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إىــذاء 

 

" و بالىالذًن إحصاها " إلى الزي قال فيهما املىلى عز و جل 

و   ولم تبخل علي بالذعاءابتصامتهاإلى التي سبتني في كىفها و أسضعتني بقىة صبرىا ولم تفاسقني 

الىصح، 

إلى التي أسجى قذ أكىن هلت سضاىا .إلى هبع الحىان الفياض.إلى من  وضعت الجىة تحت أقذامها 

. أمي الغالية أطال هللا في عمشىا ،التي مهما تحذثت عنها ال أوفيها حقها

 ًحزن  والزي ٌصعذ بصعادتي.إلى شيذ الشجال رلك الشمز الزي لم ًبخل علي بشوحه و ماله

بحزوي 

قي ،إلى من أكن لتض يءسمز ألابىة،الزي أدًن له بحياتي، إلى من شاهذوي وكان شمعة تحترق   طٍش

له كل مشاعش 

. الغالي أطال هللا في عمشو" .  .   .   .  .   .مصطفى "إلى أبي . و العشفان الاحترامالتقذًش و 

و أهاس دسبه ،وأختي حليمة وفقها ه إلى أعز ما أملك أفشاد عائلتي أخي محمذ سضا حفظه هللا وسعا

ذو و تشضاو . الشحمان إلى ما تٍش

 .إلى كل من سافقني في حياتي التعليمية خاصة و إلى جميع ألاىل و ألاقاسب ألاصذقاء 

 إلى الجامعي و إلى كل طلبة معهذ التربية البذهية الابتذائي من الطىس أشاتزتيإلى جميع 

اضية بمصتغاهم . والٍش

إلى كل من ىم في راكشتي و لم تصع مزكشتي لزكشىم ،إلى كل ىؤالء ،أىذي ثمشة عملي و جهذي 

. املتىاضع

ىزا الىطن الشامخ ،أىذي له ىزا العمل املتىاضع ، . . .الجزائش . . . وإلى من صىعتني بكل فخش 

 .وأشأل هللا عز وجل أن ًىفقىا ملا فيه الخير لىا و لىطىىا إهه وعم املىلى و وعم الىصير 

 

                                                                                                                                      

ة  بصباس مختاٍس

 أ



  

 

حشكساث 

 

بسم هللا السحمان السحيم و به وسخعين ،الحمد هلل الري وفقىا في دزاسدىا و بلىغ ػاًدىا إلهجاش هرا 

. العمل املخىاضع ،هحمده حمدا ًليق بجالله و عظيم سلطاهه

" اللهم لك الحمد حتى جسض ى و لك الحمد إذا زضيذ ، ولك الحمد بعد السضا " 

ثم أشكس كل من مىحني ولى لحظت من وقخه و أفادوي من ججازبه من عائلتي وأصدقائي، و باألخص 

،الري أشسف على جأطيري ،و أضاء لي دزب العلم و ساعدوي في "محجىب ػصال :"أسخاذي املحترم 

الظسوف التي لم جكن بالسهلت بدشجيعاجه و جىجيهاجه العلميت التي ال جقدز بثمن و الىصائح القيمت التي 

. إلى كل أساجرة معهد التربيت البدهيت و السياضيت بمسخؼاهم.كان ًقدمها طىال فترة البحث 

فكاهذ هره املركسة بمثابت الثمسة التي جبلىز سىىاث جهدي،  

لهؤالء جميعا أقىل و بقلب .إلى كل هؤالء و كل من ساعدوي من بعيد أو من قسيب في إهجاش هرا العمل 

ــــــن و أخيرا إلى كل من .  وجعل عملكم في مىاشين حسىاجكم ا جصاكم هللا خيرالاحترام بالحب و مليء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آميـ

 جمنى لي الخير و دعمني و لى بكلمت طيبت أو دعاء بظهس الؼيب

 ب



 :ملخص البدث 

تهدف هره الدزاسة إلى معسفة ثأجير ألالعاب الحمهيدية في إكساب بعض القدزات البدهية 

سىة ، ثدديدا قسم (11-10)واملهازات ألاساسية في وشاط كسة اليد لدى ثالمير العوز الابحدائي

. السىة الخامسة ابحدائي إلعداده و وثدضيره للمسخلة الحعليمية املقبلة 

ثم إحساء هره الدزاسة على عيىة مً ثالمير مؤسسة بً قويدز عبد القادز للعام الدزاس ي 

 ثلمير مً حيس ذكوز وإهاث ، ثم ثقسيمهم 58سىة ،وبلغ عددهم (11-10) وبعمس 2019/2020

ألالعاب  ) ثلميرا خضعت للبرهامج الحعليمي املقترح 30إلى مجموعحين إخداهما ثجسيبية عددها 

.   ثلمير عملت باألسلوب الحعليمي املحبع28، وألاخسى ضابعة عددها (الحمهيدية 

 ثالمير مً خازج عيىة البدث 10ثم إحساء الحجسبة الاسحعالعية على عيىة مكوهة مً  

ولحدقيق الهدف ثم ثعبيق الوخدات الحعليمية باسحخدام ألالعاب الحمهيدية و البالغ .ألاساسية 

. دقيقة لكل واخدة (45) وخدة جعليمية بزمً 11عددها 

 بعد إحساء الاخحبازات و املعالجة إلاخصائية للىحائج ثوصلىا إلى اسحيحاحات كان أهمها أن 

اسحخدام ثلك الوخدات الحعليمية املقترخة بواسعة ألالعاب الحمهيدية جساهم وبشكل واضح 

في ثىمية بعض القدزات البدهية واملهازات ألاساسية في وشاط كسة اليد لدى ثالمير السىة 

الخامسة ابحدائي ،  

وعلى ضوء ذلك أوصيىا بئدزاج مشسوع ألالعاب الحمهيدية في منهاج التربية البدهية 

والسياضية وكرلك إسىاد مادة التربية البدهية والسياضية لألسحاذ مخحص هظسا لخصوصية املادة 

. ووشاظها املميز عً باقي املواد 
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Résumé: 

Cette étude a pour finalité de connaître l’impact des jeux d’initiations sur 

l’acquisition de certains acquis physiques et techniques de base dans l’exercice de la 

discipline du hand-ball. Elle cible les élèves de l’enseignement primaire, dont la tranche 

d’âge est de 10 à 11ans, en particulier ceux de la cinquième année. Et ce afin de les 

préparer à la prochaine étape éducative. L’échantillon sélectionné est constitué de 

cinquante huit élèves de l’établissement "Ibn KouiderAbdelkader" de genre masculin et 

féminin. 

Cet échantillon est subdivisé en deux groupes. Le premier est expérimental, 

composé de trente élèves. Il est soumis au programme éducatif proposé à savoir : les 

jeux d’initiation. Quant au deuxième groupe, constitué de vingt huit élèves, est concerné 

par la méthode  éducative suivie. 

Il était opportun de procéder à une expérimentation test, sur un échantillon de 

dix élèves, en dehors de l’échantillon expérimental principal, sus cité. Pour atteindre 

l’objectif, onze unités éducatives ont été appliquées, en utilisant les jeux d’initiations 

avec une temporalité de quarante cinq minutes chacune. 

Après avoir effectué les tests prescrits et analysé les données statistiques, nous 

nous sommes retrouvés en faces des résultats encourageantes, dont la plus pertinente est 

que la participation des élèves (échantillon) aux unités éducatives, par l’intermédiaire 

des jeux d’initiations, a contribué d’une manière patente, au développement de certains 

acquis physiques et techniques de base en Hand-ball. 

A la lumière de ces résultats, nous avons recommandé l’introduction du projet 

des jeux d’initiation dans les programmes pédago éducatifs physiques et sportifs. En 

outre nous avons suggéré l’attribution de la matière éducation physique et sportive aux 

enseignants spécialisés, en raison de la spécificité de la matière. 

 

Mots clés : Jeux d’initiations - Acquis physiques –techniques de base – Hand-

ball – Elèves cinquième année primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Research Summary : 

 

The purpose of this study is to know the impact of initiation games on the 

acquisition of certain physical skills and basic skills in the practice of the discipline of 

handball. It targets primary school students, who are between 10 and 11 years old, 

especially those in the fifth grade. And this, in order to prepare them for the next 

educational step. The selected sample consists of fifty-eight male and female "Ibn 

KouiderAbdelkader" students. 

This sample is divided into two groups. The first is experimental, made up of 

thirty  students. It is subject to the educational program proposed, namely: initiation 

games. As for the second group, made up of twenty-eight students, is concerned by the 

educational method followed. 

It was appropriate to carry out a test experiment, on a sample of ten students, 

outside the main experimental sample, mentioned above. To achieve the objective, 

eleven educational units were applied, using initiation sets with a time frame of forty 

five minutes each. 

After carrying out the prescribed tests and analyzing the statistical data, we 

found ourselves faced with encouraging results, the most relevant of which is that the 

participation of students (sample) in educational units, through initiation games, clearly 

contributed to the development of certain physical skills and basic skills in Handball. 

In the light of these results, we recommended the introduction of the initiation 

games project into the physical and sports educational pedagogical programs. In 

addition we have suggested the allocation of the subject physical education and sports to 

specialist teachers, because of the specific nature of the subject. 

 

Keywords: Introductory games - Physical skills - basic skills - Hand-Ball - 

Pupils fifth year primary. 
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: اإلاهدمت -  1

س ندزاجه واطخػداداجه لم حػد   ئن الاهخمام بالؿكل وزغاًخه وجهدًم الظبل الٌكُلت لخؿٍى

 ،بل أضبذ الُىم غلم نائم بدد ذاجه يهخم بدزاطت الخبراث الخسيُت احتهادًتمظألت شخطُت أو 

 و اإلاػسقُت والػهلُت والبدهُت للؿكل بجمُؼ حىاهبها ألن الؿكل هى اللبىت ألاولى في البىاء التربىي 

. و الطحي و الاحخماعي ألي مجخمؼ

 منها مً خالُ الاطخكادة والػمل غلى ئهمالها لرا ًجب الاهخمام بهره اإلاسخلت وغدم 

ػد اللػب هى الىطُـ التربىي  ت الظلُمت ،َو اطدثماز ؾاناث ألاؾكاُ وجىحيههم الىحهت التربٍى

اإلاهم الري ٌظاغد غلى همى الؿكل غهلُا ومػسقُا واحخماغُا واهكػالُا ئذ اهه وطُلت مً الىطائل 

ت اطخػداداتهملكهم هكظُاث ألاؾكاُ والىنىف غلى   ومً خاللها ٌػبر الؿكل غً هكظه بدٍس

ت للؿكل ئذ ال خكاغل مؼ ؾحره مً ألاؾكاُ ،قاللػب خاحت غسوٍز ًمًٌ أن هخطىز أو هسي ؾكال  ٍو

. ًلػب  ال

ػد دزض التربُت اغُت في اإلادازض  البدهُت وَو  مً اإلاجاالث اإلاهمت في جهدًم الابخدائُت الٍس

اغُت اإلاخخلكت لألؾكاُ وجٍىن هره ألاوشؿت خسيُت ،ئذ حظخخدم الخسيت ًىطُلت  ألاوشؿت الٍس

مًٌ أن جهدم غلى شٍل ألػاب خسيُت جىاقظُت . أطاطُت في غملُت الخػلم ٍو

اغُت هي ألاوشؿت ألايثر  البدهُت ووحػد ألاوشؿت الخسيُت التي يهخم بها دزض التربُت  الٍس

س اإلاهازاث  شُىغا وممازطت مً نبل ألاؾكاُ داخل الدزض وخازحه وحظهم بدوز يبحر في جؿٍى

الخسيُت ألاطاطُت ،خُث حػد هره اإلاهازاث الهاغدة ألاطاطُت للممازطاث الخسيُت للؿكل ئذ ان 

اض ي  سها حػد دغامت أطاطُت للممازطت الخسيُت في اليشاؽ الٍس ممازطتها والػىاًت بخؿٍى

. الخخطص ي

اغُت التي جؿىزث واهدشسث  ىن يسة الُد هي لػبت مً ألالػاب الٌبحرة و ألاوشؿت الٍس ًو

غلى الطػُد الػالمي والتي لها مهازاتها الخسيُت ألاطاطُت التي حػد بمثابت الػمىد الكهسي لها ، 

ًمًٌ  ولًٌ هره اإلاهازاث جدخاج ئلى ندزاث غهلُت بجاهب الهدزاث البدهُت و الخسيُت ئذ ال

ئغؿائها لألؾكاُ ئال بػد طً الخادي غشس بما ٌػادُ الطل ألاُو مخىطـ التي ًخم بدء حػلم 

س هره اإلاهازاث مً خالُ .اإلاهازاث ألاطاطُت لأللػاب  ولًٌ مً اإلامًٌ الخمهُد وبىاء وجؿٍى

ت ًهىم بها ألاؾكاُ ًاث بدهُت ومهاٍز . ألالػاب الخمهُدًت ألن مدخىاها ٌشمل خس

اغُت  ي وايدظاب اإلاهازاث الٍس خكو الػدًد مً الػلماء و الباخثحن غلى أن الخػلم الخًس ٍو

ت، طمػُت ،خع) اإلاخػلم للمػلىماث الخظُت اطخهباًُخؿلب  مً مطادزها (خسيُت -بطٍس
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ًا  لما جمًٌ اإلاخػلم مً مػالجت أو ئدزاى هره اإلاػلىماث ئدزا اإلاخخلكت يشسؽ أولى للخػلم ،ًو

ي الظلُم للخسيت أو للمهازة ويرا  ً الخطىز الخًس صخُدا ،ًلما طاغده ذلَ غلى طسغت جٍٍى

 الصخُدت وبالخالي ئهجاش الىاحب أو الاطخجابت وبسمجت باخخُاز الهسازاث الخاضت اجخاذطسغت 

 (.14، ص 1990غكاف، ) .اإلاهازة الخسيُت بدزحت يبحرة مً ؤلاجهان و الدنت والكاغلُت 

شٍل مدخل ألالػاب الخمهُدًت أخد ؾسم   اإلاهازاث الخسيُت ،قمً خاللها ايدظابَو

هت أطسع و أ ها ىًٌدظب اإلاخػلم اإلاهازاث بؿٍس وقهما،يما حظعى ألالػاب واطخمخاغا زس حشٍى

ت هظسا لخمحزها باإلاىانل اإلاخػددة و اإلاخباًىت  الخمهُدًت ئلى جدهُو الػدًد مً ألاهداف التربٍى

ت بطىزة مىاطبت مؼ  .اطخخدامهاغىد  قػىد ممازطاتها ًٌدظب الخلمُر الهدزاث الخسيُت و اإلاهاٍز

. مساخل همىه وخطائطه الكسدًت

ي،ئذ جخؿلب  يما جخمحز ألالػاب الخمهُدًت بالثراء الىاضح باليظبت لىىاحي الخػلم الخًس

ممازطتها حػلم الٌثحر مً ألاوغاع ألاضلُت و اإلاشخهت وئجهانها ، يما حػمل غلى ئيظاب الخالمُر 

الٌثحر مً اإلاهازاث الخسيُت يمهازاث اللهل و السمي والجسي و الىزب وهي ما ًىص ي به بسهامج 

ي وجىمُت  ظهم ذلَ في جسنُت الخىاقو الػػلي الػطبي و الهدزة غلى ؤلاطخػاب الخًس الىشازة ،َو

 (.20،19، ص 2001ئطماغُل، ) . و الخىاقوالاطخجابتضكاث السشانت وطسغت 

اغُت مً ضىزجه  لػب هرا الىىع مً ألالػاب دوزا هاما في ئخساج دزض التربُت الٍس ٍو

و واإلاىاقظت بحن الخالمُر مما ٌظهم في  الجامدة السوجُيُت ئلى دزض مملىء بالظسوز والدشٍى

 مهازاتهم وندزاتهم قهي حظاغد غلى غدم الشػىز باإلالل مما ًجػل الداقؼ وئظهازئنبالهم غلُه،

 (.120، ص 1999غالوي، ). للممازطت يبحرا ووظبت الػائد مً الدزض أقػل

ولرلَ قان ألالػاب الخمهُدًت أخد الىطائل اإلاهمت في الخػلم ،قهي حظاغد الخلمُر غلى 

بىاء ضىزة ئحمالُت لليشاؽ اإلاخػلم مً خالُ ئجاخت قسضت اإلامازطت و ألاداء في اليشاؽ يٍل أو 

ًاملت ،وهرا ًجػل اإلامازطت هادقت ومشىنت للخلمُر في هكع الىنذ  .مً خالُ أحصاء يبحرة 

حػمل ألالػاب الخمهُدًت ئلى جدهُو الػدًد مً ألاهداف يما ، (166، ص 1994دزوَش، )

ت هظسا لخمحزها للمىانل اإلاخػددة و اإلاخباًىت غىد   قمً ممازطاتها ًٌدظب اطخخدامهاالتربٍى

ت بطىزة مخىاطبت مؼ مساخل همىهم والكسوم  الخالمُر الهدزاث البدهُت و ؤلادزايُت و اإلاهاٍز

 (.395، ص 2002قسج، ) .الكسدًت بُنهم

واإلاىحه أللػاب الخمهُدًت هره الدزاطت في نالب بسهامج حػلُمي مهترح ُ حاءث وغلُه

ًاث ألاطاطُت التي جٍىن الدجس اإلاسخلت الابخدائُت ، وذلَ بؿُت لخالمُر  س بػؼ الخس جىمُت وجؿٍى
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اإلاهترح بسهامج يما أن هرا . اإلاسخلت اإلاهبلتيسة الُد في ُألاطاض في حػلم بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت 

طىت إلقساؽ (11-10)مليء باأللػاب الخمهُدًت و ذلَ لخدكحز جالمُر الظىت الخامظت  الابخدائي 

ؾانتهم الخسيُت و الىكظُت جمهُدا لهم وئغدادهم للظىت أولى مخىطـ في نالب مشىم و بػُد 

ً الجاقت و اإلاملت الباب ألاُو والري جـم الخؿسم قُه ئلى :  ئلى بابحن م البدثونع. غً الخماٍز

الكطل ألاُو بػىىان ألالػاب الخمهُدًت والكطل الثاوي بػىىان وشاؽ يسة الُد : قطلحن هما 

ت            والباب الثاوي قهد نظم هى آلاخس لكطلحن الكطل ألاُو مىهجُت البدث. واإلاسخلت الػمٍس

. واطخيخاحاث وانتراخاث, و ؤلاحساءاث اإلاُداهُت والكطل الثاوي غسع وجدلُل الىخائج

 :اإلاشٍلت - 2

ًاقت الػلىم     حػد الجصائس خالُا مً الدُو التي حظعى ئلى السقي و جيشد الخهدم الري مع 

و الهؿاغاث و ججػل الاهخمام بسغاًت الؿكىلت و الشباب هدقا أطاطُا حظعى ئلى جدهُهه مً 

ت و الكىُت وخشد ًل ما ًثري الجىاهب الخػلُمُت  خالُ جىقحر حمُؼ ؤلامٍاهُاث اإلاالُت و ؤلاداٍز

 ئغدادا الئها ٌػىد باإلاىكػت غلى  هإالءلػمان الخدَزع غلى هدى قػاُ لُخم ئغداد

خُث أن .وحػخبر جسبُت الؿكل التربُت اإلاخٍاملت حجس ألاطاض في بىاء اإلاجخمؼ اإلاخدػس ,الجمُؼ

س .  ؾكل الُىم هى شاب اإلاظخهبل و أمل البالد في البىاء و الخؿٍى

بها جهىم اإلاىاؾىت ئن الخؿىز الػلمي والخٌىىلىجي مع حمُؼ الػلىم بما قيها التربُت، ف

اهخمذ وند الطالخت وبها جنهؼ ألاحُاُ يما أنها جإدي دوزا هاما في خُاة اإلاجخمػاث اإلاخهدمت ،

ًاقت ألاؾىاز الخػلُمُت  . مً بُنها الؿىز الابخدائيوالجصائس بالتربُت في 

ت في البىاء الخػلُمي والتي جسجٌص غليها الدُو و حػخبر مسخلت الخػلُم الابخدائي حجس الصاٍو

سها التي حظدىد  وذلَ لٍىنها مً أوظب اإلاساخل الظيُت لخىمُت ندزاث الؿكل الخسيُت وجؿٍى

غليها اإلاساخل الخػلُمُت الالخهت وند غد الٌثحر مً الػلماء هره اإلاسخلت يأخظً مساخل الخػلُم 

هظسا ئلى وحىد مجمىغت مً الخطائظ البُىلىحُت والىكظُت والخسيُت التي جمحز الؿكل في هره 

( . 207،ص2010،هاهده ) .اإلاسخلت

اغُت التي  الؿكل في هره اإلاسخلت ًخلهى مخخلل الػلىم مً بُنها دزض التربُت البدهُت والٍس

جدخل مٍاهت هامت في خُاجه،باغخبازها جسجٌص غلى اللػب الهادف في اإلاسخلت الابخدائُت وال ًمًٌ 

ججاوشها أو الاطخؿىاء غنها ،وذلَ إلاا جخػمىه مً أوشؿت مخخلكت ووغػُاث مظتهدقت جخماش ى 

مؼ مساخل الىمى التي ًمس بها الؿكل،خاضت ئذا ما جم اخخُاز هره الىغػُاث بدُث جخالءم 

ت )خطائظ ًل مسخلت غلى ذلَ التربُت شاملت وضهل إلاسيباجه  البدهُت والىكظُت والكٌٍس
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بأن ألالػاب الخسيُت مً أهم مظاهس  "(2014)،وهرا ما جإيده أمحرة غبد الىاخد(والاحخماغُت

اغُت مً الىاخُخحن الاحخماغُت والىكظُت وذلَ لهسبها مً الؿكل وزؾباجه ومُىله  التربُت الٍس

ت واإلاسح الؿبُعي، ا للخٍُى  قػال غً اإلاخػت التي ًٌدظبها في مصاولخه لها،والتي حػد مخىكظا غسوٍز

ظمذ لألؾكاُ بايدشاف بِئتهم مً دون خىف أو  قالبِئت التي ًٍىن قيها اإلاسبي خىىها في خٌمه َو

الهدزاث الخسيُت :ئخكام حظاغد ًل ؾكل لُدهو مظخىي في جىمُت ندزاجه الصخطُت مثل 

. والػهلُت والبدهُت 

شحر بؿسض زشم هللا  ئلى أن مدخل ألالػاب الخمهُدًت ٌػخبر أخد ؾسم حػلُم  (م1994)َو

ها وجمخاش بأن بها  هت أطسع وأيثر حشٍى ألالػاب الٌبحرة ،ومً خاللها ًٌدظب الخلمُر اإلاهازاث بؿٍس

غىطس اإلاىاقظت ، واإلاىاقظت غامل هام مً غىامل ئجهان اللػب والسقي باإلاظخىي ئلى دزحت غالُت 

 (.7، ص 1994بؿسض، ) .مً الٌكاءة والدنت 

ازاث  ئال أن اإلاالخظ ومً خالُ الدزاطت التي أحستها الؿالبت داخل اإلاإطظت الخػلُمُت والٍص

اإلاُداهُت واإلاهابالث اإلاباشسة قهد سجلذ غػل مظخدًم وعجص في ئخساج دزض التربُت البدهُت 

هت  اغُت قماشاُ ًإدي بؿٍس . جهلُدًت ومملت هرا ئن جم جؿبُو الدزض والٍس

ىنها هي خلهت وضل بحن  وباغخباز الظىت الخامظت هي آخس مسخلت في الخػلُم الابخدائي ًو

الؿىز الابخدائي واإلاخىطـ هرا ألاخحر الري ًخػلم قُه الخلمُر مخخلل اإلاهازاث في ألالػاب 

. الجماغُت 

اغت يسة الُد منهاو ً الكسد  والتي حػخبر  ٍز اغاث الجماغُت والتي لها أهمُت في جٍٍى مً الٍس

ًاإلاداومت والظسغت والهىة واإلاسوهت  ئلخ ،ولها دوز ...مً حىاهب غدًدة وجدظحن الطكاث البدهُت 

مت والخطمُم وألاماهت بىحه خاص  ً الصخطُت وجىمُت نىة ؤلازادة والصجاغت والػٍص يبحر في جٍٍى

 (.22، ص 1987الهجسوف،جُىاهدزث، ) .

وطُلت هاجخت لتربُت ألاقساد غلى الخكٌحر والخطسف الجماعي قٍل قسد مً يرلَ يما حػخبر 

و الىخُد  و ٌػمل مً أحل الجماغت ،خُث ًدبحن لهم أن اللػب الجماعي هى الؿٍس أقساد الكٍس

ػا جدذ لىاء الػمل الجماعي ي، ) .إلخساش الكىش وأن الاججاهاث جىؿىي طَس  (.79، ص 2004ًش

 الخلمُر ولكذ اهدباهه ضحاءث هره الدزاطت التي وظعى مً خاللها ئلى جدس ي           وغلُه 

في نالب بسهامج في بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت التي طُدزطها في الخػلُم اإلاخىطـ وجلهُىه وئغداده 

  لخدػحرهالخمهُدًت دون الخسوج غً أهداف اإلانهاج وهرا حػلُمي مهترح لجملت مً ألالػاب 
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خػىد مؼ وشاؾاجه اإلابرمجت الى اإلاسخلت الخػلُمُت إلاسخلت الخػلُمُت جلمُر هره ا اإلاهبلت لُيسجم ٍو

خلهاها بأيثر قػالُت  : وغلُه هؿسح الدظاُؤ الخالي .ٍو

 الجاهب البدوي واإلاهازي ليشاؽ يسة الُد لدي ايدظابمدي قاغلُت ألالػاب الخمهُدًت في  ما

؟ طىت (11-10 )الابخدائيجالمُر الخػلُم 

: ألاطئلت الكسغُت 

 الهبلُت و البػدًت للػُىت الػابؿت الاخخبازاثهل جىحد قسوم ذاث داللت ئخطائُت بحن  -

بُت في  ت ليشاؽ يسة الُدالاخخبازاثوالخجٍس   ؟ البدهُت واإلاهاٍز

بُت الاخخبازاثهل جىحد قسوم ذاث داللت ئخطائُت في  -  البػدًت للػُىت الػابؿت والخجٍس

ت ليشاؽ يسة الُدالاخخبازاثفي    ؟ البدهُت واإلاهاٍز

  :أهداف - 3

 الجاهب البدوي واإلاهازي في وشاؽ يسة الُد ايدظابقاغلُت ألالػاب الخمهُدًت في :الهدف الػام 

. طىت (11-10 )الابخدائيلدي جالمُر الخػلُم 

: أهداف قسغُت 

بُت للهدزاث البدهُت الاخخبازاثمػسقت الكسوناث بحن  -       الهبلُت و البػدًت للػُىت الخجٍس

ت . و اإلاهاٍز

بُت في  -  . البػدًت الاخخبازاثمػسقت الكسوناث بحن الػُيخحن الػابؿت والخجٍس

: الكسغُاث - 4

و ألالػاب الخمهُدًت في :الكسغُت الػامت   ايدظابللىخداث الخػلُمُت أزس ئًجابي غً ؾٍس

 .طىت (11-10 )الابخدائيالجاهب البدوي واإلاهازي في وشاؽ يسة الُد لدي جالمُر الخػلُم 

: الكسغُاث الكسغُت 

بُت في الاخخبازاثجىحد قسوم ذاث داللت ئخطائُت بحن  -  الهبلُت والبػدًت للػُىت الخجٍس

ت لطالح الهُاض البػدي . الهدزاث البدهُت واإلاهاٍز

بُت في  -  الاخخبازاثجىحد قسوم ذاث داللت ئخطائُت بحن الػُيخحن الػابؿت والخجٍس

بُت  .البػدًت لطالح الػُىت الخجٍس
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 :مطؿلخاث البدث .5

: ألالػاب الخمهُدًت.5-1

ألػاب جدػس الؿكل الىاش ئ اليدظاب اإلاهازاث ألاطاطُت في ألالػاب الجماغُت ًىنها جخدم هره -

اث   . ألالػاب خُث جمازض في مىانل مشابهت للمهازاث يما في اإلاباٍز

 :الهدزاث البدهُت .5-2

ئن ًل غمل أو وشاؽ ًهىم به ؤلاوظان ًخؿلب قُه جىقس بػؼ الهابلُاث والهدزاث البدهُت وهي -

غبازة غً خطائظ أو غىاضس حظمُت وضكاث مٌدظبت ًٌدظبها اإلاخػلم مً اإلادُـ أو جٍىن 

مىحىدة وجخؿىز خظب الهابلُت الجظمُت والخظُت وؤلادزايُت مً خالُ اإلامازطت و جلػب دوز 

اض ي  . مهما في الخػلم وؤلاهجاش الٍس

 : اإلاهازاث ألاطاطُت .5-3

ًاهذ - ت الهادقت التي جإدي بؿسع مػحن في ئؾاز ناهىوي لٌسة الُد طىاء  ًاث الػسوٍز هي ًل الخس

ًاث بالٌسة أو بدونها  .هره الخس

 :وشاؽ يسة الُد.5-4

ػّدها يثحر مً الىاض لػبت مشخهت  التي مازطها الػالم  يسة الُد هي أخدر ألالػاب الجماغُت- َو

 في ونذ واخد ، ججمؼ بحن الجسي، والهكص، . غً يسة الهدم
ً
وهي لػبت الظسغت وؤلازازة مػا

سها في أنل ونذ ممًٌ و نرف الٌسة في . واطخالم الٌسة، وجمٍس وحسجل ألاهداف قيها غً ؾٍس

. وجدخاج ممازطتها ئلى لُانت بدهُت غالُت ونىة حظماهُت. الخطمي مسم

 :طىت (11-10)مسخلت الؿكىلت. 5-5

 اليظبي والهدزة غلى جدمل اإلاظإولُت، والخػامل باالطخهسازًخطل أؾكاُ الؿكىلت اإلاخأخسة 

د هدى أهكظهم  ومىاحهت اإلاىانل الجدًدة،يرلَ ًخمحز ألاؾكاُ بالسؾبت الشدًدة لخػلم اإلاٍص

 خؿىة يبحرة هدى الػالم الابخدائُتوجمثل قترة بداًت الخدام الخلمُر باإلاسخلت .والػالم اإلادُـ بهم

الىاطؼ اإلادُـ به،خُث حػخبر بداًت اهكطاُ الؿكل غً اإلاجُز وألاطسة بشٍل مىخظم ولكتراث 

لت ُ اهكطاُئنها بمثابت .ؾٍى ، ص 1999زاجب، ) . الؿكل غً بِئت اللػب آلامً الري مازطه في اإلاجز

94.97.) 

: الدزاطاث اإلاشابهت- 6

حػخبر الدزاطاث اإلاشابهت أهم اإلاداوز التي ًجب غلى الباخث أن ًدىاولها خُث جخمحز بجمُؼ 

 . منها مً خالُ بدثىا لالطخكادة و ؤلاؾالع غليها وجطيُكها وجدلُلها    اإلاػؿُاث
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 : غسع الدزاطاث اإلاشابهت 6-1

 بمظخىي ؤلاهجاش في ألالػاب لالزجهاء أطلىب الخماًص الخىاقس ي اطخخدام"  :ألاولى الدزاطت  6-1-1

 .طػاد مدمد حبر/،ديخىزة1994." الخمهُدًت بٍل مً يسة الُد ويسة الظلت

: هدف الدزاطت

 بمظخىي ؤلاهجاش في ألالػاب لالزجهاء أطلىب الخماًص الخىاقس ي اطخخدامالخػسف غلى أزس 

اغُت  الخمهُدًت بٍل مً يسة الُد ويسة الظلت،لؿالباث الطل الدزاس ي ألاُو بٍلُت التربُت الٍس

ت: . حامػت ؤلاطٌىدٍز

بي :اإلاىهج  . الخجٍس

اغت نظمذ الػُىت ئلى مجمىغخحن 80  :الػُىت  ؾالبت ضل الدزاس ي ألاُو بٍلُت التربُت الٍس

بُت وغددها  .  ؾالبت40ئخداهما ججٍس

 : الاطخيخاحاث

: في غىء أهداف الدزاطت أمًٌ الخىضل ئلى آلاحي

 في اإلاظخىي ؤلاهجاش باالزجهاءأن أطلىب الخماًص الخىاقس ي طاهم في جدَزع ألالػاب الخمهُدًت -

 ُ ت لؿالباث الطل الدزاس ي ألاو . للهدزاث الخسيُت واإلاهاٍز

       ألالػاب الخمهُدًت غلى جىمُت بػؼ الطكاث البدهُت  اطخخدامأزس " :الثاهُت الدزاطت  6-1-2

ص1997 ." و اإلاهازاث ألاطاطُت لىاشئي يسة الهدم   " .ماحظخحر ". ، أشسف قٌسي غبد الػٍص

: أهداف 

بي مهترح -  ألالػاب الخمهُدًت يهدف لخىمُت بػؼ الطكاث باطخخدامجطمُم بسهامج ججٍس

البدهُت و اإلاهازاث ألاطاطُت لىاشئي يسة الهدم و مػسقت جأزحرها غلى هره الطكاث ويرلَ 

. اإلاهازاث ألاطاطُت

بي اإلاهترح غلى جىمُت بػؼ الطكاث البدهُت لىاشئي يسة الهدم- . مػسقت جأزحر البرهامج الخدٍز

بي اإلاهترح غلى جىمُت بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت لىاشئي يسة الهدم- . مػسقت جأزحر البرهامج الخدٍز

بي :اإلاىهج   .ججٍس

. ( الغب30) طىت  12هاشئي يسة الهدم جدذ  :الػُىت 

  :الاطخيخاحاث

بي اإلاهترح لخىمُت بػؼ الطكاث البدهُت و اإلاهازاث ألاطاطُت أزس -  أظهسث هخائج البرهامج الخدٍز

ا ملمىطا في حمُؼ  بُتالاخخبازاثئًجابُا وجدظىا مػىٍى ت لدي اإلاجمىغت الخجٍس  . البدهُت و اإلاهاٍز
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بي -  لخىمُت الجاهب و الجاهب اإلاهازي أزسا ئًجابُا (ألاطلىب الخهلُدي)أظهسث هخائج البرهامج الخدٍز

ا في حمُؼ  ت لدي اإلاجمىغت الػابؿتالاخخبازاثوجدظىا مػىٍى  . البدهُت و اإلاهاٍز

بُت أقػل مً الخدظً للمجمىغت  أظهسث الىخائج الدزاطت أن وظبت الخدظً للمجمىغت الخجٍس

ت نُد الدزاطتالاخخبازاثالػابؿت في مػظم  .  البدهُت و اإلاهاٍز

بُت -   مما ًدُ غلى الخأزحر ازجكػذيما أظهسث هخائج الدزاطت أن وظبت الخدظً للمجمىغت الخجٍس

بي اإلاهترح في حمُؼ اإلاخؿحراث نُد الدزاطت  .ؤلاًجابي للبرهامج الخدٍز

يما أظهسث هخائج الدزاطت أن هىاى وظبت جدظً للمجمىغت الػابؿت اإلاظخخدمت للبرهامج - 

بُت التي   . البرهامج اإلاهترحاطخخدمذالخهلُدي ولًٌ بيظبت أنل غً اإلاجمىغت الخجٍس

 ألالػاب الخمهُدًت غلى حػلم بػؼ مهازاث يسة  اطخخدامقاغلُت " : الثالثتالدزاطت 6-1-3

اغُت  .، ضالح غالء الدًً ئبساهُم2005.  "الؿائسة بدزض التربُت الٍس

 :ألاهداف 

غلى مظخىي أداء بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت في يسة   ألالػاب الخمهُدًتاطخخدامالخػسف غلى جأزحر -

س مً أغلى)الؿائسة  س مً أطكل-الخمٍس لخالمُر الطل  (ؤلازطاُ ألامامي اإلاىاحه مً أطكل-الخمٍس

 .الثاوي ؤلاغدادي

هت الخهلُدًت) أطلىب الخػلم باألوامس اطخخدامالخػسف غلى جأزحر - غلى مظخىي أداء بػؼ (الؿٍس

 .لخالمُر ضل الثاوي ؤلاغدادي(نُد البدث)اإلاهازاث ألاطاطُت في يسة الؿائسة 

بي :اإلاىهج  . ججٍس

 جلمُر جم 80 ،وغُىت البدث ألاطاطُت اطخؿالغُت جلمُر الدزاطت 15 جلمُر منهم غدد93 : الػُىت

بُت اإلاظخخدمت لأللػاب الخمهُدًت  نىامها   35جهظُمهم ئلى مجمىغخحن هما اإلاجمىغت الخجٍس

 . جلمُر35جلمُر وأخسي غابؿت وهي اإلاظخخدمت ألطلىب الخػلم ونىامها 

  : الاطخيخاحاث 

 ألالػاب الخمهُدًت في حػلُم بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت في يسة الؿائسة بدزض اطخخدامقاغلُت -

اغُت لدي جالمُر الطل   .ؤلاغداديالتربُت الٍس

هت الخهلُدًت ) أطلىب الخػلم باألوامس اطخخدامقاغلُت  - في حػلُم بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت (الؿٍس

اغُت لدي جالمُر الطل ؤلاغدادي  .في يسة الؿائسة بدزض التربُت الٍس

ادة قاغلُت ألالػاب الخمهُدًت في الخػلُم غً أطلىب الخػلم باألوامس في الخأزحر ئًجابُا غلى - ٍش

 .اإلاهازاث ألاطاطُت في يسة الؿائسة
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              جأزحر ألالػاب الخمهُدًت غلى مظخىي بػؼ غىاضس ألاداء البدوي ":السابػتالدزاطت  6-1-4

 ،بً بسهى 2009/2010. لبػؼ الكسم بىالًت مظخؿاهم (طىت12-10)و اإلاهازي لىاش ئ يسة الُد 

. بً لٌدل مىطىز  –غثمان 

 :هداف ألا

و الخؿؿي والبدوي  الخػسف غلى جأزحر ألالػاب الخمهُدًت غلى مظخىي بػؼ غىاضس ألاداء اإلاهازي -

. ألايثر ازجباؾا بلػبت يسة الُد لدي الىاشئحن

بي :اإلاىهج .  الخجٍس

. ( طىت12-10) هاش ئ يسة الُد 30 :الػُىت 

  :الاطخيخاحاث

 ًخالءمئن ئدخاُ ألالػاب الخمهُدًت التي جخػمً مدخىي ألاداء الجماعي بأشٍاله اإلاخػددة وبما - 

مؼ اإلاخؿحراث واإلاىانل اإلاخباًىت في يسة الُد غمً بسهامج ؤلاغداد اإلاهازي و البدوي للىاشئحن 

 . و قػالُت في جدظحن الػدًد مً غىاضس ألاداء باًجابُت،ٌظاهم

ًالخؿُحر في -  باث في ضىزة ألػاب جمهُدًت،وقو شسوؽ ألاداء اإلاخىىع و اإلاخخلل، ئن ئغداد الخدٍز

            ألادواث و الٌساث و ألاهداف ونىاغد اللػب،ًدخل اإلاخػت و ؤلانباُواطخخدامالدشٌُالث 

وبما ًىػٌع غلى دزحت الخدظً في دنت و طسغت ألاداء اإلاهازي وشٍادة .و الخماض لدي الىاشئحن

 . مؼ الصمالء وأخر الهسازاثالاوسجام و التريحز و الخػاون و الاهدباه

تئن التريحز غلى -  بُت ًىمُتاطخمساٍز                و جٌساز وأداء ألالػاب الخمهُدًت غمً وخداث جدٍز

ت بمػدالث الخخؿُـ للبرهامج اإلاهترح،ٌػد أخد الػىامل الهامت في   و و أطبىغُت  الازجهاءالكتًر

 .إلاظخىي الىاشئحن غُىت البدث لػىاضس ألاداء اإلادددة بالدزاطت

بي بألػاب الخمهُدًت غلى دزحت الخىاقو الىكس ي  " :الخامظتالدزاطت  6-1-5 أزس بسهامج جدٍز

.  ديخىزاه .2012 /2011. بلػسوس ي طلُمان." 17الاحخماعي لدي هاشئي يسة الهدم أنل مً 

 :ألاهداف

بُت-  . الخػسف غلى جأزحر بسهامج ألالػاب الخمهُدًت الجماغُت اإلاهترح غلى اإلاجمىغت الخجٍس

الخػسف غلى الكسوم الدالت اخطائُا الىاججت غً جأزحر بسهامج أللػاب الخمهُدًت الجماغُت - 

بُت و الػابؿت . اإلاهترخت غلى دزحت الخىاقو الىكس ي الاحخماعي بحن ًل مً اإلاجمىغخحن الخجٍس

بي  :اإلاىهج . الخجٍس

ت والًت ؾلحزان240  :الػُىت  اض ي لبلدًت حدًٍى .  الغب في أضاؾس الىقام الٍس
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 :الاطخيخاحاث

بىاء مهُاض الخىاقو الىكس ي و الاحخماعي لالغبي يسة الهدم الىاشئحن ،زم الخػسف بأبػاده غلى - 

. دزحت الخىاقو الىكس ي و الاحخماعي،ويرلَ مػسقت الكسوم

جطمُم بسهامج ألػاب جمهُدًت حماغُت،أطهم في جدظحن الخىاقو الىكس ي و الاحخماعي للػُىت - 

. نُد البدث

بُت،والتي ؾبو غليها بسهامج -  ًاهذ مػدالث الخدظً للخىاقو الىكس ي و الاحخماعي للػُىت الخجٍس

. ألالػاب الخمهُدًت أخظً مً الػُىت الػابؿت

س أهم اإلاهازاث ألاطاطُت باطخخدامأزس حػلم  "  :الظادطتالدزاطت   6-1-6  ألالػاب الطؿحرة لخؿٍى

ص الالمي2013. "طىت(14-8) يسة الُد لألغماز لالغبي .  ماطتر.، مشسف غٍص

بي : اإلاىهج . ججٍس

بُتاإلاسايص  : الػُىت مجمىغخحن ) مسايص5 الخابػت لالجداد الػساقي اإلاسيصي لٌسة الُد الخدٍز

خحن الػدد  . (16مدظاٍو

  :الاطخيخاحاث

س ًل مً مهازة -  ب)اإلاىهج الخػلُمي ألازس في جؿٍى . (اإلاىاولت-الؿبؿبت-الخداع-الخطٍى

. اإلاىهج الخػلُمي أزس في زقؼ مظخىي ؤلابداع لدي غُىت البدث- 

ًان له ألازس في زقؼ مظخىي الخكٌحر -   لػُىت ؤلابداعيالبرهامج الخػلُمي بأطلىب ألالػاب الطؿحرة 

 .البدث

اغُت غلى حػلم اإلاهازاث الخسيُت لدي اوػٍاض "  :الظابػتالدزاطت  6-1-7  ألالػاب الشبه الٍس

 .  ماطتر . خالي ًىطل" . 2014/2015طىت (12-9)هاش ئ يسة الُد 

 :ألاهداف 

اغُت ًىطُلت بُداؾىحُت و اوػٍاطها حظاغد الىاش ئ غلى حػلم الشبهئبساش أهمُت ألالػاب -   الٍس

. مخخلل اإلاهازاث الخسيُت لخخؿي الطػىباث التي ًطادقها أزىاء أدائه إلاهامه

بُت-  اغُت في الخطت الخدٍز  .ئبساش مٍاهه ودوز ألالػاب الشبه الٍس

اغُت بطكت غامت-  اض ي في اإلاإطظاث الٍس وداخل -مداولت الهػاء غلى مشاًل ههظ الػخاد الٍس

بُت بطكت خاضت  .الخطظ الخدٍز

 .الىضكي بأطلىبه اإلاظحي :اإلاىهج -

سة5 مىشغحن غلى الىاشئحنمدزبحن يسة الُد لدي 10 :الػُىت  .  دوائس مً والًت البٍى
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  :الاطخيخاحاث

اغُت لها مٍاهت زئِظُت في الخطت ،لٍىن مػظم اإلادزبحن ًدزحىنها غمً -  ألالػاب الشبه الٍس

 .خططهم ئذ ًسونها وطُلت جسقيهُت حظاغدهم في جدهُو أهداقهم البُداؾىحُت

اض ي -  اغُت حظاغدهم في الخهلُل مً مشاًل ههظ الػخاد الٍس جم ئزباث أن ألالػاب الشبه ٍز

 . وطائل و ئمٍاهُاث مػهدةجخؿلبألنها ال 

اغُت حظاغد الالغب في حػلم مهازاجه الخسيُت لؿابػها -  زم ئزباث أن ألالػاب الشبه الٍس

ُ  الخدكحزي و بظاؾتها  . نىاهُنهاةوطهى

 ألالػاب الخمهُدًت غلى جدظحن مظخىي ألاداء البدوي اطخخدامقاغلُت "  : الثامىتالدزاطت  6-1-8

ىى هللا   ، طػد2014 . الػسام " واإلاهازي في يسة الُد لؿالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت في مداقظت يًس

. ماحظخحر. طػُد مجُد غبد هللا

  :ألاهداف

 مجمىغت ألالػاب الخمهُدًت اإلاهترخت في الجصء اإلاخطظ اطخخدامالخػسف غلى قاغلُت - 

اغُت،غلى جدظحن بػؼ الهدزاث البدهُت  لليشاؽ الخػلُمي و الخؿبُهي بدزض التربُت الٍس

. واإلاهازاث ألاطاطُت في يسة الُد

بي : اإلاىهج . ججٍس

بُت أما اإلاجمىغت الػابؿت 25 الطل الثاوي مخىطـ بلـ غددهم :الػُىت  ؾالبا مجمىغت ججٍس

.  ؾالبا25بلـ غددهم 

  :الاطخيخاحاث

بُت التي ؾبو غليها مجمىغت ألالػاب الخمهُدًت في حمُؼ -   الاخخبازاثجكىم اإلاجمىغت الخجٍس

. الػابؿتالهدزاث البدهُت غلى اإلاجمىغت 

بُت التي ؾبو غليها مجمىغت ألالػاب الخمهُدًت في حمُؼ -   الاخخبازاثجكىم اإلاجمىغت الخجٍس

. الػابؿت اإلاجمىغت ألاطاطُت غلىاإلاهازاث 

بُت و التي -   ألالػاب الخمهُدًت وبحن اطخخدمذوحىد حجم  جأزحر نىة بحن اإلاجمىغت الخجٍس

ت في يسة الُد الاخخبازاثاإلاجمىغت الػابؿت والري اطخخدمذ أطلىب ألاوامس في   البدهُت و اإلاهاٍز

بُت  .و لطالح اإلاجمىغت الخجٍس

 ألالػاب الخمهُدًت غلى حػلم بػؼ اإلاهازاث الهجىمُت  اطخخدامجأزحر ":الخاطػت الدزاطت  6-1-9

 .جامس مدمىد الظػُد مدمد/،د2016لبراغم يسة الُد ،
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 :هدف البدث 

 ألالػاب الخمهُدًت غلى حػلم بػؼ اإلاهازاث اطخخداميهدف هرا البدث ئلى الخػسف غلى جأزحر 

س الٌسباجي مً خؿىة ازجٍاش– الٌسة اطخالم)الهجىمُت   .لبراغم يسة الُد (الخمٍس

بي : اإلاىهج . ججٍس

 وبخالي أضبدذ الػُىت الاطخؿالغُت بسغم للدزاطت 16 طىىاث، 8بساغم يسة الُد  جدذ   :الػُىت

 .بسغم جم جهظُمهم ئلى مجمىغخحن 36ألاطاطُت 

  :ؤلاطخخالضاث

س – الٌسة اطخالم)ألالػاب الخمهُدًت لها جأزحر ئًجابي غلى حػلم بػؼ اإلاهازاث الهجىمُت - الخمٍس

ب الٌسباجي مً خؿىة -الخىؿُـ–ازجٍاشالٌسباجي بخؿىة  . لبراغم يسة الُد(ازجٍاشالخطٍى

هت الخهلُدًت في حػلم بػؼ اإلاهازاث الهجىمُت - ألالػاب الخمهُدًت لها جأزحر أيثر ئًجابُت مً الؿٍس

س الٌسباجي بخؿىة ازجٍاش –اطخالم الٌسة ) ب الٌسباجي مً خؿىة ازجٍاش-الخىؿُـ–الخمٍس  (الخطٍى

 .لبراغم يسة الُد 

بُت لأللػاب اإلاطؿسة في جىمُت ضكت السشانت لدي  " :الػاشسةالدزاطت  6-1-10 أزس وخداث جدٍز

 . ماطتر . طػداوي ضهُب –2015/2016    " .الغبي يسة الُد

بي: اإلاىهج  . ججٍس

و يسة الُد ضىل مدازض إلالىدًت: الػُىت . طىت(12-9) الغب16قٍس

   :الاطخيخاحاث

بُت في مظخىي غىطس السشانت أزىاء ئحساء -   الاخخبازاثجهازب بحن الػُيخحن الػابؿت و الخجٍس

. الهبلُت

بُت أزىاء ئحساء  جدظحن غلى مظخىي الػىاضس-   الاخخبازاثالبدهُت اإلاظتهدقت في اإلاجمىغت الخجٍس

 .الهبلُت و البػدًت لطالح البػدًت

س الالغبحن لطكاتهم البدهُت-  ب ٌظاغد غلى جؿٍى . دمج ألالػاب اإلاطؿسة أزىاء الخدٍز

مُت ألالػاب لخىمُت بػؼ اإلاهازاث يبىاء بسهامج مهترح لخػل " :الخادي غشس الدزاطت 6-1-11

س)ألاطاطُت لٌسة الُد  . غلي زامسي –خمصة ناطمي  –2016/2017."  (الخىؿُـ-واطخهباُ-جمٍس

. ماطتر
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 :ألاهداف 

مُت ألالػاب غلى جىمُت بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت لٌسة يمػسقت جأزحر البرهامج اإلاهترح لخػل- 

س )الُد . (الخىؿُـ-واطخهباُالخمٍس

بُت و الػابؿت في حػلم بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت -  الخػسف غلى قسوناث بحن اإلاجمىغخحن الخجٍس

.. لٌسة الُد

بي: اإلاىهج . ججٍس

اض ي بالجلكت(12-9) الغب أضاؾس22: الػُىت  . طىت هادي وقام الٍس

  :الاطخيخاحاث

بُت جؿىزا -   في حمُؼ اإلاخؿحراث نُد البدث وبأن للبرهامج اإلاهترح ملخىظاخههذ اإلاجمىغت الخجٍس

. لخػلُمُت ألالػاب دوزا قػاال و يثحرا في حػلم اإلاهازاث

بُت ئًجابُا في حػلم اإلاهازاث ي مهترح بسهامج حػلًإزس-  مُت ألالػاب خالُ وخداث اإلاجمىغت الخجٍس

س و   . و الخىؿُـ في يسة الُداطخهباُالخمٍس

قاغلُت بسهامج في التربُت الخسيُت نائم غلى الخػلم اليشـ  " :الثاوي غشسالدزاطت  6-1-12

ي وبػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت أللػاب الهىي باطخخدام  ألالػاب الخمهُدًت في جىمُت ؤلادزاى الخًس

.  ديخىزاه .هىز مدمد غبد الجلُل غبد الباطـ –2017.لدي جالمُر الطل الخامع ئبخدائي

بي : اإلاىهج . الخجٍس

. ابخدائيجالمُر الطل الخامع  : الػُىت

  :الاطخيخاحاث

بحن مخىطؿي دزحاث جالمُر اإلاجمىغخحن (1.15)وحىد قسم داُ ئخطائُا غىد مظخىي - 

ي يٍل بُت و الػابؿت في الخؿبُو البػدي إلاهُاض ؤلادزاى الخًس ويرلَ في ًل بػد مً .الخجٍس

بُت . أبػاده لطالح جالمُر اإلاجمىغت الخجٍس

بحن مخىطؿي دزحاث الخالمُر اإلاجمىغخحن  (1.15)وحىد قسم داُ ئخطائُا غىد مظخىي - 

بُت و الػابؿت في جؿبُو البػدي  ت ألاطاطُت إلاظابهاث ألػاب الهىي لالخخبازاث الخجٍس اإلاهاٍز

هت اإلاهطُت-الخخابؼ حظلُم و حظلم الػطا-الػدو مً البدء الػالي) زمي -الىزب الػالي بالؿٍس

بُت و في غىء جلَ الىخائج ندم البدث مجمىغت مً (الٌسة لطالح جالمُر اإلاجمىغت الخجٍس

 .الخىضُاث و البدىر اإلاهترخت
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جأزحر بسهامج أللػاب الخمهُدًت غلى الدغم الىكس ي وحػلم اإلاهازاث  ":الثالثت غشسالدزاطت  6-1-13

.  ماحظخحر.أًت أهىز غبد اإلاؿلب غبده –2018 ." ألاطاطُت في يسة الظلت لخالمُر اإلاسخلت ؤلاغدادًت

 :ألاهداف

. الخػسف جأزحر بسهامج أللػاب الخمهُدًت غلى الدغم الىكس ي لخالمُر اإلاسخلت ؤلاغدادًت- 

الخػسف جأزحر بسهامج أللػاب الخمهُدًت اإلاهترح غلى حػلم اإلاهازاث ألاطاطُت في يسة الظلت لخالمُر - 

 .اإلاسخلت ؤلاغدادًت 

بي :  اإلاىهج  . ججٍس

. جالمُر اإلاسخلت ؤلاغدادًت : الػُىت

  :الاطخيخاحاث

زم بىاء مهُاض الدغم الىكس ي لخالمُر اإلاسخلت ئغدادًت،وند :مهُاض الطل الثاوي ؤلاغدادي - 

 ُ الثهت بالىكع و اإلادىز :جىضلذ الباخثت ئلى طخت مداوز لبىاء اإلاهُاض،هم اإلادىز ألاو

ً الاجطاُ:اإلادىز الثالث. غبازاث 10مىاحهت الخىف مً الكشل واخخىي غلى :الثاوي  مؼ آخٍس

اإلادىز .ؤلادزاًي:اإلادىز الخامع .الدغم الىحداوي :اإلادىز السابؼ. غبازة13واخخىي غلى 

 . غبازة طلبُت13 و ئًجابُتغبازة 55السؾبت في الخػلم ًدخىي اإلاهُاض غلى :الظادض

: الخػلُو غلى الدزاطاث  6-2

بػد الػسع الظابو للدزاطاث الظابهت، ًمًٌ جىغُذ حىاهب التريحز في هره الدزاطاث ختى ًخم 

دغم الدزاطت في  السبـ بُنها وبحن الدزاطت الخالُت ،ويرلَ ألهمُت الىنىف غلى ما ًكُد ٍو

طىت، والتي مً  (11-10)حىاهبها اإلاخػددة واإلاسجبؿت بالخالمُر خاضت في مسخل الؿكىلت اإلاخأخسة 

ألاهمُت ئبساشها لكائدتها الػلمُت والػملُت للدزاطت الخالُت ،ئغاقت ئلى جدلُل هره الدزاطاث 

ٌظاغد الؿالبت غلى جىغُذ مدي الاجكام أو الاخخالف بحن هره الدزاطاث والدزاطت الخالُت، 

: وأطخػسع قُما ًلي حػلُو غلى الدزاطاث الظابهت . ويرا أوحه ؤلاطخكادة مً هره الدزاطاث 

 .غسوزة الاهخمام بخالمُر اإلاسخلت الابخدائُت  -

اغُت خُث جطب اهخمامها  - غسوزة ئهجاش بدىر غلمُت في مجاُ التربُت البدهُت والٍس

. بكئت جالمُر اإلادازض الابخدائُت بطكت غامت

اغُت في ًل مدزطت  - لكذ اهدباه اإلاظإولحن ئلى غسوزة وحىد أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

. ابخدائُت

اغُت في هره اإلاسخلت  - . دوز  وأهمُت خطت التربُت البدهُت والٍس
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 :  ههد الدزاطاث 6-3

مًٌ الخمهُدًت، باأللػاب اهخمذأطخخلظ مً خالُ غسع هره الدزاطاث التي   غدة ههاؽ ٍو

 :ًلي  ئبساشها يما

 البرامج  الخسيُت  اإلاهترخت اطخخدام الدزاطاث الظابهت غلى اجكهذ:مً خُث الهدف   6-3-1

و جدظحن بػؼ الهدزاث البدهُت و اإلاهازاث الخسيُت وجخكو الدزاطت الخالُت مؼ هره  لخىمُت

 و جىمُت الجاهب اليدظابالدزاطاث في أنها حظخخدم بسامج خسيُت ؾىُت باأللػاب الخمهُدًت 

 .البدوي و اإلاهازي 

بي  الشبه الدزاطاث الظابهت في اطخخدام اإلاىهجاجكهذ :مً خُث اإلاىهج اإلاظخخدم 6-3-2  الخجٍس

 اإلاىهج اطخخدمذ (2015خالي ًىطل ، ) دزاطتماغدا. الهبلي و البػدي الاخخبازواجبػذ حمُػها 

بي، خُث ًخمحز  الشبه يما جخكو الدزاطت الخالُت مؼ هره الدزاطاث في اإلاىهج.الىضكي  الخجٍس

بُت لألن الهُاض الهبلي و  هرا اإلاىهج بػمان غدم جداخل أي غىامل خازحُت للمجمىغت الخجٍس

 .البػدي ًخم غلى هكع اإلاجمىغت ذاتها

 مؼ بػؼ وذلَ واخخلكذاجكهذ الدزاطت الخالُت مؼ بػؼ الدزاطاث   :مً خُث الػُىت  6-3-3

 .جبػا لظسوف مجخمؼ ًل دزاطت و الهدف منها

أظهسث الدزاطاث الظابهت غً وحىد قسوم ذاث داللت ئخطائُت   :مً خُث أهم الىخائج  6-3-4

بُت التي ؾبو غليها البرهامج اإلاهترح  .لطالح اإلاجمىغت الخجٍس

 : مً الدزاطاث الظابهت الاطخكادةمدي   6-4

ئن هره الدزاطاث في مجملها ند طاهمذ في ئلهاء الػىء غلى جددًد ألاطع الهامت لهره 

 :الدزاطت مثل

 .جددًد مىغىع الدزاطت الخالُت و الهدف منها -

 .جددًد اإلاىهج اإلاىاطب إلاىغىع الدزاطت الخالُت -

هت  -  . وحجمهااخخُازهاجددًد الػُىت وؾٍس

 .جددًد مدخىي البرهامج اإلاهترح و اخخبازاث اإلاؿبهت لهره الكئت -

 .جددًد ألادواث اإلاىاطبت لجمؼ البُاهاث -

جددًد اإلاػالجت ؤلاخطائُت بما ًدىاطب مؼ ؾبُػت قسوع الدزاطت و أهداف الدزاطت  -

 .الخالُت

. الخػسف غلى مدي جؿبُو هخائج البدث الخالي مؼ هخائج الدزاطت الظابهت -



ل بالبدث                                                                                                                                                                    الخػٍس

~ 17 ~ 

 

وفي هرا الظُام قػلذ الؿالبت البداًت مً خُث اهتهذ مىه هره الدزاطاث التي غثر غليها 

،وهرا بالهُام بالدزاطت الخالُت بهدف الخػسف غلى قاغلُت ألالػاب الخمهُدًت في ايدظاب 

الجاهب البدوي واإلاهازي في وشاؽ يسة الُد لدي جالمُر الظىت الخامظت ابخدائي بهدف ئغدادهم 

 .وجدظحرهم للمسخلت الخػلُمُت اإلاهبلت
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: مدخل الباب ألاول 

تطرقت الطالبة في هذا الباب إلى فصلين حيث ثم التطرق في الفصل ألاول إلى ألالعاب 

سنة  (11-10)التمهيدية والفصل الثاني تناولت فيه نشاط كرة اليد واملرحلة العمرية 

. وخصائصها
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: جمهُد 

اللػب هى الىطُلت التي ًىدشف بها ؤلاوظان الخبراث اإلاخىىغت في مخخلف ألاوغاع إلاخخلف 

فبىاطؿخه ًخػامل الؿفل مؼ ألاشُاء هأنها وابىاث جمخلً مػاوي مدددة ، ولهرا فئن الؿفل . ألاغساع

د في حسأجه  خخبرها هما ٌظاغده في الاكتراب مً الساشد و ًٍص مً خالٌ اللػب ًىدشف اججاهاجه ٍو

خفف مً خدجه  مخظ ؾاكخه الصابدة و ٌػده لليشاؽ الجدًد ٍو ت ٍو الحظُت و الحسهُت و اللغٍى

. الاهفػالُت

وحػخبر ألالػاب الخمهُدًت أًػا كاغدة ألالػاب ، فمً خاللها ًمىً الىضٌى بالؿفل إلى حػلم 

. اللػبت الجماغُت أو الفسدًت بطفتها الػامت

وجدزج ألالػاب الخمهُدًت في الحطظ الخػلُمُت لػدة أطباب منها الخدفيز ،وذلً كطد وغؼ 

م الىظسة الراجُت  في حى " زوح ؤلابداع "الؿفل في وغػُاث حظمذ له بئغؿاء أحىبت خاضت به غً ؾٍس

مً الاهبظاؽ والترفُه إغافت إلى غامل الخدػير الري ًسمي إلى إهظاب الؿفل الطفاث البدهُت 

وهُفُت إهجاش اإلاهازاث الحسهُت ، وهرا هلل الخجازب و اإلاػازف الخىخُىُت مً أحل ممازطت الالػاب 

اغُت . الٍس

وللد جؿسكذ في هرا الفطل إلى ول مً حػٍسف اللػب وذهس طماجه وأهدافه ووظابفه ،وحػٍسف 

. ألالػاب الخمهُدًت ومفهىمها و أهمُتها ،إغافت إلى أهىاغها وخطابطها هما جىاولذ أهدافها ومميزاتها 

:   مفهىم اللػب.1-1

 و الظسوز و إشباع اإلاُل الفؿسي الاطخمخاعٌغبر غً خاحت الفسد إلى .وشاؽ مىحه ،أو غير مىحه

 اخخُازي له،وهى غسوزة بُىلىحُت في بىاء و همى الشخطُت اإلاخياملت للفسد،وهى طلىن ؾىعي ذاحي 

وهى وطُلت لىشف الىباز غً غالم الؿفل .داخلي الدافؼ غالبا، أو حػلُمي جىُفي ًىافم الىفع 

مهد لبىاء الراث اإلاخياملت في ظل ظسوف جصداد حػلُدا و ًصداد مػها  للخػسف غلى ذاجه وغلى غاإلاه ٍو

 .(43 ص، 2004الهادي،هبُل، ). جىُفا

ل اإلاػلىماث الىازدة لخالبم خاحاث الفسد،فاللػب و الخللُد  غملُت جمثُل حػمل غلى جدٍى

 .(10 ص، 2001،أخمد،مسعي،جىفُم، ). ًخجصأ مً غملُت الىماء الػللي و الرواء واإلاداواة حصء ال

ظدثمس إلهماء طلىن ألاؾفاٌ و شخطُتهم وكد ًىحه مً كبل .ٌػد اللػب وشاؾا خًسا كد ًىحه َو

 .الىباز لطالح الطغاز وجسبُتهم،وكد ًيىن لغاًت اإلاخػت و الدظلُت هما في ألالػاب الخػلُمُت

فاث أخسي كد جػُف أبػادا حدًدة إلى مػنى اللػب ومفهىمه،أو غلى ألاكل حػؿُه  وهىان حػٍس

ا في خُاة ألاؾفاٌ و جسبُتهم و إهمائهم  . أهمُت أو دوًزا غسوٍز
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ٌ الاحخماغُتفاللػب مً خالٌ اإلاطؿلحاث الػلىم ؤلاوظاهُت و   الفسد اشتران{:"1994.أشتي} ًلى

اض ي أو جسوٍحي،و اللػب كد ًيىن خًسا ،أي ًخأزس غً واكؼ ؾبُعي          هما كد ًيىن مىظما .في وشاؽ ٍز

لخطس هرا الخػٍسف غلى الجاهب التروٍحي".و ٌظير بمىحب اللىاهين و ألاهظمت اإلاػترف بها أم كىله .ٍو

 ٌشترن فُه غدد مً ألافساد أو الجماغاث ؾبلا للىاغد مػُىت للىضٌى إلى أهداف  احخماعيوشاؽ:"إهه

". ولىمى أغػاء الجظم،وإغداد الطغاز للحُاة .مدددة،وهى خافص ؾبُعي لخطٍسف الؿاكت الصابدة

أهفاض الحُاة باليظبت " فُػسف اللػب غلى أهه 1987.اإلاشاز إلُه بللِع و مسعي" جاًلىز "أما 

لت لخمػُت الىكذ و إشغاٌ الراثإهه خُاجهللؿفل،            فاللػب هى هما في التربُت .،ولِع مجسد ؾٍس

".  ،و الخػبير الراحي،و التروٍذ والػمل للىبازالاطخىشافو 

اللػب وشاؽ خس "و الري ًىظ غلى أن(1987)ومً الخػاٍزف اإلاهمت للػب حػٍسف بللِع و مسعي

ظخغل ؾاكت الجظم الحسهُت  مازض فسدًا و حماغُا َو              ومىحه ًيىن غلى شيل خسهت أو غمل ٍو

مخاش بالظسغت و الخفت  وبه ًخمثل الفسد  .وال ًخػب ضاخبه  بالدوافؼ الداخلُت،الزجباؾهو الرهىُت،ٍو

". الاطخمخاعيهدف إلى  اإلاػلىماث و ًطبذ حصًءا مً خُاجه وال

اض ي خسوي   مىحه ًمازض فسدًا واحخماعيومما طبم جسي الؿالبت أن اللػب هى وشاؽ ٍز

ظخغل ؾاكت الجظم الحسهُت ومسجبـ بالدوافؼ الداخلُت  .وحماغُا َو

:  طماث اللػب  1-1-2

فاث اإلاىحىدة في الادب التربىي الخاص باأللػاب فىخىضل إلى  مً خالٌ جدلُل لهره الخػٍس

: طماث اللػب وهي

اللػب وشاؽ خس ال إحباز فُه و غير ملصم للمشازهين فُه،وكد ًيىن بخىحُه مً الىباز هما في ألالػاب - 

. الخػلُمُت،أو بغير جىحُه هما في ألالػاب الشػبُت

. ٌشخمل اللػب دابما غلى اإلاخػت و الظسوز ًدللها الخالمُر وفي بػؼ ألاخُان اإلاشاهدًً- 

اللػب وشاؽ فسدي أو شمسي،كد ًمازطه الفسد بمفسده مثل ألالػاب الترهُبُت أو كد ًمازطه غمً -

. هما في ألالػاب الخػلُمُت  (مجمىغت)شمسة

.  وكد ًيخهي إلى الخػلمالاطخمخاعالدافؼ السبِس ي في البداًت هى - 

.  الؿاكت الحسهُت و الرهىُت لالغب في آن اخداطخغالٌمً خالٌ اللػب ًمىىىا - 

 وغالبا ماال الاهدباهًسجبـ اللػب بدوافؼ الداخلُت الراجُت للخلمُر خُث أهه ًخؿلب الظسغت و الخفت و -

. ٌشػس الخلمُر بالخػب

جسي في خدود شمان وميان مدددًً ومخفم غليهما- . اللػب مظخلل ٍو

.  اإلاخؿىزة، إن اللػب خُاةاخخُاحاجهللػب مؿلب أطاس ي لىمى الؿفل ولخلبُت -

. اللػب غملُت جمثل،أي أن الؿفل ًخػلم باللػب،وختى ًيىن اللػب فػاال البد للؿفل مً جمثُله-

 .ًخػؼ اللػب للىاغد وكىاهين جدددها ؾبُػت اللػبت والخالمُر -
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:  أهداف اللػب .1-1-3

.  الػالم الري ٌػِش فُه اطخىشافمظاغدة الؿفل غلى الخػلم،وغلى-

. جىمُت الجىاهب اإلاػسفُت اإلاخخلفت للؿفل-

. و الىحداهُت للؿفلالاحخماغُت جىمُت الىىاحي -

.  الىفظُت اإلاخخلفت،وخل مشىالتهمجىجساتهمجخلُظ ألاؾفاٌ مً -

ت لدي ألاؾفاٌ- . جىمُت اللدزة الخػبيًر

. مظاغدة الؿفل غلى الىمى الجظمي اإلاخىاشن -

. جىمُت الخفىير ؤلابداعي و ؤلابخيازي لدي الؿفل-

.   و كُمهم ومدزواتهماججاهاتهم مشاغس ألاؾفاٌ و اهدشاف-

 :أهداف اللػب في الشيل آلحي (1996)للد لخظ غفاهت 

الخلظُماث السبِظُت لألهداف اللػب  :(1)شيل  

 : وظابف اللػب .1-1-4

ًمثل اللػب وطُلت حظاغد في إخدار جفاغل الؿفل مؼ غىاضس البِئت و ميىهاتها لغسع حػلمه و إهماء 

 .شخطِخه و طلىهه
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ًمثل اللػب وطُلت حػلُمُت جلسب اإلافاهُم إلى ألاؾفاٌ و حظاغدهم في إدزان مػاوي ألاشُاء و الخىُف -

 .مؼ واكؼ الحُاة

غ الخػلُم و جىظُمه إلاىاحهت الفسوق الفسدًت وحػلُم ألاؾفاٌ وفلا - ًمثل اللػب أداة فػالت في جفَس

 .إلمياهاتهم و كدزاتهم

 لخخلُظ ألاؾفاٌ مً ألاهاهُت و الخمسهص خٌى الراث وهللهم اطخػمالهاًمثل اللػب أداة فػالت ًمىً -

ً و إغؿاء الىالء للجماغت و الخىُف مػها  .إلى مسخلت جلدًس آلاخٍس

اللػب وطُلت مسهت ًمىً أن جىفس فسضا،أو مداخل لإلخدار الىمى و الخىاشن لدي ألاؾفاٌ إغافت إلى -

لبي زغباتهم  .أهه ٌشبؼ مُىلهم ٍو

س حظم الؿفل و إهمابه و حشىُل أغػابه و إهػاحها و إهظابها اإلاهازاث - اللػب أداة جسوٍؼ لخؿٍى

ت  .الحسهُت اإلاخخلفت التي جىؿىي غلى أهداف جسبٍى

                    وزغاًتهااهدشافهااللػب ًمثل أطلىب اإلاجخمؼ في جىفير الفسص لإلؾالق اللدزاث اليامىت و -

ت خلُلُت حػمل جللابُا كبل اإلادزطت و بػدها .و جىحيهها . وهى برلً ٌػد ضمام ألامان ،و مؤطظت جسبٍى

 .( 33،54 ص، 4،ؽ2007الػُلت، )

: مفهىم ألالػاب الخمهُدًت .1-2-1

ا في همى       ألالػاب الخمهُدًت حػخبر مً أوشؿت اللػب التروٍدُت الخىافظُت التي جلػب دوزا خٍُى

لت غملُت ًيىن اليشءو جلدم ألاؾفاٌ،هما أنها وطُلت هامت في جسبُت  ،وإغداده للحُاة اإلاظخلبلُت بؿٍس

غلب  الدافؼ فيها مُل الىاش ئ الخللاةي للػب مؼ أكساهه فهي جبػث الظسوز و اإلاسح في هفىض ممازطيها،َو

فت ، والحماض و ألاداء بئًجابُت فػالت أزىاء اإلامازطت  ، 2002فسج، ).غلى هرا اليشاؽ اإلاىافظت الشٍس

 .(294،295 ص

               هي مجمىغت مً ألػاب الجسي و ألػاب الىساث،وألػاب اللُاكت التي جخميز بؿابؼ الظسوز و اإلاسح

 ؤلاًػاخاثو الخىافع مؼ مسوهت كىاغدها وكلت أدواتها وطهىلت ممازطتها وجىسازها غلب بػؼ 

 .(15 ص، 1999غالوي، )البظُؿت

اتها فهي حظاغد اخخالفإن ألالػاب الخمهُدًت جمد الؿفل بخبراث هامت في اإلادزطت غلى   مظخٍى

في جدلُم الحاحت إلى وشاؽ الػػالث الىبيرة ،وإلى جىمُت اإلاهازاث ألاطاطُت خُث حػخبر ألالػاب 

 .(359 ص، 2002فسج، )الخمهُدًت أهثر جدلُلا مً ألالػاب الطغيرة 

ًلطد بها ألالػاب و ألاوشؿت اإلاىظمت اإلاخخازة أو اإلاىغىغت لخدمت هىع مػين مً ألالػاب ألاخسي 

الىبيرة،وهدفها إجلان اإلاهازاث ألاطاطُت في ضىزة أهثر كبىال وأخظً هدُجت هما أن هرا الىىع ٌػخبر 
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غىطسا هاجحا للممازض خُث ًيىن أدائها في مىاكف مشابهت للمىاكف التي جؤدي بها اإلاهازاث هما في 

اث مما جىظبه خظً الخطسف و اللدزة غلى ألاداء اإلاهازي في الظسوف اإلاخخلفت  .(2002فسج، ).اإلاباٍز

هي وشاؽ جىافس ي جسوٍحي ًؤدي في حشىُالث مخخلفت إلاجمىغاث مً ألافساد دون الخلُد الحسفي 

باللىاهين الدولُت للػبت وجمخاش بأنها جىفس غىاضس الدافػُت و الحماض واإلاىافظت التي جطُغ ألاداء 

بالفاغلُت أزىاء اإلامازطت،وجخدزج ألالػاب الخمهُدًت مً ألػاب بظُؿت إلى ألػاب أهثر حػلُدا والتي 

اغُت الىبيرة مً خُث اإلاهازاث الحسهُت و اللىاهين . حشبه إلى خد هبير ألالػاب الٍس

هي ألالػاب أهثر جىظُما و حػلُدا مً ألالػاب الطغيرة حشبه إلى خد ما ألالػاب الىبيرة و ًؿلم 

غليها ألالػاب الخمهُدًت أو ؤلاغدادًت لأللػاب الىبيرة و ًلطد بها جلً ألالػاب التي جخدم هىع مػين مً 

إلخ وحظخلصم كدزاث خسهُت وغللُت غلى ...ألالػاب الىبيرة مثل هسة الُد و الظلت والىسة الؿابسة 

 .(79 صمسكظ، )..مظخىي أغلى مً ألالػاب الطغيرة

ومً خالٌ ما وزد جسي الؿالبت أن ألالػاب الخمهدًت هي مجمىغت مً ألالػاب جخميز بؿابؼ 

الظسوز واإلاسح وغػذ لخدمت هىع مػين مً ألالػاب الىبيرة ،تهدف إلى إغداد الفسد للمهازاث ألاطاطُت 

اغاث الجماغُت مثل هسة الُد ،الظلت وهسة الؿابسة  .للٍس

: ماهي ألالػاب الخمهُدًت ..1-2-2

في أنها ًمىً  (هسة الُد و هسة الظلت وهسة الؿابسة  )جخميز ألالػاب الخمهُدًت غً الػاب الفسق 

 غدد أهبر مً الالغبين اإلاظمىح بهم في ألػاب الشترانممازطتها في مالغب أكل مظاخت وفيها فسضت 

الفسق ،هما أنها حػخبر مجاال مىاطبا ألن ًدشبؼ ول فسد مُله إلى اللػب وجدلُم ذاجه خاضت إذا وان لم 

ًخمخؼ باللدزاث الحسهُت اإلاىاطبت إلامازطت ألػاب الفسق وجؿبم في ألالػاب الخمهُدًت اللىاغد اإلاسجبؿت 

      باإلاهازاث الحسهُت ألاطاطُت مً جدزج مً البظُـ إلى ألاهثر حػلُدا ، ومً خُث الظسغت و الترهُب

 مؼ غدد أهبر و السبـ بين مهازة خسهُت و أخسي مؼ إجباع كىاغد و كىاهين جدشابه إلى خد هبير الاشترانو 

. مؼ كىاهين ألػاب الفسق و حظخخدم الىسة التي حظخخدم في ألػاب الفسق في ألالػاب الخمهُدًت 

  وفي هره ألالػاب ًمىً حػلم أو إجلان بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت للػبت ما مجخمػت أو مىفسدة في 

 أو مظاخت اإلالػب الالغبينضىزة لػبت ضغيرة ًمىً الخغاض ي فيها غً بػؼ هلاؽ اللاهىن مثل غدد 

خؿىاث في هسة 3 ر أو 3،هما ًمىً الترهيز غلى بػؼ الىلاؽ ألاخسي ألاهثر أهمُت مثل كاغدة 

م هره ألالػاب في .الُد وبرلً جيىن اللػبت أهثر كبىال وإزازة لالغبين، هما ًمىً وغؼ الالغبين غً ؾٍس

اث و اإلاىافظاث الحلُلُت ،ألامس الري ًىظب الالغب خظً  مىاكف حشبه جلً التي ًلابلها في اإلاباٍز

. الخطسف و اللدزة غلى أداء اإلاهازاث جدذ ظسوف ًدخمل أن ًخػسع لها في اإلابازاة
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واضح في  و الخطسف الظلُم الري له أزسالجماعي وهسة الُد غمً ألالػاب التي ًظهس فيها الخفىير 

اث  لت ...هخابج اإلاباٍز له بؿٍس لرا فاأللػاب الخمهُدًت لىسة الُد حظاغد اإلاػلم غلى بث هره السوح في فٍس

م ألالػاب الخمهُدًت ًخػلم اإلابخدبين الخىافم وطسغت زد الفػل هما  ت مدببت إلى هفىطهم وغً ؾٍس جسبٍى

جىظبهم غىاضس هامت مً غىاضس اللُاكت البدهُت التي حظهم في طسغت حػلم اإلاهازاث ألاطاطُت فُىدظب 

م ألالػاب الخمهُدًت غىطس الظسغت والدكت والسشاكت والخىافم . اإلابخدبين غً ؾٍس

ىاث فسدًت جأحي ببػؼ الخلدم غير أهه ًيىن الخلدم  ومً اإلامىً جىمُت اإلاهازاث و اللدزاث بخمٍس

أهمل إذا أدخل غامل اللػب الجماعي في شيل مشىق وجىافس ي ختى ًيىن أهثر أهخاحا مً هاخُت إكباٌ 

 .(202 صمسكظ، ). غليها إلبػاد غامل اإلاللاليشء

اغُت في الظىىاث ألاخيرة مطؿلح اطخخدام إلى 1986     ٌشير مدمد غالوي   اإلاساحؼ الٍس

ألالػاب الخمهُدًت باإلشازة إلى مجمىغاث مخػددة مً ألػاب الىساث الطغيرة وألالػاب التي جمازض 

مؼ مسوهت كىاغدها وكلت أدواتها وطهىلت ممازطتها وجىسازها غلب بػؼ .  الخىافعباطخخدام

ؤلاًػاخاث ألادواث الطغيرة و ألػاب السشاكت وما إلى ذلً مً مخخلف ألالػاب التي جخميز بؿابؼ 

 .(15،14 ص، 1999غالوي، ). و البظُؿت     الظسوز و اإلاسح

اغُت وغلى  ألالػاب الخمهُدًت أضبدذ مً اإلالىماث التي ًدخاج إليها أي بسهامج للتربُت الٍس

اإلادزض أن ًيىن ملما بالىثير منها مً خُث ؾسق جىظُمها وألاحهصة وألادواث الالشمت والفىابد التي حػىد 

. مً ممازطتها

إلى أن ألالػاب الخمهُدًت جخميز بالثراء الىاضح باليظبت للخػلم "مدمد خظً غالوي "هما ٌشير 

الحسوي وحػمل غلى إهظاب الفسد الىثير مً اإلاهازاث الحسهُت اإلاسهبت مما ٌظهم في جسكُت الخىافم 

 و اإلاسوهت،هما حظهم في جىمُت الاطخجابت الحسوي وجىمُت ضفاث السشاكت وطسغت الاطدُػابواللدزة غلى 

د مً مُل الفسد هدى ممازطت اليشاؽ  س أداء الفسد للمهازاث الحسهُت اإلاخخلفت مما ًٍص اللدزة غلى جؿٍى

اض ي وحػمل غلى  .  بمظخىي كدزاجهالازجلاءالٍس

وفي هره ألالػاب ًمىً حػلم وإجلان بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت للػبت ما مجخمػت أو مىفسدة في 

ضىزة لػبت ضغيرة ًمىً الخغاض ي فيهاع غً بػؼ هلاؽ اللاهىن مثل غدد الالغبين أو مظاخت اإلالػب 

،هماًمىً الترهيز غلى بػؼ الىلاؽ ألاخسي، وبرلً جيىن اللػبت أهثر كبىال وإزازة للخالمُر ، هما ًمىً 

اث واإلاىافظاث  م هره ألالػاب في مىاكف حشبه جلً التي ًلابلها في اإلاباٍز وغؼ الالغبين غً ؾٍس

الحلُلُت ،ألامس الري ًىظب الالغب خظً الخطسف واللدزة غلى أداء اإلاهازاث جدذ ظسوف ًدخمل 

. أن ًخػسع لها في اإلابازاة
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هرلً فئن ألالػاب الخمهُدًت حظخلصم كدزاث خسهُت وغللُت أغلى مً ألالػاب الطغيرة ،هما 

حظمذ لالغبين ذوي اللدزاث الػػُفت في اإلاهازاث ألاطاطُت أن ًسجفؼ مظخىاهم مً خالٌ ممازطت جلً 

 .(2001زاهُا ،).ألالػاب والتي جىظبهم جلً اإلاهازاث بطىزة مبظؿت

خدظً ؤلادزان  وحػمل ألالػاب الخمهُدًت غلى وحىد جفاغل بين ؤلادزان والحسهت ،ولرا ًىمى ٍو

 .(24 ص، 2001،  إبساهُم).الحسوي خُث ًخم حػلم اإلاهازاث الحسهُت مً خالٌ هره ألالػاب الخمهُدًت 

ومما طبم ًخطح للؿالبت أن ألالػاب الخمهُدًت ًمىنها حػلم وإجلان بػؼ اإلاهازاث ألاطاطُت 

للػبت ما في ضىزة لػبت ضغيرة ًمىً الخغاض ي فيها غً بػؼ هلاؽ اللاهىن مثل غدد الالغبين أو 

مظاخت اإلالػب ،هما ًمىً الترهيز غلى بػؼ الىلاؽ ألاخسي، وبرلً جيىن اللػبت أهثر كبىال وإزازة 

لا هما جىظبهم غىاضس هامت مً غىاضس اللُاكت البدهُت التي حظهم في طسغت حػلم  للخالمُر  وحشٍى

. اإلاهازاث ألاطاطُت 

:  ألالػاب الخمهُدًت   أهمُت1-2-3

 أن ألالػاب الخمهُدًت هأخد الىطابل الهامت التي جطُغ الىخدة 1999ًسي مدمد غالوي 

ت الهامت  م هما أنها مً الىطابل ذاث ألاهداف التربٍى بُت بؿابؼ الدشٍى الخػلُمُت أو الىخدة الخدٍز

، 1999غالوي، ).باإلغافت إلى إطهامها بلدز هبير في الازجلاء باللدزة الىظُفُت إلاخخلف أحهصة الجظم

 (35 ص

رهس هبُل غادا،مدمد الشحاث  هبيرا باأللػاب الىبيرة ازجباؾا أن ألالػاب الخمهُدًت جسجب 1995ٍو

فهي بطىزتها الطغيرة جؤدي إليها وجأخر ؾابػا هبيرا باأللػاب الىبيرة فهي بطىزتها الطغيرة جؤدي إليها 

وجأخر ؾابػا و جظهس أهمُت ألالػاب الخمهُدًت بطىزة واضحت مً الىاخُت البدهُت و التروٍجُت باليظبت 

اض ي لأللػاب  ب الٍس لالغبين إلاخخلف ألالػاب الىبير هىسة اللدم،هما حظاهم مظاهمت فػالت في الخدٍز

مدمد )الىبيرة مً إجلان اإلاهازاث ألاطاطُت وخظً جؿبُم خؿـ وؾسق اللػب اإلاخخلفت لهره ألالػاب

 .(113 ص، 1995، الشحاث

ألالػاب الخمهُدًت جدخل مياهت هامت في خؿت الخػلُم ،فهي حػد مً الىطابل الهامت اإلافػلت في 

مجاٌ إغداد الخطابظ الحسهُت ألاطاطُت لخدظين اللدزاث البدهُت،هما حشير هىاٌ شلخىث وغصة 

 الخالمُر الخخُاججىخمل بدون هىع مً اإلاىافظت، وذلً  م إلى أن الػملُت الخػلُمُت ال1988غبد الحلُم 

في همىهم لدزحت مً الخددي،وبدون اإلاىافظت في ألاوشؿت التي جخددي كدزاث الخالمُر ال ًيىن هىان 

. خافص للخلدم
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م إلى أهه مً خالٌ أوشؿت ألالػاب الخمهُدًت اإلاخىىغت ًمىً ألي 1987وحشير هبُلت شحاجت 

د مً  مخػلم أن ًدلم هىغا مً الىجاح وخاضخا في ألاوشؿت الخىافظُت التي ًخػمنها الدزض مما ًٍص

. خماطه ومُله للدزض وبرلً جصداد طسغت حػلمه

م غً مدمد خافظ وفسخاث مسشوق أن ألالػاب الخمهُدًت حػخبر 1986هما جسي طػاد إبساهُم 

اغُت ووطُلت هامت مً وطابل التربُت التي حظير وفلا ألضٌى التربُت الػامت  إخدي حىاهب ألاوشؿت الٍس

 أطالُبها بين الظهل البظُـ و الطػب اإلاسهب،وجخمص ى مؼ واخخالفوؾسكها وجىىغها جباًً كىاغدها 

ادة  ؾسق التربُت خُث ًبدأ اليشاؽ مً اإلاػلىم إلى اإلاجهٌى وبدىىع اإلاىغىع إلشباع السغباث و ٍش

الدافػُت هدى اإلامازطت و البػد غً اإلالل،وبهرا جخفم ألالػاب الخمهُدًت في مبادئها مؼ ما جسمي إلُه 

ً الطفاث الاحخماغُت و البدوي والػلليالتربُت الػامت هدى جىمُت كدزاث ألاداء   وجدظين الصحت وجيٍى

جىمُت الشخطُت اإلاخياملت الىماء،ولرا ًجب غلى اإلادزض أن ًخخاز ما  الخللُت لدي الخالمُر بهدف

ًىاطب اإلاسخلت الظيُت للخالمُر ومظخىي كدزاتهم وأن ًػؼ خؿخه جبػا إلاساخل الىمى بدُث جخدزج جبػا 

. لخطابظ ول مسخلت

خطح مً الػسع الظابم أن ألالػاب الخمهُدًت هي إخدي الىطابل السبِظُت التي ججػل دزض  ٍو

اغُت ًدظم بؿابؼ اإلاسح و الظسوز و التروٍذ و اإلاىافظت و الفاغلُت في ألاداء أزىاء اإلامازطت  التربُت الٍس

. ًميز ألالػاب الخمهُدًت خُث ًمُل الخالمُر في هره اإلاسخلت للمىافظاث و اإلاظابلاث وهى ما

حػخبر ألالػاب الخمهُدًت إخدي الىطابل الهامت التي حظاغد غلى غدم حظسب اإلالل والظأم إلى 

هفىض الخالمُر مما ًجػل اإلامازطت أهثر فاغلُت ووظبت الػابد مً الدزض أفػل، هرلً إطهامها في 

س شيل الدزض وحػله ًدظم باليشاؽ و الحسهت وذلً إلاىاطبتها للدزاث وإمياهاث وخىاض  جؿٍى

.  الخالمُر والطُما في اإلاسخلت ؤلاغدادًتواهفػاالث

ىضح خىفي مخخاز  اغُت 1981ٍو م إلى أن ألالػاب الخمهُدًت جلػب دوزا هاما في دزض التربُت الٍس

س ضفاث الىاش ئ البدهُت مً خالٌ اإلامازطت و ألاداء ٌخُث حػمل ع هما ٌشير مدمد غالوي .ي جؿٍى

 وامخداد ألالػاب الخمهُدًت في جىمُت اللدزاث الىظُفُت ألحهصة الجظم اطخخدامم  إلى أهمُت 1998

ا ،).جأزيرها لِشمل الجىاهب الحسهُت للفسد و جسكُت كدزاجه  .( 10،11ص،2000شهٍس

: ألاهمُت التربىٍت لأللػاب الخمهُدًت ..1-2-3-1

جدخل ألالػاب الخمهُدًت مياهت مسمىكت في خؿت الخػلُم فهي حػخبر وطُلت حظاغد اإلاػلم غلى 

جثبُذ الجاهب التربىي بجاهب حػلُم اإلابخدبين الىظام والؿاغت والخفىير الجماعي وخظً الخطسف ،وهي 

 الىبيرة والػاب الفسق،فهي حػد ألالػاب الؿفل إلامازطت واطخػداداث للدزاث اهدشافحػخبر وطُلت 

باث طسغت وكىة وزشاكت  الالغب إغدادا طلُما مً خُث جىمُت كدزاجه الحسهُت ألنها جدخىي غلى جدٍز
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 اإلابادا ألاطاطُت إحادةومسوهت وحلد ودكت هما جدخىي غلى مظابلاث جخخبر مدي كدزة الالغب غلى 

 .(201 صمسكظ، ).لأللػاب الىبيرة 

 ألالػاب الخمهُدًت حػخبر أن(1986  )جرهس طػاد الظُد غً مدمد غلي خافظ وفسخاث مسوق

اغُت ووطُلت مً وطابل التربُت التي حظير وفلا لألضٌى التربُت الػامت  إخدي حىاهب ألاوشؿت الٍس

 أطالُبها بين الظهل البظُـ والطػب اإلاسهب ،وجخمص ى مؼ ؾسق واخخالفوؾسكها وجباًً كىاغدها 

،وجىىع اإلاىغىع إلشباع السغباث وشٍادة الدافػُت هدى  التربُت خُث ًبدأ اليشاؽ مً اإلاػلىم إلى اإلاجهٌى

اإلامازطت و البػد غً اإلااٌ وبهرا جخفم ألالػاب الخمهُدًت في مبادئها مؼ ما جسمي إلى التربُت 

 .(2ص،1986طػاد ،).الػامت

ت هامت ًمىً غً ( 1983)السخمان وجػُف طهام غبد   أن ألالػاب الخمهُدًت وطُلت جسبٍى

لها إهظاب اإلاخػلم خطابظ الظلىن الالشمت لبىاء مجخمؼ كىي مخماطً لرا ًجب الاهخمام بها  ؾٍس

ظها وفم ما ًىاطب مساخل الىمى اإلاخخلفت خُث أنها جىظب اإلاخػلم الىثير مً الطفاث و الظماث                 وجدَز

 وغبـ الىفع الاغخداٌو الظماث الظلىهُت الحمُدة مثل الشجاغت و الشهامت و الخمظً بالحم و 

وجىمي أًػا مشاغس الصمالت و الطداكت و الخػاون، هما جىظب اإلاخػلم مً خالٌ اإلاىاكف اإلاخخلفت التي 

مت هُفُت الخدىم في  ،أًػا حػىده غلى هظام و الؿاغت و ألاماهت غً اهفػاالجهًمس بها مً فىش أو هٍص

م جىفُر كىاهين ألالػاب  (256 ص، 1983، طهام غبد السخمان).ؾٍس

 الجُد لأللػاب الىساث الخمهُدًت لأللػاب الىساث الجماغُت طىف ًدلم الىثير الاطخخدامإن 

 اإلاهازاث الحسهُت، وأًػا جدلُلها الطخخداممً أهداف التربُت البدهُت مً جىفير الفسص اإلاخىىغت 

ت   .(188 ص، 2001 ، مفتي إبساهُم).لألهداف التربٍى

: ألاهمُت الىظُفُت لأللػاب الخمهُدًت ..1-2-3-2

 الحسهُت اإلاخػددة لأللػاب الخمهُدًت اإلاخؿلباث بأن جؤزس (1980)هما ًرهس فازوق غبد الىهاب 

 باللدزاث الازجلاءبطىزة إًجابُت في جىمُت اللدزاث الىظُفُت لألغػاء الداخلُت،هما حػمل غلى 

 .(35ص،1980فازوق،).الحسهُت للفسد

دُت(1995)هما جرهس غصة ضُام                         أن ألالػاب الخمهُدًت حشمل أًػا الىىاحي الدشٍس

ت الظابلت فاإلاخؿلباث الحسهُت  و الفظُىلىحُت و الىىاحي الحسهُت للمخػلم بجاهب الىىاحي التربٍى

اإلاخػددة لأللػاب الخمهُدًت جؤزس بطىزة إًجابُت غلى جىمُت اللدزاث الىظُفُت لألغػاء الداخلُت وغلى 

ت الجهاش الػػلي وغلى جىمُت أغػاء الحىاض اإلاخخلفت وغلى جسكُت اللدزاث الحسهُت للمخػلم  غصة).جلٍى

 .(20ص،1995،
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جىفس مً غىاضس   لىثير مً ألادواث ومدي مااطخخدامهافخىىع ألالػاب الخمهُدًت وهثرتها ومدي 

ػمل غلى  م واإلاسح والظسوز ٌظهم في الػمل غلى جىمُت اللدزة الىظُفُت إلاخخلف أحهصة الجظم َو الدشٍى

. إهظاب اإلاخػلم الخبراث الحسهُت اإلاخػددة

: ألاهمُت الخػلُمُت لأللػاب الخمهُدًت ..1-2-3-3

لػاب الخمهُدًت ًمىنها جدلُم الىثير مً ألاغساع الخػلُمُت إلى حاهب إطهامها في جىمُت ألا

ً الاهفػالُتاإلاهازاث ألاطاطُت ،و الخطابظ   و الىىاحي الاحخماغُت لألؾفاٌ مما حػمل غلى جيٍى

 .(139 ص، 2002دزوَش ، )شخطُتهم بشيل طىي ومتزن 

 أن مً خالٌ أوشؿت ألالػاب الخمهُدًت اإلاخىىغت ًمىً ألي (1987)جرهس هبُلت غبد اإلاىػم 

د مً  مخػلم أن ًدلم هىغا مً الىجاح وخاضت في ألاوشؿت الخىافظُت التي ًخػمنها الدزض مما ًٍص

في هرا الطدد إلى أن " بُىحشس "خماطت ومُله إلى الدزض وبران جصداد طسغت حػلمه،وغنها ٌشير 

   وحدًس بالرهس أن السغا .للمخػلمازجُاح الظسغت الخػلم جصداد هثيرا إذا ما وان اإلاىكف الخػلُمي مطدز 

 في مهازة ما فئن زغبخه في الخػلم ملحىظا ًسجبؿان دابما بالىجاح ،فئذا ما خلم اإلاخػلم هجاخا الازجُاحو 

 .(302ص،1987شحاجت،).جصداد ختى حظير له الحطٌى غلى كدزا أهبر مً الىجاح

 أهه ًمىً جدلُم الىثير مً ألاغساع الخػلُمُت مً خالٌ الغسع (1983)هما جرهس طهام غفذ 

: الري جىغؼ وجخخاز مً أحله ألالػاب الخمهُدًت مثل 

الػاب جمهُدًت جىظب وحظهم في إهظاب اإلاشترن فيها اللُاكت البدهُت الخاضت بىىع مػين مً -

اخخُاز  ،الدكت،وذلً بدظً  الاطخجابت،طسغت الاهخلاٌألالػاب مثل اللىة ،اللدزة ،السشاكت،طسغت

. ألالػاب التي حػمل غلى جىمُت هره الػىاضس

 . باإلاهازاث الحسهُت و ألاطاطُت بىىع مػين مً ألالػابالازجلاءألػاب جمهُدًت حظهم في  - 

 .(12 ص، 1983، طهام غبد السخمان).ألػاب حظهم في إهظاب الىىاحي اإلاػسفُت أللػاب مخخلفت-

ىضح خظً أبى غبده أن ألالػاب الطغيرة والتي حػخبر مسخلت بدابت لأللػاب الخمهُدًت (2004)ٍو

ؤهد غلى أن ألالػاب الطغيرة                   مً أهم وأهجح وطابل وؾسق الخػلُم غلى اإلاهازاث ألاطاطُت ٍو

ب غلى اإلاهازاث ألاطاطُت في مىاكف مشابهت التي جلابل  و الخمهُدًت مً أهجح وطابل وؾسق الخدٍز

 .(134 ص، 2004، خظً).الالغب أزىاء اإلابازاث

ظهس  وهىدُجت إلاا طبم ًخطح للؿالبت ت وحػلُمُت ووظُفُت ٍو أن لأللػاب الخمهُدًت أهمُت جسبٍى

بُت وشٍادة الدافػُت واللدزاث  ت والخدٍز ذلً مً هاخُت كدزاث البدهُت والػللُت والخللُت التربٍى

. الىظُفُت لألغػاء الداخلُت
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: كُمت ألالػاب الخمهُدًت ..1-2-4

ً  (2002)وإًلين فسج (1986)ًخفم ول مً مدمد غالوي  غلى أهمُت ألالػاب في حشىُل وجيٍى

ت و إهظابه اللدزاث واإلاهازاث الحسهُت اإلاخػددة  ت مخخلف أغػابه و أحهصهه الحٍُى حظم الفسد وجلٍى

ت وجؿىز . هما حػخبر مً الىطابل الهامت التي حظهم ف جىمُت اللدزاث الػللُت وجخميز بلُمتها التربٍى

غالوي،  ). وغاداث هفظُت واحخماغُت مفُدةاججاهاثاللدزاث الحسهُت باإلغافت إلى إهظاب ألاؾفاٌ 

 .(396 ص، 2002فسج، إلين )،(23 ص، 1986

أن ألالػاب الخمهُدًت حػخبر (1986)خُث جرهس طػاد الظُد غً مدمد غلى وفسخاث مسشوق 

اغُت ووطُلت مً وطابل التربُت التي حظير وفلا ألضٌى التربُت الػامت  إخدي حىاهب ألاوشؿت الٍس

. جسمي إلُه التربُت الػامت وبهرا جخفم ألالػاب الخمهُدًت في مبادئها مؼ ما.وؾسكها وجىىغها

أن ألالػاب الخمهُدًت حشمل الىىاحي الحسهُت للمخػلم و الىىاحي (1995)هما جرهس غصة ضُام 

ت  فاإلاخؿلباث الحسهُت اإلاخػددة لأللػاب الخمهُدًت جؤزس بطىزة .الفظُىلىحُت بجاهب الىىاحي التربٍى

. إًجابُت غلى جىمُت اللدزاث الىظُفُت وغلى جسكُت اللدزاث الحسهُت للمخػلم

أن مً خالٌ أوشؿت (1987)وغً ألاهمُت الخػلُمُت لأللػاب الخمهُدًت ذهسث هبُلت غبد اإلاىػم 

ألالػاب الخمهُدًت اإلاخىىغت ًمىً ألي مخػلم أن ًدلم هىغا مً الىجاح وخاضت في ألاوشؿت الخىافظُت 

د مً خماطه وبرلً ًصداد حػلمه  .(2005غماد وآخسون،).مما ًٍص

ومً خالٌ ما وزد جسي الؿالبت أن ألالػاب الخمهُدًت حػخبر مً الىطابل الهامت التي حظهم في 

ت والحسهُت للمخػلم وهرا الري ًجػلها ذاث كُمت مخميزة  .جىمُت اللدزاث الػللُت والتربٍى

: مميزاث ألالػاب الخمهُدًت ..1-2-5

:  أن أهم مميزاث ألالػاب الخمهُدًت هي1995جرهس غصة ضُام 

 اإلادببت إلى الىفع ،إذ جخميز بمىاكفها اإلاخػددة اإلاخباًىت الاطدشازة بػىاضس اإلاسح و الظسوز و ازجباؾها-

. مً لحظت ألخسي 

. جدمل في ؾُاتها الؿابؼ الخىافس ي الري ًخمثل في الىفاح الدابم اإلاباشس وحها  لىحه مؼ اإلاىافع-

حػدد إمياهُاتها الحسهُت و مخؿلباتها الرهىُت مما ٌظمذ بخػدد الظلىن الحسوي و الخفىير الخالق -

. داخل إؾاز كاهىن اللػب

إمياهُت ممازطت غدد هبير منها جدذ ظسوف مبظؿت دون الحاحت للىثير مً اإلاخؿلباث اإلاادًت واألدواث -

.  غلى ألادواث البدًلت هما ًمىً ممازطتها بدون أدواث أًػاالاغخمادو ألاحهصة بل ًمىً 
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طهىلت حػلم و إجلان غدد هبير مً ألالػاب الخمهُدًت في وكذ كطير وظبُا ،مما ًمىذ الفسد خبراث -

 بالخالي غلى ميىهاث جؤزسالىجاح الظازة التي جؤزس بطىزة إًجابُت غلى زلت الفسد بىفظه وبلدزاجه و التي 

. شخطِخه

  .ال جخؿلب جيالُف باهظت مً خُث اإلاالبع أو ألادواث أو اإلاالغب-

. ًمىً الاجفاق غلى كىاغد اللػب في غىء كاهىن اللػبت-

 . في وشاؽ ألالػاب لالشترانحػؿى الفسص لجمُؼ الخالمُر -

م - اغُت غً ؾٍس  .(24،ص1995،غصة). ألالػاب الخمهُدًت اطخخدامًمىً بىاء دزض التربُت ٍز

:  ألالػاب الخمهُدًت اطخخداممميزاث ..1-2-6

: أن أهم ما ًميز ألالػاب الخمهُدًت هي (1995)ًرهس غصة خظً و

. حػدد امياهُاتها الحسهُت ومخؿلباتها الرهىُت -

. إمياهُت ممازطت غدد هبير منها جدذ ظسوف مبظؿت دون الحاحت إلمياهُاث هثيرة-

.  اإلادببت إلى الىفعالاطدثازة بػىاضس اإلاسح و ازجباؾها-

(. 24،ص1995،غصة). طهىلت حػلمها في وكذ كطير وظبُا مؼ هثرة حػددها-

ألالػاب الخمهُدًت وطُلت حُدة لخػلم اإلاهازاث ألاطاطُت لالغبين في اإلاظخىي اإلابخدا فهي جؿىز 

م و الخىافع مؼ اطخخدام اإلاهازاث الحسهُت  م إدماج غىاضس الدشٍى اإلاهازاث وذلً غً ؾٍس

  ممازطت ألالػاب الخمهُدًت في ضىزة مىافظاث جؤدي إلى جدظين اإلاهازاث ألاطاطُت و الدفاغُت 

و اللدزاث الحسهُت لأللػاب الىبيرة 

ألالػاب الخمهُدًت هي ألػاب فسق مػدلت خُث جخػمً اللػبت الخمهُدًت مهازة أطاطُت أو أهثر 

س اإلاهازاث ألاطاطُت اإلامازطت ،وجدُذ  هما جلىم غلى بػؼ اللىاغد و اللىاهين اإلابظؿت وحػمل غلى جؿٍى

جخميز به مً  الفسضت إلامازطت اللىاغد ألاطاطُت للػب و الػمل الجماعي وحظػد ألاؾفاٌ اإلامازطين إلاا

اتها في حػلم جلً اإلاهازاث ( 2005غماد وآخسون ،).طهىلت في جىظُمها باإلغافت إلى أنها حظهم مػىٍى

  :أهىاع ألالػاب الخمهُدًت.1-2-7

: جىلظم ألالػاب الخمهُدًت بدوزها إلى 

هسة )ألػاب جمهُدًت أو إغدادًت جىظب اإلاشترن اللُاكت البدهُت الخاضت بىىع مػين مً ألالػاب -1

 .(الُد

هسة )ألػاب جمهُدًت أو إغدادًت جىظب اإلاشترن مهازاث خسهُت أطاطُت لىىع مػين مً ألالػاب -2

 .(الُد
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س فً ألاداء للمهازاث ألاطاطُت لىىع مػين مً ألالػاب جثبُذألػاب إلجلان و -3 هسة ) و جؿٍى

 .(80 صمسكظ، )(ًد

: جلظُم ألالػاب الخمهُدًت .1-2-8

هىان وحهاث هظس مخػددة جداٌو جلظُم ألالػاب الخمهُدًت إلى مجمىغاث مخجاوظت بالسغم مً حػدد 

. ًدخل جدذ خطس وجددًد أهىاغها ومجاالتها مما ال

:  ول مً خظً مدمد غالوي وطهام غفذ غلى جلظُم ألالػاب الخمهُدًت إلى اجفموكد 

. ألػاب جىظب أو حظهم في إهظاب الفسد غىطسا بدهُا أو أهثر-

. ألػاب جىظب وحظهم في زفؼ مظخىي ألاداء اإلاهازي للػبت مػُىت-

، 1983، طهام غبد السخمان()17.15 ص، 1986الػالوي، ).ألػاب حظخخدم في اإلاػظىساث و السخالث -

 11، ص1987أمين غبد هللا، (226 ص

اغت هسة الُد  يب فهمي وهماٌ غبد الحمُد أن ألالػاب الخمهُدًت التي جمهد لٍس وكد ذهس ول مً ٍش

: ًمىً جلظُمها غلى الىدى الخالي

. ألػاب الخمهُدًت في مجاٌ ؤلاغداد للخطابظ الحسهُت-

.  مً ألاداء الخاصجثبُذألػاب جمهُدًت في مجاٌ -

س فً ألاداء الخاص والخثبُذ غلُه-  .(335،334 ص، 1987الهجسوف،جُىاهدزث، )ألػاب جمهُدًت لخؿٍى

: مهازاث ألالػاب الخمهُدًت .1-2-9

بػؼ اإلاهازاث الخاضت باأللػاب الخمهُدًت والتي ال بد مً جىافسها لخىفُر  (2001)إبساهُم خدد مفتي 

: بسهامج ألالػاب الخمهُدًت بىجاح وهي 

 .اإلاهازاث البدهُت-

 .اإلاهازاث الاحخماغُت-

 .اإلاهازاث اإلاػسفُت -

. الىسة اطخخدام  أو الاهخلاٌو أوضح أن اإلاهازة البدهُت هي ملدزة ألاؾفاٌ غلى أداء مهازاث 

واإلالطىد باإلاهازة الاحخماغُت هي كدزة ألاؾفاٌ الخػامل مؼ مخؿلباث الػمل الجماعي للمشازهت في 

. اإلابازاة بفػالُت

ل اإلافاهُم الحسهُت إلى جؿبُلاث لطد باإلاهازاث اإلاػسفُت هي ملدزة الؿفل غلى جدٍى ، إبساهُم). ٍو

2001) .

 

 



                         ألالػاب الخمهُدًت                                           الفطل ألاوٌ                                    

~ 34 ~ 

 

:  ألالػاب الخمهُدًت اخخُازأطع .1-2-10

 لأللػاب الخمهُدًت أن ًساعي بػؼ اخخُازه غلى أهه ًيبغي غىد 1984هما ًؤهد أبساهُم طالمت 

ت منها أن جخؿلب الللُل مً ؤلاغداد و الخجهيز  اإلابادا الهامت التي حظهم في جدلُم ألاهداف التربٍى

مىً ممازطتها في مظاخت ضغيرة،هما حظمذ  ًص بظهىلت حػلمها م أهبر غدد مً ألافساد وجذباشتراؽٍو

م،هما ًساعي غسوزة والاطترخاءووغىح كىاغدها وأن جيىن مبػثا لظسوز و الساخت   واإلاىافظت و الدشٍى

ادة الػامل الدافػُت هدى اإلامازطت ،وأال جلخطس فابدتها غلى هاخُت واخدة أو  ؼ غىد الخىساز لٍص الخىَى

 .(41 ص، 1984طالمت، ).جدىاٌو بطفت طابدة حاهبا واخد دون حغير

د  ػُف غماد الدًً غباض أو ٍش  هره ألالػاب أن جيىن اإلاجمىغت اخخُازأهه ًيبغي 2005ٍو

با ومخيافئت اللىي  ت الػدد جلٍس وأن ًخم الخىفُم بين غسع اإلاػلم وزغبت اإلاخػلم وكدزاجه ،وأن .ومدظاٍو

مت بسوح ؾُبت د، ).حػلم الالغب هُف ًفىش أو ًدافظ غلى الفىش وهُف ًلابل الهٍص  .(205 ص، 2005ٍش

وغمىما جسي الؿالبت أن ًخىحب غىد إخخُاز ألالػاب الخمهُدًت مساغاث بػؼ ألاطع واإلابادا 

ت وهرا ماذهس أغاله  .لخدلُم ألاهداف التربٍى

 :أطع وغؼ ألالػاب الخمهُدًت.1-2-11

: ًجب مساغاة ألاطع الخالُت  (مثل هسة الُد)غىد مداولت إغداد ألػاب جمهُدًت لأللػاب اإلاخخلفت 

س مً -1 بالثباثالىسة اإلاخدسهت و الالغب زابذ مثل الخمٍس  . والخطٍى

 .الىسة مخدسهت و الالغب مخدسن مثل الخىؿُـ مً الجسي -2

 جلظُمه أو مبازاة اطمًددر فُما ًؿلم غلُه  الىسة مخدسهت و حمُؼ الالغبىن مخدسوىن مثل ما-3

 .(80 صمسكظ، ).مبظؿت اللىاغد و اللىاهين أو مبظؿت مً خُث غدد اإلاهازاث اإلاظخخدمت فيها

وهظسا لخػدد أهىاع ألالػاب اٌ جمهُدًت فلد ظهسث الحاحت إلى وغؼ خد فاضل ًمىً بملخػاه طهىلت 

اغُت ألاخسي  . جميزها وجددًد مجالها مما ٌظهم في فطلها غً غيرها مً ألالػاب أو ألاوشؿت الٍس

: ًلى  ومً أهم الىلاؽ التي ًمىً بها جددًد ألالػاب الخمهُدًت ما

ًسجبـ فيها شمً اللػب ،أو  ال ٌشترؽ ممازطتها ؾبلا للىاغد وكىاهين دولُت زطمُت مػترف بها ،إذ ال-

 أو اشتراؾاثغدد الالغبين ،أو مظاخت وحجم ميان اللػب او مىاضفاث ألادواث اإلاظخخدمت بأًت 

. كىاغد دولُت أو غاإلاُت

 ومداولت جدلُم ًخالءمطهىلت حغُير كىاغد وكىاهين اللػب بما ًدىاطب مؼ الظسوف واإلاىاطباث أو بما -

ت أو الخػلُمُت اإلاػىُت  . ألاهداف التربٍى

.  مػُىت ليل لػبتزابختغدم وحىد مهازاث خسهُت أو خؿـ -

اغُت مظخللت حشسف غلى وشاؽ هره ألالػاب اجداداثغدم وحىد -  .(15 ص، 1986غالوي،  ). ٍز
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: أغساع ألالػاب الخمهُدًت .1-2-12

 اللُاكت البدهُت وجىمُت الطفاث الاحخماغُت وهي ها اهدظابوأهملأللػاب الخمهُدًت أغساع 

ب فهي ال م مً خُث إدخاٌ اإلاسح والظسوز غلى الدزض أو الخدٍز جبػث غلى  أًػا حظخخدم للدشٍى

طهام ).الػُم أو اإلالل هما أنها حػمل غلى غسض الىظام والؿاغت في ممازطيها إلؾاغتهم للىاهين ألالػاب

 .(258 ص، 1983، غبد السخمان

         اإلاساخل الظيُتباخخالفلأللػاب الخمهُدًت أغساع هثيرة جخخلف وغمىما جسي الؿالبت بأن 

اث واإلاساخل الخػلُمُت ،وجخخلف ول لػبت في أغساغها غً اللػبت باخخالفو الجيع وهرلً   اإلاظخٍى

ظها إلاساخل مخخلفت ؾبلا لخطابظ ول مسخلت . ألاخسي،هما أن غسع اللػبت ًخخلف غىد جدَز

: أطع جىساز ألالػاب الخمهُدًت .1-2-13

م والدافػُت هدى اإلامازطت هما ان  جخميز ألالػاب الخمهُدًت باإلاىافظت ولرا فهي جخميز بالدشٍى

ادة أو جدلُم  جىسازها لفتراث مىاطبت ٌظهم في جدلُم ألاهداف اإلادددة والخىساز هىا ًيىن بغسع ٍش

اض ي جىسازها باللدز اإلاىاطب مؼ غسوزة إدخاٌ غىامل  الػمل غلى اإلامازطاث لرا ًجب غلى اإلاسبي الٍس

ؼ غلى ول لػبت بػد الخىساز إلادة مىاطبت وغملُت الخغير أو الخػدًل هره ال جددر فجأة بل  الخغير والخىَى

:  منها واآلحيؤلافادةجددر فجأة بل أن هىان ؾسق واضحت مدددة ًجب  أن هىان ؾسق هره ال

: الخغير في  *

لت وكىف أو - .  ألافساداضؿفافؾٍس

. الابخداةيالىغؼ -

.  والخدسنالاهخلاٌأطلىب -

. جىظُم غملُت جدسن ألافساد-

لت الجسي أو - . ألاداء اطخخدام ؾٍس

ب- س أو الخطٍى . هىع الخمٍس

. هىع ألاحهصة-

. ؾبُػت اإلالػب وأدواجه-

مها - . كىاغد اللػبت وؾسق جلٍى

ؼ غىد جىساز ألالػاب الخمهُدًت اض ي مساغاة الىلاؽ الخالُت في أزىاء غملُت الخىَى . وغلى اإلاسبي الٍس

. أال ًؤزس هىع الخغير غلى غىامل الظسوز واإلاسح بطىزة طلبُت-

. أن ًؤدي ذلً إلى حػلم مهازاث اللػب اإلاخخلفت بطىزة مخىىغت ومخػددة-
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مساغاة جددًد دزحت ضػىبت اللػب ؾبلا للمساخل الظيُت للممازطين وهرلً الهدف التربىي -

. والخػلُمي

 .(45،48 ص، 1986غالوي، )إجلان بػؼ اإلاهازاث اإلاخخللت لأللػاب الىبيرة-

: خاجمت 

اغُت خُث حظخخدم  لأللػاب الخمهُدًت مميزاث ججػلها مادة هامت في مجاٌ دزض التربُت الٍس

س مػمىهه ،هما حظهم  س شيل الدزض وضبغه باليشاؽ والحسهت، وهرلً جؿٍى بطىزة أطاطُت لخؿٍى

. في جدظين مظخىي اللُاكت البدهُت وحػلم اإلاهازاث الحسهُت

وحػخبر ألالػاب الخمهُدًت إخدي وطابل الخسوج بالدزض مً ضىزجه الجامدة وذلً إلاىاطبتها 

الخالمُر ،فدظاغد برلً غلى غدم حظسب اإلالل والظأم إلى واهفػاالث للدزاث وإمياهاث وخىاض 

. هفىطهم ومما ًجػل دافػُت اإلامازطت هبيرة ووظبت الػابد مً الدزض أفػل

اغُت اطخخدامأهمُت  وبهرا ًخطح اث دزض التربُت الٍس  ألالػاب الخمهُدًت في جدػير مدخٍى

.  مؼ الخؿت اإلاىغىغت للدزض وهرلً مساخل الىمى اإلاخخلفت للخالمُر مً الجيظينًخالءمالىاجح بدُث 
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: جمهُض 

اغُت مً الهلىم ؤلاوؿاهُت التي حهني باإلوؿان مً حمُو الىىاحي الىفؿُت          التربُت الٍغ

ت نلى والاحخمانُتو البضهُت  لت فؿٍغ  وللض نغفها ؤلاوؿان مىظ ؤكضم الهطىع وماعؾها بؿٍغ

اغُت انخباع  ؤنها خاحت ؤؾاؾُت مً خاحاث ألاوؿان ،ومو جؿىع الؼمان عسخ مفهىم التربُت الٍغ

ش  باث،وحهخبر ألالهاب ؾبب في بىاء الخػاعاث في الخاٍع لضي ؤلاوؿان فهمل نلى اللُام بالخضٍع

 ؾغؤ في اإلاابت ؾىت اإلااغُت في الىشحر مً اإلاجخمهاث الظي الىبحر اهخمامالبشغي ،وما هالخكه مً 

اغُت بؿبب إصعان ؤهمُت وفىابض اللهب   قاهغة للخفاف نلى بانخباعهاإلاخلضمت في اإلاُاصًً الٍغ

.  و الخُاجُت هُان ؤلاوؿان مً حمُو الىحىه ؤلاوؿاهُت

اغاث التي حؿاهم في مؿانضة ألافغاص نلى فهم الخُاة الاحخمانُت و   اهدؿابولهل مً الٍغ

غ الطفاث الىفؿُت  اغاث الجمانُت التي حهخبر وؾُلت مهمت في جؿٍى اإلاهاعاث و ألازالق هجض الٍغ

اض ي ً وجدؿً في ؾلىن الفغص الٍغ . والهالكاث مو ألازٍغ

م همجمىنت مً  فاأللهاب الجمانُت كابمت نلى ؤؾاؽ الخىافـ، وجخؿلب ؤن ٌهمل الفٍغ

ؤحل الفىػ الشٍغف،وؤن ًىقف الالنب حمُو إمياهاجه الظاجُت وكضعاث الفىُت في زضمت الجمُو 

وطلً ما ًسلم خالت هىغان الظاث وحًلُب الخالت الجمانُت نلى الخالت الفغصًت ،ُ إن اللهب 

ىمي إلى خض بهُض الشخطُت اإلاتزهت لالنب . الجماعي ًىفغ ألاحىاء الؿلُمت للهالكاث ؤلاوؿاهُت ،ٍو

اغت ووشإتها.2-1 : مفهىم الٍغ

اغت ،نباعة نً مجهىص حؿضي ناصي ؤو مهاعة جماعؽ بمىحب كىانض مخفم نليها  الٍغ

غ اإلاهاعاث، ؤو إهفغاصها احخمانها  ألاهضاف ،وازخالفبهضف الترفُه ،اإلاىافؿت،اإلاخهت،الخمحز،ؤو جؿٍى

اغاتهم اغاث باإلغافت إلى ما ًػُفه الالنبىن ؤو الفغق مً جإزحر نلى ٍع . ًمحز الٍغ

: اليشإة .2-1-1

اغاث كض جم  جضٌ بهؼ آلازاع مشل اإلالهب ألاوإلابي بالُىهان،نلى ؤن الهضًض مً الٍغ

ش)مماعؾتها مىظ ؤكضم الهطىع  اغت وحضث مو وحىص (نطىع ما كبل الخاٍع وهظا ًؤهض ؤن الٍغ

اغاث مً الهضًض مً ألاوشؿت التي كام بها ؤلاوؿان .ؤلاوؿان وكض اؾخىخُذ الهضًض مً الٍغ

اغت الهضو و الغماًت ،  ؿت مً ؤحل للمت الهِش فلض اؾخىحي منها ٍع البضاةي مشل مؿاعصة الفَغ

اغت اللفؼ ،الؿباخت في البدغ،وضُض  واللفؼ لخجاوػ  اليىاعر الؿبُهُت وكض اؾخىحي مىه ٍع
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اغت  اغت الؿباخت ،اؾخهماٌ الخُل للخىلل وكض اؾخىحى منها ٍع ألاؾمان وكض اؾخىحي منها ٍع

 .(78 ص، 2000، حماٌ الضًً).ؾباق الخُل

اض ي .2-1-2 : مفهىم الفغص الٍغ

اض ي هى الشخظ الظي لضًه اللضعة البضهُت وكىة الخدمل وزفت الخغهت فىق  الٍغ

. اإلاخىؾـ ،وبالخالي هى مىاؾب لألوشؿت البضهُت وللمىافؿت

اغُت-.2-1-3 : اإلايشإة الٍغ

اغُت و اإلاسطظ لخلضًم الخضماث  هي طلً اإلايان اإلاجهؼ بالىؾابل و ؤلامياهاث الٍغ

اغُت و الطاالث اإلاًللت  اغُت خاغغا ؤو مؿخلبال،واإلاضن الٍغ الالػمت الخدلُم ألاهضاف الٍغ

. ألاؾفاٌ ومغاهؼ الشباب و الؿاخاث الشهبُت و مالنب

اغت مً  ه مً ؤماهً إلاماعؾت الٍغ اغُت نً بهػها بىاءا نلى ما جدخٍى وجسخلف اإلايشأث الٍغ

 (80 ص، 2000، حماٌ الضًً)......مالنب و ضاالث و خماماث ؾباخت ويحر طلً

 :وشاؽ هغة الُض- 2-2

: مفهىم هغة الُض.2-2-1

ؤهض طلً نضص الضٌو آلانللض وان جؿىع هغة الُض مىظ وشإتها إلى خض  ها ٍو  جؿىعا ؾَغ

اغت ألاهثر شهبُت بهض هغة اللضم ،وهظلً مً هاخُت  اإلاىكمت إلى ؤلاجداص الضولي ،إط حهخبر زاوي ٍع

نضص اإلاماعؾحن لهظه اللهبت إط جؿىعث وؤضبدذ لهبت ؤوإلابُت جدخاج إلى ؤنلى صعحت للخىخًُ 

لحن فىق اإلاُضان  اغت حمانُت ًخلابل فيها فٍغ واللُاكت البضهُت وؾغق التربُت ،وهغة الُض هي ٍع

م مً  ؿمذ لؿبهت منهم نلى ألاهثر (خغاؽ2+ النبحن 10) النبا 12ًخيىن ول فٍغ                       َو

ً فهم بضالء(خاعؽ مغمى+ النبحن6) والهضف مً هظه اللهبت هى .بالىحىص صازل اإلالهب ؤما آلازٍغ

جغي ؤلاعؾاٌ  مً مىخطف ( الاهؿالكتغغبت )حسجُل ؤهبر نضص مً ألاهضاف في مغمى الخطم،ٍو

 ،وػمً اإلاباعاة ًسخلف خؿب الؿً الاهؿالقاإلالهب نلب إؾالق الخىم ضافغة إشاعة 

اث ما فىق   .(17 ص، 1990إبغاهُم، )(.2* ص 30)ؾىت جيىن مضتها 16،فاإلاباٍع

ها وهالذ شهبُت هبحرة بهض  جغي الؿالبت ومً زالٌ ما وعص ؤن هغة الُض شهضث جؿىعا ؾَغ

لحن  اغاث الجمانُت ولهبت ؤوإلابُت  جلهب بفٍغ اغت هغة اللضم عيم نمغها اللطحر وهي مً الٍغ ٍع

. وتهضف إلى حسجُل ؤهبر نضص مً ألاهضاف في مغمى الخطم
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اغُت .2-2-2 : مياهت هغة الُض في جطيُفاث ألاوشؿت الٍغ

اغُت وشهبها ما ؤوحب قهىع نضًض مً ؾغق  للض وان لخهضص ألاوشؿت التربُت و الٍغ

الخطيُف ،خُث نمض الخبراء إلى إًجاص جطيُفاث مسخلفت وان هضف مهكمها هى مداولت 

اغُت في إؾاعجطيُف مىؿلي . اخخىاء مهكم ألاوشؿت الٍغ

وفُما ًلي وهغع ؤعاء مسخلفت لبهؼ الهلماء وبهؼ الضٌو خٌى جطيُف ألاوشؿت 

اغُت ومياهت هغة الُض في هظه الخطيُفاث  . الٍغ

اغُت.2-2-3 : جطيُف هغة الُض غمً ألاوشؿت الٍغ

اغُت هى  (وىصًم )جطيُف .2-2-3-1 : لألوشؿت الٍغ

اغُت جخػمً جىافلا الُض و الهحن.1 . ؤوشؿت ٍع

اغُت جخػمً الخىافم الىلي للجؿم.2 . ؤوشؿت ٍع

اغُت جخؿلب الؿاكت اليلُت للجؿم.3 . ؤوشؿت ٍع

اغُت جخػمً .4 .  ؤلاضاباث ؤو اإلاىثاخخماالؤوشؿت ٍع

اغُت جخػمً جىكها لخغواث الًحر مً ألافغاص .5 . ؤوشؿت ٍع

. هغة الُض غمً ؤوشؿت الىىم ألازحر" وىصًم "وضىف 

اغُت إلى " حشاعلؼ بىحش"هما ًطىف .2-2-3-2 : ألاوشؿت الٍغ

. ألالهاب الجمانُت .1

اغاث الهضًضة و الشىابُت.2 . الٍغ

. وشاؽ الخالء في الشخاء.3

. ألاوشؿت الشيلُت.4

اغاث اإلاابُت.5 . الٍغ

.  اإلالضعة الظاجُتالزخُاعؤوشؿت .6

. الجمباػ.7

. الخخابهاث.8

شحر "ألالهاب الجمانُت " وجلو هغة الُض غمً الىىم ألاٌو  نلى ؤن ألالهاب " بىحشغ"َو

حهخبر إخضي اإلالىماث الغبِؿُت ألي مً بغهامج للتربُت البضهُت وطلً وان مً واحب مضعؽ 

التربُت البضهُت ؤن ًيىن ملما إإلااما جاما بىشحر منها ومً الػغوعي ؤن ًيىن ملما بإهم مالمذ 
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التي حهىص نلى مماعؾيها و ألاحهؼة و  ألالهاب اإلاسخلفت و كىاهُنها وؾغق جىكُمه و الكغوف

 همىطجالدؿهُالث الالػمت لها وؾغق خث اإلاماعؾحن هما ًجب ؤن ًيىن مخمخها باللضعة نلى ؤصاء 

. (20 ص، 2001خؿاهحن، ). .حُض إلاهاعاث اللهبت إلاا لظلً مً فابضة نلى ؾغنت حهلُم اإلاماعؾحن

ش وجؿىع هغة الُض.2-2-4 : جاٍع

 ؤزغ جؿىع هغة الُض ،ًجب الهىصة الؾخلطاءبإهه إطا وحضث الغيبت  (م2008)طهغ خمىصي 

ش لتزامً جؿىع الخغواث ألاؾاؾُت في هغة الُض  الغهؼ ،اللفؼ ،عمي :إلى آالف الؿىحن نبر الخاٍع

ش بضؤث الخغواث الخاضت  الىغة ،مو جؿىع خغهت ؤلاوؿان وىؾُلت للبلاء ،وفي نطغ ما كبل الخاٍع

 وزاضت خغهت الغمي بالظعام والتي ؤضبدذ في طلً الىكذ ؤهم ؾالح لإلوؿان البضاةي لألؾغاف

وكض لىخل طلً في عؾىماث ؤلاوؿان البضاةي في الىهىف خُث شىهضث عؾىم لغمي وكظف 

. الدجاعة التي وان ٌؿخسضمها ؤلاوؿان البضاةي في طلً الهطغ

       وىؾُلت للهباجسظث ؤشياٌ بؿُؿت للىغة خُث ؤقهغثؤما في الهطىع اللضًمت فلض 

 اللهب بالىغة ألن خغواث الغمي هي فهالُاث كخالُت ؾانضث نلى جىؾو اللهب واهدشغو اإلاخهت 

وكض ؤشاع هىمحروؽ في ملخمخه ؤلالُاطًت و ألاوصٌؿا إلى لهبت هغة الُض حؿمى ًىعاهُا  بالىغة ،

غ الىغة إلى بهػهم البهؼ ،هما لىخل في بهؼ  خُث جلىم مجمىنت مً الالنبحن بمؿً وجمٍغ

ابِؿيىعوؽ خُث وان /الغؾىماث الغوماهُت اللضًمت ؤشياٌ للهباث هغة الُض حؿمى هاعبؿخىن 

. الهضف مً اللهب هى كظف الىغة فىق زـ مهحن

اغت و اللُاكت البضهُت جطبذ حؼءا مً خُاة ؤلاوؿان  ؤما في الهطىع الىؾؿى بضؤث الٍغ

غ الجؿم و الهلل  طغف اإلااٌ مً ؤحل جؿٍى خُث ؤضبذ باإلميان ؤن ًلط ي الفغص وكخا ؤهثر ٍو

ب ؾمُذ صوع اللهب  وزاضت ؤزىاء النهػت ألاوعوبُت خُث بني الىبالء ضاالث زاضت للخضٍع

ب الفغؾان ، ًمىً ؤن هجض بضابُت مً هغة الُض  . بالىغة وباإلغافت إلى الخيـ وجضٍع

إن ما جم جىغُده ؤناله هي الجضوع ألاولى لىغة الُض ،ؤما ما يهخم باإلاىاضفاث اإلامحزة لىغة 

الُض فلض وشإ في الهطغ الخضًث الظي وهِشه آلان ،إن الهطغ الخضًث الظي وهِشه آلان، 

اغت مما ؤنؿى  اغت حؼء ؤؾاؾُا مً الخُاة الُىمُت ،وقهغ الخسطظ في الٍغ ؤضبذ نطغ الٍغ

ؼا حُضا  . هغة الُض حهٍؼ



ت                                                                     الفطل الشاوي  اغت هغة الُض وزطابظ اإلاغخلت الهمٍغ   ٍع

~ 42 ~ 

 

اغت ألاهثر  اغت اهدشاعوفي الخلُلت إن الجمىاؾخً وان الٍغ  في هظا الهطغ ووان بداحت ٍع

مىملت إلاغوهت الهػالث وواهذ مهاعاث مخؿىعة حضا ؤما باليؿبت للهبت هغة اللضم والغهبي فلض 

. بلُذ هظه اللهباث في اإلاغاخل البضابُت خُث واهذ كاؾُت حؿبب الىشحر مً ؤلاضاباث الشضًضة

 :لظلً وشإث زالر لهباث مدشابهت حضا هي 

A-haanbold 

B-hazena 

C-torball  

هظه اللهباث حهخبر ألاؾاؽ الظي اعجىؼث نلُه هغة الُض الخضًشت 

 هظه اللهباث الشالزت في ول اهداء ؤوعوبا في وكذ كطحر لىً بؿبب ازخالف كىانض ول اهدشغث

اث صولُت ،لظلً اضبذ مً  واخضة مً هظه اللهباث الشالزت لم ًىً ممىىا جىكُمها في مباٍع

  في بغلحن في نام karlSehelenzالػغوعي جىخُض اللىاهحن واللىانض في اللهب،وهظا ما كام به

. (3،4 ص، 2008خمىصي، ).   1917

ف هغة الُض .2-2-5 : حهٍغ

 .(912 ص ، عشاص الضًً)حمو ألاًضي و الُضي ،الىف ؤو ؤؾغاف ألاضابو إلى الىخف : لًت

وجماعؽ خالُا صازل  (للطالت ) هغة الُض للملهب الطًحر اؾمواهذ جماعؽ جدذ  : اضؿالخا

حن الضولي و ألاوإلابي  .(23 ص، 2001خؿاهحن، ).مالنب مًللت و هظلً نلى اإلاؿخٍى

م مً  لحن فىق اإلاُضان ًخيىن ول فٍغ اغت حمانُت ًخلابل فيها فٍغ         النبا12هغة الُض هي ٍع

ؿمذ لؿبهت منهم نلى ألاهثر (خغاؽ2+ النبحن 10) بالىحىص صازل (خاعؽ مغمى+ النبحن6)َو

ً فهم بضالء والهضف مً هظه اللهبت هى حسجُل ؤهبر نضص مً ألاهضاف في .اإلالهب ؤما آلازٍغ

جغي ؤلاعؾاٌ  مً مىخطف اإلالهب نلب إؾالق الخىم ضافغة ( الاهؿالكتغغبت )مغمى الخطم،ٍو

اث ما فىق الاهؿالقإشاعة  ص 30)ؾىت جيىن مضتها 16 ،وػمً اإلاباعاة ًسخلف خؿب الؿً ،فاإلاباٍع

 .(17 ص، 1990إبغاهُم، )(.2* 

وهي لهبت خضًشت الهمغ ملاعهت ببهؼ ألالهاب الجمانُت ألازغي وحهخبر ؤخض ؤهم ألاوشؿت 

اغُت مً خُث نضص اإلاخدبهحن نبر الهالم   .الٍغ
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: ألابهاص التربىٍت لىغة الُض.2-2-6

هكغا إلاا جىفغه هغة الُض مً مىار جغبىي ؾلُم للمماعؾحن مً الجيؿحن ،فلض ؤصعحذ 

ا مخيامال  غمً مىاهج التربُت البضهُت في حمُو اإلاغاخل الخهلُمُت ،إط ؤنها حهخبر منهاحا جغبٍى

اغُت واليشاؽ الضازلي والخاعجي هشحرا مً اإلاخؿلباث  ًىؿب الخالمُظ مً زالٌ صعؽ التربُت الٍغ

ت الجُضة ،خُث ًغحو طلً إلى ما ً  التربٍى ت لخيٍى جخػمىه مً ميىهاث هامت لها ؤبهاصها الػغوٍع

 مباشغ نلى اوهياؽفهي ػازغة بالؿماث الخمُضة ،التي لها .الشخطُت اإلاخياملت للخالمُظ 

ً التربىي للخالمُظ ،فالخهاون والهمل الجماعي وإهياع الظاث واللُاصة والخبهُت واإلاشابغة  الخيٍى

فت  . إلخ...الاهخماء والابخياع اللاهىن واللضعة نلى الخطغف و واختراموالىفاح واإلاىافؿت الشٍغ

وطلً إلاا جخؿلبه في مماعؾيها مً  وحهخبر هغة الُض مجاال زطبا لخىمُت اللضعاث الهللُت ،

لب كضعاث نللُت ؽكضعة نلى ؤلاإلاام بلىانض اللهبت وزؿؿها وؾغق اللهب ،وهظه ؤبهاص جذ

،فدفل الخؿـ واللضعة الخ... وؤلاصعان والفهم والترهحز والظواء والخدطُلالاهدباه:مخهضصة مشل 

 في هشحر مً ألاخُان ًخؿلب مً والابخياع طلً مً كضعة نلى الخطغف ًخػمىهنلى جىفُظها بما 

 كضعاتهم الهللُت بفهالُت وخىىت وحضًت ؤي ؤنها حهخبر مماعؾت خلُلُت اؾخسضاماإلاماعؾحن 

 .(14 ص، 2001خؿاهحن، ).وجيشُـ واكهُا وفهاال لللضعاث الهللُت اإلاسخلفت

ومما ؾبم ًخطح للؿالبت ان لىغة الُض مىار جغبىي ؤصعحها غمً منهاج جغبىي في حمُو 

ت ت الجُضة هدُجت ألبهاصها التربٍى ىؿب الخلمُظ هشحر مً اإلاخؿلباث التربٍى  .اإلاغاخل الخهلُمُت ٍو

: ؤهضاف هغة الُض.2-2-7

 الىبحر و ؤلاكباٌ اإلاتزاًض لالهخمامحهخبر هغة الُض مً ألاوشؿت الهامت لضي الشباب هكغا 

ت الص يءنلى مماعؾتها وهى   الظي ًضٌ بىغىح نلى ؤنها حؿخجُب للهضًض مً خاحُاتهم الػغوٍع

 مً هظا الخكىا ؤهه مً الػغوعي جىغُذ واهؿالكاالتي حؿانضهم نلى الىمى الجُض واإلاخىاػن 

اغت والتي الجلخطغ نلى حاهب مهحن فدؿب بل حشمل نضة حىاهب  الخإزحراث ؤلاًجابُت لهظه الٍغ

:  ومً هظه الخإزحراث  والاحخماعيوالهللي نىض الفغص منها الجاهب الىفس ي والبضوي،

غ الهضًض مً الطفاث البضهُت - غ الجاهب البضوي للشباب وطلً بخدؿحن وجؿٍى حؿاهم في جؿٍى

. إلخ...اإلاغوهت، الغشاكت، اإلالاومت والؿغنت، اللىة، الخدمل ،

 مً جدؿحن الطفاث البضهُت اإلاظوىعة فئنها جدؿً مً كىام الجؿم مما ٌهؿي لشباب اهؿالكا-

. مكهغا حمُال ٌؿمذ لهم بالخسلظ مً ؤلاخؿاؽ بالىلظ الظي ًىجم نً الػهف البضوي
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.  بالخؿإ واخترام كغاعاث اإلاضعب والخىموالانترافجىمي نىض الشباب عوح جلبل الىلض -

حؿاهم في جىمُت ضفتي الشجانت وؤلاعاصة مً زالٌ حهىص الالنب نلى مىافؿت الخطم ؤزىاء -

اث وجسلطه مً الترصص والخجل وألاهاهُت  . اإلاباٍع

ب واإلاىافؿتالتزامه والىكام مً زالٌ الاهػباؽحهىص الالنب نلى - . اإلاؿخمغة  ببرهامج الخضٍع

حؿاهم في جىحُه الؿاكت نىض الشباب جىحيها ؾلُما ٌهىص بالفابضة زاضت مً الجاهب الطحي -

إط جمخظ ما لضًه مً الؿاكت الظي ٌؿاهم في الخسفُؼ مً صوافههم الجيؿُت والهضواهُت التي 

. جيىن ؾببا في الىشحر مً الخطغفاث الؿِئت إطا ما جغهذ مً يحر غبـ وجىحُه

 مً اإلاىاكف الهضًضة التي جطاصفه ؤزىاء اهؿالكاحؿانض الالنب نلى جىمُت الظواء والخفىحر -

. اإلاىافؿت

 .(75 ص، 1999، ماٌن ).جىؿب الالنب الشلت بالىفـ وألامً والخلضًغ الاحخماعي-

اغت هغة الُض.2-2-8 : ؤهمُت ٍع

ً الفغص مً  اغاث الجمانُت والتي لها ؤهمُت هبحرة في جيٍى اغت هغة الُض مً الٍغ حهخبر ٍع

ىه بضهُا وجدؿحن الطفاث البضهُت واإلاضاومت و الؿغنت و اللىة و اإلاغوهت  حىاهب نضًضة هخيٍى

اض ي ،ولها ؾلىهُاث ببث عوح الخهاون صازل .الخ......  هما ؤنها حؿعى إلى جغبُت اإلاماعؽ الٍغ

مت ،هما ؤن  اإلاجمىنت الىاخضة وهظلً اإلاشابغة و الىفاح واخترام اللاهىن وجلبل الفىػ ؤو الهٍؼ

ً الشخطُت خُث جىمي في النبيها كىة ؤلاعاصة و الشجانت اغت هغة الُض لها صوع هبحر في جيٍى      ٍع

مت .  و الخطمُم و ألاماهت بىحه زاص و الهٍؼ

اغاث ألازغي ،فئن  ػُت ألهىام الٍغ اغت حهٍى اغت هغة الُض وؾُلت مفػلت هٍغ وحهض ٍع

الىشحر مً النبي ؤلهاب اللىي ،فمشال ًدغػون هجاخا مغمىكا في هغة الُض ،هما ؤن النبي هغة الُض 

اث نالُت بشيل ملخىف في ؤلهاب اللىي   ص، 1987الهجغوف،جُىاهضعث، ).ًطلىن إلى مؿخٍى

20،22 ). 

اغت هغة الُض مجاال زطبا لخىمُت اللضعاث الهللُت وطلً إلاا جخؿلبه في مماعؾيها  وحهخبر ٍع

مً كضعة نلى ؤلاإلاام بلىانض اللهبت وزؿؿها وؾغق اللهب وهظه ألابهاص جخؿلب كضعاث نللُت 

 .(21 ص، 1980خؿىحن، ). ؤلاصعان و الفهم و الترهحز و الظواء و الخدطُلالاهدباهمخهضصة مشل 

اغُت ألازغي نلى  حهمل هغة الُض شإنها في طلً شإن باقي ألالهاب الجمانُت و ألاوشؿت الٍغ

ت لالنبحن ،وطلً إلاا  غ الطفاث البضهُت ، وهظلً جغكُت وقابف الجؿم الخٍُى جىمُت وجؿٍى
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اض ي حهمل نلى حهضًل ؾلىن الفغص  جخؿلبه مً كضعاث زالكت مً مماعؾيها فهي هيشاؽ  ٍع

وحشىُله بما ًدىاؾب مو مخؿلباث اإلاجخمو الظي ٌهِش فُه ، وهكغا إلاا جخمحز به هغة الُض مً 

ت وبضهُت ال ًمىً ججاهلها ،فئنها مً اللهباث اإلادببت للجيؿحن ،هما  بؿاؾت ومالها مً كُمت جغبٍى

جخمحز هغة الض بىىاحي نضًضة فئمياهُاتها بؿُؿت ؾهلت مً خُث حهلمها و الخلضم بها ،كاهىنها 

بؿُـ ًماعؾها ألافغاص مً الجيؿحن ومً مسخلف ألانماع وهي مشىكت ليل مً الالنب و اإلاخفغج 

 ً باإلغافت إلى فابضتها الشاملت لجمُو ؤحؼاء الجؿم هدُجت إلاا جخؿلبه مً ؾغنت وهفاح مؿخمٍغ

. للمهاحمحن و اإلاضافهحن 

 نلى الىفـ الانخماصإن هغة الُض جىفغ وؾابل ممخاػة حؿانض نلى جغبُت الالنبحن نلى 

اث ،هما حهمل نلى إهؿاب الالنبحن  هت ؤزىاء اإلاباٍع وجدمل اإلاؿؤولُت واجساط اللغاعاث الؿَغ

ت هما حهخبر هغة الُض وؾُلت هاجخت لتربُت ألافغاص نلى الخفىحر                 الؿماث الخللُت و ؤلاصاٍع

م ٌهمل مً ؤحل الجمانت ،خُث ًدبحن لهم ؤن  و الخطغف الجماعي ،فيل فغص مً ؤفغاص الفٍغ

م الىخُض إلخغاػ الفىػ وؤن  ها جدذ لىاء الهمل الاججاهاثاللهب الجماعي هى الؿٍغ  جىؿىي ؾَغ

م  الجماعي ، هما ٌهض مجاٌ هغة الُض مجاال زطبا لىمى الهالكاث الاحخمانُت وطلً نً ؾٍغ

اث وهظلً فتراث  ب وؤزىاء اإلاباٍع اث الضولُت و اإلادلُت نىض إكامت الاؾخهضاصفتراث الخضٍع  للمباٍع

ب ،فمً زالٌ هظه الللاءاث جلىي الهالكاث الاحخمانُت و الغوابـ بحن  مهؿىغاث الخضٍع

اث ؤزغ طلً بالخالي إًجابُا نلى هخابج اإلاباٍع  .(77،79 ص، 2004،  خؿً).الالنبحن ٍو

اغاث ألازغي  اغت  طاث ؤهمُت هبحرة هًحرها مً الٍغ ول هظه ؤلاًجابُاث ججهل هظه الٍغ

. (103 ص، 4،ؽ1994، هحرم ). باالهخماميفونلُه البض ؤن جذ

ا  ً الفغص بضهُا وجغبٍى وهىدُجت إلاا وعص ؤناله ًخطح للؿالبت ؤن لىغة الُض ؤهضاف هخيٍى

ت وحهخبر مجاال زطبا لخىمُت كضعاجه الهللُت وحهضًل  وخغهُا وجلىم بتركُت وقابف الجؿم الخٍُى

م والؿهىلت   .الؿلىن والخطغف الجماعي وجخمحز بالدشٍى

: كىاهحن هغة الُض .2-2-9

. م20م و الهغع 40الؿٌى : مؿاخت اإلالهب -

. 07نضص الالنبحن -

في خالت الهجىم حمُو الالنبحن يهاحمىن مانضا الخاعؽ ،وفي خالت الضفام حمُو الالنبىن -

. ًضافهىن 
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. 05 الاخخُاؾُحنالخبضًل مفخىح ونضص -

. نضص ألاشىاؽ هى شىؾحن وفي ول شىؽ هطف ؾانت،ولِـ هىان وكذ بضٌ الػاةو-

. الفابؼ له هلؿخحن و الخهاصٌ هلؿت واخضة-

لت زشىت ،ؤو إًلاف-  نلى الخىم ؤو ًغمي الىغة بهُضا يهضف اخخج الالنب الظي ًضافو بؿٍغ

. إغافت الىكذ

. ؤلاًلاف ًيىن إلاضة صكُلخحن-

.  إلاضة صكُلخحن زالر مغاث إًلافالؿغص إطا حهمض الالنب إًظاء الخطم ؤو إطا خطل نلى -

.  متر7إطا اعحو الالنب الىغة لخاعؽ مغماه ،جدؿب عمُت حؼاء وحؿمى عمُت -

. إطا صزل الالنب اإلاضافو صازل مغماه جددؿب عمُت حؼاء نىض مداولخه الخطضي للمهاحم-

. إطاصزل اإلاهاحم ؤزىاء الهجىم صابغة زطمه جددؿب عمُت خغة -

.  إطا كفؼ الالنب وضىب كبل ؤن جالمـ كضمه ؤعغُت الضابغة حهخبر اللهبت صخُدت -

. إطا اهضفو اإلاهاحم هاخُت اإلاضافو وصفهه ؤعغا جددؿب عمُت خغة لطالح اإلاضافو -

. إطا اهضفو اإلاضافو وصفو اإلاهاحم ؤعغا جددؿب عمُت خغة لطالح اإلاهاحم-

لت واهذ جددؿب عمُت خغة وإطا ؤناكه نً التهضًف - إطا خاٌو اإلاضافو إمؿان اإلاهاحم بإي ؾٍغ

. جددؿب عمُت حؼاء

لت زؿغة بهض مشاعهت اإلاضافو ًمىً ؤن ًخهغع هظا ألازحر اإلاهاحمإطا ؾلـ -  ؤعغا بؿٍغ

 .(30 ص، 1994، هحرإبغاهُم م).لالؾدبهاص

: جلؿُم هغة الُض .2-2-10

هىه خمىصي إلى ؤن هغة الُض هي لهبت خضًشت مً غمً ألالهاب الفغكُت ،جخمشل فيها 

. ؤفػل اإلامحزاث مً خُث اللضعاث البضهُت و اإلاهاعاث الفىُت و اإلاهغفت الخؿؿُت 

لحن  خُث ؤن الهضف مً اإلاباعاة هى حسجُل ؤو إناكت حسجُل ألاهضاف لظلً فئن الفٍغ

لا مضافها ًداٌو خماًت مغماه وإناكت حسجُل هضف  لا مهاحما لدسجُل هضفا وفٍغ ًيىهان فٍغ

م اإلاهاحم . الفٍغ
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:  الهجىم .2-2-10-1

ؿخمغ إلى ؤن ًفلضها ؤو ٌسجل  م الىغة َو ًبضؤ الهجىم مً اللخكت التي ًإزظ فيها الفٍغ

 هضفا في اإلاغاخل اإلاسخلفت مً ٌسجلىاهضفا ،زالٌ هظه الفترة فئن اإلاهاحمحن ًداولىن ؤن 

.  نىاضغ ألاصاء الفني و ألاصاء الخؿؿي الفغصًت و الفغكُت في الهجىمجؿبُمالهجىم بىاؾؿت 

: الضفام .2-2-10-1

ؿخمغ ختى ٌؿخهُضها مغة ؤزغي  م الىغة َو ًبضؤ الضفام مً اللخكت التي ًفلض فيها الفٍغ

م الخطم مً حسجُل ألاهضاف في اإلاغاخل  ،زالٌ هظه الفترة ًداٌو اإلاضافهىن إناكت الفٍغ

م للضفام . اإلاسخلفت مً الضفام بىاؾؿت جؿبُم نىاضغ ألاصاء الفني و الخؿؿي و الجماعي و الفٍغ

إن هغة الُض جخيىن مً نىاضغ خغهُت مغجبؿت بشيل وزُم ،وهظه الهىاضغ الخغهُت هي 

ؤضًغ وخضاث اللهبت وخؿب ممحزاث الفانلُت في اللهبت فئن الخغهت ًمىً ؤن جيىن إحغاء فني 

. ؤو مىاوعة زؿؿُت

هي نىاضغ خغهت ؤلاوؿان الؿبُهُت مً عهؼ وكفؼ وعمي والتي جمشل  :ألاؾـ البضهُت 

خم بىاء ألاصاء الفني الخاص باللهبت نلى هظه الخغواث  الشغوؽ ألاؾاؾُت للهب الىغة ٍو

 .(14 ص، 2008خمىصي، ).ألاؾاؾُت مً خُث الضفام والهجىم

: اإلاهاعاث ألاؾاؾُت في هغة الُض .2-2-11

ت في هغة الُض جخػمً حمُو اإلاهاعاث ألاؾاؾُت للهبت ؾىاء واهذ بالىغة ؤو  اإلاخؿلباث اإلاهاٍع

ت و الهاصفت التي ًلىم بها الالنب وجؤصي في إؾاع كاهىن اللهبت  بضونها وحهني ول الخدغواث الػغوٍع

غ هظه اإلاخؿلباث  مىً جىمُت وجؿٍى ب ؤو اإلاباعاة ،ٍو بهضف الىضٌى إلى ؤفػل الىخابج  ؤزىاء الخضٍع

ت مً زالٌ الخسؿُـ الجُض لبرامج ؤلانضاص اإلاهاعي ،الظي يهضف إلى وضٌى الالنب لإلجلان  اإلاهاٍع

والخيامل في ؤصاء حمُو اإلاهاعاث ألاؾاؾُت للهبت هغة الُض بدُث ًمىً ؤن ًؤصيها الالنب بطىعة 

. اإلاباعاةمخلىت جدذ ول قغوف 

اغُت بما ًمحزها بهضص اإلاهاعاث جمشلفىغة الُض   مغهؼا مخلضما بحن حمُو ألالهاب الٍغ

الفىُت نىض جىفغ الخض اإلاؿلىب مً اللُاكت البضهُت ،ونلى طلً فئن حمُو الالنبحن البض لهم مً 

ض،  ؤبى). نضص هبحر مً الخبراث الخغهُت اإلاخىىنت امخالن  .(33 ص، 2003ٍػ

ت لالنبي هغة الُض فُما  مىً خطغ اإلاخؿلباث اإلاهاٍع وهي زاضُت جخمحز بها لهبت هغة الُض ٍو

: ًلي
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: اإلاهاعاث الهجىمُت .2-2-11-1

ت الهجىمُت بضون هغة  : اإلاخؿلباث اإلاهاٍع

 . الهجىميالاؾخهضاصوغو  -

 .الخدغن الترصصي -

 .الجغي مو حًحر الؿغنت وججاه الجؿم -

 .اإلاخابهت -

 .فماالخى -

 .الجغي بالكهغ وبالجاهب -

 .الدجؼ -

 .الخضام  -

 .البضء و الهضو -

ت الهجىمُت للىغة .2-2-11-2 : اإلاخؿلباث اإلاهاٍع

. مؿً الىغة بالُض ؤو بالُضًً -

. اؾخلباٌ الىغة -

. جىؿُـ الىغة  -

غ الىغة - . جمٍغ

ب في اإلاغمى - . الخطٍى

: اإلاهاعاث الضفانُت ألاؾاؾُت غض مهاحم مؿخدىط نلى الىغة .2-2-11-3

  .الخدغواث الضفانُت -

 .الخىكف -

غ -  .إناكت الخمٍغ

 .(الخضام)الخطضي للمغاويت  -

 .الضفام غض خغهت اإلاخابهت بهض الدجؼ -

 .جفاصي الدجؼ -

 .حجغ اإلاهاحم -

باث -  .إناكت الخطٍى
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. (24 ص، 2001خؿاهحن، ).الضفام غض جىؿُـ الىغة  -

م و اإلاهام  إن مدخىي وشاؽ اللهب ؤزىاء اإلاباعاة ًدضصه ؤوال وؤزحرا ميان الالنب في الفٍغ

اإلايلف بها باإلغافت إلى نىامل ؤزغي هظهغ منها جىزغ وإًلام اللهب ،كىة وكضعاث و ممحزاث 

اث ؤلانضاص ليل النب ،وؤزحرا الهىامل الىفؿُت مشل خالت الخهبئت للؿماث   اإلاىافؿحن ،مؿخٍى

الشخطُت ،ومؿخىي الهملُاث الهللُت ،وخالت الالنبحن هفؿُا مً خُث الىاكهُت و الغاخت 

خمحز هشحرا نً  والىىم والخًظًت ؤما باليؿبت لخغاؽ اإلاغمى فيشاؾهم اإلاهاعي و الخغوي ًسخلف ٍو

الالنبحن في بهؼ ألاخُان وهظا هكغا الزخالف اإلاهام اإلاؿلىبت زالٌ اإلاباعاة فئن خاعؽ اإلاغمى 

ًخدغن  ؤكل هشحرا مً باقي الالنبحن وؿبُا ،فدغهت خاعؽ اإلاغمى جغجبـ بالىشحر مً الهىامل مشل 

 خغهخه بالخطابظ اعجباؽوشاؽ النبي الهجىم اإلاىافـ ،ؾغنت اإلاهاحمحن باإلغافت إلى 

م اإلاىافـ،فئن  اصة حجم اللغب مً صابغة اإلاغمى ؤزىاء هجىم النبي الفٍغ الىفؿُت ،فهىض ٍػ

 ،ولهظا ًىص ى بإن خاعؽ اإلاغمى ًخمحز بسطابظ الخىجغخاعؽ اإلاغمى ًخهغع إلى صعحت هبحرة مً 

 ،وإقهاع ضفت الشجانت و الخؿم نىض الاؾخجابت  ومؿخىي مغجفو مً ؾغنت الاهدباههفؿُت منها 

الخىافـ الفغصي مو اإلاخىافؿحن والىغة زاضت في خالت اهفغاصهم باإلاغمى هما في الهجىم الخاؾف 

ب باللغب مً صابغة اإلاغمى ض،  ؤبى). ؤو الخطٍى . (38 ص، 2003ٍػ

  :الابخضابُتاإلاغخلت الؿيُت لخلمُظ اإلاضعؾت -2-3

 و هي جبضؤ مً ؾً الؿاصؾت وجيخهي بالبلىى ففي الابخضابُتوهظه اإلاغخلت جلابل اإلاغخلت 

هظه الغخلت ًؼصاص همى الؿفل مً الىىاحي الجؿمُت و الىفؿُت و الهللُت ؤهثر مً الخػاهت ، 

هما ؤهه ًخهلم ؤشُاء هشحرة ،هما ؤهه ٌؿخؿُو ؤن ًلىم ببهؼ الىاحباث التي ًخدمل بها بهؼ 

ب و الخهلُم نلى بهؼ الىاحباث التي ٌؿخؿُو  اإلاؿؤولُاث ونلى طلً ًجب ؤن ًبضؤ الخضٍع

. اللُام بها و لىً صون كطض ؤو كهغ وإهما بالدشجُو و بص يء مً الخؼم و الجضًت

ؿلم نلى هظه اإلاغخلت الؿفىلت اإلاخإزغة و جبضؤ بضزٌى الؿفل اإلاضعؾت وجيخهي بنهاًتها  ٍو

: وطلً في خضوص ؾً الخاصًت نشغ مً الهمغ ونلى طلً ًمىً جلُُم هظه اإلاغخلت إلى كؿمحن 

مً ؾً الؿاصؾت مً الهمغ والتي ًؿلم نليها في اإلاجاٌ الضعاس ي بالطف : اللؿم ألاٌو 

ٌ ابخضاةيألاٌو والشاوي و الشالث  .  ؤي الؿىع ألاو

مً ؾً الهاشغة ختى الخاصًت نشغ مً الهمغ و التي ًلابلها في اإلاجاٌ : اللؿم الشاوي 

 .(87 ص، 2،ؽ1996، ،إلحن وصٌوفغج ). ؤي الؿىع الشاويابخضاةياإلاضعس ي الطف الغابو والخامـ 
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: ؾىت(11-10)زطابظ اإلاغخلت الؿيُت.2-3-1

مً ألاهمُت اللطىي ؤن هىضح الخطابظ اإلامحزة لهظه اإلاغخلت خُث ؤنها اإلاغخلت اإلاىاؾبت 

 هاش ئ هغة الُض إلاا لظلً مً ؤهمُت نىض وغو البرامج اإلاسخلفت لألوشؿت ختى ًلابل الزخُاع

البرهامج اخخُاحاث اإلابخضا،لظلً ًجب نلى اإلاهلم ؤن ًلم بالىشحر نً مٌُى وخاحاث وكضعاث 

واهخماماث ول مبخضا نىضه خُث ؤن مهغفت الخطابظ والطفاث اإلامحزة لهظه اإلاغخلت الؿيُت 

 ؤفػل ألاوشؿت التي ازخُاعلها ؤهمُت كطىي في جسؿُـ وبىاء البرامج اإلاسخلفت وحؿانض في 

: جىاؾب إمياهُاث اإلابخضا وهي نلى الىدى آلاحي

نمل الللب لضي هظه اإلاغخلت اهثر زباجا هظلً ؾهت الغبخحن اهثر مً اإلاغخلت الؿيُت التي حؿبلها -

. ؾىىاث بالغيم مً ؤن الجهاػ الخىفس ي ماػاٌ يحر هام بما فُه الىفاًت8-9

لت- . الجؿم يحر مهض بشيل واف لجهض نػلي لفترة ؾٍى

غ اإلاهاعة نً اإلاغخلت التي حؿبلهم لظلً حهخبر افػل - ًؼصاص خؿاؾُتهم وجىُفهم لخىمُت وجؿٍى

. مغخلت لخهلُم هم مخىىم مً اإلاهاعاث الخغهُت

مىنهم - وقابف الىبذ في هظه اإلاغخلت هامُت ؤفػل بىشحر مً اإلاغخلت الؿابلت وكىة ؤلاعاصة ؤكىي ٍو

. ؤصاء الخغواث ؤو اإلاهاعاث  اإلاغهبت 

غيبىن اقهاع ؾغنتهم ومهاعتهم وصكتهم في - ٌعجب ألاؾفاٌ في هظه اإلاغخلت بإخضار ؾحر اللهب ٍو

. عمي وكىتهم وطوائهم

. اججاههم لأللهاب طاث الؿغنت واللىة مو مغاناة نضم وضىلها إلى ؤكص ى مجهىص-

.  ألالهاب التي جخمحز بهضص هبحر مً اللىانض والهالكاث اإلاخباصلت اإلاهلضةاؾدُهابكضعة نلى -

حشًل ألالهاب الجمانُت اإلايان الغبِس ي في ؤلهاب هظه اإلاغخلت ألن هىان هطج للشهىع بالغوح 

. الجمانُت في هظه اإلاغخلت بالظاث

 ألالهاب التي جكهغ إمياهُاث ول فغص الشخطُت ،اقهاعها بإفػل ضىعة صازل إلى ًمُل نهظٌ-

. الجمانت وهظلً اؾخسضامها لطالح الجمانت 

ىمى بطىعة ؤؾغم مً الفخُان- . الىطج الجيس ي اإلابىغ ًكهغ نىض الفخُاث ٍو

. الىمى البضوي والىفس ي ًجغي في ؤن واخض نىض ول مً الفخُان والفخُاث-

ؾغنت الىمى والىطج الجيس ي ًسل بالىقابف الفؿُىلىحُت لألنطاب والللب والاونُت -

ت مما ًؤزغ بشيل نلى وشاؽ ولهب ألاؾفاٌ خُث جكهغ اهفهاالتهم بشضة ؤزىاء اإلاىافؿت  الضمٍى
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 بخؿبُم كىانض اللهب هظلً بااللتزام الاهفهاالث لظلً ًجب ؤن هغهؼ نلى الؿُؿغة نلى هظه 

. إنؿاء فتراث الغاخت مىاؾبت 

. بهض مؿافت ًخفىق ألاوالص نً البىاث في ؤلهاب الهضو والغمي ال-

نىض احغاء ألالهاب الخاضت بالخدمل ًجب ؤن جلؿم الفغق فيها خؿب الجيـ الى بىحن وبىاث -

م بطىعة مؿخللت يىن اللهب في ول فٍغ . ٍو

جخجه البىاث في هظه اإلاغخلت لأللهاب اإلاىؾُلُت وؤلاًلانُت ،ؤما البىحن فيهخمىن ؤهثر بإلهاب -

و . اللىة والخدمل والجغي الؿَغ

ؼ طاتهم مما ًؤصي في خاالث هشحرة إلى - في هظه اإلاغخلت هشحرا ما ٌؿخسضم البىحن اللىة لخهٍؼ

. زالفاث

: ؾىت(11-10)جؿىع اللضعاث الخغهُت للمغخلت الؿيُت .2-3-2

ان جؿىع اإلاهاعاث الخغهُت ًغجبـ بشيل مباشغ بخؿىع اللضعاث الخغهُت والتي جغجبـ 

اغُت لظلً ًجب ؤن جطاى اإلاهاعاث الاؾخهضاصبىطج الؿفل ختى ًخيىن لضًه   لُلبل اإلاهاعاث الٍغ

وجيىن مىاؾبت له وفي كالب ًمىىه مً ؤن ًخلبلها بضافو  بشيل مبىغ ًمىً الؿفل ؤن ٌؿخىنبه

إًجابي خُث ؤن الؿفل في هظه اإلاغخلت ًخمحز بإهه صًىامُيي في خغهخه اإلاؿخمغة وله مُل هبحر في 

ض مً كضعجه نلى ؤصاء خغواث وانُت الاشتران اغُت ،خُث ؤن طلً ًٍؼ  في ألاوشؿت الخغهُت والٍغ

: ًلي ومىحهت جىحيها ؾلُما ومً ؤهم الخطابظ اإلامحزة لخؿىع اللضعاث الخغهُت ما

جخىكف ،كضعة اإلاخهلم وملضعجه نلى الىجاح في اهجاػ ؤي واحب خغوي نلى الهامل الىعاسي -

. والىطج والبِئت

ىكغ لخؿىع اإلاهاعة الخغهُت مً زالٌ نملُاث جؿىع اؾاؾُاث الؿفل وكضعاجه الخغهُت التي - ٍو

جغجبـ اعجباؾا مباشغا بالىطج،خُث ؤن الىطج ًدُذ للؿفل الاؾخهضاص لخلبل ؤي مً ألاشياٌ 

اغُت  الخغهُت واإلاهاعاث الٍغ

الؿفل بؿبُهخه فغصا صًىامُىُا ًمُل إلى الخغهت اإلاؿخمغة وجخلضم مهضالث ؤصاءه للمهاعاث -

 زاضت النخباعاثالخغهُت مو جلضم الهمغ الؼمني إال ؤن هظه اإلاهضالث جىسفؼ في بهؼ ألاخُان 

زاعحُت جخمشل في الخطابظ البضهُت والخغهُت الخاضت التي حهىـ جمحز ول مغخلت نً ألازغي 

. في الخطابظ البضهُت والخغهُت الخاضت التي حهىـ جمحز ول مغخلت نً ألازغي 
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ت الخغهُت بالغيم مً الهدؿاباللضعاث الخغهُت ألاؾاؾُت حشيل ؤؾاؾا هاما -  الىاحباث اإلاهاٍع

. ؤن هىان جفغص وجمحز ليل مهاعة بسطىضُت ميىهاتها وؤؾلىب ؤصائها

ت الؼابضة التي حهخبر مً ؤهم زطابظ الؿلىن الخغوي في - ًخمحز الؿفل في هظه اإلاغخلت بالخٍُى

. هظه اإلاغخلت

جكهغ بىغىح كضعة الؿفل في هظه اإلاغخلت نلى الخدىم واؾخسضام ؤؾغافه بخىافم ؤفػل مما -

 الخغهت بطىعة اهطهاعًدلم له اللضعة نلى ؤصاء خغواث وانُت ومىحهت جىحيها ؾلُما جكهغ في 

ىاث الخغهُت . هاصفت زالٌ ؤصاء الخغواث الىخُضة والخيٍى

ً الخغوي والغشاكت وؾغنت ألاصاء- ض كضعة الؿفل نلى الخىحُه والخدىم في الخيٍى . هما جٍؼ

كهغ طلً بىغىح في اللضعة الجُضة - جىمى اللىة الهػلُت نىض البىحن وجخدؿً بشيل واضح ٍو

ل والهالي واللفؼ مً فىق ألاحهؼة . للؿفل نلى الهضو والىزب الؿٍى

با- . ًدضر جدؿً هبحر في ػمً عص الفهل نىض نهاًت هظه اإلاغخلت كض ًدؿاوي مو البالًحن جلٍغ

 الفهاٌ في ألاوشؿت الشترانيالبا ما ًطل ؤؾفاٌ هظه اإلاغخلت إلى مؿخىي حُض ًؤهلهم -

اغُت واللضعة نلى اهدؿاب وإجلان مهاعاجه خُث ًخدؿً الخىافم الخغوي للمجمىناث  الٍغ

. (14،17 ص، 1997،  خؿً).الهػلُت اإلاسخلفت ختى الضكُلت منها

:زطابظ الىمى لخلً اإلاغخلت خؿب ؤؾامت وامل عاجب.2-3-3  

ػُف ؤؾامت وامل عاجب   اليؿبي واللضعة باالؾخلغاعًخطف ؤؾفاٌ جلً اإلاغخلت  :(1999)ٍو

نلى جدمل اإلاؿؤولُت، والخهامل ومىاحهت اإلاىاكف الجضًضة،هظلً ًخمحز ألاؾفاٌ بالغيبت 

ض هدى ؤهفؿهم والهالم اإلادُـ بهم وجمشل فترة بضاًت الخداق الخلمُظ باإلاغخلت .الشضًضة لخهلم اإلاٍؼ

 زؿىة هبحرة هدى الهالم الىاؾو اإلادُـ به،خُث حهخبر بضاًت اهفطاٌ الؿفل نً الابخضابُت

لت  الؿفل نً بِئت اللهب آلامً اهفطاٌإنها بمشابت .اإلاجٌز وألاؾغة بشيل مىخكم ولفتراث ؾٍى

 ٌ  .الظي ماعؾه في اإلاجز

: وفُما ًلي بهؼ زطابظ الىمى الهامت لألؾفاٌ ؤزىاء هظه اإلاغخلت للؿفىلت اإلاخإزغة

. الىمى البؿئ اإلاؿخلغ-

. جىمى الهػالث الىبحرة للجؿم نلى هدى ؤؾغم مً الهػالث الطًحرة-

. جلضم الىمى البُىلىجي للبىاث نً البىحن بمهضٌ الىمى ؾىت واملت-
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بـء ػمً عص الفهل،وهىان ضهىبت في ول مً الخىافم بحن الهحن والُض،والخىافم بحن الهحن -

. واللضم زالٌ هظه الفترة ،بِىما حشهض نهاًت هظه الفترة جدؿىا ناما في الخطابظ

الؿاكت الؼابضة الىبحرة ليل مً البىحن والبىاث،ولىً ملضعتهم جيىن مىسفػت باليؿبت لألوشؿت -

التي جخؿلب الخدمل خُث ٌشهغون بالخهب بؿغنت ،وبالغيم مً طلً فئن اؾخجاباتهم للخدؿً 

ب جيىن هبحرة . هدُجت الخضٍع

ٌؿخؿُو الؿفل ؤصاء اللضعاث الخغهُت ألاؾاؾُت مو بضاًت هظه الفترة ،هما ؤن اللضعاث -

 جخؿىع بدُث ٌؿخؿُو ؤصاء ؤهماؽ خغهُت بضعحت حُضة ومً طلً نلى ؾبُل الاهخلالُتالخغهُت 

و ،التزخلم ،الىزب ،الغمي :اإلاشاٌ إلخ ...الهضو الؿَغ

. جؿىع اإلاهاعاث الخغهُت ألاؾاؾُت نلى الىدى الظي ٌؿمذ باإلاشاعهت في اللهب بىجاح وفهالُت-

اإلاؿً ،الغول : الهُىحن و ألاؾغاف مشل اؾخسضام في ؤصاء اإلاهاعاث التي جخؿلب بؿيءجؿىع -

إلخ ،ولظلً جدخاج مشل هظه اإلاهاعاث إلى مماعؾتها بضعحت هبحرة ختى ...،غغب الىغ ،الغمي

. الخمىً مً ؤصائها بضكت ٌؿخؿُو الؿفل

 مً مغخلت ضلل اللضعاث الخغهُت ألاؾاؾُت إلى مغخلت جإؾِـ فترة اهخلالُتحهخبر هظه الفترة -

اغُتالاهخلالُتاإلاهاعاث الخغهُت  .  الخمهُضًت لأللهاب واإلاهاعاث الٍغ

ًجب ؤن ًخػمً بغهامج اليشاؽ البضوي الخغوي للؿفل فغضا مخىىنت إلاماعؾت وضلل اللضعاث -

إلخ،وخغواث اإلاهالجت والخىاٌو مشل ...الجغي ،الىزب ،الدجل: مشل الاهخلالُتالخغهُت ألاؾاؾُت 

 مً الشباث والخغهت واؾخلغاعه، واإلادافكت نلى جىاػن الجؿم الخ..الغمي،الللف،الػغب ،الغول :

.  وؾالكتبىفاءةختى ًطل إلى ؤصاء هظه اإلاهاعاث 

 مً مغخلت الخغواث لالهخلاٌجىفحر فغص مماعؾت الخغواث ألاؾاؾُت في شيل ؤلهاب جمهُضًت -

اغاث اإلاسخلفت . ألاؾاؾُت نلى مغخلت الخغواث اإلاغجبؿت بإهىام الٍغ

خُث إن طلً ٌؿانض نلى . ؤن له كُمت إوؿاهُت بانخباعؤهمُت الخإهُض نلى  الخهامل مو الؿفل -

 ً دلم الاؾخلغاع الىفس ي له ؾىاء في البِئت اإلاضعؾُت ؤو اججاهاثجيٍى  إًجابُت هدى هفؿه، ٍو

ت  . ألاؾٍغ

ًجب ؤن ًخػمً بغهامج اليشاؽ البضوي الخغوي مىاكشت بهؼ مىاكف اللهب التي جضنم -

اغُت ،اللهب الىكُف،   اللىانض اخترامؤلاخؿاؽ بالطىاب والخؿإ ، مشل مىغىناث الغوح الٍغ

اض ي  . إلخ...واللاهىن، كُم اإلاماعؾت ،الخهاون ،الجىاهب الصخُت، ؤهمُت مماعؾت اليشاؽ الٍغ
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 مً مغخلت الخغواث لالهخلاٌجىفحر فغص مماعؾت الخغواث ألاؾاؾُت في شيل ؤلهاب جمهُضًت -

اغاث اإلاسخلفت . ألاؾاؾُت نلى مغخلت الخغواث اإلاغجبؿت بإهىام الٍغ

خُث إن طلً ٌؿانض نلى . ؤن له كُمت إوؿاهُت بانخباعؤهمُت الخإهُض نلى  الخهامل مو الؿفل -

 ً دلم الاؾخلغاع الىفس ي له ؾىاء في البِئت اإلاضعؾُت ؤو اججاهاثجيٍى  إًجابُت هدى هفؿه، ٍو

ت  . ألاؾٍغ

ًجب ؤن ًخػمً بغهامج اليشاؽ البضوي الخغوي مىاكشت بهؼ مىاكف اللهب التي جضنم -

اغُت ،اللهب الىكُف،   اللىانض اخترامؤلاخؿاؽ بالطىاب والخؿإ ، مشل مىغىناث الغوح الٍغ

اض ي  . إلخ...واللاهىن، كُم اإلاماعؾت ،الخهاون ،الجىاهب الصخُت، ؤهمُت مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اض ي ،لظلً ًغاعي ؤن ٌشخمل اهخماماثحشهض نهاًت هظه الفترة جؿىع -  ألاؾفاٌ بالخسطظ الٍغ

اغُت ألاؾاؾُت وإهؿابها لألؾفاٌ مً زالٌ ألالهاب الخمهُضًت  البرهامج نلى اإلاهاعاث الٍغ

. البؿُؿت مو جىفحر فغص هبحرة للمماعؾت والدشجُو 

 (94،97 ص، 1999عاجب، ). اإلاؿابلاث نلى الىدى ؤهثر في ؤوشـ ألالهاب اؾخسضامًغاعى -

 :زاجمت 

جؿغكىا في هظا الفطل إلى ول مً وشاؽ هغة الُض مً مفهىم ووشإة ومياهتها في جطيُفاث 

ت إلى ألاهضاف زم إلى ألاهمُت بهضها اللىاهحن و جلؿُماث  اغُت زم ألابهاص التربٍى ألاوشؿت الٍغ

ت   .ؾىت وألهم زطابطها(11-10)إلاهاعاتها وفي ألازحر طهغث ممحزاث اإلاغخلت الهمٍغ
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:ل خجتتة الخاة ألاول

جنخألااتة اطخالتةفيةهذ ة الخاة لجخنبة انظزيةألا ادر سخثة اسخبقتة ملزجلطتةبتخغير ثة

 الحثة اعخاة اختهيديتةألا لجخنبة الدنيةألا ملهخريةفيةنشخطةكزةة ايدةألاضتتةإايهخةمتيز ثة

ةمنةهذ ة ملحخوىةفيةجصتيمةالاسخفخدةسنت،ةألاحشيرة اطخالتةبأنهةجمة(11-10) ملزحلتة اعتزيتة

.لةبخاكفخء ثة اقخعديتة ملنشودةةفية ابرنخمجالااتز م ملخغيرة ملسخقلةقيدة الحثةمعة
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: مدخل الباب الثاوي 

لقد ثظمً هذا الباب على فصلين بديث الفصل ألاول خصص ملىهجية البدث 

وإلاحزاءات امليداهية وإبزاس مً خالل مىهج البدث املستخدم ،عيىة البدث ،مجاالت البدث 

،الظبط إلاحزائي ملتغيرات البدث ،شزح أدوات البدث، الىسائل إلاخصائية املعتمدة، بيىما 

 املىجشة على العيىة التجزيبية كما ثطزقت فيه الاختباراتالفصل الثاوي شمل عزض هتائج 

 ومقابلة الىتائج الاستيتاحاتاستخالص مجمىعة مً و الطالبة إلى عزض ومىاقشة الىتائج 

. بمجمىعة مً التىصيات و في ألاخير الخزوج بالفزطيات ثم الخالصة العامة للبدث 
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ل:جمهُذل

ٌػخبرلهز ل الفصلابىتل ابدثلخُثلًخملمًلخالاهلمػالجتلمشيلتل ابدثل ملؼشألاختلألا اتيل

تلفيل لفيلمظمونهالفاغلُتل اػابل اخمهُذًتلفيلإهعابلبػعل لجو هبل ابذهُتلألا ملهاٍس جدىاألٌا

ظىتلألامًلأحصلراًلجؼشكذل اؼاابتلفيلهز ل(11-10ل)الابخذ ةيوشاغلهشةل اُذلاذىلجالمُزل اؼوسل

لإلىل  الفصلإلىلإبش صلمىهجُتل ابدثلألاإلاحش ء ثل ملُذ هُتل ملخخزةلألا ملعؼشةلفيلظبُصل اوصٌو

.ل هذ فلمًلهز ل ابدثل اػلمي

ل: اذس ظتلالاظخؼالغُتل-1-1

حػخبرل اذس ظتلالاظخؼالغُتلبمشابتل ظاطل لجوهشيلابىاءل ابدثلولهلألالهيلخؼوةل

أظاظُتلألالمهمتلفيل ابدثل اػلميلإرلمًلخالاهالًمىًلالباخثلججشبتلألاظابصل ابدثلبااخأهذلمًل

ل.(83،لصل2000 اباهي،ل)ل.ظالمتهالألادكتهالألاألاطوخها

:ألاالذلأهجضثل اخجشبتلالاظخؼالغُتلغلىلممشل لخؼو ثل اخااُت ل

جمشلذل لخؼوةل ألالىلفيلكُامل اؼاابتلباظخؼالعلأس ءلغذدلمًل ظاجزةلألا اذواجشةلبغشضل -

تلايشاغلهشةل اُذل همخغحرلجابؼل. اخدلُصلألا اخلىحرل ملىؼليلألهملميوهاثل ابذهُتلألا ملهاٍس

ألاأظاس يلاهز ل ابدثل اػلميلألالكذلأظلشلهز لالاظخؼالعلغًلجدذًذلغذدلمًلميوهاثل

تلل( اعشغتل،ل اخو فمل، اششاكتل) ابذهُتل شلألاالاظخلباٌ، اخىؼُؽل،ل)ألاميوهاثلمهاٍس  اخمٍش

بل ظىتلل(11-10)كذسهال ملخخفونلبأنهالأهثرل مليوهاثلأهمُتلفيلهزهل ملشخلتلل( اخفٍو

.لألاهزاًلالاخخباس ثل مللىىتلالُاطلجلًل مليوهاثل

بلالخأهذلمًلزللهال اػلميل - ألاخالٌل ملشخلتل اشاهُتلجىاألااذل اؼاابتلجلًلالاخخباس ثلبااخجٍش

لجالمُزل10لظىتلألا مللذسلغذدهملبل11-10خُثلجمل خخُاسلغُىتلجتر ألاحلأغماسهملمًل

حيغلرووسلألاػبلذلغليهملمجموغتلمًلالاخخباس ثل ملعخخلفتلبػذلغملُتل اخدىُمل

 .،ألاالذلأششفذل اؼاابتلغلىلإحش ءلالاخخباس ثلألاجىظُملأد ئهالفيلمشخلخحنللمخخااُخحن

بيلألنلهول وعبللخصل ملشيلتل اشبهكمذلباظخخذ مل ملىهجل:مىهجل ابدثل.1-1-1 خُثل,ل اخجٍش

بُتلألاراًلباظخخذ مل الُاظاثل خشىلكمذلبخفمُملمجموغخحنلإخذ همالطابؼتلألال لججٍش

بُت ل. البلُتلألال ابػذًتلالمجموغتل اخجٍش
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:لألالغُىتل ابدثلمجخمؼل.1-1-2

:لمجخمؼل ابدثل.1-1-2-1

ذسلغبذل الادسلبعُمل وانلمجخمؼل ابدثلجالمُزل اعىتل لخامعتلإبخذ ةيلبمذسظتلبًلكٍو

ل.جلمُزلألاجلمُزةل(ل68لل)ألا مللذسلغذدهملبل

 ملجموعلإهارلرووسل اػُىتللللللللللللللللللللللللللللللللل لجيغل

ل10ل0ل10 اػُىتلإلاظخؼالغُتل

بُتل ل28ل13ل15 اػُىتل اخجٍش

ل30ل17 13 اػُىتل اظابؼتل

ل68ل30ل38 ملجموعل

ًبحنلغذدلأفش دلغُىتل ابدثلل(ل01ل)حذألاٌلسكمل

ل:غُىتل ابدثل.1-1-2-2

لخُثلبلغلةظً(11-10)جمشلذلغُىتل ابدثلفيلجالمُزل اعىتل لخامعتلمًل اخػلُملالابخذ ةي

بُتل28لجلمُزلمًل ملجخمؼل صليلموصغتلغلىلمجموغخحنلطابؼتلغذدهال58حجمهال لألاأخشىلججٍش

بِىمالػبلذل اباخشتل,خُثل ملجموغتل اظابؼتل ظخمشثلبااػمصلمؼلمػلمتهملواملػخاد,30كو مهال

بيل ازيلًظمل اػابل اخمهُذًت بُتل ابرهامجل اخجٍش .لغلىل ملجموغتل اخجٍش

:لمجاالثل ابدثل.1-1-3

:ل ملجاٌل ابششيل.1-1-3-1

ل58ألاشملذلغُىتل اذس ظتل صلُتلبلل،لجالمُز10شملذلغُىتل اذس ظتلالاظخؼالغُتلغلىل

لجلمُزلفيل ملجموغتل30موصغحنلغلىلمجموغخحنلكو ملوصلمجموغتلمنهالل(رووسلألالإهار)جلمُزل

بُتلألال ألاػبلذلغليهملبػعلالاخخباس ثل ملىخلاةلبلػصلهخبتل,للجلمُزلفيل ملجموغتل اظابؼت28 اخجٍش

- اخو فم– اعشغتل)مًل ملدىمحنلالُاطلبػعل ملخغحر ثلفيلمجاٌل الذس ثل ابذهُتل

شل)ألا ملهاس ثل ظاظُتل( اششاكت ب- اخىؼُؽ-ألاالاظخلباٌ اخمٍش ل.فيلوشاغلهشةل اُذ( اخفٍو

:ل ملجاٌل ملياويل.1-1-3-2

ذل اذس ظتل ملُذ هُت ذسلغبذل الادس)غلىلمعخوىل ملذسظتلالابخذ بُتل,لالذلأحٍش ل(بًلكٍو

تل اتربُتلاوالًتلمػعىش اعهواتلالاجفاٌل,لألاجمل خخُاسيلاهزهل ملىؼلت.بعُمل اخابػتلملذًٍش
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لإلىل اخالمُزل ملخمذسظحنلبها ,لألاهز لألهنيلملُمتلبهزهل اذ بشةلألااللجبػذلغنيل ملذسظتلهشحر ،ألا اوصٌو

.لألاهز لمالظهصلغلُالجؼبُمل اذس ظت

:ل ملجاٌل اضمنيل.1-1-3-3

:ل هخظمذل اذس ظتلغبرل ملش خصل اضمىُتل اخااُتل

.ل2020لإلىلأألا خشلماي2019بذ ًتل اػمصلفيلهز ل ابدثلمًلهوفمبرل -

.ل2019-12-18لإلىلغاًتل2019-12-11 مخذثلمًل:ل اذس ظتلالاظخؼالغُت -

.ل2020حاهليل21ألا20 خخباس ثل البلُتلالػُىتل اظابؼتلًوميل: اذس ظتل ظاظُتل -

بُتلًوميل - .ل2020لحاهليل16ألا15 خخباس ثل البلُتلالػُىتل اخجٍش

ل2020حاهليل23أحشيل ابرهامجل مللترحلمًلألاخذ ثلحػلُمُتلجظمل اػابل اخمهُذًتلمىزل -

.للخفت11خُثلوانلكو مهلل.2020لماسطل5إلىلغاًتل

ل.ل2020لماسطل9ألا8الاخخباس ثل ابػذًتلالػُىتل اظابؼتلًوميل -

بُتلًوميللالاخخباس ث -  ل.2020ماسطل11ألا9 ابػذًتلالػُىتل اخجٍش

:لمخغحر ثل ابدثل.1-1-4

بي) ملخغحرل ملعخلص ذل اباخثلكُاط:ل( ملخغحرل اخجٍش مذىلجأزحرهلفيل اظاهشةللألاهول اػامصل ازيلًٍش

بيلألاهوباظم ملذسألاظتلألالغامتلمالٌػشفل .ل اػابل اخمهُذًت:لل ملخغحرلأألال اػامصل اخجٍش

:لألالًخمشصلفيلدس ظتيلهزهل,ألاهز ل ملخغحرلهولهخاجلجأزحرل اػامصل ملعخلصلفيل اظاهشةلل: ملخغحرل اخابؼل

لظىتل(11-10)لفيلوشاغلهشةل اُذلاخالمُزل ملشخلتلالابخذ بُتلألا ملهاس ثل ظاظُتلةل ابذوي الذس ث

,لألاغادةلًلومل اباخثلبفُاغتلفشطِخهلمداألااللإًجادلغالكتلبحنل ملخغحرل ملعخلصلألال ملخغحرل اخابؼ

ألااييلًخمىًل اباخثلمًل خخُاسلألاحودلهزهل اػالكتلأألالغذملألاحودهالالبذلاهلمًل ظدبػادلألاطبؽل

ألااييلًدُذل ملجاٌلالػامصل ملعخلصلألاخذهل اخأزحرل,لجأزحرل اػو مصل خشىلغلىل اظاهشةلكُذل اذس ظت

ل.غلىل ملخغحرل اخابؼ

ل: اظبؽلإلاحش ةيلملخغحر ثل ابدث.1-1-4-1

لبلُتل إنل اذس ظتل ملُذ هُتلجخؼلبلطبؽلالمخغحر ثلكفذل اخدىملفيهالمًلحهتلألاغٌض

لللللللللألابذألانلهز لجفبذل اىخابجل اتيلًفصلإايهال اباخثلمعخػفُتلغلىل اخدلُص,ل ملخغحر ثل خشىل

ٌل,لألال اخلعحر ًفػبلغلىل اباخثلأنلًخػشفل"بأن(ل243،لصل1987س جب،ل)لألافيلهز ل اشأنلًلو

ل".بذألانلمماسظتلاإلحش ء ثل اظبؽل اصخُدت,لغلىل ملعبباثل لخلُلُتلالىخابج
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هيل,لهمالًزهشلفانلد احنلأنل ملخغحر ثل اتيلجؤزشلفيل ملخغحرل اخابؼلمًل او حبلطبؼها

بُتلألال ملؤزش ثل اتيلجشحؼلإلىلججمؼل, ملؤزش ثل لخاسحت ألا ملؤزش ثل اتيلجشحؼلإلىلإلاحش ء ثل اخجٍش

:لللًليللألال هؼالكالمًلهزهلالاغخباس ثلغملذل اؼاابتل اباخشتلغلىلطبؽلمالل اػُىت

:ل اذس ظتلألال اػو مصل ملفاخبتلاهاللظشألاف.ل1-1-4-2

ل.لاملًخػشضل ابدثلخالٌلمذةل اذس ظتلأليلػاسالأألالخادرلغشكصلظحرها

:لأدألا ثل الُاطل-ل

.لجمل اعُؼشةلغلىلهز ل ملخغحرلباظخخذ مل د ةلهلعهالمؼلغُىتل اذس ظت -

ت -  .الاخخباس ثل ملعخخذمتلألا ضختلألاظهلتل اخؼبُملجخماش ىلمؼلكذس ثل ملشخلتل اػمٍش

:ل الترةل اضمىُتل-

خاألااذل اؼاابتل اباخشتل اعُؼشةلغلىلهز ل ملخغحرلبئحش ءل اذس ظتلفيلفترةلصمىُتلكفحرةلجلادًال-

.للخذألارلمشوشاثلأخشىلألاألاطؼل اػُىتلفيلهلغل اظشألافل لخااُتلألاهز لمالجدلملفػال

:ل اػُىتل-ل

.لألاإلاهارخُثلكمذلباخخُاسل ازووسلل:لغامصل لجيغ-

.لظىتل(11-10)خُثلجمل خخُاسلجالمُزلمخلاسبحنلفيل اعًلمابحنلل:لطبؽل اعً-

لألا اوصنللجمُؼل اػُىاثل:ل لخااتل لجعمُت- .لللخُثلكمذلباخخُاسلجالمُزلمخلاسبحنلفيل اؼٌو

للللللللللكمذلباخخُاسل اخالمُزلمًلبِئتلألا خذةلألااهملهلغل اشلافاثل:ل لخااتلالاحخماغُتلألال اشلافُت-

.لألال اخلااُذ

:ل مليانل-

جملجؼبُملالاخخباس ثلغلىل اخالمُزلفيلهلغل ملذسظتلالابخذ بُتلختىلهظػهملفيلهلغل اظشألافل

باإلطافتلإلىلراًل.ألا هؼالكالمًلهزهلالاغخباس ثلغملذل اؼاابتل اباخشتلغلىلطبؽلهزهل ملخغحر ث,

:لجمل

لتلششحلهُلُتلأد ءلالاخخباس ث- .لجوخُذلػٍش

تل ملػلوماثلألالأنهالظدعخخذملفلؽلالبدثل اػلميلألاألهمُتل اىخابجلفيل- ػمأهتل ملبدشحنلغلىلظٍش

ل. اذس ظت

ل

ل



ٌل للمىهجُتل ابدثلألاإحش ء جهل ملُذ هُتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الفصل ألا  

~ 63 ~ 

 

ل:أدألا ثل ابدثل.1-1-5

إلحش ءل اذس ظتلكامذل اؼاابتلبئغذ دلأدألا ثلحمؼل ابُاهاثلألال اتيلجدىاظبلمؼلموطوعل

لللللللللألاراًلمًلأحصل خخباسلفشطُاثل اذس ظت,لألال ملخمشصلفيلالاخخباس ثل ملوحهتلالخالمُز، اذس ظتل

كامذل اؼاابتلببىاءل خخباس ثلجمل خخُاسهالبىاءلغلىلمفادسلألالمش حؼلألاجمل,لألال اخدلملمًلصختها

.لجدىُمهالمًلػشفلدواجشةلألاأظاجزةلمخخففحن

:للمو صلاثلالاخخباس ثل.ل1-1-6

 اؼاابتلغلىل خخباس ثلملىىتلبػذلجششُدهالمًلبػعل ملدىمحنلجلِغل الذس ثلل غخمذث

ل خخباسلل-ملمًلبذ ًتلمخدشهت30 خخباسل لجشيلملعافتلل): ابذهُتلألال لخشهُتلألال ملخمشصلفيل خخباس ثل

ل.( لجشيل اخػشجلاللِشمانلل خخباسل(-8)لشيصلفي لجشيل

:لملمًلبذ ًتلمخدشهت30ل لجشيلملعافتل خخباس.1-1-6-1

ل.كُاطل اعشغتل:ل اغشضلمًلالاخخباس-

لألال اشاويل3,لظاغتلإًلاف:ل دألا ث- تلمشظومتلغلىل سضل ملعافتلبحنل لخؽل ألٌا خؼوغلمخو ٍص

.لمتر30ألابحنل لخؽل اشاويلألال اشااثل,لمترل10

لغىذلظماعلإشاسةل ابذء:ل د ءلمو صلاث- ًلوملبااػذألالإاللأنل,ًلفل ملخخبرلخلفل لخؽل ألٌا

ًدعبلصمًل ملخخبرل بخذ ءلمًل لخؽل اشاويلختىلألاصواهلإلىل لخؽل اشااثل.لًخخؼىل لخؽل اشااثل

.ل(لمتر30)

مًل لخؽل اشاويلختىل–لمترل30ٌسجصلالمخخبرل اضمًل ازيل ظخغشكهلفيلكؼؼلمعافتلل: ادسجُص-

(.ل292،لصل4،غ2001خعاهحن،ل)ل. لخؽل اشااث

ل.ل لجشيل ملخػشجلاللِشمانل خخباس.1-1-6-2

.لكُاطلكذسةل اصخصلغلىلحغُحرل ججاهلخشهتل لجعمل:لالاخخباس اغشضلمًل

ل.،ظاغتلإًلافل(ل02لل)ظختلهش س يلجوطؼلهمالهولموضحلبااشيصلسكمل:ل دألا ث

ًلفل ملخخبرلخلفلخؽل ابذ ًت،ألاغىذلظماعلإشاسةل ابذءلًلومل ملخخبرلبالجشيلل:مو صلاثل د ء

،غلىلأنلًلوملبػمصلدألاسجحنل،غلىلأنلجيخهيل اذألاسةل(لل02ل)جبػاللخؽل اعحرل ملوضحلبااشيصلسكمل

ل. اشاهُتلبخجاألاصللخؽل ابذ ًتل

ل

ل



ٌل للمىهجُتل ابدثلألاإحش ء جهل ملُذ هُتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الفصل ألا  

~ 64 ~ 

 

ل:لجوحيهاث

.لًجبلإجباعلخؽل اعحرل ملدذد -

ػادلبػذلأنلًدفصل ملخخبرلغلىل اش ختل ايافُتالاخخباسإر لأخؼأل ملخخبرلًوكفل - .للألَا

.لًجبلغذململغل اىش س يلأزىاءل لجشيل -

ل(.288،لصل4،غ2001خعاهحن،ل)ل.ٌسجصلالمخخبرل اضمًل ازيلًلؼؼلفُهل اذألاسجحنلل:ل ادسجُص

ل

ل

ل

ل

ل

لًبحنل خخباسل لجشيل ملخػشجلاللِشمانل(02) اشيصلسكمل

لل:ل(8)لشيصلفيل لجشيل خخباس.1-1-6-3

يهذفلهذ لالاخخباسلإلىلكُاطلكذسةل الشدلغلىلحغُحرلألاطؼل لجعملأزىاءلل:ل اغشضلمًلالاخخباس-

.لخشهخهلاألماملبعشغتل

جوطؼلغليهالغاسطتلباسجلاعلمالألالاالسجلاعلألاظؽل,لكذمل10كابمالألازبلغاٌل ملعافتلبُنهمالل: دألا ث-

.لظاغتلإًلافل, ملخخبر

ًلفل ملخخبرلغلىل الابمل ًمًلاألخذل الابمحنلغىذلظماعلإشاسةل ابذءلًلوملل: د ءلمو صلاث-

 اذألاسةلجيخهيلفيلهلغل مليانل ازيل)خُثلًلوملبػمصلأسبػتلدألاس ثل-8بالجشيلغلىلشيصلخشفل

ل.(بذألمىهل ملخخبرل

ل:لجوحيهاث-

.لًجبلإجباعلخؽل اعحرل ملدذدل-

.لًجبلغذململغل الو بملأألال اػاسطت-

،لصل4،غ2001خعاهحن،ل).لًدعبلالمخخبرل اضمًل ازيلًلؼؼلفُهل سبؼلأدألا ث:ل ادسجُص-

(.لل322

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل(8)ًبحنل خخباسل لجشيلفيلشيصلل(03) اشيصلسكمل

شلألال خخباسل.1-1-6-4 :لالاظخلباٌلمؼل لخابؽل اخمٍش

شل:لالاخخباس اغشضلمًل .لكُاطلدكتل اخمٍش

.لصافشة_مُلاحيل_خابؽلأملغل،هشةل اُذل: دألا ث

.للأمخاسلمًلخؽل ابذ ًتل03ًلفل اخلمُزلمو حهالالخابؽلغلىلبػذلمعافتلل:إلاحش ء ث

عخلبلها .لًشميل اىشةلغلىل لخابؽلألَا

شلألالل: اششألاغ .للغًل لخابؽأمخاسل03لًيونلغىذلخؽلًبػذلالاظخلباٌ اخمٍش

.للزاهُت30لالاخخباسمذةل

ش ثل اصخُدت خدعابًخملل: ادسجُص .لل اخمٍش

ل(.93،لصل4،غ2003،ل.إبش هُملم).لإغؼاءلمداألااخحنلايصلجلمُز

ل

ل

ل

ل

شلألاالاظخلباٌلمؼل لخابؽلل(4) اشيصلسكمل ًبحنل خخباسل اخمٍش

ل:ل خخباسل اخىؼُؽل ملخػشج.1-1-6-5

ل.كُاطل الذسةلغلىل اخدىملألال اعُؼشةلبااىشةلل:الاخخباس اغشضلمًل

ل.صافشة_مُلاحي_هشةل اُذل_شو خصلل: دألا ث
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شو خصلغلىلخؽلمخػشجلمؼلسظملخؽل ابذ ًتل،خُثلًبػذل اشاخصل06ًخملألاطؼلل:لإلاحش ء ث

لغًلخؽل ابذ ًتلمعافتل بػذلوصلشاخصلغًلآلاخشلمعافتل1.5 ألٌا ل.لمتر02لمترلألٍا

ل. اخىؼُؽلًيونلرهابالألالإًابالل:ل اششألاغ

ل.إغؼاءلمداألااخحنلايصلجلمُزل

ل(.118،لصل2002 بوصٍذ،ل)ل.لأكصلصمًلخالٌل ملداألااخحن خدعابًخملل: ادسجُص

ل

ل

ل

ل

ًبحنل خخباسل اخىؼُؽل ملخػشجلل(5) اشيصلسكمل

:لللغلىل ملشمىلل اخفوٍب خخباس.1-1-6-6

بلل:لالاخخباس اغشضلمًل ل.كُاطلدكتل اخفٍو

ل.خللاث_مشمىل_لهشةل اُذل:ل دألا ث

لأمخاسلملابصل ملشمىل،مؼلألاطؼلخللخحنلغىذل اضألا ًال اػلُال07ًلفل اخلمُزلغىذلخؽل:لإلاحش ء ث

ل.المشمى

بلغلىل لخللاثلل:ل اششألاغ ل. اخفٍو

ل.لمداألاالثلايصلجلمُز03حػؼىل

ل(.106،لصل4،غ2003إبش هُم،ل).لحػؼىلهلؼتلايصلمداألااتلصخُدتل:ل ادسجُص

ل

ل

ل

ل

ل

بلغلىل ملشمىلل(6) اشيصلسكمل ًبحنل اخفٍو

ل
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ل: ظغل اػلمُتلاالخخباس ث.1-1-7

:ل افذقل.1-1-7-1

 ملذىل ازيلًؤديلفُهلالاخخباسل"لإلىلأنل افذقلٌػنيلMcGeeلألالمًلجيBarrowٌشحرلباسألال

ألالالاخخباسل,خُثلًخخلفل افذقلألافملاألغش ضل اتيلًش دلكُاظها, اغشضل ازيلألاطؼلمًلأحله

ل(.138،لصلدتل4،غ2001خعاهحن،ل)" ازيلًجشيلإلزباتهال

 غخمذهالفيلجدذًذلالاخخباس ثلغلىل اىخبلألال ملفادسلألال ملش حؼل:لل ملظمونل افذق.1-1-7-1-1

.لإطافتلإلىل اذس ظاثل اعابلت

:ل افذقل از حيل.1-1-7-1-2

مل ملػاداتل اخااُتل جبل. لجزسل اتربُعيلملػامصل اشباث=ل افذقل از حيل:لًدعبلغًلػٍش ألٍا

 ملالخظتلأنل اىدُجتل ملعخخلفتلمًلهزهل ملػااتلجمشصل لخذل كص ىل ملخوكؼلالفذقلألالاِغل

ل. الُمتل لخلُلُتلافذقلالاخخباس

:ل اشبارل.1-1-7-2

ملإغادةلالاخخباسل.1-1-7-2-1 :ل اشبارلغًلػٍش

إنلهز ل ظاطل اػلميلٌػخبرلمًل مللوماثل ظاظُتلاالخخباسل لجُذلخُثلًلترضلأنل

لملذملغبذل لخلُظل.ٌػؼيلهلغل اىخابجلإر لأغُذل ظخخذ مهلمشةلأخشىل لٌو الاخخباسلهوللزباث"لألٍا

مذىل اذكتلأألالالاوعُاقلأألال ظخلش سلهخابجهلفُمالاولػبملغلىلغُىتلمًل فش دلفيلمىاظبخحنل

ل(.209،لصل2009دألادًً،ل)ل"مخخللخحنل

لتل - خخباس)كمذلبئحش ء ثلأألااُتلألالهز لمًلأحصلخعابلمػامصل اشباثلايصل خخباسلبؼٍش

بػذلأظبوعلكمذلبئغادةل. ألالىلغلىل اػُىتلفيلًوملألا خذل،جملػبلذلالاخخباس ثل(إغادةل خخباس

مًلخالٌلهزهل لخؼوةلجىاألااذل اباخشتلجلًل,الاخخباسلغلىلهلغل فش دلفيلهلغل اظشألافل

بلالخأهذلمًلزللهال اػمليل خُثلجمل خخُاسلغُىتلمًلجالمُزل العمل اعىتل,الاخخباس ثلبااخجٍش

ألاػبلذل.لظىت11إلىل10لجالمُزلرووسلًتر ألاحلظنهملمًل10 بخذ ةيلألال مللذسلغذدهملبل لخامعت

غليهملمجموغتلالاخخباس ثل ملعتهذفتلألاغلىلمشخلخحنلمخخااُخحنلأنلجمذل ملشخلتل البلُتل ألالىل

خل خل2019-12-11بخاٍس لألافيلهلغل اظشألافل اضماهُتل2019-12-18لبِىمال ملشخلتل ابػذًتلجمذلبخاٍس

ل:ًليللألاكمذلبخجمُؼل اىخابجلألامػالجتهالإخفابُالجدفلذلغلىلما,لألال ملياهُتلالمشخلتل ألالى

ل
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.لل اػلمُتلاالخخباس ثل ظغل(02ل) لجذألاٌلسكمل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللػشقلإلاخفابُتل

 الاخخباس ث
  اػُىت

دسحتل

ت  خٍش

مػامصل

  اشباث

مػامصل

  افذق

 اذالاتل

 إلاخفابُت

 ملمًلبذ ًتلمخدشهت30ل لجشيل خخباس اعشغتل

10 8 

د ٌل 0.94 0.88

 د ٌ 0.94 0.89 .(8)لشيصلفيل لجشيل خخباس اخو فمل

 د ٌ 0.87 0.76 . لجشيل ملخػشجلاللِشمان خخباسل اششاكتل

شلألال شلألاالاظخلباٌلمؼل لخابؽلالاظخلباٌ اخمٍش  د ٌ 0.96 0.93ل خخباسل اخمٍش

د ٌل 0.94 0.89ل خخباسل اخىؼُؽل ملخػشج اخىؼُؽل

بل بلغلىل ملشمى اخفٍو  د ٌ 0.87 0.75ل خخباسل اخفٍو

ل0.05معخوىل اذالاتل 0.63=ل لجذألااُتل"لسل"ل

لل اػلمُتلاالخخباس ث ظغل(02ل) لجذألاٌلسكمل

ٌلخالمًل  اذكتلألالإلاجلان،لغااُتلمًلبذسحتللجخمخؼللالاخخباس ثلجبحنلأنل(02)لسكملٌل لجذألا

تل(0.63)خُثلهالخظلأنل الُمتل ملدعوبتلأهبرلمًل الُمتل لجذألااُتل للللللللللللل(ل8)غىذلدسحتل لخٍش

.لغااُتبذسحتلصذقللجخمُضل خخباس ثالًبحنلأنل مالألالهز ل(0.05)ألالمعخوىل اذالاتل

.لالُاظهألاطػذلفُمالثلألاصذقلغاليلجخمخؼلبشبال ملعخخذمتل خخباس ثالأنل غلُهلهعخىخجلألا

:للالاخخباسموطوغُتل.ل1-1-7-3

اشخفُتلٌل اػو مصل خاأألال اخػفب،لألالغذملإداخدُضلًلفذلباملوطوغُتل اخدشسلمًل 

س،لالخخباثل لخاصتلبخؼبُمل اخػلُماحل طوًلفذلبهالألاهمال.مخىاأمًلًفذسل اباخثلفُمال

:لللاخااُتلغل اىلاإلىل ألصصلسلفيل الخخبا لخاصتل،لألاجشحؼلموطوغُتل اىخابجلبل اذسحاثلألا خعاألا

ل اؼاابتلإظخخذمذبل اذسحاث،لخُثلخعاألالسلالخخباثل لخاصتلبخؼبُمل اخػلُماألاطوحل ل-ل

سلبػُذ لخخبا هصلىلغلىلمعخوبل اذسحاثلخعاألاهزاًلطدتلألاألا ظهلتلس ثلالخخبامجموغتلمًل 

.للللللغًل افػوبت

ًلفخمحزثلباابعاػتلألا اوطوح،لألاغحرلاخػامصل مالاغتلأ-ل كابلتلفيلإػاسلغشضلألاجوحُهل ملخخبًر

كذملاهملغشضلهمورجيلهمالس ثلالخخبامخؼلباثل بىصل مللدوصحنلجػضًضللجملباإلطافت،لًصألاالخأ

ل.ل خخباسملفصلاىصل

ل

ل
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ل: اذس ظتل ظاظُت.1-2

:لجىظُملظحرل اوخذ ثل اخػلُمُتلخالٌل اخجشبتل ظاظُت.1-2-1

الذلأششفذل اؼاابتلشخفُالغلىلجذَسغلغُىتل ابدثلػُلتل اخجشبتل ظاظُتلبدُثل

بُتلفلذل جشهذل اػُىتل اظابؼتللخااهالحػمصلمؼل ملػلمتلبااشيصل ملػخادلاها،بِىمال اػُىتل اخجٍش

 ظخخذمذل اؼاابتلمػهالألاخذ ثلحػلُمُتلباظخخذ مل اػابل اخمهُذًتلخُثلجظمًلفيلصمُمل

تلفيلهزهل ملشخلتل،لألا ظدىادلغلىل حوهشهالألاطػُاثلتهذفلإلىلجىمُتلبػعلميوهاثل ابذهُتلألا ملهاٍس

وصلمًل اىخابجل ملخدفصلغليهالمًلحش ءلجىلُزلالاخخباس ثل البلُتلألاهز ل اخوحيهاثل ابُذ غوحُتل

اطُتلالخػلُملالابخذ ةيلألاإلىلحاهبل اخوحُهلمًل ظخارل  ملذألاهتلفيلمنهاجل اتربُتل ابذهُتلألا اٍش

لألاخذةلحػلُمُتلباظخخذ مل اػابل اخمهُذًتلبدُثلاهال(11) ملششفل،كامذل اؼاابتلبئغذ دل

ل.أهذ فلإحش بُتلسبِعُتل

لسكمل ًوضحلمجموغتل هذ فلإلاحش بُتل ملىجضةلغلىل مخذ دل اخجشبتلل:(ل03ل) لجذألٌا

ل. ظاظُت

ل هذ فلإلاحش بُتل اشكم

لهلغلىلدكتل اشميلألا لجشيلل01 لأنلًخػاألانل اخلمُزلمؼلفٍش

شلألاالاظخلباٌل اصخُذل02 لهلفيل اخمٍش لأنلٌشاسنل اخلمُزلفٍش

لهلغلىل اخىؼُؽلد خصل ػو قل03 لأنلًخػاألانل اخلمُزلمؼلفٍش

شل اصخُذل04 ؼلألا اخمٍش لهل لجشيل اعَش ل نلٌشاسنل اخلمُزلفٍش

شلألاالاظخلباٌل05 لهلغلىل لخش ظتلمىؼلخهلألا اخمٍش لأنلًخػاألانل اخلمُزلفٍش

لتلصخُدتل06 شل اىشةلبؼٍش لهل لجشيلألاجمٍش لأنلٌشاسنل اخلمُزلفٍش

بلغلىل اهذفلل07 لهلغلىل لجشيلألاجفٍو أنلٌشاسنل اخلمُزلفٍش

لهلغلىل لجشيلألا اخىؼُؽل اصخُذل08 لأنلًخػاألانل اخلمُزلمؼلفٍش

بهالهدول اهذفلل09 شهالألاجفٍو لهل اىشةلألاجمٍش أنلٌشاسنل اخلمُزلفٍش

بلفيل ملشمىلل10 لهلغلىل لجشيلالمغل كماعلألا اخفٍو أنلًخػاألانل اخلمُزلمؼلفٍش

بل11 شلألاالاظخلباٌلألا اخىؼُؽلألا اخفٍو لهل اخمٍش لأنلٌشاسنل اخلمُزلفٍش

ل
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بُتلفيلزالزتلمش خصل همال هخظمذلمجموغتل اوخذ ثل اخػلُمُتل ملؼبلتلغلىل اػُىتل اخجٍش

:لجوحضهال اؼاابتلفُمالًلي

تل.1-2-1-1 خُثلشملذلهزهل ملشخلتل هخمامل اؼاابتلبيصلمًل لجول:(إلاغذ دًتل) ملشخلتل اخدظحًر

.لألاجوفحرللششألاغل اعالمتلألا مان. اتربويلألاهز لإلاخماءل اػاملألا لخاص

:لألا هخظمذلفيلحضبحنلأظاظحنلهمالل: ملشخلتل اشبِعُت-1-2-1-2

ألاجمشصلفيل اششحلألا اػشضلملظمونل العمل اشبِس يل،مًلخُثلجوضحلدألاسلل: لجضءل اخػلُمي-

.ل اخلمُزلفيل ملوكفل اتربويل مللفود

.للألاجمشصلفيلإلاهجاصل الػليلالو حباثل لخشهُتل ملبرمجت: لجضءل اخؼبُلي-

:لجمشلذلمخظمىاثلهزهل ملشخلتلفُمالًليل:لمشخلتل اخلوٍمل-1-2-1-3

ًل اتهذبتلبغشضل اػودةلباألحهضةل اذ خلُتلالخالمُزلإلىلمعخو هال- إهجاصلمجموغتلمًلجماٍس

ًل ًلفيل لجشيل لخلُفل،ل ملص يل،لجماٍس  اوظُليلالاغخُاديلفيلخااتل اش ختل،لألاجمشلذلجلًل اخماٍس

.ل ملشألاهتل مللفلُتلألا اخمذًذل اػظلي

.لجللذلظالمتل اخالمُزلألا اشىاءلغلىلغمصل اخالمُز -

 . سجباغل اخالمُزلغاػلُالبااذسطلألاإزاسةلسغبتهملفيلمماسظتل اذسألاطل االخلتل -

ل:لمالخظت

عل لخفصل - فيلبػعل لخاالثلجملإحش ءلخفخحنلفيل ظبوعلألاهز لمًلأحصلحػٍو

ل(ل19ووسألاهالل) اظاةػتلخالٌلفترةل مخداهاثل اشالسيل اشاويل،لألاهزاًلبعببلجلص يلألاباءل

خل ملػلًلغىهلالػؼلتل اشبُػُتل  .لألاخوفالمًلغلمل ملذ سطلكبصل اخاٍس

لًىمًل اشحوعلإلىل ملالخملاالظخلادةلمًلبػعل اػابل اخمهُذًتل مللترختلألا مللذسةلبـل -

ل.اػبتلفيلوشاغلهشةل اُذلل(50)

:لإلاخفابُتل ظااُبل.1-2-2

:لاخدلُصل اىخابجلألالهيلهمالًأحيللل ظااُبلإلاخفابُتل ملىاظبت اؼاابتل ظخخذمذل

 خخباسلل-مػامصلالاسجباغل-ل اوظُؽلل-مػامصلالااخو ءل-لالاهدش فل ملػُاسيلل- ملخوظؽل لخعابي-

ل".ث"دالاتل الشألاقل

ل
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تل.1-2-2-1 :لملُاطل اجزغتل ملشهٍض

o هولأهثرل مللاًِغلإلاخفابُتل ظخخذ مالفيل اذس ظاثلألا ابدورلألافيل: ملخوظؽل لخعابيل

 لخُاةل اػادًتل،فأيلبُاهاثلًمىًلحمػهالًيونلاهالمخوظؽلأألالكُمتلمخوظؼتلالخػبحرل

دعبل ملخوظؽل.غنها مل ملخوظؽ،ألٍا ػالغًلػٍش ألامًل ملمىًلألاصفل ابُاهاثلألاصلالظَش

ل(47،لصلدتل2011مش د،ل)ل. لخعابيلػبلالاؼبُػتل ابُاهاثل

لللللللل ملخوظؽلاػذدلمًل الُملٌعاألاىلمجموعلهزهل الُململعومالغلىلغذدها،

ل

ل

ل

o تل اشاةػتلالاظخخذ مل:ل اوظُؽ ألا اوظُؽلهول.ألاهولملُاطلأخشلمًلملاًِغل اجزغتل ملشهٍض

 اذسحتل اوظؼىلملجموغتلمًل اذسحاثلأألالهول اىلؼتل اتيلجلعملجوصَؼل اذسحاثلإلىل

الاػذدل اذسحاثل اخااُتل حنلبدُثلًيونلغذدل اذسحاثل اتيلحعبلهالمعاألٍا هفلحنلمدعاألٍا

.لاها

للللللللللللألاجدعبلكُمتل اوظُؽلملجموغتلمًل اذسحاثلبأخزل اذسحتل اوظؼىلبػذلجشجِبل

ل(.61،لصلدتل2011مش د،ل)ل. اذسحاثلجشجِبالجفاغذًالأألالجىاصاُا

o الخىملغلىلشيصلجوصَؼل ابُاهاثل،وعخخذملمػامصلالااخو ءل،خُثلوػشفل:مػامصلالااخو ءل

باايعبتل.مىهلمذىل بخػادل اخوصَؼل اخىش سيلأألال ملىدنىل اخىش سيلغًل اخوصَؼلإلاغخذ لي

ت تلجشبؽلبحنلملاًِغل اجزغتل ملشهٍض لالااخو ء=ل اوظُؽ3- ملخوظؽ2:لللاػالكتلالاغخباٍس

لللللللللللللألافيلخااتلوونلكُمتل ملخوظؽل لخعابيلأهبرلمًل اوظُؽلألا ملىو ٌل،ًيونل اخوصَؼلملخول

إاخو ءلموحب،ألافيلخااتلوونلكُمتل ملىو ٌلأهبرلألا اوظُؽلأهبرلمًل ملخوظؽلًيونل اخوصَؼلملخول

ل(119،لصلدتل2007 اششبُني،ل)ل.إاخو ءلظاابا

ل

:لملُاطل ادشدذل.1-2-2-2

o ٌػذلأدقلملاًِغل ادشدذلالذسحاثلر ثلمعخوىلكُاطل التريلأألال:الاهدش فل ملػُاسيل

ل(جباًً)فهولًوضحلمذىلحشدذل. ايعبيل،ألاهولأهثرل ظخخذ مالفيل ابدورل ملخخللتل

 اذسحاث،فئر لحعاألاىلمخوظؼيلمجموغخحنلمًل اذسحاثلفاللًذٌلر اًلغلىلحعاألايل
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المجموغخحنلألاإهمالهىظشلالاهدش فل ملػُاسيلملػشفتلمذىل اخجاوغلأألال اخباًًلفيلمالوانل

ألاإر لص دل. اذسحاثلألاص دلججاوعهال(جباًً)الاهدش فل ملػُاسيلصغحر لولمالكصلحشدذل

ل(.76،لصلدتل2011مش د،ل)ل.الاهدش فل ملػُاسيلص دلحشدذل اذسحاثلألاكصلججاوعها

للللللللللألاإر لوانلاذًىالمجموغتلمًل اذسحاثل،فئنل لجزسل اتربُعيلملجموعلمشبػاثل هدش فاثل

ألاهولأخذلملاًِغل.هزهل اذسحاثلباايعبتلاػذدلأفش دل ملجموغتلٌػشفلباالهدش فل ملػُاسيل

دبلمًل الاهونل ل(87،لصلدتل2007 اششبُني،ل)ل. ادشدذلأألالجباغذل اذسحاثلألٍا

ل

ل

ل

ل":مػامصلالاسجباغ"لملُاطل اػالكتلبحنل ملخغحر ثل.1-2-2-3

ل

ل

ل

ل

ل

 :".ث" خخباسلدالاتل الشألاقلملُاطل اذالاتلألاٍخمشصلفيلل-1-2-2-4

ل

ل

ل

ل

:لصػوباثل ابدثل.1-2-3

لغلىل اوظابصل االصمتلل- اض يل)صػوباثل لخفٌو .لاخؼبُمل ابرهامجل( اػخادل اٍش

تلفيلجىلُزل ابدثل اخؼبُليل- ل.صػوباثلإد ٍس

عل لخفصل اظاةػتلبعببلفترةلالاخخباس ثل،لألاهزاًلبعببلجلص يلألاباءللللللل-ل  لخشصلغلىلحػٍو

.لألاخوفالمًلغلمل ملذ سطلكبصل اػؼلتلل(ل19ووسألاهالل)

ل
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:ل اخوصَؼل اضمنيلابرهامجل اذاُصل اخػلُميل.1-2-4

.لجؼبُملالاخخباس ثل البلُتلألال ابػذًت+للأظابُؼل10:لمذةلجؼبُمل ابرهامجل مللترحل-ل

ل.لألاخذةلحػلُمُت01ل:ل ظبوغُتغذدل اوخذ ثل اخػلُمُتل-

ل.لألاخذةلحػلُمُت11:غذدل اوخذ ثل اخػلُمُتلفيل ابرهامجل-

.للدكُلتل45:لصمًل اوخذةل اخػلُمُتل-

ل:ل لخاجمت

شمصلهز ل الفصلوصل اػىاصشل اتيلًمىًلأنلحعاغذلألالحعاهملفيلجدلُمل اهذفلمًلألاس ءل

هز ل اػمصلمًل اخػٍشفلباابدثلألامىهجُخهلألاإحش ء تهال ملُذ هُتلألالايونل ملشيلتلجخؼلبلجوظُفل

أهثرلمًلأد ةلجمل الُاملبذس ظتل ظخؼالغُتلألخزل هؼباعلًيخهيلبىالفيل اذس ظتل ظاظُتلإلىل

لإلىلهخابجلجخمحزلباافذقلألال الػااُت خُثلجمل. اخػشفلغلىلجىلُزلأفظصلألالأدقل اؼشقلالوصٌو

 اخؼشقلفيلهز ل الفصلإلىل لخؼو ثل اػلمُتل اتيلأهجضثلجمهُذ لالخجشبتل ظاظُتلبدُثل

لبخوطُذل ملىهجل ملخبؼلفيل ابدث، اػُىتلألامجاالثل ابدثلألاالادألا ثلألا اوظابصلإلاخفابُتل ظتهلذ

 ملعخخذمتلفيل ابدثلألاأخحر لجىاألااذل اؼاابتلمخخلفل افػوباثل اتيلجملمو حهتهالفيلهز ل ابدثل
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 : غسض جدلُل ومىاكشت الىخائج .2-1    

: اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي والىطُؽ ومػامل الالخىاء .2-1-1

 الالخىاء مػامل الىطُؽ ع -ض الاخخبازاث

 0.83 11 0.99 11.27 الظً

 ٌ  0.92 143.5 8.11 144.29 الؼى

 0.94 36.3 9.11 39.16 الىشن

 0.03 4.245 0.48 4.25 م مً بداًت مخدسهت30 الجسي اخخباز الظسغت

0.63- 17.3 0.98 17.09 .(8) شيل في الجسي اخخبازالخىافم   

0.46- 21.05 1.13 20.87 .الجسي اإلاخػسج لفلِشماناخخباز  السشاكت  

س و  س والاطخلباٌ مؼ الحائؽ الاطخلباٌالخمٍس 0.06- 17 2.32 16.94 اخخباز الخمٍس  

0.08- 20.75 2.85 20.66 اخخباز الخىؼُؽ اإلاخػسج الخىؼُؽ  

ب ب غلى اإلاسمى الخصٍى  0.38 0.5 0.67 0.58 اخخباز الخصٍى

 ًىضح  اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي والىطُؽ ومػامل الالخىاء : (04)حدوٌ زكم 

( 0.83)هأدوى كُمت و  (0.63-) كد جتراوح بين الالخىاءأن كُم مػامل  (04)ًخطح مً الجدٌو زكم 

. وبخالي هىان ججاوع وجيافئ بين أفساد الػُىت (3 ، 3 -)هأغلى كُمت وهي ولها مدصىزة بين 

بُت والظابؼت.2-1-2 :اإلالازهت اللبلُت لإلخخبازث بين الػُىت الخجٍس  

داللت 

 ؤلاخصائُت

  "ث"

 اإلادظىبت

بُت الظابؼت  الخجٍس
الاخخبازاث 

 -ض ع -ض ع

 الظً 0.33 0.9 11.23 1.1 11.23 غير داٌ

ٌ  0.96 8.30 143.21 8.08 145.3 غير داٌ  الؼى

 الىشن 0.73 8.8 38.23 9.62 40.03 غير داٌ

 الظسغت م مً بداًت مخدسهت30 الجسي اخخباز 0.49 4.24 0.49 4.25 0.1 غير داٌ

 الخىافم (8) شيل في الجسي اخخباز 1.04 17.03 0.96 17.143 0.39 غير داٌ

 السشاكت .الجسي اإلاخػسج لفلِشماناخخباز  1.19 20.93 1.11 20.82 0.33 غير داٌ

س والاطخلباٌ مؼ الحائؽ 2.46 16.57 2.01 17.3 1.18 غير داٌ س اخخباز الخمٍس  والاطخلباٌ الخمٍس

غير داٌ  الخىؼُؽ  اخخباز الخىؼُؽ اإلاخػسج 3.65 20.20 1.85 21.09 1.18

ب غلى اإلاسمى 0.57 0.57 0.76 0.6 0.15 غير داٌ ب اخخباز الخصٍى  الخصٍى

ت  2.003:ث حدولُت   0,05:مظخىي الداللت  56:دزحت الحٍس

بُت في هخائج الاخخبازاث اللبلُت  : (05 )الجدوٌ زكم  . مدي ججاوع بين الػُىت الظابؼت والخجٍس

-11.23)أن اإلاخىطؽ الحظابي للظً والؼٌى والىشن هى  :( 05 )مً خالٌ الجدٌو زكم 

وهرا باليظبت  (5.65-8.08-1.1) اإلاػُازي غلى الترجِب الاهدسافغلى الترجِب هرلً  (145.3-40

بُت أما الػُىت الظابؼت فمخىطؽ الحظابي للظً و الؼٌى و الىشن هى  -11.23)للػُىت الخجٍس
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اإلادظىبت ( ث)خُث وواهذ  (8.8-8.30-0.9) اإلاػُازي والاهدسافغلى الترجِب  (143.21-38.23

ت 0.05وهرا غىد مظخىي الداللت (0.73-0.96-0.33)غلى الترجِب  واهذ أصغس  (56) ودزحت الحٍس

            هىان ججاوعفبالخاليجىحد داللت إخصائُت  ومىه ال (2.003)الجدولُت اإلالدزة ب  (ث)مً 

بُت  . و جيافؤ بين الػُيخين الظابؼت و الخجٍس

للد جبين مً خالٌ اإلاػالجت ؤلاخصائُت إلاجمىغت الىخائج الخام اللبلُت لػُىتي البدث 

لىخظ أن حمُؼ كُم  (05 )طدُىدهذ ومً خالٌ حدٌو زكم  (ث) داللت الفسوق اخخباز باطخخدام

هأكص ى كُمت وهي ولها أصغس مً كُمت  (1.18)هأدوى كُمت و (0.1)اإلادظىبت جأزجحذ بين  (ث)

ت  وهرا (2.003)الجدولُت اإلالدزة ب  (ث) ( 0.05)ومظخىي الداللت  (56)غىد دزحت خٍس

 مً خالٌ الخدلُل الظابم وظخيخج أن الىخائج اإلاخدصل غليها غير دالا إخصائُا أي أهه ال

بُت فُما ًخػلم بالجاهب  جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت بين أفساد الػُىت الظابؼت و الخجٍس

ت التي زم   الخالمُر غليها، وبخالي هلخص اخخبازالبدوي  واإلاهازي مً خالٌ الصفاث البدهُت و اإلاهاٍز

ت بين الػُيخين البدث الظابؼت             إلى مدي ججاوع الخام في مظخىي الصفاث البدهُت واإلاهاٍز

بُت . و الخجٍس

: م مً بداًت مخدسهت30 الجسي اخخبازغسض جدلُل ومىاكشت هخائج .2-1-2-1

الػُىت 
أفساد 

الػُىت 

ث الاخخباز البػدي الاخخباز اللبلي 

اإلادظىبت 

ث 

الجدولُت 

مظخىي 

الداللت 

الداللت 

ع ض ع ض  ؤلاخصائُت

بُت   2.04 3.08 0.43 4.13 0.48 4.25 30الخجٍس
0.05 

داٌ 

غير داٌ  2.05 1.85 0.38 4.34 0.48 4.24 28الظابؼت 

 م مً بداًت مخدسهت30 الجسي اخخبازًىضح هخائج  : ( 06 )حدٌو زكم 

بُت بدُث بلغذ كُمت  : ( 06 )مً خالٌ هخائج الجدٌو زكم  هالخظ أن هخائج الػُىت الخجٍس

بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي  (0.48) اإلاػُازي بلغ الاهدسافو (4.25)اإلاخىطؽ الحظابي اللبلي 

وهي أهبر مً كُمت  (3.08)اإلادظىبت ( ث)وواهذ كُمت  (0.43) اإلاػُازي الاهدسافو  (4.13)البػدي 

ت (0.05)وهرا غىد مظخىي داللت  (2.04)الجدولُت اإلالدزة ب  (ث) مما ًدٌ غلى  (29)ودزحت خٍس

 وحػصو الؼالبت طبب ذلً الخؼىز باليظبت للمجمىغت وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت ،

بُت إلى أن صفت الظسغت الاهخلالُت هي مً ألاوشؼت التي جخميز بؼابؼ الحسهت واإلاىافظت إذ  الخجٍس

فت بُنهم، إذ  أنها جلبي خاحاث الخالمُر في إشباع زغباتهم فظال غً جدلُلها للمىافظت الشٍس

 الؼالبت أن جىظف ذلً مً خالٌ ألالػاب الخمهُدًت التي جدمل في ػُاتها الخىافع اطخؼاغذ

. الشٍسف وهرا ما ًؤدي إلى الخؼىز الحسوي
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 اإلاػُازي الاهدسافو  (4.24)بلغ مخىطؽ الحظابي اللبلي للػُىت الظابؼت      في خين

وواهذ  (0.38) اإلاػُازي ب الاهدسافو (4.43)وبلغذ كُمت اإلاخىطؽ الحظابي البػدي  (0.48)

وهرا غىد مظخىي داللت  (2.05)وهي أصغس مً اللُمت الجدولُت  (1.85)اإلادظىبت  (ث )كُمت 

ت  (0.05) ( 07)والشيل البُاوي زكم   .جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت ،ومىه ال (27)ودزحت خٍس

: ًىضح ذلً 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًىضح هخائج اخخباز الظسغت  للػُيخين  (07)الشيل البُاوي زكم 

(: 8) شيل في الجسي اخخبازغسض جدلُل ومىاكشت هخائج .2-1-2-2

الػُىت 
أفساد 

الػُىت 

ث الاخخباز البػدي الاخخباز اللبلي 

اإلادظىبت 

ث 

الجدولُت 

مظخىي 

الداللت 

الداللت 

ع ض ع ض  ؤلاخصائُت

بُت   2.04 5.10 0.88 16.87 0.96 17.14 30الخجٍس
0.05 

داٌ 

 داٌ  2.05 2.49 0.9 17.28 1.03 17.03 28الظابؼت 

 (8) شيل في الجسي اخخبازًىضح هخائج : (07)حدٌو زكم 

بُت بدُث بلغذ كُمت  : ( 07 )مً خالٌ هخائج الجدٌو زكم  هالخظ أن هخائج الػُىت الخجٍس

بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي  (0.96) اإلاػُازي بلغ الاهدسافو (17.14)اإلاخىطؽ الحظابي اللبلي 

وهي أهبر مً  (5.10)اإلادظىبت ( ث)وواهذ كُمت  (0.88) اإلاػُازي الاهدسافو  (16.87)البػدي 

ت 0.05وهرا غىد مظخىي داللت  (2.04)الجدولُت اإلالدزة ب  (ث)كُمت   مما ًدٌ 29ودزحت خٍس

 الىخداث الخػلُمُت اإلالترخت الغىُت جأزيرغلى وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت ،وهرا زاحؼ إلى 

 وحػصو الؼالبت طبب ذلً .باأللػاب الخمهُدًت والتي خظيذ مً هره الصفت لدي الخالمُر

ىاث اخخىث الؼالبت غلى ألالػاب اغخمادالخؼىز إلى ألالػاب الخمهُدًت مً خالٌ   غلى جمٍس

م وؤلازازة مما  (السهع واللفص والدخسحت مؼ حغير الاججاه)حشخمل غلى مػخمدجا غلى مبدأ الدشٍى
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ادة الدافػُت والسغبت لديهم في أداء هره اللدزة  حػل الخالمُر ال ٌشػسون باإلالل بل أطهم في ٍش

سها   .وجؼٍى

 اإلاػُازي بلغ الاهدسافو  (17.03)بِىما الػُىت الظابؼت بلغ مخىطؼها الحظابي اللبلي 

وواهذ  (0.9) اإلاػُازي كدز ب الاهدسافو (17.28)وبلغذ كُمت اإلاخىطؽ الحظابي البػدي  (1.03)

وهرا غىد مظخىي داللت  (2.05)وهي أهبر مً اللُمت الجدولُت  (2.49)اإلادظىبت  (ث )كُمت 

ت (0.05) وبملازهت هخائج اإلاخىطؼين . ،ومنها جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت (29)ودزحت خٍس

ادة لىً طلبُت وهرا بظبب جساحؼ في مظخىي الىخائج  الحظابُين للػُىت الظابؼت هالخظ ٍش

م بسهامج زسي ومىظم  والشيل البُاوي زكم   .البػدًت ملازهت باللبلُت بظبب هلص حػلمهم غً ػٍس

. ًىضح ذلً (08)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ًىضح هخائج اخخباز الخىافم  للػُيخين  (08)الشيل البُاوي زكم 

:  الجسي اإلاخػسج لفلِشماناخخباز غسض جدلُل ومىاكشت هخائج .2-1-2-3

الػُىت 
أفساد 

الػُىت 

ث الاخخباز البػدي الاخخباز اللبلي 

اإلادظىبت 

ث 

الجدولُت 

مظخىي 

الداللت 

الداللت 

ع ض ع ض  ؤلاخصائُت

بُت   2.04 6.48 1.09 20.51 1.11 20.82 30الخجٍس
0.05 

داٌ 

 داٌ  2.05 1.76 1.08 21.11 1.19 20.93 28الظابؼت 

 .الجسي اإلاخػسج لفلِشماناخخباز ًىضح هخائج  :(08)حدٌو زكم 

بُت بدُث بلغذ كُمت  : (08)مً خالٌ هخائج الجدٌو زكم  هالخظ أن هخائج الػُىت الخجٍس

بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي  (1.11) اإلاػُازي بلغ الاهدسافو (20.82)اإلاخىطؽ الحظابي اللبلي 

وهي أهبر مً  (6.48)اإلادظىبت ( ث)وواهذ كُمت  (1.09) اإلاػُازي الاهدسافو  (20.31)البػدي 

ت (0.05)وهرا غىد مظخىي داللت    (2.04)الجدولُت اإلالدزة ب  (ث)كُمت   مما 29ودزحت خٍس
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 الىخداث الخػلُمُت اإلالترخت جأزيرًدٌ غلى وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت ،وهرا زاحؼ إلى 

. الغىُت باأللػاب الخمهُدًت والتي خظيذ مً هره الصفت لدي الخالمُر

 اإلاػُازي بلغ الاهدسافو  (20.93)   بِىما الػُىت الظابؼت بلغ مخىطؼها الحظابي اللبلي 

وواهذ (1.08) اإلاػُازي كدز ب الاهدسافو (21.11)وبلغذ كُمت اإلاخىطؽ الحظابي البػدي (1.19)

وهرا غىد مظخىي داللت  (2.05)وهي أصغس مً اللُمت الجدولُت  (1.76)اإلادظىبت  (ث )كُمت 

ت  (0.05)   ( 09)والشيل البُاوي زكم  .جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت ،ومىه  ال (27)ودزحت خٍس

. ًىضح ذلً  

 

 

 

 

 

 

 

 

ًىضح هخائج اخخباز السشاكت  للػُيخين  (09)الشيل البُاوي زكم 

س و 2-1-2-4  : الاطخلباٌ مؼ الحائؽغسض جدلُل ومىاكشت هخائج اخخباز الخمٍس

الػُىت 
أفساد 

الػُىت 

ث الاخخباز البػدي الاخخباز اللبلي 

اإلادظىبت 

ث 

الجدولُت 

مظخىي 

الداللت 

الداللت 

ع ض ع ض  ؤلاخصائُت

بُت   2.04 2.56 2.1 18.16 2.01 17.3 30الخجٍس
0.05 

داٌ 

 داٌ غير 2.05 1.22 1.54 16.03 2.64 16.57 28الظابؼت 

س اخخبازًىضح هخائج  : (09)حدٌو زكم  . والاطخلباٌ مؼ الحائؽ الخمٍس

بُت بدُث بلغذ كُمت  : ( 09)مً خالٌ هخائج الجدٌو زكم  هالخظ أن هخائج الػُىت الخجٍس

بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي  (2.01) اإلاػُازي بلغ الاهدسافو (17.3)اإلاخىطؽ الحظابي اللبلي 

وهي أهبر مً كُمت  (2.56)اإلادظىبت ( ث)وواهذ كُمت  (2.1) اإلاػُازي الاهدسافو  (18.16)البػدي 

ت (0.05) وهرا غىد مظخىي داللت (2.04)الجدولُت اإلالدزة ب  (ث) مما ًدٌ غلى ( 29)ودزحت خٍس

 .وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت 

 اإلاػُازي بلغ الاهدسافو  (16.57)بِىما الػُىت الظابؼت بلغ مخىطؼها الحظابي اللبلي 

( 1.54) اإلاػُازي كدز ب الاهدسافو (16.03)وبلغذ كُمت اإلاخىطؽ الحظابي البػدي  (2.64)
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وهرا غىد مظخىي  (2.05)وهي أصغس مً اللُمت الجدولُت  (1.22)اإلادظىبت  (ث )وواهذ كُمت 

ت  (0.05)داللت   والشيل البُاوي زكم  .،ومىه ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت (27)ودزحت خٍس

. ًىضح ذلً  (10) 

 

 

 

 

 

 

 

س  للػُيخين  (10)الشيل البُاوي زكم  ًىضح هخائج اخخباز الخمٍس

: اإلاخػسج غسض جدلُل ومىاكشت هخائج اخخباز الخىؼُؽ .2-1-2-5

الػُىت 
أفساد 

الػُىت 

ث الاخخباز البػدي الاخخباز اللبلي 

اإلادظىبت 

ث 

الجدولُت 

مظخىي 

الداللت 

الداللت 

ع ض ع ض  ؤلاخصائُت

بُت   2.04 4.16 1.56 20.44 1.85 21.09 30الخجٍس
0.05 

داٌ 

داٌ  2.05 0.45 3.31 20.29 3.65 20.20 28الظابؼت 

.  اإلاخػسج الخىؼُؽاخخبازًىضح هخائج  : (10)حدٌو زكم 

بُت بدُث بلغذ كُمت  : ( 10 )مً خالٌ هخائج الجدٌو زكم  هالخظ أن هخائج الػُىت الخجٍس

بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي  (1.85) اإلاػُازي بلغ الاهدسافو (21.09)اإلاخىطؽ الحظابي اللبلي 

وهي أهبر مً  (4.16)اإلادظىبت ( ث)وواهذ كُمت  (1.56) اإلاػُازي الاهدسافو  (20.44)البػدي 

ت  (0.05)وهرا غىد مظخىي داللت  (2.04)الجدولُت اإلالدزة ب  (ث)كُمت  مما  (29)ودزحت خٍس

 الىخداث الخػلُمُت اإلالترخت جأزيرًدٌ غلى وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت ،وهرا زاحؼ إلى 

. الغىُت باأللػاب الخمهُدًت والتي خظيذ مً هره الصفت لدي الخالمُر

 اإلاػُازي بلغ الاهدسافو  (20.20)بِىما الػُىت الظابؼت بلغ مخىطؼها الحظابي اللبلي 

( 3.31) اإلاػُازي كدز ب الاهدسافو  (20.29)وبلغذ كُمت اإلاخىطؽ الحظابي البػدي   (3.65)

وهرا غىد مظخىي  (2.05)وهي أهبر مً اللُمت الجدولُت  (0.45)اإلادظىبت  (ث )     وواهذ كُمت

ت  (0.05)داللت   والشيل البُاوي زكم  .،ومىه  ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت (27)ودزحت خٍس

: ًىضح ذلً  (11)  
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ًىضح هخائج اخخباز الخىؼُؽ  للػُيخين  (11)الشيل البُاوي زكم 

 : الخصىٍب غلى اإلاسمىغسض جدلُل ومىاكشت هخائج اخخباز 2-1-2-6

الػُىت 
أفساد 

الػُىت 

ث الاخخباز البػدي الاخخباز اللبلي 

اإلادظىبت 

ث 

الجدولُت 

مظخىي 

الداللت 

الداللت 

ع ض ع ض  ؤلاخصائُت

بُت   2.04 2.45 0.86 1.06 0.76 0.6 30الخجٍس
0.05 

داٌ 

داٌ غير  2.05 0.64 0.57 0.46 0.57 0.57 28الظابؼت 

ب غلى اإلاسمىًىضح هخائج  : (11)حدٌو زكم   اخخباز الخصٍى

بُت بدُث بلغذ كُمت  : ( 11 )مً خالٌ هخائج الجدٌو زكم  هالخظ أن هخائج الػُىت الخجٍس

بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي  (0.76) اإلاػُازي بلغ الاهدسافو (0.6)اإلاخىطؽ الحظابي اللبلي 

وهي أهبر مً كُمت  (2.45)اإلادظىبت ( ث)وواهذ كُمت  (0.86) اإلاػُازي الاهدسافو  (1.06)البػدي 

ت  (0.05)وهرا غىد مظخىي داللت  (2.04)الجدولُت اإلالدزة ب  (ث) مما ًدٌ غلى  (29)ودزحت خٍس

. وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت 

 اإلاػُازي بلغ الاهدسافو  (0.57)بِىما الػُىت الظابؼت بلغ مخىطؼها الحظابي اللبلي 

( 5.57) اإلاػُازي كدز ب الاهدسافو  (0.46)وبلغذ كُمت اإلاخىطؽ الحظابي البػدي   (0.57)

وهرا غىد مظخىي  (2.05)وهي أصغس مً اللُمت الجدولُت  (0.64)اإلادظىبت  (ث )وواهذ كُمت 

ت  (0.05)داللت   والشيل البُاوي زكم  .،ومىه  ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت (27)ودزحت خٍس

 :ًىضح ذلً  (12)  

 

 

 

 

 
ب  للػُيخين  (12)الشيل البُاوي زكم  ًىضح هخائج اخخباز الخصٍى
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بُت للػىاصس البدهُت2-1-3 تاإلالازهت البػدًت البػدًت للػُيخين الظابؼت و الخجٍس   : واإلاهاٍز

داللت 

 ؤلاخصائُت

  "ث"

 اإلادظىبت

بُت الظابؼت  الخجٍس
الاخخبازاث 

 -ض ع -ض ع

 الظسغت م مً بداًت مخدسهت30 الجسي اخخباز 4.13 0.43 4.34 0.37 2.01 داٌ

 الخىافم (8) شيل في الجسي اخخباز 16.87 0.88 17.28 0.9 1.75 غير داٌ

 السشاكت .الجسي اإلاخػسج لفلِشماناخخباز  20.51 1.09 21.11 1.05 2.09 داٌ

س والاطخلباٌ مؼ الحائؽ 18.16 2.1 16.03 1.54 4.36 داٌ س اخخباز الخمٍس  والاطخلباٌ الخمٍس

غير داٌ  الخىؼُؽ  اخخباز الخىؼُؽ اإلاخػسج 20.44 1.56 20.29 3.31 0.21

ب غلى اإلاسمى 1.06 0.86 0.46 0.57 3.08 داٌ ب اخخباز الخصٍى  الخصٍى

ت  2.003:ث حدولُت   0,05:مظخىي الداللت  56:دزحت الحٍس

بُت للػىاصس البدهُت : (12)حدٌو زكم   ًىضح الىخائج البػدًت للػُىت الظابؼت و الخجٍس

ت  . واإلاهاٍز

كد جساوخذ  (ث) اخخباز باطخخداماإلاددظبت  (ث)أن كُمت ( 12) زكم ًخطح مً الجدٌو 

الجدولُت غىد مظخىي  (ث) و بالىشف غً كُمت الاخخبازاثلجمُؼ بىىد  (4.36-0.21)بين  

ت  (0.05)الداللت  -1.75)غلى الترجِب  اإلادظىبت (ث)أن كُم  وبما (2.003)واهذ  (56)وبدزحت خٍس

0.21)ً جىحد  الجدولُت فال (ث)غلى الترجِب أصغس مً كُمت (الخىؼُؽ –الخىافم )  لالخخباٍز

 (4.36-3.08-2.09-2.01)اإلادظىبت غلى الترجِب  (ث)وكُمت .فسوق ذاث داللت إخصائُت 

ب–السشاكت –الظسغت ) آلاجُت لالخخبازاث س -الخصٍى غلى الترجِب أهبر مً كُمت ( والاطخلباٌالخمٍس

بُتذاثالجدولُت فُىحد فسوق  (ث) .  داللت إخصائُت لصالح الػُىت الخجٍس

 البػدًت لالخخبازاث( 12)وغىد مىاكشتي للىخائج التي جم غسطها وجدلُلها في الجدٌو زكم 

بُت  ت ظهسث هىان فسوق الخخبازاثللمجمىغخين الظابؼت والخجٍس  اللدزاث البدهُت واإلاهاٍز

بُت ت ولصالح اإلاجمىغت الخجٍس  اإلاؼبلت، وهرا ٌػني إن اطخػماٌ الاخخبازاثفي مجمل  مػىٍى

 اإلاجمىغت ابخدائيألالػاب الخمهُدًت، كد خلم جخؼىزا أفظل لخالمُر الصف الخامع 

بُت ملازهت باإلاجمىغت الظابؼت ، وهرا زاحؼ إلى فاغلُت ألالػاب  الخمهُدًت التي جظمىتها  الخجٍس

س هره اللدزاث وذلً  ىاث هادفت أطهمذ الخخىائهاالىخداث الخػلُمُت أطهمذ في جؼٍى  غلى  جمٍس

 .في إشباع زغبت الخالمُر في الحسهت واليشاغ 

 : الاطخيخاحاث2-2

ا ،وجدلُل إلاظمىن الدزاطاث اإلادشابهت وبػد حمؼ  بػد جدلُل وإزساء مخغيراث البدث هظٍس

 :البُاهاث وغسطها ومػالجتها إخصائُا ،اطخيخجذ الؼالبت ما ًلي 
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أن الىخداث الخػلُمُت اإلالترخت باطخخدام ألالػاب الخمهُدًت أزسث بشيل إًجابي وهبير  -

ت لدي جالمُر الظىت الخامظت ابخدائي س اللدزاث البدهُت واإلاهاٍز . في جؼٍى

بُت  - وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت في مجمل هخائج الاخخبازاث البػدًت للػُىت الخجٍس

. ولصالح البػدًت

وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت في مجمل هخائج الاخخبازاث البػدًت لصالح الػُىت  -

ت  بُت ملازهت بالػُىت الظابؼت في بػع اللدزاث البدهُت واإلاهاٍز  .الخجٍس

ت خظب ما أطفسث غً الىخائج - ً الخىافم والخىؼُؽ لم حسجل فسوق مػىٍى  .في اإلاخغيًر

إن الىخائج التي خللتها الاخخبازاث أزبدذ صالخُت الىخداث الخػلُمُت التي أغدتها  -

ت . الؼالبت مً خالٌ الخؼىز الىاضح في أهم  اللدزاث البدهُت واإلاهاٍز

:  مىاكشت فسطُاث البدث 2-3

 : مىاكشت الفسطُت ألاولى 2-3-1

 اللبلُت والبػدًت الاخخبازاثجىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت بين " والتي جىص غلى أهه 

ت لصالح اللُاض البػدي بُت في اللدزاث البدهُت واإلاهاٍز  الىخائج ، ومً خالٌ" للػُىت الخجٍس

م الجداٌو  لإلخخبازاث والتي جىضح  (11-10-9-8-7-6)اإلاخدصل غليها في هره الدزاطت، وغً ػٍس

الدالالث ؤلاخصائُت للفسوكاث الحاصلت بين مخىطؼاث هخائج ؤلاخخبازاث اللبلُت والبػدًت لػُىتي 

بُت  . البدث الظابؼت والخجٍس

اطُت جدذ  إشساف أن الػُىت الظابؼت التي جسهذ جمازض دزض التربُت البدهُت والٍس

 للمهازاث واهدظابهااإلاػلمت مً بػُد واهذ جىمُتها إلايىهاث اللُاكت البدهُت هىغا ما مخدظىت 

بين ذلً كُمت  وكد (2.49-0.45)اإلادظىبت  التي جساوخذ بين ما بين " ث"ألاطاطُت هرلً ،ٍو

ت (2.05)الجدولُت " ث"بلغذ  أي غدم وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت  (0.05)غىد دزحت الحٍس

ً في الجاهب الخؼبُلي وغدم الاهخمام باإلاادة . وهرا زاحؼ خظب زأي الؼالبت إلى هلص الخيٍى

بُت التي ػبلذ غليها الىخداث الخػلُمُت اإلالترخت   باطخخدامأما باليظبت للػُىت الخجٍس

 الجاهب البدوي واإلاهازي ليشاغ هسة الُد لدي الخالمُر جبين أهه وكؼ الهدظابألالػاب الخمهُدًت 

بً بسهى غثمان  "  مؼ دزاطتوهرا ما ًخىافمجدظين بازش للميىهاث البدهُت واإلاهازاث ألاطاطُت 

،ودزاطت زامس  (2014)ودزاطت طػُد هللا طػُد مجُد غبد هللا  ،(2010 )"وبً لىدل مىصىز 

أن " ث" الداللت باطخخدام الاخخبازاثومما ًىضح ذلً حداٌو  (2016)مدمىد الظػُد مدمد 
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بُت لها داللت الاخخبازالفسوق الحاصلت بين هخائج   اللبلي والبػدي غلى مظخىي الػُىت الخجٍس

.  الخىافماخخباز البػدي ما غدا الاخخبازإخصائُت ولصالح 

 ألالػاب الخمهُدًت فاغلُت باطخخدامومما طبم حظخخلص الؼالبت أن لىخداث الخػلُمُت 

. وغلُه فالفسطُت مدللت. الجاهب البدوي واإلاهازي في وشاغ هسة الُد اهدظابفي 

: مىاكشت الفسطُت الثاهُت 2-3-2  

بُت "والتي جىص غلى أهه   جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت بين الػُيخين الظابؼت والخجٍس

بُتالاخخبازاثفي  ،غلى أزس اإلاػالجت ؤلاخصائُت إلاجمىع الىخائج  "  البػدًت لصالح الػُىت الخجٍس

ت الفسوق " ث"اإلاخدصل غليها باطخخدام اخخباز الداللت  بغسض إصداز  أخيام خٌى مػىٍى

بُت جبين مً  الحاصلت بين مخىطؼاث هخائج الاخخبازاث البػدًت لػُىتي البدث الظابؼت و الخجٍس

ت الحاصلت بين مخىطؼاث الاخخبازاث البػدًت  (12)خالٌ الجدٌو زكم  إن ول الفسوق الظاهٍس

بُت اإلاؼبلت لىظام ألالػاب الخمهُدًت الري جظمً في  لها داللت إخصائُت ، لصالح الػُىت الخجٍس

مدخىاه ول مً أوشؼت السمي والىزب والجسي ،هما حشير الؼالبت في هرا الشأن اهه في مخغير 

ت خُث كُمت (الخىافم  و الخىؼُؽ ) غلى  (0.21 -1.75 )اإلادظىبت" ث"لم حسجل فسوق مػىٍى

 وهرا زاحؼ خظب زأي الؼالبت إلى مدي غامل 2.003الجدولُت  " ث"الترجِب وهي أصغس مً 

.  الصدفت 

إن للىخداث الخػلُمُت اإلالترخت باطخخدام ألالػاب الخمهُدًت فػالُت في اهدظاب الجاهب 

ن فسوق ذاث داللت إخصائُت لصالح الػُىت البدوي واإلاهازي في وشاغ هسة الُد وذلً بىحىد جل

بُت الؼفل بؼبُػخه فسدا دًىامُىُا ًمُل إلى الحسهت "  وهرا ما أهده دبىز مدمد ًاطسالخجٍس

اإلاظخمسة وجخلدم مػدالث أداءه للمهازاث الحسهُت مؼ جلدم الػمس الصمني إال أن هره اإلاػدالث 

جىخفع في بػع ألاخُان إلغخبازاث خاصت خازحُت جخمثل في الخصائص البدهُت والحسهُت 

فالفسطُت وغلُه  .(17،صفدت 1997دبىز،) .حػىع جميز ول مسخلت غً ألاخسي والخاصت التي 

 . الثاهُت مدللت

: الخالصت الػامت  2-4

ت للؼفل بالصىزة الصحُدت ًخؼلب اطخغالٌ مسخلت  جىمُت اللدزاث البدهُت واإلاهاٍز

سها بالصىزة الظلُمت لُيىن  الؼفىلت مً خالٌ الخبىير في جىحُه هره الحسواث وجىمُتها وجؼٍى

اطُت  لها دوزها في جىمُت كدزاث الؼفل واهدشاف ذاجه وجىمُت مػلىماجه وجدخل ألاوشؼت الٍس

اإلادزطُت في دٌو الػالم اإلاخدظس مياها مسمىكا بين اإلاىاهج اإلادزطُت ،إذ حػخبر مادة التربُت 
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البدهُت مادة أطاطُت هبلُت اإلاىاد الخػلُمُت ألاخسي ،خُث جدزض لجمُؼ الخالمُر جدذ إشساف 

اطُت  ا وفم منهاج دزاس ي ًدخىي غلى ألاوشؼت البدهُت واإلاهازاث الٍس مػلم مؤهل غلمُا وجسبٍى

اطُت اإلادزطُت حظاغد غلى  ألاطاطُت التي جخخلف باخخالف اإلاساخل الخػلُمُت فاألوشؼت الٍس

د مً كدزتهم  جدظين الىمى الجظمي للخالمُر وجىظبهم الػدًد مً اإلاهازاث الاطاطُت ،وجٍص

البدهُت ،وجمدهم باإلاخػت خالٌ جأدًتهم لخلً ألاوشؼت التي جثمً خالٌ حػاون مشترن باإلطافت 

. إلى جىمُت لُاكتهم البدهُت 

ألالػاب الخمهُدًت مياهت هامت في خؼت الخػلُم ،فهي حػد مً الىطائل الهامت  جدخلو

وغلُه حاءث  . اإلافظلت في مجاٌ إغداد الخصائص الحسهُت ألاطاطُت لخدظين اللدزاث البدهُت

هره الدزاطت التي وظعى مً خاللها إلى إبساش أهمُت ألالػاب الخمهُدًت وىطُلت بُداغىحُت 

ت  ليشاغ هسة الُد في  وفاغلُتها حظاغد الىاش ئ غلى اهدظاب مخخلف الجىاهب البدهُت واإلاهاٍز

اطُت  اض ي في اإلاؤطظاث الٍس ظُت،ومداولت اللظاء غلى مشاول هلص الػخاد الٍس الحصت الخدَز

ظُت بصفت خاصت،وأخيرا إبساش الدوز الىبير لأللػاب  بصفت غامت وداخل الحصص الخدَز

ت  في لػبت هسة الُد لخلمُر الظىت الخامظت مً  الخمهُدًت في إهظاب الصفاث البدهُت واإلاهاٍز

بي غلى غُىت ميىهت  أحل إغداده وجمهُده للمسخلت الخػلُمُت اإلالبلت،واجبػذ الؼالبت اإلاىهج الخجٍس

بُت (  28) جلمُرا وجلمُرة ملظمت إلى غُىت طابؼت  (58)مً   30) جلمُرا وجلمُرة و غُىت ججٍس

وخدة حػلُمُت  (11)جلمُرا وجلمُرة، إذ ػبلذ غليهم وخداث حػلُمُت والتي وان كىامها (

ت في وشاغ  باطخػماٌ ألالػاب الخمهُدًت وهرا مً أحل إهظابهم بػع الجىاهب البدهُت و اإلاهاٍز

. هسة الُد

بىاء غلى الىخائج التي أطفسث غنها هاجه الدزاطت وبػد اإلاػالجت ؤلاخصائُت جىصلذ الؼالبت 

إلى أن الىخداث الخػلُمُت اإلالترخت باطخخدام ألالػاب الخمهُدًت أزسث بشيل إًجابي وهبير في 

ت في وشاغ هسة الُد ،أًظا إلى وحىد فسوق ذاث  س بػع اللدزاث البدهُت واإلاهاٍز اهدظاب وجؼٍى

بُت ملازهت بالػُىت  داللت إخصائُت في هخائج مجمل الاخخبازاث البػدًت لصالح الػُىت الخجٍس

ت  وجىصلذ أًظا إلى الفػالُت واللُمت التي جلػبها .الظابؼت في بػع اللدزاث البدهُت واإلاهاٍز

ألالػاب الخمهُدًت وخاصت منها التي جخلم حى مً الحماطت والخفاغل لدي جالمُر الخػلُم 

اطُت ،وأوصذ الؼالبت في ألاخير إلى اغخماد  الابخدائي في إهجاح خصت التربُت البدهُت والٍس

ألالػاب الخمهُدًت في بسامج دزض التربُت البدهُت للمدازض الابخدائُت خاصت جالمُر اللظم 
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إلغداده وجمهُده وجدظيره للمسخلت الخػلُمُت اإلالبل غليها إلاا لها مً  (الظىت الخامظت  )النهائي 

اطاث الجماغُت اإلاخىاولت في  جأزير إًجابي في اهدظاب اإلاهازاث ألاطاطُت التي حػخمد غليها الٍس

ت وأوصذ الؼالبت هرلً بئحساء دزاطاث مشابهت التي جخظمً ألالػاب الخمهُدًت . البرامج الىشاٍز

ت  لبلُت وشاػاث ألالػاب الجماغُت  . (هسة الظلت وهسة الؼائسة)وجدظيًر

ت وأطخاذ اإلاادة باألخص هم اإلاظؤولىن غً ما وفي ألاخير جؤهد الؼالبت  أن اإلاىظىمت التربٍى

ت غليها جىفير اإلاخؼلباث اللاهىهُت و الحسص  اطُت فاإلاىظىمت التربٍى ًجسي داخل الحصص الٍس

اطُت في الؼىز   و غلى اإلاػلم أن ًيىن الابخدائيغلى الخؼبُم الفػلي منها التربُت البدهُت و الٍس

ظخخدم ألالػاب اٌ.  للخالمُرالاهفػالُت و الىفظُت و الاحخماغُتملم بيل الجىاهب  مهُدًت التي ثَو

ت في خاحت للػب أهثر مً أي  م و خاصت أن هره الفئت الػمٍس .  آخسش يءجدخىي غىصس الدشٍى

 : الخىصُاث وإكتراخاث2-5

اطُت  - الػمل بالىخداث الخػلُمُت اإلالترخت هىمىذج إلخساج دزض التربُت البدهُت والٍس

 .غلى هدى فػاٌ والى جدلُم الىفاءاث اإلايشىدة

اطُت ألطخاذ مخخص هظسا لخصىصُت اإلاادة  - هلترح إطىاد مادة التربُت البدهُت والٍس

 .ووشاػها اإلاميز غً باقي اإلاىاد وهرا أهمُتها في هره اإلاسخلت غلى وحه الخصىص

اطُت في اإلاسخلت  - إدزاج مشسوع ألالػاب الخمهُدًت في منهاج مادة التربُت البدهُت والٍس

 .الابخدائُت خاصت ألاكظام النهائُت منها

اطُت -  .إلصام اإلاػلمين بخؼبُم بسهامج مادة التربُت البدهُت والٍس

اطُت غلى مظخىي اإلادازض  - جىفير الىطائل البُداغىحُت إلاادة التربُت البدهُت والٍس

 .الابخدائُت 

 .إحساء بدىر خٌى ألالػاب الخمهُدًت في وشاغ هسة الظلت وهسة الؼائسة  -

ًمىً السحىع إلى اإلاالخم لالطخفادة مً بػع ألالػاب الخمهُدًت اإلالترخت في وشاغ هسة  -

 .الُد 
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ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اضيـ ــــــت والٍس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت البدهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــم التربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قظـ  

 إطتمـــــــــــــــازة جسشيـــــــــــــح الاختبــــــــــــــــازاث

اضيت باملعهدأطاهدةمىجهت إلى    التربيت البدهيت و الٍس

 البدهيت التي الاختبازاث من أجل جحدًد مختلف الاطتبيانلىا الشسف العظيم أن هضيع بين أًدًكم هرا 

وكرلك إبداء زأًكم بتقدًم . جقيع الجاهب البدوي و املهازي باإلضافت إلى ألالعاب املساد جعبيقها في الىحداث

فاعليت بعض ألالعاب "مالحظاث إن وجدث من أجل إهجاش البحث الري هحن بصدد دزاطته جحت عىىان

ت  في وشاط كسة اليدلدي جالمير العىز إلابتدائي )التمهيدًت في إكتظاب بعض الجىاهب البدهيت واملهاٍز 10-

دز عبد القادز  دزاطت ميداهيت على جالمير الظىت الخامظت ابتدائي"طىت(11 والًت - بدائسة طيقبمدزطت بن قٍى

.معظكس  

 

:           املشــــسفألاطتاذ :العالبـــــــــــت     

محجىب غصال                              -  ت          -  بظباض مختاٍز

   

 

 

 

2019/2020:الظىت الجامعيت 



 

 مالحظاث
غير 

 مىاطب
 إلاختبازاث مىاطب

هل 

 جىاطب

ال/وعم  

  العىاصس

 

و يٍ بداٌت يتحركت30عدو     

 انطرعت 

 البدهيت

ثاٍَت10عدو ل -    

ضرعت دوراٌ اندراع حىل انطهت-    

 

8اختبار انجري فً شكم -    

 ريً و إضتقبال انكراث   انتىافق 

 إتبار اندوائر انًرقًت  

 

انجري انكىكً-    

 انجري انًتعرج نفهٍشًاٌ   انرشاقت 
انجري حىل دائرة-    

 

ثًُ انجدع نالياو يٍ انىقىف-    

ثًُ انجدع نالياو يٍ انجهىش طىال-   انًروَت   

انهًص انطفهً و انجاَبً-    

 

  
عهى  (يطتعرضا)انىقىف بانقديٍٍ -

 انعارضت
 انتىازٌ 

 انىقىف بانقديٍٍ طىنٍا عهى انعارضت  
عهى انعارضت(طىنٍت)انىقىف بانقدو     

 

  
انتًرٌر و اإلضتقبال عهى انحائط نًدة 

و3 ثاٍَت يٍ يطافت 30  

 انتًرٌرو اإلضتقبال

ت  املهاٍز

 

 

 

 

  
ثىاًَ عهى 10انتًرٌر و اإلضتقبال ل

 انحائط

 انتًرٌر عهى يربعاث يتداخهت  

 

  و30انتُطٍط فً خط يتعرج نًطافت   

   انتُطٍط
تُطٍط انكرة بإضتًرار يٍ انجري 

  و يطتقٍى30نًطافت 

و22تُطٍط انكرة نًطافت     

 

  
انتصىٌب يٍ انقفس عانٍا عهى يربعاث 

انًىضىعت فً انسواٌا  (50- ضى50)
و9انعهٍا نههدف يٍ يطافت   

 انتصىٌب
 انتصىٌب عهى كرة انٍد يعهقت بانًريى  

  
انتصىٌب عهى أهداف يرضىيت عهى 

  أيتار9بعد 



نعثح انًطاردج  انتسذٌذ عهى انًريى+سرعح رد انفعم   

نعثح انتخهص يٍ انكرج  يذاعثح انكرج، تًرٌر واستقثال انكرج  

 

 
يذاعثح انكرج يٍ خالل تُطٍط انكرج وسرعح 

 األداء
نعثح انًتًٍس 

 

 
نعثح انصٍاد انًاهر  .دقح انتسذٌذ عهى انهذف

 

 
انتركٍس ، يذاعثح انكرج تانتًرٌر 

 ... واالستقثال
راٌ و انقطط ئنعثح انف

 

 
انتُافس انتسخٍٍ يذاعثح انكرج يٍ خالل 

 تًرٌر واستقثال
نعثح انتًرٌراخ انعشر 

 
 

نعثح تُاء انهرو  انذقح، انتركٍس، انخفح، انًُافسح

 

 
انقذرج عهى تجُة انكرج، انىعً تانًكاٌ 

 . تًٍُح حقم انرؤٌح
نعثح انهروب نهُجاج 

1 2 
3 



 

 
تًٍُح حقم انرؤٌح، سرعح , انذقح فً انتسذٌذ

 .االداء
نعثح إصطٍاد انحًاو 

 

 
سرعح رد انفعم، انتركٍس انجٍذ، يذاعثح 

 انكرج وانتحكى فٍها
نعثح تتاتع انكراخ 

 

 
نعثح انحصىل عهى انكُس  .سرعح االستجاتح، انتُافس

 

 

انتُقم تانكرج عٍ طرٌق انتُطٍط، انسرعح فً 

 . االداء، انتُافس
نعثح يحطاخ َقم انكرج 

 

 
انتحكى انجٍذ فً انكرج، انسرعح، تحسٍٍ 

 انتُقم تانكرج
نعثح تحذي انصعاب 

 

 
انقذرج ,انتعاوٌ انجًاعً نتحقٍق انهذف  . 

 عهى تىقع انحركح وإَجازها
 نعثح انصقىر

 

 
نعثح انذودج و انعصفىر  .انتًكٍ يٍ أداء دفاع عٍ انًُطقح

 

 
نعثح حًاٌح انحصٍ  .تعهى كٍفٍح انذفاع انجٍذ

 

 
تًرٌر واستقثال انكرج، انتركٍس انجٍذ، سرعح 

 األدا
نعثح انسهسهح انًستقًٍح 



 

 
انذقح فً انتسذٌذ، انتركٍس جٍذا عهى َقطح 

 انهذف
نعثح سجم هذفك 

يرٌر واالستقثال انسرٌع نهكرج، تحسٍٍ   

 انقذرج انثذٍَح، انتركٍس انجٍذ
نعثح انعذ انسرٌع 

نعثح إصطٍاد انقًع  انتىجٍه انجٍذ نهكرج  

 

 
نعثح انكرج انًسافرج  يذاعثح انكرج، انتُافس

نعثح انكراخ انسرٌعح  تًرٌر واستقثال انكرج  

يذاعثح انكرج يٍ خالل انتًرٌر واالستقثال،   

 دقح انتسذٌذ
نعثح تًرٌراخ انخًسح 

 



 



 



 



 01:د                                                                              مرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (02)هسة - أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

له غلى دكت السمي والجسي :الىفاءة اإلاظتهدفت   أن ًخػاون الخلمُر مؼ فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

احسااُت 

ظسوف الاهجاش  وطػُاث الخػلم 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

جىمُت غىاصس 

اللُاكت البدهُت 

 (زشاكت)

 

 

س  حػلُم الخمٍس

لف ول :جخابؼ شحصاج الدااسة  ًىشع الالغبىن بالدظاوي غلى الفسق ،ٍو

م غلى الدااسة مؼ اإلاىاحهت في   غىع غلسب الظاغت،ٌػين أحد اججاهفٍس

 اججاه غىد إشازة البدء،ًجسي الالغب اإلاػين غىع الخخابؼالالغبين لبدأ 

ظاز الثاوي  غلسب الظاغت وبين الصمالء في شحصاج مً غلى ًمين ألاٌو َو

 الري ًجسي بدوزه بىفع ألامامي،و هىرا حتى ًصل مياهه لُلمع 

لت  .الطٍس

 

س ًلف الالغبىن في كاطساث دلف دط البداًت و ًلف :جخابؼ الخمٍس

م غلى دط آدس مىاشي وغلى بػد  مظً 5زاِع الفٍس  أمخاز ٍو

الالغب ألاٌو في اللاطسة بالىسة ،غىد إشازة البدء ًمسز الالغب 

أدر الري  م زم ًجسي لُلف دلف اللطاز ٍو الىسة إلى زاِع الفٍس

م زم ًسدها  دلفه مياهه لِظخلبل الىسة التي ًمسزها له زاِع الفٍس

جسي لُلف دلف اللاطسة  .ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -المُرثفخح مجاٌ مىاكشت مؼ اٌ-

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

 الاطترحاع



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 02:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (04)هسة - حهاش دًيامتر-أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

س والاطخلباٌ الصحُح:الىفاءة اإلاظتهدفت  له في الخمٍس  أن ٌشازن الخلمُر فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

احسااُت 

ظسوف الاهجاش  وطػُاث الخػلم 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

جىمُت غىاصس 

اللُاكت البدهُت 

 

 

س و  الخمٍس

 ؤلاطخلباٌ

ان :كطاز ألابطاٌ  ًسطم غلى أزض اإلالػب دطان مخىاٍش

.  مترا25أحدهما للبداًت وألادس للنهاًت و اإلاظافت بُنهما 

خين ،غىد إغطاء  ًلظم الالغبىن إلى مجمىغخين مدظاٍو

ؤلاشازة بالبدء ًخلدم أفساد ول مجمىغت بالىزب 

باللدمين مػا حتى جصل إلى دط النهاًت وجلف دلفه 

غلى شيل كاطسة مىاحهت لخط البداًت 

ساث الخمع   ًيهئ ألاطخاذ فظااين للػب بػد :الخمٍس

ت مً حُث  جلظُم الخالمُر إلى أزبػت مجمىغاث مدظاٍو

جحاٌو ول .في وطػُت جىافظُت بين مجمىغخين .الػدد 

ساث مخخالُت  دون  (بالُد)واحدة منهما اللُام بذمع جمٍس

. أن ًلمع اإلاىافع الىسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

الاطترحاع 



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 03:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (02)هسة - (10)أطىاق-أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

له غلى الخىطُط دادل ألاطىاق:الىفاءة اإلاظتهدفت   أن ًخػاون الخلمُر مؼ فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

إحسااُت 

 ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم 

الىجاح 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-الػمل باالفىاج-

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

+ الخىافم

اإلاسح 

 

 

الخىطُط 

م في :طباق الخطىة الجاهبُت  ًلف الغبى ول فٍس

دلف دط البداًت مؼ  كطازمصدوج ول الغبان ظهسا لظهس

حشابً اإلاسفلين مؼ إشازة البدئ ًجسي الصوج ألاٌو في 

دطىاث حاهبُت حتى دط النهاًت وهىرا غلى أن ًيىن 

م اطخػدادالصوج الثاوي في وطؼ   ظهسا لظهس،ًفىش الفٍس

. الري ٌػىد لترجِبه غىد البدء أوال

كاطسجان وأٌو جلمُر لدًه هسة جىطؼ :هطط في الطىق 

 أطىاق غىد ؤلاشازة ًجسي أٌو جلمُر 5أمام ول كاطسة 

ػا  ىطط الىسة في ألاطىاق زم الػىدة طَس ػا ٍو طَس

لدظلُم الىسة إلى شمُله زم ًذسج شمُله، ًفىش مً ًيخهي 

 .مً الػمل أوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

الاطترحاع 



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 04:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (04)هسة - أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

س الصحُح:الىفاءة اإلاظتهدفت  ؼ والخمٍس له الجسي الظَس  ان ٌشازن الخلمُر فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

إحسااُت 

 ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم 

الىجاح 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

الظسغت 

الخىافم +

 

 

س  الخمٍس

ًخم جلظُم الطالب إلى كظمين في :طباق الحصىٌ غلى الىنز

ين ًخم وطؼ هسة  في مىخصف  (الىنز)صفين مخىاحهين مخىاٍش

خم جسكُم الخالمُر في  غىس ي،ًىادي اججاه اإلاظافت بين الخالمُر ٍو

اإلاػلم غلى أحد ألازكام فُجسي الخلمُر الري ًحمل هرا السكم مً 

و .ول صف محاوال أدر الىسة كبل شمُله و إزحاغها إلى صفه 

الفااص جحُب له هلطت 

 جدىافع أزبؼ مجمىغاث ، بحُث ًدىاوب ول واحد مً :الصدي

الُد،زم باطخػماٌ غىاصسها غلى كرف الىسة بلىة هحى الحااط 

جلل  الاوسحاب إلى الخلف لُلخلطها شمُله اإلاىالي مً مظافت ال

م الري جمىىذ غىاصسه مً اطخىماٌ  غً زالر أمخاز،ًفىش الفٍس

 .اإلاهمت دون دطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

الاطترحاع 



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 05:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (02)هسة - أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

س والاطخلباٌ:الىفاءة اإلاظتهدفت  له غلى الحساطت مىطلخه والخمٍس  أن ًخػاون الخلمُر فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

احسااُت 

 ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم 

الىجاح 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

السشاكت، 

اللىة، اإلاسح 

 

 

سو  الخمٍس

ؤلاطخلباٌ ، 

ب  الخصٍى

 

 ًىدشس الالغبين في اإلالػب زم ٌشير اإلاػلم :إججاه الظير

دبػىن باججاهها فُجسي الجمُؼ ابأصبػه إلى هاحُت م  ٍو

 (حلىض )وألطفل (وزب) فإذا أشاز ألغلى باطخمسازأصبػه 

... وهىرا

 

 غلى ملػب هسة الُد بجىاز حااط وغلى :إصابت الحااط

لين ًخيىن غدد أفساد 2 ازجفاع  متر ًيىن هىان فٍس

م ألاٌو  مً   جلمُر ًحسصىن الحااط مً ول 12الفٍس

خػاون الفٍسم آلادس في إصابت الحااط  حىاهبه ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

الاطترحاع 



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 06:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (15)هسة - أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

لت صحُحت:الىفاءة اإلاظتهدفت  س الىسة بطٍس له الجسي وجمٍس  أن ٌشازن الخلمُر فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

احسااُت 

 ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم 

الىجاح 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

الظسغت 

،السشاكت،الخىا

 فم

 

 

س و  الخمٍس

ؤلاطخلباٌ 

ذخاز اإلاػلم :الهسوب  6-4 ًىدشس الخالمُر في اإلالػب ٍو

جالمُر هصُادًً،وغىد طماع الصافسة ًجسي الطالب 

ز للملػب مخحاشين إمظان الصُاد خللمع الجاهب ألا

. لهم وحظخمس اللػبت مؼ حغُير الصُادًً

م :الخذلص مً الىسة لين ول فٍس ًلظمالخالمُر إلى فٍس

ًىدشس في هصف اإلالػب الخاص به ًلظم اإلاػلم الىساث 

م  لين وغىد ؤلاشازة ًحاٌو ول فٍس بالدظاوي غلى الفٍس

غىد ؤلاشازة ًخىكف .الخذلص مً اهبر غدد مً الىساث 

م الري بحىشجه غدد  فىش الفٍس س ٍو الخالمُر مً الخمٍس

 .اكل مً الىساث

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

الاطترحاع 



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 07:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (02)هسة - أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

له غلى الجسي وجصىٍب غلى الهدف:الىفاءة اإلاظتهدفت   أن ٌشازن الخلمُر فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

احسااُت 

 ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم 

الىجاح 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

الظسغت 

 

 

 

ب  الخصٍى

لان ًجلظان بظهس بػظهما و اإلاظافت بُنهما  :طالم ،طامي  م 2فٍس

لين طالم و ألادس ظمى أحد الفٍس طامي ًىادي اإلاػلم أحد  َو

 ًجسي الغبى الصف اإلاظمى بهرا الاطمؤلاطمين وبمجسد ذهس 

طازدهم الغبى الصف آلادس الاطم  أماما حتى ًصل إلى دط ٍو

محاولين إلاظهم غلى اإلاػلم أن ًطُل في الحسفين ألاولين لُفاجئ 

م الهازب ًىظم إلى باالطمالالغبين   إذا إلاع الغب مً الفٍس

. الفٍسم آلادس

 ًلىم اإلاػلم بخلظُم الخالمُر إلى دااسجين ووطؼ :حماًت الحصً

كمؼ في مسهص الدااسة والخلمُر ًدافؼ غىه في مىخصف الدااسة 

حاٌو الحازض الدفاع غً  ب غلى اللمؼ ٍو ،ًلىم الخالمُر بخصٍى

اللمؼ ،غىد هجاح أحد الخالمُر بإصابت اللمؼ ًصبح ميان 

 .الحازض

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

الاطترحاع 



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 08:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (16)هسة - أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

له غلى الجسي والخىطُط الصحُح:الىفاءة اإلاظتهدفت   أن ًخػاون الخلمُر مؼ فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

احسااُت 

 ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم 

الىجاح 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

الظسغت 

الخىافم .

السشاكت .  

 

 

 

الخىطُط 

ا :ألازكام  ًىدشس ول جالمُر دادل الظاحت زم ًدىللىن حٍس

بشيل غشىابي وبػد ذلً ٌشيلىن مجمىغاث حظب 

ًلص ى ول مً لم ًجد .ألازكام التي ٌػلً غنها ألاطخاذ 

مياهه في اإلاجمىغت فُلىم بالجسي حٌى فظاء اللػب 

. دوزجين

 مػا جىطُط الىسة بالُد الُمنى ازىين ول :هطط وشدذ

ومحاولت حشخِذ هسة الصمُل بالُد الِظسي مؼ اإلاحافظت 

 ًفىش الالغب الري ًحخفظ بىسجه إلى النهاًت.غلى هسجه

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

الاطترحاع 



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 09:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (02)هسة - أطىاق-أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

سها وجصىٍبها هحى الهدف:الىفاءة اإلاظتهدفت  له الىسة وجمٍس  أن ٌشازن الخلمُر فٍس

مساحل 

الخػلم 

اهداف 

احسااُت 

 ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم 

الىجاح 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ 

الخلمُر 

هفظُا 

حظس  ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث -حسي دفُف حٌى اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث -كُام بحسواث اإلاسوهت-الدسخين الػام

الللب 

اهظباط واإلاحافظت -د10

الجدًت في -غلى الىظام

احترام الصمُل و -الدسخين

اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

. الخىافم

الظسغت 

 

 

اث  جمهُد إلاباٍز

هسة الُد 

بإطخذدام )

س و  مهازة الخمٍس

ب   (الخصٍى

 

ظؼ أطىاق غلى ألازض بحُث :ألاطىاق  ًلف الخالمُر في دااسة ٍو

 ألاولى ؤلاشازةًيىن غدد ألاطىاق أكل مً غدد الخالمُر وغىد 

 حىٌ ألاطىاق وغىد الثاهُت ًددل ول جلمُر دادل الخالمُرًجسي 

سحبالطىق والخلمُر الري لِع له طىق ٌظدبػد مً اللػبت   َو

طىق وهىرا حتى ًدبلى جلمُر واحد هى الفااص 

لين،ًلف ول منهم في :هسة الُد في اإلاسمى  ًلظم الالغبىن إلى فٍس

 الىسة أو هصف اإلالػب الدخُازهصف ملػبه بػد إحساء كسغت 

سها فُما بُنهم غلى  م الري بحىشجه الىسة بدبادٌ جمٍس ،ًلىم الفٍس

م اإلاىافع، وغلى  ب الىسة في اإلاسمى الفٍس س بخصٍى أن ًيخهى الخمٍس

الغبي الفٍسم آلادس محاولت كطؼ الىسة ،هما ًحاٌو حازض اإلاسمى 

  الغب ددىٌ دااسة اإلاسمىأليًجىش  مىؼ الىسة مً الددىٌ، وال

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه -مىاكشت -د5

 ألهمُتالخالمُر 

الاطترحاع 



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 10:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (02)هسة - مىدًل-أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

له غلى الجسي للمع ألاكماع والخصىٍب في اإلاسمى :الىفاءة اإلاظتهدفت   أن ًخػاون الخلمُر مؼ فٍس

 

 

 

 

الىجاح  ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم اهداف احسااُت مساحل الخػلم 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ الخلمُر 

حظس  هفظُا ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث الدسخين -حسي دفُف حىٌ اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث الللب -كُام بحسواث اإلاسوهت-الػام

اهظباط واإلاحافظت غلى -د10

-الجدًت في الدسخين-الىظام

احترام الصمُل و اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

جىمُت غىاصس 

اللُاكت البدهُت 

زشاكت،جىافم، )

 (طسغت

 

 

جمهُد إلاهازة 

ب  الخصٍى

 ًلف الخالمُر في كاطساث دلف دط البدء ًىطؼ :إلاع ألاكماع

غلى دطين الجاهبين اإلاىاحهين ليل كاطسة أكماع بالخبادٌ هما في 

السطم،غىد طماع إشازة البدء ًجسي الالغب ألاٌو لُلمع اللمؼ 

غلى دط ألاًمً زم اللمؼ غلى الخط ألاٌظس و غىدما ًيخهي مً 

إلاع ألاكماع ًجسي دلف كاطسجه ،وهىرا ٌظخمس اللػب 

 

م إحساشا أهبر غدد مً ألاهداف في  :هسة اإلاسمى ًحاٌو أفساد ول فٍس

ب بالخىاوب  اإلاسمى غلى أن ًخم الخصٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه الخالمُر -مىاكشت -د5

 الاطترحاع ألهمُت



اطُت  : ألاطخاذة  ت  التربُت البدهُت و الٍس بظباض مذخاٍز

 11:دمرهسة زكم45: اإلادة

اطُت:وطُلت  (02)هسة - أكماع-مُلاحي-صافسة-البدلت الٍس

س والاطخلباٌ والخىطُط والخصىٍب:الىفاءة اإلاظتهدفت  له الخمٍس  أن ٌشازن الخلمُر فٍس

 

 

الىجاح  ظسوف الاهجاش ومػاًيروطػُاث الخػلم اهداف احسااُت مساحل الخػلم 

اإلاسحلت 

ت  الخحظيًر

ان ًيهئ الخلمُر 

حظس  هفظُا ٍو

فظُىلىحُا 

كُام بحسواث الدسخين -حسي دفُف حىٌ اإلالػب-باألفىاجالػمل -

حظاب هبظاث الللب -كُام بحسواث اإلاسوهت-الػام

اهظباط واإلاحافظت غلى -د10

-الجدًت في الدسخين-الىظام

احترام الصمُل و اإلاشازهت 

اإلاسحلت 

الساِظُت 

. الظسغت

السشاكت 

 

 

 

الخمهُد للػبت 

هسة الُد بإحساء 

 مصغسة مبازاة

 باطخذدام

س و  الخمٍس

. الخىطُط فلط

 

 جالمُر ًلفىن في كاطساث 6فسق ول منها ميىهت مً :الظباق

وحػطي أزكام مدظلظلت لالغبين مً ألامام للخلف ًىادي اإلاػلم 

فُجسي الالغبىن الرًً ًحملىن هرا  (5)زكما مػُىا مثل زكم 

السكم في ول كاطسة لألمام حتى ًصلى إلى ملدمت اللاطسة 

ظخدًسوا  إلى ٌػىدوا أن إلى حىٌ الالغب ألاٌو زم حىٌ اللاطسة َو

م الالغب الفااص غلى هلطت  ميانهم ألاصلي ًحصل فٍس

م غلى دط السمُت الحسة الخاص :هسة الُد الخمهُدًت  ًلف ول فٍس

م، هرلً ٌػين مدافؼ غىد مىطلت  ػين حازض للهدف ليل فٍس بملػبه َو

جبدأ اللػبت بإطلاط هسة بين الغبين . الهدف ًلف دادل مىطلت الهدف

س فُما  م الري ًحصل غلى الىسة بالخمٍس في وطط اإلالػب زم ًلىم الفٍس

دطىاث و هرلً غدم 3الخىطُط غلى أن ًساعي اٌاطخذدام بُنهم و 

إغادة جىطُط الىسة زم ًحاولىا الىصٌى إلى هدف اإلاىافع للحصٌى 

م آلادس بمحاولت مىػهم و   غلى الاطخحىاذغلى هدف ،بِىما ًلىم الفٍس

 .الىسة

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاسحلت 

الخخامُت 

 

جلُُم 

 

 مالحظاثجلدًم -الخالمُرفخح مجاٌ مىاكشت مؼ -

 

جىحُه الخالمُر -مىاكشت -د5

 الاطترحاع ألهمُت



 لعبت جمهيديت في نشاط كرة اليد جخدم كل من الجانب البدني واملهاراث (50)أكثر من 

 ألاساسيت

 شرح اللعبت رسم جوضيحي
الغرض من 

اللعبت  

إسم اللعبت  

 

٠مغُ اٌالػثْٛ إٌٝ دٚابش ِرغا٠ٚح اٌؼذد ٠مف  
فٟ ِٕرظف وً دابشج الػة ِٓ اٌّعّٛػح 

ِؼٗ اٌىشج ٚ ػٕذ إػـاء ا٦شاسج ٠مَٛ ترّش٠ش 
اٌىشج أٚ دؼشظرٙا إٌٝ صِالبٗ تغشػح 

٠ٚشدٚٔٙا إ١ٌٗ تذٚسُ٘ ؼرٝ ٠ٕرٙٝ وً أفشاد 
اٌذابشج ِٓ ٘زا اٌؼًّ ،ف١شفغ الػة إٌّرظف 

٠ذٖ تاٌىشج ٤ػٍٝ ِؼٍٕا أرٙاء اٌغثاق فٟ 
دابشج اٌرٟ ذٕرٟٙ ِٓ اٌؼًّ ذؽظً . دابشذٗ

 ػٍٝ ٔمـح
 

ذّش٠ش أٚ 
دؼشظح 
 اٌىشج 

 

عثاق (01)

 اٌذٚابش

٠مغُ اٌالػثْٛ إٌٝ فش٠م١ٓ ِرغا١٠ٚٓ وً فٟ  
ٔظف ٍِؼة ِغرخذ١ِٓ وشج ا١ٌذ طغ١شج 

،ٚفٟ ٔٙا٠ح وً ٔظف ٍِؼة ٠مف الػة ِٓ 
ذثذأ .اٌفش٠ك االخش فٟ دابشج ِؽذدج وٙذف

اٌّثاساج ػٕذ إػـاء ا٦شاسج ف١ّشس اٌالػثْٛ 
اٌىشاخ ٌثؼؼُٙ ِؽا١ٌٚٓ ذٛط١ً اٌىشج إٌٝ ص 

١ٍُِٙ اٌزٞ ٠مف تٍّؼة اٌخظُ، فارا ٔعػ 
اٌفش٠ك ٚٚطٍد إ١ٌٗ اٌىشج دْٚ أْ ذخشض ِٓ 

اٌذابشج أٚ أْ ذمغ ِٕٗ اؼرغة ٔمـح ٌٍفش٠ك 
 ...،ٚ٘ىزا 

 

اٌرّش٠ش 
ٚ دلح 

 اٌرظ٠ٛة

وشج  (02)  

ا١ٌذ 
 اٌثشش٠ح

 

 

٠مغُ اٌالػثْٛ إٌٝ فش٠م١ٓ ِرغا١٠ٚٓ ِٛصػ١ٓ 
فٟ اٌٍّؼة ٚ ِغرخذ١ِٓ وشج ا١ٌذ ،٠مَٛ اٌفش٠ك 

اٌّغرؽٛر ػٍٝ اٌىشج ترّش٠ش اٌىشج ٌٍض١ًِ 
ؼرٝ اٌؼذد اٌزٞ ٠ؽذدٖ ا٤عرار ف١ؽرغة ٌٍفش٠ك 

 اٌزٞ ٔعػ ٔمـح

 اٌرّش٠ش
  (03) 

وشج ا١ٌذ 
 اٌؼذد٠ح



٠مغُ اٌالػثْٛ تؽ١س ٠ىْٛ وً لاؿشذ١ٓ أِاَ  
تؼغ ٚ ِرغا٠ٚر١ٓ فٟ اٌؼذد ٚ ػٍٝ تؼذ 

أِراس ػٓ تؼؼّٙا،٠مَٛ اٌالػة ا٤ٚي اٌزٞ 5

٠ّغه اٌىشج ترّش٠ش٘ا ػٕذ ا٦شاسج إٌٝ اٌض١ًِ 
ا٤ٚي فٟ اٌماؿشج اٌّٛاظٙح شُ ٠عشٞ ١ٌمف فٟ 

فٟ  (1)ٔٙا٠ح اٌمـاس،٠ّٚشس اٌالػة سلُ 

ِٓ  (2)اٌماؿشج اٌصا١ٔح اٌىشج ٌالػة سلُ 

اٌماؿشج ا٤ٌٚٝ شُ ٠ؼٛد تذٚسٖ ٌٕٙا٠ح اٌماؿشج ٚ 
 ....٘ىزا 

 

عشػح ٚ 
 اٌرّش٠ش

  (04) 
عثاق 
اٌماؿشاخ 
 اٌّٛاظٙح

 
٠مغُ اٌالػثْٛ إٌٝ دٚابش ِرغا٠ٚح ٚفٟ 

ِٕرظف وً دابشج الػة ِٕٙا ٠ّغه تىشج ٠ذ 
،ٚػٕذ ا٦شاسج ذرؽشن اٌذابشج فٟ اذعاٖ ػمشب 

٠ٚؽاٚي اٌالػة (ِشٟ عش٠غ أٚ ظشٞ)اٌغاػح 
اٌزٞ فٟ إٌّرظف ذّش٠ش اٌىشج إٌٝ صِالبٗ 
٠ٚشدٚٔٙا تذٚسُ٘ إ١ٌٗ ؼرٝ أخش الػة فٟ 

 اٌذابشج فرمف اٌذابشج ِؼٍٕٗ تزٌه أرٙاء اٌؼًّ

اٌرٛافك 
 ،اٌرّش٠ش

(05) 

اٌذٚابش 
 اٌّرؽشوح

٠ٕرشش اٌالػثْٛ داخً اٌٍّؼة،فش٠ك ٠غّٝ  
فش٠ك اٌشِاج ٚ ا٢خش فش٠ك اٌـ١ٛس،٠ؽاٚي 

فش٠ك اٌشِاج ذّش٠ش اٌىشج ف١ّا ت١ُٕٙ تأٞ 
ؿش٠مح ٌّؽاٌٚح إطاتح اٌـ١ٛس ب اٌىشج ت١ّٕا 
٠ؽاٚي فش٠ك اٌـ١ٛس اٌٙشب ٚ ذفادٞ ا٦طاتح 

ِغ ػذَ اٌغّاغ تاٌخشٚض ػٓ ٔـاق اٌٍّؼة 
،ٚفٟ ؼاٌح اعرؽٛار فش٠ك اٌـ١ٛس ػٍٝ اٌىشج 
٠ؼىظ اٌؼًّ ف١ظثػ اٌشِاج ؿ١ٛس ٚاٌـ١ٛس 

 سِاٖ
 

عشػح 
اٌرّش٠ش 

 ٚ
 اٌرظ٠ٛة

(06) 

ط١ذ 
 اٌـ١ٛس

٠مف اٌالػثْٛ ػٍٝ خؾ ِٛاصٞ ٌٍؽابؾ ٚ ػٍٝ  

أِراس،٠مف اٌّذسط ت١ٓ اٌالػث١ٓ ٚ 5تؼذ 

اٌؽابؾ ،ذثذأ اٌٍؼثح تم١اَ اٌّذسط تذؼشظح 
اٌىشج اٌـث١ح ػٍٝ ا٤سع تؽ١س ٠ىْٛ خؾ 
ع١ش٘ا ِٛاص٠ا ٌٍؽابؾ ،ٚػٕذ ِشٚس٘ا خالي 

ِٕـمح اٌٙذف ٠مَٛ اٌالػثْٛ ترظ٠ٛة وشاذُٙ 
٠فٛص :ؿش٠مح ذؽذ٠ذ اٌفابض .٦طاتح اٌىشج 

اٌالػة اٌزٞ ٠ظ١ة اٌٙذف أوثش ػذد ِّىٓ 
 .ِٓ اٌّشاخ

 

دلح 
اٌرظ٠ٛة 

اٌرشو١ض.  

(07) 

إػرشاع 
دٚس٠اخ 
 اٌؼذٚ

 

 

 

 



 ا٤ٌؼاب اٌر١ّٙذ٠ح اٌرٟ ذىغة اٌالػة ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح اٌخاطح تٍؼثح وشج ا١ٌذ

 

٠ٛصع اٌالػثْٛ تاٌرغاٚٞ ػٍٝ اٌفشق ،٠ٚمف وً  
فش٠ك ػٍٝ اٌذابشج ِغ اٌّٛاظٙح فٟ اذعاٖ ػىظ 

ػمشب اٌغاػح،٠ؼ١ٓ أؼذ اٌالػث١ٓ ٌثذأ اٌرراتغ ػٕذ 
إشاسج اٌثذء،٠عشٞ اٌالػة اٌّؼ١ٓ ػىظ اذعاٖ 

ػمشب اٌغاػح ٚت١ٓ اٌضِالء فٟ صظضاض ِٓ ػٍٝ 
١ّ٠ٓ ا٤ٚي ٠ٚغاس اٌصأٟ ،ٚ ٘ىزا ؼرٝ ٠ظً ِىأٗ 

 .١ٌٍّظ ا٤ِاِٟ اٌزٞ ٠عشٜ تذٚسٖ تٕفظ اٌـش٠مح

ذ١ّٕح 
ػٕاطش 
ا١ٌٍالح 
اٌثذ١ٔح 

(سشالح)  

(08) 

ذراتغ 
صظضاض 

 اٌذابشج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠شعُ ػٍٝ أسع اٌٍّؼة خـاْ ِرٛاص٠اْ أؼذّ٘ا  
.  ِرشا25ٌٍثذا٠ح ٚا٤خش ٌٍٕٙا٠ح ٚ اٌّغافح ت١ّٕٙا 

٠مغُ اٌالػثْٛ إٌٝ ِعّٛػر١ٓ ِرغا٠ٚر١ٓ ،ػٕذ 
إػـاء ا٦شاسج تاٌثذء ٠رمذَ أفشاد وً ِعّٛػح 

تاٌٛشة تاٌمذ١ِٓ ِؼا ؼرٝ ذظً إٌٝ خؾ إٌٙا٠ح 
 ٚذمف خٍفٗ ػٍٝ شىً لاؿشج ِٛاظٙح ٌخؾ اٌثذا٠ح

 

ذ١ّٕح 
ػٕاطش 
ا١ٌٍالح 
 اٌثذ١ٔح

(09) 

لـاس 
 ا٤تـاي

٠مف الػثٛ وً فش٠ك فٟ لـاس ِضدٚض وً الػثاْ  
ظٙشا ٌظٙش خٍف خؾ اٌثذا٠ح ِغ ذشاته اٌّشفم١ٓ ِغ 
إشاسج اٌثذئ ٠عشٞ اٌضٚض ا٤ٚي فٟ خـٛاخ ظأث١ح 
ؼرٝ خؾ إٌٙا٠ح ٚ٘ىزا ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌضٚض اٌصأٟ 

فٟ ٚػغ اعرؼذاد ظٙشا ٌظٙش،٠فٛص اٌفش٠ك اٌزٞ 
 .٠ؼٛد ٌرشذ١ثٗ ػٕذ اٌثذء أٚال

 ذٛافك،
 ِشغ

(10) 

عثاق 
اٌخـٛج 
 اٌعأث١ح 

٠رُ ذمغ١ُ اٌـالب إٌٝ لغ١ّٓ فٟ طف١ٓ ِرٛاظ١ٙٓ  
فٟ ِٕرظف  (اٌىٕض)ِرٛاص١٠ٓ ٠رُ ٚػغ وشج 

اٌّغافح ت١ٓ اٌرال١ِز ٠ٚرُ ذشل١ُ اٌرال١ِز فٟ اذعاٖ 
ػىغٟ،٠ٕادٞ اٌّؼٍُ ػٍٝ أؼذ ا٤سلاَ ف١عشٞ اٌر١ٍّز 

اٌزٞ ٠ؽًّ ٘زا اٌشلُ ِٓ وً طف ِؽاٚال أخز 
ٚ اٌفابض .اٌىشج لثً ص١ٍِٗ ٚ إسظاػٙا إٌٝ طفٗ 

 ذؽ١ة ٌٗ ٔمـح

 اٌغشػح ،
 اٌرٛافك

(11) 

عثاق 
اٌؽظٛي 

ػٍٝ 
 اٌىٕض



َ داي وً ِشتغ 10َ ٚت١ّٕٙا ِغافح 5ِشتؼاْ تؼٍغ  

فش٠ك ٚالػة فٟ إٌّرظف ٠رثادي اٌفش٠ماْ أِاوّٕٙا 
فٟ اٌّشتؼاخ ٠ٚؽاٚي اٌالػة ٌّظ أوثش ػذد ِٓ 

اٌـالب ٠ٕظُ اٌالػة اٌٍّّٛط إٌٝ اٌالػة فٟ 
إٌّرظف ،ذغرّش اٌٍؼثح إٌٝ أْ ٠ٍّظ ظ١ّغ 

 .اٌالػث١ٓ

 اٌغشػح،
 اٌششالح 

(12) 

 اٌّشتؼاخ 

 
 

 

٠ٕرشش اٌالػث١ٓ فٟ اٌٍّؼة شُ ٠ش١ش اٌّؼٍُ تأطثؼٗ 
إٌٝ ٔاؼ١ح َ ف١عشٞ اٌع١ّغ تاذعا٘ٙا ٠ٚرثؼْٛ 

٤ٚعفً (ٚشة)أطثؼٗ تاعرّشاس فإرا أشاس ٤ػٍٝ 
 ...ٚ٘ىزا (ظٍٛط )

اٌششالح،ا
ٌمٛج، 
 اٌّشغ

(13) 

إذعاٖ 
 اٌغ١ش 

٠ؽذد اٌّؼٍُ أؼذ اٌالػث١ٓ ١ٌمَٛ تذٚس اٌّغان  
٠ٚؽاٚي تالٟ اٌالػث١ٓ اٌٙشٚب ِٕٗ ٚػٕذِا ٠ٕعػ 

فٟ ِغه أؼذُ٘ ٠ؽً ِؽٍٗ ِغ ِشاػاج ػذَ 
اٌغّاؼثّغادسج اٌّشتغ اٌّشعَٛ، ٠فٛص اٌالػة اٌزٞ 

 ال ٠ّغه

 سشالح ،
 ِشغ،
 إٔرثاٖ

(14) 

 اٌٙاستْٛ

 ذال١ِز 6-٠4ٕرشش اٌرال١ِز فٟ اٌٍّؼة ٠ٚخراس اٌّؼٍُ  

وظ١اد٠ٓ،ٚػٕذ عّاع اٌظافشج ٠عشٞ اٌـالب ٌٍّظ 
اٌعأة ا٤س ٌٍٍّؼة ِرؽاش١ٓ إِغان اٌظ١اد ٌُٙ 

 .ٚذغرّش اٌٍؼثح ِغ ذغ١١ش اٌظ١اد٠ٓ

اٌغشػح 
،اٌششالح،
 اٌرٛافك

(15) 

 اٌٙشٚب 

ٚفش٠ك " شثىح"٠مف فش٠ماْ أِاَ تؼؼّٙا فش٠ك 
٠ٚؽاٚي اٌغّه ػثٛس اٌٍّؼة إٌٝ اٌخؾ " عّه"

ا٢خش دْٚ أْ ٠مغ فٟ اٌشثىح ػٓ ؿش٠ك اٌٙشٚب 
ِٓ ؿشفٙا أٚ ت١ٓ ٠ذٞ اٌالػث١ٓ ٚذؽاٚي اٌشثىح أْ 
ذٍرف ؼٛي اٌغّه الطـ١ادٖ ٚإرا أمـؼد اٌشثىح 

٠ٙشب وً اٌغّه ِشج أخشٜ ٠ٚثذي اٌفش٠ماْ 
 .ِٛالؼّٙا إرا ذُ اطـ١ادٖ ظ١ّغ اٌغّه

 (16) اٌششالح

 اٌّظ١ذج



٠مف اٌرال١ِز فٟ لاؿشاخ خٍف خؾ اٌثذا٠ح ِٚغ أٚي  
وً الػة ؼثً ِغرؼذا تإٌؾ ٚ اٌعشٞ أِاِا ٚػٕذ 

َ ٚ اٌؼٛدج 10ا٦شاسج ،ظشٞ ِغ ٔؾ اٌؽثً ِغافح 

تٕفظ اٌـش٠مح ٌرغ١ٍُ اٌؽثً إٌٝ اٌض١ًِ ؼرٝ ٔٙا٠ح 
 .اٌمـاس ،٠فٛص اٌفش٠ك اٌزٞ ٠ٕٟٙ اٌؼًّ أٚال

ذ١ّٕح 
ػٕاطش 
ا١ٌٍالح 
اٌثذ١ٔح 

اٌرٛافك،)
اٌششالح 
،اٌغشػح
) 

(17) 

ذراتغ ٔؾ 
 اٌؽثً

 َ 2فش٠ماْ ٠عٍغاْ تظٙش تؼؼّٙا ٚ اٌّغافح ت١ّٕٙا  

٠ٚغّٝ أؼذ اٌفش٠م١ٓ عاٌُ ٚ ا٤خش عاِٟ ٠ٕادٞ 
اٌّؼٍُ أؼذ ا٦ع١ّٓ ٚتّعشد روش االعُ ٠عشٞ الػثٛ 
اٌظف اٌّغّٝ تٙزا االعُ أِاِا ؼرٝ ٠ظً إٌٝ خؾ 
٠ٚـاسدُ٘ الػثٛ اٌظف ا٢خش ِؽا١ٌٚٓ ٌّغُٙ ػٍٝ 
اٌّؼٍُ أْ ٠ـ١ً فٟ اٌؽشف١ٓ ا١ٌٚ٤ٓ ١ٌفاظا اٌالػث١ٓ 
تاالعُ إرا ٌّظ الػة ِٓ اٌفش٠ك اٌٙاسب ٠ٕؼُ إٌٝ 

 .اٌفش٠ك ا٢خش

 (18) اٌغشػح

عاٌُ 
 ،عاِٟ

  

 ذال١ِز ٠مفْٛ فٟ لاؿشاخ 6فشق وً ِٕٙا ِىٛٔح ِٓ  

ٚذؼـٟ أسلاَ ِرغٍغٍح ٌالػث١ٓ ِٓ ا٤ِاَ ٌٍخٍف 

ف١عشٞ  (5)٠ٕادٞ اٌّؼٍُ سلّا ِؼ١ٕا ِصً سلُ 

اٌالػثْٛ اٌز٠ٓ ٠ؽٍّْٛ ٘زا اٌشلُ فٟ وً لاؿشج 
٥ٌِاَ ؼرٝ ٠ظٍٛ إٌٝ ِمذِح اٌماؿشج ٠ٚغرذ٠شٚا 

ؼٛي اٌالػة ا٤ٚي شُ ؼٛي اٌماؿشج إٌٝ أْ ٠ؼٛدٚا 
إٌٝ ِىأُٙ ا٤طٍٟ ٠ؽظً فش٠ك اٌالػة اٌفابض 

 ػٍٝ ٔمـح

 اٌغشػح،
 اٌششالح

(19) 

 اٌغثاق

٠ٕرشش وً ذال١ِز داخً اٌغاؼح شُ ٠رٕمٍْٛ ظش٠ا  
تشىً ػشٛابٟ ٚتؼذ رٌه ٠شىٍْٛ ِعّٛػاخ ؼغة 

٠مظٝ وً ِٓ ٌُ .ا٤سلاَ اٌرٟ ٠ؼٍٓ ػٕٙا ا٤عرار 
٠عذ ِىأٗ فٟ اٌّعّٛػح ف١مَٛ تاٌعشٞ ؼٛي فؼاء 

 .اٌٍؼة دٚسذ١ٓ

 اٌغشػح ،
 اٌششالح،
 اٌرٛافك

(20) 

 ا٤سلاَ 

٠مف اٌرال١ِز فٟ دابشج ٠ٚؼغ أؿٛاق ػٍٝ ا٤سع  
تؽ١س ٠ىْٛ ػذد ا٤ؿٛاق ألً ِٓ ػذد اٌرال١ِز ٚػٕذ 

ا٦شاسج ا٤ٌٚٝ ٠عشٞ اٌرال١ِز ؼٛي ا٤ؿٛاق ٚػٕذ 
اٌصا١ٔح ٠ذخً وً ذ١ٍّز داخً اٌـٛق ٚاٌر١ٍّز اٌزٞ 

١ٌظ ٌٗ ؿٛق ٠غرثؼذ ِٓ اٌٍؼثح ٠ٚغؽة ؿٛق ٚ٘ىزا 
 ؼرٝ ٠رثمٝ ذ١ٍّز ٚاؼذ ٘ٛ اٌفابض

اٌرٛافك 
 ،اٌغشػح

(21) 

 ا٤ؿٛاق



٠مف اٌالػثْٛ خٍف خؾ اٌثذء اٌزٞ ٠ٛػغ أِاِٗ  
خّظ لاسٚساخ ػٍٝ ِغافاخ ِرغا٠ٚح أِاَ وً 

لاؿشج،٠ؽاٚي اٌالػة ا٤ٚي ِٓ وً لاؿشج دؼشظح 
اٌىشج اٌـث١ح ٦عماؽ أوثش ػذد ِٓ اٌماسٚساخ شُ 

وً ...٠مَٛ اٌالػة اٌصأٟ تٕفظ اٌؼًّ ،ٚ٘ىزا
لاسٚسج ذغمؾ ذؽغة تٕمـح،فٟ إٌٙا٠ح ٠عّغ ػذد 

 .إٌماؽ ٌىً فش٠ك 

ذ١ّٕح لٛج 
اٌزساع ٚ 
:اٌرٛافك  

(22) 

 اٌث١ٌٕٛط

٠مف اٌرال١ِز فٟ لاؿشاخ خٍف خؾ اٌثذء ٠ٛػغ  
ػٍٝ خـ١ٓ اٌعأث١ٓ اٌّٛاظ١ٙٓ ٌىً لاؿشج ألّاع 

تاٌرثادي وّا فٟ اٌشعُ،ػٕذ عّاع إشاسج اٌثذء ٠عشٞ 
اٌالػة ا٤ٚي ١ٌٍّظ اٌمّغ ػٍٝ خؾ ا٠٤ّٓ شُ اٌمّغ 
ػٍٝ اٌخؾ ا٠٤غش ٚ ػٕذِا ٠ٕرٟٙ ِٓ ٌّظ ا٤لّاع 

 ٠عشٞ خٍف لاؿشذٗ ،ٚ٘ىزا ٠غرّش اٌٍؼة
 

ذ١ّٕح 
ػٕاطش 
ا١ٌٍالح 
اٌثذ١ٔح 

سشالح،)
ذٛافك، 

(عشػح  

(23) 

ٌّظ 
 ا٤لّاع

ذمف اٌّعّٛػاخ لاؿشاخ خٍف خؾ اٌثذء،ػٕذ  
عّاع ا٦شاسج ٠ثذأ اٌالػة ا٤ٚي تاٌعشٞ ٌخؾ 

إٌٙا٠ح ِٓ ٠ظً أٚال ٠ؽغة ٌفش٠مٗ ٔمـح شُ ٠عشٞ 
 .اٌصأٟ تؼذ ا٦شاسج ،ٚ٘ىزا

ذـ٠ٛش 
ػٕظشٜ 
اٌغشػح 
 ٚ
 اٌششالح

(24) 

عثاق 
 اٌؼشتاخ

ذمف وً ِعّٛػح ػٍٝ خـٝ اٌعأة ٌٍٍّؼة تؽ١س  
٠ٛاظٗ وً الػة الػثا ِٓ اٌّعّٛػح 

ا٤خشٜ،ذٛػغ وشج ػٍٝ اٌخؾ اٌّرمـغ ت١ٓ وً 
الػث١ٓ،ػٕذ عّاع ا٦شاسج ٠عشٞ اٌالػة ٌّؽاٌٚح 

اٌؽظٛي ػٍٝ اٌىشج ٚ اٌؼٛدج ٌّىأٗ لثً أْ ٠ٍّغٙا 
 .ِٕافظ

 

ذ١ّٕح 
عشػح،)

١ٌالحػاِح
،ذشو١ضإْ

(ذثاٖ  

(25) 

إٌؽك 
 اٌىشج  

 

 ّٔارض ٥ٌٌؼاب اٌر١ّٙذ٠ح اٌرٟ ذىغة اٌّشرشن ِٙاساخ ؼشو١ح أعاع١ح ٌىشج ا١ٌذ

٠مف اٌالػثْٛ فٟ لاؿشاخ خٍف خؾ اٌثذا٠ح ٚ  
٠مف سب١ظ اٌفش٠ك ػٍٝ خؾ آخش ِٛاصٞ ٚػٍٝ 

 أِراس ٠ّٚغه اٌالػة ا٤ٚي فٟ اٌماؿشج 5تؼذ 

تاٌىشج ،ػٕذ إشاسج اٌثذء ٠ّشس اٌالػة اٌىشج إٌٝ 
سب١ظ اٌفش٠ك شُ ٠عشٞ ١ٌمف خٍف اٌمـاس ٠ٚأخز 

اٌزٞ خٍفٗ ِىأٗ ١ٌغرمثً اٌىشج اٌرٟ ٠ّشس٘ا ٌٗ 
سب١ظ اٌفش٠ك شُ ٠شد٘ا ٠ٚعشٜ ١ٌمف خٍف 

 .اٌماؿشج
 

ذؼ١ٍُ 
 اٌرّش٠ش

(27) 

ذراتغ 
 اٌرّش٠ش

 



لاؿشذاْ ٚأٚي ذ١ٍّز ٌذ٠ٗ وشج ذٛػغ أِاَ وً  
 أؿٛاق ػٕذ ا٦شاسج ٠عشٞ أٚي ذ١ٍّز 5لاؿشج 

عش٠ؼا ٠ٕٚـؾ اٌىشج فٟ ا٤ؿٛاق شُ اٌؼٛدج عش٠ؼا 
ٌرغ١ٍُ اٌىشج إٌٝ ص١ٍِٗ شُ ٠خشض ص١ٍِٗ،٠فٛص ِٓ 

 .٠ٕرٟٙ ِٓ اٌؼًّ أٚال 

 (28) اٌرٕـ١ؾ

ٔـؾ فٟ 
 اٌـٛق

ذرٕافظ أستغ ِعّٛػاخ ، تؽ١س ٠رٕاٚب وً ٚاؼذ  
ِٓ ػٕاطش٘ا ػٍٝ لزف اٌىشج تمٛج ٔؽٛ اٌؽابؾ 
تاعرؼّاي ا١ٌذ،شُ االٔغؽاب إٌٝ اٌخٍف ١ٌٍرمـٙا 

ص١ٍِٗ اٌّٛاٌٟ ِٓ ِغافح ال ذمً ػٓ شالز 
أِراس،٠فٛص اٌفش٠ك اٌزٞ ذّىٕد ػٕاطشٖ ِٓ 

 .اعرىّاي اٌّّٙح دْٚ خـأ

 (29) 

 اٌظذٜ

١ٙ٠ا ا٤عرار فؼاب١ٓ ٌٍؼة تؼذ ذمغ١ُ اٌرال١ِز إٌٝ  
فٟ .أستؼح ِعّٛػاخ ِرغا٠ٚح ِٓ ؼ١س اٌؼذد 

ذؽاٚي وً ٚاؼذج .ٚػؼ١ح ذٕافغ١ح ت١ٓ ِعّٛػر١ٓ 
دْٚ  (تا١ٌذ)ِّٕٙا اٌم١اَ تخّظ ذّش٠شاخ ِررا١ٌح 

 .أْ ٠ٍّظ إٌّافظ اٌىشج 

اٌرّش٠ش ٚ 
 ا٦عرمثاي

(30) 

اٌرّش٠شاخ 
 اٌخّظ

ِغاتمح ت١ٓ فش٠م١ٓ اٌفش٠ك تذْٚ وشج ٠مف ػٍٝ  
اٌخؾ اٌخٍفٟ تذْٚ وشج ٚ اٌفش٠ك تؽٛصذٗ وشج ػٍٝ 

 َ ػٕذ 3اٌخؾ ا٤ِاِٟ  اٌّغافح ت١ٓ اٌخـ١ٓ 

ا٦شاسج ٠ثذأ والّ٘ا فٟ االٔـالق ا٤ٚي ترٕـ١ؾ 
اٌىشج ٚ اٌصأٟ ِؽاٌٚح اٌٍؽاق تٗ لثً ٚاٌٛطٛي 

 ٌخؾ إٌٙا٠ح 

 (31) اٌرٕـ١ؾ

 اٌّغاوح

 2ػٍٝ ٍِؼة وشج ا١ٌذ تعٛاس ؼابؾ ٚػٍٝ اسذفاع  
ِرش ٠ىْٛ ٕ٘ان فش٠م١ٓ ٠رىْٛ ػذد أفشاد اٌفش٠ك 

 ذ١ٍّز ٠ؽشطْٛ اٌؽابؾ ِٓ وً ظٛأثٗ 12ا٤ٌّٚٓ 

 ٠ٚرؼاْٚ اٌفش٠ك ا٢خش فٟ إطاتح اٌؽابؾ 

 اٌرّش٠ش ٚ
االعرمثاي ، 

 اٌرظ٠ٛة

(32) 

إطاتح 
 اٌؽابؾ



٠مغُ اٌرال١ِز إٌٝ فش٠م١ٓ وً فش٠ك ٠ٕرشش فٟ  
ٔظف اٌٍّؼة اٌخاص تٗ ٠مغُ اٌّؼٍُ اٌىشاخ 

تاٌرغاٚٞ ػٍٝ اٌفش٠م١ٓ ٚػٕذ ا٦شاسج ٠ؽاٚي وً 
ػٕذ .فش٠ك اٌرخٍض ِٓ اوثش ػذد ِٓ اٌىشاخ 

ا٦شاسج ٠رٛلف اٌرال١ِز ِٓ اٌرّش٠ش ٠ٚفٛص اٌفش٠ك 
 .اٌزٞ تؽٛصذٗ ػذد الً ِٓ اٌىشاخ

اٌرّش٠ش ٚ 
 االعرالَ

(33) 

اٌرخٍض 
 ِٓ اٌىشج 

وً ذ١ٍّز ِغ وشج ٠مَٛ تاٌرٕـ١ؾ ٚ٘ٛ ِغّغ  
اٌؼ١ٕ١ٓ ٌضِٓ ٠ؽذدٖ اٌّؼٍُ ٠فٛص ِٓ ٠ؽرفظ تاٌىشج 

 . ؼرٝ ٔٙا٠ح اٌضِٓ اٌّؽذد

ذ١ّٕح 
ا٦ؼغاط 

تاٌىشج 
ِٚىاْ 
 عمٛؿٙا

(34) 

إلفً 
ػ١ٕه 
 ٚٔـؾ

٠مَٛ اٌّؼٍُ ترمغ١ُ اٌرال١ِز إٌٝ دابشذ١ٓ ٚٚػغ لّغ  
فٟ ِشوض اٌذابشج ٚاٌر١ٍّز ٠ذافغ ػٕٗ فٟ ِٕرظف 

اٌذابشج ،٠مَٛ اٌرال١ِز ترظ٠ٛة ػٍٝ اٌمّغ ٠ٚؽاٚي 
اٌؽاسط اٌذفاع ػٓ اٌمّغ ،ػٕذ ٔعاغ أؼذ اٌرال١ِز 

 .تإطاتح اٌمّغ ٠ظثػ ِىاْ اٌؽاسط

 (35) اٌرظ٠ٛة

ؼّا٠ح 
 اٌؽظٓ

٠مغُ اٌفش٠ك إٌٝ ِعّٛػر١ٓ ذمف وً ِعّٛػح  
ػٍٝ شىً دابشج ٚت١ذ وً ُِٕٙ وشج ٠ذ ٠ٚمف اٌر١ٍّز 

 .فٟ إٌّرظف ٌٚذ٠ٗ وشج لذَ
ػٕذ ا٦شاسج ٠شِٟ اٌر١ٍّز تإٌّرظف وشج اٌمذَ 

ػا١ٌا ٠ٚمَٛ اٌالػث١ٓ تشِٟ وشاذُٙ ٔؽٛ٘ا 
 .٦طاترٙا اٌزٞ ٠ظ١ثٙا ٠ّٕػ ٔمـح

اٌرظ٠ٛة 
 ،اٌرشو١ض، 
عشػح سد 

 اٌفؼً

(36) 

إعماؽ 
ؿابشج 
 اٌؼذٚ

٠مف اٌرال١ِز فٟ دٚابش ٠مَٛ اٌالػة فٟ وً دابشج  
اٌرٟ فٟ ؼٛصذٗ اٌىشج ترٕـ١ؾ اٌىشج تاعرّشاس 

خاسض اٌذابشج شُ ٠ّشس اٌىشج تؼذ ٚطٌٛٗ ٌٕمـح 
 .أـاللرٗ ا٤ٌٚٝ ذفٛص اٌذابشج اٌرٟ ذٕرٟٙ أٚال

 (37) اٌرٕـ١ؾ

دابشج 
 اٌرٕـ١ؾ



وً اش١ٕٓ ِؼا ذٕـ١ؾ اٌىشج تا١ٌذ ا١ٌّٕٝ ِٚؽاٌٚح  
ذشر١د وشج اٌض١ًِ تا١ٌذ ا١ٌغشٜ ِغ اٌّؽافظح ػٍٝ 

 ٠فٛص اٌالػة اٌزٞ ٠ؽرفظ تىشذٗ إٌٝ إٌٙا٠ح .وشذٗ

 (38) ذٕـ١ؾ

ٔـؾ 
 ٚشرد

٠مغُ اٌالػثْٛ إٌٝ فش٠م١ٓ،٠مف وً ُِٕٙ فٟ  
ٔظف ٍِؼثٗ تؼذ إظشاء لشػح الخر١اس اٌىشج أٚ 
ٔظف اٌٍّؼة ،٠مَٛ اٌفش٠ك اٌزٞ تؽٛصذٗ اٌىشج 

ترثادي ذّش٠ش٘ا ف١ّا ت١ُٕٙ ػٍٝ أْ ٠ٕرٙٝ اٌرّش٠ش 
ترظ٠ٛة اٌىشج فٟ اٌّشِٝ اٌفش٠ك إٌّافظ، ٚػٍٝ 

الػثٟ اٌفش٠ك ا٢خش ِؽاٌٚح لـغ اٌىشج ،وّا 
٠ؽاٚي ؼاسط اٌّشِٝ ِٕغ اٌىشج ِٓ اٌذخٛي، ٚال 

 ٠عٛص ٤ٞ الػة دخٛي دابشج اٌّشِٝ

ذ١ّٙذ 
ٌّثاس٠اخ 
وشج ا١ٌذ 

تإعرخذاَ )
ِٙاسج 

اٌرّش٠ش ٚ 
اٌرظ٠ٛة 

) 
 

(39) 

وشج ا١ٌذ 
فٟ 

 اٌّشِٝ

٠ؽاٚي أفشاد وً فش٠ك إؼشاصا أوثش ػذد ِٓ  
ا٤٘ذاف فٟ اٌّشِٝ ػٍٝ أْ ٠رُ اٌرظ٠ٛة 

 تاٌرٕاٚب

ذ١ّٙذ 
ٌّٙاسج 

 اٌرظ٠ٛة

 

(40) 

وشج 
 اٌّشِٝ

 
 
 
 
 

٠مغُ اٌالػثْٛ إٌٝ فشق،٠ٚمغُ وً فش٠ك إٌٝ  
لاؿشذ١ٓ ِرٛاظٙر١ٓ اٌّغافح ت١ّٕٙا ِٓ 

أِراس،٠ٚىْٛ ِغ اٌالػة ا٤ٚي فٟ أؼذ 3

اٌماؿشذ١ٓ وشج،ػٕذ ا٦شاسج ٠ثذأ اٌالػة ترّش٠ش 
اٌىشج إٌٝ اٌالػة اٌّٛاظٗ ٌٗ ِٓ ٔفظ اٌفش٠ك شُ 
٠رثغ اٌىشج ٌىٟ ٠ٕرمً ٌٕٙا٠ح اٌماؿشج اٌّٛاظٙح،ٚ 
اٌالػة اٌزٞ ٠غرٍُ اٌىشج ٠ؼ١ذ٘ا تٕفظ اٌـش٠مح 

ِغ اٌرشو١ض ػٍٝ ؼشوح اٌزساع أشٕاء ...،ٚ٘ىزا
 .اٌرّش٠ش

ذؼ١ٍُ 
اٌرّش٠ش ٚ 
االعرالَ ٚ 

عشػح 
 االٔرماي

(41) 

ذغ١١ش 
 اٌّٛالغ

٠مغُ اٌفش٠ك اٌٛاؼذ إٌٝ لغ١ّٓ ٠ٚمف وً لغُ فٟ  
صا٠ٚر١ٓ ِرماتٍر١ٓ ،٠ثذأ اٌالػة ا٤ٚي ترّش٠ش اٌىشج 

إٌٝ اٌالػة اٌزٞ ٠مف فٟ (ذّش٠شج وشتاظ١ح )
اٌضا٠ٚح اٌّماتٍح شُ ٠شظغ ١ٌمف فٟ ٔٙا٠ح لاؿشذٗ 
 ٚ٘ىزا ٠غرّش اٌؼًّ ؼرٝ ٠ٕرٙٝ ظ١ّغ اٌالػث١ٓ

ذ١ّٙذ 
ٌرؼ١ٍُ 

اٌرّش٠ش 
اٌىشتاظ١ٛ 

 اٌٍمف
 

(42) 

إٌّاٌٚح 
 اٌمـش٠ح



٠مغُ وً فش٠ك إٌٝ لغ١ّٓ ِرغا١٠ٚٓ ،٠مف وً لغُ  
ِٛاظٗ ٣ٌخش فٟ اٌضا٠ٚح اٌّماتٍح،ػٕذ عّاع 

ا٦شاسج ،٠ّشس اٌالػة ا٤ٚي اٌزٞ تؽٛصذٗ اٌىشج 
ذّش٠شج )إٌٝ ص١ٍِٗ ا٤ٚي فٟ اٌّعّٛػح اٌّماتٍح 

شُ ٠مَٛ تاٌعشٞ ِٓ خٍف اٌفش٠ك  (وشتاظ١ح
إٌّافظ تؼىظ ػمشب اٌغاػح ٌٍٛلٛف خٍف 

اٌّعّٛػح اٌّماتٍح ِٓ ٔفظ اٌفش٠ك،ٚ٘ىزا ٠غرّش 
 .اٌٍؼة ؼرٝ ٠رُ ذثادي ِٛلغ لغّٟ اٌفش٠ك

ذ١ّٙذ 
ٌرؼ١ٍُ 

اٌرّش٠ش 
اٌىشتاظٟ 

 ٚ
ا٦عرالَ،

عشػحا٦ْ
 ذماي

(43) 

ذغ١١ش 
 اٌّٛالغ

٠مغُ اٌفش٠ك اٌٛاؼذ إٌٝ لاؿشذ١ٓ ِرغا٠ٚر١ٓ  
ِرٛاظٙر١ٓ ٠غٍُ وشج ٠ذ ٌالػة ا٤ٚي ِٓ وً 

فش٠ك،ػٕذ عّاع ا٦شاسج ٠مَٛ اٌالػثاْ تاٌعشٞ ٚ 
ذٕـ١ؾ اٌىشج تاذعاٖ اٌماؿشج اٌّٛاظٙح ِٓ ٔفظ 

اٌفش٠ك شُ ذّش٠ش اٌىشج خٍف اٌخؾ ٌض١ٍِٗ ِٓ ٔفظ 
اٌفش٠ك شُ ٠عشٞ ١ٌمف خٍف اٌماؿشج ،ٚ٘ىزا 

 .٠غرّش اٌٍؼة

ذ١ّٙذ 
ٌرؼ١ٍُ 

اٌرّش٠ش ٚ 
 اٌرٕـ١ؾ

(44) 

تش٠ذ 
 اٌىشج

٠مف وً فش٠ك ػٍٝ خؾ اٌش١ِح اٌؽشج اٌخاص  
تٍّؼثٗ ٠ٚؼ١ٓ ؼاسط ٌٍٙذف ٌىً فش٠ك، وزٌه ٠ؼ١ٓ 

. ِذافغ ػٕذ ِٕـمح اٌٙذف ٠مف داخً ِٕـمح اٌٙذف
ذثذأ اٌٍؼثح تإعماؽ وشج ت١ٓ الػث١ٓ فٟ ٚعؾ 

اٌٍّؼة شُ ٠مَٛ اٌفش٠ك اٌزٞ ٠ؽظً ػٍٝ اٌىشج 
تاٌرّش٠ش ف١ّا ت١ُٕٙ ٚ اعرخذاَ اٌرٕـ١ؾ ػٍٝ أْ 

خـٛاخ ٚ وزٌه ػذَ إػادج ذٕـ١ؾ ٠3شاػٟ اي

اٌىشج شُ ٠ؽاٌٚٛا اٌٛطٛي إٌٝ ٘ذف إٌّافظ 
ٌٍؽظٛي ػٍٝ ٘ذف ،ت١ّٕا ٠مَٛ اٌفش٠ك ا٢خش 

 .تّؽاٌٚح ِٕؼُٙ ٚ االعرؽٛار ػٍٝ اٌىشج

اٌر١ّٙذ 
ٌٍؼثح وشج 

ا١ٌذ تإظشاء 
ِثاساج 

ِظغشج 
تاعرخذاَ 

اٌرّش٠ش ٚ 
اٌرٕـ١ؾ 

 .فمؾ
 

(45) 

وشج ا١ٌذ 
 اٌر١ّٙذ٠ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠مَٛ اٌّذسط تإظشاء لشػح الخر١اس اٌٍّؼة أٚ  
اٌىشج،٠مَٛ اٌفش٠ك اٌزٞ تؽٛصذٗ اٌىشج تاٌرّش٠ش 

ف١ّا ت١ُٕٙ ٚ ِؽاٌٚح اٌرظ٠ٛة ػٍٝ اٌىشج 
اٌـث١ح،٠ؽاٚي الػثٟ اٌفش٠ك ا٢خش لـغ اٌرّش٠شاخ 

 ...ٚ اٌذفاع ػٓ اٌىشج اٌخاطح تُٙ،ٚ٘ىزا

ذّٙذ ٌٍؼثح 
وشج ا١ٌذ 

ذّش٠ش،خ)
 (ط٠ٛة

(46) 

وشج 
 اٌّٙش

 
 
 
 
 
 
 
 



٠ٕرخة الػة ِٓ وً فش٠ك ١ٌّصً اٌٍّه ٠ٚمفض  
داخً اٌمٍؼح اٌخاطح تفش٠مٗ ،٠ٚمف تالٟ اٌالػث١ٓ 

فٟ اٌٍّؼة تؽ١س ٠مف وً الػة ِٓ اٌفش٠ك 
تعٛاس الػة ِٓ اٌفش٠ك إٌّافظ ،٠مَٛ اٌؽىُ 

تإظشاء لشػح ت١ٓ الػث١ٓ ُِٕٙ ٌرؽذ٠ذ  أٞ اٌفش٠م١ٓ 
٠ىْٛ ِؼٗ اٌىشج شُ ٠مَٛ اٌفش٠ك اٌزٞ أطثؽد 

اٌىشج تؽٛصذٗ ترّش٠ش٘ا ف١ّا ت١ُٕٙ ؼرٝ ذظً إٌٝ 
٠ذ اٌٍّه اٌٛالف فٟ اٌمٍؼح فٟ ؼ١ٓ ٠ؽاٚي اٌفش٠ك 
ا٢خش لـغ اٌىشج ِغ ِشاػاج أٔٗ ال ٠غّػ تّغه 

 .اٌىشج أوصش ِٓ شالز شٛأٟ
 

ذ١ّٙذ ٌٍؼثح 
وشج ا١ٌذ 
تإعرخذاَ 

 اٌرّش٠ش

(47) 

ٍِه 
 اٌمٍؼح

٠مف اٌالػثْٛ خاسض دابشج اٌّشِٝ ٚت١ذ وً الػة  
وشج ٠ذ،٠ؽاٚي وً الػة اٌرظ٠ٛة ػٍٝ اٌٙذف 

٦دخاي اٌىشج تاٌـٛق ،٠ؽاٚي اٌالػثْٛ ػٍٝ 
 .اٌرٛاٌٟ

دلح 
اٌرٙذ٠ف 

ػٍٝ 
إٌّاؿك 
اٌؽشظح 
 تاٌٙذف

(48) 

اٌذٚابش 
 اٌؽشظح

 
 
 
 
 
 
 

ذعشٞ اٌمشػح الخر١اس اٌىشج ٚ ٔظف اٌٍّؼة ٠رخز  
وً ِٓ اٌفش٠م١ٓ لغّا ِٓ اٌٍّؼة ٚذمغُ الػث١ٗ إٌٝ 

ؼشاط ٚ ِٙاظ١ّٓ ،٠ٚمف وً ؼاسط أِاَ صٚض 
ِٓ ا٤لّاع ٚ اٌّٙاظ١ّٓ ػٍٝ خؾ إٌّرظف، ػٕذ 

تذء ا٦شاسج ٠مَٛ الػثٟ اٌفش٠ك اٌّغرؽٛر ػٍٝ 
اٌىشج ترّش٠ش٘ا ت١ُٕٙ،وّا ٠ّىُٕٙ اعرخذاَ اٌرٕـ١ؾ 
تٙذف إطاتح ألّاع اٌفش٠ك إٌّافظ ٚ إ٠ماع أؼذ٘ا 
أٚ إطاتح ٘ذفٗ تشِٟ اٌىشج ٚ ذخـ١ٙا خؾ ا٤لّاع 

تذْٚ أْ ذظ١ة لّغ،فٟ ؼ١ٓ ٠غؼٝ ِٙاظّٟ 
اٌفش٠ك ا٤خش ٌؼشلٍح اٌىشج ٚ االعرؽٛار ػ١ٍٙا ِغ 
ِشاػاج ػذَ اٌعشٞ تاٌىشج ٚطذ اٌؽشاط ٌٍىشج 

 .تاٌمذ١ِٓ ٚ ا١ٌذ٠ٓ

ذ١ّٙذ 
ٌٍرّش٠ش ٚ 
اٌرظ٠ٛة 
ٚ اٌرٕـ١ؾ 
ٚاٌرؽشن 

فٟ 
 .اٌٍّؼة

(49) 

وشج 
 اٌّٛلؼح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٠ٕرشش اٌفش٠ماْ تاٌٍّؼة ػٍٝ أْ ٠شالة وً الػة  
الػة ِٓ اٌفش٠ك ا٢خش،ذشِٝ اٌىشج فٟ ٌٛعؾ ت١ٓ 
الػث١ٓ ِرٕافغ١ٓ،ف١ؽاٚي وً ِّٕٙا أْ ٠ٍمف اٌىشج 

ٚ ٠ّشس٘ا ٤فشاد فش٠مٗ تا١ٌذ٠ٓ ِؽا١ٌٚٓ إطاتح 
اٌٙذف تاٌىشج ِٓ أٞ ِىاْ فٟ اٌٍّؼة ٚ ػٍٝ 

اٌالػث١ٓ تاٌفش٠ك ا٢خش ِؽاٌٚح االعرؽٛار ػٍٝ 
اٌىشج ٚ إطاتح ٘ذف اٌخظُ ِغ ِشاػاج أال ٠غّػ 

 شٛأٟ 3ٌالػة تاٌعشٞ تاٌىشج أٚ ِغىٙا أوصش ِٓ 

ف١ؼالة اٌالػة تٕمً اٌىشج ٌٍفش٠ك ا٢خش،٠ٚؼالة 
اٌالػة اٌزٞ ٠ؽاٚي اٌٍؼة اٌخشٓ تاٌؽشِاْ ِٓ 

 .اٌٍؼة

ٌمف ٚ 
ذّش٠ش 

ٚدفاع فشد 
 ٌفشد

 
 
 
 
 
 

(50) 

وشج 
اٌؼّٛد 

 اٌظغ١شج
 
 
 
 
 
 
 

ذعشٜ لشػح الخر١اس اٌٍّؼة أٚ اٌىشج،٠مف وً  
فش٠ك فٟ ٔظف ٍِؼثٗ ،ذثذأ اٌّثاساج ِٓ ِٕرظف 
خؾ إٌّرظف ػٕذِا ذؼـٝ إشاسج اٌثذء ٌٍفش٠ك 

اٌؽابض ػٍٝ اٌىشج تؽ١س ٠رثادي أفشاد اٌفش٠ك ذّش٠ش 
اٌىشج ف١ّا ت١ُٕٙ ػٍٝ أْ ٠ٕادٞ اٌالػة ا٤ٚي اٌزٞ 

ٚاٌصأٟ ٠ٕادٜ تؼذ ذّش٠ش اٌىشج  (1)٠ّشس اٌىشج 

،فٟ ٔفظ اٌٛلد ٠ؽاٚي (10)ٚ٘ىزا ؼرٝ اٌؼذ (2)

أفشاد اٌفش٠ك ا٢خش االعرؽٛار ػٍٝ اٌىشج ٠ٚثذءْٚ 
ذّش٠ش اٌىشج ف١ّا ت١ُٕٙ ِغ ِالؼظح ػذَ اٌعشٞ 

شٛأٟ ،ٚإرا لـؼد اٌىشج ِٓ 3تاٌىشج أوصش ِٓ 

فش٠ك تٛاعـح إٌّافظ أٚ فمذخ ٌٍعشٞ ذٍغٝ ظ١ّغ 
 .إٌمؾ اٌرٟ ػذ٘ا ٠ٚثذأ ِٓ ظذ٠ذ فٟ اٌؼذ

ذ١ّٙذ ٌٍؼثح 
وشج ا١ٌذ 

ا١ٌذ تّٙاسج 
 اٌرّش٠ش

(51) 

ػشش 
 ذّش٠شاخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠مف اٌالػثْٛ ؼٛي اٌذابشج ِمغ١ّٓ إٌٝ فش٠م١ٓ  
،فش٠ك أؼّش ٚأخش أت١غ ٚالف١ٓ ِرذاخ١ٍٓ تّؼٕٝ 

الػة أؼّش تعٛاس الػة أت١غ،فٟ ِٕرظف 
اٌذابشج ٠مف الػثاْ أؼذّ٘ا أؼّش ٚ ا٢خش أت١غ 

ِغ وً ِّٕٙا وشج ا١ٌذ،ػٕذ إػـاء ا٦شاسج ٠ثذأ 
اٌالػثْٛ فٟ اٌعشٞ ؼٛي اٌذابشج فٟ اذعاٖ ػمشب 
اٌغاػح،فٟ ٔفظ اٌٛلد ٠ّشس الػة اٌٛعؾ ا٤ؼّش 

اٌىشج ٤فشاد فش٠مٗ ٚ ا٤ت١غ ٤فشاد فش٠مٗ أشٕاء 
 .اٌعشٞ

ذ١ّٙذ 
ٌّٙاسذٝ 

اٌرّش٠ش ٚ 
االعرالَ 

 ِٓ اٌعشٞ

(52) 

اٌفش٠ماْ 
فٟ 

 اٌذابشج

ذمف اٌفشق ػٍٝ شىً لاؿشاخ خٍف خؾ اٌثذا٠ح ٚ  
ِٛاظٙح ٌٍمابُ اٌّصثد تٗ ؿٛق ،٠مَٛ اٌالػة ا٤ٚي 
ِٓ وً ِعّٛػح تاٌرظ٠ٛة داخً اٌـٛق شُ ٠ّشس 
اٌىشج ٌالػة اٌراٌٟ اٌزٞ ٠مَٛ تٕفظ اٌؼًّ،ٚ٘ىزا 

 ؼرٝ ذٕرٟٙ اٌّعّٛػح
 

١ِٙذ 
ٌّٙاسج 

 اٌرظ٠ٛة

(53) 

طٛب 
داخً 
 اٌـٛق



ذثذأ اٌّثاساخ تفش٠م١ٓ وً فٟ ٔظف ٍِؼثٗ ،٠ـثك  
لأْٛ وشج ا١ٌذ تىً لٛاػذٖ إال ف١ّا ٠رؼٍك تاٌرٙذ٠ف 

،ؼ١س ٠مَٛ اٌفش٠ماْ تاٌرظ٠ٛة داخً 
دلابك شُ ٠ثذي 10-5اٌـٛق،ذغرّش اٌّثاساج ِٓ 

 .اٌفش٠م١ٓ تاٌفش٠م١ٓ االؼر١اؿٟ 

ذ١ّٙذ ٌٍؼثح 
وشج ا١ٌذ 

،دلح 
 اٌرظ٠ٛة

(54) 

وشج ا١ٌذ 
داخً 
 اٌـٛق

 
 
 
 
 

وً فش٠ك فٟ ٔظف ٍِؼثٗ ٠رثادي ذّش٠ش اٌىشج  
تاعرخذاَ اٌرّش٠شج اٌّشذذج شُ ٠مَٛ تاٌرظ٠ٛة فٟ 

ؼ١ٓ ٠ؽاٚي اٌفش٠ك ا٢خش لـغ اٌىشج أٚ االعرؽٛار 
ػ١ٍٙا،ِغ ِشاػاج أال ٠ؽًّ اٌالػة اٌىشج أوصش ِٓ 

شا١ٔر١ٓ ،٠ّىٓ ٌالػة أْ ٠عشٞ تاٌىشج ِغرخذِا 
اٌرٕـ١ؾ أشٕاء اٌعشٞ،إرا ٌّظ إٌّافظ اٌىشج ٟٚ٘ 

 .ِغ الػة ال ٠ظػ ٌٙزا اٌالػة اٌرغع١ً

إػذاد 
ٌّٙاسج 

اٌرّش٠شج 
اٌّشذذج 

ٚذغع١ً 
 إطاتاخ

(55) 

وشج ا١ٌذ 
 .اٌّشذذج

 
 
 
 
 
 
 
 

 


