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ملخص
ًهدف اًبعز اىل اًحِسف ُىل أذس اطحخداَ طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ يف جعـٌٍ هٌبت اًـف اًِسرشاساطسض واًحنوزاًٌِمٍ ًوٌبت اًـف اًِسرشاساطسض
وجنمٌت اًدافّ املِسيف ًدًهم وًحعلٌم اهداف اًبعز جم وكّ  3فسكٌسث ؿفسًت واطحخدَ اًبسظرسن املنهض اًحصسًبٍ وجم اخحٌسز جـمٌم املصموُحني
املحوسفئحني ( اًحصسًبٌت و اًلسيبوت ) ذو اساخحبسز اًبِدي ًٌحعـٌٍ و اًحنوز اًٌِمٍ و اخحبسز كبًل و يب ِدي ًحنمٌت اًدافّ املِسيف ،جوون مصحمّ اًبعز من
هٌبت اًـف اًِسرش اساطسض املدازض اًنهسزًت املخحٌوت يف كلسء دوهسن – معسفٌت اًظٌٌٌلنٌت ًٌِسَ اًدزايس (  ،) 5102 – 5102وأػحمٌخ ٌُنت اًبعز ُىل
(  ) 32هسًب و هسًبت وجم اًحٌِني اًِؼوايئ ًٌمصموُحني اًحصسًبٌت و اًلسيبو ت يبِد ان اشسي اًحوسفإ ًهم يف ُدد من املحغرياث وهٍ  :اًِمس اًصمنٍ ،
ظسؿٍ اًرهسء  ،املِدي اًِسَ ًٌـف اًحسطّ األطسيس  ،دزشسث اًوٌبت ملسدة اساشحٌلٌُسث ًٌـف اًحسطّ األطسض  ،اًدافّ املِسيف  ،اًحعـٌٍ اًدزايس
ًأليبسء  ،اًحعـٌٍ اًدزايس ًألمهسث  .واُد اًبسظز اًخوى اً حدزًظٌت ًظتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) ًٌمصموُت اًحصسًبٌت و اًوسًلت
اساُحٌسدًت ًٌمصموُت اًلسيبوت و جوٌب جعلٌم أهداف اًبعز يبنسء واُداد ذالد أدواث  ،األوىل يبنسء اخحبسز جعـًٌل موون من (  ) 20فلسة من نوَ اساخحٌسز من
محِدد و امللسيل  ،وكد وشُخ األطئ ٌت يبعظب مظحوًسث يبٌوَ املِسفٌت ( اًحرهس  ،اًفهم  ،اًحوبٌم  ،اًحعٌٌٍ ) وظظب نظبحهس يف شدوي املواؿفسث  ،وكد
جم اًحعلم من ؿدكهس يبِسكهس ُىل مصموُت من املعومني املخحـني  ،وجم اطحخسس مِسمٍ اًـِويبت و اًظهوًت و اًلوة اًحمٌصًت وفِسًٌت اًبدائٍ اًخسهئت
 ،ويبِد اشساء اً ربسث ُىل اساخحبسز يبسطحخداَ ( مِسدًت هٌودز زًحؼسزدطون –  ) 51يبٌغ مِسمٍ اًربسث (  ) 1..2وهو مِسمٍ ذبسث ملبوي  ،هٌل اُد اًبسظرسن
اخحبسز اًحنوز اًٌِمٍ موون من (  ) 74فلسة يبـوزج اًنهسئٌت و جعلم من ؿدكهس اًٌسهسي يبِسكهس ُىل مصموُت من املعومني املخحـني وجم اًحأهد من
ذبسج ُن هسًم مِسدًت (هٌودز زًحؼسزدطون –  ) 51اًري يبٌغ (  ، ) 1..3وجم اُداد أداة ًلٌسض اًدافّ املِسيف موون من (  ) 77فلسة يبـوزج اًنهسئٌت  ،و
جعلم من ؿدك اًٌسهسي يبِسكهس ُىل مصموُت من املعومني املخحـني وجم اًحأهد من ذبسج ُن هسًم ئُسدة اساخحبسز ويبٌغ مِسمٍ اًربسث اًوًل ( ) 1..7
ويبِد ذًى كسَ اًبسظرسن يبحوبٌم جصسيبت اًبعز ُىل مصموُحٍ اًبعز واطحمسث اًحصسيبت مدة (  .أطسيبٌّ وهو ( اًووزض اساوي ) من اًِسَ اًدزايس ( – 5102
 ) 5102ويف نهسًت اًحصسيبت هبم اًبسظز اساخحبسز اًحعـًٌل ُىل هٌبت املصموُحني ( اًحوبٌم اًبِدي )  ،و اخحبسز اًحنوز اًٌِمٍ ( اًحوبٌم اًبِدي ) ،
وملٌسض اًدافّ املِسيف ( اًلبًل و اًبِدي )  ،ويبِد شمّ اًبٌسنسث جم جعٌٌٌهس ومِسًصحهس اظـسئٌس وجم اطحخداَ يبسنسمض اًعلٌبت اساظـسئٌت ًٌٌِوَ
اساشحٌلٌُت (  ) SPSSواًهسث ااًنحسئض ان ساطحخداَ جلنٌت اًوًب هوًظخ أذس ئًص سيب يف اًحعـٌٍ ملسدة اًصغسافٌت ًدى هٌبت اًـف اًِسرش اإلُدادي و
يبعصم جأذريهبري .
هرًى ساطحخداَ جلنٌت اًوًب هوًظخ أذسئًصسيب يف اًحنوز اًٌِمٍ ًدى هٌبت اًـف اًِسرش اإلُدادي و يبعصم جأذري محوطوسً  ،وان ساطحخداَ جلنٌت اًوًب
هوًظخ أذس ئًصسيب يف جنمٌت اًدافّ املِ سيف ًدى هٌبت اًـف اًِسرش اإلُدادي و يبعصم جأذري هبري .

القدمح
أهداف التدث :
هدف اًبعز ئىل اًحِسف ُىل :
 –1أذس اطحخداَ طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ و اًوسًلت اساُحٌسدًت يف جعـٌٍ هٌبت اًـف اًِسرش اساُدادي ملسدة
اًصغسافٌت.
– 5اذس طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ و اًوسًلت اساُحٌسدًت يف اًحنوز اًٌِمٍ ًوٌبت اًـف اًِسرش اساُدادي .
 - 3اذس طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ و اًوسًلت اساُحٌسدًتيف جنمٌت اًدافّ املِسفٌٌوٌبت اًـف اًِسرش اساُدادي .
ولغسض الذدقق من اهداف التدث دم صياغح ( )3فسطياخ صفسيح وكااليت:

ي
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فسطياخ التدث :
– 0سا ًوشد فسق ذو دساًت ئظـسئٌت ُند مظحوى (  ) 1.12يبني محوطى دزشسث املصموُت اًحصسًبٌت اًرًن دزطوا مسدة اًصغسافٌت
يباطحخداَ اًوًب هوًظخ  ،ومحوطى دزشسث املصموُت اًلسيبوت اًرًن دزطوا ُىل وفم اًوسًلت اساُحٌسدًتيف اساخحبسز اًحعـًٌل
هوٍ .
 - 5سا ًوشد فسق ذو دساًت ئظـسئٌت ُند مظحوى (  ) 1.12يبني محوطى دزشسث املصموُت اًحصسًبٌت اًرًن دزطوا مسدة اًصغسافٌت
يباطحخداَ اًوًب هوًظخ  ،ومحوطى دزشسث املصموُت اًلسيبوت اًرًن دزطوا ُىل وفم اًوسًلت اساُحٌسدًت يف اًحنوز اًٌِمٍ .
 - 3سا ًوشد فسق ذو دساًت ئظـسئٌت ُند مظحوى (  ) 1.12يبني فسق محوطى دزشسث املصموُت اًحصسًبٌت اًرًن دزطوا مسدة اًصغسافٌت
يباطحخداَ اًوًب هوًظخ ،وفسق محوطى دزشسث املصموُت اًلسيبوت اًرًن دزطوا ُىل وفم اًوسًلت اساُحٌسدًت يف ( جنمٌت اًدافّ
املِسيف ) .
خدود التدث  :جعدد اًبعز يبـ :
 – 0اًعدود اًبرشًت  :هٌبت اًـف اًِسرش اساُدادي يف املدازض اًنهسزًت املخحٌوت يف كلسء دوهسن مبعسفٌت اًظٌٌٌلنٌت .
 – 5اًعدود اًصمسنٌت  :اًفـٍ اًدزايس األوي من اًِسَ اًدزايس (  . ) 5102 – 5102وجلمنخ ذالذت فـوي دزاطٌت من اًوحسب
امللسز ملسدة اًصغسافٌت ًٌـف اًِسرش ( اًصغسافٌت اًِسمت ) ن  ) 5107 ( 03وهٍ  ( :اًفـٍ اًرسًز  :املٌسهس اًوبٌٌِت ُىل طوغ
األزق  ،اًفـٍ اًسايبّ  :اًغالف اًعٌوي  ،اًفـٍ اًخسمع  :األكسًٌم اًصسفت )  .من ( ؾ ) 000–72
ددديد املصطلداخ :
– الىيث كىيصر ( السخالخ املعسفيح )  Web questوعسفه.
ـ جىدج (  ) 2002ةأنه  -:أنؼوت جسيبوًت اطحوؼسفٌت ًِدهس املٌِم ًحم من خالًهس دمض ػبوت اًوًب يف اًِمٌٌت اًحٌٌِمٌت اًحٌِمٌت
 ،ملظسُدة اًحالمٌر يف ُمٌٌسث اًبعز و اًحليص ُن املٌِومسث اًالشمت من خالي ؿفعسث وًب معددة مظبلس ً  ،وجوًف اًِسوق
اًحلدميٌت و اًفالغ و اًفٌدًو اًحٌٌِمٍ  ( .شودة  ، 5112 ،ؾ ) .
الذعسيف األجسايئ للىيث كىيصر -:
وهٍ جلنٌت جسيبوًت جلوَ ُىل جوًٌف اإلنتنخ يف اًِمٌٌت اًحٌٌِمٌت يبؼوٍ هسدف وف ِّسي ًحظم يبسملسونت وفم خوى جدزًظٌت
وكِهس اًبسظرسن ملظسُدة اًوٌب يف ُمٌٌت اسايبعسز واًبعز ُن املٌِومسث ظوي مواكٌّ مٌِنت من خالي املهسَ املنوهت اًٌهم
كمن اًظتاجٌصٌت ويبسملساظٍ اساجٌت(:امللدمت واملهمت واساشساءاث واملـسدز واًحلوًم واًخسمتت ) واًحٍ جظسُدهم وجدُمهم
سانصسش ُمٌهم اًصٌلٍُ يبؼوٍ محلن ومنٌم ورسًّ وذًى ملِسفت اذسهس يف اًحعـٌٍ واًحنوز اًٌِمٍ ًدى هٌبت املصموُت
اًحصسًبٌت وجنمٌت اًدافّ املِسيف ًدًهم .
– الذنىز العلمي :
عسفه املىجي (  ) 2002ةأنه  -:كدز مِني من املٌِومسث اًٌِمٌت األطسطٌت و اساجصسهسث اًٌِمٌت و ُمٌٌسث اًٌِم و فهم ًوبٌِت
اًٌِم ودوز اًٌٌِلء  ،وئدزان اًِالكت املحبسدًت يبني اًٌِم و اًحونوًوشٌس و املصحمّ  ،و اًلدزة ُىل مٌلزطت املهسزاث اًِمٌٌت
ومهسزاث اًحفوري اًٌِمٍ واج خسذ اًلسازاث اًظٌٌمت ئشاء املؼوالث اًعٌسجٌت اًحٍ جواش اًفسد يف يبٌئح و مصحمِ  ( .املوشٍ ، 5115 ،
ؾ . ) 052
ـ املدذصث (  ) 2004ةأنه  -:اًفهم ًوبٌِت اًٌِم  ،و املِسفت اًٌِمٌت و اساشحٌلٌُت ًٌٌِم  ،من ظٌز اًحأذرياث املحبسدًت يبني
اًٌِم و اًحونوًوشٌس و املصحمّ  ،و اًلدزة ُىل اجخسذ اًلساز  ،وظٍ املؼوالث  ،وامحالن اساجصسهسث نعو اًٌِوَ  ،ونعو مٌلزطت
مهنت مسجبوت يبسًٌِوَ( .املعحظب  ، 5117 ،ؾ .)74
ـ الذعسيف األجسايئ للذنىز العلمي :
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هو دزشت ئملسَ اًوٌبت يبسملِسفت اًٌِمٌت  ،يف شوانب اًبٌئت اًوبٌٌِت واًبٌئت اًعٌوًت و اإلنظسن  ،ويبسملِسفت اًحونوًوشٌت
املحـٌت يبهره اًصوانب ،وفهم هبٌِحهس وُالكحهس يبسملصحمّ  ،وجلسض يبسًدزشت اًحٍ ًعـٍ ٌٌُهس اًوٌبت من خالي امللٌسض املِد
من كبٍ اًبسظرسن ًهرا اًغسق .
– الدافع املعسيف  :وعسفه:
ـ ختيث (  ) 2003ةأنه ُ ":مٌٌت ُلٌٌت مِسفٌت ٌٌُس ج ُبنى و جإطع ُىل معوت اًِمٌٌسث اًنفظٌت األخسى هسإلدزان  ،و اساظظسض و
اًحخٌٍ  ،وهرًى اًِمٌٌسث اًِلٌٌت هسًحرهس و اًحصسًد و اًحِمٌم و اًحمٌٌص و امللسزنت و اساطحدساي  ،وهٌٌل اجصهنس من املعظوض ئىل
( ظبٌب  ، 5113 ،ؾ . ) 0.
املصسد هسن اًحفوري أهرث جِلٌدا ً " .
ـ مدمىد (  ) 2004ةأنه  :اًظٍِ ًٌمِسفت وظب اساطحوالَ و اساهحؼسف و اسازجٌسد و اًسغبت يف اًلساءة وهسط اساطئٌت .
( معمود  ، 5117 ،ؾ . ) 52
ـ الذعسيف اإلجسايئ للدافع املعسيف :
وهٍ اًسغبت يف اًعـوي ُىل املِسفت و اًحٌِم و املٌٍ اىل اساػٌسء اًغسًب و اًحؼوق ًالػٌسء اًنسدزة وجلسض يبسًدزشت اًحٍ ًعـٍ
ٌٌُهس اًوٌبت من خالي اطحصسيبحهم ُىل فلساث ملٌسض اًدافّ املِسيف املِد من كبٍ اًبسظرسن ًهرا اًغسق.
دزاشاخ شاةقه:
 -1دزاشح ( الديلح ونىفل  -: ) 2002 ،أشس ًخ هره اًدزاطت يف شسمِت ( األونسوا )  ،وهدفخ ئىل اطحلـسءأذس اطتاجٌصٌت اًوًب
هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) اًووًٌت املدى و اًلـرية املدى يف اًحفوري اًنسكد و اًحعـٌٍ اًدزايس يف مظسق جٌٌِم اًحفوري
ًدى ٌُنت من هٌبت هٌٌت اًٌِوَ اًتيبوًت  ،جوونخ ٌُنت اًدزاطت من (  ) 21هسًبس ً و هسًبت  ،موشُني ُىل ذالد مصموُسث ،
املصموُت اًحصسًبٌت األوىل جِسكخ ئىل اطتاجٌصٌت ( اًوًب هوًظخ ) اًووًٌت املدى  ،و املصموُت اًحصسًبت اًرسنٌت جِسكخ ئىل
اطتاجٌصٌت ( اًوًب هوًظخ ) اًلـرية املدى  ،و املصموُت اًرسًرت كسيبوت جٌِم يبسًوسًلت اساُحٌسدًت  ،وكد أًهسث نحسئض اًدزاطت
وشود فسوق ذاث دساًت ئظـسئٌت ًـسًغ هٌبت املصموُت اًحصسًبٌت اًحٍ جٌِمخ يبسطتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ اًووًٌت املدى يف
جنمٌت اًحفوري اًنسكد أوساً  ،ذم ًـسًغ هٌبت اًلـرية املدى ذسنٌس ً  ،ووشود فسوق ذاث دساًت ئظـسئٌت ًـسًغ املصموُت اًحصسًبٌت
األوىل ( اًووًٌت املدى ) يف جنمٌت اًحعـٌٍ اًدزايس أوساً  ،ذم ًـسًغ هٌبت املصموُت اًحصسًبٌت اًرسنٌت ( اًلـرية املدى ) ملسزنت
يبأداء هٌبت املصموُت اساُحٌسدًت  (.اًعٌٌت ونوفٍ  ، 511. ،ؾ ) 24
–2دزاشح ( شامزج -: ) 2013 ،أشسًخ هره اًدزاطت يف األزدن ،وهدفخ ئىل اًوؼف ُن أذس اطحخداَ اطتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ
( اًسظالث املِسفٌت يف اًحعـٌٍ املبسرش و املإشٍ ًدى هسًبسث اًـف اًعسدي ُرش يف مسدة اًٌغت اسانصٌٌصًت  ،جوونخ ٌُنت
اًدزاطت من (  ) 71هسًبت وشُخ ُىل مصموُحني ئظداهس جصسًبٌت جوونخ من (  ) 51هسًبت من مدازض املعوز اًدوًٌت  ،واألخسى
كسيبوت جوونخ من (  ) 51هسًبت من مدزطت املسطٌت  ،وكد اطحِمٌخ اًبسظرت املنهض ػب اًحصسًبٍ وجوونخ أدواث اًبعز كٌسض
اًحعـٌٍ اًلبًل و اًبِدي و اساظحفسي ) ،وأطحغسكخ فـٍ دزايس هسمٍ،أًهسث نحسئض اًدزاطت وشود فسوق ذاث دساًت ئظـسئٌت
ُند مظحوى اًدساًت (  ) 1012يف اًحعـٌٍ املبسرش ًدى هسًبسث اًـف اًعسدي ُرشجِصي ساطتاجٌصٌت اًحدزًع املظحخدمت (
اًوًب هوًظخ  ،اًحدزًع اساُحٌسدي )  ،وًـسًغ اطتاجٌصت ( اًوًب هوًظخ )  ،هرًى وشود فسوق ذاث دساًت ئظـسئٌت ُند مظحوى
اًدساًت (  ) 1012يف اًحعـٌٍ املإشٍ ًدى هسًبسث اًـف اً عسدي ُرش  ،وًـسًغ املصموُ اًحصسًبٌ .
(طٌلزة ، 5103 ،ؾ. )01
– 2دزاشح ( خامدنح و القطيش -: ) 2015 ،أشسًخ هره اًدزاطت يف األزدن  ،وهدفخ ئىل اًوؼف ُن فسٌٌُت اطحخداَ اًسظالث
املِسفٌت ُرب اًوًب (  ) Web Questsيف جعظني اًحفوري اًسًسيض وظٍ املظأًت اًسًسكٌت ًدى هالب اًـف اًِسرش األطسيس
واجصسهسجهم نعو مسدة اًسًسكٌسث  ،جوونخ ٌُنت اًدزاطت من (  ) 71هسًبس ً من هالب اًـف اًِسرش األطسيس يف مدزطت ُمسة
وُمرية اًرسنوًت ًٌبنني ًٌِ ،سَ اًدزايس (  ) 5102 – 5107واخحريوا يبسًوسًلت اًلـدًت  ،وكد جم جوشًّ اًؼِب يبوسًلت ُؼوائٌت ،
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وكد جم اخحٌسز اًؼِبحني  ( :أ ) و ( ب ) ُؼوائٌس ً  ،ظٌز مرٌخ اًؼِبت ( أ ) وُدد هاليبهس (  ) 51هسًبس ً همصموُت جصسًبٌت هبلخ
ٌٌُهس اطتاجٌصٌت اًسظالث املِسفٌت ُرب اًوًب  ،ومرٌخ اًؼِبت ( ب ) وُدد هاليبهس (  ) 51هسًبس ً همصموُت كسيبوت هبلخ ٌٌُهس
اًوسًلت اساُحٌسدًت  ،وكد اطحِمٍ اًبسظرسن املنهض ػب اًحصسًبٍ  ،وجوونخ أدواث اًدزاطت ( جـمٌم موكّ اًسظٌت املِسفٌت يف
اًسًسكٌسث ُرب اًوًب )  ،وأخحبسز اًحفوري اًسًسيض  ،و أخحبسز ظٍ املظأًت اًسًسكٌت  ،وملٌسض اساجصسهسث نعو اًسًسكٌسث )  ،و
أًهسث نحسئض اًدزاطت وشود فسوق ذاث دساًت ئظـسئٌت ُند مظحوى دساًت (  ) 1012يف جعظني اًحفوري اًسًسيض وظٍ املظأًت
اًسًسكٌت ًدى اًوالب ًـسًغ املصموُت اًحصسًبٌت ( .ظٌلدنت و اًلوٌؽ . ) 5102 ،
إجساءاخ التدث ( ) Research Procedures
اجبّ اًبسظرسن املنهض اًحصسًبٍ اًري ًِد منهصس ً منسطبس ً ًهره اسانواَ من اًبعود  ،وساغساق جعلٌم اهداف اًبعز اخحسزاًبسظرسن
جـمٌم املصموُحني املحوسفئحني ذو اساخحبسزاًبِدي ملحغريي(اًحعـٌٍ و اًحنوز اًٌِمٍ ) ،و اساخحبسز اًلبًل و اًبِدي
ًحوٌب اًحـمٌم وشود مصموُحني اظدهس جصسًبٌت جدزض ُىل وفم طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ (
ملحغري(اًدافّ املِسيف ) و
ُ
اًسظالث املِسفٌت ) و اساخسى كسيبوت جدزض ُىل وفم اًوسًلت اساُحٌسدًت وهٌل موكغ يف مخوى ( . ) 0
مخوى ( ً ) 0وكغ اًحـمٌم اًحصسًبٍ
املجمىعح
اًحصسًبٌت

االخذتاز القتيل

ملٌسض اًدافّ
املِسيف

اًلسيبوت

املذغري املصذقل

االخذتاز التعدي

املذغري الذاةع

طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ

ـ اساخحبسز اًحعـًٌل

-اًحعـٌٍ

ـ اخحبسز اًحنوز اًٌِمٍ

-اًحنوز اًٌِمٍ

ـ ملٌسض اًدافّ املِسيف

-جنمٌت اًدافّ املِسيف

اًوسًلت اساُحٌسدًت

جأًف مصحمّ اًبعز من شمٌّ هٌبت اًـف اًِسرش اساُدادي يف املدازض اساُدادًت اًنهسزًت يف كلسء دوهسن – معسفٌت
اًظٌٌٌلنٌت ًٌِسَ اًدزايس (  ) 5102 – 5102و اًبسًغ ُددهم (  ) 244وجوشُوا ُىل (  ) 02مدزطت يبواكّ (  ) 0مدزطت ًالنسد و ( 02
) مدازض مخحٌوت .
وجسًفخ اًٌِن من اًـف اًِسرش من مدزطت دوهسن وجم اخحٌسز اًؼِبحني ( أ  ،ب ) واًبسًغ ُددهس (  ) 32هسًبس ً و هسًبت ويبوسًلت
ُؼوائٌ ويبِد اشساء اًحوسفإ أخحريث ػِبت ( أ ) ًحمرٍ املصموُت اًحصسًبٌت اًحٍ طححِسق ئىل املحغري املظحلٍ وهٍ طتاجٌصٌت
اًوًب هوًظخ و ػِبت ( ب ) املصموُت اًلسيبوت اًحٍ طحدزض ُىل وفم اًوسًلت اإلُحٌسدًت  .ويبرًى يبٌغ ُدد هٌبت اًؼِبحني ( 32
) هسًبس ً و هسًبت يبواكّ (  ) 51هسًبس ً و هسًبت يف ػِبت ( أ )  ،و (  ) 02هسًبس ً و هسًبت ػِبت ( ب )  ،ويبِد ئطحبِسد اًوٌبتاًساطبني
اًبسًغ ُددهم (  ) 7هالب أؿبغ ُدد أفساد اًٌِنت اًنهسيئ (  ) 32هسًبس ً وهٌبت يبواكّ (  ) 0.هسًبس ً و هسًبت يف املصموُت اًحصسًبٌت
و()04هسًبس ً و هسًبت يف املصموُت اًلسيبوت .
وجم اشساء اًحوسفإ يبني املصموُحني اًحصسًبٌت و اًلسيبوت ًلبى املحغرياث اًحٍ كد جإذس يف نحسئض اًحصسيبت وهٍ :
( اًِمس اًصمنٍ يبسألػهس  ،نظبت اًرهسء  ،املِدي اًِسَ ًٌـف اًحسطّ  ،اًدزشسث ملسدة اساشحٌلٌُسث ًٌـف اًحسطّ  ،اًدافّ
املِسيف  ،اًحعـٌٍ اًدزايس ًأليبسء و اسامهسث ) .
مذطلتاخ التدث ومصذلزماده ً:غسق جعلٌم اهداف اًبعز وفسكٌسج سايبد من جهٌئت املظحٌصمسث اساجٌت :
– صياغح االهداف الصلىكيح  :ئن أوي خووة يف يبنسء اساخحبسز اًحعـًٌل هو مِسفت اساهداف اًحٌٌِمٌت ًٌٌلدة اًدزاطٌت ووكّ
أطئٌت اساخحبسز ًهس ُن هسًم وؿف دكٌم ًٌظٌون من خالي اساهداف اًظٌوهٌت ،ظٌز أُد اًبسظرسن (  ) 22هدفسً طٌوهٌس ً وفم
مظحوًسث يبٌوَ ًٌمصسي املِسيف يف املظحوًسث اسازيبِت ( اًحرهس و اًفهم و اًحوبٌم و اًحعٌٌٍ ) .وُسكخ كسمئت اساهداف
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اًظٌوهٌت ُىل اً خرباء ملِسفت مدى مالمئحهس ًٌمظحوًسث األزيبِت ًحـنٌف يبٌوَ اًري متخ اساػسزة اًٌ واُحمد اًبسظرسن نظبت ( .1
 ) %فأهرث من آزاء املعومني مٌِسزا ًـالظٌت اًهدف اًظٌويك ومدى مالء مح .
– اعداد الخطط الذدزيصيح:جم أُداد(  ) 51خوت جدزًظٌت يبظتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ (  ) 51خوت جدزًظٌت يبسًوسًلت اساُحٌسدًت
ًحوبٌلهس يف جصسيبت اًبعز ،امس اسازيبِت ظـف اساخسى فلد جم فٌهس اشسءاث اًحوسفإ و اساخحبسزاث اًلبٌٌت و اًبِدًت .
أدواخ التدث ً Research Tools :حوٌب جعلٌم اهداف اًبعز وفسكٌسج ئُداد ذالد ادواث و هٍ  * :اإلخحبسز اًحعـًٌل .
*اخحبسز اًحنوز اًٌِمٍ * .ملٌسض اًدافّ املِسيف .
*االخذتاز الذدصييل :
ددديد الهدف من االخذتاز ً :حمرٍ اًهدف من اساخحبسز اًحعـًٌل يف كٌسض أو جعدًد مظحوى جعـٌٍ هٌبت ٌُنت اًبعز
املحلمنت يف اًفـوي اًرالذت امللسزة يف منهض مسدة اًصغسافٌت ًٌـف اًِسرش ًٌِسَ اًدزايس (  ) 5102 – 5102وًحم كٌسض
جعـٌٍ اًوٌبت يف شوانب اًحٌِم اًحٍ طبم ذهسهس ًٌوكوف ُىل فسق اًحعـٌٍ ( ئن وشدث ) يبني هٌبت املصموُت اًحصسًبٌت و
املصموُت اًلسيبوت  ،وًـسًغ أًت من هسجني املصموُحني طحوون اًدساًت اساظـسئٌت ًهره اًفسوق.
وجم اُداد شدوي مواؿفسث اساخحبسز اًحعـًٌل هٌل يف شدوي()5
شدوي ( ) 5شدوي مواؿفسث اساخحبسز اًحعـًٌل
جرهس

فهم

جوبٌم

جعٌٌٍ
%2

54

معحوى اساخحبسز

املواكّ

ُدد
اًعـت

نظبت جسهٌص
املوكوَ

% 75

اًفـٍ اًرسًز

املٌسهس اًوبٌٌِت
ُىل طوغ األزق

01

% 21

00

.

اًفـٍ اًسايبّ

اًغالف اًعٌوي

2

% 52

2

7

3

اًفـٍ اًخسمع

األكسًٌم اًصسفت

2

% 52

2

7

5

5

51

% 011

53

02

00

2

املصموَ

ُدد األطئٌت

52
%

% 51
2

5
0

07
07
22

الصدق الظاهسي  :شسى جعلٌم اًـدق اًٌسهسي ًالخحبسز يبِسك ُىل مصموُت من اًخرباء ًحعدًد مدى ؿالظٌح و مالمئح
ًٌمواكٌّ ومن ظٌز ؿٌسغحهس ووكوظهس يبسًنظب ًٌوٌب  ،وكد ظـٌخ اًفلساث ُىل نظبت ئجفسق (  ) % 011ويبنسء ُىل ذًى جعلم
اًـدق اًٌسهسي ًإلخحبسز ويبرًى ُدث فلساث اإلخحبسز واًبسًغت (  ) 22فلسة ؿسًعت ًلٌسض مس وكِخ من أشٌ .
الذجسةح االشذطالعيح لالخذتاز الذدصييل يف صىزده األوليح ( دجسيث االخذتاز )جم جوبٌم اساخحبسز ُىل ٌُنت اطحوالٌُت جوونخ من (  ) 2.هسًبس ً و هسًبت من هٌبت اًـف اًِسرش يف مدزطت طسزا اساُداًت
املخحٌوت وذًى ملِسفت وكوط اًفلساث وجعدًد شمن اساشسيب أذ جبني أن اًفلساث واكعت واًوكخ اًري اطحغسكح اشسيبسث اًوٌبت
ُن اساخحبسزهو (  ) 74دكٌلت .
 الذدليل االخصايئ لفقساخ اإلخذتاز :أ – معامل صعىةح الفقساخ :جم اطحخساس مظحوى ؿِويبت هٍ فلسة من فلساث اساخحبسز ووشدث أنهس جتاوط يبني ( ، ) 1042 – 1050
وجؼري اساديبٌسث اىل ان نظبت مِسمالث اًـِويبت جوون ملبوًت ئذا هسن املدى ًهس (  ( . ) 10.1 – 1051اًوبٌيس  ، 5114 ،ؾ ) 041
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وكد جم جسجٌب اًفلساث ظظب دزشت طهوًحهس من اًظهٍ اىل اًـِب  .اذ أن هرا اًنوَ من اًتجٌب ًوًد دافٌِت اساطحمساز من كبٍ
املمحعن يف معسوًح اساشسيبت ُن ًؼِس يبسًحِصًص اًفوزي يبظبب كدزج ُىل اساشسيبت ُن األطئٌت اساوىل من اساخحبسز اًحٍ جظمى
يبسساطئٌت اًحؼصٌٌِت أو األطئٌت املسؿت ًٌـدمت ُ ( .ودة  ، 5101 ،ؾ . )022
ب – معامل الذمييز  :هبم اًبسظرسن مِسدًت ظظسب مِسمٍ اًحمٌٌص ًوٍ طإاي من أطئٌت اساخحبسز ويبِد ئطحخساس اًلوة اًحمٌٌصًت
ًفلساث اإلخحبسز  ،وشد أنهس جتاوط يبني (  ) 1.402–1.522مسُدا ( )7فلساث مل جِد ممٌصة وكد جم ظرفهس من اساخحبسز وهٍ اًفلساث
زكم ()00،32،72،21
– فعاليح التدائل الخاطئح  :كسَ اًبسظرسن يبسطحخساس مِسمٍ فِسًٌت اًبدائٍ اًخسهئت ًٌفلساث و جسجٌب اساشسيبسث اًخسهئت ًٌوٌبت
وُند ظظسب فِسًٌت اًبدائٍ اًخسهئت ًوٍ فلسة من فلساث اساخحبسز اًحعـًٌل وشد اًبسظرسن أنهس هسنخ جتاوط يبني ( ) -1.140و (
 ) -1.352ويبرًى ُدث شمٌّ اًبدائٍ ًفلساث اساخحبسز فِسًت.
–ثتاخ االخذتاز الذدصييل  :اطحخدَ اًبسظرسن هسًلت هودز – زًحؼسزدطون  ) Kudeer – Richardson , 20 ( 51يف اطحخساس
اًربسث وًِود اًظبب يف أخحٌسز هرا اًنوَ من اًربسث ًوون ًوبم يف اساخحبسزاث اًحٍ جوون دزشت اساشسيبت ُن اًفلسة امس ؿعٌعت
فحأخر دزشت واظدة وأمس خسهئت فحأخر ؿفسا ً ( طٌلزه وأخسون  ، 02.2 ،ؾ  ) 051ويبٌغ مِسمٍ اًربسث ( ) 10.2وهو مِسمٍ ذبسث
ُسي .
–اعداد اخذتاز الذنىز العلمي :كسَ اًبسظرسن يبسُداد اساخحبسز يبسساُحٌلد ُىل اخحبسز ( اًؼٌليل  . ) 5103 ،ظٌز جوون اساخحبسز من
ذالذت ايبِسد هٍ  ( :اًبِد اساوي  :فهم هبٌِت اًٌِم  ،و اًبِد اًرسين  :مِسفت املعحوى اًٌِمٍ و اًحونوًوشٍ  ،و اًبِد اًرسًز :
جأذري اًٌِم و اًحونوًوشٌس ُىل املصحمّ ) وجوون اساخحبسز من (  ) 74فلسة  ،جوونخ اإلشسيبت ُن هٍ فلسة من يبدًٌني ( ؿغ  ،خوس )
اًدزشسث ًٌبدائٍ هسأليت( ًٌ )1 –0فلساث هٌل جساوظخ اًدزشت اًوٌٌتُىل امللٌسض يبني ( .) 74–1
– الصدق الظاهسي :كسَ اًبسظرسن يبِسق فلساث اخحبسز اًحنوز اًٌِمٍ ُىل مصموُت من اًخرباء وُىل كوء آزائهم ومالظٌسجهم
وجم جِدًٍ يبِم اًفلساث ومل جعرف آًت فلسة أي أن اساخحبسز يبٌغ ؿدك ( . ) % 011
– ثتاخ املقياس– :طسيقح كىدز زيشازدشىن –  : 20هبم اًبسظرسن اخحبسز اًحنوز اًٌِمٍ ُىل هٌبت اًـف اًِسرش اساُدادي من
مدزطت ( طسزا ) واًبسًغ ُددهم (  ) 21هسًبس ً وهسًبت  ،وكد اطحخدَ اًبسظز هسًلت هودز – زًحؼسزدطون Kudeer – ( 51
 ، ) Richardson , 20ويبٌغ مِسمٍ اًربسث ( )10.3وهو مِسمٍ ذبسث شٌد.
– مقياس الدافع املعسيف :اُحمد اًبسظرسن ُىل ملٌسض اًدافّ املِسيف اًصسهص اًري أُده (ُبداًسكس و ُبد يبدن  ) 5107 ،وجوون
امللٌسض من (  ) 77فلسة ،هٌل أن اًفلساث شمٌِهس اًصسيبٌت  ،جوونخ اإلشسيبت ُن هٍ فلسة من أزيبِت يبدائٍ (ًنوبم ُىل يبدزشت هبرية ،
ًنوبم ُىل يبدزشت محوطوت ً ،نوبم ُىل يبدزشت كٌٌٌت  ،ساًنوبم ُىل ) واًدزشسث ًٌبدائٍ هسأليت (ًٌ ) 0 ، 5 ، 3 ، 7فلساث هٌل
جساوظخ اًدزشت اًوٌٌت ًٌملٌسض يبني ( .)042 – 77
الصدق الظاهسي :كسَ اًبسظرسن يبِسق فلساث ملٌسض اًدافّ املِسيف ُىل مصموُت من اًخرباء وُىل كوء آزائهم ومالظٌسجهم
جم جِدًٍ يبِم اًفلساث ومل جعرف آًت فلسة أي أن اساخحبسز يبٌغ ؿدك ( . ) % 011
 ثتاخ املقياس :جم اطحخداَ هسًلت اُسدة اساخحبسز ( مِسمٍ اساطحلساز ) ًعظسب ذبسث اساخحبسز اذ جم جوبٌل ُىل هٌبت اًـفاًِسرش اساُدادى يف مدزطت دازًساملخحٌوت ًٌمسة األوىل  ،ذم اٌُد جوبٌم اساخحبسز ٌٌُهم يبِد مسوز ( ً ) 07ومس ً من اًحوبٌم اساوي
 ،وجم ظظسب مِسمٍ ئزجبسن ( يبريطون ) يبني دزشت هٍ فسد يف اًحوبٌم األوي ودزشح يف اًحوبٌم اًرسين ويبٌغ مِسمٍ اًربسث
مللٌسض اًدافّ املِسيف(  . ) 1..7ويبرًى اؿبغ امللٌسض ًحأًف من (  ) 77فلسة.
عسض النذائج ودفصريها:
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 – 1الفسطيح األوىل  :والذي دنص عىل انه
( ال يىجد فسق ذو داللح إخصائيح عند مصذىي (  ) 0005ةني مذىشط دزجاخ املجمىعح الذجسيتيح الرين دزشىا مادج
الجغسافيح ةإشذخدام الىيث كىيصر  ،ومذىشط دزجاخ املجمىعح الظاةطح الرين دزشىا عىل وفق الطسيقح االعذياديح يف
االخذتاز الذدصييل ككل )  .ومن اشٍ اًحعلم من ؿعت اًفسكٌت اطحخسس اًبسظرسن املحوطى اًعظسيب و اسانعساف املٌِسزي
ًدزشسث اساخحبسز اًحعـًٌل ( هوٍ ) ملصموُحٍ اًبعز ( اًحصسًبٌت و اًلسيبوت ) ومن ذم جم اطحخداَ اساخحبسز اًحسيئ () t.Test
ًٌِنحني مظحلٌحني وهٌل يف اًصدوي ( ) 3
شدوي (  ) 3نحسئض اساخحبسز اًحسيئ ًٌفسق يبني محوطى دزشسث املصموُحني اًحصسًبٌت و اًلسيبوت يف اساخحبسز اًحعـًٌل ( هوٍ )
ن

اًوطى
اًعظسيب

اسانعساف
املٌِسزي

اًحصسًبٌت

0.

37.022

2..23

اًلسيبوت

04

52

7.023

املصموُت

دزشت
اًعسًت

اًلٌمت اًحسئٌت
املعظويبت

33

7.405

مظحوى اًدساًت

اًصدوًٌت
5.13

داًت ئظـسئٌس ُند
مظحوى دساًت
( )1.12

وهرا ًِنٍ وشود فسق ذي دساًت اظـسئٌت يبني املحوطوني ًدزشسث املصموُحني وًـسًغ املصموُت اًحصسًبٌت ويبرًى جسفم
اًفسكٌت اًـفسًت وجلبٍ اًفسكٌت اًبدًٌت  .وهٌل يف ػوٍ ( )0

ػوٍ ( ) 0
ًوكغ اًفسق يبني محوطوٍ دزشسث املصموُحني يف اساخحبسز اًحعـًٌل ( هوٍ )
وكد جِصى هره اًنحٌصت ئىل مسًأيت-:
ــ اطحفسدة هٌبت اًـف اًِسرش اساديب من اإلشساءاث اًحٍ جم يبهس يبنسء طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ يبعٌز طسُدث جٌى اإلشساءاث
اًوٌبت يف اًوؿوي ئىل اًنحسئض املسشوة يف جٌٌِمهم يبأنفظهم من خالي املؼسزهت اًفسٌُت يف اًحٌِم  ،ويف هره اإلشساءاث
منسكؼت ُدة أفوسز و اساطحٌلَ ئىل أفوسز ُدًدة من اًوٌبت  ،وئيبداء اًحٌٌِلسث و اًنلد و اًسدود أو اًحغرًت اًساشِت ظوي هٍ فوسة
موسوظت يف اًدزوض فلد جوون جٌى اإلشساءاث كد أطهمخ يف شًسدة اًحعـٌٍ ًدى اًوٌبت ويبرًى ًهس ازجفسَ أدائهم هرًى
اًحدزًع يبسًوًب هوًظخ ُرب اًوًب طسُد من خالي جنوَ اسانؼوت وجنوَ مـسدز اًعـوي ُىل املٌِومسث مرٍ اًفٌدًو اًحٌٌِمٍ
و اًـوز املٌونت املنحمٌت ئىل جنمٌت مهسزة اًسؤًت اًبرصًت ًدى اًحالمٌر .
ــ ان اطحخداَ طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ يف اًحدزًع ًحٌغ ُسق مفسهٌم اًٌِوَ املعددة يبوسًلت شدًدة جخحٌف ُن اًنمى
اًحلٌٌدي يف اًوحسب املدزيس  ،أو هسق اًحدزًع اساُحٌسدًت  ،ظٌز ًوون ًٌوٌبت دوز ئًصسيب فسٍُ يف اًعـوي ُىل املفهوَ من
خالي جـفع ًـفعسث اًوًب وجٌخٌـهس  ،ومنسكؼحهس مّ شمالئ ومٌِم ًٌوؿوي ئىل املفهوَ اًٌِمٍ يبـوزة ؿعٌعت .
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وًسى اًبسظرسن ئن جٌى جلنٌ شدًده جصمّ يبني اًحدزًع و اًحونوًوشٌس اًعدًرت املحمرٌت يبسإلنتنخ وجظخريه اًحٌِم املدزيس ،
وهره اًحلنٌت ًِد اًؼغٍ اًؼ سغٍ ًؼبسب اًٌوَ وًِد األغساق اًتفٌهٌت  ،ومن خالي هره اإلطتاجٌصٌت ًحم جوشٌت يبِم اًوكخ
من شهد اًوٌبت من اًتفٌ ئىل اًبعز و اًحليص اًٌِمٍ وهرا مس ظبب اًنهض اًٌهم وانِوع يف جعـٌٌهم .
ــ وجحفم هره اًنحصت مّ نحسئض اًدزاطسث اًظسيبلت هدزاطت ( اًعٌٌت ونوفٍ  )511.،و دزاطت ( طٌلزة  ) 5103 ،ودزاطت ( ظٌلدنت و
اًلوٌؽ . ) 5102 ،
ومبس ان اًدساًت اساظـسئٌت سا جِوٍ مإرشا ً هسفٌس ً ملِسفت اذس اطحخداَ اًسظالث املِسفٌت ( اًوًب هوًظخ ) يف اًحعـٌٍ  ،كسَ
اًبسظرسن يبعظسب كٌمت ظصم األذس هدساًت ُمٌٌت ُىل وفم مِسدًت ًلسُدة هوهني وًهس ان ظصم اذس هبريا .وهٌل يف شدوي()7
شدوي (  ) 7كٌمت ظصم األذس (  ) dيف اساخحبسز اًحعـًٌل ( هوٍ ) يبني املصموُحني اًحصسًبٌت و اًلسيبوت
ملداز ظصم األذس
كٌمت ظصم األذس
دزشت اًعسًت
كٌمت ( ) t
املحغري املظحلٍ
طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ
هبري
0.42
33
2.17
( اًسظالث املِسفٌت )
 – 2الفسطيح الثانيه :للذدقق من الفسطيح الثانيه و الذي دنص عىل انه :
( ال يىجد فسق ذو داللح إخصائيح عند مصذىي (  ) 0005ةني مذىشط دزجاخ املجمىعح الذجسيتيح الرين دزشىا مادج
الجغسافيح ةإشذخدام الىيث كىيصر  ،ومذىشط دزجاخ املجمىعح الظاةطح الرين دزشىا عىل وفق الطسيقح االعذياديح يف
الذنىز العلمي) 0
ومن اشٍ اًحعلم من ؿعت اًفسكٌت جم اطحخساس املحوطى اًعظسيب و اسانعساف املٌِسزي ًدزشسث اخحبسز اًحنوز اًٌِمٍ
ملصموُحٍ اًبعز ( اًحصسًبٌت و اًلسيبوت ) ومن ذم جم اطحخداَ اساخحبسز اًحسيئ (ًٌِ ) t.Testنحني مظحلٌحني ،هٌل يف اًصدوي ( )2
شدوي (  ) 2نحسئض اساخحبسز اًحسيئ ًٌفسق يبني محوطى دزشسث املصموُحني اًحصسًبٌت و اًلسيبوت يف اًحنوز اًٌِمٍ
املصموُت

اًحصسًبٌت

ن

اًوطى
اًعظسيب

اسانعساف
املٌِسزي

0.

31.522

3.514

دزشت
اًعسًت

33

اًلٌمت اًحسئٌت
املعظويبت
5.03

مظحوى اًدساًت

اًصدوًٌت
5.13

داًت ئظـسئٌس ُند
مظحوى دساًت

3.07
5..004
04
اًلسيبوت
( ) 1.12
وهرا ًِنٍ وشود فسق ذي دساًت اظـسئٌت يبني املحوطوني ًدزشسث املصموُحني وًـسًغ املصموُت اًحصسًبٌت ويبرًى جسفم
اًفسكٌت اًـفسًت وجلبٍ اًفسكٌت اًبدًٌت وهٌل يف ػوٍ ()5
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ػوٍ (ً )5وكغ اًفسق يبني محوطوٍ دزشسث املصموُحني يف اخحبسز اًحنوز اًٌِمٍ
ئن اًنحسئض اًحٍ متخم ُنهس اًبعز اًعسيل جؼري ئىل جفوق املصموُت اًحصسًبٌت اًحٍ دزطخ ُىل وفم طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ (
اًسظالث املِسفٌت ) يف اًحنوز اًٌِمٍ ُىل املصموُت اًلسيبوت .
وكد جِصى هره اًنحصت ئىل أذس طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ واًحٍ ميون جفظريهس ُىل اًنعو اآليت:
ــ اجسظت فسؿت اًدزاطت ًٌحٌِم يبسًرسُت اًحٍ جنسطب يف اًحٌِم واُوسؤه اًعسًت يف جٌِمهس ُىل وفم رسُح وكدزج يف مٌِم
اساظٌسن هرًى مٌلزطح اًحٌِم اًرايت و اًحلٌٌم اًرايت منفسدة ومبسرشجهس ًحٌِمهس يبنفظ من دون كٌم او جوجس .
ــ هٌل أن طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ جلوَ يف األطسض ُىل ئٌُلي اًِلٍ و اًحفوري يف املفسهٌم و املٌِومسث  ،وهره اًوسًلت
جِوٍ ًٌوٌبت مصسساً واطِس ً وخربة يف جٌِم هٌفٌت جصسوش اًعفٍ اًـمٍ ًٌمٌِومسث  ،يبٍ ًحصسوش ذًى ئىل اًحفوري  ،وهرا اًحفوري
ًنحلٍ مّ اًوٌبت مّ هٍ دزض أو مفهوَ شدًد  ،وًرًى فهم ًحِسمٌون مّ املفسهٌم يبسًحفوري وًٌع يبسًعفٍ .
ــ ئن طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ كد وفسث ًٌوٌبت مصسسا ًٌبعز و اساطحلـسء و اطحوؼسف ُسمل اسانتنحو اًحأمٍ يف مصسي معدد
وفم خوواث مِسفٌت معددة ومن خالي جصوًد اًوٌبت مبواكّ معددة ًٌبعز مونهم من جعلٌلهس اهداف اًبعز واساطحلـسء يبسكٍ
وكخ وشهد  ،مٌل طمغ ًٌوٌبت اًظري ظظب كدزاجهم ورسُحهم اًراجٌت ًٌوؿوي اىل اكىص فهم مِمم وكدزة ُىل اًحِسمٍ مّ
املواكف اًصدًدة مٌل ادى اىل جنوزهم واهحظسيبهم ملٌِومسث ٌُمٌت ُدًدة .
ــ هرًى ًسى اًبسظرسن ان اطحخداَ جٌى اًحلنٌ وفسث يبٌئت غنٌت يبسملررياث هسًـوز و اًفٌدًو واجسظخ فسؿت ساطحٌِسب املٌِومسث
مٌل ُصش اًحٌِم وجصسوش ذًى اًورري من خالي نلد املٌِومسث اًحٍ جم اًعـوي يبسطحخداَ مخحٌف اًعواض وهرا ًصٍِ اًوٌبت
ًظحمِون يبخرباث ٌُمٌت محنوُت وجنوز ٌُمٍ واكغ.
ــ وجحفم هره اًنحٌصت مّ نحسئض اًدزاطسث اًظسيبلت هدزاطت ( شودة . ) 5112 ،ومبس ان اًدساًت اساظـسئٌت سا جِوٍ مإرشا ً هسفٌس ً
ملِسفت اذس اطحخداَ اًسظالث املِسفٌت اًوًب هوًظخ يف اًحنوز اًٌِمٍ كسَ اًبسظرسن يبعظسب كٌمت ظصم األذس هدساًت ُمٌٌت
وفم مِسدًت هوهني وًهس ان ظصم اساذس محوطى هٌل يف شدوي ()2
شدوي (  ) 2كٌمت ظصم األذس (  ) dيف اخحبسزاًحنوز اًٌِمٍ يبني املصموُحني اًحصسًبٌت و اًلسيبوت
ملداز ظصم األذس
كٌمت ظصم األذس
دزشت اًعسًت
كٌمت ( ) t
املحغري املظحلٍ
طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ
محوطوس
1.47
33
5.03
( اًسظالث املِسفٌت )
 -3الفسطيح الثالثه  :للذدقق من الفسطيح الثالثه و الذي دنص عىل انه :
( ال يىجد فسق ذو داللح إخصائيح عند مصذىي (  ) 0005ةني فسق مذىشط دزجاخ املجمىعح الذجسيتيح الرين دزشىا مادج
الجغسافيح ةإشذخدام الىيث كىيصر  ،وفسق مذىشط دزجاخ املجمىعح الظاةطح الرين دزشىا عىل وفق الطسيقح االعذياديح
يف ( دنميح الدافع املعسيف ) 0
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ومن اشٍ اًحعلم من ؿعت اًفسكٌت اطحخسس اًبسظز املحوطى اًعظسيب و اسانعساف املٌِسزي ًدزشسث اًوٌبت ًالخحبسز اًلبًل و
اًبِدي ( ًٌمصموُت اًحصسًبٌت واملصموُت اًلسيبوت ) ومن ذم جم اطحخداَ اساخحبسز اًحسيئ (ً ) t.Testوطوني متايبوني  ،هٌل يف
اًصدوي () 4
شدوي (  ) 4نحسئض اًفسق يبني محوطى دزشسث اًوٌبت ًالخحبسز اًلبًل و اًبِدي ًٌمصموُت اًحصسًبٌت و املصموُت اًلسيبوت يف جنمٌت
اًدافّ املِسيف
مظحوى اًدساًت
اًلٌمت اًحسئٌت
دزشت
اسانعساف
اًوطى
ػِبت
املٌِسزي اًعسًت
اًعظسيب
اًِدد
املعظويبت اًصدوًٌت
املصموُت
اًحصسًبٌت

املصموُت
اًلسيبوت

اخحبسز كبًل

0.

052.44.

05.4.2

اخحبسز يبِدي

0.

071..33

03.074

اخحبسز كبًل

04

057.122

50.772

اخحبسز يبِدي

04

052.323

02.15

04

02

3.20

1.557

5.13

5.13

داًت ئظـسئٌس ُند
مظحوى دساًت
( ) 1.12

غري داًت ئظـسئٌس ُند
مظحوى دساًت
( ) 1.12

وهٌل يف ػوٍ ()3

ػوٍ ( ً ) 3وكغ اًفسق يبني اساخحبسزًن اًلبًل و اًبِدي ًٌمصموُت اًحصسًبٌت و اًلسيبوت يف جنمٌت اًدافّ املِسيف
شدوي ( ) .نحسئض اساخحبسز اًحسيئ ًوطوني متايبوني يف جنمٌت اًدافّ املِسيف
كٌمت t
كٌمت t
محوطى اًفسوق محوطى اسانعسافسث
اًصدوًٌت
املعظويبت
SD
XD

مظحوى
املحغري
اًدساًت
داًت ئظـسئٌس ُند
جنمٌت اًدافّ
مظحوى دساًت
5.13
05.325
2.215
03.422
املِسيف
( ) 1.12
وهرا ًِنٍ وشود فسق ذي دساًت اظـسئٌت يبني فسق املحوطوني ًدزشسث املصموُحني و ًـسًغ املصموُت اًحصسًبٌت و يبرًى جسفم
اًفسكٌت اًـفسًت وجلبٍ اًفسكٌت اًبدًٌت .
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ان اًنحسئض اًحٍ متخلخ ُنهس اًفسكٌت اًظسيبِت جؼري ئىل جفوق املصموُت اًحصسًبٌت اًحٍ دزطخ ُىل وفم طتاجٌصٌت اًوًب
هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) يف جنمٌت اًدافّ املِسيف ُىل املصموُت اًلسيبوت  ،وًِصو اًبسظز هره اًنحٌصت ئىل أذس طتاجٌصٌت
اًوًب هوًظخ و اًحٍ ميون جفظريهس ُىل اًنعو اآليت :
ــ اطحخداَ طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) ًِوٍ اًفسؿت ًسيبى وجوبٌم املواكف مّ اًواكّ  .أن اطحخداَ
طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) يف اًحدزًع ًظسُد ُىل املنسكؼت و اًعواز يبني املدزض و اًوٌبت مٌل ًصًد يف
دافٌِحهم ًٌحٌِم واسانحبسه ًٌدزض و اًحؼوق اىل مِسفت اًنحسئض ومنسكؼحهس ٌُمٌس مٌل انِوع اًصسيبٌس ُىل جعـٌٌهم اًدزايس
وجعظني شودج  ،وأنحض ظسًت من اًؼِوز يبسًسكس و اسازجٌسط ُندهم وذًى اًؼِوز ًإذس يف جٌِمهم اًالظم وًدفِهم ئىل اإلكبسي
ٌٌُ .
ــ جنٌٌم املسدة اًٌِمٌت وجلظٌمهس ُىل اشصاء ويف خوواث مححسيبِت ويبٌغت طهٌت ًهس اساذس اساهرب يف فهم املسدة اًدزاطٌت
واطحٌِسيبهس  ،وكد ًوون ً اذس يف شًسدة اًدافِسملِسيف اًوٌبت .
ــ ئن ئطحخداَ اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) وفس شوا ً من املحِت داخٍ اًدزض و أؿبغ اًدزض مؼوكس ً مٌل أدى اىل خٌم
يبٌئت جٌٌِمٌت مٌٌئت مبررياث أطهمخ يف شًسدة دافٌِت اًوٌبت نعو مسدة اًصغسافٌت .
ومبس ان اًدساًت اساظـسئٌت سا جِوٍ مإرشا ً هسفٌس ً ملِسفت اذس اطحخداَ اًسظالث املِسفٌت ( اًوًب هوًظخ ) يف جنمٌت اًدافّ
املِسيف ً ،را كسَ اًبسظرسن يبعظسب كٌمت ظصم األذس هدساًت ُمٌٌت وفم مِسدًت كسُدة هوهني ،ظٌز ًهس ان ظصم اساذس هبري
هٌليف شدوي ()2
شدوي (  ) 2كٌمت ظصم األذس (  ) dيف اًدافّ املِسيف يبني املصموُحني اًحصسًبٌت و اًلسيبوت
ملداز ظصم األذس
كٌمت ظصم األذس
دزشت اًعسًت
كٌمت ( ) t
املحغري املظحلٍ
طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ
( اًسظالث املِسفٌت )

05.325

33

7.30

هبري

 االشذنذاجاخ : :يف كوء اًنحسئض اًحٍ جوؿٍ ئًٌهس اًبسظرسن جم اطحنحسس مس ًأيت :– 0ساطحخداَ اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) أذس ئًصسيب يف اًحعـٌٍ ملسدة اًصغسافٌت ًدى هٌبت اًـف اًِسرش اإلُدادي و
يبعصم جأذريهبري .
 - 5ساطحخداَ اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) أذس ئًصسيب يف اًحنوز اًٌِمٍ ًدى هٌبت اًـف اًِسرش اإلُدادي و يبعصم جأذري
محوطوس ً .
 - 3ساطحخداَ اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) أذس ئًصسيب يف جنمٌت اًدافّ املِسيف ًدى هٌبت اًـف اًِسرش اإلُدادي و
يبعصم جأذريهبري .
 - 7ساطحخداَ اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) ًصًد من زغبت اًوٌبت نعو اهحظسب وجنمٌت دافٌِحهم املِسفٌت .
 الذىصياخ :يف كوء اًنحسئض و اساطحنحسشسث اًحٍ جوؿٍ ئًٌهس اًبسظرسن ً ،وؿٌسن مدًسًت اًتيبٌت مبس ًأيت : – 0ئُحٌلد طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) يف املدازض ُند جدزًع مسدة اًصغسافٌت ًٌـف اًِسرش اإلُدادي  ،ملس
ًهس من أذس فسٍُ يف اًحٌِم و اًحعـٌٍ .
–5فحغ دوزاث جدزًبٌت يف مدًسًت اًتيبٌت ًحدزًب املدزطني ُىل هٌفٌت جوًٌف طتاجٌصٌت (اًوًب هوًظخ) اًسظالث املِسفٌت يف
اًحدزًع ًوونهس جوشهس ً شدًدا ً ًصمّ مس يبني هسائم اًحدزًع و جونوًوشٌس اًِرص و املحمرٍ يبسطحخداَ اسانتنخ ًحنوز اًوٌبت ٌُمٌس ً .
 – 3جوفري اًبٌئت اًحٌٌِمٌت املنسطبت و اًداُمت و املؼصِت ًٌمٌِمني ُىل اطحخداَ طتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت )
ًوونهس جنمٍ اًدافّ املِسيف ًٌوالب .
 – 7جؼصٌّ اًبسظرني ُىل اساطحمساز يف اًلٌسَ يبسًبعود املحٌِلت يبسطحخداَ ئُداد اًربامض اًحٌٌِمٌت اًلسمئت ُىل طتاجٌصٌت اًوًب
هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) واطحخدامسجهس يف جنمٌت اًِمٌٌسث اًِلٌٌت املخحٌفت  ،يف مصسساث أخسى غري اًصغسافٌت.
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 – 2اًِمٍ ُىل جصهٌص كسُسث اًدزاطت يبأشهصة اًعسطوب ويبحوؿٌٌهس يبـوزة منسطبت ًٌوؿوي ئىل اإلنتنخ ،ومن ذم ئدخسي اإلنتنخ
مصسنس ً ُىل مدزاء املدازض هسفت ًحنمٌت اًدافّ املِسيف ًدًهم .
 – 2رضوزة اًحوٌُت يبحوفري اإلموسنسث اًحلنٌت يبسملدازض يبؼوٍ هبري ًحظسُد ُىل جوبٌم ئطتاجٌصٌت اًسظالث املِسفٌت ملس ًهس من
جأذري هبري يف زفّ مظحوى اًحعـٌٍ ًٌوٌبت وجنوزهم ٌُمٌس ً .
 املقرتخاخ ً: Proposition :لتط اًبسظرسن اشساء يبعود مظحلبٌٌ مومٌت ًٌبعز اًعسيل وُىل اًنعو اآليت -:– 0أذس أطحخداَ ج لنٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) ُرب اًوًب يف جنمٌت محغرياث أخسى مرٍ اًحنوز اًبٌئٍ  ،و اًحونوًوشٍ
 ،واًـعٍ .
 – 5اذس اطحخداَ اًوًب هوًظخ(اًسظالث املِسفٌت ) ُرب اًوًب يف جنمٌت املهسزاث فوق املِسفٌ  ،وملسزنحهس يبسطتاجٌصٌسث أخسى .
 – 3اطحلـسء أذس طتاجٌ صٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) ُرب اًوًب يف جدزًع اًصغسافٌت ًحنمٌت اًحفوري اًنسكد  ،و
اًحفوري اسايبحوسزي  ،ومهسزاث ظٍ املؼوالث .
املصادز واملساجع العسةيح :
 –0شودة  ،وشدي ػوسي (  . ) 5112أذس جوًٌف اًسظالث املِسفٌت ُرب اًوًب (  ) Web Questsيف جدزًع اًٌِوَ ُىل جنمٌت اًحنوز اًٌِمٍ ًوالب اًـف
اًحسطّ األطسيس مبعسفٌسث غصة  ،زطسًت مسشظحري غري منؼوزة  ،هٌٌت اًتيبٌت – اًصسمِت اإلطالمٌت – غصة .
 –5ظبٌب  ،مصدي ُبداًوسًم (  . ) 5113جٌٌِم اًحفوري  ،أطتاجٌصٌسث مظحلبٌٌت األًفٌت اًصدًدة(ن )0اًلسهسة  :داز اًفوس اًِسيب.
 –3ظٌلدنت  ،مإنع أدًب و اًلوٌؽ  ،ظظني مؼوط معمد (  ) 5102فسٌٌُت اطحخداَ اًسظالث املِسفٌت ُرب اًوًب ( )WebQuestsيف جعظني اًحفوري
اًسًسيض وظٍ املظأًت اًسًسكٌت ًدى هالب اًـف اًِسرش األطسيس واجصسهحهم نعو مسدة اًسًسكٌسث يف األزدن  ،موبوُسث شسئصة خٌٌفت اًتيبوًت  ،اًوحسب
زكم ( . ) 02
 –7اًعٌٌت  ،معمد و نوفٍ  ،معمد (  . ) 511.أذس اطتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) هوًٌت املدى و كـرية املدى يف اًحفوري اًنسكد و
اًحعـٌٍ اًدزايس يف مظسق جٌٌِم اًحفوري ًدى ٌُنت من هٌبت هٌٌت اًٌِوَ اًتيبوًت  ،املصٌت األزدنٌت يف اًٌِوَ اًتيبوًت  ،مصٌد (ُ ، )7دد(. )3
 –2طٌلزه ُ ،صًص و آخسون (  . ) 02.2مبسديء اًلٌسض و اًحلوًم يف اًتيبٌت (،نٌُ)5لن  ،األزدن.
 –2طٌلزة  ،نرسًن يبظسَ فسًص (  ) 5103أذس اطحخداَ اطتاجٌصٌت اًوًب هوًظخ ( اًسظالث املِسفٌت ) يف اًحعـٌٍ املبسرش و املإشٍ ًدى هسًبسث اًـف
اًعسدي ُرش يف مسدة اًٌغت اسانصٌٌصًت  0زطسًت مسشظحري  ،هٌٌت اًٌِوَ اًتيبوًت  ،كظم اإلدازة و املنسهض  ،شسمِت اًرشق األوطى .
 –4اًؼٌليل  ،معمود (  . ) 5103مظحوًسث اًحنوز اًٌِمٍ ًدى مٌِمٍ اًٌِوَ ًٌمسظٌت األطسطٌت اًٌٌِس  ،شسمِت اًنصسط اًوهنٌت  ،املصٌد  04اًِدد . 5
ُ –.بداًسكس  ،نصدث ُبداًسؤوف وُبد يبدن  ،هٌفسء ( . ) 5107أرس اطتاجٌصٌت مِسًصت املٌِومسث يف جعـٌٍ مسدة اًصغسافٌت و اًدافّ املِسيف ًدى
هسًبسث اًـف اًخسمع األديب  ،مصٌت هٌٌت اًتيبٌت األطسطٌت -شسمِت يبسيبٍ اًِدد . 02 -
ُ –2بداًِسي  ،معظن ظسمد فساس ( ُ . ) 0223الكت مظحوى اًحنوز اًٌِمٍ ملٌِمٍ اًٌِوَ يبسًحعـٌٍ اًدزايس و اًحفوري اًٌِمٍ ًوٌبت املسظٌت اًرسنوًت
اًـف اًرسين ،زطسًتمسشظحري غري منؼوزة .
ُ –01ودة  ،أظمد طٌٌٌلن (  . ) 5101اًلٌسض و اًحلوًم يف اًِمٌٌت اًحدزًظٌت( ،ن )7األزدن  :داز ازيبد ًٌنرش و اًحوشًّ .
 –00اًوبٌيس ُ ،بداًواظٌد (  . ) 5114اًلٌسض و اًحلوًم  :جصدًداث ومنسكؼسث (نٌُ )5لن  ،األزدن  :داز شسًس ًٌنرش و اًحوشًّ .
 –05اًوبٌيس  ،وهٌب مصٌد و اًداهسي  ،ؿسًغ ظظن (  . ) 5111املدخٍ يف ٌُم اًنفع اًتيبوي(ن )0اسازدن  :داز اًوندي ًٌنرش و اًحوشًّ .
 –03املعحظب  ،طمٌت ُصمٍ (  . ) 5117فسٌٌُت جٌٌِم اًٌِوَ اًلسئم ُىل جوش اًٌِوَ – اًحونوًوشٌس – املصحمّ (  ) STSيف اهحظسب هسًبسث اًـف اًحسطّ
األطسيس محوٌبسث اًحنوز اًٌِمٍ  ،مصٌت اًٌِوَ اًتيبوًت و اًنفظٌت  ،اًِدد اًرسًز  ،املصٌد اًخسمع  ،هٌٌت اًتيبٌت  ،شسمِت اًبعسًن .
 –07معمود  ،أظمد معمد نوزي (  . ) 5117كٌسض اًدافّ املِسيف ًدى هٌبت شسمِت املوؿٍ  ،أهسوظت دهحوزاه غري منؼوزة  ،هٌٌت اًتيبٌت  ،شسمِت املوؿٍ.
 –02معمود  ،ؿالط اًدًن ُسفت (  . ) 5114جٌِم اًصغسافٌس وجٌٌِمهس يف ُرص املٌِومسث ( ،ن )0كسهسة  ،مرص  :موحبت ُسمل اًوحب .
 –02معمود  ،مسوة (  . ) 5114فسٌُت اطحخداَ يبِم املواكّ و اًـفعسث اًٌِمٌت ُىل ػبوت اإلنتنخ يف جنمٌت ُنسرص اًحنوز املٌِومسيت ًدى جالمٌر
املسظٌت اإلُدادًت  ،زطسًت مسشظحري غري منؼوزة  ،هٌٌت جسيبٌت  ،شسمِت ُني ػمع  ،اًلسهسة .
 –04املوشٍ  ،أمسين معمد (  . ) 5115فِسًٌت منسهض اًٌِوَ مبدازض اًحٌٌِم اًرسنوي اًـنسٍُ يف جنمٌت اًحنوز اًٌِمٍ ًدى هالب  ،مصٌت اًتيبٌت اًٌِمٌت ،
اًِدد اًرسين  ،املصٌد اًخسمع  ،هٌٌت اًتيبٌت  ،شسمِت ُني ػمع  ،اًلسهسة  :اًصمٌِت املرصًت ًٌتيبٌت اًٌِمٌت .

Supplementary Vol.23, No.3, 2019

279

3102  ساڵى،3. ژمارە، 32 .بەرگى

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

The Effectiveness of the strategy of (WebQuests)on Achievement and Scientific Literacy and Developing
Scientific Motivation for Tenth grade Students in Geography
Aram Mohammed Saeed
Collage of Education Basis - Educational Sciences Educational Technologies / Rabheren University

Afrah Yassin Mohammad
Collage of Education - Department of Special
Education / Salahaddin University-Erbil

Abstract
The Aim of the Research Focus on:1 - The Effectiveness of the strategy of (WebQuests) in Achievement for the Tenth Grade Students.
2 - The Effectiveness of the strategy of (WebQuests) in Scientific Literacy for the Tenth Grade Students.
3 - The Effectiveness of the strategy of (WebQuests) in Developing Scientific Motivation for the Tenth Grade
Students.
For the Fulfillment of the Research’s aim there are( 3) Hypothesis in which they are :The Researcher has followed practical method and making two balanced group ( testing , controlled ) testing
achievement , Scientific Literacy and testing ( front – back ) for Developing Scientific Motivation .
The Research groups were the tenth students grade of daily Preparatory mixed schools in dukan district –
Sulemany go ( 2015 – 2016 ) .
The sample research contains (35) boy – girl students in which they are divided into two groups randomly
(testing – controlled) , then balancing them in a number of variables in which they are ( age by mounthes , level
of Intelligence quotient , total marks of Basic ninth grade , marks of social subjects in ninth grade , scientific
motivation Academic Level of fathers , Academic Level of mothers . Also the Researcher has planned for
studding strategy of Web Quests (surveying) to testing group and normal method .Achievement goalsneeds to
prepare (3) tools for getting them. First, making Achievement test which consists of (51) syllables,various
testing(article) the questions are divided into bloom levels ( Knowledge , Comprehension , Application and
Analyzing ) according to their rate in Specification Table. after that shows the truth in the way of skilled and
special decision makers , showing easy – difficult treatment power differentiation and effecting wrong changes .
then fixing fulfillment for the test ( kuder Richardson – 20 ) the result of fixing is ( 0.86) in which is accepted as
fixed treatment . Also the researcher perform setting Scientific Literacy test .which consists of (47) syllables in
the final form truth achievement . due to shown by many skilled and special decision makers after that for
certainty about due to method ( kuder Richardson – 20 ) which is ( 0.83) Also researchers prepare atool for
measuring scientific motivation which consists of (44) syllables in a final form , showing truth due to being
noticed by many experts and special decision makers , then assurance it’s fixing by repeating test approach
which is the stable treatment is (0.84) . Then research perform by applying the test on both group . the test takes
(8) weeks . when was the ( first course ) in ( 2015 – 2016 ) . the research set achievement test on both group . at
the end ( back fulfillment ) Scientific Literacy test , measuring Scientific motivation ( front – back ) after
collecting data analyzing and solution in a statiscal way , then using statiscal bag programmed for social subjects
( SPSS ) the result are the following :- Technique Web quest has a positive impact on the students from 10 th form on hight school to gain sufficient
information especially in geography and will make the pass level better and has the great impact on them .
- Technique Web quest has a positive impact on the student of science from 10 th form of the higt school and has
mean impact on them .
- Technique Web quest has a great impact on the students ot 10 th form oghight school to push them to gain extra
information or sufficient informashion .
- Technique Web quest make the students to seek extra information in order to develop them self or deeper to
gain sufficient information in their research .
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