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 ًَدص ايبطذ:
اخر اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ يف ت١ُٝٓ بعض املفاِٖٝ ايع١ًُٝ يدد٣ تًُٝدتاح    إسثٗدف ايبطذ ايثعرف ع٢ً     

اهلددف ٚعد  ايباضددإ خدرر ارعدٝاح ،دفر١ٜ        ٚ يثطكٝدل ٖدتا   ايصف ايسادس االساس يف َاد٠ ايعًدّٛ يًسُٝد    
يف َد سدد١ ديرا االساسدد١ٝ يف  2018 –2017إقثصددر ايبطددذ عًدد٢ تًُٝددتاح ايصددف ايسددادس ااساسددٞ يًعدداّ ايد اسددٞ 

ضبااظ١ ا بٌٝ اييت ُأخثريح بصٛ ٠ قصدد١ٜ  ٚإعثُدد ايباضددإ ايثصدُِٝ ايثسدرٜا مٚ انيُدٛعثر ايثسرٜبٝد١        
( تًُٝدت٠ َٛععداح   61ًدٞ ٚ ايبعددٟ ملدثاري املفداِٖٝ ايعًُٝد١   تهْٛدج ايعٝٓد١ َدٔ          ٚايضابط١ ٚ باالخثبا ٜٔ ايكب

ّٔ َاد٠ ايعًّٛ يًسُٝ  ع٢ً ٚادل  30عشٛا٥ًٝا ع٢ً صبُٛعثر   صبُٛع١ دبرٜب١ٝ بًغ عدد أارادٖا   ( تًُٝت٠ د س
ّٔ َدداد٠ ما31إسددرتاتٝس١ٝ ايبٝددج ايدددا٥رٟ   ٚ صبُٛعدد١ عددابط١ بًددغ عدددد أارادٖددا   تٗددا عًدد٢ ٚاددل ( تًُٝددت٠ د سدد

ايطرٜكددد١ االعثٝادٜددد١  ٚ أزدددرٟ ايثهددداا  بدددر تًُٝدددتاح انيُدددٛعثر يف َدددثارياح  ايعُرايدددرَ    ٚ ضا،دددٌ     
( اكدر٠   35ايتنا٤ ٚاملفاِٖٝ ايع١ًُٝ  ٚ أعد ايباضدإ اخثبا ًا يكٝاس املفاِٖٝ ايع١ًُٝ تهٕٛ بصٝاث٘ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ  

اضر عٔ اعاي١ٝ ايبددا٥ٌ اشبائ٦د١ نُدا خدِ  إػبداد َعاَدٌ        اسثدرزج َعاٌَ ايصعٛب١  ٚايك٠ٛ ايثُٝر١ٜ يفكراح
( خطد١ عًد٢ ضسدس اسدرتاتٝس١ٝ     20( خط١ تد ٜس١ٝ   بٛاق   40ايصدم ٚ ايدباح يرخثبا .  ٚأعد ايباضدإ  

  ٚإْثٗدددج يف 28/1/8201ايبٝدددج ايددددا٥رٟ  ٚ َدًدددٗا بايطرٜكددد١ ادعثٝادٜددد١.  بددددأح دبربددد١ ايبطدددذ بثددد  ٜذ     
َد سد١ املداد٠ تًُٝدتاح انيُدٛعثر بٓفسدٗا.  ٚ بعدد ادْثٗدا٤ َدٔ ايثسربد١  ٚتطبٝدل             ٚقد د ّسج 11/3/8201

( يعٝٓددٝم َرتابطددثر  t-test( يعٝٓددٝم َسددثكًثر ٚ  t-testاادا٠  ٚاسددثدراص ايبٝاْاح باسددثدداّ االخثبددا   
 أظٗرح ايٓثا٥ش َا ٜ تٞ : 
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ايكبًٞ ٚ ايبعدٟ يف إخثبدا    ايثطبٝكر بر َثٛسطٞ د زاح (0005مٚ دالي١ اضصا١ٝ٥ عٓد َسث٣ٛ   مرا ٚزٛد .1
ٞ ١ االٝد انيُٛعد١ ايثسرٜب  ُٝدتاح يدد٣ تً  املفاِٖٝ ايبٝدج ايددا٥رٟ ٚيصدا     سدرتاتٝس١ٝ  إعًد٢ ٚادل    ٔ املداد٠ د سد  ٥د

 ايثطبٝل ايبعدٟ .

خثبدا   إايكبًٞ ٚ ايبعدٟ يف  ايثطبٝكربر َثٛسطٞ د زاح  (0005مٚ دالي١ اضصا١ٝ٥ عٓد َسث٣ٛ   مرا ٚزٛد .2
ايضدابط١ اال٥دٞ د سدٔ املداد٠ ماتٗدا عًد٢ ٚادل ايطرٜكد١ املثبعد١   االعثٝادٜد١(            انيُٛعد١  ُٝدتاح يدد٣ تً  املفاِٖٝ

 ٚيصا  ايثطبٝل ايبعدٟ .

املفداِٖٝ   ايبعددٟ يف إخثبدا    ايثطبٝدل بر َثٛسطٞ د زاح  (0005مٚ دالي١ اضصا١ٝ٥ عٓد َسث٣ٛ   مرا ٚزٛد  .3
انيُٛعد١   ُٝتاحٚ تً ايبٝج ايدا٥رٟع٢ً ٚال اسرتاتٝس١ٝ  ٔد س ١ٞ٥ االٝانيُٛع١ ايثسرٜب ُٝتاحتً يد٣ ايع١ًُٝ

   ٚيصا  انيُٛع١ ايثسرٜب١ٝ .  عثٝاد١ٜداملاد٠ ماتٗا بايطرٜك١ ا ٔد س ٥ٞايضابط١ اال

 

Abstract 

The Effectiveness of the Round house strategy 

in the development of some Scientific Concepts of the sixth Basic class 

students in science for all 

     The research aims to identify The Effectiveness of the Round house 

strategy in the development of some Scientific Concepts of the sixth Basic 

class students in science for all. To achieve such a goal, the researcher put 

thee null hypotheses. The research involved the sixth basic class students 

during the study year (2017 – 2018) in the (Dlzar) School. 

     The researched adopted the experimental design of case-control study, 

with both pre and post-testing for scientific concepts awareness variable. 

However, the research sample included (61) students randomly distributed on 

tow group: an experimental group of (30) students studied science according 

to the round house strategy, and a control group composed (31) students 

studied science by the conventional method. The researcher took in 

consideration the equivalence of both groups in a variable such as the age, 

intelligence quotient and scientific concepts. 

     The researcher prepared a test three measuring the scientific concepts 

consisted of (35) question items characterized by validity and reliability, in 

order to obtain the item difficulty and discrimination indices and to evaluate 

the effectiveness of the wrong alternative.  

     The researcher adapted (40) study plans: half by round house strategy and 

half by the conventional method.The researcher started on (28 Jan. 2018) and 

ended by (11 Mar. 2018), during which the teacher gave lessons to both study 

groups. 

     By completion of the research, application of research tool, data collection, 

and statistical analysis, the following results were obtainer: 
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1. The Existing of  a difference of statically significance at the level of (0.05)  

between the averages for the mark in the experimental group of pre-test and 

post-test in the scientific concepts, the result benefit for the post –test. 

2. The Existing of  a difference of statically significance at the level of (0.05)  

between the averages for the mark in the control group of pre-test and post-

test in the scientific concepts, the result benefit for the post –test. 

3. The Existing of  a difference of statically significance at the level of (0.05)  

between the averages for the mark in the two groups of post-test in the 

scientific concepts, the result favor for the experimental group. 

 
 
 
 
 

 ايفصٌ ااٍٚ

 : َشه١ً ايبطذ   1-1
إ تعًِ املفاِٖٝ ي٘ ا١ُٖٝ ٚاسع١ ٟ ضٝا٠ ايفدرد  ضٝدذ تسداعدٙ يف ايثعرٜدف ٚ ايثُٝٝدر ٚ ايثفسدري يًضدٛاٖر ٚ             
 (25: 2004  بطرس دٖا. كًٌ َٔ تعكف احملٝط١ ب٘ نُا ٚ تقاملٛا

اضدٌ ٚميدو َدٔ خدرٍ     إٔ ٜدثِ تعًُٗدا بشدهٌ    أال ٜثسرأ َٔ َعرا١ ايطايدس ال بدد    ٚضث٢ تصبح املفاِٖٝ زر٤ً      
 بطٗا ب َد١ً َثٓٛعد١ ٚردرضٗا ب سدايٝس َثعددد٠. ٖٚٓداى ايعدٜدد َدٔ االسدباة ايداعٝد١ إ  ايث نٝدد عًد٢ عدرٚ ٠             

سداس ايعًدِ ٚاملعراد١ ايعًُٝد١ ٚتفٝدد يف اٗدِ       أايعًُٝد١  م تعد املفاِٖٝ إتد ٜس املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚٚظا٥فٗا يف ايعًّٛ. 
سدر  بهددري   أَٔ اسبكدا٥ل ايديت تٓسد٢     ٚبكا٤ً ٚاسثكرا ًا ٚاندر خباتًا ٖٝهٌ ايعًِ ٚتطٛ ٙ  ٚتعد املفاِٖٝ اسٌٗ تتنرًا

يف َٔ املفاِٖٝ ٚتعد ٚس١ًٝ ْازط١ يثطفٝر ع١ًُٝ ايُٓٛ ايتٖ  ٚداعٗدا يمَداّ ٚاسدثدداّ ئرٜكد١ ايدثفهري ايعًُدٞ       
 (40: 2005 خطاٜب١   دٚاح ايثفهري ٚاالسثكصا٤ االساس١ٝ.أَٛاز١ٗ املشهرح ٚضًٗا بٛ،فٗا  املفاِٖٝ( َٔ 

د اند٘ ٚتٓظُٝد٘ يمردٝا٤ املٛزدٛد٠ ضٛيد٘ ٖٚدٞ  دابد١        إتًعس َفاِٖٝ ايفرد دٚ ًا  ٥ٝسدًا يف نٝفٝد٘   نُا 
ٜٚعدد انثسداة املفداِٖٝ خدرٍ ايعًُٝد١      َٔ خربت٘  د اى ٚايثٓظِٝ حبٝذ تصبح زر٤ًقٛاْر ذبدد ايهٝف١ٝ يف اد

ممدا ٜددٚ  ضٛيد٘ يف اسبٝدا٠     عدد٠  ٕ ؼبصٌ ع٢ً َفاِٖٝ ٚ،دٛ  مٖٓٝد١   أايثع١ًُٝٝ اَرًا عرٚ ًٜا اهٌ ئايس ػبس 
( عًد٢ أُٖٝد١ تهدٜٛٔ املفداِٖٝ     Bruner, 1965  ضث٢ تصبح ايع١ًُٝ ايثعًُٝٝد١ ماح َعٓد٢. ٜٚ ندد برْٚدددددر    

تهُٔ يف إٔ أغًس ايثبادالح ايفهر١ٜ تثضُٔ ايثعاٌَ َ  ا٦اح االرٝا٤ أندر َٔ ١ُٖٝ ٕ ٖتٙ ااأٜٚر٣   يد٣ ايفرد
ٕ انثسداة املفداِٖٝ ٖدٛ ايدتٟ     أ( إ  Gange, 1975ايثعاٌَ َ  االرٝا٤ ٚاملٛزٛداح  فردٖا  ٜٚشدري زاْٝٝد٘    

 (249: 2006ػبعٌ ايثعًِ ممهًٓا اثعًِ املفاِٖٝ ؼبر  ايفرد َٔ ايثكٝد  دري َعر.  ًَطِ  
ٚ َددٔ خددرٍ عٜددا اح املٝداْٝدد١ يًباضدددإ يف بعددض املدددا س يف ضبااظدداح ا بٝددٌ ٚ ايسددًُٝا١ْٝ  الضظددٛا إ          

تد ٜس َاد٠ ايعًّٛ ٜٛاز٘ نُا َٔ ايصعٛباح ٚ املشهرح  ٚ اييت َٔ ابرعٖا: ععف ايثفاعٌ بر املثعًِ ٚ املداد٠   
إ اغًدس املدثدرباح يف   د٠  ٚكد ،عب١ ٚ صبرد٠ ٚ َع نُا إ ٖٓاى عددا نبريا َٔ املثعًُر ٜشعرٕ بإ َاد٠ ايعًّٛ
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تفثكر ابسط َكَٛاح ظباح ايثد ٜس اٝٗا بسبس ق١ً اازٗر٠ ٚاملٛاد املدثربٜد١ ٚنددر٠    ًِٝ ايهردسثإقااملدا س 
يًرتنٝر  عًُٕٛال ٜسثطٝعٕٛ اسثدداّ املدثرب َٚٔ خِ ٜضطر امل عًُرإعداد ايطًب١ داخٌ ايصف مما زعٌ َٔ امل

اّ ازباْس ايٓظرٟ يف ايثد ٜس أندر َٔ ازباْس ايعًُٞ نِْٛٗ ًَثرَر خبط١ َٜٛٝد١ ٚسد١ٜٛٓ ازدٌ    ع٢ً اسثدد
يهدٕٛ املعًدِ ٖدٛ املصدد       ٍ َفرداح املاد٠ ايد اس١ٝ ٚبتيو أ،بح ٖٓاى ،عٛباح يف تعًدِٝ املفداِٖٝ ايعًُٝد١.   اأنُ

ٜٛد١ اسبدٜدد١ ٚ َثطًبداح ايعصدر     ض َد  االدباٖداح ايرتب  ق  ٖٚدتا ٜثٓدا  لاير٥ٝس يًُعراد١   ٚ املدثعًِ صبدرد َثًد    
إٔ ايعًّٛ َٔ املٛاد ايد اسد١ٝ ايديت تثطًدس َٗدا اح ٚاسدرتاتٝسٝاح خا،د١ يف تد ٜسدٗا ٚتسدثٛزس إعُداٍ           اسبايٞ 

ايثفهري ٚتٛظٝف ايكد اح ايعك١ًٝ يدد٣ املدثعًُر ٚاسدثدداَِٗ يمْشدط١ ٚااسدايٝس ٚاالسدرتاتٝسٝاح اسبدٜدد١ يف        
اح عاملٝد١ ضدٜدد١ َٚشدا ٜ  َثطدٛ ٠ تكددَٗا بصدٛ ٠ َشدٛق١  ٚقدد اٖثُدج          تد ٜسٗا ْٚثٝس١ يتيو برعح ادباٖ

بعض ٖتٙ املشرٚعاح بااسًٛة ايعًُٞ ٚئرٜكد١ ايعًُدا٤ يف ايٛ،دٍٛ إ  املعراد١  يف ضدر اٖثُدج ااخدر٣ بد براع         
 ايٓٛاضٞ ادْسا١ْٝ ٚازبٗد ايبشرٟ املبتٍٚ يف إظباعاح ايعًّٛ.

إم إٔ اغًس َد سٞ َاد٠ ايعًّٛ ال ٜسثددَٕٛ ايطرا٥ل ايثد ٜس١ٝ اسبدٜد١ َٚٓٗدا إسدرتاتٝس١ٝ ردهٌ ايبٝدج           
 ايدا٥رٟ أَا يك١ً خربتِٗ أٚ يك١ً َعًَٛاتِٗ يف ٖتا ازباْس.

 عٜاد٠ ع٢ً ميو الضظ ايباضدإ ق١ً ايد اساح اييت تٓاٚيج اسدثدداّ تًدو ادسدرتاتٝس١ٝ بٓدا٤ا عًد٢ َدا سدبل            
 منرٙ ميهٔ ،ٝاغ١ َشه١ً ٖتا ايبطذ بايس اٍ اآلتٞ:

ح ايصدف ايسدادس   اٌٖ السثعُاٍ إسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ اخدر يف تُٓٝد١ بعدض املفداِٖٝ ايعًُٝد١ عٓدد تًُٝدت       
 ؟االساس

 : أ١ُٖٝ ايبطذ1-2
م إإ ايثكدّ اهلا٥ٌ يف ايعًِ ٚايثطٛ  املعريف املصاضس ي٘ ػبعٌ َٔ ايصعس ضشٛ أدَا١ املثعًُر باملعًَٛداح0       

ٕ ضشٛ عكٍٛ املثعًُر بكٛايس زاٖر٠ َٔ املعًَٛداح أَدر يف غاٜد١ اشبطدٛ ٠ الٕ ميدو ال ٜسدُح هلدِ ب سدثدداّ         إ
ًِ إ  أُٖٝد١ االسدثفاد٠ َدٔ َراٜدا ايدثعًِ ايهشدفٞ يف       ايدثع  عكٛهلِ بايصٛ ٠ املد٢ً ٚيف ٖتا ايصدد تشدري ْظرٜداح  

تعًِٝ ايعًّٛ  يهٔ َٔ امل سف إٔ َعظِ َعًُٞ ايعًّٛ يف املدا س ميًٕٝٛ إ  ضشٛ عكٍٛ املثعًُر بثًدو ايكٛايدس   
َٔ املعًَٛاح عٔ ئرٜل اسدثدداّ أسدًٛة اديكدا٤  اٗدِ بدتيو ؼبرَدٕٛ املدثعًُر َدٔ املشدا ن١ يف ،دٓ  ايعًُٝد١            

 (.56- 55: ١ٝ1996.  اشبًًٝٞ ٚآخرٕٚ  ايثعًُٝ

تدد خر يف َسددث٣ٛ ذبصددٌٝ املددثعًُر املعددريف  ٚاملٗددا ٟ      إٔ ايثاددٝري ٚايثبدددٌٜ يف ئرا٥ددل ايثعًددِٝ ٚايددثعًِ          
ٚايٛزداْٞ؛ اطرٜك١ ايثًكر ٚاسبفظ ٚايثسُٝ  خرزج َدثعًُر ردطٓج عكدٛهلِ بهدِ َدٔ املعدا ف ال ٜسدثٗإ        

كٞ ٚاالسثٝعاة  اصا ح طبرزاح ٖتٙ ايطرٜك١ تظٗر يف زر٤ َٔ ازباْس املعدريف   بٗا  ٚنإ دٚ ِٖ اٝٗا دٚ  ايثً
 أَا ازبٛاْس املٗا ١ٜ ٚايثطبٝك١ٝ ٚايفهر١ٜ ٚايٛزدا١ْٝ اًِ ٜهٔ هلا ضظ ٚال ْصٝس ٜتنر.

بُٝٓا ايطرا٥ل اييت تسثاٌ ئاقاح َٚٗا اح املثعًُر ب ػبابٝد١ اد ٕ طبرزاتٗدا تدًدج باملبددعر ٚاملفهدرٜٔ            
املٗر٠. ٚاملعًَٛات١ٝ َا ٖٞ إال ئرٜك١ ضدٜد١ َٔ ٖتٙ ايطرا٥دل ايفاعًد١  ت ًٖٓدا يًُٛازٗد١ ٚايثادٝري ٚايثطدٜٛر        ٚ

إْٗا بدٌٜ ًَح َٚثطًس آْدٞ ٜثدٝح يًُدثعًُر إَهاْٝد١ انثسداة املٗدا اح ااساسد١ٝ ايديت تعٝدِٓٗ يف تعاًَدِٗ َد             
 (398: 2005  ايعصر املعًَٛاتٞ ايتٟ ػبثاح اآلٕ َٓاضٞ اسبٝا٠.  املدثا 
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 أٟ يف ايثد ٜس أسايٝس ٚاسرتاتٝسٝاح  ٚ ئرم تٜٓٛ  إ  ٖٓاى ضاز١ ( أ2008:56ٕٚتر٣  نٛزو ٚآخرٕٚ      

ٚ  إ َرض١ً تعًُٝٝد١؛  أٟ ٚيف ،ف د اسٞ  أٟ ٚيف تعًُٝٞ  َٛقف ٔ  ايطدرة  ايثرَٝدت أ ِ  ايدتٜ ِ  ٜدث  ال تعًدُٝٗ
ِ  ٚاضد٠  بطرٜك١ ٜثعًُٕٛ ِ  يف تد خر  َثعددد٠  اخثراداح  ٜٚٛزد بٝدٓٗ  سدرعثِٗ ٚاسدثعدادِٖ عبدٛ     ٚ قدد تٗ

 املٓداٖش  ذبكٝدل أٖدداف   عًد٢  ايثرَٝت ٖ ال٤ ٚتعًِ  ٚملساعد٠ تعًِٝ ئرم َٔ ٜفضًْٛ٘ َا ٚت خر ع٢ً ايثعًِ 

ٔ  املدثًفد١  ايف٦داح  ٚ مسداح  خصدا٥ص   َد   ٜثفدل   دا  تٜٓٛ  ايثد ٜس َٔ هلا  نإ ٚالبد امُلدطط ٚاملكر اح  َد

 .ايثرَٝت
ٚأ،بطج اسباز١ إ  ايثٓٛ  ٚايثُٝر يٝس اكدط يف أسدايٝس ٚاسدرتاتٝسٝاح ٚئدرم ايثدد ٜس ٚيهدٔ البدد ٚإٔ             

ٜشثٌُ مجٝ  عٓا،ر املدٓٗش املدثًفد١ َدٔ أٖدداف تعًُٝٝد١ ٚضبثد٣ٛ عًُدٞ ٚٚسدا٥ٌ ٚأسدايٝس يًثكدِٜٛ ٚٚسدا٥ٌ            
ضث٢ ٜهرٕ ٖٓاى َعًُدر َثُٝدرٜٔ   ٚأْشط١ تع١ًُٝٝ  بٌ ٚالبد َٔ ايثٓٛ  يف ئرم ٚٚسا٥ٌ إعداد َعًِ ايعًّٛ؛ 

 يف تد ٜس ايعًّٛ.

( إٔ: سر ايثعًِٝ ايفعاٍ ملاد٠ ايعًّٛ ٜهُٔ يف إقا١َ عرقد١  110:2007-109ٜٚتنر  زْٛسثٕٛ ٚآخرٕٚ      
َثبادي١ بر ايد اس١ ايٓظر١ٜ ٚايد اس١ ايع١ًُٝ أٟ تطٜٛر املعرا١ ٚايفِٗ عدٔ ئرٜدل ايثسدا ة ايعًُٝد١  ٖٚٓداى      

  ايعٌُ ايعًُٞ ٚااْشط١ ايثع١ًُٝٝ يف َاد٠ ايعًّٛ  ٚمجٝعٗا دبعدٌ ايثًُٝدت  يف ضايد١ تفاعدٌ َد       ايعدٜد َٔ أْٛا
 اااها  ٚاملصاد  ٚايظٛاٖر ايع١ًُٝ.  

ُٖٝثٗدا عًد٢ خدَد١    أزا٤ح ايدٛ ٠ ايثهٓٛيٛز١ٝ املثسا ع١ اييت ْعٝشٗا ايّٝٛ  بٛسا٥ٌ ٚاسدايٝس   تكثصدر   ٚ     
ِ٘ ْسإ  ٚمما سات٘ ايٛظٝف١ٝ  بٌاد ِ٘ هلا دٚ  ااعٌ يف عٜاد٠ َعًَٛات   ٚ اد  َسدث٣ٛ قد اتد٘  ٚنفاٜاتد٘        َٚعا اد

 (13 :2008 اسب١ًٝ   .تطٛ اح ايعًِ ٚايثهٓٛيٛزٝا اخرَٚٗا ات٘  َٚساٜرت٘ 

ِ     ايرتبٝد١  يف ١ايبٓا٥ٝد ايٓظرٜد١  عرع ٚت      يف بٓدا٤  ايطايدس  ضدٍٛ    ٚتهدٕٛ َثُطدٛ ٠   ايثدد ٜس ايعًُدٞ عًد٢ ايدثعً
 (Ocak,2010: 147) . َٚٛز٘تعًِ تسُح يًُد س أٜضا إٔ ٜصبح َد ة  يبٝج ايدا٥رٟا. ٚإٔ املعرا١

ٚبطرم باة ايبٓا١ٝ٥ ظبد أْٗا ترنر ع٢ً ايثسًِٝ ب ٕ نٌ َا ٜب٢ٓ بٛاسط١ املثعًِ ٜصدبح ما َعٓد٢ يد٘  ممدا          
 ايعددٚإ ٚضبُدد    ٜداع٘ بثهٜٛٔ َٓظٛ  خاص ب٘ عٔ املدثعًِ  ٚميدو َدٔ خدرٍ املٓظَٛداح اشبدرباح ايفردٜد١.        

2011 :128) 

  إم تعُدٌ عًد٢   عًد٢ َعدراثِٗ املسدبك١    زدٜدد٠ بٓدا٤ً   ار،ا يًطرة يبٓا٤ َعراد١  كدّت إ ايٓظر١ٜ ايبٓا١ٝ٥     
ِ  ايديت  املشدهرح َٛازٗد١   عًد٢ تشس  ايطرة  ٖدٛ تشدسٝ     يًرتبٝد١ اهلددف ازبدٜدد    يف ضٝداتِٗ ايَٝٛٝد١.   تعرتعدٗ

يٛ،دٍٛ إ   يف ا َُٗداً  ٚقد يعبدج ايٓظرٜد١ ايبٓا٥ٝد١ دٚ اً   . املعرا١ ثددّٜسٚتطٜٛر املثعًِ ايتٟ ٜعرف نٝف ٚأٜٔ 
ضبطد١  ٚيًثدد ٜس يف ايثعًدِٝ.    ضدٜد١تطٜٛر أسايٝس ٚتسثددّ إ راد  ضٝذيثعًِ ١َُٗ يف ا نُا أْٗا .ٖتا اهلدف

ٞ      اسبدٜد١ ايثد ٜس  اسرتاتٝسٝاحثعًِ ٖٞ ٚاضد٠ َٔ اي  ,Ocak).ٚماح اا٥دد٠ َدٔ ازبداْبر املعدريف ٚاالزثُداع

2010: 146)  
بب١ٝٓ ايعًِ  ا ذبثٜٛ٘ َٔ ضكا٥ل َٚفاِٖٝ ٜعد اهلدف االسداس ملد تراح تطدٜٛر املٓداٖش ايديت       االٖثُاّإٔ      

َٔ ااٖداف ايرتب١ٜٛ اهلا١َ ايديت ْسدع٢ يثطكٝكٗدا َدٔ ْاضٝد١       ٛ،فٗات ند ع٢ً أ١ُٖٝ تعًِ املفاِٖٝ ٚانثسابٗا ب
يف املاعدٞ  ناْج املددا س  ٚضباٚي١ اسثدُا  تهٓٛيٛزٝا ايثعًِٝ يف تبسٝط تعًِ ٖتٙ املفاِٖٝ َٔ ْاض١ٝ أخر٣. إم 

            ٛ َداح  َٝداًْا ازثُاعٝدًا يٓكدٌ املعًَٛداح ٚتدداٚهلا ٚ  ٜهدٔ ٖٓايدو اٖثُداّ ندايف ٚتفهدري اُٝدا إٕ ناْدج ٖدتٙ املعً
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املكدَدد١ ماح َعٓدد٢ يًطددرة أّ ال؟ ٚيف ايٛقددج ايددرأٖ ػبددس إٔ تددثاري ٖددتٙ اسبكٝكدد١ ايظدداٖر٠ يف عصددر ٜثسددِ      
ػبس إٔ ٜهٕٛ ترنٝرْدا َٓصدبًا عًد٢     إمبضدا١َ املعًَٛاح َٚا ٜصاضبٗا َٔ خٛ ٠ تهٓٛيٛز١ٝ يف مجٝ  انياالح. 

ملٓكٍٛ هلِ داخٌ ايكاعاح ايد اس١ٝ.  سدراٜا   انثساة ايطرة َعًَٛاح ٚاقع١ٝ ْٚٛع١ٝ ٚٚظٝف١ٝ ٚال ْٗثِ بايهِ ا
2007 :219- 230) 

ٚعًدد٢ ٖددتا َٚدد  تراٜددد اسبازدد١ إ  تطبٝددل أسددايٝس ضدٜددد١ يف ايعصددر اسبددايٞ  يثصددُِٝ ٚتٓفٝددت املٓدداٖش           
ايثع١ًُٝٝ ٚأسايٝس تطٜٛرٖدا  دا ٜثٓاسدس َد  قدد اح املدثعًُر ٚخصا٥صدِٗ َٚكابًد١ َدا بٝدِٓٗ َدٔ ادرٚم يف             

 ٌ عًُٝدد١ ايثعًددِٝ ٚايددثعًِ أندددر ااعًٝدد١ ٚإػبابٝدد١  ْٚثٝسدد١ يًثطددٛ اح ايعًُٝدد١ يف اسددرتاتٝسٝاح       ايكددد اح دبعدد
 ايبٝج ايدا٥رٟ.ايثد ٜس  اكد ظٗرح أسايٝس ٚاسرتاتٝسٝاح تد ٜس١ٝ عدٜد٠ َٓٗا إسرتاتٝس١ٝ 

ٜس ٚ إسرتاتٝس١ٝ رهٌ ايبٝج ايددا٥رٟ ٖدٞ إسدرتاتٝس١ٝ ضدٜدد١ َكرتضد١ َدٔ ْٚد سدٞ ٚاسدثددَٗا يف تدد               
َكر اح ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف زاَع١ يٜٛرٜاْا اٗٞ إسرتاتٝس١ٝ َكرتض١ َٔ أزٌ تدٌٝ صبٌُ ملٛعٛعاح ٚإزرا٤اح 
ٚأْشددط١ ايعًددّٛ. ٖٚددٞ تعثددرب قايبددًا ٜسددثطٝ  املددثعًِ َددٔ خريدد٘  بددط املعًَٛدداح  ذبدٜددد ايعرقدداح  تكدددِٜ         

خِ ٜفصًٗا إ  أزرا٤ َبثد٥ًا َدٔ ايعداّ إ    ايثٛعٝطاح  ٚٚ،ف املٛعٛعاح ضٝذ ٜرنر املثعًِ ع٢ً ايفهر٠ ايعا١َ 
اشباص. ٚقد زا٤ح ٖتٙ ادسرتاتٝس١ٝ ْثٝس١ د اس١ ْٚد سٞ يٓظر١ٜ أٚعٚبٌ يف زاَع١ نٛ ْٝدٌ ٚندتيو ْثٝسد١    

يف زاَعد١ يٜٛرٜاْدا حبٝدذ  بدط بدر ندٌ ميدو َٚدا ٜعراد٘ عدٔ ااردهاٍ             (V)يثد ٜس٘ خرا٥ط املفاِٖٝ ٚرهٌ 
ٖٓدسدٞ دا٥درٟ خٓدا٥ٞ ايبعدد ٖٚدٛ عبدا ٠ عدٔ قدرص َرندرٟ ٜكسدُ٘ خدط             املٓظ١ُ ٚرهٌ ايبٝج ايدا٥رٟ رهٌ

اخثٝا ٟ ٚذبٝط ب٘ سبع١ قطاعاح خا ز١ٝ حبٝذ ميدٌ رهٌ ايب١ٝٓ املفا١ُٖٝٝ زبر٤ ضبدٚد َٔ املعراد١. ٚقدد   
أعطاٙ ْٚد سٞ ٖتا االسِ تشبًٝٗا ي٘ بايرتانٝس ايدا٥ر١ٜ ماح ااقراص املسثدٜر٠ املسثدد١َ يف ايسدهو اسبدٜدٜد١   

ثبدٌٜ عرباح ايكطا  حبٝذ ميدٌ ايكرص املرنرٟ ايفهر٠ ااساس١ٝ أَا اشبط االخثٝا ٟ اٝكسدِ ٖدتٙ ايفهدر٠ أٚ    ي
ٜضدد  اااهددا  املثكابًدد١ هلددا. ٚتسددثددّ ايكطاعدداح ايسددبع١ احملٝطدد١ يثسر٥دد١ املفدداِٖٝ ايصددعب١ أٚ يرتتٝددس تسًسددٌ  

ٚبادبداٙ   12َبثدد٥ر َدٔ َٛقد  ايسداع١     ااضدار أٚ يثعًِ خطٛاح ضدٌ املشدهرح حبٝدذ ٜعبد٧ ايثرَٝدت ايشدهٌ       
 (.18 -17: 2007عكا ة ايساع١  املر ٚ  

 ٚاسثٓادا إ  َا تكدّ تربع أ١ُٖٝ إزرا٤ ٖتا ايبطذ يف املسٛغاح اآلت١ٝ:

. أ١ُٖٝ اسثدداّ اسرتاتٝسٝاح ضدٜد١ يف ايثد ٜس املفاِٖٝ ايع١ًُٝ يف ايعًّٛ َٚٓٗا اسدرتاتٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥رٟ    1
السرتاتٝسٝاح اسبدٜد١ يف تد ٜس ايعًّٛ اييت0 ٚت نٝدًا يردباٖداح اسبدٜدد١ يف تدد ٜس ايعًدّٛ عًد٢      اييت تعد َٔ ا

 اسثعُاٍ ئرا٥ل ٚاسرتاتٝسٝاح ضدٜد١.  

. ٜعد ايعًّٛ َٔ ايعًّٛ ايثسرٜب١ٝ ٚاييت تربط ازباْس ايٓظرٟ بازباْس ايعًُٞ  ٚيتيو ادإ اسدرتاتٝس١ٝ ايبٝدج    2
 اْبر.ايدا٥رٟ تعٌُ ع٢ً ايربط بر ازب

. تعد ٖتٙ ايد اس١ َٔ ايد اساح ايك١ًًٝ ع٢ً املسث٣ٛ احملًٞ ع٢ً  قد  ائر  ايباضدإ( اسدثددَج يف تدد ٜس   3
 َاد٠ ايعًّٛ يف املدا س االساس١ٝ ٚيتا ميهٔ  اد املهثب١ ايٛئ١ٝٓ  عًَٛاح حبدٝ٘ عٓٗا.

 : ضدٚد ايبطذ . 1-3

 :ٜاتٞقثصر ايبطذ ع٢ً َا ا

 ايصف ايسادس االساس يف َد س١ ديرا  االساس١ٝ يف َرنر ضبااظ١ أ بٌٝ تًُٝتاح :1-3-1
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ايٛضدتر ايرابع١ ٚاشباَس١ َٔ نثاة ايعًّٛ ايعا١َ ازبدر٤ ايدداْٞ املكدر  تعًُٝد٘ يًصدف ايسدادس االسداس          :1-3-2
 . 2015ّيس١ٓ  ايسادس١ايطبع١ 

 (.2018 – 2017ايفصٌ ايد اسٞ ايداْٞ يًعاّ ايد اسٞ   : 1-3-3

 : ٖدف ايبطذ . 1-4
   -ع٢ً اخر اسثعُاٍ: ثٗدف ايبطذ ايثعرفسا

تًُٝدتاح   ايعًّٛ ايعاَد١ يف تُٓٝد١ بعدض املفداِٖٝ ايعًُٝد١  يدد٣      َاد٠ اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ  يف تد ٜس      
َدا س ايثعًِٝ االساس يف نٛ دسثإ ايعرام0 َكا ١ْ َ  ايطرٜكد١ االعثٝادٜد١ اد٢ تدد ٜس املداد٠       ايصف ايسادس

 ماتٗا.
 .  ايبطذ اح: ارع1-5ٝ

 :ٚ يًثطكٝل يف ٖدف ايبطذ مت ئرح ايفرعٝاح ايصر١ٜاالت١ٝ
يكبًدٞ ٚ  االخثبدا ٜٔ ا د زداح   ٞ( بدر َثٛسدط  0005ال ٜٛزد ارم مٚ دالي١ إضصا١ٝ٥ عٓد َسدث٣ٛ داليد١    : 1-5-1

عًد٢ ٚادل إسدرتاتٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥ر٣       سٝد سٔ َاد٠ ايعًّٛ يًسُٝ  ٥ٞثًُٝتاح انيُٛع١ ايثسرٜب١ٝ االايبعدٟ ي
 .يف اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ 

االخثبدا ٜٔ ايكبًدٞ ٚ    د زداح  ٞ( بدر َثٛسدط  0005ال ٜٛزد ارم مٚ دالي١ إضصا١ٝ٥ عٓد َسدث٣ٛ داليد١     :1-5-2
ع٢ً ٚال ايطرٜك١ االعثٝاد١ٜ يف اخثبا  املفداِٖٝ   سٝد سٔ املاد٠ ماتٗا ٥ٞاال ايضابط١١ ثًُٝتاح انيُٛعي ايبعدٟ

 ايع١ًُٝ.  
( بددر َثٛسددط د زدداح تًُٝددتاح انيُٛعدد١ 0005ال ٜٛزددد اددرم مٚ داليدد١ إضصددا١ٝ٥ عٓددد َسددث٣ٛ داليدد١    :1-5-3

ر٣ َٚثٛسدط د زداح تًُٝدتاح    ع٢ً ٚال إسرتاتٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥   ٥ٞ سٝد سٔ َاد٠ ايعًّٛ يًسُٝ ايثسرٜب١ٝ اال
 ٚال ايطرٜك١ االعثٝاد١ٜ يف اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ايبعدٟ.   سٝد سٔ املاد٠ ماتٗا ٥ٞانيُٛع١ ايضابط١ اال

 ذبدٜد املصطًطاح . 1-6
 عراٗا  .: االسرتاتٝس1-6-1١ٝ

املعًدِ دتباعٗدا ايٛاضدد٠    ( اري٣ إْٗا صبُٛع١ َٔ ادزرا٤اح املدثا ٠ يثٓفٝت ايدد س ايديت ؽبطدط    2011 اشبراع١ً  
تًٛ ااخر٣  بشهٌ َثسًسٌ أٚ برتتٝس َعدر َسدثددَا ادَهاْداح املثاضد١  دا ؼبكدل أاضدٌ طبرزداح تعًُٝٝد١          

 (256: 2011ممه١ٓ  ٚ ا ؼبكل ااٖداف ايثد ٜس١ٝ.  اشبراع١ً  
 : ايبٝج ايدا٥رٟ. عراٗا1-6-2
ٌُ ملٛعٛعاح ٚإزدرا٤اح ٚأْشدط١ ايعًدّٛ ٚترندر عًد٢      ( باْٗا إسرتاتٝس١ٝ تعًِ َٔ أزٌ تدٌٝ صب2007 املر ٚ   

تٓداظر ايبٓٝد١ املفاُٖٝٝد١ زبر٥ٝد١ ضبددد٠ َدٔ املعراد١ حبٝدذ ميددٌ َرندر ايددا٥ر٠ املٛعدٛ                سِ أرهاٍ دا٥ر١ٜ
 (12:2007اير٥ٝسٞ املراد تعًُ٘ ٚتدٌ ايكطاعاح ايسبع١ اشبا ز١ٝ اازرا٤ امله١ْٛ يًُٛعٛ  املر ٚ  

 ٞ ايثعرٜف ادزرا٥:1-6-3
   ٔ خدرٍ تدٝدٌ    ٖٞ االسرتاتٝس١ٝ اييت ٜثبعٗا ايباضدإ يف تد ٜس َاد٠ ايعًّٛ يًسُٝ  يًصف ايسدادس االسداس َد

الزرا٤ َٔ املفاِٖٝ ٚاملٛاعٝ  ايع١ًُٝ اشبا،١ بهثاة ايعًّٛ يًسُٝ  برسِ ارهاٍ دا٥ر١ٜ تددٌ ايبٓٝد١    ايٛضدتر
 املفا١ُٖٝٝ زبر١ٝ٥ ضبدد٠ َٔ املعرا١.
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 ايفصٌ ايداْٞ 

 خًف١ٝ ْظر١ٜ : احملٛ  االٍٚ :2-1
 :اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ :2-1-1
 ااسس ايفهر١ٜ ملدطط ايبٝج ايدا٥رٟ: 2-1-1-2

 -إ  : wander seeٜسثٓد طبطط ايبٝج ايدا٥رٟ ايتٟ اقرتض٘ ْٚد سٞ        
 ايٓظر١ٜ ايبٓا١ٝ٥   -1
 ْظر١ٜ اٚعبٌ يًثعًِ مٟ املع٢ٓ   -2
 أحبار زٛ ص ًًَٝر يف عًِ ايٓفس       -3
 ( 20: 2005  املر ٚ      .احبار ادد اى ايبصرٟ -4

                                                                             
 بٓا٤ طبطط ايبٝج ايدا٥رٟ :2-1-1-2

ٛعدد١ َددٔ ادزدرا٤اح ٖٚددٞ  ٓريدد١ َٛزٗدداح  ( صب2005ُ( ٚ  املددر ٚ    2011أٚعدح   اَبددٛ سددعٝدٟ ٚايبًٛرد0ٞ       
   -يًُعًِ ٚايطايس يف نٝف١ٝ بٓا٤ طبطط ايبٝج ايدا٥رٟ  ٖٚٞ نااتٞ :

ؼبدد ايطًبد١ اهلددف ايدتٟ ٜسدعٕٛ إيٝد٘ َدٔ بٓدا٤ طبطدط ايبٝدج ايددا٥رٟ يٝسداعدِٖ عًد٢ ايرتنٝدر يف د اسد١                -1
 املٛعٛ .  

 ٥ٝس١ اييت ٜثِ اسثهشااٗا ٚتصُِٝ املدطط هلا .ٜكّٛ ايطًب١ َ  املعًِ بثطدٜد ايفهر٠ أٚ اااها  اير -2

 ٜكّٛ ايطًب١ بهثاب١ ايعٓٛإ يًُفّٗٛ اير٥ٝس َسثعًُر ن١ًُ ايربط  َٔ أٚ يف( ٚ   ايٛاٚ ( . -3

ٜكّٛ ايطًب١ بهثاب١ ااٖداف اشبا،١ بثصُِٝ طبطط ايبٝدج ايددا٥رٟ يف أسدفٌ ايٛ قد١ ايديت سدريمسٕٛ عًٝٗدا         -4
 املدطط .

ثطدٜدد زداْبر ٜثٓاٚهلُدا املٛعدٛ  ايدر٥ٝس حبٝدذ ٜهْٛدإ عٓدٛاْر َثفدرعر عدٔ املٛعدٛ             ٜكّٛ ايطًب١ ب -5
 اير٥ٝس إما نإ املٛعٛ  ؼبثٌُ ميو ٜٚثِ تسسًٝٗا ع٢ً زاْا املٓط٢ٓ يف ايكرص ايدا٥رٟ.  

  ( .ٜكّٛ ايطًب١ بثسر١٥ املعًَٛاح ماح ايعرق١ باملفّٗٛ إ  سبع١ أزرا٤  ٥ٝس١   قد ترٜد أٚ تٓكص اخٓر -6

ٜكّٛ ايطًب١ بهثاب١ املعًَٛاح اشبا،١ بهٌ قطا  َٔ ايكطاعاح اييت مت ذبدٜددٖا َسدثعًُر نًُداح ٚ سدًَٛا      -7
( يف ايسداع١ خدِ االْثكداٍ إ     12ٚأرهااًل َبسط١ ٜسٌٗ تدتنرٖا ٚاسدثدعااٖا بدد٤ا َدٔ ايكطدا  ااقدرة إ  ايدرقِ         

 ايكطاعاح ااخر٣ بادباٙ ضرن١ عكرة ايساع١ ْفس٘ .

اما ردعر ايطًبد١ حبدازثِٗ إ  ايثٛسد  يف ْكطد١ َعٝٓد١ ميهدِٓٗ تهدبري اضدد ايكطاعاح ٖٚٓدا ال بدد َدٔ  سدِ               -8
 ايكطا  املهرب يف ايٛ ق١ اييت  سِ املدطط اٝٗا .

ٜسددثددّ ايطًبدد١ زدددٍٚ تكٝددِٝ طبطددط ايبٝددج ايدددا٥رٟ ملراعددا٠ رددرٚك بٓددا٤ املدطددط حبٝددذ ٜهددٕٛ ايطًبدد١   -9
 (26-24 :2005َٛزٗر ماتٝا  املر ٚ  
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 خطٛاح ايثد ٜس ٚاكًا يسرتاتٝس١ٝ طبطط ايبٝج ايدا٥رٟ :2-1-1-3
اشبطدٛاح ايثايٝد١ يثطبٝدل املدطدط يف      إ( ٜض  ايباضدد 2011اعثُادا ع٢ً َا اقرتض٘  اَبٛ سعٝدٟ ٚايبًٛرٞ      

 ايارا١ ايصف١ٝ  
 ٚاحملاعر٠  ٚاالسثكصا٤ ( ٜعرض املعًِ ايد س ب ضد٣ ايطرا٥ل املٓاسب١   املٓاقش١   ٚايعرض ايعًُٞ   -1

 ( ئرة. 6-4ٜثِ تهٜٛٔ صبُٛعاح ايثعًِ ايثعاْٚٞ ٜٚفضٌ إٔ تهٕٛ غري َثساْس١ ٚأعدادٖا بر   -2

ٜكّٛ املعًِ بايثعإٚ َد  ايطًبد١ بثطدٜدد ايفهدر٠   أٚ املفٗدّٛ ايدر٥ٝس ( ايدتٟ مت ذبدٜددٙ يف ضبدٛ  املدطدط            -3
 ايكطاعاح . ٚنتيو اااها  اير٥ٝس١ اييت ٜثِ تٛعٜعٗا بر

 ٜكّٛ ايطًب١ بهثاب١ عٓٛإ املدطط باسثعُاٍ نًُاح ايربط  َٔ أٚ يف ( ٚ  ايٛاٚ ( . -4

 ٜكّٛ ايطًب١ بثسر١٥ املعًَٛاح ماح ايعرق١ باملفّٗٛ إ  سبع١ أزرا٤  ٥ٝس١   قد ترٜد أٚ تٓكص اخٓر (.  -5

( 12ٜكّٛ ايطًب١ بثعب١٦ ايكطاعاح اشبا ز١ٝ ملدطط ايبٝج ايدا٥رٟ َبثد٥ر بايكطا  ايتٟ ٜشري إ  ايسداع١    -6
بادباٙ عكا ة ايساع١ َسثعًُر ايعٓاٜٚٔ ايكصدري٠ ٚااٜكْٛداح   ايرسدّٛ املبسدط١ ( يف ندٌ قطدا  َدٔ قطاعداح         

 املدطط   ٚميهٔ يًطًب١ االسثعا١ْ برسّٛ ٚ،ٛ  زاٖر٠. 

 يطًب١ بعرض املدطط ايتٟ قاَٛا بثصُُٝ٘ ع٢ً إاراد ايصف اآلخرٜٔ .ٜكّٛ ا -7
 ٜصطح املعًِ املدطط  يٝعٝدٙ إ  ايطًب١ يف ايد س ايرضل . -8

ميهٔ إٔ ٜطًس املعًِ َٔ ايطًب١ ْشر املدطط ايتٟ قاَٛا بثصُُٝ٘ يف إضد٣ صبرح املد سد١ أٚ عُدٌ ًَصدل     -9
 ي٘ ٜعًل داخٌ ايصف ايد اسٞ .

تصُِٝ طبطط ايبٝج ايدا٥رٟ يف ْٗا١ٜ نٌ ٚضد٠ د اس١ٝ بٗددف َثابعد١    اْفرادٜا عًِ َٔ نٌ ايطًب١ٜطًس امل-10
 ايثطٛ  اسبا،ٌ يدِٜٗ .

 د اساح سابك١ احملٛ  ايداْٞ :: 2-2
دِٜ اسرتاتٝس١ ايبٝج ايدا٥رٟ يف ذبصدٌٝ ئدرة ايصدف    كسعج د اس١ ا  ت (2016ضبُٛد ٚ ضبُد   د اس١ : 2-2-1

( ئايبدا َدٔ خاْٜٛد١    67يف َاد٠ االضٝا٤ اتب  ايباضدإ املٓٗش ايثسرٜا  تهْٛدج عٝٓد١ ايبطدذ َدٔ      االٍٚ املثٛسط 
إ ٚاسدثددّ ايباضدد  ر٠  كد ( ا40ئرا١ بٔ ايعبد يف ضبااظ١ دٜا  اعددح ايباضددإ اخثبدا ا ذبصدًٝٝا َهْٛدا َدٔ        

ايٝدد١ ايبدددا٥ٌ اشبائ٦دد١ ملعازبدد١ ٠ٛ ايثُٝرٜدد١ ٚ اعكددًثر ٚ َعاَددٌ ايصددعٛب١  ٚ ايكاالخثبددا  ايثددا٢٥ يعٝٓددثر َسددث
 ٛ ئدرة انيُٛعد١ ايثسرٜبٝد١ ايدتٜٔ د سدٛا املداد٠ باسدرتاتٝس١ٝ ايبٝدج          مايبٝاْاح اضصا٥ٝا  ٚ اظٗرح ايٓثا٥ش تفد

 ايدا٥رٟ ع٢ً ئرة انيُٛع١ ايضابط١ ايتٜٔ د سٛا املاد٠ ماتٗا بايطر١ٜ االعثٝاد١ٜ.
اسثٗدف ايد اس١ َعرا١ اخر اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايددا٥ر٣ يف انسداة املفداِٖٝ     (2017:د اس١  ايشًٍٛ ٚ ضبُد  2-2-2

ايهُٝٝا١ٝ٥ يد٣ ئرة املرض١ً االساس١ٝ ايعًٝا  اعدد ايباضددإ اخثبدا ا يًُفداِٖٝ ايهُٝٝا٥ٝد١ املثضد١ُٓ يف ٚضدد٠        
ٛ          ك اسبُٛض ٚ اي د اخدر اػبدابٞ   ٛاعدد( يف نثداة ايهُٝٝدا٤ يًصدف ايثاسد  االساسدٞ بداال دٕ  ٚ اظٗدرح ايٓثدا٥ش ٚزد

 يثٛظٝف اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ يف انساة املفاِٖٝ ايهُٝٝا١ٝ٥.
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 ايفصٌ ايدايذ :إزرا٤اح ايبطذ :
 : َٓٗش ايبطذ :3-1

 مت االعثُاد يف ايبطذ اسبايٞ ع٢ً املٓٗش ايثسرٜا ٟ اظباع ايبطذ  ٛزس ئبٝع١ َٛعٛ  ايبطذ ٚ اٖداا٘.     
 : : ايثصُِٝ ايثسرٜا يًبطذ 3-2

ٜكصدد بايثصدُِٝ ايثسدرٜا ايثدطدٝط ايددقٝل يعًُٝدد١ أخبداح ايفدرٚض ٚ اربدام إزدرا٤اح َثهاًَد١ يعًُٝدد١                
 (57:2004ايثسرٜس   عبٝداح ٚ آخرٕٚ  

ٚاخثا  ايباضدإ تصُِٝ  انيُٛعثر املثهاا٦ثر مٚات٢ االخثبا  ايكب٢ً ٚايبعد٣ الخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ        
ٜٚثطًس ٖتا ايثصُِٝ ٚزٛد صبُٛعثر اضداُٖا دبرٜب١ٝ ٜثِ تد ٜسٗا ع٢ً ٚال اسرتاتٝسٝاح ايبٝدج ايددا٥ر٣   

   ٚاالخر٣ عابط١ ٜثِ تد ٜسٗا بايطرٜك١ ايثكًٝد١ٜ.  
 (1املدطط  

 ايثصُِٝ ايثسرٜا 
اخثبددددددددددددا   املثاري املسثكٌ اخثبا  قبًٞ انيُٛع١

 ايبعدٟ

 املثاريايثاب 

يًُفددددددداِٖٝ  ايثسرٜب١ٝ 
 ايع١ًُٝ

اسددرتاتٝس١ٝ ايبٝددج  
 ايدا٥ر٣

يًُفدددددددداِٖٝ 
 ايع١ًُٝ

تُٓٝدددددددددد١ 
بعدددددددددددض  
املفددددددداِٖٝ 
ايعًُٝدددددددد١ 
يددددددددددددددد٣ 

 تًُٝتاح

 ايطرٜك١ االعثٝاد١ٜ ايضابط١

 

 : صبثُ  ايبطذ :3-3
ٖٛ مجٝ  اااراد أٚ اارٝا٤ أٚ اارداص ايتٜٔ ٜشهًٕٛ َٛعدٛ  َشده١ً ايبطدذ   ٖٚدٛ مجٝد  ايعاْصدر ماح             

( 217: 2015ايعرقدد١  شدده١ً ايد اسدد١ ايدديت ٜسددع٢ ايباضددذ ا  إٔ ٜعُددِ عًٝٗددا ْثددا٥ش ايد اسدد١   عبدداس ٚآخددرٕٚ  
ساسد١ٝ يف َرندر ضبااظد١ أ بٝدٌ     ٜثهٕٛ صبثُ  ايبطذ َٔ مجٝ  تًُٝتاح ايصف ايسدادس ااسداس يف املددا س اا   

 ( تًُٝت75382.٠( ٚايبايغ عددٖٔ   2018 – 2017يًعاّ ايد اسٞ   
 : ع١ٓٝ ايبطذ : 3-4

 (  66:1990ٖٞ زر٤ َٔ انيثُ  ايتٟ دبر٣ عًٝ٘ ايد اس١   داٚد ٚ أْٛ       
( 2018-2017أ بٝدٌ يًعداّ    مت اخثٝا    َد س١ ديرا ااساس١ٝ ( َٔ بر املدا س ايٓٗا ١ٜ ملدٜر١ٜ تربٝد١ ضبااظد١   

 قصدًٜا.
( تًُٝت٠ اخثريح تًُٝتاح ايشدعب١  أ(  61تهْٛج ع١ٓٝ ايبطذ َٔ تًُٝتاح ايشعبثر أ   ة( ٚايبايغ عددٖٔ       

( تًُٝدت٠ بصدٛ ٠ عشدٛا١ٝ٥ يثُددٌ انيُٛعد١ ايثسرٜبٝد١ ايديت تدد س َداد٠ ايعًدّٛ عًد٢ ٚادل             30ايبايغ عدددٖٔ   
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( تًُٝدت٠ انيُٛعد١ ايضدابط١    31ُٓا َدًج تًُٝتاح ايشدعب١  ة( ٚايبدايغ عدددٖٔ     اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥ر٣   بٝ
                                                   اييت تد س املاد٠ ماتٗا بايطرٜك١ االعثٝاد١ٜ.

املثارياح اييت قاّ ايباضدإ بضبط صبُٛعيت ايبطذ ايثسرٜب١ٝ ٚايضابط١ يف عدد َٔ  تهاا  ع١ٓٝ ايبطذ :: 3-5
 : ٜاتْٞثا٥ش ايبطذ ٚنُا  يف قد ت خر

ضصٌ ايباضدإ ع٢ً تا ٜذ تٛيد ايثًُٝتاح َدٔ ٖٜٛد١ ااضدٛاٍ املدْٝد١ يهدٌ تًُٝدت٠ يدد٣        : ايعُر باارٗر : 3-5-1
ايباضد١ االزثُاع١ٝ ددا ٠ املد س١ ٚقد ضسس َثاري ايعُر ايرَ  باارٗر   ٚاسثددّ ايباضدإ ااخثبدا  ايثدا٥ٞ   

 t.test        يعٝٓٝددثر َسددثكًثر ملعرادد١ داليدد١ ايفددرم بددر َثٛسددطٞ أعُددا  تًُٝددتاح انيُددٛعثر ايثسرٜبٝدد١ )
 (1ٚايضابط١   ٚنُا يف زدٍٚ  

  ( ْثا٥ش اخثبا  ايثا٥ٞ يًعُر ايرَ  يثًُٝتاح صبُٛعيت ايبطذ ضبسٛبا باارٗر1زدٍٚ  
عددددددد  انيُٛع١

أاددددراد 
 ايع١ٓٝ

املثٛسط 
 اسبسابٞ

االعبراف 
 ا ٣املعٝ

د زددد١ 
 اسبر١ٜ

عٓدددددددد  ق١ُٝ االخثبا  ايثا٥ٞ
َسث٣ٛ 
ايداليددد١ 

0.05 

 ازبدٚي١ٝ احملسٛب١

 5.67 139.4 30 ايثسرٜب١ٝ
 غريداي١   1.96 0.457 59

 24.29 137.3 31 ايضابط١

( عٓددد 1.96( ٖددٞ أقددٌ َددٔ ايكُٝدد١ ازبدٚيٝدد١ ايبايادد١   0.457أظٗددرح ايٓثددا٥ش إٔ ايكُٝدد١ ايثا٥ٝدد١ احملسددٛب١         
( ٖٚددتا ٜعٓدد٢ عدددّ ٚزددٛد اددرم داٍ اضصددا٥ٝا بددر َثٛسددط أعُددا    59( ٚبد زدد١ ضرٜدد١  0.05َسددث٣ٛ داليدد١  

 يف َثاري ايعُر ايرَ . تًُٝتاح انيُٛعثر  ٚبتيو تعد انيُٛعثر ايثسرٜب١ٝ ٚايضابط١ َثهاا٦ثر
(  Raven -يثطكٝددل ايثهدداا  بددر صبُددٛعيت ايبطددذ اسددثددّ ايباضدددإ اخثبددا    ااددٔ : ضا،ددٌ ايددتنا٤ : 3-5-2

 ( بٓددا. 12( ٜٚشدٌُ ندٌ َٓٗدا     A    )AB    )Bيًُصفٛااح املثثابعد١ املًْٛد١  تثهدٕٛ َدٔ خرخد١ أقسداّ ٖدٞ         

ٚايضابط١ يف إٓ ٚاضد   ع٢ً ٚادل تعًُٝداح تطبٝدل املكٝداس        ٚئبل االخثبا  ع٢ً أاراد انيُٛعثر ايثسرٜب١ٝ
( يعٝٓدثر َسدثكًثر   ملعراد١ داليد١     t,testأخضعج ايبٝاْاح يًُعازب١ االضصدا١ٝ٥ باسدثدداّ االخثبدا  ايثدا٥ٞ      

 (2ايفرم بر َثٛسطٞ منا٤ تًُٝتاح انيُٛعثر ايثسرٜب١ٝ ٚايضابط١   ٚنُا يف زدٍٚ   
 االخثبا  ايثا٥ٞ يد زاح اخثبا  ايتنا٤ يثًُٝتاح صبُٛعيت ايبطذ ( ْثا٥ش2زدٍٚ         
عدددددد  انيُٛع١

أادددراد 
 ايع١ٓٝ

املثٛسدددط 
 اسبسابٞ

االعبددددراف 
 املعٝا ٣

د زددددد١ 
 اسبر١ٜ

عٓددددددددد  ق١ُٝ االخثبا  ايثا٥ٞ
َسدددث٣ٛ 
ايداليدددد١ 

0.05 

 ازبدٚي١ٝ احملسٛب١

 6.42 25.86 30 ايثسرٜب١ٝ
 غريداي١   1.96 0.50 59

 7.06 25.01 31 ايضابط١
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( عٓدد َسدث٣ٛ داليد١    1.96( ٖٚٞ أقٌ ايك١ُٝ ازبدٚيٝد١ ايباياد١    0.50أظٗرح ايٓثا٥ش إٔ ايك١ُٝ ايثا١ٝ٥ احملسٛب١  
( ٖٚتا ٜع  عدّ ٚزٛد ارم داٍ إضصدا٥ٝا َثٛسدط تًُٝدتاح انيُدٛعثر   ٚبدتيو      59( ٚ بد ز١ ضر١ٜ  0.05 

 َثهاا٦ثر يف َثاري إخثبا  ايتنا٤. تعد انيُٛعثإ ايثسرٜب١ٝ ٚايضابط١

ئبل ايباضدإ َكٝاس املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ع٢ً تًُٝتاح صبُدٛعيت ايبطدذ . ٚقدد اسدثددّ     : املفاِٖٝ ايع١ًُٝ: 3-5-3
( يعٝٓٝثر َسدثكًثر   ملعراد١ داليد١ ايفدرم بدر َثٛسدطٞ د زداح تًُٝدتاح         t.testايباضدإ االخثبا  ايثا٥ٞ  
              (3يضابط١   ٚنُا يف زدٍٚ  انيُٛعثر ايثسرٜب١ٝ ٚا

 ( ْثا٥ش االخثبا  ايثا٥ٞ يد زاح املفاِٖٝ ايع١ًُٝ نيُٛعيت ايبطذ3زدٍٚ  
عددددددد  انيُٛع١

أاددددراد 
 ايع١ٓٝ

املثٛسط 
 اسبسابٞ

االعبراف 
 املعٝا ٣

د زددد١ 
 اسبر١ٜ

عٓدددددددد  ق١ُٝ االخثبا  ايثا٥ٞ
َسث٣ٛ 
ايداليددد١ 

0.05 

 ازبدٚي١ٝ احملسٛب١

 9.84 77.00 30 ايثسرٜب١ٝ
 غريداي١   1.96 0.332 59

 7.47 77.74 31 ايضابط١

 
( عٓدد َسدث٣ٛ   1.96( ٖٚدٞ أقدٌ ايكُٝد١ ازبدٚيٝد١ ايباياد١       0.332أظٗرح ايٓثا٥ش إٔ ايك١ُٝ ايثا٥ٝد١ احملسدٛب١    

تًُٝتاح انيُدٛعثر    ( ٖٚتا ٜع  عدّ ٚزٛد ارم داٍ اضصا٥ًٝا بر َثٛسط 59( ٚبد ز١ ضر١ٜ  0.05دالي١  
 ٚبتيو تعد انيُٛعثإ ايثسرٜب١ٝ ٚايضابط١ َثهاا٦ثر يف َثاري املفاِٖٝ ايع١ًُٝ.

 : أداتا ايبطذ 3-6
 : املاد٠ ايثع١ًُٝٝ:3-6-1

عًد٢ اال ض ٚ يف ايفضدا٤  بٓٝد١ املداد٠ ٚخٛا،دٗا(       احمّت اخثٝا  ايفصٌ  ايراب  ٚاشباَس( َٔ ٚضد٠   اسبرن     
 ايعرام   ٚاييت تثضُٔ املٛعٛعاح اات١ٝ:–يًسُٝ  يًصف ايسادس ااساس يف إقًِٝ نٛ دسثإ  َٔ نثاة ايعًّٛ

ٓوسددّٛ ااُلخددر٣  -  اسثهشدداف احملٝطدداح  خددٛاص املدداد٠ ٚتارياتٗددا (  -ايددت اح ٚ ٚايعٓا،ددر مل ٚاملرنبدداح  -ايشددُس ٚاي
ُِٝ ٚإعداد املاد٠ ايثع١ًُٝٝ َٔ ايٛضدد٠  ٖٚتٙ املٛعٛعاح تشهٌ صباال غًٓٝا باملفاِٖٝ ايع١ًُٝ   ايعًّٛ( . ٚمّت تص

ع٢ً اال ض ٚ يف ايفضا٤  ب١ٝٓ املاد٠ ٚخٛا،دٗا( َدٔ نثداة ايعًدّٛ يًسُٝد  املدٓٗش        اح ايرابع١ ٚ اشباَس١(   اسبرن
ايعدرام تبعدًا دسدرتاتٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥ر٣   ٚادل اشبطدٛاح        –يثرَٝت ايصف ايسادس ااساس يف إقًِٝ نٛ دسثإ 

 اآلت١ٝ:
  ادة ايٓظددر٣ ٚايد اسدداح ايسددابك١ ايثدد٢ تٓاٚيددج إسددرتاتٝس١ٝ ايبٝددج ايدددا٥ر٣   َدددٌ : ايشددًٍٛ ٚ ضبُددد َرازعد١ ا

 ( 2016(   ضبُٛد ٚ ضبُد 2002(  ٖٝا املر ٚ   2018 

        إعداد َتنراح ايد ٚس   ٚتشٌُ ايٓثازاح ايثع١ًُٝٝ   ٚأزدرا٤اح ايدد ٚس   ٚايثكدِٜٛ   ٚايٛازدس ايبٝثد٢   ٚادل
عًد٢ اال ض ٚ يف ايفضدا٤  بٓٝد١     اح  يًفصٌ  ايراب  ٚزر٤ َٔ ايفصٌ اشباَس (   اسبرند خطٛاح تّدًج بايرزٛ

ِّ ذبدٜدد    2015ايطبع١ ايسادس١ يعاّ    –املاد٠ ٚخٛا،ٗا( َٔ نثاة ايعًّٛ يًسُٝ  يًصف ايسادس ااساس  ّ (   خد
ٜدد املدٛاد ٚاادٚاح ٚايٛسدا٥ٌ    ايٓثازاح ايثع١ًُٝٝ يهٌ د س بشهٌ أٖداف تثٓاٍٚ املفاِٖٝ ٚاااها  ايع١ًُٝ   ٚذبد
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ِّ ذبدٜد دٚ  املعًدِ   ٚدٚ    ِّ تٛاريٖا   ٚئرح ت١٦ٝٗ َكرتض١ يهٌ د س   خ ايثع١ًُٝٝ اييت ٜثطًبٗا نٌ د س   خ
ِّ  سِ بٝدج دا٥درٟ  َكدرتح( أٚ أنددر يهدٌ       ايثرَٝت   ٚأس١ً٦ ايثكِٜٛ ايثهٜٛ    ٚايٛازباح ايبٝث١ٝ املكرتض١   خ

 .  ًو املتنراحد س   ٚترٜٚد املعًِ بث

      عًد٢ اال ض ٚ يف ايفضدا٤     احررح اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ يًُعًِ ايدتٟ سدٝٛظفٗا يف تدد ٜس ٚضدد٠   اسبرند
ب١ٝٓ املاد٠ ٚخٛا،ٗا( يًُسُٛع١ ايثسرٜب١ٝ   مّت خرهلا تٛعٝح املكصٛد بٗتٙ ادسرتاتٝس١ٝ ٚأُٖٝثٗا   ٚدٚ  ندٌ  
َددٔ املعًددِ ٚايطايددس اٝٗددا   ٚنٝفٝدد١  سددِ ايبٝددج ايدددا٥ر٣ ٚتعب٦ٝثدد٘   ٚذبدٜددد اهلدددف َٓدد٘   ٚنٝفٝدد١ اسددثدداّ  

 (. 3َا ايباضدإ ب عدادُٖا  ًَطل  قِ َتنراح ايد ٚس ٚتٓفٝتٖا   ٚاييت قا

 : : ،دم املاد٠ ايثع3-6-1-1١ًُٝٝ
يًثطكل َٔ ،دم املاد٠ ايثع١ًُٝٝ تبعًا دسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ   مّت عرض َتنراح ايد ٚس اييت أعدّدٖا       

ٚطبثصدر يف   ايباضدإ ع٢ً صبُٛع١ َٔ احملهُر مٟٚ االخثصاص   أساتت٠ يف ئرا٥ل ايثد ٜس ٚعًِ ايدٓفس   
ايعًددّٛ   َٚشددرار تربددٜٛر   َٚعًُددر(  بٗدددف ايث نددد َددٔ : ايصددٝاغ١ ايًفظٝدد١ ايٓثازدداح ايددثعًِ ٚٚعددٛضٗا    
ااْشط١ املثّض١ُٓ   َٚد٣ َٓاسبثٗا حملث٣ٛ املداد٠ ايثعًُٝٝد١   َٚسدث٣ٛ املرضًد١ ايد اسد١ٝ يًثرَٝدت   ٚإَهاْٝد١        

 ٚأٟ اقرتاضاح أخر٣ َٓاسب١ يًثعدٌٜ . تٓفٝت َتنراح ايد ٚس اشبا،١ باملاد٠ ايثع١ًُٝٝ  
ٚيف ع٤ٛ آ ا٤ احملهُر   أزرٜج ايثعدٜرح املكرتض١ ع٢ً املداد٠ ايثعًُٝٝد١   ضٝدذ مّت تعددٌٜ ،دٝاغ١ بعدض            

 ايٓثازاح   ٚااْشط١ ؛يثر٥ِ ضبث٣ٛ ايد س   ا ؼبكل ايصدم ايظاٖرٟ حملث٣ٛ املاد٠ ايثع١ًُٝٝ .

 :ايع١ًُٝ املفاِٖٝ اخثبا : 3-6-2
بٗدف قٝاس َد٣ ت١ُٝٓ بعض املفاِٖٝ ايع١ًُٝ يدد٣ تًُٝدتاح ايصدف ايسدادس ااسداس يف ايعًدّٛ يًسُٝد  يف             

ع٢ً اال ض ٚ يف ايفضا٤  ب١ٝٓ املاد٠ ٚخٛا،ٗا(  أعد ايباضدإ اخثبا ًا يًُفاِٖٝ ايع١ًُٝ   ايعًّٛ  احٚضد٠  اسبرن
ّٕٛ بصٛ ت٘ ااٚي١ٝ َٔ   (  ٚيهٌ اكر٠ ٜٛزدد أ بعد١   2االخثٝا  َٔ َثعدد  ًَطل  قِ   ( اكر٠ َٔ ْٛ 35(  ته
 بدا٥ٌ   ٚاضد َٓٗا ،طٝح .

 : خباح اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ :3-6-2-1

ّْٛدج َدٔ           ٚيثكدٜر خباح االخثبا    مّت تطبٝك٘ ع٢ً ع١ٓٝ اسثطرع١ٝ َٔ خاص ع١ٓٝ ايبطدذ االساسد١ٝ   ته
اساس يف َد س١  عاْه  ااساسد١ٝ ( يف َرندر ضبااظد١ أ بٝدٌ   ٚمّت     ( ترَٝت٠ َٔ ترَٝتاح ايصف ايسادس ا40 

( ؛ KR-20 ٜثشا دسدٕٛ   –تكدٜر َعاٌَ خبداح االخثبدا  باسدثدداّ ئرٜكد١ االتسدام ايدداخًٞ  عاديد١ ندٛد          
(   ٖٚددتٙ ايكُٝدد١ َكبٛيدد١ 0.87يكٝداس االتسددام ايددداخًٞ يفكدراح االخثبددا    ضٝددذ بًادج قُٝدد١ َعاَددٌ ايدبداح      

  (.2010اغراض ايبطذ.ٚال َا أرا  إيٝ٘ عٛد٠  تربًٜٛا 
 : َعاٌَ ايصعٛب١ ٚايك٠ٛ تٝٝر :3-6-2-2

ّٕ   2010ٜٚعرف َعاٌَ ايصعٛب١ ْسب١ ايطًب١ ايتٜٔ أزابٛا عٔ ايفكر٠ ازاب١ ،طٝط١  عدٛد٠        (  ايدتٟ ٜعثدرب أ
 (.0.80 – 0.20ايك١ُٝ املكبٛي١ ملعاٌَ ايصعٛب١ ترتاٚح َا بر  

ٜٚعرف َعاٌَ ايثُٝٝر يًفكر٠ ب ْ٘ قد ٠ ايفكر٠ ع٢ً ايثُٝٝر بر ايطرة َٔ ضٝذ َد٣ قد تِٗ ع٢ً ادزابد١  
ّٕ ايكُٝد١ املكبٛيد١ ملعاَدٌ ايثُٝٝدر تهدٕٛ       2010عٓٗا   ٚاعثُد ايباضذ املعٝا  املشا  إيٝ٘ يف عٛد٠   (   ايتٟ ٜعثدرب أ

سثطرع١ٝ ٚذبًٌٝ اكراتد٘ باسدثدراص َعداَرح ايصدعٛب١     (. ٚبعد تطبٝل االخثبا  ع٢ً ايع١ٓٝ اال0.30أنرب َٔ  
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( أٚ أقدٌ  0.80ٚايثُٝٝر يهٌ اكر٠ َٔ اكراح االخثبا   الضظ ايباضدإ عدّ ٚزٛد ماح َعاٌَ ،عٛب١ أنددر َدٔ   
( َعدداَرح ايصددعٛب١ 6( أٚ أقددٌ َددٔ ميددو  ٜٚددبر ازبدددٍٚ  0.30(  ٚعدددّ اكددراح ماح َعاَددٌ تٝٝددر  0.20َددٔ  

                                                  خثبا .ٚايثُٝٝر يفكراح اال
 (َعاَرح ايصعٛب١ ٚايثُٝٝر يهٌ اكر٠ َٔ اكراح اخثبا  املفاِٖٝ ايع4١ًُٝزدٍٚ  

 قدددددددددِ 
 ايفكر٠

َعاَدددددددددددددددددٌ 
 ايصعٛب١

َعاَددددددددددددٌ 
 ايثُٝٝر

 قددددددددددِ 
 ايفكر٠

 َعاٌَ ايثُٝٝر َعاٌَ ايصعٛب١

1 0.65 0.60 19 0.35 0.50 

2 0.70 0.65 20 0.50 0.50 

3 0.70 0.60 21 0.60 0.60 

4 0.55 0.70 22 0.65 0.35 

5 0.50 0.50 23 0.55 0.40 

6 0.55 0.50 24 0.65 0.45 

7 0.65 0.50 25 0.70 0.30 

8 0.25 0.45 26 0.45 0.70 

9 0.70 0.60 27 0.50 0.60 

10 0.65 0.40 28 0.60 0.65 

11 0.70 0.55 29 0.35 0.60 

12 0.65 0.40 30 0.45 0.45 

13 0.70 0.50 31 0.70 0.60 

14 0.25 0.45 32 0.65 0.50 

15 0.60 0.50 33 0.50 0.35 

16 0.45 0.40 34 0.60 0.40 
17 0.50 0.45 35 0.70 0.50 
18 0.60 0.40    

ّٕ قددِٝ َعدداَرح ايصددعٛب١ يفكددراح االخثبددا  تراٚضددج َددا بددر   4ٜثددبر َددٔ ازبدددٍٚ   0.70ّٕ-0.25( أ قددِٝ  ( ٚأ
(  ٖٚددتٙ ايكددِٝ َكبٛيد١ تربٜٛددًا ٚاددل َعدداٜري  0.70-0.30َعداَرح ايثُٝٝددر يفكددراح االخثبدا  تراٚضددج َددا بدر      

 ايكبٍٛ يًفكر٠ ايثس مونرح آْفًا.
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ّٕٛ َددٔ احملدداٚ  اير٥ٝسدد١ٝ اآلتٝدد١: احملددٛ  ااٍٚ: تعًُٝدداح       ّٝددس االخثبددا  بصددٛ ت٘ ايٓٗا٥ٝدد١  ٚتهدد ٚمّت إعددداد نث
ايثعرٜف باالخثبا  ٚغرع٘  ٚئرٜك١ ادزاب١ عٔ اكراتد٘  ٚأَدا احملدٛ  ايدداْٞ اٗدٛ: اكدراح        االخثبا    ٚتضُٓج
 ( اكر٠.بُٝٓا نإ احملٛ  ايدايذ ٚ ق١ ادزاب35.١االخثبا   ٚعددٖا  

ٚبعد ميدو قداّ ايباضددإ ب عدداد َفثداح ادزابد١  ٚتصدطٝح االخثبدا    ب عطدا٤ عرَد١ ٚاضدد٠ يهدٌ إزابد١                   
  ،فر( يإلزاب١ اشبائ١٦.  ،طٝط١  ٚعر١َ

 : تٓفٝت ايثسرب١:3-7
 مت تطبٝل دبرب١ ايبطذ ع٢ً ايٓطٛ االتٞ:

عًد٢ اال ض ٚ يف ايفضدا٤  بٓٝد١ املداد٠ ٚخٛا،دٗا( عدُٔ نثداة         احاعداد املاد٠ ايثع١ًُٝٝ يًٛضدتر  اسبرن .1
 َاد٠ ايعًّٛ يًسُٝ    ٛزس اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ .

َد سدد١  ديٝددرا ( عًدد٢ نٝفٝدد١ تددد ٜس تًُٝددتاح انيُٛعدد١ ايثسرٜبٝدد١ ٚ   االتفددام َدد  َد سدد١ املدداد٠ ٟ   .2
 ايضابط١ نر  ٛزس ايطرٜك١ احملدد٠ هلا.

 اخثبا  تًُٝتاح ع١ٓٝ ايبطذ قبًٝا يف اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ . .3

( بٛاقدد  11/3/8201( ٚضثدد٢ تددا ٜذ     28/1/8201ايبددد٤ بثددد ٜس تًُٝددتاح انيُددٛعثر بثددا ٜذ       .4
 ( دقٝك40.١( ضص١ َٚد٠ نٌ ضص١ 20اسثُر ايثد ٜس   (أسابٝ  ضٝذ6 

 عٜا ٠ املعًُر ٚضضٛ  ضصص ،ف١ٝ أخٓا٤ تطبٝل ايبطذ   ٚتكدِٜ اد راداح هلِ عٓد ايًرّٚ. .5

 تطبٝل اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ  ايعًّٛ(بعدٜا  بعد ااْثٗا٤ َٔ تد ٜس انيُٛعثر. .6

ايبعدددد٣  ٚذبًٝدددٌ ايبٝاْددداح اضصدددا٥ٝا باسدددثدداّ   تصدددطٝح أٚ ام اخثبدددا  املفددداِٖٝ ايعًُٝددد١  ايعًدددّٛ(    .7
 (  ٚضساة ضسِ ااخر  إٕ ٚزد(   ٚايٛ،ٍٛ ا  ايٓثا٥ش ٚتفسريٖا.t.test ح( 

 : ايٛسا٥ٌ االضصا١ٝ٥:3:8

يعٝٓددثر  t.testاسددثددّ ايباضدددإ عددددًا َددٔ ايٛسددا٥ٌ االضصددا١ٝ٥  املثٛسددط اسبسددابٞ   ٚاالعبددراف املعٝددا ٣       -
يعٝٓثر املرتابثطر  َعاَدٌ ايصدعٛب١ ٚايكد٠ٛ ايثُٝٝدر  ضسدِ ااخدر(.ٚمت اسدثدداّ برْداَش          t.testاملسثكًثر   
 (.SPSSاسباسٛة  

 

 : ايفصٌ ايراب  : ْثا٥ش ايبطذ
 ٞ( بددر َثٛسددط0005ال ٜٛزددد اددرم مٚ داليدد١ إضصددا١ٝ٥ عٓددد َسددث٣ٛ داليدد١    ايفرعدد١ٝ ايصددفر١ٜ ااٚ  :: 4-1

ع٢ً ٚادل   سٝد سٔ َاد٠ ايعًّٛ يًسُٝ  ٥ًُٞٝتاح انيُٛع١ ايثسرٜب١ٝ االثاالخثبا ٜٔ ايكبًٞ ٚ ايبعدٟ يد زاح 
ٚيًثطكل َٔ ،ط١ ٖدتٙ ايفرعد١ٝ  ااٚ ( اكدد عٛزبدج       إسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥ر٣ يف اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ 

بعدض  ر يًُسُٛع١ ايثسرٜبٝد١ يف تُٓٝد١   ثثَرتاب يعٝٓثر( t.testايبٝاْاح إضصا٥ٝا باسثدداّ االخثبا  ايثا٥ٞ  
 (.5  نُا يف ازبدٍٚ    املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ايعًّٛ(

 ( 5زدٍٚ 

بعدد٣( يف تُٓٝد١    –ْثا٥ش االخثبا  ايثا٥ٞ يًفرٚم بر َثٛسط د زاح ايثًُٝتاح يًُسُٛع١ ايثسرٜب١ٝ  قبًٞ 
 اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ  ايعًّٛ(
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 االخثبا  انيُٛع١
املثٛسددددددط 

 اسبسابٞ
العبددددددددددراف ا

 املعٝا ٟ
قُٝددددددد١  ح( 

 احملسٛب١
قُٝدددد١  ح( 

 ازبدٚي١ٝ

َسدددددث٣ٛ 
داليددددددددد١ 
عٓددددددددددد 

 0.05) 

 ايثسرٜب١ٝ  
 9.84 77.00 قبًٞ

 ماح دالي١ 1.69 3.80
 15.76 87.40 بعدٟ

 

 (  1.69( ٖٚٞ أنرب َٔ قُٝثٗا ازبدٚي١ٝ ايباياد١   3.80( إٔ ق١ُٝ  ح( احملسٛب١ تساٟٚ  5ٜثضح َٔ ازبدٍٚ       
(  ٚبًدغ املثٛسدط اسبسدابٞ    9.84بداعبراف َعٝدا ٟ قدد ٙ     ٚ( 77.00بًغ املثٛسط اسبسابٞ يرخثبا  ايكبًدٞ   ضٝذ 

داليد١ اضصدا١ٝ٥    ٚ(   ٖٚدتا ٜعد  باْد٘ تٛزدد ادرٚم م     15.76( ٚباعبراف َعٝا ٟ قدد ٙ   87.40يرخثبا  ايبعدٟ  
انيُٛعد١ ايثسرٜبٝد١ يف    يثًُٝدتاح ( بر َثٛسدط د زداح االخثبدا ٜٔ ايكبًدٞ ٚايبعددٟ      0.05عٓد َسث٣ٛ دالي١  

ٚيصدا  االخثبددا  ايبعددٟ  ٚبددتيو تدراض ايفرعدد١ٝ ايصدفر١ٜ  ااٚ ( ٚتكبددٌ       املفداِٖٝ ايعًُٝدد١ ايعًّٛ( تُٓٝد١  
 .ايفرع١ٝ ايبد١ًٜ 

 ٞ( بددر َثٛسددط0005ال ٜٛزددد اددرم مٚ داليدد١ إضصددا١ٝ٥ عٓددد َسددث٣ٛ داليدد١  ايداْٝدد١: ايصددفر١ٜ ايفرعدد١ٝ: 4-2
عًد٢ ٚادل ايطرٜكد١     سٝد سٔ املاد٠ ماتٗا ٥ٞاال ايضابط١ثًُٝتاح انيُٛع١ ي االخثبا ٜٔ ايكبًٞ ٚ ايبعدٟ د زاح

ٚيًثطكل َٔ َدد٣ ،دط١ ٖدتٙ ايفرعد١ٝ ايداْٝد١ اكدد عٛزبدج ايبٝاْداح           االعثٝاد١ٜ يف اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ.
اخثبدا  املفداِٖٝ ايعًُٝد١    سُٛع١ ايضابط١ يف ر يًُثثَرتاب يعٝٓثر( t.testاضصا٥ٝا باسثدداّ االخثبا  ايثا٥ٞ 

 (6يدِٜٗ   نُا يف ازبدٍٚ   ايعًّٛ( 
  (6زدٍٚ     

       ٞ بعدد٣( يف تُٓٝد١   -ْثا٥ش االخثبا  ايثا٥ٞ يًفرٚم بدر َثٛسدط د زداح ايثًُٝدتاح يًُسُٛعد١ ايضدابط١  قبًد
 املفاِٖٝ ايع١ًُٝ  ايعًّٛ( 

( 1.96( ٖٚٞ أنرب َٔ قُٝثٗدا ازبدٚيٝد١ ايباياد١     2.38( إٔ ق١ُٝ  ح( احملسٛب١ تساٟٚ  6ٜثضح َٔ ازبدٍٚ   
ٞ    ضٝذ بًغ املثٛسدط   (  ٚبًدغ املثٛسدط اسبسدابٞ    7.47بداعبراف َعٝدا ٟ قدد ٙ      (77.74 اسبسدابٞ يرخثبدا  ايكبًد

(   ٖٚدتا ٜعد  باْد٘ تٛزدد ادرٚم ماح داليد١ اضصدا١ٝ٥        8.29( ٚباعبراف َعٝا ٟ قد ٙ  80.00 يرخثبا  ايبعدٟ 
ٛعد١ ايضدابط١  يف   انيُ يثًُٝدتاح ( بر َثٛسط د زاح االخثبا ٜٔ ايكبًدٞ ٚايبعددٟ   0,05عٓد َسث٣ٛ دالي١  

ٚيصدا  االخثبددا  ايبعدددٟ  ٚبدتيو تددراض ايفرعد١ٝ ايصددفر١ٜ  ااٚ ( ٚتكبددٌ    اخثبددا  املفداِٖٝ ايعًُٝدد١  تُٓٝد١ ا 
 ايفرع١ٝ ايبد١ًٜ .

املثٛسددددددط  االخثبا    انيُٛع١
 اسبسابٞ

االعبددددددراف 
 املعٝا ٟ  

قُٝددددددد١ 
 ح( 

 احملسٛب١

قُٝددددددددد١ 
 ح( 

 ازبدٚي١ٝ

َسددددث٣ٛ 
داليدددددددد١ 

 0.05) 

 ايضابط١  
 7.47 77.74 قبًٞ

ماح  1.96 2.38
 8.29 80.00 بعدٟ دالي١
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( بر َثٛسط د زداح  0005ال ٜٛزد ارم مٚ دالي١ إضصا١ٝ٥ عٓد َسث٣ٛ دالي١  ايدايد١: ايصفر١ٜ ايفرع١ٝ: 4-3
ع٢ً ٚال إسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايددا٥ر٣ َٚثٛسدط    ٥ٞ سٝد سٔ َاد٠ ايعًّٛ يًسُٝ االتًُٝتاح انيُٛع١ ايثسرٜب١ٝ 

ٞ د زاح تًُٝتاح انيُٛعد١ ايضدابط١ اال   ٚادل ايطرٜكد١ االعثٝادٜد١ يف اخثبدا  املفداِٖٝ       سٝد سدٔ املداد٠ ماتٗدا    ٥د
 ايع١ًُٝ ايبعدٟ.  

 الخثبدا  املفداِٖٝ ايعًُٝد١    (t.testٚيًثطكل َٔ َد٣ ،ط١ ٖتٙ ايفرع١ٝ اكد مت  اسدثدداّ االخثبدا  ايثدا٥ٞ      
 (7يعٝٓثر َسثكًثر يًُسُٛع١ ايثسرٜب١ٝ ٚايضابط١ يف ت١ُٝٓ االدباٙ عبٛ ايب١٦ٝ   نُا يف ازبدٍٚ  

 (7زدٍٚ  

ْثا٥ش االخثبا  ايثا٥ٞ يًفرم بر َثٛسط د زاح ايثًُٝتاح يًُسُٛعيت ايبطدذ يف االخثبدا  ايبعدد٣ يف تُٓٝد١     
  ايعًّٛ(بعض املفاِٖٝ ايع١ًُٝ 

( ٚباعبراف َعٝدا ٟ  86.73  ( إٔ ق١ُٝ املثٛسط اسبسابٞ يًُسُٛع١ ايثسرٜب١ٝ تسا7ٟٜٚٚثضح َٔ ازبدٍٚ       
( 8.63( ٚبداعبراف َعٝدا ٟ قدد ٙ     80.00(  ٚقُٝد١ املثٛسدط اسبسدابٞ يًُسُٛعد١ ايضدابط١ ٖدٞ        6.95قد ٙ  

( ٖٚٞ أنرب َٔ قُٝثٗا ازبدٚي١ٝ .مما ٜدٍ ع٢ً أْ٘ تٛزدد ادرٚم ماح داليد١    3.29ٚق١ُٝ  ح( احملسٛب١ تساٟٚ  
زاح انيُٛعثر ايثسرٜب١ٝ ٚايضابط١ يف االخثبا  ايبعدٟ ( بر َثٛسط د 0.05إضصا١ٝ٥ عٓد َسث٣ٛ دالي١  

ٚيصا  انيُٛع١ ايثسرٜب١ٝ ٚبدتيو تدراض ايفرعد١ٝ ايصدفر١ٜ ٚتكبدٌ ايفرعد١ٝ ايبدًٜد١ .ٖٚدتٙ ايٓثٝسد١ تعدد           
 تًُٝدتاح يدد٣   املفداِٖٝ ايعًُٝد١  ايعًدّٛ(    مٚ أخدر إػبدابٞ يف تُٓٝد١     اسدرتاتٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥ر٣    َ ررا ع٢ً إٔ 

. ٚتثفل ايٓثٝس١ املثعًك١ ب خر ايثد ٜس ب سرتاتٝس١ٝ ايبٝدج  ااساس َكا ١ْ باايطرٜك١ االعثٝاد١ٜ دسايصف ايسا
ايدا٥رٟ يف ت١ُٝٓ املفاِٖٝ ايع١ًُٝ َكا ١ْ بايطرٜك١ ايثكًٝد١ٜ   َ  َا تٛ،ًج إيٝٗا د اسداح عدد٠ َددٌ ردًٍٛ       

 (.2016(  ضبُٛد ٚ ضبُد  2018ضبُد  
 ( ٜٛعح مايو  8اسثدداّ َعادي١ نٖٛر هلتا ايارض   ٚازبدٍٚ  ٚ دػباد ضسِ ااخر   مت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ايعدد انيُٛع١
املثٛسدددط 
 اسبسابٞ

االعبددددراف 
 املعٝا ٟ

قُٝددد١ ح( 
 احملسٛب١

 ق١ُٝ ح(
 ازبدٚي١ٝ

َسدددث٣ٛ 
داليددددددد١ 

 0.05) 
 6.95 87.40 30 ايثسرٜب١ٝ

3.29 1.96 
ماح 
 8.63 80.00 31 ايضابط١ دالي١
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 (8زدٍٚ 

بددر انيُددٛعثر ايثسرٜبٝدد١  املفدداِٖٝ ايعًُٝدد١( يف ايثطبٝددل ايبعدددٟ يف تُٓٝدد١ dٜٛعددح قُٝدد١ ضسددِ ااخددر   
 ٚايضابط١

        

     

يف ايثطبٝددل ايبعددد٣ بددر َثٛسددطٞ د زدداح املفدداِٖٝ ايعًُٝدد١ ( إ ضسددِ ااخددر دخثبددا  8ٜثضددح َددٔ ازبدددٍٚ  
( ٖٚتٙ ايك١ُٝ تدٍ ع٢ً ت خري نبري زدا 0.85انيُٛع١ ايثسرٜب١ٝ ٚايضابط١ بًغ ضسس َعادي١ نٖٛر   تًُٝتاح

 تًُٝدتاح عًد٢ َثٛسدط د زداح     املفداِٖٝ ايعًُٝد١ ايعًّٛ(    يف تُٓٝد١   تٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥ر٣  إسرتايًثد ٜس ٚال 
انيُٛع١ ايضدابط١   ٚتثفدل ٖدتٙ ايٓثٝسد١ َد  ْثٝسد١        تًُٝتاحانيُٛع١ ايثسرٜب١ٝ  باملكا ١ْ  ثٛسط د زاح 

اسدرتاتٝس١ٝ ايبٝدج   اّ ايديت أخبثدج أُٖٝد١ اسدثدد    ( 2016(    ضبُٛد ٚ ضبُد 2018ايشًٍٛ   ضبُد  د اس١ نٌ َٔ : 
 ايدا٥ر٣ .

ٚميهددٔ تفسددري تفددٛم إسددرتاتٝس١ٝ ايبٝددج ايدددا٥ر٣ يف تُٓٝدد١ املفدداِٖٝ ايعًُٝدد١  ايعًددّٛ( يًثًُٝددتاح َكا ْدد١         
ّٕ إسددرتاتٝس١ٝ ايبٝددج ايدددا٥ر٣ تسدداعد املددثعًِ عًدد٢ تٓظددِٝ املعًَٛدداح بشددهٌ َثسًسددٌ  بايطرٜكدد١ االعثٝادٜدد١  بدد 

اٗٞ تُٓٞ يدٜ٘ ايثفهري املٓطكٞ ايرٜاعٞ عٓدَا ٜسري ٚادل خطدٛاح َٓظُد١     ٚدا٥ر٣؛ ملعازبثٗا بصٛ ٠ بصر١ٜ 
ٚ َثسًس١ً ٚ َرتابط١  ٚتوُٓٞ يدٜ٘ ايثفهري ايبصرٟ عٓدَا ٜرسِ ًٜٚصل ٜٚسثددّ ايرتَٝر ايدٓا٥ٞ    نُدا أْٗدا   

ٍّٛ دٚ  املعًِ َٔ ضباعر ا  َّٝسر ٚ َررد   ٚدبتة اْثبداٙ ايثرَٝدت ٚدبعًد٘ ْشدطًا ٚاػبابٝداً      أخٓدا٤ تعًمُد٘      ذب
 اٝب٢ٓ املعرا١ بفاع١ًٝ.

 : ايثٛ،ٝاح:4-4
 : اسثعُاٍ اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥رٟ يف تد ٜس َاد٠ ااضٝا٤ زبُٝ  املراضٌ ايد اس١ٝ.4-4-1

: عٌُ دٚ اح تد ٜب١ٝ يًُعًُر ٚاملد سر يثد ٜبِٗ ع٢ً نٝف١ٝ تٛظٝف اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥ر٣ يف ندٌ  4-4-2
 .املٛاد ايد اس١ٝ 

: ت١٦ٝٗ أٚ إسثارٍ ايكاعاح ٚاملدثرباح املٛزٛد٠ يف َعظِ املدا س يارض إسدثدداّ اسدرتاتٝسٝاح ضدٜدد١ يف    4-4-3
 ايثد ٜس َٚٓٗا اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥ر٣.

 : املكرتضاح:4-5 
  ٚيف :إزرا٤ املرٜد َٔ ايد اساح اييت تثٓاٍٚ أخدر إسدرتاتٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥ر٣ عًد٢ َراضدٌ د اسد١ٝ طبثًفد١        4-5-1

َٛاد د اس١ٝ أخر٣ َدٌ نُٝٝا٤  االضٝا٤   عًدّٛ اا ض (  حبٝدذ تثٓداٍٚ َدثارياح أخدر٣ َٓٗدا : َدد٣ اضثفداظ         
 ايطرة باملفاِٖٝ ايع١ًُٝ  ٚايثفهري ايٓاقد  ٚاالدباٖاح ايع١ًُٝ.

املددددددددددددثاري 
 املسثكٌ

 (tق١ُٝ  
د زدددددددددددد١ 

 اسبر١ٜ
ق١ُٝ ضسدِ  

 ااخر
َكددددا  ضسدددِ 

 ااخر
اسدددرتاتٝس١ٝ 
ايبٝدددددددددددددج 

 ايدا٥ر٣
 نبري 0.85 29 3.29
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تٝس١ٝ : د اس١ َكا ١ْ بر ايثد ٜس ب سرتاتٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥رٟ ٚبدض ئرا٥دل ايثدد ٜس ايبٓا٥ٝد١ ناسدرتا       4-5-2
 املهعس ايثعًُٝٞ ٚاسرتاتٝس١ٝ اشبطٛك ايسبع١ ٚت خريٖا يف ايثطصٌٝ ملسثٜٛاح َٚٛاد د اس١ٝ أخر٣.

 املصاد  :

دا    1ك   ئرا٥ل تدد ٜس ايعًدّٛ َفداِٖٝ ٚتطبٝكداح تعًُٝٝد١     (  2009اَبٛ سعٝدٟ  عبد اهلل ٚايبًٛرٞ سًُٝإ  -1
 عُإ.:املسري٠ يًٓشر ٚايثٛعٜ  ٚايطباع١

االزثُاع١ٝ يًُرضًثر االبثدا١ٝ٥ ٚ املثٛسط١ ٚ ايٓشدائاح ٚ املدٛاد   َٓاٖش املٛاد ( 2004بطرس  ضااظ بطرس   -2
   زاَع١ املًو سعٛد: ٜاض1  ترمج١ / عبداهلل ايعسازٞ(  كاالزثُاع١ٝ

   ترمجد١: خايدد  (. ادٔ تدد ٜس املٓداٖش يف املرضًد١ االبثدا٥ٝد١     2007َدا ى رداتر ٚ د ٜدو بدٌ .     ٚ إز زْٛسم  -3
 ايعاَرٟ  ايكاٖر٠: د  ايفا ٚم.

دا  املسددري٠ يًٓشددر ٚايثٛعٜدد     1  كتصددُِٝ ٚإْثدداص ايٛسدا٥ٌ ايثعًُٝٝدد١ ايثعًُٝدد١ (. 2000  اسبًٝد١  ضبُددد ضبُددٛد  -4
 عُإ.:ٚايطباع١

 :دا  املسدري٠ يًٓشدر ٚايثٛعٜد  ٚايطباعد١    .   3  ك ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚ اسايٝس تد ٜسٞ(. 2008اسب١ًٝ  ضبُٛد ضبُد   -5
 عُإ.

  دا ايصفا٤ يًٓشر: اال د1ٕ كئرا٥ل ايثد ٜس ايفعاٍ( 2011اشبراع١ً   ضبُد سًُإ اٝاض ٚ اخرٕٚ   -6

 .:عُإدا  املسري٠ يًٓشر ٚايثٛعٜ    1ك تعًِٝ ايعًّٛ يًسُٝ  (. 2005ب١  عبداهلل ضبُد  ٜخطا -7

ّ      (. 1996اشبًًٝٞ   خًٌٝ ٜٛسدف ٚ اخدرٕٚ     -8   دا  ايًدِ يًطباعد١ ٚ    1 ك تدد ٜس ايعًدّٛ اد٢ املراضدٌ ايثعًدِٝ ايعدا
 ايٓشر : االَا اح ايعرب١ٝ املثطد٠

   دا  اسبه١ُ : باداد.  1  ك َٓاٖش ايبطذ ايرتب٣ٛ(.1990داٚد   عرٜر ضٓا ٚ أْٛ  ضسر عبداسبُٔ   -9

   دا  ٚا٥ٌ يًٓشر ٚايثٛعٜ : عُإ.2  كايثصُِٝ ايثعًُٝٞ ٚايثعًِ مٚ املع٢ٓ(. 2007سراٜا  عادٍ   -10

(. ااع١ًٝ اسرتاتٝس١ٝ ايبٝدج ايددا٥رٟ يف إنسداة املفداِٖٝ     2017ٚ ضبُد سعٝد ايصبا ٜ    ايشًٍٛ   خًدٕٚ امحد -11
( 26صب١ً ازباَع١ ادسر١َٝ يًد اساح ايرتب١ٜٛ ٚايٓفس١ٝ   عدد  ايهُٝٝا١ٝ٥ يد٣ ئرة املرض١ً ااساس١ٝ ايعًٝا. 

 .  486-514  ص 

  دا  املٝسر٠ يًٓشر  6 ك ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفس َدخٌ ا  َٓاٖش ايبطذ يف(. 2015عباس   ضبُد خًٌٝ ٚآخرٕٚ   -12
 ٚايثٛعٜ  ٚايطباع١ : عُإ.

  دا  ايفهدر يًطباعد١ ٚايٓشدر     1ك ايبطذ ايعًُٞ َفَٗٛ٘ ٚأدٚاتد٘ ٚأسدايًٝب٘.  (. 2004عبٝداح   مٚقإ ٚ آخرٕٚ   -13
 ٚايثٛعٜ  : عُإ . 

ايبٝج ايددا٥ر٣ يف ذبصدٌٝ ئدرة    أخر اسثدداّ إسرتاتٝس١ٝ (.2016ضبُٛد   قططإ عدْإ ٚ ضبُد قاسِ ضبُد   -14
 (.365 -345(   ص68.صب١ً ايفثح   ايعدد ايصف ااٍٚ املثٛسط يف َاد٠ ااضٝا٤

دا  املسدري٠    1 كتصُِٝ ايثدد ٜس بدر ايٓظرٜد١ ٚ ايثطبٝدل    ( 2011ايعدٚإ مٜد سًُٝإ ٚ ضبُد ا اد اسبٛاَد٠   -15
 عُإ. :يًٓشر ٚايثٛعٜ  ٚايطباع١
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ٔ  (.2005املدثددا   آَٓدد١ ضبُددد   -16   املعًَٛاتٝدد١ ٚايثعًددِٝ ايكٛاعددد ٚااسددس  املعًَٛاتٝدد١ ٚايثددد ٜس  ذبرٜددر احملٝسدد
 ايٓظر١ٜ  دا  ايرَإ يًٓشر ٚايثٛعٜ :املد١ٜٓ املٓٛ ٠.

إسرتاتٝس١ٝ رهٌ ايبٝج ايدا٥رٟ ااعًٝثٗا يف ت١ُٝٓ َٗا اح َا ٚ ا٤ املعرا١ ٚذبصٌٝ ايعًّٛ (. 2005املر ٚ   ٖٝا   -17
 .67-13(  ص 36. صب١ً  ساي١ اشبًٝش ايعربٞ  ايعدد   ايدا١ْٜٛ مٚاح ايسُاح ايعك١ًٝ املدثًف١يد٣ ئايباح املرض١ً 

اسرتاتٝس١ٝ رهٌ ايبٝج ايدا٥رٟ ااعًٝثٗا يف ت١ُٝٓ َٗا اح َدا ٚ ا٤ املعراد١ٚ ذبصدٌٝ ايعًدّٛ     (2007املر ٚ  ٖٝا   -18
 ب١ٝ  زاَع١ ايرٜاض.  ن١ًٝ ايرت يد٣ ئايباح املرض١ً ايدا١ْٜٛ مٚاح ايسعاح ايعك١ًٝ املدثًف١

تٜٓٛ  ايثد ٜسٞ يف ايفصٌ ديٌٝ املعًِ يًثطسر ئرم ايثعًِٝ يف َدا س ( 2008نٛزو  نٛخر ضسر ٚ اخرٕٚ   -19
   َهثب١ ايْٝٛسهٛ االقًُٝٞ يًرتب١ٝٝ يف ايدٍٚ ايعرب١ٝ :بريٚح1 كايٛئٔ ايعربٞ

 عٜ  ٚايطباع١: عُإ.  دا  املسري٠ يًٓشر ٚايث1ٛك ،عٛباح ايثعًِ (. 2006  ًَطِ  ساَٞ ضبُد -20

21- Ocak, G. (2010). "The Effect of Learning Stations on the Level of 
Academic Success and Retention of Elementary School 
Students", The New Educational Review, Vol. (21), No. (2), pp. (147– 

156). 

 
 (1ًَطل  قِ   

 املاد٠(ب١ٝٓ ع٢ً اال ض ٚ يف ايفضا٤( ٚايٛضد٠ اشباَس١   احايٛضد٠ ايرابع١   اسبرنقا١ُ٥ املفاِٖٝ ايع١ًُٝ 

تسًسٌ
 

 ايدالي١ ايًفظ١ٝ املفّٗٛ ايعًُٞ

 اال تفا  ٚ االغبفاض املثهر إ ملٓسٛة َٝاٙ احملٝط املد ٚ ازبر  1
 ْسب١ االَرح يف َٝاٙ احملٝط املًٛض١   2
 عرب احملٝطصبر٣ املٝاٙ ٜثدال نٓٗر  ايثٝا    3
 خكٌ املا٤ ايتٟ ٜضاط ع٢ً زسِ َا  عاط املا٤  4
 ذبرى َٝاٙ سطح احملٝط ،عٛدا ٚ ٖبٛئا املٛص   5
 ع١ًُٝ اعاي١ املرح َٔ َٝاٙ ايبطر ايثط١ًٝ 6
 ا،ار ٚضد٠ َٔ عٓصر هلا مجٝ  خٛا،٘ ايت ٠ 7
 َاد٠ َه١ْٛ َٔ م اح عٓصرٜٔ اٚ اندر املرنس 8
 م ٟ ي٘ رط١ٓ سايب١زسِٝ دٕٚ  االيهرتٕٚ 9
 َاد٠ َه١ْٛ َٔ ْٛ  ٚاضد َٔ اير اح ايعٓصر 10
  7َاد٠ هلا  ّ ٖٝد ٚزٝ  اعار َٔ   اسبُض 11
 م تإ اٚ عد٠ م اح َرتابط١ ازبر٤ٟ 12
 زسِٝ دٕٚ م ٟ يٝس ي٘ رط١ٓ   ايٓٝٛترٕٚ 13
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 7َاد٠ هلا  ّ ٖٝد ٚزٝ  اعار َٔ   ايكاعد٠ 14
 َرنر ايت ٠ ايٓٛا٠ 15
 ترتٝس ايعٓا،ر حبسس خٛا،ٗا املثشاب١ٗ ازبدٍٚ ايدٚ ٟ 16
 زسِٝ دٕٚ م ٟ ي٘ رط١ٓ َٛزب١ ايربٚتٕٛ 17
 ٖٛ عدد ايربٚتْٛاح يف ْٛا٠ ايعٓصر عدد ايت ٟ   18
 َٓطك١ َٔ ايااعاح  اسبا ٠ تثد بعٝدا عٔ ايطبك١ املض١٦ٝ   االنًٌٝ 19
 صبُٛع١ َٔ ايٓسّٛ ٚ ايبابا  ٚ ايااعاح انير٠   20
 املساا١ اييت ػبثاعٖا ايض٤ٛ يف س١ٓ ٚاضد٠   ايس١ٓ ايض١ٝ٥ٛ   21
 سطح ايشُس ايتٟ ْراٙ ايطبك١ املض١٦ٝ 22
 تفسراح ايطاق١ يف ايارف ازبٟٛ يًًشُس ايس١ٓ ايًٗس ايشُس١ٝ 23
 ائرم زر٦ٜاتسرٜع١ اسبرن١ َٔ ايشُس ا  ايفضا٤  ايرٜاح ايشُس١ٝ 24
 ع٢ً سطح ايشُسايب  ايدان١ٓ  ايبك  ايشُس١ٝ  25
 نٌ َاٖٛ َٛزٛد َٔ نٛانس ٚ ظبّٛ ٚغبا  ٚغريٖا ايهٕٛ   26

 

 (2اخثبا  املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ًَطل  قِ   

 تثشهٌ االَٛاص بسبس ...... 1

 
 تدف ايثٝا اح عرب احملٝط ة. دٚ إ اال ض ضٍٛ ْفسٝٗا أ.
املٝداٙ ٖبٛئدا ٚ   زامب١ٝ اال ض اييت ذبرى  د. ٖبٛة ايرٜاح ع٢ً سطح َٝاٙ احملٝط ص.

 ،عٛدا
 دٚ إ اال ض ضٍٛ ْفسٝٗا ػبعٌ ايثٝا اح...... 2

 

تٓطرف عبٛ ميٝٓٗا اد٢ ايٓصدف ايشدُايٞ     أ.
 يًهر٠ اال ع١ٝ

ة. تٓطرف عبٛ ميٝٓٗدا اد٢ ايٓصدف ازبٓدٛبٞ     
 يًهر٠ اال ع١ٝ

ص. تٓطددددرف عبددددٛ ٜسددددا ٖا ادددد٢ ايٓصددددف 
 ايشُايٞ يًهر٠ اال ع١ٝ

 د. تشهٌ َدا ٚزر ا نبرئٜ

 تثهٕٛ االَٛاص ايثسْٛاَٞ بفعٌ...... 3

 
 ة. ق٠ٛ ازباعب١ٝ اال ع١ٝ املد ٚ ازبر  أ.
 ٖبٛة ايرٜاح د. ايرالعٌٜ ٚ ايربانر ص.

 ٜٓشا املد ٚازبر  َٔ 4

 
 تاخري ايرٜاح ع٢ً ْصفٞ ايهر٠ اال ع١ٝ ة. أ. ق٠ٛ زاعب١ٝ ايكُر ٚ ايشُس

 احملٝط١ ايعُٝك١ د. ايثٝا اح غرياملثساْس يسطح اال ض ايثسدر ص.
 َصد  ًَٛض١ َٝاٙ احملٝط 5
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 ة.دب١ٜٛ املعادٕ َٔ ايكشر٠ اال ع١ٝ أ. زامب١ٝ ايكُر

 ا  احملٝطقط املا٤ يف اعد.  ص.ايططايٝس ٚ ايٓباتاح ايبطر١ٜ االخر٣
 نٝف تثطرى املٝاٙ يف املٛص 6

 
 ا  ايبطرقٖبٛئا عبٛ  ة. يف دٚا٥ر أ.
 ا  ايبطرق،عٛدا َٔ  د. ز١٦ٝ ٚ مٖابا ص.

 ايبا د٠ تهٕٛ َٝاٙ احملٝط ليف املٓائ 7

 
ٌ ًَٛض١ بسبس دب١ٜٛ ايصدٛ  عٓدد  قأ . ا

 ايشائ٤٢
 ة. اندر ًَٛض١ بسبس اهلطٍٛ ايرٜر

 ١ً ايثهاخٝفقٌ ًَٛض١ بسبس قد. ا ١ً ايثبدرقٌ ًَٛض١ بسبس قص. ا 
 ا يف احملٝطاح ٖٞكاندر االَانٔ عُ 8

 
 ة. ضٝٛك ٚسط احملٝط ٛ ١ٜاأ. ايسٍٗٛ اي
 ا ١ٜكد. ايرااف اي مص. اشبٓاد

 املٛ د املثٛاار يف َٝاٙ احملٝط ٖٛ 9

 
 ة. ايفطِ اسبسرٟ أ.ايٓفط
 اع ايطبٝعٞاد. اي ص. املًح

 ١ ايشُس١ٝ َٔق تٓشا ايطا 10

 
 ة. ايهٗربا٤ اعاح اسبا ٠اأ. اي

 د. املٛزاح ص. اْدَاص ايت اح
 إ ايشُس تدٚ  ضٍٛ ْفسٗا اٟ َٔ االتٞ ٜربٖٔ ع٢ً 11

 
   ايشُس١ٝق ة. ايس أ. ايرٜاح ايشُس١ٝ

 ١ اسبٌُكد. اسببٝباح يف ئب ص. ايس١ٓ ايًٗس ايشُس١ٝ
 اعاح تس٢ُابا  ٚ اياٜفرتض عًُا٤ ايفًو إ ايٓسِ ٜثهٕٛ عُٔ سطس َٔ اي 12

 
 ة. انير٠ أ. انيُٛع١ احمل١ًٝ

 د. ايسدِٜ ص.ايهٕٛ
   ايشُس١ٝكايب١ ذبدر كيف اٟ ئب 13

 
 ١ االرعاع١ٝكة. ايطب أ.ايًس

 ١ املض١٦ٝكد. ايطب ١ اسبٌُكص. ايطب
 ازباا١ ا  لايبا د٠ عٓٗا يف املٓائ لٜعرٟ اغبفاض ًَٛض١ َٝاٙ احملٝط يف املٓائ 14

 
 ١ً اهلطٍٛق ة. ١ً ايثبدرق أ.

 د. ندر٠ ايرتسباح ١ً ايثهاخفقص. 
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 ٜرتبط ة .....ا تفا  االَٛاص يف احملٝط  15

 
 ط املرتف اة. ايض احملٝط لأ.عُ
 د. اتسا  عرض ايشائ٤٢ ٠ٛ ٖبٛة ايرٜاحق ص.

 ايثسْٛاَٞ ٖٚٞ اعدِ االَٛاص يف احملٝط تٓشا َٔ 16

 
 ة. رد٠ ايرٜاح احمل١ًٝ أ.رد٠ ايرٜاح ايسا٥د٠
 د.د ز١ اسبرا ٠ املرتفع١ ص. ايرالعٍ ٚ ايربانر

 َر٠ ٚاضد٠ نٌ ذبدر ضرن١ املد ٚ ازبر  17

 
 ة. اسبٛعر أ.ّٜٛ

 د.رٗر ص. اسبٛ 
 ١ق١ ايشُس يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايض٥ٛٞ الْثاص ايطاقتسثددّ ايٓباتاح ئا 18

 
 تا١ٝ٥اة.اي أ.ايض١ٝ٥ٛ

 د.ايٓبات١ٝ ص.ايهٗربا١ٝ٥
 ايشُس نر٠ ٖا١ً٥ َه١ْٛ يف َعظُٗا  َٔ اهلٝد ٚزر ٚ 19

 
 ة.خبا  املا٤ أ.االنسسر
 د.خاْٞ انسٝد ايهربٕٛ ص.اهلًّٝٝٛ

 انرب صبُٛع١ ازساّ يف ايفضا٤ ٖٞ 20

 
 ة.صبر٠ د ة ايثبا١ْ أ.ايٓظاّ ايشُسٞ

 د. ايهٕٛ ص. انير٠
 اٟ مما ًٜٞ يٝس َٔ ارهاٍ انيراح 21

 
 ة. َٓثظ١ُ ري َٓثظ١ُغ أ.

 د.يٛيب١ٝ ص.عص١ٜٛ
 تس٢ُ ع١ًُٝ اعاي١ االَرح َٔ َٝاٙ ايبطر ة 22

 
 ة.ايثط١ًٝ أ.املًٛض١

 د. نًٛ ٜد ايصٛدّٜٛ ص.َصس ايٓٗر
 ايعدد ايت ٟ يًعٓصر ٖٛ عدد ....... يف ْٛات٘ 23

 
 ة.ايربٚتْٛاح أ.االيهرتْٚاح

 د. ايت اح ص.ايٓٝٛترْٚاح
 ايعٓا،ر يف ازبدٍٚ ايدٚ ٟ َرتب١ حبسس 24

 
 ة.اسبسِ أ.ايًٕٛ

 د.ايهث١ً ايت ١ٜ ص.ايعدد ايت ٟ
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 م اح انسسر 3ازبر٤٣ ايتٟ ٜثهٕٛ َٔ م ٠ نربٕٛ ٚ م تٞ ٖٝد ٚزر ٚ  ١اَا ،ٝ 25

 
 HC2O3ة.  H2CO3أ.

 H3C2Oد.  H3CO2ص. 
 ع٢ً مجٝ  املرنباح لاٟ مماًٜٞ ٜٓطب 26

 
 ة.تٛزد يف مجٝ  ايت اح يف ايطبٝع١ أ.َه١ْٛ َٔ م اح عٓصرٜٔ اٚ اندر

ص. ميهدددٔ َرزٗدددا َددد  زر٦ٜددداح يثشدددهٌٝ 
 سٛا٥ٌ

 تثفاعٌ َ  االمحاضد. ال 

 زسِٝ دٕٚ م ٟ ي٘ رط١ٓ َٛزب١ ٖٛ 27

 
 ة. ايربٚتٕٛ أ.ايٓٝٛترٕٚ
 د. ايت ٠ ص.االيهرتٕٚ

 اٟ مما ًٜٞ عٓصر 28

 
 ة.املا٤ أ.ايسهر

 ١ االيَّٛٓٝٛقاقد.   ص.ًَح ايطعاّ
 تثهٕٛ ْٛا٠ ايت ٠ َٔ 29

 
 ة.برٚتْٛاح ٚ ْٝٛترْٚاح أ.برٚتْٛاح ٚايهرتْٚاح

 طكد.ْٝٛترْٚاح ا ْٝٛترْٚاح ٚ االنرتْٚاحص. 
 َا ايتٟ ؼبدد ايعٓصر ايتٟ تعٛد ايٝ٘ م ٠ َا 30

 
 ة. عدد ايٓٝٛترْٚاح أ.عدد ايربٚتْٛاح

 د. عدد ازبر٦ٜاح ص.عدد ايت اح
 ُٗا اهلٝد ٚزٝ قتهٕٛ املاد٠ َداٍ ع٢ً اسبُض اما نإ   31

 
 7ة. 1أ.
 11د. 9ص.

 تثهٕٛ نٌ َاد٠ َٔ 32

 
 ة.اًراح أ.نربٕٛ
 د.نا٥ٓاح ض١ٝ ص. م اح

 َا ايتٟ ػبعٌ املرنس طبثًفا عٔ ايعٓصر 33

 

د ٜهٕٛ يف املرندس انددر َدٔ ْدٛ  ٚاضدد      قة.  أ.يف املرنس ْٛ  ٚاضد َٔ ايعٓا،ر
 َٔ ايعٓا،ر

ص.ٜهددٕٛ يف املرنددس دا٥ُددا عدددد انددرب َددٔ     
 ايت اح

 د. ٜرٕ املرنس دا٥ُا اندر َٔ ايعٓصر
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 ُٗا اهلٝد ٚزٝ قاعد٠ اما نإ  كاملاد٠ َداٍ ع٢ً ايتهٕٛ  34

 
 5ة. 2أ.
 9د. 7ص.

 ٜهٕٛ عدد االنرتْٚاح يف ايت ٠ 35

 
 ة. َساٜٚا يعدد ايبٛتْٛاح أ.َساٜٚا يعدد ايٓٝٛترْٚاح

 ٌ َٔ عدد ايربٚتْٛاحقد. ا ص. َساٜٚا يعدد ايٓٝٛترْٚاح ٚ ايربٚتْٛاح
 

 (3ًَطل 
 ايد س ااٍٚ  

 أمنٛمص يرسِ اسرتاتٝس١ٝ ايبٝج ايدا٥ر٣ يث١ُٝٓ املفاِٖٝ ايع١ًُٝ   احملٝطاح(  
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 ختةى توَيرينةوةوثو

كازيطةزي ضرتاتيجيةتي ماَلي باشنةيي لة ثةزةثَيداني هةندَيك لة ضةمكة شانطتيةكان لة الي قوتابياني ثؤلي 
 شةشةمي بنةزةتي لة بابةتي شانطت بؤ هةموان

كازيطةةزي ضةرتاتيجيةتي مةاَلي باشنةةيي لةة ثةزةثَيةداني هةنةدَيك لةة         توَيرينةوةيةة شانةي)    ماجني ئةة   ائ     
ضةمكة شانطتيةكان لة الي قوتابياني ثؤلي شةشةمي بنةزةتي لة بابةتي شانطت بؤ هةموان( ،بؤ بةة ييوَينةاني   

وةيةكي مةبةضةة  ئةةة  ئاماجنةةة توَيةةرةزان هةضةةتان بةةة يانةةاني ضةةَي وسَانةةةى ضةةةسي توَيرينةوةكةةة بةةة شةةي      
 ( هةَلبرَيسيزا. 2018 – 2017قووتابياني ثؤلي شةشةمي بنةِزةتي لة خوَيندنطاي يلصاز بؤ ضاَلي خوَيندني  

لةةةة  توَيرينةوةيةةةة توَيةةةرةز ثةةةة  بةضةةةتووة بةةةة نةخةةةةة ضةةةاشي ئةشموونطةةةةزي كةةةة يوو كؤمةَلةيةةةة          
سنةةوةى ثَيةةةكي و ثاشةةكي بةؤ وةؤِزاوةي ضةةمكة       ئةشمونطةزي و كؤنرتؤَلكاز ،بة بةةكازهَيناني هةةزيوو تاقيك  

( قوتابي بةشَيوةيي هةِزةمةكي يابةشكسان بةضةةز  61شانطتيةكان ، ذمازة قووتابياني توَيرينةوةكة بسيتية لة  
( قوتابية كة بابةتي شانطةتيان خوَينةدووة   30هةزيوو كؤمةَلةكةيا ، ذمازةي قوتابياني كؤمةَلةي ئةشمونطةزي  

( قوتابيةةة كةةة بابةةةتي 31اني ِزَيطةةاي مةةاز باشنةةةيي، وة ذمةةازة قوتابيةةاني كؤمةَلةةةي كؤنرتؤَلكةةاز  بةةة بةةةكاز هَينةة
شانطتيان وةزوستووة بة بةكازهَيناني ِزَيطاي ئاضايي. تويَّرةزان هةضتان بةة هاوضةةنطيكسين لةة نينةوان هةةزيوو      

تاقيكسينةةوةي ضةةمكة شانطةتيةكان     كؤمةَلةكة لة وؤِزاوةكاني  تةمةن ،ئاض  شيسةكي ،ضةمكة شانطةتيةكان(. 
( بِسوةة ثَيكوةةاتبوو ،ئاضة  وسانةةي و هَيةةصي   35لةة اليةةةن توَيرةزانةةوة ئامةةايةكسابوو كةة بةشةةَيوةي كؤتةايي لةةة      

 جياكازي وبةكازهَيناني وؤِزاوة  هةَلبرازيني( هةَلة ضةزةِزاي ئةمانة جَيطري و ِزاضتطؤي هةية .
( ثالن بؤ ضرتاتيري مالي باشنةيي ،وة بةهةمان شةَيوة بةؤ ِزَيطةاي    20ي ياناوة ، ( ثالني ِزؤذانة40تويَّرةزان       

 ئاضايي.
( كؤتايي هات ،مامؤضةتاي  11/3/2018( يةض  ثَيكسي ،وة لة ِزَيكةوتي  28/1/2018توَيرينةوةكة لة ِزَيكةوتي       

 بابةتةكة خؤي بابةتي شاضتةكاني لةهةزيوو كؤمةَلةكة ووتؤتةوة.
كؤتاي هات) توَيرينةوةكة ،و جَي بة جَي كسيني ئامساشةكةان وة يةزهَينةاني ياتاكةان و بةةكازهَيناني      يواي     

 -كؤمةَلَيك كسيازي ئامازي ئةجنامةكان بة شَيوةي خوازةوة بوو  
( لةنَيوان ناوةندي منسةكاني هةةزيوو جَيبةةجَيكسيني ثَيةةةكي و    0.05هةبووني جياواشيةك لة ئاض  ئامازي   .1

كي لةةة تاقيكسينةةةوةي ضةةةمكة شانطةةتيةكان لةةة الي قووتابيةةاني كؤمةَلةةةي تاقيكةةازي ، وة لةبةزذةوةنةةدي ثاشةةة
 تاقيكسنةوةي ثاشةكيداية.

( لةنَيوان ناوةندي منسةكاني هةةزيوو جَيبةةجَيكسيني ثَيةةةكي و    0.05هةبووني جياواشيةك لة ئاض  ئامازي   .2
ي كؤمةَلةةي كؤنرتؤَلكةاز وة لةبةزذةوةنةدي تاقيكسنةةوةي     ثاشةكي لة تاقيكسينةوةي ضةمكة شانطةتيةكان لةة ال  

 ثاشةكيداية.

(  لةةةةنَيوان  ناوةنةةةدي منسةكةةةاني هةةةةزيوو كؤمةَلةكةةةة لةةةة  0.05هةةةةبووني جياواشيةةةةك لةةةة ئاضةةة  ئامةةةازي    .3
  تاقيكسينةوةي ثاشةكي بؤ ضةمكة شانطتيةكان وة لة بةزذةوةندي كؤمةَلةي تاقيكازيداية.


