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 امللخص:  

تهدٍ الدزاطت ال٘شِ نً الخُانل الاحخماعي ونالْخه بالخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت 

ما الهالْت بحن الخُانل الاحخماعي  ، مً زالٛ الظإاٛ السئِس ي الاحي:گسمیانالاْظام الهلمُت حامهت 

 والري جىبثٔ مىه ألاطئلت الُسنُت الاجُت: والخدطُل الدزاس ي لدي الؿلبت ؟

 هاون بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي في املسخلت الجامهُت؟هل الخ .1

 هل الخُِ٘ بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي في املسخلت الجامهُت ؟ .2

 هل الخىاَع بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي في املسخلت الجامهُت ؟ .3

 ىا بىغو َسغُاث مخمثلت في:ولالٍحابت نً الدظاؤالث الخالُت ْم

  الخهاون بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام

 الهلمُت.

  الخُِ٘ بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام

 الهلمُت.

  الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الخىاَع بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل

 الهلمُت.

ولٓد أْخػذ ؾبُهت الدزاطت ٍاجبام املىهج الىضُي، مو الاطخهاهت بمجمىنت مً الخٓىُاث البدثُت 

ٗان الاطخبُان مً أبسشها، وؾبٔ نلى نُىت  للخطٛى نلى املهؿُاث املُداهُت، املٓابلت ويحرها خُث 

، وبلًذ حجم گسمیانؾلبت ٗلُت التربُت الاْظام الهلمُت حامهت  الدزاطت، ًخٙىن مجخمو الدزاطت مً

 ( ؾالبا وؾالبت، وزلطذ الى الىخائج الاجُت:147الهُىت )

 .جدٓٔ الُسغُت الاولى أي ان الخهاون بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي 

  الدزاس ي.ضدّ الُسغُت الثاهُت أًالخُِ٘ بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل 

 .صدق الفرضية الثالثة أي التنافس بين الطالب وزمالئه يساهم في التحصيل الدراس ي عند الطلبة 
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 املقدمة:        
 وأطئلخه مشٙلت البدث: Research Problem & 

Questions  

  جٓدم ٗل مجخمو وأطاض بىائها وخػازتها هي

التربُت والخهلُم، والًمً٘ جدُٓٔ هرا الخٓدم الا 

ت في اضالح  بانداد الُسد الطالح الٓادز نلى املشاٖز

 (.5، ص: 2013بُئخه.)نلي، 

  ٗادًمُت الازسي هي والجامهت واملإطظاث الا

ٗادًمُت أوحدها املجخمو لخدُٓٔ  مإطظاث نلمُت أ

أهداَه واملخمثلت في انداد الُسد )الاوظان( للخُاة، 

وهي لِظذ مىهصلت نً الهُٙل الاحخماعي الهام 

تها في نملُت  وجٓىم بىٓل الثٓاَت والهلم ومشاٖز

جهىد هدى الخماطٚ الاحخماعي ووخدتها وجىخُد ال

الخؿىز والبىاء وانداده للخهامل مو الهالم املادي 

 هدى 
َ
 طلُما

َ
والىُس ي والاحخماعي وجىحيهه جىحيها

 ما وشاهد ان الؿالب 
َ
ثحرا بُئخه الخهلُمُت، ٖو

الجامعي ٌشهس بالٓلٔ وندم الؿمأهِىت 

والاغؿساباث الىُظُت نىدما ال ًخُِ٘ مو املىاد 

رلٚ الاطاجرة واداز  ة الاْظام ومو الدزاطُت ٖو

الصمالء، مما جإزس هره املش٘الث نلى هُظُت 

الؿالب وجدطُله الدزاس ي، ولهرا ولخدُٓٔ 

الخُُِ٘ الىُس ي والاحخماعي له، ًجب نلى البِئت 

ت والبُدايىحُا  الخهلُمُت مساناة الاطالُب التربٍى

 
َ
ُا  مهَس

َ
ىا ً َسد )ؾالب( جٍٙى الظلُمت مً احل جٍٙى

 للخُُِ٘ وا
َ
 لخىأَ مو مدُؿه.وطُٙىلىحُا

  الهالْاث الاحخمانُت وزاضت الهالْاث الجامهُت

جإدي الي خدور مجمىنت مً الخًحراث الىُظُت 

والاحخمانُت للؿالب وجدنُم الخىاضل الجُد مً 

احل الخىاضل الى وخدة الُ٘س مما جإزس نلى طلٕى 

الؿالب لخٓبل ذاجه وشهىزه بالسغا، وهرا ما 

ً ًدَهه الى الهمل الجاد وال خىأَ مو الازٍس

والاهجاش في مجاالث جخُٔ مو مُىله وامٙاهُاجه 

 وبالخالي الخُّى في الخدطُل الدزاس ي.

  أما الؿالب الري ال ًخٓبل هُظه والٌشهس بالسغا

إزس   ًدَهه هدى الاهؿىاء ٍو
َ
وندم جُُ٘ه احخمانُا

  نلى جدطُله الدزاس ي.

  وفي بدثىا هرا هداٛو جىغُذ الهالْت بحن الخُانل

حخماعي والخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت الا 

مً زالٛ  گسمیانالتربُت ألاْظام الهلمُت حامهت 

 الظإاٛ السئِس ي الاحي:

  ماالهالْت بحن الخُانل الاحخماعي والخدطُل

الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت 

 ؟ گسمیانفي حامهت 

 :والري جىبثٔ مىه ألاطئلت الُسنُت الاجُت 

 لخهاون بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في هل ا

 الخدطُل الدزاس ي في املسخلت الجامهُت؟

  هل الخُِ٘ بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في

 الخدطُل الدزاس ي في املسخلت الجامهُت ؟

  هل الخىاَع بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في

 الخدطُل الدزاس ي في املسخلت الجامهُت ؟ 

  :أهمُت البدثResearch Significance  

  ازخُازها لهرا املىغىم في بدثىا هرا ًيبو مً ٍاًماهىا

ٗادًمُت  بالدوز الري جٓىم به املإطظاث الا

ت في انداد أَساد َانلحن في املجخمو، اغاَت  والتربٍى

 الى أطباب ازسي أهمها:

  و مظخىي املظاهمت في البدث والخدلُل في ُُُٖت َز

 الخدطُل الدزاس ي.

 لُمي أَػل لخدطُل املظاهمت في زلٔ مىار حه

 دزاس ي حُد.

  الدوز الُهاٛ للخُانل الاحخماعي دازل املإطظاث

ت في نملُت الخدطُل الدزاس ي. ٗادًمُت والتربٍى  الا

   :أهداٍ البدثResearch Objectives  : 

 :يهدٍ البدث الىضٛى الى 

  ت ؾبُهت الهالْت بحن الخهاون والخدطُل مهَس

ام الهلمُت الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظ

 سمُان.گ'في حامهت 
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  ت ؾبُهتالهالْت بحن الخُِ٘ والخدطُل مهَس

الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت 

 . گسمیانفي حامهت 

  ت ؾبُهت الهالْت بحن الخىاَع والخدطُل مهَس

الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظم الهلمُت في 

 . گسمیانحامهت 

  ٍاًجاد الهالْت بحن الخُانل الاحخماعي والخدطُل

الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت 

 .گسمیانفي حامهت 

  :خدود البدثResearch Limits  

  الخدود املىغىنُت: دزاطت ال٘شِ نً ؾبُهت

الهالْت بحن الخُانل الاحخماعي والخدطُل الدزاس ي 

لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت حامهت 

 .گسمیان

  الخدود الصماهُت: ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام

-2019للهام الدزاس ي  گسمیانالهلمُت/ حامهت 

2020 

 ْت بحن الخُانل الخدود املٙاهُت: ؾبُهت الهال

الاحخماعي والخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت 

 .گسمیانالتربُت ألاْظام الهلمُت حامهت 

  ت: ًخددد البدث الخالي بؿلبت ٗلُت الخدود البشٍس

-2019التربُت ألاْظام الهلمُت للهام الدزاس ي 

 وؾالبت بىاْو 147والبالٌ نددهم ) 2020
َ
( ؾالبا

 ( ؾالب. 43( ؾالبت و)104)

 املطؿلخاث: حهٍس ِTerm Definitions 

  الخُانل الاحخماعي: وهى الهملُت التي ًسجبـ بهما

 
َ
 وداَهُا

َ
انػاء الجمانت بهػهم مو بهؼ نٓلُا

وفي الخاحاث والسيباث والىطائل والًاًاث 

،ص: 2007واملهاٍز وما شابه ذلٚ )املهاًكت، 

116.) 

 ،ه )هطسالدًً والهاشمي (: وهي الهملُت 2006ونَس

مٓخػاها جدُذ الجمانت لألَساد الرًً ًخطل التي ب

بهػهم بالبهؼ الازس أن ًإزس ٗل منهم نلى 

خأزس بهم في ألاَٙاز وألاوشؿت نلى  ً، ٍو الازٍس

  (.55، ص:2006الظىاء )هطسالدًً والهاشمي، 

  الاحسائي: هى ما ًددر نىد اجطاٛ َسد ِ الخهٍس

بُسد أو مجمىنت مً الاَساد والري ًترجب نىه 

 .گسمیاناملخبادٛ أو حهدًل الظلٕى في حامهت  الخأزحر 

 :الخدطُل الدزاس ي 

  ،ه: )طمازة ونبدالظالم ( باهه: املهلىماث 2008ٌهَس

واملهازاث امل٘دظبت مً ْبل املخهلمحن ٖىدُجت 

لدزاطت مىغىم أو وخدة دزاطُت مدددة )طمازة 

 (.52، ص:2008ونبدالظالم، 

  خه )الجالليو دد مً ( بأهه: مُهىم ًخد2011، نَس

زالٛ مظخىي ألاداء الُهلي للُسد في املجاٛ 

ٗادًمي الىاجج نً نملُت اليشاؽ الهٓلي املهسفي  ألا

ظخدٛ نلُه مً زالٛ ئحاباجه نلى  للؿالب َو

 (.25،ص: 2011 مجمىنت مً الازخبازاث )الجاللي،

  الاحسائي: هى مجمىنت املهاٍز التي جٓدز ِ الخهٍس

لبت ٗلُت بهالماث الؿلبت )دزحاث الؿلبت( )ؾ

التربُت( أي )أَساد الهُىت(والتي جىحد في سجالث 

 ألاْظام.

  حامهت خٙىمُت نساُْت جٓو في گسمیانحامهت :

اْلُم ٗىزدطخان الهساّ، جأطظذ في شهس اذاز 

، جخٙىن الجامهت مً ٗلُاث )الؿب، 2010لهام 

التربُت، التربُت الاطاطُت، اللًاث والهلىم 

الٓاهىن، التربُت  الاوظاهُت، الصزانت، الهلىم،

اغُت، الهىدطت(. )  (.www.garmian.edu.krdالٍس

  :َسغُاث الدزاطت 

  ً٘حهخبر الُسوع هي التي جددد الاججاهاث التي ًم

البدث َيها، خُث ال ًمً٘ أن وظحر زؿىاث 

البدث ما لم هبدأ بخُظحر مٓترح للكاهسة أو مشٙلت 

 (.72، ص:2002مىغىم البدث )ضابس و خُاحت، 

 الهامت: الُسغُت 

  جىحد نالْت بحن الخُانل الاحخماعي والخدطُل

الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت 

 .گسمیانفي حامهت 

 :الُسغُاث الجصئُت 

  الخهاون بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل

 الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت 
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 ي الخدطُل الخُِ٘ بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم ف

 الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت

  الخىاَع بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل

 الدزاس ي لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت

 الُطل الثاوي 

 :الٍاؾاز الىكسي والدزاطاث الظابٓت 

 :الاؾاز الىكسي :
َ
 أوال

  نلى الخُانل الاحخماعي هى اخدي املهازاث التي

الُسد ٍاجٓانها مً أحل الخهاٌش مو أَساد املجخمو 

 
َ
الري ًيخمي الُه، َاملجخمو ٌظىد الُه أدوازا

مخهددة ومخباًىت ْد ًىجح أو ًُشل بدزحاث 

مخُاوجت في أدائها، وذلٚ خظب ندد مً املخًحراث 

مثل حيع الُسد، مٙاهخه الاحخمانُت، ْدزاجه 

رلٚ الراجُت، واملهازاث الاحخمانُت التي ً مخل٘ها ٖو

.ِ  خظب ؾبُهت املْى

  ًم 
َ
ٌهد الخُانل الاحخماعي بشٙل نام هىنا

املإزساث والاطخجاباث، وفي الهلىم الاحخمانُت ٌشحر 

الى طلظلت مً املإزساث والاطخجاباث ًيخج ننها 

ٗاهذ نلُه نىد  حًُحر في ألاؾساٍ الدازلُت َُما 

البداًت، والخُانل الاحخماعي ال ًإزس في ألاَساد 

َدظب بل ًإزس ٖرلٚ في الٓائمحن نلى البرامج 

ٓت نملهم مو  أهُظهم بدُث ًإدي الى حهدًل ؾٍس

 لاٍلطخجاباث التي ٌظخجُب 
َ
هم جبها جدظحن طلٖى

 (.65، ص:2001لها ألاَساد ) الشىاوي وأزسون، 

  لرا حهددث وجباًيذ اطخسداماث الخُانل

:
َ
 الاحخماعي َهى مثال

 ( ٌظخسدم ٖهملُتprocessألهه :)  ًم 
َ
ًخػمً هىنا

اليشاؽ الري حظدثحره خاحاث مهُىت نىد الاوظان 

ٗالخاحت لالهخماء، الخاحت للخب، والخاحت للخٓدًس 

 والىجاح.

 ( وهى خالتState ألهه ٌظخسدم في الاشازة الى :)

الىدُجت النهائُت التي ًترجب نليها جدُٓٔ هره 

 الخاحاث نىد الاوظان.

 ( وهى مجمىنت مً الخطائظTraits) والتي هي :

، جمحز اطخجاباث 
َ
هىم مً الاطخهداداث الثابخت وظبُا

ه الاحخماعي والتي جدعى بالظماث  الُسد في طلٖى

الخُانلُت والظماث الاولُت لالطخجاباث الصخطُت 

( املشاز 220، ص:1974املخبادلت )َٖسش وازسون، 

 (.120، ص:2013الُه في )نلي، 

  طلى ً ٕ الاوظان، ٌظهم الخُانل الاحخماعي في جٍٙى

َمً زالله ً٘دظب الىلُد البشسي زطائطه 

ُمها  خهلم لًت ْىمه وزٓاَت مجخمهه ْو الاوظاهُت ٍو

وناداتها وجٓالُدها، مً زالٛ نملُت الخؿبو 

 ( ومنها:26، ص:2014الاحخماعي )نبادة، 

  الخُانل الاحخماعي غسوزي لىمى الؿُل، َلٓد

س له َس  ضت بُيذ الدزاطاث أن الؿُل الري ال جخَى

 ٗاَُت للخُانل الاحخماعي ًخأزس همىه.

  ًيهيء الخُانل الاحخماعي الُسص لالشخاص لُخمحز

َُكهس منهم  –ذاجِخه  -ٖال منهم بصخطِخه

رلٚ الهدواهُىن.... ٖما  املسؿؿىن، املبدنىن، ٖو

ً٘دظب املسء الٓدزة نلى الخهبحر واملبادزة 

 واملىاْشت.

 ل 
َ
 أطاطُا

َ
ً ٌهد الخُانل الاحخماعي شسؾا خٍٙى

ت الخُانل الاحخماعي أنها  الجمانت، اذ جسي هكٍس

وظٔ مً الاشخاص ًخُانل بهػهم مو بهؼ، 

ٙىن  مما ًجهلهم ًسجبؿىن مها في نالْاث مهُىت ٍو

ت  خه في الجمانت، ومهَس ٗل منهم نلى وعي بهػٍى

 
َ
ٗا  مشتر

َ
ٙىهىن جطىزا ببهؼ أنػائها، ٍو

 ملجمىنتهم.

  شسائذ الجمانت ًإدي الخُانل الاحخماعي الى جماًص

 َخكهس الُٓاداث ون٘ع ذلٚ.

  ٌظاند الخُانل الاحخماعي نلى جددًد ألادواز

الاحخمانُت أو املظإولُاث التي ًجب أن ًػؿلو بها 

 ًإدي 
َ
ٗل اوظان، َُي حماناث املىاْشت مثال

حن وحهمُٓها. )نلي،  الخُانل الى ابساش أدواز املشاٖز

 (.26، ص:2013

 :أطع الخُانل الاحخماعي 

 ً ٓىم الخُانل الاحخماعي نلى ألاطع أو املددداث

 الخالُت:
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  ٛالاجطاٛ: الًخدٓٔ جُانل احخماعي بؿبُهت الخا

 ٔ بحن َسدًً دون أن ًخم الاجطاٛ بُنهما، نً ؾٍس

اطخهماٛ الىطائـ اللُكُت )اللًت املدُ٘ت( أو 

 
َ
باطخسدام وطائـ يحر لُكُت، وجٙىن مثحرا

ٗااٍلًداءاث والا  ُت  شازاث .....، الطخجاباث خٖس

َاالجطاٛ بأطبابه املخهددة ٌظاند نلى وخدة 

الُ٘س، والخىضل الى الى الظلٕى الخهاووي )خظً، 

(. ان الاجطاٛ هى حهبحر نً 17، ص: 1998

هني هٓل َ٘سة مهُىت أو  الهالْاث بحن الاَساد، َو

مهنى مددد في ذهً شخظ ما الى ذهً شخظ 

ٔ نمل ُت ازس أو مجمىنت مً ألاشخاص، ونً ؾٍس

الاجطاٛ ًددر الخُانل الاحخماعي بحن الاَساد، 

والًمً٘ أن جددر نملُت الاجطاٛ أو جخدٓٔ 

لراتها، ول٘نها جددر مً خُث هي أطاض نملُت 

الخُانل الاحخماعي، خُث ٌظخدُل َهم ودزاطت 

نملُت الخُانل في أًت مجمىنت دون الخهٍس نلى 

نملُت الاجطاٛ بحن أَسادها )امحن وبدزالدًً، 

 (.38، ص: 2001

  و هى اججاه نٓلي واطخهداد و: الخْى الخْى

لالطخجابت ملىبه في نملُت الخُانل الاحخماعي، خُث 

هه مً زد َهل  ٔ ما ًخْى ًطاى طلٕى الاوظان َو

ً، َهى نىدما ًٓىم بأداء مهحن ًػو في  الازٍس

ؼ  ٗالَس  ،ً هاث الطخجاباث الازٍس انخبازه ندة جْى

، والثىاب أو الهٓاب، اجه،  أو الٓبٛى زم ًُٓم جطَس

هاث )ضالح،   لهره الخْى
َ
ه ؾبٓا ُِ٘ طلٖى ٍو

و نلى الخبراث 127، ص:1985 بنى الخْى (. ٍو

الظابٓت، أو نلى الُٓاض باليظبت الى اخدار 

 
َ
ا  وغسوٍز

َ
 الشما

َ
هاث أمسا هد وغىح الخْى مشابهت، َو

لخىكُم الظلٕى الاحخماعي في أزىاء نملُاث 

ملُت الخالئم مو الخُانل، ٖما ًإدي يمىغها الى ن

 ًإدي الى الشهىز بالعجص 
َ
 ضهبا

َ
ً أمسا طلٕى الازٍس

 ُٔ نً الاطخمساز في اهجاش الظلٕى املىاطب )جَى

 (.125، ص:1984وبلِٓع، 

  ادزإ الدوز وجمثُله: لٙل َسد دوز ًٓىم به، وهرا

، َظلٕى الُسد  الدوز ًُظس مً زالٛ الظلٕى

ملسخلُت ًُظس مً زالٛ ُْامه باالدواز الاحخمانُت ا

 لخبرجه التي أٖدظبها 
َ
ً ؾبٓا أزىاء جُانله مو الازٍس

ونالْخه الاحخمانُت، َالخُانل بحن الاَساد ًخددد 

 لالدواز املسخلُت التي ًٓىمىن بها )الشىاوي 
َ
ٓا َو

ظاند اوسجام 70، ص:2001وازسون،  (. َو

الجمانت وجماط٘ها ان ًٙىن لٙل َسد في الجمانت 

ً دوز ًإدًه مو ْدزجه نلى ج مثُل أدواز الازٍس

و  ، ٌظاند ذلٚ نلى ادزإ نملُت الخْى
َ
دازلُا

الظابٔ ذٖسها، اذ ان الصخظ الري ًٓىم بيشاؽ 

ً، لعجصه  و اَهاٛ الازٍس عجص نً جْى في الجمانت َو

نً ادزإ ادوازهم ونالْت دوزه بدوزهم لً ًخمً٘ 

 مو مهاًحر 
َ
ه لُجهله مخُٓا مً حهدًل طلٖى

 (.18، ص: 1998الجمانت )خظً، 

  و ولهب الادواز السمىش الداللت: ًخم الاجطاٛ والخْى

ت  ٔ السمىش ذاث الداللت املشتٖر بُانلُت نً ؾٍس

ٗاللًت، وحهبحراث الىحه والُد  لدي اَساد الجمانت 

(. 43، ص:2001وما الى ذلٚ )امحن وبدزالدًً، 

شحر ًىوٌ ) ( الى ان الاوظان ٌهِش في نالم Youngَو

شٙاٛ الخهبحر نً الاَٙاز مً السمىش، هي شٙل مً ا

واملشانس التي بدازلها، ومً زاللها وظخؿُو ان 

، ص: 2001وهبر نً زبرجىا )الشىاوي وازسون، 

70.) 

 :نملُاث الخُانل الاحخماعي 

  الخُانل ٔ ًسجبـ ألاَساد بهػهم ببهؼ نً ؾٍس

َُما بُنهم، وهرا ًدظم بؿّس او نملُاث جإدي 

ؿلٔ نليها اط م الهملُاث وجمازض في املجخمو، ٍو

ُت مخ٘سزة  الاحخمانُت وهي: نبازة نً أهماؽ طلٖى

، ص ص: 1982ًٓىم بها ألاَساد )مدمد،

(. وقُُتها الخُاف نلى الىكام الاحخماعي 1850186

والهمل نلى همىه وٍاحظام حجمه، وحشمل زالزت 

اث: جُانل َسد مو َسد، وجُانل مجمىنت  مظخٍى

ً في هُع الجمانت، وجُانل  أَساد مو ازٍس

الجمانت ٖمجخمو مو حمانت ازسي ) ابساهُم، 

(. ومً الهملُاث الاحخمانُت التي 105، ص:1966
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جددر غمً اؾاز احخماعي هي الخهاون والخىاَع، 

 الطسام والخُِ٘

  الخهاون: ٍان الخهاون هى الُٓام بٍاوشؿت مترابؿت

ومدشابهت في ضىزة حمانُت، بطىزة مباشسة أو يحر 

زة املباشسة هى ذلٚ مباشسة، َالخهاون بالطى 

الخهاون الري ًٓىم نلى اهجاش الاوشؿت يحر 

املدشابهت والتي ً٘مل بهػها بهػا، وجإدي حمُهها 

، أما الخهاون يحر املباشس َُخػمً 
َ
ٗا  مشتر

َ
هدَا

 للهمل وأداء ملهام مخسططت وبهرا َان 
َ
جٓظُما

الخهاون نملُت احخمانُت اوظاهُت ال جخم الا نً 

ٔ الهمل الجماع ي بحن الاَساد لخدُٓٔ أهداٍ ؾٍس

شمل  ت حهىد بالُائدة نلى ٗل الاَساد، َو مشتٖر

ٗاَت املجاالث الاْخطادًت، الاحخمانُت  الخهاون 

 (.192-187، ص ص: 1982والظُاطُت )مدمد، 

  الخىاَع: ٍاهه نملُت احخمانُت بٍانخبازه ًددر بحن

اَساد املجخمو، َهى جٓلُد الاوظان لًحره لٙي ال 

حن ٌظعى ٗل ًٙىن دوهه ددر الخىاَع بحن ؾَس ، ٍو

منهما لخدُٓٔ الهدٍ الري ٌظعى الُه الؿٍس 

الازس، وحهمل الاؾساٍ املخىاَظت بطىزة مظخٓلت 

نً بهػها بهػا، وجٙىن الاؾساٍ الى خد ما 

(. 210، ص: 1982مخمازلت في الطُاث )مدمد، 

ظىد الظلٕى الخىاَس ي نلى ضهُد الاَساد:  َو

ىح، َهم ٌهخٓدون انهم خظب دزحت مظخىي الؿم

اذا أزػهىا أهُظهم ملبدأ املىاَظت َهرا ًدٓٔ 

، أما نلى ضهُد املجخمو:  لهم الىجاح والخُّى

َِظىد الظلٕى الخىاَس ي في خالت هدوة املىاد 

ٔ الىخُد  والامٙاهُاث، وانخباز الهمل الؿٍس

لخدُٓٔ الاهداٍ الصخطُت، أما نلى ضهُد 

اًحر املجخمو جؿُو املظخىي الثٓافي: َاث جُُٓم ومه

هم  طلٕى الاَساد بؿابهها الخاص لُىأَ طلٖى

ُْم ومهاًحر املظخىي الثٓافي للمجخمو )ابساهُم، 

د ًٙىن الخىاَع 115-113، ص ص: 1966 (. ْو

 خظب الُائدة التي ًجىيها الُسد 
َ
 أو طلبُا

َ
اًجابُا

ت  ادة في املهَس د ًإدي الخىاَع الى ٍش واملجخمو، ْو

لخؿىز الخ٘ىىلىجي، والٍازتراناث والسقى الُ٘سي وا

 في غبـ املجخمو 
َ
لهب الخىاَع دوزا الهلمُت، ٍو

ىاند  ىاهحن ْو ألن املخىاَظحن ًسػهىن ألؾس ْو

مخِىت ًدددونها، وخظب زأي ٗىما: " ان الخىاَع 

بحن َسدًً أو حمانخحن، أو مجخمهحن، خُث ًددد 

الاَساد املخىاَظحن الهدٍ للخطٛى نلى اٖبر ْدز 

ِ لخدُٓٔ مىه، ٍو خُٔ الاَساد نلى الخىاَع الشٍس

-302، ص ص: 2008الهدٍ امليشىد )الهخىم، 

306.) 

  الطسام: وهى خالت هُظُت مإملت جيشأ هدُجت

د الاشبام أي  الخىاَع بحن داَهحن ٗل منهما ًٍس

ذ واخد،  ًيشأ هدُجت حهازع داَهحن ال ًمً٘ في ْو

اذن الطسام طمت مً طماث الخُاة َاالوظان مىر 

دجه وختى مىجه ًٓو في ضسام ًيشأ في السيبت وال 

ألاُٖدة في ٍاشبام الدواَو، َٓد ًيشأ الطسام بحن 

 دون 
َ
زيباجىا وبحن مهاًحر املجخمو التي جٓو خائال

 في املجخمو الخالي 
َ
د ًيشأ الطسام أًػا ٍاشبانها، ْو

وما ٌهتز به مً ٖثرة ألادواز التي ْد ًخهازع بهػها 

ُدة بحن الطسام والٍاخباؽ البهؼ وهىإ نالْت أٖ

َاالٍخباؽ وحىد نٓبت جدٛى دون اشبام دواَو 

واخد، أما الطسام َهى الخهازع بحن ٍاشبام داَهحن 

 منهما )الهخىم، 
َ
ْد ًٙىن أخد دواَو الٍاخباؽ أخدا

 (.294، ص: 2009

  ٍالخُِ٘: اهه نملُت احخمانُت حهمل نلى اغها

همل نلى الازخالَاث التي جدوز بحن الاَساد ٖما ح

ادة مكاهس الىخدة، وجىخُد الاججاهاث، ووزد  ٍش

اء، واملٓطىد به أن  هرا املُهىم في نلم الُحًز

الجظم ًٓىم بهملُت جمثل املىاد الهرائُت التي 

جدزله، اما الخمثل ٖهملُت احخمانُت َهي 

امخطاص الازخالَاث وخل الجزاناث ونىدة زوح 

ً  املدبت والخهاون بحن الاَساد اهه الٓدزة نلى جٍٙى

الهالْاث املسغُت بحن الُسد وبُئخه للخطٛى نلى 

الاطخٓساز الىُس ي والبدوي، وجبدأ نملُت الخُِ٘ 

مىر الىالدة، خُث ًبدأ الىلُد مو البِئت الؿبُهُت 

والاحخمانُت، ونىدما جخًحر الكسوٍ الخازحُت َان 



 Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021 

  
Page 149 

 
  

 حدًدة 
َ
ا ٘دشِ ؾْس ه، ٍو الاوظان ٌهدٛ مً طلٖى

 (. 104،ص:  1966اهُم،اٍلشبام خاحاجه )ابس 

 :اث الخُانل الاحخماعي  هكٍس

 1مب والخُانل الاحخماعي ت هُٖى  . هكٍس

  أهه هكام مب( الى الخُانل الاحخماعي ٖو ًىكس )هُٖى

ِ نمل حصء  خْى جسجبـ أحصائه ببهػها البهؼ، ٍو

مىه نلى أداء بُٓت ألاحصاء لىقائُها، ونلى هرا 

الخُانل ألاطاض ًٓىم الاوظان الرًً ًددر بُنهم 

هم هدُجت لهرا الخُانل خُث ٌهخدٛ  بخًُحر طلٖى

حن ٍاذا خدر حًُحر في طلٕى  طلٕى أخد الؿَس

 مً الهالْت املخىاشهت حظىد 
َ
الؿٍس الازس. ان همؿا

بحن شخطحن مخُانلحن نىد حشابه اججاهاتهما 

ِ وان  وازائهما باليظبت لص يء أو شخظ أو مْى

 مً الهالْت املخىجسة يحر املخىا
َ
 بحن همؿا

َ
شهت ًيشا

 أو 
َ
ٗان ٗل منهما ًدمل أَٙازا حن املخألُحن اذا  الؿَس

. ٖما ًيشأ   هدى ؾٍس زالث مشتٕر
َ
 مخباًىا

َ
اججاها

حن يحر   مً الهالْت يحر املخىاشهت بحن ؾَس
َ
همؿا

ٗاها مدشابهحن في مىاُْهما  مخألُحن ختى ولى 

واججاهاتهما باليظبت للؿٍس الثالث. وه٘را ٌظخيخج 

مب( ان مدي الطداْت والىد والخجاذب جٓىي  )هُٖى

ِ واججاهاث  حن الرًً جسبؿهما مْى بحن الؿَس

وأَٙاز وازاء مدشابهت هدى ألاشخاص أو ألاشُاء أو 

. )يُث،  ِ والازاء ذاث الاهخمام املشتٕر املْى

 (.116، ص:1980

 2:ت طُمظىن  . هكٍس

  ًِْمُل أو ًخجه الُسد الى حًُحر اخٙامه في املىا

التي ٌظىدها الخىجس أٖثرمىه في الًحر مخىاشهت و 

مُل ألاشخاص بطىزة نامت  املىاِْ املخىاشهت، ٍو

الى ٍاضداز أخٙام مدشابهت ملً ًدبىن أو ًألُىن، 

واملسالُت ألخٙام مً ال ًدبىن خظب طُمظىن 

 اٍلزباث صخت أزائه وأخٙامه 
َ
ٌظعى املسء دائما

ٔ جمثُلها  ومهخٓداجه، ومىاُْه الاحخمانُت نً ؾٍس

ً في مجخمهه زاضت مما ًمُل نىد أش خاص أزٍس

اليهم باليظبت ألشُاء أو مىاِْ أو ُْم مهُىت، 

ؿلٔ نلماء نلم الىُع الاحخماعي نلى هرا  ٍو

الىمـ مً الظلٕى نبازة املطادْت الٍازغائُت. 

 (.87، ص:2011)مُلىد، 

 3 :ُت ت الظلٖى  . الىكٍس

  ُىن نملُت الخُانل الاحخماعي بحن بلىز الظلٖى

ص ألاَساد ا ت الخهٍص ت املثحر والاطخجابت وهكٍس لى هكٍس

اث  سي هإالء أن املسلْى التي ْادها ط٘جر، ٍو

الاحخمانُت لِظذ طلبُت في جُانلها بل أنهم 

ٌظخجُبىن للخأزحر واملىبهاث التي ًخلٓىنها زالٛ 

نملُت الخيشئت الاحخمانُت الٓائمت نلى الخُانل، 

هدُجت والصخطُت التي جخٙىن للُسد أو للجمانت هي 

مباشسة لهرا الخُانل والخُانل بهرا املهنى ًخمثل في 

 ِ الاطخجاباث املخبادلت بحن ألاَساد في وطـ أو مْى

 
َ
 أو مىبها

َ
احخماعي بدُث طلٕى الىاخد ًٙىن مإزسا

لظلٕى ألازس، وه٘را َٙل َهل ًإدي الى اطخجابت 

سي  واطخجاباث في ٍاؾاز نملُت جبادٛ املىبهاث. ٍو

بؿبُهخه ًمُل الى ج٘ساز الظلٕى  ط٘جر أن الاوظان

 أو جلبي خاحت 
َ
أو الاطخجابت التي جدٓٔ له هدَا

لهب  نىده، أي ج٘ساز الاطخجابت التي حهصش، ٍو

 في جيشُـ نملُت الخُانل 
َ
 أطاطُا

َ
ص دوزا الخهٍص

ً الاججاهاث والهالْاث  الاحخماعي وجٍٙى

ت ط٘جر  شحر أصخاب هره الىكٍس الاحخمانُت. َو

نملُت الىماء الاحخماعي هي خطُلت وحاهُِه الى أن 

حهلم أهماؽ الظلٕى املسخلُت التي حهصشها َخخابو 

 مً شخطُت الُسد أو 
َ
ج٘سازها الى أن أضبدذ حصءا

 مً الهالْت 
َ
مب أن همؿا الجمانت. وه٘را ًسي هُٖى

املخىاشهت ٌظىد بحن شخطحن مخُانلحن نىدما 

ًدشابه اججاهاتهما أو ازائهما باليظبت لص يء أو 

 مً الهالْت شخ
َ
ِ مهحن. وأن همؿا ظ أو مْى

حن مخألُحن اذا  املخىجسة يحر املخىاشهت، ًيشأ بحن ؾَس

ٗان ٗل منهما ًدمل أَٙاز أو اججاهاث مخباًىت هدى 

يشأ ٖرلٚ همـ مً الهالْت  ؾٍس زالث مشتٕر ٍو

ٗاها  حن الًحر مخألُحن ختى ولى  يحر املخىاشهت بحن الؿَس

اتهما باليظبت للؿٍس مدشابهحن في مىاُْهما واججاه

مب أن اطخهادة الخىاشن مسهىن  ٓٛى هُٖى الثالث ٍو
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بخًحر واخد أو أٖثر مً الهىاضس املخُانلت املسجبؿت 

 (.87، ص: 2011بهالْت ما. )مُلىد، 

 4:ت بُلص  . هكٍس

  خه الخُانل الاحخماعي وخدد ًسي بُلص في هكٍس

مساخله وأهماؾه نامت في مىاِْ احخمانُت 

بُت وخدد ب ُلص في ٖخابه نملُت الخُانل هره ججٍس

وجلٚ ألاهماؽ جددر نىد نملُت الخُانل 

الاحخماعي نلى اطاض هخائج دزاطاجه ومالخكاجه، 

والخُانل الاحخماعي الري دزطه بُلص خٛى مىغىم 

د انػاء الجمانت الىضٛى الى خلها،  أو مشٙلت ًٍس

وللمشٙلت ندة خلٛى وهىإ ندة زؿىاث ًمً٘ 

 ٍاجبانها للىضٛى ا
َ
دم بُلص همىذحا لى الخل ْو

 
َ
 هاما

َ
صا لخدلُل نملُت الخُانل الاحخماعي اخخل مٖس

في دًىامُاث الجمانت. الخُانل الاحخماعي في زأي 

بُلص هى ؾلب املهلىماث والخهلُماث والخ٘سازاث 

 (.118، ص:1980والٍاًػاح والخأُٖد. )يُث، 

 :اجدطُل الدزاس ي 

 خىي ٌشحر مطؿلح الخدطُل الدزاس ي الى املظ

ٗادًمي الري ًدسشه الؿالب في مادة دزاطُت  الا

مهُىت بهد جؿبُٔ الازخباز نلُه والهدٍ مً 

الازخباز الخدطُلي في هره الخالت هى ُْاض مدي 

ت والُهم واملهازاث  اطدُهاب الؿالب للمهَس

اث مهُىت، وهٓطد  املخهلٓت باملادة الدزاطُت في أْو

ت ما ًمل٘ه الؿالب مً مهلىماث و  الُهم باملهَس

ت بؿّس  ًخػمً الٓدزة نلى الخهبحر نً املهَس

ت نمل ش يء )الطساٍ،  ندًدة واملهازاث هي مهَس

(. ًىحد هىنان للخدطُل الدزاس ي 21، ص:2003

)الخدطُل الدزاس ي الجُد والخدطُل الدزاس ي 

الػهُِ( َالخدطُل الدزاس ي الجُد هى اطخؿانت 

ب مهلىماجه أي ًدللها الى  الصخظ نلى طسنت جبٍى

سخطس مىكم ٌظهل نلُه جرٖسه وهى الداَو م

الٓىي لدي الصخظ لخىكُم أنماله والسبـ 

باطخمساز بحن املهلىماث، َهى الُ٘اءة ذاث الُهالُت 

املٓترهت بالظسنت واملثابسة والخدُل ولِع الابخٙاز 

أو الخجدًد، أما الخدطُل الدزاس ي الػهُِ هى 

الخٓطحر امللخىف نً بلىى مظخىي مهحن مً 

طُل الري حهمل املدزطت مً أحله وهرا ما الخد

ٌهٍس بالخأزس الدزاس ي )الدمنهىزي وازسون، 

 (.189، ص: 2005

  ٌِهخبر الخدطُل الدزاس ي للؿلبت في مسخل

اتهم الخهلُمُت، الهدٍ الاطاس ي لٙل  مظخٍى

َهالُاث الهملُت الخهلُمُت، وجخمثل أهداٍ 

 الخدطُل الدزاس ي في الىٓاؽ الاجُت:

  ت مظخىاه الدزاس ي وزجبه ًمً٘ الؿلبت مً مهَس

 مٓازها ذلٚ بمظخىي أْساهه وزجبهم.

  بىاطؿخه ٌهبر الؿلبت نً مدي اطدُهابهم ملا

حهلمىه مً زبراث ومهاٍز في مادة دزاطُت مٓسزة 

ٓت نلمُت مىكمت.  بؿٍس

  ت الُسوّ بحن ٌهخبر وطُلت ًلجأ اليها املهلمحن ملهَس

اتهم في الخدطُ  ل.الؿلبت ذلٚ مً زالٛ مظخٍى

  ٌهمل الخدطُل نلى ُٖاءة الهملُت الخهلُمُت

اث وأهداٍ وهىاجج واضخت  وذلٚ لخدُٓٔ مظخٍى

 لطالح الؿلبت.

  ِونلُه َالهدٍ مً الخدطُل الدزاس ي هى ال٘ش

نً ْدزاث وامٙاهُاث الؿلبت املسخلُت في مسخلِ 

 (.43،ص: 2004املىاد الدزاطُت )نالم، 

 ٛى بهؼ مشاٗل الخدطُل الدزاس ي الجُد والخل

 املٓترخت:

 1بهؼ مشاٗل الخدطُل الدزاس ي . 

  ًًىاحه املخهلم في مشىازه الدزاس ي الهدًد م

ل أو حهُٔ جدطُله الدزاس ي،  املشاٗل التي حهْس

 طىداٛو ذٖس بهػها نلى الىدى الخالي:

  ًًٗان مً ؾٍس الىالد او \الدظاهل : طىاء 

املهلمحن الري ًسلٔ زيبت مخدهُت لدي املخهلم في 

 لدزاس ي.الخدطُل ا

  ٗاوشًاٛ الاباء نً أبىائهم الاهماٛ وندم الاهخمام: 

أو اهخمام املهلم ببهؼ املخهلمحن واهماله للبُٓت 

 ًإزس نلى جدطُلهم الدزاس ي.

  ًخطِ ألاَساد :ً ؼ والىٓد املظخمٍس الَس

ؼ وندم  حن أو املىضىمحن بالعجص أو الَس املىضَى
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اللباْت، بااٍلخظاض بالىٓظ، والشساطت مما ًإزس 

 نلى جدطُلهم الدزاس ي.

  ت ؾّس الدزاطت الصخُدت: ان ندم ٍاملام ندم مهَس

املخهلم بأهم الؿّس وألاطالُب الهلمُت التي جم٘ىه 

مً جُهُل ؾاْاجه واطخًالٛ ْدزاجه الهٓلُت، 

س  رلٚ ندم اطخًالٛ م٘خبت املدزطت في جؿٍى ٖو

 نلى جدطُله الدزاس ي. 
َ
ُت ًإزس طلبا ْدزاتهم املهَس

 (.193-188، ص ص: 2004والهصة، )نبد الهادي 

  ًًاملُاهُم الىالدًت الخاؾئت: ان ُْام الىالد

ظهم وجسبُتهم نلى الخهلم في  بخهلُم أبىائهم وجدَز

بل وضىلهم الى مسخلت  مسخلت مب٘سة مً الؿُىلت ْو

الاطخهداد الجظمي والهٓلي والاحخماعي املؿلىب 

للخمدزض، ًسلٔ في املساخل الخهلُمُت الالخٓت 

 نلى جدطُله مشاٗ
َ
د جإزس طلبا ل لدي املخهلم، ْو

ت نلى وحه الخطىص.  الدزاس ي في املسخلت الثاهٍى

 (.90، ص: 2004)هطسهللا، 

 2:الخلٛى املٓترخت ملشاٗل الخدطُل الدزاس ي . 

  ًلٓد شًل جدوي الخدطُل الدزاس ي الهدًد م

الباخثحن والدازطحن في مسخلِ املجاالث الىُظُت، 

والاْخطادًت، وطهذ ٗلها الى اًجاد الاحخمانُت 

دمىا  خلٛى الخسُُِ مً اهسُاع الخدطُل، ْو

 الهدًد مً البدائل والخلٛى وهرٖس منها ما ًلي:

  صهم حصجُو الىالدًً ألبىائهم نلى الدزاطت وحهٍص

 والاهخمام بهم.

  ٛجٓبل املخهلمحن وحصجُههم نلى مداولت وبر

أْص ى حهد مً احل الىجاح وجُادي وججىب 

 ُاث الٍاخباؽ والُشل.مسل

  حهٍسِ الخالمُر بالخهلُم الُهاٛ واطلىب خل

ُُُت ٍاشبام زيباتهم وخب الاطخؿالم.  املش٘الث ٖو

  ندم الاطساٍ في الدظاهل مو املخهلمحن ووغو

هم.  ْىاهحن وغىابـ لظلٖى

  ُُُت جىنُت الاولُاء بالؿّس الظلُمت للخهلم ٖو

دمت مً الخهامل مو أبىائهم زاضت في املساخل املخٓ

 الهمس.

  ُاءتها في ع أزبدذ هجاختها ٖو اهتهاج أطالُب جدَز

 جىمُت الخدطُل.

 .زلٔ حى ضُي ٌصجو نلى الٍابدام والخهلم الجُد 

  ب الخهلُمي للمهلمحن بما ًىاطب س وجدٍز جؿٍى

الؿّس الخدًثت والخًحراث املظخمسة في املىاهج 

، ص 2004والبرامج الدزاطُت. )نبدالهادي والهصة، 

 (. 193-188ص: 

 :أهىام الخدطُل الدزاس ي 

 1 الخدطُل الدزاس ي الجُد: ٌهٍس باطخؿانت .

ب مهلىماجه أي ًدللها الى  الصخظ نلى طسنت جبٍى

مسخطس مىكم ٌظهل نلُه جرٖسه وهى الداَو 

الٓىي لدي الصخظ لخىكُم أنماله والسبـ 

باطخمساز بحن املهلىماث، َهى الُ٘اءة ذاث الُهالُت 

واملثابسة والخدُل ولِع الابخٙاز املٓترهت بالظسنت 

 أو الخجدًد.

 2 الخدطُل الدزاس ي الػهُِ: وهى الخٓطحر .

امللخىف نً بلىى مظخىي مهحن مً الخدطُل 

الري حهمل املدزطت مً أحله. )الدمنهىزي 

 (.189، ص: 2005وأزسون، 

 :شسوؽ الخدطُل الدزاس ي 

 1 شسوؽ الخ٘ساز: واملُُد مىه هى الٓائم نلى .

حز الاهدباه واملالخكت الدُْٓت، أطاض الُه م وجٖس

ت مهنى ما ًخهلمه الُسد، والخ٘ساز وخده ال  ومهَس

ًُ٘ي لهملُت الخهلم ٍاذ ال بد ان ًطاخبه جىحُه 

ٓت املثلى وخٛى الازجُام املظخمس بمظخىي  هدى الؿٍس

 ألاداء.

 2 الداَو: وهى املدٕس هدى اليشاؽ املإدي الى .

ٗان الدا ٗان هصوم ٍاشبام الخاحت َٙلما   ،
َ
ا َو ٍْى

 ،
َ
 أًػا

َ
ا الُسد هدى اليشاؽ املإدي الى الخهلم ٍْى

ووشحر الى جأزحر الثىاب والهٓاب في ٍازازة الداَو أو 

ادة الخهلم،  ص الاًجابي ًإدي الى ٍش ٍاؾُائه، َالخهٍص

 والخًحر الاًجابي في طلٕى املخهلم.

 3 ص: ًٓطد ب أو الخ٘ساز املىشم واملٖس . الخدٍز

ب امل ذ بالخدٍز ب الري ًخم في ْو ص ذلٚ الخدٍز ٖس

ب املىشم َُخم في  واخد وفي دوزة واخدة، أما الخدٍز
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َتراث مخباندة جخسللها َتراث مً الساخت أو ندم 

ص ًإدي الى  ب املٖس ب، َٓد وحد ان الخدٍز الخدٍز

الخهب والشهىز بامللل، ٖما أن ما ًخهلمه الُسد 

رلٚ صة ًٙىن نسغت لليظُان، ٖو ٓت املٖس ان  بالؿٍس

ب املىشم  َتراث الساخت التي جخسلل دوزاث الخدٍز

جإدي الى جثبُذ ما ًخهلمه الُسد، هرا الى حاهب 

ججدد وشاؽ املخهلم بهد َتراث الاهٓؿام، وٍاْباله 

د أزبدذ الدزاطاث ان  نلى الخهلم باهخمام ٖبحر، ْو

ب املىشم اخظً مً املخطل. )الهِظىي،  الخدٍز

 (.41، ص: 2004

 4ٓت ال ٙلُت والجصئُت: ازخلِ الهلماء في . الؿٍس

ٓخحن نلى الازسي ولً٘ مً  جُػُل اخدي الؿٍس

ٓت مداطنها ومظاوئها، ولً٘  املهسوٍ ان لٙل ؾٍس

ٗاهذ يحر مجصأة، أما  ٓت الٙلُت اذا  جُػل الؿٍس

ٓت الجصئُت َُُػل اطخسدامها في خالت حهدد  الؿٍس

 أحصاء املادة وضهىبتها.

 5 :ٗاهذ املادة مسجبت . هىم املادة ومدة جىكُمها ٗلما 

 ومترابؿت ألاحصاء واضخت املهنى طهل 
َ
مىؿُٓا

 خُكها ومساحهتها.

 6 الدظمُو الراحي: وهى مداولت اطترحام املهلىماث .

أزىاء الخُل مما ٌظاند نلى جثبُذ املهلىماث 

 والٓدزة نلى ٍاطخدنائها.

 7 الخىحُه والازشاد: زبذ ان الخدطُل الري .

ىحُه أَػل مً الخدطُل ًٓترن باالزشاد والخ

بدونهما خُث ان املدطل ٌظخؿُو ان ٌعي أهمُت 

 (.87، ص: 2005املساد جدطُله. )طهادة، 

 :أهداٍ الخدطُل الدزاس ي 

 1 ت مظخىاه الدزاس ي وزجبه . ًمً٘ الخلمُر مً مهَس

 ذلٚ بمظخىي أْساهه وزجبهم.
َ
 مٓازها

 2 ٌهبر الخلمُر بىاطؿخه نً مدي اطدُهابهم ملا .

ً زبراث ومهاٍز في مادة دزاطُت مٓسزة حهلمىه م

ٓت نلمُت مىكمت.  بؿٍس

 3 ّت الُسو . ٌهخبر وطُلت ًلجأ اليها املهلمحن ملهَس

اتهم في الخدطُل.  الخالمُر ذلٚ مً زالٛ مظخٍى

 4 ٌهمل الخدطُل نلى ُٖاءة الهملُت الخهلُمُت .

اث وأهداٍ وهىاجج واضخت  وذلٚ لخدُٓٔ مظخٍى

َالهدٍ مً الخدطُل لطالح الخلمُر. ولهرا 

الدزاس ي هى ال٘شِ نً ْدزاث وامٙاهُاث الخالمُر 

، 2004املسخلُت في مسخلِ املىاد الدزاطُت. )نالم، 

 (.43ص: 

 :الدزاطاث الظابٓت :
َ
 زاهُا

  حهخبر الدزاطاث الظابٓت هٓؿت بداًت ألي باخث

ختى ٌظخؿُو ان ًٓازن ما وضل الُه في دزاطخه 

د وبما وضل الُه ممً بدث  ْبله، ٍَاما أن ًٖإ

الىخائج الظابٓت أو الخسوج بيخائج حدًدة وجٙىن 

ت الاوظاهُت، ولهرا خاولىا  اغاَت حدًدة الى املهَس

الاؾالم نلى الهدًد مً الدزاطاث املدشابهت 

ما ًلي: بت مً مىغىم دزاطدىا ٖو  والٍٓس

 ( ِ ( بهىىان )البِئت الاحخمانُت 2008دزاطت شٍس

 سدود الدزاس ي(  املدزطُت ونالْتها بامل

  تهدٍ الباخثت مً زالٛ دزاطتها جىغُذ نالْت

البِئت الاحخمانُت املدزطُت باملسدود الدزاس ي، خُث 

ْامذ الباخثت بدزاطت اطخؿالنُت نلى نُىت بحجم 

 مً جالمُر املهُدًً للظىت الثالثت 110)
َ
( جلمُرا

زاهىي باخدي بلدًاث والًت مظُلت، واطخسدمذ 

د جىضلذ الباخثت املىهج الى  ضُي الازجباؾي، ْو

 الباخثت في الازحر الى الىخائج الخالُت:

  ان الاطاجرة ٌهاملىن الخالمُر مهاملت خظىت مما

ٌصجههم نلى الاهخمام بالدزاطت وهرا ما ًىه٘ع 

 نلى هخائجهم الدزاطُت.
َ
 ٍاًجابا

  ان حصجُو الاطاجرة لخالمُرهم نلى الدزاطت

 ل.ًدَههم الى جدُٓٔ هخائج دزاطُت أَػ

  اث التي ندم شهىز املبدىزحن بالسغا نً الثاهٍى

 
َ
متهم وهرا ما ًإزس طلبا ًدزطىن بها مما ًدبـ نٍص

 نلى هخائجهم الدزاطُت.

  ًٗاهذ م ت  املهاملت الظِئت مً ؾٍس ادازة الثاهٍى

 ازُاّ الخالمُر في شهادة البٙالىزٍا.

  الادازة املدزطُت حهامل الخالمُر دون جمُحز مما

دُص   هم نلى الدزاطت.ٌصجههم ٍو
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  اّ املدزطُت ًدَهه ان حهاون الخلمُر مو حمانت َز

، 2008الى اخساش هخائج دزاطُت أخظً. )شٍسِ، 

 ب(-ص:أ

 ( البِئت الاحخمانُت 2011دزاطت الهٓىن( :)

 املدزطُت ونالْتها بالخدطُل الدزاس ي(

  هدٍ البدث هى ال٘شِ نً نالْت البِئت

س ي، خُث الاحخمانُت املدزطُت بالخدطُل الدزا

ْام الباخث بدزاطت مُداهُت نلى نُىت مً جالمُر 

جلمُر(  100الظىت الثالثت زاهىي ) حجم الهُىت 

ت املىٓس الجدًدة  تي ابً زشُٔ الٓحرواوي وزاهٍى بثاهٍى

بىالًت وزْلت، واطخسدم الباخث في حمو البُاهاث 

د وضل  )الاطخبُان، املٓابلت، السجالث والىزائٔ( ْو

 ائج الخالُت:الباخث الى الىخ

  وحىد نالْت ٍاًجابُت بحن الاطخاذ والخلمُر، وهرا

مً الهىامل التي حظاند الخلمُر للىضٛى الى 

 جدطُل دزاس ي حُد.

  نالْت الخلمُر باالدازة هي نالْت طلبُت مما جإزس

نلى نملُت الخهلُم وحظاهم في جدوي مظخىي 

 الخدطُل الدزاس ي للخلمُر.

 اّ وحىد نالْت ٍازجباؾُت بحن حم انت الَس

 والخدطُل الدزاس ي للخلمُر.

  وفي النهاًت جىضل الباخث الى ان البِئت الاحخمانُت

املدزطُت جإزس في نملُت الخدطُل الدزاس ي للخلمُر 

 ،
َ
ٗان الخأزحر ٍاًجابُا ٗاهذ البِئت ٍاًجابُت  َٙلما 

 ث(-، ص: ب2011واله٘ع صخُذ. )الهٓىن، 

 ( حخماعي ( بهىىان: )الخُانل الا 2013دزاطت نلي

ونالْخه بالخدطُل الدزاس ي لدي بهؼ جالمُر 

 الخهلُم الثاهىي(

  ت الهالْت بحن الخُانل تهدٍ الدزاطت الى مهَس

–ادازة(، )جلمُر  –الاحخماعي املدزس ي )جلمُر 

شمالء( والخدطُل الدزاس ي لدي  -اطخاذ( و )جلمُر

جالمُر الظىت الثالثت زاهىي، اطخسدم املىهج 

 نلى الىضُي الازجباؾي وج
َ
م جؿبُٔ الدزاطت مُداهُا

 115نُىت مً جالمُر الظىت الثالثت زاهىي )
َ
( جلمُرا

( 230% مً مجخمو البدث املٓدز بــــ )50بيظبت 

، وجىضلذ الباخثت الى أن هىإ نالْت 
َ
جلمُرا

ازجباؾُت بحن داللت اخطائُت بحن الخُانل 

الاحخماعي املدزس ي والخدطُل الدزاس ي لدي جالمُر 

 0.05لثالثت زاهىي نىد مظخىي الداللت الظىت ا

 ر(. –، ص ص: ث 2013)نلي، 

 ( الخُانل الاحخماعي 2014دزاطت نبادة( : )

 ونالْخه بالخدطُل الدزاس ي نىد الخالمُر(

  هدَذ الدزاطت الى ال٘شِ نً الخُانل الاحخماعي

ونالْخه بالخدطُل الدزاس ي نىد الخالمُر، جم 

والري ٌهد مً أٖثر ٍاجبام املىهج الىضُي الخدلُلي 

 في الهلىم الاوظاهُت 
َ
املىاهج اطخسداما

والاحخمانُت، ًخٙىن مجخمو الدزاطت مً جالمُر 

 وجم ازخُاز 163زابهت مخىطـ، حجمه )
َ
( جلمُرا

 أي بيظبت 85نُىت ْطدًت حجمها )
َ
% 50( جلمُرا

مً مجخمو الدزاطت ألاضلي، وزلطذ الى الىخائج 

 ألاجُت:

 ُر وشمالئه ٌظاهم في ان الخهاون بحن الخلم

الخدطُل الدزاس ي نىد جالمُر املسخلت املخىطؿت 

مما ٌصجو الخالمُر نلى الخدػحر ملظخٓبلهم 

 الدزاس ي زاضت والاحخماعي نامت.

  الخُِ٘ بحن الخلمُر وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل

 الدزاس ي نىد جالمُر املسخلت املخىطؿت.

 طُل الخىاَع بحن الخلمُر وشمالئه ٌظاهم في الخد

الدزاس ي نىد جالمُر املسخلت املخىطؿت. )نبادة، 

 ب(.-، ص ص: أ2014

 :مىاشهت الدزاطاث الظابٓت 

  اجُٓذ الدزاطت الخالُت مو الدزاطاث الظابٓت في

اطخهماٛ املُٓاض ٖأداة لجمو البُاهاث ولخدُٓٔ 

 أهداَها.

  ،جباًيذ الدزاطاث الظابٓت في ندد أَساد نُىتها

 ،ِ بلٌ ندد أَساد نُىتها  ( ْد2008َدزاطت )شٍس

( بلًذ 2011جلمُرا(، ودزاطت )الهٓىن،  110)

( 2013جلمُر(، ودزاطت )نلي،  100أَساد نُىتها )

( ْد 2014جلمُرا، ودزاطت )نبادة،  115بلًذ 

جلمُرا، وهرا الخباًً ًسحو الى قسوٍ  163بلًذ 
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البدث التي أْخػتها ٗل دزاطت. أما الدزاطت 

 وؾالبت.147ها )الخالُت َبلًذ حجم نُىت
َ
 ( ؾالبا

  ًذ ٗل م جباًيذ أماًٖ احساء الدزاطت، َٓد احٍس

( 2013(، )نلي، 2011(، ) الهٓىن، 2008)شٍسِ، 

( في الجصائس، أما الدزاطت 2014و دزاطت )نبادة، 

ذ في اْلُم ٗىزدطخان الهساّ.  الخالُت َٓد احٍس

 مىهجُت البدث: : الُطل الثالث 

 ئن  
َ
ازخُاز املىهج املظخسدم للدزاطت ٌهخبر أمسا

د دزاطتها،  جددده ؾبُهت مشٙلت البدث التي هٍس

 
َ
والًسع الاطاس ي مً هرا البدث هى وضِ واْها

مهحن، وال٘شِ نً نالْت الخُانل الاحخماعي 

نىاضس البِئت الخهلُمُت( بالخدطُل  -)ؾالب

ج ، َاملىهگسمیانالدزاس ي لؿلبت ٗلُت التربُت حامهت 

ألاٖثر مالئمت واطخجابت لخؿلهاث الدزاطت هى 

ه )زابذ  (: اطخٓطاء 1984املىهج الىضُي ٖما ٌهَس

ًىطب نلى قاهسة احخمانُت أو هُظُت ٖما هي 

شِ حىاهبها  مىحىدة في الىاْو بهد حصخُطها ٖو

، ص: 1984وجددًد الهالْاث بحن نىاضسها )زابذ، 

129.) 

  في هرا  اطخسدم الباخث املىهج الىضُي املظحي

البدث ألهه ًىاطب ؾبُهت املشٙلت، خُث جم انداد 

أداة البدث وجدُ٘مها خظب ألاضٛى للخأٖد مً 

مدي مىاطبتها ألهداٍ البدث ومداولتها الاحابت 

 نلى أطئلتها.

  مجخمو البدث: جٙىن مجخمو البدث مً حمُو

ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت )الُ٘مُاء، 

اغُاث والا  اء، الٍس للهام  گسمیانخُاء( حامهت الُحًز

( ؾالب 780والبالٌ نددهم ) 2020-2019الدزاس ي 

. 298( ؾالبت و )482وؾالبت بىاْو )
َ
 ( ؾالبا

  نُىت البدث: الهدٍ مً ازخُاز الهُىت هى

الخطٛى نلى مهلىماث مً املجخمو ألاضلي 

للبدث، والهُىت هي ٍاهخٓاء ندد ألاَساد لدزاطت 

ممثلحن ملجخمو الدزاطت، مهُىت ججهل الىخائج منهم 

َاالزخُاز الجدًد للهُىت ًجهل الىخائج ْابلت 

للخهمُم نلى املجخمو وجٙىن هخائجها ضادْت ) 

(، وجخٙىن 129، ص: 2000نبدالخُُل وباهي، 

( ؾالب وؾالبت بىاْو 147نُىت هرا البدث مً )

( ؾالب مً ؾلبت ٗلُت التربُت 43( ؾالبت و )104)

، جم ازخُازهم گسمیانألاْظام الهلمُت حامهت 

ٓت نشىائُت ؾبُٓت.   بؿٍس

  :أداة البدثResearch Tools  

  بهد الاؾالم نلى ألادب التربىي والدزاطاث الظابٓت

املخهلٓت بمىغىم املُٓاض )الاداة( مثل دزاطت 

، 2008)شٍسِ،  (، دزاطت 2011(، دزاطت )الهّٓى

( والاطخُادة 2014( ودزاطت )نبادة، 2013)نلي، 

املد٘محن، ْام الباخث وباالطخُادة مً مً ازاء 

 الدزاطاث الظابٓت ما ًلي:

 :الخؿىاث الخالُت ٔ :  بىاء مُٓاض َو
َ
 أوال

 1.جددًد الظإاٛ السئِس ي وألاطئلت الُسنُت . 

 2 انداد املُٓاض بالطىزة ألاولُت خُث جبيُذ .

 ( َٓسة.40( وجػمىذ )2014مُٓاض )نبادة، 

 3د٘محن . نسع املُٓاض نلى مجمىنت مً امل

م ) حن ملخٔ ْز د جم الازر بازاء 3التربٍى (، ْو

املد٘محن، خُث جم حهدًل بهؼ الُٓساث واشالت 

ازسي واغاَت َٓساث حدًدة، وانادة ضُايت 

د أضبذ ندد َٓساث املُٓاض  ملهكم الُٓساث، ْو

  (1( َٓسة، ملخٔ )39بهد احساء الخهدًالث )

  اطخمازة مٓابلت الحساء بهؼ املٓابالث :
َ
مو زاهُا

زؤوطاء ألاْظام وبهؼ الاطاجرة الرًً لهم نالْت 

بؿلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت بًُت مظاندجىا 

م )  (.2في جىغُذ املىغىم أٖثر. ملخٔ ْز

  زالثا: الىزائٔ والسجالث: الىزائٔ والسجالث حهخبر

مً أهم ألادواث لجمو البُاهاث واملهلىماث، وهي 

هلىماث التي ال جمً٘ الباخث مً الخطٛى نلى امل

ٗاالطخبُان واملٓابلت.  جىاَسها ألادواث الازسي 

 :مددداث البدث 

  أْخطسث البدث الخالي نلى ؾلبت ٗلُت التربُت

اء  ألاْظام الهلمُت )الُ٘مُاء، ألاخُاء، الُحًز

اغُاث( املساخل السابهت حامهت  للهام  گسمیانوالٍس

 .  2020-2019الدزاس ي 
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 :ضدّ ألاداة 

  الخطائظ املهمت التي ًجب ضدّ الازخباز م ً

د بىاء مُٓاض  الخأٖد منها مطمم املُٓاض نىدما ًٍس

دزتها نلى ُْاض  للخ٘م نلى ضالخُت ألاداء ْو

، 1998الكاهسة التي ًساد دزاطتها ) نبدالسخمً، 

ت املهمت 123ص: هخبر مً املإشساث الظاًٙىمتًر (، َو

في انداد الُٓاض اذ ٌهخبر نً ْدزة املُٓاض نلى 

 ,Maloney, 1980الظمت التي أند لُٓاطها )ُْاض 

p:366 ّوأن أَػل وطُلت الطخسساج الطد ،)

الكاهسي هي جٓدًس ندد مً الخبراء واملسخطحن 

ملدي جمثُل َٓساث ألاداء للطُت املساد ُْاطها 

(، خُث جم نسع املُٓاض 37، ص: 1998)نىدة، 

مً ْبل الباخث نلى مجمىنت مً الخبراء 

التربُت ونلم الىُع وؾسائٔ  واملسخطحن في مجاٛ

د أنخمدث الُٓسة التي خطلذ نلى  الخدَزع، ْو

%( َأٖثر وهي وظبت الاجُاّ التي جم 80وظبت )

 لطالخُت الُٓسة واهماٛ الُٓسة 
َ
جددًدها مد٘ما

 Bloomالتي دون ذلٚ، خُث أشاز بلىم وازسون )

and et al ّان الُٓسة التي جدطل نلى وظبت اجُا )

ن املد٘محن، ًمً٘ ندها َٓسة %( َأٖثر بح75)

، 1983ضالخت لخدُٓٔ ضدّ لها )بلىم وازسون، 

 (.126ص: 

 :زباث ألاداة 

   
َ
با هٓطد بالثباث الخطٛى نلى هُع الىخائج جٍٓس

نىد ٍانادة جؿبُٔ ألاداة نلى الهُىت هُظها أو نلى 

(. 108، ص:1999نُىت ازسي مٙاَئت )أبى حاللت، 

باخث نلى والطخسساج زباث املُٓاض ؾبٓه ال

، 20مجمىنت مً املبدىزحن بلٌ نددهم )
َ
( مبدىزا

ٓت نشىائُت ومً يحر الهُىت  ازخحروا بؿٍس

الاطاطُت، وبهد مط ي اطبىنحن جم جؿبُٓها نلى 

الهُىت هُظها وحهد مدة اطبىنحن مدة مالئمت 

(، 277، ص: 1996اٍلنادة جؿبُٔ املُٓاض )حابس، 

ل وبهد جدلُل َٓساث املُٓاض باطخهماٛ مهام

( وهى 0.78ازجباؽ بحرطىن، وحد اهه ٌظاوي )

مهامل زباث حُد، وبرلٚ اجسر املُٓاض شٙله 

م )  (1النهائي. ملخٔ ْز

 :الىطائل الاخطائُت 

 
 مهامل ازجباؽ بحرطىن الطخسساج زباث املُٓاض. -

  ،ىت وازسون  ( 146،ص:  2006)ابى ٍش

 - =ت     اليظبت املئٍى
ندد الخ٘سازاث

املجمىم ال٘لي
)الخل     

 (.50، ص: 2006وأزسون، 

 نسع وجدلُل وجُظحر الىخائج: الُطل السابو 

  :جدلُل وجُظحر البُاهاث الهامت :
َ
 أوال

  جدظم نُىت الدزاطت بهدة زطائظ في غىء بهؼ

 مخًحراث البدث ًمً٘ جىغُدها في الجداٛو أدهاه:

 ( 1حدٛو) ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مخًحر

 الجيع

ت اج٘سازاث  الجيع  اليظبت املئٍى

  43  29.25% ذٗىز 

  104  70.75% اهار

  147  100% املجمىم

 ( م ( والخاص باملبدىزحن خظب 9هالخل مً الجدٛو ْز

% 70.75مخًحر الجيع، خُث ْدزث وظبت الٍاهار بــ 

 %.29.25بِىما وظبت الرٗىز بلًذ 

  ًمما طبٔ ًمً٘ الٓٛى أن أَساد الهُىت الٍاهار أٖثر م

وهرا ٌهىد الى ؾبُهت ألاْظام الهلمُت وزاضت  الرٗىز 

اء( خُث جدىاطب  اْظام )الُ٘مُاء، آلاخُاء والُحًز

ؾبُهت ونمل وزيباث )الٍاهار( الؿالباث أٖثر مً زيباث 

 )الرٗىز( الؿالب مو هره ألاْظام.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مخًحر الٓظم 2حدٛو  )

 الهلمي

الٓظم 

 الهلمي

ت الخ٘سازث  اليظبت املئٍى

  32  21.77% الُ٘مُاء

اغُاث   36  24.49% الٍس

  38  25.85%ألاخُاء 
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 )باًىلىجي(

اء   41  27.89% الُحًز

  147  100% املجمىم

 ( م ( جىضح لىا جىشَو أَساد الهُىت 2مهؿُاث الجدٛو ْز

% مً 21.77خظب مخًحر الٓظم الهلمي، خُث أن 

% ، 24.49أَساد الهُىت في ْظم الُ٘مُاء ووظب ) 

اغُاث ، ألاخُاء 27.89% و25.85 %( لألْظام الٍس

اء نلى الخىالي، ومً زالٛ هره اليظب ًدبحن لىا  والُحًز

 ،
َ
با ان جىشَو أَساد الهُىت لهره ألاْظام مخٓازبت جٍٓس

.
َ
با  وذلٚ لدشابه ؾبُهت و نملهره ألاْظام جٍٓس

 ( ألاطباب التي دَهذ املبدىزحن للسطىب3حدٛو   ) 

ت الخ٘سازاث ثالاخخماال   اليظبت املئٍى

ُت   62.5% 10 أطباب مهَس

ت   25% 4 أطباب أطٍس

  12.5% 2 أزسي 

  100% 16 املجمىم

 ( م ( والري ًبحن جىشَو أَساد 3جىضح هخائج الجدٛو ْز

الهُىت خظب أطباب السطىب، خُث أن أيلب أطباب 

ُت ٍاذ بلًذ وظبت  % بِىما وظبت 62.5السطىب هي مهَس

ٗاهذ أطباب السطىب لديهم % مً أَساد 25 الهُىت 

ت، جليها وظبت  % ألَساد الهُىت لهم أطباب 12.5أطٍس

 أزسي دَهتهم للسطىب.

  :جدلُل وجُظحر َسغُاث الدزاطت :
َ
 زاهُا

  بهد الدزاطت املُداهُت ونسع مدخىي الجداٛو

الاخطائُت خظب ما حاء في ٗل مدىز وجدلُل 

 وجُظحر البُاهاث، َُما ًلي نسع الىخائج:

 1 الُسغُت ألاولى: الخهاون بحن الؿالب وشمالئه .

ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي نىد ؾلبت املسخلت 

 الجامهُت.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 4حدٛو  )

اث الدزاطت  الاهػباؽ في أْو

ت الخ٘ساز الاحابت  اليظبت املئٍى

  88.44% 130 وهم

  11.56% 17 ٖال

  100% 147 املجمىم

  م )ًىضح ( والري ًبحن جىشَو أَساد الهُىت 4الجدٛو ْز

دبحن لىا أن وظبت  اث الدزاطت ٍو خظب ألاهػباؽ في أْو

% منهم أٖدوا الاهػباؽ في مساحهت املداغساث 88.44

اث 11.56والدزوض، بِىما هُى  % الاهػباؽ في أْو

الدزاطت، خُث ًدبحن لىا مً هره الىخائج أن يالبُت 

رلٚ ْد  أَساد الهُىت مىػبؿىن في اث الدزاطت، ٖو أْو

ًإزس نلى مدي ٍاطدُهابهم للدزوض واملداغساث وهرا 

ذ  ٌهىد الى الخػىز الدائم واملظخمس والالتزام بالْى

واملساحهت الري مً شأهه أن ًدظً مً مظخىي 

جدطُلهم الدزاس ي، وهرا ما أٖده زؤطاء ألاْظام 

 والاطاجرة أزىاء املٓابلت.

 ( ًبحن جىشَو أَسا5حدٛو  ) د الهُىت خظب همـ

املساحهت الري ًدبهه الؿلبت باليظبت للمهُدًً والًحر 

 مهُدًً

همـ 

املسا

 حهت

مهُ

 د

اليظبت 

ت  املئٍى

يحر 

 مهُد

اليظبت 

ت  املئٍى

املجم

 وم

اليظبت 

ت  املئٍى

وخد

ٕ 

1

5 

10.

20

% 

9

9 

67.

35

% 

1

1

4 

77.

55

% 

مو 

الصم

 الء

1 0,6

8% 

3

2 

21.

77

% 

3

3 

22.

45

% 

املج

 مىم

1

6 

10.

88

% 

1

3

1 

89.

12

% 

1

4

7 

10

0% 

 ( م  الى مهؿُاث الجدٛو ْز
َ
( أناله والري 5اطدىادا

ًخهلٔ بخىشَو أَساد الهُىت خظب همـ املساحهت املهخمد 

لدي ؾلبت ٗلُت التربُت ألاْظام الهلمُت املهُدًً والًحر 

% منهم ٌهخمدون همـ املساحهت 10.20مهُدًً هجد أن 

% مً 67.35الُسدًت باليظبت للمهُدًً، جليها وظبت 

أَساد الهُىت الًحر مهُدًً ٌهخمدون املساحهت الُسدًت، 

% مً أَساد الهُىت املهُدًً 0.68في خحن هجد أن وظبت 

% مً 21.77ًدبهىن همـ املساحهت الجمانُت بِىما 

أَساد الهُىت الًحر مهُدًً ٌهخمدون همـ املساحهت 
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الجمانُت.هالخل مً زالٛ هخائج الجدٛو أناله أن 

ت املبدىزحن ٌهخمدون نلى املساحهت الُسدًت أيلب الؿلب

للمهُدًً والًحر مهُدًً، وهرا ٌهىد الى ؾبُهت الهالْت 

الاحخمانُت بُنهم وهرا ما أٖده زؤطاء ألاْظام 

 والاطاجرة أزىاء املٓابلت.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 6حدٛو  )

مىاْشت املىاغُو والدزوض التي ًُهمها الؿلبت مو 

 بهػهم

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  90  61.22% 

 ٖال  57  38.78% 

  147  100% املجمىم

  مً زالٛ مهؿُاث الجدٛو أناله والري ً٘شِ مدي

مىاْشت املىاغُو والدزوض التي ًُهمها الؿلبت مو 

بهػهم البهؼ، خُث ْدزث وظبت الرًً ًىاْشىن 

% جليها وظبت 61.22املىاغُو والدزوض الهلمُت 

% جمثل أَساد الهُىت الرًً ال ًىاْشىن املىاغُو 38.78

الهلمُت. ٍاذ أن أيلب املبدىزحن ًدسضىن نلى الدزاطت 

واملساحهت وهرا ما ًإدي الى جبظُـ املطؿلخاث 

 الطهبت لديهم وداَهُت الؿلبت للىجاح.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 7حدٛو   )

اث الهلمُت مظاندة بهػهم البهؼ في أداء الىاحب

 وهىم هره املظاندة

 ت الخ٘ساز الهُىت  اليظبت املئٍى

نلى ٌظاند  وهم

ً الطهبت  الخماٍز

 34  23.13% 

  26  17.69% َهم الدزوض

  28  19.04% املراٖسة والخُل

  88  59.86% املجمىم

 ٖال  59  40.14% 

 املجمىم  147  100% 

 ( والري ًخهلٔ بخىشَو أَساد 7مً زالٛ الجدٛو أناله )

الهُىت خظب مدي مظاندة بهػهم البهؼ في أداء 

الىاحباث الهلمُت وهىم املظاندة هجد أن وظبت 

%، منها خل 59.86املظاندة بُنهم في أداء الىاحباث هي 

ً الطهبت بيظبت  %، بِىما وظبت املظاندة 23.13الخماٍز

% في خحن أن وظبت املظاندة 17.69نلى َهم الدزوض 

% 40.14%، و جليها وظبت 19.04نلى املراٖسة والخُل 

 مً املبدىزحن ٌهازغىن ذلٚ.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي جبادٛ 8حدٛو  )

 املساحو َُما بُنهم التي حظاند نلى الدزاطت

 احابت

 الهُىت

ت الخ٘سازاث  اليظبت املئٍى

  79  53.74% وهم

  68  46.26% ٖال

  147  100% املجمىم

  ج٘شِ مهؿُاث الجدٛو أناله والري ًخهلٔ بخىشَو

أَساد الهُىت خظب جبادٛ الؿلبت املساحو َُما بُنهم 

التي حظاند نلى الخدطُل الدزاس ي، أن وظبت الرًً 

% بِىما أٖدث 53.74ًدبادلىن املساحو َُما بُنهم بلًذ 

% ندم جبادٛ املساحو التي حظاند نلى 46.26وظبت 

 الدزاطت.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي وحىد 9حدٛو   )

 مشاٗل جخهلٔ بالدزاطت وهىم هره املشاٗل

 اليظبت املئتًت الخ٘سازاث الاخخماالث

  27.21% 40 الاطخاذ وهم

  4.08% 6 بالصمالء

  24.49% 36 باملىهج الهلمي

  55.78% 82 املجمىم

  44.22% 65 ٖال

  100% 147 املجمىم

 ( م ( أناله والري ًخهلٔ بخىشَو أَساد 9ًبحن الجدٛو ْز

الهُىت خظب وحىد مشاٗل جخهلٔ بالدزاطت خُث هجد 

% منهم ٌهاهىن مً مشاٗل جخهلٔ بالدزاطت 55.78أن 

خُث أٖد املبدىزحن وحىد مشاٗل جخهلٔ باألطخاذ 

% مو شمالئهم بِىما بلًذ وظبت 4.08%، و 27.21بيظبت 

ن مشاٗل جخهلٔ باملىهج % مً الرًً ٌهاهى 24.49

% مً الهُىت أٖدوا ندم 44.22الهلمي، جليها وظبت 

 وحىد مشاٗل.
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 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 10حدٛو   )

 الخهاون في خل مشاٗلهم

ت الخ٘سازاث احابت الهُىت  اليظبت املئٍى

 وهم  101 68.7% 

 ٖال  46  31.3% 

  147  100% املجمىم

 ( م أناله والري ًخهلٔ ( 10مً زالٛ الجدٛو ْز

بخىشَو أَساد الهُىت خظب حهاون الؿلبت في خل 

% منهم ٌظخهُىىن 68.7مشاٗلهم هجد أن وظبت 

% مً 31.3بصمالئهم في خل مشاٗلهم، جليها وظبت 

الهُىت أٖدوا ندم الاطخهاهت بصمالئهم في خل 

مشاٗلهم، وهرا ما أٖدوا بهؼ الاطاجرة وزؤطاء 

 ت.ألاْظام في اطخمازة املٓابل

 :الىخائج الهامت للُسغُت ألاولى 

  الى املهلىماث والبُاهاث الىازدة في الجداٛو 
َ
اطدىادا

%( 88.44( أجطح لىا أن هىإ )10-4مً )

اث الدزاطت خُث أن الٍانداد  مىػبؿىن في أْو

ذ واملساحهت للدزاطت ٌظهل  املب٘س والالتزام بالْى

%( مً 67.35الخدطُل الدزاس ي، وجبحن لىا أن )

د الهُىت الًحر مهُدًً ٌهخمدون همـ املساحهت أَسا

الُسدًت، اذ ان الؿلبت ًداولىن الخطٛى نلى هُع 

الهدٍ وهى الىخائج الجُدة زيم ازخالٍ همـ 

 أن )
َ
%( ًىاْشىن 61.22املسحهُت، وجبحن أًػا

د  املىاغُو والدزوض الهلمُت دازل الٓظم، ْو

%( مظاندة الؿلبت بهػهم 59.86مثلذ وظبت )

في أداء الىاحباث الهلمُت، ومثلذ وظبت البهؼ 

%( جبادٛ املساحو واملطادز التي حظاند نلى 53.74)

و  الدزاطت بحن الؿلبت خُث ٌظاهم هرا في َز

مظخىي الخدطُل الدزاس ي للؿلبت، ومثلذ وظبت 

ٗان مو 55.78) %( وحىد مشاٗل دزاطُت طىاء 

الاطخاذ أو الصمالء أو مو املىهج الهلمي، ٖما وأجطح 

%( مً الهُىت مخهاوهىن َُما بُنهم 68.7وظبت ) أن

في خل مشاٗلهم. وفي النهاًت وظخيخج أن الُسغُت 

الجصئُت ألاولى املخهلٓتبالخهاون بحن الؿالب وشمالئه 

ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي في املسخلت الجامهُت 

 ْد جدٓٓذ في مهكمها.

 2 الُسغُت الثاهُت: الخُِ٘ بحن الؿالب وشمالئه .

 في الخدطُل الدزاس ي لدي الؿلبت ٌظاهم

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب نالْت 11حدٛو  )

 الؿالب بصمالئه في الٓظم

 الاحا

 بت

  الخ٘ساز

 اث

  اليظبت

ت  املئٍى

  80  54.42% حُدة

  60  40.82% خظىت

  7  4.76% مػؿسبت

  147  100% املجمىم

  مً زالٛ الجدوٛ أناله والري ًىضح ؾبُهت

نالْت الؿالب مو شمالئه، خُث أٖد مهكم أَساد 

دز وظبتهم بــ  الهُىت بأن نالْتهم ببهػهم حُدة ْو

%، جليها وظبت الؿلبت الرًً أٖدوا بأن 54.42

% في خحن أن 40.82نالْتهم خظىت مو بهػهم بــ 

%مً لديهم نالْت مػؿسبت مو 4.76هىإ وظبت 

خطح مً زالٛ ما طبٔ أن أيلب أَساد شمال ئهم. ٍو

الهُىت لديهم نالْاث حُدة مو شمالئهم وحهخبر هره 

شهس َيها  الهالْاث مهمت في املدُـ الدزاس ي َو

الؿالب بُ٘اهه وأهمُخه ووغهه الاحخماعي ٖما 

 جىمي لدًه الثٓت بالىُع. 

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 12حدٛو  )

 شمالئهماهخمامهم بىجاح 

الاحا

 بت

 الخ٘سازاث   اليظبت

ت  املئٍى

  130  88.44% وهم

  17  11.56% ٖال

  147  100% املجمىم

 ( م ( جىشَو أَساد الهُىت خظب 12ًبحن الجدٛو ْز

مدي اهخمام الؿالب بىجاح شمالئه خُث أن وظبت 

% مً أَساد الهُىت مهخمىن بىجاح شمالئهم 88.44

  شمالئهم.% ال يهمهم هجاح 11.56بِىما 
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 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 13حدٛو   )

 جأٖد الاطخاذ مً َهم الؿالب للدزض

اليظبت   الخ٘سازاث  الاحابت

ت  املئٍى

  70  47.62% وهم

  48  32.65% ٖال

 
َ
  29  19.73% أخُاها

  147  100% املجمىم

  ً٘شِ الجدٛو أناله والري ًخهلٔ بخىشَو أَساد

الهُىت خظب مدي جأٖد الاطخاذ مً َهم الؿلبت 

ٗاهذ وظبت الرًً  للمداغساث والدزوض، خُث 

% بِىما 47.62ًخأٖد الاطخاذ مً َهمهم للدزض 

% أن الاطخاذ ال ًخأٖد مً 32.65أٖدث وظبت 

 19.73َهمهم الدزض في خحن أن 
َ
% أٖدوا أن اخُاها

 خأٖدوا الاطخاذ مً َهمهم الدزض. ما ً

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب هىم 14حدٛو  )

اغُت والثٓاَُت التي ٌشإز َيها  اليشاؾاث الٍس

 الؿالب

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

  27  18.37% ألهاب

ٍاخُاء 

 املىاطباث

 120  81.63% 

  147  100% املجمىم

 ( م بخىشَو أَساد  ( والري ًخهل14ًٔبحن الجدٛو ْز

الهُىت خظب هىم اليشاؾاث التي ٌشإز َيها 

ىن في  ٗاهذ وظبت الرًً ٌشاٗز الؿالب، خُث 

% وهي مهازة حُدة للخد مً 18.37ألالهاب بـــ 

الػًىؽ ولخُؼ مظخىي الٓلٔ وشٍادة ْدزاث 

الجظم، بِىما وظبت ٍاخُاء املىاطباث بلًذ 

% وحهد هره املىاطباث قاهسة احخمانُت 81.63

إزس وجخأزس بًحرها، َممازطت اليشاؾاث بشٙل ج

ٍاًجابي، له جأزحر نلى الُسد مً الىىاحي الاحخمانُت 

والبدهُت والىُظُت بااٍلغاَت الى جدُٓٔ الخدطُل 

 الجُد.

 ( جىشَو ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب 15حدٛو  )

مدي جأهِب الاطخاذ الؿالب نلى ٖثرة ال٘الم أو 

ش  الدشَى

ت اثالخ٘ساز  الاحابت  اليظبت املئٍى

  47  31.97% وهم

  62  42.18% ٖال

 
َ
  38  25.85% أخُاها

  147  100% املجمىم

 ( م ( ًخطح ان وظبت 15مً زالٛ الجدٛو ْز

% مً الخالمُر أحابىا بــ )وهم( أي ان الاطخاذ 31.97

ش، في  ْام بخأهبهم نلى نلى ال٘الم أو ٖثرة الدشَى

أي أنهم لم % أحابىا بــ )ٖال( 42.18خحن ان وظبت 

ش، ووظبت  ًإهبهم الاطخاذ نلى ٖثرة ال٘الم أو الدشَى

25.85.
َ
 % أحابىا بــ أخُاها

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 16حدٛو  )

أهمُت مبدأ املظاواة في جدُحز الؿلبت لبرٛ حهد 

 أٖثر في الدزاطت

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  122  82.99% 

 ٖال  25  17.01% 

  147  100% املجمىم

  الى الجدٛو أناله ًدبحن لىا أن وظبت 
َ
اطدىادا

% مً الؿلبت أحابىا بــــ )وهم( أي أن ملبدأ 82.99

املظاواة أهمُت في جدُحز الؿلبت لبرٛ حهد ووشاؽ 

% مً 17.01أٖثر في الدزاطت، في خحن أن وظبت 

الؿلبت أحابىا بــ ٖال أي أن مبدأ املظاواة لِع له 

 جدُحز الؿلبت.أهمُت في 

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 17حدٛو  )

حر حى حهلُمي ٌظاند نلى  خسص الاطخاذ نلى جَى

 الاطدُهاب

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  129  87.76% 

 ٖال  18  12.24% 

  147  100% املجمىم
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 ( م ( أناله واملخهلٓت بخىشَو 17مً زالٛ الجدٛو ْز

حر أَساد الهُىت خظب  مدي خسص الاطخاذ نلى جَى

%، 87.76حى حهلُمي ٌظاند نلى الاطدُهاب بيظبت 

% مً الؿلبت الرًً أٖدوا ندم 12.24جليها وظبت 

حر حى ٌظاند نلى  خسص الاطخاذ نلى جَى

 الاطدُهاب.

 :الىخائج الهامت للُسغُت الثاهُت 

 ( ً11مً زالٛ املهلىماث الىازدة في الجداٛو م-

%( مً أَساد الهُىت 54.42)( وظخيخج بأن وظبت 17

نالْتهم خظىت مو شمالئهم وأجطح أن وظبت ) 

%( مً الهُىت يهخمىن بىجاح شمالئهم وهرا 88.44

مإشس نلى جُِ٘ الؿالب ونالْخه الاحخمانُت مو 

ً، وأن الهالْت بِىه وبحن شمالئه وزُٓت الطلت  الازٍس

خدمل املظإولُت الاحخمانُت، ٖما  ًخُانل مههم ٍو

بدب الؿلبت لهم وخبهم الُه، ٖما أجطح اهه ًدكى 

%( مً الؿلبت ًخأٖد الاطخاذ 47.62لىا أن وظبت ) 

%( مً 81.63مً َهمهم للدزض، ومثلذ وظبت )

تهم في ٍاخُاء املىاطباث، ومثلذ  أَساد الهُىت مشاٖز

( مً أَساد الهُىت ْام الاطخاذ بخأهبهم 31.97وظبت )

ش، وأجطح لىا أن  نلى ٖثرة ال٘الم أو الدشَى

%( أن ملبدأ املظاواة أهمُت في جدُحز الؿلبت 82.99)

%( 87.76لبرٛ حهد ووشاؽ أٖثر في الدزاطت، وأن )

حر حى حهلُمي ٌظاندهم  ًدسص الاطخاذ نلى جَى

نلى الاطدُهاب وذلٚ لدوزه الاطاس ي واملباشس في 

مظخىي الؿلبت وجدطُله الدزاس ي. وبالخالي وظخيخج 

املخهلٓت بالخُِ٘ بحن  أن الُسغُت الجصئُت الثاهُت

الؿالب وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي في 

 املسخلت الجامهُت ْد جدٓٓذ في مهكمها.

 3 )الُسغُت الثالثت:الخىاَع بحن الؿالب )الؿالبت .

 وشمالئه ٌظاهم في الخدطُل الدزاس ي لدي الؿلبت.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب جددر 18حدٛو  )

 بػسوزة الىجاح في الٙلُتالؿالب مو شمالئه 

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  117  79.59% 

 ٖال  30  20.41% 

  147  100% املجمىم

  مً زالٛ الجدٛو أناله ًخطح لىا أن وظبت

% مً الؿلبت أٖدوا بأنهم ًخددزىن بػسوزة 79.59

% مً 20.41الىجاح في الدزاطت، في خحن أن وظبت 

بمهني أنهم ال ًخددزىن نً الؿلبت أحابىا بــ ٖال 

 غسوزة الىجاح.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب 19حدٛو )

جٓدًمهم الىطائذ لصمالئهم مً أحل الىجاح 

 الدزاس ي

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  119  80.95% 

 ٖال  28  19.05% 

  147  100% املجمىم

 ( م ( 19مً زالٛ البُاهاث أناله في الجدٛو ْز

واملخهلٓت بخىشَو أَساد الهُىت خظب جٓدًم الؿالب 

الىطائذ لصمالئه مً أحل الىجاح وبلًذ وظبتهم بــ 

% في خحن وظبت الؿلبت التي ال ًٓدمىن 80.95

دٛ هرا بال 19.05الىطائذ لصمالئهم بلًذ  %، ٍو

شٚ أن أيلبُت الؿلبت ًبدون أهخمامهم بىجاح 

ادة الخىاَع بُ دنم شمالئهم مما ًإدي الى ٍش نهم، ٍو

د مً الثٓت بأهُظهم  ٍص السوابـ والهالْاث بُنهم ٍو

وبالخالي ًجهلهم أٖثر داَهُت للخهلم وجدظحن 

 جدطُلهم الدزاس ي.

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب همى 20حدٛو   )

 زوح املىاَظت هدُجت الىطائذ الالشمت بحن الؿلبت

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  121  82.31% 

 ٖال  26  17.69% 

  147  100% املجمىم

 ( م ( والخاص بخىشَو أَساد 20ًبحن الجدٛو ْز

الهُىت خظب همى زوح املىاَظت هدُجت الىطائذ 

% مً 82.31الالشمت بحن الؿلبت ًخطح لىا أن وظبت 

الؿلبت أحابىا بٙلمت وهم ووظبت الؿلبت الرًً 

% وهرا ٌهني أن همى 17.69أحابىا بٙلمت ٖال بلًذ 
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املىاَظت هدُجت الىطائذ الالشمت بحن الؿلبت زوح 

 لِع لها أهمُت.

 ( 21حدٛو) ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب

 الخىاَع الهلمي ودوزه في زلٔ الثٓت بالىُع

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  131  89.12% 

 ٖال  16  10.88% 

  147  100% املجمىم

  ( م ( والري ًخهلٔ 21مً زالٛ الجدوٛ ْز

بالخىاَع الهلمي ودوزه في زلٔ الثٓت بالىُع، 

%، 89.12ْدزث وظبت الرًً أحابىا بٙلمت وهم بـــ 

% أي 10.88في خحن وظبت الرًً أحابىا بٙلمت ٖال 

بمهنى لِع لديهم ٍاهخمام بالخىاَع الهلمي الري 

 ًسلٔ الثٓت بالىُع.

 ( ًىضح جىشَو أَساد الهُىت خظب 22حدٛو  )

ً حمان  ُت لبهث زوح الخىاَعُْامهم بخماٍز

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  81  55.1% 

 ٖال  66  44.9% 

  147  100% املجمىم

 ( م ( أن وظبت الؿلبت الرًً 22ًبحن الجدٛو ْز

% بمهنى أنهم ًٓىمىن 55.1أحابىا بٙلمت وهم بلًذ 

ً حمانُت لبهث زوح الخىاَع لديهم، بِىما  بخماٍز

% بمهنى 44.9ٖال بلًذ  وظبت الرًً أحابىا بٙلمت

ً حمانُت التي جبهث زوح  أنهم اليهخمىن بخماٍز

املىاَظت، ومما طبٔ هالخل أن أيلب الؿلبت 

ً حمانُت لبهث  املبدىزحن أٖدوا ُْامهم بخماٍز

زوح الخىاَع، وجخُانل مجمىنت ٖبحرة مً الؿلبت 

 أٖثر ٍاًجابُت وجدٓٔ دزحت نالُت مً 
َ
جُانال

الدزاس ي، بِىما الؿلبت  الخىاَع وجدظحن جدطُلهم

الرًً ال ًٙىن لديهم جىاَع َُما بُنهم هم الرًً 

ً حمانُت.  ال يهخمىن بخماٍز

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب دوز 23حدٛو  )

 الاطخاذ في زلٔ زوح الخددي بحن الؿلبت

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

  89  60.54% وهم

  58  39.46% ٖال

  147  100% املجمىم

 ( م ( والخاص بخىشَو أَساد 23مً زالٛ الجدٛو ْز

الهُىت خظب دوز الاطخاذ في زلٔ زوح الخددي بحن 

الؿلبت ًخطح لىا أن وظبت الؿلبت الرًً أٖدوا أن 

لالطخاذ دوز مهم في زلٔ زوح الخددي بحن الؿلبت بلًذ 

% والرًً أحابىا ن٘ع ذلٚ بلًذ وظبت 60.54

39.46.% 

 ( ًبحن أزاء 24حدٛو  ) أَساد الهُىت خٛى الخىاَع

اّ ونالْخه باملظخىي الخهلُمي  بُنهم ٖجمانت الَس

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  118  80.27% 

 ٖال  29  19.73% 

  147  100% املجمىم

 ( م  الى الجدٛو ْز
َ
( أناله والخاص بخىشَو 24اطدىادا

اّ  أَساد الهُىت خظب مدي الخىاَع بحن حمانت الَس

و  مظخىي الخدطُل الهلمي خُث بلًذ وظبت في َز

و مظخىي الهلمي  الؿلبت الرًً ًدىاَظىن َُما بُنهم لَس

% بِىما وظبت الرًً ال ًدىاَظىن بلًذ 80.27بلًذ 

19.73.% 

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب ش٘س 25حدٛو )

ُُُت الش٘س  الاطخاذ لهم في الٓظم ٖو

ت الخ٘سازاث الاخخماالث  اليظبت املئٍى

 

 وهم

  3  2.04% مادي

  130  88.44% لُكي

  133  90.48% املجمىم

 ٖال  14  9.52% 

  147  100% املجمىم

 ( م ( والخاص بخىشَو أَساد الهُىت 25ًبحن الجدٛو ْز

ُُُت الش٘س،  خظب ش٘س الاطخاذ لهم في الٓظم ٖو

% أي أن الاطخاذ ًٓىم 90.48بلًذ وظبت الاحابت بىهم 

% مً هره اليظبت 2.04بش٘سهم في الٓظم، خُث أن 

% مً 88.44ٌش٘سهم الاطخاذ ش٘س مادي، جليها وظبت 
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الاطخاذ لهم ًٙىن لُكي، أَساد الهُىت أٖدوا أن ش٘س 

 % منهم هُذ ذلٚ. 9.52بِىما وظبت 

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 26حدٛو   )

 جدليهم بسوح الخىاَع َُما بُنهم

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

  106  72.11% وهم

  41  27.89% ٖال

  147  100% املجمىم

  الهُىت خظب ًبحن الجدٛو أناله والخاص بخىشَو أَساد

مدي جدليهم بسوح الخىاَع َُما بُنهم، بلًذ وظبت 

الرًً أٖدوا أن لديهم زوح الخىاَع َُما بُنهم 

%، في خحن وظبت الرًً أٖدوا أن لِع لديهم 72.11

 %.27.89زوح الخىاَع بُنهم 

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 27حدٛو  )

ت والسيبت لدي  حصجُو ألاوشؿت الهلمُت نلى املهَس

 الؿلبت

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  125  85.03% 

 ٖال  22  14.97% 

  147  100% املجمىم

 ( م  الى الجدٛو ْز
َ
( أناله والخاص بخىشَو 27اطدىادا

أَساد الهُىت خظب مدي حصجُو ألاوشؿت الهلمُت نلى 

ت والسيبت لدي الؿلبت، ًىضح لىا أن وظبت  املهَس

بأن ألاوشؿت الهلمُت حصجو الؿلبت الؿلبت الرًً أٖدوا 

ت بلًذ  %، بِىما وظبت 85.03اليشاؽ والسيبت في املهَس

الرًً أٖدوا بأن ألاوشؿت الهلمُت ال حصجو الؿلبت نلى 

 %.14.97اليشاؽ بلًذ 

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب مدي 28حدٛو  )

حشدذ جُ٘حرهم هدُجت الػىغاء والشًب دازل 

 الٓظم

ت اثالخ٘ساز  الاحابت  اليظبت املئٍى

  130  88.44% وهم

  17  11.56% ٖال

  147  100% املجمىم

  الىمهؿُاث الجدٛو أناله والخاص بخىشَو 
َ
اطدىادا

أَساد الهُىت خظب مدي حشدذ جُ٘حرهم هدُجت 

الػىغاء والشًب دازل الٓظم، جبحن لىا أن وظبت 

الرًً أٖدوا بأنهم ًخػآًىن مً الُىض ى والشًب التي 

%، في خحن 88.44جُ٘حرهم دازل الٓظم بلًذ حشدذ 

أن وظبت الرًً أٖدوا أن لِع لديهم أي مشٙلت في 

 %.11.56الُىض ى دازل الٓظم بلًذ 

 ( ًبحن جىشَو أَساد الهُىت خظب جأزسهم 29حدٛو )

 مً خطٛى شمالئهم نلى دزحاث أنلى منهم

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

  122  82.99% وهم

  25  17.01% ٖال

  147  100% املجمىم

  الى الجدٛو أناله جبحن لىا أن وظبت الؿلبت 
َ
اطدىادا

الرًً أٖدوا أنهم ًخػآًىن مً خطٛى شمالئهم 

%، بِىما وظبت 82.99نلى دزحاث أنلى منهم بلًذ 

الرًً أٖدوا بأنهم يحر مهخمىن بدطٛى شمالئهم 

 %. 17.01نلى دزحاث أنلى منهم بلًذ 

 ( ًبحن 30حدٛو  ) جىشَو أَساد الهُىت خظب

جُػُل الاطخاذ بهؼ الؿلبت نلى البهؼ دازل 

 الٓظم

ت الخ٘سازاث الاحابت  اليظبت املئٍى

 وهم  129  87.76% 

 ٖال  18  12.24% 

  147  100% املجمىم

 ( م ( أناله واملخهلٔ بخىشَو 30مً زالٛ الجدٛو ْز

أَساد الهُىت خظب مدي جُػُل ألاطخاذ بهؼ 

الؿلبت نلى البهؼ الازس، جبحن لىا أن وظبت الرًً 

أٖدوا بخُػُل ألاطخاذ لبهؼ الؿلبت دون البهؼ 

% 12.24%، في خحن هُذ وظبت 87.76الازس بلًذ 

 مً الؿلبت وحىد هرا الخُػُل. 

 هامت للُسغُت الثالثت:الىخائج ال 

 ( ًالى املهؿُاث الىازدة في الجداٛو م 
َ
-18اطدىادا

د الىخائج بأن )30 %( ًخددزىن في 79.59( جٖإ

%( مً 80.955غسوزة الىجاح، ومثلذ وظبت )
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الؿلبت ًٓدمىن الىطائذ لصمالئهم مً أحل الىجاح 

الدزاس ي وحهخبر نالْت الؿالب بصمالئه مً الهالْاث 

د ًٙىن لجمانت الهامت في املد ُـ الخهلُمي، ْو

اّ جأزحر في طلٕى الؿالب أٖثر مً جأزحر ألاطسة  الَس

%( همذ لديهم زوح 82.31واملسبحن، وجبحن أن )

%( 89.12املىاَظت هدُجت الىطائذ بُنهم، ومثلذ )

أن الخىاَع الهلمي له دوز في زلٔ الثٓت بالىُع، 

ً 55.1ٖما أجطح لىا أن )  %( ًٓىمىن بخماٍز

%( مً 60.54ت لبهث زوح الخىاَع ووظبت )حمانُ

الهُىت أٖدوا بأن لالطخاذ دوز في زلٔ زوح الخددي 

د الىخائج بأن وظبت ) %( مً 80.27بحن الؿلبت، وجٖإ

اّ شاد مً  أَساد الهُىت أن الخىاَع ٖجمانت َز

ت  مظخىي الخهلُمي لديهم والدصجُو نلى املهَس

ً نالْت ؾُبت َُما بُنه م ٍاذ والسيبت وذلٚ بخٍٙى

ٌظعى الؿالب الى بث زوح الخىاَع وازازة الداَهُت 

هدى الخهلُم والىضٛى الى الهدٍ وهى الىجاح، وأن 

%( ًٓىم الاطخاذ بش٘سهم خُث أن 92.77وظبت )

ٗلماث الش٘س والدصجُو حهصش زٓتهم بىُظهم وهرا 

د جدطُلهم الدزاس ي، وأجطح لىا أن وظبت  ما ًٍص

َُما بُنهم، وأن  %( ًخدلىن بسوح املىاَظت72.11)

دون بأن 85.03وظبت ) %( مً أَساد الهُىت ًٖإ

الاوشؿت الهلمُت حصجو الؿلبت نلى اليشاؽ 

ت وهرا ما وزد في احاباث أطئلت  والسيبت في املهَس

م ) م )8املٓابلت في الظإاٛ ْز (، 2( ملخٔ ْز

%( ًدشدذ جُ٘حرهم 88.44وأوضخذ أن وظبت )

وأن وظبت هدُجت الػىغاء والشًب دازل الٓظم، 

%( ًخأزسون نىد خطٛى شمالئهم نلى 82.99)

دون 87.76دزحاث أنلى منهم، ومثلذ ) %( ًٖإ

جُػُل الاطخاذ بهؼ الؿلبت دون البهؼ الازس. 

وبالخالي وظخيخج أن الُسغُت الجصئُت الثالثت 

واملخهلٓتبالخىاَع بحن الؿالب وشمالئه ٌظاهم في 

جدٓٓذ الخدطُل الدزاس ي في املسخلت الجامهُت ْد 

 في مهكمها.

  ومىه ْبٛى الُسغُت الهامت للدزاطت: وحىد نالْت

 بحن الخُانل الاحخماعي والخدطُل الدزاس ي.

 :املٓترخاث 

  جدُحز الؿلبت نلى الهمل الجماعي لبهث زوح

 املىاَظت.

  ٔدنم الخهاون بحن الؿلبت الري مً شأهه أن ًسل

 مىار حهلُمي مالئم.

  بٍاًجابُت وجُاٛؤ غسوزة الخهامل مو الؿلبت

 والابخهاد نً الىكس اليهم بالًالبُت الظلبُت.

  ب الاطاجرة نلى ؾّس الخىاضل الخدًثت بًسع جدٍز

ٓت املثلى  حظُحر الُطٛى الدزاطُت بالؿٍس

  ت لهىاضس جُهُل هكام الخىاَص املادًت واملهىٍى

البِئت الاحخمانُت الدزاطُت للمظاهمت في دَو 

 الاَػل.نملُت الخهلُم والخهلم هدى 

  لب ص اهخمام وبإزة اليشاؽ ْو انخباز الؿالب مٖس

 الهملُت الخهلُمُت.

 :املطادز 

 ( نلم الاحخمام التربىي، داز 1966ابساهُم، هاضس :)

 الجُل وم٘خبت السائد الهلمُت، بحروث.

 ( اججاهاث 1999أبى حاللت، ضبحي خمدان :)

م التربىي وبىاء الازخبازاث وبىٕى  مهاضسة في الخٍٓى

ذ.1لت، ؽألاطئ  ، م٘خبت الُالح، الٍٙى

 ( ٗامل وازسون د  ىت، ٍَس (: مىاهج 2006أبى ٍش

، داز املظحرة لليشس 1البدث الهلمي في الاخطاء، ؽ

 والخىشَو، نمان، الازدن.

 ( 2001أمحن، َىشي اخمد وبدزالدًً ؾاّز مدمد :)

اض ي، ؽ ٔ الٍس ، داز الُ٘س 1طُٙىلىحُا الٍُس

 الهسبي، الٓاهسة، مطس.

 (: جُُٓم حهلم الؿالب 1983ُامحن وازسون )بلىم، بي

ني، جسحمت مدمد امحن املُتي  الخجمُعي والخٍٙى

 وازسون، داز م٘دوحُل لليشس، الٓاهسة.

 ( مىاهج البدث في 1996حابس، نبدالخمُد حابس :)

 التربُت ونلم الىُع، داز النهػت الهسبُت، الٓاهسة.

 الخدطُل الدزاس ي (:2011) الجاللي، ملهان مطؿُى

 الازدن.، داز املظحرة، نّمان، 1، ؽ
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 ( طُٙىلىحُا 1998خظً، نالوي مدمد :)

اغُت، ؽ ص ال٘خاب لليشس، 1الجماناث الٍس ، مٖس

 مطس

 ( الخيشئت 2005الدمنهىزي، زشاد ضالح وازسون :)

الاحخمانُت والخأزس الدزاس ي، دزاطت في نلم الىُع 

ت الجا مهُت، الاحخماعي التربىي، داز املهَس

ت، مطس.  الاط٘ىدٍز

 ( مسعي وبلِٓع اخمد ،ُٔ (: املِظس في نلم 1984جَى

ان، نمان، 2الىُع الاحخماعي، ؽ ، داز الُْس

 الازدن.

 ( ي (: مىاهج البدث في نلىم 1984زابذ، اخمد جٗس

التربُت ونلم الىُع، املإطظت الىؾىُت لل٘خاب، 

 الجصائس.

 ( ٗاء الاهُهالي ونال2005ْطهادة، زشُد خه (: الر

ت لدي مدًسي الخهلُم الٍاٖمالي  بالُٓادة التربٍى

والثاهىي، زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، حامهت 

 ْاضدي مسباح وزْلت، الجصائس.

  طمازة ، هىاٍ اخمد ونبدالظالم مىس ى الهالًلي

ت، 2008) (: مُاهُم ومطؿلخاث في الهلىم التربٍى

 ، داز املظحرة لليشس والخىشَو، نمان، الازدن.1ؽ

 (: مىاهج الهلم في 2006، طُد وازسون )الخل

البدث الهلمي )الاخطاء في البدث الهلمي( حامهت 

 نمان الهسبُت للدزاطاث الهلُاء، نمان الازدن.

 ( البِئت الاحخمانُت 2008شٍسِ، خىزٍت نلي :)

املدزطُت ونالْتها باملسدود الدزاس ي، زطالت 

ماحظخحر يحر ميشىزة، حامهت مدمد زُػس 

 ائس.بظ٘سة، الجص 

 ( الخيشئت 2001الشىاوي، اخمد وازسون :)

الاحخمانُت للؿُل، داز الطُاء لليشس والخىشَو، 

 نمان، الازدن.

  ذ نلي ضابس، َاؾُمت نىع و خُاحت، محَر

(: أطع و مباديء البدث الهلمي، دؽ، 2002)

 مؿبهت الٍاشهام الُىُت، مطس. 

 ( نملُاث زدمت 1985ضالح، بهجذ مدمد :)

ت،  الجمانت، امل٘خب الجامعي الخدًث، الاط٘ىدٍز

 مطس.

 ( م في 2003الطساٍ، ْاطم (:الُٓاض والخٍٓى

ذ  التربُت والخهلُم، داز ال٘خاب الخدًث، الٍٙى

 ( الخُانل الاحخماعي ونالْخه 2014نبادة، لؿُُت :)

بالخدطُل الدزاس ي نىد الخالمُر، زطالت ماحظخحر 

يحر ميشىزة، ٗلُت الهلىم الاحخمانُت والاوظاهُت، 

 حامهت الىادي، الجصائس.

  نبدالخُُل، ازالص مدمد وباهي، مطؿُى

(: ؾّس البدث الهلمي والخدلُل 2000خظحن )

ص ال٘خاب لليشس، مطس.  الاخطائي، دؽ، مٖس

 ( دزاطاث في 1998نبدالسخمً، مدمد الظُد :)

الصخت الىُظُت، الجصء الثاوي، داز َُاء للؿبانت 

 واليشس، الٓاهسة.

  (: 2004نصة والهصة، طهد س ي )نبدالهادي، حىدة

مباديء الخىحُه والازشاد الىُس ي، داز الثٓاَت، 

 الازدن.

 ( ِنلم الىُع 2008الهخىم، ندهان ًىط :)

، داز ازساء لليشس والخىشَو، نمان، 4الاحخماعي، ؽ

 الازدن.

 ( ِنلم الىُع 2009الهخىم، ندهان ًىط :)

 الاحخماعي، داز ازساء لليشس والخىشَو، الازدن.

 (: البِئت الاحخمانُت 2011هٓىن، ضالح )ال

املدزطُت ونالْتها بالخدطُل الدزاس ي، زطالت 

ماحظخحر يحر ميشىزة، حامهت مدمد زُػس 

 بظ٘سة، الجصائس.

 ( م 2004نالم، ضالح الدًً مدمىد (: الخٍٓى

ت واملىهجُت وجؿبُٓاجه  التربىي البدًل أطظه الىكٍس

 سة.، داز الُ٘س الهسبي، الٓاه1املُداهُت، ؽ

 ( الخُانل الاحخماعي ونالْخه 2013نلي، هىىد :)

بالخدطُل الدزاس ي لدي بهؼ جالمُر الخهلُم 

الثاهىي، زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، ٗلُت الهلىم 

الاوظاهُت والاحخمانُت، حامهت مدمد زُػس 

 بظ٘سة، الجصائس.
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 ( م في 1998نىدة، اخمد طلُمان (: الُٓاض والخٍٓى

ت، ؽ داز ألامل لليشس والخىشَو،  ،2الهملُت التربٍى

 الازدن.

 ( نلم الىُع 2004الهِظىي، نبدالسخمً مدمد :)

ٗاز  التربىي، دزاطت في الخهلم وناداث الاطخر

اجه، ؽ  ، داز النهػت الهسبُت، بحروث، لبىان.1ومهْى

 ( ِالىكسي في 1980يُث، مدمد ناؾ ِ (: املْى

ت،  ت الجامهُت، الاط٘ىدٍز نلم الاحخمام، داز املهَس

 طس.م

 ( نلم الاحخمام، 1982مدمد، خظً نبدالباطـ :)

ب، الٓاهسة.  م٘خبت يٍس

 ( ًنلم الىُع 2007املهاًكت، زلُل نبدالسخم :)

 ، داز الُ٘س، الازدن.2الاحخماعي، ؽ

 ( الاجطاٛ الخىكُمي ونالْخه 2011مُلىد، ؾبِش :)

بالخُانل الاحخماعي للهاملحن باملإطظت، زطالت 

ت الهلىم الاوظاهُت ماحظخحر يحر ميشىزة، ٗلُ

والاحخمانُت، حامهت ْاضدي مسباح وزْلت، 

 الجصائس.

 ( م (: جدوي مظخىي 2004هطسهللا، نمس نبدالٍ٘س

، داز وائل لليشس 1الخدطُل والاهجاش املدزس ي، ؽ

 والخىشَو، الازدن.

 ( با (: مُاهُم 2006هطسالدًً، حابس والهاشمي، لٖى

ي أطاطُت في نلم الىُع الاحخماعي، داز الهد

 للؿبانت واليشس، نحن ملُلت، الجصائس.

 Malony, (1980): Assessing individuals and 

stage fright by educational. Test and 

measurement. New York: little, Brown & Co. 

 

 

 

 
 


