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 ٍِخض

خ رعهًٛٛدخ يؾٕظدجخ يجُٛدخ  هدٗ ْدفذ ْرِ اندزاظخ إنٗ رقظٙ أصس انزددزٚط ثبظدزاداو ثسيغٛد

اظددزاداو  ًهٛددبد انعهددى األظبظددٛخ فددٙ رؾظددٛم ؽهجددخ انظددف انضبنددش األظبظددٙ فددٙ يدزظددخ اثددٍ 

، ٔنزؾقٛد  ْددا اندزاظدخ أ دد انجبؽدش ا زجدبز رؾظدٛهٙ، ٔردى فدٙ رسثٛدخ ازثدد انغٕش٘ انًُٕذعٛخ

جدخ انظدف انضبندش ( ؽبنجدب  ٔؽبنجدخ يدٍ ؽه45انزؾق  يٍ طدقّ ٔصجبرّ. ٔركٌٕ أفساد اندزاظدخ يدٍ )

أٌ ُْدب  فسقدب   انزغسٚجدٙاألظبظٙ. ٔأظٓسد َزبئظ اندزاظخ ثعد يعبنغخ انجٛبَبد ثبظدزاداو انًدُٓظ 

فددٙ رؾظددٛم ؽهجددخ انظددف انضبنددش األظبظددٙ ٚعددصٖ نه سٚقددخ  (α = 0.05)ذٔ دالنددخ إؽظددبئٛخ 

  دو ٔعدددٕد فدددسإ دال إؽظدددبئٛب   ُدددد أٚؼدددب  ٔنظدددبنؼ انًغًٕ دددخ انزغسٚجٛدددخ، ٔأظٓدددسد انُزدددبئظ 

(α = 0.05)  فٙ رؾظٛم ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ ٚعصٖ إنٗ انغُط )ذكس، أَضٗ(، ٔانزفب دم

يب ثٍٛ ان سٚقخ ٔانغُط، ٔأٔطذ اندزاظدخ ثز جٛد  ثسيغٛدبد رعهًٛٛدخ رعدزُد  هدٗ  ًهٛدبد انعهدى 

 .ٙ ردزٚط انعهٕو نهًسؽهخ األظبظٛخاألظبظٛخ ف

 يجؾش انعهٕو.، انزؾظٛم، األظبظٛخ  ًهٛبد انعهى، : ثسيغٛخ رعهًٛٛخاٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

 

Abstract 

This study aimed to investigate the effect of using educational 

computrized program based on using basic science processes in the 

achievement of third graders in Ibn Al Jawzi Model School at Directorate 
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of Irbid. In order to achieve the purpose of the study, the researcher 

prepared achievement test, and verified its validity and reliability. The 

sample of the study consisted of (45) third graders. By using the 

experimental method, the results showed a statistically significant 

differences at (α = 0.05) in the scientific achievement of the third graders 

attributed to the method used, in favor of the experimental group. The 

results also showed no statistically significant difference at the level  

(α = 0.05) among the third graders in the scientific achievement 

attributed to sex variable (male, female), or due to the interaction 

between the method used and sex. The study recommends 

the implementation of educational computerized programs based on the 

basic science processes in teaching elementary stage science. 

Keywords: Educational Computerized Program, basic science 

processes, Achievement, Science Course. 

 

 اٌّمذِخ

 ،إنٗ يزعهى قبدز  هٗ انزكٛف يع انجٛئخ ٔانًغزًدع اندر٘ ٚعدٛي فٛدّ انٕطٕلإٌ ْدا انزسثٛخ 

ٔيعدزغدارٓب  ،ثدبنهغٕ  إندٗ رقُٛدبد انزعهدٛى ا انٓددايضم ْدر د ٚزؾق قانًؾٕز األظبظٙ، ٔثب زجبزِ 

انزٙ رزؾق  فٛٓب أْداا انزسثٛخ. ٔٚعد انؾبظٕة يٍ أثسش انًعزغداد انزٙ أَزغزٓب انزقُٛخ انؾدٚضدخ  

ؽٛش أطجؼ ردثصٛسِ ٔاػدؾب  فدٙ  ،فظٕٓز انؾبظٕة فسع كضٛسا  يٍ انًزغٛساد فٙ عًٛع انُٕاؽٙ

نؾفظ انًعهٕيبد ٔيعبنغزٓب َٔقهٓب،  ٔنرنك ُٚعد اظدزاداو انؾبظدٕة يدٍ ٕٚخ كثداح ق ،عًٛع انًٛبدٍٚ

رؾظدٛم ان هجدخ ثبظدزاداو ثسيغٛدخ رعهًٛٛدخ يؾٕظدجخ يجُٛدخ رؾعدٍٛ أثسش انزقُٛبد انزٙ رعًدم  هدٗ 

 . ًهٛبد انعهى األظبظٛخ هٗ اظزاداو 

خ انًًٓدخ فدٙ رعد انزقُٛبد انزعهًٛٛخ ثشكم  بو ٔانؾبظٕة ثشكم  بص يٍ انعُبطدس انزعهًٛٛد

رضجٛذ انًفبْٛى انعهًٛخ ٔاكزعبة  ًهٛبد انعهى ٔإصسا  يداز  ان فم انؾعٛخ فٙ انًساؽدم انًجكدسح، 

ثشدسؽ ا زٛبزْدب فددٙ إؽدبز انًُظٕيددخ انزعهًٛٛدخ انًزكبيهددخ، فمَزدبط انجسيغٛددبد انزعهًٛٛدخ انًؾٕظددجخ 

رٓٛد  نهًدزعهى فسطدخ ٔ ،ىانًٕعٓخ نهًزعهى رعًم  هٗ رعهى انًفبْٛى انعهًٛدخ ٔاكزعدبة  ًهٛدبد انعهد

 انٕٛيٛخ. نعهٕو ث سٚقخ ٔظٛفٛخ فٙ انؾٛبح هٗ ر جٛ  يبدح اانًزعهًٍٛ ٔانزٙ رعب د انزعهى انرارٙ، 

ٔألٌ انعهًددب  ٚعزقظددٌٕ ٔأْددداا ردددزٚط انعهددٕو،  ، ًهٛددبد انعهددى ٔاؽدددح يددٍ يقبطدددإٌ 

 زًدبو ثزددزٚط انعهدٕو، ندرنك فدمٌ االْثبظدزاداو ؽدسإ انعهدىانًعسفخ انغدٚدح ٔٚزٕطهٌٕ إندٗ َزدبئظ 

ٌْ ٚشًم انًعسفخ انعهًٛخ ٌْ انعهى فٙ انؾقٛقخ  جبزح  دٍ رفب دم دُٚدبيٛكٙ  ،ٚغت أ ٔ ًهٛبد انعهى، أل

ٔنٛط يغسد ٔطدف نظدٕاْس ؽجٛعٛدخ، ٔرشدًم يٓدبزاد  ًهٛدبد انعهدى  هدٗ  ،ثٍٛ انعًهٛخ ٔانُزبئظ

 (.2002ٕيٛخ )شٚزٌٕ، يٓبزاد انزعهى انؾٛبرٛخ انزٙ رعزادو فٙ يعبنغخ انًشكالد انعهًٛخ انٛ
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ٔفٙ َفط انعٛبإ ؽٕل  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ اقزسؽذ انساث خ انٕؽُٛدخ نهجؾدش فدٙ رددزٚط 

 National Association- Research In(NARSTانعهٕو فٙ انٕالٚبد انًزؾدح األيسٚكٛخ )

Science Teaching  ( ٙانًشدبز إنٛٓدب فدMutisya, Rotch, & Rotchm, P. 2013 ٌأ ،)

، (Measuringانقٛدبض )، Observationٔ)انًالؽظدخ )  ًهٛدبد  هدى أظبظدٛخ ْٔدٙ: ظذُْب  

االرظدددبل ، ٔ(Predictingانزُجددد  )، ٔ(Classifyingانزظدددُٛف )، ٔ(Inferringاالظدددزدالل )ٔ

(Communicating.) 

أٌ أًْٛددخ  ًهٛددبد انعهددى ركًددٍ فددٙ رٓٛئددخ انظددسٔا انًُبظددجخ نًعددب دح انًددزعهى نهٕطددٕل إنددٗ 

ًُدٙ ٚ اندر٘ٔاالظزقظدب   ، دٍ ؽسٚد  اندزعهى ثبنجؾدشثُفعّ ثدال  يٍ أٌ رقدو نّ عدبْصح انًعهٕيبد 

)َظدس ،،  ٔيٓبزح انزعهى انرارٙ يًب ٚ د٘ إنٗ رعهى يعزًس يدٖ انؾٛبح ،ٔاإلثدا ٙ ،انزفكٛس انُبقد

ٔيُدبْظ رددزٚط  بطدخ نهعهدٕو  ،فقدد ُطدًًذ ثدسايظ ،(. ٔاَ القب  يٍ أًْٛخ  ًهٛدبد انعهدى2005

 Science: A ٗ  ًهٛدبرٕٙو انًعدسٔا  بنًٛدب  )انعهدٕو: يُؾدػدًُٓب ثسَدبيظ رددزٚط انعهدٔيدٍ 

Process Approachٔ .)ٚ عددزُد ْددرا انًُؾُددٗ  هددٗ أظددبض ردددزٚط انعهددٕو يددٍ  ددالل يٓددبزاد

َٔشددبؽبرٓى انعقهٛددخ  ،ر ظددهٕ  انعهًددب ٛددٔاالظزقظددب  انعهًددٙ ثؾٛددش ٚعددهك انزالي ، ًهٛددبد انعهددى

(Ostlund, 1998.) 

 إنٗ أٌ يًبزظخ  ًهٛبد انعهى رعدد( German And Aram,1996)ٔآزاو  عٛسيبٌٔٚشٛس 

انقٛدبو ثبنجؾدش  هدٗ انًدزعهى  ٔانزٙ رعدب ديٍ األْداا انسئٛعٛخ نزدزٚط انعهٕو فٙ كبفخ انًساؽم، 

ٔعًددع  ،زًُٛددخ يٓددبزاد  قهٛددخ يضددم انًالؽظددخ، ن ددٍ انًعسفددخ يددٍ  ددالل انزقظددٙ ٔاالكزشددبا

 سٔط ثزفعٛساد يُ قٛخ نٓرِ انظٕاْس. ٔانا ،ٔرؾهٛهٓب ،انجٛبَبد

يًددب ظددج  ٚزؼددؼ أًْٛددخ يددبدح انعهددٕو، ٔػددسٔزح رًُٛددخ  ًهٛددبد انعهددى كٓدددا أظبظددٙ فددٙ 

ردزٚعٓب، ٔكرنك أًْٛخ اندٔز انر٘ ثُٛزّ األثؾبس انزٙ أعسٚذ فٙ ْرا انًغبل، ٔيع ذندك فًدب شال 

شدبزد دزاظدخ أعساْدب رٛدك ؽٛدش أ ، ًهٛدبد انعهدى األظبظدٛخرؾظٛم انزاليٛدر يزددَٛب  فدٙ اكزعدبة 

نعًهٛدبد انعهدى  األٔندٗؽدالة انًسؽهدخ انًزٕظد خ  إرقدبٌ ثدثٌ  (Tek, et al., 2012)ٔآ دسٌٔ

( ٔانزدٙ 2010ٔدزاظدخ انعدٕٚد٘ ٔانؾدداثٙ ) األظبظٛخ كبَذ ثشكم  بو اقم يدٍ انًعددل انًقجدٕل،

 ،ى األظبظدٛخأظٓسد َزبئغٓب ردَٙ فدٙ يعدزٕٖ إرقدبٌ ؽهجدخ انظدف انزبظدع األظبظدٙ نعًهٛدبد انعهد

ندرنك كدبٌ الثدد يدٍ رُٕٚدع  انًعدزادو فدٙ انزددزٚط، اال زٛبد٘ٔانعجت فٙ ذنك ٚعٕد إنٗ األظهٕة 

 .ردزٚعٛخ ثُبئٛخ فعبنخ فٙ ردزٚط انعهٕؤاظزسارٛغٛبد  ،ؽسائ 

ٔٔػع انُظسٚبد األؽدس ناديخ  ،رعددد عٕٓد انجبؽضٍٛ فٙ انًغبل انزسثٕ٘ يٍ أعم إٚغبد

هًٛددخ  دالل انقددسٌ انعددبث . ؽٛدش ر ددٕزد انُظسٚددبد انًزعهقدخ ثعًهٛددخ انزعهددٛى انعًهٛدخ انزعهًٛٛددخ انزع

فكدم  ،ٔقزُب انؾبػس. فقدد رددزط انز دٕز فدٙ ٔػدع انُظسٚدبد إنٗٔانزعهى يٍ ي هع انقسٌ انعبث  

ٔأكضدس يال يدخ نهعًهٛدخ انزعهًٛٛدخ انزعهًٛدخ يدٍ ٔعٓدخ َظدس ٔاػدعٛٓب.  ،َظسٚخ ؽًهدذ فكدسا  أؽددس

سٚخ اال زٛبدٚخ يسٔزا  ثبنزغسٚجٛخ ٔانعهٕكٛخ ٔطٕال  إنٗ انُظسٚخ انجُبئٛدخ. ؽٛش رى انز ٕز يٍ انُظ

ٔانجُبئٛخ فٙ انزعهٛى عدب د كدسدح فعدم  نزسكٛدص انزددزٚط ث سقدّ اال زٛبدٚدخ  هدٗ انؾفدظ نهًعهٕيدخ 

ٔفٓى يعُبْب، َٔبدد انُظسٚخ انجُبئٛخ ثثَّ ٚغت أٌ َعد ان بنت كدٙ ٚظدجؼ قدبدزا   ،دٌٔ انزفكٛس ثٓب
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ثّ نهًعسفخ ثُب    هدٗ يعسفزدّ انعدبثقخ، ٔٚعدزادو رهدك انًعسفدخ ثشدكم  ب  ٚجُٙ رظٕزا   بط  هٗ أٌ

 (.Posner, 2004ٔظٛفٙ )

ٔيعزًسح رٓٛد   ، ًهٛخ ثُبئٛخ َش خ :ٔرزًضم االفزساػبد انًعسفٛخ نهفهعفخ انجُبئٛخ ثثٌ انزعهى

ًٍ إ دبدح ثُدب  انفدسد أٔ يًٓدخ ؽقٛقٛدخ، رزؼد ،نهًزعهى أفؼدم انظدسٔا نهدزعهى  ُدديب ٕٚاعدّ يشدكهخ

يٍ  الل  ًهٛدخ رفدبٔع اعزًدب ٙ يدع اٜ دسٍٚ، فبنٓددا انغدْٕس٘ نعًهٛدخ اندزعهى ْدٕ  ،نًعسفزّ

إؽددداس ركٛفددبد رزددٕا و يددع انؼددغٕؽ انًعسفٛددخ انًًبزظددخ  هددٗ  جددسح انفددسد، ثبإلػددبفخ إنددٗ أٌ 

 (.2003انًعسفخ انقجهٛخ نهًزعهى شسؽ أظبظٙ نجُب  انزعهى ذ٘ انًعُٗ )شٚزٌٕ ٔشٚزٌٕ، 

يؾٕظدجخ نزؾعدٍٛ رؾظدٛم  ٔقد أصجزذ انعدٚد يٍ اندزاظبد أًْٛخ اظزاداو ثسيغٛدبد رعهًٛٛدخ

( انزٙ كشفذ  ٍ فعبنٛدخ ثسَدبيظ ؽبظدٕثٙ فدٙ رددزٚط يفدبْٛى 2012انغص٘ ) يُٓب دزاظخ ان هجخ،

انعهددٕو ٔانزسثٛددخ انظددؾٛخ فددٙ انزؾظددٛم اندزاظددٙ نزاليٛددر انظددف األٔل فددٙ انزعهددٛى األظبظددٙ، 

( انزدٙ كشدفذ  دٍ فعبنٛدخ اظدزاداو ثسيغٛدخ يؾٕظدجخ فدٙ رؾظدٛم ؽهجدخ 2005 هٛى ) ٔدزاظخ أثٕ

 -Al-Barakat & Al. ٔأشدبز انجسكدبد ٔانج بُٚدخ )انظدف انضبندش األظبظدٙ نهًفدبْٛى انعهًٛدخ

Bataineh, 2008ٔانعقهٛخ نهزاليٛر فٙ يسؽهخ ان فٕندخ  ،( إنٗ أَّ ٔثُب    هٗ اناظبئض انُفعٛخ

ٔرًُٛدخ يٓدبزاد  ًهٛدبد انعهدى نددٖ األؽفدبل ٚعزًدد  هدٗ  ،انًفدبْٛى انعهًٛدخٌ اكزعدبة مانًجكسح، ف

فب هٛددخ األدا  انزدزٚعددٙ نهًعهدددى فددٙ اظدددزاداو انزقُٛددبد انزعهًٛٛدددخ، ثب زجبزْددب يكَٕدددب  أظبظددٛب  فدددٙ 

ٌ األؽفبل فٙ انعُٕاد األٔنٗ ال ٚدزكٌٕ األشٛب  انًغسدح. ٔندرنك إانًُظٕيخ انزعهًٛٛخ، ال ظًٛب ٔ

داو انؾبظٕة يٍ أثسش انزقُٛبد فٙ انًعب دح  هٗ انزغهت  هٗ انعدٚدد يدٍ انًشدبكم انزدٙ ُٚعد اظزا

 رٕاعّ ان سائ  اال زٛبدٚخ فٙ انزدزٚط ثشكم  بو، ٔردزٚط انعهٕو ثشكم  بص.

ٔانضقبفدخ، فٛغدت  ،ٔثسايغّ انزقُٛخ  هٗ رؾعٍٛ انعًهٛدخ انزعهًٛٛدخ ٔاإل دالو ،ٚعب د انؾبظٕة

ًهٛخ انزعهٛى  هٗ انؾبظٕة ثقدز يب ٚكدٌٕ  هدٗ انجسَدبيظ انزعهًٛدٙ اندر٘ أٌ ال ٚكٌٕ انزسكٛص فٙ  

ٔانزعدغٛم، أيدب انجسَدبيظ انًٕػدٕن ػدًُّ  ،ٔانزاصٍٚ ،نهُقم حٕٚػع فّٛ، فبنؾبظٕة نٛط إال أدا

 (.2002فٕٓ انر٘ ٚعب د  هٗ انزعهى )انؾٛهخ، 

فٙ رؾعدٍٛ يعدزٕٖ ( أٌ اظزاداو انؾبظٕة فٙ انعًهٛخ انزعهًٛٛخ ٚعٓى 2006ٔٚركس ظاليخ )

ٔٚصٚد يٍ فعبنٛزّ، ألَّ ٕٚفس ثٛئخ رفب هٛخ ٚكٌٕ فٛٓب انًزعهى يؾٕز انعًهٛخ انزعهًٛٛدخ، ٔٚقهدم  ،انزعهى

يددٍ األَشدد خ  يددٍ شيددٍ انددزعهى فددٙ دزاظددخ انًقددسزاد اندزاظددٛخ، يًددب ٚزددٛؼ نهًددزعهى يًبزظددخ  دددد

 صاٚب رفسٚد انزعهٛى.ٔقدزارّ، يًب ٚكعجّ ثعؼب  يٍ ي ،، فبنكم ٚزعهى ؽعت ظس زّاإلصسائٛخ

رزٛؼ انجسيغٛبد انزعهًٛٛخ انًؾٕظجخ ثًازهف إَٔا ٓب نهًزعهى أٌ ٚزعهى ثُفعّ دٌٔ انؾبعخ إنٗ 

يعسفخ يزعًقخ ثعهى انؾبظدٕة، ٔقدد ٚكدٌٕ اظدزادايٓب يُبظدجب  نزددزٚط انًجبؽدش انعهًٛدخ انًازهفدخ، 

ثشدكبل يازهفدخ، رسافقٓدب ٔ سػدٓب ث ،َظسا  نًب رزًزع ثّ يٍ يٛصاد كعس خ انجؾش  ٍ انًعهٕيبد

رصٚددد يزعددخ انزعهددٛى، كًددب ٔرعًددم  هددٗ رقدددٚى انًعسفددخ نهًددزعهى ثثظددهٕة  ،ٔثظددسٚخ ،يضٛددساد ظددًعٛخ

ٔيٕاطدهخ  ،ٔانًضدبثسح ،شبئ  عراة ٚصٚد يٍ دافعٛزّ َؾٕ اندزعهى، ٔٚصٚدد يدٍ قدزاردّ  هدٗ انًزبثعدخ

 (. 2006 انزعهى، ٔاالْزًبو ثًازهف انًجبؽش انعهًٛخ )ث بُٚخ،
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اظدزاداو  ًهٛدبد انعهدى بٔنذ ْرِ اندزاظخ انكشف  ٍ اصس ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يجُٛدخ  هدٗ ٔقد ؽ

 رؾعٍٛ رؾظٛم ان هجخ.ٔأْداا ردزٚط انعهٕو ْٔٙ:  ،فٙ رؾقٛ  ثعغ يقبطد األظبظٛخ

عددم انٕطددٕل إنددٗ أَددّ يددٍ أأٌ انٕاقددع انزسثددٕ٘ ٚ كددد  هددٗ ٔفددٙ ػددٕ  يددب ظددج ، ٚالؽددظ 

اظددزاداو ٌ ُْددب  ؽبعددخ إنددٗ مع يز هجددبد انزعهددٛى انفعددبل، فددانًاسعددبد انزعهًٛٛددخ األكضددس رٕافقددب  يدد

ؽسائ  ردزٚعٛخ ؽدٚضخ فٙ ردزٚط انعهٕو، ٔانزٙ ر كد  هدٗ يشدبزكخ انزقُٛبد انؾدٚضخ انًجُٛخ  هٗ 

ٔؽسائدد   ،انًددزعهى، نددرنك زكددص انقددبئًٌٕ  هددٗ انعًهٛددخ انزسثٕٚددخ شٚددبدح االْزًددبو ثًُددبْظ انعهددٕو

 .ردزٚعٓب

 ِشىٍخ اٌذساعخ

ظٓدسد انكضٛدس يدٍ انظدعٕثبد فدٙ رددزٚط فدٙ األزدٌ نهًسؽهدخ األظبظدٛخ أ انعهٕو يُبْظ إٌ

 ،زكصد انًُبْظ انغدٚدح  هٗ انًُٓظ انعهًدٙ فدٙ انجؾدش إذيبدح انعهٕو ن الة انًسؽهخ األظبظٛخ، 

 ٔانزقظٙ ٔإ  ب  دٔز فب م نهًزعهى فٙ انًٕاقف انظفٛخ.

بظددٙ فددٙ يدزظددخ األزقددى انظددف انضبنددش األظ ؽددالة ردددَٙ رؾظددٛمؽٛددش الؽددظ انجبؽددش 

ٔذندك يدٍ  دالل  ،فدٙ يدبدح انعهدٕو ، ٔيدزظخ عًٛهدخ أثدٕ ثبشدب األظبظدٛخ انًازه دخاألظبظٛخ نهجٍُٛ

 فددٙ يًبزظددخثعددغ انظددعٕثبد  ٕٚاعددّ ان هجددخ إذ شٚددبزح انًدددازض ٔاإلؽددالن  هددٗ َزددبئظ ان هجددخ،

هددٗ اظددزاداو  ًهٛددبد انعهددى األظبظددٛخ، ٔأٌ ثعددغ اظددزسارٛغٛبد انزدددزٚط انًعددزاديخ ال رعًددم  

( إنٗ ردَٙ يعزٕٖ 2013 ًهٛبد انعهى األظبظٛخ ثظٕزح ظهًٛخ، ؽٛش أشبزد دزاظخ اندٔظس٘ )

 إرقبٌ ان بنجبد نعًهٛبد انعهى األظبظٛخ انهٕارٙ ٚزى ردزٚعٍٓ ثبن سإ اال زٛبدٚخ.

ٔقد رعٕد انظعٕثبد إنٗ  دو اظزاداو ؽسائ  ردزٚط يُبظدجخ نهًسؽهدخ انعًسٚدخ انًعدزٓدفخ، 

ٗ يسا دبح انفدسٔإ انفسدٚدخ ثدٍٛ انًزعهًدٍٛ، ٔرد د٘ إندٗ رفعٛدم دٔز انًدزعهى فدٙ انًٕاقدف رعًم  هد

اظزاداو انؾبظٕة ٔثسيغٛبرّ انزعهًٛٛخ ثٕطفٓب ٔظدٛهخ يعدب دح فدٙ  ردَٙانزعهًٛٛخ، ثبإلػبفخ إنٗ 

انزددزٚط، ؽٛدش رشددٛس كضٛدس يدٍ اندزاظددبد إندٗ فب هٛددخ اظدزاداو انجدسايظ انزعهًٛٛددخ انًؾٕظدجخ فددٙ 

( انزددٙ أظٓددسد األصددس اإلٚغددبثٙ الظددزاداو 2011يددبدح انعهددٕو نه هجددخ، كدزاظددخ األثددسؽ )ردددزٚط 

( انزددٙ أشددبزد َزبئغٓددب 2005انجددسايظ انًؾٕظددجخ فددٙ ردددزٚط يددبدح انعهددٕو، ٔدزاظددخ أثددٕ  هددٛى )

ثؼسٔزح االْزًبو ثبنؾبظٕة ٔانجسايظ انزعهًٛٛخ انًؾٕظجخ  فٙ رددزٚط انعهدٕو، ٔػدسٔزح انعًدم 

 ٔرٕشٚعٓب  هٗ انًدازض. ،بط ثسيغٛبد رعهًٛٛخ نًازهف انًساؽم اندزاظٛخٔإَز ، هٗ رظًٛى

 ، ًهٛدبد انعهدى األظبظدٛخرعهًٛٛدخ يؾٕظدجخ يجُٛدخ  هدٗ رغسٚدت ثسيغٛدخ انجبؽدش  ٖنٓرا ازردث

 ًهٛدبد انعهدى األظبظدٛخ نددٖ  يًبزظدخٔرعدب د فدٙ  ،رؾعٍٛ رؾظٛم ان الةًٚكٍ أٌ رعًم  هٗ 

صدس اظدزاداو ثسيغٛدخ أ رزهاض يشكهخ اندزاظدخ فدٙ انكشدف  دٍنرا  ،ؽهجخ انظفٕا انضالس األٔنٗ

  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ ندٖ ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ. اظزاداورعهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ 

 أعئٍخ اٌذساعخ

 رغٛت اندزاظخ  ٍ األظئهخ اٜرٛخ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2108(، 2)32ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّغٍذ 

ٙ فد (α = 0.05) ُدد يعدزٕٖ اندالندخ : ْم رٕعدد فدسٔإ ذاد دالندخ إؽظدبئٛخ األٚياٌغؤاي 

ؽهجدخ انظدف انضبندش األظبظدٙ رعدصٖ ن سٚقدخ انزددزٚط )اظدزاداو ثسيغٛدخ رعهًٛٛدخ يجُٛدخ  رؾظٛم

 (؟اال زٛبدٚخ، ان سٚقخ اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ هٗ 

فدٙ  (α = 0.05) ُدد يعدزٕٖ اندالندخ : ْم رٕعد فسٔإ ذاد دالندخ إؽظدبئٛخ اٌضبٟٔاٌغؤاي 

 غٛس انغُط؟ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ رعصٖ نًز رؾظٛم

فدٙ  (α = 0.05): ْم رٕعد فسٔإ ذاد دالندخ إؽظدبئٛخ  ُدد يعدزٕٖ اندالندخ اٌضبٌشاٌغؤاي 

رعددصٖ نهزفب ددم ثددٍٛ ؽسٚقددخ انزدددزٚط )اظددزاداو ثسيغٛددخ ؽهجددخ انظددف انضبنددش األظبظددٙ  رؾظددٛم

 ٔانغُط ؟ ،، ان سٚقخ اال زٛبدٚخ(اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخرعهًٛٛخ يجُٛخ  هٗ 

 اعخأ١ّ٘خ اٌذس

اظدزاداو رُجع أًْٛخ ْرِ اندزاظخ يٍ أًْٛدخ رُدبٔل انجدسايظ انزعهًٛٛدخ انًؾٕظدجخ انًجُٛدخ  هدٗ 

 .انظف انضبنش األظبظٙ ؽهجخ رؾظٛم  هٗ  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ

ًَٕذعدب  عدٚددا  فدٙ رددزٚط انعهدٕو ثبظدزاداو ثسيغٛدخ رعهًٛٛدخ يؾٕظدجخ أرقددو :  أ١ّ٘خ ٔظش٠خ

، عهدى األظبظدٛخ فدٙ رؾعدٍٛ رؾظدٛم ؽهجدخ انظدف انضبندش األظبظدٙاظدزاداو  ًهٛدبد انيجُٛخ  هٗ 

ركُٕنٕعٛدب انزعهدٛى فدٙ ٔنعم فٙ ذنك رهجٛدخ نالرغبْدبد انؾدٚضدخ فدٙ انزددزٚط انزدٙ رُدبد٘ ثبظدزاداو 

ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ، ٔيؾبٔنخ رقظٛٓب نهدٔز انر٘ ًٚكدٍ أٌ رعدٓى  انعًهٛخ انزعهًٛٛخ يٍ  الل

 .ندٖ ان الة ٛبد انعهى األظبظٛخنعًهثّ فٙ رؾقٛ  رعهى أفؼم 

اظدزاداو ثسيغٛدخ رعهًٛٛدخ : رزٛؼ ْرِ اندزاظخ انفسطخ نًعهًٙ انعهدٕو ٔان دالة أ١ّ٘خ ػ١ٍّخ

ٔيقبزَزٓدب  رؾظدٛم ان دالة،، ٔرٕظٛفٓدب فدٙ رؾعدٍٛ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ  ًهٛبد انعهدى األظبظدٛخ

 ،زٚط اظددزغبثخ نهز ددٕزادثبن سٚقددخ اال زٛبدٚددخ، ٔرعددعٗ نزٕظٛددف ركُٕنٕعٛددب انًعهٕيددبد فددٙ انزددد

 ٔانزٕعٓبد انزسثٕٚخ.

 أ٘ذاف اٌذساعخ

   رظًٛى ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ ثُب    هٗ  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ رؾزٕ٘  هٗ ٔؽدح أعصا

 انُجبد ٔٔظبئفٓب ن هجخ انظف انضبنش األظبظٙ.

 انكشف  ٍ أصس انزدزٚط ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ اظزاداو  ًهٛبد 

 رؾظٛم ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ.  هٗ انعهى األظبظٛخ

  ٙرؾعٍٛ ثٛبٌ فب هٛخ انجسيغٛخ انزعهًٛٛخ انًؾٕظجخ انًجُٛخ ٔفقب  نعًهٛبد انعهى األظبظٛخ ف

 االؽزفبظ ثبنًفبْٛى انعهًٛخ.يًبزظخ  ًهٛبد انعهى ٔ 

 جخ ٔفقب  ٔػع عًهخ يٍ انزٕطٛبد انزٙ قد ٚفبد يُٓب فٙ رظًٛى ثسيغٛبد رعهًٛٛخ يؾٕظ

الظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ نًساؽم ٔيعزٕٚبد يزعددح رعٓى فٙ زفع يعزٕٖ رؾظٛم 

 انًزعهًٍٛ.
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 ِظطٍؾبد اٌذساعخ ٚرؼش٠فبرٙب اإلعشائ١خ

 ظخ انزعسٚفبد اٜرٛخ نًظ هؾبرٓبرعزًد اندزا

ظدٕة  سفذ ثثَٓب رهك انًٕاد انزٙ ٚزى ثسيغزٓب ثٕظبؽخ انؾب :اٌجشِغ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؾٛعجخ

يٍ أعم رعهًٓب، ٔرعزًد  ًهٛخ إ دادْب  هٗ ؽسٚقخ ظكُس انًجُٛخ  هٗ يجدأ االظدزغبثخ، ٔانزعصٚدص، 

ؽٛددش رسكددص ْددرِ انُظسٚددخ  هددٗ أًْٛددخ االظددزغبثخ انًعددزؾجخ يددٍ انًددزعهى ثزعصٚددص إٚغددبثٙ يددٍ قجددم 

 (.2001انًعهى، أٔ انؾبظٕة )انؾٛهخ، 

ٔاألَشدد خ  ،يغًٕ دخ يددٍ اإلعدسا اد ْددٙ رؼش٠فف اٌجشِغ١ففخ اٌزؼ١ّ١ٍفخ اٌّؾٛعففجخ اعشائ١فب :

، نزغ دٙ الظدزاداو  ًهٛدبد انعهدى األظبظدٛخانزعهًٛٛخ انزٙ رُفر يٍ  الل انؾبظٕة، رى ثُبؤْب ٔفقب  

هظف انضبنش األظبظدٙ، ؽٛدش ٚعدز ٛع ان بندت يدٍ نٔؽدح أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب فٙ يبدح انعهٕو 

 ٔانظددٕز أصُددب  رعهًددّ ،ٔانظددٕرٛبد ،ٔ ددسع انفالشددبد انًزؾسكددخ ، النٓددب انددزؾكى فددٙ انشددسائؼ

 .ٔيًبزظزّ نعًهٛبد انعهى نهًفبْٛى

ثثَٓب يغًٕ خ يٍ انعًهٛبد انعقهٛخ األظبظٛخ نإلَعبٌ، ٔ سفذ  :ػ١ٍّبد اٌؼٍُ األعبع١خ

ٔرؼى ْرِ انعًهٛبد  ددا  يٍ انًٓبزاد انعقهٛخ انؼسٔزٚخ، نؾم انًشكالد ث سٚقخ يُ قٛخ 

بٌ  هٗ رُظٛى يالؽظبرّ، ٔعًع ثٛبَبرّ، ٔرؾدٚد عٕٓدِ، ظهًٛخ، ٔرعب د ْرِ انعًهٛبد اإلَع

 .(2012)أثٕ  بذزح،  ٔرٕعٛٓٓب انٕعٓخ انظؾٛؾخ َؾٕ انًشكهخ

 ،ٔاألَشدد خ ،ْددٙ يغًٕ ددخ يددٍ انعًهٛددبد انعقهٛددخ رؼش٠ففف ػ١ٍّففبد اٌؼٍففُ األعبعفف١خ اعشائ١ففب :

 ،انزظددُٛفٔانًٓددبزاد انًازهفددخ انزددٙ ٚعددزاديٓب ان بنددت نؾددم يشددكهخ يددب، ٔرشددًم انًالؽظددخ، ٔ

   ٔانزُج . ،ٔانقٛبض

ٔ سا ثثَّ إصجبد انقدزح  هٗ اَغدبش يدب ردى اكزعدبثّ يدٍ اناجدساد انزعهًٛٛدخ : رؾظ١ً اٌطٍجخ

 (.Alderman, 2007انزٙ ٔػعذ يٍ أعهّ )

ْددٕ يغًٕ ددخ انًعددبزا ٔانًفددبْٛى انزددٙ  فففٟ ٘ففزٖ اٌذساعففخ:اٌزؼش٠ففف اإلعشائففٟ ٌٍزؾظفف١ً 

غخ يسٔزِ ثاجسِ يٍ  الل انزددزٚط ثبظدزاداو ثسيغٛدخ ٚكزعجٓب ؽبنت انظف انضبنش األظبظٙ َزٛ

ٔؽددح أعدصا  انُجدبد ٔٔظبئفٓدب( )فدٙ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظدٛخ 

ٔظددٛقبض ثبندزعددخ انزددٙ ٚؾظددم  هٛٓددب ، األٔلنهفظددم  األظبظددٙيددٍ كزددبة انعهددٕو نهظددف انضبنددش 

 رى إ دادِ. بنت فٙ اال زجبز انزؾظٛهٙ انر٘ ان

 ؽذٚد اٌذساعخ ِٚؾذدارٙب

شددعجزٍٛ يددٍ ؽددالة انظددف انضبنددش األظبظددٙ، ْددرِ اندزاظددخ  هددٗ  دقزظددسا: ؽففذٚد ِىب١ٔففخ

( ذكدس، 11( أَضٗ، ٔاأل سٖ ػبث خ ركَٕدذ يدٍ )12( ذكس، ٔ)11إؽداًْب رغسٚجٛخ ركَٕذ يٍ )

عجخ شدان أفدساد  ، ؽٛدش ردى انزعبيدم يدعاثدٍ انغدٕش٘ انًُٕذعٛدخ انًازه دخفٙ يدزظخ ، ( أَض11ٗٔ)

)انًغًٕ دخ انزغسٚجٛدخ ثبظدزاداو ثسيغٛدخ رعهًٛٛدخ يؾٕظدجخ يجُٛدخ  هدٗ  ًهٛدبد انعهدى  األٔنٗ ككم

 انشعجخ انضبَٛخ ككم )انًغًٕ خ انؼبث خ ثبن سٚقخ انزقهٛدٚخ(.أفساد األظبظٛخ(، ٔ
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 .2016/2017ْرِ اندزاظخ فٙ انفظم األٔل يٍ انعبو اندزاظٙ  ر جٛ  : رىؽذٚد صِب١ٔخ

ٔٔظبئفٓب، يٍ ٔؽدداد كزدبة  اندزاظخ  هٗ ٔؽدح أعصا  انُجبد دقزظسا: ؽذٚد ِٛػٛػ١خ

ٔرؾدٚد أْى انًفبْٛى انعهًٛخ ٔ ًهٛبد  ،انعهٕو نهظف انضبنش األظبظٙ فٙ األزدٌ، نزؾهٛم يؾزٕاْب

ٔثُددب  اال زجددبز انزؾظددٛهٙ ثُددب    ،األظبظددٛخ انًددساد رؼددًُٛٓب ثبنجسيغٛددخ انزعهًٛٛددخ انًؾٕظددجخ انعهددى

 .انصْسحٔاألٔزاإ، ٔانعبإ، ٔانغرز،  دزٔض انٕؽدح  هٗ انًٕػٕ بد انزبنٛخ:ٔاشزًهذ   هٛٓب،

 ،ٔاألدٔاد انزدددٙ ظدددٛزى اظدددزادايٓب ،رؾددددد رعًدددٛى َزدددبئظ ْدددرِ اندزاظدددخ ثاظدددبئض انعُٛدددخٔ

 يٍ طدإ ٔصجبد. انعٛكٕيزسٚخٔ ظبئظٓب 

 اٌذساعبد اٌغبثمخ

 اٌطٍجخ رؾظ١ًرؾغ١ٓ أصش ثشِغ١خ رؼ١ّ١ٍخ ِؾٛعجخ ػٍٝ ثاألٚي: دساعبد راد طٍخ اٌّؾٛس 

( دزاظخ ْدفذ إنٗ اظزقظب  أصس اظزاداو انزعهٛى ثًعب دح Change, 2002رشبَغ ) أعسٖ

( ؽبنجب  ٔؽبنجخ فٙ 294انؾبظٕة فٙ رؾعٍٛ ياسعبد رعهى انعهٕو, ٔركَٕذ  ُٛخ اندزاظخ يٍ )

َزسَذ, ( ؽبنجب  ٔؽبنجخ دزظٕا يبدح انعهٕو  ٍ ؽسٚ  اال138ربٕٚاٌ. انًغًٕ خ انؼبث خ رؼى )

 ،( ؽبنجب  ٔؽبنجخ دزظٕا انًبدح َفعٓب ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ156ٔانًغًٕن انزغسٚجٛخ رؼى )

ٔثعد عًع  ،كًب رى ثُب  يقٛبض ارغبْبد ،ٔرى ثُب  ا زجبز رؾظٛهٙ رى ر جٛقّ قجم انًعبنغخ

هجخ َؾٕ انجٛبَبد ٔرؾهٛهٓب إؽظبئٛبُ ظٓس ٔعٕد فسٔإ ذ٘ دالنخ إؽظبئٛخ فٙ رؾعٍٛ ارغبْبد ان 

ٔكرنك ٔعٕد فسإ إٚغبثٙ ؽٕل  ،انعهٕو نظبنؼ انًغًٕ خ انزٙ دزظذ ثبنؾبظٕة انزعهًٛٙ

 رؾعٍٛ رؾظٛم ان هجخ انرٍٚ دزظٕا ثبنؾبظٕة انزعهًٛٙ. 

( دزاظخ ْدفذ إنٗ انكشف  ٍ أصس ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ فٙ 2004أعسد ثسقبٔ٘ )

ٔرى ا زٛبز  ُٛخ اندزاظخ ثبن سٚقخ  ردزٚط انعهٕو  هٗ رؾظٛم ؽهجخ انظف انساثع األظبظٙ،

( ؽبنجب  ٔؽبنجخ، 92انعُقٕدٚخ انعشٕائٛخ يٍ ؽهجخ يدٚسٚخ ازثد األٔنٗ، ٔثهغ  دد أفساد انعُٛخ )

ؽجقذ انجبؽضخ انجسيغٛخ انزعهًٛٛخ انًؾٕظجخ  هٗ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ، ٔدزظذ انًغًٕ خ 

فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ فٙ رؾظٛم انؼبث خ ثبن سٚقخ اال زٛبدٚخ، ؽٛش أظٓسد انُزبئظ ٔعٕد 

ان هجخ رعصٖ إنٗ ان سٚقخ، ٔنظبنؼ ؽسٚقخ انزدزٚط يٍ  الل انجسيغٛخ انزعهًٛٛخ، كًب أشبزد 

انُزبئظ إنٗ  دو ٔعٕد فسٔإ ذ٘ دالنخ إؽظبئٛخ رعصٖ نًزغٛس انغُط، أٔ انزفب م ثٍٛ ان سٚقخ 

 ٔانغُط.

س اظزاداو ثسيغٛخ يؾٕظجخ فٙ ( دزاظخ ْدفذ إنٗ اظزقظب  أص2005ٔأعسد أثٕ  هٛى )

( ؽبنجب  120ٔركَٕذ  ُٛخ اندزاظخ يٍ ) ،رؾظٛم ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ نهًفبْٛى انعهًٛخ

 ،ٔرى ا زٛبز انعُٛخ ثبن سٚقخ انقظدٚخ ،ٔؽبنجخ فٙ نٕا  انجبدٚخ انشًبنٛخ انشسقٛخ ثًؾبفظخ انًفسإ

ب  أفساد يغًٕ زٙ انجؾش ا زجبزا  ٔرى رقعًٛٓى إنٗ يغًٕ خ رغسٚجٛخ ٔيغًٕ خ ػبث خ ٔرى إ  

رؾظٛهٛب  يٍ َٕن اال زٛبز يٍ يزعدد، ٔكشفذ انُزبئظ  ٍ ٔعٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ 

رعصٖ إنٗ ؽسٚقخ انزدزٚط ٔنظبنؼ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ، فٙ ؽٍٛ نى رظٓس فسٔإ ذاد دالنخ 

 جخ.إؽظبئٛخ رعصٖ نغُط ان هجخ، أٔ نهزفب م ثٍٛ ؽسٚقخ انزدزٚط ٔعُط ان ه
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( إنٗ اظزقظب  فعبنٛخ ٔؽدح يؾٕظجخ فٙ انعهٕو  هٗ رًُٛخ 2007انص بٍَٛ )ْٔدفذ دزاظخ 

انزؾظٛم اندزاظٙ ندٖ راليٛر انظف انزبظع األظبظٙ ثفهع ٍٛ ٔارغبْبرٓى َؾٕ انزعهٛى 

ٔرى  ،ٔرى ا زٛبز انعُٛخ ثبن سٚقخ انقظدٚخ ،( ؽبنجب  72انًؾٕظت, ٔركَٕذ  ُٛخ اندزاظخ يٍ )

ٗ يغًٕ خ رغسٚجٛخ ٔيغًٕ خ ػبث خ ٔرى إ  ب  أفساد يغًٕ زٙ انجؾش ا زجبزا  رقعًٛٓى إن

 ،ٔأكدد انُزبئظ فب هٛخ انجسَبيظ انًؾٕظت ،رؾظٛهٛب ، ٔيقٛبض ارغبِ َؾٕ انزعهٛى انًؾٕظت

ٔٔعٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ فٙ ارغبْبد انزاليٛر َؾٕ انزعهٛى انًؾٕظت نظبنؼ انًغًٕ خ 

قخ ازرجبؽّٛ إٚغبثٛخ ثٍٛ رؾظٛم انزاليٛر فٙ يبدح انعهٕو ٔارغبْبرٓى َؾٕ ٔٔعٕد  ال ،انزغسٚجٛخ

 انزعهٛى انًؾٕظت.

( دزاظخ ْدفذ إنٗ اظزقظب  أصس ثسيغٛخ رعهًٛٛخ نًبدح انعهٕو فٙ 2011أعسٖ األثسؽ )ٔ

( ؽبنجب  43رؾظٛم ؽهجخ انظف انعبثع األظبظٙ ثبنغًٕٓزٚخ انًُٛٛخ، ٔركَٕذ  ُٛخ اندزاظخ يٍ )

( ؽبنجب  ٔؽبنجخ دزظٕا 21خ. رى رٕشٚعٓى  هٗ يغًٕ زٍٛ: انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ ػًذ )ٔؽبنج

( ؽبنجب  ٔؽبنجخ 22ٔانًغًٕ خ انؼبث خ رؼى ) ،يبدح انعهٕو ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ

ٔثعد عًع انجٛبَبد ٔرؾهٛهٓب إؽظبئٛبُ كشفذ انُزبئظ  ٍ  ،دزظٕا انًبدح َفعٓب ثبن سٚقخ اال زٛبدٚخ

د فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ رعصٖ إنٗ ؽسٚقخ انزدزٚط ٔنظبنؼ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ، فٙ ٔعٕ

 ؽٍٛ نى رظٓس فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ رعصٖ نغُط ان هجخ، أٔ نهزفب م ثًُٛٓب.

( دزاظخ ْدفذ إنٗ اظزقظب  اصس ثسَبيظ ؽبظٕثٙ فٙ ردزٚط 2012ٔأعسٖ انغص٘ )

ظٛم اندزاظٙ نزاليٛر انظف األٔل فٙ انزعهٛى األظبظٙ يفبْٛى انعهٕو ٔانزسثٛخ انظؾٛخ فٙ انزؾ

ؽبنجخ رى رقعًٛٓى إنٗ يغًٕ خ ؽبنجب  ٔ( 60ٔركَٕذ  ُٛخ اندزاظخ يٍ ) ،فٙ يدُٚخ ؽًض

ٔكشفذ انُزبئظ  ٍ رفٕإ ؽسٚقخ انزعهى ٔانزعهٛى ثبظزاداو  ،رغسٚجٛخ ٔيغًٕ خ ػبث خ ثبنزعبٔ٘

ٔازرفبن  ،قهٛدٚخ فٙ اال زجبز انجعد٘ انًجبشسيُٓظ انعهٕو انًظًى ثبنؾبظٕة  هٗ ان سائ  انز

يعزٕٖ االؽزفبظ ثبنًفبْٛى ٔانقٛى ٔانًعبزا فٙ اال زجبز انجعد٘ انً عم نًظهؾخ انًغًٕ خ 

ٔ دو ٔعٕد أصس نًزغٛس انغُط فٙ ؽسٚقخ انزعهى ٔانزعهٛى ثبظزاداو انؾبظٕة فٙ  ،انزغسٚجٛخ

 انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ.

( دزاظخ فٙ انٕالٚبد (Smith & McCartney, 2014ٔأعسٖ ظًٛش ٔيبككبزرُٙ 

 فٙ رؾظٛم ان هجخ يٍ  الل انًزؾدح األيسٚكٛخ ْدفذ إنٗ انكشف  ٍ أصس اظزاداو انؾبظٕة

ردزٚط يفٕٓو اإلصجبد فٙ ؽظخ انعهٕو. ارجعذ اندزاظخ يُٓغٛخ َٕ ٛخ يٍ  الل إعسا  يقبثالد 

بد َٕ ٛب ، ؽٛش أظٓسد َزبئظ اندزاظخ ( ؽبنجب  ٔؽبنجخ، صى رى رؾهٛم انجٛب15ََٕ ٛخ يعًقخ يع )

ردزٚط يفٕٓو اإلصجبد يٍ انغص  نهكم، ٔيٍ انعبو  رؾظٛم ان هجخ يٍ  الل فب هٛخ انؾبظٕة فٙ

نهابص ندٖ ان الة، ٔثُٛذ اندزاظخ أٌ االظزقسا  انًؾٕظت يّكٍ ان الة يٍ يًبزظخ انزفكٛس 

 فٓى أدإ نًفبْٛى اإلصجبد انًازهفخ.انُبقد، ٔاالَزقبل يٍ انًؾعٕض نهًهًٕض، ثؾٛش رى رؾٕٚهّ ن

 ,Lake, Salakhutdiov, Tenenbaumْٔدفذ دزاظخ نٛك، ظبال ٕردٕٚا ٔرُُٛٛجٕو )

رؾظٛم  ( فٙ انٕالٚبد انًزؾدح األيسٚكٛخ انزعسا إنٗ أصس اظزاداو ثسَبيظ رعهًٛٙ ف2015ٙ

يساععخ اندزاظبد  ًفبْٛى انعهًٛخ. اظزاديذ اندزاظخ يُٓغٛخ ٔطفٛخ َبقدح قبئًخ  هٗان هجخ نه
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أظٓسد انُزبئظ أٌ ٔانعبثقخ، ٔيٍ صى انعًم  هٗ ر ٕٚس ثسَبيظ ردزٚعٙ اؽزًبنٙ، ٔقٛبض أصسِ. 

اكزعبة رؾظٛم يعظى اندزاظبد انعبثقخ ر كد فب هٛخ انجسايظ انزدزٚعٛخ انًؾٕظجخ فٙ رؾعٍٛ 

 ان هجخ نًفبْٛى انزعهى فٙ انجٛئبد انًازهفخ.

ة ِّٚبسعخ ػ١ٍّبد خ ثأصش ثشِغ١خ رؼ١ّ١ٍخ فٟ رؾغ١ٓ اوزغباٌّؾٛس اٌضبٟٔ: دساعبد راد طٍ

 اٌؼٍُ األعبع١خ

( دزاظخ ْدفذ إنٗ انكشف  ٍ أصس ردزٚط يبدح رعهًٛٛخ 2011أعسٖ انجسكبد ٔانُظس )

يؾٕظجخ فٙ اكزعبة راليٛر انًسؽهخ االثزدائٛخ اندَٛب نًفبْٛى انعهٕو ٔ ًهٛبد انعهى األظبظٛخ، 

ٔػبث خ فٙ دٔنخ  ،رغسٚجٛخ :( ؽفال  يٕش ٍٛ  هٗ يغًٕ ز79ٍٛٔركَٕذ  ُٛخ اندزاظخ يٍ )

اإليبزاد انعسثٛخ انًزؾدح، ؽج  انجبؽضبٌ يبدح رعهًٛٛخ يؾٕظجخ  هٗ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ، 

، ٔرى عًع انجٛبَبد يٍ  الل ا زجبزٍٚ  ٚقٛط اال زٛبدٚخٔدزظذ انًغًٕ خ انؼبث خ ثبن سٚقخ 

ٛط انضبَٙ أدا  يٓبزاد  ًهٛبد انعهى، ؽٛش أظٓسد انُزبئظ أؽدًْب اكزعبة انًفبْٛى انعهًٛخ، ٔٚق

ٔعٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ فٙ رؾظٛم ان هجخ رعصٖ إنٗ ان سٚقخ، ٔنظبنؼ انًغًٕ خ 

انزغسٚجٛخ انزٙ رهقذ رعهًٓب يٍ  الل انٕؽدح انزعهًٛٛخ انًؾٕظجخ، كًب أظٓسد َزبئظ اندزاظخ 

انًفبْٛى انعهًٛخ ٔأدا  يٓبزاد  ًهٛبد انعهى ندٖ أفساد  ٔعٕد  القخ ازرجبؽٛخ إٚغبثٛخ ثٍٛ اكزعبة

 انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ.

( انزٙ أعسٚذ فٙ انٕالٚبد انًزؾدح األيسٚكٛخ رعسا Khan, 2011ْدفذ دزاظخ  بٌ )ٔ

أصس اظزاداو انًؾبكبح انؾبظٕثٛخ فٙ رعهى ان هجخ نعًهٛبد انعهى. اظزاديذ اندزاظخ يُٓغٛخ دزاظخ 

بز صالصخ طفٕا يٍ طفٕا انًسؽهخ انضبَٕٚخ ٔردزٚعٓب  ًهٛبد انعهى ثبظزاداو انؾبنخ إذ رى ا زٛ

 هٗ ر ٕٚس ٔؽدح يٍ ٔؽداد يُٓبط انعهٕو انظف األٔل صبَٕ٘. ثُٛذ     انًؾبكبح انؾبظٕثٛخ ثُب

اظزاداو  :يضم ،الظزاداو انًؾبكبح انؾبظٕثٛخ نزعهى ان هجخ نعًهٛبد انعهى  انُزبئظ ٔعٕد أصس إٚغبثٙ

 ٔانقدزح  هٗ رفعٛس انُزبئظ. ،ٔٔػع االظزدالالد ،انعهًٙ انزؾهٛم

 ,Al Sarhan, Alzboon, Olimat)ْدفذ دزاظخ انعسؽبٌ، انصثٌٕ،  هًٛبد ٔانصثٌٕ 

Al-Zboon, 2013 ) انزٙ أعسٚذ فٙ األزدٌ رعسا أصس اظزاداو األنعبة انؾبظٕثٛخ انزعهًٛٛخ

ًسؽهخ انضبَٕٚخ. ركَٕذ  ُٛخ اندزاظخ يٍ فٙ رؾعٍٛ يعزٕٖ اكزعبة ان هجخ نعًهٛبد انعهى فٙ ان

( يعهًب ٔيعهًخ يٍ يعهًٙ ٔيشسفٙ انعهٕو رى ا زٛبزْى  شٕائٛب. ٔنزؾقٛ  ْدا اندزاظخ، 160)

رى اظزاداو اظزجبَخ رظٕزاد ؽٕل أصس األنعبة انؾبظٕثٛخ انزعهًٛٛخ فٙ ؽظض انعهٕو. ثُٛذ 

داو األنعبة انؾبظٕثٛخ انزعهًٛٛخ فٙ ٔيشسفٙ انعهٕو َؾٕ اظزا ،َزبئظ اندزاظخ أٌ ارغبِ يعهًٙ

 كبَذ إٚغبثٛخ. ،رؾعٍٛ اكزعبة ان هجخ نًفبْٛى  ًهٛبد انعهى

( فٙ انٕالٚبد انًزؾدح األيسٚكٛخ رعسا أصس Akpınar, 2014ْدفذ دزاظخ اكجُبز )

اظزاداو ثسيغٛخ ؽبظٕثٛخ يجُٛخ  هٗ اظزاداو انسظٕو انًزؾسكخ فٙ رؾعٍٛ رعهٛى ٔرعهى انعهٕو. 

ٔػبث خ  ،( ؽبنجب ٔؽبنجخ30اشزًهذ  هٗ ) ُٛخ اندزاظخ يٍ يغًٕ زٍٛ: رغسٚجٛخ ركَٕذ 

( ؽبنجب ٔؽبنجخ. ٔنزؾقٛ  ْدا اندزاظخ، رى ر ٕٚس ٔؽدح رعهًٛٛخ يجُٛخ  هٗ 27اشزًهذ  هٗ )

ٔردزٚعٓب نه هجخ فٙ انًغًٕ خ  ،ثسيغٛخ ؽبظٕثٛخ قبئًخ  هٗ اظزاداو انسظٕو انًزؾسكخ
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 2108(، 2)32غٍذ ـــ ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؽهجخ انًغًٕ خ انؼبث خ ثبظزاداو ان سٚقخ اال زٛبدٚخ. كًب ٔرى  انزغسٚجٛخ ثًُٛب رى ردزٚط

ٔثعد انًشبزكخ فٙ  ،اظزاداو ا زجبز رؾظٛهٙ فٙ فٓى  ًهٛبد انعهٕو أعبة  هٛٓب ان هجخ قجم

انجسَبيظ انزدزٚعٙ. أظٓسد انُزبئظ ٔعٕد فسٔإ فٙ انًزٕظؾ انؾعبثٙ نعاليبد ان هجخ  هٗ 

 ٔنظبنؼ ؽهجخ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ. ،اال زجبز انجعد٘ فٙ  ًهٛبد انعهى

انزٙ أعسٚذ فٙ انٕالٚبد انًزؾدح  (Subramaniam, 2016ْٔدفذ دزاظخ ظٕثسايُٛبو )

األيسٚكٛخ رعسا أصس اظزاداو انؾبظٕة فٙ رعهٛى  ًهٛبد انعهى نه هجخ. ركَٕذ  ُٛخ اندزاظخ يٍ 

سٚجٛخ. ٔنزؾقٛ  ْدا اندزاظخ، ( ؽبنجب ٔؽبنجخ يٍ ؽهجخ انًسؽهخ انضبَٕٚخ يضهٕا انًغًٕ خ انزغ64)

رى ر ٕٚس ٔؽدح رعهًٛٛخ ٔؽٕظجزٓب ٔردزٚعٓب نه هجخ. ٔنزؾقٛ  ْدا اندزاظخ، رى اظزاداو ا زجبز 

ٔانًقبثهخ انًقُُخ يع انًعهى فٙ  هًٛخ عًع انجٛبَبد. ثُٛذ َزبئظ اندزاظخ ٔعٕد أصس  ،رؾظٛهٙ

يضم فٓى  ،عبة ان هجخ نعًهٛبد انعهىإٚغبثٙ الظزاداو انٕؽدح انزعهًٛٛخ انًؾٕظجخ فٙ رؾعٍٛ اكز

 ٔرفعٛس انُزبئظ.   ،انًفبْٛى

 اٌزؼم١ت ػٍٝ اٌذساعبد اٌغبثمخ

 فًٛكٍ يالؽظخ اٜرٙ: ،اندزاظبد انعبثقخيٍ  الل يساععخ 

 ،ان هجخ رؾظٛمرؾعٍٛ  أظٓسد َزبئظ اندزاظبد ٔعٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ فٙ -

: ٔيُٓب دزاظخ ،ٙ دزظذ ثًعب دح انؾبظٕةٔاالرغبْبد نظبنؼ انًغًٕ بد انزغسٚجٛخ انز

 (،2007انص بٍَٛ ) (،2004انجسقبٔ٘ ) (،2005(، أثٕ  هٛى )Change, 2002رشبَغ )

 ,Smith & McCartney، ظًٛش ٔيبككبزرُٙ (2012(، انغص٘ )2011االثسؽ )

 ,Lake, Salakhutdiov, Tenenbaum(، نٛك، ظبال ٕردٕٚا ٔرُُٛٛجٕو )(2014

 .(2017) ، ثُٙ َٕٚط(2015

أظٓسد َزبئظ اندزاظبد ٔعٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ فٙ اكزعبة  ًهٛبد انعهى  -

ٔيُٓب دزاظخ:  ،األظبظٛخ نظبنؼ انًغًٕ بد انزغسٚجٛخ انزٙ دزظذ ثًعب دح انؾبظٕة

(، ٔدزاظخ انعسؽبٌ، انصثٌٕ، Khan, 2011(، ٔدزاظخ  بٌ )2011انجسكبد ٔانُظس )

، ٔدزاظخ (Al Sarhan, Alzboon, Olimat, Al-Zboon, 2013ٔانصثٌٕ ) ، هًٛبد

 (.Subramaniam, 2016(، ٔدزاظخ ظٕثسايُٛبو )Akpınar, 2014اكجُبز )

رزشبثّ ْرِ اندزاظخ يع اندزاظبد انعبثقخ يٍ ؽٛش اظزٓدافٓب ندزاظخ أصس انجسايظ انزعهًٛٛخ  -

ز  ُٛزٓب يٍ ٔا زٛب شجّ انزغسٚجٙ، زظًٛىانًُٓظ انزغسٚجٙ ثانًؾٕظجخ، ٔا زًبدْب  هٗ 

نكُٓب رزًٛص ثزُبٔنٓب ألصس اظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ ؽهجخ انًدازض، 

فٙ ػٕ   رؾعٍٛ رؾظٛم ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙفٙ  اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ

 .يزغٛس انغُط
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 ٚاإلعشاءاد اٌطش٠مخ

 اٌذساعخ ِٕٙظ

ًٛى شجّ رغسٚجٙ نًُبظجزّ نًضم ْرِ ا زًدد ْرِ اندزاظخ  هٗ انًُٓظ انزغسٚجٙ ثزظ

 اندزاظبد.

 أفشاد اٌذساعخ

يًٍ ٚدزظٌٕ فٙ يدزظخ اثٍ انغٕش٘ ( ؽبنجب  ٔؽبنجخ 45ٚزكٌٕ أفساد ْرِ اندزاظخ يٍ )

انًُٕذعٛخ انًازه خ )شعجزٍٛ يٍ ؽالة انظف انضبنش األظبظٙ، إؽداًْب رغسٚجٛخ ركَٕذ يٍ 

( أَضٗ( انزبثعخ نًدٚسٚخ 11( ذكس، ٔ)11يٍ ) ( أَضٗ، ٔاأل سٖ ػبث خ ركَٕذ12( ذكس، ٔ)11)

. ٔقد رى 2016/2017رسثٛخ ٔرعهٛى نٕا  قظجخ ازثد، ٔانًُزظًٍٛ فٙ انفظم األٔل نهعبو اندزاظٙ 

ا نزٕفس اإليكبَبد  ا زٛبز يدزظخ اثٍ انغٕش٘ انًُٕذعٛخ انًازه خ ثظٕزح قظدٚخ، َظس 

عهًٛٛخ، ٔقد أثدد إدازح انًدزظخ اظزعدادْب انزعهًٛٛخ، ٔانزعٓٛالد انالشيخ نز جٛ  انجسيغٛخ انز

 نهزعبٌٔ يع انجبؽش ثٓرا انشثٌ. 

 أدٚاد اٌذساعخ 

 أداح رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ

 ؽهمْٔٙ أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب، صى  ،رؾدٚد انٕؽدح اندزاظٛخ انزٙ ظٛ ج   هٛٓب اال زجبز

 انجبؽش انًؾزٕٖ انزعهًٛٙ ٔفقب  نها ٕاد انزبنٛخ:

 ًانًزؼًُخ فٙ األظبظٛخ ٔ ًهٛبد انعهى  ،دٚد قبئًخ انًفبْٛى انعهًٛخ: رؾاٌٙذف ِٓ اٌزؾ١ٍ

انًساد  ٔؽدح أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب يٍ كزبة انعهٕو نهظف انضبنش األظبظٙ انغص  األٔل

 .رؼًُٛٓب فٙ انجسيغٛخ انزعهًٛٛخ انًؾٕظجخ، ٔثُب  اال زجبز انزؾظٛهٙ ثُب    هٛٓب

 ًد ٔٔظبئفٓب" يٍ كزبة انعهٕو نهظف انضبنش : ْٔٙ ٔؽدح "أعصا  انُجبػ١ٕخ اٌزؾ١ٍ

 األظبظٙ انغص  األٔل.

 ًرى ا زًبد اندزض كٕؽدح نزؾهٛم انًؾزٕٖ.ٚؽذح اٌزؾ١ٍ : 

 ًًهٛبد انعهى. ،: ْٔٙ انًفٕٓو انعهًٙفئبد اٌزؾ١ٍ ٔ 

 ػٛاثؾ ػ١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ

 .ألظبظٛخا ٔ ًهٛبد انعهى ،رى انزؾهٛم فٙ إؽبز انًؾزٕٖ انعهًٙ، ٔانزعسٚف نهًفٕٓو انعهًٙ .1

ٚشزًم انزؾهٛم انٕؽدح انضبَٛخ "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب" يٍ كزبة انعهٕو انغص  األٔل  .2

 نهظف انضبنش األظبظٙ.

 رى اظزجعبد األظئهخ انزقًٕٚٛخ انٕازدح فٙ َٓبٚخ انٕؽدح. .3
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 2108(، 2)32غٍذ ـــ ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعشاءاد ػ١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ

ثعد قسا ح انٕؽدح انزٙ رؼًُزٓب انٕؽدح األظبظٛخ رى رؾدٚد انًفبْٛى انعهًٛخ ٔ ًهٛبد انعهى  .1

 .، ٔانًساد رؼًُٛٓب فٙ انجسيغٛخ انزعهًٛٛخ انًؾٕظجخثشكم عٛد

رى رؾدٚد انًفبْٛى انعهًٛخ ثعُبٍٔٚ اندزٔض فٙ ٔؽدح "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب"، صى رى رؾدٚد  .2

  ًهٛبد انعهى انًٕعٕدح دا م اندزٔض.

 ١ًٍِٛػٛػ١خ ػ١ٍّخ اٌزؾ

 طذق اٌزؾ١ًٍ

 هٗ يعهًٍٛ يٍ ذٔ٘ اناجسح إلثدا  انسأ٘ فٙ ؽسٚقخ انزؾهٛم،  رى  سع أداح َٔزبئظ انزؾهٛم

 ٔٚزؾدد طدإ انزؾهٛم فٙ ػٕ  يعبٚٛس انزؾهٛم َٔزبئغّ.

 ِؼب١٠ش اٌزؾ١ًٍ

 ْم ٔؽدح انزؾهٛم يؾددح ثٕػٕػ؟ .1

 ْم أ ر انًؾهم ثبنزعسٚف نفئخ انزؾهٛم؟ .2

 ْم رى انزؾهٛم ٔفقب  نؼٕاثؾ انزؾهٛم؟ .3

نضبَٛخ "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب"، صى أ ٛد انزؾهٛم يسح قبو انجبؽش ثزؾهٛم يؾزٕٖ انٕؽدح ا

( 4) فٙ انًسرٍٛ زؾهٛمانَزظ  ٍ يٍ انزؾهٛم األٔل، إذ ثعد أظجٕ ٍٛ أ سٖ يٍ قجم انجبؽش 

( يٍ  ًهٛبد 4( ٕٚػؼ قبئًخ انًفبْٛى انعهًٛخ انُبرغخ، كًب َزظ )3يفبْٛى  هًٛخ ٔانًهؾ  زقى )

((، ٔانًهؾ  زقى 2) (، انقٛبض5) (، انزُج 7) انزظُٛف (،6) انعهى األظبظٛخ ْٔٙ: )انًالؽظخ

زؾهٛم، ؽٛش ٚعًٗ ْرا انُٕن يٍ انضجبد ثبنضجبد هْٔرا ٚدل  هٗ صجبد  بنٙ ن، ( ٕٚػؼ ذنك4)

  جس انصيٍ )االرعبإ  جس انصيٍ(.

أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب" إنٗ ٔػٕػ خ "ؽٛش أشبزد  ًهٛخ انزؾهٛم نًؾزٕٖ انٕؽدح انضبَٛ

، كًب أظٓسد  ًهٛخ ا زًبدْب كٕؽدح نزؾهٛم انًؾزٕٖرى  زٙهًٛخ فٙ  ًهٛخ انزؾهٛم انانًفبْٛى انع

انزؾهٛم انزسكٛص  هٗ انًالؽظخ، ٔانزظُٛف، ٔانزُج  أكضس يٍ انقٛبض، ٔٚعٕد ذنك إنٗ ؽجٛعخ 

 انًسؽهخ انعًسٚخ ن هجخ انظف انضبنش.

 ٟزؾظ١ٍاٌتخزجبس اال

اظزاداو  ًهٛبد عهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ اال زجبز إنٗ قٛبض أصس اظزاداو ثسيغٛخ رْدا 

. رى ثُب  ٔر ٕٚس اال زجبز يٍ  الل يساععخ أْداا ردزٚط انعهٕو نهظفٕا انعهى األظبظٛخ

القخ، ؽٛش رى انزسكٛص فٙ إ داد انضالس األٔنٗ فٙ يسؽهخ انزعهٛى، ٔيساععخ األدثٛبد ذاد انع

س ظٕٓزا  فٙ ٔؽدح انُجبد ٔٔظبئفٓب يٍ  ًهٛبد انعهى األكضانًفبْٛى ٔ هٗ  انزؾظٛهٙ  زجبزاال

 :اٜرٛخكزبة انعهٕو نهظف انضبنش األظبظٙ، ؽٛش يسد  ًهٛخ إ داد اال زجبز ثبنًساؽم 
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 أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب"، صى  ،رؾدٚد انٕؽدح اندزاظٛخ انزٙ ظٛ ج   هٛٓب اال زجبز" ْٙٔ

 انجبؽش انًؾزٕٖ انزعهًٛٙ. ؽهم

 ها ٕاد انزبنٛخ:ا زجبز ٔفقب  ن فقسادانجبؽش  أ د 

  ٗاظزاداو  ًهٛبد رؾدٚد انًٕػٕ بد انًساد ردزٚعٓب ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يجُٛخ  ه

، ٔقد رى ا زٛبز ٔؽدح "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب" يٍ كزبة انعهٕو نهظف انعهى األظبظٛخ

 انضبنش األظبظٙ انغص  األٔل.

  صا  انُجبد ٔٔظبئفٓب".فٙ ٔؽدح "أع رؾظٛم ان هجخرؾدٚد انٓدا يٍ اال زجبز قٛبض 

  يٍ َٕن اال زٛبز يٍ يزعدد ذ٘ فقسح ا زجبزٚخ ( 20ثُب  ) رىبزٚخ: انفقساد اال زجإ داد

  هٗ: انضالسٔقد ا زًد انجبؽش فٙ رؾدٚد انجدائم  ،ثدٚم ٔاؽد يُٓب فقؾ طؾٛؼ ،انضالس ثدائم

  جسح انجبؽش انعبثقخ فٙ انزدزٚط. .1

 االظزعبَخ ثًعهًٙ انعهٕو ذٔ٘ اناجسح. .2

 اال زجبزٚخ يب ٚهٙ: انفقسادٔقد زا ٗ انجبؽش  ُد طٛبغخ 

 ٔشبيهخ نهًؾزٕٖ انعهًٙ انًازبز. ،نغٕٚب  ظهًٛخ  انفقسادأٌ ركٌٕ  .1

 ٔ بنٛخ يٍ انغًٕع. ،ٔٔاػؾخ ،يؾددح انفقسادأٌ ركٌٕ  .2

 يٍ يقديخ رعقجٓب صالس ثدائم نزقهٛم انزاًٍٛ. فقسحزكٌٕ كم رأٌ  .3

 اال زجبزٚخ يُبظجخ نًعزٕٚبد ان هجخ. انفقسادأٌ ركٌٕ  .4

ٔيزغبَعخ يع انًقديخ، ٔأٌ ٚكٌٕ يٍ ْرِ انجدائم ثدٚم ٔاؽد فقؾ  ،أٌ ركٌٕ انجدائم ٔاػؾخ .5

 طؾٛؼ، ٔأٌ ركٌٕ ثقٛخ انجدائم يؾزًهخ انظؾخ يٍ ٔعٓخ َظس ان الة.

ثُد ٔرث ر انجدائم انزٙ رعقت كم ، ...انخ(-4-3-2-1اال زجبزٚخ األزقبو ) انفقسادرث ر  .6

 ط(. -ة -األؽسا )أ

قبو انجبؽش ثزقدٚى يغًٕ خ يٍ انزعهًٛبد نزعٓٛم فٓى ان الة نهً هٕة يٍ اال زجبز، ٔقد 

 قعًذ انزعهًٛبد إنٗ قعًٍٛ:

 ٔانزٙ رشًم  هٗ االظى، ٔانشعجخ. ،انجٛبَبد األٔنٛخ نه بنت -

 رعهًٛبد اال زجبز: رى إ  ب  ان الة فكسح يجع خ  ٍ اال زجبز. -

 ز: رزسأػ قًٛخ اندزعبد  هٗ اال زجبز ككم يٍ طفس دزعخ كؾد أدَٗ إنٗرظؾٛؼ اال زجب 

( دزعخ كؾد أ هٗ، ثؾٛش ٚؾظم ان بنت  هٗ دزعخ ٔاؽدح نٕ أعبة  هٗ انع ال 20)

 إعبثخ  بؽئخ.  ُّ إعبثخ طؾٛؾخ، ٔٚؾظم  هٗ طفس  هٗ انع ال انٕاؽد نٕ أعبة
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 2108(، 2)32غٍذ ـــ ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االتخزجبس اٌزؾظ١ٍٟطذق 

رى انزؾق  يٍ طدقّ ثعسػّ  هٗ يغًٕ خ يٍ  ،ٔنٛخثعد إ داد ا زجبز فٙ طٕزرّ األ

طفٕا أٔنٛخ،  ، ٔيشسفٙأ ؼب  ْٛئخ انزدزٚط ذٔ٘ اال زظبص فٙ انغبيعبد األزدَٛخ

ٔيالؽظبرٓى ؽٕل انُقبؽ  ،( ٔذنك إلثدا  آزائٓى7( يهؾ  زقى )7ثهغ  ددْى ) ،ٔيعهًٙ طف

 انزبنٛخ:

  ُٗجبد ٔٔظبئفٓب"يٍ كزبة انعهٕو انٕازدح فٙ ٔؽدح "أعصا  ان اندزٔضشًٕل انفقساد  ه

 نهظف انضبنش األظبظٙ.

 ٔطٛبغزٓب ثهغخ  هًٛخ طؾٛؾخ. ،ٔػٕػ فقساد اال زجبز 

 .كفب ح انجدائم 

 .ٙيُبظجخ اال زجبز ن هجخ انظف انضبنش األظبظ 

 إل ساعّ ثبنشكم انُٓبئٙ نٛكٌٕ قبثال    ٔرٕعٛٓبرٓى ٔاٜ ر ثٓب ،ؽٛش رى زطد آزائٓى

 رؾظٛم ( فقسح ٚازجس يٍ  الن20ّز فٙ طٕزرّ انُٓبئٛخ يكَٕب  يٍ )نهز جٛ . ٔأطجؼ اال زجب

 ًهٛبد انعهى األظبظٛخ انٕازدح فٙ كزبة انًفبْٛى انعهًٛخ ٔفٙ ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ 

 انٕؽدح انضبَٛخ "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب". ،انغص  األٔل ،انعهٕو

 يهؾٕظبد انًؾكًٍٛ ؽٕل: زكصدؽٛش 

 اد اال زجبز ثهغخ  هًٛخ طؾٛؾخ نزظجؼ ٔاػؾخ، ٔيُبظجخ نًعدزٕٖ إ بدح طٛبغخ ثعغ فقس

 ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ. 

  ،ٔركدٌٕ انجددائم انزدٙ رعقدت كدم ثُدد صالصدخ كفب ح انجدائم نزكدٌٕ أكضدس يُبظدجخ نًؾزدٕٖ انفقدسح

 أزثعخ ثدائم. ثدل م ائثد

 ،ط أفساد اندزاظخٔثعد انزثكد يٍ طدإ اال زجبز، رى ر جٛقّ  هٗ  ُّٛ اظز ال ٛخ يٍ  بز

( ؽبنجب  يٍ ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ، ٔرى يٍ  الل ر جٛ  24ٔيشبثٓخ نٓب، ركَٕذ يٍ )

 اال زجبز  هٗ أفساد انعُٛخ يؾم اندزاظخ ؽعبة يب ٚثرٙ:

 ِزٛعؾ صِٓ اإلعبثخ ٌالتخزجبس .0

( دقٛقخ، ٔكبٌ ذنك  ٍ ؽسٚ  45) انزؾظٛهٙ  زجبزاليزٕظؾ شيٍ اإلعبثخ  ٍ فقساد ا

 ،انًزٕظؾ انؾعبثٙ نهصيٍ انر٘ اظزغسقّ أٔل ؽبنت أَٓٗ اإلعبثخ  هٗ فقساد اال زجبزؽعبة 

 ٔانصيٍ انر٘ اظزغسقّ آ س ؽبنت أَٓٗ اإلعبثخ. 
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 ِؼبِالد اٌظؼٛثخ ٚاٌز١١ّض .2

، ٔانغدٔل انزؾظٛهٙ  زجبزالٔانزًٛٛص نفقساد ا ،رى ؽعبة ي شساد يعبيالد انظعٕثخ

 ( ٕٚػؼ ذنك.1)

 .انزؾظٛهٙ زجبز االظعٕثخ ٔانزًٛٛص نفقساد يعبيالد ان  (:0) عذٚي

 ِؼبًِ اٌز١١ّض ِؼبًِ اٌظؼٛثخ َ

1 0.47 0.42 

2 0.53 0.33 

3 0.47 0.33 

4 0.47 0.52 

5 0.34 0.34 

6 0.50 0.37 

7 0.67 0.31 

8 0.50 0.33 

9 0.50 0.37 

10 0.67 0.32 

11 0.67 0.34 

12 0.77 0.67 

13 0.47 0.46 

14 0.43 0.38 

15 0.67 0.54 

16 0.37 0.32 

17 0.80 0.40 

18 0.63 0.40 

19 0.50 0.31 

20 0.73 0.49 

( أٌ يعبيالد انظعٕثخ نفقساد اال زجبز انزؾظٛهٙ رسأؽذ ثٍٛ 3ٚزؼؼ يٍ انغدٔل )

أيب ثبنُعجخ نًعبيالد انزًٛٛص فقد رسأؽذ اندزعخ انًقجٕنخ، (، ٔعًٛعٓب رقع ثٍٛ 0.34-0.80)

( نهًدٖ انًقجٕل نظعٕثخ انفقساد 2010ٔثُب    هٗ يب أشبز إنّٛ  ٕدِ )(، 0.67-0.31ثٍٛ )

(، ٔكرنك ثبنُعجخ نزًٛٛص انفقسح، ؽٛش أٌ انفقسح رعزجس عٛدِ إذا 0.80 -0.20) ٔانر٘ ٚزسأػ ثٍٛ 

(، ٔيقجٕنخ ُٔٚظؼ ثزؾعُٛٓب إذا كبٌ يعبيم رًٛٛصْب ٚزسأػ 0.39كبٌ يعبيم رًٛٛصْب أ هٗ يٍ )
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 2108(، 2)32غٍذ ـــ ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -)طفس (، ٔػعٛفخ ُٔٚظؼ ثؾرفٓب إذا كبٌ يعبيم رًٛٛصْب ٚزسأػ ث0.39ٍٛ -0.20ثٍٛ )

 (، ٔظبنجخ انزًٛٛص ٚغت ؽرفٓب.0.19

 اٌزؾظ١ٍٟ تخزجبس االصجبد 

( test-retestث سٚقخ انز جٛ  ٔإ بدح انز جٛ  )انزؾظٛهٙ  زجبز االٔرى انزؾق  يٍ صجبد 

ك رى إٚغبد يعبيم انضجبد ثبظزاداو يعبيم ( ٕٚيب . ثعد ذن15 هٗ انعُٛخ االظز ال ٛخ ثفبزإ )

ٔإ بدح  ،( ثٍٛ  اليبد ان الة فٙ انعُٛخ االظز ال ٛخ فٙ انز جٛ Pearsonاالزرجبؽ ثٛسظٌٕ )

، ٔيُبظجخ ثشكم يقجٕل ْٔرِ انقًٛخ نًعبيم انضجبد كبفٛخ ،(0.84انز جٛ ، ٔقد ثهغ يعبيم انضجبد )

 غساع اندزاظخ انؾبنٛخ.أل

 اٌّؾٛعجخ  اٌجشِغ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ

رى إ بدح ثُب  انًؾزٕٖ انزعهًٛٙ نٕؽدح أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب نهظف انضبنش األظبظٙ فٙ 

ؽهجخ  رؾظٛم زفع يعزٕٖ ٔف  ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ، ثٓدا 2016/2017انفظم األٔل 

 انظف انضبنش األظبظٙ.

 هى األظبظٛخ ٔفقب :ٔرى رظًٛى انجسيغٛخ انزعهًٛخ انًؾٕظجخ انًجُٛخ  هٗ اظزاداو  ًهٛبد انع

  ، را ٛؾ أَش خ ردزٚجٛخ رقٕو  هٗ  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ )انًالؽظخ، انزظُٛف، انزُج

  انقٛبض(، ٚقٕو انًعهى يٍ  النٓب ثزٕعّٛ  ًم ان الة ٔيزبثعزٓى.

  ٘صى ٚزى رقدٚى أَش خ يزُٕ خ ٔرغرٚخ زاععخ إل ًبل انعقم فٙ إرقبٌ  ًهٛبد انعهى يًب ٚ د

  ً  انزفكٛس.إنٗ االثزكبز ٔ

  رقٕو األَش خ فٙ انجسيغٛخ  هٗ انعًم انفسد٘ ٔانعًم فٙ يغًٕ بد نًًبزظخ انعًم

 انزعبَٔٙ، أٔ انًُبقشخ يع انًعهى، أٔ انعظف انرُْٙ.

ٔرى ثُب  شسائؼ ٔف  ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ رؾزٕٖ  هٗ انًؾزٕٖ انزعهًٛٙ ثؾٛش رؾزٕٖ 

نزًكٍ ؽبنت    هٛخ، ؽٛش رى رظًٛى انجسيغٛخٔفالشبد رفب ،ٔأطٕاد ،ْرِ انشسائؼ  هٗ طٕز

ٔانظٕز انًزعهقخ  ،ٔانًقبؽع انًزؾسكخ ،ٔرشغٛم انفالشبد ،انظف انضبنش يٍ انزؾكى فٙ انشسائؼ

 األظبظٛخاظزاداو  ًهٛبد انعهى ٔرى رظًٛى انجسيغٛخ ثُب    هٗ رؾظٛم ان هجخ،  ثسفع يعزٕٖ

 ٔف  انا ٕاد اٜرٛخ:

 ٔٔ ظبئفٓب نًقسز انعهٕو نهظف انضبنش األظبظٙ.رؾهٛم ٔؽدح أعصا  انُجبد 

 ٔيظبْس انٕاعٓخ نٓرِ انجسيغٛخ، ٔكٛفٛخ  ،ٔػع رعهًٛبد يجع خ نكٛفٛخ االظزاداو

 اظزادايٓب.

 اثٍ انغٕش٘ ٔانسظٕو ٔانفالشبد  هٗ يعهًبد انظف فٙ يدزظخ  ، سع انشسائؼ

 ، ٔردزٚجٍٓ  هٗ اظزاداو انجسيغٛخ .انًُٕذعٛخ انًازه خ
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 ٔفالشبد يٍ  الل ْرِ انجسيغٛخ. ،ٔرعغٛالد ،ٔرؼًٍٛ طٕز ،ُب  شسائؼانزدزة  هٗ ث 

  األظبظٛخ ًهٛبد انعهى ٔف   "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب"ثُب  انجسيغٛخ ثؾٛش رغ ٙ ٔؽدح ،

 ٔيشبْدرّ ٔانزفب م يعّ. ،ٔ سع يؾزٕاْب ،ٔرعًؼ نه هجخ ثزشغٛهٓب

 اٌظذق ٌٍجشِغ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؾٛعجخ

 نسفع يعزٕٖاظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ هًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ ثعد إ داد ثسيغٛخ رع

ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ فٙ طٕزرٓب األٔنٛخ رى انزؾق  يٍ طدقٓب ثعسػٓب  هٗ  رؾظٛم

( 4يغًٕ خ يٍ أ ؼب  ْٛئخ انزدزٚط ذٔ٘ اال زظبص فٙ انغبيعبد األزدَٛخ ثهغ  ددْى )

 (.6الؽظبرٓى ٔفقب  نهًعبٚٛس انًسفقخ فٙ انًهؾ  زقى )ٔي ،ٔذنك إلثدا  آزائٓى ،(8يهؾ  زقى )

 ٔاٜ ر ثٓب إل ساعٓب ثشكهٓب انُٓبئٙ نزكٌٕ قبثهّ ،ٔرٕعٛٓبرٓى ،ؽٛش رى زطد آزائٓى

نهز جٛ ، إذ رًضهذ آزائٓى ثمربؽخ انفسطخ نهزؾكى ثعٛس انجسيغٛخ يٍ قجم انًزعهًٍٛ، ٔرسرٛت 

هى األظبظٛخ )انًالؽظخ، انزظُٛف، انزُج ، يؾزٕٖ اندزٔض فٙ انجسيغٛخ ٔفقب  نعًهٛبد انع

رٕافس ػسٔزح انقٛبض(، ٔرٕفٛس رغرٚخ زاععخ فعبنخ ٔيزُٕ خ نالظزغبثبد انظؾٛؾخ، ٔانابؽئخ، ٔ

ٍ قدزارّ، ثبإلػبفخ إنٗ إ  ب  انزقٕٚى انزكُٕٚٙ انر٘ ٚصٔد انًزعهى ثً شساد رعًؼ نّ ثبنكشف  

( 2)انغرز، ٔانعبإ، ٔانصْسح، ٔانٕزقخ(، ٔانسقى ) ( يضال  نًب ْٕ يُزًٙ نهًفٕٓو انعه1ًٙانسقى )

نًب ْٕ غٛس يُزًٙ نهًفٕٓو انعهًٙ، ٔركٌٕ ْرِ األزقبو يزصايُخ يع  سع انظٕز أصُب   ًهٛخ 

 انزظُٛف.

 اعشاءاد اٌذساعخ

 قبو انجبؽش ثبإلعسا اد اٜرٛخ:  ،ٔاإلعبثخ  ٍ أظئهزٓب ،نزؾقٛ  أْداا اندزاظخ

، نٕا  قظجخ ازثدٔيٍ يدٚسٚخ ٔشازح انزسثٛخ ٔانزعهٛى  خ يٍانؾظٕل  هٗ انًٕافقخ انسظًٛ .1

 ٔانزُعٛ  يع إدازح انًدازض يٍ أعم رعٓٛم إعسا اد ر جٛ  اندزاظخ.

يٍ  الل  نّ ٔانزؾق  يٍ اناظبئض انعٛكٕيزسٚخ(، رؾظٛهٙ)ا زجبز ثُب  أدٔاد اندزاظخ  .2

 ،إعبثبد ان هجخيٍ  بزط  ُٛخ اندزاظخ، ٔقد رى رظؾٛؼ   هٗ  ُٛخ اظز ال ٛخ ر جٛقّ

 ٔرعغٛم انعاليبد انابطخ ثبن هجخ.

(،  هٗ انعُٛخ االظز ال ٛخ انزٙ رى ا زٛبزْب، ا زجبز رؾظٛهٙاندزاظخ ) إ بدح ر جٛ  أداح .3

  ثٓدا ؽعبة انضجبد.

انزٙ ظزقٕو ثزدزٚط انٕؽدح انضبَٛخ "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب"  خشٚبزح انًدزظخ ٔيقبثهخ انًعهً .4

 هٗ كٛفٛخ اظزاداو انجسيغٛخ  ب هٗ أْداا اندزاظخ ٔردزٚجٓ ب ٓٔاؽاليٍ كزبة انعهٕو 

يٍ  انًجُٛخ ٔفقب  نعًهٛبد انعهى األظبظٛخ )انًالؽظخ، ٔانزظُٛف، ٔانزُج ، ٔانقٛبض(انزعهًٛٛخ 

 يقسز انعهٕو نهظف انضبنش األظبظٙ. 

 ردزٚت ان الة  هٗ كٛفٛخ اظزاداو انجسيغٛخ انًؾٕظجخ فٙ انعهٕو. .5
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 2108(، 2)32غٍذ ـــ ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔانًغًٕ خ انؼبث خ. ،ٔرؾدٚد انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ ،دزاظخا زٛبز أفساد ان .6

ٔانؼبث خ كز جٛ   ،انزغسٚجٛخ :(،  هٗ انًغًٕ زٍٛرؾظٛهٙاندزاظخ )ا زجبز  ر جٛ  أداح .7

 .ٔرعغٛم انعاليبد ،ٔرى رظؾٛؼ إعبثبد ان هجخ ،قجهٙ

ؽهجخ  فٙ رعهٛى اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخر جٛ  ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ  .8

"أعصا  انُجبد انظف انضبنش األظبظٙ فٙ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ أصُب  دزاظخ ٔؽدح 

، ٔقد ثٕاقع ؽظزٍٛ فٙ األظجٕننهظف انضبنش األظبظٙ،  ،يٍ يقسز انعهٕؤٔظبئفٓب" 

ٔر جٛ  ان سٚقخ اال زٛبدٚخ  هٗ أظبثٛع،  خٔنًدح أزثع ( ؽظض،8اظزغسقذ انًعبنغخ )

 . َفعٓب انٕؽدح   دزاظخانًغًٕ خ انؼبث خ أصُبؽهجخ 

ٔانؼبث خ كز جٛ   ،انزغسٚجٛخ هٗ انًغًٕ زٍٛ (، رؾظٛهٙا زجبز )اندزاظخ   جٛ  أداحر .9

 ٔرعغٛم انعاليبد. ،ٔرى رظؾٛؼ إعبثبد ان هجخ ،ثعد٘

ٔرؾهٛهٓب  ،(SPSSٔانجعدٚخ إنٗ انجسَبيظ اإلؽظبئٙ ) ،زطد ٔإد بل انجٛبَبد انقجهٛخ .10

 انزٕطٛبد.ٔٔػع  ،إؽظبئٛب، ٔرفعٛس انُزبئظ

 ِزغ١شاد اٌذساعخ

 : اٜرٛخرشزًم اندزاظخ  هٗ انًزغٛساد 

ٔنٓب يعزٕٚبٌ )اظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ  ،ؽسٚقخ انزدزٚط اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ: .1

 ، ٔان سٚقخ اال زٛبدٚخ(.اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخيجُٛخ  هٗ 

 ًهٛبد انعهى يًبزظخ عهًٛخ ٔنًفبْٛى انكزعبة ارؾظٛم ان هجخ ال اٌّزغ١شاد اٌزبثؼخ: .2

 .األظبظٛخ

 انغُط )ذكس، أَضٗ(. اٌّزغ١ش اٌزظ١ٕفٟ: .3

 رظ١ُّ اٌذساعخ

(، ًٔٚكٍ Quasi Experimental Designشجّ انزغسٚجٙ ) زظًٛىانارجعذ اندزاظخ 

 انزعجٛس  ٍ رظًًٛٓب ثًب ٚثرٙ:

EG:      O1          X       O1      

 CG:     O1                    O1          

EG انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ : 

CG انًغًٕ خ انؼبث خ  : 

O1  قجهٙ، ٔثعد٘(.   هٗ انًغًٕ زٍٛ )انؼبث خ ٔانزغسٚجٛخ( : ا زجبز رؾظٛهٙ ؽُج( 
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X ٗاظزاداو : انًعبنغخ نهًغًٕ خ انزغسٚجٛخ )اظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  ه

 (. ًهٛبد انعهى األظبظٛخ

 ِٕبلشزٙبٔزبئظ اٌذساعخ ٚ

 ِٕٚبلشزٗ األٚي إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثغؤاي اٌذساعخ

فدٙ رؾظدٛم  (α = 0.05)ْدم رٕعدد فدسٔإ ذاد دالندخ إؽظدبئٛخ ٔض اٌغفؤاي األٚي ػٍفٝ: 

ؽهجددخ انظددف انضبنددش األظبظددٙ رعددصٖ ن سٚقددخ انزدددزٚط )اظددزاداو ثسيغٛددخ رعهًٛٛددخ يجُٛددخ  هددٗ 

 ؟اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ، ان سٚقخ اال زٛبدٚخ(

نإلعبثخ  ٍ ْرا انع ال، رى ؽعبة انًزٕظ بد انؾعبثٛخ ٔاالَؾسافبد انًعٛبزٚخ نعاليبد ؽهجخ 

انظف انضبنش األظبظٙ انقجهٛخ ٔانجعدٚخ فٙ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ ٔانًغًٕ خ انؼبث خ  هٗ ا زجبز 

 .(2، كًب فٙ انغدٔل )انزؾظٛم

دا  ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ  هٗ انًزٕظ بد انؾعبثٛخ ٔاالَؾسافبد انًعٛبزٚخ أل (:2)عذٚي 

 . سٚقخ ٔانغُطانرجعب نًزغٛس٘  انزؾظٛما زجبز 

 اٌغٕظ ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ

 اٌجؼذٞ اٌمجٍٟ

اٌّزٛعؾ  اٌؼذد

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ثسيغٛخ رعهًٛٛخ 

يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ 

  ًهٛبد انعهى

 (رغسٚجٛخ)

 11 2.386 17.09 1.471 9.18 ذكس

 12 3.423 16.58 2.146 9.67 أَضٗ

 انكهٙ
9.43 1.830 16.83 2.918 23 

 11 1.567 12.64 1.401 10.18 ذكس (ػبث خ) اال زٛبدٚخ

 11 1.954 14.73 2.248 10.36 أَضٗ

 22 2.033 13.68 1.830 10.27 انكهٙ

 22 3.013 14.86 1.492 9.68 ذكس انكهٙ

 23 2.914 15.70 2.174 10.00 أَضٗ

 45 2.959 15.29 1.858 9.84 انكهٙ

( أٌ انًزٕظددددددؾ انؾعددددددبثٙ ألدا  أفددددددساد اندزاظددددددخ يددددددٍ انًغًٕ ددددددخ 2ٚجددددددٍٛ انغدددددددٔل )

(  هدددٗ 16,83(  هدددٗ انقٛدددبض انقجهدددٙ، ٔ)9.43، قدددد ثهدددغ )انزؾظدددٛمانزغسٚجٛدددخ  هدددٗ ا زجدددبز 

ًغًٕ دددخ انؼدددبث خ ٔاندددر٘ انقٛدددبض انجعدددد٘، ٔانًزٕظدددؾ انؾعدددبثٙ ألدا  أفدددساد اندزاظدددخ فدددٙ ان

(  هدددددٗ انقٛدددددبض انجعدددددد٘، ٔٚظٓدددددس انغددددددٔل 13.68(  هدددددٗ انقٛدددددبض انقجهدددددٙ، ٔ)10.27ثهدددددغ )

أٚؼدددب  ٔعدددٕد ا زالفدددبد فدددٙ انقٛدددبض انقجهدددٙ ٔانجعدددد٘ ثدددٍٛ انًغًٕ دددخ انزغسٚجٛدددخ ٔانؼدددبث خ 

ثدددٍٛ انًغًدددٕ زٍٛ  انزؾظدددٛمرجعدددب  نهغدددُط ْٔدددرا ٚددددل  هدددٗ ٔعدددٕد فدددسٔإ ظبْسٚدددخ فدددٙ ا زجدددبز 
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 2108(، 2)32غٍذ ـــ ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انؼددددبث خ، ٔنًعسفددددخ نًددددٍ رعددددٕد انفددددسٔإ، رددددى إعددددسا  رؾهٛددددم انزجددددبٍٚ انضُددددبئٙ انزغسٚجٛددددخ ٔ

، ٔذندددك ثب زجدددبز أٌ  اليدددبد ان هجدددخ فدددٙ ا زجدددبز (Two way ANCOVA)انًظدددبؽت 

 ( ٚجٍٛ ْرا انزؾهٛم.3انقجهٙ يزغٛسا  يشزسكب ، ٔانغدٔل ) انزؾظٛم

نضبنش األظبظٙ فٙ ا زجبز َزبئظ رؾهٛم انزجبٍٚ انضُبئٙ انًظبؽت ألدا  ؽهجخ انظف ا (:3) عذٚي

 .ن سٚقخ انزدزٚط ٔانغُط ٔانزفب م ثًُٛٓب ٔفقب   انزؾظٛم

 ِظذس اٌزجب٠ٓ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعؾ 

 اٌّشثؼبد

ل١ّخ 

اإلؽظبئٟ 

 )ف(

ِغزٜٛ 

اٌذالٌخ 

 )ػ(

ؽغُ 

 األصش

اال زجبز انقجهٙ 

 )انًظبؽت( 
13.569 1 13.569 2.310 .136 .055 

 346. 000. 21.130 124.132 1 124.132 ان سٚقخ

 022. 349. 899. 5.284 1 5.284 انغُط

× ان سٚقخ 

 انغُط
20.316 1 20.316 3.458 .070 .080 

       5.875 40 234.984 انا ث 

         44 385.244 اٌىٍٟ اٌّؼذي 

 .(α = 0.05دال إؽظبئٛب   ُد يعزٕٖ اندالنخ اإلؽظبئٛخ )*

ثٍٛ أدا  انًغًٕ زٍٛ  (α = 0.05)إ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ  ُد ( ٔعٕد فس3ٔٚجٍٛ انغدٔل )

رعصٖ ألصس ؽسٚقخ انزدزٚط ؽٛش ثهغذ قًٛخ "ا"  انزؾظٛمانزغسٚجٛخ ٔانؼبث خ فٙ ا زجبز 

ٔيٍ أعم انكشف  ٍ يدٖ فب هٛخ  (،0.000( ٔثدالنخ إؽظبئٛخ ثهغذ )21.130انًؾعٕثخ)

رؾظٛم   هٗ او  ًهٛبد انعهى األظبظٛخاظزادانزدزٚط ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يجُٛخ  هٗ 

 انزؾظٛمإذ ثهغ ؽغى األصس ال زجبز (η2) ، رى إٚغبد ؽغى األصس يٍ  الل إٚغبد يسثع إٚزب ان هجخ

ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ ثٍٛ  رؾظٛم% يٍ انزجبٍٚ فٙ 34.6(، ْٔرا ٚعُٙ أٌ 0.346)

و ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يجُٛخ  هٗ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ ٔانؼبث خ ٚسعع ن سٚقخ انزدزٚط ثبظزادا

 ثًُٛب ٚسعع انًزجقٙ نعٕايم أ سٖ غٛس يزؾكى ثٓب. اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ

ًٔٚكٍ رفعٛس انُزٛغخ انعبثقخ إنٗ أٌ ثُب  يؾزٕٖ ٔؽدح "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب" ٔفقب  

فٙ رسظٛخ، ٔفٓى الظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ، ظبًْذ ثشكم أكجس 

ندٖ  ٔرضجٛذ انًفبْٛى انعهًٛخ ٔاالؽزفبظ ثٓب  ًهٛبد انعهى األظبظٛخيًبزظخ انًؾزٕٖ انزدزٚعٙ، ٔ

انزغسٚجٛخ  خؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ فٙ انًغًٕ خ انزغسٚجٛخ، فقد اظزادو ؽهجخ انًغًٕ 

سٔعٓى  ٍ انغٕ قدزا  أكجس يٍ انؾٕاض يًب ظب دْى  هٗ اكزعبة رعهى ذ٘ يعُٗ، إػبفخ إنٗ  

انسٔرُٛٙ نهؾظخ انظفٛخ قد ٚكٌٕ يٍ األظجبة انزٙ أدد إنٗ زفع يعزٕٖ أدائٓى انزؾظٛهٙ، كًب 

أٌ ؽجٛعخ انجسيغٛخ انزعهًٛٛخ ٔثُبئٓب فٙ أَٓب رعزًد  هٗ انغٕ انزعبَٔٙ ثٍٛ ان هجخ أَفعٓى ثزٕعّٛ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2108(، 2)32ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّغٍذ 

ٚإػٌٕ انزغبزة انعهًٛخ يٍ انًعهى، ٔرٕفٛس ثٛئخ رعهًٛٛخ يجُٛخ  هٗ انًزعخ، ٔانزشٕٚ  ععهٓى 

ثثَفعٓى، يًب أدٖ إنٗ رؾعٍٛ رؾظٛم ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ، ٔيعب درٓى  هٗ رقًض 

دٔز انًزعهى انفعبل نإع  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ، كًب ٔٚعصٔ انجبؽش انعجت فٙ انًزبثعخ 

عبثخ  ٍ عًٛع ٔاإلشساا نهًعهًخ فٙ يدزظخ اثٍ انغٕش٘ انًُٕذعٛخ أصُب  ر جٛ  انجسيغٛخ، ٔاإل

اظزفعبزارٓب ؽٕل   ٕاد انزدزٚط ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يجُٛخ ٔفقب  الظزاداو  ًهٛبد انعهى 

 األظبظٛخ، يًب أربػ يغبل أٔظع أيبو انًعهًخ نزؾعٍٛ رؾظٛم ان هجخ.

ٔأثٕ  هٛى (، Change, 2002ٔارفقذ َزبئظ ْرِ اندزاظخ يع دزاظخ كم يٍ: رشبَغ )

(، 2012انغص٘ )ٔ(، 2011ثسؽ )ٔاأل(، 2007انص بٍَٛ )ٔ(، 2004انجسقبٔ٘ )ٔ(، 2005)

ٔانزٙ أشبزد َزبئغٓب إنٗ ٔعٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ فٙ رؾعٍٛ رؾظٛم ان هجخ، 

 ٔاالرغبْبد نظبنؼ انًغًٕ بد انزغسٚجٛخ انزٙ دزظذ ثًعب دح انؾبظٕة.

، ٔدزاظخ  بٌ (2011ٔرزف  َزبئظ ْرِ اندزاظخ يع دزاظخ كم يٍ: انجسكبد ٔانُظس )

(Khan, 2011ٔدزاظخ انع ،)ٌٕسؽبٌ، انصثٌٕ،  هًٛبد، ٔانصث (Al Sarhan, Alzboon, 

Olimat, Al-Zboon, 2013( ٔدزاظخ اكجُبز ،)Akpınar, 2014 ٔدزاظخ ظٕثسايُٛبو ،)

(Subramaniam, 2016 ٙٔانزٙ أشبزد َزبئغٓب إنٗ ٔعٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ ف .)

 ى األظبظٛخ نظبنؼ انًغًٕ بد انزغسٚجٛخ انزٙ دزظذ ثًعب دح انؾبظٕة.اكزعبة  ًهٛبد انعه

 ِٕٚبلشزٗاٌضبٟٔ إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثغؤاي اٌذساعخ 

فٙ رؾظٛم  (α = 0.05)ْم رٕعد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ ٔض اٌغؤاي اٌضبٟٔ ػٍٝ: 

 ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ رعصٖ نًزغٛس انغُط؟

نؾعدبثٙ ألدا  ؽدالة انًغًٕ دخ انزغسٚجٛدخ )اندركٕز(  هدٗ ( أٌ انًزٕظدؾ ا2ٚظٓس انغدٔل )

(، ثًُٛدددب كدددبٌ انًزٕظدددؾ انؾعدددبثٙ ألدا  ؽبنجدددبد انًغًٕ دددخ 17,09انجعدددد٘ ) انزؾظدددٛما زجدددبز 

( ٔنظددبنؼ 0,51( ثفددسإ يقدددازِ )16,58انجعددد٘ ) انزؾظددٛمانزغسٚجٛددخ )اإلَددبس(  هددٗ ا زجددبز 

ٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ  ُد يعزٕٖ (  دو ٔع3انزغسٚجٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل ) انركٕزيغًٕ خ 

(α = 0.05) ( ٔثدالندخ إؽظدبئٛخ 0,899) رعصٖ ألصس انغُط، ؽٛدش ثهغدذ قًٛدخ "ا" انًؾعدٕثخ

 ( ْٔٙ غٛس دانخ إؽظبئٛب .0.349)

ًٔٚكٍ رفعٛس انُزٛغخ انعبثقخ إنٗ أٌ عًٛع ان الة ٔان بنجبد نددٚٓى انقددز َفعدّ يدٍ انسغجدخ 

ثبنزبنٙ ندٚٓى َفدط انقددز يدٍ انًشدبزكخ، ٔاالَزجدبِ، ٔانزفب دم يدع ْدرِ نهزعهى ثبظزاداو انؾبظٕة، ٔ

ان سٚقددخ انغدٚدددح، ٔأٌ  ددسع ثسيغٛددخ ٔفقددب  الظددزاداو  ًهٛددبد انعهددى األظبظددٛخ ثشددكم يزعهعددم 

ٔيددُظى يددٍ را ددٛؾ أَشدد خ ردزٚجٛددخ رقددٕو  هددٗ  ًهٛددبد انعهددى األظبظددٛخ )انًالؽظددخ، انزظددُٛف، 

 النٓدب ثزٕعٛدّ  ًدم ان دالة ٔيزدبثعزٓى، ٔرقددٚى أَشد خ يزُٕ دخ  انزُج ، انقٛبض(، ٚقٕو انًعهى يٍ

ٔرغرٚخ زاععخ إل ًبل انعقم فٙ إرقبٌ  ًهٛبد انعهدى يًدب أدٖ إندٗ االثزكدبز ٔ ًد  انزفكٛدس، ٔفٓدى 

ان الة ٔان بنجبد نهًدبدح ثشدكم عٛدد، ٔثبنًعدزٕٖ َفعدّ، كًدب أٌ انجسيغٛدخ انزعهًٛٛدخ انًجُٛدخ ٔفقدب  

األظبظٛخ، ٔيدب رؾٕٚدّ يدٍ دزٔض، ٔأَشد خ، ٔطدٕز، ٔأيضهدخ، ٔأطدٕاد  الظزاداو  ًهٛبد انعهى
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 2108(، 2)32غٍذ ـــ ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كبَذ يٕعّ َؾٕ انًزعهى ثغغ انُظس  ٍ عُعّ، ٔ ُد انزظًٛى نى ٚ  ر ثبال زجبز عُط انًدزعهى، 

ثبإلػبفخ إنٗ  دو ٔعٕد ا زالا فٙ انفسص انًزبؽخ نهزعهى ثٍٛ انركٕز ٔاإلَبس، ؽٛش أٌ ر جٛد  

يغٛخ انًجُٛخ  هٗ اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ كدبٌ ثشدكم يزعدبٔ٘ ؽسٚقخ انزعهى ثبظزاداو انجس

 ثٍٛ ان الة ٔان بنجبد، ٔانزٙ زا ذ اناظبئض انًُبئٛخ  نكال انغُعٍٛ )ذكس، أَضٗ(.

(، 2004(، انجسقددبٔ٘ )2005ٔارفقددذ َزددبئظ ْددرِ اندزاظددخ يددع دزاظددخ كددم يددٍ: أثددٕ  هددٛى )

أشدبزد َزبئغٓدب إندٗ  ددو ٔعدٕد فدسإ ذ٘ دالندخ (، ٔانزٙ ٔانزٙ 2012(، انغص٘ )2011االثسؽ )

 إؽظبئٛخ ٚعصٖ نًزغٛس انغُط فٙ رؾعٍٛ رؾظٛم ان هجخ ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ.

 ِٕٚبلشزٗاٌضبٌش إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثغؤاي اٌذساعخ 

 ْددم رٕعددد فددسٔإ ذاد دالنددخ إؽظددبئٛخ  ُددد يعددزٕٖ اندالنددخ ٔففض اٌغففؤاي اٌضبٌففش ػٍففٝ: 

(α = 0.05) انظددف انضبنددش األظبظددٙ رعددصٖ نهزفب ددم ثددٍٛ ؽسٚقددخ انزدددزٚط  فددٙ رؾظددٛم ؽهجددخ

)اظددزاداو ثسيغٛددخ رعهًٛٛددخ يجُٛددخ  هددٗ اظددزاداو  ًهٛددبد انعهددى األظبظددٛخ، ان سٚقددخ اال زٛبدٚددخ(، 

 ٔانغُط ؟

( 3فدٙ انغددٔل ) (Two way ANCOVA)رظٓس َزبئظ رؾهٛم انزجبٍٚ انًظدبؽت انضُدبئٙ 

ؽهجخ انظدف انضبندش  رؾظٛمفٙ  (α = 0.05)عزٕٖ  دو ٔعٕد فسٔإ ذاد دالنخ إؽظبئٛخ  ُد ي

( 3,458األظبظٙ رعصٖ إنٗ انزفب م يب ثٍٛ ان سٚقخ ٔانغُط، ؽٛش ثهغذ قًٛخ "ا" انًؾعدٕثخ )

 ( ْٔٙ غٛس دانخ إؽظبئٛب .0,070ٔثدالنخ إؽظبئٛخ ثهغذ )

ٙ دزظدذ ًٚكٍ رفعٛس انُزٛغخ انعبثقخ إنٗ إٌ يغًٕ خ اندزاظخ انزغسٚجٛخ )ذكدٕزا ، إَبصدب ( انزد

ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ ٔف  اظزاداو  ًهٛدبد انعهدى األظبظدٛخ  قدد  ؼدعذ إندٗ َفدط انظدسٔا 

 هدٗ اظدزاداو ؽدسإ ردزٚعدٛخ  يعهًخ يدزثخانزعهًٛٛخ، يٍ ؽٛش رٕافس أعٓصح انؾبظٕة انؾدٚضخ، ٔ

 ؽدٚضخ قبيذ ثزدزٚط انٕؽدح انضبَٛخ "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب". 

 ددو ٔعدٕد فدسٔإ داندخ إؽظدبئٛب  فدٙ أدا  ان هجدخ  هدٗ اال زجدبز  ْٔرِ انُزٛغخ ؽجٛعٛخ ثعدجت

انجعد٘ ٚعصٖ إنٗ عُط ان هجخ، ْٔرا ٚعُٙ أٌ انزدزٚط ٔفقب  الظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يجُٛخ  هدٗ 

 ًهٛبد انعهى األظبظٛخ أصس ثبنغُعٍٛ، ٔثشكم يزًبصم، كرنك إٌ األظهٕة اال زٛدبد٘ فدٙ انزددزٚط 

ّ، ٔ دددو ٔعددٕد فددسٔإ ثددٍٛ انغُعددٍٛ فددٙ ؽسٚقددخ اظددزاداو انجسيغٛددخ أصددس ثبنغُعددٍٛ ثبنقدددز َفعدد

انًظددًًخ ٔفقددب  نعًهٛددبد انعهددى األظبظددٛخ ٔاألظددهٕة اال زٛددبد٘، أدٚددب إنددٗ  دددو ٔعددٕد رفب ددم ثددٍٛ 

ؽسٚقددخ انزدددزٚط ٔانغددُط ٔزثًددب َددزظ ْددرا االْزًددبو انًزعددبٔ٘ ندددٖ انغُعددٍٛ ثبنجسيغٛددخ انزعهًٛٛددخ 

 ٛبد انعهى األظبظٛخ ثشكم  بص.ثشكم  بو، ٔثزظًًٛٓب ٔفقب  نعًه

(، 2004(، انجسقددبٔ٘ )2005ٔارفقددذ َزددبئظ ْددرِ اندزاظددخ يددع دزاظددخ كددم يددٍ: أثددٕ  هددٛى )

(، ٔانزدددٙ أشدددبزد َزبئغٓدددب إندددٗ  ددددو ٔعدددٕد فدددسإ ذ٘ دالندددخ 2012(، انغدددص٘ )2011االثدددسؽ )

 إؽظبئٛخ ٚعصٖ نهزفب م ثٍٛ ان سٚقخ ٔانغُط.
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خ ٔانا ث انًعٛبز٘ ألدا  ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ انًزٕظ بد انؾعبثٛخ انًعدن (:4)عذٚي 

 .ؽعت يزغٛس٘ انًغًٕ خ ٔانغُط انزؾظٛم هٗ ا زجبز 

 اٌخطأ اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌّؼذي اٌغٕظ اٌّغّٛػخ

 743. 17.295 ذكس )رغسٚجٛخ(

 7010. 16.638 أَضٗ

 5130. 16.967 انكهٙ

 7340. 12.532 ذكس (ػبث خ)

 7380. 14.567 أَضٗ

 5240. 13.550 انكهٙ

 5180. 14.914 ذكس انكهٙ

 5070. 15.603 أَضٗ

 362. 15.258 انكهٙ

(، أٌ ْددرا انفددسإ كددبٌ نظددبنؼ انًغًٕ ددخ 4ٔٚزجددٍٛ يددٍ انًزٕظدد بد انًعدنددخ فددٙ انغدددٔل )

، إذ اظدزاداو  ًهٛدبد انعهدى األظبظدٛخانزغسٚجٛخ انزٙ دزظذ ثبظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛدخ يجُٛدخ  هدٗ 

( فدٙ ؽدٍٛ كدبٌ 16,967ثهغ انًزٕظؾ انؾعبثٙ انًعدل نعاليبد ان هجخ فٙ انًغًٕ دخ انزغسٚجٛدخ )

 (.13,550انًزٕظؾ انؾعبثٙ انًعدل نعاليبد ان هجخ فٙ انًغًٕ خ انؼبث خ )

 اٌزٛط١بد

 ثُب    هٗ انُزبئظ انزٙ  سعذ ثٓب اندزاظخ، فمٌ انجبؽش ٕٚطٙ ثًب ٚثرٙ:

 فدٙ رددزٚط انعهدٕو ن هجدخ  نعًهٛدبد انعهدى األظبظدٛخجُٛدخ ٔفقدب  رجُٙ رظًٛى ثسيغٛبد رعهًٛٛخ ي

 .رؾعٍٛ رؾظٛم ان هجخانًسؽهخ األظبظٛخ نًب نٓب يٍ أصس فٙ 

  ٗفدٙ   ًهٛدبد انعهدى ًم دزاظبد الظزقظب  أصس اظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  ه

 يٕاد أ سٖ، ٔ هٗ يزغٛساد ربثعخ أ سٖ.

  ٗانًساؽم اندزاظٛخ األ سٖ.إعسا  دزاظبد يًبصهخ ر ج   ه 
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 (0ٍِؾك سلُ )

 اتخزجبس رؾظ١ٍٟ

 

 اعُ اٌطبٌت:............................                     اٌشؼجخ:........................

 اٌذسعخ اٌى١ٍخ:...................                                                              

 رؼ١ٍّبد االتخزجبس

 ػض٠ضٞ اٌطبٌت:

 أصس اظزاداو ثسيغٛخ رعهًٛٛخ يؾٕظجخ يجُٛخ  هٗ اظزاداو  ًهٛبد انعهى األظبظٛخ ٚٓدا ْرا اال زجبز إنٗ قٛبض

 ."نفٙ رؾعٍٛ رؾظٛم ؽهجخ انظف انضبنش األظبظٙ فٙ انٕؽدح انضبَٛخ "أعصا  انُجبد ٔٔظبئفٓب

أزعددٕ اإلعبثددخ  ددٍ أظددئهخ ْددرا اال زجددبز ثكددم دقددخ، ٔ ُبٚددخ  هًددب  ثددثٌ َزددبئظ ْددرا اال زجددبز ظددٕا رعددزادو فقددؾ 

 ألغساع انجؾش انعهًٙ، ٔنٛط نٓب  القخ ثدزعبرك فٙ انًدزظخ.

 ال رجذأ اإلعبثخ ؽزٝ رمشا اٌزؼ١ٍّبد ٠ٚؤرْ ٌه ثزٌه:

 اٌزؼ١ٍّبد

 زٛدبز يدٍ يزعددد، نكدم ظد ال صدالس إعبثدبد اصُزدبٌ يُٓدب ( ظ اال  يٍ َٕن ا20ٚزكٌٕ ْرا اال زجبز يٍ ) .1

   ث، ٔٔاؽدح يُٓب فقؾ طؾٛؾخ، ٔ هٛك أٌ رازبزْب.

 اقسأ كم ظ ال عٛدا ، ٔؽدد اإلعبثخ انظؾٛؾخ، صى ػع دائسح ؽٕنٓب.

رؾبٚسد أعضاء إٌجزفخ، فمبٌفذ اؽفذا٘ب أٔفب أ٘فُ ِفٕىٓأ ألٔفٟ أؽّفً األٚساق ٚاألثظفبْ ٚاٌضّفبس، اٌغفضء اٌفزٞ  .0

 ػٓ ٔفغٗ ٘ٛ: ٠زؾذس

 انعبإ. .أ 

 انغرز. .ة 

 انجرزح. .ط 

أعففبة أؽففذ أعففضاء إٌجففبد، أٔففب أعّففً األعففضاء، فففأٌٛأٟ صا١٘ففخ، ٚأٔففزظ اٌضّففبس ٚاٌجففزٚس، اٌغففضء اٌففزٞ ٠زجففب٘ٝ  .2

 ثأٌٛأٗ ٘ٛ:

 انغرز. .أ 

 انصْسح. .ة 

 انعبإ. .ط 

 اٌغضء اٌزٞ ٠ّزض اٌّبء ٚاٌّٛاد اٌزائجخ ف١ٗ ِٓ اٌزشثخ ٘ٛ: .3

 انعبإ. .أ 

 انغرز. .ة 
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 2108(، 2)32غٍذ ـــ ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس )اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ( اٌّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٕزقخ. .ط 

 اٌٝ اٌغزاء ١ٌغزّش فٟ إٌّٛ،اٌغضء اٌزٞ ٠ظٕغ اٌغزاء فٟ إٌجزخ ٘ٛ:٠ؾزبط إٌجبد  .4

 انصْسح. .أ 

 انغرز. .ة 

 انٕزقخ. .ط 

رزفزؼ األص٘بس ػٍٝ األشغبس فٟ فظً اٌشث١غ، ٚثؼذ فزشح ِٓ اٌضِٓ ٠جفذأ اٌّفضاسع ثمطفف اٌضّفبس، عفضء إٌجزفخ  .5

 اٌزٞ ٠ىْٛ اٌضّبس ٘ٛ:

 انغظٍ. .أ 

 انغرز. .ة 

 انصْسح. .ط 

اٌمّؼ فٟ ٚػفبء ٠ؾزفٛٞ لطفٓ، صفُ ٚػفؼٙب ففٟ ِىفبْ ِفزفٛػ رؾفذ أشفؼخ  صسع أؽذ ؽٍجخ اٌظف اٌضبٌش ثزٚس .6

 اٌشّظ دْٚ ِبء، فإْ ثزٚس اٌمّؼ:

 ظزغف. .أ 

 ظزًُٕ ٔٚصداد ؽٕنٓب. .ة 

 ظٛصداد ؽغًٓب. .ط 

ر٘جفذ ِففغ ٚاٌففذٞ اٌففٝ اٌّضسػففخ فففٟ ػطٍففخ ٔٙب٠ففخ األعففجٛع ٌّغففبػذرٗ فففٟ ٔمففً ِؾظففٛي اٌغففضس اٌففٝ اٌغففٛق  .7

 : ٌج١ؼٗ، شىً اٌغزس ٌٕجبد اٌغضس ٘ٛ

 ياسٔؽٙ. .أ 

 كسٔ٘. .ة 

 يزشبثك. .ط 

ػٕذِب رىْٛ اٌش٠بػ شذ٠ذح رؼًّ ػٍٝ رؾش٠ه ثؼغ األشغبس ٚالزالع ثؼؼٙب ا٢تخش، ٌٍزم١ًٍ ِٓ ٘فزٖ اٌظفب٘شح  .8

 ٠شاػٟ اٌّضاسع ػٕذ صساػخ األشغبس أْ رىْٛ اٌؾفشح:

 ظ ؾٛخ. .أ 

  ًٛقخ. .ة 

 ػٛقخ. .ط 

وٍٙفب، ٚعفذد ر٘ت ٚاٌذٞ اٌٝ اٌغٛق، ٚاشزشٜ رفبػ ِٚشّش، ٚػٕذِب رٕبٌٚفذ اؽفذٜ ٘فزٖ اٌضّفبس ٚثفذأد ثأ .9

 داتخً ٘زٖ اٌضّبس:

 ثرزح. .أ 

 ٔزقخ. .ة 
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 شْسح. .ط 

ؽٍت ِؼٍُ اٌؼٍَٛ ِٓ ؽٍجخ اٌظف اٌضبٌش صساػخ ٔجزخ فٟ ٚػبء ٚاؽؼبس٘ب اٌٝ اٌظف، ٌٍّٚؾبفظخ ػٍفٝ ّٔفٛ  .01

 إٌجزخ ؽٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌطٍجخ ٚػؼٙب فٟ ِىبْ:

 يظهى. .أ 

 يشًط. .ة 

 يغه . .ط 

(، ، ٚاٌش١ؼط١ت أتخٟ ثأٌُ فٟ ثطٕٗ، فأؽؼشد أِٟ أٚساق)اٌشِٛشأ   .00

 ٚششثٙب ثؼذ ث١ٍٙب ثبٌّبء، عزالؽع أْ شىً ٘زٖ األٚساق ٟ٘:

 اثسٚخ. .أ 

 اَجٕثٛخ. .ة 

 يُجع خ. .ط 

     وّفففففففب ففففففففٟ اٌظفففففففٛسح ا٢ر١فففففففخ ففففففففٟ ٠فففففففَٛ وبٔفففففففذ اٌش٠فففففففبػ شفففففففذ٠ذح، شفففففففب٘ذد األشفففففففغبس رزّب٠فففففففً  .02

 (،اٌغضء اٌّغؤٚي ػٓ صجبد األشغبس فٟ اٌزشثخ ٘ٛ:)

 انعبإ. .أ 

 انغرز. .ة 

 انصْسح. .ط 

( اٌفٝ ، ٚإٌؼٕفغ أؽؼش ػّش ثؼغ أٚساق إٌجبرفبد ِضً:)ا١ٌّش١ِفخ .03

اٌظف، ٚاٌزٟ اعفزخذِٙب اٌؼفشة ِٕفز اٌمفذَ ففٟ ػفالط اٌؼذ٠فذ ِفٓ األِفشاع، عفزالؽع أْ شفىً ٘فزٖ األٚساق 

:ٟ٘ 

 اثسٚخ. .أ 

 يُجع خ. .ة 

 اَجٕثٛخ. .ط 
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 :ٌٍغزٚس أشىبي ِخزٍفخ رّٕٛ داتخً اٌزشثخ، اؽذٜ اٌظٛس ا٢ر١خ رّضً اٌغزس اٌّزشبثه .04

  .أ 

  .ة 

  .ط 

ٚػغ ٔجزخ فٟ وأط ِّزٍئ ثبٌّبء، عزالؽع ثؼذ ١ِٛ٠ٓ ٔمض و١ّخ اٌّبء، ٘زا ٠غفبػذن ػٍفٝ اٌزٕجفؤ ثفبْ ػٕذ  .05

 اٌغضء اٌّغؤٚي ػٓ اِزظبص اٌّبء ٘ٛ:

 انعبإ. .أ 

 انٕزقخ. .ة 

 انغرز. .ط 

ٚػؼذ ص٘شح ث١ؼبء ِمطٛػخ ِٓ ؽشف اٌغبق فٟ وأط ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِبء ٍِفْٛ، عفزالؽع ثؼفذ ِفشٚس صالصفخ  .06

 غخ، ٘زا ٠غبػذن ػٍٝ اٌزٕجؤ ثأْ اٌغضء اٌّغؤٚي ػٓ رٍْٛ اٌض٘شح ٘ٛ:أ٠بَ رٍْٛ اٌض٘شح ثٍْٛ اٌظج

 انغرز. .أ 

 انعبإ. .ة 

 انصْسح. .ط 

أٔب ٔجزخ ل٠ٛخ، أعز١مع ثبوشا  ِغ أشؼخ اٌشّظ، فأعزّذ ِٕٙب ؽبلزٟ، ٚأعزٕشفك اٌٙفٛاء، ٚثّغفبػذح عفزٚسٞ  .07

 أْ ٘زٖ إٌجزخ:أِزض اٌّبء ِٓ اٌزشثخ، ٚأٔمٍٗ اٌٝ األٚساق ثٛعبؽخ عبلٟ، ٘زا ٠غبػذن ػٍٝ اٌزٕجؤ ث

 رظُع غرا ْب ثُفعٓب. .أ 

 رؾظم  هّٛ عبْصا . .ة 

 ال رؾزبط نهغرا . .ط 

 رظٕف عزٚس ٔجبد )اٌفغً، اٌشّٕذس، اٌٍفذ( ػٍٝ أٔٙب عزٚس: .08

 يزشبثكخ. .أ 

 ياسٔؽٛخ. .ة 

 كسٔٚخ. .ط 
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 ( ػٍٝ أٔٙب ع١مبْ: ،  رظٕف اٌغ١مبْ فٟ اٌظٛس اٌزب١ٌخ ) .09

 يزعهقخ. .أ 

 قبئًخ. .ة 

 شاؽفخ. .ط 

صساػخ ثزٚس اٌشؼ١ش فٟ ٚػبء ٠ؾزٛٞ ػٍفٝ رفشاة سؽفت، صفُ ِشالجفخ ٔجزفخ ؽٍت ِؼٍُ اٌظف اٌضبٌش ِٓ ؽٍجزٗ  .21

 اٌشؼ١ش، ٚل١بط ؽٛي إٌجزخ ثبعزّشاس، فإٔه رالؽع:

 شٚبدح ؽٕل انُجزخ. .أ 

 َقض ؽٕل انُجزخ. .ة 

  دو ًَٕ انجرٔز. .ط 


