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مستوى امتالك طلبة قسم الفيزياء لمهارات عمليات العلم و عالقته ببعض 
 المتغيرات

  
 الدكتهر عبدالكريم علي حدين المعمهري 

 
 الكلية التربهية المفتهحة / مركز بغداد

 

 الملخص : 
 مدددتها امددتلب  لثددة فدددم الفيزيدد ع لميدد رال عمليدد ل العلددم  علفتيدد  ىدددا الثحددت التعددرا علدد 

 .بمتغيري الصف الدراسي  الجنس 

(   لث     لثة من  لثة الصفين الث لت  الرابع في كلية التربيدة / 150تكهنت عينة الثحت من ) 

علددد   (   لثددد     لثدددة 55, 55(  بهافدددع) 2020-2012الج معدددة المدتنصدددرية للعددد   الدراسدددي )

احمد  هعملي ل العلم الذي أعد الث حت عل  اختث ر مي رال اعتمد تالتهالي .  لتحقيق ىدا الثح

( فقددرت تسدديس ميدد رال عمليدد ل العلددم امس سددية  المتك ملددة  فددد تحقددق 22(  المكددهم مددن )2002)

-11 -3الث حددت مددن  دددفو الودد ىري  ثث تددو . ثددم  ثقددو علدد  أفددراد عينددة الثحددت بدددعا بتدد ري  )

(  لمدت أسبهع ثم حلل البي ن ل ب ستعم ل الهسد لل اححصد لية المن سدثة مدن مع مدل ارتثد   2012

 -بهينت ب يدري ل  االختث ر الت لي الخ ص بو  دلت النت لج ال  :

 امتلب  لثة فدم الفيزي ع مدتها متدني من مي رال عملي ل العلم . -1
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ا امتلب  لثة فدم الفيزي ع لمي رال عملي ل التهجد علفة ارتث  ية دالة إحص لي  بين مدته  -2

 العلم  متغيري الجنس ،  الصف الدراسي .

 في ضهع النتد لج خدر   الث حدت  بمجمهعدة مدن االسدتنت ج ل  الته دي ل  المقترحد ل اسدتكم ال  

 للثحت الح لي .

Abstract 

       The aim of the research is to identify the level of students of the 

Physics Department possessing the skills of science operations and their 

relationship with the variables of class and gender. 

The research sample consisted of (150) male and female students of the 

third and fourth grades at the College of Education / Al-Mustansiriya 

University for the academic year (2019-2020) by (75, 75) male and 

female students, respectively. To achieve the goal of the research, the 

researcher relied on the science operations skills test prepared by Ahmad 

(2008) and consists of (29) items that measure basic and integrated 

science operations skills. The researcher has verified his apparent validity 

and consistency.Then he applied it to the members of the research sample 

starting on (3- 11-2019) for a period of one week, then analyzed the data 

using the appropriate statistical means from the Point Baseline correlation 

coefficient and its own t-test, and the results indicated: - 

1- Physics department students possess a low level of science operations 

skills. 

2- There is no statistically significant correlation between the level of 

students of the Physics Department possessing the skills of science 

operations and the heterosexual, and the academic grade. 

 In light of the results, the researcher came up with a set of conclusions, 

recommendations and proposals to complement the current research. 

 

 ِمذِخ :

ز١ًّ ِعظُ بٌسٛغٙةذ اٌٝ ادخةي بٌسفى١ش ضّٓ بٌّٕة٘ع الزخةرٖ عبح١  ٌٍسؿيب١ً بٌّعش بٟ ٚأسبةظ 

بٌّئعغةذ بٌسع١ّ١ٍد وة د ٚزذسغٗ  ٟ ِٕة٘ػٙة ٌسٛبوث بٌسمبذَ  بأل ىةس. ٚ٘زب أِش ٍِؽ الجذ أْ زسحٕةٖ

بٌٙةئً  ٟ بٌسع١ٍُ ٚٚعةئٍٗ , ١ٌٚىْٛ ٌذٜ بٌّسعٍُ بٌمذسخ عٍٝ ِسةجعد بٌىُ بٌّسغبةس  ِبٓ بٌّعٍِٛبةذ 

بٌّسذ مد جغضبسخ . ٌٚىٓ الجذ ِٓ بٌؿشص عٍٝ أْ ال٠يحؽ ِآي بٌسفى١ش اٌٝ ِةدخ دسبع١د ٌٙبة وسبةت 
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ؿةٔةذ . ؾ١ٕٙة ع١فمذ بٌسفى١ش أ١ّ٘سٗ ِّٚٙسٗ , ٌٚٓ ٠سػةٚص وٛٔٗ ِعش د غذ٠بذخ ِمشس ٚزعذ ٌٙة بالِس

زضةف اٌٝ الئؿد بٌّعةسف بٌّٛغٛدخ .  ةٔٗ ِّة ٠ئخز عٍٝ بٌسع١ٍُ زشو١ضٖ عٍٝ اعطةء بٌّعٍِٛةذ 

ٚوطشخ بٌٛبغحةذ ٚبألعحةء بٌٍّمةخ عٍٝ بٌّسع١ٍّٓ , ِّبة لبذ ٠ع١بك ع١ٍّبد بٌسفى١بش أضٕبةء بٌبسعٍُ جغبحث 

 ١ض  مظ عٍٝ زؿي١ً بٌّعش د .بٌسشو

 ( 2: 2003) أثٛ خٍف , 
 

( اٌبٝ أْ وط١بش ِبٓ بٌّذسعب١ٓ ٚبٌسشجب١٠ٛٓ عبذٚب ِّٙبد زطب٠ٛش 2007ٚ ٟ ٘زب بالزػةٖ أشةس ص٠ةد )

لذسبذ بٌطةٌث عٍٝ بٌسفى١ش ٘ذف زشجٛٞ ٠ضعٛٔٗ  ٟ ِمذِبد أ٠ٌٛٚبةزُٙ , اال اْ ٘بزب بٌٙبذف اةٌحبة 

ٕظةَ بٌسشجٛٞ بٌمةئُ ال٠ٛ ش خحشبذ وة ١د  بٟ بٌسفى١بش , ٚبْ ِة٠يطذَ جةٌٛبلع عٕذ بٌسطح١ك , الْ بٌ

ِذبسعٕة ٔةدسب ِةزٟٙء ٌٍطٍحد  شصة وٟ ٠مِٛٛب جّّٙةذ زع١ّ١ٍد ٔةجعد ِٓ  ضبٌُٛٙ أٚ ِح١ٕبد عٍبٝ 

زغةإالذ ٠ط١شٚٔٙة جؤٔفغُٙ , ِٚع اْ اةٌح١د بٌعة١ٍِٓ جةٌؿمً بٌسع١ٍّٟ ٚبٌسشجٛٞ عٍبٝ لٕةعبد وة ١بد 

سفى١ش ٌذٜ بٌط ت , ٠ٚئوذْٚ عٍٝ اْ ِّٙد بٌّذسعبد ١ٌغبر ع١ٍّبد ؾ بٛ جؤ١ّ٘د ز١ّٕد ِٙةسبذ بٌ

عمببً بٌطٍحببد جةٌّعٍِٛببةذ , جمببذس ِة٠سطٍببث بٌؿببص عٍببٝ بٌسفى١ببش ٚبعجببذب  اال أٙببُ ٠سعة٠ ببْٛ ِببع 

 بٌّّةسعةذ بٌغةئذخ  ٟ ِذبسعٕة , ٌُٚ ٠ؿةٚي ٚبؾذ ُِٕٙ وغش غذبس بٌّؤٌٛف أٚ بٌخشٚظ عٕٗ . 

 ( 1:  2007) ص٠بد ,
 

زعذ ز١ّٕد بٌسفى١ش بٌعمٍٟ ٌٍفشد ١ٌىْٛ أوطش لذسخ عٍٝ ؾً ِ بى زٗ ِٚبٓ ضبُ ٠غبسط١ع جغبٌٙٛد ٚ     

أْ ٠ٛبغٗ ِسطٍحةذ ؾ١ةزٗ عٍٝ بٌّذٜ بٌمي١ش ٚبٌحع١ذ اؾذٜ ٚبغحةذ بٌسشج١بد بٌؿذ٠طبد ٚجبزٌه زغبُٙ 

 بٌسشج١د  ٟ زى٠ٛٓ بٌّٛبطٓ بٌيةٌؽ ٌٍ خي١د بٌّسىةٍِد بٌػٛبٔث .

ظ بٌش٠ةض١ةذ بٌؿذ٠طد زبذس٠ث بٌطب ت عٍبٝ أعبة١ٌث بٌسفى١بش بٌغب١ٍُ , ٌزب وةْ ِٓ أُ٘ أ٘ذبف زذس٠

ٚبْ بوسغببةت بألعببة١ٌث بٌغبب١ٍّد  ببٟ بٌسفى١ببش ٠ببئدٞ جببةٌفشد اٌببٝ بٌؿ٠ٛ١ببد  ١سغببع صببذسٖ ٌٍٕمببذ بٌحٕببةء 

ِبٓ جبشب١٘ٓ . ٚ بٟ ٘بزب  ذ٠ٚسمحً أسبء ا١شٖ جً ٠ٚعذي آسبءٖ  ٟ ضٛء ِة٠طحر ِبٓ ؾمبةئك ِٚبة ٠ػب

بٌسفى١ش ٚجّة ٠يً ا١ٌٗ ب٢خشْٚ ِبٓ أسبء ع١ٍّبد عب١ٍّد , ٚز١ٙابد بٌطةٌبث بٌّػةي  ةٔٗ ٠ٕسفع جٕسةئع 

 ٌؿً ِ ةوً بٌّػسّع ج ىً ٚبعع ٚعش٠ع . 

 (3-1:  2005) اٌزٛثٟ , 
 

ٚٔظشب ٌٍسمذَ بٌّعش ٟ بٌٙةئً , ٚعذَ لذسخ بٌطةٌث عٍبٝ زخبض٠ٓ وبً بٌّعٍِٛبةذ  بٟ ربوشزبٗ ,  بةْ 

ُ ٚو١ب  ٠فىببش, ٚزعبذ رٌببه ِبٓ أ٠ٌٛٚةزٙببة . ٚرٌببه بٌسشج١بد بٌّعةصببشخ زغبعٝ ٌسعٍبب١ُ بٌفبشد و١بب  ٠ببسعٍ

١ٌّسٍه بٌمذسخ عٍٝ بٌسعٍُ بٌزبزٟ بٌّغبسّش , ٠ٚٛبوبث بٌسغ١بشبذ بٌّعش ١بد ٚبالغسّةع١بد . ٚارب أسدٔبة 

ِٓ بٌطةٌث أْ ٠ىْٛ ِفىشب غ١ذب   جبذ ِبٓ زع١ٍّبٗ ِٙبةسبذ بٌسفى١بش ِبٓ خب ي ِػّٛعبد خطبٛبذ 

٠غسٕذ ٘زب بٌسٛغٗ اٌٝ ِةر٘ث ا١ٌبٗ بٌحبةؾطْٛ ِبٓ اْ ٚبضؿد ز إَ ِشؾٍد ّٖٔٛ ٚلذسخ بعس١عةجٗ . ٚ

بٌّمذسخ عٍٝ بٌسفى١ش ِىسغحد أٚ ِغسؿذضد أوطش ِٓ وٛٔٙة  طش٠د , ٚبْ زع١ٍُ ِٙةسبذ بٌسفى١ش ؾمبك 

آضةسب ب٠ػةج١د  ١ّة ٠خص بٌسؿي١ً ٚبعجذب  ٚص٠ةدخ ضمد بٌطب ت جؤٔفغبُٙ , وّبة زمبً بألٔة١ٔبد ٚؾبث 

ٗ ٠ّىٓ زذس٠ظ ِٙةسبذ بٌسفى١ش جٛبعبطد جبشبِع خةصبد جيبٛسخ بٌزبذ ٌذ٠ُٙ , ٠ٚشٜ بٌسشج٠ْٛٛ بٔ

ِغبببسمٍد عبببٓ بٌّٕبببة٘ع بٌذسبعببب١د , أٚ ِبببٓ خببب ي دِػٙبببة  بببٟ ِؿسبببٜٛ بٌّبببةدخ بٌذسبعببب١د وبببةٌعٍَٛ 

 ٚبٌش٠ةض١ةذ ٚا١ش٘ة , ٚ ٟ عٕٛبذ بٌذسبعد وة د. 

 ( 1: 2006) حغٛٔخ , 
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ٚزضب٠ذ بال٘سّةَ جةٌسفى١ش أوطش جٛصفٗ بؾذ بأل٘ذبف بٌشئ١غ١د بٌسبٟ زغبعٝ بٌسشج١بد اٌبٝ ز١ّٕسٙبة ٌبذٜ 

بٌّسعٍّب١ٓ , ٌٚعبً بٌغبحث  بٟ رٌببه ٠عبٛد اٌبٝ بٌّ بى ذ ٚبٌسؿببذ٠ةذ بٌعذ٠بذخ بٌسبٟ أصبحؿر زٛبغببٗ 

شخ . بٌّػسّعةذ ٔس١ػد ٌٍسغ١شبذ ٚبٌسطٛسبذ بٌغش٠عد بٌسٟ زؤضشذ جٙة غ١ّع ِظة٘ش بٌؿ١ةخ بٌّعةصب

٠ٚعذ جٕةء بعٔغةْ ٚز١ّٕد لذسبزٗ بٌعم١ٍد ِغئ١ٌٚد بٌع١ٍّبد بٌسع١ّ١ٍبد  بٟ أٞ جٍبذ ِبٓ بٌعبةٌُ ار ٠مبةط 

زمذِٗ جّمذبس لذسزٗ عٍبٝ ز١ّٕبد عمبٛي أجٕةئبٗ , ٚبٌعّبً عٍبٝ بعبسطّةس٘ة جؿ١بص زيبحؽ لبةدسخ عٍبٝ 

 ٠ّٕٛد ٌٙزٖ بٌحٍذبْ . بٌسعةًِ ٚبٌسفةعً بال٠ػةجٟ بٌحٕةء ِع ِسغ١شبذ بٌعيش ٚجّة ٠خذَ بٌسٛغ١ٙةذ بٌس

 (22: 2006) اٌىج١غٟ , 
 ِشىٍخ اٌجحش :
بٌزٞ ٠سُ جّمسضةٖ زفغ١شبٞ ظة٘شخ جةٌى   عٓ بألعحةت بٌسٟ أدذ اٌٝ ؾذٚضٙة  ٠ٟعذ بٌسفى١ش بٌعٍّ

عٍٝ ٘زب بٌٕؿٛ , ٚ٘ٛ جزٌه زفى١ش ِٕظُ ٠ّىٓ اْ ٠غسخذِٗ بٌفبشد  بٟ ؾ١ةزبٗ ب١ِٛ١ٌبد أٚ  بٟ أعّةٌبٗ 

ب١ٌّٕٙد أٚ  ٟ ع لةزٗ ِبع بٌعبةٌُ بٌّؿب١ظ جبٗ .  ٙبٛ ٠حٕبٝ عٍبٝ ِػّٛعبد ِبٓ بٌّحبةدة ٠ٚػّبع جب١ٓ 

ٕحةطٟ ٚبالعسمشبئٟ ,  فٟ بالعسٕحةط ٠شٜ بعٔغةْ اْ ِة٠يذق عٍٝ بٌىً ٠يذق عٍٝ بٌسفى١ش بالعس

بٌػضء , ٚبٌسفى١ش بالعسمشبئٟ ٠طحر بٌّمذِةذ بٌسبٟ ٠ٕطٍبك ِٕٙبة بٌسفى١بش بالعبسٕحةطٟ ,  فبٟ بٌسفى١بش 

بالعسمشبئٟ ٠ػّع بٌحةؾص بألدٌد بٌسٟ زغةعذ عٍٝ صؿد بٌسع١ّّبةذ أٚ بٌّمبذِةذ بٌسبٟ زغبسخذَ  بٟ 

 ١ش بالعسٕحةطٟ .بٌسفى

 ( 24-23:  2004) غبُٔ , 
 

وّة زعذ ِّةسعد ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ ِبٓ بأل٘بذبف بٌشئ١غب١د  بٟ زبذس٠ظ بٌعٍبَٛ ٌٍّشبؾبً بٌذسبعب١د      

ٌّغةعذخ بٌطٍحد عٍبٝ بعبسخذبَ ، وة د , ٚلذ وط  بٌّخسيْٛ جةٌسشج١د بٌع١ٍّد غٙٛدُ٘ ٌٚعمٛد خٍر

ؾةغببد بٌطٍحببد اٌببٝ زطبب٠ٛش ِٙببةسبزُٙ بٌع١ٍّببد ٚلبب١ُّٙ ع١ٍّببةذ بٌعٍببُ بألعةعبب١د ٚبٌّسىةٍِببد , ٚأوببذٚب 

بٌّسشبجطد جةٌعٍُ . ٚج ىً عةَ  ةْ ع١ٍّةذ بٌعٍُ زي  بألٔ طد , أٚبأل عةي , أٚ بٌّّةسعةذ بٌسبٟ 

٠مَٛ جٙة بٌّذسعْٛ أٚ بٌطٍحد ٌٍسٛصً اٌٝ بٌٕسةئع بٌّّىٕبد ٌٍعٍبُ ِبٓ غٙبد, ٚ بٟ أضٕبةء بٌؿىبُ عٍبٝ 

)غة١١ٔبٗ( اْ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ ٘بٟ أعبةط بٌسميبٟ ٚبالوس بةف  ٘زٖ بٌٕسةئع ِبٓ غٙبد أخبشٜ . ٠ٚئوبذ

 بٌعٍّٟ , ٌٚمذ ز١ّضذ ٘زٖ بٌع١ٍّةذ جعذد ِٓ بٌخيةئص

 ببٟ ضببٛء ِةزمببذَ ِببٓ بعشببةسخ اٌببٝ أ١ّ٘ببد بٌسفى١ببش ٚبال٘سّببةَ جّٙببةسبذ ع١ٍّببةذ بٌعٍببُ بألعةعبب١د 

ضٛ  عٛبء وةٔبر ٚبٌّسىةٍِد الؾع بٌحةؾص اْ ٕ٘ةن بٌعذ٠ذ ِٓ بٌذسبعةذ بٌغةجمد ب٘سّر جٙزب بٌّٛ

 زػش٠ح١د أٚ ٚصف١د.

بٌحةؾص بٔٗ الجذ ِٓ بالط   عٍٝ ِغسٜٛ طٍحد بٌّشؾٍد بٌػةِع١د ٚخةصد  ِٚٓ ٘زب بٌّٕطٍك شعش

طٍحبببد لغبببُ بٌف١ض٠بببةء ِبببٓ ِبببذٜ بِبببس وُٙ ٌّٙبببةسبذ ع١ٍّبببةذ بٌعٍبببُ  بألعةعببب١د ٚبٌّسىةٍِبببد ألٔٙبببُ 

ه ٠ بىً وح١بش عٍبٝ ع١يحؿْٛ ِذسع١ٓ ٌٙزٖ بٌّةدخ  ٟ بٌّشؾٍس١ٓ بٌّسٛعطد ٚبععذبد٠د ٠ٚئضش رٌ

بٌسعشف عٍٝ ِغسٜٛ  ُّٙٙ ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍبُ  بٟ ضبٛء ِسغ١بشٞ بٌحةؾص  طٍحسُٙ , ٌزب ععٝ

 -بٌي  بٌذسبعٟ  ٚبٌػٕظ  ٚجزٌه ٠ّىٓ زؿذ٠ذ ِ ىٍد بٌحؿص   ٟ بٌغئبي ب٢زٟ :

 

) ِب ِغزٜٛ فُٙ طٍجخ لغُ اٌف١ض٠بء ٌّٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُ ٚعاللزٙب ثّزغ١شٞ اٌصف اٌذساعيٟ 
 ؟ (ٚاٌغٕظ

 

 ا١ّ٘خ اٌجحش :
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ِٓ بٌعٍَٛ بٌطح١ع١د بألعةع١د , ٚلذ عةُ٘ زطٛسٖ ِغةّ٘د  عةٌد  ٟ ز ى١ً بٌّبٕٙع ٠عذ عٍُ بٌف١ض٠ةء 

بٌعٍّٟ ٚبالعسمشبئٟ بٌّعشٚف ٚبٌّغسخذَ ؾة١ٌة  ٟ جم١د بٌعٍَٛ بٌطح١ع١د ٚبعٔغة١ٔد , ٚدسبعد ِةدخ 

 بٌف١ض٠ةء عٕذ عشضٙة عٍٝ بٌٛغٗ بٌيؿ١ؽ .

ت بٌّٕٙػ١د بٌع١ٍّد ,  ضب  عبٓ رٌبه زضّٓ بوسغةت بٌّؿسٜٛ بٌعٍّٟ ٌٙزٖ بٌّةدخ  ض  عٓ بوسغة

 ةْ ٕ٘ةن غةٔحة آخش ِّٙة ِٓ غٛبٔث دسبعد بٌف١ض٠ةء ٚ٘ٛ دٚس٘ة  بٟ زغ١١بش بٌح١ٕبد بٌعم١ٍبد ٌٍّبسعٍُ 

ِٚغةّ٘سٙة  ٟ ّٔبٖٛ بٌّعش بٟ , ٚزعبذ أ١ّ٘بد زبذس٠ظ بٌف١ض٠بةء عٍبٝ بٌٛغبٗ بٌيبؿ١ؽ ِبٓ بٌّّٙبةذ 

ْ زئد٠بٗ دسبعبد ٘بزٖ بٌّبةدخ  بٟ بٌسطم١ب  بٌٍّؿد  ٟ ٚطٕٕة بٌعشجبٟ ب١ٌبَٛ ٔظبشب ٌٍبذٚس بٌبزٞ ٠ّىبٓ أ

 بٌعٍّٟ ٌٍّٛبط١ٕٓ زطم١فة ع١ٍّة ع١ٍّة .

 (60-59, 1990)ِطش, 
 
وّببة ٠ؿظببٝ عٍببُ بٌف١ض٠ببةء جة٘سّببةَ وح١ببش  ببٟ ِعظببُ دٚي بٌعببةٌُ   خيٛصببة اْ ِعظببُ بالخسشبعببةذ 

بٌسىٌٕٛٛغ١ة جذال بالٌىسش١ٔٚد ٚبٌؿٛبع١ث زعسّذ عٍٝ ٘زب بٌعٍُ. ٚٔظشب الْ ِعظُ بٌذٚي زغعٝ عٔسةظ 

ِٓ بعس١شبد٘ة بزػٙر بألٔظةس ٔؿٛ بٌف١ض٠ةء جٛصفٗ ِبٓ أ٘بُ بٌعٍبَٛ بٌسبٟ ز بىً عيبث بٌسىٌٕٛٛغ١بة 

بٌؿذ٠طد , ٚع١ٍٗ  مذ زطٛسذ بٌٕظشخ اٌٝ ٘زب بٌعٍُ ِبٓ وٛٔبٗ ِػبشد  بش  ِبٓ  بشٚ  بٌعٍبَٛ بٌطح١ع١بد 

ةذ ٚبٌّٛغبةذ ٚدسبعبد اٌٝ بٔٗ أصً بٌفشٚ  بألخشٜ , ٠ّٚىٓ زعش٠فٗ عٍٝ بٔبٗ عٍبُ دسبعبد بٌػغب١ّ

ِظة٘ش عٍُ بٌطح١عد ٚزؿ١ًٍ ظٛب٘ش٘ة ٚزفغ١ش٘ة ٚ ٟ ضٛء رٌه زُ اعةدخ دسبعد ٘زب بٌعٍُ  ٟ ضٛء 

 بٌسشو١ث أٌّػٙشٞ ٌٍّةدخ ٚأِىٓ  ُٙ وط١ش ِٓ بٌظٛب٘ش بٌف١ض٠ةئ١د .

 (183, 2002)صعب١ٔٓ , 
 

 بٟ بٌطّة١ٕٔبةذ ِبٓ ٘بزب  اْ بال٘سّةَ جةٌسفى١ش ٌٗ غزٚس زةس٠خ١د ٌىٕٗ جذب ٠ظٙش ج بىً ٚبضبؽٚ      

بٌمشْ , ٚزّطً رٌه  ٟ بٌىط١ش ِٓ لبٛبئُ ِٙبةسبذ بٌسفى١بش ٚبٌحبشبِع بٌسع١ّ١ٍبد , وّبة طشؾبر أ ىبةس 

ِسعببذدخ  ببٟ و١ف١ببد زمببذ٠ّٙة اٌببٝ بٌطٍحببد عببٛبء ج ببىً ِحةشببش ٚصببش٠ؽ أٚ ِببٓ خبب ي بٌّٛضببٛعةذ 

ٌّببشج١ٓ ٚبٌخحببشبء بٌذسبعبب١د . ٚبْ زعٍبب١ُ ِٙببةسبذ بٌسفى١ببش أصببحؽ ٠ؿسببً ِىةٔببد جببةسصخ ِببٓ زفى١ببش ب

ٚٚبضعٟ بٌّٕة٘ع ٌمٕةعسُٙ جؤ١ّ٘سٙة ار اْ بٌطٍحد جيذد ِٛبغٙد ِغسمحً ِسضب٠ذ بٌسعم١ذ ٠ؿسبةظ اٌبٝ 

ِٙةسبذ عة١ٌد  ٟ بزخةر بٌمشبسبذ ٚؾً بٌّ ى ذ ٚبٌم١بةْ جةٌّحبةدسبذ بٌّخسٍفبد ,  بةٌّسعٍُ أصبحؽ 

بٌسٕة ظ ج بىً  عبةي  بٟ جؿةغد اٌٝ بٌسضٚد جّٙةسبذ بٌسفى١ش وٟ ٠ىْٛ لةدسب عٍٝ خٛض ِػةالذ 

 عيش ٠شزحظ  ١ٗ بٌٕػةؼ ٚبٌسفٛق جّذٜ بٌمذسخ عٍٝ بٌسفى١ش بٌػ١ذ ٚبٌّٙةسخ  ١ٗ .

 ( 17:  1999) شب١٘ٓ , 
 

بٌزٞ ٠سُ جّمسضةٖ زفغ١شبٞ ظة٘شخ جةٌى   عبٓ بألعبحةت بٌسبٟ أدذ اٌبٝ  ٠ٟعذ بٌسفى١ش بٌعٍّٚ      

٠غسخذِٗ بٌفشد  بٟ ؾ١ةزبٗ ب١ِٛ١ٌبد أٚ  بٟ  ؾذٚضٙة عٍٝ ٘زب بٌٕؿٛ , ٚ٘ٛ جزٌه زفى١ش ِٕظُ ٠ّىٓ اْ

أعّةٌٗ ب١ٌّٕٙد أٚ  ٟ ع لةزٗ ِع بٌعةٌُ بٌّؿ١ظ جٗ .  ٙٛ ٠حٕٝ عٍبٝ ِػّٛعبد ِبٓ بٌّحبةدة ٠ٚػّبع 

ج١ٓ بٌسفى١ش بالعسٕحةطٟ ٚبالعسمشبئٟ ,  فٟ بالعسٕحةط ٠شٜ بعٔغةْ اْ ِة٠يذق عٍٝ بٌىً ٠يبذق 

ةذ بٌسببٟ ٠ٕطٍببك ِٕٙببة بٌسفى١ببش بالعببسٕحةطٟ ,  فببٟ عٍببٝ بٌػببضء , ٚبٌسفى١ببش بالعببسمشبئٟ ٠طحببر بٌّمببذِ

بٌسفى١ببش بالعببسمشبئٟ ٠ػّببع بٌحةؾببص بألدٌببد بٌسببٟ زغببةعذ عٍببٝ صببؿد بٌسع١ّّببةذ أٚ بٌّمببذِةذ بٌسببٟ 

 زغسخذَ  ٟ بٌسفى١ش بالعسٕحةطٟ .

 ( 24-23:  2004) غبُٔ , 
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 -ب٢ز١د:ٌٚمذ ز١ّضذ ٘زٖ بٌع١ٍّةذ جعذد ِٓ بٌخيةئص أٚغض٘ة )غة١١ٔٗ(  ٟ بٌٕمةط 

 

ٚبٌس ١ِبز , ٌفٙبُ بٌظبٛب٘ش بٌى١ٔٛبد  بأل بشبدزسضّٓ ِٙبةسبذ عم١ٍبد ِؿبذدخ , ٠غبسخذِٙة بٌعٍّبةء  -1

 بٌّؿ١طد جُٙ . 

 عٍٛن ِىسغث,أٞ ٠ّىٓ زعٍّٙة ٚبٌسذس٠ث ع١ٍٙة . -2

٠ّىٓ زع١ّّٙة ٚٔمٍٙة اٌٝ بٌػٛبٔث بٌؿ١ةز١د بألخشٜ , ار أْ بٌعذ٠ذ ِبٓ ِ بى ذ بٌؿ١بةخ ب١ِٛ١ٌبد  -3

 زؿ١ٍٍٙة ٚبلسشبؼ بٌؿٍٛي بٌّٕةعحد ٌٙة عٕذ زطح١ك ع١ٍّةذ بٌعٍُ .٠ّىٓ 

 ( 29 – 27:  2005) خطب٠جخ , 
 

 
  -رزجٍٛس أ١ّ٘خ اٌجحش فٟ اٌغٛأت ا٢ر١خ :ٚثزٌه 

 

٠عذ دسبعد ٚصف١د ٌطٍحد بٌّشؾٍد بٌػةِع١د ٠ّىبٓ ِبٓ خ ٌٙبة بٌسعبشف عٍبٝ ِغبسٜٛ بِبس وُٙ  -1

 بٌػٛبٔث بٌّّٙد ٌّذسط بٌف١ض٠ةء .ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ٚبٌزٞ ٠عذ ِٓ 

ِغسمح   ٟ اغشبء جؿٛش ِّةضٍبد  بٟ ٘بزب  بٌحةؾص٠عذ بٔط لد ٌٍحةؾط١ٓ أٚ ٔمطد ششٚ  ٌٍطةٌحد  -2

 بٌّػةي .

 .بٌّٛبلع بٌع١ٍّد جػٙذ ِسٛبضعأإةء ِىسحد بٌمغُ أٚ  -3

 

 -٘ذف اٌجحش :

 -٠ٙذف اٌجحش اٌحبٌٟ اإلعبثخ عٓ األعئٍخ ا٢ر١خ :      
 ِغسٜٛ ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ٌذٜ طٍحد لغُ بٌف١ض٠ةء زحعة ٌّسغ١ش بٌػٕظ ؟ِة   -1

 ِة ِغسٜٛ ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ٌذٜ طٍحد لغُ بٌف١ض٠ةء زحعة ٌّسغ١ش بٌي  بٌذسبعٟ ؟   -2

 ً٘ ٕ٘ةن ع لد بسزحةط١د دبٌد اؾيةئ١د ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ِٚسغ١ش بٌػٕظ ؟  -3

 ً٘ ٕ٘ةن ع لد بسزحةط١د دبٌد اؾيةئ١د ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ِٚسغ١ش بٌي  بٌذسبعٟ ؟  -4

 

         -حذٚد اٌجحش :

 -٠حذد اٌجحش اٌحبٌٟ ة :   
 
ٌٍعببةَ   ببٟ و١ٍببد بٌسشج١ببد / بٌػةِعببد بٌّغسٕيببش٠د طٍحببد لغببُ بٌف١ض٠ببةء ٌٍيببف١ٓ بٌطةٌببص ٚبٌشبجببع -1

 (.2020-2019بٌذسبعٟ )

 ِسغ١شٞ بٌػٕظ ٚبٌي  بٌذسبعٟ . -2

 

 

 

 -رحذ٠ذ اٌّصطٍحبد :

 -:ِٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُ   
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 -ٚعشفٙب وً ِٓ :

 
 -(:1981لالدح ) -1

أٙة زٍه بٌع١ٍّةذ بٌعم١ٍد بٌسٟ ٠ٕظُ جٙة بعٔغةْ بٌّ ؾظةذ ٠ٚضع بٌح١ةٔةذ , ٠ٚفشض بٌفبشٚض , 

ِببٓ خ ٌٙببة اٌببٝ زفغبب١ش ِ ببىٍد ٠ٚخطببظ بٌسػببةست ٠ٕٚفببز٘ة , ٠ٚمبب١ظ , ٠ٚحٕببٟ بٌع لببةذ , ٠ٚغببعٝ 

 ٚششؾٙة ِٚعةٌػد ؾٌٍٛٙة.

 (5: 1981)لالدح , 
 -(:1983فٍٕٟ ) -2

اْ وً ِٓ ٘زٖ بٌع١ٍّةذ ٟ٘ ِٙةسخ عم١ٍد ٠ّىٓ زطح١مٙة ِٓ بغً  ُٙ بٌظة٘شخ , ٟٚ٘ لةجٍد ٌٍسعّب١ُ 

 ٚزغُٙ  ٟ بٌسفى١ش بٌعم ٟٔ  ٟ بٌّ ى ذ ب١ِٛ١ٌد .

( Finely ,1983 ,pp .47-54) 
 
 -(:1983) وبٔظ -3
أٙببة بألعببةط ٌ عسميببةء بٌعٍّببٟ ,  ٙببٟ ضببشٚس٠د ٌببسعٍُ بٌّفببة١ُ٘ ٚبٌّحببةدة بٌسببٟ زٛظبب   ببٟ  

 بٌٛصٛي اٌٝ بعسذالالذ بعسمشبئ١د صةدلد.

(Gange ,1983,pp .47-54) 
 

 -(:1996اٌخ١ٍٍٟ ٚآخشْٚ ) -4
صبذق ِعٍِٛبد ٟ٘ بألٔ طد بٌسٟ زئدٞ ٚظ١فد ِع١ٕد ,  مذ زئدٞ اٌٝ ِعٍِٛد غذ٠ذخ أٚ بٌسؿمك ِٓ 

عببحك بٌسٛصببً ا١ٌٙببة , أٚ بٌسٛصببً اٌببٝ  ببشض غذ٠ببذ , أٚ بعببسٕسةظ لببةْٔٛ ِعبب١ٓ , ٚلببذ زببئدٞ اٌببٝ 

 بوسغةت ِٙةسبذ ِع١ٕد ِطً زع١ُّ بٌسػةست .

 (23: 1996) اٌخ١ٍٍٟ ٚآخشْٚ , 
 

 -(:1996ص٠زْٛ ) -5
ٚبٌٛغببٛد , ٠ّٚىببٓ أٙببة ِٙببةسبذ عم١ٍببد ِؿببذدخ ٠غببسخذِٙة بٌعٍّببةء ٚبٌطٍحببد ٌفٙببُ بٌظببٛب٘ش بٌى١ٔٛببد 

 زع١ّّٙة ٚٔمٍٙة  ٟ بٌؿ١ةخ ب١ِٛ١ٌد ٚبلسشبؼ بٌؿٍٛي بٌّٕةعحد ٌٙة .

 (102 -101: 1996) ص٠زْٛ , 
 -(:1997سٚاشذح خطب٠جخ ) -6

ِّةسعد بٌّٕٙػ١د بٌع١ٍّد ٌفُٙ  أضٕةءأٙة بٌمذسبذ بٌعم١ٍد بٌخةصد بٌسٟ ز سًّ عٍٝ بٌسفى١ش 

 ٟ ٚعةئً بٌسميٟ ٚبالعسى ةف .بٌظٛب٘ش بٌى١ٔٛد , ٌّٚعةٌػد بٌّعٍِٛةذ ٚ٘

 (255: 1998) سٚاشذح خطب٠جخ , 
 
 -(:2000اٌح١بٌٟ ) -7

ٟٚ٘ ِػّٛعد ِٓ بٌمذسبذ ٚبٌع١ٍّةذ بٌعم١ٍد بٌخةصد بٌ صِد ٌسطح١ك طشق بٌعٍُ ٚبٌسفى١ش بٌعٍّٟ 

بٌسٟ ٠ؿسةغٙة بٌفشد بٌّسعٍُ عغشبء بٌٕ بةطةذ بٌع١ٍّبد ٚبٌسػبةست , ٚ بٟ ِعةٌػبد بٌّعٍِٛبةذ ٚؾبً 

  ى ذ ٚبعسخ ص بٌٕسةئع ٚزفغ١ش بٌظٛب٘ش بٌى١ٔٛد ٚبالوس ةف.بٌّ

 (20:  2000) اٌح١بٌٟ ,
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 -اٌزعش٠ف اإلعشائٟ :

و١ٍيخ اٌزشث١يخ عٍيٝ اٌّالح يخ  –طبٌجخ فٟ اٌصفٟ اٌضبٌيش ٚاٌشاثيف فيٟ لغيُ اٌف١ض٠يبء  -لذسح طبٌت

ٚاالعزفغيييبس ٚاالعيييزذالي ٚاٌم١يييبط ٚاٌزٕجيييل ٚاعيييزخذاَ اٌعالليييبد اٌضِب١ٔيييخ ٚاٌّىب١ٔيييخ ٚفيييش  

اعييزغبثزٙب عٍييٝ فمييشاد اخزجييبس  -اٌفييشٚ  ٚاالعييزٕزبط , ٠ٚغييزذي ع١ٍٙييب ِييٓ خييالي اعييزغبثزٗ

 ( . 2008ع١ٍّبد اٌعٍُ األعبع١خ ٚاٌّزىبٍِخ اٌّعذ ِٓ لجً احّذ )

 

 اٌغبثمخاٌذساعبد 

 

 -:اٌجحش عٍٝ عذد ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ راد اٌعاللخ ثأ١ّ٘خ اٌجبحش اطٍف
 

 -( :1989دساعخ عٕغٙبَ ) -أٚال :
أغش٠ر ٘زٖ بٌذسبعد  ٟ عٕغة ٛسخ , ٚبعسٙذ ر بٌسعشف عٍبٝ ِٙبةسبذ بٌع١ٍّبةذ بٌع١ٍّبد  بٟ ِبةدخ 

ع١ٕببد بٌذسبعببد ِببٓ ِعٍّببٟ بٌعٍببَٛ بٌّمببشس ٚبٌّمسببشؼ ٌٍّشؾٍببد بالجسذبئ١ببد  ببٟ عببٕغة ٛسخ . ٚزىٛٔببر 

ِٚعٍّةذ  بٌعٍَٛ ٚطٍحسُٙ  ٟ بٌّشؾٍد بالجسذبئ١د .بعسخذَ بٌحةؾص لةئّبد ِ ؾظبد صبف١د ِٚمبةج ذ 

بٌّع١ٍّٓ ٚبعسخذبَ بٌسغػ١ً بٌف١ذ٠ٛٞ ألعّةي بٌس ١ِز ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ, وّة بعسخذَ بعسح١ةْ 

ةذ . جعببذ زؿ١ٍببً بٌح١ةٔببةذ اؾيببةئ١ة بزػبةٖ بٌّعٍّبب١ٓ ٔؿببٛ زببذس٠ظ ِببةدخ بٌعٍببَٛ ٚرٌببه ٌػّببع بٌّعٍِٛبب

أظٙشذ بٌٕسبةئع اْ ٕ٘بةن ِ بةسود  عةٌبد ٌٍس ١ِبز  بٟ بألٔ بطد بٌع١ٍّبد .وّبة أظٙبشذ بٌٕسبةئع عبذَ 

ٚغٛد  شق دبي اؾيةئ١ة  ٟ ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ زحعة ٌٍيفٛف بٌذسبع١د ٚبٌعّبش .وّبة ظٙبش اْ 

ةسبذ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ . ٚأٙبُ لبةدسْٚ بٌس ١ِز  ٟ ٘زٖ بٌّشؾٍد بٌذسبع١د لةدسْٚ عٍبٝ بعبسخذبَ ِٙب

 عٍٝ بٌسؿ١ًٍ ٚبٌٕمذ ٚزٛص١ً أ ىةسُ٘ عٕذ ازةؾد بٌفشصد أِةُِٙ .

(Singham ,1989 ,p. 3321 ) 
 

 -( :1989دساعخ وبٔظ ) -صب١ٔب :
أغش٠ر ٘زٖ بٌذسبعد  ٟ بٌٛال٠ةذ بٌّسؿذخ بألِش٠ى١د , ٚبعسٙذ ر زؿ١ٍبً ٔسبةئع زطح١بك بالخسحبةسبذ 

بٌع١ٍّببد ٌّٙببةسبذ بٌع١ٍّببةذ بٌع١ٍّببد ٌببذٜ طٍحببد بٌيبب  بٌخببةِظ ٚبٌيبب  بٌسةعببع  ببٟ بٌّببذبسط 

بألِش٠ى١د ٚدسبعد بٌعٛبًِ ربذ بٌع لبد بٌّحةشبشخ جّٙبةسبذ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ : بٌػبٕظ , بٌسؿيب١ً , 

( طةٌبث  بٟ بٌيب  3000يةص ِذسط بٌعٍَٛ , بٌفشصد ٌٍسعٍُ .زىٛٔر ع١ٕبد بٌذسبعبد ِبٓ )بخس

( طةٌببث ِببٓ بٌيبب  بٌسةعببع ِببٓ بٌّببذبسط  ببٟ بٌٛال٠ببةذ بٌّسؿببذخ بألِش٠ى١ببد 3000بٌخببةِظ , ٚ)

ت ( 9أ , 9.لغّر بٌع١ٕد عٍٝ ِػّٛعس١ٓ جؿغث ّٔط١ٓ ِٓ بالخسحةسبذ ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ) 

ذ اؾيةئ١ة أظٙشذ بٌٕسةئع اْ ٕ٘ةن صعٛجد   ٟ بٌفمشبذ بٌسبٟ زسضبّٓ بٌسفى١بش . جعذ زؿ١ًٍ بٌح١ةٔة

أالعببسٕسةغٟ ٚزفغبب١ش بٌؿببةالذ ٚبٌشعببُ ٚعببذَ ٚغببٛد  ببشق رٞ دالٌببد اؾيببةئ١د جبب١ٓ طٍحببد بٌيبب  

ت ( ِةعبذب 9أ , 9بٌخةِظ ٚطٍحد بٌي  بٌسةعع جب١ٓ بٌبزوٛس ٚبعٔبةش  بٟ ِػّبٛعسٟ بالخسحبةس  ) 
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أ ( ٌيةٌؽ بٌزوٛس .وّة أظٙشذ بٌٕسةئع اْ بٌيفٛف 9مشبذ  ٟ ) ط ت بٌي  بٌسةعع  ٟ ض ش  

 بٌسٟ دسعر جطش٠مد بٌسعٍُ بٌسعةٟٚٔ أظٙشذ ِعذالذ عة١ٌد  ٟ بالخسحةس٠ٓ و١ٍّٙة .  

( Kanis , 1989 , p .404) 
 

 -( :1993دساعخ ِبصْ ) -صبٌضب :

عٍبٝ بضبش بعبسخذبَ دٚسخ أغش٠ر ٘زٖ بٌذسبعد  ٟ بٌٍّّىد بٌعشج١د بٌغعٛد٠د , ٚ٘ذ ر اٌٝ بٌسعبشف 

بٌببسعٍُ ٌسببذس٠ظ ٚؾببذخ زؿببٛالذ بٌّببةدخ  ببٟ زؿيبب١ً ز ١ِببز بٌيبب  بٌغببةدط بالجسببذبئٟ ِٚٙببةسبزُٙ 

(ز١ٍّبز ٚز١ٍّبزخ ِبٓ بٌيب  بٌغبةدط 63ب١ٌذ٠ٚد ٚ ُّٙٙ ٌع١ٍّةذ بٌعٍبُ .زىٛٔبر ع١ٕبد بٌذسبعبد ِبٓ)

ؤّٔٛرظ دٚسخ (ز١ٍّبز ٚز١ٍّبزخ دسعبر جب31بالجسذبئٟ ٚصعٓ اٌٝ ِػّٛعس١ٓ بؾذ٘ة زػش٠ح١د ضّر )

( ز١ٍّز ٚز١ٍّزخ دسعر جةٌطش٠مد بالعس١ةد٠بد . ٌٚسؿم١بك ٘بذف 32بٌسعٍُ , ٚبألخشٜ ضةجطد ضّر)

بٌذسبعبببد بعبببذ بٌحةؾبببص بخسحبببةس٠ٓ بألٚي زؿيببب١ٍٟ ٠مببب١ظ بٌّغبببس٠ٛةذ بٌط ضبببد بألٌٚبببٝ ) بٌسبببزوش 

ِ ؾظبد  ٚبالعس١عةت ٚبٌسطح١ك( ٚبٌطةٟٔ بخسحةس ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ , وّة بعذ بٌحةؾبص بعبسّةسخ

ٌم١ةط بٌّٙةسبذ ب١ٌذ٠ٚد ٚجعبذ زطح١بك بٌسػشجبد , طحمبر بألدٚبذ بٌبط ش جعبذ٠ة ضبُ غّعبر بٌح١ةٔبةذ 

 -ٚؾٍٍر اؾيةئ١ة ٚأظٙشذ بٌذسبعد بٌٕسةئع ب٢ز١د :

 

ٚبٌضببةجطد  ببٟ  د٠ٛغببذ  ببشق رٚ دالٌببد اؾيببةئ١د جبب١ٓ ِسٛعببظ زؿيبب١ً بٌّػّببٛعس١ٓ بٌسػش٠ح١بب  -1

 . دً ٌّٚيٍؿد بٌّػّٛعد بٌسػش٠ح١ِغس٠ٛةذ بٌّعش د بٌط ش بالخسحةس وى

 

 د٠ٛغببذ  ببشق رٚ دالٌببد اؾيببةئ١د جبب١ٓ ِسٛعببظ بٌّٙببةسبذ ب١ٌذ٠ٚببد أل ببشبد بٌّػّببٛعس١ٓ بٌسػش٠ح١بب -2

 . دٚبٌضةجطد ٌّٚيٍؿد بٌّػّٛعد بٌسػش٠ح١

 

٠ٛغذ  شق رٚ دالٌد اؾيةئ١د جب١ٓ ِسٛعبظ  ٙبُ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ أل بشبد بٌّػّبٛعس١ٓ ٌّٚيبٍؿد   -3

 . دبٌّػّٛعد بٌسػش٠ح١

 
 -( :1998دساعخ سٚاشذح خطب٠جخ ) -ساثعب :

أغش٠ر ٘زٖ بٌذسبعد  ٟ بألسدْ , ٚ٘ذ ر اٌٝ بعسميةء ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ٌذٜ طٍحد بٌّشؾٍد  

زع١ٍّبد . ٚزٛغبٗ بالعسميبةء جخّبظ ِػّٛعبةذ  -بعٌضب١ِد  ٟ بألسدْ  ٟ ضٛء ِسغ١شبذ زع١ّ١ٍد

( طةٌحبة ٚطةٌحبد 1045ر ع١ٕد بٌذسبعبد ِبٓ )ِٓ بألعاٍد زفشعر ِٓ عئبي بٌذسبعد بألعةط .زىٛٔ

) ؾى١ِٛد,خةصبد ٚوةٌبد ِٓ بٌي  بٌغةدط ٚبٌطةِٓ ٚبٌعةشش ,  ٟ ِذبسط زسحع ض ش ِشغع١ةذ :

 اٛش(

جعذد  مشبذ ( Cronin & Padilla , 1988 )بعسخذَ بٌحةؾطةْ بخسحةسب ٌّٙةسبزةٌع١ٍّةذ بٌع١ٍّد  

 ٌفمببشبذ    وٍٙببة بخس١ببةس ِببٓ ِسعببذدوةٔببر ب( ِسشغّببة ِٚؿىّببة ِٚعببذال ِببٓ لحببً بٌحببةؾط١ٓ , 30ٚ)

( . ٚغّعببر 0,46(   ٚجّسٛعببظ ِعببةِ ذ صببعٛجد ٌفمشبزببٗ ) a  =0,71ٚجّعةِببً بزغببةق وٍببٟ )

ج١ةٔةذ بٌذسبعد ِٓ ع١ٕد بٌطٍحد ِٓ ؾ١بص غٕغبُٙ ٚصبفٛ ُٙ ِٚذبسعبُٙ ٚعبّةذ زعٍب١ُ ٚزعٍبُ ٌٙبُ 

ذس٠ظ  بٟ بٌعٍبَٛ( ِٚبٓ )ِغسٜٛ بٌسؿي١ً ٚبٌشاحد  بٟ بٌذسبعبد ٌٍعٍبَٛ ٚبٌشضبة عبٓ طشبئبك بٌسب

ؾ١ص ِٙةسبزُٙ  ٟ ِّةسعد ع١ٍّةذ بٌعٍُ . ؾٍٍر بٌح١ةٔةذ اؾيةئ١ة ٚصف١ة ٚبعسذال١ٌة ٚبعسخٍير 

 بٌٕسةئع :
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اْ ِغسٜٛ ِٙةسبذ طٍحد ع١ٕد بٌذسبعبد  بٟ ِّةسعبد ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ ألبً جذالٌبد اؾيبةئ١د ِبٓ   -1

بٌع١ٍببة ِببٓ عببّةذ بٌببسعٍُ %( , ٚأْ ِغببسٜٛ ِٙببةسبذ طٍحببد وببً ِببٓ بٌفاببد 50ِغببسٜٛ بٌٕػببةؼ )

 %( .60%( ِٚغسٜٛ بٌّمحٛي )75ٚبٌّسٛعطد بلً جذالٌد اؾيةئ١د ِٓ ِغسٜٛ بٌػ١ذ )

 

ٌببُ ٠ىببْٛ ٌػببٕظ بضببش رٚ دالٌببد  ببٟ زحببة٠ٓ ِغببس٠ٛةذ ِٙببةسبذ بٌطٍحببد  ببٟ ع١ٍّببةذ بٌعٍببُ أال اْ   -2

 بٌّشغع١د ٌٍّذسعد ٚبٌي  وةٔة رب بضش٠ٓ  ٟ زحة٠ٓ ِغس٠ٛةذ ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ .

 

زفٛق طٍحد بٌفاد بٌع١ٍة ٚبٌّسٛعبطد ٌغبّةذ زعٍبُ ع١ٕبد بٌذسبعبد  بٟ ِغبسٜٛ ِٙبةسخ ِّةسعبسُٙ   -3

 ٌع١ٍّةذ بٌعٍُ عٍٝ طٍحد بٌفاد بٌّٕخفضد

 

 ( 278 – 249,  1998)سٚاشذح خطب٠جخ , 
 

 
 -( :2000دساعخ اٌح١بٌٟ ) -خبِغب :

بٌيبفٟ ٌّذسعبٟ ِٚذسعبةذ أغش٠ر ٘زٖ بٌذسبعد  ٟ غةِعبد بٌّٛصبً ٚبعبسٙذ ر زؿ١ٍبً بٌسفةعبً 

ِةدخ بٌف١ض٠ةء ٌي  بٌخةِظ بٌعٍّٟ ٚأضشٖ  ٟ اوغةت طٍحسُٙ ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ .زىٛٔر ع١ٕبد 

( طةٌحة ٚطةٌحد 500( ِذسعد ِٚٓ )15( ِذسط ٚ )10( ِذسعة ِٚذسعد جٛبلع )25بٌذسبعد ِٓ )

خ ؾببٛي ( طةٌحببد ٚصعببٓ اٌببٝ ضبب ش ِػّٛعببةذ بألٌٚببٝ بٌّسّشوببض300( طةٌببث ٚ )200جٛبلببع )

بٌّذسط ٚبٌطة١ٔد بٌّسّشوضخ ؾٛي بٌّبذسط ٚبٌطةٌبث ٚبٌطةٌطبد بٌّسّشوبضخ ؾبٛي بٌطةٌبث , ٌٚسؿم١بك 

 ذ٘ذف بٌذسبعد بعسخذَ بٌحةؾص أدبز١ٓ بألٌٚٝ ٔظةَ وِٛةس )أدبخ بٌّ ؾظد( ٚبٌطة١ٔد بخسحةس ِٙبةسب

ٚزشغّببٗ ٚعذٌبٗ بٌحةؾطببةْ سٚبشببذخ  ((Crounin & Padilla ,1988ع١ٍّبةذ بٌعٍببُ بٌبزٞ أعببذٖ

(  مشخ . ٚجعذ غّع بٌح١ةٔةذ ٚزؿ١ٍٍٙة اؾيةئ١ة 20( ٚبٌّىْٛ جي١غسٗ بٌٕٙةئ١د ِٓ )1997خطة٠حد )

 دٌر بٌٕسةئع عٍٝ :

) رفٛق ِغّٛعخ طٍجخ اٌفئخ اٌضبٌضخ )ٚاٌّزّشوضح حٛي اٌطبٌيت( عٍيٝ ِغّيٛعزٟ اٌطٍجيخ ٌٍفئزي١ٓ 

اٌطبٌت( عٍيٝ اٌزيٛاٌٟ فيٟ -ط ,ٚاٌّزّشوضح حٛي اٌّذسطاألٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ )اٌّزّشوضح حٛي اٌّذس

 اوزغبة ِٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُ( 

 

 -( :2002دساعخ حغبَ اٌذ٠ٓ ) -عبدعب :
أغش٠ر ٘زٖ بٌذسبعد  ٟ غّٙٛس٠د ِيش بٌعشج١د ٚبعبسٙذ ر بٌسعبشف عٍبٝ بضبش دٚسخ بٌبسعٍُ  بٛق  

بضش بٌسعٍُ ٌس ١ِبز بٌيب  بٌشبجبع  بٌّعش ١د ٚدٚسخ بٌسعٍُ بٌعةد٠د  ٟ بٌسؿي١ً ٚع١ٍّةذ بٌعٍُ ٚجمةء

زىٛٔر ع١ٕبد بٌذسبعبد ِبٓ ز ١ِبز بٌيب  بٌشبجبع بالجسبذبئٟ  ٟ  ٟ ٚؾذخ بٌّةدخ ٌّةدخ بٌعٍَٛ .بالجسذبئ

لغّر اٌٝ ض ش ِػّٛعةذ بضٕسةْ ِٕٙة زػش٠ح١د ٚبٌطةٌطد ضةجطد , ار دسعر بٌّػّٛعد بٌسػش٠ح١بد 

ٌببسعٍُ بٌعةد٠ببد  ببٟ ؾبب١ٓ دسعببر بٌّػّٛعببد بألٌٚببٝ بٌّٛضببٛ  بٌذسبعببٟ ) بٌّببةدخ( جببؤّٔٛرظ دٚسخ ب

أدٚبذ بٌحؿص بٌط ضد ) بخسحةس  بٌحةؾصبٌضةجطد جةٌطش٠مد بالعس١ةد٠د , ٌٚسؿم١ك ٘ذف بٌحؿص طحمر 

زؿي١ٍٟ , بخسحةس ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ , بخسحةس بضش بٌسعٍُ ( لح١ٍبة عٍبٝ أ بشبد ع١ٕبد بٌحؿبص ٚجعبذ 

 ضُ ؾٍٍر بٌح١ةٔةذ اؾيةئ١ة ٚدٌر بٌٕسةئع عٍٝ:زٕف١ز بٌسػشجد اعةدخ زطح١ك بألدٚبذ ٔفغٙة , 
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)عذَ ٚعٛد فشق رٞ دالٌخ إحصبئ١خ ث١ٓ اٌّغّٛعز١ٓ اٌزغش٠ج١ز١ٓ فٟ اٌزحص١ً ٚثمبء أصش اٌزعٍُ 

 ٚع١ٍّبد اٌعٍُ( .

 

 -( :2002دساعخ اٌحبفظ ) -عبثعب :
زعٍّبٟ عٍبٝ ٚ بك ٔظش٠بد -أغش٠ر ٘زٖ بٌذسبعد  ٟ غةِعد بٌّٛصً , ٚ٘ذ ر اٌٝ زيب١ُّ زع١ٍّبٟ 

بالعسى ة ١د ٌسػةست بٌى١ّ١ةء بٌف١ض٠ة٠ٚد ٚو   أضبشٖ  بٟ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ ٚزؿيب١ً -الٔذب بٌسٕظ١ّ١د

و١ٍبد بٌسشج١بد  بٟ غةِعبد بٌّٛصببً . زىٛٔبر ع١ٕبد بٌذسبعبد ِببٓ -طٍحبد بٌيب  بٌطبةٟٔ لغبُ بٌى١ّ١ببةء

( طةٌحد ِٓ طب ت بٌيب  بٌطبةٟٔ لغبُ بٌى١ّ١بةء  بٟ 27( طةٌحة ٚ)20طةٌث ٚطةٌحد ضّر )( 47)

( طةٌحبة ٚطةٌحبد 25و١ٍد بٌسشج١د غةِعد بٌّٛصً , ٚصعٓ اٌٝ ِػّٛعس١ٓ بألٌٚٝ زػش٠ح١د ضبّر )

( طةٌحببة 22بٌسعٍّبٟ ٚبألخببشٜ ضبةجطد ضبّر )-ار أغش٠بر بٌسػشجبد عٍبٝ ٚ ببك بٌسيب١ُّ بٌسع١ٍّبٟ

ػشجد عٍٝ ٚ ك بٌطش٠مد بالعس١ةد٠د ٌٚسٕف١ز بٌسػشجد بعذ بٌحةؾص أدبز١ٓ بألٌٚٝ ٚطةٌحد ار أغش٠ر بٌس

(  مشخ أِة بألدبخ بٌطة١ٔد بخسحةس ِٙةسبذ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ ٚبٌّىبْٛ 42بخسحةس زؿي١ٍٟ ٚبٌّىْٛ ِٓ )

 (  مشخ ٚجعذ زطح١ك بٌسػشجد ٚغّع بٌح١ةٔةذ ٚزؿ١ٍٍٙة اؾيةئ١ة دٌر بٌٕسةئع عٍٝ :25ِٓ )

 

خ اٌّغّٛعييخ اٌزغش٠ج١ييخ اٌييز٠ٓ ٠غييشْٚ رغييبسة اٌى١ّ١ييبء اٌف١ض٠ب٠ٚييخ عٍييٝ ٚفييك رفييٛق طٍجيي  - 

اٌزعٍّييٟ عٍييٝ طٍجييخ اٌّغّٛعييخ اٌذييبثطخ اٌييز٠ٓ ٠غييشْٚ اٌزغييبسة اٌّخزجش٠ييخ -اٌزصيي١ُّ اٌزع١ٍّييٟ

 ٔفغٙب عٍٝ ٚفك اٌطش٠مخ االعز١بد٠خ فٟ ع١ٍّبد اٌعٍُ .

 
اٌف١ض٠ب٠ٚيخ عٍيٝ ٚفيك رفٛق طٍجخ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١يخ اٌيز٠ٓ ٠غيشْٚ رغيبسة اٌى١ّ١يبء  -

اٌزعٍّييٟ عٍييٝ طٍجييخ اٌّغّٛعييخ اٌذييبثطخ اٌييز٠ٓ ٠غييشْٚ اٌزغييبسة  –اٌزصيي١ُّ اٌزع١ٍّييٟ 

 اٌّخزجش٠خ ٔفغٙب عٍٝ ٚفك اٌطش٠ك االعز١بد٠خ فٟ االخزجبس اٌزحص١ٍٟ .

 
 -( :2005دساعخ اٌغج١ً ) -صبِٕب :
أغش٠ر ٘زٖ بٌذسبعد  ٟ بٌٍّّىد بٌعشج١د بٌغبعٛد٠د جّذ٠ٕبد بٌش٠بةض ٚبعبسٙذ ر بٌسعبشف اٌبٝ        

بضش بعسخذبَ وً ِٓ دٚسخ بٌبسعٍُ ّٚٔبٛرظ غة١١ٔبٗ عٍبٝ بوسغبةت ع١ٕبد ِبٓ ز١ٍّبزبذ بٌيب  بٌطةٌبص 

 بٌسي١ٕ  _ بالزيةي ( .  –بالجسذبئٟ ٌٍّفة١ُ٘ بٌع١ٍّد ِٚٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ) بٌّ ؾظد 

( ز١ٍّزخ ٚصعٓ اٌٝ ض ش ِػّٛعةذ ِسغة٠ٚد بزخزذ بضٕسةْ ِٕٙة 96زىٛٔر ع١ٕد بٌذسبعد ِٓ )    

زػش٠ح١ببد دسعببر بألٌٚببٝ جببؤّٔٛرظ دٚسخ بٌببسعٍُ ٚدسعببر بٌطة١ٔببد جببؤّٔٛرظ غة١١ٔببٗ ,  ببٟ ؾبب١ٓ عببذذ 

بٌطةٌطببد ضببةجطد دسعببر جةٌطش٠مببد بالعس١ةد٠ببد . ٚجعببذ غّببع بٌح١ةٔببةذ ٚزؿ١ٍٍٙببة اؾيببةئ١ة دٌببر ٔسببةئع 

 بعد عٍٝ :بٌذس

ٚغٛد  شق رٞ دالٌد اؾيةئ١د ج١ٓ ِسٛعظ بوسغبةت بٌّفبة١ُ٘ بٌع١ٍّبد ٌبذٜ أ بشبد بٌّػّبٛعس١ٓ   -1

 بٌسػش٠ح١س١ٓ وً عٍٝ ؾذخ ِمةسٔد جةٌضةجطد ٌّٚيٍؿد بٌسػش٠ح١س١ٓ .

 

–بٌسيب١ٕ   –ٚغٛد  شق رٞ دالٌد اؾيةئ١د ج١ٓ ِسٛعظ ِٙةسبذ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ )بٌّ ؾظبد   -2

 د بٌّػّٛعس١ٓ ِمةسٔد جةٌضةجطد ٌّٚيٍؿد بٌسػش٠ح١س١ٓ بالزيةي ( ٌذٜ أ شب
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زفٛق بٌّػّٛعد بٌسػش٠ح١د بألٌٚٝ بٌسٟ دسعر عٍٝ ٚ ك أّٔٛرظ دٚسخ بٌسعٍُ عٍبٝ بٌّػّٛعبد   -3

 –بٌسٟ دسعر عٍٝ ٚ ك أّٔبٛرظ غة١١ٔبٗ  بٟ ِٙبةسبذ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ ) بٌّ ؾظبد  دبٌسػش٠ح١د بٌطة١ٔ

 ح١د بألٌٚٝ .بالزيةي ( ٌّٚيٍؿد بٌسػش٠ –بٌسي١ٕ  

 

 ( :2006دساعخ خطب٠جخ ٚاٌجذٚس ) -ربععب :
أغش٠ببر ٘ببزٖ بٌذسبعببد  ببٟ بألسدْ ٚبعببسٙذ ر بٌى بب  عببٓ بضببش بعببسخذبَ بعببسشبز١ػ١ةذ بٌببزوةءبذ  

 بٌّسعذدخ  ٟ بوسغةت طٍحد بٌي  بٌغةجع بألعةعٟ ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ  ٟ ِٕٙةظ بٌعٍَٛ بٌعةِد 

( طةٌحد  ٟ بٌيب  بٌغبةجع 36( طةٌحة ٚ)59( طةٌحة ٚطةٌحد جٛبلع ) 95زىٛٔر ع١ٕد بٌذسبعد ِٓ ) 

بألعةعبٟ لغبّر اٌبٝ أسجبع ِػّٛعببةذ بضٕسبةْ ِٕٙبة زػش٠ح١بد ِٛصعببد ؾغبث بٌػبٕظ ٚبضٕسبةْ ِٕٙببة 

ضببةجطد ِٛصعببد ؾغببث بٌػببٕظ أ٠ضببة . ٚزببُ زببذس٠ظ بٌّؿسببٜٛ بٌعٍّببٟ جةٌسػشجببد ِببٓ لحببً ِعٍّببٟ 

ؾذخ ِٓ ِٕٙةظ بٌعٍَٛ بٌعةِد ٌٍي  بٌغةجع بألعةعٟ ار زُ زط٠ٛش٘بة ٚ مبة ألسجبع بٌّذبسط ٌط ش ٚ

بعببسشبز١ػ١ةذ ِببٓ بعببسشبز١ػ١ةذ بٌببزوةءبذ بٌّسعببذدخ زببُ بخس١ةس٘ببة بعببسٕةدب ٌٕسببةئع ِغببؽ بٌببزوةءبذ 

 30بذ ع١ٍّةذ بٌعٍبُ ٚبٌّىبّٛٔٓ)بٌّسعذدخ , ٌٚسؿم١ك ٘ذف بٌذسبعد بعسخذَ بٌحةؾطةْ بخسحةس ِٙةس

ع١ٍّبةذ  ذٚبٌّسشغُ ٚبٌّعذي ِٓ لحً بٌزٞ ٠م١ظ ِٙةسب(Crounin & Padilla , 1988) مشخ )

بٌعٍُ بألعةع١د ٚبٌّسىةٍِبد , ٚجعبذ زطح١بك بٌسػشجبد ٚغّبع بٌح١ةٔبةذ ٚزؿ١ٍٍٙبة اؾيبةئ١ة دٌبر بٌٕسبةئع 

 عٍٝ :

 

رفٛق إعزشار١غ١خ اٌزوبءاد اٌّزعذدح عٍٝ اٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اوزغبة اٌطٍجيخ ٌع١ٍّيبد اٌعٍيُ   -

 ّغبي ع١ٍّبد اٌعٍُ األعبع١خ .ث

 

 رفٛق اٌطبٌجبد عٍٝ اٌطالة فٟ اوزغبة ع١ٍّبد اٌعٍُ األعبع١خ .  -

 

 

 

 : إعشاءاد اٌجحش

ِٓ ؾ١ص زؿذ٠ذ ِػسّع بٌحؿص ٚبخس١بةس ع١ٕسبٗ,  بٌحةؾصجٙة  ٠سضّٓ ٘زب بٌػضء بعغشبءبذ بٌسٟ لةَ

 ٚزؿذ٠ذ أدبزٗ ٚزطح١مٙة. ٚزطحك بٌٛعةئً بعؾيةئ١د ٚوّة ِٛضؽ عٍٝ بٌٕؿٛ ب٢زٟ:

 

 -رحذ٠ذ ِغزّف اٌجحش : -أٚال:
-2008و١ٍبد بٌسشج١بد ٌٍعبةَ بٌذسبعبٟ)–٠ؿذد ِػسّع بٌحؿص جطٍحد بٌي  بٌشبجبع  بٟ لغبُ بٌف١ض٠بةء 

(طةٌحببد ِببٛصع١ٓ عٍببٝ 119(طةٌحببة ٚ)144( طةٌحببة ٚطةٌحببد جٛبلببع )263( ٚبٌحببةٌع عببذدُ٘ )2009

 -(:1)  ٟ بٌمغُ ٚوّة ِٛضؽ  ٟ بٌػذٚيبٌيفٛف بألسجعد 

 

 (1)عذٚي 

 ٠ٛضح أعذاد اٌطٍجخ فٟ لغُ اٌف١ض٠بء رجعب ٌّزغ١شٞ اٌصف ٚاٌغٕظ

 

 اٌصف/اٌغٕظ روٛس إٔبس ٟاٌعذد اٌىٍ
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 األٚي 39 25 46

 اٌضبٟٔ 35 22 57

 اٌضبٌش 47 34 81

 اٌشاثف 45 52 97

 اٌّغّٛع 166 133 299

 

 -اخز١بس ع١ٕخ اٌجحش: -صب١ٔب:
( طةٌحبة 150زُ بخس١ةس ع١ٕد بٌحؿبص جيبٛسخ ليبذ٠د ِبٓ بٌيبف١ٓ بٌطةٌبص ٚبٌشبجبع ٚبٌحبةٌع عبذد٘ة) 

ٌّػسّببع %( ِببٓ ب50( طةٌحببة ٚطةٌحببد أٞ جٕغببحد )75ٚطةٌحد,ٚجةٌسغببةٚٞ ٌىبب  بٌيببف١ٓ أٞ جٛبلببع )

 -(:2) بألصٍٟ ٚوّة ِٛضؽ غذٚي
 

 (2) عذٚي

 ٠ٛضح إعذاد أفشاد ع١ٕخ اٌجحش رجعب ٌّزغ١شٞ اٌصف ٚاٌغٕظ

 

 اٌصف/ اٌغٕظ اٌزوٛس اإلٔبس اٌعذد اٌىٍٟ

 اٌضبٌش 40 35 75

 اٌشاثف 40 35 75

 اٌّغّٛع 80 70 150

 
 -أداح اٌجحش: -صبٌضب:

ِٓ ِسطٍحةذ بٌحؿص بٌؿةٌٟ بخسحةس ٠م١ظ لذسخ أ شبد ع١ٕد بٌحؿص عٍبٝ ِّةسعبد ِٙبةسبذ ع١ٍّبةذ  

 بٌعٍُ. 

( 1997عٍببٝ عببذخ بخسحببةسبذ  ببٟ ٘ببزب بٌّػببةي  ببٟ دسبعببد وببً ِببٓ سٚبشببذخ) ٌحةؾببصب  ٚلببذ بطٍببع

( 2007(  ضبب  عببٓ دسبعببد بٌخ ببةت )2003( ٚبٌؿببة ع)2003( ٚبٌيبب١ّذعٟ)2000بٌؿ١ببةٌٟ)

 (2008ٚبؾّذ)
ِسخييبد  بٟ ِٛضبٛعةذ بٌعٍبَٛ ٚبٌى١ّ١بةء ٚبٌش٠ةضب١ةذ  ذاْ ٘زٖ بالخسحبةسب ةٌحةؾصٚلذ الؾظ

عذد ِٓ بٌّؿى١ّٓ  ٟ بخس١ةس بالخسحةس بألٔغث ٌسؿم١ك  ٌحةؾصببٌف١ض٠ةء وً عٍٝ ؾذب, ٚلذ بعس ةسٚ

( ٚبعسّةد بخسحةس٘ة. ار ٠سىْٛ بالخسحةس جي١غسٗ 2008٘ذف بٌحؿص, ٚوةْ بخس١ةسُ٘ ٌذسبعد بؾّذ)

(  مببشخ جيب١غد بخسحبةس ِٛضببٛعٟ ِبٓ ٔببٛ  بالخس١بةس ِبٓ ِسعببذد سجبةعٟ بٌحببذبئً 30بٌٕٙةئ١بد ِبٓ )

 .( (1) ٍِؿك)
 
 صذق األداح)اخزجبس(:-
( عٍٝ ٌػٕد ِؿىّبد ِبٓ رٚٞ 1بالخسحةس ٍِؿك ) ةٌحةؾصؿمك ِٓ بٌيذق بٌظة٘شٞ ٌألدبخ عشضٌٍس

٠ةضبب١ةذ بٌخحبشخ ٚبالخسيبةص  بٟ ِػببةي بٌعٍبَٛ بٌسشج٠ٛبد ٚبٌٕفغب١د ٚطشبئببك زبذس٠ظ بٌعٍبَٛ ٚبٌش

. ٌح١بةْ سأ٠ٙبُ  بٟ ٚبخسيةصٟ بٌف١ض٠ةء  ٟ و١ٍسٟ بٌسشج١د  ٟ غةِعد جغذبد ٚبٌػةِعبد بٌّغسٕيبش٠د

 بالخسحةس ِٚذٜ ِ ئّسٗ أل شبد ع١ٕد بٌحؿص ٚزؿم١ك ٘ذ ٗ.ص ؾ١د 
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%(  ؤوطش ِع١ةسب ٌمحٛي بٌفمشخ ِبٓ عبذِٙة . ٚلبذ ؾيبٍر 80ٔغحد بزفةق بٌخحشبء ) بٌحةؾصٚلذ بزخز

د عٍبٝ صب١ةاد جعبن ِٕٙبة ٚجبزٌه غ١ّع بٌفمشبذ عٍٝ ٘زٖ بٌٕغحد  ض  عٓ اغشبء زعذ٠ ذ طف١ف

 ( 22: 2004ٕحٙةْ ,بألدبخ بٌظة٘شٞ )بٌِٓ صذق  ةٌحةؾصزؿمم

 

 -صجبد األداح :-
عٍبٝ بٌطحبةذ بٌّعسّبذ  بٟ بالخسحبةس بألصبٍٟ وٛٔبٗ طحبك عٍبٝ  بٌحةؾصٌٍسؿمك ِٓ ضحةذ بألدبخ بعسّذ

( ٚلبذ 0,82ع١ٕد ِ ةجٙد ٌع١ٕد بٌحؿص  ض  عٓ ؾذبضسٗ ٚجبزٌه ٠عبذ بالخسحبةس ضةجسبة ٚدسغبد ضحةزبٗ )

(.ٚجببزٌه أصببحؽ 20-س٠ذشةسعببْٛ–بعببسخشظ جطش٠مببد بالزغببةق بٌببذبخٍٟ ٌسطح١ببك ِعةدٌببد )وببٛدس 

 بالخسحةس غة٘ضب ٌٍسطح١ك جي١غسٗ بٌٕٙةئ١د .

 

 -رطج١ك أداح اٌجحش: -ساثعب:
بالخسحبببببةس عٍبببببٝ أ بببببشبد بٌع١ٕبببببد  ةٌحةؾبببببصةس ع١ٕبببببد بٌحؿبببببص ٚبعسّبببببةد أدبزبببببٗ طحم٠عبببببذ بخس١ببببب 

عٍبٝ ِػبة١ِع بٌّخسحبشبذ  ( ٌّٚذخ أعحٛ  ٚرٌه ٌخيٛص١د بٌع١ٕد ٚزٛص٠عٙبة3/11/2019جسةس٠خ)

ِٓ ٘زب بٌسمغ١ُ  بٟ زطح١بك بألدبخ عٍبٝ أ بشبد بٌع١ٕبد  ضب  عبٓ ِغبةعذخ عبذد ِبٓ  بٌحةؾصار بعسفةد

زذس٠غٟ بٌمغُ )بٌف١ض٠ةء(  ٟ رٌه.ار وةْ بٌسذس٠غٟ بٌّسحش  
*
٠ٛضؽ أل شبد بٌع١ٕد أ١ّ٘د بالخسحبةس  

 ٚزٛض١ؽ  مشبزٗ ٚبعغةجد عٓ زغةإالزُٙ . ٚلذ زُ غّع بٌح١ةٔةذ ِٓ أ شبد بٌع١ٕد.

 

 -حصبئ١خ:اٌٛعبئً اإل -خبِغب:
 بٌٛعةئً بعؾيةئ١د آالز١د : ةٌحةؾصطحم 

 

 -: ِعبًِ اسرجبط ث٠ٕٛذ ثب٠غش ٠بي -1

 ال٠ػةد ِعةًِ بسزحةط ج١ٓ ِغسٜٛ ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ِٚسغ١شٞ بٌي  بٌذسبعٟ ٚبٌػٕظ .

 

 

  1
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 -: االخزجبس اٌزبئٟ  -2

 بالخسحةس بٌسةئٟ بٌخةص جّعةًِ بالسزحةط ٌٍسؿمك ِٓ عئبٌٟ بٌحؿص بٌطةٟٔ ٚبٌطةٌص . طحك 
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 عش  إٌزبئظ ِٕٚبلشزٙب

 

 -عشض ٔسةئع بٌحؿص  ٟ ضٛء أعاٍسٗ ِٚٓ ضُ ِٕةل سٙة عٍٝ بٌٕؿٛ ب٢زٟ: ٠سضّٓ ٘زب بٌػضء   

 

 -إٌزبئظ اٌّزعٍمخ ثبٌغلاي األٚي اٌزٞ ٔصٗ:  -أٚال:
 
 )ِب ِغزٜٛ ِٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُ ٌذٜ طٍجخ لغُ اٌف١ض٠بء  رجعب ٌّزغ١ش اٌغٕظ(؟ 

 
بٌّسٛعبظ بٌؿغبةجٟ ٚبالٔؿبشبف بٌّع١بةسٞ أل بشبد ع١ٕبد  ٌحةؾصب ٌٚإلغةجد عٓ ٘زب بٌغئبي بعسخشظ

 (3)أدسغر بٌح١ةٔةذ  ٟ غذٚي  بٌحؿص زحعة ٌّسغ١ش بٌػٕظ ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ

 

 (3)عذٚي 
 اٌّزٛعط اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ٌّٙبساد ع١ٍّبد ألفشاد ع١ٕخ اٌجحش رجعب ٌّزغ١ش

 ظاٌغٕ

 

 إٌغجخ

 اٌّئ٠ٛخ

 االٔحشاف

 اٌّع١بسٞ

 اٌّزٛعط

 اٌحغبثٟ

 اٌّزغ١ش اٌعذد

 اٌزوٛس 80 13,4 3,325 46%

 اإلٔبس 70 13,657 3,651 47%

 
( أْ بٌّسٛعبط١ٓ بٌؿغبةج١١ٓ أل بشبد ع١ٕبد بٌحؿبص ِبٓ بٌبزوٛس ٚبعٔبةش وبةْ 3)٠سضؽ ِٓ بٌػذٚي  

ِغسٜٛ ِٓ بٌطٍحد ٌٍّشؾٍد بٌػةِع١د ار ٠سضبؽ اْ ٔغبحد  ٌىزبٔغحسٗ بٌم١ُ بٌّمحٌٛد  ِٝسمةسجة ٚال زشل

%( عٍببٝ بٌسببٛبٌٟ ٌىبب  بٌػٕغبب١ٓ ٚ٘ببزب ٠عطببٟ ِئشببش اْ طٍحببد لغببُ 47% ,46بِببس وُٙ وةٔببر )

 بٌف١ض٠ةء ا١ش ِذسج١ٓ عٍٝ ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ بألعةع١د ٚبٌّسىةٍِد.

بٌذسبعبب١د عٍببٝ بٌؿفببع ٘ببزٖ بٌظببة٘شخ اٌببٝ زشو١ببض بٌّببٕٙع بٌذسبعببٟ ٌٙببزٖ بٌّشؾٍببد  بٌحةؾببصضٞ ٠ٚعبب 

ٌٍّػةي  ٚبالعسظٙةس  ض  عٓ بٌسشو١ض عٍٝ بٌػةٔث بٌّعش ٟ جّغس٠ٛةزٗ بٌّسذ١ٔد ِٓ زي١ٕ  جٍَٛ

اْ لغُ بٌف١ض٠ةء جّة ٠ؿ٠ٛٗ ِٓ ِخسحشبذ ع١ٍّبد ٠فسبشض  بٌحةؾصشٜ بٌّعش ٟ , ِٚٓ غٙد أخشٜ ٠

 ةٌٟ.اْ زىْٛ ٔغث ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ بوحش ِٓ بٌم١ُ بٌّغسؿيٍد  ٟ بٌحؿص بٌؿ

ٌٚىٓ ِع بٌظبشٚف بٌشبٕ٘بد ٚبعسّبةد ِعظبُ بٌسذس٠غب١١ٓ  بٟ بٌمغبُ عٍبٝ بٌسؿةضبش ٚبٌسشو١بض عٍبٝ 

 ٚزم١١ذ ؾش٠د بالعسى ةف ٚبالعسميةء بٌعٍّٟ. دبٌسػةست بٌسٛو١ذ٠

 

 -إٌزبئظ اٌّزعٍمخ ثبٌغلاي اٌضبٟٔ اٌزٞ ٔصٗ: -صب١ٔب:
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 )ِب ِغزٜٛ ِٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُ ٌذٜ طٍجخ لغُ اٌف١ض٠بء   رجعب ٌّزغ١ش اٌصف اٌذساعٟ(؟       
 

بٌّسٛعظ بٌؿغةجٟ ٚبالٔؿبشبف بٌّع١بةسٞ أل بشبد ع١ٕبد  بٌحةؾصٌٚإلغةجد عٓ ٘زب بٌغئبي بعسخشظ  
 (:4) أدسغر بٌح١ةٔةذ  ٟ غذٚيبٌحؿص زحعة ٌّسغ١ش بٌي  بٌذسبعٟ ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ . 

 
 (4عذٚي )

اٌّزٛعط اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ٌّٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُ ألفشاد ع١ٕخ اٌجحش رجعب ٌّزغ١ش 

 اٌصف اٌذساعٟ

 إٌغجخ

 اٌّئ٠ٛخ

 االٔحشاف

 اٌّع١بسٞ

 اٌّزٛعط

 اٌحغبثٟ

 اٌّزغ١ش اٌعذد

 اٌضبٌش 75 13,04 2,975 45%

 اٌشاثف 75 14 3,866 48%

 
وةٔسبة بلبً ِبٓ بٌّسٛلبع ٌٙبزٖ بٌّشؾٍبد ٠سضؽ ِٓ بٌػذٚي اْ بٌّسٛعط١ٓ بٌؿغةج١١ٓ ٚٔغحُٙ بٌّا٠ٛد 

بٌذسبع١د ٚخةصد صفٟ بٌطةٌص ٚبٌشبجع ار ٠فسشض اْ ٠شلٝ ِغسٜٛ ٘بز٠ٓ بٌيبف١ٓ اٌبٝ بٌّغبسٜٛ 

اٌبٝ ِبةروش  بٟ بٌغبئبي  بٌحةؾبصعبضٞ ١ةذ بٌعٍُ بألعةع١د ٚبٌّسىةٍِبد ٠ٚبٌّطٍٛت ِٓ ِٙةسبذ عٍّ

ي ِببٓ اْ بٌطٍحببد  ببٟ بٌّشؾٍببد بٌػةِع١ببد زعببٛدٚب عٍببٝ بٌؿفببع ٚبالعببسظٙةس ٚبال٘سّببةَ جةٌػةٔببث بألٚ

بٌّعش ٟ عٍٝ ؾغةت بٌػٛبٔث بٌّٙةس٠د ٚبٌٛغذب١ٔبد ٚبٌسبٟ ٠فسبشض اْ ٠سّبشط ع١ٍٙبة طةٌبث و١ٍبد 

 بٌسشج١د ألٔٗ ع١يحؽ ِذسعة ِٚذسجة ٌطٍحسٗ ع١ٍٙة الؾمة .
 

 إٌزبئظ اٌّزعٍمخ ثبٌغلاي اٌضبٌش اٌزٞ ٔصٗ : -صبٌضب:
 

 )ً٘ ٕ٘بن عاللخ اسرجبط١خ داٌخ إحصبئ١خ ٌّٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُ ِٚزغ١ش اٌغٕظ(؟        
 

بٌّسٛعبظ بٌؿغبةجٟ أل بشبد ع١ٕبد بٌحؿبص زحعبة ٌّسغ١بش  ٌحةؾبصظ  بٌٚإلغةجد عٓ ٘بزب بٌغبئبي بعبسخش

سبذ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ ضبُ طحمبر ِعةِبً بسزحبةط بٌػٕظ ٚبالٔؿشبف بٌّع١ةسٞ ٌّسٛعظ بِبس وُٙ ٌّٙبة

ج٠ٕٛببر جة٠غببش٠ةي ٌىببْٛ بٌّسغ١ببش٠ٓ بؾببذّ٘ة ِسمطببع )بٌػٕظ(ٚب٢خببش ِسيببً )ِسٛعببظ ِٙببةسبذ 

غبر بٌح١ةٔبةذ ٚبٌٕس١ػبد  بٟ ع١ٍّةذ بٌعٍُ( ضُ طحمر بالخسحةس بٌسةئٟ بٌخةص ٌّعةِبً بالسزحبةط ٚدس

  -( :5) غذٚي

 

 (5) عذٚي
سٞ ألفشاد ع١ٕخ اٌجحش ٚاٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌّحغٛثخ ٌّعبًِ اٌّزٛعط اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١ب

 رجعب ٌّزغ١ش اٌغٕظ  االسرجبط
 

بٌّسٛعظ  بٌعذد بٌػٕظ

 بٌؿغةجٟ

بالٔؿشبف 

 بٌّع١ةسٞ

ل١ّد ِعةًِ 

 بالسزحةط

 بٌم١ّد بٌسةئ١د

 بٌػذ١ٌٚد بٌّؿغٛجد
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 بٌىٍٟ 

  13,4 80 روٛس

3,4713 

 

0,037 

 

 

0,45 

 

 13,657 70 بٔةش 1,96

 

( ٚ٘بٟ بلبً 0,45بالسزحبةط جٍغبر ) ٠ًسضؽ ِٓ بٌػذٚي اْ بٌم١ّد بٌسةئ١د بٌّؿغٛجد الخسحبةس ِعةِب 

( ٚ٘بزب ٠عٕبٟ 148( ٚدسغبد بٌؿش٠بد )0,05( عٕذ ِغسٜٛ دالٌبد )1,96ِٓ بٌم١ّد بٌسةئ١د بٌػذ١ٌٚد)

بٔٗ الزٛغذ ع لد بسزحةط١د دبٌد اؾيةئ١ة ج١ٓ ِسٛعظ زؿي١ً أ شبد ع١ٕد بٌحؿص ٌّٙةسبذ ع١ٍّةذ 

 بٌعٍُ ِٚسغ١ش بٌػٕظ.

سبذ ع١ٍّببةذ بٌعٍببُ ت ِسٛعببطٟ بٌببزوٛس ٚبعٔببةش  ببٟ ِٙببة٘ببزٖ بٌٕس١ػببد اٌببٝ زمببةس بٌحةؾببصعببضٞ ٠ٚ 

اٌٝ ٘زب بٌغحث ِٓ اْ بٌطٍحد  ٟ لغُ بٌف١ض٠ةء ِٓ بٌزوٛس ٚبعٔةش ٠ذسعبْٛ  بٌحةؾصٚعحك أْ أشةس

ِٛبد ِ سشود ٠ّٚةسعْٛ بألٔ طد ٔفغٙة عٍٝ بٌبشاُ ِبٓ ِؿبذٚد٠سٙة دبخبً بٌّخسحبشبذ ٚ٘بزب ِّبة 

 أعطٝ صفد ِ سشود ٌى  بٌػٕغ١ٓ.

 

 -ٌٕزبئظ اٌّزعٍمخ ثبٌغلاي اٌشاثف :ا -ساثعب:
 
 ) ً٘ ٕ٘بن عاللخ اسرجبط١خ داٌخ إحصبئ١خ ٌّٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُ ِٚزغ١ش اٌصف اٌذساعٟ(؟ 
 

بٌّسٛعببظ بٌؿغببةجٟ أل ببشبد ع١ٕببد بٌحؿببص زحعببة ٌّسغ١ببش  بٌحةؾببص ٌٚإلغةجببد عببٓ ٘ببزب بٌغببئبي بعببسخشظ

بٌي  بٌذسبعٟ ٚبٌّسٛعظ بٌؿغةجٟ ٌّسٛعبظ بِبس وُٙ ٌّٙبةسبذ ع١ٍّبةذ بٌعٍبُ ضبُ طحمبر ِعةِبً 

بسزحببةط ج٠ٕٛببر جة٠غببش٠ةي ٌىببْٛ بٌّسغ١ببش٠ٓ بؾببذّ٘ة ِسمطببع )بٌػببٕظ( ٚب٢خببش )ِسيببً )ِسٛعببظ 

بٌح١ةٔببةذ  ٌّعةِببً بالسزحببةط ٚدسغببرِٙببةسبذ ع١ٍّببةذ بٌعٍُ(ضببُ طحمببر بالخسحببةس بٌسببةئٟ بٌخببةص 

 -(:6)ٚبٌٕس١ػد  ٟ غذٚي 

 

 (6) عذٚي
ٌّعبًِ  ّحغٛثخخ اٌجحش ٚاٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌاٌّزٛعط اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ألفشاد ع١ٕ

 رجعب ٌّزغ١ش اٌصف اٌذساعٟ  االسرجبط
 

بٌي  

 بٌذسبعٟ

بٌّسٛعظ  بٌعذد

 بٌؿغةجٟ

بالٔؿشبف 

 بٌّع١ةسٞ

 بٌىٍٟ

ل١ّد ِعةًِ 

 بالسزحةط

 بٌم١ّد بٌسةئ١د

 بٌػذ١ٌٚد بٌّؿغٛجد

  13,04 75 بٌطةٌص

3,4713 

 

0,138 

 

1,695 

 

 14,00 75 بٌشبجع 1,96

 

( ٚ٘بٟ 0,45الخسحبةس ِعةِبً بالسزحبةط جٍغبر )  د٠سضؽ ِٓ بٌػذٚي اْ بٌم١ّبد بٌسةئ١بد بٌّؿغبٛج    

( ٚ٘بزب 148( ٚدسغبد بٌؿش٠بد )0,05( عٕبذ ِغبسٜٛ دالٌبد )1,96بٌػذ١ٌٚبد ) دبلً ِٓ بٌم١ّد بٌسةئ١
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٠عٕٟ بٔٗ الزٛغذ ع لد بسزحةط١د دبٌد اؾيةئ١ة ج١ٓ ِسٛعبظ زؿيب١ً أ بشبد ع١ٕبد بٌحؿبص ٌّٙبةسبذ 

 ع١ٍّةذ بٌعٍُ ِٚسغ١ش بٌي  بٌذسبعٟ.

اٌٝ زمةست ِسٛعطٟ أ بشبد ع١ٕبد بٌحؿبص ِبٓ طٍحبد بٌيبف١ٓ بٌطةٌبص ٚبٌشبجبع  بٟ  بٌحةؾصعضٞ ٠     

ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ٠ٚعٛد رٌه اٌٝ اْ بٌطٍحد  ٟ بٌمغُ ٠ّةسعْٛ أٔ طد ِؿذٚدخ  ض  عبٓ أْ 

عٍٝ ِغس٠ٛةذ بٌّعش د بٌع١ٍّبد بٌّسذ١ٔبد ِبٓ زيب١ٕ  جٍبَٛ ٠ٚسحٍبٛس  ضبٌّٕٙع بٌذسبعٟ بٌّمشس ٠شو

ٍد بٌيف١د ٚبالخسحةسبذ بٌٕٙةئ١د بٌع١ٍّد ٚبٌٕظش٠د ِٚٓ غٙد أخشٜ ِٚٓ خ ي رٌه ِٓ خ ي بألعا

ِع عذد ِٓ أ شبد بٌع١ٕد ٌى  بٌيف١ٓ أشةسٚب اٌٝ بٔٗ ال٠ٛغذ زغ١١ش عٍّٟ  ٚبؾسىةوٗ بٌحةؾصبط   

ٔببٛ  بٌّفببشدبذ ِببع ضحببةذ بألٔ ببطد بٌيببف١د ٚبٌ صببف١د ٚزّؿٛس٘ببة جببةٌّٕظ  ٠ٟببزوش لببذس زغ١١ببش  بب

 بٌسم١ٍذٞ.

 

 -زٕزبعبد :االع 
 -جّػّٛعد ِٓ بالعسٕسةغةذ ٟ٘ : بٌحةؾص ٟ ضٛء ٔسةئع بٌحؿص خشظ 

 
ِغببسٜٛ طٍحببد لغببُ بٌف١ض٠ببةء ٌٍيببف١ٓ بٌطةٌببص ٚبٌشبجببع  ببٟ ِٙببةسبذ ع١ٍّببةذ بٌعٍببُ ال٠شلببٝ اٌببٝ  -1

 . %(47%( ار جٍع )66ِغسٜٛ بٌطّٛؼ )

 

 ع١ٍّةذ بٌعٍُ . ذزمةست ِغسٜٛ  ُٙ طٍحد بٌيفٟ بٌطةٌص ٚبٌشبجع  ٟ لغُ بٌف١ض٠ةء ٌّٙةسب -2

 

 زمةست ِغسٜٛ  ُٙ بٌط ت ٚبٌطةٌحةذ  ٟ لغُ بٌف١ض٠ةء ٌّٚٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ . -3

 

ال٠سةضش ِغسٜٛ  ُٙ طٍحد لغُ بٌف١ض٠ةء ٌّٚٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ٚ مة ٌّسغ١بشٞ بٌػبٕظ ٚبٌيب   -4

 بٌذسبعٟ .

 -اٌزٛص١بد: 
 -جّة ٠ٍٟ : ٌحةؾصب  ٟ ٟ ضٛء ٔسةئع بٌحؿص ٠ٛص

 

ُ بٌف١ض٠ببةء  بٟ و١ٍببد بٌسشج١ببد ز ببػ١ع بٌطٍحبد  ١ببٗ عٍببٝ ِّةسعبد ِٙببةسبذ ع١ٍّببةذ بٌعٍببُ عٍبٝ لغبب -1

 بألعةع١د ٚبٌّسىةٍِد.

 

عٍٝ بٌٍػٕد بٌمطةع١د جّٕة٘ع لغُ بٌف١ض٠ةء أْ زخيص ٚلر اضة ٟ ضّٓ بٌّفشدبذ ٌٍسبذس٠ث  -2

 عٍٝ ِٙةسبذ بٌسفى١ش .

 

بٌسؤو١ذ عٍٝ زذس٠غٟ طشبئك بٌسذس٠ظ ٚبٌّخسحش بٌسع١ٍّبٟ ِبٓ ازحبة  بٌطشبئبك ٚبالعبسشبز١ػ١ةذ  -3

 بٌؿذ٠طد  ٟ ز١ّٕد بٌسفى١ش ٚزذس٠ث بٌطٍحد ع١ٍُٙ.

 

 -اٌّمزشحبد : 
 -اغشبء بٌذسبعةذ بٌّغسمح١ٍد ب٢ز١د : بٌحةؾصمسشؼ بعسىّةال ٌٍحؿص بٌؿةٌٟ ٠
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 -بٌسخيبص بٌذسبعبٟ ) ١ض٠بةء ٞبٌعٍُ ٚع لسٙة جّسغ١بشِغسٜٛ  ُٙ طٍحد و١ٍد بٌسشج١د ٌع١ٍّةذ  -1

 أةش( -عٍَٛ ؾ١ةخ( ٚبٌػٕظ )روٛس-و١ّ١ةء

 

 ِغسٜٛ  ُٙ طٍحد بٌّشؾٍد بععذبد٠د ٌع١ٍّةذ بٌعٍُ بألعةع١د ٚع لسٙة جسؿي١ٍُٙ بٌعٍّٟ . -2

 

ٌيب   ةع١ٍد جشٔةِع زذس٠حٟ  ٟ ز١ّٕد ِٙةسبذ ع١ٍّةذ بٌعٍُ بألعةع١د ٚبٌّسىةٍِبد ٌبذٜ طٍحبد ب -3

 بٌشبجع  ٟ لغُ بٌف١ض٠ةء.

 

: اٌّصبدس  

 

 . اٌزفى١ش ِٚٙبساد اٌزفى١ش( . 2003بجٛخٍ  , عض٠ض دمحم ) .1

 

(  بٟ بٌسغ١بش     V(،  ةع١ٍبد بّٔبٛرٔػٟ دٚسخ بٌبسعٍُ ٚبٌ بىً )2008بؾّذ ، جٙبةس ِؿّبٛد ) .2

بٌّفببة١ّٟ٘ ٌٍّفببة١ُ٘ بٌف١ض٠ةئ١ببد ٚز١ّٕببد ِٙببةسبذ بٌعٍببُ ٚبٌذب ع١ببد ٌٍببسعٍُ ٌببذٜ طٍحببد بٌيبب  

)طشٚحيخ دوزيٛساٖ لغُ بٌف١ض٠ةء  ٟ و١ٍد بٌسشج١د ، غةِعد د٘ٛن / و١ٍد بٌسشج١بد /  –بٌشبجع 

 . غ١ش ِٕشٛسح(

 

, بٌيببفؿد  ضيي١بد. أعييب١ٌت اٌزفى١ييش اٌغيي١ٍُ فييٟ اٌش٠ب( 2005بٌسببٛجٟ ,  صببةٌؽ جببٓ دمحم ) .3

 -بٌشئ١غ١د ٌّذسعد أِطٟ ٌٍسع١ٍُ بٌعةَ , عٍٝ بٌّٛلع :

www.suhf.netsa/1999jaz/nov/3/lh.htm 

 

زعٍّببٟ ٌسػببةست  –( , زيبب١ُّ زع١ٍّببٟ 2002) دمحم عحببذ ه َبٌؿببة ع , ِؿّببٛد عحببذ بٌغبب  .4

بٌى١ّ١ةء بٌف١ض٠ة٠ٚد ٚأضشٖ  ٟ ع١ٍّةذ بٌعٍُ ٚبٌسؿيب١ً بٌذسبعبٟ ٌطٍحبد بٌيب  بٌطبةٟٔ  بٟ 

 )أطشٚحخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح (لغُ بٌى١ّ١ةء , و١ٍد بٌسشج١د ,غةِعد بٌّٛصً . 

 

( . بعسخذبَ ٔظةَ وِٛةس ٌسؿ١ًٍ بٌسفةعبً بٌيبفٟ 2000بٌؿ١ةٌٟ , عّةد بؾّذ ؾغ١ٓ عٍٟ ) .5

ٌّذسعٟ ِٚذسعةذ بٌف١ض٠ةء ٚزؤض١شٖ  ٟ بوسغةت ِٙةسبذ بٌع١ٍّبةذ بٌع١ٍّبد ٌطٍحبد بٌيب  

 ) سعبٌخ دثٍَٛ غ١ش ِٕشٛسح (بٌخةِظ بٌعٍّٟ , و١ٍد بٌسشج١د , غةِعد بٌّٛصً . 

 

,  1, ط رذس٠ظ اٌعٍَٛ فٟ ِشاحً اٌزع١ٍُ اٌعيبَ( . 1996)ْبٌخ١ٍٍٟ , خ١ًٍ ٠ٛع  ٚآخشٚ .6

 دبس بٌمٍُ ٌٍٕ ش ٚبٌطحةعد , بعِةسبذ بٌعشج١د بٌّسؿذخ , دجٟ .

 

( . بضش بعسخذبَ وً ِٓ دٚسخ بٌسعٍُ ّٚٔٛرظ غة١١ٔٗ عٍٝ 2005بٌغح١ً , ِٟ عّش ) .7

١ٍّد بوسغةت ع١ٕد ِٓ ز١ٍّزبذ بٌي  بٌطةٌص بالجسذبئٟ جّذ٠ٕد بٌش٠ةض ٌٍّفة١ُ٘ بٌع

, )أطشٚحخ ِٚٙةسبذ بٌّ ؾظد ٚبٌسي١ٕ  ٚبالزيةي , ِػٍد سعةٌد بٌخ١ٍع بٌعشجٟ 

 .  135 – 13( , ص 96, بٌعذد)  دوزٛساٖ (

 

http://www.suhf.netsa/1999jaz/nov/3/lh.htm
http://www.suhf.netsa/1999jaz/nov/3/lh.htm
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,  1, ط دعييٛح ٌٍزفى١ييش ِييٓ خييالي اٌمييشاْ اٌىييش٠ُ( . 2006بٌىح١غببٟ , عحببذ بٌٛبؾببذ ؾ١ّببذ ) .8

 د٠حٛٔٛ ٌٍطحةعد ٚبٌٕ ش ٚبٌسٛص٠ع , عّةْ .

 

 ( . بضش دبئشخ بٌسعٍُ  ٛف بٌّعش ١د ٚدبئشخ بٌسعٍُ 2002) ه ؾغةَ بٌذ٠ٓ , ١ٌٍٝ عحذ .9

ِغٍييخ بٌعةد٠ببد  ببٟ بٌسؿيبب١ً ٚع١ٍّببةذ بٌعٍببُ ٚجمببةء بضببش بٌببسعٍُ ٌس ١ِببز بٌيبب  بٌشبجببع بالجسببذبئٟ , 

 غةِعد ع١ٓ –, و١ٍد بٌسشج١د  اٌغّع١خ اٌّصش٠خ ٌٍّٕب٘ظ ٚطشق اٌزذس٠ظ

 ( .81شّظ , بٌعذد )

http://www.freewebtown.com/yousry/Lila%20Hosam%20Alden.htm 

 

 ِغٍييييييخ اٌّعٍييييييُ( . زعٍبببببب١ُ ِٙببببببةسبذ بٌسفى١ببببببش , 2006ؾغببببببٛٔد , عببببببةِٟ ع١غببببببٝ ) .10

.http://www.moufouda.jeeran.com/archire/2006/9/93465/html 

 

( . بضبببش بعبببسخذبَ بعبببسشبز١ػ١ةذ بٌبببزوةءبذ          2006خطة٠حبببد ، عحبببذه ٚعبببذٔةْ بٌحبببذٚس )  .11

ِغٍيخ بٌّسعذدخ ٟ زذس٠ظ بٌعٍَٛ  ٟ بوسغةت طٍحد بٌي  بٌغةجع بالعةعٟ ٌع١ٍّةذ بٌعٍبُ ،

 . 66 – 13( ، ص ص  99، بٌعذد )  سعبٌخ اٌخ١ٍظ اٌعشثٟ

 

, دبس بٌّغب١شخ ٌٍٕ بش ٚبٌسٛص٠بع  1ْ ط رعٍي١ُ اٌعٍيَٛ ٌٍغ١ّيف( . 2005) خطة٠حد , عحذ ه .12

 ٚبٌطحةعد , غةِعد ب١ٌشِٛن , بسجذ , بألسدْ . 

 

( . ِٙببةسبذ بٌع١ٍّببةذ بٌع١ٍّببد ٌببذٜ طٍحببد 1997خطة٠حببد .) سٚبشببذخ , اجببشب١ُ٘ ٚعحببذ ه .13

ِغٍييخ أثحيييبس زع١ٍّببد ,  –بألسدْ  ببٟ ضبببٛء ِسغ١ببشبذ زع١ّ١ٍببد  بٌّشؾٍببد بعٌضب١ِببد  ببٟ

 – 249(, ص  4(, بٌّػٍبذ)  2, بٌعبذد)  ا١ٌشِٛن , عٍغٍخ اٌعٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبع١يخ

278 . 

 

( . "زط٠ٛش ِٕة٘ع بٌف١ض٠بةء  بٟ بٌّشؾٍبد بٌطة٠ٛٔبد  بٟ 2002صعة١ٔٓ , غّةي ٚدمحم شحةذ ) .14

(,  29, بٌّػٍذ)  ِغٍخ دساعبد اٌعٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٍغط١ٓ  ٟ ضٛء بالزػة٘ةذ بٌعة١ٌّد " , 

 ( .2بٌعذد) 

 

د٠ببببببببببببٛبْ بٌعبببببببببببببشت  –( . زعٍببببببببببببب١ُ بٌسفى١ببببببببببببش 2007ص٠ببببببببببببةد , ِغببببببببببببعذ دمحم , ) .15

5Ik-spip.pttp?article.g133-http://www.diwanarab.com 

 

, دبس بٌ بشٚق , ٌٍٕ بش  1, ط أعيب١ٌت ريذس٠ظ اٌعٍيَٛ( , 1996ص٠سْٛ , عبة٠  ِؿّبٛد ) .16

 بألسدْ .–ٚبٌسٛص٠ع , عّةْ 

 

/ ِغٍيخ اٌّعٍيُ( . زط٠ٛش ِٙةسبذ بٌسفى١ش بٌع١ٍة عٕذ طٍحد بٌّبذبسط , 1999شة١٘ٓ , دمحم ) .17

ٚبٌسع١ٍُ , دبئبشخ بٌسشج١بد –, عذد خبةص , ِعٙبذ بٌسشج١بد بٌسبةجع ٌ ٔبشٚب / ب١ٌٛٔغبىٛ اٌطبٌت 

 . 22-17عّةْ ص 

http://www.freewebtown.com/yousry/Lila%20Hosam%20Alden.htm
http://www.freewebtown.com/yousry/Lila%20Hosam%20Alden.htm
http://www.moufouda.jeeran.com/archire/2006/9/93465/html
http://www.diwanarab.com-spip.pttp/?article.g133-5Ik
http://www.diwanarab.com-spip.pttp/?article.g133-5Ik
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, بعصببذبس بألٚي , دبس بٌطمة ببد  1, ط األطفييبي ذاٌزفى١ييش عٕيي( . 2004اببةُٔ , ِؿّببٛد دمحم ) .18

 ٚبٌٕ ش ٚبٌسٛص٠ع, عّةْ . بألسدْ .

 

, دبس بٌّطحٛعةذ بٌػذ٠ذخ  األعبع١بد فٟ رذس٠ظ اٌعٍَٛ( . 1981ل دخ ,  ئبد ع١ٍّةْ , ) .19

 , بععىٕذس٠د .

 

–( . بعببببسخذبَ أعببببٍٛت دٚسخ بٌببببسعٍُ 1993ِببببةصْ , ؾغببببةَ بٌببببذ٠ٓ دمحم عحببببذ بٌّطٍببببث ) .20

 ببٟ زبذس٠ظ ٚؾبذخ ) زؿبٛالذ بٌّبةدخ ( ٌٍيبب   –وبعبسشبز١ػ١د  بٟ ٔظش٠بد جٕةئ١بد بٌّعش بد 

بٌغةدط بالجسذبئٟ جّذ٠ٕد بٌش٠ةض ٚأضشٖ عٍٝ بٌسؿي١ً بٌّعش ٟ ٚبٌّٙةسبذ ب١ٌذ٠ٚد ٚ ٙبُ 

(, بٌّػٍبذ  10, بٌعبذد)  ِغٍيخ و١ٍيخ اٌزشث١يخع١ٍّةذ بٌعٍُ , غةِعد أع١ٛط , و١ٍبد بٌسشج١بد , 

 . 239-211بألٚي , ض 

 

بٌّفة١ُ٘ بٌف١ض٠ةئ١د بٌّغٍٛطد ٌبذٜ بٌطب ت ٚعبحً ( . " جعن 1990ِطش ,  ةطّد خ١ٍفد ) .21

, ِىسبث  ٚلبئف ٔذٚح رذس٠ظ اٌش٠بض١بد ٚاٌف١ض٠بء فٟ دٚي اٌخ١ٍظ اٌعشثيٟزيؿ١ؿٙة " . 

 بٌسشج١د بٌعشجٟ ٌذٚي بٌخ١ٍع , بٌش٠ةض , بٌغعٛد٠د .

 

 

1- Finley , F.N (1983) ,” Science Processes “, Journal of Research in 

Science Teaching , Vol ,(20) , No .(1) , PP.45 – 54 . 

 

2- Kanis , Irab .(1989) .”Analysis of science process Practical 

examination administered to grade five and students in the united 

states of America “ . 

 

3- Singham , J.K (1989) .” An Investigation of the Science process Skills 

in the Intended and Implemented psp of Singapore “, Dissertation 

Abstract   International , Vol .49  ,No , (11) P33 . 

 

 

خزجبس ِٙبساد ع١ٍّبد اٌعٍُب  
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