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 ملّخص البحث :

يهجف هحا البحث إلى التعّخف على المذكالت التي تهاجه تطبيق االستخاتيجيات      
شمل البحث خبية من وجهة نعخ التجريديين ، و الحجيثة في تجريس مناهج قدم اللُّغة الع

تجريديي كليتي التخبية للعلهم اإلندانية و اآلداب في جامعة كخكهك ، وتأّلفت عينة 
( تجريديًا وتجريديًة من هاتين الكليتين ؛ ولتحقيق هجف البحث تّم بناء 00البحث من )

مقياس المذكالت ؛ وبعج إجابة التجريديين تّمت صياغة فقخات االستبانة، والتي تكّهنت 
( فقخة، وُاسُتخخج الرجق العاهخي من خالل عخض األداة 12النهائية من )بريغتها 

على مجمهعة من األساتحة المخترين في العلهم التخبهية والنفدية، وطخائق التجريس، 
وُاستخخج الثبات بطخيقة إعادة االختبار ، واستعملت الباحثة الهسائل االحرائية المناسبة 

 اظهخت النتائج االتي : في تحليل البيانات ومعالجتها، 
بلغ عجد الفقخات التي ُعجت من المذكالت التي تهاجه تطبيق االستخاتيجيات الحجيثة  -2

%( من 27( فقخة وهي تذكل ندبة مقجارها )12في كلية التخبية للعلهم االندانية )
%( 27( فقخة وهي تذكل ندبة مقجارها )10وفي كلية اآلداب ) المجمهع الكلي للفقخات ،

بينما بلغت عجد الفقخات التي ال ُتعج من المذكالت التي  ن المجمهع الكلي للفقخات ،م
( فقخات وهي 6تهاجه تطبيق االستخاتيجيات الحجيثة في كلية التخبية للعلهم االندانية )

 . ،  %( من المجمهع الكلي للفقخات11تذكل ندبة مقجارها )
بيق االستخاتيجيات الحجيثة في كلية لغ المعجل العام للمذكالت التي تهاجه تطب -1

في كلية اآلداب و  ( وزن مئهي.69.8( وسط مخجح و)3.49التخبية للعلهم االندانية )
 ( وزن مئهي.70( وسط مخجح و)3.50)
تهجج فخوق ذات داللة احرائية بين متهسط استجابات عينتي البحث في كلية  -0

 . (0.00) كلية اآلداب عنج مدتهى الجاللةالتخبية للعلهم االندانية وكلية اآلداب. لرالح 
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Abstract:  

The aims of this research were to identify the problems facing the 
application of modern strategies in teaching the curricula of the 
Department of Arabic Language from the viewpoint of lecturers, and the 
research community included lecturers of faculty of humanities and 
human sciences education at the University of Kirkuk, and the research 
sample consisted of (30) lecturers from those faculties, and to achieve a 
goal research. A scale of problems was built by handing out  an open 
questionnaire consisting of the following question: What problems do 
you encounter in applying modern teaching strategies? It was distributed 
to (20) teacher from the research community, from the teachers 
answered the paragraphs,  the questionnaire were formulated, which will 
be finalized from (27) paragraphs, the apparent honesty was extracted 
by presenting the tool to a group of professors specialized in educational 
and psychological sciences, and teaching method. Stability extraction by 
re-test method on a sample of professors of the Arabic Language 
Department amounted to (20) teaching staff, the stability factor reached 
(0.83), and the researchers used the appropriate statistical methods in 
data analysis and statistically processing, including Pearson correlation 
coefficient and t-test for one sample, and t-test for two independent 
samples The results showed that the teachers have problems in 
applying modern strategies, the results also showed that the faculty of 
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arts have more problems in applying the strategies than those of the 
College of Education for Humanities. 
1- The number of paragraphs that were considered problems facing the 
application of modern strategies in the College of Education for 
Humanities reached (21) items which constitute a percentage of 78% of 
the total number of paragraphs, and in the College of Arts (20) 
paragraphs which constitute a percentage of (74%) of the total number 
of paragraphs, while the number of paragraphs that are not considered 
to be problems facing the application of modern strategies in the College 
of Education for Humanities is (6) items, and it constitute (22%) of the 
total number of paragraphs. 
2 - The overall rate of problems facing the application of modern 
strategies in the College of Education for Humanities was (3.49), 
weighted, and (69.8) grade. And in the College of Arts (3.50) weighted 
medium and (70) grade weight. 
3 - There are statistically significant differences between the average 
responses of the two research samples in the College of Education for 
Humanities and the College of Arts. For the benefit of the Faculty of Arts 
at the level of significance (0.05( 
 

 : ؽس ِؽىٍح اٌث

اٌىسائاك  ئِْ ِٓ ّعْػ اجلٌَ اجلاِعَِّ، جيد ىنان ؼىٌٍ وثريج عند أغٍة اٌىٍثح ِٓ اعرّاا  اٌردزّعاْع عٍاَ    

الظّْا وسّمح احملالسج؛ ئذ ّىرفِ ادلدزض تاٌماء ادلعٌٍِاخ ٌٍىٍثح  ًْ أ َٔ ِؽازوح ِنيُ؛ شلاا  اٌرمٍْدّح يف ذدزّعيُ، ً

ىٓ ، ًىناان وٍثاح رواسًْ ّفماٌٍْ عادَ  واٌذلُ ٌماعاح احملالاسج ؛         جيعً احملالسج شلٍح، ًّدفع تاٌىٍثاح ئ  ؼاسً  اٌار   

ىرا تدًزه ِا  فع اٌثاؼصاح ئ  ذمفّاِ   ُ  ًز ذلُ فْيا ظٌٍ االظرّا،، ًٌمناعريُ تعدَ ظدًٍ ؼمٌزىُ  فال ًظٌ  أل

تاظارتاذْعْاخ  عٓ أظثاب ذٍه ادلؽىٍح، ًذٌه دلعاجلريا ً احلدِّ ِنيا؛ فّعظُ اٌردزّعْع يف أغٍة اجلاِعاخ ال ّيرٌّْ 
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اٌردزّط احلدّصح، ئِا ٌمٍح لناعريُ هبا أًً ٌمٍح ذدزّثيُ عٍاَ االظارتاذْعْاخ احلدّصاح أً ٌمٍاح اِىأْااخ ذاٌفري االظياصج ً        

 اٌرمنْاخ ادلعْنح.

؛ ً ذٌاه  االٌماء، جملس  اٌرعاٌّ  عٍْياا ً ظايٌٌريا   دّح ادلرّصٍّح تىسّمح احملالسج ًمل ّعد ِمثٌالً اٌرّعّه تىسق اٌردزّط اٌرمٍْ

ٔهياا مل ذعاد لاا زج عٍاَ االظارعاتح ألىاداي اٌرعٍاُْ يف        ثْح ِرىٍثاخ اٌعٍّْح اٌرعٍّْْح ًألّٔيا مل ذعد وافْح ٌرٍ  اٌرتتٌّح، وّاا َأ

 (082 8002اٌرعٍُْ. )عىْح،لٌء اٌسؤّح احلدّصح ٌٍرتتْح، ً

اب ِرعاد ج، ًِآ ىاره اٌدزاظااخ     مد أودخ اٌىصري ِٓ اٌدزاظاخ احملٍّْح عٓ ًظٌ  ِؽىالخ ، ًأزظعريا ئ  أظثٌ   

، ً زاظح )اخلفاظِ ،  (8022 زاظح )اٌرِّّْ ، ( ، 8022ًظح وً ِٓ 0 )اٌنعِّْ ، عٍَ ظثًْ ادلصاي ال احلفس  زا

 0اي آذِاٌعإتناءً عٍَ ِا ظثك ذرعٍَ ِؽىٍح اٌثؽس احلايل تاإلظاتح عٓ  ( .8022 زاظح )شّداْ ،( ، 8022ً

ذىثْااك اإلِظاارتاذْعْاخ احلَدّصااحر يف ذاادزّط ِناااىط لعااُ اٌٍمنااح اٌعستْااح ِاآ ًظيااح ٔظااس      ٌاظااوِااا ادلؽااىالخ اٌاا  ذ "   

 ؟  "يف وٍْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح ًآ اب اٌردزّعْع

 أمهْح اٌثؽس 0 - 

اٌرعٍّْْح تع اؼرْاظاخ اٌىٍثح ؼيد اٌعفس احلدّس ذىٌزاً وثرياً يف اٌعٍّْح اٌرعٍّْح شلا أ ٍ ئ  اذعا، اٌفعٌج 

دلٌاوثح ىره اٌرىٌزاخ اٌرىنٌٍظْح ً احلمازّح اٌعسّعح ، التدّ ِٓ ذىثْك اظرتاذْعْاخ ًلدزاخ اٌردزّعْع ادلينْح ، ً

االٔمثان ئ  ٌىٍثح عٍَ اٌرفىري ، ًاٌثؽس ، ًاٌنمد ، ًاالـناء ، ًؼدّصح يف اٌردزّط ٌٍععِ ضلٌ ذىٌّس ِيازاخ ا

 .ألفَ ؼد شلىٓ

ّح ِنيا 0 األ ًاز اٌرعٍّْْح ، أ ًاز عدّدج ذرنٌ، تمدز ِا ذمْفو ادلعرؽدشاخ اجلدّدج يف اجملاالخ اٌرتتٌٌٍّعٍُ ادلعاـس    

اٌعفس ؛ ٌٍْيب  ىره األ ًاز ً ادليّاخ حتراض ئ  ِعٍُ ّرىٌّز تاظرّساز ِع ذىٌزًاالظرّاعْح ، ًاإلٔعأْح ، ً اال ازّح ،ً

ٍَ ادلعرٌٍ ك ذٌه ئال ِٓ والي ٌِاوثح ادلعٍُ ٌرىٌزاخ اٌعفس عاجملرّع يف رْ ًاؼد، ًٌٓ ّرؽمً ىاٌةؼاظاخ اٌ

 (02 8002ادلعسيف . )اؼراذٌ، عٍَ ادلعرٌٍ اٌفىسُ ًاٌصمايف ً ادلرنرياخ اٌعادلْحاٌرىنٌٌٌظِ ، ً

ز؛ ّرىٍة ًظٌ  ذدزّعْع ِإىٍع ادلعسفح اٌعٍّْح اٌ  ذرعاز، تاظرّساٌثاؼصح أْ اظرْعاب اٌرىنٌٌٌظْا ًذسٍ ا

، وّا ّرىٍة ِنيُ اٌمْاَ تأ ًاز اٌرٌظْف اجلْد ذلا يف اٌردزّط عاًِ ِع ِعرعداخ اٌرىنٌٌٌظْا ، ًعٍَ اٌر ِدزتعً

اٌفعٌتاخ اٌ  ذرًٌْ ادلؽىالخ ًْفيا دلعأدج اٌرعٍُْ اٌعايل ، ًذٌظظدّدج ذرناظة ِع ىره ادلعرعداخ ًًظائف ً

أْ يف رلاي اٌردزّط ، ًِعِ ٍِّاً تاإلِظرتاذْعْاخ احلَدّصح ذٌاظو ذىثْميا ، فمالً عٓ ذٌه التدّ أْ ّىٌْ األظراذ اجلا
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ال فائدج ِٓ ادلا ج اٌعٍّْح ِا مل ّىٓ األظراذ لا زاً عٍَ اّفاذلا ئ  عٍَ ذٌظْفيا يف رلاي ذدزّعو ، ً ّىٌْ لا زاً

ادلعسفح تىسّمح ٌٔعْح اٌعٍُ ًظاخ اٌىٍثح ، ًذصًّ ىُ تذَىثْماذتا ذٍيب ؼاظرتاذْعْاخِ اٌرَدزّط احلدّصح، ًادلرعٍّع ؛ ألْ ئ

 اٌعٍّْح ِٓ والي االعرّا  عٍَ ادلنيط اٌعٍِّ .مبدٍ ًاظع ِٓ ادليازاخ اٌعمٍْح ًذنِّ ذفىريىُ 

ٔفعْاً ، ًال ظّْا يف اٌٌلد اج اٌىٍثح ًاعدا ىُ ذستٌّاً ، ًعٍّْاً ، ًذعد ِسؼٍح اٌرعٍُْ اجلاِعِ ِسؼٍح ِيّح يف ؼْ  

 ّح ًاٌثؽسّح األوسٍ مجْعيا ، أمهْح االِىأاخ ادلا اوصس ِٓاحلالس اٌرُ أـثػ ُّنظس فْو ئ  ادلدزّض عٍَ أْ أمهْرو 

ح فاعٍْرو . فمد ذنريخ ًظْفح األظراذ اجلاِعِ ِٓ ٔمً ادلعازي ٌٍىٍثح ئ  ًظْفًاٌ  ّرٌلف عٍْيا صلاغ اٌرعٍُْ ً

يازاخ اٌردزّط ادلثدعح ، فمالً عٓ اِرالوو دلتناء اٌؽخفْح اٌفعّاٌح ًاٌرمفِ ، ًسج ، ًاٌثؽس ، ًاٌمْا ج ادلإش

 (0200 8002)عاِس، االزؼا  اٌرتتٌُ .ً

 0 االظاتح عٓ اٌعإاٌع آذْع ّيدي اٌثؽس احلايلاٌثؽس 0  ىديف

ذىثْاك االظارتاذْعْاخ احلدّصاح يف ذادزّط ِنااىط لعاُ اٌٍناح اٌعستْاح ِآ ًظياح ٔظاس             ذٌاظاو ِا ادلؽىالخ اٌا   / "2ض

 ؟  "اٌردزّعْع

تع ذدزّعِْ لعُ اٌٍنح اٌعستْح يف وٍْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ  (0.05ذاخ  الٌح اؼفائْح عند ِعرٌٍ) فسًق/ "ىً ىنان 8ض

 ؟  "اإلٔعأْح ًآ اب يف ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظييُ يف ذىثْك االظرتاذْعْاخ احلدّصح

0 ا ّرؽد  اٌثؽس احلايل ؼدً  اٌثؽس 0   

 . ذدزّعٌْ لعُ اٌٍنح اٌعستْح يف وٍْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح ًآ اب يف ظاِعح وسوٌن -2

 .  (8022-8022) حاٌدزاظْ عنحاٌ -8

 حتدّد ادلفىٍؽاخ 0 -

 ِٓ 0 اظرتاذْعْاخ اٌردزّط احلدّصح عسفيا وًُ -اًالً

تأهنا 0 " اٌعٍّْااخ اٌا  ذعارند عٍاَ اٌفٍعافاخ اٌرتتٌّاح احلدّصاح ، ً فْياا ّماٌَ ادلعٍاُ تااظساءاخ             (8002) اجليِّْ -2

واـح ذمٌَ عٍَ ذٌظْو ٔؽاان ادلعٍّاع ذٌظْياا ديىنايُ ِآ أْ ّرعٍّاٌا تأٔفعايُ ، ً ّماع اٌعاةء األوا  فْياا عٍاَ             

ّاِ ادلناظاة ، ً ذٌظْاو ٔؽاان ادلارعٍّع ً      ادلرعٍّع أٔفعيُ ، يف ؼاع ذمرفاس ِيّاح ادلعٍاُ عٍاَ ذتْواح اجلاٌ اٌرعٍْ       

 ( 0202 8002االؼساي عٍْو ً ذمٌديو" . )اجليِّْ، 
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تأهنا 0 رلٌّعح ِٓ احلسواخ ادلخىه ذلا ِعثماً ، ِٓ لثً ادلدزض ، ً ذاإ ُ ئ  اٌٌـاٌي ٌنراائط     (8002) اٌعصاًُ -8

ّعْح تاٌٌـٌي تاٌىاٌة ئ  اذلدي ، وّا ِعْنح ،  ًْ ؼدًز ِا ّعاوعيا أً ّنالميا ، ً ذترُ االظرتاذْعْح اٌردز

 (0202 8002أهنا ذمِ اٌىاٌة ِٓ أُ ٌٔاذط ظٍثْح ، أً عدَ اٌدلح ، أً اٌفؽً ، أً فمداْ اٌصمح . )اٌعصاًُ،

ىُ األؼخاؾ ادلإىٍع عٍّْاً ً أوا ديْاً ، ً حيٌٍّْ األٌماب اٌعٍّْح ، ًّدزّظٌْ اٌىٍثح  اٌعستْح 0  اٌٍنح ذدزّعٌْ  -أًْشا

ًّرُ فْيا ذدزّط األ ب اجلاىٍِ ، ًعٍاُ اٌنؽاٌ ، ًعٍاُ اٌفاسي ، ًعٍاُ اٌثالغاح ،  ًاٌنماد         يف لعُ اٌٍنح اٌعستْح اٌرُ

 ب األٔدٌعاِ ، ًاأل ب احلادّس ،   عثاظاِ ، ًاأل اٌعستِ اٌمدُّ ، ًفماو اٌٍناح ، ًاأل ب اإلظاالِِ ًاألِاٌُ ، ًاأل ب اٌ    

ًاأل تْااح ألزتعااح  عٍااُ اٌٍنااح احلاادّس ، ًعٍااُ اٌعااسًق ، ًاأل ب ادلمااازْ ، ًاٌٍعااأْاخ ، ًِفااا ز اٌدزاظاااخ اٌٍنٌّااح ً

 ِساؼً يف اٌىٍْاخ .

مح .ٔظسّح ً زاظاخ ظات وٍفْح  

 . ٔظسّح وٍفْح -اًالً

اٌريرّة فمه ، ًال ّرُّ ىرا ئٌّا ترعٍُْ ادلدزّض فٓ اٌردزّط ، وّا جية ْ هاٌنسق ِٓ اٌرعٍُْ ٌْط اٌرصمْف ً ئ

أْ ّرعٍُّ أّمًا عٍُ اٌردزّط ، ًاٌرُ ٔعثّاس عناو مباا ج اٌادزض ًٌِالاْعو . ًئذا وأاد غاّاح اٌرعٍاُْ ىاِ اٌرصمْاف فاأْ            

اٌرىاٌز اٌىاثري يف   اْ  (022  8022ٌٍردزّط غاّح أىاُ ِآ اٌرعٍاُْ مبفيٌِاو اٌعااَ ، ًذٍاه اٌناّاح ىاِ اٌرتتْاح . ) اً  ،          

ِ ، ًِ ىٍثاح اٌعفس احلدّس ّعرٍصَ ذمدَّ ٌٔعِ أِاَ ادلعرعداخ اٌرتتٌّح اٌ  ذُفسق عٍَ ادلدزظاع ، ًاٌ  ادلنااىط ،   فاّّ

ادلعاسيف ، فماد ذمادِّد اظارتاذْعْاخ اٌرادزّط ذمادًِا واثريًا         اٌرمادَ ًٌِظّيِ اٌعٍّْح اٌرتتٌّح ، ًـأعِ اٌمساز أْ ٌّوثٌا 

مدَ اٌعٌٍَ ًادلعازي ، ًاعرّا  ىره اٌعٌٍَ ًادلعازي عٍَ اظرتاذْعْاخ اٌردزّط أعىَ ذنرياً يف اظاياِيا تصّاا ج   ٔظساً ٌر

 (                      07 8002. )اتٌ ؼسّخ،اٌىٍثح ادلدزظعظثً اٌرفاىُ تع 

دي ، ًلااد أزذااثه  االظاارتاذْعْح ٌّٔأّْااح  أـااٍيا اظاارتاذْعٌْض ، ًذعااد فاآ اٌمْااا ج ًحتدّااد اذلاا      اْ وٍّااح 

اظرخداَ ادلفىٍػ رٔران تادلْاداْ اٌععاىسُ ، ًّمفاُد تاو االظارنالي األِصاً ٌٍّاٌاز  ادلراؼاح يف ظاثًْ حتمْاك اذلادي            

احلْااج ًِْاا ّٓ ِاٌاز  اٌدًٌاح ، ًِنايا       ادلنؽٌ ، شُ أٔرمً اظرخداَ ادلفىٍػ ذدزجيْا ٌْؽًّ ٔاٌاغ  عدّادج يف واًّ رلااالخ    

 دازض احلىٌِْح ًاخلاـح عٍَ ؼد  ظٌاء .                                                                 رلاي اٌردزّط ًاٌرعٍُْ يف ادل

ِفاىٍػ ععاىسُ ّمفاد تاو فآ اظارخداَ اإلِىأااخ ًادلاٌاز  ادلراؼاح تىسّماح ِصٍاَ             اظرتاذْعْح اٌردزّطً

ك اٌردزّط اخلاـح ، ًاٌعاِح ، ًدلرداوٍح ، ًادلناظثح ألىداي ادلٌلاف  ائحتمك األىداي ادلسظٌج ، ًىِ ظْاق ِٓ وس
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ّْ ِاا          اٌردزّعِ ، ًاٌ  ديىٓ ِٓ والذلا حتمْك أىداي ذٌه ادلٌلاف تألاً اإلِىأااخ ، ًعٍاَ أظاٌ  ِعارٌٍ شلىآ. ئ

رؽمْااك ّعااَّ اظاارتاذْعْاخ اٌراادزّط يف اٌٌالااع احلمْمااِ ِااا حياادز يف غسفااح اٌفااف ِاآ اظاارنالي اِىأاااخ ِعْنااح ٌ     

 (         020 8002اٌناظػ ِا ىٌ اال اظرتاذْعْح ٔاظؽح . )اٌفساّسج ًاوسًْ،دزض ، ًادل ٍثحادلخسظاخ ادلسغٌتح ٌدٍ اٌى

 0  اٌردزّط اظرتاذْعْح اورْاز ِعاّري -

 ِٓ احملد اخ الورْاز اظرتاذْعْح اٌردزّط ِا ّأذِ 0 

 اٌنفط ؼسوْح ًِعرٌٍ ٔمعيُ ، ًذناظة لدزاذتُ اٌٍفظْح، ً ىٍثح اخ اٌأْ ذىٌْ ِناظثح الظرعدا -2

 أْ جترب االظرتاذْعْح أرثاه ادلرعٍّع ، ً ذناظة اىرّاِاذتُ ً و اذتُ. -8

ِٓ  ىاٌة، ًدتىّٓ اٌ نيطاألىداي اٌرعٍّْْح ٌٍّح اٌعاِح ، ًأْ ّىٌْ أظٌٍب عسق ادلا ج ًفماً ٌألىداي اٌرتتٌّ -3

 دزّط ٌِظياً ضلٌ ذدزّط ادليازاخ ، أَ ادلفاىُْ ، أَ اٌمُْ .حتمْك ىره األىداي ظٌاء واْ اٌر

 األ ًاخ اٌالشِح ؼرَ ّرُ اٌرنفْر تفٌزج ظْدج .د اٌىايف ، ًادلىاْ ادلناظة ، ًأْ ذناظة اٌٌل -2

 (22-022 8028)عفأح ًاوسًْ،          

 اٌعٌاًِ ادلإشسج يف اٌردزّط 0 -

ىره اٌعٌاًِ ظعٍرنا حباظح زّط عٍّْح ِعمدج ، ًاٌعٌاًِ اٌ  جتعً اٌردئْ ذىٌزاخ احلْاج لد فسلد عد  ِٓ     

 ٌردزّط ِعرّس وٍْح فرتج اٌعًّ ، ِنيا 0

وفائؿ ّرّفف هبا وً ِٓ ادلدزض  ىِ ِرنرياخ ذٍعة  ًزىا تؽىً ِثاؼس ؛ ألّٔيا ذؽري ئ  فوح اٌعٌاًِ ادلنثّوح 0 -2

يف  اٌىاٌةأظاٌْة ، ًأظٌٍب ادلدزض يف اٌردزّط ، ًاٌرعٍُّ ، ِٓ لثً ادلسء اال زاوِ فرُإشس عٍَ اٌرعٍُْ ً ىاٌةاًٌ

ِا ّمدَ رو ً ًاظثاذتا ، ًذفٌزاذو ، ًاٌرفٌزاخ دليناٌىفاّاخ اٌ  ٌدّو ، ًدزّض ، ًئعدا  ادلاٌدزاظح ، ًاٌفيُ ً

                 وْفْح اٌرعاًِ ِعيُ .                                         ، ً ىاٌةٌٍ

وسائك اٌردزّط ِٓ اظساءاخ ، ًذمنْاخ ، ً ىاٌةاٌفعاٌْاخ اٌ  ّمٌَ هبا ادلدزّض ًسلرٍف ِٓ اٌ فوح اٌعٍّْاخ 0 -8

ادلخرٍفح ، اٌ  ذىٌْ وفٍْح ترؽًٌّ ِدوالخ ٔظاَ اٌرعٍُْ ئ  سلسظاخ ٔاجتح عنيا ، ِعرعْنح تٌظائً ؼرَ ِٓ أظً 

0 8022 اً  ، )اٌدافعْح ٌٍرعٍُ ذإشس فْيا.ٌففِ جيسُ يف ظْاليا، ًاحلٌافص ًاحتمْك أىداي اٌنظاَ ، فاٌرفاعً 

28-23 ) 

 .  زاظاخ ظاتمح -شأْاً
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 - . (8022)  زاظح اٌنعِّْ

اٌدزاظح ئ  اٌرعسّي عٍَ تعك ادلعٌّلاخ اٌ  حتٌي  ًْ اظرخداَ ِعٍُ اٌٍمنح اٌعَستْح ٌىسائك اٌردزّط ىره ىدفد     

احلدّصح يف ذدزّط ٌِا  اٌٍنح اٌعستْح ٌىالب ِسؼٍح االعدا ّح ، ّمرفس اٌثؽس عٍَ ِدزّظِ اٌٍنح اٌعستْح يف ادلدازض 

ٌرؽمْك ورْاز اٌعْنح تىسّمح عؽٌائْح ، ً( ِدزّظاً مت ا728) اإلعدا ّح يف ِسوص زلافظح ْٔنٌٍ ؼْس تٍغ رلرّع اٌعْنح

شثاذتا . أظيسخ اٌنرائط أْ ادلعٌّلاخ اٌ  ذرفً ترنظُْ ٌدزاظح أعدّ اٌثاؼصاْ اظرثأح، ًحتمّما ِٓ ـدليا ًىدي ا

اظرخداَ وسائك اٌردزّط ادلدزّظع وأد األوصس ذأشرياً يف عصًي ِدزّظِ ِا ج اٌٍنح اٌعستْح يف ادلسؼٍح اإلعدا ّح عٓ 

 أورياًىثْعح وسائك اٌردزّط احلدّصح ، ًاحلدّصح ، ٍّْيا يف األمهْح ادلعٌّلاخ ادلرفٍح تادلدزّض ، شُ ادلعٌّلاخ ادلرفٍح ت

 ادلرعٍّع .ادلعٌّلاخ ادلرفٍح يف ادلناىط ً

 . (8022)  زاظح اٌرِّّْ -

ٌٍنح اٌعستْح يف ادلسؼٍح ادلرٌظىح ٌىفاّاخ اظرخداَ اٌدزاظح ٌٍرعسّي عٍَ ِدٍ اِرالن ِدزّظِ ا ىره ىدفد   

ذمنْاخ اٌرعٍُْ احلدّصح ً اجتاىاذتُ ضلٌىا يف اٌعساق ، ً اعرّدخ اٌدزاظح ادلنيط اٌٌـفِ ؛ ً ٌرؽمْك أىداي اٌدزاظح 

زج ( فمسج ، ٌِشّعح عٍَ مخعح رلاالخ )اٌرخىْه ، ذنفْر اٌدزض ، ا ا32ظسٍ تناء ا اذع 0 اظرثأح ذىٌٔد ِٓ )

ك اٌثاؼس ِٓ ـدق أ اذِ حتم( فمسج ، 88ًاجتاىاخ ذىٌّْ ِٓ ) اٌصأْح ِمْاضفف ، اٌرمٌُّ ، ذىٌّس اٌراخ( ، ًاٌ

ِدزّظح شلٓ ُّدزّظٌْ يف لعُ اٌٍنح اٌعستْح يف ادلسؼٍح ( ِدزّظاً 222ًثّمد اٌدزاظح عٍَ)واٌدزاظح ًشثاذتّا ، ً

دزّظع اِرٍىٌا وفاّاخ اظرخداَ ذمنْاخ اٌرعٍُْ احلدّصح تدزظح ادلرٌظىح يف اٌعساق ، ًأظيسخ ٔرائط اٌدزاظح أْ ادل

ِرٌظّىح ِٓ ًظيح ٔظسىُ ، وّا أؼازخ اٌنرائط ئ  أْ  زظح اِرالن ِدزّظِ اٌٍنح اٌعستْح يف ادلسؼٍح ادلرٌظىح يف 

 اٌعساق ال ذرأشس ٌىفاّاخ اظرخداَ ذمنْاخ اٌرعٍُْ احلدّصح تاخل ج أً اجلنط .       

 . (8022) شّداْ -

اٌدزاظح ٌٍرعسّي عٍَ ِؽىالخ اظرخداَ اٌرىنٌٍظْا يف اٌرعٍُْ اٌ  ذٌاظو ِدزّظِ اٌٍنح اٌعستْح يف  ىره ىدفد    

ِدزّظح متّ ( ِدزّظاً 22ًِا ُ اٌعسالْح ِٓ ًظيح ٔظسىُ ، ًوثمد اٌدزاظح عٍَ )ادلسؼٍح اإلعدا ّح مبدّنح اٌس

ذستْح  ِدزّظح شلٓ ُّدزظٌْ يف( ِدزّظاً 280ًرّع اٌدزاظح ِٓ )ذىٌْ رل اورْازىُ تاٌىسّمح اٌعؽٌائْح اٌثعْىح ، ؼْس

 اٌرأود ِٓ ـدليا ً ( فمسج . مت32ٌّرؽمْك أىداي اٌدزاظح متّ ذىٌّس اظرثأح ذىٌٔد ِٓ )األٔثاز لماء اٌسِا ُ ، ً

ٌظْا يف اٌرعٍُْ ظاءخ لد اظفسخ اٌدزاظح ٔرائط عدج ِنيا 0 أْ ٔعثح ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظو ذىثْك اٌرىنٍشثاذتا ، ً



 …المشكالت التي تواجه تطبيق االستتراتيجيات الحديثة في تدريس مناهج 

102 

مبدزّض اٌٍنح اٌعستْح ِرٌظىح ، أْ ادلؽىالخ ادلرعٍّمح ح اٌعستْح ٌٍّسؼٍح االعدا ّح ، ًِسذفعح ِٓ ًظيح ٔظس ِدزّظِ اٌٍن

 ظاء رلاي ادلؽىالخ ادلرعٍمح تادلرعٍُّ يف ادلسذثح األوريج ، تدزظح ِرٌظىح .         ً

  الالخ ِٓ اٌدزاظاخ اٌعاتمح 0 ِإؼساخ ً -شأْاً

 االفا ج ِنيا مبٌلٌ، اٌثؽس اظاخ اٌعاتمح ذاخ اٌفٍح تثؽصيا ًاٌدز.اوٍعد اٌثاؼصح عٍَ ادلفا ز 2ً

 . احلايل ثؽسّرٌافك ِع أىداي اٌ ىراحتدّدىا ، ًحبصد يف ادلؽىالخ ً .أْ اٌدزاظاخ8

. ًظدخ اٌثاؼصح أْ ىنان أععاِاً وثرياً تع وىٌاخ ئعدا  األ اج )االظرثأح( يف اٌثؽس احلايل ًاأل ًاخ األوسٍ 3

 يف اٌدزاظاخ اٌعاتمح . 

 .اظرفا خ اٌثاؼصح ِٓ اٌرعسّي عٍَ اٌٌظائً االؼفائْح ادلناظثح ٌرؽًٍْ اٌثْأاخ .2

 ٌدزاظاخ اٌعاتمح يف ذفعري ٔرائط اٌثؽس احلايل ..اظرفا خ اٌثاؼصح ِٓ ادلإؼساخ ادلرعٍّمح تنرائط ا2

 ِنيعْح اٌثؽس ًئِظساءاذو 0 -

ً     ًـفاً ٌإلظاساءاخ اٌا  اذثعرايا اٌث    دذمّن رلرّاع اٌثؽاس ،    دذماّن اؼصاح ٌناسق حتمْاك ىادي اٌثؽاس ، 

ئعدا  األ اج ادلرّصٍّح تاالظرثأح ، ًوْفْح اٌرؽمّك ِٓ ـدليا ًشثاذتا ، ًوسّمح ذىثْميا ، ًًعْنرو ، ًوْفْح اورْازىا ، 

 ًاٌٌظائً االؼفائْح ادلعرخدِح يف حتًٍْ اٌنرائط ًذفعريىا ، ًظرعسق اٌثاؼصح االظساءاخ عٍَ اٌنؽٌ اٌرايل 0     

 ِنيط اٌثؽس 0 -اًالً

أىدافو ، ئذ ئْ اٌثؽٌز اٌٌـفْح ؛ ألّٔو ّنععُ ِع وثْعح اٌثؽس ً اظرخدِد اٌثاؼصح ِنيط اٌثؽس اٌٌـفِ   

  ًادلالؼظاخ عنيا.مجع ادلعٌٍِاخ ًاحلمائك ً، أً أؼداز، أً أؼْاء ِعْنح ،ذتدي ئ  ًـف ظٌاىس

 (072 8002)عثاض ًاوسًْ،                         

 . رلرّع اٌثؽس ًعْنرو -اًشأْ

 . . رلرّع اٌثؽس2

ٍْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح اٌثؽس ِٓ أعماء ىْوح اٌردزّط يف اورفاؾ )اٌٍنح اٌعستْح( يف وّرىٌْ رلرّع 

 ذٌشّعْيُ تع اٌىٍْرع 0( ٌّلػ اعدا ىُ 2ًظدًي) َ ، 8022-8022 حاٌدزاظْعنح ن ٌٍآ اب يف ظاِعح وسوًٌ
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 ( اعدا  رلرّع اٌثؽس ًذٌشّع افسا ه2ظدًي )

 اٌىٍِاٌعد   أاز ذوٌز اٌىٍْح

 82 3 88 اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح

 22 3 28 آ اب

 20 2 32 اجملٌّ،

 . عّْنح اٌثؽس 80

وٌْ ِرّصٍح تعناـس اجملرّع أفمً دتصًْ ، ئذ ديىٓ ٌّعح ظصئْح ِٓ رلرّع اٌثؽس ، ًذعدّ عّْنح اٌثؽس ىِ رل

 ِعامل اجملرّع .عًّ اظردالالخ ؼٌي اٌعّْنح عٍَ اجملرّع تأوٍّو ، ً ذعُّْ ٔرائط ذٍه

  (0822 8002ًاوسًْ،  ,)عثاض              

ٍْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ ( ذدزّعِ ِٓ أعماء ىْوح اٌردزّط يف لعُ اٌٍمنح اٌعستْح يف و30ذىٌّٔد عّْنح اٌثؽس ِٓ )    

( 8آ اب اجلدًي ) ( ذدزّعِ ِٓ وٍْح22( ذدزّعِ ِٓ وٍْح اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ اإلٔعأْح ، ً)22آ اب ، ِنيُ )االٔعأْح ً

 ّثع ذٌه.

( اعدا  افسا  اٌعْنح8ظدًي )   

 اٌعد  اٌىٍِ حاٌىٍْ

 22 اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح

 22 آ اب

 30 اجملٌّ،

 أ اج اٌثؽس 0 -شاٌصاً

o  االظرثأح 0 اعدا ِفا ز  

( ذدزّعِ ِٓ رلرّع اٌثؽس ، 80االظرثأح عٍَ عّْنح اظرىالعْح ِىٌْ ِٓ ) اعدا اعرّدخ اٌثاؼصح يف 

 .فمسج (30) فمساخ ادلمْاض ًذىٌّْ تفٌزذو األًٌْح ِٓ اعدخ اٌثاؼصح، ٌرا عٓ ادلفا ز ًاٌدزاظاخ ذاخ اٌفٍح فمالً 
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o  0 حتدّد تدائً االظرثأح 

تدائً مخعح اٌردزض يف ئعدا  فمساخ ادلمْاض ، ئذ ًلعد  اخلّاظِ( Likertاعرّدخ اٌثاؼصح أظٌٍب ٌْىسخ )    

( ، ًأعىْد لٍٍْح ظداُ،  ِرٌظىح ، لٍٍْح،  وثريجظداً ،  وثريج0 ) اًاظو ادلؽىالخ تدزظح ىٌِإلظاتح أِاَ وً فمسج ً

 عٍَ اٌرٌايل .(2،2،8،3،2)اٌدزظاخ

o 0 ذعٍّْاخ االظرثأح 

 ـدق االظرثأح 0  وْفْح االظاتح.ذمّّند اذلدي ِٓ االورثاز ، ًتح ًلعد اٌثاؼصح ًزلح وازظْح ٌىْفْح االظا    

ّرفك ادلخرفٌْ يف اٌمْاض اٌنفعِ عٍَ أّْ اٌفدق ِٓ أىُ اخلفائؿ اٌعاّىٌِرتّح ، ًىٌ أْ ّمْط ِا ًلع ِٓ      

 (28308022,أظً لْاظو . )اخلىْة

رلٌّعح  ا ذٌه تعسليا ذلا ، ًَ اظرخساض اٌفدق اٌظاىسُ ٌنسق حتمْك ـدق األ اج اعرّدخ اٌثاؼصح عٍ 

 ِمرتؼاذتُ يف احلىُ عٍَ، ِٓ أظً ئتداء رزائيُ 2ًوسائك ذدزّط اٌٍنح اٌعستْح يف اٌعٌٍَ اٌرتتٌّح ًاٌنفعْح ً احملىّعِٓ 

ِع احملىّع ،  ِالؼظاخٌفمساخ مبا ّرناظة ِع الرتاؼاخ ًدتّد عٍّْح ذعدًّ اِدٍ ـالؼْح فمساخ االظرثأح ، ً

 . ِٓ لثٍيُ ذفاق عٍْيااالؼري شالشح فمساخ ِنيا ؛ ٌعدَ 

o 0 شثاخ األ اج    

اعرّدخ اٌثاؼصح يف لْاض شثاخ أ اج اٌثؽس عٍَ وسّمح ئعا ج ذىثْك االورثاز ، ئذ وُثّك االظرثأح عٍَ عّْنح ِىٌّٔح    

اٌرىثْك اٌصأِ أظثٌعاْ ، اٌرىثْك األًي ً ُ متّ ئعا ج ذىثْك االظرثأح ، ًوأد ادلدّج تع( ِٓ أفسا  اٌثؽس ، ش20ِٓ )

( ، 0,23لد واْ ِعاًِ اٌصثاخ ٌفمساخ االظرثأح )زذثان تريظٌْ وٌظٍْح ئؼفائْح ، ًشُ متّ اظرخداَ اٌثاؼصح ِعاًِ ا

 ىٌ ِعاًِ ازذثان ظْد .ً

                                                           
2 امساء اٌعا ج اخل اء اٌرّٓ اظرعأد هبُ اٌثاؼصح يف ئدتاَ اٌثؽس 

   ازؼا  ٔفعِ ًذٌظْو ذستٌُ/ٌٍعٌٍَ االٔعأْحظاِعح وسوٌن وٍْح اٌرتتْح / أ. .ىا ُ ـاحل زِماْ

   ازؼا  ٔفعِ ًذٌظْو ذستٌُ/ظاِعح وسوٌن وٍْح اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح / .عالء اٌدّٓ واظُ عثد اهلل.أ

   وسائك ذدزّط اٌٍنح اٌعستْح/ظاِعح  ّا /وٍْح اٌرتتْح االظاظْح/ أ. . ِصنَ عٌٍاْ اجلؽعِّ

   وسائك ذدزّط اٌٍنح اٌعستْح/وسوٌن/ وٍْح اٌرتتْح االظاظْحظاِعح / ُِنفٌز ظاظأ.َ. . 

   وسائك ذدزّط اٌٍنح اٌعستْح/ظاِعح ذىسّد/ وٍْح اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح/ أ.َ. . فالغ ـاحل ؼعع

   وسائك اٌردزّط/ظاِعح  ّا /وٍْح اٌعٌٍَ االظالِْح / َ. . وو ّاض ومري.أ
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o 0 ذىثْك أ اج اٌثؽس 

أفسا  عّْنح اٌثؽس األظاظْح، ٌٍُّدّج ِٓ  ا شثاذتا متّ ذٌشّع االظرثأح اٌنيائْح تعد اٌرأوّد ِٓ ـدق األ اج ً    

20/22/8022 -82/22/8022 . 

اٌٌظائً االؼفائْح -زاتعاً   

 احلمْثح اإلؼفائْح ٌٍعٌٍَ االظرّاعْح ت ٔاِطاظرعأد اٌثاؼصح يف أظرخسض ٔرائط اٌثؽس     

(Statistical Package for Social Sciences (Spss)ً ، )      ًاٌا  اظارخدِد ِآ والٌاو اٌٌظاائ

 آذْح 0

 .( الورثاز ـالؼْح اٌفمساخ ِٓ اظرعاتاخ احملىّع Chi – squareِستع واُ ) -2

 ِعاًِ ازذثان تريظٌْ حلعاب اٌصثاخ . -8

ذٌاظاو عْناح   ِعا ٌح اٌٌظه ادلاسظػ ٌرتذْاة اٌفماساخ حبعاة اظاتااخ عْناح اٌثؽاس ٌرؽدّاد اىاُ ادلؽاىالخ اٌا              -3

 اٌثؽس.

2- (t-test)  ِٓ اٌعإاي اٌصأِ ٌعْنرع ِعرمٍرع ٌٍرؽمك 

 .عسق اٌنرائط ًذفعريىا  -

ذىثْاك االظارتاذْعْاخ احلدّصاح يف ذادزّط ِنااىط لعاُ اٌٍناح اٌعستْاح ِآ ًظياح ٔظاس             ذٌاظاو ِا ادلؽىالخ اٌا   / "2ض

 ؟  "يف وٍْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح ًآ اب اٌردزّعْع

)اٌٌظه ادلسظػ( ٌىً فمسج يف االظرثأح، ًِٓ شُ ذسذْثيا  اٌثاؼصح  زظح احلدج اظرخساضٌالظاتح عٓ اٌعإاي االًي        

ِؽىٍح، ًترٌه فمد تٍند  اوصس ِٓ( فّا 3ذناشٌْاً ِٓ االوصس ؼدج ا  الٍيا، عدخْ اٌفمسج اٌ  حتفً عٍَ  زظح ؼدج)

( يف ؼع تٍند الً  زظح 4.5ِؽىٍح، ًترٌه فمد تٍند اعٍَ  زظح ؼدج) اوصس ِٓ( فّا 3اعٍَ  زظح ؼدج)

 . (3) (، ًوّا ِثع يف اجلدًي2.3)
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  (3ظدًي)

 زظح احلدج ًاٌٌشْ ادلوٌُ ٌفمساخ اظرثأح ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظو ذدزّعِْ لعُ اٌٍنح اٌعستْح يف وٍْح اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ 

 االٔعأْح

 اجلٌأة ًاٌفمساخ
ذعٍعً اٌفمسج 

 يف االظرثأح

اٌٌظه 

 ادلسظػ

اٌٌشْ 

 ادلوٌُ

 ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظو ذدزّعِْ لعُ اٌٍنح اٌعستْح يف وٍْح اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح خ
 90 4.5 1 وصسج اعدا  اٌىٍثح  اوً اٌماعح اٌدزاظْح   .2
لٍح ًظٌ  احلٌافص ادلعنٌّح أً ادلا ّح اٌ  ذدفع اٌردزّعْع الظرخداَ   .8

 االظرتاذْعْاخ احلدّصح 
14 4.44 88.8 

 87 4.35 12 لناعح تعك اٌردزّعْع تاْ االظرتاذْعْاخ احلدّصح ال جتدُ ٔفعا   .3
الظرتاذْعْاخ احلدّصح يف لٍح ذٌفري االظيصج احلدّصح اٌ  ذرْػ اظرخداَ ا  .2

 اٌىٍْح 
20 4.3 86 

 84 4.2 25 ؼعُ اٌماعح اٌدزاظْح غري ِناظة ِع اعدا  اٌىٍثح   .2
 80 4 9 لعف و ج االظاذرج تاٌرعاًِ ِع ذىنٌٍظْا اٌرعٍُْ احلدّصح   .2
 79 3.95 4 اعرْا  اٌىٍثح عٍَ اظرخداَ اٌردزّعْع ٌىسائك اٌردزّط اٌرمٍْدّح   .7
 78 3.9 21 اٌماعاخ اٌدزاظْح يف اٌىٍْح  ـنس ؼعُفمس اٌثنَ اٌرؽرْح ً   .2
 76 3.8 16 لفس اٌٌلد ادلخفؿ ٌٍّؽالسج   .2
 76 3.8 3 لعف اٌدافع ادلعسيف ٌدٍ اٌعدّد ِٓ اٌىٍثح   .20
لٍح اٌدًزاخ اٌردزّثْح اخلاـح تاٌردزّعْع عٓ وْفْح اظرخداَ   .22

 االظرتاذْعْاخ احلدّصح تاٌردزّط
8 3.75 75 

 74 3.7 15 اٌنفاب اظثٌعْاً اوصس ِٓاش ّا  عد  زلالساخ اٌردزّعْع   .28
 72 3.6 18 مدديح عٍَ ِا ىِ عٍْو  ًْ ذىٌّس تماء ادلفس اخ اٌدزاظْح اٌ  .23
 70 3.5 23 اظرخداَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح  ازذفا، ذىٍفح اٌٌظائً ادلعْنح يف  .22
 68 3.4 7 خل ج ٌدٍ اٌىصري ِٓ اٌردزّعْع لعف ا  .22



 م وسناء دمحم فرج 

127 

 اجلٌأة ًاٌفمساخ
ذعٍعً اٌفمسج 

 يف االظرثأح

اٌٌظه 

 ادلسظػ

اٌٌشْ 

 ادلوٌُ
 66 3.3 13 اعرْا  اٌردزّعْع اظرخداَ اٌىسق اٌردزّعْح اٌرمٍْدّح  ًاٌرّعه هبا   .22
ذفُّْ ظٌٍض اٌىٍثح تؽىً غري ٔظاِِ شلا ّعْك ذىثْك االظرتاذْعْاخ   .27

 احلدّصح 
26 3.22 64.4 

 63 3.15 24 ٔمؿ جتيْص اٌماعاخ تاٌعثٌزج اٌروْح أً اٌداذا ؼٌ   .22
 62 3.1 2 ْاخ احلدّصح يف ادلساؼً اٌعاتمحاالظرتاذْعلٍح ذدزّة اٌىٍثح عٍَ   .22
ٌ ذىثْك اٌثؽس اٌعٍِّ يف اٌرٌظْو ضلح اىرّاَ ًشازج اٌرعٍُْ اٌعايل ًلٍ  .80

  االظرتاذْعْاخ احلدّصح
19 3 60 

 60 3 11 حملالساخ ٌٍىٍثح يف اٌٌَْ اٌٌاؼدوصسج عد  ا  .82
لعف اٌدافعْح ٌدٍ اٌردزّعْع يف ذىثْك االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف   .88

 اٌردزّط 
10 2.94 58.8 

 58 2.9 6 لعف لناعح تعك اٌىٍثح تأمهْح ذٌظْف االظرتاذْعْاخ احلدّصح تاٌردزّط  .83
اؼرٌاء اٌماعح اٌدزاظْح عٍَ وٍْه غري ِرعأط ِٓ اٌىٍثح يف اٌمدزاخ   .82

 ًاالِىأْاخ 
27 2.8 56 

االوال، عٍَ ْاخ ادلناظسج يف ذثا ي اخل اخ ًاٌىٍذعاًْ اجلاِعاخ ًلعف   .82

 االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌردزّط 
22 2.7 54 

ظرتاذْعْاخ احلدّصح يف لٍح ذٌفس اٌٌظائً اٌرعٍّْْح ادلعْنح الظرخداَ اال  .82

 اٌردزّط
17 2.5 50 

 46 2.3 5 ذمثٍيُ ٌالظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌردزّط ذٌظْف اٌىٍثح ًلعف   .87

 69.8 3.49  ادلعدي اٌعاَ

ؼفااٍد عٍااَ ادلسذثااح االً  يف   )وصااسج اعاادا  اٌىٍثااح  اوااً اٌماعااح اٌدزاظااْح(0   ِاآ اجلاادًي اعاااله اْ فمااسج  رااثعّ   

(، ًىِ ذعد ِٓ اوصس ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظو اٌردزّعِ 90(، ًًشْ ِوٌُ)4.5االظرثأح تدزظح ؼدج)ًظه ِسظػ() 
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االظرتاذْعْاخ احلدّصح، ًّعٌ  اٌعثة اْ ظاِعح وسوٌن ِٓ اجلاِعاخ ادلعرؽدشح ًتعْدج عٓ تمْح احملافظااخ  يف ذىثْك 

 ٌرٌه ّىٌْ الثاي اٌىٍثح عٍْيا تىصسج ِٓ اٌداوً ًاوساي احملافظح.

د ىاره اٌفماسج   ؼفاٍ  )لٍح ًظٌ  احلٌافص ادلعنٌّح أً ادلا ّح اٌ  ذدفع اٌردزّعاْع الظارخداَ االظارتاذْعْاخ احلدّصاح(0      

(، ذٌه ّعد اْ اٌردزّعِ حيراض 22,2) (، ًًشْ ِو2,22ٌُ) عٍَ ادلسذثح اٌصأْح ِٓ تع فمساخ االظرثأح تٌظه ِسظػ

ًاوسٍ ظٌاء عٓ وسّك ذٌظْو وراب ؼىس ًذمادّس اً ِىافاأج ِا ّاح ؤٌاو ّرعاسق ٌمانٌن اٌعّاً فاال          ِدجا   افع تع 

زوح ٔادًاخ ًازؼاا  اٌىٍثاح ًذاٌظْييُ تاإللاافح ا  ِؽاازورو يف اٌٍعااْ        ّدزض فمه ًامنا ّىٍة ِنو ًزغ عًّ ًِؽا

 ٌرٌه حيراض ا  ِٓ ّصّد ِٓ  افعْرو.

، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍاَ ادلسذثاح اٌصاٌصاح تٌظاه     )لناعح تعك اٌردزّعْع تاْ االظرتاذْعْاخ احلدّصح ال جتدُ ٔفعا(   

دزّعااْع ِرّعاىع تىاسق اٌرادزّط اٌمددياح ًال حياااًٌٌْ     ذعاصً اٌثاؼصاح اْ تعاك اٌر   (، 27(، ًًشْ ِواٌُ) 2,32ِاسظػ) 

 ذنْريىا ًّنظسًْ ا  االظرتاذْعْاخ احلدّصح تاهنا ال ذنري ؼِء ِٓ حتفًْ اٌىٍثح.

، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح )لٍح ذٌفري االظيصج احلدّصح اٌ  ذرْػ اظرخداَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌىٍْح(      

 ذعصً اٌثاؼصح  اٌعثة يف لٍح االِىأْاخ ادلا ّح ٌٍىٍْح.(، 22(، ًًشْ ِوٌُ)2,3ِسظػ)اٌساتعح تٌظه 

 ؼفاٍد ىاره اٌفماسج عٍاَ ادلسذثاح اخلاِعاح تٌظاه ِاسظػ        )ؼعُ اٌماعح اٌدزاظْح غري ِناظاة ِاع اعادا  اٌىٍثح(،      

ًزه جيعاً االظاراذ ِمْاد    اٌثناّح لْاظاا ألعادا  اٌىٍثاح، ىارا تاد     ؼعُ ذعصً ذٌه ا  ـنس (، 22) (، ًًشْ ِو2,8ٌُ)

 احلسوح  اوً اٌماعح اٌدزاظْح.

،ؼفاٍد ىاره اٌفماسج عٍاَ ادلسذثاح اٌعا ظاح تٌظاه        )لعف و ج االظاذرج تاٌرعاًِ ِاع ذىنٌٍظْاا اٌرعٍاُْ احلدّصح(       

ذعاصً ظاثة ذٌاه اْ واصري ِآ اٌردزّعاْع اعّاازىُ واثريج ًال حيااًٌٌْ ذىاٌّس أفعايُ            (، 20(، ًًشْ ِواٌُ) 2) ِسظػ

 ىنٌٍظْا احلدّصح ٌعدَ و ذتُ يف االظيصج ًادلىٌزج.تاٌر

، ؼفٍد ىره اٌفمسج يف االظرثأح عٍاَ ادلسذثاح   )اعرْا  اٌىٍثح عٍَ اظرخداَ اٌردزّعْع ٌىسائك اٌردزّط اٌرمٍْدّح(    

ذعااصً اٌثاؼصااح اٌعااثة عاادَ ذىااٌّس اٌردزّعااِ دليازاذااو ِاآ ؼْااس     (، 72(،ًًشْ ِوااٌُ)3,22اٌعاااتعح تٌظااه ِااسظػ) 

 اظرخداِو ٌٌٍظائً ًاٌرمنْاخ احلدّصح ىرا ِا ظعً اٌىاٌة ّعرا  عٍَ ٔفط اٌنّه ادلرثع.
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، ؼفاٍد ىاره اٌفماسج عٍاَ ادلسذثاح اٌصاِناح تٌظاه        ِعااؼح اٌماعااخ اٌدزاظاْح يف اٌىٍْاح(     )فمس اٌثنَ اٌرؽرْح ًـنس  

ا ذمعاُْ ادلّاساخ ًظعٍايا لاعااخ     ذعصً اٌثاؼصح اٌعثة عدَ ذٌظع يف تناء اٌىٍْاح ًامنا  (، 72(، ًًشْ ِوٌُ)3,2ِسظػ)

  زاظْح .

(، 72(، ًًشْ ِوٌُ)3,2، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌراظعح تٌظه ِسظػ))لفس اٌٌلد ادلخفؿ ٌٍّؽالسج (

 (  لْمااح غااري وافْاح ًّىاٌااة اٌردزّعاِ تمائّااح ؼمااٌز اٌىٍثاح ًىاارا ّأوار ًلااد اّماااً    22ًذعاصً اٌثاؼصااح اٌعاثة اْ)  

لٍو ظاعح ًاٌٌلد اٌمفري ال ّرْػ اظرخداَ االظرتاذْعْاخ الْ اغٍثيا حتراض ا  ًلد ِفرٌغ  ًاحملالسج حتراض ا  ًلد

 اِا عٍِّ اً اٌرىاب ا  ادلىرثح اً ذؽنًْ  اذا ؼٌ.

، ؼفااٍد ىااره اٌفمااسج عٍااَ ادلسذثااح اٌراظااعح اّماااً ذىااساز تٌظااه       )لااعف اٌاادافع ادلعااسيف ٌاادٍ اٌعدّااد ِاآ اٌىٍثااح(    

ذعصً اٌثاؼصح اٌعاثة اْ سلسظااخ اٌىٍثاح ٌٍّعٌٍِااخ ادلعسفْاح لٍْاً ًاٌعاثة يف ذٌاه         (، 72(، ًًشْ ِوٌُ)3,2ِسظػ)

ادلسؼٍح اٌعّسّح ٌٍىٍثح، ًاالورالن ًاحلْاج اجلدّدج يف اجلاِعح، ًاٌنظس ا  اٌىٍثح اٌٍرّٓ ختسظاٌا تادًْ شلازظاح ِنايُ ًال     

 ٌّظد ذعْع، فْىٌٌْٔ تعك اٌىٍثح غري ِندفعع ضلٌ ادلعسفح.

، ؼفاٍد ىاره   اخ اٌردزّثْح اخلاـح تاٌردزّعاْع عآ وْفْاح اظارخداَ االظارتاذْعْاخ احلدّصاح تاٌرادزّط(       )لٍح اٌدًز 

ذعصً اٌثاؼصح اٌعثة اْ اغٍة اٌادًزاخ اً اٌاٌزغ   (،72(، ًًشْ ِوٌُ)3,72اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌعاؼسج تٌظه ِسظػ)

ّفمً اْ ّىٌْ ِع اٌىٍثح يف ىره اٌفرتج  ًْ أمىا، اٌ  ذعًّ ذىٌْ اشناء اٌدًاَ اٌسمسِ ًٌْط يف اٌعىً، ًاْ اٌردزّعِ 

 ٌىصسج اٌعىً ًادلناظثاخ.

تٌظاه  ، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح احلا ّاح عؽاسج   اٌنفاب اظثٌعْاً( اوصس ِٓ)اش ّا  عد  زلالساخ اٌردزّعْع 

دٍ ا  ٔفااب ًٔفاف   ذعصً اٌثاؼصح اٌعثة اْ اٌردزّعِ ال ّأور ٔفاتو فمه تً ّرع(، 72(، ًًشْ ِوٌُ)3,7ِسظػ)

ٓ  اً ٔفاتع حبعح لٍح اٌىاا ز اٌردزّعاِ،     عادَ اؼرعااب ظااعاخ االؼاساي عٍاَ حباٌز اٌىٍثاح ِآ لآّ           فماال عا

 اٌنفاب ًىرا تدًزه ّسىك اٌردزّعِ ًذىٌْ لّٓ ادلؽىالخ.  

اٌصاأِ عؽاسج تٌظاه    ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍاَ ادلسذثاح   )تماء ادلفس اخ اٌدزاظْح اٌمدديح عٍَ ِا ىِ عٍْو  ًْ ذىٌّس(، 

ذعصً اٌثاؼصح اٌعثة يف لٍح ذؽعْع اٌردزّعِ عٍَ اٌرأٌْف ًاٌصاِو مبفاس اخ ِآ لثاً    (، 78(، ًًشْ ِوٌُ)3,2ِسظػ)

 اٌٌشازج ًواـح فّْا ّرعٍك مبفس اخ لعُ تاٌٍنح اٌعستْح.
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ادلسذثاح اٌصاٌاس عؽاسج،     ، ؼفاٍد ىاره اٌفماسج عٍاح    )ازذفا، ذىٍفح اٌٌظائً ادلعْناح يف اظارخداَ االظارتاذْعْاخ احلدّصاح(    

عااصً اٌثاؼصااح اٌعااثة اْ ذٌظياااخ اٌىٍْااح يف ادلؽاارتّاخ ذىااٌْ ٌٍنصسّاااخ     ذ(، 70(، ًًشْ ِوااٌُ)3.2ظااه ؼعاااتِ) تٌ

 ًادلخر اخ اٌفٌذْح ٌأللعاَ اٌعٍّْح، اِا لعُ اٌٍنح اٌعستْح فْنظس اٌْو يف اوس االلعاَ ِٓ ؼْس االؼرْاظاخ.

(، 3,2) اٌساتاع عؽاسج تٌظاه ِاسظػ     ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثاح )لعف اخل ج ٌدٍ اٌىصري ِٓ اٌردزّعْع(       

ذعصً اٌثاؼصح اْ اٌردزّعاْع اجلاد  لٍٍْاٌ اخلا ج ًواـاح تعاثة لٍاح اٌىاا ز اٌردزّعاِ فاغٍثايُ ِآ            (،22ًًشْ ِوٌُ)

ذو ٔامجح ِآ عادَ ذأىٍْاو اٌىاِاً ًؤٌاو ِعارعد يف       احملالسّٓ اخلازظْع ذسٍ اٌثاؼصح لٍح اىرّاَ احملالس ًلعف و 

 اٌردزّط.

، ؼفاٍد ىاره اٌفماسج عٍاَ ادلسذثاح اخلااِط       )اعرْا  اٌردزّعْع اظرخداَ اٌىسق اٌردزّعْح اٌرمٍْدّح  ًاٌرّعه هباا(   

رتتْح ذعصً اٌثاؼصح اٌعثة ا  اْ اغٍة اٌردزّعْع وأٌا لّٓ ِدّسّح اٌ(، 22(، ًًشْ ِوٌُ)3,3عؽسج تٌظه ِسظػ)

 ًّع ًْ االظرتاذْعْاخ احلدّصح ال جتدُ ٔفعاً ًّرعاٌٍِْ ِع وٍثح اٌىٍْح ٔفط هنط االعدا ّح.  

ؼفاٍد ىاره اٌفماسج عٍاَ ادلسذثاح       ،)ذفُّْ ظٌٍض اٌىٍثح تؽىً غري ٔظاِِ شلا ّعْاك ذىثْاك االظارتاذْعْاخ احلدّصاح(    

اٌعااثة اْ ظٍااٌض اٌىٍثااح عٍااَ ؼااىً   ذعااصً اٌثاؼصااح(، 22.2(، ًًشْ ِوااٌُ)3,88) ه ِااسظػاٌعااا ض عؽااسج تٌظاا

رلاِْع ِع اـؽاهبُ شلا ّإ ُ ا  أؽناي تعك اٌىٍثح ًواـح اٌٍرّٓ ال جيْدًْ فيُ اٌٍنح اٌعستْاح ِآ لٌِْااخ سلرٍفاح ،     

 ًاحلسّح يف اورْازىُ ٌٍّماعد اٌدزاظْح ّؽىً ظصء ِٓ ىره ادلؽىالخ.

ٌظاااه ىاااره اٌفماااسج عٍااَ ادلسذثاااح اٌعااااتع عؽاااس ت  ، ؼفاااٍد)ٔمااؿ جتيْاااص اٌماعااااخ تاٌعاااثٌزج اٌروْاااح أً اٌااداذا ؼاااٌ(  

ذعصً اٌثاؼصح اٌعاثة تمٍاح االِىأْااخ ادلا ّاح ٌٍىٍْاح ًامهااي ِصاً ىاره اٌرمنْاح اٌا            (، 23(، ًًشْ ِوٌُ)3,22ِسظػ)

 جتعً احملالسج ِؽٌلح .

ذثاح اٌصاآِ عؽاسج    ؼفاٍد ىاره اٌفماسج عٍاَ ادلس    )لٍح ذدزّة اٌىٍثح عٍَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف ادلساؼاً اٌعااتمح(،   

ذعصً اٌثاؼصح ا  اْ فرتج االعدا ّح ًِا ذعثميا مل ّرعٌ  اٌىٍثاح عٍاَ اظارعّاي    (، 28(، ًًشْ ِوٌُ)3,2تٌظه ِسظػ )

 االظرتاذْعْاخ احلدّصح ِصً اٌرعٍُ اٌرعأًِ اً وسّمح ادلؽسً، ًغريىا. 

، ؼفٍد ىره اٌفمسج ىثْك االظرتاذْعْاخ احلدّصح()لٍح اىرّاَ ًشازج اٌرعٍُْ اٌعايل ً اٌثؽس اٌعٍِّ يف اٌرٌظْو ضلٌ ذ  

ذعاصً اٌثاؼصاح اٌعاثة يف لٍاح ذٌظيااخ ًشازج اٌرعٍاُْ       (، 20(، ًًشْ ِواٌُ) 3تٌظاه ِاسظػ)    عٍَ ادلسذثح اٌراظع عؽسج

 اٌعايل فّْا خيؿ االظرتاذْعْاخ احلدّصح فرتوص عٍَ اٌرفنْفاخ اٌعادلْح ًوْفْح حتمْك ذٍه اٌرفنْفاخ  
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ؼفٍد ىره اٌفمسج يف االظرثأح عٍَ ادلسذثاح اٌراظاع عؽاس اّماا ِىاسز      الساخ ٌٍىٍثح يف اٌٌَْ اٌٌاؼد()وصسج عد  احمل  

اظرتاؼح تع احملالساخ  شلاا ّاإ ُ ا  وصاسج عاد       ِدج(، ًذعصً اٌثاؼصح اٌعثة ا  20(، ًًشْ ِوٌُ)3تٌظه ِسظػ)

 احملالساخ .

 ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظو ذدزّعِْ لعُ اٌٍنح اٌعستْح يف وٍْح آ اب زظح احلدج ًاٌٌشْ ادلوٌُ ٌفمساخ اظرثأح  (2ظدًي)

 اجلٌأة ًاٌفمساخ
ذعٍعً اٌفمسج 

 يف االظرثأح

اٌٌظه 

 ادلسظػ
 اٌٌشْ ادلوٌُ

 اًالً 0 ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظو ذدزّعِْ لعُ اٌٍنح اٌعستْح يف وٍْح آ اب

 88 4.4 15 اٌنفاب اظثٌعْاً اوصس ِٓاش ّا  عد  زلالساخ اٌردزّعْع   .2

 87 4.35 21 اٌماعاخ اٌدزاظْح يف اٌىٍْح  ـنس ؼعُفمس اٌثنَ اٌرؽرْح ً   .8

 86.6 4.33 1 وصسج اعدا  اٌىٍثح  اوً اٌماعح اٌدزاظْح   .3

 86 4.3 25 ؼعُ اٌماعح اٌدزاظْح غري ِناظة ِع اعدا  اٌىٍثح   .2

2.  
 الظرخداَلٍح ًظٌ  احلٌافص ادلعنٌّح أً ادلا ّح اٌ  ذدفع اٌردزّعْع 

 االظرتاذْعْاخ احلدّصح 
14 4.22 84.4 

 84 4.2 16 لفس اٌٌلد ادلخفؿ ٌٍّؽالسج   .2

 82.4 4.12 18 مدديح عٍَ ِا ىِ عٍْو  ًْ ذىٌّس تماء ادلفس اخ اٌدزاظْح اٌ  .7

2.  
 لٍح اٌدًزاخ اٌردزّثْح اخلاـح تاٌردزّعْع عٓ وْفْح اظرخداَ

 االظرتاذْعْاخ احلدّصح تاٌردزّط
8 4.1 82 

 80 4 13 اعرْا  اٌردزّعْع اظرخداَ اٌىسق اٌردزّعْح اٌرمٍْدّح  ًاٌرّعه هبا   .2

 78 3.9 7 لعف اخل ج ٌدٍ اٌىصري ِٓ اٌردزّعْع   .20

 76 3.8 24 ٔمؿ جتيْص اٌماعاخ تاٌعثٌزج اٌروْح أً اٌداذا ؼٌ   .22

 74 3.7 23 ازذفا، ذىٍفح اٌٌظائً ادلعْنح يف اظرخداَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح   .28

 72 3.6 12 لناعح تعك اٌردزّعْع تاْ االظرتاذْعْاخ احلدّصح ال جتدُ ٔفعا   .23

 70 3.5 4 اعرْا  اٌىٍثح عٍَ اظرخداَ اٌردزّعْع ٌىسائك اٌردزّط اٌرمٍْدّح   .22

 70 3.5 27اؼرٌاء اٌماعح اٌدزاظْح عٍَ وٍْه غري ِرعأط ِٓ اٌىٍثح يف اٌمدزاخ   .22
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 اجلٌأة ًاٌفمساخ
ذعٍعً اٌفمسج 

 يف االظرثأح

اٌٌظه 

 ادلسظػ
 اٌٌشْ ادلوٌُ

 ًاالِىأْاخ 

22.  
االوال، عٍَ ْاخ ادلناظسج يف ذثا ي اخل اخ ًاجلاِعاخ ً اٌىٍلعف ذعاًْ 

 االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌردزّط 
22 3.44 68.8 

 68 3.4 3 ع ادلعسيف ٌدٍ اٌعدّد ِٓ اٌىٍثح لعف اٌداف  .27

22.  
الظرتاذْعْاخ احلدّصح يف لٍح ذٌفري االظيصج احلدّصح اٌ  ذرْػ اظرخداَ ا

 اٌىٍْح 
20 3.3 66 

22.  
ٌ ذىثْك اىرّاَ ًشازج اٌرعٍُْ اٌعايل ً اٌثؽس اٌعٍِّ يف اٌرٌظْو ضللٍح 

  االظرتاذْعْاخ احلدّصح 
19 3.28 65.6 

 65 3.25 11 حملالساخ ٌٍىٍثح يف اٌٌَْ اٌٌاؼدوصسج عد  ا  .80

 59 2.95 6 االظرتاذْعْاخ احلدّصح تاٌردزّط لعف لناعح تعك اٌىٍثح تأمهْح ذٌظْف  .82

 58 2.9 5 لعف ذٌظْف اٌىٍثح ً ذمثٍيُ ٌالظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌردزّط   .88

83.  
ظرتاذْعْاخ احلدّصح يف لعف اٌدافعْح ٌدٍ اٌردزّعْع يف ذىثْك اال

 اٌردزّط
10 2.87 57.4 

82.  
ْك ذىثْك االظرتاذْعْاخ ذفُّْ ظٌٍض اٌىٍثح تؽىً غري ٔظاِِ شلا ّع

 احلدّصح 
26 2.8 56 

 44.4 2.22 2 عٍَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف ادلساؼً اٌعاتمحلٍح ذدزّة اٌىٍثح   .82

 43.2 2.16 9 ًِ ِع ذىنٌٍظْا اٌرعٍُْ احلدّصح لعف و ج االظاذرج تاٌرعا  .82

87.  
ظرتاذْعْاخ احلدّصح يف لٍح ذٌفس اٌٌظائً اٌرعٍّْْح ادلعْنح الظرخداَ اال

 اٌردزّط 
17 2.1 42 

 70 3.50  ادلعدي اٌعاَ

ؼفٍد عٍَ ادلسذثح اٌنفاب اظثٌعْاً(،  اوصس ِٓ)اش ّا  عد  زلالساخ اٌردزّعْع  ِٓ اجلدًي اعاله رثعّ    

( ًىِ ذعد ِٓ اوصس ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظو اٌردزّعْع يف 22ًشْ ِوٌُ)(، 2,2ًيف االظرثأح تٌظه ِسظػ )االً  
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لثً ظد ظنٌاخ لٍح اٌىا ز اٌردزّعِ وٍْح آ اب، ّعٌ  اٌعثة ا  اْ وٍْح آ اب ِٓ اٌىٍْاخ ادلعرؽدشح 

 ٔفاتو . اوصس ِٓتعثة عدَ ذٌفس  زظاخ ٌرعْع شلا ا ٍ ا  اعىاء االظراذ 

، ؼفٍد عٍَ ادلسذثح اٌصأْح يف االظرثأح )فمس اٌثنَ اٌرؽرْح ً لْك ِعاؼح اٌماعاخ اٌدزاظْح يف اٌىٍْح(  

لْك تناّح ًوٌهنا ِٓ االتنْح اٌمدديح ً ِط اوصس  عصً اٌثاؼصح اٌعثة ا ذ(، 27(، ًًشْ ِوٌُ)2,32ظه ِسظػ)تٌ

ِٓ وٍْح يف ٔفط اٌثناّح ِع وٍْح اٌرتتْح اٌسّالْح ًعدَ ذٌفس تناّح واـح ِعرمٍح ِٓ ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظو اٌردزّعِ 

 يف ذىثْك االظرتاذْعْاخ.

ًشْ (، 2,33ًح تٌظه ِسظػ)، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌصاٌص)وصسج اعدا  اٌىٍثح  اوً اٌماعح اٌدزاظْح( 

 اٌثناّح لْاظاً ألعدا  اٌىٍثح ًًظٌ  وٍْح اوسٍ يف ٔفط اٌثناّح . ؼعُ ّعٌ  اٌعثة ا  ـنس(، 22,2ِوٌُ)

يف االظرثأح تٌظه  ، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌساتعح)ؼعُ اٌماعح اٌدزاظْح غري ِناظة ِع اعدا  اٌىٍثح(

اٌماعاخ اٌدزاظْح ًوصسج االظرمافح ِٓ  ًاٌثناّح  ـنس ؼعُا    عثةّعٌ  اٌ(،22ًشْ ِوٌُ)(، 2,3ًِسظػ)

اٌدزاظح ادلعائْح ا  اٌفثاؼْح تعثة تعد اٌىٍثح ِٓ وازض ِسوص احملافظح ًاْ اعدا  اٌىٍثح وصري تاٌنعثح حلعُ 

 اٌماعح فرىٌْ لّٓ ادلؽىالخ اّماً.

، ؼفٍد ىره اٌردزّعْع الظرخداَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح (لٍح ًظٌ  احلٌافص ادلعنٌّح أً ادلا ّح اٌ  ذدفع )  

اٌعثة ا  اْ  حذعصً اٌثاؼص( ،22,2ًشْ ِوٌُ)(، 2,88ًاٌفمسج عٍَ ادلسذثح اخلاِعح يف االظرثأح، تٌظه ِسظػ)

ًاوسٍ ا   افع ِٓ لثً زئْط اٌمعُ اً اٌعّْد الهنُ ّرعسلٌْ ا  لنٌن ٔفعْح  ِدجاٌردزّعْع حيراظٌْ تع 

 ًاذا مل حتٌي ا  لنٌن اجياتْح فرىٌْ لّٓ ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظييُ.

ًشْ (، 2,8ً، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌعا ظح تٌظه ِسظػ))لفس اٌٌلد ادلخفؿ ٌٍّؽالسج(

  لْمح ال ذىٌْ وافْح. 22اٌىٍثح ًًلد اظرتاؼح ً  (، ًاٌعثة ّعٌ  ا  اور ؼمٌز22ِوٌُ)

ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍح ادلسذثح اٌعاتعح تٌظه ،)تماء ادلفس اخ اٌدزاظْح اٌمدديح عٍَ ِا ىِ عٍْو  ًْ ذىٌّس(

ِّ حتد  ٍعصً اٌثاؼصح اٌعثة ا  اْ ًشازج اٌرعٍُْ اٌعايل ًاٌثؽس اٌعذ(، 28,2) ًشْ ِوٌُ(، 2,28ًِسظػ)

 اخ اً ِفدز ّعرّد عٍْو فال ّىٌز اٌردزّعِ فْيا فرثمَ عٍَ ِداز ظنٌاخ.اٌردزّعِ مبفس 
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، ؼفٍد ىره )لٍح اٌدًزاخ اٌردزّثْح اخلاـح تاٌردزّعْع عٓ وْفْح اظرخداَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح تاٌردزّط(

اجلاِعح ذسوص عٍَ (، ًاْ  اٌعثة ّعٌ  ا  اْ 28(، ً ًشْ ِوٌُ)2,2اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌصاِنح تٌظه ِسظػ)

 احلفٌي ًزفع ِعرٌٍ لّٓ اٌرفنْفاخ اجلاِعْح .

تٌظه  ، ؼفٍد عٍَ ادلسذثح اٌراظعح)اعرْا  اٌردزّعْع اظرخداَ اٌىسق اٌردزّعْح اٌرمٍْدّح  ًاٌرّعه هبا(

ٔمٍيُ ذعصً اٌثاؼصح اٌعثة ا  اغٍة اٌردزّعْع وأٌا لّٓ ِالن ِدّسّح اٌرتتْح ًمت (، 20(، ً ًشْ ِوٌُ)2ِسظػ)

 ًتمْد اٌىسق اٌرمٍْدّح ادلعرا ّٓ عٍْيا .  ًاٌثؽس اٌعٍِّ اٌرعٍُْ اٌعايل ًشازج ا 

(، 72ًشْ ِوٌُ)(، 3,2ًؼفٍد عٍَ ادلسذثح اٌعاؼسج تٌظه ِسظػ) )لعف اخل ج ٌدٍ اٌىصري ِٓ اٌردزّعْع(،

ٌردزّعِ ٌىٌهنا ِٓ اٌىٍْاخ ًاْ اٌعثة اعرّا  وٍْح آ اب عٍَ احملالسّٓ اخلازظْع تعثة لٍح ِالن اٌىا ز ا

 ادلعرؽدشح.

ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح احلا ّح عؽسج تٌظه  (،)ٔمؿ جتيْص اٌماعاخ تاٌعثٌزج اٌروْح أً اٌداذا ؼٌ

 دًاٌرتوْص ا  جتيْصىا مبٌا  ذع(، ًاْ اٌعثة ّعٌ  ا  تناّح اٌىٍْح ًعدَ ؼداشريا 72ًًشْ ِوٌُ)( ،3,2ِسظػ)

  ِٓ ادلؽىالخ. دؼٌ يف وً ـف ذعفاخ ًزؼالخ ًلٍح ًظٌ  ِصً اٌداذآِ االًٌٌّاخ ِصً ِىْ

،ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌصأْح عؽسج )ازذفا، ذىٍفح اٌٌظائً ادلعْنح يف اظرخداَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح(   

 (، ًاْ اٌعثة لٍح ذٌفري ِصً ادلفٌزاخ ًِىرثح واـح تاٌمعُ ذعع72(، ً ًشْ ِوٌُ)3,7تٌظه ِسظػ)

 اٌردزّعِ ٌٍرٌظع يف ٌِلٌعاذو ًاوالعو مجْع ادلٌا  ذىٌْ اّما لّٓ ادلؽىالخ. 

ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌصاٌس عؽسج  )لناعح تعك اٌردزّعْع تاْ االظرتاذْعْاخ احلدّصح ال جتدُ ٔفعا(،

تاٌىسق ًاال ًاخ ذعصً اٌثاؼصح ا  اْ تعك اٌردزّعْع ِرّعىع (، 78(، ً ًشْ ِوٌُ)3,2تٌظه ِسظػ )

 ًاٌٌظائً اٌمدديح ًال ّأورًْ تعع االعرثاز اٌرىٌز اٌرىنٌٍظِ ًال ّرألٌٍّا ًال ّعرتفٌا تو .

، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌساتع عؽسج )اعرْا  اٌىٍثح عٍَ اظرخداَ اٌردزّعْع ٌىسائك اٌردزّط اٌرمٍْدّح(

ح ْعثة اْ اغٍة اٌردزّعْع وأٌا لّٓ ِالن ِدّسّح اٌرتتذعصً اٌثاؼصح اٌ(، 70ًشْ ِوٌُ)(، 3,2ًتٌظه ِسظػ)

اٌرعٍُْ اٌعايل ًاعّازىُ ًو ذتُ اٌىٌٍّح اعرا ًا عٍَ منه اٌردزّط اٌرمٍْدُ ًٔمٌٍه ا   ًشازج شُ ٔمٌٍا ا 

 اجلاِعاخ. 
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ٌفمسج عٍَ ، ؼفٍد ىره ا)اؼرٌاء اٌماعح اٌدزاظْح عٍَ وٍْه غري ِرعأط ِٓ اٌىٍثح يف اٌمدزاخ ًاالِىأْاخ(

ذعصً اٌثاؼصح ا  اعدا  اٌىٍثح اٌروٌز  ًاالٔاز (ا 70ًشْ ِوٌُ)(، 3،2ًادلسذثح اٌساتع عؽسج اّماً تٌظه ِسظػ)

مبعدالخ الً ًوٍثح   غري ِرعأط ًعدَ اورالويُ يف ادلساؼً اٌعاتمح، ًاٌمدزاخ ِٓ ؼْس اٌىٍثح ادلعرمافع

 ٌٍفثاؼِ مجْعيُ يف لاعح ًاؼدج .  اٌرعٍُْ ادلٌاشُ ًوٍثح ادلعائِ ادلعرمافع

 االوال، عٍَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌردزّط(،ْاخ ادلناظسج يف ذثا ي اخل اخ ًاٌىٍ)لعف ذعاًْ اجلاِعاخ ً

ذعصً اٌثاؼصح اْ لٍح (، 22,2ًشْ ِوٌُ)(، 3,22ًاخلاِط عؽسج تٌظه ِسظػ) ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح

ًاٌرعسي عٍَ ِعرعداخ اٌىٍْاخ اٌرعٍُْ اٌعايل ًشازج خ ًاٌعفساخ اٌعٍّْح ِٓ لثً ّازااّعاش االلعاَ ذثا ي اٌص

 االوسٍ ًٌْط مبعصي عنيا ًذمع اّما ِٓ لّٓ ادلؽىالخ.

ادلسذثح اٌعا ض عؽسج ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌعاتع عؽسج )لعف اٌدافع ادلعسيف ٌدٍ اٌعدّد ِٓ اٌىٍثح(، 

ذعصً اٌثاؼصح اٌعثة اْ سلسظاخ اٌىٍثح ٌٍّعٌٍِاخ ادلعسفْح لًٍْ ًاٌعثة يف (، 22ًشْ ِوٌُ)(، 3,2ًتٌظه ِسظػ )

ذٌه ادلسؼٍح اٌعّسّح ٌٍىٍثح، ًاالورالن ًاحلْاج اجلدّدج يف اجلاِعح، ًاٌنظس ا  اٌىٍثح اٌٍرّٓ ختسظٌا تدًْ شلازظح ِنيُ 

 ح.ًال ٌّظد ذعْع، فْىٌٌْٔ تعك اٌىٍثح غري ِندفعع ضلٌ ادلعسف

، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح )لٍح ذٌفري االظيصج احلدّصح اٌ  ذرْػ اظرخداَ االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌىٍْح(

ذعصً اٌثاؼصح اٌعثة ا  لٍح االِىأْاخ ادلا ّح ٌٍىٍْح حلداشح (، 22ًشْ ِوٌُ)(، 3.3ًاٌعاتع عؽسج تٌظه ِسظػ)

 ذأظْعيا. 

، ؼفٍد ىره اٌفمسج ً اٌثؽس اٌعٍِّ يف اٌرٌظْو ضلٌ ذىثْك االظرتاذْعْاخ احلدّصح( )لٍح اىرّاَ ًشازج اٌرعٍُْ اٌعايل 

عصً اٌثاؼصح اٌعثة يف لٍح ذٌظياخ ًشازج ذ( 22.2ًشْ ِوٌُ)(، 3,82ًاٌصآِ عؽسج تٌظه ِسظػ ) عٍَ ادلسذثح

 حتمْك ذٍه اٌرفنْفاخ. اٌرعٍُْ اٌعايل فّْا خيؿ االظرتاذْعْاخ احلدّصح فرتوص عٍَ اٌرفنْفاخ اٌعادلْح ًوْفْح 

 ، ؼفٍد ىره اٌفمسج عٍَ ادلسذثح اٌراظع عؽسج تٌظه ِسظػ)وصسج عد  احملالساخ ٌٍىٍثح يف اٌٌَْ اٌٌاؼد(   

اظرتاؼح تع احملالساخ اٌ  ّأورىا اٌىٍثح  شلا ّإ ُ ا  ِدج عصً اٌثاؼصح اٌعثة ا  ذ، (22) ًشْ ِوٌُ(، 3,82ً)

 اٌٌاؼد .وصسج عد  احملالساخ يف اٌٌَْ 

تع ذدزّعِْ لعُ اٌٍنح اٌعستْح يف وٍْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ  (0.05/ "ىً ىنان فسًق ذاخ  الٌح اؼفائْح عند ِعرٌٍ)8ض

 ؟  "اإلٔعأْح ًآ اب يف ادلؽىالخ اٌ  ذٌاظييُ يف ذىثْك االظرتاذْعْاخ احلدّصح
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ىِ أعٍَ ِٓ (، 2,27ًٌعْنرع ِعرمٍرع؛ تٍند اٌمّْح اٌرائْح احملعٌتح ) (t-test)ورثاز عند ذىثْك ِعا ٌح ا      

فسًق  تع ىرا  ّعد  ًظٌ  ( ،82ً( ،ً زظح ؼسّح ),0,0( عند ِعرٌٍ  الٌح )8,02اجلدًٌْح اٌ  وأد مبمداز )

 ٌّلػ ذٌه 0( 2ٌفاحل ذدزّعِ وٍْح آ اب يف ذٍه ادلؽىالخ ،  اجلدًي)ذدزّعِْ اٌىٍْرعِ ، ًًظياخ ٔظس 

 اٌعد  / وٍْحاٌعْنح
ادلرٌظه 

 احلعاتِ

االضلساي 

 ادلعْازُ

 زظح 

 احلسّح

ِعرٌٍ اٌدالٌح  اٌمّْح اٌرائْح

 اجلدًٌْح احملعٌتح 0,02

 6,66 81,40 15 ٌَ اإلٔعأْحٍح ٌٍعاٌرتتْ

  اي اؼفائْا 2,05 4,17 28

 9,73 94,13 15 آ اب

ذُسظاع اٌثاؼصاح    اخ عْنح اٌثؽس عٍَ فمساخ ادلمْااض الظرعاتٌعْنرع ِعرمٍرع  (t-test)ورثاز ٔرائط ا (2ظدًي)    

 اٌعثة يف ذٌه ئ  0

 ظاِعح وسوٌن . وٌْ ؼداشح وٍْح آ اب ِمازٔح تىٍْح اٌرتتْح يف -2

وٌْ اٌردزّعْع يف وٍْح اٌرتتْح لد ذادزّتٌا عٍاَ وسائاك اٌرادزّط يف اعادا ىُ ادلياد ، تْنّاا ّفرماس ذدزّعاٌْ وٍْاح            -8 

 آ اب ٌرٌه .

 .االظرنراظاخ  -

 ظرنرط ِا ّأذِ 0ذفعريىا، ً ثؽسئٌْيا اٌ نرائط اٌ  ذٌـًعسق اٌ، ً ثؽستعد ئوّاي اٌثاؼصح اظساءاخ اٌ  

 وٍْح آ اب .ْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح، ًًظٌ  ِؽىالخ ذعْك ذىثْك االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف وٍ -2

 وٍْح آ اب ذعأِ ِٓ ِؽىالخ ذىثْك االظرتاذْعْاخ احلدّصح تفٌزج أو  ِٓ وٍْح اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح .-8

 اٌرٌـْاخ 0 -

 ذٌـِ اٌثاؼصح مبا ّأذ0ِيف لٌء اٌنرائط اٌ  ذٌـٍد ئٌْيا اٌدزاظح؛ 

 ذمدُّ اٌدعُ ادلا ُ ً ادلعنٌُ ٌٍردزّعْع . -2

 ًزغ اٌعًّ ٌٍردزّعْع ٌرؽعْعيُ عٍَ اظرعّاي االظرتاذْعْاخ احلدّصح.عمد اٌندًاخ ً

 ذٌظْع اٌثناّاخ يف اجلاِعح ٌرعرٌعة األعدا  اٌىثريج ِٓ اٌىٍثح . -8

اجلاِعْع عٍَ ؼاظاخ ذعٍّْْح ً ذستٌّح زلد ج ذناظة ادلمسزاخ اٌ  ّنثنِ ذفعًْ تساِط ذدزّة اٌردزّعع  -3

 ّدزظٌهنا ً حتمّك اذلدي ِنيا .
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 . ادلمرتؼاخ

 احلايل ، ًِا ذٌـٍد ئٌْيا ِٓ ٔرائط ذمرتغ اٌثاؼصح ادلمرتؼاخ آذْح0  اٌثؽسجلٌأة  اظرىّاالً    

وٍْ  اٌرتتْح ٌٍعٌٍَ االٔعأْح ًآ اب يف ذىثْك ذٌاظو ذدزّعِ دلؽىالخ اٌ  ذعٍِّْ ٌٍؽد ِٓ اتناء تسٔاِط  -2

 االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌردزّط يف لٌء ادلعرعداخ اٌعادلْح .

 ِناىطواٌرؽفًْ ًاٌرفىري أشناء ذدزّط  ًفك تعك ادلرنرياخعٍَ أشس ذىثْك االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌردزّط  -8

 اٌٍنح اٌعستْح . 

 ادلفا ز.

 ، ادلعرص ٌٍنؽس ًاٌىثاعح، عّاْ. 2، ناظرتاذْعْاخ اٌردزّط(80020ؼاىس)اتٌ ؼسّخ،  -2

، ادلإدتس اٌدًيل ضلاٌ ئعادا    ِعٍُ ادلعرمثً حتدّاخ اٌرنّْح اٌراذْح ًزىأاخ ادلعسفح اٌعٍّْح(0 8002اؼراذٌ، زلّد) -8

 أفمً دلعٍُ ادلعرمثً، ظٍىنح عّاْ، ِعمه.

رالن ِدزظِ اٌٍنح اٌعستْح يف ادلسؼٍح ادلرٌظىح ٌىفاّاخ اظارخداَ  ِدٍ اِ(0 8022اٌرِّّْ، زائد زِصاْ ؼعع) -3

 زظاٌح ِاظعرري غري ِنؽٌزج، ظاِعح ري اٌثْد، ادلفسق، االز ْ. ذمنْاخ  اٌرعٍُْ احلدّصح ًاجتاىاذتُ ضلٌىا يف اٌعساق،

عٍاٌَ اٌؽاسعْح يف   (0 ِعٌلاخ اظرخداَ اظرتاذْعْاخ اٌردزّط احلدّصاح يف ذادزّط ِماسزاخ اٌ   8002اجليِّْ، امحد) -2

 222.-22( ؾ28، اٌعد )رلٍح ظاِعح االِاَ زلّد تٓ ظعٌ  االظالِْحادلسؼٍح اٌصأٌّح، 

،   از اٌىرااة 2،  ناالزؼااا  اٌنفعااِ يف ادلدزظااح أظعااو ًٔظسّاذااو ًذىثْماذااو (0 8022اخلىْااة ـاااحل امحااد) -2

 اجلاِعِ،  االِازاخ.

ًِدزظاخ اٌٍنح اٌعستْح ضلٌ اظرخداَ ا ًاخ اٌرٌاـاً   اجتاىاخ ِدزظِ(0 8022اخلفاظِ، ظسِد زلّد  اً ) -2

 ، زظاٌح ِاظعرري غري ِنؽٌزج، ظاِعح ري اٌثْد، ادلفسق، االز ْ.االظرّاعِ يف ذعٍُْ اٌٍنح اٌعستْح

 ،  از ّافا اٌعٍّْح، عّاْ، االز ْ.2، ناـٌي اٌردزّط اٌنظسُ ًاٌعٍِّ(0 8022 اً ، امحد عْعَ) -7

 ،  از اٌؽسًق ٌٍنؽس ًاٌرٌشّع، عّاْ.اٌنظسّح اٌثنائْح ًاظرتاذْعْاخ ذدزّط اٌعٌٍَ(80070شّرٌْ، عاّػ زلٌّ ) - 2

ِؽىالخ اظرخداَ اٌرىنٌٍظْا يف اٌرعٍُْ اٌا  ذٌاظاو ِدزظاِ اٌٍناح اٌعستْاح يف      (0 8022اٌصّداْ، ٔفسخ ظْا  ) -2

ِنؽٌزج، ظاِعح ري اٌثْد، ادلفاسق،   ، زظاٌح ِاظعرري غريادلسؼٍح االعدا ّح مبدّنح اٌسِا ُ اٌعسالْح ِٓ ًظيح ٔظسىُ

 االز ْ.
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اظارتاذْعْاخ اٌارعٍُ   (0  8002اٌفساّسج، تاظُ، ًاٌفٍْػ، واٌد عثد اٌعصّاص، ًحيْاَ اٌفاّا ُ، ًفاساض اٌعاٍْ )      -20

 ،  از عامل اٌىرة احلدّس، االز ْ.2، نًاٌرعٍُْ اٌنظسّح ًاٌرىثْك

 ِفس. -، اٌداز اٌعادلْح ٌٍنؽس ًاٌرٌشّع، اجلْصجادلعرمثًاعدا  ِعٍُ (0 8002)اٌسؤًي عثد وازق عاِس، -22

،  از ِدوً ا  ِنااىط اٌثؽاس اٌرتتاٌُ يف اٌرتتْاح ًعٍاُ اٌانفط      (0 8002عثاض، زلّد وًٍْ زلّد، تىس ٌٔفً) -28

 ادلعريج ٌىثاعح ًاٌنؽس، عّاْ االز ْ.

ِدوً ا  ِناىط (80020تٌ عٌا )عثاض، زلّد وًٍْ، ًزلّد تىس ٌٔفً، زلّد ِفىفَ اٌعثعِ، فسّاي زلّد ا -23

 ، از ادلعريج ٌٍنؽس ًاٌرٌشّع ًاٌىثاعح عّاْ، االز ْ.2، ناٌثؽس يف اٌرتتْح ًعٍُ اٌنفط

 ، ظٍح ٌٍىثاعح، تندا .2،نادلناىط ًوسائك ذدزّعيا (80020اٌعصاًُ، زؼُْ ٌّٔط) -22

 ،  از ـفاء، عّاْ .2ن، االظرتاذْعْاخ احلدّصح يف اٌردزّط اٌفعاي(0 8002عىْح، زلعٓ عٍِ) -22

اظرتاذْعْاخ  (80280عفأح، عصً امساعًْ، ًاٌعس، واٌد مخْط ًِنري امساعًْ امحد، ًٔائٍح صلْة اخلصٔداز) -22

 ، از اٌصمافح ٌٍنؽس ًاٌرٌشّع، عّاْ االز ْ.2، نذدزّط اٌسّالْاخ يف ِساؼً اٌرعٍُْ اٌعاَ

(0 ِعٌلاخ اظارخداَ اٌىسائاك احلدّصاح ٌرادزّط ِاٌا  اٌٍناح اٌعستْاح يف ادلسؼٍاح االعدا ّاح،          8022اٌنعِّْ، ظٌٍاْ) -27

 .822-38،222، اٌعد  رلٍح اٌثؽٌز اٌرتتٌّح ًاٌنفعْح

 


