
1 
 

 

 األٔه الباب

 املكّدوٛ

 خمفٗٛ البشح الفصن األٔه : 

ِ٘  أُ المػٛ ( 126:  2009وٍغٕر ٔ صٕرتٍٕ )ِارُٔ راعٗد ٔ عرب

 األكرب اإلٌدٌٔٗض٘ الكاوٕظ فٜٔالبزاً اهلدف.  وَ وضتعىمّا، ٖٛاملعٍٜ احلزالتكَٕٖ ٔ

ىع لمىغاركٛ ٔ التفاعن المػٛ ِ٘ ٌعاً اعتباط٘ لزوٕس صٕتٗٛ ٖضتددوّا أعطاٞ اجملت

ٔتعزف التفط فٜ احلٕار اجلٗد ٔ الضمًٕ الكزٖي. ٔ وَ المػٕٖٛ الدٔلٗٛ ِ٘ المػٛ 

 العزبٗٛ.

المػٛ  اٌ  لل ظصالو٘  ٔالمػٛ العزبٗٛ ِ٘ ٔصٗمٛ وّىٛ فٜ فّي عمًٕ الدَٖ اإل

ٔ بذل  الكدرٚ المػٕٖٛ  ٔاصعٛ يف التعاون الدٔل٘، تضتددً المػٛ اليت سدٝإ العزبٗٛ

ٚ فٜ اقبن املضابكٛ يف سواُ وضتكبن )وٍاُ تالوٗذهلذٓ المػٛ حتتاز اىل اِتىاً خاص لم

سدٝ الدرٔظ جت  أُ ٔر الشواُ، أصبشت المػٛ العزبٗٛ إ(. وٍاصبا بتطااملعاسس

 فٜ املعّد الزمس٘ كاُ أٔ غري رمس٘. تمىٗذٖتعمىّا 
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لتعمي المػٛ العزبٗٛ الذٙ ٖعمىْ املعمي  تمىٗذتعمي المػٛ العزبٗٛ ِٕ ذلألٛ تدرٖط ال

بد يف بٗٛ وّىا ألٌّا لػٛ الكزأُ. ٔالٛ العزكاُ تعمي المػٔلتشصٗن اهلدف املكصٕد. 

االصتىاع ٔ الكالً ٔ تعمٗي المػٛ العزبٗٛ أُ ٖزادع المٜ وّارات المػٛ األربعٛ ٔ ِ٘ 

 الكزاٞٚ ٔالكتابٛ.

خز يف صٕت المػٛ ٖصاه األخبار إىل عدص آّارٚ وٍتذٛ ألٌّا إالكالً ِ٘ و

(. ٔ ظاٌ  لل  وّارٚ الكالً ِ٘ وّارٚ لتعبري األصٕات أٔ  4:2000صٕسريواُ )

 ىل املداط . الزأٙ ٔ املكصٕد ٔ املغاعز إار ٔالكمىات لتعبري األفك

 إسدٝ املادٚ اليت تعمي يف تعمٗي المػٛ العزبٗٛ ٔ أوا ِدفّا وادٚ الكالًكاُ 

لتعمي ال بد لمىعمي أُ ٖضتددً ك٘ ٖضتطع أُ ٖعابز أفكارٓ. يف عىمٗٛ ا تمىٗذلتدرٖ  ال

ٍاه أِدف التعمي فاٟكا. ٔ ستٜ ٖضتطٗع أُ ٖ ٔ املىتٍعٛ،صمٕب املتٍٕعٛ ٔ املدرتعٛ األ

صمٕب التعمي تعمي وادٚ الكالً ٖعين باصتدداً أصمٕب املضتددوٛ لرتقٗٛ ٌتٗذٛ أسد األ

 وع األقزاُ.

 عم٘ ٖبين البعض بعطّي املتعمىُٕ فْٗ ٖضاعد لمتدرٖط ٌعاً ِٕ قزاُاأل تعمي

 اليت الفعالٛ التعمي ب٠ٗٛ االعتبار يف االخذ وع املتعمي سٕه كشٔورت وٕدْ التعمٗي ُأ صاظأ
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 قٗاً عم٘ ٖعتىد التعأٌ٘، التعمي عىمٗٛ يف كاون بغكن تمىٗذال اٌدواز عم٘ تزكش

 .املعمي اعزاف حتت بعطا بعطّي بتعمٗي املتعمىني

 احملىدٖٛ ودرصٛ فٜ الكالً وّارٚ ملادٚ  العزبٗٛ المػٛ تعمي عىمٗٛ عمٜ بٍاٞ

 ٌتٗذٛ تزقٗٛ يف تمىٗذال عدٖضا أُ ٖضتطٗع باٌدٌٔر أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ

 تٍفٗغ فٜ وتشىضا ٔ ٌغٗطا تمىٗذال أصبح املذكٕر صمٕباأل باصتددً ألُ تعمىّي،

 لتعبري الفصن أواً لٗتكدوُٕ دنرتُٟٕ التالوٗذ مجٗع كاُ ٔ ،الكالً ملادٚ التدرٖ 

 .أفكارِي

 ودرصٛ فٜ الكالً ملادٚ األقزاُ وع صمٕبأ اصتدداً حتأالت ٔبذل 

 تزقٗٛ يف ادناب٘ ثارآ العطاٞ ّٖدف باٌدٌٔر أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ

. ممتعا ٔ وٍعىا تػمل ٔ تعزض لاإ صٗىا ال العزبٗٛ، المػٛ تعميال فٜ الدراص٘ حتصٗمّي

 سدٝإ اخلرتاع ٔ وباعزٚ  جتزٖبٛ اعطاٞ ىلإ برتكش ٌاعطا ٖدٔر أُ لمىعمي بد ال لكَ ٔ

 .بكدرتْ وٕافكا العزبٗٛ المػٛ تكمي يف واِزا تمىٗذال ٖكُٕ ستٜ الكفاٞٚ لتطٕر املغكمٛ

 العمى٘ البشح ِذا يف املٕضٕع ٖعني أُ الكات  فريٖد  الٕاقع، ِذا عمٜ بٍاٞ
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 أصمٕب بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ المػٛ تعمٗي يف التالوٗذ ٌغاطات " العٍٕاُ حتت 

 ودرصٛ يف احلالٛ دراصٛ)  "فّٗا الدراص٘ بتشصٗمّي عالقتّا ٔ األقزاُ وع التعمي

 .( باٌدٌٔر أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ

 البشح كٗلحت:  الجاٌ٘ الفصن

 :  األتٗٛ املضاٟن الكات  ذنكل الضابل، البشح خمفٗٛ ٔوَ

 الكالً ملادٚ العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات تكُٕ كٗف .1

 التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ مبدرصٛ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل

 ؟ باٌدٌٔر أرعاواٌٗ 

 احملىدٖٛ درصٛمب العزبٗٛ المػٛ تعمٗي يف التالوٗذ حتصٗن كُٕٖ كٗف .2

 ؟ باٌدٌٔر أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ

 ملادٚ العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات بني العالقٛ تكُٕ كٗف .3

 يف فّٗا الدراص٘ حتصٗمّي ٔ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً

 باٌدٌٔر أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ ودرصٛ
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  البشح أغزاض:  الجالح الفصن

 :ٖم٘ كىا البشح أغزاض تكّزر الضابل، البشح بتشكٗل  وٍاصبا

 بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات وعزفٛ .1

 التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ مبدرصٛ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ

 باٌدٌٔر أرعاواٌٗ 

 احملىدٖٛ درصٛمب العزبٗٛ المػٛ تعمٗي يف التالوٗذ حتصٗن وعزفٛ .2

 باٌدٌٔر أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ

 الكالً ملادٚ العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات بني العالقٛ وعزفٛ .3

 ودرصٛ يف فّٗا الدراص٘ حتصٗمّي ٔ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل

 باٌدٌٔر أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ

 التفكري أصاظ:  الزابع الفصن

 تكُٕ أُ دن . ٔالعكمٗٛ اجلضدٖٛ سد عمٜ اليت األٌغطٛ ِ٘ التعمي أٌغطٛ

 كتاب يف بٗذٗٛ ٖفضز ٔ. التعمي عىمٗٛ يف العكمٗٛ ٔ اجلضدٖٛ ٌغاط بني صمٛ لات



6 
 

 

 الطفن ٖفكز مل ٖعين فّذا ع٘ٞ، أٙ ٖفعن أُ دُٔ ٖفكز الطفن كاُ إلا صاردمياُ

 (.100:  2011 ,صزدمياُ)

 إٌٔاع، مثاٌٗٛ إىل "Dietrich. B Paul" قضىّا ٔقد كجريٚ;  التعمي أٌغطٛ إٌٔاع إُ

 :ٖم٘ كىا ٔالزٔساٌٗٛ اجلضىاٌٗٛ األٌغطٛ عمٜ حتتٕٝ األٌغطٛ ٔلل 

 ٔ ٔاملعاِزٚ التذزٖبٗٛ ٔاملالسعٛ الصٕر إىل ٔالٍعز الكزاٞٚ:  البصزٖٛ األٌغطٛ( أ

 .العىن عٍد األخزَٖ ٔوزاقبٛ املعزض

 تكدٖي ٔ الضؤاه ٔتكدٖي احلادخ الغ١ٗ ٔتعمٗل املبدأ تكدٖي:  الغفّٗٛ األٌغطٛ( ب

 .ٔاملٍاقغٛ ٔاملكابمٛ ٔاألراٞ االقرتاسات

 .اجلىاعٗٛ املٍاقغٛ أٔ احملأرٚ ٔ املادٚ تكدٖي إىل الضىاع:  الضىعٗٛ األٌغطٛ( ز

 الٕادبٛ أداٞ ٔ احلكاٖٛ تفتٗػ ٔ ٔاملمدص الكزار ٔ الكصٛ كتابٛ:  الكتابٗٛ األٌغطٛ( د

 .االصتباٌٛ إوالٞ ٔ

 .ٔاخلزٖطٛ البٗاٌ٘ الزصي ٔصٍاعٛ الزصي:  الزصٕوٗٛ األٌغطٛ( ٓ
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 ٔ ٔالزقص ٔالتىجٗن املعزض ٔأداٞ األدٔات ٔاختٗار احملألٛ:  العزٔضٗٛ األٌغطٛ( ٔ

 .الٍىٕلز ٔصٍاعٛ الشراعٛ

 والسعٛ ٔ العٕاون ٔحتمٗن املغكمٛ ٔسن ٔالتذكري التفكز:  العكالٌٗٛ األٌغطٛ( س

 .الكزار ٔأخذ الزباط

 .ٔاالطى٠ٍاُ ٔالغذاعٛ ٔالتفزٖل الزغبٛ:  الٕدداٌٗٛ األٌغطٛ( ح

 الصٕت صٗاغٛ وّارٚ ضتٍضخت احلال٘ ٌعاً األصاظ يف ِ٘ الكالً ّارٚو 

 احلالٛ ِذٓ يف. لآلخزَٖ ٔالزغبات املغاعز، ذنتاز اإلرادٚ، ٌكن إىل ّٖدف الذٙ

 العامل أحناٞ مجٗع يف املتطمبات األٌغطٛ تضىح الذٙ الكاون أداٚ ِٕ املذكٕر الغدص

 عمٜ الصىت ٔأغٍٗٛ هلذٛ، ٔالرتكٗش، الصٕت، التعبري وَ ٔاصعٛ تغكٗمٛ إلٌتاز

 وا، سد إىل لمتشدخ بالٍفط الجكٛ عمٜ أٖطا املّارات ِذٓ ٔتضتٍد.  الكالً

 اخلذن، وجن ٌفضٗٛ وغاكن عمٜ الكطاٞ خاله وَ ٔوضؤٔلٛ كذل ، ألٗط ٔبصزاسٛ،

 املّارات ِذٓ ٔتضتٍد. ٔغريِا المضاُ ٔالٕسُ ٔاإلدّاد، الذات تكدٖز ٔاخنفاض

 وَ ٔوضؤٔلٛ كذل ، ألٗط ٔبصزاسٛ، وا، سد إىل لمتشدخ بالٍفط الجكٛ عمٜ أٖطا
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 ٔاإلدّاد، الذات تكدٖز ٔاخنفاض اخلذن، وجن ٌفضٗٛ وغاكن عمٜ الكطاٞ خاله

 .ٔغريِا المضاُ ٔالٕسُ

 :ٖعين املعزفٛ، دلاه ثالخ ٖتطىَ الكالً وّارٚ يف المػٛ تعمٗي امنإ بذكزٙ ددٖز  

 وع املٍاصبات الكمىات اصتعىاه ;(املفزدات ٔ الكٕاعد ٔ المفغ) وٗكاٌٗكٗٛ .أ

 .الصشٗح المفغ ٔ الصٗػٛ

  (.التفاعمٛ ٔ املعاومٛ) ٔظٗفٛ .ب

 ودٚٔ احلدٖح صزعٛ ٔ املتشدخ ٌكن) الجكافٗٛ ٔ اإلدتىاعٗٛ ٔالكٕاعد املعاٖري  .ج

 .( املتكمي بني تٕقف

 ملادٚ العزبٗٛ المػٛ تعمٗي فٜ بّا درظامل ٖضتددً اليت التطبٗكات وَ إسدٝ ٔ

 .األقزاُ وع التعمي أصمٕب تطبٗل باصتدداً ِ٘ الكالً

 تطبٗل أُ( 38.3:  1997) ددالٗن أرٖا يف ٔذناردٖت كٕصٕاٖا ت ٖك

 أٙ املضتٕٝ، الزت  يف األخز عمٜ املاِز تمىٗذال ٖضاعد ِٕ  األقزاُ وع التعمي أصمٕب

 وٕدْ التعمٗي اُ صاظأ عم٘ ٖبين البعض بعطّي املتعمىُٕ فْٗ ٖضاعد لمتدرٖط ٌعاً

 ٌدوازإ عم٘ تزكش اليت الفعالٛ التعمي ب٠ٗٛ االعتبار يف خذاأل وع املتعمي سٕه ٔوتىزكش
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 بعطّي بتعمٗي املتعمىني قٗاً عم٘ ٖعتىد التعأٌ٘، التعمي عىمٗٛ يف كاون بغكن تمىٗذال

 املدرظ كالً وَ أفطن تمىٗذال كالً أُ الصداد ِذا يف ٔ .املعمي إعزاف حتت بعطا

 العزبٗٛ المػٛ تعمٗي يف األقزاُ وع التعمي أصمٕب ٖضتددً الضباب ِٕ ِا. األقزاُ لٗفّي

    . الكالً ملادٚ

. األخزَٖ لتعمٗي ِ٘ التعمي ٖكٛطز أفطن أُ صٕٖتٍٕ أوني يف سٖين سغاً لكز

 .زَٖاألخ تمكني يف التالوٗذ  وضاعدٚ ٖكُٕ األقزاُ وع التعمي أصمٕب اختٗار لذل ٔ

 التالوٗذ ٍغاطاتل املؤعزات أربع احلاص  قزر الضابل، البٗاُ عمٜ اعتىادا

 :(الضني املتػري) األقزاُ وع التعمي أصمٕب بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ المػٛ تعمٗي يف

 .  الكالً ملادٚ احلٕار  والسعٛ : البصزٖٛ األٌغطٛ .1

 .العزبٗٛ بالمػٛ تزمجّا ثي الكالً ملادٚ احلٕار وَ فكزٚال كتابٛ:  الكتابٗٛ األٌغطٛ .2

 .الفصن أواً ظّارِاإ ٔ  الٍفضٗٛ بالمػٛ احلٕار وَ زٚالفك تعبري:  الغفّٗٛ األٌغطٛ .3

 .دلرتأ األقزاُ أواً العزبٗٛ المػٛ حتدٖح يف التعبري ظّارإ:  الٕدداٌٗٛ األٌغطٛ .4

 العزبٗٛ المػٛ تعمٗي يف التالوٗذ تشصٗنل املؤعزات أربع أٖطا احلاص  قزر ثي

 (:الصاد املتػري)
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 دٗدٚ  عبارتْ ٔ وْكال فٜ األصتال تغابْ التالوٗذ اصتطاع .1

 اجلٗدٚ بالمّذٛ الكالً ٌطل التالوٗذ اصتطاع .2

 األقزاُ وع احلٕار عزض التالوٗذ اصتطاع .3

 بالمضاُ الضؤاه جتأب التالوٗذ اصتطاع .4

 :اآلت٘ البٗاٌٜ الزصي يف التفكري أصاظ كات ٖصٕرال الضابل، البٗاُ ٔإلٖطاح
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 ٌطل الكمىات العزبٗٛ.1

 اجلىن املٍطٕقٛالفّي عمٜ صٗاقات .2

تعبري الفكزٚ وَ احلٕار بالتعبري .3

  الغدصٜ

بالمػٛ العزبٗٛ أواً  رلمشٕااالصتدالص .4

 دلرتأ األقزاُ

اصتطاع التالوٗذ تغابْ األصتال فٜ .1

 كالوْ ٔ عبارتْ  دٗدٚ

اصتطاع التالوٗذ ٌطل الكالً .2

 بالمّذٛ اجلٗدٚ

اصتطاع التالوٗذ عزض احلٕار وع .3

 األقزاُ

اصتطاع التالوٗذ جتأب الضؤاه .4

 بالمضاُ

 التالوٗذ

ٌغاطات التالوٗذ فٜ تعمٗي المػٛ العزبٗٛ ملادٚ 

 اصمٕب التعمي وع األقزاُ )ظ(الكالً بتطبٗل 

 التالوٗذ يف تعمٗي المػٛ العزبٗٛ حتصٗن

 )ص(

 العالقٛ
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 الفزضٗٛ:  اخلاوط الفصن

 اجملىٕعٛ البٗاٌات تكُٕ ستٜ البشح وغكالت عَ وؤقتٛ إدابٛ ِ٘ الفزضٗٛ

 ٖغتىن البشح ِذا أُ املعمًٕ وَ ٔ(. 71:2006. )أرٖكٌٕتٕ مس٘صِٕار) احملككٛ

 بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات( ظ) الضني املتػري عمٜ

 .فّٗا الدراص٘ حتصٗمّي( ص) ٙالصاد التػٗري ٔ, األقزاُ وع التعمي صمٕبأ

 تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات كاٌت إلا:  ِ٘ البشح ِذا يف املكزرٚ الفزضٗٛ ٔ

 حتصٗمّي فكاٌت إدنابٗٛ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ ػٛالم

 ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات كاٌت إلا العكط عمٜ ٔ. إدنابٗٛ فّٗا الدراص٘

 الدراص٘ حتصٗمّي فكاٌت صمبٗٛ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ

 .أٖطا صمبٗٛ فّٗا

 أكرب احلضابٗٛ" ت" قٗىٛ كاٌت إلا أٌْ وكارٌٛ عمٜ ٖعتىد التكدٖي ِذا وعاٖز ٔ

 كاٌت إلا لل   عكط ٔ وزدٔدٚ، الصزفٗٛ الفزضٗٛ فتكُٕ اجلدٔلٗٛ" ت" قٗىٛ وَ

 . وكبٕلٛ الصزفٗٛ الفزضٗٛ فتكُٕ اجلدٔلٗٛ" ت" قٗىٛ وَ أصػز احلضابٛ" ت" قٗىٛ
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 العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات ِىا املتػريَٖ الكات  ٖٕدْ بّذا، ٔ

 ٔ( ظ) الضٗين بزوٕس األٔىل كاملتػري األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً ملادٚ

% 5 الداللٛ ٝ وضتٕ عمٜ(ص) الصادٙ بزوٕس الجاٌ٘ كاملتػري فّٗا الدراص٘ حتصٗمّي

 الفزرضٗٛ فتكُٕ اجلدٔلٗٛ" ت" قٗىٛ تٕٝ ٔ أكرب احلضابٛ" ت" قٗىٛ كاٌت إلا

 .وزدٔدٚ

 البشح خطٕات:  الضادظ الفصن

 :تٗٛاآل اخلطٕات احلاصبٛ فتبني البدح، ِذا يف البٗاٌات لٍٗن 

 البٗاٌات ٌٕع تعٗني .1

 البٗاٌات ٔ. كىٗٛ ٔ ٌٕعٗٛ ِىا ٔ قضىاُ، البشح ِذا يف ٔردت اليت البٗاٌات

 اأو ٔ. الكت  دراصٛ ٔ املكابمٛ ٔ املالسعٛ طزٖل عَ الكات  ٖبشجّا الٍٕعٗٛ

 حتمٗن ثي اإلختبار ٔ اإلصتفتاٞ طزٖل عَ الكات  فٗذىعّا الكىٗٛ البٗاٌات

 العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات ِ٘ البشح ِذا يف ٔالبٗاٌات. باإلسصاٞ

 .فّٗا الدراص٘ بتشصٗمّي عالقتّا ٔ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً ملادٚ

 البٗاٌات وصادر تعٗني .2
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 ٔ األصمٗٛ البٗاٌات ِىا قضىني ىلإ تٍكضي البشح ِذا يف البٗاٌات دروصا

  ودرصٛ يف التالوٗذ مجٗع ِ٘ البشح ِذا يف األصمٗٛ البٗاٌات ٔ. الجإٌٖٛ البٗاٌات

 البشح ِذا يف الجإٌٖٛ البٗاٌات ٔ. باٌدٌٔر أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ

 .املدرصٛ رٟٗط ٔ األصاتٗذ دٖٕاُ ٔ العزبٗٛ المػٛ ودرظ وَ تؤخذ

 البشح وٗداُ تعٗني .3

 دادٚ يف أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ  ودرصٛ ِٕ البشح وٗداُ ٔ

 عمٜ ٖٕدْ التعٗني ِذا. باٌدٌٔر الػزبٗٛ عٗضاراٌنت ،104 رقي صارٙ صٕوبري

 ٔ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات

 املصدر فّٗا ألُ املدرصٛ ِذٓ الكات  اختار ٔ. فّٗا الدراص٘ مّيبتشصٗ عالقتّا

 .البشح بّذا تدعي اليت البٗاٌات ٔ البشح بّذا تتعمل الذٙ اإلعالو٘

 العٍٗٛ ٔ البشح دلتىع تعٗني .4

 البشح دلتىع . أ

 عمٜ لمشصٕه البشح اتوٕضٕع دلىٕعٛ ِٕ الصٕر أٔ البشح دلتىع

 يف البشح دلتىع أوا ٔ(. 115:1198 كٌٕتٕ أرٙ صِٕزمس٘) البٗاٌات
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 التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ  ودرصٛ يف التالوٗذ مجٗع البشح ِذا

 ِذٓ يف التالوٗذ عدد دلىٕع أُ لمىعمٕوات ٔفكا ٔ .باٌدٌٔر أرعاواٌٗ 

 .التالوٗذ  347  ِ٘ املدرصٛ

 العٍٗٛ . ب

 البشح تدبري كتاب يف كٌٕتٕ أرٙ صِٕزمس٘ قالْ وا عمٜ العٍٗٛ عتىدت

 وأخٕلٚ فالعني املاٟٛ وَ ٌاقصا البشح دلتىع كاُ إلا ،(134:2010134)

 فالعٍٗٛ املاٟٛ وَ أكجز كاُ إلا ٔ. صٕرٖا عجا البشح ٖضىٜ ٔ مجٗعّا

 بالٍعزٖٛ وٍاصبا. وٍّا أكجز أٔ %25-%20 أٔ% 15-%10  بني وأخٕلٚ

 ِذا يف ألٌْ.  البشح اجملتىع وَ% 12 العٍٗٛ كات ال ٖأخذ كٛ،الضاب

 42 ٖعين البشح ِذا يف رٚاملذكٕ العٍٗٛ لذل  ٔ .املاٟٛ وَ أكجز البشح

 .تالوٗذا

 البٗاٌات مجع أصالٗ  ٔ البشح طزٖكٛ تعٗني .5

 البشح طزٖكٛ . أ
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 طزٖكٛ ِٔ٘. الٕصفٗٛ الطزٖكٛ الكات  ٖضتددً البشح، ِذا يف

 العالقٛ عزفٛمل البشح ِ٘ رتباطٗٛاإل أوا. احلالٗٛ عَ لمبشح البشح

(. 4-3: 2013 ارٖكٌٕطا، صٕسارصٗى٘) كجزأ أٔ املتػريَٖ بني

 ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات ِىا املتػريَٖ البٗاُ، عمٜ اعتىاد

 حتصٗمّي ٔ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ

 أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ  لمىدرصٛ فّٗا الدراص٘

 .باٌدٌٔر

 البٗاٌات مجع أصالٗ  تعٗني . ب

 املالسعٛ (1

 أٔ الفزد صمٕك ملكاٖط تضتعىن اليت االختبار لٛآ ِ٘ املالسعٛ

 ٌاٌا) الصٍاعٗٛ أٔ سكٗكٛ احلاه فٜ ٖالسعْ الذٙ الٍغط عىمٗٛ

 العزٔف عَ البٗاٌات لٍٗن تضتعىمّا (83 :2002 صٕداٌا،

 أرعاواٌٗ  التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ  ودرصٛ يف احلكٗكٛ

 ٌغاطات عَ وضٕدٚ لٍٗن أٖطا ثي. البٗاٌات ٔضع عَ باٌدٌٔر
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 التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ

 .األقزاُ وع

 املكابمٛ (2

 املعٍٗٛ خباراإل عمٜ لمشصٕه كالوٗٛ وٕاصمٛ ِ٘ املكابمٛ

 بإلكاٞ كابمٛامل ِذا قاوت ٔ(. 36:2011, غٌٕأاُ ِارٙ)

 إىل كات ال ذنتاز البشح ِذا يف ٔ. األدٕبٛ ٔ األص٠مٛ

 األصاتٗذ دٖٕاُ ٔ العزبٗٛ المػٛ ودرظ ِٕ املكابمٛ هلذا الغدص

 .املدرصٛ ِذا يف رٟٗط ٔ

 صتفتاٞاال (3

 ٌاٌا) املضتذٗبني بٕصٗطٛ البٗاٌات جلىع أصمٕب ِٕ صتفتاٞاال

 ِذٓ احلاص  ٖضتددً. (219:2005 صكىدٍٖاتا، عٕدٓ

 عمٜ لمشصٕه ٔ املضتذٗبني وَ اإلخبار عمٜ لمشصٕه الطزٖكٛ

 ػٛالم تعمٗي فٜ التالوٗذ ٌغاطات بني العالقٛ عَ البٗاٌات مجٗع

 حتصٗمّئ األقزاُ وع التعمي صمٕبأ بتطبٗل الكالً ملادٚ العزبٗٛ
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 التاصعٛ املتٕصطٛ احملىدٖٛ  ودرصٛ يف فّٗا الدراص٘

 .باٌدٌٔر أرعاواٌٗ 

 احلزٖش االصتبٗاُ ِٕ البشح ِذٓ يف املضتددً االصتبٗاُ

 : بالتال٘ األدٕبٛ مخط باختٗار

 .1=  ِـ ،2=  د ،3=  ز ،4=  ب ،5=  أ 

 املكتٕبٗٛ الدراصٛ (4

 ٟىٛقا الكت  عمٜ بتذزٖ  الٕصاٟن ِذا عمٜ الكات  ٖضتعىن 

 مخد صٕر ٍٖٔارتٕ قاه كىا مبغكالت، ٖتعمل الذٙ املزادع

 ٌكص إلا ٖتي ال املعزفٛ كن البشح جتّٗشات إُ( 251:1998)

 .املزادع قاٟىٛ الٕصاٟن عَ

 البٗاٌات حتمٗن .6

  الكات فعني املتكاومٛ البٗاٌات جلعن اوناملتك الضع٘ ِٕ البٗاٌات حتمٗن إُ

 : ٖم٘ وا عمٜ املغتىن البٗاٌات حتمٗن

 اجلشٟ٘ شمٗنالت .أ
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 إىل ٔتفضري. ُ:ظ ف ور=  ً باملعادلٛ املتػريَٖ بني املتٕصط تعٗنب .1

  :اآلت٘ التكٗٗي مخضٛ

 ددا وٍدفض=           1،50 -0،05

 وٍدفض=  2،50 -1،51

 كاف=  3،50 -2،51

 عاه=  4،50 -3،51

 (33-3: 2000صٕباٌا،)    ددا عاه=  5،50 -4،51

 : اآلت٘ باملعٗار الصادٙ املتػري دردٛ ٔتفضري

 ددا وٍدفض=     49 –  0

 وٍدفض=  59 – 50

 كاف=  69 – 60

 عاه=  79 – 70

  ددا عاه=  100 – 80

 :  اآلتٗٛ باخلطٕات ٔالصادٙ الضٗين املتػري اصتٕاٞ اوتشاُ .2

 الدردٛ أدٌٜ إىل الدردٛ أعمٜ وَ البٗاٌات تزتٗ  (أ
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 : باملعادلٛ املدٝ تعٗني   (ب

 1(+ الدردٛ أدٌٜ– الدردٛ أعمٜ= ) ر

 (91: 2005صٕدداٌا،)

 :  باملعادلٛ(ك\عف) الف٠ٛ عدد تعٗني (ج

 ( 47:2005صٕداٌا،)    ُ لٕغ 3.3+1=   ك

 : باملعادلٛ(ف\صف) الف٠ٛ صعٛ تعٗني (د

 (50: 2000 صٕدٍا،)                 ك:  ر=  ف

 : باخلطٕات املزكشٖٛ الٍشعٛ اوتشاُ (ه

 ُ:  ظ ف ور=   ً:  باملعادلٛ( ً) املتٕصط قٗىٛ طم  (1

 (65: 2000 صٕبٍا،)  

 : باملعادلٛ(  ٔ) الٕصٗط قٗىٛ تعني (2

                  صفمٜ ت – ُ 2\1  ف+  ب=   ٔ 

    ٙف        

 (72: 2000 صٕباٌا،)
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 : باملعادلٛ املٍٕاه قٗىٛ طم  (3

          ظ2 – ٔ 3 =  ا ً 

 (46: 2014 ساٖيت، تٕت٘) 

 : اآلتٗٛ باخلطٕات لمىتػريَٖ االصتٕاٞ اوتشاُ (و

 :  باملعادلٛ( د ظ) املعٗارٙ االحنزاف سضاب (1

 2(   ظ ت دلـ)   – 2 ظ ت دلـ ُ = د ظ

         ُ (ُ - 1 )   

 ٔالتٕقع لمىالسعٛ التكزارٙ التٕسٖع قٗىٛ سضاب (ز

  2( املتٕقع التكزار – املالسغ التكزار)   ور=  2كا

            املتٕقع التكزار                 

    3 – ك=  دح :باملعادلٛ( دح) احلزٖٛ دردٛ تعٗني (ح

 (104 :2014 ساٖيت، تٕت٘)                      

  5% الداللٛ بدردٛ اجلدٔلٗٛ 2كا تعٗني (ط

 :اآلت٘ باحلد املعٗاراالصتٕاٟٜ تعٗني  (ي
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 اجلدٔلٗٛ 2كا وَ أصػز احلضابٗٛ 2كا كاٌت إلا (1

 .وضتٕٖا البٗاٌات تٕسٖعفكاُ

 تٕسٖع فكاُ اجلدٔلٗٛ 2كا وَ أكرب احلضابٗٛ 2كا كاٌت إلا (2

 .وضتٕٝ غري البٗاٌات

 : اآلتٗٛ باخلطٕات االرتباطٜ التشمٗن. ب

 ٌغاطات) الضٗين املتػري تأثري دردٛ ملعزفٛ وضتددً االرتباط حتمٗن

 درظ يف الطمبٛ إجناس) الصادٙ املتػري فٜ( التطبٗك٘ الٍشٕ تعمٗي يف الطمبٛ

 :اآلتٗٛ باخلطٕات( الٍشٕ

 : باملعادلٛ( ص) االحندار اصتٕاٞ اوتشاُ .1

 ظ ب+  أ=  ص

 (ص ظ دلـ() ظ دلـ) –( 2دلـط() دلـص)= أ

 2(ظ ور) –( 2ظ ور) ُ   

 (ص دلـ() ظ دلـ) - ص ظ دلـ ُ=  ب

      2(ظ دلـ) -2ظ منذـ       

 (262: 2010 صٕغٌٕٕٗ،)       
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 :اآلتٗٛ باخلطٕات املتػريَٖ االحنداروَ اصتكاوٛ اوتشاُ .2

 : باملعادلٛ" أ" لالحندار التٕسٖع دلىٕع سضاب (أ

(ص) ور=  أ ك ز      
 (265: 2010 صٕغٌٕٕٗ،)        ُ: 2

 :باملعادلٛ" أ"إىل" ب"لالحندار الرتبٗع دلىٕعٛ سضاب (ب

 {(ص دلـ( )ظ دلـ) - ص ظ ور) ب=  (أ\ب) ك ز

                                              ُ 

 :باملعادلٛ (رٖط) املبتكٜ الرتبٗع دلىٕعٛ سضاب (ج

 أ  ك ز – (أ\ب) ك ز – 2ص جم=  ٖط ر ك ز

 (138 :2014)تٕت٘، 

 :باملعادلٛ ٠٘خلطا ٗعبالرت دلىٕعٛ سضاب (د

– 2ص ور} ور= ك ك ك ز
2 ص ور 

ُ
 }       

 : باملعادلٛ فكٛااملٕ لعدً ٗعبالرت دلىٕعٛ سضاب (ه

    ك ك ك ز   - رٖط ك ز=  تط ك ز

 (2014: 140)تٕت٘،
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 : باملعادلٛ لمدطأ احلزٖٛ دردٛال تعٗني (و

 (325 :2005)صٕداٌا،         ك  -  ُ=  ك ك حد 

 :باملعادلٛ املٕافكٛ لعدً احلزٖٛ الدردٛ تعٗني (ز

 2 - ك=  تط حد

 :باملعادلٛ اخلطأ لرتبٗع املتٕصط تعٗني (ح

 ك ك ب د:  ك ك ك ز=  ك ك ك ر     

 : باملعدلٛ املٕافكٛ عدً لرتبٗع املتٕصط تعٗني (ط

 تط ب د:  تط ك ز=   تط ك ر     

 : باملعادلٛ املٕافكٛ عدً" ف" تعٗني (ي

 ك ك ك ر:   تط ك ر=   تط ف 

 5% الداللٛ وضتٕٝ عمٜ اجلدٔه يف"  ف"  قٗىٛ تعٗني (ك

 :  اآلت٘ باحلد االحندار، اصتكاوٛ ٗنيتع (ل

 اجلدٔلٗٛ" ت" قٗىٛ وَ أصػز احلضابٗٛ"ت" كاٌت إلا .1

 .وضتكٗىا االحندار فٗكُٕ

 .وضتكٗي غري االحندار فٗكُٕ عكضّا عمٜ كاٌت ٔإلا .2
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 ٔالصادٙ الضٗين املتػري بني االرتباط وعاون حتمٗن .3

 املتػريَٖ تٕسٖع كاُ إلا: اآلت٘ باحلد االرتباط وعاون سضاب (أ

 العشً ِ٘ املضتددوٛ فاملعادلٛ وضتكٗىا ٔاحندارِىا اصتٕاٟٗا

 :االٌتادٜ

 ( ص دلـ( )ظ دلـ) –( ص ظ دلـ ُ) = ص ظ ر

 {2(ص دلـ) -2ص دلـ ُ()2(ظ دلـ) –2ظ دلـ ُ{             

 وضتكٗي غري احندارِىا أٔ وضتٕٝ غري املتػريَٖ أسد إلاكاُ (ب

 : الزت  ِٗارتباط فاملعادلٛ

 (1 – ُ) ُ:2دلـد 6= ظ ص  ر

 :اآلتٗٛ باخلطٕات الفزضٗٛ اوتشاُ .4

 :باملعادلٛ احلضابٗٛ "ت" قٗىٛ سضاب .أ 

 2-ر     ُ  = ت

   2ر – 1 

 بالدردٛ احلزٖٛ: % 5 الدلٛ مبضتٕٝ اجلدٔلٗٛ" ت" قٗىٛ سضاب .ب 
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 2-دح = ُ

 : اآلت٘ املعٗار عمٜ ٖعتىد االرتباط داللٛ قٗىٛ تفضري .ز 

 داللٛ قٗىٛ وَ أكرب احلضابٗٛ االرتباط داللٛ قٗىٛ كاٌت إلا (1

 بني أُ مبعٍٜ وكبٕلٛ املكرتسٛ فالفزضٗٛ اجلدٔلٗٛ االرتباط

 .ارتباط املتػريَٖ

 وَ أصػز احلضابٗٛ االرتباط داللٛ قٗىٛ كاٌت إلا (2

 وكبٕلٛ الصفزٖٛ فالفزضٗٛ اجلدٔلٗٛ االرتباط داللٛ قٗىٛ

 .االرتباط عدً املتػريَٖبني أُ مبعٍٜ

 : اآلت٘ باملعٗار االرتباط تفضري .5

 ددا وٍدفطا االرتباط كاُ 0،20 إىل 0،00 وَ

 وٍدفطا االرتباط كاُ 0،40 إىل 21 ،0 وَ

 كافٗا االرتباط كاُ 0،60 إىل 41 ،0 وَ

 عالٗا االرتباط كاُ 0،80 إىل 0،61 وَ

 ددا عالٗا االرتباط كاُ 1،00 إىل 0،81 وَ

 (78 :2005 صٕداٌا،)
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 :باملعادلٛ الصادٙ املتػري فٜ الضٗين املتػري أثز قٗاظ .1

( عز) الصادٙ ٔاملتػري الضٗين املتػري بني اإلرتباط وضتٕٝ تعٗني .أ 

 :باملعادلٛ

 2ر – 1  =   ك

 :باملعادلٛ( ف) الصادٙ املتػري عمٜ الضٗين املتػري أثز قدر قٗاظ .ب 

        ك(-1)100=  ف

 (98 :2016)تٕت٘ ساٖيت،  

 


