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أهدى هذا العمل المتواضع والذى أريد أن يضيف لبنة فى العلم 
ويحوز القبول والنفع العام وهللا أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه 

منا ما نجهل وينفعنا بما علمنا فسبحانه علم تعالى وأن يعل
 اإلنسان مالم يعلم.. وهو الحكيم القدير.

 وهللا الموفق..                                    
 ث                   ـالباح

 



 

 شكـــر وتقديـــر
سـله رحمـة الحمد هلل تعالى علـى نعمـه حمـدًا يليـق بكمالـه وأأـلى وأسـلم علـى حبيبـه ورسـوله الـذى أر 

( وأســجد لــه جــل فــى عــى  أن وفقنــى بفضــله وهــدا  إلتمــام هــذا العمــل للعــالمين ونــورًا للمهتــدين  
المتواضع...الذى ما كان له أن يخرج للنـور  لـوج جهـوه أهـل الفضـل الـذين أجللـوا الع ـاء ولـم يبخلـوا 

رفـع ييـاا الرـكر والعرفـان بفكرهم وعلمهم وتوجيههم فأناروا السـبيل كمصـاحيا الـدجى. فـمليهم جميعـًا أ
 بالجميل.........

وأخـ  بالرــكر والتقــدير أ.هد أحمــد  حــراهيم شــلبى الــذى تفضــل مرــكورًا باإلشــرا  علــى هــذ  الرســالة   
وأع انى من وقته الثمين وتوجيهاته الرشيدة فكان خير معلم ومربى وأسـوة ييبـة ومثـاًج للخلـق الكـريم 

 جلاء.فجلا  هللا عنى وعن تىمذته خير ال
كما أتقدم بالركر واجمتنان  لى أ.هد أحو العى النمر الذى تفضل بالمراركة فى اإلشرا  على   

 الرسالة فكان لى أبًا فى مساندتى وتدعيمه لى وع ائه الذى لم ينق ع ولم يبخل حتوجيهاته.
إلعىم البيئـى الـذى وأتقدم بالركر والتقدير  لى أ.هد عبد المسيا سمعان رئيس قسم العلوم التربوية وا 

 له الفضل األول فى هذ  الرسالة ألن تكون، ولم يبخل حنصحه وإرشاهاته وعلمه الفياض.
وج يفوتنى فى هذا المقام أن اتقدم بخال  الركر والعرفـان بالجميـل  لـى أ.هد محـم محمـوه   

 التقدير والعرفان. كامل حيث كان له الفضل األسبق فى حلورة فكرة الرسالة حتى حازا القبول فله منى
كما ي يم لى أن أتقدم بخـال  الرـكر والتقـدير ألعضـاء لجنـة المناقرـة والحكـم لتفضـلهم  

بقبــول مناقرــة الرســالة. كمــا أتوجــه بالرــكر لكــل الهيئــاا التــى ســاعدتنى والســاهة المــوجهين ومــديرى 
 رسالة. المدارس الذين مدوا لى يد العون والمساعدة فى ت بيق الجلء الميدانى من ال

 وأخيرًا أقدم الركر والتحية لكل من ساهم فى هذا العمل من زمىئى وأأدقائى.
وي يم لى أن أسجل بكلماا الحم والعرفـان بالجميـل ألمـىم لمـا قدمتـه لـى مـن عـون وع ـاء وهعـاء  

وأهعــو لهــا حــدوام الصــحة والعافيــة كمــا أهعــو هللا أن يــرحم والــدى فمليــه أهــدى هــذا العمــل وعســاى أن 
 قت شيئًا مما تمنى.حق

وأخيرًا .. هذا جهدى ما است عت فمن وفقت فما توفيقى  ج باهلل وإن أخ أا فمن نفسى وما 
أنا  ج برر ويالم علم فى أول ال ريق وحسبى أننى حـذلت قصـارى جهـدى راجيـًا أن يكـون هـذا العمـل 

ســــبحانه العلــــى نق ــــة مضــــيئة فــــى بحــــر العلــــم وأهعــــو هللا أن يكــــون خالصــــًا لوجهــــه الكــــريم جــــل 
 القدير.........

  .الباحــث                                                                           
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 مستخلص الدراسة

قاا اباح  ااذ اااراباوعبوااه "برباااا ت حااا ميمالااح البقوااهبااار"لناا ا ار باحو وااها ا اا  
ااااواليذموااارباقح داااهبو"وبد اااهت يااااول اااراباوعبواااهلااااليبقواااه "اااليذموااارباقح داااه

باار"لبو"وبد هن ا ار باحو وها ا   ، ويقا ا اراباوعبواه "اوباح  اذماو وا سااوا  
يدقوااار144ناا ا ار باحو واااهااااواليذموااارباقح داااهبو"وبد اااه، قاااو  ح ااا باوعبواااه"دااال

 يدقواااار مااااميذمواااارمااااوبع باقح دااااهبو"وبد ااااه ياااا يا ااااوقا لااااالم قاااار"لوم اااا ن ه
يدقوااار يدقوااار مب ناااجه اااومبا ب اااوم ااال اااذ ماااوبع 72 ي ح حواااه "اااودمااا مباقااا 
باادوربوهم الدوم سباقابايبال ح حال البا  ااطبال حواالمامادقح دهبو"وبد هنق   ظه

باوعبوااه  بااواا  بااحداال باحطااوالال حواال يااوع لباححااا ميبااارالياا يوع  اا ادق قر"ااه
بال ح حوه اط وبق ي ي حوالماوا  باار"لنا ا ار باحو واه"دالم قار"للباوعبواهقحا 

ميباقالااح ادوعبوااه"داال ذ ااهم اا  ع و وااوه بطااوي حواالباححااا مي قااوبراالق باححااا 
باق اارعبل ه ااردعبوااهمجاااراباحو ااه موو اا يا  مربعد اا  باق اارعبا اا ال اار مجااارا
 ااار بوا اا  نعااجه" مااه اا بلنطاا دبلو وااوهاد ااار باحو وااها ا اا    ارب"ااا  اظااح 

ذ اار اااا مب ماابباق اا راومراا مدهادر اابباحو االبا اا ال االموبعوااب ، باق اارعبا  ااا
باقدلعومالب  همر رعبا اار باحو واه البوواذا بالحبواهباحو واه بالحبواهبة لق "واه

 وااذيجاالدباوعبوااهباق اا راومن الحبوااه بالطدااو -، قااويجوااوالاا  ي ااراباوعبوااهماا ماام 
اشاا هالباا  هبا ااار   ب ااطلباقباا  ي بلباحاا لاي وااحماامباق اا راومن الحبوااه بالطدااو 

يجطواا بلخعاا  ور بة لقاا "ور  -باحو وااها ا اا   يطدوقااا اد ااذل،ماارا قااويجوااو 
د عبلخعااا  البة لقااا "لن اقاااوبع اعااا ادبالذموااار واااذ  مااامبخلع نااا ير"واااه

بالذمورن ااض   باقط نح .
 - قويرند باوعبوهلالال  يمم  قا  

( ااومدع اا  يذمواار0.01ةاااهل عاا  وه"بااوم االرالمطبر ااه   اارد ااح   ب د-1
باق قر"ااهباضاا ن ه دع اا  يذمواارباق قر"ااهبال ح حوااه  بااوم بباا  مطاا س( ااالبال حواال
باحطاااااوياقاوااااا  باااااار"النااااا ا ار باحو واااااها ا ااااا  اعااااا اددع ااااا  يذموااااارباق قر"اااااه

بقواهباار"لنا ا ار باحو واها ا ا  بال ح حوه. قو  حل باوعبواه   "دواهباححاا مي االي
اواليذمور يدقورب باقح دهبو"وبد ه.



 

 ه

( اااومملروااا الدع اااا  0.01 (  ااارد اااح   ب دةااااهل عااا  وه"بااااوم ااالرال -2
باحبااوم دع اا  باحباا  ن اق قر"ااهبال ح حوااه ااالباق اارعبل هاقاواا  بااار"الناا ا ار 

  .باحو وه البال حولباحطوياع ادباحب
( ااومملرواا الدع اا  باحبااوم0.05ل(  اارد ااح   ب دةاااهل عاا  وه"بااوم االرال 

 دع اا  باحباا  ن اق قر"ااهبال ح حوااه ااالباق اارعبا اا الاقاواا  بااار"الناا ا ار باحو وااه
 البال حولباحطوياع ادباحبوم.

( ااومملرواا لدع اا  0.05ج(  اارد ااح   ااح   ب دةاااهل عاا  وه"بااوم االرال 
باحبااوم دع اا  باحباا  ن اق قر"ااهبال ح حوااه االباق اارعبا  اااذاقاواا  بااار"الناا ا ار 

باحو وه البال حولباحطوياع ادباحب  .
-  ل رمم يرند لاو باوعبوهممال  ييرنلباوعبوهنق يدل 

هنا اا   ااب حااا ميباوعبوااه ااقمخ ااهبالحبوااهبة لق "وااه بالحبوااهباحو وااه با اا  او-1
باحو ه با    ن ودبعب بالطدوقوه ير و بالحبوهبة لق "وه.

بالب اااول اااوم ابعب بو"اااذا بالحبواااه بالطداااو  باطاااوه ااالل"اااذابا اااذلنااا ا ار -2
باحو واااهمد ااار "دااالي اوااااا  يبشااا ه وااا  طاااحل ارقااا   ب ح يااا او ااار  قاااحلو"اااوبد

مربطبومن ا وم.
اللضااقمدعبوااهبا ااار باحو وااهموم ااه اال  ااوب دعبوااوهنقدلداا يطااوي باقباا  ي-3

باقحب اااا بالطدوقوااااهاد ااااذل اااالبالطدااااو قحاااا با اااا مطل  "اااامطح اااالمااااوخ بار ااااوب 
  باق لاده لبالطدو با  مطل.

 



 

  

 ملخــص الدراســـة
 -:مقـدمة

  دااالمشاا دهخداالاباياار  بظاا اة دلاا ،  طداا ماو اا س م اادحبسادومااهبوا اا  د 
يطحق  رببابظ ا  ي وممبالج عبوا   مب ماق ط هبازمم يدا قاوع ا ا  ال
 ظدااا قاااوع ا ااالاظااا ابايااار  اااذخدااا لاااال   عبدبوا ااا    يلاااوخ  ااال"ب ناااح
با حوطااهاو اارعماام و ياا ماابمااح عبااازمم ياا  بادداا "بااوم  واا مبواالدوبم اقااربعد

  اويربا  راباطب نح لباير ن ولبزب  اااراباقاربعد، ا  "باوبوال ق عابا حوطه قو
بالاااااوا  ااااحط ااااالطح اااال ااااا ن  ااااهااوعبياااا ناااا ال رعباااااري ااااحال  اااا ع"داااالباحو ااااه

باقشا ذ باحو واهبالالماامراناا   ي ارع"داال اار بوا ا    ح  ياا . مام  ا  اارا
 با ار بالالراقد م ا ة با وا  اوطاوسبوا ا  با ار با ار باحو وها ا   .يد

آمبا س ال و ااهاظوجاهناا وهييجا ااا  وا  مح قااه"دالباااو با. ماقا  اا  هبوا ا  ماام
لنذ م    ووربمم   رببوا    حدبس   ق "هس  م لقط س   و    موو ا  

  رموه  غوح  رموه دميح ببلمحمق م   الباق   بوالاحبعس  الباحطواومام مامس
 ااالواادرم ا ا اا   رقحبع اا  ي اواااا  مق عواال اااا لة ااالظاا بااار"لناا ا ار باحو وااه

.ااارب  ااط"داالبوا اا    ياالطد  ارقاا باحو وااه  بقاال "واا نق  ولااا   ارب"ااا باواارمال
"دالم الرالكد ر ُ  الممن لَ  االال اوال ارابا اار  يبقولاا  لاليداحجادبارع

كاا   اا  باباا   ماابا با ااذل بالذمواار االباقااوبع  با  مطاا  . ماام ااربباقب داال
  م  يح  راباوعبوه.

 

  مشكلة الدراسة :
ماامخااذهمط  شااهباح  ااذمنخعاا  لب لقاا "لالذمواارباقح دااهبو"وبد ااه اال

ااااوالطاااذلماااوبع م واااح   اااو   بااا وقعااارع ااالباااار"لنااا ا ار باحو واااها ا ااا  
باقوبع  خ نهطذلموبع باقح دهبو"وبد ه  ا ن حط"وا  رد حبميادلر"واه
ناا ار"لناا ا ار باحو وااها ا اا  ياااواالذمواار ااراباقح دااهعغاا    باا و ااحبميلعراا د ه

 بااحبمييحبر ااه"ويااو ن اقااوبع اد جاا  "داال،يب  ااا  ب حاا  بوا اا  ا اارباحو ااه"ويااو 
 وااذابد باحاااحبميبالاالياااولادااار"ل رب حاا  بوا اا  ا ااارباحو ااه قااوغجدااا باحو ااه.

بالاالياا  قااويحااوم ااا ماامخااذه عااح قواابباحااحبمي بلاشاا ه  اااط ارقاا باحو وااه



 

 ا

 "دلباق لرالباوعبو  باطدقواهاا يال بااوا ا وعبواهيااوللااليبقواهيبجور  ن اقوبع 
بادعرصبار"لن ا ار باحو وه"دل   

 

را   ارقا    وذل با  اط رم رعب لق اباطقدوهبالطدوقوه   بة لق انشا
خ اار ال اواال ااولباقبظرمااهبالحبر ااه، ل با ااار باحو وااها ا اا  ماامباقر اار"  
باحو واااهباط اقواااهبالااال  اااطلباطااا ا وقحبع ااا  ي اوااااا مااامخاااذهباقاااويقحب  باقط  اااوب 

واال بةيج قواا  اااارباعاا  اال اارمماا ياااوالااال  اارد   ااهم وااهالبقوااهبااار"ل باقرب 
ناا ا ار باحو وااها ا اا  الذمواارباقح دااهبو"وبد ااهمقاا  ااوبادح  ااذن ااواا ا اااراباوعبوااه

 مر ر"ا  
.تاواليذمورباقح دهبو"وبد ه حا ميمالح البقوهبار"الن ا ار باحو وها ا   ت
 

: ت الدراسةتساؤال
-يلددصمش دهباوعبوه رهبا وبهباح و لبال ال 

:   ما فاعلية برنامج مقترح لتنمية وعى التالميذ بالحقوق البيئيـة لننسـا  سؤال رئيسى
 ؟

 ومن خالل هذا السؤال الرئيسى  تنبثق األسئلة الفرعية اآلتية :
لبقواااه "اااليذموااارباقح داااهمااا با اااار باحو واااهبالااال  اااط   شاااقدا  حاااا مي طاااوا-1

بو"وبد ه؟
مااا نااارع  حاااا مي ق اااممااامخذاااا يبقواااهباااار"لنااا ا ار باحو واااها ا ااا  الذموااار-2

باقح دهبو"وبد ه؟
م   "دوهباححا ميباقالح  ليبقوهبار"لن ا ار باحو وها ا   ؟-3

 هدف الدراسة
 دهبو"وبد هن ا ار باحو وها ا   .ياولباوعبوهلال يبقوه "ليذمورباقح

 

 يلق    قوهباوعبوه لم ياوم اد ا  باق لجوو  مبا  - أهمية الدراسة
 يجلدباوعبوهباح لاي وحمامباق ا راومن الحبواه بالطداو باق  رار ن الحبوه بالطدو -1

 يطدوقا اد ذل.  ب طلباقب  ي بلاش هالب  هبا ار باحو وها ا   
يجطوااا د عبلخعااا  البة لقااا "لن اقاااوبع اعااا اد بلخعااا  ور بة لقااا "ور -2

بالذمور وذ  ممبخلع ن ير"وهبالذمورن ااض   باقط نح .



 

  

 : فروض الدراسة
- ل رممش دهباوعبوه ي  ؤةيا   طلباح  ذادل الممن هباجح ضبال اوه 

ب دةاااهل عاا  وه ااومملرواا الدع اا  يذمواارباق قر"ااهباضاا ن هير ااو ااح   -1
 دع   يذمورباق قر"هبال ح حوه  بوم ببا  مطا ( االماوا  باار"النا ا ار باحو واه

هبال ح حوه." البال حولباحطوياع ادباق قر
ير ااااو ااااح   ب دةاااااهل عاااا  وه ااااومملرواااا الدع اااا  باحبااااوم دع اااا  باحباااا  -2

  قر"هبال ح حوه الن اق

 (باق رعبل هاقاو  بار"الن ا ار باحو وه البال حولباحطوي.
ل(باق رعبا  الاقاو  بار"الن ا ار باحو وه البال حولباحطوي.
 ج(باق رعبا  اذاقاو  بار"الن ا ار باحو وه البال حولباحطوي.

 

 :با و دبآليوه العحي حولباوعبوه"دل:  حدود الدراسة
مامبالذموار بالدقوارب  باق قر"اه72م قر"هباوعبوهبال ح حوه "ود  :   و دنشح ه

واابه14لااال12ماامبالذمواار بالدقواارب  يلااحب   "قاا ع   ااومواام72باضاا ن ه "ااود  
ممباق لر   باقلرو ه لبال عو باوعبول.

(ماامباجعاا باوعبواالبل هماام  واا  وب"شااح ياا ي حواالباوعبوااه االمااو    ااو دامبوااه
( خاااااذه23/12/2009 لااااال11/10/2009ا. مااااام2009/2010باطااااا اباوعبوااااال

ا.2009/2010باجع باوعبولبل هممباط اباوعبول 
 يااا ي حوااالباوعبواااه"دااال اااذ ماااوبع ناااتدبع راااحومباابااا طحبالطدوقواااه اااو دم  اواااه

ن اادوربوه،
بااب طحبو"وبد اهادحباوم، با  اواه موعواهراحومباابا طحبو"وبد اهبل ال موعوهرحوم

ادحباا  نقويبااهرااحومبااباا طح با  ا ااهمشاالحمه  بااوم، باا  (ماامقح ااهي نطااهاقويبااهرااحوم
بااب طح  ل موعوهي  بليقو بو"وبد هباقشلحمه.

 

 أدوات الدراسة :
  باار"لنا ا ار باحو واها ا ا  ااواليذموارقا اباح  اذ حبا م دب باوعبواه  التماوا

مام انك ح%80باقح دهبو"وبد هت  ل ي حوا "دلنرعي بابا  وه"بوم   عا "دال
آعبمباق  قوم.

 



 

 ط

 مجموعة الدراسة:
يدقوااربس يدقواار ما ااقوملااالم قاار"لوم اا ن ه144"وبااهقربمااا   ح اا باوعبوااه"داال

لااااا   قااااوطا ماااامباق اااالر   36 ماااارع،36(72 ي ح حوااااهماااا م قر"ااااه"ااااود   
واابهماام ااذ مااوبع 14-12باقلرواا ه االبال عااو باوعبواال يلااحب   "قاا ع   ااوم

ن اقح دهبو"وبد هنتدبع رحومبااب طحبالطدوقوهنق   ظهباادوربوه.
 

 منهج الدراسة
اوعبواااه  بلوااادرلبوااالدواباح  اااذباقااابايراااح بال ح حااال ااالبا  ااااطبال حواااالمااامب

م قااار"لومبل اااال ااال،م ااالدوم سبااو وااالبااحدااال باحطاااوالال حوااال ياااوع لباححاااا مي
باق قر"اااهباضااا ن ه بلخاااحال ااالباق قر"اااهبال ح حواااه يااا ي حوااال دب باوعبواااه"دااال

قحااا  بطاااوي حوااالباححاااا مي ااال اااوميااا ي حوااالباححاااا مي"دااالباق قر"اااهباق قااار"لوم
و   دباطذقه اوممليواح م  او ق م الا   ارباححاا ميباقالاح  بآلخاحبال ح حوه اط.

ي نب  ربار"لن ا ار باحو وها ا   .
 

 إجراءات الدراسة
ي محب طهباوعبو   باح ر با  ناهباطحبوه بل بحوهباللب لقا ن اقر ار"  -أواًل: 

باقلطداهنقر رعباوعبوهبا  اوه  ل 
باوعبو   باح ر با  ناه باقحب ب لبار"لباحو لنعجه" مه.محب طه-
 محب طهباوعبو   باح ر با  ناهبالليب  ا  ار بوا   نعجه" مه.-

 محب طهباوعبو   باح ر با  ناهبالليب  ا  ار بوا   باحو وه.-

شااق  با ااار  ار"ولااا  عااحبا ااار باحو وااها ا اا   ر"ااوبد ااو هيجعااودلاااا  -2
 يطح فم  ل م  طر ي اوا (.

 عح حبميبالر"وهباللي يبجور   لموبع باقح داهبو"وبد اهاقطح اهلاال ال-
موالي يبقوهبار"لن ا ار باحو وها ا   .

ي ويوبا ار بالل  ط   شقدا باححا ميباقالح .-
البقوااااه "ااااليذمواااارباقح دااااهبو"وبد ااااهناااا ا ار باحو وااااهل"ااااوبدباححااااا ميباقالااااح -3

- قوي  ا ن يح عباد رب بال اوه ا ا   
ي ويو د جه   وبلباححا ميباط مه بو حب وه.-1



 

 ي

ي ويو يبظو م لرالباححا مي.-2
ي ويوطح بالوع لباقب وحهادححا مي.-3
ي ويوبلاش ه بارو   بالطدوقوهبالليل دحا يبجورباححا مي.-4
ي ويو و دهيار قوهالار  دع  باححا ميم "دل و "اطم دع .-5
ل"وبدداو با  اط.-6
"حضباححا مي"دلم قر"هممبا  د باق  قومادلنكوممنذ ول  قاويا يبجوار-7

 . ظ  با  د باق  قوم للم   لنرعي بابا  وه. يطوي باححا مي  ا ساقذ

ااواا  مااواليبقوااهبااار"لناا ا ار يا ل"ااوبدماواا  بااار"لناا ا ار باحو وااها ا ا  -4
باحو وها ا   اواليذمورباقح دهبو"وبد ه، قوي  ا ن يح عباد رب بةيوه 

م   عباقاو  .ل(ي ويو ولباقاو  . (
د(نو غهمجحدب باقاو  .ج(ي ويوارعمجحدب باقاو  .

 (باعرع بابا  وهادقاو  .دقاو  .ا ا(باش  باقحو ل
او  و دهباقاو  . (د.نو غهيطدوق  باقاو  ا(
. ح  باقاو  .ال(نو باقاو  .ط(
ي بااو ان اوعبوهبةول ذ"وهاقطح هبازممباذااال حولباححاا مي   ا لمط ما -5

  ح   نو باقاو  .
 ي ويوباطوبهباض ن ه باطوبهبال ح حوه موبعوا .-6

 ي حو م باطربم باقو ح "دلباق قر"لومغوحباط م باق لا -7

((t testبال االمامييا  وباق قر"اهباضا ن ه باق قر"اهبال ح حواهنطقا بخلحا ع-8
 االبااوااا  بااحدااالادق قاار"لوم مااارا بال اااالماامييااا  وباحباااوم باحباا   ااالباق قر"اااه

بال ح حوه.
  اا نطاوبالنكاومامي اوال"ا مدلباعاو  با حا  عبواهي ي حولبااوا  بااحدالادو-9

  و "دلباقاو   ي  وق ممقح با  د باق  قوم.

"داااالباطوبااااه اااا يبجواااارباححااااا ميباقالااااح البقوااااهبااااار"لناااا ا ار باحو وااااها ا اااا  -10
حر"س نق يب وطباقح دهباطقح اهادلذموار، بواليح يبجوارباححاا مي"شاح  وابال ح حوه اط

نق  و بااو وومبااحدل باحطوال.



 

 و

نطاااواقاوااا  باااار"ل"دااالباطوباااهباضااا ن ه بال ح حواااهيااا ي حوااالبااوااا  باحطاااوال -11
  ي حول يوع لباححا مي.

ادااااوع   ن خلحاااا ع عااااحباااااوع   بااحدوااااه باحطو ااااه ر ااااحبمباقط ا ااااهبو عاااا  وه-12
 tTest ولدوبابا  ورل ربوا ه حاا ميبااحاا(نق يلب وط طحوطهباوعبوه  ح  ا ن

ادلنكوممن هباجح ضاددح ج بل  يباوعبوه.(.SPSSبو ع  وه 
 

 ملخص نتائـــج الدراســـة:
بالنســبة للنتــائج الخافــة بفــروض الدراســة والتــى تتيــمن مــدج فاعليــة البرنــامج  انــ  

 كالتالى
بااااار"لناااا ا ار باحو وااااها ا اااا  (نطااااوبال حواااالبااحداااال باحطااااواللدب باوعبوااااه ماواااا  

ماامخااذه حااا ميادل ااالماام ااح ضباوعبوااه يجح اااباااوع    ردخ اااا اد  وااطبآلااال
 SPSS)باااااات حبمبخلحاااااا ع Test)t)اااااا  باقط ا ااااااهبو عاااااا  وهالاااااا  يباوعبوااااااه   

-بآليوه 
ه(  اااا ير اااو اااح   ب دةااااهل عااا  وه"باااوم ااالرالمطبر ااا1 يلضااادمااامبا اااو ه (
( اااومدع ااا  يذموااارباق قر"اااهباضااا ن ه دع ااا  يذموااارباق قر"اااهبال ح حواااه0.01 

  بااوم بباا  مطاا س( ااالبال حواالباحطااوياقاواا  بااار"الناا ا ار باحو وااها ا اا  اعاا اد
دع   يذمورباق قر"هبال ح حوه.

ملجاااهمااب بااارابابلو ااه  اار قااوي ااالباجااحضبل ه. قااو اا م الو ااه ااراباوعبوااه
(.2003ال  يباوعبو  با  ناهم  دعبوه  وق مم قو"حوبا دو مط  

( ااوم0.01(   اارد ااح   ب دةاااهل عاا  وه"بااوم االرال 2 يلضاادماامبا ااو هل(
ملرواا الدع اا  باحبااوم دع اا  باحباا  ن اق قر"ااهبال ح حوااه ااالباق اارعبل هاقاواا  

 باااارابابلو اااه  ااار قاااو0 حوااالباحطاااوياعااا ادباحبااا  .باااار"النااا ا ار باحو واااه اااالبال
ي الباجحضباجح"لبل هممباجحضبا  ال.

( ااوم0.05(   اارد ااح   ب دةاااهل عاا  وه"بااوم االرال 3 يلضاادماامبا ااو هج(
ملرو الدع   باحباوم دع ا  باحبا  ن اق قر"اهبال ح حواه االباق ارعبا ا الاقاوا  

و وه البال حولباحطوياع ادباحبوم.بار"الن ا ار باح
 بارابابلو ه  ر قوي الباجحضباجح"لبا  الممباجحضبا  ال.



 

 ه

(0.05(   اارد ااح   ااح   ب دةاااهل عاا  وه"بااوم االرال 4 يلضاادماامبا ااو هد(
 اااومملروااا لدع ااا  باحباااوم دع ااا  باحبااا  ن اق قر"اااهبال ح حواااه ااالباق ااارعبا  ااااذ

 بار"الن ا ار باحو وه البال حولباحطوياع ادباحب  . باارابابلو اه  ار قاواقاو 
ي الباجحضباجح"لبا  اذممباجحضبا  ال.



.2 1 ي وم1.071*ي    لا حهباي طباقطوهاحذو   و  اا =
 ل  ا   ا ل حوالمط دااهn  ا بالان وحي    ل ي    لباج "دوهادححا مي*

.(%96  ال   بالن وحمحوح وبس0.96بالن وح   و اا =
 التوفـــيات والمقتـــرحات

 Recommendations التوفيـــات:
- ل رمم يرند لاو باوعبوهممال  ييرنلباوعبوهنق يدل 

حبوااهباحو وااه با اا  اوهنا اا   ااب حااا ميباوعبوااه ااقمخ ااهبالحبوااهبة لق "وااه بال-1
باحو ه با    ن ودبعب بالطدوقوه ير و بالحبوهبة لق "وه.

بو"اااذا بالحبواااه بالطداااو  باطاااوه ااالل"اااذابا اااذلنااا ا ار ب بالب اااول اااوم ابع-2
و"اااوبدباحو واااهمد ااار "دااالي اوااااا  يبشااا ه وااا  طاااحل ارقااا   ب ح يااا او ااار  قاااحل

 وم.مربطبومن ا
 اال  ااوب دعبوااوهنقدلداا موم ااهيطااوي باقباا  ياللضااقمدعبوااهبا ااار باحو وااه-3

طح اااالمااااوخ بار ااااوب "اااام   اااالبالطدااااو قحاااا با اااا مطلاد ااااذلباقحب اااا بالطدوقوااااه
. لبالطدو با  مطلباق لاده

 

 Suggestions المقترحـــات:
 ااذل ااحبمباوعبواا   باح اار  اال اارمماا يرنااد لاواا باوعبوااهماامالاا  ي الااح باح 

-بآليوه 
 "ق دعبو  مب ظح "دلغحبع راباوعبوه لمحب  بالطدو بلخحال.-1

دعبواا  نطقاا ب لقاا ابا ااا  باح  وااهباقطبوااهناضاا   باحو ااه  ااار بوا اا  يي واا -2
 اااولبااار"ل ااا  موجوااهبا جاا  "دوااا  ارقاا باحو وااهموجوااه عاارهبوا اا  "داال"اام

  نعجهخ نه.


