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 يشكهخ انجحث : أال :

ؽلُاٌؼٕبطوُاٌز٠ُٟؾىُُُِٓفالٌٙبُػٍُٝعٛكحُِقوعبدُاٌزؼ١ٍُُثشىًُأِؾٛهُاٌؼ١ٍّخُاٌزؼ١ّ١ٍخُٚلُاٌطبٌتُُؼُ ٠ ُ       

الكٚاهُُإٌشٝءٔزُٗاٌؼ١ٍّخ٠َُُُٙفُٟهٍبٌخُئػلاكُٚاٌزؼ١ٍُُاٌغبِؼُٟثّىب،زؼ١ٍُُاٌغبِؼُٟثشىًُفبصُػبَُٚاٌ

َُِزمج١ٍخُُٚاػلحُرَُُٙفُٟرط٠ٛوُاٌّغزّغُٚرنًٌُِب٠ُؼزوػُُِِٗٓشىالدُ.
ُ

قنُاشىبالُٚرزُ،ؽٍجخُاٌغبِؼخُُِٓاٌمؼب٠بُاٌزُٟرٕبٌٚزٙبُاالكث١بدُفُٟاٌؼٍَُٛاالَٔب١ٔخُٚاالعزّبػ١خاُِْشىالدُُُُُُ

ٚثبٌج١ئخُاٌغبِؼ١خُِٕٚٙبُُ،اُٚاثبٍورُٗاُٚثٛالؼخُاٌزؼ١ٍُّٟاالوبك٠ُّٟ،ِزؼلكحُِٚزجب٠ٕخُفّٕٙبُِب٠ُزظًُثنادُاٌطبٌت

ُ(.442،ص4102ِب٠ُزظًُثؾبالدُاٌطالةُاٌضمبف١خُٚاالعزّبػ١خُ)اثُٛاٌؼالُ،
ُ

ٚعُٗاٌمظٛهُاٌزُٟثبرذُأُٓاالثٕبءُٚٚرؾلسُ٘نُٖاٌّشىالدُٔز١غخُؽج١ؼ١خٌُؼٛاًُِوض١وحُِٕٙبُأشغبيُاالث٠ُٛٓػُُُُ

ُ.ٚغ١و٘بُُٚاػؾخُفُِٟإٍَبدُاٌزوث١خُإٌظب١ِخُٚغ١وُإٌظب١ِخُوٍٙبُِضًُُ)اٌج١ذُ،ُٚاٌّلهٍخُ،اٌغبِؼخُ(

ُ(40ُ،ص4112ُ)طموُ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاٌّواؽًُظُ م ٠ُ ُُُُُ ُاٌجبؽشُإلعواءُاٌجؾش٠ُّٚضًُِشىٍخُاٌجؾشُاؽلُاُ٘ لُثّشىٍخُاٌجؾشُاٌّٛػٛعُاٌن٠ُٞقزبهٖ

ُُِٓ ُاٌجؾشُاٌؼل٠ل ٠ُٚزورتُػٍُٝافز١بهُِشىٍخ ُاٌٛلذُٚاٌغٙل ُاٌىض١وُِٓ ٠َُٚزغوقُفُٟاٌؼبكح ُطؼٛثخ ٚأوضو٘ب

ُاٌجبؽشُ ُثٙب ُاٌز٠ُٟمَٛ ُاٌقطٛادُاٌالؽمخ ُُِٓاطبٌخ ُعل٠لحُ،ٚػٍُٝاٌجبؽشُا٠ُْزأول ُِشىٍخ ُثّؼُٕٝأٙب اٌّشىٍخ

جبؽشُا٠ُْجنيُلظبهُٜعٙلٌُُٖٝاٍٚػ،ػٍُٝاٌغٙلُِٕٚؼبٌٍُزىواهُاُٚاالىكٚاع١خُُٚأط١ٍخ٠ٌَُُُجكُكهاٍزٙبُؽفبظب ُ

ُ(ُ.7-2،ص4104ٌٍُزأولُُِٓاُْكهاٍزُٗغ١وَُِجٛلخُ)ؽبفعُ،
ُ

رؾل٠لُؾٛهُاٌن١ٍُٞزُُفُٟػٛء٘بُاٌّشىٍخُُٟ٘اٌّؾونُٚاٌلافغُٚاٌغوعُاالٍبٌٍٍُٟجؾشُُٟٚ٘ٔمطخُاٌُّلُ ؼُ ر ُُُُُُُ

ُِٓكاٌؼٍُّٟاُْافز١بهُِشكىٍخُاٌجؾكشُٚرؾل٠كل٘بُهثّكب٠ُىكُْٛاطكؼت٠ُُٚإولُاٌّشزغٍُْٛثبٌجؾش،ثم١خُاهوبُْاٌجؾشُ

وّبُاُْ٘ناُاٌزؾل٠كلُٚاالفز١كبهٍُك١زورتُػ١ٍكُٗاِكٛهُوض١كوحُِٕٙكبُٔٛػ١كخُاٌلهاٍكخُؽج١ؼكخُاٌّكٕٙظُ،ا٠غبكُاٌؾٍٛيٌُٙبُ

ُ(ُ.011-012،ص4112ُ،)ػجٛكُفلٚفطخُاٌجؾشُُٚهٍُُاٌٙ
ُ

،ُرؼزّلُوزبثخُاؽبه٠ؼُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُػٍُٝاٌٍُٚلٛاػلُفبطخُرؾلك١ُ٘ى١ٍخُاالؽوٚؽكخُٚرٍََكًُِؾز٠ٛبرٙكبُُُُُُ

)وكبٌجؾٛسُٚاٌىزكتُفؼالُػُٓاٍب١ٌتُرور١تُاٌّظبكهُاٌؼ١ٍّخُف١ٙبٌُزغٕكتُاالعزٙكبكادُاٌشقظك١خُفكُٟ٘كناُاٌّغبي

ُ(ُ.0صُ،0222،ُعبِؼخُثغلاكٚاٌلهاٍبدُ...ُاٌـُ(ُُ)
ُ

ٚاٌزؼٍك١ُُثكبٌجؾٛسُاٌزوث٠ٛكخ٠ُٕٚكلهطُِشكوٚعُثؾكشُاٌزقكوطُ،ػٍُٝاٌجؾٛسُاٌؼ١ٍّخُاٌزُٟرزٕبٌٚٙبُاٌزوث١خٍُُكُ ط ٠ُ ُُُُُُ

كهاٍكخُػ١ٍّكخ١ّ٠ُُُكخُفكُٟكهاٍكخُاٌّشكىالدُاٌزوث٠ٛكخػّٕٙبُام٠ُٙكلفُاٌكُٝر١ٙئكخُاٌطبٌكتٌُزٛظ١كعُاٌّؼوفكخُاالوبك

ُ.(0ُُ،ص4111فٍعُ،اثٛالىِخٌُٙبُ)ٌغُاٌؾٍٛيُإِٙغ١خُٚٚػ
ُ

ؾكشُجلُِشكىٍخُا٠ٌكفزؾلُ،ٚاالؽكبه٠ؼ٠ُُؼبُٟٔاٌجبؽشُُِِٓغّٛػكخُِكُٓاٌّشكىالدُاٌّزؼٍمكخُثكبٌجؾٛسُٚاٌوٍكب ًُُُُُ

ٚاالػزّبكُػٍكُٝاٌّشكوفُ،ىًُٚاػؼُٚكل١كُلبثًٌٍُلهاٍخ٠ُّضًُاٌّلفًُفُٟاعواءادُاٌجؾشُاٌؼٍُّٟشٚط١بغزٙبُث

ُٓؽككًُوّككب٠ُغؼككًُِككُٓثؼككل٘بُػكك،ٕككبصُِٕككُٗفككُٟافز١ككبهُاٌّشككىٍخ٠ُغؼككًُاٌزىككواهُفككُٟاٌجؾككٛسُٚػككؼفٙبُاِككوُالُِ

ُ(.2ُُ،ص4100ُ)ثُٕٓ٘لُٞ،ُاٌّشىالدُاٌمب ّخُاِوُِزٛلغ ُُ
ُ

فُٟكافكًُاٌغبِؼكبُُُُُ ٚص١مبُ  ُ،دُٚاٌّؼب٘كلُاٌؼ١ٍكبُثبٌطبٌكتُأٚال ُُِٚٓاٌّؼٍَُٛأُْاٌّشبوًُٚاٌّؼٛلبدُرورجؾُاهرجبؽبُ 

،ُٚثبألِٛهُاإلكاه٠خُصبٌضبُ ئٚثأػؼبء١ُ٘ لُمٌكهُثبٌفؼكبءادُإٌّبٍكجخٌٍُؼ١ٍّكخُاٌزؼ١ّ١ٍكخُِكُُِٓٚٓثؼ،خُاٌزله٠ٌُصب١ٔبُ 

اٌّقزجوادُٚاٌّؼبًُِاٌزكُٟرغكوُٜف١ٙكبُاٌزغكبهةُٚاألثؾكبسُ،ُٚوكنٌهُاٌّىزجكبدُاٌؼ١ٍّكخُإٌّبٍكجخُإلػكلاكُاألثؾكبسُ

وُوًُِب٠ُزؼٍكُثبٌلهاٍخُ. ُاٌؼ١ٍّخُ.ُٚاألِٛهُاإلكاه٠خُاٌزُٟر١َـ 

ُ

ُ

0ُ



 

اٌلهاٍكبدُاٌؼ١ٍكبُفكُٟعبِؼبرٕكبُاٌؼوال١كخُٚاٌظكؼٛثبدُٚاٌؼمجكبدٍُٕؼوعُاٌٛالغُاٌكنُٞرؼ١شكُُٗاُاٌجؾشٚفُٟ٘نُُُُُُ

ُٔكنووُاٌّمزوؽكبدُٚاألفىكبهُإٌّبٍكجخٌُزطك٠ٛوُ٘كناُاٌٛالكغُُ.اٌزُٟرؾٛيُكُْٚرطك٠ٛوُاٌؼ١ٍّكخُاٌزؼ١ّ١ٍكخُف١ٙكب  ُ ُ صك ِٚكٓ

ُثؼغُا  ً اوجكخُزؼ١ّ١ٍكخُاٌّٛٛاعٙٙكبٌُسٍكٙبَُفكُٟرىك٠ُٛٓاٌىكٛاكهُُأٌٌّشبوًُٚرن١ًٌُاٌظؼٛثبدُاٌزٌٍُّٟٚشبهوخُثؾ

ٚاٌزؼكتُُاٌلهاٍك١خُر٠ّٗضكًُثؾكشُاٌزقكوطُصّكوحُاٌغٙكلُاٌكن٠ُٞجنٌكُٗاٌطبٌكتُاٌغكبِؼُٟثؼكلَُِك١وامٌٍُُزطٛهُاٌؼٍّكٟ،

ُصمكبفزُُُٙٚفىبهُ٘ٚالهحُُٚوفبءحُاٌطٍجخُجؾشُافزجبهٌُماٌلُؼُ ٠ ُ،اٌّبكحُاٌؼ١ٍّخُُإل٠ظبيفؼالُاٌُٝثنيُاالٍبرنُٖاٌغٙٛكُ

وُِإ١ٍُ٘ٓثَالػُاٌم١ٍٍُُٕؼىٌُفبُْوبٔٛاُغ١،ُلغُفُِٟإٍَبدُاٌلٌٚخُاٌؼ١ٍّخُو٠ُُّٙٔٛضٍُْٛإٌقجخُاٌزُٟرزٌُِٛٝٛا

ٚالُ،ِشوٚعُاػلاكُاٌجؾش٠ُزطٍتُللهادٌُغ٠ٛخُٚفىو٠خُٚػ١ٍّكخُٚثؾض١كخُٚئؽظكب ١خُ.ُاُُْػٍُٝاٌؼًٍٍُُُّ٘ج١ب ُؤاكا

ٌكناُ،ِٚكبُركيايُُصمزكُٗثٕفَكُٗفكُٟ٘كناُاٌّغكبيُغ١كوُِزّبٍكىخُ،٠ىُْٛاٌطبٌتُللُاٍزىشعُ٘نُٖاٌملهادُفكُٟماركُٗثؼكلُ

امُهأدُُُػّلدُاٌجبؽضخُكهاٍخُاٌّشىالدُاٌز٠ُٟؼبُِٟٕٔٙبُؽٍجخُاٌلهاٍكبدُاٌؼ١ٍكبُاصٕكبءُاػكلاكُاٌوٍكب ًُٚاالؽكبه٠ؼ

ِشككىالدُاٌجؾككشُُ)االكاه٠ككخُ،إٌّٙغ١ككخُ،االؽظككب ١خُ،ٚأكٚادُاٌم١ككبًُبؽضككخُاُِْككُٓاٌؼككوٚهُٞاٌٛلككٛفُػٍككُٝاٌج

ُ.٠غبكُؽٍٛيٌُزن١ًٌُ٘نُٖاٌّشىالدٌُؼٍٙبُرَُُٙفُُٟا،اٌّىزج١خُ،اٌٍغ٠ٛخُ(ُاٌزُٟرٛاعُٗاٌطٍجخُ

ُ

 -اًْٛخ انجحث :ثبَٛب:
  

رَزّلُ٘نُٖاٌلهاٍخُا١ّ٘زٙبُُِٓإٌزب ظُاٌز٠ُّٟىُٓاُْرَفوُػٕٙبُف١ّب٠ُزؼٍكُثّؼوفخُاٌّشكىالدُاٌزكُٟرٛاعكُُُُُُُُُُٗ

٘كنُٖفؼالُػكُِٓؼوفكخُاٌّشكىالدُػٍكُٝٚفككُا١ّ٘زٙكبُثٙكلفُالزكواػُاٌَكجًُاٌىف١ٍكخُثّؼبٌغكخُُ،ُاٌطٍجخُفُٟكهاٍزُٙ

ُرٕؼىٌٍٍُجبُػٍُٝاٌزؾظ١ًُاٌلهاٍُٟ.ُاٌّشىالدُاٌزٟ
ُ

اٌمبػلحُاالٍب١ٍخٌُزو١ٍـُكػب ُُاٌزملَُاٌؼٌٍُّٟٚوفغ١َُِوحُاٌز١ّٕخُااللزظكبك٠خُلُؼُ ٠ ُاٌزؼٍُُاٌغبِؼُُٟٚثّبُاُُُُُُُُُْ

ٔك٠ُٗؾزكًُثكًُا،ٚاالعزّبػ١خُفُٟاٌّغزّؼبدُاٌّقزٍفخُ،٠ٚؼلُاٌجؾكشُاٌؼٍّكُِٟكُٓا٘كُُاٌٛظكب عُاالٍبٍك١خٌٍُغبِؼكبدُ

،امُفُٟؽ١برٙبُوّإٍَبدُػ١ٍّخُٚفىو٠خُاٌّورجخُاٌضب١ٔخُفُٟاال١ّ٘خُثؼلُاٌزؼ١ٍُُاالوبك٠ُّٟ.ُٚ٘ٛػٕظوُُُِٙٚؽ١ٛٞ

ٌٍغبِؼبدُفُٟاٌّغبالدُاٌؼ١ٍّخُٚاٌّؼوف١خُ،ثًُاٍُْكّؼخُاٌغبِؼكبدُُٝاٌلٚهُاٌم١بكٍُٞػُخأُُِٗٓاُُ٘اٌّمب١٠ٌُاٌلاٌ

،ٚرزغٍُٝا١ّ٘خُاٌجؾشُفكُٟرؾم١ككُاٌوفكبءُفك١ُّٟخُاٌزُٟرٕزغٙبُٚرٕشو٘بؾبسُاٌؼٍِٚىبٔزٙبُرورجؾُاٌُٝؽلُوج١وُثبألث

ال١ٍُّبُُٚاُْإٌظبَُاٌزؼ١ٍُّٟاٌغبِؼُٟاٌكُٝكهعكخُ،أُِٞغزّغُِوُْ٘ٛثبٍزقلاَُاٌّٛاهكُاٌجشو٠خُٚاٌّبك٠خُاٌّزبؽخُ

ُ(ُ.4ُُصُ،4100وج١وحُُ٘ٛاٌّظلهٌٍُطو٠مخُاٌؼ١ٍّخُاٌؾل٠ضخُ)ثُٕٓ٘لُٞ،
ُ

اٌجكبهىحٌٍُؼظكوُاٌؾكل٠شُثؼكلُاُْارؼكؾذُا١ّ٘زكُٗفكُٟرمكلَُاٌكلٚيُٚرط٠ٛو٘كبُ،ُوّكبُُاطجؼُاٌجؾشُ٘كُٛاٌَكّخُُُُُُ

ٚغ١و٘بُ،ٚال٠ُٛعلُاكٔكُٝشكهُفكُٟاُْا١ّ٘زُٗفُٟؽًُاٌّشىالدُااللزظبك٠خُٚاٌظؾ١خُٚاٌزؼ١ّ١ٍخُٚا١ٌَب١ٍخُُرأولد

خُٚوكبُِْكُٓاٌجؾشُاٌؼٍُّٟ٘كُٛاٌطو٠ككُاالِضكًُٚاٌٛؽ١كلٌُزمكلَُاٌشكؼٛةُٚؽكًُاٌّشكىالدُاٌزكُٟرؼكبُِٟٕٔٙكبُاٌجشكو٠

اٌغبِؼبدُعًُا٘زّبِٙبُٚرٛعُٗٔشبؽٙبُاٌكُٝركله٠تُاٌطكالةُػٍكُٝارمكبُْاٍكب١ٌتُاٌجؾكشُاٌؼٍّكُُٟٟرٌٛاٌطج١ؼُٟاُْ

ٌزّىككُُِٕٙككُٓاوزَككبةُِٙككبهادُثؾض١ككخُرغؼٍٙككُُلككبكه٠ُٓػٍككُٝاػككبفخُِؼككبهفُعل٠ككلحُاٌككُٝ،اصٕككبءُكهاٍككزُُٙاٌغبِؼ١ككخُ

ُ(.5ُُ،ُص4104)ُؽبفعُ،ُهط١لُاٌفىوُاالَٔبٟٔ
ُ

اٌجؾكشُُِٚكُٕٓ٘كبُرزَكغُِغكبالدُ،اٌؼٍّكُٟ٘كٍُٛٚك١ٍخُاٌزوث١كخٌُزؾَك١ُٓاٍكب١ٌجٙبُٚإٌٙكٛعُثَّكزمجٍٙبُُاٌجؾشُُُُُُُ

ٚوًُاٌؼٛاًُِإٌف١َخُٚاالعزّبػ١خُٚااللزظكبك٠خُاٌزكُٟ،شبٍِخٌُىًُِلفالرٙبُِٚقوعبرٙبُىُْٛاٌؼٍُّٟفُٟاٌزوث١خُٚر

وكبُْػٍّكُٗاُِٚووكيُٖالُِْشكىالدُُرإصوُفُٟوفب٠زٙبُٚعٛكرٙبُاُْاٌجؾشُاٌؼٍُّٟػكوٚهحُلب ّكخٌُىكًُأَكبُِّْٙكب

ُ.ِٕٚٙغبُػ١ٍّبٌُؾٍٙبٌُجٕبءُاٌؾؼبهحُٚاٌضمبفخُٚٔمٍٙبُػجوُاالع١بيُُاٌؾ١بحُا١ِٛ١ٌخُرزطٍتُرفى١وا

ُُ(40،ص4112)اٌؼياُٚٞ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

4ُ

ُُُُُُُُُُ ُُ



 

ُ٘ٛؽٍُُػظ٠ُُ١ؾٍُُثُِٗؼظُُؽالةُاٌغبِؼبدُاٌن٠ُٓٔكبٌٛاُشكٙبكادُاٌغكلاهحُُٚاألوبك٠ّٟوزبثخُاٌجؾشُاٌؼٍُُُُُُُُّٟ

ثبٌّّبصًُؽٍُُإٌقتُُِٓاٌّضمف١ُٓاٌكن٠ُٓ٠كواٚكُُ٘ؽٍكُُاٌىزبثكخٌُك١ٍُُٙ،اٌغبِؼ١خُا٠ؼب١ُخُّاٌزؼ١ٍُٚاٌزفٛقُفُٟاعبىارُٙ

ُ.(00ُ،ص4112ُ)اٌؾ١َُٓ،٠ٍُٗاٌُٝؽم١مخُِزؾممخٌٍُؼ١بْٚٔٙبهُُ٘ػٍُٝٚفكُشوٚؽُػ١ٍّخٌُزؾم١كُاٌؾٍُُٚرؾٛ
ُ

اٌجؾشٍُٛاءُوبُِْمبٌخُِزقظظخُاَُهٍبٌخُاَُاؽوٚؽخُ،ُغب٠زكُٗٚاؽكلحُ٘كُٟاالٔطكالقُؽ١كشُأزٙكُٝا١ٌكُٗاُُُُُُُُْ

ُفُٟى٠بكحُاٌّؼوفخُاالَٔب١ٔخ٠ُٚزغٍُٝ٘ناُاالٍٙبَُفُٟٔٛاؽُٟػلحُِٕٙبُفُٟكهاٍخُاؽلُاٌّٛػٛػبدُُٚاإلٍٙبَاٌغ١وُ

ٚاوزشبفُؽمب كُعل٠لحُفُِٟٛػٛعُِكب٠َُكزؾكُاٌلهاٍكخُفكُٟاوزشكبفُػٛاِكًُ،ىخُاٌّؼملحُاُٚاٌّقزٍفخُؽٌٛٙبُاٌشب 

اُٚفُٟفٙكُُعل٠كلٌٍُزو٠كشُػكُٓؽو٠ككُُ،ُعل٠لحُفُِٟؼٍِٛبدُاُِٚبكحُِزٕبصوحُٚرور١جٙبُثظٛهحُعل٠لحُِف١لحُٚأٍجبة

ُ(ُ.02ُ،ص0222فؼًُهللاُ،ُلواءحُعل٠لحٌُُٗثطو٠مخُثؾشُِغب٠وحٌٍُطوا كُاٌّؼوٚفخُ)
ُ

ُ

(20ُاُْوٍّخُاٌجؾكشُُموو٘كبُهللاٍُكجؾبُٔٗٚرؼكبٌُٝفكُٟاٌمكواُْاٌىكو٠ُُُفكُٟ)ٍكٛهحُاٌّب كلحُاال٠كخُولُاٌجبؽضخُإرُُُُُُُ

ُ ْْ ُأ  ْيد  غ  ٠ٍْ ز بُأ ػ   ٚ ٠ُ بُ ُِٗل بي  أ ِف١ ءحُ  ْٛ  ٍ اِهُٞ  ٛ  ٠ُ ١ْع  و   ُ ُفُِٟاأل ْهِع١ٌُِ ِو٠ٗ  ش  ٠ ْجؾ  اثبُ  و  غ   ُ ُهللا  ًُ )ث ؼ ش  ْض ِِ ُ  ْ ٛ اِةُُأ و  كو  ٌْغ  اُا ٘ كـن 

ُ)ُ  ٓ ١ ِِ ُإٌدكبِك  ٓ ك ِِ ُ أ ِفُٟف أ ْطكج ؼ  ءحُ  ْٛ  ٍ ُ  ٞ اِه  ٚ ٌٚكٛالُٔظكوُاٌَّك١ٍُّٓاٌكلا ُُفكُٟوزكبةُهللاٍُٚكٕخُهٍكٌٌُّٛٗكبُوكبُْ٘كناُف أ 

اٌضواءُاٌفمُٟٙاٌنُٞرواُٖثأػ١ٕٕبُا١ٌكَُٛ،ُٚاٌكنُٞال٠ُكياي٠ُأفكنُؽو٠مكُٗػٍك٠ُٝكلُثؼكغُاٌؼٍّكبءُاٌجكبؽض١ُٓفكُِٟقزٍكعُ

١خُها لُُ٘فُٟمٌهُاٌمبػلحُاالٍال١ِخُاٌفم١ٙخُ)ُِٓاعزٙلُفأطبةُفٍُٗاعواُُِْٚٓاعزٙلُفبفطكأُفٍكُٗااللطبهُاالٍالِ

كبدُ ٠ٚ٠مٛيُهللاٍُجؾبُٔٗرؼبٌُٝفكُٟوزبثكُٗاٌؼي٠كيُ) اعوُٚاؽلُ(ُ ع  ه  ُك   ُ ك ٍْ ٌِْؼ ر كٛاُا ُأٚ   ٓ اٌدكِن٠  ٚ ُ ُْ كٕى  ِِ ٕ كٛاُ  ِ َُ  ٓ اٌدكِن٠  ُ (ُْوف كِغُهللاد

ُ.(11)ٍٛهحُاٌّغبكٌخُا٠خُ
ُ

ٚػكُٓاٌوٍكٛيُاٌىكو٠ُُ)طكٍُٝهللاٌُؾل٠شُإٌجُٛٞاٌشكو٠عُ)ُاُْهللا٠ُؾكتُاماُػّكًُاؽكلوُُػّكالُا٠ُْزمٕكُٗ(ُٚفُٟٚا

ػ١ٍُٗٚػٍُٝاٌٍٍُُُٗٚ(ُلبيُ)رؼٍّٛاُاٌؼٍُُفكبُْرؼٍّكُٗتُرؼكبٌُٝفشك١خُٚؽٍجكُٗػجكبكحُ،ِٚنووركُٗرَكج١ؼُ،اٌجؾكشُػٕكُٗ

ُلٞزكمٔمزفُٟاصبه١ُُٔٚ٘غؼٍُُٙفُٟاٌق١وُلبكحُٚأ ّخُِبُفعٙبكُ،ٚرؼ١ٌٍُُّّٗٓال٠ُؼٍُّٗطللخُ..٠ُوفغُهللاُرؼبٌُٝثُٗالٛا

(ُوّبُلبي)ُال٠ُيايُاٌوعًُػبٌّبُِبُؽٍتُاٌؼٍُُفبماُظُٓأُٗللُػٍُُفمكلُعٙكًُ(ُٚ)ِكٍُٓكٍهُؽو٠مكب٠ٍُكزٌُُّفؼبٌُٙبث

ف١ُٗػٍّبٍٍُهُهللاُثُٗؽو٠مبُاٌُٝاٌغٕخ(ُٚلبيُا٠ؼكبُ)ُِٚكٍُٓكبفوُفكُٟؽٍكتُاٌؼٍكُُوكبُِْغب٘كلاُفكٍُٟكج١ًُهللاُ.ِٚكُٓ

ُ.َُُِٛبفو٠ُطٍتُاٌؼٍُُ،وبُْش١ٙلاُ(ِ٘بدُٚ
ُ
ُ

اٌجؾشُاٌؼٍُّٟثأُُٔٗ)ػًُّفىوُِٕٞظ٠ُُمكَُٛثكُٗشكقضُِكلهةُٚ٘كُٛاٌجبؽكشُِكُٓاعكًُعّكغُاٌؾمكب كُُوفُ ؼُ ٠ ُُُُُُُ

فؼكالُػكُٓاٌّؼوفكخُفكُٟؽمكًُُ،ثٙلفُاٌزٛطًُاٌُٝؽًُِشكىٍخ،ٚرٕظ١ّٙبُٚرف١َو٘بُٚهثطٙبُثبٌٕظو٠بدُٚاٌؾمب كُ

اٍزقلاَُاٌطو٠مكخُاٌؼ١ٍّكخُاٍكزقلاِبٍُك١ٍّبُِجظكوا٠ُٛػؼُُوّبُأُٗ،(2،ُص4104ُٛيُاٌّؼوفخُ(ُ)ُؽبفعُ،ُِٓؽم

ُ.ُُٚرط٠ٛو٘بفُِٟؼبٌغزُِٗشىٍخُُِٓاٌّشىالدُاُٚاٌزؼوفُػٍُٝظب٘وحُُِٓاٌظٛا٘وُ
ُ

اٌؼطبءُاالَٔبُٟٔاٌّزّضًُثبإلثلاعُٚاإلرمبُِْظلهُٖاٌفىوُاٌنُٞرؼط١كُٗاٌٍغكخُاٌشكىًُٚاٌّؼكُّْٛروُٜاٌجبؽضخُاُُْٚ

ػذُاٌٍغخُاُْرَزغ١تٌُّمزؼ١بدُاٌفىوُٚاٌزغبٌُِٔؼُٗاهرمكذُاٌؾؼكبهحُاالَٔكب١ٔخُاٌّّٙكخُ،فبٌٍغكخُأُٞوٍّبُاٍزطب،

ُ.فؼالُػُٓرؼج١و٘بُفٍَفخُاالِخُٚؽ١برٙبُ،١ٌَُذُِغوكُهِٛىُٚأكٚادُثًُُِٟ٘وَحٌُألِخُٚؽوا كُرفى١و٘ب
ُ

بُهللاُِكُٓوالِكُٗاٌؾىك١ُُفزفكوكدُٚاٌٍغخُاٌؼوث١خُاٌزُٟرؾًُّفُٟمارٙبُٚص١مخُأزشبه٘بُٚؽغخُثمب ٙبُِّكبُاٍكزٛكػُُُُٙ

فأطجؾذٌُغخُػم١لحُفىبٔذٌُغخُا١ٌٍَُّّٓا٠كبُوبٔكذٌُغكزُُٙفمكلُكػكبُ،ُِٓث١ٌُٓغبدُاٌؼبٌُُث١ّيحُاٌزغبٚىُاالعزّبػُٟ

اٌّإرّوُْٚػٍُٝاٍكزّواهُاٍكزؼّبيُاٌٍغكخُاٌؼوث١كخ0274ُُاٌّإرّوُاٌواثغٌُٛىاهحُاٌزوث١خُٚاٌزؼ١ٍُُفُٟطٕؼبءُػبَُُ

١ُؼٙبُٚاإلوضبهُُِٓكهاٍخُاٌّشىالدُاٌزُٟرزؼٍكُثزؼ١ٍّٙبُٚاٌجؾشُفُٟؽًُ٘نُٖاٌّشىالدُفَُِٟز٠ٛبدُاٌزؼ١ٍُُعّ

ُُ.ُ(01-05،ُص4100ُىا٠وُُٚافوُْٚ،ُ)

ُ

ّٔٙبُاٌكُٝاٌّؼوفكخ٠ُمكواُوكًُِكبُوزكتُؽكٛيُِٛػكٛػُٗاُِٚكبُػٍُٝاٌجبؽشُا٠ُْىُْٛثبفزظبهُُروُٜاٌجبؽضخُُُُُُُُُُ
اٌٛاٍككؼخُؽككٛيُِٛػككٛػُٗاٌّقزككبهُ٘ككُٟاٌزككُٟرؾككلكُٔزككب ظُثؾضككُِٕٗككنُاٌجككلءُاُْلواءارككُُٗثظككٍخُا١ٌككُٗ،ِككلهوب ٠ُُّككذُ 

ُ-،ُٚرؼلُ٘نُٖاٌلهاٍخُِّٙخٌُالػزجبهادُاالر١خُ:ٚثبٌزبٌُٟفُٟاٌٛطٛيُاٌُٝاٌؾم١مخُاُٚاوزشبفٙبُ،ٚاٍزٕزبعبرُٗ

ُ

ُ

ُ

2ُ



 

ُرَؼُٝاٌُٝرؾل٠لُِشىالدُاٌجؾشُػٕلُؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُ. .0

ُٚارقككبمٌزككُٟظٙككودُفككاليُ٘ككنُٖاٌزغوثككخُاٌّشككىالدُاؽككالعُاٌَّككإ١ٌُٚٓاالوككبك١١ّ٠ُٓفككُٟاٌغبِؼككخُػٍككُٝا .4

 االعواءادُاٌّال ّخٌٍُزغٍتُػ١ٍٙبُ.

رىزشككفُٗاٌلهاٍككخُِككُٓاٌّشككىالدُؽٍجككخُاٌلهاٍككبدُاٌؼ١ٍككبُاالفككنُثّككبُاؽككالعُاٌّشككوف١ُٓاٌككن٠ُٓ٠شككوفُْٛػٍككُٝ .2

 ٚاالٍزفبكحُِٕٙبُ.

ُنٖفككُٟؽككًُ٘ككُٛطكك١بد٠ُإِككًُِٕٙككبُاُْرَككُٙرمككل٠ُُرٚاٌّشككىالدُاٌزكك٠ُٟٛاعٙٙككبُاٌطٍجككخُرَككؼٌُٝزشككق١ضُ .2

 اٌّشىالدُ.

 ُػلاكُاٌجؾشُاٌؼٍُّٟ.ئاُْرَُُٙ٘نُٖاٌلهاٍخُفُٟرؾ١َُٓعٛكحُ .5
 

ُ
ُ

ُُُُُُُُاؽبه٠ؾُُُُُُٙٗؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُفُٟوزبثخاٌُِٝؼوفخُاٌّشىالدُاٌزُٟرٛاعاٌجؾشُ٘نا٠ُٙلفُْذف انجحث:ثبنثب :

ُاٌغبِؼ١خُُِٓٚعٙخُٔظوُُُ٘.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالُرٛعلُفوٚقُمادُكالٌخُاؽظب ١خٌٍُّشىالدُاٌزُٟرٛاعخُؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُُِٓٚعٙخُُفشض انجحث:ساثؼب :

 ٔظوُُ٘.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ-ثبالرُٟ:ُاٌجؾش٘ناُرزأٌعُِؾلكادُُحذٔد انجحث :خبيغب :  

،ُوث١خُاٌو٠بػ١خُ،ُاالهشبكُاٌزوثٛٞبَُ)ُاٌزؽٍجخُُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُ)اٌّبعَز١وُٚاٌلوزٛهاُٖ(ٌُأللَػ١ٕخُُُُُُُُُُِٓ

ُ(ُ.4105َُُ-4102)ٌٍُُؼبَُاٌلهاٍُُٟاٌزوث١خُاالٍب١ٍخُ/ُعبِؼخُك٠بٌٝ/ُو١ٍخُاٌٍغخُاٌؼوث١خُ(ُ

  :حذٚذ انًصطهحبد ر: عبدعب

ُ.ٚاٌِٛهُأشىبٌيُ:ِوأل ُُأشهُ  ٌغخ ُُ:ُنغخانًشكهخ ــ   ٌ ٌْز ج  ٍ خٌُأٌُٞ ُ:ا ُُاْشى  ُ.ٚفُٟؽجٍِزجَخُ،ٚث ١ْٕٙ  ُثٌٌُٓ ٍّٟ ل٠شُاإلِبَُػٍ

ِك٠دخ: أثُٟؽبٌتُ)ػ١ٍُٗاٌَالَ(  ٚ ُٜ ُُِٓأٚالكُٔ ْقًُ٘نُٖاٌم و  اٍب "ُ"ٚاُْال٠ ج١غ  ٙبُِغو  ُر ْشِىًُأْهػ  ُ ؽزٝ  ٠ُىض و  أُٞؽزٝ 

٘ب فٙبُثٙبُف ١ شِىًُػ١ٍُٗأِو  و  ًُف١ٙبُف١وا٘بُإٌبظوُػٍُٝغ١وُاٌظفخُاٌزُٟػ  ُإٌدق   ً )اثُِٕٓظٛه،ُُك.دُ،صُ ِغوا

222.) 
ُ

لؼ١خُِطوٚؽخٌٍُؾًُوأُْرىُْٛلؼ١خُأُٚ"(أٔٙبWebstersُُػوفٙبُلبًُِٛ)٠ٚجَزوىُُ-:اصطالحبً انًشكهخ  ــ

 (.274،صWebsters،0250)ؽبٌخُِؾ١وحُ"ُ

ُ)اٌَىواُْ-ُ فٙب ُػو  ب( ُ "أٔٙ  ُاإلَٔبْ ٠ُؼ١ك ُػب ك ُأٚ ُطؼٛثخ ُوً ُثٍٛغٗ ٠ُٛك ُ٘لف ُئٌٝ ُاٌٛطٛي ِٓ"ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُ(.022ُُ،ص4111ُ)اٌَىواُْ،

ُُ(.02صُ،4112ُٚاٌزمظٟ")ُاٌيغٍٛي،ُِؾلك٠َُزلػُٟا٘زّبِٕب٠َُٚزؾكُاٌجؾشُثأٔٙب"ِٛلعُػوفٙب)اٌيغٛي(ُ-
ُُُُُُُُُُُ ُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُ

ػكلاكُئِكُِٓؼٛلكبدُاُٚطكؼٛثبدُفكُٟاٌلهاٍكبدُاٌؼ١ٍكبُُٟ٘وًُِب٠ُؼزوعُؽٍجكخُثأٔٙبُُ: رؼشفٓب انجبحثخ إجشائٛبُـــ

٠ؼٕكُٟأُِٞٛلكعُأُٚػكب ك٠ُض١كوُؽبٌكخُِكُٓ،اٌّؼٛلكبدُأُٚاٌظكؼٛثبدُِبك٠كخُاُِٚؼ٠ٕٛكخٍُٛاءُأوبٔذُ٘نُٖاؽبه٠ؾُُٙ

٠ٚؼزوعُأكاءُوًُِّٕٙبُثشىًُِزىوهُأُٚكا ُُ،ُِّب٠ُغؼًُوًُِّٕٙكبُفكُٟ،اٌزٛروُإٌفٌَُٟىًُُِٓاألٍزبمُٚاٌطبٌتُ

ثؼلَُاٌوػبُِّب٠ُلفؼُٗئٌُٝاٌجؾشُٚاٌزمظُٟإل٠غبكُاٌؾٍٛيُإٌّبٍجخُ ُخُمٌهُاٌّٛلعُ.ٌّٛاعٙؽ١وح٠ٌُٚٛلٌُُٗشؼٛهاُ 

ُ

ُ
ُ

ُ

2ُ
ُ



 

 ٠ليُاٌغٙلُفُِٟٛػٛعُِبُ،ُٚعّغُاٌَّب ًُاٌزُٟرزظًُثُٗٚصّوحُ٘ناُاٌغٙلُٚٔز١غزُُٗ:ُاٌجؾش  انجحث نغخ :ــ 

ُ.ُ(21ُ،اٌّؼغُُا١ٌٍٛؾُ،صَُٚفوْٚ)ُاثوا١ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ٘

 :اصطالحب انجحث ــ 

ث١ّٕبُ،ٌخُؽًُِشىٍخُلب ّخُمادُؽم١مخُِبك٠خُػوفُٗ)اٌقط١تُ(ُ"ُ٘ٛاٌؼًُّاٌن٠ُٞزُُأغبىٌُٖؾًُاُِٚؾبٚ -

ُاٌّؼٍِٛبدُ ُاػبفخ ُاعً ُِٓ ُِٛػٛع ُاٚ ٌُّبكح ُإٌّظُ ُٚاٌزمظٟ ُاٌفؾض ُٛ٘ ُاٌجؾش ُاْ ُافوْٚ ٠وٜ

ُ(ُ.2ُ،ص0275فخُاٌشقظ١خُ")ُاٌقط١تُ،إٌبرغخُاٌُٝاٌّؼوفخُاالَٔب١ٔخُاُٚاٌّؼو

ُعل٠لا - ُاُٚكهاٍخُِزؼّمخُرّضًُوشفب ػٍُٝؽم١مخُلل٠ّخُُرأو١لااُُٚػوفُٗ)وٕلث١ٍغُٟ("ُُ٘ٛػوعُِفظًُ

ُ،ػٍُٝاُُْٚئػبفخُِجؾٛصخ ُٚؽٍٙب ُٚوشفٙب ُرؼٙلُشقضُثزمظ١ٙب ُوبُْلل ُاُٚؽًُِشىٍخ ٌُٙب شٟءُعل٠ل

٠شزًُّ٘ناُاٌؼوعُاُٚاٌلهاٍخُػٍُٝوبفخُاٌّواؽًُاالٍب١ٍخُاٌز٠ُّٟوُثٙبُ،اثزلاءُُِٓرؾل٠لُاٌّشىٍخُاُٚ

 خ١فُٟاٌؼوعُثؾغظُٚثوا١ُِ٘ٓٚظبكهُوبفُؽوػُاٌفىوحُاٌُٝكػُُوبفخُاٌّؼٍِٛبدُٚاٌج١بٔبدُاٌٛاهكح

اُٚاٍٙبِبُفُٟاغٕبءُعبٔتُاُُٚثاػبفخُٚٚاف١خُثبٌغوعُ،ٚػٍُٝاُْرّضًُؽظ١ٍخُ٘ناُاٌؼوعُٚاٌلهاٍخُُ

ُ.ُ(05ُ،ص0272اوضوُُِٓعٛأتُاٌّؼوفخُاٌجشو٠خُ")وٕلُث١ٍغُٟ،

ُُانزؼشٚف االجشائٙ نهجحثــ  ُثُٗشقضُِلهةُ): ٠ُمَٛ ٌؾمب كُٚرٕظ١ّٙبُُِٓاعًُعّغُاُ٘ٛػًُّفىوُِٕٞظُ

ُثشىً ُثبٍزقلاَُُ،كل١كُٚرف١َو٘ب ُِٕٙب ُٚاٌزؾمك ُاٌؾب١ٌخ ُاٌّؼوفخ ُّٛٔٚ ُعل٠لح ُػاللبد ُاٚ ُِؼٍِٛبد الوزشبف

ُ.(ٌغوعُاٌزٛطًُاٌُٝاٌؾ١ًٍٍُُُّب ُُاٌطو٠مخُاٌؼ١ٍّخُاٍزقلاِب ُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 انفصم انثبنث

 

 : انجحث ٔإجشاءارّ ٛخيُٓج

ُ
اٌجؾشُ،ُاٌّزّضٍخُ٘ناُفُزٙبٌُزؾم١كُ٘لٌفظًُِٕٙظُاٌجؾشُٚئعواءارُٗاٌزُٟارجؼفُٟ٘ناُاُخؼوعُاٌجبؽضرُُُُُُُُُُ

ثٛطعُِغزّغُاٌجؾشُاألطٍُٟ،ُٚرؾل٠لُػ١ٕخُاٌجؾشُٚو١ف١خُافز١به٘بُ،ُصُُثٕبءُأكاحُاٌجؾشُاٌزُٟاٍزقلِذٌُغّغُ

ُفُِٟؼبٌغخُث١بٔبدُاٌجؾشُ.ُُٙباٌج١بٔبدُ،ُٚاٌٍٛب ًُاإلؽظب ١خُٚاٌؾَبث١خُاٌزُٟاػزّلر

  

 :انجحث  ٛخيُٓج:  أال

ُ

ٌُطج١ؼخُاٌلهاٍخُ.ٌّالءِزُٗ(Descriptive Researchُُ)ُُاٌزؾ١ٍٍُٟإٌّٙظُاٌٛطفُٟخاٌجبؽضُذأرجؼُُُُُُُُُُُ
ُ

ُُ.ُُٚاٌلوزٛهاُٖ(ُفُٟعبِؼخُك٠بٌٌُّٝبعَز١وآُُِؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُ)ُربٌعُِغزّغُاٌجؾش:  يجزًغ انجحث
ُ

لَبَُ)اٌٍغخُوزٛهاُٖ(ُالُٚاٌلُؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُ)اٌّبعَز١وُِٓ ١خُافزبهدُاٌجبؽضخُػ١ٕخُػشٛاُ: خ انجحثػُٛ

ٌٍؼبَُُاٌؼوث١خُ،ُاإلهشبكُإٌفَُٟٚاٌزٛع١ُٗاٌزوثُٛٞ،ُاٌزوث١خُاٌو٠بػ١خُ(ُفُٟو١ٍخُاٌزوث١خُاألٍب١ٍخُ/ُعبِؼخُك٠بٌٝ

(22ُػلك٘بُ)ُٚوبُْداػ١لُٚثؼلُاالعبثخُُػ١ٍُُٙفُٟاِبوُٓكهاٍزُٙٚىػذُاالٍزج١بُُْ،4105-4102اٌغبِؼُٟ

ُ(0ُُُُُُُٚوّبُِٛػؼُفُٟاٌغلٚيُ).ُاٍزّبهح

ُ(0اٌغلٚيُ)

ُ

ُاٌؼلكُاٌّبعَز١وُاٌلوزٛهاُٖاٌمَُ

7ُ7ُ02ُُاٌٍغخُاٌؼوث١خ

2ُ2ُ01ُُاٌزوث١خُاٌو٠بػ١خ

2ُُال٠ُٛعل2ُُاالهشبكإٌفَُٟٚاٌزٛع١خُاٌزوثٛٞ

02ُ05ُ22ُُاٌّغّٛعُاٌىٍُٟ
ُ ُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 :نجحث أداح ا ثبنثب:
 

كُاألكاحُثؾَتُؽج١ؼخُاٌجؾشَُِٚزٍيِبرُٗألُُُُُُُُْ األكاحُإٌّبٍجخ٠ُإكُٞئٌُٝرؾم١كُٔزب ظ١ٍٍُّخُ،ُُاٍزؼّبيرؾل 

ُ  ْ فُاٌلهاٍخُ٘نُٖٚثّبُأ اٌّشىالدُاٌزُٟرٛاعُٗؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُ)اٌّبعَز١وُٚاٌلوزٛهاٖ(ُُُِٓػٍٝرٙلفُرؼو 

فُٟاٌؾظٛيُػٍُٝاٌّؼٍِٛبدُ،ُُبفُثؾضٙاألكاحُاٌو ١َخٌُزؾم١كُ٘لُُٟ٘االٍزج١بْأُُْخوُٜاٌجبؽضٚعٙخُٔظوُُ٘،ُر

ُثٍٛب ًُأفوُ،ُألْ ُ،ُُاالٍزج١بُُِْٚؼوفخُفجوادُال٠ُّىُٓاٌؾظٛيُػ١ٍٙب أوضوُأكٚادُاٌجؾشُاٌزوثُٛٞش١ٛػب

ُ(ُ.022صُُ،0222اٌىٕلهُٞ،ُث١ُٓاٌّوث١ُٓ)ُٚأزشبها
ُ

ٌٍؾظٛيُُٚاالرغب٘بدٛسُاٌزوث٠ٛخُاٌزُٟرزؼٍكُثب٢هاءُ،ُٚأٔٙبُُِٓاٌٍٛب ًُاٌشب ؼخُفُٟعّغُاٌج١بٔبدُفُٟاٌجؾُُُُُُ

ُ(ُ.225ُصُ،0225فبُْكا١ٌُٓ،ػٍُٝؽمب كُثبٌظوٚفُٚاألٍب١ٌتُاٌمب ّخُفؼالُ)
ُ

ػُِٓبُُُُُُ ُِِٓيا٠بُأّ٘ٙبُااللزظبكُثبٌغٙلُٚاٌٛلذُثّب٠ُّى ُٓاٌجبؽشُُِٓعّغُث١بٔبد٠ُُزّزغُثُٗاالٍزج١بُْفؼالُ 

ػٍُٝهلؼخُعغواف١خُٚآٍُِػ١ٕخُوج١وحُفُِٟلحُى١ِٕخُِٕب ى٠بكحُػٍُٝ،ؼخٍُجخُ،ُٚال١ٍّبُئماُوبُْاٌّغزّغُِٕزشواُ 

ُ(ُ.24صُُ،0221كاٚكُ،)ُُٚػغُاالٍئٍخُٚرور١تُإٌزب ظُٚرف١َوُاٌج١بٔبدٌٍٙٛخُ

ُ

ُ

5ُ

ُ



 

وزبثخُاؽبه٠ؾُُُٙئصٕبءٌزؾل٠لُؽغُُاٌّشىالدُاٌز٠ُٟٛاعٙٙبُؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُفُُٟبػلدُاٌجبؽضخُاٍزج١بٔأُُُُُُ

ُُ:رٕبٚيُاالٍزج١بُْاٌّؾبٚهُا٢ر١خ.ِٚؼبٔبحُاٌطٍجخِٚبُرالؽظُُِٗٓ،غبِؼ١خَُِزٕلحُػٍُٝفجورٙبُفُِٟغبيُاٌزله٠ٌُاٌ

ُ(ُفموحُ.02اٌّشىالدُاإلكاه٠خُٚرزأٌعُُِٓ) .0

 (ُفموادُ.2اٌّشىالدُإٌّٙغ١خُُٚرزأٌعُُِٓ) .4

 (ُفموحُ.00اٌّشىالدُاإلؽظب ١خُٚأكٚادُاٌم١بًُٚرزأٌعُُِٓ)ُ .2

 .ُاد(ُفمو2)١خُٚرزأٌعُِٓاٌّشىالدُاٌّىزج .2

 (ُفموحُُ.02غ٠ٛخُٚرزأٌعُُِٓ)ٍاٌّشىالدُاٌ .5
ُ

ِزٍٛطخُ،ُ،ػب١ٌخُعلا،ُػب١ٌخ)٠ُظعُاٌفموحمُٚثلا ًُفَّخُرله٠غٌُُٟىًُفموحُُِٓفموادُاألكاحٍٍُُُدُٚؽلكُُ

 الدَٗ اجبثخ .(0ُٚ)(ُألػٍُٝئعبثخ5ُ(ُئمُرىُْٛ)0-5)٠ٚزواٚػُث١ُُٓ(ُِزل١ٔخُعلا١خُ،ٔلِز

 

 : Validity األداح صذق  -ثبنثب

ُُُُُُُُُ(ُ ُألعٍٗ ُٚػؼذ ُِب ُل١بً ُػٍٝ ُاألكاح ُللهح ُثأٔٗ ُاٌظلق ف ،٠ؼو   ٟ ُا١ٌٍّغ 222ُصُ،0222. ٌٚغوعُُ(

ُ ُُُِٓخاٌجبؽضُاػزّلدرؾم١كُطلقُاألكاح ُػٍُِٝغّٛػخ ُٚمٌهٌُؼوػٙب ،ُ ػٍُٝاٍزقواطُاٌظلقُاٌظب٘وٌُٞٙب

ٌّزقظظ١ُٓثبٌؼٍَُٛاٌزوث٠ٛخُٚإٌف١َخُ،ُٚاٌم١بًُاٌقجواءُٚاٌّزقظظ١ُٓثبٌٍغخُاٌؼوث١خُ،ُٚؽوا كُرله٠َٙبُ،ُٚا

ُأػلدٌُم١بًُُالٍزج١بْطالؽ١خُفموادُا،ُُِٓأعًُئثلاءَُها ُُِٙٚمزوؽبرُُٙفُٟاٌؾىُُػٍُِٝلُُُٜ،ُٚاٌزم٠ٛ ِب

ُُ(ُ.ُ*ٌم١بٍُٗ.ُ)
ُ

ؾظًُاٌفموادُاٌزٌُُُٟرُدثؼغُاٌفموادُ،ُٚأٍزجؼلُخاٌجبؽضُذٚفُٟػٛءَُهاءُاٌقجواءُِٚمزوؽبرُُٙ،ُػلٌُُُُُُُُ

ُفموحُ.ُُ(51ٌغ١ّغُاٌّغبالدُ)ٍُُزج١بْالا%(ُُِٓأرفبقُاٌقجواءُ،ُٚثنٌهُأطجؼُػلكُفمواد21ُػٍَُٝٔجخُ)
ُ

 :    Reliabilityثجبد األداح  -ساثؼب 
 

ُُلُ ؼُ ٠ ُُُُُُُُ ،ُُاٍزمواهااٌضجبدُُِٓطفبدُأكٚادُاٌم١بًُاٌز٠ُٟؼزّلُػ١ٍٙبُفُٟاٌجؾٛسُ،ُٚصجبدُاألكاح٠ُؼُٕٟأٔٙبُرّضً 

ُفُٟإٌزب ظُػٕلُُٚرمبهثب ُ ُرطج١مٙبُػٍُٝاٌؼ١ٕخُٔفَٙب ُِٚٓأعًُاٌزأولُُِٓصجبدُ،(225ُصُ،4114،ُػٛكح)ئػبكح

ُ ُُخاٌجبؽضُاػزّلداألكاح ُاالؽظب ١خ ُِٚؼبكٌخ(SPSSاٌؾم١جخ ُاٌضجبدُُ اٌفبوٛٔجبؿُ( ُاٌضجبدٌُالٍزقواط ُل١ّخ ٚوبْ

ُ.ُُ(4اٌغلٚيُ)ُٚوّبُِٛػؼُفُٟثشىًُِٕفظًُاٌجؾشُوّبُرُُاٍزقواطُاٌضجبدٌُّؾبٚه(1,24ُ)

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا.د يثُٗ انجشؼًٙ ..1)*(

 أ .د اعًبء كبظى فُذ٘. 2     

 أ.د ػبدل ػجذ انشحًٍ انؼض٘ ..3     

 . أ.د. سٚبض حغٍٛ ػهٙ .4     

 جذ انشعٕل .. أ.د يبصٌ ػ5     

                اًٚبٌ كبظى احًذ) خجٛش احصبئٙ(..و.د.أ. 6     
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ُ(4)ُاٌغلٚي

ُِؼبِالدُاٌضجبدٌُّؾبٚهُاالٍزج١بُْٚػٍُٝاٌلهعخُاٌى١ٍخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انٕعبئم االحصبئٛخ : –خبيغب  
 

 

 نحغبة يؼبيم انثجبد  يؼبدنخ انفب كَٕجبخ .1

  

 ف 2ٌ                 يج ع                          

          -1                  =يؼبدنخ انفب     

 ط        2ع              1-ٌ                          

 :ار رًثم 

 ٌ = ػذد انفقشاد .

 ف = رجبٍٚ دسجبد كم فقشح يٍ فقشاد االخزجبس .2ع

    = انزجبٍٚ انكهٙ نذسجبد االخزجبس  ط 2ع

                                                                                                                           

     111× انٕعط انًشجح  انٕصٌ انًئٕ٘ = .2

      ( )*انذسجخ انقصٕٖ                             
                                

 :نًؼشفخ يذٖ حذح انغجت  انٕعط انًشجح  .3

 =ٕعط انًشجح ان
 1×1+ د2×  2+ د 3×  3+ د 4×  2+ د5× 1د  

 كد                       

 
 

 

 = انزكشاس األٔل ) عجت سئٛظ (  1د

 = انزكشاس انثبَٙ ) عجت نحذ يب( . 2د

 = انزكشاس انثبنث ) نٛظ عججبً ( . 3د

  (16، ص 1711)انجٛبرٙ ،                                   يجًٕع انزكشاساد                                   د ك =

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ( . 5(   ا٘ فٙ ْزا انجحث ركٌٕ انذسجخ ) 5،4،3،2،1ط انخًبعٙ )ٚقصذ ثبنذسجخ انقصٕٖ اػهٗ دسجخ فٙ انًقٛب )* (

1 

 يؼبيم انثجبد ػذد انفقشاد انًحبٔس د

 1, 71 13 انًشكالد االداسٚخ .1

 11,1 7 انًشكالد انًُٓجٛخ  .2

 66,1 11 ئٛخ ٔادٔاد انقٛبط انًشكالد االحصب .3

 65,1 7 انًشكالد انًكزجٛخ  .4

 17,1 14 انًشكالد انهغٕٚخ  .5



 

 نفصم انشاثغا

 :ػشض انُزبئج ٔرفغٛشْب      

فٙ ضٕء انٓذف انز٘ رى  انٛٓب انجبحثخ يُبقشخ انُزبئج انزٙ رٕصهذ ػشض ٔعٕف ٚزى  َزبئج انذساعخ ٔيُبقشزٓب : -

  -رحذٚذِ ، ٔػهٗ انُحٕ االرٙ :

ُ.اؽبه٠ؾُُٙاٌغبِؼ١خُُِٓٚعٙخُٔظوُُ٘زُٟرٛاعُٗؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُفُٟوزبثخُاٌّشىالدُاٌُرؼوفُ-
ٙ ػشض ٔفًٛب ٚهفٙ ػذد يٍ انًحبٔس )االداسٚخ ٔانًُٓجٛخ ٔاالحصبئٛخ ٔانًكزجٛخ ٔانهغٕٚخ ( ٔحجى ْزِ انًشكالد  

ُ( :3ٔكًب يٕضح فٙ انجذٔل )نُزبئج انذساعخ ٔيُبقشزٓب 

ُ(3جذٔل )ان

ُ الَحشاف انًؼٛبس٘ ٔانزجبٍٚ نًحبٔس انجحثانًزٕعط انحغبثٙ ٔا

 انزجبٍٚ          االَحشاف انًؼٛبس٘ انًزٕعط انحغبثٙ  انًحبٔس د

 56,67 34,6 16,46 انًشكالد انهغٕٚخ .1

 45,77 71,7 16,45 االداسٚخانًشكالد  .2

 76,31 16,6 51,37 انًشكالد االحصبئٛخ ٔ ادٔاد انقٛبط .3

 71,27 41,5 13,33 انًكزجٛخانًشكالد  .4

 16,27 41,5 56,31 انًُٓجٛخانًشكالد  .5

 

( 16,46ذ قًٛخ  انًزٕعط انحغبثٙ )غار ثهحصهذ ػهٗ انًشرجخ االٔنٗ  هغٕٚخنجذٔل اػالِ اٌ انًشكالد اناٚزضح يٍ 

كالد ايب انًش ، (16,45قًٛخ انًزٕعط انحغبثٙ ) ذحصهذ ػهٗ انًشرجخ انثبَٛخ ار ثهغ االداسٚخايب انًشكالد ،

ايب انًشكالد ،( 51,37حصهذ ػهٗ انًشرجخ انثبنثخ ار ثهغذ قًٛخ انًزٕعط انحغبثٙ ) االحصبئٛخ ٔادٔاد انقٛبط

حصهذ  قذ ًُٓجٛخانايب انًشكالد ،( 13,33ذ حصهذ ػهٗ انًشرجخ انشاثؼخ ار ثهغذ قًٛخ انًزٕعط انحغبثٙ)ق ًكزجٛخنا

انًشكالد نكم يحٕس رُبصنٛب يٍ  انجبحثخ ذسرج. كًب (56,31ٙ )ػهٗ انًشرجخ انخبيغخ ار ثهغذ قًٛخ انًزٕعط انحغبث

د يٍ ٔجٓخ َظش الَٓب رًثم اْى انًشكال ددشكالد انزٙ ٔسبٔل رفغٛش انًش انًشكالد حذح انٗ اقم حذح ٔعززُاكث

  .(4ٔكًب فٙ انجذٔل )انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ُ



 

 ( 4الجدول ) 

  ٌوضح رتبة الفقرة والوسط المرجح والوزن المئوي
 : المشكالت اللغوٌة .1

 الوزن المئوي الوسط المرجح  رقم الفقرة فً االستبٌان ت

1 3 39,1 32983 

8 6 3936 3598, 

3 3 3933 34911 

4 2 3933 34911 

5 1 3963 33958 

6 , 3961 38935 

3 8 3955 31913 

2 13 3955 31913 

, 5 3944 62928 

13 18 3986 6598, 

11 13 3983 64933 

18 11 3983 64911 

13 4 3913 63958 

14 14 89,4 52928 

 
 ة :المشكالت االدارٌ .8    

  
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 

 الوزن المئوي الوسط المرجح رقم الفقرة فً االستبٌان ت

1 4 39,4 32928 

8 3 3933 34933 

3 3 3.33 34911 

4 5 3963 33958 

5 6 3964 389,4 

6 8 3952 31936 

3 , 3955 31913 

2 18 3943 6,941 

, 13 398, 65922 

13 2 3986 6598, 

11 1 3983 64933 

18 13 3932 61936 

13 11 8925 53935 



 

 
 
 : المشكالت االحصائٌة و ادوات القٌاس .3

                                                                                                                                               

 الوزن المئوي الوسط المرجح رقم الفقرة فً االستبٌان ت

1 8 4913 2395 

8 1 39,4 32928 

3 3 393, 35922 

4 4 3933 34911 

5 6 3952 31936 

6 2 3952 31936 

3 5 3958 33952 

2 13 3944 62928 

, 3 3932 63964 

13 , 395 33 

11 11 89,4 52928 

 
 .المشكالت المكتبٌة :4

 الوزن المئوي الوسط المرجح رقم الفقرة فً االستبٌان ت

1 1 4938 23952 

8 6 4938  23952 

3 3 4  23 

4 4 3936 3598, 

5 5 3936 3598, 

6 6 3933 34933 

3 3 3944 62928 

2 2 3914 689,4 

, , 3932 61936 

 
 : المشكالت المنهجٌة.5   
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 الوزن المئوي الوسط المرجح رقم الفقرة فً االستبٌان ت

1 8 4935 21913 

8 1 39,4 32928 

3 3 3922 33964 

4 4 393, 35922 

5 6 3941 62983 

6 5 3938 66943 

3 3 3913 63958 

2 2 3911 68935 

, , 8952 53935 



 

 

 -فقد اتبعت الباحثة مجموعة من الخطوات االتٌة فً تحلٌل المشكالت :
 

.حسبت تكرارات االجابات لكل فقرة وفقا للبدائل الخماسٌة )عالٌة جدا ،عالٌة ،متوسطة ، متدنٌة ، متدنٌة جدا ( 1
 مئوي لكل فقرة من فقرات االستبٌان .وذلك الستخراج قٌمةالوسط المرجح والوزن ال

( 5-1( للفقرة الموجبة ومن )1-5.لغرض حساب الوسط المرجح للفقرات اعطٌت درجات البدائل الخماسٌة من ) 8
 للفقرة السالبة .

 ( هً متوسط الدرجات للمقٌاس الخماسً معٌارا تحلٌل الفقرات الموجبة والسالبة . 3.جعل الدرجة )3
 

لوسط المرجح تبٌن ان جمع الفقرات قد حصلت على درجات اعلى من المعٌار المقرر لمقارنته مع فعند استخراج ا 
الوسط المرجح اي ان جمٌعها تتمتع بوسط مرجح عالً مع اختالف بسٌط فً درجة كل فقرة  مما ٌشٌر الى تحدٌد 

جمٌع فقرات االستبٌان على وسط النقاط االٌجابٌة وتطوٌرها والوقوف على النقاط السلبٌة ومعالجتها ، اذ حصلت 
 -مرجح عالً مما ٌؤكد على اثار المشكالت على عٌنة البحث . وٌتضح من النتائج المبٌنة االتً :

 

( صعوبة 14( ان هناك  )4: اظهرت نتائج هذا البحث  كما ٌشٌر الجدول )  رابعا : محور المشكالت اللغوٌة اوال :
  (36,42اذ بلغت قٌمة المتوسط الحسابً ) الرابعةحصلت على المرتبة بة وقد تتعلق بالمشكالت اللغوٌة  واجهت الطل

 اذ رتبت الباحثة المشكالت لكل محور تنازلٌا من اكثر المشكالت حدة الى اقل حدة وستتناول تفسٌرها كاالتً :
 

 (  39,1) ت درجة حدتهااذ بلغ االولنالت الترتٌب  (ضعف القدرة على التعبٌر وصٌاغة المشكلةالفقرة الثالثة ) . 1
   ( اذ تبٌن لقلة الثروة اللغوٌة المتمثلة بااللفاظ والتراكٌب والصٌاغة اللغوٌة الجٌدة التً 32983وزنها المئوي)و      
 ٌمتلكها الطالب دور كبٌر فً تحدٌد المشكلة وابرازها ،       

 

 اذ بلغت درجة حدتها  ثانًالنالت الترتٌب  (ة ضعف كتابة االرقام بالحروف فً الجمل اللغوٌفقرة السادسة )ال.8
  ان كثٌرا من الطلبة ٌمٌلون الى الترقٌم باالرقام  ولٌس كتابتها  ( اذ تبٌن,3598المئوي ) ا( و وزنه3936)       
 .للسهولة  والسرعة فً الطباعة      

 عف ض)، ،هـ(.(هض،ظ ( ،)ت، ة(  ، ))كثرة االخطاء االمالئٌة خصوصا بالحروف ) والثامنة  السابعة الفقرتٌن .3
 ( اذ 34911المئوي ) ا( و وزنه3933ا ) ماذ بلغت درجة حدته الثالثالترتٌب  انالت( فً كٌفٌة اقتباس النص        
 ن ان  الطالب ٌقوم باقتباس النص بالفكرة وااللفاظ ذاتها ،وبهذا ٌكون كالم مكرر ال فائدة منه ،وعلى الطالب تبٌ       
 ان ٌفهم الفكرة وصٌاغتها بقدراته وثروته اللغوٌة ذاتٌا .اذ ٌتوقف المعنى الدقٌق للكلمة على رسمها         

 . بالصورةالصحٌحة       
 

 اذ بلغت درجة  الرابعنالت الترتٌب  ث(ضعف معرفة قواعد اللغة الرئٌسة التً ٌكتب فٌها البحالفقرة االولى ) .4
 البد من معرفة الطالب بضوابط كتابة البحث المتمثلة نوع  ( اذ تبٌن33958) المئوي ا( ووزنه3963حدتها )        
 خط الكتابة و حجم الخط وترتب الصفحات فضال عن عدد الصفحات .       

 

  ما( و وزنه3961ا )ماذ بلغت درجة حدته الخامسالترتٌب ت نال (ضعف فً تلخٌص النص التاسعة ) الفقرة . 5
 على  الطالب ان ٌعمل على  تلخٌص النص معتمدا الفكرة ذاتها ولكن االٌجاز بالكلمات  (38935ي )المئو           
 . والجمل والعبارات  فضال عن  استخدام ادوات الترمٌز والترقٌم الصحٌحة فً موضعها المناسب           

 

 ا.نالتخدام حروف الجر والعطف ()كرة است()ضعف فً عرض الموضوع بسالسة وٌسر والعاشرة الثانٌة تٌنالفقر. 6
ب بااللمام  ضعف الطال ان ( اذ تبٌن31913المئوي ) ما( و وزنه3955درجة حدتها )  اذ بلغت السادسالترتٌب 

 اللغوٌة المتٌنة  التً توضح فكرة الموضوع تعٌق عرضه بشكل متسلسل ومترابط .بالمفردات وااللفاظ 
ا ) ماذ بلغت درجة حدته السابعالترتٌب  نالت (،ة تامة التركٌب اللغويضعف كتابة جمل قصٌر) الخامسة ةالفقر .3

جاز تلخٌص النص معتمدا الفكرة ذاتها ولكن االٌعلى الطالب ان ٌعمل على  (62928المئوي ) ا( و وزنه3944
 بالكلمات والجمل والعبارات .

اذ بلغت درجة  الثامن (نالت الترتٌبالمعنى. قلة استخدام التشكٌل )الحركات( وبالتالً ضعفالثانً عشرة ) الفقرة  .2
 ( اذ تبٌن لقلة الثروة اللغوٌة المتمثلة بااللفاظ والتراكٌب والصٌاغة اللغوٌة ,6598( و وزنها المئوي)3986حدتها ) 
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 ا( و وزنه3983اذ بلغت درجة حدتها )  التاسعنالت الترتٌب  االستنساخ الحرفً للنص( )الثالثة عشرالفقرة  .,
ان الطالب ٌمٌل الى االستنساخ الحرفً للنص لقلة ثروته اللغوٌة  من االلفاظ و التراكٌب  ( اذ تبٌن64933المئوي )

 والعبارات والجمل لصٌاغتها باسلوب جدٌد .
بلغت درجة حدتها  اذنالت الترتٌب العاشر استخدام ادوات الترقٌم والترمٌز( عشر)ضعف الفقرة الحادي  .13
ان استخدم ادوات الترمٌز والترقٌم الصحٌحة فً موضعها المناسب ان دالالت ( 64933المئوي ) انهو وز (3983)

 .االلفاظ تعتمد علٌها 
 

 اوزنه( و3 ،13)  ااذ بلغت درجة حدتهالحادي عشر الترتٌب  نالت( قلة االهتمام بتنقٌط النص  الفقرة الرابعة ).11
لشروط الصحٌحة للكتابة وال سٌما التنقٌط والفارزة وغٌرها فً ٌتضح ان التزام الطالب با( 63958المئوي )

 مواضعها ٌمنح النص متانة وصٌاغة جٌدة .
 

اذ بلغت درجة  عشر الثانً نالت الترتٌب ( ءضعف ترتٌب المصادر والمراجع ترتٌبا الف با)الرابعة عشرالفقرة  .18
ف الجر فً كتابة النص بشكل ا ٌستخدم الطالب حروان كثٌرا م ( اذ تبٌن52928المئوي ) ا( و وزنه89,4حدتها ) 

 .وهذا ما ٌسبب ضعف صٌاغة النصكبٌر 
 

( صعوبة 13( ان هناك  )4اظهرت نتائج هذا البحث  كما ٌشٌر الجدول )  ثانٌا : فً محور المشكالت االدارٌة :
  (36,45لغت قٌمة المتوسط الحسابً )اذ بثانٌة حصلت على المرتبة التتعلق بالمشكالت االدارٌة  واجهت الطلبة وقد 

 -اذ رتبت الباحثة المشكالت لكل محور تنازلٌا من اكثر المشكالت حدة الى اقل حدة وستتناول تفسٌرها كاالتً :
 
 

( و 39,4اذ بلغت درجة حدتها ) الول . الفقرة الرابعة ) صعوبة تقدٌم الطالب خطة انجاز العمل( نالت الترتٌب ا1
( اذ تبٌن ان قلة معرفة الطالب باالجراءات الالزمة لتنفٌذ خطوات البحث تجعله ٌواجه صعوبة 32928وزنها المئوي )

 فً انجاز خطة دقٌقة لعمله وبوقت محدد
( و وزنها 3933اذ بلغت درجة حدتها ) لثانًالترتٌب ا  الثالثة ) قلة الوقت المتاح العداد االطارٌح ( نالت ةالفقر .8

الن الوقت المحدد غٌر كافً بسبب انشغال المشرفٌن باالشراف على اكثر من طالب او لقلة (،ذلك 34933المئوي )
 .المصادر والمراجع ،او كثرةاالجراءات الروتٌنة فً استحصال الموافقات لتطبٌق البحث 

و وزنهما ( 3933اذ بلغت درجة حدتها )لث الفقرة السابعة )تاخٌر تعٌٌن المشرفٌن للطلبة ( نالت الترتٌب الثا .3
( تبٌن ان التاخٌر فً تعٌٌن المشرفٌن على بحوث  الطلبة  بسبب عدم توفر االختصاص او لكثرة 34911المئوي)

 الطلبة الدارسٌن  اكثر من طالب لكل مشرف فضال عن الروتٌن االداري .
( 3963بلغت درجة حدتها )اذ  رابعالفقرة الخامسة )كثرة عدد الطلبة الذٌن ٌشرف علٌهم االستاذ( نالت الترتٌب ال .4

( اذ تبٌن ان لكثرة عدد الطلبة تاثٌر كبٌر على المتابعة  الدقٌقة  من قبل المشرف ،النها  3395و وزنهما المئوي )
 تحتاج الى توفٌر وقت وجهد كبٌرٌن.

 

( و 49,3ا ) الترتٌب الخامس اذ بلغت درجة حدته ) النقص الحاصل فً عدد المشرفٌن ( نالت السادسةالفقرة  .5
ٌعد النقص الحاصل فً عدد المشرفٌن من ذوي االختصاص من المعوقات الكبٌرة التً ( 389,4وزنها المئوي )

                                                                                                                                                               .                                                         او االستعانة بمشرفٌن غٌر االختصاص  ٌواجهها الطلبة قد تسبب ضعف فً انجاز البحث او تحول دون اكماله
 

دتها اذ بلغت درجة ح السادسالفقرة الثانٌة) قلة توافر المشرف االكادٌمً الجٌد لالشراف ( نالت الترتٌب  .6
( اذ تبٌن ان قلة المشرفٌن من ذوي االختصاص الذٌن ٌتمتعون بخبرة جٌدة فً 31936( و وزنها المئوي )3952)

المادة التخصصٌة والمعالجات االحصائٌة الدقٌقة فضال عن االختبارات والقٌاس مما ٌجعله ٌلجأ  الكثر من شخص ، 
 له تاثٌر كبٌر على انجاز عمل الطالب.

 

( ووزنها 3955اذ بلغت درجة حدتها ) السابعاسعة ) تشكٌل لجان المناقشة غٌر المناسبة( نالت الترتٌب الفقرة الت .3
( ال ٌقتصر تشكٌل لجان المناقشة على االلقاب العلمٌة فحسب ، بل البد ان ٌكون من ذوي 31913المئوي)

 االختصاص بحسب موضوع البحث لضمان المناقشة المستفٌضة والمالحظات الدقٌقة
 

( و 3943اذ بلغت درجة حدتها ) الثامنالفقرة الثانٌة عشر ) تعٌٌن المشرف غٌر االختصاص ( نالت الترتٌب ا .2
( ، وهذا  ٌؤدي الى ضعف االلمام باجراءات البحث وخطواته ومضمونه قد ٌكون معوق من 6,941وزنها المئوي)
 معوقات االنجاز.
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( و ,398بلغت درجة حدتها ) التاسع اذمشرف للطالب ( نالت الترتٌب الفقرة الثالثة عشرة ) ضعف متابعة ال .,
( اذ تبٌن ان الطالب هو المسؤول االول عن اتمام البحث  وانجازه مع ضرورة االلتزام  65922وزنها المئوي)

 ل المشرف  بتوجٌهات و تعلٌمات المشرف بكل حرص وامانة ودقة ، وهذا ال ٌتم اال بالمتابعة  الجادة والفعلٌة من قب
 

اذ بلغت درجة حدتها  العاشرالفقرة الثامنة ) ضعف العالقات االٌجابٌة بٌن المشرف والطالب ( نالت الترتٌب .13
( اذ تبٌن ان العالقة  بٌن المشرف والطالب تلعب دورا كبٌرا ومؤثرا فً انجاز ,6598( و وزنهما المئوي )3986)

عالقة ٌجابٌة متمثلة فً ابداء المساعدة والمشورة ،المتابعة الدقٌقة العمل المشترك بٌنهما وخاصة اذا ما كانت 
 لخطوات العمل .

شر اذ بلغت درجة حدتها الحادي عالفقرة االولى ) تغٌب المشرف االكادٌمً عن لقاء الطلبة ( نالت الترتٌب  .11
العالٌة واالمكانٌات العلمٌة التً ( اذ تبٌن ان تغٌب المشرف االكادٌمً ذو الخبرة 64933( و وزنها المئوي  )3983)

 بٌراً و مؤثراً فً  اتمام البحث .ٌنهل منها الطلبة  والذي ٌسهل كل الصعوبات التً ٌمكن ان تواجه الطلبة  له دوراً ك
 

اذ بلغت درجة الثانً عشر الفقرة العاشرة ) تجاهل المشرف كثرة االقتباس فً المادة العلمٌة ( نالت الترتٌب .18
( اذ تبٌن ان على المشرف ان ٌتحلى بالدقة العلمٌة ،ال سٌما بصٌاغة 61936( و وزنهما المئوي )3932حدتها )

الجمل والعبارات الجٌدة و بمعنى جدٌد  بعٌدة عن االقتباس ،وعدم تجاهل اقتباس االلفاظ ذاتها النها تؤدي الى ضعف 
 البحث. 

اذ بلغت درجة حدتها الثالث عشر والمراجع ( نالت الترتٌب  الفقرة الحادٌة عشر ) قلة اهتمام المشرف للمصادر.13
( ان لتنوع المصادر والمراجع بٌن الحدٌث والقدٌم ومن مناشئ متعددة وٌعزز 53935( و وزنها المئوي  )8925)

 بالمعلومات القٌمة ، وهذا ٌتطلب من المشرف االهتمام بتنوٌع المصادر والمراجع  لدعم البحث وانجازه .
 

( ان هناك  4:اظهرت نتائج البحث الحالً كما ٌشٌر الجدول )  : فً محور المشكالت االحصائٌة وادوات القٌاس  ثالثا
اذ بلغت  لثةعلى المرتبة الثا تحصل( صعوبة تتعلق بالمشكالت المنهجٌة وادوات القٌاس واجهت الطلبة وقد 11)

كل محور تنازلٌا من اكثر المشكالت حدة الى اقل حدة اذ رتبت الباحثة المشكالت ل (,53,3قٌمة المتوسط الحسابً )
 -ستتناول تفسٌر المشكالت كاالتً :

 

  ( و وزنها 4913اذ بلغت درجة حدتها ) االول الفقرة الثانٌة )االعتماد على مكتب احصائً خارجً ( نالت الترتٌب .1
 لمتعددة والمتنوعة ، فضال عن الحصول ( اذ تبٌن ان الضعف  فً االلمام  بالعملٌات االحصائٌة ا23958المئوي )

 .على النتائج الصحٌحة وتجنب الوقوع فً الخطأ واختصار الوقت  
 ( و39,4اذ بلغت درجة حدتها ) الثانً)استخدام الوسائل االحصائٌة غٌر المناسبة  ( نالت الترتٌب الفقرة االولى  .8

 حصائٌة غٌر المناسبة على وفق التصمٌم  المطلوب ( وتعزى ذلك الى استخدام الوسائل اال32928وزنها المئوي )
 والمنهجٌة المحددة وهذا ٌعود الى عدم معرفة الطالب الذاتٌة.

 و  ( ,393اذ بلغت درجة حدتهما ) ثالثالترتٌب ال ضعف تطبٌق ادوات القٌاس المناسبة( نالتة الثالثة )الفقر .3
 ناسب الداة القٌاس لضمان  نتائج صحٌحة بعد المعالجات لما ( ضرورة  تطبٌق االختٌار35922وزنهما المئوي ) 
 االحصائٌة ، 
 

 ( و 3933اذ بلغت درجة حدتها ) رابعالفقرة الرابعة ) نقص الخبرة فً جمع بٌانات البحث ( نالت الترتٌب ال  .4
 مناسبة على وفق ( اذ تتمثل فً استخدام االلٌة المناسبة لجمع البٌانات واالجراءات ال34911وزنها المئوي )   
 منهجٌة البحث .  
 

) االفتقار الى مهارة استخدم البرامج )قلة الخبرة فً اعداد ادوات القٌاس( و السادسة الخامسة تٌن الفقر.5
لضعف  ( 31936ا المئوي)م( و وزنه3952ا )ماذ بلغت درجة حدته  الخامسالترتٌب  ا نالت،االحصائٌة الحدٌثة ( 

االعتماد  عن على الدراسات واالدبٌات ،فضالمالبحث واالجراءات المناسبة ، وقلة االطالع  الطلبة فً معرفة منهجٌة
ان استخدام البرامج االحصائٌة الحدٌثة تحتاج الى مهارة عالٌة ودقة  كما على االخرٌن فً المعالجات االحصائٌة .

 للحصول على النتائج الصحٌحة .
 

   اذ بلغت درجة  سادسل االحصائٌة( نالت الترتٌب الوات القٌاس والوسائالفقرة السابعة )ضعف التمٌٌز بٌن اد .6
 ( ان اي  دمج او خلط بٌن ادوات القٌاس والوسائل االحصائٌة 33952( و وزنها المئوي )3958حدتها )

 . المستخدمة تؤدي الى الحصول على نتائج غٌر صحٌحة
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 ( 3944اذ بلغت درجة حدتها ) بعنالت الترتٌب السلٌات االحصائٌة (ٌرة النجاز العمالفقرة الثامنة )صرف مبالغ كث.3

( اذ تبٌن ضعف الطلبة فً انجاز العملٌات االحصائٌة الخاصة بالبحث ،فضال عن كبر حجم 62928و وزنها المئوي )
تصٌن او االشخاص  المخمها ،ما ٌجعل  الطلب ٌلجىء الى العٌنة و العملٌات االحصائٌة المتنوعة الالزم استخدا

 المكاتب المختصة وانفاق مبالغ لٌست بالقلٌلة .  
 ذا لثامناالفقرة التاسعة ) االفتقار الى مشرفٌن ذو الكفاءة العالٌة فً مجال االحصاء والقٌاس والتقوٌم ( نالت .2

لعالٌة ا تحدٌد المشرفٌن ممن لدٌهم الخبرة( اذ تبٌن ضرورة 63964( و وزنها المئوي )3932بلغت درجة حدتها )
 فً مجال االحصاء والقٌاس والتقوٌم كما فً االختصاص الدقٌق لزٌادة الخبرة الذاتٌة للطلبة .

 

 اذ بلغت درجة حدتها  التاسع)هدر الوقت والتاخٌر بسبب اتمام العملٌات االحصائٌة ( نالتا الترتٌب الفقرة العاشرة  .,
المتخصصٌن او المكاتب التمام العملٌات  على االشخاص (،ٌتضح ان اعتماد الطلبة33( و وزنهما المئوي )395)  

 االحصائٌة تسبب للطلبة الكثٌر من هدر الوقت والجهد والمتابعة لحصول الطالب على النتائج  جاهزة دون  اشتركة 
 فً انجازها .

 

 لنتائج( نالت الترتٌب الفقرة الحادٌة عشرة )االعتماد على رؤٌة القائم على انجاز العملٌات االحصائٌة فً تفسٌر ا.13
( اذ تبٌن ان تفسٌر نتائج البحث التً تم التوصل 52928( و وزنها المئوي )89,4اذ بلغت  درجة حدتها ) العاشر

  .الٌها ال تعتمد على رؤٌة الباحث  بل  حسب رؤٌة القائم بالعملٌات االحصائٌة
 

( صعوبات تتعلق ,( ان هناك  )4ٌشٌر الجدول ) اظهرت نتائج هذا البحث  كما رابعا : محورالمشكالت المكتبٌة :
اذ  ( 33,33اذ بلغت قٌمة المتوسط الحسابً ) الخامسةحصلت على المرتبة بالمشكالت المكتبٌة واجهت الطلبة ،وقد 

 -رتبت الباحثة المشكالت لكل محور تنازلٌا من اكثر المشكالت حدة الى اقل حدة وستتناول تفسٌرها كاالتً :
 
 

 الولالترتٌب ا انالت،(  قلة توفر المصادر والمراجع ) ( عدد المكتبات فً المحافظةقلة ) والثانٌة االولى الفقرتٌن  .1
انجاز ان العدد  القلٌل من المكتبات والذي ال  ( اذ تبٌن23925 المئوي ) ام( و وزنه498ا ) ماذ بلغت درجة حدته

رتفاع السعر والتكلفة العالٌة  اوشحتها واالعتماد على ان قلة ، توفر المصادر  بسبب ا تبٌن كماالطالب لبحثه .
 . عدد محدود من النسخ

 

    ( و 4) ا ماذ بلغت درجة حدته  نًالثاالترتٌب   نالت ( الثالثة )التاخٌر فً ارجاع المصادر المستعارة ةالفقر. 8
   لعوامل التً تسهم فً تاخٌرٌتجاوز اصابع الٌد الواحدة ،فضال عن تشابة المصادر والمراجع فً اغلبها  من ا

 من احتكار الطالب على الكتاب او المصدر لفترة طوٌلة ،متجاهال احتٌاج االخرٌن  ( تبٌن,2398المئوي ) ماوزنه
  وخاصة الكتب فً المحدودة النسخ .   

 

  اذ  ثالثالالترتٌب  انالت )تحدٌد عدد الكتب المستعارة(، (وقت االستعارة غٌر كافً ) والخامسة الرابعة الفقرتٌن .3
 تحدٌد المدة المحددة لالستعارة عائق ،وهذا  اذ تبٌن (,3598)المئوي  ام( و وزنه3936ا )مبلغت درجة حدته   
 لتحدٌد عدد الكتب المحددة فً كل استعارة  تبٌنكما  ، بسبب قلة المصادر لتخفٌض الزخم على المصادر المطلوبة   
  احتٌاجاته من المصادر ،فضال عن ررة للحصول على ٌدعوه الى زٌارات متكوهذا ما ٌحد من عمل الطالب    
 الوقت والجهد . فً صرافاال   

 

  ( و 3933اذ بلغت درجة حدتها )   لرابعانالت الترتٌب  ( السادسة )التاخٌر فً ارجاع المصادر المستعارةالفقرة  .4
 الكتاب او المصدر لفترة طوٌلة ،متجاهال احتٌاج االخرٌن  من احتكار الطالب على ( تبٌن34933المئوي ) ماوزنه    
 .وخاصة الكتب فً المحدودة النسخ      

 

 اذ بلغت در جة  لخامسالفقرة السابعة ) االبتعاد عن البرامج الحدٌثة فً تنظٌم وتصنٌف الكتب ( نالت الترتٌب ا.5
 تصنٌف وترتٌب الكتب والمصار فً المكتبة على ان  تنظٌم و اذ تبٌن (62928المئوي ) اوزنه ( و3944حدتها )  
 وفق الٌة تشكٌل عائقا فً اكمال الطالب بحثة ،وعلٌه ٌجب االستعانة بالبرامج الحدٌثة فً عملٌة التنظٌم    
 والتصنٌف والترتٌب للمراجع والمصادر .   

 

 ( و وزنها 3914اذ بلغت در جة حدتها ) دسلساالفقرة الثامنة ) كثرة االجراءات الروتٌنٌة المعقدة ( نالت الترتٌب ا.6
 ( اذ تبٌن االجراءات الروتٌنٌة فً الٌة االستعارة من تحدٌد عدد الكتب المستعارة والمدة المحددة 689,4المئوي )  
 تحول دون اكمال الطالب بحثه .  
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 لسابعنالت الترتٌب ا (تب والمراجعصعوبة تفهم العاملٌن فً المكتبة متطلبات الطالب وحاجته للك.الفقرة التاسعة )3
ان تشدد بعض العاملٌن والتمسك بااللٌة  ( اذ تبٌن61936) المئوي  ا( و وزنه3932اذ بلغت درجة حدتها ) 

الروتٌنٌة فضال عن تحدٌد وقت الحضور واالنصراف ووقت االستعارة و طلب المستمسكات كضمانات الرجاع 
 د من انجاز البحث . المصادر والمراجع من العوامل التً تح

 
( ان هناك تسع صعوبات 4) كما ٌشٌر الجدول هذا البحث ائج اظهرت نت  : فً محور المشكالت المنهجٌةخامسا : 

(  31956وقد حصل على المرتبة االولى اذ بلغت قٌمة المتوسط الحسابً )بالمشكالت المنهجٌة واجهت الطلبة تتعلق 
 -تنازلٌا من اكثر المشكالت حدة الى اقل حدة وسنتناول المشكالت كاالتً :  اذ رتبت الباحثة المشكالت لكل محور

 

وزنها  ( و4935اذ بلغت درجة حدتها ) االول الفقرة الثانٌة ) صعوبة تطبٌق البحوث العلمٌة ( نالت الترتٌب .1  
لما تحتاجه من مستلزمات   ( اذ تبٌن ان للبحوث العلمٌة صعوبات بالغة عند التطبٌق مقارنة بغٌرها21913المئوي ) 

 واجراءات دقٌقة .
 

( و 39,4 اذ بلغت درجة حدتها ) لثانً)ضعف استخدام المنهج المناسب للبحث( نالت الترتٌب ا االولى ةالفقر.8
( اذ تبٌن ضعف الطلبة فً استخدام المنهج المالئم لطبٌعة البحث سواء كان تجرٌبٌا او وصفٌا 32928وزنها المئوي)

 .عها لتحقٌق هدف البحث ٌتبجراءات التً الوإا او تارٌخٌ
 

( 3922اذ بلغت  درجة  حدتها ) لثالفقرة الثالثة )خلط بٌن حدود البحث وصعوبات البحث ( نالت الترتٌب االثا .3
 ( كون ان لكل بحث له تصمٌم خاص به ٌعتمد على مجتمع البحث وعٌنته.33964ووزنها المئوي )

 

( ,393اذ بلغت  درجة  حدتها ) لرابعوصف الظاهرة المتعلقة بالمشكة ( نالت الترتٌب االفقرة الرابعة ) ضعف  .4
( اذ ٌتضح ضعف الطلبة فً وصف الظاهرة من جمٌع الجوانب لغرض تحدٌد المشكلة 35922ووزنها المئوي )

 .وابرازها
 

اذ بلغت درجة حدتها  مسالخاالفقرة السادسة )ضعف قدرة الطالب على تنفٌذ خطوات البحث( نالت الترتٌب  .5
( اذ تبٌن تشابة الخطوات وضعف قدرة الطالب على دقة التمٌٌز ،فضال عن 62983( ووزنها المئوي)3941)

 المعوقات التً تعٌق خطوة معٌنة  تؤدي الى اعاقة الخطوات الالحقة كونها خطوات متسلسلة .
 

( 3938اذ بلغت درجة حدتها ) سادسالالترتٌب نالت  (الفقرة الخامسة ) صعوبة اعداد التصمٌم التجرٌبً المناسب .6
المالئم للبحث  اذ لكل بحث تصمٌم فً اعداد التصمٌم المناسب وضعف الطلبة  ،كما تبٌن( 66943و وزنها المئوي)

 . خاص به ٌعتمد على مجتمع البحث وعٌنته
 

اذ بلغت  درجة  حدتها  بعالترتٌب السا الفقرة السابعة )ضعف التمٌز بٌن الجانب النظري والجانب العملً ( نالت .3
( لقلة اطالع الطلبة على االدبٌات والدراسات التً تخص بحوثهم ٌواجهون 63958( ووزنها المئوي )3913)

 صعوبات عند التطبٌق وكثٌر ما ٌحتاجون الى التدرٌب التاهٌل .
 

ووزنها  (3911)اــــــاذ بلغت درجة حدته ن الثامنالت الترتٌب  (الضعف فً تنظٌم عناصر البحث  ) الفقرة الثامنة.2
اذ تبٌن ان تنظٌم عناصر البحث على وفق اذ ٌتضح ان هذه الفقرة هً اكبر مشكلة تواجه الطلبة (  68935 المئوي )

 .العالقة التً تربط بٌنهما وبشكب متسلسل وشامل مهم النجاز البحث وبخالفة ٌؤدي الى نتائج عكسٌة
 

اذ بلغت درجة حدتها  التاسع( نالت الترتب  لضعف فً تحدٌد مجال البحث الزمانٌة والمكانٌةا) التاسعة لفقرة ا.,
اذ ٌتضح ضعف الطلبة فً اختٌار مجتمع البحث وتحدٌد مجاالته الزمانٌة ( 53935المئوي ) ما( و وزنه 8925)

   ٌة.المتمثلة بالوقت المالئم البحث والحدود المكانة المناسبة فضال عن الحدود البشر
 

داللة احصائٌة بٌن المشكالت التً تواجة طلبة الدراسات من خالل النتائج الموضحة اعاله تبٌن اٌجاد فروق ذات 
ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة للمشكالت التً تواجة طلبة وبذلك ترفض الفرضٌة الصفرٌة التً تنص )  العلٌا

  نظرهم (. الدراسات العلٌا من وجهة
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 االستنتاجات :
 
االحصائٌة وادوات والمشكالت بالمرتبة الثانٌة االدارٌة  وتلٌها المشكالتالمرتبة االولى  اللغوٌةاحتلت المشكالت  .1

حصلت على المرتبة  المنهجٌةالمشكالت اومن ثم ،بالمرتبة الرابعة  المكتبٌةالمشكالت وتلتها ،المرتبة الثالثةبالقٌاس 
 . الخامسة

 

اما الفقرة سجلت الحد االعلى  (2،3،6،3،1،,)  الفقرات ت( فقرات وكان14) تتضمنالتً اللغوٌة .  المشكالت 8
 .متدنٌة ( فكانت بدرجة 14،11،4الفقرة )متوسطة ودرجة لت بج  ( س  13،18،13،5،8)
 

لى الدرجة االعلى ( حصلت ع3،6،5،4،3،8،, ( فقرات وكانت الفقرت )13المشكالت االدارٌة والتً تضمنت ) . 3
 ( حصلت على درجة متدنٌة13،11( حصلت على الدرجة المتوسطة اما الفقرات )18،13،2،1اما الفقرات )

 

   (  4،3،8،1 )وكانت الفقرات ،  ( فقرة 11ت )تضمنوات القٌاس والتً اداالحصائٌة و فٌما ٌتعلق بالمشكالت .4
  ( كانت بدرجة 3،,،11متوسطة اما الفقرات ) صلت على درجة( ح13،2،6،5لفقرات )على اما االاالحد  لت  ج  س    
 متدنٌة.  
 

حصلت على الدرجة االعلى اما (6،5،4،3،8،1( فقرات اذ كانت الفقرات ),والتً تضمنت )المشكالت المكتبٌة .5
 حصلت على الدرجة المتدنٌة .(,متوسطة اما الفقرة ) حصلت على درجة( 2،3الفقرات )

 

حصلت على الدرجة االعلى اما ( 4،3،8،1( فقرات اذ كانت الفقرات ),جٌة والتً تضمنت ).المشكالت المنه6
 (حصلت على الدرجة المتدنٌة .,( حصلت على درجة متوسطة اما الفقرة )2،3،6،5الفقرات )

ُ

ُ

ُ

 -الباحثة االتً : نتائج البحث توصًفً ضوء  -لتوصٌات :ا
 

و ال سٌما االلتزام بضرورة تنفٌذ . ى وفق العالقة التً تربط فٌما بٌنهاالبد من االهتمام بتنظٌم عناصر البحث عل.1
 خطوات البحث على وفق التصمٌم التجرٌبً المناسب للبحث .

 

العملٌات االحصائٌة  ت الٌهالبد من اعتماد الباحث على رؤٌته الذاتٌة فً تفسٌر نتائج البحث معتمدا على ما توصل .8
 الخبراء والمشرفٌن ممن لدٌهم خبرة فً مجال االحصاء والقٌاس والتقوٌم. المناسبة ، من خالل االخذ براي

 

الباحث ،  رؤٌة ضرورة اهتمام المشرف بكٌفٌة  االقتباس موضوعات المادة العلمٌة وعادة صٌاغتها على وفق .3
جاز العمل المشترك فضال عن العالقة الحمٌمة التً تربط بٌن الطالب والمشرف والتً تلعب دورا كبٌرا و مؤثرا فً ان

 فٌما بٌنهما والمتمثلة فً ابداء المساعدة والمشورة والمتابعة الدقٌقة لخطوات العمل .
 
 عرضه بشكل متسلسل ومترابط .و.ضرورة االعتماد على االلفاظ اللغوٌة المتٌنة التً توضح فكرة الموضوع 4
 

  ٌع المصادر والمراجع .فضال عن توفٌر  وتنوضرورة زٌادة عدد المكتبات فً المحافظة .5
 

 -المقترحات:
 
إعداد الكفااءات العلمٌاة المتخصصاة فاً مجااالت المعرفاة والبحاث العلماً وذلاك بتهٌئاة ئعضااء الهٌئاة التدرٌساٌة  -1

والعمال علاى إتاحااة الفرصاة للبااحثٌن بالبحاث والتادرٌب الكاافً الكتساااب  ، البااحثٌن فاً االختصاصاات المتنوعاةو

 وتطبٌقٌا وذلك على وفق حاجة المجتمع .الخبرة العلمٌة نظرٌا 

 تطوٌر المعرفة وإثراؤها فً مختلف المجاالت اإلنسانٌة والعلمٌة التطبٌقٌة. -8
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الدورات المناسبة لتأهٌلهم وتدرٌبهم فاً العلاوم المختلفاة اإلنساانٌة  وجٌههم لالشتراك فًتأهٌل االختصاصٌٌن وت -3

 والتطبٌقٌة .

رصٌن المبنً على محاولة حل اإلشاكاالت العلمٌاة فاً العلاوم اإلنساانٌة والتطبٌقٌاة ترسٌخ قاعدة البحث العلمً ال -4

 .بحل مشاكل المجتمع وذلك ٌتطلب توجٌه الطلبة نحو اختٌار البحوث المفٌدة التً تسهم ،البحتة 

المااوارد ومحاولااة اسااتغالل اإلمكانااات الذاتٌااة وتنمٌااة  طلبااةبتكااار واإلضااافات الخاصااة بالتنمٌااة حااب اإلبااداع واال -5

 الطبٌعٌة للبالد .

لوضاع ،االهتمام بالدراسات المٌدانٌة والتجرٌبٌة لمواجهة المشااكل التعلٌمٌاة واالجتماعٌاة واالقتصاادٌة واةمنٌاة  -6

الحلول المناسبة لتلك المشكالت والتوصل إلى نتائج علمٌة تساعد على تذلٌل الصعوبات والمعوقاات والعمال علاى 

 إزالتها .

وذلك بفتح المجال ئمامهم لممارسة النشاط العلماً ،لكفاءات العلمٌة لتطوٌر مهاراتهم وإبداعاتهم االهتمام بذوي ا -3

 فً جو مناسب ٌواكب مسٌرة التقدم والتطور العلمً العالمً .

تنشااٌط حركااة التااألٌف والتحقٌااق والترجمااة والمراجااع العلمٌااة والكتااب الجامعٌااة ، والتوسااع فااً إنشاااء المجااالت  -2

 محكمة لنشر البحوث المتخصصة .العلمٌة ال

 عات المحلٌة والعربٌة والعالمٌةتبادل الخبرات العلمٌة والبحثٌة بٌن الجام-,
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 المصادر والمراجع

 القران الكرٌم . -

 اد وتصنٌف ،ٌوسف خٌاط ، وندٌم  ،إعد لسـان العربهـ ، (311ا.  ابـن منظور ،ئبو الفضل جمال الدٌن )

 لً ، دار لســان العرب ، بٌروت د.ت .المرعش

 ت.والنشر والتوزٌع ، د.،المكتبة اإلسالمٌة ،للطباعة  8وج1المعجم الوسٌط ،جإبراهٌم، مصطفى ،وآخرون ،.  8

 فً مشروع التخرج فً برنامج التربٌة فً جامعة القدس         الطلبةالمشكالت التً ٌواجهها ابو خلف ، نادر ،.3

 م . 8336جامعة القدس ، فلسطٌن ، جهة نظرهم ،المفتوحة من و   

 المشكالت االكادٌمٌة التً تواجه طالبات الماجستٌر فً كلٌة التربٌة بجامعة . ابو العال ،لٌلى محمد حسنً ، 4

 .     8314لسعودٌة ،الطائف،ا    

 م.8311مللك سعود ،، جامعة ال ضعف اعداد الرسائل العلمٌة وسبل الحد منها،.بن هندي ، عواطف بنت احمد5

،مطبعة االحصاء الوصفً واالستداللً فً التربٌة وعلم النفس.البٌاتً ،عبد الجبار توفٌق ،و زكرٌااثنا سٌوس ،6

 . 1,33مؤسسة الثقافة العمالٌة ، بغداد ،

  ،ٌز،مركز النشر العلمً ،جامعة الملك عبد العز اساسٌات البحث العلمً،حافظ ، عبد الرشٌد بن عبد العزٌز  .3

 م .  8318    

 م.4,,1،،اعداد المكتبة المركزٌة  الدراسات العلٌا دلٌل كتابة اطارٌحجامعة بغداد ،  .2

 ،المنهج العلمً واسالٌب كتابة البحوث والرسائل  1،ج  اصول البحث العلمًحسن ، احمد عبد المنعم ،  .,

 م.6,,1االكادٌمٌة ،جامعة القاهرة ، مصر ،    

   ، دار و مكتبة الهالل ،بٌروت  كتابة البحوث العلمٌة واالكادٌمٌة المنهجٌة الحدٌثةصً ، . الحسٌن ، ق13

 م.8332للطباعة والنشر ،     

 .3,,1وزارة التعلٌم العالً ، جامعة بغداد ،  ، مناهج البحث التربويداود ، عزٌز ، وئنور حسٌن ،  .11

    ، مؤسسة مصر  التطبٌق العملً لطلبة اقسام اللغة العربٌةالمشاهدة الصفٌة وزاٌر ، سعد علً ، واخرون ، .18

 م. 8311مرتضى للكتاب العراقً ،     

 م.8333، نعمالشروق للطباعة والنشر والتوزٌع،، دار ا نظرٌات التعلم، .الزغول،عماد الدٌن13

 م. 8333،الشرق ،عمان  ،مطبعة 8، ط ئسالٌب تدرٌس الدراسات االجتماعٌةالسكـران ،محمد  .. 14

 لمستقبلٌة كما ٌراها طالب جامعة طنطا مستقبل التربٌة امشكالت الشباب الحالٌة و.صقر ، عبد العزٌز ،15

 . 8333،ابرٌل ،القاهرة ،المكتب الجامعً الحدٌث باالسكندرٌة ، ,8ع  العربٌة ،      

 م. ,833،د ، دار الدكتور للعلوامعة بغداج، االتجاهات الحدٌثة فً اصول البحث العلمًسالم محمد ،عبود، .16

ٌّةعودة ، ئحمد سلٌمان ، .  13  ة التدرٌس ٌّ   م .8338 ،، مطبعة عّمان ، اةردن  4، ط القٌاس والتقوٌم فً العمل

 م .8332ة ، ـــــان ، دار دجلـــ،عم ًــــج البحث العلمـــمنهالعزاوي ، رحٌم ٌونس كروي ، .12 
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،  3حمد نبٌل نوفل ، وآخرون ، ط.ترجمة م مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفسفان دالٌن ، دٌوبولدب ،  .,1

 م .1,25مكتبة اةنجلو المصرٌة ، القاهرة ، 

 م.         3,,1،دار الطلٌعة للطباعة والنشر ، بٌروت ، اصول كتابة البحث وقواعد التحقٌقفضل هلل،مهدي،  .83

 .المنهجٌة العلمٌة فً البحوث التربوٌة واةجتماعٌة د ئحمد الداٌم ، محموالكندري ،عبد هللا عبد الرحمن ، . 81

 م       1,22، منشورات ذات السالسل ، الكوٌت ،  8ط       

ًّ ، حلمً ، 88  .م4,,1، دار النهضة للطباعة والنشر ، لبنان ، بٌروت ،  2، ط علم النفس المعاصر.الملٌج

     Volumel ,Chico.    William Bewton, 1951 Webesters new collegiate Dictionary. .32 
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ُاالٍزج١ــــــــــبَْ/ُ
ُ

ُػي٠يُٞاٌطبٌتُ:ُُُُُُُُُ
ُ

٠ُيرُٟاٌطبٌجخُ:ػيُُُُُُُُُ

ُ
ُ

ُرؾ١خُؽ١جخُ...ُُُُُُُُُ

ُ

االٍزجـ١بُْاٌّوفكُٚاٌنُٞث٠ُٓ١ل٠ه٠ُٙلفُئٌـُٝاٌزؼـوفُػٍـُٝاٌّشىــالدُاٌزُٟرٛاعُٗؽٍجخُاٌلهاٍــبدُُُُُُُُُُُ

ُفُٟو١ٍخُاٌزوث١خُاالٍب١ٍخُفُٟوزبثخُاؽبه٠ؾُُٙاٌغبِؼ١خُُِٓٚعٙخُٔظوُُُُ٘ٚ٘ٛعيءُُِِٓزطٍجبدُثؾشُ اٌؼ١ٍب

خُرؾذُػٕــــٛاُْ)اٌّشىـــالدُاٌزُٟرٛاعُٗؽٍجخُاٌلهاٍبدُاٌؼ١ٍبُفُٟو١ٍخُاٌزوث١خُاالٍب١ٍخُفُٟوزبثخُرمَُٛثُٗاٌجبؽض

ُ ُثىً ُاإلعبثخ ُاٌوعبء ٌُنا )ُ ُٔظوُ٘ ُ ُٚعٙخ ُِٓ ُاٌغبِؼ١خ ُٚاالؽبه٠ؼ ُأٍئٍخُاٌوٍب ً ُػٓ ُِٚٛػٛػ١خ كلخ

ُ.ُقلَُئالٌُألغواعُاٌؼ١ٍّخُفمؾ،ػٍّبُثبُْموـــوُاالٍــــُُغ١وُِطٍٛةُٚث١بٔبدُاٌجؾشٍُو٠خٌُُٚٓرَزاالٍزج١بْ

ُُ

ُشـــــبوو٠ُٓؽَُٓرؼبٚٔىـــــــُُِؼٕــــــــبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                                                                                                     
 الباحثــة                                                                                          

 بتــول فاضــل جــــواد                                                                                    
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 ( 1حق )ممل ا                                                    

بشكمها  من وجهة  نظرهم لرسائل واالطاريحساسية في كتابة ااستبيان المشكالت التي تواجه طمبة الدراسات العميا في كمية التربية اال
 ( أمام الفقرة وفي المقياس المناسب النهائي .ضع عالمة ) 

 المشكالت االدارية :.1

 
 
 

 المشكالت المنهجية :.2
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عالية  الفقرة ت
 جدا

 عالية
 

 متدنية جد متدنية وسطةمت

      تغيب المشرف االكاديمي عن لقاء الطمبة . 1
      قمة توافر المشرف االكاديمي الجيد لالشراف 2
      الوقت المتاح إلعداد االطاريح ال يكفي . 3
      صعوبة تقديم الطالب خطة انجاز العمل . 4
      . االستاذ كثرة عدد الطمبة الذين يشرف عميهم 5
      النقص الحاصل في عدد المشرفين . 6
      تأخير تعيين المشرفين لمطمبة . 7
      ضعف العالقات االيجابية بين المشرف والطالب  8
      تشكيل لجان المناقشة غير المناسبة . 9
      تجاهل المشرف كثرة االقتباس في المادة العممية . 11
      مصادر والمراجع .قمة اهتمام المشرف لم 11
      تعيين المشرف غير االختصاص . 12
      ضعف متابعة المشرف لمطالب . 13

عالية  الفقرة ت
 جدا

 عالية
 

 متدنية جد متدنية متوسطة

      ضعف استخدام المنهج المناسب لمبحث . 1
      صعوبة تطبيق البحوث العممية . 2
      خمط بين حدود البحث و صعوبات البحث .  3
      ضعف وصف الظاهرة المتعمقة بالمشكمة .  4
      صعوبة اعداد التصميم التجريبي المناسب. 5
      ضعف قدرة الطالب عمى تنفيذ خطوات البحث . 6
      ضعف التمييز بين الجانب النظري  والجانب العممي  7
      اصر البحث . الضعف في تنظيم عن 8
      الضعف في تحديد مجال البحث الزمانية والمكانية  9



 

 المشكالت االحصائية وأدوات القياس :.3

 

 .المشكالت المكتبية :  4
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عالية  الفقرة ت
 جدا

 عالية
 

 متدنية جد متدنية متوسطة

      استخدام الوسائل االحصائية غير المناسبة . 1
      االعتماد عمى مكتب احصائي خارجي . 2
      ضعف تطبيق ادوات القياس المناسبة .  3
      نقص الخبرة في جمع بيانات البحث . 4
      قمة الخبرة في اعداد ادوات القياس . 5
      االفتقار الى مهارة استخدام البرامج االحصائية الحديثة  6
      ضعف التمييز بين ادوات القياس والوسائل االحصائية  7
      غ كثير النجاز العمميات االحصائية .صرف مبال 8
االفتقار الى المشرفين ذو الكفاءة العالية في مجال االحصاء والقيااس  9

 والتقويم .  
     

      هدر الوقت والتأخير بسبب اتمام العمميات االحصائية 11
االعتماد عمى رؤية القائم عمى انجاز العمميات االحصائية في تفسير  11

 ئج.النتا
     

عالية  الفقرة ت
 جدا

 عالية
 

 متدنية جد متدنية متوسطة

      عدد الكتب المكتبات في المحافظة .قمة  1
      قمة توافر المصادر والمراجع  . 2
      التأخير في ارجاع المصادر المستعارة .  3
      وقت االستعارة غير كافي . 4
      عدد الكتب المستعارة .تحديد  5
      قمة توفير المصادر الحديثة . 6
      كثرة االجراءات الروتينية المعقدة . 7
االبتعاااد عاان اسااتخدام الباارامج الحديثااة فااي تنظاايم وتصاانيف  8

 المصادر.
     

صااعوبة تفهاام العاااممين فااي المكتبااة متطمبااات الطالااب وحاجتااه  9
 لمكتب والمراجع .

     



 

 المشكااالت المغاااوية :.5
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عالية  الفقرة ت 
 جدا

 عالية
 

 متدنية جد متدنية متوسطة

      ضعف معرفة قواعد المغة الرئيسة التي يكتب فيها البحث. 1
      ضعف في عرض الموضوع بسالسة ويسر . 2
      ضعف القدرة عمى التعبير وصياغة المشكمة . 3
      النص . قمة االهتمام بتنقيط  4
      ضعف كتابة جمل قصيرة تامة التركيب المغوي .  5
      ضعف كتابة االرقام بالحروف في الجمل المغوية . 6
كثاااارة االخطاااااء االمالئيااااة خصوصااااا بااااالحروف ) ض ظ (  )ت  ة(     7

 )ة ها(.
     

      ضعف في كيفية اقتباس النص . 8
      ضعف في تمخيص النص. 9
      ثرة استخدام حروف الجر والعطف .ك 11
      ضعف استخدام ادوات الترقيم والترميز  . 11
      قمة استخدام التشكيل )الحركات( وبالتالي ضعف المعنى.  12
      االستنساخ الحرفي لمنص. 13
      ضعف ترتيب المصادر والمراجع ترتيبا الف بائيا . 14



 

 ممخص البحث :
ييدف البحث الحالي الى معرفة المشكالت التي تواجية طمبة الدراسات العميا في كتابة اطاريحيم من وجية  

( طالبا وطالبة من طمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه القسام ) المغة 33اذبمغت عينة البحث )، نظرىم 
كمية التربية االساسية / جامعة ديالى لمعام  نفسي والتوجيو التربوي (د الالعربية ، التربية الرياضية ، االرشا

 خمسة مجاالت وىي : امتضمنا مقياسعدت  اذ اعتمدت الباحثة المنيج الوصفيو ،  0202-0203الدراسي 
)عالية فقرة وخماسي البدائل( 25) المغوية ، االدارية ، االحصائية وادوات القياس ، المكتبية ، المنيجية ( بواقع )

جد ،عالية ،متوسطة ، متدنية ،متدنية جدا ( وتم توزيعيا عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين من المختصين 
بالدراسات التربوية والنفسية وطرائق التدريس لمتاكد من الصدق الظاىري كما اعتمدت الباحثة الحقيبة 

سط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين لكل الستخراج المتو  ( لمعالجتة البيانات احصائيا SPSSاالحصائية) 
والذي بمغت قيمتو فضال عن استخدام معادلة الفا كونباخ الستخراج الثبات  مجال من المجاالت الخمسة 

اما الفصل الرابع تم التطرق الى الوسط المرجح والوزن المئوي،( ويعد ىذا ثبات عالي جدا، فضال عن 29,0)
الييا الباحثة وتحميميا ومناقشتيا وذلك بيدف تحقيق ىدف البحث فضال عن عرض النتائج التي توصمت 

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات .
 

Research Summar:  
 The current research aims at identifying the problems faced by postgraduate 

students in writing their thesis from their point of view. The sample of the research 
included (34) male and female graduate students (Arabic language, physical 
education, psychological guidance and educational guidance) Diyala for the 
academic year 2014-2015, and the researcher adopted the descriptive approach as 
it returned a measure including five areas : 

56 high, high, medium, low, very low) and was distributed to a group of experts and 
arbitrators of specialists in educational and psychological studies and methods of 
teaching to ascertain the truthfulness In addition, the researcher used statistical 
equation (SPSS) for statistical analysis of the statistical mean, standard deviation 
and variance for each of the five domains, as well as the use of the Alpha Conbach 
equation for stability extraction (0.92). This is a very high stability, The The fourth 
chapter dealt with presenting the results of the researcher, analyzing and discussing 
them in order to achieve the research objective as well as conclusions, 

recommendations and suggestions. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


