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 يهخص انذساست:

جلكحل٘س ئلٔ جلطؼرف ئلٔ جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم فٖ هكحفظس ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ُدفص جلدرجسس 

ظاْ  ذؼااط جلوطا٘اارجش ّجلطؼارف ئلاأ قذاارس هؼْمااحش جساطخدجهَ هااي ّؾِااس ًظار جلوؼلواا٘ي  ئ  ض ااْى هؿطوااغ 

ّجلػحًْٗاس فاٖ  جلدرجسس هي ؾو٘غ هؼلوٖ هاحةز جلؼلاْم جلؼحهاس جلايٗي ٗدرساْى هلارر جلؼلاْم للوارقلط٘ي جٛسحسا٘س

( هؼلواح  ّهؼلواس  ّماد ذلااص ػٌ٘اس جلدرجساس 055هدٗرٗس جلطرذ٘س ّجلطؼلا٘ن فاٖ هكحفظاس ًاحذلس  ّجلراحله ػادةُن  

%( هاي هؿطواغ جلدرجساس جلطاٖ ضان جهط٘حرُاح ذوا ي ػواْجتٖ  ق٘اع 43( هؼلوح  ّهؼلواس ُّاْ هاح ًهارطَ  271 

( فلاارز ضلاا٘س 15جٟسااطرحًس جلطااٖ ض ًْااص هااي  جػطواادش جلدرجسااس جلوااٌِؽ جلْتاارٖ جلطكل٘لااٖ  ئظااحفس ئلاأ قةجز 

 جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ .

ّمد قظِرش ًطحتؽ جلدرجسس قى جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ هلرر جلؼلْم كحى 

( ذ٘ي جلوطْسطحش α≤ 0.05 هكحٗدج   ّقظِرش جلٌطحتؽ قى ٌُحك فرّمح   جش ةٟلس ئقصحت٘س ػٌد ههطْٓ جلدجلس 

جلطدرٗس ذحلررٗ  ضؼزٓ لوطا٘رجش جلدرجسس جلكهحذ٘س ٟضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم فٖ هكحفظس ًحذلس ًكْ جسطخدجم 

( ّجًكرجف 1.72ّذله جلوطْسػ جلكهحذٖ   جلٌْع جٟؾطوحػٖ  ق٘ع ؾح ش لصحلف جلوؼلوحش ػلٔ جلوؼلو٘ي جليكْر

ّف٘وح ٗخص جلورقلس جلطؼل٘و٘س ؾح ش لصحلف جلورقلس جلطؼل٘و٘س جٛسحس٘س ػلٔ جلورقلس (   5.132هؼ٘حرٕ  

(  قهح ف٘وح ٗخص سٌْجش جلخدهس 5.127( ّجًٟكرجف جلوؼ٘حرٕ  1.72جلوطْسػ جلكهحذٖ  جلطؼل٘و٘س جلػحًْٗس ئ  ذله 

فطظِر جلٌطحتؽ قًَ ٟ ضْؾد فرّق فٖ جلوطْسطحش جلكهحذ٘س ًكْ جضؿحُحش جلوؼلو٘ي ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ   

ّؾِس ًظر هؼلوٖ جلؼلْم  كوح ّقظِرش جلٌطحتؽ قى هي قُن جلوؼْمحش جلطٖ ضكد هي جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  هي

ُٖ ػدم قصْل هؼلو٘ي جلؼلْم للطدرٗد جل٠سم لطْظ٘ف جسطرجض٘ؿ٘س جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم. ّفٖ 

ظْ  جلٌطحتؽ قّتص جلرحقػس ذعرّرز جُٟطوحم ذطْظ٘ف جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس هلرر جلؼلْم جلؼحهس هي مري 

  لك ذطعو٘ي  لك فٖ قُدجف هٌِحؼ جلؼلْم ّهطحذؼس جلوؼلو٘ي لطكل٘لِح.جلوإسهحش جلوهإّلس ػي ضأُ٘ي جلوؼلو٘ي  ّ

The Attitudes Of Science Teachers In The Nablus Governorate Towards Using 

Team Teaching In The Light Of  Some Variables And The Impediments of Using 

It From Their Point Of view 

Dr. Rajaa’ Swidan 

Al-istiqlal University 

ABSTRACT 

The present study aimed to know the attitudes of science teachers in the Nablus 

Governorate towards using team teaching in the light of some variables and to 

know  the most prominent impediments of using it  from the point of view of the 

teachers. The  population of the study consisted of  all the teachers of the  general 

science subject  who teach  the science curriculum for the basic and secondary 

stages in the Directorate of Education in the Nablus Governorate, and whose 

number is  (500) male and female teachers. The sample of the study was (172) 

male and female teachers  and this  formed (34%) of the population of the study. 

The sample was randomly chosen , whereby the study adopted the descriptive 

analytical methodology. The study adopted the questionnaire tool which consisted 

of (20) items which measure the attitudes of science teachers towards using team 

teaching. 
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The results of the study revealed that the attitudes of the science teachers towards 

using team teaching in the science curriculum  was neutral. The results showed that 

there are statistically significant differences at the significance level of ( a-0.05) 

among the arithmetic means of the attitudes of the science teachers in the Nablus 

Governorate towards using team teaching which are due to the variables of the 

study the social gender, whereby the differences were in favor of the female 

teachers over the male teachers . The arithmetic mean was (2.79) and the standard 

deviation was (0.249). Concerning  the teaching stage, the differences were in 

favor of the basic teaching stage over the secondary teaching stage, whereby the 

arithmetic mean was (2.76) and the standard deviation was ( (0.297).  As for the 

years of service, the results show that there are no differences in the arithmetic 

means  among the attitudes of the teachers towards using team teaching. The 

results also  showed that the  among the most important impediments of using team 

teaching  from the point of view of the teachers of science is  that some teachers do 

not receive the necessary training  to employ the strategy of team teaching  in 

teaching science.  In the light of the results, the researcher recommended the 

necessity of employing team teaching  for teaching the general science curriculum 

by the institutions which are responsible for rehabilitating teachers, and this is by 

including team teaching in the objectives of the science curriculum and following 

up on the teachers for achieving it. 

 

 

 خلفية الدراسة وأهميتها
٘حةٗي جلؼلن كحفس  قغرش فٖ كي ه٘حةٗي جلك٘حز  لِيج كحى لزجهح  ػلأ جلوإسهاحش ٗوِد ػصرًح جلكحلٖ غْرز فٖ ه

جلطرذْٗس جلؼوي ػلٔ ضِ٘ثس جلطحلد للط ٘ف هغ ُيٍ جلوطا٘رجش  ّجٝفحةز هي جلوؼرفس جلطٖ جرضرطص ذِح ّضْظ٘رِح 

رّرز قى ضهاِن لكي جلوو ٠ش جلطٖ ضْجؾِِح  ّقكدش جلؼدٗد هي جلوواحرٗغ جلطرذْٗاس فاٖ هلارر جلؼلاْم ػلأ ظا

 ُيٍ جلوٌحُؽ فٖ ضكل٘  قُدجف جلطرذ٘س.

جلوٌحُؽ جلطرذْٗس ذؼٌحترُح جلٌظر فٖ  ضن هي ه٠لِح ئػحةز ّٗور مطحع جلطؼل٘ن جلرلهطٌٖ٘ ذكركس ضطْر ضرذْٕ 

جلوخطلراس كحفاس  ّهٌِاح هٌِاحؼ جلؼلاْم ق٘اع ضعااوٌص جلخطاْغ جلؼرٗعاس لوٌِاحؼ جلؼلاْم للورقلاس جٛسحسا٘س فااٖ 

ظرّرز جلطرك٘ز ػلٔ جلدّر جلٌوػ للطحلد ػٌد جهط٘حر غرجتا  جلطادرٗس قّ جلْساحتي جلطؼل٘و٘اس  جلعرس جلارذ٘س 

ّ لك ذؿؼلَ جلؼٌصر جلرؼحل فٖ جلطدرٗس  ّقى ِٗ٘ة جلوؼلن ذ٘ثس جلطؼلن جلوٌحسرس  ّهح ٗلزم ليلك هي جسطواحرجش  

ى كحًاص ػول٘اس جلطؼلا٘ن ضركاز ّمد ضطْرش قسحل٘د جلطدرٗس هغ جلطلدم جلكحتاي فاٖ جلٌظرٗاحش جلطرذْٗاس  فرؼاد ق

ػلٔ ك٘ر٘س ضٌظ٘ن هػ٘رجش جلر٘ثس جلطؼل٘و٘س جلخحرؾ٘س قترف جُٟطواحم ذطِ٘ثاس جلوْجماف جلطؼل٘و٘اس  ًّط٘ؿاس للططاْر 

جلوؼرفٖ فٖ هاحةز جلؼلاْم جلؼحهاس ّهحتاس فاٖ جلؿْجًاد جلٌظرٗاس ّجلططر٘ل٘اس  فااى جلوكاحّٟش جلررةٗاس لطكها٘ي 

ك قتركص جلكحؾس هلكس ئلٔ ضطْٗر غرجت  ضدرٗس قدٗػس   جلوركز جلاْغٌٖ غرجت  ضدرٗهِح لن ضؼد كحف٘س  ليل

 (.1554للركع ّجلططْٗر جلطرذْٕ 

ّئى فلهرس ضدرٗس هحةز جلؼلْم جلؼحهس ضلْم ػلٔ ظرّرز جػطوحة جلوادر  قكػار هاي غرٗلاس ضادرٗس  ّجساطخدجم 

فِ٘اح  ّهاي ُايٍ جلطارق جلكدٗػاس جلطاٖ جلطرق جلطٖ ٗؼد فِ٘ح جلطحلد هكْر جلؼول٘س جلطؼل٘و٘س ّٗ ْى ةّرٍ فحػ٠  
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ضؿؼي جلطحلاد هكاْر جلؼول٘اس جلطؼلو٘اس ّجلطؼل٘و٘اس  ّضهاحػدٍ فاٖ هؼحلؿاس جلرارّق جلررةٗاس ذا٘ي جلطا٠خ غرٗلاس 

جلطدرٗس ذررٗ  هطؼحّى هي جلودرس٘ي  ق٘ع ٗطرحػي فرٗ  هي جلودرس٘ي هؼح  هاي ؾِاس ّهاغ غلراطِن هاي ؾِاس 

جلطلرس جلؼول٘س  ّٗوؿؼِن ػلأ جكطهاحخ جلوؼاحرف ّجلؼواي ذرحػل٘اس  قهرٓ  ُّيج جٛسلْخ ٗطْر هي جضؿحُحش 

ّذٌح  ػ٠محش هرٌ٘س ػلٔ جلػلس ّضكوي جلوهإّل٘س ظوي جلررٗ  جلْجقد. ٌُّح ٗهطٌد جلطادرٗس ذاحلررٗ  ئلأ ػادز 

 هرحةب ُّٖ:

ضٌظ٘ن هْظْػحش جلوٌِحؼ جلدرجسٖ هي قؾي ضكدٗد ةّر كي هدر  ّّجؾرَ فاٖ جلررٗا  جلوطؼاحّى هاي  -2

 درس٘ي.جلو

 جلووحركس هي جلودرس٘ي  ّٕ جلطخصصحش جلوخطلرس. -1

 ةػن كي هدر  لٚهر ف٘وح ٗلدهَ للطحلد ّئمٌحع جلطلرس ذأُو٘س ػوي جلررٗ . -4

 (.14: 1550ئظحفس ًلحغ هكدةز ئلٔ جلولرر هي مري كي هدر  ٗعرٖ جللْز ػلٔ جلولرر   هطحذ٘س   -3

جلصك٘كس للطادرٗس ّهحتاس فاٖ جلؼلاْم جلططر٘ل٘اس  ّلؼاي ئى جلطؼل٘ن ذررٗ  هطؼحّى هي جلودرس٘ي ٗو ي جلردجٗس 

 قُن جلو٘زجش جلرت٘هس للطدرٗس ذحلررٗ  جلوطؼحّى هي جلودرس٘ي ُٖ:

ضكهاا٘ي ًْػ٘ااس جلطؼلاا٘ن ّ لااك هااي كااْى قى ٌُحلااك فاارّق فرةٗااس ذاا٘ي جلودرساا٘ي ػااي ذؼعااِن جلاارؼط  -2

 لودرس٘ي.ّمدرجضِن هخطلرس ٌُّح ضطن ضاط٘س هْجمغ جلعؼف جلطٖ مد ٗؼحًٖ هٌِح ذؼط ج

 ضرحةل جلخررجش ذ٘ي قػعح  جلررٗ  جلوطؼحّى. -1

 جٝفحةز جللصْٓ هي ّمص جلدرس٘ي. -4

 كوح قى جلطدرٗس ذررٗ  هطؼحّى هي جلودرس٘ي ٗطن ّف  قًوْ ؾ٘ي  ُّوح:

ًوْ ؼ فرةٕ ضرضد فَ٘ جلؿوحػس ذكهاد هاح ٗلاْم ذاَ كاي فارة فِ٘اح هاي قػواحل ةجهاي جلررٗا   ٗاطن ف٘اَ  -2

 ٗ ْى جللحتد قػ٠ٍ غن ٗلَ٘ ذل٘س جلودرس٘ي  ّٕ جلخررز جٛمي. ضْسٗغ جلؼوي ػلٔ ُ٘ثس ُرم 

ًوااْ ؼ ؾوااحػٖ ٗااطن ف٘ااَ ضؼااحّى قفاارجة جلؿوحػااس كحفااس فااٖ جلررٗاا  جلوطؼااحّى  هإكاادج  قفعاال٘س جًٛوااْ ؼ  -1

ّ    جلوركااز  جلؿوااحػٖ جلاايٕ ٗااطن ف٘ااَ جلؼوااي ذاا٘ي قػعااح  جلررٗاا  جلوطؼااحّى هااي جلودرساا٘ي ذواا ي هطهااح

 (.1554لطرذْٕ  جلْغٌٖ للركع ّجلططْٗر ج

 يشكهت انذساست ٔأسئهتٓب:
ٗؼد جلطؼل٘ن ققد قُن ركحتز ضطْر جلوؿطوؼحش ّضلدهِح  ّذدًَّ ٗصرف جلوؿطواغ فاٖ  ٗاي جلوؿطوؼاحش  لايلك ًؿاد 

جلدّل جلوططْرز ضْلٖ جلطؼل٘ن قُو٘س ذحلاس  فطخصص لَ ه٘زجً٘حش ظخوس  ّضٌوة جلورجكز جلركػ٘س ّجلططْٗرٗس 

ذَ. ّ لك للٌاحػطِن قى جًٝهاحى جلواطؼلن ُاْ جلؼٌصار جٛسحساٖ فاٖ ضٌو٘اس جلوؿطوؼاحش. جلطٖ ضؼوي ػلٔ جلٌِْض 

ّذحلرغن هي جٝؾوحع ػلٔ قُو٘س جلطؼل٘ن ئٟ قى جل ػ٘ر هي جلدّل هحسجلص ضؼاحًٖ هاي هوا ٠ش كر٘ارز ضطوػاي فاٖ 

ٗ وااي ظااؼف جلطكصاا٘ي جلؼلوااٖ ّجًخرااحض ههااطْٓ جلدجفؼ٘ااس لاادٓ جلطاا٠خ ّهحتااس فااٖ هااحةز جلؼلااْم جلؼحهااس  ّ

 جُٟطوحم فٖ ُيج جلوٌِحؼ لوح لَ هي قغر كر٘ر فٖ جلططْر ّجلطلدم جلرورٕ.

ّضؼد هحةز جلؼلْم هي قكػر جلوْجة جلطٖ ٗطصؼد ٌّٗرر هٌِح جلط٠خ. ػلوح ذأى ضدًٖ جلطكص٘ي فٖ ضلك جلوحةز ُاْ 

ٖ ؾو٘اغ قًكاح  جلؼاحلن قهر ػحلوٖ ٟ ٗلطصر ػلٔ ةّلس ذؼٌِ٘ح  ّئًوح كػ٘رج هح ٗو ْ جلوؼلوْى ّقّل٘ح  جٛهاْر فا

( ّذٌااح  ػلاأ هااح ساار  1552( ّةرجسااس ػرااد    1523هااي هااحةز جلؼلااْم جلؼحهااس  كوااح ؾااح  فااٖ ةرجسااس ػواار  

 ضطلخص هو لس جلدرجسس فٖ جلهإجل جلرت٘س جٙضٖ:

يب اتزبْبث يعهًٙ انعهٕو فٙ يحبفظةت َةببهس َحةٕ اسةتخذاو انتةذسٚس بةبنفشٚك فةٙ ضةٕء بعةض انًتغٛةشاث 

 ؟ذايّ يٍ ٔرٓت َظشْىٔيعٕلبث استخ

 ّٗطررع ػي ُيج جلهإجل جٛسثلس جلررػ٘س جٙض٘س:

  ٗفٖ ضدر  هلرر جلؼلْم جلؼحهس؟  هح جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلرر 
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  ُااي ضخطلااف جضؿحُااحش هؼلوااٖ جلؼلااْم ًكااْ جسااطخدجم جلطاادرٗس ذااحلررٗ  فااٖ ضاادرٗس جلؼلااْم ذااحهط٠ف

 طوحػٖ  سٌْجش جلخدهس  جلورقلس جلطؼل٘و٘س(؟هطا٘رجش جلدرجسس   جلٌْع جٟؾ

 هح هؼْمحش جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  هي ّؾِس ًظر جلوؼلو٘ي؟ 

 فشضٛت انذساست:

( ذ٘ي جلوطْسطحش جلكهحذ٘س ٟضؿحُحش α≤ 0.05ٟ ضْؾد فرّق  جش ةٟلس ئقصحت٘س ػٌد ههطْٓ جلدٟلس  

هؼلوٖ جلؼلْم فٖ هكحفظس ًحذلس ًكْ جلطدرٗس ذحلررٗ  ضؼزٓ لوطا٘رجش   جلٌْع جٟؾطوحػٖ  سٌْجش جلخدهس  

 جلورقلس جلطؼل٘و٘س(. 

 أْذاف انذساست:

 ضكدٗد جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس هلرر جلؼلْم جلؼحهس. -2

ئلٔ هدٓ جهط٠ف جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلاْم ًكاْ جساطخدجم جلطادرٗس ذاحلررٗ  ذاحهط٠ق:   جلٌاْع  جلطؼرف -1

 جٟؾطوحػٖ  سٌْجش جلخدهس  جلورقلس جلطؼل٘و٘س(.

 جلطؼرف ئلٔ هؼْمحش جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  هي ّؾِس ًظر هؼلوٖ جلؼلْم. -4

 أًْٛت انذساست:

 جُٛو٘س جلٌظرٗس:

 ئٗصحل جلورحُ٘ن ّجلٌظرٗحش جلؼلو٘س للطحلد ذحلو ي جلوطلْخ. فحػل٘س غرق جلطدرٗس جلكدٗػس فٖ -2

 فحػل٘س جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضكه٘ي جٝةجرز جلصر٘س كولدهس  لطكه٘ي جلطكص٘ي. -1

 ملس جلدرجسحش جلؼرذ٘س جلطٖ ضٌحّلص جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  لوٌِؽ جلؼلْم جلؼحهس للورقلس جٛسحس٘س. -4

 فطف جلوؿحل لدرجسحش ػلو٘س هوحذِس. -3

 جُٛو٘س جلططر٘ل٘س :

ضهااِن غاارق جلطاادرٗس جلكدٗػااس فااٖ ضٌو٘ااس جلطكصاا٘ي جلؼلوااٖ لاادٓ جلطاا٠خ ّهحتااس فااٖ هٌِااحؼ جلؼلااْم   -2

 جلؼحهس. 

ضهِن غرق جلطدرٗس جلكدٗػس فٖ رفغ كرح ز جلوؼلو٘ي فٖ جسطخدجم جساطرجض٘ؿ٘حش هطٌْػاس ّفحػلاس ضادػن  -1

 ؾْجًد جلطؼلن جلوِحرٗس ّجلْؾدجً٘س.

 ضهِن فٖ ضعو٘ي جٟسطرجض٘ؿ٘حش جلكدٗػس فٖ ةل٘ي جلوؼلن هي مري هخططٖ جلررجهؽ.  -3

 حذٔد انذساست:

جلكدّة جلو حً٘س: ضن ضطر٘  جلدرجسس ػلٔ ػٌ٘س هي هؼلوٖ جلؼلْم فاٖ هادجر  جلطرذ٘اس ّجلطؼلا٘ن جلطحذؼاس لوكحفظاس 

 ًحذلس.

 .1522 -1527جلكدّة جلزهحً٘س: جلرصي جلدرجسٖ جلػحًٖ 

ْظْػ٘س: جل وف ػي جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلاْم ًكاْ جساطخدجم جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم  جلكدّة جلو

 ضرؼح لوطا٘رجش جلٌْع جٟؾطوحػٖ  ّسٌْجش جلخدهس  ّجلورقلس جلطؼل٘و٘س.

 يصطهحبث انذساست: 

 كودهي ئةجرٕ ٗهطخدم فٖ ضٌظ٘ن جلوْجماف جلطؼل٘و٘اس ظاوي 1552: تٌرَ سؼحةز   انتذسٚس ببنفشٚك )

( ذأًَ هادهي ضدرٗهاٖ قادٗع ٗو اي جساطخدجهَ فاٖ 1551ٌِؽ جلدرجسٖ  كوح ّضؼرفَ فحٗزٍ ػْض  جلو

هؿحل ضدرٗس جلوْجة جلدرجس٘س ِٗدف ئلٔ ضرحةل جٛف احر ّجلخرارجش ّجلوِاحرجش ّض حهلِاح ذا٘ي ػادة هاي 

وؼلوا٘ي  جلوؼلو٘ي ّجٝفحةز هي جلؼوي جلؿوحػٖ جلطؼحًّٖ فٖ ضكل٘  ًطاحتؽ ّفْجتاد ضؼل٘و٘اس للوطؼلوا٘ي ّجل

ّٗو ي قى ٗطن فٖ قكػر هي ًوػ  ّٗططلد ضخط٘طح  ّضٌظ٘وح  ؾ٘دج  ّضْسٗؼح  لٜةّجر ذ٘ي قػعاح  جلررٗا  

 ػلٔ قى ٗؼوي جلؿو٘غ فٖ ّقدز هطرجذطس ًكْ ضكل٘  جُٛدجف جلولصْةز.
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قًَ غرٗلس ٗطن فِ٘ح ض ل٘ف شخص٘ي قّ قكػر ذطدرٗس جلط٠خ   hanosh( 1552كوح ّٗؼرفَ ُحًْش  

 (41: 1553ٖ ّمص ّجقد ٛغرجض ضؼل٘و٘س   سؼ٘د ًرهِن ف

هي ٌُح ٗو ي ضؼرٗف جلطدرٗس ذحلررٗ  ئؾرجت٘ح  ذأًَ غرٗلس ضدرٗه٘س ضلْم ػلٔ قسح  ضؼحًّٖ ضواحركٖ 

ذ٘ي هؼلو٘ي قّ قكػر ػلٔ ههطْٓ جلطخط٘ػ ّجلطٌر٘ي ّجلطلْٗن ذِدف جلْتْل ئلأ ًطاحتؽ ضؼل٘و٘اس قهاد 

 جُٛدجف جلوكدةز ههرلح .

 ضؼرف ػلٔ قًِح ًزػحش ضإُي جلررة ل٠سطؿحذس ئلٔ جًوحغ سلْك٘س هكدةز ًكْ قشاخح  قّ  :االتزبْبث

 (.1554قف حر قّ قْجةظ قّ قّظحع قّ قش٘ح  هؼٌ٘س  ًوْجًٖ 

( ذْتارِح قًِاح جلهاوحش جلوطؼللاس ذحضؿحُاحش جلواخص ًكاْ جلوْظاْػحش قّ 2222ّػرفِح ػرٗعاَ  

تاارِح ػلاأ قًِااح هؿوْػااس هااي جسااطؿحذحش جلراارة ( ذ1551ْجلوهااحتي جٟؾطوحػ٘ااس  كوااح ػرفِااح كحهااي  

جٟسطدٟل٘س جلطٖ ضو ي هٌظْهس ةجهل٘س لدَٗ ضْظف هدٓ مرْلَ قّ رفعَ لوْظْع  ٕ تراس جًرؼحل٘اس 

 جؾطوحػ٘س.

ّػٌد ضؼرٗف جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم ًكْ جلطدرٗس ذحلررٗ  ّٗؼرف ػلٔ قًاَ هؿوْػاس هاي جلو ًْاحش 

ٖ ضطصي ذحسطؿحذس هؼلوٖ جلؼلْم   هي ق٘ع جللرْل قّ جلرفط( ًكْ جلوؼرف٘س ّجًٟرؼحل٘س ّجلهلْك٘س جلط

جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم جلؼحهس  ّٗطن م٘حسَ ئؾرجت٘اح فاٖ جلدرجساس جلكحل٘اس ذحلدرؾاس 

جلطٖ ٗكصي ػلِ٘ح جلوؼلن فٖ هل٘ح  جٟضؿحٍ ًكْ جساطخدجم جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم جلوؼاد 

 لِيج جلارض.

 ُن جلوؼلوْى جليٗي ضن ضأُ٘لِن ػلو٘ح  ّضرذْٗح  لطادرٗس هاْجة جلؼلاْم  جل ٘و٘اح   جلر٘زٗاح    عهًٕ انعهٕو:ي

جٛق٘ح   ػلاْم جٛرض( للورقلاس جٛسحسا٘س ّجلورقلاس جلػحًْٗاس  ّقحتال٘ي ػلأ شاِحةز جلر احلْرْٗ  

 ككد قةًٔ فٖ ئقدٓ جلطخصصحش جلؼلو٘سفٖ هدجر  هكحفظس ًحذلس فٖ فلهط٘ي .

 اسبث سببمت:انذس

   دساسةةت بٕكةةبدpugach 1995:)  ُاادفص جلدرجسااس جلطؼاارف ئلاأ قغاار جلطاادرٗس ذررٗاا  هطؼااحّى هااي

( 22جلدرجساس هاي   عُٛةتجلودرس٘ي فٖ ضكص٘ي جلطلرس ذط٘ة جلطؼلن هي غلرس جلصف جلخحهس  ض ًْص 

ؼاحّى هاي غحلرح  ّغحلرح  هي ذط٘ة جلطؼلن ّسػْج ذحلطهحّٕ ػلٔ هؿوْػط٘ي: ضؿرٗر٘اس ةرساص ذررٗا  هط

غ٠غااس هدرساا٘ي ّهؿوْػااس ظااحذطس ةرسااص ذواادر  ّجقااد  ّمااد قؾاارٕ للوؿوااْػط٘ي جهطرااحر ذطرٗلااس 

جلولحذ٠ش جلوخص٘س فٖ هْظْػٖ جلوٌحل جٟؾطوحػٖ لارفس جلصف  ّجلطكص٘ي جلدرجسٖ  ّماد ذٌ٘اص 

ي ًطااحتؽ جلدرجسااس ضلاادهح  هلكْظااح  لاادٓ ض٠ه٘ااي جلوؿوْػااس جلطؿرٗر٘ااس جلاايٗي ٗدرسااْى ذررٗاا  هطؼااحّى هاا

 جلودرس٘ي هلحرًس ذط٠ه٘ي جلوؿوْػس جلعحذطس جليٗي ضن ضدرٗهِن ذحلطرٗلس جٟػط٘حةٗس.

 دساسةت بهًٛةبص    blemarz 1999:)  ؾاح ش جلدرجساس جلطؼارف ئلأ قغار جلطؼلا٘ن ذررٗا  هطؼاحّى هاي

جلودرس٘ي فٖ جلطكص٘ي جٛكحةٗوٖ فٖ جلرٗحظ٘حش ػلٔ تر٘ي هي غلرس جلصف جلهاحذغ جهط٘ار ققادُوح 

ؿوْػس ضؿرٗر٘س ةرسص ذررٗ  هطؼحّى ه ْى هي هدرس٘ي  ّجٙهر هؿوْػس ظحذطس ةرسص ل٘ ْى ه

ذودر  ّجقد  غر  ػلٔ جلوؿوْػط٘ي جهطرحر ذؼدٕ  ّقظِرش ًطحتؽ جهطرحر  ش( قى ل٘س ٌُحلك فارق 

 ةجل ئقصحت٘ح ذ٘ي هؿوْػطٖ جلدرجسس  ق٘ع كحًص ًطحتؽ جلطكص٘ي هطلحرذس ؾدج ذ٘ي غلرس جلوؿوْػط٘ي.

 ش  دساست كٛهkayler 1999:)  ُدفص جلدرجسس جلطؼرف ئلأ قغار جلطادرٗس ذررٗا  هطؼاحّى فاٖ ئةرجك

غلرااس جلودرسااس جلْسااطٔ للاادّر جلاايٕ ٗلااْم ذااَ فرٗاا  هطؼااحّى هااي جلودرساا٘ي ّضكصاا٘ي جلطلرااس فااٖ 

جلرٗحظ٘حش  ّمد قؾرٗص ُيٍ جلدرجسس فٖ جلْٟٗحش جلوطكدز جٛهرٗ ٘س  ّض ًْص جلؼٌ٘س هي هؿوْػط٘ي: 

طس ةرسص ذحلطرٗلس جٟػط٘حةٗس  ّجٛهرٓ هؿوْػس ضؿرٗر٘س ةرسص ذررٗ  هطؼحّى هاي هؿوْػس ظحذ

جلودرس٘ي جسطارمص جلطؿرذس سٌس كحهلس  ّمد كحًص ًطحتؽ ُيٍ جلدرجسس لصحلف جلوؿوْػس جلطؿرٗر٘س فاٖ 

هؿحل جلطكص٘ي جلدرجساٖ  ّقى ضادرٗد جلودرسا٘ي ػلأ جلطادرٗس ذررٗا  هطؼاحّى هاي جلودرسا٘ي ّفار 



965 

 يزهت انبحج انعهًٗ فٗ انتشبٛت

 ربيعّ عٍٛ شًس   

 2018انعذد انتبسع عشش نسُت                                                                                 كهّٛ انبُبث      

ق جلط٠خ جلوؿوْػس جلطؿرٗر٘س  ّضإكد ُيٍ جلدرجسس جلدّر جل ر٘ر جليٕ ٗلْم ذَ جلودرسْى جلرر  لطرْ

 فٖ ت٘حغس قسس جلطدرٗس ّضٌر٘يُح ذررٗ  هطؼحّى.

    ُٕاادفص جلدرجسااس جلطؼاارف ئلاأ قغاار ضاادرٗس جل ٘و٘ااح  ذررٗاا  هطؼااحّى هااي  (:2001دساسةةت انشفةة

حشاار جٛسحسااٖ فااٖ جٛرةى  جهط٘اارش جلودرساا٘ي فااٖ جلطكصاا٘ي ّجٟضؿااحٍ جلؼلوااٖ لطاا٠خ جلصااف جلؼ

( هدرسا٘ي ّظاحذطس ذحلؼادة ًرهاَ 4( غحلرح ةرسْج ذررٗ  هطؼحّى هي  47هؿوْػطحى ضؿرٗر٘س ذْجمغ  

( قسرْػح   ضن ئػدجة جهطرحر ضكص٘لٖ ّضن جلطكل  هاي 24ةرسْج ذحلطرٗلس جلطلل٘دٗس  جسطارمص جلطؿرذس  

ش جلٌطااحتؽ ضرااْق جلوؿوْػااس جلطؿرٗر٘ااس ػلاأ تاادمس ّغرحضااَ ّقهااحخ جللااس جلطو٘٘زٗااس لرلرجضااَ. ّقظِاار

جلعحذطس فٖ جلطكص٘ي ّجٟضؿحُحش جلؼلو٘اس ذحٟساطخدجم هل٘اح  جٟضؿحُاحش جلؼلو٘اس جلوطرا  فاٖ جلر٘ثاس 

 جٛرةً٘س.

    ٙذؼٌااْجى ّجمااغ ضطر٘اا  جسااطرجض٘ؿ٘حش جلطاادرٗس هااي ّؾِااس ًظاار هؼلوااٖ ( : 2009دساسةةت انمةةبسح

لوؼرفاس ّجماغ فِان جلوؼلوا٘ي ُٛادجف ضطر٘ا  جساطرجض٘ؿ٘حش ّهورفٖ جللاس جًٝؿل٘زٗس  ُادفص جلدرجساس 

جلطاادرٗس هااي ّؾِااس ًظاار هؼلوااٖ ّهواارفٖ جللاااس جًٝؿل٘زٗااس  ئظااحفس لوؼرفااس ّجمااغ ضٌر٘ااي جلوؼلواا٘ي 

ٝؾرج جش ضطر٘  جسطرجض٘ؿ٘حش جلطدرٗس هي ّؾِس ًظر هؼلوٖ ّهورفٖ جللاس جًٝؿل٘زٗاس  ّقظِارش 

طر٘ا  جساطرجض٘ؿ٘حش جلطادرٗس قاحس ػلأ ةرؾاس هْجفلاس ػحل٘اس  جلٌطحتؽ قى ّجمغ فِن جلوؼلو٘ي ُٛدجف ض

ف٘وااح قااحس ّجمااغ ضٌر٘ااي جلوؼلواا٘ي ٝؾاارج جش ضطر٘اا  جسااطرجض٘ؿ٘حش جلطاادرٗس ةجهااي جلصااف ػلاأ ةرؾااس 

 هْجفلَ ػحل٘س.

   ًًٙٛذؼٌْجى قغر جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضكص٘ي غحلرحش جلصف جلػحًٖ جلػحًْٕ فٖ  (:2016دساست انت

ٗس  ُدفص جلدرجسس جلطؼرف ئلٔ قغر جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضكص٘ي غحلراحش جلصاف هلرر جل رحٗحش جللاْ

جلػحًٖ جلػحًْٕ فٖ هحةز جللاس جلؼرذ٘س ػٌد ههطْٗحش جلوؼرفس جلهطس   جلطيك٘ر جلرِن  جلططر٘ا   جلطرك٘اد  

واس جلطكل٘ي  جلطلْٗن( ّلطكل٘  قُدجف جلركع جسطخدهص جلرحقػاس جلواٌِؽ جلطؿرٗراٖ  ّضان ئػادجة ةل٘اي هؼل

جرشحةٗس ذَ شرـ ةرّ  جلْقدز قهد غرٗلاس جلطادرٗس ذاحلررٗ   ق٘اع ضرا٘ي ػادم ّؾاْة فارّق  جش 

ةٟلس ئقصحت٘س ذ٘ي جلوؿوْػط٘ي فٖ جٟهطرحر جلرؼدٕ  هوح ٗو٘ر ئلأ ػادم ضاأغ٘ر جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ 

 ضٌو٘س جلطكصا٘ي لطحلراحش جلصاف جلػاحًٖ جلػاحًْٕ  ّهلاص جلركاع لوؿوْػاس هاي جلطْتا٘حش قذرسُِاح

 ظرّرز رفد جلطدرٗس ذحٟسطرجض٘ؿ٘حش جلكدٗػس لططْٗر جلؼول٘س جلطؼلو٘س.

    ذؼٌااْجى قغاار جلطاادرٗس ذااحلررٗ  فااٖ ضٌو٘ااس جلورااحُ٘ن ّجلطر ٘اار جٟسااطدٟلٖ فااٖ (: 2016دساسةةت انسةةٛذ

جلؼلْم لدٓ ض٠ه٘ي جلصف جلػحلع جٝػدجةٕ جٛسُرٕ  ق٘ع تون ًوْ ؼ هلطارـ فاٖ جلؼلاْم ماحتن ػلأ 

ٗ  لطٌو٘اس جلوراحُ٘ن ّهِاحرجش جلطر ٘ار جٟساطدٟلٖ لادٓ ض٠ه٘اي جلصاف جلػحلاع جٝػادجةٕ جلطدرٗس ذاحلرر

جٛسُاارٕ  ّةرجسااس هاادٓ فحػل٘ااس جلٌوااْ ؼ جلطدرٗهااٖ جلولطاارـ فااٖ ضٌو٘ااس جلورااحُ٘ن ّهِااحرجش جلطر ٘اار 

جٟسااطدٟلٖ فااٖ جلؼلااْم لاادٓ جلط٠ه٘ااي  ئ  ؾاارٓ جسااطخدجم جسااطوحرز ضكل٘ااي هكطاآْ ٟسااطخرجؼ جلورااحُ٘ن 

عاااوٌس ذْقااادز جلطحماااس جلعاااْت٘س  ّضْتااالص جلدجساااس ئلااأ قى ٌُحلاااك قغااارج  ئٗؿحذ٘اااح  فاااٖ جساااطخدجم جلوط

 جٟسطرجضؿ٘حش جلكدٗػس فٖ جلطدرٗس هي قؾي ضٌو٘س جلورحُ٘ن ّجلطر ٘ر جٟسطدٟلٖ.

   قغاار جسااطخدجم جلطاادرٗس ذااحلررٗ  ػلاأ جلوهااطْٓ جلطكصاا٘لٖ جلوؼرفااٖ  ذؼٌااْجى (:2016دساسةةت سةةبنى

جلطؼحًّ٘اس لادٓ غا٠خ جلورقلاس جلؿحهؼ٘اس  ُادفص جلدرجساس ئلأ م٘اح  قغار جلطادرٗس ّضٌو٘س جٝضؿحُاحش 

ذحلررٗ  ػلٔ ههطْٓ جلطكص٘ي جلوؼرفٖ ّضٌو٘س جٟضؿحُاحش جلطؼحًّ٘اس لادٓ غا٠خ جلورقلاس جلؿحهؼ٘اس  

( غحلااد ّغحلرااس  ئ  غرلااص قةّجش جلدرجسااس ػلاأ جلؼٌ٘ااس ُّااٖ 225ّمااد ض ًْااص ػٌ٘ااس جلدرجسااس هااي  

لٖ جلوؼرفٖ  ّهل٘ح  جٟضؿحُحش جلطؼحًّ٘س  ّضْتلص جلدرجسس ئلٔ ّؾْة فارّق  جش جٟهطرحر جلطكص٘

ةٟلس ئقصحت٘س ذ٘ي هطْسطٖ ةرؾحش غ٠خ جلوؿواْػط٘ي جلطؿرٗر٘اس ّجلعاحذطس ل٠ضؿحُاحش جلطؼحًّ٘اس 

 ضؼزٓ للطدرٗس ذحلررٗ .
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 انتعمٛب عهٗ انذساسبث انسببمت:

س ّجٛؾٌر٘اس جلطاٖ ضٌحّلاص جلطادرٗس ذاحلررٗ  هاي هخطلاف ذؼد هرجؾؼس جلؼدٗاد هاي جلدرجساحش جلهاحذلس جلؼرذ٘ا

ؾْجًرَ ّهؿحٟضَ ٗطعف ذأًِح جضرلص ػلٔ ضْظ٘ف جلطدرٗس ذحلررٗ  ّهدٓ قُو٘طَ فٖ ضكل٘  جلطرْق جلؼلوٖ 

ّسٗحةز جلطكص٘ي  ّضر٘ي هي جلدرجسحش جلهحذلس قًَ ٟ ْٗؾد ٌُحك قذكحظ ضٌحّلص هْظْع جلطدرٗس ذحلررٗ  

م جلؼحهااس لاادٓ جلطلرااس فااٖ فلهااط٘ي ق٘ااع جلر٘ثااس ّجٝه حً٘ااحش جلوخطلرااس ػااي جلاادّل فااٖ ضاادرٗس هلاارر جلؼلااْ

ذحٝظحفس قى ٌُحلك جللل٘ي هاي جلدرجساحش جلطاٖ ركازش ذكػِاح ػلأ هاحةز  -فٖ قدّة ػلن جلرحقػس –جٛهرٓ 

ةز لدٓ جلؼلْم ُّٖ هي جلوْجة جٛسحس٘س جلطٖ ذكحؾس لرفدُح ذحٛسحل٘د ّجٟسطرجض٘ؿ٘حش جلكدٗػس لطكل٘  جٝفح

جلطلرس  للد جسطرحةز جلرحقػس هي ُيٍ جلدرجسحش هصْتح  فٖ هؿحل جٝغحر جلٌظرٕ  ّهلحرًس جلٌطحتؽ جلكحل٘س 

 للدرجسس ذٌطحتؽ جلدرجسحش جلهحذلس.

 إرشاءاث انذساست:

 هؿطوغ جلدرجسس ّػٌ٘طِح:

م للواارقلط٘ي ض ااْى هؿطوااغ جلدرجسااس هااي هؼلوااٖ هااحةز جلؼلااْم جلؼحهااس ؾو٘ؼااح  جلاايٗي ٗدرسااْى هٌِااحؼ جلؼلااْ

( هؼلواح  ّهؼلواس  055جٛسحس٘س ّجلػحًْٗس فٖ هدٗرٗس جلطرذ٘س ّجلطؼل٘ن فٖ هكحفظس ًحذلس  ّجلراحله ػادةُن   

( هؼلواح  ّهؼلواس  ُّاْ هاح ٗوا ي ًهارطَ 271(  ّماد ذلااص ػٌ٘اس جلدرجساس  1522 ّسجرز جلطرذ٘س ّجلطؼل٘ن 

ش جلؼٌ٘س ذأًِح ضدر  فٖ هدجر  هطواحذِس %( هي هؿطوغ جلدرجسس ضن جهط٘حرُح ذو ي ػوْجتٖ. ّضو٘ز43 

فٖ جٝه حً٘حش جلوحةٗس  ّهٌِحؼ هْقد هؼطود هي مري ّسجرز جلطرذ٘س ّجلطؼل٘ن سْج  ذحلٌهرس لوؼلوٖ جلورقلس 

جٛسحس٘س قّ جليٗي ٗدرسْى جلورقلس جلػحًْٗس. كوح ضطو٘ز جلؼٌ٘س ذحهط٠ف جلٌْع جٟؾطوحػٖ ّسٌْجش جلخدهس 

ؼل٘و٘س هوح ٗط٘ف ئؾرج  هلحرًحش ذ٘ي ُيٍ جلوطا٘رجش. جلؿادّل جلطاحلٖ ْٗظاف ضْسٗاغ جلطدرٗه٘س ّجلورقلس جلط

 ػٌ٘س جلدرجسس.

 ( 1انزذٔل   

 تٕصٚع أفشاد انعُٛت حسب يتغٛشاث انذساست

 انُسبت انعذد يتغٛشاث انذساست

 

 انُٕ  االرتًبعٙ

 %26 45 ركٕس

 %74 127 إَبث

 

 سُٕاث انخذيت

1-5 77 45% 

6-10 65 38% 

 %17 30 10أكخش يٍ 

 

انًشحهت 

 انتعهًٛٛت

 %58 101 انًشحهت األسبسٛت

 %42 70 انًشحهت انخبَٕٚت

جضرؼاص جلدرجساس جلواٌِؽ جلْتارٖ جلطكل٘لاٖ جلايٕ ِٗاطن ذدرجساس جلظاحُرز كواح ُاٖ هاي ها٠ل  يُٓزٛت انذساست:

جلْتف ّجلطكل٘ي. ّٗلْم جلركع جلْترٖ ذْتف هح ُْ كحتي ّضره٘رٍ  ُّْ ِٗطن ذطكدٗد جلظرّف ّجلؼ٠محش 

 جلطٖ ضْؾد ذ٘ي جلْمحتغ.

 أدٔاث انذساست:

ؾو٘اغ قفارجة ػٌ٘اس جلدرجساس  ق٘اع محهاص جلرحقػاس ذاػادجة ض ًْص قةجز جلدرجسس هي جسطرحًس ضن ضْسٗؼِاح ػلأ 

جٟسطرحًس فٖ ظْ  هررضِح ّذاحلرؾْع ئلأ جٛةخ جلطرذإْ ّجلدرجساحش جلهاحذلس جلوطؼللاس ذحٟضؿحُاحش ًكاْ 

( فلرز هلهوس ػلٔ ذؼدٗي هي ًاْع ل٘ ارش  جش جٝؾحذاحش 15جلطدرٗس ذحلررٗ   ّمد ض ًْص جٟسطرحًس هي  

 ز  هْجف   هكحٗد  غ٘ر هْجف   غ٘ر هْجف  ذودز.جلخوهس  ُّٖ: هْجف  ذود
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 صذق أداة انذساست:

ضن جلطكل  هي تدق قةجز جلدرجسس هي ق٘اع جلصا٘حغس جللاْٗاس ّجلْظاْـ ّجلواوْل٘س ّهٌحسارس جلرٌاد للؿاز  

جليٕ ٌٗطوٖ ئلَ٘ ّكحى  لك ذؼرض جلول٘ح  ذصْرضَ جّٛل٘س ػلٔ ػدة هي جلوك و٘ي هي هوارفٖ ّهؼلواٖ 

فااٖ ّسجرز جلطرذ٘ااس ّجلطؼلاا٘ن  ّػاادة هااي قػعااح  جلِ٘ثااس جلطدرٗهاا٘س فااٖ ؾحهؼااس جلٌؿااحـ هااي جلؼلااْم جلؼحهااس 

جلوخطص٘ي فٖ جلؼلْم  ّفٖ ظاْ  ررج  جلوك وا٘ي ّه٠قظاحضِن ّهلطرقاحضِن ػادلص ذؼاط جلرٌاْة ّقايف 

 ذؼعِح ّقظ٘رص ذٌْة ؾدٗدز  ّجػطررش ُيٍ جٝؾرج جش كحف٘س لصدق جٛةجز.

 حببث أداة انذساست: 

دٗد هي غارق قهاحخ غراحش جٛةجز فاٖ جٛةخ جلطرذإْ  ّفاٖ ُايٍ جلدرجساس ضان قهاحخ غراحش جٛةجز ٌُحك جلؼ

ذحسطخدجم هؼحهي جٟضهحق جلدجهلٖ ضرؼح  لوؼحةلس كرًّرحل قلرح ػلٔ ػٌ٘س هي هحرؼ ػٌ٘اس جلدرجساس ّماد ذلااص 

قّ جلل٘اح   ّماد  ( هؼلوح  ّهؼلواس. ق٘اع ؾارٓ هؼرفاس ماْز جٟرضراحغ ذا٘ي جلرلارجش فاٖ جٟهطراحر12جلؼٌ٘س  

( 5.71( كوح ذلاص م٘وس هؼحهي جلػراحش   5.25 – 5.45ضرّجقص هؼحه٠ش جلطو٘٘ز لرلرجش جٟسطرحًس ذ٘ي   

 ُّيٍ ةرؾس هٌحسرس ٛغرجض جلدرجسس جلكحل٘س.

 يعبنزت انًعطٛبث :

 (:1ضن ضصك٘ف جٛةجز ّئةهحلِح فٖ جلررًحهؽ جٝقصحتٖ قهد جلطْسٗغ جلوْظف فٖ جلؿدّل رمن  

 (2ذٔل  انز

 انذسربث انًعطبة نهتمذٚشاث حسب َٕ  انفمشاث

 انفمشاث انسبنبت انفمشاث انًٕربت انتمذٚش

 2 0 هْجف  ذودز

 1 3 هْجف 

 4 4 هكحٗد

 3 1 غ٘ر هْجف 

 0 2 غ٘ر هْجف  ذودز

ق٘ع ؾارٓ ضكدٗاد جضؿاحٍ جلوؼلوا٘ي ًكاْ جساطخدجم جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضادرٗس هلارر جلؼلاْم جلؼحهاس ّفلاح  

(  ّماد ضان جساطخدجم ُايج جلطلها٘ن ذؼاد 4ٝؾحذطِن ذخصْ  هل٘ح  جٟضؿحٍ كوح ُْ هوحر ئل٘اَ فاٖ جلؿادّل  

 جلرؾْع ئلٔ ػدة هي جلدرجسحش جلهحذلس.

 (3انزذٔل  

 تحذٚذ اتزبِ انًعهًٍٛ َحٕ استخذاو انتذسٚس ببنفشٚك فٙ تذسٚس يمشس انعهٕو انعبيت

 جلوطْسػ جلكهحذٖ ًْع جٟضؿحٍ

 فأػلٔ 4.2 هْؾد

 4 - 1.2 هكحٗد

 1.2قمي هي  سحلد

 

 انًعبنزت اإلحصبئٛت:

ّلٞؾحذس ػي قسثلس جلدرجسس جسطخدهص جلرحقػس جلوطْسطحش جلكهحذ٘س ّجًٟكرجفحش جلوؼ٘حرٗس ّجهطرحر "ش" 

لٞؾحذس ػي جلوطا٘ر جلػحًٖ هي هطا٘رجش جلدرجسس   جٟهط٠ف ضرؼح  للورقلس جلطؼل٘و٘س (  ّضن جسطخدجم ضكل٘اي 

 جلطرحٗي جٛقحةٕ لٞؾحذس ػي جٟهط٠ف ضرؼح  لهٌْجش جلخدهس.

 َتبئذ انذساست ٔيُبلشتٓب: 

 جلٌطحتؽ جلوطؼللس ذحٝؾحذس ػي جلطهحؤل جّٛل للدرجسس:
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 يب اتزبْبث يعهًٙ انعهٕو َحٕ استخذاو انتذسٚس ببنفشٚك فٙ تذسٚس يمشس انعهٕو انعبيت؟

جلكهحذ٘س ّجًٟكرجفحش جلوؼ٘حرٗس  ّضن ضكدٗاد ًاْع جٟضؿاحٍ  ّلٞؾحذس ػي ُيج جلهإجل ضن قهحخ جلوطْسطحش

 (3ل ي فلرز هي فلرجش جٟسطرحًس كوح ُْ هْظف فٖ جلؿدّل رمن  

 (4انزذٔل  

 انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت َٕٔ  االتزبِ نفمشاث االستببَت يشتبت تُبصنٛب  
رمن 

 جلرلرز

جلوطْسػ  جلرلرز

 جلكهحذٖ

جًٟكرجف 

 ؼ٘حرٕجلو

ًْع 

 جٟضؿحٍ

لي جسطخدم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗهاٖ لولارر جلؼلاْم جلؼحهاس  2

ًِٛااح ل٘هااص  جش قُو٘ااس ّجلاادل٘ي ُااْ ػاادم هطحذؼطِااح هااي مرااي 

 هورف جلطرذ٘س.

 هْؾد 5.240 4.72

  مرْل(

ٟ ٗكطااحؼ هلاارر جلؼلااْم ئلاأ جسااطخدجم جلطاادرٗس ذااحلررٗ  ًِٛااح  7

 ذو ي قسحسٖ.ضؼطود ػلٔ جٟسط وحفحش جلؼلو٘س 

 هْؾد 2.52 4.22

  مرْل(

 هْؾد 2.52 4.04 جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم هع٘ؼس للْمص 2

  مرْل(

ههإّل٘س ضدرٗس هلرر جلؼلْم ذاحلررٗ  ضلاغ ػلأ ػاحض  هؼلواٖ  22

 جلورقلس جٛسحس٘س هي جلطؼل٘ن فلػ.

 هْؾد 2.20 4.22

  مرْل(

لوؼلن جلؼلاْم ًلاي جلوؼرفاس جلوطؼللاس قشؼر قى جلوهإّل٘س جّٛلٔ  22

 ذحلوحةز جلؼلو٘س فلػ.

 هْؾد 2.22 4.24

  مرْل(

جلطدرٗس ذحسطخدجم جلررٗ  فٖ جلؼلْم ٗ ْى للطلرس جليٗي ٗؼاحًْى  3

 هي ضدًٖ جلطكص٘ي جلؼلوٖ فلػ.

 هْؾد 2.23 4.22

  مرْل(

ػوي ةّرجش ّهكحظرجش فٖ ك٘ر٘س ضْظ٘ف جلطادرٗس ذاحلررٗ   15

 جلؼلْم ٟ فحتدز هٌَ.فٖ ضدرٗس 

 هْؾد 2.23 4.25

  مرْل(

جلوِوااس جلرت٘هاا٘س للوؼلاان جلؼلااْم ُااٖ ضاادرٗس جلوكطاآْ ذواا لَ  4

جلوطلْخ قهح جلطدرٗس ذحلررٗ  فِٖ مد ضاٌؿف فاٖ ضادرٗس هاْجة 

 قهرٓ كحلرٗحظ٘حش.

 هكحٗد 2.52 4.54

ضْظ٘ااف جلطاادرٗس ذااحلررٗ  فااٖ قصااص جلؼلااْم تااؼد ًٛااَ  2

 هكْر هي فصْل جلدرجسس. ٗكطحؼ ئلٔ ّمص قغْل ل ي

 هكحٗد 2.57 1.22

قرٓ قى جلطؼرف ػلٔ ك٘ر٘س جلطدرٗس ذاحلررٗ  فاٖ جلؼلاْم ٗؿاد  1

 قى ْٗظغ كورغ للطْظ٘ف لوؼلن جلؼلْم.

 هكحٗد 2.22 1.27

ٟ ْٗؾد ّمص كحف  لدٓ هؼلن جلؼلْم لطْظ٘ف جلطدرٗس ذاحلررٗ   25

 فٖ قصص جلؼلْم.

 هكحٗد 2.12 1.74

جلاْسجرز قُاادجفح  لِااح ػ٠ماس ذحلطاادرٗس ذااحلررٗ  قرغاد قى ضعااغ  0

 فٖ ضدرٗس هلرر جلؼلْم.

 هكحٗد 2.52 1.05

فااٖ جلاحلااد ػٌاادٕ فِاان تااك٘ف فااٖ ك٘ر٘ااس جسااطخدجم جلطاادرٗس  23

 ذحلررٗ  فٖ قصص جلؼلْم .

 هكحٗد 5.222 1.44

ػلأ هؼلاان جلؼلااْم قى ٗكاادة ذؼااط جلكصااص لططر٘اا  جلطاادرٗس  21

 ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم.

 هكحٗد 5.203 1.44

قرٓ قى ػلٔ هؼلن جلؼلْم ههحػدز غلرطَ ػلٔ ضلراي جساطرجض٘ؿ٘س  27

 جلطدرٗس ذحلررٗ .

 هكحٗد 5.235 1.14

 هكحٗد 5.273 1.20سااْف قسااحػد غلرطااٖ فااٖ ضلرااي جسااطرجض٘ؿ٘س جلطاادرٗس ذااحلررٗ   20
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 قغٌح  قصص جلؼلْم.

جلطلراااس قػطلاااد قى لوؼلااان جلؼلاااْم ةّرج  هِواااح  فاااٖ ةػااان جضؿاااحٍ  22

 جٝٗؿحذٖ ًكْ جلطدرٗس ذحلررٗ .

 هكحٗد 5.727 1.52

ئظِااحر هؼلاان جلؼلااْم جُطوحهااَ ّقرااَ لللاارج ز ٗااإةٕ ئلاأ ضكهاا٘ي  2

 هْ٘ل جلطلرس ًكْ جلطدرٗس ذحلررٗ .

 سحلد 5.212 1.50

  رفط(

سأسطخدم جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضدرٗهاٖ لولارر جلؼلاْم جلؼحهاس  24

 ئ ج هح قض٘كص لٖ جلررتس ليلك.

 سحلد 5.272 2.22

  رفط(

هااي جلعاارّرٕ قى ٗ ااْى هؼلاان جلؼلااْم ػلاأ ّػااٖ ذحلورااحُ٘ن  22

 جلٌظرٗس لؼلو٘س جلطدرٗس ذحلررٗ .

 سحلد 5.247 2.22

  رفط(

 هكحٗد 2.554 1.74 جلوطْسػ جلؼحم

( " لي جسطخدم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗهٖ لولرر جلؼلْم 2ٗظِر هي جلؿدّل قػ٠ٍ قى جلرلرز رمن  

جلؼحهس ًِٛح ل٘هص  جش قُو٘س ّجلدل٘ي ُْ ػدم هطحذؼطِح هي مري هورف جلطرذ٘س"  قصلص ػلٔ قػلٔ 

(. 5.240(  ّجًكرجف هؼ٘حرٕ مدرٍ  4.72هطْسػ قهحذٖ فٖ جٟسطرحًس  ق٘ع ذله جلوطْسػ جلكهحذٖ  

ّى قٗس قُو٘س ٗؼد هكطْٓ جلؼرحرز هلرْٟ  ذو ي ػحل  لدٓ جلوؼلو٘ي. ُّيج ٗؼٌٖ قى هؼلوٖ جلؼلْم ٟ ٗر

لطدرٗس ذحلررٗ  ًظرج  لؼدم جُطوحم هورفٖ جلطرذ٘س ذوػي ُيٍ جٟسطرجض٘ؿ٘حش ذحلطدرٗس  ُّيج ٗؼ س ػدم 

( 7ئٗوحى هؼلوٖ جلؼلْم ّهورفٖ جلطرذ٘س ذأُو٘س جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم. ّؾح ش جلرلرز رمن  

ِح ضؼطود ػلٔ جٟسط وحفحش جلؼلو٘س ذو ي " ٟ ضكطحؼ هحةز جلؼلْم ئلٔ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  ًٛ

( ّجًكرجف هؼ٘حرٕ مدرٍ 4.22قسحسٖ"  فٖ جلورضرس جلػحً٘س هي ق٘ع قػلٔ هطْسػ قهحذٖ  ئ  ذله  

( " جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم 2(  قهح جلورضرس جلػحلػس فلد ؾح ش جلرلرز رمن  2.52 

 (.2.52ّجًكرجف هؼ٘حرٕ مدرٍ  ( 4.04هع٘ؼس للْمص"  ذوطْسػ قهحذٖ ذله  

( : " هاي جلعارّرٕ قى 22ّف٘وح ٗخص جلرلرجش جلطٖ قصلص ػلٔ قمي هطْسػ قهحذٖ فِٖ جلرلرز رمان  

ٗ اْى هؼلاان جلؼلاْم ػلاأ ّػاٖ ذحلورااحُ٘ن جلٌظرٗااس لؼلو٘اس جلطاادرٗس ذاحلررٗ " ؾااح ش ذوطْساػ قهااحذٖ ذلااه 

(:  "سأسااطخدم جلطاادرٗس 24رز رماان  (. ّؾااح ش جلرلاا5.247(  ّجًكاارجف هؼ٘ااحرٕ ذلاااص ًهاارطَ  2.22 

ذااحلررٗ  فااٖ ضدرٗهااٖ لولاارر جلؼلااْم جلؼحهااس ئ ج هااح قض٘كااص لااٖ جلررتااس لاايلك"  فااٖ جلورضرااس مرااي جٛه٘اارز 

 (.5.272(  ّجًكرجف هؼ٘حرٕ  2.22ذوطْسػ قهحذٖ ذله  

 ( ّكااحى2.554(  ّذلااه جًٟكاارجف جلوؼ٘ااحرٕ  1.74ّف٘وااح ٗخااص جلول٘ااح  ك ااي ذلااه جلوطْسااػ جلكهااحذٖ  

جضؿحٍ جلوؼلو٘ي ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس هلرر جلؼلْم هكحٗادج . ّٗو اي ضرها٘ر ُايٍ جلٌطاحتؽ 

ًْج ذؼد جضؿحُحش هْؾرس ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلاْم   َْ ذأى هؼلوٖ جلؼلْم جلؼحهس لن ٗ 

يج جلٌااْع هااي جٟسااطرجض٘ؿ٘حش قّ ّقًِاان هااح سجلااْج ٗإهٌااْى ذؼاادم ؾاادّٓ ضْظ٘ااف جلطاادرٗس ذااحلررٗ  ّهػااي ُاا

قسحل٘د جلطؼلن فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم ػلأ جلارغن هاي قُو٘طِاح جل ر٘ارز ّجلرؼحلاس  كواح قًِان هاح سجلاْج ٗارّى قى 

 جلؼلْم ّضدرٗهِح ضؼطود ذو ي قسح  ػلٔ جًٛوطس جلؼلو٘س ّجلطؿرٗد.

جلخدهااس ػلاأ ضْظ٘ااف كوااح ّٗو ااي ضرهاا٘ر  لااك قى هؼلوااٖ جلؼلااْم لاان ٗكصاالْج ػلاأ جلطاادرٗد جلاا٠سم مرااي 

جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم  ّػدم ّؾْة قُدجف ّجظكس ّهكدةز فٖ هٌاحُؽ جلؼلاْم ػاي ظارّرز 

جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم  ّذحلطاحلٖ لان ِٗاطن جلوؼلان ذِاح ّلان ٗطحذؼِاح جلووارف  ّٗو اي 

جُطواحهِن ذططر٘ا  جساطرجض٘ؿ٘حش ضؼل٘و٘اس  ضره٘ر  لك ذأى جلوؼلو٘ي هِطوْى ذطاط٘س هكطْٓ جلوٌِؽ قكػر هي

 ؾدٗدز قّ قسحل٘د ضدرٗه٘س ضر٘د جلطلرس ّضرجػٖ جلررّق فٖ جلطؼلن لدٓ جلطلرس.

 انُتبئذ انًتعهمت ببنسؤال انخبَٙ:

ْم تختهف اتزبْبث يعهًٙ انعهٕو َحٕ استخذاو انتذسٚس ببنفشٚك فٙ تذسٚس انعهةٕو بةئالتالف يتغٛةشاث 

 ٙ، سُٕاث انخذيت، انًشحهت انتعهًٛٛت(؟انذساست   انُٕ  االرتًبع
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لٞؾحذس ػي جلهإجل ضن ضلهن جٝؾحذس ئلأ مهاو٘ي  جللهان جّٛل ضان ف٘اَ ةهاؽ ًطاحتؽ هطا٘ارٗي ُّاٖ:   جلٌاْع 

جٟؾطوحػٖ: " كر قّ قًػٔ"  ّجلورقلس جلطؼل٘و٘اس: " جلورقلاس جٛسحسا٘س قّ جلورقلاس جلػحًْٗاس" ( فاٖ ؾادّل 

هطراحر جٝقصاحتٖ جلوهاطخدم لطؼارف قغرُاح ُّاْ جهطراحر " ش " للؼٌ٘طا٘ي ّجقد ذهرد ضوحذِِح فاٖ ًاْع جٟ

جلوهطللط٘ي. قهح جللهن جلػحًٖ هي جٝؾحذس فطٌحّل جلوطا٘ر جلوطؼل  ذهاٌْجش جلخدهاس ق٘اع ضان ضكل٘لاَ ذحساطخدجم 

 جلطرحٗي جٛقحةٕ للطؼرف ػلٔ قغر جلوطا٘ر فٖ جٝؾحذس.

 

 :أٔال : انُٕ  االرتًبعٙ / انًشحهت انتعهًٛٛت

لوؼرفس جهط٠ف جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس هلارر جلؼلاْم ذاحهط٠ف 

جلٌْع جٟؾطوحػٖ للوؼلن  ّجلورقلس جلطؼل٘و٘س جلطٖ ٗدر  فِ٘ح  قهرص جلوطْساطحش جلكهاحذ٘س ّجًٟكرجفاحش 

ساكد ػٌ٘اس ػواْجت٘س هاي جلوؼ٘حرٗس ّغر  جهطراحر "ش" للؼٌ٘طا٘ي  ّذخصاْ  هطا٘ار جلٌاْع جٟؾطواحػٖ 

جلوؼلوحش ضهحّٕ ػدة جلؼٌ٘س للوؼلو٘ي جليكْر  ّ لك هي قؾي ػادم ضاأغ٘ر جلٌط٘ؿاس ػلأ جهطراحر "ش" ّ لاك 

كْى ػدة جلوؼلوحش قكرر ذعؼر٘ي هي ػدة جلوؼلو٘ي  قهح فٖ ذحمٖ جلوطا٘رجش فؼْهي هؼحهلس جلؼٌ٘س كوح ُٖ 

 ةّى هرط ػدة جلؼٌ٘س.

 (5انزذٔل  

ت ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت َٔتبئذ االتببس "ث" نهفشٔق بٍٛ انًتٕسطبث انحسببٛت انًتٕسطبث انحسببٛ

التزبْبث انًعهًٍٛ َحٕ استخذاو انتذسٚس ببنفشٚك فٙ تذسٚس انعهٕو تبعب  نًتغٛشاث انُٕ  االرتًبعٙ 

 ٔانًشحهت انتعهًٛٛت.

يستٕٖ  انًتغٛش

 انًتغٛش

انًتٕسط  انعذد

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

دسرت  لًٛت "ث"

 انحشٚت

 يستٕٖ انذالنت

≤ 0.05 ةجل ػٌد  27 1.53 5.402 1.22 30  كر انزُس

α) ٔ5.132 1.72 30 قًػ 

انًشحهت 

 انتعهًٛٛت

 غ٘ر ةجل 275 2.02 5.127 1.72 252 قسحسٖ

 5.422 1.22 72 غحًْٕ

( قى جلوطْسػ جلكهحذٖ ٟضؿحٍ جلوؼلوحش كحى قػلٔ هي جلوطْسػ جلكهاحذٖ ٟضؿاحٍ 0ٗطر٘ي هي جلؿدّل رمن  

جلوؼلواا٘ي ًكااْ جسااطخدجم جلطاادرٗس ذااحلررٗ  فااٖ ضاادرٗس جلؼلااْم  ق٘ااع ذلااه جلوطْسااػ جلكهااحذٖ للوؼلوااحش   

( ذاحًكرجف 1.22ر  (  ف٘وح ذله جلوطْساػ جلكهاحذٖ للوؼلوا٘ي جلايك5.132ْ( ذحًكرجف هؼ٘حرٕ ذله  1.72

( α≤ 0.05 (  ُّاايج جلراارق فااٖ جلوطهااطحش جلكهااحذ٘س ةٟلااس ئقصااحت٘س ػٌااد ههااطْٓ 5.402هؼ٘ااحرٕ ذلااه  

لصااحلف جلوؼلوااحش  ّذحلطااحلٖ ٗااطن رفااط جلررظاا٘س جلصااررٗس ّجلطااٖ ًصااص: " ٟ ْٗؾااد فاارّق  جش ةٟلااس 

كْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ئقصحت٘س ذ٘ي هؼلوٖ جلؼلْم ضرؼح  لوطا٘ر جلٌْع جٟؾطوحػٖ فٖ جضؿحُحضِن ً

ضدرٗس جلؼلْم"  ّضلري جلررظ٘س جلردٗلس  ُّيج ٗؼٌٖ قى جضؿحُحش جلوؼلوحش ًكْ جسطخدجم جلطادرٗس ذاحلررٗ  

فااٖ ضاادرٗس جلؼلااْم قفعااي هااي جضؿحُااحش جلوؼلواا٘ي جلاايكْر  ّضؼاازّ جلرحقػااس  لااك ذحُٟطوااحم جلْجظااف لاادٓ 

 جلطدرٗس ذحلررٗ  قغٌح  ضدرٗس جلؼلْم. جلوؼلوحش فٖ ضٌْٗغ قسحل٘د جلطدرٗس ّهي ظوٌِح

ّف٘وح ٗخص هطا٘ر جلدرجسس جلورقلس جلطؼل٘و٘س لان ضطْتاي جلدرجساس ئلأ ّؾاْة فارّق  جش ةٟلاس ئقصاحت٘س 

فٖ جلوطْساطحش جلكهاحذ٘س ٟضؿحُاحش جلوؼلوا٘ي ًكاْ جساطخدجم جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم ضؼازٓ 

ضؼلا٘ن قسحساٖ قّ غاحًْٕ (  ئ  ٠ٗقاع هاي جلؿادّل جلهاحذ  قًاَ  للورقلس جلدرجسا٘س جلطاٖ ٗادر  ذِاح جلوؼلان  

ذااحلرغن هااي جهااط٠ف جلوطْسااطحش جلكهااحذ٘س ذٌِ٘وااح ٟ ضْؾااد ةٟلااس ئقصااحت٘س  ُّاايج ٗؼٌااٖ مرااْل جلررظاا٘س 

جلصررٗس ّجلطٖ ًصص ػلٔ : ٟ ْٗؾاد فارّق  ّ ةٟلاس جقصاحت٘س ذا٘ي هؼلواٖ جلؼلاْم ضرؼاح  لوطا٘ار جلورقلاس 

 ِن ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم.جلطؼل٘و٘س فٖ جضؿحُحض



974 

 يزهت انبحج انعهًٗ فٗ انتشبٛت

 ربيعّ عٍٛ شًس   

 2018انعذد انتبسع عشش نسُت                                                                                 كهّٛ انبُبث      

ّٗو ي ضره٘ر ُيٍ جلٌط٘ؿس ذأى جلوٌحُؽ جلدرجس٘س فٖ جلؼلْم فٖ كلطح جلوارقلط٘ي جٛسحسا٘س ّجلػحًْٗاس ٟ ضوا٘ر 

فااٖ قُاادجفِح ئلاأ ظاارّرز ضْظ٘ااف جلطاادرٗس ذااحلررٗ  فااٖ جلؼلااْم  قّ كاايلك لؼاادم مٌحػااس جلوؼلواا٘ي فااٖ كلطااح 

جساطخدجم جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم  قّ ٛى جلووارف٘ي جلطرذاْٗ٘ي لان ٗإكادّج جلورقلط٘ي ذأُو٘اس 

قُو٘س جلطدرٗس ذحلررٗ  ّظرّرز ضرؼ٘لِح فٖ جلطدرٗس فاٖ قغٌاح  سٗاحرضِن للوؼلوا٘ي  ّهاح قكاد ُايج جلطرها٘ر 

 لاي جساطخدم جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضدرٗهااٖ ( ّجلطاٖ ًصااص: "2جلخاح  ذحلووارف٘ي قصاْل جلرلارز رمان  

لولرر جلؼلْم جلؼحهس ًِٛح ل٘هص  جش قُو٘س ّجلدل٘ي ُْ ػدم هطحذؼطِح هي مري هورف جلطرذ٘س"  ػلأ قػلأ 

هطْسػ قهحذٖ ذ٘ي فلرجش جٟسطرحًس  ٌُّاح ضؿادر جٝشاحرز ئلأ قى ضْظ٘اف جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضادرٗس 

لورقلاس جٛسحسا٘س ذوا ي جلؼلْم ٌٗراٖ قى ٗ اْى  ج قّلْٗاس فاٖ هرقلاس جلطؼلا٘ن جلػاحًْٕ ذوا ي هاح  ّفاٖ ج

ػحم  كْى قى ُيٍ جلورقلس ضهر  جلورقلس جلؿحهؼ٘س جلطٖ ٗؼطود فِ٘ح جلطحلد ًْػح  هاح جلررٗا  ذحلطادرٗس فاٖ 

 ذؼط جلوْجة  ّذحلطحلٖ هي جلوِن ضدرٗرِن ػلٔ  لك فٖ هرقلس جلطؼل٘ن جلػحًْٕ.

 

 حبَٛب : سُٕاث انخذيت:

دجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم ذحهط٠ف سٌْجش لوؼرفس جهط٠ف جضؿحُحش هؼلوٖ جلؼلْم ًكْ جسطخ

جلخدهااس  ضاان قهااحخ جلوطْسااطحش جلكهااحذ٘س ّجًٟكرجفااحش جلوؼ٘حرٗااس ل ااي ههااطْٓ هااي ههااطْٗحش سااٌْجش 

 جلخدهس.

 (6انزذٔل  

انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت التزبْبث انًعهًٍٛ َحٕ استخذاو انتذسٚس ببنفشٚك فٙ 

 تبعب  نسُٕاث انخذيتتذسٚس انعهٕو 

انًتٕسط  انعذد يستٕٖ انًتغٛش انًتغٛش

 انحسببٙ

 االَحشاف انًعٛبس٘

 5.435 1.75 77 0 - 2 سُٕاث انخذيت

2 - 25 20 1.72 5.120 

 5.457 1.77 45 25قػلٔ هي 

( ضلاحرخ جلوطْساطحش جلكهاحذ٘س ٟضؿحُاحش جلوؼلوا٘ي هاي  ّٕ ههاطْٓ ساٌْجش ٠ٗ2قع هي جلؿدّل رمان  

سٌْجش(  25(  ّسٌْجش جلخدهس   قػلٔ هي 1.72( سٌْجش ق٘ع ذله جلوطْسػ جلكهحذٖ  25 – 2جلخدهس  

(  هلحرًاس ذحلوطْساػ جلكهاحذٖ ٟضؿحُاحش هؼلواٖ جلؼلاْم  ّٕ ساٌْجش 1.77ق٘ع ذله جلوطْسػ جلكهاحذٖ  

فٖ هطْسطحش  ( سٌْجش ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم. ّلوؼرفس جلررّق0- 2جلخدهس   

جلكهحذ٘س ّهح ئ ج كحًص لِح ةٟلس ئقصحت٘س  جسطخدهص جلرحقػس ضكل٘اي جلطراحٗي جٛقاحةٕ كواح ُاْ هْظاف فاٖ 

 جلؿدّل جٙضٖ:

 

 (7انزذٔل  

تحهٛم انتببٍٚ األحبد٘ نهًتٕسطبث انحسببٛت التزبْبث يعهًٙ انعهٕو َحٕ استخذاو انتذسٚس ببنفشٚك 

 تبعب  نًتغٛش سُٕاث انخذيت

يصةةةةةةةةةةةةةةةةذس  انًزبل

 انتببٍٚ

يزًةةةةةةةةةةةةةٕ  

 انًشبعبث

دسرةةةةةةةةةةةةةةبث 

 انحشٚت

يتٕسةةةةةةةةةةةةةط 

 انًشبعبث

انذالنةةةةةةةةةةةةةةةةت  لًٛت "ف"

 اإلحصبئٛت

 

سةةةةةةةةةةةةةةُٕاث 

 انخذيت

ذااااااااااااااااااااااا٘ي 

 جلوؿوْػحش

5.202 1  

 724.7 

233.1 

 

5.232 

 

غ٘ااااااااااار ةجل 

 222 20.207ةجهاااااااااااااااااااي  جقصحت٘ح
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 جلوؿوْػحش

جلوؿوااااااااااْع 

 جل لٖ

22.222 272 

 جش ةٟلاس ئقصاحت٘س ذا٘ي جلوطْساطحش جلكهاحذ٘س ٟضؿحُاحش  ٠ٗقع هاي جلؿادّل جلهاحذ  ػادم ّؾاْة فارّق

هؼلوٖ جلؼلْم ًكْ جسطخدجم جلطدرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم ضرؼاح  لوطا٘ار ساٌْجش جلخدهاس  ٌُّاح ضلراي 

جلررظ٘س جلصررٗس " ٟ ضْؾد فرّق  جش ةٟلس جقصحت٘س ذا٘ي جلوؼلوا٘ي  ّٕ ساٌْجش جلخدهاس جلوخطلراس ئلأ 

ْظ٘اف قّ جساطخدجم جلررٗا  فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم  قّ ضْؾِ٘احش هوارفٖ جلطرذ٘اس لواحةز قًَ ٟ ْٗؾد ظرّرز ض

جلؼلْم  ّذحلطحلٖ ٟ ْٗظرِح جلوؼلوْى  ّ سٌْجش جلخدهس جلطْٗلاس ّٟ  ّ ساٌْجش جلخدهاس جلوطْساطس ّٟ  ّ 

سااٌْجش جلخدهااس جللصاا٘رز. ّضؼاازّ جلرحقػااس  لااك لؼااادم ضعااوي ةل٘ااي جلوؼلاان لعاارّرز جسااطخدجم قساااحل٘د 

جض٘ؿ٘حش قدٗػس هي قؾي ضطاْٗر جلطادرٗس  ئظاحفس لؼادم هطحذؼاس هوارفٖ جلطرذ٘اس للططاْر جلؼلواٖ فاٖ ّجسطر

جلْسااحتي جلطدرٗهاا٘س ّجسااطرجض٘ؿ٘حضِح ّظاارّرز قااع جلوؼلواا٘ي ػلاأ جسااطخدجهِح  هااي ٌُااح ضاارٓ جلرحقػااس قى 

٘لِاح  ّقى ٌُحلك ظرّرز هلكس لوطحذؼس جلْسحتي جلكدٗػاس فاٖ جلطادرٗس ّجلؼواي ػلأ ضواؿ٘غ جلوؼلوا٘ي لططر

ضطكوااي جلطرذ٘ااس ّجلطؼلاا٘ن ههااإّل٘س ئػاادجة جلوؼلواا٘ي ّضااأُ٘لِن هااي قؾااي جسااطخدجم جٟسااطرجض٘ؿ٘حش جلكدٗػااس 

 كاسطرجض٘ؿ٘س جلطدرٗس ذحلررٗ .

 

 ٔنإلرببت عٍ انسؤال انخبنج انز٘ ُٚص:

 يب يعٕلبث استخذاو انتذسٚس ببنفشٚك يٍ ٔرٓت َظش انًعهًٍٛ؟

س ّجلرلرجش جلطٖ ضٌحّلص ضكل٘ي جلوؼْماحش جلطادرٗس ذاحلررٗ  هاي ّؾِاس هي ه٠ل ًطحتؽ ضكل٘ي قسثلس جلدرجس

 ًظر جلوؼلو٘ي فاًَ ٗو ي جلطْتي ئلٔ قذرس جلوؼْمحش ُّٖ:

 ػدم قصْل هؼلو٘ي جلؼلْم للطدرٗد جل٠سم لطْظ٘ف جسطرجض٘ؿ٘س جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم. -2

جساطخدجم جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ  ػدم ّؾاْة قُادجف ّجظاكس ّهكادةز فاٖ هٌاحُؽ جلؼلاْم ػاي ظارّرز -1

 ضدرٗس جلؼلْم  ّذحلطحلٖ لن ِٗطن جلوؼلن ذِح ّلن ٗطحذؼِح جلوورف.

جلوؼلوْى هِطوْى ذطاط٘س هكطْٓ جلوٌِؽ قكػار هاي جُطواحهِن ذططر٘ا  جساطرجض٘ؿ٘حش قّ قساحل٘د ضكلا   -4

 جلوٌرؼَ للطلرس ّضر٘د جلطلرس جليٗي ٗؼحًْى هي ضدًٖ جلطكص٘ي جلؼلوٖ.

 ػدم ضْفر ّمص كحف  فٖ جلكصس جلطؼل٘و٘س لططر٘  هػي ُيٍ جٟسطرجض٘ؿ٘حش ّجٛسحل٘د جلطدرٗه٘س .  -3

 تٕصٛبث انذساست:

 ّذٌح   ػلٔ جلٌطحتؽ جلهحذلس جلطٖ ضْتلص ئلِ٘ح جلدرجسس ضْتٖ جلرحقػس ذوح ٗلٖ:

ّّسجرز ظرّرز جُٟطوحم ذطْظ٘ف جلطادرٗس ذاحلررٗ  فاٖ ضادرٗس جلؼلاْم هاي هإسهاحش ئػادجة جلوؼلان  -2

 جلطرذ٘س ّجلطؼل٘ن ّ لك ذطعو٘ي  لك فٖ قُدجف هٌحُؽ جلؼلْم ّهطحذؼس جلوؼلو٘ي لطكل٘لِح.

 ئمحهس ّرش ػوي ّةّرجش ضدرٗر٘س للوؼل٘وي قْل ك٘ر٘س جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم. -1

جلطادرٗس  هطحذؼس هورفٖ هاْجة جلؼلاْم جلوخطلراس للوؼلوا٘ي فاٖ قغٌاح  جلطادرٗس ّضواؿ٘ؼِن ػلأ ضْظ٘اف -4

 ذحلررٗ  فٖ ػول٘س جلطدرٗس.

جلل٘حم ذدرجسحش ههك٘س ّّتر٘س ضؼٌٔ ذطْظ٘ف جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضدرٗس جلؼلْم ّضوخ٘ص ػزّف  -3

 جلوؼلو٘ي ػي جسطخدجهِح  قّ ةرجسس ٛغر ئقدٓ جسطرجض٘ؿ٘حش جلطدرٗس ذحلررٗ  ػلٔ جلؼول٘س جلطؼل٘و٘س.

 

 انًشارع

   ٖقغاار جلطاادرٗس ذااحلررٗ  فااٖ ضكصاا٘ي غحلرااحش جلصااف جلػااحًٖ جلػااحًْٕ فااٖ هلاارر جل رحٗااحش 1522جلطو٘واا" :)

 . https://platform.almanhal.comجللاْٗس"  هْمغ جلوٌِي  جلرجذػ جٟل طرًّٖ 

https://platform.almanhal.com/
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    فلهط٘ي.حٕل يؤششاث اإلبذا  فٙ فهسطٍٛدساست (: 1522جلؿِحس جلوركزٕ جلرلهطٌٖ٘ لٞقصح   

   أحش انتذسٚس بفشٚك يتعبٌٔ يٍ انًذسسٍٛ فٙ تحصةٛم لهبةت انًشحهةت األسبسةٛت  (:1552هحلد كحٗد جلرفْع

   رسحلس هحؾهط٘ر غ٘ر هٌوْرز  ؾحهؼس ذادجة.فٙ انعهٕو

    جلؼلاْم لادٓ ض٠ه٘اي جلصاف قغر جلطدرٗس ذحلررٗ  فٖ ضٌو٘س جلورحُ٘ن ّجلطر ٘ر جٟسطدٟلٖ فا: "(1522جله٘د ٖ

   https://platform.almanhal.comجلػحلع جٝػدجةٕ جٛسُرٕ"  هْمغ جلوٌِي  جلرجذػ جٟل طرًّٖ 

   َْٕشةةشة حةةٕل يسةةتٕٖ لداء لهبةةت االسدٌ فةةٙ انذساسةةت (: "1554جلوركااز جلااْغٌٖ للركااع ّجلططااْٗر جلطرذاا

 (.22"  سلهلس هٌوْرجش جلوركز جلؼدة  نهعهٕو ٔانشٚبضٛبثانذٔنٛت 

   قغر جسطخدجم جلطدرٗس ذحلررٗ  ػلٔ جلوهطْٓ جلطكص٘لٖ جلوؼرفٖ ّضٌو٘س جٝضؿحُحش جلطؼحًّ٘اس " (:1522سحلن

لاااااااااااااادٓ غاااااااااااااا٠خ جلورقلااااااااااااااس جلؿحهؼ٘ااااااااااااااس"  هْمااااااااااااااغ جلوٌِااااااااااااااي  جلاااااااااااااارجذػ جٟل طرًّااااااااااااااٖ 

https://platform.almanhal.com/Reader/ . 

   ةجر جلر ر جلؼرذٖ  جللحُرز  هصر.انمٛبس ٔانتمٕٚى انتشبٕ٘ ٔانُفسٙ(: 1551ت٠ـ جذْ ػ٠م   

   ةجر جلر اار جلؼرذااٖ للٌواار ّجلطْسٗااغ  أسةةس عهةةى انةةُفس انتشبةةٕ٘(: 1555ػرااد جلاارقوي مطااحهٖ ّرهاارّى  

 ػوحى  جٟرةى.

   جساااااطرجض٘ؿ٘حش جلطؼلااااا٘ن جلوطلدهاااااس"  هْماااااغ جلوٌِاااااي  جلااااارجذػ جٟل طرًّاااااٖ 1525ػردجلكو٘اااااد شاااااحُ٘ي" :)

https://platform.almanhal.com . 

   ًٖهٌوْرجش ؾحهؼس جلوْتي  هدٗرٗس جل طد للطرحػس ّجلٌوار  انًستحذحبث انتشبٕٚت(: 2222هْف  جلكودج  

 جلؼرجق.
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