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تشَايذ قائى ػهً تسشٌغ انتفكري يف تذسٌس انؼهىو نتًٍُة املفاهٍى  
 وانتفكري انؼهًً نتاليٍز انصف انخاًَ اإلػذادي انؼهًٍة

 د/عبدايسشام ضًِٜٛ ُٖاّ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ  –أضتاذ املٓاٖخ ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ املطاعد 

 يهخص انثحج:
ؾر٢ تُٓٝر١ َٗرازال ايرتؿه      ا٥ِ عًرٞ تطرسٜع ايرتؿه    ٜٗدف ايبرث إىل تعرسف ؾاعًٝر١ بسْراَخ قر    

 ايعًُٞ  ٚحتؿٌٝ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ املتك١ُٓ بٛذد٠ ايؿٛل ٚايك٤ٛ يد٣ تالَٝر ايؿـ ايثاْٞ اإلعدادٟ .

يًتركل َٔ ذيو قاّ ايباذث بإعداد أدٚال ايبرث املتُث١ً ؾ٢ نتاب ايتًُٝر ٚديٌٝ املعًِ يتدزٜظ 

ؿرٛل ٚايكرر٤ٛكذ نرريو َكٝراع ملٗررازال ايرتؿه  ايعًُررٞذ ا تبراز حتؿررٌٝ      َٛقرٛعال ايٛذرد٠ املاترراز٠  اي  

 املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ املتك١ُٓ بٛذد٠ ايدزاض١.

ك تًُٝررر بايؿررـ ايثرراْٞ اإلعرردادٟذ مت تكطررُِٝٗ إىل 90مت ا تٝرراز عٝٓرر١ ايبرررث ٚتهْٛرر  َررٔ  

٠ذ ٚاجملُٛعرر١ ك تًُٝررر ايترردزٜظ هلررا باضررتاداّ اي سٜكرر١ املعترراد    45دلُررٛعت ذ اجملُٛعرر١ ايكرراب ١    

 ك تًُٝر مت ايتدزٜظ هلا باضتاداّ منٛذد تطسٜع ايتؿه .45ايتحسٜب١ٝ  

بعد االْتٗا٤ َٔ ايتدزٜظ مت ت بٝل أدٚال ايكٝاع ع٢ً طالب اجملُٛعت  ٚقد أظٗسل ايٓترا٥خ  

َٝرر  ؾاع١ًٝ ايربْاَخ ايكا٥ِ عًٞ تطسٜع ايتؿه  يف تُٓٝر١ نرٌ َرٔ املؿراِٖٝ ايعًُٝر١ ٚايرتؿه  ايعًُرٞ يتال       

 ايؿـ ايثاْٞ اإلعدادٟ. 

A program based on accelerating the thinking in science 

teaching to develop some scientific concepts and scientific 

thinking of second-grade students 
The research aims to identify the effectiveness of a program 

based on accelerating the thinking in developing the skills of scientific 

thinking and the achievement of the scientific concepts included in the 

unity of sound and light in the second grade students. 

To verify this, the researcher prepared the research tools in the 
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student's book and the teacher's guide to teach the subjects of the 

selected unit (sound and light), as well as a measure of the skills of 

scientific thinking, the test of the achievement of the scientific 

concepts contained in the study unit. 

The study sample was selected from 90 students in the second 

grade. They were divided into two groups: the control group (45) It 

was taught using the usual method, and the experimental group (45) It 

was taught using the Accelerated Thinking Model  

After the completion of the teaching tools were applied to the 

measurement groups of students and the results showed the 

effectiveness of the program based on accelerating the thinking in the 

development of both scientific concepts and scientific thinking of the 

second grade students.  

 املقذية :
 دلرراٍ يف اهلا٥ررٌ ايتكرردّ َررع تتعاَررٌ إٔ ْاَٝرر١ أٚ َتكدَرر١ ناْرر  ضررٛا٤ ايرردٍٚ عًررٞ يصاَررًا أؾررب 

ٔ  ؾرعٛب١  انثرس  ايتدزٜظ ع١ًُٝ َا جعٌ ٖٚراذ  املعسؾ١ َٔ باضتُساز ٚاملتحدد املرتانِ ٚايهِ ايتهٓٛيٛجٝا  َر

ٔ  ايتٓٛع َع تتعاٌَ إٔ ؾٝحب قبٌ ذٟ ٖ  ايتالَٝرر  بر   ٚايتبراٜ ِ  اجملتُرع  ؾر٢  يًُػرازن١  ِٚإعرداد ٞ  ايكرا٥  عًر

 بررٌ ٚاملٗررازال املعسؾرر١ بٓكررٌ عًُٝرر١ ايترردزٜظ ؾكرر   تٗررتِ ٚأالذ  ٚايتهٓٛيررٛجٞ املعررسيف ٚايرتانررِ ايتحدٜررد

 ْراؾع   أعكرا٤  ٜؿربرٛا  ذيت بِٗ حيٝ  َا نٌ َع ٚايتهٝـ بأْؿطِٗ ٚايبرث ايتعًِ عًٞ ايتالَٝر َطاعد٠

ٞ  تسنرص  تكًٝدٜر١  تعًُٝٝر١  أضرايٝب  َدازضرٓا  يف دّتطرتا  شاٍ ؾُرا  ذيو َٔ ٚبايسغِذاجملتُع يف  احلؿرغ  عًر

 اال تبازال دٕٚ االٖتُاّ بإعُاٍ ايعكٌ ٚايتؿه  ؾُٝا ٜتعًُٛٙ . يف ايٓحاح بػسض ٚايتًك 

ٞ  احلاجر١  ظٗرسل  ٖٓرا  َٔ ِ  يف ذدٜثر١  تردزٜظ  ٚأضرايٝب  ترب  برساَخ ٚاضررتاتٝحٝال    إير / ايتعًرٝ

ٞ  تسنرص   ايتعًِ ٖ  املرتعًُ   أدٚاز عًر ٞ  ِٚتطراعد ّ  عًر  ايريت  ايت بٝكٝر١  املٗرازال  ٚانتطراب  ايردَاؽ  اضرتادا

 يًُعسؾ١. النتطابِٗ إغؿاهلا عدّ ظاْب املػهالل ذٌ يف ٚتطاعدِٖ تؿه ِٖ أضايٝب ٚتعصش تُٓٞ

ٚيبٓا٤ املعازف ايع١ًُٝ َٔ َؿاِٖٝ ٚتعُُٝال ْٚعسٜال ٜت ًب ذيو دلُٛع١ َٔ َبراد  ايٓعسٜر١   

ٝرص عًرٞ اخلرربال ايطرابك١ يًتالَٝرر يف عًُٝر١ تعًُٗرِ ٚبٓرا٥ِٗ يًُعسؾر١          ايبٓا١ٝ٥ َٚٔ أٖرِ املبراد  : ايرتن  

بأْؿطِٗ ذ ٚحيدث ايتعًِ عدٚث تػٝ  يف بٓٝرتِٗ املعسؾٝر١ َرٔ  رالٍ تعسقرِٗ ملػرهالل ذكٝكٝر١ ٚإ راد         
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 ك. 2003ذًٛال هلا يف ب١٦ٝ تؿاٚق١ٝ   ذطٔ شٜتٕٛذ نُاٍ شٜتٕٛذ

ّ ب سٜك١ ع١ًُٝ تطاعدِٖ عًٞ ت بٝل ايعًّٛ يف احلٝرا٠  يرا شاد األٖتُاّ بآي١ٝ إنطاب ايتالَٝر ايعًٛ

ِ َٔر            ِ ٚتُٓٝر١ ايرتؿه ٜ  ًرل عًٝٗرا ايتعًٝر اي١َٝٛٝ ٚت ٜٛس أضايٝب تعًُِٗ َٔ  الٍ ترب  برساَخ ذدٜثر١ يتعًٝر

ّ ايرريت  ررب ؾرركًٗا يرردٟ   أجررٌ ايررتؿه ذ ٜٚعررد تُٓٝرر١ ايررتؿه  بأغررهاي٘ املتٓٛعرر١ َررٔ أٖررِ أٖررداف ترردزٜظ ايعًرٛر

 يتؿه  َٓع١َٛ َعسؾ١ٝ َتهاؾ١٦ َٚتؿاع١ً يكابًٝتٗا يًُالذع١ ٚايتحسٜب َٚٔ املُهٔ تُٓٝتٗا.ايتالَٝر نٕٛ ا

ٚيتركٝررل ذيررو البررد َررٔ ترردزٜب ايتالَٝررر عًررٞ اضررتاداّ األضررًٛب ايعًُررٞ يف ايررتؿه  ٚايبرررث        

ٛقرـ  ٚايتٓكٝب عٔ املعسؾ١ َٔ  الٍ ايرتنٝص عًٞ طسا٥ل ايعًِ ٚعًُٝات٘ذ إٕ عًُٝر١ تُٓٝر١ ايرتؿه  يرٔ تت    

عًٞ ت١ُٝٓ َٗازال ايتؿه  ؾرطبذ ٚيهٔ ٚؾً  ايرٞ َرا ٚزا٤ ذيروذ ٖٚرٞ قكر١ٝ تطرسٜع ايرتؿه  أٚ تطرسٜع         

 ايُٓٛ ايعكًٞ يًُتعًِ.

ٚيكد ظٗسل ايهث  َٔ اجلٗٛد ٚايرباَخ اييت اٖتُ  بتطسٜع ايتؿه  ٚاْتكاير٘ إيرٞ َطرتٟٛ أعًرٞ     

عًُٝال ايعك١ًٝ يف ضٔ َبهرس٠ ارا ٜطرٌٗ إدزانٗرِ     َٔ ايتؿه  ٚبايتايٞ ضٝهٕٛ يدِٜٗ ايهث  َٔ املٗازال ٚاي

ك يًٛاقع ايعًُٞ اجلدٜدذ َٚٔ أِٖ تًو اجلٗٛد بسْاَخ تطرسٜع ايرتؿه  َرٔ  رالٍ تردزٜظ ايعًرّٛ        

ٖٚرٛ بسْراَخ ٜٗرتِ     ٖٚٞ ا تؿراز يرررر   

َٔ  رالٍ االٖتُراّ محُٛعر١ َرٔ ايؿعايٝرال ايعًُٝر١ ايريت         بسؾع َطتٟٛ ايتؿه  ٚايُٓٛ ايعكًٞ يدٟ املتعًِ

ترددٟ ايرٞ ايرتؿه  اجملرسد ٚت ررٛزٙ بايتردزد َرٔ املالذعر١ ايررٞ االضرتٓتاد ٚاالضرتدالٍ ٚتهرٜٛٔ ايعالقررال           

 ك. 2007ي قٞ َطتٟٛ تؿه  املتعًُ  أٌَ أبٛ ذح١ًذ 

ادث َررٔ  ررالٍ  رررباتِٗ اخلاؾرر١       ْ ا٤ ٚاحلرٛر عسٜرر١ ايُٓرٛر املعررسيف يبٝاجٝرر٘ ايرريت ترررتى يًُررتعًِ انتػرراف األغرٝر

ٚايٓعسٜرر١ ايبٓا٥ٝرر١ االجتُاعٝرر١  يؿٝحٛتطررهٞك ايرريت تع ررٞ أُٖٝرر١ نررب ٠ يًرردٚز االجتُرراعٞ يف تررأث ٙ عًررٞ   

 ٌ جٞ ٚاإلطراز      تؿه  املتعًِذ ؾع١ًُٝ ايتطسٜع املعسيف ايعكًٞ يدٜ٘ تتهٕٛ عٔ طسٜل ايتؿاعر بر  اإلطراز ايبٝٛيٛر

ع     ٕ َررٔ )ررظ َساذررٌ ٖررٞ  ايتركرر  احلطررٞ املًُرٛر تهرٛر ذدٜ  ايؿررساع  -ايب٦ٝررٞ االجتُرراعٞ ايثكررايفذ ٚايُٓرٛر

 ك.2015ايتحط ك  نسِٜ ؾاسٟذ ؾاط١ُ ؾبٝ ذ  –اإلدزاى ؾٛم املعسيف  –تػهٌٝ املؿاِٖٝ  –ايرٖ  /املعسيف 

  ٘ ٌ االضتكؿا٤ ٚتأتٞ أ١ُٖٝ منٛذد تطسٜع ايتؿه  يف أْ ث ُع ب  أضايٝب ايتدزٜظ احلدٜث١ املاتًؿ١َ 
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 ٌ ٜطاعد يف تعدٜ ِ إ ابٝاٚ  ٌ دٚز املتعً ٓع١ُ اا  ع طسح األض١ً٦ بؿٛز٠َ  ٌ املػهاللٚ  ذ االنتػافٚ  ٚاالضتكسا٤ٚ 

ٛ ذح١ً ذ  ٌ أب ٌ املعسيف أَ ب  ايترؿٝ  ٚ٘ ايسب  بٝٓ  ٚٞ ٛ ايتؿه  ايعًُ ِ حن ِ يتٛجٝٗٗ  ك.2007ضًٛنٗ

ي  ايعدٜد َرٔ ايدزاضرال منرٛذد تطرسٜع ايرتؿه  بايبررث ٚايدزاضر١ ملعسؾر١ أثرس٠ عًرٞ           ٚقد تٓاٚ

كذ دزاضر١   2008كذ دزاضر١  أدرد احلطرٕٛذ    2007ايعدٜد َٔ املتػ ال ْرنس َٓٗرا دزاضر١  أَرٌ أبرٛ ذحًر١ذ      

ضررعاد  &كذ دزاضرر١  ٜٛضررـ ق رراَٞ 2013كذ دزاضرر١  ذلُررد ايكررٛاعذ 2012زٜررِ غررراد٠ذ  &ع ررا دزٜٚررؼ 

كذ دزاضرر١ 2016كذ دزاض١ ْطررسٜٔ دررصٙ ذ 2015ؾاطُرر١ ؾرربٝ  ذ &ك ذ دزاضرر١  نررسِٜ ؾاررسٟ  2015أدرردذ 

 ك ٚقرد 2017زٜرِ ايٓعُٝرٞذ    &ك ذ ٚدزاض١  آؾـ ٜٛضـ 2017كذ دزاض١  أَاْٞ املٛجٞذ2016 أَاٍ ٖاغِذ 

ٌ  املعرسيف يف  ايتطرسٜع  منرٛذد  ؾاع١ًٝ إيٞ ايدزاضال مجٝع تٛؾً  ِ  حتؿرٝ   يؿاعًٝر١  بايٓطرب١  أَرا . املؿراٖٝ

ٞ  ايرتؿه   املعسيف عًٞ ايتطسٜع منٛذد ٞ  ذيرو  تٓاٚير   ايريت  األعراث  ؾتٓردز  ايعًُر ِ  ذردٚد  ؾؿر  ايباذرث  ذًر

 .ك2017ذ  األَ  عبد ضٗاّ  دزاض١ ٢ٖٚ ذيو تٓاٚي  ٚاذد٠ دزاض١ إال التٛجد

 يشكهة انثحج 
ًرّٛ  َٔ  رالٍ إغرساف ايباذرث عًرٞ طرالب ايرتبٝر١ ايعًُٝر١ ٚايصٜرازال املٝداْٝر١ يربعع َعًُرٞ ايع           

 ايتدزٜطرر١ٝ اي سا٥ررل ٚإٔ ٚايتًكررٞ االضررتُاع عًرر٢ َكتؿررسًا َدازضررٓا يف َرراشاٍ ايعًررّٛ ترردزٜظ الذررغ إٔ

ٞ  ايرتؿه   نإ ٚملا ذ ٚايتًكٞ ٚايتطُٝع احلؿغ ع٢ً تكّٛ بٌ ايتؿه  تُٓٞ ال ايتدزٜظ يف املطتاد١َ  ايعًُر

 املعًَٛرال  ضرال١َ  تكُٔ اضب١َٓ تدزٜط١ٝ طسا٥ل ٜت ًب اهلدف ٖرا حتكٝل ٚإٔ ايعًّٛ تدزٜظ أٖداف أذد

ّ  قرسٚز٠  ايعًرّٛ  َرٔ    بتردزٜظ  ٚاملٗرتُ   ايباذث  َٔ ايهث  ٖٚرا َا أندٙ ايع١ًُٝ  تردزٜظ  طسا٥رل  اضرتادا

 قر٤ٛ  يف ٚتؿطر ٖا  بٝٓٗرا  ايتُٝٝص ٚذلاٚي١ األغٝا٤  ؿا٥ـ َعسؾ١ عًُٝال ٜصاٍٚ نٞ يًُتعًِ دٚزًا تع ٞ

 ٚاألجٓبٝر١  َٓٗرا  ايعسبٝر١  ايطرابك١  ٚايدزاضرال  ايبررٛث  عبع ْتا٥خ ع٢ً ايباذث ٚباطالع. عٓٗا َعًَٛات٘

ِ  تكًٝدٜر١  غر   جدٜد٠ اضرتاتٝحٝال اضتاداّ إىل املاتًؿ١ ايتعًِٝ َساذٌ يف ايتالَٝر ذاج١ ي٘ تب   تطرٗ

 . ايعًّٛ تعًِ يف ٚاالضتعٗاز احلؿغ عٔ بعٝدًا املاتًؿ١ ايتؿه  َٗازال ت١ُٝٓ يف جدٟ بػهٌ

 َرراد٠ يف يتالَٝرررٖا املرردازع تكرردَٗا ايرريت اال تبررازال بعررع ًٝررٌٚحت ايباذررث إطررالع  ررالٍ َٚررٔ

املاتًؿر١ذ نُرا    ايرتؿه   َٗازال ع٢ً ايرتنٝص ٚإُٖاٍ أغًبٗاذ يف املعسيف اجلاْب ع٢ً تدند أْٗا تب  ايعًّٛ

 أْٗرا  ٚجرد  اإلعدادٟ ايثاْٞ ايؿـ تالَٝر عًٞ املكسز٠ ٚايؿٛل ايك٤ٛ ٚذدتٞ ذلتٟٛ قاّ ايباذث بترًٌٝ



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 يرد٣  ٚتٛظٝؿٗرا  تبطرٝ ٗا  يف أنررب  جٗرد  إىل حتتراد  ايريت  اجملرسد٠  ايعًُٝر١  املؿاِٖٝ َٔ ايهث  ًٞع حتتٟٛ

 .املتعًُ  ير  د ايتالَٝر ؾعٛب١ يف تعًِ تًو املؿاِٖٝ

ـ   املسذًر١  يف ايتالَٝرر  تعًِ ؾعٛب١ يف تتردد ايبرث َػه١ً ؾإٕ ٚعًٝ٘ ٞ  اإلعدادٜر١  ايؿر  ايثراْ

 ايتكًٝدٜر١  ايتردزٜظ  أضايٝب قؿٛز ٚنريو ٚايك٤ٛذ ايؿٛل بٛذد٠ ك١ُٓاملت ايع١ًُٝ يًُؿاِٖٝك اإلعدادٟ

  ايعًُٞ. ايتؿه  َٗازال َٚٓٗا املاتًؿ١ ايتؿه  َٗازال ت١ُٝٓ يف

 ايتايٞ:عًٞ ايطداٍ ايس٥ٝظ  اإلجاب١ايبرث احلايٞ  حياٍٚيرا 

عررع يف ترردزٜظ ايعًررّٛ عًررٞ تُٓٝرر١ ب  َررا ؾاعًٝرر١ اضررتاداّ بسْرراَخ قررا٥ِ عًررٞ تطررسٜع ايررتؿه    

 ؟اإلعدادٟ ايثاْٞاملؿاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايتؿه  ايعًُٞ يتالَٝر ايؿـ 

 ٜٚتؿسع َٔ ذيو ايطداٍ ايس٥ٝظ األض١ً٦ ايؿسع١ٝ ايتاي١ٝ :

يف تردزٜظ ايعًرّٛ عًر٢ تُٓٝر١ بعرع املؿراِٖٝ        َا ؾاع١ًٝ اضتاداّ بسْاَخ قا٥ِ عًٞ تطرسٜع ايرتؿه    -1

 ؟األعداد ايثا٠ْٞ ع٢ً تالَٝر ايؿـ ايع١ًُٝ املتك١ُٓ ؾ٢ ٚذد٠  ايؿٛل ٚايك٤ٛك املكسز

يف تردزٜظ ايعًرّٛ عًر٢ تُٓٝر١ بعرع َٗرازال        َا ؾاع١ًٝ اضتاداّ بسْاَخ قرا٥ِ عًرٞ تطرسٜع ايرتؿه      -2

 ؟اإلعدادٟ ايثاْٞايتؿه  ايعًُٞ يد٣ تالَٝر ايؿـ 

عًرٞ  بر  دزجرال ايتالَٝرر ايررٜٔ مت ايتردزٜظ هلرِ ٚؾرل بسْراَخ قرا٥ِ           االزتباطٝر١ َا ْٛع ايعالق١  - 3

َٗررازال  َٚكٝرراعاملؿرراِٖٝ ايعًُٝرر١  ال تبرراز ايبعرردٟيف ترردزٜظ ايعًررّٛ يف ايكٝرراع   تطررسٜع ايررتؿه 

 ايتؿه  ايعًُٞ؟

 أهذاف انثحج :
 تعسف: إىلٖدف ايبرث 

تُٓٝرر١ املؿرراِٖٝ ايعًُٝرر١  ييف ترردزٜظ ايعًررّٛ   ؾعايٝرر١ اضررتاداّ بسْرراَخ قررا٥ِ عًررٞ تطررسٜع ايررتؿه     -1

 تالَٝررراجملُٛعر١ ايتحسٜبٝر١ َكازْرر١ بٓعرسا٥ِٗ َرٔ      تالَٝرر يررد٣  املتكر١ُٓ بٛذد٠ ايؿرٛل ٚايكر٤ٛك   

 تدزع باي سٜك١ املعتاد٠اييت اجملُٛع١ ايكاب ١ 

ّ    ؾعاي١ٝ اضتاداّ بسْراَخ قرا٥ِ عًٞر تطرسٜع ايرتؿه       -2 ٞ يرد٣      ييف تردزٜظ ايعًٛر ٗرازال ايرتؿه  ايعًُر تُٓٝر١َ 

ٔ تالَٝر اجملُ كاز١ْ بٓعسا٥َِٗ   تدزع باي سٜك١ املعتاد٠ اييتٛع١ ايكاب ١ تالَٝر اجملُٛع١ ايتحسٜب١َٝ 



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ا تبررازاملؿرراِٖٝ ايعًُٝر١ ٚدزجراتِٗ ؾر٢     ا تبراز بر  دزجررال ايتالَٝرر ؾر٢     ايعالقر١ االزتباطٝر١  ْرٛع   -3

 ألؾساد اجملُٛع١ ايتحسٜب١ٝ. ايبعدَٟٗازال ايتؿه  ايعًُٞ ؾ٢ ايكٝاع 

 أهًٍة انثحج:
 ايبرث يف ايٓكاط ايتاي١ٝ: أ١ُٖٝدزاد إميهٔ 

ذ باضتاداّ اإلعدادٟ ايثاْٞعًٞ تالَٝر ايؿـ  ٚايك٤ٛ املكسز٠عداد نتاب يًتًُٝر يف ٚذد٠ ايؿٛل إ -1

ايع١ًُٝ املتك١ُٓ بايٛذد٠ ٚنرريو   املؿاِٖٝبسْاَخ قا٥ِ عًٞ تطسٜع ايتؿه  اا قد ٜطِٗ يف ت١ُٝٓ 

 ت١ُٝٓ َٗازال ايتؿه  ايعًُٞ.

داّ بسْراَخ قرا٥ِ عًرٞ تطرسٜع ايرتؿه ; ارا قرد        إعداد ديٌٝ املعًِ يف ٚذد٠ ايؿرٛل ٚايكر٤ٛ باضرتا    -2

 ُٜطِٗ يف َعا١ْٚ املعًِ يف تدزٜظ ايٛذد٠. 

تٛجٝ٘ اٖتُراّ ٚاقرعٞ املرٓٗخ حنرٛ قرسٚز٠ ايتٛجر٘ حنرٛ منراذد ايتردزٜظ ايريت تعتُرد عًرٞ تطرسٜع               -3

 املعسؾ١ يًتالَٝر َٔ  الٍ تطسٜع ايتؿه  يدِٜٗ. 

ايتدزٜظ اييت تطتٓد إىل ايعكٌ ٚتُٓرٞ أمنراط ايرتؿه      تٛجٝ٘ اٖتُاّ ايباذث  حنٛ اضتاداّ طسم - 4

 املاتًؿ١ يف عٛثِٗ. 

اضتحاب١ يالجتاٖال ايرتب١ٜٛ ايعامل١ٝ اييت حتث عًرٞ قرسٚز٠ إذاطر١ َعًُرٞ ايعًرّٛ مرا ٜطرتحد َرٔ          -5

املاسجال ايرتب١ٜٛذ ٚإٔ ايٓعسٜرال ايرتبٜٛر١   أضايٝب ٚاضرتاتٝحٝال ٚمناذد ذدٜث١ تطِٗ يف حتط  

تسنٝرص عًر٢ ايرتعًاِ ايطرابل     ٚتث  تؿه ِٖ نُرا   ؾبر  تٗتِ ببٓا٤ ايتًُٝر ملعسؾت٘ بٓؿط٘أ٠ املعاؾس

 .احلايٞٚأثسٙ يف ايتعًاِ 

  :انثحج  فشوض
 اال تباز:ايباذث ايؿسٚض ايتاي١ٝ َٛقع  ٚقعيإلجاب١ عٔ تطاؤالل ايبرث  

طتٟٛ   تٛجد -1 ٌٝ تالَٝرر اجملُٛعر١ ايتحسٜبٝر١    َتٛض  دزجرال حتؿر  ب  ك 0.05ؾسٚم ذٚ دالي١ إذؿا١ٝ٥ عٓدَ 

َتٛضر  دزجرال تالَٝرر اجملُٛعر١ ايكراب ١ ايريت            ٞ تطرسٜع ايرتؿه ٚ  ِ عًر اييت دزض  باضتاداّ بسْاَخ قرا٥

  تباز املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ يؿا ح أؾساد اجملُٛع١ ايتحسٜب١ٝ.ال ايكٝاع ايبعدٟ يف املعتاد٠دزض  باي سٜك١ 



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ايريت  ايتحسٜبٝر١  اجملُٛعر١  تالَٝرر  دزجال َتٛض  ب ك  0.05  َطتٟٛ إذؿا١ٝ٥ عٓد دالي١ ذٚ ؾسٚم تٛجد -2

 دزضر   اييت ايكاب ١ اجملُٛع١ تالَٝر دزجال َٚتٛض  ايتؿه  تطسٜع عًٞ قا٥ِ بسْاَخ  باضتاداّ دزض 

 ايتحسٜب١ٝ. اجملُٛع١ أؾساد يؿا ح ايعًُٞ ايتؿه  ملكٝاع ايكٝاع ايبعدٟ يف املعتاد٠ باي سٜك١

ٟ ط١ٝ داي١ ب  دزجال تالَٝرر اجملُٛعر١ ايتحسٜبٝر١ ؾر٢ ايكٝراع      تٛجد عالق١ ازتبا -3 ال تبراز   ايبعرد

 حتؿٌٝ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ َٚكٝاع َٗازال ايتؿه  ايعًُٞ.

 حذود انثحج:
 ع٢ً: احلايٞقتؿس ايبرث ا

يًبررٓ  ايتابعرر١ إلداز٠   اإلعدادٜرر١يف  َدزضرر١ لررايٛط   اإلعرردادٟ ايثرراْٞعٝٓرر١ َررٔ تالَٝررر ايؿررـ    -1

 تع١ًُٝٝ مراؾع١ املٓٝا.لايٛط اي

يًعررراّ  اإلعررردادٟ ايثررراْٞٚايكررر٤ٛك َرررٔ نتررراب ايعًرررّٛ املكرررسز عًررر٢ تالَٝرررر ايؿرررـ  ٚذرررد٠  ايؿرررٛل -2

 جٗرد  إىل حتتراد  ايريت  اجملرسد٠  ايعًُٝر١  املؿاِٖٝ َٔ ايهث  عًٞ حتتٟٛ أْٗا ذٝث 2018/2019ايدزاضٞ

 .ب١ يف تعًِ تًو املؿاِٖٝاملتعًُ  يرا  د ايتالَٝر ؾعٛ يد٣ ٚتٛظٝؿٗا تبطٝ ٗا يف أنرب

 بسْاَخ قا٥ِ عًٞ تطسٜع ايتؿه  يتدزٜظ َٛقٛعال ٚذد٠  ايؿٛل ٚايك٤ٛك. اضتاداّ -3

 قٝاع املتػ ال ايتابع١ ايتاي١ٝ: -4

 .اإلعدادٟ ايثاْٞاملؿاِٖٝ ايع١ًُٝ املتك١ُٓ بٛذد٠  ايؿٛل ٚايك٤ٛك املكسز٠ عًٞ تالَٝر ايؿـ  -

 َٗازال ايتؿه  ايعًُٞ . -

ٞ  اإلطاز -5 يًعُرٌ ٚؾكرا يربْراَخ قرا٥ِ عًرٞ تطرسٜع ايرتؿه  ٚقرد مت تردزٜب أؾرساد اجملُٛعر١             ايتٓعُٝر

 ايتحسٜب١ٝ ع٢ً ذيو قبٌ ايبد٤ ؾ٢ ايتدزٜظ.

 إجسا٤ ايبرث. َٚهإ ٚشَإْتا٥خ ايبرث ذلدد٠ بايع١ٓٝ  -6

 أدوات انثحج:
يتًُٝررر يدزاضرر١ ٚذررد٠ ديٝررٌ ايتًُٝررر عبرراز٠ عررٔ أْػرر ١ تتكررُٔ أٚزام عُررٌ ٚتعًُٝررال ٜطررتادَٗا ا   -1

 ايؿٛل ٚايك٤ٛ بعد إعاد٠ ؾٝاغتٗا باضتاداّ منٛذد تطسٜع ايتؿه   َٔ إعداد ايباذثك. 



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ديٌٝ يًُعًِ يتدزٜظ ٚذد٠  ايؿٛل ٚايك٤ٛك باضتاداّ منٛذد تطسٜع ايتؿه   َٔ إعداد ايباذثك.  -2

 ك . ا تباز حتؿٌٝ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ املتك١ُٓ بٛذد٠ ايدزاض١  َٔ إعداد ايباذث -3

 َكٝاع ملٗازال ايتؿه  ايعًُٞ  َٔ إعداد ايباذثك. -4

يُهذ انثحج وانتصًٍى انتزشٌثً نهثحج:
ايتحررسٜا ايكررا٥ِ عًرر٢ تؿررُِٝ املعاجلرر١ ايتحسٜبٝرر١ ذٟ      غررب٘ اضررتادّ ايبرررث احلررايٞ املررٓٗخ    

ٓ        اجملُٛعت  ايتحسٜب١ٝ ٚايكاب ١ ُٝر١  َع ايكٝاع ايكبًرٞ ٚايبعردٟ يهرٌ َرٔ حتؿرٌٝ املؿراِٖٝ ايعًُٝر١ ٚت

 .َٗازال ايتؿه  ايعًُٞ

 ك ايتايٞ:1ايتؿُِٝ ايتحسٜا يًبرث ٚؾًكا ملا ٖٛ َٛق  يف جدٍٚ   ٚنإ

 ( انتصًٍى انتزشٌثً نتزشتة انثحج1رذول )
 انتطثٍق انثؼذي املؼاجلة انتطثٍق انقثهً اجملًىػة

 نهثحج: اإلرشائٍةاملصطهحات 
 تسشٌغ انتفكري:   -

ًٝا ُٜعسف ايؿساع ايرٖ    - ايترك  احلطٞ املًُٛع : دلُٛع١ َٔ اخلربال املٓع١ُ بأْ٘ إجسا٥

تطتادّ عٓد تدزٜظ ٚذد٠ ايؿرٛل   ٚاييت ايتحط  ك –اإلدزاى ؾٛم املعسيف  –تػهٌٝ املؿاِٖٝ  –/املعسيف 

يرٞ تطرسٜع ايرتؿه     إيٞ تكدِٜ األْػ ١ املتؿاٚتر١ يف ايػرد٠ يف اوترٟٛ ٚترددٟ بردٚزٖا      إٚايك٤ٛ ٚتٗدف 

 . اإلعدادٟ ايثاْٞٚت١ُٝٓ قدزال تالَٝر ايؿـ 

 :املفاهٍى انؼهًٍة -
ًٝا ل أٚ ايطرُال أٚ  زَرص ٜعررب عرٔ دلُٛعر١ َرٔ ايؿرؿا       أٚبأْ٘: َؿ ً  أٚ اضِ أٚ نًُر١   ُٜعسف إجسا٥

املستب ١ بٛذد٠ ايؿٛل ٚايكر٤ٛ  ٚاحلكا٥ل املػرتن١ذ أٚ ٜدٍ عًٞ املالذعال اييت تسب ٗا عالقال َػرتن١ 

ٞ ُٜٚكاع ما حيؿٌ عًٝ٘ تالَٝرر ايؿرـ    اإلعردادٟ  عٝٓر١ ايبررثك َرٔ دزجرال يف ا تبراز املؿراِٖٝ         ايثراْ

 ايع١ًُٝ يف ذال ايٛذد٠ .



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انتفكري انؼهًً :     -
دلُٛعر١ َرٔ    اإلعدادٟ ايثاْٞبأْ٘ ْػاط عكًٞ َٓعِ ٜطتادّ ؾٝ٘ تالَٝر ايؿـ  ٥ٝاُٜعسف إجسا

ايتعُرِٝ ك ٚذيرو    – ايبٝاْرال تؿطر    –ا تباز ؾر١ ايؿسٚض –ؾسض ايؿسٚض  –املٗازال   حتدٜد املػه١ً 

يًٛؾٍٛ إىل ذٌ َػه١ً َع١ٓٝ أٚ يتعًِ بعع األغٝا٤ َٚعاجل١ بعع املٛاقـ ٜٚكراع بايدزجر١ ايريت حيؿرٌ     

 يف املكٝاع امُلعد يريو.  اإلعدادٟ ايثاًْٞٝٗا تالَٝر ايؿـ ع

 االطاس انُظشي نهثحج : 
 : أوال : منىرد تسشٌغ انتفكري

ايُٓرٛ املعرسيف    ٚإضرساع ٜعد منٛذد تطسٜع ايتؿه  َٔ ايُٓاذد اييت ؾُُ  يت١ُٝٓ َٗازال ايتؿه  

ِ يًُتعًُ  َرٔ  رالٍ    ؿه  اجملرسد يف ٚقر  َبهرس ٖٚرٞ َرٔ اٖرِ       َسذًر١ ايرت   إىلَرٔ املسذًر١ احلطر١ٝ     اْتكراهل

ؾاعًٝتٗا يف ايتدزٜظ ايؿؿٞ ٚلٞ نريو باضرتاتٝح١ٝ ايتطسٜع املعسيفذ ٚؾُِ ٖرا  أثبت ايُٓاذد اييت 

ذ  أدٟاملػسٚع حلٌ َػه١ً ؾرعٛب١ تعًرِ املؿراِٖٝ يف ايعًرّٛ عًر٢ ٜرد َاٜهرٌ غراٜس ٚؾًٝرب          

سٜرر١ ايبٓا٥ٝررر١ يبٝاجٝرر٘ ٚايثكاؾٝرر١ االجتُاعٝررر١    عتُرراد عًرر٢ ايٓع  باإل بسٜ اْٝررراك يف 

ٕ ك ٚإٔ االضررِ َػرتل َرٔ   يؿٝحٛتطرهٞ ذٜٚعرسف ٖررا املػرسٚع بربْراَخ        َػرسٚع ايررٟ ٜعرر :    عٓرٛا

   

 :منىرد تسشٌغ انتفكري أساسهاانُظشٌات انتً ٌقىو ػهى 
د تطرسٜع ايرتؿه  تبعرا الزتباطر٘ باألضراع ايؿًطرؿٞذ       ؾٓـ غاٜس نٌ َسذً٘ َرٔ َساذرٌ أمنرٛذ   

 ْعس١ٜ ايثكاؾ١ االجتُاع١ٝ يؿٝحٛتطهٞ  إىلْعس١ٜ ايُٓٛ يبٝاجٝ٘ َٚٓ٘ َا ٜٓطب  إىلؾُٓٗا َا ٜٓطب 

 َظشٌة تٍارٍه: )أ(
ْعسٜر٘ َتهاًَر١ يف ايُٓرٛ املعرسيف ٜطر  ذطرب َساذرٌ َعٝٓر٘ هلرا  ؿرا٥ـ اٝرص٠ ذ             بٝاج١ٝ قدّ

كرا٤ املعرسيف ٚايرتؿه  بػر٤ٞ َرٔ ايٛقرٛح يف املساذرٌ ايعُسٜر١ املاتًكر١ ذٝرث ٜرس٣ إٔ            ٚتٓاٍٚ بٝاجٝ٘ االزت

ايتؿه  ميس بأزبع َساذٌ َتتاي١ٝ َٓر ايٛالد٠ ٚذتر٢ انتُراٍ ْكرح٘ ايعكًرٞ ٚإٔ ايرتػ ال ايريت حتردث يف        

برال يف  تػ ال نٝؿٝ٘ذ ٜٚدنرد بٝاجٝر٘ ايث   األضاعٖٞ يف  ٚإمنااألب١ٝٓ ايعك١ًٝ يٝط  تػ ال نُٝ٘ ؾرطب 



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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١        األطؿاٍْعاّ تتابع املساذٌ يد٣  َتؿًر تدا ًر١ٚ   َٕ ساذٌ ايُٓٛ ايعكًٞر يرد٣ ايؿرسد تهٛر إَٔ  يف نٌ ثكاؾ١ٚ  نًِٗٚ 

املسذ١ً اييت تًٝٗا  داؾٝدٚفذ ايطابك١ هلاٚ   ٚ٘ سذً  ٌَ كع ذدا ؾاؾال ب  ن  ٜٕ طت ٝع أ ك.1983عٝث الٜ 

  :يشاحم انًُى املؼشيف ػُذ تٍارٍه
 ٘ ٞ ناالتَٞ أزبع١اقرتح بٝاجٝ ٖ ٌ ملعاجل١ املعًَٛالٚ  ٛ جادٚذساذ  : ك2009ك ذ أدد ايصمذ 2007 ؾا ح أب

. ذسنٞ –َسذ١ً ايتؿه  احلظ  -

ٚحيردث ايرتعًِ    ايثاْٝر١ ٚتػٌُ ٖرٙ املسذ١ً عُرس اي ؿرٌ َٓرر حلعر١ املرٝالد ٚذتر٢ ْٗاٜر١ ايطر١ٓ         

سنٝر١ ٚيف ْٗاٜر١ ٖررٙ املسذًر١     ٚايُٓٛ املعسيف بػهٌ ز٥ٝظ يف ٖرٙ املسذ١ً َٔ  الٍ احلٛاع ٚايٓػاطال احل

 املٛجٛد٠ يف ب٦ٝتِٗ ٚمتثًٝٗا.  األذداثبانتطاب ْعاّ زَصٟ بدا٥ٞ نايًػ١ ٚايتؿه  يف  األطؿاٍٜبدأ 

: َسذ١ً ايتؿه  َا قبٌ ايعًُٝال -

ٚذت٢ ايط١ٓ ايطابع١ذ ٜٚعدٖا بٝاجٝ٘ َسذ١ً  ايثا١ْٝٚتػٌُ ٖرٙ املسذ١ً املد٠ ب  ْٗا١ٜ ايط١ٓ 

طًل أَؿ١َٛٗ ع٢ً حنٛ ٚاق  ألْٗا ال تتطِ مطت٣ٛ ثاب  ٚاق  َٔ ذٝث ايُٓٛ املعسيفذ ٚقد غ   اْتكاي١ٝ

بٝاجٝ٘ ع٢ً ٖرٙ املسذ١ً اضِ  َا قبٌ ايعًُٝالك بطبب عدّ قدز٠ اي ؿٌ ع٢ً ايرد ٍٛ يف عًُٝرال ذٖٓٝر١    

 : َع١ٓٝ يعدّ تٛ ٞ املٓ ل ايالشّ يريو ٚقد قطِ بٝاجٝ٘ ٖرٙ املسذ١ً ع٢ً طٛزٜٔ ُٖا أضاض١ٝ

ك ض١ٓ: ذٝث ٜطت ٝع اي ؿٌ يف ٖرا اي ٛز ايكٝاّ بعًُٝال ايتؿرٓٝـ  4–2طٛز َا قبٌ املؿاِٖٝ   

ايبطٝ ١ ذطب َعٗس ٚاذد نُعٗس احلحِ َثال.

ؾعٛب١ ٚيف ٖرٙ  األنثسك ض١ٓ: ٜكّٛ اي ؿٌ يف ٖرا اي ٛز ببعع ايتؿٓٝؿال 7–4اي ٛز احلدضٞ   

باالذتؿاظ.َا ٜط٢ُ  أٚاملسذ١ً ٜبدأ ايٛعٞ ايتدز ٞ بثبال اخلؿا٥ـ 

: َسذ١ً تؿه  ايعًُٝال املاد١ٜ -

عػس٠ تكسٜباذ ٚلٝ  بٗرا االضرِ ألٕ اي ؿرٌ قرادز     ايثا١ْٝٚتبدأ يف ايط١ٓ ايطابع١ ٚتٓتٗٞ يف 

ْ  ٖرٙ ايعًُٝال َستب ١ عٛاض٘ذ ٜٚهٕٛ اي ؿٌ يف ٖررٙ املسذًر١ قرادزا    اذا نإع٢ً ايكٝاّ بعًُٝال عك١ًٝ 

 ١ َثٌ االضتٓباط ٚاالضتٓتاد. ع٢ً ايكٝاّ بعًُٝال ؾهسٜ

: َسذ١ً ايتؿه  اجملسد -

ضر١ٓك ذٝرث ٜهرٕٛ اي ؿرٌ قرادزا عًر٢        12 أٚ 11تػٌُ ٖرٙ املسذ١ً ايؿرت٠ ايعُس١ٜ اييت تصٜد عرٔ   



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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عرٔ طسٜرل االؾرتاقرال ٜٚهرٕٛ قرادزا       أٜكرا ايكٝاّ بعًُٝال عك١ًٝ يٝظ ؾك  عٔ طسٜل اوطٛضرال ٚيهرٔ   

 إىل١ ٚجتسٜبٗا ٜٚٓتكٌ اي ؿٌ يف ٖرٙ املسذ١ً َٔ ايتُسنص ذٍٛ ايرال ع٢ً ؾسض ايؿسٚض ذٍٛ ظاٖس٠ َعٝٓ

 اإلْطإ.َٔ ذٝث عالقتٗا بٓعاّ قِٝ  األغٝا٤ايتؿه  يف ايعالقال االجتُاع١ٝ املتبادي١ ٚإدزاى 

 :       ْعس١ٜ ايثكاؾ١ االجتُاع١ٝ يؿٝحٛتطهٞ  بك

ييت تس٣ إٔ ثكاؾ١ ايؿسد ٖٞ ايريت  ٜعد ؾٝحٛتطهٞ َٔ أْؿاز ٚج١ٗ ايٓعس ايثكاؾ١ٝ االجتُاع١ٝ ا

٘ عد ايًػ١ قكٝ٘ تسد ٚؿتػهٌ منٛٙ املعسيفذ ٚاعتكد إٔ يًثكاؾ١ ٚايًػ١ دٚز َِٗ يف ايت ٛز املعسيف يً  أضاضرٝ

ٚأْٗرا ٚضرًٝ٘ ي رسح األضر١ً٦ نُرا أْٗرا ٚضرًٝ٘         األؾهراز يًُٓٛ املعسيف ؾٗرٞ ترصٚد ايؿرسد ب سا٥رل ايتعرب  عرٔ       

 ك.     1997ايبًٝٞ ٚآ سٕٚذذلُد ال ايتؿه  الضتٝعاب املؿاِٖٝ ايالش١َ يعًُٝ

اعترب إٔ ايُٓٛ ايؿهسٟ ذٚ طبٝع١ اجتُاع١ٝ ٚيٝظ بٝٛيٛجٝر١ ؾكر  نُرا ٜساٖرا بٝاجٝر٘ذ تكرُٔ       ٚ

ايب١٦ٝ االجتُاع١ٝ يً ًب١ األؾساد ايرٜٔ ٜدثسٕٚ بػرهٌ َباغرس يف اي ايرب مرا ؾرِٝٗ املردزع ٚاألؾردقا٤        

ألْػر ١ املاتًؿر١ ايريت ميازضررٗا. أٟ أْٓرا ْأ رر يف االعتبرراز      ٚنرٌ األؾرساد ايررٜٔ ٜتعاَررٌ َعٗرِ َرٔ  ررالٍ ا     

ايب١٦ٝ االجتُاع١ٝ يً ًب١ذ ٚتٗتِ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ بايتعًِ ايتعاْٚٞ أنثس َٔ غ ٙ ٜٚسج  ايهرث ٕٚ  

إٔ ايؿكٌ ٜعٛد إىل ؾٝحٛ تطهٞ ايرٟ زنص عًٞ األدٚاز ايريت ًٜعبٗرا اجملتُرع ؾايبٓا٥ٝر١ االجتُاعٝر١ عًُٝر١       

ذ ٜتؿاعٌ اي ًب١ ؾٝٗا َع األغٝا٤ ٚاألذداث َٔ  الٍ ذٛاضِٗ ايريت تطراعد عًر٢ زبر  َعرسؾتِٗ      اجتُاع١ٝ

ايطابك١ َع املعسؾ١ احلاي١ٝ اييت تتكُٔ املعتكدال ٚاألؾهاز ٚايؿٛز ألْ٘ َٔ غ  املُهرٔ ايؿؿرٌ بر  أؾهراز     

ك.2007ايٓحدٟ ٚآ سٕٚذأدد ايؿسد ٚاملهْٛال االجتُاع١ٝ اوٝ ١ ب٘ 

 :اييت ٜعتُد عًٝٗا منٛذد تطسٜع ايتؿه  يت تكّٛ عًٝٗا ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝاألضظ اي -

 : ك2006أبٛ عٛدٙذ ضًِٝ تكّٛ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ عًٞ عد٠ أضظ َٔ أُٖٗا  

ٚض  دلُٛع١  إ ابٞإٔ ايتعًِ االجتُاعٞ أنثس ْػاطًا َٔ ايتعًِ ايؿسدٟذ ؾايؿسد ٜتعًِ بػهٌ  .1

 0ايٛايدٜٔ -زعاملد –َٔ األؾساد َثٌ شَال٥٘ 

إٔ ايتعًِ االجتُاعٞ ٜطاعد ع٢ً بٓا٤ املعسؾر١ذ ؾرايتعًِ ايؿرسدٟ ٜهرٕٛ أقرٌ يف انتطراب املعسؾر١         .2

0ٚاملٗاز٠ َٔ ايتعًِ املب  ع٢ً ايتؿاعٌ االجتُاعٞ ايرٟ ٜطاعد بدٚزٙ يف بٓا٤ املعسؾ١

3.  ٚ يػر١ برٌ ٜهتطرب     ب إٔ ٜتعًِ ايؿسد نٝـ ٜهٕٛ َتعًًُا اجتُاعًٝاذ ؾايؿسد ال ٜتعًِ ؾك  َعسؾر١ 



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 أٜكًا َٗاز٠ ذٍٛ تعًِٝ ْؿط٘ نٝـ ٜطتؿٝد َٔ ايب١٦ٝ االجتُاع١ٝ اوٝ ١ ب٘.

 ايبرث ٚاالضتكؿا٤ يًتالَٝر.  عًٞ تػحع  إذجتعٌ ايتالَٝر نُبدع  ٚجتعٌ ايتعًِ نع١ًُٝ َطتُس٠  .4

 تسنص ع٢ً ايدٚز ايٓاقد يًارب٠ يف ايتعًِ ٚتدند ذب االضت الع. .5

 رال املعسؾ١ٝ َثٌ ايتٓبدذ اإلبداعذ ايترًٌٝكتعٌُ ع٢ً اضتعُاٍ املؿ ً .6

 تػحع ايتالَٝر ع٢ً االغرتاى يف املٓاقػ١ َع املدزع أٚ يف َا بِٝٓٗ. .7

تسنص ع٢ً ايتعًِ ايتعاْٚٞ. .8

يتالَٝر.اٚاجتاٖال  ٍَٝٛاالعتباز يف تأ ر  .9

 .اجلدٜد٠ ٚايؿِٗ َٔ اخلربال ايٛاقع١ٝ املعازفتصٚد ايتالَٝر بايؿسف يبٓا٤  .10

 د تطسٜع ايتؿه   ٛال منٛذ:

ك2011ٜٛضرـذ ضراملإ    ذك2006ذْٚبٝرٌ أَر    املػسبْٞبٌٝ  ٜٚتهٕٛ ايُٓٛذد َٔ املساذٌ ايتاي١ٝ 

 ك :2014ذٚآ سٕٚشاٜس ضعد   ذك2012ٕذاايسٜذلُد  

 احلطٞ اإلعداد -1

ٕ إذٝث ٜكّٛ املدزع بتٛقٝ  األؾهاز ٚاملؿاِٖٝ األضاض١ٝذ ٚايتأند َٔ َعسؾ١ ايتالَٝر هلا ذٝرث  

ٜطاعدِٖ يف َعسؾ١ طبٝع١ ايعٌُ أٚ ايٓػاط ايرٟ ضٝكَٕٛٛ ب٘ ٚتٗتِ ٖررٙ املسذًر١ برايت ٛز ايرراتٞ      ذيو

 ٚايبٓا٤ االجتُاعٞ يً ايب َٔ  الٍ تبادٍ َٚػازن١ املعًَٛال ٚاملؿاِٖٝ بِٝٓٗ ٚب  املٛاد ايدزاض١ٝ

 ك ايتٓاقع املعسيف ايرٖ  أٚايؿساع  -2

ٜ  أٖٚٛ عباز٠ عٔ ؾساع   ٚاآل رس ذردُٖا ضرابل يًبٓٝر١ املعسؾٝر١     أٔ ملؿٗرّٛ ٚاذرد   تٓاقع ب  تؿرٛز

َػراٖدال تهرٕٛ َؿاج٦ر١ ير٘ذ      أَٚٛاقرـ   أٚجدٜدذ ٚحيدث ذيو عٓدَا ٜكرع اي ايرب حتر  ترأث  َؿراِٖٝ      

 رباترر٘ ايطررابك١ذ ٜٚتٛيررد ْتٝحرر١ ٖرررا املؿررراج٦ال ذايرر١ َررٔ ايتعحررب     أٚيهْٛٗررا َتعازقرر١ َررع تٛقعاترر٘  

س يف ايب١ٝٓ املعسؾ١ٝذ ٜٚتِ ذٌ ٖرا ايتٓاقع عٓدَا ٜدزى اي ايرب  تدعٛ اي ايب إلعاد٠ ايٓع ٚاالْدٖاؽ

ايتٓراقع ايررٟ ٜٛاجر٘     إغرهاي١ٝ ٕ َٛجٛد يدٜ٘ ٜٚكبٌ عًر٢ ذًر٘ عُراع ٚغرٛم حلرٌ      ا  أ ايتؿٛز ايرٟ ن

  .انتطاب َؿاِٖٝ جدٜد٠ إىلاملتعًِذ ٚإٔ ٖرا ايؿساع ٜددٟ 



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 :  ايتؿه  يف ايتؿه -3

جرٌ ذرٌ َػره١ً    أه ٙ  أٟ تؿه  ايؿسد بايتؿه  ايرٟ قاّ ب٘ َٔ ٜٚكؿد ب٘ ٖٛ تؿه  ايؿسد يف تؿ

ايتؿه  يف املػه١ً َٔ  إىلاييت دع   األضبابٚايتؿه  يف    ذأٟ ٚعٝ٘ ٚإدزان٘ ملا ٜعًُ٘ َٚا ٜكٛي٘  ضداٍك أٚ

َا اييت ٜ سذٗا املدزع َثٌ  ملاذا ؾهسل يف ذيو ؟ ؟ٌٖ تٛق  ملاذا ؾهسل يف ٖرا احلٌ؟ ٚعٓد األض١ً٦ الٍ 

ٜدزى اي ايب َع٢ٓ َا ٜكٍٛ َٚرا ٜعًُر٘ ٚملراذا ٜؿهرس بٗررٙ اي سٜكر١ك َٚرٔ  رالٍ ذيرو ٜردزى املتعًُرٕٛ ْرٛع             

ؾررٞ منرٛ َٗرازال ايتررؿه  ٚبايترايٞ شٜراد٠        اإلضرساع  إىلايتؿه  ايرٟ اضتادَ٘ يف ذٌ املػره١ً ٖٚررا ٜرددٟ    

 كايُٓٛ املعسٟ يردٜرِٗ.  

 : تػهٌٝ املؿاِٖٝ أٚايبٓا٤  -4

ع٢ً املتعًِ بٓا٤ املعسؾ١ ذاتًٝاذ ٚ ب تصٜٚدٖا بايٛضا٥ٌ ٚايؿسف املٓاضرب١ يتكرّٛ برريو ٚيرٝظ     

بٓرا٤ أمنراط    ٚإمنرا ذ اي رالب املسذ١ً اضتاساد املؿاِٖٝ ٖٚكرُٗا ٚتػرهًٝٗا يٝرتِ إدزانٗرا َرٔ قبرٌ        ؾك  يف

 يًُػهالل ٚقٛاعد هلرا االضتدالٍ َٔ اجٌ أ اد ذًٍٛ 

 : ايتحط  -5

اخلررربال ايرريت انتطرربٗا اي ايررب يف ايرردزع َررع اخلررربال يف احلٝررا٠ ايعًُٝرر١ذ أٟ  ٜٚكؿررد برر٘ زبرر 

ٍ  س َٔ ْؿظ املٛقٛع َٚٔ ثرِ  أايتؿه  ٚاالضرتاتٝح١ٝ يف َٛقـ  أضًٛباضتاداّ  الضرتاداّ  ْؿرظ    االْتكرا

اَرس  بٓرا٤ جطرٛز ؾهسٜر١ بر  األْػر ١ ٚاحلٝرا٠ ايعًُٝر١         أَٟٗاز٠ ايتؿه  يف غدٕٚ احلٝرا٠ املاتًؿر١ذ    أضًٛب

 االطاز ايت بٝكٞ. إىلطاز ايٓعسٟ ايدزع َٔ اإل أثٓا٤قسٚزٟ إل ساد اخلربال اييت تعًُٗا ايتالَٝر 

 انتفكري: يفهىو حاٍَا : 
ا تًؿ  آزا٤ ايعًُا٤ ٚايباذث  ايرتبٜٛ  ذٍٛ َؿّٗٛ ايتؿه ذ ؾهرٌ َرِٓٗ ٜطرتٓد يف تعسٜؿر١ اىل      

سد أضرًٛب٘ اخلراف يف منر  ايرتؿه ذ يرريو ال ٜٛجرد       إٔ يهٌ ؾ أضظ ٚاجتاٖال ْعس١ٜ َتعدد٠ذ اضتٓادا إىل

ايرتؿه  بأْر٘: عًُٝر٘ َعسؾٝر٘ َعكردٙ تتكرُٔ َعاجلر١         إىلؾُرِٓٗ َرٔ ٜٓعرس     تعسٜـ ٚاذد َٛذد يًرتؿه ذ 

ْررٛاتخ  إىلاملعًَٛرال ٜٚكرّٛ عًرر٢ اضرتاداّ ايسَرٛش ٚايتؿررٛزال ٚاملؿاِٖٝ املادٜر١ اجملرسد٠ك بٗرردف ايٛؾرٍٛ        

 ك.2001ايصغًٍٛذعُاد َعٝٓ٘  

ِٖ اخلؿرا٥ـ ايريت   أٚأعكدٖا ٖٚٛ َٔ  اإلْطاْٞايطًٛى  أغهاٍٜٛؾـ ايتؿه  بأْ٘ غهٌ َٔ  ُان



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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عٔ غ ٙ َرٔ املاًٛقرال ٖٚررا ايتُٝٝرص ْراتخ عرٔ تسنٝرب ايردَاؽ يدٜر٘ ٚتعكٝردٙ َكازْر١ َرع              اإلْطإمتٝص 

 .ك2004ق اَٞذْاٜؿ١  احلٝٛإتسنٝب٘ ايبطٝ  عٓد 

ٚآ ررسٕٚ ٜسْٚرر٘ بأْرر٘ عًُٝرر٘ َعسؾٝرر٘ دا ًٝرر١      ٜعررسف عًرر٢ أْرر٘ عًُٝرر٘ ضررًٛنٝ٘  ازجٝرر١ذ      نُررا 

ػرهٌ جترسٜا نأضراع    بؾايطًٛنٕٝٛ ٜسٕٚ أْ٘  ب عًر٢ عًرِ ايرٓؿظ إٔ ٜتعاَرٌ َرع ضرًٛى ايؿرسد املًررٛظ         

املعسؾٝررٕٛ ؾٝكٛيررٕٛ إٔ ايطررًٛى ٖررٛ دلررسد  أَرراال ميهررٔ َالذعتٗررا َباغررس٠  ايدا ًٝرر١ملعًَٛاترر٘ ؾاملعًَٛررال 

١ واٚير١ ايؿرسد اجلراد٠ يؿٗرِ ايعراط اورٝ  عرٔ طسٜرل اضرتاداّ          ْتٝح١ ايتؿه ذ نُا إٔ ايتعًِ ٖٛ ْتٝحر 

 . ك2009ايعتّٛ ٚآ سٕٚذعدْإ ايتؿه  املتٛاؾس٠ يدٜ٘   أدٚال

ٜتحاٚش االثرٓ    احلطٞذ أٚ اإلذطاعذ ٚاإلدزاىعكًٞ رلتًـ عٔ  أٚبأْ٘ ْػاط ذٖ  نُا ٜعسف 

 ايهػـ عٓ٘ أٚحناٍٚ ايعثٛز عًٝ٘  أٚع٢ٓ َٛجٛدًا ٕ ٖرا املااجملسد٠ ؾٗٛ ايبرث عٔ املع٢ٓ ضٛا٤ ن األؾهاز إىل

 .ك 2015ذلطٔ ع ١ٝ ذ  

اررا ضرربل ٜتكرر  إٔ ايررتؿه  ٖررٛ املٛجرر٘ ايررس٥ٝظ يطررًٛى املررتعًِ ملررا ٜت ًبرر٘ َررٔ اضررتاداّ ملٗررازال  

 ايتؿه  املاتًؿ١ يًٛؾٍٛ إيٞ احلًٍٛ املٓاضب١ يًُػهالل اييت تٛاجٗ٘ يف ب٦ٝت٘ او١ًٝ. 

 :تعًِٝ ايتؿه  أ١ُٖٝ -

ٕ ايرتؿه  يف احلٝرا٠ َٚرٔ ْعرِ اى عًر٢       أ١ُٖٝبٛقٛح  ايكسإ ايهسِٜ جطد إٔ ٖٚبر٘ َراط    اإلْطرا

ٚاألضرباب ٚايٓترا٥خ ٚحيًرٌ     األغرٝا٤ ٜٗب٘ يطٛاٙ َٔ املاًٛقال ٖٚب٘ ايعكٌ بر٘ ٜؿهرس ٜٚردزى ايعالقرال بر       

 إىلٚالبد َٔ اإلغراز٠   ذ األزضؾٝؿٓع احلٝا٠ ٜٚكٛدٖا ؾٗٛ  ًٝؿ١ اخلايل يف  األغٝا٤ايعٛاٖس ٜٚطٝ س ع٢ً 

ٜٚتؿاعٌ َعٗا  األ س٣ٜٓؿت  ع٢ً احلكازال  ٚإمناال ٜتكٛقع ٚال ٜتُسنص ذٍٛ ذات٘ذ  اإلضالّإٔ ايتؿه  يف 

ايعٌُ ايؿا ح ٜٚٓبر ايتاسٜب ٚبٗرا ٜهرٕٛ اهلردف األضاضرٞ     إىلاحلكازٟ ٜٚدعٛ  االْتكا٤ؾٗٛ َعتُد َبدأ 

 ك. 1999ايػاَٞذذلُد ل زضاي١ االضتاالف  ٚحتكٝ األَا١ْٖٛ حتٌُ  اإلضالّيًتؿه  يف 

بػرهٌ عراّ ٚايرتؿه      ايعكًٝر١ ٕ االٖتُراّ بايعًُٝرال   انر  اإلْطإْٚعسا أل١ُٖٝ ايتؿه  يف ذٝا٠  

حنرٛ   يالْ المٜػهٌ  اف ذٝث اؾب  االٖتُاّ مُازض١ َٗازات٘ ٜعد َا ٜط٢ُ يف دلاٍ ايرتب١ٝ  احلاؾصك 

  ك.2003ضٜٛدذعبد املع ٞ ٕ احلٝا٠ املاتًؿ١  ْ ام يف غدٚ أٚضعايتؿه  ٚاازضت٘ ع٢ً 



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ايتدزٜظ يت١ُٝٓ َٗازال ايتؿه : -

 أزٜرد نثس َٔ نْٛٗرا طبٝعٝر١ ٚبايترايٞ اذا    أٜرنس ايباذثٕٛ إٔ ايكدز٠ ع٢ً ايتؿه  ٖٞ َطتردث٘ 

ؾٗرٞ   أَسا جٖٛسٜا يف ايعاط املعاؾس أؾبر ؾٝٓبػٞ تعًُ٘ ع٢ً أْ٘ َٗاز٠ذ ؾُٗازال ايتؿه   ايتؿه تعًِٝ 

َٗراز٠ذ ميهرٔ    ايرتؿه  ذ ٚك1998ايطرسٚزذ ْادٜا اجملتُع  أؾسادنٌ ؾسد َٔ   ٗاَٗازال ذٝاتٝ٘ َٜٛٝ٘ حيتاج

غ٤ٞ إشا٤  أٟٕ ايتؿه  َٗازٙ حتددٖا ايٛزاث١ ؾال ميهٔ ؾعٌ اإذا ن أَااملباغس  ٚاالْتباٙباملُازض١  ت ٜٛسٖا

 ك.2003ْاؾسذنسمي١   ذيو

 ك:1999اهلصاعذضٓا٤ ؾكٌ ٖٚٞ أٖٚٓاى غسٚط يتعًِ إٟ َٗاز٠ بػهٌ 

 إٔ ٜهٕٛ املتعًُٕٛ ع٢ً ٚعٞ تاّ ما ٜؿعًْٛ٘. -

تًو املٗاز٠ يًٛؾٍٛ  إىلنٝؿ١ٝ تٛظٝـ َٗاز٠ يف ٚق  َا عٓدَا حيتاجٕٛ  عٔايتعًُٝال املٓاضب١  تًكٞ -

 ٖدف َع . إىل

 .املٗاز٠اازض١  أثٓا٤ ٜكَٕٛٛ ب٘عُا  ايتردث -

 املٗاز٠.َٛاقـ جدٜد٠ َٚػاٜس٠ يًُٛقـ ايرٟ طسذ  ؾٝ٘  يف٠ ملُازض١ املٗاز ايؿسؾ١إٔ ميٓ   -

ٚع٢ً ٖرا ايٓرٛ ظٗسل ايهث  َرٔ ايررباَخ ٚايُٓراذد ٚاالضررتاتٝحٝال يتعًرِٝ ايرتؿه  َٚٗازاتر٘        

 ع٢ً اعتباز أْ٘ عًُٝ٘ َهتطب٘ حنؿٌ عًٝٗا بايتعاٌَ َع اخلربال ٚايتدزٜب َٚٓٗا منٛذد تطسٜع ايتؿه .

 :  ايتؿه  ايعًُٞ -

ٜستب  ايتؿه  ايعًُٞ ازتباطا ٚثٝكا بايت ٛز ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛجٞ ٚت١ُٝٓ َٗازال االضتكؿرا٤  

ٚايبرث ايعًُرٞ يردٟ ايتالَٝرر يف تٛظٝرـ تًرو املٗرازال يف ْرٛاذٞ احلٝرا٠ املاتًؿر١ ذ نُرا أْر٘ ٜردعٛ إيرٞ              

 األٖٚاّ. اضتاداّ ايعكٌ ٚاحلٛاع يًٛؾٍٛ يًُعسؾ١ ٚاحلهِ عًٞ ايٓتا٥خ عًٞ أضظ ٚاقع١ٝ ال عًٞ

ك ايرتؿه  ايعًُرٞ بأْر٘ املرٓٗخ ايررٟ ٜرتِ مكتكراٙ تؿطر  ايعررٛاٖس         2013ٜعرسف  ؾتررٞ جرسٚإ ذ   

بايهػـ عٔ األغٝا٤ اييت أدل إيٞ ذدٚثٗا ٖٚرا ال حيدث إال َٔ  الٍ دزاض١ جتسٜب١ٝ تازخيٝر١ يًعراٖس٠   

 ١ ٚاالضتكسا٤ ٚاالضتٓتاد ذععًٞ إٔ ٜتِ ايهػـ عٔ َا ٖٛ أضاضٞ ٚجٖٛسٟ ٜٚػًب عًٞ ايتؿه  ايعًُٞ املال

ك ايررتؿه  ايعًُررٞ بأْرر٘ َررٓٗخ يًررتؿه  ٜطررتادَ٘  2007ٜٚعررسف  ؾررا ح أبٛجررادٚ ذٚذلُررد ْٛؾررٌ ذ

ك ايرتؿه  ايعًُرٞ بأْر٘    2003ٚميازض٘ ايعًُا٤ يًٛؾٍٛ إيرٞ ذًرٍٛ ملػرهالتِٗذ ٜٚعرسف  عبرداملع ٞ ضرٜٛد ذ      



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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يٝظ قاؾسا عًٞ املٛاد ايدزاض١ٝ ايعًُٝر١   َٓٗخ يًتؿه  ٜؿً  جلُٝع املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ أٚ االجتُاع١ٝ ٖٚٛ

 ؾك  بٌ ميتد إيٞ غ ٖا ؾٗٛ َٓٗخ ذٝا٠ ميهٔ إٔ ٜطتؿٝد َٓ٘ نٌ األؾساد يف نٌ ايتاؿؿال .

ٞ َٓعِ ٜطتادّ ؾٝ٘ تالَٝر ايؿـ ٜعسف ايباذث ايتؿه  ايعًُٞ إجسا٥ٝا   ايثاْٞبأْ٘ ْػاط عكً

تؿطرر   –ا تبرراز ؾررر١ ايؿررسٚض  –ايؿررسٚض ؾررسض  –دلُٛعرر١ َررٔ املٗررازال  حتدٜررد املػرره١ً     اإلعرردادٟ

ايتعُِٝك ٚذيو يًٛؾٍٛ إىل ذٌ َػره١ً َعٝٓر١ أٚ يرتعًِ بعرع األغرٝا٤ َٚعاجلر١ بعرع املٛاقرـ          – ايبٝاْال

 يف املكٝاع امُلعد يريو.  اإلعدادٟ ايثاْٜٞٚكاع بايدزج١ اييت حيؿٌ عًٝٗا تالَٝر ايؿـ 

 :   ؿا٥ـ ايتؿه  ايعًُٞ -

ك ذ 2013ٚؾررؿال متٝررصٙ عررٔ برراقٞ ؾررٛز ايررتؿه  َٓٗررا ؾترٞ جررسٚإ ذ يًررتؿه  ايعًُررٞ  ؿررا٥ـ 

 ك  :2007 ؾا ح أبٛجادٚ ذٚذلُد ْٛؾٌ ذ

ايتؿه  ايعًُٞ ع١ًُٝ إْطا١ْٝ: ٜت ًب دزج١ َع١ٓٝ َٔ ايسقٞ ايعكًٞ ٖٚرا ال ٜتاح إال يإلْطإ. -1

تُثٌ يف تؿط  ظاٖس٠ َع١ٓٝ أٚ ذٌ َػه١ً أٚ ايهػ -2 ـ عٔ اجملٍٗٛ.ايتؿه  ايعًُٞ ع١ًُٝ ٖادؾ١:ٜ 

ايررتؿه  ايعًُررٞ عًُٝرر١ َتهاًَرر١ : ٜٗررتِ بررايٓعس٠ املتهاًَرر١ جلُٝررع عٓاؾررس املػرره١ً ٚايتؿاعررٌ       -3

ٚايتػابو َع بعكٗا ايبعع ٚزما ميتد يعٓاؾس أ سٟ قد تدثس أٚ تتأثس ب٘.

ْػاط َكؿٛد: ذٝث إْ٘ ٜعتُد عًٞ ايتٓعِٝ ٚي٘ ٖدف ٚيٝظ ْػاطًا تًكا٥ًٝا. -4

ت ًب اضتاداّ مجٝع احلٛاع يًٛؾٍٛ يًركا٥ل ٚتكِٝٝ ايٓتا٥خ.ٜكّٛ عًٞ ايٛاقع ٚاملػاٖ -5 د٠: ذٝثٜ 

ٜتؿـ باملس١ْٚ ٚاملٛقٛع١ٝ ٚايتعُِٝ: ؾحُٝع ايٓتا٥خ ٚاألذهاّ اييت ْؿٌ إيٝٗا ال تكتؿرس عًرٞ    -6

تؿط  ذاي١ ٚاذد٠ بٌ متتد إيٞ مجٝع احلاالل املُاث١ً ٚاملػاب١ٗ هلا.

 ٜتؿـ بايدق١ ٚايكب  ٚعدّ االزجتاٍ. -7

 :زال ايتؿه  ايعًَُٞٗا -

ٜتكُٔ ايتؿه  ايعًُٞ دلُٛع١ َٔ املٗازال ايعك١ًٝ اييت  ب عًٞ ايتالَٝر اضتاداَٗا يًٛؾرٍٛ  

 إيٞ ذًٍٛ ملػهالتِٗ ٜٚتِ ذيو عًٞ َساذٌ لٝ  مساذٌ ايتؿه  ايعًُٞ ٖٚٞ:

سٚقرر١ ذ : ٚتتُثررٌ يف قرردز٠ ايتًُٝررر عًررٞ إدزاى اجلٛاْررب املُٗرر١ يف املػرره١ً املع   حتدٜررد املػرره١ً -1

ٚايتُٝٝص ب  األض١ً٦ اييت تػ  إيٝٗاذ ٚحتدٜد أٟ األض١ً٦ اييت تعرب عٔ املػه١ً تعب ًا ؾرٝرًا.



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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: تتُثررٌ يف قرردز٠ ايتًُٝررر عًررٞ اقرررتاح عرردد َررٔ احلًررٍٛ يًُػرره١ً امل سٚذرر١ ذ      ؾررسض ايؿررسٚض  -2

   ٌ  ٚايتُٝٝررص برر  عرردد َررٔ ايؿررسٚض املكرتذرر١ يًرررٌ ٚحتدٜررد ايؿررسض ايرررٟ ميهررٔ إٔ ٜررددٟ إيررٞ ذرر

يًُػه١ً يف ق٤ٛ املعًَٛال ٚايبٝاْال املتٛؾس٠ يدٜ٘.

: ايكدز٠ عًٞ ايتُٝٝص ب  عدد َٔ اي رسم ايريت ميهرٔ اضرتاداَٗا ال تبراز      ا تباز ؾر١ ايؿسٚض -3

ؾر١ ؾسض َاذ ٚحتدٜد أْطب اي سم ال تباز ؾر١ ايؿسض.

ا٥خذ عٝث ٜهرٕٛ  : قدز٠ ايتًُٝر عًٞ َعسؾ١ ايعالقال ب  ايٛقا٥ع املع ا٠ ٚايٓتتؿط  ايبٝاْال -4

قادزًا عًٞ حتدٜد َا إذا ناْ  ٖرٙ ايٓتا٥خ تتؿل بدزج١ َعكٛي١ َع ايٛقا٥ع املع ا٠.

: قدز٠ ايتًُٝر عًٞ حتدٜد دزج١ اتؿام ْتٝح١ َعٝٓر١ أٚ ؾرؿ٘ َعٝٓر١ َرع َٛقرـ َعر  أٚ       ايتعُِٝ -5

ال تتؿرل  مجاع١ َعٝٓ٘ذ ٌٖٚ تتؿل ايٓتٝح١ َع املٛقرـ أٚ اجلُاعر١ نًرٗا أٚ َععُٗرا أٚ بعكرٗا أٚ      

 َعٗا أٚ ال ٜعسف عٓٗا غ٦ٝا.

 :وإرشاءاته انثحج وأدوات يىاد
 :ايبرث ٚأدٚال َٛاد إعداد : أٚال

 :ايعًُٞ اوت٣ٛ ا تٝاز -1

 أثٓرا٤  يف ايبررث  دلُرٛعيت  يتالَٝرر  ضرتدزع  ايريت  ايعًُٝر١  املاد٠ ايباذث ذدد ايتحسب١ بد٤ قبٌ

ّ  نتراب  ملؿرسدال  ٚؾكا ايتحسب١ ٘  املكرسز  ايعًرٛ ـ  َٝرر يتال تدزٜطر ٞ  ايؿر ٟ  ايثراْ  ٚذرد٠  يف ٚاملتُثًر١  اإلعرداد

 ٚايك٤ٛ. ايؿٛل

 -:ايتًُٝر ديٌٝ إعداد -2

 ؾرٝاغتٗا  إعراد٠  بعرد  ٚايكر٤ٛ  ايؿٛل ٚذد٠ َٛقٛعال ٜتكُٔ يًتًُٝر ديٌٝ بإعداد ايباذث قاّ

  يُٓٛذد ٚؾكًا

 .دزٚعاي تٓؿٝر أثٓا٤ ايتالَٝر ع٢ً تٛشٜعٗا ٜتِ عٌُ أٚزام ٚ أْػ ١ ؾٛز٠ ؾ٢ تطسٜع ايتؿه 

 ٚإجررسا٤ ايررسأٟ إلبرردا٤ اوهُرر  ايطرراد٠ َررٔ دلُٛعرر١ عًرر٢ ايتًُٝررر ديٝررٌ عررسض مت ذيررو بعررد

 ك .1  ايٓٗا١ٝ٥ ًَرل ؾٛزت٘ يف ايتًُٝر ديٌٝ أؾب  ايتعدٜالل إجسا٤ ٚبعد املٓاضب١ذ ايتعدٜالل



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ
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 -: املعًِ ديٌٝ إعداد -3

٘  املسغد مثاب١ يٝهٕٛ املعًِ ديٌٝ إعداد مت ٘  ٚاملٛجر ٘  أدا٤ يف ير ّ  َُٗتر ٘  ٜٚكرد  ايريت  اإلزغرادال  ير

 ك  . 2  منٛذد  تطسٜع ايتؿه  ًَرل باضتاداّ املكرتذ١ ايٛذد٠ تدزٜظ أٖداف حتكٝل يف تطاعدٙ

 -:ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ حتؿٌٝ ا تباز إعداد -4

 -: ايتاي١ٝ اخل ٛال إعدادٙ يف اتبع

ِ  قٝاع َدٟ تُٓٝر١  إىل ٖدف:  اال تٝاز َٔ اهلدف -  ٚايكر٤ٛ  ايؿرٛل  بٛذرد٠  املتكر١ُٓ ايعًُٝر١    املؿراٖٝ

 ٚاْهطراز  اْعهاع – يًك٤ٛ املٛج١ٝ اي بٝع١ – ايؿٛت١ٝ املٛجال اْعهاع – ايؿٛت١ٝ املٛجال  ؿا٥ـ 

 .  اإلعدادٟ ايثاْٞ ايؿـ تالَٝر يدٟك ايك٤ٛ

 بٛذررد٠ املتكرر١ُٓ يًُٛقررٛعال ايٓطررا ٚايررٛشٕ األُٖٝرر١ حتدٜررد مت :ايٓطررا ٚايررٛشٕ األُٖٝرر١ حتدٜررد -

ٞ  ايؿـ يتالَٝر ٤ٛٚايك ايؿٛل ٟ  ايثراْ  باملٛقرٛعالذ عردد   اخلاؾر١  ايؿرؿرال  عردد  قر٤ٛ  يف اإلعرداد

 يتدزٜظ. املاؿؿ١ احلؿـ

 :  ق٤ٛ يف يال تباز املٛاؾؿال جدٍٚ حتدٜد مت:  املٛاؾؿال جدٍٚ إعداد -

  ٚأٚشاْٗا. املٛقٛعال أ١ُٖٝك أ 

 ك تكِٝٝ -تسنٝب - ت بٝل – ؾِٗ – ترنس   ايترؿٌٝ َطتٜٛالك ب 

 ايؿررٝر١  يإلجابر١  ٚاذد٠ دزج١ تع ٞ َؿسد٠ك 40  اال تباز َؿسدال عدد بًػ  اال تباز طٍٛ حتدٜد كد 

 . ك3دزج١ ًَرل  ك  40  يال تباز ايه١ًٝ ايدزج١ تهٕٛ ٚبريو اخلاط١٦ يإلجاب١ ٚؾؿس املؿسد٠ عًٞ

 مت اال تبراز  َؿرسدال  ؾرٝاغ١  مت اضتاداّ أض١ً٦ اال تٝاز َٔ َتعدد ٚبعرد :  اال تباز َؿسدال ؾٝاغ١ -

ٔ  دلُٛع١ ع٢ً اال تباز عسض ٔ  ايتأنرد  بٗردف  اوهُر   َر  ايعًُٝر١  ٚؾررتٗا  اال تبراز  َؿرسدال  ؾردم  َر

 ٚأؾرب   اوهُر   آزا٤ قر٤ٛ  يف املٓاضرب١  ايتعردٜالل  إجسا٤ ٚمت ايدزاض١ يًُٛقٛعال ٚمشٛهلا ٚٚقٛذٗا

 ك.  4   ًَرل َؿسد٠ك 40  َٔ َهٕٛ ايٓٗا١ٝ٥ ؾٛزت٘ يف اال تباز

ٔ  عٝٓر١  ع٢ً يال تباز ايٓٗا١ٝ٥ ايؿٛز٠ ت بٝل مت:  يال تباز االضت الع١ٝ ايتحسب١ - ـ  تالَٝرر  َر  ايؿر

 . اإلذؿا١ٝ٥ ايثٛاب  حلطاب ٚذيو ايبرث ع١ٓٝ يٝط  اإلعدادٟ ايثاْٞ

ٍ  ارا  املعٜٓٛر١  عايٝر١  قُٝر١  ٖٚٞ 0.79 ذٛايٞ ايثبال َعاٌَ بًؼ :اال تباز ثبالك أ   اال تبراز  إٔ عًر٢  ٜرد
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  ايثبال َٔ عاي١ٝ دزج١ ع٢ً

ٔ  َطرت٣ٛ  نٌ دزجال ب  االزتباط َعاٌَ ذطاب مت :ايدا ًٞ ايتحاْظ ؾدمك ب   ايدزجر١  َرع  اال تبراز  َر

ك 0,75  يًؿٗررِذك 0,77  يًترررنسذك 0,74   ٖررٞ االزتبرراط َعرراَالل إٔ ٚجررد ٚقررد يال تبررازذ ايهًٝرر١

 عًرر٢ ٜرردٍ اررا عايٝرر١ إذؿررا١ٝ٥ داليرر١ ذال قررِٝ ك يًتكررِٜٛ ٖٚرر0,74ٞيًرتنٝرربذ   ك0,76يًت بٝرلذ   

 .  اال تباز َؿسدال ؾدم

   ايؿرعٛب١  َٚعراَالل ك  0.81 – 0.23   بر   ايطرٗٛي١  َعراَالل  تساٚذر  : ٚايؿرعٛب١  ايطرٗٛي١  َعاَاللك د 

 .  َٚٓاضب١ َكبٛي١ قِٝ ٖٚٞك  0.77 – 0.19

ك 45  يٞذٛا اال تباز َؿسدال مجٝع ع٢ً ايتالَٝر َٔ% 75 إلجاب١ ايالشّ ايصَٔ إٔ ٚجد: اال تباز شَٔك د 

 .  ٚايت بٝل يالضتاداّ ؾاحلًا ايٓٗا١ٝ٥ ؾٛزت٘ يف اال تباز أؾب  ٚبٗرا ذ دقٝك١

 :  ايعًُٞ ايتؿه  َٗازال أعداد َكٝاع -5

 اإلعدادٟ ايثاْٞ ايؿـ تالَٝر يد٣ ايعًُٞ ايتؿه  َٗازال ت١ُٝٓ َد٣ قٝاع إىل املكٝاع ٜٗدف

 . تطسٜع ايتؿه  ذدمنٛ باضتاداّك ايؿٛل ٚايك٤ٛ  يٛذد٠ دزاضتِٗ أثٓا٤

 :   املقٍاس تُاء خطىات
 . ايعًُٞ ايتؿه  َٗازال بكٝاع اخلاؾ١ املكاٜٝظ بعع ع٢ً االطالع  -

ّ : ايعًُٞ ايتؿه  َٗازال حتدٜد - ٞ  ايرتؿه   َٗرازال  بتردٜرد  ايباذرث  قرا  ٖٚر٢  يًُكٝراع  املهْٛر١  ايعًُر

 ك .ايتعُِٝ – ٝاْالايب تؿط  – ايؿسٚض ؾر١ ا تٝاز – ايؿسٚض ؾسض – املػه١ً حتدٜد 

ٔ  ا تٝراز  ؾرٛز٠  يف املكٝراع  َؿرسدال  ؾرٝاغ١  مت:  املكٝراع  َؿسدال ؾٝاغ١ - ٞ  ٚقرد  َتعردد  َر  عٓرد  زٚعر

 -: ًٜٞ َا املؿسدال ؾٝاغ١

ٞ  ايريت  االضرتحابال  عًٝٗرا  ٚجتٝرب  ْاقؿر١  عبراز٠  أٚ َػه١ً يً ايب تكدّ ايطداٍ: ملكد١َ بايٓطب١ك أ   تًر

  ايؿرٝر١. االضتحاب١ ال تٝاز ايالش١َ ايبٝاْال نٌ يً ايب ٚتكدّ املكد١َذ

ٞ  يالضرتحابال:  بايٓطب١ك ب  ٍ  َكدَر١  ًٜر ٞ  اضرتحابال  أزبعر١  ايطردا ٍ  ؾٝٗرا  زٚعر  يالضرتحابالذ  املتحراْظ  اي ٛر

   ايتًُٝر جاْب َٔ ايؿٛاب ذلت١ًُ ؾرٝر١ ايػ  االضتحابال تهٕٛ ٚإٔ ايػُٛضذ عٔ ٚايبعد ايؿِٗ ٚضٗٛي١

ٞ  يًتؿه  ايؿسع١ٝ املٗازال تكٝظ َؿسد٠ك 20  َٔ ايٓٗا١ٝ٥ ؾٛزت٘ يف املكٝاع تهٕٛ -  عسقرٗا  مت ايعًُر



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 اال تٝرراز َال٤َرر١ ذٝررث َررٔ يًت بٝررل اال تبرراز ؾررالذ١ٝ َررد٣ عًرر٢ يًرهررِ اوهُرر  َررٔ دلُٛعرر١ عًرر٢

 املٗراز٠  يكٝراع  َؿسد٠ نٌ ؾالذ١ٝ ذ ايعًُٞ ايتؿه  َٗازال يكٝاع املكٝاع َٓاضب١ ذ ايتالَٝر ملطت٣ٛ

ّ  ٚقد.  ٗاقٝاض املساد ايع١ًُٝ  اال تبراز  ٚأؾرب   اوهُر   آزا٤ قر٤ٛ  يف ايتعردٜالل  برإجسا٤  ايباذرث  قرا

 ك 5   ًَرل يًت بٝل اال تباز ؾدم َٔ ايتأند مت ٚبريو ذ َؿسد٠ك 20  َٔ َهٕٛ

 انؼهًً انتفكري اختثاس يفشدات تىصٌغ(  2)  رذول
 املهاسات

حتذٌذ 
 املشكهة

 فشض انفشوض
اختثاس صحة 

 انفشوض
 اجملًىع انتؼًٍى تفسري انُتائذ

     

       

 ٚذيو ايبرث ع١ٓٝ ايثاْٞ اإلعدادٟ يٝط  ايؿـ تالَٝر َٔ اضت الع١ٝ ع١ٓٝ ع٢ً املكٝاع ت بٝل مت -

  نايتايٞ: إذؿا٥ًٝا ايبٝاْال ملعاجل١ متٗٝدًا

 يال تبراز  ايهًٝر١  ٚايدزج١ ذ ايعًُٞ ايتؿه  ال تباز ايؿسع١ٝ األبعاد ثبال ذطاب مت:  املكٝاع ثبالك أ  

 األبعراد  ثبرال  َعراَالل  قِٝك  3   جدٍٚ ٜٚٛق  ذ  زٜتػازدضٕٛ – نٝٛدز َعادي١ باضتاداّ

         .  ايعًُٞ ايتؿه  ال تباز ايه١ًٝ ٚايدزج١ ايؿسع١ٝ

   انؼهًً انتفكري الختثاس انكهٍة وانذسرة انفشػٍة األتؼاد حثات يؼايالت قٍى (3) رذول
حتذٌذ  املهاسات

 املشكهة
 فشض انفشوض

اختثاس صحة 
 انفشوض

 انتؼًٍى تفسري انُتائذ
 االختثاس

 ككم

     

-0.75   بر   َرا  تساٚذر   نهٌ ٚاال تباز يألبعاد ايثبال َعاَالل قِٝ إٔك  3   جدٍٚ َٔ ٜتك 

  اضتاداَ٘ َٔ متهٔ ايثبال َٔ عاي١ٝ دزج١ ع٢ً اال تباز إٔ ع٢ً ٜدٍ راٖٚ 0.1 عٓد داي١ قِٝ ٖٚٞك  0.77

 َٗازال املكٝاع َٔ َٗاز٠ نٌ دزجال ب  االزتباط َعاٌَ ذطاب مت يال تباز: ايدا ًٞ االتطام ؾدمك ب 

يؿرسض  ك  0.73   يتردٜد املػه١ًذك 0.76  ٖٞ االزتباط َعاَالل إٔ ٚجد ٚقد يًُكٝاعذ ايه١ًٝ ايدزج١ َع

ِذ ٖٚرر0.75ٞك يتؿطرر  ايٓتررا٥خذ  0.74  ال تبرراز ؾررر١ ايؿررسٚضذ  ك 0.77   ؿررسٚضذاي ِ ك يًتعُرٝر  ذال قرٝر

ّ     َٗازال االزتباط ب  ع٢ً ٜدٍ اا عاي١ٝ إذؿا١ٝ٥ دالي١  عطراب  ايباذرث  املكٝراع ٚاملكٝراع نهرٌذ ٚقرا



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبسأنتٛبس––ايسابع ايسابع اجملًد ايسابع ٚايثالثٕٛ/ ايعدد اجملًد ايسابع ٚايثالثٕٛ/ ايعدد - جاَع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

 ك. 4   جدٍٚ يف نُا ايبعع ٚبعكٗا اخلُط١ ايؿسع١ٝ األبعاد ب  االزتباط َعاَالل َؿؿٛؾ١

 االستثاط يؼايالت يصفىفة(  4)  رذول
 5 4 3 2 1 و انثؼذ

     

      

      

      

      

ٔ  ٜتك  ٍ  َر ِ  إٔك  4   جردٚ  ايربعع  ٚبعكرٗا  ايؿسعٝر١  أبعراد  بر   ايدا ًٝر١  االزتبراط  َعراَالل  قرٝ

ٌ  بإَها١ْٝ ٜطُ  ايرٟ األَس َاذ ذد إىل َٓاؿك١ َعاَالل ٖٚٞك  0.27 – 0.2   ب  َا احنؿسل  َرع  ايتعاَر

  ْطبًٝا. َطتك١ً بؿٛز٠ ؾسعٞ بعد نٌ دزج١

 ايؿرعٛب١  َاللَٚعاك 0.74 – 0.23   ب  ايطٗٛي١ َعاَالل قِٝ تساٚذ :  ٚايؿعٛب١ ايطٗٛي١ َعاَاللك د 

 .  َٚٓاضب١ َكبٛي١ قِٝ ٖٚٞك  0.76 – 0.27   ب 

 يتردٜرد  املكٝراع  َؿرسدال  عًر٢  اإلجابر١  يف ايتالَٝر َٔ% 75 إجاب١ شَٔ َتٛض  أ ر مت املكٝاع: شَٔك د 

 دقٝك١.ك 40  ذٛايٞ يإلجاب١ ايالشّ ايصَٔ ؾحا٤ اال تباز إجاب١ شَٔ

 : انثحج إرشاءات حاٍَا.
قا٥ِ عًٞ تطسٜع ايتؿه  يت١ُٝ بعع املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايتؿه  ايعًُٞ يف َاد٠ ايعًّٛ  أ ك تؿُِٝ بسْاَخ  

 يتالَٝر ايؿـ ايثاْٞ اإلعدادٟ ذ ٚقد مت ايتؿُِٝ ٚؾكا يًا ٛال ايتاي١ٝ :

حتدٜد أضاع تؿُِٝ ايربْاَخ ٚؾكا:-1

  ايؿرساع ايررٖ     –َساذٌ منٛذد تطسٜع ايتؿه    ايترك  احلطٞ املًُٛع–  ٌ  –املؿٗرّٛ   تػرهٝ

ايتحط  ك. -ايتؿه  يف ايتؿه 

 .ٟطبٝع١ ٚذد٠ ايؿٛل ٚايك٤ٛ املكسز٠ عًٞ تالَٝر ايؿـ ايثاْٞ اإلعداد

 ٟحتدٜد املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ املتك١ُٓ بٛذد٠ ايؿٛل ٚايك٤ٛ املكسز٠ عًٞ تالَٝر ايؿـ ايثاْٞ اإلعداد



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 .ًُٞحتدٜد َٗازال عًُٝال ايتؿه  ايع

 ١ً اإلعداد١ٜ. ؿا٥ـ منٛ تالَٝر املسذ

مت تؿُِٝ ايربْاَخ ايكا٥ِ عًٞ تطسٜع ايتؿه  َعتُدا عًٞ دلُٛع١ َرٔ طسا٥رل ٚاضررتاتٝحٝال     -2

ايتردزٜظ ايرريت تتٓاضررب ٚطبٝعرر١ ذلتررٟٛ ٚذررد٠ ايؿررٛل ٚايكرر٤ٛ ٚنررريو َساذررٌ منررٛذد تطررسٜع  

ايتؿه  نايتايٞ :

ٓاقػ١ ٚ االنتػاف .َسذ١ً ايترك  احلطٞ املًُٛع : ٜتِ تٛظٝـ ايتدزٜظ َتعدد احلٛاع ذ امل 

َسذ١ً ايؿساع ايرٖ : ٜتِ تٛظٝـ املٓاقػ١ذ ايعؿـ ايرٖ  ٚ ذٌ املػهالل. 

َسذ١ً ايتؿه  يف ايتؿه : ٜتِ تٛظٝـ  سا٥  ايتؿه ذ املٓاقػ١ ٚايعؿـ ايرٖ . 

َسذ١ً تػهٌٝ املؿّٗٛ: ٜتِ تٛظٝـ ايتدزٜظ َتعدد احلٛاع ٚ سا٥  املؿاِٖٝ. 

ـ املٓاقػ١ ذ  سا٥  ايتؿه  ٚاالنتػاف.تٛظٝ ٜتِ َسذ١ً ايتحط  : 

 :ايبرث ع١ٓٝ حتدٜد ك: ب 

ٔ  ايبرث ع١ٓٝ ا تٝاز مت ـ  تالَٝرر  َر ٞ  ايؿر ٟ  ايثراْ  برٓ   اإلعدادٜر١  لرايٛط  مدزضر١   اإلعرداد

 ٚتهْٛ  ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ متثٌ إذداُٖا دلُٛعت  إىل ايع١ٓٝ تكطِٝ مت ٚقد املٓٝاذ واؾع١ ايتابع١

 .تًُٝرك 45  َٔ ٚتهْٛ  ايكاب ١ اجملُٛع١ متثٌ يثا١ْٝٚا تًُٝرك 45  َٔ

 :ايبرث ت بٝل إجسا٤الك د 

 : قبًًٝا األدٚال ت بٝل :أٚاًل

ٞ  ايرتؿه   َكٝاع ذ ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ حتؿٌٝ ا تباز   قبًًٝا ايبرث أدٚال ت بٝل من  عًر٢ ك ايعًُر

 -: اآلت١ٝ اجلداٍٚ يف َٛقر١ ٖٞ نُا ايٓتا٥خ ٚناْ  ايبرثذ ع١ٓٝ

 : ايترؿًٝٞ يال تباز بايٓطب١ -

 قثهٍا املفاهٍى حتصٍم اختثاس تطثٍق َتائذ(  5) رذول
 انذالنة ت ع و ٌ اجملًىػة

   
  



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 (6) رذول
 انؼهًً انتفكري يقٍاس تطثٍق َتائذ

 انذالنة ت ع و ٌ اجملًىػة

  
  

ٞ  ب  إذؿا٥ًٝا داي١ ؾسٚم ٚجٛد عدّك  6  ذك5  اجلداٍٚ ْتا٥خ َٔ ٜتك   تالَٝرر  دزجرال  َتٛضر 

ٌ  ال تبراز  يف ايكٝاع ايكبًٞ ٚايكاب ١ ايتحسٜب١ٝ اجملُٛعت  ِ  حتؿرٝ  ايرتؿه   َٚكٝراع  ايعًُٝر١  املؿراٖٝ

 .ايبرث دلُٛعيت تهاؾد ع٢ً ٜدٍ اا ذ يعًُٞا

 ايبرث: جملُٛعيت ايتدزٜظ ثاْٝا:

 تردزٜظ  نٝؿٝر١  عًر٢  ايتحسٜب١ٝ يًُحُٛع١ بايتدزٜظ قاّ ايرٟ ايعًّٛ َعًِ بتدزٜب ايباذث قاّ

    ّ  يًُحُٛعرر١ ايترردزٜظ ٚمت تطررسٜع ايررتؿه ذ  منررٛذد ٚذررد٠ ايؿررٛل ٚايكرر٤ٛ املعرراد ؾررٝاغتٗا باضررتادا

 .ايباذث افإغس حت  ايتحسٜب١ٝ

ـ  أزبرع  بٛاقرع  ْؿط٘ذ بايٛق  ٚايكاب ١ ايتحسٜب١ٝ يًُحُٛعت  ايؿعًٞ ايتدزٜظ بدأ -1  أضربٛعٝاً  ذؿر

ٔ  أضابٝعك 5  ٚملد٠ دلُٛع١ يهٌ ٌ  َر ٞ  ايؿؿر ٞ  ايدزاضر ٔ  ايثراْ ّ  َر ٞ  ايعرا  ٚاْتٗر٢  2019ّ /2018 ايدزاضر

 .ذات٘ بايٛق  ايت بٝل

ٌ  ٚزقر١  اضرتعًُ   ؾكد ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ َاعدا رثايب جملُٛعيت ْؿطٗا ايتع١ًُٝٝ ايٛضا٥ٌ اضتعًُ  -2  عُر

 . ايػا١ٜ هلرٙ املعد٠ ايتدزٜط١ٝ يًا   طبكا بتٓؿٝرٖا ايتالَٝر ٜكّٛ األْػ ١ َٔ دلُٛع١ ع٢ً حتت٣ٛ

ٔ ك  ٚايكر٤ٛ  ايؿرٛل    ْؿطرٗا ٚاملتُثًر١ يف ٚذرد٠    ايدزاضر١ٝ  املراد٠  اجملُٛعتإ أع ٝ  -3 ّ  نتراب  َر  ايعًرٛ

 .ايثاْٞ ايدزاضٞ ايؿؿٌ َكسز َٔ ٖٞيًؿـ ايثاْٞ اإلعدادٟ ٚ

ٟ  املؿاِٖٝ حتؿٌٝ ا تباز طبل -4 ٌ  ايتالَٝرر  إ براز  مت إٔ ايعًُرٞ بعرد   ايرتؿه   َٚكٝراع  ايبعرد  َرد٠  قبر

 . اجلٝد يالضتعداد ايؿسؾ١ هلِ تتاح يهٞ اال تبازٜٔ َٛعد َٔ ناؾ١ٝ



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 وتفسريها انُتائذ ػشض
 :    األول انفشض صحة اختثاس:  أوالا 

ٟ  عٓرد  إذؿرا١ٝ٥  دالير١  ذٚ ؾسٚم ٛجدت"  ع٢ً ٜٓـ ٌ  دزجرال  َتٛضر  ك 0.05  َطرتٛ  تالَٝرر  حتؿرٝ

ّ  دزضر   ايريت  ايتحسٜبٝر١  اجملُٛع١ ِ  بسْراَخ  باضرتادا ٞ  قرا٥  تالَٝرر  دزجرال  َٚتٛضر   ايرتؿه   تطرسٜع  عًر

ِ  ايكٝراع ايبعردٟ ال تبراز    يف املعتراد٠  باي سٜكر١  دزض  اييت ايكاب ١ اجملُٛع١  يؿرا ح  ايعًُٝر١  املؿراٖٝ

 .".   ايتحسٜب١ٝ جملُٛع١ا أؾساد

 تالَٝررر يرردزجال املعٝررازٟ ٚاالحنررساف احلطرراب١ٝ املتٛضرر ال ذطرراب مت ايؿررسض ؾررر١ ال تبرراز

  ايٓتا٥خ. ك ٖرٙ 7   جدٍٚ ٜٚٛق "  ل"  ق١ُٝ ٚذطاب ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ ايترؿٌٝ ا تباز يف اجملُٛعت 

 اجملًىػة أفشاد نذسرات (ت) وقٍى املؼٍاسٌة واالحنشافات احلساتٍة املتىسطات ( 7)  رذول
 45ٌ=       انؼهًٍة املفاهٍى انتحصٍم الختثاس انتزشٌثٍة يف انقٍاس انثؼذي

 انذالنة "قًٍة "ت االحنشاف املؼٍاسي املتىسط اجملًىػة املستىي

 
 

 

 2.63=0.01 عٓد اجلدٚي١ٝ" ل"  ق١ُٝ      1.99=0.05 عٓد اجلدٚي١ٝ" ل"  ق١ُٝ



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 أؾساد دزجال َتٛض ٞ ب ك 0.05  َطت٣ٛ عٓد إذؿا٥ٝا داي١ ؾسٚم ٚجٛدك  7   جدٍٚ َٔ ٜتك  

ٟ  ايكٝراع  يف ايكاب ١ اجملُٛع١ أؾساد ٚدزجال ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ ٌ  ايبعرد ِ  يترؿرٝ يف  ايعًُٝر١  املؿراٖٝ

ٙ  قر٤ٛ  ٚيف ايتحسٜبٝر١  اجملُٛعر١  أؾرساد  اال تباز نهٌ ٚعٓد نٌ َطتٟٛ َرٔ َطرتٜٛال اال تبراز يؿرا ح      ٖرر

  ايبرث تطاؤالل َٔ األٍٚ ايتطاؤٍ ع٢ً اإلجاب١ ٚنريو ايبرثذ األٍٚ َٔ ؾسٚض ايؿسض ٜكبٌ ح١ايٓتٝ

 انخاَى: انفشض صحة اختثاس حاٍَا:
ٟ  إذؿرا١ٝ٥ عٓرد   دالير١  ذٚ ؾرسٚم  تٛجرد "  عًر٢  ٜٓـ   تالَٝرر  دزجرال  َتٛضر   بر  ك  0.05  َطرتٛ

ّ  دزضر   اييت ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ ِ  بسْراَخ   باضرتادا ٞ  قرا٥  تالَٝرر  دزجرال  َٚتٛضر   ايرتؿه   تطرسٜع  عًر

 أؾرساد  يؿا ح ايعًُٞ ايتؿه  ايكٝاع ايبعدٟ ملكٝاع يف املعتاد٠ باي سٜك١ دزض  اييت ايكاب ١ اجملُٛع١

ايتحسٜب١ٝ". اجملُٛع١

ٟ  ٚاالحنرساف  احلطراب١ٝ  املتٛضر ال  عطراب  ايباذث قاّ ايؿسض ؾر١ َٔ ٚيًتركل  أؾرساد  يردزجال  املعٝراز

ٞ  ايرتؿه   َٗرازال  ملكٝاع ايبعدٟ ايكٝاع يف ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١  يًُحُٛعرال ك  ل   قُٝر١  ٚذطراب  ايعًُر

 ك .8  جدٍٚ يف نُا املستب ١

 اجملًىػة أفشاد نذسرات( ت) وقٍى املؼٍاسٌة واالحنشافات احلساتٍة املتىسطات (8) رذول
 45ٌ=     انؼهًً انتفكري يهاسات ملقٍاس  انقٍاس انثؼذي انتزشٌثٍة يف

 انذالنة "قًٍة "ت االحنشاف املؼٍاسي املتىسط ًىػةاجمل املستىي

 
  

 

 

 

 

 

 

 2.63=0.01 عٓد اجلدٚي١ٝ" ل"  ق١ُٝ   1.99=0.05 عٓد اجلدٚي١ٝ" ل"  ق١ُٝ



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 دزجرال  َتٛضر ال  ب ك 0.05  َطت٣ٛ عٓد إذؿا١ٝ٥ دالي١ ذال مؾسٚ ٚجٛدك  8   جدٍٚ َٔ ٜتك 

ٞ  ايرتؿه   َٗرازال  َكٝراع  يف ايكراب ١  اجملُٛعر١  أؾساد ٚدزجال ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ أؾساد ٟ  ايعًُر  ايبعرد

ٙ  قر٤ٛ  ٚيف ايتحسٜبٝر١  اجملُٛعر١  أؾرساد  يؿا ح يًُكٝاع ايه١ًٝ ٚايدزج١ ذد٠ ع٢ً َٗاز٠ يهٌ بايٓطب١  ٖرر

  ايبرث تطاؤالل َٔ ايثاْٞ ايتطاؤٍ ع٢ً اإلجاب١ ٚنريو ذ ايبرث ؾسٚض َٔ ايثاْٞ سضايؿ ٜكبٌ ايٓتٝح١

 : انخانج انفشض صحة اختثاس:  حانخا
 ايكٝراع  ؾر٢  ايتحسٜبٝر١  اجملُٛعر١  تالَٝرر  دزجرال  بر   داير١  ازتباطٝر١  عالقر١  تٛجد"  ع٢ً ٜٓـ

 ." . ُٞايعً ايتؿه  َٗازال َٚكٝاع ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ حتؿٌٝ ال تباز ايبعدٟ

ٌ  ذطراب  مت ايؿرسض  ؾرر١  ال تباز  يف ايتحسٜبٝر١  اجملُٛعر١  تالَٝرر  دزجرال  بر   االزتبراط  َعاَر

 ٖرررٙك  9   جرردٍٚ ٜٚٛقرر  ايعًُررٞذ ايررتؿه  َٚكٝرراع ايعًُٝرر١ املؿرراِٖٝ حتؿررٌٝ ال تبرراز ايبعرردٟ ايكٝرراع

  . ايٓتا٥خ

نكم  انثؼذي سانقٍا يف انتزشٌثٍة اجملًىػة تاليٍز دسرات تني االستثاط يؼايم (9) رذول
 انؼهًً انتفكري ويقٍاس انؼهًٍة املفاهٍى حتصٍم اختثاس يٍ

 اجملُٛعرر١ تالَٝررر دزجررال برر  برر١َٛج دايرر١ ازتباطٝرر١ عالقرر١ ٚجررٛدك 9  زقررِ جرردٍٚ َررٔ ٜتكرر 

 تًرو  قر٤ٛ  ٚيف ايعًُرٞذ  ايرتؿه   َٚكٝراع  ايعًُٝر١  املؿاِٖٝ حتؿٌٝ ال تباز ايبعدٟ ايكٝاع يف ايتحسٜب١ٝ

 ايثايث ايؿسض ٜكبٌ ايٓتٝح١

 : ايؿاع١ًٝ ذطاب -

ّ  ؾاعًٝر١  حلطراب "    يبًٝرو "  املعدير١  ايهطرب  ْطرب١  اضتاداّ مت تطرسٜع    منرٛذد   اضرتادا

 .  ذيو ْتا٥خك 10  جدٍٚ ٜٚٛق  ايعًُٞذ ايتؿه  َٗازال ٚبعع ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ حتؿٌٝ ت١ُٝٓ يفايتؿه  



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 حساب َسة انكسة املؼذل نثهٍك ( 11)  رذول
َسثة انكسةانُهاٌة انؼظًى نالختثاساملتىسطَىع االختثاس

ك إٔ ايٓطرب١ املعدير١ يًهطرب يرر " برالى " الضرتاداّ منرٛذد تطرسٜع ايرتؿه  يف          10ٜتك  َٔ جردٍٚ  

تدزٜظ ٚذد٠ ايؿٛل ٚايك٤ٛ ألؾساد اجملُٛعر١ ايتحسٜبٝر١ َرٔ تالَٝرر ايؿرـ ايثراْٞ اإلعردادٟ تطراٟٚ           

 2 – ٢ٖ1 أنرب َٔ ايٓطب١ اودد٠ نرد أدْٞ يًؿاع١ًٝ   ك يف ذاي١ ا تباز حتؿٌٝ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚ 1.834

ك ذ اررا ٜرردٍ عًرر٢ إٔ منررٛذد تطررسٜع ايررتؿه  ذال ؾاعًٝرر١ يف حتؿررٌٝ املؿرراِٖٝ ايعًُٝرر١ املتكرر١ُٓ بٛذررد٠    

ك ارا ٜردٍ عًر٢ إٔ     1.837ايؿٛل ٚايك٤ٛ  نُا إٔ ٖرٙ ايٓطرب١ يف ذاير١ ا تبراز ايرتؿه  ايعًُرٞ تطراٟٚ         

 ذال ؾاع١ًٝ يف ت١ُٝٓ َٗازال ايتؿه  ايعًُٞ . منٛذد تطسٜع ايتؿه  

 : وتفسريها انُتائذ يُاقشة
 : ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ يترؿٌٝ بايٓطب١:  أٚاًل

 ٚشٜراد٠  حتط  إىل أد٣ تطسٜع ايتؿه   منٛذد باضتاداّ ايتدزٜظ إٔ ايطابك١ ايٓتا٥خ َٔ ٜتك 

 -: إىل ذيو ٜسجع ٚقد ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ حتؿٌٝ َطت٣ٛ

ٞ  ايُٓٛذد ّاضتادا - ٍ  ايؿسؾر١  ايتًُٝرر  ٜع ر ٞ  يًٛؾرٛ ٘  املعًَٛرال  إير ٔ  بٓؿطر ٍ  َر ٘   رال  باألْػر ١  قٝاَر

 عًرر٢ يإلجابرر١ َعسؾٝرر١ تُٓٝترر٘ عًرر٢ تعُررٌ ايرريت احلطرر١ٝ  رباترر٘ اضررتاداّ َررٔ ُتُهٓرر٘ ايرريت املاتًؿرر١

 .  ايتعًُٝٞ املٛقـ  الٍ َٔ املثاز٠ ايتطاؤالل

ـ  إيٞ تعًُٗا اييت  ربات٘ يٓكٌ ايؿسؾ١ ايتًُٝر تع ٢ - ِ  ارا  اجلدٜرد٠  املٛاقر ٘  َرا  ٜردع  ايتًُٝرر  تعًُر

  ذٛي٘. اييت ايب١٦ٝ ٚإؾاد٠

 .  ٜتعًُ٘ ملا داضًا أنثس ٚجعً٘ ايتعًِ يف ايتًُٝر زغب١ ٜٚصٜد ٜث  يألْػ ١ ٚتٓؿٝرٙ ايتًُٝر اضتاداّ -

 ايثكر١  تعًِاملر  ٜهطرب  ٖٚرا ٚتٓؿٝرٖا ٚتؿُُٝٗا ايع١ًُٝ بايتحازب يًكٝاّ ايتالَٝر أَاّ ايؿسؾ١ ٜتٝ  -



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ـ  ظدٜر١  ايعًّٛ تعًِ ع٢ً املتعًِ ٜكبٌ عًٝ٘ ٚبٓا٤ً يًٛاقعذ ذلانٞ تعًُ٘ ٚ عٌ برات٘  ارا  ٚذرب  ٚغرػ

 .  اف بػهٌ ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ ٚت١ُٝٓ عاّ بػهٌ املعسيف حتؿًٝ٘ شٜاد٠ يف ٜطِٗ

٘  َع املعًَٛال ٜٚتبادٍ ٜٚؿطس ٜٚٓاقؼ ٜطأٍ ألٕ يًتًُٝر ايؿسؾ١ ٜتٝ   - ٔ  ُٛعر١ اجمل يف أقساْر ٍ  َر   رال

ٔ  ٜصٜرد  اا ٜتعًُ٘ َا ٚت بٝل ايؿِٗ ع٢ً قادزا ؾٝؿب  بتٓؿٝرٖا املهًـ ٚاملٗاّ األْػ ١ َع ايتؿاعٌ  َر

 .ايع١ًُٝ ذٝات٘ يف َٓٗا ٚاالضتؿاد٠ بطٗٛي١ ايع١ًُٝ املؿاِٖٝ ت١ُٝٓ ع٢ً ايتًُٝر قدز٠

  دزاض١كذ  2007ذ ١ًابٛذح أٌَ:  َٔ نٌ دزاض١ ْتا٥خ إيٝ٘ تٛؾً  َا َع ايبرث ٖرا ْتا٥خ ٚتتؿل

ك 2013ذ  ايكررٛاع ذلُررد  دزاضرر١ك ذ 2012ذ  غررراد٠ زٜررِ& دزٜٚررؼ ع ررا  دزاضرر١ك ذ 2008ذ احلطررٕٛ أدررد

ك ذ 2015ذ ؾررربٝ  ؾاطُررر١ & ؾارررسٟ نرررسِٜ  دزاضررر١ك ذ2015ذ أدرررد ضرررعاد & ق ررراَٞ ٜٛضرررـ  دزاضررر١ذ

 آؾـ  دزاض١ ٚك ذ 2017ذ ذلُد أَأْٞ  دزاض١ك ذ2016ذ ٖاغِ أَاٍ  دزاض١ك ذ 2016ذ  دصٙ ْطسٜٔ دزاض١

 ك 2017ذ ايٓعُٝٞ زِٜ & ٜٛضـ

 : ايعًُٞ ايتؿه  ملٗازال بايٓطب١ ثاْٝا

 َٗرازال  تُٓٝر١  إىل أد٣ تطسٜع ايتؿه   منٛذد باضتاداّ ايتدزٜظ إٔ ايطابك١ ايٓتا٥خ َٔ ٜتك 

 : إىل ذيو ٜسجع ٚقد ايتالَٝر يد٣ ايعًُٞ ايتؿه 

 أدٟ اا يًُٓٛذد املاتًؿ١ املساذٌ  الٍ رلتًؿ١ أْػ ١ َٔ ُٜٓ٘تك ملا ٚتػٜٛكِٗ ايتالَٝر أْتباٙ جرب -

 ايتالَٝر يدٟ ايعًُٞ ايتؿه  ت١ُٝٓ بدٚزٙ إيٞ

 املعًَٛرال  بر   ايرسب   عًُٝر١  تٓعِٝ إيٞ ٜددٟ يًُٓٛذد املاتًؿ١ املساذٌ  الٍ َٔ يًُعًَٛال املٓ كٞ ايرتتٝب -

 .ايتالَٝر يدٟ ايعًُٞ ايتؿه  َٗازال ١ٝتُٓ يف ؾاعٌ بػهٌ ٜطِٗ اا اجلدٜد٠ ٚاملعًَٛال ايطابك١

ٕ  جعًِٗ بأْؿطِٗ ايع١ًُٝ ٚايتحازب األْػ ١ بتٓؿٝر ايتالَٝر قٝاّ -  تت ًرب  رلتًؿر١  خلرربال  ٜتعسقرٛ

 .يدِٜٗ ايعًُٞ ايتؿه  َٗازال يت١ُٝ ايؿسؾ١ هلِ ٜتٝ  اا ٜتعًُْٛ٘ ؾِٝ بإَعإ ايتؿه  َِٓٗ

ِ  تِٗاضتؿطازا يعسض ايتالَٝر أَاّ ؾسؾ١ ٜتٝ  - ٟ  ارا  َٚٓاقػراتٗ ٞ  ٜردد ِ  يف ايتٛضرع  إير ِ  تعًر  املؿراٖٝ

 . املٓاقػ١ ع١ًُٝ أثٓا٤ ايعًُٞ ايتؿه  َٗازال ملُازض١ ايتالَٝر أَاّ ايؿسؾ١ ٜٚتٝ 

ٞ  ٜددٟ اجملُٛع١ يتالَٝر املاتًؿ١ األدٚاز تت ًب ٚاييت ايُٓٛذد ٜؿسقٗا اييت ايتعاْٚٞ ايعٌُ دلُٛعال -  اير

 . املاتًؿ١ ايتؿه  َٗازال ت١ُٝٓ عًٞ ايهب  األثس ي٘ ٜهٕٛ اا ايؿػ  ايعاط يدٚز ايتالَٝر تكُـ



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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اضتاداّ ايُٓٛذد ٜت ًب َٛاج١ٗ اي ايب يبعع املػهالل اييت حياٚيٕٛ إ اد احلًٍٛ املٓاضب١ هلا َٔ  -

 الٍ عًُٝال ايبرث ذ ؾاي ايب ٜكّٛ بدٚز إ ابٞ يف ع١ًُٝ انتػاف املعسؾر١ ٚايٛؾرٍٛ إيٝٗرا َرٔ  رالٍ      

 . ك2017ذ  األَ  عبد ضٗاّ  ازضت٘ ملٗازال ايتؿه  ايعًُٞ ذ ٚتتؿل ٖرٙ ايٓتا٥خ َع ْتا٥خ ا

 : ًٜٞ َا ْطتٓتخ إٔ ميهٔ احلايٞ ايبرث ْتا٥خ ق٤ٛ يف

َرٔ  رالٍ    املعتراد٠ َكاز١ْ باي سٜكر١   ايع١ًُٝنإ يُٓٛذد تطسٜع ايتؿه  ؾاع١ًٝ  يف انتطاب املؿاِٖٝ  -

 َا أظٗست٘ ْتا٥خ ايبرث . 

ايتؿه   الٍ ايردزع يف األضر١ً٦ ايريت     ٘ؾسؾ إع ا٤ ايتالَٝرنإ يُٓٛذد تطسٜع ايتؿه  ايكدز٠ ع٢ً  -

ع٢ً ايعهظ َٔ ٚأدٟ ذيو إيٞ ت١ُٝٓ َٗازال ايتؿه  ايعًُٞ ىل ؾِٗ املاد٠ بطٗٛي١ إ أد٣اا  ُِطسذ  عًٝٗ

. احلؿغ  عًٞ عتُادِٖٚنإ ا يًتؿه أَاّ ايتالَٝر اييت ط تهٔ ٖٓاى ؾسف  املعتاد٠اي سٜك١ 

ٟ ايؿرـ ايثراْٞ    تالَٝرر ٕ   ٛال ايُٓرٛذد جعًر    أ - املبرادز٠   ٍيف َٛقرـ ْػر  ٚؾعراٍ َرٔ  رال      اإلعرداد

 األؾهاز.ٚتبادٍ  األض١ً٦ٚطسح 

 تىصٍات انثحج :
 -يف ق٤ٛ َا تٛؾٌ إيٝ٘ ايبرث َٔ ْتا٥خ ٜٛؾ٢ ايباذث ما ًٜٞ :

اضتاداّ اضرتاتٝحٝال تدزٜط١ٝ تٗتِ بدٚز اي ايرب  قسٚز٠ االٖتُاّ بتدزٜب طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ع٢ً  -

 يف ايبرث ٚايتكؿٞ اا ٜددٟ إيٞ ت١ُٝٓ َٗازال ايتؿه  املاتًؿ١ يدِٜٗ  . 

االٖتُاّ بتٓعِٝ املكسزال ايدزاض١ٝ ٚؾل منٛذد تطسٜع ايتؿه  ٚ اؾ١ أْٗا حتتٟٛ ع٢ً َساذٌ تصٜرد   -

 َٔ ْػاط اي ايب ٚجتعً٘ يف ذاي١ تؿه  َطتُس . 

ّ بٛقع اي ايب أَاّ بعع املػهالل احلٝات١ٝ اييت تتعًل ما ٜتِ دزاضت٘ ذت٢ ٜتِ ْكٌ قس - ٚز٠ االٖتُا

َا ٜتعًُ٘ اي ايب إيٞ ب٦ٝت٘ اخلازج١ٝ اا ٜػعسٙ أنثس بأ١ُٖٝ َا ٜتِ تعًُ٘ اا ٜصٜد َٔ االجتراٙ حنرٛ   

 دزاض١ ايعًّٛ. 

يتالَٝرر   ؾرسٚع ايعًرّٛ املاتًؿر١  اؾر١     ايعًّٛ عا١َ ٚ يف تدزٜظمنٛذد تطسٜع ايتؿه   اضتاداّتب -

ٚايتؿه  بأْٛاع٘ املاتًؿ١ت١ُٝٓ املؿاِٖٝألثسٖا يف  املساذٌ املاتًؿ١

يف ايترردزٜظ َررٔ  ررالٍ ايرررباَخ   منررٛذد تطررسٜع ايررتؿه    اضررتاداّعًرر٢ نٝؿٝرر١   ايعًررّٛ َعًُررٞترردزٜب -



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 أثٓا٤ اخلد١َ . اييت تكدّ يًُعًُ ايتدزٜب١ٝ ايط١ٜٛٓ 

َاّ ايتالَٝر يًبرث عٔ املعسؾ١ بأْؿطِٗ ٚإتاذ١ ايؿسؾر١ هلرِ يت بٝكٗرا يف املٛاقرـ     إتاذ١ ايؿسؾ١ أ-

 املاتًؿ١ يف ذٝاتِٗ .

إعاد٠ ايٓعس ؾ٢ برساَخ إعرداد املعًُر  قبرٌ اخلدَر١ عٝرث تتكرُٔ برساَخ ٚاضررتاتٝحٝال تعُرٌ عًرٞ             - 

 ت١ُٝٓ ايتؿه  يدِٜٗ ٚبايتايٞ ٜطٌٗ ْكًٗا إيٞ تالَٝرِٖ.

ّ بٓا٤ َٓاٖخ  إعاد٠ ايٓعس يف - ٟ   ايعًٛر ِ اإلعرداد تسنرص أٖرداؾٗا ٚأْػر تٗا ٚذلتٛاٖرا عًر٢      ذ عٝرث  يف ايتعًٝر

 .اضتاداّ ايتالَٝر ملٗازال ايتؿه  املاتًؿ١ اييت بدٚزٖا تددٟ إيٞ ت١ُٝٓ اجلاْب املعسيف ٚايٛجداْٞ

انثحىث املقرتحة: -
 االتٞ: ث يٝ٘ ايبرث ٜكرتح ايباذإاضتهُااًل ملا تٛؾٌ 

 تتٓاٍٚ ؾاع١ًٝ منٛذد تطسٜع ايتؿه  يف َٛاد دزاض١ٝ أ س٣ . إجسا٤ دزاض١ 

يف  ؾاعًٝتُٗرراجرسا٤ دزاضرر١ َكازْرر١ بر  منررٛذد تطررسٜع ايرتؿه  ٚمنرراذد ذدٜثرر١ أ رس٣ َٚعسؾرر١     إ 

. ايعًّٛتدزٜظ َاد٠ 

أجسا٤ دزاض١ ااث١ً يُٓٛذد تطسٜع ايتؿه  يف َرتػ ال أ رس٣ نرايتؿه  ايٓاقرد ٚذرٌ املػرهالل        

 داعٞ .ٚايتؿه  اإلب



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 املشارغ
 املشارغ انؼشتٍة:

ك : ؾاعًٝر١ أمنرٛذد ايتطرسٜع املعرسيف يف اجتاٖرال تالَٝرر ايؿرـ         2017َاؾـ ٜٛضـ ذ زٜرِ ايٓعُٝرٞ     -

 . 28ذع  39ايسابع األضاضٞ حنٛ َاد٠ ايدزاضال االجتُاع١ٝ ذ دل١ً ايبعثذ جاَع١ دَػل ذ َخ 

-   ِ اغ ٟ طايبال ك : ؾاع١ًٝ أمنٛذد تطسٜع ايتؿه  2006آَاٍٖ  اضتبكا٥ٗا  يد ِ  ايتازخي١ٝٚ  يف انتطاب املؿاٖٝ

اجطت ذ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ذجاَع١ ايكادض١ٝ. ٞ ذ زضاي١َ  اد٠ ايتازٜخ اإلضالَ ٞ املتٛض  يفَ  ـ ايثاْ  ايؿ

ك : أثرس بسْراَخ ايتطرسٜع املعرسيف عًرٞ ايرِٓ املعرسيف ٚايتطرسٜع يف ايؿٝصٜرا٤ يردٟ           2008أدد احلطٕٛ   -

 زضاي١ َاجطت  ذ َعٗد ايدزاضال ايرتب١ٜٛ ذ جاَع١ ايكاٖس٠ . تالَٝر ايؿـ ايعاغسذ

 .ٚايتٛشٜع يًٓػس ٚا٥ٌ عُإ : داز ايٓؿظذ عًِ: ك2009أدد ايصم  -

 ٚتُٓٝرر١ ايعاملٝرر١ املعرراٜ  قرر٤ٛ يف ايعًررّٛ يتعًررِٝ ذدٜثرر١ اجتاٖررال: ك2007ٚأ ررسٕٚ  ايٓحرردٟ أدررد -

 .ايعسبٞ سايؿه داز ايكاٖس٠:ذ 4طذ ايبٓا١ٝ٥ ٚايٓعس١ٜ ايتؿه 

ك : اضرررتاتٝح١ٝ تدزٜطرر١ٝ َكرتذرر١ قا٥ُرر١ عًررٞ منررٛذد ايتطررسٜع املعررسيف يتُٓٝرر١ 2017أَرراْٞ املررٛجٞ   -

 .3عادال ايعكٌ ٚايترؿٌٝ يف ايعًّٛ يدٟ تالَٝر املسذ١ً االبتدا١ٝ٥ ذ دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ذ ايعدد 

ِ  تطرسٜع  أمنرٛذد  اثرس ك: 2007  أٌَ ابٛ ذح١ً - ّ  تعًرٝ  ٚقًرل  َٚؿٗرّٛ  ايررال   ٚداؾرع  ٌٝايترؿر  عًر٢  ايعًرٛ

 جاَعرر١ ذ َٓػررٛز٠ غرر  َاجطررت  ذزضرراي١ قًكًٝٝرر١ ذلاؾعرر١ يف ايطررابع ايؿررـ طًبرر١ يررد٣ اال تبرراز

 .ؾًط   قًك١ًٝٝذ ذ ايٛط١ٝٓ ايٓحاح

 ك : ايتعًِ ٚايتدزٜظ َٔ َٓعٛز ايبٓا١ٝ٥ ذ ايكاٖس٠ : عاط ايهتب.2003ذطٔ شٜتٕٛ ذ نُاٍ شٜتٕٛ   -

 ايكاٖس٠ : َٓػرٛزال  ذ3ٚآ سٕٚذط اي ٛاب ضٝد: تسمج١ ايٓؿظذ عًِ َد ٌ: ك1983يٓداٍ  داؾٝدٚف -

  ٌٖٚٝ. َا نحس داز ايترسٜسذ َهتب١

 يًٓػس.              احلط  ْٛز بػداد :َهتب١ ذ2ط ذ املعاؾس٠ ايتع١ًُٝٝ املٛضٛع١ك:2014  ٚآ سٕٚ شاٜس ضعد -

  . املط ٠ عُإ :داز ذ املعسؾ١ٝ ١ٝايعكً ايعًُٝال يف ايؿسد١ٜ ايؿسٚمك: 2011 ٜٛضـ   ضًُإ -



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٞ  ايرتؿه   ت١ُٝٓ ع٢ً ايسٜاقٝال تدزٜظ يف ايبٓا٥ٞ ايُٓٛذد اضتاداّ أثس: ك2006عٛد٠   ضًِٝ أبٛ - َ  املٓعٛر

 ؾًط  . غص٠ذ جاَع١ ذكَٓػٛز٠ غ  َاجطت  زضاي١ذ  األضاضٞ ايطابع تالَٝر يد٣ بٗا ٚاالذتؿاظ

ٞ  ايرتؿه   َٗرازال  يتُٓٝر١  زٜاتد بسْاَخ أثس: ك1999ضٓا٤ اهلصاع  -  املتٛضر ١ذ  املسذًر١  ي ًبر١  ايعًُر

 .بػداد اآلداب ذ جاَع١ ن١ًٝ  َٓػٛز٠ذ غ  دنتٛزاٙ زضاي١

ك : تدزٜظ ايهُٝٝا٤ ٚؾرل اضررتاتٝح١ٝ ايتطرسٜع املعرسيف ٚأثسٖرا يف ايترؿرٌٝ         2017ضٗاّ عبد األَ    -

ذ دلًر١ األضرتاذ ذ نًٝر١ ايرتبٝر١ ذجاَعر١       ٚت١ُٝٓ ايتؿه  ايعًُٞ يردٟ طايبرال ايؿرـ األٍٚ املتٛضر     

 . 22ذ ع2َخ  بػداد ذ

-   ٌ ٛؾ ٚ ذ ذلُدْ  ٛ جاد ٕ : داز2007ؾا ح أب ايت بٝل ذ عُا ِ ايتؿه  ايٓعس١ٜٚ   .ٚايتٛشٜع يًٓػس املط ٠ ك : تعًٝ

 داز املط ٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع. عُإٔ :ذ3: عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛذ طك2003 جادٚ ؾا ح أبٛ -

 .اجلاَعٞ ايهتاب ايع  :داز  احلٝا٠ذ َٚٛاج١ٗ ايتؿه  َٗاز٠: ك2003ضٜٛد عبد املع ٞ  -

 . ٚايٓػس يً باع١ املط ٠ عُإ :داز  ذ2ط ايتؿه ذ َٗازال ت١ُٝٓ: ك2009ٚآ سٕٚ  عدْإ ايعتّٛذ -

ك :األثس بعٝرد املرد٣ يررباَخ ايتطرسٜع املعرسيف يف ايعًرّٛ عًرٞ َطرت٣ٛ          2012ع ا دزٜٚؼ ذ زِٜ غراد٠   -

 .3يتؿه  االضتداليٞ يف ؾًط   ذ دل١ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ذ ايعدد ا

 اجلاَعٞ. ايهتاب ايع  : داز  ايرتبٟٛذ ايٓؿظ عًِ َباد٣: ك2001عُاد ايصغًٍٛ  -

 ذ عُإ: داز ايؿهس ايعسبٞ.6ك: تعًِٝ ايتؿه  َؿاِٖٝ ٚت بٝكالذ ط2013ؾترٞ جسٚإ   -

١ًٝ أمنٛذد تطسٜع ايتؿه  يف ايترؿٌٝ ٚايرنا٤ ايٛجداْٞ ك : ؾاع2015نسِٜ ؾاسٟ ذ ؾاط١ُ ؾبٝ     -

يدٟ طايبال ايؿـ األٍٚ املتٛض  يف َاد٠ ايتازٜخ ذ دل١ً نًٝر١ ايرتبٝر١ األضاضر١ٝ يًعًرّٛ ايرتبٜٛر١ذ      

 .19جاَع١ بابٌ بايعسام ذايعدد 

 ذطررب ٞاإلبررداع ايررتؿه  تُٓٝرر١ يف ٚاإلبررداع اإلدزاى َٗررازال بسْرراَخ أثررس: ك2003  نسميرر١ ْاؾررسذ  -

ٌ  ايرنا٤ َطتٜٛال ٙ  زضراي١  االبتدا٥ٝر١ذ  املسذًر١  تالَٝرر  يرد٣  ٚايترؿرٝ  جاَعر١  َٓػرٛز٠ذ  غر   دنترٛزا

 زغد. ابٔ ايرتب١ٝذ ن١ًٝ بػدادذ

ايتعًِ 2005دلدٟ عصٜص   - تعًِٝ ايتؿه ذ ضًط١ً ايتؿه ٚ   كذ ايكاٖس٠: عاط ايهتب.  3ك:ايتدزٜظ اإلبداعٞٚ 

 ٚايتٛشٜع. ؾؿا٤ يًٓػس ذعُإ: داز تعًُٝ٘ ٚاضرتاتٝحٝال َٗازات٘ ٘أْٛاع ايتؿه ك: 2015  ذلطٔ ع ١ٝ -



 

 دل١ً ايبرث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 .ٚايتٛشٜع يًٓػس ايؿالح ب ٚل : َهتب١ ٚت بٝكات٘ذ ايرتبٟٛ ايٓؿظ عًِ: ك 1997ذلُد ايبًٝٞ  -

ٚايتٛشٜع. يًٓػس ذٓ  داز ذعُإ : 2ذط ايتؿه  يت١ُٝٓ ايتدزٜظ اضرتاتٝحٝالك: 2012  ايسٜإ ذلُد -

 ٚايسابرعذ  ايثايرث  ايعردد  ايرتبٝر١ذ  َعٗرد  املعًرِذ  دلًر١  اإلضالّذ يف ايعكٌ َها١ْ: ك1999ٞ ايػاَ ذلُد -

  .عُإ ٚايتعًِٝذ ايرتب١ٝ دا٥س٠

ٛاع   - ٌ        2013ذلُد ايك ٛاؾر ٚايت  ٟ ٌ ايبػرس ُٝر١ عرادال ايعكر ٞ تٓ ال عًر ١ًٝ بسْاَخ تطسٜع ايتؿه  يف ايسٜاقٝر ك : ؾاع

َٝر املسذ١ً ايثاْ ٟ تال ٌ يد ٚايترؿٝ  ٞ ٟ ذايطعٛد١ٜ.ايسٜاق ّ ايكس ١  ذ جاَع١ أ ١ًٝ ايرتٝب ٙ ن  ١ٜٛذ زضاي١ دنتٛزا

 ٚايتٛشٜع. ٚايٓػس يً باع١ ايؿهس عُإ: داز ٚاملٖٛٛب ذ املتُٝصٜٔ تسب١ٝ: ك1998ْادٜا ايطسٚز  -

 .ٚايٓػس يً باع١ ايؿهس عُإ : داز ذ2ط األضاض١ٝذ يًُسذ١ً ايتؿه  تعًِٝ ك:2004ْاٜؿ١ ق اَٞ  -

  املعسؾٝر١  املرتػ ال  بعرع  عًر٢  ايررٖ   ايرتؿه   تطرسٜع  َػرسٚع  اثرس ك: 2006   أَ  ْبٌٝ ذْبٌٝ املػسبٞ -

ٙ  زضراي١  ؾًطر    يف ايعًٝرا  األضاض١ٝ املسذ١ً طًب١ يد٣ ٚايٛجدا١ْٝ  ايردٍٚ ايعسبٝر١   جاَعر١ ذ  دنترٛزا

 . كاٖس٠ذاي ايرتب١ٜٛ ايدزاضال ذقطِ ايعسب١ٝ ٚايدزاضال ٚايثكاؾ١ ٚايعًّٛ يًرتب١ٝ ايعسب١ٝ ذاملٓع١ُ

ك : أثرس منرٛذد َادٟ ٚغراٜس يف حتؿرٌٝ طايبرال ايؿرـ اخلراَظ ايعًُرٞ يف َرراد٠         2016ْطرسٜٔ درصٙ     -

 .3ذع  6األذٝا٤ ٚايتُثٌٝ املعسيف يدِٜٗ ذ دل١ً َسنص بابٌ يًدزاضال اإلْطا١ْٝذ َخ 

تؿه ذ ك: تعًرِٝ ايسٜاقرٝال جلُٝرع األطؿراٍ يف قر٤ٛ َت ًبرال املعراٜ  ٚثكاؾر١ اير         2004ٚيِٝ عبٝد   -

 .ٚايتٛشٜع يًٓػس املط ٠ داز عُإ:

ك : ؾاعًٝر١ بسْراَخ تردزٜا يًتطرسٜع املعرسيف يف ت رٜٛس ايرتؿه          2015ٜٛضـ ق اَٞ ذ ضرعاد أدرد     -

 .3ذ ع  42ايٓاقد ٚايرنا٤ ايٓاج  يدٟ تالَٝر ايؿـ اخلاَظ ذ دل١ً دزاضال ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ذ َخ 
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