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 قال عش ٔجم:

 يٌد ًِ َ َغُِيٌّ َد ٌَّ َّللاَّ َيٍ َكفََز فَِإ َٔ  ِّ ا يَْشُكُز ِنَُْفِس ًَ َيٍ يَْشُكْز فَِإََّ َٔ 

 21سٕرج يٕسف اآليح: 

  ذىانل عهل ف هّ ّٔيُّ عهيُا هٌ ْداَا ٔهعاَُا تانىشو هللاَشكز  

 ٔانقٕج ٔاإلرادج ٔانصثّز عهل إَجاس ْذا انىًم انًرٕاضع ٔانّصالج ٔانسالو 

 عهل يٍ تىث ردًح نهىانًيٍ ْٔدايح نه انيٍ

 : ٔعًال تقٕنّ ملسو هيلع هللا ىلص

 يٍ نى يشكز انُاص نى يشكز هللا. 
 )صذيخ يسهى(                             

 تفضم هللا ٔعَّٕ تعانى خشج ْزا انعًم انًتٕاضع نهُٕس فانحًذ هلل عهى فضهّ

انجضٌم إنى انًششف ٔانًٕجّ ٔانذكتٕس انكشٌى ٔانعشفاٌ تقذو تانشكشَٔ  

"طشاد تٕفٍق"   

ٌتٕاٌ ٔانزي نى  انطشٌقعهى صثشِ يعُا طٍهح ْزا انثحث فكاٌ خٍش دنٍم ٔيُثش نُا فً ْزا 

تتقذٌى تٕجٍٓاتّ انقًٍح ٔإسشاداتّ َٔصائحّ انٓايح فٕجُٓا حٍٍ انخطأ ٔ شجعُا حٍٍ 

 انصٕاب، فكاٌ َعى انًششف.

انتى قاو تٓا يٍ أجهُا. عهى كم يجٕٓداتّ،خانذ تعٕػاألعتار  إنى تقذو تانشكشانجضٌمكًا َ  

أٔيٍ تعٍذ يٍ أْم ٔإخٕاٌ ٔصيالء، عاعذَا يٍ قشٌة يٍ كًا ال َُغى أٌ َشكش كم 

.يعٓذ عهٕو ٔتقٍُاخ انُشاطاخ انثذٍَح ٔانشٌاضٍحٔخاصح أعاتزج   

 ٔإٌ كُا عاجضٌٍ عٍ شكش انجًٍع فعُذ هللا خٍش انجضاء ٔأٔفشِ.

 دياذُاهنى،يغطيٓاهيم،

 يذققٓاعًم،َٓايرٓاهجم،  

 .تًاعًم جشاء ايزئ ٔنكم
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جُاح انذل يٍ انزدًح ٔقم رب اردًًٓا كًا رتياَي ٔاخفض نًٓا قال هللا ذىانل:

 (42عٕسج اإلعشاء اٌَح).صغيزا

 هٔفق ٔتدعٕاذًٓااْردي  تُصائذٓايٍ  إنل يا يًهكٌٕ دٌٔ يقاتم هعطاَيكم يٍ  إنل

في  ِجٓد هقصليٍ تذل  إنليٍ عهًاَي يىاَي انصثزٔانًثاتزج ٔدة انىًم  إنلٔاَجخ، 

 ذزتيح. هدسٍ يرذزتي

 أعطتُاانتً  إنىَٕس انحٍاج ٔتٓجتٓا،  إنىانعظًٍح فً انعطاء،  إنىعٍذج انُغاء،  إنى

 أسٔاحُا نتثقىسٔحٓا 

 في اندَيا دفظٓا هللا تىيُّ انري الذُاو هو هغهل إنل

انزي ضحى  إنىَٕس انحٍاج ٔتٓجتٓا  إنىيٍ كاٌ عظًٍا فً انعطاء،  إنى،اإلتاءخٍش  إنى

 .ٔاإلٌثاسيعهًً ٔسائذي فً انجذٌح ٔاالنتضاو  إنىيٍ اجهً تانغانً ٔانُفٍظ 

 .ال ذُاودفظّ هللا في كم ٔقد تىيُّ انري  دساٌ إنل هتي

 كم يٍ كإَا ٔال صانٕا عُذا نً فً انحٍاج إنى

ٔإعالو إنى  أخٕتً إنً خانى حغاو إنى أصذقائً األعضاء يغعٕد ٔحًٍذ تهعثاطٔانى 

 .زاٌ صثشا يعً طٕال يذج اإلَجاص ٌٕعف ٔعثذ انحقهفً انثحث ان صيٍالي

أسخبذخً فً اهطور اإلتخدائً فركبًٌ اهرتح اهخً نبً ههب اهفضل فً خغٌر يصبر  ىإه
 حٌبخً

نبً هه هوجٌب اهذي وأسخبذ يبدث اهخنٌ بذي فً اهطور اهذبٌوي فركبًٌ يوسىأسخ ىإه
 هذا اهينبً واهفضل فً تٌبء صخصٌخً إهىاهفضل اهنتٌر فً وصوهً 

اهذي نبً تيذبتج أة  أسخبذ يبدث اهرٌبضٌبح أسخبذي فً اهطور اهذبٌوي توعالى اهلل ىإه
 .حلٌلً هٌب

 حفظه اهلل .أسخبذي يعوى اهلرآً حيالوي عيبر  ىإه
 اهوسبً.و إهى نل يً هى ٌذنرهى اهلوة
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يٍ انزدًح ٔقم رب اردًًٓا كًا رتياَي ٔاخفض نًٓا جُاح انذل :قال هللا ذىانل

 (42عٕسج اإلعشاء اٌَح).صغيزا

إنل كم يٍ هعطاَي يا يًهكٌٕ دٌٔ يقاتم إنل يٍ تُصائذٓا اْردي ٔتدعٕاذًٓا هٔفق 

في  ِٔاَجخ، إنل يٍ عهًاَي يىاَي انصثز ٔانًثاتزج ٔدة انىًم إنل يٍ تذل هقصل جٓد

 هدسٍ ذزتيح. يذزتي

انعظًٍح فً انعطاء، إنى َٕسانحٍاج ٔتٓجتٓا، إنى انتً  إنى عٍذج انُغاء، إنى

 أعطتُا سٔحٓا نتثقى أسٔاحُا

 إنل هغهل هو في اندَيا دفظٓا هللا تىيُّ انري ال ذُاو

إنى خٍش اإلتاء،إنى يٍ كاٌ عظًٍا فً انعطاء، إنى َٕس انحٍاج ٔتٓجتٓا إنى انزي ضحى 

 .جذٌح ٔاالنتضاو ٔاإلٌثاسيٍ اجهً تانغانً ٔانُفٍظ إنى يعهًً ٔسائذي فً ان

 دفظّ هللا في كم ٔقد تىيُّ انري ال ذُاو. عثد اانكزيى إنل هتي

 إنى كم يٍ كإَا ٔال صانٕا عُذا نً فً انحٍاج

نيب أخلدى تجزٌل اهصنرهودنخور توغرتً يحيد واهذي هى ٌتخل عوً تأي يً ٌصبئحه 
 اهلٌيج سواء فً اهحٌبث اهٌويٌج واهجبيعٌج.

 تجزٌل اهصنر هألسخبذ اهلدٌر ٌبصر توغرتً .ونذاهم أخلدى 
 واهً نل األصدكبء كبرةاألو  هلونل األ ؛نل اإلخوث واألخواح ىوإه

نل اهذٌـً يحيد وعتد اهحق وإهى  :فً اهتحد عوى صترههيب وخفهيهيب زيٌوًوإهى 
 هـى ٌذنـرهى اهوسـبً وٌذنـرهى اهلـوـة.
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يٍ انزدًح ٔقم رب اردًًٓا كًا رتياَي ٔاخفض نًٓا جُاح انذل قال هللا ذىانل:

 (42عٕسج اإلعشاء اٌَح).صغيزا
ا اْردي ٔتدعٕاذًٓا هٔفق ًإنل كم يٍ هعطاَي يا يًهكٌٕ دٌٔ يقاتم إنل يٍ تُصائذٓ

في  ِٔاَجخ، إنل يٍ عهًاَي يىاَي انصثز ٔانًثاتزج ٔدة انىًم إنل يٍ تذل هقصل جٓد

 هدسٍ ذزتيح. يذزتي

إنى انعظًٍح فً انعطاء، إنى َٕس انحٍاج ٔتٓجتٓا، إنى انتً إنى عٍذج انُغاء، 

 أعطتُا سٔحٓا نتثقى أسٔاحُا
 في اندَيا دفظٓا هللا تىيُّ انري ال ذُاو ي إنل هغهل هي

إنى خٍش اإلتاء،إنى يٍ كاٌ عظًٍا فً انعطاء، إنى َٕس انحٍاج ٔتٓجتٓا إنى انزي ضحى 

 .فً انجذٌح ٔاالنتضاو ٔاإلٌثاس يٍ اجهً تانغانً ٔانُفٍظ إنى يعهًً ٔسائذي

 ٔاسكُّ فسيذا جُاَّهللا  ردًّدًيد انغاني إنل هتي

 إنى كم يٍ كإَا ٔال صانٕا عُذا نً فً انحٍاج 

واهذي هى ٌتخل عوً تأي يً ٌصبئحه اهلٌيج  طراد خوفٌقنيب أخلدى تجزٌل اهصنرهودنخور 
 سواء فً اهحٌبث اهٌويٌج واهجبيعٌج.

 . بهدختعوش ونذاهم أخلدى تجزٌل اهصنر هألسخبذ اهلدٌر 
 وخبصج زيالئً نل األصدكبء واهى كبرةاألو  هلونل األ ؛اخً عتد اهلبدر وإهى

نل اهذٌـً هـى ٌذنـرهى وإهى  يحيد وٌوسف :فً اهتحد عوى صترههيب وخفهيهيب
 اهوسـبً وٌذنـرهى اهلـوـة.

 تجايىح انثٕيزج.طاخ انثدَيح ٔانزياضح ايىٓد عهٕو ٔذقُياخ انُش إنل كم هساذذج ٔطهثح

 ٔانل كم يٍ ساْى في ْذا انثذث يٍ قزية أ يٍ تىيد .
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 اهضفضج اهيوظوػ
 أ شنر وخلدٌر. -
 د-ح-ة إهداء. -
 ش-ر اهتضد. يوخص -
 د-ط كبئيج اهسداول. -
 ر-ذ كبئيج األشنبل. -
 س-ز يوخص اهتضد. -
 ص يلديج.  -

 يدخل ؽبى: اهخؾرٌف تبهتضد
 20 اإلشنبهٌج. -1
 23 اهفرظٌبح. -0
 24 أشتبة اخخٌبر اهيوظوػ. -3
 24 أهيٌج اهتضد. -4
 24 د.أهداف اهتض -5
 25 .اهدراشبح اهيرختعج تبهتضد -6
 09 .خضدٌد اهيفبهٌى واهيضعوضبح-7

 األٌشعج اهالضفٌج: اهفضل األول
 13 .خيهٌد -

 13 خؾرٌف اهٌشبع. -1
 13 خؾرٌف اهٌشبع اهتدًٌ اهرٌبظً. .- 0
 13 .خؾرٌف األٌشعج اهالضفٌج -3
 14  .اٌواػ االٌشعج اهالضفٌج - 4
 14 . ً اهالضفً اهداخوًاهٌشبع اهرٌبظ -4-1
 14  .اٌواػ اهٌشبع اهرٌبظً اهالضفً اهداخوً  -4-1-1
 15  .اهيٌج اهٌشبع اهالضفً اهداخوً -4-1-0
 16 .اهٌشبع اهالضفً اهخبرسً-4-0

 حمتوى البحث
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 17  .اهرٌبظً اهخبرسً اهيٌج اهٌشبع  -4-0-1
 17 .اشس اؽداد وخٌغٌى اهٌشبع اهرٌبظً اهالضفً اهخبرسً-4-0-0
 18  .ييٌزاح اهٌشبع اهرٌبظً اهالضفً اهخبرسً -4-0-3
 19 .دوافؼ ييبرشج االٌشعج اهالضفٌج   -5
 19 اهدوافؼ اهيتبشرث -5-1
 19 .دوافؼ غٌر يتبشرث  -5-0
 02 .أهداف ييبرشج اهرٌبظٌج اهيدرشٌج اهالضفٌج-5-3
 02 .اهسبٌة اهخرتوي اهخؾوٌيً-5-3-1
 02 .اهسبٌة اهٌفشً-5-3-0
 02 .اهسبٌة اهتدًٌ اهضضً -5-3-3
 01 .اهسبٌة اإلسخيبؽً -5-3-4
 00 .خالضج-
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 اهذبًٌ :اهشوونبح اهؾدواٌٌج اهفضل
 04 خيهٌد. -

 05 .خؾرٌف اهشووم اهؾدواًٌ-1
 25 .يفهوى اهؾدواً فً اهرٌبظج-0
 26 .  أٌواػ اهؾدواً اهرٌبظً-0-1
 06 . اهؾدائً اهؾدواً-0-1-1
 06 . اهؾدواً اهوشٌوً-0-1-0
 06 . اهشووم اهؾدواًٌ اهسبزى-0-1-3
 07 .أٌواػ اهشووم اهؾدواًٌ -3
 07 .اهؾدواً اهوفغً  -3-1
 07 .اهؾدواً اهسشدي-3-0
 07 .اهؾدواً اهريزي-3-3
 08 .اهؾدواً اهيشختدل -3-4
 28 . اهؾدواً اهيتبشر-3-5
 28 .اهؾدواً غٌر اهيتبشر -3-6
 28 .ووم اهؾدواًٌاهؾوايل اهيؤدٌج هغهور اهش -4
 09 .اهؾوايل اهخبضج تبهفرد 4-1
 09 .اإلضتبع-4-1-1
 09 .اهخؾضة -4-1-0
 09 .اهخؾرط هيشبهد اهؾٌف-4-1-3
 09 .اهؾوايل اإلسخيبؽٌج -4-0
 09 .اهخدفئج األشرٌج4-0-1
 32 اهخشبيص يؼ اهؾدواً 4-0-0
 32 .ٌظرٌبح اهشووم اهؾدواًٌ -5

 32 .ٌظرٌج اإلضتبع5-1
 31 .ٌظرٌج اهخٌفٌس)خفرٌغ اإلٌفؾبالح اهينتوخج( -5-0
 31 .ٌظرٌج اهخؾوى اإلسخيبؽً -5-3
 31 . اهٌظرٌج اهتٌوهوسٌج-5-4
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 33 .خالضج-
 ااهذبهد :اهيراهلج اهفضل

 35 خيهٌد. -
 36 .خؾرٌف اهيراهلج-1
 36 .اهخؾرٌف اهوغوي-1-1
 36 .  اهخؾرٌف اإلضعالضً-1-0
 36 . أٌيبع اهيراهلج-0
 36 اهيراهلج اهيخنٌفج.--0-1
 36 .هيراهلج اهسبئؾج-0-0
 37 .اهيراهلج اإلٌشضبتٌج  -0-3
 37 .اهيراهلج اهؾدواٌٌج اهيخيردث -0-4
 37 .خضبئص يراضل اهيراهلج--3
 37 هيرضوج اهيتنرثا-3-1
 37 . اهيرضوج اهوشعى-3-0
 37 .اهيرضوج اهيخأخرث -3-3
 38 .هلجخضبئص وييٌزاح يرضوج اهيرا -4
 38 .هٌيواهفٌزٌووسً-4-1
 38 .اهٌيواهضرنً -4-0
 39 .اهٌيو اإلسخيبؽً-4-3
 39 .اهٌيو اهؾلوً-4-4
 42 .اهٌيو اهوسداًٌ-4-5
 42 هٌيو اهسشيًا-4-6
 42 .اهٌيو اهٌفشً واإلٌفؾبهً-4-7
 41 .ضبسٌبح اهيراهق -5
 41 .اهضبسج إهى اهينبٌج -5-1
 41 .ل واإلؽخيبد ؽوى اهٌفساهضبسج إهى اإلشخلال -5-0
 41 . اهضبسج إهى اهضة واهضٌبً-5-3
 40 اهضبسج إهى اهعيئٌٌٌج واأليبً-5-4



 

 
 

 ذ

 40  .اهضبسج اهسشدٌج واهٌفشٌج واإلسخيبؽٌج-5-5
 40  اهضبسبح اهسشدٌج5-5-1
 40 اهضبسج اهٌفشٌج5-5-0
 43 اهخبخيج-

 اهسبٌة اهخعتٌلً
 اءاخه اهيٌداٌٌجاهفضل اهراتؼ: يٌهسٌج اهتضد وإسر

 46 خيهٌد. -
 46 اهدراشج االشخعالؽٌج. -1
 46 .  اهيختؼ اهيٌهز -0
 46 يخغٌراح اهتضد. -3
 46 اهيخغٌر اهيشخلل. -3-1
 46 اهيخغٌر اهخبتؼ. -3-0
 47 .اهتضد يسخيؼ -4
 47 .اهتضد ؽٌٌـج -5

 47 .اهؾٌٌج األوه1-5ً-
 47  .اهؾٌٌج اهذبٌٌج -5-0
 48 .وزٌؼ أفراد ؽٌٌج اهتضدسدول ٌيذل خ -6
 49 .األدواح اهيشخؾيوج فً اهتضد -7
 49 .اإلشختٌبً -7-1
 49 .أشنبل اإلشختٌبً 7-1-1
 49 .أشووة خوزٌؼ اإلشختٌبً -8
 52 .األشس اهؾويٌج هألداث-9

 52 اإلشخٌخبر اإلضضبئً-12
 53  إسرائبح اهخعتٌق اهيٌداًٌ-11

 53 ضدود اهدراشج12-
 54 خالضج-

 اهفضل اهخبيس: ؽرط وخضوٌل اهٌخبئز.
 56 خيهٌد.-
 57 .ؽرط وخضوٌل اهٌخبئز -1
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 57 .اهخبضج تبهخاليٌذؽرط وخضوٌل اهٌخبئز 1-1
 70 . ؽرط وخضوٌل ٌخبئز اإلشختٌبً اهخبضج تبألشبخذث -1-0
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ملخــصالبحـث

 إٌؾنبس االٌشعج اهالضفٖج ؽوٓ اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ اهفئج اهؾيرٖج :ؽٌّاً اهدراشج
  .شٌج(11-18)

 : أُداف اهدراشج
 :اهِدف اهرئٖشٕ -أ

اهخلوٖل يً اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج هدْ خاليٖذ اهعّر  ٕاألٌشعج اهالضفٖج فإٌؾنبس  ُّ خشوٖع اهظّء ؽوٕ -
 .اهذبٌّٔ

 األُداف اهسزئٖج: -ة
  ج فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف اهوفغٕ هدْ خاليٖذ اهعوّر  اهالضفٖ جاهرٖبظٖ جٌشعاأل اهخؾرف ؽوٓ يشبُيج

 اهذبٌّٔ
  يً اهؾٌف اهسشدٔ هدْ خاليٖذ اهعّر اهخؾرف ؽوٓ يشبُيج  األٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل

 اهذبٌّٔ.
      اهخؾرف ؽوٓ يشبُيج  األٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهغظوة هودْ خاليٖوذ اهعوّر

 اهذبٌّٔ.
 :يشنالح اهدراشج  

-11خٌؾنس األٌشعج اهالضفٖج ؽوٓ اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ اهفئج اهؾيرٖج)ُل  -
18) 
 :اهدراشجفرظٖبح 

 : اهفرظٖج اهؾبيج
 ٌّٔاألٌشعج اهالضفٖج خٌؾنس ؽوٓ اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج هدْ خاليٖذ اهعّر اهذب 

  اهفرظٖبح اهسزئٖج:
 ٌّٔخشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف اهوفغٕ هدْ خاليٖذ اهعّر اهذب. 
 ْاهعّر اهذبٌّٔخاليٖذ  خشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف اهسشدٔ هد. 
 ْخاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ خشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهغظة هد. 

 :اهدراشج اهيٖداٌٖجإسراءاح 
 . األشبخذث ّاهخاليٖذشيوح ّكضدٖج  تعرٖلج ؽشّائٖج خى اخخٖبر ؽٌٖج تحذٌب : اهؾٌٖج

 . 2017/ 2016( هويّشى اهسبيؾٕ:أفرٖلدايح دراشخٌب شِرا نبيال) اهيسبل اهزيٌٕ:
 .ّالٖج اهتّٖرث  ذبٌّٖبحتؾط أسرٖح دراشخٌب ؽوٓ يشخّْ اهيسبل اهينبٌٕ: 

 اهيٌِز اهيشخخدى فٕ تحذٌب ُّ اهيٌِز اهّضفٕ.: اهيٌِز اهيختؼ
                  اهيؾوّيبح .اهحلبئق ّاهتٖبٌبح ّسيؼ أداث يً أدّاح  ُّاالشختٖبً ّاألدّاح اهيشخؾيوج فٕ اهدراشج :  

 :اهيخّضل إهِٖباهٌخبئز 
  ٌّٔهألٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج دّر فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف اهوفغٕ هدْ خاليٖذ اهعّر اهذب 
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 ٌّٔهألٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج دّر فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف اهسشدٔ هدْ خاليٖذ اهعّر اهذب 
 ٌّٔهألٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج دّر فٕ اهخلوٖل يً اهغظة هدْ خاليٖذ اهعّر اهذب 
 هخّضٖبح ّاإلكخراحبح:ا

       ّ إؽعبء األّهّٖج هألٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج يً خالل خوّفٖر غورّف اهٌسوبش هويراُوق خرتّٖوب
 رٖبظٖب،ّذهم ٖنًّ تخشِٖل إٌظيبى اهخاليٖذ إهٕ اهٌّادٔ اهرٖبظٖج.

  اهيراُلوج  خّفٖر اهسّ اهيالئى هوخويٖذ داخل ّخبرر اهيؤششج اهخرتّٖج،حخٕ ٖشخعٖؼ أً ٖخنٖف يؼ يرحوج
 .ظتع اهشوّم اهؾدّإٌ ٓدًّ حدّد أزيبح ُّذا يبٖشؾدٍ ؽو

 ّٔإؽداد ترايز  خخص األٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج يً عرف يخخضًٖ فٕ اهيٖداً اهرٖبظٕ اهخرت. 

     اإلؽخيبد ؽوٕ يتبدا ؽويٖج فٕ إؽداد ُذٍ اهترايز ّذهم ٖنًّ تيراؽبح يراحل ٌيّ اهفورد يوؼ نول
 اهخغٖراح اهخٕ خحدد هَ.

   اإلُخيبى ّاهخشسٖؼ يً عرف اهسيٖؼ شّاء يً داخل اهيؤششبح اهخرتّٖج أّ يً خبرسِب ّذهم تئؽوداد
ترايز  خبضج تبألٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج ّرضد ُداٖب ّسّائز خشسٖؾٖج يً أسول سؾول اهيراُوق    

 ٖدرم أُيٖج اهيٌبفشج اهشرٖفج ّاهخحوٕ تبهيتبدا اهشبيٖج.

 ٖشخعٖؼ أً ٖخنٖف يؼ يرحوج اهيراُلوج   ٓحخ ّخبرر اهيؤششج اهخرتّٖج خّفٖر اهسّ اهيالئى هخويٖذ داخل
 .ظتع شوّنَ اهؾدّإٌ أذٌبء اهحضص اهخؾوٖيٖج ٓدًّ حدّد أزيبح ،ُّذا يبٖشبؽدٍ ؽو

 يلراعٕ فٕ اهخؾبيل يوؼ اهخاليٖوذ   ٖإؽخيبد اهعرق اهحّٖٖج اهٌشٖعج أذٌبء اهخدرٖس ّإشخؾيبل األشوّة اهد
 خعوتبح نل يرحوج يً اهؾيرحشة اهشً اهسٌس.داخل اهحضج ّيحبّهج فِى ي

   دؽى ييبرشج األٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج شّاء يً اهّاهدًٖ أّ يً اهيشؤّهًٖ ّذهم يً أسل خوق ٌوّػ
 اهخاليٖذ هخفبدٔ غِّر اهشوّم اهؾدّإٌ. ْيً اهحيبس ّاهدافؾٖج هد
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 :يلديــــج
ّفٕ  ،اهخاليٖذ خولِٖب ظّال يشّارُى اهدراشٕ ٓؼو ّسة ،إً يبدث اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبطٖج يبدث أشبشٖج    

هذهم فِٕ  ،ْاألخر اهيّاد ٕتبكخنيل  ،فِٕ خشنل يػ تبكٕ اهيّاد شوشوج يخراتظج ،يخخوف اهيراضل اهخؽوٖيٖج
 خوؽة دّريِى ّفؽبل فٕ خضلٖق األُداف اهخؽوٖيٖج.

ّذهم يً أسل اهّصّل إهٓ األُداف اهشبيٖج ّاهيشظرث ،إً يبدث اهخرتٖج اهتدٌٖج فٕ ضبسج يبشج إهٓ اهخأظٖر   
يـً اهٌبضٖـج    ،ّيً تًٖ األُداف اهيشظرث خركٖج اهشـتبة  ،ّالٖخى ذهم إال تّسّد ترٌبيز يٌعى ،اهيبدث هِذٍ

ؼوٓ صـضخِى   جعتبهيضبفّذاهم  ،ّخِٖأخِى تدٌٖب ،هويّاظً اهخيبشم اهفنرٔ ّخدؼٖى كٖى ،ّاإلسخيبؼٖج ،اهذلبفٖج
 ،ّاهيغـبيرث  ،نٌَّ ٖضخبر هإلذـبرث  ،فٕ فخرث ضٖبخَ ،صضج اهظفل اهيراُق ٓج ؼوعّاهيضبف ،ّاهؽلوٖج ،اهتدٌٖج

ُّذا يبٖخّفر  ،ؼً ظرٖق اهٌشبظ اهرٖبطٕ ُبدف هٓى ذهم إّال ٖخ ّاإلٌخيبء ّيسبل هخٌفٖس ظبكخَ ضتب هٌشبظ،
 ،ّاهِّائٖـبح اهيلؽـرث   ،ؼبيـج  تصفج هّسٖبّّيػ اإلٌخشبراهرُٖة هوخنٌ ،فٕ ضصج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبطٖج

ّيخبتؽج  ،ّاألٌخرٌٖح ،اهشبشبح ٓؼو ّشٖظرث أفالى اهؽٌف ،اهيخؽددث ّيّاكػ اهخّاصل اإلسخيبؼٕ ،ّاألٌخرٌٖح
ذا يبخوف ؼدث أيـّر شـّاء   ُّ ،هويشبُد اهيخبتؽج ّيضبّهج اهخلوٖد األؼيٓ ،ّاهيراُلًٖ هِب ،شرٖضج األظفبل

ً  نل ،ّنذرث اهفراؾ ،ّؼدى خّفر ّشبئل اهخرفَٖ ، ّإشخؽيبل اهؽٌف يً أسل ذهم ،ضة اإلٌخلبى يذلٌفشٖج   يـ
 اهخظٖرث. عبُرثهفٕ خٌبيٕ ُذٍ ا ذٍ األيّر شبُيح تظرٖلج أّ تـأخرُْ

 ،اهذٔ أصتص ٖؽرف ؼدث يشـبنل ّخٌبكطـبح   ،أُى إفرازاح ّاكؽٌب اإلسخيبؼٕ خشنل ُذٍ اهعبُرث إضدْ   
إهٓ درسج تبخح اهؽيوٖـج اهخرتّٖـج    ،شرضٖج اهخاليٖذ فٕ اهيدرشج اهؽالكبح تًٖ ٓؼو ّأصتص ُّاهشيج اهغبهتج

ننل هِذا خطؽح ُذٍ اهعبُرث تنذٖر يً ّاهيسخيػ  ،ّاألشرث ،يؤششجهشّاء خؽوق األيرتدّرا ،يّطػ خشبئل
ّؼوَٖ ٌضبّل يً خـالل   ،ضّل يؽرفج أشتبة ُذٍ اهعبُرث ،ّاهٌفشبًٌٖ ،اهدراشبح يً ظرف ؼويبء اإلسخيبغ

خضبّل يً خـالل اهٌشـبظ    ،ُذا اهتضد اهنشف ؼً دّرأُيٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبطٖج نضصج خرتّٖج ُبدفج
 ،اهذٔ أصتص عبُرث خظٖرث خؽصف تبهيدرشج ؼبيـج  ،ّم اهؽدّإٌاهخخفٖف يً اهشو اهرٖبطٕ اهالصفٕ فٕ

 فليٌب تظرش اهخشبئل اهخبهٕ : ،ّاهيدرشج اهسزائرٖج خبصج

  ّٔ.ٌخاليٖذ اهظّر اهذب ْاهخلوٖل يً اهشوّم اهؽدّإٌ هدفٕ  إٌؽنبس اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ْيبيد

صفٖج ؼوٓ اهشوّنبح دراشج إٌؽنبس األٌشظج اهالّكد نبً اهِدف اهرئشٕ يً اهلٖبى تِذٍ اهدراشج، ُّ    
ييبرشج اهٌشبظ  فٕ يؽرفج اهؽالكج تًٖ ،خاليٖذ اهظّر اهذبٌّٔ، ّكد خسوح أُيٖج ُذا اهتضد اهؽدّاٌٖج هدْ

 صفٕ، ّكوج اهؽدّاً، ّاهؽٌف، هدْ ظالة اهظّر اهذبٌّٔ.اهتدٌٕ اهرٖبطٕ اهال

خظركٌب فٕ ُذٍ  ،ّٖضخّٔ ؼوٓ ذالذج فصّل ،ٌة اهٌعرُٔيب اهسب ،كد خظركٌب فٓ تضذٌبُذا إهٓ سبٌتًٖ    
أيب اهسبٌة اهذبٌٕ فِّ اهسبٌة  اهيراُلج، ،اهشوّنبح اهؽدّاٌٖج،األٌشظج اهالصفٖج ،اهفصّل إهٓ نل يً

ّاهّشبئل اهيشخؽيوج فَٖ خالل  ،يٌِسٖج اهتضد ،ٖضخّٔ ؼوٓ فصوًٖ خظركٌب فِٖيب إهٓ ،تضٖد اهخظتٖلٕ
 . ل ّؼرض اهٌخبئز ّاهيٌبكشج اهؽبيجاهدراشج،أيب اهفصل اٗخر فخصصٌبٍ إهٓ خضوٖ
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 تإللٚثٛ٪د  -1
 ،٥ ٠لأخ ٩ٔ لر٧ تٛٞضثالذ ،٪َر٘ؽ أٟ نعد ٥ٗ٥ختٛٞضرَٞثذ ٥تٛل٥َج ر٘ثف حٞؽ٦ ر٥ٔؿنعد ٥ٗ٥خ أٔؿتؽ١   

ؿتلؽ ٛق٥ٜٙ ٥ٍالٗثذ ٥ر٥ض٪٢ ، إال حرؿح٪د لؽ٪ؽخ ،٥ت٥٘ٛخ تٛٞر٥تـ٪د ،ت٠ٛلأخ تٛنعد رر٥ٔؿ٤ٛؾ١ أ٥ٟال٪ٟٞٚ 
 ٔسحذ تٛٞقر٘٪ٝ ٥ر٥٘ٝ ت٥َٞٛش. ،ت٠ٛثلةد

٥تالضرٞثٍ٪د ٛٞث ٤ٛث ٟٞ ، رَٜج تٛٞؽؿقد تٛسث٥٠٪د ؽ٥ؿت أقثق٪ث ٩ٔ ر٥ٚ٪ٟ ٥رؿح٪د ت٠ٛثلب ٟٞ ت٠ٛثع٪د ت٠ٕٛق٪د   
٥ـتؿخ تٛرؿح٪د  ٥تالضرٞثٍ٪د ع٪ز أٟ تٛحؿ٠ثٞص تٛٞقىؿٟٞ ىؿٓ ،تٛر٥ٚ٪٠٪د ،تٛرؿح٥٪د ،أ٣ؽتٓ رؼؽٝ ٞرىٜحثر٢

٪٤ؽٓ إ٧ٛ تٛٞعثٔيد ٧ٍٜ تٛنعد ر٠ٞ٪د تٛ٘ؽؿتذ ت٠ٕٛق٪د  ،٥تٛؿ٪ثود ٥حثٛر٠ق٪ٖ ٌٞ ٥ـتؿخ تٛلحثج ،ت٥ٛى٠٪د
ٛح٠ثء ٞضرٌٞ ٞرٚثٞل ٟٞ ٚل تٛض٥ت٠ج تٛر٩ ٪ٟٞٚ ح٤ث أٟ  ،٥تٛعؿٚ٪د ٥رعق٪ٟ تَٛالٗثذ تالضرٞثٍ٪د ح٪ٟ تألٔؿتؽ

 1.ؿ٪ـؽ٣ؿ ٥٪رى٥

تٛؾ٨ ، حؿ٠ثٞص عند تٛرؿح٪د تٛحؽ٠٪د ٥تٛؿ٪ثو٪دت٥ٛى٠٪د ٟٞ ح٪ٟ تٛحؿتٞص تٛٞقىؿخ ٟٞ ىؿٓ ٥ـتؿخ تٛرؿح٪د    
ٛٞث ٪ٞؽ١ ٜٛرالٞ٪ؾ ٟٞ ؼالل عند تٛرؿح٪ةد   ،عؽ٦ تٛحؿتٞص تٛؿة٪ق٪د تٛٞؽؿضد ٧ٍٜ ٞقر٦٥ تٛرَٜ٪ٝ تٛسث٨٥٠إ٪َرحؿ

 ،٥تٛر٩ ٤ٛث ؽ٥ؿٚح٪ؿ ٩ٔ ٍٜٞ٪د تٛر٥تٔةٖ تَٛوة٩ٜ تَٛنةح٩   ،٥ؼحؿتذ عؿٚ٪د ، تٛحؽ٠٪د تٛؿ٪ثو٪د ٟٞ ٤ٞثؿتذ
٣٥ؾت ٟٞ ت٠ٛثع٪د تٛح٪٥ٛ٥ض٪د أٞث ٟٞ ت٠ٛثع٪د تٛرؿح٥٪ةد ٔئ٠ة٢ ٪٥ضةؽ    ،تٛضقٝ ٥ر٠ٞ٪د تٛر٠ق٪ٖ ح٪ٟ ٞؼرٜٓ أض٤ـخ

ع٪ةز أ٤٠ةٝ   ،ٔئ٢٠ ٪عةؽز ح٪ة٤٠ٝ رٕثٍل  ،تعؽخ ؼالل عند تٛرؿح٪د تٛحؽ٠٪د ٥تٛؿ٪ثو٪د ٥تٛرالٞ٪ؾ ٩ٔ ٞض٥ٍٞد 
ٞةث ٞةٟ ت٠ٛثع٪ةد    أ،ٞةٌ تٛـٞالء  ٥تٗرقثٝ تٛن٥َحثذ ،٥تٛل٥َؿحثٛنؽتٗد ،٪ٚرقح٥ٟ تٛنٕثذ تٛؼٜ٘٪د ٚثٛىثٍد

إٟ ٪ر٥٠ٟٚٞ ٞةٟ ؼةالل    ،تالضرٞثٍ٪د ٔئٟ تٛرؿح٪د تٛؿ٪ثو٪د رَٜج ؽ٥ؿت ٚح٪ؿت ٩ٔ تٛر٠لةد تالضرٞثٍ٪د ٜٛرالٞ٪ؾ
ضٞثٍ٪ةد  ٥ٚ٪ٕ٪د ترؼةثؾ تٛ٘ةؿتؿتذ تٛ   ،٥تالعرؿتٝ ،عند تٛرؿح٪د تٛحؽ٠٪د ٥تٛؿ٪ثو٪د ٟٞ ٚقج ٍالٗثذ تإلؼ٥خ

 ٥.2تٕٛؿؽ٪د

٥ت٤ٛؽٓ تألقثق٩ ٤٠ٞث إرثعد تٕٛؿند ٜٛرالٞ٪ؾ  ،٠لثىث رؿح٥٪ث ؼثؿش قثٍثذ تٛؽ٥تٝ٪َرحؿ ت٠ٛلثى تٛالن٩ٕ    
ٛٞث ٚث٠ذ قثٍد ؽؿف تٛرؿح٪د تٛحؽ٠٪د  ،٥رعق٪ٟ ٞقر٥ت٣ٝ ،٨٥ٕٝ٤ تٛٞقر٦٥ تٛوَ٪ٓ ٟٞ رؽتؿٙ ٥وَؾٟٞ 

أقثق٪د إٚرقثج ٤ٞثؿتذ أ٥ٛ٪د ٥ ،تٛؽؿف أ٣ؽتٓ ٣ؾت ٛرع٘٪ٖ ،أقح٥ٍ٪ث (قثٍثذ02)ّ٪ؿٚثٔ٪د  ٥تٛؿ٪ثو٪د
حثٍرحثؿ١ ٟٞ أٔول  ،ٚثٟ ت٠ٛلثى تٛالن٩ٕ ؽ٥ؿ١ تٛحثؿـ ٩ٔ رْى٪د ٣ؾت ت٠ٛ٘م ،ؿقر٤ث ٞٞثؿقد َٔثٛدٞٞث
 3ثؽ٪ٟ تٛر٩ ٪ٟٞٚ أٟ ٪ىحٖ ٔ٪٤ث تٛرَٜ٪ٝ ٍٟ ىؿ٪ٖ تٛٞٞثؿقد.٪تٛٞ

                                                             
1

 .26ص  -.6003 ،القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع -.المراهقة -أحمد حبيب.  
2

 .62ص  -.2990،القاهرة:دارالفكرالعربي -.أسس بناء التربية الرياضية والبدنية -.دمحم الحماحمي وأمين أنور الخولي  
3

 .263ص  -.2990،الكويت دار الكتاب: ، -.التنظيم و اإلدارة في التربية الرياضية -السيد حسن شلتوت.  
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٥ٟٞ ح٪ٟ تأل٥ٞؿتٛر٩ ـتؽذ  ،ث٣ؿخ تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠يإؾ رحؿـ ٔ٪٤ث  ،رَؽ تٛٞؿت٣٘د ٟٞ أ٣ٝ تٛٞؿتعل تَٛٞؿ٪د   
 إٗرنثؽ٪د ،ؿ٥ٓ إضرٞثٍ٪ديؿ٥ٓ تٛٞع٪ىد حثٕٛؿؽ ٟٞ ي٩٣ ضل تٛ ،تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ ٠ٍؽ تٛٞؿت٣٘٪٥ٟت٠َٛٓ 

 ،ٌ تٛر٩ لْٜذ ت٣رٞثٝ ٍٜٞثء ت٠ٕٛف٪٪َرحؿتٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ ٟٞ ح٪ٟ ت٥ٞٛتو ٥ّ٪ؿ٣ث إؾ ،رأس٪ؿ ٥قثةل تإلٍالٝ،
٥ٗؽ ،ٞؼرٜٓ تٛٞؿتعل تَٛٞؿ٪دع٪ز ٪َرحؿ ق٥ٜٚث لثةَث ٩ٔ ،٥٣٥ٗؽ٪ٝ تإل٠قثٟ ٧ٍٜ ٣ؾ١ تألؿه  ،٥تالضرٞثً

٥ٟٞ ح٪ٟ تٛٞؿتعل تٛر٩ ٥ضؽ تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ ٠ٕٛق٢ ،تٛحع٥ز ٠يؿت ال٠رلثؿ١ تٕٛٞـً أؼؾ ٗقىث ٚح٪ؿتٟٞ
٥ٚؾت ٛٞث ررٞ٪ـ ح٢ ٣ؾ١ تٛٞؿعٜد ٟٞ رْ٪ؿتذ  ،٥تال٠ؽٔثً ،حقؿٍد تْٛوج ،ٞر٠ثٔقث ٔ٪٤ث ٞؿعٜد تٛٞؿت٣٘د

 .٧ٜ تٛعثٛد ت٠ٕٛق٪د ٜٛٞؿت٣ٖتٛر٩ حؽ٥ؿ٣ث رؤسؿٍ ،٥تضرٞثٍ٪د ،٠٥ٕق٪د ،ضقٞث٠٪د

ٍ    ،ت٥٘ٛل حأٟ تٛؿ٪ثود تٛٞؽؿق٪د تٛالنٕ٪د٪ٟٞٚ ٟٞ ؼالل ٞث قحٖ ؾٚؿ١   ٤ٛ٧ٜث ؽ٥ؿ٥إقة٤ثٞثذ ٔة٩ تٛرةأس٪ؿ
 :٥٣أؾ٣ث٠ثٔثٛرقثؤل تٛؾ٨ ٪رحثؽل ٩ٔ إؾٟ تٛٚس٪ؿٟٞ ٞ٪ثؽ٪ٟ تٛرالٞ٪ؾ،

 ؟ .َٚف تأل٠لىد تٛالنٕ٪د ٧ٍٜ تٛق٥ٜٚثذ تَٛؽ٥ت٠٪د ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٣٠٨٥٠ل ر 

 ٟٞ ؼالل تٛرقثؤل تَٛثٝ رٕؿٍذ ضٜٞد ٟٞ تألقةٜد تٛضـة٪د ٚث٫ر٩ :

  ؟تٜٕٛي٩ ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠.رقث٣ٝ ٩ٔ تٛرٜ٘٪ل ٟٞ ت٠َٛٓ ٣ل تأل٠لىد تٛالنٕحد 

 ؟ .٣ل تأل٠لىد تٛالنٕ٪د رقث٣ٝ ٩ٔ تٛرٜ٘٪ل ٟٞ ت٠َٛٓ تٛضقؽ٨ ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠ 

  ؟.ج ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠وتٛرٜ٘٪ل ٟٞ ت٣ْٛل تأل٠لىد تٛالنٕ٪د رقث٣ٝ ٩ٔ 

  تٕٛؿو٪ثذ : -2
ع٠ث٣ةث  ٟٞ ؼالل تٛىؿط تٛؾ٨ أ٥ؿؽ٠ث١ ٩ٔ تإللٚثٛ٪د قثح٘د تٛؾٚؿ ٠ٞٗث ح٥وٌ تٕٛؿو٪د تَٛثٞةد تٛرة٩ إٗرؿ     
 رث٩ٛ :ث٩٣ٛ ٚإلضثحد ٞؤٗرد ٛقؤتل تٛحعز ٥ٚ

 تٕٛؿو٪د تَٛثٞد : -2-1
 َٛؽ٥ت٠٪د ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠تأل٠لىد تٛالنٕ٪د ر٠َٚف ٧ٍٜ تٛق٥ٜٚثذ ت. 

 تٕٛؿو٪ثذ تٛضـة٪د : -2-2
  ٓتٜٕٛي٩ ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠.رقث٣ٝ تأل٠لىد تٛالنٕ٪د ٩ٔ تٛرٜ٘٪ل ٟٞ ت٠َٛ 

 تٛضقؽ٨ ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠.تٛرٜ٘٪ل ٟٞ ت٠َٛٓ  رقث٣ٝ تأل٠لىد تٛالنٕ٪د ٩ٔ 

  رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠.ج ٛؽ٦ وتْٛ نٕ٪د ٩ٔ تٛرٜ٘٪ل ٟٞتٛالرقث٣ٝ تأل٠لىد 
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  أقحثج إؼر٪ثؿ ت٥ٞٛو٥ً : -3
 أقحثج ؾتر٪د : -3-1

تألع٪ثٟ ٟٞ تٛنؿتٍثذ  العي٠ث١ ٩ٔ تٛٚس٪ؿٟٞ ٥ؾٛٙ ٛٞث ،ؿّحر٠ث تٛلؼن٪د ٩ٔ َٞثٛضد ٣ؾت ت٥ٞٛو٥ً   
 ،تٛق٥ٜٚثذ تألؼالٗ٪د تٛر٩ رنؽؿٟٞ حَه تٛرالٞ٪ؾ ٥ٙٛٚؾ ،رق٥ؽ ت٠ٞٛثٔقثذ تٛر٧ ٠َ٪ٕدتَٛؽ٥ت٠٪د تٛق٥ٜٚثذ ت٥ٛ

ف حثٛ٘ؽؿخ ٧ٍٜ ر٠ث٥ل ٣ؾت حثإلوثٔد إ٧ٛ تإلعقث ،٥تٛ٘٪ٝ تٛقثٞ٪د ٜٛرؿح٪د تٛؿ٪ثو٪د ،٥تٛر٩ رر٠ث٧ٔ ٌٞ تٛٞحثؽا
 .ت٥ٞٛو٥ً

 أقحثج ٥ٞو٥ٍ٪د : -3-2
 ٞٛ ٞثؿقد تٛؿ٪ثود تٛٞؽؿق٪د تٛالنٕ٪دإٗحثل ٥ٞ٪ل تٛرالٞ٪ؾ. 

  ٩ٔ رعق٪ٟ ق٥ٜٙ تٛٞؿت٣ٖ ٩ٔ ٞضر٢َٞتٛرَؿٓ ٧ٍٜ أسؿتأل٠لىد تٛالنٕ٪د. 
  ٝ٥ؾٛٙ  ،تقرْالل تألقثرؾخ ٜٕٛؿم تٛر٩ ر٠ٞع٤ث تٛرؿح٪د تٛؿ٪ثو٪د ٟٞ ؼالل تأل٠لىد تٛالنٕ٪دٍؽ

٥حثٛرث٩ٛ تٛرٕثٍل ؽتؼل  ،ٍٟ تٛق٥ٜٚثذ تَٛؽ٥ت٠٪د ترضث١ ت٫ؼؿ٪ٟ ٛر٤٪ةد تٛرٜٞ٪ؾ ٥ؽ٢َٔ ٠ع٥تٛرؼ٩ٜ
 .حثٛق٥ٜٚثذ تإل٪ضثح٪د ٠ع٥تٛٞضرٌٞ تٛضٞثٍد ٥تٛ٘٪ثٝ

 ر٥ض٪٢ إ٣رٞثٝ تٛىٜحد  ،٥تٛر٩ ررنٓ حثإل٠عؿتٓ ،ٜٞ٪ؾ تٛٞؿت٣ٖ٪َث٩٠ ٤٠ٞث تٛر تٛٞلثٚل ت٠ٕٛق٪د تٛر٩
 .ى تٛؿ٪ثو٩ تٛالن٩ٕ ٛٞضثل تٛرؿح٪دٛ٪ثذ ٞٞثؿقد ت٠ٛلثأ٥تٛحثعس٪ٟ ٩ٔ ٞضثل تٛؿ٪ثود إ٧ٛ رى٥٪ؿ

 :تٛحعز إؼر٪ثؿ أ٣ٞ٪د-4
َٞؿٔد تَٛالٗد ح٪ٟ ٞٞثؿقد ت٠ٛلثى تٛحؽ٩٠ تٛؿ٪ثو٩  ،٩ٔ إؼر٪ثؿ ٣ؾت تٛحعز ٦تٛٚحؿرٟٚٞ تأل٣ٞ٪د    

 : ٥٪ٟٞٚ أٟ ٠ٜؼن٤ث ٩ٔ ٞث ٪أر٩ ،ى٥ؿتٛسث٨٥٠تٛىالج  ٥٦ت٠َٛٓ ٛؽ ،٥ٜٗد تَٛؽ٥تٟ ،تٛالن٩ٕ

 ٍٜ تٛق٥ٜٚثذ تَٛؽ٥ت٠٪د ٧َٞؿٔد رأس٪ؿ تأل٠لىد تٛؿ٪ثو٪د تٛالنٕ٪د. 

 ق٩ت٥ٛقى تٛٞؽؿ ٩ٔ تٛؿ٪ثو٩ تٛالن٩ٕ ٕٛذ تإل٠رحث١ أل٣ٞ٪د ٞـت٥ٛد ت٠ٛلثى. 

 ٍٜ ٟ٪ٛ٩ٔ قثٍثذ تَٛٞل ت٥َٞٞٛل ح٤ث  دٜٗ ٧إٛ ،٥تٛرؿح٪د ،تٛؿ٪ثود تٛٞؽؿق٪د ٧ٕٛذ إ٠رحث١ تٛٞقؤ٥
 . ٞـت٥ٛد تأل٠لىد تٛؿ٪ثو٪د تٛالنٕ٪د

 .٠لؿس٘ثٔد ٞٞثؿقد تأل٠لىد تٛؿ٪ثو٪د تٛالنٕ٪د ٩ٔ ت٥ٛقى تٛٞؽؿق٩ 

 :تٛحعزأ٣ؽتٓ -5
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٧ٍٜ تٛق٥ٜٚثذ تَٛؽ٥ت٠٪د تأل٠لىد تٛالنٕ٪د  ت٠َٚثفت٤ٛؽٓ تٛؿة٪ق٩ ٟٞ ٣ؾت تٛحعز ٥٣ رقٜ٪ى تٛو٥ء ٧ٍٜ    
 :ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠ ٟٞ ؼالل 

 تٛرَؿٓ ٧ٍٜ ٞقث٣ٞد تأل٠لىد تٛالنٕ٪د ٩ٔ تٛرٜ٘٪ل ٟٞ ت٠َٛٓ تٜٕٛي٩ ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠. 
  ٓتٛسث٨٥٠.تٛضقؽ٨ ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛرَؿٓ ٧ٍٜ ٞقث٣ٞد تأل٠لىد تٛالنٕ٪د ٩ٔ تٛرٜ٘٪ل ٟٞ ت٠َٛ 
  تْٛوج ٛؽ٦ رالٞ٪ؾ تٛى٥ؿ تٛسث٨٥٠. تٛالنٕ٪د ٩ٔ تٛرٜ٘٪ل ٟٞتٛرَؿٓ ٧ٍٜ ٞقث٣ٞد تأل٠لىد 

 تٛؽؿتقثذ تٛٞؿرحىد حثٛحعز:-6
 : ٟٞ إٍؽتؽ تٛىثٛحد ـ٣٪د ؽحؽتج رعذ ٥٠ٍتٟ:تٛؽؿتقد تأل٧ٛ٥ -6-1

ٞؾٚؿخ ٠ٛ٪ل ل٤ثؽخ تٛٞثضقر٪ؿ ٩ٔ ٍٜٝ إضرٞثً "ؽ٥ؿ ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٩ٔ تٛعؽ ٟٞ يث٣ؿخ ت٠َٛٓ ؽتؼل تٛٞؽؿقد"
 .2008/2009تٛرؿح٪د،ضثَٞد حقٚؿخ،تٛق٠د تٛضثَٞ٪د 

 تإللٚثٛ٪د:
 ث٣ؿخ ت٠َٛٓ ؽتؼل تٛٞؽؿقد.يٛرؿح٪د ٜٛعؽ ٟٞ ٞث٥٣ ؽ٥ؿ ٞقرلثؿ ت -

 تٕٛؿو٪ثذ:
 تٕٛؿو٪د تَٛثٞد:

 .ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٪َٜج ؽ٥ؿت ضؽ ٤ٞٝ ٩ٔ تٛعؽ ٟٞ يث٣ؿخ ت٠َٛٓ تٛٞؽؿق٩ -
 :ٛضـة٪دتٕٛؿو٪ثذ ت

 قث٣ٝ ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٩ٔ تٛٞرثحَد تٛ٪٥ٞ٪د ٜٛرالٞ٪ؾ٪ . 

 ٞ تٛرالٞ٪ؾ يث٣ؿتقحثج تٛق٥ٜٚثذ تَٛؽ٥ت٠٪د ٛؽ٦٪قث٣ٝ ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٩ٔ تٛرؿح٪د ٩ٔ ؿنؽ . 

 ضثح٩ ٌٞ تٛرالٞ٪ؾ.٪٪قث٣ٝ ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٩ٔ ؽٍٝ تٛع٥تؿتإل 

 د تٛٞ٘ثحٜد ٥تإلقرح٪ثٟ.يتٛحثعز ت٤٠ٛص ت٥ٛن٩ٕ ع٪ز إقرؼؽٝ تٛحثعز أؽ٥تذ تٛٞالع إقرؼؽتٝ:ت٤٠ٛص تٛٞقرؼؽٝ

رٜٞ٪ؾ  150تٛٞؽؿقد ٞر٥قىد ٣ثؽٓ أعٞؽ ح٥ضٞؿخ أٞث تَٛ٪٠د ٔر٠٥ٚذ ٟٞ  ٚثٟ ٞضرٌٞ تٛحعز تٛٞضرٌٞ ٥تَٛ٪٠د:
 .ٟٞ تٛرالٞ٪ؾ تٛٞل٥٤ؽ ٤ٛٝ حٞٞثؿقد ت٠َٛٓ رٝ إؼر٪ثؿ٣ٝ حىؿ٪٘د ٗنؽ٪د

 :ت٠ٛرثةص تٛٞر٥نل إٛ٪٤ث
 قث٣ٝ ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٩ٔ تٛٞرثحَد تٛ٪٥ٞ٪د ٜٛرالٞ٪ؾ٪. 
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 ث٣ؿ ٥أقحثج تٛق٥ٜٚثذ تَٛؽ٥ت٠٪د٪قث٣ٝ ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٩ٔ ؿنؽ ٞي. 

 قث٣ٝ ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٩ٔ ؽٍٝ تٛع٥تؿ تإل٪ضثح٩ ٌٞ تٛرالٞ٪ؾ٪. 

 ٞقرلثؿ تٛرؿح٪د ٪َٜج ؽ٥ؿت ضؽ ٤ٞٝ  ٩ٔ تٛعؽ ٟٞ يث٣ؿخ ت٠َٛٓ تٛٞؽؿق٩. 

 رعذ ٥٠ٍتٟ:ح٥ٞقضؽ ٍحؽ تٛ٘ثؽؿ إٍؽتؽتٛىثٛج ٟٞتٛسث٠٪د:تٛؽؿتقد  -6-2
ٞؾٚؿخ ٠ٛ٪ل ل٤ثؽخ تٜٛ٪قث٠ف ٩ٔ  إقرؼؽتٝ تَٜٛج تٛعؿ٩ٚ ٛؼٕه تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ ٛؽ٦ أىٕثل ٞث ٗحل تٛٞؽؿقد"

 .2003/2004تٛرؿح٪د تٛحؽ٠٪د تٛؿ٪ثو٪د ٞقرْث٠ٝ،تٛق٠د تٛضثَٞ٪د 

 تإللٚثٛ٪د:
 ألىٕثل تٛرَٜ٪ٝ تٛرعو٪ؿ٨. د٪٠تَٛؽ٥ت ثذ٩ٔ ؼٕه تٛق٥ٜٚ ؽ٥ؿ َٜٛج تٛعؿ٣٩ٚل 

 تٕٛؿو٪ثذ:

 تٕٛؿو٪د تَٛثٞد:

 .٩ ٛؽ٦ أىٕثل ٞث ٗحل تٛؽؿتقد٠ؼٕه تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت ٪َٜج ؽ٥ؿت ضؽ ٤ٞٝ ٩ٔ تَٜٛج تٛعؿ٩ٚ

 :تٕٛؿو٪ثذ تٛضـة٪د

 ٩ٔ تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ ٛؽ٦ تألىٕثل رحَث ٛقٟ َٞؿٔد ٥٠ً تٛؽالٛد تإلعنثة٪د. 

 ٩ٔ تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ ٛؽ٦ تألىٕثل رحَث ٛض٠ف َٞؿٔد ٥٠ً تٛؽالٛد تإلعنثة٪د. 

ع٪ز  ٥إؼرحثؿ ؿقٝ تٛؿضل ل"ض٠٥ؽتٓ ٣٥ثؿ٪ف" ٛؾٚثء ٤٠ص ت٥ٛن٩ٕٞإقرؼؽتٝ تٛحثعز تٛ:ت٤٠ٛص تٛٞقرؼؽٝ
 إقرؼؽٝ تٛحثعز أؽ٥تذ تٛٞالعود تٛٞ٘ثحٜد ٥تإلقرح٪ثٟ.

رٜٞ٪ؾ رٝ  40تٛى٥ؿتٛرعو٪ؿ٨ أٞث تَٛ٪٠د ٔر٠٥ٚذ ٟٞ  تالحرؽتة٪دتٛٞؽؿقد  ٚثٟ ٞضرٌٞ تٛحعز تٛٞضرٌٞ ٥تَٛ٪٠د:
 .ٍل٥تة٪دحىؿ٪٘د  تؼر٪ثؿ٣ٝ

 :تٛٞر٥نل إٛ٪٤ثت٠ٛرثةص 

ق٥٠تذ أٚسؿ ٍؽ٥ت٠٪د ٟٞ تألىٕثل تٛؾ٪ٟ ررؿت٥ط أٍٞثؿ٣ٝ ح٪ٟ  8إ٧ٛ 7تألىٕثل تٛؾ٪ٟ ررؿت٥ط أٍٞثؿ٣ٝ ٞث ح٪ٟ -
 .ق٥٠تذ 7إ٧ٛ 6

 .تٛؾ٥ٚؿ أٚسؿ ٍؽ٥ت٠٪د ٟٞ تإل٠ثز -



حثبالتعريف بال        مدخل عام
  

 

 

 7 

 رعذ ٥٠ٍتٟ: ؼٜ٪ٜد ٠ـ٪٤دٟٞ إٍؽتؽ تٛىثٛحد :تٛسثٛسدتٛؽؿتقد  -6-3

ؽؿتقد ٞ٪ؽت٠٪د ٛحَه سث٥٠٪ثذ ٞؽ٪٠د حقٚؿخ،ٞؾٚؿخ ٠٪ل ل٤ثؽخ ٠٪ل  قثٛ٪ج تٛرؿح٪د تألقؿ٪د ٥ت٠َٛٓ تٛٞؽؿق٩أ
 .2003/2004تٛٞثضقر٪ؿ ٩ٔ رؼنم ٍٜٝ تإلضرٞثً تٛر٠ٞ٪د،تٛق٠د تٛضثَٞ٪د 

 تإللٚثٛ٪د:
٪رٜ٘ث٣ث تٛرالٞ٪ؾ ٩ٔ أقؿ٣ٝ،٣٥ل ٤ٛؾ١ تألقثٛ٪ج ٍالٗد حٞٞثؿقر٤ٝ ق٥ٜٙ ت٠َٛٓ َٞؿٔد تألقثٛ٪ج تٛرؿح٥٪د تٛر٩ -

 ٩ٔ ٥قى٤ٝ تٛٞؽؿق٩.
 تٕٛؿو٪ثذ:

 تٕٛؿو٪د تَٛثٞد:

ٛألقثٛ٪ج تٛرؿح٥٪د تٛر٩ ٪رٜ٘ث٣ث تٛرالٞ٪ؾ ٩ٔ أقؿ٣ٝ،ؽ٥ؿ ٚح٪ؿ ٩ٔ ٞٞثؿقر٤ٝ ق٥ٜٙ ت٠َٛٓ ؽتؼل ٥قى٤ٝ  -
 تٛٞؽؿق٩.

 :تٕٛؿو٪ثذ تٛضـة٪د

  قؿخ إ٧ٛ ٞٞثؿقد ق٥ٜٙ ت٠َٛٓألت٪ؤؽ٨ أق٥ٜج تٛ٘ق٥خ ٩ٔ. 

 .ؤؽ٨ أق٥ٜج تإل٣ٞثل ٥تٛعؿٞثٟ ٩ٔ تالقؿخ إ٧ٛ ٞٞثؿقد تٛرٜٞ٪ؾ ٛق٥ٜٙ ت٠َٛٓ ٩ٔ تٛٞؽؿقد٪ 

 ح٪ٟ تألؼ٥خ ٩ٔ تألقؿخ إ٧ٛ ٞٞثؿقد تٛرٜٞ٪ؾ ٛق٥ٜٙ ت٠َٛٓ ٩ٔ تٛٞؽؿقد ٪ؤؽ٨ أق٥ٜج تٛرٕؿٗد. 

  تٛرٜٞ٪ؾ ٛق٥ٜٙ ت٠َٛٓ ٩ٔ تٛٞؽؿقد.٪ؤؽ٨ أق٥ٜج تٛرؽٛ٪ل ٥تٛعٞث٪د تٛـتةؽخ ٩ٔ تألقؿخ إ٧ٛ ٞٞثؿقد 

 ؤؽ٨ أق٥ٜج تٛرؾحؾج ٩ٔ تألقؿخ إ٧ٛ ٞٞثؿقد تٛرٜٞ٪ؾ ٛق٥ٜٙ ت٠َٛٓ ٩ٔ تٛٞؽؿقد٪ . 

  ٥تإلقرح٪ثٟ ،تٛٞ٘ثحٜد ،دع٪ز إقرؼؽٝ تٛحثعز أؽ٥تذ تٛٞالعي ٤٠ص ت٥ٛن٩ٕٞإقرؼؽتٝ تٛحثعز تٛ :ت٤٠ٛص تٛٞقرؼؽٝ

ٞل٥٤ؽت  رٜٞ٪ؾت 103سث٥٠٪ثذ حقٚؿخ أٞث تَٛ٪٠د ٔر٠٥ٚذ ٥ٟٞٗؽ رٞسل ٞضرٌٞ تٛحعز ٩ٔ حَه تٛٞضرٌٞ ٥تَٛ٪٠د:
 . ٩ أ٥ تٛحؽ٩٠ أ٥ تٛٞثؽ٨ي٤ٛٝ حٞٞثؿقد ت٠َٛٓ تٜٕٛ

 :ت٠ٛرثةص تٛٞر٥نل إٛ٪٤ث

 ٠قحد ت٠َٛٓ ٠ٍؽ تٛؾ٥ٚؿ أٚسؿ ٟٞ تإل٠ثز . 

 تٛرالٞ٪ؾ تٛؾ٪ٟ ٪٥ٞ٥ٟ٘ حق٥ٜٙ ت٠َٛٓ ٣ٝ ٟٞٞ ٪ٞؿ٥ٟ حٞؿعٜد تٛٞؿت٣٘د . 
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 س٪ؿتذ تٛقٜح٪د٪رقحج ٩ٔ تَٛؽ٪ؽ ٟٞ تٛرأ ّ٪ثج أعؽ ت٥ٛتٛؽ٪ٟ ٍٟ تألقؿخ ٗؽ . 

 

 

 تٛرَٜ٪ٖ ٍل تٛؽؿتقثذ: -

٪روظ ٟٞ ؼالل ٍؿه تٛؽؿتقثذ تٛقثح٘د تَٛالٗد ح٪٤٠ث٥ح٪ٟ تٛؽؿتقد تٛعثٛ٪د ٩ٔ حَه ت٠ٛ٘ثى، ٥ق٪َرٞؽ 
 تٛحثعز إ٧ٛ ٍؿو٤ث حثٛرٕن٪ل

 .٣ؾ١ تٛؽؿتقثذ ٩ٔ تٛضـتةؿٚل أضؿ٪ذ *ٟٞ ع٪ز تٛٞضثل تٛٞٚث٩٠:

رؼرٜٓ تٛؽؿتقد تٛقثٕٛد تٛؾٚؿ ٩ٔ تٛن٪ثّد ٤٠ٚٛ٥ث رلرؿٙ ٌٞ تٛؽؿتقد تٛعثٛ٪د ت٥ٞٛو٥ً:*ٟٞ ع٪ز ٞرْ٪ؿتذ 
 .تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠،تَٜٛج تٛعؿ٩ٚ،تألؼرحثؿتذ،تت٠َٛٓ تٛٞؽؿق٩ٔ٩ تٛٞرْ٪ؿتذ تٛرثٛ٪د:

ؽؿتقد ٍالٗد ٚثٟ ت٤ٛؽٓ تألحؿـ تٛؾ٨ إلرؿٚذ ٔ٪٢ ٣ؾ١ تٛؽؿتقثذ ٌٞ تٛؽؿتقد تٛعثٛ٪د ٥٣ *ٟٞ ع٪ز ت٤ٛؽٓ:
تٛعؿ٩ٚ، ٩ٔ ؼٕه تٛق٥ٜٚثذ تَٛؽ٥ت٠٪د، ٥أ٣ٞ٪د تَٜٛج تٛعؿ٩ٚ، ٞث٪َؿٓ ٩ٔ تٛؽؿتقد تٛر٩ ٠ٞٗث ح٤ث تَٜٛج 

  تأل٠لىد تٛالنٕ٪د، ٛؽ٦ تٛىٕل ٥تٛٞؿت٣ٖ.

إٍرٞؽذ ت٠ٞٛث٣ص تَٛٞرٞؽخ ٩ٔ تٛؽؿتقثذ تٛقثح٘د تٛؾٚؿ ٧ٍٜ ت٤٠ٞٛص ت٥ٛن٩ٕ، تٛؾ٦ *ٟٞ ع٪ز ت٤٠ٞٛص:
ٟ ٥٣٥ ٞث ٪رٕٖ ٌٞ عؽ ٚح٪ؿ ٩ٔ تٛؽؿتقد تٛعثٛ٪د ع٪ز رح٪ث٠أقرؼؽٞذ ٔ٪٢ أؽ٥تذ تٛٞالعود تٛٞ٘ثحٜد تإلق

 إٍرٞؽذ ٧٣ تألؼؿ٨ ٩ٍٜ ت٤٠ٞٛص ت٥ٛن٩ٕ.

ر٥٠ٍذ ٚ٪ٕ٪د إؼر٪ثؿتَٛ٪٠ثذ ٩ٔ تٛؽؿتقثذ تٛقثح٘د ح٪ٟ تَٛ٪٠ثذ تَٛل٥تة٪د *ٟٞ ع٪ز تَٛ٪٠د ٥ٚ٪ٕ٪د إؼر٪ثؿ٣ث:
 ٪٠د تَٛل٥تة٪د تٛ٘نؽ٪د َٞث.تٛ٘نؽ٪د، ٥تَٛل٥تة٪د ٣٥ؾت ٞث٪رٕٖ ٌٞ ؽؿتقر٠ث تٛر٩ إٍرٞؽ٠ث ٔ٪٤ث ٧ٍٜ تَٛ

إقرؼؽٞذ تٛؽؿتقثذ تٛقثح٘د تٛؾٚؿتألؽ٥تذ تٛرثٛ٪د:تٛٞنثؽؿ ٥تٛٞؿتضٌ تَٜٛٞ٪د، *ٟٞ ع٪ز تألؽ٥تذ تٛٞقرَٜٞد:
 تإلقرح٪ثٟ، تٛٞ٘ثحٜد، ٣٥ؾت ٞث أقرؼؽٝ ٩ٔ ؽؿتقر٠ث

ؽ٨ ٔةد ٪ٜ٘ل ٟٞ ت٥ٜٛٚثذ تَٛؽ٥ت٠٪د ٛإرٕ٘ذ َٞيٝ تٛؽؿتقثذ ٩ٍٜ أٟ تَٜٛج تٛعؿ٩ٚ  *ٟٞ ع٪ز ت٠ٛرثةص:
 تٛٞؿت٣٘٪٠ٟ.

 ؼٜنذ َٞوٝ تٛؽؿتقثذ تٛرثٛ٪د:*ٟٞ ع٪ز تٛر٥ن٪ثذ:
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٥ؼثند ٛؽ٦ ٔةد تٛٞؿت٣٘٪ٟ ٛٞث ٢ٛ ٟٞ ؽ٥ؿ ٚح٪ؿ ٩ٔ ؼٕه تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠  تٛرعٕ٪ـ ٧ٍٜ تَٜٛج تٛعؿ٩ٚ -
 ٥رَؽ٪ل تٛق٥ٜٙ.

ٞؿعٜد تٛٞؿت٣٘د، ر٥ٔ٪ؿ تٛض٥ تٛٞالةٝ ٜٛرٜٞ٪ؾ ؽتؼل ٥ؼثؿش تٛٞؤققد تٛرؿح٥٪د، عر٩ ٪قرى٪ٌ أٟ ٪رٚ٪ٓ ٌٞ  -
 ؽ٥ٟ عؽ٥ز أـٞثذ ٣٥ؾت ٞث ٪قثٍؽ١ ٧ٍٜ وحى تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠.

ؤ٥ٛ٪ٟ ٥ؾٛٙ ٟٞ أضل ؼٜٖ ٥٠ً ٟٞ تٛعٞثف ؽٍٝ ٞٞثؿقد تأل٠لىد تٛالنٕ٪د ق٥تء ٟٞ ت٥ٛتٛؽ٪ٟ أ٥ٟٞ تٛٞق -
 ٥تٛؽتَٔ٪د ٛؽ٦ تٛرالٞ٪ؾ ٛرٕثؽ٨ ي٥٤ؿ تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠.

 ٠٘ؽ تٛؽؿتقثذ:  -
٥أٟ ٠ٞٗث حؾٚؿ٣ث ٚثٟ ٤ٛث ٍؽخ ٞٞ٪ـتذ ٥إضثحثذ ٥ٟٛٚ أ٨ ؽؿتقد الرؼ٥ٜ أ٪وث ٞؼرٜٓ تٛؽؿتقثذ تٛر٩ قحٖ 

ٟٞ تٛقٜح٪ثذ ٔ٘ؽ ٚث٠ذ تٛع٥ٜل تٛٞىؿ٥عد ٩ٔ ٣ؾ١ تٛؽؿتقثذ ٍحثؿخ ٍٟ ع٥ٜل قىع٪د ٛٞلٜٚد ت٠َٛٓ إؾ ٥ضج 
٣٥ؾت ىحَث عقج ٥ض٤د ٠يؿ٠ث ؾٚؿ ع٥ٜل ضؾؿ٪د ٧ٍٜ٥ ٞؼرٜٓ تٛٞقر٥٪ثذ،تٛٞقر٦٥ تٛ٘ؿ٪ج،تٛٞقر٦٥ تٛحَ٪ؽ،

ر٥توَد، ٔعث٠ٛ٥ث ٠عٟ ٩ٔ ؽؿتقر٠ث ٣ؾ١ إٍىثء ع٥ٜل ضؾؿ٪د ٤ٛؾ١ تٛيث٣ؿخ تٛر٩ رَنٓ حٞضر٠َٞث تٛٞ
 ٥حثٛٞؽؿقد تٛضـتةؿ٪د ؼثند.

 رعؽ٪ؽ تٛٞنىٜعثذ ٥ تٕٛٞث٣٪ٝ : -7
 ٥٤ٕٞٝ تٛرؿح٪د :  -7-1

تالضرٞثٍ٪د ٩٤ٔ ٍحثؿخ ٍٟ ٍٜٞ٪د رٕثٍل ح٪ٟ تٕٛؿؽ ٥ح٪ةر٢  ر٩٠َ تٛرؿح٪د ٩ٔ أحقى ٧٠َٞ ٤ٛث تٛر٥تٖٔ ٥تٛرٚ٪ٓ   
ؿضد تٛرى٥ؿ تٛٞثؽ٨ ٥تٛؿ٥ع٩ ٥ؾٛٙ حْؿه رع٘٪ٖ تٛر٥تٖٔ ح٪ٟ تإل٠قثٟ ٥تٛ٘٪ٝ تٛر٩ رٕؿو٤ث تٛح٪ةد رحَث ٛؽ

 1ٔ٪٤ث.
 :تٛرَؿ٪ٓ تإلضؿتة٩ -7-1-1

٩٣٥ ررلٚل ٟٞ ٍؽخ ٞعث٥ؿ أحؿـ٣ث  ٩٣ ٍٜٞ٪د ٠٘ل تَٛٞثؿٓ تٛؼٜ٘٪د ٗنؽ ر٠لةد ٔؿؽ نثٛظ ٩ٔ تٛٞضرٌٞ   
 .تٕٛؿؽ ٥تٛح٪ةد تٛٞع٪ىد ح٢

 تٛرؿح٪د تٛؿ٪ثو٪د : -7-2

٥ؽ٣ث تَٛثٝ ضٞ٪ٌ تَٜٛٞ٪ثذ تٛر٩ ٪قرى٪ٌ تٕٛؿؽ ح٥تقىر٤ث ر٠ٞ٪د ٗؽؿتر٢ ٥إرضث٣ثر٢ ٥ّ٪ؿ نتٛرؿح٪د ر٩٠َ حٞ٘   
 2. ٜٛق٥ٜٙ ٩ٔ تٛٞضرٌٞ تٛؾ٨ ٪َ٪ك ٔ٪٢ تإل٪ضثح٪دؾٛٙ ٟٞ ألٚثل تٛ٘٪ٝ 

                                                             
1

 .21ص  -. 2994 ،الجزائر: ديوان المطببوعات الجامعية  -.أصول التربية و التعليم -.تركي راع  
2

 .21ص  -. 6001 ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر -.دور التربية في تنمية الوعي السياسي  -.هنية محمود الكاشف 
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 :تٛرَؿ٪ٓ تإلضؿتة٩ -7-2-1

 .تٛؼٜ٘٪د،تٛحؽ٠٪د  ،٣ؾ١ تٛ٘ؽؿتذ تَٜٛ٘٪د تٛؿ٪ثو٪د ٥ٟٞ ح٪ٟ ٥تالرضث٣ثذ٩٣ ر٠ٞ٪د تٛ٘ؽؿتذ    

 

 

 تأل٠لىد تٛالنٕ٪د : -7-3

٩٣ ٍحثؿخ ٍٟ ٠لثى رؿح٨٥ ؼثؿش قثٍثذ تٛؽ٥تٝ ت٤ٛؽٓ ٤٠ٞث إرثعد تٕٛؿند ٛرالٞ٪ؾ تٛٞر٥ٕٗ٪ٟ ٥ؾ٨٥    
٩٠ تٛرؿح٪د ٩ٔ ٟٞ رؽتؿٙ و٤َٕٝ ٥رََ٪ٓ وت٥٤ٛت٪د ٜٛؿٌٔ ٟٞ ٞقر٦٥ أؽتة٤ٝ ٥٪ٟٞٚ ٛرالٞ٪ؾ ؾ٨٥ تٛٞقر٦٥ تٛ

٠قثٟ ٥ تٛ٘٪ٝ ٥ تإلرضث٣ثذ تٛر٩ رٕؿو٤ث أحقى ٧٠َٞ ٤ٛث تٛر٥ٔ٪ٖ ٥ تٛرٚ٪ٓ ٩٤ٔ ٍحثؿخ ٍٟ ٍٜٞ٪د رٕثٍل ح٪ٟ تإل
 1.تٛح٪ةد رحَث ٛؽؿضد تٛرى٥ؿ تٛٞثؽ٨ ٥ تٛؿ٥ع٩ ٔ٪٤ث 

 :تٛرَؿ٪ٓ تإلضؿتة٩ -7-3-1

٩٣ أ٠لىد ؿ٪ثو٪د ٞؼرٜٕد ر٥ٟٚ ٩ٔ تٛٞؤققثذ تٛرؿح٥٪د ٟٛٚ ؼثؿش قثٍثذ تٛؽ٥تٝ تٛٞؽؿق٩ ر٤ؽٓ إ٩ٛ    
 .٥ر٠ٞ٪د ٞؼرٜٓ تٛ٘ؽؿتذٞـت٥ٛد ت٠ٛلثى تٛؿ٪ثو٩ ٠ٍؽ ت٤ٛث٥٪ٟ ٥ت٥٣٥ٞٛح٪ٟ 

 تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ : -7-4

رٞسل ت٤ٛض٥ٝ ٥تَٛؽتء ٥٪قرؼؽٝ حؽتٌٔ ٞةٟ   تالرقثًتَٛؽ٥تٟ ٥٣ٍحثؿخ ٍٟ أَٔثل ٞرَؽؽخ  1958ٍؿ٢ٔ ؿ٪ك    
أ٥تٛ٘رل ٧ٍٜ ت٫ؼؿ٪ٟ أ٥إ٪ؽتً ٛرع٘٪ٖ ت٣رٞثٞةثذ ت٫ؼةؿ٪ٟ   تٛؿّحد ٩ٔ نج ٣ؾت تٛؼ٥ٓ أ٥تٛؼ٥ٓ ٥تإلعحثى 

 2 . ٥ح٥ُٜ تٛٞنثحد تالضرٞثٍ٪د

 :تٛرَؿ٪ٓ تإلضؿتة٩ -7-4-1

٥ٞضد ّوج رؿضٝ إ٧ٛ ٥٣ؿؽخ َٔل ٞؼرٜٕد ٍٟ ؿؽخ َٔل تإل٠قثٟ ٩ٔ عثٛر٢ تٛىح٪َ٪د إؾ ر٠رثج تٛلؼم    
 . ٩ أ٥ ضقؽ٨ أ٥ ّ٪ؿ١يٍؽ٥تٟ ق٥تء ٕٛ

 :ت٠َٛٓ تٜٕٛي٩  -7-5

                                                             
1

 224ص  -.2990،ع سابقمرج -.و آخرونحسن شلتوت  
2

 .601ص  ،مصر:دار الوفاء  -. دراسات في علم النفس  -عبد اللطيف دمحم خليفة.  
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ع٪ز ال ٪حِٜ ت٠ٛثلب ،٥ال ر٥ٟٚ ٞلثؿٚد تٛض٠ف يث٣ؿخ ٔ٪٢،٪٘ٓ ٣ؾت ت٥٠ًٛ ٟٞ تَٛؽ٥تٟ ٠ٍؽ عؽ٥ؽ تٛٚالٝ   
حثألٛ٘ثج  ٠ثحـٍٟ تْٛوج تٛر٩ رلٞل تٛر قٟ تٛٞؿت٣٘د إال ٥٪٥ٟٚ ٗؽ تٚرقج تٛٚس٪ؿ ٟٞ ٤ٞثؿتذ تٛرَح٪ؿت٨٥ْٜٛ

٥إلثٍر٤ث ح٪ٟ ت٠ٛثف ٥ٗؽ ٪ر٥ض٢  ،ٍٟ تٛلؼم تٛٞٚؿ٠٥١٥٘ل تألؼحثؿتٛق٪ةد  ٥تإلقرؼٕثٓ ،تٛالؾٍد٥تٛرَثح٪ؿ
 ّثٛحثتٛؾ٨  ،٥٪ؿرحى تٛق٥ٜٙ ت٠َٛ٪ٓ ٌٞ ت٥٘ٛل تٛحؾ٪ب ،أ٥تٛٚالٝ ،أ٥ت٥٘ٛل ،تٛلؼم ٠ع٥ ت٠َٛٓ حن٥ؿخ تٛن٪ثط

 1. أ٥إقرؼؽتٝ ضٞل ر٤ؽ٪ؽ ،أ٥تٛنٕثذ تٛق٪ةد ،٪٥ج٥٥َنٓ ت٫ؼؿ٪ٟ حثٛ ،٥تٛلرثةٝ ،ٛقحثجتٞث ٪لٞل 

 

 

 :تٛرَؿ٪ٓ تإلضؿتة٩ -7-5-1

 ،تٛرٜٕي حثٛٚالٝ تٛق٪ب ٥تٛحةؾ٪ب  ىؿ٪ٖ ٍٟ ٥٠ً ٟٞ أ٥٠تً تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ ٪رؿضٝ ٍٟ ىؿ٪ٖ تألٕٛثي ق٥تء   
 ٝ حٚالٝ ٞق٪ب ٥ٞقرٕـ.ٜأ٥تٛرٚ ،أ٥ تٛنؿتغ ٩ٔ ٥ض٢ تْٛ٪ؿ

 ت٠َٛٓ تٛضقؽ٨ : -7-6

ع٪ز ٪قرٕ٪ؽ تٛحَه ٟٞ ٥ٗخ أضقث٤ٞٝ  ،تٛر٩ رىحٖ تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠خ ؽتتأل٥٣  ،أ٥تٛضقٝ٪٥ٟٚ ٩ٔ تٛضقؽ    
ٚأؽ٥تذ ٔثٍٜد ٩ٔ تٛق٥ٜٙ  ،أ٥تٛؿضٜ٪ٟ ،٥٪قرَٞل تٛحَه تٛ٪ؽ٪ٟ ،أ٥ نؽٝ أ٠ٕق٤ٝ حث٫ؼؿ٪ٟ ،٩ٔ إٛ٘ثء ت٠ٕق٤ٝ

 2. أؽ٥تذ ٕٞ٪ؽخ ْٜٛث٪د ٤ٛؾت تٛق٥ٜٙ ،٥تالق٠ثٟٗؽ ر٥ٟٚ ٛأليثٔؿ٥ ،تَٛؽ٥ت٩٠

  :تٛرَؿ٪ٓ تإلضؿتة٩ -7-6-1
٥٠ً ٟٞ أ٥٠تً تٛق٥ٜٙ تَٛؽ٥ت٩٠ ٪رؿضٝ ٍٟ ىؿ٪ٖ تإلعرٚثٙ حثٛضقؽ أ٨ تإللرحثٙ حثأل٪ؽ٨ أ٥ٞؼرٜٓ   

 تألٍوثء تٛحلؿ٪د تألؼؿ٦ تٛر٩ رقرَٞل ٜٛ٘رثل

 تْٛوج : -7-7

٥٪قرَٞل تٛلؼم ٔ٪٤ث ضٞ٪ٌ ت٥ٛقثةل ، ٥تٛر٩ ال ٪ٟٞٚ تٛرعٚٝ ٔ٪٤ث،٥٣ ٍحثؿخ ٍٟ إ٠ٕضثؿ ٥٠حد تْٛوج    
 3. َ٪ٓ تٛلؽخ٠٣٥ثٙ ّوج و ،٠٣٥ثٙ ّوج ٨٥ٗ تٛلؽخ،تٛنؿتغ  ،ر٥ح٪ػثٛٚ

 :تٛرَؿ٪ٓ تإلضؿتة٩ -7-7-1

                                                             
1

 . 602ص   -.2992 ،مصر : القاهرة مطبعة إبن حيان -. سيكولوجية التكيفنعيم الرفاعي    
2

 . 6022ص  -.2992 ،مرجع سابق  -.: نعيم الرفاعي  
3

 .6002،الجزائر ،قسم التربية البدنية والرياضية  ، السلوكيات العدوانية أثناء حصة التربية البدنية -.: بوحملة صفيان 
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تٛنؿتغ أ٥ تٛقج ٥تٛلرٝ ٥ٞؼرٜٓ تألٕٛثي تٛق٪ةد ٥ٗؽ ٪ؤ٥ل حنثعح٢ إ٧ٛ  ٥٣٧ ل٥َؿ ؼى٪ؿ ٪رؿضٝ إٛ   
 . ت٠َٛٓ تٛضقؽ٨

 تٛٞؿت٣٘د: -7-8

،رقث٪ؿ٣ث تألـٞثذ ت٠ٕٛق٪د،٥رق٥ؽ٣ث تَٛٞث٠ثذ  تٛٞؿت٣٘د عقج"قرثٛ٪٩٠ ٥٣ل"٩٣ ٔرؿخ ٥ٍتنٓ ٥ر٥رؿ٥لؽخ
 ٥1تإلعحثى ٥تٛنؿتً ٥تٜٖٛ٘ ٥ن٥َحثذ تٛر٥تٖٔ.

 التعريف اإلجرائي:  -7-8-1

 . في سن اإلنسان يمر فيها بعدة متغيرات وعدة إضطرابات فزيولوجة ونفسيةهي مرحلة 

                                                             
 .166ص -.2944: مصر، الطبعة الخامسةدارالكتاب،  -.الطفولة والمراهقة،علم النفس النمو -.حامد عبد السالم زهران 1
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 خَٔٚد :
ٕأًدك األشبشيٙ َِٔيب إخبضيج اًمرضيج      ،خؾختراألِشعج اًالضمٚج ِشبع خرتٕ٘ خبرر شبؽبح اًدٕاٍ     

يَب َِٚص ًذٕ٘ إًٔاٚج ٕاًرفتج اًَزٚد َيُ شيبؽبح اًَزإًيج     ،ًٌخالَٚذ اًَخمٕهُٚ ًٌرلؼ َُ َشخٕٖ أدائٍٔ
 اًرٚبظٚج َٕٚيُ ذٕ٘ اًَشخٕٖ اًظؾٚك َُ خدارى ظؾمٍٔ ٕخضشُٚ َشخٕآٍ.

شبؽج لٙ األشتٕػ( ًخضوٚن أٓداك ٓذا  2ًَب يبِح شبؽبح درس اًخرتٚج اًتدِٚج ٕاًرٚبظٚج فٚر يبلٚج )
شج لؾبًج يبُ ًٌِشبعبح اًالضمٚج دٕرٓب اًتبرز ًخقعٚج ٓذا ٕ ََبر ،إيخشبة َٔبراح إًٔٚج ٕ أشبشٚج ،اًدرس
 ٌٍٚ ؽُ عرٚن اًََبرشج.ؾبدُٚ اًخٙ َٚيُ أُ ٚعتن لٚٔب اًختئؽختبرٓب َُ ألظل اًَٚ ،اًِوص

ٕ خِغٍٚ اًدٕراح َب تُٚ  ،ًى لئُ َسبالح اًِشبعبح اًالضمٚج َٚيُ أُ خشَل اًخدرٚة ؽٌٗ أًَبراحؽٌٗ ذ
إٔخِغٍٚ اًرضالح  ،يَب خضٕل اًَشبريج لٙ دٕراح لٙ إعبر اًرٚبظج اًَدرشٚج ،احإٔ َب تُٚ اًشِٕ ،اًمضٕل

 .إٔاًَؾشيراح

ضٚد َٚيُ َزإًج اًِشبع  ،خٕهٚح اًِشبع اًالضمٙ ال ِٚتقٙ أُ ٚخؾبرط ًخٕهٚح ترِبَز اًدراشج اًرشَٚج 
 1اًالضمٙ ضتبضب هتل اًدرس إٔ لٙ إٔهبح اًراضج تؾد ِٔبٚج دٕاٍ اًَدرشج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
1

 .621 ص -.دار الفكز -.التنظين و اإلدارة في التربيت الرياضيت -.الظيذ حظاى شلتوخ وآخزوى
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 خؾرٚك اًِشبع : -1
ًى َُ خالل إشتبػ ضبسبح اًمرد ٕ دٕالؾْ ٕ ذ ٕٓ ٕشٌٚج خرتٕٚج خخظَُ ََبرشبح َٕسٔج ٚخٍ َُ خالًٔب

 1.خٔٚئج إًَالن اًخٙ ٚوبتٌٔب اًمرد لٙ ضٚبخْ إًَٚٚج
يَب ٚؾخترٓب آخرُٕ ؽٌَٚج ؽوٌٚج إٔ شٌٕيٚج إٔ تًٕٕٚسٚج َخٕهمج ؽٌٗ عبهج اًيبئُ اًضٙ ٕ خَخبز تبًخٌوبئٚج أيذر 

 2.بإلشخسبتجتَِٔب 

 خؾرٚك اًِشبع اًتدِٙ اًرٚبظٙ : -2
ٕ ظَبُ  ،َُ أسل هٚبس اًودراح ،تأِْ ِشبع ذٕ شقل خبص ٕ سٕٓر اًَِبلشج اًَِغَج "َبح لٚن"ٚؾرلْ 

ٕتذًى لؾٌٗ َب َٚٚز اًِشبع اًتدِٙ تأِْ اًخدرٚة اًتدِٙ تٔدك خضوٚن ألظل ِخٚسج ََيِج لٙ  ،أهضٗ خضدٚد ًٔب
 3 ٕإَِب َُ أسل اًِشبع لٙ ضد ذاخْ. ،ال َُ أسل اًمرد اًرٚبظٙ ،اًَِبلشج

 ،لشخسدّ ِشبع إسخَبؽٙ ٚشبٍٓ لٙ اإلرخوبء تيمبءث اًرٚبظٙ اًضريٚج ،اًَؾِٗ اًضوٚوٙ ًٌِشبع اًتدِٙ اًرٚبظٙ
ِشبع تدِٙ  لٕ ٚؾرك تأِْ ًي ،ِبلشجَإً ،ٕ ٚخضدد تضمج أشبشٚج لٙ ؽِضرُٚ اًخدرٚة ،اًِمشٚج ،ٕاًضضٚج

ٚظَُ ضراؽب ٚخِبشة َؼ اًقٚرإٔ  ،ٕ ضدن ،ٚخضرك ٕٚخضك ترٕش اًٌؾة تََبرشج اًرٚبظٙ ترفتج
 4.اًعتٚؾٚجاًذاح ٕ َؼ ؽِبضر 

 خؾرٚك األِشعج اًالضمٚج : -3
ٕإهبَج  ،ٕذاًى َُ خالل خيُٕٚ اًمرن اًرٚبظٚج ،ِٕٓشبع رٚبظٙ خرتٕ٘ ٚؾَل ؽٌٗ خرتٚج َخزِج ٕ َخيبٌَج

 5 .داخل ٕ خبرر اًَدرشج  ،تراَز َٕشبتوبح َٕٔرسبِبح
 إِٔاػ األِشعج اًالضمٚج : -4
 اًِشبع اًرٚبظٙ اًالضمٙ اًداخٌٙ : -4-1

 :َمَْٕٔ 
ًيل َُ  ،اًِشبع اًداخٌٙ تبًَدرشج ٕٓ اًترِبَز اًرٚبظٙ اًذ٘ خدٚرّ اًَدرشج خبرر أًَِز اًَدرشٙ

 6 .ٍٔ ٓذّ اًَدرشجِخظَ

ٕ ٚخَٚز تبًَزٚد َُ خترث إخخٚبر اًخٌَٚذ ًَب َٚبرشْ َُ  ،ٚؾختر ٓذا اًِشبع إَخداد ًدرس اًخرتٚج اًرٚبظٚج   
يَب ٚشبؽد ؽٌٗ خدرٚة اًخالَٚذ  ،ٕإضخٚبسبخْ ،هدراخْٕ ،ًَٕٚجيل ٓذا ضشة ، إٔسْ اًِشبع داخل اًَدرشج

 7 اإلؽالٍ.ٕ ،اًخضيٍ اًخشسٚل،اًخِغٍٚ ،ٕإشرائٍ لٙ اإلؽداد  ،ؽٌٗ خضَل اًَشؤًٕٚج

                                                             
1

 .29ص -.1990طٌح القاهزج،دار الفكز العزتي : -.أسس بناء براهج التربيت البدنيت والرياضيت -.د.دمحم الحوحاهي،دأهيي أًور الخولي
2

 .8ص -.1997طٌح تيزوخ،هكتثح لثٌاى:  -.هعجن العلوم اإلجتواعيت -.أحوذ سكي تذوي
3

 .12ص -.1971طٌحالوجلض الوطٌي للثقافح واألدب والفٌوى، -.عالرياضت والوجتو -.د أهيي أًور الخولي
4

 .18ص -.1971طٌحتيزوخ دار الوعارف،  -.الثقافت والرياضت -.د علي يحي الوٌصور
5

 .38ص -.م1998، لظعوديح دار األًذلض، -.النشاط الرياضي الودرسي -.حوذي هحوود شاكز
6

 .196ص -.6991، هرجع سبك ذكره -.الظيذ حظي شلتوخ وأخزوى
7

 .478ص -.1992 -.أساليب تطوير والتفسير هن التربيت البدنيت والرياضيت في هرحلت التعلين األساسي -.دمحم طعيذ عشهي
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ٕاًقرط َِْ إخبضج اًمرضج ًيل اًخالَٚذ  ،ٕٓاًِشبع اًذ٘ ٚودٍ خبرر إٔهبح اًدرس داخل اًَؤششج اًخرتٕٚج
ِٕٚغٍ عتوب  ،ٕٚخٍ ؽبدث لٙ إٔهبح اًراضج اًوضٚرث ٕاًعٌٕٚج لٙ إًٍٚ اًَدرشٙ ،ًََبرشج اًِشبع اًَضتة ًٍٔ
 1.ٕأِشعج خِغَٚٚج  ،إٔؽرٕط لردٚج ،شٕاء يبِح َتبرٚبح تُٚ األهشبٍ، ًٌخعج اًخٙ ٚظؾٔب اًَدرس

 ٚؾرك اًِشبع اًرٚبظٙ يذًى تأِْ :

أ٘ اًِشبع اًالضمٙ ٕٕٓلٙ اًقبًة ِشبع  ،اًترِبَز اًذ٘ خدٚرّ اًَدرشج خبرر إٔهبح اًسدٕل اًَدرشٙ   
ٕ ًيِْ ٚخٚص اًمرضج ًيل خٌَٚذ اُ ٚشخرى لٙ ِٕػ  ،إخخٚبر٘ ًٕٚس إستبر٘ يدرس اًخرتٚج اًتدِٚج ٕاًرٚبظٚج

ٕٚؾخترضوْ ًََبرشج  ،ٕإهتبل اًخالَٚذ ؽٌٗ ٓذا اًِشبع َيَال ًٌترِبَز اًَدرشٙ ،إٔأيذر َُ اًِشبع اًرٚبظٙ
 2.اًضريبح اًخٙ ٚخؾٌَٔب اًخٌَٚذ لٙ درس اًخرتٚج اًرٚبظٚج  اًِشبع اًضريٙ خضٕضب خٌى

 إِٔاػ اًِشبع اًرٚبظٙ اًالضمٙ اًداخٌٙ : -4-1-1
  ٍتُٚ األهشبٍ  يرث اًعبئرث (،يرث اًٚد ،يرث اًشٌج ،َِبلشبح لٙ األًؾبة اًسَبؽٚج اًَخخٌمج )يرث اًود

 .ٕاًشِٕاح اًَخخٌمج
  ٕ اًخدرٚس ٕ اًخالَٚذ ٚئبح االسخَبؽٚج ) أًؾبة ضقرٖ (تُٚ َِٓبلشبح لٙ األِشعج اًسَبؽٚج. 

  إًص (،أًؾبة اًوٕٖ ،اًسَتبز ،َِبلشبح لٙ األِشعج اًمردٚج )خِس اًعبًٕج..... . 

 ٕإًخ (،َضبرؽج،َاليَج،َِبزالح لردٚج )اًسٚد..... . 

 ٍَِبلشبح لٙ اًٌٚبهج اًتدِٚج تُٚ األهشب.  

  ؽرٕط رٚبظٚج ًٌخَرِٚبح تُٚ األهشبٍ اًَخخٌمج. 

  3.ٕ االسخَبؽٚج،َٔرسبِبح ٕضمالح َدرشٚج تَِبشتج األؽٚبد إًعِٚج 

 َٓٚج اًِشبع اًالضمٙ اًداخٌٙ :أ -4-1-2
 ٚؾختر اًِشبع اًداخٌٙ ضول ًخَِٚج أًَبراح اًخٙ ٚخؾٌَٔب اًخٌَٚذ لٙ اًَدرشج. 
 إخبضج لرص اًِشبع ًٌَسخَؼ. 

 ُعرٚن اًََبرشج اًخؾٌٍٚ ؽ. 

 اًخرتٚج ًٌٕهح اًضر. 

                                                             
1

 23.ص -.1992 ،ديواى الوطثوعاخ الجاهعيح -.نظرياث وطرق التربيت البدنيت -.دمحم عوض تظيوًي وأخزوى
2

 .65ص -.1986 تغذاد،:والتنظين في التربيت الرياضيتاإلدارة  -.الذكتور عقيل عثذ هللا وأخزوى
3

 .240ص -.1998القاهزج، :هزكش الكتاب والٌشز -.طرق التدريس في التربيت الرياضيت -.ًاهذ هحوود طعذ وأخزوى
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 اًخضيٍ لٙ إِمؾبالخْ ، إضخراٍ اًقٚر ٕ ضشُ اًَؾبٌَج، اًخؾبُٕ، خَِٚج اًضمبح االسخَبؽٚج )ظتع اًِمس
 (.خوتل آراء األشبخذث، 

 خَِٚج رٕش اًسَبؽج. 

 .ُٚٚؾختر َؾَل ًخمرٚـ اًالؽت 

 ٍاًؾدٕاُ إًشٌٚٙ  ،اًؾدٕاُ اًسشد٘ ،ًٌمغٙاًؾدٕاُ ا ،اًخوٌٚل َُ اًشٌٕيبح اًؾدٕاِٚج )اًؾدٕاُ اًسبز
 اًسبزٍ ٕ درسج اًقظة .....(،

 .اًخؾٌٍ ؽٌٗ اًوٚبدث اًختؾٚج 

 1.إيخشبك َٚبدُٚ سدٚدث ًٍ ٚشتن ًٌخالَٚذ أُ خعرهٕا ًٔب 

 اًِشبع اًالضمٙ اًخبرسٙ : -4-2
 َمَْٕٔ :

ٔٚئج َؼ ٕضداح خَذل ٓذّ اً ًى اًِشبع اًذ٘ خختبرٖ لْٚ ٕضداحبع اًالضمٙ اًخبرسٙ أل٘ ٓٚئج ٕٓذاًِش   
 تب َب خيُٕ ٓذّ اًَتبرٚبح تُٚ الراد ِٚخَُٕ لٙ ِمس اًسِس .خَذل ٓٚئبح أخرٖ، فبً

ال اُ ٚخخص اًََخبزُٚ لٙ األداء إ ،بظٚجٚٚؾخترٓذا اًترِبَز سزء َخَٚز َُ اًترِبَز اًؾبٍ اًشبَل ًٌخرتٚج اًر
تؾد َؾرلج اًمبئز إٔاًمبئزُٚ َُ  ،ٕع َخمن ؽٌٚٔبٕخسر٘ َتبرٚبح ٓذا اًِشبع ٕلوب ًوٕاؽد ٕ شر ،اًرٚبظٙ

 2.تُٚ اًَشخريُٚ

ٕاًؾَل ؽٌيٗ اًخيرٕر َيُ     ،اًَدرشج ٓذا اًسزء اًذبًد ًخضوٚن أٓداك خعج اًخرتٚج اًرٚبظٚج اًَدرشٚج   
ٕذًى ؽُ عرٚن اإلشخراى لٙ اًَشبتوبح اًخٙ خِغَٔب إدارث اًخؾٌٍٚ تُٚ  ،ِعبن ؽٌٗ اًخؾبَل َؼ اًتٚئج اًَضٚعج

 ،ٚٔدك إيخشبك إًَآية اًرٚبظيٚج   ،أًٚئبح اًَسبٕرثَٕدارس اًَِغَج إٔإهبَج أٚبٍ رٚبظٚج َؼ اًَدارس 
ٙ ٕضؤٌب،  يخيدَبح ضيبًضج    ،ٕخٕسٚٔٔب ًخيُٕ ذخٚرث لؾبًج ٚشخخدَٔب اًَسبل اًرٚبظٙ لٙ اًوعبػ األٌٓي

 ،اًخٙ خؾَل ؽٌٗ رؽبٚخٔب ٕخَِٚج َٔبراخْ ،اًتالد لٙ اًَتبرٚبح اًداخٌٚج ٕاًدًٕٚج إٔإشرائب لٙ إًِاد٘ ًخَذٚل
ِبلشج ليٙ تيبهٙ   ٕخوٍٕ َدٚرٚج اًخؾٌٍٚ تٕظؼ تراَز ٓذا اًِشبع ًيل َرضٌج ؽٌٗ ضد لٙ األًؾبة اًَخخٌمج ًٌَ

 .إأًٚئبح األخرٖ ،اًَِبعن اًخؾٌَٚٚج

ًخؾدٓب تدِٚب َٔبرٚب ٕ  ،إيخشبك إًَآة اًرٚبظٚج ٕاًدلؼ تٔب إًٗ اًَشخٕٚبح اًؾٌٚب ٓذا اًِشبع ٚؾَل ؽٌٗ    
 3إسخَبؽٚب.

                                                             
1

 .29ص -.1990،هرجع سابك -.حظيي شلتوخ وأخزوى
2

 .14ص -. 1990 ،نفس الورجع -.حظي شلتوخ وأخزوى
3

 .128ص -.1992 ،هرجع سبك ذكره -.طعيذ عشهي دمحم
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ٕاًَدارس  ،ٕٕٓ ذًى اًِشبع اًذ٘ ٚسر٘ لٙ ضٕرث َِبلشبح تضٕرث رشَٚج تُٚ اًمرن اًَدرشٚج    
اًذ٘ ٚتدأ َُ اًدرس  َٚج تبًقج ًٕهٕلْ لٙ هَج اًترِبَز اًرٚبظٙ اًَدرشٙ اًؾبٍٓاألخرٖ ًٌِٕشبع اًخبرسٙ أ

 اًخبرسُٚٚ. ُٚإًَٚٙ ذٍ اًِشبع اًداخٌٙ ًِٚخٔٙ تبًِشبع

ضٚد ٚضة لْٚ خالضج اًسد ٕ إًَآة اًرٚبظٚج لٙ َخخٌك األًؾبة ًخَذٚل اًَدرشج لٙ اًَتبرٚبح     
 1.اًرشَٚج يَب ٚشٔل َُ خالًْ إخخٚبر َِخخة اًَدارس تَخخٌك اًَِبلشبح اإلهٌَٚٚج ٕاًدًٕٚج

 ُ إؽعبء َمٍٕٔ ًٌِشبع اًخبرسٙ ألِْ: يَب َٚي

 ،يَب ٕٓ َؾرٕك أُ ًيل َدرشج لرٚن َٚذٌٔب لٙ دٕر٘ اًَيدارس  ،ٚخَذل لٙ ِشبعبح اًمرن اًَدرشٚج    
ٕؽِيٕاُ   ،ٕٓذّ اًمرن خؾختر إًاسٔج اًرٚبظٚج اًَدرشيٚج  ،إٔ األًؾبة اًسَبؽٚج ،شٕاء لٙ األًؾبة اًمردٚج

ٕ لٙ ٓذّ اًمرن ٕٚسد أضشُ ؽِبضراًخٙ خمرزٓب درٕس اًخرتٚيج   ،ٕاًرٚبظٚجاًخرتٚج اًتدِٚج َسبل خودَٔب لٙ 
 2.اًتدِٚج ٕ اًِشبع اًداخٌٙ

 َٓٚج اًِشبع اًرٚبظٙ اًخبرسٙ :أ -4-2-1
ؽُ أَٓٚج اًِشبع اًخبرسٙ ٚرٖ اًديخٕر " ٓبشٍ اًخعٚة " اًِشبع اًرٚبظٙ اًخبرسٙ ِبضٚج أشبشٚج ََٔج    

تبإلظبلج ًذًى لئِْ  ،ٕدؽبَج هٕٚج خرخيزؽٌٚٔب اًضريج اًرٚبظٚج لٙ اًَدرشج ،لٙ َِٔبر اًخرتٚج اًرٚبظٚج
 3 ٚيَل اًِشبع اًذ٘ ٚزإل اًدرٕس أًَِسٚج.

ٓذّ اًميرن  ، إٔ ٕٓ اًمرن اًَدرشٚج ،إُ اًِشبع اًخبرسٙ ٕٓ خٌى اًََبرشج اًخِبلشٚج لٙ إًشع اًَدرشٙ   
ٕٓذا َُ ضٚيد اإلخخٚيبر ٕإِخويبء اًعيالة      ،اًَِبلشجاد خبص هتل اإلشخراى لٙ اًرٚبظٚج خضخبر إًٗ إؽد

   .لٙ تداٚج إًَشٍ اًدراشٙ ،ٕخشيٚل اًمرن اًرٚبظٚج اًَدرشٚج ،اًرٚبظُٚ

َُ اًخؾٌَٚج إًزارٚج اًَشخريج رهٍ  70ضٚد ِضح اًَبدث  ،ٕيذًى لَٚب ٚخص اًخدرٚة ٕإؽداد ٓذّ اًمرن   
لٔٙ  ،ٕخضظٚرٚج ًٌَِبلشجرٚتبح رٚبظٚج َخخضضج، خرتٕٚج َُ خدأِْ خخيُٕ اًََبرشج اًخِبلشٚج اً 15

 4 .ٕاإلدَبر االسخَبؽٙ ًٌشتبة لٙ شيل َِبلشج لٙ إٔشبع اًخرتٚج ٕاًخيُٕٚ ،خشخٔدك اًَشبريج لٙ اًخؾتئج

 أشس إؽداد ٕ خِغٍٚ اًِشبع اًرٚبظٙ اًالضمٙ اًخبرسٙ : -4-2-2
ٕلٙ تؾط  ،اًترِبَز َُ ضٚد إًاستبح اًخرتٕٚجٚيخَل َمٍٕٔ اًِشبع اًرٚبظٙ اًخبرسٙ تشبئر أسزاء    

ٚرٖ اًديخٕر "َضَد  ،دٕل اًؾبًٍ ٕٚسد خِغٍٚ َخودٍ ًٌقبٚج إلدارث ٓذا إًِػ َُ اًِشبع اًرٚبظٙ اًخبرسٙ
" أُ َُ أٍٓ ٓذّ األشس اًخٙ ٚسة َراؽبخٔب  187اًضَبضَٙ" لٙ يخبتج "أشس تِبء اًخرتٚج اًرٚبظٚج ص 

 َبٌٚٙ :
                                                             

1
 .55ص -.1990العزاق،:جاهعح الووصل -.دليل الطالب في التطبيقاث الويدانيت للتربيت البدنيت والرياضيت -.قاطن الوٌذالوي

2
 .133ص -.1992،هرجع سبك ذكره -.دمحم عوض تظيوًي وأخزوى

3
 .689ص -.1988تغذاد،:طثعح الثاًيحوال -.تاريخ الرياضيت -.هٌذر هاشن

4
 .03/02/1993هؤرخح في ، بتنظين الووارساث في الوسط الودرسي للوؤسساث التربويت -.تعلقحه 15تعليوح وساريح هشتزكح رقن
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االٓخَبٍ  ،ٕاًَشخٕٖ اًَِبشة لٙ األداء ،اًرٚبظٚج َُ ذٕٖ األخالن اًضَٚدث أؽظبء اًمرنَراؽبح إخخٚبر   
 ٕتضٚد ال ٚؾٕهٍٔ اًخدرٚة ؽُ اًخضضٚل اًدراشٙ.  ،تخضدٚد لخراح ًخدرٚة أؽظبء اًمرن اًرٚبظٚج

ِشبعبح اًؾَل ؽٌٗ خيُٕٚ لرن رٚبظٚج لٙ ؽدث ، االٓخَبٍ تخٕلٚراإلَيبِٚبح اًالزَج ًِسبش اًِشبع   
 ؽدٍ اإلهخضبرؽٌٗ ِٕػ إِٕٔؽُٚ َُ اًِشبع .،  َٕخِٕؽج

 خخضٚص ، ًٌٕوٍٚ اًخرتٕٚج ،االٓخَبٍ تظرٕرث إضخراٍ أؽظبء اًمرن اًرٚبظٚج ًٌوٕاُِٚ ًٌٕرٕش اًرٚبظٚج   
  .سٕائز ًٌمبئزُٚ ٕألضشُ لرٚن َٔزٍٕ ٕألضشُ الؽة لٙ األخالن

" أِْ ٚسة أُ ٚيُٕ خِبلس تُٚ اًتراَز اًضمٚج ٕاًتراَز لٙ ٓذا اًشٚبن ٚرٖ اًديخٕر"ؽتبس اضَد ضبًص    
ضٚد أُ اًِشبع اًالضمٙ ٚٔدك إًٗ  ،أ٘ ٚسة أُ ٚخدرة اًعالة ؽٌٗ َب خؾٌَّٕ َُ اًدرس ،اًالضمٚج

 ٓدلُٚ أشبشُٚ :

اًَرِٕج ٕٓٙ ضمبح خَِٚخٔب ، اًرشبهج، اًشرؽج، خَِٚج اًضمبح األشبشٚج ؽِد اًعالة َذل اًوٕث اًؾظٌٚج  
 ضٚد ال ٚشؾِب اًدرس لٙ اًَدرشج اًخٙ خِخَٙ ًٔب. ،دٍ تٔب لٙ اًِشبعبح اًالضمٚجٕاًخو

 ،اح اًرٚبظٚج ٕاًشٚعرث ؽٌٚٔبرَسبل يتٚر ًخرهٚج أًَب، خرهٚج أًَبراح اًرٚبظٚج ٕاًِشبعبح اًالضمٚج   
اًالضمٚج لٙ ٚشٚج ًٌِشبعبح ٕؽٌٗ ذًى َٚيُ خضدٚد األشس اًرئ ،ضٚد ٕٚسد ؽٌٚٔب َخشؼ َُ إًهح ًذًى َُ

 َبٌٚٙ:

 أُ خيُٕ َرختعج تِشبعبح درس اًخرتٚج اًتدِٚج ٕاًرٚبظٚج ٕخختؼ خعج َخوِج ؽٌٗ َدار اًشِج .  

  أُ خٔدك إًٗ خَِٚج اًضمبح اًتدِٚج اًرئٚشٚج. 

  أُ خٔدك إًٗ خرهٚج أًَبراح ٕاألًؾبة اًرٚبظٚج إًَسٕدث لٙ اًخعج. 

 َُ َالؽة َٕدرتُٚ َٕؤٌُٓٚ أُ خضغٗ تئَيبِٚبح خخالئٍ َؼ ضسٍ اًِشبع . 

  1.أُ خضون أدِٗ عَٕضبح اًعالة ٕأُ خضون آداك اًرٚبظج اًَدرشٚج 

 ََٚزاح اًِشبع اًرٚبظٙ اًالضمٙ اًخبرسٙ : -4-2-3

 رؽبٚج إًَآة اًرٚبظٚج تبًَدرشج َُ ضٚد خَِٚخٔب. 

  اًرٚبظٙ لٙ اًوعبػ اًيشك ؽُ األلراد اًََخبزُٚ رٚبظٚب ضخٗ ٚيِٕٕ ذخٚرث لؾبًج ٚشخخدَٔب اًَسبل
 .األضٌٙ

 خؾٌٍ اًِغبٍ ٕاإلًخزاٍ أذِبء اًضضص. 
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 يمبءاح ضبًضج ًخَذٚل اًدًٕج لٙ اًَتبرٚبح اإلهٌَٚٚج ٕاًدًٕٚج.  

 إخبضج لرص اًخدرٚة ؽٌٗ اًوٚبدث أذِبء اًَتبرٚبح. 

  تُٚ الؽتٙ اًمرن األخرٖ ،ٍِٚٔتخَِٚج اًشٌٕى االسخَبؽٙ أللراد اًمرن ٕخدؽٍٚ اًؾالهبح ٕ. 

 ٕاًضضٚج  ،ٕاالسخَبؽٚج  ،ٕاًخٌوٚج  ،َُ اًِبضٚج اًتدِٚج ،بظٚجٚوٚن اًشخضٚج اًرخض. 

 ُٚاإلرخمبػ تَشخٕٖ األداء اًرٚبظٙ ًأللراد اًََخبز. 

 ُِٚ1.األًؾبة اًَخخٌمج خؾٌٍ إًِاضٙ اًَخضضج ٕأًَبرٚج ٕهٕا 

 دٕالؼ ََبرشج األِشعج اًالضمٚج  -5
 اًدٕالؼ اًَتبشرث : -5-1

 ٕإشخذَبرإٔهبح اًمراؿ ًٌَرآوُٚ لَٚب ٚؾٕد ؽٌٍٚٔ تبًِمؼ ٕؽٌٗ َسخَؾٍٔشخقالل إ. 

 إلذتبح اًذاح (، اًشٔرث ، إشتبػ ضبسج اًَرآن ًإلِخَبء لٙ اًَسخَؼ ) اإلؽخراك. 

 ألُ ِٚغٍ ألشرث رٚبظٚج َدرشٚج سدٚدث  ،إذراء ٕ خَِٚج اًؾالهبح االسخَبؽٚج تِْٚ ٕتُٚ إخٕاِْ اًعٌتج
 .ٚؾٚشٔب

  ًُٚخشسٚل أرهبٍ ٕإلذتبح اًشخضٚج ،خذ تٚدٍٕٓاألرؽبٚج إًَٕٓت. 

  إًضبش تؾط إًٔٚبء اًخالَٚذ تخِغٍٚ تراَز خبرر إٔهبح اًدراشج َُ أسل أُ ٚخؾٌَٕا االخالن اًضَٚدث
 .ئٍِٕ هدٕث ًٌخالَٚذ

 دٕالؼ فٚر َتبشرث : -5-2
 ٕاًَخؾج اًسَبًٚج ،ٕاًٌٚبهج اًتدِٚج ،إيخشبة اًضضج. 

 ُلؾبال ٕٚغٔر ِمشْ يَِٕذر ٚوخد٘ تْ اٚيُٕ ؽظٕ َُ أسل ا. 

 ًالرخوبء تَشخٕٖ إًغبئك اًؾظٕٚج ٕاًضٕٚٚج ،إشتبػ إًَٚالح ٕاًرفتبح اًرٚبظٚج اإلٚسبتٚج. 

 ٚخضَل َشؤًٕٚج رلؼ ؽٌٍ ٕعِْ ؽبًٚب لٙ اًَِبلشبح ٕاًتعٕالح اًؾبًَٚج.  

  اًرٚبظٚجاًدٕراإلؽالَٙ ٕاًخٌمزِٕٚٙ إًَِع إخسبّ تد اًَِبلشج. 
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 أٓداك ََبرشج اًرٚبظج اًَدرشٚج اًالضمٚج : -5-3
اًَرآن تأشٌٕة إًَاد  لٔٙ خؤذر لٙ، َُ دٕر اًَدرشج ،ٚوخرة دٕراًرٚبظج اًَدرشٚج اًالضمٚج   

خشخٕٔ٘ اًَرآن ٕخرختع  ،ٕاًرٚبظج اًَدرشٚج اًالضمٚج ،اًميرٚجٕ ،تبًَٔبراح ٕإًَآة اًسشدٚج، اًدراشٚج
 1.ٕاًِمشٚج  ،ٕاالسخَبؽٚج ،تٔب يذٚرا َُ إضخٚبسٚج لٚزًٕٕٚسٚج

 2:دث سٕاِة أَٓٔب ُ ؽخضشًٚذا ِسد أُ ألٓداك اًرٚبظج اًَدرشٚج 

 اًسبِة اًخرتٕ٘ اًخؾٌَٚٙ : -5-3-1
 ٕإضخراٍ اًؾبٌَُٚ ٕخودٚرٍٓ  ،ضة اًؾٌٍ ٕ  ،خدرٚة اًعالة ؽٌٗ اًؾَل. 

  لٙ اًخسدٚد ٕاإلتخيبر  ،اًعالة َٕٔبراخٍٔ ٕخَِٚج هدراح  ،ٕاًؾٌَٙ  ،اًخميٚراًرٚبظََٙبرشج. 

 هٕٚد أًَِز اًَعٌٕة لٙ اًدراشج ،خَِٚج هدراح اًعبًة ؽٌٗ اًضٚبث اًَخضررث َُ. 

 ٕاًوٍٚ اإلشالَٚج لٙ اًَٚداُ اًخعتٚوٙ ،خمؾٚل اًسبِة اًِغر٘ َُ درٕس االخالن. 

 خٕسٚٔٔب  ،ؽٌٗ خَِٚخٔب ٕاًؾَل  ،إيخشبك إًَآة ٕ. 

 اًسبِة اًِمشٙ : -5-3-2
 اإلِعٕاء ؽٌٗ  ،اًخردد ،بِٙ َِٔب تؾط اًخالَٚذ َذل اًخسلاًخٙ ٚؾ ؽالر تؾط اًضبالح اًِمشٚج

 .ٕاًؾزًج ،اًِمس

 ٕخٔذٚة اًِمٕس  ،خؾَٚن اًَمٍٕٔ األَذل ًٌرٚبظج لٙ ضول إًَآة. 

 ٕاألٓخَبٍ تٍٔ  ،ٕرؽبٚج اًَؾٕهُٚ ،ًمح اإلِختبّ ًذٕ٘ اًضبسبح اًخبضج. 

 ٕٙاًؾٕاَل اًخٙ خأذر إٚسبتب ٕ شٌتب ؽٌٗ اًخضضٚل  ،َٕؾرلج األشتبة ،ٕخمشٚرّ ،لٍٔ اًشٌٕى اًرٚبظ
 .اًَدرشٙ

 ٌٙاًودرث ، اإلدراى ٕ اإلشخرخبء، خريٚز اإلِختبّ، اًخدرٚة ؽٌٗ أًَبراح اًِمشٚج ًٌخالَٚذ:اًخضٕر اًؾو
 .ؽٌٗ اًخميٚر

 اًتدِٙ ٕ اًضضٙ : اًسبِة -5-3-3
 ٙشالَج اًوٕاٍ اًتدِٙ ٕرلؼ اًَشخٕٖ اًضض. 

 ُؽظالح ٕؽغبٍ أهٕٖ، هٕاٍ َخز. 
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 ٕاًخيٚك َؾٔب ،ٕاإلؽبهبح ،ؽالر تؾط اًضبالح اًَرظٚج. 

 عٌٚج اًَشٕار اًدراشٙ ،ٕاًخسدٚد ،اًشؾٕر تبًضٕٚٚج، ضٚبث ضضٚج ألظل.  

 اًسبِة اإلسخَبؽٙ : -5-3-4
  تبًضٚبث االسخَبؽٚجرتع اًضٚبث اًَدرشٚج. 

 ٕاًرٕش اًرٚبظٚج ،َل اًخؾبِٕٙخِشئج اًخالَٚذ ؽٌٗ اًؾ. 

 ًًٕٙخضوٚن اًخراتع تُٚ ختراح اًَخؾٌٍ داخل ٕخبرر  ،إشخقالل األضداد اًسبرٚج لٙ اًَسخَؼ اًد
تَِبشتج اًخَشِٚٚج  ،تعًٕج إٔدٕرث يرٕٚج، تضٚقج رٚبظٚج ،تئهبَج أٚبٍ دراشٚج ذوبلٚج ،اًضك اًدراشٙ

 .والل اًسزائر َذال .....  إلشخ
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 خالضج 
ُ    ،إُ ََٔبح أٓداك اًِشبع اًرٚبظٙ اًالضمٙ تشوْٚ اًداخٌٙ ٕاًخبرسٙ     هد خؾيددح ٕ شيٌَح اًيذٚيرَ

ٕ إيخشيبة   ،اًذِٓٚج ٕ االؽخَبد ؽٌٗ اًِمس،اًؾوٌٚج ،اًودراح اًتدِٚج ،إًِاضٙ اًخٙ رٕؽٙ لٚٔب خَِٚج إًَآة 
ة اًخٌَٚذ اًودرث لٙ اًضمبغ ؽٌٗ بًى إيخشٕتذ ،ٕ خؾٌٍ لُِٕ األًؾبة ٕاًَتبرٚبح ٕهٕاِِٚٔب ،اًختراح ٕ اًخسرتج

ٕٚييُٕ   ،ٕاًتدِٚج ،ََب ٚخِبشة َؼ هبتٌٚخْ اًذِٓٚج ،ٕيٚمٚج إدارخٔب ٕخٕسٚٔٔب ،ضضخْ َٕشبريج لٙ اًَِبلشبح
ٕ  ،ًضشٙ اًَخؾٌن تشٔرخْ يالؽة ؽٌٗ َشيخٕٖ اًَدرشيج  إظبلج إًٗ اًؾبَل ا ،تذًى هد ايخشة ٓذّ اًضمبح

 خعٕر َشخوتٌْ اًالضن لٙ اًَِخسبح إًعِٚج.

 ،ذا ًيٍ خٕظيؼ أٓيداك   إ ،ب اًخرتٕٚجْ خمخور إًْٚ َؤششبخِإال أُ اًَالضغ أُ َذل ٓذا اًِشبع تيبلج سٕاِت   
 ٕخرهٚج اًَدرس إًٗ َرضٌج اًخدرٚة. ،ٕ ذِٓٚب ،ٚيُٕ اًَرسَِٕٔب خَِٚج اًخٌَٚذ تدِٚب ،ٕ َشخٌزَبح ،ٕأفراط
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 سِٖٜد:
ٕٗٗ ىدُٜ  ،ٗجإلظسِحؽ ،ٜـسدر جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ِّ دّٜ جٍِٗجغٜؾ جٍسٛ ضلَز إسِحُ ؿَِحء ؿَُ جٍْهس   

ٗىد ؤخذج ىشػح ٌدٜرج نٛ  ،ػٜش ٜـسدرشًَٗ ضحثؾ نٛ ِخسَم جٍِرجػل جٍـِرٜر ،جإلْشحّ ؿَٛ ٗظٔ جألرع
 جٍدػٗش جٍسردٜٗر ْؼرج ٍإلْسضحرجٍِهزؽ ٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ خحظر نٛ جْٝٗر جألخٜرذ.

ػٜش سـددز جٍسـحرٜم سػٗظل ،ٜـسدرجٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ذًٍ جٍسـدٜر جٍخحرظٛ ٍَِضحؿر جٍـدٗجْٜر جٌٍِدٗسر    
ر اذج سـَو جألِر دحٍِرجٕو جٍذٚ ٜـحْٛ ِّ ؤٗسَُ دٖذج جٍشًَٗ إلخسالم جألدـحد ٗجٍِيحٜس جٍسٛ سػٜػ دٔ ،خحظ

ٍذجًٍ ػحٗل جٍدحػصّٗ جإلٍِحُ دٖذج جٍِٗغٗؽ  ظرجؿحز ْهشٜر ِِح ٜظـل سهشٜر ٕذج جٍشًَٗ ؤٌصر سـيٜدج،
ؤْٔ ذًٍ جٍشًَٗ جٍذٚ َٜػو جٍهرد دٔ  ٙؤٗدحالػرٚ ِػحظرسٔ دسـحرٜم ؿدٜدذ سِػٗرز ظَٖح ػٗل ادرجزٓ ؿَ

 ػديح ٍَػحٍر جٍسٛ ٌّٜٗ نٜٖح جٍهرد ٌٗذج جٍدٜثر جٍِػٜػر دٔ .جٍغرر دحٍلٜر ٍيد سـددز ِغحٕرٓ 

ٍذجًٍ شْػحٗل نٛ ٕذج جٍهظل ؤّ ْدرس ٕذج جٍِٗغٗؽ ظٜدج ْٗيُٗ دبؿػحء ِخسَم جٍسـحرٜم جٍخحظر دٖذج    
 . ؿَٜٖحرهشرذ ٍٔ ِّٗ صُ جألضٌحل جٍسٛ ٜؼٖجٍشًَٗ ٗجٍْغرٜحز جٍِ
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 :سـرٜم جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ -1

 ٜ٘شسٖدم اٍػحو جألذ ًٍ٘ جٍشًَٗ جٍذؤْٔ" ذ ٜٙـرم جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ نٛ ِٜدجّ ؿَُ جٍْهس جإلظسِحؿٛ ؿَ   
ذجء جٍضخط جٝخرٌِح ؤْٔ اٜؤْٔ شًَٗ ٜيظد دٔ جٍِـسدٚ  ٌِٙح ٜـرم ؿ1َ .ٍألخرّٜ ؤٗجٍسشدخ دحٍيَو ٍدُٜٖ

سػيٜو ركدر ظحػدٔ نٛ جٍشٜػرذ ٗاٜذجء جٍلٜرؤٗ جٍذجز سـٗع ؿّ  ْٙٗؽ ِّ جٍشًَٗ جإلظسِحؿٛ ٜٖدم اٍ
جٍظٗر جٍسٛ ٜسظشد نٜٖح جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ  ٙسـرٜهٔ ؿَ ٌِٙح رٌز جٍـحٍُ جٍْهشحْٛ"َٕيحر"ن.2 جٍػرِحّ

ظرػح ظشِٜح  ٘دحألضخحط شٗجء ٌحّ ٕذج جألذ ٘رجٍـدٗجّ ْضحػ ٕدجُ ٜيُٗ دٔ جٍهرد ىظد اٍػحو ؤذدؿسبن
ؤْٔ  ٙ( ؿرم جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ؿ1984َ)"betonدٜسّٗ "ؤِح جٍْهشحْٛ 3. ٍشخرٜر ٗجإلشسٖزجءؤٗشًَٗ ِسِٜز دح

( نيد ؿرم جٍـدٗجّ دإْٔ ؤنـحل 1958) "rechرٗص "اشسخدجُ جٍيٗذ ؤٗاشسـِحٍٖح ٍشدخ ؼرٗرذ دنحؿٜر ؤِح
ِسـددذ جإلسشحؽ سضِل جٍٖظُٗ ٗجٍـدجء ٜٗشسخدُ ددجنؾ ِّ جٍخٗم ؤٗجإلػدحػ ؤٗجٍركدر نٛ ظخ ٕذج جٍخٗم 

 4جٝخرّٜ, ددجؽ ٍسخهٜم إسِحِحز جٍهرد ٗؤٕدجنٔ ٗدَٗف ِػحٍدٔ جإلظسِحؿٜر. ٙجٍيسحل ؿَٗؤ

ـحدذ ْسٜظر اػدحػ شدحو نحإلػدحػ ٜئدٚ ؿحدذ ال دجثِح اٍٛ ؤّ جٍـدٗجّ ٌّٜٗ نٛ جٍ "dollard"ٜٗرٚ دٗالرد   
 5.جٍـدٗجّ

 ِهُٖٗ جٍـدٗجّ نٛ جٍرٜحغر: -2
ٍيد سـددز جٍسـرٜم نِٜح ٜخط جٍشًَٗ جٍـدٗجْٙ نٙ جٍرٜحغر اذ ؤْٖح سسهو نٙ ِظِٗؿٖح نٙ سـرٜم ٗجػد    

آخر،ؤٚ جٍالؿخ ؤصْحء ؿَٙ ؤْٔ ذًٍ جٍشًَٗ جٍذ٘ ٜٖدم اٍٙ ِػحٍٗر اظحدر ٗاػدجش غررؤٗاذجء ٍضخط 
جٍِْحنشر ٜشـٙ إلٜيحؽ جٍؼررٗجألذ٘ دحٍِْحنس ىظد ْٜر دجخل ىحّْٗ جٍَـدر ؤٗدشٗء ْٜر ؤٚ خحرض اػحر ىحّْٗ 
جٍَـخ ٍٖٗذج ٗظد جٍدحػصّٗ ِضٌالز نٙ سػدٜد سـرٜم نحظل ٍشًَٗ جٍـدٗجْٙ جٍذ٘ ٌِّٜ ؤّ ْسػَِٔ ْٗسظحٗز 

 6.ػٜحسْح ٗجٍـدٗجّ جٍِدِر ٗجٍِخرخؿْٔ ٗدّٜ جٍـدٗجّ جٍغرٗر٘ ٍديحثْح ٗاششسِرجر 

ِهُٖٗ جٍـدٗجّ نٛ جٍِظحل جٍرٜحغٛ ِّٗ دّٜ  ٍِٙػحٍٗر اٍيحء جٍغٗء ؿَ دج اال ؤْٖح دذٍز ِظٖٗ    
 ٙ" ٗىد ضرع ٕذج جألخٜرجٍـدٗجّ جٍرٜحغٛ ؿ1979َٗ"ؤٗرًٍٜ  Silva"1981جٍِػحٗالز جٍِـسدرذ "شَهح" "

صالصر ؤْٗجؽ ِّ جٍـدٗجّ  ٙسيشِٜٔ اٍ جٗاشسػحؿٗ ،ػشخ جٍلحٜر ٗجٍٖدم ِّ اسدحؽ جٍالؿخ ٍٖذج جٍشًَٗ
 .جٍرٜحغٛ

 

                                                 
1

 .9ص -.5991 ،:يستغاَىجايعح يستغاَى -. المجلة العلميةللثقافة المدنية والرياضية -.روياٌ دمحم
2

 .48ص -.5991 ،:انقاهرجدارانفكرانعرتي -.النفسية عند األطفال المشكالت -.زكرياءانشرتيُي 
3

 .874ص-.5991 ،يرجع ساتق -.المدنية والرياضيةالمجلة العلمية للثقافة  -.روياٌ دمحم
4

 .408ص -.5994 انقاهرج،:دار فياء نهطثاعح وانُشر -.اإلجتماعي دراسات في علم النفس -.عثذ انهطيف دمحم خهيفح
5

 .4ص -.5994 ،انعرتيح نهطثاعح وانُشر انُهضح -.في الصحة النفسية والعقلية -.عثذ انرحًاٌ عيسىي
6

 .407ص -.5997دارانفكرانعرتي، -.الرياضية،مفاىيم وتطبيقاتعلم النفس  -.أسايح



 انسهىكاخ انعذواَيح                                                             انفصم اانثاَي:           

 

 
 

48 

 :ٙصالش ؤىشحُ ٕٗٛ ٌحٝس ٌِّٜٙ سيشُٜ ٕذٓ جألْٗجؽ اٍجْٗجؽ جٍـدٗجّ جٍرٜحغٛ: -2-1
 :جٍـدٗجّ جٍـدجثٛ -2-1-1

ِػحٍٗر اظحدر ٌحثّ ػٛ آخر  ِّٙ خالٍٔ اٍاّ جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ٕٗ ذجًٍ جٍشًَٗ جٍذٚ ٜٖدم جٍهرد    
إلػدجش جألٍُ ؤٗجألذٚ ؤٗ جٍِـحْحذ ٍضخط جٝخرٕٗدنٔ جٍسِسؾ ٗجٍرغح دِضحٕدذ جألذٚ ٗجألٍُ جٍذٚ ؤٍػو دحٍهرد 
ٗؤغحم "ؤدرُٗ" ؤْٔ ٌّٜٗ جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ٌهحٜر نٛ ػد ذجسٔ ؿْدِح ٌّٜٗ جٍٖدم ِْٔ ٕٗ اٍػحو 

ْػٗ جألخرّٜ ِؾ جٍضـٗر دحٍسِسؾ ٗجٍرغح ْسٜظر ٍذًٍ،ٗىد ٜػدش ِصل ٕذج  ،ؤٗجٍددْٛ ،جٍْهشٛ ،جٍغررؤٗجألذٚ
جٍِظحل جٍرٜحغٛ نٛ جٍـدٜد ِّ جٍِٗجىم جٍسْحنشٜر ِصل ىٜحُ ِدجنؾ ٌرذ ىدُ دِػحٍٗر اظحدر ديدِٔ  جٍـدٗجّ نٛ

ؤصْحء  جألرعٙ دنؾ ِْحنشٔ دحٍٜد ٍَشيٗػ ؿَ ،ؤِٗػحٍٗر الؿخ ٌرذ جٍشَر ،ؿيخ ِػحٍٗر ِْحنشر سخػٜر دحٌٍرذ
 ِرجىدسٔ ٍٖٕٗذج ِح ٜالػؼ نٛ ػظط جٍسردٜر جٍددْٜر ٗجٍرٜحغٜر ِّ خالل ِػحٍٗر جٍسَِٜذ اشيحػ زَِٜٔ ؤصْحء
جٍِْحنشر ؤِٗػحٍٗر ؤصْحء جٍَـخ خحظر نٛ ػحٍر ؿدُ اْسدحٓ جألشسحذ ٕٜٗٗشسـِل ٕذج جٍشًَٗ ِّ ؤظل جٍسِسؾ 

 1ٗزَِٜٔ ٜسإٍُ.

 جٍـدٗجّ جٍٗشَٜٛ: -2-1-2
جألذٚ دضخط ؤخر  اٍػحو ٍٙذٚ ؤضحرأٍٜ "شَهح" ؤٚ ؤّ جٍـدٗجّ ٌٗشَٜر ٜسغغ ؿْدِح ٜٖدم إٍٗجٍـدٗجّ ج    

سدؿُٜ ؤٗسـزٜزِّ جٍخحرض ٌسضظٜؾ  ٌٍّٙٗ ٍٜس دلرع جٍسِسؾ ٗجٍرغح ْسٜظر ٍذجًٍ ٌٍّٗ دلرع جٍػظٗل ؿَ
 3ِـْٜر".ؤْٔ "جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ٗشَٜر ٍلحٜر  ٕذج ٜٙٗغٜم ػشّ خَٜل ؿ2َ.رخدجٍظِٖٗرؤٗرغح جٍِ

جٍسالِٜذ ِّ خالل ِػحٍٗر جٍسَِٜذ  ٍ٘د ،ػٜش ْالػؼ ٕذج جٍشًَٗ ؤصْحء ػظط جٍسردٜر جٍددْٜر ٗجٍرٜحغٜر   
ؤٚ ؤّ شٌَٗٔ جٍـدٗجْٛ ٜٗظد ٍٔ كحٜر ِّ  ،ٗخحظر زِٜالسٔ ،ٗزِالثٔ ،ادرجز ْهشٔ ؤِحُ ؤشحسذسٔ ،جٍِرجٕو

 ٗرجثٔ ٌٍّٗ جٍِٗىم ٜرسدػ دبْهـحل جٍلغخ.  

ٜـسدرجّ ِّ جٍشٌَٗحز كٜر جٍشٜٗر  ،ٗجٍٗشَٜٛ ،شدو ٌِّٜ جٍيٗل ؤّ جٍـدٗجّ جٍرٜحغٛ جٍـدجثِّٛ خالل ِح    
 .ألّ ؤغرجرٕح ٗخِٜر دحٍهرد ٌٗذج دحٍرٜحغر دظهر ؿحِر ،ٗؤْٖح ْٗؽ ِّ جٍـدٗجّ جٍشَدٛ

 جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ جٍظحزُ )جإلظحدٛ(: -2-1-3
ِيدرذ ٗػحىر ددْٜر نحثير ِّ ؤظل  ٜٓيظد اغٖحر ٛ ٗجٍددْٛ ٜسِٜز دٔ جٍالؿخ ٗجٍذٚؼٕٗذًٍ جٍشًَٗ جٍَه   

نٛ اؿػحء ٍٗجثغ ٗىٗجّْٜ ِـسرم دٖح  ،ٗ جٌٍهحع ،ٗجٍسظُِٜ ،ٗجٍػزُ ،ٗجٍضدذ ،ٜسِٜز دحٍيٗذ ٘سػيٜو جٍهٗزٗجٍذ
ْؼرج ٍَٖدم جٍِرجد ِْٔ  ،نٖذج جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ٕٗ اظحدٛ ،ػٜش ؤْٔ الٜيظد ِْٔ اٜيحؽ جألذٚ دضخط آخر،

                                                 
1

 .51ص -.5994 يركس انكتة وانُشر، -.بسبكولوجية العنف والعدوان -.دمحم حسٍ عالوي 
2

 .51ص -.5994 ،نفس المرجع السابق -دمحم حسٍ عالوي . 

 
3

 .44ص -. 5949 :يصر،جريذج انُصر -.حداث شعب في مالعب كرتناأ -.حسٍ خهيم
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 ،جٍذٚ ٜشدد جٌٍرذ ؿَٛ جٍِرِٛ ديٗذ ،ؿَٛ جٍَٗػر ؤٗالؿخ ٌرذ جٍػحثرذ ،الؿخ ٌرذ جٍيدُِّٗ ؤِصَر ذًٍ ،
 1. دركُ ِّ اٌِحْٜر ؤّ ٌٜشخ جٍْيػر دأدجء سِرٜرذ ؿحدٜر،جٍذٚ ٜئدٚ جٍغردر جٍشحػير ديشٗذ 

 ؤْٗجؽ جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ: -3
 ِح َٜٛ: ٙجٍِػٜػر دحٍهرد اٍىشُ جٍـَِحء جٍْهشحّْٜٗ جٍـدٗجّ ِّ ػٜش ؤضٌحٍٔ ٗػشخ جٍؼرٗم    

 جٍـدٗجّ جٍَهغٛ: -3-1
ٛ ؿّ جٍلغخ ٗجٍسٛ ؼِح اّ ٜدَق جٍْحضت ِرجٕيسٔ اال ٌّٜٗٗ ىد اٌسشخ جٌٍصٜر ِّ ِٖحرجز جٍسـدٜرجٍَه   

ْٗيل جألخدحر جٍشٜثر ؿّ جٍضخط  ،ٗجإلػسيحر ،ٗجٌٍَِحز جٍظحرػر ،ٗجٍسـحدٜرجٍالذؿر ،سضِل جٍسْحدز دحألٍيحخ
 2. ٗاضحؿسٖح دّٜ جٍْحس ،جٌٍِرٗٓ

 3ٗالسٌّٗ ِضحرٌر جٍظْس ؼحٕرذ نٜٔ. ،ؿِِٗح نبّ ٕذج جٍْٗؽ ِّ جٍـدٗجّ الٜسـدٚ ػدٗد جٌٍالُ   

ٗجٍضسُ،ٗجٍسٛ سئدٚ سـيٜدجز نٛ جٍـالىحز جإلْشحْٜر ،جٍشٜثر ٗجٍشخ  ،ٌّٜٗٗ جٍٖظُٗ دبشسـِحل جألٍهحؼ جٍظحرػر
 4. ٗال سشٖل سهحؿل جإلْشحّ

ة ؤٜٗرسدػ جٍشًَٗ جٍـْٜم ِؾ جٍيٗل جٍدذ ،ٗجٌٍالُ ،ؤٗجٍيٗل ،ْػٗجٍـْم دظٗرذ جٍظٜحعٗىد ِٜٜل جٍضخط    
 5.ٗاشسخدجُ ٌَِحز ؤٗظِل سٖدٜد ،ٗجٍظهحز جٍشٜثر ،ٗٗظم جٝخرّٜ دحٍـٜٗخ ،ٗجٍضسُ ،كحٍدح ِحٜضِل جٍشخ

 : جٍـدٗجّ جٍظشدٚ -3-2

ٗجٍدنؾ،ْٕٗحًٍ  ،ٗجٍرنس ،دحٍغرخ ،جٝخرّٜ ٙنٛ ٕذج جٍْٗؽ ِّ جٍـدٗجّ ٜضسرً جٍظشد نٛ جإلؿسدجء ؿَ   
ٜٗشسـِل جٍدـع جٝخر ؤٜدُٜٖ ٌإدٗجز  ،دـع ِّ ٜشسهٜد ِّ ؤظشحُِٖ ٗغخحِسٖح نٛ اٍيحء ؤْهشُٖ دحٝخرّٜ

 6جٍشًَٗ. ِّؤدٗجرِهٜدذ ٍٖذج جٍْٗؽ   ٗىد سٌّٗ ٍألؼحنرٗجألرظل ػسٛ جألشْحّ ٍٖح نـحٍر نٛ جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ،

 جٍرِزٚ: جٍـدٗجّ -3-3
إحْر َٜػئ دٖح ٌحإلِسْحؽ ؿّ  ٙسٗظٜٔ جإلْسدحٓ اٍ ٙاػسيحرجٝخرؤٜٗيٗد اٍ ٙنٜٔ شٌَٜٗحز ٜرِزاٍ ِٜحرس   

 7. جٍْؼرٗرد جٍشالُ ؿَٜٔ
 .  إحْر جٍخظُ ٙجإلخسظحرٍٗهز جإلْسدحٓ اٍ ٙرِزِّ خالٍٔ اٌٍّٜٜٗٗ دبشسـِحل ِٗغٗؽ ؤٗضخط،

 
                                                 

1
 .404ص -.5997 ،بقامرجع س -.أسايح راتة كًال 
2

 .150ص -.4005،سابق مرجع -.ييخائيم إتراهيى أسعذ 

 
3

 .455ص -.و5979يطثعح إتٍ حياٌ،  -سيكولوجيةالتكيف. -.َعيى انرفاعي
4

 .575ص -.5999 انًرجع انساتق، -.دمحم جًيم يُصىر 

 
5

 .44ص -.5991، مرجع سبق ذكره -.زكرياء أحًذ انشرتيُي
6

 .44ص -.5991، نفس المرجع -.زكرياء انشرتيُي 

 
7

 .484ص -.5945، مرجع سابق -.كاضى وني أغا
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 جٍـدٗجّ جٍِشسددل: -3-4
اسخحذ ؤٚ ِٗغٗؽ ددٜال ٌٍّٜٗ ٕدم ٍسهرٜق جٍِضحؿرجٍـدٗجْٜر،ػٜش ٜٗظٔ ٜؼٖر جٍـدٗجّ جٍِشسددل نٛ    

ٕٗ اسخحذ ؤٚ ِٗغٗؽ ددٜل ٌّٜٗ ٕدنح ٍسهرٜق 1. ضخط آخرخَهح ٍِّ سشدخ ٍٔ نٛ جإلػدحػ ٙجٍهرد جٍـدٗجّ اٍ
إلشسظحدر ْؼرج ٍيٗسٔ ؤٗؿٌَِٗحْسٔ،ؤٗ ٍَرنع  ٙجٍِضحؿرجٍـدٗجْٜر نٛ ػحٍر اشسػحٍر جٍـدٗجّ جٍِدحضرؿَ

ٍإلؿسدجء ؿَٜٔ ٗخحظر اذج ٌحّ ِٜصل رِزج ٍيِٜسٔ جإلظسِحؿٜر جٍرجشخر،ِِح ٜدنؾ دحٍهرد  ،جٍيحػؾ ،سِحؿٛجإلظ
ٍسٗظٜٔ ؿدٗجْٜر ْػِٗٗغٗؽ آخرِخسَم،ٗخحظر اذج ٌحّ جٍِٗغٗؽ جٍددٜل ِسحػح ٗكٜر ِسٗىؾ ٍَسـرع 

 2.ٍـٗجىخ شَدٜر ِّ ظرجء جإلؿسدجء ؿَٜٔ
 جٍـدٗجّ جٍِدحضر: -3-5

ٍَضخط ٗذجًٍ دبشسخدجُ  ،ٗجإلػدحػ ،ضلهجٍضخط ؤٗجٍضٜت جٍذٚ ٜشدخ جٍ ٙجٍضٜت ِّ جٍـدٗجّ اٍٜٗظٔ ٕذج    
ؤْٔ ِّ جٍخػت ٌدز  ،خْٗٛ ؤػد جٍـَِحء جٍْهشحّْٜ "KHONEY"ٜر ٗسيٗلؼجٍيٗذ جٍظشدٜر ؤٗجٍسلٜرجز جٍَه

جٍيَو ٗجٍسـظخ جٍْهشٛ،ٗاىسرػز ؤْٔ ِّ جألنغل ؤّ ٜـدرؿّ ِضحؿرٓ  ٙجٍِضحؿرجٍـدٗجْٜر ػٜش ٜئدٚ اٍ
 3.آخرػسٛ ٜرٜغ ْهشٔ ْٗظد نٛ ػظر جٍسردٜر جٍددْٜر ٗجٍرٜحغٜر ِسْهشح ٗجشـح ٍذًٍ ٌِٙٗدٗسحسٔ ِّ ػّٜ اٍ

 ر:جٍـدٗجّ كٜر جٍِدحض -3-6
ِدحضرذ،ٌبددجء جٍِالػغحز ٜسخذ جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ نٛ دـع جألػٜحّ ْسٜظر ٍسإصٜرجٍِػٜػ ظٗرج كٜر    

 ،لصٌِح ٜشسـِل جٍهرد جٍشٌَٗحز جٍـدٗجْٜر كٜرجٍِدحضرذ ٌحٍ ،ٗجإلْسيحدجز ْػٗ جٍضخط ِظدرجإلػدحػ
 4..ؤٗ َٜػو دُٖ جٍغرر ،ٛ ِٗجىم ِئٍِرنٍٜٗىؾ جٝخرّٜ  ،جٍخدجؽؤٗ

خر نٖٗ دذًٍ دضخط آ ٘جٍهٗر نٛ اػحرٍٗجثغ ٗىٗجّْٜ ِـسرم دٖح ػٜش ؤْٔ الٜيظد ِْٔ اٜيحؽ جألذٙ ؿَ   
 5جٍٖدم جٍِرجد سػيٜئ. ٙشًَٗ اٜظحدٛ دحٍْؼر اٍ

 جٍـٗجِل جٍِئدٜر ٍؼٖٗر جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ:-4
اّ ؤشدحخ جٍـدٗجّ السٌِّ ؿحدذ نٛ جٍِٗىم جٍِدحضرجٍذٚ اْهظرز نٜٔ جٍشٌَٗحز جٍـدٗجْٜر اِْح ْسحثط    

دـٗجِل ؿدذ نحٍهرد دبرسٌحدٔ  ،ٗىٗسٔ ،ٍسرجٌِحز سسُ خحرض ٕذج جٍِٗىم،اذج ٜسإصر جٍشًَٗ نٛ ْضإسٔ ٗنٛ غـهٔ
ٕذج جٍْٗؽ ِّ جٍشًَٗ ٌّٜٗ ىد سـرع ٍِظِٗؿر ِّ جٍؼرٗم جٗجٍـٗجِل جٍِٖٜإذ شٗجءج ٌحْز ِسظَر دٔ 

نٛ  ،ؿَُ جٍْهس ٗؿَُٗ جٍسردٜر ضخظٜح ؤْٗحدـر ِّ جٍشٜحو جٍصيحنٛ ؤٗجإلظسِحؿٛ، ٕٗذج ِحؤدٚ دحٍدحػصّٜ نٛ
رٓ،نِْٔ ِّ ذٌرجٍـٗجِل جٍْهشٜر ُِْٖٗ جإلظسِحؿٜر ؤٕٗٛ ؿٗجِل ؼٖٗ ٙجٍدػش ؿّ جٍـٗجِل جٍسٛ سئدٚ اٍ

 صيحنٜر ؤٗنػرٜر ِْٗٔ شَْخط ؤِٕٖح نٛ ِح َٜٛ:

                                                 
1

 .40ص -.4000سُحتيروخ،:دار انطثاعح نهُشر وانتىزيع -.موسوعة كتب علم النفس -.عثذ انرحًاٌ عيسىي
2

 .41ص -.5991 ،بقاس مرجع -.زكرياء انشرتيُي
3

 .41ص -.5998سُحتيروخ،: دار انُهضح انعرتيح -.علم الصحة النفسية -.يصطفي انشرقاوي
4

 .41ص -. 5998،مرجع سابق -.زكرياء انشرتيُي
5

 .400ص -.5941سُح -.علم النفس الرياضي -.دمحم حسٍ عالوي
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 جٍـٗجِل جٍخحظر دحٍهرد: -4-1
 جإلػدحػ: -4-1-1

 ٙاذج ْظد نضل جٍهرد نٛ جٍػظٗل ؿَ ،ٜػدش ػٜش ٜٗظد ؿحثيِح دّٗ سػيٜو جٍهرد ألٕدجنٔ ٗاضدحؿٔ ٍػحظحسٔ   
ْٜسط ؿّ ؤٕدجنٔ،ٗػّٜ  ٘اؿسدجء جٍـحْم جٍذ ٙجٍسٛ ٍٜٗدٕح ٕذج جإلػدحػ سدنـٔ اٍ ،ٗجٍػحىر ،ِحصٜرجإلػدحػ ٍدٜٔ

 1.ٕدم آخر ٜٙسظٔ دذجًٍ جٍػحىر جٍـدٗجْٜر اٍ ٕ٘ذج جٍـحْم جٍذ ٙؿَ ٜـظزجٍهرد ؿّ جإلؿسدجء

 جٍسـظخ:-4-1-2
جٍسـظخ ٗنو ٕذج  ٗدحٍسحٍٛ ،ِٗغٗؿٜرٜـرنٔ ؤْٔ ػٌُ  الؤشحس ِّ جٍظػر ٌّٜٗ ددّٗ سٗنر دالثل   

ألْٔ ٜيدُ جٍسهشٜر جٍِْػيٛ ٗجٍضػْر جإلْهـحٍٜر جٍسٛ سػش  ،ٍَشًَٗ جٍـدٗجْٛ جٍسظٗرٜـد نٛ ػحالز ٌصٜرذ ِيدِر
 2شًَٗ ؿدٗجْٛ ْػٗ جٝخر. ٙجٍهرد ؿَ

 جٍسـرع ٍِضحٕد جٍـْم: -4-1-3
جٝخرّٜ،ٗخحظر ؤصْحء ػهٍٗسُٖ ؤٗدظٗرذ كٜر ٜسـَُ جٍػهل شْٜحرٜٗ جٍـدٗجّ دضٌل سَيحثٛ ِيظٗد ِّ    

ِيظٗدذ ِّ خالل ِضحٕدسُٖ ٍألخرّٜ ُٕٗ ٜسظرنّٗ دػرٜير ؿدٗجْٜر شٗجءج ِّ جٍٗجىؾ ؤِّٗ خالل ٗشحثل 
ٗجٍِػحٌحذ ِّ خالل ؤضخحط ٜسِٜز شٌَُٖٗ ،جإلؿالُ ؤٗدِـْٛ آخرٜسـَُ جٍهرد جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ دحٍسيَٜد

جٍٗجظخ اشسخدجِٖح ٍسْهٜذ جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ  ،ٗجٍسيْٜحز ،ٍٔ ٍسـَُ جألشحٍٜخٗجٍذّٜ ٜسػّٗ جٍهرظر  ،دحٍـدٗجْٜر
 . دظٗرذ جٍـدٗجْٛ

 ٜرجٍـٗجِل جإلظسِحؿ -4-2
 ٙجٍسٛ ىد سؤئدٚ اٍؤ   ،رٗم جإلظسِحؿٜرؼؿَْٜح ؤّ ْػدد جٍ ،ٌٍٛ ْهُٖ ؤٌصرجٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ٗؿٗجِل ػدٗصٔ   
ػدٜـر جٍدٗرجٍذٚ سِحرشٔ نٛ سضٌٜل ٕذج جٍشًَٗ ؤٗؤٌصؤر جٍـٗجِؤل    ٙٗسسهو ؿَ ،ٗرٕذج جٍْٗؽ ِّ جٍشًَٖٗؼ

 :َٜٛؤِٕٜر نٛ ٕذج جٍشٜحو سسِصل نٛ ِح

 جٍسدنثر جألشرٜر: -4-2-1
اّ جألشرذ دظهسٖح ؤٗل جٍِئششحز جإلظسِحؿٜر جٍْحىَر ٍَصيحنر،سَـخ دٗرج ظٕٗرٜح نٛ كرس جٍِٜٗالز    

سَظإ اٍٜٖح نٛ جٍيٜحُ دحٍدٗرجٍِْٗػ دٖح نٛ ؿَِٜر جٍسِْٜر ِّ خالل جألشحٍٜخ جٍسٛ  ،جٍػهل ٘جإلظسِحؿٜر ٍد
 جإلظسِحؿٜر،ٜٗسظشد ذًٍ نٛ جٍِؼحٕر جٍسحٍٜر:

ؤُ، سدّٜ ؤّْٖ 411ٙ" ؿSEAROٍَددْٛ نهٛ درجشر ِشػٜر ىُ دٖح "جإلنرجػ نٛ اشسخدجُ جٍـيحخ،خحظر ج   
 3ٕحئالء جألدْحء.ٌٜصرّ ِّ ِـحىدر ؤدْحثّٖ ددْٜح،ٕٗذج ٜرسدػ اٜظحدٜح دِشسٗٚ ؿدٗجْٜر 

                                                 
1

 .111ص -.5991سُح جذج،يطاتع زيسو:  ،علم النفس اإلجتماعي -.زيٍ انعاتذيٍ درويش
2

 .114ص -.5991حَفس انًرجع،سُ -.زيٍ انعاتذيٍ درويش
3

 .114ص -.5991سُحَفس انًرجع، -.زيٍ انعاتذيٍ درويش
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جٍشٌَٗحز جٍـدٗجْٜر سشددز نٛ ػد  ٙسظحٕل جألدْحء ِِح ٜصٜر ٍدُٜٖ جٍضـٗر دحٍـزٍر ٗجٍِٜل جٍضدٜد ٍَظٗء اٍ   
 . ػدحػجإلذجسٖح نٛ ػحٍر 

 جٍسشحِغ ِؾ جٍـدٗجّ :  -4-2-2

جٍـدٗجْٜر ٕٗؤّ اّ جٍِددؤ جألشحشٛ جٍذٚ ٜػٌُ ْضإذ ٗاشسِرجر جٍـدٜد ِّ شٌَٗحسْح دِٜح نٜٖح جٍشٌَٗحز    
 . جٍشًَٗ ٜسُ سدؿِٜٔ نٛ جٍِحغٛ ؤٗجٍِشسيدل ؤٗجٍػحغر ٜشسِر نٛ جٍِشسيدل ،خحظر نٛ جٍِٗجىم جٍِسضحدٖر

جٍِٗجىم  ْٕٙحً اػسِحل ٌدٜر ٍػدٗش ؿدٗجّ ٌَِح سشِؾ دٔ،نيد ٍٗػؼ سزجٜد جٍـدٗجّ ِّ ِرػَر ألخرٚ ن   
ٍـدٗجّ نبّ جٍخٗم ِّ جٍـيحخ ٌٜحد ٜخسهٛ ٌِح سيل جٍسٛ سشِغ نٜٖح ، نهٛ جٍظٗ جٍذٚ ٜضٜؾ نٜٔ جٍسشحِغ ِؾ ج

 ٙٗؿدُ جٍَُٗ ٗجٍلغخ ؿَ ،جٍِٗجْؾ جٍسٛ سـٜو ؼٖٗرجٍـدٗجّ،نحٍػهل ِصال ٜدرً سيدل جٌٍدحرٍشٌَٗٔ جٍـدٗجْٛ
 . ؤْٔ شِغ ٍٔ دبؼٖحرٕذج جٍْٗؽ ِّ جٍشًَٗ

" نٛ ؤدػحصٔ اّ سشحِغ جألُ ِؾ جٍـدٗجّ ٜـػٛ ِئضرجز ٍَػهل دإّ جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ  OEAROٜٗضٜر"   
 1. ؤِرِيدٗل ِْٔ ٗؤْٔ ٍٜس ِّ جألِٗر جٍسٛ ٜـحىخ ؿَٜٖح

 ْغرٜحز جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ: -5
 ْؼرٜر جإلػدحػ: -5-1

جٍهرد ٌَِح زجدز رؤْٜح جّ جإلػدحػ ٜسْحشخ سْحشدح ػردٜح ِؾ جٍـدٗجّ ػٜش ؤْٔ :ٍِح زجدز نرط اػدحػ    
ٕٗزٜحدذ جٍـدٗجّ ٌَِٗح ىَز نرط جإلػدحػ ىل ِـٖح جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ،ٗجإلػدحػ ْحسط ؿّ ٗظٗد ؿحثو  نرط

 2. ٕدنً ِْٜٙـً ِّ جٍٗظٗل اٍ

ٜٗرٚ دـع جٍدحػصّٜ نٛ ِظحل ؿَُ جٍْهس جٍرٜحغٛ ؤّ ٕذٓ جٍْؼرٜر ىد سٗغغ دـع ؤْٗجؽ جٍشًَٗ    
ٜيُٗ جٍالؿخ دبؿحىر ِْحنشٔ،ؿّ سػيٜو ٕدنٔ ؿْدثذ ٜظحخ جٍالؿخ جٍـدٗجْٛ نٛ جٍرٜحغر ٗخحظر ؿْدِح 

ددٜل آخرنٛ ػحٍر ؿدُ ىدرسٔ ؿَٛ  ٙدحإلػدحػ جٍذٚ ٜدنـٔ ٍشًَٗ ؿدٗجْٛ ْػٗجٍِْحنشر،ٗىد سْسيل ؿدٗجْٜر ؿَ
" ؤّ جإلػدحػ ٜسإصر ديٗذ جٍدجنؾ ِّ ػٜش ضدذ جٍرغح BAKKER"ِظدرجإلػدحػ،ٜٗغٜم دحٌحر ّٙ ؿَجٍـدٗج

نٛ سػيٜو جٌٍِشخ ؤٗجٍٜإس ؿّ جٍْسحثط نٛ جٍخشحرذ نحٌٍِشخ سدنـٔ ؤضٜحء صحْٜٗر ىد سٌّٗ جٍسضٜؾ  جٍْسحثط ٙؿَ
 3. جٍخحرظٛ ؤٗجٍدؿُ جٍِحدٚ

 

 

                                                 
 
1

 .570ص  -.5945سُح،انقاهرج: دار انطثاعح نهُشر وانتىزيع -.قرائات في مشكالت الطفولة  -.دمحم جًيم يىسف يُصىر
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 .488ص -.5999،األردٌ:  يكتثح دار انثقافح -.والمراىقة سيكولوجية الطفولة -.شير ويهًاٌ
3

 .41ص -.5941،اتقيرجع س-.عالوي دمحم حسٍ 
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 ْؼرٜر جٍسْهٜس )سهرٜق جإلْهـالز جٌٍِدٗسر(: -5-2
سسؼِّ ٜـسيد ؤْظحرٕذٓ جٍْؼرٜر ِّ جٍدحػصّٜ نٛ ِظحل ؿَُ جٍْهس جٍرٜحغٛ ؤّ جألْضػر جٍرٜحغٜر جٍسٛ    

 1. درظر ٌدٜرذ ِّ جإلػسٌحً جٍددْٛ ٌِّٜ ؤّ سٌّٗ دِصحدر ِسْهس ٍَشًَٗ جٍـدٗجْٛ

ٕٗذج ِحؤضحرأٍٜ جٍدحػصّٜ ٍَِرجٕيّٜ ِّ ؤظل سـَُ اشسخدجُ جٍسْهٜس جإلْهـحٍٛ ِّ ؤظل سـَُ اشسخدجُ جٍسْهٜس     
 . ٌحٍَـخ جإلْهـحٍٛ ِّ جٍػحىر جإلْهـحٍٜر جٌٍِدٗسر ٗذًٍ ؿّ ػرٜو جٍسِحرّٜ جٍرٜحؼٜر

ِِحرشر جٍرٜحغر ػشخ ٍِٜٗٔ  ٜٙرٚ جٍِخسظّٜ ؤّ جٍرٜحغٛ نرد ٌِّٜ ؤّ ٜسِحضٛ دـدٗجْٜر نَٜظت اٍ   
جٍْػٗ جٍشحدو ىْحذ ِّ جٍيْٗجز جٍسٛ ٜشسـَِٖح جٍِظسِؾ  ٙنحٍرٜحغر ؿَ ،ٕٗٗ ِخرض اظسِحؿٛ ِيدٗل ،ٗاشسـدجدٓ

 2.  نػرٜرجٍْهس ؤْٖح كرٜزذ دٍٜٗٗظٜر ٍٗـل جٍدٗجنؾ جٍـدٗجْٜر جٍسٛ ٜرٚ دـع ؿَِحء  ،ٌٗشَٜر ٍَسْهس
 ْؼرٜر جٍسـَُ جإلظسِحؿٛ: -5-3

ؤّ  ٙاّ ٕذٓ جٍْؼرٜر سْؼر ٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ؿٌس ْؼرذ ؤظػحخ ْؼرٜر جإلػدحػ جٍـدجٗجْٛ نٖٛ سْؼر اٍ   
جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ ٕٗ شًَٗ ٌِسشخ ْسٜظر ٍـَِٜر جٍسـَُ جٍضرػٛ ؤٚ ػدٗش رجدػ ضرؿٛ دّٜ ِصٜر ٗاشسظحدر 

 3. ٍُٗ ٌّٜ ْٕحًٍ ؿالىر ِّ ىدل ٌِّٜٗ اٌسشحدٔ ؿّ ػرٜو ِضحٕدذ جٝخرّٜ ُٕٗ ٜـسدّٗ
حز جألخرٚ ِّٗ صُ ٕٗٗ دذجًٍ جٍشًَٗ جٍـدٗجْٛ جٍذٚ ٜسـَِٔ جٍالؿخ ٌِح ٜسـَُ ؤٚ ْٗؽ ِّ ؤْٗجؽ جٍشٌَٜٗ   

نبّ جٍسـزٜز جإلٜظحدٛ ٍَشًَٗ جٍـدٗجْٛ ٍالؿخ ؤٗؿدُ اْزجل جٍـيحخ دهحؿَٔ ٌِّٜ ؤّ ٜدؿُ نٛ ؼٖٗر جٍشًَٗ 
 4. جٍـدٗجْٛ نٛ جٍِشسيدل

 جٍْؼرٜرجٍدٍٜٗٗظٜر: -5-4
 سْضإ ِّ ،ؿغٜٗر ،ٗٗؼٜهٜر ،دجخَٜر ،ٜرٚ ؿَِحء جٍْهس جٍسضرٜػّٜٗ ِؼحٕر جٍـدٗجّ دسلٜرجز ٌِٜحثٜر   

انرجزٌِٜر زجثدذ ِّ جٍشٌر  ٙنٖذٓ جٍسلٜرجز جٍظشِٜر سـِل ؿَ ،ٍظَِر جٍـظدٜر جٍلدد ٗالشِٜح جٍلدذ جٌٍرغٜرج
جإلْشحّ كرٜزذ ؤٗ دٗجنؾ  ٜ٘ٗهسرع"ٍْٗز"نٛ ٕذٓ جٍْؼرٜر ؤّ ٍد ،نٛ جٌٍدد ٌٍّٜٗ ِظدر ٍػحىر جٍٖظِٜٗر

ْؼرٜر ِٗرٗصر ْػٗ جٍـْم،ٍٗيد ؿرم ٕذج جٍدحػش جٍـدٗجّ سـرٜهح خحظح،دإْٔ جٍلرٜزذ جٍِيحسَر نٛ جإلْشحّ 
جٍسٛ سسظٔ ْػٗ جٝخرِّ ظْشٔ ؤٗ ِّ كٜرظْشٔ نحٍـدٗجّ ٗنو ٕذٓ جٍْؼرٜر شًَٗ نػرٚ ِٗرٗش  ،ٗجٍػٜٗجّ

 5ٗكرٜزٚ.

جٍـدٗجّ ٌحٍظدلٜحز  ٙجٌٍحثّ جٍػٛ جٍذٚ سػدش ؿَ ل جٍدٍٜٗٗظٜر نٛدـع جٍـٗجِ ٙنٖذ جٍْؼرٜر سسرٌز ؿَ   
)جٌٍرِٗٗزِٗحز( ٗجٍٖرِْٗحز ٗجٍظٖحز جٍـظدٛ جٍِرٌزٚ ٗجٍلدذ جٍظِحء ٗجٍسإصٜرجز جٌٍِٜحثٜر جٍػٜٜٗر 
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 .48ص -.5941 -.،يرجع ساتق -.دمحم حسٍ عالوي 
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 .111ص -.5991دارانًعرفح انجايعيح، -.النمو اإلنساني أمسو وتطبيقاتو -.سيذ دمحم انطىاب 
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 41ص -.5941،َفس انًرجعدمحم حسٍ عالوي، 
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 .459ص -.5997دارانفكر انعرتي، -.مفاىيم وتطبيقات علم النفس الرياضية -.أسايح راتة كًال
5

 .511و،ص4000، تيروخ:دار انطثاعح نهُشروانتىزيع -. موسوعة كتب علم النفس -.عثذ انرحًاٌ عيسىي 
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ِـْٜر  ٖزذ ؿظدٜر نٛ جٍِخ سػٌُ نٛ ؤْٗجؽٗجألْضػر جٌٍٖردحثٜر نٛ جٍِخ،ٌِح ٜهسرع ؿَِحء جٍْهس ٗظٗد ؤظ
 .ِّّ جٍـدٗج

ؤّ جٍَٗزذ نٛ جٍِخ ٗؤظزجء ِّ جٍٖٜٗسالِٗس ٍٖح ؿالىر دحٍـْم ٗجٍـدٗجّ، نِّ  ٙسدل جألدػحش جٍػدٜصر ؿَ   
جٍْحػٜر جٍٗؼٜهٜر ٍَٖٜٗسالِٗس)كدذ ِٗظٗدذ نٛ ىحؽ جٍِخ  نٖٗ ٜرسدػ ددـع جٍػحالز جإلْهـحٍٜر ٗ دحٍسلٜرجز 

 جٍظشِٜر جٍسٛ سظحػدٖح. 

ؤّ جٍػحالز جٍسٛ ٌّٜٗ ىد سَو نٜٖح  ٙ( ؿَ  LOX،axper،dohش جٍسٛ ىحُ دٖح ٌل ِّ ) ٌِح دْٜز جألدػح   
 نؼٖرزؿّ ظحػدٖح جإلسظحٕحز جٍِئٍٗنر ٍضخظٜسٔ ُ سـػَز ٗؼٜهسٔ ْسٜظر دـع جألٗرججٍِٖٜٗسالِٗس ؤٗ

 1شِحز جٍـْم ٗجٍـدٗجّ،ٗجٍْزجؿحز جٍِغحدذ ٍَِظسِؾ.
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 .463ص -.5945انًرجع انساتق، -.كاظى وني أغا
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                                                                                                          خالظر:
خالل ٕذج جٍهظل سدّٜ ٍْح ؤْٔ ٜظـخ سػدٜد سـرٜم ٗجػؤد ٍَشؤًَٗ جٍـؤدٗجْٛ ْؼؤرج ٍػدٜـسؤٔ       ِّ

ؤّ ٕؤذج جٍشؤًَٗ جٍـؤدٗجْٛ جٍؤذٚ      ِّٙ جٍؼحٕرذ اال ؤّ ظل جٍدحػصّٜ نٛ ؿَُ جٍؤْهس ؤظِـؤٗ ؿَؤ   
َٜػو ِّ خالل جٍهرد جٍغرر ٍَلٜر ٗىد سـددز جٍْؼرٜحز جسٛ درشؤز ٕؤذج جٍشؤًَٗ نِؤُْٖ ِؤّ      

دٍٜٗٗظٜر ٗؤخرٚ دٜثٜر ٗؤخرٚ ْهشٜر ،ٌٍٗؤل ِؤُْٖ ػظظؤٔ ٗدرجْٕٜؤٔ ٌٍٗؤّ       ؿٗجِل ٙؤرظـٖح اٍ
.ٌحٍـؤؤدٗجّ ٕؤؤٗ جٍسٌحِؤؤل دؤؤّٜ جٍـٗجِؤؤل     جٍؤؤرؤٚ جألرظؤؤغ نؤؤٛ غؤؤحٕرذ ِرٌدؤؤر   

نؤٛ ػؤّٜ    غؤٗء نرع)جإلػدحػ،جٍـؤدٗجّ(   ٙنٛ دـع ؤْٗجؽ جٍشًَٗ ٌّٜٗ جٍظٗجخ سهشٜرٓ ؿَؤ 
الز ؤخرٚ،ٌِؤح الٜظؤخ ؤّ ٌْْؤر    سيُٗ ؿٗجِل جٍػحٌحذ ٗجٍِالػغر ٗجإلىسدجء ددٗر ٌدٜر نؤٛ ِظؤح  

 ؤّ اغػرجدحز دـع ٗغحثم جٍِخ ىد ٌّٜٗ ٕٗ جٍـحِل جٍهـحل.

جٍظؤٗجخ ٗسدؤرز ٕؤذٓ     ِٙٗظز جٌٍالُ ؤّ جٍسهحؿل ٗجٍسٌحِل دؤّٜ ٕؤذٓ جٍـٗجِؤل ٕؤٗجألىرخ اٍؤ     
اذ دـؤد   ٕٗؤذج ػشؤخ جٍـٗجِؤل جٍِػٜػؤر دؤحٍهرد،      ٗرِزٜر، ددْٜر، ؤضٌحل: ٍهؼٜر،ٙ جٍشٌَٗحز ؿَ

 .جٍشًَٗ ٙجٍـٗجِل ٗجألشدحخ جٍِئدٜر اٍسػَٜل ٌل ٕذٓ 
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 ريِٖد8
أً تهيرتُلد يٌـرش خػٖر حٖز رـرحريرحود إرخثذ تهلرترتذ تهحثشيد ّرحوّ    ٖٓرنز ؿويثء تهٌفس ؿو   

 نيث أٌِث رـرحر يرحود يـلدخ رحدز فِٖوث ريٖورتذ ُثيود    ؿغّ فٕ يضريؾ تهرضدًٖ، ٓتهـدد يً ػف  إه
ّنثذهم تهّغثةف  ،أٔ تهضشيٖد تهـثيد ،ّتهفزّٖهضٖد ،تهحّٖهضٖد ،حٖز ٖرى خٞهِث ٌغص تهّؼثةف ّيخروفد،

 تهيخروفد.   ،تهٌفشٖد ،

 رحدأ يرحود تهيرتُلد حـد إضرٖثز تهػفّهد،نيث ّظفِث تهحـع حأٌِث تهحد تهفثظ  يثحًٖ تهػفّهد ّتهضحثج،   
ّكد إخروفوذ ّضِوثذ    ،تهرغى يً كظريدرِث تهزيٌٖد،رنرشج أُيٖد ّحشثشٖد يرزتٖدخ ُّٕٓ يرحود ؿو

 ٌؼرتهـويثء فٕ رحدٖد حدتٖرِث ٌِّثٖرِث. 

ّررتّحذ تٙرتء حِوذت   ،ّإخروفّت فٕ رحدٖد شً إضرٖثزُث (11-7فٕ تهشً ) فلد ذنر تهحـع أٌِث رحدأ   
إرفق حضأٌَ يـؼى ؿويثءتهٌفس ُّ  ْأً تهذ ٝإ 12( حرٕ كٖ  أٌِث رٌرِٕ فٕ شً 11-14تهضأً حًٖ تهشً)

 .(11-11أٌِث رٌرِٕ ّٖرى إضرٖثزُث حًٖ شً )

يً ُذت ٌشرـرع فٕ تهفظ  ؿٞكد تهيرتُق حثهسثٌّٖد ّيدٔ رأسٖرُث ؿوَٖ ّتُٙيٖد تهنحٖورخ هٌٚضوػد      
تهخظوثةط   ٓرـرٖف تهيرتُلد ّرحدٖد يرتحوِث يؾ تهرػرق إهو  ُٓذت حـد تهرػرق إه ٖد هويرتُق،غتهرٖث

 تهييٖزخ هِذٍ تهيرحود.
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 رـرٖف تهيرتُلد1- 
 تهيـٌٕ تهوئّ 8 -1-1

ّنويد رُوق رـٌوٕ    رتُق تهيٞى فِّيرتُق أٔ كثرج تٛحرٞى، يً رتُق ردرش ٌحّ تهٌغص، تهيرتُق8
 تهخفد ّتهـضود ّرنّج تهخػر.

تهدٌّ يً تهحوى ّحذهم ٖؤند ؿويثء فلَ تهويد ُذت تهيـٌوٕ   ٔتهيرتُلد رفٖد تٛكررتج أ ّٖـرفِث تهحِٕ تهشٖد8
ذٔ ٖدٌّت يً تهحوى ّإنريث  فٕ كّهَ رُق حيـٌٕ غضٕ أّهحق أّأدٌٕ يٌَ فثهيرتُق حِذت تهيـٌٕ ُّتهفرد ته

 1 .تهٌغص

 تهيـٌٕ تٛظػٞح2-18ٕ- 
ّيـٌثُوث تهرودرش ٌحوّ تهٌغوص      رُوق يضرلد يوً تهفـو     إً نويد يرتُلد يظػفٕ فِي8ٕٖلّ     

ُّوذٍ تٙخٖورخ   ،ّنويد حوّف  ،ُّذت ّٖغح تهفرق حًٖ نويد يرتُلد ،ّتهـلوٕ ،ّتٌٛفـثهٕ ،تهحدٌٕ،تهضٌشٕ
 2حدأ تهٌغص. ٓتهيدد تهرٌثشوٖد ّإنرشثج يـثهى ضٌشٖد ضدٖدخ رٌرل  حثهػف  يً يرحود تهػفّهد إه ٓرلرظر ؿو

"ّهنٌَ هٖس ،ّتٛضريثؿٕ ،شٕفّتهٌ ،ّتهـلوٕ ،يً تهٌغص تهضشيٕ رـٌٕ تهيرتُلد فٕ ؿوى تهٌفس"تٛكررتج   
ٕ  ،تهٌغص ٌفشَ،ًٙ تهفرد فٕ ُذٍ تهيرحود ٖحدأ حثهٌغص تهـلوٕ ٕ  ،ّتهضشوي ّتٛضريثؿٕ،ّهنٌوَ   ،ّتهٌفشو

 .شٌّتذ11 ٓإنريث  تهٌغص إٝ حـد شٌّتذ ؿدٖدخ كد رظ  إه ٖٓٝظ  إه

 أٌيثػ تهيرتُلد8 2-
 ٌُثم أرحـد أٌّتؽ ؿثيد هويرتُلد ٖينً رخوٖظِث نثٗر8ٕٖرٔ تهدنرّر "ظيّةٖ "أً 

 تهيرتُلد تهيرنٖفد1-28- 
ُٕ تهيرتُلد تهِثدةد ٌشٖحث تهرٕ ريٖ  إهٕ تٛشرلرتر تهـثػفٕ،كوٖود تهرّررتذ تٌٛفـثهٖود تهحوثدخ رورحػ       

لؼود ّتهخٖوث    تهيرتُلد ؿٞكد ػٖحد حثهيحٖػًٖ حَ نيث ٖضـر تهيضريؾ هَ ّٖٝنسر تهيرتُق يً أحوٞى تهٖ 
 أّتٛرضثُثذ تهشوحٖد.

 تهيرتُلد تهضثةـد8 -2-2
 3ّرضن  ظّر تهيرػرفد هويٌػّٔ تهـدّتٌٕ ّٖريٖز حثٌٛحٞ  تهخولٕ ّتٌِٖٛثرتهٌفشٕ.

 

 
                                                             

1
 .579ص -.6591سنةمصر،ي: دارالفكرالعرب -.الطفولة إلً المراهقة من للنمو األسس النفسٌة -.فؤاد البهي 
2

 .695ص -.6591سنةدار المعارف الجديدة، -.سٌكولوجٌة الطفولة والمراهقة -.مصطفي فهمي 

 .631ص -.6595،: الكويتدار العلم -.النمو فً مرحلة المراهقة -.دمحم عمادإسماعيل3 
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 تهيرتُلد تٌٛشحثحٖد8 3-2-
ّؿودى   ،ّضوـّر حوثهٌلط   تٌٛػّتء ّتهـزهد ّتهرردد ّتهخض ، ُٓذٍ تهيرحود ٖيٖ  تهيرتُق إه ٕفف    

ّتهرأي  فٕ تهلوٖى   ّتهرفنٖر فٕ كغثٖث تهدًٖ، ،ّفٕ ح  يضثنوَ ،فٖنسرتهرفنٖر فٕ ٌفشَ ،تهرّتفق تٛضريثؿٕ
يحثّهد ضـ  ٌفشَ يرػثحلد حأضخثط  ُّٓذت يثٖؤدٔ حَ إه ،نيث ٖنسريً أحٞى تهٖلؼد ،تهرّحٖد ّتٙخٞكٖد

 تهرّتٖثذ تهرٕ ٖلرأٌِّث.

 تهيرتُلد تهـدّتٌٖد تهيريردخ8 -4-2
رأنٖد ذترَ فرؼِور   ٓتهشوػد تٙحّٖد أّشوػد تهيضريؾ نيث ٖيٖ  إه ٖٓنًّ تهيرتُق فِٖث سثةرت يريردت ؿو   

 1 تهشوّنثذ تهـدّتٌٖد حظد يحثضرخ أّغٖر يحثضرخ رريس  فٕ تهـٌد ّرفع ن  ضٖب.

 خظثةط يرتح  تهيرتُلد38- 
 شٌد12إه11ٕريرد يً تهيرحود تهيحنرخ1-38- 

 خظثةظِث8
 ّتٛضريثؿٖود،  تٌٛفـثهٖود  ٖرغثؿف تهشوّم تهـدّتٌٕ ّرحدأ تهيؼثُر تهضشيٖد تهـلوٖد، تهيرحودفٕ ُذٍ     

ّضدرتهذنر أً  ّٝضم أً يً أحرز يؼثُر تهٌيّ فٕ ُذٍ تهيرحود ُّ تهٌيّ تهضشيٕ، تهييٖزخ فٕ تهؼِّر،
رلدٖر يث ٖرٖد أً ٌرٖضد فٕ تهيشرلح  نوأً ٖظوحح    ٓتهّهد أّتهحٌذ ٖـريد فٕ ُذٍ تهيرحود يً تهيرتُلد إه

سى ٖحدأ حثهفـ  فٕ درتشد يث ٖظوحّت إهٖوَ ّيوث ٖضوج ؿووٕ تهنحثرُّؿودى        ػحٖج أّيٌِدس أّأشرثذ،
ّتهيرتُلد تهيحنرخ رريٖزحيرٌّد ضدٖدخ  إحرلثرتٛرضثُثذ ح  ٖشـًّ إهٕ رٌيٖرِث حػرٖلد رػثحق ّتكؾ تهحٖثخ،

 .ظّرخ ضدٖدخ ؿً ٌفشَرنًّٖ  ٓكد رٌرِٕ حثهيرتفق إه

 .شٌد 16إهٕ  13يً  ريردتهيرحود تهّشػٕ 2-38- 
 خظثةظِث8 -
تهيدرشود تهسثٌّٖود    ٓتٌٛرلث  يً تهيدرشد تٛنيثهٖد إهو  ّٓرشيٕ أٖغث تهيرحود تهسثٌّٖد حٖز رؤدٔ إه   

 2 زٖثدخ فٕ تهيرػوحثذ تهرٕ ٝحد أً ٖـي  حشثحث هِث فٕ يثٖرـوق حثٙيثنً ّتهيحثدا ّأؿغثء ُٖةد تهردرٖس.

  .شٌد 11 ٓإه16ريرد رلرٖحث يً تهيرحود تهيرأخرخ3-38- 

تُٙ  فٕ تهضوؤًّ تهيثدٖود    ّٓفٕ يضريـٌث كد ريرد ُذٍ تهيرحود فررخ ػّٖود ٌؼرت ٛؿريثد تٙػفث  ؿو   
ّفٕ فررخ تهـي  نذتهم ٖشرػٖؾ يـؼى تهضحثج أً ٖـيوّ حػرٖلد يشرلود رغى  يثحـد تهرخرش، ّٓتهدرتشٖد إه

ٌِّٙى ٖضـرًّ حسلد أنحر إرضثٍ كرترترِى ّٖـوّد   ،ّضخظٖرِى ،إُريثيِى حلؼثٖث ررـوق حرشى يـثهى ُّٖرِى
ُٙ  ّحرغى أً تٙػفث  إنرشحّت ضخظٖثذ يشورلود خوٞ    ػوج تهٌظٖحد ّتٛرضثد يً ت ٓتهنسٖريٌِى إه

                                                             
1

 .665ص -.6595سنة الماهرة،: مكتبة اإلنجازاتالمصرية -.المراهقة مشكالتها وحلولها -.يوسف أسعد
2

 .972ص -.6577سنة الماهرة، :عالم الكتب -.المراهقة ىعلم النفس النمو من الطفولة إل -.عبد السالم زهران
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يرتُلرِى فرحلٕ تهلٖى ّتهررحٖد ّتغحد ّؼثُرخ فٕ تهضخظٖثذ تهضدٖدخ يً حشً تُٙ  تهرظرف ّتهورفِى  
 1هِذٍ تهيرحود تهحرضد.

 خظثةط ّييٖزتذ يرحود تهيرتُلد 4- 
حـع تٙضِزخ تهدتخوٖود تهروٕ ررتفوق    ٖؼِور تهٌيّ تهضشيٕ ؿٌد تهيرتُق يً تهٌثحٖد تهفزٖوّضٖد ّرضي  

 حـع تهؼّتُرتهخثرضٖد ّتهٌثحٖد تهضشيٖد ّرضي  تهزٖثدخ فٕ ػّ  تهضشى ّتهّزً.

 .ّٖرغيً يث ٖوٕتهٌيّ تهفٖزّٖهّض1-48ٕ- 
ٌيّ تهخظثةط تهضٌشٖد تّٙهٖد ٖرنثي  تهضِثز تهرٌثشوٕ،سى ؼِّرتهخظوثةط تهضٌشوٖد تهسثٌّٖود ُّوٕ     

إٌفـوثٝذ ؿدٖودخ ؿٌود     رضٕ هورض  ؿً تهيرأخ ّٖظثحج ُذٍ تهرحدٖٞذ،تهظفثذ تهرٕ ريٖز تهضن  تهخث
يً تٛضوررتم فوٕ تٙهـوثج    تهيرتُق يس  تهخض  يً تهرنوى حظّذ يررفؾ ّتهلرتةد تهحظرٖد أّتهخض  

 .تهرٖثغٖد

إشرسثرخ تهٌيّ حّضَ ؿثى ّرٌؼٖى تهضن  تهخثرضٕ هٌٜشثً  ٓريٖرتذ فٕ تهيدد تهرٕ رؤدٔ حثهِريٌّثذ إه    
ّأُى ُذٍ تهيدد رأسٖرُٕ تهيدد تهٌخثيٖد ٖشيٕ تهفط تٙيثيٕ يٌِث تهنغورٖد أيوث تهيودرثً تهظوٌّحرٖد     

 2. تهشـٌّرٖد فرؼِرتً فٕ تهيرتُلد

هوػف  فٕ تهشثدشد شى 6ريٖرتذ فٕ تٙضِزخ تهدتخوٖد فثهلوج ٌٖيّ ّتهضرتًٖ ررشؾ ّٖزدتد ؼيػ تهدى يً    
 شى فٕ ٌيٌرظف تهرثشـد ؿضر.11.3 ٓشى فٕ أّتة  تهيرتُلد سى ٖـّد إه11يً ؿيرإهٕ 

تهريٖرأسر ٖـٖد فٕ إٌفـث  تهيرتُق ّحشثشٖد نيث أً ٛخرٞف تهؼيػ تهدئّ حًٖ تهضٌشًٖ أسرفوٕ   هِذت   
 إٖضثد تهؼرّف تهضٌشٖد فٕ تٌٛفـثٝذ .

 ّ تهحرنٕيته2-4ٌ- 
تهضِثز تهـغوٕ ؿً ٌيّ تهضِثز تهـغوٕ يلدتر شٌد رلرٖحث ّٖشحج ذتهوم هويرتُوق رـحوث    ٖرأخر ٌيّ    

ّإرُثكث،ّحدًّ ؿي  ٖذنر ّذهم هرّرر تهـغٞذ ّ إٌنيثضِث يؾ ٌيّ تهـؼثى تهشرٖؾ نيث أً شرؿد تهٌيوّ  
ٖرشٌٕ فٕ تهفررخ تّٙهٕ يً تهيرتُلد رضـ  حرنثرَ غٖر دكٖلد ّٖيٖ  ٌحّ تهخيّ  ّتهنش  ّتهررتخٕ حرٕ 

هَ إؿثدخ رٌؼٖى ؿثدرَ تهحرنٖد حيث ٖٞةى ُذت تهٌيّ تهضدٖد أيث حـد تهخثيشد ؿضر فرنًّ حرنثذ تهيرتُوق  
تهـنوس يٌوَ تهٌضوثػ     ٓأنسر رفّكث ّإٌشضثيث ّحأخذ ٌضثػَ حزٖثدخ ّٖريٕ إهٕ رحلٖق ُدف يـوًٖ ؿوو  

 تهزتةدتهيّضَ تهذٔ ٖلّى حَ تٙػفث  فٕ تهيدرشد تٛحردتةٖد.
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 تٛضريثؿ8ٕتهٌيّ 3-4- 
( يً ؿيرٍ إٝ أٌوَ ٝ  15-11ٖحثّ  تهيرتُق أً ٖيس  رض  تهيشرلح  فِّ إذت نثً ٖيوم ضشى تهرض  )   

تٛضريثؿٖود   ،هذتهم فئً تهيضريؾ ٖرأخر فٕ إؿػثةَ حلّق تهرضوّهد ،ٖزت  ٖرظرف رظرفثذ غٖر ٌثغضد
 نٞذ تهرٕ رخروف يؾ يضريؾ ٗخر حـع تهيض ٓتهيؼثُرخ تٌٛفـثهٖد ّإه ٓفٖؤدٔ تهريثرع حًٖ تهرغحرًٖ إه

ٖحدّت ذهم فٕ حـع خظثةط تهشوّم تٛضريثؿٕ هويرتُق حّضَ ؿثى نودهٖ  هٜشرلظوثء يضونٞذ       
 تهيرتُق فٕ يضريـٌث.

إً تهيرتُق فٕ تهيرحود تّٙهٕ ٖفغ  تهـزهد حـٖدت ؿً يححد تٌٙدتد ّتهرتضدًٖ يؾ أٌَ نثً يً كح  تً    
 ٓذت تٛرضثٍ حظٖود حثهد تهلوق ّ إشحثج تٌٛرحثٍ يً تهيّغّؿثذ تهيحٖػد إهرنًّٖ تهـظثةج ُّ ٖٓيٖ  إه

حثهد يرغٖد  ٓتهذتذ ٌفشِث ّتهشوّم تٌٛـزتهٕ حِذٍ تهيرحود ػحٖـٕ ّؿثحرفٕ شوى تهٌيّّٖؤدٔ رػثّهِث إه
 ّٖشّد ؿٞكرِث تهظورتحد تهرثيود   ٕسى ٖررحػ تهيرتُق حيضيّؿد يحدّدخ ٖرحثد  يؾ أفرتدٍ تهٌغص تهيـٌّ

ّتٛخٞط،ٌّٖرِٕ ُذت فٕ تهيرتُق حثٛشرـدتد هرـثػف ّتهيضثرند تهّضدتٌٖد ّحثهرثهٕ تهحوس تٙخٞكوٕ   
ٖؼِر ذتهم يٌذ رغٖق تهيضيّؿد خٞ  أزيد تهيرتُلد،هٖشذ ررتضـث نيث ٖؼً ح  ّسحد فٕ تٛررلثء ّإؿثدخ 

 ضن  يرلدى. ٓرٌؼٖى تهظفثذ تٛضريثؿٖد ؿو

تهّتشـد تٛررحثػ حيضيّؿد يخرثرخ ٖؼِر فِٖث تهػثحؾ تهدٖيلرتػٕ ّٖزّ  إً تهيرتُق ٖشرحد  تهـظثحد    
نيث ٌٖفرد تهيرتُلًّ يً تٙشحثج تهظحٖثٌٖد ٛسوثرخ تهـظوثحد ّإظوٞحِث تهشورٖد ّرٌضوأ       ن  تهرشوػ،

أً ٖنًّ هَ يرنوز   ٓيضثحٌثذ تٙػفث  حّ  تهييرونثذ تهيثدٖد ّفٕ يٌرظف تهيرتُلد ٖشـٕ تهيرتُق إه
إؿررتف تهضيثؿد حضخظٖرِث ّرـدد ّشثة  فٕ  ّٓرشرِدف تهحظّ  ؿو ،ّٖلّى حأؿيث  تهٌؼرحًٖ ضيثؿرَ،

ُذت تهشحٖ  ُّّ ٖلدى ٌفشَ فٕ يٌثفشثذ ُٕ فّق يشرّتُث ّٖػٖ  تهضد  فٖيث ٖوحس يٞحشث زتُٖد تٙهوّتً  
أً ؿوٖوَ  ّحدٖسد تهٌيّذش ّٖحثّ  تهرظٌؾ فٕ نٞيَ ّغحنرَ ّيضٖرَ ّٖضـر تهيرتُق فٕ تهفررخ تٙخٖرخ 

يشؤّهٖثذ ٌحّ تهضيثؿد ّتهيضريؾ تهذٔ ٌٖريٕ إهَٖ،ّٖحثّ  أً ٖرـثًّ يؾ حـع تٙخرًٖ هولٖوثى حوحـع   
تهخديثذ ّتٛظٞحثذ إذت هى ٖضد رلدٖرت يً تهضيثؿد ٗرةَ ٖأخذ فٕ تٛؿرلثد أً تهضيثؿد ررٖد أً رحػوى  

ُّث تهيضث .  ؿحلرٖرَ ّكد ٖؤدٔ رنرتر تهظديثذ إهٕ ٌفّر إٌدفثؿَ فٕ 

 تهٌيّ تهـلو8ٕ 4-4- 
ٌٖيّ تهذنثء حشرؿد فٕ يرحود تهػفّهد تهسثهسد ّرشرير ُذٍ تهشرؿد فٕ حدتٖد تهيرتُلد،سى ٖرحػوب ٌيوّ      

 12تهذنثء نويث رلدى تهفرد فٕ تهيرتُلد حٖز ٖلف فٕ أّتخرُث فِّ ٖلف ؿٌد تٙفرتد تٙغحٖثء فوٕ شوً   
 ّٖٓحثفؼ ؿوو  سى ٖسحذ تهذنثء، شٌد يً ؿيرٍ،16شٌد ّؿٌد تهييرثزًٖ ف14ّٕؿٌد تهيرّشػًٖ فٕ حّتهٕ 
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ّرـّد زٖوثدخ كودرخ    إشرلرترٍ فٕ يػحد تهـير حرٕ حدأ تهضٖخّخد حرٕ ٌٖحدرٌثزٝ حيـد  ؿيرتهضخط،
 1زٖثدخ تهيـوّيثذ ّتهخحرتذ ّرـدد رضثرج تهحٖثخ. ٓتهفرد حـد ذتهم ؿوٕ ح  تهيضنٞذ إه

 8تهٌيّ تهّضدتٌٕ -2-3
أُى أٌّتؽ تهٌيّ فٕ ُذٍ تهيرحود نيث رـرحر تهيضنٞذ تهضٌشٖد فٕ ُذٍ تهيرحود ٖـرحرتهٌيّتهّضدتٌٕ يً    

تهضٌس تٗخر ّهنٌَ يغػرج  ٓيً أنسر تهيضنٞذ حثهٌشحد هويرتُق ّفٕ ُذٍ تهيرحود يحثّهد تهرـرف ؿو
خضّ  ٖلر حثهخّف ّتهخػٖةد ّٝ ٖدرٔ نٖف ٖشوم أً ٖرظرف فٕ حغرخ تهضٌس تٗخور ُّوّ دتةوى    
تهظرتؽ تهٌفشٕ حًٖ تهرغحد يً ضِد أخرٔ ّيً يؼثُر تهٌيّ تهّضدتٌٕ فٕ ُذٍ تهيرحود نسرخ إٌفـوثٝذ  

ُّّ هوى ٌٖغوص    ،ّتهيـرفد، تهرضثرج ؿثهى ضدٖد يضريؾ ّيضريؾ تهنحثر ٖشحلَ فٕ ٓتهيرتُق فِّ كثدى ؿو
حد تهرظّف ّهذهم رنًّ أفنوثر   ٓحـد ُّّ أحٖثٌث ٌٖـز  ؿً تهٌثس ّكد ٖوضأ إهٕ تٛشرـرتق فٕ تهردًٖ إه

يؼثُر ضدخ تٌٛفـثٝذ  ،ّتهحيثس ،ّتهرِّر ،تهيرتُق فٕ ُذٍ تهيرحود خٖثهٖد ّيسثهٖد ٖػوج إهِٖث تٌٛدفثؽ
يً أفرتد تٙشرخ أّتٙظدكثء أّتهضٖرتً ٌّٖدفؾ ّٖحنٕ حيظٖحرَ ّٖـيو    أٌَ ٖرأهى نسٖرت ٙهى يً ٖحػًّ حَ

   ر فٕ تهيغثُرتذ يوً غٖور أً ٖنوًّ ّتغوح     ةيّتشثرِى ّٖشثؿد تهفلرتء ٌّٖدفؾ يؾ تهضيِّرتهسث ٓؿو
 2 تهرأٔ.

 تهٌيّ تهضشي6-48ٕ- 
ّػّ  تهشوثكًٖ ييوث   ٖزدتد تهػف  زٖثدخ شرٖـد يؾ إرشثؽ تهنرفثً ّيحٖػ تٙردتف ّٖزٖد ػّ  تهضذؽ    

زٖثدخ تهػّ  ّتهلّخ يؾ زٖثدخ ٌيّ تهـغٞذ ّتهلّخ تهـغوٖد ّتهـؼثى ؿٌود تهوذنّر ّتٌٛوثز     ٖٓؤدٔ إه
 شٌد. (14-12)شٌد هوحٌثذ أيث تهذنّر (12-11)خثظد فٕ تهيرحود تهـيرٖد

ؿوً تهٌيوّ   شٌد ٖـوق تهيرتُلًّ ّتهيرتُلثذ فٕ ُذٍ تهفررخ أُيٖد نحٖرخ  (14-12)أيث تهيرحود تهـيرٖد
تهضٌشًٖ ّأٖغث رزدتد  ْنذهم ٌضد تهػّ  تهّزً هد ٓتهضٌشٕ ّٖرغح حثهيؼِر تهضشيٕ ؿً تهيرحود تّٙه
 3 تهحّتس دكرث ّإرُثفث نثهويس ّتهذّق ّتهشيؾ ّتهضى.

 تهٌيّ تهٌفشٕ تٌٛفـثه7-48ٕ- 
تهرتضد،ُّذت يث ظج إهَٖ فؤتد  ٓحشج يث ذنرٌثٍ فٕ رـرٖف تهيرتُلد أٌِث يرحود إٌرلثهٖد يؾ تهػفّهد إه   

تهحِٕ حأً تهيرتُلد يً أُى يرتح  تهٌيّ تهحشثشد تهرٕ رفثضب فِٖث تهيرتُق حريٖرتذ ؿغّٖد ّنذت ٌفشوٖد  
تهيرحود أحٌٖوث حثهيرحوود    شرٖـد رضـوَ ضدٖد تهيٖ  أٔ تهريرد ّتهػيٖثً ّتهـٌف ّتٌٛفـث  هذت رشيٕ ُذٍ

 تهشوحٖد تهخثط يً تهٌثحٖد تهٌفشٖد.
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 حضٖثذ تهيرتُق8 5-
 ، ّتٛضريثؿٖود ، إً حضثذ تهيرتُق ررٞةى يؾ ٌغضَ تهضٌشٕ،ّٝضم أً حثضثذ تهيرتُوق تهضشودٖد     

ّتهضخظٖد ٝرخروف فٕ ػحٖـرِث ؿً حضثذ تٗخرًٖ ذّٔ تٙؿيث  تهيخروفد غٖر أً ضدخ حـع تهحثضثذ 
ـرع حـع تهحثضثذ تهيِيد فٕ ّيـٌثُث ٖخروفثً فٕ يرحود تهيرتُلد يً يرتح  حٖثرَ تهسثٌٖد ّشّف ٌشر

 . حٖثخ تهيرتُق

 تهحثضد إهٓ تهينثٌد 8 -3-1
رـرحر تهينثٌد يً أُى حثضٖثذ تهيرتُق إذ ٖرٔ فثخرؿثك  أً تهيرتُق ٖرٖد أً ٖنًّ ضخظوث ُثيوث      

رنًّ هَ ينثٌد خثظد فٕ يضريـَ ،ّأً ٖـررف حَ نضخط ذّ كٖيد فثهينثٌد تهرٕ ٖػوحِث تهيرتفوق حوًٖ   
هدَٖ يً ينثٌرَ ؿٌد ّتهدَٖ أّ يـويَٖ ّيً ٌُث نثٌذ أُيٖد حرط تهيـوى ؿوٕ أً ٖـثيو  نيوث   رفثكَ أُى 

أً ٝ ٖـثي  يـثيود تٙػفث ،فثهيـوى إذت أرتد نشج تهيرتُق ؿوٖوَ   ٌٖٓحيٕ،فثهيرتُق حشثس ّحرٖط ؿو
ً تهيحوٖػ  أً ٖحشً يً يـثيورَ نرتضد ٝ نػف  "فئذت أردٌث أ، ٌنشج تهيرتُق هٖأخذ حٌظثةحٌث شّتء يو 

 1تٙشرٔ أّ تهررحّٔ ّضج ؿوٌٖث يـثيورَ نرتضد حأرتةَ ّنٖثٌَ ّ ينثٌرَ.

 تهٌفس  وٓتٛشرلٞ  ّتٛؿريثد ؿ ٓتهحثضد إه -2-5
ؿٌديث ٖنًّ تهفرد فٕ يرحود تهػفّهد ٖحرثش هيشثؿدخ تهيٖر خثظد تٙشرخ ّهنً ُوذٍ تهحثضود رفلود       

تهوٌفس أٔ ٖضوـر    ٓتٛرفثكٖد ّتٛؿريثد ؿوو  ٓيٖٞ إه فٖظحح ظٞحٖثرِث حيضرد دخّهَ يرحود تهيرتُلد،
حثهيشؤّهٖد حـٖدت ؿً تهشوػد تٙشرٖد ّٖحثّ  إسحثذ ٌفشَ فٕ تهيحٖػ تهذٔ ٖـٖص فَٖ حدتٖد حأشررَ ّٖضوٖر  

تٛشرلٞ  إهٕ أٌَ حثهرغى أً تٌٛشثً  ٓ"فّهذ إحرتُٖى فؤتد ؿحد تهرحيثً شٖد شوٖيثً "فٖيث ٖخط تهحثضد إه
تٛؿريثد ؿوٕ تٗخرًٖ فٕ يرحود تهػفّهد فئٌَ حيضرد تهدخّ  هيرحوود تهيرتُلود    ٓشد إهٖنًّ ححثضد يث

ٖظحح ححثضد هورحرر يً روم تهـٞكثذ حٌَٖ ّحًٖ أشررَ،ٌزّٝ إهٕ يّتضِود يضونٞذ تهحٖوثخ تهّٖيٖود     
فٖرخذ كرتررَ حٌفشَ دًّ ّظثٖد يً أحد ُّّ يً خٞ  روم ٖحثّ  إسحوثذ ّضوّدٍ ّأً    حلدرتذ خثظد،

ؤند ه٘خرًٖ ّ حثٙحرٔ ّتهدَٖ كدرترَ ّأً ٖـحر ؿً ٌفَٖ حيث ٖلّى حَ يً ؿٞكثذ ٌثضحد يؾ أفرتد خثرش ٖ
 2ٌػثق تٙشرخ.

 تهحثضد إهٓ تهحج ّتهحٌثً -3-1
أً ٖرحثد  يؾ غٖرٍ ؿثػفد تهحج،فثهّتضج إزتء ُذٍ تهحثضد أً ٖرّفر هورويٖذ ضّت  ٓإً هويرتُق حثضد إه   

ؿثةوٖث نضّ تٙشرخ ُّذت يث ٌٞحغَ ؿٌد تهيرتُق فِّ ٖشـٕ هحٌثء ؿٞكثذ ؿثػفٖد يؾ تهػرف تٗخر يً 
ّرفوثُى  حٌٕ ضٌشَ أيٞ أً ٖرّفر هَ تهحج ّتهحٌثً تهيرحثد  ّتهرٕ رفرح هَ تهيضث  ٛكثيد ؿٞكثذ رلوثرج  

 حًٖ يخروف تٙػرتف تٛضريثؿٖد.
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 تهػيةٌٌٖد ّتٙيثً ٓتهحثضد إه4-5- 
 ٓتٙيً ّتهػيةٌٌٖد ّيث يً ضم فٕ سلد تهيرتُق فٕ ٌفشَ ّكدررَ ؿوو  ٖٓضـر تهيرتُق ححثضد يوحد إه   

 1غحػِث ّتهشٖػرخ ؿوِٖث رأرٖثً ؿً إضحثؽ تهيرتُق هحثضثرَ تٌٛفـثهٖد ّتٛضريثؿٖد.

 تهضشدٖد ّتهٌفشٖد ّتٛضريثؿٖد8تهحثضد  -3-3
إً ُذٍ تهحثضثذ فٕ ٌؼر تهيرتُق حثضثذ ُثيود ضودت ٌِٙوث فوٕ ٌؼورٍ رحلوق ذتروَ ضشودٖث            
ُّث تهلحوّ    ّٓإضريثؿٖث،فثهيرتُق ٖشـٕ إه، أً ٖنًّ يلحّٝ يً تهضيثؿثذ تهيرضـٖد ّإذ هى ٖرحلق هَ يس  

 ٖظحح رنٖفَ ظـحث ّرؼِرؿوَٖ حثٝذ يً تهرّررّتهظرتؽ تهضدٖد.  
 .كشيًٖ أشثشًٖ ُيث حثضثذ ضشدٖد ّحثضثذ ٌفشٖد ّٖٓينً أً ٌلشى حثضثذ تٌٛشثٌٖد إه

 تهحثضثذ تهضشدٖد1-5-58
 أرحؾ حثضثذ8 ّٓرٌلشى حدّرُث إه

 .تهػـثى ٓتهحثضد إه-

 .تهٌّى ٓتهحثضد إه-

 .تهضٌس ٓتهحثضد إه-

 .رضٌج تٙهى ّتهرخوط يً تهيرع ٓتهحثضد إه-

 تهحثضثذ تهٌفشٖد8 -3-3-1
 حثضثذ ّضدتٌٖد تهحج ّ تهػيةٌٌٖد.-

 حثضثذ ؿلوٖد تهلرتءخ ّتهرأُ .-

 2حثضثذ إضريثؿٖد تهرـثًّ ّتهرٌثفس.-

تهشوحٖد ّتٌٛشحثج تهيفثضب أّ تهردرٖضٕ يً تهريرؾ فٖظٖر يٌـزٝ ّٖنسر تهرفنٖر فٕ  ّٓن  ذهم ٖدفؾ إه   
تٗخرًٖ ّهذهم رحرز هدَٖ ٌزتؿثذ تهـدتء ّتهرخرٖج ّغثهحث يث ٌضد أً تهيرتُلًٖ ٖـثًٌّ يً  ٓتٛؿردتء ؿو

نيوث   يحٖػِى، أزيد تهسلد حثهٌفس حشحج إخفثكِى تهيحنر ّؿدى كدررِى ؿوٕ تهرّكٖؾ تهظحٖح نيث ٖضرٔ فٕ
أً إُريثى تٝحًّٖ ّرؿثٖرِى هويرتُلًٖ رزٖد تهضـّر حثٙيثً إغثفد إهٕ أً تهلحّ  يً أكرحثةَ ٖزٖد هَ ُوذت  

 3. تهضـّرفثهظدتكد تهحيٖيٖد رـد ؿثيٞ يً ؿّتي  خوق تٙيثً فٕ ٌفس تهيرتُق
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 8خٞظد
تٙخرٔ،حٖز ٖرـورع تهيرتُوق هـودخ    رٌثّهٌث فٕ ُذت تهفظ  فررخ تهيرتُلد ّيث رريٖز حِث يً تهفررتذ    

رلوحثذ يزتضٖد يرنررخ ّحثٝذ كوق ضودٖدخ   ٓريٖرتذ ضشيٖد ضٌشٖد ٌفشٖد ّإضريثؿٖد ّنذت ؿلوٖد رؤدٔ حَ إه
ؼِّر شوّم ؿدّتٌٕ غٖور  ٓ رضـوَ ٌٖحرف ؿً يث ُّ ؿوَٖ ػحٖـٖث ّهِذت فئً إخرٞ  ُذٍ تهيرحود رؤدٔ إه

 ُثذ يخثهفد هويضريؾ. ٝةق ّتهخرّش ؿً تهيـثٖر ّتهشٖر فٕ إرضث

ن  يرحٕ ّتهّتهدًٖ يرتؿثخ ُذٍ تهفررخ ّإؿػثةِث تُٙيٖد تهنحٖرخ هرفثدٔ يس  ُذٍ تهيضثن  تهروٕ   ٓهِذت ؿو   
إذتء  ٓد رؤدٔ حوَ إهو  ؼِّر شوّنثذ ؿدّتٌٖ ٓرٌضى ؿً ذتهم،فأٔ خػأ يً يـثيود تهيرحٕ هويرتُق رؤدٔ إه

 .ٌفشَ أّ غٖرٍ
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 :خيِٖد
اهؾدّاٌٖج  بحاهشوّن ٓهلد نبً ُدفٌب اهرئٖشٕ فٕ ُذا اهتضد خّظٖص إٌؾنبس اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ ؽو

 تؾط ذبٌّٖبح ّالٖج اهتّٖرث ٓاهعّر اهذبٌّٔ،هذا كيٌب تئسراء دراشج يٖداٌٖجؽو يٖذيً خال ،اهفئج اهيراُلج ْهد
ّيً خالل ذهم كيٌب تئخخٖبر اهيٌِز اهيختؼ ّؽٌٖج اهتضد،ّهخأند يً ضضج اهفرظٖبح اهيلخرضج كيٌب تخضوٖل ،

 ٌخبئز اهتضد ّيٌبكشخِب هخأند يً ضضج اهفرظٖبح اهيلخرضج هخنًّ اهدراشج أنذر دكج ّييٌِسج تشنل أضص.
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 اهدراشج االشخعالؽٖج: -1
ّكدإؽخيدٌب فٕ ُذٍ اهيرضوج ؽوٓ سيؼ اهيؾوّيبح ّاالعالػ ؽوٓ اهتضّد اهشبتلج فٕ ُذا اهيسبل،ّكيٌب    
ُذا اهيٖداً يً أسل خّفٖر اهيؾوّيبح اهنبفٖج ّاهّافٖج هِذٍ  ب تبإلخضبل تأضضبة اإلخخضبص فٕظأٖ

إؽداد اإلعبر  ٕخنًّ هدٌٖب فنرث شبيوج ّنبيوج ّتبهخبه ٓضخ ،ّاإلهيبى تبهيّظّػ يً سيٖؼ ٌّاضَٖ ،اهدراشج
ّكتل أً ٌلّى تخّزٖؼ اإلشخيبراح اهيخؾولج تبهتضد كيٌب تئسراء دراشج إشخعالؽٖج  ،اهٌغرٔ هِذا اهيّظّػ

 كضد يؾرفج أّكبح دراشخِى ّؽيوِى،ّكد كيٌب تئخخٖبر ؽٌٖج اهتضد تعرٖلج ؽشّائٖج كضدٖج . اهؾٌٖجٓ ؽو

 ٕ اهيختؼ:اهيٌِز اهؾوي -2
 ٓتضد اهؾويٕ ٖؾٌٕ إختبػ يسيّؽج يً اهلّاؽد اهخٕ ٖخى ّظؾِب تلضد اهّضّل إههاهيٌِز اهيختؼ فٕ ا  

 1اهضلٖلج فٕ اهؾوى ُّّ اهعرٖلج اهخٕ ٖختؾِب اهتبضد فٕ دراشخَ هويشنوج إلنخشبف اهضلٖلج.

 ّ ،ّخفشٖرُب ،ّخضوٖوِب ٌِز اهّضفٕ هخضلٖق أُداف اهدراشج،اهذٔ ٖؾخيد ؽوٓ سيؼ اهضلبئقيّكد أختؼ اه
 يٌبكشخِب هٌلّى تئشخخالص دالهخِب ّذاهم إٌعالكب يً خضدٖد اهيشنوج.

 يخغٖراح اهتضد: -3
  إً أٔ يّظّػ يً اهيّاظٖؼ اهخبظؾج هودراشج ٖخّفر ؽوٓ يخغٖرًٖ أّهِيب يخغٖر يشخلل ّاٗخر يخغٖر خبتؼ

 اهيخغٖر اهيشخلل: -3-1
 ".جاهالضفٖ األٌشعجاهشتة فٕ اهدراشج ّفٕ دراشخٌب اهيخغٖر اهيشخلل ُّ"ؽتبرث ؽً ّإً اهيخغٖر اهيشخلل ُ

 اهيخغٖر اهخبتؼ: -3-2
ْ يفؾّل خأذٖركٖى اهيخغٖراح األخر ُّّٓاهذٔ خخّكف كٖيخَ ؽو ٖؾرف تبٌَ يخغٖرٖؤذر فٕ اهيخغٖر اهيشخلل    

 2خؾدٖالح ؽوٓ كٖى اهيخغٖراهيشخلل شخغِرؽوٓ اهيخغٖر اهخبتؼ. أضدذح ضٖد أٌَ نويب

 "جاهؾدّاٌٖ بحاهشوّنّفٕ تضذٌب ُذا اهيخغٖر اهخبتؼ ُّ"

 ُّذٍ اهيخغٖراح ُٕ اهخٕ خّظص اهٌخبئز ّاهسّاٌة الٌِب خضدد تشنل ّاظص اهغبُرث اهخٕ ٌّد شرضِب.

 يسخيؼ اهتضد: -4
يً اهيفرداح ؽً عرٖلِب خؤخذ اهلٖبشبح أّاهتٖبٌبح اهيخؾولج  ُّاهيسخيؼ األضوٕ تضضج أّتيلداريضدّد   

األضوٕ اهيسخيؼ  ج ؽوٓتبهدراشج أّاهتضد ّذهم تغرط خؾيٖى اهٌخبئز اهخٕ ٖخى اهخّضل إهِٖب يً اهؾٌٖ
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 ٓيّزؽًٖ ؽو (26214)اهؾٌٖج ّخيذل يسخيؼ تضذٌب فٕ خاليٖذ اهعّراهذبٌّٔ ّاهتبهغ ؽددُى  يً اهيضشّة
 .أشخبذا (126) سبٌة األشبخذث اهتبهغ ؽددُى ٓذبٌّٖبح هّالٖج اهتّٖرث إه

 ؽٌٖج اهتضد: -5
 ٓ:اهؾٌٖج األّه -5-1

هوّضّل إهٓ ٌخبئز أنذر ّظّش ّدكج ّشفبفٖج ّهخنًّ يّظّؽٖج ّيعبتلج هوّاكؼ كيٌب  ألٌٌب نٌب ضرضًٖ    
تأٔ خضبئص ّييٖزاح ّهنً خضضح ٔ هى ٌخص اهؾٌٖج أكضدٖج ؽشّائٖج  تئخخٖبرؽٌٖج تضذٌب تعرٖلج

أٔ  (3213)يً أضل(333) هخاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ نوَ يً ذنّر ّإٌبد ّكد نبٌح ؽٌٖج اهخاليٖذ يلدرث ة:
 .(9.35)ٌشتج 

ؽً عرٖق اهلرؽج  كضدٖج ُب تعرٖلج ؽشّائٖجاهتّٖرث،خى إخخٖبر ّالٖج ٖبحذبٌّ ٓ تؾطؽو يّزؽًٖ
 . اهتشٖعج)اهضٌدّق األشّد(

 اهذبٌٖج: اهؾٌٖج -5-2
 (36)اهذبٌٖج ُّٕ األشبخذث تعرٖلج كضدٖج تضٖد أخذٌب نل األشبخذث اهؾبيوًٖ فٕ  جنبٌح عرٖلج إخخٖبر اهؾٌٖ   

 ذبٌّٖبح هّالٖج اهتّٖرث (36)ذبٌّٖبح اًٖ شٌسرٔ اهدراشج اهيٖداٌٖج ّاهذًٖ ُى فٕ يسيوِى يّزؽًٖ ؽوٓ 
 .أشخبذ (15) ّاهتبهغ ؽددُى :

 :أفراد ؽٌٖج اهتضدسدّل ٖيذل خّزٖؼ  -6

 ؽدد اهخاليٖذ ؽدد األشبخذث إشى اهذبٌّٖج اهركى
 53 33 يخلٌج اهؾلٖد أّ ؽيراً اهتّٖرث 31
 53 31 ذبٌّٖج اهشِٖد ؽيبرٔ أضيد ؽًٖ تشبى 32
 53 33 ذبٌّٖج يضيد اهيلرإٌ ؽًٖ تشبى 33
 53 32 ؽًٖ اهضسر ذبٌّٖج ضيالّٔ شبرف كبشى 34
 53 33 اهتّٖرثذبٌّٖج نرٖى تولبشى  35
 53 33 يخلٌج ترتبر ؽتد اهلل ؽًٖ تشبى 36

 333 15 36 اهيسيّػ
 31اهسدّل ركى:
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 األدّاح اهيشخؾيوج فٕ اهتضد -7
 اإلشختٖبً: -7-1

ُٕ اهّشٖوج اهخٕ أشخخديح نأداح هوتضد فٕ ُذٍ اهدراٖج،ألً اإلشختبً ٖؾد أٌشة ّشٖوج هويٌِز اهّضفٕ    
إذ ٖخى سيؼ ُذٍ اهتٖبٌبح ؽً عرٖق اإلشختٖبً يً أدّاح اهضضّل ؽوٕ اهضلبئق ّاهتٖبٌبح ّاهيؾوّيبح  فِّأداث

ُذٍ اهعرٖلج أٌِب خلخضد هٌب اهسِد ّاهّكح نيب أٌِب خشبُى فٕ  يً خالل ّظؼ إشخيبرث األشئوج،ّيً يزاٖب
 تٖبٌبح يً اهؾٌٖبح فٕ أكل ّكح ّذهم تخّفٖر شرّع اهخلًٌٖ يً ضدق ّذتبح ّيّظّؽٖج. ٓاهضضّل ؽو

 أشنبل اإلشختٖبً: -7-2

 :األشئوج اهخٕ ٖلّى فِٖب اهتبضد تخضدٖد إسبتخَ يشتلب ّغبهتب يبخنًّ ة:ٌؾى أّ الاألشئوج اهيغولج ُٕ. 

 :اهضرٖج اهخبيج هإلسبتج ؽوِٖب  ُٕ خنًّ ؽنس اهيغولج خيبيب إذ ٖؾعٕ اهيشخسّة األشئوج اهيفخّضج
  . ّاإلدالء ترئَٖ اهخبص

 :خنًّ يظتّعج تؾدث أسّتج ّهويسٖة اهضرٖج فٕ اإلخخٖبر فٕ يل ٖراٍ  األشئوج اهيخؾددث األسّتج
 .يٌبشتب

 ّسبء اإلشختٖبً إسرائٖب نيب ٖوٕ:

 :ضّر ( ّنل ي33ذالد يضبّر) ٓ( يّزؽج ؽو15ٖخظيً خيشج ؽشرشؤال) إشختٖبً خبص تبألشبخذث
 . (35ٖضخّٔ ؽوٓ خيشج أشئوج)

 :( ّنل يضّر 33ذالد يضبّر) ٓ( يّزؽج ؽو15ٖخظيً خيشج ؽشرشؤال) إشختٖبً خبص تبهخاليٖذ
 . (35ٖضخّٔ ؽوٓ خيشج أشئوج)

 أشوّة خّزٖؼ اإلشختٖبً: -8

 تؾرظَ ؽوٓ تؾط األشبخذث ّذهم تغرط اهيؾبٌٖج ّاهخضنٖى ّ تؾد ضٖبغج اإلشختٖبً تضفج ٌِبئٖج كيٌب   
اهيّافلج ؽوَٖ يً عرف األشخبذ اهيشرف،كيٌب تخّزٖؼ يؾغى اإلشخيبراح تعرٖلج يتبشرث أٔ يٌب إهٓ األشبخذث 

 يتبشرث،ّاألخرٔ ؽً عرٖق إرشبهِب.
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 األشس اهؾويٖج هألداث: -9
 :ًضدق اإلشختب 

يلٖبس أّ ُّّ كٖبس اإلخختبر تبهفؾل هوغبُرث اهخٕ ّظؼ هلٖبشِب ّٖؾختر اهضدق يً أُى اهيؾبيالح ألٔ 
 إخختبر ضٖد أٌَ يً شرّع خضدٖد ضالضٖج اإلخختبر.

 كبى اهتبضد تئشخخداى ضدق اهيضنيًٖ. هوخأند يً ضدق أداث اهدراشج

 :)ًٖاهضدق اهغبُرٔ)ضدق اهيضني 
هلد خى ؽرط إشخيبرث اهخضنٖى ؽوٕ ذالذج أشبخذث يضنيًٖ يً درسج دنخّر، ّهِى خسرتج يٖداٌٖج فٕ 

ز اهتضد اهؾويٕ ،تغرط خضنٖيَ ّذهم هيراؽبث إينبٌٖج خّافق اهؾتبراح اهيسبالح اهدراشٖج ّيٌبُ
 ّنذهم ضذف أّ إظبفج أّ خؾدٖل أٔ ؽتبرث يً اهؾتبراح. ،ّنذا اهيضبّر تبهفرظٖبح تبهيضبّر،

 -:اهّشبئل اإلضضبئٖج 

  :تؾيوٖج كيٌب  تؾد ؽيوٖج سيؼ نل اإلشختٖبٌبح اهخبضج تبألشخبذث،اهٌشتج اهيئّٖج اهعرٖلج اهذالذٖج
خفرٖغِب ّفرززُب،ضٖد ٖخى فٕ ُذٍ اهؾيوٖج ضشبة ؽدد خنرراح األسّتج اهخبضج تنل شؤال فٕ 

 ّتؾدُب ٖخى ضشبة اهٌشة اهيئّٖج تبهعرٖلج اإلضضبئٖج األخٖج: اإلشختٖبً،

 

 100xاهخنرار  

 =اهٌشتج اهيئّٖج 

 ؽدد األفراد 

 ضٖد أً:

 ؽدد أفراد اهؾٌٖجػ:

 ؽدد اهخنراراحح:

 اهيؤّٖجاهٌشتج س:

ٖخوفغ اهخاليٖذ تتؾط األهفبغ اهشٖئج ظد زيالئَ اهخاليٖذ داخل ُل ّيذبل ذهم اإلسبتج ؽوٓ اهشؤال اهخبهٓ: 
 ؟ .اهيدرشج
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 5ّاإلسبتج تال = ،13فنبٌح اإلسبتج تٌؾى=

 تؾد خعتٖق اهعرٖلج اهيؤهّفج هضشبة اهٌشة اهيؤّٖج "اهعرٖلج اهذالذٖج"خنًّ اهٌخٖسج نيب ٖوٓ

   

 x133 13 x133 ٌؾىاإلسبتبح ة: يسيّػ ؽدد 

 66.66= = اإلسبتج ة:ٌؾى=

 15 اهيسيّػ اهنوٕ ألفراد اهؾٌٖج"ػ" 

 

 

 x133  5x133 اليسيّػ ؽدد اإلسبتبح ة: 

 33.33= = اإلسبتج ة:ال=

    15                               اهيسيّػ اهنوٕ ألفراد اهؾٌٖج"ػ" 

اهيسدّهج تؾد خضدٖد يشخّْ اهدالهج 2نبتؾد ذهم ٌسد 2نبّهيعبتلج اهٌخبئز يؼ اهسبٌة اهٌغرٔ ٌلّى تضشبة 
 ( ّدرسبح اهضرٖج.3.35)

ضشبة اخختبر نبف خرتٖؼ، ّٖشيٓ ُذا االخختبر ضشً اهيعبتلج أّ اخختبر اهخعبتق اهٌشتٕ ُّّ يً أُى اهعرق 
اهخٕ ٖخى اهضضّل ؽوِٖب يً خسرتج ضلٖلٖج تيسيّؽج ّ اهيشبُدث أاهخٕ خشخخدى ؽٌد يلبرٌج يسيّؽج يً اهٌخبئز 

 أخرْ يً اهتٖبٌبخبهفرظٖج اهخٕ ّظؾح ؽوٓ أشبس اهٌغرٖج اهفرظٖج اهخٕ ٖراد اخخٖبرُب.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2اهخنرارح اهيخّكؾج( –يسيّػ )اهخنراراح اهيشبُدث           

 =                                                            2نب
 اهخنراراح اهيخّكؾج                                              
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 :2اخختبرنب -
 ُذا ٖخنًّ، ّاالشختٖبًٖشيص هٌب ُذا االخختبر تئسراء يلبرٌج تًٖ يخخوف اهٌخبئز اهيضضل ؽوِٖب يً خالل 

 :يً اهلبًٌّ

 .االشختٖبً تؾدخّزٖؼ ؽوِٖب ٌخضضل اهخٕ اهخنراراح ُّٕث: اهيشبُد اهخنراراح

 .(االخخٖبراحاهيلخرضج ) اإلسبتبحدؽد ؽوٓ اهخنرارٖلشى ُّّيسيّػ:اهيخّكؾج اهخنراراح

 :ؽوٓ ُذااهسدّل ٖضخّٔ: 2نبسدّل

  .اهلراراإلضضبئٕالخخبذ  اهيضشّتج2نب ٌلبرٌِبيؼ ذبتخج كٖيج اهيسدّهج:ُّٕ 2نب

 . اهيلخرضج ؽدداإلسبتبح ُٕ [،ضٖد1درسجاهضرٖج:ّكبٌٌِّبُّ] ً ـــــــ 

 . 0.01 أّ 0.05 دالهج يشخّْ ٖشخؾيوًّ ّأغوة اهتبضذًٖ ؽٌدُب هٌخبئزا تيلبرٌج اهدالهج:ٌلّى يشخّْ

 :اإلضضبئٕ االشخٌخبر -13
 :فئذا اهيسدّهج2نب ة تيلبرٌخِب ٌلّى اهيضشّتج 2نبٌخبئز ؽوٓ اهضضّلد تؾ

 اهخٕ  H1اهتدٖوج اهفرظٖج ٌّلتل H0جاهفرظٖج اهضفرٖ ٌرفط فئٌٌب هيسدّهجا2نب أنتريً اهيضشّتج2نبنبٌح -
 أكل اهيضشّتج2نب ّإذانبٌح، إضضبئٖج دالهج خّسد أًٔ اهفئخٖ تًٖ هوفرّق ٖؾّد اهٌخبئز فٕ اهفرق ًأت خلّل
 ذهم ٖؾّد ّإٌيب اهٌخبئز تًٖ فرّق خّسدِب التأٌ اهخٕ خلّلH 3 اهضفرٖج اهفرظٖج ٌلتل فئٌٌب اهيسدّهج2نبيً
 .اهضدفج ؽبيل إهٓ

 :2هنٖفٖج ضشبة نبخعتٖلٕ ٌيّذر (32اهسدّل ركى )* 
 32: اهسدّل ركى "2نٖفٖج ضشبة "نبيذبل ه -
 

 اهضشبة
 2(ًح -ش)ح 2(ًح -ش)ح ًح -شح ًح شح اإلسبتبح

 ًح
 1.63 12.25 3.5 7.5 34 ٌؾى
 3.83 6.25 -2.5 7.5 11 ال

 23.26نب 18.5 1.5 15 15 اهيسيّػ
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 شرش اهيذبل: -

 .11، 34ثاهيشبُد اهخنراراح -

 7.5:اهيخّكؾج اهخنراراح -

 .3.84 اهيسدّهج: 2نب -

 3.26: اهيضشّتج2نب -

 .1=1-2، [1درسجاهضرٖج:] ً ـــــــ  -

  0.05 اهدالهج: يشخّْ -

 دال. :االشخٌخبسبإلضضبئٕ -

 إسراءاح اهخعتٖق اهيٖدإٌ:-11
كيٌب تخضيٖى أشئوج االشختٖبً ضشة )اهخشبؤالح اهيعرّضج ّاهفرظٖبح اهيلخرضج( ُّذا اٌعالكب يب خؾرظٌب    

( ٌشخ ضشة ؽدد اهؾٌٖج اهيخخبرث 34إهَٖ فٕ اهسبٌة اهٌغرٔ تؾد ذهم كيٌب تنخبتج ُذٍ األشئوج ّعتؾِب فٕ )
, ّؽٌد إؽعبء ذبٌّٖبح( 38" ّاهيلدر ؽددُى )اهتّٖرث"ٌّٖبح ّالٖج تؾط ذبّخى خّزٖؼ ُذٍ االشخيبراح ؽوٓ 

ّٖيب كيٌب تسيؼ اشخيبراح  23ّتؾد ،ٌلّى تشرش يب ٌّد أً ٌخّضل إهَٖ أشخبذ ّخويٖذ ذىنل ٌشخج هنل 
ذى خعركٌب إهٓ ؽيوٖج سيؼ ّ فرز اإلسبتبح  ،ّخى كراءث إسبتبخِىاألشبخذث ّاهخاليٖذ االشختٖبً اهيّزؽج ؽوٓ 

تضٖد كيٌب تّظؼ سدّل هنل شؤال ّاهخٕ ٖخظيً ،ّخضوٖل ٌخبئز األشئوج اهخٕ عرضٌبُب فٕ ُذٍ االشخيبرث
ّفٕ األخٖر ٌلّى تؾرط االشخٌخبر ّاهذٔ ،ّاهِدف يً نل شؤال ّخّظٖص ذهم تدائرث ٌشتٖج ،اهؾدد ّاهٌشتج

 ٕ ٖخظيٌِب اهتضد.ٌّظص فَٖ يدْ ّضدق اهفرظٖبح اهخ

 ضدّد اهدراشج: -12
إٌخشبر اهفنرث الخخٖبرُذا اهيّظّػ ُّ  ، ّكد نبٌحجاهتّٖرثّالٖتؾط ذبٌّٖبح كيٌب تدراشخٌب ؽوٓ يشخّْ   

 .الضفٖجّتبهخضدٖد فٕ اهٌشبعبح اهرٖبظٖج اه اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج فٕ اهّشع اهيدرشٕ ّخبضج اهعّر اهذبٌّٔ
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 خالضج:
اهتضذّإسراءاخَ اهيٖداٌٖج ضٖد ّظؼ اهتبضد يشنوج اهدراشج تشنل يتبشر ُّذا  جيٌِسٖاهفضل شيل ُذا 

أُداف ، تفظل اهدراشج االشخعالؽٖج هويشنوج اهخٕ نبٌح كبؽدث أشبشٖج هنٕ ٌتًٖ أً اهغبُرث يّسّدث فؾال
خضلٖق اهتضد ّاهيرشد اهذٔ شبؽدٌب ؽوٓ خخعٕ نل اهضؾّتبح، ّتبهخبهٕ اهّضّل إهٓ أٖؾختر تيذبتج اهدهٖل ّ

 تشِّهج نتٖرث.

، يٌِب يخغٖراح اهتضد، اهيٌِز اهيختؼ، أدّاح يتبشردراشخٌب تشنل  خدىنيب خٌبّهٌب فَٖ أُى اهؾٌبضر اهخٕ خ 
يً اهؾٌبضر اهخٕ ٖؾخيد ؽوِٖب أٔ تبضد  فٕ  ،...اهخاهؾيوٖبح اإلضضبئٖج، يسخيؼ اهدراشج، سيؼ اهتٖبٌبح

 اهسبٌة اهخعتٖلٕ هدراشخَ.
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 :خيِٖد - 
 ذالذذج تؽد دراشخٌب هوسبٌة اهٌعرٔ اهذٔ خٌبّهٌب فَٖ رصٖد يؽرفٕ ٌٖخيٕ إهٓ يّطّغ تضذٌب ّاهذذٔ طذى   

ضخذٓ ٌؽظذٕ   فصّل، شٌضبّل االٌخلبل إهٓ اهسبٌة اهخظتٖلٕ )اهيٖدإٌ( هدراشج اهيّطّغ دراشذج يٖداٌٖذج   
 نذهم اهخضلق يً اهيؽوّيبح اهٌعرٖج اهخٕ خٌبّهٌبُب فٕ اهفصّل اهشبتلج. ،يٌِسٖخَ اهؽويٖج

ٖؽختر ُذا اهفصل اهؽيّد اهفلرٔ هخصيٖى ّتٌبء تضد ؼويٕ، شٌلّى فٕ ُذا اهسبٌة تبهلٖذبى تدراشذج يٖداٌٖذج    
خٕ خلّى أشبشب ضذّل اهفرطذٖبح   ّذهم ؼً ظرٖق خّزٖػ اشخيبراح االشختٖبً ؼوٓ أفراد اهؽٌٖج اهيخخبرث ّاه

ُب فٕ ُذٍ االشخيبرث ّتؽد ذهم ٌلذّى تؽيوٖذج   باهخٕ كيٌب تّطؽِب ذى خلدٖى يٌبكشج ّخضوٖل األشئوج اهخٕ ظرضٌ
خفرٖغ اإلسبتبح، تضٖد ٌلّى تّطػ سدّل هنل شؤال ّاهخٕ خخطيً ؼدد اإلسبتبح تبهٌشة اهيئّٖذج اهيّافلذج   

 ّفٕ األخٖر ٌلّى تؽرض االشخٌخبر، ّاهذٔ ٌّطص فَٖ يدْ صدق اهفرطٖبح اهخٕ ٖخطيٌِب تضذٌب. ،هِب
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 ؼرض ّخضوٖل اهٌخبئز : -1
 :تبهخاليٖذاهخبصج ؼرض ّخضوٖل ٌخبئز االشختٖبً  -1-1

 :ؼوِٖب تضذٌب ُّٕ ريضبّر ٖخيضّ ذالذجٌُبم 
         خاليٖذ اهظّر اهذبٌّٔ ْفٕ اهخلوٖل يً اهؽٌف اهوفعٕ هدإٌؽنبس األٌشظج اهالصفٖج هيضّر األّل:ا

 ؟ُل خشخخدى األهفبع اهشٖئج  طد زيالئم فٕ اهيدرشج: 11ركى اهؽتبرث
                                         .اهيضٖظ اهيدرشٕ ٌخشبر األهفبع اهشٖئج فٕإ يدْ :يؽرفجِباهغرض يٌ

                            

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

2نب  

 اهيسدّهج
2نب  

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اهيئّٖج

 اإلسبتبح اهخنراراح

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
128.05 

 ٌؽى 52 17%

 ال 248 %83

 اهيسيّغ 300 111%

 13اهسدّل ركى 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٕ  ٌؽى ة: ٌشتج اهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّ ٌالضع أً 12ركى يً خالل اهسدّل   أشخخدى األهفبع اهشٖئج طد زيالئذ
ُّذا يب ٖخطص فذٕ اهخيذٖذل   ، 83% أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلدرح ٌشتخِى ة: %17فٕ اهيدرشج كدرح ة:

اهيضشذّتج  2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2اهتٖبٌٕ ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب
 ذاح دالهج  فرّق يبٖدل ؼوٓ ّسّدُّذا 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نبانتر يً كٖيج ، 128.15اهخٕ خلدر ة:

 اضصبئٖج.
 .اهخاليٖذ الٖشخخديًّ األهفبع اهشٖئج طد زيالئِى فٕ اهيدرشج يً خالل يب شتق ٌشخٌخز أًاالشخٌخبر :-

17% 

83 % 

 03هوسدّل ركى  تٖبٌٕخيذٖل 

 ٌؽى
 ال
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 ؟تؽض اهخاليٖذ داخل اهيدرشجُل خؽرطح هتؽض األهفبع اهشٖئج يً :12ركى  اهؽتبرث
 .يؽرفج إذا يب ٖشخخدى اهخاليٖذ األهفبع اهشٖئج  طد تؽعِى اهتؽض:ِباهغرض يٌ

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

2نب  

 اهيسدّهج
2نب  

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
10.45 

 ٌؽى 122 41%

 ال 178 59%

 اهيسيّغ 300 111%

 14اهسدّل ركى 
 

 
 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

األهفبع اهشذٖئج داخذل    أسبتّة:ٌؽى خؽرطح هتؽض ٌشتج اهخاليٖذاهذًٌٖالضع أً  14ركى  يً خالل اهسدّل
داخذل اهيدرشذج كذدرح     ّاهذًٖ أسبتّ ة:ال هى أخؽرض هتؽض األهفذبع اهشذٖئج  ،%41اهيدرشج كدرح ة:

، 1.15ؼٌد يشذخّْ اهدالهذج    2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  14ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى  ُّذا يب59%ة:
اهيسدّهذج ّاهخذٕ =    2نب، انتر يً كٖيج 11.45اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبضٖد اً كٖيج  11ّدرسج اهضرٖج 

 .ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًأ ُذا يب ٖدلّ 3.84
اهخاليٖذ هى ٖخؽرطّا هألهفبع اهشٖئج يً ظرف زيالئِى فٕ اهيدرشج ّهنذً  ٌالضع أٌَ يؽعى االشخٌخبر:-

 ٌُبم ٌشتج الٖشخِبً تِب خؽرطح هألهفبع اهشٖئج داخل اهيدرشج.

41% 
59 % 

 04هوسدّل ركى  تٖبٌٕخيذٖل 

ٌؽ
 ال
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 ؟ يبردح فؽوم ؼٌد شيبؼم األهفبع اهشٖئج يً تؽض اهخاليٖذ:13ركى  اهؽتبرث
 .اهشٖئجيؽرفج ردح فؽل اهخاليٖذ اهٌفشٖج ؼٌد شيبغ األهفبع ::يٌِباهغرض 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
2 

 
1.15 

 
5.99 

 
64.98 

 اهرد تبهيذل 52 17.34%

خسبُل يب  163 % 33.54
 شيؽح

خشنُّى  85 28.33%
 هألشخبذ

 اهيسيّغ 300 111%
 15اهسدّل ركى 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

يبردح فؽوم ؼٌذد   اهذًٖ أسبتّة:اهرد تبهيذل ؼوٓ اهشؤال أً ٌشتج اهخاليٖذٌالضع  15ركى  يً خالل اهسدّل
ٌّشتج اهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّة:خسبُل يب شيؽح %، 17.34شيبؼم األهفبع اهشٖئج يً تؽض اهخاليٖذ كدرح ة:

ٌّشذتج  %،54.33تذذ   ؼٌد شيبؼم األهفبع اهشٖئج يً تؽض اهخاليٖذ كذدرح ة يبردح فؽوم  ؼوٓ اهشؤال
يبردح فؽوم ؼٌد شيبؼم األهفبع اهشذٖئج يذً تؽذض     اهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّة:خشنُّى هألشخبذ ؼوٓ اهشؤال

ؼٌد يشخّْ  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  15ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى %28.33:تذ  اهخاليٖذ كدرح
 2نذب يذً كٖيذج    ، أنتر64.98اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبضٖد اً كٖيج  12، ّدرسج اهضرٖج 1.15اهدالهج 

 .ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًأ ُذا يب ٖدلّ 5.99اهيسدّهج ّاهخٕ =
 :االشخٌخبر-

ظرف زيالئِى داخذل  ؼٌد شيبؼِى األهفبع اهشٖئج يً  ردّد أفؽبل اهخاليٖذ يخخوفج تدرسج يخفبّخجٌشخٌخز أً 
 .اهيدرشج

17.34% 

54.33% 

28.33% 

 15هوسدّل ركى  تٖبٌٕ خيذٖل

 اهرد تبهيذل
 خسبُل يب شيؽح
 خشنُّى هألشخبذ
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 ؟يب ُٕ ردح فؽوم ؼٌديب خفشل فٕ أداء يِبرث ضرنٖج ّٖلّى زيالئم تبهشخرٖج يٌم:14ركى اهؽتبرث
 ّاهضبهج اهٌفشٖج ّردح اهفؽل ؼٌديب ٖلّى اهخاليٖذ تبهشخرٖج يً زيٖل هِى. ريؽرفج اهشؽّ:ِباهغرض يٌ

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اهيئّٖج

 اإلسبتبح اهخنراراح

 
 غٖر دال

 
2 
 

 
1.15 

 
5.99 

 
7.98 

خشرط  95 32%
 ؼوِٖى

خشنُّى  122 %40.66
 هألشخبذ

 خخلتل ذاهم 83 %27.34
 اهيسيّغ 311 111%

 16اهسدّل ركى 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز -

يذب ُذٕ ردح   أً ٌشتج اهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّة:خصرط ؼوِٖى ؼوٓ اهشؤال ٌالضع  16ركى  يً خالل اهسدّل
ٌّشتج اهخاليٖذ اهذًٖ %، 32كدرح ة: فؽوم ؼٌديب خفشل فٕ أداء يِبرث ضرنٖج ّٖلّى زيالئم تبهشخرٖج يٌم

يب ُٕ ردح فؽوم ؼٌديب خفشل فٕ أداء يِبرث ضرنٖج ّٖلذّى زيالئذم    أسبتّة:خشنُّى هألشخبذ ؼوٓ اهشؤال
: يب ُذٕ ردح  هم ؼوٓ اهشؤالج اهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّة:خخلتل ذٌّشت%،41.66تذ  كدرح ة تبهشخرٖج يٌم

ُّذا يب ٖخطذص  %27.34تذ كدرح  فؽوم ؼٌديب خفشل فٕ أداء يِبرث ضرنٖج ّٖلّى زيالئم تبهشخرٖج يٌم
ضٖد اً  12، ّدرسج اهضرٖج 1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  16فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى 

ٌُبم فرّق  ًأ ُذا يب ٖدلّ 5.99اهيسدّهج ّاهخٕ = 2نب، أنتر يً كٖيج 7.98اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبكٖيج 
 .ذاح دالهج إضصبئٖج

ٖفشوًّ فٕ أداء يِبرث ضرنٖج ّٖلذّى زيالئِذى    ردّد أفؽبل اهخاليٖذ يخخوفج ؼٌديبٌشخٌخز أً  االشخٌخبر:- 
 .تبهشخرٖج يٌِى

32% 

40.66% 

%27.34 

 16هوسدّل ركى  تٖبٌٕ خيذٖل

 خصرط ؼوِٖى
 خشنُّى هالشخبذ
 خخلتل ذهم
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 ؟       ُل خلّى تخشسٖػ زيٖوم فٕ ضبهج فشوَ فٕ إٌسبز ضرنج رٖبطٖج:15اهشؤال ركى 
 .ِى اهتؽض ؼٌد اهفشل فٕ إٌسبز ضرنج رٖبطٖجطُل ٖشسػ اهخاليٖذ تؽيؽرفج ِب:اهغرض يٌ

 

هج الاهد
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 2نب اهيسدّهج 2نب (α)اهدالهج 

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
225.33 

 ٌؽى 11 3.33%

 ال 291 96.67%
 اهيسيّغ 311 111%

 17اهسدّل ركى
 

 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

أسبتّة:ٌؽى أكّى تخشسٖػ زيٖوٕ فٕ ضبهج فشذوَ فذٕ   ٌشتج اهخاليٖذاهذًٖ ٌالضع أً 07يً خالل اهسدّل ركى 
،ّاهذًٖ أسبتّ ة:ال أكّى تخشسٖػ زيٖوٕ فٕ ضبهج فشوَ فذٕ إٌسذبز   %3.33إٌسبز ضرنج رٖبطٖج كدرح ة:

ؼٌد  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  17ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى ، %96.67ضرنج رٖبطٖج كدرح ة:
، انتر يً كٖيج 225.33اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبضٖد اً كٖيج  12، ّدرسج اهضرٖج 1.15يشخّْ اهدالهج 

 .ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًأ ُذا يب ٖدلّ 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب
 :االشخٌخبر-

زيالئِى فٕ ضبهج اهفشذل فذٕ   َ األغوتٖج اهشبضلج يً اهخاليٖذ الٖلّيًّ تخشسٖػ يً خالل يب شتق ٌشخٌخز تأٌ
 .إٌسبز ضرنج رٖبطٖج

3.33% 

96.67% 

 07للجدول رقم بياني  تمثيل

 نعم

 ال
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 .خاليٖذ اهظّر اهذبٌّٔ ْيشبُيج األٌشظج اهالصفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؽٌف اهسشدٔ هداهيضّر اهذبٌٕ: 
 ؟فٕ اهيدرشج أذٌبء ييبرشج األٌشظج اهرٖبطٖج اهالصفٖج ُل إشختنح سشيٖب يػ زيالء هم:16ركى  اهؽتبرث

 .نبح سشيٖج تًٖ اهخاليٖذبإشختيؽرفج ُل خضدد ِب:اهغرض يٌ
 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 2نب اهيسدّهج 2نب (α)اهدالهج 

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
281.33 

 ٌؽى 15 1.67%

 ال 295 98.33%
 اهيسيّغ 311 111%

 18اهسدّل ركى 

 
 
 :ّيٌبكشج اهٌخبئزخضوٖل -

إشختنح سشيٖب يػ زيالئٕ فٕ اهيدرشج  اهذًٖ أسبتّة:ٌؽى ٌشتج اهخاليٖذٌالضع أً  18يً خالل اهسدّل ركى 
،ّاهذًٖ أسبتّ ة:ال هذى أشذختم سشذيٖب يذػ     %1.67أذٌبء ييبرشج األٌشظج اهرٖبطٖج اهالصفٖج كدرح ة:

ُّذا يب ٖخطذص فذٕ   ، %98.33اهالصفٖج كدرح ة:زيالئٕ  فٕ اهيدرشج أذٌبء ييبرشج األٌشظج اهرٖبطٖج 
ضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج1.15شخّْ اهدالهج ؼٌد ي 2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  18اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى 

ٌُبم فرّق  ًأ ُذا يب ٖدلّ 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 281.33اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نب
 .ذاح دالهج إضصبئٖج

 : االشخٌخبر-
سل اهخاليٖذ الٖشختنًّ يػ زيالئِى فٕ اهيدرشج أذٌبء ييبرشج األٌشظج اهرٖبطذٖج  ييب شتق ذنرٍ أً  ٌشخٌخز

 اهالصفٖج.

1.67% 

98.33% 

 08للجدول رقم بياني  تمثيل

 نعم

 ال



 الفصل الخامس:                                                         عرض و تحليل ومناقشة النتائج
 

 

 63 

:يبُٕ ردح فؽوم ؼٌد ضدّد إضخنبم تٌٖم ّتًٖ زيٖوم أذٌبء ييبرشذج اهٌشذبظ اهرٖبطذٕ    17ركى  اهؽتبرث
 ؟اهالصفٕ

 إضخنبم تٌَٖ ّتًٖ زيٖوَ اهخويٖذ. ضدّديؽرفج رد فؽل اهخويٖذ ؼٌد :ِباهغرض يٌ
اهدالهج 

 اإلضصبئٖج
درسج 

 (df)اهضرٖج
يشخّْ 

 (α)اهدالهج 
 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
2 
 

 
1.15 

 
5.99 

 
488 

اهصراط فٕ  21 6.67%
 اهّسَ

اهخدخل  11 11%
 تخشٌّج

 اهخشبيص 281 93.33%
 اهيسيّغ 311 111%

 19اهسدّل ركى 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

أً ٌشتج اهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّة:اهصراط فٕ اهّسَ ؼوٓ اهشؤال،يبُٕ ردح الضع ٌ 19ركى يً خالل اهسدّل
ٌّشتج %، 32اهالصفٕ كدرح ة: فؽوم ؼٌد ضدّد إضخنبم تٌٖم ّتًٖ زيٖوم أذٌبء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ

ّتًٖ زيٖوذم   تٌٖم اضخنبماهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّة:اهخدخل تخشٌّج ؼوٓ اهشؤال،يبُٕ ردح فؽوم ؼٌد ضدّد 
ٌّشتج اهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّة:اهخشذبيص ؼوذٓ   %،11تذ  كدرح ة أذٌبء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ

هٌشبظ اهرٖبطذٕ اهالصذفٕ   يبُٕ ردح فؽوم ؼٌد ضدّد إضخنبم تٌٖم ّتًٖ زيٖوم أذٌبء ييبرشج ا اهشؤال
ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  19ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى %93.33تذ كدرح 
اهيسدّهج ّاهخٕ  2نب، أنتر يً كٖيج 488اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبضٖد اً كٖيج  12، ّدرسج اهضرٖج 1.15

 .ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًأ ُذا يب ٖدلّ 5.99=
يب شتق ذنرٍ األغوتٖج يً اهخاليٖذ يخشبيضًّ ٌّشتج كوٖوج ّيٌؽديج ٖشخؽيوًّ اهشوّنبح ٌشخٌخز ي :االشخٌخبر-

 اهؽدّاٌٖج اهسشدٖج.

6.67% 

93.33% 

 19هوسدّل ركى  تٖبٌٕ خيذٖل

 اهصراط فٕ اهّسَ
 اهخدخل تخشٌّج
 اهخشبيص



 الفصل الخامس:                                                         عرض و تحليل ومناقشة النتائج
 

 

 64 

 ؟ُل خلّى تبهرد ؼوٓ طرة زيٖل هم18ركى  اهؽتبرث
 .زيٖل هَرة يً ظرف طيؽرفج ردح فؽل اهخويٖذ فٕ ضبهج خولَٖ هو:ِباهغرض يٌ

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 اهيسدّهج 2نب (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
311 

 ٌؽى 311 111%

 ال 1 11%

 اهيسيّغ 311 111%
 11اهسدّل ركى 

 

 
 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

كذدرح   أكّى تبهرد ؼوٓ طرة زيٖل هٕ اهذًٖ أسبتّة:ٌؽى ٌشتج اهخاليٖذٌالضع أً 10يً خالل اهسدّل ركى 
ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖذل  ، %11كدرح ة: تبهرد ؼوٓ طرة زيٖل هٕ،ّاهذًٖ أسبتّ ة:ال أكّى %111ة

ضٖذد اً كٖيذج    11، ّدرسج اهضرٖذج  1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  11اهتٖبٌٕ ركى 
ٌُبم فرّق ذاح  ًأ ُذا يب ٖدلّ 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 311اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نب

 .دالهج إضصبئٖج
 يب شتق ذنرٍ أً اهخاليٖذ ٖلّيًّ تبهرد ؼوٓ طرة زيٖل هِى.ٌشخٌخز ي: االشخٌخبر-
 

100% 

00% 

 10للجدول رقم بياني  تمثيل

 نعم

 ال
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 ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ُل خلل تؽض اهشوّنبح اهؽدّاٌٖج اهسشيٖج هدٖم. :ؼٌد19اهشؤال ركى 
 .ُل ٖلول اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ يً اهشوّنبح اهؽدّاٌٖج اهسشيٖج يؽرفج:اهغرض يً اهشؤال

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اهيئّٖج

 اإلسبتبح اهخنراراح

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
211.68 

 

 ٌؽى 276 %92

 ال 24 18%

 اهيسيّغ 300 111%

 11اهسدّل ركى 

 
 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ  اهذًٖ أسبتّة: ٌؽى ٌشتج اهخاليٖذٌالضع أً 11يً خالل اهسدّل ركى 
ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ ،ّاهذًٖ أسبتّ ة:ال %92كدرح ة اهؽدّاٌٖج اهسشيٖج هدٔخلل تؽض اهشوّنبح 

ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖذبٌٕ  ، %18كدرح ة: اهالصفٕ ال خلل تؽض اهشوّنبح اهؽدّاٌٖج اهسشيٖج هدٔ
هيضشّتج ا2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  11ركى 

ٌُبم فرّق ذاح دالهذج   ًأ ُذا يب ٖدلّ 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 211.68اهخٕ خلدر ة
 .إضصبئٖج

 :االشخٌخبر-
 ٌشخٌخز ييب شتق أً اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ٖلول يً اهشوّنبح اهؽدّاٌٖج.

92% 

08% 

 11للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 نعم

 ال
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 ؟اهرٖبطٖجُل خضة اهوؽة تخشٌّج هنٕ خفّز دائيب فٕ األهؽبة :11ركى  اهؽتبرث
 .هؽتج رٖبطٖج يؽرفج ُل ٖشخخدى اهخاليٖذ اهخشٌّج أذٌبء:ِباهغرض يٌ

 

درسج  اإلضصبئٖجاهدالهج
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
265.18 

 

 ٌؽى 09 13%

 ال 291 97%
 اهيسيّغ 300 111%

 12ى اهسدّل رك
 

 
 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

أضة اهوؽة تخشٌّج هنٕ أفّز دائيب فذٕ   أسبتّة:ٌؽى ًاهخاليٖذ اهذٌٖشتج ٌالضع أً 11يً خالل اهسدّل ركى 
،ّاهذًٖ أسبتّ ة:الأضة اهوؽة تخشٌّج هنٕ أفذّز دائيذب فذٕ األهؽذبة     %13األهؽبة اهرٖبطٖج كدرح ة

ؼٌد يشخّْ  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  12ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى ، %97 ة: اهرٖبطٖج كدرح
 2نذب ، انتر يً كٖيذج  265.18اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبكٖيج  إًضٖد  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15اهدالهج 

 .ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًأ ُذا يب ٖدلّ 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ = 
 :االشخٌخبر-

 اهرٖبطٖج. األهؽبةٖضتًّ اهوؽة تخشٌّج هنٕ ٖفّزّا فٕ  ال أً اهخاليٖذ شتق ذنرٍ ٌشخٌخز ييب

03% 

97% 

 12للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 نعم

 ال
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 .خاليٖذ اهظّر اهذبٌّٔ ْيشبُيج األٌشظج اهالصفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهغطة هد:اهيضّر اهذبهد
 ؟     .يبُّ شؽّرم ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ: 11ركى  اهؽتبرث

 اهشؽّراهٌبسى سراء ييبرشج األٌشظج اهرٖبطٖج اهالصفٖج.يؽرفج :ِباهغرض يٌ
اهدالهج 

 اإلضصبئٖج
درسج 

 (df)اهضرٖج
يشخّْ 

 (α)اهدالهج 
 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
2 
 

 
1.15 

 
5.99 

 
585.98 

اهراضج  293 97.67%
 اهٌفشٖج

 اهخّخر 7 2.33%
 اهلوق 11 11%
 اهيسيّغ 11 111%

 13اهسدّل ركى 

 
 
 خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز:-

يبُّ شذؽّرم   أً ٌشتج اهخاليٖذ اهذًٖ أسبتّة:اهراضج اهٌفشٖج ؼوٓ اهشؤالالضع ٌ 13ركى يً خالل اهسدّل
ٌّشتج اهخاليٖذذ اهذذًٖ أسذبتّة:اهخّخرؼوٓ    %، 97.67ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ كدرح ة:

ٌّشتج اهخاليٖذ اهذذًٖ  %،2.33تذ  يبُّ شؽّرم ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ كدرح ة اهشؤال
ُّذا %93.33تذ يبُّ شؽّرم ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ كدرح  أسبتّة:اهلوق ؼوٓ اهشؤال

 12، ّدرسج اهضرٖج 1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  13يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى 
 ُذا يب ٖذدل ّ 5.99اهيسدّهج ّاهخٕ = 2نب، أنتر يً كٖيج 585.98اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبضٖد اً كٖيج 

 .هٖشح ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًأ
 : االشخٌخبر-

 ٌشخٌخز ييب شتق أٌَ ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ سل اهخاليٖذ ٖشؽرًّ تراضج ٌفشٖج.
 

2.33% 

97.67% 

 13هوسدّل ركى  تٖبٌٕ خيذٖل

 اهراضج اهٌفشٖج
 اهخّخر
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 ؟ُل ٖلّى اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ تبهخلوٖل يً اهغطة هدٖم:12ركى  اهؽتبرث
 شوّم اهغطة. ٓيؽرفج يدْ خأذٖر اهٌشبظ اهرٖبطٕ ؼو:ِباهغرض يٌ

 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
311 
 

 ٌؽى 311 % 111

 ال 11 11%
 اهيسيّغ 311 111%

 14اهسدّل ركى 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٖلّى اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ تبهخلوٖذل   ٌشتج اهخاليٖذاهذًٖ أسبتّة:ٌؽىٌالضع أً 14يً خالل اهسدّل ركى 
الٖلّى اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ تبهخلوٖل يذً اهغطذة   ،ّاهذًٖ أسبتّ ة:%111كدرح ةيً اهغطة هدٖم 

ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  14ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى ، %11ة:كدرح هدٔ 
اهيسدّهج ّاهخٕ  2نب، انتر يً كٖيج 311اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15

 .ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًأؼوٓ  ُذا يب ٖدلّ 3.84= 
 : االشخٌخبر-

 .اهخاليٖذ ْاهغطة هديً  ٌشخٌخز ييب شتق أً اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ٖلول

100% 

00% 

 14للجدول رقم بياني  تمثيل

 نعم

 ال
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 ؟  .ُل خلّى تخٌِئج اهفرٖق اهيٌبفس اهذٔ فبزؼوٖم أذٌبء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ:13ركى  اهؽتبرث
 ّاهرّش اهرٖبطٖج تًٖ اهخاليٖذ.يؽرفج ُل خّسد رّش اهيٌبفشج ِب:اهغرض يٌ

 

درسج  اإلضصبئٖجاهدالهج
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
اهدالهج 

(α) 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اهيئّٖج

 اإلسبتبح اهخنراراح

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
292.05 

 ٌؽى 298 %99.33

 ال 12 %0.67

 اهيسيّغ 311 111%

 15اهسدّهركى

 
 :ّيٌبكشج اهٌخبئزخضوٖل -

أكّى تخٌِئج اهفرٖق اهيٌبفس اهذٔ فبزؼوٕ  ٌشتج اهخاليٖذاهذًٖ أسبتّة:ٌؽىٌالضع أً 15يً خالل اهسدّل ركى 
،ّاهذًٖ أسبتّ ة:الاكّى تخٌِئج اهفرٖق اهيٌذبفس  %99.33أذٌبء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ كدرح ة

ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖذبٌٕ  ، %11كدرح ة: اهذٔ فبزؼوٕ أذٌبء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ
اهيضشّتج 2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  15ركى 

َ ال خّسد ٌُبم فرّق ذاح ٌأ ُذا يب ٖدلّ 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 292.15اهخٕ خلدر ة
 .دالهج إضصبئٖج

 : ٌخبراالشخ-
 .ٌشخٌخز ييب شتق ذنرٍ اً اهخاليٖذ ٖلّيًّ تخٌِئج اهفرٖق اهفبئز أذٌبء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ

99.33% 

0.67% 

 15للجدول رقمبياني تمثيل 

 نعم

 ال
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بء ييبرشج اهٌشبظ ُل خغطة ّخلّى تطرة زيٖوم أّ خدفؽَ ؼٌديب ٖخظئ أّ الٖيررهم أذٌ: 14اهشؤال ركى 
 ؟اهرٖبطٕ اهالصفٕ.
 .هَ تؽدى خيرٖر اهنرثيؽرفج اهشوّم اهذٔ ٖضذٍّ اهخويٖذ ؼٌديب ٖلّى زيٖل :اهغرض يً اهشؤال

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
250.25 

 ٌؽى 13 4.33%

 ال 287 95.67%

 اهيسيّغ 300 111%

 16اهسدّل ركى

 
 :ٖل ّيٌبكشج اهٌخبئزخضو-

ٌشتج اهخاليٖذاهذًٖ أسبتّة:ٌؽيأغطة ّأكّى تطرة زيٖوذٕ أّ أدفؽذَ   ٌالضع أً 16يً خالل اهسدّل ركى 
،ّاهذًٖ أسبتّ ة:الاكّى %4.33كدرح ةاهرٖبطٕ اهالصفٕ، ؼٌديب ٖخظئ أّ الٖيررهٕ أذٌبء ييبرشج اهٌشبظ

ؼٌديب ٖخظئ أّ الٖيررهٕ أذٌبء ييبرشذج اهٌشذبظ اهرٖبطذٕ اهالصذفٕ كذدرح      تطرة زيٖوٕ أّ أدفؽَ 
ؼٌذد يشذخّْ اهدالهذج     2نبُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  16ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى ، %95.67ة:

اهيسدّهذج   2نب، انتر يً كٖيج 251.25اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15
 .َ خّسد ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖجٌأؼوٓ  ُذا يب ٖدلّ 3.84ّاهخٕ = 

 : االشخٌخبر-
أّدفؽِى ؼٌديب الٖيذررًّ هِذى    رة زيالئِىاهخاليٖذ الٖغطتًّ ّال ٖلّيًّ تط ٌشخٌخز ييب شتق ذنرٍ أً

 اهنرث أذٌبء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ.

4.33% 

95.67% 

  16للجدول رقم بياني تمثيل 

 نعم

 ال
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 ؟. ُل خغطة إذا صرط األشخبذ فٕ ّسِم:15اهؽتبرث ركى 
 يؽرفج ردح فؽل اهخويٖذ إذا صرط األشخبذ فٕ ّسَِ.اهغرض يٌِب:

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اهيئّٖج

 اإلسبتبح اهخنراراح

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
118 

 ٌؽى 241 %80

 ال 61 21%

 اهيسيّغ 311 111%

 17اهسدّل ركى

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٕ ّسِذ إذا صرط األشخبذ فٕ غطة أٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽي ٌالضع أً 31ركى يً خالل اهسدّل 
ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسذدّل  ، %21أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلدرح ٌشتخِى ة: %81كدرح ة:

اهيضشذّتج  2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب31ركى 
ذاح دالهذج   فذرّق  ّسذّد  يبٖدل ؼوُّٓذا 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 5.4اهخٕ خلدر ة:

 ضصبئٖجإ
 :االشخٌخبر-

خبذ فٕ ّسِِذى  خلّل تأٌَ ٖغطة اهخاليٖذ إذا صرط األش اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖبيب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 
 .يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فٕ اإلشختٖبً اهخاليٖذؤندٍ ُّٖذا يب

. 

20% 

80% 

  17للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 ال

 نعم
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 :ؼرض ّخضوٖل ٌخبئز اإلشختٖبً اهخبصج تبألشبخذث-1-2
 خاليٖذ اهظّر اهذبٌّٔ ْاهيضّر األّل:يشبُيج األٌشظج اهالصفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؽٌف اهوفعٕ هد

 ؟.شٖئجُل اهخويٖذ اهذٔ ٖيبرس اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ٖشخؽيل نويبح ّأهفبع : 11ركى  اهؽتبرث
 ّخبصج فٕ األٌشظج اهالصفٖج. إٌخشبر األهفبع اهشٖئج فٕ اهيضٖظ اهيدرشْٕ يؽرفج يد:ِباهغرض يٌ

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
15 

 ٌؽى 11 11%

 ال 15 111%
 اهيسيّغ 15 111%

 18اهسدّل ركى

 
 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽى اهخويٖذ اهذٔ ٖيبرس اهٌشبظ اهرٖبطٕ  ٌالضع أً 17ركى يً خالل اهسدّل 
، 111% أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلدرح ٌشذتخِى ة:  %11اهالصفٕ ٖشخؽيل نويبح ّأهفبع خِدٖد كدرح ة:

 11، ّدرسذج اهضرٖذج   1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب
يبٖدل ؼوٓ ؼدى ُّذا 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 15اهيضشّتج اهخٕ خلدرة:2نباً كٖيج ضٖد 
 اضصبئٖج. ذاح دالهج  فرّق ّسّد

 االشخٌخبر :-
الٖشخخديًّ األهفبع اهشذٖئج  اهذًٖ ٖيبرشًّ اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ اهخاليٖذ  يً خالل يب شتق ٌشخٌخز أً

 .اهيّسّدث فٕ اإلشختٖبً ندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٕ األشئوجؤُّٖذا يب طد زيالئِى فٕ اهيدرشج

100% 

  18للجدول رقم بياني تمثيل 

 نعم

 ال
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 ؟      .ئَ اهخاليٖذ داخل اهيدرشجُل ٖخوفع اهخاليٖذ تتؽض األهفبع اهشٖئج طد زيال:12ركى  اهؽتبرث
 اهشٖئج طد زيالئِى فٓ اهيدرشج. ج ُل ٖخوفع اهخاليٖذ تتؽض األهفبعيؽرفِب:اهغرض يٌ

 

 اإلضصبئٖجاهدالهج
درسج 

 (df)اهضرٖج
يشخّْ 

 (α)اهدالهج 
 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
3.26 

 ٌؽى 11 73.33%

 ال 4 26.67%
 اهيسيّغ 15 111%

 19اهسدّل ركى 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽى ٖخوفع اهخاليٖذ تتؽض األهفبع اهشذٖئج   ٌالضع أً 18ركى يً خالل اهسدّل 
، %26.67أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلدرح ٌشتخِى ة: %73.33طد زيالئَ اهخاليٖذ داخل اهيدرشج كدرح ة:
، ّدرسج 1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب18ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى 

 3.84اهيسدّهذج ّاهخذٕ =    2نب، انتر يً كٖيج 3.26اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج  11اهضرٖج 
 اضصبئٖج. ذاح دالهج  فرّق يبٖدل ؼوٓ  ؼدى ّسّدُّذا

 :االشخٌخبر-
اهخاليٖذ ٖخوفعًّ تتؽض األهفبع اهشذٖئج طذد    اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖب خلّل أً  شتق أً ً خالل يبٌشخٌخز ي

سبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسذّدث  ؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلٖزيالئِى اهخاليٖذ داخل اهيدرشج تٌشتج نتٖرث ُّذا يب
 فٕ اإلشختٖبً.

73.33% 

26.67% 

0% 0% 

 19للجدول رقم   بيانيتمثيل 

 نعم

 ال
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  ؟.ٕعاهخويٖذ ّخبصج اهشوّم اهوف ُل اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ِٖذة شوّم: 13ركى  اهؽتبرث
 ٕ.عخأذٖر اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ؼوٓ اهشوّم اهوفيؽرفج ِب:اهغرض يٌ

 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
11.26 

 ٌؽى 14 93.34%
 ال 11 6.66%

 اهيسيّغ 15 111%

 21اهسدّل ركى 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽى اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصذفٕ ِٖذذة    ٌالضع أً 19ركى يً خالل اهسدّل 
أيذب اهذذًٖ أسذبتّ ة: ال فلذدرح ٌشذتخِى       %93.33ٕ كذدرح ة: عشوّم اهخويٖذ ّخبصج اهشوّم اهوف

ؼٌد يشخّْ اهدالهذج   2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب19هوسدّل ركى ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ، %6.66ة:
اهيسدّهذج   2نذب ، انتر يً كٖيج 11.26اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15

 اضصبئٖج. ذاح دالهج  فرّق يبٖدل ؼوٓ ؼدى ّسّدُّذا 3.84ّاهخٕ = 
 :االشخٌخبر-

أً اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ِٖذة شوّم اهخويٖذذ  لّل خاهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖب يب شتق أً خالل يً  ٌشخٌخز
 .ؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فٕ اإلشختٖبًُّٖذا يب ٕعّخبصج اهشوّم اهوف

93.33% 

6.66% 0% 0% 

 20للجدول رقم   بيانيتمثيل 

 نعم

 ال
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 ؟ُل ٖلّى اهخاليٖذ تخشسٖػ تؽطِى اهتؽض فٕ ضبهج اهفشل فٕ إٌسبز يِبرث ضرنٖج: 14اهؽتبرث ركى 
 يؽرفج ُل ٖشسػ اهخاليٖذ تؽطِى اهتؽض فٕ ضبهج اهفشل فٕ إٌسبز يِبرث ضرنٖج.يٌِب: اهغرض

 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
15 

 ٌؽى 11 11%

 ال 15 111%

 اهيسيّغ 14 111%

 21اهسدّل ركى

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽى ٖلّى اهخاليٖذ تخشسٖػ تؽطِى اهتؽض  ٌالضع أً 21ركى يً خالل اهسدّل 
أيب اهذذًٖ أسذبتّ ة: ال فلذدرح ٌشذتخِى      %93.33فٕ ضبهج اهفشل فٕ إٌسبز اهيِبرث اهضرنٖج كدرح ة:

ؼٌد يشخّْ اهدالهذج   2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب21فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى ُّذا يب ٖخطص ، %6.66ة:
اهيسدّهج ّاهخذٕ   2نب، انتر يً كٖيج 15اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15

 اضصبئٖج. ذاح دالهج  فرّقيبٖدل ؼوٓ  ّسّدُّذا 3.84= 
 : االشخٌخبر-

بهخاليٖذ الٖلّيًّ تخشسٖػ تؽطِى اهتؽض فٕ ضبهج أٌلّل خاهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖب يب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 
 .ؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فٕ اإلشختٖبًُّٖذا يب اهفشل فٕ إٌسبزيِبرث ضرنٖج

100% 

00% 

  21للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 ال

 نعم
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 ؟.هؽتج سيبؼٖجُل ٖلّى اهخاليٖذ تبهشخرٖج ّاهصراط فٕ ّسَ اهخويٖذ اهذٔ ٖطٖػ اهنرث فٕ :15اهؽتبرث ركى 
 يؽرفج ردح فؽل اهخاليٖذ ؼٌد إطبؼج زيٖل هِى اهنرث .اهغرض يٌِب:

 
اهدالهج 

 اإلضصبئٖج
درسج 

 (df)اهضرٖج
يشخّْ 

 (α)اهدالهج 
 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اهيئّٖج

 اإلسبتبح اهخنراراح

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
1.6 

 ٌؽى 19 61%
 ال 16 41%

 اهيسيّغ 15 111%

 22اهسدّل ركى
 

 
 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽيٖلّى اهخاليٖذ تبهشخرٖج ّاهصراط فذٕ   ٌالضع أً 21ركى يً خالل اهسدّل 
أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلذدرح ٌشذتخِى    %93.33ّسَ اهخويٖذ اهذٔ ٖطٖػ اهنرث فٕ هؽتج سيبؼٖج كدرح ة:

ؼٌد يشخّْ اهدالهذج   2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب21ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى ُّذا يب ، %6.66ة:
اهيسدّهج ّاهخٕ  2نب، انتر يً كٖيج 1.6اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15

 ضصبئٖج.إذاح دالهج  فرّق يبٖدل ؼوٓ  ّسّدُّذا 3.84= 
 :االشخٌخبر-

ٖلّى اهخاليٖذ تبهشخرٖج ّاهصذراط فذٕ ّسذَ     أٌَلّل خاهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖب يب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 
ُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فذٕ   اهخويٖذ اهذٔ ٖطٖػ اهنرث فٕ هؽتج سيبؼٖج

 .اإلشختٖبً

40% 

60% 

  22للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 ال

 نعم
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 خاليٖذ اهظّر اهذبٌّٔ ْاهيضّر اهذبٌٕ:يشبُيج األٌشظج اهالصفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؽٌف اهسشدٔ هد
 ؟.اهخاليٖذ ْاهشوّنبح اهؽدّاٌٖج اهسشدٖج هد ٓيب أذرييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ؼو:16اهؽتبرث ركى 

 يدْ يشبُيج األٌشظج اهالصفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهشوّنبح اهؽدّاٌٖج اهسشدٖج هدْ اهخويٖذ.اهغرض يٌِب:
اهدالهج 

 اإلضصبئٖج
درسج 

 (df)اهضرٖج
يشخّْ 

 (α)اهدالهج 
 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
3 
 

 
1.15 

 
7.82 

 
31.13 

الّٖسد  11 11%
 خأذٖر

 اهخلوٖل 13 86.67%
 اهزٖبدث 11 11%

13.33% 
%111 

 

12 
15 
 

 اهضد
 اهيسيّغ

 
 23اهسدّل ركى 

 
 خضوتل ّيٌبكشج اهٌخبئز: -

اهخبهٕ:يذب   ؼوذٓ اهشذؤال   الّٖسذد خذأذٖر  اهذًٖ أسبتّة: األشبخذثأً ٌشتج الضع 23ٌركى يً خالل اهسدّل
أيذب  %،11كذدرح ة: اهخاليٖذ  ْاهشوّنبح اهؽدّاٌٖج اهسشدٖج هد ٓاهالصفٕ ؼو أذرييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ

أيب اهذذًٖ أسذبتّ   ،%11اهزٖبدثتوغح ٌشتخِى:أسبتّة: ّاهذًٖ%86.67اهذًٖ أسبتّ ة:اهخلوٖل فتوغح ٌشتخِى 
ؼٌذد   2نذب ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار  23ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى  %13.33تبهضد فنبٌح ٌشتخِى:

 2نب، أنتر يً كٖيج 622.26اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة2نبضٖذبً كٖيج 13، ّدرسج اهضرٖج1.15شخّْ اهدالهج ي

 .ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًأ يب ٖدل ُذا7.82ّاهيسدّهج ّاهخٕ =
أً اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ٖلول يً لّل خاهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖب يب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً  االشخٌخبر :

اهشوّنبح اهؽدّاٌٖج اهسشدٖج هدْ اهخويٖذ ألٌِب نبٌح أنتر ٌشتج ّهنً ٌُبم ٌشتج يؽخترث أندح أً ذاح اهٌشبظ 

00% 

86.67% 

00% 
13.13% 

 23للجدول رقم بياني تمثيل 

 اليوجد تأثير

 التقليل

 الزيادة
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يً ُذٍ اهشوّنبح خيبيبُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فذٕ  اهشبهف اهذنر ٖضد 
 .اإلشختٖبً

خؽخلد أً ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ خسؽل اهخويٖذ الٖشخؽيل اهؽٌف اهسشدٔ طد ُل :07اهؽتبرث ركى 
 ؟.زيٖوَ اهخويٖذ

 اهؽٌف اهسشدٔ هدْ اهخاليٖذ.يؽرفج خأذٖر اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ؼوٓ اهغرض يٌِب:

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
3.48 

 ٌؽى 15 111%

 ال 11 11%

 اهيسيّغ 15 111%

 24اهسدّل ركى 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽيأؼخلد أً ييبرشج اهٌشذبظ اهرٖبطذٕ    ٌالضع أ24ًركى يً خالل اهسدّل 
أيب اهذًٖ أسذبتّ ة: ال   %111اهالصفٕ خسؽل اهخويٖذ الٖشخؽيل اهؽٌف اهسشدٔ طد زيٖوَ اهخويٖذ كدرح ة:

ؼٌذد   2يب ٖؤندٍ يلدار نذب  24ُُّّّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى ، %11فلدرح ٌشتخِى ة:
 2نب، انتر يً كٖيج 3.48اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15يشخّْ اهدالهج 

 ضصبئٖج.ذاح دالهج إ فرّقيبٖدل ؼوٓ  ّسّدُّذا 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ = 
 :االشخٌخبر-

اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ خسؽل اهخويٖذ  أً ييبرشجلّل خاهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖب يب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 
ُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فٕ اهسشدٔ طد زيٖوَ اهخويٖذ الٖشخؽيل اهؽٌف

 .اإلشختٖبً

100% 

00% 

  24للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 نعم

 ال
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 ؟.يبردح فؽل اهخويٖذ اهذٔ ٖطرة يً ظرف زيٖوَ:18اهؽتبرث ركى 
 اهخويٖذ.ردح فؽل اهخويٖذ ؼٌديب ٖطرة يً ظرف زيٖوَ اهغرض يٌِب:

 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
11.26 

 اهطرة 14 93.34%

 اهصفص 1 6.66%
 اهيسيّغ 15 111%

 25اهسدّل ركى 

 
 خضوتل ّيٌبكشج اهٌخبئز:-

:يذبردح فؽذل   ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: اهطرة ؼوٕ اهشؤال اهخبهٕ ٌالضع أ25ًركىيً خالل اهسدّل 
فلذدرح ٌشذتخِى    اهصذفص أيب اهذًٖ أسذبتّ ة:   %93.34كدرح ة:اهخويٖذ اهذٔ ٖطرة يً ظرف زيٖوَ 

ؼٌد يشخّْ اهدالهذج   2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب25ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى ، %6.66ة:
اهيسدّهذج   2نذب ، انتر يً كٖيج 11.26اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15

 ضصبئٖج.ذاح دالهج إ فرّقيبٖدل ؼوٓ  ّسّدُّذا 3.84ّاهخٕ = 
 االشخٌخبر :
زيٖوَ اهخويٖذذ  ردح فؽل اهخويٖذ اهذٔ ٖطرة يً ظرف اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖب يب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 

خنًّ غبهتب اهطرة أيب فٕ تؽض األضٖبً خنًّ اهصفص ُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج 
 .اهيّسّدث فٕ اإلشختٖبً

93.34% 

6.66% 

  25للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 الضرب

 الصفح
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ُل ٖخضنى اهخويٖذ فٕ أؼصبتَ ّخلل شوّنبخَ اهؽدّاٌٖج سراء ييبرشذج اهٌشذبظ اهرٖبطذٕ    :19اهؽتبرث ركى 
 ؟.اهالصفٕ

 ٖلول اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ يً اهشوّنبح اهؽدّاٌٖج.يؽرفج ُل اهغرض يٌِب:

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
15 

 ٌؽى 15 111%

 ال 11 11%
 اهيسيّغ 15 111%

 26اهسدّل ركى

 
 

 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-
ٖخضنى اهخويٖذذ فذٕ أؼصذبتَ ّخلذل      ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽى ٌالضع أ26ًركى يً خالل اهسدّل 

أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلدرح  %111كدرح ة:شوّنبخَ اهؽدّاٌٖج سراء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ 
ؼٌذد يشذخّْ    2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب26ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى ، %11ٌشتخِى ة:

اهيسدّهج  2نب، انتر يً كٖيج 15اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15اهدالهج 
 ضصبئٖج.ذاح دالهج إ فرّقيبٖدل ؼوٓ  ّسّدُّذا 3.84ّاهخٕ = 

 :االشخٌخبر-
أٌِٖخضنى اهخويٖذ فٕ أؼصبتَ ّخلذل شذوّنبخَ اهؽدّاٌٖذج     اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖبيب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 

سراء ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فذٕ  
 .اإلشختٖبً

100% 

00% 

  26للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 نعم

 ال
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 ؟.ُل ٖوؽة اهخاليٖذ تخشٌّج أذٌبء ضصج اهخرتٖج اهتدٌٖج:11 اهؽتبرث
 .يؽرفج ُل ٖشخخدى اهخويٖذ اهخشٌّجأذٌبء ضصج اهخرتٖج اهتدٌٖجاهغرض يٌِب:

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اهيئّٖج

 اإلسبتبح اهخنراراح

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
1.6 

 ٌؽى 9 61%

 ال 16 41%
 اهيسيّغ 15 111%

 27اهسدّل ركى

 
 

 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-
ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽيٖوؽة اهخاليٖذ تخشٌّج أذٌذبء ضصذج    ٌالضع أً 26ركى يً خالل اهسدّل 

ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖذل  ، %41أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلدرح ٌشتخِى ة: %61اهخرتٖج اهتدٌٖج كدرح ة:
ضٖد اً كٖيج  11، ّدرسج اهضرٖج 1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب26اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى 

 فرّقيبٖدل ؼوذٓ  ّسذّد  ُّذا 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 1.6اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نب
 ضصبئٖج.ذاح دالهج إ

 :االشخٌخبر-
ٖوؽة اهخاليٖذ تخشٌّج أذٌبء ضصذج اهخرتٖذج   الخلّل تأٌِ اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖبيب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 

ُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فٕ ّهنً ٌُبم ٌشتج نتٖرث أندح اهؽنس اهتدٌٖج 
 .اإلشختٖبً

 

40% 

60% 

  27للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 نعم

 ال
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 اهذبهد:يشبُيج األٌشظج اهالصفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهغطة هدٔ خاليٖذ اهظّر اهذبٌّٔ.اهيسّر

 ؟اهضبهج اهٌفشٖج هوخويٖذ ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ. يبُٕ:11اهؽتبرث ركى 
 يؽرفج اهضبهج اهٌفشٖج هخويٖذ ؼٌد ييبرشج اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ.اهغرض يٌِب:

 
اهدالهج 

 اإلضصبئٖج
درسج 

 (df)اهضرٖج
يشخّْ 

 (α)اهدالهج 
 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
2 
 

 
1.15 

 
5.99 

 
31 

اهراضج  15 111%
 اهٌفشٖج

 اهخّخر 11 11%

 اهلوق 11 11%

 28اهسدّل ركى 

 
 خضوتل ّيٌبكشج اهٌخبئز: -

أً ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّة:اهراضج اهٌفشٖج ؼوٓ اهشؤال اهخبهٖيبُٕ اهضبهج الضع 28ٌركى يً خالل اهسدّل
أيب اهذًٖ أسبتّ ة:اهخذّخر فتوغذح   %،111اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ كدرح ةاهٌفشٖج هوخويٖذ ؼٌد ييبرشج 

ُّّ يذب   28، ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ركى %11ّاهذًٖ أسبتّة:اهلوق توغح ٌشتخِى:% 11ٌشتخِى 
، 31اهيضشّتج اهخٕ خلذدر ة 2نبضٖد اً كٖيج 12، ّدرسج اهضرٖج1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2نبٖؤندٍ يلدار 

 .ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضصبئٖج ًُذا يب ٖدألّ 5.99اهيسدّهج ّاهخٕ = 2نبيً كٖيج  أنتر
 االشخٌخبر :
خلّل تأٌِبهضبهج اهٌفشٖج هوخويٖذ ؼٌذد ييبرشذج اهٌشذبظ     اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖبيب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 

اهرٖبطٕ اهالصفٖخنًّ اهراضج اهٌفشٖج ُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشذئوج اهيّسذّدث فذٕ    
 .اإلشختٖبً

100% 
 28هوسدّل ركى  تٖبٌٕ خيذٖل

 اهراضج اهٌفشٖج
 اهلوق
 اهخّخر
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 ؟.ُل ٌِٖئ اهفرٖق اهخبشر اهفرٖق اهفبئز أذٌبء ييبرشج األٌشظج اهالصفٖج :12اهؽتبرث ركى 
 يؽرفج ُل خشّد اهرّش اهرٖبطٖج تًٖ اهخاليٖذ.اهغرض يٌِب:

 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
5.4 

 ٌؽى 12 81%
 ال 13 21%

 اهيسيّغ 15 111%

 29اهسدّل ركى
 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽيٌِٖئ اهفرٖق اهخبشر اهفرٖق اهفبئز أذٌبء  ٌالضع أ29ًركى يً خالل اهسدّل 
ُّذا يب ٖخطذص  ، %21أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلدرح ٌشتخِى ة: %81ييبرشج األٌشظج اهالصفٖج كدرح ة:

 11، ّدرسذج اهضرٖذج   1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2ٖؤندٍ يلدار نبُّّ يب 29فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى 
يبٖدل ؼوذٓ   ُّذا 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 5.4اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج 

 ضصبئٖج.ذاح دالهج إ فرّقّسّد
 :االشخٌخبر-

ٌِٖئ اهفرٖق اهخبشر اهفرٖق اهفبئز أذٌبء ييبرشج خلّل تأٌِ اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖبيب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 
 .ُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فٕ اإلشختٖبًاألٌشظج اهالصفٖج 

20% 

80% 

  29للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 ال

 نعم
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ئِذى ؼٌذديب   ُل ٖغطة اهخاليٖذ اهذًٖ ٖيبرشًّ اهٌشبظ اهرٖبطٕ اهالصفٕ ّٖطذرتًّ زيال 13اهؽتبرث ركى
 ؟.الٖيررًّ هِى اهنرث أذٌبء اهولبء

 يؽرفج شوّم اهخاليٖذ ؼٌيب الٖيرر هِى زيالئِى اهنرث.اهغرض يٌِب:
 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
1.66 

 ٌؽى 5 33.33%
 ال 11 66.67%

 اهيسيّغ 15 111%

 31اهسدّل ركى

 
 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽيٖغطة اهخاليٖذ اهذًٖ ٖيبرشًّ اهٌشبظ  ٌالضع أ31ًركى يً خالل اهسدّل 
أيب اهذًٖ  %33.33اهرٖبطٕ اهالصفٕ ّٖطرتًّ زيالئِى ؼٌديب الٖيررًّ هِى اهنرث أذٌبء اهولبء كدرح ة:

ُّّ يب ٖؤنذدٍ  31ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖبٌٕ هوسدّل ركى ، %66.67أسبتّ ة: ال فلدرح ٌشتخِى ة:
، انتر 1.66اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نبضٖد اً كٖيج 11، ّدرسج اهضرٖج1.15شخّْ اهدالهج ؼٌد ي 2يلدار نب
 ضصبئٖجذاح دالهج إ فرّقيبٖدل ؼوٓ  ّسّدُّذا 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نبيً كٖيج 

 :االشخٌخبر-
خلّل تأٌَ الٖغطة اهخاليٖذ اهذذًٖ ٖيبرشذًّ اهٌشذبظ     اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖبيب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 

اهرٖبطٕ اهالصفٕ ّٖطرتًّ زيالئِى ؼٌديب الٖيررًّ هِى اهنرث أذٌبء اهولبءُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل 
 .اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فٕ اإلشختٖبً

 

66.67% 

33.33% 

  30للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 ال

 نعم
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 ؟ُل ٖغطة اهخاليٖذ إذا صرط األشخبذ فٕ ّسِِى :14اهؽتبرث ركى 
 يؽرفج ردح فؽل اهخاليٖذ ؼٌد صراط األشخبذ فٕ ّسِِى.يٌِب:اهغرض 

 

اهدالهج 
 اإلضصبئٖج

درسج 
 (df)اهضرٖج

يشخّْ 
 (α)اهدالهج 

 2نب

 اهيسدّهج
 2نب

 اهيضشّتج
اهٌشتج 
 اإلسبتبح اهخنراراح اهيئّٖج

 
 غٖر دال

 
1 

 
1.15 

 
3.84 

 
5.4 

 ٌؽى 12 %80

 ال 3 21%

 اهيسيّغ 15 111%

 31ركىاهسدّل 
 

 
 :خضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز-

ٌشتج األشبخذث اهذًٖ أسبتّ ة: ٌؽيٖغطة اهخاليٖذإذا صرط األشخبذ فذٕ   ٌالضع أ31ًركى يً خالل اهسدّل 
ُّذا يب ٖخطص فٕ اهخيذٖل اهتٖذبٌٕ  ، %21أيب اهذًٖ أسبتّ ة: ال فلدرح ٌشتخِى ة: %81ّسِِى كدرح ة:

ضٖذد اً كٖيذج    11، ّدرسذج اهضرٖذج   1.15ؼٌد يشخّْ اهدالهج  2ُّّ يب ٖؤندٍ يلدار نب31هوسدّل ركى 
 فرّقيبٖدل ؼوذٓ  ّسذّد  ُّذا 3.84اهيسدّهج ّاهخٕ =  2نب، انتر يً كٖيج 5.4اهيضشّتج اهخٕ خلدر ة:2نب

 ضصبئٖجذاح دالهج إ
 :االشخٌخبر-

خلّل تأٌَ ٖغطة اهخاليٖذ إذا صرط األشخبذ فٕ ّسِِذى   اهٌخبئز اهيضصل ؼوِٖبيب شتق أً خالل ٌشخٌخز يً 
 .ُّذا يبؤندٍ األشبخذث يً خالل اإلسبتج ؼوٓ االشئوج اهيّسّدث فٕ اإلشختٖبً

20% 

80% 

  31للجدول رقم  بيانيتمثيل 

 ال

 نعم
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 :يلبرٌج اهٌخبئج تبهفرظٖبح -2
 :اح اهيحّر األّل تبهفرظٖج األّهٓيلبرٌج ٌخبئج عتبر -2-1

 .اهخاليٖذاهدالهج اإلحضبئٖج هعتبراح اهيحّر األّل اهخبص تئجبتبح :(32)جدّل ركى
 

 اهخاليٖذٌخبئج اهيحّر األّل اهخبص تئجبتبح 
اهدالهج 

 اإلحضبئٖج
 2نب

 اهيجدّهج
 2نب

 اهيحشّتج
 2نب

 اهعتبراح

 11اهعتبرث ركى  128.05 3.84 دال

 12اهعتبرث ركى  10.45 3.84 دال

 13اهعتبرث ركى  64.98 5.99 دال

 14اهعتبرث ركى  7.98 5.99 دال

 15اهعتبرث ركى  225.33 3.84 دال

 اهيجيّػ 436.79 23.5 دال
 

األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف اهوفغٕ هددْ  خشبُى ،أًب يً اعخلبد يفبدُاهفرظٖج اهجزئٖج األّهٓ  خٌعوق
 اليٖذ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔخ

إظبفج إهدٓ اهٌشدة اهيئّٖدج     (17)،(16(،)15(،)14(،)13يً خالل اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب ّاهجداّل ركى،)ّ
 (،2ندب )اخختبرتًٖ اهٌخبئج ّتيب أً ٌُبم فرّق ذاح دالهج إحضبئٖج ،96.67%،54.33%،75%،59%، 83%

 .األٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف اهوفغٕ هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔختًٖ أً 

 ج اهذنر  اهشبتل (31)يخخوف ُذٍ اهلراءاح ّ اشخٌبدا إهٓ اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب فٕ اهجدّل ركى ّرجّعب إهٓ 

األٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف اهوفغٕ هدْ خاليٖدذ  فلد ختًٖ فعال أً ، ّاهيؤندث تعرٖلج إحضبئٖج
،ُّّ يب ٖؤندٍ اهدنخّر حشً شوخّح فٕ أُيٖج اهٌشبع اهالضفٕ تبً اهٌشبع اهرٖبظدٕ اهالضدفٕ   اهعّر اهذبٌّٔ

 .9أٌظرص  اهيعبيوجٌٖيٕ اهضفبح اإلجخيبعٖج ّإحخراى اهغٖرّحشً 
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 يلبرٌج ٌخبئج عتبراح اهيحّر اهذبٌٕ تبهفرظٖج اهذبٌٖج :2-2
 .بهخاليٖذاهدالهج اإلحضبئٖج هعتبراح اهيحّر اهذبٌٕ اهخبص تئجبتبخ: (33)جدّل ركى 

 
 

 
فٕ اهخلوٖل يً اهعٌدف اهجشددٔ    خشبُى األٌشعج اهالضفٖجَ أٌب خٌعوق اهفرظٖج اهجزئٖج اهذبٌٖج يً اعخلبد يفبدُ 

 هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ.
، %93.33،%98.33إظبفج إهٓ اهٌشة اهيئّٖدج  (، 19،)(18)ّاهجداّل ركىيً خالل اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب ّ

األٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖدل  ، ختًٖ أً (،2نب)اخختبرتًٖ اهٌخبئج ّتيب أً ٌُبم فرّق ذاح دالهج إحضبئٖج 
 عٌف اهجشدٔ هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ.يً اه

اهشدبتلج اهدذنر    (31)يخخوف ُذٍ اهلراءاح ّاشخٌبدا إهٓ اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب فٕ اهجدّل ركى  ّرجّعب اهٓ 
اهجشدٔ هدْ خاليٖذ األٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف  أًفلد ختًٖ فعال  إحضبئٖج،ّاهيؤندث تعرٖلج 

ُّذا يبؤندٍ ّّظحَ اهدنخّر حشً شوخّح فٕ أُيٖج اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ اهداخوٕ تأٌدَ  ، اهعّر اهذبٌّٔ
 .11أٌظرص  ٖلول يً اهشوّنبح اهعدّاٌٖج ّاهعدّاً اهجشدٔ

 اهخاليٖذٌخبئج اهيحّر اهذبٌٖبهخبص تئجبتبح 
اهدالهج 

 اإلحضبئٖج
 2نب

 اهيجدّهج
 2نب

 اهيحشّتج
 2نب

 اهعتبراح

 دال
 

 16اهعتبرث ركى 280.33 3.84

 17اهعتبرث ركى  488 5.99 دال

 18اهعتبرث ركى  300 3.84 دال

 19اهعتبرث ركى 211.68 3.84 دال

 11اهعتبرث ركى  265.08 3.84 دال

 اهيجيّػ 1545.19 21.35 دال
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 يلبرٌج ٌخبئج عتبراح اهيحّر اهذبهد تبهفرظٖج اهذبهذج :-2-3

 .اهخاليٖذهد اهخبص تئجبتبح باهدالهج اإلحضبئٖج هعتبراح اهيحّر اهذ:(34)جدّل ركى 
 

 اهخاليٖذٌخبئج اهيحّر اهذبهد اهخبص تئجبتبح 

 2نب اهدالهج اإلحضبئٖج

 اهيجدّهج
 2نب

 اهيحشّتج
 2نب

 اهعتبراح

 585.98 3.84 دال
 11اهعتبرث ركى

 3.84 دال
 12اهعتبرث ركى 311

 292.15 3.84 دال
 13اهعتبرث ركى

 دال
3.84 251.25 

 14اهعتبرث ركى

 ػاهيجيّ 1428.82 15.36 دال
 
هدْ خاليٖذ  االٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهغظة خٌعوق اهفرظٖج اهجزئٖج اهذبهذج يً اعخلبد يفبدٍ أً  

 .ٔاهعّر اهذبٌّ
إظدبفج إهدٓ اهٌشدة اهيئّٖدج     ،(16(،)15(،)14(،)13يً خالل اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب ّاهجدداّل ركدى )  ّ

ختًٖ  (2نب)اخختبرتًٖ اهٌخبئج ّتيب أً ٌُبم فرّق ذاح دالهج إحضبئٖج ،95.67%،99.33%،111%،97.67%
 .هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ أً االٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهغظة

اهشدبتلج اهدذنر    (32)يخخوف ُذٍ اهلراءاح ّ اشخٌبدا إهٓ اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب فٕ اهجدّل ركى  ّرجّعب إهٓ
هدْ خاليٖذ اهعّر  أً االٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهغظةّاهيؤندث تعرٖلج إحضبئٖج، فلد ختًٖ فعال 

فٕ أُيٖجاهٌشبع اهالضدفٕ اهدداخوٕ تدأً اهٌشدبع      ّأخرًّ ،ُّذا يب أندٍ أٖظب اهدنخّر حشً شوخّحاهذبٌّٔ
 .12ر صأٌظ اهرٖبظٕ اهالضفٕ ٖلول يً اهغظة عٌد ييبرشِٖب
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 يلبرٌج ٌخبئج عتبراح اهيحّر األّل تبهفرظٖج األّهٓ:-2-4
 اهدالهج اإلحضبئٖج هعتبراح اهيحّر األّل اهخبص تئجبتبح األشبخذث.:(35)جدّل ركى

 
 ٌخبئج اهيحّر األّل اهخبص تئجبتبح األشبخذث

اهدالهدددج 
 اإلحضبئٖج

 2نب

 اهيجدّهج
 2نب

 اهيحشّتج
 2نب

 اهعتبراح

 15 3.84  دال
 15اهعتبرث ركى 

 3.26 3.84 دال
 16اهعتبرث ركى 

 11.26 3.84 دال
 17اهعتبرث ركى 

 15 3.84 دال
 18اهعتبرث ركى 

 1.6 3.84 غٖردال
 19اهعتبرث ركى 

 اهيجيّػ 45.12 19.2 دال

 

خٌعوق اهفرظٖج اهجزئٖج األّهٓ يً اعخلبد يفبدُب أً،خشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف اهوفغٕ هددْ  
 .اليٖذ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔخ

إظبفج إهٓ اهٌشدة اهيئّٖدج    (21، )(21(،)19(،)18(،)17يً خالل اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب ّاهجداّل ركى،)ّ
تدًٖ اهٌخدبئج   ّتيب أً ٌُبم فدرّق ذاح دالهدج إحضدبئٖج    ،  61%،111%،93.34%،73.33%، 111%

 .ختًٖ أً األٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف اهوفغٕ هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ (،2نب)اخختبر

 اهشبتلج اهذنر   (33)ّرجّعب إهٓ يخخوف ُذٍ اهلراءاح ّ اشخٌبدا إهٓ اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب فٕ اهجدّل ركى 

األٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف اهوفغٕ هدْ خاليٖدذ  تعرٖلج إحضبئٖج، فلد ختًٖ فعال أً  ّاهيؤندث
،ُّّ يب ٖؤندٍ اهدنخّر حشً شوخّح فٕ أُيٖج اهٌشبع اهالضفٕ تبً اهٌشبع اهرٖبظدٕ اهالضدفٕ   اهعّر اهذبٌّٔ

 .9أٌظر ص ٌٖيٕ اهضفبح اإلجخيبعٖج ّإحخراى اهغٖرّحشً اهيعبيوج
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 يلبرٌج ٌخبئج عتبراح اهيحّر اهذبٌٕ تبهفرظٖج اهذبٌٖج :-2-5
 .األشبخذثاهدالهج اإلحضبئٖج هعتبراح اهيحّر اهذبٌٕ اهخبص تئجبتبح ( :36)جدّل ركى 

 
 

 
اهجشدٔ هدْ خشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف خٌعوق اهفرظٖج اهجزئٖج اهذبٌٖج يً اعخلبد يفبدُب أً 

 خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ.
، %111،%86.67إظبفج إهٓ اهٌشة اهيئّٖدج  (، 23، )(22)ّاهجداّل ركى يً خالل اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب ّ

األٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖدل  ختًٖ أً،  (،2نب)اخختبرتًٖ اهٌخبئج ّتيب أً ٌُبم فرّق ذاح دالهج إحضبئٖج 
 اهعّر اهذبٌّٔ. يً اهعٌف اهجشدٔ هدْ خاليٖذ

اهشبتلج اهدذنر   (34)ّرجّعب اهٓ  يخخوف ُذٍ اهلراءاح ّ اشخٌبدا إهٓ اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب فٕ اهجدّل ركى 
األٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف اهجشدٔ هدْ خاليٖذ أً ّاهيؤندث تعرٖلج إحضبئٖج، فلد ختًٖ فعال 

ّر حشً شوخّح فٕ أُيٖج اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ اهدداخوٕ تأٌدَ   ُّذا يبؤندٍ ّّظحَ اهدنخ،اهعّر اهذبٌّٔ
 .11أٌظر ص ٖلول يً اهشوّنبح اهعدّاٌٖج ّاهعدّاً اهجشدٔ

 

 األشبخذثٌخبئج اهيحّر اهذبٌٖبهخبص تئجبتبح 
اهدالهج 

 اإلحضبئٖج
 2نب

 اهيجدّهج
 2نب

 اهيحشّتج
 2نب

 اهعتبراح
 دال
 

 20اهعتبرث ركى 31.13 7.82

 21اهعتبرث ركى  3.84 3.84 دال

 22اهعتبرث ركى  11.26 3.84 دال

 23اهعتبرث ركى 15 3.84 دال

 24اهعتبرث ركى  0.6 3.84 دالغٖر

 اهيجيّػ 61.26 23.18 دال
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 يلبرٌج ٌخبئج عتبراح اهيحّر اهذبهد تبهفرظٖج اهذبهذج :-2-6
 :اهدالهج اإلحضبئٖج هعتبراح اهيحّر اهذبهد اهخبص تئجبتبح اهخاليٖذ.(37)جدّل ركى 

 

 اهيحّر اهذبهد اهخبص تئجبتبح اهخاليٖذٌخبئج 

 2نب اهدالهج اإلحضبئٖج

 اهيجدّهج
 2نب

 اهيحشّتج
 2نب

 اهعتبراح

 25اهعتبرث ركى 30 5.99 دال

 26اهعتبرث ركى 5.4 0.5 دال

 27اهعتبرث ركى 1.66 0.5 دالغٖر

 28اهعتبرث ركى 5.4 0.5 دال

 اهيجيّػ 42.46 7.49 دال
 

االٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهغظدة هددْ   خٌعوق اهفرظٖج اهجزئٖج اهذبهذج يً اعخلبد يفبدٍ أً     
 خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ.

إظدبفج إهدٓ اهٌشدة اهيئّٖدج     (،31(،)29(،)28(،)27يً خالل اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب ّاهجدداّل ركدى )  ّ
ختدًٖ أً   (2ندب )اخختبرتًٖ اهٌخبئج ّتيب أً ٌُبم فرّق ذاح دالهج إحضبئٖج ، %.81،66.67%،%100،81%

 .هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ االٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهغظة
اهشدبتلج اهدذنر    (35)ّرجّعب إهٓ يخخوف ُذٍ اهلراءاح ّ اشخٌبدا إهٓ اهٌخبئج اهيخحضل عوِٖب فٕ اهجدّل ركى 

هدْ خاليٖذ اهعّر  االٌشعج اهالضفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهغظةأً ئٖج، فلد ختًٖ فعال ّاهيؤندث تعرٖلج إحضب
اهٌشبع اهالضدفٕ اهدداخوٕ تدأً اهٌشدبع      فٕ أُيٖج ّأخرًّ ،ُّذا يب أندٍ أٖظب اهدنخّر حشً شوخّحاهذبٌّٔ

 .12أٌظر ص اهرٖبظٕ اهالضفٕ ٖلول يً اهغظة عٌد ييبرشِٖب
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 : اهعبيجيلبرٌج اهٌخبئج تبهفرظٖج -3
 :يلبرٌج اهٌخبئج تبهفرظٖج اهعبيج :38اهجدّل ركى 

 اهفرظٖج ضٖبغخِب اهلرار

 خحللح
خشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف اهوفغٕ هدْ -

 .خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ
 اهفرظٖج اهجزئٖج األّهٓ 

 خحللح
اهجشددٔ  خشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهعٌف   -

 .خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔهدْ 
 

 اهفرظٖج اهجزئٖج اهذبٌٖج

 خحللح
خاليٖذ خشبُى االٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهغظة هدْ   -

 اهعّر اهذبٌّٔ.  
 اهفرظٖج اهجزئٖج اهذبهذج

 خحللح
األٌشعج اهالضفٖج خٌعنس عوٓ اهشوّنبح اهعدّاٌٖج هددْ   -

 .خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ
 اهفرظٖج اهعبيج

 
 

(ٖختًٖ هٌب أً اهفرظٖبح اهجزئٖج كد خحللح، ُذا يب ٖتًٖ أً اهفرظٖج اهعبيدج ّاهخدٕ   36خالل اهجدّل ركى )يً 
 (18-15) األٌشعج اهالضفٖج خٌعنس عوٓ اهشوّنبح اهعدّاٌٖج هدْ خاليٖذ اهعّراهذبٌّٔ اهفئج اهعيرٖدج  خلّل أً

 .كد خحللح أٖظب
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 :خالضج
 يحدبّر  شنل خٌبّهٌبُبعوٓ اهخٕ اهفرظٖبح يً اهتحد،هنل ٌخبئج ّيٌبكشج ّخحوٖل عرط اهفضل ُذا ٌبّهٌب فٕخ

االٌشعج اهالضفٖج عوٓ اهشوّنبح اهعدّاٌٖج هددْ   إٌعنبس فٕ اهخاليٖذ ّاألشبخذثٌغريً اجل اهخعرف عوٓ ّجِج 
هيعرفجاهدالهدج   ّذهدم 2نبّاخختبر اهٌشتجاهيئّٖج يً نلاشخخديح  اهٌخبئج عوٓ وحضّلّه، خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ

 .اهيلخرحج اهفرظٖبح قبشٖٕ ف حجبء اهحلبئق يً يجيّعج إهٓخوضٌباألخٖر ّفٕ ،هِب اإلحضبئٖج
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 شخٌخبج اهؼبى:اإل
 ،ُخيببى اهخويٖبذ  إيبٖخوبة   ،هَ يً اهفبػوٖج ،ٌشطج اهرٖبضٖج اهالصفٖج فٕ اهيرحوج اهثبٌّٖجشخؼيبل األإً إ   

ٕ اهخٕ ٖشؼ ،ّاهحرنج ،اهخرفَٖ ،اهخٌبفس ،نبهخؼوى ،ّذهم هخحلٖلِب االُداف اهخرتّٖج ،هٓ ُدف اهحصجإهوّصّل 
تيب ٖخٌبشة ّرغتبح اهخويٖبذ فبٕ    ،ٖخشى تطبتغ خرفِٖٕ ،ػً طرٖق خلدٖى درس ٌبخح ،شخبذ هوّصّل إهِٖبألا

اهخٕ يً شأٌَ أً ٖلول يبً اهضبطّطبح    ،ؼة هخفرٖغ خوم اهطبكج اهزائدثوتإػختبرٍ ٖحخبج اه ،اهيرحوج اهثبٌّٖج
 اهٌفشٖج هدَٖ.

يبخّصوٌب إهَٖ يً ٌخبئح يً خالل ُذٍ اهدراشج،ّيً خالل اهفرضٖبح اهيلخرحبج ٌشبخٌخح أً    ّػوٓ ضّء   
 األٌشطج اهالصفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهؼٌف اهوفظٕ هدْ خاليٖذ اهطّر اهثبٌّٔ.

إً االٌشطج اهرٖبضٖج اهالصفٖج ٌّظرا هيب خخشى تَ طبتغ خرفِٖٕ ّخرّٖحٕ هِب اهلدرث ػوٓ إشتبع رغتببح     
خويٖذ فٕ يرحوج اهيراُلج يب ٖحلق هَ حشً اهيؼبيوج ّضتط اهٌفس،األير اهذٔ دفؼٌب إهٕ اهلّل تأً فرضٖخٌب اه

األّهٕ كد خحللح نيب خى إثتبح أً األٌشطج اهرٖبضٖج اهالصفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهؼٌبف اهخشبدٔ هبدْ    
ِٕ خّفر هويراُق فٕ اهثبٌّٖج خّ ٖشخطٖغ خاليٖذ اهطّر اهثبٌّٔ فِٕ ّشٖوج فؼبهج هرفغ يً يؼٌّٖبح اهخاليٖذ،ف

 .يً خالهَ خنًّٖ صداكبح خشبػدٍ ػوٓ حشً اهيؼبيوج ّاهخصرف ّهِذا كوٌب تأً فرضٖخٌب اهثبٌٖج كد خحللح

نيب خى أٖضب إثتبح أً األٌشطج اهالصفٖج خشبُى فٕ اهخلوٖل يً اهطضة هدْ خاليٖذ اهطّر اهثبٌّٔ فِٕ خؼد    
وٖل يً اهطضة ّاهخحنى فٕ اإلٌفؼبالح ّفٕ األخٖبر ٖينبً اهلبّل أً األٌشبطج     يً اهطرق اهيثوٓ فٕ اهخل

 اهرٖبضٖج اهالصفٖج هِب دّر فؼبل فٕ اهخلوٖل يً اهشوّنبح اهؼدّاٌٖج هدْ خاليٖذ اهطّر اهثبٌّٔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 96 

 خبخوج:
فٓ يَبٔج ٍذا امتحد ٔولييب امقُل تأى اموراٍقج وى أصعة اموراحل امخٓ ٔور تَب امفرد وى خالل حٔبخٌ إذ أيٌ 

عدث إطظراتبح يفشٔج ُإجخوبعٔج ُفزُٔمُجٔج خيعلس شنتب عنّ شلنُلبخٌ فففلٓ خلالل ٍلذً     ّ ٔخعرض إم
مٌ اموشبلل للبمقنق  ُاضطلظرتبح فلٓ    امورحنج ٔحبُل اموراٍق أى ٔعترعى أحبشٔشٌ امداخنٔج امخٓ خشتة 

شنُلٌفُااليشظج امالصفٔج ُاحدث وى ٍذً اموخظالتبح تئعختبرٍب ُشٔنج ٍبوج وى ُشبئل امخرتٔج امخلٓ خَلد    
 خلُٔى اموراٍق خلُٔيب شبوال وى اميبحٔج امتدئج ُاضجخوبعٔج ُاميفشٔج فٓ اموؤششبح امخرتُٔج. ّإم

األيجح منخرُٔح عى اميفس ُونئ امفراغ ٍُٓ أٔطب جبية ولى جُايلة    إذا خعختر األيشظج امالصفٔج امُشٔنج
يبً خالل عرض ُخحنٔل موخخن  جُاية تحذيب فٍذا ولول محٔبث وخزيلج  عامصحج امتدئج ُاميفشٔج ٍُذا والح

   .ُأشنُة أيشة مخخفٔ  وى شنُلبخَه امعدُائج

جبتٔج فلٓ  ٔتئلخشبة عدث صفبح حؤدث ُإ فبأليشظج امالصفٔج خعختر ُشٔنج ٍبوج إذ خشبعد ُخشوح منوراٍقٔى
ُاموحتج تٔى األخرٔى ُاضحخلبك تَله   فُاضيدوبر اضجخوبعٓ فُامخعبول تنُٔيج وع األخرٔى فلبمخشبوح فحٔبخٌ
ُامشلنُلبح   فاموراٍق ّمَب خأذٔر فعبل عن فمأليشظج امرٔبطٔج امالصفٔج فُامويعوج فامووبرشج اموشخورثٓ ف

 ألى ٍيبك خُافق تٔى امجبيتٔى امجشوٓ ُاميفشٓ. فامعدُائج

 امخالؤذ ُخبصج امظُرامذبيُْ.ِ إذ االيشظج امرٔبطٔج امالصفٔج خقنل وى امشنُلبح امعدُائج مد
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 الخَضٓبح َاالقخراحبح :
ػمِ ضَء الىخبئز الهحضل ػمٍٓب هو خالل دراشخىب ٓهكو الخرَر تؼدث خَضٓبح َاقخراحابح ىاذكر هىٍاب    

 هبٓمِ:
 لمهراٌا  خرتَٓاب    لألىشطج الرٓبضٓج الالضفٓج هو خاالل خاَرٓر ظارَل الىسابش     إػطبء األَلَٓج

 الىَادّ الرٓبضٓج. ٓكَو تخشٍٓل إىضهبن الخالهٓذ إلِ َرٓبضٓب،َذلك
 ٓشخطٓغ أو ٓخكٓل هغ هرحماج الهراٌةاج   داخل َخبرر الهؤششج الخرتَٓج،حخِ خَرٓرالسَالهالئن لمخمهٓذ 

 .ضتط الشمَك الؼدَاىْ دَو حدَد أزهبح ٌَذا هبٓشؼدي ػمِ
 الالضفٓج هو طرل هخخضٓو رْ الهٓداو الرٓبضْ الخرتَّاألىشطج الرٓبضٓج  إػداد تراهز خخص. 
     اإلػخهبد ػمْ هتبدا ػمهٓج رْ إػداد ٌذي التراهز َذلك ٓكَو تهراػبح هراحل ىهَ الفارد هاغ كال

 الخغٓراح الخْ خحدد لً.
   اإلٌخهبن َالخشسٓغ هو طرل السهٓغ شَاء هو داخل الهؤششبح الخرتَٓج أَ هو خبرسٍب َذلك تئػاداد

خبضج تبألىشطج الرٓبضٓج الالضفٓج َرضد ٌدآب َسَائز خشسٓؼٓج هو أسال سؼال الهراٌا     تراهز  
 ٓدرك أٌهٓج الهىبرشج الشرٓفج َالخحمْ تبلهتبدا الشبهٓج.

 غ هرحمج الهراٌةاج  ٓشخطٓغ أو ٓخكٓل ه هٓذ داخل َخبرر الهؤششج الخرتَٓج حخِخَرٓر السَ الهالئن لخم
 .ضتط شمَكً الؼدَاىْ أذىبء الحضص الخؼمٓهٓج ػدي ػمٌَِذا هبٓشب ،دَو حدَد أزهبح

 هةراطْ رْ الخؼبهل هاغ الخالهٓاذ   ٓإػخهبد الطر  الحَٓٓج الىشٓطج أذىبء الخدرٓس َإشخؼهبل األشمَة الد
 .داخل الحضج َهحبَلج رٍن هخطمتبح كل هرحمج هو الؼهرحشة الشو السىس

  خم  ىاَع   لك هو أسلَهو الهشؤَلٓو َذالَالدٓو أدػن ههبرشج األىشطج الرٓبضٓج الالضفٓج شَاء هو
 الخالهٓذ لخفبدّ ظٍَرالشمَك الؼدَاىْ. هو الحهبس َالدارؼٓج لدُ

 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهيظبدركبئيــج - 1
 اهلرآً اهنرٌى -2
 اهيراسؾ تبهوغج اهـرتٌج: -3

 اهنخة اهيؤهفج: –أ  -
ً   -.اهيدرس فً اهيدرشج ّاهيسخيؾ -.أتّ اهفخّش رغّاً -1] اهلـبُرث مينختـجأٌسوّ    -.اهػتــج اوّهـ

 [4ط -.3751شٌج :اهيظرٌج
 [22ط  -.6004م يؤششج ػٌتج هوٌضر ّ اهخّزٌؾ: اهلبُرث -. اهيراُلج -.أضيد ضتٌة -2]
 88ط -.=??7شٌج: تٌرّحمينختج هتٌبً -.يـسى اهـوّى اإلسخيبؿٌج -.أضيد زنً تدّي -3]
 [08ط -.=??7:داراهفنر اهـرتً -.يفبٌُى ّخػتٌلبح -.أشبيج راخة نيبل ؿوى اهٌفس اهرٌبغٌج -4]
 [<80ط -.=??7: داراهفنراهـرتً -.يفبٌُى ّخػتٌلبحؿوى اهٌفس اهرٌبغٌج -.أشبيج -5]
 [65ط -.><?7: تغداد -.اإلدارث ّاهخٌؼٌى فً اهخرتٌج اهرٌبغٌج -.اهدنخّر ؿلٌل ؿتد اهلل ّأخرًّ -6]
 -.3770 دار اهنخـبة:  ماهنٌّـح  -.اهخٌؼٌى ّ اإلدارث فً اهخرتٌـج اهرٌبغـٌج   -اهشٌد ضشً ضوخّح. -7]

 [126ط
كشـى اهخرتٌـج اهتدٌٌـج     ماهسزائر -. اهشوّنٌبح اهـدّاٌٌج أذٌبء ضظج اهخرتٌج اهتدٌٌج -.يوج ظفٌبًختّ -8]

 [21ط -.6003 ّاهرٌبغٌج:
ً  تٌـرّح  -.دًّ ػتـتج -.أظّل اهخرتٌج اهخـوٌى -.خرؿً راتص -9]  -.ى3766: نريـل اهضدٌذـج  م هتٌـب

 [202ط
 [24ط -.3775: اهسزائر -.ّاهخـوٌى دٌّاً اهيػتّؿبح اهسبيـٌجأظّل اهخرتٌج  -.خرنً راؽ -10]
 -.ى <??7 :دار اوٌـدهس  مماهشـّدٌج81ػتـج -.اهٌضبػ اهرٌبغً اهيدرشً -.ضيدي يضيّد ضبنر -11]

 [38ط
ً  اهّػًٌ هوذلبفج اهيسوس -.اهرٌبغج ّاهيسخيؾ -.د أيًٌ أٌّر اهخّهً -12]  -.7=?7شـٌج :ّاودة ّاهفٌـّ

 [33ط
 -.7=?7شٌج: دار اهيـبرف متٌرّح -.1ماهػتـج1اهسزء -.اهذلبفج ّاهرٌبغج -.ٌضً اهيٌظّر د ؿوً -13]

 [18ط
دار اهفنر اهـرتً  -.أشس تٌبء اهخرتٌج اهرٌبغٌج ّ اهتدٌٌج -.أيًٌ أٌّر اهخّهًم ديضيد اهضيبضيً ّ -24]

 [ط -.3770 :اهلبُرث
 [84ط -.>??7: دار اهفنر اهـرتً -.اهٌفشٌج ؿٌد اوػفبل اهيضنالح -.زنرٌبءاهضرتًٌٌ -15]
 [336ط -.9??7شٌج: سدثميػبتؾ زيزى-.7ػ -.ؿوى اهٌفس اإلسخيبؿً -.زًٌ اهـبتدًٌ درٌّص -16]
 365ط -.;??7: داراهيـرفج اهسبيـٌج -.اهٌيّ اإلٌشبًٌ أيشَ ّخػتٌلبخَ -.شٌد يضيد اهػّاة -17]
 -.???7: ينختـج دار اهذلبفـج  م اوردً -.7ػتــج  -.ّاهيراُلج شٌنّهّسٌج اهػفّهج -.ضٌر ّيويبً -18]

 [ 044ط



 :اهلـبُرث  -.اهػتـج اوّهً -.اهيضبرنج اهرٌبغٌج ّاهٌيّ اهٌفشً هألػفبل -.ظدٌلً ٌّر اهدًٌ يضيد -19]
 [30ط -.ى<??7: دار اهفنر اهـرتً

 -.7<?7 :سبيــج تغـداد   -.اهسـزء اوّل  -.ػرق خدرٌس اهخرتٌج اهرٌبغٌج -.ؿتبس أضيد ظبهص -08]
 [089ط

 [:ط -.==?7: ّنبهج اهيػتّؿبح اهنٌّحم -.يٌبُز اهتضد اهـويً -.ؿتد اهرضيبً تدّي -01]
 -.8??7: اهٌِغج اهـرتٌج هوػتبؿـج ّاهٌضـر  -.فً اهظضج اهٌفشٌج ّاهـلوٌج -.ؿتد اهرضيبً ؿٌشّي -00]

 [0ط
: دار اهػتبؿـج هوٌضـرّاهخّزٌؾ   متٌرّح -.7ػ -.يّشّؿج نخة ؿوى اهٌفس -.ؿتد اهرضيبً ؿٌشّي -03]

 [0ط -. ى8000
دار فٌبء هوػتبؿج ّاهٌضـر   ماهلبُرث -.دراشبح فً ؿوى اهٌفس اإلسخيبؿً -.ؿتد اهوػٌف يضيد خوٌفج -04]
 [084ط -.<??7:
 [204ط -دار اهّفبء. ميظر -.دراشبح فً ؿوى اهٌفس -.ؿتد اهوػٌف يضيد خوٌفج -22]
 22ط -.3756شٌج: دار اهـوىم تٌرّح -.اهػتـج اوّهً -.اهخرتّيؿوى اهٌفس  -.فبخرؿبكل -26]
ينختـج   ماهلـبُرث  -.دراشـبح فـً شـٌنّهّسٌج اهٌيـّ     -.ؿتد اهرضيبً شٌد شوٌيبًمفؤاد إتراٌُى -27]

 [ 22ط-.3776شٌج :زُراءاهضرق
 -.3734شٌج: دار اهفنر اهـرة ميظر -.اهيراُلج ىاوشس اهٌفشٌج هوٌيّ يً اهػفّهج إه -.فؤاد اهتًِ -28]

 [272ط
 -.3734شٌجم :دار اهفنر اهـرة ميظر-.اوشس اهٌفشٌج هوٌيّ يً اهػفّهج إهً اهيراُلج -.فؤاد اهتًِ -29]

 [275ط
 -.3710شـٌج : اهيػتـج اهسدٌدث ديضق مديضق -.2ػ -.ؿوى اهٌفس ّاهيراُلج -.يبهم شوٌيبً يخّل -00]

 [444-442ط
دار اهػتبؿـج هوٌضـر    ماهلـبُرث  -7ػ–.يضنالح اهػفّهج كرائبح فً -.يضيد سيٌل ٌّشف يٌظّر -31]

 [171ط -.7<?7شٌج: ّاهخّزٌؾ
 -اهتضد اهـويً فً اهخرتٌج اهتدٌٌج ّاهرٌبغٌج ّؿوى اهٌفس. -أشبيج نيبل راخة.م يضيد ضشً ؿالّي -30]

 [?87ط -.???7دار اهفنر اهـرتً:
اهتدٌٌج ّاهرٌبغٌج فـً يرضوـج اهخـوـٌى    أشبهٌة خػٌّر ّاهخفشٌر يً اهخرتٌج  -.يضيد شـٌد ؿزيً -33]

 [478ط-8??7: اوشبشً
 :دًّ ػتؾ ؿبهى اهنخة ميظر -.ّاهيشبؿدًٌ فً اهيـبُد ؿوى اهٌفس هوػوتج -.يضيد شاليج آدى خّفً -04]

 [204-202ط -.ى3751
 -.3766: دار اهـوـى  ماهنٌّـح  -.اهػتـج اوّهً -.اهٌيّ فً يرضوج اهيراُلج -.يضيد ؿيبدإشيبؿٌل -02]

 [20ط



: مدٌّاً اهيػتّؿبح اهسبيـٌج0ػ -.ٌؼرٌبح ّػرق اهخرتٌج اهتدٌٌج -.يضيد ؿّع تشًٌٌّ ّأخرًّ -36]
 [03ط -.8??7

 [86ط -.:??7شٌج: دار اهٌِغج اهـرتٌج متٌرّح -.ؿوى اهظضج اهٌفشٌج -.يظػفً اهضركبّي -37]
 [ 219ط-.3764شٌج: اهسدٌدثدار اهيـبرف  -.شٌنّهّسٌج اهػفّهج ّاهيراُلج -.يظػفً فِيً -38]
 -.???7: يرنز اهنخة هوٌضرم اهلبُرث  -.يٌبُز اهخرتٌج اهتدٌٌج ّاهرٌبغٌج -.ينبرى ضويً ّأخرًّ -39]

 107ط
 [689ط -.<<?7: تغداد -.اهػتـج اهذبٌٌج-.خبرٌخ اهرٌبغٌج -.يٌذر ُبضى -48]
: يرنز اهنخبة ّاهٌضر  ماهلبُرث -.ػرق اهخدرٌس فً اهخرتٌج اهرٌبغٌج -.ٌبُد يضيّد شـد ّأخرًّ -41]

 [048ط -.<??7
 [201ط -.3773: يػتـج إتً ضٌبً ميظر اهلبُرث -. 2ػ  -.شٌنّهّسٌج اهخنٌف -.ٌـٌى اهرفبؿً -42]
 [081ط -.ى?=?7: يػتـج إتً ضٌبًم 7ػ  -.شٌنّهّسٌجاهخنٌف -.ٌـٌى اهرفبؿً -43]
دار اهّفـبء   ماإلشنٌدرٌج -. 2ػ  -.اهّؿً اهشٌبشًدّر اهخرتٌج فً خٌيٌج   -ٌٌُج يضيّد اهنبضف. -44]

 [20ط -.6002م هدٌٌب اهػتبؿج ّاهٌضر
ـ   ماوردً -.اهػتــج اهذبٌٌـج   -.اإلدارث اهرٌبغٌج اهضدٌذج -.ّشبى شبير ؿتدٍ -45] م دار يرنـة اهنخبت

 [18ط -.ى>800

 -.3767شـٌج : اهيظـرٌج  ينختج اإلٌسبزاح ماهلبُرث -.اهيراُلج يضنالخِب ّضوّهِب -.ٌّشف أشـد  -44]
 [229ط

 [290ط -.3776شٌج: دار غرٌة هوػتبؿج ماهلبُرث -.رؿبٌج اهيراُق -.ٌّشف يٌخبئٌل -47]
 -.3755شـٌج : ؿـبهى اهنخـة   ماهلبُرث -.اهيراُلج ىؿوى اهٌفس اهٌيّ يً اهػفّهج إه -.ؿتد اهشالى زُراً

 [279ط
 :اهيســـــالح -ة -

 (;??7: سبيـج يشخغبٌى -.اهيدٌٌج ّاهرٌبغٌجاهيسوج اهـويٌجهوذلبفج  -.رّيبً يضيد)
 اهرشبئل ّاوػرّضبح: -ر  -

يخـولج تخٌؼٌى اهييبرشبح فً اهّشػ اهيدرشً 9??09/08/7يؤرخج فً  ;7خـوٌيج ّزارٌج يضخرنج ركى -1
   -.هويؤششبح اهخرتٌّج

 82ط -.?<?7م 0;=:سرٌدث اهٌظرماهـدد-.إضداد ضـة فً يالؿة نرخٌب -.ضشً خوٌل-0
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 

جامعة البويرة
 

ظٖجّخلٌٖبح اهٌشبعبح اهتدٌٖج ّاهرٖب يؾِد ؽوّى  

 خخضص : اهٌشبع اهتدٌٕ اهخرتّٔ

 اهيّظّػ: خضنٖى االشختٖبً
عبح اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج تسبيؾج اهتّٖرث،تِذا بٌلدى اهٕ شٖبدخنى اهيضخريج ،أٌخى دنبخرث يؾِد ؽوّى ّخلٌٖبح اهٌش

عبر اهتضد اهؾويٕ فٕ يٖداً ؽوّى ّخلٌٖبح اهٌشبعبح اهتدٌٖج إاالشختٖبً اهخبص تبهخاليٖذ اهذٔ ٌٖدرر ظيً 
 ّاهرٖبظٖج ،خخضص اهٌشبع اهتدٌٕ اهرٖبظٕ اهخرتّٔ.

نل يب ٖضَّٖ  ّٓؽٖج ؽوؽعبء ّسِبح ٌغرنى تنل دكج ّيّظإٌسبزُذا اهتضد تئاهيشبرنج فٕ  راسًٖ يٌنى
  ،ّاهذٔ ٖخص يّظّػ:ُذا االشختٖبً 

ٔخاليٖذ اهعّر اهذبٌّ ْاهشوّنبح اهؾدّاٌٖج هد ٓاألٌشعج اهالضفٖج ؽو إٌؾنبس  

ٌشسبيِب يؼ اهيسبل اهيضدد هِب )اهفرظٖبح( ّنخبتج إ ْبخنى ضّل ضضج اهفلراح )األشئوج ( ّيدإتداء يالضغّ
 أٔ اكخراضبح هخؾدٖوِب .

خضنٖى ُذا االشختٖبً شبنرًٖ يشتلب خؾبٌّنى يؾٌب. ٓرأٖنى اهشخضٕ نذٖرا ّٖرسٕ يٌنى اهيّافلج ؽوِٖيٌب   

ج:يالضغ  

ظبفج أٔ اكخراش فٖيب ٖخص خؾدٖل اهؾتبراح.إأيبى اهؾتبرث اهخٕ خّافق رأٖنى،ّ×( خّظؼ ؽاليج )  

 

اشراف اهدنخّر: -                   اؽداد اهعوتج:                                                         
   خّفٖقعراد  *                                                                           ادضيبٌٕ يضيد*
فبرُٕ ؽتداهضق*  

رزٖق ّٖشف*  
 

 

6102/6102اهشٌج اهسبيؾٖج   



 

 -اهتّٖرث -سبيؾج أنوٕ يضٌد أّهضبر

 اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖجيؾِد ؽوّى ّخلٌٖبح اهٌشعبح 

  
 دراشج يٖداٌٖج هتؾط ذبٌّٖبح ّالٖج اهتّٖرث

ضٖج عٖتج ّتؾد :خ  

اهوٖشبٌس فٕ ؽوّى ّخلٌٖبح اهٌشبعبح  اهخضظٖر إلٌسبز يذنرث اهخخرر ظيً يخعوتبح ٌٖل شِبدث فٕ إعبر 
 اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج، خخضص ٌشبع تدٌٕ رٖبظٕ خرتّٔ، خضح ؽٌّاً:

 

 
 إٌؾنبس األٌشعج اهالضفٖج ؽوٓ اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج هدٔ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ 

 
 

ٌعوة يٌنى يوئ ُذٍ االشخيبرث تبإلسبتج ؽً أشئوخٌب تنل ضدق ّيّظّؽٖج كضد يشبؽدخٌب ؽوٓ  
اهتضد إٌسبز ُذا اهتضد هٌخّضل إهٓ ٌخبئز خفٖد اهدراشج. ٌّؾوينى أً إسبتخنى ختلٓ شرٖج ّال خشخخدى إال فٕ 

 اهؾويٕ.

 ّخلتوّا يٌب فبئق االضخراى ّاهخلدٖر.                                                                       

 

أيبى اإلسبتج اهخٕ خرٌِّب يٌبشتج هنل شؤال ّاإلسبتج تضرٖج فٕ تبكٕ األشئوج X)   ظؼ ؽاليج )يالضغج: 
 األخرْ اهيفخّضج.

 إشراف اهدنخّر:                                                             إؽداد اهعوتج:         

    عراد خّفٖق*                                   .                            ادضيبٌٕ يضيد *
 .فبرُٕ ؽتد اهضق *
   رزٖق ّٖشف. *

 6102-6102اهشٌج اهسبيؾٖج 



 

 -اهتّٖرث -سبيؾج أنوٕ يضٌد أّهضبر

 يؾِد ؽوّى ّخلٌٖبح اهٌشعبح اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج

    
 دراشج يٖداٌٖج هتؾط ذبٌّٖبح ّالٖج اهتّٖرث

ضٖج عٖتج ّتؾد :خ  

اهخضظٖر إلٌسبز يذنرث اهخخرر ظيً يخعوتبح ٌٖل شِبدثاهوٖشبٌس فٕ ؽوّى ّخلٌٖبح اهٌشبعبح  فٕ إعبر 
 خضح ؽٌّاً:اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج، خخضص ٌشبع تدٌٕ رٖبظٕ خرتّٔ، 

 

 
 إٌؾنبس األٌشعج اهالضفٖج ؽوٓ اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ 

 
 

 

ٌعوة يٌنى يوئ ُذٍ االشخيبرث تبإلسبتج ؽً أشئوخٌب تنل ضدق ّيّظّؽٖج كضد يشبؽدخٌب ؽوٓ  
خشخخدى إال فٕ اهتضد إٌسبز ُذا اهتضد هٌخّضل إهٓ ٌخبئز خفٖد اهدراشج. ٌّؾوينى أً إسبتخنى ختلٓ شرٖج ّال 

 اهؾويٕ.

ّخلتوّا يٌب فبئق االضخراى ّاهخلدٖر.                                                                       
أيبى اإلسبتج اهخٕ خرٌِّب يٌبشتج هنل شؤال ّاإلسبتج تضرٖج فٕ تبكٕ األشئوج X)   ظؼ ؽاليج )يالضغج: 

 األخرْ اهيفخّضج.

 تج:                                                                      إشراف اهدنخّر:إؽداد اهعو

    عراد خّفٖق*                                   .                            ادضيبٌٕ يضيد *
 .فبرُٕ ؽتد اهضق *
   رزٖق ّٖشف. *

 6102-6102اهشٌج اهسبيؾٖج 



 

خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ. ْٕ هدالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف اهوفغاالٌشعج اه خشبُىاهيضّر األّل:   

     ؟ج ظد زيالئم داخل اهيدرشج األهفبغ اهشٖئ ُل خشخخدى/1

 -ٌؾى

 -ال

؟يً تؾط اهخاليٖذ داخل اهيدرشج اهشٖئج /ُل خؾرظح هتؾط األهفبغ2  

 -ٌؾى

 -ال

؟يً تؾط اهخاليٖذ ؽٌد شيبؽم األهفبغ اهشٖئج فؾوم /يب رد3  

 -اهرد تبهيذل

 -خسبُل يب شيؾح

 -خشنُّى هألشخبذ

  /ُل خلّى تخشسٖؼ زيٖوم فٕ ضبهج فشوَ فٕ إٌسبز ضرنج رٖبظٖج؟4

 -ٌؾى

 -ال

      يبُٕ ردح فؾوم ؽٌديب خفشل فٕ أداء يِبرث ضرنٖج ّٖلّى زيالئم تبهشخرٖج يٌم؟ /5

 -خشرط ؽوِٖى

 -خشنُّى هألشخبذ

 ذهمخخلتل  -

 

 



 

   

خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ.  ْهداهسشدٔ األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف  خشبُى:اهذبٌٕاهيضّر  

      ؟ ُل إشختنح سشيٖب يؼ زيالئم فٕ اهيدرشج أذٌبء ييبرشج األٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج/6

  ٌؾى   -  

ال -    

؟اهرٖبظٕ اهالضفٕ. أذٌبء ييبرشج اهٌشبع/يبُٕ ردح فؾوم ؽٌد ضدّد إضخنبم تٌٖم ّتًٖ زيٖوم 7  

اهضراط فٕ اهّسَ    -  

اهخدخل تخشٌّج-  

اهخشبيص-  

؟ظرة زيٖل هم تبهيذل  ٓؽو خلّى تبهرد/ُل 8  

  ٌؾى -

ال-  

؟اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج اهسشيٖج هدٖم /ؽٌد ييبرشج اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ ُل خلل تؾط 9  

 -ٌؾى 

 -ال

؟خفّز دائيب فٕ األهؾبة اهرٖبظٖج  هنٕ/ ُل خضة اهوؾة تخشٌّج 10  

 -ٌؾى

 -ال

 

 

 ا



 

خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ. ْضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهغظة هدالاألٌشعج اه خشبُى  اهيضّر اهذبهد:

؟ضفٕرم ؽٌد ييبرشج اهٌشبع اهرٖبظٕ اهال/ يبُّ شؾ11ّ  

اهراضج اهٌفشٖج-  

اهخّخر-  

اهلوق-  

  ؟اهغظة هدٖمتبهخلوٖل يً/ُل ٖلّى اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ 12

ٌؾى-  

ال-  

/ُل خلّى تخٌِئج اهفرٖق اهيٌبفس اهذٔ فبز ؽوٖم أذٌبء ييبرشج اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ؟13  

ٌؾى-  

ال-  

/ُل خغظة ّخلّى تظرة زيٖوم أّخدفؾَ ؽٌديب ٖخعئ أّ الٖيررهم أذٌبء ييبرشج اهٌشبع اهرٖبظٕ 14
 اهالضفٕ؟

ٌؾى-  

ال-  

األشخبذ فٕ ّسِم؟/ُل خغظة إذا ضرط 15  

 ٌؾى-

 ال-

 

 

 



 

 اإلشختٖبً اهيّسَ هألشبخذث

 اهيضّر األّل:خشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف اهوفغٕ هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ.

/ُل اهخويٖذ اهذٔ ٖيبرس اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ ٖشخؾيل نويبح ّأهفبغ شٖئج؟16س  

ٌؾى-  

ال-  

تتؾط األهفبغ اهشٖئج ظد زيالئَ اهخاليٖذ داخل اهيدرشج ؟/ُل ٖخوفغ اهخويٖذ 17س  

ٌؾى-  

ال-  

/ُل اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ ِٖذة شوّم اهخويٖذ ّ خبضج اهشوّم اهوفغٕ؟18س  

 ىٌؾ-

 ال-

/ُل ٖلّى اهخاليٖذ تخشسٖؼ تؾظِى اهتؾط فٕ ضبهج اهفشل فٕ إٌسبز يِبرث ضرنٖج؟19س  

ٌؾى-      

 ال-

 / ُل ٖلّى اهخاليٖذ تبهشخرٖج ّاهضراط فٕ ّسَ اهخويٖذ اهذٔ ٖظٖؼ اهنرث فٕ هؾتج سيبؽٖج ؟                                     20س  

ٌؾى-   

ال-  

 

 

 



 

 

 اهيضّر اهذبٌٕ:خشبُى األٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهؾٌف اهسشدٔ هدْ خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ.

اهرٖبظٕ اهالضفٕ ؽوٓ اهشوّنبح اهؾدّاٌٖج اهسشدٖج هدْ اهخويٖذ؟/يب أذر ييبرشج اهٌشبع 21س  

ال ّٖسد خأذٖر-  

اهخلوٖل-  

اهزٖبدث-  

اهضد-  

/ُل خؾخلد أً ييبرشج اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ خسؾل اهخويٖذ الٖشخؾيل اهؾٌف اهسشدٔ ظد زيالئَ 22س
 اهخاليٖذ؟

ٌؾى-  

ال-  

زيٖوَ ؟/يبردح فؾل اهخويٖذ اهذٔ ٖظرة يً عرف 23س  

اهظرة -  

اهضفص-  

/ُل ٖخضنى اهخويٖذ فٕ أؽضبتَ ّخلل شوّنبخَ اهؾدّاٌٖج  سراء ييبرشج اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ؟24س  

ٌؾى-  

ال-  

/ُل ٖوؾة اهخاليٖذ تخشٌّج أذٌبء ضضج اهخرتٖج اهتدٌٖج ؟25س  

ٌؾى -  

 ال -

 



 

خاليٖذ اهعّر اهذبٌّٔ. اهيضّر اهذبهد:خشبُى االٌشعج اهالضفٖج فٕ اهخلوٖل يً اهغظة هدْ  

/يب ُٕ اهضبهج اهٌفشٖج هوخويٖذ ؽٌد ييبرشج اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ؟26س  

  اهراضج اهٌفشٖج-

اهخّخر-  

اهلوق-  

/ اهخاليٖذ اهذًٖ ٖيبرشًّ اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ يب ُٕ درسج اهغظة هدِٖى ؟                  27س  

...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

........... 

/ُل ٌِٖئ اهفرٖق اهخبشر اهفرٖق اهفبئز أذٌبء ييبرشج األٌشعج اهرٖبظٖج اهالضفٖج؟28س  

ٌؾى-  

ال-  

 /ُل ٖغظة اهخاليٖذ اهذًٖ ٖيبرشًّ اهٌشبع اهرٖبظٕ اهالضفٕ ّٖظرتًّ زيالئِى ؽٌديب الٖيرر29ًّس
 هِى اهنرث أذٌبء اهولبء؟

ٌؾى-  

ال-  

/ُل ٖغظة اهخاليٖذ إذاضرط األشخبذ فٕ ّسِِى؟ 30س  

 -ٌؾى

 -ال

 



Abstract 

The research title: the reflection of extracurricular activities on students’ aggressive behaviors. 

(Case study: high school students between 15 to 18 years old). 

The aims of the study: 

A). Main aim:  

- shed light on the reflection of extracurricular activities on the decrease in aggressive behaviors 

within high school students. 

B). partial aims: 

- The recognition of the contribution of extracurricular activities in the decrease of verbal abuse 

within high school students. 

- The recognition of the contribution of extracurricular activities in the decrease of physical abuse 

within high school students. 

- The recognition of the contribution of extracurricular activities in the decrease of anger within 

high school students. 

Research problems: 

- Do extracurricular activities reflect on the aggressive behaviors of high school students 

(between the ages of 15 to 18 years old)? 

Research hypotheses: 

Main hypothesis: 

 Extracurricular activities reflect on students’ aggressive behaviors (high school level). 

Partial hypotheses: 

 Extracurricular activities contribute in the decrease of verbal abuse within high school 

students. 

 Extracurricular activities contribute in the decrease of physical abuse within high school 

students. 

 Extracurricular activities contribute in the decrease of anger within high school students. 

Field study procedures: 



Sample: the sample population of the study has been chosen randomly, it included teachers 

and students. 

Time field: the study lasted one month (April) for the university season: 2016/2017.  

Spatial field: the study is conducted at the level of some high schools at Bouira. 

The methodological framework: the approach used in our study is the descriptive 

approach. 

Tools of study: the questionnaire is the tool used to collect facts, data and information. 

The obtained results: 

 The extracurricular activities have a role in the decease of verbal abuse within high 

school students. 

 The extracurricular activities have a role in the decrease of physical abuse within high 

school students. 

 The extracurricular activities have a role in the decrease of anger within high school 

students. 

Recommendations and suggestions: 

 Give priority to extracurricular activities through the provision of educational and sports 

conditions of success to the adolescents, and this by facilitating the joining of students to 

sports clubs. 

 The provision of an appropriate atmosphere inside and outside the schools so that the 

students adapt with adolescence without any crises and that’s what will help him to adjust 

aggressive behavior. 

 Preparation of specialized programs in the extracurricular activities by specialists in the field 

of educational sports. 

 Reliance on scientific principles in the preparation of such programs by taking into account 

the stages of individual’s growth with all the changes that occur to him. 

 The interest and encouragement from all whether from educational institutions or others and 

this through the preparation of programs specialized in extracurricular activities and monitor 

gifts and prizes to promote them and make them recognize the importance of fair 

competition. 



 Adopting vital ways during teaching and using democratic approach when dealing with the 

students during the course and trying to understand the requirements of each stage of age 

according to gender. 

 Support the practice of extracurricular activities either from parents or responsible and this 

to create a sense of enthusiasm and defense in students to avoid the appearance of 

aggressive behaviors. 

 

 

 

 

 


