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 احملتويات فهرس
 

 
 أ

 الصفحات محتىيـال 

  شكر وتقدير. 

 ث -أ  فهرس احملتىيبت. 

 ح - ج فهرس اجلداول. 

 خ فهرس األشكبل. 

 د فهرس املالحق. 

 11 - 1 لبحثاملنهجي لاإلطار : األول الفصل 

 4  – 1 املقدمة. أوالً

 5 – 4 مشكلة البحث. ثبنيبً

 6 - 5 أمهية البحث. ثبلثبً

 6 أهداف البحث. رابعبً

 7 - 6 أسئلة البحث. خبمسبً

 7 متغريات البحث. سبدسبً

 8 فرضيبت البحث. سببعبً

 9 - 8 حدود البحث. ثبمنبً

 9 اجملتمع األصلي للبحث وعينته. تبسعبً

 9 أدوات البحث. عبشراً



 احملتويات فهرس
 

 
 ب

 11 - 9 منهج البحث. أحد عشر

 11 -11 مصطلحبت البحث والتعريفبت اإلجرائية. اثنب عشر

 11 إجراءات البحث. ثالثة عشر

 18 - 11 ابقةـس اتـدارس: الثاني الفصل 

 16 .رـًييذ 

 17 - 16 انذراسبد انعرثيخ. أوالً

 16 - 18 انذراسبد األجنجيخ. ثبنيبً

 18 - 17 انذراسبد انسبثقخ.يٌقع انجحث ين  ثبلثبً

 75 - 41 ار النظريـاإلط :الثالث الفصل 

 41 ادلقذيخ. 1

 41 – 41 يفيٌو يسزحذثبد ركنٌنٌجيب انزعهيى. 1

 44 – 41 خصبئص يسزحذثبد ركنٌنٌجيب انزعهيى. 1

 46 – 45 يربراد اسزخذاو ادلسزحذثبد انزكنٌنٌجيخ يف انزعهيى. 4

5 
إلدخبل ادلسزحذثبد انزكنٌنٌجيخ يف ادلنظٌيخ  ادلطبنت انٌاجت رٌافرىب

 انزعهيًيخ.
46 – 51 

 51 – 51 انعٌايم ادلؤثرح يف اخزيبر ادلسزحذثبد انزكنٌنٌجيخ انزعهيًيخ. 6

 61 - 51 .منبرج دلسزحذثبد ركنٌنٌجيب انزعهيى ًرطجيقبهتب انرتثٌيخ 7



 احملتويات فهرس
 

 
 ت

  55 -51 احلبسٌة 1 – 7

 58 -55 االنرتنذ 1 – 7

     59 -58 جيبز عرض انجيبنبد 1  - 7

 61 -59 األجيسح احملًٌنخ 4 – 7

 65 – 61 جيٌد ًزارح انرتثيخ نذيج يسزحذثبد انزكنٌنٌجيب يف انعًهيخ انزعهيًيخ. 8

 68 – 65 يعٌقبد اسزخذاو ادلسزحذثبد انزكنٌنٌجيخ يف انزعهيى. 9

 71 - 68 ركنٌنٌجيب انزعهيى.األدًار اجلذيذح نهًعهى يف عصر اسزخذاو يسزحذثبد  11

 71 - 71 يقرتحبد دلعبجلخ صعٌثبد اسزخذاو ادلسزحذثبد انزكنٌنٌجيخ يف انزعهيى. 11

 71 – 71 اخلطٌاد انعشرح نزٌظيف يسزحذثبد ركنٌنٌجيب انزعهيى يف انزعهيى. 11

 75 - 71 أخصبئي ركنٌنٌجيب انزعهيى أدًاره ًكفبيبرو. 11

 85 - 76 أدوات البحثالرابع: تصميم  الفصل 

 81 - 78 رصًيى االسزجبنخ. أوالً

 78 خطٌاد رصًيى االسزجبنخ. 

 78 أىذاف االسزجبنخ. 

 78 حمزٌٍ االسزجبنخ. 

 81 - 79 ضجط االسزجبنخ. 

 81 - 81 رصًيى ادلقيبش. ثبنيبً

 81 خطٌاد رصًيى ادلقيبش. 



 احملتويات فهرس
 

 
 ث

 81 ىذف ادلقيبش. 

 81 حمزٌٍ ادلقيبش. 

 81 – 81 ادلقيبش.ضجط  

 85 - 81 إجراءاد انجحث. ثبلثبً

 
وتفسريها  البحث نتائج الفصل اخلامس: حتليل

 .ومناقشتها
86 - 114 

 88 متييذ. 

 114 - 88 حتهيم نزبئج أسئهخ انجحث. أوالً

 111 - 115 حتهيم فرضيبد أسئهخ انجحث. ثبنيبً

 118 -111 رفسري نزبئج انجحث. ثبلثبً

 119 يقرتحبد انجحث. رابعبً

 114 -111 يهخص انجحث ثبنهغخ انعرثيخ. 

 115 -115 ادلراجع. 

 147-116 يالحق انجحث. 

 VII-I يهخص انجحث ثبنهغخ األجنجيخ. 




 جداولـال هرسـف

 

 
 ج

رقم 
رقم  داللة اجلدول اجلدول

 الصفحة
 56 خذيبث االنرتنج يف جمبل انخعهْى 1

 88 نخبئج انصذق انخًْْشُ السخببنو آراء يعهًِ احلهقت األًىل ين انخعهْى األسبسِ. 2

 88 أنفب نالسخببنت.نخبئج انثببث بطزّقت كزًنببخ  3

 82 نخبئج انصذق انخًْْشُ دلقْبص اجتبىبث يعهًِ احلهقت األًىل ين انخعهْى األسبسِ. 4

 82 نخبئج انثببث بطزّقت كزًنببخ أنفب نهًقْبص. 5

 84 اننسب ادلئٌّت نخٌسع عْنت ادلعهًني حسب ادلخغرياث. 6

 88 نذٍ عْنت ادلعهًني.اننسب ادلئٌّت نخٌافز يسخحذثبث حكنٌنٌجْب انخعهْى  7

 98 يعْبر احلكى عهَ يخٌسط نخبئج االسخببنت. 8

 98 درجت اسخخذاو ادلعهًني دلسخحذثبث حكنٌنٌجْب انخعهْى يف ادلنبىج انخعهًْْت. 9

18 
ادلخٌسطبث احلسببْت ًاالحنزافبث ادلعْبرّت نذرجت اسخخذاو ادلعهًني نهًسخحذثبث 

 ادلنبىج انخعهًْْت.انخكنٌنٌجْت يف جمبل حنفْذ 
92 

11 
ادلخٌسطبث احلسببْت ًاالحنزافبث ادلعْبرّت نذرجت اسخخذاو ادلعهًني نهًسخحذثبث 

 انخكنٌنٌجْت يف جمبل انخطٌّز ادليين.
94 

12 
ادلخٌسطبث احلسببْت ًاالحنزافبث ادلعْبرّت نذرجت اسخخذاو ادلعهًني نهًسخحذثبث 

 .اإلدارّتانخكنٌنٌجْت يف جمبل حنفْذ ادليبو 
96 

13 
ادلخٌسطبث احلسببْت ًاالحنزافبث ادلعْبرّت نهًعٌقبث انيت حتذ ين درجت اسخخذاو 

 يسخحذثبث حكنٌنٌجْت انخعهْى.
98 

 188 .انخعهْى يف انخكنٌنٌجْت ادلسخحذثبث اسخخذاو ين حتذ انيت ادلعٌقبث ألىى ادلئٌّت اننسب 14

 181 انخعهْى. يف انخكنٌنٌجْت ادلسخحذثبث اسخخذاو ين حشّذ انيت ادلقرتحبث ألىى ادلئٌّت اننسب 15



 جداولـال هرسـف

 

 
 ح

 182 االجتبه. فئبث 16

17 
 ادلسخحذثبث اسخخذاو حنٌ ادلعهًني الجتبىبث ادلعْبرّت ًاالحنزافبث احلسببْت ادلخٌسطبث

 انخكنٌنٌجْت
183 

18 
 درجبث بني نهفزًق( one way anova) األحبدُ انخببّن حتهْم اخخببر نخبئج

 انعهًِ. ادلؤىم دلخغري حبعبً انبحث عْنت اسخجببت
185 

 186 انعهًِ. ادلؤىم دلخغري انبعذّت نهًقبرنبث شْفْْو اخخببر 19

 187 احملبفظت. دلخغري حبعبً ادلعهًني اسخجببت درجت بني انفزًق نهذالنت( t-test) ث اخخببر نخبئج 28

21 
 درجبث بني نهفزًق( one way anova) األحبدُ انخببّن حتهْم اخخببر نخبئج

 انخذرّسْت. اخلربة دلخغري حبعبً انبحث عْنت اسخجببت
188 

 189 انخذرّسْت. اخلربة دلخغري انبعذّت نهًقبرنبث شْفْْو اخخببر 22

23 
 عْنت اجتبىبث بني نهفزًق( one way anova)  األحبدُ انخببّن حتهْم اخخببر نخبئج

 انعهًِ. ادلؤىم دلخغري حبعبً انبحث
118 

 111 احملبفظت. دلخغري حبعبً انبحث عْنت اجتبىبث بني انفزًق نهذالنت( t- test)ث اخخببر نخبئج 24

25 
 عْنت اجتبىبث بني نهفزًق( one way anova)  األحبدُ انخببّن حتهْم اخخببر نخبئج

 .انخذرّسْت اخلربة دلخغري حبعبً انبحث
111 

 112 انخذرّسْت. اخلربة دلخغري انبعذّت نهًقبرنبث شْفْْو اخخببر 26

 112 يعبيم االرحببط  بني اجتبىبث ادلعهًني ًدرجت االسخخذاو. 27
 



 كالـشاأل هرسـف

 

 
 خ

 الصفحة داللة الشكل الشكل

1 
انتًثيم انبيبني نهنسب املئوية نتوافز يستحذثبت تكنونوجيب انتعهيى نذى عينة 

 املعهًني.
89 

2 
يف انتًثيم انبيبني نذرجة استخذاو املعهًني ملستحذثبت تكنونوجيب انتعهيى 

 املنبهج انتعهيًية.
91 

3 
انتًثيم انبيبني نذرجة استخذاو املعهًني نهًستحذثبت انتكنونوجية يف جمبل 

 تنفيذ املنبهج انتعهيًية.
93 

4 
انتًثيم انبيبني نذرجة استخذاو املعهًني نهًستحذثبت انتكنونوجية يف جمبل 

 انتطويز املهين.
95 

5 
املعهًني نهًستحذثبت انتكنونوجية يف جمبل انتًثيم انبيبني نذرجة استخذاو 

 املهبو اإلدارية.
97 

 99 انتًثيم انبيبني ملعوقبت استخذاو املعهًني نهًستحذثبت انتكنونوجية. 6

 104 انتًثيم انبيبني الجتبهبت املعهًني حنو استخذاو املستحذثبت انتكنونوجية.  7
 



 قـالحـهرس املـف

 

 
 د

 

 

رقم 
 رقم الصفحة قـلحـة املـدالل امللحق

1 
 اسخخذاو حىل درجت األساسي انخعهيى ين األوىل احلهقت اسخبانت آراء يعهًي

 انخعهيًيت. املناهج يف  انخعهيى حكنىنىجيا ملسخحذثاث
138-141 

2 
 اسخخذاو حنى األساسي انخعهيى ين األوىل احلهقت يعهًي اجتاهاث يقياس

 انخعهيًيت. املناهج يف  انخعهيى حكنىنىجيا يسخحذثاث
142-143 

 144 انبحث. ألدواث احملكًني انسادة أمساء 3

 145 حمافظت ديشق. يف انبحث أدواث هبا طبقج انيت املذارس أمساء 4

 146  حمافظت انالرقيت. يف انبحث أدواث هبا طبقج انيت املذارس أمساء 5

6 
يىافقت وزارة انرتبيت عهى حسهيم يهًت انباحث نخطبيق أدواث انبحث املخعهقت 

 برسانت املاجسخري.
147 




