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  انًغهذ انضبَٙ  -انزبعغ يمذيخ انؼذد

ُ هللاث َ،  ٓ ٗ َٔزؼ١ ٟ ،ٚث ٛ اٌؼلك اٌزبٍغ فٟ اٌّغٍل اٌضبٔ ٓ ٚثؼل،،،،فٙنا ٘ ٝ فبرُ اٌّو١ٍٍ ٟ ػٍ ٍٖٔٚ

 Global institute for study and research)اٌّؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍلهاٍخ ٚاٌجؾش ِٓ ِغٍخ 
journal(GISR-J))  عل٠لا ٌٍّغٍخ ِٓ ؽ١ش اٌغغواف١ب فْٕٕو ثؾض١ٓ ٌجبؽض١ٓ ِٓ ثؼطٟ اِزلاكا

اٌّؼب١٠و  فٟ :ه٠خ اٌؼواق ِٙل اٌؾٚبهح ٚاٌؼٍُ ٚاِزلاكا ٔٛػ١ب ؽ١ش اٌجؾش االٚي ثؼٕٛاْعّٙٛ
ِٕٝ ػٍٟ ٌٍجبؽض١ٓ  فٟ اٌؼواقٚاعّبٌٟ أزبعٙب ٚكٚه٘ب فٟ رٛى٠غ اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح  اٌٖٕبػ١خ

 .ؽ١َٓ وبظُ ػجل اٌؾ١َٓٚكػ١ـظ 
ٚاٌَىبٟٔ ػٍٝ االهاٟٙ اٌزٍٛغ اٌؼّوأٟ  :ٚاٌجؾش اٌضبٟٔ فٟ اٌغغواف١ب اٌَىب١ٔخ ثؼٕٛاْ 

اٌيهاػ١خ فٟ ٔبؽ١خ اٌواّل٠خ ثبٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ٚاالٍزْؼبه ػٓ ثؼل ث١ٓ ٍٕزٟ 

 ٌٍجبؽض١ٓ ى٠ٕخ فبٌل ؽ١َٓ  ٚ كا١ٔبي ِؾَٓ ثْبه. (2015 – 2002)
فبػ١ٍخ ْ: اٍّبء ػجلاٌوؽّٓ ٔبِٟ ا١ٌْـ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ٚاٌجؾش ثؼٕٛاٚاٌجؾش اٌضبٌش ٌٍجبؽضخ 

ٚهاء  ٚهاء اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب كٚهح اٌزؼٍُ ِب وار١غ١خاٍز
 .اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي

ٟ اٍزمجبي اٌجؾٛس ٚلواءرٙب لواءح ا١ٌٚخ ٌزؾل٠ل  ْ إٌْو اٌؼٍّٟ ػ١ٍّخ ِؼملح رزطٍت عٙلا وج١وا ف ا
اٌّؾى١ّٓ إٌّبٍج١ٓ صُ اٌزٛإً ِؼُٙ ٌٍزؤول ِٓ اٍزؼلاكُ٘ ٌٍزؾى١ُ اٌغ١ل ٚاٌَو٠غ ثبٌوغُ ِٓ 

ِؼوفزٕب اٌَّجمخ ثبٕٔب ٔزٛإً ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ اٌّز١ّي٠ٓ. ٚغبٌجب ِب ٠ىْٛ اؽلُ٘ 
ِْغٛال ثلهعخ وج١وح ٌٚنا ٠زؾبط اٌٝ ِزبثؼخ إلٔغبى اٌؼًّ صُ اهٍبي اٌجؾش ٌٍّئٌف ألعواء 

٠الد اٌّؾى١ّٓ صُ افواط اٌجؾش ٚ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ رؾزبط اٌٝ عٙل ٚكلخ ٚروو١ي ؽزٝ ٠قوط رؼل
اٌجؾش ثْىٍٗ اٌّطٍٛة ٚاٌّزٕبٍك، صُ ٠زُ هفغ اٌجؾش ػٍٝ اٌّٛلغ. ٌىٓ اٌزؼبًِ ِغ ِغّٛػخ 

 ِز١ّيح ِٓ اٌّؾى١ّٓ ٚفو٠ك افواط اٌّغٍخ ٠ًَٙ ػ١ٍٕب مٌه وٍٗ.
ٍٚٓ رْو٠ؼبد ػوث١خ رزغبٚى اٌَّبٌخ اٌمطو٠خ  ِب إٌْو اٌؼٍّٟ اٌؼوثٟ ثؾبعخ اٌٝ رط٠ٛو،

اٌّؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍلهاٍخ ِغٍخ ٚٔؾٓ فٟ  ٌز١ًَٙ اٌزؼبْٚ اٌجؾضٟ ٚإٌْو فٟ ع١ّغ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ.

( افنٔب ػٍٝ Global institute for study and research journal(GISR-J)ٚاٌجؾش )
ٟ ٘نا اٌغ ً َِئ١ٌٚزٕب ف ْ ٔزؾّ ً ّّؼخ ٚا ْ ْٔؼ بٔت ٌٍْٕو اٌجؾش ِٓ ع١ّغ اٌجالك اٌؼوث١خ ػبرمٕب ا

ٚفٟ ع١ّغ اٌزقٖٖبد ٚاْ ٔملَ ٌٍجبؽض١ٓ ِٕزغب ِزمٕب ٍٚو٠ؼب. ثؾ١ش ال رؼ١ك اٌؼ١ٍّخ اٌجؾضٟ 
٘ اعواءاد هٚر١ٕ١خ لل رمف ػبئمب اِب رول١خ اؽل اٌجبؽض١ٓ اٚ ْٔو أزبط ػٍّٟ  لٚٝ اٌجبؽش  ثؼ

 فٟ ارّبِٗ ا٠بِب ١ٌٚبٌٟ وض١وح.
 ب صمزٗ ٚرٛإً ِؼٕبىً ِٓ ِٕؾٌٕ ا  ّىو

 اٌزؾو٠و

j@hotmail.com-Gisr 
info@gisr.org.uk 
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ٟ ٌٍلهاٍخ ٚاٌجؾش  ) ِغٍخ  عَو( اٌّؼٙل اٌلٌٚ

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

ٓ  ألػٚبءرْٕو اٌّغٍخ اٌجؾٛس  ٓ ٚاٌّزق١ٖٖ ٟ اٌغبِؼبد ٚاٌجبؽض١ ٌ ف ١٘ئخ اٌزله٠
 ٚاالٔغ١ٍي٠خ. اٌؼوث١خ ثبٌٍغز١ٓ

ٗ ٠ِٛب ِٓ اٍ 21ٚإٌْو رزٓ ثَوػخ ؽ١ش ٠زُ رؾى١ُ اٌجؾش فالي  اٌزؾى١ُ ٚاٌّغٍخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ اعواءاد زالِ

 ٠ِٛب ِٓ لجٌٛٗ ثؼل اعواءاد اٌزؼل٠الد. ٠ٚ30ْٕو فالي 

 سؤٚزُب

ِغٍخ هائلح فٟ اٌلهاٍخ ٚاٌجؾش ، رْٕو االٔزبط اٌؼٍّٟ ٌغ١ّغ اٌجبؽض١ٓ فٟ وبفخ ِغبالد اٌجؾش ٌزط٠ٛو ْٚٔو 
 .اٌّؼوفخ، ٚفك ِؼب١٠و ػ١ٍّخ ػب١ٌخ

  سعبنزُب

 ر١ًَٙ إٌْو اٌؼٍّٟ ٚاىاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رّٕغ اٌجبؽض١ٓ ِٓ ْٔو أزبعُٙ

 ْذاف انًغهخأ

 . هفغ ٠ٍٛخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 .لله ِّىٓ ثؤوجواٌّْبهوخ فٟ ْٔو اٌّؼوفخ 

 . ا٠غبك ّجىخ رٛإً ٌٍجبؽض١ٓ فٟ وبفخ اٌّغبالد اٌجؾض١خ

 .اىاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رّٕغ اٚ رئفو إٌْو اٌؼٍّٟ ٌٍجبؽض١ٓ

 .ر١ًَٙ ٕٚٛي اٌغّٙٛه اٌٝ ٔزبئظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 . ى٠بكح االٍزفبكح ِٓ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 .كػُ اٌجبؽض١ٓ اٌغلك ِٓ فالي ْٔو اثؾبصُٙ

  .رم١ًٍ اٌّلح اٌي١ِٕخ ٌْٕو اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِغ ػلَ االفالي ثغٛكرٗ
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 ًغهخزؾشٚش فٙ انْٛئخ ان

 ثو٠طب١ٔب –اٌزؾو٠و ك. ؽبفع اٌىوِٟ  ١٘ئخ هئ١ٌ

ُ ؽّبك  ٞ : ك اثوا١٘  ثو٠طب١ٔب –اٌّؾوه اٌزٕف١ن

 اٌَؼٛك٠خ  –ك. رٛف١ك اٌولت 

ٟ ِفوط دمحم .ك  االهكْ - ثٕ

 ً ُ اثٛػم١  فٍَط١ٓ -ك. اثوا١٘

 ك. ٍبِٟ ؽو٠ي

    اٌّؾوه اٌزٕف١نٞ االهكْ - ِؾّٛك دمحم ك. 

ٛ ى٠ل   ٍٍطٕخ ػّبْ –ك. ػجل اٌفزبػ أث

 اٌَؼٛك٠خ - ػٛكح دمحم . اٌلػُ اٌفٕٟ

  ٍىور١وح اٌزؾو٠و : ػج١و ف١ًٍ

 ْٛئخ انًؾكًٍٛ

 ك. ِؾّٛك ١ٍل ػٍٟ أثٛ ١ٍف

  ك. ػجل اٍّبػ١ً

 اٌغؼبفوح اٌَالَ  لك. ػج

  ك. ٔج١ً اٌّمبثٍخ

 ك. أؽّل ٕبكق ػجل اٌّغ١ل

 ك. ٍبِٟ ؽو٠ي

ٛ ى٠ل   ٍٍطٕخ ػّبْ –ك. ػجل اٌفزبػ أث

 ً ٛ ػم١ ُ اث  ك. اثوا١٘

ٟ ك. اووَ   فزؾ

 أ.ك/ أؽّل ٕبكق ػجل اٌّغ١ل
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ٝ اٌّيهٚػٟ ـ عبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ  ك ِضٕ

ـ عبِؼخ اال١ِوح ٔٛهح   ك . ٔٛهح اٌؼ١ل 

  ك. ِؾّٛك ١ٍّو ػج١ل
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 ِغٍخ اٌّؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍلهاٍخ ٚاٌجؾش
Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 انًغهخ  ىيؼبٚٛش انزؾكٛ
ِزٍٜٛ كهعخ  اٌلهعخ اٌّؼ١به 

 اٌزؾى١ُ

 ِالؽظبد

 وٍّخ20ال ٠زغبٚى  5 ١ٕبغخ ػٕٛاْ ِٕبٍت ٌٍجؾش 

 وٍّخ 300ال ٠ي٠ل ػٓ   5 ٍِقٔ ِؾىُ خوٕبث 

ّٙٛه ِٚذ  ٠6فمل اٌجؾش كهعخ ػٓ وً   5 اٌغلح ) ٠ىْٛ ثؾش عل٠لا ( 

 ِٓ ربه٠ـ اػلاك اٌجؾش

 اٌّٖبكه اال١ٍٕخ ِلٜ اػزّبك اٌجؾش ػٍٝ  5 االٕبٌخ 

ِملِخ ِقزٖوح رٛٙؼ ِبما ١ٍفؼً   5 ٛو٠مخ ػوٗ اٌّْىٍخ اٌجؾض١خ فٟ اٌّملِخ 

 اٌجبؽش فٟ ٘نٖ اٌجؾش

   5 ِٕٚطمٟ ِزًٍََرور١ت ػٕبٕو اٌجؾش ثْىً  

   10 ١ٕبغخ ِْىٍخ اٌجؾش ثطو٠مخ ػ١ٍّخ 

   5 ٚرطج١مبرٗ ِٚجوهارٗا١ّ٘خ اٌجؾش  

١زٗ ِواعؼخ االكة إٌظوٞ ِٚلٜ رغط 

 ٌّٛٙٛع اٌلهاٍخ

 ٠غت ِواػبح اٌزًٍََ ٚاٌزواثٜ  10

ػٍٝ االلً رٛص١ك ِوعغ ٚاؽل ِْٕٛه  فٟ   5 ؽلاصخ اٌّواعغ 

 إٌَخ اٌزٟ ١ٍْٕو ف١ٙب اٌجؾش

ِٕبٍجخ ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٌٍّٛٙٛع ٚكلخ  

 اعواءاد اٌجؾش

10   

   10 االؽٖبئ١خ اٌَّزقلِخ األٍب١ٌتكلخ االٍب١ٌت  

 االِالء ٚإٌؾٛ ٚا١ٌٖبغخ  5 قلِخٍالِخ اٌٍغخ اٌَّز 

 ثبألكةِٕبلْخ إٌزبئظ ثطو٠مخ ػ١ٍّخ ٚهثطٙب  

 إٌظوٞ

10   

ٍالِخ اٌزٛص١ك كافً اٌجؾش ٚوزبثخ اٌّواعغ  

 االٕلاه  APAفٟ ٔٙب٠خ اٌجؾش ٚفك ٔظبَ 

 اٌَبكً

5   

  79 100 اٌّغّٛع 

ً:ٌّٚي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠وعٝ االرٖبي ػٍٝ هئ١ٌ ١٘ئخ اٌزؾو٠و ػٍٝ    j@hotmail.com-gisrاال١ّ٠
info@gisr.org.uk 
 اٌّؾوه اٌزٕف١نٞ
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 انفٓشط

 اٌٖفؾبد  اٌّئٌفْٛ \اٌّئٌف  اٌؼٕٛاْ  

 أزبعٙب ٟف اٌؼواق اعّبٌٟاٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ ٚكٚه٘ب ٟف رٛى٠غ اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٚ  .1

 

 ك. ِٕٝ ػٍٟ كػ١ـظ 

 ؽ١َٓ وبظُ ػجل اٌؾ١َٓ  

1-17 

اٌزٍٛغ اٌؼّوأٟ ٚاٌَىبٟٔ ػٍٝ االهاٟٙ اٌيهاػ١خ ٟف ٔبؽ١خ اٌواّل٠خ ثبٍزقلاَ ٔظُ   .2

 (2015 – 2002اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ٚاالٍزْؼبه ػٓ ثؼل ث١ٓ ٍٕٟز )

 أ.َ.ك. ى٠ٕخ فبٌل ؽ١َٓ 

 َ.ك. كا١ٔبي ِؾَٓ ثْبه   

18-42 

اٌّؼوف١خ ٟف ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد  ِب ٚهاء فبػ١ٍخ اٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ   .3
 اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي  ِب ٚهاء اٌزفى١و 

ـ  .ك ٟ ا١ٌْ ٓ ٔبِ اٍّبء ػجلاٌوؽّ  
 

43-57 
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 فٙ انؼشاقئَزبعٓب  إجمالًٔٛشح انًؼبٚٛش انظُبػٛخ ٔدٔسْب فٙ رٕصٚغ انظُبػبد انظغ
 ١ٓ وبظُ ػجل اٌؾ١َٓ ؽَ     ك. ِٕٝ ػٍٟ كػ١ـظ    

 غبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ / و١ٍخ اٌزوث١خاٌ
 المنشآتفبٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ هويد ػٍٝ ا١ّ٘خ  ،اٌٖٕبػ١خ اٌٖغ١وح كٚها فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌؼواق  ٌٍّْٕآد انًهخض:

ِٓ فالي اٌزوو١ي ػٍٝ ثؼ٘ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ فٟ ر١ٙٛؼ  ٌٍّْٕآدٌٕٟٛٛ ٠ّٚىٓ اثواى ٘نٖ اال١ّ٘خ اٌٖغ١وح فٟ رط٠ٛو االلزٖبك ا

ؽم١مخ إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ ٌنٌه اٍزٍيَ االػزّبك ػٍٝ اوجو ػلك ِّىٓ ِٓ اٌّزغ١واد ٔظوا ٌؼلَ رٛفو اٌج١بٔبد ٕٚؼٛثخ عّؼٙب فمل عؼٍٕب 

 . اإلنتاجٚل١ّخ  اإلنتاجٌٖٕبػخ ٚل١ّخ االعٛه ٚاٌوٚارت ٚل١ّخ َِزٍيِبد اٌّزغ١واد رؼزّل ػٍٝ ػلك اٌّٖبٔغ ٚاٌّْزغ١ٍٓ فٟ ا

 ،ٚثلْٚ أعو ،ٚاٌّْزغ١ٍٓ )ثؤعو  المنشآتِٓ فالي اٌجؾش رُ اٌزؼوف ػٍٝ اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ اٌَّزقلِخ )ػلك 
االػزّبك ػٍٝ فئبد اٌلهعبد اٌّؼ١به٠خ ٌىً ِؼ١به  أزبط ٌٍٖٕبػبد ِٓ فالي إجمالًفٚال ػٓ   اإلنتاجاألعٛه( َِٚزٍيِبد  ،ِغّٛع 

 ٌٚىً ِؾبفظخ ِٓ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ

ؽ١ش  اإلنتاج إجمالًأظٙود إٌزبئظ اٌجؾش ِٓ فالي اٍزقلاَ ِؼبًِ االهرجبٛ ث١وٍْٛ  اْ ٕ٘بن ػاللخ ل٠ٛخ روثٜ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ ٚ

فٟ  اإلنتاجٌّب ٌٗ ِٓ كٚه ِئصو فٟ  اإلنتاج إجمالًث١ٓ اٌّؼب١٠و ةاأللٜٛ ِٓ  اإلنتاجوبٔذ ػاللخ ٛوك٠خ ٚوبْ ِؼ١به َِزٍيِبد 

 اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح.

أظٙود إٌزبئظ اٌجؾش ِٓ فالي اٍزؼّبي ِٕؾٕٝ ٌٛهٔي ٌٍزٛى٠غ اْ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ اٌَّزقلِخ ثبٌجؾش ٌُ رزقن رٛى٠غ ِضبٌٟ اٚ 

 وبْ األلوة اٌٝ اٌْىً اٌّضبٌٟ  اإلنتاجاْ ِؼ١به َِزٍيِبد  الى٠غ ٘نٖ اٌّؼب١٠و فٟ اٌٖٕبػبد اِزغبٌٔ ٌٛعٛك ػٛاًِ رئصو فٟ رٛ

ٌُ ٠ؤفن ّىً ِؼ١ٓ فٟ رٛى٠غ ام ٌُ ٠ىٓ ِضبٌٟ ثم١ّخ رمزوة ِٓ ٕفو  اإلنتاج إجمالًٌٛهٔي اْ   أظٙو إٌزبئظ ِٓ فالي اٍزؼّبي لو٠ٕخ

 (.0.54ٌُٚ ٠ىٓ ِوويٖ ثم١ّخ رمزوة ِٓ ٚاؽل ػلك ٕؾ١ؼ أّب ظٙود ثم١ّخ )

 : اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح، اٌؼواق، االلزٖبك إٌٟٛٛ.نًفزبؽٛخانكهًبد ا

Industrial Norms and its Role to Distribute Small Industries and its 
Total Production in Iraq 

Mona A.   Husin K 

Mustansiria University 

Abstract: Small Industries establishment have great role in industrial development process in Iraq. 

Modern studies have concentrate upon the importance of Small Industries in developing Iraqi 

economy. This importance could be displayed through concentrating on  some Industry Standards in 

verifying the reality of industrial activity . Therefore it is necessary to depend on possible number of 

variables due to lack of data and difficulty in gathering information; accordingly we made the variables 

depending upon number of industries and  employees in the industries ، value of the wages ، salaries ، 
value of production requirements and value of production .  

Through researching ، we recognized geographic distribution of  used Industry Standards ( number of 

the establishments and employees )( who receive wages or without ، total wages )، production 

requirements ، besides of total industry products through depending upon categories of standard 

degrees for each standard and for each governorate from those  Industry Standards . 

Results showed by Person confident that there is strong relationship between  Industry Standards and 

total production was direct relation ، and the standards of production requirements ، the strongest  

between  standards of production requirements due to its  role and effect in production in  small 

industries . 

Results  of the research showed though using Lorenz carve of distribution  ، that the  total Industry 

Standards that used in the research did not take ideal distribution or harmonized due to factors affected 

these standards in industries ، but still products requirements were the closet to ideal form .   

Results  of the research  by using  Lorenz context showed  that total production does not does not take 

certain form in distributing if not it is ideal in a value close to zero and if its center not close to Integer  

، but showed in value(0.54)  . 

Key words: Small industries، Iraq and national economy. 

 انًمذيخ:

اْ كهاٍخ إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ ٌٍٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٌٍّؾبفظبد اٌؼوال١خ ػلا ال١ٍُ ووكٍزبْ ػجو ِؼوفخ       
اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ ػٓ ٛو٠ك رؾل٠ل اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ ٘ٛ ٌّؼوفخ اٌجؼل اٌّىبٟٔ ٌؼ١ٍّخ 

االفزالفبد اٌّىب١ٔخ ٌؼ١ٍّخ اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ ػٓ ٛو٠ك رؾل٠ل االفزالفبد اٌّىب١ٔخ فٟ اٌضوٚح ٚإٌّٛ االلزٖبكٞ 

فّمِٛبد ٚاٌٍ اٌز١ّٕخ ٟٚ٘ ثّضبثخ  ،وبفخ  خفٟ اٌٛلذ اٌنٞ ٠يكاك اٌزوو١ي ػٍٝ لطبع اٌٖٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛ
خ ٌاللزٖبك فبٌٖٕبػخ رؼل اُ٘ لطبػبد االلزٖبك ٠ٚورىي ػ١ٍٙب اٌزطٛه اٌؾٚبهٞ ألٞ اٌْو٠بْ اٌؾ١ٛٞ ثبٌَٕج

ثٍل ٚاٌؼواق ٠ّزٍه لبػلح اِىبٔبد الزٖبك٠خ وج١وح رٛفو٘ب ٌٗ اٌضوٚح إٌفط١خ ٚاؽل ا٘لاف اٌٖٕبػخ اٌؾل٠ضخ رؾ١َٓ 
ٍخ ّٙبْ ٌزط٠ٛو وفبءح االكاء ٔٛػ١خ إٌّزغبد ٚاالثمبء ّٙٓ ؽلٚك اٌىٍفخ االلزٖبك٠خ ٠ّٚىٓ اػزجبه اٌمٜٛ اٌؼبِ
اٌٖٕبػ١خ اٌٖغ١وح فٟ  المنشآتاٌٖٕبػٟ ٚػٍٝ ٙٛء اٌّؼط١بد االؽٖبئ١خ ٚاٌج١بٔبد اٌّزٛفوح ٌٛالغ ١٘ىً 

ٌٚز١ٙٛؼ ؽم١مخ إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ ِىب١ٔب اٍزٍيَ االػزّبك ػٍٝ اوجو  ،2013اٌؼواق ٌؼبَ 
ٚل١ّخ  اإلنتاجٚل١ّخ  ٚػلك اٌّْزغ١ٍٓ المنشآتػلك ِٓ اٌّزغ١واد ِٕٚٙب ِؼ١به ػلك 
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اٌَّزٍيِبد اٙبفخ ٌٙنٖ اٌّؼب١٠و رٛعل ِؼب١٠و ػل٠لح ِٕٚٙب اٌم١ّخ اٌّٚبفخ اٌملهح اٌؾٖب١ٔخ هاً اٌّبي ٌٚىٓ 
اٌٖٕبػ١خ ٚػلك اٌّْزغ١ٍٓ فٟ  المنشآتٌؼلَ رٛفو اٌج١بٔبد ٕٚؼٛثخ عّؼٙب فمل عؼٍٕب اٌّزغ١واد رؼزّل ػٍٝ ػلك 

٠خ . ٚرُ اػزّبك اوضو ِٓ ِؼ١به الْ وً ِؼ١به ٠ئكٞ غوٙب اإلنتاجيِبد اٌٖٕبػخ ٚل١ّخ االعٛه ٚل١ّخ اٌَّزٍ
ِقزٍفب ػٓ االفو ػٍٝ اػزجبه اْ االٍزقلاَ ٠مًٍ ِٓ االفزالفبد اٌّىب١ٔخ اٌزٟ لل رَٕغُ ػٓ اٍزقلاَ اٌّؼ١به 

ػزجبهاد اٌٛاؽل ثَجت رجب٠ٓ إٌّبٛك فٟ اٌزوو١ت اٌٖٕبػٟ ٚأزبع١خ اٌؼبًِ ِٚٓ ٕ٘ب  رزٚؼ ا١ّ٘خ اٌّىبْ ال
اٌغغواف١خ فٟ كهاٍخ ٚالغ االْٔطخ االلزٖبك٠خ ٚكٚه٘ب ثؼ١ٍّخ اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ ٚرُ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌٖٕبػبد 

اٌٖغ١وح ٌم١بً اٌز١ٕٖف اٌّىبٟٔ ٌٍٖٕبػبد ػجو اٌّؼب١٠و اٌزٟ اٍزقلِٕب٘ب فٟ اٌجؾش ٚاٌزٟ لَّٕب ػٍٝ ّىً 
 فئبد .

 يشكهخ انجؾش:

 اْ ٔؾزىُ ا١ٌٙب فٟ رؾل٠ل فئبد ٌٍزٛى٠غ؟. ً٘ ٠ٛعل ِؼب١٠و ٕٕبػ١خ ٠ّىٓ 1
 فٟ اٌؼواق؟ ٌٍٖٕبػبد اٌٖغ١وح اإلنتاج إجمالً. ً٘ ٠ٛعل ػاللخ ث١ٓ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ 2

 . ً٘ ٠ّىٓ رؾل٠ل االّىبي اٌزٟ رزقن٘ب ٘نٖ اٌّؼب١٠و فٟ اٌزٛى٠غ؟3
 فشػٛخ انجؾش:

ٟ: ٠ّىٓ رؾل٠ل فو١ٙخ اٌجؾش ثّب ٍ٠ 
َِزٍيِبد  ،ػلك اٌّْزغ١ٍٓ  ،ٖٕبػ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب )ػلك اٌّٖبٔغ . ٠ٛعل اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؼب١٠و ا1ٌ

 (.اإلنتاج

 فو .آث١ٓ ٘نٖ اٌّؼب١٠و ٚاٌزٛى٠غ اٌّىبٟٔ ٌٙب رزجب٠ٓ لٛرٙب ث١ٓ ِؼ١به ٚ . ٠ٛعل ػاللخ روثٜ ِب2
٠ؼٙب ػْٛائٟ . ٠ّىٓ رؾل٠ل االّىبي اٌزٟ رزقن٘ب ٘نا اٌّؼب١٠و ِٓ فالي ٍٚبئً اؽٖبئ١خ رؾلك ِب أما وبٔذ رٛى3

 ٚ ِووي.أ
 ْذف انجؾش:

اٌٖٕبػ١خ اٌٖغ١وح ِٓ فالي اٌزوو١ي ػٍٝ اُ٘ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ ٚلل  المنشآتٍؼٝ اٌجبؽضبْ اٌٝ اثواى كٚه 
:ٝ  ٘لف اٌجؾش اٌ

 التعرف على والع المنشآت الصناعٌة الصغٌرة . 1

معاٌٌر االلتصادٌة وتحدٌد اهم تحدٌد جوانب الخلل فً هٌكل هذا النشاط الصناعً باعتماد جملة من ال. 2

 اسباب عدم تطور النشاط االلتصادي.

 -المعاٌٌر الصناعٌة المستخدمة فً البحث:
أعٛهُ٘ ( َِٚزٍيِبد  ،ِغّٛػُٙ  ،ثلْٚ أعو  ،ٚػلك اٌّْزغ١ٍٓ ) ثؤعو  المنشآتأػزّل اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ ػلك 

م١ل اٌؾووخ ٚعّغ اٌج١بٔبد ١ِلا١ٔب  )االٍزج١بْ ثَجت رٛفو ث١بٔبرٙب فٚال ػٓ اٌٛٙغ األِٕٟ اٌٖؼت اٌنٞ ٠ اإلنتاج
 اٚ ؽزٝ رللك ِٓ اٌج١بٔبد( ،اٌّمبثٍخ  ،

 يشؽهخ انؼًم :

 Data Collectionمرحلة جمع البٌانات وترتٌبها . 1

  Statistical manipulation Dataمرحلة المعالجة او التمثٌل االحصائً للمادة . 2
 منهجٌة البحث:

ً تحلٌل البٌانات اضافة الى الخرائط استخدام المنهج التحلٌل ً للمعاٌٌر واالسالٌب االحصائٌة ف ً فً دراسة التوزٌع المكان

ومنحنى  Magnitude Deviationوالجداول واالشكال البٌانٌة باعتماد استخدام درجة المعٌارٌة ولٌاس النسبة المئوٌة 

الجة االحصائٌة ) معامل االرتباط برسون، منحنً لورنز ولرٌنة لورنز ولسمت البٌانات الى فئات وبعدها الى المع

 لورنز ، لرٌنة لورنز(.

 منطمة البحث :

( شماال0 وخطوط 372 220،  292  050تمع حدود )العراق( فً الجزء الجنوبً الغربً من لاره اسٌا بٌن دائرتً عرض )

( ما 15لبحث تحدد بالمحافظات العرالٌة ال)( شرلا ، أما من الناحٌة اإلدارٌة فحدود منطمة ا482 220،  382 450الطول  )

 (.1)بسبب عدم توفر البٌانات( )خرٌطة  عدا إللٌم كردستان العراق

  .2013إحصائٌات سنة  حدود الزمانٌة :

 األول:المبحث .1

 :التوزٌع المكانً لنشاط الصناعات الصغٌرة فً العراق

المكانٌة للظواهر المختلفة للنشاط الصناعً للصناعات الصغٌرة لمد تم اختٌار اكثر من ممٌاس لتحدٌد وابراز االختالفات 

وتم استخدام الدرجة المعٌارٌة من بٌن مجموعة المعاٌٌر االحصائٌة فً ابراز العاللة بٌن المتغٌرات عن طرٌك تحوٌل 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 
 3 

 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ September          ISSN: 2397-0308     

 VO 2. NO 9 

ة لكل المعاٌٌر ومن ثم الى فئات باالعتماد على درجة المعٌارٌ (2جدول ) ))درجات معٌارٌة( الى 1بٌانات الجدول )

 وكما ٌلً :الصناعٌة فً كل محافظة للوصول الى توزٌع جغرافً 

  المنشآتانزٕصٚغ انغغشافٙ نؼذد  .1.1

٠ؼىٌ االٔزْبه اٌّىبٟٔ ٌٍْٕبٛ اٌٖٕبػٟ ٌٍٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٠ٚج١ٓ ِٕبٛك ٚعٛكٖ ٌٚىٓ ال ٠ؼزّل ػ١ٍٗ فٟ      
 المنشآت( اٌزٛى٠غ اٌفؼٍٟ ٌؼلك 1ِٓ فالي علٚي ) ، [1]رم١ُ إٌّبٛك ٕٕبػ١ب ٔظوا الفزالف اؽغبَ اٌّٖبٔغ

فمل اػزّل ػٍٝ اٌلهعخ  المنشآتفئبد ٌٚز١ٙٛؼ رٛى٠غ ِؼ١به ػلك  ثؤهثؼِٖٕٗغ رّضٍذ  27694فجٍغذ ؽٛاٌٟ 

 : ٚوّب ٠ٍٟاٌّؼ١به٠خ فٟ اٌزم١َُ اٌٝ اهثغ فئبد 

  لمحافظات )بغداد ، بابل، كربالء، تتضمن ا  -(: 0.5أكثر من  (بناء على الدرجة المعٌارٌة األولى الفئـــة

( والتً تمتاز بؤعلى عدد للمنشآت الصناعٌة فٌها أذ تبلغ مجموع عدد المنشآت الموجودة 2األنبار( )خرٌطة 

%( من إجمالً عدد المنشآت منطمة البحث )أكثر من نصف 51.77( منشؤه أي بنسبة مئوٌة ) 14337)

 (.1( )شكل 3العدد المنشآت فً منطمة()جدول 
 2013 المشتغلٌن ومستلزمات اإلنتاج وإجمالً اإلنتاج لعام التوزٌع الفعلً لعدد المنشآت وعدد( 1)جدول               

 انًؾبفظبد
ػذد 

 المنشآت

 اإلنتاج إجمالً اإلنتاجيغزهضيبد  انًشزغهٍٛ

   األعٕس انًغًٕع ثذٌٔ أعش ثأعش

َُٖٕٛ 1926 3952 2595 6547 17037530 97245371 211153030 

 103316210 62365161 17635476 4611 1528 3084 1407 كشكٕن

 79351852 42879174 12561469 3717 1156 2561 1061 دٚبنٗ

 315454463 183940656 38298839 11279 3807 7472 2794 االَجبس

 1121856811 859017830 67321641 14717 5340 9377 4693 ثغذاد

 222040187 103620604 33684534 10793 3572 7221 3498 ثبثم

 407708559 157967763 39974824 10256 3627 6629 3352 كشثالء

 141125381 71472773 19964145 5911 2126 3785 1669 ٔاعؾ

 108052621 43043915 7667691 2455 765 1690 669 طالػ انذٍٚ

 190180629 102415997 30411185 6719 2173 4546 1886 انُغف

 45809831 26961278 5360048 2291 946 1345 910 لبدعٛخ

 28701031 16812463 4609126 1446 672 774 540 انًضُٗ

٘ لبس  131026782 54577570 12110613 3373 1256 2117 1134 ر

 24751313 7155788 2539725 1252 687 565 424 يٛغبٌ

 159181672 71644147 29878511 6692 1734 4958 1731 انجظشح

 3289710372 1901120490 339055357 92059 31984 60076 27694 انًغًٕع

 219314024.80 126741366.00 22603690.47 6137.27 2132.27 4005.07 1846.27 انًؼذل

االَؾشاف 
 انًؼٛبس٘

 

1235.16 2680.14 1397.95 4049.77 17535335.50 208445517.74 270908712.26 

ٔزبئظ اؽٖبء  ،ٚرىٍٕٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  ٌإلؽٖبءاٌغٙبى اٌّوويٞ  ،ٚىاهح اٌزقط١ٜ ٚاٌزؼبْٚ االّٔبئٟ  ،ٛه٠خ اٌؼواق عّٙ اٌّٖله:

 5ٓ ، 2013اٌٖٕبػ١خ اٌّزٍٛطخ ٌَٕخ  المنشآت

 تتضمن المحافظات )نٌنوى ، النجف(   -( : 5.0إلىصفر بناء على الدرجة المعٌارٌة ) الفئــة الثانٌـــة

( منشؤه أي بنسبة مئوٌة  3812لغ مجموع عدد المنشآت الموجودة فً هذه الفئة  )( أذ تب2)خرٌطة 

 (.1( )شكل 3%( من إجمالً عدد المنشآت منطمة البحث )جدول 13.76)

 تتضمن المحافظات )البصرة ، واسط ،   -( :5.0 -الى صفر )  بناء على الدرجة المعٌارٌة:الفئة الثالثة

( منشؤه أي بنسبة مئوٌة  4807وع عدد المنشآت الموجودة فً هذه الفئة  )( أذ تبلغ مجم2كركون( )خرٌطة 

 (.1( )شكل 3%( من إجمالً عدد المنشآت منطمة البحث )جدول 17.36)

  تتضمن المحافظات )ذي لار ، دٌالى ، لادسٌة  -(: 0.5 –ألل من )بناء على الدرجة المعٌارٌة : الفئة الرابعة

 4738( أذ تبلغ مجموع عدد المنشآت الموجودة فً هذه الفئة  )2ان ( )خرٌطة ، صالح الدٌن ، المثنى ، مٌس

  (.1( )شكل 3%( من إجمالً عدد المنشآت منطمة البحث )جدول 17.11( منشؤه أي بنسبة مئوٌة )
 اإلنتاج إجمالًٔ اإلنتاجٔػذد انًشزغهٍٛ ٔيغزهضيبد  المنشآتانذسعخ انًؼٛبسٚخ نؼذد ( 2)عذٔل 

 انًؾبفظبد
 ػذد

 المنشآت
يغزهضيبد  ػذد انًشزغهٍٛ

 اإلنتاج
 إجمالً
ٕع ثذٌٔ أعش ثأعش اإلنتاج  األعٕس انًغً

َُٖٕٛ 0.06 -0.02 0.33 0.10 -0.32 -0.14 -0.03 

 0.43- 0.31- 0.28- 0.38- 0.43- 0.34- 0.36- كشكٕن

 0.52- 0.40- 0.57- 0.60- 0.70- 0.54- 0.64- دٚبنٗ

 0.35 0.27 0.90 1.27 1.20 1.29 0.77 االَجبس
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 3.33 3.51 2.55 2.12 2.29 2.00 2.30 ثغذاد

 0.01 0.11- 0.63 1.15 1.03 1.20 1.34 ثبثم

 0.70 0.15 0.99 1.02 1.07 0.98 1.22 كشثالء

 0.29- 0.27- 0.15- 0.06- 0.00 0.08- 0.14- ٔاعؾ

 0.41- 0.40- 0.85- 0.91- 0.98- 0.86- 0.95- طالػ انذٍٚ

 0.11- 0.12- 0.45 0.14 0.03 0.20 0.03 انُغف

 0.64- 0.48- 0.98- 0.95- 0.85- 0.99- 0.76- لبدعٛخ

 0.70- 0.53- 1.03- 1.16- 1.04- 1.21- 1.06- انًضُٗ

٘ لبس  0.33- 0.35- 0.60- 0.68- 0.63- 0.70- 0.58- ر

 0.72- 0.57- 1.14- 1.21- 1.03- 1.28- 1.15- يٛغبٌ

 0.22- 0.26- 0.41 0.14 0.28- 0.36 0.09- انجظشح

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 انًغًٕع

 ِٚؼبكٌخ اٌلهعخ اٌّؼ١به٠خ. (1ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي هلُ )انًظذس : 

 ؽغت رمغٛى انفئبد المنشآتػذد ( 3)عذٔل 

 

 

 

 

 
                     2ٚ  1ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي انًظذس:                         

 اٌىضبفخ اهرفبع ِغ اٌّىبٟٔ االٔزْبه فٟ ٠زّضً  ػْٛائٟ رٛى٠غ المنشآت ػلك رٛى٠غ اْ ٔالؽع ِب رملَ يفال ِٚٓ
 اٌٖٕبػ١خ االٍزضّبهاد رٛى٠غ فٟ ِقزٍفخ ِىب١ٔخ اٍزوار١غ١بد ارجغ اٌلٚي ِٓ وغ١وح ٚاٌؼواق .[2] ِؼ١ٕخ ِواوي فٟ

 ِؾبفظبد ٔؾٛ ِٕٖجخ االٍزضّبهاد ٘نٖ رٛى٠غ ١ٍبٍخ وبٔذ ٚاٌَز١ٕبد اٌق١َّٕبد ففٟ إٌّٖوِخ اٌؼمٛك فالي
 ع١ّغ فٟ اٌٖٕبػبد ْٔو اٌلٌٚخ ؽبٌٚذ فمل ٚاٌضّب١ٕٔبد اٌَجؼ١ٕبد فزوح اِب ١ٕٜٔٚٛ ٚاٌجٖوح ثغلاك ٟ٘ ِؼ١ٕخ

 اٌّْبه٠غ رٛل١غ وبْ ؽ١ش اٌّوعٛح ثبٌٖٛهح ٠زؾمك ٌُ اٌز١ٕٖغ فٟ اٌالِووي٠خ ِٓ اٌٙلف اْ اٌؼواق ِؾبفظبد
 اٌٖٕبػبد ِقزٍف رغّغ ٔالؽع ٌٚٙنا.  [3]االعزّبػٟ اٌّؼ١به ِٓ اوــــجو ثْىً لزٖبكٞاال اٌّؼ١به ػٍٝ ٠َزٕل
 .[4]خإٌٙبئ١ اٌزىب١ٌف ف١ٙب رٕقف٘ اٌزٟ اٚ اٌَّزٛهكح اال١ٌٚخ اٌّبكح ػٍٝ رؼزّل اٌزٟ فبٕخ  اٌّواوي ثؼ٘ فٟ

 انزٕصٚغ انغغشافٙ نؼذد انًشزغهٍٛ  .2.1
ٚػلك  المنشآتفزٛعل ػاللخ ٛوك٠خ ث١ٓ ػلك  ،٠خ اإلنتاجفٟ اٌؼ١ٍّبد  المهمة٠ّضً ػلك اٌّْزغ١ٍٓ اؽل اٌّؼب١٠و     

. ٠ٛٙؼ  [6]اجٌةاإلنترؼٕٟ ى٠بكح ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ٚؽَت ٛج١ؼخ اٌؼ١ٍّبد  المنشآتاٌّْزغ١ٍٓ ؽ١ش ى٠بكح ػلك 
( 2لٚي )فمل لَُ ع المنشآت( اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼلك اٌّْزغ١ٍٓ ٟٚ٘ ال رقزٍف ػٓ ٕٛهح رٛى٠غ ػلك 1علٚي )

ػلك ( 6ٚ  5ٚ  4ٚ  3)فو٠طخ (  4ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ػٓ ٛو٠ك اٌلهعخ اٌّؼ١به٠خ اٌٝ اهثغ فئبد رّضٍذ ثبٌغلٚي ) 
  ٚاألعٛه.اٌّْزغ١ٍٓ ثلْٚ اعو ٚػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثبعو ٚاٌّغّٛع 

اٌّْزغ١ٍٓ ٍٛاء فٕالؽع اْ اٌفئخ االٌٚٝ ثبٌَٕجخ ٌؼلك  اإلنتاج إجمال٠ًٚزٚؼ ٚعٛك اهرجبٛ ِب ث١ٓ ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ٚ
االعو اٚ ثلْٚ اعو ٚاٌّغّٛع ٚاالعٛه رّضٍذ فٟ ِؾبفظبد ثغلاك ٚاالٔجبه ٚووثالء ٚثبثً ٌىْٛ اٌفئخ االٌٚٝ 

اِب اٌفئخ  ،ٔز١غخ ٚعٛك أوضو ِٓ ٖٔف ػلك اٌّٖبٔغ ف١ٙب رُٚ َٔجخ ػب١ٌخ ِٓ اٌّٖبٔغ ٌٚٙنا رورفغ وضبفخ اٌؼّبٌخ 

ٕٚ٘ب رورفغ وضبفخ اٌؼّبٌخ ا٠ٚب  ،وح ٚوووٛن ١ٕٜٔٚٛ ٚإٌغف ٚٚاٍٜ اٌٍٛطٝ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ فمل رّٕٚذ اٌجٖ
اِب ِؾبفظبد  ،فبٕخ اٌجٖوح ّّٚبٌٙب اٙبفخ ٌٍٖٕبػبد اٌىج١وح وّٖبفٟ إٌفٜ  ٚاٌؾل٠ل ٚاٌٍٖت ٚغ١و٘ب 

اِب  ،وووٛن ١ٕٜٔٚٛ ٚإٌغف ٚٚاٍٜ فبهرفبع ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ٘ٛ ٔبرظ ا٠ٚب اٌٝ ٚعٛك اٌّؼبًِ اٌٖٕبػ١خ اٌىج١وح 
ثبٌَٕجخ اٌٝ اٌفئخ اٌواثؼخ فمل رّضٍذ ثّؾبفظبد مٞ لبه ٚك٠بٌٝ ٚاٌمبك١ٍخ ٕٚالػ اٌل٠ٓ ١َِٚبْ ٚاٌّضٕٝ . ِٚٓ ٕ٘ب 

٠ّىٓ موو اْ اُ٘ اٍجبة اهرفبع وضبفخ اٌؼّبي ٘ٛ ٚعٛك اٌّٖبٔغ اٌىج١وح ٚٔظوا الٍزقلاَ اٍب١ٌت غ١و ؽل٠ضخ فٟ 
( . ٚ٘نا ٠ىْٛ الزٖبك٠بد فبهع١خ ٔبّئخ 1ورفغ هاعغ علٚي )٠خ ِّب عؼٍٙب ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ٠اإلنتاجاغٍت اٌؼ١ٍّبد 

 . [7]ػٓ ػاللبد اٌزلافً ٌٖٕبػٟ ٌالٍزفبكح ِٓ فلِبد اٌجٕبء ٚاٌٛفواد االلزٖبك٠خ
َٔزٕزظ ٚعٛك افزالفب فٟ اٌٖٛهح اٌّىب١ٔخ اٌزف١ٍ١ٖخ ٌزٛى٠غ إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ فٟ اٌّؼب١٠و ٚ٘نا ِب عؼٍٕب َٔزٕل      

 المنشآتفٟ ر٠ٖٛو ٘نا إٌْبٛ ٚثٙنا ِضً ِؾبفظخ ثغلاك ا١ّ٘خ َٔج١خ ػب١ٌخ ِٓ ؽ١ش ػلك ػٍٝ اوضو ِٓ ِؼ١به 

ٚ٘نا ١ْ٠و اٌٝ رووي  ،%( 15،9%( ِٚٓ ؽ١ش ِؼ١به اال٠لٞ اٌؼبٍِخ  اٌّغّٛع ثٍغذ إٌَجخ )16،9ٚثَٕجخ )
غبٚىد اال١ّ٘خ اٌٖٕبػخ فٟ ثغلاك فمل ١ّٕ٘ذ ػٍٝ اوضو ِٓ ٖٔف اال١ّ٘خ اٌٖٕبػ١خ ٌؼَّٛ اٌؼواق اٞ أٙب ر

 .[8]ٌجبلٟ اٌّؾبفظبد
 -:اإلنتاجلًٛخ يغزهضيبد  .3.1

 اإلنتاجاٌٖٕبػ١خ ِٓ ِجبٌغ ٔمل٠خ ثٙلف اٍزّواه٘ب فٟ  المنشآتِملاه ِب رلفؼٗ  اإلنتاجرّضً ل١ّخ َِزٍيِبد  
( ٚٔمٖل  ٚاالٍزضّبهادٚمٌه ثؼل اٍزجؼبك اٌّجبٌغ إٌمل٠خ ٌىً ِٓ )االعٛه ٚاٌوٚارت ٚاٌّيا٠ب 

 انفئخ انشاثؼخ انفئخ انضبنضخ انفئخ انضبَٛخ انفئخ األٔنٗ د

 انًؾبفظبد
 

 

 ثبثم ،ثغذاد
 ،ثالءكش

 االَجبس
  

َُٖٕٛ 
 انُغف

  

، ٔاعؾ، انجظشح
 كشكٕن

٘ لبس  دٚبنٗ ،ر
 طالػ انذٍٚ، لبدعٛخ
 يٛغبٌ، انًضُٗ

 4738 4807 3812 14337 انًغًٕع

 17.11 17.36 13.76 51.77 انُغجخ انًئٕٚخ
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ٚى٠بكح فٟ ؽغُ  خالٍزقلاَ االِضً اٚ االٍزقلاَ اٌو١ّل اٌنٞ ٠َبػل فٟ رقف١٘ وٍفخ اٌَّزٍيِبد ِٓ عٙثٙب ا
 .[9]فوٜأ خِٓ عٙ اإلنتاج

فئبد ِزجب٠ٕخ رّضٍذ فٟ  علٚي أهثغ اٌلهعخ اٌّؼ١به٠خ اٌٝ ِٓ ٔزبئظ  اإلنتاجَِزٍيِبد  لَُ ( 2ِٓ فالي علٚي )
 (.7( ٚ )فو٠طخ  2( ٚ )ّىً 5)

 ،فٟ ِٕطمخ  اإلنتاجاٌَّزٍيِبد  إجمالً%( ِٓ 45.18ثَٕجخ ثٍغذ )اٌفئخ االٌٚٝ رّٕٚذ ثغلاك  رّٕٚذ أم
 ،فٟ إٌّطمخ  اإلنتاجَِزٍيِبد  إجمالً%( ِٓ 17.98ثَٕجخ ثٍغذ ) ث١ّٕب اٌفئخ اٌضب١ٔخ رّٕٚذ االٔجبه ٚووثالء

ٚاٌجٖوح ٚٚاٍٜ ٚوووٛن ٚمٞ لبه  ،١ٕٜٔٛ  ،إٌغف  ،اِب اٌفئخ اٌضبٌضخ فزّٕٚذ اوضو اٌّؾبفظبد ٚرُٚ  ثبثً 
اِب اٌفئخ  ،فٟ ِٕطمخ  اإلنتاج%( ِٓ أعّبي َِزٍيِبد 35.57ثَٕجخ ثٍغذ )ٕٚالػ اٌل٠ٓ ٚك٠بٌٝ ٚاٌمبك١ٍخ 

 فٟ إٌّطمخ  اإلنتاجَِزٍيِبد  إجمالً%( ِٓ 1.26ثَٕجخ ثٍغذ ) اٌواثؼخ فزّٕٚذ ِؾبفظزٟ اٌّضٕٝ ١َِٚبْ
  إٌّبفَخ ث١ٓ اٌفئبد االهثؼخ . ٚ٘نا االفزالف فٟ اٌفئبد هاعغ اٌٝ ٍٛق

 فئبد انًشزغهٍٛ  ؽغت رمغٛى انفئبد( 4 عذٔل)

 يغًٕع انًشزغهٍٛ ػذد انًشزغهٍٛ ثأعش

 انفئبد
انفئخ 
 األٔنٗ

انفئخ 
 انضبَٛخ

 انفئخ انشاثؼخ انفئخ انضبنضخ انفئخ انضبَٛخ انفئخ األٔنٗ انفئبد انفئخ انشاثؼخ انفئخ انضبنضخ

انذسعبد 
 انًؼٛبسٚخ

ٍ أكض ش ي
0.5 

0 – 0.5 - 0.5 – 0  ٍ   0.5-الم ي
انذسعبد 
 انًؼٛبسٚخ

 ٍ ٍ  0 – 0.5 - 0.5 – 0 0.5أكضش ي   0.5-الم ي

 ثغذاد انًؾبفظبد
 االَجبس

 ثبثم
 كشثالء

 

 انجظشح
 انُغف

  
  
 

َُٖٕٛ 
 ٔاعؾ

 كشكٕن
  
 

 دٚبنٗ
٘ لبس  ر

 طالػ انذٍٚ
 انًضُٗ لبدعٛخ
 يٛغبٌ

 ثغذاد انًؾبفظبد
 االَجبس

 ثبثم

 كشثالء
  

 انُغف
 انجظشح
َُٖٕٛ 

  
 

 ٔاعؾ
 كشكٕن

  

  
  

  ،دٚبنٗ
٘ لبس  ر

 لبدعٛخ،  طالػ انذٍٚ
 يٛغبٌ انًضُٗ

 14534 10522 19958 47045 انًغًٕع 9052 10821 9504 30699 انًغًٕع

انُغجخ 
 انًئٕٚخ

انُغجخ  15.07 18.01 15.82 51.1
 انًئٕٚخ

51.1 21.68 11.43 15.79 

 ٕس انًشزغهٍٛأع ػذد انًشزغهٍٛ ثذٌٔ أعش

 ثغذاد انًؾبفظبد

 االَجبس
 كشثالء

 ثبثم

َُٖٕٛ 

 انُغف
 ٔاعؾ

 انجظشح

 كشكٕن

٘ لبس  ر

 لبدعٛخ دٚبنٗ
 طالػ انذٍٚ

 نًضُٗا يٛغبٌ

 ثغذاد انًؾبفظبد

 كشثالء
 االَجبس

 ثبثم

 انُغف

 انجظشح
   

 ٔاعؾ

 كشكٕن
َُٖٕٛ 

  

 دٚبنٗ

٘ لبس  ر
 لبدعٛخ طالػ انذٍٚ

 يٛغبٌ انًضُٗ

 44848672 54637151 60289696 179279838 انًغًٕع 5482 3262 6894 16346 انًغًٕع

انُغجخ 
 انًئٕٚخ

انُغجخ  17.14 10.2 21.55 51.11
 انًئٕٚخ

52.88 17.78 16.11 13.23 

 2ٚ  1ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي انًظذس: 

 ؽغت رمغٛى انفئبد اإلنتاج( يغزهضيبد 5عذٔل )

 انفئخ انشاثؼخ بنضخانفئخ انض انفئخ انضبَٛخ انفئخ األٔنٗ انفئبد

انذسعخ 
 انًؼٛبسٚخ

 0.5-الم يٍ  0 - 0.5 - 0.5 – 0 0.5أكضش يٍ 

 ثغذاد انًؾبفظبد
  

 

 كشثالء، االَجبس
  

،  انجظشح،َُٕٖٛ، انُغف، ثبثم
٘ لبس، كشكٕن، ٔاعؾ  ر

 .لبدعٛخ،دٚبنٗ،طالػ انذٍٚ

، انًضُٗ
 يٛغبٌ

 23968251 676225990 341908419 859017830 انًغًٕع

غجخ انُ
 انًئٕٚخ

45.18 17.98 35.57 1.26 

 . 2ٚ  1ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي انًظذس                                        

 -:اإلنتاج إجمالً .4.1

 ،اٌٖٕبػ١خ ِٓ ا٠واك ٔملٞ ِجبّو عواء ل١بِٙب ثبٌؼ١ٍّخ اٌٖٕبػ١خ  المنشآتِب رؾًٖ ػ١ٍخ  اإلنتاجرّضً ل١ّخ   

ؽَت اٌفئبد  اإلنتاجٚؽَت اٌلهعخ اٌّؼ١به٠خ ٚوبْ رٛى٠غ ل١ّخ  اإلنتاجَجخ ٌم١ّخ ١ْ٠ٚو علٚي اٌزٛى٠غ ثبٌٕ
%( ِٓ 46.5َٚٔجخ ثٍغذ )رٛى٠ؼب ػْٛائ١ب رّضً ثبهثغ فئبد ِضٍذ اٌفئخ االٌٚٝ ثّؾبفظز١ٓ ثغلاك ٚووثالء 

 إجمالً%( ِٓ 22.76ثَٕجخ ثٍغذ ) ٚثبثً ١ٕٜٔٚٛ ثبألٔجبهاِب اٌفئخ اٌضب١ٔخ فزّضٍذ  ،ٌٍّٕطمخ  اإلنتاج إجمالً
اِب اٌفئخ اٌضبٌضخ فزّٕٚذ اوضو اٌّؾبفظبد ِضً إٌغف ٚاٌجٖوح ٚٚاٍٜ ٚمٞ لبه ٕٚالػ اٌل٠ٓ  ،ٌٍّٕطمخ  اإلنتاج

ث١ّٕب ِضٍذ اٌفئخ اٌواثؼخ اهثغ ِؾبفظبد ك٠بٌٝ  ،ٌٍّٕطمخ  اإلنتاج إجمالً%( ِٓ 25.32ٚثَٕجخ ثٍغذ ) ٚوووٛن
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 .(3)ّىً (6علٚي )ٌٍّٕطمخ  اإلنتاج إجمالً%( ِٓ 25.43ثَٕجخ ثٍغذ )ٚاٌمبك١ٍخ ٚاٌّضٕٝ ١َِٚبْ 
 

 

 ؽغت رمغٛى انفئبد اإلنتاج إجمالً( 6)عذٔل 

 .2ٚ  1ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي انًظذس:                                    

ب١٠و اٌَبثمخ ٌٙب ا١ّ٘زٙب إٌَج١خ فٟ رٛى٠غ اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح ؽَت اٌّؾبفظبد اٌؼوال١خ ٌٚٙنا فمل َٔزٕزظ اْ اٌّؼ

رجب٠ٕذ َٔت رٛى٠ؼٙب ٚؽَت اٌّؼب١٠و ٚوبْ ٌزووي اٌٖٕبػبد فٟ ثغلاك ِمبهٔخ ِغ ثم١خ اٌّؾبفظبد ٚ٘نا ِب ٍٛف 
 وٖٛهح ٚالؼ١خ فٟ ر١ٙٛؼ رٛى٠غ اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح . ٔج١ٕٗ

 ضبَٙ: . انًجؾش ان2

 فٙ انظُبػبد انظغٛشح فٙ انؼشاق: اإلنتاج إجمالً. انؼاللخ يب ثٍٛ انًؼبٚٛش انظُبػٛخ 1.2ٔ

ِٓ فالي رطج١ك ِؼبًِ االهرجبٛ  اإلنتاج إجمال٠ًّىٓ ِؼوفخ ٔٛع اٌؼاللخ اٌزٟ روثٜ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ ة
 اإلنتاج إجمالًػ١خ اٌّئصوح ػٍٝ و١ّخ ٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ ٘نا اٌّؼبًِ ِٚٓ صُ رؾل٠ل ألٜٛ اٌّؼب١٠و اٌٖٕب [10]ْث١وٍٛ

 -ٚهٙ: ( َغزُزظ يب4( ٔشكم )7ٔيٍ خالل عذٔل )

( يؼبيم االسرجبؽ7عذٔل )
(Ω )

 نهظُبػبد انظغٛشح فٙ انؼشاق  اإلنتاج إجمالًثٍٛ انًؼبٚٛش انظُبػٛخ ٔ 

 انًؼبٚٛش
ػذد 

 المنشآت

يغزهضيبد  انًشزغهٍٛ 
 اإلنتاج

 إجمالً

ٌ أعش ثأعش اإلنتاج  أعٕس  ًٕع يغ ثذٔ

             1.00 المنشآتػذد 

ٍ
شزغهٛ

ً
ان

 

           1.00 0.97 أعشث

         1.00 0.97 0.98 ثذٌٔ أعش

       1.00 0.99 1.00 0.98 يغًٕع

     1.00 0.96 0.95 0.96 0.95 أعٕس

   1.00 0.84 0.75 0.79 0.72 0.78 اإلنتاجيغزهضيبد 

 1.00 0.98 0.90 0.83 0.86 0.80 0.86 اإلنتاج إجمالً

 spssثبالػزّبك ػٍٝ ثؤبِظ انًظذس:                           

 ئنٗ:  7ٚشٛش انغذٔل 

وبٔذ ػاللخ  اإلنتاج إجمالًاْ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؾش ٚث١ٓ  .1

فٟ  اإلنتاج إجمالًي٠بكح ٛوك٠خ ث١ٓ وً اٌّؼب١٠و أٞ أْ أٞ اهرفبع فٟ ل١ّخ أٞ ِؼ١به ٠ئكٞ ث
 اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٚاٌؼىٌ ٕؾ١ؼ.

وبٔذ ثبٌّغًّ  اإلنتاج إجمالًاْ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؾش ٚث١ٓ  .2
 اإلنتاج بإجمالًل٠ٛخ اٌٝ ل٠ٛخ علا أٞ اْ أٞ رغ١و فٟ ل١ّخ أٞ ِؼ١به ِٓ اٌّؼب١٠و ٠َجت رغ١و  

ٟ ٚال١ٍّب فٟ ِؼ١به ِ  اإلنتاج إجمالًاٌنٞ ٠ؼل الٜٛ ِؼ١به ٌٗ اهرجبٛ ة اإلنتاجَزٍيِبد اٌٖٕبػ
وبْ )ػلك اٌّْزغ١ٍٓ  اإلنتاج إجمالً(  أِب ألً ِؼ١به ٠زؤصو ثٗ 0.9عٛه اٌّْزغ١ٍٓ ثم١ّخ )( ٚأ0.98ثم١ّخ )

 (.0.8ثؤعو( ثم١ّخ )
 :انظغٛشح فٙ انؼشاقنهظُبػبد  اإلنتاج إجمالًٔانظُبػٛخ انزأصٛش ثٍٛ انًؼبٚٛش  ػاللخ. رؾذٚذ يذٖ 2.2

ِٓ فالي رطج١ك ِؼبًِ االهرجبٛ  اإلنتاج إجمال٠ًّىٓ ِؼوفخ ِلٜ ػاللخ اٌزؤص١و اٌزٟ روثٜ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ ة
 إجمالًٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ ٘نا اٌّؼبًِ أم ٠ج١ٓ ِٓ فالي ٘نا اٌّؼبًِ ِلٜ رؤص١و ِؼ١به ِؼ١ٓ ة [11]اٌغيئٟ ث١وٍْٛ

 (.8اَ رؤص١وٖ( ٠زُ رؾل٠لٖ ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ )علٚي ثضجٛد رؤص١و ِؼ١به أفو )أؼل اإلنتاج

 

 
 
 

 انفئخ انشاثؼخ انفئخ انضبنضخ انفئخ انضبَٛخ انفئخ األٔنٗ انفئبد

انذسعخ 
 انًؼٛبسٚخ

 0.5-الم يٍ  0 – 0.5 - 0.5 – 0 0.5أكضش يٍ 

 كشثالء، ثغذاد انًؾبفظبد
 

 َُٕٖٛ، ثبثم، االَجبس
 

٘ ، ٔاعؾ، انجظشح، انُغف ر
 كشكٕن، طالػ انذٍٚ، لبس

 يٛغبٌ، انًضُٗ، لبدعٛخ، دٚبنٗ

 178614027 832883295 748647680 1529565370 انًغًٕع

 5.43 25.32 22.76 46.50 انُغجخ انًئٕٚخ



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 
 7 

 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ September          ISSN: 2397-0308     

 VO 2. NO 9 

( يؼبيم االسرجبؽ انغضئ8ٙعذٔل )    
(€ )

 نهظُبػبد انظغٛشح فٙ انؼشاق اإلنتاج إجمالًثٍٛ انًؼبٚٛش انظُبػٛخ ٔ 
يذٖ رأصٛش اسرجبؽ عضئٙ اسرجبؽ ثغٛؾ انًؼٛبس انضبثذ انزبثغ انًغزمم د


 

1 
 المنشآتػذد 

ً
جمال

إ
 

ج
اإلنتا

 

 + 0.43 0.86 نًشزغهٍٛيغًٕع ا

 - - 0.16 0.83 المنشآتػذد  يغًٕع انًشزغهٍٛ

2 
 - 0.78 0.86 اإلنتاجيغزهضيبد  المنشآتػذد 

 + 0.98 0.98 المنشآتػذد  اإلنتاجيغزهضيبد 

3 
 - 0.74 0.83 اإلنتاجيغزهضيبد  يغًٕع انًشزغهٍٛ

 + 0.98 0.98 يغًٕع انًشزغهٍٛ اإلنتاجيغزهضيبد 

4 
 - - 0.29 0.80 ثذٌٔ أعش أعشث

 + 0.56 0.86 ثأعش ثذٌٔ أعش

5 
 - - 0.35 0.83 أعٕس يغًٕع

 + 0.68 0.90 يغًٕع أعٕس

  ٍٝاٌّؼ١به اٌّمبهْ ثٗ اإلنتاج إجمالً)+( أوضو رؤص١و ػ ِٓ 

 ِٓ اٌّؼ١به اٌّمبهْ ثٗ اإلنتاج إجمالً( ألً رؤص١و ػٍٝ -)    

 -(:8يٍ خالل عذٔل )

فٟ  اإلنتاج إجمالًأوضو ِٓ لٛح رؤص١و ِؼ١به ِغّٛع اٌّْزغ١ٍٓ ػٍٝ  المنشآتٛح رؤص١و ِؼ١به ػلك اْ ل. 1
ثبٍزجؼبك ِؼ١به  اإلنتاج إجمالًٚ المنشآتاٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح فٟ اٌؼواق أم ثٍغذ اٌؼاللخ االهرجبٛ ث١ٓ ػلك 

ثبٍزجؼبك  اإلنتاج إجمالًزغ١ٍٓ ٚ( ٟٚ٘ اوضو ِٓ اٌؼاللخ اٌزٟ روثٜ ث١ٓ ِغّٛع ا0.43ٌِّْغّٛع اٌّْزغ١ٍٓ  )
 (.- 0.16اٌجبٌغخ )  المنشآتِؼ١به ػلك 

ام ٠ّىٓ رٛفو اٌّْزغ١ٍٓ فٟ إٌّبٛك اٌّؾ١طخ إٌّْؤح  اإلنتاج إجمالًٌٗ أصو فٟ  المنشآتِّب ٠لًٌ ػٍٝ اْ ػلك 

 نة ٌٍّْزغ١ٍٓ.اٚ ِٓ إٌّبٛك األفوٜ ثؼل رٛف١و ٌُٙ َِىٓ ِو٠ؼ ٌىٓ األٍبً رٛفو ِْٕؤٖ ٕٕبػ١خ رٛفو ػبًِ ع
فٟ  اإلنتاج إجمالًػٍٝ  اإلنتاجألً ِٓ لٛح رؤص١و ِؼ١به َِزٍيِبد  المنشآتاْ لٛح رؤص١و ِؼ١به ػلك . 2

ثبٍزجؼبك ِؼ١به  اإلنتاج إجمالًٚ المنشآتاٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح فٟ اٌؼواق أم ثٍغذ اٌؼاللخ االهرجبٛ ث١ٓ ػلك 
ثبٍزجؼبك  اإلنتاج إجمالًٚ اإلنتاجروثٜ ث١ٓ َِزٍيِبد  ( ٟٚ٘ الً ِٓ اٌؼاللخ اٌز0.78ٟ) اإلنتاجَِزٍيِبد 

 (.0.98اٌجبٌغخ ) المنشآتِؼ١به ػلك 
ام اْ رٛفو ِْٕؤٖ ٕٕبػ١خ ٚثلْٚ رٛفو َِزٍيِبد  اإلنتاج إجمالًٌٗ أصو فٟ  اإلنتاجِّب ٠لًٌ ػٍٝ اْ َِزٍيِبد 

 اإلنتاجأّب ػٕلٖ رٛفو َِزٍيِبد  رٖجؼ ِْٕؤٖ ِزٛلفخ ثّؼٕٝ ١ٌٌ وً ِْٕؤٖ ٕٕبػ١خ رٛفو أزبط ٕٕبػٟ اإلنتاج
 ٘نٖ إٌّْؤح رٖجؼ ِٕزغخ.

فٟ  اإلنتاج إجمالًػٍٝ  اإلنتاجاْ لٛح رؤص١و ِؼ١به ِغّٛع اٌّْزغ١ٍٓ ألً ِٓ لٛح رؤص١و ِؼ١به َِزٍيِبد  .3
١به ثبٍزجؼبك ِؼ اإلنتاج إجمالًاٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح فٟ اٌؼواق أم ثٍغذ اٌؼاللخ االهرجبٛ ث١ٓ ِغّٛع اٌّْزغ١ٍٓ ٚ

ثبٍزجؼبك  اإلنتاج إجمالًٚ اإلنتاج( ٟٚ٘ الً ِٓ اٌؼاللخ اٌزٟ روثٜ ث١ٓ َِزٍيِبد 0.74) اإلنتاجَِزٍيِبد 

 (.0.98ِؼ١به ِغّٛع اٌّْزغ١ٍٓ اٌجبٌغخ )
ام اْ رٛفو ِْزغ١ٍٓ ٚثلْٚ رٛفو َِزٍيِبد  اإلنتاج إجمالًٌٗ أصو فٟ  اإلنتاجِّب ٠لًٌ ػٍٝ اْ َِزٍيِبد 

ٌىْٛ إٌّْبح اٌٖٕبػ١خ ِٓ ٔٛع اٌٖغ١وح ال رؾزبط اٌٝ ِٙبهاد ػب١ٌب ٠ّىٓ رٛفو٘ب ِٓ  ال ِؼٕٝ ٌٗ اإلنتاج
 . اإلنتاجِّٙٗ ٌىٛٔٙب رلفً ثؼ١ٍّخ  اإلنتاجإٌّبٛك اٌّؾ١طخ إٌّْؤح أّب اٌَّزٍيِبد 

 لًإجمااْ لٛح رؤص١و ِؼ١به ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثؤعو ألً ِٓ لٛح رؤص١و ِؼ١به ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثلْٚ أعو ػٍٝ . 4
 اإلنتاج إجمالًفٟ اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح فٟ اٌؼواق أم ثٍغذ اٌؼاللخ االهرجبٛ ث١ٓ ِغّٛع اٌّْزغ١ٍٓ ثؤعو ٚ اإلنتاج

( ٟٚ٘ الً ِٓ اٌؼاللخ اٌزٟ روثٜ ث١ٓ ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثلْٚ أعو -0.29ثبٍزجؼبك ِؼ١به ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثلْٚ أعو )
 (.0.56عو اٌجبٌغخ )ثبٍزجؼبك ِؼ١به ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثؤ اإلنتاج إجمالًٚ

ام اْ ِْزغ١ٍٓ ثلْٚ أعو ال ١ٚ٠ف أػجبء  اإلنتاج إجمالًِّب ٠لًٌ ػٍٝ اْ ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثلْٚ أعو ٌُٙ أصو فٟ 
 اإلنتاجأّٔب ػٍٝ اٌؼىٌ رٛفو ِْزغ١ٍٓ ٠مِْٛٛ ثؤػّبي رمًٍ ِٓ رىٍفخ  اإلنتاج إجمالًاٚ رىٍفخ ِبك٠خ رٚبف ػٍٝ 

ا ػىٌ ِب ٠ؾًٖ فٟ ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثؤعو اٌن٠ٓ ١ٚ٠فْٛ أػجبء ٚرىٍفخ ِبك٠خ ٚ٘ن اإلنتاج إجمالًٚثنٌه ري٠ل ِٓ 
 .اإلنتاجِّب ري٠ل رىٍفخ 

فٟ  اإلنتاج إجمالًاْ لٛح رؤص١و ِؼ١به ِغّٛع اٌّْزغ١ٍٓ ألً ِٓ لٛح رؤص١و ِؼ١به أعٛه اٌّْزغ١ٍٓ ػٍٝ . 5
ثبٍزجؼبك ِؼ١به  اإلنتاج إجمالًزغ١ٍٓ  ٚاٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح فٟ اٌؼواق أم ثٍغذ اٌؼاللخ االهرجبٛ ث١ٓ ِغّٛع اٌّْ

 اإلنتاج إجمالً( ٟٚ٘ الً ِٓ اٌؼاللخ اٌزٟ روثٜ ث١ٓ ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثلْٚ أعو ٚ- 0.35أعٛه اٌّْزغ١ٍٓ )
 (.0.68ثبٍزجؼبك ِؼ١به ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثؤعو اٌجبٌغخ )

زغ١ٍٓ اٌّورفؼخ ١ٚ٠ف أػجبء اٚ ام اْ أعٛه اٌّْ اإلنتاج إجمالًِّب ٠لًٌ ػٍٝ اْ أعٛه اٌّْزغ١ٍٓ ٌُٙ أصو فٟ 

وّب ٠ّىٓ االٍزغٕبء ػٓ ِغّٛع ِٓ اٌّْزغ١ٍٓ اما  ، اإلنتاج إجمالًِّب ٠مًٍ ِٓ  اإلنتاج إجمالًرىٍفخ ِبك٠خ ػٍٝ 
 رٛفود ػبًِ اٌزىٍٕٛع١خ )االد( .
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 -:نهظُبػبد انظغٛشح فٙ انؼشاق )انًشكض( انزٕصٚغ انًضبنٙ ٔانغٛش يضبنٙ 

ٍزجب٠ٓ فٟ اال١ّ٘خ إٌَج١خ ٌٍّؼب١٠و ٚافزالف إٌزبئظ ٌّؼب١٠و اٌزٛى٠غ اإلل١ٍّٟ ٌٍٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٌٚىٟ ٔظوا ٌ 
ٔؼطٟ ٕٛهح ٚاؽلح ٌّغّٛع اٌّؼب١٠و فمل رٕبٚي ٘نا اٌّجؾش اٍزقلاَ ثؼ٘ االؽٖبءاد ِٕٚٙب إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ 

فٟ اثواى اُ٘  )اٌّووي( ٟ ٚاٌغ١و ِضبٌٟٛج١ؼخ اٌزٛى٠غ اٌٖٕبػٟ اٌّضبٌ إلظٙبهٚلو٠ٕخ ٌٛهٔي  ¥ِٚؼبًِ ٌٛهٔي
ٚاٌزٟ رُ ػٍٝ ٙٛئٙب اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍٖٕبػبد ٚؽَت اٌّؾبفظبد  اإلنتاجاٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ اٌّئصوح فٟ 

 اٌؼوال١خ.

إٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌىً اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ  طاٍزقواالجً اٌلفٛي فٟ رٛى٠غ اٌّضبٌٟ ٚاٌغ١و ِضبٌٟ )اٌّووي( رُ 
 (9)علٚي 

 ؽغت انًؾبفظبدنهًؼبٚٛش انظُبػٛخ انُغجخ انًئٕٚخ ( 9 )عذٔل

 انًؾبفظبد
ػذد 

 المنشآت

يغزهضيبد  ػذد انًشزغهٍٛ
 اإلنتاج

 اإلنتاج إجمالً
 األعٕس انًغًٕع ثذٌٔ أعش ثأعش

َُٖٕٛ 6.95 6.58 8.11 7.11 5.02 5.12 6.42 

 3.14 3.28 5.20 5.01 4.78 5.13 5.08 كشكٕن

 2.41 2.26 3.70 4.04 3.61 4.26 3.83 دٚبنٗ

 9.59 9.68 11.30 12.25 11.90 12.44 10.09 االَجبس

 34.10 45.18 19.86 15.99 16.70 15.61 16.95 ثغذاد

 6.75 5.45 9.93 11.72 11.17 12.02 12.63 ثبثم

 12.39 8.31 11.79 11.14 11.34 11.03 12.10 كشثالء

 4.29 3.76 5.89 6.42 6.65 6.30 6.03 ٔاعؾ

 3.28 2.26 2.26 2.67 2.39 2.81 2.42 طالػ انذٍٚ

 5.78 5.39 8.97 7.30 6.79 7.57 6.81 انُغف

 1.39 1.42 1.58 2.49 2.96 2.24 3.29 لبدعٛخ

 0.87 0.88 1.36 1.57 2.10 1.29 1.95 انًضُٗ

٘ لبس  3.98 2.87 3.57 3.66 3.93 3.52 4.09 ر

 0.75 0.38 0.75 1.36 2.15 0.94 1.53 يٛغبٌ

 4.84 3.77 8.81 7.27 5.42 8.25 6.25 انجظشح

   100 100 100 100 100 100 100  انًغًٕع

 .1ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي  -انًظذس:      

 
 :المنشآتػـذد .1.3

فٟ ٚؽَت اٌّؾبفظبد  المنشآتّؼ١به ػلك ؽَت إٌٍَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌِٓ اعً اػطبء ٕٛهح ٌٍزٛى٠غ اٌغغوافٟ      
صُ ووثالء ثَٕجخ  12.63صُ ثبثً  16.95َٔت اٌزٛى٠غ اؽزٍزٙب ِؾبفظخ ثغلاك ثٛالغ  اْ اػٍٝ( 9علٚي )
صُ االٔجبه صُ ثم١خ اٌّؾبفظبد ِضً ١ٕٜٔٛ ٚإٌغف ٚاٌجٖوح ٚٚاٍٜ ٚوووٛن ٚمٞ لبه ٚك٠بٌٝ ٚاٌمبك١ٍخ  12.10

ْ ٚاٌّٛاهك ٕٚالػ اٌل٠ٓ ٚاٌّضٕٝ ٚ٘نا ك١ًٌ ػٍٝ اْ اٌزٛى٠غ ٘ٛ غ١و ِضبٌٟ ؽَت اٌّؾبفظبد ٚػلك اٌَىب
 [12]ٚاْ اغٍت اٌٖٕبػبد ٌُ رىٓ َِزٕلح اٌٝ رقط١ٜ الزٖبكٞ اٚ ٕٕبػٟ ثبٌّؼٕٝ اٌؾل٠ش ،اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجْو٠خ

ٔغل اْ اٌّؾبفظبد  المنشآت( ٚثؾَت ِب ِزٛفو ِٓ ث١بٔبد ٚثبػزّبك ِؼ١به ػلك 9ٚثؾَت ِؼط١بد علٚي )
االٌٚٝ صُ ِؾبفظخ ثبثً صُ ووثالء ٚثؼل٘ب ١ٕٜٔٛ  عبءد ِؾبفظخ ثغلاك ثبٌّورجخ ،اٌؼوال١خ افند اٌزور١ت اٌزبٌٟ 

ر١ٍٙب ِؾبفظبد إٌغف ٚاٌجٖوح ٚٚاٍٜ ٚرله٠غب ؽزٝ ِؾبفظخ ١َِبْ ٚلل رٛىػذ ٘نٖ اٌّؾبفظبد رٛى٠ؼب غ١و 
( ث١ّٕب ػىٌ 10( ٌّٕؾٕٝ ٌٛهٔي ٚعلٚي )5) ِزَبٚٞ ) غ١و ِضبٌٟ ( ٠ٚظٙو مٌه ٚاٙؾب ِٓ فالي اٌْىً

ٕٛهح ِغب٠وح ثَجت اٌزٛى٠غ فمل أقفٚذ إٌَجخ فٟ  اإلنتاج إجمالًٚ المنشآتك ِؼبًِ اٌّفبٍٙخ ث١ٓ ِؼ١به ػل
ٚرورفغ اٌٝ اْ رًٖ  ،صُ ووثالء ٚمٞ لبه ٚاالٔجبه ١ٕٜٔٚٛ ٚإٌغف  0،75صُ ٕالػ اٌل٠ٓ  0،50ثغلاك فجٍغذ 

 اجاإلنت% ِٓ أعّبي 42رْغً  المنشآت% ِٓ ػلك 60أم  2،36إٌَجخ اٌٝ الٖب٘ب فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ 
ٚ٘نا اٌزجب٠ٓ فٟ  ٚ٘نا ٠لًٌ ػٍٝ ػلَ اٌزٛى٠غ ثٖٛهح ِزَب٠ٚخ ٌٍْٕبٛ اٌٖٕبػٟ ٚؽَت اٌّؼب١٠و ،ٌٍّٕطمخ 

ػلح ِٕٙب اٍجبة رزؼٍك اْ افز١به اٌّٛلغ اٌٖٕبػٟ ال ٠ورجٜ فمٜ ثّفب١ُ٘  ألٍجبة٠وعغ  المنشآترٛى٠غ ػلك 

 ،مً ٚاٌقلِبدٍٕٛاق اٌىج١وح ٚٛوق اٌاٌىٍف ٚاالهثبػ ث١َبٍخ ٚفطٜ اٌلٌٚخ ٚارَبع ِواوي اٌّلْ ٚرٛفو اال
ٌٛؽل٘ب ال ٠ؼطٟ ٕٛهح اٌزجب٠ٓ اإلل١ٍّٟ ٌىْٛ اٌٛؽلاد اٌٖٕبػ١خ ال رزغبٌٔ ِٓ ؽ١ش  المنشآتٚثّب اْ ػلك 

 .[13]اإلنتاجاٚ اٌم١ُ اٌّب١ٌخ ٌٍَّزٍيِبد ٚ اإلنتاجػلك اٌؼّبي ٚال ِٓ ؽ١ش 
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 انظُبػٛخ ؽغت يُؾُٗ نٕسَض المنشآت( ػذد 10عذٔل ) 
ظبدانًؾبف المنشآتػذد   اإلنتاج إجمالً  يؼبيم  

 2.36 1.39 3.29 لبدعٛخ انًفبػهخ

 2.23 0.87 1.95 انًضُٗ

 2.03 0.75 1.53 يٛغبٌ

 1.87 6.75 12.63 ثبثم

 1.62 3.14 5.08 كشكٕن

 1.59 2.41 3.83 دٚبنٗ

ٔاعؾ  6.03 4.29 1.40 

 1.29 4.84 6.25 انجظشح

 1.18 5.78 6.81 انُغف

َُٖٕٛ 6.95 6.42 1.08 

 1.05 9.59 10.09 االَجبس

٘ لبس  1.03 3.98 4.09 ر

 0.98 12.39 12.10 كشثالء

 0.74 3.28 2.42 طالػ انذٍٚ

 0.50 34.10 16.95 ثغذاد

      (8ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي ) -انًظذس:                                 

        2.3. ٍ ًٍٙ اٌّمب١٠ٌ فٟ كهاٍخ اٌٖٕبػخ ٚرٛى٠ؼٙب فٚال ٠ؼل ِؼ١به ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ِٓ ا -:ػذد انًشزغهٛ
 92059ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ؽٛاٌٟ  إجمالًفجٍغ  ، [14]ػبًِ عغوافٟ ٌٗ ػاللٗ ثبٌَىبْ ٚثزٛى٠ؼُٙ اٌّىبٟٔ ٗػٓ أ

ْ الٍٙب هاعغ علٚي ) ( 1ػبًِ اؽزٍذ ِؾبفظخ ثغلاك اوضو اٌّؾبفظبد ِٓ ؽ١ش ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ث١ّٕب اؽزٍذ ١َِب
 .بٍِخ رٛى٠ؼب ِزجب٠ٕب ِٓ ؽ١ش اال١ّ٘خ إٌَج١خ ٚؽَت اٌّؾبفظبد اٌؼوال١خ رٛىػذ اال٠لٞ اٌؼ

ٌشٌر اجمال عدد الى ارتفاع النسبة المئوٌة لمجموع عدد المشتغلٌن فً  المشتغلٌن : إجمالً عدد.1.2.3

بٌنما انخفض  34،10وبإجمالً انتاج  15.99محافظة بغداد عن بمٌة المحافظات فبلغت نسبتها حوالً  

تلتها ) االنبار وبابل وكربالء وبنفس الترتٌب وتنازلٌا بمٌة المحافظات النجف  0،47مل مفاضلة الى معا

ونٌنوى والبصرة ثم جاءت بعدها واسط وكركون  واللها نسبتا محافظة دٌالى وذي لار وصالح الدٌن 

وبإجمالً انتاج  1،36والمادسٌة والمثنى واخٌرا محافظة مٌسان ( ولد بلغت نسبة محافظة مٌسان حوالً 

( لمنحنى لورنز فً توزٌع إجمالً عدد المشتغلٌن 6( وشكل )10جدول ) 1،81وبمعامل مفاضلة  0،75

حٌث ٌتضح الطبمة الغٌر متجانسة والغٌر مستمرة وغٌر مثالٌة فً توزٌع إجمالً عدد المشتغلٌن وحسب 

 . جمالً اإلنتاج فً للمنطمة% من إ40% من مجموع عدد المشتغلٌن ٌشغلون 60، أذ ان  المحافظات

االهمٌة النسبٌة لعدد المشتغلٌن تذبذبا فً  ( ٌتبٌن ان9من خالل جدول ) :المشتغلٌن بدون اجر دعد.2.2.3

وترتٌبا بابل  16،70توزٌع عدد المشتغلٌن بدون اجر حسب المحافظات فبلغت النسبة اعالها فً بغداد بحوالً 

لوسط من حٌث عدد المشتغلٌن بدون اجر كال من محافظة واسط والنجف وكربالء واالنبار ثم احتلت المركز ا

ونٌنوى وبعدها جاء ترتٌب محافظة البصرة وكركون واخٌرا محافظة ذي لار ودٌالى وصالح الدٌن ومٌسان 

، ولد اشار منحنى لورنز تباٌنا إللٌمٌا كبٌرا لعدد  2.10والمادسٌة والمثنى التً بلغت الل النسب بحوالً 

( 11جدول )تغلٌن بدون اجر مما اعطى شكل انحرافً وترتٌب غٌر مثالً من حٌث المحافظات العرالٌة المش

وبإجمالً انتاج 16،70( فمثلت بـغداد اعلى المٌم عن بمٌة المحافظات فبلغت نسبة بغداد حوالً 7) شكل

ثم  11،34ثم كربالء  11،90وتنازلٌا جاءت محافظة االنبار بنــــسبة  0،59ومعامل مفاضلة بنحو  34،10

ومعامل مفاضلة بلغ  0،87وإجمالً انتاج  2،10بمٌة المحافظات واحتلت محافظة المثنى الل النسب اذ بلغت 

% من  60أذ ان  ، 2،85بٌنما عكست محافظة مٌسان اعلى لٌمة من حٌث معامل المفاضلة فبلغت  2،41

وٌمكن ارجاع هذا التباٌن الغٌر ،  فً للمنطمة % من إجمالً اإلنتاج 40عدد المشتغلٌن بدون أجر ٌشغلون 

متجانس لتوزٌع عدد المشتغلٌن بدون اجر على الصناعة ومخرجاتها والى تركز الٌد العاملة فً الصناعات 

التحوٌلٌة الكبٌرة والى افتمار اغلب المحافظات الى الصناعات الصغٌرة واحتوائها على صناعات كبٌرة وعدم 

 . [15]التنمٌة اإلللٌمٌة اضافة الى صغر اسوالهاالستفادة من سٌاسة ا

( اال١ّ٘خ إٌَج١خ ٌؼلك اٌّْزغ١ٍٓ ثبعو رجب٠ٕب فٟ رٛى٠غ ػلك ٠9ج١ٓ علٚي ) : ػذد انًشزغهٍٛ ثبعش. 3.2.3
ٚالً َٔجخ وبٔذ  15،61اٌّْزغ١ٍٓ ثبعو ٚؽَت اٌّؾبفظبد  فجٍغذ اػٍٝ َٔجخ ِئ٠ٛخ فٟ ِؾبفظخ ثغلاك ؽٛاٌٟ 

( اٌٝ رور١ت غ١و ِضبٌٟ ِٓ 8ّىً )( 12علٚي )ث١ّٕب اّبه  0،94غ ِؾبفظخ ١َِبْ ثٛال
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لجً ِٕؾٕٝ ٌٛهٔي ٌٍّؾبفظبد اٌؼوال١خ فٟ رٛى٠غ ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثبعو فجٍغذ ِؾبفظخ ثغلاك اػٍٝ َٔجخ 
صُ عبء رور١ت ِؾبفظخ االٔجبه ٚثبثً ٚووثالء ٚثؼل٘ب  ،0،46ِٚؼبًِ ِفبٍٙخ  34،10أزبط ثٍغ  إجمالًٚة

ٌجٖوح ١ٕٜٔٚٛ ٚوووٛن ٚٚاٍٜ ٚفٟ اٌزور١ت االف١و عبءد ِؾبفظخ ك٠بٌٝ ٕٚالػ اٌل٠ٓ عبء رور١ت ا
 0،75أزبط  إجمالًٚ 0،94ٚاٌمبك١ٍخ ٚمٞ لبه ٚاٌّضٕٝ اِب اكٔٝ َٔجخ فجٍغذ فٟ ِؾبفظخ ١َِبْ ثؾٛاٌٟ 

فٟ  اإلنتاج إجمالً% ِٓ 40% ِٓ ػلك اٌّْزغ١ٍٓ ثبعو ٠ْغٍْٛ 60أم اْ  ،1،25ِٚؼبًِ ِفبٍٙخ ثٍغ 
 2003ٚ٘نا ك١ًٌ ػٍٝ ػلَ االٍزفبكح ِٓ اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ ٚاالٚٙبع اٌغ١و َِزموح فٟ اٌؼواق ثؼل ػبَ  ٌٍّٕطمخ

ٍَبد اٌلٌٚخ ٚاٌٝ رٛلف ثؼ٘ اٌٖٕبػبد ٚا٠ٚب ٕغو االٍٛاق ٚثؼل٘ب ئٔز١غخ االؽزالي االِو٠ىٟ ٚا١ٙٔبه ِ
 .  [15]ػٓ  اٌّووي اٚ اهرفبع رىب١ٌف إٌمً

ػٍٝ ؤ( ٚؽَت اٌّؾبفظبد اٌؼوال١خ ف9عٛه فٟ علٚي )رجب٠ٕذ إٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌأل :  ٍٛانًشزغه. أعٕس 4.2.3
صُ عبءد  9،93ٚثبثً  11،30ٚاالٔجبه 11،79صُ ووثالء  19،86َٔجخ وبٔذ ِٓ ١ٖٔت ثغلاك ثؾٛاٌٟ 

 ٚ ١ٔٚ5،02ٕٜٛ ثَٕجخ  5،20ٚوووٛن  5،89ٚاٍٜ ِؾبفظخ اِب  8،81ٚاٌجٖوح  8،97ثّؾبفظزٟ إٌغف 

ٚاف١وا ِؾبفظخ ١َِبْ ثَٕجخ  1،36ِٚؾبفظخ اٌّضٕٝ  2،26ٕٚالػ اٌل٠ٓ  3،57ٚمٞ لبه  3،70ك٠بٌٝ 
( 9اِب ّىً ِٕؾٕٝ ٌٛهٔي فمل اّبه اٌٝ اٌزٛى٠غ اٌغ١و ِضبٌٟ فٟ رٛى٠غ إٌَت ّىً ) ،( 12علٚي )  0،75

ِؼبًِ ث١ّٕب ػىٌ  34،10أزبط  إجمال19،86ًٚٚاٌزٟ رواٚؽذ ث١ٓ اػٍٝ َٔت رّضٍذ فٟ ِؾبفظخ ثغلاك 
أم اْ  ،0،75اِب ِؾبفظخ ١َِبْ  فّضٍذ الً َٔجخ فٟ اٌفئبد فجٍغذ إٌَجخ ؽٛاٌٟ  0،58اٌّفبٍٙخ الً َٔجخ 

 فٟ ٌٍّٕطمخ اإلنتاج إجمالً% ِٓ 42% ِٓ أعٛه اٌّْزغ١ٍٓ ٠ْغٍْٛ 60
َٔزلي ػٍٝ اْ اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍّٖبٔغ ٚؽَت ِؼ١به اال٠لٞ اٌؼبًِ ) اٌّغّٛع ٚاالعو ٚثلْٚ اعو 

االعٛه ( رٛىػذ رٛى٠ؼب ِزجب٠ٕب ِٓ ؽ١ش اال١ّ٘خ إٌَج١خ ث١ٓ اٌّؾبفظبد اٌؼوال١خ ٚلل ظٙو اٌزجب٠ٓ اإلل١ٍّٟ ٚ
وج١وا ث١ٓ اٌّؾبفظبد ٚ٘نا ِب اػطٝ أؾوافب ّل٠لا ثّٕؾٝ ٌٛهٔي فٟ االّىبي اٌَبثمخ ِٛولح ػٍٝ اٌزٛى٠غ اٌغ١و 

َت اٌّؾبفظبد اال اْ ٘نا اٌزٛى٠غ ٠قزٍف ػّب ٘ٛ فٟ رٛى٠غ ػلك اٌؼّبي ؽ )اٌّزووي( ِضبٌٟ اٚ اٌغ١و ِزغبٌٔ

 . اإلنتاجٚاٌم١ُ اٌّب١ٌخ وم١ّخ اٌَّزٍيِبد ٚل١ّخ  المنشآتفٟ ػلك 

 
 (  يغًٕع ػذد انًشزغهٍٛ ؽغت يُؾُٗ نٕسَض11)عذٔل  

                                         

 ( ػذد انًشزغهٍٛ ثذٌٔ اعش ؽغت يُؾُٗ نٕسَض12عذٔل 

 

 
ٕع بدانًؾبفظ  يؼبيم انًفبػهخ اإلنتاج إجمالً ثذٌٔ أعش انًؾبفظبد يؼبيم انًفبػهخ اإلنتاج إجمالً انًغً

 2.85 0.75 2.15 يٛغبٌ 1.81 0.75 1.36 يٛغبٌ

 2.41 0.87 2.1 انًضُٗ 1.8 0.87 1.57 انًضُٗ

 2.12 1.39 2.96 لبدعٛخ 1.79 1.39 2.49 لبدعٛخ

 1.65 6.75 11.17 ثبثم 1.74 6.75 11.72 ثبثم

 1.55 4.29 6.65 ٔاعؾ 1.67 2.41 4.04 دٚبنٗ

 1.52 3.14 4.78 كشكٕن 1.59 3.14 5.01 كشكٕن

 1.5 2.41 3.61 دٚبنٗ 1.5 4.84 7.27 انجظشح

 1.26 6.42 8.11 َُٕٖٛ 1.5 4.29 6.42 ٔاعؾ

 1.24 9.59 11.9 االَجبس 1.28 9.59 12.25 االَجبس

 1.18 5.78 6.79 انُغف 1.26 5.78 7.3 انُغف

 1.12 4.84 5.42 انجظشح 1.11 6.42 7.11 َُٕٖٛ

٘ لبس ٘ لبس 0.92 3.98 3.66 ر  0.99 3.98 3.93 ر

 0.92 12.39 11.34 كشثالء 0.9 12.39 11.14 كشثالء

 0.73 3.28 2.39 طالػ انذٍٚ 0.81 3.28 2.67 طالػ انذٍٚ

 0.49 34.1 16.7 ثغذاد 0.47 34.1 15.99 ثغذاد

      8ػزّبك ػٍٝ علٚي ثبال انًظذس:
( ػذد انًشزغهٍٛ ثأعش ؽغت يُؾُٗ نٕسَض13)عذٔل  ( أعٕس انًشزغهٍٛ ؽغت يُؾُٗ نٕسَض            14)عذٔل    

 ثأعش انًؾبفظبد
 إجمالً

 اإلنتاج
 األعٕس انًؾبفظبد يؼبيم انًفبػهخ

 إجمالً

 اإلنتاج
 يؼبيم انًفبػهخ

 1.82 4.84 8.81 انجظشح 1.78 6.75 12.02 ثبثم

 1.66 3.14 5.2 كشكٕن 1.77 2.41 4.26 دٚبنٗ

 1.56 0.87 1.36 انًضُٗ 1.71 4.84 8.25 انجظشح

 1.55 5.78 8.97 انُغف 1.63 3.14 5.13 كشكٕن

 1.54 2.41 3.7 دٚبنٗ 1.61 1.39 2.24 لبدعٛخ

 1.47 6.75 9.93 ثبثم 1.48 0.87 1.29 انًضُٗ

 1.37 4.29 5.89 ٔاعؾ 1.47 4.29 6.3 ٔاعؾ
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 1.18 9.59 11.3 االَجبس 1.31 5.78 7.57 انُغف

 1.14 1.39 1.58 لبدعٛخ 1.3 9.59 12.44 االَجبس

 1 0.75 0.75 يٛغبٌ 1.25 0.75 0.94 يٛغبٌ

 0.95 12.39 11.79 كشثالء 1.02 6.42 6.58 َُٕٖٛ

٘ لبس 0.89 12.39 11.03 كشثالء  0.9 3.98 3.57 ر

٘ لبس  0.78 6.42 5.02 َُٕٖٛ 0.88 3.98 3.52 ر

 0.69 3.28 2.26 طالػ انذٍٚ 0.86 3.28 2.81 طالػ انذٍٚ

 0.58 34.1 19.86 ثغذاد 0.46 34.1 15.61 ثغذاد

  8ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي  انًظذس:       

     
 ( 9علٚي ) اإلنتاجرجب٠ٕذ إٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌَّزٍيِبد -:اإلنتاجيغزهضيبد  .4.3 

 غت رمغٛى يُؾُٗ نٕسَضؽ اإلنتاج( يغزهضيبد 15 عذٔل)

 يؼبيم انًفبػهخ اإلنتاج إجمالً اإلنتاجيغزهضيبد  انًؾبفظبد

َُٖٕٛ 5.12 6.42 0.80 

 1.04 3.14 3.28 كشكٕن

 0.94 2.41 2.26 دٚبنٗ

 1.01 9.59 9.68 االَجبس

 1.32 34.10 45.18 ثغذاد

 0.81 6.75 5.45 ثبثم

 0.67 12.39 8.31 كشثالء

 0.88 4.29 3.76 ٔاعؾ

 0.69 3.28 2.26 طالػ انذٍٚ

 0.93 5.78 5.39 انُغف

 1.02 1.39 1.42 لبدعٛخ

 1.01 0.87 0.88 انًضُٗ

 0.72 3.98 2.87 ر٘ لبس

 0.50 0.75 0.38 يٛغبٌ

 0.78 4.84 3.77 انجظشح

  8ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي  انًظذس:                   
 6،75ِؾبفظبد ثبثً ٚ 8،31ٚووثالء  9،68فظزٟ االٔجبه اِب ِؾب 45،18ؽ١ش رّٚٓ ِؾبفظخ ثغلاك ثَٕجخ 

ٚك٠بٌٝ 3،14ٚوووٛن  3،28ٕٚالػ اٌل٠ٓ 4،29ٜٚٚاٍٜ  4،84ٚاٌجٖوح  5،78ٚإٌغف   ١ٔٚ6،42ٕٜٛ 
اِب ِٕؾٕٝ ٌٛهٔي فل اّبه ِٓ فالي  ١ِٚ0،75َبْ  0،87اِب ِؾبفظزٟ ١َِبْ اٌّضٕٝ 1،39ٚاٌمبك١ٍخ  2،41

 ٌٍٖٕبػبد اٌؼوال١خ اٌْىً اٌّضبٌٟ ٚاٌّزغبٌٔ  الزواة ِٓ( 10ّىً )( 14ٚعلٚي )
 إجمالً 45،18اؽزٍذ ثغلاك اػٍٝ  ثٛالغ أم  ، اإلنتاج إجمالًٌّب ٌٗ كٚه ِئصو فٟ  ٚؽَت اٌّؾبفظبد اٌؼوال١خ

بٔذ ِٓ ١ٖٔت ِؾبفظخ ١َِبْ َٚٔجخ ىاِب الً اٌّؾبفظبد ف. 1.32ٚثّؼلي ِفبٍٙخ وبٔذ  34،10أزبط 
% ِٓ 50رْغً  اإلنتاج% ِٓ َِزٍيِبد 60أم أْ  ، 0،50ٚثّؼبًِ ِفبٍٙخ  0.75أزبط  إجمالًٚ 0،38

 ٌٍّٕطمخ. اإلنتاج إجمالً
أْ اٌزٛى٠غ اٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؾش ٌُ رىٓ رٛى٠ؼٙب رٛى٠غ ِضبٌٟ أّب رٛى٠غ َغزُزظ يًب رمذو: 

ْ أفوٜ ِٚٓ ٘نٖ اٌؼٛاًِ رٛفو ١ّ٠ً فٟ ثؼ٘ اعياءٖ اٌٝ اٌزووي ّا رٍؼت ػٛاًِ فٟ رووي فٟ ِؾبفظبد كٚ
ٚلل ّند ِٓ ٘نا  ،ٛوق ٔمً رٛفو ِواوي ؽٚو٠ٗ وج١وح فٚالُ ػٓ أٍٛاق وجوٜ ٚفلِبد رٛفو٘ب ٌٍّْٕآد 

اٌنٞ الزوة ِٓ اٌزٛى٠غ اٌّضبٌٟ اٚ اٌّزغبٌٔ أل١ّ٘خ ٚكٚهٖ اٌّئصو فٟ  اإلنتاجاٌمبػلح ِؼ١به اٌَّزٍيِبد 

 ٌٍّٕطمخ. اإلنتاج إجمالً
 -:تاجاإلن إجمالً. 5.3

( 15فٟ ِٕطمخ اٌجؾش رُ االػزّبك ػٍٝ لو٠ٕٗ ٌٛهٔي ِٓ فالي )علٚي  اإلنتاج إجمالًٌّؼوفخ ٛج١ؼخ اٌزٛى٠غ ي
:ٟ  ِب ٠ٍ

  اإلنتاج إجمالً. اٍزقواط إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ي1
 .رور١ت إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌَّزؾٍٖخ ِٓ فطٖٛ األٌٚٝ رور١ت رٖبػلٞ.2

 . ثؼل٘ب ؽَبة اٌزواوّٟ ٌٍَٕجخ اٌّئ٠ٛخ3
 ( ٚؽَبة إٌّزظُ إٌَج16ٟ( ػٍٝ )100. رم١َُ ػلك )4

 (4. ثؼل٘ب ؽَبة اٌزواوّٟ ٌٍقطٛح )5
 ( 100. ؽَبة ِزىوه ِزغّغ ٌٍؼلك )6

 نهًُطمخ اإلنتاج إجمالً( يذخالد لشُٚخ نٕسَض نهزٕصٚغ 16)عذٔل  
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 اإلنتاج إجمالً انًؾبفظبد
انُغجخ 
 انًئٕٚخ

ٕٚخ  انُغجخ انًئ
 رظبػذٚبً

انُغجخ 
انًئٕٚخ 

 نزشاكًٛخا

يُزظى 
 َغجٙ

يغزًغ 
 يُزظى

يزكشس 
 يزغًغ

َُٖٕٛ 211153030 6.42 34.10 34.10 6.67 6.67 100 

 100 13.33 6.67 46.50 12.39 34.10 1121856811 ثغذاد

 100 20.00 6.67 56.08 9.59 12.39 407708559 كشثالء

 100 26.67 6.67 62.83 6.75 9.59 315454463 االَجبس

 100 33.33 6.67 69.25 6.42 6.75 222040187 ثبثم

 100 40.00 6.67 75.03 5.78 5.78 190180629 انُغف

 100 46.67 6.67 79.87 4.84 4.84 159181672 انجظشح

 100 53.33 6.67 84.16 4.29 4.29 141125381 ٔاعؾ

٘ لبس  100 60.00 6.67 88.15 3.98 3.98 131026782 ر

 100 66.67 6.67 91.43 3.28 3.28 108052621 طالػ انذٍٚ

 100 73.33 6.67 94.57 3.14 3.14 103316210 كشكٕن

 100 80.00 6.67 96.98 2.41 2.41 79351852 دٚبنٗ

 100 86.67 6.67 98.38 1.39 1.39 45809831 لبدعٛخ

 100 93.33 6.67 99.25 0.87 0.87 28701031 انًضُٗ

 100 100.00 6.67 100.00 0.75 0.75 24751313 يٛغبٌ

 100 3289710372 انًغًٕع
 

1176.59   800.00 1500 

 ( 1ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي ) نًظذس:ا            
 

 ( A- R ( / )M – Rلشُٚخ نٕسَض = )         

 

                ( = 1176.59- 800   )/  (800-1500 ) 

                 =376.59  - 700.00 
 

                =  0.54 
 

اْ اٌزٛى٠غ ٌُ ٠ىٓ رٛى٠غ ِضبٌٟ اٚ ِزغبٌٔ فٚال ػٓ وٛٔٗ غ١و  اإلنتاج إجمالًَٔزٕزظ ِٓ لو٠ٕخ ٌٛهٔي ٌٍزٛى٠غ 
ِووي فٟ ِؾبفظبد كْٚ األفوٜ أّب افن ؽبٌٗ ٍٚط١خ ِب ث١ٓ االص١ٕٓ ِٓ فالي ٔز١غخ اٌزٟ ظٙود ٚاٌجبٌغخ 

 (16)( ٌٍزٛى٠غ اٌّووي1ٌٟ ٚل١ّخ )( ٌٍزٛى٠غ اٌّضب0( ٚاٌزٟ رؼٕٟ ؽبٌخ ٍٚط١خ ِب ث١ٓ ل١ّخ )0.54)

 
 :االعزُزبعبد  

 رٕطم انجؾش انٗ يغًٕػّ يٍ االعزُزبعبد ٔانزٕطٛبد ٔيُٓب :

اتسمت صورة التوزٌع الجغرافً لعدد المنشآت بالعشوائٌة فً التوزٌع ولد هٌمنت محافظة بغداد على  -1

ر الصناعٌة دورة فً توزٌع الصناعات االهمٌة الصناعٌة لعموم محافظات العراق وكان الختالف المعاٌٌ معظم

 الصغٌرة حسب المحافظات .

أن العاللة التً تربط ما بٌن إجمالً اإلنتاج ومعاٌٌر الصناعٌة المستخدمة فً البحث كانت لوٌة الى لوٌة  -2

إجمالً اإلنتاج ان معٌار مستلزمات اإلنتاج هو اكثر المعاٌٌر تؤثٌرا فً  جدا فضال عن كونها طردٌة ، أذ 

 . (0.98منطمة )لل

كدا على التوزٌع الغٌر مثالً فً التوزٌع الجغرافً إاعطى منحنى لورنز انحرافا شدٌدا لجمٌع المعاٌٌر م -3

 .ماعدا معٌار المستلزمات اإلنتاجللصناعات الصغٌرة فً العراق 

 انزٕطٛبد:

 أطٗ ثٓب انجؾش فكبَذ كبالرٙ :

سسات المالٌة على تمدٌم لروض وسلف وتسهٌالت العمل على تشجٌع البنون والمصارف الصناعٌة والمإ -1

 االئتمانٌة للمشارٌع الصناعٌة الصغٌرة لخدمة الصناعة العرالٌة .

والمكائن الصناعٌة  اآلالتتمدٌم وتسهٌل اعفاءات ضرٌبٌة للمإسسات الصغٌرة وخاصة ما ٌتعلك باستٌراد  -2

 ٌة لهذه المإسسات الصناعٌة .المهمة وبعض مستلزمات اإلنتاج الصناعً لزٌادة المدرة التنافس

تشجٌع االستثمارات االجنبٌة الجل تنمٌة صناعٌة متطورة فً العراق واصدار التشرٌعات ولوانٌن لتطوٌر  -3
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االستثمار المحلً للنشاط الصناعً ومنها الصناعات الصغٌرة التً تعد من الركائز االلتصادٌة المهمة كما فً 

 وٌر الصناعة .الذي ساهم فً تط 1929لسنة  14لانون 

 انًشاعغ:

، منشورات وزارة الثمافة واالعالم ، دار  مناطك الصناعة فً العراق .(1980) ،سمٌرة كاظم. الشماع، [1]

 .43، ص1980الرشٌد ، 

[2]. Pred . A. ( 1965). Industrialization Initial Advantage and American Metropolitan 

Growth Geogr .Rev  April .P.165 

المحافظات المستهدفة ) بحث تطبٌمً فً تحدٌد االولوٌات ( ، كلٌة  .(1980) ،سمٌرة كاظمالشماع، . [3]

 .2التربٌة للبنات ، جامعة بغداد ، ص

[4]. Hoover EM(1963) The Location Of Economic Activity (New york) MeCraw-Hill 

book company).P.39                                                                           

وتكنلوجٌا  لإلحصاءجمهورٌة العراق ، وزارة لتخطٌط والتعاون االنمائً ، الجــــهاز المركزي . [5]

 5، ص 2013، نتائج احصاء المنشآت الصناعٌة المتوسطة لسنة المعلومات 

 الصــــناعة وتطبٌماتها ، جامعة الموصل ،اسس جغرافٌة  .(1987)، ؛ التمٌمً، عباسدمحمالسمان،  .[6]

 .62، ص 1987

[7]. Smith .D.M.(1971) Industrial Location An Economic Geographical  Analysis  

(New York ) John Wiley and Sons .Inc.P114   

مجلة لتشغٌل ، والع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة فً العراق واثرها فً ا . (2008) .احمد.الناصع، [8] 

 .166، ص2008،  69االدارة وااللتصاد ، العدد 

، دور المنشآت الصناعٌة الصغٌرة فً عملٌة التنمٌة فً العراق خالل المدة (2009) .احمد ابراهٌم.دمحم، [9]

 .168،ص2009الثامن والسبعون ،  مجلة االدارة وااللتصاد ، العدد، 1990-2003

، ِطجؼخ كاه اٌجلا٠خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،  ػّبْ ،  بكة األؽٖبء ، اٌطجؼخ األٌِٚٝج . (2008) .اؽّل. ١ٛجخ، [10]

2008  ٓ ،125. 

، للحمبة   وأجهزته وتطبٌماته أسالٌبهالتخطٌط الصناعً فً العراق  (2002).صباحكجة جً،  .[11]

 .93، ص2002، بغداد ، 1ج( 1921-1980)

محصول الممح فً  إنتاجٌةالتباٌن المناخً على  أثر.(2016) .حسٌن عبد الحسٌن.  ؛زٌنةحسن،  .[12]

 .247، ص 2016االمارات ،  ،8وعلوم االنسانٌات واالجتماع ، العدد  اآلدابمجلة الفنون العراق ، 

، دراسات فً الجغرافٌة الصناعٌة ، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  .(1989).عبد خلٌل. فضٌل، [13]

 .33،ص1989ة ، جامعة بغداد ، كلٌة التربٌ

،  د، بغدا 3البحوث الجغرافٌة ، العدد  مجلةوالع الصناعة التحوٌلٌة فً العراق ،   (2002) .فإاد. دمحم، [14]

 .   263، ص2002

الصناعات الصغٌرة والحد من المشكالت والعمبات التً تواجهها فً العراق  .(2016) .عمران. مراد، [15]

مجلة االستاذ، ة بغداد ، كلٌة التربٌة ، ابن الرشد للعلوم االنسانٌة ، )محافظة بغداد انموذجا ( ، جامع

 .335، ص 2016

بة األمارة ، بغداد، ،مكت االحصاء والنمذجة فً الجغرافٌة.(2012)أٌاد  ؛الطائً،سامً . العتبً، [16]

 .154، ص2012

  انًؼٛبسٚخ انذسعخ ( *)

 

                             X -  µ 
                  β   =   

                                S 
 

 -ؽٛش أٌ:     
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     β : اٌّؼ١به٠خ اٌلهعخ                            X: اٌّووي فٟ اٌّٖبٔغ ٌؼلك اال١ٍٕخ اٌم١ّخ  
  S: المجتمع       فً المعٌاري االنحراف µ : المجتمع فً الحسابً الوسط 

 

        (Ω  )رجبؽ انجغٛؾ ثٛشعٌٕيؼبيم االس 

      R = 
 ∑     ∑   ∑  

√  ∑      ∑      ∑     ∑     
 

 
: ٌ  ؽٛش أ

X = ِغّٛػُٙ  ،أعٛهُ٘  ،ثلْٚ أعو  ،اٌّْزغ١ٍٓ )ثؤعو  ، المنشآتاٌّؼب١٠و اٌٖٕبػ١خ اٌَّزقلِخ ثبٌجؾش )ػلك
 ( اإلنتاجَِزٍيِبد  ،

Y = ًاإلنتاج إجمال N         =ػلك اٌّؾبفظبد 
 ( يؼبيم االسرجبؽ انغضئٙ:£)

 

       Ryx1x2 = 
                  

√            √           
 

 
 

       Ryx2x1 = 
                  

√            √           
 

 

  منحنى لورنز : (¥)

ٌمكن من خالل اجراء ممارنة فً توزٌع الظاهرة و مالحظة المساحة المحصورة بٌن خط المنحنى وخط 

التوزٌع المنتظم واذ كلما كانت المساحة واسعة دل ذلن على التركز العالً للظاهرة ضمن نمطة معٌنة والعكس 

 -د المشتغلٌن فً الفروع الصناعٌة ( تنازلٌا .تمثٌل لٌم المشاهدات )عد -صحٌح وٌستخرج المنحنى ب :

من النسب  المتجمعةاستخراج النسب المئوٌة  -استخراج النسب لمٌمة كل فروع صناعً من المجموع الكلً 

الى الزاوٌة  الٌسرىرسم خط ٌمتد من الزاوٌة الدنٌا  -السابمة ثم ٌتم تنمٌط هذه النسب بٌانٌا فً شكل منحنى 

 كل البٌانً .الٌمنى العلٌا للش

 يهؾك انخشائؾ ٔاألشكبل

  

 ( يٕلغ يُطمخ انجؾش1)خشٚطخ 
ٕاسد انًبئٛخ   ،انٓٛئخ انؼبيخ نهًغبؽخ  ،انًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ ٔصاسح انً

 .2012نغُخ  ،خشٚطخ انؼشاق االداسٚخ 

 المنشآت( فئبد ػذد 1)شكم 
 3انًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل 
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ً لعدد المنشآت حسب فئات( توز2ٌخرٌطة )            ( انزٕصٚغ انغغشافٙ نهًشزغهٍٛ ثأعش ؽغت انفئبد  3)خشٚطخ   ع الجغراف

  
 ( انزٕصٚغ انغغشافٙ نًغًٕع انًشزغهٍٛ  ؽغت انفئبد5)خشٚطخ   ( انزٕصٚغ انغغشافٙ نهًشزغهٍٛ ثذٌٔ أعش ؽغت انفئبد4)خشٚطخ 

  

 ٍ ؽغت انفئبد( انزٕصٚغ انغغشافٙ ألعٕس انًشزغه6ٛ)خشٚطخ 
 

 اإلنتاج( فئبد يغزهضيبد 2)شكم 
 .5انًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل 
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ٙ نًغزهضيبد 7)خشٚطخ            اإلنتاج إجمالً( فئبد 3)شكم   ؽغت انفئبد اإلنتاج( انزٕصٚغ انغغشاف

 .6انًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل 

 
 

نهظُبػبد  اإلنتاج إجمالًٔ ( ػاللخ االسرجبؽ ثٍٛ انًؼبٚٛش انظُبػٛخ4)شكم 

 انظغٛشح فٙ انؼشاق
 7ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل  -انًظذس:

 انظُبػٛخ المنشآت(  يُؾُٗ نٕسَض نزٕصٚغ ػذد 5)شكم 

 (9انًظذس : ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل )
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 ( يُؾُٗ نٕسَض فٙ رٕصٚغ يغًٕع ػذد انًشزغه6ٍٛ)شكم 

 10انًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل  

 نٕسَض فٙ رٕصٚغ ػذد انًشزغهٍٛ ثذٌٔ( يُؾُٗ 7) شكم 

 11انًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل 

  

 ( يُؾُٗ نٕسَض فٙ رٕصٚغ ػـــذد انًشزغهٍٛ ثبعش8) شكم 
 12انًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل   

 ( يُؾُٗ نٕسَض فٙ رٕصٚغ أعٕس انًشزغه9ٍٛشكم 
 13نًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل ا

 

      اإلنتاجرٕصٚغ يغزهضيبد ( يُؾُٗ نٕسَض فٙ 10) شكم 
 14انًظذس: ثبالػزًبد ػهٗ عذٔل  
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التوسع العمرانً والسكانً على االراضً الزراعٌة فً ناحٌة الراشدٌة باستخدام نظم 

 (2002 – 2002المعلومات الجغرافٌة واالستشعار عن بعد بٌن سنتً )
 م.د. دانٌال محسن بشار                                         أ.م.د. زٌنة خالد حسٌن                              

 كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة            كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة                                         

                       zinak2424@gmail.com                                         dr.safaa_2013@yahoo.com                                                                      
البحث الى الكشف عن التوزٌع الجغرافً الستعماالت األرض فً منطمة البحث ومعرفة العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة  ٌهدف الملخص:

عرفة التغٌر فً أنماط استعماالت األرض وبالتالً المساهمة فً كٌفٌة الحفاظ على ما المإثرة لتحدٌد المشكالت وسبل معالجتها ،وم

ولد تبٌن ان هنان نمطٌن الستعماالت االرض هما االستعماالت الزراعٌة  تبمى من األراضً الزراعٌة فً منطمة البحث،

البحث، ولد تغٌرت االستعماالت االرض الزراعٌة (%على التوالً من مساحة منطمة  6,46 ,34,99) واالستعماالت العمرانٌة  بنسبة

،  4994(%على التوالً بٌن عامً 46,34 ,46,34) تغٌرت باالتجاه الموجب بنسب العمرانٌة باالتجاه السالب ، اما االستعماالت

،اما االستعمال (%36-، كما ظهر ان االستعمال الزراعً للمحاصٌل الحملٌة اكثر االستعماالت الزراعٌة تغٌرا بنسبة   )4942

(%،بذلن ٌعتبر االستعمال السكنً اهم العوامل الحضرٌة المإثرة فً 63,42السكنً فمد شكل النسبة االكبر للتغٌر العمرانً وبنسبة )
انحسار األراضً الزراعٌة ، واتضح من خالل الحمٌبة االحصائٌة ان الكثافة السكانٌة )الكثافة الزراعٌة (من اهم العوامل المإثرة 

(، تلتها عامل حٌازة االرض)اراضً النفع العام ( 9,934جاءت بالمرتبة االولى  فً تؤثٌرها على التوسع العمرانً وبعاللة ارتباط )ف

 ( وهً عاللة لوٌة طردٌة .9,943فشكلت العامل الثانً المإثر بالتوسع العمرانً بعاللة ارتباط )
  زراعٌة، العراق.: التوزٌع الجغرافً، االراضً الالكلمات المفتاحٌة

Abstract: This Study aimed to investigate  geographical distribution of land use in the study area and 

knowledge of the natural and human factors affecting to identify problems and ways to address them, 

and see the change in the land use patterns and thus contribute to how to keep the rest of the 

agricultural land in the study area, it was shown that there are two types of land use are agricultural 

uses and urban uses by (43.90, 6.36)%, respectively, of the study area space, it has changed uses 

farmland negative direction, either uses Urban changed direction positive rates (36.41, 36.42)%, 

respectively, between 2002.2015, as it emerged that the agricultural use of field crops more agricultural 

uses change by (-46%), the use of urban housing has a larger percentage of change and urban rate 

(64.25%), thus residential use is considered the most influential urban factors in decline of agricultural 

land , and it turned out through statistical bag that population density (agricultural density) of t he most 

important factors affecting came first prize in impact on urbanization and the relationship of correlation 

(0.942) followed by the acquisition of the land factor (Lands of public interest)formed the second 

factor influencing urbanization relationship link (0.934) a strong direct relationship. 

Key words: geographical distribution, agricultural land and Iraq.              

 :ممدمة  

، ب الدول خاصة الدول النامٌة منهامن المشكالت التً تعانً منها اغلالزراعٌة تعد مشكلة تنالص األراضً 

ٌادة السكانٌة فٌها وضعف التخطٌط ،أذ الزٌادة السكانٌة تحتاج إلى زٌادة الوحدات ولعل سبب ذلن ٌعود إلى الز
مما ٌإدي إلى تغٌر واتساع الهٌكل العمرانً  العمرانٌة والذي ٌترتب علٌة تعدد أشكال وصور التوسع العمرانً،

 واألرٌاف على حساب األراضً الزراعٌة ذات المساحة الثابتة .

من المرن السابك ذات األثر الواضح فً تغٌٌر طبٌعة مساحة األراضً الزراعٌة وتحوٌل  وتعد فترة الثمانٌنات 
مساحات منها إلى أراضً سكنٌة باإلضافة إلى عامل اإلرث والذي كان وما زال له دور كبٌر فً تفتٌت 

تصحر  فً 2003األراضً وبناء الوحدات السكنٌة بشكل عشوائً وغٌر منتظم ، كما ولد ساهمت أحداث عام 
مساحات واسعة بسبب حركة اآللٌات وبناء الثكنات العسكرٌة، باإلضافة إلى ذلن لٌام عدد من أصحاب 
األراضً الزراعٌة بتجرٌفها وتغٌٌر استخدامها من أراضً زراعٌة إلى أراضً خاصة بالسكن وخاصة المرٌبة 

منع ذلن فالظروف االستثنائٌة التً من المدن ، بسبب ارتفاع سعر المتر الواحد على الرغم من وجود لانون ٌ
مر بها العراق وغٌاب الرلابة وانشغال الدولة لفترات طوٌلة بالحروب والوضع الداخلً المربن واإلرهاب 
الداعشً وغٌره، جعل هذه المشكلة تتفالم عام بعد عام مإدٌة الى تنالص المساحة الزراعٌة بشكل واضح 

اشدٌة(التً تعتبر الظهٌر الزراعً لمدٌنة بغداد من هذه المشكلة وال سٌما وكبٌر، وتعانً منطمة البحث)ناحٌة الر
فً العمد األخٌر نتٌجة البناء على األراضً الزراعٌة فٌها مما نجم عنه الكثٌر من المشكالت أهمها اتصال 

دى إلى الكتلة السكنٌة بٌن الحضر والرٌف وهو بداٌة لعملٌة تحوٌل الحضر الى رٌف وتحضر الرٌف ، وهذا أ
 حدوث تغٌرات فً استعماالت األرض فً منطمة البحث . 

 :  أهمٌة البحث

أن منطمة البحث من المناطك الزراعٌة المعروفة بمدمها التارٌخً لما لها من خصوصٌة من حٌث المولع  -1
ود الجغرافً المجاور لمدٌنة بغداد ومرور نهر دجلة فً داخل أراضٌها من شمالها إلى جنوبها وكذلن وج

 مساحات كبٌرة من االراضً الصالحة للزراعة .
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 تعد منطمة البحث الظهٌر الزراعً لمدٌنة بغداد . -2
 المساهمة فً كٌفٌة الحفاظ على ما تبمى من األراضً الزراعٌة فً منطمة البحث .  -3

بحث ) ناحٌة هل للتوسع العمرانً اثر فً مساحة استعماالت األرض الزراعٌة فً منطمة ال:  مشكلة الدراسة

 الراشدٌة (؟
 هدف الدراسة :

 الكشف عن التوزٌع الجغرافً الستعماالت األرض فً منطمة البحث . -1
 معرفة التغٌر فً أنماط استعماالت األرض فً منطمة البحث . -2

معرفة العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة المإثرة فً استعماالت األرض فً منطمة البحث الدراسة لتحدٌد  -3
 الت التً تواجهه استعماالت األرض الزراعٌة فً منطمة البحث للحد من خطورتها وسبل معالجتها .المشك

 فرضٌة البحث :

 للعوامل الطبٌعٌة والبشرٌة اثر فً استعماالت األرض فً منطمة البحث . -1
عوامل وجود تباٌن واضح فً توزٌع مساحة استعماالت األرض بٌن مماطعات منطمة البحث ، وان هنان  -2

 جغرافٌة تمف وراء هذا التباٌن . 
 ( .2015، 2002وجود تغٌر فً استعماالت األرض بٌن أجزاء منطمة البحث خالل سنوات الدراسة  ) -3

  -خطوات البحث :

العمل المٌدانً: تطلب الدراسة عمال مٌدانٌا تمثل فً الزٌارات المٌدانٌة المتكررة لمنطمة البحث من اجل جمع  -1

لة ودلٌمة عن كل ظاهرة متعلمة باستعماالت األرض الزراعٌة الحضرٌة من خالل المشاهدة معلومات مفص

 والمالحظة الشخصٌة او من خالل اللماءات مع عدد من أبناء المنطمة وبعض المسإولٌن .

 زٌارة دوائر الدولة الموجودة فً منطمة البحث للحصول على بٌانات ومعلومات خاصة بموضوع الدراسة. -2

 المستخدمة:البرامج والمرئٌات  -3
  ERDAS IMAGINE 2014أٌرداس برنامج .1

 Arc GIS 10.3برنامج نظم المعلومات الجغرافٌة   .2

 -لمنطمة البحث وكما ٌلً:   land satالحزم الطٌفٌة لممر  .3

 (ETM+ )LANDSAT )الندسات األمرٌكً نوع )الماسح الموضوعً المحسن 

 Landsat L8 OLI ( ً8الندسات األمرٌك) 

 -وٌتم خطوات العمل:

 ERDAS IMAGINE 2014 ببرنامج
 تصنٌف المرئٌات -5تحدٌد منطمة البحث  -4 تحسٌن المرئٌة  -3معالجة االولٌة  -2جمع البٌانات  -1

 Normalized Differences Vegetationتصنٌف حسب معامل التغطٌة النباتٌة  - أ

 NDVI)  ٌلً: ( وحسب ما 
 ( من خالل المعادلة التالٌة:+ETM) 2002المرئٌة الفضائٌة لعام     
 

                RED ( 3حزمة  الحمراء   ) – INF (  4تحت الحمراء المرٌبة حزمة ) 
    NDVI =  

                RED ( 3الحمراء حزمة  ) + INF ( 4تحت الحمراء المرٌبة حزمة  ) 

 
 ( وبدلة 0،69-0،63  الحمراء( طول الموجة )3الحزمة )30m 

 30( وبدلة 0،90-0،78تحت الحمراء( طول الموجة ) 4مة )الحزm 

 ( من خالل المعادلة التالٌة:L8 OLI) 2015الفضائٌة لعام المرئٌة 
 

                RED ( 4الحمراء حزمة  ) – INF ( 5تحت الحمراء المرٌبة حزمة  )            
    NDVI =  
                RED ( 4الحمراء حزمة  ) + INF ( 5تحت الحمراء المرٌبة حزمة  )  

 

 ( وبدلة  0.67 - 0.64الحمراء( طول الموجة ) 4الحزمة)30 

 ( 5الحزمة )30( وبدلة  0.88 - 0.85طول الموجة ) تحت الحمراء 
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لتحدٌد المناطك العمرانٌة والطرق وانشاء  Arc GIS 10.3( داخل برنامج AOIوتصنٌف باستعمال أدوات )
، بذلن تم تصنٌف منطمة البحث الى غٌر زراعٌة وزراعٌة من خالل  Arc gis 10.3ملف داخل برنامج 

أضافة  ( أضافة الى تصنٌف السابك مناطمة العمرانٌة من خاللAOIمعامل التغطٌة النباتٌة ومن خالل طرٌمة )
 .shape fileطبمة 

 .Arc GIS 10.3: ٌبدأ دور برنامج  تحلٌل واستخراج الخرائط -6 
 فضائٌة:أوال: المرئٌات ال

 استدعاء لمرئٌات منطمة البحث بعد ان تم تحدٌدها بالخطوة السابمة.-1

 وتحدٌد المرى.  POINTمن نوع  SAPE FILLعمل -2
 عمل شبكة احداثٌات للمرئٌات وخط شمال وممٌاس رسم واستخراجها كخرٌطة.-3
 :NDVIثانٌا: معامل   

 ٌده بالخطوة السابمة.لمنطمة البحث بعد ان تم تحد  NDVIاستدعاء المعامل -1
 تصنٌف المنطمة حسب المعامل الى اراضً زراعٌة وارض غٌر زراعٌة .-2

 للمرئٌات وخط الشمال وممٌاس رسم واستخراجها  كخرٌطة. إحداثٌاتعمل شبكة -3
 والمناطك العمرانٌة:  NDVIثالثاُ: معامل 

 المناطك العمرانٌة.  shape fillو  NDVIاستدعاء المعامل -1
 .layerتطابك بٌن المعامل والمناطك العمرانٌة من خالل  عمل-2
 . analysis tools - overlayأوامر  toolboxعمل دمج ٌبٌن من خالل -3

 )الخصائص(.  attribute tableاستخراج المساحات المزروعة والجرداء والعمرانٌة من خالل-4
 ٌطة.عمل شبكة إحداثٌات وخط الشمال وممٌاس رسم واستخراجها كخر-5

 حدود منطمة البحث : 

تتمثلل منطمللة البحلث فلًل ناحٌلة الراشللدٌة التًل تمللع شللمال مدٌنلة بغللداد عللى الضللفة الشلرلٌة لنهللر دجللة فلًل المسللم 
-الشللمالً مللن السللهل الرسللوبً ، ٌعللد نهللر دجلللة الحللد الغربلًل للمنطمللة البحللث مللن جهللة الغللرب وطرٌللك )بغللداد

الزهلور ملن الشلمال وناحٌلة الشللط ملن الجنلوب ،أملا الموللع الفلكلًل  الخالص(الحلد الشلرلً للمنطملة  وٌحلدها ناحٌللة
 -21-21( شللماال وخطلًل طللول)33 ،44-28-33-37-50فللان ناحٌللة الراشللدٌة تمللع بللٌن دائرتلًل عللرض)

44،53-18- 44( جنوبا ٌنظر خرٌطة)1.) 
 المبحث االول : العوامل الجغرافٌة المؤثرة فً استعماالت االرض فً منطمة البحث

لفٌضانات نهر دجلة دور كبٌر فً تشكٌل مظاهر السطح فً منطمة البحث وساعدت األرضً :  طحالس -1

المنخفضة فً المنطمة ومجرى نهر دجلة وكثره التواءاته على رسم خرٌطة السطح للمنطمة ،ومن خالل 

ظ وجود (م وٌالح37-35مالحظة الخرٌطة السابمة تتضح أن سطح األرض فً المنطمة ٌتراوح ارتفاعه بٌن) 

عبارة عن  هبا ،عموما ٌتمٌز سطح المنطمة بؤن( جنو35( م شماال إلى خط كنتور )37انحدار من خط الكنتور )

أراضً منبسطة شبه مستوٌة وان هذا االستواء ٌتمثل بسهولة الفعالٌات الزراعٌة ، وبفضل انبساط سطح 

 [1] مستصلحة وغٌر مستصلحةاألرض أصبحت منطمة البحث فً اغلب أراضٌها منطمة صالحة للزراعة 

،تروى المستصلحة منها بواسطة شبكات الري المنفذة عن طرٌك وزارة الموارد المائٌة وشكلت مساحتها 

%(من مجموع مساحة األراضً الزراعٌة ، أما األراضً غٌر 46,84( دونما ما ٌعادل نسبة )8045)

اغلبها أراضً مزروعة ببساتٌن الفاكهة المستصلحة التً تسمى عن طرٌك مضخات منصوبة على نهر دجلة و

 ( .1%( من مجموع األراضً الزراعٌة ملحك )53,15( دونم ما ٌعادل )9129وبلغت مساحتها )

 التربة : -2

باعتبارها مصدرا من المصادر الحٌوٌة للزراعة ، وبالنسبة لترب  ,تعد التربة من الموارد الطبٌعٌة المهمة 
ب المنمولة والتً تتصف بارتفاع نسبة الطٌن والغرٌن ، لذا فان نسجتها منطمة البحث تمٌزت بانها من التر

تتراوح بٌن الناعمة الى المتوسطة ، وعلى الرغم من صغر مساحة المنطمة فان تربتها تتباٌن من منطمة الى 

 اخرى ، فهنان مناطك مثالٌة من حٌث صفات تربتها ومناطك جٌدة ومناطك اخرى تحتاج لجهود كبٌرة لتسحٌن
( فً مماطعة كرود الراشدٌة الجنوبً نتٌجة ECصفاتها ، فنالحظ ارتفاع نسبة االمالح )التوصٌل الكهربائً()

زٌادة كمٌة الري المستخدم لغرض السمً وكثرة استخدام االسمدة الكٌمٌاوٌة، فضال عن عدم كفاءة نظام الري 

(، اذ تعد من افضل ECات ارتفاعا فً نسبة )فٌها، فً حٌن تمٌزت مماطعة البدعة الشمالٌة بانها الل المماطع
( فمد سجلت الل لٌمة فً مماطعة كرود الراشدٌة PHالترب للزراعة، اما بالنسبة لوجود )نسبة الحموضة()

الجنوبٌة وابو دالً الشمالٌة وابو دالً الجنوبٌة، فً حٌن تمٌزت مماطعة البدعة الجنوبٌة والبدعة الشمالٌة 
 .( فٌهاPHنسبة ) العتدالٌة بانها افضل الترب للزراعة وكرود الراشدٌة الشمال
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 المناخ : -3

ٌعد المناخ من العوامل المإثرة فً تباٌن استعماالت االرض خاصة )الزراعٌة( من خالل تاثٌر عناصره 

المختلفة فٌها فبالنسبة لدرجات الحرارة نالحظ فً فصل الصٌف ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتصل الى 
( لكل منهما على التوالً ، فً حٌن  49,1 ,47,9لها فً شهري )حزٌران ،تموز( فكانت ) اعلى معدل

(، اما درجات الحرارة الصغرى فمد سجل اٌضا 17,7سجل الل معدل لها فً شهر كانون االول وبنسبة )

شهر  كما سجل ادنى معدل فً،(على التوالً 30,2و 30,1شهري) حزٌران ،تموز( اعلى معدل اذ بلغت )

،وبالنسبة لألمطار تتباٌن كمٌاتها بٌن فصول السنة اذ ٌبدا التسالط من شهر )4,8كانون االول اذ بلغت )

( 21تشرٌن االول الى شهر نٌسان فً حٌن ٌنعدم فً االشهر االخرى وسجل اعلى معدل فً شهر اذار والبالغ)

االول وحتى نهاٌة شهر نٌسان وسجل الصى ملم ،اما الرطوبة النسبٌة فتزداد خالل الفترة بٌن شهري تشرٌن 
% ،وٌعود ذلن الى انخفاض درجات الحرارة وللة االشعاع 65,2معدل لها فً شهر كانون االول اذ بلغت 

الشمسً ووجود الغٌوم ،اما بالنسبة للرٌاح نجد الرٌاح الشمالٌة الغربٌة هً االكثر هبوبا فً منطمة البحث اذ 
والعواصف الترابٌة اذ ٌظهر الصى معدل لسرعة  بة ،كما تتصف بإثارتها للغبارتتصف بجفافها وبرودتها النس

دنى معدل فً شهر تشرٌن االول  ( م/ثا، بٌنما سجل3,9 -4,0الرٌاح فً شهري اٌار وحزٌران اذ بلغت)

 .(2)(م/ثا2,3وبلغت)
 الموارد المائٌة: -4

اسللاس الحٌللاة واالزدهللار ، وان انعللدامها ٌعنلًل  تحتللل المللوارد المائٌللة لائمللة االولوٌللات فلًل اهتمللام الللدول لكونهللا

تالشً الحٌاة بجمٌع اشلكالها ،وملن اهلم الملوارد المائٌلة فًل منطملة البحلث هلو نهلر دجللة حٌلث ٌلدخل ملن الطلرف 
الشلمالً مشلكلة حلدودا طبٌعٌلة وٌحلٌط بهلا ملن الشللمال والغلرب ، وٌبللغ طلول نهلر دجللة ضلمن اراضًل المنطمللة 

الرئٌس للمٌاه فً منطملة البحلث، كملا تعلد المٌلاه الجوفٌلة ملن المصلادر المهملة للمٌلاه فًل كم، وبهذا ٌعد الممول 28
الصى الحدود الشلرلٌة لمنطملة البحلث اذ ال تتلوفر فٌله مٌلاه ري كافٌلة للإلرواء اذ ٌختللف المسلاحات المروٌلة بلٌن 

مروٌلة فٌهللا ، وٌرجلع ذلللن مماطعلات المنطمللة فلنالحظ فلًل مماطعلة كللرود الراشلدٌة الجنوبٌللة ارتفلاع المسللاحات ال

فلًل  (م ، كمللا ٌوجللد بعللض االبللار24 ,12 ,8نتٌجللة لربهللا مللن نهللر دجلللة، وٌتللراوح اعمللاق هللذه االبللار بللٌن )
المناطك الغربٌة من نهر دجلة وذلن لسد العجز المائً الحاصلل فًل حصلتهم المائٌلة نتٌجلة تشلغٌل مضلخات اللري 

 اثر نوعا ما على منطمة البحث .  لتوفٌر المٌاه الكافٌة للمحافظات الجنوبٌة مما
 السكان : -5

لدراسة السكان اهمٌة فً ابلراز العالللة بلٌن السلكان ملن جهلة ومكلان تواجلدهم وتبلاٌن تلوزٌعهم واسلباب التوزٌلع  
 من جهة اخرى ، فضال عن معرفة انماط التوزٌع واثره على االستعماالت بكافة انواعها . 

رتفعت فٌها الكثافة السكانٌة العامة والزراعٌة ، اذ ازداد اعداد السكان من وتعد منطمة البحث من المناطك التً ا
(كم الى 70,02( وانخفض المساحة المزروعة من )3( نسمة )ملحك 42552( نسمة الى )23800)

 2002للكثافة على التوالً لعام  2(نسمة /كم339,9( و)79,60(كم بٌن عامً الدراسة بمعدل )41,3)
(،والزٌادة السكانٌة 2,3ملحك ) ٌنظر 2015للكثافة على التوالً لعام  2( نسمة /كم991,19( و)321,12و)

هذه ادت الى التوسٌع العمرانً وخاصة )السكنً( على حساب المناطك الزراعٌة ، ولد تباٌن الكثافتٌن بٌن 

 ( .3ملحك ) ٌنظر 2015مماطعات منطمة البحث عام 
 طرق الري والبزل :  -6

واسطة )منظومات ري( فً جمٌع اجزاء منطمة البحث ، اما نظام الري السٌحً )بدون ٌسود نظام الري بال

، اذ تم تنفٌذ مشروع اروائً فً منطمة البحث سنة [3]ثمنطمة البحمنظومة ري( والتنمٌط لم ٌكن واضحا فً 
(وهو استصالح كامل ألراضً شمالً وجنوبً k3من لبل شركة ٌونانٌة وسمً هذه المشروع )1985

(دونم وتموم كل من محطة ري شمال وجنوب الراشدٌة 28506شدٌة تبلغ المساحة االجمالٌة للمشروع )الرا
 بتزوٌد المٌاه لهذه المنوات لسمً المزروعات . 

(وملن k8B2محطة ري شمال الراشدٌة : وتملوم هلذه المحطلة بسلحب المٌلاه ملن نهلر دجللة لتضلخه اللى المنلاه )-1

(، وتحتللوي هلذه المحطللة K8B2D9_ K8B2D6_K8B2ذه المنلوات )ثلم تسللمً االراضًل الوالعللة ضلمن هلل
(اراضلًل مملاطعتً كللرود الراشللدٌة الشللمالٌة K8B2/ ثلا تللروي لنللاة )3م1محطللات افمٌللة ذات تصللرٌف  3عللى 

( اراضلًل مماطعللة بدعلللة الشللمالٌة وكلللرود K8B2D6(دونللم وتللروي لنلللاة )8080وبدعللة الشللمالٌة بمسلللاحة )
(اراضًل مماطعلة K8B2D9( دونلم وتلروي لنلاة )2917دٌة الجنوبٌلة بمسلاحة )الراشدٌة الشمالٌة وكرود الراشل

 .(دونم 3657بدعة الشمالٌة بمساحة )

محطلة جنللوب الراشللدٌة : تملوم هللذه المحطللة بسلحب مٌللاه نهللر دجللة وتصللب المٌللاه بالمنلاة وٌتفللرع مللن المنللاه  -2
دعللللة الجنوبٌللللة ( اراضلللًل مماطعللللة بK11B2(،تللللروي لنللللاة )K11B2D7(و)K11B2D9فللللرعٌن همللللا )

( 300(اراضًل بدعللة الجنوبٌللة بمسللاحة )K11B2D6( دونللم وتللروي لنللاة )700بمسلاحة)
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( دونلللم وتلللروي لنللللاة 8300(اراضلللًل مماطعلللة بدعلللة الجنوبٌلللة بمسللللاحة )K11B2D7دونلللم وتلللروي لنلللاة)
(K11B2D9( اراضً مماطعتً ابو دالً الشمالٌة وابو دالً الجنوبٌة بمساحة)دونم.5756 ) 

ف والبزل :تعتبر شبكة المبازل الموجودة فً مشروع ارواء اراضً منطمة البحث من المفاصل شبكة الصر -3
 المهمة فً عمل المشروع ومن اهم مبازل المنطمة :

( لتر/ 8000مبازل اراضً شمال الراشدٌة: وتوجد ضمن اراضً شمال الراشدٌة خمس مبازل بتصرٌف ) -أ
 ثا .
( لتر 7500د فً اراضً جنوب الراشدٌة خمس مبازل بتصرٌف )وتوج مبازل اراضً جنوب الراشدٌة: -ب

 .(4)/ثا 
 الحٌازات الزراعٌة :  -7

الممصود بنظام الحٌازة بانة وحدة التصادٌة لإلنتاج الزراعً ٌخضع إلدارة واحده وتشمل كل االراضً 

 مانوي اوالمستعملة كلٌا او جزئٌا ألغراض االنتاج الزراعً ، بغض النظر عن الملكٌة او الشكل ال
( ان الملكٌة الزراعٌة فً منطمة البحث تتباٌن من مماطعة الى اخرى 4.ولد تبٌن من خالل الملحك )[5]المساحة

النفع العام ولد تمثلت اراضً العمود ضمن  -، تمثلت بالعمود الزراعٌة واراضً الملكٌات ومساحة اراضً 
،ولد تبٌن من الجدول 1970لسنة  364 ، لانون1983لسنة 35، لانون 1970لسنة  171لوانٌن )لانون

(عمد اما مساحة اراضً الملكٌات واراضً النفع 422( ان عدد العمود الزراعٌة فً منطمة البحث )4السابك)

(التباٌن بٌن مماطعات منطمة البحث فً عدد 4( دونم على التوالً، وٌوضح الملحك )3266,25085العام )
 . 2015ات والنفع العام عام العمود الزراعٌة ومساحة اراضً الملكٌ

 السٌاسة الزراعٌة : -8

لامت وزارة الزراعة ) بالمبادرة الزراعٌة ( لتطوٌر المجال الزراعً عن طرٌك منح المروض الزراعٌة بدون 
ومنح المروض كان ٌهدف الى تسمٌن العجول وتربٌة النحل وانشاء بٌوت بالستٌكٌة  2007فوائد منذ عام 

( مالٌٌن دٌنار وفً عام 7-5المبلغ فً بداٌة المبادرة بالنسبة لتربٌة النحل من )البساتٌن وكان  وتطوٌر

(، ومن المجاالت 2015( ملٌون دٌنار فً عام )40( ملٌون دٌنار وزاد الى )20( زاد المبلغ الى )2010)
، وهنان  [6]الشعٌر(-االخرى التً شملتها المروض هو انشاء البساتٌن وزراعة المحاصٌل الزراعٌة )الممح

مإسسات غٌر حكومٌة لامت بمنح المزارعٌن هٌاكل بٌوت بالستٌكٌة ومنتجات زراعٌة لتشجٌع هذا المجال فً 
الناحٌة وتصرف المروض عن طرٌك المكتب التابع للمصرف الزراعً التعاونً فً ناحٌة الراشدٌة. ولد لامت 

ة لكل موسم عن طرٌك الدوائر الزراعٌة الدولة بتوفٌر مستلزمات الزراعة للفالحٌن وذلن ضمن خطة زراعٌ

 اذ وفرت المبٌدات واالسمدة والبذور بؤسعار مدعومة )السٌاسة الزراعٌة الحكومٌة(. 
 التسوٌك والنمل :  -9

فً منطمة البحث ٌتم تسوٌك محاصٌل الحبوب ) الممح ، الشعٌر ، الذرة الصفراء ( الى المنافذ التً تحددها 

نتاج ناحٌة الراشدٌة الى ساٌلو )خان بنً سعد ( وٌتم التسوٌك بموجب كتاب صادر الدولة فً حٌنها، فمط نسب ا
من شعبة زراعة الراشدٌة بكمٌة البذور المسولة وبخالف ذلن ال ٌتم استالم المحصول، اما محاصٌل 

ً الخضروات فتسوق الى االسواق المحلٌة والى مراكز المدن وباألخص مدٌنة بغداد، اعتمدت منطمة البحث ف
نمل المنتجات الزراعٌة على الطرق البرٌة ،ال سٌما النمل بالسٌارات ولد بلغ مجموع اطوال الطرق فً منطمة 

 .   [7]( كم فرع46,61ً(كم و )34,71ٌسً )( كم منها طرق رئ81,32البحث )
 : 2015المبحث الثانً : توزٌع استعماالت االرض فً ناحٌة الراشدٌة لعام     

( دونللم ولللد سللاد نمطللٌن السللتعماالت االرض انظللر خرٌطللة 37647)2015البحللث عللام  بلغللت مسللاحة منطمللة

 ( هما :4( وخرٌطة )3)DNVI( وخرٌطة معامل 2مرئٌة )
%(اي مللا ٌعلللادل 43,90()1نمللط اسللتعماالت االرض الزراعٌللة: الللذي ٌشللغل وكملللا ٌظهللر مللن الجللدول ) -1

%( اي مللا 45,36المزروعللة ) لكللن غٌللر ( دونللم، ولللد شللكلت االراضلًل الزراعٌللة الصللالحة للزراعللة16529)

 ( دونم من مساحة منطمة البحث .19168ٌعادل )

%(ملن اجملالً مسلاحة منطملة البحللث اي 6,36نملط اسلتعماالت االرض العمرانٌلة : شلكل هلذا اللنمط نسلبة ) -2

 ( دونم .2395,4ما ٌعادل )
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 2002(مساحات االراضً فً ناحٌة الراشدٌة لعام 0جدول )

منطمة 

 البحث

المساحة 

 الكلٌة)دونم (

المساحة الصالحة 

 للزراعة/دونم
% 

المساحة 

المزروعة 

 فعال/دونم

% 
المساحة غٌر 

 المزروعة/دونم
% 

المساحة 

 العمرانٌة/دونم
% 

حٌة نا

 الراشدٌة
73673 726653 57,35 03037 72,60 20737 27,73 2752,7 6,76 

 (.2خرٌطة )-2(      0ائٌة)باالعتماد على المرئٌة الفض -0المصدر :           

 

 :  2002استعماالت االرض الزراعٌة فً منطمة البحث لعام  -0

 أستعماالت االرض الزراعٌة الفعلٌة : -0-0

(% من مجموع مساحة منطمة 32,64( دونم او ما ٌعادل )47473) 4942بلغت مساحة االرض الزراعٌة لعام 

تعمال ٌختلف من حٌث المساحة بٌن مماطعة واخرى انظر مرئٌة ( دونم اال ان هذا االس47637البحث البالغة )

 (.2(وخرٌطة )4( وجدول )4)DNVI( وخرٌطة معامل 4)

% فاكثر: الذي تضم كل من مماطعة ابو دالً الجنوبٌة 47,93الذي ٌتروحا ما بٌن  نمط االستثمار العالً - أ

%( اذ شكل هذا النمط  49,22 ,48,74 ,49,44وكرود الراشدٌة الشمالٌة وكرود الراشدٌة الجنوبٌة وبنسب)

 %( من المساحة المزروعة فً منطمة البحث وهذا بسبب لرب هذه المماطعات من نهر دجلة . 28,48)

(%:الذي تضم مماطعة ابو دالً 48,4- 42,28الذي ٌتراوح ما بٌن) نمط االستثمار المتوسط العالً - ب

 (% .47,43الشمالٌة بنسبة )

(%:تضم مماطعة بدعة الجنوبٌة بنسبة 42,38-44,86تراوح ما بٌن)ت نمط االستثمار المتوسط - ت

(43,39 .%) 

(%: ولد تضم مماطعة بدعة الشمالٌة فمط  44,76 -49,2الذي ٌتراوح ما بٌن ) نمط االستثمار الضعٌف - ث

 ( وذلن لبعدها عن نهر دجلة . 49,92وبنسبة )

 : نمط استعماالت االرض الزراعٌة )البستنة (  -0-2

(دونم من اجمالً المساحة 44796(%اي ما ٌعادل )68،68ا االستعمال المرتبة االولى اذ شغل)تبوء هذ

( تتباٌن فٌما بٌن مماطعات 6( والخرٌطة )4المستثمرة بالزراعة ،اال ان هذه النسبة وكما ٌبدو من الجدول )

 تً :  منطمة البحث وكما ٌا

فً كل مماطعلة ابلو دالًل الجنوبٌلة وابلو دالًل الشلمالٌة % فاكثر: ٌتركز 49,46من  نمط االستثمار العالً جدا - أ

(%علللى 44,74 ,9,39,49,43,44,93وكلرود الراشللدٌة الشلمالٌة وكللرود الراشلدٌة الجنوبٌللة، اذ شلكلت النسللبة )

(%مللن اسللتعماالت االرضلًل المزروعللة بالبسللتنة وٌعللود سلللبب 82,6التللوالً وبللذلن شللكلت هللذه المماطعللات )

االسلتثمار العلالً بالبسلتنة اللى كونهلا محاذٌلة لنهلر دجللة وهًل مزروعلة عللى ضلفته  احتالل هذه المماطعات نملط

والى وفرة مستلزمات انتاج محاصٌل البستنة ، وكما ان فٌها امالن مزروعلة بالبسلاتٌن تتلراوح مسلاحتها ملا بلٌن 

 دونما كما هو الحال فً مماطعتً )كرود الراشدٌة الشمالٌة والجنوبٌة ( .  449 -499

(%: لم تظهر فٌه اي مماطعة من 49,46 -43,29الذي ٌتراوح ما بٌن ) االستثمار المتوسط العالًنمط  - ب

 مماطعات منطمة البحث . 

(%:لللم تظهللر فٌلله اي مللن مماطعللات منطمللة 43,39-9,84وح مللا بللٌن)االللذي ٌتللرنمططط االسططتثمار المتوسططط  - ت

 البحث .

ً مماطعة بدعة الجنوبٌة وبدعة الشمالٌة (%:ٌتركز ف49,74-2,92ٌتراوح بٌن ) نمط االستثمار الضعٌف - ث

(% على التوالً وٌعود السبب للبعد النسبً لهاتٌن المماطعتٌن عن نهر دجلة ،لذلن 2,92-9,44اذ بلغت النسبة )

اشتهرت بزراعة الحبوب المحاصٌل الحملٌة بالدرجة االولى فضال عن السٌاسة الحكومٌة ، اذ ان معظم اراضً 

 رة وفك لانون االصالح الزراعً . هاتٌن المماطعتٌن مإج

 نمط استعماالت االرض الزراعٌة )الحملٌة (:  -0-7



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 
 24 

 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ September          ISSN: 2397-0308     

 VO 2. NO 9 

( 2478(% اي ما ٌعادل )44,24( نسبة )4شكل هذا النمط من المحاصٌل الزراعٌة كما ٌظهر من الجدول )

( 7الخرٌطة )( و4دونم من اجمالً المساحة المستثمرة بالزراعة ،اال ان هذه النسبة وكما ٌبدو من الجدول )

 تتباٌن فٌما بٌن مماطعات منطمة البحث وكما ٌؤتً : 

فاكثر: الذي ٌتركز فً مماطعة بدعة الجنوبٌة بنسبة 44,44الذي ٌتراوح ما بٌن  نمط االستثمار العالً جدا - أ

(% ، وهذا ٌعود الى سعة المساحة، فضال عن انخفاض الكثافة السكانٌة والى كونها بعٌدة نسبٌا عن 42,23)

ر دجلة، والى للة المساحات المزروعة بالبساتٌن المنافسة لزراعتها، ولد تعرضت هذه المماطعة فً السنوات نه

روائٌة لغرض اٌصال إالى للة مٌاه الري، لذلن استعملت المبازل كمنوات 4996الماضٌة، ال سٌما فً سنة 

د تم غسل التربة من االمالح وبعدها المٌاه الى االراضً المزروعة بؤشجار الفاكهة والحمضٌات والنخٌل، ول

 تمت زراعتها بالحبوب والخضروات واالعالف مع اشجار النخٌل .

(%:والذي ضم مماطعة بدعة الشمالٌة 44,44-48,69الذي ٌتراوح ما بٌن) نمط االستثمار المتوسط العالً - ب

 (% .44,94بنسبة )

 (%.46,39ة ابو دالً الجنوبٌة بنسبة )(%: الذي ٌضم مماطع48,29الذي ٌبلغ ) نمط االستثمار المتوسط - ت

(%:الللذي ضللم كللل مللن مماطعللة ابللو داللًل 43,97 -44,32الللذي ٌتللراوح مللا بللٌن) نمططط االسططتثمار الضططعٌف - ث

(%وللد شلكل نملط 44,27-44,32 -44,99الشمالٌة وكرود الراشلدٌة الجنوبٌلة وكلرود الراشلدٌة الشلمالٌة بنسلب )

وعلة بالمحاصلٌل الحملٌلة ،وهلذا ٌعلود اللى كلون هلذه المماطعلات (%من المساحة المزر47,94االستثمار الضعٌف)

محاذٌة لنهر دجلة وهًل مشلهورة بزراعلة البسلاتٌن ذات الملردود االلتصلادي المرتفلع ممارنلة ملع زراعلة الحبلوب 

ذات الملردود االللل ، فضلال علن ذلللن ال توجلد مسلاحة واسلعة فًل هللذه المماطعلات تسلمح بزٌلادة رلعلة المسللاحات 

 بالحبوب. المزروعة 

 . نمط استعماالت االرض العمرانٌة : 2.0
( وجد انها تشكل 4وٌعد هذا النمط من المشاكل التً تواجه االراضً الزراعٌة فً منطمة البحث والجدول )

 (% من اجمالً مساحة منطمة البحث ولد تم تمسٌم نمط االستعمال العمرانً الى: 6,46(اي ما ٌعادل )4492,3)

 كونه ٌمثل الجزء االكبر من االستعمال العمرانً . تعمال السكنً :. نمط االس0.2.0
الذي ٌمثل االستعماالت )التجارٌة ،الصناعٌة، النمل والخدمات  . نمط االستعماالت العمرانٌة االخرى:2.2.0

 ودوائر الدولة ( .
( من جملة 62,84( )4شكل االستعمال السكنً كما ٌظهر من الجدول ) . نمط االستعمال السكنً :0.2.0

االستعمال العمرانً فً منطمة البحث ،وهو بذلن ٌشكل الخطر االساسً الذي ٌواجه استعماالت االرض 
الزراعٌة فٌظهر من خالل الدراسة المٌدانٌة ان استعماالت االرض الزراعٌة فً منطمة البحث تعانً من خطر 

( فاكثر على حساب االراضً الصالحة 4م399التوجه نحو بناء الوحدات السكنٌة ذات المساحات الواسعة)

(% من جملة نمط االستعمال السكنً فً منطمة البحث ، وكما بلغت نسبة الوحدات 24للزراعة، اذ انها تشكل )

(%،ومن هذا ٌتبٌن لنا مدى الخطر الذي ٌواجه استعماالت 43)4(م499و499السكنٌة التً تبلغ مساحتها)

ال عن طبٌعة الملكٌة الزراعٌة المفتتة اصال وازداد تفتتها من خالل االرض الزراعٌة فً منطمة البحث ،فض

تورٌثها من االباء الى االبناء، واالنشطار العائلً )اي رغبة االبناء بسكن مستمل بهم( مما ادى الى زٌادة عدد 
ة للزراعة، الوحدات السكنٌة ومن ثم زٌادة المساحة التً تشغلها تلن الوحدات والمنمطعة من االراضً الصالح

 4942(نسمة عام 34224الى )4994(نسمة عام 44899ٌضاف الٌها زٌادة عدد السكان فً منطمة البحث من )

وبسبب هذه الزٌادة الكبٌرة ٌعزى الهجرة من داخل مدٌنة بغداد بسبب ارتفاع اثمان االراضً واالٌجارات مما 
لبحث من مدٌنة بغداد وتوفر فرص العمل فٌها، شجع على االنتمال الى منطمة البحث ، وال سٌما لرب منطمة ا

( 8( والخرٌطة )4ومع ذلن تتباٌن نسب االستعمال السكنً بٌن مماطعات منطمة البحث كما ٌظهر فً الجدول )

 وكاالتً : 

( %فاكثر: والذي ضم مماطعة بدعة الجنوبٌة 46,44والذي ٌتراوح نسبته ) نمط االستعمال السكنً العالً - أ

،وٌرجع سبب ارتفاع مساحة نمط االستعمال السكنً فً هذه المماطعة الى المرارات (%33,74بنسبة )

الحكومٌة التً كان لها االثر الكبٌر فً تغٌر جنس االراضً الزراعٌة الى اراضً سكنٌة بالتعدي علٌها فً هذه 

والجماعً وسوف  المماطعة، وكذلن للزحف العمرانً العشوائً والمتمثل باالنتشار السكنً العشوائً الفردي

 نتطرق لهذٌن السببٌن بشً من التفصٌل بالمطلب المادم . 
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(%: ال ٌسود فٌه أٌا من مماطعات 46,44-47,44الذي ٌتراوح ما بٌن ) نطاق االستعمال المتوسط العالً - ب

 منطمة البحث .

 من أٌا ٌسود فٌه ال:  (%47,44 -48,34الذي ٌتراوح ما بٌن ) نطاق االستعمال السكنً المتوسط - ت

 . منطمة البحث مماطعات

(%:ضم اغلب مماطعات منطمة البحث اذ 48,44 -9,24اذ تراوح ما بٌن )نمط االستعمال السكنً الضعٌف  - ث

شمل كل من مماطعة )ابو دالً الجنوبٌة ، ابو دالً الشمالً ، بدعة الشمالٌة ، كرود الراشدٌة الجنوبٌة ، كرود 

(% من 22,47(% اذ شكلت )44,47 ,49,77 , 9,24 ,44,86 ,9,94الراشدٌة الشمالٌة ( اذ كانت بنسب )

نطاق االستعمال السكنً وٌعود سبب ذلن الى ان اغلب سكان هذه المماطعات من الرٌف وتعتبر االرض 

الزراعٌة ثمٌنة حتى فً حالة تدهورها وانخفاض فً انتاجٌتها، الرتباط تلن االراضً بؤسماء العشائر واالسر 

 التً تستوطنها. 

(% اي ما ٌعادل 34,47: بلغت مساحة هذا النمط فً منطمة البحث ) .نمط االستعماالت الخدمٌة االخرى2.2.0

( 4( دونم من اجمالً مساحة االستعمال الحضري فً منطمة البحث وبالنظر والتمعن فً جدول )848,3)

 ً : ( نستنتج ان هنان تباٌن فٌما بٌن مماطعات منطمة البحث وكما ٌؤت9والخرٌطة )

(فللاكثر: تتضلللمن مماطعللة بدعللة الجنوبٌلللة 66,28اللللذي ٌتللراوح ) :نطططاق االسططتعماالت الخدمٌطططة العططالً جططدا - أ

دونلم  (344,499% ، وهذا بسبب استعماالت االرض للدوائر الدوللة واللى اسلتعماالت االرض الصلناعٌة)88,24

 ً هذه المماطعة . (%من مجموع االستعماالت الخدمٌة ف34,42، 28,46على التوالً اي ما ٌعادل)

(%: الللذي لللم 66,38 ,33,24الللذي ٌتللراوح مللا بللٌن ) نطططاق اسططتعماالت االرض الخدمٌططة المتوسططط العططالً - ب

 ٌتضمن اٌا من مماطعات منطمة البحث . 

(% :للم ٌضلم اٌلا ملن مماطعلات 33,34، 44,28والذي ٌتراوح ) نطاق استعماالت االرض الخدمٌة المتوسط - ت

 الدراسة .

(%:الذي ٌضم اغلب مماطعات 44,38، 9,24والذي ٌتراوح ) االرض الخدمٌة الضعٌفنطاق استعماالت  - ث

منطمة البحث اذ تعتبر االستعماالت االرض الخدمٌة فً هذه المماطعات لٌست بمساحات كبٌرة ممارنة مع 

 (%44,63االستعماالت االرض الخدمٌة الموجودة فً مماطعة بدعة الجنوبٌة ومماطعات هذا النطاق تشكل )

 من استعماالت االرض الخدمٌة فً منطمة البحث

 2002(  توزٌع نسب اصناف استعماالت االرض الزراعٌة والعمرانٌة فً منطمة البحث لعام 2جدول )

 الوحدات االدارٌة

 نسبة استعماالت االرض العمرانٌة نسبة استعماالت االرض الزراعٌة

المساحة 

 المزروعة

استعماالت 

االرض الزراعٌة 

 اض البستنةألغر

استعماالت االرض 

الزراعٌة ألغراض 

 المحاصٌل الحملٌة

مساحة 

استعماالت 

 االرض العمرانٌة

مساحة 

استعماالت 

 االرض السكنٌة

مساحة 

استعماالت 

االرض الخدمٌة 

 االخرى

 33,77 77,37 25,67 22,27 5,72 07,56 بدعة الجنوبٌة

 0,27 5,52 6,30 06,70 05,75 05,32 ابو دالً الجنوبٌة

 0,72 02,36 3,56 00,55 20,77 03,30 ابو دالً الشمالٌة

 2,76 50,22 3,07 20,07 2,02 6,27 بدعة الشمالٌة

 2,62 00,33 3 00,72 22,07 05,72 كرود الراشدٌة الجنوبٌة

 0,22 02,03 3,27 07,23 27,37 20,72 كرود الراشدٌة الشمالٌة

 000 000 000 000 000 000 ناحٌة الراشدٌة

  (.6المصدر: االعتماد على الملحك )

 (: 2015 ,2002المبحث الثالث : التغٌر المساحً الستعماالت االرض فً ناحٌة الراشدٌة للمدة )

( تغٌرا فً مساحة استعماالت االرضً ضمن مماطعات منطمة البحث ٌنظر خرٌطة 4942-4994شهدت المدة)

(،اال ان 44( وخرٌطة التغٌر )3,44ة )( وخرٌط4,44)DNVI( وخرٌطة معامل 4,49المرئٌة)
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درجة واتجاه التغٌر المساحً الستعماالت االراضً الزراعٌة ٌختلف عما هو علٌه بالنسبة للتغٌر المساحً 

(%اي باالتجاه 48,89-الستعماالت االراضً العمرانٌة، اذ بلغت نسبة التغٌر فً مساحة استعماالت الزراعٌة)

(،بذلن ٌتبٌن ان التوسع 4(% اي باالتجاه الموجب شكل)46,34لعمرانً فكان نسبته )(،اما التغٌر ا4السالب شكل )

العمرانً كان على حساب المساحات الزراعٌة، بذلن ٌعتبر التوسع العمرانً وخاصة السكنً الذي بلغت 

ى المتمثلة (%،من االسباب الرئٌسة فً انحسار مساحة االراضً الزراعٌة، باالضافة الى االسباب االخر99نسبته)

بضعف السٌاسة الزراعٌة وعدم دعم المنتج المحلً والمنافسة الموٌة من لبل المستورد من المنتجات الزراعٌة وعدم 

توفٌر المستلزمات الزراعٌة المتمثلة بالحصة المائٌة الكافٌة والمكائن واالسمدة والبذور والتسوٌك والنمل ،ولد 

( 4994(دونم عام )264بعد ان كانت ) 4942( دونم عام 4444ٌة من )ازدادت مساحة استعماالت االراضً السكن

ولد اتسعت على حساب االراضً الزراعٌة فً ناحٌة الراشدٌة متجاوزه حدود ومعاٌٌر التصمٌم االساسً سواء كان 

باالتجاه  التجاوز منظم او التجاوز العشوائً، اما فٌما ٌخص االستعماالت الخدمٌة االخرى فنجد ان هنان اٌضا تغٌر

(عام 792,7الموجب لكن تغٌر طفٌف بالنسبة للتغٌر السكنً اذ كانت تبلغ مساحة االستعماالت الخدمٌة االخرى )

(%فمط، وسوف نموم بدراسة 4,82بذلن شكلت نسبة تغٌر موجب ) 4942(عام 848,3ولد اصبحت)4994

  (.6 , 2االستعماالت االرض فً منطمة البحث بشًء من التفصٌل )ملحك 

 :  تغٌر استعماالت االرض الزراعٌة -0

 تغٌر المساحة المزروعة فعال :  -0 -0

( دونم 47944بعد ان كانت ) 4942( دونم فً عام 47473بلغت المساحة المزروعة فعال فً منطمة البحث )

 ( % كما ذكر سابما .46,34-بذلن بلغت نسبة التغٌر المساحً )

ولكن باالتجاه السالب وكما ٌتبٌن  ألخرىروعة فعال تختلف من مماطعة اال ان هذا التغٌر فً مساحة االرض المز

 :  ٌؤتً( نستنتج ما 43( والخرٌطة )4من الجدول )

(%: ٌتركز فً مماطعة بدعة الشمالٌة 74,48- ،23,89-والذي ٌتراوح بنسبة بٌن )نمط التغٌر المساحً العالً  - أ

ساحة االستعمال السكنً واالستعماالت الخدمٌة االخرى (% وٌعود السبب فً ذلن الى ان م74,74-بنسبة تغٌر )

فً توسع مستمر بفعل التطورات العمرانٌة )الحضرٌة الرٌفٌة (التً ادت الى تملٌص مساحة االرض الزراعٌة 

،وال سٌما فً ظل عدم وجود مخططات تحدد اتجاهات ومحاور التوسع وغٌاب التخطٌط وعدم وجود مإسسات 

مران الحضري الرٌفً ولصور دور البلدٌات فً تلبٌة احتٌاجات التطور العمرانً السلٌم مسإولة وواعٌة عن الع

،وهذه عوامل ساعدت على ان تدفع االستعماالت العمرانٌة بعضها البعض نحو االراضً الزراعٌة التً التهمت 

 مساحة واسعة منها.  

( %: الذي ٌضم مماطعة بدعة 23,99-، 48,44-والذي ٌتراوح ما بٌن ) نمط التغٌر المساحً المتوسط العالً - ب

الجنوبٌة وهذا بسبب تجاوز االستعماالت السكنٌة على االراضً الزراعٌة وذلن الن هذه المماطعة تتضمن 

الدوائر الحكومٌة فً ناحٌة الراشدٌة بذلن بدا التجاوز على االستعماالت الزراعٌة باالستعمال السكنً، اذ ٌفضل 

وذلن لمربها من الدوائر الحكومٌة، وكما سوف نموم بذكره الحما بالتفصٌل، باإلضافة  سكان هذه المنطمة بالسكن

 الى السٌاسة الزراعٌة غٌر المشجعة على الزراعة فً منطمة البحث . 

(%: ضم معظم مماطعة ابو دالً الجنوبٌة 48,4-، 44,83-والذي ٌتراوح ) نمط تغٌر المساحً المتوسط - ت

 (. 42,39-وبنسبة تغٌر )

(%: ٌسود فً كل من مماطعة 44,93-، 2,46-والذي ٌتراوح ما بٌن ) ط تغٌر المساحً الضعٌفنم - ث

(%، 44,4-،49,43-، 2,46-ابو دالً الشمالٌة وكرود الراشدٌة الجنوبٌة وكرود الراشدٌة الشمالٌة بنسب )

مة )البستنة ( وٌعود السبب فً ذلن الى كونه اراضً هذه المماطعات مستمرة بزراعة نمط المحاصٌل الدائ

لخصوبة التربة وتوفر المٌاه من نهر دجلة وتوفر الممومات البشرٌة )االٌدي العاملة (،وسوف نموم بدراسة 

 التغٌر المساحً الستعماالت االرض الزراعٌة على نمطٌن : 

ان بعد  4942( دونم عام 44796بلغت المساحة المزروعة بالبستنة ) نمط التغٌر المساحً للبستنة :-4-2 

(% اي كان التغٌر باالتجاه السالب 49,84-بذلن بلغت نسبة التغٌر المساحً ) 4994(عام 47929كانت )

ان استثنٌنا من ذلن مماطعة كرود الراشدٌة الشمالٌة بنسبة تغٌر  بالمساحات المزروعة اال
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البساتٌن،  (% وسبب ذلن ٌعود الى كون اغلب سكان هذه المماطعة من ذوي الخبرة بزراعة48,46موجب )

فضال الى كونها محاذٌة لنهر دجلة وهً مزروعة على ضفته ،اال ان المماطعات االخرى لمنطمة البحث كان 
( 42( والخرٌطة )4التغٌر باالتجاه السالب وان هذا االتجاه ٌتباٌن بٌن مماطعة واخرى كما ٌظهر من الجدول )

 وكما ٌؤتً : 

( فاكثر: والذي ضم مماطعة بدعة الشمالٌة بنسبة 64,42-ما بٌن )الذي ٌتراوح  نمط التغٌر المساحً العالً - أ

(% وهذا بسبب البعد النسبً عن نهر دجلة ، باإلضافة الى السٌاسة الزراعٌة غٌر المشجعة 77,86-تغٌر )

 على الزراعة والتوسع العمرانً كما ذكر سابما . 

(% :الذي ضم مماطعة 64,44-،33,87-الذي ٌتراوح ما بٌن ) نمط التغٌر المساحً المتوسط العالً - ب

 (% . 29,99-بدعة الجنوبٌة بنسبة تغٌر )

(% :الذي ضم مماطعة ابو دالً 33,97-، 48,29-الذي ٌتراوح ما بٌن ) نمط التغٌر المساحً المتوسط - ت

 (%. 48,84-الجنوبٌة بنسبة تغٌر )

كل من مماطعة ابو دالً (% : وضم 48,69-،44,44-الذي ٌتراوح ما بٌن ) نمط التغٌر المساحً الضعٌف- ث

(% على التوالً وذلن كونها من المماطعات 44,98-، 44,44-الشمالٌة وكرود الراشدٌة الشمالٌة بنسب )

 المحاذٌة لنهر دجلة .

 نمط تغٌر المساحً للمحاصٌل الحملٌة : -0-7
ان بعد  4942( دونم عام 2478بلغت المساحة المزروعة بالمحاصٌل الحملٌة فً منطمة البحث )

( اي كان التغٌر باالتجاه السالب لعموم 36-بذلن بلغت نسبة التغٌر المساحً ) 4994( دونم عام 9964كانت)

(%، ذلن بسبب ان 73,3منطمة البحث اال اذ استثنٌنا مماطعة ابو دالً الشمالٌة كان التغٌر موجب بنسبة تغٌر )

كانت جدا للٌلة اذ لم تكن 4994 المساحات المزروعة بالمحاصٌل الحملٌة فً هذه المماطعة عام

لد زادت المساحات المزروعة بالمحاصٌل  4942(دونم ممارنة بالمحافظات االخرى وفً عام 472سوى)

(دونم اال ان هذه لم ٌكن بالمستوى المطلوب لكن كان هنان فرق فً السنوات السابمة مما ادى الى 632الحملٌة)

رى فكان التغٌر باالتجاه السالب اال ان ٌختلف بٌن مماطعات منطمة ان ٌكون التغٌر موجب ،اما المماطعات االخ
 ( وكما ٌؤتً : 46(  والخرٌطة )4البحث  ، وكما ٌظهر من الجدول )

(%:الذي ٌضم كل من بدعة الشمالٌة 66,22-، 22,89-الذي ٌتراوح ما بٌن ) نمط التغٌر المساحً العالً - أ

 سة الكبٌرة من المساحات المزروعة بالبستنة .وكرود الراشدٌة الشمالٌة، وهذا بسبب المناف

(%:ضم مماطعة كرود 22,99-،32,44-الذي تتراوح ما بٌن)نمط التغٌر المساحً المتوسط العالً  - ب

 (% . 29,69-الراشدٌة الجنوبٌة بنسبة تغٌر )

(%: لم ٌضم أٌا من مماطعات 32,44-، 43,77-الذي ٌتراوح ما بٌن ) نمط التغٌر المساحً المتوسط - ت

 منطمة البحث . 

(%:ضم مماطعتً بدعة 43,87-،43,44-الذي تتراوح ما بٌن) نمط التغٌر المساحً الضعٌف - ث

(%سبب ان التغٌر الذي حصل بالمساحات المزروعة 44,28-، 43,44-الجنوبٌة ، ابو دالً الجنوبٌة بنسب )

الحملٌة فً هذٌن المماطعتٌن من المحاصٌل  فً المماطعتٌن كان على حساب المساحات المزروعة بالبستنة اكثر

وهذا سبب التوسع العمرانً على المساحات المزروعة على البستنة اكثر من المساحات المزروعة بالمحاصٌل 

 الحملٌة ،كما سوف توضح ذلن فٌما بعد. 

 :   تغٌر االستعماالت االرض العمرانٌة-4
( ٌظهر ان نسبة 4ة البحث ومن الجدول )ٌعد هذا النمط من المشاكل التً تواجه االرض الزراعٌة فً منطم

(دونم عام 4722,8(% ،اذ كانت مساحات االستعمال العمرانً )46,34تغٌر االستعماالت االراضً العمرانٌة)

اي اكثر من ثلث المساحة بذلن كانت الزٌادة اكثر من ثلث  4942( دونم عام 4492,3واصبحت )4994

 . ولد تم تمسٌم تغٌر نمط االستعمال االرض العمرانٌة الى:4994 المساحة المستخدمة لالستعمال الحضري عام
 (2002-2002(تغٌر استعماالت االراضً الزراعٌة فً منطمة البحث بٌن عامً) 7جدول )
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 انًمبؽؼبد

 َغجخ االعزؼًبالد االساػٙ انؼًشاَٛخ َغجخ االساػٙ انضساػٛخ

انًغبؽخ 

 انًضسٔػخ
 ؽمهٛخ ثغبرٍٛ

يغبؽخ اعزؼًبالد 

 ػٙ انؼًشاَٛخاالسا

يغبؽخ االساػٙ 

 انغكُٛخ

يغبؽخ االعزؼًبالد 

 االساػٙ انخذيٛخ

 1,90 91,94 32,62 24,21- 59,09- 45,04- انجذػخ انغُٕثٛخ

ٙ انغُٕثٛخ  37,5 71,03 69,90 33,58- 38,82- 35,49- اثٕ دان

ٙ انشًبنٛخ  15,53 50,4 47,93 74,4 12,31- 5,36- اثٕ دان

 6,42 57,77 42,05 66,86- 77,86- 71,71- انجذػخ انشًبنٛخ

 14,21 36 33,12 50,60- 12,98- 10,34- كشٔدانشاشذٚخ انغُٕثٛخ

 8,54 31,50 29,80 59,10- 28,26 11,03- كشٔد انشاشذٚخ انشًبنٛخ

 2,85 64,25 36,42 46,00- 30,81- 36,41- انًغًٕع

 (6 ,2المصدر : من عمل الباحثتٌن باالعتماد على الملحك )  

( تغٌرا 4: بلغت نسبة تغٌر االستعمال السكنً وكما ٌظهر من الجدول ) نمط تغٌر االستعمال السكنً -2-0

(%وهو بذلن ٌشكل الخطر االساسً الذي ٌواجه االستعماالت االرض الزراعٌة التً شهدت 63,42موجبا )

 تغٌرا سالبا وٌعود السبب بذلن الى :

 0532لسنة   52راشدٌة ومساحتها وعدد المطع وفك المرار ( توزٌع االراضً فً ناحٌة ال7جدول )

 عُظ االسع % انًغبؽخ انًٕصػخ /دَٔى انًمبؽؼبد

 اساػٙ صساػٛخ 36,19 80 ثذػخ انغُٕثٛخ

 اساػٙ صساػٛخ 11,31 25 اثٕدانٙ انشًبنٛخ

 اساػٙ صساػٛخ 13,57 30 اثٕ دانٙ انغُٕثٛخ

 اساػٙ صساػٛخ 12,66 28 ثذػخ انشًبنٛخ

 اساػٙ صساػٛخ 12,21 27 انشاشذٚخ انغُٕثٛخ كشٔد

 اساػٙ صساػٛخ 14,02 31 كشٔد انشاشذٚخ انشًبنٛخ

 اساػٙ صساػٛخ  100 221 َبؽٛخ انشاشذٚخ

 المصدر :مدٌرٌة زراعة ناحٌة الراشدٌة ، لسم االراضً ، بٌانات غٌر منشورة                                            

تعد المرارات الحكومٌة من ابرز المشاكل التً تعانً منها االرض الزراعٌة ، اذ  ة :المرارات الحكومٌ - أ

سٌاسة توزٌع االراضً على الشرائح المختلفة منها العسكرٌٌن  4994انتجت الحكومة السابمة لبل عام 

اٌدة، وانما لزٌادة والشهداء وحملة الشهادات العلٌا ولم ٌكن الدافع لتوزٌع تلن المطع لسد الحاجة السكنٌة المتز

دخول تلن الشرائح التً كانت رواتبهم ال تتناسب مع ارتفاع االسعار السائدة فً تلن المدة واهم تلن المرارات 

 هً : 

لكل  4(م499الذي ٌنص بتوزٌع لطع ارضً سكنٌة لحملة االوسمة واالنواط بوالع ) :0532لسنة  52المرار-أ

ر من االراضً الزراعٌة على تلن الشرٌحة عن طرٌك االستمالن وسام اونوط شجاعة فمد تم توزٌع الكثٌ

(، اذ نالحظ ان اعلى مساحة تم توزعٌها فً 3بالتنسٌك مع وزارتً الزراعة والمالٌة ،وكما مبٌن بالجدول )

( دونم، تلٌها كل من مماطعة ابو دالً الشمالٌة 89(%اي ما ٌعادل )46,49مماطعة  بدعة الجنوبٌة بلغت )

(دونم وتلتها المماطعات االخرى بنسبة 64(%اي ما ٌعادل)47,29راشدٌة الشمالٌة بنسبة )وكرود ال

( دونم ،وهذا ٌوضح مدى الخسائر الفادحة بمساحة االراضً الزراعٌة فً منطمة 89(%اي ما ٌعادل)46,48)

 البحث .

 : 2000( لسنة 003المرار )-ب 

ٌة وجبة ثانٌة على العسكرٌن ومنتسبً الشرطة جرى اطالق توزٌع لطع اراضً سكن 4999فً بداٌة عام 

واالمن فً البلدٌات المحٌطة بؤمانة بغداد عن طرٌك استمالن تلن االراضً وفسخ العمود الزراعٌة المبرمة مع 

الفالحٌن وازالة مفرزاتهم بالتنسٌك مع وزارتً الزراعة والمالٌة من اجل تحمٌك تلن االفرازات، مما ادى الى 

ت االرضً الزراعٌة والخضراء الى استعماالت سكنٌة ادت الى زٌادة الكثافة تغٌر استعماال
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السكانٌة وتوسع الرلعة الحضرٌة وبسبب هذا المرار لدمت مدن محافظة بغداد ومنها ناحٌة الراشدٌة طلبات الى 

( ان 2لجدول)، اذ ٌظهر ا [7]لسم التخطٌط العمرانً فً المحافظة للتوسع على االراضً الزراعٌة المحٌطة بها

(دونم تلتها كل من كرود 49(%اي ما ٌعادل )47,77اعلى مساحة تم توزٌعها كانت فً بدعة الجنوبٌة بنسبة )

( دونم ، اما المماطعات االخرى 46( % لكلتٌهما اي ما ٌعادل )46,4الراشدٌة الجنوبٌة والشمالٌة  بنسبة تغٌر )

ن هذا العرض الموجز نالحظ ان المرارٌن لد خلف ( دونم وم46(% اي ما ٌعادل )46,44فجاءت بنسبة )

ضررا كبٌرا باالستعماالت االرض الزراعٌة والخضراء اذ تم تدمٌر مساحات واسعة من هذه المماطعات وتغٌر 

فً استعماالتها من خضراء الى سكنٌة ، ولد اثر هذا بشكل كبٌر فً بٌئة منطمة البحث ، فضال عن تدمٌر مئات 

 الخصبة والمنتجة . الدونمات الزراعٌة

 فً ناحٌة الراشدٌة  2000لسنة  003(توزٌع االراضً ومساحتها وفك المرار 2جدول )

 جنس االرض % المساحة الموزعة /دونم المماطعات

 اراضً زراعٌة 23,33 20 بدعة الجنوبٌة 

 اراضً زراعٌة 00,00 3 ابودالً الشمالٌة 

 اراضً زراعٌة 02,2 5 ابو دالً الجنوبٌة 

 اراضً زراعٌة 02,2 5 بدعة الشمالٌة 

 اراضً زراعٌة 05,77 07 كرود الراشدٌة الجنوبٌة 

 اراضً زراعٌة 06,66 02 كرود الراشدٌة الشمالٌة 

 اراضً زراعٌة  000 32 ناحٌة الراشدٌة  

 المصدر :مدٌرٌة زراعة ناحٌة الراشدٌة ، لسم االراضً ، بٌانات غٌر منشورة    

والمتمثل باالنتشار السلكنً العشلوائً الفلردي والجملاعً، وللد ظهلر  نً العشوائً)التجاوزات(:الزحف العمرا -0

هلذا الللنمط نتٌجللة لتمللدم الوسللائل التكنولوجٌللة فلًل النمللل والبنلاء واالتصللال وهللذه الوسللائل هلًل التلًل كسللرت طللوق 

فغالبلا ملا ٌضلطر االب وابنلاءه  العزلة، فانتشرت المساكن على االرض الزراعٌة التًل تمتلاز بالتفتٌلت فًل ملكٌاتهلا

 بؤسللعار( واحٌانللا مللا ٌبٌللع اصللحاب االرض والبسللاتٌن اجللزاء مللن ملكٌللاتهم 4فلًل البنللاء علللى اراضللٌهم )صللورة 

 لألغللراضمرتفعلة ، ٌضلاف اللى هلذا التعللدي عللى اراضًل الدوللة وخاصلة المتروكللة )داخلل التصلمٌم االساسًل ( 

التوسللع السللكنً المسللتمبلً خاصللة فلًل غٌللاب دور  ألغللراض الصللناعٌة والخدمٌللة والخضللراء وحتللى المتروكللة

، فكلان السلبب اللرئٌس لزٌلادة التوسلع السلكنً باتجلاه االراضًل  4994السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة بعد احداث عام 

( تجلاوزات السلكن العشلوائً عللى اسلتعماالت االراضًل الزراعٌللة 4(وصلورة جوٌلة )6الزراعٌلة وٌبلٌن الجلدول )

   ( السكن المنتظم،4س نالحظها فً صورة جوٌة )،وعلى العك

 (توزٌع المساحات الزراعٌة حسب نوع الملن فً ناحٌة الراشدٌة6جدول)

 جنس االرض الملن المساحة المماطعة
المشروع او 

 النشاط

المساحة المشغلة 

 للمشروع

 كامل مساحة العمد اء دور سكنٌةانش زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  141 البدعة الجنوبٌة

 كامل مساحة العمد انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1983لسنة 35وزارة المالٌة عمد وفك المانون  52 البدعة الجنوبٌة

 كامل مساحة العمد انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  52 البدعة الجنوبٌة

 كامل مساحة العمد انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  52 البدعة الجنوبٌة

 كامل مساحة العمد انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1983لسنة 35وزارة المالٌة عمد وفك المانون  52 البدعة الجنوبٌة

 كامل مساحة العمد نشاء دور سكنٌةا زراعٌة 1983لسنة 35وزارة المالٌة عمد وفك المانون  52 البدعة الجنوبٌة

 كامل مساحة العمد انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  52 البدعة الجنوبٌة

 كامل مساحة العمد انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1983لسنة 35وزارة المالٌة عمد وفك المانون  52 البدعة الجنوبٌة

  انشاء دور سكنٌة زراعٌة ملن خاص 48 البدعة الجنوبٌة

  انشاء دور سكنٌة  محرمات بزل 19 البدعة الجنوبٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  25 ابو دالً الجنوبٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1983لسنة 35وزارة المالٌة عمد وفك المانون  20 ابو دالً الجنوبٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة خاصملن  10 ابو دالً الجنوبٌة
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 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  23 ابو دالً الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1983لسنة 35وزارة المالٌة عمد وفك المانون  15 ابو دالً الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة ملن خاص 10 ابو دالً الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  45 البدعة الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1983لسنة 35 وزارة المالٌة عمد وفك المانون 15 البدعة الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة ملن خاص 6 البدعة الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  14 كرود الراشدٌة الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1983لسنة 35ٌة عمد وفك المانون وزارة المال 8 كرود الراشدٌة الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة ملن خاص 13 كرود الراشدٌة الشمالٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1970لسنة  117وزارة المالٌة عمد وفك المانون  15 كرود الراشدٌة الجنوبٌة

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة 1983لسنة 35وزارة المالٌة عمد وفك المانون  15 دٌة الجنوبٌةكرود الراش

 كامل المساحة انشاء دور سكنٌة زراعٌة ملن خاص 9 كرود الراشدٌة الجنوبٌة

 المصدر :مدٌرٌة زراعة ناحٌة الراشدٌة ، لسم التخطٌط، بٌانات غٌر منشورة .

وعمد لانون لسنة  4979لسنة  447رض الزراعٌة التابعة لوزارة المالٌة وفك عمد لانونً المساحة اال وتبٌن ان

( دونم على 442 ,434اعلى المساحات التً تم التجاوز علٌها اذ وصلت المساحة المتجاوز علٌها ) 4984

مات البزل فمد ( دونم ، اما محر96التوالً اما مساحة االرض الزراعٌة ذات الملن الخاص فمد تجاوز علٌها )

 تً: ( ٌظهر ما ٌا47( والخرٌطة )4( دونم .وبالتمعن بالجدول)49تجاوز علٌها )

( %فاكثر: ضم مماطعة بدعة 77,44والذي ٌتراوح ما بٌن ) نمط التغٌر المساحً السكنً العالً - أ

لمجمعة الكبٌرة (% وهذا بسبب بناء لرٌة االنتصار والتً تعد من المرى ا94,93الجنوبٌة اذ بلغ نسبة التغٌر )

( والى التجاوزات )السكن 4999لعام  447و4984لسنة 92وبسبب االراضً الموزعة ضمن لراري)

العشوائً(،وتضم )بلدٌة ناحٌة الراشدٌة(من اكثر المناطك التً ٌتم التجاوز على اراضٌها الزراعٌة ضمن 

( لطع تم 3احٌة الراشدٌة تمسم الى )( ،اذ ٌتضح ان بلدٌة ن44(وخرٌطة )7مماطعة بدعة الجنوبٌة ٌنظر جدول )

التجاوزات اذ  (اعلى4، 4تجاوز على اراضٌها الزراعٌة لكن لٌست بالتساوي اذ كان التجاوز على لطعة رلم )

ظهرت فٌه مناطك سكنٌة جدٌدة  ( والذي4( دونم على التوالً صورة )38 ,64بلغت مساحة التجاوزات فٌها )

( دونم على التوالً 482 ,494لغت مساحة االستعمال السكنً فٌها)عبارة عن تجاوزات )سكن عشوائً(وب

وضمن كل من حً) البدعة، المدس، االعالم، الولف، الربٌع( وكان التجاوز ضمن هاتٌن المطعتٌن على 

 ( 3،2محرمات البزل وعمود وزارة المالٌة والملن الخاص، اما المطعتٌن )

( دونم على التوالً، ولد 44، 49الزراعٌة )السكن العشوائً(،) بلغت المساحات المتجاوز علٌها من االراضً 

 ,49(على التوالً بذلن ٌتبٌن ان مساحة التجاوزات تصل الى )62,29بلغت مساحة االستعمال السكنً فٌها )

(%من مساحة االستعمال السكنً وكان التجاوز على عمود وزارة المالٌة والملن الخاص بذلن ظهرت احٌاء 34

ارة عن سكن عشوائً تسمى باب الحارة، ونرى ان مساحة االستعمال السكنً ضمن بلدٌة الراشدٌة جدٌدة عب

( دونم، بهذا ٌشكل مساحة االستعمال 792،3( دونم من مساحة االستعمال السكنً فً بدعة الجنوبٌة )294)

ت فً بلدٌة الراشدٌة (% من مساحة االستعمال السكنً ،اما التجاوزا84,8السكنً فً بلدٌة الراشدٌة نسبة )

 (%من التجاوزات فً مماطعة بدعة الجنوبٌة .28( دونم بذلن تشكل )424بلغت )

(%:اللذي تضلم مماطعلة 77,94- 64,94اللذي ٌتلراوح ملا بلٌن)نمط التغٌر المساحً السطكنً المتوسطط العطالً - ب

 . (%74,94ابو دالً الجنوبٌة بنسبة )

 دالً ابو مماطعة من كل تضم(%:64,84 -36,74)بٌن ما ٌتراوح الذي المتوسط المساحً التغٌر نمط - ت

 . التوالً على( %  27,77 -29,39) تغٌر بنسب الشمالٌة وبدعة الشمالٌة

(%:ضم كل من كرود الراشدٌة الجنوبٌة 36,64- 44,29تتراوح ما بٌن)نمط التغٌر المساحً الضعٌف  - ث

تزدهر بزراعة البستنة  المماطعات بب ان هذه(% وهذا بس44,29 ,46وكرود الراشدٌة الشمالٌة وبنسبة تغٌر)

 اذ تحاذي نهر دجلة، بالتالً هنان عاللة بٌن المزارعٌن واالرض فً هذه المماطعات .



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 
 31 

 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ September          ISSN: 2397-0308     

 VO 2. NO 9 

ً بلدٌة ناحٌة الراشدٌة(3جدول )       ً (على استعماالت االرض ف ً للتجاوزات ) السكن العشوائ  التوزٌع الجغراف

 المطعة

 صمٌم االساسًاستعماالت االرض بالنسبة للت
المساحة التً 

تم التجاوز 

 علٌها

نوع 

 محرمات بزل التجاوز

اراضً جنسها بساتٌن 

مملكة لوزارة المالٌة 

 97بمرار

اراضً جنسها بساتٌن 

مملكة لوزارة المالٌة 

 117بمرار

 خاص

 سكنً 62 7 10 35 10,64 2

 سكنً 48 6 8 26 8,3 3

 سكنً 20 5 7 8 ----- 4

 سكنً 21 6 8 7 ----- 5

  151,96 24 33 76 18,96 المجموع

ً ، التعالد ، بٌانات غٌر منشورة . -0المصدر :          شعبة زراعة ناحٌة الراشدٌة ، لسم االراض

 بلدٌة ناحٌة الراشدٌة ، االمالن ، بٌانات غٌر منشورة.-2                 

ت مساحة االستعماالت الخدمٌة االخرى )صناعً بلغ نمط التغٌر المساحً لالستعماالت الخدمٌة االخرى: -2

فً ناحٌة الراشدٌة بذلن بلغت نسبة  4942( دونم عام 848,3و) 4994(دونم عام 792,7، تجاري ،خدمً ( )

(%وباالتجاه الموجب اال ان هذا التغٌر لم ٌكن بنسبة واحده فً مماطعات منطمة البحث اذ تتباٌن 4,82التغٌر )

 ( 48خرٌطة )( و4كما هو فً جدول )

(فاكثر : وٌتمثل فً مماطعة ابو 48,9الذي ٌتراوح بٌن ) نطاق توسع االستعماالت الخدمٌة االخرى العالً جدا - أ

 (% . 47,2دالً الجنوبٌة بنسبة تغٌر )

 ٌا من مماطعات منطمة البحث . (%:لم ٌضم أ8,8 -49,9ا بٌن )الذي ٌتراوح نسبته م نطاق التوسع العالً - ب

(%:ضم كل من مماطعة ابو دالً الشمالٌة وكرود 49,8 -49,9الذي ٌتراوح نسبته بٌن ) توسطنطاق التوسع الم - ت

 (% .43,44 -42,24الراشدٌة الجنوبٌة بنسبة تغٌر )

( %: ضم كل من مماطعة بدعة الجنوبٌة وبدعة 49,8 -4,99الذي ٌتراوح ما بٌن) نطاق التوسع الضعٌف - ث

 ( % على التوالً .8,23 ,6,34 ,4,99تغٌر ) الشمالٌة ، كرود الراشدٌة الشمالٌة بنسبة

 :2015المبحث الرابع : العاللة االحصائٌة بٌن مساحة استعماالت االرض الزراعٌة والتوسع العمرانً لعام 

المسللاحة }ٌتنلاول موضللوع العاللللة االحصلائٌة الكشللف عللن العاللللة بلٌن كللل متغٌللر مللن المتغٌلرات المسللتملة وهلًل

اضلًل ملكٌللة خاصللة، اراضلًل النفللع العللام(، االسللتثمار الزراعلًل    )البسللاتٌن، حملٌللة (، الكلٌللة، نللوع الحٌللازة )ار

الكثافلة السللكانٌة )الكثافللة العاملة ، الكثافللة الزراعٌللة (،االرضًل المروٌللة )االراضلًل المستصللحة، االراضلًل غٌللر 

ملن تحدٌلد تلؤثٌر هلذه المتغٌلرات بلالمتغٌر التلابع )التوسلع العمرانًل ( و {المستصلحة (، المرب والبعد بالنسلبة للنهلر 

المسلتملة علللى المتغٌلر التللابع ، وملن ثللم بٌلان مللدى عالللة وتللؤثٌر كلل متغٌللر مسلتمل بللالمتغٌرات المسلتملة االخللرى 

خٌلر علون فًل بٌلان هلذه العالللات سلواء عالللة وتلؤثٌر المتغٌلرات المسلتملة .ولد وجد فً انموذج التحلٌلل العلاملً 

وتللؤثٌر كلل متغٌلر مسللتمل بلالمتغٌرات المسلتملة االخلرى ، وعاللللة االرتبلاط بلٌن المتغٌللر  بلالمتغٌر التلابع او عالللة

 .المستمل بالمتغٌرات المستملة االخرى تفسر لوة عاللة االرتباط بٌن المتغٌر المستمل والمتغٌر التابع 

رانً فً منطمة البحث ( ٌمكن معرفة العوامل والمتغٌرات المإثرة فً التوسع العم8وبذلن من خالل الجدول )

(والتً ضمت عدد 49وتفسٌر كل عامل من هذه العوامل ومن خالل مصفوفة المركبات المدورة وهذه العوامل )

 من المتغٌرات وكانت كاالتً : 

                                                 

زؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ : ٘ٛ اٍٍٛة اؽٖبئٟ ٠َزٙلف رف١َو ِؼبِالد االهرجبٛبد اٌّٛعجخ اٌزٟ ٌٙب كالٌخ اؽٖبئ١خ ث١ٓ ِقزٍف اٌّزغ١واد ، اٌ 

ثنٌه فبْ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ ػ١ٍّخ ه٠ب١ٙخ رَزٙلف رج١َٜ االهرجبٛبد ث١ٓ ِقزٍف اٌّزغ١واد اٌلافٍخ فٟ اٌزؾ١ًٍ ٕٚٛال اٌٝ اٌؼٛاًِ 

ؼاللخ ث١ٓ ٘نٖ اٌّزغ١واد ٚرف١َو٘ب ،٠ٚؼل اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ ِٕٙغب اؽٖبئ١ب ٌزؾ١ًٍ ث١بٔبد ِزؼلكح اهرجطذ ف١ّب اٌّْزووخ اٌزٟ رٖف اٌ

ث١ٕٙب ثلهعبد ِقزٍفخ ِٓ االهرجبٛ اٌزٍقٖٟ فٟ ٕٛهح ر١ٕٖفبد َِزمٍخ لبئّخ ػٍٝ اٌٍ ٔٛػ١خ ٌٍز١ٕٖف ٠ٚزٌٛٝ اٌجبؽش فؾٔ ٘نٖ 

 ٔ ِْزووخ ٚفمب ٌالٛبه إٌظوٞ ٚإٌّطك اٌؼٍّٟ اٌنٞ ثلأ ثٗ . االٌٍ اٌز١ٕٖف١خ ٚاٍزْفبف ِب ث١ٕٙب ِٓ فٖبئ

 . 17،ٓ 1991، اٌمب٘وح ، ٠2ٕظو :ٕفٛد فوط ، اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ فٟ اٌؼٍَٛ اٌٍَٛو١خ ، ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّٖو٠خ ،ٛ
 
 فٟ رطج١ك االٍٍٛة االؽٖبئٟ ) اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ ( . x - spssرُ االػزّبك ػٍٝ اٌجؤبِظ اٌغب٘ي 
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 عاللة الكثافة السكانٌة )الكثافة العامة، والكثافة الزراعٌة ( بالتوسع العمرانً فً منطمة البحث لعام -0

( 8( )جدول 9,934ة الزراعٌة العامل االول المإثر فً التوسع العمرانً وبعاللة ارتباط )شكلت الكثاف:2002

( وهً عاللة لوٌة طردٌة 9,832وهً عاللة لوٌة طردٌة وشكلت الكثافة العامة العامل الخامس بعاللة ارتباط )

المستمل ) الكثافة السكانٌة اما المتغٌرات االخرى المستملة االخرى فكانت ذات عاللة لوٌة طردٌة بالمتغٌر  ,

سواء العامة او الزراعٌة (اٌضا مما ٌعنً ان كلما زاد الكثافة السكانٌة زاد التوسع العمرانً ، وسبب هذه العاللة 

الموٌة الطردٌة بٌن كثافة السكان بالتوسع العمرانً هو ان المنطمة شهدت زٌادة سكانٌة بدون تمدٌم الخدمات 

 وخاصة الخدمات السكنٌة وهذا ما تم استعراضه سابما . الضرورٌة لهذه الزٌادة 

 

عاللة حٌازة االرض ) اراضً النفع العام ، اراضً الملكٌات الخاصة ( بالتوسع العمرانً فً منطمة البحث  -2

( وهً 9,943شكلت اراضً النفع العام العامل الثانً المإثر بالتوسع  العمرانً بعاللة ارتباط ) : 2002لعام 

ٌة طردٌة، اما اراضً الملكٌات الخاصة فشكلت العامل السادس المإثر بالتوسع الحضري بعاللة عاللة لو

(وهً عاللة لوٌة طردٌة ،اما المتغٌرات االخرى المستملة فكانت ذات عاللة لوٌة طردٌة 9,823ارتباط )

لة االرتباط الموٌة بالمتغٌر المستمل)حٌازة االرض سواء النفع العام او اراضً الملكٌات الخاص، وسبب عال

الطردٌة بٌن التوسع العمرانً ونوع الحٌازة ٌعود الى ان كثٌر من اراضً النفع العام لد تم التجاوز علٌها 

واستغاللها بالسكن)العشوائٌات (،وكذلن ٌتطابك التوسع العمرانً )السكنً(العالً مع نوع الحٌازة )الملكٌات 

ٌهتم باألراضً التً تكون نوع حٌازتها ملن خاص بسبب تفتٌت  الخاصة (اي ان التوسع العمرانً)السكنً(

 الملكٌة من جهة او بٌعها بؤسعار مرتفعة تفوق عملٌة استثمارها كما ذكر سابما .

 

شكلت المساحة الكلٌة العامل الثالث  :2002عاللة المساحة الكلٌة بالتوسع العمرانً فً منطمة البحث لعام  -7

( وهً عاللة لوٌة طردٌة ،اما المتغٌرات المستملة االخرى 9,949اللة ارتباط )المإثر بالتوسع العمرانً بع

فكانت ذات عاللة لوٌة طردٌة بالمتغٌر )المساحة الكلٌة ( اٌضا ، مما ٌعنً كلما زادت المساحة الكلٌة زاد 

 التوسع العمرانً. 

شكل االستثمار  :2002مة البحث لعام عاللة االستثمار الزراعً )البساتٌن، الحملٌة( بالتوسع العمرانً فً منط -7

( وهً عاللة لوٌة طردٌة ،اما 9,998الزراعً الحملً العامل الرابع المإثر بالتوسع العمرانً بعاللة ارتباط )

( وهً 9,783االستثمار الزراعً البستنة استحوذ على العامل التاسع المإثر بالتوسع الحضري بعاللة ارتباط )

لن كانت العاللة بٌن المتغٌرات المستملة االخرى والمتغٌر االستثمار الزراعً )البستنة عاللة لوٌة طردٌة ، وكذ

، الحملٌة ( عاللة لوٌة طردٌة، وهذه عاللات االرتباط الموٌة توضح التوسع العمرانً الذي ٌمتد بموة على 

تزرع بالبستنة والمرٌبة االراضً التً تزرع بالمحاصٌل الحملٌة وبشكل اكبر من االمتداد على االراضً التً 

 من النهر وهذا ما تم تؤكٌده سابما . 

 :2002عاللة االراضً المروٌة )المستصلحة وغٌر المستصلحة( بالتوسع العمرانً فً منطمة البحث لعام  -2

( وهً 9,832استحوذت االراضً المستصلحة على العامل الخامس المإثر فً التوسع العمرانً بعاللة ارتباط )

( 9,843اما االراضً غٌر المستصلحة فمد استحوذت على العامل الثامن بعاللة ارتباط ) ,ة طردٌة عاللة لوٌ

وهً عاللة لوٌة طردٌة ، والمتغٌرات المستملة االخرى ترتبط بالمتغٌر االراضً المروٌة بعاللة لوٌة طردٌة، 

ة ارتباط الل من العوامل االخرى، وٌتبن من ذلن ان مشارٌع االرواء كانت لها اثر بالتوسع العمرانً لكن بمو

 وهذا بسبب ان هذه المشارٌع تشجع على االستثمار الزراعً بشكل واضح .

استحوذ المرب من النهر العامل العاشر  : 2002عاللة المرب من النهر بالتوسع الحضري لمنطمة البحث لعام  -6

ة طردٌة ، والمتغٌرات المستملة االخرى ( وهً عاللة لو9,726ٌالمإثر على التوسع العمرانً بعاللة ارتباط )

ترتبط بالمتغٌر المرب من النهر بعاللة لوٌة طردٌة اٌضا ، اال ان عامل المرب من النهر هو الل العوامل 

المإثرة على التوسع العمرانً ، ذلن ٌتطابك مع ان االراضً المرٌبة من النهر تكون مزروعة بالبساتٌن والتً 

 للتوسع العمرانً كما ذكر سابما . تكون الل االراضً خضوعا
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( واالسللتعراض االحصللائً ان العوامللل الخمللس األولللى )الكثافللة الزراعٌللة ،مسللاحة 8وبللذلن ٌتللبن مللن الجللدول )

االراضً النفع العلام ،المسلاحة الكلٌلة، مسلاحة المحاصلٌل الحملٌلة ، الكثافلة العاملة ( الملإثرة فًل التوسلع الحضلري 

واملل الخملس االخٌلرة ) الملكٌلات الخاصلة ، االراضًل المستصللحة ، االراضًل غٌلر هًل اكثلر للوة ارتبلاط ملن الع

المستصلللحة ، مسللاحة البسللاتٌن ، الملللرب مللن النهللر( وهللذا ٌتطلللابك مللع تللم استعراضلله ملللن عوامللل مللإثرة فللًل 

 استعماالت االرض فً منطمة البحث .

 2002رات لعام ( مصفوفة االرتباط بٌن المتغ3ٌجدول )                           
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المساحة 

 ةالكلٌ
1 

          

حة امس

األراضً 

 لملكٌاتا

0.986 1 
         

مساحة 

األراضً 

 النفع العام

0.963 0.918 1 
        

 1 0.801 0.966 0.931 بساتٌن
       

 1 0.936 0.959 0.987 0.999 حملٌة
      

 1 0.955 0.965 0.873 0.975 0.956 الكثافة العامة
     

الكثافة 

 الزراعٌة
0.985 0.964 0.969 0.895 0.980 0.962 1 

    

مساحة 

األراضً 

 المستصلحة

0.971 0.986 0.872 0.990 0.975 0.969 0.937 1 
   

مساحة 

االراضً 

الغٌر 

 مستصلحة

0.960 0.985 0.851 0.996 0.963 0.977 0.929 0.997 1 
  

المرب 

 بالنسبة للنهر
0.901 0.887 0.938 0.753 0.904 0.802 0.880 0.820 

0.80

3 
1 

 

التوسع 

 العمرانً
0.919 0.854 0.935 0.784 0.908 0.854 0.943 0.845 

0.82

4 

0.75

6 
1 

 (.6(،)7(،)7(،) 0المصدر : من عمل الباحثتٌن باستخدام الحمٌبة االحصائٌة واالعتماد على الملحك)

ٌتضح ان لرب منطمة البحث من مدٌنة بغداد االثر الكبٌر فً التوسع العمرانً ومن ثم ادى ذلن الى : الخاتمة

الراضً الزراعٌة وان للمرارات الحكومٌة الصادرة اثر فً تحوٌل جنس االراضً الزراعٌة الى سكنٌة تآكل ا

وغٌرها من المرارات التً ادت الى تدمٌر مساحات واسعة من االراضً 4999( لسنة 447وال سٌما ) المرار

ٌات والتغاضً عن كثٌر من الزراعٌة لحساب التوسع السكنً ولد ادى ضعف الجهاز االداري والرلابً فً البلد

المخالفات الى اتساع ظاهرة التوسع العمرانً على حساب االراضً الزراعٌة، وساهم ارتفاع اسعار االراضً 

الحضرٌة والمساكن واالٌجارات فً توسع تلن الظاهرة ،ولد تبٌن ان هنان نمطٌن الستعماالت االرض فً 

(%على التوالً من  6,46، 34,99ماالت العمرانٌة بنسبة )منطمة البحث هما االستعماالت الزراعٌة واالستع

مساحة منطمة البحث، ولد تغٌرت االستعماالت االرض الزراعٌة باالتجاه السالب ، اما االستعماالت العمرانٌة 

،واتضح ان 4942-4994(%على التوالً بٌن عامً 46,34 ,46,34-تغٌرت باالتجاه الموجب بنسب )

(% ، اما االستعمال 36-حاصٌل الحملٌة اكثر االستعماالت الزراعٌة تغٌرا بنسبة)االستعمال الزراعً للم

(%،بذلن ٌعتبر االستعمال العمرانً السكنً اهم 63,42السكنً فمد شكل النسبة االكبر للتغٌر العمرانً وبنسبة )

لمانونٌة الخاصة العوامل الحضرٌة المإثرة فً انحسار االراضً الزراعٌة، بذلن ضرورة تفعٌل التشرٌعات ا

بحماٌة االراضً الزراعٌة عن طرٌك تمكٌن االجهزة االدارٌة فً منطمة البحث من التدخل 
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المباشر لردع المخالفات والحد من االستمرار فً انشاء المبانً العشوائٌة ، ومن ثم اعادة النظر فً عملٌة افراز 

لى االراضً الزراعٌة عن طرٌك حل مشكلة الملكٌة واصدار لرار تشرٌعً ٌتم من خالله اٌماف التجاوز ع

 المائم منها وعدم السماح بإلامة احٌاء سكنٌة جدٌدة واالبتعاد عن فكرة تملٌن المتجاوزٌن لألراضً. 

 :المراجع
 .89،ص4984،مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ،  4،طجغرافٌة التربة ،  (1981). علً حسٌنالشلش، . [1]

محطلة   ،لسلم المنلاخ  ،الهٌئلة العاملة لألنلواء الجوٌلة والرصلد الزلزالًل  ،العرالٌلة  وزارة النمل والمواصالت[2]

 .2015 ،بٌانات غٌر منشورة  ،بغداد 

 .   7/49/4942، لماء مع المهندس حنون حسام ، لسم االراضً، بتارٌخ شعبة زراعة الراشدٌة [3]

 .   4942بدون صفحة ،لسم التخطٌط ، بٌانات غٌر مبوبة ، شعبة زراعة الراشدٌة ، [4]

،  التخطللٌط الزراعلًل فلًل العللراق ، دراسللة فلًل التنمٌللة الزراعٌللة مشللاكلها وحلولهللا، (1988)سللعٌد حمٌللد، [5]

 .  98، ص4988مطبعة االمة ،بغداد ،

   .4942، صفحة بدون ، مبوبة غٌر بٌانات ، التخطٌط لسم الراشدٌة، زراعة شعبة[6]

  . 4942صفحة، بدون مبوبة، غٌر بٌانات العمرانً،  التخطٌط لسم الراشدٌة، بلدٌة ناحٌة  مدٌرٌة[7]

 .44/4942/ 4لماء مع المهندس مدٌر لسم التخطٌط العمرانً ،بتارٌخ ، الراشدٌة مدٌرٌة بلدٌة ناحٌة[8]

 :  المالحك

ً ناحٌة الراشدٌة لعام 0ملحك)   2002(المساحات المستصلحة وغٌر المستصلحة حسب المماطعة ف

مساحة ال انًمبؽؼبد

 المستصلحة/دونم 

المساحة غٌر  النسبة %

 المستصلحة/دونم 

 النسبة %

 07,07 0200 02,37 0237 انجذػخ انغُٕثٛخ 
 03,52 0370 05,25 0222 اثٕ دانٙ انغُٕثٛخ 

 05,00 0372 07,50 0200 اثٕ دانٙ انشًبنٛخ 
 5,72 327 00,32 337 انجذػخ انشًبنٛخ 

 05,3 0355 03,60 0703 كشٔد انشاشذٚخ انغُٕثٛخ 

 05,32 0300  20,75 0325 كشٔد انشاشذٚخ انشًبنٛخ 
 000 5025 000 3072 َبؽٛخ انشاشذٚخ 

 .  2002مبوبة ، بدون صفحة ، المصدر: شعبة زراعة الراشدٌة بٌانات غٌر         

ً ناحٌة الراشدٌة لعام2ملحك)                     2002 ( معدل الكثافة العامة والزراعٌة ف

المساحة 
 الكلٌة /دونم

المساحة 

 2المزروعة /كم

عدد 
السكان 
 /نسمة

الكثافة 

 2العامة /كم

الكثافة 

 2الزراعٌة /كم

73673 23000 27300 035,5 775,5 

ٌرٌة  زراعة ناحٌة الراشدٌة ،بٌانات غٌر منشورة لعام                  .  2002،2002المصدر : من عمل الباحثتٌن باعتماد على مد

ً ناحٌة الراشدٌة حسب المماطعات لعام 7ملحك )                           2002( معدل الكثافة العامة والزراعٌة ف

ة  اسم المماطعة  المساحة الكٌل

 2/كم

المساحة 

 2المزروعة /كم

عدد السكان 

 /نسمة

الكثافة العامة 

 2نسمة /كم

الكثافة الزراعٌة 

 2نسمة /كم

 2030,26 227 07757 6,032 22,32 انجذػخ انغُٕثٛخ 

 732,02 230,23 7356 3,20 07,5 اثٕ دانٙ انغُٕثٛخ 
 0723,60 327,00 5552 3,76 00,3 اثٕ دانٙ انشًبنٛخ 
 0263,20 237,63 2766 7,70 05,2 انجذػخ انشًبنٛخ 

 220 733,53 7777 3,07 00,3 كشٔد انشاشذٚخ انغُٕثٛخ 
 253 727 2230 3,32 00,6 كشٔد انشاشذٚخ انشًبنٛخ 
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 ، بغداد . 2002المصدر : من عمل الباحثتٌن باعتماد على مدٌرٌة زراعة  ناحٌة الراشدٌة ،بٌانات غٌر منشورة لعام 

 2002( توزٌع مساحات الحٌازات الزراعٌة فً ناحٌة الراشدٌة حسب المماطعات لعام 7ملحك )

عدد  اسم المماطعة
 العمود

مساحة اراضً  %
 الملكٌات/ دونم

مساحة اراضً  %
 النفع العام /دونم

% 

 70,3 0772 02 7000 77 033 انجذػخ انغُٕثٛخ 
 3,0 267 07 7273 00 72 اثٕ دانٙ انغُٕثٛخ 
 3,5 260 03 7235 06 26 اثٕ دانٙ انشًبنٛخ 
 77,5 0006 03 7373 27 007 انجذػخ انشًبنٛخ 

 2,2 065 03 7232 3 70 كشٔد انشاشذٚخ انغُٕثٛخ 
 7,2 076 06 7203 3 70 كشٔد انشاشذٚخ انشًبنٛخ 

 000 7266 000 22032 000 722 َبؽٛخ انشاشذٚخ 

 . 2002المصدر : شعبة زراعة الراشدٌة ، بٌانات غٌر منشورة ، بدون صفحة ،            

 2002 لعمرانٌة فً ناحٌة الراشدٌة حسب المماطعات لعام( استعماالت االرض الزراعٌة  وا2ملحك )

 االستعمال العمرانً االستعمال الزراعً المماطعات

ة 
ح
سا

لم
ا

نم
دو

ة/
لٌ
لك

ا
 

ة 
ح
سا

لم
ا

ال 
فع

ة 
ع

رو
مز

ال
نم

دو
/

نم 
دو

ن/
تٌ
سا

ب
 

نم
دو

/ 
ٌة

مل
ح

 

نم
دو

/ 
ً

كن
س

نم 
دو

/ 
ً

ع
نا
ص

 

نم
دو

/ 
ي

ار
ج
ت

 

نم
دو

/ً
دم

خ
نم 

دو
/ 
ً

ان
مر

لع
ا

ن  
دو

 ب
ً

ان
مر

لع
ا

نم
دو

/ً
كن

س
 

 305,2 0033 700 0,2 253 763,2 0307 2635 7202 00707 البدعة الجنوبٌة
ً الجنوبٌة  7,2 57,3 7 0,2 ------ 50,2 0723 7360 2033 2232 ابو دال

ً الشمالٌة  00,7 072,2 00 0,7 ------ 077,5 732 2373 7002 7302 ابو دال
 72 073,2 73 0 7 52,2 7707 2657 6006 3300 البدعة الشمالٌة
كرود الراشدٌة 

 الجنوبٌة
7302 7272 2533 0273 022 ------ 0 03 077 05 

كرود الراشدٌة 
 الشمالٌة

7620 7563 2037 0332 076 00 0,3 0 023,3 00,3 

 352,3 0322,3 730 7,3 700 560,0 5560 03020 23000 73673 المجموع

 (لناحٌة الراشدٌة ETMTفضائٌة الند سات )االعتماد على المرئٌة ال -0: المصدر                   

 م عن سطح االرض . 70بدلة 25/02/2002بتارٌخ                       

  بٌانات غٌر منشورة . ,لسم التخطٌط  ,مدٌرٌة زراعة ناحٌة الراشدٌة -2                             
 

 2002 استعماالت االرض الزراعٌة فً ناحٌة الراشدٌة  لعام (6ملحك)

 االستعمال العمرانً الستعمال الزراعً المماطعات

نم
دو

/ 
ٌة
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ح
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تٌ
سا

ب
 

نم
دو

ب/
بو

ح
 

نم
دو

/ 
ف

ال
ع

وا
ر 

ض
خ

 

نم
دو

/ 
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 ً
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ً
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/
 

البدعة 
 الجنوبٌة

00707 2737 0000 527 720 0737 302,7 255 2 722 0723,7 327 

 ً ابو دال
 الجنوبٌة

2232 7232 2700 732 700 332 026,2 0,2 0,7 7,2 060,5 7,7 

 ً ابو دال
 الشمالٌة

7302 2572 2700 272 700 672 702,5 0,2 0,7 00 207,3 00,5 

البدعة 
 الشمالٌة

3300 0323 256 223 237 0070 020,2 7,2 0,2 75 057,5 77,3 

كرود الراشدٌة 
 الجنوبٌة

7302 7206 2600 766 220 606 030 0,2 0,2 20 050,3 20,3 
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كرود الراشدٌة 
 الشمالٌة

7620 7270 2300 270 200 370 052 00,2 0,3 0,2 207,3 02,3 

 303,7 2752,7 753 2,5 702,2 0233 2733 2237 7002 00356 03037 73673 ناحٌة الراشدٌة

 م عن سطح االرض 70بدلة  2002/ 25/02( لناحٌة الراشدٌة بتارٌخ L8 oliاالعتماد على المرئٌة الفضائٌة الند سات ) -0المصدر :

  مدٌرٌة زراعة ناحٌة الراشدٌة ، لسم التخطٌط، بٌانات غٌر منشورة-- 2   

 ملحك خرائط واشكال وصور

  

 ( مولع منطمة البحث1خرٌطة )
،خارطة محافظة  ة الموارد المائٌة ،مدٌرة العامة للمساحةالمصدر: وزار

 بغداد االدارٌة 

 2015( مرئٌة فضائٌة لناحٌة الراشدٌة لعام 2خرٌطة )
ٗ الَذعبد ) ًبد ػه ٍ ثبالػز ٍ ػًم انجبؽضزٛ ُبؽٛخ L8 oliانًظذس : ي ( ن

 انشاشذٚخ
 و 30ثذلخ 2015/ 29/12ثزبسٚخ 
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 2015ة الراشدٌة لعاملناحٌ NDVI ))  ( معامل3خرٌطة )

خ انًظذس :  ُبؽٛخ انشاشٚذ ٗ يشئٛخ فؼبئٛخ ن ًبد ػه ٍ ثبالػز ٍ ػًم انجبؽضزٛ ي
 و 30ثذلخ  2015. /29/12( ثزبسٚخ L8 oliالَذعبد )

 2015( استعماالت االرض لناحٌة الراشدٌة لعام 4خرٌطة )

( 2انًظذس : يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انًشئٛخ انفؼبئٛخ )
 (.3)ٔخشٚطخ 
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ٍ انًكبَٙ نًغبؽبد االسػٙ انًضسٔػخ فؼال فٙ َبؽٛخ 5خشٚطخ ) ( انزجبٚ

 2015انشاشذٚخنؼبو 
 (.2انًظذس : يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل )

( التباٌن المكانً لالستعماالت االرض الزراعٌة لمحاصٌل 6خرٌطة )

 2015البستنةفً ناحٌة الراشدٌة لعام 

 (.2انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل ) انًظذس : يٍ ػًم

  

( التباٌن المكانً الستعماالت االرض الزراعٌة لمحاصٌل 7خرٌطة )
 2015الحملٌةفً ناحٌة الراشدٌة لعام 

 (.2انًظذس : يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل )
 

( التباٌن المكانً الستعماالت االرض السكنٌة فً ناحٌة 8خرٌطة )
 2015دٌة لعام الراش

 (.2انًظذس : يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل )
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  ( التباٌن المكانً لالستعماالت االرض الخدمٌة9خرٌطة )

2015الراشدٌة لعام  فً  ناحٌة  
 .(2انًظذس : يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل )

 

  

 2002 ( مرئٌة فضائٌة لناحٌة الراشدٌة لعام10خرٌطة )

( نُبؽٛخ ETMT) انًظذس : يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ الَذعبد
 و 30ثذلخ 29/12/2002انشاشذٚخ ثزبسٚخ 

 2002لعاملناحٌة الراشدٌة  NDVI ))  ( معامل11خرٌطة )

خ انفؼبئٛخ الَذ عبد  ٗ انًشٛئ بد ػه ٍ ثبالػًز ٍ ػًم انجبؽضزٛ انًظذس: ي
(ETMT نُبؽٛخ انشاشذٚخ ثزبسٚخ)30ثذلخ 29/12/2002. 
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                             2002( استعماالت االرض لناحٌة الراشدٌة لعام 12خرٌطة )

( 10انًظذس : يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انًشئٛخ انفؼبئٛخ )
 (11ٔخشٚطخ)

 ( 2015 -2002( تغٌر استعماالت االرض لمنطمة البحث لعامً)13طة )

ٍ ػًم انجبؽضزٛ خ )انًظذس: ي ٗ انًشٛئ بد ػه ( ٔخشٚطخ 10، 2ٍ ثبالػًز
(3 ،11. ) 

  

( نسب تغٌر المساحة المزروعة فعال فً ناحٌة الراشدٌة                              14خرٌطة )
                                                                                                2015و 2002بٌن عامً 

 (.3انًظذس: يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل )

 ( نسب تغٌر المساحة المزروعة بالبساتٌن فً ناحٌة الراشدٌة15خرٌطة )
 ً ًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ  2015و 2002بٌن عام ٍ ػ انًظذس: ي

 (.3انغذٔل )

  



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 
 41 

 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ September          ISSN: 2397-0308     

 VO 2. NO 9 

                      ( نسب تغٌر المساحة المزروعة بالمحاصٌل الحملٌة    16خرٌطة )

 2015و 2002بٌن عامً َبؽٛخ انشاشذٚخ فً 

 (3انًظذس: يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل )

فً  (  َغت رغٛش يغبؽخ االعزؼًبالد انغكُٛخ17خشٚطخ )

 2015و 2002ناحٌةالراشدٌة                   بٌن عامً 

 (3)انًظذس: يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل 

 

 

ًبالد انخذيٛخ األخشٖ( ا18خرٌطة )         ٙ نالعزؼ  نزغٛش انًغبؽ

 2015ٔ 2002ٙ َبؽٛخ انشاشذٚخ ثٍٛ ػبيٙ ف
 (.3انًظذس : يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل )     

 

 
 

ٕائ2ٙطٕسح عٕٚخ ) ( اعزؼًبل عكُٙ يُزظى1طٕسح عٕٚخ )  ( اعزؼًبل عكُٙ ػش
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 (1سح ) طٕ (2طٕسح )

 

( 2015 – 2002( انُغت انًئٕٚخ نهًغبؽبد انًضسٔػخ فٙ َبؽٛخ انشاشذٚخ نهؼبيٍٛ) 1شكم )  

 (.6، 5انًظذس: يٍ ػًم انجبؽضزٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ انًهؾك)

 

 ( 2015 –2002نشاشذٚخ نهؼبيٍٛ )ا ( انُغت انًئٕٚخ نهًغبؽبد انؼًشاَٛخ  فٙ َبؽٛخ2شكم )

 (.6، 5ثبالػزًبد ػهٗ انًهؾك) زٍٛانًظذس: يٍ ػًم انجبؽض



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 
 43 

 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ September          ISSN: 2397-0308     

 VO 2. NO 9 

ٔساء انًؼشفٛخ فٙ رًُٛخ انًفبْٛى انؼهًٛخ ٔيٓبساد انزفكٛش  دٔسح انزؼهى يب شارٛغٛخفبػهٛخ اعز
 انًؼشفٛخ نذٖ ؽبنجبد لغى االؽٛبء ثغبيؼخ االيٛش عطبو ثٍ ػجذانؼضٚض  يب ٔساء 

 اٌؼٍَٛ عبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠يك/ اٍّبء ػجلاٌوؽّٓ ٔبِٟ ا١ٌْـ /اٍزبم َِبػل فٟ ِٕب٘ظ ٚٛوق رله٠ٌ 

dr.asma1@hotmail.com 

 شكش ٔرمذٚش:
غبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ، رؾذ هلُ  ثرُ اعواء ٘نا اٌجؾش ثلػُ ٍقٟ ِٓ ػّبكح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثغبِؼخ  

 خ.ٚػ١ٍٗ رزملَ اٌجبؽضخ ثغي٠ً اٌْىو ٚاٌؼوفبْ ٌؼّبكح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغبِؼ 02/2015/ 2898

٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ فبػ١ٍخ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ٚهاء اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و : انًهخض

١خ ٚهاء اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ، ٚ اٌىْف ػٓ اٌؼاللخ االهرجب١ٛخ ث١ٓ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼٍّ

ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ٚهاء اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي. اٍزقلَ فٟ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌْجٗ 

٘ـ. رُ 1436/1437ٛبٌجخ ِٓ لَُ االؽ١بء ، ٚ٘ٛ ِب ٠ّضً ع١ّغ أفواك ِغزّغ اٌلهاٍخ    62ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ  اّزٍّذرغو٠جٟ، 

 30ٛبٌجخ، ٟٚ٘ اٌزٟ رُ رطج١ك اٌزغوثخ ػ١ٍٙب، ٚاألفوٜ ٙبثطخ ٚرىٛٔذ ِٓ  32أؽلّ٘ب رغو٠ج١خ ٚرىٛٔذ ِٓ  رم١َّٙٓ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ

ٛبٌجخ ، ٚوبٔذ أكٚاد اٌلهاٍخ ٟ٘ ِم١بً اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ، ِٚم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و ٚهاء اٌّؼوف١خ . أظٙود إٌزبئظ  ٚعٛك فوٚق كاٌخ 

هعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼلٞ الفزجبه اٌّفب١ُ٘ ث١ٓ ِزٍٛطٟ ك 0.01اؽٖبئ١ب  ػٕل َِزٜٛ 

ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد  0.01اٌؼ١ٍّخ، ٌٖبٌؼ ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ، ٚٚعٛك فوٚق كاٌخ اؽٖبئ١ب  ػٕل َِزٜٛ 

ٚهاء اٌّؼوف١خ، ٌٖبٌؼ ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ.  اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼلٞ ٌّم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و ِب

خ ظٙٛه ػاللبد ِٛعجخ كاٌخ اؽٖبئ١ب  ث١ٓ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ٚهاء اٌّؼوف١خ ٌلٜ اٌطبٌجبد ، ٚوبٔذ ألٜٛ ػالل

اٌؼ١ٍّخ. رٕٟٛ اٌجبؽضخ ثٚوٚهح اٍزقلاَ كٚهح ث١ٓ اٌّوالجخ ٚاٌزؾىُ وّٙبهح ِٓ ِٙبهاد اٌزفى١و ٚهاء اٌّؼوف١خ ٚث١ٓ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ 

اٌزؼٍُ ٚهاء اٌّؼوف١خ فٟ رله٠ٌ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ، ٚاال٘زّبَ ثّّبهٍخ اٌطبٌجبد ٌّٙبهاد اٌزفى١و ٚهاء اٌّؼوف١خ أصٕبء أكاء االْٔطخ 

  اٌؼ١ٍّخ.

 وف١خ اٌّؼ ِب ٚهاء اٌّؼوفخ ،ِٙبهاد اٌزفى١و  ِب ٚهاء كٚهح اٌزؼٍُ ،  نكهًبد انًفزبؽٛخ:ا

Effectiveness of the learning cycle strategy meta-cognitive science 

concepts and thinking skills beyond the cognitive development of the 
Biology students department at  Prince Sattam bin Abdulaziz 

University. 
Phd. Asma. A.S. Sheikh 

Assistant Professor of Curriculum and Instruction University of Prince Sattam bin Abdulaziz Science 

dr.asma1@hotmail.com 

Abstract:The study aimed to identify the effectiveness of the use of learning cycle metacognitive in 

the development of scientific concepts and develop thinking skills and metacognitive the female 

students in the Biology Department، Prince Sattam bin Abdul-Aziz University، and detecting the 

correlation between the development of scientific concepts and the development of metacognitive 

thinking among students of the Biology Department، Prince at the University of skills Sattam bin 

Abdulaziz. Was used in the study، an experimental curriculum similarities ، The study sample included 

62 students from the Biology Department، which represents all members of the community study 

1436/1437 AH. ، They have been divided into two groups ، one experimental and consisted of 32 

students، which was implemented by the experience، and the other control group consisted of 30 

students، and the tools of the study is the scientific concepts of scale، and the scale and metacognitive 

thinking skills. The results showed a statistically significant differences at the level of 0.01 among the 

middle-level students the experimental and control groups in the post application to test the scientific 

concepts، for the benefit of students in the experimental group ، and the presence of statistically 

significant differences at the level of 0.01 among the middle-level students the experimental and 

control groups in the post application to measure thinking skills beyond knowledge، for the benefit of 

students in the experimental group. The emergence of positive statistically significant relationships 

between the development of scientific concepts and the development of skills and metacognitive 

thinking among students ، and was a stronger relationship between the monitoring and control skill of 

the skills and knowledge behind and between the scientific concepts of development thinking. 

Researcher recommends the need to use a learning cycle metacognitive teaching scientific concepts ، 

and attention to the practice of female students thinking skills and metacognitive while performing 

scientific activities. 
Keywords: learning cycle، metacognition، thinking skills and metacognitive. 

ّزٍه ثطو٠مخ ِقزٍفخ ؽ١ش فوٗ ػ١ٍٕب أْ ٔ ِفىوِٖجلػخ ٖٚو ٠زطٍت ػمٛي ػإجؾٕب ٔؼ١ِ فٟ    :انًمذيخ
اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍب ٌٍزفى١و وّٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ٚإٌبلل ٚؽً اٌّْىالد ِٚٙبهاد اٌزفى١و 
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ٚثنٌه ٌُ رؼل  [1]ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌزؼوف و١ف رزؼبًِ ِغ االٔفغبه اٌّؼوفٟ ٚاٌزطٛه اٌَو٠غ فٟ ٘نا اٌؼٖو
اٌزوث٠ْٛٛ فٟ الزواػ ٚاٍزمٖبء فبػ١ٍخ  ٌزم١ٍل٠خ ماد علٜٚ فٟ اػلاك ٘نٖ اٌؼمٛي اٌّفىوح ، ِٚٓ ٕ٘ب ثلأاٌطوق ا

إٌّبمط ٚاالٍزوار١غ١بد ٚاٌطوق اٌؾل٠ضخ ٌز١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼ١ٍب ٚاػلاك اٌّزؼ١ٍّٓ ٌّٛاعٙخ رؾل٠بد ٘نا 
ٌزٟ رؼزجو رطج١مب روث٠ٛب ٚروعّخ ٌجؼ٘ ا  Learning Cycleِٓ ٘نٖ االٍزوار١غ١بد كٚهح اٌزؼٍُ ، اٌؼٖو

 Cognitiveفٟ إٌّٛ اٌؼمٍٟ اٌّؼوفٟ    piagetٚٔظو٠خ ث١بع١ٗ  Constructivismفىبه اٌجٕبئ١خ ألا
Development  .[2]  

غ١و فط١خ ٟ٘  -صالس ِواؽً كائو٠خ  ِٓ رزىْٛػٍٝ أْ كٚهح اٌزؼٍُ  [3]ِغ وال  ِٓ اٌق١ٍٍٟ  [2]ٚأرفك ى٠زْٛ  

ّفَٙٛ ،رمل٠ُ اٌّفَٙٛ ،رطج١ك اٌّفَٙٛ فٟ ِٛالف رؼ١ٍّخ رؼ١ّ١ٍخ عل٠لح .ِٚٓ اٌلهاٍبد اٌزٟ : اٍزىْبف اٌ
، ؽ١ش اّبهد ٔزبئغٙب اٌٝ فؼب١ٌخ كٚهح اٌزؼٍُ [4]اٍزقلِذ كٚهح اٌزؼٍُ اٌضالص١خ ٚاّبهد اٌٝ فؼب١ٌزٙب كهاٍخ

ػلَ فبػ١ٍخ كٚهح اٌزؼٍُ ٙب اٌٝ هد ٔزبئغّبأ لمف [6].، [5]. أِب كهاٍخاٌضالص١خ فٟ اٍز١ؼبة اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطالة
 د                 اٌضالص١خ اٌّواؽً فٟ اوَبة اٌطالة اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٓ ٘نٖ اٌلهاٍب

رطٛه ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ  ثؼلٚ، كٚهح اٌزؼٍُ اٌضالص١خ ٚعٙبد إٌظو اٌَبثمخ اٌّئ٠لح ٚاٌوافٚخ ٌفبػ١ٍخ ٚٔظوا ٌزجب٠ٓ 

كٚهح اٌزؼٍُ اٌضالص١خ اٌٝ اٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ اٌّؼلٌخ اٌّىٛٔخ ِٓ اهثغ ِواؽً ٚاٍزوار١غ١بد رله٠َٙب رُ رؼل٠ً 
٠ٛٙؼ ِواؽً كٚهح اٌزؼٍُ  ( 2ٚاٌْىً ) E(الْ ِواؽٍٙب االهثغ رجلأ ثؾوف 4Eغ١و فط١خ ١ٍّٚذ )-كائو٠خ 

 [2].اٌّؼلٌخ 

 
 ( 4ES( كٚهح اٌزؼٍُ اٌّؼلٌخ ) 2ّىً )

ِب اصجززٗ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ فٟ فبػ١ٍزٙب ِٚغ ظٙٛه افىبه ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ ٚفٟ ظً اال٘زّبَ ثلٚهح اٌزؼٍُ ٚ    

ثزط٠ٛو٘ب ٟٚ٘ ّٔٛمط ِؼوفٟ ٌٍزله٠ٌ ٚرٕظ١ُ  [7]ظٙود كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ اٌزٟ لبِذ ثالٔه
ٍٝ ّٔٛمط كٚهح اٌّؾزٜٛ اٌلهاٍٟ اٌنٞ ٠ئول ػٍٝ اٌزفبػً ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ فٟ اصٕبء اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ٠ٚؼزّل ػ

اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوفٟ ٚثنٌه رزىْٛ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ِٓ اهثغ ِواؽً  ٚاٍزوار١غ١خاٌزؼٍُ 

ٚاٌزٟ رؼزّل ػٍٝ رْغ١غ اٌطالة  ِوؽٍخ رم١١ُ اٌّفَٙٛ [8]؛ [7]ِزّٕٚخ اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء اٌّؼوفخ وّب ٠ٍٟ
فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٠ؼطٝ اٌطالة اٌفوٕخ الوزْبف  ْبف اٌّفَٙٛاٍزىاٌضب١ٔخ فٟٙ  ّوؽٍخػٍٝ اٌزفى١و . ٚاِب اٌ

رٍٕٛٛا ا١ٌٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ٠ٚغّؼٙب اٌّؼٍُ  ٠ؼوٗ اٌطالة ِب ِوؽٍخ رمل٠ُ اٌّفَٙٛ. ٚفٟ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٌّفب١ُ٘ 
٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾل٠ل اٌؼاللبد ث١ٓ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ٠ٚملَ ٌُٙ اٌّفَٙٛ االٍبٍٟ ٚثْىً ٕؾ١ؼ ٠ٚطٍت ُِٕٙ اٌّؼٍُ 

رطج١ك  اٌواثؼخ وؽٍخ. ٚأف١وا  ثبٌاٌزؤًِ فٟ اعبثبرُٙ ٚافىبهُ٘ ٠ٚزفؾْٖٛ اٞ رغ١١واد ؽلصذ فٟ افىبهُ٘ اٌؼ١ٍّخ

 اٌؼ١ٍّخ . ثؤفىبه٠ُ٘ٛاعٗ اٌطالة ثؤِضٍخ افوٜ وزطج١ك ٌٍّفَٙٛ اٌؼٍّٟ اٌنٞ رُ كهاٍزٗ ِغ رؤٍُِٙ  اٌّفَٙٛ

ػ١ٍخ صجزذ ٔزبئظ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ فبأء  اٌّؼوف١خ فمل ١ّ٘خ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاأٚثززجغ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٠زٚؼ  

اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌج١ئ١خ ٚثمبء اصو اٌزؼٍُ ٌلٜ ٛالة اٌٖف اٌَبثغ 
 ،[3]اٌق١ٍٍٟ  ٚر١ّٕخ إٌّٛ اٌؼمٍٟ ِٚٙبهاد اٌّؼوفخ ٌلٜ رال١ِن اٌّوؽٍخ االثزلائ١خ ولهاٍخ [7]ولهاٍخ ثالٔه

ٚر١ّٕخ االٍز١ؼبة اٌّفب١ّٟ٘ ِٚٙبهاد  [9]ٚر١ّٕخ اٌزفى١و إٌبلل ٚاٌزؾ١ًٖ ٌلٜ ٛالة اٌٖف اٌَبكً ولهاٍخ

ٚر١ّٕخ ػ١ٍّبد اٌؼٍُ ٚثمبء اصو  [8]اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد اٌٖف اٌضبٟٔ صبٔٛٞ ػٍّٟ ولهاٍخ ءٚها اٌزفى١و ِب
اد اٌزفى١و االٍزلالٌٟ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ ِٙبه [10]اٌزؼٍُ ٚاٌزؾ١ًٖ ٌلٜ ٛالة اٌٖف اٌواثغ ولهاٍخ 

ٚر١ّٕخ اٌزؾ١ًٖ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌؼٍَٛ ٌلٜ رال١ِن  [24]ٚاالؽزفبظ ثٙب ٌلٜ ٛالة اٌٖف االٚي االػلاكٞ ولهاٍخ
( ٚر١ّٕخ اٌزؾ١ًٖ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزفى١و إٌبلل ٌلٜ رال١ِن اٌٖف 2007اٌٖف اٌضبٟٔ ِزٍٜٛ ولهاٍخ )٠ٌ ،

 .( 2008اٌَبكً ولهاٍخ )دمحم ،

ٍؼٍُ ٌ ب  ٍبٍأؽ١ش رؼل اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ  ٘لاف رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ٚرؼٍّٙب،أِٓ  ِّٙب   ٚرّضً اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٘لفب       
ٚاٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚرف١ل فٟ فُٙ ١٘ىً اٌؼٍُ ٚرطٛهٖ وّب رؼزجو اٌّفب١ُ٘ اٌٍجٕبد االٍب١ٍخ فٟ ثٕبء اٌّجبكة 

ىُ اٌٙبئً ِٓ اٌؾمبئك وّب رؼل اٌّفب١ُ٘ اًٍٙ رنووا ٚاوضو صجبرب ٚاٌزؼ١ّّبد ٚإٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ ثبفزياٌٙب اٌ
 (  44- 40: 2005)فطب٠جخ ، .ٚاٍزمواها ٚثمبء ِٓ اٌؾمبئك اٌزٟ رَٕٝ اٍوع ثىض١و ِٓ اٌّفب١ُ٘
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ٔٗ رٛعل ٚعٙبد ٔظو وض١وح ؽٛي ِؼٕٝ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ هغُ أٙب رلٚه ؽٛي ٔفٌ أٚثززجغ االكة اٌزوثٛٞ ٔغل     
  [27]ٚاٌّؼبٟٔ ِٚٓ ٕ٘ب ٔنوو ثؼ٘ اٌزؼو٠فبد اٌزٟ موو٘ب االكة اٌزوثٛٞ ٌٍّفَٙٛ اٌؼٍّٟ ؽ١ش ػوفٗ  االفىبه

ثؤٔٗ رغو٠ل  [28]وّب ٠ؼوفٗ  أٗ ِب ٠زىْٛ ٌلٜ اٌفوك ِٓ ِؼٕٝ ٚفُٙ ٠ورجٜ ثىٍّخ ِٖطٍؼ اٚ ػجبهح ػ١ٍّخ ِؼ١ٕخ.
. [29] ٚ ػٕٛأب  أ اٍّبؼطٝ ٘نا اٌزغو٠ل ٠ ؽمبئك ث١ٕٙب ػاللخ ٚػبكح ِب ٌٍؼٕبٕو اٌّْزووخ ث١ٓ ػلح ِٛالف أٚ

اٌّفَٙٛ اٌؼٍّٟ أٗ ِغّٛػخ ِٓ اال١ّبء اٚ اٌوِٛى اٚ اٌؾٛاكس اٌقبٕخ اٌزٟ رُ رغ١ّؼٙب ِؼب ػٍٝ [30]ػوف ٚ
 [3]ٍجك  اٙبفخ اٌٝ ِب ،ِؼ١ٓ اٍُٚ أٚ اٌٖفبد اٌّْزووخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ االّبهح ا١ٌٙب ثوِي أٍبً ِٓ اٌقٖبئٔ أ

٠زُ ػٓ ٛو٠مٙب رغو٠ل ِغّٛػخ ِٓ اٌٖفبد اٚ اٌَّبد اٚ ؽ١ش ػم١ٍخ  ؽ١ش وٛٔٗ ػ١ٍّخ اٌّفَٙٛ اٌؼٍّٟ ِٓأْ 

 ِٓ فالٌٗ ٠زُ، ٚونٌه ؼ١ُّ ػلك ِٓ اٌّالؽظبد ماد اٌؼاللخ ثّغّٛػخ ِٓ اال١ّبءر ٠زُوّب  ،اٌؾمبئك اٌّْزووخ
ٌؼاللخ ث١ٓ ل١َّٓ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد رّىٓ ِٓ ر١١ّي اٚ ِؼوفخ ا أٚ أوضوٚ ؽلس أ ّٟءرٕظ١ُ ِؼٍِٛبد ؽٛي ٕفبد 

 . اٚ اوضو ِٓ اال١ّبء
ٚ اٌوِي اٌنٞ ٠ؼطٟ أٚ اٌّٖطٍؼ أاٌّفَٙٛ اٌؼٍّٟ ِٓ ؽ١ش وٛٔٗ ٔبرظ ٌٍؼ١ٍّخ اٌؼم١ٍخ اٌَبثك موو٘ب ٘ٛ االٍُ أِب 

 ظّخ ٚ ِغّٛػخ اٌّؼٍِٛبد إٌّأٚ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّالؽظبد أٚ اٌقٖبئٔ اٌّْزووخ أٚ اٌَّبد أٌّغّٛػخ اٌٖفبد 

ر١ْو ٔزبئظ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس فٟ  بٔٙأال ا له٠َٙب اٌؼٍَٛ ٚرِبكح ١ّ٘خ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ فٟ رؼٍُ أٚثبٌوغُ ِٓ 
ٛج١ؼخ اٌّفَٙٛ  ػٍٝ أْاٌزوث١خ اٌٝ ٚعٛك ثؼ٘ اٌٖؼٛثبد فٟ رؼٍُ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚرؼ١ٍّٙب ٠ّىٓ رٍق١ٖٙب 

اٌقٍٜ فٟ ِؼٕٝ اٌّفَٙٛ اٚ اٌلالٌخ اٌٍفظ١خ ، ٚحاٌّزؼٍُ ٌٍّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌّغوكح اٚ اٌّؼمل اٍز١ؼبة  اٌؼٍّٟ ِٓ ؽ١ش
، ٔمٔ اٌقٍف١خ اٌؼ١ٍّخ اٌّالئّخ ػٕل اٌّزؼٍُ ٚاٌالىِخ ٌزؼٍُ ِفب١ُ٘ ػ١ٍّخ عل٠لح، ٌٚجؼ٘ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 

اٌؼٍَٛ أفَُٙ ِٓ ؽ١ش ٛوق رله٠َُٙ ٚوفبءرُٙ ِٚلٜ فُّٙٙ ٌٍّفب١ُ٘  ِؼٍّٛ، ٚاٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌّزجؼخٚ

اٌؼٛاًِ اٌلاف١ٍخ ٌلٜ اٌّزؼٍُ ٚاٌّزّضٍخ فٟ اٍزؼلاك اٌطبٌت ٚكافؼ١زٗ ٌٍزؼٍُ ٚا٘زّبِٗ ١ٌِٚٛٗ ٌٍّٛاك ، ٚاٌؼ١ٍّخ 
 [12]اٌٍغخ اٌّزجؼخ فٟ اٌزؼ١ٍُ .، ٚإٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ غ١و اٌّالئّخ، ٚاٌؼ١ٍّخ ٚونٌه اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ِ ثٙب اٌطبٌت 

١ٍخ إٌّبمط ٚاالٍزوار١غ١بد اٌؾل٠ضخ اٌمبئّخ ػٍٝ افىبه إٌظو٠خ ٘نا ٚلل اّبهد اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌٝ فبػ       
اٌزٟ اّبهد ٔزبئغٙب  [25]اٌجٕبئ١خ ٚافىبه ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٓ ٘نٖ اٌلهاٍبد كهاٍخ 
ٜ ٍٛجخ اٌٖف اٌؼبّو ،وّب اٌٝ ٚعٛك اصو ٌزٛظ١ف اٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ فٛق اٌّؼوف١خ ٌز١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌل

اٌٝ فؼب١ٌخ رٛظ١ف اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ ٍٛجخ  [21]اّبهد كهاٍخ 
اٌزٟ اّبهد ٔزبئغٙب اٌٝ فبػ١ٍخ اٍزقلاَ اٌّزْبثٙبد فٟ اوزَبة اٌّفب١ُ٘  [12]،ٚكهاٍخ  اٌٖف اٌقبٌِ ثغيح

اٌزٟ اّبهد اٌٝ ٚعٛك اصو  [26]ثٙب ٌلٜ ٛبٌجبد اٌٖف اٌزبٍغ االٍبٍٟ ثغيح ، ٚكهاٍخ اٌؼ١ٍّخ ٚاالؽزفبظ 
ٌزٛظ١ف اٌزفبػً ث١ٓ ثؼ٘ اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ َِٚز٠ٛبد رغ١ٙي اٌّؼٍِٛبد فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 

ٔزبئغٙب فبػ١ٍخ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ فٟ  اٌزٟ اصجزذ [10]االٍبٍٟ ٚكهاٍخ . ٌلٜ ر١ٍّناد اٌٖف االٚي االػلاكٞ 

 ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاالؽزفبظ ثٙب ٌلٜ ٛالة اٌٖف االٚي 
ٌٚىٟ ري٠ل للهح اٌطالة ػٍٝ اٍز١ؼبة اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٠ٕجغٟ اْ ٠ّزٍىٛا ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ    

ٍت فجوح فٛق ِؼوف١خ ؽ١ش ٠زؤًِ اٌطالة فٟ رؼٍُّٙ ؽ١ش روٜ اْ رؼٍُ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٠زط [7]ٚرئول مٌه ثالٔه
 ٌّٚبما ٠ؼوفْٛ ؟ ٠ٚزٕبلْْٛ ف١ّب ٠ؼوفْٛ ،ٚو١ف ٠ؼوفْٛ،

( فٟ اٌَجؼ١ٕبد ِٓ اٌموْ ا١ٌّالكٞ فٟ ثؾٛس  Meta- cognitionٚلل ظٙو ِٖطٍؼ ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ )  

 رٗ ػٍٝ اٌزقط١ٜ ٚاٌّزبثؼخ ٚاٌزم٠ُٛ ٌزؼٍّٗ .اٌنٞ ا٘زُ ثى١ف١خ ل١بَ اٌّزؼٍُ ثفُٙ ٔفَٗ وّزؼٍُ اٞ لله Flavellفالفً 
 ٚىِالإٖ ِفَٙٛ ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ ثؤٔٗ ِؼوفخ اٌفوك ثؼ١ٍّبرٗ اٌّؼوف١خ ٚٔٛارغٙب ِٚب Flavellٚلل ػوف فالفً   

 . [11]٠زًٖ ثزٍه اٌّؼوفخ
ٓ ػ١ٍّبد اٌزقط١ٜ اٌزفى١و ؽٛي اٌزفى١و ، ٚاٌنٞ ٠زّٚثبٔٗ اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوفٟ اٌزفى١و  [12]ؼوفوّب ٠   

 .ٌٍّّٙخ اٌزٟ ١ٍمَٛ ثٙب اٌفوك ِٚٓ صُ ِوالجخ اٍز١ؼبة ٘نٖ اٌّّٙخ ٚاف١وا رم٠ُٛ ِلٜ اٌزملَ ٌٙنٖ اٌّّٙخ

فئبد هئ١َ١خ ٟ٘ : اٌزقط١ٜ ٚاٌّوالجخ ٚاٌزؾىُ  أهثغ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟذ ٘نا ٚلل ٕٕف     
 -أ [13]كا ِٓ اٌّٙبهاد اٌفوػ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ رٍق١ٖٙب ف١ّب ٠ٍٟ :ٚاٌزم١١ُ ، ٚرُٚ وً فئخ ِٓ ٘نٖ اٌفئبد ػل

: ٟ٘ اٌملهح ػٍٝ رقط١ٜ ِّٙخ رؼ١ّ١ٍخ ِؼ١ٕخ ثّؼٕٝ اٌملهح ػٍٝ رؾل٠ل اٌٙلف اٌّواك رؾم١مٗ    planingاٌزقط١ٜ 
ٚافز١به االٍزوار١غ١خ إٌّبٍجخ ٚرور١ت فطٛارٙب ٚاٌزٕجئ ثبٌٖؼٛثبد ٚاالفطبء اٌّؾزٍّخ ٚرؾل٠ل اٍب١ٌت 

رؾل٠ل ٘لف اٚ االؽَبً ثٛعٛك  [13].٘نا ٚرُٚ ِٙبهح اٌزقط١ٜ اٌّٙبهاد اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ : . [12]ِٛاعٙزٙب

رؾل٠ل ؛ رور١ت رًٍََ اٌؼ١ٍّبد اٚ اٌقطٛاد ؛ افز١به اٍزوار١غ١خ اٌزٕف١ن ِٚٙبهارٗب ؛ ِْىٍخ ٚرؾل٠ل ٛج١ؼزٙ
 . اٌّزٛلؼخاٌزٕجئ ثبٌٕزبئظ اٌّوغٛثخ اٚ ؛ فطبء رؾل٠ل اٍب١ٌت ِٛاعٙخ اٌٖؼٛثبد ٚاال؛  اٌؼمجبد ٚاالفطبء اٌّؾزٍّخ

( ٚرؼٕٟ ػ١ٍّخ ٙجٜ اٌزفى١و ِٚوالجزٗ مار١ب فٟ اصٕبء   Monitoring &Controllingاٌّوالجخ ٚاٌٚجٜ )  -ة
فططٗ  اٌزؼٍُ اٞ ٠ىْٛ اٌّزؼٍُ ٚاػ١ب ثّب ٠فىو ٠ٚمَٛ ثٗ ِٓ فطٛاد ٠ٚىْٛ ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ رٛع١ٗ رفى١وٖ ٚفك ِب

االثمبء ػٍٝ اٌٙلف فٟ ثئهح ؛  [13]٘نا ٚرُٚ ِٙبهح اٌّوالجخ ٚاٌٚجٜ اٌّٙبهاد اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ : .[12]ٍبثمب 

 .ِؼوفخ ِزٝ ٠زؾمك ٘لف فوػٟ؛ اٌؾفبظ ػٍٝ رًٍََ اٌؼ١ٍّبد اٚ اٌقطٛاد ؛ اال٘زّبَ 
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ؼخ َِجمب فؾَت ، : اٌزم١١ُ ١ٌٌ ػ١ٍّخ رؾل٠ل إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ ِٚمبهٔزٙب ثبٌٕزبئظ اٌّزٛل Assessmentاٌزم١١ُ  -ط
ٚأّب ٘ٛ إلاه ؽىُ ا٠ٚب ػٍٝ اِو٠ٓ اص١ٕٓ ِؼب ّ٘ب : اٌؼ١ٍّخ اٌَّزقلِخ فٟ رؾم١ك اٌٙلف ٚٔبرظ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ 

اٌؾىُ ػٍٝ كلخ ؛ رم١١ُ ِلٜ رؾمك اٌٙلف .  [13]٘نا ٚرُٚ ِٙبهح اٌزم١١ُ اٌّٙبهاد اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ : . [12]مارٙب .
رم١١ُ فبػ١ٍخ اٌقطخ ؛ رم١١ُ و١ف١خ رٕبٚي اٌؼمجبد ٚاالفطبء ؛ ١ٌت اٌزٟ اٍزقلِذ رم١١ُ ِلٜ ِالئّخ االٍب؛  إٌزبئظ

  .ٚرٕف١ن٘ب
ٚفالٕخ اٌمٛي اْ اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوفٟ ٠ّضً للهرٕب ػٍٝ ١ٕبغخ فطخ ػًّ ِٚواعؼزٙب ِٚوالجخ رملِٕب ٔؾٛ 

ٌزؤًِ فٟ رفى١ؤب لجً أغبى اٌؼًّ ٚاٌم١بَ ػٍٝ ِؼبٌغزٙب ٚا -اْ ٚعلد  -رٕف١ن ٘نٖ اٌقطخ ٚرؾل٠ل افطبء اٌؼًّ 

وّب ٠ّىٓ اٌمٛي ثبْ اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوفٟ ٠ئكٞ ثٕب اٌٝ  ٢فوٖٚفٟ اصٕبئٗ ٚثؼلٖ ِٚٓ صُ رم١١ُ رفى١ؤب ِٓ اٌٚٗ 
  [12]اكاهح ػ١ٍّخ اٌزفى١و ثْىً ع١ل

٠ضخ ثٙلف ر١ّٕخ ٕٚ٘بن ػلك ِٓ اٌلهاٍبد اٌزٟ ا٘زّذ ثبٍزقلاَ اٍزوار١غ١بد ّٚٔبمط ٚٛوق اٌزله٠ٌ اٌؾل  
اٌزٟ اّبهد ٔزبئغٙب اٌٝ فبػ١ٍخ اٍزقلاَ اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ  [14]اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوفٟ ولهاٍخ 

اٌزٟ اّبهد اٌٝ فبػ١ٍخ  [15]فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و فٛق اٌّؼوفٟ ٌلٜ ٛبٌجبد اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ . ٚكهاٍخ

فٟ ر١ّٕخ ثؼ٘ ِٙبهاد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ ٌلٜ ٛالة اٌٖف اٌضبٌش اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ 
اٌزٟ اّبهد اٌٝ فبػ١ٍخ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و  [8]ِزٍٜٛ ، ٚكهاٍخ 

َ اٌٝ ٚعٛك اصو الٍزقلا [3]ِب ٚهاء  اٌّؼوفٟ ٌلٜ ٛبٌجبد اٌٖف اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ ػٍّٟ ، وّب اّبهد كهاٍخ 
 اٌمجؼبد اٌَذ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ رال١ِن اٌٖف اٌضبٟٔ االػلاكٞ .

اٌزٟ اّبهد ٔزبئغٙب اٌٝ  [16]اٍخ ٚكهاٍبد ا٘زّذ ثم١بً َِزٜٛ اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوفٟ ٌلٜ اٌطالة وله   

اْ  اٌٝ[1]كهاٍخ ً ثغبِؼخ ا١ٌوِٛن ، ٚ اهرفبع َِزٜٛ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٍٛجخ اٌجىبٌٛه٠ٛ
اٌٝ  [17]ٍٛجخ عبِؼخ ثغلاك ٠ّزٍىْٛ َِزٜٛ ِزٍٜٛ ِٓ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ .وّب اّبهد كهاٍخ 

 ب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ثلهعخ ِزٍٛطخ .اْ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِؾبفظخ عوُ ٠ىزَجْٛ ِٙبهاد اٌزفى١و ِ
ثك ٚفٟ ؽلٚك ػٍُ اٌجبؽضخ رٛعل ٔلهح فٟ اٌلهاٍبد اٌزٟ رٕبٌٚذ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِٚٓ فالي اٌؼوٗ اٌَب      

ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٚفبػ١ٍزٙب فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ اٌّوؽٍخ اٌغبِؼ١خ 

الٍزمٖبء فبػ١ٍخ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚفٟ رقٖٔ االؽ١بء فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ِٚٓ ٕ٘ب رؤرٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ 
ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٚل١بً اصو٘ب فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ 

 غبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي.االؽ١بء ث
 ِْىٍخ اٌلهاٍخ ٚرَبإالرٙب: 

ط ٚاالٍزوار١غ١بد ٚٛوق اٌزله٠ٌ اٌزٟ رَزٕل اٌٝ رٕبكٞ االرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّؾ١ٍخ ثٚوٚهح اٍزقلاَ إٌّبم

اٌّزؼٍُ ٚعؼٍٗ ِؾٛه اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاال٘زّبَ  ثب٠غبث١خإٌظو٠بد اٌزوث٠ٛخ اٌؾل٠ضخ ٚاٌزٟ رووي ػٍٝ اال٘زّبَ 
هف ِؼوف١ب ِٚٙبه٠ب ٚٚعلا١ٔب اٙبفخ اٌٝ ا٘زّبِٙب ثز١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌزفى١و٠خ اٌؼ١ٍب ٌزي٠ٚل اٌّزؼٍُ ثبٌّؼب ثبػلاكٖ

ٚاٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌّٛاوجخ ػٖو اٌزطٛه ٚاالٔفغبه اٌّؼوفٟ ٚثبٌوغُ ِٓ مٌه اال اْ اٌٛالغ ِبىاي ٠ووي ػٍٝ 
 اٌطوق اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌّؼزّلح ػٍٝ رٍم١ٓ اٌّؼٍِٛبد ٚؽفظٙب.

بة رُ االرفبق ػٍٝ ٚعٛك رلٟٔ فٟ اوزَ آهائُٙٚثّمبثٍخ ثؼ٘ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثمَُ االؽ١بء ٚاٍزمٖبء        

اّبهد ا١ٌٗ ٔزبئظ  ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ٌٍّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ثبٍزقلاَ اٌطوق اٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌزله٠ٌ ٚ٘نا ٠زفك ِغ ِب
اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌزٟ اّبهد اٌٝ رلٟٔ اوزَبة اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ثبٍزقلاَ اٌطوق اٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌزله٠ٌ فٟ 

 [18].؛[15]ِواؽً ِقزٍفخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍبد  
اٙبفخ اٌٝ ارفبق اهاء ثؼ٘ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌٝ رلٟٔ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٚاٌّزّضٍخ        

ثملهح اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزقط١ٜ ِٚوالجخ اٌزؼٍُ ٚرم١١ّٗ ، ٠ٚزفك مٌه ِغ ٔزبئظ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌزٟ اّبهد اٌٝ 

ة فٟ اٌّواؽً اٌلها١ٍخ اٌّقزٍفخ ِٚٓ ٘نٖ اٌلهاٍبد رلٟٔ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ اٌطال
[20].[19]  

٘نا ٚرزفك اهاء اٌجبؽضخ ِغ اهاء اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثمَُ االؽ١بء وٛٔٙب رلهً ػلك ِٓ اٌّموهاد ٌطبٌجبد  
 لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي

 اٌزبٌٟ : ٚثنٌه رؾلكد ِْىٍخ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ فٟ اٌزَبإي اٌوئ١ٌ  

فبػ١ٍخ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ  ِب
 ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ثمَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي؟

 ٠ٚزفوع ِٓ اٌزَبإي اٌوئ١ٌ اٌزَبإالد اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ :
َ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ فبػ١ٍخ اٍزقلا ِب

 اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي؟
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فبػ١ٍخ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد  ِب
 لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ؟ اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد

ٌؼاللخ االهرجب١ٛخ ث١ٓ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ ا ِب
 االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ؟

 اْذاف انذساعخ : 

 رٙلف اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اٌٝ :
خ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء اٌزؼوف ػٍٝ فبػ١ٍ -1

 ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ؟
اٌزؼوف ػٍٝ فبػ١ٍخ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ  -2

 ١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ؟ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال
اٌىْف ػٓ اٌؼاللخ االهرجب١ٛخ ث١ٓ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ  -3

 ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ثغبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ؟

 اًْٛخ انذساعخ :

ثزؼو٠فُٙ ثلٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٚا١ّ٘زٙب  لل رف١ل ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاٌّؼ١ٍّٓ -

 فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ 
رملَ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ك١ًٌ ٌؼٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚك١ًٌ ٌٍطبٌجخ ٌزطج١ك ِواؽً كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ  -

 بكح ِٕٗ ٚاالٍزوّبك ثٗ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاٌّؼ١ٍّٓ االٍزف ألػٚبء٠ّٚىٓ 

رملَ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اكٚاد ِزّضٍخ ثـ ) افزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚم١بً ٌزم١١ُ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ  -
 ( ٠ّىٓ االٍزفبكح ِٕٙب 

١ّخ فٟ ؽلٚك ػٍُ اٌجبؽضخ رٛعل ٔلهح فٟ اٌلهاٍبد اٌزٟ رٕبٌٚذ فبػ١ٍخ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ رٕ -
اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد اٌّوؽٍخ اٌغبِؼ١خ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ 

 ٚثنٌه لل رىْٛ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ٔٛاح ٌجؾٛس َِزمج١ٍخ رووي ػٍٝ رط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ .

 ؽذٔد انذساعخ :

  1437 -1436ؼبَ اٌلهاٍٟ اٌّموه ػٍٝ ٛبٌجبد لَُ االؽ١بء ٌٍ 2ِموه االؽ١بء 

 ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي   عبِؼخ اال١ِو -ٛبٌجبد و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚاٌلهاٍبد االَٔب١ٔخ ثبٌقوط 

 عشاءاد انجؾش: ئ

   ف١ّب ٠ٍٟ ػوٗ ٌإلعواءاد اٌزٟ ارجؼذ إلػلاك ٚر١ُّٖ أكٚاد اٌجؾش: 

 أٔالً: اخزٛبس يٕػٕػبد انذنٛم:

اٌَّوزٜٛ  –و١ٍوخ اٌزوث١وخ  –اٌّمووه ػٍٝو ٛبٌجوبد  لَُو األؽ١وبء  ( 2أؽ١وبء ) رُ افز١به اٌّٛٙوٛػبد ِٓو ِمووه     

 ١وخ ٘ـ ٌىٟ ٠زُ رؼ١ٍُ ِٛٙٛػبرٙب ثبٍزقلاَ ّٔوٛمط كٚهح اٌوزؼٍُ ِوب ٚهاء اٌّؼوف1437-٘ـ1436اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 
 ٌألٍجبة اٌزب١ٌخ : 

 اٌّؼوفٟ ٌٍطبٌجبد. أٔٗ ٠زّٚٓ ػلكا  ِٓ اٌّٛٙٛػبد األٍب١ٍخ، ٚاٌزٟ رّضً عبٔجب  ِّٙب  فٟ األٍبً  -

 . رْزًّ ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ّىٓ ر١ّٕزٙب ثبٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ  -

ٓ ػولكا ِٓو األْٔوطخ اٌزٟو ٠ّىٓو أْ رموَٛ ثٙوب اٌطبٌجوبد ، ِّوب ٠ىَوجٙٓ ِٙووبهاد  - أْ اٌّٛٙوٛػبد اٌّقزوبهح رزّٚو

 .ٌٍزؼٍُ  ٓاٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوفٟ ، ٠ٚي٠ل ِٓ كافؼ١زٙ

 : خط دٔسح انزؼهى يب ٔساء انًؼشفٛرصبَٛبً: ئػذاد انًٕػٕػبد فٙ ػٕء ًَٕ

 ثبػلاك اٌجبؽضخ ٚهاء اٌّؼوفخ ، ٚو١ف١خ رٕف١ن٘ب ، لبِذ ِب ثبٍزوار١غ١بد اٌّورجٜ اٌزوثٛٞ األكة ِواعؼخ فالي ِٓ

،  ) ٌٍق١ٍخ ٚإٌجبد بئ١خ)اٌؼاللبد اٌّ– 2اٌٛؽلح األٌٚٝ ٌّموه األؽ١بء  اهّبكٞ ٌؼٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌزله٠ٌ ك١ًٌ
،   ِؾبٙواد ( 6ٚرٛى٠ؼٙب ػٍٝ ) ( )اٌؼاللبد اٌّبئ١خ ٌٍق١ٍخ ٚإٌجبد ٚؽلح ِؾزٜٛ ثزٕظ١ُخ اٌجبؽض ؽ١ش لبِذ

 ٚاٌزم٠ُٛ ، ،ّؾبٙوحاٌ فٟ ا١ٌَو ٚفطٛاد ،بٌٙ اٌالىِخ ٚاٌّٛاك ٚاألكٚاد ،ٔٛارظ اٌزؼٍُ  ِؾبٙوح ٌىً ٚؽلكد

 ٔٚزؼًٍ انذنٛم :

 خك ّٔٛمط كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء اٌّؼوف١ٔجنح ػٓ ِواؽً رطج١ . 

 اٌٛؽلح رله٠ٌ أصٕبء ؼٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌٌ ػبِخ رٛع١ٙبد. 

 اٌٛؽلح رله٠ٌ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اصٕبء. 
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 ِزّٕٚب   اٌٛؽلحِؾبٙواد   ِٓ ِؾبٙوح وً رله٠ٌ فطخ: 

  وً لثؼ ٌٕٛارظا ٘نٖ رؾمك ِلٜ رم١ٌ أْ ٌؼٚٛح ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٠ّىٓ ؽ١ش:  َٕارظ انزؼهى نكم يؾبػشح -
 اٌؼ١ٍّخ ثبألْٔطخ ل١بِٙٓ أصٕبء اٌطبٌجبد أكاء ٠ّٚىٕٙب ِالؽظخ ،ِؾبٙوح

 اٌٝ رئكٞ اٌزٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّٖبكه ٚاألكٚاد اٌّٛاك ٚرزّٚٓ :نهزغبسة  انالصيخ ٔاألَشطخ انًٕاد -

 .ٌٍطبٌجبد ١ّمخ ٚثطو٠مخ فؼبي ثْىً ٔٛارظ اٌزؼٍُ  رؾم١ك
 رًّْ ثؾ١ش ِزغبَٔخ، ٚغ١و ِزَب٠ٚخ ِغّٛػبد اٌٝ اٌطبٌجبد رم١َُ ٚرًّْ :انًؾبػشح عٛش خطٕاد -

 ٚاٌزغبهة ثبألْٔطخ ٌٍم١بَ اٌالىِخ األكٚاد ٚاٌّٛاك رٛافو ِٓ ٚاٌزؤول اٌّقزجو كافً ٛبٌجبد (  5)  وً ِغّٛػخ
 .ِؾبٙوح ثىً اٌقبٕخ

ِب ؽٛي اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و  ؽ١ش اؽزٜٛ اٌل١ًٌ ػٍٝ أٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخانزمٕٚى:  -

 .ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّوغٛثخ رؾمك ِلٜ ٌم١بً ( ٚمٌه 2فٟ اٌٛؽلح األٌٚٝ ثّموه األؽ١بء ) خٚهاء اٌّؼوف١
 ،اٌلهاٍخ فٟ اٌّؾلكحاٌّؼوف١خ   ِب ٚهاء  اٌزؼٍُ كٚهح ثبٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌ ٛو٠مخ ارجبع ٠زُٔٛارظ اٌزؼٍُ  ٌٚزؾم١ك

 :ْٙ ؽمانًشا ْٔزِاٌطبٌجخ ،  ف١ٙب رّو ِواؽً فالي فٌّ ِٓ ٚمٌه

ػوٗ ػٕٛاْ اٌّؾبٙوح ِٓ  ٠زُ اٌّوؽٍخ ٘نٖ فٟ:  Concept Assementِوؽٍخ رم١١ُ اٌّفَٙٛ  -1 .1
 ٠غت أٔفَٙٓ، ػٍٝ ثطوؽٙب اٌطبٌجبد اٌّوؽٍخ ٌزمَٛ ٘نٖ فٟ اٌّزؼٍمخ األٍئٍخ ػوٗ صُ ،فالي ّو٠ؾخ ثٛهث٠ٕٛذ 

 اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ٚاٌزؼوف خ،اٌؼ١ٍّ ٌزؤًِ أفىبه٘ٓ ٌٍطبٌجبد اٌفوٕخ رؼطٟ اْ  ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  ػٍٝ
ثٖلك كهاٍزٗ ، ٚمٌه ثٙلف رٖؾ١ؼ أٞ فطؤ أٚ ٍٛء فُٙ  ٘ٓ، اٌنٞ اٌّفَٙٛ ؽٛي اٌطبٌجبد ٌلٜ اٌّٛعٛكح

 ِورجٜ ثبٌّفَٙٛ لجً اٌزؼٍُ ، ِٚٓ صُ رؼل٠ٍٗ ، ٚونٌه اٌزؤول ِٓ فُٙ اٌطبٌجبد ٌٙنا اٌّفَٙٛ .
 اٌظٛا٘و الٍزىْبف اٌفوٕخ اٌطبٌجبد اػطبء االٍزىْبف ِوؽٍخ ِٓ ٚاٌٙلفيشؽهخ اعزكشبف انًفٕٓو :  -2

٠ٚمزٖو  .اٌجؾش ، ٚمٌه ِٓ فالي أْٔطخ عّبػ١خ رؼب١ٔٚخ رمَٛ ثٙب اٌطبٌجبد  رؾذ ٘ٛ اٌنٞ ثبٌّفَٙٛ اٌّورجطخ

ػٍٝ اٌزٛع١ٗ ٚاإلهّبك فٟ أصٕبء ل١بَ اٌطبٌجبد ثبألْٔطخ ثؾ١ش ال رفَو ٘نٖ اإلهّبكاد ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  كٚه
 ؼٍّٗ . اٌّفَٙٛ اٌّواك ر

 اٌزٟ رغّغ اٌّؼٍِٛبد ٚإٌزبئظ أْٝ ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍ ٠غت اٌّوؽٍخ ٘نٖ فٟيشؽهخ رمذٚى انًفٕٓو :  -3
ً ِٓ اٌطبٌجبد ، أٔزغزٙب ػٚٛ ١٘ئخ   ػٍٝ ٠غت ٚأ٠ٚب   اٌّفَٙٛ، اٌٝ اٌطبٌجبد ِغ اٌج١بٔبد رٍه فالي ٚرزٕٛ

 رغ١١واد أٞ ٠ٚٓزؤٍِ اٌؼ١ٍّخ، ِٚفب١ّ٘ٙٓ ه٘ٓأفىب فٟ إٌظو ٠ؼلْ ٌىٟ اٌفوٕخ ٌٍطبٌجبد رؼطٟ أْاٌزله٠ٌ 

 .اٌؼ١ٍّخ أفىبه٘ٓ ٛوأد ػٍٝ لل رىْٛ
 ٠ّىٓ اٌنٞ اٌؼٍّٟ ٌٍّفَٙٛ وزطج١ك أفوٜ ثؤِضٍخ اٌطبٌجبد رٛاعٗ اٌّوؽٍخ ٘نٖ فٟ يشؽهخ رطجٛك انًفٕٓو : -4

جبد ٚٙغ أفىبه٘ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌَبثمخ ، ٚفٟ أصٕبء مٌه رؼ١ل اٌطبٌ اٌّواؽً فالي أٔزغذ اٌزٟ اٌج١بٔبد فّٙٗ ثبٍزقلاَ
 اٌّزؼٍمخ ثبٌّفَٙٛ ٌٚىٓ فٟ ِٛالف عل٠لح ٌٍزؼٍُ . 

 أفىبه٘ٓ اٌفوٕخ ٌٍطبٌجبد ٌزؤًِ ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌاٌّوؽٍخ رز١ؼ  ٘نٖ فٟ يشؽهخ انزمٛٛى انجؼذ٘ نهًفٕٓو : -5

ثٙٓ ٌٙنا اٌّفَٙٛ ، ٚونٌه اٌؼ١ٍّخ اٌّورجطخ ثبٌّفَٙٛ اٌنٞ رُ كهاٍزٗ فٟ اٌّواؽً اٌَبثمخ ، ٚمٌه ٌٍزؤول ِٓ اٍز١ؼب
 رم١١ُ ِب لّٓ ثٗ ِٓ أػّبي ٚأْٔطخ اٍزىْبف١خ ٚرطج١م١خ ٚأصو٘ب فٟ ِؼوفزٙٓ ػٓ اٌّفَٙٛ اٌنٞ رُ رؼٍّٗ . 

 ٔلذ ساػذ انجبؽضخ ػُذ ثُبء انذنٛم يب ٚهٙ :

 .ٍٕٛاد وؼٚٛ ١٘ئخ رله٠ٌ ٌؼلح رؼًّ ؽ١ش اٌجبؽضخ فجوح -
  [21]ِضوووً كهاٍوووخ اٌّغوووبي ٘ووونا فووٟو اٌَوووبثمخ دٚاٌلهاٍوووب اٌزوث٠ٛوووخ األكث١وووبد ػٍووٝو االٛوووالع -

 [11].؛ [31]
 .(  2)  اٌٛؽلح األٌٚٝ ٌّموه األؽ١بء ِٛٙٛػبد ِؾزٜٛ ػٍٝ االٛالع -

 انذنٛم ثاػذاد انجبؽضخ ٔلبيذ  ً  انزبنٛخ:  نهخطٕاد ٔفمب

 .اٌّغبي ٘نا فٟ اٌَبثمخ ٚاٌلهاٍبد اٌزوث٠ٛخ األكث١بد ػٍٝ االٛالع -

 و١ٍخ اٌزوث١خ . –اٌَّزٛٞ اٌضبٟٔ  –(  2ػبد ِموه األؽ١بء ) ِٛٙٛ ِؾزٜٛ ػٍٝ االٛالع -

 .) ٚإٌجبدٌٍق١ٍخ  ) اٌؼاللبد اٌّبئ١خ – 2ٌّموه األؽ١بء  األٌٚٝ اٌٛؽلح ٟٚ٘ : اٌؼ١ٍّخ اٌّبكح ِؾزٜٛ رؾل٠ل -
 رقٖؤ إٌّوب٘ظ ٚٛووق اٌزوله٠ٌ ٚاألؽ١وبء  اٌّؾىّو١ٓ فٟو ِٓو ِغّٛػوخ ػٍٝو األ١ٌٚخ ٕٛهرٗ فٟ اٌل١ًٌ ػوٗ-

 :انزبنٛخ األعبعٛخ انُمبؽ يٍ يغًٕػخ ؽٛي ٌّالؽظبرُٙ فن ثؼ١ٓ االػزجبهٚاأل
 ٜرؼزجوو  ٚاٌزٟو اٌّؼوف١وخِوب ٚهاء   اٌوزؼٍُ كٚهح الٍوزوار١غ١خ اٌؼبَ اإلٛبه ِغ ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ك١ًٌ ارفبق ِل

 . ١kwlخ ٚاٍزوار١غ ٚاٌزٍق١ٔ اٌنارٟ اٌزَبإي فبٕخ اٌّؼوفخ ٚهاء ِب ٚاٍزوار١غ١بد اٌزؼٍُ ِٓ كٚهح ِي٠ظ

 ٜو١ٍخ اٌزوث١خ  –لَُ األؽ١بء  –اٌَّزٜٛ اٌضبٟٔ  ٌطبٌجبد اٌّملِخ اٌّؼٍِٛبد ِٕبٍجخ ِل. 
 ٜاػلاك اٌّؾبٙواد اٌؼ١ٍّخ  فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌللخ ِل. 

 اٌّؾى ٠وا٘ب اٌزٟ األفوٜ اٌّالؽظبد ّْٛ 
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 ػ١ٍٙوب ارفوك زٟوإٌٙبئ١وخ اٌ ٌٍٖوٛهح ٕٚوً ؽزٝو اٌول١ًٌ رؼول٠ً رُو ِالؽظوبد ِٓو اٌّؾىّوْٛ أثولاٖ ِوب ٙوٛء ٚفٟو
 ٚإجؼ عب٘يا ٌٍزطج١ك.ْ اٌّؾىّٛ

 دنٛم انطبنجخ  :

ٌّمووه  األٌٚٝو فٟو اٌٛؽولح اٌّمووهح اٌزؼ١ّ١ٍوخ ّؾبٙوواداٌ ػٓو ػجوبهح ك١ٌوً اٌطبٌجوخ  ٟٚ٘و ثبػولاك اٌجبؽضوخ لبِوذ

 .ٚفك ِواؽً كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ)  ٌٍق١ٍخ ٚإٌجبد ) اٌؼاللبد اٌّبئ١خ – 2األؽ١بء 
 ػذاد أدٔاد انذساعخ : صبنضبً: ئ

      :ٝ  اّزٍّذ أكٚاد اٌلهاٍخ ػٍ

 :يمٛبط يٓبساد انزفكٛش يب ٔساء انًؼشفٛخ 

 انخظبئض اإلؽظبئٛخ نهًمٛبط:

رُ اٌزؤول ِٓ ٕلق ٚصجبد اٌّم١بً اٌَّزقلَ فٟ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٌم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ثزطج١مٗ 
 ٛبٌجخ. 30لهاٍخ رىٛٔذ ِٓ ػٍٝ ػ١ٕخ اٍزطالػ١خ ِٓ ٔفٌ ِغزّغ اٌ

 رُ اٌزؾمك ِٓ ٕلق اٌّم١بً ػٓ ٛو٠ك:أٔالً: انظذق: 
 :٘ؽ١ووش روُو ػوووٗ اٌّم١ووبً فوٟو ٕووٛهرٗ اٌّجلئ١ووخ ػٍوٝو ػوولك ِوٓو اٌّؾىّوو١ٓ اٌقجووواء  انظددذق انظددبْش

اٌّزق١ٖٖٓ فٟ إٌّب٘ظ ٚٛوق اٌزله٠ٌ ٚػٍُ اٌوٕفٌ إلثولاء آهائُٙو فٟو ػجوبهاد اٌّم١وبً ٚأثؼوبكٖ اٌفوػ١وخ ِٚولٜ 

ٛ وً ػجبهح ثبٌّغبي إٌّز١ّخ ا١ٌٗ، ِٚلٜ ٚٙٛػ ١ٕبغخ وً ػجبهح ِٓ ػجوبهاد اٌّم١وبً ٍٚوالِزٙب اٌٍغ٠ٛوخ، اهرجب
ٚالزواػ ٛوق رؾَو١ٕٙب ٚمٌوه ثبٌؾونف أٚ اإلٙوبفخ أٚ اػوبكح اٌٖو١بغخ، ٚلول لولَ اٌّؾىّوْٛ ِالؽظوبد ل١ّوخ أفوبكد 

 .اٌلهاٍخ، ٚأصود اٌّم١بً، ٍٚبػلد ػٍٝ افواعٗ ثٖٛهح ع١لح
 ق انذاخهٙ:طذق االرغب 

رُ اٌزؤول ِٓ رّبٍه ٚرغبٌٔ ػجبهاد وً ثؼل ِٓ أثؼبك اٌّم١بً ثؾَبة ِؼبًِ اهرجبٛ ث١وٍوْٛ ثو١ٓ كهعوبد ووً    

 (: 1ػجبهح ثبٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼل إٌّز١ّخ ا١ٌٗ فىبٔذ ِؼبِالد االهرجبٛ وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثغلٚي ) 
 مٛبط ٔأثؼبدْب انزٙ رُزًٙ ئنٛٓب( يؼبيالد اسرجبؽ ثٛشعٌٕ ثٍٛ دسعبد ػجبساد ان1ًعذٔل سلى ) 

ً االهرجٛب َ ً االهرجٛب َ ِؼبِ ً االهرجٛب َ ِؼبِ ً االهرجٛب َ ِؼبِ  ِؼبِ

 اٌزم١١ُ ربثغ: اٌّوالجخ ٚاٌزؾىُ  ربثغ: اٌزقط١ٜ اٌزقط١ٜ

1 0.693** 10 0.654** 18 0.671** 27 0.807** 

2 0.554** 11 0.714** 19 0.729** 28 0.674** 

3 0.704** 12 0.644** 20 0.673** 29 0.779** 

4 0.593** 13 0.637** 21 0.582** 30 0.683** 

5 0.518** 14 0.607** 22 0.472** 31 0.533** 

 **0.662 32 **0.662 23 اٌّوالجخ ٚاٌزؾىُ  **0.606 6

7 0.729** 15 0.603** 24 0.533** 33 0.539** 

8 0.584** 16 0.717** 25 0.660** 34 0.612** 

9 0.647** 17 0.739** 26 0.635** 35 0.787** 

 30ٚؽغُ ػ١ٕخ  0.01ِؼبًِ اهرجبٛ كاي اؽٖبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ   **

( أْ ِؼبِووً اهرجووبٛ كهعووخ وووً ػجووبهح ِوٓو ػجووبهاد اٌّم١ووبً ثلهعووخ اٌجؼوول إٌّز١ّووخ ا١ٌووٗ  ٠1الؽووع ِوٓو اٌغوولٚي )  
(، ِّووب ٠وولي ػٍوٝو رغووبٌٔ 0.01ػٕوول َِووزٜٛ كالٌووخ ) اٌؼجووبهح ِؼووبِالد اهرجووبٛ ِٛعجووخ ِٚورفؼووخ ٚكاٌووخ اؽٖووبئ١ب  

ػجبهاد وً ثؼل ف١ّب ث١ٕٙب ٚرّبٍىٙب ِغ ثؼٚٙب اٌجؼ٘؛ ونٌه رُو ؽَوبة ِؼوبِالد االهرجوبٛ ثو١ٓ كهعوبد ووً ثؼول 
:ٟ  ِٓ أثؼبك اٌّم١بً ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بً فىبٔذ وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزبٌ

 كهعبد األثؼبك ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌّم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ( ِؼبِالد اهرجبٛ ث١وٍْٛ ث١ٓ 2علٚي هلُ ) 

 اٌزم١١ُ اٌّوالجخ ٚاٌزؾُى اٌزقط١ٜ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ

 **0.617 **0.791 **0.696 ِؼبًِ االهرجٛب ثبٌلهعخ اٌى١ٍخ

 30ٚؽغُ ػ١ٕخ  0.01ِؼبًِ اهرجبٛ كاي اؽٖبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ   **

( أْ ِؼبِالد اهرجبٛ كهعبد ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ثبٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بً  2ؽع ِٓ علٚي ) ٠ال

(، ِّب ٠لي ػٍٝ رغبٌٔ أثؼبك اٌّم١بً ف١ّب ث١ٕٙب ٚرّبٍىٙب 0.01ِؼبِالد اهرجبٛ كاٌخ اؽٖبئ١ب  ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )
 .ِغ ثؼٚٙب اٌجؼ٘

 صبَٛبً: انضجبد: 

ؼ ٌٙوونا  (Cronbach Alpha)اٌّم١وبً ثبٍووزقلاَ ِؼبِوً صجوبد أٌفوب ووٚٔجوبؿرُو اٌزؾموك ِٓو صجوبد      ٚاٌونٞ ٠ٍٖو
 إٌٛع ِٓ أكٚاد اٌم١بً، فىبٔذ ِؼبِالد اٌضجبد وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزبٌٟ :

 

 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 
 50 

 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ September          ISSN: 2397-0308     

 VO 2. NO 9 

 (: ِؼبِالد صجبد ِم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ 3علٚي ) 

ً وىً اٌزم١١ُ الجخ ٚاٌزؾُىاٌّو اٌزقط١ٜ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ  اٌّم١ب

 0.927 0.882 0.769 0.835 ِؼبًِ اٌضجبد

٠زٚوؼ ِوٓو اٌغوولٚي اٌَووبثك أْ ٌّم١ووبً ِٙووبهاد اٌزفى١ووو ِووب ٚهاء اٌّؼوف١ووخ ٚأثؼووبكٖ اٌفوػ١ووخ ِؼووبِالد صجووبد       

 ِمجٌٛخ، ِّب ٠ئول صجبد كهعبد اٌّم١بً وىً ٚصجبد أثؼبكٖ اٌفوػ١خ.
بً ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ فٛآ اؽٖبئ١خ ع١ولح )ٕولق، صجوبد( ِّوب ٠ئوول ِّٚب ٍجك ٠زٚؼ أْ ٌّم١  

 ٕالؽ١خ اٍزقلاِٗ فٟ اٌجؾش اٌؾبٌٟ.

  : اخزجبس انًفبْٛى انؼهًٛخ 

 : ئػذاد اخزجبس انًفبْٛى انؼهًٛخ 

 رُ اػلاك افزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌَّزقلَ فٟ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ٚفمب  ٌٍقطٛاد اٌزب١ٌخ : 

 نٓذف يٍ االخزجبس:ا -1

لبِوذ اٌجبؽضووخ ثجٕوبء افزجووبه ٘وولف اٌٝو ل١ووبً اٍوز١ؼبة اٌّفووب١ُ٘ اٌؼ١ٍّووخ ٌىوً ِوٓو اٌّغّٛػوخ اٌٚووبثطخ ٚاٌّغّٛػووخ 
 ( ، ثؾ١ش ٠م١ٌ وً ٘لف ِٓ أ٘لاف اٌّموه اٌّزّٕٚخ. 2اٌزغو٠ج١خ فٟ اٌّٛٙٛػبد اٌّقزبهح ِٓ ِموه أؽ١بء ) 

 انظٕسح األٔنٛخ نالخزجبس:  -2

ٚػوٙوذ ػٍٝو ِغّٛػوخ اٌّؾىّو١ٓ ٚاٌون٠ٓ ألووٚا ٍوئاال  30ِىٛٔوب ِٓو االفزجوبه فٟو ٕوٛهح أ١ٌٚوخ  رُ اػلاك أٍوئٍخ
ِالءِخ األٍئٍخ أل٘لاف اٌّٛٙٛػبد اٌّزّٕٚخ ٍٚالِزٙب ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ، وّب ألوٚا ِٕبٍوجخ اٌٖو١بغخ اٌٍغ٠ٛوخ 

لهعوخ اٌّمزوؽوخ ٌىوً ٍوئاي، صُو ٚاٌٍفظ١خ ٌّفوكاد االفزجبه ، ٚٚٙٛػ األٍئٍخ ٚفٍٛ٘وب ِٓو اٌغّوٛٗ ، ِٚالءِوخ اٌ
 .ٍئاال 25ٚإجؼ االفزجبه فٟ ٕٛهرٗ إٌٙبئ١خ ِىٛٔب ِٓ اعواء اٌزؼل٠الد اٌزٟ أّبه ا١ٌٙب اٌّؾىّْٛ 

 انزغشٚت األٔنٙ نالخزجبس انزؾظٛهٙ :  -3

 رُ رغو٠ت االفزجبه اٍزطالػ١ب  ثغوٗ ؽَبة ىِٓ رطج١مٗ ٚصجبرٗ ٕٚللٗ، ٚف١ّب ٠ٍٟ ػوٗ ٌنٌه: 

 خزجبس :)أ( صيٍ اال 

ٌزؾل٠ل اٌيِٓ إٌّبٍت ٌإلعبثخ ػٓو االفزجوبه ، رُو ؽَوبة اٌويِٓ اٌونٞ اٍوزغولزٗ ووً ٛبٌجوخ فٟو اعبثوخ االفزجوبه، صُو 
كلوبئك ٌموواءح رؼ١ٍّوبد االفزجوبه  5كل١موخ )  60ؽَبة ِزٍٜٛ ٘نٖ األىِٕخ ، ٚثنٌه ٠ىْٛ ىِٓ رطج١ك االفزجبه ٘ٛ 

 كل١مخ ٌإلعبثخ ػٓ االفزجبه ( .  55، 

 إلؽظبئٛخ نالخزجبس:انخظبئض ا

رُ اٌزؤول ِٓ ٕلق ٚصجبد االفزجبه اٌَّزقلَ فٟ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٌم١بً اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ثزطج١مٗ ػٍٝ ػ١ٕخ 

 ٛبٌجخ. 30اٍزطالػ١خ ِٓ ٔفٌ ِغزّغ اٌلهاٍخ رىٛٔذ ِٓ 

 رُ اٌزؾمك ِٓ ٕلق االفزجبه ػٓ ٛو٠ك:أٔالً: انظذق: 

  :٘انظذق انظبْش 

هرٗ اٌّجلئ١وخ ػٍٝو ػولك ِٓو اٌّؾىّو١ٓ اٌقجوواء اٌّزقٖٖو١ٓ فٟو إٌّوب٘ظ ٚٛووق ؽ١ش رُ ػوٗ االفزجبه فٟ ٕوٛ
اٌزوله٠ٌ ٚػٍُو اٌوٕفٌ إلثولاء آهائُٙو فٟو ِفووكاد االفزجووبه ِٚولٜ اهرجبٛٙوب ثبٌٙولف ِٓو االفزجوبه، ِٚولٜ ٚٙووٛػ 

ٚلول  ١ٕبغخ وً ِفوكح ٍٚالِزٙب اٌٍغ٠ٛخ، ٚالزوواػ ٛووق رؾَو١ٕٙب ٚمٌوه ثبٌؾونف أٚ اإلٙوبفخ أٚ اػوبكح اٌٖو١بغخ،
 للَ اٌّؾىّْٛ ِالؽظبد ل١ّخ أفبكد اٌلهاٍخ، ٚأصود االفزجبه، ٍٚبػلد ػٍٝ افواعٗ ثٖٛهح ع١لح.

 :ٙطذق االرغبق انذاخه 

ٚاٌلهعوخ اٌى١ٍوخ  ٌّفووكحارُ اٌزؤول ِٓ رّبٍه ٚرغبٌٔ ِفوكاد االفزجبه ثؾَبة ِؼبًِ اهرجبٛ ث١وٍْٛ ث١ٓ كهعبد 
 (: 4ؾخ ثغلٚي ) ٌالفزجبه فىبٔذ ِؼبِالد االهرجبٛ وّب ٟ٘ ِٛٙ

 ( يؼبيالد اسرجبؽ ثٛشعٌٕ ثٍٛ دسعبد يفشداد اخزجبس انًفبْٛى انؼهًٛخ ٔانذسعخ انكهٛخ نالخزجبس 4عذٔل سلى )  

ً االهرجٛب َ ً االهرجٛب َ ِؼبِ ً االهرجٛب َ ِؼبِ ً االهرجٛب َ ِؼبِ ً االهرجٛب َ ِؼبِ  ِؼبِ

1 0.543** 6 0.653** 11 0.698** 16 0.593** 21 0.712** 

2 0.642** 7 0.471** 12 0.576** 17 0.756** 22 0.615** 

3 0.467** 8 0.532** 13 0.514** 18 0.521** 23 0.587** 

4 0.526** 9 0.661** 14 0.681** 19 0.491** 24 0.543** 

5 0.619** 10 0.573** 15 0.821** 20 0.568** 25 0.693** 

 30ٚؽغُ ػ١ٕخ  0.01ٜٛ كالٌخ ِؼبًِ اهرجبٛ كاي اؽٖبئ١ب ػٕل َِز  **

( أْ ِؼبِووً اهرجوبٛ كهعووخ ووً ِفوووكح ِٓو ِفوووكاد االفزجوبه ثلهعووخ  ٠4الؽوع ِوٓو اٌغولٚي )  
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(، ِّوب ٠ولي ػٍٝو رغوبٌٔ 0.01االفزجبه اٌى١ٍخ ِؼبِالد اهرجبٛ ِٛعجخ ِٚورفؼخ ٚكاٌخ اؽٖبئ١ب  ػٕل َِزٜٛ كالٌوخ )
 ؼ٘.ِفوكاد االفزجبه فٟ ِب ث١ٕٙب ٚرّبٍىٙب ِغ ثؼٚٙب اٌج

 ٔطف االخزجبس َٕٔػّ : -4

٠زىْٛ االفزجبه ِٓ أٍئٍخ االفز١به ِٓ ِزؼولك : رزطٍوت ٘ونٖ األٍوئٍخ افز١وبه اإلعبثوخ اٌٖوؾ١ؾخ ِٓو اإلعبثوبد ،       

  ( افز١بهاد . 4فموح ( ٌىً فموح )   ٠ٚ25زىْٛ االفزجبه ِٓ ) 
 رؼهًٛبد االخزجبس : -5

ٚرٛٙوو١ؾٙب ٌٍطبٌجووبد؛ ٚمٌووه ؽزوٝو ٠َووزطؼٓ اإلعبثووخ ػوٓو ِفوووكاد  روُو اهفووبق االفزجووبه ثبٌزؼ١ٍّووبد أصٕووبء اٌزطج١ووك

االفزجبه ثٌَٙٛخ ٠َٚو ٚرّٕٚذ ػوٙب  ٌّؾز٠ٛبد االفزجوبه ِٚىٛٔبروٗ ٚو١ف١وخ اإلعبثوخ ػٓو ووً ٍوئاي، ٚرٛٙو١ؼ 
 و١ف١خ اإلعبثخ ػٓ أٍئٍخ االفزجبه كافً وواٍخ اإلعبثخ .

 انظٕسح انُٓبئٛخ نالخزجبس: -6

( ِفوووكح ٚلوول أػط١ووذ كهعووخ ٚاؽوولح ٌإلعبثووخ 25ِىٛٔووب  فوٟو ٕووٛهرٗ إٌٙبئ١ووخ ِوٓو ) ١ّووخافزجووبه اٌّفووب١ُ٘ اٌؼٍإٔووجؼ 
اٌٖؾ١ؾخ ػٓ وً ِفوكح ِٓو ِفووكاد االفزجوبه ٚ) ٕوفو( ٌإلعبثوخ اٌقطوؤ ، ٚثونٌه رىوْٛ اٌلهعوخ إٌٙبئ١وخ ٌالفزجوبه 

 ( كهعخ ٚاٌلهعخ اٌٖغوٜ ) ٕفو( . 25)

 َزبئظ انجؾش: 

 األعبنٛت اإلؽظبئٛخ انًغزخذيخ:

ػٍٝو ٛج١ؼوخ اٌجؾووش اٌؾوبٌٟ ٚاأل٘ولاف اٌزٟو ٠َووؼٝ اٌٝو رؾم١مٙوب، رُو رؾ١ٍووً اٌج١بٔوبد ثبٍوزقلاَ ثؤوبِظ اٌؾيِووخ ثٕوبء  
 ٚمٌه ثبالػزّبك ػٍٝ األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ اٌزب١ٌخ: (،SPSS)اإلؽٖبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ 

 أٔالً: نهزؾمك يٍ انخٕاص اإلؽظبئٛخ نألدٔاد انًغزخذيخ فٙ انجؾش رى اعزخذاو:

ٌٍزؤوول ِوٓو االرَوبق اٌوولافٍٟ ٌّم١ووبً ِٙوبهاد اٌزفى١ووو ِووب : Pearson Correlationبِوً اهرجووبٛ ث١وٍوْٛ ِؼ-1

 ٚهاء اٌّؼوف١خ ٚافزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ.

 ٌٍزؤوول ِٓو صجوبد كهعوبد ِم١وبً ِٙوبهاد اٌزفى١وو ِووب ٚهاء: Cronbach's Alphaووٚٔجوبؿ-ِؼبِوً صجوبد أٌفوب-2
 اٌّؼوف١خ.

ٌٍزؤول ِٓو صجوبد افزجوبه  Spearman-Brownٕٖف١خ ثبٍزقلاَ ِؼبكٌخ ٍج١وِبْ ٚثواْٚ ِؼبًِ صجبد اٌزغيئخ اٌ-3
 .اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

 صبنضبً: نإلعبثخ ػٍ أعئهخ انذساعخ رى اعزخذاو:

فوٟو اٌّمبهٔووخ ثوو١ٓ ِزٍٛووطبد  Independent Samples T-Testافزجووبه "د" ٌٍّغّٛػووبد اٌَّووزمٍخ -1
اٌم١وووبً اٌجؼوولٞ ٚفووٟو اٌم١ووبً اٌمجٍووٟو )اٌزىووبفئ( ٌٍّفوووب١ُ٘ اٌؼ١ٍّوووخ كهعووبد اٌّغّوووٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١ووخ ٚاٌٚوووبثطخ فوٟو 

 ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ.

فوٟو اٌّمبهٔووخ ثوو١ٓ ِزٍٛووطبد كهعووبد  PairedSamples T-Testافزجوبه "د" ٌٍّغّٛػووبد اٌّورجطووخ -2

 ء اٌّؼوف١خ.  اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٟ اٌم١بً اٌمجٍٟ ٚاٌجؼلٞ ٌٍّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚها

فٟو اٌىْووف ػٓو كالٌووخ اٌؼاللووخ ثو١ٓ ر١ّٕووخ اٌّفووب١ُ٘  Pearson Correlationِؼبِوً اهرجووبٛ ث١وٍوْٛ  -3
 اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ.

ٌؾغوُو اٌزوؤص١و فوٟو ؽبٌوخ اٍووزقلاَ افزجوبه "د" ٚروُو اٍووزقلاِٗ  وّئّووEta Squared*(2ِوثوغ ا٠زووب ) -4
قلاَ كٚهح اٌوزؼٍُ ِوب ٚهاء اٌّؼوف١ووخ فٟو ر١ّٕووخ اٌّفوب١ُ٘ اٌؼ١ٍّوخ ِٚٙووبهاد اٌزفى١وو ِووب ٌٍزؼووف ػٍٝو ؽغوُو روؤص١و اٍووز

 ٚهاء اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ. 

 يُٓظ انذساعخ :

ِؼ١ٕوخ  فٟ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ رُ اٍزقلاَ إٌّٙظ ّجٗ اٌزغو٠جٟ، فبٌّٕٙظ اٌزغو٠جٟ ٠َوزقلَ اٌزغوثوخ فٟو افزجوبه فووٚٗ
اٌّٛالف اٌّزمبثٍوخ اٌزٟو ٙوجطذ ف١ٙوب ووً اٌّزغ١وواد اٌزٟو ِٓو ّوؤٔٙب اٌزوؤص١و ػٍٝو اٌزغوثوخ ِوب ػولا  ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك

  [22]. .اٌّزغ١و اٌزغو٠جٟ اٌنٞ ٠وغت اٌجبؽش فٟ كهاٍخ رؤص١وٖ

                                                 
*
 .[23]اٍزقلاَ ِؼبكٌخ ِوثغ ا٠زب وّب رُ ّوؽٙب فٟ رُ 
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 يغزًغ انذساعخ :

فٟو  اٌَّوزٜٛ اٌضوبٟٔ ثغبِؼوخ األ١ِوو ٍوطبَ ثٓو ػجولاٌؼي٠ي –رىْٛ ِغزّغ اٌلهاٍخ ِٓو ع١ّوغ ٛبٌجوبد لَُو االؽ١وبء 

 .ـ1436/1437٘اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

  ػُٛخ انذساعخ :

ٛبٌجخ ِٓ ٛبٌجبد لَُ األؽ١بء ثغبِؼخ  62 ِٓ ع١ّغ ِغزّغ اٌلهاٍخ ٚاٌجبٌغ ػلك٘ٓ اٌؾبٌٟ رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌجؾش
رُ رطج١ك ٛبٌجخ، ٟٚ٘ اٌزٟ  32ٍطبَ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي، رُ رم١َُّٙ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ أؽلّ٘ب رغو٠ج١خ ٚرىٛٔذ ِٓ 

ٛبٌجخ، ٚ٘نٖ اٌّغّٛػخ ٌُ رزؼوٗ ٌٍّزغ١و اٌزغو٠جٟ ٚرُ  30اٌزغوثخ ػ١ٍٙب، ٚاألفوٜ ٙبثطخ ٚرىٛٔذ ِٓ 

االػزّبك ػ١ٍٙب وّؾه ٌٍزؼوف ػٍٝ فبػ١ٍخ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 
 بء.َُ األؽ١لِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد 

اٌزؤول ِٓ رىبفئ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌم١بً اٌمجٍٟ ٌٍّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء ٚرُ 
ٌٍّمبهٔخ ث١ٓ ِزٍٛطٟ  Independent Samples T-Testثبٍزقلاَ افزجبه "د" ٌٍّغّٛػبد اٌَّزمٍخ  اٌّؼوف١خ

طج١م١ٓ اٌمجٍٟ الفزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚم١بً ِٙبهاد كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌز

:ٟ  اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ فىبٔذ إٌزبئظ وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزبٌ

(: كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ الفزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ  5علٚي ) 

 (60ٚهاء اٌّؼوف١خ )كهعخ اٌؾو٠خ =اٌزفى١و ِب  ِٚم١بً ِٙبهاد

:ٗ  ٠زٚؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أٔ

ال رٛعل فوٚق كاٌخ اؽٖبئ١ب  ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌم١بً  -
 اٌمجٍٟ ٌٍّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ.

١بً ال رٛعل فوٚق كاٌخ اؽٖبئ١ب  ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌم -

 اٌمجٍٟ ٌّٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ.
ِّٚب ٍجك ٠زؤول رىبفئ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌم١بً اٌمجٍٟ ٌٍّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد  -

 اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ .

 إٌزبئظ:

ٙ األٔل:  أٔالً: َزبئظ انغإال انفشػ

ٔ اٌَئاي اٌفوػٟ األٚي ٌٍجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ ٕ٠ 
ػ١ٍخ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ األؽ١بء ثغبِؼخ " ِب فب

 األ١ِو ٍطبَ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي؟"

ٍ انزبنٍٛٛ: ٍ ْزا انغإال رى انزؾمك يٍ يذٖ طؾخ انفشػٛ  ٔنإلعبثخ ػ

 َزبئظ انفشع األٔل:

ّ "رٕعذ فشٔق د ٗ أَ انخ ئؽظبئٛبً ثٍٛ يزٕعطٙ دسعبد ؽبنجبد انًغًٕػخ ُٚض انفشع األٔل نهجؾش انؾبنٙ ػه

ٙ ٔانجؼذ٘ الخزجبس انًفبْٛى انؼهًٛخ، نظبنؼ انزطجٛك انجؼذ٘".  انزغشٚجٛخ فٙ انزطجٛمٍٛ انمجه

-Paired SamplesTٌٍٚزؾمك ِٓ ِلٜ ٕؾخ اٌفوٗ اٌَبثك رُ اٍزقلاَ افزجبه "د" ٌٍّغّٛػبد اٌّورجطخ 
Test ٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼلٞ الفزجبه اٌّفب١ُ٘ ٌٍّمبهٔخ ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛب

:ٟ  اٌؼ١ٍّخ فىبٔذ إٌزبئظ وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزبٌ

 َِزٜٛ اٌلالٌخ ل١ّخ "د" االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ اٌّزٍٜٛ اٌّغّٛػخ اٌم١بً اٌمجٍٟ

 اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ
 1.453 7.813 اٌزغو٠ج١خ

 غ١و كاٌخ 0.684
 1.776 7.500 اٌٚبثطخ

ء 
ها
ٚ 
ِب
و 
ى١
زف
 اٌ
د
ها
ٙب
ِ

١خ
وف
ّؼ
اٌ

 

 اٌزقط١ٜ
 3.340 36.906 اٌزغو٠ج١خ

 غ١و كاٌخ 0.852
 3.711 36.133 اٌٚبثطخ

 اٌّوالجخ ٚاٌزؾىُ
 2.501 34.938 اٌزغو٠ج١خ

 غ١و كاٌخ 0.885
 2.579 34.367 اٌٚبثطخ

 اٌزم١١ُ
 2.125 25.469 اٌزغو٠ج١خ

 غ١و كاٌخ 1.212
 2.408 26.167 اٌٚبثطخ

 اٌلهعخ اٌى١ٍخ
 4.645 97.313 اٌزغو٠ج١خ

 غ١و كاٌخ 0.546
 4.663 96.667 اٌٚبثطخ
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(: كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼلٞ الفزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ  6علٚي ) 

 (31)كهعخ اٌؾو٠خ = 

ؽغُ اٌزؤص١و َِزٜٛ اٌلالٌخ ل١ّخ "د" االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ اٌّزٍٜٛ اٌزطج١ك
*

 

 1.563 22.406 اٌجؼلٞ
41.449 0.01 0.982 

 1.453 7.781 اٌمجٍٟ

 :ٕؾخ اٌفو١ٙخ  ٠زٚؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك

 ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٟ 0.01رٛعل فوٚق كاٌخ اؽٖبئ١ب  ػٕل َِزٜٛ  -
 اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼلٞ الفزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ، ٌٖبٌؼ اٌزطج١ك اٌجؼلٞ، ٚوبْ ؽغُ اٌزؤص١و وج١و.

 َزبئظ انفشع انضبَٙ:

ً ثٍٛ يزٕعطٙ دسعبد ؽبنجبد  ُٚض انفشع انضبَٙ نهجؾش انؾبنٙ ػهٗ أَّ "رٕعذ فشٔق دانخ ئؽظبئٛب

جبس انًفبْٛى انؼهًٛخ، نظبنؼ ؽبنجبد انًغًٕػخ انًغًٕػزٍٛ انزغشٚجٛخ ٔانؼبثطخ فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ الخز

 انزغشٚجٛخ".

 Independentٌٍٚزؾمك ِٓ ِلٜ ٕؾخ اٌفوٗ اٌَبثك رُ اٍزقلاَ افزجبه "د" ٌٍّغّٛػبد اٌَّزمٍخ 

Samples T-Test  ٌٍّٞمبهٔخ ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼل
ٟ:الفزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌ  ؼ١ٍّخ فىبٔذ إٌزبئظ وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزبٌ

(: كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼلٞ الفزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 7علٚي ) 

 (60)كهعخ اٌؾو٠خ =

 َِزٜٛ اٌلالٌخ ل١ّخ "د" االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ اٌّزٍٜٛ اٌّغّٛػخ

 1.563 22.406 اٌزغو٠ج١خ
10.967 0.01 

 2.706 16.300 اٌٚبثطخ

 ٕؾخ اٌفو١ٙخ ٠زٚؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك 

ٚاٌٚبثطخ فٟ  ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ 0.01رٛعل فوٚق كاٌخ اؽٖبئ١ب  ػٕل َِزٜٛ 
 اٌزطج١ك اٌجؼلٞ الفزجبه اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ، ٌٖبٌؼ ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ.

رفٛق اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ اٌزٟ اٍزقلِذ اٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  ِٚٓ فالي اٌؼوٗ اٌَبثك ٠زٚؼ  -

اٌّؼوف١خ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ  ٠ّٚىٓ رف١َو ٘نٖ إٌز١غخ اٌٝ اْ كٚهح اٌزؼٍُ ِب 
ثبٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ ٚ ٚاالفىبه ِب ٚهاء   ٚهاء  اٌّؼوف١خ رَزٕل اٌٝ ٔظو٠بد ِقزٍفخ وبٌجٕبئ١خ اٌّزّضٍخ

ٚ  KWLاٌّؼوف١خ اٌّزّضٍخ ثبٍزوار١غ١بد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ وبٌزَبإالد اٌنار١خ ٚاٍزوار١غ١خ علٚي اٌزؼٍُ 
اٙبفخ اٌٝ اْ اٌّوؽٍخ االٌٚٝ ِٓ ِواؽً كٚهح اٌزؼٍُ ِب  ،اٌزٟ كِغذ ّٙٓ ِواؽً اٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ 

ّؼوف١خ ٠زُ اٌىْف ػٓ اٌّفب١ُ٘ اٌجل٠ٍخ ِٚٓ صُ ِؾبٌٚخ ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌزٖؾ١ؾٙب صُ ٠َّؼ ٌٍطبٌجبد ٚهاء  اٌ

فٟ اوزْبف اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي االْٔطخ االٍزىْبف١خ فٟ ِوؽٍخ االوزْبف فزّٕٛ اٌّفب١ُ٘ اٙبفخ اٌٝ رؼ١ّك 
وّب أٗ ٠زُ ِواعؼخ اٌّفب١ُ٘  ،خ رطج١ك اٌّفَٙٛ فُٙ اٌطبٌجبد ػٓ اٌّفب١ُ٘ ِٓ فالي االْٔطخ اٌزطج١م١خ فٟ ِوؽٍ

اٌؼ١ٍّخ ِٓ لجً ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٍزّواه ثبٍزقلاَ اٍب١ٌت اٌزم١١ُ اٌو١ٍّخ ٚغ١و اٌو١ٍّخ اصٕبء اٌزله٠ٌ 
اٌزٟ  [7]،[25] ، [24]ٚرزفك ٔزبئظ اٌلهاٍخ ِغ ٔزبئظ اٌلهاٍبد ،ثبٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ 

 ،بئغٙب اٌٝ ٚعٛك اصو الٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاالؽزفبظ ثٙب اّبهد ٔز

 ِب ٚهاء اٌٝ ٚعٛك اصو ٌزٛظ١ف اٍزوار١غ١بد  اٌزٟ اّبهد ٔزبئغٙب [26]، [21]وّب رزفك ِغ ٔزبئظ كهاٍخ 
 اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ .

ً : َزبئظ انغإال انف ٙ انضبَٙ:صبَٛب  شػ

ٔ اٌَئاي اٌضبٟٔ ٌٍجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ "ِب فبػ١ٍخ اٍزقلاَ   ِٙبهاد ر١ّٕخ فٟ اٌّؼوف١خ ِب ٚهاء اٌزؼٍُ كٚهح ٠ٕ
 ثٓ ػجل اٌؼي٠ي؟" األ١ِو ٍطبَ ثغبِؼخ األؽ١بء لَُ ٛبٌجبد ٌلٜ اٌّؼوف١خ ٚهاء ِب اٌزفى١و

                                                 
 ٠ىوْٛ ؽغُو اٌزوؤص١و 0.062   0.14اما وبٔوذ  ،ؽغُ اٌزؤص١و ٕوغ١و٠ىْٛ  2 0.06 0.01اما وبٔذ ل١ّخ *

 .[23]٠ىْٛ ؽغُ اٌزؤص١و وج١و 2  0.14ِزٍٜٛ، اما وبٔذ 
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ٍ انزبنٍٛٛ: ٍ ْزا انغإال رى انزؾمك يٍ يذٖ طؾخ انفشػٛ  ٔنإلعبثخ ػ

 َزبئظ انفشع انضبنش:

ّ " رٕعذ فشٔق دانخ ئؽظبئٛبً ثٍٛ يزٕعطٙ دسعبد ؽبنجبد  ٙ ػهٗ أَ ُٚض انفشع انضبنش نهجؾش انؾبن

انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ انزطجٛمٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نًمٛبط يٓبساد انزفكٛش يب ٔساء  انًؼشفٛخ، نظبنؼ انزطجٛك 

 انجؼذ٘".

-Paired Samples Tٍزقلاَ افزجبه "د" ٌٍّغّٛػبد اٌّورجطخ ٌٍٚزؾمك ِٓ ِلٜ ٕؾخ اٌفوٗ اٌَبثك رُ ا
Test ٌٍّمبهٔخ ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼلٞ ٌّم١بً ِٙبهاد 

ٟ: اٌزفى١و  ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ، فىبٔذ إٌزبئظ وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزبٌ

ٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼلٞ ٌّم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و ِب (: كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛط 8علٚي ) 

 (31ٚهاء اٌّؼوف١خ )كهعخ اٌؾو٠خ = 

ٜ اٌلالٌخ ل١ّخ "د" االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ اٌّزٍٜٛ اٌزطج١ك ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ُ اٌزؤص١و َِزٛ  ؽغ

 اٌزقط١ٜ
 6.328 50.565 اٌجؼلٞ

10.146 0.01 0.769 
 3.430 36.906 اٌمجٍٟ

 اٌّوالجخ ٚاٌزؾىُ
 4.706 40.281 اٌجؼلٞ

5.845 0.01 0.524 
 2.501 34.938 اٌمجٍٟ

 اٌزم١١ُ
 2.673 27.781 اٌجؼلٞ

3.656 0.01 0.301 
 2.125 25.469 اٌمجٍٟ

ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ 
 )اٌلهعخ اٌى١ٍخ(

 12.009 118.719 اٌجؼلٞ
9.323 0.01 0.737 

 4.645 97.313 اٌمجٍٟ

ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد  0.01رٛعل فوٚق كاٌخ اؽٖبئ١ب  ػٕل َِزٜٛ  ٠زٚؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أٔٗ 
اٌم١ب١ٍٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼلٞ ٌّٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ، ٌٖبٌؼ اٌزطج١ك اٌجؼلٞ،  اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٟ

 ؽ١ش ٠زٚؼ ٕؾخ اٌفو١ٙخ  ج١و.ٚوبْ ؽغُ اٌزؤص١و و

 َزبئظ انفشع انشاثغ:

ً ثٍٛ يزٕعطٙ دسعبد ؽبنجبد  ُٚض انفشع انشاثغ نهجؾش انؾبنٙ ػهٗ أَّ "رٕعذ فشٔق دانخ ئؽظبئٛب

انًغًٕػزٍٛ انزغشٚجٛخ ٔانؼبثطخ فٙ انمٛبط انجؼذ٘ نًٓبساد انزفكٛش يب ٔساء انًؼشفٛخ، نظبنؼ ؽبنجبد 

 انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ".

 Independentِٓ ِلٜ ٕؾخ اٌفوٗ اٌَبثك رُ اٍزقلاَ افزجبه "د" ٌٍّغّٛػبد اٌَّزمٍخ  ٌٍٚزؾمك
Samples T-Test  ٌٍّٞمبهٔخ ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼل

ٟ:ٌّم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ، فىبٔذ إٌزب  ئظ وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزبٌ

(: كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼلٞ ٌّم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و  9علٚي ) 

 (60ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ )كهعخ اٌؾو٠خ =

ٜ اٌلالٌخ ل١ّخ "د" االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ اٌّزٍٜٛ اٌّغّٛػخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ  َِزٛ

 اٌزقط١ٜ
 6.328 50.656 زغو٠ج١خاٌ

10.124 0.01 
 3.638 37.267 اٌٚبثطخ

 اٌّوالجخ ٚاٌزؾىُ
 4.706 40.281 اٌزغو٠ج١خ

6.451 0.01 
 2.771 33.900 اٌٚبثطخ

 اٌزم١١ُ
 2.673 27.781 اٌزغو٠ج١خ

6.159 0.01 
 2.490 23.733 اٌٚبثطخ

ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ 

 )اٌلهعخ اٌى١ٍخ(

 12.009 118.719 و٠ج١خاٌزغ
10.278 0.01 

 4.229 94.900 اٌٚبثطخ
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ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعبد ٛبٌجبد  0.01رٛعل فوٚق كاٌخ اؽٖبئ١ب  ػٕل َِزٜٛ  ٠زٚؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أٔٗ
ٚاٌٚبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼلٞ ٌّم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ، ٌٖبٌؼ ٛبٌجبد  اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ

رفٛق اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ِٚٓ فالي اٌؼوٗ اٌَبثك ٠زٚؼ  ؽ١ش رزٚؼ ٕؾخ اٌفو١ٙخ ػخ اٌزغو٠ج١خ.اٌّغّٛ
اٌزٟ اٍزقلِذ اٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب 

اٌّؼوف١خ ِلِغخ فٟ ِواؽٍٙب اٍزوار١غ١بد ٚهاء  اٌّؼوف١خ  ٠ّٚىٓ رف١َو ٘نٖ إٌز١غخ اٌٝ اْ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  
ٌنٞ  ٚثؼل اٌزؼٍُ ِب ،ٌنٞ اٚك اْ اػوفٗ  ِٚب،ٌنٞ اػوفٗ  ِب KWLاٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ وغلٚي اٌزؼٍُ 

ػوفزٗ ٚونٌه اٌزَبإالد اٌنار١خ  اٙبفخ اٌٝ اٍزقلاَ ثطبلخ ِّبهٍخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ اصٕبء رٕف١ن 

١ّخ ٚإٌّبلْبد ٚاٌؾٛاهاد ِغ ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ اٌٍ ِب ٚهاء  ِؼوف١خ  اٙبفخ اٌٝ اٌّٙبَ االْٔطخ اٌؼٍ
اٌؼ١ٍّخ ِٚوالجخ اٌزفى١و  ٌألْٔطخاٌّطٍٛثخ ِٓ اٌطبٌجبد ّٙٓ ِواؽً كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ وبٌزقط١ٜ  

ّب اكٜ اٌٝ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اصٕبء رٕف١ن٘ب ِٚٓ صُ رم٠ّٛٙب وً مٌه اكٜ اٌٝ ٚػٟ اٌطبٌجخ ثزفى١و٘ب ِ
 [15] ، [8]اٌّؼوف١خ ٌل٠ٙب اٌّزّضٍخ ثبٌزقط١ٜ اٌّوالجخ ٚاٌزؾىُ ٚاٌزم٠ُٛ ٚرزفك ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِغ ٔزبئظ كهاٍخ

وّب  ،اٌزٟ اّبهد ٔزبئغٙب اٌٝ فبػ١ٍخ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوفٟ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ 

اٌزٟ اّبهد اٌٝ فبػ١ٍخ اٍزقلاَ اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد  [14]رزفك ِغ ٔزبئظ كهاٍخ 
 اٌزفى١و فٛق اٌّؼوفٟ.

ٙ انضبنش:  صبنضبً: َزبئظ انغإال انفشػ

ً ثٍٛ رًُٛخ انًفبْٛى  ُٚض انغإال انفشػٙ انضبنش نهجؾش انؾبنٙ ػهٗ "ْم رٕعذ ػاللخ اسرجبؽٛخ دانخ ئؽظبئٛب

 انؼهًٛخ ٔرًُٛخ يٓبساد انزفكٛش يب ٔساء انًؼشفٛخ نذٖ ؽبنجبد لغى األؽٛبء ثغبيؼخ عطبو ثٍ ػجذ انؼضٚض؟"

فٟ  Pearson Correlationٌإلعبثخ ػٓ اٌَئاي اٌضبٌش ٌٍجؾش اٌؾبٌٟ رُ اٍزقلاَ ِؼبًِ اهرجبٛ ث١وٍْٛ 
ج١خ فٟ اٌم١بً اٌجؼلٞ ٌٍّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌىْف ػٓ كالٌخ اٌؼاللخ االهرجب١ٛخ ث١ٓ كهعبد ٛبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠

:ٟ  ٌّٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ، فىبٔذ إٌزبئظ وّب ٟ٘ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزبٌ

(: كالٌخ اٌؼاللخ ث١ٓ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد لَُ األؽ١بء ثغبِؼخ ٍطبَ  10علٚي ) 

 ثٓ ػجلاٌؼي٠ي

 اٌلهعخ اٌى١ٍخ اٌزم١١ُ اٌّوالجخ ٚاٌزؾُى اٌزقط١ٜ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ

 **0.610 **0.464 **0.654 **0.475 اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

٠زٚوؼ ِوٓو اٌغوولٚي اٌَووبثك أٔووٗ رٛعول ػاللووبد ِٛعجووخ كاٌووخ اؽٖووبئ١ب  ثو١ٓ ر١ّٕووخ اٌّفووب١ُ٘ اٌؼ١ٍّووخ ٚر١ّٕووخ ِٙووبهاد 

لٜ ٛبٌجبد لَُ األؽ١بء ثغبِؼخ ٍطبَ ثٓ ػجولاٌؼي٠ي، ٚوبٔوذ ألوٜٛ ػاللوخ ثو١ٓ اٌّوالجوخ اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ٌ
 رٕطٛبد انجؾش:ٚاٌزؾىُ وّٙبهح ِٓ ِٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوف١خ ٚث١ٓ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ.

 فٙ ػٕء انُزبئظ انزٙ رٕطم ئنٛٓب انجؾش ًٚكٍ رمذٚى ثؼغ انزٕطٛبد انزبنٛخ:

 فب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ثّموهاد االؽ١بء .اٌّؼوف١خ فٟ رله٠ٌ اٌّ ِب ٚهاء ١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ اٍزقلاَ اٍزوار -

روله٠ت اػٚوبء  -3اٌّؼوف١وخ ِوب ٚهاء رٕظ١ُ ِؾزٜٛ اٌّبكح اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّموهاد االؽ١بء ٛجموب ٌّواؽوً كٚهح اٌوزؼٍُ  -

 و١ّ١بء ( -ف١ي٠بء  -َ )اؽ١بء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ و١ف١خ اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ فٟ رله٠ٌ اٌؼٍٛ

 أفىوبه٘ٓ ٌٍزؼج١وو ػٓو اٌفوٕوخ ٚاػطبئٙٓ ، اٌَبثمخ ٚاٌقجواد اٌطبٌجبد  ٌلٜ ثبٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ  اال٘زّبَ ٙوٚهح -

  .ػٕٙب ٚاٌزؾلس

 اٌطبٌجبد. ٌلٜ ٌٍزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوفٟ اٌّؾفيح اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ رٛف١و 

 ِٓوب ٚهاء اٌّؼوفٟو اٌزفى١و ر١ّٕخ فٟ رَُٙ  ١خ ٚرطج١م١خاٍزىْبف أْطخ األؽ١بء ِموهاد ِؾزٜٛ ر١ّٚ 
 اٌطبٌجبد ٌلٜ

 انجؾٕس انًمزشؽخ:

 و١ٍوخ  ٛبٌجوبد ٌولٜ اٌقبٛئوخ اٌّفوب١ُ٘ رٖوؾ١ؼ فٟوخ كٚهح اٌوزؼٍُ ِوب ٚهاء اٌّؼوف١واٍوزوار١غ١خ  أصوو كهاٍوخ

 .اٌزوث١خ

 ر١ّٕوخ فٟو ٚأصو٘ب اٌؼي٠يعبِؼخ األ١ِو ٍطبَ ثٓ ػجل  –و١ٍبد اٌزوث١خ  فٟ اٌّملِخ ٌٍجواِظ رم١ّ٠ٛخ كهاٍخ 
 ِب ٚهاء اٌّؼوفٟ . اٌزفى١و
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 ِٙبهاد ارقوبم اٌموواه ر١ّٕخ فٟ خّٔٛمط كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚهاء اٌّؼوف١ ٠ٛظف ِؾٍٛت ثؤبِظ أصو كهاٍخ 

 .اؽ١بء ( -و١ّ١بء  -) ف١ي٠بء  اٌؼٍَٛ رله٠ٌ فٟ

  ٌٍّفوب١ُ٘ اٌجل٠ٍوخ اٌزٖوٛهاد رٖوؾ١ؼ فٟو  خّٔوٛمط كٚهح اٌوزؼٍُ ِوب ٚهاء اٌّؼوف١وكهاٍوخ  أصوو رٛظ١وف 
 .اٌؼٍَٛ ِبكح فٟ األٍب١ٍخ اٌّوؽٍخ ٛبٌجبد ٌلٜ اٌؼ١ٍّخ

  اعوواء كهاٍوخ ِمبهٔووخ ثو١ٓ أٔووٛاع كٚهاد اٌوزؼٍُ اٌّقزٍفووخ اٌضالص١وخ ، ٚاٌوثبػ١ووخ ، ٚاٌقّبٍو١خ ، ٚاٌَووجبػ١خ
  ٚرٕبٚي أصو٘ب فٟ اٌزفى١و ِب ٚهاء اٌّؼوفٟ ٚثمبء أصو اٌزؼٍُ فٟ اٌّٛاك اٌؼ١ٍّخ .

 : انًشاعغ

اٍزقلاَ كائوح اٌزؼٍُ ٚفو٠طخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌّزّٕٚخ فٟ ِٛٙٛػبد اٌم١بً  (: 1989) .، ى٠ٕتأ١ِٓ [1].
ٚاصوٖ فٟ اٌزؾ١ًٖ اٌّؼوفٟ ٚاٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ رال١ِن اٌٖف اٌَبثغ ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ،و١ٍخ 

 اٌزوث١خ ، عبِؼخ ٕٛطب. 

(،كاه اٌْوٚق ٌٍْٕو ١1خ ٚاٍزوار١غ١بد رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ، ٛ )(: إٌظو٠خ اٌجٕبئ 2007ى٠زْٛ ، ػب٠ِ)[2].

 ٚاٌزٛى٠غ ، ػّبْ :االهكْ .

(  2(: رله٠ٌ اٌؼٍَٛ فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ،ٛ ) 2004اٌق١ٍٍٟ ،ف١ًٍ؛ فبٌل، اٌقٛاٌل، اٌوثبثؼخ، عؼفو  )[3].
 كاه اٌمٍُ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ :كثٟ .

[4]. Musheno, B &Lawson, A(1999). Effects of Learning cycle and traditional Text 
on -comprehension of science concepts by students at Differing reasoning Levels 

journal of Research in Science Teaching 36(1),pp23-37. 
 
[5]. Rutherford, D.(1999):The Effect of computer simulation and the learning cycle on 

students-conceptual understanding of new tons three laws of motion. Doctoral 
Dissertation DIA.A69l05.PP3395 
 

[6].Elaine. T.M:(2005). Measuring students Understanding of osmosis and Diffusion 
when taught-with traditional Laboratory in structional style Versus Instruction Based 

on the learning Digital Dissertatations,MIA.43l04.PP1068. 
 
[7].Blank,M,L(2000):A meta cognitive Learning Cycle: Abetter for student 

Understanding-Since Education VOL (84). 

اء  اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ االٍز١ؼبة اٌّفب١ّٟ٘ فٟ (: فبػ١ٍخ ّٔٛمط كٚهح اٌزؼٍُ ِب ٚه 2006اٌو٠ٚضٟ ،ا٠ّبْ )[8]
اٌف١ي٠بء ِٚٙبهاد اٌزفى١و ِب ٚهاء  اٌّؼوف١خ ٌلٜ ٛبٌجبد اٌٖف اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ ،هٍبٌخ كوزٛهاح غ١و ِْٕٛهح 

 ،و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ثبٌو٠بٗ . 

ٚاٌزؾ١ًٖ فٟ ِبكح اٌؼٍَٛ (: فؼب١ٌخ كٚهح اٌزؼٍُ فٛق اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١و إٌبلل  2008ٕبٌؼ ، ِلؽذ)[9]
ٌلٜ رال١ِن اٌٖف اٌَبكً االثزلائٟ ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ،ِغٍخ اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ،اٌغّؼ١خ اٌّٖو٠خ ٌٍزوث١خ 

 . 42-1( ٍجزّجو ٓ ٓ 3( اٌؼلك )11اٌؼ١ٍّخ، اٌّغٍل )

ك٠خ فٟ ر١ّٕخ اٌزؾ١ًٖ ( أصو كٚهح اٌزؼٍُ فٛق اٌّؼوف١خ ٚكٚهح اٌزؼٍُ اٌؼب 2002ؽَبَ اٌل٠ٓ ، ١ٌٍٝ ) [10].
ائٟ ،كهاٍبد فٟ إٌّب٘ظ ٚٛوق اٌزله٠ٌ ، اٌغّؼ١خ لٚػ١ٍّبد اٌؼٍُ ٚثمبء اصو اٌزؼٍُ ٌزال١ِن اٌٖف اٌواثغ االثز

 . 192-153( اغَطٌ 81اٌّٖو٠خ ٌٍّٕب٘ظ ٚٛوق اٌزله٠ٌ ، اٌؼلك )

( كاه إٌْو 1اٌزطج١مٟ ،ٛ )(: ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ،االٛبه إٌظوٞ ٚاٌغبٔت  2008فزؼ هللا ،ِٕلٚه) [11].

 اٌلٌٟٚ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌو٠بٗ .

٘ـ (: ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و هإ٠خ اّوال١خ فٟ رط٠ٛو اٌناد ،اٌلاه اٌٌٖٛز١خ : 1429ى٠زْٛ ، ؽَٓ )[12].
 اٌو٠بٗ .

 هكْ .( كاه اٌىزبة اٌغبِؼٟ ،ػّبْ : اال1(: رؼ١ٍُ اٌزفى١و ِفب١ُ٘ ٚرطج١مبد ،ٛ )1999عوٚاْ ، فزؾٟ  ) [13]
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( فبػ١ٍخ اٍزقلاَ اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ ثؼ٘ ِٙبهاد اٌمواءح 2012ِو٠ُ )،االؽّلٞ [14] 
-اٌزوث٠ٛخ  ٌألثؾبساٌّغٍخ اٌل١ٌٚخ ،االثلاػ١خ ٚاصوٖ ػٍٝ اٌزفى١و فٛق اٌّؼوفٟ ٌلٜ ٛبٌجبد اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ 

 152-122( ٓ ٓ  32ع )،عبِؼخ االِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح 

(: فؼب١ٌخ اٍزوار١غ١خ ِمزوؽخ لبئّخ ػٍٝ ثؼ٘ ّٔبمط اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ 2000ٕجوٞ، ِب٘و ،ربط اٌل٠ٓ )[15] .

ىب اٌىُ ٚأصو٘ب ػٍٝ اٍب١ٌت اٌزؼٍُ ٌلٜ ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ ٚفوائٜ اٍب١ٌت اٌزؼٍُ فٟ رؼل٠ً االفىبه اٌجل٠ٍخ ؽٛي ١ِىب١ٔ
 ( ِىزجخ اٌزوث١خ ٌلٚي اٌق١ٍظ : اٌو٠بٗ 77لجً اٌقلِخ ،هٍبٌخ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ع )

(: فؼب١ٌخ إٌّٛمط اٌٛالؼٟ فٟ ر١ّٕخ اٌزؾ١ًٖ ٚاٌفُٙ اٌقطؤ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ كهاٍخ  2002عّجٟ ٚفبء) [18].

ف اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ اٌؼٍّٟ ثّؾبفظخ علح ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ،و١ٍخ اٌؼٕبٕو االٔزمب١ٌخ ٌلٜ ر١ٍّناد اٌٖ
 اٌزوث١خ : علح.

(: ر١ّٕخ ِٙبهاد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ ٚأصو٘ب فٟ اٌزؾ١ًٖ ٚأزمبي اصو اٌزؼٍُ 2002ٌطف هللا ،ٔبك٠خ ٍّؼبْ )[19].
ٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّغزّغ ،اٌغّؼ١خ ٌلٜ اٌطبٌت اٌّؼٍُ فالي ِبكح ٛوق رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ،اٌّئرّو اٌؼٍّٟ اٌَبكً ،ا

 .685-١ٌٛ٠649ٛ ٓ ٓ  31-28( 2اٌّٖو٠خ ٌٍزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ،ِظ )

(: فؼب١ٌخ رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ثبٍزقلاَ اٌّلفً إٌّظِٟٛ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد ر١ٌٛل  2004اٌغٛي ،اٌَؼلٞ) [20] .
هٍبٌخ كوزٛهاح غ١و ِْٕٛهح ،و١ٍخ اٌّؼٍِٛبد ٚرم١١ّٙب ٚاٌزفى١و فٛق اٌّؼوفٟ ٌلٜ رال١ِن اٌّوؽٍخ االػلاك٠خ ،

 اٌجٕبد عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ.

(اصو رٛظ١ف اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٙبهاد  2008اؽّل )،لْطخ [21].
اٌغبِؼخ االٍال١ِخ ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ،اٌؾ١بر١خ ثبٌؼٍَٛ ٌلٜ ٍٛجخ اٌٖف اٌقبٌِ االٍبٍٟ ثغيح 

 .غيح،

 :  اٌو٠بٗ. ، ِىزجخ اٌوّل(  2) (. ِجبكة اٌجؾش اٌزوثٛٞ. 2011ٛإٌٛػ، َِبػل) [22].

(."ؽغُ اٌزؤص١و" اٌٛعٗ اٌّىًّ ٌٍلالٌخ اإلؽٖبئ١خ. اٌّغٍخ اٌّٖو٠خ ٌٍلهاٍبد 1997ِٕٖٛه، هّلٞ)[23].
 .75-57، 7، ِظ 16إٌف١َخ، رٖله ػٓ اٌغّؼ١خ اٌّٖو٠خ ٌٍلهاٍبد إٌف١َخ، ع

(اصو اٍزقلاَ كٚهح اٌزؼٍُ فٛق اٌّؼوف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاالؽزفبظ ثٙب  2003ؽَٓ ،ٕجبػ)[24].

عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ ’ِٚٙبهاد اٌزفى١و االٍزلالٌٟ ٌلٜ رال١ِن اٌٖف االٚي االػلاكٞ هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح 
 ،و١ٍخ اٌجٕبد .

ف١خ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد ( اصو رٛظ١ف اٍزوار١غ١خ كٚهح اٌزؼٍُ فٛق اٌّؼو2010عجو ،٠ؾ١ٝ)[25].
 غيح-اٌزفى١و اٌجٖوٞ فٟ اٌؼٍَٛ ٌلٜ ٍٛجخ اٌٖف اٌؼبّو االٍبٍٟ ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح 

( :اٌزفبػً ث١ٓ اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء  اٌّؼوفخ َِٚز٠ٛبد رغ١ٙي اٌّؼٍِٛبد فٟ  2005هِٚبْ ، ؽ١بح  )[26].

بلل ٌلٜ ر١ٍّناد اٌٖف االٚي االػلاكٞ فٟ ِبكح اٌؼٍَٛ ،ِغٍخ اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ، ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفى١و إٌ
  1(،ع 5ِظ )

ْ:االهكْ.1( اٍب١ٌت رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ٛ ) 2013ى٠زْٛ ، ػب٠ِ )[27].  (. كاهاٌْوٚق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، ػّب

 ٠بٗ.( ِىزجخ اٌوّل ،ٔبّوْٚ :اٌو 1(ٛوق رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ،ط )  2009اٌَؼلٟٔ ، دمحم)[28].

( ِىزجخ 1(: أٍب١ٌت رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ٌّوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ ، ٛ ) 2001ػ١ٍّبد دمحم ،ٕٚجؾٟ اثٛ عالٌخ ) [29].

 .اٌفالػ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ :اٌى٠ٛذ

( ِىزجخ اٌفالػ 1(: ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚٛوق رله٠َٙب ،إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك ،ٛ ) 2010ػ١ٍبْ، ّب٘و) [30].

 : االهكْ . ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ

(: أصو اٍزقلاَ كائوح اٌزؼٍُ فٛق اٌّؼوف١خ فٟ رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ػٍٝ اٌزؾ١ًٖ  ٠2007ٌ ،ػط١بد دمحم )[30].
اٌلهاٍٟ ٚاالرغب٘بد ٔؾٛ اٌّبكح ٌلٜ رال١ِن اٌٖف اٌضبٟٔ االػلاكٞ ،كهاٍبد ػوث١خ فٟ اٌزوث١خ ٚػٍُ إٌفٌ ،ِظ 

 . 98-71( ،ٓ ٓ 3( ،ع  )1)
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