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 انخالصخ

 يٟي جسظيي١ً ِييجظر بٌد ؽب ١يية ٚج١ّٕيية ِٙييجؼر ؼقيُي  بٌشييىٍٟبٌّييٕ ُ بقيياؽبج١د١ة  ة بثييؽ٠ؽِيٟي ٘ييػب بٌإسييم رٌيٝي ِ ؽ يي   
و ٚؾعييي  عٍيٝي ِدّيييٛعا١ٓ 68ع١ٕييية بٌعؼبقيية ِييٓي   جأٌفيي , بٌطؽ٠طيية ٌيييعٜ ؽيي ا بٌظيييال بٌطييجِف ب ظ ييٟي ( ؽجٌإييج

و 33 ٛبلي)  ( ؽجٌإييج  يٟي 35ٚ بٌّييٕ ُ بٌشيىٍٟ  ٟي بٌّدّٛعيية بٌادؽ٠إ١ية بٌايٟي ظؼقيي  ِيجظر بٌد ؽب ١يية  جقيا ّجي  ( ؽجٌإييج
 ي١ٓ ِدّيٛعاٟ بٌإسيم  ٟي  بٌاىيج   بٌإجزيم ثُي بخيؽٜ جٌطؽ٠مية بٌام١ٍع٠ية,  بٌّجظر ٔفكٙج بٌاٟ ظؼق بٌّدّٛعة بٌؼج طة 

ؽبٌ ّييؽ بٌييؿِٓ ِسكييٛ ج بٌّا ١ييؽب)  بٌّ ؽ يية بٌكييج مة, بضاإييجؼ بٌييػوج ,  بعاّييع بٌإجزييم عٍيٝي  ظبجيي١ٓ ٌم١ييجـ  ,( جألشيٙي
 ِيج بألظبر بٌثج١ٔية جّثيً  جضاإيجؼ ( 32  ِٓيال بٌّا ١ؽب) بٌاج  ة ٌٍإسم جّثٍ  بألظبر بألٌٚٝي  إٕيج  بضاإيجؼ جسظي١ٍٟ ِ ٌي

ّجٚثإججٙ ّجِيٓي طييعلٙبٌإجزييم جأوييع (  مييؽر 33ِٙيجؼر ؼقيُي بٌطؽ٠طيية ِ ٌييال ِيٓي  , ٚلييع ةبٌكيي١ىِٛاؽ٠ ّييج ٚضظجهظيٙي

 جٛطٍ  بٌعؼبقة بٌٝ جفٛق ؽ ا بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ١ة عٍٝ ؽ ا بٌّدّٛعة بٌؼج طة.

 

The Effect of the Formal 

Organizer Achievement of Geography and the Skill of 

Map Drawing among Fifth Grade Students 
                  

ABSTRACT 
The current research aims at  knowing: The effect of the formal organizer strategy on the 
achievement of geography and the development of the skill of drawing the map among fifth 
grade students, The study sample consisted of (68) students distributed in two groups (33) in the 
experimental group which studied the geography using the formal organizer and (35) students 
in the control group which studied the same material in the traditional way, The researcher then 
conducted the equivalence between the two research groups in the variables (previous 
knowledge, intelligence test, age, time calculated by months), The researcher adopted two tools to 

measure the variables related to the research. The first tool was the construction of an achievement test 

consisting of (32) The second tool represents the test of the skill of drawing the map composed of (33) 

The researcher confirmed their honesty, consistency and psychometric characteristics. The study found 

that the students of the experimental group were superior to the students of the control group . 
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 انفصم األول
 انتؼزَف ثبنجحث

 

 يشكهخ انجحث

ٓ ِيج ا ّجي بٌطؽ٠مة بٌام١ٍع٠ة، ٟٚ٘ي ـف  ٟ بٌٛل  بٌسجػؽ ٘ٛ بقـجهع  ٟ  بٌاعؼ٠ـبٌك ٕسٝـبٌّبْ    ع١ٍيٗ  ٠يععِٝٓي ػّي

 ِياّىٍٓإٟ غ١يؽ ـويجهٓ قي بٌطجٌي بٌٝي  جٕ ؽكفة بٌام١ٍع٠ة ٌٍاؽ ١ة بٌاٟ ـِٓ بٌفٍ جٕسعؼ١طة بٌاٟ ـ جٌطؽبهك ب عا١جظ٠ة بٌإك
جؼف  عاّجظ٘يج عٍٝي بْ بٌّ يجؼف ٌٙيج ـِٓي بٌّ ي ة ى١ّي ِيعٖ  بٌٝي  جسيجٚيٗ، ٚ٘يػٖ بٌفٍكيفة ـبٌإسم عٓي بٌّ ؽ ية  ٕفكي  ٟ

سم  ١ٙيج ـبٌّيعؼـ ب١ٌيٗ ِٓي ظْٚ بٌإي ٠إ ثٙيجبٌاٟي ٚبٌّ يجؼف ٘يػٖ بٌّ ٍِٛيج)  ٠اٍمٝبْ  بٌطجٌ ٍٝ ع غبجٙج ٚعـ ٟ ز ب١ّ٘ة
١ال بٌطٍإية ٌٙيػٖ بٌّ ٍِٛيج) ـِٓي بِىج١ٔية جٛ ي ٠ٚيٕمض ٟي بٌا ٍي١ُ ٚبٌإسم ة ـبٌطٍإة ؼٚذ بٌؽغإ ٠طكؽبٚ بٌافى١ؽ ِٓ ِج 

و ِّج ٠ ثؽ  ِٛبلال خع٠عر ٟ   (.80ـ79،ص2014 ٟ جسظ١ٍُٙ  ؾب٠ؽ، ٚآضؽْٚ،قٍإج

بٌام١ٍع٠ة  ٟ بٌا ١ٍُ,  ُٙ لإً وً  بٌطؽبهك ٠ّجؼقْٛٚبإلظبؼب) بٌاؽ ٠ٛة  بٌاؽ ١٠ٛٓٔدع بٌ ع٠ع ِٓ  ع ٚر عٍٝ غٌه  
جاُ ع١ٍّة  ِٓ ض ٌٙجبٌاٟ   ج ١ٌةبٌطٍإة  بؽ عبألظِ ة  جٌّ ٍِٛج) بٌدج ة ِٓ غ١ؽ  بِ  ٟ  ٠ٙاّْٛ   ١ٍّة ـش

بٌّدج )،  ؼ و عٓ ععَ ب٘اّجُِٙ  ج قاؽبج١د١ج)  بٌّاإج٠ٕة ة بألقف بٌ ١ٍّة ٌٍّ ؽ ٚجسظ١ً ٚبظؼبنبٌا ١ٍُ 
أّٔجؽ ِسعظر ِٓ بٌاظؽف ٚبٌافى١ؽ بٌػٞ ٠شد) عٍٝ بٌسفظ ب٢ٌٟ   بٌاؿبُِٙبٌّكاطعِة ِٓ بٌطٍإة  ٟ بٌا ١ٍُ ِٚٓ ثُ 

زم  ٟ ِٚٓ ض ي ضإؽر بٌإج (35 ص،2000  ععـ ، بٌٝ ج١ّٕة بٌّٙجؼب) وثؽ ِّج ٠شد) عٍٝ بٌافى١ؽ بٌػٞ ٠ ظٞ 
بْ ِٓ  ٌٛزظ عظ ِٓ بٌّشؽ ١ٓ بٌّاطظظ١ٓ ٚبٌّعؼق١ٓ  ٟ ١ِعبْ بٌد ؽب ١ة ٚبٌامج   جعؼ٠ف ِجظر بٌد ؽب ١ة، 

 ب٠ظجي بٌسمجهك بٌد ؽب ١ة ٟ٘ و١ف١ة بٌّاإج٠ٕة ِؽبزٍٙجبٌد ؽب ١ة  ٟ ِجظر  ِٚعؼقج) بٌّشى ) بٌاٟ جٛبخٗ ِعؼقٟ

بٌّجُِٙ لعؼجُٙ ٚعٍٝ بٌطٍإة ٚغٌه ٌ عَ ِإّٙة  جإعٚ  ؽب ١ةبٌدبٌ ٛب٘ؽ  ِٓ بٌ ع٠عٚب٠ؼج  ،ٚ مجهٙج  ٟ غ٘ٓ بٌطٍإة
ٌا١ّٕة  ١ِٙئةغ١ؽ   ّؽبزٍٙج بٌّطاٍفة ٟ بٌّعبؼـ  طعِةبٌّكا ٚؽؽبهمٙجبٌاعؼ٠ف  بقج١ٌ ٚبْ  , ّٙجؼب) بٌطؽ٠طة

ٚبٌسمجهك  بٌاٍم١ٓ ٚبٌسفظ  ٌٍّ ٍِٛج)عٍٝ  بلاظؽ)ِٙجؼب) ؼقُ بٌطؽ٠طة ز١م بٔٙج عٍٝ لعؼب) بٌطٍإة 
ِّج بظٜ رٌٝ  ِٓ ظْٚ بقا ّجي ٌٍطؽ٠طة ٚؼقّٙج ٔجظؼ, ج ِٓ ض ي ب ِاسجٔج) بٌشٙؽ٠ة ٚبٌفظ١ٍة،ٚبقاؽخجعٙ

  عٍٝ لؽب ر بٌطؽ٠طة. ج ط١ً ظٚؼُ٘ بٌفجعً ٚبٌّ ثؽ  ٟ بٌٕشجؽ بٌظفٟ ٚج١ّٕة لعؼبجُٙ ِٚٙجؼبجُٙ بٌ م١ٍة

 بٌّثٍٝ ٌٕٙح بٌظس١ر ٌألقج١ٌ ب بظؼبنٝ بْ ج ظٞ ثّجؼ٘ج بٌّؽخٛر ـعك ِٓ بٌإجزم ٌػٌه وجْ ٘ػب بٌإسم ِسجٌٚة  

 ٟ جعؼ٠ف ِجظر بٌد ؽب ١ة ٌعٜ ؽٍإة  ٛقـجؽاٙج ِ جٌدة جعٟٔ بٌاسظ١ً ٚج١ّٕة ِٙجؼر ؼقُ بٌطؽ٠طة بٌاٟ ٠ّىٓ 
بقاؽبج١د١ة كٙج  أقا ّجي ـٚبٌ ًّ عٍٝ جسم١ك ب٘عبف جعؼ٠ بٌطجٌ بٌطجِف ب ظ ٟ، بٚ بٌسع ِٓ بٌؼ ال بٌػٞ ٠ ج١ٔٗ 

كجعع ب خؽب ب) ٚبٌططٛب) بٌاٟ جاإ) عٍٝ ـؽ ّج جٌبٌسع٠ثة  ٟ بٌاعؼ٠ف،  قاؽبج١د١ج) ِٓ ببٌاٟ ج ع  بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ

 ٚب٠ّج  بٌٝ ِج قإك غوؽٖ جإٍٛؼ) ِشىٍة, عٍٝ بٌٕٙٛع  اعؼ٠ف ِجظر بٌد ؽب ١ة ٚبجمجٔٙج ب قاؽبج١د١ة٘ػٖ ٚ ك 
:ٟ  بٌإسم بٌسجٌٟ ِٓ ض ي بإلخج ة عٓ بٌك بي ب٢ج

 األدثٍ انخبيض انصف طالة نذياثز فٍ تحصُم وتًُُخ يهبرح رطى انخزَطخ  انًُظى انشكهٍهم الطتزاتُدُخ    

 اندغزافُخ يبدح فٍ

 أهًُخ انجحث

و  ٚخ ٍٗ  ظٛؼر شجٍِة بٌطجٌ ِٓ بٌاؽ ١ة ٘ٛ ج١ّٕة بٌفؽظ  بٌ ج٠ة ب قجق١ة     و  ِاٛبؾْ خكع٠ج و ٚبض ل١ج ِٓ  ٚبخاّجع١ج
ِافجعً ِثّؽ ِٕاح لجظؼ عٍٝ  طض ب٠دج ٟـاٟ جد ً ِٕٗ شبٌبٌّ جؼف ٚبٌم١ُ ٚبٌّٙجؼب) جٌسمجهك ٚ  جد١ٙؿُ٘ ض ي

ٙح ـٌٚٙػب ٠ ع بٌّٕ(.7,ص2005 ,ُـعٍٝ ب قٙجَ ب ٠دج ٟ  ٟ زً ِشى جٗ ِٚشى ) ِداّ ة بٌمجقٚ جطإ١ك ِ جؼ ٗ
و  و  ؼوٕج و  بقجق١ج و  ٟ بٌاؽ ١ة  ٙٛ  ِّٙج و  خ١ و   أٔشج  بٌؼجِٓ ؾِج و  جؽ ٠ٛج و  ٚبع١ج  ،بٌاطٛؼ بٌسؼجؼٞ ٠ٛبو  ِٚا ٍّج

 ِٕؿٌٗ ِؽِٛلة  ٟ بٌاؽ ١ة بٌسع٠ثة ٠ٚسًّ لٕع٠ً بٌٕٛؼ ٌألخ١جي بٌمجظِة ٌػب  مع بضػ) بٌّٕج٘ح
  (.20،ص2000 بٌٛو١ً،                                                                

 ّدّٛعة  ٠اؼّٓ بٌسع٠مٚ شجًِـبٌ  ّفِٙٛٗ ٗ٘ٛ بٌّٕٙح، رغ رٔ ٘عب ٙج  جٕف١ػعٍٝ  ٚبِىٕٙجبٌاؽ ١ة ظٚب) ِٚٓ  ُ٘ ب  

ٌطٍإاٙج  ٚج١ٙئٙجة ـٌٙج بٌّعؼق جؽقُبٌاٟ  ٚبٌؽ٠جػ١ة ٚبٌف١ٕة بٌثمج ١ةٚبٌ ١ٍّة ٚ ٚب خاّجع١ة بٌاؽ ٠ٛة بٌطإؽب)ِٓ 
و ج ُٙ ـكـرو بٌّعؼقة  ٙعفظبضً  بٚ  ا ٍّٙج ضجؼج ١ٌمِٛٛب ٔسٛ ب جدجٖ  ج ع٠ٍٗبٚ  ج ١ؽٍٖٛن  ٚ ــِٓ بٌك بطٕج ج

 (29ص, 2015 ِؽعٟ ِٚسّع، بٌّٕشٛظ
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ة ـظؽ ُِٙ ِٓ بٌ ٕجطؽ بٌؽه١كـوّج ج ًّ ؽؽبهك بٌاعؼ٠ف بٌسع٠ثة  ٟ جفك١ؽ بٌّٕٙح رٌٝ زم١مة ٚبل ١ة وٛٔٙج عٕ     
و  جأل٘عبف ٚبٌّساٜٛ ٚظٚؼ٘ج  ٟ جسع٠ع ظٚؼ وً ِٓ   ٚبٌّعؼـ بٌطجٌ بٌّىٛٔة ٌٗ  ؼ و عٓ بجظجٌٙج بجظج و ٚث١مج

 (3, ص 2003ٛبٌعر، ـ ٟ بٌ ١ٍّة بٌا ١ّ١ٍة بٌط

بٌ ج٠ج) ٚق١ٍة ٌاسم١ك وٛٔٙج ٔدجذ بٌا ١ٍُ ٚٚب١ّ٘اٙج  ٟ بجّجَ ٚ ٌعٚؼ٘جٚ  ٠ّىٓ بغفجي ؽؽ٠مة بٌاعؼ٠ف     

  ١ةـة  ٚ زظ١ٍاٗ ِٓ بٌّٛبظ بٌعؼبقشطاٗ بٌّ ؽ ١ـٚ ٔ بٌطجٌ ١ّ١ٍة ِّٙة ٠ٕ ُ  ٙج قٍٛن ـ، ٚ ظبر ج بٌّٕشٛظر
 .(252ص  2003إٛؼٞ ، ـبٌد
ٚلعؼجيييٗ عٍييٝي ؽؽبهيييك بٌايييعؼ٠ف جقيياؽبج١د١ج) بٌا ٍييي١ُ بٌّطاٍفييية ٚبٌٛبقييي ة  إ١يييؽر بٌى ؽ ة بٌّيييعؼـ ـٌٚٙييػب  يييجْ ِييي  

ٍة ع١ٍّية بٌا ٍي١ُ  جىييْٛ، زاٝي ٌٍإف١يػ بٌّ هّيةك١ة ــيي ي  شييه  ٟي ِ ؽ ية  بٌ يؽٚف بٌاعؼ٠ ٕٗـج ١ي، بقيا ّجٌٙج شيي١مة قٙي
١ِييٌُٛٙ، ٚجطٍ ييججُٙ ججُٙ ٚٚؼغإيي  ٚبِىج١ٔييججٍُٙة  س١ييججُٙ ب١ِٛ١ٌيية ـٚٚث١ميية بٌظيي  إلِىج١ٔييججُٙ ِٚ هّييةِّٚا يية ٌٍطٍإيية 

 .(57, ص 2002، سّعـِؽعٟ ِٚبٌّكامإ١ٍة 
 بٌ فؽبٌّعؼـ عٍٝ  ٚج ١ٓ بٌا ٍُ بٌد١ع ٛظٞ رٌٝـبقاؽبج١د١ج) بٌاعؼ٠ف ٟ٘ بٌاٟ ج بزكْٓٛ  جْ ـافك بٌاؽ ٠ٛـ٠ٚ   

  ُ بٌشىٍٟبٌّٕاؽبج١د١ة ـٚجأجٟ بق         ( 8ص 2005ّة ،ــ ؼؾٚلٟ، ٚ جؽؽٍإاٌٗعٜ  بٌّؽغٛا بٌاسٛي ٟ رزعبث 

 ج ؿ٠ؿطة ج ًّ عٍٝ ـبععبظ بٔش  ٛقجؽةجفى١ؽ بٌطٍإة ٚغٌه  جسك١ٓكُٙ  ٟ ـقاؽبج١د١ج) بٌسع٠ثة بٌاٟ جِٓ ب
 ب ٙجؼٚبٌؽقِٛج) بٌّف١عر بٌاٟ جؿ٠ع ِٓ ٚبٌظٛؼ ١ج) بٌّكجععر ـ جٌّؽه  اؿ٠ٚعُ٘ ١ُّٙ بٌّ ؽ ٟ ٠ٚاُ غٌه ـجٕ

 ٍِٛج) بٌدع٠عر  جٌّ ٍِٛج) ـؼ ؾ بٌّٚ ,ٚبٌّفج١ُ٘ ىجؼبٌ  لج)  ١ٓ بأل  ٚبٌإسم عٓٚقٌٙٛة جٛ ١فٙج  بٌّكٍّج)

بٌطؽ٠طة  ٟ بٔٙج  ُــج١ّٕة ِٙجؼر ؼقٚجىّٓ ب١ّ٘ة  (12-11,ص2017 ٟ  ١ٕاٗ بٌّ ؽ ١ة ب غج, بٌّاؼّٕة بٌمع٠ّة
ً ٠ٚاّث  ًّٙٗٙ ــجظر بٌّىاٛ ة بٌٝ جٕ ١ُ ٠كـعٓ جس٠ًٛ بٌّ  ؼ و , بٌاؽو١ؿ ِؽبج جي بٌطجٌ  بٌٝ بعٍٝ ـ١ع  ٟ ب٠ظـجف

٠ىْٛ جأث١ؽ ِاإجظي  ١ٓ ؼِٛؾ ٚطٛؼ ٕٚ٘ج َٛ ٚـؼق ١ة بٌٝ ـٚج ًّ عٍٝ جس٠ًٛ بٌّجظر بٌٍف , ٟ جظ١ُّ بٌطؽ٠طة
) ع١ٍّة ِ عِح بٌطٍإة وث١ؽبو ـبغ ٠ٕ ١ّة١ فجع١ٍة  ٟ بٌ ١ٍّة بٌا ٍعٍٝ بظِجخُٙ جظر بٌ ١ٍّة ٚج ًّ ب٠ؼج ـِ) بٌّبٌط ا 

و ـغ٘ ٕج  بٌطؽبهؾ  و  ١ٕج بٌام١ٍعٞ ٌٍؽٚج١ٓ  ج ١١ؽبو  ٠ٚدعْٚ  ٟ ٘ػب بٌٕشجؽ وث١ؽبو  ٠ٕٚاف ْٛ ٚ ج٘ؽ٠ج

 (72ص2007  ٛؾبْ,

ِ ٕٝ( ٚج ع بظبر ِف١عر  ٟ ج ؿ٠ؿ ٌٗ غؽع غٞ ج ٍُ طُ بٌٝ ِٓ بٌسفظ ب  بٌاسٛيبٌطٍإة عٍٝ  جسفؿ ْ بٌطؽ٠طة   
 ١ٓ  اٛب كٚبٌ جظجيٚجٛ ؽ عجًِ ب  ُٙبقا١ ج  ٟ بٌّ ٕٝ عٍٝ بٌّجظر ٚج ّك  ٚبػفج ٠ٛاٗ ـّٗ ٚجمـٚجعع١ بٌا ٍُ

ج ) بٌّٛػٛعج) بٌّ ؽٚػة  ٟ ـكًٙ جسؼ١ؽ بٌعؼٚـ ٚجاكٍكٍة ج  ـٚج ع ب٠ؼج ؽؽ٠مة ِا ,عٕجطؽ بٌّجظر بٌا ١ّ١ٍة

  .(Novak,1995,p80 بٌّجظر 

و  وثؽ  ِٓ بد ؽب ١ة ـبٌٚج ع     و ٚ بٌّٛبظ ش١ٛعج  م١ّة جؽ ٠ٛة  ١ٓ  ٚٔجٌ  ,ِمجؼٔة ِ)  جلٟ بٌّٛبظ ٌٍطؽ٠طة   بقاطعبِج
بٌإ١ئة  ّطاٍال ِ ج٘ؽ٘ج  بظؼبنعٍٝ  بٌطجٌ بغ بٔٙج جكجعع  ,ب ضؽٜ بٌ ٌٍَٛىً  بٌّ ؽ ة    جاة  ٟٙ ج ع بٌ ٍَٛ بٌّطاٍف

وّج بْ  (.6,ص 2009جٌسٟ , ـِٓ بظؼبن بٌٛبل) بٌد ؽب ٟ بٌػٞ ٠ ١ش  ١ٗ  بٌظ بٌطجٌ ٚجّىٓ  ,ٚبٌطإ١ ١ةبٌإشؽ٠ة 

ٕٚ٘ج ٠د   جعؼ٠كٙج, ٟ  بٌّ هّة ٚبٌٛق١ٍة شؽؽ بٌإٛع  ٟ بٌاعؼ٠فة ِٓ بوثؽ بٌّٛبظ ز٠ٛ١ة ٚخجغ ١ة بٌد ؽب ١
ٌُ ج ع غٌه بٌ ٍُ بٌػٞ  ٙجوٛٔغٌه ٚ، بٌف جٌة ٌٍطجٌ  بٌّكجّ٘ةْ ٌؼّج بٌ ؾَب ٌاؿبَ  ّ ج١٠ؽ بٌ ًّ بٌّسعظ ٚبٌٛل  

ظؼبقة بٌّشى )  ًّـ١ٌشِدجٌٙج ب١ٌَٛ  بِاع ً  قطر ب ؼعبٌّٛخٛظر عٍٝ ٘ؽ بٌطإ١ ة ٚبٌإشؽ٠ة بٌ ٛب  ٕ  ٠ٙاُ 
ى ) ـبٌّشِ)  ٚبٌافجعًُٙ  ٟ ع١ٍّج) ضطؾ بٌا١ّٕة بٌشجٍِة ـ، وّج بْ بٌد ؽب ١ة جكبٌإ١ئ١ة بٌّ جطؽر بٌمؼج٠ج

 دؽبف بٌاؽ ةـسؽ ٚبٔـبٌٙٛبهٟ ٚبٌاظاٍٛث بٌّجهٟ ٚـبٌّ جطؽر وجٌ

 (.70 ص ,2011 ب ٛ ظ٠ة ،                                                              

ألٔٗ   جٛخع ظؼبقة  (بٌشىٍٟ بٌّٕ ُ بقاؽبج١د١ةك١ة بٌسع٠ثة بضاجؼ ـم عٍٝ ب قاؽبج١د١ج) بٌاعؼ٠ٚ  ع بؽ ع بٌإجز  
ٚج١ّٕة ِٙجؼر  ِجظر بٌد ؽب ١ة ٟ جسظ١ً  بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ بقاؽبج١د١ةٚبؽ عٗ جٕجٌْٚ   ثَؽ  -عٍٝ زع ّعٍُ بٌإجزم   –

 بٌطجِف ب ظ ٟ.ؼقُ بٌطؽ٠طة ٌعٜ ؽ ا بٌظال 

 هذف انجحث

ؼقُ  ِٙجؼر١ً ِجظر بٌد ؽب ١ة ٚج١ّٕة ـ ٟ جسظ بٌّٕ ُ بٌشىٍّٟؽف   ثَؽ رقاؽبج١د١ة ـف ٘ػب بٌإسم رٌٝ ج ٙعَ ـ٠َ     
 ا١ٓ :ـِٓ ض ي بٌاسمك ِٓ طسة بٌفؽػ١ا١ٓ بٌظفؽ٠ا١ٓ ب٢ج١ ف ب ظ ٟـبٌطجِبٌطؽ٠طة ٌعٜ ؽ ا بٌظال 
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  ِجظر بٌد ؽب ١ة ـبٌاٟ ظؼقف ٕ٘جن ظ ٌة رزظجه١ة  ١ٓ َِاٛقؾ ظؼخج) ؽ ا بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ١ة ـ١ٌ -1

ٙج  جٌطؽ٠مة ـؾ ظؼخج) ؽ ا بٌّدّٛعة بٌؼج طة بٌاٟ ظؼق  بٌّجظر ٔفكـِٚاٛق بٌّٕ ُ بٌشىٍٟاؽبج١د١ة ـ جق

 بٌام١ٍع٠ة  ٟ بضاإجؼ بٌاسظ١ً.

  ِجظر بٌد ؽب ١ة ـجه١ة  ١ٓ َِاٛقؾ ظؼخج) ؽ ا بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ١ة بٌاٟ ظؼقـ١ٌف ٕ٘جن ظ ٌة رزظ -2
ٙج  جٌطؽ٠مة ـؾ ظؼخج) ؽ ا بٌّدّٛعة بٌؼج طة بٌاٟ ظؼق  بٌّجظر ٔفكـِٚاٛق بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ  جقاؽبج١د١ة

 ؼقُ بٌطؽ٠طة ١ّة ِٙجؼرـج١ٍٕع٠ة  ٟ بضاإجؼ ـبٌام

   حذود انجحث  

  :ٝ  -٠ماظؽ بٌإسم عٍ
ٌ جِيية ٌاؽ ١يية ٙجؼ٠ة ٌٍإٕي١ٓ  يٟي بٌّيع٠ؽ٠ج) بـٚبٌثج٠ٛٔية بٌٕيي عبظ٠ةـب عيي ٟي بٌّييعبؼـ  بٌطيجِف ب ظ يٟي ا بٌظييال ـؽي -1
 ( َ.2018-2017عبظ ٌٍ جَ بٌعؼبقٟ  ـ  

يي بٌد ؽب ١يية بٌطإ١ ١يييةاجا ـِٛػييٛعج) ويي –2  ّ  يٟي بٌ ييجَ بٌعؼبقييٟي ب ظ ييٟي  بٌطييجِفٍإة بٌظييال ـمّؽؼ جعؼ٠كييٗ ٌطيييـبٌ
 جٕم١ر ٌدٕة  ٟ ٚؾبؼر بٌاؽ ١ة. 2015ٕة ـٌك 33ؽ ١ة، ؽ ـ( َ ٚؾبؼر بٌا2017-2018 

 بٌثجٟٔ بٌىٛؼـ بٌعؼبقٟ -3
 هحبدتحذَذ انًصط

ٟ: بٌإسم   ٕٛبْ بٌّإجشؽ بٌّكجـ غب) بٌّظطٍسج) ععظبو ِٓ بٌإجزم زّعظ    -ِ) بٌا ؽ٠ال ب خؽبهٟ ٌىً ِٕٙج ٚ٘

 ُظى انشكهٍـانً أوال: اطتزاتُدُخ

 ٚج ١ؽجٕ ١ُ بٌّ ٍِٛج)  جؽج١  ٚجع ١ؽ ٌٍط ا  ؽطة ج١ٙأعإجؼر عٓ بظبر جفى١ؽ  (  جٔٙج2006ٍطٟـٙج  بٌكاعؽ   

ٚبٌّفج١ُ٘ جؽٚق ٌٍ ع٠ع ِٓ بٌطٍإة ٌّكجععجُٙ عٍٝ بٌا جًِ ِ)  ٌٍّكٍّج) ظؽ٠ة زك١ة جّث١ )  جفى١ؽُ٘ ٟٚ٘  ّثج ة
 بضا١جؼبٌٝ  بٌسجخة بٌ جِؼة وّج جف١ع عٕعٚجٍط١ض ٚجؽو١  ب  ىجؼ  بظؼبنعٍٝ  ج ١ُٕٙ ٍِٛج) ٚجٕ ١ّٙج وّج ـبٌّ

اؽبج١د١ة ب٠ؼج ـوّج جععُ ٘ػٖ ب ق ِإّٙةٚبواشجف ع لج)  غ١ؽ ِاٛب ؽر٘جِة ٚبقاىشجف ِ ٍِٛج)  ّٚٔجغجب ىجؼ 
 (.344ص2006ٍطٟـبٌافى١ؽ بٌ ١ؽ بٌططٟ ٚبٌاٍط١ض بٌك

 زائٍـانتؼزَف اإلخ

 -:إخزائُبً ثأَهب انًُظى انشكهٍ تزاتُدُخـاط انجبحثُ  َُؼزفُ   
ِٓي  دؽ٠إ١ةـؽي ا بٌّدّٛعية  بٌايٚ فٙيج بٌإجزيم  ٌايعؼ٠ف  كٍكٍة ٚبٌّطططية بٌاٟي ـبٌّايبٌّٕ ّة ِدّٛعة  ِٓ بٌططٛب) 

كاٛبُ٘ ـ ٙييعف ؼ يي) ِييِٛػييٛعج) بٌفظييٛي بٌث ثيية ٌٍىييٛؼـ بٌثييجٟٔ ِيٓي واييجا خ ؽب ١يية بٌطإ١ ١يية  يٟي ع١ٕيية بٌإسييم 
 بٌطؽ٠طة.  ِٙجؼر ؼقُبٌاسظ١ٍٟ ٚج١ّٕة 

 ُمـثبَُب: انتحص

 ( ثبَه:2003أثى خبدوػزفه )

سظً ع١ٍٙج  جضاإجؼ عؼخة بٌاٟ ٠ـؾ١ِٕة ِ ١ٕة، ٠ّٚىٓ ل١جقٗ  جٌ  اؽر ع ِؽٚؼ ـِسظٍة ِج ٠ا ٍّٗ بٌطجٌ   " 

، ٚغٌه ٌّ ؽ ة ِعٜ ٔدجذ  ّٟ ٗ"  بٌّعؼـبٌاٟ ٠ؼ ٙج  ب قاؽبج١د١ةجسظ١ٍ ٠ٚططؾ ٌٙج، ١ٌسمك  ٘عب ٗ، ِٚج ٠ظً ر١ٌ

 (.469ص 2003   ٛ خجظٚ، 

 انتؼزَف اإلخزائٍ

 -:إخزائُبً ثأَه انتحصُم انجبحثُ  َُؼزفُ   
و  جٌييعؼخج) بٌاٟيـدجؾ بٌييػٞ ٠سممييٗ ؽيي ا ع١ٕية بٌإسييم ِمجقييـب ٔي ٛب ع١ٍٙييج   ييع رخيج اُٙ عيٓي ج  مييؽب) ب ضاإييجؼ  ٠سظيٍي

ّٞ بٌاسظيي ييعٖ بٌإيي ١ٍٟ بٌإ ييع جزم،   يييع ظؼبقيية ِٛػييٛعج) ِييٓي واييجا بٌد ؽب ١يية  ٌٍظيييال بٌطييجِف بألظ ييٟي ـبٌيييػٞ  ع 

 ٛعاٟ بٌإسم بٌادؽ٠إ١ة ٚبٌؼج طة   ـٌّدّ
 رطى انخزَطخ

 ( ثبَهب 1982ػزفهب )انًصزف

 بٌّ هّييةجؼب) ـعٍيٝي ٌٛزية بٌطؽ٠طية ٚبٔاطيجا بٌّم١يجـ ٚب شيقيِٛة ٚبٌطإ١ ١ية بٌّؽبٌ يٛبؼع بٌطإٛغؽب ١ية بٌإشيؽ٠ة 
 (49,ص1982 بٌّظؽف,ٚب  جظ٘ج  ٌٍا إ١ؽ عٓ بشىجٌٙج
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 -ب:إخزائُبً ثأَهرطى انخزَطخ  انجبحثُ  َُؼزفُ  
ُ بٌطؽ٠طيية  ّٛػييٛعج) ـ١جَ  جٌّٙييجؼب) بٌطجطيية  ؽقيـعؼر ؽيي ا بٌظيال بٌطييجِف بألظ ٟ ع١ٕيية بٌإسيم( عٍيٝي بٌميـلي 

بٌي١ُٙ  جٛخيٗ (ِشيىٍة قي بي جميع٠ُ ٗ ِٓ   يع ـِٓ واجا خ ؽب ١ة بٌطإ١ ١ة بٌّمؽؼ جعؼ٠ك ٌٍىٛؼـ بٌثجٟٔثة بٌفظٛي بٌث 

ٙجِٓي ضيي ي  ٚؼِييٛؾ عٍيٝي شييىً بشييىجي بٌسمييجهك ٚبٌّفييج١ُ٘جّث١ييً  ٠شياًّ عيٓي ضييؽبهؾ بضييؽٜ  طؽ٠ميية  جس٠ٛييً ؼقيّي
ْٛ ع١ٍٙيج   يع جّيـبٌّؽ  ج) ِمجقي ؼ ؼقُي بٌطؽ٠طية بٌيػٞ ٠ٕميػ  ٔٙج٠ية ىُٕٙ ِٓي بضاإيجـة  ّدّٛعية بٌيعؼخج) بٌاٟي ٠سظٍي

 جدؽ ة بٌإسم.
 
 

 انفصم انثبٍَ
 اطبر َظزٌ ودراطبد طبثمخ

 

 اطبر َظزٌ انًحىر االول/ 

 )يفهىيهب(انًُظى انشكهٍاطتزاتُدُخ  اوال:

 جكـًٙ ٚج١كؽِٕػ بْ بعٍٓ عمع بٌاك ١ٕج) عمعب ٌٍعِجغ  ٟ بٌإسم عٓ بظٚب) بٔش ً ععظ ِٓ بٌإجزث١ٓ بٌدجظ٠ٓ 
بٌإسٛث  ٚبٔ ّؽ) ,١ةـِٓ ِٛبظ ظؼبقبٌطجٌ    بٌ ١ّك ٌّج ٠مؽ ٌٍٛطٛي بٌٝ ب قا١ جابٌا ١ّ١ٍة بٌا ١ٍّة ١ٍّة ـبٌ 

بٚ  جٌّٕ ُ بٌشىٌٍٟٚ ً ب ؽؾ٘ج ِج عؽف   ب قـاؽبج١د١ج), ٟ ٘ػب بٌّدجي  طٛؼ) بٌ ع٠ع ِٓ  بٌك١ىٌٛٛخ١ة
 بٌٕشطة ع ِٓ بظٚب) بٌا ٍُ ٚبٌا ١ٍُ ـٌاٟ جِ) بجدجٖ ظِح ِٙجؼب) بٌافى١ؽ  ٟ بٌّساٜٛ بٌعؼبقٟ ٚب جافكبقاؽبج١د١ج) 

 .(227,ص2011ً,ـىً عجَ ٔٛ ـ ش

ِ) بٌعِجغ بغ جكجعع بٌطٍإة عٍٝ  ُٙ ٚجؽو١  ب ىجؼ  بٌّاكمةِٓ بظٚب) بٌا ٍُ  بٌّٕ ُ بٌشىٍٟج ع بقاؽبج١د١ة ٚ   

بٌٛبػسة بػج ة بٌٝ بٔٙج بٌّ ٍِٛج) بٌّفمٛظر غ١ؽ  وّج جّىُٕٙ ِٓ بٔامج  ب  ىجؼ بٌٙجِة ٚبٌافجط١ً ٚبواشجف غجِؼة
 .(228,ص2011ج ؿؾ بٌافى١ؽ غ١ؽ بٌططٟ  ق ١فجْ

 

 ٍانًُظى انشكه اطتزاتُدُخاهذاف 

لإً  بٌّٕ ُ بٌشىٍٟعؽع   ٛقجؽةجٕش١ؾ بٌدجٔ  ب ٠ّٓ ِٓ ظِجغ بٌّا ٍُ ج ًّ بقاؽبج١د١ة بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ عٍٝ  -1
بٌّٛػٛع ٚ جٌاجٌٟ جك١ًٙ بٌا ٍُ غٞ  بقا١ جا عٍٝ جّىٕٗبٌعؼـ بٌدع٠ع ٌاى٠ٛٓ ب ١ٕة ِ ؽ ١ة  ٟ ظِجغ بٌطجٌ  

 .بٌّ ٕٝ

 ٚبٌععجهُٚع١ِّٛة ِٓ بٌطإؽب)  وثؽ جدؽ٠عبو ب ّ ٍِٛج)  ظؽ٠ة بٌعٍٝ بٌّفج١ُ٘ ٚ بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ جمَٛ بقاؽبج١د١ة -2

 ٍُ  ٟ  ٟ بٌعؼـ بٌدع٠ع  جٌاجٌٟ ع١ٍّة بٌا بٌّشٌّٛةبٌفىؽ٠ة ٌٍطجٌ  ٚبلً ع١ِّٛة ٚجدؽ٠عب ِٓ بٌّفج١ُ٘ ٚبٌّ ٍِٛج) 
 .فك ٠ٚإجغُ ِ) بٌدجٔ  ب ٠ّٓ ٌٍعِجغافُٙ بٌدؿ٠ئج) ٚ٘ػب ِج ٠جىْٛ بوثؽ ش١ٌّٛة  ٞ بٌا جًِ ِ) بٌى١ٍج) ٌ٘ػٖ بٌسجٌة 

  جقا١ جاِ ؽ ١ة  ٟ بٌإ١ٕة بٌعِجغ١ة ٌٍطجٌ  جكّر ٌٗ  بقفعٍٝ جٛ ١ؽ بقاؽبج١د١ة بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ ج ًّ  -3
ِإع  ب غ ق ٚبوّجي بٌٕمض  ٟ بٌإ١ٕة بٌعِجغ١ة  جأوع قاؽبج١د١ة بٌّٛػٛعج) بٌعؼبق١ة بٌاج١ٌة ٌٚػٌه  جْ ٘ػٖ ب

 ج١ٌٙجوً  بٌاّكهبٌدجٔ  ب ٠ّٓ ٌٍعِجغ  ٟ  جٕش١ؾبٌّٛػٛع بٌدع٠ع ٚ جٌاجٌٟ  بقا١ جاٌٍّا ٍُ ب ِؽ بٌػٞ ٠كجعع عٍٝ 

  عفجٔةزع٠ثة٘ػب بٌدجٔ   ٟ ِٛػٛعج) بضؽٜ  جف ١ً جظر ِٕٙج  ٟ ٚب  ١ٕة بٌى١ٍة ٚبٌاٟ ٠ّىٓ ب 
 .(232,ص2009ٚبٌد١ش,

 
 

 انًُظى انجُبَُخاطتزاتُدُخ خطىاد 

و  جمع٠ُ -1 و ِٕ ّج بقا ّجي بٌّ ٍِٛج) بٌّـ طجر غ بٌّ ٍِٛج) ٠ٚطٍ  ِٓ بٌطجٌ  بوّجٌٗ ِٓ ض ي ـجٕمظٗ    شـى١ٍج

 . ٍِٛج)ـ ١ٓ بٌّ بٌّ هّةٚب٠دجظ بٌ  لج)  ِٓ لإً بٌّعؼـ
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و ـلجه جٛ ١ؽ -2 و ـش ّة  جٌّ ٍِٛج) ِٕٚ ّج و  ى١ٍج   ٠ هّٗ.ٕ ُ  ّج ــبوّجي بٌّ بٌطٍإة ٚجٛخ١ٗ  جؼغج

 بٌّ هُؽذ بٌّعؼـ ٌُٙ ثُ بضا١جؼ بٌّٕ ُ ـِٓ بٌىاجا   ع ش بٌٙجِةط ص بٌّ ٍِٛج) ـبقاجٍط١ض ٚبٌطٍإة  جٛخ١ٗ -3

 .ِٕٙج( بٌّ هُبضا١جؼ  ُِٕٕٙ ّج) بٌدج٘ؿر ٠ٚطٍ  ـبٌّ ٠معَّث١ً بٌّ ٍِٛج) بٌّعؼـ ـٌا

بٌّ ٍِٛج) ظبضً  شؽذ بٌّعؼـ ثُ جّث١ًاجا بٚ   ع ـاط ص بٌّ ٍِٛج) بٌّّٙة ِٓ بٌىـبٌطٍ  ِٓ بٌطٍإة بق -4

 بٌطجٌ . بععبظِٓ  شىٍٟ ُ ـِٕ

 .ئٍة عٓ غٌه بٌّٕ ُـّدّٛعة ِٓ ب ق بٌطٍإة  جٛخ١ٗٛع ِ ١ٓ ثُ ـِٕ ُ وٍٟ ٌّٛػ جمع٠ُ -5

 ٙج.ـُ ِٕ ُ شىٍٟ ٌبٌّفج١ُ٘ ٚبٌىٍّج) ٚبٌطٍ  ُِٕٙ جظ١ّبٌسـمجهك ٚبٌطٍإة ِدّٛعة ِٓ  جمع٠ُ -6

 ٌٙج. شىٍٟظ١ُّ ِٕ ُ ـٛع ِج ٠ٚمَٛ بٌطٍإة  اـجمع٠ُ ِمجٌة ِ ١ٕة  ٟ ِٛػ -7

 (230,ص2011م,ـ)َىف                                                                              

 انًُظى انشكهٍاطـتزاتُدُخ اهًُخ 

 .ؼفج١ُ٘ ٚب  ىجـ لج)  ١ٓ بٌّـبٌإسم عٓ بٌ  -1

 .ٚج١ّؿ٘ج عٓ بٌّ ٍِٛج) بٌّاشج ٙة ٟ بٌإ١ٕة بٌّ ؽ ١ة ؼ ؾ بٌّ ٍِٛج) بٌدع٠عر  -2

 .جِش١ةـظً  ١ٓ بٌّ ٍِٛج) بٌٙجِة ٚبٌٙـبٌف -3

و ج كاّ و ـخ ً بٌطجٌ  ِ -4 و  ٔشطج و  ِٚظٕفج  .ٍِٛج) بٌاٟ ٠ا جًِ ِ ٙجـٌٍّ  ِٚؽجإج

و  -5   .كجُ٘  ٟ ع١ٍّة ج ٍّٗـ٠   ج و  خ ً بٌطجٌ  ِا ٍّج

 .ة ١ِٛ٠ةـضط ١ة بٚ  ظً بٚـٛب  قٕة ظؼبقـطط١ؾ ٌٍعؼـ قبٌّعؼـ عٍٝ بٌا ج ١ٓ -6

 .١ةـؽو١  بٌإٕجهٟ ٌٍّجظر بٌعؼبقـبٌطجٌ  ٌٍعؼـ ٌٍا بقا١ جاجم٠ُٛ ِعٜ  -7

 .(26-25,ص2017س١سٙج ب غج,ـٛؼب) بٌطجؽئة ٌٍطٍإة ٚبٌ ًّ عٍٝ جظـبٌاظ ب ؽبؾ -8

 فٍ تذرَض اطتزاتُدُخ انًُظى انشكهٍ ضزوراد َدت تىافزهب

  سفظبٌطجٌ  بٌّ ٍِٛج) ٚبٌطإؽب)  طؽ٠مة ِإجشؽر ٌىٟ ٠كاط١) بٌطجٌ  بْ ٠ جٌدٙج غ١ٕ٘ج ٠ٚمَٛ ٠ٕإ ٟ جمع٠ُ  -1

 ِاكٍكٍة ِٓ بٌ جَ بٌٝ بٌطجص ٌػٌه.ٚ ِٕ ّة بٌّ ٍِٛج)  طؽ٠مة ٘ؽ١ِة

 بٌكج مةبٌفىؽ٠ة ٌىٟ ٠كاط١) بٌطجٌ  ؼ ؾ بٌّ ٍِٛج) بٌدع٠عر ِ)  بٌّؽجىؿب)ب عاّجظ عٍٝ  -2

بٌإظؽ٠ة ٠ٚد  بْ جاٛب ؽ  بٌاّث١ )ٌّفج١ُ٘ ب قجق١ة بٌاٟ جشىً  ١ٕة بٌّٛػٛع ِٓ ض ي ب بٌشى٠ٍٟؼُ بٌّٕ ُ  -3

و بٌٛػٛذ ٚبٌشّٛي ٚبٌ ١ِّٛة ٚب ٠دجؾ ٚبْ ٠ىْٛ بٌاكٍكً بٌّٕطمٟ  ٙج  ِ ٍِٛج) ِٚفج١ُ٘ ِّٙة عٍٝ  ِاؼّٕج
 (.308,ص1998بٌطجٌ  لطجِٟ ٚلطجِٟ, ٠ساجخٙج

 رطى انخزَطخ ثبَُب:

وٍٗ  س١م ٠اُ  ١ٗ بٚ قطر بألؼع خؿ  ز١م غوؽ  ٔٙج عإجؼر عٓ ؼقُ جطط١طٟ ٠ّثً  ج ؽ٠ال شجًِ ٌٍطؽ٠طة  

ِم١جـ ؼقُ ِ ١ٓ ٌٍاظ ١ؽ ٚبعاّجظ ِكمؾ ضؽ٠طة  بقا ّجيجٛػ١ر بٌسدُ بٌٕكإٟ ٚبٌّٛل) ٌػٌه بٌدؿ   ٕج  عٍٝ 
بٌد ؽب ١ة  بٌإشؽ٠ة بٌّا عظر ٌٍّٕطمةٚبٌ ٛب٘ؽ بٌطإ١ ١ة  ب ؽبؾعٍٝ  ٠ ١ِٓسعظ ِٓ بٌّكجلؾ بٌّ ؽٚ ة ِّج 

 (39ص2001بٌّؽقِٛة ق جظر,
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 اهًُخ تًُُخ يهبراد رطى انخزَطخ

جؼر ٠ا١ّؿ عٓ بٌػٞ   ٠ٍّىٙج ـ ّٓ ٠ٍّه ب٠ٌّٚٙكؽ ٌٙٛة ـب عّجي  ٟ ق بٔدجؾك  بٌمعؼر عٍٝ ـىبٌفؽظ ٠ -1
١ ١ة ـِ) ؽإ ٠ا  َٚلاج ؽ٠ٛ     ٠ساججا ؽق ٚلاج ؽ٠ٛ   ٟ بٔدجؾ بٌ ًّ  ١ّٕج   ٠ٍّه بٌّٙجؼر ـ جٔٗ   ٠ك

 ِٓ ٚل . كاسمٗبٌ ًّ ِٚج ٠
و    بٌطٍإة ١ِ و ـجىك -2 بٌطجٌ  عٍٝ ؽؽق  جّى١ٓة  ٟ بٌ ٍُ ـبٌّٙجؼب) ب قجق بجّجَ ٍُ ز١م ابٌٝ بٌ ٚظب  ج

 .بٌ ع٠ع ِٓ بٌّ ؽ ة بواـكجاجٍه بٌّٙجؼب)  ٟ  ٚبقا ّجيب ٛب ٗ 
عؼبجُٙ بٌ م١ٍة بٌاٟ ج اإؽ  ٟ ع وإ١ؽ عٍٝ ج١ّٕة لـبٌٝ ز ٠ّىُٕٙب ِؽ بٌػٞ  بٌ ٛب٘ؽ ٔ  اط١) بٌطٍإة ـ٠ك  -3

 .ب ٠دج ٟافى١ؽ ـِدٍّٙج ِٓ بٌ

 .٠ٓع لججٗ  جألضؽ ِ) ٚبوثؽ لعؼر بٌسع٠ثةبٌاطٛؼب) بٌ ١ٍّة  ِٛبوإـةعٍٝ  ِاّى١ٕٓ جد ً بٌطٍإة  -4
                               .ٛب٘ؽـبٌىث١ؽ ِٓ بٌ  شؽذعٍٝ  ٚلجظؼضطؾ ٌس١ججٗ  جظـ١ُّجٌ  ِٓ ـجّىٓ بٌط -5

 (37-36,ص2003 ـبٌط١                                                                                            
 

 تخذاو انخزَطخـبراد اطـيه

 بٌّاإج٠ٕةٌٍعؼـ ِٓ  ١ٓ بٌٕٛع١ج)  بٌّ هّةٌٍطؽ٠طة  بٌّعؼـجؼر بضا١جؼ ـٟٚ٘ ِٙ :برح اختُبر انخزَطخـيه -1

 بٌّعؼـ١ج) عع٠عر ِٓ بٌطؽبهؾ ٠ظ   عٍٟ ـغ بٌٕجشؽ٠ٓ ؽؽذ ٔٛعـ عظر ِٓ بٌطؽبهؾ ضجطة بْ   ـٚبٌّا
 .ِٕٙج بٌّ ه١ُؽ ِاّىٓ ِٓ ٘ػٖ بٌّٙجؼر بْ ٠طاجؼ ـبٌ 

 س١م  بٌطٍإةؽع بٌطؽ٠طة ٚجٕجٌٚٙج ِ) ـ ٟ ب ععبظ ٌ  بٌّعؼـ: ٠ٚمظع  ٙج بظب  خزَطخـهبرح ػزض انـي -2
بٌطؽ٠طة ٚرّٔج ٠د  بْ ٠ؽجإؾ  بٌّعؼـفٟ بْ ٠طاجؼ ب٘عبف بٌعؼـ    ٠ى ٌإف١ػف ـافجظ ِٕٙج  ٟ ع١ٍّة بٌاعؼ٠ـ٠ك

 .ٍٛا بٌد١ع ٌ ؽػٙجـ ػٌه ب ق

ٚبقإاجج  ٚشؽزٙج  ٛب٘ؽ١ًٍ ِج جسا٠ٛٗ ِٓ ـٙج ٚجسّٙجؼر  ُٙ بٌطؽ٠طة لؽ ج: ٠مظع  هى انخزَطخـيهبرح ف -3

 .ثٍٗ بٌطؽ٠طةـامإ١ٍة ٌٍدؿ  بٌػٞ جّـبٌسج١ٌة ٚبٌّك بٌ ٛب٘ؽ

 ٟ  بٌطٍإةج١ٌ  بٌاٟ   غٕٝ عٕٙج  ٟ جم٠ُٛ ـ: ج اإؽ بٌطؽ٠طة ِٓ بُ٘ ب قىمىَـانخزَطخ فٍ انت اطتؼًبليهبرح  -4
 .ِجظر بٌد ؽب ١ة

ـٖٛ ِ جٌّٙج ٚ س١م ٠ّىٓ  سؽص  س١م   جش ٚبقا ّجٌٙج٠ٚمظع  ٙج جٕجٚي بٌطؽ٠طة  ُبَخ انخزَطخ:ـيهبرح ص -5
 .ىٕةـِّ  اؽر جظر ِٕٙج ألؽٛي ب 

بٌ ٛب٘ؽ بٌّٛػسة ع١ٍٙج ِ) ٔ جهؽ٘ج دج٘ج) ـ٠طة  س١م جٕطإك بجطؽـ: ٠مظع  ٙج ٚػ) بٌُه انخزَطخـيهبرح تىخ -6
 .إ١ ةـبٌط عٍٝ

 ؽ٠طةـٍإٙج ج ٍُ ٚرجمجْ ؼقُ بٌطج ب) بٌاٟ ٠اطـِدّٛعة ِٓ بٌىف ؼـّٓ ٘ػٖ بٌّٙجؼر عٍٝ: جاى انخزَطخـيهبرح رط -7

 .بٌإجزم  ٟ  سثٗ بعاّع٘ج ٚبٌاٟ ٟٚ٘ بٌ ج٠ة بٌّٕشٛظر

 (  268، 238-ص  ، 2007 ِسّٛظ                                                

 ك رطى انخزائظ :ائطز

 .١ةؽ٠طة ب طٍـ١جـ بٌّٛخٛظ  ٟ بٌطـؽقُ  ٕفف بٌّمضؽبهؾ ج -1

طة( ٟٚ٘ ـ ١ؽ ٚجىإ١ؽ بٌطؽ٠ـ جظ ١ةطؽ٠طة ب طٍـاٍال عٓ ِم١جـ بٌؽقُ ٌٍـ ّم١جـ ؼقُ ٠طضؽبهؾ جؽقُ  -2

ٟ:ـوّج ٠  أج

مة  جٌعلة بٌّإج١٘ة بػج ة بٌٝ بِىج١ٔة بٌاىإ١ؽ ٚبٌاظ ١ؽ  جٌمعؼ بٌّطٍٛا ٚجّاجؾ ٘ػٖ بٌطؽ٠ زثؼبد:ـطزَمخ انً -أ

 ٌٍطٍإة جٌٕكإة  بقا ّجٌٙجعٍٝ ؼقُ بٌطؽبهؾ ٚعٍٝ زكٓ جمع٠ؽٖ ٌإل  جظ ٚبٌٕك  ٚ٘ػٖ بٌطؽ٠مة ٠فؼً  بٌطجٌ جعؼا ٚ
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ٌادج  زاٝ بٌٝ ٘ػٖ بِىج١ٔة بٌؽقُ ِإجشؽر ظْٚ ب  قُ بٌطؽبهؾ وّج بٔٙج جىكإٗزاٝ جطٍك ٌع٠ُٙ ؼٚذ بٌامع٠ؽ ٚؼ
   بٌطؽ٠مة بغب ِج ٚب   بٌاّؽ٠ٓ ع١ٍٙج.

 (118ص، 2001 ِةـ ق                                                              

كإ ، ععَ ـبٌطؽ٠مة بٌكج مة   بقا ّجي: ٠ٍدأ بٌٝ ٘ػٖ بٌطؽ٠مة  ٟ زجٌة ج ػؼ ثهثبد انًتًبثهخـطزَمخ انً -ا

 (219ص1979ٛ٘ؽٞ، ـكطر وجألٔٙجؼ ٚبألٚظ٠ة  بٌدـجٌُ بٌ ز١اٙج  ٟ جىإ١ؽ ِ ـط

ِٛة  ٟ ـ: ٠ٚمظع  ػٌه خٙجؾ عؽع بٌظٛؼ بٌّ اّة بغب وجٔ  بٌطؽ٠طة بٌّؽبظ ٔمٍٙج ِؽق هشحـطزَمخ االخ -ج 
بٌىاجا بٚ عٍٝ ٚؼلة غ١ؽ ٔج ػر ٠ّٚىٓ بقاطعبَ خٙجؾ عؽع بٌشؽبهر بغب وجٔ  بٌطؽ٠طة ِٛخٛظر عٍٝ شؽ٠سة ٔج ػر 

 أْ ؽؽ٠مة بٌاىإ١ؽ  بٌّكا ًّج وجْ بٌدٙجؾ شفج ١ة، ٚ ٠ِٛة عٍٝ ـفج ١ج) بغب وجٔ  ِؽقـٚ خٙجؾ عؽع بٌش ق ٠ع(، ب

 (120,ص2001 ق ِة ٔساجخٍٗٙة ٚظل١مة بػج ة بٌٝ بِىج١ٔة بٌاىإ١ؽ ٚبٌاظ ١ؽ  جٌسدُ بٌػٞ ـ ٛبقطة ب خٙؿر ق

 ى انخزائظ :ـخطىاد رط

ٟ:ـ٠ ، ٟٚ٘ وّجاعؼ٠  عٍٝ ؼقـُ بٌطؽبهؾععظ ِٓ بٌططٛب)  ٟ بٌ  أج

١جق١ة ، ٚر ؽبؾ بٌّ ج٘ؽ بٌطإٛغؽب ١ة، ـُ بٌسعٚظ بٌ جِة، وجألٔٙجؼ ٚبٌسعٚظ بٌكـعٍٝ ؼقبٌطٍإة بٌاعؼ٠    -1
 ُ بٌػٞ ٠ىْٛ بلؽا شٟ   جٌٕكإة ٌشىً بٌطؽ٠طة بٚ بٌؽقُ.ـبثٕج  بٌؽقبٌشىً بٌٕٙعقـٟ  ٟ ٚجػو١ؽُ٘ 

و ىً قؽ٠) ٔٛعـؼ ععر ِؽب)، ٠ٚىْٛ  شبٌاىؽب -2 ِٓ بٔٙجؼ بٚ خإجي بٚ   ِر بٌ جِة ٌٍطؽ٠طة،ؼقُ بٌّٚ ِج ج
    ٟ بخؿب  بٌطؽ٠طة بٚ بٌؽقُ.ــػإؾ بٌّٛبل) ٚبٌٕك سجؼ ٚ٘ىػب ٚ

 ٗ بٌٛبْ بٌطؽ٠طةـج ١ٕ بٌا٠ٍٛٓ، ِٚ ؽ ة ِجٚٚبٌّعْ  فؽٚع ب ٔٙجؼو١  بٌافجط١ً، ـجثإ -3

 (191ص١1988ٓـ. ب ِؼقُ ِفاجذ بٌطؽ٠طة ٚب ؽبؾٖ -4

 انًحىر انثبٍَ/ دراطبد طبثمخ

( بٌشىٍٟ ُّا ١ؽ بٌّكامً بقاؽبج١د١ة بٌّٕ جطض ِا ١ؽب)  سثٗ ب ٌٚٝ جٕجٌٚ  بٌ ٓ قج ما١ٓ١بٌإجزم ظؼبقالعَ 

 .ؼقُ بٌطؽ٠طةِٙجؼر ٚبٌعؼبقة بٌثج١ٔة جٕجٌٚ  بٌّا ١ؽ بٌاج ) 

ٍ ) رطخدا -1  ( 2006انظهط

إة و١ٍة بٌ ٍَٛ بٌاؽ ٠ٛة ُ بٌشىٍٟ  ٟ بٌاسظ١ً بٌعؼبقٟ ٌعٜ ؽٍاطعبَ بٌّٕ ـبثؽ بق بٌا ؽفبقة بٌٝ ٘ع   بٌعؼ  

 54ُ ع١ٕة بٌإسم ِٓ ش إا١ٓ ِٓ ؽٍإة بٌكٕة ب ٌٚٝ جطظض ِ ٍُ طال ٚععظ٘  ٍ  جٌة بٌ ٛث بٌع١ٌٚة ـبٌاج  ة ٌٛو
و بضا١ؽ) بزعٜ بٌش إا١ٓ  ؽجٌإج ٚؽجٌإة, 27ا١ٓ  ّ عي ؽجٌإج ٚؽجٌإة ِٛؾع١ٓ عٍٝ ش إ ٌاىْٛ بٌّدّٛعة  عشٛبه١ج

ؽ ا( ٚوٍاجّ٘ج ؽٍإة  6-ؽجٌإة  21 , ٚبٌثج١ٔة ٌاىْٛ بٌّدّٛعة بٌؼج طة(ؽ ا 6-ؽجٌإة21 جىٛٔ  ِٓبٌادؽ٠إ١ة 

 -:ٚوشف  بٌعؼبقة عٓ بٌٕاجهح ب ج١ة بٌّٛبظبٌكٕة بٌدجِ ١ة ب ٌٚٝ ٠ٚعؼقْٛ ٔفف 

دّٛعة وّج ٠ إؽ عٕٗ بٌفؽق  ١ٓ ـىٍٟ جإ ج ٌّا ١ؽ بٌّـجه١ج  قاؽبج١د١ة بٌّٕ ُ بٌشـٚخٛظ بثؽ ظبي بزظ -
 ٚبٌؼج طة بٌّدّٛعا١ٓ بٌادؽ٠إ١ة

 ٕف  ٟ بٌم١جـ بٌإ عٞـجه١ة ٌّا ١ؽ بٌدـٛظ بثؽ غٞ ظ ٌة بزظـععَ ٚخ -

 ف.ـظجه١ة ٌٍافجعً  ١ٓ ِا ١ؽٞ بٌّدّٛعة ٚبٌدٕـععَ ٚخٛظ بثؽ غٞ ظ ٌة بز -

 

 (343-369ص 2006ٍطٟ , ـ بٌك 
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 (2000دراطخ )أثى سهزٌ  -2

جا ِٙجؼب) بٌطؽ٠طة ٌعٞ ؽٍإة بٌظال ـاطعبَ بٌ ؽٚع بٌؼٛه١ة  ٟ بواكـة بٌا ؽف عٍٝ ظٚؼ بقـ٘ع   بٌعؼبق  

ة بٌّٕٙح بٌٛطفٟ ٚبٌّٕٙح ـاطعِ  بٌإجزثة  ٟ ٘ػٖ بٌعؼبقـٚبق دج٘ججُٙ ٔسٛ ِإسم بٌد ؽب ١ةبٌسجظٞ عشؽ  ظبا ٚبج
ة  ىجٔ  ِٓ ؽٍإة بٌظال بٌسجظٞ عشؽ آظبا  ٟ خ١ّ) بٌش   بٌعؼبق١ة ٌٙػب بٌفظً  ٟ ـبٌادؽ٠إٟ  ِج ع١ٕة بٌعؼبق

١ة ٟٚ٘ عإجؼر ـطعِ  بٌإجزثة  ظبر ظؼبقـج ٚؽجٌإة ٚبقاؽجٌإ 1460ععظ٘ٓ ج  ة ؼ ر بٌإجٌغ بٌّعبؼـ بٌثج٠ٛٔة  ٟ ِس
جؼ) بٌٕاجهح بٌٟ ٚخٛظ  ؽٚق  ١ٓ ـة  اُ بضا١جؼ ع١ٕة بٌعؼبقة  طؽ٠مة لظع٠ٗ ٚ شـعٓ بضاإجؼ  ِج ع١ٕة بٌعؼبق

عة بٌادؽ٠إ١ة ٚٚخٛظ ؾ ظؼخج) ؽٍإة بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ١ة ٚبٌؼج طة  ٟ ِٙجؼب) بٌطؽبهؾ ٌظجٌر بٌّدّٛـِاٛق

ؾ ظؼخج) ؽٍإة بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ١ة  ٟ ِٙجؼب) بٌطؽ٠طة ـبٌع ٌة  ١ٓ ِاٛق ـاٜٛ ؽٚق ظبٌة بزظجه١وج عٕع ِك
بٌع ٌة  ١ٓ ِاٛقؾ ظؼخج) ؽٍإة بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ١ة  ج عٕع ِكاٜٛخٛظ  ؽٚق ظبٌة رزظجه١ٚٚ بٌطجٌإج)ٌظجٌر 

بٌادؽ٠إ١ة ٚععَ ٚخٛظ  ؽٚق ظبٌة رزظجه١ج عٕع ٌر بٌّدّٛعة ٌظج ةإسم بٌد ؽب ١ـٚبٌؼج طة  ٟ ب جدجٖ ٔسٛ ِ
ج ؿٞ بٌٟ عجًِ  ١ة  ٟ ب جدجٖ ٔسٛ ِإسم بٌد ؽب ١ةبٌع ٌة  ١ٓ ِاٛقؾ ظؼخج) ؽٍإة بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ ِكاٜٛ
  ف.ـبٌدٕ

 ( 88ص2000 ٛ ؾ٘ؽٞ                                                                                                

 
 م انثبنثــانفص

  جحث وإخزاءاتهـيُهح ان
 

 
بٌاسمك ِٓ ز١م  ثٗـ سِ) ؽإ١ ١ة  ٠إجق ضطٛب) ِٕٙح بٌإسم بٌادؽ٠إٟ وٛٔٗ بٌإجزم : بجإجع ح انجحثـيُهاوالً :

ٚ ٗ  جسم١ك ب٘عب ٗ.ِٓ  ؽػ١جج

ّاىج ئا١ٓ بٌادؽ٠إ١ة ٚبٌؼج طة غب) ١ُّ بٌادؽ٠إٟ ٌٍّدّٛعا١ٓ بٌـبضاجؼ بٌإجزم بٌاظ: ًُى انتدزَجٍـانتصثبَُب: 

        (1 دج  بٌاظ١ُّ وّج ٘ٛ ِإ١ٓ  ٟ بٌشىً   ،ٌ ؽٚف بٌإسم إةـِٕجقٞ ٌىٛٔٗ  وثؽ ب ضاإجؼ بٌإ ع
                   

 ب ظبر       بٌّا ١ؽ بٌاج ) بٌّا ١ؽ بٌّكامً    دّٛعةـبٌّ

تًُُخ -انتحصُم انًُظى انشكهٍاطتزاتُدُخ  ؽ٠إ١ةـبٌاد

 رح رطىيهب

 انخزَطخ

 اختجبر انتحصُم
يهبراد رطى  بضاإجؼ

 انخزَطخ
 ------------      طةـبٌؼج 

ٍ نهجحثـانتص( 1)   انشكم            ًُى انتدزَج

 

 ثبنثب: يدتًغ انجحث وػُُته

   ٟ ِسج  ة ـكـبٌاج  ة بٌٝ بٌّع٠ؽ٠ج) بٌ ف ب ععبظٞـبٌطجِِداّ) بٌإسم ِٓ ِعبؼـ وج ة ؽٍإة بٌظال  جىْٛ 
و ٚبٌاٟ ـعش (ٌٍإ١ٕٓ لا١إة  بععبظ٠ةز١م ؽإك بٌإجزم بٌادؽ ة  ١ٙج ٚبضا١ؽ)  3ِع٠ؽ٠ة بٌؽطج ة /بضا١ؽ)  ,  عبظ ٛبه١ج

و ٚبضا١ؽ) ش إا١ٓ ِٕٙج  ,ٌٍطجِف ب ععبظٞ   ٌٍظال ـ٠ٛخع  ١ٙج ث ث ش و( جٌطؽ٠مة ٔفكٙج جُ جٛؾ٠ ّٙج رٌٝ   عشٛبه١ج

و 33زعظ) ش إة  ظ( ٌاّثً بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ١ة ٚععظ٘ج  (جدؽ٠إ١ة ٚبألضؽٜ ػج طة  ِدّٛعا١ٓ  , ٚش إة ( ؽجٌإج
و  زاّجي ـاإ جظ  ١جٔج) بٌط ا بٌؽبـ( ؽجٌإج   ع بق35 ا( ٌاّثً بٌّدّٛعة بٌؼج طة ٚععظ٘ج  كإ١ٓ رزظجه١ج

و,68( ؽجٌ , ٚ ػٌه  ٍغ ععظ ع١ٕة بٌإسم  8عظُ٘  ـإؽر, ٚبٌإجٌغ عـبِا وُٙ بٌط ِدّٛعة وّج  ١ٌىْٛ ععظ وً ( ؽجٌإج
           (١1ٓ  ٟ خعٚي  ـِإ
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 (1ذول )ـخ

 دزَجُخ وانضبثطخ(ـُخ انجحث ػهً انًدًىػتٍُ )انتـىسَغ طهجخ ػُــت

 تجؼبدـػذد انطالة ثؼذ االط جٍُـظـػذ انطالة انزا ظتجؼبدـػذد انطالة لجم اال ؼجخـانش ًىػخـانًد

ُـانتدز  33 4 37 د خثج
 35 4 39 ة خـانضبثط

 68 8 76 دًىعـانً

 

 -:زاد انؼُُخـتكبفؤ اف

 ِة ـعٍيٝي بٌكيي  يٟي بٌسييؽص ج ةـبػييجىييج   ِدّيٛعاٟ بٌإسييم ب  بٔييٗ  ٠ىفييًٛبهٟ ـبٌ شييعٍٝي بٌييؽغُ ِيٓي  ْ بٌاٛؾ٠يي)   
 ١ؽـججثي١يؽب) بٌاٟي ٌٙيج بٌّا    يغ  زىيجَبٌإجزم جىيج  بو  ي١ٓ بٌّدّيٛعا١ٓ  بٌادؽ٠إ١ية ٚبٌؼيج طة (  لجَبٌعبض١ٍة ٌٍإسم 

ؽ, ٚبٌديعٚي  ـكيـج مة, ٚبضاإيجؼ ِـكيـبضاإيجؼ بٌّ ؽ ية بٌ  ّا ١ؽب) بٌإسم ِٕٚٙج ( 2اٜٛ بٌيػوج , ٚبٌ ّيؽ بٌؿِٕٟي  جألشٙي

امٍا١ٓ ٌّ ؽ يية ظ هييً بٌفييؽٚق  يٟي خ١ّيي) ــييا ّجي ب ضاإييجؼ بٌاييجهٟ ٌ ١ٕايي١ٓ ِكـبٌٕاييجهح بٌايٟي جٛطييً ب١ٌٙييج  جقيي ٠ ٙييؽ
 بٌادؽ ة.  شجؼ ب١ٌٙج لإًـبٌّا ١ؽب) بٌّ

 
 (2ذول )ـخ

 انتكبفؤتغُزاد الختجبر ـظ درخبد طالة انًدًىػتٍُ فٍ ػذد يٍ انًـدالنخ انفزق ثٍُ يتىط

 

 انًدًىػخ

 

 انؼذد

 

 انًتغُزاد    

 انًتىطظ

 انحظبثٍ

االَحزاف 

 انًؼُبرٌ

 

 انمًُخ انتبئُخ          

ػُذ      

يظتىي 
0,05  

 انًؼزفخ انظبثمخ 33 جُخ ـانتدزَ
18,48 4,33 

 غُز دانخ  اندذونُخ انًحظىثخ

 خمبثانًؼزفخ انظ 35 انضبثطخ
16,97 3,80 1,53 2.000 

 ػُذ يظتىي
0,05 

 غُز دانخ اندذونُخ انًحظىثخ 8,59 30,39 انذكبء  33 ُخـانتدزَج

 انذكبء 35 انضبثظ
30,60 8,62 

 ػُذ يظتىي 2.000 0,99
0,05 

 غُز دانه اندذونُخ ًحظىثخان 17,19 207.36 انؼًز انشيٍُ 33 انتدزَجُخ 

 ػُذ يظتىي 2.000 0,12 16,48 207,31 انؼًز انشيٍُ 35 انضبثطخ
0,05 

 
 جظ انًتغُزاد انذخُهخ:ــض 

 ثؽ  ٟ ـلع ج جهٟ  ١ٓ ِدّٛعاٟ بٌإسم  ٟ بٌّا ١ؽب) بٌاٟـبٌاىج   بإلزظ ع١ٍّج)معَ ِٓ ــعٍٝ ِج ج ع ٚر

 ثؽ ـبٌادؽ ة لع ٠ ٟ  ٚخٛظ٘ج  ْ ؼ ّجٌّا ١ؽب) غ١ؽ بٌادؽ٠إ١ة بٌاٟ   غ ب بزىجَإجزم ـبٌّا ١ؽب) بٌاج  ة، زجٚي بٌ
ٟ:ـ ٟ ق   ِاٙج ٚعٍٝ بٌٕسٛ ب٢ج

دؽ ة ـ ٟ  ثٕج  بٌا جٌُٙـبٔفظ(  ٚ بٌإسمؽن ععظ ِٓ بٌط ا  ع١ٕة ـعٓ ج جطًـبٌس: ٚ٘ٛ بألثؽ  االَذثبر انتدزَجٍ -أ
 ة.ـبٌادؽ  طإ١كـ ٚ ٠ٕامً  ٞ ؽجٌ   ٟ  ثٕج  ج فظًـ٠ٕٚ ٟ ٘ػب بٌإسم ٌُ 

عٍٝ بٌفؽٚق  ١ٓ ؽ ا ع١ٕة بٌإسم  ج ضا١جؼ بٌ شٛبهٟ ٌٍّدّٛعة ١طؽ بٌإجزم ــ: ق اختُبر ػُُخ انجحث -ة
 ّٕٙج.ـؽب  بٌاىج   بإلزظجهٟ  ١ـبٌادؽ٠إ١ة ٚبٌؼج طة  ؼ و عٓ  خ

ِ)  ج بٌاٟ بعع٘جٙـٔفك ١ةـاطعبَ بألظٚب) بٌم١جقـعٍٝ ٘ػب بٌّا ١ؽ  جق١طؽر ـكـ جٌبٌإجزم لجَ : أدواد انمُبص -ج

 . ع١ٕة بٌإسم(ِدّٛعاٟ بٌإسم ؽ ا

ٟ:ـِٓ بثؽ ٘ػب بٌ جًِ  ٟ قزع بٌإجزم :  تدزَجُخـاثز اإلخزاءاد ان  ١ؽ بٌادؽ ة عٍٝ بٌٕسٛ ب ج

ٌٍّجظر  ِ هّةك١ة ـ: وجٔ  بٌّجظر بٌا ١ّ١ٍة ِٛزعر ٌّدّٛعاٟ بٌإسم  ؼ و عٓ  ععبظ ضطؾ جعؼ٠ انًبدح انتؼهًُُخ -أ
 بٌا ١ّ١ٍة.
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 إؽر بٌّعؼـ. ـّدّٛعاٟ بٌإسم ٌؼّجْ عجًِ ضٌ ّجظر بٌا ١ّ١ٍةـبٌ  اعؼ٠ف بٌإجزم: لجَ انًذرص -ة

دؽ ة ٌّدّٛعاٟ بٌإسم ٚبزعر ٟٚ٘ بٌفظً بٌعؼبقٟ ـ: وجٔ  بٌّعر بٌؿ١ِٕة ٌاطإ١ك بٌا ُُخـانًذح انشي -ج

 2017/2018 ٟـِٓ بٌ جَ بٌعؼبق بٌثجٟٔ بٌىٛؼـ بٌثجٟٔ(

  ً   انجحث ظتهشيبدي :راثؼب

ٍ  بٌّييجظر بٌفظييٛي بٌث ثيية نؼهًُددخحذَددذ انًددبدح ات .1 ٌيي  : شيّي  ( ِيٓي واييجا  ف بٌدييٛٞ, بٌاؽ يية, بٌإ١ئييةـب

 -:٠ٛػر غٌه (3 خعٚي ٌطجِف ب ظ ٟ ٌٍ جَ بٌعؼبقٌٍٟظال ب بٌد ؽب ١ة بٌطإ١ ١ة

 

 ( 3خذول ) 
 يحتىي انًبدح انخبضؼخ نتدزثخ انجحث وػذد صفحبتهب

 انصفحخ انؼُىاٌ انفصم د

 206ص -157ص الف اندىٌانغ غـانزاث 1

 238ص -207ص انتزثخ انخبيض 2

 281ص -239ص ئخـانجُ بدصـانظ 3

و ( 70 : طجغ بٌإجزم  هىكُخـف انظاألهذا - 2 جظ١ٕال  ٍَٛ  كا٠ٛج)ـِ ٌد١ّ)بٌّجظر بٌ ١ٍّة  ٌّؼ١ّْٛة قٍٛو ٘عب ج
إؽب  ٚبٌّسى١ّٓ  ٟ ـِدّٛعة ِٓ بٌط عٍٝ جمع٠ّٙج(، ٚ  ع , بٌاس١ًٍ, بٌاؽو١ , بٌام٠ُٛ، بٌفُٙ، بٌاطإ١كبٌّ ؽ ةٟٚ٘  

٠ٛػر  (4 خعٚي كٗ ٚج ط١اٙج ٌٍّجظر ـكاٜٛ بٌػٞ جم١ـِٓ ِ هّاٙج ٌٍّكٙج ٌٍاأوع ـٚؽؽبهك جعؼ٠ بٌد ؽب ١ةجي ـِد
  -:غٌه

 (4) خذول

 ظتىي يىسػخ حظت انفصىلـهىكُخ نكم يـػذد األهذاف انظ

 نًدًىعا انتمىَى تـانتزكُ انتحهُم انتطجُك هىـانف انًؼزفخ انفصم

 24 1 1 1 5 7 9 انزاثغ

 21 2 2 3 3 5 6 انخبيض

 25 1 1 2 3 6 12 بدصـانظ

 70 4 4 6 11 18 27 انًدًىع

 انخطظ انتذرَظُخ. -3

ٚعييؽع ّٔيجغج ِٕٙيج ٌّدّييٛعاٟ بٌإسيم عٍيٝي  ٌىييً ِدّٛعية ِٓي ع١ٕيية بٌإسيم ١ةـ( ضطيية ظؼبقي18   بعيع بٌإجزيم    
١ة, ٚليع ـؽٞ عٍٝي بٌططية بٌعؼبقيـفجظر ِٓي بؼبهُٙي ٚبٌا يع٠ ) بٌاٟي جديبٌّسى١ّٓ ِٓ غٚٞ ب ضاظيجص ِٓي بخيً ب قيا

 جفك ع١ٍٗ ِٓ ِ ز ج).  ببضػ  ّج 

 -:٠اطٍ  بٌإسم بٌسجٌٟ ِج ٠ٍٟ انجحث : بً: أداتبـخبيظ
 بٌطؽبهؾ ُـِٙجؼر ؼقبضاإجؼ  -بضاإجؼ بٌاسظ١ً   ا - 

 اختجبر انتحصُم:  -أ

و بثؽ بألظٚب) ـب ضاإجؼب) بٌاسظ١ٍ١ة ٟ٘  و    جكا ًّ  ٟ بٌٛز١عر بٌاٟ  ٚبٌٛبقطةُ بٌاؽ ٛٞ  ٟ بٌام٠ٛ ٔاشجؼبو ٚش١ٛعج

 ٚلع ِّؽ  ٕج  ب ضاإجؼ  جٌططٛب) ب٢ج١ة:,  ٔامجي ِٓ طال رٌٝ  عٍٝاٙج  ِٓ ِؽزٍة ِ ١ٕة بٚ بـب ٔجم٠ُٛ 
 إػذاد خذول انًىاصفبد  )انخبرطخ االختجبرَخ (  -أوال

ٍ بعع بٌإجزم خعٚي ِٛبطيفج)   , ب ض١يؽر ِٓي بٌّيجظر بٌث ثيةٌٍفظيٛي  بٌطإ١ ١ية) ِيجظر بٌد ؽب ١ية  ١يٗ ِٛػيٛعج شّي

, ٚزعظ  ٚؾبْ ِساٜٛ بٌفظٛي  ٟي ػيٛ  عيعظ ا٠ٛج) ِٓ جظ١ٕال  ٍَٛـكٍٛو١ة  ٟ ػٛ  ِكـجـ بأل٘عبف بٌـٚعٍٝ  ق
كا٠ٛج) ـإ   ٚؾبْ ِكا٠ٛج) بٌفظٛي  ٟ ػٛ  عيعظ  ٘يعبف ويً  ظيً, ٚزكيإ   ٚؾبْ ِيـبأل٘عبف ٌىً  ظً, ٚزك

ٛو١ة  ٟي ويً ِكياٜٛ  سيبأل٘يعبف بع ك   ٘يعبف ويً  ظيً رٌٝي بٌ يعظ بٌىٍٟي ٌأل٘ييعبف, ـاّيجظبو عٍٝي عيعظ بأل٘يعبف بٌكٍي
       (٠ٛػر غٌه 5 مؽر ِٛػٛع١ة ٚؾع  عٍٝ ض ٠ج بٌطجؼؽة ب ضاإجؼ٠ة ٚبٌدعٚي  ( 32 ـ  ٚزعظ)  مؽب) ب ضاإجؼ
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 ( 5خذول ) 

 خذول انًىاصفبد نفمزاد االختجبر

 ػذد االهذاف انفصم
ظجخ األًه ُخ اُن

 نهفصم

 يظتىي األهذاف
ىع ًد  اًن

100% 
 يؼزفخ

38% 

 فهى

25% 

ك  تطُج

16% 

م  تحُه

9% 

ت  تزُك

6% 

َى  تمى

6% 

 12 1 1 1 2 3 4 34 24 انزاثغ

 8 1 1 1 1 2 2 30 21 انخبيض

 12 1 1 1 2 3 4 36 25 انظبدص

 32 3 3 3 5 8 10 100 70 انًدًىع

 

  ً  صذق االختجبر : : ثبَُب

 عق ب ضاإجؼ بقـا ًّ بٌإجزم   ٔٛبَع بٌظـعق ب٢ج١ـة : ـٌٍاسمك ِـٓ طٚ       
ٌّ : -أ ّٞ ٌ ؽع بٌاثإانصذق انظبهز ؽ َع بضـّ  ِـٓ طـعق ب ضاإجؼ بٌ ج٘ـؽ ْ ِـٓ  ـ، ع  ِّٛ ً  بٌّاى ( 32اإجؼ  بٌاسظـ١

مـؽب) ـ(  6 ١ًٍٚ(,   ِ ؽ ة،  ُٙ، جطإ١ك، جسمـؽر ِٛػٛع١ّة ِـٓ ٔٛع بضا١جؼ ِـٓ ِا عِّظ ـ(  26، ِٕٙج   مـؽر

بضػ  ّج بجفك ع١ٍٗ ُٙ ِٚ ز ججُٙ، ـ، عٍٝ ِدّٛعة ِــٓ بٌّسى١ّٓ ٚ ـٟ ػـٛ   آؼبه(, جم٠ُٛ جؽو١ , جس١ًٍ ةِمج١ٌ

ٛب مة ـ، رْغ َزظـٍْ  عٍٝ ِة  مـؽب) ب ضاإجؼط ز١ عٜـِكإة بٌّئ٠ّٛة ِ ١جؼبو ٌم١جـ ٚبقـا  ٍّ  بٌٕج), ـِٓ ِ ز 
َٓ % ( ِـٓ آؼب   85ـٓ   وثؽ ِ ؽب) بٌظبٌّسى١ِّّ ُ  بٌسظـٛي عٍٝ ِ شِّ ـعق ـ، ٚ مٟ ععظ٘ج وّج ٘ـٛ ٚ ٙػب ج

 . ّٞ  بٌ ج٘ـؽ

ُ  رعـعبظ خحتىي :ـصذق انً -ة   بٌطجؼؽة          عٚي بٌّٛبطـفج) ـٌٍاثإُّ  ِـٓ طعق ِساٜٛ ب ضاإجؼ، ج
، ٍٛو١ّةـٌعؼبقـ١ّة ٚبألغؽبع بٌكـب بٌّجّظر ٌّؼّْٛ مـؽب) ب ضاإجؼ  ط١ة(ـ ٚج ، ٚغٌه ٌؼّجْ جّث١ًب ضاإجؼ٠ّة (

ُ  بٌسظـٛي عٍٝ ِ شِّـؽب) طعق بٌّ  .ساٜٛ ـٚ ٙػب ج

ٌٙٛة ِٚ جًِ بٌظ ٛ ة ِٚ شـؽ بٌمٛر ـعق بٌإٕج  جُ بٌاأوع  ٛقجؽة ِ جًِ بٌكـ: ٌٍاثإُّ  ِـٓ طصذق انجُبء -ج
 -: ؽب ب) ب٢ج١ـةبٌاـّـ١١ؿ٠ة ٌفمؽب) ب ضاإجؼ، ٚ جع١ٍة بٌإعبهً بٌطجؽئة ٚزـظً غٌه عٍٝ ٚ ـك بإلخ

ً انؼُُّخ االطتطالػُّخ األونًـتط -  ( :)ػُُّخ انًؼـهىيبد جُك االختجبر ػهـ

ا ؽق ٌإلخج ة عـٓ ب ضاإجؼ، ـبٌّكـ بٌٛل ٌٚاسع٠ع ؽبجٗ ، ٚٚػٛذ  مسمّك ِـٓ ٚػٛذ ج ١ٍّج) ب ضاإـجؼاـٌٍ       

ٔة ِـٓ ) بٌإسم  اط ع١ّة  ٌٚٝ ِـٓ ِداّؽإ ك بٌإجزم  ٘ـػب ب ضاإجؼ عٍٝ ع١ّٕة بقـ  ٛ غ١ؽ بٌ ١ّٕة بألطـ١ٍّة ٌٍإسم ( ِى
ُ  بضا١جؼ٘ج 80  و ، بضا١ؽٚب عشـٛبه١ّوج ِـٓ  ١ٓ ؽ ا بٌظـاّل بٌطجِف ب ظ ٟ  ـٟ بععبظ٠ة  بٌإؽبق ٌٍإ١ٕٓ( بٌاٟ ج ( ؽجٌإج

و  ُّٞ بقـافكجؼ  ٚ ٕ٘جن، ٌُٚ ٠ىٓ (2018/ 4/  15    ـٟ ٠َٛ بألزع بٌّٛب ـك ؽإك ب ضاإجؼ عشٛبه١ج ِشـىٍة،   

ُ  جس ضاإجؼ ب فمؽب) ٌٍا ١ٍّج) بٌطجّطة   ْكاَْ َؽق ٌإلخج ة بٌػٞ بق بٌٛل ـع٠ع ـٚج  ّ ّاٛقؾ  ٛقجؽة بٌاطؽبج ـبٌ
ّٟ . 85بٌسكج ٟ  ىجْ     ( ظل١مة ، ٚ٘ـٛ بٌٛل  بٌىج ٟ ٌإلخج ة عـٓ  مؽب) بضاإجؼ بٌاسظـ١ً بٌعؼبقـ

 

 انشيٍ =
 طبنت.. انخسيٍ أول طبنت + سيٍ ثبٍَ طبنت + سيٍ ثبنث 

 يدًىع انطالة

 

 

 جُك االختجبر ػهـً انؼُُّخ االطتطالػُّخ انثبَُخ ) ػُُّخ اإلحصـبء ( :ـتط -

اط عـ  ع جطإ١ك ب ضاي   ٝ بٌ ١ّٕية ب قـي ٍِٛج) (إجؼ عٍـي اط ع١ّة ،   ع١يع جطإ١ميٗ عٍٝي ع١ّٕية بقـي١ّة بألٌٚٝي   ع١ّٕية بٌّ ـي

ج ( ٓ ب ٌٍاثإي ، ٚغٌيه ثج١ٔة  ع١ّٕة بإلزظـي ج٠ىِٛاؽ٠ّة ٌٙيػب ـٌطظيجهض بٌِـي جؼكـي ِاىٛٔية بٌ ١ّٕية بٌثج١ّٔية  ٚوجٔي ، ب ضاإـي

  ٓ ٓ ؽي ا 160ِـي  يأْ زديُي بٌ ١ٕية بٌّٕجقيإة ألغييؽبع  (Nunally)جشي١ؽ ٔيجٍٟٔز١ييم  ،لإيج  ٌٍإٕي١ٓ(  بععبظ٠يية( ِـي

 Nunally , 1978شؽر   يؽبظ ِمج يً ويً  ميؽر ِٓي  ميؽب) ب ضاإيجؼ.   ـكة رٌٝ عـبٌاس١ًٍ بإلزظجهٟ ٠ىْٛ  ّ عي ضّ
,p 262 ) مييؽر 32كة   ييؽبظ ٌىييً  مييؽر ِيٓي  مييؽب) ب ضاإييجؼ بٌاسظيي١ٍٟ  ـٌٚييػٌه  ضاييجؼ بٌإجزييم ضّيي X  5  ييؽبظ  

ـ ِيجّظر  ؽجٌ (160= ) ِيعؼِّ ك بٌإجزم  ب ضاإـجَؼ  جٌا يجْٚ ِـي ٓ روّيجي بٌطي ا ٌٍّيجّظر ـ،   يع بٌايبٌد ؽب ١يةرْغ ؽإـ  أوُّع ِـي
ٛ ٠يَٛ ب ثٕي١ٓ ـإٛعـيٛعـع جطإ١يك ب ضاإيجؼ لإيً  قـِع ُِٙ  اجؼ٠ص ٚر ,ـٙج  ـٟ بٌادؽ ةـبٌّسع ظ جعؼ٠ ك  بٌّظيجظف، ٚ٘ـي
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ٓ  عٍٝي ـ ـع جظيس١ر بإلخج يج) جُي جؽج١إٙيج جٕيـ، ٚ (2018/  4/  16  و ِـي ةبٌٝي بظٔٝي جؾ١ٌج إة   ,ظؼخـي  27ٚبضا١يؽ) ٔكـي
١ٍج  عظ ؽيي ا ب 27ٚ % ( ٌٍّدّٛعيية بٌ يـي إر عيـي ٓ  % ( ٌٍّدّٛعيية بٌييع١ٔج، ٚ ييػٌه  طيـي ١ٍج   ٌّدّييٛعا١ ( 44بٌييع١ٔج ٚبٌ يـي

و.   ؽجٌإج

 
ٍّ نفمزاد االختجبر :  -  انتحهُم اإلحصـبئ

 ٚجؽبٚز ، ظ (  بضا١جؼ ِـٓ ِا عّ   ٛقجؽة بٌّٛػـٛع١ّةب ضاإجؼ   مؽب)زك  ِ جًِ بٌظ ـٛ ة  جٌٕكإة رٌٝ  
ج  جٌٕكإة رٌـٝ بٌفمـؽب) بٌّمج١ٌّة  مع (0,66 – 0,35  ١ٓ بٌّ جِ )  ِّ ــــــ   0,63  ١ٓ ) بٌّ ـجِ  جؽبٚز ، ٚ 

بٌّعٜ بٌّمإٛي ٌّ جًِ بٌظ ٛ ة بْ ٚجش١ؽ ب ظ ١ج) ، ٠ٚكاعي ِٓ غٌه رْ  مؽب) ب ضاإجؼ خ١ّ ٙج ِمإٌٛة، ( 0,66

  ِ جًِ ج١١ّؿ ٚزكـ(. 81ص, 2008بٌ ـؿبٚٞ ،  ( 0,80-0,20 مـؽبجٗ  ١ٓ   ط ٛ ةجؽبٚز  ٔكـإٗ ِ جًِ  بغب
ج  (،0,54ــــــ0,33ٚجؽبٚز  بٌّ جِ )  ١ٓ ،   بضا١جؼ ِـٓ ِا عِّظ (ةٌّٛػٛع١وً  مـؽر  جٌٕكإة رٌٝ بٌفمـؽب) ب ِّ  ٚ

بٌّعٜ بْ ش١ؽ ب ظ ١ج) ـٚج، (0,36ــــــ  0,35  ١ٓ  ـجِ ) ـبٌّ جؽبٚز ع ـكإة رٌـٝ بٌفمـؽب) بٌّمج١ٌّة  مـ جٌٕ

ر جّـرغب وجٔ  لبٌّمإٛي ٌّ جًِ بٌا١١ّؿ  ّٛ ثإج) بٌاظس١ر ٌٍفمؽب) ٚ(  Eble , 1972 : 40ؽ   ـ(  أوث  ١١0.30ؿ٘ج  ــ
ي ٚبٌإجزــم   ّٚ ـ بأل ـ بٌثجٔــ(0,94بٌّمج١ٌّة رْغ  ٍغ بٌثإج)  ١ٓ بٌّـعؼِّ ّٟ ٚبٌإــــــــــــجزم  ، ٚ ١ٓ بٌّعؼِّ  (, 0,94ــ

ًَ بٌ ٔة ٌفمـؽب) ب ضاإجؼوـؽٚٔإجش ( ٌسكـجا ثإج) ب ضاإجؼ  -ِ جظٌةَ    ٌفج ـإجزمٚبقـا ّ  ٛ َع  ٔ ٗبٌّى خ   ٚ ٠كـجٚٞ  ، ٚلع 
و خ١ـعبو 0.84  ْ  ب ضا2004ٕإٙجْ،ـبٌ، رغ ٠ـؽٜ  ( ٌٚػٌه ٠  ـعُّ ثإججج ٗ   ـإجَؼ ٠  ـعُّ بضاإـجؼبو خـ(   ً  ثإججـ ـ١ـعبو رغب  ٍـغ ِ جِـ

 (237ص 2004ؽ.  بٌٕإٙجْ ، ـ(  أوث0,67 
 
 انخزائظ ىـيهبرح رطجبر ـاخت -ة

 ّٙجؼر ؼقٌُبٌطجِف ب ظ ٟ بٌظال  ؽ اكجا ـبوا ٜبٌطؽبهؾ ٌم١جـ ِع ِٙجؼر ؼقُ إععبظ بضاإجؼ  بٌإجزملجَ 
 -بٌاج١ٌة : ٚلع ِؽ ب ضاإجؼ  جٌّؽبزً بٌد ؽب ١ة بٌطإ١ ١ة, ِجظربٌطؽبهؾ  ٟ 

 بٌفظٛي ٟ  بٌطؽبهؾ ِٛػٛع بٌعؼبقة بٌّاؼّٕة ِٙجؼر ؼقُبٌعؼبقة بٌّؽبظ بٌىشال عٓ  ِجظر انًبدح:تحذَذ  -1
 .( بٌ  ف بٌدٛٞ/بٌاؽ ة/بٌإ١ئة 
 ٟ جسظ١ً ِجظر بٌد ؽب ١ة  بٌّٕ ُ بٌشىٍٟبثؽ بقاؽبج١د١ة ج ؽف عف ب ضاإجؼ ـ٠ٙ :هذف يٍ االختجبرتحذَذ ان -2

 .ٚج١ّٕة ِٙجؼر ؼقُ بٌطؽ٠طة ٌعٜ ؽ ا بٌطجِف بألظ ٟ
 ِٙجؼر ؼقُبٌاٟ جٕجٌٚ   بألظ ١ج) بٌعؼبقج) بٌكج مةٌإ غ   ّؽبخ ة: لجَ بٌإجزم ُبغخ فمزاد االختجبرـص -3

جىْٛ ِٓ  بعع بٌإجزم بضاإجؼ (2013(,  ز١ّع2005بٌعٚقؽٞ  ,(2003وعؼبقة  ِسّٛظٙج بٌطؽ٠طة ٚو١ف١ة ل١جق
( 1ٚ  0س١ر ب ضاإجؼ  س١م جُ بعطج  بٌعؼخة   ـلع جُ جظ( ظؼخة ٚ 18 مؽب) ٌىً  مؽر  ؽع١ٓ  ٞ ِج ٠ جظي    (9 

ٟ: ٟ طٛؼجٗ بٌٕٙجه١ة عإجؼر عٓ ث ثة ِ ٚ ٙػب بطإر ب ضاإجؼٌىً  ٕع ِٓ  ٕٛظ ب ضاإجؼ   دج ) ؼه١ك١ة ٚ٘

  بي  ؽع١ٓ  ٔمً ، جسع٠ع (ـئٍة ٌٚىً قـ( بق3مً بٌطؽ٠طة، ٠ٚاىْٛ ِٓ   ـدجي بألٚي: ٔـبٌّ

ٟ: جىإ١ؽ بٌطؽ٠طة، ٠ٚاىْٛ ِٓ   ـبٌّد  إ١ؽ ، جسع٠ع(ـئٍة ٌٚىً ق بي  ؽع١ٓ جىـ( بق3جي بٌثجٔ

 جظ ١ؽ، جسع٠ع( بي  ؽع١ٓ ـ( بقئٍة ٌٚىً ق3طؽ٠طة، ٠ٚاىْٛ ِٓ   ـدجي بٌثجٌم: جظ ١ؽ بٌـبٌّ

) ج ١ٍّج) ب ضاإجؼ بٌاٟ جٙعف ـفمؽب) ٚط١جغاٙج لجَ بٌإجزم  ٛػـ  ع جسع٠ع ععظ بٌ :تجبرـوضغ تؼهًُبد االخ -4
 . ةـٚبطإر خج٘ؿ  ظٛؼر ب ١ٌٚ ؾ طٛؼر ِّىٕةـؽذ  ىؽر ب خج ة عٓ ب ضاإجؼ  ٟ ب كـبٌٟ ش

 ذق االختجبرـص

ؽ َع ـِٓ ؽؽ٠ صذق انظبهزٌـانؽة ٔٛع١ٓ ِٓ بٌظعق ّ٘ج ـعق ب ضاإجؼ  ٛقـجـٚلع جثإُّ  بٌإجزم ِٓ ط    ك ع 
ِٓ بٌّٛب مة ٚ ـٟ ػٛ   آؼبهُٙ %( 84سظـً عٍٝ ٔكـإة  ـدّٛعة ِٓ بٌّـسـى١ّٓ  ـب ضاإـجؼ   دّـ١)  مؽبجٗ عٍٝ ِ

١عْ) ط ؽة ٚجُ بٌاأوع  ٛقج ذق انجُبءـص, ٚبٌٕٛع بٌثجٟٔ ٘ٛ ـ١جغة بٌإ غ بٌم١ًٍ ِـٓ بٌفمؽب)  ـِٚ ز ججُٙ،   ع 
عؼخة ـبٌٚ مؽرــ  ١ٓ وً بؼجإجؽ ِ جًِ اـّـ١١ؿ٠ة ٌفمؽب) بٌّم١جـ، ٚطعق بٌفـمؽب) ِٓ ِ شؽٞ ــؽ بٌمٛر بٌـِ ش

  اّٟ ر١ٌٗ ٚزـظً غٌه عٍٝ ٚ ـك بإلخؽب ب) ب٢ج١ـةـفمؽب)  جٌّدجي بٌػٞ جٕــبٌى١ٍة ِٚ جًِ بؼجإجؽ بٌ
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- ( ً ً انؼُُخ االطـتطالػُّخ األون  ( :انًؼهىيبد ػُُّختطجُك االختجبر ػهـ

ا ؽق ٌإلخج ية عٕيٗ بٌطؽ٠طية ٙجؼر ؼقُيـِيٌٍاسمُّك ِـٓ ٚػـٛذ ج ١ٍّج) بضاإيجؼ       ٛذ ٌٚاسع٠يع بٌيؿِٓ بٌّكـي ، ٚٚػـي

ة مؽ ٓ ز١ييم   بٌ ّيٛع، بٌطإجعيـي م  ب ضاإييجَؼ عٍٝي ع١ّٕيية بق(بجيٗ ِـي ٓ ِداّي) بٌإسييم ـي، ؽإ يَك بٌإجزـي ـاط ع١ّة  ٌٚٝي ِيـي
و  46ٛٔة ِـٓ   ىـ(، ِغ١ؽ بٌ ١ّٕة بألطـ١ٍّة ٌٍإسم  ٓ  ي١ٓ ؽي ا بٌظياّل ( ؽجٌإيج و ِـي  ف ب ظ ٟيـبٌطجِي، بضا١يؽٚب عشيٛبه١ج

ٓ  ي١ٓ ، ٚبٌاٟي بضا١يؽ) (ٌٍإٕي١ٓ بٌإيؽبق  بععبظ٠ة ـٟ  ٟ ٠يَٛ 3/بٌؽطيج ة  جؽ ١يةِيعبؼـ عشيٛبه١ج ِـي ك ،  ـي بألزيع بٌّٛب ـي
افكجؼ  ٚ ِشيي(2018/ 4/  8  ُّٞ بقيـي ُ زـك، ـىٍة، ٌٚيُي ٠ىيٓي ٌييعٜ بٌطيي ا   ج ٟ ـج ٗ ِيٓي ؽـيي ايـي ؾ بٌسكـيـي ؽ٠ييك بٌّاٛقيـي

ع بٌثيجٟٔ رٌٝي آضيؽ ؽجٌي  ِمكـي ؽٚج بألٚي ؾبهـي جعة ؾِٓي ضـي ٓ ـٌطـؽٚج بٌطـ ا ِٓي بٌمـي عظ بٌىٍٟي ٚ ٍيغ ؾِـي و عٍٝي بٌ ـي ّج

 . بٌطؽ٠طة ِٙجؼر ؼقُٚ٘ـٛ بٌؿِٓ بٌىج ٟ ٌإلخج ة عـٓ  مؽب) بضاإـجؼ  ( ظل١مة 40ب ضاإجؼ 
 

ً انؼ -  انثبَُخ ) ػُُّخ اإلحصبء ( : ُُّخ االطـتطالػُّخـتطجُك االختجبر ػهـ

ْ بٌ ١ّٕة  بٌثج١ٔة  ِـٓ    ٛ و ِـٓ ؽ ا 100ٚجاىـ  ١ـة   ـعبظ ِع٠ؽ٠ّـة جؽٌٍإ١ٕٓ( ٚ٘ـٟ رزعٜ ِعبؼـ  لا١إة  بععبظ٠ة( ؽجٌإج

ـ ِجّظر  3/بٌؽطـج ة  – ك َبٌإجزم  ب ضاإجؼ  جٌا جْٚ ِـ) رظبؼر بٌّعؼقة ِٚعؼِّ ٌط ا بٌظاّل  بٌّجظرز١م ؽإـ 
و ِـٓ ـٚ  ـع جظس١ (2018/  4/  9  ب ث١ٕٓ بٌّٛب ـك ،  ـٟ ٠َٛب ععبظٞف ـبٌطجِ ُ  جؽج١إٙـج جٕجؾ١ٌج ر بإلخج ج) ج

، %( ٌٍّدّٛعـة بٌع١ٔج 27، ٚ ١ٍج%( ٌٍّدّٛعـة بٌ  27 ، ٚبضا١ؽ) ٔكـإةـة ٚوجٔ ـرٌٝ  ظٔٝ ظؼخ عٍٝ ظؼخـة 

ٓ  بٌعٔٚ ػٌه  طإر عـعظ  ؽ  و .ؽجٌإ (١27ج ٚبٌ ـ١ٍج ـا بٌّدّٛعا١  ج

ٍّ نفمزاد االختجبر : ـانت-  حهُم اإلحصبئ

( ٚبٌّعٜ بٌّمإٛي 0,73ــــــ   0,45  جؽبٚز   ١ٓ  ٌ ضاإجؼ بٌاسظ١ٍٟ(ٙجـ  ِ جًِ بٌظ ٛ ة  جٌطؽ٠مة ٔفكـزك

ْ  ط ـٛ ةَ  مؽب) ب ضاإجؼ ( 0,20-٠0,80اؽبٚذ  ١ٓ   ُ  زٚ ,ِمإٌٛةو  خ١ّ ٙجٚ٘ـػب ٠ ٕٟ   كـجا ِ جًِ ج١١ّؿ ـج
بْ بٌفمؽب) خ١عر بغ   ((Eble,1972,P40بغ ٠ؽٜ  (0,65ــــــ  0,35  ١ٓ ِ جًِ بٌا١١ّؿ جؽبٚز ٚضاإجؼ  مـؽب) ب 

ر ج١١ّؿ خ١ّ)  مؽب)  (  جوثؽ30 ٍغ ِ جًِ بٌا١ّؿ  ّٛ ْ  لـ  ِمإٌٛةو  ِٙجؼر ؼقُ بٌطؽ٠طةٚ٘ـػب ٠ ٕٟ  

 صذق انجُبء  -

ُ  بٌاسمُّك ِـٓ طعق ب جّك    ّٟ  ضاإـجؼ ـج جا بٌ  لـة ب ؼجإجؽ١ّة  ١ٓ ـعـٓ ؽؽ٠ك زك بٌطؽ٠طة ٙجؼر ؼقُِـجق بٌعبضٍ
ًٍّ ِـٓ ب٢جـٟ :  و

ـؽبو خ١عبو ٚ (0,82-0,40    ١ٓ، ٚجؽبٚز  ل١ُ بٌّ ـجِ ) ُّخ نهًهبرحـخ كمِّ فمزح وانذرخـخ انكهـدرخ -1 ٠  ع  ِ شِّ
 .بٌطؽ٠طة ِٙجؼر ؼقُ ضاإجؼ عٍٝ طـعق بٌإٕج  

و ٌد١ّ)  : تجبرـانكهُّخ نالخ هبرح وانذرخـخـدرخخ كمِّ ي -2  مؽب) بضاإجؼ ِٙـجؼر رغ   ٙؽ) بٌٕاجهح   ّٔٙج ظبٌـة رزظجه١ج

ـؽبو خ١عبو عٍٝ طـعق بٌإٕج  ( 0,91 -0,30   ١ٓجؽبٚز  ل١ُ بٌّ ـجِ ) ؼقُ بٌطؽ٠طة، ز١م   ٚ٘ـٛ ٠  عُّ ِ شِّ
 .بٌطؽ٠طة ِٙجؼر ؼقُ ضاإجؼ 

و ٌد١ّ)  مؽب) ب :رفمزح وانذرخـخ انكهُّخ نالختجب درخخ كمِّ  -3 ،  ضاإجؼرغ   ٙؽ) بٌٕاجهح   ّٔٙج ظبٌـةٌ رزظـجه١ج
ـؽبو خ (0,88-0,33 ١ٓ ٚجـؽبٚز  ل١ُ بٌّ ـجِ )   ِٙجؼر ؼق١ُعبو عٍٝ طـعق بٌإٕج   ضاإجؼ ـٚ٘ـٛ ٠  عُّ ِ شِّ

ُ  ر٠دجظ ِ بٌطؽ٠طة, ٚلع ٌإٕج , كـجا ِ جًِ ب ؼجإجؽ  ١ؽقـْٛ ٌّ شؽب) طعق ـ جًِ ب ؼجإجؽ عـٓ ؽؽ٠ك زـٚج
( ٚ ٍــغ Alpha-Cronbach-زـكـ  ِ جًِ ثإج) ب ضـاإجؼ  طؽ٠مة جس١ًٍ بٌاإج٠ٓ  جعاـّجظ ِ جظٌة  بٌفجوؽٚٔإجش

  (  أوثؽ.0,67ٚ شـجؼ) بألظ ١ج) بْ ِ جًِ بٌثـإج) خ١عبو رغب  ـٍغ   ,(0.84 جًِ بٌثإج)  ـِ

 إخـزاءاد تطجُك انتدـزثخ:

 ( 2018-2017  ٌٍ جَ بٌعؼبقٌٟثجٟٔ شــٍّ  بٌادؽ ة بٌىٛؼـ بٌعؼبقٟ ب -1

َ ، ٚبٔاٙ   ـٟ ٠َٛ بٌث ثج  18/2/2018بٌّظجظف٠َٛ بألزع ـع  جعؼ٠ــف ع١ٕة بٌإسم  اجؼ٠ص ـ  -2
و ٌىً ِدّٛعة  ث ث ـٛبل)  َ 17/4/2018بٌّظجظف   .زظـض  قـإٛع١ج

  19/4/2018بٌّظجظف ٠َٛ بٌط١ّف  بٌطؽ٠طة ِٙجؼر ؼقُبضاإجؼ ٔـفػ  -3
ُ  جط -4 ّٟ  ـٟ ٠َٛ ب ث١ٕٓ بٌّٛب ـكجـ   23/4/2018إ١ك بضاإجؼ بٌاسظـ١ً بٌعؼبق
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 م انزاثغـانفص
 زض انُتبئح وتفظُزهب واالطتُتبخبد وانتىصُبد وانًمتزحبدـػ

 
 

 وتفظُزهب  أوال: ػزض انُتبئح

ً  عيؽَع بٌٕايجهح  ٠شياًّ  ػب بٌفظي ١ً  ٚجفكي١ؽ٘ج٘ـي ع جطإ١يك بضاإيجَؼٞ بٌاسظـي ك   ٝ، عٍيبٌطؽ٠طية ِٙيجؼر ؼقُيٚ  ـي ٚ  ْيـي
 -:ٚعٍـٝ بٌٕسٛ ب٢جٟ  اؽزج)ـإاجخج) ٚبٌاٛط١ج) ٚبٌّمـٚب ق ،ـعبف بٌإسم ٚ ؽػ١ّججٗـ ٘

 
 (6ذول )ـخ

تبئُخ انًحـظىثخ واندذونُخ نــطالة يدًىػتٍ انجحث فٍ ـبثٍ واالَحزاف انـًـؼُبرٌ وانمًُخ انـانًتىطـظ انحـظ

 ـصُهٍـاالختجبر انتح

 
 (7خذول )

ة يدًىػتٍ انجحث ذونُخ نطالـانًتىطظ انحظبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ وانمًُخ انتبئُخ انًحظىثخ واند

 انتدزَجُخ وانضبثطخ فٍ اختجبر تًُُخ يهبرح رطى انخزَطخ

 

 ُز انُتبئح : تفظ

م -أ جميعَ بٌّدّٛعية بٌادؽ٠إ١ية بٌاٟي  جٛػي١ر٠ّىٓي ٛ  ٔايجهح بٌإسيم ـ ٟي ػي :انُتبئح انًتؼهمخ ثًتغُدز اختجدبر انتحصُد

بٌّييجظر   ـ( عٍٝي بٌّدّٛعيية بٌؼييج طة بٌاٟي ظؼقييٕ ُ بٌشييىٍٟـ بٌّييعٍيٝي ٚ ييك بقياؽبج١د١ة  بٌطإ١ ١يةظؼقي  بٌد ؽب ١يية 
ٟ: جٌطؽ٠مة بٌام١ٍع٠ة ٔفكٙج   - ٟ بضاإجؼ بٌاسظ١ً  ج ج

وّظعؼ  بٌّعؼـب ٘اّجَ  جٌ ١ٍّة بٌا ١ّ١ٍة ِٓ  سٛيـج(  بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ بقاؽبج١د١ةعٍٝ ٚ ك اعؼ٠ف بٌٚ ؽ  -1
 ِٓ ٚجّى١ٍٕٗإٟ رٌٝ بٌّافجعً بٌٕشؾ  ظٛؼر ر٠دج ١ة، ـبٌّاٍمٟ بٌك زجٌةِٓ  ٚبٔامجٌٗ، بٌطجٌ ا ٍُ رٌٝ ـٌ ١ٍّة بٌ

 .١مٙج  ٟ ِٛبلال خع٠عرب زافج   جٌّ ٍِٛج) ٚجطإ

ِٓ  ٚبؾبظ) ِعؼقُُٙٙ  أٔفكُٙ جس  رشؽبف ـبٌطٍإة عٍٝ ج ١ٍُ  ٔفك(  بٌّٕ ُ بٌشىٍٟبقُٙ جعؼ٠ف بقاؽبج١د١ة -2
 .ٚروكج ُٙ ِٙجؼب) ب جظجي ٚبٌاٛبطً ٚش١مة ع١ٍّة بٌا ٍُ ِّا ة ٚخ ٍ بٔعِجخُٙ رثٕج  بٌا ٍُ 

جمعَ بٌّدّٛعة بٌادؽ٠إ١ة  جٛػ١رىٓ ـ٠ّػٛ  ٔاجهح بٌإسم   ٟ :بٌّا ٍمة  ّا ١ؽ ِٙجؼر ؼقُ بٌطؽ٠طة بٌٕاجهح -ا
   جٌطؽ٠مة ـ( عٍٝ بٌّدّٛعة بٌؼج طة بٌاٟ ظؼق بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ  بٌد ؽب ١ة عٍٝ ٚ ك بقاؽبج١د١ة ـبٌاٟ ظؼق

:ٟ  -بٌام١ٍع٠ة  ٟ بضاإجؼ ِٙجؼر ؼقُ بٌطؽ٠طة  ج ج

 انـؼذد انًـدًىػخ
ًتىطظ  ان

 بثٍانحظـ

حزاف ـاالَ

 ؼُبرٌـانً
 درخخ انحزَخ

خ ًخ انتبُئ  انُم
ـتىي انذالنخ  يظ

0,05 
خ انًحــظىثخ  اندذوُن

خـانت َُج  5,46 32,51 33 دز

بً  2 3,58 66  دال احصبُئ

 1,92 29 35 ضبثطخـان

 انـؼذد انًـدًىػخ
ًتىطظ  ان

 انحظـبثٍ
 درخخ انحزَخ االَحزاف انًؼُبرٌ

خ ًخ انتبُئ  انُم
ـتىي انذالنخ  يظ

0,05 
خ انًحــظىثخ  اندذوُن

خ َُج  1,39 7 32 انتدز
بً  2 2,62 66  دال احصبُئ

 1,36 6,11 35 انضبثطخ
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ؽ  جؼؾ  ٟ ِٙجؼر ؼقُ بٌطؽ٠طة ٌعٜ بٌط ا, بغ ( ٌٗ بثبٌّٕ ُ بٌشىٍٟبْ جعؼ٠ف بٌط ا عٍٝ ٚ ك بقاؽبج١د١ة   -1
 ِج لٛؼْ  جٌطؽ٠مة بٌام١ٍع٠ة.

 بٌّاإج٠ٕيية بٌطٍإييةشال ِٛب٘يي  ـويي يٟي   ييجؼؾظٚؼ ( بٌّييٕ ُ بٌشييىٍٟ ف بٌد ؽب ١يية عٍيٝي ٚ ييك بقيياؽبج١د١ة ـرْ جعؼ٠يي -2
ٕة  ٟي ِيجظر ِٚ ؽ اٙيج بٌد ؽب ١يية , رغ ِىٕي  ِيٓي ج١ّٕية ِٙيجؼر ؼقيُي بٌطؽ٠طية ٌطي ا بٌظييال بٌطيجِف ب ظ ٟي بٌّاؼيّي

 بٌطإ١ ١ة.

 : ٟ ػٛ  ٔاجهح بٌإسم جُ بٌاٛطً رٌٝتُتبخبد: ـاالط

  ِٓ ـوجٔ  بعٍٝ  ثؽ ِٓ بٌطؽ٠مة بٌام١ٍع٠ة, رغ ِىٕ( ّٕ ُ بٌشىٍٟ بٌعؼ٠ف بٌد ؽب ١ة عٍٝ ٚ ك بقاؽبج١د١ة ـرْ ج
 ٌع٠ُٙ. ؾ٠جظر بٌاسظ١ً ٌعٜ ؽ ا بٌظال بٌطجِف بألظ ٟ, ٚج١ّٕة ِٙجؼر ؼقُ بٌطؽ٠طة

 سم ٠ٛطٟ بٌإجزم  ؼؽٚؼر : ـٛ  ٔاجهح بٌإـ ٟ ػبٌاٛط١ج): 
، ٌّع٠ؽ٠ج) بٌاؽ ١ة ٚٚبػ ٟ بٌّٕج٘ح جٌٕكإة ٚجٛػ١سٙج  اٙج١ٍـبٌاٟ بثإا   جع ٚبٌإسٛثب ضػ  ٕاجهح بٌعؼبقج)  -1

 ً ؼ ) بٌّكاٜٛ بٌا ١ٍّٟ.ٚ  ق١ّج بٌعؼبقة بٌسج١ٌة ِٓ بخ
ٚغٌه ِٓ ض ي بٌٕعٚب) ( بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ د١ة بٌد ؽب ١ة عٍٝ ضطٛب) بقاؽبج١ِجظر بؽ ع ِعؼقج) ِٚعؼقٟ  -2

 بٌد ؽب ١ةِجظر و١ف١ة جعؼ٠ف عٍٝ ؽذ ـبٌاؽ ٠ٛة ٚبٌٕشؽب) بٌاٟ جشٚبٌعٚؼب) 

بقف ٚضطٛب) ٚبٌّعبؼـ  ٚبٌّ ج٘ع  بٌى١ٍج)١ّٓ ِٕج٘ح ؽؽبهك جعؼ٠ف بٌد ؽب ١ة بٌّمؽؼر عٍٝ بٌطٍإة  ٟ ـجؼ -3 
 وّٙجؼب) ؼقُ بٌطؽ٠طةٜ بٌطٍإة ج١ّٕة بٌّٙجؼب) بٌٕفكسؽو١ة  ب١ٌع٠ٚة( ٌع

 : ٟ  اؽذ بٌإجزم بقاىّج  ٌٍإسم رخؽب  ظؼبقة ِّجثٍةـ٠م :بٌّماؽزج)
 ِؽبزً بضؽٜ ٚطفٛف ظؼبق١ة غ١ؽ٘ج . -1
 . وجألز١ج  ٚبٌف١ؿ٠ج  ٚبٌٍ ة بٌ ؽ ١ة...بٌصِٛبظ بضؽٜ غ١ؽ بٌد ؽب ١ة  -2

 .ٚغ١ؽ٘ج   ٚب زافج ٚبٌعب  ١ة  أٔٛبعٗ ٚبواكجا بٌّفج١ُ٘ وجٌافى١ؽِا ١ؽب)  ضؽٜ  -3
 

 انًصبدر

 ١ؽر، عّجْ,  ب ؼظْ.ـ، ظبؼ بٌّك3(: عٍُ بٌٕفف بٌاؽ ٛٞ ، ؽ2003جٌر ِسّع عٍٟ  ـ  ٛ خجظٚ، ط  .1
جِة ٌٍٕشؽ ـ، ظبؼ بق 1ج١ٌ  ِ جطؽر  ٟ جعؼ٠ف ب خاّجع١ج) ، ؽ ـ(:  ق2011، ععٔجْ بزّع  ب ٛ ظ٠ـة .2

 , ب ؼظْ.ٚبٌاٛؾ٠) ، عّجْ
ال ـبٌ ؽٚع بٌؼٛه١ة  ٟ بواكجا ِٙجؼب) بٌطؽ٠طة ٌعٞ ؽٍإة بٌظ (: ظٚؼ بقاطعب2000َ، ٍٔٙة    ٛ ؾ٘ؽٞ .3

بٌسجظٞ عشؽ  ظبا ٚبجدج٘ججُٙ ٔسٛ ِإسم بٌد ؽب ١ج،  ؼقجٌة ِجخكا١ؽ غ١ؽ ِٕشٛؼر( و١ٍة بٌاؽ ١ة  

 ٓبٌدجِ ة بإلق ١ِة غؿر 
ظ ف بٌّٛبظ ب خاّجع١ة ٌٍظف١ٓ بٌؽب ) ٚبٌطجِف، ِ ج٘ع بععبـ(ؽؽق جعؼ1988٠ب ١ِٓ ،شجوؽ ِسّٛظ    .4

 ,  عبظ, بٌ ؽبق.  ِطإ ة ٚؾبؼر بٌاؽ ١ة 1بٌّ ١ٍّٓ، ؽ
ؽ ٚبٌاٛؾ٠), بٌؽ٠جع, بٌٍّّىة بٌ ؽ ١ة ـاطعَ عمٍه, جؽخّة ِىاإة خؽ٠ؽ ٌٍٕشـ(: بق2007 ٛؾبْ, جٟٛٔ  .5

  ٛظ٠ة.ـبٌك

ف بٌٍ ة بٌ ؽ ١ة ـ(، بٌّٕج٘ح ٚؽؽبهك جعؼ2013٠كٍطجٟٔ :  ـ، عّؽبْ خجقُ ، ٚزّؿر ٘جشُ بٌبٌدإـــــــــٛؼٞ .6
 ، عّجْ . 1بٌؽػٛبْ ٌٍٕشؽ ٚبٌاٛؾ٠) ،ؽ ،ظبؼ

  ١ع ٌٍطإجعة, بٌمج٘ؽر, ِظؽ,ـ(بٌد ؽب ١ة بٌ ١ٍّة, ظبؼ  ٛؼ ق 1979ؽٞ  ـبٌدٛ٘ؽٞ، ٠ك .7
ك١ا١ٓ لجهّا١ٓ عٍٝ بٌّٕسٝ بٌإٕجهٟ  ٟ جسظ١ً ـ ثؽ بقاؽبج١د١ا١ٓ جعؼ٠(: 2003جٌُ عإع بٌ ؿ٠ؿ  ـبٌطٛبٌعر، ق .8

ٛؼر ، ـز١ج  ٚبجدج٘ججُٙ ٔسٛ٘ج،  ؽؽٚزة ظواٛؼبٖ غ١ؽ ِٕشؽ ا بٌظال بألٚي بٌثجٔٛٞ بٌ ٍّٟ  ٟ ِجظر بأل

 خجِ ة عّجْ ٌٍعؼبقج) بٌ ١ٍج، عّجْ, ب ؼظْ.
، ِىاإة 1(: ؽؽبهك  ّٚٔجغج ج ١ّ١ٍة  ٟ جعؼ٠ف بٌ ٍَٛ ،ؽ2005ٙعٞ ٚ جؽّة عإع بأل١ِؽ، ـؼؾٚلٟ، ؼعع ِ .9

  عبظ, بٌ ؽبق.ـبٌ فؽبْ ،  
، ظبؼ طفج ٌٍٕشؽ 1ف بٌ جِة، ؽـ(: ؽؽبهك بٌاعؼ2014٠  ع عٍٟ، ظبٚظ عإع بٌك َ طإؽٞ، ٚبضؽْٚـؾب٠ؽ، ق .10

 بٌاٛؾ٠)، عّجْ, ب ؼظْ.

 (: جعؼ٠ف ِٙجؼب) بٌطؽبهؾ ّٚٔجغج بٌىؽر ب ؼػ١ة, ظبؼ بٌشؽٚق, ٔج ٍف  ٍكط١ٓ. 2001خٛظ)    ، جظرـق .11
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ة بٌٛؼبق ٌٍٕشؽ ٚبٌاٛؾ٠), ـ, ِ قك1(:  قجق١ج) بٌد ؽب ١ة بٌإشؽ٠ة, ؽ2002ك عٞ, عإجـ  جػً  ـبٌ  .12
 , ب ؼظْْعّج

(: جظ١ُّ بٌٛقجهً بٌا ١ّ١ٍة ٚبٔاجخٙج ٌػٚٞ بٌسجخج) بٌطجطة , ظبؼ 2001ق ِة، عإع بٌسج ظ ِسّع   .13

 بٌإجؾٚٞ بٌ ١ٍّة ٌٍٕشؽ ٚبٌاٛؾ٠), عّجْ, ب ؼظْ.
, ظبؼ بٌّك١ؽر ٌٍٕشؽ ٚبٌاٛؾ٠)   ٚبٌطإجعة, 2إع رٌٝ بٌعِجغ, ؽـ(: بٌا ٍُ بٌّك2004ٍطٟ, ٔجظ٠ة ق١ّر ـبٌك  .14

 ْ .بألؼظْ, عّج
(:  جع١ٍة زم١إة ج ١ّ١ٍة ِماؽزة  ٟ ِجظر بٌد ؽب ١ج عٍٟ ج١ّٕة بٌاسظ١ً بٌعؼبقٟ 2003، ِسّع  بٌط١  .15

اطعبَ بٌطؽبهؾ ٌعٞ ج ١ِػ بٌظال بٌثجٌم ِٓ بٌّؽزٍة ب ععبظ٠ة، ِدٍة و١ٍة بٌاؽ ١ة, بٌّؽوؿ ـِٚٙجؼب) بق

 بٌمِٟٛ ٌٍإسٛث ٚبٌعؼبقج) 
، ظبؼ بٌفىؽ ٌٍطإجعة ٚبٌٕشؽ, 3بٌاؽ ٛٞ ٔ ؽر ِ جطؽر، ؽف ـ(: عٍُ بٌٕف2005ععـ، ِسّع عإع بٌؽز١ُ  .16

 عّجْ, بألؼظْ.
، ظبؼ ظخٍة، عّجْ،  1( : بٌم١جـ ٚبٌام٠ُٛ  ٟ بٌ ١ٍّة بٌاعؼ٠ك١ة ، ؽ 2008بٌ ؿبٚٞ، ؼز١ُ ٠ٛٔف وؽٚ    .17

 ب ؼظْ .

 ة ٌٕشؽ ،  ظبؼ بٌثمج1ف ٚبٌا ٍُ  جٌعِجغ غٞ بٌدجىإ١ٓ, ؽ ـ(: بٌاعؼ٠ 2009عفجٔة، عؿٚ ٚبٌد١ش، ٠ٛقال     .18
 ٚبٌاٛؾ٠), عّجْ, ب ؼظْ.

بثؽ بقاؽبج١د١ة بٌّٕ ُ بٌشىٍٟ  ٟ ج١ّٕة بٌافى١ؽ بٌإظؽٞ ٚزً بٌّكجٌة  (2017ب غج, ٚ   ِسفٛ  خٛظ)   .19
 ؼقجٌة ِجخكا١ؽ غ١ؽ ِٕشٛؼر( و١ٍة بٌاؽ ١ة  بٌٕٙعق١ة ٌعٜ ؽجٌإج) بٌاجق) ب قجقٟ   ؿر ,و١ٍة بٌاؽ ١ة, 

 بٌدجِ ة بإلق ١ِة, غؿر. 

اؽبج١د١ة بٌاعؼ٠ف  طؽبهؾ بٌّفج١ُ٘ ِشؽٚع جط٠ٛؽ بقاؽبج١د١ج) بٌاعؼ٠ف, ـ(: بق2005ٚخ١ٗ  ٓ لجقُ بٌمجقُ,  .20
  ٛظ٠ة.ـٚؾبؼر بٌاؽ ١ة, بٌٍّّىة بٌ ؽ ١ة بٌك

 ف بٌظفٟ, عّجْ , ب ؼظْ.ـ(: ّٔجغج بٌاعؼ1998٠لطجِٟ، ٠ٛقال ٚلطجِٟ، ٔج٠فة    .21
ج١ٌ  جم٠ّٛٗ, ـٌّ ٍِٛج) ب٘عب ٗ  ِٚساٛبٖ ٚبق(: ج ١ٍُ بٌد ؽب ١ج ٚج ٍّٙج  ٟ عظؽ ب2007، ط ذ   ِسّٛظ .22

 ,ِظؽ.عجٌُ بٌىا , زٍٛبْ

ؽر, عّجْ, ١كـظبؼ بٌّ ، ٕٔ ؽ بٌسع٠ثة، بٌاؽ ٠ٛة بٌّٕج٘ح (:2015بٌس١ٍة   ِسّٛظ ِٚسّع بزّع جٛ ١ك ، ـؽعِ .23
 ب ؼظْ. 

ؽ  ١ٓ بٌمٛي (: جىٌٕٛٛخ١ج بٌا ١ٍُ ِٓ  خً ج١ّٕة بٌافى١ 2002  بٌس١ٍة ِسّٛظ ِٚسّع بزّع ٛ ١كـج ِؽعٟ،  .24
 ؽر, عّجْ, ب ؼظْ. ١ٚبٌّّجؼقة, ظبؼ بٌّك

 .(: ِإجظٜ عٍُ بٌطؽبهؾ, ِطإ ة ب ظ٠ ,   عبظ, بٌ ؽبق1982ُ ِسّع ٠س١ٝ  ـبٌّظؽف,٘جش .25

 ، عّجْ ٚبٌاٛؾ٠)، ٌٍٕشؽ بٌشؽٚق ظبؼ ، 1ؽ بٌكٍٛو١ة، بٌ ٍَٛ  ٟ بٌم١جـ ( : بقجق١ج)2004بٌٕإٙجْ، ِٛقٝ   .26
 . ب ؼظْ

ك١ؽر ـ، ظبؼ بٌّ 1ؽ ٙجؼب) بٌافى١ؽ  ٟ بٌّساٜٛ بٌعؼبقٟ,ـ: ظِح ِ( 2011ِسّع.   ٔٛ ً، ِسّع ٚق ١فجْ،  .27
 ٌٕىشؽ ٚبٌاٛؾ٠) بٌفٕٟ, عّجْ ب ؼظْ.

ج١ٌإٗ ـ ضطٛبجٗ ِ ٛلججٗ، ظبؼ بٌفىؽ بٌ ؽ ٟ، ـإج ٗ ـ  قـ(: جط٠ٛؽ بٌّٕج٘ح  ق2000بٌٛو١ً، زٍّٟ بزّع  .28
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