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 اٌجبة األوي 
 ِمذِخ

 خٍفُخ اٌجؾش: األوي ٌفظًا

ديىٓ أْ َغبػذ . اٌزؼٍُُ ٘ى اٌؼٍُّخ اٌيت رٍؼت دوسا ٘بِب يف ِغزمجً اٌفشد  
. اٌطالةاٌزؼٍُُ يف رطىَش اٌمذساد ادلؼشفُخ واٌفؼبٌخ واحلشوُخ ادلىعىدح يف 

عغذًَب ورًُٕ٘ب ، عُىىْ ِٓ اٌظؼت رطىَش إٌّى واٌزطىس وثذوْ ٘زٖ اٌؼٍُّخ
، وعُىىْ ٌزٌه رأصًًنا وجًًنا ػًٍ اٌفشد حبُش َىاعٗ طؼىثخ يف ػًٍ إٌؾى األِضً

 1اجملزّغ احملُط واٌزىاطً االعزّبػٍ ِغ ثُئزٗ.
. احلُبحإْ اٌزؼٍُُ ِٓ أعً ؽُبح اٌجششَخ ػشوسح جيت أْ رزؾمك طىاي 

ِٓ إٌبط ٌززىافك ِغ طّىؽبهتُ ثذوْ رؼٍُُ، ِٓ ادلغزؾًُ أْ رؼُش رلّىػخ 
. ٌٍزمذَ واالصد٘بس واٌغؼبدح وفمب دلفهىَ وعهبد ٔظشُ٘ يف احلُبح( اٌزطٍؼبد)

وٌخ اجلهىد ادلجز. اٌزؼٍُُ ٘ى أَؼب واؽذ ِٓ أُ٘ اٌمطبػبد يف اٌزُّٕخ اٌىطُٕخ
2ت إٌظش يف اٌزؼٍُُ.، ٌزٌه جيٌزؾغٌن ٔىػُخ احلُبح اٌجششَخ

  

ٌزؼٍُُ ِٓ أعً اٌذوي إٌبُِخ ِضً األٔذؤُغُخ ٘ى ؽبعخ ِطٍمخ جيت ا
رطىَش٘ب مبب َزّبشً ِغ ادلجبدا اٌزىعُهُخ ٌٍزُّٕخ ػًٍ ِشاؽً. إْ اٌزؼٍُُ ادلذاس 

                                                                      
 .8( ، ص. Rineka Cipta ،2111؛ عبوشرب: 7اٌطجؼخ )  اٌزؼٍُُ األعبعٍ ,فىػذ   ؽغبْإ .1
 .11(.ص Rineka Cipta ،2111: ؛ عبوشرب7اٌطجؼخ )  ، اٌزؼٍُُ األعبعٍذ ،  ػىإؽغبْ ف2
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ثطشَمخ ِٕظّخ وفؼبٌخ وفؼبٌخ وفؼبٌخ )وفؤح وفؼبٌخ( عُؼغً مبغبس ػٍُّخ احلؼبسح 
ػًٍ خٍك اٌشفبُ٘خ اٌؼبِخ وروبء ؽُبح أِزٕب ، وفًمب ٌأل٘ذاف يف األِخ اٌيت رمىَ 

 .1945اثؼخ ، افززبػ دعزىس اٌىطُٕخ ػًٍ إٌؾى ادلٕظىص ػٍُٗ يف اٌفمشح اٌش
ٌؼبَ  21رىػؼ أمهُخ اٌزؼٍُُ يف ؽُبح األِخ واٌذوٌخ يف اٌمبٔىْ سلُ 

ٓ ثشأْ ٔظبَ اٌزؼٍُُ اٌىطين أْ ادلؼٍُ ٘ى ِىظف رؼٍٍُّ ِىشط وِؼُّ 2113
 3ٌذػُ ِمذٍِ اٌزؼٍُُ.

ًّب زلزشًفب َزىىل ِهّخ اٌزؼٍُُ واٌزىعُٗ واإلسشبد واٌزذسَت  ادلؼٍُ ِؼٍ
إٌبط اٌزَٓ َذػىْ ادلذسعٌن ُ٘ . طالة يف اٌزؼٍُُغغواٌزمُُُ واٌزمُُُ ٌٍ

َظجؼ ادلؼٍُ ٘ى اٌفبػً . أشخبص ٌذَهُ اٌمذسح ػًٍ رظُُّ ثشاِظ رؼٍُُّخ
ادلؼٍّىْ اٌزَٓ خيزبسوْ . ػٍُّخ اٌزؼٍُ يف ادلذسعخاٌشئُغٍ وحيذد صلبػ أو فشً 

رزّضً إؽذي 4، ومنبرط اٌزؼٍُ ووعبئً اإلػالَ اٌزؼٍُُّخ.ادلىاد، وِىاسد اٌزؼٍُ
ِهبَ ادلؼٍُ األوضش أمهُخ يف ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ يف خٍك ؽبٌخ رؼٍُ ديىٓ أْ رضًن 

، دلىاد ثشىً عُذِضً إرمبْ رؼٍُ ا. ا٘زّبَ اٌطالة يف ِزبثؼخ ػٍُّخ اٌزؼٍُ
، اف اٌزؼٍُُّخ اٌيت َزؼٌن حتمُمهب، واخزُبس رمُٕبد اٌزؼٍُ اٌظؾُؾخوحتذَذ األ٘ذ

                                                                      
، ص ، ( 2114ِطجؼخ عبِؼخ ػالء اٌذَٓ ، : )ِبوبعبس ,عُيت ػضَشخ ,ادلؼٍُ و رطىَش ِٕهظ اٌشخظُخ 3 1 
، ص ( 2114ِطجؼخ عبِؼخ ػالء اٌذَٓ ، : )ِبوبعبس   , ادلؼٍُ و رطىَش ِٕهظ اٌشخظُخ ،عُيت ػضَشخ 4  ،13  
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، ال َغزطُغ ادلؼٍُ روش أػالٖثذوْ ِب . واعزخذاَ ادلشافك واٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌمبئّخ
 5اٌزذسَظ ثشىً عُذ وال ديىٓ أْ رؼًّ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ وّب ٘ى ِزىلغ.

ادلذسعخ اٌضبٔىَخ  ادلمبثالد وادلالؽظبد األوٌُخ يف ثٕبًء ػًٍ ٔزبئظ
، مت احلظىي ػًٍ ِؼٍىِبد رفُذ ثأْ ادلشىٍخ األوضش أمهُخ ثٍىوّت 3 احلىىُِخ

بٔذ ػذَ اٌمذسح و ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ  2رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف اٌظفيف 
، حلذ األدىناخلبطخ ٌٍزمًٍُ إىل ا ، واٌشغجخ يف رطىَش أمنبطهُػًٍ رشمجخ اٌطالة

ؤمض ِٓ اٌزؾفُض يف ػٍُّخ اٌزؼٍُ ، و٘زا َؤصش ثشىً وجًن ػًٍ اٌمذسح ػًٍ 
اٌيت َطجمهب ثؼغ  ، رجذو إٌّبرطثبإلػبفخ إىل رٌه. رشمجخ اٌطالة أٔفغهُ

، ٌزٌه ديًُ اٌطالة إىل أْ وَزؾذس ادلؼٍّىْ أوضش ِٓ اٌطالة ،ادلؼٌٍّن شبئؼخ
 يف اٌزؼٍُ. َىىٔىا عٍجٌُن وال رىعذ رؼٍُمبد حتذس

خ إؽذي اٌطشق اٌيت ديىٓ ٌٍّؼٌٍّن ِٓ خالذلب خٍك عى ٌطُف يف ػٍُّ
ْ َىىْ ٌذي ادلذسعٌن اعزشارُغُبد، أو أعبٌُت، أو منبرط رؼٍُ ، جيت أاٌزؼٍُ

، واٌيت هتذف إىل أْ َهزُ اٌطالة أو َشغؼىْ ػًٍ إَالء ادلضَذ ِٓ ِجزىشح
ؽُش َىىْ ٘زا إٌّىرط . اجملّىػخفشَك حتمُك  واؽذ ِٕهُ ٘ى. اال٘زّبَ ٌٍزؼٍُ

، وخبطخ شلزًؼب ٌٍغبَخ وَشؼش ثبٌمذسح ػًٍ حتغٌن اٌمذسح ػًٍ رشمجخ اٌطالة 
                                                                      

 .33. ، ص  ادلؼٍُ و رطىَش ِٕهظ اٌشخظُخ  ,  ػضَغخ ، عيت5
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، يف اٌزؼٍُ، ألٔٗ حيزىٌ ػًٍ ػٕبطش ِٓ ادلٕبلشخ ادلشزشوخ اٌؼشثُخ إىل اإلٔذؤُغُخ
 حبُش أٔٗ عُمًٍ وؽىت َمؼٍ ػًٍ فىشح أْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ طؼجخ وشلٍخ. 

  :، عُمىَ اٌجبؽش ثئعشاء حبش ثؼٕىاْٖىطف أػالوثٕبًء ػًٍ اٌ
يف حتغٌن لذسح اٌطالة ػًٍ رشمجخ اٌٍغخ حتمُك اجملّىػخ  رأصًن رطجُك منىرط ”

 "بثٍىوّج 3يف اٌفظً اٌضبين يف ادلذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ   خُُٔغؤذإلاٌؼشثُخ اىل ا
 

 : ِشىالد اٌجؾشاٌفظً اٌضبين 
أخز اٌجبؽش طُبغخ ادلشىٍخ ػًٍ إٌؾى ٌزاٌه ػًٍ أعبط اخلٍفُخ أػالٖ, 

  اٌزبيل :
ٔذؤُغُخ اإلاٌٍغخ اٌؼشثُخ إىل  اٌٍغخ ٔزبئظ لذسح اٌطالة ػًٍ رشمجخ وُف .1

 اجملّىػخ؟ لجً رطجُك منىرط حتمُك
اإلٔذؤُغُخ  اٌٍغخ ٔزبئظ لذسح اٌطالة ػًٍ رشمجخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ إىل وُف .2

 ثؼذ رطجُك منىرط حتمُك اجملّىػخ؟
َؤصش ػًٍ ٔزبئظ لذسح اٌطالة ػًٍ رشمجخ  حتمُك اجملّىػخ منىرط رطجُك ً٘ .3

  اٌؼشثُخ إىل اإلٔذؤُغُخ؟
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 فشػُخ:  اٌفظً اٌضبٌش
إٔبٌجؾش ٍ٘ إعبثخ ِؤلزخ دلشىٍخ اٌجؾش ، اٌيت ال َضاي َزؼٌن اخزجبس  

اٌفشػُخ ٍ٘ اإلعبثخ ػًٍ ِشبوً اٌجؾش اٌيت رؼزرب ٔظشًَب األوضش . ؽمُمخ جتشثزهب
ثٕبًء ػًٍ اٌزؼشَف اٌىاسد أػالٖ ، وديىٓ أًَؼب  6وأػًٍ ِغزىي ٌٍؾمُمخ.اؽزّبًٌب 

 طُبغخ ثُبْ طُبغخ ادلشىٍخ ػًٍ أعبط فشػُخ ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:
 خاجملّىػ لذسح ِزضاَذح ػًٍ رشمجخ اٌطبٌت ِٓ خالي اعزخذاَ حتمُك "ٕ٘بن
 ”بثٍىوّج 3ادلذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ  ينضباٌ عُخ ػذ طالة اٌفظًإٌّىر

 
 ادلؼىن ادلىػىعاٌزؼشَف   : اٌفظً اٌشاثغ

أعً ػذَ إصبسح وعهبد ٔظش سلزٍفخ ثٌن اٌجؾش واٌمشاء ؽىي ػٕىاْ 
اٌجؾش رأصًن رٕفُز منىرط حبش اجملّىػخ ، ِٓ اٌؼشوسٌ أْ ٔىػؼ ثبٌزفظًُ 

َىطف اٌفهُ اٌزشغٍٍُ ٌٍّزغًناد يف . ادلزغًناد يف اٌزؼشَف اٌزشغٍٍُ ٌٍّزغًناد
 ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:اٌجؾش 

  حتمُك اجملّىػخ رؼٍُ منىرط .1

                                                                      
(، ص Rajawali Press ،2116. عبوبسرب : :27اٌطجؼخ  )طشَمخ اٌجؾش  عىِبد عىسَبثبساد،    6

21. 
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. ٘ى ٔىع واؽذ ِٓ منىرط اٌزؼٍُ اٌزؼبوين اجملّىػخ حتمُكاٌزؼٍُ منىرط  
أشخبص ،  6أو  5َغزخذَ منىرط اٌزؼٍُ ٘زا رمُٕخ جتُّغ اٌطالة ادلىىٔخ ِٓ 

اٌطالة ادلىاد  ؽُش عُٕبلش .ؽُش َزُ رمغُُ وً رلّىػخ ثشىً غًن ِزغبٔظ
 مث رمذًن ٔزبئظ ِٕبلشزهُ ,اٌيت لذِهب ادلؼً

  اٌزشمجخ لذسح .2
 أو ِفشداد شمجخر ػًٍ لبدسوْ اٌطالة أْ ٘ى ٕ٘ب ثبٌزشمجخ ادلمظىد 

ثٕبًء ػًٍ ٔزبئظ اخزجبساد  رؼزّذ ِؼبًَن رشمجخ اٌؼشثُخ إىل اإلٔذؤُغُخ. ثغُطخ مجً
حتزىٌ ػًٍ وٍّبد ومجً أسلبَ  11وِمبالد االخزُبس ِٓ ِزؼذد رزىىْ ِٓ 

 . ػشثُخ رطٍت ِٓ اٌطالة حتذَذ ِؼىن اٌىٍّبد واجلًّ

 
 أغشاع وفىائذ  اٌجؾش:  خلبِظاٌفظً ا

 أغشاع اٌجؾش .1
 اإلٔذؤُغُخ لجً رطجُك ٔزبئظ لذسح اٌطالة ػًٍ رشمجخ اٌؼشثُخ إىل ؼشفخدل . أ

  ّىػخاجمل منىرط حتمُك
  رشمجخ اٌؼشثُخ إىل اإلٔذؤُغُخ ثؼذ رطجُك  ػًٍ اٌطالة لذسح ٔزبئظ فخَدلؼش . ة

  جملّىػخامنىرط حتمُك 
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 ثؼذ لذسح اٌطالة ػًٍ رشمجخ اٌؼشثُخ إىل اإلٔذؤُغُخ رأصًن ِذي ؼشفخدل .ط
 رطجُك منىرط حتمُك اجملّىػخ

 فىائذ اٌجؾش.2
دلزىلغ أْ َمذَ ٘زا اٌجؾش فىائذ ٌٍؼذَذ ِٓ األطشاف ، مبب يف ا اٌجؾش

  رٌه:
 ظشَخإٌ اٌفىائذ . أ

  ِفُذا ٌٍجبؽضٌنوِٓ ادلزىلغ أْ َؼُف ٘زا اٌجؾش ِشعؼب أو ِذخال
 . حتمُمبد اجملّىػخَزؼٍك ثّٕىرط اٌزؼٍُ يف  اِخشَٓ ، فُّب

 اٌفىائذ اٌؼٍُّخ . ة
رىفًن ِؼٍىِبد ؽىي منبرط اٌزؼٍُ اٌيت رزفك ِغ ِىاد اٌٍغخ : ٌٍّشثٌن (1

 اٌؼشثُخ.
ؽىت رزّىٓ ِٓ حتغٌن  صَبدح احلبفض يف رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ: ٌٍطالة (2

 اٌمذسح ػًٍ رشمجخ ادلىاد اٌؼشثُخ.
احلظىي ػًٍ خربح غًن ػبدَخ أصٕبء اٌمُبَ ثبألحببس ، ألٔٗ : ٌٍجبؽضٌن (3

 َؼُذ رؼٍُُ ادلؼشفخ اٌيت مت احلظىي ػٍُهب ِٓ لجً.
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 اُثاب اُصاىن 
 ٗظشَح اُثؽس

 ذؼشَق دنىرض حتوُن اجملٔىػح اُلظَ األوٍ : 
ذٌُِن يف ًراتٚ . ٖٓ ِهثَ ٛشتشخ أ يف األطَ حتوُن اجملٔىػحمت ذظُْٔ 

يف  0691طلؽح واُزٌ ٗشش ػاّ  432ادلإُق ٖٓ " اُرشتُح واُرؼُِْ واألٗغإ"
ػالوج ػًِ رُي ، مت ذـىَش ٛزا اُرؼِْ تىاعـح شِىٓى وَائَُ شاسإ . ُٗىَىسى

 0وساشَُ الصاسوَرض يف ئعشائَُ.

ًض ػًِ شًٌِا ٖٓ أشٌاٍ دنىرض اُرؼِْ اُزٌ َش حتوُن اجملٔىػح ٍٛ
ْ اخلاطح هبادلىاد  ( ادلؼِىٓاخ)ِثؽس ػٖ اُذسوط ُ ٓشاسًح اُـالب وأٗشـرهْ

ذؼِٔها ٖٓ خالٍ ادلىاد ادلراؼح ، ػًِ عثَُ ادلصاٍ ٖٓ اٌُرة ادلذسعُح  واُيت عُرْ
ًشا ألٕ اُرخـُؾ َشاسى اُـالب ٗظ. اُثؽس يف اإلٗرشٗد شنٌ٘هْ أو ُِـالب

َرـِة ٛزا اُ٘ىع ٖٓ . ٖٓ خالٍ اُرؽوُن ح ذؼِٔٚوَوؿش ادلايل زنذَذ ادلىػىع
. ويف ٓهاساخ اُؼُِٔح اجلٔاػُح اُـالب إٔ َرٔرؼىا توذساخ ظُذج يف اُرىاطَ

سب اُـالب  ذذ ت٘ىع حتوُن اجملٔىػحاالعروظائُح  شنٌٖ ُ٘ٔارض اُرؼِْ اخلاص

                                                           
 402.ص (Nusa Media 4102ظاًشخ:)  اُرؼِْ اُرؼاوين،سوتشخ ئٌ عالكٌن .1



6 
 

 

شنٌٖ سؤَح ادلشاسًح اُ٘شـح . ذؼضَض اُوذسج ػًِ اُرلًٌن تشٌَ ٓغروَػًِ 
 ُِـالب ٖٓ ادلشؼِح األوىل ئىل ٓشؼِح اُرؼِْ.

ٛى ٗىع واؼذ ٖٓ  ػحإٔ دنىرض اُرؼِْ ختوُن اجملٔى وكًوا أؿظ،َ٘ض ػًِ
دنىرض اُرؼِْ اُرؼاوين يف شٌَ أٗشـح ذؼُُِٔح ذغهَ اُـالب ػًِ اُرؼِْ يف 
جمٔىػاخ طـًنج ؿًن ٓرعاٗغح ، ؼُس َ٘ؼْ اُـالب روو اُوذساخ اُؼاُُح ئىل 

 ؼِْ ًٓؼا وؼَ ادلشٌالخ اُيت زنذدٛااُـالب روٌ اُوذسج ادل٘خلؼح ػًِ اُر
 4ادلؼِْ ُِـالب. 

 إٔ دتش حتوُن اجملٔىػح تؼذج ٓشاؼَ مبا يف رُي:يف ذـثُوٚ ، رنة 

 اخرُاس ٓىاد ادل٘اهشح. .0
 ذظُْٔ ٓؼا. .4
 اُر٘لُز. .3
 اُرؽَُِ واُرىُُق. .2
 ػشع. .2

                                                           
2
 33.ص(  Penerbit Duta  ، 4102 : )ت٘ذوٗؾ أؿىط، دنىرض اُرؼِْ ،.  
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 3ذوُُْ. .9

ؼىٍ خـىاخ ؿشَوح اُرؽوُن اجملٔىػح ،  ٖٓ خالٍ آساء اخلرباء ادلخرِلح
 :شنٌٖ اعر٘راض رُي

 .وحتذَذٛا اخرثاسٛا َورشغ اُـالب ٓىاػُغ ادل٘اهشح اُلشػُح  اُيت عُرْ .0
ت٘اًء . ؿالب 2ئىل  2جمٔىػاخ طـًنج ٓغ  2َوغْ ادلؼِْ اُـالب ئىل  .4

 ػًِ ػذّ اُرعاٗظ واالٛرٔاّ وٓغرىي هذسج اُـالب.
 َوغْ ادلؼِْ وسهح ػَٔ اُـالب مبىػىػاخ كشػُح خمرِلح ٌَُ جمٔىػح. .3
 ختـؾ ًَ جمٔىػح ُروغُْ ادلهاّ ٌَُ ػؼى وحتذد اُـشع ٖٓ اُرؽوُن. .2
جمٔىػح ُذَها ٓ٘اهشح طـًنج ُرؽذَذ أو اُؼَٔ ػًِ أوسام ػَٔ ًَ  .2

 اُـالب اُيت مت ٓشاسًرها ٖٓ هثَ ادلؼِْ.
َغعَ ًَ ػؼى يف اجملٔىػح أشُاء ٓهٔح ذرؼِن تادلىػىػاخ اُلشػُح اُيت  .9

 دتد ٓ٘اهشرها.
ذوىّ ًَ جمٔىػح تاإلتالؽ ػٖ ٗرائط ادل٘اهشح أو ذوذشنها ئىل مجُغ  .3

 ىظىدج أٓاّ اُلظَ.اجملٔىػاخ اٌُثًنج ادل
                                                           

 (4110اجلآؼح ادللرىؼح ، : )ظاًشذا gaipsa L s isa P alpel S atapaK،  صٛذإ ى تشاعُُرى .3
 941ص 
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 ادل٘اهشاخ تٌن اجملٔىػاخ. .8
 ذىػُػ ٖٓ ادلؼٌِٔن واُـالب كُٔا َرؼِن تؼُِٔح اُرؼِْ. .6

ذشعُغ اُـالب ػًِ إٔ  وٌٛزا، َرٔصَ ظىٛش اُرؼِْ حتوُن اجملٔىػح يف
 ٌَىٗىا أًصش ٗشاًؿا يف ٓراتؼح ػُِٔح اُرؼِْ ػٖ ؿشَن ئصاُح مجُغ ٓؼاسكهْ أو 

ذشعُغ اُـالب ػًِ طُاؿح اُ٘رائط اُيت دتد ٓ٘اهشرها ٖٓ َرْ . هُْذَ وذساخواُ
 خالٍ اُؼشوع اُشلىَح وادلٌرىتح.

 حتوُن اجملٔىػحاُـشع ٖٓ دنىرض  : اُلظَ اُصاين
 حتوُن اجملٔىػح دنىرض اُرؼِْ أٛذاف ذـىَش (4103)يف دَق،  اوكًوا أمس
 ئىل:

ٓرلىهح يف ٓغاػذج  رنادٍ اخلرباء تإٔ ٛزٙ اإلعرشاذُعُح. حتوُن ٗرائط اُرؼِْ. 0
 اُـالب ػًِ كهْ ادللاُْٛ اُظؼثح.

اُرأشًن ادلهْ يف اُرؼِْ اُرؼاوين ٛى ذٌىَٖ ادلىاهق اُيت ذوثَ . هثىٍ اُر٘ىع .4
االخرالكاخ يف اُؼشم واُذَٖ واُصواكح واُـثوح االظرٔاػُح وؿًنٛا ٖٓ 

 اُوذساخ واالخرالكاخ.
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ٓهاساخ اُرؼاوٕ  اُرؼاوين شنٌٖ إٔ َؼِْاُرؼِْ . ذُ٘ٔح ادلهاساخ االظرٔاػُح .3
 2واُرؼاوٕ.

 ذىػػ خـىاخ دنىرض اُرؼِْ  حتوُن اجملٔىػح اُلظَ اُصاُس :
، َؼَٔ اُـالب  َ٘ض ػًِ أٗٚ يف اُرؽوُن اجملٔىػح(408: 4118)عالكٌن

 خالٍ عد ٓشاؼَ ، وٍٛ:
 َوىّ: حتذَذ ادلىػىػاخ وذشذُة اُـالب يف جمٔىػاخ ، مبا يف رُي(0

 اُـالب تلؽض ػذج ٓظادس ، واهرشاغ ػذد ٖٓ ادلىػىػاخ وذظُ٘ق (أ
 االهرشاؼاخ .

 َ٘ؼْ اُـالب ئىل اجملٔىػح ُذساعح ادلىػىػاخ اُيت اخراسوٛا. ب(
َؼرٔذ ذٌىَٖ اجملٔىػح ػًِ اٛرٔآاخ اُـالب ورنة إٔ ٌَىٕ ؿًن  ض(

 ٓرعاٗظ.
 َغاػذ ادلؼِٔىٕ يف مجغ ادلؼِىٓاخ وذغهَُ اُرشذُثاخ. د(

 سنـؾ اُـالب ًٓؼا ؼىٍ:. خـؾ ُِٔهاّ اُيت رنة ذؼِٔها( 4
 ٓا اُزٌ ٗرؼِٔٚ؟  أ(

                                                           
 -com/2104/01/media belajar .http://yudiاُـشع ٖٓ حتوُن اجملٔىػح،. 2

wiratama.blogspot,(01 َ 4106ىُُى )ّ 
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 ًُق ٗرؼِْ؟ ب(
 ذوغُْ ادلهاّ(؟)ٖٓ َلؼَ ٓارا ض(  
 ألؿشاع أو ٓظاحل ، َٛ حنون يف ٛزا ادلىػىع؟د(  

 
 ئظشاء اُرؽوُواخ ( 3

 .َُِ اُثُاٗاخ وذوذًن االعر٘راظاخَوىّ اُـالب جبٔغ ادلؼِىٓاخ وحت ( أ
 ًَ ػؼى يف اجملٔىػح يف ظهىد جمٔىػرٚ. َغاْٛ ( ب
 َرثادٍ اُـالب ادلؼشكح وٓ٘اهشح وذىػُػ وذىُُق مجُغ األكٌاس. ( خ

 ئػذاد ذوشَش هنائٍ ( 2
 زنذد أػؼاء اجملٔىػح اُشعائَ األعاعُح دلششوػهْ. ( أ
سنـؾ أػؼاء اجملٔىػح دلا عُوذٓىٗٚ ، وًُق عُوذٓىٕ ػشػهْ  ( ب

 اُروذشنٍ.
 ؼذز ُر٘غُن خـؾ اُؼشع.دمصِى اجملٔىػح َشٌِىٕ جل٘ح  ( خ

 ذوذًن اُروشَش اُ٘هائٍ (2
 اُؼشوع اُروذشنُح ُِلظَ تأًِٔٚ يف أشٌاٍ خمرِلح. أ(
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رنة إٔ ٌَىٕ هغْ اُؼشع اُروذشنٍ هادًسا ػًِ ئششاى ادلغرٔغ  ب(
 تلؼاُُح.

َوىّ ادلغرٔؼىٕ تروُُْ وػىغ وٓظهش اُؼشع اُروذشنٍ اعر٘اًدا ئىل  ض(
 ٓغثًوا ٖٓ هثَ مجُغ أػؼاء اُلظَ.ادلؼاًَن اُيت مت حتذَذٛا 

 اُروُُْ ( 9
َوذّ اُـالب ٓالؼظاخ ؼىٍ ادلىػىع ، ؼىٍ ادلهاّ اُيت هآىا هبا ،  أ(

 ؼىٍ كؼاُُح جتاسهبْ.
 َرؼاوٕ ادلؼِٔىٕ واُـالب يف ذوُُْ ذؼِْ ادلرؼٌِٔن. ب(
 .2رنة إٔ ذوُُْ اُرؼِْ ذوُُْ أػًِ ذلًٌن ض(

 ٓضاَا وػُىب دنىرض ذؼِْ اُرؽوُن اجملٔىػح اُلظَ اُشتغ :
 :وٍٛ اُرؽوُن اجملٔىػح ، ذرٔصَ ٓضاَا دنىرض   عُرُاوإ وكًوا 
شخظًُا ، أٌ يف ػُِٔح اُرؼِْ شنٌٖ إٔ ذؼَٔ حبشَح ، وذشعغ ػًِ  (0

اختار ادلثادسج ، وذٌىٕ خالهح وٗشـح ، وشنٌٖ حتغٌن اُصوح تاُ٘لظ ، 
 شنٌٖ إٔ ذرؼِْ حلَ ٓشٌِح.

                                                           

 408.ص (Nusa Media 4118ظاًشخ:)  اُرؼِْ اُرؼاوين،عالكٌن 2
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اظرٔاػُا ، أٌ حتغٌن اُرؼاوٕ يف جماٍ اُرؼِْ ، واُرؼِْ ، ٓغ األطذهاء  (4
وادلشتٌن ، واُرؼِْ تشٌَ ظُذ وٓ٘رظْ ، وذؼِْ اؼرشاّ آساء اِخشَٖ ، 

 .9وصَادج ادلشاسًح يف اختار اُوشاساخ
 ، كإ أوظٚ اُوظىس يف دنىرض اُرؽوُن اجلٔاػٍ ٍٛ:عُرُاوإوكًوا 

 ذغُِٔها يف اظرٔاع واؼذٓادج واؼذج ػًِ األهَ َرْ  (0
 اُظؼىتاخ يف ئطذاس األؼٌاّ اُشخظُح (4
ُُغد مجُغ ادلىاػُغ ٓرىاكوح ٓغ اُرؼِْ اجلٔاػٍ ، كإ اُ٘ٔىرض  (3

ٓ٘اعة ُِرـثُن ػًِ ٓىػىع َرـِة ٖٓ اُـالب كهْ ٓ٘اهشح اُرعاسب 
 .3وؼذٛا

 اُوذسج ػًِ ذشمجح  : لظَ اخلٔظاُ
 ٓؼىن اُرشمجح  .0

 كهْ أطَ أٌُِح: ٖٓ صاوَرٌن ٖٓ اُلهْ ، وذناشنٌٖ اُرُُٔض تٌن اُرشمجح  
 آؼىن هادًس ،ذؼين ذشمجح ( )اُِـحذؼين ًِٔح "ذشمجح". كهْ ادلظـِؽاخو( اُِـح)

                                                           
 Depdinas PPPG : ظـعاًاسخ(اُرؼِْ اُشَاػٍ ٓغ ٓ٘هط اُرؽوُن ، دنىرض عرُؼىٕ.6

Matematika,4119 ) 6ص 
7
 6، ص دنىرض اُرؼِْ اُشَاػٍ ٓغ ٓ٘هط اُرؽوُن،  عُرُاوإ  
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يف هآىط ًثًن  ُِـح اإلٗذوُٗغُح تُ٘ٔا ذرشظْ. 8ػًِ ذىكًن ادلؼِىٓاخ واُىػىغ
 6.ذشؿًُن اُِـحٖٓ ُـح ئىل ُـح أخشي أو ( االٗرواٍ)٘غخ تااُ ح َوىّ ذشمجئىل ٓؼىن 

أػالٙ ، شنٌٖ كهْ إٔ ظىٛش اُرشمجح ٛى ٗوَ اُِـح  ٖٓ اُرلغًن اُشٓض
 يف ٛزٙ احلاُح اُؼشتُح ئىل اإلٗذوُٗغُح(.)اُشئُغُح ئىل اُِـح ادلغرهذكح 
ًِٔح اُرشمجح وكًوا حملٔذ تٖ طاحل األمسُين ( ادلظـِػ)ذشمجح ادلظـِؽاخ 

( حمادشح)رُي ، ششغ اٌُالّ ذشمجد ٖٓ ؼُس : "يف ًراب أطىٍ اُرلغًن هاٍ
 01.تاعرخذاّ ُـح أخشي

ُـح ( ٗوَ)تُ٘ٔا يف اُوآىط اإلٗذوُٗغٍ اٌُثًن ، ذشمجح أٌُِح ٍٛ ٗغخ 
00ئىل ُـح أخشي ، ذشمجح 

 

وكًوا ُِٔظـِػ ، َرْ ذلغًن اُرشمجح ٖٓ هثَ اُؼذَذ ٖٓ ٓ٘ظشٌ اُرشمجح 
ٓؼشوكح ُِثششَح  إلػـاء ذؼشَق أو ذؼشَق خمرِق ُِرشمجح ، واُرشمجح ٍٛ ٓؼشكح

 .04ُلرشج ؿىَِح
                                                           

 
8

  ) (احلُاج ػِْ,  414سدوٕ . 
9
ص ( Balai Pustaka ,0222, هغْ اُرشتُح اُىؿُ٘ح, ظاًشخ :3ؿثؼح ) ُوآىط اإلٗذوُٗغٍ اٌُثًنا .  

0083 
.

10
  ًراب أطىٍ اُرلغًن، حملٔذ تٖ طاحل األمسُين .
11

( ص Balai Pustaka ,0222, هغْ اُرشتُح اُىؿُ٘ح, )ظاًشخ :3 ؿثؼح  اُوآىط اإلٗذوُٗغٍ اٌُثًن. 

8811 
12

 00ص.( kanisius ,8111 :ظـعاًشخ :03) ؿثؼح  كٖ اُرشمجحأ مرتيا, يأ.ود  

http://ridwan202.wordpress.com2001/
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 اُـشع ٖٓ ذشمجح.4
وٓغ رُي ، ػ٘ذ ذىطَُ . اُـشع ٖٓ اُرشمجح ٛى ٗوَ األخثاس تِـح ادلغرِْ

األخثاس ٖٓ خالٍ ُـح ادلغرِْ ، َِضّ ئظشاء تؼغ اُرؼذَالخ ػًِ هىاػذ اُِـح 
زنَٔ ٗلظ ( ٗض ادلظذس)اُـشع ٖٓ اُرشمجح ٛى ئٗراض ػَٔ ذشمجح . وادللشداخ

، ُ٘شش ادلؼشكح ألٗٚ َغٔػ ُِ٘اط ( اُ٘ض ادلظذس)ادلؼىن ٓصَ ُـح أظ٘ثُح ُِؼَٔ 
 تاالعرٔراع تاُؼِْ تذاًل ٖٓ اُصواكح األظ٘ثُح.

 اُـشع ٖٓ اُرشمجح وكًوا ُثُرش ُٗىٓاسى َشَٔ:
 . ادلغاذنح يف ادلؼشكح واُىئاّ تٌن اجملرٔؼاخ واجملٔىػاخ اُِـىَح.0
. ُرؼضَض ادلؼِىٓاخ واُرٌ٘ىُىظُا ، وخاطح تاُ٘غثح ُِثِذإ اُصاُصح 4

 أٌ اُثِذإ اُيت ُُغد ُـرها ٓرؽاُلح(.)واُشاتؼح 
 . ششغ اُصواكح اُؼشهُح واالخرالكاخ حبُس ال ذٌىٕ ِٓىشح.3
. جلؼَ األػٔاٍ ؼىٍ اُوُْ اُذَُ٘ح ادلوذعح ، شنٌٖ إٔ ذٌىٕ اُؤُح 2

غاُٗح ، وًزُي اُؼَٔ اُؼٍِٔ ، ُٓغىسج اُلُ٘ح يف ػامل اُلٖ واإلٗ
 03اُرٌِلح يف مجُغ أحناء اُؼامل.

 . ُرغهَُ ذؼِْ اُِـح األظ٘ثُح.2
                                                           

 4106َىُُى  http://www.englishindo.com(  01)، ُثُرش ُٗىٓاسى .03 

http://www.englishindo.com/
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 ئؿاس اُرلًٌن : اُلظَ اُغادط
ؼُس ٌَىٕ ادلؼِْ هثـاًٗا . ٛى شخض ٓهْ ظًذا يف ػُِٔح اُرؼُِْ واُرؼِْ ادلؼِْ

ػًِ ادلؼِْ ٓؼشكح ُزُي يف اُرؼِْ ، رنة . عُىظٚ اُـالب ُرؽوُن أٛذاف اُرؼِْ
ؼاُح ًَ ؿاُة ، ُرٌىٕ هادسج ػًِ ذشـَُ ػُِٔح اُرؼِْ ُرٌىٕ أًصش ئشاسج 

ٖٓ خالٍ ٓؼشكح ًَ مسح ٖٓ مساخ اُـالب ، ٌَىٕ ادلؼِْ أعهَ يف . ُالٛرٔاّ
 اخرُاس دنىرض اُرؼِْ اُزٌ َشَذ ذـثُوٚ.

ٌَٖٔ خـأ ادلؼِْ يف اُرؼِْ يف ػذّ وظىد كهْ يف حتذَذ وذـثُن دنىرض 
اُرؼِْ اُزٌ َشَذ اعرخذآٚ يف ٓادج ٓا ، حبُس َغرٔغ اُـالب كوؾ ئىل ٓا َوىُٚ 

وَ٘رط ػ٘ٚ اخنلاع يف خمشظاخ ذؼِْ . ادلؼِْ ، دوٕ كهْ ادلادج اُرؼُُِٔح تؼٔن
 اُـاُة.

ؿشَوح احملاػشج يف ذؼِْ اُِـح اُؼشتُح ٍٛ ؿشَوح إلػـاء وطق أو ششغ 
رىٌ ؿشَوح احملاػشج ػًِ اُؼذَذ ٖٓ حت. ُؼذد ٖٓ اُـالب يف وهد وٌٓإ ٓؼٌُ٘ن

 اُؼُىب ، ؼُس عُشؼش اُـالب تؼذّ اٛرٔآهْ ترؼِْ اُِـح اُؼشتُح.
ٗىًػا ٖٓ أٗىاع اُرؼِْ اُرؼاوين اُزٌ عُرْ كُٚ حتوُن اجملٔىػح  َؼررب 

عُرْ ذىظُٚ . ذذسَة اُـالب ػًِ ؼَ ٓشٌِح ذر٘اعة ٓغ أٛذاف اُرؼِْ
اُـالب ُِرلًٌن اُ٘اهذ وٓ٘اهشح وحتَُِ اُوشاءج ادلوذٓح ُُرْ ذشمجرها ئىل 
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وزنلض كؼىٍ . حبُس شنٌٖ إٔ َ٘ٔى ٗشاؽ اُـالب يف اُلظَ. اإلٗذوُٗغُح
 وشـق ذؼِْ اُـالب. 

، عٌُىٕ اُـالب هادسَٖ ػًِ حتوُن اجملٔىػح ٖٓ خالٍ ذـثُن دنىرض 
حبُس َضداد . ؼُُِٔح ، وُُظ وكًوا ُِٔىاد اُرؼُُِٔححتَُِ اُوشاءاخ وكًوا ُِٔىاد اُر
ٖٓ ادلرىهغ إٔ َـىس اُـالب ٓهاساخ ذلًٌنْٛ . كهْ اُـالب ُِٔىاد ادلوذٓح

ٓلاُْٛ ادلادج ادلغرلادج ، وعرٌىٕ ٗرائط ذشمجح اُـالب يف  -ورنذوا ٓلاُٛٔهْ 
 ادلىاد اُؼشتُح أكؼَ.

مت وػغ ادلخـؾ ػًِ ٖٓ أظَ ظؼَ اإلؿاس اُزٛين أػالٙ أًصش وػىًؼا ، 
 اُ٘ؽى اُرايل:

 
 

 

 

 
 

ُاس دنىرض اُرؼِْ األهَ دهح ؼىت اخر
ذٌىٕ ٗرائط ذشمجح اُـالب 

 ٓ٘خلؼح
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 ذـثُن دنىرض حتوُن اجملٔىػح

 

تؼذ ذـثُن دنىرض اُرؼِْ حتوُن 
اجملٔىػح ػًِ هذسج ٗرائط ذشمجح 

 اُـالب 
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 انجبة انضبنش
 يُهغُخ انجؾش

 انجؾش رظًُىانُىع :  انفظم األول
 َىع انجؾش . أ

رظًُى يب لجم ْى َىع يٍ األحببس انزغشثخ يف شكم  انجؾش  
دساعخ انزغشثخ األونُخ ٍْ  (.رظًُى يب لجم انزغشَيب)انزغشَجُخ 

 2رغزخذو فظًهب واؽًذا ثذوٌ فئخ يمبسَخ يف اخزجبس يزغري.
 رظًُى انجؾش  . ة

اعزُبدا إىل ادلشبكم انيت متذ دساعزهب ، فئٌ َىع انجؾش انزٌ   
 .انزظًُى انزغشَيبعُزى اعزخذايّ يف ْزِ انذساعخ ْى 

انكًُخ ٍْ ؿشَمخ رؤكذ ػهً . رغزخذو ْزِ انذساعخ األعبنُت انكًُخ
ثبإلػبفخ إىل رنك ، . مبىػىػُخ يف انظىاْش االعزًبػُخعبَت انمُبط 

فئٌ األعبنُت انكًُخ ٍْ أًَؼب ؿشق اعزخذيذ يُز فزشح ؿىَهخ ؽىت 
 3َزى رمهُذْب كـشَمخ نهجؾش.

                                                           
 .4:(، ص.Rajawali Press : ،3126)عبكشرب ؿشَمخ انجؾش انزشثىٌ  اَشَُغري،  2
   : ثُذوَظ(   ؿشَمخ انجؾش انزشثىٌ ٍْ ادلُبْظ انكًُخ وانُى ػُخ وانجؾش وانزـىَش ,عىغُىٌ،  3
Alfabeta ،3123) 24. ص. 
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ألٌ ْزا انجؾش ْى َىع يٍ انجؾش انزغشَيب ، فئٌ رظًُى انجؾش 
 .واؽذحرظًُى االخزجبس انمجهٍ جملًىػخ ادلغزخذو يف ْزِ انذساعخ ْى 

 أشكبل انزظًُى ٍْ:  
 (rizmE ،3126 ::8)ادلظذس: 

 يالؽظبد: 
O2 :eEPPsePse seerP  (.ًىػخحتمُك اجمل)لجم رـجُك منىرط 

Xًىػخاجملمنىرط حتمُك  : رـجُك 

O3  لًُخ :esseePse  (.ًىػخاجملحتمُك  منىرط  رـجُك)ثؼذ 

 انجؾش:يكبٌ  نضبىن انفظم
والَخ ، ثهىكًت 4يذسعخ انضبَىَخ احلكىيُخ  يفْزا انجؾش  كبٌيو

 . عىالوَغٍ اجلُىثُخ
 اجملًىع انكهٍ و انؼُُخ انفظم انضبنش :

 اجملًىع انكهٍ . أ
يىػىػبد ذلب / ْى يُـمخ رؼًُى رزكىٌ يٍ كبئُبد  اجملًىع انكهٍ

طفبد وخظبئض يؼُُخ حيذدْب انجبؽضىٌ نذساعزهب ويٍ مث َزى 

O1      X     O2 
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يف ْزِ انذساعخ يٍ ؿالة  اجملًىع انكهٍكبٌ  4اعزخالص انُزبئظ.
  213 رلًىػهى ثهىكًت 4يف ادلذسعخ انضبَىَخ احلكىيُخ   ضبينان فظمان

 .شخظب
 انؼُُخ . ة

 ريح انيت متضم انغكبٌ العزخذايهبػذدا يٍ اجملًىػبد انظغ
أخز انؼُُبد ْى ػًهُخ اخزُبس وحتذَذ َىع انؼُُخ . ككبئُبد انجؾىس

نزنك . انيت عزكىٌ يىػىع انجؾش أو يىػىػّوؽغبة ؽغى انؼُُخ 
انذساعخ ثىاعـخ رمُُخ أخز انؼُُبد ادلشجؼخ ، ْزِ مت حتذَذ انؼُُخ يف 

كبَذ انؼُُخ يف ْزِ  .وٍْ ؿشَمخ أخز انؼُُبد إرا كبٌ مجُغ األػؼبء
 .شخًظب 33 سعخ انضبيُخ د وانيت ثهغ رلًىػهبانذساعخ يٍ انذ

 
 انجُبَبد واألدوادرمُُبد مجغ انفظم انشثغ : 

رمُُخ أداح انجؾش انيت عُزى اعزخذايهب نهؾظىل ػهً ثُبَبد دلُمخ  
 ويىصىق هبب ٍْ

                                                           
 .228( ، ػ. at bafCA VC  ،3121: )ثبَذوَغ، ؿشَمخ انجؾش انزشثىٌ، عىغُىٌ 4
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 اخزجبس رشمجخ  .2
ذو نمُبط رؼه ُّى ػجبسح ػٍ عهغهخ يٍ األعئهخ أو انزًبسٍَ انيت رغزخ  

أٌ  ،( االخزجبس األويل)وانيت رشًم االخزجبس األويل  اجملًىػخ انزؾمُك
واالخزجبس . أعشَذ لجم رؼهُى انـالة يف انفظم انزغشَيباالخزجبساد انيت 

انُهبئٍ )االخزجبس انالؽك( ْى اخزجبس َزى إعشاؤِ ثؼذ رؼهُى انـالة 
يف شكم أعئهخ رزفك يغ ادلبدح انيت ،حتمُك اجملًىػخثبعزخذاو منىرط انزؼهى 

 متذ دساعزهب يف انفظم انزغشَيب.
 صُكو .3

 انغغالد إىل انُظش خالل يٍ يب شٍء دلؼشفخ وعُهخ ْى انزىصُك
 اعزخذاو َزى 5.حبضّ رزى انزٌ ثبنشخض ادلزؼهمخ وادلغزُذاد واحملفىظبد

يف  انـالة نفظم انضبين ودسعبد أمسبء لبئًخ ػهً نهؾظىل انىصبئك
 .ثىنىكًت 4ادلذسعخ انضبَىَخ احلكىيُخ 

 انجؾش إعشاءاد:  اخلبيظ انفظم
 ػٍ انجؾش خالل يٍ انجذء ْى ثّ انمُبو عُزى انزٌ انجؾش إعشاء

 اعزخذايّ عُزى انزٌ ادلكبٌ يف ادلىعىدح األونُخ احلبنخ ويؼشفخ ادلؼهىيبد

                                                           
 361(.ص.Rineka Cipta ،3118)عبكشرب: . , ػهى انُفظ انزشثىٌ   و. دنُىَى  5



36 
 

 
 

، سئُغُخ يشؽالد صالس يٍ انجؾش ْزا َزكىٌ، ػبو ثشكم .حبضٍ كًىػىع
 .انزمُُى ويشؽهخ، انزُفُز ويشؽهخ، اإلػذاد يشؽهخ: وٍْ

 اإلػذاد يشؽهخ . أ
 :اجملبل ْزا يف ادلـهىثخ األشُبء ثئكًبل أواًل ادلؤنفىٌ َمىو، ادلشؽهخ ْزِ يف

 .إعشاءِ ادلضيغ ادلكبٌ إىل رظشَؼ ورمذًن إَشبء (2
 .ثّ ادلؼًىل نهًُهظ وفمب انزذسَظ ثشَبيظ إػذاد (3
 ويىصىلُزهب طؾزهب يٍ نهزؾمك اخزجبسْب مت انيت انجؾش أدواد رـىَش (4

 .االكزًبل يٍ وغريْب
 انزُفُز ويشؽهخ . ة

 وانزٌ،  ادلذسعخ يف انجؾش ػُذ رـجُمهب عُزى يشؽهخ ٍْ انزُفُز يشؽهخ
 :ٍْ انزُفُز يشؽهخ .انجُبَبد مجغ يف انجبؽضني عُغبػذ

 حتمُك اجملًىػخ. انزؼهى منىرط رـجُك لجم نهـالة االخزجبساد رمذًن (2
 .يغجًمب احملذد انزغشَيب انفظم إىل  حتمُك اجملًىػخ انزؼهى يضبل رـجُك (3
 .حتمُك اجملًىػخ انزؼهى منىرط رـجُك ثؼذ انـبنت إىل االخزجبس أػبد (4

 انزمُُى ويشؽهخ . ط
 .انزشمجخ َزبئظ كمًُخ حتهُههب نُزى نهجُبَبد حتهُم إعشاء
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 أداح انجؾش : انغبدط انفظم
َغزخذو ْزا  .ألداح ادلغزخذيخ يف ْزِ انذساعخ ٍْ أعئهخ االخزجبس 

شكم االخزجبس ادلؼـً ْى  .ولذساد انـالة, ادلهبساد ,االخزجبس نمُبط ادلؼشفخ
أعئهخ  6مبب يف رنك  ,ػُبطش 21َزكىٌ االخزجبس ادلكزىة يٍ  .اخزجبس يكزىة

 .أعئهخ يمبل 6االخزُبس يٍ يزؼذد و 
 رمُُبد حتهُم انجُبَبد : انغبثغ انفظم

 رمُُبد حتهُم انجُبَبد ادلغزخذيخ ٍْ:  

 اإلؽظبئٍ انزؾهُم انىطفٍ .أ 
نزؾهُم انجُبَبد ػٍ ؿشَك وطف ػجبسح ػٍ إؽظبئُبد رغزخذو 

أو وطف انجُبَبد اجملًؼخ كًب ٍْ دوٌ أٌ رُىٌ رمذًن اعزُزبعبد 
 6.رُـجك ػهً انؼبو أو انزؼًُى

انزؾهُم انىطفٍ ػجبسح ػٍ دساعخ أعشَذ نزؾذَذ لًُخ ادلزغرياد 
ادلغزمهخ وادلزغرياد انزبثؼخ. إٌ رظًُى انزؾهُم انزٌ لبو ثّ ادلؤنف ْى 

 كًب َهٍ:
                                                           

5
 ,Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifعىغُىَى،  

dan R&D  ، 317ص 
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 انمًُخ َـبق (2
  X =V – =X 

 :انىطف

R  :َـبق انمًُخ 

Xt  :أػهً َزُغخ 

 =X  : 7أدىن دسعخ
 

 ظمانف ػذد  (3
  X 1 +3,3 a g l 

 انىطف:

K  :ظمانف ػذد 

 l :7ػذد انجُبَبد أو ػذد انؼُُبد
 

                                                           
 66. ص،  (bafCA VC: 3119: )ثبَذوَغ ، Statistika Untuk Penelitianعىغُىَى،   7
 Statistik Terapan Untuk Penelitian،,(Jakarta: Grasindo, 3116 ،عُفبسدٍَ عريجيبس 8

 35.  ص
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 ؿىل انفظمفئخ  (4
P  X

R

K
 

 انىطف:
P        : ؿىل انفظم 

R         :)ادلذي )ادلذي 

8 ػذد انفظىل    :      
 

 (�̅�) رؼين (5

�̅� = 
      

    
 

 انىطف:
�̅�   :رؼين 

 f
i 
x
i

 رلًىع انُمبؽ:  

 f
i 

 ػذد انؼُُبد:  

 (S2)  ؽغبة انزجبٍَ (6

S2  X 
∑         ̅ 2

𝑛

𝑖 1

𝑛 1

 

 ؽغبة االحنشاف ادلؼُبسٌ (7
                                                           

 35  ص، Statistik Terapan Untuk Penelitian،عُفبسدٍَ عريجيبس 8
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SD  X√
        �̅� 

𝑛 1
 

 إؽظبءاد اعزُزبعُخ . ة
احملههىٌ اإلؽظبئُىٌ االعزُزبعُىٌ ػجبسح ػٍ إؽظبئُبد رغزخذو  

نزؾهُم ثُبَبد انؼُُبد وعُزى انشعىع إىل انُزبئظ نهًغًىػبد انيت َزى أخز 
انؼُُبد يُهب. ألغشاع اخزجبس انفشػُبد ، َزى اعزخذايّ الخزجبس ؽمُمخ فشػُخ 

 انجؾش ػهً انُؾى انزبيل:
 اخزجبس احلُبح انـجُؼُخ . 2

َهذف اخزجبس احلبنخ انـجُؼُخ إىل ػًبٌ رىصَغ ثُبَبد كم يزغري َزى حتهُهّ 
ثشكم ؿجُؼٍ. وَشعغ رنك إىل افزشاع أٌ إؽظبءاد ؽذودٌ رؼًم ػهً 
افزشاع أٌ كم يزغري نُزى حتهُههب جيت أٌ رىصع ثشكم ؿجُؼٍ. اعزخذو 

 كًب َهٍ: Chi-Suareاخزجبس احلبنخ انـجُؼُخ طُغخ 

𝑋
    𝑛𝑛

2
  ∑

 𝑂
1 

𝐸
1
 2

𝐸
1

𝑘

  1

 

 ؽظبد :يال 
  
X2

 ػذد لُى رشٍ كىدساد :  
O1   : رىارش ادلالؽظبد 

E1   : رىارش انزىلؼبد 

K    : ػذد انفظىل 
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ؽُش َزى احلظىل ػهً X2 أطغش يٍ عذول  X2 ؼبَري االخزجبس انؼبدَخ إرا كبَذي
.   =1.16( ػُذ يغزىي األمهُخ -k) = dk 2يغ xيٍ انمبئًخ  X2عذول 

يف ْزِ انذساعخ ، مت إعشاء اخزجبس احلبنخ انـجُؼُخ ثبعزخذاو ثشَبيظ ؽهىل 
. َزى حتهُم انمبئًخ ادلغزخذيخ 31( اخلبص ثبإلطذاس SPSSادلُزغبد واخلذيبد )

اخلبطخ ثغري اخزجبس  Dialod-I KSػُُبد  -دلؼشفخ األوػبع انـجُؼُخ نهجُبَبد 
بَبد ؿجُؼُخ أو ال ، لبدسح ػهً سؤَخ لًُخ ادلؼهًخ ، نزؾذَذ يب إرا كبَذ انجُ

مسريَىف. يؼبَري اخزجبس احلبنخ انـجُؼُخ يغ َزبئظ  Kolmogorovاألمهُخ يف انؼًىد 
مث ميكٍ   انيت متذ يؼبجلزهب ٍْ إرا كبَذ اإلشبسح  SPSSيٍ  31اإلطذاس 

فال َزى رىصَغ انجُبَبد ثشكم   رىصَؼهب ثشكم ؿجُؼٍ وإرا كبَذ ػاليخ 
 ؿجُؼٍ.

  
 اخزجبس انفشػُبد . 3

َهذف اخزجبس انفشػُخ إىل اإلعبثخ ػٍ انفشػُخ ادلمزشؽخ. رمذًن انفشػُبد  
مت حتهُم ثُبَبد اخزجبس َزبئظ رؼهى انـبنت ثبعزخذاو اخزجبس االخزجبس 

 ثبنظُغخ انزبنُخ:

   
  

√
∑ 𝑥  2
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 يالؽظبد:  
Md  : ادلغجك واالخزجبس انالؽك االخزجبس ثني( د) انمغًخيزىعؾ 
Xd  :فشق االحنشاف يغ االحنشاف َؼين 
Xd  :ٍرلًىع االحنشاف انزشثُؼ 

N  :ػذد ادلىػىػبد 

Df  : أو دَغُجم ْىN-1 
 عُزى اخزجبس فشػُخ انجؾش ثبعزخذاو يؼبَري االخزجبس انزبنُخ:

 
، ممب َؼين أٌ منىرط  H0، فغُزى سفغ  tcount > ttableإرا مت سفغ   ( 2

هغخ انؼشثُخ ػهً رشمجخ انؿالة رلًىػخ انزؾمُك فؼبل يف صَبدح انمذسح 
  ثهىكًجب 4يذسعخ انضبَىَخ احلكىيُخ  ينانفظم انضب َذوَُغُخ يفإلا  إىل 

، ممب َؼين أٌ منىرط  H0، َزى لجىل  tcount  ttable يف ؽبنخ لجىل (2
ػهً رشمجخ انهغخ  ؿالة االعزمظبء اجلًبػٍ نُظ فؼبًنب يف حتغني انمذسح

 4خ يف انفظم انضبين يذسعخ انضبَىَخ احلكىيُخ اإلَذوَُغُ انؼشثُخ إىل
 ثهىكًجب.
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 اٌجبة اٌشاثع
 اٌجحش  ٔزبئظ 

 اٌجحش ٔزبئظ: اٌفظً األوي 
َظف ٘زا اٌفظً ٔزبئظ اٌذساعخ اٌيت رزىىْ ِٓ ثُبٔبد ِٓ لجً وثعذ  

 د يناٌضبٌٍغخ اٌعشثُخ يف طالة اٌفظً يف رعٍُ ا حتمُك اجملّىعخمنىرط اٌزعٍُ  رٕفُز
عُزُ اخزجبس ٔزبئظ وال ِٓ حتًٍُ  ,ثىٌىوىِجب  2 ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ

اٌجُبٔبد اٌىطفُخ ادلغزخذَ ٌىطف ٔزبئظ رشمجخ اٌطالة وأًَؼب االعزٕزبعٍ ، 
 .عًٍ اٌجُبٔبد اٌيت متذ ِعبجلزٗ فشػُخ ٔزبئظ اٌجحىس اٌيت أعشَذ ثٕبًء

 ٔزبئظ اٌجحش . أ
  حتًٍُ اٌىطفٍ .1

عٍُ يف ر حتمُك اجملّىعخمنىرط اٌزعٍُ  لجً رطجُكٌزحًٍُ اٌىطفٍ  ( أ
  د ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ يناٌفظً اٌضب طالة اٌٍغخ اٌعشثُخ يف

 .ثٍىوّت 2
يف اٌزحًٍُ اٌىطفٍ ٌٍجُبٔبد ادلعبجلخ ، مت حتًٍُ ثُبٔبد االخزجبس اٌمجٍٍ  

يف اٌفظً ُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف رعٍ حتمُك اجمّىعخمنىرط اٌزعٍُ  )لجً( ادلطجمخ يف
، ثشىً وطفٍ ٌزمذًن ٔظشح ثٍىوّت 2 ين د يف ادلذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخاٌضب

واٌزجبَٓ ورظُٕف ٔزبئظ  ادلعُبسٌ واالحنشاف اٌذسعبدعبِخ عًٍ إٌزبئظ. ِزىعط 
 :رشمجخ اٌطالة. ٔزبئظ اٌزحًٍُ اٌىطفٍ ٍ٘ وّب ٍٍَ
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ىرط اٌزعٍُ ٌٍزحمُك عًٍ من. مت رطجُك اٌزىصَع اٌمجٍٍ ٌٍزشدد )لجً( 1.1اجلذوي 
 ّىعخاجمل

 

اٌمجٍٍ االخزجبس  

Xi fi 

44 3 

45 3 

54 5 

55 2 

64 6 

65 1 

55 1 

04 1 

 33 مجموع

 

 

اعزٕبًدا إىل اجلذوي أعالٖ ، َظهش أْ ٔزبئظ رشمجخ االخزجبس اٌزّهُذٌ  
اٌفظً عشثُخ يف يف رعٍُ اٌٍغخ اٌ زحمُك اجملّىعخمنىرط اٌزعٍُ اٌ )لجً( ادلطجمخ عًٍ

 :ِٓ اٌطالة  ديناٌضب
ادلطجك منىرط  . ٔزبئظ وطفُخ إحظبئُخ رشمجخ االخزجبس اٌمجٍٍ )لجً(1.3اجلذوي 

ِذسعخ طالة  د ينعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف اٌفظً اٌضبيف ر مُك اجملّىعخاٌزعٍُ اٌزح
 اٌضبٔىَخ احلىىُِخ
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إحصبئيبت 

 وصفية

قبل 

 االختببر

 22 عذد العينبت

النتيجة 

 القصوى
04 

 44 النتيجة الذنيب

 44 شبر

 54332 متوسط

االنحراف 

 المعيبري
143611 

 
، ميىٓ أْ َىىْ احلذ األلظً ٌذسعخ اٌفظً  1,3ثٕبًء عًٍ اجلذوي  

، وششة اٌششة  08اٌزغشَيب لجً أْ حيظً عًٍ اٌعالط )االخزجبس اٌمجٍٍ( ٘ى 
،  51.23ّخ اٌمُ، وحغبة ِزىعط  18ِع جمّىعخ ِٓ اٌذسعبد ٍ٘  18٘ى 

 . 18.111واالحنشاف ادلعُبسٌ 
ٍ٘ األعبط ٌزحذَذ  3.1اٌجُبٔبد اٌيت مت احلظىي عٍُهب يف اجلذوي  

-8رظُٕف ٔزبئظ اٌزشمجخ. أَٓ ٘ى اٌفبطً اٌضِين لُّخ اٌزظُٕف يف إٌطبق )
رطجُمهب عًٍ منىرط اٌزعٍُ  (. حبُش ميىٓ عشع فئخ عالِبد اٌزظُٕف لج188ً

يف ادلذسعخ اٌضبٔىَخ   ديناٌفظً اٌضب طالة اٌٍغخ اٌعشثُخ يفعٍُ يف ر حتمُك اجملّىعخ
 عًٍ إٌحى اٌزبيل:ثٍىوّت  2 احلىىُِخ
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اجملّىعخ يف  مُكبس لجً رطجُك منىرط اٌزعٍُ اٌزح. رىصَع أفؼً اخزج1.2اجلذوي 
 ثٍىوّت 2ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ   ينعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف اٌفظً اٌضبر

No رقمرقر القيممجموعة من    فئة  ففئ نسبة مئوية تردد 

 منخفضة جذا 25334 6 44 –44 1

 منخفض 31301 5 54 –54 2

 يجري 31301 5 64 –64 3

 ارتفبع 4354 1 54 –54 4

 عبلية جذا 4354 1 04 –04 5

1 22 مجموع 144                 %  

 

عالط اٌاعزٕبًدا إىل اجلذوي أعالٖ ، ميىٕٕب أْ ٔشي أٔٗ لجً احلظىي عًٍ  
رعٍُُّخ ِٕخفؼخ ٌٍغبَخ طالة حظٍىا عًٍ ٔزبئظ  1 )االخزجبس اٌمجٍٍ( وبْ ٕ٘بن

طالة يف اٌفئخ   7 ة يف اٌفئخ ادلٕخفؼخ ، ووبْ ٕ٘بنطال 7 ووبْ ٕ٘بن
ادلزىعطخ ، وشخض واحذ يف اٌفئخ اٌعٍُب وشخض واحذ يف اٌفئخ راهتب عبٌُخ. ِٓ 

حبُش َىىْ وطف  51,13مجخ ٔزُغخ اٌزشحغبة اٌطبٌت اٌعبدٌ ، رجٍغ لُّخ 
عٍُ اٌٍغخ يف ر حتمُك اجملّىعخمنىرط اٌزعٍُ  ٔزبئظ رعٍُ اٌطبٌت لجً رطجُمهب عًٍ

ِٓ  ثٍىوّت 2د ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ  يناٌفظً اٌضب طالة اٌعشثُخ يف
 . 21,01ة يف اٌفئخ ادلٕخفؼخ ثٕغجخ اٌطال

 
منىرط  لجً رطجُمٗ عًٍميىٓ ٔشش عذوي ٔزبئظ اٌزظُٕف اخلبص ثزشمجخ اٌطالة 

 د. ينعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف اٌفظً اٌضبيف ر زحمُك اجملّىعخاٌزعٍُ اٌ
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جُك منىرط اٌزعٍُ ٌٍزحمُك : سعُ ثُبين ٌفئبد ٔزبئظ اٌزعٍُ لجً رط1.1اٌشىً 

 ّىعخاجمل
عٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف يف ر زحمُك اجملّىعخاٌىطفٍ ثعذ منىرط اٌزعٍُ اٌ ة. اٌزحًٍُ

 ثٍىوىة 2 د ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ يناٌفظً اٌضب
يف اٌزحًٍُ اٌىطفٍ ٌٍجُبٔبد اٌيت متذ ِعبجلزهب ، وٍ٘ ثُبٔبد اخزجبس  

عٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف يف ر زحمُك اجملّىعخ منىرط اٌزعٍُ اٌ اٌجعش )ثعذ( ادلطجمخ عًٍ
ثشىً وطفٍ  مت حتًٍُ ثٍىوىة 2د ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ  يناٌفظً اٌضب

ٌزمذًن ٔظشح عبِخ عًٍ اٌذسعبد رشمجخ إٌزبئظ اٌيت حظً عٍُهب اٌطالة يف أعًٍ 
 واٌزجبَٓ ادلعُبسٌ واالحنشاف اٌذسعبداٌذسعبد ، وأدىن دسعخ ِزىعط 

 :ٍٍَ وّب ٍ٘ اٌىطفٍ اٌزحًٍُ ٔزبئظ. اٌطالة رعٍُ ٔزبئظ ورظُٕف
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)ثعذ( عًٍ منىرط اٌزعٍُ  عذ االخزجبسث. َزُ رطجُك رىصَع رشدد 1.1اجلذوي 
 ّىعخثبٌزحمُك اجمل

 
 
 
 

 
 
 

 
 

اعزٕبًدا إىل اجلذوي أعالٖ ، َظهش أْ ٔزبئظ اٌزعٍُ ٌٍٕشش )ثعذ( اٌزطجُمٍ  
اٌعشثُخ ٌذي طالة اٌظف  يف رعٍُ اٌٍغخ حتمُك اجملّىعخ  ادلطجك يف رعٍُ اٌزعٍُ

 :د يناٌضب
)ثعذ( رطجُك منىرط ثعذ االخزجبس. ٔزبئظ وطفُخ إحظبئُخ رشمجخ 1.5اجلذوي 

ِذسعخ طالة  ينعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف اٌفظً اٌضبيف ر اجملّىعخ حتمُك  اٌزعٍُ 
 ثٍىوّت 2اٌضبٔىَخ احلىىُِخ 

 
 
 

 بعذ االختببر

Xi fi 

55344 4 

64344 6 

65344 2 

54344 4 

55344 2 

04344 3 

05344 1 

 22 مجموع



20 
 

 

إحصبئيبت 

 وصفية
البعذي االختببر  

العينبتعذد   22 

النتيجة 

 القصوي

05 

 55 النتيجة الذنيب

 34 شبر

 65353 متوسط

االنحراف 

 المعيبري
43434 

 
، ميىٓ أْ رىىْ اٌذسعخ اٌمظىي ٌٍفئخ  1.5اعزٕبًدا إىل اجلذوي  

ِع  55، واحلذ األدىن ٌٍٕزُغخ ٘ى  05اٌزغشَجُخ ثعذ رٍمٍ اٌعالط )اٌجعذٌ( ٍ٘ 
،  17,72 اٌمُّخ ادلزىعطخ ٘ى، وحغبة  28جمّىعخ ِٓ اٌذسعبد ٍ٘ 

 .9.121واالحنشاف ادلعُبسٌ ٘ى 
  
 1.5مت احلظىي عٍُهب يف اجلذوي  عالوح عًٍ رٌه ، فئْ اٌجُبٔبد اٌيت 

 ّىعخاجمل مُكثعذ رٕفُز منىرط اٌزعٍُ اٌزح ٍ٘ أعبط ٌزحذَذ رظُٕف ٔزبئظ اٌزعٍُ
 ثٍىوّت 2 د ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ ينعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف اٌفظً اٌضبيف ر
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 مُكاٌزح ثعذ رطجُك منىرط اٌزعٍُثعذ االخزجبس . رىصَع رظُٕف 1.1اجلذوي 
  2ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ  طالة ينشثُخ يف اٌفظً اٌضبيف رعٍُ اٌٍغخ اٌع ّىعخاجمل

 ثٍىوّت
 
  

No القيم من مجموعة مئوية نسبة تردد   فئة 

1 44 – 44 4 
4 

اجذ منخفضة  

2 54 – 54 4 
10310 

 منخفض

3 64 – 64 0 
36336 

 يجري

4 54 – 54 6 
25325 

 ارتفبع

5 04 – 04 4 
10310 

جذا عبلية  

  % 144 22 مجموع

 
اعزٕبًدا إىل اجلذوي أعالٖ ، ميىٕٕب أْ ٔشي أٔٗ ثعذ احلظىي عًٍ اٌعالط  

)االخزجبس اٌجعذٌ( اٌزٌ مت احلظىي عٍُٗ ، ال َىعذ طالة حيظٍىْ عًٍ ٔزبئظ 
 0 شخبص ِٓ اٌفئبد ادلٕخفؼخ ، وٕ٘بنأ 1رعٍُُّخ ِٕخفؼخ ٌٍغبَخ ، وٕ٘بن 

أشخبص يف اٌفئخ  1 وأشخبص يف اٌفئخ اٌعٍُب  1 طالة يف اٌفئخ ادلزىعطخ ، و
،  17,72، رجٍغ لُّخ ٔزُغخ اٌزشمجخ  راهتب عبٌُخ. ِٓ حغبة اٌطبٌت اٌعبدٌ

 مُكاٌزححبُش َضداد وطف ٔزبئظ رعٍُ اٌطالة ثعذ رطجُمهب عًٍ منىرط اٌزعٍُ 
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 2 د ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ ينعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف اٌفظً اٌضبيف ر ّىعخاجمل
 ٪.21.21اٌفئخ ادلزىعطخ ثٕغجخ . َضَذ اٌطالة يف ثٍىوّت
ميىٓ ٔشش عذوي رظُٕف إٌزبئظ ٌزشمجخ اٌطالة ثعذ رطجُك منىرط  

 :اٌٍغخ اٌعشثُخ يف اٌفظً اٌضبِٓ ديف رعٍُ  ّىعخاجمل مُكاٌزحاٌزعٍُ 
 

 
: اٌشعُ اٌجُبين: رزشعُ فئخ إٌزبئظ ثعذ رطجُك منىرط اٌزعٍُ اخلبص 1.3اٌشىً 

 ّىعخاجمل ثبٌزحمُك
حتًٍُ اعزٕزبعٍ رأصري ٔزبئظ رشمجخ اٌطالة لجً وثعذ رٕفُز منىرط  .3

 ّىعخاجمل مُكاٌزحاٌزعٍُ 
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 أ. اخزجبس اٌطجُعٍ
ِٓ أعً اخزجبس احلبٌخ اٌطجُعُخ يف ٘زٖ اٌذساعخ ٌالخزجبس اٌمجٍٍ واٌجعذٌ  

،  Windowsٌٕظبَ اٌزشغًُ  38اإلطذاس  SPSSاٌزٌ أعشٌ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 
فئٔٗ َهذف إىل ِعشفخ اٌجُبٔبد اٌيت مت فحظهب فُّب إرا وبٔذ اٌجُبٔبد اٌيت مت 
احلظىي عٍُهب ِٓ اجملُجني َزُ رىصَعهب ثشىً طجُعٍ أَ ال ، ثبعزخذاَ طشَمخ 

kolmogorov-smirnov  مبغزىي دالٌخα = 8.85  17ٌٕفظ اٌجُبٔبد رظً إىل 
 طبٌجب.

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 22 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 9.82408599 

Most Extreme Differences Absolute .132 

Positive .132 

Negative -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z .619 

Asymp. Sig. (2-tailed) .838 

a. Test distribution is Normal.  

   

 
اٌمذسح عًٍ اعزٕبًدا إىل اجلذوي أعالٖ ، ميىٓ ِالحظخ أْ اٌجُبٔبد ادلغزّذح ِٓ 

 < 8،020 َزُ رىصَعهب عبدًح ثغجت اٌمُّخ اٌىجريح ينرشمجخ طالة اٌظف اٌضب
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8،85 

 
  .8،85 > 8،881 مث. Sig. (2-tailed)   =40444ِٓ اجلذوي أعالٖ، 

.٘ىزا ميىٓ و خٍض رٌه منىرط حتمُك اجملّىعخ ميىٓ أْ ِمجً H1و   H0ِشفىد
 ثٍىوّجب.  2حتغٓ لذسح رشمجخ طالة اٌفظً ٌضبين )د( ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ 

 ِٕبلشخاٌفظً اٌضبين : 

ٔزبئظ رشمجخ اٌٍغخ اٌعشثُخ لجً أْ َزُ رذسَغهب ثبعزخذاَ منىرط اٌزعٍُ  ا.
 ّىعخاجمل مُكاٌزح

اٌذساعخ ٍ٘ ٔزبئظ رشمجخ اٌٍغخ اٌعشثُخ وّب مت وبٔذ ادلزغرياد يف ٘زٖ  
أعئٍخ ِمبي  5خُبساد ِزعذدح و  5لُبعهب ثبعزخذاَ أداح اخزجبس ِؤٌفخ ِٓ 

ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ  طالةد  ينعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ يف اٌفظً اٌضبٌٍطالة ، ور
 شخًظب. 33اٌزٌ ثٍغ عذد األشخبص  ثٍىوّت 2

 

Paired Samples Test 

 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

X - Y -

1.3409

1E1 
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 مُكاٌزحَىفش حتًٍُ ثُبٔبد ٔزبئظ االخزجبس لجً رطجُك منىرط اٌزعٍُ  
ِع رظُٕف  51,23ًٍ ِفهىَ فهُ اٌذسعبد مبعذي ٔظشح عبِخ ع ّىعخاجمل

 ٪. 21,01 ِٕخفغ ثٕغجخ
 
 ّىعخاجمل مُكاٌزحٔزبئظ رشمجخ اٌٍغخ اٌعشثُخ ثعذ أْ رذسط ِع منىرط اٌزعٍُ .3

، حبُش  17,72، رجٍغ لُّخ رشمجخ إٌزُغخ  ِٓ حغبة اٌطبٌت اٌعبدٌ 
رعٍُ يف  ّىعخاجمل مُكاٌزحرىىْ ٔزبئظ رشمجخ اٌطالة ثعذ رطجُك منىرط اٌزعٍُ 

، واٌيت رظً إىل  ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ ، اٌطالةد يناٌٍغخ اٌعشثُخ،اٌفظً اٌضب
 ٪ 21.21 صَبدح يف اٌفئخ ادلزىعطخ ثٕغجخشخًظب.  17
 
. االخزالفبد يف ٔزبئظ رشمجخ اٌٍغخ اٌعشثُخ ثني لجً وثعذ رطجُك منىرط اٌزعٍُ يف 2

 ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ ِٓ اٌطالة  دينيف اٌفظً اٌضب ّىعخاجمل مُكاٌزح
 .ثٍىوّت2
 

 مُكاٌزح ْ اٌزطجُك ثني منىرط اٌزعٍُ ِٓ ادلٕبلشخ أعالٖ ، ميىٕٕب أْ ٔشي أ 
 ثٍىوّت2 ِذسعخ اٌضبٔىَخ احلىىُِخ ِٓ اٌطالة  ديف اٌفظً اٌضبين ّىعخاجمل
 لجً اٌمُّخِٓ اٌفئخ لجً وثعذ االخزالفبد ، ميىٓ ِالحظخ رٌه يف ِزىعط  

 منىرط حظً ، اٌعالط وألعً 51,23 ادلزىعط لجً ٌٍفظً اٌعالط إعطبء وثعذ
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. حُش وبٔذ ٕ٘بن يف ادلزىعط 17,72 ًعٍ اٌزحمُك مبغّىعخ اخلبص اٌزعٍُ
 ِٓ إٌزبئظ لجً رطجُمهب. 12,11 لذس٘بصَبدح 
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 اخلبيس جبةان
 خبمتخ

 اخلالطخ انفظم االول : 
 شذ أعالِ، ميكٍ اسزُزبخّ عهى انُحو انزبىل :ثُبء عهى انش 

 يف ادلسبفخ َزبئح لجم رطجيك منورج حتميك اجملًوعخ يف انفظم انثبين )د( .1
 % دخهذ يف فئخ يُخفضخ.31181و َسجخ  7ثزشدد يٍ  55-59

يف ادلسبفخ  رطجيك منورج حتميك اجملًوعخ يف انفظم انثبين )د( ثعذَزبئح   .2
 % دخهذ يف فئخ ادلزوسط.36136وَسجخ  8ثزشدد يٍ  65-69

3. Sig. (2-tailed)   =  =5،555 يشفود5،55>  5،551. مث  .H0   وH1 
يمجم.ْكزا ميكٍ و خهض رنك منورج حتميك اجملًوعخ ميكٍ أٌ حتسٍ 

 3نثبين )د( يذسسخ انثبَويخ احلكوييخ الذسح رشمجخ طالة انفظم 
  ثهوكًجب. 

 االسزشبسحانفظم انثبين : 
عُذ رطجيك منورج انزعهى االسزمظبئي اجلًبعي عهى أَشطخ انزعهى  .1

، جيت عهى ادلعهى إعذاد َظوص انمشاءح ادلُبسجخ نهزعهى ، وْزا 
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انًُورج ْو منورج يسزخذو رلًوعبد طغريح دلًبسسخ عًهيخ 
 انزعهى.

رطجيك منورج انزعهى االسزمظبئي اجلًبعي ، جيت إعذادِ عُذ  .2
ثأيثهخ َبضدخ راد طهخ ثبنذيُبس انكوييت. عهى سجيم ادلثبل يع 

 لشاءح انُظوص انيت مت إعذادْب نكم رلًوعخ.
رطجيك ْزا انولذ يسزغشق ولًزب طوياًل ، نزا يوطى ثبسزخذاو  .3

االخزًبع  ادلعهًني ذلزا انًُورج دلشبسكخ انطالة يف رلًوعبد يف
 لجم رطجيك ْزا انًُورج.
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