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انؾًذ هلل ٔانصالح ٔانغالو ػهٗ سعٕنّ االيٍٛ ٔػهٗ آنّ ٔصؾجّ اعًؼٍٛ.....ٔثؼذ ثخطٗ صبثذ، لذ رجذٔ 

 Globalعغش  -  انًؼٓذ انذٔنٙ نهذساعخ ٔانجؾشلصٛشح،،، َمذو انؼذد انزبعغ فٙ انًغهذ انضبنش يٍ يغهخ 

institute for study and research journal(GISR-J)   انؼذد انزبعغ فٙ ْزا انؼبو. ْٔٛئخ ْٕٔ

انزؾشٚش فٙ انًغهخ رجزل انًضٚذ يًٍ انغٓذ كٙ رُزشش فٙ اثؼذ يذٖ فٙ خذيخ انجبؽضٍٛ ػًٕيب ٔانجبؽضٍٛ انؼشة 

 خصٕصب:

بمحافظة مدقط درجة ممارسة المذخفين التخبويين ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب " االٔل : ثؾضبٌفٙ ْزا انؼذد 
 حمد بن حمود بن حمد البوسعيديود. محمد سليمان الجرايده    " لمباحثينبدمطنة ُعمان

ٌجفت ٌحي الجراسة الى تعخف درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة هدقط وقج     
جاف الجراسة تع إ  ي/ بعج الديارة 44عجاد استباىة هكػىة هغ )بدمصشة عسان، وهغ اجل تحقيق ٌأ ( فقخة هػزعة عمى ثالثة أبعاد رئيدية ٌو

الرفية، وبعج الجورات التجريبية، وبعج القخاءات السػجٍة. وبعج التأكج هغ دالالت صجقٍا وثباتٍا  وزعت عمى عيشة عذػائية بمغ عجد 
. استخجهت الجراسة 2016/2017قط بدمصشة عسان لمعام الجراسي ( هعمع وهعمسة أول في والية الديب بسحافطة هد 92أفخادٌا ) 

سٍا: ان درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألساليب اإلشخاف  السشٍج الػصفي . وتػصمت الجراسة إلى هجسػعة هغ الشتائج هغ ٌأ
الى وجػد فخوق ذات داللة  اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة عسان كاىت هتػسصة، كحلظ اشارت ىتائج الجراسة

تعدى لستغيخي احرائية لجرجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة عسان 
هسارسة عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لجرجة الشػع االجتساعي لرالح االىاث وسشػات الخبخة لرالح الخبخة االكبخ، كحلظ 

ل العمسي.  السذخفيغ التخبػييغ ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية وفي ضػء ىتائج الجراسة أوصى الباحثان: بزخورة  تدويج  تعدى لستغيخ السٌؤ
ي، السعمسيغ بعجة أفكار هثسخة في المقاء القبمي لمديارة، واستعسال شخق هختمفة إليرال الشذخات والسػاد اإلثخائية إلى البخيج اإللكتخوى
 وتدويج السعمسيغ بشتائج البحػث العمسية في ٌحا السػضػع، وأن يتخح هغ السذكالت الذائعة هع السعمسيغ هػضػعا لمشذخات اإلشخافية.

 

جاسب و  أ.م.د. عبيخ يحيى احمج الداكني" لمباحثين مذاكل التموث في مناطق أهوار جنوب العخاق بعج االغمارٔانجؾش انضبَٙ: "
 . صالح المخسومي

تدخخ بيئة األٌػار بكػىٍا أكثخ هشاشق العالع اهتالكًا لمتشػع البيػلػجي ، اذ تسّثل هحصة استخاحة ودفء وتدود بالغحاء ألىػاع  حيث  
 هختمفة هغ الصيػر السٍاجخة الهتالكٍا هداحات هائية وتّشػع ٌائل في الغصاء الشباتي .

لمتجٌػر ٌَي هَرد هحدَد َهعرض ، ة  بصَرة عاهةـلتىهية َالبيئاهات األساسية الستهرار الحياة قػتعد الهياي العذبة هو أٌن اله   
بيئة االٌَار جىَب العراق هو د تع، لحا ادة هعدالت االستٍالك لسد هختمف الهتطمبات البشرية الهتزايدة ـىتيجة سيادة الجفاف َزي

َازو  ـفي عهمية التكبيخ ة َخصائصٍا الطبيعية الهتهيزة التي لٍا دَر ـَهَاردٌا الىباتية َالحيَاىيٌا كاهمة بسكاىالبيئات الطبيعية الهت
اح لمقطر َتىاقص الحصة الهائية الهغذية ـائي الهتـي   الهىطقة غير أو هشاريع التجفيف َاالىخفاض الهستهر في اإليراد الهـي فـلبيئا

هسا األهالح َارتفاع ىسبة بعض العىاصر الكيهيائية فيٍا وزيادة دىي الخصائص الٍيدرَلَجية ـاحتٍا َتـلالٌَار اىعكس سمبًا عمى هس
 .2003إىعاش االٌَار اعادة سيها بعد زاد هغ هذاكل التمػث  ال 

شخق ضٍخت هذاكل التمػث في بيئة االٌػار بدبب العاهل البذخي هغ خالل عػدة الدكان غيخ االصمييغ الى هشاشقٍع هع تغيخ 
هعيذتٍع واهتٍاىٍع حخف بعيجة عغ واقع االٌػار، اها هٍشة الريج فقج اتخحت هدار ججيج بعج االغسار ىتيجة اتباع اساليب وحذية 
كالرعق الكٍخبائي ورهي الدسػم لإلسساك هسا ادى الى اىقخاض اىػاع عجة هشٍا ،كسا ضٍخت هذكمة اخخى ٌي تغيخ تراريف هغحيات 

قارىة بػضعٍا الصبيعي قبل االغسار، اذ ان العػدة العذػائية لمسياي ادت الى اتخاذٌا هجاري هائية ججيجة كػىتٍا االٌػار بعج االغسار ه
 ،2003لشفدٍا، اها هخمفات الحخوب فٍي االخخى تعج شكل هغ اشكال التمػث بعج االغسار لكػىٍا كاىت هدخحا عدكخيا لمحخوب قبل 
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والفخات فٍي تعج همػثة بالسخمفات الرشاعية كالخصاص والكػبالت هسا ىقل تمظ السمػثات الى اها هرادر تغحية االٌػار كاىٍار دجمة 
 االٌػار. 

 
 

     

 انزؾشٚش

Gisr-j@hotmail.com 

info@gisr.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 h 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انغبيؼبد ٔانجبؽضٍٛ ٔانًزخصصٍٛ  ألػضبءرُشش انًغهخ انجؾٕس 

 ٔاالَغهٛضٚخ. انؼشثٛخ ثبنهغزٍٛ

ٕٚيب يٍ اعزاليّ  21ٔانُشش رزٍ ثغشػخ ؽٛش ٚزى رؾكٛى انجؾش خالل  انزؾكٛى اعشاءاد ٔانًغهخ ػًهٛخ يؾكًخ

 ٕٚيب يٍ لجٕنّ ثؼذ اعشاءاد انزؼذٚالد. 30ُٔٚشش خالل 

 رؤيتنا

  رسالتنا

 هداف المجلتأ
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 ثشٚطبَٛب –انزؾشٚش د. ؽبفظ انكشيٙ  خْٛئ سئٛظ

 ثشٚطبَٛب –انًؾشس انزُفٛز٘ : د اثشاْٛى ؽًبد 

 عبيؼخ ؽبئم  –االسدٌ  –االعزبر انذكزٕس خبنذ اثٕشؼٛشح 

 عبيؼخ عذح -انغؼٕدٚخ  –االعزبر انذكزٕس َبٚف انضاسع 

 عبيؼخ انًهك ػجذ انؼضٚض -يصش  -االعزبر انذكزٕس  خبنذ سيضبٌ 

 عبيؼخ االلصٗ -فهغطٍٛ  –االعزبر انذكزٕس ؽغُٙ ػٕاد 

  أؽًذ صبدق ػجذ انًغٛذاالعزبر انذكزٕس 

 عبيؼخ انًهك عؼٕد  - انغؼٕدٚخ  –د. رٕفٛك انشلت 

 عبيؼخ انششق االٔعظ  -االسدٌ - يفشطثُٙ  دمحم .د

 فهغطٍٛ -ثٕػمٛم أد. اثشاْٛى 

 االسدٌ  -د. عبيٙ ؽشٚض

    انًؾشس انزُفٛز٘ االسدٌ - يؾًٕد دمحم د. 

 عهطُخ ػًبٌ –د. ػجذ انفزبػ أثٕ صٚذ 

 انغؼٕدٚخ - ػٕدح دمحم . انذػى انفُٙ

  خليل سكرتيرة التحرير : عبير
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 د. يؾًٕد عٛذ ػهٙ أثٕ عٛف

  اعًبػٛمانشؤٔف د. ػجذ 

 انغؼبفشح انغالو  ذد. ػج

  د. َجٛم انًمبثهخ

 د. أؽًذ صبدق ػجذ انًغٛذ

 د. عبيٙ ؽشٚض

 عهطُخ ػًبٌ –د. ػجذ انفزبػ أثٕ صٚذ 

 د. اثشاْٛى اثٕ ػمٛم 

 د. اكشو فزؾٙ 

 أ.د/ أؽًذ صبدق ػجذ انًغٛذ

 انؼشاق د يضُٗ انًضسٔػٙ ـ عبيؼخ انًغزُصشٚخ

 انغؼٕدٚخد . َٕسح انؼٛذ ـ عبيؼخ االيٛشح َٕسح 

  االيٛش عطبو انغؼٕدٚخعبيؼخ ، د. يؾًٕد عًٛش ػجٛذ

 انؼشاق عبيؼخ ثغذاد ، أ.د. ػجبط فبضم انغؼذ٘

 ػُبق،  عبيؼخ رجغخ انغضائش عًبلد.

 عبيؼخ انًهك عؼٕد ،ػجذ انشؽًٍ َذا  .د

 اعًبػٛم انجشصبٌ عبيؼخ انًهك عؼٕد  .د

 دمحم اثٕ انشة عبيؼخ عذح  .د
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 مجلت المعهد الدولي للدراست والبحث

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 

يزٕعظ دسعخ  انذسعخ انًؼٛبس 

 انزؾكٛى

 يالؽظبد

 كهًخ20ال ٚزغبٔص  5 صٛبغخ ػُٕاٌ يُبعت نهجؾش 

 كهًخ 300ال ٚضٚذ ػٍ   5 يهخص يؾكى خكُبث 

شٕٓس يضذ  6ٚفمذ انجؾش دسعخ ػٍ كم   5 انغذح ) ٚكٌٕ ثؾش عذٚذا ( 

 يٍ ربسٚخ اػذاد انجؾش

 يذٖ اػزًبد انجؾش ػهٗ انًصبدس االصهٛخ  5 االصبنخ 

يمذيخ يخزصشح رٕضؼ يبرا عٛفؼم   5 طشٚمخ ػشض انًشكهخ انجؾضٛخ فٙ انًمذيخ 

 انجبؽش فٙ ْزِ انجؾش

   5 ٔيُطمٙ يزغهغمرشرٛت ػُبصش انجؾش ثشكم  

   10 انجؾش ثطشٚمخ ػهًٛخصٛبغخ يشكهخ  

   5 ٔرطجٛمبرّ ٔيجشسارّاًْٛخ انجؾش  

يشاعؼخ االدة انُظش٘ ٔيذٖ رغطٛزّ  

 نًٕضٕع انذساعخ

 ٚغت يشاػبح انزغهغم ٔانزشاثظ  10

ػهٗ االلم رٕصٛك يشعغ ٔاؽذ يُشٕس  فٙ   5 ؽذاصخ انًشاعغ 

 انغُخ انزٙ عُٛشش فٛٓب انجؾش

ٔدلخ يُبعجخ يُٓغٛخ انجؾش نهًٕضٕع  

 اعشاءاد انجؾش

10   

   10 االؽصبئٛخ انًغزخذيخ األعبنٛتدلخ االعبنٛت  

 االيالء ٔانُؾٕ ٔانصٛبغخ  5 عاليخ انهغخ انًغزخذيخ 

 ثبألدةيُبلشخ انُزبئظ ثطشٚمخ ػهًٛخ ٔسثطٓب  

 انُظش٘

10   

عاليخ انزٕصٛك داخم انجؾش ٔكزبثخ انًشاعغ  

 االصذاس  APAفٙ َٓبٚخ انجؾش ٔفك َظبو 

 انغبدط

5   

   100 انًغًٕع 

  j@hotmail.com-gisrٔنًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ٚشعٗ االرصبل ػهٗ سئٛظ ْٛئخ انزؾشٚش ػهٗ االًٚٛم:
info@gisr.org.uk 
 انًؾشس انزُفٛز٘
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 الرفحات  السؤلفػن  \السؤلف  العشػان  

درجة ممارسة المذخفين التخبويين ألساليب اإلشخاف   .1
 والية الديب بمحافظة مدقط بدمطنة ُعماناإلبجاعية في 

 

حمد بن     د. محمد سليمان الجرايده   
 حمود بن حمد البوسعيدي

1-17 

 مذاكل التموث في مناطق أهوار جنوب العخاق بعج االغمار  .2
 
 

 أ.م.د. عبير يحيى احمد الساكني   
 باحث اكاديمي: جاسب صالح المرسومي

 

19-32 
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التخبويين ألساليب درجة ممارسة المذخفين 
اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بمحافظة 

 مدقط بدمطنة ُعمان
 حمد بن حمود بن حمد البوسعيدي    د. محمد سليمان الجرايده    

                                      زارة الدفاعو               جامعة نزوى
Halbusaidi63@gmail.com         

garad@unizwa.edu.om 
 ممخص ال

درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ  الى تعخفٌحي الجراسة  هجفت    
ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة 

جاف الجراسة تع إعجاد استباى هكػىة هغ  ةعسان، وهغ اجل تحقيق ٌأ
ي/ بعج الديارة الرفية، 44) ( فقخة هػزعة عمى ثالثة أبعاد رئيدية ٌو

وبعج الجورات التجريبية، وبعج القخاءات السػجٍة. وبعج التأكج هغ 
 دالالت صجقٍا وثباتٍا  وزعت عمى عيشة عذػائية بمغ عجد أفخادٌا

( هعمع وهعمسة أول في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة  92) 
 المنهجاستخجهت الجراسة  .2016/2017ان لمعام الجراسي عس

سٍا: ان  النتائجػصمت الجراسة إلى هجسػعة هغ وتالػصفي .  هغ ٌأ
درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في 
والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة عسان كاىت هتػسصة، كحلظ 

وق ذات داللة احرائية لجرجة اشارت ىتائج الجراسة الى وجػد فخ 
هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في والية 

تعدى لستغيخي الشػع الديب بسحافطة هدقط بدمصشة عسان 
االجتساعي لرالح االىاث وسشػات الخبخة لرالح الخبخة االكبخ، 

عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لجرجة هسارسة السذخفيغ كحلظ 
ل العمسي.  لتخبػييغ ألساليب اإلشخاف اإلبجاعيةا  تعدى لستغيخ السٌؤ

تدويج السعمسيغ   زخورةب: الباحثان أوصىوفي ضػء ىتائج الجراسة 
، واستعسال شخق هختمفة بعجة أفكار هثسخة في المقاء القبمي لمديارة

، وتدويج إليرال الشذخات والسػاد اإلثخائية إلى البخيج اإللكتخوىي
يتخح هغ ، وأن في ٌحا السػضػع بشتائج البحػث العمسيةالسعمسيغ 

 .السذكالت الذائعة هع السعمسيغ هػضػعا لمشذخات اإلشخافية
 عسان، والية الديب : االشخاف االبجاعي.الكممات المفتاحية
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Abstract: 

       This study aimed at finding out The degree of 

educational supervisors' practice for creative 

supervision methods  in  Seeb district Province 

Muscat's in Sultanate of Oman. To achieve the 

objectives of the study, a questionnaire composed 

of ( 44) items was designed distributed over 3 

dimensions: classroom visit, training courses and 

directed reading. After ensuring the validity and 

reliability of the questionnaire, (92) male and  first 

teachers in  Seeb district Province Muscat's during 

the 2016-2017 Academic Year were invited to 

respond to the items of the questionnaire.The study 

sued descriptive method.  The study highlighted the 

following findings.  most importantly, the extent to 

which educational supervisors used creative 

supervision methods in  Seeb district Province 

Muscat's was low. The study's outcomes also 

indicated that there are statistically significant 

differences in the extent to which educational 

supervisors use creative supervision methods in 

Muscat's Seeb province, and this is due to the 

variables of gender and years of experience. In 

contrast, the absence of statistically significant 

differences in the extent to which educational 

supervisors use creative supervision methods is due 

to the variable of academic qualification. The study 

also came up with a number of recommendations, 

the most important of which are the following: 

Educational supervisors need to provide teachers 

with a number of fruitful ideas in the meeting 

preceding visits. They should also use different 

ways to deliver brochures and enriching materials 

by email, provide teachers with published 

educational researches, and use common problems 

with teachers as a subject for supervisory bulletins.  

Keywords: Creative supervision. Oman, and Seeb 

district  
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 المقجمة
يعج االشخاف التخبػي هحػر االرتكاز في العسمية     

ا  ع ركائٌد التعميسية التعمسية في وقتشا الحاضخ، بل هغ ٌأ
فالسذخف التخبػي يذخف عمى جسيع عشاصخ السشطػهة 
التعميسية بسجخالتٍا وعسمياتٍا وهخخجاتٍا بٍجف 
التحديغ السدتسخ في ىديج العسمية التعميسية التعمسية 

لسعمسيغ في ايجاد الحمػل لمسذاكل التي عبخ هداعجة ا
تػاجٍٍع في السيجان التخبػي، واسٍاهً الػاضح في 
ع السٍشي وتجريبٍع السدتسخ اثشاء الخجهة  تحديغ ىسٌػ
لخفع كفاياتٍع التعميسية بٍجف تحديغ ىػعية التعميع 

 السقجم لمصمبة. 
ىعير في عالع هتغيخ يعج بالعجيج هغ الستغيخات     

والستالحقة، وأصبحت الدسة السسيدة لٍحا الستدارعة 
العرخ التغييخ السدتسخ، حيث سادت ثقافة  التغييخ في 
هختمف السجتسعات والسؤسدات، وال شظ أن التغييخ في 
ع التحجيات التي  هجال التخبية ال يسكغ تجشبً، وهغ ٌأ
تػاجً اإلشخاف التخبػي في ٌحا العرخ كيفية التعاهل هع 

ويٍجف االشخاف التخبػي . [1]وإدارتً ٌحا التغييخ الحتسي
ع  الى تصػيخ هسارسات السعمسيغ التعميسية، ولعل ٌأ
ىػاحي التصػيخ التي يقػم بٍا في رفع كفاياتٍع واالخح 
بيجٌع ىحػ التصػيخ السدتسخ وهداعجتٍع عمى حل 
ا احج العشاصخ الخئيدة في السػقف  هذكالتٍع باعتباٌر

 . [2]التعميسي
العسمية التعميسية والتخبػية هشصمق  وهسا الشظ فيً     

سية في  ىجاح أي أهة هغ األهع، والعسل األكثخ ٌأ
هشطػهة عػاهل تقجهٍا وشسػخٍا، ويتبػأ اإلشخاف التخبػي 
هػقع القادة في سبيل ىجاح العسل التخبػي، وتحقيق 
جافً، حيث يقػم السذخف التخبػي وفق هػقعً الػضيفي  ٌأ

هل عشاصخ العسمية التعميسية، هغ هعمسيغ، بتػجيً كا
وشالب، وعاهميغ ىحػ القيام بعسل تكاهمي إبجاعي 
هتجاىذ. وال شظ أن اإلشخاف اإلبجاعي ٌػ أحج أىساط 
اإلشخاف التخبػي التي ىحتاجٍا في عرخىا ٌحا أكثخ هغ 
أي وقت هزى؛ ألن التقجم السعخفي، والتكشػلػجي 

والبج هغ تػضيف  والعمسي، ٌي هغ سسات ٌحا العرخ.

القجرات اإلىداىية اإلبجاعية، وهحاولة اكتذاف وإضٍار 
ب البذخية. اإلشخاف اإلبجاعي ٌػ الحي يكػن فيً  السػٌا
السعمع في حالة هغ اإلبجاع الخالق، ويعصي دافعا هٍشيا 
لً، فٍػ خيخ األىساط التي تشاسب عرخىا الحاضخ 

شاقات  ويعسل كحلظ عمى تشسية .[3]وهتغيخاتً الكثيخة
السعمع وتصػيخ قجراتً لتحديغ ىػعية التعمع السقجهة 
لمصمبة وزيادة دافعيتٍع ويختكد عمى حدسغ استثسار 

   .[4]االهكاىات الستاحة وتػضيفٍا في السجرسة
ٌحا الشػع هغ اإلشخاف يذحح الٍسع، ويحخك و      

القجرات الخالقة لجى السذخف والسعمع هغ خالل بشاء 
اإلىداىية أساسٍا التعاون واالحتخام، جدخ هغ العالقات 

هسا يجعل السذخف يدعى لتصػيخ ىفدً أواًل ثع العاهميغ 
ػ الحي ىذأ ليتغمب عمى ىقاط الزعف في  هعً، ٌو
الشساذج األخخى لإلشخاف التخبػي، ويعسل عمى تحقيق 
أفزل ها في الشساذج األخخى لإلشخاف فٍػ عسمية بشاءة 

ق ضخورة استخجام ٌادفة. ويسكغ إضافة إلى ها سب
السذخفيغ ألساليب إشخافية جيجة ودهجٍا بخوح التقشية 
الحجيثة هغ خالل هسارساتٍع، هع وضع استخاتيجيات 
فاعمة في تجريب السعمسيغ عمى تشسية التفكيخ اإلبجاعي، 

 . [5]وتذجيعٍع عمى تصػيخ ذواتٍع
وإذا كان الصالب ٌػ هحػر العسمية التخبػية، والسعمع      
هحخكٍا وباعث الخوح فيٍا فإن السذخف التخبػي ٌػ ٌػ 

جافٍا الستسثمة  القائج السيجاىي لسديختٍا والداعي لتحقيق ٌأ
في إحجاث تغيخات هخغػبة في سمػك التالهيح وفي 
ع. بالتالي فإن السذخف التخبػي السبجع ٌػ  شخائق تفكيٌخ
الحي يدعى إلى تٍيئة وإعجاد السعمع السبجع القادر عمى 

التمسيح السبجع. والسذخف التخبػي السبجع الحي بشاء 
ىحتاجً ٌػ الحي يسمظ القجرة عمى استثسار القجرات 
واالستعجادات الستػفخة لجى السعمسيغ لتسكيشٍع هغ تػليج 
أفكار ججيجة بشاءة وعسمية، ولتشفيح أعسال هتقشة وهفيجة، 
وبشاء عالقات إىداىية تعاوىية وتػضيف كل ججيج في 

جاف . ويسكغ القػل ان االشخاف [7]التخبية تحقيق ٌأ
االبجاعي يعج هغ الشساذج الحجيثة في االشخاف التخبػي، 
ويقػم عمى هخاعاة الفخوق الذخرية والسٍشية بيغ 
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السعمسيغ هسا يدٍل عسمية اختيار الشسط االشخافي 
السشاسب الحي يصػر قجراتٍع واهكاىاتٍع في السػقف 

  .[8]التعميسي 
 ة:الجراسات الدابق

هغ خالل هخاجعة الجراسات الدابقة، وفي حجود هعخفة 
لع يججا دراسة اجخيت في سمصشة ، وإشالعٍساغ يالباحث

ٌشاك بعس الجراسات عسان حػل ٌحا السػضػع ولكغ 
العخبية واألجشبية التي تشاولت السػضػع و التي تشجرج 
ا، وفيسا يمي استعخاض لمجراسات  الجراسة في إشاٌر

 صمة بسػضػع الجراسة: األكثخ قخبًا أو
 هسارسة هجىالى هعخفة  [1]ٌجفت دراسة الذخفات 

 ىطخ وجٍة هغ اإلبجاعي لإلشخاف الخياضيات هذخفي
 وقجباألردن.  فخق  هحافطة هجارس في الخياضيات هعمسي
 تع وهعمسة هعمسا( 140) هغ الجراسة عيشة تكػىت

ا  استباىة استخجام تع وقج، العذػائية بالصخيقة اختياٌر
. وثباتٍا صجقٍا هغ التأكج بعج فقخة(، 36) هغ هكػىة

 هسارسة  اإلبجاعية القجرات أكثخ أن الجراسة ىتائج واضٍخت
: ٌي الرفية الديارة أسمػب في الخياضيات هذخفي لجى

بجرجة كبيخة، وأقمٍا اإلفاضة بجرجة هتػسصة،  السخوىة
ا السخوىة بجرجة  وفي أسمػب السجاولة اإلشخافية أكثٌخ
كبيخة، وأقمٍا الحداسية  لمسذكالت بجرجة كبيخة، وأكثخ 
هسارسة أثشاء القخاءات السػجٍة االصالة بجرجة كبيخة، 
وأقمٍا اإلفاضة بجرجة هتػسصة، وكحلظ أضٍخت الجراسة 

ق ذات داللة إحرائية عشج هدتػى الجاللة عجم وجػد فخو 
(0.05  =αتعدى إلى هتغيخ الشػع االجتساعي ). 

هسارسة  لسعخفة درجة [9]وجاءت دراسة البابصيغ 
السذخفيغ التخبػييغ ألساليب اإلشخاف التخبػي التصػري 

السجارس الثاىػية في  ٍعهعمسيوىطخ  ٌعهغ وجٍة ىطخ 
( فخدًا، 268)عمى  وشبقت اداة الجراسةبسجيشة الخياض. 

وتػصمت ( هعمسًا. 198( هذخفًا تخبػيًا، و)70هشٍع )
سا:   أن السذخفيغ الجراسة الى هجسػعة هغ الشتائج هغ ٌأ

التخبػييغ يسارسػن أساليب اإلشخاف التخبػي التصػري 
)األسمػب السباشخ، األسمػب التذاركي، األسمػب غيخ 

لجراسة السباشخ( بجرجة هتػسصة هغ وجٍة ىطخ أفخاد ا

)السذخفيغ التخبػييغ وهعمسي السجارس الثاىػية بسجيشة 
فخوق ذات داللة إحرائية بيغ آراء أفخاد  عجمالخياض(. 

الجراسة في درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألسمػب 
ل ل تعدى اإلشخاف التخبػي السباشخ   العمسي.ستغيخ السٌؤ

ي فخوق ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد الجراسة ف وجػد
درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألسمػبي اإلشخاف 
التخبػي التذاركي وغيخ السباشخ باختالف هتغيخي 

( لرالح السذخفيغ سشػات الخبخةالجراسة )العسل الحالي، 
 التخبػييغ أصحاب الخبخة الصػيمة في هجال التعميع.

جفت دراسة الجٍشي تصبيق الى هعخفة درجة  [3]ٌو
لإلشخاف اإلبجاعي هغ وجٍة ىطخ لسذخفيغ التخبػييغ 

استخجم الباحث السشٍج  السعمسيغ بالسجيشة السشػرة.
الػصفي، وقام بإعجاد االستباىة كأداة جسع السعمػهات 

( هغ هعمسي 339هغ عيشة الجراسة البالغ عجدٌا )
السخحمة االبتجائية في السجارس الحكػهية في السجيشة 

ساليب االحرائية السشػرة واستخجم لسعالجة البياىات األ
وهعاهل  –الستػسصات الحدابية  –التالية )التكخارات 
االىحخاف  –هعاهل ألفا كخوىباخ  –ارتباط بيخسػن 

اختبار  –اختبار تحميل التبايغ االحادي  –السعياري 
هغ أبخز الشتائج التي تػصمت إليٍا الجراسة ها  شيفيً(
سذخفيغ أن الستػسط الحدابي العام لجرجة تصبيق ال يمي:

التخبػييغ لمقجرات اإلبجاعية في أساليب اإلشخاف التخبػي 
كان كبيخا هغ وجٍة ىطخ أفخاد عيشة الجراسة، إذ بمغ 

احتمت درجة تصبيق السذخفيغ التخبػييغ و  (.3.34)
لمقجرات اإلبجاعية في أسمػب القخاءة السػجٍة السختبة 

( وبشدبة بمغت 3.39األولى بستػسط حدابي بمغ )
، بيشسا احتمت درجة تصبيق السذخفيغ %(84.8)

التخبػييغ لمقجرات اإلبجاعية في أسمػب السجاولة اإلشخافية 
( وبشدبة 3.28السختبة األخيخة بستػسط حدابي بمغ )

أن الصالقة كقجرة إبجاعية قج احتمت ، %(71.8بمغت )
السختبة األولى هغ حيث تصبيقٍا هغ قبل السذخفيغ 

اف التخبػي بشدبة بمغت التخبػييغ في أساليب اإلشخ 
(، بيشسا جاءت الحخية في السختبة األخيخة بشدبة 87.5)

د فخوق ذات داللة إحرائية عشج ػ ج، و %(76.0بمغت )
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( بيغ وجٍات ىطخ السعمسيغ حػل 0.05هدتػى الجاللة )
هجى تصبيق السذخفيغ التخبػييغ لإلشخاف اإلبجاعي في 

لرالح أسمػب الديارة الرفية تبعا لستغيخ التخرز 
فخوق  غ عجم وجػدة تبيهعمسي التخبية البجىية واالجتساعي

( بيغ 0.05ذات داللة إحرائية عشج هدتػى الجاللة )
وجٍات ىطخ السعمسيغ حػل هجى تصبيق السذخفيغ 

 التخبػييغ لإلشخاف اإلبجاعي تبعا لستغيخ سشػات الخبخة.
ٌجفت ٌحي الجراسة إلى [10] دراسة عصاهللابيشسا ٌجفت 

هجى تػفخ السسارسات اإلبجاعية لمسذخف التخبػي  تحجيج
أثشاء الديارة الرفية هغ وجٍة ىطخ السعمسيغ، باإلضافة 
إلى تحجيج هجى تػفخ السسارسات اإلبجاعية لمسذخف 
التخبػي أثشاء القخاءات السػجٍة هغ وجٍة ىطخ السعمسيغ، 
والكذف عغ الفخوق ذات الجاللة اإلحرائية بيغ 

خاد عيشة الجراسة والتي تعدى إلى هتػسصات إجابات أف
الستغيخات التالية: )الجشذ، التخرز، السخحمة 
ل العمسي، سشػات الخبخة(. واستخجم  التعميسية، السٌؤ
الباحث السشٍج الػصفي التحميمي، كسا قام باستخجام 

واألساليب اإلحرائية التالية: الستػسصات  االستباىة
السعيارية،  واالىحخافاتية، ئػ الحدابية، والشدب الس

تحميل التبايغ األحادي، هعاهل  واختبار، T.testوإختبار 
وقج تػصمت  اإلرتباط بيخسػن وسبيخهان، بخاون جتسان.

سٍا:  وجػد الجراسة الى هجسػعة هغ الشتائج كان هغ ٌا
بيغ  0.01فخوق ذات داللة إحرائية عشج هدتػى 
جرجة الكمية هتػسصي تقجيخات  السعمسيغ والسعمسات في ال

لمسسارسات اإلبجاعية لمسذخف التخبػي تبعا لمجشذ وكاىت 
فخوق ذات  ، عجم وجػدالفخوق لرالح تقجيخات السعمسات

داللة إحرائية بيغ هتػسصات تقجيخات أفخاد العيشة في 
هعطع هجاالت السسارسات اإلبجاعية وفي الجرجة الكمية 
لمسسارسات اإلبجاعية تبعا )لمتخرز، والسخحمة 

ل العمسي، وسشػات الخبخة( ، وبمغت التعميسية، والسٌؤ
الجرجة الكمية لسسارسات االبجاعية لجى السذخف التخبػي 

%( هغ وجٍة ىطخ 69.7تقع عشج وزن ىدبي ) 
السعمسيغ حيث كان الػزن الشدبي  لمسسارسات االبجاعية 
كسا يمي:  جاءت السسارسات اإلبجاعية  أثشاء الجورات 

، يميٍا %(71.8ختبة االولى بػزن ىدبي )لسالتجريبية في ا
تأتي السسارسات االبجاعية أثشاء الديارات الرفية بػزن 

%( واخيخا تأتي السسارسات االبجاعية  71.0ىدبي ) 
 (.62.3أثشاء القخاءات السػجٍة بػزن ىدبي )

جفت دراسة تيع  إلى التعخف إلى واقع السسارسات  [6]ٌو
في هحافطات شسال اإلشخافية لجى السذخف التخبػي 

فمدصيغ هغ وجٍة ىطخ السعمسيغ والسعمسات، وقج تكػىت 
( هعمسا وهعمسة، وصسست 391عيشة الجراسة هغ )

استباىة غصت السسارسات اإلشخافية، وأشارت ىتائج 
الجراسة برػرة عاهة إلى أن واقع السسارسات اإلشخافية 
لجى السذخف التخبػي في السجارس الحكػهية في 

ال فمدصيغ هغ وجٍة ىطخ السعمسيغ كاىت هحافطات شس
ضعيفة، وأن واقع السسارسات اإلشخافية يختمف باختالف 

ل العمسي والسخحمة التعميسية وهكان الدكغ.  السٌؤ
واقع هسارسة الى هعخفة   [7]دراسة باداودٌجفت 

السذخفات التخبػيات لإلشخاف اإلبجاعي هغ وجٍة ىطخ 
واستخجهت  هكة السكخهة.هعمسات السخحمة الثاىػية بسجيشة 

الػصفي، وقاهت بإعجاد االستباىة كأداة الجراسة السشٍج 
( 182لجسع السعمػهات هغ عيشة الجراسة البالغ عجدٌا )

ع ىتائج الجراسة: تفاوت درجة تػفخ وكان هعمسة،  ٌأ
القجرات اإلبجاعية لمسذخفة التخبػية هغ خالل أساليب 

لديارة الرفية في أسمػب ا اإلشخاف التخبػي كالتالي:
كاىت درجة تػفخ: قجرات الخيال، االحتفاظ باالتجاي، 
األصالة والحخية كبيخة، وقجرات السخوىة، التأليف 
والحداسية لمسذكالت هتػسصة، وقجرات اإلفاضة 

في أسمػب السجاولة اإلشخافية كاىت ، و والصالقة ضعيفة
درجة تػفخ قجرات الحخية، الخيال، السخوىة، الصالقة، 

ليف، اإلفاضة واألصالة هتػسصة، وقجرات االحتفاظ التأ
في أسمػب  ، وباالتجاي والحداسية لمسذكالت ضعيفة

القخاءات السػجٍة كاىت درجة تػفخ قجرات األصالة 
والصالقة هتػسصة، وقجرات الحداسية لمسذكالت، 
الخيال، االحتفاظ باالتجاي، الحخية، اإلفاضة، السخوىة 

ػب الجورات التجريبية كاىت في أسم، و والتأليف ضعيفة
درجة تػفخ القجرات اإلبجاعية هتػسصة بالتختيب التالي: 
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األصالة، اإلفاضة، الحداسية لمسذكالت، االحتفاظ 
، باالتجاي، الحخية، الخيال، التأليف، الصالقة، السخوىة

عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ إجابات عيشة و 
ل العمسي، الجراسة وبيغ كل الستغيخات التا لية: السٌؤ

 التخرز، سشػات الخبخة في التجريذ.
 الى هعخفةٌجفت دراسة  .[11]عبجالذكػر واجخى 

هدتػى الكفايات الالزهة لمسػجٍيغ التخبػييغ أثشاء 
العام هسارسة هٍاهٍع اإلشخافية في هجارس التعميع 

ىطخ السجيخيغ  ٍةالثاىػي بسحافطة عجن هغ وج
ل  والسعمسيغ وبيان أثخ هتغيخات الجشذ والػضيفة والسٌؤ
ل والتخرز. وتألفت عيشة الجراسة هغ  والخبخة والسٌؤ

ع بالصخيقة  15هعمسا وهعمسة، و 340 هجيخا تع اختباٌر
هجرسة ثاىػية وفقا لستغيخات  15الصبقية العذػائية هغ 

حرائي الجراسة واستخجم الباحث استباىة، واألسمػب اإل
لجاللة الفخوق بيغ  T.testالسدتخجم باختبار 

السجسػعات وداخل السجسػعات واختبار شيفيً لمكذف 
 one wayعغ هؤشخات التبايغ في تحميل التبايغ 

anova  وهغ واستخجم الباحث السشٍج الػصفي التحميمي
ع ىتائج الجراسة: أن هدتػى تحقيق الكفايات الالزهة  وٌأ

عشج هسارسة هٍاهٍع اإلشخافية كان  يغيلمسػجٍيغ التخبػ 
هتػسصا لكل هغ السجاالت )العمسية، والسٍشية، والفشية(، 
 وكان كبيخا لمكفايات اإلىداىية هغ وجٍة ىطخ السجيخيغ.

أن هدتػى تحقيق الكفايات الالزهة لمسػجٍيغ التخبػييغ 
عشج هسارسة هٍاهٍع اإلشخافية كان هتػسصا لكل 

 طخ السعمسيغ.هجاالت الجراسة هغ وجٍة ى
ترسيع أداة بٍجف  Ekval [12]  دراسة إيفكالوجاءت 

لقياس السشاخ اإلبجاعي ، و هعخفة صالحية ٌحي األداة 
عشج التصبيق و هجى تفعيمٍا لمشطام السؤسدي ،وتقجيع 
بعس التػجٍات الستخجاهٍا بغخض التجخل لتحزيخ 

ع ىتائج ٌحي الجراسة ها  اإلبجاع و االبتكار. وكان هغ ٌأ
ع ٌحي الستغيخات السؤسدية بالشدبة  يمي: السشاخ ٌػ ٌأ

الشدعة الخسسية لٍا أثخ هاىع أو هثبط  يجعمٍا ، و لالبتكار
وضػح الٍجف و ، و لمسؤسدة االبتكاريةتقمل هغ القجرة 

االحتخافية قج ال يكػن ألحج هشٍسا  بحج ذاتً اثخ ذو 

داللة ، يبجو أن لٍا إسٍاهًا إيجابيًا كجدء هغ السشاخ 
عمى تػفيخ هشاخ  ةاإلبجاعي أو كإحجى القػى السداعج

ٌشاك عالقة قػية ججاً بيغ القيادة والسشاٌج ، و إبجاعي
أن ىطع اتخاذ القخار السخكدية تختبط هع ، و اإلبجاعية

أن الشدعة الخسسية ، و واالبتكارالسشاخ  الحي يقسع اإلبجاع 
حا يتشافى هع السشاخ  في السؤسدات تػلج الرخاعات ، ٌو

 إلبجاعي.ا
 Kleiner    [13]دراسة  سسػلشدكي  وكميشخ وحاولت 

Smolensky and   القجرات اإلبجاعية السختبصة  هعخفة
أن ف السؤسدات ، اىصالقا هغ حقيقة )ببيئة العسل وهػاق

اإلستفادة القرػى هغ السرادر الستاحة تعتبخ أساسية 
وأن أولئظ الحيغ يتستعػن بالكفاءة  لشجاح أي هجيخ(.

الالزهة لتجريب العاهميغ لجيٍع القجرة عمى التفكيخ 
اإلبجاعي يحققػن االستثسار لػاحج  هغ أكثخ السػجػدات 

ع ىتائج ٌحي الجراسة ها  قيسة لجى السؤسدة. وكان هغ ٌأ
سية لمسجيخ القادر عمى تصػيخ قجرات  يمي:أن ٌشاك ٌأ
السػضفيغ عمى التفكيخ اإلبجاعي و حل الشتائج بصخيقة 

أن االٌتسام بتصػيخ قجرات السػضفيغ  هغ ، و إبجاعية
خالل البخاهج التجريبية يعتبخ هغ أعمى أىػاع االستثسار 

إن تػفيخ البيئة و التجريب ، و لسػارد الذخكة أو السؤسدة
الرحيحيغ يسكغ أن يفيج كاًل هغ السػضفيغ و السؤسدة 

أن اإلبجاع يتسثل عادة في إيجاد ، و عمى السجى الصػيل
شتجات ججيجة ، إال أىً قج يذسل أيزًا تغييخ أفكار أو ه

 األشياء السػجػدة أصاًل أو تذكيمٍا بصخق ججيجة.
 الى تعخف درجة [14] دراسة أبػ شسمةبيشسا ٌجفت 

فاعمية بعس األساليب اإلشخافية التي يدتخجهٍا 
السذخفػن التخبػيػن في تحديغ أداء هعمسي هجارس 

جاف الجراسة ولتحقي .وكالة الغػث الجولية في غدة ق ٌأ
اتبع الباحث السشٍج الػصفي التحميمي، ثع قام بترسيع 

( فقخة هػزعة عمى أربعة هجاالت 61استباىة هكػىة هغ )
ٌي: )التخصيط، تشفيح الجروس، اإلدارة الرفية، التقػيع(. 
وبعج التأكج هغ صجق االستباىة تع تصبيقٍا عمى عيشة 

( 165ة، )( هعمسًا وهعمس275الجراسة السكػىة هغ )
( هعمسات المغة العخبية والخياضيات في 110هعمسًا و)
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م. وقج 2009 – 2008هحافطات غدة، لمعام الجراسي 
سٍا: اتدست  تػصمت الجراسة إلى هجسػعة هغ الشتائج ٌأ
األساليب اإلشخافية بالفعالية في تحديغ أداء هعمسي 
وكالة الغػث الجولية بغدة حيث بمغ الػزن الشدبي العام 

ي ىدبة عالية، ال تػجج فخوق ذات داللة 75) %( ٌو
( بيغ هتػسط α≤0.05إحرائية عشج هدتػى داللة )

استجابات السعمسيغ عمى فقخات االستباىة حػل فعالية 
بعس األساليب اإلشخافية تعدى لستغيخ الشػع االجتساعي 

أىثى(، وجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج  -)ذكخ
هتػسط استجابات ( بيغ α≤0.05هدتػى داللة )

السعمسيغ عمى فقخات االستباىة حػل فعالية بعس 
األساليب اإلشخافية تعدى لرالح السعمسيغ ذوي الخبخة 

 األقل هغ خسذ سشػات
  Jezycki & Androwٌجفت دراسة جيدكي واىجو 

إلى التعخف عمى الجور الحي يتعيغ عمى هجيخي  [15]
تعميسي وفعالية السجارس القيام بً فيسا يتعمق بالسدتػى ال

الجور السجرسي ، وكحلظ تحميل العالقة بيغ الشسط 
اإلبجاعي و سمػك القائج لجى اإلدارييغ بالسجارس 

وكان  االبتجائية و اإلعجادية و الثاىػية بدان فخاىديدكػ.
ع ىتائج الجراسة ها يمي: بمغ هعجل الجرجة  هغ ٌأ

 هقارىة بالسعجل السعياري و 95,4اإلبجاعية لمسجيخيغ 
، وقج أوضح أفخاد العيشة في إجابتٍع أىٍع  96البالغ 

أن هجيخي ، و يفزمػن التفكيخ عمى التعميع التمقيشي
السجارس يتعخضػن لزغػط ىتيجة لتحقيق الشتائج 

، السخجػة بالخغع أىٍع يػاجٍػن تحجيات حادة و هتدايجة
أن ٌشاك هجسػعة هغ السذاكل الججيجة تأخح شخيقٍا و 

دارعة تتصمب إجابات ججيجة وأىساط لمطٍػر بسعجالت هت
قيادية ججيجة ىػعًا هغ اإلبجاع يدتصيع استقخاء ها وراء 
الستصمبات اآلىية ويكػن هذتساًل عمى رؤية هسا يشبغي 

 أن يكػن عميً الػضع في السدتقبل
  الدابقة الجراسات عمى التعميق

 ها الدابقة الجراسات استعخاض خالل هغ ويتزح    
 : يأتي

 الػصفي السشٍج الدابقة الجراسات غالبية استخجهت     
 استخجهت كسا الجراسات، هغ الشػع لٍحا لسشاسبتً وذلظ

 . بالجراسة تتعمق التي البياىات لجسع كأداة  االستباىة
 البعج بإثخاء الدابقة الجراسات هغ الجراسة ٌحي واستفادت

 االستباىة بشاء وفي خاللٍا الستزسغ والعمسي الشطخي 
 الجراسة أداة  ىزػج في أسٍع هسا بالجراسة، الخاصة
 ىتائجٍا هغ االستفادة أيزا تع كسا وصجقٍا، وشسػلٍا
 أو التػافق وهعخفة الجراسة ٌحي ىتائج هع بسقارىتٍا

 الجراسات عغ الجراسة ٌحي وتسيدت .بيشٍا االختالف
 السعمسيغ ترػرات هعخفة إلى تدعى كػىٍا في الدابقة

هسارسة السذخفيغ التخبػييغ لجرجة  األوائل والسعمسات
ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة 

ا السٍع  هدقط بدمصشة عسان  تحديغ في لجوٌر
 .التعميسية السسارسات

 مذكمة الجراسة:
هسا ال شظ فيً ان االشخاف التخبػي يعج هحػر        

مسية لجوري السٍع االرتكاز الخئيدة في العسمية التعميسية التع
في هػاجٍة التحجيات السعاصخة في وقتشا الحاضخ ىتيجة 
التقجم التكشػلػجي والعمسي في جسيع السياديغ وهشٍا 
السيجان التخبػي. لحا يحخص التخبػيػن عمى تصػيخ 

يغ بجل افية االبجاعية لمسذخفيغ التخبػيالسسارسات االشخ 
ا  الستسثمة عمى السسارسات اإلشخافية التقميجية هغ اقتراٌر

الديارات اإلشخافية الرفية الخوتيشية والتي تتخك في 
اتجاٌات سمبية اتجاي االشخاف التخبػي هغ قبل السعمسيغ 
حي السسارسات ال تحقق الفاعمية السصمػبة في السيجان  ٌو
التخبػي هسا يعج قرػرا واضحا في دور السذخف التخبػي 

العسمية التعميسية التعمسية. وعميً فان هغ في تحديغ 
السٍع السخاجعة الجورية لمسارسات االشخافية لتكػن هختكدة 
عمى االيسان بخغبات وقجرات السعمسيغ في تصػيخ اىفدٍع 
واالرتقاء بسسارساتٍع التعميسية داخل الغخفة الرفية 
حا لغ  ليكػىػا هبجعيغ لبشاء جيل هبجع هغ الصمبة ٌو

وتأتي ٌحي الجراسة ػجػد هذخف هبجع.  يتحقق اال ب
استجابة لتػصيات بعس الجراسات العخبية والعساىية التي 

بزخورة استخجام السذخفيغ الساليب اوصت بزخورة 
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اشخافية هشاسبة ودهجٍا بخوح التقشية الحجيثة هغ خالل 
ات فاعمية في تجريب يهسارساتٍع، هع وضع استخاتيج
البجاعي وتذجيعٍع عمى السعمسيغ عمى تشسية التفكيخ ا

التفكيخ الجيشاهي الشاقج السبجع بجال هغ الخكػن عمى 
التفكيخ الشسصي الجاهج ذو الشدعة الخوتيشية في العسمية 

. هسا استجعت الحاجة بزخورة اجخاء ٌحي [5]التعميسية
باإلجابة عغ الدؤاليغ  هذكمتٍا الجراسة والتي تحجدت 

 التالييغ:
التخبػييغ ألساليب  ها درجة هسارسة السذخفيغ .1

اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة 
 هدقط بدمصشة عسان عشج السدتػى الجاللة

(α≤0.05)؟ 
ٌل تختمف درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ  .2

ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية بػالية الديب في 
 باختالفهحافطة هدقط بدمصشة عسان 

ل االجتساعيهتغيخات الشػع  العمسي ، ، السٌؤ
 سشػات الخبخة؟

 أهمية الجراسة:
يؤهل هغ ٌحي الجراسة أن تدٍع بسا يأتي: الكذف        

عغ وجٍات ىطخ السعمسيغ والسعمسات االوائل 
درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ واىصباعاتٍع عغ 

ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية بػالية الديب بسحافطة هدقط 
تغحية راجعة عغ درجة تدويج السذخفيغ التخبػييغ ب، و 

هغ السأهػل ان ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية، و هسارستٍع 
تعػد ٌحي الجراسة بالشفع عمى السذخفيغ التخبػييغ بتخكيد 

سية هسارسة اس ليب اإلشخاف االبجاعي  االزػء عمى ٌا
، اإلشخاقيةفي السيجان التخبػي هسا يحدغ هغ هسارساتٍع 

وهغ السؤهل ان تدٍع الجراسة الحالية في اثخاء ادبيات 
اإلشخاف التخبػي االبجاعي، وهغ السأهػل ان يدتخشج بٍا 

عمى اإلشخاف التخبػي في السجيخيات العاهة  القائسيغ
لمتخبية والتعميع اضافة الى السدؤوليغ في وزارة التخبية 
والتعميع ليتع االستفادة هشٍا في تصػيخ السسارسات 

لذ رغٓى ْزِ غ وفية االبجاعية لمسذخفيغ التخبػيياالشخا

انذساعخ فٙ فزؼ يغبل أيبو انجبؽضٍٛ ٔانًخزصٍٛ 

ٔانًٓزًٍٛ ثشؤٌٔ ثًٕاضٛغ اإلششاف انزشثٕ٘ فٙ 

إعشاء ثؾٕس عذٚذح يٍ خالل االطالع ػهٗ َزبئظ 

 انذساعخ.

 أهجاف الجراسة:  
جاف ٌحي الجراسة وفق اآلتي:  يسكغ أن ىحجد ٌأ

درجــة هسارســة السذــخفيغ التخبــػييغ عــخف عمــى الت -1
ألســـاليب اإلشـــخاف اإلبجاعيـــة بػاليـــة الدـــيب بسحافطـــة 

 هغ وجٍة ىطخ السعمسيغ والسعمسات األوائل.  هدقط
درجــة هسارســة السذــخفيغ التخبــػييغ التعــخف عمــى  -2

ألســـاليب اإلشـــخاف اإلبجاعيـــة بػاليـــة الدـــيب بسحافطـــة 
وســشػات الخبــخة، بــاختالف الشــػع االجتســاعي،   هدــقط

ل العمسي.  والسٌؤ

تقجيع هجسػعة هغ السقتخحات والتػصيات التي  -3
رؾغٍٛ انًًبسعبد اإلششافٛخ  يسكغ أن تداعج في

في العسمية  اإلثذاػٛخ نذٖ انًششفٍٛ انزشثٍٕٚٛ
  التعميسية.
 حجود الجراسة:

اقترخت ٌحي الجراسة عمى هعخفة  :الحجود الموضوعية
التخبػييغ ألساليب اإلشخاف درجة هسارسة السذخفيغ 

اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة عسان 
الديارة الرفية، القخاءات هغ خالل السجاالت التالية: 

 السػجٍة، الجورات التجريبية.
شبقت ٌحي الجراسة عمى  البذخية والمكانية:الحجود 

والية هجارس التعميع في  السعمسيغ والسعمسات األوائل في
 الديب بسحافطة هدقط بدمصشة عسان.

: شبقت ٌحي الجراسة خالل الفرل الحجود الدمانية 
 .2016/2017الجراسي 

 التعخيفات االجخائية:
 اإلشخاف التخبوي:

: ٌي جسيع السعارف والسٍارات والقجرات الممارسة -
التي يستمكٍا السذخف التخبػي والتي تداعجي عمى هسارسة 

هجارس التعميع في والية في   ياالبجاعاإلشخاف اساليب 
. ويقرج بٍا في بدمصشة عسانالديب بسحافطة هدقط 

ٌحي الجراسة استجابة افخاد الجراسة عمى فقخات اداة 
 الجراسة
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: ىػع هغ االشخاف السبتكخ الحي االشخاف االبجاعي -
يقػم بً السذخف التخبػي، لسسارسة بعس اىساط وشخق 

االٌجاف التخبػية االشخاف التخبػي في سبيل تحقيق 
. [3]وتحفيد االبجاع لجى السعمسيغ واستثسار شاقاتٍع

ويقرج بً في ٌحي الجراسة باىً ىػع هغ االشخاف السبتكخ 
الحي يقػم بً السذخف التخبػي في والية الديب بسحافطة 

إلطالق طاقة المعلمين والمعلمات هدقط بدمصشة عسان  

تعلمية وتحقيق واستثمارها لتحسين العملية التعليمية ال
اهدافها ، ويقاس من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة 

 على أداة الدراسة.
 اإلجخاءات المنهجية لمجراسة

تدعى الجراسة الحالية إلى هعخفة منهج الجراسة:
السذخفيغ التخبػييغ ألساليب درجة هسارسة 

  اإلشخاف اإلبجاعية بػالية الديب بسحافطة هدقط
ذلظ تع االعتساد عمى  ، وهغ اجلبدمصشة عسان

السشٍج الػصفي التحميمي ، وذلظ لقجرتً عمى 
تدويجىا بالسعمػهات الزخورية، وهغ ثع تحميل ٌحي 
ا لمػصػل إلى الشتائج التي  السعمػهات وتفديٌخ
يسكغ أن تدٍع في تحقيق األٌجاف السخجػة هغ 

 الجراسة.
تكـــــػن هجتســــع الجراســـــة هـــــغ جسيـــــع مجتمعععععر الجراسعععععة:  

وائـــــل هـــــغ الـــــحكػر واالىـــــاث بســـــجارس واليـــــة  السعمســـــيغ اال
م( 2017-2016الدــــــــــيب بسحافطــــــــــة هدــــــــــقط لمعــــــــــام )

ــــــــػزارة )  ( 400والبــــــــالغ عــــــــجدٌع حدــــــــب احرــــــــائيات ال
 هعمسًا وهعمسة.

  عينة الجراسة: 
( هغ السعمسيغ  100تع اخح عيشة عذػائية هكػىة هغ ) 

عغ شخيق اعصاء كل هجرسة  االوائل هغ الحكػر واالىاث
ػالية  ب  رقع هعيغ واختيار االرقام الدوجية لمسجارس

%(  25الديب بسحافطة هدقط حيث شكمت العيشة ىدبة)
  .هغ هجتسع الجراسة

 أداة الجراسة 
( فقخة 44قام الباحثان بإعجاد استباىة تكػىت هغ )    

تشجرج تحت ثالثة هجاالت رئيدة اعتسادًا عمى بعس 
 .  [7]ات الدابقة التي تشاولت السػضػع وهشٍا  الجراس

: لمتأكج هغ صجق االستباىة  قام الباحثان  صجق األداة 
بعخضٍا عمى هجسػعة هغ السحكسيغ هغ لٍع عالقة 
بسػضػع الجراسة هغ اعزاء ٌيئة التجريذ  في 
الجاهعات، ووزارة التخبية والتعميع في سمصشة عسان، وبمغ 

هغ السحكسيغ إبجاء آرائٍع  ( هحكسًا وشمب10عجدٌع)
هغ  التأكجهغ اجل  االستباىةوهالحطاتٍع عمى فقخات 

شسػلية أداة الجراسة هغ حيث  صياغتٍا المغػية وهجى 
ارتباشٍا بالسحػر الحي تشجرج تحتً، وإجخاء التعجيل 
بالححف أو اإلضافة لمفقخات التي تحتاج إلى ذلظ، وبشاء 

ت بعس الفقخات، عمى اراء وهالحطات السحكسيغ ، عجل
أو اعيجت صياغتٍا لتتشاسب والسجال الحي وضعت هغ 

بعج  (44اجمً ، واصبحت االستباىة برػرتٍا الشٍائية  )
 .% هغ السحكسيغ 90حرػلٍا عمى هػافقة 

عمى فقخات وقج تع ترحيح استجابات أفخاد عيشة الجراسة 
 الستباىة عمى الشحػ التالي:ا

 .ستجابة التي تسثل " أوافق بذجة ( لال5الجرجة ) أعصيت
 ( لالستجابة التي تسثل " أوافق " .4الجرجة ) أعصيت
 ( لالستجابة التي تسثل " هحايج " .3الجرجة ) أعصيت
 ( لالستجابة التي تسثل " ال أوافق " .2الجرجة ) أعصيت
( لالستجابة التي تسثل " ال أوافق 1الجرجة ) أعصيت

 بذجة " .
ت درجة التقجيخ زادت درجة السسارسة بحيث كمسا زاد    

والعكذ صحيح، وقج تع تقديع درجة السسارسة إلى ثالث 
هدتػيات، بشاء عمى هتػسصات االستجابات. وقج 
استخجهت الباحثان في تفديخ ىتائجٍسا الدمع الترشيفي 

 الججول التاليوكسا ٌػ هػضح في 
 ( الدمع الترشيفي لتفديخ ىتائج الجراسة1ججول )

 السعيار درجة السسارسة  الستػسط
 اىحخاف هعياري واحج عغ الستػسط الحدابي هشخفزة 2‚1-33

 الستػسط هتػسصة 3‚2-67‚34
 واحج عغ الستػسط الحدابياىحخاف هعياري  كبيخة 3-5‚68
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 ويسكغ تبخيخ ٌحا الدمع الترشيفي لالستجابات بسا يمي:
قاهت الباحثان باعتساد ٌحا السقياس هغ خالل تقديع 

( عمى ثالث فئات هتداوية ضسغ 5الجرجة العطسي)
عادلة األتية: القيسة العميا لبجائل (، وفقًا لمس5-1السجى)

القيسة الجىيا لبجائل اجابة في اداة  –اجابة  اداة الجراسة 
الجراسة هقدػهة عمى عجد السدتػيات الثالثة )كبيخة ، 

 وهتػسصة، وهشخفزة(.
00‚1+33‚1 =33‚2 
33‚2+33‚1 =66‚3 
66‚3+33‚1 =5  

وبالتالي تعج قيع الستػسصات الحدابية لجرجة هسارسة 
 أسمػب التفاوض التي تتخاوح ها بيغ: 

 ( درجة هشخفزة2‚33= 1‚1+33‚00)
 ( درجة هتػسصة3‚66= 1‚2+33‚33)
 ( درجة كبيخة.5= 1‚3+33‚66)

لمتأكج هغ ثبات األداة تع استخجم هعاهل  ثبات األداة:
( ، وبمغت قيسة  Cronbac Alphaكخوىباخ ألفا )

ي قيسة جيجة0.81هعاهل الثبات الكمية ) الغخاض  ( ٌو
، والججول التالي يبيغ هعاهل الثبات لجسيع البحث العمسي

 ابعاد االداة والججول التالي يػضح ذلظ 
 لألبعاد واألداة ككل هعاهل االتداق الجاخمي كخوىباخ ألفا (2ججول )

 االتداق الجاخمي األبعاد

 0.910 ُبعج الديارة الرفية
 0.924 ُبعج القخاءات السػجٍة

 0.875 التجريبية ُبعج الجورات
 0.818 األداة ككل

 المعالجات اإلحرائية لمبيانات:

السعالجات االحرائية والػصفية  اناستخجم الباحث
والتحميمية السشاسبة في استخخاج الشتائج لكل سؤال هغ 
أسئمة الجراسة باستخجام بخىاهج الخزهة اإلحرائية لمعمػم 

 ( عمى الشحػ التالي: SPSSاالجتساعية )
 Alphaتع استخجام هعاهل االرتباط كخوىباخ الفا )  -1

Cronbach ). لمتأكج هغ ثبات أداة الجراسة 
تع حداب الستػسصات الحدابية واالىحخافات  -2

 السعيارية لإلجابة عمى الدؤال األول.
( وذلظ لسعخفة اذا ها T-Testتع استخجام اختبار)  -3

كاىت ٌشاك فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ 
 ػع االجتساعي، وسشػات الخبخة.الش

( ANOVAتحميل التبايغ األحادي )تع استخجام  -4
وذلظ لسعخفة اذا ها كاىت ٌشاك فخوق ذات داللة 

ل العمسي.  إحرائية تعدى لستغيخ والسٌؤ
 نتائج الجراسة ومناقذتها 

 الدعععععألال األولععععععن  باإلجابعععععةالمتعمقعععععة النتعععععائج أوال: 
المذععععخفين التخبععععويين درجععععة ممارسععععة مععععا  :ومناقذععععتها

ألساليب اإلشعخاف اإلبجاعيعة فعي واليعة الدعيب بمحافظعة 
 ؟"مدقط بدمطنة عمان

ولإلجابـــــــــــــة عـــــــــــــغ ٌـــــــــــــحا الدـــــــــــــؤال، تـــــــــــــع اســـــــــــــتخخاج   
الستػســــــــــــــــصات الحدــــــــــــــــابية واالىحخافــــــــــــــــات السعياريــــــــــــــــة 

ـــــــــة الجراســـــــــة حـــــــــػل ـــــــــجيخات عيش درجـــــــــة السسارســـــــــات  لتق
ــــــــي  ــــــــػييغ ف ــــــــجى السذــــــــخفيغ التخب ــــــــة ل اإلشــــــــخافية اإلبجاعي

ـــــــ ة الدـــــــيب بسحافطـــــــة هدـــــــقط فـــــــي ســـــــمصشة عســـــــان والي
يػضــــــح  والجــــــجول التــــــاليحدــــــب األبعــــــاد واألداة ككــــــل، 

 ذلظ.
الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية لتقجيخات  (3ججول)

 هختبة تشازليا حدب الستػسصات الحدابية ة العيشة عمى أبعاد الجراس

 درجة التقجيخ االىحخاف السعياري  الستػسط الحدابي األبعاد الخقع الختبة

 عالية 0.67 3.68 ُبعج الديارة الرفية 1 1

 هتػسصة 0.82 3.49 ُبعج الجورات التجريبية 3 2

 هتػسصة 0.97 3.26 ُبعج القخاءات السػجٍة 2 3

 هتػسصة 0.71 3.47 األداة ككل  
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ـــــــيغ جـــــــجول ) ـــــــات 3ب ( الستػســـــــصات الحدـــــــابية واالىحخاف
درجـــــــــــة السعياريـــــــــــة لتقـــــــــــجيخات عيشـــــــــــة الجراســـــــــــة حـــــــــــػل 

ـــــــــــجى السذـــــــــــخفيغ  ـــــــــــة ل السسارســـــــــــات اإلشـــــــــــخافية اإلبجاعي
فــــــــي واليــــــــة الدــــــــيب بسحافطــــــــة هدــــــــقط فــــــــي التخبــــــــػييغ 

، حيــــث جــــاء ســــمصشة عســــان حدــــب األبعــــاد واألداة ككــــل
ــــــــأعمى  ــــــــارة الرــــــــفية، ب ــــــــى ُبعــــــــج الدي ــــــــة األول فــــــــي السختب

ـــــــــــغ) ( واىحـــــــــــخاف هعيـــــــــــاري 3.68هتػســـــــــــط حدـــــــــــابي بم
ـــــــــة0.67) ـــــــــة الثاىي ـــــــــي السختب ـــــــــالي ف ـــــــــجورات  (، ت ُبعـــــــــج ال

ـــــــــغ) ( واىحـــــــــخاف 3.49التجريبيـــــــــة، بستػســـــــــط حدـــــــــابي بم
ـــــــــة 0.82هعيـــــــــاري ) (، فيســـــــــا جـــــــــاء فـــــــــي السختبـــــــــة الثالث

ـــــــخاءات السػجٍـــــــة، بستػســـــــط حدـــــــابي  ـــــــخة ُبعـــــــج الق واألخي
(، وهــــــغ خــــــالل 0.97( واىحــــــخاف هعيــــــاري )3.26بمــــــغ)

هالحطــــة الستػســــط الحدــــابي العــــام لــــألداة ككــــل  والــــحي 
( 0.71(، بــــــــــــــاىحخاف هعيــــــــــــــاري عــــــــــــــام )3.47بمــــــــــــــغ )

وبجرجـــــة تقـــــجيخ هتػســـــصة فـــــإن ٌـــــحي الشتيجـــــة تذـــــيخ الـــــى 
فــــي السسارســــات  هــــغ القرــــػر برــــػرة عاهــــة وجــــػد ىــــػع

ــــــــي  ــــــــػييغ ف ــــــــجى السذــــــــخفيغ التخب ــــــــة ل اإلشــــــــخافية اإلبجاعي
ـــــــة الدـــــــيب بسحافطـــــــة هدـــــــقط فـــــــي ســـــــمصشة عســـــــان  والي

حيـــــــث ان ٌـــــــحي السسارســــــــات لـــــــع ترــــــــل الـــــــى هدــــــــتػى 
السسارســـــــة العاليـــــــة ولكشٍـــــــا ايزـــــــا ليدـــــــت بالسشخفزـــــــة 
كػىٍـــــــا حرـــــــمت عمـــــــى درجـــــــة هسارســـــــة هتػســـــــصة وقـــــــج 

لقمـــــــــة البـــــــــخاهج التجريبيـــــــــة وورش  تعـــــــــدى ٌـــــــــحي الشتيجـــــــــة
العســــــل السقجهــــــة لمسذــــــخفيغ التخبــــــػييغ اثشــــــاء الخجهــــــة أو 
اثشـــــاء االعــــــجاد االكــــــاديسي فـــــي الجاهعــــــات، وقــــــج يكــــــػن 
ـــــشسط الدـــــائج فـــــي  ـــــة ان ال ـــــخاد العيش ـــــظ راجـــــع إلدراك اف ذل
التعاهــــل هــــع هتصمبــــات العســــل وإجخاءاتــــً برــــػري عاهــــة 

يـــــــــة ٌـــــــــػ الـــــــــشسط التقميـــــــــجي الخـــــــــالي هـــــــــغ حمـــــــــػل إبجاع
ابتكاريــــــــة تتدــــــــع بالسخوىــــــــة واالصــــــــالة والصالقــــــــة، هســــــــا 
يعشــــــي التقيــــــج بــــــالخوتيغ الدــــــائج والستعــــــارف عميــــــً، وقــــــج 
تعــــدى ٌــــحي الشتيجــــة الــــى الصخيقــــة واالســــمػب الستبــــع فــــي 
ــــــــتع التخكيــــــــد  ــــــــػييغ حيــــــــث ال ي ــــــــار السذــــــــخفيغ التخب اختي
ــــــجيٍع  ــــــة ل عمــــــى الرــــــفات والدــــــسات الذخرــــــية االبجاعي

ـــــظ  ـــــشعكذ ذل ـــــالي ســـــػف ي فـــــي هدـــــتػى هسارســـــاتٍع وبالت
ــــً اثــــخ  ــــجوري ســــػف يكــــػن ل ــــحا ب ــــة، ٌو اإلشــــخافية االبجاعي
هباشــــــــخ عمــــــــى السعمســــــــيغ حيــــــــث ســــــــيتع تغييــــــــب أســــــــذ 
ـــــاك تذـــــجيع لمسعمســـــيغ  ـــــغ يكـــــػن ٌش ـــــجاع  ول هسارســـــة االب
السبــــجعيغ أو تــــػفيخ بيئــــة هالئســــة وهحفــــدة لإلبــــجاع، وقــــج 
تفدــــــخ ٌــــــحي الشتيجــــــة بدــــــبب ضــــــعف الحــــــػافد الستعمقــــــة 

ـــــــــة وتذـــــــــجيع ـــــــــجاع، كســـــــــا ان اســـــــــتسخار وجـــــــــػد  بإثاب االب
التشطــــــيع االداري التقميــــــجي وهــــــا يترــــــل بــــــً هــــــغ تدــــــمط 
اإلدارات العميــــــا وقمـــــــة التفـــــــػيس والثقـــــــة فـــــــي االخـــــــخيغ، 
وتعقـــــج السدـــــتػيات االداريـــــة وعـــــجم وجـــــػد السخوىـــــة التـــــي 
ــــى ٌــــحي  ــــجاع أدت ال ــــات االب ــــيح هسارســــة اســــذ وهتصمب تت

 الشتيجة.
هع ىتائج عالية الوقج اختمفت ىتائج ٌحي الجراسة 

والتي كذفت ىتائجٍا أن واقع هسارسة  [7]دراسة 
السذخفات التخبػيات لإلشخاف االبجاعي هغ وجٍة ىطخ 
هعمسات السخحمة الثاىػية بسجيشة هكة السكخهة تخاوحت 
بيغ الجرجة الستػسصة والزعيفة، بيشسا تػصمت دراسة 

 ( أن الجرجة الكمية لسسارسات االبجاعية 2011عصا هللا)
%( 69.7لجى السذخف التخبػي تقع عشج وزن ىدبي ) 

هغ وجٍة ىطخ السعمسيغ حيث كان الػزن الشدبي 
جاءت السسارسات  لمسسارسات االبجاعية كسا يمي: 

اإلبجاعية  أثشاء الجورات التجريبية في السختبة االولى بػزن 
%( ، يميٍا تأتي السسارسات االبجاعية أثشاء 71.8ىدبي )

%( واخيخا تأتي 71.0ية بػزن ىدبي ) الديارات الرف
أثشاء القخاءات السػجٍة بػزن ىدبي  السسارسات االبجاعية 

(62.3.) 
وفيسا يمي سيتع عخض وهشاقذة كل هحػر هغ هحاور 

 أداة الجراسة كسا يمي:
  أوال: ُبعج الديارة الرفية
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االىحخاف  الستػسط الحدابي الفقخات الخقع الختبة
 درجة التقجيخ السعياري 

 عالية 0.89 4.05 يثشي عمّي عشج تػضيفي لصخيقة تجريذ حجيثة 13 1

 عالية 0.88 4.04 يذجعشي في حال تصبيقي لسبادرات بشاءة قج ترجر هشي 7 2

 عالية 0.88 3.96 يقجم لي تغحية راجعة هػضػعية بعج الديارة دون إحخاج 15 3

 عالية 0.87 3.80 يػجٍشي إلى أساليب هتشػعة لمترخف في السػاقف الرفية 6 4

 عالية 0.92 3.73 يفيجىي بخبخات عمسية تشع عغ تسكشً بالسادة العمسية 12 5

 عالية 1.02 3.71 لخأيً برجر رحبيتقبل الخأي السخالف  5 6

 عالية 0.86 3.68 يقتخح عمي أفكارا عمسية وتخبػية ججيجة قيسة 8 7

 عالية 0.93 3.64 يفدخ بعس هػاضع الغسػض في هقتخحاتً التي يصخحٍا عشج الديارة الرفية 14 8

 عالية 0.81 3.63 الرفيةيحخص عمى إحجاث تغييخات تفاعمية في أساليب عسمً عشج قياهً بالديارة  1 9

 عالية 0.84 3.59 يتحسل هدؤولية تبشيً ألفكار ججيجة ترجر هشي 3 10

 عالية 0.94 3.59 يبجي سخعة البجيٍة والجاٌدية العالية لإلجابة عغ أي استفدار 11 11

 عالية 1.00 3.58 يستمظ هٍارة تػليج األفكار والحمػل الدخيعة لسػاجٍة السذكالت التي تػاجٍشي 4 12

13 2 
يستمظ السذخف التخبػي رؤية دقيقة الكتذاف السذكالت التي أعاىي هشٍا أثشاء عسمي 

 هتػسصة 0.97 3.49 بغخفة الرف

 هتػسصة 0.83 3.39 يقػم بتصػيخ أساليب ججيجة في حل السذكالت الفشية أثشاء زيارتً الرفية 9 14

 هتػسصة 1.01 3.30 لمديارةيدودىي بعجة أفكار هثسخة في المقاء القبمي  10 15

 عالية 0.67 3.68 السدتػى العام  

ـــــيغ جـــــجول ) ( الستػســـــط الحدـــــابي العـــــام واالىحـــــخاف 4ب
السعيــــــاري العــــــام لفقــــــخات ُبعــــــج الديــــــارة الرــــــفية، إذ بمــــــغ 

هعيـــــــــــــــــــاري ( بــــــــــــــــــاىحخاف 3.68الستػســــــــــــــــــط العــــــــــــــــــام )
ـــــــث جـــــــاءت 0.67عـــــــام) ـــــــة. حي ـــــــجيخ عالي (، وبجرجـــــــة تق

يثشــــي عمــــّي عشــــج  ( والتــــي تــــشز عمــــى "13الفقــــخة رقــــع )
تــــــػضيفي لصخيقــــــة تــــــجريذ حجيثــــــة" فــــــي السختبــــــة األولــــــى 

(، تمتٍـــــــــا فـــــــــي 4.05بـــــــــأعمى هتػســـــــــط حدـــــــــابي بمـــــــــغ )
فـــــي يذـــــجعشي ( وىرـــــٍا" 7السختبـــــة الثاىيـــــة الفقـــــخة رقـــــع )

جر هشـــــــــي" حـــــــــال تصبيقـــــــــي لسبـــــــــادرات بشـــــــــاءة قـــــــــج ترـــــــــ
(، تمتٍــــــــا فــــــــي السختبــــــــة 4.04بستػســــــــط حدــــــــابي بمــــــــغ )

( وىرـــــــٍا " يقـــــــجم لـــــــي تغحيـــــــة 15الثالثـــــــة الفقـــــــخة رقـــــــع )
ــــــارة دون إحــــــخاج" بستػســــــط  راجعــــــة هػضــــــػعية بعــــــج الدي

ــــــــــغ ) ــــــــــج يعــــــــــدى حرــــــــــػل ٌــــــــــحي 3.96حدــــــــــابي بم ( وق
ـــــي ٌـــــحا  ـــــى الستػســـــصات الحدـــــابية ف ـــــى أعم ـــــارات عم العب

ان عسميـــــــة السحـــــــػر الـــــــى إدراك السذـــــــخفيغ التخبـــــــػييغ بـــــــ
ع وتقـــــــجيع التغحيـــــــة الخاجعـــــــة  ـــــــد السعمســـــــيغ وتحفيـــــــٌد تعدي
ـــــــحا  ع بتقـــــــجيخ السذـــــــخف لعسمٍـــــــع ٌو لٍـــــــع ســـــــػف يذـــــــعٌخ
ـــــى جـــــػدة  ـــــج هـــــغ اإلىجـــــاز والحـــــخص عم ـــــى هدي ـــــجفٍع ال ي

العســــل، كســــا ان ذلــــظ ســــػف يعــــدز هــــغ عسميــــة التفكيــــخ 
ــــــــــــث أن  ــــــــــــة حي ــــــــــــجاعي وضٍــــــــــــػر األفكــــــــــــار اإلبجاعي اإلب

ف يكـــــػن لـــــً السذـــــخف التخبـــــػي الـــــحي يقـــــجر العســـــل ســـــػ 
ـــــــجاع السعمســـــــيغ بخـــــــالف  ـــــــة اب ـــــــأثيخ إيجـــــــابي فـــــــي عسمي ت
ـــــــــــخث بأعســـــــــــال السعمســـــــــــيغ وال  ـــــــــــحي ال يكت السذـــــــــــخف ال
ــــا وال يمتفــــت اليٍــــا، ويالحــــع هــــغ الجــــجول الدــــابق  يعدٌز

يدودىــــــــي بعــــــــجة أفكــــــــار ( وىرــــــــٍا" 10)أن الفقــــــــخة رقــــــــع
فـــــي السختبــــــة " جــــــاءت هثســـــخة فـــــي المقــــــاء القبمـــــي لمديـــــارة

يعـــــــدى (، وقـــــــج 3.30غ )األخيـــــــخة بستػســـــــط حدـــــــابي بمـــــــ
ــــــظ الــــــى  ضــــــغػط  العســــــل عمــــــى السذــــــخف التخبــــــػي  ذل

وكثـــــخة االعســـــال السمقـــــاة عميـــــً وخاصـــــة هـــــع كثـــــخة عـــــجد 
ــــــــــى هتــــــــــابعتٍع  السعمســــــــــيغ فــــــــــي السجرســــــــــة والحاجــــــــــة ال
واالشـــــخاف عمـــــيٍع ولـــــحلظ ال يجـــــج الػقـــــت الكـــــافي لمقيـــــام 
بٍـــــــحي السسارســـــــات، وربســـــــا يكـــــــػن ذلـــــــظ بدـــــــبب تسدـــــــظ 

بــــــالشسط التقميــــــجي فــــــي أداء  بعــــــس السذــــــخفيغ التخبــــــػييغ
هٍـــــــاهٍع االشـــــــخافيً خػفـــــــا هـــــــغ الخـــــــخوج عـــــــغ الػضـــــــع 

 ٌع.الخسسي لمعسل هغ وجٍة ىطخ 
  ثانيا: ُبعج القخاءات الموجهة
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 السػجٍة، هختبة تشازليا حدب الستػسصات الحدابية القخاءات الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية لفقخات ُبعج  (5ججول)

االىحخاف  الستػسط الحدابي الفقخات الخقع الختبة
 درجة التقجيخ السعياري 

 عالية 6.31 4.07 يصمب هشي البحث عغ هػضػعات تداعج عمى تشسيتي تخبػيا وعمسيا 24 1

 عالية 0.98 3.64 ليدتفيج هشٍا السعمسػن اآلخخون يبادر لشذخ تجاربي اإلبجاعية  16 2

 عالية 1.17 3.60 يصمب هشي عجم االقترار في شخحي عمى السقخر الجراسي بل يتعجى ذلظ إلى اإلثخاء 26 3

 هتػسصة 1.14 3.36 يدودىي بشذخات تخبػية ٌادفة تتدع بالحجاثة وهػاكبة كل ججيج 27 4

التخبػية اإللكتخوىية لمتعخف عمى كل ها ٌػ ججيج بسا يخجم تصػيخ يحثشي عمى هتابعة السػاقع  23 5
 أداىي

 هتػسصة 1.09 3.28

 هتػسصة 1.21 3.27 يدتعسل شخقا هختمفة إليرال ىذخاتً وهػاد اإلثخائية إلى كالبخيج اإللكتخوىي 21 6

 هتػسصة 1.08 3.27 يتعاون لشذخ تجاربي اإلبجاعية ليدتفيج هشٍا السعمسػن األخخون  22 7

 هتػسصة 1.22 3.20 يدودىي بأبحاث عمسية وتخبػية هشذػرة 17 8

 هتػسصة 1.21 3.20 يشػع في إرسال الشذخات والجورات حدب السدتججات التخبػية 20 9

 هتػسصة 1.21 3.03 يدودىي بعجد هشاسب هغ عشاويغ الكتب والسخاجع والسرادر السعخفية بسا يعػد عمّي بالقائجة 25 10

 هتػسصة 1.05 2.99 يعج السذخف التخبػي هػادا إثخائية تكػن بسثابة هخجع لي 28 11

 هتػسصة 1.27 2.87 يتخح هغ السذكالت الذائعة هع السعمسيغ هػضػعا لمشذخات اإلشخافية 19 12

 هتػسصة 1.42 2.60 يستمظ هػقع الكتخوىي أرجع إليً لالستفادة هشً 18 13

 هتػسصة 0.97 3.26 السدتػى العام  

 
ـــــيغ جـــــجول ) ( الستػســـــط الحدـــــابي العـــــام واالىحـــــخاف 5ب

السعيـــــــــــاري العـــــــــــام لفقـــــــــــخات البعـــــــــــج الثـــــــــــاىي: التحفيـــــــــــد 
( بـــــــاىحخاف 3.26اإللٍـــــــاهي، إذ بمـــــــغ الستػســـــــط العـــــــام )

(، وبجرجــــــــــة تقــــــــــجيخ هتػســـــــــــصة. 0.97هعيــــــــــاري عــــــــــام)
ــــــى "24جــــــاءت الفقــــــخة رقــــــع )حيــــــث   ( والتــــــي تــــــشز عم

يصمـــــــب هشـــــــي البحـــــــث عـــــــغ هػضـــــــػعات تدـــــــاعج عمـــــــى 
ـــــــأعمى  ـــــــى ب ـــــــة األول ـــــــا" فـــــــي السختب ـــــــا وعمسي تشسيتـــــــي تخبػي

(، تمتٍــــــــا فــــــــي السختبــــــــة 4.07هتػســــــــط حدــــــــابي بمــــــــغ )
ــــع ) ــــخة رق ــــادر لشذــــخ تجــــاربي ( وىرــــٍا" 16الثاىيــــة الفق يب

ـــــة ليدـــــتفيج هشٍـــــا السعمســـــػن اآلخـــــخون   " بستػســـــطاإلبجاعي
ــــي السختبــــة الثالثــــة الفقــــخة 3.64حدــــابي بمــــغ ) (، تمتٍــــا ف

ـــــع ) ـــــب هشـــــي عـــــجم االقترـــــار فـــــي 26رق ( وىرـــــٍا "يصم
شـــــخحي عمــــــى السقـــــخر الجراســــــي بــــــل يتعـــــجى ذلــــــظ إلــــــى 

(، وقـــــــج يعـــــــدى 3.60اإلثـــــــخاء" بستػســـــــط حدـــــــابي بمـــــــغ )
حرـــــــــػل ٌــــــــــحي العبـــــــــارات عمــــــــــى أعمـــــــــى الستػســــــــــصات 
الحدـــــــــابية فـــــــــي ٌـــــــــحا السحـــــــــػر الـــــــــى إدراك السذـــــــــخفيغ 

ـــــــــخ ا ـــــــــأن ٌـــــــــحي السسارســـــــــات اإلشـــــــــخافية تعتب ـــــــــػييغ ب لتخب
عاهــــــــــل هدــــــــــاىج وهعــــــــــدز لتشسيــــــــــة هعــــــــــارف السعمســــــــــيغ 

وتسكــــــشٍع هــــــغ تقــــــجيع هحتــــــػى الســــــشٍج الجراســــــي بجرجــــــة 
عاليــــــة هــــــغ الكفــــــاءة والفعاليــــــة، كســــــا ان قيــــــام السذــــــخف 
ــــيغ ســــػف  ــــة الــــى السعسم ــــل الخبــــخات اإلبجاعي ــــػي بشق التخب

لتـــــــــالي  يــــــــؤدي الـــــــــى تعمسٍـــــــــع هديـــــــــج هـــــــــغ التجـــــــــارب وبا
تحدــــغ فــــي هدــــتػى أدائٍــــع وهقــــجرتٍع عمــــى اإلبــــجاع فــــي 

 أساليب وشخق التجريذ السختمفة.
( 18وىدـــــــــتشج هـــــــــغ الجـــــــــجول الدـــــــــابق أن الفقـــــــــخة رقـــــــــع)

وىرـــــٍا" يستمـــــظ هػقـــــع الكتخوىـــــي أرجـــــع إليـــــً لالســـــتفادة 
هشــــً" جــــاءت فــــي السختبــــة األخيــــخة بستػســــط حدــــابي بمــــغ 

ـــــظ الـــــى ( 2.60) ال  أن بعـــــس السذـــــخفيغوقـــــج يعـــــدى ذل
ــــــات  ــــــف التقشي ــــــة الالزهــــــة لتػضي ــــــخة والسعخف يستمكــــــػن الخب
الحجيثــــــــــة فــــــــــي هجـــــــــــال عسمٍــــــــــع وتشسيــــــــــة السسارســـــــــــات 
ـــــــــحلظ  ـــــــــق السػقـــــــــع االلكتخوىـــــــــي ول اإلشـــــــــخافية عـــــــــغ شخي
يكتفــــــــــػن بسسارســــــــــة الــــــــــشسط التقميــــــــــجي السعتســــــــــج عمــــــــــى 
ـــــجافٍع وهتابعـــــة السعمســـــيغ  الديـــــارات اإلشـــــخاقية لتحقيـــــق ٌأ

ــــــــػجيٍٍع وإرشــــــــادٌع. ــــــــحي الشتيجــــــــ وت ة تتعــــــــارض هــــــــع ٌو
 .[7]ىتيجة دراسة

  ثالثا: ُبعج الجورات التجريبية
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التجريبية هختبة تشازليا حدب الستػسصات الحدابية الجوراتت السعيارية لفقخات ُبعج الستػسصات الحدابية واالىحخافا (6ججول)

االىحخاف  الستػسط الحدابي الفقخات الخقع الختبة
 درجة التقجيخ السعياري 

 عالية 0.94 3.73 يستمظ القجرة عمى تشطيع أفكاري أثشاء الجورة التجريبية 36 1

 عالية 1.02 3.64 يتحجث عغ أفكاري بتػسع وثقة أكبخ 43 2

 عالية 1.00 3.63 يعج السادة العمسية الخاصة بالجورة إعجادا جيجا 44 3

 عالية 0.99 3.58 يػضف هٍارات هسيدة في فغ إدارة الشقاش والحػار بيغ السعمسيغ 37 4

 عالية 0.91 3.57 يستمظ السٍارة في استخجام التقشيات الحجيثة أثشاء الجورات التجريبية 30 5

 عالية 0.97 3.55 يعجل هغ أسمػب التجريب تبعا لصبيعة السػقف التعميسي أثشاء الجورة التجريبية 45 6

يعقج جمدات عسل في ىٍاية الجورة لسشاقذة األفكار التي تػصل إليٍا السعمسػن لمخخوج هشٍا  31 7
 عالية 0.97 3.50 بحمػل ججيجة

 هتػسصة 0.99 3.48 يحدغ الترخف في السػاقف الصارئة أثشاء الجورة التجريبية 40 8

 هتػسصة 0.97 3.46 والتخبػية والعمسيةيخصط إلكداب السعمسيغ الكثيخ هغ السٍارات العسمية  35 9

 هتػسصة 1.02 3.46 يستمظ هٍارة القجرة عمى االقشاع أثشاء شخحً ألفكار خالل الجورة التجريبية 42 10

 هتػسصة 0.88 3.42 يحخص عمى هعخفة أوجً القرػر بسا يقػم بً هغ عسل أثشاء الجورة التجريبية 34 11

 هتػسصة 1.05 3.41 الخاصة بالجورات التجريبية بخبخات تصبيقية قيسةيثخي السادة العمسية  29 12

 هتػسصة 1.09 3.41 يٍجف في دوراتً التجريبية إلى زيادة قجرة السعمسيغ لسػاجٍة هذكالتٍع السدتقبمية 39 13

 هتػسصة 1.04 3.40 يسيل إلى ايجاد أكثخ هغ حل السذكمة الػاحجة التي تصخح أثشاء الجورة 33 14

 هتػسصة 1.11 3.39 يعقج دورات تجريبية تشاسب الحاجات الفعمية لمسعمسيغ 38 15

 هتػسصة 1.02 3.36 يحخص عمى تبادل األدوار أثشاء الجورة التجريبية لتحقيق التعمع الستبادل 32 16

 هتػسصة 1.08 3.26 يدتعسل جمدات العرف الحٌشي في الجورات التي يقيسٍا 41 17

 هتػسصة 0.82 3.49 السدتػى العام  

( الستػســـــــــــــــط الحدـــــــــــــــابي العـــــــــــــــام 6بـــــــــــــــيغ الجـــــــــــــــجول )
ـــــــــجورات  ـــــــــخات ُبعـــــــــج ال ـــــــــاري العـــــــــام لفق واالىحـــــــــخاف السعي

ـــــــغ الستػســـــــط العـــــــام ) ـــــــة، إذ بم ـــــــاىحخاف 3.49التجريبي ( ب
(، وبجرجــــــــــة تقــــــــــجيخ هتػســـــــــــصة. 0.82هعيــــــــــاري عــــــــــام)

ــــــى "36ث جــــــاءت الفقــــــخة رقــــــع )حيــــــ  ( والتــــــي تــــــشز عم
يستمـــظ القــــجرة عمــــى تشطــــيع أفكــــاري أثشــــاء الــــجورة التجريبيــــة" 
ــــــــغ  ــــــــأعمى هتػســــــــط حدــــــــابي بم ــــــــى ب ــــــــة األول ــــــــي السختب ف

( 43(، تمتٍــــــا فــــــي السختبــــــة الثاىيــــــة الفقــــــخة رقــــــع )3.73)
ــــــــخ"  ــــــــة أكب وىرــــــــٍا" يتحــــــــجث عــــــــغ أفكــــــــاري بتػســــــــع وثق

(، تمتٍــــــــا فــــــــي السختبــــــــة 3.64بستػســــــــط حدــــــــابي بمــــــــغ )
ـــــخة رقـــــع ) ـــــة الفق ( وىرـــــٍا" يعـــــج الســـــادة العمسيـــــة 44الثالث

الخاصــــــة بالــــــجورة إعــــــجادا جيــــــجا" بستػســــــط حدــــــابي بمــــــغ 
(، وقــــــــج يعــــــــدى حرــــــــػل ٌــــــــحي العبــــــــارات عمــــــــى 3.63)

ى أعمــــــى الستػســـــــصات الحدــــــابية فـــــــي ٌــــــحا السحـــــــػر الـــــــ
إدراك السذـــــــــــخفيغ التخبـــــــــــػييغ بـــــــــــان تمـــــــــــظ السسارســـــــــــات 
اإلشـــــــخافية تعتبـــــــخ هـــــــغ األهـــــــػر السٍســـــــة التـــــــي يتصمبٍـــــــا 

ـــــــجع  ـــــــج والسب عســـــــل السذـــــــخف، ليطٍـــــــخ بالسدـــــــتػى السجي
اهــــام السعمســــيغ كػىــــً يسثــــل القــــجوة والشســــػذج فــــي األداء 
وإىجـــــاز العســـــل، كســـــا ان هالحطـــــة السعمســـــيغ عشـــــج قيـــــام 

ــــى السذــــخف التخبــــػي بٍــــحي السسارســــ ات ســــػف يــــجفعٍع ال
االقتـــــجاء بـــــً و التحدـــــيغ هـــــغ هدـــــتػى أدائٍـــــع وفعـــــاليتٍع 

 في التجريذ.
( 41الفقـــــــــخة رقـــــــــع)ويتبــــــــيغ هـــــــــغ الجـــــــــجول الدـــــــــابق أن  

ـــــــــي  ـــــــــحٌشي ف وىرـــــــــٍا" يدـــــــــتعسل جمدـــــــــات العرـــــــــف ال
ـــــــخة  الـــــــجورات التـــــــي يقيسٍـــــــا" جـــــــاءت فـــــــي السختبـــــــة األخي

( وقــــــــج يعمــــــــل حرــــــــػل 3.26بستػســــــــط حدــــــــابي بمــــــــغ )
ٌـــــــحي العبـــــــارة عمـــــــى ادىـــــــى الستػســـــــصات الحدـــــــابية فـــــــي 
ــــــــظ  ــــــــػي ال يسم ٌــــــــحا السحــــــــػر ربســــــــا ألن السذــــــــخف التخب

الــــــحٌشي السٍــــــارات الستعمــــــق بتصبيــــــق جمدــــــات العرــــــف 
هــــــع السعمســــــيغ ىتيجــــــة لقمــــــة الــــــجورات التجريبيــــــة السقجهــــــة 
لمسذـــــــــخف التخبـــــــــػي فـــــــــي السػضـــــــــػعات التـــــــــي تخـــــــــز 
ــــــػي  ــــــج يكــــــػن الن السذــــــخف التخب ــــــجاعي، وق ــــــخ االب التفكي
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ال يجـــــج لجيـــــً هتدـــــع هـــــغ الػقـــــت الكـــــافي لمقيـــــام بعسميـــــة 
ــــــق جمدــــــات العرــــــف  ــــــحٌشي كــــــػن ان تصبي العرــــــف ال

يــــة كافيــــة ووقــــت الــــحٌشي تحتــــاج الــــى هــــشح السعمســــيغ حخ 
هشاســـــــب حتـــــــى يتسكشـــــــػا هـــــــغ الخـــــــخوج بأفكـــــــار إبجاعيـــــــة 
ـــــــــــة واالصـــــــــــالة والحداســـــــــــية  تتسيـــــــــــد بالصالقـــــــــــة والسخوى

 لمسذكالت.
" هعععل دوجعععج  النتعععائج المتعمقعععة بالدعععألال الثعععاني:ثانيعععا: 

فععععخوق دات داللععععة عحرععععائية عنععععج المدععععتو  الجاللععععة 
(α≤0.05)  فععععي دقععععجاخات أفععععخاد عينععععة الجراسععععة حععععول

ة المذععععععععخفين التخبععععععععويين ألسععععععععاليب درجععععععععة ممارسعععععععع
اإلشععععععخاف اإلبجاعيععععععة فععععععي واليععععععة الدععععععيب بمحافظععععععة 

 مدقط بدمطنة عمان 
دععععد  لمتايعععخاتع النعععوي االجتمعععاعيع والمألهعععل العممعععيع 

 وسنوات الخبخة؟"
لإلجابــــــــــة عــــــــــغ ٌــــــــــحا الدــــــــــؤال تــــــــــع تحميــــــــــل البياىــــــــــات 
ـــــــــــــــات  الســـــــــــــــتخخاج الستػســـــــــــــــصات الحدـــــــــــــــابية واالىحخاف

أبعـــــــاد األداة، وهقارىـــــــة ٌـــــــحي السعياريـــــــة لكـــــــل ُبعـــــــج هـــــــغ 
ــــــــايغ  ــــــــل التب ــــــــار)ت( وتحمي الستػســــــــصات باســــــــتخجام اختب

(؛ لمتحقـــــــــق هـــــــــغ داللـــــــــة الفـــــــــخوق ANOVAالستعـــــــــجد )
ـــــــل  التـــــــي تعـــــــدى لستغيـــــــخات: الشـــــــػع االجتســـــــاعي، والسٌؤ

 العمسي، وسشػات الخبخة، عمى الشحػ التالي:
 : متايخ " النوي االجتماعي"1
واالىحخافات تع استخخاج الستػسصات الحدابية   

حػل درجة السعيارية واختبار)ت( لتقجيخات عيشة الجراسة 
السسارسات اإلشخافية اإلبجاعية لجى السذخفيغ التخبػييغ 

حدب في والية الديب بسحافطة هدقط في سمصشة عسان 
التالي الشػع االجتساعي)ذكخ/أىثى(، والججول  هتغيخ

 يػضح ذلظ.
الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية واختبار)ت(  (7ججول)

درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألثخ هتغيخ الشػع االجتساعي حػل 
ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة 

 عسان

 

 العجد الشػع االجتساعي األبعاد
 92ن=

الستػسط 
 الحدابي

االىحخاف 
الجاللة  قيسة )ت( السعياري 

 اإلحرائية
 ُبعج الديارة الرفية

 
 0.203 1.647 0.71 3.59 47 ذكخ
   0.62 3.77 45 أىثى

 ُبعج القخاءات السػجٍة
 

 0.070 3.358 1.13 3.32 47 ذكخ
   0.79 3.20 45 أىثى

 الجورات التجريبية ُبعج
 

 0.038* 4.415 0.94 3.35 47 ذكخ
   0.64 3.62 45 أىثى

 األداة ككل
 

 0.02* 5.608 0.80 3.42 47 ذكخ
   0.60 3.53 45 أىثى

   ((α≤0.05دالً عشج هدتػى *  

   
( عــــجم وجـــــػد فــــخوق ذات داللـــــة 7يالحــــع هــــغ جـــــجول )

ــــــــــة  ــــــــــج هدــــــــــتػى الجالل ــــــــــي   ((α≤0.05إحرــــــــــائية عش ف
تقــــــــــجيخات عيشــــــــــة الجراســــــــــة حــــــــــػل درجــــــــــة السسارســــــــــات 
ــــــــي  ــــــــػييغ ف ــــــــجى السذــــــــخفيغ التخب ــــــــة ل اإلشــــــــخافية اإلبجاعي

ـــــــة  الدـــــــيب بسحافطـــــــة هدـــــــقط فـــــــي ســـــــمصشة عســـــــان والي
ــــــارة  ــــــػع االجتســــــاعي فــــــي ُبعــــــجي، الدي ــــــخ الش حدــــــب هتغي

ــــى ان الرــــفية، والقــــخاءات السػ  ــــظ ال جٍــــة. وقــــج يعــــدى ذل
فٍــــــــع وهسارســــــــة االشــــــــخاف االبــــــــجاعي ال يشحرــــــــخ فــــــــي 

جـــــــــشذ هعـــــــــيغ واىســـــــــا يسكـــــــــغ أن يكـــــــــػن لمجشدـــــــــيغ اذا 
تــــــــــػفخت لــــــــــجى السذــــــــــخف التخبــــــــــػي السعخفــــــــــة والخغبــــــــــة 
ــــــــة والحــــــــخص لمقيــــــــام بٍــــــــحي السسارســــــــات، كســــــــا  والجافعي
ـــــــــــخوق ذات داللـــــــــــة  يالحـــــــــــع هـــــــــــغ الجـــــــــــجول وجـــــــــــػد ف

فــــــي ُبعــــــج   ((α≤0.05إحرـــــائية عشــــــج هدــــــتػى الجاللــــــة 
الــــــــــجورات التجريبيــــــــــة، واألداة ككــــــــــل، وجــــــــــاءت الفــــــــــخوق 
االحرــــــائية لرــــــالح اإلىــــــاث وقــــــج تعــــــدى ٌــــــحي الشتيجــــــة 
ان السعمســــــات لـــــــجيٍغ رغبــــــة كبيـــــــخة فــــــي العســـــــل بسٍشـــــــة 



 

14 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK                   ISSN. 2397-0308 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

ــــــــجرة عمــــــــى االســــــــتفادة هــــــــغ  ــــــــيع هســــــــا يكدــــــــبٍغ الق التعم
ــــــــــة  هالحطــــــــــات السذــــــــــخفيغ بســــــــــا يحدــــــــــغ ســــــــــيخ العسمي

 ى ٌــــــحي الشتيجــــــة إلــــــى انوقــــــج تعــــــد التعميسيــــــة التعمسيــــــة، 
الـــــــــحكػر يػاجٍـــــــــػن هذـــــــــكالت وضـــــــــغػط أكبـــــــــخ اثشـــــــــاء 

التفكيــــخ عسمٍــــع  وبالتــــالي قــــج يزــــعف ذلــــظ هــــغ فــــخص 
االبـــــجاعي لـــــجيٍع، وقـــــج اتفقـــــت ىتيجـــــة ٌـــــحي الجراســـــة فـــــي 

والتـــــــي بيشـــــــت  [10]ٌـــــــحي الجدئيـــــــة هـــــــع ىتـــــــائج دراســـــــة 
ىتائجٍـــــا وجـــــػد فـــــخوق ذات داللـــــة إحرـــــائية فـــــي هـــــجى 

اعيـــــــة لمسذـــــــخف التخبـــــــػي أثشـــــــاء تـــــــػفخ السسارســـــــات اإلبج
الديــــارة الرــــفية هــــغ وجٍــــة ىطــــخ السعمســــيغ تبعــــا لستغيــــخ 

  الجشذ وكاىت الفخوق لرالح تقجيخات السعمسات.

 . متايخ " المألهل العممي"2
تـــــــــع اســـــــــتخخاج الستػســـــــــصات الحدـــــــــابية واالىحخافـــــــــات   

درجـــــــــــة حـــــــــــػل السعياريـــــــــــة لتقـــــــــــجيخات عيشـــــــــــة الجراســـــــــــة 
ـــــــــــجى السذـــــــــــخفيغ  ـــــــــــة ل السسارســـــــــــات اإلشـــــــــــخافية اإلبجاعي

حدــــــب التخبــــــػييغ فــــــي واليــــــة الدــــــيب بسحافطــــــة هدــــــقط 
ــــــل العمســــــي )دبمــــــػم هعمســــــيغ، بكــــــالػريػس،  هتغيــــــخ السٌؤ

 يػضح ذلظ. التالي،  والججول دكتػراة( هاجدتيخ/
الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية ألثخ هتغيخ  (8ججول)

ل العمسي ح درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألساليب ػل السٌؤ
  اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة عسان

ل العسمي  السٌؤ
 

 األداة ككل ُبعج الجورات التجريبية ُبعج القخاءات السػجٍة ُبعج الديارة الرفية
 3.72 3.88 3.46 3.82 الستػسط الحدابي دبمػم السعمسيغ

 
 0.24 0.12 0.50 0.20 االىحخاف السعياري 

 3.48 3.48 3.28 3.68 الستػسط الحدابي بكالػريػس

 
 0.72 0.85 0.99 0.67 االىحخاف السعياري 

 3.37 3.39 3.06 3.66 الستػسط الحدابي هاجدتيخ/دكتػراة 

 
 0.71 0.59 0.96 0.77 السعياري االىحخاف 

 3.47 3.49 3.26 3.68 الستػسط الحدابي الكمي

 
 0.71 0.82 0.97 0.67 االىحخاف السعياري 

 

( تبياىــــــــــا هتقاربــــــــــا فــــــــــي الستػســــــــــصات 8بــــــــــيغ جــــــــــجول )
الحدـــــــــــابية واالىحخافـــــــــــات السعياريـــــــــــة لتقـــــــــــجيخات عيشـــــــــــة 

حــــــػل درجــــــة السسارســــــات اإلشــــــخافية اإلبجاعيــــــة الجراســــــة 
ـــــة الدـــــيب بسحافطـــــة  ـــــػييغ فـــــي والي لـــــجى السذـــــخفيغ التخب

ل العسمي  .هدقط تعدى لستغيخ السٌؤ

ـــــــــــيغ    ـــــــــــخوق اإلحرـــــــــــائية ب ـــــــــــة الف ولمتأكـــــــــــج هـــــــــــغ دالل
ـــــــع اســـــــتخجامالستػســـــــصات الحدـــــــاب ـــــــايغ  ية، ت ـــــــل التب تحمي

 ( يػضح ذلظ.9(، والججول) ANOVAاألحادي )
ل  ANOVAتحميل التبايغ األحادي ) (9ججول) ( ألثخ هتغيخ السٌؤ
اإلبجاعية التخبػييغ ألساليب اإلشخاف  درجة هسارسة السذخفيغالعسمي 

 في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة عسان
 هتػسط درجات الحخية السخبعات هجسػع السرجر األبعاد

 السخبعات
الجاللة  قيسة ف

 اإلحرائية

 ُبعج الديارة الرفية
 0.931 0.072 0.033 2 0.066 بيغ السجسػعات
   0.458 89 40.769 داخل السجسػعات

    91 40.835 الكمي
 القخاءات السػجٍة ُبعج

 

 0.758 0.278 0.269 2 0.537 بيغ السجسػعات
   0.965 89 85.85 داخل السجسػعات

    91 86.387 الكمي

 ُبعج الجورات التجريبية
 0.664 0.412 0.279 2 0.557 بيغ السجسػعات
   0.676 89 60.167 داخل السجسػعات

    91 60.724 الكمي
 األداة ككل

 0.754 0.283 0.145 2 0.29 السجسػعاتبيغ 
   0.513 89 45.637 داخل السجسػعات
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    91 45.927 الكمي
ـــــة 9يالحـــــع هـــــغ جـــــجول ) ( عـــــجم جـــــػد فـــــخوق ذات دالل

فــــــــــي   ((α≤0.05إحرــــــــــائية عشــــــــــج هدــــــــــتػى الجاللــــــــــة 
تقــــــــــجيخات عيشــــــــــة الجراســــــــــة حــــــــــػل درجــــــــــة السسارســــــــــات 
ــــــــي  ــــــــػييغ ف ــــــــجى السذــــــــخفيغ التخب ــــــــة ل اإلشــــــــخافية اإلبجاعي

ـــــــة  الدـــــــيب بسحافطـــــــة هدـــــــقط فـــــــي ســـــــمصشة عســـــــان والي
ـــــع األبعـــــاد واألداة  ـــــي جسي ـــــي ف ـــــل العسم ـــــى السٌؤ تعـــــدى إل
ـــــع حسمـــــة  ككـــــل، وقـــــج تعـــــدى ٌـــــحي الشتيجـــــة الـــــى أن جسي

ــــــــذ الترــــــــػر  ــــــــػن ىف الت الجراســــــــية يحسم حــــــــػل الســــــــٌؤ
السسارســــــــات اإلبجاعيــــــــة لمسذــــــــخفيغ التخبــــــــػييغ، كســــــــا أن 
ـــــــل  السسارســـــــات االبجاعيـــــــة ال تعتســـــــج عمـــــــى درجـــــــة السٌؤ
الجراســـــــي بقـــــــجر هـــــــا تعتســـــــج عمـــــــى أســـــــذ أخـــــــخى هثـــــــل 
القـــــــــــــجرات الحاتيـــــــــــــة، والقشاعـــــــــــــة بأٌسيـــــــــــــة السسارســـــــــــــات 

ٌـــــحي الجراســـــة هـــــع ىتـــــائج االبجاعيـــــة، وقـــــج اتفقـــــت ىتيجـــــة 
ــــــي كذــــــت ىتائجٍــــــا عــــــج [7دراســــــة ] ــــــخوق والت م وجــــــػد ف

ذات داللــــــة إحرــــــائية حــــــػل واقــــــع هسارســــــة السذــــــخفات 
ــــــــــجاعي هــــــــــغ وجٍــــــــــة ىطــــــــــخ  التخبػيــــــــــات لإلشــــــــــخاف اإلب
ـــــل  هعمســـــات الثاىػيـــــة بسكـــــة السكخهـــــة تبعـــــا لستغيـــــخ السٌؤ

والتـــــي  [10]العمســـــي، بيشســـــا اختمقـــــت هـــــع ىتـــــائج دراســـــة 
بيشـــــت ىتائجٍـــــا وجـــــػد فـــــخوق ذات داللـــــة إحرـــــائية فـــــي 

جاعيـــــــة لمسذـــــــخف التخبـــــــػي هـــــــجى تـــــــػفخ السسارســـــــات اإلب
أثشـــــاء الديـــــارة الرـــــفية هـــــغ وجٍـــــة ىطـــــخ السعمســـــيغ تبعـــــا 

ل العمسي.  لستغيخ السٌؤ
 .متايخ " سنوات الخبخة "3
تـــــــــع اســـــــــتخخاج الستػســـــــــصات الحدـــــــــابية واالىحخافـــــــــات   

حـــــــــــػل درجـــــــــــة السعياريـــــــــــة لتقـــــــــــجيخات عيشـــــــــــة الجراســـــــــــة 
ـــــــــــجى السذـــــــــــخفيغ  ـــــــــــة ل السسارســـــــــــات اإلشـــــــــــخافية اإلبجاعي

واليــــــــة الدــــــــيب بسحافطــــــــة هدــــــــقط فــــــــي التخبــــــــػييغ فــــــــي 
ســـــــمصشة عســـــــان حدـــــــب هتغيـــــــخ ســـــــشػات الخبـــــــخة ) هـــــــغ 

، والجـــــــجول ســــــشػات( 10( ســــــشػات، أكثــــــخ هـــــــغ 10_1)
 التالي يػضح ذلظ.

الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية واختبار)ت(  (10ججول)
درجة هسارسة السذخفيغ التخبػييغ ألثخ هتغيخ سشػات الخبخة حػل 

ألساليب اإلشخاف اإلبجاعية في والية الديب بسحافطة هدقط بدمصشة 
 عسان 

 العجد سشػات الخبخة السجاالت
 92ن=

الستػسط 
الجاللة  قيسة )ت( االىحخاف السعياري  الحدابي

 رائيةاإلح
 ُبعج الديارة الرفية

 
( سشػات10ـ1)  21 3.42 0.78 3.954 *0.05 

   0.62 3.75 71 سشػات 10أكثخ هغ 
 ُبعج القخاءات السػجٍة

 
( سشػات10ـ1)  21 3.26 1.38 3.636 0.06 

   0.83 3.26 71 سشػات 10أكثخ هغ 
 ُبعج الجورات التجريبية

 
( سشػات10ـ1)  21 3.24 0.82 0.355 0.553 

   0.81 3.56 71 سشػات 10أكثخ هغ 
 األداة ككل

 
( سشػات10ـ1)  21 3.31 0.84 4.003 *0.048 

   0.67 3.52 71 سشػات 10أكثخ هغ 

    ((α≤0.05دالً عشج هدتػى    

( عـــــــجم وجـــــــػد فـــــــخوق 10يالحـــــــع هـــــــغ الجـــــــجول رقـــــــع )
ذات داللــــــــــــــــة إحرــــــــــــــــائية عشــــــــــــــــج هدــــــــــــــــتػى الجاللــــــــــــــــة 

0.05≥α))   فـــــي تقــــــجيخات عيشــــــة الجراســـــة حــــــػل درجــــــة
ـــــــــــجى السذـــــــــــخفيغ  ـــــــــــة ل السسارســـــــــــات اإلشـــــــــــخافية اإلبجاعي
التخبــــــػييغ فــــــي واليــــــة الدــــــيب بسحافطــــــة هدــــــقط حدــــــب 

بعـــــج القـــــخاءة السػجٍـــــة وبعـــــج هتغيـــــخ ســـــشػات الخبـــــخة فـــــي 
ــــــة، هــــــغ الجــــــجول وجــــــػد  يالحــــــعفيســــــا  الــــــجورات التجريبي

فـــــــــخوق ذات داللـــــــــة إحرـــــــــائية عشـــــــــج هدـــــــــتػى الجاللـــــــــة 
(α≤0.05) فــــــــي هحـــــــــػر بعـــــــــج الديــــــــارة الرـــــــــفية وبعـــــــــج

 10األداة ككـــــل لرـــــالح العيشـــــة ذوي الخبـــــخة أكثـــــخ هـــــغ 
ســـــــــشػات، وقـــــــــج يعـــــــــدى وجـــــــــػد فـــــــــخوق دالـــــــــة لرـــــــــالح 
ــــــــة ربســــــــا ألن لــــــــجيٍع  اصــــــــحاب ســــــــشػات الخبــــــــخة الصػيم

ــــــــة هســــــــا يجعمٍــــــــع اك ــــــــخة هكتدــــــــبة وتخاكسي ــــــــدًا خب ــــــــخ تسي ث
وابــــــجاعًا واكثــــــخ فٍســــــًا بالسسارســــــات اإلشــــــخافية لمسذــــــخفيغ 
التخبـــــػييغ، وقـــــج اختمفـــــت ىتـــــائج ٌـــــحي الجراســـــة فـــــي ٌـــــحي 

والتـــــي كذـــــفت ىتائجٍــــــا  [7]الجدئيـــــة هـــــع ىتـــــائج دراســــــة 
ــــــة إحرــــــائية حــــــػل واقــــــع  عــــــجم وجــــــػد فــــــخوق ذات دالل
هسارســـــة السذـــــخفات التخبػيـــــات لإلشـــــخاف اإلبـــــجاعي هـــــغ 
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ـــــــة بسكـــــــة السكخهـــــــة تبعـــــــا  وجٍـــــــة ىطـــــــخ هعمســـــــات الثاىػي
ـــــــجريذ، ودراســـــــة  ـــــــي الت ـــــــخة ف ـــــــي  [10]لدـــــــشػات الخب والت

بيشـــــــت عـــــــجم وجـــــــػد فـــــــخوق ذات داللـــــــة إحرـــــــائية فـــــــي 
هـــــــجى تـــــــػفخ السسارســـــــات اإلبجاعيـــــــة لمسذـــــــخف التخبـــــــػي 
أثشـــــاء الديـــــارة الرـــــفية هـــــغ وجٍـــــة ىطـــــخ السعمســـــيغ تبعـــــا 

ل العمسي.  لستغيخ السٌؤ
 التوصيات:

تػصمت إليٍا الجراسة، يسكغ في ضػء الشتائج التي 
 الخخوج بالتػصيات االتية:

العسل عمى تقجيع البخاهج والجورات التجريبية لتشسية  -
هسارسات االساليب االبجاعية  لجى السذخفيغ 

 التخبػييغ.
ضخورة إلسام السذخف التخبػي بستصمبات اإلبجاع  -

وهكػىاتً وعشاصخي  حتى يدتصيع تصػيخ قجراتً 
 ة.وهٍاراتً االبجاعي

إيجاد ىطام لمحػافد السادية والسعشػية لمسذخفيغ  -
 السبجعيغ هغ قبل وزارة التخبية والتعميع.

أن تدخخ الػزارة  كل اإلهكاىات واألدوات الالزهة  -
لتٍيئة بيئة عسل تداعج عمى هسارسة االبجاع لجى 

 السذخفيغ التخبػييغ.
هشح صالحيات أكبخ لمسذخفيغ التخبػييغ تجفعٍع الى  -

 البجاع.هسارسة ا
هخاجعة آليات تقػيع السذخفيغ التخبػييغ بحيث تذسل  -

عمى السديج هغ البشػد التي تٍتع بتقييع االبجاع  لجيٍع 
 وتذجيعٍع عمى هسارستً.

ضخورة تػضيف السذخف التخبػي لمتقشيات الحجيثة  -
 .إليرال أفكاري االبجاعية إلى السعمسيغ

 المخاجر    
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 الجاهعة السدتشرخية/ كمية التخبية/ قدع الجغخافية
  -المدتخمص:   
تدخخ بيئة األٌػار بكػىٍا أكثخ هشاشق العالع اهتالكًا لمتشػع    

البيػلػجي ، اذ تسّثل هحصة استخاحة ودفء وتدود بالغحاء 
هداحات هائية  الهتالكٍاألىػاع هختمفة هغ الصيػر السٍاجخة 

 وتّشػع ٌائل في الغصاء الشباتي .
هات األساسية الستهرار قػتعد الهياي العذبة هو أٌن اله   

ٌَي هَرد هحدَد ، ة  بصَرة عاهةـلتىهية َالبيئاالحياة 
ادة هعدالت ـىتيجة سيادة الجفاف َزيلمتجٌػر َهعرض 

د تع، لحا االستٍالك لسد هختمف الهتطمبات البشرية الهتزايدة 
ئة االٌَار جىَب العراق هو البيئات الطبيعية الهتكاهمة بي

ة َخصائصٍا الطبيعية ـَهَاردٌا الىباتية َالحيَاىيٌا بسكاى
ي   ـي فـلبيئاَازو  ـفي عهمية التكبيخ الهتهيزة التي لٍا دَر 

الهىطقة غير أو هشاريع التجفيف َاالىخفاض الهستهر في 
حصة الهائية الهغذية اح لمقطر َتىاقص الـائي الهتـاإليراد اله

دىي الخصائص ـاحتٍا َتـلالٌَار اىعكس سمبًا عمى هس
األهالح َارتفاع ىسبة بعض العىاصر وزيادة الٍيدرَلَجية 
اعادة سيها بعد هسا زاد هغ هذاكل التمػث  ال الكيهيائية فيٍا 
 .2003إىعاش االٌَار 

ضٍخت هذاكل التمػث في بيئة االٌػار بدبب العاهل البذخي 
هغ خالل عػدة الدكان غيخ االصمييغ الى هشاشقٍع هع تغيخ 
شخق هعيذتٍع واهتٍاىٍع حخف بعيجة عغ واقع االٌػار، اها 
هٍشة الريج فقج اتخحت هدار ججيج بعج االغسار ىتيجة اتباع 

لإلسساك اساليب وحذية كالرعق الكٍخبائي ورهي الدسػم 
هسا ادى الى اىقخاض اىػاع عجة هشٍا ،كسا ضٍخت هذكمة 
اخخى ٌي تغيخ تراريف هغحيات االٌػار بعج االغسار هقارىة 
بػضعٍا الصبيعي قبل االغسار، اذ ان العػدة العذػائية لمسياي 
ادت الى اتخاذٌا هجاري هائية ججيجة كػىتٍا لشفدٍا، اها 

هغ اشكال التمػث هخمفات الحخوب فٍي االخخى تعج شكل 
بعج االغسار لكػىٍا كاىت هدخحا عدكخيا لمحخوب قبل 

، اها هرادر تغحية االٌػار كاىٍار دجمة والفخات فٍي 2003
تعج همػثة بالسخمفات الرشاعية كالخصاص والكػبالت هسا ىقل 

 تمظ السمػثات الى االٌػار. 
 : االٌػار ، التمػث، االغسار.الكممات المفتاحية
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Abstract: 

  The marshland is the world's most 

biodiversity-rich region. It is a rest and 

warmth station and provides food for 

different species of migratory birds with 

water and vast vegetation diversity. 

   Freshwater is one of the most important 

components of sustainable development and 

the environment in general. It is a limited 

resource and is subject to degradation due to 

the prevalence of drought and increasing 

consumption rates to meet the increasing 

human requirements. Therefore, the 

Marshlands environment in southern Iraq is 

one of the integrated natural environments 

with its population, plant and animal 

resources, A major role in the process of 

environmental balance in the region It saw 

that the drying projects and continuous 

decline in water revenue available for Qatar 

and decreased nutrient water share of the 

Marshes reflected M  ً a on an area of low 

hydrological characteristics and increase the 

salt and the high proportion of some 

chemical elements with increasing pollution 

problems, especially after the revitalization 

of the marshes in 2003. 

The problems of pollution in the marsh 

environment due to the human factor through 

the return of the non-indigenous population 

to their areas with changing ways of living 

and abuse character away from the reality of 

the marshes, the profession of fishing has 

taken a new path after the drowning as a 

result of brutal methods such as electric 

shock and throwing toxins to fish, I also 

found a problem. Another problem is the 

change in the yields of the marsh feeders 

after the drowning compared to their natural 

situation before the drowning. The random 

return of the water led to new watercourses 

being built for themselves. The remnants of 

war are another form of pollution after being 

drowned. You are a military theater of wars 

before 2003, either sources feed the marshes 

of the Tigris and Euphrates Kanhar it is 

contaminated with industrial waste such as 

lead and cobalt than the transfer of these 

pollutants into the marshes. 

Keywords: marshes, pollution,  and 

drowning.
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 -المعععععععععقجمعععععععععة:
ان التجٌػر الحي اصاب هشاشق واسعة هغ     

االٌػار في اآلوىة االخيخة يعج هغ اخصخ 
ىتيجة  السذكالت البيئية التي صشعٍا االىدان

تعاهمً غيخ العقالىي هع بيئتً هغ خالل سػء 
االدارة واالستغالل غيخ الخشيج لمسػارد الصبيعية 
هغ ىبات وهياي وتخبة ، هسا خمق حالة عجم تػازن 

 .حجوث اختالل في ٌحا الشطامى بيئي ادى ال
تعخضت بيئة االٌػار الى هذكمة خصيخة لقج     

ا قاهت تسثمت باىخفاض هشدػب هياٌٍا؛  عشجه
تخكيا وسػريا بإىذاء الدجود عمى هشابع ىٍخي 
دجمة والفخات اضافة، الى عسميات التجفيف التي 
اتدعت بذكل كبيخ خالل فتخة التدعيشات الى 

% هغ 90، اذ فقجت هياي االٌػار  2003
هداحتٍا ولع يتبق اال جدء هغ ٌػر الحػيدة الػاقع 

 في الجاىب االيخاىي.
 -أهمية البحث:

شصقة البحث هذاكل بيئية حقيقية لكػن تذٍج ه 
تسام هغ قبل الحكػهات بعج  السشصقة لع تذٍج ٌا
التغيخات التي صاحبة عسمية االغسار وبعجٌا , 
فزاًل عغ سػء التعاهل هع الشطام البيئي الججيج 

الي الس شصقة والدكان الػافجيغ لمسشصقة هغ قبل ٌأ
 (.)الدػاح

 -مذكمة البحث:
ها صفة السذاكل التي تعخضت لٍا بيئة     

عمى  تأثيخاتٍااالٌػار بعج االغسار؟ وها ٌي 
 الشطام البيئي في السشصقة ؟

 -فخضية البحث:
ٌشاك هجسػعة هغ السذاكل التي تعاىي     

السشصقة البحث اتخحت اشكاال عجة بعج االغسار 
ىتيجة تعخضٍا لفتخة ليدت بالقريخة الى التجفيف 

سمبا عمى الحياة البيئية في تمظ السشاشق هسا اثخ 
سػاء البذخية ام الشباتية ام الحيػاىية وبسعجالت 

 .ألخخى هختمفة هغ هشصقة 

  -هجف البحث:
 -يٍجف البحث الى دراسة:    

ا 1  . هدببات تمػث هياي االٌػار بعج اعادة اغساٌر
.تحجيج العػاهل التي تديج هغ عسمية التمػث 2

 ئي القائع ضسغ هشصقة البحث.وتجهيخ الشطام البي
.تحجيج دور االىدان في عسمية تجٌػر الشطام 3

البيئي ضسغ السشصقة هغ خالل جعل هشاشق 
غيخ هالئسة لمعير وتخبية الحيػاىات  لتمػث هياي 

 االٌػار واىقخاض اىػاع عجة هغ األسساك. 
 االطار النظخي 

 داثيخ عمميات التجفيف عمى دموث مياه االهوار
هشصقة االٌػار عبخ تاريخٍا الصػيل  تعخضت   

الى هحاوالت عجة لغخض التجفيف سػاء في 
العٍج الدػهخي أو البابمي او االشػري بعج ان 

كع 20000كاىت هداحتٍا تقجر باكثخ هغ 
( اال ان اعشفٍا ٌي التي ضٍخت في 1،خارشة)

ىٍاية القخن الساضي عشجها قام الحكػهة 
ود في ( بعسل الدج2003 – 1990الدابقة)

سج( واستحجاث السشخفزات  25اعالي الشٍخيغ )
والخداىات لمسياي الفائزة بعج هشعٍا هغ االٌػار ، 
هسا ادى الى تجفيفٍا تجريجيا  لتذكل بٍحا اكبخ 
كارثة بيئية في العالع لتذبً بحلظ في سخعتٍا ازالة 
غابات االهدون او تجفيف بحخ اورال لتشتٍي 

والحيػان وتجهيخ  الحياة البذخية وحياة الشبات
( ، اذ ادى ذلظ 2الشطام البيئي باكسمً .خارشة)

الى اىقخاض بعس الحيػاىات التي اعتادت العير 
فيٍا، كسا في ثخوة الجاهػس واالسساك التي تعج 
الغحاء الخئيذ لمدكان، اضافة الى اتداع ضاٌخة 
الترحخ ىتيجة ارتفاع الحخارة وقمة الخشػبة وزيادة 

، واالٌع هغ ذلظ ٌػ ٌجخة العػاصف التخابية
الدكان هغ هدتقخاتٍا  الى السحافطات السجاورة 
لٍا، هسا ادى الى تسديق الشديج االجتساعي 
ع الى اهتٍان  واالقترادي والثقافي هسا اضصٌخ
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كسا يمي :   [ 1]حخف بعيجة عغ بيئتٍع  االصمية
-   

فقج قام سكان االٌػار بالعػدة  2003ففي عام    
ثاىية الى بيئتٍع االصمية بعج فتح ببػابات الدجود 
وكدخ الخداىات العادة تجفق السياي ثاىية الى 

% هغ السداحة 20االٌػار ، اذ تع استخجاع 
لتختفع الشدبة الى  2004االصمية لالٌػار عام 

فقج  2009اها في ىٍاية  2005% ىٍاية 40
( لتشحدخ 3%.خارشة)55ت الشدبة الى دزداا

 -الشدب بعجٌا بدبب :
اقاهة تخكيا لعجد هغ السذاريع االروائية وعجم  -1

االلتدام باالتفاقيات الخاصة بالحرز السائية 
(، فزال عغ دور 1971لالىٍار السذتخكة )

ايخان بغمق االىٍار السذتخكة ) الكخخة , الػىج , 
لسياي الى الصيب , الكارون( لعجم وصػل ا

 االٌػار 
التشسية الدكاىية واتداع الشذاط الرشاعي  -2

 والدراعي هسا زاد الحاجة لمسياي 
شح االهصار وقمة تداقط الثمػج الى جاىب  -3

قمة االيخادات السائية )هغحيات ىٍخيغ دجمة 
 . [ 2]والفخات( لتدداد حالة الترحخ والغبار

االهعععععععععوار بعععععععععععج مذععععععاكل دعععععععععععموث ميععععععععععاه 
 االغمعععععععععععععار

بعج عػدة السياي الى االٌػار شيئا فذيئا،    
شكمت هدتشقعات هائية بيغ ىاحيتي كخهة بشي 

سعيج والصار وقزاء سػق الذيػخ، بعجٌا كػىت 
ػارا ىتيجة زيادة كسية السياي،  لتشسػ فيٍا  ٌا

ذخية القرب والبخدي وتعػد اليٍا الحياة الب
والصيػر واىػاع االسساك التي اختفت لعقج هغ 
 -الدهغ، اال اىٍا كاىت تعاىي هغ هذاكل هشٍا :

 العععععععامعععععععععل البذعععععععععععخي  -اوال
يعج العاهل البذخي هغ االسباب الخئيدة التي     

خمقت حالة سمبية في االٌػار، اذ تغيخت الصبيعة 

يجة تعخضٍع البذخية لدكاىٍا االصمييغ ىت
لطخوف قاسية اجبختٍع عمى االبتعاد عغ هشاشقٍع 

(، اذ رسست 2003-1990خالل السجة ها بيغ)
ٌحي السخحمة خخائط ججيجة لمػاقع االجتساعي اكثخ 
هغ الػاقع الجغخافي والتي تسيدت بٍجخة قدخية 
لمدكان بعج تجهيخ البشية التحتية وتغيخ الػاقع 

ن تمظ السشاشق االقترادي الحي اعتاد عميً سكا
اضافة الى الصبيعة الججيجة التي غيخت وجً 
االرض وشػبػغخافيتٍا والتي اىعكدت سمبا عمى 

، وهغ [ 3] الرعيج الحياتي والبايػلػجي لمسشصقة
 ىتائجٍا:

خمق هجتسع فاقج لمصبيعة الحياتية الستسثمة  -1
بالبداشة والتداهح والػداعة لفقجان الحاضغ 

 االٌػار.االىداىي الصبيعي لسجتسع 
تصمعات ججيجة ىتيجة اختالشٍع بسجتسعات  -2

 بعيجة عغ ابغ الٍػر.
خمق جيل ججيج تعػد عمى الحياة السجىية  -3

 الخافزة لمػاقع الحي اعتاد عمية هجتسع االٌػار.
ع ىتائجٍا: 2003اها بعج   فسغ ٌا

عػدة شبً قدخية لمكثيخ هغ سكان االٌػار  -1
 الى هشاشق فاقجة ألبدط هدتمدهات الحياة.

فقجان الثقة بيغ رجال الجولة وسكان االٌػار  -2
 ىتيجة الػعػد غيخ السشفحة .

فقجان السشصقة شبيعتٍا الدابقة واحاشتٍا  -3
بالتالل والدجود التي اثخت عمى ىفديات سكان 

 االٌػار وتعيج اليٍع ذكخيات هؤلسة.
تغيخ شبػغخافية السشصقة التي ال تتشاسب هع  -4

 سكان االٌػار.
ار عمى اغمب السذاريع اعتخاض سكان االٌػ  -5

التي تحاول الحكػهة تشفيحٌا في هشاشق االٌػار 
 ألىٍا ستداٌع في تغييخ الػاقع البيئي لمسشصقة 
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 الرععععيج الجعععععععععائعععععععععععخ -ثانيا
يعج الريج الجائخ عسمية تجهيخ اقترادي     

هػرست في هشاشق جشػب العخاق وهشٍا االٌػار 
هشح فتخة التجفيف، اال ان الفتخة التي تدبقٍا كاىت 
تعج هشاشق االٌػار هحسيات لمريج هدتغمة هغ 
قبل بعس االشخاص الستشفحيغ في وقتٍا ال 
يٍسٍع التعاهل هع البيئة والثخوة بقجر الحرػل 

ى االهػال هغ حجع السبيعات، ويسكغ تقديع عم
 -: [ 4]شخق الريج الجائخ الى ىػعيغ

 الريج باستخجام الدسػم -1
 الريج باستخجام الكٍخباء  -2

تفاقست هذكمة الريج بالدسػم بذكل كبيخ في   
اآلوىة االخيخة والستسثمة باستخجام السبيجات 
الكيسياوية )كالخخدل واوكديج الدئبق ( ولع يعي 
ابغ الٍػر حجع الجهار الشاتج عغ ٌحي السسارسة 
الخاشئة ، فسغ خالل ذلظ يكػن قج قتل هجتسع 
 بكاهمً هغ اىدان وبيئة واقتراد ، ولع يقترخ
الريج عمى االسساك بل تعجاي الى الصيػر 
وخاصة خالل فتخة الٍجخة السػسسية ، اذ يمقي 
الرياد الذعيخ السخمػط بالدع ككسيغ لمصيػر بجل 
هغ استخجاهً البشجقية او الذباك ، ولع يقترخ 
الريج عمى ابغ الٍػر واىسا يأتي بعس الذباب 
أو الٍػاة هغ داخل السجن السجاورة لسسارسة ٌحي 
السٍشة . ان ٌحي السٍشة تخكت اثخا سمبيا عمى 
البيئة والثخوة الحيػاىية والدسكية والصيػر وىػعية 
السياي في هشاشق االٌػار، اذ حخهت الكثيخ هغ 
هياي االٌػار هغ الدباحة لحيػان الجاهػس الحي 
يتحدذ هغ السياي السدسػهة فزال عغ القزاء 

  [5]ير فيٍاعمى االحياء الجقيقة والشباتات التي تع
اها الشػع الثاىي هغ الريج فقج استخجم    

الريادون العػاكذ الكٍخبائية )أجٍدة تدويج 
بالتيار الكٍخباء( ذات الفػلتية العالية او السػلجات 
وربصٍا في اسالك تخهى في السشصقة السخاد 

الريج فيٍا، هسا يؤدي الى تايغ جديئات الساء، 
ػجػدة بالساء، وبالتالي قتل اغمب االحياء الس

وهشٍا البكتخيا والسجٍخيات التي تدتخجم الجخاثيع 
في التسثيل الغحائي لتصخح االوكدجيغ السحاب في 
الساء لغخض تشقيتً ، واىٍا تعير وتتكاثخ عمى 
جحور القرب وسيقاىً ، وبحلظ تعج شخق الريج 
هخالفة لمكتب الدساوية  والقػاىيغ .اىطخ الرػرة 

(1) 
خى لمريج في االٌػار ٌي ضٍخت هذكمة اخ   

زيادة حاالت الريج اثشاء فتخة التكاثخ ها بيغ 
شٍخي كاىػن الثاىي وحديخان هغ كل سشة وتباع 

الدسظ  ألسعارهقاربة  بأسعاربيػض االسساك 
في االسػاق ، كل ذلظ بصبيعة الحال ادى الى قمة 
كسية االسساك واىقخاض البعس االخخ حيث 

( شغ سشػيا ، 0،5بمغت كسية االسساك سابقا )
اها االن فقج اىخفزت بذكل كبيخ ليرل الى 

 . [6]( كيمػغخام بدبب سياسات الريج3)
 دايخ دراريف ماحيات االهوار-ثالثا 

ان االٌػار كاىت تعسل في فتخة ها قبل    
التجفيف بشطام ترخيف هتكاهل يدسح بػجػد 
ىطام بيئي هغ كائشات حية واخخى غيخ حية حتى 

الحيغ استخجهػا هياي االٌػار  سكان االٌػار
لغخض الذخب لكػىٍا هقبػلة الىخفاض هعجالت 

،اذ ادت عسميات التجفيف الى  [ 7]التمػث فيٍا 
تحػيل هداحات هغ االٌػار الى صحخاء وخاصة 
السشصقة الػاقعة بيغ العسارة والشاصخية )االٌػار 
الػسصى( حيث اىجرست هشافح الترخيف الخئيدة 
لتشذا بجلٍا هشافح اخخى خاصة بعج االغسار 

، اال اىٍا 2003الجدئي لسشاشق هغ االٌػار بعج 
بحيث وصمت في بعس  ذات هياي ضحمة ججا

السشاشق الى هدتػيات عالية هغ التمػث جعمت 
هشٍا هشاشق غيخ صالحة لشسػ الشباتات الصبيعية 
او تػاجج الكائشات الحية بذكل شبيعي، كسا ٌػ 
الحال في ٌػر عػدة الحي يعج اكبخ االٌػار 
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الػسصى، اذ تع استخجاع جدء كبيخ هغ هياًٌ 
ل هياًٌ همػثة لكشً بجون هشافح ترخيف ، هسا جع

عير الكائشات  وغيخ صالحة لشسػ الشبات او
،اها ٌػر الحػيدة فاىً لع يتعخض  [ 8]الحية

لمتجفيف هسا جعل هياًٌ هتججدة وذات ترخيف 
 (4جيج . خارشة )

 مخمفات الحخوب -رابعا
 ألكثخكاىت السشاشق الجشػبية وهشٍا االٌػار     

هغ ثالثيغ سشة هدخحا لمعسميات العدكخية 
لستكخرة بدبب الحخوب ، هسا جعمٍا هشصقة ا

تتػاجج فيٍا هخمفات االسمحة التي استخجهت 
هشٍا السحطػرة والسحخهة دوليا ، وهعطع  آىحاك

ا بالسياي كاىت عبارة  هشاشق االٌػار بعج اغساٌر
وبقايا االسمحة الثقيمة او  االلغامعغ حقػل 

الخفيفة والتي اختفت تحت السياي هسا جعمت 
ا . باإلشعاعمػثة هياٌٍا ه  او اليػراىيػم وغيٌخ
صعود الحيوانات واالسماك المموثة من  -خامدا

 الخميج عبخ شط العخب الى االهوار
تتعخض هعطع السشاشق السصمة عمى جبٍات     

بحخية الى التمػث السائي ، هسا يؤثخ سمبا عمى 
الشطام البيئي البحخي ، فسثال تتعخض هشصقة خػر 

ػ فمػس في البرخة الى غدل الدبيخ وهيشاء اب
خداىات ىاقالت الشفط والقاءٌا في شط العخب 
فزال عغ الشفايات وهياي الغديل التي تتحػل الى 
هػاد ٌيجروكاربػىية  ساهة ، كسا يػجج تمػث 
بسػاد هكافحة الحذخات والقػارض واالدغال التي 

، اذ   [9]تدتعسل هغ قبل السػاىئ والدفغ الخاسية 
ان الجٍل باستخجاهٍا تؤثخ سمبا عمى االىدان 
والحياة البحخية والبخية ولع تطٍخ ىتائجٍا اال بعج 
فتخة شػيمة ، لحا يجب ان تدتعسل هغ قبل 

 اشخاص ذو خبخة بٍحا السجال.
ويسكغ تقديع السػاد الكيسياوية الى اىػاع هشٍا    

هكػرة وحػاهس الكمػروفيشػكدي  ٌيجروكخبػىات)
ػسفات العزػية وهجسػعة الكاريسيت(، وتمظ والف

تذكل خصػرة عمى سالالت الصيػر واالسساك 
التي تشتقل الى االىٍار وهشٍا الى االٌػار التي 
تٍاجخ اليٍا اىػاع هغ االسساك اثشاء فتخات التكاثخ 
قادهة هغ الخميج وهشٍا اسساك الكارب والربػر، 

 تشقل آلخخاها الصيػر فعشج ٌجختٍا هغ هكان 
هعٍا هػاد همػثة لمسياي والصبيعة وخاصة السائية 
التي تعير في السياي وتتغحى عمى االسساك 
الرغيخة  ،اذ تخدن ٌحي السػاد في شحػهٍا هسا 

 تأثيخيؤثخ سمبا عمى االىدان عشج اكمٍا ولٍا 
 عربي عمى سمػكيات الصيػر واالسساك . 

 االنهخ المعمية-سادسا
خ تتفخع هغ تعخف باىٍا هجسػعة اىٍ      

السغحيات الخئيدة والفخعية،  كاىت سابقا ترب 
ا بالسشاشق الدراعية ، اذ  في االٌػار بعج هخوٌر

تمظ االىٍخ هثل  بأسساءاقيست عميٍا قخى سسيت 
)شط االعسة والعسػد( في السذخح )االكخع وام 
ساعة( في الكحالء ضسغ ٌػر الحػيدة  

تساها ( في غخب دجمة ، اال اىٍا جفت والػادية)
بدبب عسميات التجفيف واقاهة الدجاد التخابية 
عمى اهتجاد االٌػار ، وبعج االغسار اصبحت 
هقصػعة هغ ىٍاياتٍا وحخكة هياٌٍا شبً هتػقفة 
هسا جعل هياٌٍا ضحمة وىدبة التمػث فيٍا عالية 
، والسذكمة تكسغ بان سكان قخى تمظ السشاشق 
 يعتسجون عمى هياي ٌحي االىٍخ هباشخة لغخض

الذخب وسقي الحيػاىات لعجم وجػد هحصات 
                       (2ترفية كافية هخررة لٍحا الغخض. صػرة)

 دموث مرادر داحية االهوار-سابعا   
تعج اىٍار دجمة والفخات ٌي السغحيات الخئيدة     

ػار غخب دجمة  لألٌػار وخاصة ٌػر الحػيدة وٌا
)االٌػار الػسصى( واجداء هغ ٌػر الحسار عشجها 

ػار العسارة هترمة  الشاصخية قبل  بأٌػاركاىت ٌا
،اها اثشاء فتخة التجفيف  فقج اوعدت  [ 10]التجفيف

بتقميل هجخػالت  1996الحكػهة الدابقة سشة 
العخاق هغ السياي باالتفاق هع الجاىب التخكي 
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تعجيل تجفيف االٌػار ، هسا اثخت عمى ىػعية ل
هياي االىٍار ، اها بعج االغسار والعػدة الجدئية 
لمسياي عمى اثخ قمة االشالقات السائية هغ الجول 
الستذاشئة لمعخاق ، فقج اعتسجت دجمة في تغحية 

ىفدٍا هغ هرادر السياي السعادة هغ هياي الرخف 
غ شسال الرحي لمسشاشق التي يسخ بٍا الشٍخ ه
% هغ 65بغجاد حيث شكمت هياي الرخف ىدبة 

هياي دجمة عشج هقجهة سجة الكػت لتربح بعجٌا 
% هغ هياي الشٍخ هع 75بشدب اعمى قج ترل الى 

قمة الػارد السائي هغ السشبع ، هسا جعل هياي الشٍخ 
همػثة وغيخ صالحة لمذخب اال بعج هعالجتٍا 

حا الحال يشصبق عمى ىٍخ ال فخات اال وتشقيتٍا ، ٌو
 اىً اوفخ حزا هغ دجمة لقمة السمػثات فيً .

ان تمػث هياي الشٍخ يمقي بطاللً عمى هياي      
االٌػار التي تتغحى عميً ، اذ يتمػث ىٍخ دجمة 
بسادتي الخصاص والكػبالت وهػاد ساهة اخخى ، 
وتقل تخاكيد التمػث هع ارتفاع هشاسيب الشٍخ 
وبالعكذ هسا تتخك اثخا سمبيا عمى هدتػى الػاقع 

 .لألٌػارالبيئي والرحي والتشػع االحيائي 
تعاىي االن هشاشق االٌػار حاليا هغ تجىي     

هدتػى السياي بذكل كبيخ رغع دخػل االٌػار 
والتي كاىت  2016ضسغ الئحة التخاث العالسي 

ابخز شخوشٍا زيادة الحرة السائية لتحديغ 
الػضع البيئي والرحي لدكاىٍا وتػفيخ ابدط 
هدتمدهات الحياة وعػدة التشػع االحيائي السفقػد 

اتات وحيػاىات وشيػر تمتجا اليٍا في هغ ىب
ا بعيجا عغ السشاشق  الفرل البارد لجفئ اجػٌا

 السٍاجخة هشٍا .
 التايخات الجيولوجية لمنطقة االهوار-ثامنا   

ضٍخت اثشاء فتخة التجفيف هذاكل شبيعية في     
هشصقة االٌػار تسثمت بتراعج االبخخة والغازات 

الرض  وخمػ الداهة بدبب ارتفاع درجة حخارة ا
السشصقة الكمي هغ السياي اثشاء التجفيف ، هسا 
ادى الى ضٍػر فتحات شبيٍة بالفتحات البخكاىية 

التي يتراعج هشٍا الجخان السشصمق هغ باشغ 
االرض لتحػل شبقات االرض السحتخقة الى رهاد 

 2002رغع كػىٍا شيشية وضٍخت ٌحي الحالة سشة 
  (3. صػرة ) [ 11]
 عععععجالنعععتائعععععع

ا:  تػصمت الجراسة الى جسمة ىتائج ابخٌز
فيسا يتعمق بالجاىب البذخي ، فقج شٍجت -1

االٌػار عػدة جدء كبيخ هغ سكاىٍا بعج االغسار 
ع كان هحفػفا بالسخاشخ الن  اال ان رجعٌػ
هعطسٍع قج اىتقل هغ حياة الحزخ التي اضصخ 
لسسارستٍا في السجيشة كقيادة السخكبات او 

ا االلتحاق با لجير او العسل في الجوائخ وغيٌخ
،هسا ادى الى فقجاىٍع حياة الٍػر ذات البيئة 
 الصبيعية والحياة البديصة الن عػدة البيئة الى ها
كاىت عميً اصبحت شبً هدتحيمة ، فزال عغ 

 اىعجام الخجهات رغع بداشتٍا .
اها ها يتعمق  بسذكمة الريج الجائخ، فقج ادت -2

ٌحي السسارسات الغيخ هشطسة الى تجهيخ اقترادي 
هغ خالل القزاء عمى اىػاع هعيشة هغ االسساك 
االصمية والشادرة كالبشي والكصان والذبػط وكحلظ 

االصيػر ، هسا خمقت بيئة همػثة هغ خالل   تأثيٌخ
 عمى ىػعية السياي .

بسذكمة التراريف الشٍخية ، فقج اها ها يتعمق -3
خمقت واقعا بيئيا رديئا ججا هغ خالل الػاقع 
الرحي الستأزم واىتذار االهخاض بدبب تمػث 
السياي وارتفاع ىدبة السمػحة فيً والقزاء عمى 

 اىػاع عجة هغ الشباتات بدبب التمػث .
هايتعمق بالسخمفات الحخبية السشتذخة في -4

قج سببت في غزػن هشاشق عجة هغ االٌػار ، ف
وخاصة  لألهخاضالدشػات الدابقة اىتذار واسع 

الدخشان وكحلظ اهخاض الجٍاز الٍزسي وخاصة 
عشج االشفال لقمة السشاعة لجيٍع ، وال ىشدى تفاقع 
ة لتمػث الٍػاء والساء  حاالت الػالدات السذٌػ

 والتخبة .
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يتعمق باىتذار ضاٌخة صعػد الحيػاىات  اها ها-5
ػثة هغ الخميج وشط العخب الى واالسساك السم

االٌػار، فالسعخوف ان االسساك تٍاجخ هغ اعالي 
السياي اثشاء فتخة التكاثخ وهشٍا االسساك الٍجيشة 
كالكارب والربػر، اها الصيػر فٍي االخخى تشتقل 

حاهمة هعٍا هػاد همػثة لمسياي  آلخخهغ هكان 
وهشٍا الصيػر السائية والتي تتغحى عمى االسساك 

 يخة والتي تشتذخ في هشاشق االٌػار.الرغ
اها هذكمة االىٍخ السعسية ، فقج خمقت بيئة -6

همػثة وواقع صحي هتجٌػر هغ خالل زيادة 
همػحة السياي هسا ادى الى ىفػق كسيات هغ 
االسساك بدبب  قمة كسية االوكدجيغ في الساء 
لخكػدي وبالتالي تكػيغ هدتشقعات ذات هياي 

 ضحمة في ىٍايتٍا .
 ععععععععععتوصيععععععععاتالع

 اوصت الجراسة باالتي:
وضع قاىػن عقابي لسغ يدتخجم الريج -1

السحخم لحساية الثخوة الدسكية والصيػر هغ 
 االىقخاض وخاصة في فرل التكاثخ .

العسل عمى فتح قشػات تغحية ججيجة وزيادة -2
ػار  الحرز السائية لالٌػار ،كسا يجب ربط ٌا

 كاىت سابقا . العسارة بالشاصخية كسا
يتعٍج ربان الدفيشة بعع غدل سصح الدفيشة -3

اي اي خدان اثشاء تػاججي في السياي االقميسية او 
السػاىئ حفاضا عمى السياي هغ التمػث ، كسا يجب 
تحجيج كسية وىػعية السػاد الكيسياوية السحسػلة في 
الدفيشة بذكل هشاسب وتحفع بحاويات هغمفة 

 خاصة لٍحا الغخض .
ب وضع تخريز هالي لفتح الدجاد يج-4

لتججيج السياي والشطام االحيائي  لألٌػارالسحرشة 
 بخهتً.

لسعالجة تمػث السياي يجب زيادة االشالقات -5
هغ خالل عقج االتفاقيات الجولية  لألىٍارالسائية 

هع دول الجػار ، كسا يحب هعالجة هياي الرخف 

الرحي قبل ارسالٍا الى االىٍخ الخئيدة هغ 
ل ادخال اجٍدة هعالجة حجيثة لتقميل السمػثات خال

 وبالتالي السحافطة عمى حياة الكائشات الحية .
التعاون هع هشطسات السجتسع السجىي لػضع -6

، كسا يجب ان تقػم ثقافية لدكان االٌػاربخاهج 
بتػفيخ السجارس والسدتػصفات الرحية هع كػادر 

 .شبية وبذكل يمبي حاجة الدكان
 

 المخاجر:
االٌػار دراسة تاريخية . )2017 (خمف ،حدغ عمي. [1]

،  1،دار الفيحاء لمشذخ ، لبشان ، ط ديسػغخافية شػبػغخافية
 .123،ص  2017لبشان ،

االىطسة . )2014 (الديجي، كاضع عبج االهيخ هحدغ.  [2]
 1، بغجاد ،ط البيئية وهذاكل التمػث البيئي ،بيت الحكسة

 . 409،ص 2014،
التمػث في هشاشق . )2014 (السخسػهي، جاسب.  [3]

، دراسة االٌػار ،الجسعية العخاقية الحياء وتصػيخ االٌػار
 . 6، ص 2008غيخ هشذػرة ،

ػار جشػب العخاق  .)1979 (حدظ ، عاهخ.  [4] ، ٌا
 . 59، ص 1979هصبعة السعارف ،بغجاد ،

 . 3هرجر سابق ، صالسخسػهي، جاسب ،  [5]
 ( وزارة الدراعة، دائخة الثخوة الحيػاىية في هيدان. [6]

 .12، ص2009بياىات غيخ هشذػرة، . )2009
 .)2005 (وزارة السػارد السائية ، هخكد اىعاش االٌػار. [7]

، غيخ االٌػار وتغحيتٍا والبخىاهج السدتقبمي ألىعاش االٌػار
 . 8، ص2005هشذػرة، 

 .)2007 (ش االٌػار.، هخكد اىعاوزارة السػارد السائية [8]
) هداحتٍا وىدبة االغسار والسداحات  االٌػار العخاقية

 . 5،ص 2007دراسة غيخ هشذػرة ، ، السدتبعجة (
، صادق سالع عبج هللا دغالسحسػد، حدغ خميل ح [9]

. التجاخل بيغ الكتل السائية في االٌػار )2008 (،واخخون.
الشٍخيغ ،  بيغ هجمة بالد ها وشط العخب )جشػب االٌػار( ،

 . 181،ص 2008، 1، السجمج 23العجد
االٌػار . )2006 (، ىاضع ثعبان سالع. ال خيػن  [10]

هجمة البيئة  العخاقية ىطام بيئي هتػازن عبخ العرػر ،
 .117،ص 2006، 6والحياة ،وزارة البيئة ،العجد

تحميل جغخافي . )2006 (حدغ، حدغ خميل.  [11]
هجمة جاهعة ذي  ،العخاق لصبيعة االٌػار السجففة جشػبي 

 . 48،ص 2006، 2، السجمج  1قار ،العجد



 

 

26 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK             ISSN. 2397-0308  

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ممحق الخخائط 



 

 

27 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK             ISSN. 2397-0308  

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

 
 ( حالة االٌػار في فتخة الدبعيشات 1خارشة)

: 1باالعتساد عمى وزارة السػارد السائية , الٍيئة العاهة لمسداحة , الخارشة الٍيجرولػجية لمعخاق , بسقياس السرجر: هغ عسل الباحثيغ 
100000  ,1977. 

  
 
 
 
 



 

 

28 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK             ISSN. 2397-0308  

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

 
 ( حالة االٌػار في فتخة التجفيف2شة )ر خا

  -هغ عسل الباحثيغ باالعتساد عمى: :السرجر
 .2000,  100000: 1الخارشة الٍيجرولػجية لمعخاق , بسقياس .وزارة السػارد السائية , الٍيئة العاهة لمسداحة , 1
 .2002, 1:20000. وزارة السػارد السائية , هخكد اىعاش االٌػار , الرػرة الفزائية لسشصقة الجراسة , 2

 
 
 
 
 
 

 



 

 

29 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK             ISSN. 2397-0308  

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

 ( حالة االٌػار بعج االغسار 3خارشة)                   
السػارد السائية , هخكد اىعاش االٌػار , السدػحات الحقمية لسشاشق  السرجر: هغ عسل الباحثيغ باالعتساد عمى وزارة

 .2007, 1:500000االٌػار , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK             ISSN. 2397-0308  

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

 
 ( السغحيات الخئيدية والثاىػية الٌػار جشػب العخاق4خارشة ) 

 ، الصبػغخافية لسشصقة الجراسة خائطالسرجر: هغ عسل الباحثيغ باالعتساد عمى وزارة السػارد السائية , الٍيئة العاهة لمسداحة , الخ
 .2005, 1:100000بسقياس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK             ISSN. 2397-0308  

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

 :ممحق الرور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( تػضح الريج بالدسػم والشتال الكٍخبائي )تدسية هحمية(1صػرة)
 10، ص2005االولى،السرجر: وزارة البيئة، هخكد االعالم والتػعية البيئية ، هجمة البيئة والحياة، العجد االول، الدشة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هعسي( في السذخح( ىٍخ االعسى ) 2صػرة) 
، 2010بعج االغسار، السٍشجس عجىان ، غيخ هشذػرة  السرجر: وزارة السػارد السائية ، دائخة ري هيدان ، دراسة عغ واقع االٌػار

 . 3ص
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK             ISSN. 2397-0308  

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ Sept        Vol: 3. No: 9. 

                


