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هذفج هزِ انذساصت انً انخعشف عهً دوس سابطت انضبيعٍُُ ويؤصضبحهب فٍ انخًُُت االصخًبعُت 

وااللخصبدَت فٍ يحبفظت انخهُم يٍ وصهت َظش انًضخًع انًحهٍ ببعخًبد عهً انًُهش انىصفٍ 

 انخحهُهٍ حبونج انذساصت االصببت عٍ االصئهت انخبنُت:

 ؟يب يذي يعشفت انًىاطٍُُ بخذيبث ويشافك انضبيعٍُُ .1

يب دوس سابطت انضبيعٍُُ ويؤصضبحهب فٍ انخًُُت االصخًبعُت يٍ وصهت َظش انًضخًع  .2

 انًحهٍ؟

يب دوس سابطت انضبيعٍُُ ويؤصضبحهب فٍ انخًُُت االلخصبدَت يٍ وصهت َظش انًضخًع  .3

 انًحهٍ؟

فٍ اصبببث انًبحىرٍُ َحىو  a> 0.05هم حىصذ فشوق راث دالنت احصبئُت عُذ يضخىي  .4

ٍُُ ويؤصضبحهب فٍ احذاد انخًُُت االصخًبعُت وااللخصبدَت فٍ يحبفظت دوس سابطت انضبيع

انخهُم حبعب نًخغُشا انضُش، وانعًش وانحبنت االصخًبعُت وانًؤهم انعهًٍ وطبُعت انعًم 

 ويكبٌ انضكٍ.؟

ولذ حأنف يضخًع انذساصت يٍ يًزهٍُ نهًؤصضبث انحكىيُت واالههُت وانخبصت ببضبفت افشاد يٍ 

ايب عُُت  2112-2111ٍ فٍ يذَُت انخهُم فٍ انفصم انزبٍَ يٍ انعبو انذساصٍ انًضخًع انًحه

شخصب وحضًُج ادة انذساصت  111انذساصت فمذ حى اخخُبسهب بطشَمت غشضُت لصذَت وحكىَج يٍ 

انخٍ اعذهب فشَك انبحذ يٍ اسبع الضبو حُذ اٌ انمضى االول نهبُبَبث انذًَغشافُت ايب انمضى انزبٍَ 

 21ًذي يعشفت انًضخًع انًحهٍ ببنخذيبث وبشايش واَشطت سابطت انضبيعٍُُ يكىَب يٍ صبء يمُبصب ن

فمشة ايب انمضى انزبنذ لضى انً صزئٍُ انضزء االول صبء يمُبصب نخعشف عهً دوس سابطت انضبيعٍُُ 

فمشة َضُب عُهب انًضخضُب وفك يمُبس نُكشث  11ويؤصضبحهب فٍ انخًُُت االصخًبعُت يكىَب يٍ 

وحى انخأكذ يٍ صذق االداة بعشضهب عهً يحكًٍُ وصشي انخأكذ يٍ رببحهب بطشَمت  انخًبصٍ

وهٍ عبنُت صذا َذل عهً يذي االحضبق انذاخهٍ بٍُ فمشاث االصخببَت ونألصببت  1911كشوَببخ انفب 

عٍ االصئهت انزالد االونً حى اصخخشاس انًخىصطبث انحضببُت واالَحشافبث انًعُبسَت وانذسصت نكم 

-Oneوححهُم انخببٍَ االحبدٌ   T-Testونألصببت عهً انضؤال انشابع حى اصخخذاو اخخببس "ث" فمشة 

Way Analysis Of Variance  :ٍولذ اصفشث َخبئش هزِ انذساصت عٍ االح 

  حضبءث انًعشفت ببنخذيبث وبشايش واالَشطت انخٍ حمذيهب سابطت انضبيعٍُُ بذسصت

 انًخىصطت

 ت انضبيعٍُُ دوسا فٍ انخًُُت االلخصبدَت بذسصت عبنُت يٍ وصهت صبءث انُخبئش حبٍُ اٌ نشابط

 َظش انًضخًع انًحهٍ 



  0.05ال حىصذ فشوق راث دالنت احصبئُت عُذ يضخىي <a  فٍ اصببت انًضخضُبٍُ َحى دوس

سابطت انضبيعٍُُ ويؤصضبحهب فٍ احذاد انخًُُت االصخًبعُت وااللخصبدَت فٍ يحبفظت انخهُم 

ُش وانعًش وانحبنت االصخًبعُت وانًؤهم انعهًٍ وطبُعت انعًم ويكبٌ حبعب نًخغُشاث انض

 انضكٍ

وبُبء عهً َخبئش انذساصت اوصً  فشَك انبحذ بعذد يٍ انخىصُبث وطشَمت اصشائهب نهًزَذ 

 يٍ حفعُم سابطت انضبيعٍُُ ويُهب:

 واَشطخهب  لُبو سابطت انضبيعٍُُ حشوَش انخذيبث انخٍ حمذيهب يزم انًشاكز وانىحذاث انبحزُت

 انضُبصُت واالصخًبعُت 

 يٍ خالل:

 ٍُُاَشبء لضى نهعاللبث انعبيت فٍ سابطت انضبيع 

 عًم افالو وربئمُت وبشوشىساث وَذواث 

 

  ٍُُاظهبس انبعذ انخًُىٌ االصخًبعٍ نشابطت انضبيع 

 يٍ خالل:

 حعزَز يشبسكت انفئبث انًهشًت فٍ سابطت انضبيعٍُُ ويشافمهب 

  حمىو ببنعًم عهً يحبسبت انظىاهش انضهبُت فٍ انًضخًع 

 حكبفؤ فشص انخعٍُُ فٍ سابطت انضبيعٍُُ ويشافمهب 

 ٍُُاظهبس انبعذ انخًُىٌ االلخصبدٌ نشابطت انضبيع 

 يٍ خالل:

 ٍاَضبد يشبسَع دعى راح 

 طهبت انًحخبصٍُ خالل فخشة انذساصتًُح انًبنُت نحىفُش انمشوض وان 

 يضبعذة انعبئالث انًحخبصت يٍ خالل بشايش يذعىيت 

 


