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 9112/ 2/  9القبول  :                                          9112/ 7/   31الاستالم :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     انًسزخهص : 

ْعف انبسث انسانٙ إنٗ ظؼاقة ٔاقغ اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ بًعاؼـ انًًهكة األْهٛةة  

تؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة  بًعُٚةةة انؽٚةةاال ٔانتؼةةؽف ػهةةٗ يةةعٖ اقةةتطعاو  ةةؽ  ان

ٔأًَا  اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لةٙ انًعؼقةة  ٔانًدةاوا ٔانًكةتٕٚاا انعؼاقةٛة انتةٙ 

ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة  كًا ْعلت إنٗ انتؼؽف ػهٙ يؼٕقاا تطبٛق 

انعؼاقةة اوقةتباَة  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقةة  ٔتسيٛياةا نٓةػِ األْةعاف تةى تطبٛةق أظا 

( يؼهةى ٔيؼهًةة بًةعاؼـ انًًهكةة األْهٛةة بانؽٚةاا يةُٓى 202انًكَٕة يٍ خؿئٍٛٛ ػهٗ )

( يؼهًةةاا  خةةالا انُتةةائح انعؼاقةةة كانتةةانٙ تكةةتطعو  ةةؽ  انتؼهةةٛى 112( يؼهًةةٍٛ ٔ)00)

إنكتؽَٔٙ لٙ انًعاؼـ األْهٛة  زٛث ٕٚخع يٕقغ نهًعؼقة ػهٙ األَتؽَت  ٔشبكة أَتؽَةت 

  ٔيةٍ أْةةى أًَةا  انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ انًكةتطعية لةٙ انًعؼقةةة انةتؼهى انتؼةةأَٙ  بانًؼايةم

ٔيةةٍ أْةةى انًدةةاوا انًكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة ْةةٙ يةةٕاظ انساقةة  

اٜنٙ  ٔيٍ أكثؽ انًكتٕٚاا انتٙ ٚكتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةةف  ة ٕف 

تطبٛق انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لةٙ انًعؼقةة قهةة انًطتتةاا  انًؽزهة انثإَٚة  ٔيٍ يؼٕقاا

انًانٛة انتٙ تسٕل ظٌٔ تةميٍٛ أخٓةؿ  انساقة  اٜنةٙل ٔكثالةة انًةاظ  انؼهًٛةة لةٙ ييةؽؼاا 

 انتؼهٛى انؼاول 

 : انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ  يؼٕقاا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ  انًعاؼـ األْهٛةانكهًبد انًفزبحٛخ

Abstract: 

The reality of using E-learning in the Kingdom's private 

schools in Riyadh. 

The aim of this research is to study the use of E-Learning in the 

Kingdom's private schools in Riyadh. To identify the extent of 

using e-learning methods in the school, the patterns of use of E-
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Learning in the school, and the fields and levels of study in which 

e-learning is used in the school. Part of the (202) teachers in the 

Kingdom's private schools in Riyadh, including (90) teachers and 

(112) teachers, the results of the study were as follows the use of 

electronic learning methods in private schools, where there is a site 

for the school on the Internet, and a network of laboratories, The 

main types of E-Learning used in the school cooperative learning, 

and one of the most important areas used in E-Learning in the 

school is computer materials, and the most used levels of E-

Learning in the school; secondary grades, and impediments to the 

application of e-learning in the school Prevent computer locks. 

And the intensity of scientific material in the courses of general 

educationل 

Keywords: E-Learning, E-Learning Obstacles, Private Schools 

 

 : يمذيخ

شةةٓعا انكةةُٕاا انؼلةةؽ انًاوةةٛة تطةةٕؼاا ػهًٛةةة قةةؽٚؼة لةةٙ تيُٛةةة انًؼهٕيةةاا  

ٔاوتتال يًا خؼم اَتلاؼْا ٔتطبٛياتٓا أيؽاا يمنٕلاا ٔشائؼاا لٙ انؼعٚع يٍ يداوا انسٛةا  

 ة نإلَكاٌ انًؼا ؽ  ٔيٍ بُٛٓا يدال انتؼهٛىل انٕٛيٛ

ٔتؼةةع انلةةبكة انًؼهٕياتٛةةة انؼانًٛةةة )األَتؽَةةت( أزةةع أْةةى انتطةةٕؼاا لةةٙ يدةةال تيُٛةةة  

انًؼهٕياا ٔاوتتال  نًا تٕلؽِ يٍ إيكاَاا و زتؽ نٓةا  يًةا خؼةم انتؽبةٍٕٚٛ ٚؼٛةعٌٔ 

لةةغ لاػهٛةةة ٔك ةةال  انُظةةاو انُظةةؽ لةةٙ أقةةانٛ  انتؼهةةٛى انتيهٛعٚةةة  لةةٙ يسأنةةة وقةةتثًاؼْا نؽ

 انتؼهًٛٙل 

ٔقع وزظ انًؼهًٌٕ كٛف ٚؤظ٘ اقتطعاو انساق  اٜنٙ ٔانلبكة انؼانًٛة نهًؼهٕيةاا  

لٙ انتؼهةٛى إنةٗ بةث انطاقةة لةٙ َ ةٕـ انطةل   ٔخؼةم فؽلةة انتةف بٛ ةة تؼهًٛٛةة تتًٛةؿ 

ًُةٙ بًكتٕٖ ػاِل يٍ انت اػم  ٔتلدغ انطل  ػهٗ انؼًم كمػضال لةٙ لؽٚةق ٔازةع  ٔت

يٓاؼاا انت كٛؽ يٍ ضلل انتؼهى انًؼتًع ػهٗ زةم انًلةكلا  إوةالة إنةٗ تبةاظل انًؼؽلةة 

 و ( ل 1005)ٔنٛؿ  

( إنةةٗ أٌ ُْةةاي تًٛةةؽاا خْٕؽٚةةاا قةةٕف ٚسةةع  لةةٙ 302و  1001ٔقةع أشةةاؼ فٛةةتف ) 

انتؼهٛى  لان تٕل انعؼاقٛة قتظم كًا ْٙ فؽلا نهعؼاقة  ٔنكٍ انتيُٛةة قةتًٛؽ انكثٛةؽ يةٍ 

م  لةةانتؼهى ظاضةةم زدةةؽ  انعؼاقةةة قةةٕف ٚتضةةًٍ ػؽٔوةةاا يتؼةةعظ  انٕقةةائ   كًةةا انت ا ةةٛ
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قٛتضةةًٍ انٕاخةة  انًُؿنةةٙ اقتكلةةاف ٔتةةائق إنكتؽَٔٛةةة َٔتةةٕر ظؼاقةةٛة  ٔقةةٛدؽ٘ 

 تلدٛغ انطل  ػهٗ يتابؼة يداوا اْتًاو ضا ةل

 ٔقع  بُيت انؼعٚع يٍ أقانٛ  انتؼهٛى انسعٚثة لةٙ انًًهكةة انؼؽبٛةة انكةؼٕظٚة زٛةث ٔوةؼت

ٔؾاؼ  انتؽبٛة ٔانتؼهٛى ضطةة شةايهة نةعيح انتيُٛةة لةٙ انتؼهةٛى كًةا أكةعا ػهةٗ غنة  انططةة 

ْـ(  ٔيٍ أبؽؾ انًلاؼٚغ انتٙ تضًُتٓا ْةػِ انططةة يةا 1435ــ 1425انؼلؽٚة نهٕؾاؼ  )

 ْـ(1424ٚمتٙ: )ٔؾاؼ  اوتتاوا ٔتيُٛة انًؼهٕياا  

 اٜنٙل يلؽٔع ػبعهللا بٍ ػبع انؼؿٚؿ ٔأبُائّ انطهبة نهساق  -

 (لLRCيلؽٔع تطٕٚؽ انًكتباا انًعؼقٛة إنٗ يؽاكؿ يتاظؼ انتؼهى ) -

 (لComputer Based Labsيلؽٔع انًطتبؽاا انًسٕقبة ) -

 يلؽٔع تمْٛم  ل  انًؽزهة انثإَٚة لٙ يدال انًؼهٕياتٛةل -

 يلؽٔع يؽاكؿ انتيُٛاا انؽقًٛةل -

زةةةعْا انتؼهةةةٛى يًةةةا أظٖ إنةةةٗ تسةةةٕوا لةةةٙ بؼةةةم أقةةةانٛ  انتؼهةةةٛى ٔانةةةتؼهى كةةةاٌ أ 

اإلنكتؽَٔٙ زٛث بعأ انيطاع األكاظًٚٙ ٕٚنٙ انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ اْتًايةاا ضا ةاا يةٍ ضةلل 

انتؼهٛى انؼاو ٔانؼانٙل لانتةعؼٚ  اإلنكتؽَٔةٙ ػهةٗ يُةاْح انؽضتةة انعٔنٛةة نيٛةاظ  انساقة  

( ٚطبق اٌٜ بدايؼة انًه  لٓع نهبتؽٔل ٔانًؼاظٌ وًٍ بؽَةايح انًٓةاؼاا ICDLاٜنٙ )

نلطتةةٛة ٔلةةٙ بؼةةم األقكةةاو بدايؼةةة انًهةة  ضانةةع )انؼةةْٕهٙ  ٔانةةعؼٚؼاٌ  ٔانضةةهؼاٌ  ا

 ْـ( ل1425

ٔيٍ بٍٛ انتداؼ  انؽائع  لٙ يدةال انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ  تدؽبةة انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ  

لٙ كهٛة اوتتةاوا ٔانًؼهٕيةاا بانؽٚةاا  ٔانكهٛةة انتيُٛةة بانؽٚةاا  ٔبؼةم انًةعاؼـ 

ٌ ٔيعاؼـ انًًهكة ٔيعاؼـ انًه  لٛتـةـم ٔفٛـــةـؽْا )ٔؾاؼ  انطا ة كًعاؼـ انظٓؽا

 ْـ(ل1424اوتتاوا ٔتيُٛة انًؼهٕياا  

نةةػن  قةةتسأل انعؼاقةةة انسانٛةةة يؼؽلةةة ٔاقةةغ اقةةتطعاو انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ 

 انًًهكة أألْهٛة بًعُٚة انؽٚاا  نكَٕٓا يٍ انتداؼ  انؽائع  لٙ ْػا انًدالل 

 يشكهخ انجحث :
ْةـ( أٌ انتؼهةٛى 1424ْـ ف انؼٕٚع ٔانسايةع  1423ؽٖ بؼم انتؽبٍٕٚٛ ) انًٕقٗ  ٚ 

اإلنكتؽَٔٙ لٙ بعاٚاتّ انًبكةؽ   ٔأَةّ بساخةة إنةٗ يؿٚةع يةٍ انتدةاؼ  ٔانبسةث ٔانعؼاقةة  

لانًتميم لٙ ٔاقغ تيُٛة انتؼهٛى لٙ انًًهكة ٚعؼي تًاياا بمٌ انًدال بساخة ياقة إنةٗ خٓةٕظ 

ْـ (  ٔباػتباؼ تداؼ  انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ 1420)انتانر   تطٕٚؽٚة يكث ة ٔيكتًؽ 

انًًهكة زعٚثة انؼٓع  نػا لئٌ ظؼاقتٓا ًٚكٍ أٌ ٕٚلؽ يؼهٕيةاا ي ٛةع  زةٕل تهة  انتدةاؼ  

 بٓعف اقتطلر انعؼٔـ انًكت اظ  يُٓال

نٓػا  تتُةأل يلةكهة انعؼاقةة ٔاقةغ تدؽبةة يةعاؼـ انًًهكةة بًعُٚةة انؽٚةاا لةٙ انًسةأؼ 

 ة:انتانٛ

  ؽ  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل -
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 يداوا ٔيكتٕٚاا انعؼاقة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل -

 يؼٕقاا اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل -

 ٔرحبٔل انذراسخ اإلجبثخ عٍ األسئهخ انزبنٛخ : 

يةةا يةةعٖ اقةةتطعاو  ةةؽ  انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ انًًهكةةة   ٔيةةا ْةةٙ أًَةةا   -1

 نكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة   اقتطعاو انتؼهٛى اإل

يا يدةاوا ٔيكةتٕٚاا انعؼاقةة انتةٙ ٚكةتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ يةعاؼـ  -2

 انًًهكة  

 يا يؼٕقاا تطبٛياا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ يعاؼـ انًًهكة    -3

 أْذاف انجحث : 

 زأنت انعؼاقة تسيٛق األْعاف انتانٛة:

 َٔٙ لٙ يعاؼـ انًًهكةل انتؼؽف ػهٗ يعٖ اقتطعاو  ؽ  انتؼهٛى اإلنكتؽ -1

انتؼؽف ػهٗ يداوا ٔيكتٕٚاا انعؼاقة انتٙ ٚكتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ  -2

 يعاؼـ انًًهكةل 

 انتؼؽف ػهٗ إٚدابٛاا ٔقهبٛاا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ يعاؼـ انًًهكةل  -3

 تسعٚع يؼٕقاا تطبٛياا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ يعاؼـ انًًهكةل -4

 أًْٛخ انجحث : 

اا نسعاتةةة تدةةاؼ  انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًًهكةةة  لةةئٌ ظؼاقةةة تهةة  انتدةةاؼ  َظةةؽ 

ٔاقتطلر انعؼٔـ انًكت اظ  يُٓةا  ًٚكةٍ أٌ ٚةٕلؽ يؼهٕيةاا ي ٛةع  نتطةٕٚؽ ْةػا انُةٕع 

 يٍ انتؼهٛىل

تسأل انؼعٚع يٍ انًؤقكاا انتؼهًٛٛة لٙ انًًهكة انؼؽبٛة انكةؼٕظٚة تطةٕٚؽ أقةانٛ   -1

ًا ٚكتعػٙ ظؼاقة ٔاقغ انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًٛةعاٌ  نتةٕلٛؽ ٔ ؽ  انتعؼٚف ٔانتؼهى  ي

قاػةةع  يؼؽلٛةةة ًٚكةةٍ أٌ تكةةٌٕ يُطهيةةاا نهبةةازثٍٛ ٔيتطةةػ٘ انيةةؽاؼ لةةٙ أبسةةا  ٔيبةةاظؼاا 

 انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل 

َعؼ  انعؼاقاا انتٙ قهطت انضٕل ػهٗ تداؼ  قائًة لٙ يدال انتؼهٛى اإلنكتؽَٔةٙ  -2

ٛى و ٚةةؿال لةةٙ بعاٚاتةةّ لةةٙ يةةعاؼـ انتؼهةةٛى انؼةةاو لةةٙ ضتٕ ةةاا أٌ ْةةػا انُةةٕع يةةٍ انتؼهةة

 انًًهكةل

قع تلدغ َتائح ْػِ انعؼاقة بةازثٍٛ خضةؽٍٚ إلخةؽال ظؼاقةاا خعٚةع  تتُةأل خٕاَة   -3

 أضؽٖ لٙ ْػا انًٕوٕعل

 حذٔد انجحث : 

ْةـ 1421اقتتؽا انعؼاقة انسانٛة ػهٗ ان تم انعؼاقٙ انثاَٙ يةٍ انؼةاو انعؼاقةٙ  

 هٛة بًعُٚة انؽٚاا ل بًعاؼـ انًًهكة األْ
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 يصطهحبد انجحث : 

 انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ : 

ْـ( انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ بمَّ انتؼهٛى انةػ٘ ٌٌٕٚةف بٛ ةة 1424ٌِٚؼؽف انؼٕٚع ٔانسايع )  

ت اػهٛة فُٛة بانتطبٛياا انًؼتًع  ػهٗ تيُٛة انساقة  اٜنةٙ ٔانلةبكة انؼانًٛةة نهًؼهٕيةاا  

 اظؼ انتؼهى لٙ أ٘ ٔقت ٔيٍ أ٘ يكاٌ ل ٔتًكاٍ انطان  يٍ انٕ ٕل إنٗ يت

 انزعرٚف اإلجرائٙ نهزعهٛى اإلنكزرَٔٙ : 

أقهٕ  تؼهًٛٙ ٚؼتًع ػهٗ اقتطعاو انتيُٛاا انسعٚثة نهساق  ٔانلةبكة انؼانًٛةة نهًؼهٕيةاا 

ٔٔقةةةةائطًٓا انًتؼةةةةعظ   يثةةةةم األقةةةةؽار انًعيدةةةةة  ٔانبؽيدٛةةةةاا انتؼهًٛٛةةةةة  ٔانبؽٚةةةةع 

 نُياللاإلنكتؽَٔٙ  ٔقازاا انسٕاؼ ٔا

 انزعرٚف اإلجرائٙ نٕالع اسزخذاو انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ : 

ظؼاقةةة انٕوةةغ انسةةانٙ وقةةتطعاو انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ انًًهكةةة األْهٛةةة بًعُٚةةة 

 انؽٚاا يٍ ضلل يؼؽلة: 

  ؽ  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل -

 يداوا ٔيكتٕٚاا انعؼاقة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل -

 تطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙليؼٕقاا اق -

 دراسبد سبثمخ

و( ظؼاقة ْعلت إنٗ تٕلٛؽ بٛاَاا إزتائٛة ظقٛيةة زةٕل يةعٖ 2003أخؽٖ انٓعنق ) 

يؼؽلة ٔاقتطعاو يؼهًٙ ٔيؼهًاا انؼهةٕو بعٔنةة انكٕٚةت نهساقة  اٜنةٙ لةٙ تةعؼٚف يةاظ  

تٕ ةهت إنٛٓةا انؼهٕو  ٔشًهت انعؼاقة يؽازم انتؼهٛى انثل    ٔكاٌ يٍ أْى انُتةائح انتةٙ 

انعؼاقةةة أٌ أكثةةؽ بةةؽايح انساقةة  اٜنةةٙ اقةةتطعاياا يةةٍ قبةةم يؼهًةةٙ ٔيؼهًةةاا انؼهةةٕو ْةةٙ 

بةةؽايح انؽقةةٕو  ٔبةةؽايح يؼاندةةة انُتةةٕر  لةةٙ زةةٍٛ أٌ أقهٓةةا اقةةتطعاياا كاَةةت بةةؽايح 

 (ل  Simulatiomانًٕقٕػاا اإلنكتؽَٔٛة  ٔبؽايح انًساكا  )

اقةغ انساقة  اٜنةٙ خٓةاؾاا  ٔيةاظ ا  و ( ظؼاقة زةٕل 2002ٔكػن  أخؽٖ انؼيٛهٙ )  

ٔٔقٛهةا  ٔيُٓداا  ٔييؽؼاا ظؼاقٛاا  ٔيؼؽلة ٔخٓة َظةؽ يةعٚؽ٘ ٔيعؼقةٙ انًةعاؼـ تدةاِ 

انساقةة  اٜنةةٙ كًةةاظ  تةةعؼٚف  ٔٔقةةٛهة تؼهًٛٛةةة  ٔأظا  تؼهّةةىل ٔبُٛةةت َتةةائح انعؼاقةةة أٌ 

يؼًم  %( يٍ انًؼهًٍٛ ٚكت ٛعٌٔ يٍ انًؼًمل ٔزٕل ؼأ٘ انؼُٛة لٙ وؽٔؼ  لتر3 62)

 %( يُٓى بانًٕاليةل 2 00انساق  اٜنٙ باقتًؽاؼ نٛكت ٛع يُّ اندًٛغ أخا  )

و ( ظؼاقةةة نهتؼةةؽف ػهةةٗ يةةعٖ اَتلةةاؼ انساقةة  اٜنةةٙ 2002كةةػن  أخةةؽا لةةٕظِ )  

% ( يةٍ يدًةٕع 5ل62ٔاقتطعاياتّ لٙ انتؼهٛى األْهٙ نهبُاال ٔقع أٌٓؽا َتائدٓا  أٌ ) 

نؽٚةةاا قةةع أظضهةةت انساقةة  اٜنةةٙ نهؼًةةم اإلظاؼ٘ انًةةعاؼـ األْهٛةةة نهبُةةاا لةةٙ يعُٚةةة ا

% ( يٍ ْػِ انًعاؼـ قةع أظضهتةّ باػتبةاؼِ َلةا اا و  ة ٛاا ل ٔيةٍ 00ٔانتؼهًٛٙ  ٔنكٍ ) 

زٛةةث اوقةةتطعاو ليةةع أٌٓةةؽا َتةةائح انعؼاقةةة أٌ يؼايةةم انساقةة  اٜنةةٙ تكةةتطعو نتؼهةةٛى 

 انساق  لي  ُُٔٚعؼ اقتطعايّ يٍ قبم يؼهًاا انًٕاظ األضؽٖ ل 
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و ( ظؼاقة نًؼؽلة ٔاقغ اقتطعاو انساقةٕ  لةٙ كهٛةاا 2000ًا أخؽٖ انًسٛكٍ ) ك 

انتؽبٛةةة باندايؼةةاا انكةةؼٕظٚة يةةٍ زٛةةث األخٓةةؿ  ٔاإليكاَٛةةاا ٔاقةةتطعاو أػضةةال ْٛ ةةة 

انتةةعؼٚف نٓةةا ل بُٛةةت َتةةائح انعؼاقةةة وةةؼف اقةةتطعاو أػضةةال ْٛ ةةة انتةةعؼٚف نهساقةةٕ    

ػن  بكةب  انةُي  لةٙ تةعؼٚ  أػضةال ْٛ ةة ٔغن  نةُي  اإليكاَٛةاا انًتةٕالؽ  نٓةى   ٔكة

 انتعؼٚف انػٍٚ نعٚٓى اتداْاا يؽت ؼة خعاا َسٕ اقتطعاو انساقٕ  ل 

و( ظؼاقةةة بؼُةةٕاٌ األقةةف انؼهًٛةةة نتتةةًٛى ٔزةةع  2000كًةةا أخةةؽٖ انٓةةابف ٔانكُةةعؼ٘ )

 تؼهًٛٛة ػبؽ انلبكة انؼانًٛة نهًؼهٕياا  ٔقع تٕ هت انعؼاقة إنٗ ػع  َتائح يُٓا:

و انلةةبكة انؼانًٛةةة نهًؼهٕيةةاا لةةٙ يدةةال انتؽبٛةةة ٔانتؼهةةٛى ٚكةةٛؽ بعؼخةةة أٌ اقةةتطعا -1

 قؽٚؼة ٔتؿظاظ انتطبٛياا ٕٚياا بؼع ٕٚو لٙ ػُا ؽ كثٛؽ  يٍ انؼًهٛة انتؼهًٛٛةل

ٚكاػع اقتطعاو انلبكة انؼانًٛةة نهًؼهٕيةاا كٕقةٛهة يكةاػع  لةٙ بُةال ٔزةع  تؼهًٛٛةة  -2

 انسؽكة ٔانُ  يؼاالػهٗ إٚداظ يُٓح يتًٛؿ ٚكتطعو انتٕا ٔانتٕؼ  ٔ

ٚؼتًع تتًٛى انٕزع  انتؼهًٛٛة لةٙ انلةبكة انؼانًٛةة نهًؼهٕيةاا ػهةٗ أقةاـ انُظؽٚةة  -3

 انكهٕكٛة انتٙ تدؿا انٕزع  إنٗ ػع  أخؿالل     

ْةـ ( ليةع زأنةت انتؼةؽف ػهةٗ انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ يةٍ ضةلل 1422أيا انًبٛؽٚة  ) 

ًيعيةة ػبةؽ انلةبكة انؼانًٛةة نهًؼهٕيةاال بؼم انكتاباا انُظؽٚةة ٔانبةؽايح اإلنكتؽَٔٛةة ان

ٔتكًٍ أًْٛة انعؼاقة لٙ كَٕٓا ؼكؿا ػهٗ  ؽٚيةة انًُاقلةة انتةٙ تؼةع فائبةة لةٙ بؼةم 

انًُاْح انتؼهًٛٛة ٔإنٗ انةعيح بُٛٓةا ٔبةٍٛ اوػتًةاظ ػهةٗ انلةبكة انؼانًٛةة نهًؼهٕيةاال ٔقةع 

ظ  يؼتًةةع  ػهةةٗ اقتؽزةةت ْةةػِ انعؼاقةةة خؿئٛةةة يةةٍ ييةةؽؼ انهًةةة اإلَدهٛؿٚةةة ألْةةعاف يسةةع

 انلبكة انؼانًٛة نهًؼهٕياا يغ انتؽكٛؿ ػهٗ يٓاؼ  انكتابة ل 

( يؼهةى ٔيؼهًةة  120ْةـ( زةٕل اتداْةاا ) 1420ٔلٙ ظؼاقة نهكةهطاٌ ٔان ُتةٕش ) 

يةةٕؾػٍٛ لةةٙ يُةةا ق يطته ةةة لةةٙ انًًهكةةة انؼؽبٛةةة انكةةؼٕظٚة َسةةٕ اقةةتطعاو األَتؽَةةت لةةٙ 

اظ انؼُٛةةة ٕٚاخٓةةٌٕ  ةةؼٕباا لةةٙ اقةةتطعاو % ( يةةٍ ألةةؽ30انتؼهةةٛى   بُٛةةت َتائدٓةةا أٌ ) 

األَتؽَت لةٙ انتةف بكةب   زةاخؿ انهًةة ٔاأليٛةة انًؼهٕياتٛةة ٔانلةؼٕؼ بةمٌ غنة  قةٕف 

ٚؿٚةةع يةةٍ أػبةةال انًؼهةةى ٔانساخةةة إنةةٗ تؼهةةى أقةةانٛ  ٔ ةةؽ  خعٚةةع  ٔانسةةٕاخؿ انُ كةةٛة يةةٍ 

 اٜتاؼ انكهبٛةل 

 ةة تؼهًٛٛةة يتًؽكةؿ   ( ظؼاقة بؼُةٕاٌ تيةعٚى بٛ Evans, 2000كًا أخؽٖ إٚ اَف ) 

األْهٛةة بٕوٚةة  Santa Fe)ٔتتف ْػِ انعؼاقة اندٕٓظ انتةٙ بةػنت لةٙ كهٛةة قةاَتا لةٙ )

لهٕؼٚةةعا  زٛةةث تةةى ظيةةح انًستةةٕٖ ٔانتيُٛةةة ٔانةةتؼهى ان ّؼةةال نًةةاظ  اإلزتةةال انؼةةاو  لم ةةبر 

 ةةل  انًةةاظ  قةةاظؼٌٔ ػهةةٗ اوتتةةال يةةغ انًؼهةةى ٔٚسضةةؽٌٔ قةةاػاا ػًةةم التؽاوةةٛة 

يُاقلاا انًدًٕػة ضلل انبؽٚع اإلنكتؽَٔٙ باإلوالة إنٗ ٔخٕظ ػعظ يةٍ  ٔٚلاؼكٌٕ لٙ

انًساوؽاا انتيهٛعٚة بمقم يا ًٚكٍل كًا تى ظيح أقةانٛ  يتؼةعظ  ضةلل تؼهةى انًةاظ  ندةػ  

انطل  يثم اقتطعاو ػةؽٔا انبٕؼبُٕٚةت ٔيٕقةغ نهًةاظ  انعؼاقةٛة ػهةٗ انلةبكة انؼانًٛةة 
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طةةل  نتسكةةٍٛ يٓةةاؼاا انكتابةةة نةةعٚٓى ٔغنةة  بكتابةةة نهًؼهٕيةةاا  باإلوةةالة إنةةٗ تلةةدٛغ ان

(  ٔقةع تةى تيكةٛى انطةل  زكة  (Stat Talkانًيةاوا انًباشةؽ  نتُلةؽ لةٙ َلةؽ  أضبةاؼ 

يٓاؼاتٓى انكابية لٙ انساق  اٜنٙ ٔأٌٓؽا َتةائح انعؼاقةة أٌ ان تةم انطاوةغ نهتدؽبةة 

دًٕع انكهٙ نطل  قكةى اشتًم ػهٗ َكبة ػانٛة يٍ انطل  انػٍٚ َدسٕا ٔأكًهٕا بٍٛ انً

 اإلزتال انؼاول  

( زةٕل يةعٖ اقةتطعاو أػضةال ْٛ ةة Parker, 1997ٔلةٙ ظؼاقةة يكةسٛة نبةاؼكؽ ) 

انتةةعؼٚف نهساقةة  لةةٙ تططةةٛ  انةةعؼٔـ ٔانتةةعؼٚف   ٔػةةٍ يةةعٖ تكهٛةةف انطةةل  بًٓةةاو 

تؼتًع ػهةٗ اقةتطعاو انساقة  اٜنةٙ   ٔتسعٚةع انؼيبةاا انتةٙ تسةٕل ظٌٔ غنة  اوقةتطعاو   

تةةال اتداْةةاا أػضةةال ْٛ ةةة انتةةعؼٚف َسةةٕ ؾٚةةاظ  اقةةتطعاو انساقةة  ٔانتيُٛةةة لةةٙ ٔاقتي

انتؼهةةٛى ل ٔبُٛةةت َتةةائح انعؼاقةةة أٌ يؼظةةى أػضةةال ْٛ ةةة انتةةعؼٚف ٚكةةتطعيٌٕ بؽيدٛةةاا 

يؼةةةانح انكهًةةةاا ٔانُتةةةٕر   ٔضةةةعياا انبسةةةث ان ٕؼٚةةةة لةةةٙ إػةةةعاظْى نهةةةعؼٔـ   ٔأٌ 

نبؽيدٛاا انتٙ نٛف نٓا فةؽا يؼةٍٛ   فانبٛتٓى ٚكتطعيٌٕ انبؽيدٛاا انتٕنٛعٚة ْٔٙ ) ا

يثةةم يؼةةانح انكهًةةاا  اندةةعأل اإلنكتؽَٔٛةةة   انةةص  ( لةةٙ زةةٍٛ أٌ انيهٛةةم يةةُٓى ٚكةةتطعو 

 انبؽيدٛاا انتؼهًٛٛة غاا انؼلقة انًباشؽ  بًستٕٖ انًُٓحل

( بانتسيق يٍ بؼم األْعاف انتٙ نٓا اؼتبةا  ٔاقةغ  Maddux, 1994ٔقاو ياظٕٚكف ) 

 انتٙ ًٚكٍ أٌ تكٌٕ نتانر انًعؼقٍٛ ٔتتضًٍ :  بًتاظؼ انًؼهٕياا

 األخٓؿ  ٔانًؼعاا انكالٛة )انطابؼة  انكتابة  األشكال ٔانؽقٕو(  -

 األظٔاا انكالٛة ) كبؽايح اوتتال ٔاألَلطة   ٔاضتباؼ ان ٛؽٔقاا ( ل  -

 تعؼٚ  أػضال ْٛ ة انتعؼٚف ٔاندايؼاا ػهٗ كٛ ٛة اقتطعاو األَتؽَت ل  -

 انتؼهًٛٛة ل  تؼهٛى ضا ٛة انًٕاظ -

تيةةعٚى انًيتؽزةةاا نهًعؼقةةٍٛ انتةةٙ تتؼهةةق بكٛ ٛةةة ظيةةح يتةةاظؼ األَتؽَةةت بانًُةةاْح  -

 انتؼهًٛٛة ل

 يُبلشخ انذراسبد انسبثمخ:

بسثت يؼظى انعؼاقاا انكابية ظٔؼ انساق  األنةٙ ٔانتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انؼًهٛةة  

بةؽايح يةٍ أْةى األخٓةؿ   انتؼهًٛٛة ٔأشاؼا انُتائح إنٙ أٌ انساق  اٜنٙ ٔيةا ٚستٕٚةّ يةٍ

( انتةٙ بسثةت 1423اإلنكتؽَٔٛة انًكتطعية لٙ انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل يثم ظؼاقةة انًٕقةٗ )

لٙ تسعٚع انتؼٕباا انتٙ تٕاخّ تطبٛةق تيُٛةة انًؼهٕيةاا ٔانساقةٕ  ٔانبةؽايح انتؼهًٛٛةة 

 ػهٗ يؽازم انتؼهٛى األقاقٙل

ٔانًؼهًةاا بًُٛةا تيتتةؽ   بيت يؼظى انعؼاقاا انكابية ػهةٙ ػُٛةاا يةٍ انًؼهًةٍٛ 

انعؼاقة انسانٛة ػهةٙ انًؼهًةٍٛ ٔانًؼهًةاا لةٙ يؽزهةة انتؼهةٛى األقاقةٙل ٔبةػن  تت ةق يةغ 

( ٔظؼاقةةةة انًسٛكةةةٍ 2002(  ٔتطتهةةةف ػةةةٍ ظؼاقةةةة انؼيٛهةةةٙ )2003ظؼاقةةةة انٓةةةعنق )

(2000) 
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( لةةٙ كَٕٓةةا  بيةةت ػهةةٗ انًؼهًةةٍٛ 1420ٔات يةةت انعؼاقةةة انسانٛةةة يةةغ ظؼاقةةة ان ُتةةٕش )

 ًاا لٙ يعاؼـ انتؼهٛى األقاقٙ  ٔكػن  لٙ كَٕٓا اقتطعيت انًُٓح انٕ  ٙلٔانًؼه

( يةةغ انعؼاقةةة انسانٛةةة لةةٙ كَٕٓةةا  بيةةت ػهةةٗ يؽازةةم 2000ٔاضته ةةت ظؼاقةةة اٚ ةةاَف )

 انتؼهٛى انؼانٙ  ٔ بيت ػهٗ انطل   بًُٛا ات يت يؼٓا لٙ كَٕٓا ظؼاقة ٔ  ٛةل

انتؼؽف ػهٗ أْى انطتةائ  انًُٓدٛةة  ٔإخًاو لئٌ ْػِ انعؼاقاا قع قاػعا انبازثة لٙ

ٔانطؽ  انلؾية نعؼاقة يٕوٕع انبسث انسانٙ كًةا قةاػعا لةٙ كتابةة اإل ةاؼ انُظةؽ٘ 

 ٔلٙ بُال أظا  انعؼاقة ٔيؼؽلة األقانٛ  اإلزتائٛة انًُاقبة نًؼاندة انُتائحل

 يُٓجٛخ انذراسخ ٔإجراءارٓب

 أٔالً : يُٓج انذراسخ:

عاف انتةٙ تكةؼٗ إنةٗ تسيٛيٓةا  اقةتطعيت انعؼاقةة لٙ وةٕل  بٛؼةة انعؼاقةة ٔاألْة 

 انًُٓح انٕ  ٙل

 ثبَٛبً : يجزًع انذراسخ ٔعُٛزٓب: 

تكٌٕ يدتًغ ْػِ انعؼاقة يٍ خًٛغ يؼهًةٙ ٔيؼهًةاا يةعاؼـ انًًهكةة ضةلل لتةؽ   

( يؼهةةةى ٔيؼهًةةةة  َٔظةةةؽاا نًسعٔظٚةةةة يدتًةةةغ انعؼاقةةةة  202إخةةةؽال انعؼاقةةةة ٔػةةةعظْى ) 

يًةةا قةةٓم ػًهٛةةة خًةةغ انبٛاَةةاا  ليةةع أتبؼةةت انبازثةةة أقةةهٕ  ٔتًؽكةةؿِ لةةٙ يُطيةةة ٔازةةع  

انستؽ انلايم يٍ ضلل تطبٛق أظا  ظؼاقتٓا ػهٗ خًٛغ يدتًةغ انعؼاقةة  ٔبؼةع انتطبٛةق 

( اقةتباَة ضا ةة 00( اقةتباَة يُٓةا ) 202انًٛعاَٙ ألظا  انعؼاقة زتهت انبازثة ػهةٗ ) 

 ( اقتباَة ضا ة بانًؼهًاال 112بانًؼهًٍٛ  ٔ) 

 بً : أداح انذراسخ:ثبنث

 ثُبء أداح انذراسخ :   -1

بُالا ػهٗ  بٛؼة انبٛاَاا انتٙ ٚةؽاظ خًؼٓةا  ٔػهةٗ انًةُٓح انًتبةغ لةٙ انعؼاقةة اقةتطعيت 

 "اوقتباَة"  انتٙ تى تتًًٛٓا بُال ػهٗ:

 ( انعؼاقاا انكابية لٙ ْػا انًدال ل1

 ( اإل اؼ انُظؽ٘ نٓػِ انعؼاقة ٔاألظبٛاا انًتؼهية بانًٕوٕعل 2

ٔقةةع تكَٕةةت اوقةةتباَة يةةٍ خةةؿئٍٛٛ ٚتضةةًٍ األٔل انًؼهٕيةةاا انؼايةةة ػةةٍ ألةةؽاظ انعؼاقةةة 

 –انتطتةة  األكةةاظًٚٙ  –يتًثهةةة لةةٙ يتًٛةةؽاتٓى انلطتةةٛة ٔانٌٕٛ ٛةةة انتانٛةةة ) اندةةُف 

ػةةعظ انةةعٔؼاا انتعؼٚبٛةةة لةةٙ يدةةال انساقةة   –ػةةعظ قةةُٕاا انطبةةؽ   –انًؤْةةم انؼهًةةٙ 

باَة ليةع تضةًٍ ػةعظ يةٍ انًسةأؼ انؽئٛكةة ٔان ؽػٛةة اٜنٙ(  أيا اندةؿل انثةاَٙ يةٍ اوقةت

   -ٔغن  ػهٙ انُسٕ انتانٙ :

( 15يسةةٕؼ يةةعٖ اقةةتطعاو  ةةؽ  انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة ٔٚلةةتًم ػهةةٗ ) -

 ػباؼ  ل 
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يسةٕؼ  ةؽ  انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ انًكةتطعية لةٙ انًعؼقةةة كًسةٕؼ لؽػةٙ ٔٚلةةتًم  -

 ( ػباؼاا ل 6ػهٗ )

ا انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ ُٔٚيكةى يسٕؼ انًداوا ٔانًكتٕٚا -

إنةٗ خةةؿئٍٛٛ ٚتُةأل األٔل انًدةةاوا انعؼاقةةٛة انتةٙ ٚكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ 

( ػبةةاؼاا  ٔتُةةأل انثةةاَٙ انًكةةتٕٚاا انعؼاقةةٛة انتةةٙ ٚكةةتطعو 5انًعؼقةةة ٔاشةةتًم ػهةةٗ )

 ( ػباؼاال 4ٔاشتًم ػهٗ ) لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة كًسٕؼ لؽػٙ

 ( ػباؼ ل15يسٕؼ إٚدابٛاا اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة اشتًم ػهٗ ) -

 ػباؼاال 10يسٕؼ قهبٛاا اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة ٔاشتًم ػهٗ  -

 (ػباؼ ل14يسٕؼ يؼٕقاا تطبٛق انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة ٔاشتًم ػهٗ ) -

 إخابة تتبغ ييٛاـ يكٌٕ يٍ ضًف ظؼخاا :ٔٚيابم كم ليؽ  

 فٛؽ يٕالق بلع (ل –فٛؽ يٕالق  –يٕالق إنٗ زع يا  –يٕالق  –) يٕالق بلع  

 ٔقع تى إػطال كم اقتدابة ظؼخاا يؼُٛة نتتى يؼاندتٓا إزتائٛاا ػهٗ انُسٕ اٜتٙ:

ؽ ( ظؼخةاا  فٛة3( ظؼخاا  يٕالق إنٗ زع يةا ) 4( ظؼخاا   يٕالق )  5يٕالق بلع  ) 

 ( ظؼختاٌ   فٛؽ يٕالق بلع  ظؼخة ٔازع ل 2يٕالق ) 

( انةػ٘ ٚسةعظ Closed Questionnaireٔقع اقتطعو لٙ إػعاظ انًسةأؼ انلةكم انًًهةق )

 اوقتداباا انًستًهة نكم قؤالل

 صذق أداح انذراسخ: -2

 تى قٛاـ  ع  اوقتباَة  كًا ٚمتٙ:

 انصذق انظبْر٘ نألداح : –أ 

ظ يةةٍ انًسكًةةٍٛ يةةٍ غٔ٘ اوضتتةةار لةةٙ يدةةاوا تةةى ػةةؽا اوقةةتباَة ػهةةٗ ػةةع 

 ( يسكًاال 4انتؽبٛة باندايؼاا ٔكهٛة اوتتاوا بانؽٚاا ٔبهغ ػعظ انًسكًٍٛ ) 

 ٔلٙ وٕل خؼال انًسكًٍٛ قايت انبازثة بئػعاظ أظا  ْػِ انعؼاقة بتٕؼتٓا انُٓائٛةل

 صذق االرسبق انذاخهٙ نألداح : –ة 

ا  انعؼاقةةة قايةةت انبازثةةة بتطبٛيٓةةا ػهةةٗ ػُٛةةة بؼةةع انتمكةةع يةةٍ انتةةع  انظةةاْؽ٘ ألظ 

( يؼهةى ٔيؼهًةة يةٍ يدتًةغ انعؼاقةة بًةعاؼـ انًًهكةة  30اقتطلػٛة ػلةٕائٛة قٕايٓةا )

ٔغن  يٍ أخةم انتؼةؽف ػهةٗ يةعٖ اوتكةا  انةعاضهٙ ألظا  انعؼاقةة  ٔػهةٗ بٛاَةاا انؼُٛةة 

تةةع  انةةعاضهٙ اوقةةتطلػٛة قايةةت انبازثةةة بسكةةا  يؼايةةم اوؼتبةةا  بٛؽقةةٌٕ نًؼؽلةةة ان

نلقتباَة زٛةث تةى زكةا  يؼايةم اوؼتبةا  بةٍٛ ظؼخةة كةم ػبةاؼ  يةٍ ػبةاؼاا اوقةتباَة 

 بانعؼخة انكهٛة نهًسٕؼ انػ٘ تُتًٙ إنّٛ انؼباؼ ل
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 (1انجذٔل رلى )

يعبيالد اررجبط ثٛرسٌٕ نعجبراد يذٖ اسزخذاو طرق انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ انًذرسخ 

 ثبنذرجخ انكهٛخ نهًحٕر

 يعبيم االررجبط ثبنًحٕر رلى انعجبرح يعبيم االررجبط ثبنًحٕر نعجبرحرلى ا

 **21ل0 0 **14ل0 1

 **22ل0 10 **11ل0 2

 **22ل0 11 **25ل0 3

 **22ل0 12 **22ل0 4

 **20ل0 13 **65ل0 5

 **25ل0 14 **21ل0 6

 **23ل0 15 **21ل0 2

 - - **21ل0 1

 لمقم 01ل0** ظال ػُع يكتٕٖ انعونة 

 (2جذٔل رلى )ان

يعبيالد اررجبط ثٛرسٌٕ نعجبراد يحٕر طرق انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ انًسزخذيخ ثبنذرجخ 

 انكهٛخ نهًحٕر

 يعبيم االررجبط ثبنًحٕر رلى انعجبرح يعبيم االررجبط ثبنًحٕر رلى انعجبرح

 **10ل0 4 **14ل0 1

 **50ل0 5 **26ل0 2

 **24ل0 6 **66ل0 3

 لمقم 01ل0** ظال ػُع يكتٕٖ انعونة 

 (3انجذٔل رلى )

 يعبيالد اررجبط ثٛرسٌٕ نعجبراد يحٕر انًجبالد انذراسٛخ انزٙ ٚسزخذو فٛٓب

 انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ انًذرسخ ثبنذرجخ انكهٛخ نهًحٕر

 يعبيم االررجبط ثبنًحٕر رلى انعجبرح يعبيم االررجبط ثبنًحٕر رلى انعجبرح

 *45ل0 4 **10ل0 1

 **25ل0 5 **13ل0 2

 - - **14ل0 3

 لمقم 01ل0** ظال ػُع يكتٕٖ انعونة 

 

 



 9102   أكتوبر(  01العدد )    -جمللد الثالث اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية                            ا

 

 

66 

 (4انجذٔل رلى )

 يعبيالد اررجبط ثٛرسٌٕ نعجبراد يحٕر انًسزٕٚبد انذراسٛخ انزٙ ٚسزخذو فٛٓب

 انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ انًذرسخ ثبنذرجخ انكهٛخ نهًحٕر 

 ٕريعبيم االررجبط ثبنًح رلى انعجبرح يعبيم االررجبط ثبنًحٕر رلى انعجبرح

 **10ل0 3 **20ل0 1

 **25ل0 4 **13ل0 2

 لمقم 01ل0** ظال ػُع يكتٕٖ انعونة 

 (5انجذٔل رلى )

 يعبيالد اررجبط ثٛرسٌٕ نعجبراد يحٕر إٚجبثٛبد اسزخذاو

 انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ انًذرسخ ثبنذرجخ انكهٛخ نهًحٕر 

رلى   يعبيم االررجبط ثبنًحٕر رلى انعجبرح

 انعجبرح

 جبط ثبنًحٕريعبيم االرر

 **53ل0 0 **12ل0 1

 **62ل0 10 **24ل0 2

 **12ل0 11 **10ل0 3

 **66ل0 12 **26ل0 4

 **55ل0 13 **11ل0 5

 **24ل0 14 **23ل0 6

 **13ل0 15 **00ل0 2

 - - **50ل0 1

 لمقم 01ل0** ظال ػُع يكتٕٖ انعونة 

 (6انجذٔل رلى )

 د اسزخذاويعبيالد اررجبط ثٛرسٌٕ نعجبراد يحٕر سهجٛب

 انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ انًذرسخ ثبنذرجخ انكهٛخ نهًحٕر 

رلى   يعبيم االررجبط ثبنًحٕر رلى انعجبرح

 انعجبرح

 يعبيم االررجبط ثبنًحٕر

 **50ل0 6 **53ل0 1

 **21ل0 2 **14ل0 2

 **12ل0 1 **26ل0 3

 **53ل0 0 **16ل0 4

 **62ل0 10 **25ل0 5
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 لمقم 01ل0** ظال ػُع يكتٕٖ انعونة 

( أٌ قٛى يؼايم اؼتبا  كةم ػبةاؼ  يةٍ انؼبةاؼاا يةغ يسٕؼْةا 6 – 1ٚتضر يٍ اندعأل )

( لمقم يًا ٚلةٛؽ إنةٗ أٌ خًٛةغ ػبةاؼاا 01ل0يٕخبة ٔظانة إزتائٛاا ػُع يكتٕٖ انعونة )

اوقتباَة تتًتغ بعؼخةة  ةع  يؽت ؼةة  ٔٚؤكةع قةٕ  اوؼتبةا  انةعاضهٙ بةٍٛ خًٛةغ ػبةاؼاا 

ٔػهٛةةةّ لةةةمٌ ْةةةػِ انُتٛدةةةة بُٛةةةت  ةةةع  ػبةةةاؼاا ٔيسةةةأؼ أظا  انعؼاقةةةة أظا  انعؼاقةةةة   

 ٔ لزٛتٓا نهتطبٛق انًٛعاَٙل

 ثجبد أداح انذراسخ: -3

 Cronbach's Alpha)نيٛةاـ يةعٖ تبةاا اوقةتباَة اقةتطعيت )يؼاظنةة أن ةا كؽَٔبةاش( 

(α)) ٌ انًكةةسٕبة قةةابياا نيٛةةاـ  30  زٛةةث  بيةةت انًؼاظنةةة ػهةةٗ انؼُٛةةة اوقةةتطلػٛة

 ( يؼايلا تباا أظا  انعؼاقةل  2ع  اوتكا  انعاضهٙ ٕٔٚور اندعٔل ؼقى ) 

 (7جذٔل رلى )

 يعبيم أنفب كرَٔجبخ نمٛبس ثجبد أداح انذراسخ انخبصخ ثبنضجبط

 يحبٔر االسزجبَخ
عذد 

 انعجبراد

ثجبد 

 انًحٕر
 انزررٛت

 3 10ل0 15 يعٖ اقتطعاو  ؽ  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة

 2 12ل0 6 ٛى اإلنكتؽَٔٙ انًكتطعية لٙ انًعؼقة ؽ  انتؼه

انًداوا انعؼاقٛة انتةٙ ٚكةتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ 

 لٙ انًعؼقة
 4 21ل0 5

انًكتٕٚاا انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ 

 لٙ انًعؼقة
 6 23ل0 4

 1 01ل0 15 إٚدابٛاا اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة

 5 26ل0 10 بٛاا اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقةقه

 - 10ل0 55 يؼايم انثباا انؼاو

( ْٔةػا ٚةعل ػهةٗ 10ل0( أٌ يؼايم انثباا انؼاو نلقتباَة بهةغ )2ٚتضر يٍ اندعٔل ؼقى )

أٌ اوقةةتباَة تتًتةةغ بعؼخةةة ػانٛةةة يةةٍ انثبةةاا ًٚكةةٍ اوػتًةةاظ ػهٛٓةةا لةةٙ انتطبٛةةق انًٛةةعاَٙ 

 نهعؼاقةل

 عبً : إجراءاد رطجٛك أداح انذراسخ:  راث

بؼةةع انستةةٕل ػهةةٗ ضطةةا  تؼؽٚةةف يةةٍ اندايؼةةة ٚ ٛةةع باؼتبةةا  انبازثةةة بانعؼاقةةاا انؼهٛةةا 

قايت انبازثة باوقتؼاَة ببؼم انًكة ٕوا ٔانًكة ٕنٍٛ لةٙ انًعؼقةة نتٕؾٚةغ اوقةتباَاا 

ت ػهةةٗ خًٛةةغ يؼهًةةٙ ٔيؼهًةةاا انًعؼقةةة   ٔ هةة  يةةُٓى إؼخاػٓةةا يةةؽ  أضةةؽٖ  ٔتابؼةة

انبازثة ػًهٛة خًةغ اوقةتباَاا ٔاقةتكًال تؼب تٓةا يتابؼةة يكةتًؽ   ٔغنة  نهستةٕل ػهةٗ 
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أكبةةؽ ػةةعظ يةةٍ اوقةةتداباا  ٔقةةع تةةى خًةةغ اوقةةتباَاا بؼةةع تؼب تٓةةا تةةى زتةةؽْا زٛةةث بهةةغ 

( 21( اقتباَة  انسة نهتسهٛم  ٔاقتًؽ  تٕؾٚغ اوقتباَاا ٔخًؼٓا قؽابةة )202ػعظْا )

 ْـل1420/ 1421ان تم انعؼاقٙ انثاَٙ نهؼاو  ٕٚياا  ٔتى غن  بؼع َٓاٚة

ٔبؼةةع غنةة  تةةى إظضةةال انبٛاَةةاا  ٔيؼاندتٓةةا إزتةةائٛاا بانساقةة  اٜنةةٙ ػةةٍ  ؽٚةةق بؽَةةايح 

(  تى تى تؽيٛةؿ ٔإظضةال انبٛاَةاا إنةٗ spssانسؿية اإلزتائٛة لٙ يدال انؼهٕو اإلَكاَٛة )

انةعَٛا ٔانؼهٛةا( انًكةتطعو انساق  اٜنٙ  ٔنتسعٚع  ٕل ضلٚةا انًيٛةاـ انطًاقةٙ )انسةعٔظ 

(  تةى تيكةةًّٛ ػهةٗ ػةةعظ ضلٚةا انًيٛةةاـ 4 1-5لةٙ يسةةأؼ انعؼاقةة  تةةى زكةا  انًةةعٖ )

( بؼع غن  تى إوالة ْػِ انيًٛة إنةٗ 10ل0  4/5نهستٕل ػهٗ  ٕل انطهٛة انتسٛر أ٘ )

أقم قًٛة لٙ انًيٛاـ )أٔ بعاٚة انًيٛاـ ْٔٙ انٕازع انتسٛر( ٔغنة  نتسعٚةع انسةع األػهةٗ 

 ٓػِ انطهٛة  ْٔكػا أ بر  ٕل انطلٚا كًا ٚمتٙ :ن

ًٚثم )فٛؽ يٕالق بلع ( َسٕ كم ػبةاؼ  بةاضتلف انًسةٕؼ انًةؽاظ  10ل1إنٗ  1يٍ  -

 قٛاقّل

ًٚثم )فٛؽ يٕالق( َسٕ كم ػباؼ  باضتلف انًسٕؼ انًةؽاظ  60ل2ٔزتٗ  11ل1يٍ  -

 قٛاقّل

اضتلف انًسةٕؼ ًٚثم )يٕالق إنٗ زع يا( َسٕ كم ػبةاؼ  بة 40ل3ٔزتٗ  61ل2يٍ  -

 انًؽاظ قٛاقّل

ًٚثةةم )يٕالةةق( َسةةٕ كةةم ػبةةاؼ  بةةاضتلف انًسةةٕؼ انًةةؽاظ  20ل4ٔزتةةٗ  41ل3يةةٍ  -

 قٛاقّل

ًٚثةةم )يٕالةةق بلةةع ( َسةةٕ كةةم ػبةةاؼ  بةةاضتلف انًسةةٕؼ  00ل5ٔزتةةٗ  21ل4يةةٍ  -

 انًؽاظ قٛاقّل

 ٔيٍ تى تسهٛم انبٛاَاا ٔاقتطؽاج انُتائحل

 خبيسبً : أسبنٛت انًعبنجخ اإلحصبئٛخ:

 اقتطعيت لٙ يؼاندة بٛاَاا انعؼاقة األقانٛ  اإلزتائٛة انتانٛة: 

انتكؽاؼاا ٔانُك  انً ٕٚةة نهتؼةؽف ػهةٗ انطتةائ  انلطتةٛة ٔانٌٕٛ ٛةة أللةؽاظ  -

انعؼاقةةة ٔتسعٚةةع اقةةتداباا ألؽاظْةةا تدةةاِ ػبةةاؼاا انًسةةأؼ انؽئٛكةةة انتةةٙ تتضةةًُٓا أظا  

 انعؼاقةل

( بةةٍٛ  Pearson Correlation Coefficientيؼايةةم اؼتبةةا  بٛؽقةةٌٕ " ؼ" ) -

ظؼخة كم ػباؼ  ٔانعؼخة انكهٛة نهًسٕؼ انػ٘ تُتًةٙ إنٛةّ  ٔغنة  نتيةعٚؽ اوتكةا  انةعاضهٙ 

 ألظا  انعؼاقة )انتع  انبُائٙ(ل

 " ف نيٛاـ تباا أظا  انعؼاقةل "Alpha Cronbachيؼايم أن ا كؽَٔباش  -

نًؼؽلةةة  " ٔغنةة  Weighted Meanانًتٕقةة  انسكةةابٙ انًةةٕؾٌٔ )انًةةؽخر( "  -

يعٖ اؼت اع أٔ اَط اا اقتداباا ألؽاظ انعؼاقة ػهةٗ كةم ػبةاؼ  يةٍ ػبةاؼاا يتًٛةؽاا 
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انعؼاقة األقاقٛة  يغ انؼهةى بمَةّ ٚ ٛةع لةٙ تؽتٛة  انؼبةاؼاا زكة  أػهةٗ يتٕقة  زكةابٙ 

 يٕؾٌٔل 

" ٔغنةة  نًؼؽلةةة يةةعٖ اؼت ةةاع أٔ اَط ةةاا اقةةتداباا  Meanانًتٕقةة  انسكةةابٙ "  -

انؽئٛكةة )يتٕقة  يتٕقةطاا انؼبةاؼاا(  يةغ انؼهةى بمَةّ ٚ ٛةع لةٙ ألةؽاظ انعؼاقةة نهًسةأؼ 

 تؽتٛ  انًسأؼ زك  أػهٗ يتٕق  زكابٙل

نهتؼةةؽف ػهةةةٗ يةةةعٖ  "Standard Deviation"اقةةتطعاو اوَسةةةؽاف انًؼٛةةاؼ٘  -

اَسؽاف اقتداباا ألؽاظ انعؼاقة نكم ػباؼ  يٍ ػباؼاا يتًٛؽاا انعؼاقة  ٔنكم يسةٕؼ 

قطٓا انسكابٙل نتؽتٛ  انؼبةاؼاا زكة  انًتٕقة  انسكةابٙ يٍ انًسأؼ انؽئٛكة ػٍ يتٕ

 نتانر أقم تلتت ػُع تكأ٘ انًتٕق  انًؽخرل

 َزبئج انذراسخ ٔيُبلشزٓب :

 يب يذٖ اسزخذاو طرق انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ يذارس انًًهكخ؟ -انسؤال األٔل:  أ 

 يذارس انًًهكخ؟يب ْٙ أًَبط اسزخذاو انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ  -ة                   

 يذٖ اسزخذاو انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ يذارس انًًهكخ :  -أ 

نهتؼةةؽف ػهةةٗ يةةعٖ اقةةتطعاو  ةةؽ  انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ انًًهكةةة األْهٛةةة تةةى 

زكةةةا  انتكةةةؽاؼاا ٔانُكةةة  انً ٕٚةةةة ٔانًتٕقةةةطاا انسكةةةابٛة ٔاوَسؽالةةةاا انًؼٛاؼٚةةةة 

اا يسٕؼ اقتطعاو  ؽ  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔةٙ ٔانؽت  وقتداباا ألؽاظ انعؼاقة  ػهٗ ػباؼ

 (: 1لٙ انًعؼقة ٔخالا انُتائح كًا ٕٚوسٓا اندعٔل ؼقى )

 (8جذٔل رلى )

 اسزجبثبد أفراد انذراسخ عهٗ عجبراد يحٕر اسزخذاو طرق انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ 

 فٙ انًذرسخ يررجخ رُبزنٛبً حست يزٕسطبد انًٕافمخ 

 انعجبرح و

ٙ درجخ انًٕافمخ انزكرار
سبث
ح
ظ ان
س
انًزٕ

 

ف 
حرا
الَ
ا

٘
انًعٛبر

 

انررجخ
 %
سجخ 

انُ
شذح 
ك ث
يٕاف

 

ك
يٕاف

 

ق
يٕال

 
حذ 
 ٗ
يبإن
 

ك
غٛر يٕاف

ك  
غٛر يٕاف

شذح
ث

 

13 
ٕٚخع يٕقغ نهًعؼقة 

 ػهٙ األَتؽَت

 - 1 11 51 130 ي
 1 61ل0 62ل4

 - 5ل0 4ل5 2ل25 1ل61 %

15 

نعٖ انًؼهًاا يؼؽلة 

بكٛ ٛة اقتطعاو انساق  

بًا لٙ غن  اٜنٙ 

األَتؽَت ٔانبؽٚع 

 اإلنكتؽَٔٙ

 1 2 12 22 110 ي

 2 23ل0 43ل4
 5ل0 0ل1 4ل1 6ل35 5ل54 %

5 
ٕٚخع بانًعؼقة شبكة  

 أَتؽَت يتازة نهًؼهًاا

 - 1 20 56 116 ي
 3 25ل0 42ل4

 - 5ل0 4ل14 2ل22 4ل52 %

 4 13ل0 32ل4 4 1 10 20 101 يتتٕالؽ بانًؼايم شبكة  4
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 انعجبرح و

ٙ درجخ انًٕافمخ انزكرار
سبث
ح
ظ ان
س
انًزٕ

 

ف 
حرا
الَ
ا

٘
انًعٛبر

 

انررجخ
 %
سجخ 

انُ
شذح 
ك ث
يٕاف

 

ك
يٕاف

 

ق
يٕال

 
حذ 
 ٗ
يبإن
 

ك
غٛر يٕاف

ك  
غٛر يٕاف

شذح
ث

 

 0ل2 5ل0 4ل0 2ل34 5ل53 % ظاضهٛة )إَتؽاَت(

14 

تٕلؽ انًعؼقة ظػًاا لُٛاا  

يٍ ضلل يتطتتٍٛ 

لٙ انساق  اٜنٙ 

 ٔيكَٕاا األَتؽَت

 - 1 31 22 14 ي

 5 16ل0 15ل4
 - 0ل4 1ل11 6ل35 6ل41 %

1 
تٕخع بانًعؼقة يؼايم 

 زاق  خنٙ كالٛة

 - 6 30 05 21 ي
 6 21ل0 14ل4

 - 0ل3 0ل14 0ل42 1ل35 %

2 

ٚتى اقتطعاو أخٓؿ  

انؼؽا )ػاؼا 

انبٛاَاا  

انبؽٔخٕكتٕؼ للل( لٙ 

 انؼًهٛة انتؼهًٛٛة

 - 5 40 12 20 ي

 2 10ل0 10ل4
 - 5ل2 1ل10 1ل43 2ل34 %

10 

تكتطعو انًؼهًة انساق  

اٜنٙ لٙ ػؽا 

 انعؼٔـ

 1 6 44 20 22 ي

 1 16ل0 06ل4
 5ل0 0ل3 1ل21 1ل30 6ل35 %

6 

ٚتى تعؼٚ  انًؼهًاا 

ػهٙ اقتطعاو  ؽ  

انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ 

 انًطته ة

 2 0 56 66 60 ي

 0 04ل0 05ل3
 0ل1 5ل4 2ل22 2ل32 2ل34 %

0 

ان تٕل انعؼاقٛة يٓٛم  

نتطبٛق انتؼهٛى 

 اإلنكتؽَٔٙ

 1 10 42 04 50 ي

 10 15ل0 00ل3
 5ل0 0ل5 3ل23 5ل46 1ل24 %

11 
 ٛعٕٚ تكتطعو انًؼهًة ان

 نعػى انؼًهٛة انتؼهًٛٛة

 3 26 16 52 35 ي
 11 02ل0 45ل3

 5ل1 0ل12 6ل42 2ل25 3ل12 %

3 

تتٕالؽ نع٘ انًؼهًاا 

بانًعؼقة بؽيدٛاا 

خاْؿ  نهًُاْح انعؼاقٛة 

 ػهٙ أقؽار يعيدة

 2 23 22 23 22 ي

 12 01ل0 45ل3
 5ل3 4ل11 6ل35 1ل36 4ل13 %

1 

ٚطه  يٍ انطانباا 

ساتٓى ػؽا أب

باقتطعاو  أزع بؽايح 

)انبٕؼ بٕؼُٚٛت   

 ان لل   لللل(

 5 24 01 56 26 ي

 13 04ل0 32ل3
 5ل2 0ل11 0ل45 2ل22 0ل12 %

12 

تطه  انًؼهًة يٍ 

انطانباا تكهٛى 

انٕاخباا ػهٙ أقؽار 

 16 42 106 26 2 ي

 14 10ل0 11ل2
 0ل2 3ل23 5ل52 0ل12 5ل3 %
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 انعجبرح و

ٙ درجخ انًٕافمخ انزكرار
سبث
ح
ظ ان
س
انًزٕ

 

ف 
حرا
الَ
ا

٘
انًعٛبر

 

انررجخ
 %
سجخ 

انُ
شذح 
ك ث
يٕاف

 

ك
يٕاف

 

ق
يٕال

 
حذ 
 ٗ
يبإن
 

ك
غٛر يٕاف

ك  
غٛر يٕاف

شذح
ث

 

 يعيدة

2 
اق  خنٙ ٚتٕالؽ خٓاؾ ز

 نكم  انبة لٙ ان تم

 40 14 42 16 11 ي
 15 00ل1 20ل2

 3ل24 6ل41 1ل20 0ل2 4ل5 %

 42ل0 13ل3 انًتٕق  انؼاو

يٍ ضلل انُتائح انًٕوةسة أػةلِ ٚتضةر أٌ ألةؽاظ انعؼاقةة يةٕاليٍٛ ػهةٗ اقةتطعاو  

ٚيةغ  ( ْٔةٕ يتٕقة  5يةٍ  13ل3 ؽ  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ يعاؼـ انًًهكةة بًتٕقة  )

( ْٔةٙ ان  ةة 20ل4إنةٗ  41ل3لٙ ان  ة انؽابؼة يةٍ ل ةاا ييٛةاـ نٛكةؽا انطًاقةٙ ) يةٍ 

انتٙ تلٛؽ إنٗ ضٛاؼ يٕالق ػهٗ أظا  انعؼاقة يًا ٕٚور أٌ ألؽاظ انعؼاقة  يةٕاليٍٛ ػهةٗ 

 أٌ  ؽ  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ انًػكٕؼ  تكتطعو لٙ انًعاؼـل

ػهٗ اقتطعاو  ةؽ  انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ  ٔٚتضر يٍ انُتائح أٌ يٕالية ألؽاظ انعؼاقة 

لةةٙ يةةعاؼـ انًًهكةةة تتةةؽأذ يةةا بةةٍٛ يةةٕاليتٓى بلةةع  ػهةةٗ اقةةتطعاو بؼةةم  ةةؽ  انتؼهةةٛى 

اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةةعاؼـ انًًهكةةة ٔػةةةعو يةةٕاليتٓى ػهةةةٗ اقةةتطعاو بؼةةةم  ةةؽ  انتؼهةةةٛى 

اإلنكتؽَٔٙ لٙ يعاؼـ انًًهكة زٛث تؽأزت يتٕقةطاا يةٕاليتٓى زةٕل اقةتطعاو  ةؽ  

( ْٔةةٙ يتٕقةةطاا  20ل2إنةةٗ  62ل4ٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ انًًهكةةة يةةا بةةٍٛ )انتؼهةة

تتةةؽأذ يةةا بةةٍٛ ان  تةةٍٛ انطايكةةة ٔانؽابؼةةة يةةٍ ل ةةاا ييٛةةاـ نٛكةةؽا انطًاقةةٙ ٔانهتةةٍٛ 

تلٛؽاٌ إنٗ ) يٕالق بلع  / فٛؽ يٕالق ( ػهٗ انتٕانٙ ػهةٗ أظا  انعؼاقةة يًةا ٕٚوةر أٌ 

ؽ  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ يعاؼـ انًًهكةة تتةؽأذ يٕالية ألؽاظ انعؼاقة  ػهٗ اقتطعاو  

يا بٍٛ يٕاليتٓى بلع  ػهٗ اقتطعاو بؼةم  ةؽ  انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ يةعاؼـ انًًهكةة 

ٔػعو يٕاليتٓى ػهٗ اقتطعاو بؼةم  ةؽ  انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ يةعاؼـ انًًهكةة زٛةث 

ؼبؼةة يةٍ  ةؽ  انتؼهةٛى ٚتضر يٍ انُتائح أٌ ألؽاظ انعؼاقة يةٕاليٍٛ بلةع  ػهةٗ اقةتطعاو أ

( ٔانتةٙ تةى 4   5   15   13اإلنكتؽَٔٙ لةٙ يةعاؼـ انًًهكةة تتًثةم لةٙ ان يةؽاا ؼقةى ) 

 تؽتٛبٓا تُاؾنٛاا زك  يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهٛٓا بلع  كانتانٙ : 

( ْٔةٙ " ٕٚخةع يٕقةغ نهًعؼقةة ػهةٗ األَتؽَةت " بانًؽتبةة  13خالا ان يؽ  ؼقةى )  -1

( ٔتؼةةؿٔ  5يةةٍ  62ل4األٔنةةٗ يةةٍ زٛةةث يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة  ػهٛٓةةا بلةةع  بًتٕقةة  ) 

انبازثةةة ْةةػِ انُتٛدةةة إنةةٗ أٌ إظاؼ  يةةعاؼـ انًًهكةةة تسةةؽر ػهةةٗ اقةةتطعاو انتكُٕنٕخٛةةا 
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لٙ انتؼؽٚف بٓا يًا ٚدؼهٓا تسؽر ػهٗ ٔخٕظ يٕقغ ٔاوقت اظ  يُٓا قٕال لٙ انتؼهٛى أٔ 

 نهًعؼقة ػهٙ األَتؽَتل 

( ْٔةةٙ " نةةعٖ انًؼهًةةاا يؼؽلةةة بكٛ ٛةةة اقةةتطعاو انساقةة   15خةةالا ان يةةؽ  ؼقةةى )  -2

اٜنٙ بًا لٙ غن  األَتؽَت ٔانبؽٚع اإلنكتؽَٔٙ " بانًؽتبةة انثاَٛةة يةٍ زٛةث يٕاليةة ألةؽاظ 

( ٔؼبًةا تؼةٕظ ْةػِ انُتٛدةة إنةٗ أٌ انًؼهًةاا  5 يةٍ 43ل4انعؼاقة ػهٛٓا بلع  يتٕقة  ) 

ٚتى إنساقٍٓ بعٔؼاا تعؼٚبٛة لٙ يدال انساق  اٜنٙ يًا ٚدؼهٍٓ ًٚةتهكٍ انًؼؽلةة بكٛ ٛةة 

 اقتطعاو انساق  اٜنٙ بًا لٙ غن  األَتؽَت ٔانبؽٚع اإلنكتؽَٔٙل 

 ( ْٔةةٙ " ٕٚخةةع بانًعؼقةةة شةةبكة أَتؽَةةت يتازةةة نهًؼهًةةاا" 5خةةالا ان يةةؽ  ؼقةةى )  -3

(  5يةةٍ  42ل4بانًؽتبةةة انثانثةةة يةةٍ زٛةةث يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة  ػهٛٓةةا بلةةع  بًتٕقةة  ) 

ٔتؼةةؿٔ انبازثةةة ْةةػِ انُتٛدةةة إنةةٗ أٌ إظاؼ  انًعؼقةةة تسةةؽر ػهةةٗ تةةٕلٛؽ يتطهبةةاا انؼًةةم 

 اإلنكتؽَٔٙ يًا ٚدؼهٓا تسؽر ػهٗ ٔخٕظ شبكة أَتؽَت يتازة نهًؼهًاال

نًؼايم شةبكة ظاضهٛةة )اَتؽاَةت(" بانًؽتبةة ( ْٔٙ " تتٕالؽ با 4خالا ان يؽ  ؼقى )  -4

( ٔقةع تؼةٕظ  5يةٍ  32ل4انؽابؼة يٍ زٛث يٕاليةة ألةؽاظ انعؼاقةة ػهٛٓةا بلةع  بًتٕقة  ) 

ْةةػِ انُتٛدةةة إنةةٗ أٌ انتدةةاؼ  ٔانستةة  انًؼًهٛةةة تستةةاج إنةةٗ تةةٕلٛؽ بٛاَةةاا ٔيؼهٕيةةاا 

َتؽاَةت( ٔبتٕؼ  قؽٚؼة يًا ٚدؼةم إظاؼ  انًعؼقةة تسةؽر ػهةٗ تةٕلٛؽ شةبكة ظاضهٛةة )ا

 بانًؼايمل

كًا ٚتضر يٍ انُتائح أٌ ألؽاظ انعؼاقة فٛؽ يٕاليٍٛ ػهٗ اقتطعاو أتٍُٛ يٍ  ؽ  انتؼهةٛى 

( انهتةٍٛ تةى تؽتٛبًٓةا تتةاػعٚاا  12   2اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة ٚتًثل لٙ ان يؽتٍٛ ؼقى ) 

 زك  ػعو يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهٛٓا كانتانٙ :

ٚتةٕالؽ خٓةاؾ زاقة  خنةٙ نكةم  انبةة لةٙ ان تةم"  ( ْٔةٙ " 2خالا ان يؽ  ؼقى )  -1

(  5يةةٍ  20ل2بانًؽتبةةة األٔنةةٗ يةةٍ زٛةةث ػةةعو يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة ػهٛٓةةا بًتٕقةة  ) 

ٔتؼؿٔ انبازثة ْػِ انُتٛدة إنٗ قهة ػعظ أخٓؿ  انساقة  اٜنةٙ يياؼَةة يةغ أػةعاظ انطانبةاا 

 يًا ٚتؼ  يٍ تٕلٛؽ خٓاؾ زاق  خنٙ نكم  انبة لٙ ان تمل 

( ْٔٙ " تطه  انًؼهًة يٍ انطانباا تكةهٛى انٕاخبةاا ػهةٗ  12ان يؽ  ؼقى )  خالا -2

أقؽار يعيدة " بانًؽتبة انثاَٛةة يةٍ زٛةث ػةعو يٕاليةة ألةؽاظ انعؼاقةة ػهٛٓةا بًتٕقة  ) 

( ٔقع تؼٕظ ْػِ انُتٛدة إنٗ قهة ضبؽ  انطانباا لٙ انتؼايم يغ انساق  اٜنٙ  5يٍ  11ل2

خبةاا ػهةٗ األقةؽار انًعيدةة يًةا ٚدؼةم انًؼهًةاا و إوالة إنةٗ  ةؼٕبة يؽاخؼةة انٕا

 ٚطهبٍ يٍ انطانباا تكهٛى انٕاخباا ػهٗ أقؽار يعيدةل 

 أًَبط اسزخذاو انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ يذارس انًًهكخ  : -ة

نهتؼةةؽف ػهةةٗ أًَةةا  اقةةتطعاو انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ انًًهكةةة تةةى زكةةا   

اا انسكةةةابٛة ٔاوَسؽالةةةاا انًؼٛاؼٚةةةة ٔانؽتةةة  انتكةةةؽاؼاا ٔانُكةةة  انً ٕٚةةةة ٔانًتٕقةةةط

وقةةتداباا ألةةؽاظ انعؼاقةةة ػهةةٗ ػبةةاؼاا يسةةٕؼ أًَةةا  اقةةتطعاو انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ 

 (:0انًعؼقة ٔخالا انُتائح كًا ٕٚوسٓا اندعٔل ؼقى )
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 (9جذٔل رلى )

 اسزجبثبد أفراد انذراسخ  عهٗ عجبراد يحٕر أًَبط اسزخذاو انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ  

 انًذرسخ يررجخ رُبزنٛبً حست يزٕسطبد انًٕافمخ  فٙ

رلى انعجبرح
 

 انعجبرح

 درجخ انًٕافمخ انزكرار

ظ 
س
انًزٕ

ٙ
سبث
ح
ان

ف  
حرا
الَ
ا

٘
انًعٛبر

 

انررجخ
 %
سجخ 

انُ
شذح 
ك ث
ٕاف
ي

 

ك
ٕاف
ي

  ٗ
ك إن
ٕاف
ي

حذ يب
ك 
ٕاف
غٛر ي

ك  
ٕاف
غٛر ي

شذح
ث

 

 انتؼهى انتؼأَٙ 2
 1 6 31 20 15 ي

 1 14ل0 10ل4
 5ل0 0ل3 3ل15 1ل30 1ل42 %

4 
انتؼهى بًدًٕػاا 

  ًٛؽ 

 2 13 50 22 60 ي
 2 04ل0 10ل3

 0ل1 4ل6 1ل24 1ل31 2ل20 %

 انتؼهى انػاتٙ 1
 10 14 62 25 41 ي

 3 04ل1 61ل3
 0ل5 0ل6 2ل30 1ل32 3ل20 %

3 
انتؼهى بًدًٕػاا 

 كبٛؽ 

 12 33 53 60 44 ي
 4 12ل1 45ل3

 0ل5 3ل16 2ل26 2ل20 1ل21 %

5 
انتؼهى انتؿايُٙ ػهٙ 

 انلبكة انؼُكبٕتٛة

 10 44 25 62 11 ي
 5 02ل0 10ل3

 0ل5 1ل21 1ل32 2ل30 4ل5 %

6 

انتؼهى فٛؽ انتؿايُٙ 

ػهٙ انلبكة 

 انؼُكبٕتٛة

 20 63 20 33 2 ي

 6 02ل0 22ل2
 0ل0 2ل31 1ل30 3ل16 5ل3 %

 55ل0 40ل3 انًتٕق  انؼاو

ُتائح انًٕوسة أػةلِ ٚتضةر أٌ ألةؽاظ انعؼاقةة يةٕاليٍٛ ػهةٗ أٌ ُْةاي يٍ ضلل ان 

( ْٔةٕ يتٕقة  ٚيةغ  5يةٍ  40ل3أًَا  نهتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ تكتطعو لٙ انًعؼقة بًتٕق  )

( ْٔةٙ ان  ةة 20ل4إنةٗ  41ل3لٙ ان  ة انؽابؼة يةٍ ل ةاا ييٛةاـ نٛكةؽا انطًاقةٙ ) يةٍ 

يًا ٕٚور أٌ ألؽاظ انعؼاقة  يةٕاليٍٛ ػهةٗ انتٙ تلٛؽ إنٗ ضٛاؼ يٕالق ػهٗ أظا  انعؼاقة 

 أٌ ُْاي أًَا  يؼُٛة نهتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ تكتطعو لٙ انًعؼقةل

ٔٚتضةةةر يةةةٍ انُتةةةائح أٌ يٕاليةةةة ألةةةؽاظ انعؼاقةةةة ػهةةةٗ أًَةةةا  انتؼهةةةٛى اإلنكتؽَٔةةةٙ  

انًكتطعية لٙ انًعؼقة تتةؽأذ يةا بةٍٛ يةٕاليتٓى ػهةٗ بؼةم  أًَةا  انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ 

لةةٙ انًعؼقةةة ٔيةةٕاليتٓى إنةةٗ زةةع يةةا ػهةةٗ بؼةةم أًَةةا  انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ انًكةةتطعية 

انًكتطعية زٛث تؽأزت يتٕقطاا يٕاليتٓى ػهٗ أًَةا  انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ انًكةتطعية 

( ْٔٙ يتٕقطاا تتؽأذ يةا بةٍٛ ان  تةٍٛ انؽابؼةة  22ل2إنٗ  10ل4لٙ انًعؼقة يا بٍٛ ) 

ٔانهتٍٛ تلةٛؽاٌ إنةٗ ) يٕالةق / يٕالةق إنةٙ زةع ٔانثانثة يٍ ل اا ييٛاـ نٛكؽا انطًاقٙ 
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يا ( ػهٗ انتةٕانٙ ػهةٗ أظا  انعؼاقةة زٛث ٚتضةر يةٍ انُتةائح أٌ ألةؽاظ انعؼاقةة  يةٕاليٍٛ 

ػهٗ أؼبؼة يٍ أًَا  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ انًكتطعية لٙ انًعؼقة تتًثم لٙ ان يؽاا ؼقةى ) 

 ألؽاظ انعؼاقة ػهٛٓا كانتانٙ :( ٔانتٙ تى تؽتٛبٓا تُاؾنٛاا زك  يٕالية 3   1   4   2

( ْٔةةٕ " انةتؼهى انتؼةةأَٙ " بانًؽتبةة األٔنةةٗ يةٍ زٛةةث يٕاليةةة  2خةال انةةًُ  ؼقةى )  -1

( ٔتؼةةةؿٖ ْةةةػِ انُتٛدةةةة إنةةةٗ أٌ انتؼهةةةٛى  5يةةةٍ  10ل4ألةةةؽاظ انعؼاقةةةة ػهٛةةةّ بًتٕقةةة  ) 

اإلنكتؽَٔةةٙ ٚيةةٕو بانعؼخةةة األٔنةةٗ ػهةةٗ اقةةتطعاو أقةةهٕ  انتؼهةةٛى انتؼةةأَٙ نًةةا لٛةةّ يةةٍ 

اؼكة لٙ انػكال ٔانطبؽاا  ٔوػتًاظِ ػهٗ اقتطعاو األخٓةؿ  يةٍ زاقة  خنةٙ ٔضللةّ يل

 يًا ٚتطه  يلاؼكة ٔتؼأٌ ػعظ يٍ انطل  ػهٗ اقتطعاو األخٓؿ  ل

( ْٕٔ " انتؼهى بًدًٕػاا  ًٛؽ  " بانًؽتبة انثاَٛةة يةٍ زٛةث  4خال انًُ  ؼقى )  -2

ع تؼةةٕظ ْةةػِ انُتٛدةةة إنةةٗ أٌ ( ٔقةة 5يةةٍ  10ل3يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة ػهٛةةّ يتٕقةة  ) 

يسعٔظٚة ػعظ أخٓؿ  انساق  اٜنٙ يياؼَة بؼعظ انطل  يًا ٚةعلغ انًؼهًةٍٛ إنةٗ اقةتطعاو 

 انتؼهى بًدًٕػاا  ًٛؽ ل

( ْٕٔ " انتؼهى انػاتٙ " بانًؽتبة انثانثةة يةٍ زٛةث يٕاليةة ألةؽاظ  1خال انًُ  ؼقى )  -3

ة ْةةػِ انُتٛدةةة إنةةٗ أٌ انتؼهةةٛى (  ٔتؼةةؿٔ انبازثةة 5يةةٍ  61ل3انعؼاقةةة  ػهٛةةّ بًتٕقةة  ) 

اإلنكتؽَٔةةٙ ٚتطهةة  انستةةٕل ػهةةٗ انًؿٚةةع يةةٍ انًؼهٕيةةاا اإلوةةالٛة ضا ةةة ٔأٌ ؾيةةٍ 

انةةعؼـ و ًٚطةةٙ انًةةُٓح بتةةٕؼ  كايهةةة  يًةةا ٚدؼةةم انًؼهًةةٍٛ ٚسؽ ةةٌٕ ػهةةٗ اقةةتطعاو 

 أقهٕ  انتؼهى انػاتٙ يٍ ضلل ظلغ انطل  نهتؼهى انػاتٙ ٔتًُٛة يٓاؼاا انبسث انؼهًٙ ل

( ْٕٔ " انتؼهى بًدًٕػاا كبٛةؽ  " بانًؽتبةة انؽابؼةة يةٍ زٛةث  3انًُ  ؼقى ) خال  -4

( ٔتؼةؿٔ انبازثةة ْةػِ انُتٛدةة إنةٗ أٌ  5يةٍ  45ل3يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهّٛ بًتٕقة  ) 

انًؼهًٍٛ ٔانًؼهًاا يعؼكٍٛ ألًْٛة انًلاؼكة ٔتباظل انًؼهٕياا بٍٛ انطل  لةٙ تٕقةٛغ 

  ٌٕ ػهٗ اقتطعاو أقهٕ  انتؼهى بًدًٕػاا كبٛؽ ليؼاؼف انطهبة يًا ٚدؼهٓى ٚسؽ

كًا ٚتضر يٍ انُتائح أٌ ألؽاظ انعؼاقة يٕاليٍٛ إنٗ زع يا ػهٗ ًَطةٍٛ يةٍ أًَةا  انتؼهةٛى 

( ٔانهتةٍٛ تةى تؽتٛبًٓةا 6   5اإلنكتؽَٔٙ انًكتطعية لٙ انًعؼقة ٚتًثل لٙ ان يؽتٍٛ ؼقى ) 

 زع يا كانتانٙ : تُاؾنٛاا زك  يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهًٛٓا إنٗ 

( ْٔةةٕ " انةةتؼهى انتؿايُةةٙ ػهةةٗ انلةةبكة انؼُكبٕتٛةةة " بانًؽتبةةة  5خةةال انةةًُ  ؼقةةى )  -1

( ٔتؼةؿٔ  5يةٍ  10ل3األٔنٗ يٍ زٛث يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهّٛ إنٗ زةع يةا بًتٕقة  ) 

انبازثة ْػِ انُتٛدة إنٗ أٌ انتؼهى انتؿايُٙ ػهةٗ انلةبكة انؼُكبٕتٛةة ٚتةٛر تبةاظل انًؼهٕيةاا 

 ٍٛ األلؽاظ لٙ أ٘ يكاٌ يًا ٚدؼم انًؼهًٍٛ ٔانًؼهًاا ٚسؽ ٍ ػهٗ اقتطعايّلب

( ْٕٔ " انتؼهى فٛؽ انتؿايُٙ ػهٗ انلبكة انؼُكبٕتٛةة " بانًؽتبةة  6خال انًُ  ؼقى )  -2

( ٔتؼةؿٔ  5يةٍ  22ل2انثاَٛة يٍ زٛث يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهٛةّ إنةٗ زةع يةا بًتٕقة  ) 

تؼهى فٛةةؽ انتؿايُةةٙ ػهةةٗ انلةةبكة انؼُكبٕتٛةةة ٚتةةٛر نهطةةل  انبازثةةة ْةةػِ انُتٛدةةة إنةةٗ أٌ انةة

يتابؼةةة انةةتؼهى  لةةٙ أ٘ ٔقةةت ٔأ٘ يكةةاٌ يًةةا ٚدؼةةم انًؼهًةةٍٛ ٔانًؼهًةةاا ٚسؽ ةةٍ ػهةةٗ 

 اقتطعايّل
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انسؤال انثبَٙ : يب يجابالد ٔيسازٕٚبد انذراساخ انزاٙ ٚسازخذو فٛٓاب انزعهاٛى اإلنكزرَٔاٙ 

 فٙ يذارس انًًهكخ ؟ 

 نزٙ ٚسزخذو فٛٓب انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ يذارس انًًهكخ :أ : انًجبالد انذراسٛخ ا

نهتؼؽف ػهٗ انًداوا انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ يةعاؼـ انًًهكةة 

تةةى زكةةا  انتكةةؽاؼاا ٔانُكةة  انً ٕٚةةة ٔانًتٕقةةطاا انسكةةابٛة ٔاوَسؽالةةاا انًؼٛاؼٚةةة 

ٕؼ انًدةاوا انعؼاقةٛة انتةٙ ٚكةتطعو ٔانؽت  وقتداباا ألؽاظ انعؼاقة  ػهٗ ػباؼاا يس

 (:10لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة ٔخالا انُتائح كًا ٕٚوسٓا اندعٔل ؼقى )

 (11جذٔل رلى )

 اسزجبثبد أفراد انذراسخ عهٗ عجبراد يحٕر انًجبالد انذراسٛخ انزٙ ٚسزخذو فٛٓب

  انًٕافمخانزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ انًذرسخ يررجخ رُبزنٛبً حست يزٕسطبد  

 انعجبرح و

انزكرا

 ر
 درجخ انًٕافمخ

ظ 
س
انًزٕ

ٙ
سبث
ح
ان

ف  
حرا
الَ
ا

٘
انًعٛبر
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%
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انُ
شذح 
ك ث
ٕاف
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ك
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ٕاف
غٛر ي
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 يٕاظ انساق  اٜنٙ  1
 - - 4 53 145 ي

 1 50ل0 20ل4
 - - 0ل2 2ل26 1ل21 %

2 

انًةةةةةةةةةةةٕاظ انؼهًٛةةةةةةةةةةةة 

ا )ؼٚاوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛا

  لٛؿٚال كًٛٛال   لللل(

 - 6 42 10 60 ي

 2 13ل0 05ل4
 - 0ل3 3ل23 6ل30 2ل34 %

3 

انًةةةةةةٕاظ اوختًاػٛةةةةةةة 

)تةةةةةةةاؼٚص  خًؽالٛةةةةةةةا  

 للللل(

 2 12 60 23 41 ي

 3 03ل0 66ل3
 0ل1 4ل1 2ل34 1ل36 3ل20 %

5 
انًةةٕاظ األظبٛةةة )األظ  

  انُسٕ للللل(

 4 24 20 61 36 ي
 4 01ل0 53ل3

 0ل2 0ل11 2ل34 2ل33 1ل12 %

4 
انًةةةةٕاظ انعُٚٛةةةةة )ليةةةةّ 

  زعٚث لللل(

 6 22 64 61 32 ي
 5 03ل1 51ل3

 0ل3 4ل13 2ل31 2ل33 3ل11 %

 22ل0 10ل3 انًتٕق  انؼاو

يٍ ضلل انُتائح انًٕوسة أػلِ ٚتضر أٌ ألؽاظ انعؼاقةة يةٕاليٍٛ ػهةٗ انًدةاوا  

( ْٔةٕ  5يةٍ  10ل3اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة بًتٕقة  ) انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى

( 20ل4إنةٗ  41ل3يتٕق  ٚيغ لٙ ان  ة انؽابؼة يٍ ل ةاا ييٛةاـ نٛكةؽا انطًاقةٙ ) يةٍ 

ْٔٙ ان  ة انتٙ تلةٛؽ إنةٗ ضٛةاؼ يٕالةق ػهةٗ أظا  انعؼاقةة يًةا ٕٚوةر أٌ ألةؽاظ انعؼاقةة 

 إلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة ليٕاليٍٛ ػهٗ انًداوا انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى ا
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ٔٚتضر يٍ انُتائح أٌ يٕاليةة ألةؽاظ انعؼاقةة ػهةٗ انًدةاوا انعؼاقةٛة انتةٙ ٚكةتطعو لٛٓةا 

انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة تتةةؽأذ يةةا بةةٍٛ يةةٕاليتٓى بلةةع  ػهةةٗ بؼةةم انًدةةاوا 

انعؼاقٛة انتةٙ ٚكةتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةة ٔيةٕاليتٓى لية  ػهةٗ بؼةم 

انًدةةاوا انعؼاقةةٛة انتةةٙ ٚكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة زٛةةث تؽأزةةت 

يتٕقةطاا يةٕاليتٓى زةةٕل انًدةاوا انعؼاقةٛة انتةةٙ ٚكةتطعو لٛٓةا انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةةٙ 

( ْٔةةٙ يتٕقةةطاا تتةةؽأذ يةةا بةةٍٛ ان  تةةٍٛ انطايكةةة  51ل3إنةةٗ  20ل4انًعؼقةةة بةةٍٛ ) 

نطًاقٙ ٔانهتٍٛ تلٛؽاٌ إنةٗ  )يٕالةق بلةع  / يٕالةق ( ٔانؽابؼة يٍ ل اا ييٛاـ نٛكؽا ا

ػهةةٗ انتةةٕانٙ ػهةةٗ أظا  انعؼاقةةة يًةةا ٕٚوةةر أٌ يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة ػهةةٗ انًدةةاوا 

انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة تتةؽأذ يةا بةٍٛ يةٕاليتٓى بلةع  

ٛى اإلنكتؽَٔةةةٙ لةةةٙ انًعؼقةةةة ػهةةةٗ بؼةةةم انًدةةةاوا انعؼاقةةةٛة انتةةةٙ ٚكةةةتطعو لٛٓةةةا انتؼهةةة

ٔيةةٕاليتٓى ػهةةٗ بؼةةم انًدةةاوا انعؼاقةةٛة انتةةٙ ٚكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ 

انًعؼقة زٛث ٚتضر يٍ انُتائح أٌ ألؽاظ انعؼاقة يٕاليٍٛ بلع  ػهٗ ٔازع يةٍ انًدةاوا 

(  1 انعؼاقٛة انتٙ ٚكةتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةة ٚتًثةم لةٙ ان يةؽ  ؼقةى )

( ٔتؼؿٔ انبازثة ْػِ انُتٛدةة إنةٗ أٌ  5يٍ  20ل4ْٔٙ " يٕاظ انساق  اٜنٙ " بًتٕق  )

يٕاظ انساق  اٜنٙ تتطه  اقتطعاو انساق  اٜنةٙ يًةا ٚةؤظ٘ تهيائٛةاا إنةٗ اقةتطعاو انتؼهةٛى 

 اإلنكتؽَٔٙل

كًا ٚتضر يٍ انُتائح أٌ ألؽاظ انعؼاقة يٕاليٍٛ ػهٗ أؼبؼة يٍ انًدةاوا انعؼاقةٛة  

   5   3   2لةٙ ان يةؽاا ؼقةى )  انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةة تتًثةم

 ( ٔانتٙ تى تؽتٛبٓا تُاؾنٛاا زك  يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهٛٓا كانتانٙ :4

( ْٔةٕ " انًةةٕاظ انؼهًٛةة )ؼٚاوةةٛاا  لٛؿٚةال  كًٛٛةةال   للل("  2خةال انًدةال ؼقةةى )  -1

( ًٔٚكةٍ أٌ  5يةٍ  05ل4ألؽاظ انعؼاقة ػهٛةّ يتٕقة  )  بانًؽتبة األٔنٗ يٍ زٛث يٕالية

ٚؼؿٖ غن  إنٗ أٌ تعؼٚف انًٕاظ انؼهًٛة ٚستاج إنٗ اقتطعاو  ؽ  زكا  يؼيع  ٔتدةاؼ  

لٙ بؼم األزٛاٌ ٔأقةانٛ  ػةؽا يتُٕػةة يًةا ٚتطهة  اقةتطعاو انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ 

 تعؼٚكٓال

اؼٚص  خًؽالٛةا  للل(" بانًؽتبةة ( ْٔةٕ " انًةٕاظ اوختًاػٛةة )تة 3خال انًدال ؼقى )  -2

( ٔؼبًا ٚؼٕظ غن  إنٗ  5يٍ  66ل3انثاَٛة يٍ زٛث يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهّٛ بًتٕق  ) 

أٌ انًٕاظ اوختًاػٛة تتطه  لٙ بؼم األزٛةاٌ انستةٕل ػهةٗ يتةاظؼ ٔيؽاخةغ يتؼةعظ  

 ٔيؼهٕياا زعٚثة لٙ انتطت  يًا ٚتطه  اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ ل

( ْٔةٕ " انًةٕاظ األظبٛةة )األظ   انُسةٕ للل(" بانًؽتبةة انثانثةة  5ال ؼقةى ) خال انًدة -3

( ٔؼبًةا تؼةٕظ ْةػِ انُتٛدةة  5يةٍ  53ل3يٍ زٛث يٕالية ألؽاظ انعؼاقةة ػهٛةّ بًتٕقة  ) 

إنةةٗ أٌ ُْةةاي انكثٛةةؽ يةةٍ اٜؼال انُيعٚةةة انسعٚثةةة لةةٙ يدةةاوا األظ  يًةةا ٚتطهةة  اقةةتطعاو 

 يؼهٕياا لٙ ْػا انًدالل انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ نهستٕل ػهٗ
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( ْٕٔ " انًٕاظ انعُٚٛة )ليّ  زعٚث للل(" بانًؽتبة انؽابؼةة يةٍ  4خال انًدال ؼقى )  -4

( ٔقةع ٚؼةٕظ غنة  إنةٗ أٌ ُْةاي  5يةٍ  51ل3زٛث يٕالية ألؽاظ انعؼاقةة ػهٛةّ بًتٕقة  ) 

ى انكثٛةةؽ يةةٍ انًٕاقةةغ انعُٚٛةةة انً ٛةةع  ػهةةٗ شةةبكة األَتؽَةةت  يًةةا ٚتطهةة  اقةةتطعاو انتؼهةةٛ

 اإلنكتؽَٔٙ لٙ انتؼهٛى انعُٚٙ نلقت اظ  يُٓال

 يسزٕٚبد انذراسخ انزٙ ٚسزخذو فٛٓب انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ يذارس انًًهكخ : -ة

نهتؼةةؽف ػهةةٗ انًكةةتٕٚاا انعؼاقةةٛة انتةةٙ ٚكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ 

ٔاوَسؽالةةةاا  انًًهكةةة تةةةى زكةةةا  انتكةةةؽاؼاا ٔانُكةةة  انً ٕٚةةةة ٔانًتٕقةةةطاا انسكةةةابٛة

انًؼٛاؼٚة ٔانؽت  وقةتداباا ألةؽاظ انعؼاقةة  ػهةٗ ػبةاؼاا يسةٕؼ انًكةتٕٚاا انعؼاقةٛة 

انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةة ٔخةالا انُتةائح كًةا ٕٚوةسٓا اندةعٔل 

 (:11ؼقى )

 (11جذٔل رلى )

 ٚسزخذو فٛٓب اسزجبثبد أفراد انذراسخ  عهٗ عجبراد يحٕر انًسزٕٚبد انذراسٛخ انزٙ

  انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ انًذرسخ يررجخ رُبزنٛبً حست يزٕسطبد انًٕافمخ 

 انعجبرح و

 درجخ انًٕافمخ انزكرار
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4 
 ةةةةةةةة ٕف انًؽزهةةةةةةةةة 

 انثإَٚة 

 - 3 31 11 12 ي
 1 26ل0 25ل4

 - 5ل1 3ل15 1ل40 1ل43 %

3 
 ةةةةةةةة ٕف انًؽزهةةةةةةةةة 

 انًتٕقطة 

 - 3 34 11 22 ي
 2 26ل0 11ل4

 - 5ل1 1ل16 6ل43 1ل31 %

2 
انت ٕف انؼهٛا )انؽابةغ 

  انطايف   انكاظـ(

 1 14 60 25 52 ي
 3 02ل0 11ل3

 5ل0 0ل6 2ل20 1ل32 2ل25 %

1 
ألٔل انتةة ٕف انةةعَٛا )ا

   انثاَٙ  انثانث(

 2 10 63 61 52 ي
 4 00ل1 25ل3

 0ل1 4ل0 2ل31 2ل30 2ل21 %

 61ل0 00ل4 انًتٕق  انؼاو

يةةٍ ضةةلل انُتةةائح انًٕوةةسة أػةةلِ ٚتضةةر أٌ ألةةؽاظ انعؼاقةةة يةةٕاليٍٛ ػهةةٗ انًكةةتٕٚاا 

( ْٔةٕ  5يةٍ  00ل4انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة بًتٕقة  )

( 20ل4إنةٗ  41ل3يتٕق  ٚيغ لٙ ان  ة انؽابؼة يٍ ل ةاا ييٛةاـ نٛكةؽا انطًاقةٙ ) يةٍ 

ْٔٙ ان  ة انتٙ تلةٛؽ إنةٗ ضٛةاؼ يٕالةق ػهةٗ أظا  انعؼاقةة يًةا ٕٚوةر أٌ ألةؽاظ انعؼاقةة 

 يٕاليٍٛ ػهٗ انًكتٕٚاا انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة ل
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أٌ يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهةٗ انًكةتٕٚاا انعؼاقةٛة انتةٙ ٚكةتطعو لٛٓةا ٔٚتضر يٍ انُتائح 

انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة تتةةؽأذ يةةا بةةٍٛ يةةٕاليتٓى بلةةع  ػهةةٗ بؼةةم انًكةةتٕٚاا 

انعؼاقةةٛة انتةةٙ ٚكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة ٔيةةٕاليتٓى ػهةةٗ بؼةةم 

ى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة زٛةةث تؽأزةةت انًكةةتٕٚاا انعؼاقةةٛة انتةةٙ ٚكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةةٛ

يتٕقطاا يٕاليتٓى زٕل انًكةتٕٚاا انعؼاقةٛة انتةٙ ٚكةتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ 

( ْٔةةٙ يتٕقةةطاا تتةةؽأذ يةةا بةةٍٛ ان  تةةٍٛ انطايكةةة  25ل3إنةةٗ  25ل4انًعؼقةةة بةةٍٛ ) 

يٕالةق ( ٔانؽابؼة يٍ ل اا ييٛاـ نٛكؽا انطًاقٙ ٔانهتةٍٛ تلةٛؽاٌ إنةٗ  )يٕالةق بلةع / 

ػهةةٗ انتةةٕانٙ ػهةةٗ أظا  انعؼاقةةة يًةةا ٕٚوةةر أٌ يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة  ػهةةٗ انًكةةتٕٚاا 

انعؼاقٛة انتٙ ٚكتطعو لٛٓا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة تتةؽأذ يةا بةٍٛ يةٕاليتٓى بلةع  

ػهةةٗ بؼةةم انًكةةتٕٚاا انعؼاقةةٛة انتةةٙ ٚكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة 

بؼةةم انًكةةتٕٚاا انعؼاقةةٛة انتةةٙ ٚكةةتطعو لٛٓةةا انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ  ٔيةةٕاليتٓى ػهةةٗ

انًعؼقةةة زٛةةث ٚتضةةةر يةةٍ انُتةةةائح أٌ ألةةؽاظ انعؼاقةةة  يةةةٕاليٍٛ بلةةع  ػهةةةٗ ٔازةةع يةةةٍ 

انًكتٕٚاا انعؼاقٛة انتٙ ٚكةتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةة ٚتًثةم لةٙ ان يةؽ  

( ٔتؼةةؿٔ انبازثةةة  5يةةٍ  25ل4بًتٕقةة  )( ْٔةةٙ "  ةة ٕف انًؽزهةةة انثإَٚةة "  4ؼقةى ) 

ْػِ انُتٛدة إنٗ أٌ  هبة انًؽزهة انثإَٚة ٚستاخٌٕ إنٗ  ةيم يٓةاؼاتٓى ٔقةعؼاتٓى ضا ةة 

ٔأَٓةةى ًٚةةؽٌٔ بًؽزهةةة ػًؽٚةةة ًٚٛهةةٌٕ لٛٓةةا نهًؼؽلةةة ٔانةةتؼهى يًةةا ٚدؼةةم يةةٍ انًُاقةة  

 اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ يغ ْػِ ان  ةل

ظ انعؼاقة يٕاليٍٛ ػهٗ تلتة يٍ انًكتٕٚاا انعؼاقةٛة كًا ٚتضر يٍ انُتائح أٌ ألؽا 

( 1   2   3انتٙ ٚكتطعو لٛٓةا انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةة تتًثةم لةٙ ان يةؽاا ؼقةى ) 

 ٔانتٙ تى تؽتٛبٓا تُاؾنٛاا زك  يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهٛٓا كانتانٙ :

بةة األٔنةٗ يةٍ ( ْٕٔ "   ٕف انًؽزهة انًتٕقةطة " بانًؽت 3خال انًكتٕ٘ ؼقى )  -1

( ٔقع تؼٕظ  ْػِ انُتٛدةة إنةٗ أٌ  5يٍ  11ل4زٛث يٕالية ألؽاظ انعؼاقة  ػهّٛ بًتٕق  ) 

أػًةةاؼ  هبةةة انًؽزهةةة انًتٕقةةطة ٚكةةٌٕ نةةعٚٓى شةةًف نكةةم يةةا ْةةٕ خعٚةةع يًةةا ٚدؼةةم يةةٍ 

 انًُاق  اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ يغ  هبة ْػِ انًؽزهةل

نؼهٛةةا )انؽابةةغ  انطةةايف   انكةةاظـ(" ( ْٔةةٕ " انتةة ٕف ا 2خةةال انًكةةتٕ٘ ؼقةةى )  -2

( ٔتؼةةؿٔ  5يةةٍ  11ل3بانًؽتبةةة انثاَٛةةة يةةٍ زٛةةث يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة ػهٛةةّ بًتٕقةة  ) 

انبازثةةة ْةةػِ انُتٛدةةة إنةةٗ أٌ  هبةةة انتةة ٕف انؼهٛةةا ٚستةةاخٌٕ إنةةٗ ؼلةةغ يكةةتٕٖ تستةةٛهٓى 

يةٍ  انعؼاقٙ ضا ةة ٔأَٓةى ٚكَٕةٌٕ يكةتؼعٍٚ نلَتيةال نًؽزهةة ظؼاقةٛة أػهةٗ يًةا ٚدؼةم

 انًُاق  اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ يغ  هبة ْػِ انًؽزهةل 

( ْٕٔ " انت ٕف انعَٛا )األٔل   انثةاَٙ  انثانةث(" بانًؽتبةة  1خال انًكتٕ٘ ؼقى )  -3

( ٔقةةع تؼةةٕظ ْةةػِ  5يةةٍ  25ل3انثانثةةة يةةٍ زٛةةث يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة ػهٛةةّ بًتٕقةة  ) 

ؽ  ػةؽا يلةٕقّ ٔخػابةة ٔٚكةٌٕ ْةػا انُتٛدة إنٗ أٌ  هبة انت ٕف انةعَٛا ٚستةاخٌٕ  ة

 يٍ ضلل اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل
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 انسؤال انثبنث :  يب يعٕلبد رطجٛك انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ فٙ يذارس انًًهكخ ؟ 

نهتؼةةؽف ػهةةٗ يؼٕقةةاا تطبٛةةق انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة تةةى زكةةا  انتكةةؽاؼاا 

انًؼٛاؼٚة ٔانؽتة  وقةتداباا ألةؽاظ  ٔانُك  انً ٕٚة ٔانًتٕقطاا انسكابٛة ٔاوَسؽالاا

انعؼاقةة ػهةٗ ػبةةاؼاا يسةٕؼ يؼٕقةةاا تطبٛةق انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةةٙ انًعؼقةة ٔخةةالا 

 (:12انُتائح كًا ٕٚوسٓا اندعٔل ؼقى )

 (12جذٔل رلى )

 اسزجبثبد أفراد انذراسخ عهٗ عجبراد يحٕر يعٕلبد رطجٛك انزعهٛى اإلنكزرَٔٙ

 ست يزٕسطبد انًٕافمخفٙ انًذرسخ يررجخ رُبزنٛبً ح 
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1 

قهةةةةةةةة انًطتتةةةةةةةاا 

انًانٛةةةةةةة تسةةةةةةٕل ظٌٔ 

تةةميٍٛ أخٓةةؿ  انساقةة  

 اٜنٙ 

 46 40 31 33 36 ي

 1 42ل1 12ل2
 1ل12 %

ل16

3 
 1ل22 3ل24 1ل11

11 

تؼٛةةةةةق كثالةةةةةة انًةةةةةاظ  

انؼهًٛةةةة لةةةٙ ييةةةؽؼاا 

انتؼهةةٛى انؼةةاو  اقةةتطعاو 

 انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ 

 20 51 20 25 11 ي

 2 04ل1 66ل2
 4ل5 %

ل12

4 
 4ل14 2ل21 1ل30

6 
قهةةة انبةةؽايح انتؼهًٛٛةةة 

 انساقٕبٛة غاا اندٕظ  

 44 52 60 30 11 ي

 3 15ل1 54ل2
 4ل5 %

ل14

0 
 1ل21 2ل21 2ل20

5 

إًْةةال  ةةٛاَة أخٓةةؿ  

انساقةةةة  اٜنةةةةٙ لةةةةٙ 

 انًعؼقة 

 55 64 44 12 22 ي

 4 22ل1 44ل2
 1ل21 4ل1 0ل10 %

 2ل31

 
 2ل22

10 

ٚكةةةةةةةتًؽ  اقةةةةةةةتطعاو 

انتؼهةةةةةةٛى اإلنكتؽَٔةةةةةةٙ 

ٔقتةاا أ ةٕل لةٙ انتؼهةةٛى 

 ٔانتؼهى 

 30 22 64 10 1 ي

 5 03ل1 43ل2
 3ل10 6ل35 2ل31 4ل0 0ل4 %

13 

وؼف تمْٛم ٔتةعؼٚ  

انًؼهًةةة ػهةةٙ اقةةتطعاو 

انتيُٛةةةةةةةةةاا انسعٚثةةةةةةةةةة 

كانساقةةةةةةةةة  اٜنةةةةةةةةةٙ 

 ٔاوَتؽَت لٙ انتؼهٛى 

 42 66 63 12 0 ي

 6 02ل1 31ل2
 3ل23 2ل32 2ل31 4ل1 5ل4 %
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 انعجبرح و

 درجخ انًٕافمخ انزكرار

ظ 
س
انًزٕ

ٙ
سبث
ح
ان

ف  
حرا
الَ
ا

٘
انًعٛبر

 

انررجخ
 %
سجخ 

انُ
شذح 
ك ث
ٕاف
ي

 

ك
ٕاف
ي

  ٗ
ك إن
ٕاف
ي

حذ يب
ك 
ٕاف
غٛر ي

ك  
ٕاف
غٛر ي

شذح
ث

 

1 

وةةةةةةةةةؼف يٓةةةةةةةةةاؼاا 

اقتطعاو انساق  اٜنٙ 

ػُةةةةع انطانبةةةةاا ٚيهةةةةم 

ؼفبتٍٓ لةٙ اقةتطعايّ 

 لٙ انتؼهٛى 

 42 25 53 12 10 ي

 2 01ل1 35ل2
 3ل23 1ل32 2ل26 4ل1 0ل5 %

12 

 ةةةةةةةةؼٕبة اقةةةةةةةةتطعاو 

انتؼهٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ 

تؼهةةٛى انًةةٕاظ اإلَكةةاَٛة 

 ٔاألظبٛة 

 56 63 56 10 1 ي

 1 00ل1 31ل2
 2ل22 2ل31 2ل22 4ل0 0ل4 %

3 

تطةةٕف انًؼهًةةاا يةةٍ 

تيهٛةةةةةم ظٔؼْةةةةةٍ لةةةةةٙ 

 انؼًهٛة انتؼهًٛٛة 

 60 22 41 10 5 ي

 0 04ل1 12ل2
 2ل20 1ل31 3ل20 4ل0 5ل2 %

4 

ػةةةةعو ٔخةةةةٕظ يؼايةةةةم 

زاقةةةةة  خنةةةةةٙ يٓٛةةةةةم  

 بانًعؼقة 

 21 21 21 10 13 ي

 10 10ل1 12ل2
 1ل35 1ل35 0ل13 4ل0 4ل6 %

2 

ان تٕل انعؼاقٛة فٛؽ 

يٓٛ ةةةة نتطبٛةةةق انتؼهةةةٛى 

 اإلنكتؽَٔٙ 

 51 11 32 13 11 ي

 11 01ل1 16ل2
 2ل21 6ل43 1ل15 4ل6 4ل5 %

2 

قهةةةةةةةةةة اْتًةةةةةةةةةاو إظاؼ  

انًعؼقةةةةةةةةة بتطبٛةةةةةةةةق 

 انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ 

 25 21 24 15 10 ي

 12 11ل1 04ل2
 1ل32 6ل31 0ل11 4ل2 0ل5 %

14 

ٚسةةةع اقةةةتطعاو انتؼهةةةٛى 

اإلنكتؽَٔةةٙ يةةٍ تًُٛةةة 

ػُا ةةةةةةةةةؽ اإلبةةةةةةةةةعاع 

ٔاوبتكةةةةةةةةةةةاؼ نةةةةةةةةةةةع٘ 

 انًؼهًاا

 02 61 24 1 10 ي

 13 01ل1 10ل1
 5ل45 2ل33 0ل11 0ل4 0ل5 %

0 

ٚيةةةم تؽكٛةةةؿ انطانبةةةاا 

ػُةةع اقةةتطعاو انًؼهًةةة 

نطةةةةةةةةةةةةؽ  انتؼهةةةةةةةةةةةةٛى 

 اإلنكتؽَٔٙ 

 24 11 33 2 - ي

 14 11ل0 12ل1
 6ل36 6ل43 3ل16 5ل3 - %

 24ل0 30ل2 انًتٕق  انؼاو
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يٍ ضلل انُتائح انًٕوةسة أػةلِ ٚتضةر أٌ ألةؽاظ انعؼاقةة فٛةؽ يةٕاليٍٛ ػهةٗ أٌ ُْةاي 

( ْٔةٕ  5يةٍ  30ل2اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةة بًتٕقة  ) يؼٕقاا تسع يةٍ تطبٛةق انتؼهةٛى

( 60ل2إنةٗ  11ل1يتٕق  ٚيغ لٙ ان  ةة انثاَٛةة يةٍ ل ةاا ييٛةاـ نٛكةؽا انطًاقةٙ ) يةٍ 

ْٔةةٙ ان  ةةة انتةةٙ تلةةٛؽ إنةةٗ ضٛةةاؼ فٛةةؽ يٕالةةق ػهةةٗ أظا  انعؼاقةةة يًةةا ٕٚوةةر أٌ ألةةؽاظ 

اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انعؼاقةةة فٛةةؽ يةةٕاليٍٛ ػهةةٗ أٌ ُْةةاي يؼٕقةةاا تسةةع يةةٍ تطبٛةةق انتؼهةةٛى 

 انًعؼقةل 

ٔٚتضر يٍ انُتائح أٌ يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهةٗ يؼٕقةاا تطبٛةق انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ 

انًعؼقةةةة تتةةةؽأذ يةةةا بةةةٍٛ يةةةٕاليتٓى إنةةةٗ زةةةع يةةةا ػهةةةٗ بؼةةةم يؼٕقةةةاا تطبٛةةةق انتؼهةةةٛى 

اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ انًعؼقةةة ٔػةعو يةةٕاليتٓى ػهةٗ بؼةةم انًؼٕقةاا األضةةؽٖ نتطبٛةق انتؼهةةٛى 

َٔٙ لٙ انًعؼقة زٛث تؽأزت يتٕقطاا يٕاليتٓى زٕل يؼٕقةاا تطبٛةق انتؼهةٛى اإلنكتؽ

( ْٔٙ يتٕقةطاا تتةؽأذ يةا بةٍٛ ان  تةٍٛ 12ل1إنٗ  12ل2اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة بٍٛ )

انثانثة ٔانثاَٛة يٍ ل اا ييٛاـ نٛكؽا انطًاقٙ ٔانهتٍٛ تلٛؽاٌ إنٗ  )يٕالق إنٙ زع يةا / 

أظا  انعؼاقةة يًةا ٕٚوةر أٌ يٕاليةة ألةؽاظ انعؼاقةة ػهةٗ فٛؽ يٕالق ( ػهٗ انتٕانٙ ػهةٗ 

يؼٕقاا تطبٛق انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة تتؽأذ يا بةٍٛ يةٕاليتٓى إنةٗ زةع يةا ػهةٗ 

بؼةةم يؼٕقةةاا تطبٛةةق انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة ٔػةةعو يةةٕاليتٓى ػهةةٗ بؼةةم 

ٚتضةةر يةةٍ انُتةةائح أٌ انًؼٕقةةاا األضةةؽٖ نتطبٛةةق انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ انًعؼقةةة زٛةةث 

ألؽاظ انعؼاقة يٕاليٍٛ إنٗ زع يا ػهةٗ أتُةٍٛ يةٍ يؼٕقةاا تطبٛةق انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ 

( ٔانهتةةٍٛ تةةى تؽتٛبًٓةةا تُاؾنٛةةاا زكةة  يٕاليةةة 11   1انًعؼقةةة ٚتًةةثل لةةٙ ان يةةؽتٍٛ ؼقةةى ) 

 ألؽاظ انعؼاقة ػهًٛٓا إنٗ زع يا كانتانٙ :

طتتةاا انًانٛةة تسةٕل ظٌٔ تةميٍٛ أخٓةؿ  ( ْٔٙ " قهةة انً 1خالا ان يؽ  ؼقى )  -1

انساقةة  اٜنةةٙ " بانًؽتبةةة األٔنةةٗ يةةٍ زٛةةث يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة  ػهٛٓةةا إنةةٗ زةةع يةةا 

( ٔؼبًا تؼٕظ ْػِ انُتٛدة إنٗ أٌ يعاؼـ انًًهكة تؽ ع يٛؿاَٛاا  5يٍ 12ل2بًتٕق  ) 

سةٕل ظٌٔ كالٛة نهتطبٛق اإلنكتؽَٔةٙ يًةا و ٚدؼةم يةٍ قهةة انًطتتةاا انًانٛةة يؼةٕ  ٚ

 تميٍٛ أخٓؿ  انساق  اٜنٙ ٔٚسع يٍ تطبٛق انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل

( ْٔةةٙ " تؼٛةةق كثالةةة انًةةاظ  انؼهًٛةةة لةةٙ ييةةؽؼاا انتؼهةةٛى  11خةةالا ان يةةؽ  ؼقةةى )  -2

انؼاو  اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ " بانًؽتبة انثاَٛة يٍ زٛث يٕاليةة ألةؽاظ انعؼاقةة ػهٛٓةا 

ٔقةةع تؼةةٕظ ْةةػِ انُتٛدةةة إنةةٗ أٌ انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ (  5يةةٍ  66ل2إنةةٗ زةةع يةةا يتٕقةة  )

ٚكتطعو أخٓؿ  زاقة  خنةٙ غاا قةعؼاا تطؿُٚٛةة ٔتسهٛهٛةة كبٛةؽ  يًةا و ٚدؼةم يةٍ كثالةة 

 انًاظ  انؼهًٛة لٙ ييؽؼاا انتؼهٛى انؼاو  يؼٕ  ٚسع يٍ اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙل

أتُةةا ػلةةؽ يؼةةٕ  ٚسةةع يةةٍ كًةةا ٚتضةةر يةةٍ انُتةةائح أٌ ألةةؽاظ انعؼاقةةة فٛةةؽ يةةٕاليٍٛ ػهةةٗ 

   2   2   14   0تطبٛق انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ انًعؼقة أبؽؾْا تتًثم لٙ ان يؽاا ؼقةى )

 ( ٔانتٙ تى تؽتٛبٓا تتاػعٚاا زك  ػعو يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهٛٓا كانتانٙ :4
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( ْٔةةٙ " ٚيةةم تؽكٛةةؿ انطانبةةاا ػُةةع اقةةتطعاو انًؼهًةةة نطةةؽ  0خةةالا ان يةةؽ  ؼقةةى ) -1

إلنكتؽَٔٙ " بانًؽتبة األٔنٗ يٍ زٛث ػعو يٕالية ألؽاظ انعؼاقة ػهٛٓا بًتٕقة  ) انتؼهٛى ا

( ٔتؼؿٔ انبازثة ْػِ انُتٛدة إنٗ أٌ انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ ٚتةٛر اقةتطعاو ٔقةائم  5يٍ  12ل1

ػةؽا تدةةػ  انطانبةةاا يًةةا ٚؿٚةةع يةةٍ تؽكٛةةؿٍْ يًةةا و ٚدؼةةم ُْةةاي يؼةةٕ  ٚتؼهةةق بٓةةػا 

 انداَ ل

( ْٔٙ " ٚسع اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ يٍ تًُٛة ػُا ةؽ  14خالا ان يؽ  ؼقى )  -2

اإلبةعاع ٔاوبتكةةاؼ نةةع٘ انًؼهًةاا" بانًؽتبةةة انثاَٛةةة يةٍ زٛةةث ػةةعو يٕاليةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة 

( ٔتؼؿٔ انبازثة ْػِ انُتٛدة إنةٗ أٌ انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ ٚتةٛر  5يٍ  10ل1ػهٛٓا يتٕق  )

ُا ةؽ اإلبةعاع ٔاوبتكةاؼ نةع٘ انًؼهًةاا يًةا و ػع  بعائم ٔإيكاَٛاا إوالٛة يًا ًُٚةٙ ػ

 ٚدؼم ُْاي يؼٕ  ٚتؼهق بٓػا انداَ ل 

( ْٔةةةةٙ " قهةةةةة اْتًةةةةاو إظاؼ  انًعؼقةةةةة بتطبٛةةةةق انتؼهةةةةٛى  2خةةةةالا ان يةةةةؽ  ؼقةةةةى )  -3

 04ل2اإلنكتؽَٔٙ " بانًؽتبة انثانثة يٍ زٛث ػعو يٕالية ألؽاظ انعؼاقةة ػهٛٓةا بًتٕقة  ) 

إظاؼ  انًعؼقة تعؼي أًْٛة ٔلائع  انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ يًةا  ( ٔؼبًا ٚؼٕظ غن  إنٗ أٌ 5يٍ 

 ٚدؼهٓا تٓتى بتطبٛيّ يًا و ٚدؼم ُْاي يؼٕ  ٚتؼهق بٓػا انداَ ل

( ْٔةةٙ " ان تةةٕل انعؼاقةةٛة فٛةةؽ يٓٛ ةةة نتطبٛةةق انتؼهةةٛى  2خةةالا ان يةةؽ  ؼقةةى )  -4

تٕقةة  ) اإلنكتؽَٔةةٙ " بانًؽتبةةة انؽابؼةةة يةةٍ زٛةةث ػةةعو يٕاليةةة ألةةؽاظ انعؼاقةةة ػهٛٓةةا بً

( ٔتؼؿٔ انبازثة ْػِ انُتٛدة إنةٗ أٌ ان تةٕل انعؼاقةٛة بًةعاؼـ انًًهكةة قةع  5يٍ  16ل2

تى تٓٛ ة بسٛث تٕاك  انتطٕؼاا انسعٚثة يًا ٚدؼهٓا يٓٛ ة نتطبٛق انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ يًةا 

 و ٚدؼم ُْاي يؼٕ  ٚتؼهق بٓػا انداَ ل

نةٙ يٓٛةم  بانًعؼقةة " ( ْٔةٙ " ػةعو ٔخةٕظ يؼايةم زاقة  خ 4خالا ان يؽ  ؼقةى )  -5

(  5يةٍ  12ل2بانًؽتبة انطايكةة يةٍ زٛةث ػةعو يٕاليةة ألةؽاظ انعؼاقةة ػهٛٓةا بًتٕقة  ) 

ٔٚؼؿٖ غن  إنٗ أٌ إظاؼ  يعاؼـ انًًهكة األْهٛة تسؽر ػهٗ تةٕلٛؽ يؼايةم زاقة  خنةٙ 

 يٓٛ ة بانًعؼقة يًا و ٚدؼم ُْاي يؼٕ  ٚتؼهق بٓػا انداَ ل

 رٕصٛبد انذراسخ :

قغ اقتطعاو انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ لٙ يعاؼـ انًًهكة األْهٛة بانؽٚاا  ٔبُةال تًت ظؼاقة ٔا

 ػهٗ َتائح انعؼاقة تٕ هت انبازثة إنٗ انتٕ ٛاا انتانٛة:

تدٓٛؿ انبُٛة انتستٛة انًُاقةبة نهًةعاؼـ قبةم تطبٛةق انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ  يةٍ تدٓٛةؿ  -1

ؽَةةت ظاضةةم انًعؼقةةة نه تةةٕل اإلنكتؽَٔٛةةة ٔيؼايةةم نهساقةة  اٜنةةٙ  ٔإَلةةال شةةبكة أَت

  ٔشبكة أَتؽَت ضا ة بانًعؼقة  ٔفٛؽْا يٍ انتدٓٛؿاا ل

ؾٚاظ  انًطتتاا انًانٛة نهًعاؼـ انتٙ قةتطبق انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ  نةعػى انؼًهٛةة  -2

 انتؼهًٛٛةل

تٕلٛؽ لؽر انتعؼٚ  انًُاقبة نهًؼهًٍٛ ٔانًؼهًاا ػهٗ اقتطعاياا انساقة  اٜنةٙ  -3

 ياا انتؼهٛى اإلنكتؽَٔٙ انًطته ةلٔشبكة األَتؽَت  ٔاقتطعاو تطبٛ
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تٓٛ ةةة انطةةل  ٔانطانبةةاا وقةةتطعاو انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ بانلةةكم انتةةسٛر نهطةةؽٔج  -4

 بُتائح تؼهًٛٛة يؽوٛةل

تثيٛةةةف أٔنٛةةةال األيةةةٕؼ ػةةةٍ  ؽٚةةةق كتٛبةةةاا ٔيُلةةةٕؼاا تكةةةٓم ػًهٛةةةة انتٕا ةةةم  -5

 اإلنكتؽَٔٙ بُٛٓى ٔبٍٛ انًعؼقةل

ة األخٓؿ  ٔت اظ٘ األػطال ان ُٛة انًطته ةة تٕلٛؽ لؽٚق ػًم لُٙ لٙ انًعؼقة نتٛاَ -6

 انتٙ تؼٛق انسؽكة انتؼهًٛٛةل

ظؼاقةةة ٔتسهٛةةم انًُةةاْح ٔانًيةةؽؼاا انعؼاقةةٛة انطا ةةة بةةٕؾاؼ  انتؽبٛةةة ٔانتؼهةةٛى  -2

 ٔانؼًم ػهٗ تطٕٚؽْا بٓعف تتًٛى ٔإَتاج انٕقائ  انًتؼعظ  انتٙ تستاخٓال

 دراسبد يسزمجهٛخ يمزرحّ:

ى اإلنكتؽَٔٙ لٙ يؤقكاا انؼهٛى لٙ انًًهكة انؼؽبٛةة انكةؼٕظٚة َظؽا نسعاتة تداؼ  انتؼهٛ

 لئَٓا تستاج إخؽال انعؼاقاا ٔانبسٕ  انتانٛة:

ظؼاقة تيًٕٚٛة نبؽيدٛاا انٕقةائ  انًتؼةعظ  انًكةتطعية لةٙ انتؼهةٛى اإلنكتؽَٔةٙ لةٙ  -1

 وٕل أقف تؽبٕٚة ٔػهًٛةل

انؼةةاو انسكٕيٛةةة لةةٙ ظؼاقةةة ٔاقةةغ اقةةتطعاو انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ انتؼهةةٛى   -2

 انًًهكة انؼؽبٛة انكؼٕظٚةل

ظؼاقةةة يكةةسٛة ألًَةةا  اقةةتطعاو انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ لةةٙ يةةعاؼـ انًًهكةةة انؼؽبٛةةة  -3

 انكؼٕظٚةل

ظؼاقة اتؽ اقتطعاو انتيُٛاا انتؼهًٛٛة ػهٗ تستٛم  ل  ٔ انبةاا يةعاؼـ انتؼهةٛى  -4

 انؼاو لٙ انًًهكة انؼؽبٛة انكؼٕظٚةل
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 انًراجع 

ْةةـ(ل انتؼهةةٛى اإلنكتؽَٔةةٙ 1425ٛةةع  ٔانؼةةْٕهٙ  ْٛةةثى  ٔانضةةهؼاٌ  قةةهًٛاٌ )انةةعؼٚؼاٌ  ٔن

  صااحٛفخ انرٚااب ٚسيةةق نهًهكةةة يؽاتةة  يتيعيةةة لةةٙ انتطبٛةةق انؼةةانًٙ نهًةةعٌ انؽقًٛةةةل 

 ل1311انؼعظ 

يلةؽٔع انًعؼقةة  –ْةـ (ل األَتؽَةت لةٙ انتؼهةٛى 1420انكهطاٌ  ػبع انؼؿٚؿ  ٔان ُتٕش ) 

  يكتة  انتؽبٛةة انؼؽبةٙ نةعٔل انطهةٛح  انؼةعظ هٛج انعرثٙيجهخ رسبنخ انخاإلنكتؽَٔٛة  

 ل 116 – 200  انكُة انؼلؽٌٔ  ر ر 21

  انؼةعظ يجهخ انًعرفاخْـ(ل تيُٛة انتؼهٛى ٔاإل لذ انتؽبٕ٘ل 1420انتانر  بعؼ ػبع هللا )

 (ل54)

و (ل ٔاقةةغ اقةةتطعاو انساقةة  اٜنةةٙ لةةٙ انًةةعاؼـ 2002انؼيٛهةةٙ  ػبةةع انؼؿٚةةؿ يسًةةع ) 

  خايؼة انًه  قةؼٕظ انؼهةٕو يجهخ كهٛخ انزرثٛخيٍ ٔخٓة ظٔؼ  يعؼال انعبهٕول  انثإَٚة

 ل 521 – 142  ر ر 14انتؽبٕٚة ٔانعؼاقاا اإلقليٛة  انًدهع 

انزعهاٛى اإلنكزرَٔاٙ فاٙ ْةـ (ل 1424انؼٕٚع  يسًةع  ةانر  ٔانسايةع  أزًةع بةٍ ػبةع هللا ) 

ٔؼقة ػًم ييعيةة نُةعٔ  انتؼهةٛى ل كهٛخ االرصبالد ٔانًعهٕيبد ثبنرٚب  : دراسخ حبنخ

 اإلنكتؽَٔٙل يعاؼـ انًه  لٛتمل انؽٚاا ل

انزعهاٛى اإلنكزرَٔاٙ : رطإٚر طرٚماخ انًحب ارح ْةـ (ل 1422انًبٛؽٚ   ْٛ ال بُةت لٓةع ) 

ل ٔؼقةةة ػًةةم فااٙ انزعهااٛى انجاابيعٙ ثبساازخذاو انزعهااٛى اإلنكزرَٔااٙ يااع ًَاإر  يمزاار 

 ٛة  خايؼة انًه  قؼٕظل ييعية نُعٔ  يعؼقة انًكتيبم  كهٛة انتؽب

و (ل ٔاقةةغ ٔيؼٕقةةاا اقةةتطعاو انساقةة  لةةٙ كهٛةةة 2000انًسٛكةةٍ  إبةةؽاْٛى بةةٍ ػبةةع هللا ) 

  انًدهةةع 25  خايؼةةة انكٕٚةةت  انؼةةعظ انًجهااخ انزرثٕٚااخانتؽبٛةةة باندايؼةةاا انكةةؼٕظٚةل 

 ل 60 – 31  ر ر 15

فٕٓياّ  خصبئصاّ  انزعهاٛى اإلنكزرَٔاٙ يْـ (ل 1423انًٕقٗ  ػبع هللا بٍ ػبع انؼؿٚؿ ) 

ل ٔؼقة ػًم ييعية إنةٗ َةعٔ  يعؼقةة انًكةتيبم  خايؼةة انًهة  قةؼٕظ  فٕائذِ  عٕائمّ

 انؽٚاال

و(ل األقف انؼهًٛةة 2000انٓابف  ػبعهللا بٍ ػبعانؼؿٚؿ  ٔانكُعؼ٘  ػبعهللا ػبعانؽزًٍ )

(  52ل انكٕٚةةةت  انؼةةةعظ )انًجهاااخ انزرثٕٚاااخنتتةةةًٛى ٔزةةةع  تؼهًٛٛةةةة ػبةةةؽ األَتؽَةةةتل 

 ل100-165(  ر ر 15انًدهع)

و (ل يةعٖ يؼؽلةة يؼهًةٙ ٔيؼهًةاا انؼهةٕو بعٔنةة 2003انٓعنق  ػبع هللا بٍ ػبع انؼؿٚؿ ) 

يجهااخ انكٕٚةةت بًٓةةاؼاا انساقةةٕ  ٔبؽيدٛاتةةّ ٔكثالةةة اقةةتطعايٓى نٓةةا لةةٙ انتةةعؼٚفل 

  15انؼهةةٕو انتؽبٕٚةةة ٔانعؼاقةةاا اإلقةةليٛة  انؽٚةةاا  انًدهةةع  جبيعااخ انًهااو سااعٕد 

 ل200 – 630ر ر 
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و (ل أبؼةةاظ اقةةتطعاو انساقةة  اٜنةةٙ وةةًٍ َظةةاو انتؼهةةٛى 2002لةةٕظِ  أن ةةت يسًةةع أزًةةع ) 

  خايؼةة انًهة  يجهاخ رسابنخ انزرثٛاخ ٔعهاى اناُف األْهٙ نهبُاا لٙ يعُٚةة انؽٚةاال 

 ل121 – 143  ر ر 11قؼٕظ  انؽٚاا  ػعظ 

عانكةلو   تؽخًةة ػبانًعهٕيبرٛاخ ثعاذ األَزرَاذ : طرٚاك انًسازمجمو(ل 1001فٛتف  بم )

 ؼوٕاٌ  انكٕٚت: ػانى انًؼؽلة  انًدهف انٕ ُٙ نهثيالة ٔانؼهٕو ٔان ٌُٕل

رمُٛاااخ انًعهٕيااابد ٔاالرصااابل فاااٙ ْةةةـ (ل 1424ٔؾاؼ  اوتتةةةاوا ٔتيُٛةةةة انًؼهٕيةةةاا ) 
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