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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 لتفاعل التربويعملية ا فيأنشطة المعلم والتالميذ  .أ 

 التفاعل التربوي تعريف .1
interactionأو  التفاعلل 

وأدللا   19هللت ثللمتب دت للاما ّلل  دللاّمث  أو أ  لل   18
لتيّ  هلت ولت ة القة لن دلح تلايعت  نيقلمل ّل  القاللي والتةدعل  الل   ل ث  التفاع  الرّت

تي 20   التقالعي هل ث اط اإليف  عنل  رل م ح هلت التفاعل  الل ي  ل ث  التفاع  الرّت
لللتي عنللل   21 ث لللاط هللل   التقاللللعي و التللل  ني  اإليف  ب  رت نيترلللّت وثت التفاعللل  الرّت

دهي يف  دح القتاد  عاد هت هت عة ن دت املن ّ  القالي والتةدع  يف تظام التقالعي و 
 22 ةاجلع  التقالي أيتاا قعق 

للللتيّ أّن   ن ذلللللت التق نيلللل  ثبللللت ال  ال اي للللنمبنارلللل  وللللت ة هللللت التفاعلللل  الرّت
تنيللن هللل ث للاط اإلاللل   لل ث يف  ت املللن ّلل  القالللي والتةدعلل القة للن ال    التقالللعي وثّ 

ق لا ة أرل ى رلت تن عةالعلن اللتقالي والتقاللعي مالةلا عةالعلن  وُدفتقالن وهلا ه   دقّ   ّو
 قالّليتن فعهلا و القاللي الل ي نيالتةدع  ال نيح نيتقالةتباتع  نيقمل التفاع  ّ  عنص نيح إ

 التةدع   
 

                                                           
18

  510 :، صال جع الباّق  ادتس العاس القص ى،  

19
قتن،النج  يف الالغن     588 :ص ال جع الباّق، واألعةم الط قن اخلادبن واألّ 

20
 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., h.11. 

21
 Sardiman A.M., Op.Cit., h.1. 

22
 Ibid., h.14. 
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 التفاعل التربويخصائص  .2
تيأدا رصال     ةا نيمثى:  التفاع  الرّت

تيل (أ   ه   لعباع  التةدع  يف منّت دق    التفاع  الرّت
للللتيل (ب  ُّةّططللللن التفاعلللل  الرّت   ، ُ تللللاج إى  لتحقعللللق هلللل   الللللتقالي األد للللأرللللالعَ 

 األرالعَ النتظةن والب ني ة 
تيا (ج    اللتقاليني ّا عالعه ختطعط وثط عق ّالامة اخلاّولن والنارل ن فل    لتفاع  الرّت

يف هللللل ل احتاللللللن  تلللللاج إى اإلهتةلللللام ّقناوللللل  اللللللتقالي ا رللللل نيح  ط اللللللق التقاللللللعي 
والترللللال  وال اجللللع والتقللللتع  ونيبللللتق  القالللللي  لللل  القناولللل    لللل  عةالعللللن التفاعلللل  

تي   الرّت
لللتيا (م  دلللح  للل وط  ن التةدعللل   أت لللطن اللللتقالي هللل   للل طنيلةّتبلللي ّمت لللط لتفاعللل  الرّت

تي  ال ام ّاألت طن ه  أت طن تفبعن ّو تعن   ض و نيّن يف التفاع  الرّت
للللتيل (ه  القالللللي  ال  لللل   يف هلللل ل احتالللللن نيبللللقى القالللللي إل للللام التفاعلللل   التفاعلللل  الرّت

تي اجلع    الرّت
للتيا (و  للتي مبقللمل منةةللط البللالت   تللاج إى النظللام لتفاعلل  الرّت   النظللام يف التفاعلل  الرّت

 النّظي وفقا عالى األي ام ال  دتفق عالعها القالي والتةدع  
تيل (ز  يف  اللتقالي ُدهالن  نيقطى    األه ا  و ل  دقلّ  لتحقعلق هل   التفاع  الرّت

تي   التفاع  الرّت
تينينته  ا (ح   23 التقالي ّالتقتع لق فن   قعق أه ا  لتفاع  الرّت
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 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit.,h.15-16. 
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 أنماط التفاعل بين المعلم والتالميذ .3
حق لق ا قلا أّن لتحقعلق ثفاعل  اللتقالي والتقاللعي هنلا  

ُ
عن  تاتا رلتمجاتا دلح ال

القاللللي أن نيتطلللّت  أمنلللاط  ّللل  القاللللي والتةدعللل   ولللل لت ال ّللل  عاللللى االثصلللاا التاضللل 
 24الفاعالعن يف عةالعن التقالي والتقالعي  االثصاا

لللتي إى نينقبلللي أمنلللاط االثصلللاا ّللل   القاللللي والتةدعللل  يف عةالعلللن التفاعللل  الرّت
 تةتن أمناط دنها:

 للل  األت لللطن يف هللل ا االثصلللاا نيقةالهلللا القاللللي  أّدلللا    االثصلللاا ّالنايعلللن التايللل ة (أ 
القالي ت لعط ول لح التةدع  فهي نيبةقتن ونيق التن دا   ح القالي أدلام الفصل   فل

 التةدع  رال عتن  
يف هلللللل ا االثصللللللاا نيتجلللللل  التفاعلللللل  ّلللللل  القالللللللي االثصللللللاا ّالنللللللايعت  اإلتنتلللللل    (ب 

والتةدع   ني  ح القالي التام ال  ورن ونيبتجعَ التةدع  لا   ح القالي  فع لتن 
 هنا االثصاا ّالنايعت  اإلتنت  ّ  القالي والتةدع  

االثصلللاا ّالنايعلللات ال  لللبات   يف هللل ا االثصلللاا ال نيتجللل  التفاعللل  ّللل  القاللللي  (ج 
 25  ول ح هنا  نيتج  التفاع  ّ  التةدع والتةدع  فحبَ

لتيّ دح هنلا أن يف  ال اي ن بت ال ث ال ّل  عاللى القاللي والتةدعل  أن  التفاعل  الرّت
لتيّ فاعل  تط   ال  ل ث العني تتلتا ت ل ط يف اإذا  لان القنصل  وايل  فقلط  الن لل الرّت

 البالت   والنفب  والفقال  
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 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar cetakan ketiga belas, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 31. 
25

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h.179. 
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 التفاعل التربويأشواط  .4
تي ّ  القالي والتةدع  إى تةتن أ تاط دنها:نينقبي أ تاط   التفاع  الرّت

يف ه ا ال تط ني ثلَ القاللي النهلاج البلنتّي والنهلاج الفصل      التقالعي   ال تط  أ 
 ال  ار  ورطن ثنفع  التقالي 

ال لللتط يف عةالعلللن التقاللللعي  هللل ا ال لللتط دلللح األ لللتاط التنفعللل ي الللل ي ثصلللةعةه   ب 
 القالي 

هلل ا ال للتط هللت  للتط األت للطن ّقلل  لقللاي القالللي والتةدعلل     ال للتط ّقلل  التقالللعي  ج 
أت لللطن القاللللي يف هللل ا ال لللتط دنهلللا: نيقلللّتم القاللللي التاج لللات الللل  نيقطعللله التةدعللل  
والتللل  ني  الللل ي نيقةالللله القاللللي يف عةالعلللن التقاللللعي ط نيللللع القاللللي الت طلللعط لالقلللاي 

 26القامم 
لللتي ظ  إى األ لللتاط البلللاّقنّلللالن  ثبلللت ال  ال اي لللن أّن عةالعلللن التفاعللل  الرّت

   دنها:ثنقبي إى تةتن أ تاط
رطللن ثنفعلل  أن ني ثللَ ال ّللّ  عالللى القالللي     لل  التقالللعي ال للتط األوا هللت  للتط  أ 

تي اجلع    التقالي تي لتحقعق التفاع  الرّت      عةالعن التفاع  الرّت
للتينيقةلل  القالللي   يف عةالعللن التقالللعي ال للتط ال للا  هللت  للتط  ب  الللل ي  التفاعلل  الرّت

  ةا نيميت:  رصال فعه مثا   ثصةعةه     عةالعن التقالعي 
تي لعباع  التةدع  يف منّت دق  -  ه   التفاع  الرّت
ُّةّططن - تي لتحقعق ه   أرالعَ   التفاع  الرّت
 الامة اخلاّون والنار ن ف   التقالعيختطعط وثط عق  -
 التةدع  الن عطتن فعه -
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 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit.,h.69-78. 
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تيالقالي ال ي رب    -  التةدع  إى التفاع  الرّت
ّتفق عالعه القالي والتةدع  -

ً
 النظام ال

-  
ُ
 هالن لتحقعق ه   التقالعيال

 والتقتع عالى عةالعن التفاع  الرّتتي -
ال تط ال الث هت  تط ّق  التقالعي  ويف هل ا ال لتط نيقلّتم القاللي عاللى واج لات   ج 

لللتي الللل ي نيقةالللله  القاللللي  القاللللي طّ ني ثلللَالللل  نيقطعهلللا إى التةدعللل  والتفاعللل  الرّت
  الت طعط لالقاي القامم

 المعلم في عمليىة التفاعل التربويأنشطة  .5
القالي هت الف م ال ي نيباع  التةدع  عح ا نيق الن اط الققال  أو احت  ل  أو 
مها دقا عالى التغب أو التق ني  يف البالت  أو اخلربة اجل ني ة ال  مل نيب ق أن دل ت ّله 

 ان القالي وال نيزاا يىت ا ن هت القنص  األربل  يف الت ل   27 يف ررباثه الباّقن 
لل  القنصلل نيح ا رلل نيح، الللتام ال  ارللعن والتةدعلل   ال  للت  التقالعةلل ، إذا  للع  ّعنلله ّو
أن هنللا  عتادلل    للبة لنجللاح القةالعللن التقالعةعللن، إال أن القالللي دللازاا يف د ث للن األوى 

 والنينازعه أي عاد  دح ثالت القتاد  
للتي   يف لل  عةالعللن اللل  نيقةالهللا القالللي هلل    القالللي أت للطن عةالعللن التفاعلل  الرّت

و فعلله  الل ي ثصلةعةه   ل  عةالعلن التقاللعي ال ّل  عاللى القةاللي أن نيقةل  التفاعل   فعلهو 
  ةا نيميت:  رصال مثا  
تي لعباع  التةدع  يف منّت دق  -  ه   التفاع  الرّت
ُّةّططن - تي لتحقعق ه   أرالعَ   التفاع  الرّت
 الامة اخلاّون والنار ن ف   التقالعيختطعط وثط عق  -
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 11، ص:  1ط (،  UIN Maliki Press  ،3122)داالتج: دها ات الت  ني  ، أو ني  حب  ال نيح،   
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 التةدع  الن عطتن فعه -
 القالي ال ي رب   التةدع  إى التفاع  الرّتتي -
ّتفق عالعه القالي والتةدع  -

ً
 النظام ال

-  
ُ
 هالن لتحقعق ه   التقالعيال

 والتقتع عالى عةالعن التفاع  الرّتتي -
تيأت طن القالي يف عةالعىن التفاع  اأدا   فه : لرّت

  ني  ح القالي الامة النار ن ّمه ا  التقالي (أ 
 نيبت  م القالي عالى الترال  يف التقالي (ب 
 الامة الىت مل نيفهةتاها القالي التةدع  ف ون لعبملتا عحنيقطى  (ج 
 نيبما القالي التةدع  عح الامة ال  ني  يها القالي (م 
 نيتالفظ القالي اجلةالن ال  ثتج  يف احتتا  أو الق اية (ه 
 نيمد  القالي التةدع  لعتالفظتا اجلةالن ال  نيتالفظها القالي إلعهي (و 
 نيقطى القالي التةدع  ف ون لالةنا  ن دع التةدع  ا ر نيح (ز 
الامة الىت مل  عح التةدع  ا ر نيحالقالي التةدع  ف ون لعبملتا  إى نيقطى  (ح 

 نيفهةتاها
 نيقطى القالي التةدع  ف ون لُعجعَ أرئالن التةدع  ا ر نيح (ط 
 نيقطى القالي التةدع  ف ون لعق دتا أف ا هي (ي 
 عح الامة النا  ن رةونالتةدع  لع ت تا نيمد  القالي  (  
 التةدع  لعق أ الن  عح الامةنيمد  القالي  (ا 
 التاج ات عح الق ايةنيقطى القالي التةدع   (م 
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 في عمليىة التفاعل التربوي التالميذأنشطة  .6
 التةدع  يف عةالعن ه  إ رتا  التةدع  أت طنأّن :  اا مهزة ب  أوتت 

إى القالتدات  تنأو ني فق تنالتةدع  يف ني ح  أت طن    ح  ؤنيتها دح الالتقالي 
 Gina  و  Pat Hollingswortو اا  28ال  س   و نيال صتن تن عح الامةونيبمل

Lewis:  التةدع  لع رت تا تفبهي يف عةالعن  ه  جه  التةدع  ثقالي أت طنأّن
 أت طنرعال بد  عن   29ال   ا في   رربة حبةارن و  نتن أن نيفهةتا التقالي
عةالعن ال  نيقةالها التةدع  ف منيّا أو مجاعن لعفهةتا احِتّ  والِقعةي   هالتةدع   ثقالي

جه  اإلتبان ه   التةدع  ثقالي أت طنأّن  :ع  نياد ن اا د ثعو  30والت    
ومبنار ن ذلت التق ني   31 الق يف والتج ا  والنفب   تفبه ل ناي الق فن مار 

ه     أت طن ال  نيقةالها التةدع  يف رةا التةدع   ثقالي أت طن تق   أنّ 
تي أتناي التقالعيعةالعن  ة اجلع  يعثقالثقالي و  أيتاا  قعق اجله  يف  التفاع  الرّت

  يعتقالاليىت   ح أن ثتحّقق ه   
 نقبي أت طن التقالي إى مثاتعن أتتاع دنها: نيعن  فاوا ب  منيئ نيغ 

األت طن ال ص نين  الق اية والنظ  إى الصت  والةيظن التج ني عن والظاه ة  (أ 
 والق ض ود ا  ن األر نيح عن  القة  

األت طن ال فهعن : ثق ع ال  أ وثقالعق ال عئ احتامث وثق ع البؤاا وثق ع  (ب 
 والنا  ن اال رتايات واأل اي والقاّالن 

األت طن البةقعن : اإلرتةاع إى ثق ع الامة واحملامتن أو النا  ن اجلةاععن  (ج 
 وأوتات ال نياع

                                                           
28

 Hamzah B. Uno dkk., Op.Cit., h.33. 
29

 Pat Hollingswort dan Gina Lewis, Op.Cit, h. vii. 
30

 Silbermen, Op.Cit., h. 13. 
31

 Martinis Yamin, Op.Cit., h.82. 
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األت طن ال تاّعن :  تاّن القصن والتق ني  واإلت اي والال   وإج اي اإلرت ا   (م 
 وإدةي االرت اتن 

 األت طن ال رتدعن : ال ري ووناعن ال ري ال عا  واخل نيطن واحتطن  (ه 
ألت طن الرتنيّن : احملاوةلن وارتعا  األموات ووناعن النةةتذج وأماي الق ض ا (و 

 والتة ع  وال    والز اعن 
األت طن الققةتعن : التف ب والت  ب ويّ  ال  الن و الع  القتاد  ودةيظن  (ز 

 ال وااَ وأر  الق ا  
 32األت طن التج اتعن : ال غ ن والتف نيق وال جاعن واالاةئنان  (ح 

تي أتناي ثقالعي الالغن   و   بة  التةدع  ثقالي أت طن أتتاع يف عةالعن التفاع  الرّت
عن ال ّ  عالى التةدع  ان نيقة  األت طن دنار ن ّمت طن القالي   أدا أت طن و القّ 

تي فه :  التةدع  يف عةالعن التفاع  الرّت
 ّ  ح القالي نيهتةّي التةدع   (أ 
 القالي يف التقالينينتفع التةدع  الترال  ال   نيق ها  (ب 
 نيبما التةدع  القالي عح الامة ال  مل نيفهةتاها (ج 
 ُ عَ التةدع  األرئالن ال  نيق دها القالي (م 
 نيبتةع التةدع  اجلةالن ال  نيتالفظها القالي إلعهي (ه 
 نيتالفظ التةدع  اجلةالن ال  نيتالفظها القالي إلعهي (و 
 ةها القالينينا ش التةدع  دع التةدع  ا ر نيح عح الامة ال  نيقال (ز 
 عح الامة ال  مل نيفهةتاها أو  الهينيبما التةدع   (ح 
 ُ عَ التةدع  األرئالن ال  نيق دها التةدع  ا ر نيح (ط 
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 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, cet. 12, (Jakarta:Bumi Aksara, 2011), h. 172-

173. 
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 نيقّ م التةدع  األف ا  عح الامة ال  نيقالةها القالي (ي 
 عح الامة النا  ن ني تَ التةدع  رةون (  
 نيق أ التةدع  الن  عح الامة (ا 
 ال  نيقطعها القالينيقة  التةدع  التاج ات  (م 

 عملية التفاعل التربوي فيتوافق أنشطة المعلم والتالميذ  . ب
أيتاا التقالي والتقالعي  يف  قعق نعاد  دح القتاد  دهة هت  التفاع  الرّتتي

تاج إى اجله  والبقى إى اجلع ة  لتحقعق أه ا  عةالعن التقالي والتقالعي اجلع   
تيإ ام  تيّ  عةالعن يفو  33اجلع   التفاع  الرّت ال ّ  عالى القالي والتةدع   التفاع  الرّت

ال   ث  ّ  القالي والتةدع   التنارقث التفاع  يىت   ُ  ط عأن ني تتتا ت 
تيّ فاع  تال  ط يف البالت   والنفب  والفقال  اإذا  ان القنص  واي  فقط  الن  الرّت

إ ام التتافق ّ  دتنارق إذا  ان  ني تن التفاع   اا ن  ا  أدعتعن تن أن
نيهتي ّتتافق أت طن  ه ا مبقمل أن ال ّ  عالى القالي أن 34القالي والتةدع  يف عةالعته 

تي يف عةالعن ّ  القالي والتةدع    أتناي التقالعي  التفاع  الرّت
التاى إهتةام التةدع   تي اجلع ، رعحَ التةدع  دقالةهي، ّو ّالتفاع  الرّت

القالي  اإلهتةام ّتالت الامة ني افع التةدع  إى التقالي ّ   جه  ّالامة ال  ثقاّلةها 
وت اط  والق  ، القالي ال ي ثفاعاله دع التةدع  غب جع  رعبّ َ عةالعن التقالي 
غب دت ادالن  يىت ني ق  التةدع  دبافن ّقع ة ّ  أتفبهي  والقالي  ول الت مل 

 35ني رت تا يف عةالعن التقالي إ رتا ا جع ا 
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 B. Suryosubroto, Op.Cit., h. 147. 
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تنين اجلع ة ّ  القالي والتةدع  ثب َ التةدع   اا ررت  اهح : أّن القة ن الرّت
ثالت القة ن  36ال خيافتن و النيرتممون لتق ب ال  ةت ال  نيتاجهتهنا يف التقالي 

رتعن إذا  ان القالي نيتفاع  دع التةدع  جع ا يف إ ام أيتاا التقالي اجلع ة   ُّ
ألّن ال   ث القة ن التنارقن ّ   ّن اط  يالتقاليف عةالعن  انيبتطعقتن أن ني رت ت 

القالي والتةدع  ولت  ان هنا  الامة والط نيقن اجلع ثان  وأر ًا ثنِتج تتعجن التقالي غب 
 الةتقن 

أت طن القالي والتةدع   ثتافق ّالنظ  إى ال  ح الباّق ثبت ال  ال اي ن أن
تي يفدهي  عالى القالي أن نيهتي ّتتافق أت طن ّ  ال ّ    ل لت عةالعن التفاع  الرّت

تي يف عةالعن القالي والتةدع   التنارقث التفاع  يىت   ُ أتناي التقالعي  التفاع  الرّت
 ّ  القالي والتةدع  

 المفهوم اإلجرائي . ج
إى ال    التا ع  ة   الفهتم النظ يتضع  الفهتم اإلج ال  دبت  م لت

 نيبه  إج ايل  وهت  ال جع يف د ان ال حث 
 أت طن القالي  1

تي  يف   عةالعن ال  نيقةالها القالي ه    أت طن القالي عةالعن التفاع  الرّت
عن أتناي ثقالعي الالغن  :  ةا نيميت  ا  وإج ايهالقّ 

  ني  ح القالي الامة النار ن ّمه ا  التقالي (أ 
 الترال  يف التقالينيبت  م القالي عالى  (ب 
 الامة الىت مل نيفهةتاها القالي التةدع  ف ون لعبملتا عحنيقطى  (ج 
 نيبما القالي التةدع  عح الامة ال  ني  يها القالي (م 

                                                           
36

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 114. 



18 
 

 نيتالفظ القالي اجلةالن ال  ثتج  يف احتتا  أو الق اية (ه 
 نيمد  القالي التةدع  لعتالفظتا اجلةالن ال  نيتالفظها القالي إلعهي (و 
 لتةدع  ف ون لالةنا  ن دع التةدع  ا ر نيحنيقطى القالي ا (ز 
الامة الىت مل  عح التةدع  ا ر نيحالقالي التةدع  ف ون لعبملتا  إى نيقطى  (ح 

 نيفهةتاها
 نيقطى القالي التةدع  ف ون لُعجعَ أرئالن التةدع  ا ر نيح (ط 
 نيقطى القالي التةدع  ف ون لعق دتا أف ا هي (ي 
 عح الامة النا  ن نرةوالتةدع  لع ت تا نيمد  القالي  (  
 التةدع  لعق أ الن  عح الامةنيمد  القالي  (ا 
 التاج ات عح الق ايةنيقطى القالي التةدع   (م 
 التةدع أت طن   2

التةدع  ه     أت طن ال  نيقةالها التةدع  يف رةا عةالعن  أت طن
تي أتناي التقالعي ة يىت اجلع  ثقالعيثقالي و  أيتاا  قعق اجله  يف  التفاع  الرّت
 : وإج ايها  ةا نيميت  تقالعي  ح أن ثتحّقق ه   ال

 ّ  ح القالي نيهتةّي التةدع   (أ 
 نينتفع التةدع  الترال  ال   نيق ها القالي يف التقالي (ب 
 نيبما التةدع  القالي عح الامة ال  مل نيفهةتاها (ج 
 ُ عَ التةدع  األرئالن ال  نيق دها القالي (م 
 القالي إلعهينيبتةع التةدع  اجلةالن ال  نيتالفظها  (ه 
 نيتالفظ التةدع  اجلةالن ال  نيتالفظها القالي إلعهي (و 
 نينا ش التةدع  دع التةدع  ا ر نيح عح الامة ال  نيقالةها القالي (ز 
 عح الامة ال  مل نيفهةتاها أو  الهينيبما التةدع   (ح 
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 ُ عَ التةدع  األرئالن ال  نيق دها التةدع  ا ر نيح (ط 
 امة ال  نيقالةها القالينيقّ م التةدع  األف ا  عح ال (ي 
 عح الامة النا  ن ني تَ التةدع  رةون (  
 نيق أ التةدع  الن  عح الامة (ا 
 ال  نيقطعها القالي تاج اتنيقة  التةدع  ال (م 

 الدراسة السابقة . د
ال  ارللن البللاّقن هلل  حبللث دبللت  م  القا تللن الّتقللام التقالعلل  عللح  تاّللن عالةعللن 

 :ن الباّقن ال  ثتقالق ف ا ال حثوأدا ال  ارولتم ع  ال حث ال ي  اد  ّه ال اي ن  
 نيبللةعتا دللح  بللي ثقالللعي اإل تصللام  لل  التضللتع ثللمتب  ّلله  ادلل  للل يال حللث ا

للتّي عالللى مافللع التقالللعي للل ى  ثةدعل  الصلل  ال للاد ّال  رللن ال اتتنيللن احت تدعللن التفاعل  الرّت
للتّي عالللى مافللع ثللمتب التفاعلل  اال اي للن هنللا   تم  فتجلل  2016ّا ن للا و يف البللاتن  لرّت

 3883دعلن ّا ن لا و يف ال  جلن ت ثةدعل  الصل  ال لاد ّال  رلن ال اتتنيلن احت التقالعي لل ى 
 %37  

وال حللث اللل ي رللمحب ه  ال  ارللن البللاّقنّللالنظ  إى ذلللت ال حللث، ال للافن ّلل  
للتيّ ثقللع يف  ث حللث عللح  ال  ارللن البللاّقنيف  أن التغللب التللاّع  والفلل ب ّعنهةللا التفاعلل  الرّت

 أتنلاي ثقاللعي الالغلن ثتافلق أت لطن القاللي والتةدعل علح  أحبلث ال حلثهل ا  يفو   يمافع التقاللع
عن   القّ 
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تيّ عالى مافع التقالعي ل ى ثةدع  الص  ال اد ّال  رن ال اتتنين احت تدعن  نيبةعتا ،   ثمتب التفاع  الرّت
   2016ال حث الت ةال ، ّ ن ا و: جادقن البالطان ال  ني   اري اإلرةدعن احت تدعن  نياو،ّا ن ا و ، 
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 البحث يةفرض . ه
هللت جللتاب دؤ لل  لللت دبللملن ال حللث اللل ي ختللَ لال اي للن أن ختتللب  الف ضللعن

  أ ني تتطللا أن ف ضللعن ال حللث تتعللان ومهللا الف ضللعن ع للاا رته رللعة 38وللحعحته 
  والف ضعن ال  نيالن دا نيظه  القة ن ّ  التغب (H0)والف ضعن الص فعن  (Ha)ال  نيالن 
أو وجلتم التف نيقلن ّل  الفل  ت   أدلا  (variabel y)والتغلب التلاّع  (variabel x)البلتق  

والتغللب التللاّع  (variabel x) الف ضللعن الصلل فعن دللا النيظهلل  القة للن ّلل  التغللب البللتق 
(variabel y)  39جتم التف نيقن ّ  الف  ت  وع م و 
 ف ضعن ه ا ال حث فعةا نيالى:أدا  

Ha :  للتي أتنللاي ثقالللعي الالغللن يفثتافللق أت للطن القالللي والتةدعلل  نيتجلل  عةالعللن التفاعلل  الرّت
عن  حمّة نين ال اتتنين ّ ن ا و مب  رن القّ 

H0لللتي أتنلللاي ثقاللللعي  يفثتافلللق أت لللطن القاللللي والتةدعللل  نيتجللل   : ال عةالعلللن التفاعللل  الرّت
عن الالغن  حمّة نين ال اتتنين ّ ن ا و مب  رن القّ 
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