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ّ ‘ ٗزو٘ض العقش الزٕ ًع٘ؼ ف٘هَ ثهبلزر٘ش  الوغهزوش 

ثوهب فهٖ ‘الزطْس الغشٗع فٖ هخزله  عْاًهت الؾ٘هبٍ 

رلك الوعبسف ّ الؾقبئق العلوَ٘ الزٖ رزر٘ش ّرزطهْس 

ّرللهك ًز٘غهَ لفًاغهبس الوعشفهٖ ّ ‘ ثغشعَ هضُلَ 

االكزؾهههههبفبد الؾذٗضهههههَ الوزفؽقهههههَ ّ الزكٌْلْع٘هههههب 

ّسٍ فههٖ هخزلهه  اًؾههطزِب هوههب ٗههبصش ثههذ‘ الوزقذهههَ 

ّ اُوِهههب العول٘هههَ الزعل٘و٘هههَ كوهههب ٗؾهههِذ ‘ الؾ٘بر٘هههَ 

العقهش الهشاُي ّ رشاعهع دّس ّّه٘اهَ ًاهبم الزعله٘ن 

الزقل٘ههذٕ كبعههبط للزعلهه٘ن الوعشفههٖ ي ّ رٌههبهٖ دّس 

الوعلْهبر٘هههَ االلكزشًّ٘هههَ ّ الزوٌْلْع٘هههب الوزطهههْسٍ 

الزٖ رغبعذ فٖ فٌع ًّقل الوعلْهبرَ٘ ؽزهٖ افهجؼ 

االهشالهزٕ ‘ ُزٍ الوغزوعبد الوعلْهبرَ٘  ٗطلق علٖ

ٗغعل الؾعْة اهب رؾذٗبد كض٘شٍ للؾبق ثبلوغزوعبد 

راد الٌِنَ الوعلْهبرَ٘ االلكزشًَّ٘ كوب ّ ك٘اب فهٖ 

‘ اى ّاؽههههههههذ مهؾوههههههههذ هؾوههههههههْد صٗههههههههي الههههههههذٗي 

 ( .11ؿ‘6114

ّعلههٖ ُههزا الٌؾههْ هِههشد فكههشٍ الههشثو ثهه٘ي اعِههضٍ 

د الوزؾههذٍ الكوج٘ههْرش لزجههبدم الوعلْهههبد فههٖ الْالٗههب

االهشٗكَ٘ ؽ٘ش رضاٗذ الطلت علٖ ؽجكبد الوعلْهبد 

ّثههذا االًزؾههبس العههشٗل لِههزٍ الزقٌ٘ههبد فزْعههعذ ‘ 

صن هِشد عقهذ لزغهْٗق ‘ الؾجكبد ّ هؾطبد العول 

ٗوكٌِههب اى ‘ كْعهه٘لَ عذٗههذٍ ّ هزطههْسٍ ‘ االًزشًههذ 

رر٘ههههههش فههههههٖ هغههههههبم االرقههههههبالد مهؾوههههههذ هؾوههههههذ 

 (.131ؿ‘6111‘الِبدٕ

لوعلْهههههههبد اُو٘ههههههَ كج٘ههههههشٍ ّاكزغههههههجذ ؽههههههجكبد ا

ًاههههههشا لقههههههذسرِب الابئقههههههَ علههههههٖ ًقههههههل الج٘بًههههههبد 

ثههههه٘ي االههههههبكي الوزجبعهههههذٍ ثقهههههْسٍ فْسٗهههههَ ثوهههههب 

ٗزههههه٘ؼ الوؾهههههبسكَ فهههههٖ ًقهههههل الج٘بًهههههبد ّ رجهههههبدم 

الوعلْهههههبد ّهههههب ٗزشرههههت علههههٖ رلههههك هههههي فزههههشٍ 

فههههههٖ ارخههههههبر القههههههشاس ّ كههههههزلك الوؾههههههبسكَ فههههههٖ 

الوههههههْاسد ّ االعِههههههضٍ ّ هههههههب ٌٗههههههزظ عٌِههههههب هههههههي 

كوههههههب ٗزهههههه٘ؼ العوههههههل ثقههههههْسٍ  رقل٘ههههههل الزكههههههبل٘ 

عوبع٘ههههههههههههَ رعبًّ٘ههههههههههههَ م ع٘لههههههههههههٖ عههههههههههههبلوْى 

 ( .1ؿ‘6117‘

 

ؽ٘هههههش ٗوكهههههي رؾذٗهههههذ هضاٗهههههب ههههههي  هههههفم رهههههْف٘ش 

 هههههذهبد عهههههي الوهههههْاسد الوزبؽهههههَ ههههههي رطج٘قهههههبد 

ّهِههههههبم هعٌ٘ههههههَ الههههههٖ ًْع٘ههههههبد هخزلاههههههَ هههههههي 

ّرزههههههههه٘ؼ الؾهههههههههجكبد اهكبً٘هههههههههَ ‘ الوغهههههههههزا٘ذٗي 

هؾهههههههههههبسكَ ثعهههههههههههل الوغهههههههههههزخذه٘ي لهههههههههههٌاظ 

 هؾبسكَ   الج٘بًبد ّ رجبدم الولابد ّ

فهههههههٖ الجهههههههشاهظ الزطج٘ق٘هههههههَ ّ ارقهههههههبم االفهههههههشاد 

ثجعنهههههن الهههههجعل ثبلعذٗهههههذ ههههههي االعهههههبل٘ت هٌِهههههب 

الجشٗهههههههذ االلكزشًّهههههههٖ   chatالؾهههههههْاس اللرهههههههْٕ 

E-mail  الوؾهههههههبسكَ فهههههههٖ الْ هههههههذtime 

sharing   ٕمهؾوههههههههههههههههذ هؾوههههههههههههههههذ الِههههههههههههههههبد

 ( . 133ؿ ‘6111‘

ّرعزجههههههههههههش ؽههههههههههههجكبد الكوج٘ههههههههههههْرش  داح لِههههههههههههب 

الزههههههذسٗظ فبعل٘زِههههههب فههههههٖ رر٘٘ههههههش  عههههههزشار٘غ٘خ 

الزههههههههههٖ ٗزجٌبُههههههههههب الوعلههههههههههن دا ههههههههههل الاقههههههههههل 

الذساعههههههههههٖي عههههههههههْا  كبًههههههههههذ رعزوههههههههههذ ُههههههههههزٍ 

اإلعهههههههزشارغ٘بد علهههههههٖ هجهههههههذ  الزعلههههههه٘ن الاهههههههشدٕ 

 ّ الزعهههههههبًّٖي ّلكهههههههي ٗغهههههههت  ى ًؾههههههه٘ش ٌُهههههههب 

 علٖ  ًِب رضٗذ هي فبعل٘خ

 مهارات لتنمية الويب عبر اإللكترونية المدونات تصميم
 الفيديو برامج إنتاج

 

 نانسي صالح/  الباحثة مقدمة من

 مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعميم 

 كمية التربية النوعية )جامعة بورسعيد (
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الوههههههزعلن ًّؾههههههبهَ دا هههههههل الاقههههههل الذساعهههههههٖي 

ًّوهههههْ ارغبُهههههَ ًؾهههههْ الوهههههبدح الذساعههههه٘خم ً٘جهههههل 

 (.361يؿ6111علٖي

عههههههجق ٗغههههههت علههههههٖ الوعلههههههن  ى ٗؾههههههذد  ّهوههههههب

لطفثههههههههههههَ هؾزههههههههههههْٕ اإلرقههههههههههههبم الوجبؽههههههههههههش 

ثبلزابفههههههههه٘ل الذ ٘قهههههههههخ الْامهههههههههؾخي ّالؾهههههههههْاس 

الههههههزٕ ٗغههههههت  ى ٗههههههزن هههههههع الطههههههفة اٙ ههههههشٗي 

ّهغهههههههههههبعذرِن فهههههههههههٖ رؾذٗهههههههههههذ ههههههههههههب الهههههههههههزٕ 

ٗؾزبعًِْلزعلوهههههههَي ّك٘ا٘هههههههخ عهههههههشك ّعِهههههههبد 

ًاهههههشُن ّٗهههههزن ُهههههزا ههههههي  هههههفم رهههههْف٘ش  ًوهههههبه 

 ى هخزلاهههههخ ههههههي الزابعهههههل ثههههه٘ي ا فهههههشاد ًّغهههههذ 

 كضهههههشُن ؽهههههْ٘عب فهههههٖ الزعلههههه٘ن عجهههههش الؾهههههجكبد 

ًْعهههههههبى ُوهههههههبك الزعلههههههه٘ن الؾهههههههجكٖ الوزهههههههضاهي 

Synchronous ٖي ّالزعلههههههههههههههههههه٘ن الؾهههههههههههههههههههجك

م  Asynchronousالر٘ههههههههههههههههههههش هزههههههههههههههههههههضاهي 

الرشٗهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت صاُهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههش 

 (.141يؿ6111اعوبع٘لي

 ى  عبط الزعلن عجش الؾجكبد ُْ ؽجكخ اإلًزشًذ 

( cern عذ الوعول ا ّسثٖ م 1141فاٖ عبم 

ذهبد " الؾجكخ العبلو٘خ العٌكجْر٘خ هؾشّعبد لخ

www (world wide web ي ّف٘وب ٗزقل  )

ثزؾذٗذ هْاسد اإلًزشًذ ي ؽ٘ش رزْفش  دّاد رؾذٗذ 

( الزٖ URLهْا ع الوْاسد الوزبؽخ ٗطلق علِ٘ب م

رؾذد ثبلكبهل الوعلْهبد الوؾزبط  لِ٘ب العزشعبع 

هْسد هب رْافش علٖ اإلًزشًذي ُّزٍ ا داح  بفخ 

الْٗت الزٕ رخزل   ُذافَ فوٌِب هب ُْ ثوْ ع 

لإلعفى عي هٌزغبدي ّهْا ع الذسدؽخ ّهٌزذٗبد 

للٌقبػي ّالوذًّبد الزٖ ٗغشد فِ٘ب الوبل  ثؾكل 

ّاُن  قبئقَ اًَ هٌقَ رطْٗش هزكبهلَ ‘ ْٗهٖ 

 ّثَ الزكب 

ٗشٗهههههههههههذ الكزبثهههههههههههخ عٌهههههههههههَم هؾوهههههههههههذ هؾوهههههههههههذ 

 (.611يؿ6111الِبدٕي

ّلقهههههذ عهههههبُوذ هزقهههههاؾبد الْٗهههههت فهههههٖ ععهههههل 

ث٘ئههههههههخ الؾههههههههجكخ  كضههههههههش  لاههههههههخ ّ جههههههههْال هههههههههي 

الوغههههههزخذه٘ي ي  ًِههههههب رقههههههذم  ههههههذساد الزكبهههههههل 

ّالزطهههههههههههههههبثق للشعهههههههههههههههْهبدي الٌقهههههههههههههههْؿي 

ا فهههههههههْادي ا ؽهههههههههكبم الضبثزهههههههههخ ّالوزؾشكهههههههههخي 

ّغ٘شُههههههههب هههههههههي الْعههههههههبئو فههههههههٖ  داح ّاؽههههههههذحي 

 مهههههبفخ  لهههههٖ  هكبً٘هههههخ  ًؾهههههب  ًّؾهههههش فهههههاؾبد 

 ّ هْا هههههههع الْٗهههههههت الوخزلاهههههههخي ّرقهههههههذم ؽهههههههجكخ 

ن فشفهههههب عذٗهههههذح رزغهههههن الْٗهههههت لخجهههههشا  الزعلههههه٘

 ثبلغبرث٘خ ّالزؾْٗق للزذسٗظ 

ّالههههههههزعلن اإللكزشًّههههههههٖي هههههههههي  ههههههههفم  ًؾههههههههب  

فهههههههاؾخ  ّ هْ هههههههع ٗرطهههههههٖ هعاهههههههن الوقهههههههشساد 

الذساعههههههههههههههههه٘خمهؾوذ هؾوهههههههههههههههههذ الِهههههههههههههههههبدٕي 

 (.174يؿ6112

ّههههههههي هو٘هههههههضاد ث٘ئهههههههخ الْٗهههههههت  ًِهههههههب ث٘ئهههههههخ 

رابعل٘ههههههخ ؽ٘ههههههش ٗوكههههههي رقههههههو٘ن هْ ههههههع ّٗههههههت 

ّسفعهههههههَ علهههههههٖ ؽهههههههجكخ اإلًزشًهههههههذ لٌؾهههههههش ههههههههب 

ّاس ّاعهههههههزقجبم سعهههههههبئلِني ّث٘ئهههههههخ ٗشٗهههههههذٍ الهههههههض

الْٗههههههت هههههههي  ؽههههههذس ّعههههههبئل اإلعههههههفم ُّههههههٖ 

هزعههههههههههذدح الوقههههههههههبدس ّالزكٌْلْع٘ههههههههههب ّا دّاد 

ّالوهههههههْاد ّلِهههههههب  ثعهههههههبد اعزوبع٘هههههههخ ّع٘بعههههههه٘خ 

ّصقبف٘ههههههخ ّركلازههههههَ ثغهههههه٘طخ ؽ٘ههههههش ٗزهههههه٘ؼ لههههههك 

اإلههههههههفع علهههههههٖ الضقبفهههههههبد ّاالُزوبههههههههبد فهههههههٖ 

هخزلهههههه  عْاًههههههت الؾ٘ههههههبحم هؾوههههههذ كبهههههههل عجههههههذ 

 (.171يؿ6112الؾبفظي

ًّز٘غههههههَ الُو٘هههههههَ الْٗههههههت هِهههههههش هههههههب ٗغهههههههوٖ 

الغ٘هههههههل الضهههههههبًٖ للْٗهههههههت ؽ٘هههههههش ٗقهههههههْم علهههههههٖ 

الزطج٘قههههههبد الوعزوههههههذٍ علههههههٖ الؾههههههجكَ العبلو٘ههههههَ 

ّ الاكههههههشٍ ف٘ههههههَ ُههههههْ رطج٘ههههههق الوْ ههههههع كخذهههههههَ 

 هزبؽَ للغو٘ع رغزخذم

الؾغهههههههٖ االثهههههههذاعٖ فوهههههههضف عْعهههههههل كوؾهههههههش  

ثؾضههههههٖ ٗعزجههههههش الغ٘ههههههل الضههههههبًٖ للْٗههههههت ّ ُههههههْ 

هههههي ؽ٘ههههش ركههههٖ عههههذا ّ الج٘بًههههبد الزههههٖ ٗقههههذهِب 

‘ هشٗقههههههههههَ العههههههههههشك ّ ًْع٘ههههههههههَ الوؾزههههههههههْٕ 

 I-Tunesّرقهههههههذٗن الخهههههههذهبد هضهههههههل ثشًهههههههبهظ  

فِهههههْ  ذههههههَ ّ لههههه٘ظ ؽضههههههَ ثشهغ٘هههههبد ّ ٗهههههزن 

ًؾهههههههش الخذههههههههَ  هههههههبسط الٌطهههههههبق هضهههههههل رقٌ٘هههههههَ 

RSS 61ؿ‘6111‘مسّثي ّٗل٘بهض. ) 

 

ّلقههههههذ ه٘ههههههض اال ههههههشّى الوههههههذًّبد علههههههٖ اًِههههههب 

ٗههههزن الكزبثههههَ عل٘ههههَ ‘ ؽههههكل ا ههههش لوْ ههههع الْٗههههت 

للزعل٘ههههههق ّ الٌقههههههذ علههههههٖ هههههههب  ّدعههههههٍْ القههههههشا 

فِهههههههههٖ اؽهههههههههذ الزطج٘قهههههههههبد الِبههههههههههَ ‘ ٗكزهههههههههت 

رعوههههههههل هههههههههي  ههههههههفم ًاههههههههبم ادساٍ ‘ لفًزشًهههههههذ 

ّههههههههي فهههههههابد الوو٘هههههههضٍ ثِهههههههب ك ‘ الوؾزهههههههْٕ 

اًِههههههههب عجههههههههبسٍ عههههههههي هْ ههههههههع علههههههههٖ ؽههههههههجكَ 

االًزشًهههههههههذ ّ رقهههههههههْم علهههههههههٖ ّعهههههههههْد عف هههههههههَ 

ارقهههههبلَ٘ ثههههه٘ي ههههههشف٘ي اّ اكضهههههش كوهههههب ٗوكهههههي اى 

روهههههههههْى الٌقهههههههههْؿ الوكزْثهههههههههَ ّ القهههههههههْس ّ 

د ُهههههٖ الْعههههه٘لَ الغهههههبئذٍ فهههههٖ عهههههشك القهههههْ

االفكهههههبس فِهههههٖ ّعههههه٘لَ هعزوهههههذٍ للعهههههشك ؽ٘هههههش 

رٌاهههههههه٘ن العول٘ههههههههَ الزعل٘و٘ههههههههَ فههههههههٖ ادّارِههههههههب ّ 
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رطْسُهههههههب ّ رِهههههههذف الوهههههههذًّبد الهههههههٖ رغهههههههبّص 

هؾههههههههكفد الوغههههههههبؽَ ّالٌؾههههههههش اّ العههههههههشك ّ 

ا زهههههههههههههضام هشاؽهههههههههههههل هزعهههههههههههههذدٍ فهههههههههههههٖ دّسٍ 

الوعلْههههههههبد رغهههههههبعذ الوهههههههذًّبد علهههههههٖ كغهههههههش 

راد  العضلههههههَ عههههههي هشٗههههههق ركههههههْٗي الغوبعههههههبد

االُزوبههههههههههههبد الوؾهههههههههههزشكَ علهههههههههههٖ الؾهههههههههههجكَ 

 ( .21ؿ‘6111‘مهؾوذ عجذ الؾو٘ذ 

 هؾكلَ الجؾش ك 

 ًجع االؽغبط ثوؾكلَ الجؾش هي  فم ك 

 اّال ك الوفؽاَ الؾخقَ٘ للجبؽضَ ك 

عههههههههههذم رههههههههههْافش هههههههههههذًّبد رعل٘و٘ههههههههههَ  •

رقهههههههذم  هههههههذهبد هعلْههههههههبد لزٌو٘هههههههَ هِهههههههبساد 

 اًزبط ثشاهظ الا٘ذْٗ 

 لههههههههههههَ الذساعههههههههههههبد فههههههههههههٖ هغههههههههههههبم  •

الوههههههذًّبد الزعل٘و٘ههههههَ لزٌو٘ههههههَ هِههههههبساد اًزههههههبط 

 ثشاهظ الا٘ذْٗ

 

 صبً٘بك هي  فم الذساعَ االعزطفعَ٘ك 

ثعوههههههههل الذساعههههههههَ هغههههههههؾَ٘ ًْع٘ههههههههَ  •

الوههههههذًّبد الزههههههٖ رقههههههذم  ههههههذهبد رعل٘و٘ههههههَ فههههههٖ 

هغههههههبم اًزههههههبط ثههههههشاهظ الا٘ههههههذْٗ ّ الزههههههٖ رجهههههه٘ي 

هههههههي  فلِههههههب عههههههذم رههههههْافش هغًْههههههَ رعل٘و٘ههههههَ 

 ْٗ لزٌوَ٘ هِبساد اًزبط ثشاهظ الا٘ذ

ثعوههههههههههل هقههههههههههبثفد ؽخقههههههههههَ٘ هههههههههههع  •

اعنههههههب  ُ٘ئههههههَ الزههههههذسٗظ ّهعههههههبًِّ٘ن ثقغههههههن 

ثهههههههذا ل كل٘هههههههَ الزشث٘هههههههَ ‘ ركٌْلْع٘هههههههب الزعلههههههه٘ن 

الٌْع٘هههههههَ ثجْسعهههههههع٘ذ عهههههههي ههههههههذٕ اعههههههههزخذام 

الوههههههههههذًّبد االلكزشًّ٘ههههههههههَ لزٌو٘ههههههههههَ هِههههههههههبساد 

الطهههههههههفة فهههههههههٖ اًزهههههههههبط ثهههههههههشاهظ الا٘هههههههههذْٗ ّ 

 اهِشد الوقبثلَ الٌزبئظ الزبلَ٘ ك 

 

ُ٘ئهههههههَ الزهههههههذسٗظ اراهههههههق هعاهههههههن اسا  اعنهههههههب  

 ّهعبًِّ٘ن اًِن ثؾبعَ الٖ

رٌو٘ههههههَ هِههههههبساد الطههههههفة فههههههٖ اًزههههههبط ثههههههشاهظ 

‘ الا٘هههههههذْٗ ثبعهههههههزخذام الوهههههههذًّبد االلكزشًّ٘هههههههَ 

ّههههههي  هههههفم اعهههههزخذام ثهههههشاهظ  بفهههههَ مثهههههشاهظ 

االًزقهههههبم ثهههههه٘ي -الوهههههضعج٘ي اللقطههههههبد -الوًْزهههههبط

الو٘كغههههههههش ّ الزعبهههههههههل  –اللقطههههههههبد ّرشر٘جِههههههههب 

ب ّ ههههههع القهههههْد( كلِهههههب ٗوكهههههي الؾقهههههْم علِ٘ههههه

سفعِهههههب عهههههل االًزشًهههههذ عهههههي هشٗهههههق الوهههههذًّبد 

 االلكزشًَّ٘ . 

 

 اعئلَ الجؾش ك 

ّههههههي  هههههفم ههههههب عهههههجق رزشكهههههض هؾهههههكلَ الجؾهههههش 

 الؾبلٖ فٖ الزغبؤم الشئ٘غٖ الزبلٖ ك 

ههههههههههب فعبل٘هههههههههَ اعهههههههههزخذام الوهههههههههذًّبد  •

االلكزشًّ٘ههههههَ لزٌو٘ههههههَ هِههههههبساد اًزههههههبط ثههههههشاهظ 

الا٘هههههذْٗ لهههههذٕ هههههههفة كل٘هههههَ الزشث٘هههههَ الٌْع٘ههههههَ 

 ثجْسعع٘ذ ؟

 

 اُذاف الجؾشك

ِٗههههههههذف الجؾههههههههش الههههههههٖ رٌو٘ههههههههَ ثعههههههههل هههههههههي 

هِههههههبساد اًزههههههبط ثههههههشاهظ الا٘ههههههذْٗ هههههههي  ههههههفم 

الوههههههذًّبد االلكزشًّ٘ههههههَ ي ّٗزاهههههههشع هههههههي ُهههههههزا 

 الِذف عذٍ اُذاف ُٖ 

رقهههههههههههو٘ن الوهههههههههههذًّبد االلكزشًّ٘هههههههههههَ  -1

الكغههههههههههههبة الطههههههههههههفة ثعههههههههههههل الوِههههههههههههبساد 

 االعبعَ٘ الًزبط ثشاهظ الا٘ذْٗ 

 ٘هههههههبط فعبل٘هههههههَ اعهههههههزخذام الوهههههههذًّبد  -6

لكزشًّ٘ههههههههههَ الوقزههههههههههشػ الكغههههههههههبة الطههههههههههفة اال

 للغبًت الوعشفٖ ّ

 

االدائههههههٖ للوِههههههبساد االعبعههههههَ٘ الًزههههههبط ثههههههشاهظ 

 الا٘ذْٗ 

رؾذٗههههههههذ اعههههههههظ رقههههههههو٘ن الوههههههههذًّبد  -3

االلكزشًّ٘هههههههههَ الكغهههههههههبة الطهههههههههفة الوِهههههههههبساد 

 االعبعَ الًزبط ثشاهظ الا٘ذْٗ 

  ُوَ٘ الجؾش ك 

رزوضههههههل اُو٘ههههههَ الجؾههههههش العلوههههههٖ فههههههٖ الٌقههههههبه 

 الزبلَ٘ ك 

لزؾقهههههههههههق ههههههههههههي ههههههههههههذٕ اهكبً٘هههههههههههَ ا -1

رْه٘ههههههه  الوهههههههذًّبد االلكزشًّ٘هههههههَ فهههههههٖ رٌو٘هههههههَ 

ثعهههههل الوِهههههبساد اًزهههههبط ثهههههشاهظ الا٘هههههذْٗ لهههههذٕ 

 هفة كلَ٘ الزشثَ٘ الٌْعَ٘ 

اعههههههههذاد ّ رههههههههْف٘ش هذًّههههههههَ رعل٘و٘ههههههههَ  -6

رغههههههزخذم فههههههٖ عههههههج٘ل رٌو٘ههههههَ ثعههههههل هِههههههبساد 

اًزهههههههبط ثهههههههشاهظ الا٘هههههههذْٗ لهههههههذٕ ههههههههفة كل٘هههههههَ 

 الزشثَ٘ الٌْعَ٘ 

ْى عل٘هههههههَ رؾذٗهههههههذ ههههههههب ٗغهههههههت اى ركههههههه -3

الوذًّهههههههَ الزعل٘و٘هههههههَ الوغهههههههزخذهَ فهههههههٖ رٌو٘هههههههَ 

ثعههههههههل الوِههههههههبساد الًزههههههههبط ثههههههههشاهظ الا٘ههههههههذْٗ 

 لذٕ هفة كلَ٘ الزشثَ٘ الٌْعَ٘ 

 فشّك الجؾش ك 
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ْٗعهههههههههذ فهههههههههشق دام اؽقهههههههههبئ٘ب ثههههههههه٘ي  -1

هزْعهههههههههطٖ سرهههههههههت الهههههههههذسعبد الوغوهههههههههْعز٘ي 

الزغشٗج٘ههههههَ ّ النههههههبثطَ فههههههٖ الق٘ههههههبط الجعههههههذٕ 

ْ للوِهههههبساد الاشع٘هههههَ فهههههٖ الزعبههههههل ههههههع الا٘هههههذٗ

ّ الذسعهههههههههههَ الكل٘هههههههههههَ لقهههههههههههبلؼ الوغوْعهههههههههههَ 

 الزغشٗجَ٘ فٖ االرغبٍ االفنل  

ْٗعهههههههههذ فهههههههههشق دام اؽقهههههههههبئ٘ب ثههههههههه٘ي  -6

 هزْعطٖ سرت الذسعبد الوغوْعز٘ي

الزغشٗج٘ههههههَ ّ النههههههبثطَ فههههههٖ الق٘ههههههبط الجعههههههذٕ 

للوِهههههبساد الاشع٘هههههَ فهههههٖ الزعبههههههل ههههههع الا٘هههههذْٗ 

ّ الذسعهههههههَ الكل٘هههههههَ لقهههههههبلؼ الق٘هههههههبط الجعهههههههذٕ 

 فٖ االرغبٍ االفنل  .

ال ْٗعههههههههذ فههههههههشق دام اؽقههههههههبئ٘ب ثهههههههه٘ي  -3

هزْعهههههههههههطٖ سرهههههههههههت دسعهههههههههههبد الوغوْعهههههههههههَ 

النهههههههبثطَ فهههههههٖ الق٘بعههههههه٘٘ي القجلهههههههٖ ّالجعهههههههذٕ 

للوِهههههبساد الاشع٘هههههَ فهههههٖ الزعبههههههل ههههههع الا٘هههههذْٗ 

 ّ الذسعَ الكلَ٘ .

ال ْٗعههههههههذ فههههههههشق دام اؽقههههههههبئ٘ب ثهههههههه٘ي  -7

هزْعهههههههههههطٖ سرهههههههههههت دسعهههههههههههبد الوغوْعهههههههههههَ 

الزغشٗج٘ههههههَ فههههههٖ الق٘بعهههههه٘٘ي القجلههههههٖ ّالجعههههههذٕ 

ع٘هههههَ فهههههٖ الزعبههههههل ههههههع الا٘هههههذْٗ للوِهههههبساد الاش

 ّ الذسعَ الكلَ٘ .

 هٌِظ الجؾش ك 

 ٗعزوذ الجؾش الؾبلٖ 

علههههههٖ الوههههههٌِظ ؽههههههجَ الزغشٗجههههههٖ فههههههٖ اعههههههشا  

رغشثهههههههههَ الجؾهههههههههش ّ الزؾقهههههههههق ههههههههههي فهههههههههؾَ 

الاهههههههشّك ّ فبعل٘هههههههَ الوهههههههذًّبد االلكزشًّ٘هههههههَ 

الوغههههههههزخذهَ فههههههههٖ رٌو٘ههههههههَ هِههههههههبساد اًزههههههههبط 

 ثشاهظ الا٘ذْٗ .

 هزر٘شاد الجؾش ك

 كالوزر٘ش الوغزقل 

الوهههههههههههههذًّبد االلكزشًّ٘هههههههههههههَ الزهههههههههههههٖ  •

رٌوههههههٖ هِههههههبساد اًزههههههبط ثههههههشاهظ الا٘ههههههذْٗ لههههههذٕ 

 هفة كلَ٘ الزشثَ٘ الٌْعَ٘ .

 الوزر٘ش الزبثع ك 

 

رٌوَ٘ هِبساد الطفة الًزبط ثشاهظ  •

 الا٘ذْٗ 

 عٌَ٘ الجؾش ك

رقزقهههههههههش عٌ٘هههههههههَ الجؾهههههههههش علهههههههههٖ هغوْعهههههههههَ 

عؾهههههههْائَ٘ ههههههههي ههههههههفة ركٌْلْع٘هههههههب الزعلههههههه٘ن ي 

ْس ّاالًهههههبس ي هوهههههي الاش هههههَ الشاثعهههههَ ههههههي الهههههزك

رزهههههههههْفش لهههههههههذِٗن  جهههههههههشٍ عهههههههههبثقَ ثبعهههههههههزخذام 

الكوج٘هههههههههْرش ّعهههههههههْف رقغهههههههههن العٌ٘هههههههههَ الهههههههههٖ 

 هغوْعز٘ي كوب ٗلٖ ك 

هههههههفة  11هغوْعههههههَ مههههههبثطَ ك رزكههههههْى هههههههي 

رهههههذسط لِهههههن اًزهههههبط ثهههههشاهظ الا٘هههههذْٗ ثبلطشٗقهههههَ 

 الزقل٘ذَٗ .

هههههههفة  11هغوْعههههههَ رغشٗج٘ههههههَك رزكههههههْى هههههههي 

رهههههذسط لِهههههن اًزهههههبط ثهههههشاهظ الا٘هههههذْٗ ثبعهههههزخذام 

 .ذًّبدالو

 -الزقو٘ن الزغشٗجٖ للجؾشك ٗزن      عشمخ هي  فم الغذّم الزبلٖك

 

 هغوْعبد الذساعخ

 

الق٘بط 

 القجلٖ

 

 ًْع الوعبلغخ

 

 الق٘بط الجعذٕ

الوغوْعخ 

 (1النبثطخم

 

ا زجبس 

 رؾق٘لٖ

رقذٗن الوؾزْٕ الزعل٘وٖ لزٌو٘خ هِبساد  ًزبط ثشاهظ 

 الا٘ذْٗ ثبلطشٗقخ الزقل٘ذٗخ

 

 ٖا زجبس رؾق٘ل

 

الوغوْعخ 

 (6الزغشٗج٘خم

 

ا زجبس 

 رؾق٘لٖ

رقذٗن الوؾزْٕ الزعل٘وٖ لزٌو٘خ هِبساد  ًزبط ثشاهظ 

 الا٘ذْٗ هي  فم الوذًّخ الزعل٘و٘خ

 

 ا زجبس رؾق٘لٖ

 

 

 الق٘بط الجعذٕ ًْع الوعبلغخ الق٘بط القجلٖ هغوْعبد الذساعخ

  (1الوغوْعخ النبثطخم

 

 ا زجبس رؾق٘لٖ

رقهههههههههههذٗن الوؾزهههههههههههْٕ 

وههههههههههٖ لزٌو٘ههههههههههخ الزعل٘

هِههههههههههههبساد  ًزههههههههههههبط 

ثههههههههههههشاهظ الا٘ههههههههههههذْٗ 

 ا زجبس رؾق٘لٖ

 ّا زجبس رؾق٘لٖ 

رزجعهههههههههههههٖ ّثطب هههههههههههههخ 

 هفؽاخ
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 6112علغلخ دساعبد ّثؾْس ُهؾٌكَوخ .. الوغلخ العلو٘خ الغٌْٗخ للغوع٘خ الوغلذ الشاثع للعبم 

 ثبلطشٗقخ الزقل٘ذٗخ

  (6الوغوْعخ الزغشٗج٘خم

 

 ا زجبس رؾق٘لٖ

رقهههههههههههذٗن الوؾزهههههههههههْٕ 

الزعل٘وههههههههههٖ لزٌو٘ههههههههههخ 

هِههههههههههههبساد  ًزههههههههههههبط 

ثهههههشاهظ الا٘هههههذْٗ ههههههي 

 هههههههههههههفم الوذًّهههههههههههههخ 

 الزعل٘و٘خ

 ا زجبس رؾق٘لٖ

   ّا زجبس رؾق٘لٖ

رزجعهههههههههههههٖ ّثطب هههههههههههههخ 

 هفؽاخ

 

 

 ؽذّد الجؾش ك      

اًزههههههههههههههبط الوذًّههههههههههههههَ االلكزشًّ٘ههههههههههههههَ  -1

لزٌو٘هههههَ هِههههههبساد الطههههههفة فهههههٖ اًزههههههبط ثههههههشاهظ 

 الا٘ذْٗ 

ٗقزقهههههههههههش الجؾهههههههههههش علهههههههههههٖ عٌ٘هههههههههههَ  -6

عؾهههههههْائَ٘ ههههههههي ههههههههفة ركٌْلْع٘هههههههب الزعلههههههه٘ن 

 الاش َ الشاثعَ  غن ركٌْلْع٘ب الزعل٘ن 

ًزههههههههبئظ الجؾهههههههههش هؾهههههههههذدٍ ثضههههههههههبى ّ  -3

 رغشثَ الجؾش   هكبى ّ اعشا 

  دّاد الجؾش ك 

الوذًّهههههههَ االلكزشًّ٘هههههههَ م ههههههههي اعهههههههذاد  -1

 الجبؽضَ ( 

ا زجهههههههههبس رؾقههههههههه٘لٖ م ههههههههههي اعهههههههههذاد  -6

 الجبؽضَ( 

ثطب ههههههههههخ هفؽاههههههههههخ مهههههههههههي  عههههههههههذاد  -3

 الجبؽضخ(

 اعشا اد الجؾش ك 

االههههههههفع علهههههههٖ الذساعهههههههبد الغهههههههبثقَ  -1

ّ الوشاعههههههههع راد القههههههههلَ ثوْمههههههههْع الجؾههههههههش 

ك اعههههههههههذاد الؾههههههههههبلٖ لزؾق٘ههههههههههق ُههههههههههذف٘ي االّم 

االههههههههبس الٌاهههههههشٕ للجؾهههههههش ي الضهههههههبًٖك رقهههههههو٘ن 

 الوذًَّ الزعل٘وَ٘ الوقزشؽَ 

رقهههههههههو٘ن ادّاد الجؾهههههههههش م الوذًّهههههههههَ  -6

اال زجههههههههههههههبس القجلٖ/الجعههههههههههههههذٕ(  –الزعل٘و٘هههههههههههههَ 

 ّرؾك٘وِب 

رطج٘هههههق اال زجهههههبس القجلههههههٖ عهههههل عٌ٘ههههههَ  -3

 الجؾش 

 

رطج٘هههههههههههههق اال ؾزجهههههههههههههبس الجعهههههههههههههذٕ ّ  -2

اال زجهههههههبس الزؾقههههههه٘لٖ الززجعهههههههٖ ثعهههههههذٗب علهههههههٖ 

 ٌَ الجؾش ع٘

سفههههههههههههههذ الٌزهههههههههههههههبئظ ّ هعبلغزِهههههههههههههههب  -2

اؽقههههههههههبئ٘ب ّ رؾل٘لِههههههههههب ثبعههههههههههزخذام ثشًههههههههههبهظ 

SPSS 

عههههههههههههههشك الٌزههههههههههههههبئظ ّراغهههههههههههههه٘شُب   -4

 ّهٌب ؾزِب 

رقهههههههههذٗن الزْفههههههههه٘بد علهههههههههٖ مهههههههههْ   -4

الٌزههههههههههبئظ الزههههههههههٖ رههههههههههن الزْفهههههههههه٘ل الِ٘ههههههههههب ّ 

 الوقزشؽبد ثبلجؾْس الوغزقجلَ٘ 

 هقطلؾبد الجؾش ك 

الوهههههههذًّبد ك الوذًّهههههههَ رطج٘هههههههق ههههههههي  •

كَ االًزشًهههههههذ ي ّ ُهههههههٖ عجهههههههبسٍ رطج٘قهههههههبد ؽهههههههج

عههههههي فههههههاؾَ ّٗههههههت علههههههٖ ؽههههههجكَ االًزشًههههههذ 

راِههههههش علِ٘ههههههب رههههههذٌّٗبد م هههههههذ فد( هبس ههههههَ 

ف٘ههههههَ هههههههذٗش اّ ًبؽههههههش الوذًّههههههَ كوههههههب رزنههههههوي 

ًؾههههههشُب للقههههههبسا هههههههي الشعههههههْع الههههههٖ رذٌّٗههههههَ 

هعٌ٘هههههههَ فهههههههٖ ّ هههههههذ الؽهههههههق عٌهههههههذهب ال رعهههههههْد 

هزبؽههههههَ فههههههٖ القههههههاؾَ االّلههههههٖ للوذًّههههههَ كوههههههب 

ؾللِههههههب رنههههههوي صجههههههبد الههههههشّاثو ّ ٗؾههههههْم دّى ر

 ( 2يؿ6111ماٗوي هؾوذ اثشاُ٘ن ي 

رعههههههههههههههذ الوههههههههههههههذًّبد االلكزشًّ٘ههههههههههههههَ  •

( اؽهههههههههذ رطج٘قهههههههههبد االًزشًهههههههههذ الزهههههههههٖ  blogsم

رعوههههههههههل ثْاعههههههههههطَ ًاههههههههههبم الكزشًّههههههههههٖ الدساٍ 

الوؾزههههههههههْٕ ي ّال٘ههههههههههَ السؽههههههههههاَ الوههههههههههذ فد 

القذٗوهههههههَ ّرؾزهههههههْٕ علهههههههٖ ًقهههههههْؿ ّفهههههههْس 

ّسّاثههههههههو الكزشًّ٘ههههههههَ لشثطِههههههههب ثههههههههبلوْا ع راد 

ع علهههههههههٖ العف هههههههههَ ي ّرعهههههههههشف ثبًِهههههههههب هْا ههههههههه

 الؾجكَ العٌكجْرَ٘ الؽخبؿ  ّ 

 

دساعهههههههههههههههَ ههههههههههههههههفة الوغوْعهههههههههههههههَ  -7

الزغشٗج٘ههههههههَ للوقههههههههشس الذساعههههههههٖ هههههههههي  ههههههههفم 

 الوذًَّ الزعل٘وَ٘ 

هبعغهههههههههبد رزنهههههههههوي  هههههههههْاهش ّرعل٘قهههههههههبد ّ 

اسا  ّ ا زقههههههههههههههههبس لوقههههههههههههههههطلؾ٘ي ُوههههههههههههههههب 
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 6112علغلخ دساعبد ّثؾْس ُهؾٌكَوخ .. الوغلخ العلو٘خ الغٌْٗخ للغوع٘خ الوغلذ الشاثع للعبم 

web/log   َّٗققهههههههذ ثِهههههههب هذًّهههههههَ  لكزشًّ٘ههههههه

 ( . 1ي ؿ 6111م هؾوذ ؽغي ي 

 -رْف٘بد الجؾشك

زهههههبئظ الزهههههٖ رهههههن الزْفهههههل  لِ٘هههههب ههههههي  هههههفم الٌ

 -ٗوكي اعزخفؿ الزْف٘بد الزبل٘خك

االعههههههههههزابدح هههههههههههي ًزههههههههههبئظ الجؾههههههههههش  -1

الؾههههههههبلٖ علههههههههٖ الوغههههههههزْٕ الزطج٘قههههههههٖ عٌههههههههذ 

  ًزبط الوذًّخ الزعل٘و٘خ.

مهههههههههههههههههشّسح االعهههههههههههههههههزابدح ههههههههههههههههههي  -6

الوغهههههههههزؾذصبد الزكٌْلْع٘هههههههههخ الؾذٗضهههههههههخ فهههههههههٖ 

 فْسح غ٘ش رقل٘ذٗخ.

االعهههههههزوشاس فهههههههٖ اعهههههههزخذام الوذًّهههههههخ  -3

٘هههههههخ الوغهههههههزخذهخ فهههههههٖ الجؾهههههههش الؾهههههههبلٖ الزعل٘و

لزٌو٘هههههههههخ ثعهههههههههل هِهههههههههبساد  ًزهههههههههبط ثهههههههههشاهظ 

الا٘هههههههههذْٗ لههههههههههذٕ هههههههههههفة الاش ههههههههههخ الشاثعههههههههههخ 

 ّالضبلضخم ثقغن ركٌْلْع٘ب الزعل٘ن(.

 -الجؾْس الوقزشؽخك

 عهههههههههشا اد ثؾهههههههههْس هوبصلهههههههههخ لِهههههههههزا  -1

الجؾههههههههش لزقههههههههو٘ن هذًّههههههههخ رعل٘و٘ههههههههخ لزٌو٘ههههههههخ 

هِهههههبساد  ًزهههههبط ثهههههشاهظ الا٘هههههذْٗ لهههههذٕ ههههههفة 

ّ ٘ههههههههبط هههههههههذٕ فبعل٘زِههههههههب  الاش ههههههههخ الشاثعههههههههخ

 علٖ هزر٘شاد هغزقلخ آ شٕ.

 

 عشا  ثؾْس هوبصلخ لِزا الجؾش علٖ  ًْاع - 6

آ شٕ هي الوذًّبد الزعل٘و٘خ لزٌو٘خ هِبساد آ شٕ 

هع هشاعبح الائخ الوقذم  لِ٘ب الوبدح الزعل٘و٘خ علٖ 

 الوذًّخ.

 

 ًزبئظ الجؾشك

 ا زجبس الاشك ا ّمك

ٗههٌـ  ال زجههبس فههؾخ الاههشك ا ّم ّالههزٓ

علٔ  ًَك " ْٗعذ فشق دام  ؽقهبئ٘ب  ثه٘ي هزْعهطٔ 

سرت دسعبد الوغوْعز٘ي الزغشٗج٘هخ ّالنهبثطخ فهٔ 

الق٘ههبط الجعههذٓ للوِههبساد الاشع٘ههخ فههٔ الزعبهههل هههع 

الا٘ذْٗ ّالذسعخ الكل٘خ لقبلؼ الوغوْعخ الزغشٗج٘هخ 

فههٔ االرغههبٍ ا فنههل." اعههزخذهذ الجبؽضههخ اإلؽقههب  

( 11عٌ٘هههخ مى  الفثهههبسهزشٓ ثغهههجت فهههرش ؽغهههن ال

 Mann – Whitneyثْاعطخ ا زجبس هبى ّٗزٌٔ 

Test   للوغوْعههبد الوغههزقلخ ّْٗمههؼ عههذّم س ههن

 ( ًزبئظ ُزا الاشكك1م

(1عذّم س ن م  

ْٗمؼ ًزبئظ ا زجبس هبى ّٗزٌٔ للق٘بط الجعذٓ للوغوْعخ الزغشٗج٘خ ّالوغوْعخ النبثطخ فٔ الوِبساد الاشع٘خ 

ل٘خللزعبهل هع الا٘ذْٗ ّالذسعخ الك  

 العذد الوغوْعخ الوزر٘ش
هزْعو 

 الشرت
 هغوْع الشرت

 ٘وخ هبى 

 Uّٗزٌٔ

هغزْٓ 

 الذاللخ

هِبسح ثشاهظ 

 القْد

 174 17.4 11 الزغشٗج٘خ

- 3.3  23 2.3 11 النبثطخ 1.11 

 - - 61 الوغوْع

هِبسح ثشاهظ 

 القْسح 

 126 12.6 11 الزغشٗج٘خ

- 3.2  24 2.4 11 النبثطخ 1.11 

وْعالوغ  61 - - 

هِبسح ثشاهظ 

 الوًْزبط

 122 12.2 11 الزغشٗج٘خ

- 7.6  22 2.2 11 النبثطخ 1.11 

 - - 61 الوغوْع

 الذسعخ الكل٘خ

 122 12.2 11 الزغشٗج٘خ

- 3.4  22 2.2 11 النبثطخ 1.11 

 - - 61 الوغوْع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (763(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6112علغلخ دساعبد ّثؾْس ُهؾٌكَوخ .. الوغلخ العلو٘خ الغٌْٗخ للغوع٘خ الوغلذ الشاثع للعبم 

Uٗزنؼ هي الغذّم الغبثق  ى  ٘ن "  هوهب ٗؾه٘ش  لهٔ ّعهْد فهشق  1.11ٓ " دالخ  ؽقبئ٘ب عٌهذ هغهزْ 

دام  ؽقبئ٘ب  ث٘ي هزْعطٔ سرت دسعبد هفة الوغوْعخ الزغشٗج٘خ ّسرت دسعبد هفة الوغوْعخ النهبثطخ فهٔ 

 الق٘بط الجعذٓ للوِبساد الاشع٘خ فٔ الزعبهل هع الا٘ذْٗ ّالذسعخ الكل٘خ لقبلؼ هفة الوغوْعخ الزغشٗج٘خ.

 
(1ؽكل س ن م  

طٔ دسعبد الوغوْعز٘ي الزغشٗج٘خ ّالنبثطخ فٔ الق٘بط الجعذٓ لوِبسح  ًزبط ثشاهظ وزْعْٗمؼ سعن ث٘بًٔ ل

 الا٘ذْٗ

 ا زجبس الاشك الضبًٔك 

ال زجبس فهؾخ الاهشك الضهبًٔ ّالهزٓ ٗهٌـ 

علٔ  ًَ ك " ْٗعذ فشق دام  ؽقبئ٘ب  ثه٘ي هزْعهطٔ 

سرههت دسعههبد الوغوْعههخ الزغشٗج٘ههخ فههٖ الق٘بعهه٘٘ي 

ع٘هخ فههٔ الزعبههل هههع القجلهٔ ّالجعهذٓ للوِههبساد الاش

الا٘هذْٗ ّالذسعهخ الكل٘ههخ لقهبلؼ الق٘ههبط الجعهذٓ فههٔ 

االرغهههههبٍ ا فنهههههل." اعهههههزخذهذ الجبؽضهههههخ ا زجهههههبس 

للوغوْعهههههبد  Wilcoxon Testّٗلككغهههههْى 

( ًزههههبئظ ُههههزا 6الوشرجطههههخ ّْٗمههههؼ عههههذّم س ههههن م

 الاشكك

(6عذّم س ن م

الزغشٗج٘خ فٔ الوِبساد الاشع٘خ للزعبهل هع ْٗمؼ ًزبئظ ا زجبس ّٗلككغْى للق٘بع٘٘ي القجلٔ ّالجعذٓ للوغوْعخ 

 الا٘ذْٗ ّالذسعخ الكل٘خ

 العذد الشرت الوزر٘ش
هزْعو 

 الشرت

هغوْع 

 الشرت

 ٘وخ 

 Zّٗلككغْى

هغزْٓ 

 الذاللخ

هِبسح ثشاهظ 

 القْد

 31 2.2 4 الغبلجخ

- 6  1.12 
 2 3 6 الوْعجخ

 - - 1 الوزغبّٗخ

 - - 11 الوغوْع

هِبسح ثشاهظ 

سحالقْ  

 72 2 1 الغبلجخ

- 6.4  1.11 
 1 1 1 الوْعجخ

 72 - 1 الوزغبّٗخ

 1 - 11 الوغوْع

هِبسح ثشاهظ 

 الوًْزبط

 72 2 1 الغبلجخ

- 6.1  1.11 
 1 1 1 الوْعجخ

 - - 1 الوزغبّٗخ

 - - 11 الوغوْع

التجريبية بعدى

الضابطة بعدى

0

2

4

6

8

10
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 الذسعخ الكل٘خ

 72 2 1 الغبلجخ

- 6.4  1.11 
 1 1 1 الوْعجخ

زغبّٗخالو  1 - - 

 - - 11 الوغوْع

 

Zٗزنههؼ هههي الغههذّم الغههبثق  ى  هه٘ن "  هههب عههذا هِههبسح ثههشاهظ  1.11" دالههخ  ؽقههبئ٘ب عٌههذ هغههزْٓ   

هوب ٗؾ٘ش  لهٔ ّعهْد فهشق دام  ؽقهبئ٘ب  ثه٘ي هزْعهطٔ سرهت دسعهبد الوغوْعهخ 1.12القْد دالخ عٌذ هغزْٓ 

اد الاشع٘خ للزعبهل هع الا٘ذْٗ ّالذسعهخ الكل٘هخ لقهبلؼ الق٘هبط الزغشٗج٘خ فٔ الق٘بع٘٘ي القجلٔ ّالجعذٓ فٔ الوِبس

 الجعذٓ.

  
(6ؽكل س ن م  

وزْعطٔ دسعبد الوغوْعخ الزغشٗج٘خ فٔ الق٘بط القجلٔ ّالجعذٓ لوِبسح  ًزبط ثشاهظ ْٗمؼ سعن ث٘بًٔ ل

 الا٘ذْٗ

 

 ا زجبس الاشك الضبلشك

ال زجبس فهؾخ الاهشك الضبلهش ّالهزٓ ٗهٌـ 

عههههذ فههههشق دام  ؽقههههبئ٘ب  ثهههه٘ي علههههٔ  ًههههَ ك " ال ْٗ

هزْعهههطٔ سرهههت دسعهههبد الوغوْعهههخ النهههبثطخ فهههٔ 

الق٘بعهه٘٘ي القجلههٔ ّالجعههذٓ للوِههبساد الاشع٘ههخ فههٔ 

الزعبهههل هههع الا٘ههذْٗ ّالذسعههخ الكل٘ههخ." اعههزخذهذ 

 Wilcoxon   Testالجبؽضهخ ا زجههبس ّٗلككغههْى 

( 3للوغوْعهههبد الوشرجطهههخ ّْٗمهههؼ عهههذّم س هههن م

 ًزبئظ ُزا الاشكك

 (3عذّم س ن م

ْٗمؼ ًزبئظ ا زجبس ّٗلككغْى للق٘بع٘٘ي القجلٔ ّالجعذٓ للوغوْعخ النبثطخ فٔ الوِبساد الاشع٘خ للزعبهل هع 

 الا٘ذْٗ ّالذسعخ الكل٘خ

 العذد الشرت الوزر٘ش
هزْعو 

 الشرت

هغوْع 

 الشرت

 ٘وخ 

 Zّٗلككغْى

هغزْٓ 

 الذاللخ

هِبسح  ًزبط 

 الا٘ذْٗ

 7 6 6 الغبلجخ

 غ٘ش دالخ 1.24 -
 6 6 1 عجخالوْ

 - - 4 الوزغبّٗخ

 - - 11 الوغوْع

 غ٘ش دالخ 1 - 12 3.42 7 الغبلجخهِبسح ثشاهظ 

التجريبية بعدى

التجريبية قبلى

0

2

4

6

8

10
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 2 3 6 الوْعجخ القْد 

 - - 7 الوزغبّٗخ

 - - 11 الوغوْع

هِبسح ثشاهظ 

 الوًْزبط

 4.2 6.2 3 الغبلجخ

 غ٘ش دالخ 1 -
 6.2 6.2 1 الوْعجخ

 - - 2 الوزغبّٗخ

 - - 11 الوغوْع

 الذسعخ الكل٘خ

 16 3 7 الغبلجخ

 غ٘ش دالخ 1.6 -
 3 3 1 الوْعجخ

 - - 2 الوزغبّٗخ

 - - 11 الوغوْع

 

" غ٘ش دالخ  ؽقبئ٘ب هوب ٗؾ٘ش  لٔ  ًَ ال ْٗعذ فهشق دام  ؽقهبئ٘ب   Zٗزنؼ هي الغذّم الغبثق  ى  ٘ن " 

الق٘بع٘٘ي القجلٔ ّالجعهذٓ فهٔ الوِهبساد الاشع٘هخ للزعبههل ههع ث٘ي هزْعطٔ سرت دسعبد الوغوْعخ النبثطخ فٔ 

 الا٘ذْٗ ّالذسعخ الكل٘خ.

  
 (3ؽكل س ن م

 وزْعطٔ دسعبد الوغوْعخ النبثطخ فٔ الق٘بط القجلٔ ّالجعذٓ لوِبسح  ًزبط ثشاهظ الا٘ذْٗ ْٗمؼ سعن ث٘بًٔ ل

 

 

 ا زجبس الاشك الشاثعك

ال زجبس فهؾخ الاهشك الشاثهع ّالهزٓ ٗهٌـ 

 ًههههَ ك " ال ْٗعههههذ فههههشق دام  ؽقههههبئ٘ب  ثهههه٘ي  علههههٔ

هزْعههطٔ سرههت دسعههبد الوغوْعههخ الزغشٗج٘ههخ فههٔ 

الق٘بعهه٘٘ي الجعههذٓ ّالززجعههٔ للوِههبساد الاشع٘ههخ فههٔ 

الزعبهههل هههع الا٘ههذْٗ ّالذسعههخ الكل٘ههخ." اعههزخذهذ 

 Wilcoxon  Testالجبؽضههخ ا زجههبس ّٗلككغههْى 

( 7للوغوْعهههبد الوشرجطهههخ ّْٗمهههؼ عهههذّم س هههن م

 اشككًزبئظ ُزا ال

 (7عذّم س ن م

ْٗمؼ ًزبئظ ا زجبس ّٗلككغْى للق٘بع٘٘ي الجعذٓ 

ّالززجعٔ للوغوْعخ الزغشٗج٘خ فٔ الوِبساد 

 الاشع٘خ للزعبهل هع الا٘ذْٗ ّالذسعخ الكل٘خ

هغ ٘وخ هغوهزْال الشرتالوز

ع غ٘ش

 دد

عو 

الش

 رت

ّع 

الش

 رت

ّٗلكك

 Zعْى

رْٓ 

الذال

 لخ

غ٘ش  - 3.4 6الغبلهِبس

الضابطة بعدى

الضابطة قبلى

0
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ح 

 ًزب

ط 

الا٘ذ

ْٗ 

 دالخ 1.46 2 ثخ
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7 
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2 
17 

الوز
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 ٗخ

7 - - 
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"  Zٗزنؼ هي الغذّم الغهبثق  ى  ٘وهخ " 

غ٘ش دالخ  ؽقبئ٘ب هوهب ٗؾه٘ش  لهٔ  ًهَ ال ْٗعهذ فهشق 

رت دسعهبد الوغوْعهخ دام  ؽقبئ٘ب  ث٘ي هزْعطٔ س

الزغشٗج٘خ فٔ الق٘بع٘٘ي الجعذٓ ّالززجعٔ مثعهذ ؽهِش 

هي الزطج٘ق الجعذٓ( فٔ الوِهبساد الاشع٘هخ للزعبههل 

هع الا٘ذْٗ ّالذسعخ الكل٘هخ.ي هوهب ٗؾه٘ش  لهٔ فبعل٘هخ 

اعزوشاس الجشًبهظ الزذسٗجٔ فٔ رؾغ٘ي هِبسح  ًزهبط 

 ثشاهظ الا٘ذْٗ.

 
 (7ؽكل س ن م

عطٔ دسعبد الوغوْعخ وزْْٗمؼ سعن ث٘بًٔ ل

الزغشٗج٘خ فٔ الق٘بط الجعذٓ ّالززجعٔ لوِبسح  ًزبط 

 الا٘ذْٗ ثشاهظ
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