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 : 

أيب جحملرىخ ْىوحوٌٌ وأٍِ جحملرىذس ْىُِس جًٌٍَٓ ٍَذُحين وٍَمححين ًِٕ طغحٌٌ ذىً 
 .جٌٍمحس

 .وئُف أٍْيت، نحطس أنٍ جٌظغًن زلّى جٍْجٌٌ جذٍجُُ٘

جالْحضًُ وجالْطحيجش يف جدلوهى "جٌٕحؾُس" نحطس جُف جْطحئح جدلىٍِس جحلحؾس ِحِ  وئُف
،جًٌَٓ فحؿّس ِهحؾٍ وجدلىٍَ جحلحؼ ِحِ َىْف ِهحؾٍ و جدلىٍِس جحلحؾس نٍُىز جٌٍػُس

 .هٍّّىين هٍىِح وػًنز ؤحفوس

يف لُٓ ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس جًٌَٓ لى هٍّّىين ًِٕ أّوي وٌجْيت ئُف وئُف مجُن جحملحػٍَٓ 
ٌىً أطىلحء، نحطس ئُف أطىلحتٍ يف لُٓ ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس جًٌَٓ َشؿوىٔين يف أنًن٘ح و

 .ِىالٔح ِحٌه ئذٍجُُ٘ جإلْالُِس جحلىىُِس  ِحالٔؽ َنحِوسوٌِ جٌٍغس جٌوٍذُس 

جٌٕحؾُس" نحطس يف جٌغٍفس "فطف يت يف جدلوهى "يت يف ذىؾىٔغحٌج و أنىججأنٍ و أنىوئُف 
  .و وً ِٓ ْحهىين قىت مت ً٘ججٌركعجٌمٍىخ" 
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جحلّى جهلل جًٌٌ أُٔي جٌمٍآْ ذٍٓحْ هٍيب ِرٌن. وجٌظالز وجٌٓالَ هًٍ جٌٕيب جٌوٍيب 
ّٕٓطٗ ووهح ذىهىضٗ ئُف َىَ جٌىَٓ. وهًٍ  آٌٗ وطكرٗ أمجوٌن، أِح جألٌِن. وِٓ ج٘طىٌ ذ

 ذوى.

طـىٍَ جحلّى جهلل وشىٍج ذحجهلل وغٕحء هٍُٗ ذوىٔٗ دتص وطحذس ً٘جٖ ٌْحٌس جدلحؾٓطًن مبىػىه
وهى"جٌٕحؾُس" جإلْالُِسُْىوٍِْح مبوطحخ جألِػٍس جٌطظٍَفُس هًٍ أْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس

وحٔىج ذلُ فؼً يف ئدتحَ وضطمىَ جٌرحقػس أمجً جٌشىٍ وجٌطمىٍَ وجٌوٍفحْ ئُف جًٌَٓ . ْىٌجذحَح
 ً٘ج جٌركع ئُف نًن جٌىؾىو وَف َرهٍىج أقىُ٘ ذشٍء ؿٍرص، ِٕهُ:

جحلحٌِ، ِىٍَؾحِوس ِىالٔح ِحٌه ئذٍجُُ٘  فؼٍُس جألْطحي جٌىوطىٌ جحلحؼ هرى .1
 جإلْالُِس جحلىىُِس مبحالٔؽ 

جٌىٌجْحش جٌوٍُح ِىالٔح ِحٌه  ، هُّىجٌىوطىٌ جحلحؼ ِىٌُحوٌفؼٍُس جألْطحي  .2
 ُ جإلْالُِس جحلىىُِس مبحالٔؽ ئذٍجُ٘

، ٌتُّ لُٓ ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس وٍُس جحلحؼ وٌىجٔح وجٌغحوَٕحضح جٌىوطىٌفؼٍُس  .3
 جٌىٌجْحش جٌوٍُحَنحِوس ِىالٔح ِحٌه ئذٍجُُ٘ جإلْالُِس جحلىىُِس مبحالٔؽ 

جٌىوطىٌز وَىٌ محُىز، جدلشٍفحْ جًٌجْ أفحوج ِين جٌىوطىٌ ِفطحـ جذلىي وفؼٍُس  .4
هح جخلـىجش يف وً ٍِجقً ئهىجو ً٘ج جٌركع ًِٕ ذىجَس فىٍز هٍُّح ووؾ

جٌركع قىت جإلٔطهحء ِٕٗ، فٍُ ضرهً ذوٍّهح َىِح هٓ ِٓحهى جٌركع 
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وضىؾُههّح. فٍهّح ِين نحٌض جٌشىٍ وجٌطمىٍَ، وِٓ جهلل هلُُ جٌػىجخ 
 وججلُجء

ُس وّح ألّىَ ذىً جٌشىٍ وجٌطمىٍَ ئُف جدلوٌٍّن يف لُٓ ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس وٍ .5
جٌىٌجْحش جٌوٍُحَنحِوس ِىالٔح ِحٌه ئذٍجُُ٘ جإلْالُِس جحلىىُِس مبحالٔؽ. فٍهُ 
ِين وً جٌشىٍ وجٌطمىٍَ هًٍ ِح ضمىِىج ِٓ جٌوٍىَ وجدلوحٌف وجٌطشؿُن 

 .وؾُجُ٘ جهلل هين نًن ججلُجء

ونطحِح، فأين أضمىَ ذحٌشىٍ وجٌطمىٍَ ٌىً جٌُِالء وجٌُُِالش فظً ؼ يف  .6
ٍذُس  وٍُس جٌىٌجْحش جٌوٍُحَنحِوس ِىالٔح ِحٌه ئذٍجُُ٘ لُٓ ضوٍُُ جٌٍغس جٌو

جإلْالُِس جحلىىُِس مبحالٔؽ  هًٍ أٌشحوجهتُ  وضىؾُهحهتُ وضوٍُمحهتُ يف 
جدلٕحلشس، وهًٍ وهّهُ وضشؿُوهُ ٌٕح هًٍ ئدتحَ ً٘ج ٌْحٌس جدلحؾٓطًن وأدتىن 

 .ذلُ ووجَ جٌٕؿحـ وجٌطىفُك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8108وَّٓرب   88ِحالٔؽ ،   

   حقػسرجٌ  
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 حخ، هٍُ جٌظٍف، أْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُسجٌىٍّس جألْحُْس : ضـىٍَ جٌىط
 

أمهُس هٍُ جٌظٍف يف طُحّٔس جٌٍٓحْ وجٌمٍُ هٓ جٌىلىم ذحخلـأ أغٕحء طُحغس ججلًّ وجدلفٍوجش 
لٍس ٌغرس جٌطالًُِ ٌُطوٍّٗ ولٍس جإل٘طّحَ فُٗ ئِح ِٓ  وجٌٕـك هبح ِػً ٔـك جٌوٍخ.ِٓ جٌلىجٍ٘ َوين

وح٘ى جإلْالُِس الٍََىوْ أْ َطوٍّىج  جٌظٍف ألٔٗ طود جٌطالًُِ أو جدلىٌٌْن. أغٍد جٌطالًُِ يف جدل
ضـىٍَ وطحخ  ِوٍفس ئُف َهىف جٌركع ً٘ج ئْوشحق قىت َطظىٌ يف يٕ٘هُ أٔٗ جٌىٌِ جدلهىف. 

 جٌٓإجي جتىخ أْ جٌرحقػس وفوحٌُطٗ. أٌجوش وضـرُمٗ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس أْحِ جألِػٍس جٌطظٍَفُس هًٍ
 جٌـٍَمس جٌرحقػس فطٓطهىَ جٌػحٌع وٌٍٓإجي .ذحٌـٍَمس جٌىُفُس حذمسجٌٓ جٌركع أْثٍس ِٓ وجٌػحين جألوي

 جٌىُّس.
جٌظٍف  ضىٌَّ يف جٌـٍرس أقىجي مبالقلس َرىأ ئهىجو جٌىطحخ فهٍ: أْ جٌركع ٔطحتؽ أِح 
ِٓ  ضطىىْ جدلـىٌز وجدلىجو جإلنٍجءجش. جٌطظىَك ِن جخلرًن مث جٌىطحخ ضظُُّ يف جٌرحقػس وأنًش

 وجٌطىٌَرحش جالْطوحذُس وجألْثٍس جٌظٍفُس جألِػٍس هٓ أذىجخ هًٍ طىٌحي وٌِ ٌىً ٌوِ و مخٓس
ٌٍطالًُِ جٌفظً جٌػحين  جدلـىٌز جدلحوز ضـرُك ئْ جألوي . جٌىٌِ يف جٌظُغ هٓ جدلركع وضَُى جٌرحقػس

وَّٓرب  8 قىت 8108 ٔىفّرب 5 جٌطحٌَم يف جيٌٍ جإلذطىجتٍ ِىٌْس وَُٕس مبوهى جٌٕحؾُس ْىٌجذحَح.
 ضطىىْ جٌطىٌَّ أٔشـس ِٓ وجٌطٍوُُ .جشهحص 01 ِٓ جٌطؿٍيب جٌفظً يف جٌوُٕس ىىْ. وضط8108

 ِٓ جألْثٍس جيىذىْ مث َٕشىو٘ح أْ وهٍُهُ جٌطالًُِ ئُف جدلىٌْس جدلحوز وضوـٍ جٌٓالَ، جٌمحء ِٓ
 نطرحٌجال يف جأليت. ٔطحتؽ جٌطالًُِ جٌٍمحء يف جدلحوز حيفلىج أْ وهٍُهُ جدلىٌْس ئٌشحو ِن جٌىطحخ جدلـىٌ

ٌٍطالًُِ جٌفظً  هًٍ أْحِ جٌٕـٍَس جٌٍٓىوُس ضىىْ فوحٌس جدلـىٌز فحدلحوز tجٌٍُِ  وِٓ وجٌروىٌ جٌمرٍٍ
، ْىجء    أورب ِٓ  08،80   جٌػحين جإلذطىجتٍ ِىٌْس وَُٕس مبوهى جٌٕحؾُس ْىٌجذحَح. ؤطُؿطٗ أْ 

 (75،8% )5( أو 8،،1) % 0وحْ يف أمهُس 
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ABSTRACT 

 

Siti Sholihah. 2112. The Development of Amtsilah Shorof book Based on 

Behaviorism Theory at An-Najiyah Sidosermo Islamic Boarding School in 

Surabaya. Thesis. Department of arabic language education, graduate school. 

State islamic university of maulana malik ibrahim malang. 

Supervisor : 1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag 2) Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd    

 

Keywords: development, science of interest, theory of behaviorism 

 

 The importance of Shorof science in the maintenance of speech and writing 

of errors during the formulation of sentences, vocabulary and pronunciation such as 

Arabic pronunciation. And the lack of interest of students to study Shorof science. 

because they imagine in their minds that sorof lessons are a scary lesson. The purpose 

of this research is to add and deepen students' knowledge about the science of 

Shariah. In this case the researcher uses the Research and Development method in 

answering each problem statement. 

 The results obtained from this study are: 1. Making teaching materials for 

teaching begins with observations of Shorof's teaching and learning process for 

second-year santri students' early madrasas, then researchers begin to develop 

teaching materials then carry out validation, and experiment teaching materials that 

have been developed and validated expansion carried out to determine its 

effectiveness. Teachers' Materials are developed in the form of material presentation, 

examples and problem exercises in each chapter. In the first chapter the researcher 

added a discussion about shighat and fundamental knowledge about Shorof. 

Experiments in the class were held on November 5, 2112 to December 2, 211, closed 

with the implementation of the post test. The core of learning activities is to begin 

greetings, the teacher conveys the material and examples of its application, students 

re-read the material that has been taught together, then students train their 

understanding by working on practice questions and in the upcoming meetings 

students memorize the material that has been taught . 2. Shorof teaching materials 

that have been developed are very effective for students' understanding of Shorof's 

rules. This is evidenced by the results of calculations using the formula t test. The 

results are calculated greater than t-table, namely t-count (21.12)> t-table (2.52). 
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ABSTRAK 

Siti Sholihah. 1028. Pengembangan kitab Amtsilah Shorof  Berdasarkan Teori 

Behaviorisme pada Pondok Pesantren An-Najiyah Sidosermo Surabaya. 

Tesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing 2) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag  1) Dr. Hj. Dewi 

Chamidah, M.Pd 

Kata kunci : pengembangan, ilmu shorof, teori behaviorisme 

  Pentingnya ilmu Shorof dalam pemeliharaan bina ucap dan penulisan dari 

kesalahan selama perumusan kalimat, kosa kata dan pengucapan seperti pengucapan 

orang Arab. Serta kurangnya minat santri untuk belajar ilmu Shorof. karena mereka 

membayangkan dalam pikiran mereka bahwa pelajaran sorof adalah pelajaran yang 

menakutkan. Tujuan dalam penelitian ini, untuk menambah dan memperdalam 

pengetahuan siswa mengenai ilmu Shorof. Adapun rumusan masalah yang perlu di 

jawab dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Desain pengembangan kitab 

amstilah tasrifiah berdasarkan teori behaviorisme?. 2. Bagaimana efektifitas kitab 

amstilah tasrifiah yang telah dikembangkan berdasarkan teori behaviorisme?. Dalam 

hal ini peneliti menggunakan metode Research and Development dalam menjawab 

setiap rumusan masalah. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Pembuatan bahan ajar 

shorof dimulai dari kegiatan observasi proses belajar mengajar Shorofpada santri 

kelas dua ibtida’ madrasah diniah, kemudian peneliti mulai mengembangkan bahan 

ajar kemudian dilaksanakan validasi, dan ekperimen bahan ajar yang telah 

dikembangkan dan divalidasi muai dilaksanakan untuk mengetahui efektivitasnya. 

Bahan AjarShorof dikembangkan dalam bentuk penyajian materi, contoh-contoh dan 

latihan soal pada setiap bab. Pada bab pertama peneliti menambahkan pembahasan 

mengenai shighat dan pengetahuan mendasar tentang Shorof. Eksperimen di dalam 

kelas dilaksanakan pada tanggal 15 november 2112 sampai 12 desember2112 ditutup 

dengan pelaksanaan pos test. Adapun inti dari kegiatan pembelajaran adalah dengan 

diawali salam, guru menyampaikan materi dan contoh penerapannya, siswa membaca 

kembali materi yang telah diajarkan bersama-sama, kemudian siswa melatih 

pemahamannya dengan mengerjakan soal-soal latihan dan pada pertemuan yang akan 

datang siswa menghafalkan materi yang telah diajarkan. 2. Bahan ajar Shorof yang  

telah dikembangkan sangat efektif digunakakan untuk pemahaman siswa terhadap 

kaidah Shorof. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan rumus t 

test. Adapun hasilnya t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu t-hitung (21,12) > t-tabel 

(2,52). 
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  .أ 

أمهُس هٍُ جٌظٍف يف طُحّٔس جٌٍٓحْ وجٌمٍُ هٓ جٌىلىم ذحخلـأ أغٕحء طُحغس 
جٌظٍف َطرٌن هٓ ؿٍَمس جٌطفٍَك ججلًّ وجدلفٍوجش وجٌٕـك هبح ِػً ٔـك جٌوٍخ. وهٍُ 

ذٌن أشىحي جٌىٍّحش وِوحُٔهح، وجٌطُُُّ يف أطىي جٌىٍّس أو جٌَُحّوز يف جٌىاّلالش 
َوطرب هٍُ جٌظٍف لحهىز ِٓ لىجهى جٌٍغس جٌوٍذُس جٌيت هتىف حلفق جٌىالَ هٓ جٌٍفلُّس. 

ٌ جخلـحء وطكس جٌٕـك وجٌىطحذس. وّح لحي ؿٗ قٌٓن جٌىٌٍُّ وجٌىوطى جٌىلىم هًٍ
ْوحو هرى جٌىٍمي هرحِ جٌىجتٍٍ أْ لىجهى جٌٍغس جٌوٍذُس وٍُْس ٌطمىمي إٌٔٓس جٌـٍرس 
وهظّطهح ِٓ جٌٍكٓ وجخلـأ، فهٍ ضوُٕهُ هًٍ ولس جٌطورًن وْالِس جألوجء ٌُٓطهىِىج 

ولحي جٌشُم ِظـفً جٌغالذُين أْ جٌظٍف أُ٘ ِٓ جٌوٍىَ  2جٌٍغس جْطهىجِح طكُكح.
طحٌ ً٘ج جٌوٍُ وٌْح نظح ووجؾرح ٌُىٌِ يف جدلوح٘ى  فًٌٍه 3جٌوٍذُس جٌػالغس هشٍ.

 جإلْالُِس. 
 ُنع وٌطٓهًُ جٌوٍذُس جٌىٍّحش أذُٕس دلوٍفس جٌظٍف هٍُ فىجتى وضطّػً

 حتىًَ هًٍ جٌوٍُ هبًج جالْطوحٔس يف أَؼًح وضطّػً جدلوحؾُ، جدلفٍوجش يف جٌىٍّحش أو

 فحًٌٌ جٌفىجتى ضٍه ِٓ حجٔـالل  .ِوحُٔهح النطالف سلطٍفس أذُٕس وطُغ ئُف جٌىٍّس

 َف ألهنُ ؾُىج وطحذطهح أو ججٌوٍذُس زلحوغس يف جٌوٍذُس جٌٍغس ِطوٍٍّ هًٍ فشً َٓرد
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 ِح هًٍ جٌوٍذُس وَىطرىْ َطكىغىْ جدلىٌْىْ وَظًن جٌظٍف هٍُ يف ضوٍُّ َٕؿكىج

 .ججلًّ يف ِىلوهح قٓد أذُٕطهح أو جٌىٍّحش طُغ ضغًُن وؾىخ هًٍ غًن ِرحٌس شحؤوج

ًن جْ ضوٍُّٗ ذأِىٌ سلطٍفس ٌىً جدلوح٘ى، ِٕهح لٍس ٌغرس جٌطالًُِ هّىِح َٓ
ٌُطوٍّٗ ولٍس جإل٘طّحَ فُٗ ئِح ِٓ جٌطالًُِ أو جدلىٌٌْن. أغٍد جٌطالًُِ يف جدلوح٘ى 
جإلْالُِس الٍََىوْ أْ َطوٍّىج  جٌظٍف ألٔٗ طود وشحق قىت َطظىٌ يف يٕ٘هُ أٔٗ 

 جٌىٌِ جدلهىف.
ح٘ى جإلْالُِس يف ِىَٕس ْىٌجذحَح وفُٗ َىٌِ وِوهى جٌٕحؾُس ِٓ أقى جدلو 

جٌظٍف ذحْطهىجَ وطحخ جألِػٍس جٌطظٍَفُس فمؾ ووْ جْطهىجَ وطد أنٍي يف جٌفظً 
جٌػحين جالذطىجب. ووحٔص ؿٍَمس ضىٌَٓٗ ئال ذاٌمحء جدلحوز أو جٔشى٘ح جدلىٌِ أِحَ جٌطالًُِ 

رحشٍز، مث ذوى يٌه مث َطٍمجهح ئُف جٌٍغس جإلٔىؤُُٓس وججلحوَس، وَوـٍ جٌٓإجي مب
 َىىْ قىت جدلحوز هنحَس ئُف أوؾرهُ جدلىٌِ هًٍ أْ حيفلى٘ح يف جٌٍمحء جأليت. و٘ىًج

 فهّهُ وشلحٌْس ٌطمُُُ جٌطىٌَرحش ٕ٘حن جٌظٍف وٌُّ هٍُ ضوٍُ يف َٓثّىْ جٌطالًُِ

وجٌطالًُِ َف ديٍْىج يف أْ َٓطهىِىج وَـرمىج  .وقى٘ح جحملحفلس ذـٍَمس ئال هٕهح
يف  جٌىٍّس َـٍرىْ  وٌجْس جٌظٍف جُف ججلًّ جٌوٍذُس َظورىْ قُّٕحجٌىٍّحش يف

 4جدلوحؾُ.

جٌوٍذُس. وِشىالش  جٌىٍّس ؾًٌ هٓ ولس َفهّىج َف أهنُ وٌُال جحلحوظ وً٘ج
  وٍّس ديُُوج أْ َٓطـُوىج َف فهُ جٌؼًّن وججلًّ طٕحهس يف وػًنز ِٓ جٌطالًُِ أنٍي

 جدلوؿُ يف جٌظورس جٌىٍّس ِوىن وؾىوج هٓ ِح فححلحطً .ججلًّ يف جْطوّحذلح وؿٍَمس
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 أو جٌفحهً أو جٌفوً ذظُغس جٌطغًُن ئُف جٌىٍّس حتطحؼ ضٍه أوحْ جدلرحٌس ووْ فٓطىطد

 جألِػٍس وطحخ َٓطهىِىْ جًٌَٓ جٌظٍف هٍُ ِىٌٍْ ال. فُٕرغٍ هًٍ أَ جدلىحْ جُْ

 ذٓهىٌس.جٌطالًُِ وجيوً جٌىٌِ هٍُ جٌظٍف  فهُ ذطمىمي أْ َمىِىج نحطس جٌطظٍَفُس

 ضغًُن فىجتى ؾُىج َفهّىْ َوٍفىج أهنُ جٌطالًُِ قىت ٌىي وػٍز جٌطىٌَرحش واهـحء ِػحٌٗ

 فُهح وَفهُ جدلوىن ٌىً جٌىٍّس جألقٍف جٌىٍّس وجٌلّحتٍ جٌيت جضظٍص ذحٌىٍّس وََحوز

 حتٍٍََح أو وحْ شفحُ٘ح جإلنطرحٌ يف وَٕؿكىْ ججلٍّس يف هًٍ جْطوّحذلح ِطوىووْ وُ٘

حيطحؾٗ  مبح ِٕحْرس ضىٌَٓهُ ؿٍَمس جٌظٍف هٍُ ِىٌٍْ َغًن أْ .وًٌهيٌه ئُف وِح
 .جدلطوٍّىْ

ٍّ وجٌطمُٕحش جٌىطحخ وٍ٘ أشُحء، هّىز هًٍ جٌطىٌَّ ؿٍَمس ضشطًّ  جدلىٌْ

 ِٓ ضمىمي جٌطىٌَّ ضىىْ 5وجٌطـىٍَ. وجٌطمىمي وجالنطرحٌجش جإلْطٍجضُؿُّطهح و جٌطٍذىَّس

 هًٍ جٌطالًُِ وِوٍفس لىٌز ٌمُحِ جدلىٌِ ىوَٓحه صلحـ جٌطىٌَّ ٌطكىَى هىجًِ أُ٘

 َٕرغٍ .ضىٌَٓهُ ٌطكمُك ج٘ىجف جٌطالًُِ َٓحهى مث ضوٍُّٗ ؿٍَمس وحيٓٓ جدلحوز فهُ

 فشً ئيج جٌطوٍُُ. يف ِإشٍج ٌٕؿحقٗ ضىىْ جٌطالًُِ فهُ ضٍلُس ذأْ حيّ أْ جدلىٌِ هًٍ

 جٌطوٍُُ. يف جدلوٍُ فشً جٌطوٍُ يف جدلطوٍُ
قىي جٌوٕحطٍ جٌطٍذىَس جٌيت الذى ِٓ وؾىو٘ح يف جدلٕهؽ جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ ٍ٘ ج

وجٌىطحخ جٌطوٍٍُّ ججلُى ٘ى جًٌٌ َهطُ ِإٌفٗ ذطىفًن فٍص وحفُس وِطوىوز  جٌطٍذىٌ.
ٌٍطالًُِ َّٕىْ فُهح ُِىذلُ وججتح٘حهتُ وَشُوىْ هبح قحؾحهتُ وٌغرحهتُ وَطىٌذىْ هًٍ 

وضومً قُحي ِىجلف جحلُحز ذوغ جدلهحٌجش جٌيت ِٓ شأهنح أْ ضٓحهىُ٘ هًٍ جٌطظٍف 
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جدلهطٍفس. وٌىٍ حيمك جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ أ٘ىجفٗ َٕرغٍ أْ ختطحٌ ِحوضٗ جٌوٍُّس وجٌٍغىَس 
  6ووفك ِوحًَن وأّْ هٍُّس.

ضشًن جٌرحقػس جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس ئُف ضظىٌ ٔلٌٍ ٌطوٍُُ جٌٍغس ألْ جدلإشٍجش يف 
جدلإشٍجش ٍ٘ أْ جٌٕلٍَس جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس ِـحذك مبح وؾىش يف ً٘ج جٌىجلن. وذوغ 

جٌٍٓىوُس ضٓطٕى ئُف جدلػًن وجالْطؿحذس وشلحٌْس جٌٍغىَس. وأْ شلحٌْس جٌٍغىٌ ْحذمس ِٓ 
فهُ جٌٍغىٌ وجٌفهُ هٓ هٕحطٍٖ وجقى ِٕهح هٍُ جٌظٍف. فًٌٍه وفمح ذلًٖ جٌٕلٍَس 
 َوين هٍُّس جدلّحٌْس جٌىجهُس الوطٓحخ جٌمىٌز جٌُٓـٍز هًٍ جألمنحؽ جٌظىضُس وجٌٕكىَس

 وجدلوؿُّس ٌٍغس.
جدلٓطهىَ  جٌىطحخ ضـىٍَ هًٍ جٌرحقػس حتٍصذحٌٕلٍ ئُف ًٖ٘ جٌطوٍَف  
 ِىػىم جٌرحقػس أنًش فًٌٍه جٌظٍف ذأْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس. هٍُ ٌطىٌَّ

مبوهى"جٌٕحؾُس"  جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس  وطحخ جألِػٍس جٌطظٍَفُس هًٍ أْحِ ضـىٍَ جٌركع
  ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح. جإلْالُِس

  .ب 

 ٔلٍج ئُف نٍفُس جٌركع جٌٓحذك، ضمىَ جٌرحقػس أْثٍس جٌركع وّح ٍٍَ:
مبوهى  جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُسوُف ضـىٍَ وطحخ جألِػٍس جٌطظٍَفُس هًٍ أْحِ  .1

 "جٌٕحؾُس" جإلْالُِس ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح ؟

مبوهى "جٌٕحؾُس"  جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُسِح ِىي فوحٌُس جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ دلحوز جٌظٍف  .2
 الُِس ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح ؟جإلْ

                                                             
  75)جٌمحٍ٘ز: وجٌ جالهطظحَ(، ص ٔحطٍ هرى جهلل جٌغحِف وهرى جحلُّى هرىجهلل،   6



  5 
 

  .ج 

مبوهى "جٌٕحؾُس"  جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس أْحِ هًٍ وطحخ جألِػٍس جٌطظٍَفُس دلوٍفس ضـىٍَ.1
 جإلْالُِس ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح.

مبوهى "جٌٕحؾُس"  جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُسدلوٍفس فوحٌُس جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ دلحوز هًٍ أْحِ .2
 جإلْالُِس ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح.

  . د

 وأِح فىجتى ِٓ ً٘ج جٌركع وّح ٍٍَ :
 ٔلٍَح .1

 ٌطـىٍَ وََحوز قُجٔس جٌوٍىَ وجدلوحٌف نحطس يف رلحٌس جٌٍغس جٌوٍذُس.  ( أ

 وٍُْس ٌٍىطىي ئُف ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس ججلُىز ٌٍٕحؿمٌن ذغًن٘ح.  ( ب
  ضـرُمُح .2

 ضٓهًُ وضشؿُن جٌـالخ يف ضىٌَّ جٌظٍف وفهّٗ وضـرُمٗ.  ( أ

 ٍُّس جٌطوٍُُ وجٌطوٍُ يف ضىٌَّ جٌظٍف أوغًن٘ح.َٓحهى جدلىٌٌْن يف ه  ( ب

 ِىنال وٍِؾوح ٘حِح ٌَُحوز حتٌٓن فوحٌُس جٌطوٍُُ وجٌطوٍُ وجنً جدلىٌْس.  ( ت

  . ه

 وحْ حتىَى ً٘ج جٌركع َطىىْ هًٍ غالغس قىوو، وٍ٘:

 جحلىوو جدلىػىهُس: .1
 جٌطوٍُُّس يف وطحذس جألِػٍس حتىَى جٌرحقػس ً٘ج جٌركع هٓ ئهىجو جٌىطحخ

جٌطظٍَفُس يف جٌرحخ جٌطظٍَف جإلطـالقٍ. لظىش جٌرحقػس أْ ضوى جدلحوز جٌطوٍُُّس 
يف يٌه جٌىطحخ هًٍ جْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس، جدلفهىَ مبىنً جالْطٕطحؾٍ 
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قُع ضرىأ هٍُّس جٌطىٌَّ ِٓ جٌطوٍَف وضطروهح أِػٍس وضٍه جٌيت ٌُٓص  )جٌمُحُْس(
جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس ضىىْ غالغس ِرحوب  أِػٍس ووػًن ِٓ جٌطىٌَرحش ٌٍّّحٌْس الْ يف

جْطؿحذس وضوَُُ.يف ً٘ج جٌىطحخ َطىىْ  ٌتُُٓس، وٍ٘ جٌطكفُُ، وجإلٔطحؼ يف شىً
ِٓ ضوٍَف أطً جٌىٍّحش وطُغ جٌىٍّحش وجٌرٕحء وضوٍَف جٌالََ وجدلطوىٌ 

  وَشٍـ فىجتى ََحوز جحلٍوف وجٌطىٌَرحش ٌىً جألذىجخ.  

 جحلىوو جٌُُِٕس:  .2

-8108حٌركع هًٍ ِحوز يف ِٓطىي جألوي يف جٌٕٓس جٌىٌجْس ْطمىَ جٌرحقػس ذ
8109 . 

 جحلىوو جدلىحُٔس .3

ُْؿٌٍ ً٘ج جٌركع مبوهى جٌٕحؾُس جإلْالُِس ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح يف جٌفظً جٌػحين 
 جإلذطىجتٍ يف ِىٌْس وَُٕس. 

  . و

قػس ذطىػُف الْطروحو هٓ جألنـحء يف فهُ ِىػىم ًٖ٘ جٌٍْحٌس ججلحِوُس، لحِص جٌرح
 ذوغ جدلظـٍكحش جدلطوٍمس، وٍ٘:

 جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ .1

رلّىهس جخلربجش جٌطٍذىَس وجحلمحتك وجدلوٍىِحش جٌيت وجِح جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ َوين 
جتح٘حش وجٌمُُ جٌيت ٍَجو ضُّٕطهح هٕىُ٘، أو جدلهحٌجش الٍَؾً ضُوَى٘ح جٌـٍرس هبح، وج

ّٕى جٌشحًِ جدلطىحًِ ذلُ ىف ػىء جحلٍوُس جٌيت ٍَجو جوطٓحهبح ئَحُ٘ هًٍ حتمُك جٌ
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وجْطهىِص جٌٍفق جٌطوٍُُ ألْ  7جأل٘ىجف جدلمٌٍز ىف جدلٕهؽ جٌىٌجٍْ جألْحٍْ.
 َشطًّ هٓ جٌوٕحطٍ جٌٍغىَس.

 

 هٍُ جٌظٍف  .2

ئُف أذُٕس سلطٍفس ٌغٍع ِٓ جألغٍجع وجطـالقح حتىًَ جٌٍفق  6جٌظٍف ٌغس جٌطغًُن.
 جدلــوٕىَّس. 

فٍوز ذحهطرحٌ٘ح وَىٌِ قً جٌطغًُنجش وجألقىجي وهٍُ جٌظٍف َركع يف جٌىٍّس جدل
 جٌيت ضـٍأ هًٍ جٌىٍّس أغٕحء جالْطوّحي. 

 جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس .3

جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس ٍ٘ ِٓ ئقىي ٔلٍَحش جٌطوٍُ جٌيت كهٍش يف هنحَس جٌمٍْ جٌطحْن 
هشٍ جدلُالوٌ وذىجَس جٌمٍْ جٌوشٍوْ. جٌيت ضرىأ ًٖ٘ جٌـٍَمس هًٍ َى جٌوحَف جٌٍوٍْ 

  Pavlov (08،9- 0926 .)َ9ىف ذحفٍ

  . ز

َوجٌفُٕح، ذح جدلىػىم ضـىٍَ ِحوز جٌظٍف هًٍ أْحِ جٌىٌجْس جٌطمحذٍُس مبوهى وجٌ  .1
. وً٘ج جٌركع ُْؿُد جألْثٍس  ،810جٌفالـ جإلْالٍِ ذحضى ؾحوي جٌشٍلُس، 

جألوي وُف َطُ ضـىٍَ ِحوز جٌظٍف هًٍ أْحِ جٌىٌجْس جٌطمحذٍُس مبوهى وجٌ 
ٌفالـ جإلْالٍِ ذحضى ؾحوي جٌشٍلُس، وجٌػحين َوين ِح ِىي فوحٌُس  ِحوز جٌظٍف ج

هًٍ أْحِ جٌىٌجْس جٌطمحذٍُس مبوهى وجٌ جٌفالـ جإلْالٍِ ذحضى ؾحوي جٌشٍلُس. 
                                                             

 .212ص: .)ِىس: ؾحِوس أَ جٌمٍي ذىوْ ْٕس( ٍغحش أنٍي، جٌمُٓ جألوي،جدلٍؾن ىف ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس ٌٍٕحؿمٌن ذٌشىٌ أمحى ؿوُّس.  7
ٍجُُ٘ جإلْالُِس جحلىىُِس مبحالٔؽِوٍفس ِٕؿُس،   2  2( ص 8102. )ِحالٔؽ: ِـروس ؾحِوس ِىالٔح ِحٌه ئذ
ٍجُُ٘،   9   81ص  (ٖ 0،81ىطرس جدلٍهجٌٍَحع: فهٍْٗ ِ) هرى جٌوَُُ ذٓ ئذ
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وً٘ج جٌركع هًٍ جدلٕهؽ جٌركع وجٌطـىٍَ ذحٌشىً أووٌ )جٌطكًٍُ وجٌطـىٍَ 
( ضطىىْ جدلحوز جدلـىٌز هًٍ ْروس 0وجٌطـرُك وجٌطمىمي(. ؤطحتؽ ً٘ج جٌركع َوين )

ِىػىهحش وٍ٘ جُْ جدلًوٍ وجدلإٔع، جُْ جدلفٍو وجدلػىن وججلّن، جُْ جٌؼًّن، 
% )ؾُى ؾىج(  6،90( َأيت جخلرًن يف رلحي جٌٍغس وجحملطىي ٔطُؿس 8وجألفوحي )

% )ؾُى(، و ضوٍف فوحٌُس جدلحوز  2،81ؤرُؿس ِٓ جخلرًن يف رلحي جٌطظُُّ 
جًٌٌ قظً جُف ٔطُؿس  tؿس جإلنطرحٌ جٌمرٍٍ وجٌروىٌ ذىٍُْس جنطرحٌ جدلـىٌز ِٓ ٔطُ

جإلنطالف أْ  . tأورب ِٓ ٔطُؿس  to. وًٖ٘ جٌٕطُؿس ضىي هًٍ أْ ٔطُؿس 829،5،
ً٘ج جٌركع ضٓطهىَ جٌرحقػس ذأْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس جٌيت فُهح جٌطىٌَرحش دلّحٌْس 

طٍفس، ئِح جٌىطحخ جًٌٌ جٌطالًُِ قىت ضظرف هحوز. وزلطىي يف ً٘ج جٌىطحخ سل
 ضظٕف جٌرحقػس ِٓ ُْحق جٌطظٍَف جإلطـالقٍ.

. 8107فىٌٍ أوٌُحء جٌٍمحٓ، ذحدلىػىم ئهىجو جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ دلحوز جٌظٍف،  .2
وً٘ج جٌركع ُْؿُد جألْثٍس  جألوي ِح ِىجطفحش جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ دلحوز 

حٌع وُف أغٍ جٌظٍف، وجٌػحين وُف طالقُس جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ دلحوز جٌظٍف، وجٌػ
جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ دلحوز جٌظٍف يف ضٍلُس وفحءز جٌـالخ ذحٌطـرُك يف لُٓ ضوٍُُ جٌٍغس 
َنحِوس جإلْالُِس جحلىىُِس ِحالٔؽ . وً٘ج جٌركع َٓطهىَ هًٍ جدلٕهؽ جٌركع 
وجٌطـىٍَ ذحٌشىً أووٌ )جٌطكًٍُ وجٌطـىٍَ وجٌطـرُك وجٌطمىمي(. و أِح ٔطحتؽ ً٘ج 

جطفحش ً٘ج  جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ أٔٗ حيؼٍ أوػٍ جألِػٍس ( ِٓ  ِى0جٌركع َوين )
وجٌطىٌَرحش ِٓ وطد جٌظٍف جالنٍ وجٌطهـُؾ جٌىٌجُْس ٌُوٍُ جٌـٍرس جذلىف 

% هٕى  22،80(  طالقُس جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ فوٕى نرًن جٌطظُُّ 8جٌىٌجٍْ، )
(وأِح أغٍ جٌىطحخ 2% ومهح َىي هًٍ ِٓطىي شلطحَ، ) 85، 70نرًن جدلحوز 
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ٍ دلحوز جٌظٍف يف ضوٍُُ جٌظٍف فهى أغٍ ئجيحيب. جإلنطالف أْ يٌه جٌركع جٌطوٍُّ
هٓ جألْثٍس جٌركع وضـرُمٗ يف ٍِقٍس ذىالٌَىِ لُٓ جٌٍغس جٌوٍذُس وٌىٓ ً٘ج 

   جٌركع يف ٍِقٍس جدلرطىتٌن )جٌفظً جٌػحين ِٓ ِىٌْس ئذطىجتُس(

ذلىي جٌىَُٕس زلّى ٌجَلٌن، ئهىجو وطحخ ضوٍٍُّ يف ِحوز جٌظٍف دلىٌْس ِـحٌن ج .3
. ً٘ج جٌركع هًٍ جدلٕهؽ جٌركع وجٌطـىٍَ. ً٘ج جٌركع 8101جٌٍٓفُس ِحالٔؽ، 

َوين ِٓ أُ٘ جٌشىالش جٌيت َىجؾههح جٌـالخ ٘ى هىَ لىٌهتُ هًٍ ضـرُك 
جٌٕلٍَحش يف جٌىطحخ جدلمٌٍ ذوى وٌجْطٗ ِن أْ ٌغرطهُ وقٍطهُ هًٍ ضوٍُ 

وفك ِرحوب وأّْ ئهىجو  جٌظٍف ورًنز لىَس، ومت ئهىجو وطحخ ضوٍٍُّ ٍِؾى
جإلنطالف ً٘ج  .وطحخ ضوٍٍُّ ِػحِف وٍ٘ أّْ ٔفُٓس وغمحفُس وضٍذىَس وٌغىَس

 جٌركع هٓ جألّْ يف ئهىجو جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ.

 ؿٍَمس ذحْطهىجَ جٌوٍذُس جٌظٍفُس جألوَجْ ضوٍُُ ضـىٍَ ُنػٗ ِىػىم .فىؾُحٔـح .4

 جإلْالَ ٔىٌ ِإْٓس ِوهى هًٍ ذحٌطـرُك جألؾٕرُس جٌٍغس ٌطٍلُس جٌطىحٍٍِ جٌطوٍُُ

 ئْطٍجضُؿُس ضٍلُس جٌركع ً٘ج ٘ىف ئْ .3126. ْىِٕد ذٍىؿح مشرحن ؤٍؽ

 جدلوطٍس جألٌفحف ضظٍَف يف جٌـٍرس وفحءز ٌطُّٕس جٌظٍف هٍُ ضوٍُُ يف جٌفوحٌس جٌطوٍُُ

 ضـىٍَ ضـرُك أْ ٔطحتؿٗ و جٌظفٍ، جإلؾٍجء جٌركع فهى جٌركع ً٘ج ِٕهؽ أِح و

 ِوهى ؿٍرس وفحءز ٍَّٕ جٌطىحٍٍِ جٌطوٍُُ ؿٍَمس ذحْطهىجَ ٍذُسجٌو جٌظٍفُس جألوَجْ

جدلوطٍس.  جألٌفحف وضغًُن ضظٍَف يف ذٍىؿح مشرحن ؤٍؽ جٌمٍَس جألؾٕرُس جٌٍغس ضٍلُس
 جدلوطٍس جألٌفحف يف ضظٍَف جٌـٍرس وفحءز ٌطُّٕس الَهىف جٌركع ًٖ٘ أْ جإلنطالف

ًّ جٌركع ًٖ٘ َطـىٌ .فمؾ   .أٔىجم جٌطىٌَرحش ءذاهـح جدلُُجُٔس جٌرحخ و
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وجخلالطس جنطالف ً٘ج جٌركع ِٓ ضٍه جٌركىظ فهًج جٌركع ٍَوُ ضـىٍَ 
وُِىجْ جٌركع ففٍ ِىٌْس وَُٕس مبوهى .  جٌىطحخ ذأْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس

 .جٌٕحؾُس ْىٌجذحَح
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   :    

    . أ

 ضُوَى٘ح ٍَؾً جٌيت وجدلوٍىِحش وجحلمحتك جٌطٍذىَس جخلربجش رلّىهس ٍ٘

 جٌيت جحلٍوُس جدلهحٌجش أو هٕىُ٘، ضُّٕطهح ٍَجو جٌيت وجٌمُُ جتح٘حشالوج هبح، جٌـٍرس

 جأل٘ىجف ػىء ىف ذلُ جدلطىحًِ جٌشحًِ جٌّٕى حتمُك هًٍ ئَحُ٘ جوطٓحهبح ٍَجو

 0.جألْحٍْ جٌىٌجٍْ جدلٕهؽ ىف جدلمٌٍز

 أِح"  ٔظٗ ِح" جٌوحِس وجألْحٌُد جدلٕح٘ؽ ىف وٌجْحش" وطحخ ىف ويوٍ

 ئُف جدلٕهؽ ٍٍَِ جٌيت ذحأل٘ىجف ضأغًنج وأوذلح جدلٕهؽ هٕحطٍ أقى فهٍ جٌطوٍُُّس جدلىجو

 هٍُهح َمن جٌيت جدلوحٌف ٔىهُس ذأٔٗ – جٌىٌجُْس جدلىجو – جحملطىي وَوٍف حتمُمهح،

 أو ِفحُُ٘ جدلوحٌف ًٖ٘ أوحٔص ْىجء ِوٌن، ضلى هًٍ ضٕلُّهح مت وجٌيت جإلنطُحٌ

 21.ٌتُُٓس أفىحٌ أو قمحتك

 ذحدلوٍىِحش خيطض فُّح فمؾ ٌُّ جٌطوٍُ، ىف جٌفٍوَس ئْهحِحهتح ذلح وجدلىجو

 هبح، جخلحص وجدلٕـك فُهح، َٓطهىَ جًٌٌ جٌطفىًن منؾ جوطٓحخ ىف أَؼح وٌىٓ

 هٓ جٌغـحء وشف ىف ضٓهُ ِحوز ووً. ذلح ىجٌِجٌ ي٘ٓ هًٍ ضأغًنٖ ٌٗ ً٘ج ووً

 ِٕهؽ ػُ فايج ِٕٗ، ِوُٕس َجوَس هًٍ جٌؼىء وئٌمحء فُٗ، َوُش جٌيت ججلىجٔد أقى

                                                             
ٍغس ضوٍُُ ىف جدلٍؾن. ؿوُّس أمحى ٌشىٌ 0  .212: ص.(ْٕس ذىوْ جٌمٍي َأ ؾحِوس: ِىس) جألوي، جٌمُٓ أنٍي، ذٍغحش ٌٍٕحؿمٌن جٌوٍذُس ٌج

 .111: ص(. 1٧22 جٌفىٌٍ، وجٌ: هّحْ) جٌوحِس، وجألْحٌُد جدلٕح٘ؽ ىف وٌجْحش. هٍُحْ هحٍِ ٘شحَ ٕ٘ىٌ، يَحخ طحٌف 21
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 ً٘ج ئُف ِطىجَٔس ٔلٍز ضىىَٓ هًٍ جٌٕحشٍء ً٘ج ْحهى جدلٕحْرس جدلحوز جدلىٌْس

 22.جٌوحَف

 هٍُّس وًوجت ضوٍُُّس نربز ئٔشحء شلحٌْس ٘ى جٌطوٍُُّس جدلىجو ضـىٍَ وأِح

 جدلىجو ضـىٍَ ِفهىَ ضٕحوٌص جٌيت جٌطوٍَفحش ضوىوش .وؾًجذس فوحٌس جدلوٍفس ئوطٓحخ

 فوحٌس، ضوٍُُّس ِىجو وئٔطحؼ ٌطهـُؾ ِٕلىٍِ ِىنً ذأٔٗ ٍَجٖ ِٓ فهٕحن .جٌطوٍُُّس

 جٌوٍُّس وئوجٌز وضمُُُ ٌطهـُؾ ِٕلىٍِ ِىنً أٔٗ هًٍ ئٌُٗ َشًنوْ وآنٍوْ

 وجإلؾٍجءجش جخلـىجش رلّىهس أٔٗ هًٍ ئٌُٗ شًنوَْ وآنٍوْ ذفحهٍُس، جٌطوٍُُّس

 جإلٔٓحين جٌطوٍُ رلحي جٌوٍُّسيف جدلوٍفس ضـرُك نالذلح َطُ جٌيت جدلٕلّس جدلٕهؿُس

 ِٓ ضطؼّٕٗ مبح جٌطوٍُُّس ٌٍّٕلىِس جٌىحٍِس جٌطوٍُُّس وجدلىجطفحش جٌشٍوؽ ٌطكىَى

 .جٌىٌق هًٍ يٌه وَطُ وِمٌٍجش، ووٌوِ وذٍجِؽ وِىجلف ِظحوٌ

 جٌشٍوؽ ذطكىَى ضوىن هٍُّس ٘ى جٌطوٍُُّس جدلىجو ضـىٍَ أْ خلالطسوج

 وهٍُّحضٗ وِظحوٌٖ جٌطوٍُُ، ألقىجظ جٌىحٍِس جٌطوٍُُّس وجدلىجطفحش وجخلظحتض

 يف َؼن وجًٌٌ جدلشىالش قً هًٍ جٌمحتُ جٌٕلُ ِىنً ضـرُك نالي ِٓ ويٌه
 .وجٌطوٍُ جٌطوٍُُ فوحٌُس يف جدلإغٍز جٌوىجًِ مجُن جالهطرحٌ

    . ب

 :جٌطوٍُُّس جدلحوز جنطُحٌ ىف ٍِجهحهتح جتد جٌيت جٌوحِس جدلرحوب ٕ٘حن

 .جدلوٍػس جدلحوز جنطُحٌ ىف جدلوٍُ ِٓ ووهُح قٍطح وَطـٍد جدلحوز طكس. 1

                                                             
 .161: ص(. 1٧٧1 جدلوحٌف، وجٌ: جٌمحٍ٘ز) وهٕحطٍٖ، جدلٕهؽ. هًّنز ذُٓىين ذٍجُُ٘ئ 22
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 فٍُّىْ ِٓطىجُ٘ فىق ضىىْ فال ِٓطىج٘ح، قُع ِٓ جٌطالًُِ ٌومىي ِٕحْرطهح. 2

 .هبح ْفُٓطهطٍو ِٓطىجُ٘ ووْ وال ِٕهح

 .فُهح َوُشىْ جٌيت وذحٌرُثس جٌطالًُِ ُنُحز ٍِضرـس جدلهطحٌز جدلحوز ضىىْ أْ. 3

 .لظًنز وال ؿىٍَس ال جحلظس، ٌىلص ِٕحْرس جدلحوز ضىىْ أْ. 4

 مبح ٌذـٗ أو جدلحوز، ِىػىم ٌذؾ أو جٌمىمي جٌىٌِ مبحوز ججلىَى جٌىٌِ ِحوز ٌذؾ. 5

 23.جألنٍي جدلىجو ِٓ ذٗ َطظً

 وٍَضرؾ ْحذمس هًٍ ؾُء وً َرىن ُنُع ِٕـمُح ضٍضُرح جدلحوز ضدضٍ أْ جيد. 6

 .ضىٍُف غًن ِٓ ذالقمٗ

 .وْٕس أشهٍ هًٍ ضىَم وقىجش ئُف جدلمٌٍز جدلحوز ضمُٓ أْ. 2

 :هبح وَهطُ جٌطوٍُُّس جدلىجو جنطُحٌ ىف ٍَجهُهح أْ ٌٍّوٍُ ذى ال ِوحًَن وٕ٘حن      

 وجلوُح َىىْ هٕىِح طحولح جحملطىي َوطرب أْ ذٗ وجدلٍجو(: Validity) جٌظىق ِوُحٌ. 1

 .جدلىػىهُس جأل٘ىجف ِن دتشُٗ هٓ فؼال هٍُّح، وطكُكح وأطُال

 يج َىىْ هٕىِح ِهّح جحملطىي َىىْ أْ ذٗ وجدلٍجو: (Significance) جألمهُس ِوُحٌ. 2
 .جٌـحٌد قُحز ىف لُّس

 ِن ِطّحشُح طىيجحمل َىىْ أْ ذٗ وجدلٍجو(:Interest) وجال٘طّحِحش جدلُىي ِوُحٌ. 3

 . جٌـالخ ج٘طّحِحش

 ٌٍطوٍُ لحذال جحملطىي َىىْ أْ ذٗ وجدلٍجو(: Learn Ability) ٌٍطوٍُ لحذٍٍ ِوُحٌ. 4

 .ذُٕهُ جٌفٍوَس جٌفٍوق ِن ِطّشُح جٌـالخ، لىٌجش ٍَجهٍ هٕىِح و٘ى

                                                             
ٍغس ضوٍُُ ؿٍَمس. أمحى جٌمحوٌ هرى زلّى 23  .22-21: ص(. 1٧2٧ جدلظٍَس، جٌٕؼس ِىطرس: جٌمحٍ٘ز) جٌوٍذُس، ٌج
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 ِٓ أمنحؿح َشًّ هٕىِح ؾُىج جحملطىي ُْىىْ(: Universality) هحدلٍ ِوُحٌ. 5

 24.جٌرشٍ ذٌن ججلغٍجفُس ذححلىوو ضوطٍف ال جٌطوٌٍن

  .    

 جٌفىٍز جٌرحقػس ضًوٍ ْىف جٌفظً ً٘ج ففً جٌىطد يف جٌٓحذك جٌرُحْ ٌغُ

 :ٍٍَ وّح وٍ٘ جٌطوٍُُّس، جدلىجو ضظُُّ ئُف جدلإوَس جألْرحخ يف جألْحُْس

 .أنٍي ِٕحؿك ىف شلحغٍس ؾهىو ٌرًي ِحْس جحلحؾس ئْ. 1

 .قىز هًٍ ِٕـمس وً ىف جدلىلف ٌوالؼ وحفُح ٌُّ جٌىلص ئْ. 2

 .جٌٍَٓن جٌطٕفًُ هًٍ َٓحهى ويٌه جٌطىٍفس، ضمًٍُ. 3

 ذٌن جدلفحُُ٘ ىف جٌطؿحّٔ ئُف َإوٌ جدلىجو ًٖ٘ رلحي جْطوّحي ضىُْن. 4

 25.جٌىجٌٌْن

 .    

 جٌٍغس يف جدلوٍُ ٍَجهُهح أْ َٕرغً جٌيت جدلهّس جألّْ ذوغ ٕ٘ح جٌرحقع ًُْوٍ

 :وٍ٘ ؾىجٔد، أٌذوس هًٍ جألّْ وضشًّ. جدلهحٌجش أَس ىف جٌوٍذُس

2.   

 ٌطوٍُُ جألْحُْس جٌطوٍُُّس جدلحوز وػن هٕى ضٍجهً أْ َٕرغً جٌيت جٌٕفُٓس جألّْ

 :ٍ٘ هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس

                                                             
س أمحى ٌشىٌ 24 ٍغس ضوٍُُ ىف جدلٍؾن جٌٓحذك، جدلٍؾن. ؿوُّ مُٓ نٍي،أ ذٍغحش ٌٍٕحؿمٌن جٌوٍذُس ٌج  .213: ص. جألوي ٌج
طىٍُُّس جٌىٌجْحش ِوهى جتٍذس. جٌُّٓ أذى طحٌف جألٌِن 25 طٍذُس ِىطد: جٌٓىوجْ)جٌٓىوجْ، ىف جٌوٍذُس جٌٍغس ضوٍُُ وطد إلهىجو جدلفطىقس ٌج  جخلٍُؽ، ٌىوي جٌوٍيب ٌج

 .23: ص(. 1٧25
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 ذٌن يٌه ىف ِفٍلس ٌجٌْنٌٍى وجٌػمحفُس جٌٕفُٓس جخلظحتض جدلحوز ضٕحْد أْ ( أ

 .ٌٍىرحٌ َمىَ وِح ٌٍظغحٌ َمىَ ِح

 ضوٍُ ِٓ جٌىجٌٌْن وأغٍجع وج٘طّحِحش ُِىي ذٌن جٌفٍوق جدلحوز ضٍجهٍ أْ ( ب

 .جٌٍغس

 أْ َٕرغٍ وِح جدلمىِس، جدلحوز ىف جٌٍغس ِهحٌجش ِٓ ِهحٌز وً ِىحْ حتىو أْ ( ج

 .جدلحوز ًٖ٘ ِٕهح ٌىً َوـٍ

 جٌٍغس ِهحٌجش ِٓ ِهحٌز وً ىف جدلـٍىذس جألوجء ِٓطىَحش ذىػىـ حتىو أْ( و

 .جدلحوز ِٓ جدلهطٍفس جدلٍجقً ىف يٌه وٍِجهحز

 وػن ٍِجقً وضىٌؼ وجػكس نـس وفك جدلهحٌجش ضمىمي َططحذن أْ( ٖ

 .جدلٕحْد جٌىلص ىف ئال جدلهحٌز ضمىَ ال ُنُع جٌىجٌٌْن،

 شأٔٗ ِٓ ِح ووً وجٌٕحوٌز وجحلىحَس جٌفىحُ٘س ذٌن ؾحِوس ِشىلس، ضىىْ أْ( و

 .ٌٍىجٌِ جإلْطّحم حيمك أْ

   ىف جٌطٕىم ؿٍَك هٓ جٌمىٌجش ىف جٌىجٌٌْن ذٌن جٌفٍوَس جٌفٍوق ضٍجهً أْ( َ

 .جدلحوز ِٓطىي

 ضوٍُ ؿٍَك هٓ هٍُهح جٌطغٍد حيحوي ِشىٍس ٌٍىجٌِ وجتّح جدلحوز هتٍء أْ( ل

 .وشلحٌْطهح جٌٍغس

 ِىجلف ىف ضوٍُ ِح جْطهىجَ هًٍ ضشؿوٗ فٍطح ٌٍىجٌِ جدلحوز ضطُف أْ( ؽ

 26.وحتٍٍََس شفىَس قمُمُس جضظحي

                                                             
س أمحى وٌشىٌ جٌٕحلس، وحًِ زلّىو26  .2٧-22: ص جٌٓحذك، جدلٍؾن. ؿوُّ
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 .جٌٍغس ضوٍُ ِٓ ٌٍىجٌٌْن جألْحُْس جدلـحٌد جدلحوز حتمك أْ( ٌ   

1.   

 ٌطوٍُُ جألْحُْس جٌطوٍُُّس جدلحوز وػن هٕى ضٍجهً أْ َٕرغً جٌيت جٌػمحفُس جألّْ

 :ٍ٘ هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس

 .وجإلْالُِس جٌوٍذُس جٌػمحفس يزلطى هٓ جدلحوز ضورب أْ(   أ

 .جٌوٍذُس جأللـحٌ ىف جحلُحز هٓ وٍُّْس طحولس طىٌز ضوـٍ أْ( خ

 ئؿحٌ ىف ِطوىوز وفىٍَس غمحفُس ورلحالش ُِحوَٓ ضغـً ُنُع جدلحوز ضطٕىم أْ( ؼ

 .جإلْالُِس جٌوٍذُس جٌػمحفس ِٓ

 جٌٍغحش سلطٍف ِٓ جٌىجٌٌْن ِٓ هٍَؼس لـحهحش ضمحذً ُنُع جدلحوز ضطٕىم أْ( و

 .وجألغٍجع وجٌػمحفحش

 أ٘ىجف ِن أَؼح وٌىٓ جٌىجٌٌْن أغٍجع ِن فمؾ ٌُّ جدلحوز ضطٓك أْ( ٖ

 .ؤشٍُ٘ ٌغطهُ ضوٍُُ ِٓ جٌوٍخ

 ئُف جحلحػٍ ِٓ أو جٌروُى، ئُف جٌمٍَد ِٓ ئِح جٌػمحيف جحملطىي َٕلُ أْ( و

 .جألوْن ججملطّن ئُف جألٍْز ِٓ أو جِنٍَٓ، ئُف جألٔح ِٓ أَ جدلٓطمرً،

 جٌػمحفس هٓ نحؿثس أفىحٌ ِٓ جٌىػًنَٓ همىي ىف دلح وضظكُكح ضمىديح ضمىَ أْ( َ

 27.وجإلْالُِس جٌوٍذُس

 .جٌػمحفحش ذٌن وجدلشطٍن جٌوحِس جحلُحز ؾىجٔد جدلحوز ضغفً أال( ل

  

                                                             
 .44-36: ص جدلٍؾن، ٔف27ّ
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3.   

 :ٍ٘ رلحالش هىز هًٍ جٌطٍذىَس جدلرحوب أو جألّْ ًٖ٘ وضطهٍض

 .وجٌطىحًِ وجالْطٍّجٌ جٌطحذن وٍ٘ ٍُّسجٌطو جدلحوز ضٕلُُ ِرحوب( أ

 .جٌطوٍُُّس ٌٍّىجو جدلهطٍفس ججلىجٔد ِوحجلس هٕى جٌطٍذىَس جٌؼىجذؾ( خ

 .وجٔمٍجتُطهح جٌطوٍُُّس جدلحوز ذىػىـ ضطظً ِرحوب( ؼ

 .جٌطوٍُُّس جدلحوز مبّكطىي ضطظً ِرحوب( و

 26.ضىٌَٓهح وئِىحُٔس جدلحوز مبٕحْرس ضطظً ِرحوب( ٖ

4.   

 ٌطوٍُُ جألْحُْس جٌطوٍُُّس جدلحوز وػن هٕى ضٍجهً أْ َٕرغً جٌيت جٌٍغىَس ألّْج

 :ٍ٘ هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس

 .ذلح ٌغس جٌفظكً جٌوٍذُس جٌٍغس جدلحوز ضوطّى أْ( أ

 جٌشحتوس جدلفٍوجش لحتّس ىف شلػٍس جألْحُْس جٌٍغس هًٍ جدلحوز ضوطّى أْ( خ

 .جدلوطّىز

 .ٌغىَس ِوٍىِحش ِٓ َمىَ فُّح وجٌظكس وجٌٓالِس جٌىلس ضٍجهً أْ( ؼ

 أغرططهح جٌيت وجحلمحتك ذحدلفحُُ٘ جدلمىِس جٌٍغىٌ جدلوٍىِحش ىف ٍَطَُ أْ( و

 .جحلىَػس جٌٍغىَس جٌىٌجْحش

 ضمىَ أٌ ِظـٕوس، وٌُٓص ؿرُوُس ِأٌىفس ٌغس جدلمىِس جٌٍغس ضىىْ أْ( ٖ

 .وضٍجوُرهح ذٕحتهح ىف جٌظكُكس جٌٍغس

                                                             
 .42: ص جدلٍؾن، ٔف26ّ
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 وججلًّ جٌىٍّحش نالي ِٓ جٌظىيت ججلحٔد جٌرىجَس وًِٕ دلحوزج ضوحًف أْ( و

 .جدلوىن يجش

 .ذححلٍوف ٌُّ وججلًّ ذحٌىٍّحش جدلحوز ضرىأ أْ( َ

 .جإلْطوّحي جٌشحتوس جٌطٍجوُد هًٍ جدلحوز ضوطّى أْ( ل

 .جالْطهىجَ ولٍٍُس جٌفهُ وطورس جٌغحِؼس جٌمىجهى جدلحوز ضطؿٕد أْ( ؽ

 .هٍُٗ جٌطٍضُد وَطُ وجدلمظى جٌطٍوُد َربَ أْ( ٌ

 .ورًنج ج٘طّحِح جٌىكُفُس جٌىٍّحش ضأنً أْ( ن

 .جٌطٕلُُ ئكهحٌ أؾً ِٓ جٌطٍلُُ ذوالِحش هتطُ أْ( ي

 29.وجٌركىظ جٌىٌجْحش ضربَ٘ح جٌيت جٌٍغىَس جدلشىالش ئُف ضٍطفص أْ( َ

 .     

 :ٍ٘ جٌطوٍُُّس جدلىجو ضظُُّ ىف جأل٘ىجف أِح

 :ِٓ ِٓطىي هٕى جٌٍغىَس جدلهحٌجش ِٓ رلّىهس جٌىجٌِ ئوٓحخ. 1

 .جٌوحِس جحلُحز ِىجفمس ىف جٌىجهٍ جالْطّحم أٌ جدلطىحٍِس جٌوٍذُس جٌٍغس فهُ( أ

 .جدلرحشٍ جالضظحي وىٍُْس جٌوٍذُس ذحٌٍغس جٌطكىظ( خ

 .ِوٗ وجٌطوحًِ وجٌطفحهً جدلوىن وئوٌجن ذٍُٓ، جٌوٍذُس جٌٍغس لٍجءز( ؼ

 .جٌٕفّ هٓ ضورًنج أو وكُفُح يٌه أوحْ ْىجء جٌىطحذس ىف جٌٍغس َجْطهىج( و

 جٌوٍذُس، جٌرالو هٓ ِطىٌؼ وذشىً وحفُس وِوحٌف مبوٍىِحش جٌىجٌِ ضُوَى. 2

 وفٕىهنح، وآوجهبح، جالؾطّحهُس، ؤلّهح وضحٌخيهح، ؾغٍجفُطهح، قُع ِٓ

                                                             
 .65-64: ص جدلٍؾن، ٔف29ّ
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 وٕحَسجٌ ِن وجالقطفحالش وجألهُحو وجٌطمحٌُى جٌوحوجش قُع وِٓ وغمحفطهح،

 20.جإلْالُِس جٌػمحفس مبفحُُ٘

   :   

2.     

 وأقىجذلح جٌوٍذُس جٌىٍّحش طُغ هبح ضوٍف ذأطىي هٍُ ٘ى جٌظٍف هٍُ      

 جٌىٍّس ضأٌُف وُفُس ضرُحْ هًٍ جٌظٍف هٍُ َطىفٍ 31.والذٕحء ذاهٍجخ ٌُٓص جٌيت

 ِٓ جٌىٍّس قٍوف يف وِح وضٍضُرهح وقٍوحهتح ٍوفهحق وهىو وَهنح ذطرُحْ جدلفٍوز

 جإلشحٌز فهى جٌطوٍَف يف جدلًوىٌ  )جإلهٍجذُس غًن(  ذمُى وَوين 32.وجٌَُحوز ئطحٌس

 جٌٕكى هٍُ وِٓحتً ِىػىهحش إلنٍجؼ جٌٕكى وهٍُ جٌظٍف هٍُ ذٌن جٌفٍق ئُف

  .جٌظٍف هٍُ وِىػىهحش أُنحظ رلحي هٓ

 أقىجي وٌجْس هًٍ َطىفٍ جٌٕكى هٍُ أْ ٍ٘ جٌوٌٍّن ذٌن جٌفٍق ونالطس

 ِٓ يٌه هىج ِح جٌظٍف هٍُ َىٌِ ذُّٕح جدلوٍذس، جٌىٍّس ِٓ جألنًن جحلٍف

 وٌجْحش رلحي َمطظٍ .ذُٕطهح مبىػىم ٍَضرؾ مبح جدلوٍذس وغًن جدلوٍذس جٌىٍّس أقىجي

 أِح  (.غًنججلحِىز(  جدلطظٍفس وجألفوحي  )جدلوٍذس(  جدلطّىٕس جالمسحء هًٍ جٌظٍف

 .وأُنحغٗ وٌجْطٗ رلحي يف ضىنً فال جألفوحي وؾىجِى جالمسحء وِرُٕحش ٍوفجحل

 33:  ٍٍَ فّح جٌظٍف هٍُ وٌجْس ِٓ فحتىز أِح

                                                             
 .262: ص جدلٍؾن، ٔف20ّ
 6 ص( 2062 جٌوٍُّس، جٌىطد وجٌ: ذًنوش)  جٌغالَُين، ِظـفً 31
 6 ص  جٌفؼًٍ، جذلحوٌ هرى 32
 93 ص جدلٍؾن، ٔفّ  33
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 .جٌوٍخ لرً ِٓ هبح جٌٕـك وػوص وّح جٌوٍذُس ذحٌىٍّس جٌٕـك هًٍ جاللطىجٌ . أ

 .جٌوٍيب جٌٍغىٌ جٌطٍجظ ِحوز فهُ . ب

1.     

 : ٍٍَ وّح جٌظٍف هٍُ ِٓ أمهُس

 ججلًّ طُحغس أغٕحء ذحخلـأ جٌىلىم هٓ وجٌمٍُ جٌٍٓحْ طُحّٔس يف جٌظٍف ُهٍ (1

 .جٌوٍخ ٔـك ِػً هبح وجٌٕـك وجدلفٍوجش

 ذٌن ضإٌف جٌيت ججلحِوس، وػىجذـٗ جٌُىٍُّس جٌمىجهى مبوٍفس خيطض جٌظٍف ِهٍُ (2

 يف جدلوحٔحز وضىفًن وجٌرحقع جٌىّجٌِ هًٍ وجدلشمس ججلهى وختفف جٌٍغس، شطحش
 .حؾُذحدلو جٌركع

 جٌٕٓد، جٌطظغًن، جٌطىًٓن، ِٓ وً يف جدلوحين ُذُّٕس حتىًَ ؿٍَمس جٌظٍف هٍُ (3

 ووٌؾس جٌؼّحتٍ، ئُف جألفوحي وئْٕحو ضأوُى ويف وجدلفوىي جٌفحهً ئُْ يف وأَؼًح

ٍُّو ٍََُوو) وٍّس ضظٍَف ،ِػً جٌوٍذُس جٌٍغس وأْحٌُد ؿٍق يف جٌطّىْن ؿٍَمس  و( وََ
 .جدلهطٍفس جٌشوٍ جْأوَ يف ووٌوو٘ح( وحيّد َُكرد)

 يف وجٌطُُُّ وِوحُٔهح، جٌىٍّحش أشىحي ذٌن جٌطفٍَك ؿٍَمس جٌظٍف ِهٍُ وػف (4
 و( َوَطَد) وٍّس يٌه هًٍ ِػحي جٌٍفلُّس، جٌىاّلالش يف جٌَُحّوز أو جٌىٍّس أطىي

 .يٌه ئُف وِح( َوحَضَد) و( جْطْىطَد)

 هٓ جحلىَع ِوٕح٘ح يف طًّضش جًٌٌ جٌوٍذُس جٌٍغس ومىجهى َوين جٌطوٍُُ يف أمهُطٗ وأِح

 مجٍس، يف طىغهح لرً ذحٌٍفلس َوين ِػال فحٌظٍف( وجٌٕكى جٌظٍف) هٍٍّ ِٓ وً

 جإلشطمحق قمٍٍ يف أَؼح جٌظٍف وَركع ضظٍَفٗ ووُفُس جٌىالَ ذأٔىجم َوين أٔٗ جٌ

 .جٌظُغ حتمك جٌيت جٌَُحوجش جٌ جوجٌطظٍَف
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3.    

 : ٍ٘ جٌظٍف لحهىز ضوٍُُ أ٘ىجف أِح

 جٌوحِس جٌػمحفس) جدلٓطىٌَن يف هىجلص جٌيت فُٗ جألْحُْس جٌمؼحَح وٌجْس جْطىّحي (1

 (جألْحُْس وجدلطـٍرحش جدلشطٍوس

 وجألِػٍس جٌشىج٘ى ِٓ َىٌْٗ ِح ؿٍَك هٓ جٌٍغىَس جٌـالخ غٍوز ضُّٕس (2

 وجألْحٌُد

 جدلؼّىْ هٓ جإلذحٔس يف جٌٍغس وجغٍ وجدلوىن جإلهٍجخ ذٌن جٌواللس ئوٌجن (3

 ذلح ضٓطوًّ جٌيت وجدلوحين جٌٍغس أووجش ذوغ ضوٍَف (4

 جدلظحوٌ وهًّ جٌٕض يف ِٕهح وً ووالٌس جٌٍغس يف وجدلشطمحش جدلظحوٌ ضوٍف (5

 .جألنٍي وجدلشطمحش

 ؿٍَك هٓ جٌطٍجوُد ذٌن جٌواللحش وٍِجهحش وجٌظىجخ جخلـحء ذٌن جٌطُُُّ (6

 34.وجٌطًوق جٌطكًٍُ

4.    

 َظًن ألٔٗ جٌطظٍَف، أٌوحهنح وأقى هُسجٌشٍ هٍىَ ئُف وٍُْس جٌوٍذُس جٌٍغس

 ِٓ وطُفس جٌوٍذُس جٌٍغس ِٓ ؾُأ جٌظٍف لىجهى أْ وذًٌه 35.جألفوحي ِٓ جٌمًٍُ

 ًٌُٕ جدلطظٍف جٌوٍخ ٌفق يف جحلٍف ضٍجود َٕلُ وجٌظٍف جٌوٍذُس جٌٍغس أوطحف

 ئُف حيطحؼ جًٌٌ جٌوٍذُس جٌٍغس ضوٍُُ ِػً جٌظٍف لىجهى وضوٍُُ جدلمظىوز، جدلوحين

 .ِٕهح ذوغ ألٔٗ هبح ٔحؿمٌن ٌغًن طس نح ِشىالش وٌٗ سلظىطس مسؿٍَ

                                                             
طىََن جدلٕشٍ جٌشٍوق وجٌ: جألٌوجْ)      جٌىٍمي، هرى وْوحو جٌىٌٍُّ قٌٓن هًٍ ؿٗ  23  292 ص( 3116 وٌج
 : ِٓ َطٍؾُ 24
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 ٌفهُ هٍّحْ ألهنح جٌٕكى وّهُ جٌوٍذُس ٌفق ِوحين فهُ يف ِهُ جٌظٍف

 جٌطظٍَف ذـٍَمس جدلوح٘ى أو جدلىجٌِ يف َ ي وضن 36.جٌوٍذُس ووطد جٌمٍأْ ِوحين

 جألنٍ ئُف جألوَجْ أقى هٓ جٌىٍّحش ضغًُن هٓ جٌـالخ َطوٍُ جٌيت جإلطـالقٍ

 .جدلمظىوز دلوحين

 مهح لٌّٓن ئُف ضٕمُٓ جٌظٍف هٍُ يف نحطس جٌوٍذُس جٌٍغس ضوٍُُ ؿٍَمس

 جٌٍغس ضوٍُُ ؿٍَمس فهٍ جٌطمٍُىَس جٌـٍَمس أِح .جحلىَػس وجٌـٍَمس جٌطمٍُىَس جٌـٍَمس

 ً٘ج يف جٌوٍذُس جٌٍغس ضوٍُُ ذأْ َمحي قىت جٌػمحفس ٍ٘ جٌٍغس ئُف ضٍوُ جٌيت جٌوٍذُس

 يٌه ِٓ جدلشهىٌز وجٌـٍَمس 37.وآوهبح لىجهى٘ح ِٓ هبح َطوٍك ِح ضوٍُُ ٍ٘ جٌمُٓ

 .جألْ قىت جدلحػُس جٌمٍوْ ِٓ ضٓطهىَ جٌـٍَمس ًٖ٘ .وجٌطٍمجس لىجهى ؿٍَمس ٍ٘

 مت جٌىٍّحش ِوحين وَوـً جدلحوز هٓ جدلوٍُ َُّٓن أْ ئال جٌـٍَمس ًٖ٘ ِٓ ونـس
 .جحملحفلس

 َوين 36.جٌِس ٍ٘ جٌٍغس أغٍجع أْ ضوطرب جٌيت جٌـٍَمس ٍ٘ جحلىَػس جٌـٍَمس أِح

 جإلْطوّحي وػًن نظحتظهح وِٓ .جحلىَػس جحلُحز يف جٌطوحًِ آٌس ٍ٘ جٌٍغس أْ

 .جدلحوز هٓ جٌـٍرس َٕحي أْ ذوى وجٌطؿٍَرحش وجٌطىٌَرحش
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   :  

2.     

 وئمنح جٌوشٍَٓ، جٌمٍْ يف جٌٍٓىوٌُن ِن حقىَػ ضرىأ َف جٌٍٓىوُس جٌٕلٍَس ئْ

 ٔلٍَطٗ وئُف ٖ، 636 ْٕس نٍىوْ جذٓ جٌوالِس ئُف جٌطحٌَم هرب ؾًوٌ٘ح دتطى

 يف جٌٍٓىوٍ جدلىنً َٓحوٌ جٌٍٓحُٔس جدلٍىس جدلىنً و39ًٖ٘.جٌٍٓحُٔس جدلٍىس أوِىنٍٗ
 . جألقُحْ ِٓ وػًن

 قُع ،Pavlov)) ذحذٍىف جَمحف جوطشحف فمى جحملىغىْ جٌٍٓىوُىْ وأِح

ًْح جٌوحَف ً٘ج رلحي وحْ  جٌىالخ هٕى جذلؼٍّ ججلهحَ فُٓىٌىؾُح وٌجْس ٘ى أْح

 قُع َ، 2015 جٌوٍُّس ٔىذً ؾحتُز ًٌُٕ ٌشكطٗ وجْوس شهٍز فُٗ ٔحي وجًٌٌ

 جذلؼُ هٍُّس يف ُنىغح جيٌٍ وحْ جًٌٌ جٌٍٓىوُس، ٌٍكٍوس جٌفوٍٍ جدلإّْ َوطرب

 ٌٍىٍد جٌٍوحذُس جٌغىو هًٍ جٌطكحٌخ ٌروغ ئؾٍجتٗ أغٕحء ويف ِوٍّٗ يف جٌىالخ ٌىي

 جٌـوحَ َمىَ جًٌٌ جٌوحًِ وؾىي ٔطُؿس جدلٓحي وُّسجٌٍوحخ يف جٌطغًنجش ذوغ القق

 ؾىَىز جتحٌخ وٌجْس ئُف وَطكىي ُنىغٗ ججتحٖ ذغًن ؾوٍطٗ جدلٍكىكس وًٖ٘ ٌٍىٍد،

ًٍج أقىغص  30.جٌطوٍٍُّ جٌٕفّ هٍُ رلحي يف ورًنج أغ

( جٌىٍد) جحلُىجْ ضوٍُّ جتٍَرًُح َركع أْ جٌوحَفً٘ج جْطـحم لى َىىْ وهبًج

ًّح  ججلىَىز جدلػًنجش ذوغ ضمًمي ؿٍَك هٓ جٌٍوحخ ذافٍجَٖ ويٌه شٍؿًُح، ضوٍ

 هًٍ وأؿٍك ججلىم، قحٌس يف ٌٗ جٌـوحَ ضمىمي و٘ى جٌـرُوٍ جدلػًن ٌجفمص جٌيت جٌظٕحهُس

                                                             
طىٌَّ ؿٍق ِىوىٌ، أمحى هٍٍ 39 ٍغس ٌج  .02. ص ،(3121 وجٌجدلًٓنز،: هّحْ) جٌوٍذُس ٌج
طوٍُ ٍِٕٓ، جحلٍُُ هرى زلّىو 30  .50: ص ،(2009وجٌجإلديحْ، ِىطرس: ِىَٕس) جٌفٍوَس وجٌفٍوق ٌج
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 هٕى ٌوحًِج ونىي أْ جْطٕطحؼ ديىٓ وهٍُٗ 41.جٌشٍؿٍ جٌطوٍُ جُْ جدلٍقٍس ًٖ٘

 ًٖ٘ جوطٓد وٌىٕٗ جٌىٍد، إلفٍجَ ؿرُوُس فـٍَس ِػًنجش ٌُٓص ٌٗ جألوً ضمىمي

 .جٌىٍد فُ يف جٌـوحَ وؾىو و٘ى جٌـرُوٍ ذحدلػًن جدلرحشٍ اللطٍجهنح جخلحطُس

 جالجتحٖ ذطأُّْ جٔطهص جٌطؿحٌخ ِٓ ورًن ٌوىو ذىجَس جالوطشحف ً٘ ووحْ

 قُع جٌطكٍٍٍُ، ٌالجتحٖ جٌىقُى فّجدلٕح جٌٍٓىوٍ جالجتحٖ ً٘ج وديػً جٌٍٓىوٍ،

 . ضمًٍَرح جٌٕفٍٓ جٌطكًٍُ ٔلٍَس فُٗ كهٍش جًٌٌ جٌىلص يف جٌٕلٍَس كهٍش

 John) وجؿٓٓ ؾىْ ٘ى جالجتحٖ ً٘ج ذٍىٌز يف جٌفؼً ئٌُٗ ٍَؾٗ جًٌٌ وجٌوحَف

Watson )ًٌٌج٘طّحِٗ ِٓ جٔـالًلح ً٘ججالجتحٖ هًٍ جٌٍٓىوُس ضُّٓس أؿٍك ج 

 ٌٍطأوى ذطؿٍذس لحِح جًٌٍَٓ( ٌٍَٕ) و( وجؿٓٓ) ِٓ وً لحَ ىفٍم جدلالقق، ذحٌٍٓىن

 قىي ضىوٌ جٌطؿٍذس ووحٔص وجدلٕكٍف جٌوحوٌ جٌٍٓىن ئقىجظ يف جٌطوٍُ ووٌ ِٓ

 جٌـفً ً٘ ٌىي جخلىف َػًن َىٓ َف أذُغ ٌفأٌ شهٍ( 22) هٍّز جٌـفً ضوٍف

 لـحٌ ٌظىش ِفُهس أطىجش طحقرهح ٍِجش وٌوىز ٌٍـفً جٌفأٌ ضوٍَغ ذوى وٌىٓ

ًٍج ؿحْ كهىٌٖ وحْ ذوىِح جٌفأٌ كهىٌ خيحف ذوى٘ح جٌـفً أطرف  وضـىٌ هحوَح، أِ

 وجؿٓىْ وجْطٕطؽ. جٌفأٌ ضشرٗ جٌيت جحلُىجٔحش ِٓ نىفٗ هُّ ذأْ ذحٌـفً جألٍِ

 ئال ِحٍ٘ جٌٕفُٓس وجألٍِجع جٌشحيز وحدلهحوف جدلٕكٍف جٌٍٓىن ئشىحي أْ وٌٍَٕ

 ديٍ جٌيت جخلحؿثس جخلربجش كؿٍَ هٓ َىطٓرهحجٌشهض شحيز وهٍىجش جْطؿحذحش

 42.هبح

                                                             
ٓوىوَس جٌىجٌ: ؾىز) جٌٕفُٓس جإلٌشحوَس جدلٓحهىز جًٌٍُ، مجً ؾوفٍ زلّى 41  .364: ص ،(3113 وجٌطىََن، ٌٍٕشٍ ٌج
42

َحع)  جٌشهظُس ٔلٍَحش جٌٍمحٓ، هرى جٌُٓى زلّى   .626. ص ،(3117 جٌٍُ٘جء، وجٌ: جٌٍ
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 َى هًٍ جإلؾٍجتٍ جٌشٍؿٍ ذحٌطوٍُ ِحًَّٓ ٍِقٍس ؾحءش جدلٍقٍس ًٖ٘ ذوى

 وَمظى جٌٍٓىن، ضوىًَ َـٍموٍُٗ جًٌٌ( Skinner) ْىٍُٕ جألٍَِىٍ جٌوحَف

 يف جدلإغٍز جٌرُثس هًٍ جٌطغًنجش أو جٌطوىَالش ذوغ ئؾٍجء: ٕ٘ح جإلؾٍجتٍ ذحٌٍٓىن
 ٔفٓٗ جٌٍٓىن قىوظ ضوَُ جٌيت ججلُىز جٌٕطحتؽ ذوغ ضوـٍ ُنُع جٌفٍو ٍْىن

 .وضىٍجٌٖ

 ً٘ججالجتحٖ ضـىٍَ يف أْهّىج جًٌَٓ جٌوٍّحء وِٓ جدلوٍيف جٌٍٓىوٍ ٍِقٍس يٌه

 قىوغهح َطىْؾ جٌيت جدلفحُُ٘ جنً مت جدلٍقٍس ًٖ٘ ففٍ( والٌَوِ وئٌُّ، ووٌد،)

 جٌٓحذمطٌن ٌٍٍّقٍطٌن جوجِطى فهًٖ جالهطرحٌ يف وجالْطؿحذس جدلػًن ذٌن وضأغًن٘ح

 هٓ جٌيت ٌٍٍٓىن جدلوٍفُس جٌوىجًِ هًٍ ضٍوُُ٘ح َٕظد وٌىٓ ِوهّح والضطوحٌع

 جٌطوٍُ ٍِقٍس وٌه ضًٍ مث 43.جٌٍٓىوُس جدلشىالش وهالؼ فهُ َطُ ؿٍَمهح

 Albert) ذحٔىوٌج َى هًٍ وجٌطمٍُى، جدلالقلس ؿٍَك هٓ جٌطوٍُ جو جالؾطّحهٍ

Bandura )ٌّٕٗىيؼ ِالقلطٗ ؿٍَك هٓ جٌٍٓىن ضوٍُ أْ ئُف ضىطٍىج قُع وَِالت 

 .أنٍ شهض ؿٍَك هٓ ضوٍّٗ جدلٍجو جٌٍٓىن ًٌٌه

1.   

 جٌطٍذىٌ، وهٍُ جٌٕفّ هٍُ يف جٌىربي ٔلٍَس ِٓ جٌٍٓىوُس جٌٕلٍَس ضوطرب

 َـٍك. جألنٍي هٍىَ هىز يف وضٓطوًّ َِحٔٗ قٓد َطـىٌ جٌٕلٍَس ًٖ٘ وضىىْ

. جٌطوٍُ ؤلٍَس وجالْطؿحذس، جدلػًن ٔلٍَس جُْ: ِٕهح ُّحشِٓ هىز جٌٕلٍَس ًٖ٘ هًٍ

                                                             
43

 .366. ص... جٌٕفُٓس جإلٌشحوَس جدلٓحهىز جًٌٍُ، مجً ؾوفٍ زلّى 
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 ذً ِػًن، ذىوْ الجْطؿحذس أٌ وجالْطؿحذس، جدلػًن أْحِ هًٍ جٌٕلٍَس ًٖ٘ ِرىأ وَمىَ

 44.ِوُٕس وجْطؿحذس ِح ِػًن ذٌن جٌضرحؽ حلىوظ ٔطُؿس حتىظ جٌطوٍُ هٍُّس أْ

 وَطغًن، ٍَُُطو وُف: جٌٍٓىن ٘ى جٌٍٓىوُس ٌٍٕلٍَس جٌٍتٍُٓ وجال٘طّحَ

 ذأْ جٌٕلٍَس ًٖ٘ أطكحخ وٍَي وئهحوزضوٍُ ضوٍُ زلى جإلٌشحو هٍُّس وضطؼّٓ

 أغٕحء وَىطٓرهح جٌفٍو َطوٍّهح جٌيت جٌوحوجش ِٓ رلّىهس هٓ جإلٔٓحُٔورحٌز جٌٍٓىن

 جٌفٍو، ذلح َطوٍع جٌيت جٌرُثُس جٌوىجًِ ئُف يٌه وٍَؾوىْ جدلهطٍفس، منىٖ ٍِجقً

 فهٍ شحيز أَ ْىَس وحٔص ْىجء جٌفٍو فطظٍفحْ ُثسجٌر ٌلٍوف نحػن جٌفٍو فٍٓىن

 45.ِطوٍّس ٍْىوُحش ٔلٍُ٘ وؾهس ِٓ

 : جٌطحٌُس جدلفحُُ٘ ذوغ يف جٌٍٓىوُس ٌٍٕلٍَس جٌٍتُُٓس جدلفحُُ٘ ضطّػً

 ًٖ٘ وحٔص ْىجء ٌٍفٍو جٌٕفُٓس جدللحٍ٘ وً جٌٍٓىن ديػً: وجالْطؿحذس جٌٍٓىن . أ

 فوً ٌووو ِٓ جٌفٍو ٌىي َلهٍ ِح وً فهٍ أِحجالْطؿحذس فوًٍح، أو لىًٌح جدللحٍ٘

 .ٌٗ َطوٍع ِػًن هًٍ

 ديحٌِ َف ئيج جدلطوٍُ جٌٍٓىن وجنطفحء ومحىو وضؼحتً ئغفحي ٘ى: جإلؿفحء . ب

 ذاغفحٌٗ ويٌه جدلطىجفك غًن جٌٍٓىن زلى جدلٍشى حيحوي ً٘جألٍْىخ ويف وَوَُ،

 جٌٓىٌ جٌٍٓىن َلهٍ أْ ئُف جدلٍغىخ غًن جٌٍٓىن َغفً قُع َٕـفٍء، قىت

 .وَوَُٖ فُػُرٗ ـٍىخجدل

                                                             
44

 .64. ص ،(2006 جٌػمحيف، وجٌجإلذىجم: جٌٍَحع) جحلٍَىٍ جٌٕفّ هٍُ جدلظـفً، جٌىٍمي هرى جٌوَُُ هرى 
45

 .64. ص ،(2005 غٍَد، وجٌ: جٌمحٍ٘ز) جٌٕفٍٓ وجٌوالؼ جإلٌشحو ٔلٍَحش جٌشٕحوٌ، زلٍوِ زلّى 
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 هًٍ جٌوًُّ ذاغحذس يٌه وَطُ جدلـٍىخ جٌٍٓىن ئغحذس مبوىن: جدلىؾد جٌطوَُُ . ت

 جٌٍٓىن ٔفّ ضىٍجٌ ئُف جٌُٕهس ئُف وَإوٌ شلحَوَُٖ جدلـٍىخ جٌٓىٌ جٌٍٓىن

 .جدلىلف ضىٌٍ ئيج جدلـٍىخ

 ذطوٍَغ ويٌه جدلـٍىخ جٌٍٓىن كهىٌ هًٍ جٌوًّ َوين: جٌٓحٌد جٌطوَُُ . ث

 جٌٓحٌ غًن جدلػًن ئَجٌس مث جدلٍغىخ، غًن جٌٍٓىن أغٕحء ْحٌ غًن ًندلػ جٌوًُّ

 .جدلـٍىذس جالْطؿحذس كهىٌ ذوى ِرحشٍز

 جٌوالؼ هٍُّس أ٘ىجف أقى جدلفهىَ ً٘ج ديػً: ٌٍٍٓىن جٌطىٌجيٍ جٌطشىًُ . ج

 ؾىَى ٍْىن ضشىًُ ئُف جدلوحًف َٓوً قُع: جٌٍٓىوُس ذحٌـٍَمس جٌٕفٍٓ

 وً ذطوَُُ جدلوحًف وَٓطٍّ ئَجٌطٗ، ئُف وًَٓ جًٌٌ جٌٍٓىن زلً حيً وِمرىي

 46.جدلـٍىخ جٌٍٓىن ضىىَٓ ئُف جٌٕهحَس يف ضإوٌ ً٘ججٌٍٓىن هًٍ ئجيحذُس ئػحفس

 وفوس) جخلربز يف جٌىجلن جألٍِ أِحَ جٌفٍو وَؼن شىَىز مبػًنجش جٌغٍّ َرىأ: جٌغٍّ . ح

 وجألوػٍ جألفؼً و٘ى جٌىجلن ويف جٌـرُوس هًٍ قُح جٌغٍّ َىىْ ولى( وجقىز

 .جْطهىجِح

 جٌومحخ ِٓ ٌٕىم جٌوًُّ َطوٍع جألٍْىخ ً٘ج يف(: جدلٕفٍز جخلربز) جٌومحخ . خ

 هالؼ ِػً شلحَىفٗ فُٗ جدلٍغىخ غًن ذحٌٍٓىن ئيجلحَ( ِٕفٍز وهربز) جٌوالؾٍ

 وهٍذحتُس طىِس جدلٍؿٍؿس جٌىٍّس َطرن ذأْ جٌٍؿٍؿس ِػً جٌىالَ جػـٍجذحش

 جٌٓىٌ جٌىالَ ديٍ ذُّٕح تُسجٌىهٍذح جٌظىِس جٌٍؿٍؿس ضظحقد و٘ىىج ِػًٍح،

 .همحخ ووْ
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ّحْ) جٌٕفٍٓ وجإلٌشحو جٌطىؾُٗ ِرحوب  ٍِكُ، زلّى ْحٍِ   .204. ص ،(3117 جدلًٓنز، وجٌ: ه
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 جدلٍغىخ غًن جٌٍٓىن ديحٌِ أْ جٌوًُّ ِٓ جدلٍشى َـٍد: جٌٓحٌرس جدلّحٌْس . د

 ٌىٌؾس َظً قىت -وجدلًٍ جٌطود -ْحٌرس ٔطحتؽ ئُف جدلّحٌْس ًٖ٘ فطإوٌ ذطىٍجٌٖ

 .شلحٌْطٗ هٕىِح الَٓطـُن جٌطشرن

3.    

 ِٓ جْطمطهح وجٌمىجٌٔن، جدلرحوب ِٓ ّىهسمبؿ جٌٍٓىوُس جدلىٌْس ؾحءش

. جإلٔٓحين جٌطوٍُ رلحي يف ضـرُمهح وقحوٌص جحلُىجٔحش، هًٍ أؾٍش جٌيت جٌطؿحٌخ

 جالٌضرحؽ لىجٌٔن: أمههح ِٓ ِطوىوز، لىجٌٔن جالجتحٖ ً٘ج أٔظحٌ ْطهٍض ٌمى

 جٌشٍؿٍ، جألغٍ جٔـفحء ولحٔىْ جألغٍ، جٔطمحي ولحٔىْ جٌطىٍجٌ، ولىجٌٔن جٌشٍؿٍ،

 جإلٔٓحين جٌطوٍُ رلحي يف جٌمىجٌٔن ًٖ٘ ؿرمص ولى. جٌطىٌَد أو جٌطوٍُُ، أغٍ حٔىْول

 مث وجٌىٍَس، جحملطىي قُع ِٓ جدلىٌْس، ِٕح٘ؽ يف أغٍ٘ح وكهٍ وججملطّن، جدلىٌْس يف
 وِٓ. جدلهطٍفس جٌشهظُس ؾىجٔد وضمىمي جدلىٌٍْ، جٌطكظًُ ضمىمي هًٍ جٔوىٓص

 47:ٍٍَ ِح ْجٌٍٓىوُى هبح ٔحوي جٌيت جدلرحوب أُ٘

 وجالْطؿحذس جدلػًن ؿٍَك هٓ جٌطوٍُ َطكمك ( أ

 ذلح َطوٍع جٌيت وجدلػًنجش يٌه، ئُف وفوٗ ِح ِػًنج ألْ جٌٍغس جإلٔٓحْ وَظىٌ

 وً ٔفٓٗ، ِىلف يف ِىؾىوج هؼىَح، جدلػًن َىُْ فمى جدلهطٍفس، جإلٔٓحْ

 ِػًن ِػال جٌطكُس فاٌمحء جٌـفً، ضلى ضطؿٗ ٍِٓهس ُْحٌز جٌشهض َشح٘ى

 وجنٍُح، جدلػًن َىىْ ولى. جٌطكُس ٌو ٍ٘ ٌفلُس، جْطؿحذس هٕٗ ضطىٌى ٌفلٍ،

 جالْطؿحذحش. جٌـوحَ أو ِحء: ِػً جْطؿحذس َٓطىهٍ ِػال ذحٌوـش فحٌشوىٌ
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 . 06. ص جألوُف، جٌـروس ،جحلىَػس جدلٕح٘ؽ ػىء يف هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس ضوٍُُ قٌٓن، ٌـحٍ٘ج سلطحٌ 
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 وػٍخ وجدلشٍ وججلٍىِ جٌرىحء ِػً جالْطؿحذحش ِٓ رلّىهس ٍ٘ جإلؾٍجتُس

 ؿٍَك هٓ هبح وجٌطكىُ ئٌْحذلح َطُ جْطؿحذحش وٍ٘ جألٌع، هًٍ جٌٍٓس وٍز

 ِٓ رلّىهس ٍ٘ جالْطؿحذس جالْطؿحذحش وذحدلمحذً. ضطكمك جٌيت ٔطحتؽ

. جدلٕوىٓس ججلُّٓس جألفوحي ِػً ذوُٕٗ، ِػًن ذٓرد حتىظ أٌ جالْطؿحذحش،

 ِٓ جٌرىحء حيىظ فوٕىِح. أوجْطؿحذس ئؾٍجتُح ٍْىوح َىىْ أْ ديىٓ فحٌرىحء

 ِٕٗ وجدلمظىو ىظحي وهٕىِح. جالْطؿحذس فهى إلطحذس ِرحشٍز جٌفوً وٍو جٌـفً

 ٌـٍد أو جٌٍٍَٓ يف جذلُ ٌـٍد أو جألوً هًٍ جحلظىي: ِػً جٌٕطحتؽ، حتمُك

 . فُٗ جٌطكىُ ديىٓ ئؾٍجتٍ ٍْىن يٌه فاْ يٌه، ِحشحذٗ أو جٌطٍُٓس أو جٌٍود

 جٌطوٍُ هٍُّس يف ٌتُّ ذىوٌ جٌطوَُُ َمىَ ( ب

: لٌّٓن ئُف جٌطوَُُ ذطمُُٓ( ضىٌٔىَه ئووجٌو) جٌٕلٍَس ًٖ٘ جٌٍٓىوُىْ أٔشأ

 ذحدلػًن َوٍمحْ وً٘جْ(. جٌومحخ) جٌٍٓيب وجٌطوَُُ( جٌػىجخ) جإلجيحيب جٌطوَُُ

 جالٌضرحؽ لىجٌٔن: أمههح ِٓ ِطوىوز، لىجٌٔن جالجتحٖ ً٘ج  ذأْ وجالْطؿحذس،

 جٌشٍؿٍ، جألغٍ جٔـفحء ولحٔىْ جألغٍ، جٔطمحي ولحٔىْ جٌطىٍجٌ، ولىجٌٔن جٌشٍؿٍ،

 جٌطوٍُُ رلحي يف جٌمىجٌٔن ًٖ٘ ؿرمص ولى .جٌطىٌَد، أَ جٌطوٍُُ، أغٍ ولحٔىْ

 قُع ِٓ جدلىٌْس، ِٕح٘ؽ يف أغٍ٘ح وكهٍ وججملطّن، جدلىٌْس يف جإلٔٓحين

 ؾىجٔد وضمىمي جدلىٌٍْ، جٌطكظًُ ضمىمي هًٍ جٔوىٓص ُ٘ وجٌىٍَس، جحملطىي

 46:ًٍَ ِح جٌٍٓىوُىْ ْهح ٔحوي جٌيت جدلرحوب أُ٘ وِٓ.جدلهطٍفس جٌشهظُس

 

                                                             
روس جحلىَػس، جدلٕح٘ؽ ػىء يف هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس ضورُُ قٌٓن، جٌـٍهٍ سلطح46ٌ  06. ص جألوُف، جـٌ
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 وجالْطكحؾس جدلػًن ؿٍَك هٓ جٌطوٍُُ َطككك ( أ

 َطوٍع جٌيت وجدلػًنجش يٌه، ئُف وفوٗ ِح ِػًنج جألْ ٌٍغى جإلْٕحْ وَظؿٍ

 ٔفٓٗ، ِىلف يف ِىؾىوج هؼىَح، جدلػًن َىُْ فمى جدلهطٍفس، جإلٔٓحْ ذلح

 ِػال جٌطكُس فاٌمحء جٌـفً، ضلى ضطؿٗ ٍِٓهس ُْحٌز جٌشهض َشح٘ى وً

 جدلػًن َىىْ ولى جٌطُكُس، ٌو ٍ٘ ٌفلُس، جْطؿحذس هٕٗ ضطىٌى ٌفلٍ، ِػًن

. جٌـوحَ جو ِحء:  ِػال جْطؿحذس َٕطىهً ِػال ذحٌوـش فحٌشوىٌ وجنٍُح،

 وججلٍىِ ٌرىحء ِػً جالْطكحذحش ِٓ رلّىهس ٍ٘ جإلؾٍجتُس جالْطؿحذحش

 جٌْحذلح َطُ جْطؿحذحش وٍ٘ جألٌع، هًٍ جٌٍٓس وٍز وػٍخ وجدلشٍ

 جالْطؿحذحش وذحدلمحذً. ضطكمك جٌيت جٌٕطحتؽ ؿٍَك هٓ هبح وجٌطكىُ

 ِػً, ذوُٕٗ ِػًن ذٓرد حتىظ أٌ, جالْطكحذحش ِٓ رلّىهس ٍ٘ جالْطكحذس

 أو ئؾٍجتُح ٍْىوح َىىْ أْ ديىٓ فحٌرىحء. جدلٕوىٓس ججلُّٓس جألفوحي

 فهى إلطحذس ِرحشٍز جٌفوً وٍو جٌـفً ِٓ جٌرىحء حيىظ فوٕى٘ح. جْطكحذس

 جحلظىي:  ِػً جٌٕطحتؽ، حتمُك ِٕٗ وجدلمظىو حيىظ وهٕىِح. جالْطؿحذس

 ِح أو جٌطٍُٓس أو جٌٍود ٌـٍد أو جٌٍٍَٓ يف جذلُ ٌـٍد أو جألوً هًٍ

 .فُٗ جٌطكىُ ديىٓ ئؾٍجتٍ ٍْىن يٌه فاْ يٌه، شحذٗ

 جٌطوٍُُ هٍُّس يف ٌتُّ ذىوٌ جٌطوَُُ َمىَ ( ب

 ُف‘ جٌطوَُُ  ذطمُُٓ( ضىٌٔىَه ئووجٌو) جٌٕلٍَس ًٖ٘ جٌٍٓىوُىْ أٔشأ
 وً٘جْ(. جٌومحخ) جٌٍٓيب وجٌطوَُُ( جٌػىجخ) حيبجإلجي جٌٕغَُُ: لٌّٓن

 وجٌطوَُُ ذحٌػىجخ شلٓىن جإلٔٓحْ ٍْىن ذاْ جٌىجالْطؿحذس، ذحدلػًن َوٍمحْ
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. وجالْطؿحذس جدلػًن ذٌن هُّك أغٍ ٌٗ وجٌطوٍُ جٌطوٍُُ ووٌ يف ئيجْ. جٌرُثس ِٓ

 يٌه ووْ فُكىي جٌػحين أَ وحتمُمٗ، جٌطوٍُ قىوظ هًٍ َٓحهؽ جألوي أِح

 أغٕحء يف جٌػىجخ هًٍ جٌطٍوُُ حيد ٕ٘ح وِٓ. جٌطوٍُُ جٔـفحء ئُف َإوي عقُ

 49.طىٌٖ ُنُّن جٌومحخ وئمهحي جٌطوٍُ، هٍُّس

. جٌطوَُُ ٘ى ٌٓىٍٕ جإلؾٍجتُس جٌٍٓىوُس جٌٕـٍَس ِفحُُ٘ ِٓ جٌػحين وجدلفهىَ

 ئُف ذىوٌ٘ح ضإوي جألنٍي ٍ٘ وجٌٕطحؤؼ ٔطحتؽ، ئجي ضإوي فالْطؿحذحش

 ضٕحلغ ئُف ضإوٌ لى أو جألوُف جالْطؿحذس ذوَُ أهنح أٌ ش،جالْطؿحذح ََحوز

 َُْى جحلحتن جٌفأٌ فاْ: جدلػحي ْرًُ وهىب ذحٌومحخ، ٍَّٓ ِح أَ جالْطؿحذس

 طىِحش هٕهح َٕكُ وحْ ئيج جٌٍجفوس، هًٍ جٌؼغق ٍِجش هىو هٓ

 جخلحذس يف وهمحخ جألوُف، جحلحٌس يف ضوَُُ فهٕحن( جٌـوحَ وٌُّ) وهٍذحتُس

 ًٖ٘ ضىىْ هٕىِح جٌٍٓىن، ََحوز هٓ ضورًن ٘ى جٌطوَُُ فاْ و٘ىًج .جٌػحُٔس

 .جالْطؿحذس ٔطحتؽ هٓ ٔحمجس جٌَُحوز

 ،(جَطؿحذس) جدلحء ورّس هٕٗ وطىٌش( ِػًن) ذحٌوـش شوٍ ئي ِػال، فحٌـفً
 جٌـٍَمس وهبًج جٌـفً، الْطؿحذس ضوَُُج جدلحء ضمىمي وحْ جدلحء، ٌٗ ولؿُ

 هٍُّس يف ِهُ هٕظٍ وجٌطوَُُ. طكُكس ذظىٌز( ِحء) وٍّس جٌـفً َطوٍُ

 ئُف وحتىٍَٗ. أنٍي ٍِز جٌٓىن قىوظ جقطّحي لىز ِٓ ََُى ألٔٗ جٌطوٍُُ

 جهطًن َٕرغٍ جٌٍغس ضوٍُ هًٍ جٌٕلٍَس ًٖ٘ وٌطـرُك. جألٍِ هتحَس يف  هحوز

 ٘ى وجدلػًن جٌٍفـٍ، جٌٍٓىن ٘ى وجٌٍٓىن جألؾٕيب، جٌٍغس وجٌِ جحلٍ جٌىحتٓ

                                                             
روس جحلىَػس، جدلٕح٘ؽ ػىء يف حهب جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس ضورُُ قٌٓن، جٌـٍهٍ سلطح49ٌ  06. ص ،(3122 جٌوحدلُس، جٌىجٌ: جذلٍَ) جألوُف، جـٌ
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 جٌىٌجِ فوً ؤو وجالْطؿحذس. جألؾٕرُس جٌٍغس ِٓ ََمى ِح أو َىٌِ، ِح

 جٌُِالء أو جدلوٍُ ئشحوز أو جخلحٌؾٍ جالْطكٓحْ ٘ى وجٌطوَُُ ٌٍّػًن،

 40.جذلىف جٌٍغس الْطوّحي ذحٌٍػح جًٌجيت ئقٓحْٗ أو ذحٌىجٌِ،

 جٌطوٍُ ئضمحْ ئُف جٌطىٍجٌ َإوي ( ت

 هٕىِح دلطوٍُفح. وئضمحهنح جٌطوٍُ هٍُّس هًٍ َٓحهى ٌَوَهح جالْٕؿحذس فطىٍجٌ

 جالْطؿحذس ذطىٍجٌ يٌه ذوى َمىَ أْ هٍُٗ الْطؿحذطٗ، ئجيحذُح ضوَُُج َطٍمً

 ئُف َإوُف ال وؾىٖ ضوَُُ ألْ ِطوىوز، ِىجلف يف وجْطهىجِٗ ٍِجش هىز

 ٔحقُـس  وِٓ. وضىٍجٌج ٍِجٌج جالْطؿحذس ذطٍوَى جٌشهض َمُ َف ئيج جٌطوٍُ

 ِـىي  حتـىو  جٌيت ٍ٘ سجالْطؿحذ فُهح ضىٌٍ جٌيت جدلٍجش هىو فاْ أنٍي

 ضوٍّهـح  َطُ ٍِز غالغٌن جٌشهض ضٕـمهح جٌىت  فحٌورحٌز. وهّمح غحذطح جٌطوٍُ

 ً٘ج وِٓ ٍِجش، هشٍ أو ٍِجش مخّ َٕـمهح جٌىت هرحٌز ِٓ أفؼً ذظىٌز

 ِـٍجش  جالْطؿحذس ضىٍجٌ ٘ى فحٌطىٌَد. وجدلّحٌْس جٌطىٌَد ئمهُس ضـهٍ

 يف جْطؿحذس فهً جدلّحٌْس أِح جٌٍغىٌ، جدلطوٍُ ٍْىن يف َطٓم قىت هىَىز
 ٍَْـم  ِـٍجش  هىز جالْطؿحذس ضىٍجٌ ؿٍَك هٓ وِطرحَٕس ِٕوىوز ِىلف

 وٌٕالقق دتحٌِ أْ ٌغس أَس جٌٍغس ضوٍُ يف َٕرغٍ 51.ججلىَىز جٌٍغىَس جٌوحوز

 جٌٍغس ِطوٍُ هًٍ َظىق ٔفٓٗ وجألٍِ. جٌٍغس ٌطوٍُ جألوُف ٍِجقٍٗ يف جٌـفً

                                                             
 06. ص جحلىَػس، جدلٕح٘ؽ ػىء يف هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس ضورُُ قٌٓن، جٌـٍهٍ سلطح40ٌ
روس جحلىَػس، جدلٕح٘ؽ ػىء يف هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس ضورُُ قٌٓن، جٌـٍهٍ سلطح51ٌ  00. ص ،(3122 جٌوحدلُس، جٌىجٌ: جذلٍَ) ألوُف،ج جـٌ
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 أِىُٕـٗ  زِـح  ججلهـى  مسوـٗ  ِح حٌْهحدي ذلح ئضمحٔٗ  َٓطٍَُ قُع جٌػحُٔس

 52.جٌىٍُْس

 فُهح ضأغًنج جٌطوٍُ هٍُّس يف جٌرُثس ضإغٍ ( ث

 حتـُؾ  جٌىت جخلحٌؾُس وجٌلٍوف جدلإغٍجش جدلىٌْس ًٖ٘ هٕى جٌطوٍُ حيىظ

 جٌـىت  جٌرُثس نالي ِٓ جٌطوٍُ ئُف جٌٍٓىوُس َلهٍ يٌه هً وذٕحء. ذحإلٔٓحْ

 أَ( ذـحفرىف ) ٌجٌطمٍُـى  جألشـٍجؽ  أطكحخ ِٓ أوحْ ْىجء فُهح َطُ

 جدلـػًن  هًٍ ذٕحء جإلٔٓحين جٌٍٓىن َفٍٓوْ مجُوح فهُ( ْىٍٕ) جإلؾٍجتٍ

 ذىٌجْس جٌٍٓىوُىْ هىن ولى  جدلهطٍفس جٌرُثس هىجًِ ئُف ذحالػحفس جخلحٌؾٍ

 أْ ضمىَ ِح وً ِٓ ووجػن. جٌٍٓىن يٌه ئُف ضإوي جٌىت جخلحٌؾُس جٌوىجًِ

 جخلًنجش جوطٓحخ هًٍ ىوجِٕو جٌطوٍُ ذأْ ِإِٕى جٌٍٓىوُىْ جٌٕفّ هٍّحء

 وال جدلطوٍُ يف جٌىٌْػس ذحٌوىجًِ وػًنج َهطُّْ وال ذحدلطوٍُ، جحملُـس جٌرُثس ِٓ

 وحً٘ وً ذحٌٍود وٍَمىْ. لىٌجضٗ أو جْطوىٖ أو غحذطٗ أو جدلطوٍُ ُنحؾحش

ُ  ذـٗ  َٓهُ أْ َٕرغٍ جًٌٌ جإلجيحيب  جٌىوٌي هٓ غحفٌٍن جدلٍيب  يف جدلـطوٍ
 53.جٌطٍذىَس جٌوٍُُّ

 جٌٍٓىوٌُن هٕى ورًنز أمهُس ىٌَدٌٍط ( ج

 هٓ ئال ضىطٓد ال جٌٍغس أْ ٌىَهُ جْطمٍ لى وأٔٗ جألٍِ ً٘ج يف ذحٌغى ولى

 وػٍش ٕ٘ح وِٓ. جٌطوٍُ ٌوٍُّس ٍِجوف هٕىُ٘ فحٌطىٌَد  جٌطىٌَد، ؿٍَك

                                                             
 66. ص ،(وجٌػمحفس وجٌوٍىَ ٌٍطٍذُس جإلْالُِس جدلٕـّس: ٌذحؽ) وألْحذرٗ، ِٕح٘ؽ: هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس ضورُُ ،, ؿوُّس أمحى ٌشى52ٌ
 211. ص جحلىَػس، جدلٕح٘ؽ ػىء يف هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس جٌٍغس ضورُُ قٌٓن، جٌـٍهٍ سلطح53ٌ
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 وٕفٍ وػٍز ، جٌٕلٍَس ًٖ٘ ػىء يف أهىش جٌيت جٌطوٍُُّس جدلىجو يف جٌطىٌَرحش

ُ  وِٓ. َطوٍُ مبح َؼُك جدلطوٍُ وجتوً جٌٍغس، ضوٍُُ ِٓ  يف جٌطـىٌَرحش  أ٘ـ
 :ِهحٌجش ِٓ جٌـحٌد ِطوٍّٗ ئؾٍجء

 .ِهحٌجش ِٓ جٌـحٌد جوطٓرٗ ِح ضػرُص ئُف جٌطىٌَرحش هتىف ( أ

ٌ  أْ صلـى  ذُّٕح أْحْح ضوٍُُّس هٍُّس جٌطىٌَد أْ ( ب ُ  جالنطرـح  هٍّـُ

 .قىُّس

 ذرّهـحٌز  جٌـحٌد ِٓ ججلُىز دلّحٌْس هًٍ جٌطىٌَد يف جألٍِ َمطظٍ ( ت

 .ٌٍغىَسج

ً  ضػرُطـهح  هًٍ وَوًّ وجقىز ٌغىَس ِهحٌز قىي جٌطىٌَد َطٍوُ ( ث  لرـ

 .فُهح جٌىجٌٌْن جنطرحٌ

 وضىهُُ هٕىٖ وضػرُطهح جٌفٍو ضوٍّهح جٌيت جدلهحٌز جلفٍ وٍُْس ئيْ فحٌطىٌَد

 54.شأٔٗ ِٓ ضوٍّٗ ِح

ُ  ٍْىُِس، ٌوحوجش جوطٓد أٔٗ هًٍ جٌٍغس ضوٍُ ئُف جٌٕلٍَس ًٖ٘ وضٕلٍ  َـط

. وجٌطوَُـُ  وجالْـطؿحذس  جدلـػًن  هًٍ وَوطّى وجحملحوحز ٍُىجٌطم نالي ِٓ

 جحملـىوز،  جْطؿحذحش ضومرهح جدلػًنجش ِٓ ٍٍْٓس وضوٍّهح جٌٍغس فحوطٓحخ

 ِح ًَٕٓ أو وَٕلفة جٌظكُكس، جالْطؿحذحش ِٓ ضوَُُٖ مت ِح ِٕهح َػرص

 55.جخلـُثس جالْرؿحذحش ِٓ هىج

                                                             
 336. ص ،(وجٌػمحفس وجٌوٍىَ ٌٍطٍذُس جإلْالُِس جدلٕـّس: ٌذحؽ) وألْحذرٗ، ِٕح٘ؽ: هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس ضورُُ ،, ؿوُّس أمحى ٌشى54ٌ
ٍجُُ٘ ذٓ جٌوَُُ هرى55 ٍجتك جٌوظٍٍُ، ئذ إَحع) جألوُف جٌـروس أنٍي، ذٍغحش ٌٍٕـُمٌن جٌوٍذُس جٌٍغس ضىٌَّ ؿ  ،(3123 جإلْالَ، وْوى ذٓ زلّى ئِحَ ؾحِوس: ٌج
 213 ص
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ُ  يف ٍٓىوُىْجٌ هبح ٔحوي جٌيت جدلرحوب أُ٘( 201) جْطًنْ وخلض  ضوٍـُ

 56:ٍٍَ فُّح جألؾٕرُس جٌٍغس

 ئُف أٔـٍ. أنٍي وٌز ؤىٌٍٖ ذحٌطٍَّٓ هنطُ جألْ َؽ جٌٍغس ضىٌَّ هٕى ( أ

 ِـٍجش  جألشـُحء  َىٌٍ ضٍجٖ جألوُف، ٌغطٗ َطوٍُ و٘ى جٌظغًن، جٌـفً

 وً٘ج. جٌىلص ؿىي جٌطٍَّٓ! َلً جٌٍغس ضوٍُُ ٍِقٍس ونالي. وٍِجش

 .أؾٕرُس سٌغ ٔطوٍُ أَؼح ٔفوٍٗ أش جيد ِح

 .وَمٍى مث وِٓ زلحوّس، أو ضمٍُى ذوٍُّس ذأوػٍ ٌُّ جٌٍغس ضوٍُ أْ ( ب

 يٌه وذوى جدلٕفظٍس، جألطىجش هًٍ جٌٍَّٕٓ َطُ شُة وً لرً أوال ( ت

 جٌـرُوُـس،  جٌـٍَمس ٍ٘ ًٖ٘. ججلًّ هًٍ ضأيت وأنًن جٌىٍّحش هًٍ

 . جألؾٕرُس جٌٍغس ٌطوٍُ طححلس فهٍ مث وِٓ

 مث ذحالْـطّحم  َرـىأ  ضٍجٖ جٌظغًن، جٌـفً والَ ضـىٌ ِالقـس هٕى ( ث
ْ  أْ جيد مث وِٓ جٌىالَ، لرً وجتّح فحٌفهُ. َطكىظ  ٘ـًج  َىـى

 .جألؾٕرُس جٌٍغس ضوٍُ هٕى جدلهحٌجش ضمىمي يف ِٕرن جألٍْىخ

 جٌمـٍجءز  َّٓـُن ذأٔٗ حيٍُ أقى وال وَطىٍُ، َٓطّن جٌظغًن جٌـفً ( ج

ٓ  ِٕمىِـس  ٍِجقً ضوطربجْ وجٌىطحذس فحٌمٍجءز. وجٌىطحذس ٌ ج ِـ  ٌطــى

 جالْـطّحم  ٘ى وجٌػحُٔس جألزُف جٌٍغس ٌطوٍُ جٌـرود فأٍْىش جٌٍغىٌ،

ٍ  جألٌذن جٌٍغىَس جدلهحٌجش ألٔٗ. )وجٌىطحذس جٌمٍجءز مث وجحلىَع  َٕرغـ

 ٌطٍضُد وِشحهبس َِحُٔس ٍِجقً يف ٍِضرس جذلىف جٌٍغس دلطوٍُ ضمىَ أش

 هَُف ضرىأ حيد جألطٍُس، ٌغحهتُ جوطٓحهبُ يف جألؿفحي ٌىٌ ٍِجقٍهح

                                                             
ـٍهٍ سلطح56ٌ ٍغس ضورُُ قٌٓن، ٌج ـروس جحلىَػس، جدلٕح٘ؽ ػىء يف هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن جٌوٍذُس ٌج  215. ص ،(3122 جٌوحدلُس، جٌىجٌ: جذلٍَ) جألوُف، ٌج
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ً  يف فحٌىطحذس جٌمٍجءز، مث جٌىالَ، ٍَُٗ مث وحفُس فطٍز جدلّٓىم  ٍِقـ

 (ِطأنٍز

 جْطـوص أٔه جألوُف، ٌغطه ضوٍّص هٕىِح ضطٍؾُ أْ ِٕه َـٍد َف ( ح

ُ  هٕى جٌشُة فوً جإلِىحْ ففٍ ٌٍمجس، ووْ ضوٍّهح أْ  جٌٍغـس  ضوٍـ

 .جألؾٕرُس

 كىَـس وجٌٕ جٌظـٍفُس  جٌمىجهى َطوٍُ وال جٌٍغس َٓطهىَ جٌمغًن جٌـفً ( خ

 أْ َٓطـُن يٌه وِن وجألمسحء، جألفوحي َطوٍُ ال أٔٗ وّح وضـرُمحهتح،

 جألشىحي جْطهىَ جٌؼٍوٌٌ ِٓ ٌُّ مث وِٓ ذحإلضمحْ، جٌٍغس َطوٍُ

 .جألؾطرُس جٌٍغس ضىٌَّ هٕى جٌٍغىَس جٌمسجهى ٌطمىمي جدلٕلّس

4.      

 َىجطً أْ ٓحْجإلٔ َٓطـُن مهح جإلٔٓحْ، قُحز يف جدلهُ أٍِ ِٓ جٌٍغس ٍُُضو

 جٌوٍذُس، جٌٍغس ضوٍُُ يف جٌٍٓىوٍ جدلىنً ٔشٍـ أْ لرً. جٌوحَف يف جِنٍَٓ ذٌن

 وّح جٌطوٍُُ يف  ضـرُمٗ َوُف جحلىَع ٍْىوٍ هٓ جٌٍٓىوٍ جدلىنً أوال ًٔوٍ

ٍٍَ : 

 (Ivan Pavov) ذحفٍىف إلَفحْ جٌىالُْىٍ جٌشٍؿٍ جٌطوٍُ ( أ

 يف جٌىٍـد  ٌـىي  جذلؼُ هٍُّس هٓ ُنىغح جيٌٍ فٍىفذح أْ هٍفٕح لى وّح
 القـق  ٌٍىٍد جٌٍوحذُس جٌغىو هًٍ جٌطؿحٌخ ٌروغ ئؾٍجتٗ أغٕحء ويف ِوٍّٗ،
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 جٌـوحَ َمىَ جًٌٌ جٌوحًِ ونىي ٔطُؿس جدلٓحي جٌٍوحخ وُّس يف جٌطغًنجش ذوغ

 57:ًٍَ فُّح ٔىؾُ٘ح لىجٌٔن هىز ذحفٍىف وجْطٕطؽ. جٌىٍد

ٍ  جدلـػًن  ذٌن ضرحؽجالٌ َمىي. جٌطىٍجٌ لحٔىْ (1)  وجالْـطؿحذس  جٌشـٍؿ

ٌ  وئيج. جألطٍٍ ذحدلػًن جٌشٍؿٍ جدلػًن جلطٍْ ئيج جٌشٍؿُس  ٘ـًج  ضىـٍ

ٓ  َٓطؿحخ جٌطىٍجٌ ً٘ج ِٓ فطٍز وذوى جاللطٍجْ، ٌ  جٌىـحت  جٌوؼـى

 .ِٕفٍوج جٌشٍؿٍ ٌٍّػًن

ٍ  ذحدلػًن جألطٍٍ جدلػًن جلطٍجْ َطىلف هٕىِح.جٌطؿٍيب جالٔطمحء (2)  جٌشـٍؿ

 ِـٍجش  هىز جألطٍٍ ذحدلػًن ِمٍؤح غًن جٌشٍؿٍ جدلػًن َمىَ وهٕىِح

 قـيت  ضـىٌجيُح  ضطؼحءي جٌوؼىٌ ٌٍىحتٓ جٌشٍؿُس جالْطؿحذس فاْ

 .ختطفٍ

 ذـحدلػًن  جٌشٍؿٍ جدلػًن جٌضرحؽ ٔطُؿس جٌشٍؿٍ جٌطوٍُ حيىظ. جٌطوَُُ (3)

ً  جٌمـىٌز  جٌشٍؿٍ جدلػًن َىٓد جاللطٍجْ ً٘ج ؤىٍجٌ جألطٍٍ  هٍـ

 جألطٍٍ جدلػًن ِظحقرس ٘ى ٕ٘ح َُُوضو. جٌشٍؿُس جالْطؿحذس جْطىهحء

 لىٌ وٍّح( جاللطٍجْ) جٌطوَُُ ٍِجش هىو َجو ووٍّح جٌشٍؿٍ ذرّػًن

 .جألطًٍ وجدلػًن جٌشٍؿٍ جدلػًن ذٌن جٌطٍجذؾ

 ٌٍّـػًنجش  َٓطؿُد جٌوؼىٌ جٌىحتٓ أْ ذحٌطوُُّ وَمظى. جٌطوُُّ (4)

 طـىش  هٕىمسحم جٌٍود فاْحٌس جٌـٍَمس، ذٕفٓٗ جدلطشحهبس جٌشٍؿُس

 ؾٍِ ٌظىش وحْطؿحذس أَؼح حيىظ أْ ديىٓ ِوٌن ٌٌٔن يٌ ؾٍِ

 .سلطٍف ٌٌٔن يٌ آنٍ

                                                             
 96-97. ص( 3114 جدلظٍَس، أصلٍى ِىطرس: لحٍٍ٘ز)جٌطـرُمحش جٌّٕحيؼ جدلفهىَ_ جٌطوٍُ ِٕٓيب، جحلٍُُ هرى زلّى57
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ٌ  جٌىحتٓ هبح َطوٍُ جٌيت جٌوٍُّس ٘ى ٕ٘ح وجٌطُُُّ.جٌطُُُّ (5)  أْ جٌوؼـى

 ضمىَـس  هٍُّس و٘ى جدلطشحهبس ٌٍّػًنجش ذحٌُٕٓس سلطٍفس ذـٍَمس َطفحهً

 .جدلوَُز غًن جألنٍي جدلػًنجش وجٔـفحء جدلوَُز جدلػًنجش

 ٌٗ، جألطٍٍ جدلػًن ِظحقرس ذىوْ جٌشٍؿٍ جدلػًن ٔمىز هٕىِح. جالٔطفحء (6)

ٍ  جٌشـٍؿُس  جالْطؿحذس فاْ ٍِجش هىز جٌوًّ ً٘ج وؤٌٍح  ضطالشـ

ٍ  جالْطؿحذس ذأـفحء جٌلحٍ٘ز ًٖ٘ ومسً. ضلهٍ وال ذحٌطىٌَؽ  و٘ـ

 َمـىَ  جٌىت  جٌىف هٍُّس ذحُْ ضوٍف همٍُس هٍُّس هٓ ضٕطؽ كحٍ٘ز

 الضإوٌ جْطؿحذس هًّ ِٓ جٌوؼىٌ حتٓجٌى حلّحَس جٌوظيب ججلهحَ هبح

 .ٔطُؿس ئُف

 جدلوـَُز  غـًن  جٌشٍؿُس جالْطؿحذس جٔـفحء ذوى. جٌطٍمحتٍ جالْطٍؾحم (2)

 وً٘ج جٌوؼىٌ جٌىحتٓ نالذلح َٓطٍَؽ ذحفٍىف وؾى جٌُِحْ ِٓ ٌفطٍز

ٌ  ئُف غحُٔس ضوىو جٌشٍؿُس جالْطؿحذس فاْ جٌىف، أغٍ ِٓ َمًٍ  كهـى

 . جٌشٍؿٍ ٌٍّػًن وحْطؿحذس

 ِػًن٘ـح  قىوظ لرً حتىظ جٌىت جالْطؿحذس ٍ٘. جدلطىلوس حذسجالْطؿ (2)

 حيـىظ  أْ لرً جدلػًن قىوظ َطىلن جحلٍ جٌىحتٓ أْ مبوىن جألطًٍ،

 جألطفٍ جٌٍىْ ئُف ضطغًن جدلٍوٌ إلشحٌز جٌٓحتك ٌؤَس قحٌس ففٍ فوال،

 .جألمحٍ جٌٍىْ ٌلهىٌ ضىلوح جًٌٓن هٓ َطىلف فأٗ

 (skiner) جإلؾٍجتٍ جٌشٍؿٍ جٌطوٍُ ٔلٍَس ( ب

ً  يف ديًُ جٌوؼىٌ جٌىحتٓ أْ ٘س ْىٍٕ ٌٕلٍَس جألْحٍْ جٌغٍع  ئُف جدلٓـطمر

 ٌطوٍعولرال جٌطوَُُ، َومرٗ جًٌٌ جٌفوً ٔفّ أو جٌٍٓىن ٔفّ ضىٍجٌ أو ئهحوز
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 هٍُهح جهطّى جٌيت جألْحُْس جدلفحُُ٘ ذوغ ضىػُف َٕرغٍ ْىٍٕ ٔلٍَس ٌىطف

 56:ٔلٍَس يف ْىٍٕ

 ََحوز أْ جٌفٍو فُٗ َطوٍُ فِىل ٘ى. Operant جالؾٍجتٍ جٌطوٍُُ (1)

 يف جالْطؿحذس ٔفّ كهىٌ جقطّحي ََحوز هًٍ َٓحهى جٌطوَُُ
 زلىو منؾ َطىىْ جدلٓطٍّ جٌطوَُُ نالي وِٓ جٌطحٌُس، جحملحوالش

 .جٌٍٓىن ِٓ جدلومىز ٌألمنحؽ ضوٍُ وحيىظ ٌالْطؿحذس

 جٌرُثس هًٍ ذأغحٌ٘ح ٔوٍفهح جْطؿحذس أو ٍْىن ٘ى. جإلؾٍجتٍ جٌٍٓىن (2)

 يف جٌشهض َىِ أْ ِػً جألغحٌ، ًٖ٘ ٌطكىظ ضطُ جٌيت ءجشوجإلؾٍج
 .ؾُرٗ يف جحلحفلس ٍَي أْ ووْ ٔمىوٖ قحفلس هٓ ُنػح ؾُرٗ

 .جٌطوَُُ لرً جالْطؿحذس قىوظ ٔٓرس و٘ى. جإلؾٍجتٍ جدلٓطىي (3)

 ذوى جٌطوَُُ فُٗ َطُ جإلؾٍجتٍ جالشٍجؽ أْ قُع. جٌطوَُُ ٔلحَ (4)

 ِوىي َُوجو ِح هٕى ؽجالشطٍج وَطُ لرٍهح، وٌُّ جالْطؿحذس قىوظ

 .جٌُِٓ ِٓ وقىز نالي جالْطؿحذحش ضىٍجٌ

 جٌٍغحش ضىٌَّ يف جضروص جٌيت جدلىجنً يف جٌٍٓىوُس جٌٕلٍَس أغٍش ولى

 59:ٍٍَ وّح جخلظىص وؾٗ هًٍ جٌػحُٔس جٌٍغحش ضىٌَّ ويف هّىِح، جألَ

 ِػًن، جْطمرحي هٓ هرحٌز جٌٍغس ضوٍُُ هٍُّس أْ ٍَي جٌٍٓىوٍ جدلىنً (1)

 قىت ضىٍجٌ٘ح ئُف َإوٌ ِوُٕس جْطؿحذس ضغَُُ وأْ ؿحذس،جْط وئطىجٌ

                                                             
ّٕحيؼ جدلفهىَ – جٌطوٍُ ٍِٕٓ، جحلٍُُ هرى زلّىو 56  .01-90. ص ،(3114 جدلظٍَس، أصلٍى ِىطرس: لحٍ٘ز) جٌطـرُمحش ٌج
 .211. ص... جٌوٍذُس جٌٍغس جٌطىٌَّ ؿٍق ِىوىٌ، أمحى ه59ٍٍ
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 ضىىْ قىت أو وأٔظحٌٖ، ْىٍٕ ضورًن قى هًٍ جٌٍغىَس جٌوحوز ضطىىْ

 .نٍىوْ جذٓ ضورًن هًٍ جدلٍىس

 جٌٍغس َطوٍُ جإلٔٓحْ وَرىأ وطحذس، وٌُٓص والٍِ، طىيت ٔلحَ جٌٍغس (2)

 ىخ،جدلىط ٌشىٍهح جٌطوٍع لرً أطىجهتح ٔـك مث ئٌُهح، ذحالْطّحم

 .فحٌىطحذس جٌمٍجءز مث فحٌىالَ ذحالْطّحم جٌٍغس َطوٍُ جٌفٍو ووًٌه

 مبػً جٌوحوجش وجوطٓحخ وجحلفق وجٌطًوٍ ذححملحوس َرىأ جٌٍغس ضوٍُ (3)

 .وجٌطوَُُ جٌطىٌَد ؿٍَك هٓ جالؾطّحهُس جٌوحوجش جوطٓحخ

 أوال، ذحٌىُفُس جٌوٍُ وٌُّ أوال جٌىُفُس جٌٕفّ ضوٍُُ ٘ى جٌٍغس ضوٍُ (4)

 ،"جٌٍغس هٓ" وٌُّ" جٌٍغس ضوٍُُ" ٘ى أو. نٍىوْ ذٓج ضورًن قٓد
 هًٍ جدلطوٍُ ضىٌَد جيد وًٌٌه جحلىَع، جٌٍٓىوٍ ضورًن قٓد

 .جٌمىجهى ضوٍُُ هًٍ وٌُّ جٌٍغىَس جدلّحٌْس

 يف جٌىٍّس، أوجنٍ ِوٍفس ٘ى جًٌٌ جٌٕكى ضوٍُُ هٓ ِٓطغٓ جٌٍغس ضوٍُُ (5)
 أو ٌوٍُحج جدلٓطىَحش ئُف َإؾً ديىٓ أٍِ و٘ى. نٍىوْ جذٓ هرحٌز

 ذححملحوس جٌػحُٔس جٌٍغس َطوٍُ أْ ديىٓ فحٌفٍو. جٌٍغس وٌجْس يف جدلطهظظس

 .جألَ ٌغطٗ جٌـفً َطوٍُ وّح

 حتىٍ جٌيت وجٌورحٌجش جٌٕظىص نالي ِٓ جٌٍغس غمحفس َطوٍُ جٌفٍو (6)

 ِح ووً وأوهبح وفٕىهنح قُحهتح وأْحٌُد وضمحٌُى٘ح جٌشوىخ هحوجش

 .غًن٘ح هٓ ديُُ٘ح
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 جإلنٍي، جٌٍغحش نالي ِٓ وٌُّ يجهتح، جٌٍغس الين ِٓ ضوٍُ جٌٍغس (2)

 جٌفىٌٍ ِٕهؿهح نالي ِٓ َطوٍّهح جٌيت ذالجغس َفىٍ أْ الذى فحدلوٍُ

 .جٌىالِف ؤلحِهح

 جٌٕظىص ضىٌِ قُع جٌـرُوُس، جٌٍغىَس جٌرُثس جطـٕحم ِٓ الذى (2)

 أو جٌٕظىص، مبىٌىالش ضٍضرؾ ؿرُوُس ِىجلف يف وجٌشىج٘ى وجألِػٍس

 ذحٌفوً جدلىؾىوز جألشُحء ضوٍُ ؿٍَك هٓ أو ألووجٌ،ج دتػًُ ؿٍَك هٓ

 جٌٍغحش ٌطوٍُُ جدلرحشٍز ؿٍَمس يف وّح جدلطوٍُ، فُهح َىؾى جٌيت جٌرُثس يف

 .هبح جٌٕحؿمٌن ٌغًن

 هٓ أٌ, جألوُف ٌغطٗ جٌـفً َطوٍُ وّح جٌػحُٔس جٌٍغحش َطوٍُ جٌفٍو ئْ (٧)

 ٌٍغس جٌفوٍٍ فحالْطهىجَ, جدلُّٓحش و جألمسحء ذٌن جدلرحشٍ جٌٍذؾ ؿٍَك

 .جٌطوٍُ أْحِ جحلُحز يف

 جحملىّس جٌطورًنجش نالي ِٓ جدلرحشٍ غًن ذأٍْىخ جٌٕكى ضوٍُُ َطُ (11)

 .وشلحٌهتح ئٌُهح جالْطّحم ضىٍجٌ َطُ جٌيت ججلٍُّس وجٌٕظىص

 وجوطٓحخ, جٌظكُف وجٌٕـك, جحملىّس هًٍ جدلطوٍُ لىٌز ضُّٕس (11)

 هًٍ وجٌمىٌز ُسجٌومٍ جدلهحٌجش ذطُّٕس جال٘طّحَ َفىق, جٌىالَ ِهحٌز

 .وجالْطٕطحؼ وجالْطمٍجء جٌمُحِ

 50:ٍٍَ وّح جٌٍٓىوٍ جدلىنً هًٍ ذٕحء جٌوٍذُس جٌٍغس جٌطىٌَّ ؿٍَمس وأِح

 جٌٍُُٓ جٌىالَ ِهحٌجش مث ججلُى جالْطّحم ِهحٌجش هًٍ جدلطوٍُ ضىٌَد (1)

 .لٍأٖ ِح وطحذس مث ذٗ وحتىظ هٍُٗ جْطّن ِح لٍجءز هًٍ ضىٌَرٗ مث

                                                             
 .212. ص...جٌوٍذُس جٌٍغس جٌطىٌَّ ؿٍق, ِىوىٌ أمحى ه50ًٍ
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 .جٌوحوز ًٖ٘ وضوَُُ وجٌىالَ ججلُى جالْطّحم حوجشه هًٍ جدلطوٍُ ضىٌَد (2)

 وضىحَ ئٌُهح جْطّن جٌيت جٌٍغىَس أمنحؽ نالي ِٓ وجٌظٍف جٌٕكى َوٍُ (3)

. هبح جٌىجٌوز جٌٕظىص هٓ جٌٕكىَس جٌمىجهى هُي ؿٍَك هٓ وٌُّ, هبح

 ٌروغ ئغفحي قىظ ٌى قىت. جٌٕظىص يف جٌىجٌوز جٌمىجهى ئال ضوٍُ وال

 ال جحلُحز ٌغس يف ضٍو ال جٌىت جٌمىجهى أْ طرحٌجه هًٍ, جٌٕكىَس جٌمىجهى
 .جدلطهظظٌن ٌغًن ٌىٌجْطهح ػٍوٌز

5.     

, جٌىالٌس وهٍُ جٌطٍذُس هٍُ يف جٌٍٓىوٍ جدلىنً ًٖ٘ هًٍ ذىلس ٔلٍٔح أْ وذوى

 ضىٌىش جٌُِحْ ٍِوٌ وذوى. ٔوٍػهح أْ ٌٕح ديىٓ جٌيت وجٌوُىخ جدلُجَح فُهح هٍفٕح

 ً٘ج ويف. ِطٕىهس ٔلٍَحش هًٍ وِرُٕح جٌٕلٍَس ًٖ٘ ٌطظٍُف نٍيجال جٌٕلٍَحش

 وِٓ وجٌٍٓرُس جإلجيحذُس قُع ِٓ جٌٍٓىوٍ جدلىنً ٔمى جٌرحقع ُْوٍع جٌرٕى

 .جإلْالَ ُُِجْ قُع

   ( أ

 :ٍٍَ وّح جٌٍٓىوُس ٌٍٕلٍَس جإلجيحذُس ججلىجٔد ضطّػً

 ٌوىو ومشىذلح, طىجفكجٌ ْىء أْرحخ ئُف جٌٕلٍز ورًنز حتىي ٔمـس أهنح ( أ)

 يف زلظىٌج جال٘طّحَ وحْ أْ ذوى َوحجلهح جٌيت ججلىجٔد ِٓ ورًن
 .جٌؼُمس جحلىوو ذوغ

 جٌوٍٍّ جٌركع جْطهىجَ ئِىحْ ِن ِطٌن ٔلٌٍ أْحِ ئُف جْطٕحو٘ح ( ب)

 .وِىجؾهطٗ جدلؼـٍخ جٌٍٓىن أْرحخ ِوٍفس يف وجٌطؿٍَد
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 فُٗ َمىَ ٍفجدلٕك جٌٍٓىن ٌطوىًَ هالؾٍ ذٍٔحِؽ ئضرحم َطُ ِح غحٌرح ( ت)

 جالضفحق َطُ ِٕلّس نـس وفك ججلُىز جٌٍٓىوُحش ذاؾٍجء جٌوًُّ

 .جدلٍشى وذٌن ذُٕٗ هٍُهح

 جال٘طّحَ هًٍ جٌٍٓىوُس جٌٕلٍَحش ِٓ جدلٕرػك جٌٍٓىوٍ جٌوالؼ ٍَوُ ( ث)

 ذظىٌز جال٘طّحَ ووْ جحلحػٍ وذٍٓىوٗ ٌٍوًُّ جحلحٌُس ذحدلشىٍس

 .جدلحػُس ذحإلقىجظ ورًنز

 ئُف جضظً لى جٌٍٓىوٍ جدلىنً ذحْطهىجَ ٓٓجٌطك أو جٌشفحء ٔٓرس ( ج)

 .غًن٘ح جٌٕلٍَحش يف%  66 ئُف%  61 ِمحذً يف%  01 ٔٓرس

 .وجدلٍّػحش وجألَوجؼ جٌىجٌىَٓ ِٓ وً فُهح َشحٌن أْ ديىٓ ( ح)

   ( ب

 :ٍٍَ وّح جٌٍٓىوُس ٌٍٕلٍَس جٌٍٓرُس ججلىجٔد وضطّػً

 ٍَٓىوٗ َهطُ وال ٌٍوًُّ جٌلحٍ٘ جٌٍٓىن ِن جٌطوحًِ هًٍ ضٍوُُ٘ح ( أ)

 ِٓحهىز هٓ َوؿُ وذحٌطحِف, جٌىفُٕس وجالٔفوحالش وحدلشحهٍ جخلفٍ

 ٔفٓٗ هٓ ِطىحًِ جْرطظحٌ هًٍ جٌوًُّ

 جٌوًُّ ِٓ أوػٍ جدلٍشى ذُى جٌوالؾٍ جٌىوٌ جيوً جٌٍٓىوٍ جالجتحٖ ( ب)

 شهظُس يف جدلهّس جدلوحَف وحتىَى جألْثٍس ذاٌمحء جألوي َمىَ قُع

 وجألْرحخ جدلشىٍس وؾىو هٓ ثىٌسجدلٓ جألْرحخ وحتىَى جٌوًُّ

 ٍْرُس أوػٍ جٌوًُّ ووٌ جيوً شلح يٌه وغًن جْطٍّجٌ٘ح هٓ جدلٓثىٌس

 ٌٍّشىٍس جٌٍٓىوُس جألهٍجع هًٍ جٌوالؼ يف جٌٍٓىوٍ جالجتحٖ ٍَوُ ( ت)

 ووْ َىؾههح جٌيت  جدلشىٍس ذلًٖ وٕطُؿس جٌوًُّ َىؾههح جٌيت
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 ئُف َإوٌ لى شلح ٍسجدلشى ذلًٖ وجٌطحٌخيُس جحلمُمُس ذحألْرحخ جال٘طّحَ

 .ؾىَى ٍْىوُس أهٍجع كهىٌ

 جٌوًّ أغٕحء يف جٌواللس ٔىىَٓ جٌوالؼ يف جٌٍٓىوٍ جالجتحٖ َطؿحً٘ ( ث)

 .جٌالَ جال٘طّحَ ضوـٍ ال وٌىٓ جٌواللس ًٖ٘ وؾىو ِٓ ذحٌٍغُ

 .هحذٍج ولطُح جٌشفحء َىىْ أقُحٔح ( ج)

        ( ج

 وجٌيت جحملحَىز ٌفىٍز ضرُٕهح جٌٕلٍَس ًٖ٘ يف جٌٕلٍ ٍَفص ِح أذٍَ ٌمى

 شٍ وال فُٗ نًن ال أٌ ؿرُوطٗ يف وجٌشٍ جخلًن ِٓ نٍى جإلٔٓحْ أْ هبح َمظى

 جإلْالُِس جٌٍؤَس ِن ضطفك ال فىٍز وًٖ٘, ِىٌوظ وال فـٌٍ شٍء وال

 حيًّ وأٔٗ جخلًن هًٍ ِفـىٌ جإلٔٓحْ أْ هًٍ ضإوى جٌيت جإلٔٓحُٔس ٌٍـرُوس

 جهلل طًٍ جٌٍْىي وَمىي وضوحُف ْركحٔٗ جهلل ُٔس ىجقىذ جإللٍجٌ فـٍضٗ يف

, َٕظٍجٔٗ أو َهىوجٔٗ فأذىجٖ, جٌفـٍز هًٍ َىٌى ئال ِىٌىو ِٓ ِح: وٍُْ هٍُٗ

 .ديؿٓحٔٗ أو

 ووّح جٌطوٍُ ٔلٍَحش هًٍ جهطّحو٘ح جٌٕلٍَس ًٖ٘ هًٍ َإنً وّح

 هًٍ ولىجهى٘ح ِفحُّ٘هح ذٕص جٌطوٍُ ٔلٍَحش ِٓ وػًن فاْ ِوٍوف ٘ى

 هًٍ جدلرحشٍ جٌطوُُّ أْ شه وال جدلهطرب قُىجٔحش هًٍ جتحٌخ ِٓ أْحِ

 ِح أذٍَ أْ وّح. نظىطُطٗ ٌٗ سلٍىق جإلٔٓحْ ألْ ولفٗ ئُف حيطحؼ جإلٔٓحْ

 هًٍ جخلحٌؾُس وجٌوىجًِ جٌرُثس ضأغًن يف ِرحٌغطهح أَؼح جٌٕلٍَس ًٖ٘ هًٍ َإنً

 . جٌٍٓىن
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   .أ 

 جألوي جٌٓإجي جتىخ أْ جٌرحقػس أٌجوش .ضـىٍََح ُنػح جٌركع ً٘ج يف حقػسجٌر فطٓطهىَ

 جٌرحقػس فطٓطهىَ جٌػحٌع وٌٍٓإجي .جٌىُفُس ذحٌـٍَمس جٌٓحذمس جٌركع أْثٍس ِٓ وجٌػحين

 .جٌىُّس جٌـٍَمس

   .ب 

 َنىوهتح جحملىووز جدلمظىوز جألشُحء ِٓ ضطىىْ جٌيت جٌوحِس جٌىالَس ٘ى جٌركع رلطّن

 جدلوهى يف جٌـالخ ِٓ رلطّوح جٌرحقػس جتوً جٌركع ً٘ج ويف 61.جالنطظحٌ نًوضأ

 يف جٌـالخ ذوغ ٍ٘ جٌركع ً٘ج يف فحٌوُٕس. ْىٌجذحَح ُْىوٍِْح جإلْالُِس جٌٕحؾُس
 .ْىٌجذحَح ُْىوٍِْح جإلْالُِس جٌٕحؾُس مبوهى جٌػحين جٌفظً

   .ج 

 :  جِضُس جدلٍجقً ِٓ ضطىىْ جٌركع ً٘ج يف جخلـىجش

 جدلُىجُٔس جٌىٌجْس ٍِقٍس (1

 هًٍ جدلرحشٍز ذحدلالقلس ٌطمىَ جٌفظً ئُف جٌرحقػس ضً٘د أْ ٘ى نـىز أوي

 ِالقلس يف جٌرحقػس ضٍوُ و .وجٌطوٍُ جٌطوٍُُ هٍُّس يف جدلشىالش أو جٌلحٍ٘جش

 جدلٍقٍس ًٖ٘ ويف .ئٌُٗ جقطحؼ ِح ضوٌُن ِن جٌفظً يف جٌظٍف ٌوٍُ جٌطىٌَّ ؿٍَمس

 جتىَ ضىٓ َف وئْ هٕهح، جألْثٍس وشىً جدلىٌِ ِٓ جٌطالًُِ تؽٔطح جٌرحقػس جتّن

                                                             
 : ِٓ َطٍؾُ 61

Sugiyono, Statistik Penelitian,(Bandung: CV. Alfabeta, 3116) h. 72 
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 جإلنطرحٌ ضىىْ وٍ جٌطالًُِ ٌطؿىهبح جدلىٌِ ئُف جألْثٍس ضوـٍ أْ هًٍ جٌرحقػس

 .جٌمرٍٍ

 جٌطوٍُُّس جدلىجو ضظُُّ يف جٌطوٍُ هٍُّس ئٌُٗ جقطحؼ ِح ضوٌُن ذوى جٌطهـُؾ، ٍِقٍس (2

 .ِوُٕس نـس ضىطد أْ جٌرحقػس فرىأش

 جدلـىٌز جدلىجو ضظُُّ هٓ جٌرحقػس ضمُُ أْ ذوى جخلربجء، وحتىُُ ٌطظىَكج ٍِقٍس (3

 هًٍ ٌٍكظىي ويٌه جٌظٍف ضوٍُُ رلحي يف جدلطهظظىْ ُ٘ جخلربجء ئُف هبح وضأيت

 .جٌطظكُكحش

 جخلربجء ِٓ جٌطظكُكحش هًٍ قظٍص أْ ذوى وجٌطوىًَ، جٌطظكُف ٍِقٍس (4

 يف وجٌٕمظحْ نـحءجأل ِٓ وؾىضٗ ِح وضوىًَ ضظكُف ئُف جٌرحقػس فأٍْهص

 .جٌطوٍُُّس جدلىجو ضظُُّ

 جٌفظً يف جٌـٍرس ئُف جٌوُٕس ضٕمُٓ جدلٍقٍس ًٖ٘ يف جألوُف، جٌطؿٍَرس ٍِقٍس (5

 جدلظّّس جٌطوٍُُّس جدلىجو ذحْطهىجَ جٌطوٍُُ هٍُّس جٌرحقػس جتٌٍ. وجٌؼرـٍ جٌطؿٍَيب

 يف ٕمظحْجٌ هٓ جٌرحقػس ضالقق جدلٍقٍس ًٖ٘ يف .جٌطؿٍَيب جٌفظً يف جٌـٍرس ئُف
 .جٌطوٍُُّس جدلىجو ضظُُّ

 أْ فوٍُهح جٌٕمظحْ هٓ جٌرحقػس ضالقق أْ ذوى .جدلـىٌز جدلىجو ضظكُف ٍِقٍس (6

 .ضظككهح

 جٌفظً يف جإلنطرحٌ فُهح جتٌٍ .جٌوُٕس مجُن ئُف حتطحؼ ٕ٘حن جٌػحُٔس، جٌطؿٍَرس ٍِقٍس (2

 .جدلـىٌز جدلىجو فوحٌُس دلوٍفس وجٌؼرـٍ جٌطؿٍَيب

 . جإلؾٍجءجش ذوى جٌطالًُِ شوىٌ دلوٍفس طرحٔحش،جالْ جْطٕشحٌ ٍِقٍس (2

 .وجٔطشحٌ٘ح وئطىجٌ٘ح ضٍوجيهح هًٍ جٌرحقػس دتىٓ جٌطـىٍََس، جدلىجو ئطىجٌ (٧
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 جدلـىٌز جدلىجو فوحٌُس

 

 

 

 

جدلُىجُٔس جٌىٌجْس  

جٌطوٍُُّس جدلىجو ضظُُّ جٌطهـُؾ  

 جٌطظكُف

 جدلوهى هٓ حملس -

 جٌلىجٍ٘ -

 يف وجدلشىالش
 جٌطىٌَّ هٍُّس

وغحتك ِمحذٍس، ِالقلس،  

 هًٍ قظىي

ال أَ جٌطظكُكحش  

وجٌطكىُُ جٌطظىَك  

وجٌٕمظحْ جألنـحء ضظكُف وجٌطوىًَ جٌطظكُف   

جٌطؿٍَرس جإلنطرحٌ، جألوُف طؿٍَرسجٌ   جٌٕمظحْ ِوٍفس - 

 وفحءز ِوٍفس -

 جٌطالًُِ

 جدلىجو فوحٌُس ِوٍفس

جٌطؿٍَرس جإلنطرحٌ، جدلـىٌز  

 

جٌػحُٔس جٌطؿٍَرس  

 

 جإلطىجٌ

جٌطالًُِ شوىٌ ِوٍفس  
 جإلْطرُحٔحش
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    .د 

 : ِٕهح جٌركع ً٘ج يف جدلٓطهىِس جٌرُحٔحش مجن أٍْىخ أِح

 جدلالقلس (1

 ِح نالي ِٓ وجدلوٍىِحش جخلربجش ئوطٓحخ يف جٌىٍُْس ٍ٘ جدلالقلس ؿٍَمس

 وجألٌلحَ وجإلْطفطحء جإلنطرحٌ ذحْطوّحي َىىْ جْ جدلالقلس يف. ذٗ َّٓن أو َشح٘ى

 ضىٌَّ هٓ جٌرُحٔحش ًٌُٕ جٌٍلحذس ضوًّ جٌرحقػس جدلالقلس ؿٍَمس ِٓ 62.وجٌظىٌز

 ُْىوٍِْح جإلْالُِس جٌٕحؾُس ِوهى يف جٌطظٍَفُس جألِػٍس طحخذى جٌظٍف هٍُ

 جٌطوٍُُّس ذحدلىجو جدلطوٍمس وجدلوٍىِحش جٌرُحٔحش جلّن جٌرحقػس جْطهىِطهحو. ْىٌجذحَح

 وجنً ئِح جٌطىٌَّ هٍُّس يف جٌرحقػس وجشطٍوص. ووْحتٍهح جدلٓطهىِس وجٌـٍق

 :ٍٍَ وّح ونـىجهتح. نحٌؾٗ أَ جٌفظً

 القلسجدل أ٘ىجف ضٍوُُ  ( أ

 جدلالقلس يف أْثٍس ضوٌُن  ( ب

 وِلهٍ جٌطالًُِ وشهظُس جٌطوٍُُ ٔحقُس) ْطالؾق جٌيت جٌٕىجقٍ ضٕلُُ  ( ت

 ( أوغًن٘ح جٌطوٍُُ يف جدلىٌِ

 جٌطوٍُُ هٍُّس يف ِرحشٍز جدلالقلس ضأوَس ( ث

 جدلالقلس ٔطحتؽ حتًٍُ ( ج

 جدلمحذٍس (2

 َطمحذً ُنُع ذحٌٍٓحْ وجإلؾحذُس جالْثٍس هٍُّس ٍ٘ جدلمحذٍس ؿٍَمس

 جدلمحذٍس جنٍي  وذورحٌز. ذأئٗ وَّٓن ؾُّٓح وضىجؾهح ضمحذال أوػٍ أو ٌشهظحْج

                                                             
 244. ص. جدلٍؾن ٔفّ 62
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 جٌرُحٔحش ًٌُٕ جدلمحذٍس ؿٍَمس جٌرحقػس جْطوٍّص63.ذحدلرحشٍز جدلشح٘ىز جٌـٍَمس ً٘

 ِىٌِ ِن جدلمحذٍس جٌرحقػس جتٌٍ. وجٌطالًُِ جٌظٍف وجدلىٌِ جدلوهى جٌٍتُٓس هٓ

 ِٓ جٌظٍف، ضوٍُُ ذىجَس ِٓ وَُٕس ِىٌْس ئذطىجتٍ 3 جٌفظً يف وجٌطالًُِ جٌظٍف

 أغٕحء يف جدلىٌِ َٓطهىِهح جٌيت جٌطوٍُُ وؿٍلس جٌطوٍُّس وجدلىجو ٌغرطهُ ٔحقُس

 جٌرحقػس جْطوىهتح َوين جدلربرلس أو جدلمٕٕس جدلمحذٍس جٌرحقػس وجْطهىِص. جٌطوٍُُ

 .جدلمحذٍس ضمىَ أْ لرً جدلىطىذس ذحألْثٍس

 جٌىغحتك (3

 هٓ جٌشٍـ ِٓ ذٕحء جحلحوغس هٓ جٌىطحذُس مٍٍَجٌط ٍ٘ جٌىغحتك ؿٍَمس

 وًِوٍجش وطكف طىٌ ِػً ِىجو هًٍ ٌطىي وغُمس وٍّس جْطهىِص 64.جحلحوغس

 وجٌيت ًَوً ؾىٍَز أنٍي أشُحء أو جٌـرُوس، جحلحٌس وْؿً وِفىٍجش وٌْحتً

 ِوٍىِحهتح ِظىٌ وجٌيت جحلحٌس وٌجْس إلؾٍجء ئػحفُس وّوٍىِحش جْطهىِهح ديىٓ

 وّظىٌ جٌىغحتك ئُف وأْ جٌٕىهٍ جٌرحقػىْ ٍَطفص جدلمحذٍس أو قلسجدلال جٌٍتٍُٓ

 65.ٌٍّوٍىِحش أوُف

 ذاؾحذس جٌطالًُِ ِٓ جحلمحتك حلظىي جٌـٍَمس ًٖ٘ جٌرحقػس جْطهىِص

 َىٌْىج أْ ذوى شوىٌُ٘ ضلى جالنطظحٌجش الجيحو جٌرحقػس أهىهتح جٌيت جألْثٍس

 جٌـرُوس جحلحٌس وْؿً .ُسجٌٍٓىو جٌٕلٍَس جْحِ هًٍ جٌطوٍٍُّ ذحٌىطحخ جٌظٍف

 .جٌطىٌَّ وهٍُّس جدلوهى هٓ ضطوٍك فُّح جٌيت

                                                             
 :  ِٓ َطٍؾُ 63

Anton Dajan, pengantar Metode Statistik I, (Jakarta:LP4S, 2004), hal 30      
 : ِٓ َطٍؾُ  64

Winarno, Dasar dan Teknik Research,(Bandung: Tarnito, 2066), hal 226 
  251 ص( 3125هّحْ جٌوٍٍّ، جإلهظحٌ وجٌ) جٌٕفّ وهٍُ  جٌطٍذُس يف جٌٕىهٍ جٌركع. غرحٌٌ أمحى ضأغًن 65
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  جالْطرُحٔحش (4

 لحِص أْ ذوى جٌـالخ ٔطُؿس وٍ٘ جٌىُّس جٌرُحٔحش مجن دلوٍفس جٌرحقػس جْطهىِص

 ئؾحذطهُ وضىىْ. جألْثٍس ِٓ هىو شىً هًٍ جخلربجء وجٌجء جدلـىٌز جدلحوز جٌرحقػس

 جٌٕلٍَس أْحِ هًٍ جٌظٍف ِحوز يف جٌطوٍٍُّ جٌىطحخ هٓ ضظىَمهُ هًٍ وٌُال

 . جٌٍٓىوُس

 جٌطؿٍَرس  (5

 إلكهحٌ جألشهحص أو جٌشهض جُف جدلمىِس جألْثٍس ِٓ مجٍس ٍ٘ جإلنطرحٌ ؿٍَمس

 ضٓطوًّ جٌـٍَمس وًٖ٘ 55.جدلحوز هٓ جٌـالخ ؿحلس دلوٍفس ِموىو جإلنطرحٌ. جٌىٌؾس

 .جدلـىٌز جدلىجو فوحٌُس هٓ جٌرُحٔحش ًٌُٕ

 جإلنطرحٌجش (6

 إلكهحٌ جألشهحص أو جٌشهض جُف جدلمىِس جألْثٍس ِٓ مجٍس ٍ٘ جإلنطرحٌ ؿٍَمس

 غالظ جالنطرحٌ ً٘ج َىَم. جدلحوز هٓ جٌـالخ ؿحلس دلوٍفس ِموىو جإلنطرحٌ. جٌىٌؾس

 وجٌػحٌع جٌطظكُف لرً جٌروىٌ جإلنطرحٌ وجٌػحين جٌمرٍٍ جالنطرحٌ َوين .ٍِجش

 جٌٕلٍَس جْحِ هًٍ جٌطوٍٍُّ جٌىطحخ ُسفوحٌ دلوٍفس جٌطظكُف ذوى جٌروىٌ جإلنطرحٌ

 .جٌٍٓىوُس

  

                                                             
  ِٓ َطٍؾُ  66

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,3110), hal 220 
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    .ه 

 :ِٕهح جٌرُحٔحش، ٌطكًٍُ ؿٍلح جٌرحقػس ضٓطهىَ

 وجدلمحذٍس جدلالقؼس هٓ جٌرُحٔحش حتًٍُ  (1

  67: وٍ٘ و٘ىذٍِٓ ٍُُِّ ِٓ جدلُىُٔس جٌرُحٔحش حتًٍُ ؿٍَمس جٌرحقػس ضٓطوًّ

 جٌرُطٕحش وػٍز ِٓ جذلحِس جٌرُحٔحش ػسجٌرحق ختطحٌ جٌرُحٔحش، ضظُٕف ٍِقٍس يف ( أ

 .فثطهح قٓد ٔحٌطهح

 ججلىوي شىً هًٍ جٌرحقػس فطوٍػهح جٌرُحٔحش ختطحٌ أْ ذوى جألمنحؽ، ٍِقٍس ( ب

 .وغًنمهح فهٍِ أو

 ِٓ جدلأنىيز فمؾ جدلهطحؾحش جٌرُحٔحش جٌرحقػس ضأنً جالْطٕطحؼ، ٍِقٍس ( ت

 جٌٓحذمس ٍِقٍس يف فهٍِ أو ججلىوي

 نطرحٌجإل هٓ جٌرُحٔحش حتًٍُ (2

 :  ٍٍَ فىّح t جنطرحٌ ٌُِ أِح. جٌػحٌػس جدلٓثٍس إلؾحذس t جنطرحٌ جٌرحقػس ضٓطهىَ

 
    

 1   2
   1  2

 

     

   : 

  جدلمحٌٔس   :      

 جألوي جدلطغًن  (Mean) ٔمظُس:    1  

 جٌػحين جدلطغًن ٔمظُس:    2  

 SE :   َػالٌس ٍزِوح (Standard Error)   ِٓ ٔمظُس 

                                                             
 : ِٓ َطٍؾُ 65

Anas Sujiono, Pengantar Statistic Pendidikan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 3122), h. 357 
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 N :   52جٌوُُٕس هىو 

 جإلْطرحٔحش هٓ جٌرُحٔحش حتًٍُ( 4

 : ٍٍَ وّح جدلأوَس ٌِىَ فّٓ جإلْطرحٔحش هٓ جٌرُحٔحش ٌطكًٍُ ٌِىَ أِح     

2111  
ضىٍٍَ جألؾىذس( )
هىو جدلٓطؿرٌن( )

   

 : هو نتيجتها عن فالتفسير  

 

 جدا جيد %67 - %211
 جيد %67  - %66

 مقبول %51 - %66

 ناقص %21  - %40
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2.  

ِوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ جإلْالٍِ ِٓ جدلوح٘ى جالْالُِس يف ئٔىؤُُٓح، َمن 
ح يف ِىَٕس ْىٌجذحَح ذىالَس ؾحوٌ جٌشٍلُس ِٓ ئٔىؤُُٓح. ويف يف لٍَس ُْىجٍِْ

جدلوهى ألٓحَ ِطٕىهس ٌٍوًّ جٌطوٍٍُّ، ٕ٘حن نحص ذطوٍُُ جٌمٍجْ ولُٓ نحص 
 ٌطوٍُُ جألقىحَ جٌشٍهُس ولُٓ نحص ٌطوٍُُ جٌٍغحش.

أّْ جدلوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ جإلْالٍِ جٌشُم أمحى ِهحؾٍ ذٓ ِٕظىٌ يف 
وجِْ حتص ٌهحَس جٌشُم جحلحؼ ِحِ َىْف  ُالوَس.ِ 0950شهٍ ِحٌِ ْٕس 

 58.ِهحؾٍ ذٓ  جٌشُم جحلحؼ ِحِ ِهحؾٍ
1.  

  

يف هٍُّس جٌطوٍُُ وجٌطوٍُ طحٌ جدلىٌِ شهظح ديٍه وٌَج ِهّح يف 
ًُ يف جٌطوٍُُ هًٍ ِح فوٍٗ ِٓحهىز صلحـ ضالًِٖ قُع َطىلف صلحـ جٌطالِ

يف جدلوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ أِح هىو جدلىٌٌْن جدلىٌِ أغٕحء جٌطىٌَّ. و
ِىٌْح. فٍّوٍفس هًٍ جٌىكحتف جٌيت لحِىج هبح  جإلْالٍِ ْىٌجذحَحهشٍوْ
 59فٍطٕلٍ ئُف ججلىوجي جأليت :

                                                             
 ِمحذٍس ِن أْطحي ِحِ أمحى زلّى 58
 وغحتك يف ِوهى جٌٕحؾُس ْىٌجذحَح  59
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1.0 

 

8102-8109 

   

 وهىٌتُٓس جدل ٌشُىز جٌوٍىُِس 0

 ٌتُّ جدلىٌْس جٌىَُٕس أمحى زلّى 8

 سجدلىٌْس جٌىَُٕسٔحتر هٍفس  2

 جْطوىجو 0 وجِف جٌفظً هفٍجء ،

 ئذطىجء 0وجِف جٌفظً  ضُطٌن ٍَْس 5

 ئذطىجء 8 وجِف جٌفظً قٓٓ نٍُض 6

 ئذطىجء 2جِف جٌفظً و ؾىٍ٘ز جٌطمُس 7

 غحٔىٌ 0وجِف جٌفظً  ِشٍوقح 8

 غحٔىٌ 8وجِف جٌفظً  طفىجْ 9

 غحٔىٌ 2وجِف جٌفظً  مشّ جٌٍؾحي 01

 هحٌُس 0وجِف جٌفظً  ٍ ِٕطفوسأِ 00

 ِىٌْس فُفُص 08
 ِىٌْس هبٍَس 02

 ِىٌِ هرى جحلٍ ،0

 ِىٌِ أويف 05
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 ِىٌِ ِحِ غحذص جٌفإجو 06

 ِىٌِ ؾربجتًُ 07

 ِىٌْس سٌمح 08

 ِىٌْس ًُٔ جدلىن 09

 ِىٌِ غىْيت 81

  

يف هحَ  ضالًُِيف جدلوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ جإلْالٍِ ْىٌجذحَحهىو 
ؿالذح، فطفظًُ ًٖ٘ ججلٍّس وضمُُٓ  221ٍ٘ 8109-8108جٌىجٌٍْ 

 فىّح ٍٍَ : جٌغٍفس

1.8  

 

 08 فطف جٌمٍىخ
 28 ً٘ جٌمٍجء
 08 ذٍ جٌىجٌىَٓ
 28 وجٌ جٌوٍىَ

 01 جدلىذٍز جخلىِس
001 
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كهٍ يف جٌٍىقس جٌٓحذك أْ ضمُُٓ هىو جٌطالًُِ قٓد جٌغٍفس ألْ يف 
جٌمٍجء و وجٌ  يٌه جدلوهى َىؾى مخٓس جٌغٍفس. وحٔص غٍفس ورًن َوين أً٘

جٌوٍىَ أهؼحء٘ح وػًن وأِح غٍفس طغًن َوين فطف جٌمٍىخ و ذٍ جٌىجٌىَٓ هىوٖ 
لًٍُ. وضالًُِيف جدلوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ جإلْالٍِ ْىٌجذحَح ضطىىْ ِٓ 

 ٌْس جدلطىْـس وجدلىٌْس جٌػحٔىَس.ِٓطىَحش جدلى
3.  

تً جٌطوٍُُّس جدلىؾىوز يف ً٘ج جدلوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ جإلْالٍِ أِح جٌىْح
ْىٌجذحَح ٍ٘ أٌذن غٍفس ٌغٍفس جٌطوٍُ وجٌىَىجْ وجدلظًٍ وجدلـرف. وٕ٘حن وْحتً 
أنٍي ِٓ جٌىْحتً جٌطمٍُىَس وحٌٓرىٌجش وجٌىوالخ وجٌـرحشٍ وغًن٘ح. وأِح ِٓ 

 :ً٘ج جدلوهى وّح يف ججلىوي جٌطحِفجإلِىحُٔحش يف 

  ، غٍفس جٌطالًُِ 0
 0 غٍفس جدلىذٍز 8
 9 جحلّحَ 2
 0 جٌمحهس ،
 0 جٌشٍوس 5
 0 جدلظًٍ 6



  57 
 

 0 جدلـرف 7
 0 جدلىطرس 9

 

4.  
ً وطرح ِطٕىهس، وضٕمُٓ جُف غالظ ألٓحَ: ويف جدلوهى َىٌْىْ جٌطالُِ

جٌىطد جدلرٓىؿس وجٌىطد جدلطىْؾ وجٌىطد جٌوٍُح. وأٔىجم ًٖ٘ جٌىطد جُف 
رلّىهحش، وٍ٘ : رلّىهس جٌٕكى وجٌظٍف ورلّىهس جٌفمٗ ورلّىهس جحلىَع 
ورلّىهس جٌطفًٓن ورلّىهس جٌطىقُى ورلّىهس جألنالق وغًن٘ح ِٓ جٌىطد 

طهىِس يف جٌطوٍُُ ضطّٓه ذأٔىجههح جٌطحٌُس :جٌىَُٕس. وأِح جٌـٍق جدلٓ
ذحٔىوهحْ أو وؿحٔحْ، جتٌٍ ًٖ٘ جٌـٍَمس ِػً جٌطوٍُُ يف جٌفظً قُع َمٍأ  ( أ

جدلىٌِ ِحوز ِٓ جٌىطحخ وَٓطّن ئٌُٗ جٌطالًُِ وَىطرىْ ِح َفهّىٔٗ. جيٍّ 
 جٌطالًُِ قىي جدلىٌِ ذّٓحم ِح َمٍأ جدلىٌِ وِح َشٍقٗ.

جدلىٌِ وٍِجهحضٗ ججملٍّ وجٌطالًُِ َٕحلشىْ  ْىٌجوحْ، ًٖ٘ جٌـٍَمس ذاٌشحو ( خ
فُّح ذُٕهُ. ئيج وحْ ذحٔىوهحْ َطٍوُ يف جدلىٌِ أٌ َمٍأ وَشٍـ جدلحوز فاْ 

 ًٖ٘ جٌـٍَمس هىٓٗ، َوين َركع جٌطالًُِ هٓ جدلحوز حتص ئشٍجف جدلىٌِ.
 جٌطكفُق، هحوز َٓطهىِٗ جدلىٌِ حلفق جٌمىجهى جٌٕكىَس وجٌظٍفُس وغًن٘ح. ( ش
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 جإلْطوىجو 0

 وطحذس )فُىىْ(
 شفحء ججلٕحْ

 جٌطٍجظ )هٍُ جٌٕكى وجٌظٍف( 
 جالال

 8 -0جدلرحوب جٌفمهُس 
 لٍجءز جٌمٍجْ

 حتفُق جٌمٍجْ )ؾُ هُ(

 ذطىجتٍجإل 8

 ججلٍوُِس، هٍَّـٍ وِمظىو
 ؾُجٌَس

 جألِػٍس جٌطظٍَفُس
 حتفس جألؿفحي

 وجٌطمٍَد ،-2جدلرحوب جٌفمهُس 
 لىجهى جإلهالي
 ضُؿحْ جٌىٌجٌٌ
 ؾىجٍ٘ جٌىالُِس

 01-0حتفُق جٌمٍجْ ؾُ 

 جٌػحٔىٌ 2
 جٌفُس جذٓ ِحٌه

 ِظـٍف جحلىَع
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 ؾىجٍ٘ جٌرهحٌٌ
 جٌٍُٓ

 هٍىَ جٌمٍجْ وجحلىَع
 فطف جدلوٌن

 جٌشحو جٌورحو
 81-00حتفُق جٌمٍجْ ؾُ 

 جٌوحٌُس ،

 جٌفُس جذٓ ِحٌه
 فطف جدلوٌن

 ضٕىٍَ جٌمٍىخ
 ضفًٓن ؾالٌٌن

 89-80حتفُق جٌمٍجْ ؾُ 

2.  
جالذطىجتٍ ِىٌْس وَُٕس يف ًٖ٘ جخلـىز يوٍش جٌرحقػس يف جٌفظً جٌػحين 

ضمىَ ذحدلالقلس جدلرحشٍز هًٍ جٌلحٍ٘جش أو جدلشىالش يف هٍُّس جٌطوٍُُ وجٌطوٍُ دلحوز 
 ودلح. جدلوحؾُ يف جٌىٍّس قُّٕحَـٍرىْجٌظٍف. فىؾىش جدلشىالش هٕى جٌطالًُِ 

 يجٌىج والقٍف ذلُّز فُهحقٍفح فُفطكىْ جدلوحؾُ يف ِػال "جونً" وٍّس َـٍرىْ
 وٌُال جحلحوظ ً٘ج فُىىْ ."ٍِضفوس" وٍّس ٌـٍد جدلُُ فُهحقٍف َفطكىْ ووّح
 .جٌوٍذُس جٌىٍّس ؾًٌ هٓ ولس َفهّىج َف أهنُ
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 جٌىطحذس دلهحٌز ججلًّ طٕحهس يف جٌطالًُِ ِٓ ػًنزو أنٍي ِشىالش ضىىْ
 "ٍِود"و "ٍَود"و "الهد" وٍّس ديُُوج أْ َٓطـُوىج َف فهُ نحطس

 جٌىٍّس ِوىن هٓ وؾىوج ِح فححلحطً .ججلًّ يف طوّحذلحجْ وؿٍَمس"جٌٍورس"أو
 ذظُغس جٌطغًُن ئُف حتطحؼ جٌىٍّس ضٍه أوحٔص جدلرحٌس ذىوْ فٓطىص جدلوؿُ يف جٌظورس
 وٌجْس ضٓهًُ يف ِهّح جٌظٍف َىىْ فًٍج .ال أَ جدلىحْ جُْ أو جٌفحهً أو جٌفوً
 . ذغًن٘ح ٌٍٕحؿمٌن جٌوٍذُس جٌٍغس

يف جٌفظً جٌػحين  جٌوٍذُس جٌٍغس وفحءز حهىزدلٓ جٌظٍف هٍُ ضىٌَّ وأِح
 جْطهىجَ ووْ فمؾ جٌطظٍَفُس جألِػٍس وطحخ ذحْطهىجَجالذطىجتٍ ِىٌْس وَُٕس 

 ضٍه يف جٌظٍف ٌىٌجْس ِٕهؿح جٌىطحخ ً٘ج وَىىْ .ذلح ِإَىز أنٍي وطد
 ووًٌه .جٌظٍف ِىٌِ َشحء ِح ئال ضىٌَٓٗ يف نحطس نـس الضىؾى .جدلوهى
 جٌٍغس ئُف َطٍمجهح مث جٌطالًُِ َ أِح جدلىٌِ أوجٔشى٘ح جدلحوز اٌمحءذ ئال ضىٌَٓٗ ؿٍَمس

 جٌٍمحء يف ٘ح حيفلى أْ هًٍ جدلىٌِ أوؾرهُ يٌه وذوى أوػٍ، وججلحوَس جإلٔىؤُُٓس
 جٌظٍف هٍُ ضوٍُ يف َٓثّىْ جٌطالًُِ َىىْ قىت جدلحوز هنحَس ئُف و٘ىًج. جأليت

.  وقى٘ح جحملحفلس ذـٍَمس ئال ٕهحه فهّهُ وشلحٌْس ٌطمُُُ وحٌطىٌَرحش ٕ٘ح وٌُّ
 جٌظٍف وٌجْس يف جٌىٍّحش وَـرمىج َٓطهىِىج أْ يف ديٍْىج َف جٌطالًُِ ووحْ

 .جٌوٍذُس ججلًّ ئُف
  جٌطالًُِ ِٓ فىػًنج جٌوٍذُس جٌٍغس وٌجُْس هٍُّس يف أنٍي ِشىٍس وضىىْ

 يف َىطٓرىْ ِح ِن جٌظٍف وٌجْس يف َىطٓرىْ ِح ِمحٌٔس يف ذظوىذس  َشوٍوْ
 ججلحوَس ذحٌٍغس جٌظٍف هٍُ يف جٌىٍّحش ِوحين َىٌْىْ ألهنُ جٌوٍذُس جٌٍغس وٌجْس
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 َوٍُ ِىٌِ هًٍ فُٕرغٍ .جإلٔىؤُُٓس ذحٌٍغس جٌوٍذُس وٌجْس يف ججلًّ ضٍمجس وضمىَ
 فهُ ذطمىمي َمىِىج أْ نحطس جٌطظٍَفُس جألِػٍس وطحخ َٓطوٍّىْ جًٌَٓ جٌظٍف

 ؾُىج َفهّىْ أهنُ َوٍفىج قىت جٌـٍرس ٌىي جٌطىٌَرحش وػٍز واهـحء ِػحٌٗ .جٌـٍرس
 ججلٍّس يف جْطوّحذلح هًٍ ِطوىووْ وُ٘ فُهح جألقٍف وََحوز جٌىٍّس ضغًُن فىجتى

 َغًن أْ ووًٌه. يٌه ئُف وِح أوحتٍٍََح وحْ شفحُ٘ح جإلنطرحٌ يف وَٕؿكىْ
 .جدلطوٍّىْ حيطحؾٗ مبح ِٕحْرس ضىٌَٓهُ ؿٍَمس جٌظٍف َوٍُ ِىٌِ

1.  
هًٍ جدلشىالش وجقطُحؾحش جٌطالًُِ يف ضىٌَّ جٌظٍف مبوهى  جهطّحوج

جٌٕحؾُس ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح. فهـص جٌرحقػس إلهىجو جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ دلٓحهىز 
جٌطالًُِ يف فهُ جدلحوز جٌظٍفُس. وأِح يف ضـىٍَ ً٘ج جٌىطحخ جٌطوٍٍُّ ذحهطّحو هًٍ 

 ٌتُُٓس ِرحوبُك غالظ أْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس ذحدتحَ جٌطىٌَرحش ٌٍّّحٌْس وذطـر
. وحتطىٌ ًٖ٘ جدلحوز جدلظّّس طوَُُمث جٌ جْطؿحذس شىً يف وجإلٔطحؼ جٌطكفُُ، وٍ٘

 وّح جٌرُحْ جٌطحِف :
 ِمىِس يف هٍُ جٌظٍف (0
 جدلَُى جٌػالغٍ، جدلٍكك جٌٍذحهٍ، ججملٍو جٌػالغٍوٍ٘  جٌىٌوِضطىىْ هًٍ مخٓس  (8

 جٌٓىجٍْ جدلَُى ٌػالغٍ، ججخلّحٍْ جدلَُى جٌػالغٍ، جٌٍذحهٍ
 جالْطوحذُس وجألْثٍس جٌظٍفُس جألِػٍس هٓ أذىجخ هًٍ حيطىٌ وٌِ ٌىً (2

 وجٌطىٌَرحش
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3.  
  جٌظٍف ضوٍُُ هًٍ جخلرًن ضوٍُك هٓ جٌرُحٔحش جلّن جٌرحقػس ألحِص

 أْٓٗ قُع ِٓ جدلظّّس جٌظٍفُس جدلىجو ػّىْ هٍىُ وِىنالضٗ وجلطٍجقطٗ
 جٌطوٍُُّس وجٌٕشحؿحش وِٕحْرطهح وضىحٍِهح وضطحذوهح وجْطٍّجٌ٘ح ّهحوضٕلُ

 َٕهّح جخلرًن ِٓ َىىْ وجٌطكىُُ. ضمىديهح ووًٌه وفوحٌُطهح ٌٍطىٌَّ وئِىحُٔطهح
 ْىٔحْ ذحجلحِوس جٌوٍُح جٌىٌجْحش أْطحي جدلحؾٓطًن، ذُهمٍ جمحى جٌىوطىٌ جألْطحي

ز جألْطحي وضٍُٗ. جٌوٍذُس يف غىٌَنجٌٍ ِٓ و٘ى ْىٌجذحَح جحلىىُِس جإلْالُِس أِرًُ
 ذحجلحِوس جٌوٍُح جٌىٌجْحش وٍُس يف زأْطحي ٍو٘ ،جدلحؾٓطًن أٍِ قُٕفس   جٌىوطىٌز

. جٌوٍذُس ٌٍغس ج ِإ٘الش ِٓ وضوطرب ْىٌجذحَح، جحلىىُِس جإلْالُِس أِرًُ ْىٔحْ
 : جخلرًن وحتىُّحش ضوٍُمحش ؾىوي وًٖ٘

 

P

 

 

0 
جدلىجو جٌظٍفُس ِٕحْرس دلٓطىي 

 011 5 5 جٌىجٌٌْن
ؾُى ؾىج 
وطحوق

8 
جدلىجو جٌظٍفُس ِٕحْرس ذىفحءز 

 61 5 2 جٌىجٌٌْن
ِىٓ جْطهىجِٗ 

يف ضوٍُُ  
ذحٌطظكُف 
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 جٌرُٓؾ

2 
ضٍضُد جدلىجو ِٓ جألنـحء جٌٍغىَس 

 81 5 ، وجٌمىجهى جٌٍغىَس
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

نٍى جدلحوز ِٓ جألنـحء جٌٍغىَس  ،
 وجٌمىجهى جٌٍغىَس

2 5 61 

ديىٓ جْطهىجِٗ 
يف ضوٍُُ  

ذحٌطظكُف 
 جٌرُٓؾ

ؾُى ؾىج  81 5 ،نٍى جدلحوز ِٓ جألنـحء جٌوٍُّس 5
 وطحوق

ٌغس جدلىجو جٌظٍفُس ٍ٘ جٌٍغى  6
ؾُى ؾىج  011 5 5جٌفظكً

 وطحوق

مشىي جدلىجو   جٌظٍفُس هًٍ جٌمىجهى  7
ؾُى ؾىج  011 5 5ْحُْسجٌظٍفُس جأل

 وطحوق

8 
جْطهىجَ هٍع جدلىجو جٌظٍفُس هًٍ 

 81 5 ، ججلىوجي وجٌٍىقحش جدلفهىَ
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

وؾىو جٌطىجَْ ذٌن جدلحوز جٌظٍفُس  9
ؾُى ؾىج  81 5 ،وجدلىجو جألنٍي

 وطحوق

وؾىو زلطىَحش ِؼّىْ جٌىطحخ  01
ؾُى ؾىج  011 5 5َٓحهى جٌىجٌٌْن

 وطحوق
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ؾُى ؾىج  ،8% 51 8، ججملّىهس
 وطحوق

 

P

 
 

 )(
 

0 
ضٍضُد جدلىجو جدلوٍػس ِىجفك 

 011 5 5 ذطٍضُد جٌىطحخ جألطٍٍ
ؾُى ؾىج 
وطحوق

8 
جدلظـٍكحش جدلٓطوٍّس يف جٌىطحخ 

وٌ ِػً ِح جْطوٍّهح جإلهىج
 جٌىطحخ جألطٍٍ

5 5 011 
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

2 
ٌُِٕس جدلىجو جدلوٍػس، جٌرُحْ 
 011 5 5 وجٌطىػُم ٌٍىطحخ جألطٍٍ

ؾُى ؾىج 
 وطحوق

، 
ِٓ جدلىجو جدلوٍػس، لى ضٍجو فُهح 

جدلهّحش  جٌيت َف ًَوٍ٘ح جٌىطحخ 
جألطٍٍ

5 5 011 
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

5 
وجي ال ذُحْ جدلىجو ذحٌٍىقحش وججلى

خيحٌف جٌوٕحطٍ جدلؼّىِس يف 
جٌىطحخ جألطٍٍ

5 5 011 
ؾُى ؾىج 
 وطحوق
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ؾُى ؾىج  011% 85 85 ججملّىهس
 وطحوق

 

P

 
 

0 
ئدتحَ جٌمىجهى جٌيت َف ضًوٍ فُهح 
أِػٍطهح ذحألِػٍس ِٓ جألٍْىخ 

 جٌفظكً
ؾىج ؾُى  81 5 ،

وطحوق

8 
ئذىجي جألِػٍس يف وً ذحخ ذحألِػٍس 

ؾُى ؾىج  011 5 5 ِٓ جألٍْىخ جٌفظكً
وطحوق

ِولُ جألِػٍس جدلٓطهىِس ِح وحْ  2
 ْهً جٌطٍوُد

ؾُى ؾىج  011 5 5
وطحوق

، 
ِٓ جألِػٍس جدلٓطهىِس ذحالَحش ِح 

ٍَفق أو َّٓن وػًنج ٌىي 
جٌىجٌٌْن

ؾُى ؾىج  011 5 5
وطحوق

مطرٓس ِٓ جٌمٍجْ ضٓحهى جألِػٍس جدل 5
ؾُى ؾىج  011 5 5جٌىجٌٌْن يف فهُ جٌمىجهى

 وطحوق

ؾُى ؾىج   011% 85 85 ججملّىهس
 وطحوق
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P

 
 

0 
ؿٍَمس جٌطظٍَف يف وً ذحخ 

َٓحهى جٌىجٌٌْن 
 فُفهّمىجهىجٌظٍف

ؾُى ؾىج  81 5 ،
وطحوق

8 
 ذحخ وً يف جٌطظٍَف ٍَمسؿ 

 81 5 ، جدلرطىتٌن ِىجفمس ٌٍىجٌٌْن
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

2 
َٓحهى  جٌطظٍَف يف جإلوػحٌ

 جدلوحين جٌىكُفُس فهُ جٌىجٌٌْن يف
 ججلٍّس يف

، 5 81 
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

، 
 ضَُى جدلوٍوػس جٌطظٍَف أٔىجم

ججلًّ  أؾُجء يف ِوٍفس جٌىجٌٌْن
جدلهطٍفس

، 5 81 
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

ٌطًُٓن  جٌطظٍَف ؿٍَمس ئِىحُٔس 5
ؾُى ؾىج  81 5 ،جٌظٍفُس فهُ جدلىجو

 وطحوق

ؾُى ؾىج   81% 85 81 ججملّىهس
 وطحوق
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P

 

 

0 
 فهُ ٌطىٌَد ِهُ جألْثٍس وىْ

 011 5 5 ٌٍّحوز جٌىجٌٌْن
ؾُى ؾىج 
وطحوق

8 
 فهُ ٌطىٌَد ِهُ ْثٍسجأل وىْ

 011 5 5 ٌٍّحوز جٌىجٌٌْن
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

2 
ٌٍّحوز  ِٕحْرس جألْثٍس ئهىو

 011 5 5 جدلوٍوػس
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

ٌٕشؾ  حتُّٓح َىىْ جألْثٍس ئضُحْ ،
ؾُى ؾىج  81 5 ،جدلحوز فهُ يف جٌىجٌٌْن

 وطحوق

 صلحـ دلوٍفس وٍُْس جألْثٍس ضوطرب 5
ُى ؾىج ؾ 81 5 ،جٌطوٍُُ وجٌطوٍُ

 وطحوق

  98% 85 82 ججملّىهس
ؾُى ؾىج 
 وطحوق

 ؤطحتؽ حتىُُ جخلرًن إلهىجو جٌىطحخ وّح ٍٍَ :
وهًٍ جدلمُحِ  85أقىحَ هحِس جٌيت حيطىَهح جٌىطحخ قظٍص هًٍ جٌٕطُؿس %  .0

 جدلٓطهىَ فىنٍص ًٖ٘ جٌٕطُؿس يف وٌؾس ؾُى وطحوق  
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جٌيت حيطىَهح  )جٌطظٍَفُس ػٍسجألِ(  جألطٍٍ وجٌىطحخ جإلهىجوٌ جٌىطحخ ذٌن جٌواللس .8
وهًٍ جدلمُحِ جدلٓطهىَ فىنٍص ًٖ٘  011جٌىطحخ قظٍص هًٍ جٌٕطُؿس % 

 جٌٕطُؿس يف وٌؾس ؾُى وطحوق  
وهًٍ جدلمُحِ  011ِوحجلس جألِػٍس جٌيت حيطىَهح جٌىطحخ قظٍص هًٍ جٌٕطُؿس %  .2

 جدلٓطهىَ فىنٍص ًٖ٘ جٌٕطُؿس يف وٌؾس ؾُى وطحوق  
وهًٍ جدلمُحِ  81طىَهح جٌىطحخ قظٍص هًٍ جٌٕطُؿس % ِوحجلس جٌظٍف جٌيت حي .،

 جدلٓطهىَ فىنٍص ًٖ٘ جٌٕطُؿس يف وٌؾس ؾُى وطحوق  
وهًٍ جدلمُحِ  98ِوحجلس جألْثٍس جٌيت حيطىَهح جٌىطحخ قظٍص هًٍ جٌٕطُؿس %  .5

 جدلٓطهىَ فىنٍص ًٖ٘ جٌٕطُؿس يف وٌؾس ؾُى وطحوق  
 َىىْ جخلرًنَٓ ِٓ كىُُجٌط ٔطحتؽ ئُف ؤلٍج جٌرُحٔحش هٍع هًٍ جهطّحوج

 جٌطىٌَّ يف جْطهىجِٗ ديىٓ وأٔٗ وِوٕىًي .وطحولح ؾُىج جدلظُّ جٌىطحخ
. وِٓ ٕ٘ح ً٘ج جإلهىجو جٌىطحيب حيٓٓ جْطوّحٌٗ يف ضىٌَّ ضظكٍ ذىوْ جٌظٍف
 .جٌظٍف

4.  
  ِٓ وؾىضٗ ِح وضوىًَ ضظكُف جُف جٌرحقػس فأٍْهص جخلرًن حتىُُ مت أْ ذوى

  .ٗطىٌض أوًّ يف جٌىطحخ َىىْ قىتجدلوىز  جٌىطحخ يف وجٌٕمظحْجألنـحء 
 يف ٌٕشؾ جٌىجٌٌْن حتُّٓح َىىْ جألْثٍس ئضُحْدتحَ  ذوى جٌطظكُف جٌىطحخ وَىىْ

ئذىجي جألِػٍس يف وً ذحخ ذحألِػٍس ِٓ ، جْطوّحي جدلفٍوجش جٌظكُكس، وجدلحوز فهُ
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ىنً حدلرطحذ، وََحوز هٓ جٌطىٌَرحش، وٍَضد ً٘ج جٌىجألٍْىخ جٌفظكً
 .وضطروهح أِػٍس )جٌمحهىز( أوال قُع ضرىأ هٍُّس جٌطىٌَّ ِٓ جٌطوٍَفجٌمُحُْس

5.  
ألهنح  جٌىٌجُْس جخلـس هًٍ جٌطحَ جإلهىجو ٍ٘ جدلٍقٍس ًٖ٘ يف جألوُف جخلـىز

جدلىجو  يف جٌطؿٍَيب جٌطوٍُُ هٍُّس نـس ٍ٘ جخلـس وًٖ٘ .وًِٓنضٗ جٌطوٍُُ ٌوـ
يف  جٌرحقػس أدتص لى جٌيت جٌطظٍَفُس جألِػٍس يف جدلىجو فهُ ٌطًُٓن جدلظّّس جٌظٍفُس
جٌىجٌْس  ئؾٍجءجش يف ِىؾهح ٌُىىْ ًٖ٘ .جدلُىجُٔس جٌطؿٍَرس هٍُّس لرً ئهىجو٘ح
  .وجٌطوٍُُ

 هٍُ يف جألْحُْس جدلىجو ِٓ ضطأٌف قُع جدلظّّس جدلىجو ٌشّىي ٔلٍج
 جدلوىز جألولحش ألْ ويٌه .أذىجهبح ِٓ ذوؼح جٌرحقػس ختطحٌ أْ فُٕرغٍ جٌظٍف
 فمى جٌرحقػس ذطؿٍذطهح ْطمىَ جٌيت جدلهطحٌز جدلىجو أِح. وٍُس جٌطؿٍَرس ألوجء زلىووز
 جٌرحخ يف جخلّحٍْ جدلَُى جٌػالغٍ جٌفوً هٓ جدلىجو وٍ٘ .فُهح جٌظٍف ِىٌِ لٌٍ٘ح
 .جألوي جٌرحخ يف جٌٓىجٍْ جدلَُى جٌػالغٍ وجٌفوً جٌػحٌع

 ًٖ٘ وجنططّص .قظطحْ ٌمحء وٌىً .ٌمحءجش هشٍ يف جدلىجو ضٍه أٌمُص
 :جدلٕطحؾس جدلىجو جتٍذس ضٕفًُ يف جٌوحِس جدلوحَف ٍ٘ و٘ح .جٌروىٌ ذحإلنطرحٌ جٌٍمحءجش

ٌطىىْ  جٌركع رلطّن ِٓ جدلهطحٌ جٌفظً ِٓ جٌوُٕس ذطوٌُن جٌرحقػس ألحِص (0
 جٌوُٕس ٌطىىْ جٌطالًُِ جٌٕطحتؽ وشف ئُف جٌرحقػس ضالقق .جتٍَرس رلّىهس
 .تُحهشىج
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 جٌطوٍُُ ئؾٍجء لرً جٌطؿٍَرُس ججملّىهس ألفٍجو جٌمرٍٍ جإلنطرحٌ جٌرحقػس جتٌٍ (8
 .جٌطظٍَفُس جألِػٍس ٌٍىطحخ جٌظٍف ٌطوٍُُ جدلظّّس جدلحوز ذحْطهىجَ

 جدلظّّس جٌظٍفُس ٌٍّحوز جٌطؿٍَيب جٌطـرُك نالي ِرحشٍز جٌرحقػس ضالقق (2
  01يف وٌجُْس سقظ 81 يف جٌطؿٍَرس وضىىْ .جٌطظٍَفُس جألِػٍس ٌٍىطحخ
  جٌوًّ وً٘ج .قظطحْ جٌٍمحء وٌىً ولُمس  1، قظس وً وَٓحوٌ ٌمحءجش

 . 8109-8108جٌىٌجٍْ  ٌٍوحَ ئذًٍَ شهٍ يفجٌطؿٍَيب 
 هًٍ جٌروىٌ ذحإلنطرحٌ جٌرحقػس ألحِص جٌطؿٍَرُس جٌوٍُّس ِٓ جإلٔطهحء ذوى (،

 وطحخ ِٓ جدلـىٌز جدلحوز فوحٌُس وِوٍفس جٌٕطُؿس حلظىي جٌطؿٍَرُس ججملّىهس
 .جٌطظٍَفُس جألِػٍس

 

    

 x ،1 8 ذُحْ جخلـؾ جٌطوٍُُّس 8108ٔىفّرب  15جألٌذوحء،  جألوي
  جإلنطرحٌ جٌمٍيب 8108ٔىفّرب  01جٌٓرص،  جٌػحين

وً جٌػالغٍ جدلَُى ضوٍُُ جٌف 8108ٔىفّرب  ،0جألٌذوحء،  جٌػحٌع
 جخلّحٍْ )جٌرحخ جٌػحٌع(

 

  جحملحفلس وجٌطىٌَرس 8108ٔىفّرب 07جٌٓرص،  جٌٍجذن

ضوٍُُ جٌفوً جٌػالغٍ جدلَُى  8108ٔىفّرب  80جألٌذوحء،  جخلحِّ
 جخلّحٍْ )جٌرحخ جٌٍجذن(

 

 ضوٍُُ جٌفوً جٌػالغٍ جدلَُى  8108ٔىفّرب  ،8جٌٓرص،  جٌٓحوِ



  71 
 

 جخلّحٍْ )جٌرحخ جخلحِّ(

  جحملحفلس وجٌطىٌَرس 8108ٔىفّرب  88جألٌذوحء،  جٌٓحذن

ضوٍُُ جٌفوً جٌػالغٍ جدلَُى  8108وَّٓرب 10جٌٓرص،  جٌػحِٓ
 (جٌٓىجٍْ )جٌرحخ جألوي

 

  جحملحفلس وجٌطىٌَرس 8108وَّٓرب  15جألٌذوحء،  جٌطحْن

  جإلنطرحٌ جٌروىٌ 8108وَّٓرب  18جٌٓرص،  جٌوحشٍ

 

 وجٌطىٍجٌ جدلّحٌْس نالي ِٓجٌظٍف  ٌطىٌَّ جٌٍٓىوُس سٕلٍَجٌ ؾىجٔد ضـرُكيف  
وأِح جخللىز جٌوحِس جٌيت ضوًّ جدلىٌِ يف ضـرُك جٌٕلٍَس  .ٌطكفُقوج وجٌطوىًَ وجٌطمٍُى

 جٌٍٓىوُس يف هٍُّس جٌطىٌَّ فىّح ٍٍَ:

 ىٌَّجٌطحتىَى أ٘ىجف  (0
 يف جٌطىٌَّ جٌطكًٍُ ضوًّ (8
 جألوٌُس. ىٌَّجٌطوٍف هًٍ نظحتض لىٌجش جٌط (2
 .ىٌَّصلحـ جٌطهًٍ ِإشٍجش  حتىَى (،
 ضـىٍَ جدلىجو جٌطوٍُُّس (5
 يف شىً أٔشـس وؿٍق ووْحتً جإلهالَ  ىٌَّضـىٍَ جْطٍجضُؿُحش جٌط (6
ٍِجلرس جدلٕرهحش جحملطٍّس جٌيت ديىٓ ئهـحتهح )جٌطّحٌَٓ، جدلهحَ، جالنطرحٌجش  (7

 ، ئٍف(.
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 ىٌَّضىفًن جٌطوَُُ جإلجيحيب وجٌٍٓيب وٍِجؾوس أٔشـس جٌط (8

مس، فّٓ جدلٓطكٓٓ أْ ضًوٍ جٌرحقػس ججلىوي جًٌٌ َرٌن فُٗ فّٓ يٌه جدلٕـ
 جٌطوٍُُ جٌطؿٍَيب. وٍ٘ وّح ٍٍَ: هٍُّس

 

  

 ولحتك 01 
 جٌمحء جٌٓالَ -0

 جٌٓإجي هًٍ جْطوىجو جٌـٍرس يف جٌىٌجْس -8

 ز ججلىَىز وجدلحوز جٌٓحذمسذُحْ جإلٌضرحؽ ذٌن جدلحو -2

ألْ َطًوٍوج طالًُِ ؿٍرص جدلىٌْس هًٍ جٌ -،
 وَٓطهؼٍوج جدلوحٌف جٌٓحذمس جٌيت ديٍىىهنح

 ولحتك 81 

 ضمٍأ جدلىٌْس جٌىحوز مث َىٌٍ٘ح جٌـٍرس فُحٌمٍجءز -0

ضوـٍ جدلىٌْس ِوحين جٌىٍّحش جٌيت َف َفهّهح  -8
 جٌـٍرس

هٓ  طالًُِأي جٌضوـٍ جدلىٌْس جٌفٍطس ألْ َٓـ -2
 جدلحوز جٌيت َف َفهّىج٘ح
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 ضشٍـ جدلىٌْس هٓ جدلحوز وضوـٍ جدلػحي هٓ جدلحوز -،

ألْ َوـٍ  جٌطالًُِضوـٍ جدلىٌْس جٌفٍطس ٌروغ  -5
 جدلػحي

إلؾحذس جألْثٍس  طالًُِضـٍد جدلىٌْس هًٍ جٌ -6
 جالْطوحذُس دلّحٌْس فهّهُ

 ولحتك 01 

 َٓطهٍض جٌـٍرس جٌىٌجْس -0

 جٌىٌِ يف جٌٍمحء جأليت ضشٍـ جدلىٌْس -8

 جٌىهحء وجٌٓالَ -2

جدلالنـس : ضىىْ جألٔشـس يف جٌٍمحء جأليت ٍ٘ جحملحفلس. الذى ٌىً جٌـٍرس أْ 
حيفلىج جدلحوز جٌٓحذمس وجقىج فىجقىج. وَوى أْ حيفلىج وً ِٕهُ فوٍُهُ أْ جيىذىج 

 .وً جألْثٍس يف جٌطىٌَرحش. ٘ىًج دلوٍفس وفحءهتُ وشلحٌْس فهّهُ هٓ جدلحوز

 

 هُٕس يف نحطسْىُالٖ  جدلـىٌز جٌظٍفُس جدلىجو هًٍ جٌطؿٍَيب جٌوًّ مت أْ ذوى 
 جإلنطرحٌ يٌه وٌطٕفًُ . جٌروىٌ جإلنطرح أو جٌٕهحتٍ ذحنطرحٌ جٌرحقػس ألحِص جٌركع،

 دتص لى جٌيت جدلحوز هٓ ذٕفٓهح جٌرحقػس وطرطهح جٌيت جإلنطرحٌ أوجز جٌرحقػس جْطهىِص
 .طالًُِجٌ هًٍ ضوٍُّهح
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6.  
َّهطهح جٌيت جالْطرحٔس ٔطحتؽ ٍٍَ وفُّح  جٌركع هُٕس أو جٌطالًُِ أفٍجو ٌىي جٌرحقػس و

هًٍ أْحِ   جدلـىٌز جٌظٍفُس جدلىجو ضوٍُُ ضـرُك ذوى آٌجتهُ هًٍ ٌٍكظىي
 َطوٍك فُّح آٌجتهُ هٓ جٌرحقػس ضـٍن ْىف جٌطحِف وججلىويجٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس. 

 جالْطرحٔحش ِٓ جدلأنىيز وجألؾىذس ً أْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس.هٍ جٌظٍفُس ذحدلىجو
هًٍ أْحِ جٌٕلٍَس  جدلـىٌز جٌظٍفُس جدلىجو ضوٍُُ ِالتّس هًٍ ضىي ِإشٍجش ضىىْ

 .جٌٍٓىوُس
 أِح ٌِىَ جدلأوَس ٌطكًٍُ جٌرُحٔحش ذـٍَمس جالْطرُحٔحش وّح ٍٍَ :     

011: 
جألؾىذسضىٍٍَ( )
جدلٓطؿرُٕوىو( )

   

 

 

 

  

 

   

 

N F 

أْطفُى وػًنج ِٓ  01 - - - - 01
جإلهىجوجٌىطحخ 
ٌفهُ جٌمىجهى 

 جٌظٍفُس

0 
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أْطفُى وػًنج ِٓ  0 9 - - - 01
زلطىي 

جإلهىجوجٌىطحخ يف 
ىمي جٌىطحخ ضم

 جٌظٍفُس

8 

أْطفُى وػًنج  - 01 - - - 01
ِٕـٍَمس ضىػُن 

جدلىػىم جدلىطً 
ئُف فهُ جٌمىجهى 

 جٌظٍفُس

2 

أْطفُى وػًنج  8 8 - - - 01
ِٕحألِػٍس جدلوٍوػس 
يف جإلهىجو جٌىطحيب 

ٌفهُ جٌمىجهى 
 جٌظٍفُس

، 

أْطفُى وػًنج  - 01 - - - 01
ِٕـٍَمس جٌطظٍَف 

جٌىت َأيت هبح 
و جٌىطحيب جإلهىج

5 
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ٌطىػُف فهُ 
 جدلىػىم

أْطفُى وػًنج  - 01 - - - 01
ِٕحألِػٍس جدلمىِس 
جٌيت ضشطًّ هًٍ 

 هىز جدلحوز

6 

ئْ ِح قظٍص ِٓ  2 7 - - - 01
ضوٍٍّ ً٘ج جإلهىجو 

َمًٍ أنـحتٍ يف 
 وطحذس وٍّس جٌوٍذُس

7 

ئْ ِح قظٍص ِٓ  2 7 - - - 01
ضوٍٍّ ً٘ج جإلهىجو 

َمًٍ أنـحتٍ يف 
 ٔشحءوطحذس جإل

8 

ئْ ِح قظٍص ِٓ  0 9 - - - 01
ضوٍٍّ ً٘ج جإلهىجو 
ََُى لىٌيت يف أوجء 

جٌٍغس جٌوٍذُس أوجء 
 ْحدلح

9 
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أٔح ألطٍـ جألْ  01 - - - - 01
َىىْ ً٘ج جإلهىجو 

جٌىطحيب ِٕشىٌج 
 ٌىٌجٍْ جٌظٍف

01 

0 % 81 %81 - - - 
8  %01%91 - - - 
2 - %011 - - - 
،  %81 %81 - - - 
5 - %011 - - - 
6 - %011 - - - 
7  %21 %71 - - - 
8  %21  %71 - - - 
9  %01  %91 - - - 
01  %011 - - - - 

 %88  %78 - - - 
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جدلىجو  هًٍ وػًنج جْطفحووج لى جٌطالًُِ ِولُ أْ جٌٓحذك ججلىوي ِٓ َطؼف

( ولن P) أْ َلهٍهًٍ وّح ويٌههًٍ أْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس.  جدلـىٌز جٌظٍفُس
 .ؾُى ٘ى ضفًٓنٖ فىحْ.  78  %ذٌن 

7.  
 وجإلنطرحٌ جٌمرٍٍ جإلنطرحٌ ذطظُُّ ويٌه جٌطؿٍَيب جٌركع أْ َلهٍ يوٍٖ ْرك شلح

 ويٌه جٌطكٌٍٍَ جإلنطرحٌ ٘ى جإلنطرحٌ ؤىمز. قىوج رلّىهس هًٍ جٌروىٌ
 فىّح جإلنطرحٌ ٔطحتؽ أِح .جٌرحقػس لرً ِٓ جدلوىز جألْثٍس أؾحذس هًٍ جٌـٍرس ذطىٍُف

ٍٍَ: 
 

   
 21 إٌَٔح فـّىجيت 0
 55 ٔىَس جحلك 8
 21 أفىَال ِىٌىز 2
 01 أيف وىٌُٔح ْحٌٌ ،
 01 ْيت ذىٌَس 5
 01 جٌفٕح ٌشُطح 6
 71 قُحيت 7
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 21 جٍِز جٌفومس 8
 1 ٌذُوس جألووَس 9
 81 جُٔٓح وووٌ ؾحٔىٌج 01
 1، أَى٘حْ فـّس  00
 81 جمسحء جحلٓىن 08
 01 ٔوّس جٌوَُُز 02
 01 نًن جٌٕٓحء ،0
 71 ُْٕىٌ ُٔال ْربَٕح 05
 1، وٍْ ووالْ وجٌٌ 06
 71 وفُح ٔىفُطح 07
 81 وَٕح ووٌ فٓفُطح ِ 08
 01 ََين فكٍَطح 09
 81 وَحٖ ْىذُرح ٌمحس 81

 
هًٍ أْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس.  جدلـىٌز جدلىجو هًٍ جإلؾٍجءجش وذوى

 جإلنطرحٌ ِٓ جحلحطٍس جٌرُحٔحش ٍ٘ وًٖ٘ .جٌروىٌ ذحإلنطرحٌ جٌرحقػس ألحِص
 ٍ:ٍَ وّح وٍ٘ جٌروىٌ
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 21 إٌَٔح فـّىجيت 0
 55 ٔىَس جحلك 8
 21 أفىَال ِىٌىز 2
 01 أيف وىٌُٔح ْحٌٌ ،
 01 ْيت ذىٌَس 5
 01 جٌفٕح ٌشُطح 6
 71 قُحيت 7
 21 جٍِز جٌفومس 8
 1 ٌذُوس جألووَس 9
 81 جُٔٓح وووٌ ؾحٔىٌج 01
 

 
   

 1، أَى٘حْ فـّس  0
 81 جمسحء جحلٓىن 8
 01 ٔوّس جٌوَُُز 2



  81 
 

 01 نًن جٌٕٓحء ،
 71 ُْٕىٌ ُٔال ْربَٕح 5
 1، وٍْ ووالْ وجٌٌ 6
 71 وفُح ٔىفُطح 7
 81 وَٕح ووٌ فٓفُطح ِ 8
 01 ََين فكٍَطح 9
 81 سوَحٖ ْىذُرح ٌمح 01
 

 
 وجإلنطرحٌ جٌمرٍٍ جإلنطرحٌ ٔطحتؽ دلمحٌٔس جٌرُحٔحش ؾىوي ٍٍَ وفُّح

 :جٌطؿٍَيب وجٌفظً جٌؼرـٍ جٌفظً يف جٌروىٌ

  
 

 1 21 21 إٌَٔح فـّىجيت 0
 -25 81 55 كٔىَس جحل 8
 -81 01 21 أفىَال ِىٌىز 2
 1 01 01 أيف وىٌُٔح ْحٌٌ ،
 -1، 51 01 ْيت ذىٌَس 5
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 1 01 01 جٌفٕح ٌشُطح 6
 -81 51 71 قُحيت 7
 -81 01 21 جٍِز جٌفومس 8
 1 1 1 ٌذُوس جألووَس 9
 1 81 81 جُٔٓح وووٌ ؾحٔىٌج 01

  
 

 -21 01 1، أَى٘حْ فـّس  0
 51 71 81 جمسحء جحلٓىن 8
 81 91 01 ٔوّس جٌوَُُز 2
 21 1، 01 نًن جٌٕٓحء ،
 01 81 71 ُْٕىٌ ُٔال ْربَٕح 5
 61 011 1، وٍْ ووالْ وجٌٌ 6
 01 81 71 وفُح ٔىفُطح 7
 51 71 81 وَٕح ووٌ فٓفُطح ِ 8
 61 71 01 ََين فكٍَطح 9
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 21 51 81 وَحٖ ْىذُرح ٌمحس 01

 ضٕهفغ جٌؼرـٍ جٌفظً يف جٌطالًُِ جٌٕطحتؽ أْ هٍفٕح جٌٓحذك ؾىوي ِٓ
هًٍ أْحِ  جدلـىٌز جدلىجو فوحٌُس ودلوٍفس .جٌروىٌ وجإلنطرحٌ جٌمرٍٍ جإلنطرحٌ ذٌن
 جٌطؿٍَيب جٌفظً يف جٌـٍرس جٌٕطحتؽ هٓ جٌرُحٔحش جٌرحقػس فأنًش ٍٓىوُسَس جٌٍجٌٕل

 .ٌطكٍٍُهح

1. 

 
 يف جٌـٍرس ألفٍجو جٌٕطحتؽ ِطىْؾ هٓ جٌرحقػس وؾىش جٌٓحذك ججلىوي يف

 وهبًج.(65) جٌروىٌ جإلنطرحٌ ٔطُؿس يف وِطىْؾ (8،) جٌمرٍٍ نطرحٌجإل ٔطُؿس
 جٌوُٕس أفٍجو ِٓ وجٌروىٌ جٌمرٍٍ جإلنطرحٌَٓ ِٓ جٌفٍوق ٔطحتؽ ِطىْؾ أْ َلهٍ
  .( 07)و٘ى

xF  dDf    

99-81 I +0 0 0 
79- 61 I 1   
59- ،1 IIIII 1   
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29- 81 III 1   
09-1  -0 1 1 

N: 01 ∑   0 ∑   80 

 
  0  =    + i (∑  

 
) 

= ،8 + 9,5 ( 0
01) 

=،8 +(1,95) 
  = ،8,9  

   0 = √∑  
 
 (

∑  

 
)

  

= √ 0
01 (

0
01)

9 5  

= √1 0  1 109 5  
= √1 199 5  

= 9,5 x 1,2 
= 8,85 

    0 =   
0

√  0 
= 8 85
√00 

= 8 85
2 20 = 1,87 
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YF  Ddf    

99-81 I I +0 8 8 
79- 61 I IIIII 1   
59- ،1 I 1   
29- 81 I 1   

09-1  -0 1 1 
N: 01 ∑   8 ∑   ، 

 
 8  =    + i (∑  

 
) 

= 65 + 9,5 ( 8
01) 

= 65 +(0,9) 
  = ،8,9  

   8 = √∑  
 
 (

∑  

 
)

  

= √ ،
01 (

8
01)

9 5  
= √1 ،  1 1،9 5  
= 9,5 x 1,6 =  7،5   
 

    8 =   
8

√  0 
= 5 7
√00 

= 5 7
2 20 = 78،0 
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 1  2
   1  2

  

    = 48 9 66 9

1 87 1 72
 

      =  18

 1 85
 08،80=   

 
 t% ، أِح لُّس 5% أو  0، ْىجء وحْ يف أمهُس    أورب ِٓ  t1 08،80وحْ 

 فىّح ٍٍَ :
0 % = 1،،8  
5% = 75،8 

 هاللس ذلح جدلـىٌز جٌظٍفُس جدلحوز جْطهىجَ أْ ٘ى جٌرحخ ً٘ج ِٓ فحٌطٍهُض
جٌفظً جٌػحين جإلذطىجتٍ ِىٌْس وَُٕس مبوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ  ٌٍطالًُِ يف لىَس

 جإلْالٍِ ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح.
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 وضأيت .وجاللطٍجقحش وجٌطىطُحش جٌركع ٔطحتؽ هًٍ جخلحِّ جٌفظً ً٘ج حيطىٌ
 .جٌركع ألْثٍس ئؾحذس جٌركع ٔطحتؽ

  
جٌركع ِح  ً٘ج فٕطحتؽ جٌطوٍُُّس جدلحوز ضـىٍَ هٓ وحتٍٍُهح جٌرُحٔحش هٍع هًٍ جهطّحوج
: ٍٍَ 

 َرىأ هًٍ أْحِ جٌٕلٍَس جٌٍٓىوُس ضـىٍَ جٌىطحخ جألِػٍس جٌطظٍَفُس وئْ .1
 ضظُُّ يف جٌرحقػس وأنًش جٌظٍف ضىٌَّ يف جٌطالًُِ أقىجي مبالقلس
 مخٓس ِٓ طىىْئهىجو جٌىطحخ َ .جإلنٍجءجش مث جخلرًن ِن جٌطظىَك مث جٌىطحخ
 جالْطوحذُس وجألْثٍس جٌظٍفُس جألِػٍس هٓ أذىجخ هًٍ حيطىٌ وٌِ ًٌى وٌوِ

 ِٓ وَىي .جألوي جٌىٌِ يف جٌظُغ هٓ جدلركع جٌرحقػس وضَُى وجٌطىٌَرحش
ٌٍطالًُِ  جٌظٍف ضىٌَّ يف ؾُىج ضىىْ جدلـىٌز جدلحوز ًٖ٘ أْ جخلرًنَٓ حتىُُ

ْالٍِ جٌفظً جٌػحين جإلذطىجتٍ ِىٌْس وَُٕس مبوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ جإل
 ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح.

ٌٍطالًُِ جٌفظً جٌػحين جإلذطىجتٍ ِىٌْس وَُٕس مبوهى  جدلـىٌز جدلحوز ضـرُك ئْ
 ٔىفّرب 5 جٌطحٌَم يف جيٌٍ جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ جإلْالٍِ ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح.

 01 ِٓ جٌطؿٍيب جٌفظً يف جٌوُٕس وضطىىْ. 8108وَّٓرب  8 قىت 8108
 وضوـٍ جٌٓالَ، جٌمحء ِٓ ضطىىْ ىٌَّجٌط أٔشـس ِٓ وجٌطٍوُُ .جشهحص
 جٌىطحخ ِٓ جألْثٍس جيىذىْ مث َٕشىو٘ح أْ وهٍُهُ جٌطالًُِ ئُف جدلحوز جدلىٌْس
 .جأليت جٌٍمحء يف جدلحوز حيفلىج أْ وهٍُهُ جدلىٌْس ئٌشحو ِن جدلـىٌ
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 فحدلحوز t جٌٍُِ وِٓ وجٌروىٌ جٌمرٍٍ جالنطرحٌ يف جٌطالًُِ ٔطحتؽ هًٍ جهطّحوج .2
ٌٍطالًُِ جٌفظً جٌػحين  فوحٌس ضىىًٍْ أْحِ جٌٕـٍَس جٌٍٓىوُس ه جدلـىٌز

 .جإلذطىجتٍ ِىٌْس وَُٕس مبوهى جٌٕحؾُس جٌٍٓفٍ جإلْالٍِ ُْىوٍِْح ْىٌجذحَح
 (8،،1) % 0، ْىجء وحْ يف أمهُس    أورب ِٓ  08،80   ؤطُؿطٗ أْ 

 78 %ولن ذٌن  (p(. وِٓ جالْطرُحٔحش جٌيت ضىي هًٍ أْ )75،8) %5أو 
 فىحْ ضفًٓنٖ ٘ى ؾُى.

  
 وٌٍّىٌٌْن جٌىطحخ ً٘ج َٓطهىَ دلٓ جٌرحقػس فطىطٍ جٌٓحذمس جٌٕطحتؽ هًٍ ذٕحء

 :جٌوٍذُس جٌٍغس ٌطوٍُُ فوحال أوػٍ جٌطىٌَّ هٍُّس ٌطىىْ
 جالْطهىجَ َمطظٍ وال جألنٍي وجٌىطد جدلٍجؾن هىز هًٍ جدلىٌِ َوطّى أْ .1

 .فمؾ وجقى وطحخ هًٍ
 .جدلحوز هٓ لىٌهتُ دلّحٌْس جٌطىٌَرحش جدلىٌِ َُوو أْ .2
 جدلهطٍفس جٌطوٍُُ وجٌٕشحؿحش جٌطوٍُُ أْحٌُد َٓطهىَ أْ ٌٍّىٌِ الذى .3

 .ٍِحيس جٌطوٍُُ هٍُّس َىىْ قىت جدلوُٕس وجٌىْحتً
 طورح ٌُّ ْهً جٌظٍف هٍُ ضوٍُُ ذأْ وؿٍرطٗ ٔفٓٗ َإوى أْ جدلىٌِ هًٍ .4
 جٌرحقع ِٓ ٍَؾً ًٌٌه جٌٕمحتض ِٓ ختٍى ال جدلـىٌز جٌظٍفُس جدلحوز ًٖ٘ ئْ .5

 .جٌركع ً٘ج ِٓ أوْن جٌىطحخ ذطـىٍَ َمىَ أْ جدلمرً



 

 

 .جٌمحٍ٘ز: ِىطرس جٌٕؼس جدلظٍَس، ؿٍَمس ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس0979، زلّى هرى جٌمحوٌأمحى 
ٕؼّس جدلِٕشىٌجش  :ِظٍ، حضوٍُُ جٌوٍذُس ٌغًن جٌٕحؿمٌن هب.0989جمحى ؿوُّس ٌشىٌ ،

 .جإلْالُِس ٌٍطٍذُس وجٌوٍىَ
جتٍذس ِوهى جٌىٌجْحش جٌطىٍُُّس جدلفطىقس إلهىجو وطد . 0985،أذى جٌُّٓ جألٌِن طحٌف

 جٌٓىوجْ: ِىطد جٌطٍذُس جٌوٍيب ٌىوي جخلٍُؽ.،ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس ىف جٌٓىوجْ
جٌجٌػحين . ذًنوش:وٍِهض لىجهىجٌٍغس جٌوٍذُس يف لىجهى جٌظٍف.  .)و. ش(جٌٕوّس، فإجو.

 .جإلْالُِس
ؿٍق جٌطىٌَّ جٌوٍذُس .  8102ؿحٍ٘، زلّى، زلّى ذُهمٍ، أَ قُٕفس، ٍْـحْ ِٓوىو. 

 Surabaya : Cv. Mitra Media Nusantara،ٌألٔىؤٌُُُٓن

 جٌٓوىوَس: وٌ جالٔىٌىِ ٌٍٕشٍ وجٌطىََن ،جدلهحٌجش جٌٍغىَس.0991،زلّىطحٌف جٌشٕـً 
.جدلٍّىس جٌوٍذُس جٌٓوىوَس : مجُن  ٌَّ جٌٍغس جٌوٍذُسأْحٌُرطى.  ،098هٍٍ جخلىٌٍن، زلّى. 

 جحلمىق زلفىؿس ٌٍّإٌف. 
جٌٍَحع: جدلٍّىس جٌوٍذُس جألٌوحخ جٌٍغىَس يف ضوٍُُ جٌٍغحش جألؾٕرُس،. 0981هرى، هَُُ

 .جٌٓوىوَس
سلطظٍ جٌظٍفهرى جذلحوٌ جٌفؼًٍ، 

ؿهح وؿٍجتك جٌٍغس جٌوٍذُس ِٕح٘. 8115،ؿٗ هًٍ قٌٓن جٌىٌٍُّ وْوحوهرى جٌىٍمي 
 وجْ: وجٌ جٌشٍوق جدلٕشٍ وجٌطىََن.جألٌ ضىٌَٓهح

 .جٌمحٍ٘ز: وجٌ جدلوحٌف ،جدلٕهؽ وهٕحطٍٖ. 0990،ئذٍجُُ٘ ذُٓىينهًّنز 
 جإلذىجم جٌٍَحع: وجٌ. هٍُ جٌٕفّ جحلٍَى0995ٍهرى جٌوَُُ هرى جٌىٍمي جدلظـفً، 

 .جٌػمحيف



 

 
 

 جٌوٍُّس. ذًنوش: وجٌ جٌىطد ؾحِن جٌىٌوِ. 0970ِظـفً جٌغالَُين،
ز: ِىطرس ٍلح٘ .، جٌطوٍُ_ جدلفهىَ جٌّٕحيؼ جٌطـرُمحش، 8112. زلّى هرى جحلٍُُ ِٕٓيب
 .أصلٍى جدلظٍَس
 .جٌمحٍ٘ز: وجٌ غٍَد.ٔلٍَحش جإلٌشحو وجٌوالؼ جٌٕفٍٓ.،099زلّى زلٍوِ جٌشٕحوٌ،

جدلٍؾن يف ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس ٌألؾحٔد" ِٓ جٌٕـٍَس وجٌطـرُك 8112،فطكٍ هًٍَىّٔ 
 .جٌمحٍ٘ز: ِىطرس و٘رس

 وٌجْحش ىف جدلٕح٘ؽ وجألْحٌُد جٌوحِس،٘شحَ هحٍِ هٍُحْ.  .0978،طحٌف يَحخٕ٘ىٌ 
 .هّحْ: وجٌ جٌفىٌٍ
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 ُْىوٍِْح 

 

....................... 

 جٌىطحخ ٌفهُ جٌمىجهى جٌظٍفُس أْطفُى وػًنج ِٓ جإلهىجو .0
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 جٌىطحخ يف ضمىمي جٌىطحخ جٌظٍفُس أْطفُى وػًنج ِٓ زلطىي جإلهىجو .8
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 ؿٍَمس ضىػُن جدلىػىم جدلىطً ئُف فهُ جٌمىجهى جٌظٍفُس أْطفُى وػًنج ِٓ .2
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 جألِػٍس جدلوٍوػس يف جإلهىجو جٌىطحيب ٌفهُ جٌمىجهى جٌظٍفُس أْطفُى وػًنج ِٓ .،
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

ؿٍَمس جٌطظٍَف جٌىت َأيت هبح جإلهىجو جٌىطحيب ٌطىػُف فهُ  أْطفُى وػًنج ِٓ .5
 ىػىمجدل
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ



  ب  
 

 

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 جألِػٍس جدلمىِس جٌيت ضشطًّ هًٍ هىز جدلحوز أْطفُى وػًنج ِٓ .6
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كجدلىجف ٔمضؼ.   ِىجفك ؾىج . أ

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 ئْ ِح قظٍص ِٓ ضوٍٍّ ً٘ج جإلهىجو َمًٍ أنـحتٍ يف وطحذس وٍّس جٌوٍذُس .7
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 ئْ ِح قظٍص ِٓ ضوٍٍّ ً٘ج جإلهىجو َمًٍ أنـحتٍ يف وطحذس جإلٔشحء .8
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 ْحدلحئْ ِح قظٍص ِٓ ضوٍٍّ ً٘ج جإلهىجو ََُى لىٌيت يف أوجء جٌٍغس جٌوٍذُس أوجء  .9
 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ

 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 أٔح ألطٍـ جألْ َىىْ ً٘ج جإلهىجو جٌىطحيب ِٕشىٌج ٌىٌجٍْ جٌظٍف     .01

 ؾىج ال ِىجفكٖ.  كٔمض جدلىجفؼ.   ِىجفك ؾىج . أ
 ال ِىجفكو.    جفكىِ . خ

 

 

 

 



  ت  
 

 

 

 

 



  ث  
 

 
 :ْيت طححلس   جالُْ جٌىحًِ
  0992َىٌُى  05ذىؾىٔىحٌج،:   ضحٌَم جدلىٌىو

 ذىًِنؾح، وفىٖ ذحٌو، ذىؾىٔىحٌج:  وٕىجْجٌ
 : ضوٍُُ جٌٍغس جٌوٍذُس  جٌمُٓ
 06780100:   جٌطٓؿًٌُلُ 

 ،18578،18928:   ٌلُ جذلحضف

 0997   ٌوػس جالؿفحي وجٌِح ٌٓطحٌٌ ذىًِنؾح 0
 0999 ىُِس ذىًِنؾحجحلىجدلىٌْس جالذطىجتُس  8
 8115 ِحؾحْحٌٌجدلىٌْس جدلطىْـس جحلىىُِس  2
 8118 ذىؾىٔىحٌج ضحٌىْ ْىِربؾحجإلْالُِس جدلىٌْس جٌػحٔىَس  ،
5 S0  8108 ْىٌجذحَحَنحِوس ْىٔحْ أِرًُ جإلْالُِس جحلىىُِس 

 8118 "جٌطٕىٍَ" ضحٌىْ ْىِربؾحِوهى  0
 ،810 ْىٌجذحَحِوهى " جٌٕحؾُس" وجٌوْحِح  8

 قىت جِْ

 – 8106  ْىٌجذحَح يف جدلىٌْس "نىجيس" جإلذطىجتُسِىٌْس  0
 قىت جالْ



 

 


