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فٔ رٌو٘خ ثؼط هِبساد القشى  (TAS)فؼبل٘خ ثشًبهظ قبئن ػلٔ هذخل الوؼلن كؼبلن 

الؾبدٓ ّالؼششٗي ّاإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظ لذٓ غالة الشؼت الؼلو٘خ ثكل٘خ 

 الزشث٘خ

ن/شٙثٔٝ ِفّه ١ٍِّثْإػهتن:
*

 

 

 هغزخلص الجؾش

فٝ  (TAS) ٘هف تٌدفط ٌٍصؼًف ػٍٝ فؼث١ٌر خًٔثِػ لثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ

ش١ّٕر خؼٛ ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ ٩ٞج 

( ٞثٌح 33ِؽّٛػر ٚتـهذ خٍغس )  تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر ، ٚشىٛٔس تٌؼ١ٕر ِٓ

ؼثِؼر تٌٍلث٠ٌك،  –ٚٞثٌدر ِٓ ٩ٞج  تٌفًلر تًٌتخؼر ٔؼدر خ١ٌٛٛؼٝ خى١ٍر تٌصًخ١ر 

 –ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚأخؼثنٖ )تٌصفى١ً تٌٕثله  ٍّٚٔس ت٤نٚتز تلصدثي

تٌّٙثيتز  -تٌعمثفر تًٌل١ّر -ظمثفر شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّؼٍِٛثز ٚت٨شٙث٨ز–ت٦شٙثي 

تٌّّة١ٌٛر ٚت٦ٔصثؼ١ر ( ِٚم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٚأخؼثنٖ )تٌصمدً  -ت٦ؼصّثػ١ر

 -تٌٕظًذ ت٦ؼصّثػ١ر ٌّٕٙر ِؼٍُ تٌؼٍَٛ-تٌصم١١ُ تٌٕمٙٝ ٌمهيتشٗ-تٌىتشٝ ٌّٕٙر تٌصهي٠ُ

 ّرْصلذ الٌزبئظ ئلٔ :تٌٕظًذ تٌّّصمد١ٍر ٌصهي٠ُ تٌؼٍَٛ( 

شٛؼه فًٚق وتز ن٨ٌر إـٙاثب١ر خا١ٓ ِصِٛا ثز نيؼاثز تٌ ا٩ج ػ١ٕار تٌهيتِار  .1

( فٝ تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼاهٜ ٦لصداثي ِٙاثيتز تٌماًْ 5,,,ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر )

 ؼثنٖ تٌفًػ١ر ٌٙثٌؿ تٌص د١ك تٌدؼهٜ.تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ  وىً ٚفٝ أخ

شٛؼه فؼث١ٌار ٌٍدًٔاثِػ تٌّمصاًؾ تٌماثبُ ػٍاٝ ِاهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ فاٝ ش١ّٕار خؼاٛ   .2

 ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ تٌ ٩ج ػ١ٕر تٌهيتِر.

شٛؼه فًٚق وتز ن٨ٌر إـٙاثب١ر خا١ٓ ِصِٛا ثز نيؼاثز تٌ ا٩ج ػ١ٕار تٌهيتِار  .3

 د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ ٌّم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙار ( فٝ تٌص5,,,ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر )

 تٌصهي٠ُ وىً ٚفٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١ر ٌٙثٌؿ تٌص د١ك تٌدؼهٜ

شٛؼه فؼث١ٌر ٌٍدًٔثِػ تٌّمصًؾ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر ت٦شؽثٖ ٔفاٛ  .4

 ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ تٌ ٩ج ػ١ٕر تٌهيتِر.

هِااابساد القاااشى الؾااابدٓ  –( TASالكلوااابد الوحزبؽ٘اااخ: هاااذخل الوؼلااان كؼااابلن  

 اإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظ. -ّالؼششٗي

 

                                           
*
 ؼخ الضقبصٗقعبه-كل٘خ الزشث٘خ -أعزبر الوٌبُظ ّغشق رذسٗظ الؼلْم الوغبػذ 

 

 بم الزْص٘ق الزبلٖ اعن الوإلف، الغٌخ ،سقن الصحؾخ(ــــــبع ًظــــــن ارجــــــر*
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Summary of the research 

The aim of the research is to identify the effectiveness of a 

program based on the teacher’s entrance as a scientist (TAS) in 

developing some of the skills of the twenty-first century and the 

trend towards the teaching profession among the students’s 

scientific students in the Faculty of Education, and the sample 

consisted of one group of (37) students from the fourth year 

students from the Biological Division of the College Education - 

Zagazig University, and tools included testing the skills of the 

twenty-first century and its dimensions (critical thinking - 

communication - information and communication technology 

culture - digital culture - social skills - responsibility and 

productivity) and a measure of the direction towards the teaching 

profession and its dimensions (self-acceptance of the profession of 

training Q - Personal assessment of his abilities - the social view 

of the science teacher profession - the future view of science 

education) The results reached: 

 .1- There are statistically significant differences between the 

averages of the students ’scores for the study sample at the level of 

significance (0.05) in the pre and post applications to test the skills 

of the twenty-first century as a whole and in its sub-dimensions in 

favor of the post application 

 2-There is effectiveness for the proposed program based on the 

teacher's entrance as a scientist in developing some of the skills of 

the twenty-first century for students of the study sample. 

3-There are statistically significant differences between the 

averages of students ’scores for the study sample at the level of 

significance (0.05) in the pre and post applications of the measure 

of the trend towards the teaching profession as a whole and in its 

sub-dimensions in favor of the post application 

4 .4-There is an activity for the proposed program based on the 

teacher's entrance as a scientist in developing the trend towards the 

teaching profession among students of the study sample. 

 

Key words: The teacher's entrance as a scientist (TAS) - 21st 

century skills - the trend towards the teaching profession. 
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 خ :ــهقـذه

ٔفٓ فٟ ػًٙ أ٘دفس ف١ٗ تٌّؼًفر ١ٌّس ِؽًن ١ٍِٚر خً أ٘ادفس اث٠ار فاٟ ـاه     

وتشٙث ِّث فًٚ ِص ٍدثز ؼه٠هذ ٚشغ١ًّ فٟ أنٚتي تٌّؼٍُ ٚتٌّصؼٍُ ػٍٝ ـه ِٛتء، ٚوٌاه 

٦ػااهتن ؼ١ااً لااثني ػٍااٝ تٌصؼثِااً ِااغ تٌؼٌّٛاار ٚت٦ِااصفثنذ ِاآ تٌّؼااثيف فااٟ ِٛتؼٙاار 

 شفه٠ثز تٌّّصمدً.

ٌفااه٠ط ػاآ إػااهتن تٌّؼٍااُ لدااً ت٦ٌصفااثق خثٌّٕٙاار نتلااً و١ٍااثز تٌصًخ١اار ِاآ ٌٚؼااً ت    

ت٤ِٛي تٌصٝ شفصثغ إٌاٝ ت٦٘صّاثَ ٚش د١اك ا١ٌاثز ٚأنٚتز تٌص١ّاٍ تٌّٕٙاٝ ٚتٌصًخاٜٛ ِآ 

 أؼً تٌٕؽثؾ فٝ تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ. 

 ٚتٌٕؽثؾ فٝ تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٠دهأ خٕظثَ شؼ١ٍّٝ لٜٛ ٠ٝاُ شًخا١٠ٛٓ خاثيػ١ٓ   

٠ىًِٛت أٔفُّٙ ٌّٕٙصُٙ، ٚتٌّٛتْٕٞٛ تٌٕثؼفْٛ فٝ تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ُ٘ أٌٚةاه 

تٌى٠ٓ ٠ؽ١هْٚ شفه٠ه ت٠ٌٛٚ٤ثز ٚتٌصم ١ٟ ٚإنتيذ تٌّٕثي٠غ خث٦ٜثفر إٌاٝ لاهيشُٙ ػٍاٝ 

ت٦ِااصمهتَ تٌفؼااثي ٤نٚتز تٌؼااثٌُ تٌفم١مااٝ ِاآ أؼااً شفه٠ااه ٚؼّااغ ٚإنتيذ تٌّؼٍِٛااثز 

ؼثٔااح تٌمااًٚغ خّٕصؽااثز ِّٙاار ٚوتز ٔٛػ١اار ػث١ٌاار تٌٝااًٚي٠ر ٌفااً تٌّٕااى٩ز إٌااٝ 

 (*.3122دساعخ  سّٗي دادا،ِٚمصًـثز ػ١ٍّر ٌفً تٌّٕى٩ز وّث أٔثيز ٌىٌه 

٠ٚؼه إشؽثٖ ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ِٓ ت٦شؽث٘ثز تٌصٝ خهأز شٕاثي إ٘صّثِاث     

خااهأز  ِاآ تٌصًخاا١٠ٛٓ ٚوٌااه خٙااهف نػااُ تٌ اا٩ج فااٝ تٌؽثِؼاار ٚتٌف١ااثذ تٌٛ ١ف١اار، ٚفااه

تٌّٕااثنتذ خٙااىٖ تٌّٙااثيتز فااٝ ؼ١ّااغ تٌصمٙٙااثز خٛتِاا ر ِمِّاار تٌٕااًتور ٌّٙااثيتز 

تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ تٌصااٝ إٔٔااشز ِاآ لاا٩ي ٔااًتور خاا١ٓ لّااُ تٌصًخ١اار خث٠٨ٌٛااثز 

تٌّصفهذ ِٚؽّٛػر ِٓ تٌّمِّثز تٌصؽثي٠ر ِٕٙث ًٔور ١ِىًِٚٛفس ٚتًٌتخ ر تٌم١ِٛار 

 21ِآ أ٘اُ لاثنذ ش١ّٕار ٚشؼٍا١ُ ِٙاثيتز تٌماًْ ٌٍصًخ١ر ٚله أ٘ادفس ٘اىٖ تٌٕاًتور ت٢ْ

َ أػااهز تٌٕااًتور   خثٌصؼااثْٚ ِااغ تًٌتخ اار تٌم١ِٛاار ٌّؼٍّااٝ تٌؼٍااَٛ 2,,2ٚفااٝ ػااثَ 

National science Teachers Association) NSTA) 

 K-12فاااٝ شاااهي٠ُ تٌؼٍاااَٛ ِااآ  21ل٠ً ااار شٜٛاااؿ و١ف١ااار نِاااػ ِٙاااثيتز تٌماااًْ 

 (292: 3124 هشّح الجبص، ِٕٚث٘ؽٙث.

٠ٛؼه شؼ٠ًف ٚتٜؿ ِفهن ٌّٙثيتز تٌمًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ وّاث أٔاثيز ٌاىٌه  ٨ٚ  

ِمِّر تًٌٕتور ٚت٦شفثن ت٤ٚيٚخاٝ ٚلٍٙاس إٌاٝ أٔٙاث ِؽّٛػار ِآ تٌّٙاثيتز تٌصاٝ 

شمً٘ تٌّصؼٍُ ٌٍٕؽثؾ فٝ تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٕٚ٘فٛ٘ث إٌٝ أيخغ فةاثز ٘اٝ ٞاًق 

 (Suto, 2013 :3-4.) ًِ ِغ تٌف١ثذًٞق تٌصؼث –أنٚتز تٌؼًّ  –ًٞق تٌؼًّ  -تٌصفى١ً

٠ّٚعً وٌه شفاهٞ ٥ٌٔظّار تٌصؼ١ّ١ٍار ِٚص ٍداثز ؼه٠اهذ ٌاىت شٛؼٙاس خؼٝاث  ِٕٙاث إٌاٝ    

ِفثٌٚاار تٌصؼااًف ػٍااٝ ِص ٍدااثز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚشفه٠ااه تٌّٙااثيتز تٌاا٩ٌَ 

 إوّثخٙث ٌٍ ٩ج ١ٌّص ١ؼٛت تٌؼ١ٓ ٚتٌؼًّ فٝ ٘ىٖ تٌف١ثذ.

لٙااٛيت  فااٝ شٝاآّ ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ  ٚػٍااٝ تٌااًاُ ِاآ وٌااه ٔؽااه   

ًااْا   ٜاآّ وصااح تٌؼٍااَٛ فااٝ تًٌّتـااً تٌصؼ١ّ١ٍاار تٌّمصٍفاار وّااث أٔااثيز ٌااىٌه نيتِاار

ٚواىٌه  (3122ؽكان ؽغاخ  ٚنيتِار( 3127ًغشٗي عجؾٔ  نيتِرٚ (3125شلجٔ 



 م0202مايو                         المجلد الثالث والعشرون                            مسالعدد الخا 

 

 العلمية  المجلة المصرية للتربية

4 

 

 فبغواخفٝ ش١ّٕر شٍه تٌّٙثيتز فٝ تًٌّتـً تٌصؼ١ّ١ٍر تٌّمصٍفر وّث أٔثيز ٌىٌه نيتِار 

( ٚواىٌه لٙاٛي فاٝ شٝا١ّٓ خاًتِػ إػاهتن (Bell,2010ث٘ل ٚنيتِر  (3126سصق  

تٌصااٝ  (3122دٌٗااب الؾب٘جاأ  ِؼٍااُ تٌؼٍااَٛ ٌصٍااه تٌّٙااثيتز وّااث أٔااثيز ٌااىٌه نيتِاار 

أوهز ػٍٝ ًٜٚيذ تٌؼًّ ػٍٝ شف١ّٓ أنتءتز شهي٠ُ ِؼٍّاٝ تٌؼٍاَٛ خّاث ٠صٕثِاح ِاغ 

 ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ.

خٝاًٚيذ إنيتغ ِٙاثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ ( 3122ػلأ ساشاذ  ر وّث أٚ٘اس نيتِا   

ٚتٌؼٕااا٠ًٓ ٜااآّ ت٤٘اااهتف تٌؼثِااار ٌصاااهي٠ُ تٌؼٍاااَٛ، ٚواااىٌه ٜاااًٚيذ إنيتغ شٍاااه 

 تٌّمًيتز ّٜٓ ِمًيتز إػهتن تٌّؼٍُ خى١ٍثز تٌصًخ١ر.

٠ّٚىٓ ػٓ ٠ًٞك ًِتؼؼر خًتِػ إػهتن ِؼٍاُ تٌؼٍاَٛ ٚت٦يشماثء خٙاث شما٠ًػ ِؼٍاُ لاثني 

 ٌصفه٠ثز ٚإوصّثج شٍه تٌّٙثيتز.ػٍٝ ِٛتؼٙر ٘ىٖ ت
 

ِٚٓ أُ٘ ت٦شؽث٘ثز تٌفه٠عر فاٝ إػاهتن ِؼٍاُ تٌؼٍاَٛ تٌصاهي٠ُ ت٦ِصمٙاثبٝ خّٙثيتشاٗ    

تٌّمصٍفر، ـ١ط أوهز ـًواثز إ٘ا٩ؾ تٌصًخ١ار تٌؼ١ٍّار ٚلث٘ار ـًوار ِؼاث١٠ً تٌصًخ١ار 

 تٌؼ١ٍّر ػٍاٝ أ١ّ٘ار ت٦ِصمٙاثء تٌؼٍّاٝ ٚلث٘ار فاٝ خاًتِػ إػاهتن ِؼٍاُ تٌؼٍاَٛ، فّؼٍاُ

تٌؼٍَٛ ٨خه أْ ٠ىْٛ ػٍٝ نيت٠ر خ ًق ت٦ِصمٙاثء تٌصاٝ ِاٛف ٠ماَٛ خثٌصاهي٠ُ ٌ ٩خاٗ 

 (NSTA,2003 :3خٙث.)

( ٜاًٚيذ ش ا٠ًٛ تٌداًتِػ Facion, et al,1997 :89فبعاْ٘ى ّخخاشّى  ٠ٚمواه  

 تٌمثبّر ػٍٝ ت٦ِصمٙثء.

ف ٚله نٌس تٌؼه٠ه ِآ تٌهيتِاثز أْ ت٦ِصمٙاثء ٠ّاثػه ػٍاٝ شفم١اك تٌؼه٠اه ِآ أ٘اهت  

شااهي٠ُ تٌؼٍااَٛ فٙااٛ ٠ّٕااٝ ٍٔػااثز تٌصفى١ااً ت٤ل٩لااٝ ٚتٌٕثلااه وّااث أظدصااس وٌااه نيتِاار 

ٚتٌّفااث١ُ٘ ( 3124هِااذٓ عااْاد  ٚتٌهتفؼ١اار ٌٍااصؼٍُ فااٝ نيتِاار  (3123سٗؾاابة ًصااش 

فبغواااخ ٚتٌصفى١اااً تٌؼٍّاااٝ فاااٝ نيتِااار  (3125ػجاااذل الِبشااان  تٌؼ١ٍّااار فاااٝ نيتِااار 

 (.3126القشالخ  أهبًٔ ٚػ١ٍّثز تٌؼٍُ فٝ نيتِر  (3126الضٗذٓ 

٠صٝؿ ِّث ١ِك أ١ّ٘ر ش١ّٝٓ خًتِػ إػهتن تٌّؼٍُ ٌدؼٛ تٌّهتلً تٌصاٝ شؽؼٍاٗ ٠ّاٍه   

ِااٍٛن تٌؼااثٌُ ٚشّىٕااٗ ِاآ تٌم١ااثَ خااهٚيٖ ودثـااط ِاآ لاا٩ي ِّثيِاار تٌدفااط تٌؼٍّااٝ 

ِٚٙثيتشااٗ ٚػ١ٍّثشااٗ تٌّمصٍفاار، ٚشٙاا١ُّ تٌصؽااثيج ٚشٕف١ااى٘ث ٚأ٠ٝااث  ش اا٠ًٛ ِّثيِااثشٗ 

 وفثءشٗ ت١ٌّٕٙر ٚشفمك تٌصهي٠ُ تٌفؼثي. تٌصهي١ّ٠ر تٌصٝ شًفغ ِٓ

ِٚاآ تٌّااهتلً تٌصهي٠ّاا١ر تٌفه٠عاار تٌصااٝ شموااه ػٍااٝ ِٙااثيتز ت٦ِصمٙااثء ٘ااٛ ِااهلً     

  NASAتٌّؼٍُ وؼثٌُ وٌه ت٤ٍِٛج تٌىٜ  ٙاً فاٝ خًٔاثِػ شاهي٠دٝ لهِصاٗ ٚوثٌار ٔثِاث

شاثي٠ك   History Of Winterٚوٌاه إلصٙاثيت    HOWت٠ًِ٤ى١ار ٠ّٚاّٝ خًٔاثِػ 

ء ٠ٚٙهف تًٌّٕٚع إٌٝ نيتِر أظً ٚؼٛن تٌؽ١ٍه ػٍٝ ِٕثق ت٤يٚ ـ١اط إِاصمهَ تٌٕصث

( ٠ٚؼصّاه TAS)  Teacher As A scientistأٍِٛج لثبُ ػٍاٝ ِاهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ 

٘ااىت ت٦ِااٍٛج ػٍااٝ ل١ااثَ تٌّؼٍّاا١ٓ خثٌؼّااً خشِااٍٛج تٌؼٍّااثء ِاآ لاا٩ي ؼّااغ ِٚؼثٌؽاار 
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    ااااااااااااااا ٙث. تٌد١ثٔاااااااااااااااثز ٚإِاااااااااااااااصمهتَ ت٤نٚتز ٚػاااااااااااااااًٚ تٌٕصاااااااااااااااثبػ ٚشف١ٍٍ 

 Gabrys & Wasilwski ,2003) 

ِاآ ٕ٘ااث ـثٌٚااس تٌدثـعاار إػااهتن خًٔااثِػ لااثبُ ػٍااٝ ِااهلً تٌّؼٍااُ وؼااثٌُ ٌص١ّٕاار خؼااٛ   

 ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر.

 هشكلخ الذساعخ:

، ِٓ تٌّٙاُ ػٕه تٌفه٠ط ػٓ ش ٠ًٛ تٌصؼ١ٍُ ػثِر ٚش ٠ًٛ و١ٍثز تٌصًخ١ر خٕىً لثٖ   

أْ شصؽٗ ت٤ٔظثي ٔفٛ تٌّؼٍُ تٌىٜ ٠ًٔهٖ ٚفك تٌصف٨ٛز ٚتٌصفه٠ثز تٌصاٝ شٛتؼاٗ إٔ ٩لاث  

ِٓ أْ ت٦ػهتن تٌؽ١ه ٌٍّؼٍُ ٠ؼصدً إػاهتنت  ٌىثفار أخٕاثء تٌّؽصّاغ، ٚأْ تٌّؼٍاُ تٌاىٜ ٠ّصٍاه 

ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٘ٛ تٌمثني ػٍٝ ِٛتؼٙر شٍه تٌصفه٠ثز خّاث ٠ّاثُ٘ فاٝ 

تٌّؽصّاغ ٚت٦يشماثء خثٌؼ١ٍّار تٌصًخ٠ٛاار ٚتٌصؼ١ّ١ٍار، ٚإٔؼىاثَ وٌاه خٕاىً إ٠ؽااثخٝ  ٔٙٝار

ػٍٝ تٌّصؼ١ٍّٓ ٚػٍٝ تًٌاُ ِٓ وٌه ٔؽه لٙٛيت  فاٝ خاًتِػ إػاهتن ِؼٍاُ تٌؼٍاَٛ ٚػاهَ 

ش١ّٕٝٙث ِهتلً شهي١ّ٠ر ـه٠عر شّٕٝ ِٙثيتز ت٦ِصمٙثء ٌاهٜ تٌ ثٌاح تٌّؼٍاُ ٚشىّادٗ 

ً تٌّؼٍُ وؼثٌُ تٌىٜ ٠ّؼٝ إٌٝ أْ ٠ٍّه تٌّؼٍاُ ِٙثيتز تٌصهي٠ُ ت٦ِصمٙثبٝ ِعً ِهل

ِااٍٛن تٌؼااثٌُ ٚإٔؼىااُ وٌااه ػٍااٝ شااهٔٝ ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٌااه٠ُٙ وّااث 

 .(3122دٌٗب الؾب٘جٔ  نيتِر  (3122ػلٔ ساشذ  نيتِر أٔثيز ٌىٌه 

ِٚٓ ٕ٘ث شفهنز ِٕىٍر تٌهيتِر تٌفث١ٌر فٝ لٙٛي خًتِػ إػاهتن ِؼٍّاٝ تٌؼٍاَٛ ػٍاٝ   

تٌّهتلً تٌمثبّر ػٍٝ ت٦ِصمٙثء ِعاً ِاهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ ٚتٌاىٜ إٔؼىاُ ػٍاٝ ش١ّٝٓ 

 شهٔٝ ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر .

 ٌٍٚصٙهٜ ٌهيتِر تٌّٕىٍر تٌفث١ٌر ٜٚؼس تٌدثـعر تٌّمتي تًٌب١ُ تٌصثٌٝ:

ٌو٘ااخ ثؼااط هِاابساد القااشى "هااب فؼبل٘ااخ ثشًاابهظ قاابئن ػلاأ هااذخل الوؼلاان كؼاابلن فاأ ر

الؾاابدٓ ّالؼشااشٗي ّاإلرغاابٍ ًؾااْ هٌِااخ الزااذسٗظ لااذٓ غااالة الشااؼت الؼلو٘ااخ ثكل٘ااخ 

 الزشث٘خ "

 ٚشفًع ِٓ تٌّمتي تًٌب١ُ تٌّثخك ت٤ِةٍر تٌصث١ٌر:

 ِث ٘ٛيذ تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ؟ -1

ٛ ِٙاثيتز ِث فؼث١ٌر تٌدًٔاثِػ تٌماثبُ ػٍاٝ ِاهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ فاٝ ش١ّٕار خؼا -2

 تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر؟

ِث فؼث١ٌر تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ فاٝ ش١ّٕار ت٦شؽاثٖ ٔفِٕٛٙار  -3

 تٌصهي٠ُ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر؟
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 أُذاف الذساعخ:
 ٘هفس تٌهيتِر تٌفث١ٌر إٌٝ:

 ٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ.تٌصؼًف ػٍٝ ٘ٛيذ تٌدًٔثِػ ت -1

تٌصؼًف ػٍٝ فؼث١ٌر تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ فاٝ ش١ّٕار خؼاٛ  -2

 ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر.

تٌصؼًف ػٍٝ فؼث١ٌر تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فاٝ ش١ّٕار ت٦شؽاثٖ  -3

 ٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر.ٔفِٕٛٙر تٌصهي٠ُ ٌه
 

 أُو٘خ الذساعخ :
 شّعٍس أ١ّ٘ر تٌهيتِر تٌفث١ٌر ف١ّث ٠ّىٓ أْ شُّٙ خٗ فٝ :    

شمه٠ُ خًٔثِػ لثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ـ١ط ٠ّىٓ ت٦ِصفثنذ ِٕٗ فٝ خٕثء  -1

 خًتِػ ٦ػهتن ِؼٍُ تٌؼٍَٛ خى١ٍر تٌصًخ١ر.

تٌؼ٠ًٕٓ ٠ّىٓ ت٦ِصفثنذ ِٕٗ فٝ إػهتن إلصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚ -2

 ش١ُّٙ إلصدثيتز ألًٜ فٝ ٜٛبٗ.

٠ّىٓ ت٦ِصفثنذ ِٕٗ فٝ ش١ُّٙ ت٦شؽثٖ ٔفِٕٛٙر تٌصهي٠ُ إػهتن ِم١ثَ  -3

 ِمث١٠ُ ألًٜ فٝ ٜٛبٗ.

 ؽذّد الذساعخ:
 إلصًٙز تٌهيتِر تٌفث١ٌر ػٍٝ تٌفهٚن تٌصث١ٌر:

ٌٍلااث٠ٌك  ٔظااًت  تٌصًخ١اار ؼثِؼاار تتٌد١ٌٛااٛؼٝ و١ٍاار ٞاا٩ج تٌفًلاار تًٌتخؼاار ٔااؼدر  -1

ٌٛ٘ٛي تٌ ٩ج ًٌّـٍر ِٓ تٌهيتِر تٌؼ١ٍّر شّاثػهُ٘ ػٍاٝ إوصّاثج ِٙاثيتز 

 تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ.

ِٙااثيذ ت٦لصٙااثي ػٍااٝ خؼااٛ ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚ٘ااٝ ) -2

ظمثفر شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّؼٍِٛثز ٚت٦شٙاث٨ز  -ِٙثيذ ت٦شٙثي  -تٌصفى١ً تٌٕثله

ICT-  ت٦ٔصثؼ١ار ٚتٌّّاثءٌر(  -تٌّٙثيتز ت٦ؼصّثػ١ار -تٌعمثفر تٌّؼٍِٛثش١ر

ٚ٘اااىٖ تٌّٙاااثيتز إشفماااس ػ١ٍٙاااث أاٍاااح تٌهيتِاااثز ٚشصٕثِاااح ِاااغ ٞد١ؼااار 

 تٌهيتِر تٌفث١ٌر.

ت٦لصٙااثي ػٍااٝ خؼااٗ أخؼااثن ت٦شؽااثٖ ٔفااٛ ِٕٙاار تٌصااهي٠ُ ٚ٘ااٝ )تٌصمدااً  -3

تٌصم١اا١ُ تٌٕمٙااٝ ٌمااهيتز تٌ اا٩ج تٌّؼٍّاا١ٓ فااٝ -تٌااىتشٝ ٌّٕٙاار تٌصااهي٠ُ 

تٌٕظاًذ تٌّّاصمد١ٍر  -ظًذ ت٦ؼصّثػ١ر ٌّٕٙر ِؼٍاُ تٌؼٍاَٛتٌٕ-ِٕٙر تٌصهي٠ُ 

 ( ٌّٕثِدصٙث ٌ د١ؼر تٌهيتِر تٌفث١ٌر. ٌصهي٠ُ تٌؼٍَٛ
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 الذساعخ:  فشّض
فااٝ ٜااٛء ت٦ٞااثي تٌٕظااًٜ ٚتٌهيتِااثز تٌّااثخمر ِااؼس تٌهيتِاار تٌفث١ٌاار ٌٍصفمااك ِاآ   

 ٘فر تٌفًٚٚ تٌصث١ٌر:

 ا٩ج ػ١ٕار تٌهيتِار شٛؼه فاًٚق وتز ن٨ٌار إـٙاثب١ر خا١ٓ ِصِٛا ثز نيؼاثز تٌ .5

( فٝ تٌص د١ما١ٓ تٌمدٍاٝ ٚتٌدؼاهٜ ٦لصداثي ِٙاثيتز تٌماًْ 5,,,ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر )

 تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ  وىً ٚفٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١ر ٌٙثٌؿ تٌص د١ك تٌدؼهٜ.

شٛؼااه فؼث١ٌاار ٌٍدًٔااثِػ تٌّمصااًؾ تٌمااثبُ ػٍااٝ ِااهلً تٌّؼٍااُ وؼااثٌُ فااٝ ش١ّٕاار خؼااٛ  .6

 تٌ ٩ج ػ١ٕر تٌهيتِر.ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ 

شٛؼه فاًٚق وتز ن٨ٌار إـٙاثب١ر خا١ٓ ِصِٛا ثز نيؼاثز تٌ ا٩ج ػ١ٕار تٌهيتِار  .3

( فٝ تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ ٌّم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙار 5,,,ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر )

 تٌصهي٠ُ وىً ٚفٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١ر ٌٙثٌؿ تٌص د١ك تٌدؼهٜ

لً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر ت٦شؽثٖ ٔفاٛ شٛؼه فؼث١ٌر ٌٍدًٔثِػ تٌّمصًؾ تٌمثبُ ػٍٝ ِه .2

 ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ تٌ ٩ج ػ١ٕر تٌهيتِر.

 هٌِظ الذساعخ:

إِصمهِس تٌهيتِر تٌفث١ٌر تٌص١ُّٙ ٔدٗ تٌصؽ٠ًدٝ وت تٌّؽّٛػر تٌٛتـهذ، ـ١ط إٔصًّ 

ػٍٝ ِؽّٛػر شؽ٠ًد١ر شهيَ تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ ٚش دك ػ١ٍٙث أنٚتز تٌدفط لد١ٍث  

 ٚخؼه٠ث .

 د الذساعخ:هْاد ّأدّا

 ئعزخذهذ الذساعخ الؾبل٘خ 

 هي ئػذاد الجبؽضخ()                             تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ . -2

 (هي ئػذاد الجبؽضخإلصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ. ) -3

 (هي ئػذاد الجبؽضخ)         ِم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ. -4

 هصبلؾبد الذساعخ:

ػاهن ِآ تٌصؼ٠ًفاثز تًٌّشد ار خّٙا ٍفثز تٌهيتِار تٌفث١ٌار  فٝ ٜٛء ت٩ٞ٦ع ػٍٝ  

 تٌٛتينذ فٝ أنخ١ثشٙث شُ شؼ٠ًف شٍه تٌّٙ ٍفثز إؼًتب١ث  وّث ٠ٍٝ:

"ِااهلً   : Teacher As A scientist  (TAS) هاذخل الوؼلان كؼابلن: -1

شهي٠ّااااٝ لااااثبُ ػٍااااٝ ت٦ِصمٙااااثء ّٚٔثوؼااااٗ تٌّمصٍفاااار ٚشؼااااهن أنٚتي تٌّؼٍااااُ 

ّٙااثيتز تٌّؼ١ٍّاار ٚت٤ِااثْ تٌّؼٍّااٝ ٌص١ّٕاار خؼااٛ ِّٚاام١ٌٚثشٗ ٚشّىٕااٗ ِاآ تٌ

 ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ ِؼٍّٝ تٌؼٍَٛ لدً تٌمهِر".
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21هِبساد القشى الؾبدٓ ّالؼششٗي: -3
st
  Century Skills 

"ِؽّٛػاار ِاآ تٌّٙااثيتز ت٩ٌٌِاار ٦ػااهتن تٌ ثٌااح تٌّؼٍااُ ٚفمااث  ٦ـص١ثؼااثز ِٚص ٍدااثز 

ش ا٠ًٛ ِٙاثيتز تٌصفى١اً تٌٕثلاه ،ت٦شٙاثي، ٚظمثفار تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ػٓ ٠ًٞاك 

شىٌٕٛٛؼ١ااااث تٌّؼٍِٛااااثز ٚت٦شٙااااث٨ز، تٌعمثفاااار تٌّؼٍِٛثش١اااار ،تٌّٙااااثيتز ت٦ؼصّثػ١اااار 

ٚت٦ٔصثؼ١ر ٚتٌّّثءٌر، ٚشمثَ خثٌهيؼر تٌصٝ ٠فٙاً ػ١ٍٙاث تٌ ثٌاح تٌّؼٍاُ فاٝ ت٦لصداثي 

 تٌّؼه ٌىٌه".

  اإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظ -4

 ثٌح تٌّؼٍُ ٔفٛ ِٕٙر شهي٠ُ تٌؼٍَٛ ِّث ٠هفؼٗ ٤ْ ٠ٍّه "ـ١ٍٙر إنيتن ٚٔؼٛي تٌ

ٍِٛوث  إ٠ؽثخ١ث  أٚ ٍِد١ث  ٠ؼدً ػٕٗ خثٌمدٛي أٚ تًٌفٛ ٠ٚمثَ خثٌهيؼر تٌصٝ ٠فًٙ ػدٙث 

 تٌ ثٌح تٌّؼٍُ فٝ تٌّم١ثَ تٌّؼه ٌىٌه".

 خبْاد الذساعخ ّئعشاءارِب: 

 م ٛتز تٌصث١ٌر:٧ٌؼثخر ػٓ أِةٍر تٌهيتِر ٚإٌصٍتِث  خفهٚن٘ث شُ إشدثع تٌ   

ت٩ٞ٦ع ػٍٝ ت٤نخ١ثز تٌٕظ٠ًار ٚتٌدفاٛض تٌّاثخمر تٌصاٝ شٕثٌٚاس ِاهلً تٌّؼٍاُ  .1

 ,وؼثٌُ ِٚٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ 

 إػهتن تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ِٓ ل٩ي تٌم ٛتز تٌصث١ٌر: .2

 .شفه٠ه ػٕٛتْ تٌدًٔثِػ 

 .شفه٠ه أ٘هتف تٌدًٔثِػ 

 .شفه٠ه ِفصٜٛ تٌدًٔثِػ 

 .شفه٠ه أِث١ٌح شٕف١ى تٌدًٔثِػ 

 .شفه٠ه ِٚثبً شم٠ُٛ تٌدًٔثِػ 

 .ٜدٟ تٌدًٔثِػ ٚتٌصشوه ِٓ ٩٘ـ١صٗ ٌٍص د١ك 

 إػهتن أنٚتز تٌهيتِر ٚتٌصشوه ِٓ ٩٘ـ١صٙث ٌٍص د١ك ٚشّعٍس فٝ  -4

 إلصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ًِٚيت  خثٌم ٛتز تٌصث١ٌر:-أ

 .شفه٠ه تٌٙهف ِٓ ت٦لصدثي 

 ثن ت٦لصدثي.شفه٠ه أخؼ 

 .١٘ثار ِفًنتز ت٦لصدثي 

 تٌصشوه ِٓ ٩٘ـ١صٗ ٌٍص د١ك 

 ًِٚيت  خثٌم ٛتز تٌصث١ٌر: ِم١ثَ ت٦شؽثٖ ِفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ - ج

 .شفه٠ه تٌٙهف ِٓ ت٦لصدثي 

 .شفه٠ه أخؼثن ت٦لصدثي 
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 .١٘ثار ِفًنتز ت٦لصدثي 

 تٌصشوه ِٓ ٩٘ـ١صٗ ٌٍص د١ك 

( ٞثٌااح ٚٞثٌداار ِاآ 33) إلص١ااثي ػ١ٕاار تٌهيتِاار: ٚشّعٍااس فااٝ ِؽّٛػاار خٍغااس -5

 ؼثِؼر تٌٍلث٠ٌك. -٩ٞج تٌفًلر تًٌتخؼر ٔؼدر تٌد١ٌٛٛؼٝ خى١ٍر تٌصًخ١ر

 ش د١ك أنٚتز تٌهيتِر لد١ٍث  ػٍٝ ػ١ٕر تٌهيتِر. -6

 ش د١ك تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ. -3

 ش د١ك أنٚتز تٌهيتِر خؼه٠ث  ػٍٝ تٌؼ١ٕر.  -2

 ي٘ااااه تٌٕصااااثبػ ِٚؼثٌؽصٙااااث إـٙااااثب١ث  ٚشفّاااا١ً٘ث فااااٝ ٜااااٛء أِااااةٍر تٌهيتِاااار -9

 ٚفًٜٚٙث.

 شمه٠ُ تٌص١٘ٛثز ٚتٌّمصًـثز فٝ ٜٛء ٔصثبػ تٌهيتِر. -,1

 أدث٘بد الذساعخ:
 الوؾْس األّ  : هذخل الوؼلن كؼبلن

 أّالً: هي الؼبلن ّهبعوبرَ؟

ػًفس تٌِّٛٛػر تٌفًذ تٌؼاثٌُ ػٍاٝ أٔاٗ : وٍّار ش ٍاك ػٍاٝ واً ِآ ٚ٘اح ٔفّاٗ ٌٍؼٍاُ 

ٗ فااٝ إلصٙث٘ااٗ شفااٛق ٚشؼّااك فااٝ تٌّؼًفاار تٌؼ١ٍّاار فااٝ ِؽااثي ِؼاا١ٓ، أٜ أْ ِؼًفصاا

تٌؼثنذ، فٙٛ تٌمد١ً خث٤ٔا١ثء ِآ ٞد١ؼصٙاث، شٙا١ٕفثشٙث ٚػٍّٙاث، ٚ٘اٛ تٌٕامٗ تٌّاصّىٓ 

ِٓ ِؽاثي نيتِاصٗ ٚشمٙٙاٗ ٚتٌؼاثٌُ ٠ٕاغً ٔفّاٗ خصفّا١ً تٌظاٛتً٘ خ١ّٕاث تٌصمٕاٝ ٠ٙاصُ 

 (Wikipedia,2009خثٌص د١ك.)

ِااآ ػٍاااٝ أٔاااٗ :" تٌٕااامٗ تٌّاااصّىٓ  (49: 3121أهااابًٔ ػجاااذالؼضٗض خ١ّٕاااث ػًفصاااٗ 

تٌّؼًفر تٌؼ١ٍّر فٝ ِؽثي شمٙٙٗ ٚتٌىٜ ٠صّٝٓ ت٦ِصمٙثء ـٛي وً ِث ٠ٛتؼٙٗ ِٓ 

  ٛتً٘ خٙهف شف١ًّ٘ث ٚتٌصفىُ ف١ٙث ٚتٌصٕدم خٙث ٚ٘ٛ ِث له ١ٝ٠فٗ ٌد١ٕر تٌؼٍُ".

"تٌٕاامٗ تٌّااصّىٓ ِاآ تٌّؼًفاار  ّفاأ ظااْء رلااه ػشفزااَ الجبؽضااخ ئعشائ٘اابً ػلاأ أًااَ  

شٗ تٌّمصٍفر تٌّصّىٓ ِٓ ِّثيِر تٌؼًّ تٌّؼٍّاٝ تٌؼ١ٍّر، تٌمثني ػٍٝ ت٦ِصمٙثء خّٙثيت

ًِٚتػثذ إـص١ثٞثز ت٤ِٓ ٚت٩ٌِّر ف١ٗ خىفثءذ خث٦ٜثفر ًٌٝٚيذ ش١ٍّٖ خّؽّٛػر ِٓ 

تٌّاااّثز تٌّؼًف١ااار ٚتٌّٙثي٠ااار ٚتٌٛؼهت١ٔااار تٌصاااٝ شؽؼٍاااٗ ٠ٝااا١ف ٔااا١ةث  ١ِّاااٍت  ٌّؽاااثي 

 شمٙٙٗ".

 ْمصبً٘بً: ثؼط عوبد الؼلوبء الزٔ ٗغت رٌو٘زِب لذٓ هؼلؤ الؼل

٠ٕااااااصًن ِؼٍّااااااٛ تٌؼٍااااااَٛ ِااااااغ تٌؼٍّااااااثء فااااااٝ ِؽّٛػاااااار ِاااااآ تٌّااااااّثز ووً٘ااااااث 

 ف١ّث ٠ٍٝ: Barber,2009 :43)ثبسثش 

 شّصغ تٌّؼٍُ خمدًتز ِٚٙثيتز ت٦ِصمٙثء. -1
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ت٦ٌّثَ خثٌّؼثيف تٌؼ١ٍّر فٝ ِؽثي شمٙٙٗ ٚشٛ ١فٙث فاٝ ِٛتؼٙار تٌّٛتلاف  -2

 تٌؽه٠هذ.

 ١ر.تٌمهيذ ػٍٝ فُٙ ٞد١ؼر تٌؼٍُ ٚتٌدفط تٌؼٍّٝ خ ٠ًمر ػٍّ -3

 تٌصّىٓ ِٓ تٌِٛثبً ٚت٤نٚتز تٌصىٌٕٛٛؼ١ر. -4

 تًٌّٚٔر فٝ أظٕثء ششن٠ر نٚيٖ ٚتٌصى١ف ِغ تٌّٛتلف تٌّمصٍفر. -5

 إِص٩وٗ تٌّٙثيتز تٌّؼ١ٍّر ٚتٌمهيذ ػٍٝ  تٌصؽ٠ًح تٌؼٍّٝ . -6

 ( ّّٗلكااااااااااازظ 52: 3121أهااااااااااابًٔ ػجاااااااااااذالؼضٗض  فاااااااااااٝ ـااااااااااا١ٓ ٘ااااااااااإفس 

 Wilcuts,2009 :22-24 ):٘ىٖ تٌّّثز إٌٝ ظ٩ظر ؼٛتٔح 

ٚشٕااًّ ٚؼااٛن ِؼًفاار ِصؼّماار فااٝ ِؽااثي تٌصمٙااٗ ٚػااهَ ٚؼااٛن بد هؼشف٘ااخ : عااو

 ِفث١ُ٘ ل ش أٚ خه٠ٍر ٌهٜ تٌؼثٌُ فٝ ِؽثٌٗ ٚفّٙٗ ٌمٙثبٗ تٌؼٍُ ٚأ٘هتفٗ.

:ٚشًّٕ تٌّٙثيتز تٌؼم١ٍر ِعً ِٙثيتز تٌصفى١ً ت٦ِصمٙثبٝ ٚتٌّٙاثيتز  عوبد هِبسٗخ

نٚتز ٚت٤ؼٙاااٍذ تٌّمصٍفااار تٌؼ١ٍّااار تٌّؼ١ٍّااار ِٕٚٙاااث ِٙاااثيتز تٌصؼثِاااً ِاااغ تٌّاااٛتن ٚت٤

 ِٚٙثيتز ت٤ِثْ تٌّؼٍّٝ.

: ٚشٕاااًّ تٌمااا١ُ تٌؼ١ٍّااار  وثٌّعاااثخًذ ٚت٤ِثٔااار ٚتٌصٛتٜاااغ ٚا١ً٘اااث، عاااوبد ّعذاً٘اااخ

 ٚإشؽث٘ثز إ٠ؽثخ١ر ٔفٛ تٌد١ةر ٚتٌؼٍُ ٚتٌؼٍّثء.

ٚشًٜ تٌدثـعر أْ ٕ٘ثن ِؽّٛػر ِٓ تٌٙفثز تٌصٝ ٨خاه ٌّؼٍاُ تٌؼٍاَٛ أْ ٠صٙاف خاٗ إوت 

 ٍه ٍِٛن تٌؼثٌُ ِٕٙث:أيتن ٌٕفّٗ أْ ٠ّ

 :  عوبد شخص٘خ هضل -

 تٌؼهتٌر، ت٦ـصًتَ ٚتٌصمه٠ً، ت٦ّٔث١ٔر، ت٦ِصمثِر ٚتٌٍٕت٘ر ٚت٦شمثْ. -1

ٌٙاادً ٚتٌصفّااً: إْ شفٍااٟ تٌّؼٍااُ خثٌٙاادً ٠ّىٕااٗ ِاآ شفّااً تٌّٕااثق تٌده١ٔاار ا -2

 ٚتٌٕف١ّر ٚت٦ؼصّثػ١ر، ٠ّٕٚفٗ تٌمهيذ ػٍٝ ِٛتؼٙر تٌّٕى٩ز.

ر تٌٛؼااٗ ٜٚاادٟ تٌاإفُ، ِٚااؼر تٌٙااهي ٚأ٨ تٌصفٍااٝ خااثٌفٍُ ٚتٌٙاافؿ ٚخٕثٔاا -3

 ٠ىْٛ ٠ًِغ تٌغٝح خً ِصٛتٌٔث  فٟ إٔفؼث٨شٗ.

تٌصٛتٜغ ٚػهَ تٌصؼثٌٝ ٚتٌصفثلً ٤ٔاٗ لاهٚذ ٘اثٌفر ٌ ٩خاٗ ٚشمداً تٌٕماه تٌدٕاثء  -4

 ِٓ ت٢ل٠ًٓ.

 تٌؼهي ٚتٌّٜٛٛػ١ر فٟ ِؼثٍِر تٌ ٩ج نْٚ شف١ٍ ٤ـه أٚ ِفثخثذ. -5
 

  ّعوبد هٌِ٘خ هٌِب :

تٌصغ١١ااً تٌؽااىيٜ تٌااىٞ ٞااًأ ػٍااٝ ٞد١ؼاار نٚيٖ ِّٚاام١ٌٚثشٗ، أْ ٠ااهين أ١ّ٘اار  -1

 خف١ط ٠ىْٛ ت١ًٌّّ ٌؼ١ٍّر تٌصؼٍُ تٌىتشٝ، ٚتٌّّثػه فٝ تٌٛ٘ٛي ٌٍّؼٍِٛثز.

 أْ ٠ىْٛ لثنيت  ػٍٝ تٌصؼثًِ ِغ  تٌّٛتن ٚت٤نٚتز ٚت٤ؼٍٙذ. -2

 أْ ٠ىْٛ لثنيت  ِٛتودر تٌّّصؽهتز فٝ ِؽثي شمٙٙٗ. -3

ِداهػ١ٓ ٌٍصٛ٘اً إٌاٝ ـٍاٛي ٌىع١اً ِآ شٕؽ١غ تٌ ا٩ج ػٍاٝ تٌصفى١اً وؼٍّاثء  -4

 تٌمٝث٠ث تٌؼ١ٍّر.

 إـصًتَ تٌصٕٛع ٚت٦ٔفصثؾ ػٍٝ ت٤فىثي تٌؽه٠هذ تٌصٝ له شٙهي ػٓ تٌؼٍّثء. -5
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شٕااؽ١غ تٌّٕثلٕاار ٚتٌصؼد١ااً: ػٍااٝ تٌّؼٍااُ أْ ١ٙ٠ااا فً٘ااث  ٌٍٕمااثْ ِااغ تٌ اا٩ج  -6

 ٠ٕٚؽؼُٙ ػٍٝ تٌّٕثيور ٚففٗ تٌدهتبً ٚإشمثو تٌمًتيتز.

ً تٌٙافٝ تٌصم١ٍه٠ار، ـصاٝ ٠ماَٛ تٌ ا٩ج خشٔفّاُٙ خص١ٌٛاه ٠غ١ً ِٓ أّٔاثٞ تٌصفثػا -2

 ت٤فىثي خه٨  ِٓ إلصٙثي نٚيُ٘ ػٍٝ ت٦ِصّثع ٤فىثي تٌّؼٍُ. 

 إػ ثء شغى٠ر يتؼفر فٛي٠ر ٌٍ ٩ج ِٓ ل٩ي شؽثيخُٙ أٔفُّٙ.  -2
 

 

 صبلضبً: رؼشٗف هذخل الوؼلن كؼبلن:

ٚ٘اٛ ػاثٌُ   Peter wasilewskiٌمه شدٕٝ ٘ىت تٌّهلً خٙاىت ت٦ِاُ خ١صاً ٚت١ٍِِٛاىٝ   

ف٠ٍ١ثء فٍى١ر فٝ ِؼًّ ف٠ٍ١ثء تٌفٝثء خًّوٍ ؼٛتين ٩ٌٍّـظار تٌفٝاثب١ر تٌصاثخغ ٌٛوثٌار 

 ٔثِث.

ِاهلً ٦ػاهتن خؼاٛ خاًتِػ تٌص١ّٕار ( أًاَ: " 52: 3121ػشفزَ أهابًٔ ػجاذالؼضٗض   

ٌّؼٍّٝ تٌؼٍَٛ خف١ط ٠ؼًّ ػٍٝ إٔصًتوُٙ فاٝ إٔٔا ر شؼٍاُ ٚتلؼ١ار لثبّار ػٍاٝ   ت١ٌّٕٙر

صمٙااثء ِّااث ٠اامنٜ إٌااٝ شؼٍّٙااُ ِفصااٜٛ ػٍّااٝ ٚػااٛنشُٙ إٌااٝ ِهتيِااُٙ خمدااًتز ت٦ِ

 شهي١ّ٠ر أفًٝ".

خشٔٗ :"أـه ِهتلً تٌص١ّٕر ت١ٌّٕٙر ٌٍّؼٍاُ  ( 6: 3129ػشفزَ ُجخ ػجذالؼب  فٝ ـ١ٓ    

ٚتٌىٜ ٠ؼصّه ػٍٝ إٔٔ ر ٚلدًتز شؼ١ّ١ٍر لثبّر ػٍٝ ت٦ِصمٙاثء ٚـاً تٌّٕاى٩ز ِاغ 

ٜٛ تٌااىٜ ٠هيِااٛٔٗ خااثٌٛتلغ ٚـ١ااثذ تٌ اا٩ج ٚتٌّّااصفهظثز ت٦٘صّااثَ خااثًٌخٟ خاا١ٓ تٌّفصاا

 تٌصىٌٕٛٛؼ١ر".

" ِهلً شهي٠ّٝ لثبُ ػٍاٝ ت٦ِصمٙاثء ّفٔ ظْء رله ػشفزَ الجبؽضخ ئعشائ٘بً ػلٔ أًَ

ّٚٔثوؼااٗ تٌّمصٍفاار ٚشؼااهن أنٚتي تٌّؼٍااُ ِّٚاام١ٌٚثشٗ ٚشّىٕااٗ ِاآ تٌّٙااثيتز تٌّؼ١ٍّاار 

ثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ ٚت٦شؽاثٖ ٔفاٛ ِٕٙار ٚت٤ِثْ تٌّؼٍّٝ ٌص١ّٕار خؼاٛ ِٙاثيتز تٌماًْ تٌفا

 تٌصهي٠ُ ٌهٜ تٌ ٩ج تٌّؼ١ٍّٓ خى١ٍر تٌصًخ١ر".

 ساثؼبً: الوجبدب الزٔ ٗقْم ػلِ٘ب هذخل الوؼلن كؼبلن

 Wilcutsّٗلك٘اْرظ ٚ Anderson,2004 &( Jangعابًظ ّاًذسعاْى   أٔاثي 

 أْ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ٠ّصٕه إٌٝ ػهذ ِدثنئ أّ٘ٙث:  (20-23 :2009,

: إْ تٌؼٍاُ ٠ؼصّاه ػٍاٝ ت٦وصٕاثف ِآ لا٩ي ت٩ٌّـظار  ؼلن كاعزقصابءهجذأ ال -1

 ٚتٌصف١ًّ ٚفًٚ تٌفًٚٚ ٚا١ً٘ث ِٓ تٌؼ١ٍّثز تٌصٝ ٠ؼصّه ػ١ٍٙث تٌؼٍُ.

: ـ١ط ٠صؼا١ٓ ػ١ٍاٗ تٌم١اثَ خّؽّٛػار ِآ ت٤نٚتي ِٕٙاث  هجذأ رؼذد أدّاس الوؼلن -2

صّىٓ ِااآ تٌمثباااه ٚتٌدثـاااط ٚتٌّصشِاااً ٨ٚ ٠ّىٕاااٗ تٌم١اااثَ خٙاااىٖ ت٤نٚتي ِاااثٌُ  ٠ااا

 ِٙثيتز ت٦ِصمٙثء.

: ـ١ط ٠ٙهف ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ٌصؼ١ّك ِؼاثيف تٌّاصؼٍُ  هجذأ الزذسٗظ للحِن -3

 ػٓ تٌّفصٜٛ تٌىٜ ٠هيِٗ ٚشٛ ١ف تٌّؼًفر فٝ ١ِثلثز ؼه٠هذ.
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:ـ١اط إْ إوصّاثج ِٙاثيتز تٌّؼّاً  األهبى الوؼولٔ ّالغالهخ فٔ الوخزجشاد -4

إوت أيتن أْ ٠ّاااٍه ِاااٍٛن  ٚتٌصًخ١اار ت٤ِث١ٔااار ؼااٍء أِثِاااٝ ِاآ ػّاااً تٌّؼٍااُ

 تٌؼٍّثء.

ّٔثوؼااٗ  –ٚيوااٍز تٌدثـعاار فااٝ ٘ااىٖ تٌهيتِاار ػٍااٝ ِدااهأ٠ٓ ّ٘ث:ت٦ِصمٙااثء : شؼ٠ًفااٗ 

ت٤ِثْ تٌّؼٍّاٝ  ٚتٌّا٩ِر فاٝ تٌّمصداًتز ٤ّٔٙاث ِآ  -نٚي ِؼٍُ تٌؼٍَٛ ف١ٗ –ًٚٞلٗ 

١ٕار أُ٘ تًٌواثبٍ تٌصاٝ ٠ّاصٕه إ١ٌٙاث ِاهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ ١ّ٘٤ٚصّٙاث ٌٍ ا٩ج تٌّؼٍّا١ٓ ػ

 تٌهيتِر.

 دّس هؼلن الؼلْم فَ٘. –ًوبرعَ ّغشقَ  –الوجذأ األّ : اإلعزقصبء : رؼشٗحَ 

 رؼشٗحَ : 

خثًٌاُ ِٓ أْ تٌىع١ً ِآ تٌداثـع١ٓ ٚتٌّٕاصغ١ٍٓ فاٝ ٞاًق شاهي٠ُ تٌؼٍاَٛ لاه شٕاثٌٚٛت    

ت٦ِصمٙااثء، إ٨ أٔااٗ ِاآ تٌٙااؼٛخر شدٕااٝ شؼ٠ًااف ِفااهن ٧ٌِصمٙااثء خّاادح إلااص٩ف 

ُّٕٙ ِٓ إػصدًٖ ٠ًٞمر ٌٍصهي٠ُ ُِٕٚٙ ِآ إػصداًٖ ٠ًٞمار ٌٍصفى١اً، تٌّهتيَ تٌفى٠ًر ف

ا١ً أْ ِؼظُّٙ إشفك ػٍٝ أٔٗ ٠مَٛ ػٍٝ ِؽّٛػر ِآ ت٤٘اهتف تٌّفاهنذ ِّادمث  ٚتٌصاٝ 

 .شص ٍااااااااح إؼااااااااًتء ِؽّٛػاااااااار ِاااااااآ تٌؼ١ٍّااااااااثز تٌؼم١ٍاااااااار ٌٍٛ٘ااااااااٛي ٌٍٕصااااااااثبػ

 (2: 3122  ػجذالْاؽذ الؾشثٔ ، 

 م١ح خشلٙٝ ـه ِّىٓ.ٚت٦ِصمٙثء فٝ تٌٍغر ٠ؼٕٝ تٌدفط ٚتٌصٕ

ػٍٝ أٔٗ "٠ٍِػ ِٓ ػ١ٍّاثز ػم١ٍار  (221: 3114هؾوذ ػلٔ  ٚإ٘ ٩ـث  ػًفٗ     

ٚػ١ٍّثز ػ١ٍّر شؼصّه ػٍٝ إػّاثي تٌؼماً ٚتٌصفى١اً ٌصف١ٍاً تٌّٛتلاف ِآ لا٩ي تٌفاٛتي 

 ًٚٞؾ ت٤ِةٍر ٚٔمه تٌّؼٍِٛثز ٚتٌد١ثٔثز ِٚٓ ٕ٘ث شصٌٛه ت٤فىثي تٌؽه٠هذ".

ثٞ ِصؼااهن ت٤ٚؼااٗ ٠ٕااًّ ػٍاٝ ت٩ٌّـظااثز ٚٞااًؾ ت٤ِااةٍر وّاث ٠ؼااًف ػٍااٝ أٔااٗ ٕٔا   

ٚشفه٠ااه تٌّٕااىٍر ٚؼّااغ تٌد١ثٔااثز ٚتٌصم اا١ٟ ٤ٕٔاا ر ٚشؽااثيج إِصمٙااثب١ر ٚشؽااثيج 

ٚإِاااااااااااصمهتَ ت٤نٚتز ٌؽّاااااااااااغ تٌد١ثٔاااااااااااثز ٚشفّااااااااااا١ً٘ث ٚإلصاااااااااااًتؾ تٌفٍاااااااااااٛي 

 (NRC,1996 :23 ٌٍّٕى٩ز.

ت٦ِصمٙاثء  إٌاٝ أٔاٗ فاٝ تٌصاهي٠ُ ػآ ٠ًٞاك (23: 3113كوب  صٗزْى  وّث أٔثي   

شصاثؾ تٌفً٘اار ٌٍّصؼٍّا١ٓ ٌ ااًؾ ت٤ِااةٍر ٚؼّاغ تٌّؼٍِٛااثز ٚتٌم١اثَ خؼ١ٍّااثز ت٩ٌّـظاار 

ٚتٌصٙاا١ٕف ٚتٌصؽ٠ًااح ٚشدااثني ت٩ٌّـظااثز ِااغ خؼٝااُٙ تٌاادؼٛ خصٛؼ١ااٗ ٚإٔااًتف ِاآ 

 تٌّؼٍُ.

: إـااهٜ ًٞتبااك تٌااصؼٍُ تٌصااٟ شص ٍااح تٌصفااًٜ ػاآ ٗزعااؼ هوااب عااجق أى اإلعزقصاابءٚ  

ػٍااٝ إظااثيذ أِااةٍر ٚتٌصٛ٘ااً إٌااٝ إوصٕااثفثز فااٟ ِؽااًٜ  تٌؼااثٌُ تٌ د١ؼااٟ ٚتٌصااٝ شؼصّااه

 تٌدفط ػٓ فُٙ ؼه٠ه وّث ٠ؼصّه ػٍٝ إِصمهتَ تٌؼ١ٍّثز تٌؼم١ٍر ٚتٌؼ١ٍّر ِؼث .

فث٦ِصمٙااثء إوْ ٘ااٛ تٌمااهيذ ػٍااٝ شفه٠ااه تٌّٕااى٩ز ٚإِصمٙااثبٙث، شىاا٠ٛٓ تٌفااًٚٚ، 

 .ش١ُّٙ تٌصؽثيج، ؼّغ تٌد١ثٔثز، ٚإِصم٩ٖ ت٦ِصٕصثؼثز ـٌٛٙث 
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 الزذسٗظ الوؼزوذح ػلٔ اإلعزقصبء: ًوبرط ّغشق

 ٕ٘ثن ّٔثوغ ِصؼهنذ شمَٛ ػٍٝ ت٦ِصمٙثء ِٕٙث :

: ٞٛي ي٠صٕثين ِىّثْ ٘ىت تٌٕٛع ِٓ ت٦ِصمٙثء ٠ٚؼصّه ػٍاٝ عكوبى ًوْرط -2

ٚؼااٛن أـااهتض ِصٕثلٝاار ٌص د١مااٗ، ٠ّٚااصمهَ ٌّّااثػهذ تٌ اا٩ج ػٍااٝ ش اا٠ًٛ 

٘هٚٔٙث ٔ ٠ًاااثز شّعاااً أفٝاااً تٌصفّااا١ًتز ٥ٌـاااهتض تٌّصٕثفٝااار تٌصاااٝ ٠ٕاااث

 (223: 3119.  ػجذاللب٘ف فشط ، ٚشصًّوٍ ٘ىٖ تٌ ٠ًمر ـٛي تٌ ثٌح ٔفّٗ

أْ ل ااٛتز ( 333-332،  3122ػجااذل  أهجْعااؼ٘ذٓ ّعاال٘وبى الجلْشاأ   ٚووااً

 ٘ىت تٌّٕٛوغ شصٍمٗ فٝ :

شٙا١ُّ  –تٌصفى١اً فاٝ تٌفاهض تٌّصٕاثلٛ  –شمّا١ُ تٌّصؼٍّا١ٓ –ًٔؾ تٌ ٠ًمر ٌٍّصؼ١ٍّٓ 

 شم١١ُ تٌّؽّٛػثز. -١ٛ ت٤نٚتز شؽٙ –تٌفهض تٌّصٕثفٛ 

إٌاااٝ أْ ٘اااىت  (266: 3122ساشاااذ ساشاااذ : أٔاااثي  Beyerًواااْرط ثااابٗش  -2

 تٌّٕٛوغ ٠صىْٛ ِٓ تٌم ٛتز تٌصث١ٌر :

 .شفه٠ه تٌّٕىٍر 

 . فًٚ تٌفًٚٚ أٚ إلصًتؾ تٌفٍٛي تٌّفصٍّر 

 .إلصدثي ٘فر تٌفًٚٚ فٝ ٜٛء تٌّؼٍِٛثز وتز تٌٍٙر 

 .ًٚتٌصًٛ٘ ٦ِصٕصثؼثز خٕشْ ٘فر تٌف 

 د١ك ت٦ِصٕصثغ ٚػًّ تٌصؼ١ُّ.ش  

ػجااااذل اهجْعااااؼ٘ذٓ ّعاااال٘وبى الجلْشاااأ  : أٔااااثي دّسح الاااازؼلن الضالص٘ااااخ -3

أٔٙاااث شصىاااْٛ ِااآ ظ٩ظااار  (34: 3121( ّٗؾ٘ااأ عجاااش 3122:352-353 

 ًِتـً ٘ٝ:
 

 ش د١ك تٌّفَٙٛ. -شمه٠ُ تٌّفَٙٛ -ًِـٍر ت٦ِصىٕثف 

( أْ 541-536: 3112ػاااابٗت صٗزااااْى  : أٔااااثي  4Eدّسح الاااازؼلن الوؼذلااااخ  -4

ًِـٍااار  -ًِـٍاار تٌصِٛاااغ -ًِـٍااار تٌصفّااا١ً -ًِتـٍٙااث ٘اااٝ: ًِـٍااار ت٦ِصىٕااثف

 تٌصم٠ُٛ.

أْ  (633-632: 3122سغاااذ الصاااشاٗشح :أٔاااثيز دّسح الااازؼلن الغاااجبػ٘خ -5

 ًِتـٍٙث ٘ٝ

 تٌصم٠ُٛ -شدثني تٌّؼٍِٛثز –تٌصّه٠ه  -تٌصِٛغ -تٌصف١ًّ -ت٦ِصىٕثف –ت٦ظثيذ ٚتٌص١ٕٕٟ 

 (  245-43-23: 3123سٗؾااااابة ًصاااااش  يزٔاااااثأ :اإلعزقصااااابء الؼااااابد  -7

 أْ ًِتـٍٗ ٘ٝ:(43-41 3125ّل٘لٔ عوؼخ 

ًِـٍااار تٌدفاااط ٚتٌصؼاااًف ػٍاااٝ تٌمٝااا١ر ِفاااً تٌؽاااهي،  -تٌص١ّٙاااه ٌؼاااًٚ تٌّٜٛاااٛع

تٌّٕاث ًذ خا١ٓ  -ًِـٍار ِٕثلٕار تٌّؼٍِٛاثز ٚت٢يتء تٌّؽّؼار -ٚإِص١ٝثؾ وثفر ؼٛتٔدٙث

 تٌص د١ك.-ق ػٍٝ تًٌأٞ ٚشهػ١ّٗ ت٦شفث -تٌف٠ًك تٌّم٠ه ٌٍم١ٝر ٚتٌف٠ًك تٌّؼثيٚ ٌٙث.
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 دًكاااااااااااااااظ  : أٔاااااااااااااااثي ّعاااااااااااااااخ لاااااااااااااااذًكظالوضددّسح الزقصااااااااااااااأ  -3

 Dunkhase,2003 :10-12 ) ٓأْ نٚيذ تٌصمٙااٟ تٌٍّنٚؼاار شصىااْٛ ِاا

 ِؽّٛػر ِٓ تٌم ٛتز أٚ تًٌّتـً شصٍمٗ ف١ّث٠ٍٝ:

 -ت٦ِصمٙاثء تٌّفصاٛؾ -إِصىٕاف خٕفّاه -ت٦ِصمٙاثء تٌّٛؼاٗ -تٌهػٛذ إٌٝ ت٦ِصمٙثء 

 شم١١ُ ت٦ِصمٙثء. -فٟ ت٦ِصمٙثء إشمثو تٌمًتي 
 

 دّس هؼلن الؼلْم فٔ الزذسٗظ ثبإلعزقصبء:

ػٍٝ تًٌاُ ِٓ وْٛ تٌؼ١ٍّر ت٦ِصمٙثب١ر شصًّوٍ ـٛي تٌّصؼٍُ، فٙىت ٨ ٠ؼٕاٟ أْ ٠صاًن 

تٌّؼٍااُ ش١ِ٩ااىٖ ١ٌّصمٙااٛت ٠ٚىصٕاافٛت ٌٛـااهُ٘ نْٚ شٛؼ١ااٗ، خااً ٌٍّؼٍااُ نٚيت  أِثِاا١ث  فااٟ 

ٚشم اا١ٟ تٌّٕااىٍر، ٚ٘اا١ثار ت٤ِااةٍر تٌفى٠ًاار تٌؽه٠ااهذ شٛؼ١ااٗ ػ١ٍّاار تٌااصؼٍُ خثٌصمٙااٟ، 

ٚتٌّصؼهنذ ت٦ؼثخر، ٚتٌّصٍٍّّر ِٕ م١ث  ٚػ١ٍّث ، فٙٛ ِّٛؼٗ ٌٍ ٩ج ٠ٚؼ١ُٕٙ ػٍٝ تٌدفاط 

ٚتٌصٕم١اااح، ٚتٌصمٙاااٟ ٚت٦وصٕاااثف ِااآ لااا٩ي تٌّٛتلاااف تٌّٕاااىٍر أٚ ت٤ِاااةٍر تٌفى٠ًااار 

 (242: 3115.  ػبٗت صٗزْى ،تٌّفصٛـر

زقصاابئٔ ٗحااشض ػلاأ الوؼلاان اإللزااضام ثااجؼط الغاالْك٘بد ئى ئعاازخذم الزااذسٗظ اإلع

 ( ف٘وب ٗلٔ:3113الزذسٗغ٘خ ركشُب كوب  ػجذ الؾو٘ذ، 

 .إػهتن ٍٍِّر ِٓ ت٤فىثي ٚتٌدهتبً تٌّصٛلغ أْ ٠ع١ً٘ث تٌ ٩ج ـٛي ِٜٛٛع تٌهيَ.1

 صٕثلٝثز تٌصٟ شع١ً شفى١ً تٌ ٩ج .تٌص١ّٙه ٌٍهيَ خ ًؾ ِٕىٍر أٚ أِةٍر أٚ خؼٛ ت2ٌ

  ٩ج ػٍٝ تٌصفثػً ِغ ِث ٠مهَ ٌُٙ ِٓ ِع١ًتز فٟ خهت٠ر تٌهيَ..ـط ت3ٌ

 .٠ص١ؿ تٌّؼٍُ تٌفً٘ر ٌٍ ٩ج وٟ ٠صفهظٛت أوعً ِّث ٠صفهض ٘ٛ أظٕثء تٌصهي٠ُ.4

 .إػ ثء تٌ ٩ج ـ٠ًر تٌّٕثلٕر ٚشدثني ت٤فىثي.5

 .٠دٕٝ تٌّؼٍُ أِةٍصٗ ػٍٝ أِثَ ِٓ أفىثي تٌ ٩ج ِٚث أظثيٚت ِٓ ِٜٛٛػثز .6

 ٍٝ إِصعّثي ت٤فىثي تٌّ ًٚـر ِٓ لدً تٌ ٩ج..تٌصًو١ٍ ػ3

.شااهي٠ح تٌ ااا٩ج ػٍااٝ ػاااهَ تٌصّّااه خاااًأٞ أٚ إػصمااثن ِؼااا١ٓ ِااث ٌاااُ شهػّااٗ ت٤نٌااار 2

 ٚتٌدًت١٘ٓ.

.ػااهَ تٌّااّثؾ ٌٍ اا٩ج خثٌٛ٘ااٛي إٌااٝ تٌصؼ١ّّااثز ِدثٔااًذ ِؼصّااه٠ٓ ػٍااٝ ِؼٍِٛااثز 9

 إٌٝ تٌصؼ١ّّثز.ل١ٍٍر، خً ٨خه ِٓ إؼًتء ت٩ٌّـظثز تٌىثف١ر ٚتٌصٟ شّثػه فٟ تٌٛ٘ٛي 

 ّرشٓ الجبؽضخ أى ئعزخذام الزذسٗظ اإلعزقصبئٔ ٗزبلت هي هؼلن الؼلْم: 

ت٦ِااصّثع إٌااٝ تٌ اا٩ج  ٌٍصؼااًف إٌااٝ أفىااثيُ٘ ػاآ لااًج ٚت٦ـصااًتَ ٚتٌصمااه٠ً ٌفم١ماار 

ت٦لص٩ف فٟ تٌفًٚق تٌفًن٠ر خ١ُٕٙ فٟ أظٕثء ت٦ِصمٙثء ٚت٦ٔفصثؾ ػٍٝ ت٤فىثي تٌؽه٠اهذ 

ي ػُٕٙ ٚشٛف١ً فً٘ث  ٌٍٕمثْ ٚشٕؽ١ؼُٙ ػٍٝ تٌّٕاثيور ٚففاٗ ٚتٌف٠ًهذ تٌصٟ له شٙه

تٌدهتبً ٚشٕؽ١غ تٌصؼٍُ تٌٕٕٟ ٚإػ ثء تٌٛلس تٌىثفٟ ٌٍصفى١ً فٟ أظٕاثء ػ١ٍّار ت٦ِصمٙاثء 

ٌصى٠ٛٓ لدًتز ٔثؼفر ـصٝ شّٕٛ ظمصُٙ خشٔفُّٙ ٚشصفّآ لاهيتشُٙ ِٚٙاثيتشُٙ خث٦ٜاثفر 

 إٌٝ شع١ّٓ أفىثي ٩ٞخٗ ٚش١ّٕر  شفى١ًُ٘ .
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 ٘بً: األهبى الوؼولٔ  ّالغالهخ فٔ الوخزجشادصبً

ِّث ١ّ٠ٍ شهي٠ُ تٌؼٍَٛ ػٓ ا١ًٖ ِٓ تٌّاٛتن ت٤لاًٜ ٘اٛ إيشدثٞاٗ تٌٛظ١اك خث٤ٕٔا ر   

ٚتٌصؽثيج تٌؼ١ٍّار، فاثٌّمصدً ٘اٛ تٌمٍاح تٌٕاثخٛ فاٝ شاهي٠ُ تٌؼٍاَٛ فاٝ ؼ١ّاغ ًِتـاً 

 تٌصؼ١ٍُ تٌّمصٍفر.

ر ٦ِصىٕاثف ٚنيتِار تٌظاٛتً٘، ـ١ط إْ تٌمدًتز تٌّصّٕٝر فٝ تٌؼٍَٛ شصا١ؿ تٌفً٘ا  

ـ١ااط إٔٙااث شص ٍااح ِؽّٛػاار ِاآ تٌّااٛتن ٚت٤نٚتز ت٩ٌٌِاار ٌصّاا١ًٙ ٘ااىٖ تٌؼ١ٍّااثز ٚأْ 

 (Fuller ,et…al,2005:5 ت٤ِثْ تٌّؼٍّٝ ٘ٛ ؼٍء أِثِٝ ِٓ ٘ىٖ تٌؼ١ٍّر.)

ٚؼًٙ تٌّؼٍُ خمٛتػه ٚإـص١ثٞثز ت٤ِثْ تٌّؼٍّٝ أٚ شؽثٍ٘ٗ ٌّاث ٠اششٝ خؼٛتلاح ٚل١ّار   

شؼ٠ًٛ ٔفّٗ ِٚؼٍّٗ ٌفٛتنض تٌؼًّ تٌّؼٍّاٝ ِٚاث ٠ٕاصػ ػٕاٗ ِآ أٜاًتي فٝ ِمهِصٙث 

ٚلّثبً ِثن٠ر ٚخ٠ًٕر ِٚفثوثذ تٌّصؼ١ٍّٓ ٌٗ فٝ ِاٍٛو١ثشٗ تٌّؼ١ٍّار تٌم اًذ ِّاث ٠ٍ٠اه 

فاًٖ تٌصؼاًٚ ٌٍفااٛتنض تٌّؼ١ٍّار ف٠ٍ١اه تٌم ااً شفثلّاث ، فٝا٩  ػاآ شىا٠ٛٓ إشؽث٘ااثز 

ٌّؼٍّاٝ ِّاث ٠صًشاح ػ١ٍاٗ ػاٍٚفُٙ ِثٌدر ٌهٜ تٌهتي١ِٓ ٔفٛ تٌّؼًّ ِّٚثيِار تٌؼّاً ت

ػٓ شٍه تٌّؼثِاً ٚإـؽاثُِٙ ػآ ِّثيِار ت٤ٕٔا ر ٚتٌصؽاثيج خٙاث، ِٚآ ظاُ ٠ؽاح أْ 

٠ىااْٛ ِٜٛااٛع ت٤ِااثْ تٌّؼٍّااٝ ٚتٌصًخ١اار ت٤ِث١ٔاار ٌّؼثِااً تٌؼٍااَٛ ؼااٍءت  أِثِاا١ث  فااٝ 

 (215: 3113. هبُش صجشٓ، خًتِػ إػهتن ِؼٍّٝ تٌؼٍَٛ لدً تٌمهِر

تٌّمصداً تٌّهيِاٝ ػٍاٝ أٔاٗ" وٌاه تٌؽاٍء  (237: 3112ٗؼقاْة ًشاْاى ٚػًف     

ِاآ تٌّهيِاار تٌّمٙااٗ ٦ؼااًتء تٌصؽااثيج ٚتٌؼااًٖٚ تٌؼ١ٍّاار ٚتٌصفمااك ِاآ ٘اافر 

 تٌمٛت١ٔٓ ٚتٌف١ًٜثز تٌٕظ٠ًر ػ١ٍّث "

ػٍااٝ أٔااٗ " تٌّىااثْ تٌّمٙااٗ  فااٝ  (251: 3122عاالوبى الؾشثاأ  وّااث ػًفااٗ    

خىثفر تٌّّاصٍٍِثز تٌٝاًٚي٠ر تٌّهيِر ٦ؼًتء تٌصؽثيج ٚتٌؼًٚٚ تٌؼ١ٍّر ٚتٌّؽٍٙذ 

 ٌصٕف١ى ٘ىٖ ت٤ٕٔ ر".

٠ّٚىاآ ٌّؼٍااُ تٌؼٍااَٛ أْ ٠ّااٍه نٚي تٌؼااثٌُ ٚأْ ٠فمااك تٌؼه٠ااه ِاآ ت٤٘ااهتف ِاآ لاا٩ي 

 أٔٗ ٠ّثػهٖ ػٍٝ:( 273:  2997ػبٗت صٗزْى   تٌؼًّ تٌّؼٍّٝ ـ١ط أٔثي

 ش١ّٕر تٌصفى١ً تٌؼٍّٝ ٚت٦خهتػٝ ٚتٌمهيذ ػٍٝ ـً تٌّٕى٩ز. -1

 ػ١ٍّثشٗ ِٚٙثيتشٗ.ش١ّٕر ًٞق تٌؼٍُ ٚ -2

 شى٠ٛٓ تٌّفث١ُ٘ تٌؼ١ٍّر ٚتٌمهيتز تٌؼم١ٍر. -3

 إظثيذ ٚش١ّٕر ت١ٌّٛي ٚت٦شؽث٘ثز تٌؼ١ٍّر. -4

 إِص٩ن تٌّٙثيتز تٌّؼ١ٍّر ٚت١ٌه٠ٚر تٌّمصٍفر.  -6

 الوجذأ الضبًٔ :ئؽز٘بغبد األهي ّالغالهخ فٔ الوؼول

٩ِر فااٝ إـص١ثٞااثز ت٤ِاآ ٚتٌّاا (2: 3121الغوؼ٘ااخ الك٘و٘بئ٘ااخ األهشٗك٘ااخ  ووااًز 

 تٌّؼًّ وثٌصثٌٝ:

 ش د١ك ِص ٍدثز ت٤ِٓ ٚت٩ٌِّر ٌٍفه ِٓ تٌفٛتنض. -1

 إِصمهتَ أنٚتز ت٩ٌِّر تٌٕم١ٙر ِعً تٌٕظثيتز تٌٛتل١ر ٚتٌمفثٌتز. -2
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 إِصمهتَ ِٛتن ا١ً ل ًذ أٚ ألً ل ٛيذ. -3

 تٌىٕف تٌّّصًّ ػٓ ؼث٠ٍ٘ر ٚػًّ أٔظّر تٌص٠ٛٙر. -4

 ٛن٠ٓ فٝ تٌّمصدًتز ِهيخ١ٓ.تٌصشو١ه تٌّّدك ٚتٌّّصًّ ػٍٝ أْ ت٤فًتن تٌّٛؼ -5

 ِؼًفر تٌم ٛتز ت١ٌٍّّر ٌٍصشوه ِٓ تٌف٩ٝز. -6

تٌصاٝ  (3113هابُش صاجشٓ  ٕٚ٘ثن خؼٛ تٌهيتِاثز تٌصاٝ إ٘صّاس خاىٌه ِٕٙاث نيتِار 

أٔثيز إٌٝ فؼث١ٌر خًٔثِػ وّد١ٛشًٜ ِمصًؾ فٟ ش٠ٛٙح ت٤ل ثء تٌٕثبؼر ـٛي يٌِٛ 

١ٍار تٌم اًذ تٌّصًشدار ػ١ٍٙاث ٌاهٜ ت٤ِثْ تٌّؼٍّاٝ ِٚاه٨ٌٛشٙث ٚشؼاه٠ً تٌّاٍٛو١ثز تٌّؼّ

تٌصااٝ أظدصااس   (3116ؽوااذ الخبلااذٓ  ػ١ٕاار ِاآ ِؼٍّااٝ تٌؼٍااَٛ لدااً تٌمهِاار، ٚنيتِاار 

فثػ١ٍر خًٔثِػ شهي٠دٝ ِمصًؾ فٟ ش١ّٕار ِٙاثيتز ت٤ِاثْ تٌّؼٍّاٝ ٌاهٜ ِؼٍّاثز تٌؼٍاَٛ 

فٟ تًٌّـٍر تٌّصِٛ ر، ٚأٚ٘س خصهي٠ُ ِمًيتز ٌٍصًخ١ر ت٤ِث١ٔر خٙفر ػثِار ٜآّ 

تٌّااٛتن تٌصًخ٠ٛاار تٌصااٟ شااهيَ خى١ٍااثز تٌصًخ١اار ػٍااٝ أْ ٠ىااْٛ ٕ٘ااثن ؼااٍء ِاآ ِؽّٛػاار 

تٌّمًي ٠مصٗ خثٌصًخ١ر ت٤ِث١ٔر نتلً ِؼثًِ تٌؼٍَٛ ٠ّٚىٓ إٞثٌر ِاهذ ت٦ػاهتن ػٍاٝ أْ 

٠ًوٍ ل٩ٌٙث ػٍٟ ِثنذ تٌصمٙٗ ِٓ ؼٙر ٚػٍٟ تٌؽثٔح تٌعمثفٝ ٚتٌصًخ١ر ت٤ِث١ٔار ِآ 

تٌصٝ ٘هفس ٌٍصؼًف ػٍاٝ نيؼار شاٛتفً  (3122علوبى الؾشثٔ  ؼٙر ألًٜ، ٚنيتِر 

ِٚثبً ت٩ٌِّر فٝ تٌّمصدًتز تٌّهيِا١ر ٌّماًي تٌؼٍاَٛ خثًٌّـٍار ت٦خصهتب١ار ِآ ٚؼٙار 

ؽٌابى ٔظً تٌّؼٍّا١ٓ ٚشٛ٘اٍس إٌاٝ أْ شٍاه تٌّؼاث١٠ً ِصاٛتفًذ خهيؼار ود١اًذ، ٚنيتِار 

تٌصااٝ أٔااثيز إٌااٝ فثػ١ٍاار خًٔااثِػ خنِااصمهتَ ت٤ٕٔاا ر تٌّؼ١ٍّاار فااٟ  (3122صااحْد  

 . ١ر خؼٛ تٌّفث١ُ٘ تٌى١ّ١ثب١ر ِٚٙثيتز ت٤ِثْ تٌّؼٍّٝ ٌهٜ أٞفثي تًٌٜٚرشّٕ

 أُو٘خ هذخل الوؼلن كؼبلن: -2

 رشٓ الجبؽضخ أى هذخل الوؼلن كؼبلن ٗزوزغ ثبلؼذٗذ هي الوضاٗب هٌِب:

 ش١ّٕر إِصم١ٌ٩ر تٌّؼٍُ ِّٚم١ٌٚصٗ ٔفٛ ػ١ٍّر تٌصؼٍُ. -أ 

 ٙٙٗ.شؽؼً تٌّؼٍُ ٠صؼّك فٝ تٌّؼًفر تٌؼ١ٍّر فٝ ِؽثي شم -ج 

 ٠ُّٙ فٝ شى٠ٛٓ إشؽث٘ثز إ٠ؽثخ١ر ٔفٛ تٌؼٍُ ٚتٌؼٍّثء. -غ 

٠ىّح تٌّؼٍُ تٌؼه٠ه ِٓ تٌمٙثبٗ تٌمٍم١ر ٚت١ٌّٕٙر تٌصٝ شؽؼٍاٗ ٠ّاٍه ِاٍٛن  -ن 

 تٌؼٍّثء.

 ٠ُّٙ فٝ ّٔٛ تٌّٙثيتز تٌصهي١ّ٠ر تٌّمصٍفر ٌهٜ تٌّؼٍُ. -ٖ 

 ش١ّٕر ت٤نتءتز تٌصهي١ّ٠ر ٌهٜ تٌّؼٍُ .   -ٚ 

 ٝ ٚتٌّّصًّ.إوّثج تٌّؼٍُ ِٙثيتز تٌصؼٍُ تٌىتش -ٌ 

 ٠ٍ٠ه ِٓ لهيذ تٌّؼٍُ ػٍٝ إوصّثج تٌّٙثيتز تٌّؼ١ٍّر ٚت٤ِثْ تٌّؼٍّٝ. -ؾ 

ٕٚ٘ثن خؼٛ تٌهيتِثز تٌصٝ إ٘صّس خّاهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ أٚ ِاهتلً ِٕاثخٙر ٌاٗ ِٕٙاث   

تٌصٝ إِصمهِس ِهلً ِٕثخٗ ٌّهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ  ( Wilson,2001ّٗلغْى  نيتِر 

-٠SWEPT    Scientific –Work-Experience –Program forّااّٝ 

Teacher ،لثبُ ػٍٝ نِػ تٌّؼ١ٍّٓ فٝ إٔٔ ر شمَٛ ػٍاٝ ت٦ِصمٙاثء خّٕثوؼاٗ تٌّمصٍفار

تٌصااٝ أظدصااس فؼث١ٌاار ِااهلً تٌّؼٍااُ وؼااثٌُ فااٝ يفااغ  (Marie ,2007)هاابسٓ  ٚ نيتِاار

أهابًٔ تٌىفثءتز تٌصهي١ّ٠ر ٚشى٠ٛٓ ت٦شؽث٘ثز ت٠٦ؽثخ١ر ٔفٛ تٌؼٍُ ٚتٌؼٍّثء، أِاث نيتِار 

أظدصس فؼث١ٌر خًٔثِػ شهي٠دٝ أظٕثء تٌمهِر لاثبُ ػٍاٝ ِاهلً تٌّؼٍاُ  (3121ضٗض  ػجذالؼ
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( 31وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر تٌّفث١ُ٘ تٌؼ١ٍّر ٚخؼٛ ِص ٍداثز تٌىفاثءذ تٌىتش١ار ٌاهٜ ػ١ٕار خٍغاس)

( ِؼٍاُ فاٝ تٌّؽّٛػار تٌٝاثخ ر خثٌفٍمار ت٦خصهتب١ار ,3ِؼٍُ فٝ تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ار ٚ)

( ش١ٍّاى ٚش١ٍّاىذ ِآ ش١ِ٩اى تٌٙاف 45ٝ ػ١ٕار خٍغاس )ٚأظدصس تٌهيتِر أظاً تٌّاهلً ػٍا

٘هفس إٌٝ خٕثء خًٔاثِػ ش١ّٕار (3127عبلٔ ػجذالحزبػ  تٌمثُِ ت٦خصهتبٝ ، أِث نيتِر 

١ِٕٙر ٌّؼٍّٝ تٌؼٍَٛ خثًٌّـٍر ت٦ػهتن٠ر لاثبُ ػٍاٟ ِاهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ ٚأظدصاس فؼث١ٌصاٗ 

ث٘غ٘لااْ ٠ُٙ، ٚنيتِاار فااٝ ش١ّٕاار تٌفااُ تٌؼٍّااٝ ٚخؼااٛ ِص ٍدااثز تٌىفااثءذ ت١ٌّٕٙاار ٌااه

 Bigelow,2016  فصدٕااس ِااهلً ٠مااَٛ ػٍااٝ ِٕااثيور تٌّؼٍّاا١ٓ فااٝ خااًتِػ ٚإٔٔاا ر )

شمااَٛ ػٍااٝ ت٦ِصمٙااثء شمااهِٙث تٌؽثِؼااثز تٌّمصٍفاار ٚـٝااٛي خااًتِػ ٠ٌٚااثيذ ِصااثـف 

ًِٚتوٍ ػ١ٍّر ٚتٌّٕثيور فٝ ًِٕٚػثز ػث١ٌّر إِصمٙثب١ر ٌاهػُ تٌٙا٩ز ٚتٌاًٚتخٟ 

فٝ تٌّؽثي ل٩ي فصًتز تٌٙا١ف ٚأظدصاس فؼث١ٌار وٌاه خ١ٓ ِؼٍّٝ تٌؼٍَٛ ٚتٌّصم١ٙٙٓ 

فشظدصاس فؼث١ٌار ِاهلً  (3129ُجخ ػجاذالؼب  فٝ ش١ّٕر ِٙثيتشُٙ تٌصهي١ّ٠ر، أِث نيتِر 

تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر تٌّؼًفر تٌد١هتؼٛؼ١ر خّفصٜٛ ت٠ًٌث١ٜثز ٚت٤نتء تٌصهي٠ّٝ ٌاهٜ 

 ( ِٓ ٩ٞج تٌهخٍَٛ تٌؼثَ خى١ٍر تٌصًخ١ر.12ػ١ٕر خٍغس )

 بلٌظش للذساعبد الغبثقخ ًالؽظ:ّث

 لٍر تٌهيتِثز تٌؼًخ١ر تٌصٝ شٕثٌٚس ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ.  -

ٌاا١ُ ِاآ خاا١ٓ ٘ااىٖ تٌهيتِااثز نيتِاار شٕثٌٚااس تٌّااهلً فااٝ إػااهتن تٌّؼٍااُ لدااً  -

 تٌمهِر) فٝ ـهٚن ػٍُ تٌدثـعر(.

إِااصفثنز تٌدثـااط ِاآ تٌهيتِااثز تٌّااثخمر فااٝ خٕااثء ت٦ٞااثي تٌٕظااًٜ تٌمااثٖ  -

 خثٌّهلً.

ٌهيتِاار تٌفث١ٌاار ِااغ تٌهيتِااثز تٌّااثخمر فااٝ تٌصشو١ااه ػٍااٝ أ١ّ٘اار ِااهلً إشفمااس ت -

تٌّؼٍُ وؼثٌُ ٚإلصٍفس ِؼُٙ فاٝ ِفثٌٚار إِاصمهتِٗ ودًٔاثِػ شهي٠ّاٝ ٌّؼٍّاٝ 

تٌؼٍااَٛ لدااً تٌمهِاار ٌّفثٌٚاار ش١ّٕاار خؼااٛ ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ 

 ٚت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌه٠ُٙ.

 ؾبدٓ ّالؼششٗيالوؾْس الضبًٔ: هِبساد القشى ال

 أّالً: هحِْم هِبساد القشى الؾبدٓ ّ الؼششٗي

٠ؼه ػًٙٔث تٌفثٌٝ ػًٙ تٌّؼًفر ٚتٌّٕثفّار ت٦لصٙاثن٠ر خا١ٓ تٌاهٚي، ٚتٌفثؼار إٌاٝ    

ػااث١ٍِٓ ٠ّصٍىااْٛ ِٙااثيتز شّىاإُٙ ِاآ تٌؼّااً ٚتٌف١ااثذ، ٚت٦ػصّااثن فااٝ تٌصٛت٘ااً ِااغ 

تٌّٕاى٩ز خ اًق إخهتػ١ار،  ت٢ل٠ًٓ ػٍٝ تٌصم١ٕثز تٌفه٠عر، ٚإٌٝ إِص٩ن ِٙثيتز ٌفاً

وّث ٠ص ٍح ٘ىت تٌؼًٙ شؼ١ٍُ تٌ ٩ج تٌّٙثيتز تٌصٟ ٠فصثؼٛٔٙاث فاٟ تٌف١اثذ ٚتٌؼّاً فاٟ 

 تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ.
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ػًفس ِٕظّر تًٌٕتور ِٓ أؼً ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ شٍه تٌّٙثيتز خشٔٙث: 

تٌؼٕا٠ًٓ ِعاً ِٙاثيتز ِؽّٛػر تٌّٙثيتز ت٩ٌٌِر ٌٍٕؽثؾ ٚتٌؼًّ فٟ تٌمًْ تٌفاثنٜ ٚ

تٌااصؼٍُ ٚت٦خصىاااثي، ٚتٌعمثفاار تٌّؼٍِٛثش١ااار ٚت٦ػ١ِ٩اار ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ااار، ِٚٙااثيتز تٌف١اااثذ 

Partnership for 21) .ٚتٌؼ       ًّ
st
 century: 2009) 

خشٔٙث :شٍاه تٌّٙاثيتز تٌصاٝ ٠فصاثغ تٌّصؼٍّاْٛ  (21: 3126أه٘شح هؼْض ٚػًفصٙث    

ِٙااثيتز تٌصمى١ااً ت٦خااهتػٝ، تٌصفى١ااً تٌٕثلااه، ـااً إٌااٝ إشمثٔٙااث ٌصفم١ااك أ٘ااهتفُٙ ٚشٕااًّ 

تٌّٕى٩ز، ٚأ٠ٝث  ِٙثيتز تٌصٛتً٘ ٚتٌصؼثْٚ، تٌٛػٝ تٌؼثٌّٝ، تٌصٛؼٗ تٌاىتشٝ، تٌؼّاً 

 تٌؽّثػٝ ِٚٙثيتز ِث ٚيتء تٌّؼًفر".

( ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ Binkley, et al:2011ثٌ٘كلٖ ّصهالؤٍ   ٚػًف 

ٌؼ١ٓ فٟ ػٛتٌُ ِصٍٙر ا١ٕر خثٌِٛثبً ٚتٌؼ٠ًٕٓ خشٔٙث  ًٞق ٌٍصفى١ً ٚتٌؼًّ ٚت

 ت٦ػ١ِ٩ر.

خشٔٙاث " تٌّٙاثيتز تٌصاٝ شّىآ تٌّاصؼٍُ  (54: 3124راشلٌ٘ظ ّفابد  فٝ ـ١ٓ ػًفٙاث    

ِٓ تٌصؼثًِ ٚتٌصفثػً ِاغ ش اٛيتز تٌف١اثذ فاٝ تٌماًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ ِعاً ِٙاثيتز 

ز ٚتٌصى١اف ِاغ تٌصفى١ً خشّٔثٞٙث تٌّصؼهنذ ٚشفًّ تٌّّة١ٌٛر ٚتٌماهيذ ػٍاٝ ـاً تٌّٕاى٩

 تٌّصغ١ًتز ِٚٙثيتز ش١ّٕر تٌم١ُ ٚت٦شؽث٘ثز ٚأٚؼٗ تٌصمه٠ً ٚٔفٛ وٌه".

خشٔٙاااث "ِؽّٛػااار ِااآ تٌّٙاااثيتز تٌٝاااًٚي٠ر  (7: 3125ًاااْا  شااالجٔ   ٚػًفصٙاااث   

ٌٝاااّثْ إِاااصؼهتن تٌّصؼٍّااا١ٓ ٌٍاااصؼٍُ ٚت٦خصىاااثي ٚتٌف١اااثذ ٚتٌؼّاااً ٚت٦ِاااصمهتَ ت٤ِعاااً 

 مًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ".ٌٍّؼٍِٛثز ٚتٌِٛثبٟ ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ث فٝ تٌ

( خشٔٙث " لهيذ تٌفًن ػٍاٝ أنتء تٌّٙاثَ ٚـاً 332:  3122ػلٔ ساشذ ٚأ٠ٝث  ػًفٙث   

تٌّٕااى٩ز تٌصااٝ شٛتؼٙااٗ ِاآ أؼااً شفم١ااك تٌص١ّٕاار تٌدٕاا٠ًر ِعااً تٌمااهيذ ػٍااٝ تٌصٛت٘ااً 

خٕىً فثػً ٚوفثءذ شؼصّه ػٍٝ تٌّؼثيف ِٚٙثيتز شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّؼٍِٛاثز ٚت٦شٙاث٨ز 

ٓ تٌّٙااثيتز تٌٝااًٚي٠ر ٌٝااّثْ إِااصؼهتن تٌّصؼٍّاا١ٓ ٌٍااصؼٍُ ٚت٦خصىااثي فٙااٝ ِؽّٛػاار ِاا

 ٚتٌف١ثذ ٚتٌؼًّ ٚت٦ِصمهتَ ت٤ِعً ٌٍّؼٍِٛثز ٚتٌِٛثبٟ ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ث".

خشٔٙث: ِؽّٛػار ِآ تٌّٙاثيتز تٌصاٟ  (263: 3122عبهب خو٘ظ  فٝ ـ١ٓ ػًفصٙث    

ِٕٚصؽاا١ٓ، خااً  ٠فصثؼٙااث تٌؼااثٍِْٛ فااٟ ِمصٍااف خ١ةااثز تٌؼّااً ١ٌىٛٔااٛت أػٝااثء فااثػ١ٍٓ

ِداااهػ١ٓ إٌاااٝ ؼثٔاااح إشماااثُٔٙ تٌّفصاااٜٛ تٌّؼًفاااٝ تٌااا٩ٌَ ٌصفم١اااك تٌٕؽاااثؾ، شّٕااا١ث  ِاااغ 

 ”.تٌّص ٍدثز تٌص٠ّٕٛر ٚت٦لصٙثن٠ر ٌٍمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ

هوااااب عااااجق ٗوكااااي رؼشٗااااف هِاااابساد القااااشى الؾاااابدٓ ّالؼشااااشٗي ئعشائ٘اااابً ػلاااأ    

ُ ٚفماااث  ٦ـص١ثؼاااثز "ِؽّٛػااار ِااآ تٌّٙاااثيتز ت٩ٌٌِااار ٦ػاااهتن تٌ ثٌاااح تٌّؼٍاااأًِاااب:

ِٚص ٍداااثز تٌماااًْ تٌفاااثنٜ ٚتٌؼٕااا٠ًٓ ػااآ ٠ًٞاااك ش ااا٠ًٛ ِٙاااثيتز تٌصفى١اااً تٌٕثلاااه 

،ت٦شٙثي، ٚظمثفار شىٌٕٛٛؼ١اث تٌّؼٍِٛاثز ٚت٦شٙاث٨ز، تٌعمثفار تٌّؼٍِٛثش١ار ،تٌّٙاثيتز 
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ت٦ؼصّثػ١ر ٚت٦ٔصثؼ١ر ٚتٌّّثءٌر ٚشمثَ خثٌهيؼر تٌصٝ ٠فًٙ ػ١ٍٙث تٌ ثٌح تٌّؼٍاُ فاٝ 

 ه ٌىٌه".ت٦لصدثي تٌّؼ

 صبً٘بً: رصٌ٘ف هِبساد القشى الؾبدٓ ّالؼششٗي 

أٔااٗ إِاصؽثخر ٌّص ٍدااثز تٌماًْ تٌفااثنٜ  Bishop ,2006:10-22) ث٘شاْة   أٔاثي  

ٚتٌؼ٠ًٕٓ ِاؼس ِٕظّار تٌٕاًتور ِآ أؼاً ِٙاثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ ٌصفه٠اه 

تٌف١ااثذ ظاا٩ض ِؽّٛػااثز ِاآ تٌّٙااثيتز تٌٝااًٚي٠ر ٌٝااّثْ إِااصؼهتن تٌّااصؼٍُ ٌٍااصؼٍُ ٚ

 ٚتٌؼًّ فٝ  تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ خف١ط شًّٕ:

ِٙاااثيتز تٌاااصؼٍُ ٚت٦خصىاااثي ٚشصىاااْٛ ٘اااىٖ تٌّؽّٛػااار ِااآ: ِٙاااثيتز ت٦خاااهتع   -1

ٚت٦خصىاااثي، ِٙاااثيتز تٌصفى١اااً تٌٕثلاااه ٚـاااً تٌّٕاااى٩ز ِٚٙاااثيتز ت٦شٙاااثي 

 ٚتٌصؼثْٚ.

ِٙااثيتز تٌّؼٍِٛااثز ِٚٚااثبً ت٦ػاا٩َ ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ااث ٚشصىااْٛ ٘ااىٖ تٌّؽّٛػاار  -2

 تٌعمثفر تٌّؼٍِٛثش١ر، ٚتٌعمثفر ت٦ػ١ِ٩ر، ٚتٌعمثفر تٌصىٌٕٛٛؼ١ر.ِٓ: 

تٌّٙااثيتز تٌف١ثش١اار ٚت١ٌّٕٙاار ٚشصىااْٛ ٘ااىٖ تٌّؽّٛػاار ِاآ: تًٌّٚٔاار، تٌصى١ااف،  -3

تٌّدااثنيذ ٚتٌصٛؼ١ااٗ تٌااىتشٝ، ٚتٌّٙااثيتز ت٦ؼصّثػ١اار، ٚت٦ٔصثؼ١اار ٚتٌّفثِااد١ر، 

 ٚتٌم١ثنذ ٚتٌّّة١ٌٛر.

 ( فٝ ش١ٕٙفٙث إٌٝ ظ٩ض ِؽّٛػثز ٘ٝ:Fadel ,2008: 13-16فبد   ٚإشفك ِؼٗ 

 –تٌصفى١اااً ت٦خاااهتػٝ/ ت٦خصىاااثيٜ  -ٚشٕاااًّ : تٌصفى١اااً تٌٕثلاااه هِااابساد الااازؼلن -1

 ت٦شٙثي.

 -ت٦شٙااثي -)تٌّؼٍِٛااثز -: ٚشٕااًّ تٌعمثفاار تٌّؼٍِٛثش١اارهِاابساد الزكٌْلْع٘ااب -2

 تٌصىٌٕٛٛؼ١ث(.

 تٌّٙاااثيتز -تٌصٛؼ١اااٗ تٌاااىتشٝ -: ٚشٕاااًّ تًٌّٚٔااار ٚتٌصى١ااافهِااابساد الؾ٘ااابح -3

 تٌم١ثنذ ٚشفًّ تٌّّم١ٌٚر. –ت٦ٔصثؼ١ر  -ت٦ؼصّثػ١ر

ِٙاثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ  Bialik ,2015 :4-9)ث٘بل٘اه  فاٝ ـا١ٓ ٘إف 

 إٌٝ:

 ت٦خهتع ٚت٦خصىثي٠ر. -1

 تٌصفى١ً تٌٕثله. -2

 ت٦شٙثي. -3

 تٌّٙثيتز ت٦ؼصّثػ١ر. -4

 ( ِٙاااثيتز تٌماااًْ تٌفاااثن3122ٜالواااإروش الاااذّلٔ لزقاااْٗن الااازؼلن  ٚأ٠ٝاااث  ٘ااإف  

 ٚتٌؼ٠ًٕٓ إٌٝ أيخغ ِؽّٛػثز ٘ٝ:

-تٌصٛت٘ااً –تٌصفى١ااً ت٦خااهتػٝ  –:ٚشٕااًّ ) تٌصفى١ااً تٌٕثلااه  هِاابساد الاازؼلن -1

 تٌصٕثين(.
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ِٙاثيتز تٌِٛاثبٟ  –: ٚشٕاًّ ) ِٙاثيتز ظمثف١ار هِابساد الضقبفاخ ّالوؼلْهابد -2

 ِٙثيتز تٌّؼٍِٛثش١ر(. –ت٦ػ١ِ٩ر 

 –ت٦ٔصثؼ١اار  -ّام١ٌٚرتٌم١ااثنذ ٚتٌّ-: ٚشٕاًّ )تًٌّٚٔاار ٚتٌصى١افهِابساد الؼواال -3

 إنتيذ تٌّٕثي٠غ(.

 تٌىتش١ر(.       –إنتيذ تٌٛلس  -: ) تٌصم ١ٟهِبساد الؾ٘بح -4

ِٙاااثيتز تٌمااااًْ تٌفااااثنٜ ٚتٌؼٕاااا٠ًٓ  (22-56: 3124ث٘شًاااأ ّ رشاااابسلض لّاااُ    

 ف١ّث٠ٍٝ:

 هِبساد الزؼلن ّاإلثذاع ّرشول اٙرٔ -2

ز فاااٝ شاااٛتفً ٚشىّااآ أ١ّ٘ااار ٘ااىٖ تٌّٙاااثيتالزحك٘ااش الٌبقاااذ ّؽااال الوشااكالد:  -أ 

تٌصم١ٕثز تٌفه٠عر ٌٍٛ٘ٛي إٌاٝ تٌّؼٍِٛاثز ٚتٌدفاط ف١ٙاث ٚٔماه٘ث، ٠ّٚىآ شؼٍاُ 

٘ااىٖ تٌّٙااثيتز ِاآ لاا٩ي ٕٔااثٞثز ٚخااًتِػ ِصٕٛػاار ِاآ ت٦ِصمٙااثء ٚـااً 

تٌّٕى٩ز ِٚآ لا٩ي ِٕاثي٠غ شؼٍاُ ٘ثنفار شؼصّاه ػٍاٝ إظاثيذ ت٤ِاةٍر ٍٚٞاح 

 ـٍٛي ٌٍّٕى٩ز.

ز ت٦شٙاااثي ت٤ِثِااا١ر وثٌصفاااهض إ٘اااصُ تٌصؼٍااا١ُ خّٙاااثيتاإلرصاااب  ّالزشااابس :  -ج 

ٚتٌىصثخااار، فاااٟ ـااا١ٓ إِاااصهػس ت٤نٚتز تًٌل١ّااار ِٚص ٍداااثز ػٙااأًث تٌفاااثٌٟ 

ِمٍٚٔث  ٔم١ٙث  ِٓ ِٙثيتز ت٦شٙثي ٚتٌصٕثين أوعً إشّثػث  ٌصٕاؽ١غ تٌاصؼٍُ، 

٠ّٚىٓ شؼ١ٍُ ٚش١ّٕر ٘ىٖ تٌّٙثيتز ِٓ لا٩ي ت٦شٙاثي ٚتٌصؼاثْٚ تٌّدثٔاً ِاغ 

 تِ ر تٌٕدىر.ال٠ًٓ ٚتلؼ١ث  أٚ إفصًت١ٜث  خٛ

٠ص ٍااح تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ت٦ِااصًّتي فااٟ إخصىااثي اإلثزكاابس ّاإلثااذاع:  -غ 

لهِثز ؼه٠هذ ِٕٚصؽاثز ِفّإر ٧ٌلصٙاثن، ٠ّٚىآ يػث٠ار ت٦خصىاثي ٚت٦خاهتع 

ػٓ ٠ًٞك خ١ةثز شؼٍا١ُ شٕاؽغ ػٍاٝ إظاثيذ تٌصّاثا٨ز ٚت٦ٔفصاثؾ ػٍاٝ ت٤فىاثي 

تع ـٍاااٛي ٌّٕاااى٩ز تٌؽه٠اااهذ، ٚشٙااا١ُّ ِٕاااثي٠غ ٌٍ ااا٩ج شااامنٜ إٌاااٝ إلصاااً

 ٚتلؼ١ر.

 

 هِبساد الضقبفخ الشقو٘خ ّرشول اٙرٔ: -3

إْ تٌٛ٘اااٛي ٌٍّؼٍِٛاااثز خفثػ١ٍااار ٚوفاااثءذ ٚشم٠ّٛٙاااث  الضقبفاااخ الوؼلْهبر٘اااخ: -أ 

ٚإِااصمهتِٙث خهلاار ٚإخااهتع ٠ّعااً خؼااٛ تٌّٙااثيتز تٌصااٟ شفااهن تٌعمثفاار تًٌل١ّاار، 

ِمصٍفار ِٚٓ تًٌٝٚيذ خّىاثْ شٛؼ١اٗ تٌ ا٩ج إٌاٝ فٙاُ و١ف١ار إِاصمهتَ أٔاٛتع 

 ِٓ تٌِٛثبً ٌص١ً٘ٛ تًٌِثبً ٚو١ف١ر إلص١ثي تٌّٕثِح ِٓ خ١ٕٙث.

شاااٛفً ِٙاااثيتز شٙااا١ُّ ٚٔماااً تًٌِاااثبً ٚإلص١اااثي ٞاااًق الضقبفاااخ اإلػاله٘اااخ:  -ج 

تٌصٛتً٘ ٌٕٕاً ت٤ػّاثي ِٕٚاثيوصٙث ِاغ ٞا٩ج الا٠ًٓة ظمثفار إػ١ِ٩ار شدٕاٟ 

 ٚشؼٌٍ فُٙ نٚي ت٦ػ٩َ فاٟ تٌّؽصّاغ ٚشّٕاٟ تٌّٙاثيتز تٌٕمٙا١ر ٚتٌص ا٠ًٛ

 تٌىتشٝ.
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ػٍٝ تًٌاُ ِٓ ش١ّاٍ ؼ١اً ػٙاً تٌّؼًفار  صقبفخ رقٌ٘خ الوؼلْهبد ّاالرصب : -غ 

خثٌصم١ٕر إ٨ أُٔٙ ٠فصثؼْٛ نتبّث  إٌاٝ تٌصٛؼ١اٗ ـاٛي ت٦ِاصمهتَ ت٤فٝاً ٌص د١اك 

ت٤نٚتز تًٌل١ّر فٟ ِٙثَ تٌصؼٍُ، ٚإٌٝ شم٠ُٛ ِمثًٞ إِصمهتَ ِٛتلاغ تٌصٛت٘اً 

 ٚشٛؼ١ٙثز تٌىدثي. ت٨ؼصّثػٝ، فثٌ ٩ج ١ِّصف١هْٚ ِٓ ٔٙثبؿ

 هِبساد الؾ٘بح ّالؼول ّرشول اٙرٔ: -4

شؽدًٔااث تٌّااًػر تٌىد١ااًذ ٌٍصغ١ااً تٌصمٕااٝ ػٍااٝ تٌصى١ااف ِااغ الوشًّااخ ّالزك٘ااف:  -أ 

تٌ ًق تٌفه٠عر ٧ٌشٙثي ٚتٌصؼٍُ ٚتٌؼًّ ٚتٌف١ثذ، ٠ّٚىٓ شؼٍُ ِٙثيتز تًٌّٚٔر 

٩ج ٚتٌصى١ااف خثٌؼّااً ػٍااٝ ِٕااثي٠غ شااٍنتن شؼم١ااهت  خثٌصااهيغ ٚشصفااهٜ فااًق تٌ اا

 ٌصغ١ً ٠ًٞمصُٙ فٝ تٌؼًّ، ٚتٌصى١ف ِغ تٌص ٛيتز تٌؽه٠هذ فٟ تًٌّٕٚع.

٠ّعااً شااٛف١ً تٌّّااصٜٛ تٌّٕثِااح ِاآ تٌف٠ًاار ٌىااً الوجاابدسح ّالزْع٘ااَ الاازارٔ:  -ج 

ٞثٌح ١ٌّثيَ تٌصٛؼ١ٗ تٌىتشٝ ٚتٌّدثنيذ، شفه٠ث  ٌٍّؼ١ٍّٓ، ٚشٛفً ٕٔثٞثز ِعاً 

ِٕٙااار ِؼ١ٕااار(،  تٌصّع١اااً تٌّّاااًـٟ، ٌٚؼاااح تٌاااهٚي، ٚتٌاااصّٙٓ )تٌصاااهي٠ح ػٍاااٝ

ِّٚثيِااار ػّاااً ١ِاااهتٔٝ، ؼ١ّؼٙاااث شمٍاااك فً٘اااث  ٌّّثيِااار تٌصٛؼ١اااٗ تٌاااىتشٝ 

 ٚتٌّدثنيذ.

أوااه تٌدفااط تٌّؼث٘ااً أ١ّ٘اار الزحبػاال اإلعزواابػٔ ّالزحبػاال هزؼااذد الضقبفاابد:  -غ 

تٌىوثء ت٦ؼصّثػٝ ٌّٕٛ ت٤ٞفثي ٌٕٚؽاثؾ تٌاصؼٍُ خٛتِا ر خاًتِػ ِٚاٛتن ِصٕٛػار 

ػٍاٝ ِاد١ً -ؼٍاُ ِصًتخ ار شماهَ ٕٔاثٞثز شهػُ تٌّٙثيتز ٚوٌه خص١ُّٙ خ١ةثز ش

ٌفااً تٌماا٩ف خاا١ٓ تٌ اا٩ج ٚػمااه شٕااى١ً ف٠ًااك ِؼااث  لدااً تٌدااهء فااٟ -تٌّعااثي 

 ًِٕٚع شؼثٚٔٝ.

ِغ شٍت٠ه تٌ ٍح ػٍٝ تٌؼاث١ٍِٓ ٚتٌّصؼٍّا١ٓ تٌّٕصؽا١ٓ فاٟ اإلًزبع٘خ ّالوغبءلخ:  -ن 

ل ااثع ت٤ػّااثي ٚتٌااصؼٍُ، شدااًٌ تٌفثؼاار إٌااٝ ٘ااثش١ٓ تٌّٙااثيش١ٓ ٌؽ١ّااغ تٌ اا٩ج، 

ً أنٚتز تٌؼًّ تٌّؼًفٟ ٚتٌصم١ٕر ػٍٝ شؼ٠ٍٍ ت٦ٔصثؼ١ر تٌٕمٙا١ر ٚش١ّا١ً ٚشؼّ

ػااحء تٌّّااثءٌر تٌّصؼٍماار خّصثخؼاار تٌؼّااً ٚتٌّٕااثيور ف١ااٗ خف١ااط ٠ااه٠ً تٌ اا٩ج 

 تٌؼًّ ٠ٚدًٌٚت ٔصثبؽٗ.

)شم١ُّ تٌؼًّ خا١ٓ أػٝاثء ف٠ًاك تٌّٕاًٚع، ٚش٠ٌٛاغ تٌّٙاثَ  الق٘بدح ّالوغإّل٘خ:  -ُـ

ّ٘صُٙ فٟ ِمًؼثز ِدصىًذ ِٚٓ ظُ إٔصمثي واً ػٝاٛ ـّح ٔمثٞ لٛذ وً ػٝٛ، ِّٚث

إٌٝ ًِٕٚع الً ِغ ِؽّٛػر ِمصٍفر( شٛفً ٌٍ ٩ج ّٔ ث  ل٠ٛاث  ِآ تٌاصؼٍُ ٠ّىإُٙ ِآ 

 شفًّ تٌّّم١ٌٚر ِّٚثيِر تٌم١ثنذ، ٚ٘ٝ ِٙثيتز ِّٙر ٌٍّّصمدً. 

أْ ِٕظّااار تٌٕاااًتور ِااآ أؼاااً تٌماااًْ تٌفاااثنٜ ( 42-41: 3125عاااْ٘ ث٘اااشص أٔاااثي

 ٘ىٖ تٌّٙثيتز ػٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٟ:ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌمٙس 

 اإلثذاع: -2
 إِصمهتَ شم١ٕثز إخهتع ت٤فىثي وثٌؼٙف تٌىٕ٘ٝ. -أ 

 ش١ً٘ٛ ت٤فىثي تٌؽه٠هذ ٣ٌل٠ًٓ ػٍٝ ٔفٛ فؼثي. -ج 

ش د١ااك ت٤فىااثي تٌؽه٠ااهذ ٌصمااه٠ُ إِااٙثِثز ؼه٠ااهذ فااٟ تٌّؽااثي تٌااىٞ ٠فااهض ف١ااٗ  -غ 

 تٌصؽه٠ه أٚ تٌص ٠ًٛ.
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 الزحك٘ش الٌبقذ ّؽل الوشكالد: -3

إٌااك( خّااث …َ أٔااٛتع ِمصٍفاار ِاآ ت٦ِااصٕدثٞ )ت٦ِااصمًتء، ٚت٦ِااصه٨يإِااصمهت -أ 

 ٠ٕثِح تٌّٛلف تٌصؼ١ٍّٟ.

 شف١ًٍ ٚشم١١ُ تٌدهتبً ٚٚؼٙثز تٌٕظً تٌّمصٍفر. -ج 

 تٌؽّغ ٚتًٌخٟ خ١ٓ تٌّؼٍِٛثز ٚشف١ًّ٘ث ٚخٕثء ت٦ِصٕصثؼثز. -غ 

 ٔمه ٚشف١ًٍ أٔٛتع ِمصٍفر ِٓ تٌّٕى٩ز خ ًق شم١ٍه٠ر ِٚدصىًذ. -ن 

 ِةٍر شٜٛؿ ٚؼٙثز تٌٕظً تٌّصٕٛػر، ٚشمنٞ إٌٝ أفًٝ تٌفٍٛي.شفه٠ه ًٚٞؾ أ -٘ 

 :الزْاصل -3

إِااصمهتَ ِٙااثيتز تٌصٛت٘ااً تٌٍفظ١اار ٚتٌّىصٛخاار ٚا١ااً تٌٍفظ١اار فااٝ أٔااىثي  -أ 

 ١ِٚثلثز ِصٕٛػر.

إِااصمهتَ شىٌٕٛٛؼ١ااث ِٚٚااثبً إػاا٩َ ِصؼااهنذ، ِٚؼًفاار و١ف١اار تٌفىااُ ػٍااٝ  -ج 

 فؼث١ٌصٙث ِّدمث  ٚشم٠ُٛ ششظ١ً٘ث.

 ٝ خ١ةثز ِصٕٛػر ٌٚغثز ِصؼهنذ.تٌصٛتً٘ تٌفؼثي ف -غ 

 الزؼبّى: -4

 إ ٙثي تٌمهيذ ػٍٝ تٌؼًّ ِغ فًق ِمصٍفر. -أ 

 تًٌّٚٔر ٚتًٌادر فٝ ِّثػهذ ت٢ل٠ًٓ فٟ تٌٛ٘ٛي إٌٝ شفم١ك ت٤٘هتف. -ج 

شفّااً ِّاام١ٌٚر ِٕااصًور فااٟ تٌؼّااً تٌصؼااثٟٚٔ، ٚشعّاا١ٓ تٌّّااثّ٘ثز تٌصااٟ  -غ 

 ٠مهِٙث وً ػٝٛ فٝ تٌف٠ًك. 

 -ِٙاثيذ ت٦شٙاثي  - ِٙثيذ تٌصفى١اً تٌٕثلاهٙاثيتز تٌصث١ٌار)ٚله إلصًٙز تٌدثـعر ػٍٝ تٌّ 

 -تٌّٙاثيتز ت٦ؼصّثػ١ار -تٌعمثفر تٌّؼٍِٛثش١ار  -ظمثفر شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّؼٍِٛثز ٚت٦شٙث٨ز 

ت٦ٔصثؼ١ر ٚتٌّّثءٌر( ٌّٕثِادصٙث ٌ د١ؼار تٌهيتِار ٚٞد١ؼار تٌؼ١ٕار وّاث أْ ٘اىٖ تٌّٙاثيتز 

 إشفمس ػ١ٍٙث أاٍح تٌهيتِثز 

 د القشى الؾبدٓ ّالؼششٗي:أُو٘خ هِبسا -4

( إٔٔااث ٔفصااثغ ٌّٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٞ 21: 3124ث٘شًاأ ّرشاابسلض  ووااً واا٩  ِاآ   

 ٚتٌؼ٠ًٕٓ خّدح ػهذ شغ١ًتز أخًٌ٘ث :

 تٌصف٨ٛز تٌٝمّر فٟ ِؽث٨ز تٌصم١ٕر ٚت٦شٙثي. -أ 

إٌن٠ثن تٌصٕثفُ ٚشٕثِٝ ـهذ تٌصفه٠ثز تٌؼث١ٌّر ِعً ت١ٙٔ٦ثيتز تٌّث١ٌر ٚإيشفاثع  -ج 

٤يٚ، تٌفًٚج ٚتٌصٙه٠هتز ت٤لًٜ ٥ٌِٓ ٚتٌصٝمُ تٌّاىثٔٝ، ِّاث ـًتيذ ت

 ٠ّصهػٟ ش١ّٕر ِٙثيتز تٌصفى١ً ٌهٜ تٌ ٩ج ٌّٛتؼٙر شٍه تٌصفه٠ثز.

تٌفؽٛذ تٌٛتِؼر خ١ٓ تٌؼاثٌُ نتلاً تٌّهيِار ٚخا١ٓ تٌؼاثٌُ لثيؼٙاث، ـ١اط شىٍاف  -غ 

١اً ٘ىٖ تٌفؽٛذ ل ثع ت٤ػّثي ِداثٌ  ود١اًذ ٠٦ؽاثن تٌؼّثٌار تٌّاثً٘ذ ٚإػاثنذ شش٘

 تٌّٛ ف١ٓ تٌؽهن.
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ت٦لصٙااثن تٌّؼًفااٝ ـ١ااط ٠ص ٍااح ػٙااً تٌّؼًفاار إِااهتنت  ظثخصااث  ِاآ تٌؼّاااثي  -ن 

تٌّااهيخ١ٓ ؼ١ااهت ، ٚػّااث٨  ٠ّااصمهِْٛ تٌمااهيتز تٌؼم١ٍاار ٚت٤نٚتز تًٌل١ّاار فااٟ 

 ش د١ك ِٙثيتز ِؼًفر ؼ١هذ فٟ ػٍُّٙ ت١ٌِٛٝ.

شى (  أى أُو٘اخ هِابساد القاPartner ship 2006 :9ّأّظاؾذ هٌظواخ الشاشاكخ 

 الؾبدٓ ّالؼششٗي رزوضل فٔ:

 إػهتن ِٛت١ٕٞٓ ٚلثنذ أوعً فثػ١ٍر. -أ 

 يخٟ تٌّؼًفر خّٛق تٌؼًّ. -ة 

   .ت٦ٔهِثغ فٝ خ١ةر تٌصؼٍُ ٚت٦لصًتج ِٓ تٌٛتلغ تٌفم١مٝ -ط 
 

أ١ّ٘اار ِٙااثيتز تٌمااًْ  (37: 3127ػجااذل الؾشثاأ ّعجااش ثااي هؾوااذ  وّااث ٌمااٗ 

 تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ف١ّث ٠ٍٝ:

ثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ تٌ ا٩ج ػٍاٝ فٙاُ تٌّاٛتن تٌهيتِا١ر شّثػه ِٙثيتز تٌماًْ تٌفا -أ 

 ٚيخ ٙث ِؼث  ِٓ أؼً خٕثء أفىثي ؼه٠هذ ٚش١ّٕر تٌصفى١ً.

 شّىٓ تٌفًن ِٓ تٌؼ١ٓ فٝ خ١ةر شم١ٕر ٚإػ١ِ٩ر ِّٚث٠ًذ تٌعٛيذ تٌّؼٍِٛثش١ر. -ج 

شؽؼااً تٌفااًن ؼااٍء ِاآ ِٙااثيتز تٌصفى١ااً ٚتٌااٛػٝ ٚت٠٦ؽثخ١اار فااٝ تٌصؼثِااً ِااغ  -غ 

 ت٢ل٠ًٓ.

ٌؼه٠ااه ِاآ ت٤٘ااهتف تٌّّٙاار تٌصااٝ ٠ّااؼٝ تٌّمصٙااْٛ إٌااٝ شّىاآ ِاآ إٔؽااثٌ ت -ن 

شفم١مٙث ٌهٜ تٌ ٩ج ٤ٔٙاث شّىإُٙ ِآ تٌّّاثّ٘ر فاٝ ػاثٌُ تٌؼّاً ٚتٌّٕاثيور 

 تٌفؼثٌر فٝ تٌّؽصّغ ٚـً ِٕى٩شٗ خشٍِٛج ػٍّٝ.

أْ ٌّٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ  (64: 3122صاابثشٗي أثااْ عااضس  ٚأٜاثفس   

ٌّٛتؼٙاار تٌصغ١ااًتز تٌّصّااثيػر ٚش١ٙةااصُٙ إٌااٝ ِّااصمدً  نٚيت  ود١ااًت  فااٝ إػااهتن ت٤فااًتن

أفًٝ ٍِٝء خث٦لصًتػثز ٚت٦وصٕثفثز ٚتٌصم١ٕثز ا١ً تٌّشٌٛفار ٚشّىإُٙ ِآ ِٛت٘اٍر 

تٌااصؼٍُ ٚت٦خااهتع ٚتٌٛ٘ااٛي إٌااٝ تٌّؼًفاار ٚإِااصمهتِٙث خٕااىً أفٝااً ٚـااً تٌّٕااى٩ز 

 ٚتٌمٝث٠ث تٌصٝ شٛتؼُٙٙ ِغ ت٢ل٠ًٓ خٕىً فؼثي ٚإ٠ؽثخٝ.

ضااخ أى لوِاابساد القااشى الؾاابدٓ ّالؼشااشٗي أُو٘ااخ ثبل ااخ للوزؼلواا٘ي ؽ٘ااش ّرااشٓ الجبؽ

 ئًِب:

شىّدُٙ تٌمهيذ ػٍٝ تٌصى١ف ٚتٌصؼث٠ٓ ِغ ػثٌُ ٠ًِغ تٌصغ١ًِصٛت٘اً تٌعاٛيتز  -أ 

 تٌّؼًف١ر ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ر.

ش٠ٍه ِٓ لهيشُٙ ػٍٝ إوصّاثج ِٙاثيتز تٌصٛت٘اً ٚشداثني تٌمداًتز ٚتٌعمثفاثز  -ج 

 ِغ ا١ًُ٘.

صّااثج ا١ٌااثز تٌصؼثِااً ِااغ تٌص ااٛيتز تٌصىٌٕٛٛؼ١اار ش٠ٍااه ِاآ لااهيشُٙ ػٍااٝ إو -غ 

 ِٚٚثبً تٌصٛتً٘ ت٦ؼصّثػٝ ٚش٠ٍه ِٓ ظمثفثشُٙ تٌّؼٍِٛثش١ر.

شىّاادُٙ ِٙااثيتز تٌصفى١ااً تٌّمصٍفاار ِعااً تٌصفى١ااً تٌٕثلااه ٚت٦خااهتػٝ ٚت٩ٌٌِاار  -ن 

 ٌّٛتؼٙر شفه٠ثز تٌؼًٙ تٌفثٌٝ.
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 ١ٌٚر.شّٕٝ ِٙثيتشُٙ ت٦ؼصّثػ١ر ِعً تٌصفثػً ِغ ت٢ل٠ًٓ ٚشفًّ تٌّّم -ٖ 

 شّثػه فٝ إػهتن ٚشم٠ًػ وٛتني لثنيذ ػٍٝ تٌم١ثنذ. -ٚ 

 شىّح تٌ ٩ج تٌمهيذ ػٍٝ تًٌخٟ خ١ٓ تٌصؼ١ٍُ ِٚٛق تٌؼًّ. -ٌ 

ث٘اال ِٚاآ تٌهيتِااثز تٌصااٝ إ٘صّااس خص١ّٕاار ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ نيتِاار 

Bell,2010) ٛتٌصااٝ أظدصااس فؼث١ٌاار إِااصًتش١ؽ١ر تٌااصؼٍُ خثٌّٕااًٚػثز فااٝ ش١ّٕاار خؼاا )

ٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚأوااهز فؼث١ٌصٙااث فااٝ ش١ّٕاار ـااً تٌّٕااى٩ز ٚإشمااثو ِٙااثيتز ت

ؽٌاابى سظااب تٌمااًتي ٚتٌصفى١ااً ت٦ِصمٙااثبٝ ٚتٌّٙااثيتز تٌصؼث١ٔٚاار، ٚشٛ٘ااٍس نيتِاار  

إٌٝ فثػ١ٍر إِصمهتَ تٌدًِؽ١ثز ت٦ؼصّثػ١ار فاٝ ش١ّٕار خؼاٛ ِٙاثيتز تٌماًْ  (3124 

ؽّااثػٝ ٚإِااصمهتَ شىٌٕٛٛؼ١ااث تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚشٕثٌٚااس ِٙااثيتز تٌصؼااثْٚ ٚتٌؼّااً تٌ

تٌّؼٍِٛاثز ٚت٦شٙاث٨ز ٚتٌمااهيتز ت٦خصىثي٠ار ٌااهٜ ػ١ٕار ِاآ ٞثٌداثز تٌّّااصٜٛ ت٤ٚي 

تٌصااٝ ٘ااهفس إٌااٝ شفه٠ااه  (3125ًااْا  شاالجٔ تٌصفٝاا١ًٜ خؽثِؼاار ؼااثٌتْ، ٚنيتِاار 

ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ تٌصاٝ ٠ّىآ نِؽٙاث فاٝ ِٕاث٘ػ تٌؼٍاَٛ خًّـٍار تٌاصؼٍُ 

م٠ُٛ ِفصٜٛ وصح تٌؼٍَٛ تٌفث١ٌر فٝ ٘ىٖ تًٌّـٍر فاٝ ٜاٛء شاٛتفً ت٤ِثِٝ خًّٙ، ٚش

٘ىٖ تٌّٙثيتز، ٚشٍٛ٘س إٌٝ أْ ٕ٘ثن شهٔٝ ٚتٜؿ فٝ شٕثٚي ٘اىٖ تٌّٙاثيتز فاٝ وصاح 

فبغواخ تٌؼٍَٛ ٚأٚ٘س خًٝٚيذ نِؽٙث فٝ ِؼث١٠ً ِٕث٘ػ تٌؼٍَٛ، وّث شٍٛ٘س نيتِار 

١ر ِٙثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ إٌٝ فؼث١ٌر ِهلً تٌصىثًِ ٌصؼٍُ تٌؼٍَٛ فٝ شّٕ (3126سصق  

ٚتٌؼ٠ًٕٓ ِٚٙثيتز إشمثو تٌمًتي فٝ ِمًي تٌصًخ١ر تٌد١ة١ر ٌ ا٩ج تٌفًلار ت٤ٌٚاٝ خى١ٍار 

فااٝ ش١ّٕاار ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ   steamتٌصًخ١اار ٚأ ٙااًز تٌٕصااثبػ فثػ١ٍاار ِااهلً 

٤ظااً  (3122فبغوااخ خواا٘ظ  ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ِٚٙااثيتز إشمااثو تٌمااًتي، ٚشٛ٘ااٍس نيتِاار 

فااٝ ش١ّٕاار ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚتٌصفٙاا١ً  SAMRإِااصمهتَ ّٔااٛوغ  

(  ٚشٍٛ٘س ٌٛؼٛن فًٚق نتٌار إـٙاثب١ث  3531تٌهيتِٝ فٝ تٌى١ّ١ثء ٌهٜ ػ١ٕر خٍغس )

( إٌاٝ إِصمٙاثء ِاهٜ 3122عاخ ؽكان ؽغاخ ٌٙثٌؿ تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر، ٚ٘هفس نيت

ٙااثيتز ( فااٝ فٍّاا ١ٓ 9ٌّ-3شٝاا١ّٓ وصااح تٌؼٍااَٛ ًٌٍّـٍاار ت٤ِثِاا١ر ٌٍٙاافٛف ِاآ )

تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ تًٌب١ّا١ر ٚتٌفًػ١ار، ٚأٔاثيز تٌٕصاثبػ إٌاٝ شاهٔٝ شٝآّ وصاح 

تٌؼٍَٛ ٌّٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚػهَ ش١ّٕٝٙث ٌّٙثيتز ألًٜ ِٕٙث إِصمهتَ 

دٌٗاب الؾب٘جأ تٌصىٌٕٛٛؼ١ث ٚتٌّداثنيذ ٚتٌصٛؼاٗ تٌاىتشٝ ٚتٌم١اثنذ ٚتٌّّام١ٌٚر، أِاث نيتِار 

فٙااهفس إٌااٝ شماا٠ُٛ ت٤نتءتز تٌصهي٠ّاا١ر ٌّؼٍّااٝ تٌؼٍااَٛ خثًٌّـٍاار تٌّصِٛاا ر  (3122 

ػٍاااٝ ٜاااٛء ِٙاااثيتز تٌماااًْ تٌفاااثنٜ ٚتٌؼٕااا٠ًٓ ٚشاااُ إػاااهتن لثبّااار خصٍاااه تٌّٙاااثيتز 

ٚشّٕٝس أيخؼر ِفثٚي )ِٙثيتز تٌىّد١ٛشً، تٌّٙثيتز تٌصٕثيو١ر، ِٙثيتز تٌصٛت٘اً، 

إٌٝ إػهتن ٚـاهذ ِمصًـار فاٝ  (3129ػجذل غَ ِٙثيتز تٌصفى١ً(، وّث ٘هفس نيتِر 

تٌف٠ٍ١ثء فاٝ ٜاٛء ِاهلً تٌؼٍاَٛ ٚت٠ًٌثٜا١ثز ٚتٌٕٙهِار ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١اث ٚنيتِار أظً٘اث 

( ِآ ٞا٩ج تٌٙاف ,4ػٍٝ ش١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ ػ١ٕر خٍغس )

تٌعثٔٝ تٌعثٜٔٛ خّفثفظر تٌّٕٛف١ر ٚأٜٚفس تٌهيتِر فثػ١ٍر تٌٛـهذ تٌّمصًـار فاٝ ش١ّٕار 

هِاااااب ز تٌمااااًْ تٌفااااثنٜ ٚتٌؼٕااااا٠ًٓ ٌااااهٜ تٌ اااا٩ج، وّاااااث أظدصااااس نيتِاااار ِٙااااثيت

فثػ١ٍاار إِااصًتش١ؽ١ر ـااً تٌّٕااى٩ز تٌصؼااثٚٔٝ فااٝ ش١ّٕاار ِٙااثيتز  (3129الخو٘غاأ 

( ِآ ش١ِ٩اى تٌٙاف تٌعاثٔٝ ت٦ػاهتنٜ، 66تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ ٌاهٜ ػ١ٕار خٍغاس )
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ٕٙػ تٌؼٍااَٛ ( فثػ١ٍاار شٙااٛي ِمصااًؾ لهِصااٗ ٌّاا3129هشفااذ ُاابًٔ وّااث أظدصااس نيتِاار 

خثًٌّـٍر ت٦خصهتب١ر فٝ ٜٛء ِٕث٘ػ تٌص١ٍّ فٝ ش١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ 

ػااشٗي ( ِاآ ش١ِ٩ااى تٌٙااف تٌعااثٔٝ ت٦خصااهتبٝ، وّااث ٘ااهفس نيتِاار 35ٌااهٜ ػ١ٕاار خٍغااس)

( ِؼًفاار نيؼاار شٝاا١ّٓ ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ فااٝ   3122)  الوٌصااْس

ُ ت٤ِثِٝ فاٝ ت٤ينْ ، ظاُ ش ا٠ًٛ أنتذ تٌهيتِار تٌصاٝ ِفصٜٛ وصح تٌؼٍَٛ ًٌّـٍر تٌصؼٍ

شّعٍس فٝ لثبّر ِٙثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ تٌّمصاًؾ شٝا١ّٕٙث فاٝ وصاح تٌؼٍاَٛ 

( ِمٔاًت  شٌٛػاس فاٝ ظ٩ظار ِؽاث٨ز يب١ّا١ر ٘اٝ تٌاصؼٍُ ٚت٦خصىاثي، 43ٚشىٛٔس ِآ )

ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌعمثفاار تًٌل١ّاار، تٌّٕٙاار ٚتٌف١ااثذ، ٚشٛ٘ااٍس تٌهيتِاار إٌااٝ أْ شٝاا١ّٓ 

تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ فااٝ وصااح تٌؼٍااَٛ ًٌّـٍاار تٌصؼٍاا١ُ ت٤ِثِااٝ ؼااثء خهيؼاار ِصِٛاا ر 

ٚأٚ٘س خنػثنذ تٌٕظًخّفصٜٛ وصح تٌؼٍَٛ ٚش ٠ًٖٛ فٝ ٜٛء ِٙاثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ 

 ٚتٌؼ٠ًٕٓ  

 ّثبلٌظش للذساعبد الغبثقخ ًالؽظ:

ثز شٕٛػااس أاااًتٚ تٌهيتِااثز تٌّااثخمر فدؼٝااٙث ٘ااهف ٦ِااصمهتَ إِااصًتش١ؽ١  -

ِصٕٛػاار ٌص١ّٕاار ِٙاااثيتز تٌمااًْ تٌفاااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ِعاااً إِصًتش اا ١ؽ١ر ـاااً 

 steamأٚ ِااهلً   (3129هِاب الخو٘غأ تٌّٕاى٩ز تٌصؼاثٚٔٝ فاٝ ننيتِار 

ث٘اااال أٚ تٌااااصؼٍُ خثٌّٕااااًٚػثز فااااٝ نيتِاااار  (3126فبغوااااخ سصق  نيتِاااار 

Bell,2010) ٜٚؼ١ّؼٙااث أظدصااس فؼث١ٌصٙااث فااٝ ش١ّٕاار ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثن )

 .ٚتٌؼ٠ًٕٓ

ؼ١ّغ تٌهيتِاثز أواهز ػٍاٟ أ١ّ٘ار ش١ّٕار ِٙاثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ  -

 ٌهٜ تٌ ٩ج. 

شٕٛػس تًٌّتـً تٌصؼ١ّ١ٍر تٌصٝ أؼ٠ًس ف١ٙث ٘ىٖ تٌهيتِثز خهت٠ار ِآ تًٌّـٍار  -

ت٦خصهتب١اار ٚـصااٝ تًٌّـٍاار تٌعث٠ٛٔاار، ٌٚااُ ٠ٙااصُ تٌاادؼٛ خثًٌّـٍاار تٌؽثِؼ١اار ٌااىت 

 ثِؼ١ر.يوٍز تٌهيتِر تٌفث١ٌر ػٍٟ تًٌّـٍر تٌؽ

إشفمااس تٌهيتِاار تٌفث١ٌاار ِااغ تٌهيتِااثز تٌّااثخمر فااٝ تٌصشو١ااه ػٍااٝ أ١ّ٘اار ش١ّٕاار  -

ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚإلصٍفااس ِؼٙااُ فااٝ ِفثٌٚاار ش١ّٕصٙااث ِاآ 

 ل٩ي ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ.

إِااصفثنز تٌدثـعاار ِاآ تٌهيتِااثز تٌّااثخمر فااٝ تٌصؼااًف ػٍااٟ ِٙااثيتز تٌمااًْ  -

نٚتز تٌّّااصمهِر ٌدٕااثء إلصدااثي ِٙااثيتز تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚت٦ِصًٔااثن خااث٤

 تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ .

 خبْاد الذساعخ ّئعشاءارِب:      

 ٧ٌؼثخر ػٓ أِةٍر تٌهيتِر ٚإٌصٍتِث  خفهٚن٘ث شُ إشدثع تٌم ٛتز تٌصث١ٌر:   

ت٩ٞ٦ع ػٍٝ ت٤نخ١ثز تٌٕظ٠ًار ٚتٌدفاٛض تٌّاثخمر تٌصاٝ شٕثٌٚاس ِاهلً تٌّؼٍاُ  .3

 ثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚت٦شؽث٘ثز ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ.وؼثٌُ ِٚٙثيتز تٌمًْ تٌف

 إػهتن تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ِٓ ل٩ي تٌم ٛتز تٌصث١ٌر: .4
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 .شفه٠ه ػٕٛتْ تٌدًٔثِػ 

 .شفه٠ه أ٘هتف تٌدًٔثِػ 

 .شفه٠ه ت٤ُِ تٌصٝ ٠ّصٕه إ١ٌٙث تٌدًٔثِػ 

 .شفه٠ه ِفصٜٛ تٌدًٔثِػ 

 .شفه٠ه أِث١ٌح شٕف١ى تٌدًٔثِػ 

 ًشم٠ُٛ تٌدًٔثِػ. شفه٠ه ِٚثب 

 .ٜدٟ تٌدًٔثِػ ٚتٌصشوه ِٓ ٩٘ـ١صٗ ٌٍص د١ك 

 

 إػهتن أنٚتز تٌهيتِر ٚتٌصشوه ِٓ ٩٘ـ١صٙث ٌٍص د١ك ٚشّعٍس فٝ : .3

 إلصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ. - أ

 ِم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ. - ج

ج ( ٞثٌاح ٚٞثٌدار ِآ ٞا33٩.إلص١ثي ػ١ٕر تٌهيتِر: ٚشّعٍاس فاٝ ِؽّٛػار خٍغاس )4

 ؼثِؼر تٌٍلث٠ٌك. -تٌفًلر تًٌتخؼر ٔؼدر تٌد١ٌٛٛؼٝ خى١ٍر تٌصًخ١ر

 ش د١ك أنٚتز تٌهيتِر لد١ٍث  ػٍٝ ػ١ٕر تٌهيتِر. .5

 ش د١ك تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ. .6

 ش د١ك أنٚتز تٌهيتِر خؼه٠ث  ػٍٝ تٌؼ١ٕر.  .3

ي٘ه تٌٕصثبػ ِٚؼثٌؽصٙث إـٙثب١ث  ٚشف١ًّ٘ث فٝ ٜٛء أِةٍر تٌهيتِار  .2

 ٚفًٜٚٙث.

 ٚتٌّمصًـثز فٝ ٜٛء ٔصثبػ تٌهيتِر. شمه٠ُ تٌص١٘ٛثز .9

 أدّاد الذساعخ ّئعشاءارِب

 أّالً :ئػذاد الجشًبهظ الوقزشػ 

 ٌمه ًِز ػ١ٍّر إػهتن تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ خثٌم ٛتز تٌصث١ٌر:

 .تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ  رؾذٗذ ػٌْاى الجشًبهظ: .2

ِٓ ت٤٘اهتف تٌؼثِار شُ شفه٠ه ِؽّٛػر رؾذٗذ األُذاف الؼبهخ للجشًبهظ :  .2

ٌٍدًٔااثِػ ٚوٌااه ِاآ لاا٩ي تًٌؼااٛع إٌااٝ ػااهن ِاآ تًٌّتؼااغ تٌؼ١ٍّاار تٌّصمٙٙاار 

إّس  ٜن ٚخؼٛ تٌهيتِثز ٚتٌدفٛض تٌّثخمر تٌصٝ شٕثٌٚس ِهلً تٌّؼٍُ وؼاثٌُ، ٚلاه 

   ت٤٘  هتف تٌّفهنذ ّٜٓ تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ.
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ِاُ : شُ شفه٠ه ِؽّٛػر ِآ ت٤رؾذٗذ األعظ الزٔ ٗغزٌذ ئلِ٘ب الجشًبهظ .3

تٌصاٝ إِاصٕه ػ١ٍٙاث تٌدًٔاثِػ تٌّمصاًؾ ِٕٙاث تٌصشو١اه ػٍاٝ ت٦ِصمٙاثء ٚإِااصًتش١ؽ١ثشٗ 

ٚشؼاااهن أنٚتي ِؼٍاااُ تٌؼٍاااَٛ وؼاااثٌُ ٚخثـاااط  ٚإوصّاااثج ِٙاااثيتز ت٤ِااآ تٌّؼٍّاااٝ 

ٚأل٩ل١ااثز تٌّؼٍااُ وؼااثٌُ، ٚأ٠ٝااث  تٌصشو١ااه ػٍااٝ ٜااًٚيذ ش١ّٕاار ِٙااثيتز تٌمااًْ 

ٜ تٌ ثٌااح تٌّؼٍااُ ١ٌّااص ١غ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚت٦شؽااثٖ ٔفااٛ ِٕٙاار تٌصااهي٠ُ ٌااه

 ِٛتؼٙر تٌصفه٠ثز تٌّمصٍفر.

: فٝ ٜٛء أ٘هتف تٌدًٔاثِػ تٌصاٝ ِادك  رؾذٗذ هؾزْٓ الجشًبهظ الوقزشػ .4

ِاااصؼثٔر خاادؼٛ تًٌّتؼااغ تٌؼًخ١اار ٚت٤ؼٕد١ااار ٚخث٦تٌم ااٛذ تٌّااثخمر  شفه٠ااه٘ث فااٝ

ٚخؼاااٛ تٌّٛتلاااغ تٌّصمٙٙااار ػٍاااٝ ٔااادىر ت٦ٔصًٔاااس شاااُ شفه٠اااه ِؽّٛػااار ِااآ 

٠ّىٓ ػٕه شهي٠ّٙث أْ شُّٙ فٝ ش١ّٕر ِٙثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ تٌّٜٛٛػثز ٚتٌصٝ 

ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصاهي٠ُ ٌاهٜ ٞا٩ج تٌٕاؼح تٌؼ١ٍّار خى١ٍار تٌصًخ١ار 

 ٚ٘ٝ وثٌصثٌٝ:

: شؼ٠ًف تٌؼثٌُ ٚ٘فثشٗ. الوْظْع األّ          

 : ِٙثيتز ت٦ِصمٙثء. الوْظْع الضبًٔ 

 .: نٚيذ تٌصؼٍُ تٌمّث١ِرالوْظْع الضبلش 

 : نٚيذ تٌصؼٍُ تٌّدثػ١ر.  الوْظْع الشاثغ

 : نٚيذ تٌصمٙٝ تٌٍّنٚؼر ٌهٔىُ. الوْظْع الخبهظ

 : ّٔٛوغ ت٦ِصمٙثء تٌؼثني. الوْظْع الغبدط

 : ت٤ِٓ تٌّؼٍّٝ الوْظْع الغبثغ

 : أل٩ل١ثز تٌّؼٍُ وؼثٌُ. الوْظْع الضبهي

 شُ شفه٠ه ٌىً ِٜٛٛع أ٘هتف ِٚفصٜٛ ٚأنٚتز ِٚٚثبً شم٠ُٛ. 

: شاااُ إِاااصمهتَ رؾذٗااذ اإلعااازشار٘غ٘بد ّغاااشق رااذسٗظ الوغااازخذهخ فااأ الجشًاابهظ  .4

ِؽّٛػر ِصٕٛػر ِٓ ت٦ِصًتش١ؽ١ثز ًٚٞق تٌصاهي٠ُ تٌّّاصمهِر فاٝ تٌدًٔاثِػ ٚ٘اٝ) 

تٌّٕثفٕاار خث٦ٜااثلر ٦ِااصًتش١ؽ١ثز ت٦ِصمٙااثء  -تٌصااهي٠ُ تٌّٙااغً –تٌؼٙااف تٌااىٕ٘ٝ 

 (.تٌٛتينذ فٝ تٌدًٔثِػ

 الزؼل٘و٘خ الالصهخ لزٌح٘ز الجشًبهظ الوقزشػ: . رؾذٗذ الْعبئل ّاألدّاد6

شااُ شفه٠ااه ِؽّٛػاار ِاآ تٌِٛااثبً ٚت٤نٚتز تٌصؼ١ّ١ٍاار ت٩ٌٌِاار ٌصٕف١ااى تٌدًٔااثِػ تٌّمصااًؾ 

 ٚ٘ٝ ِؽّٛػر ِٓ:

تٌىصح ٚتٌّٙثني تٌصؼ١ّ١ٍر تٌفه٠عر تٌصٝ شٕثٌٚس تٌّٜٛٛػثز تٌٛتينذ فاٝ  -أ 

 تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ.

 ثز تٌٛتينذ فٝ تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ.تٌٕفثف١ثز تٌصؼ١ّ١ٍر تٌمث٘ر خثٌّٜٛٛػ -ج 

 ػًٚٚ ِصٕٛػر خثٌىّد١ٛشً ٌؼًٚ تٌؽثٔح تٌٕظًٜ ٌّفصٜٛ تٌدًٔثِػ. -غ 
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 شُ شم٠ُٛ تٌدًٔثِػ ِٓ ل٩ي:. رقْٗن الجشًبهظ: 6

ش د١ك إلصداثي ِٙاثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ   -تٌّٕثيور تٌفؼثٌر ٌٍ ٩ج تٌّؼ١ٍّٓ

 تٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕر تٌهيتِر. ِٚم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ػٍٝ تٌ ٩ج

ٚله شُ إػهتن تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ ٌٍدًٔثِػ ٚشف١ٍّٗ ػٍٝ إِ ٛتٔثز ٚوىٌه إػهتن وص١ح 

 ٚيلٝ ٌٗ.

: شُ ٜدٟ تٌدًٔثِػ ِٓ ل٩ي ػًٜٗ ػٍٝ ِؽّٛػر ِٓ . ظجػ الجشًبهظ7

تٌّفى١ّٓ)شمٙٗ تٌّٕث٘ػ ًٚٞق تٌصهي٠ُ ٚػٍُ تٌٕفُ( ٌصفه٠ه ِهٜ ٘فر 

٠ه ِهٜ ِٕثِدصٙث ٌٍص د١ك ػٍٝ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر ٚله تٌّؼٍِٛثز تٌٛتينذ خٗ، ٚشفه

شُ شؼه٠ً تٌدًٔثِػ فٝ ٜٛء ت٢يتء تٌّٕثِدر ٌٍّفى١ّٓ، ٚخىٌه أ٘دؿ تٌدًٔثِػ ٘ثٌفث  

ٌٍص د١ك فٝ ٘ٛيشٗ تٌٕٙثب١ر

. 

 صبً٘بً :ئػذاد أدّاد الذساعخ

 ئخزجبس هِبساد القشى الؾبدٓ ّالؼششٗي -أ

ن ٚتِصمهتَ إلصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ إلصٝس ٞد١ؼر تٌهيتِر تٌفث١ٌر إػهت

 ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌٚمه ًِز ػ١ٍّر إػهتن ت٦لصدثي خثٌم ٛتز تٌصث١ٌر:

: إِصٙهف ت٦لصدثي تٌفثٌٝ ل١ثَ خؼٛ رؾذٗذ الِذف هي اإلخزجبس -2

ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر 

 تٌصًخ١ر .

ػٍٝ خؼٛ تٌهيتِثز تٌّثخمر  : فٝ ٜٛء ت٩ٞ٦عرؾذٗذ أثؼبد اإلخزجبس -2

هشّح نيتِر تٌصٝ إ٘صّس خم١ثَ ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ِعً 

ػجذل  ٚنيتِر( 3125ًْا  شلجٔ   ( ٚنيتِر3124الجبص 

 شفه٠ه ت٤خؼثن تٌصث١ٌر:شُ ( 3129غَ 

"شؼٕااٝ لااهيذ تٌ ثٌااح تٌّؼٍااُ خى١ٍاار تٌصًخ١اار ػٍااٝ  هِاابسح الزحك٘ااش الٌبقااذ -أ 

 ثء شد٠ًً ِؼ١ٓ خٕاثء  ػٍاٝ ت٤نٌار  ٚش١١ّاٍ ٘افر إِصم٩ٖ ٔص١ؽر أٚ إػ

 أٚ ل ش ٔص١ؽر ِث شدؼث  ٌفمثبك ٚخ١ثٔثز ِؼ ثذ".

ٚشؼٕااٝ لااهيذ تٌ ثٌااح تٌّؼٍااُ ػٍااٝ لااًتءذ تٌٕٙااٖٛ :"هِاابسح اإلرصااب   -ة 

تٌؼ١ٍّااار خ ٠ًمااار ٘اااف١فر ٚتٌصؼد١اااً خث٤ٌفاااث  تٌؼ١ٍّااار تٌّااا١ٍّر ٚشًؼّااار 

يِاااِٛثز  -ىثيأٔااا -ت٤فىاااثي تٌؼ١ٍّااار إٌاااٝ تًٌِاااٌٛ ٚتٌصّعااا٩١ز )يِاااٌٛ

 ش١ٜٛف١ر ( ٚت٦ِصّثع إٌٝ ت٢ل٠ًٓ خن٘صّثَ".

ٚشؼٕاٝ لاهيذ تٌ ثٌاح : "ICTصقبفخ ركٌْلْع٘اب الوؼلْهابد ّاإلرصابالد  -ط 

تٌّؼٍاااُ ػٍاااٝ إِاااصمهتَ تٌصم١ٕاااثز فاااٝ شفه٠اااه ِٙاااثني ِؼٍِٛثش١ااار ـاااٛي 

تٌّٜٛااٛػثز تٌؼ١ٍّاار ٚتٌٛ٘ااٛي إ١ٌٙااث، ٚإِااصمهتَ ت٤نٚتز تٌصم١ٕاار ٌٕمااً 

 تٌّؼٍِٛثز ٚت٤فىثي".

                                           
 ( البرنامج المقترح فى صورتو النهائية1ملحق:) 
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: "ٚشؼٕاٝ لاهيذ تٌ ثٌاح تٌّؼٍاُ ػٍاٝ إ٘اهتي ت٤ـىاثَ الضقبفخ الوؼلْهبر٘اخ -د 

ـٛي تٌعمر ٚتٌّٙهتل١ر ٌّٙثني ِؼٍِٛثش١ار ِفاهنذ ِعاً تٌىصاح ٚتًٌّتؼاغ 

ٚتٌٙاافف ٚتٌّؽاا٩ز ِٚٛتلااغ ت٦ٔصًٔااس ٚلٛتػااه تٌد١ثٔااثز ت٦ٌىص١ًٔٚاار 

ٚوااااىٌه لهيشااااٗ ػٍااااٝ تٌٛ٘ااااٛي ٌٍّؼٍِٛااااثز خىفااااثءذ ٚفؼث١ٌاااار ِٚصثخؼاااار 

 ّصؼٍمر خثٌمٝث٠ث تٌؼ١ٍّر".تٌّؼٍِٛثز تٌ

: "ٚشؼٕااٝ لااهيذ تٌ ثٌااح تٌّؼٍااُ ػٍااٝ شمدااً ٚؼٙااثز تٌٕظااً الوِاابساد اإلعزوبػ٘ااخ -ُااـ

ٚت٩ٌّـظثز تٌّمصٍفر فٝ تٌّٕثلٕثز تٌؼ١ٍّر ٚتٌؼًّ خ ٠ًمر ِٕثِدر ِاغ ت٢لا٠ًٓ ػٍاٝ 

 إلص٩ف ظمثفثشُٙ".

: "ٚشؼٕٝ لهيذ تٌ ثٌح تٌّؼٍُ ػٍاٝ ت٦ٌصاٍتَ اإلًزبع٘خ ّالوغبءلخ -ٍ 

ّؼث١٠ً ٚتٌمٛتػه ت٤ل٩ل١ر ػٕه إؼًتء تٌّٙثَ/ تٌصؽاثيج تٌؼ١ٍّار ٚإشداثع خثٌ

لٛتػه ت٤ِٓ ٚت٩ٌِّر نتلً تٌّؼًّ ٚوىٌه ؼّغ خ١ثٔاثز نل١مار ٚشّاؽ١ٍٙث 

 ِؽّّثز".-ٌٛـثز-ٚـفظٙث ٚإٔصثغ ّٔثوغ

: شّااس ٘اا١ثار ِفااًنتز ت٦لصدااثي فااٝ ٘ااٛيذ صاا٘بغخ هحااشداد اإلخزجاابس -3

ي٘اىت تٌٕااٛع ِآ ت٤ِااةٍر تٌّٜٛااٛػ١ر ت٦لص١اثي ِاآ ِصؼاهن، ٌٚمااه شااُ إلص١ث

 ٌمٍٖٛ ِٓ تٌىتش١ر ٌِٚٙٛر شٙف١فٗ ٚإيشفثع ِؼثٍِٝ ٘هلٗ ٚظدثشٗ. 

: خؼاااه ٘ااا١ثار تٌّفاااًنتز شاااُ ٜٚاااغ شؼ١ٍّاااثز ّظاااغ رؼل٘وااابد اإلخزجااابس -4

ت٦لصدااثي تٌصااٝ شٙااهف إٌااٝ ٔااًؾ فىااًذ ت٦ؼثخاار ػاآ ت٦لصدااثي فااٝ أخّااٟ 

 ٘ٛيذ ِّىٕر.

ز ت٦لصداثي ػآ ٠ًٞاك إػ اثء واً : شاُ شماه٠ً نيؼاثرقذٗش دسعابد اإلخزجابس  -5

ِفًنذ ِٓ ِفًنتشٗ نيؼر ٚتـهذ فٝ ـثٌر ت٦ؼثخر تٌٙاف١فر ٚ٘افً فاٝ ـثٌار ت٦ؼثخار 

 ( نيؼر.35تٌمثٞةر، ٚخىٌه شٙدؿ تٌهيؼر تٌى١ٍر ٧ٌلصدثي )

:شٝاآّ ت٦لصدااثي ٚيلاار ٧ٌؼثخاار شٕااًّ تٌد١ثٔااثز ئػااذاد ّسقااخ ئعبثااخ اإلخزجاابس -6

لثٔثز ٠فهن تٌ ثٌح تٌّؼٍاُ ت٦ؼثخار تٌصاٝ  تٌمث٘ر خىً ٞثٌح ٚؼهٚي ِمُّ إٌٝ لُّ

( أِفً تٌمثٔر تٌصاٝ شؼداً ػآ شٍاه ت٦ؼثخار ٚ٘اىٖ تٌمثٔاثز إلصثي٘ث خٜٛ  غ ػ٩ِر )

٘اااٝ ٌاااًلُ تٌّااامتي ٚتٌداااهتبً ت٤يخاااغ )أ( ، )ج( ، )غ( ، )ن( ،وّاااث شاااُ إػاااهتن ِفصاااثؾ 

 شٙف١ؿ ِعمح.

ٗ ت١ٌٚ٤ر ٚفك ت٤ُِ ًِٚيت  خثٌم ٛتز تٌّثخمر ٠ىْٛ له شُ إػهتن ت٦لصدثي فٝ ٘ٛيش

ٔفؼث١ٌر فٛي٠ر إِصؽثخثز إتٌمث٘ر خ١ٙثار تٌّٛتلف تٌؼ١ٍّر تٌصٝ شفٜٛ ِع١ًتز شص ٍح 

 ( ِفًنذ.35ٌٙث  ٚشىْٛ ت٦لصدثي فٝ ٘ٛيشٗ ت١ٌٚ٤ر ِٓ )

شُ ش د١ك ت٦لصدثي خٙٛيشٗ ت١ٌٚ٤ر ػٍٝ ػ١ٕر : الزغشٗت اإلعزبالػٔ لإلخزجبس -2

تٌفًلر تًٌتخؼر ٔؼدر تٌى١ّ١ثء ٚله شُ إلص١ثيُ٘ ( ِٓ ٩ٞج 33إِص ٩ػ١ر خٍ  ػهن٘ث )

 ِٓ لثيغ ػ١ٕر تٌهيتِر ٚوٌه خٙهف شفه٠ه ِث ٠ٍٝ:

: شاُ ـّاثج تٌآٍِ تٌا٩ٌَ ٧ٌؼثخار ػٍاٝ ِفاًنتز ت٦لصداثي ِآ صهي اإلخزجابس - أ

 ل٩ي تٌّؼثنٌر تٌصث١ٌر:

 (765: 2929فإاد الجِٔ ،)                       1/ َ 2*1َ= 2ٌٌ
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 : تٌٍِٓ تٌصؽ٠ًد1ٌّٕٝثِح                ٌ: تٌٍِٓ ت 2ـ١ط ٌ

 : تٌّصِٟٛ تٌصؽ٠ًدٝ ٌٍهيؼثز1: تٌّصِٟٛ تًٌّشمح ٧ٌلصدثي            2ََ

نل١ماار، ٚلاه شااُ  43=  49,5/62,36*,6= 2ِٚآ لا٩ي تٌّؼثنٌاار تٌّاثخمر ٔؽاه أْ ٌ  

 ت٦ٌصٍتَ خٙىت تٌٍِٓ ػٕه ش د١ك ت٦لصدثي.
 

 صذق اإلخزجبس-ة

 الصذق الظبُشٓ: -

ٔظًت  ٤ْ تٌٙهف ِٓ ت٦لصدثي ٘ٛ ل١ثَ خؼٛ ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ    

ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر فمه شُ تٌفًٖ أْ شفمك تٌٙٛيذ تٌظث٠ً٘ر 

٧ٌلصدثي ٘ىت تٌٙهف ِٓ ـ١ط ٜٚ   ٛؾ تٌصؼ١ٍّثز ِٕٚثِدر تٌؼدثيتز ٚـّٓ 

تٌؼ١ٕر ت٦ِص ٩ػ١ر، فمه أخهٜ ١٘ثاصٙث، ٚله شد١ٓ ٘ىت أظٕثء ش د١ك ت٦لصدثي ػٍٝ 

 تٌ ٩ج فُّٙٙ ٌٗ ٜٚٚٛؾ تٌصؼ١ٍّثز تٌٛتينذ خٗ.

 صـذق الوؾزْٓ:  -

شد١ٓ ٘هق تٌّفصٜٛ ِٓ ل٩ي ػًٚ ت٦لصدثي فاٝ ٘اٛيشٗ ت١ٌٚ٤ار ػٍاٝ ِؽّٛػار    

ِٓ ت٤ِثشىذ تٌّفى١ّٓ خى١ٍثز تٌصًخ١ار فاٝ تٌّٕاث٘ػ ٚٞاًق شاهي٠ُ تٌؼٍاَٛ ٚواىٌه ػٍاُ 

تبُٙ ٚتٌؼًّ خص١٘ٛثشُٙ ٚشؼه٩٠شُٙ ٚإٜثفثشُٙ ف١ّاث ٠صؼٍاك تٌٕفُ ٚوٌه ٌٍصؼًف ػٍٝ اي

 خّ هٜ:

 صّثء وً ِفًنذ ٌٍدؼه تٌىٜ ٠م١ّٗ.إٔشّع١ً تٌّفًنتز ٥ٌخؼثن ٚ -أ 

 تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر.-٩ِءِر وً ِفًنذ ٌّّصٜٛ ٩ٞج تٌفًلر تًٌتخؼر -ج 

 ِٕثِدر تٌدهتبً تٌّ ًٚـر ٚيتء وً ِفًنذ ِٓ ِفًنتز ت٦لصدثي. -غ 

 ـر فٝ ت٦لصدثي.٩ِِر تٌؼدثيتز تٌّ ًٚ -ن 

 ٜٚٛؾ شؼ١ٍّثز ت٦لصدثي.-٘ 

 ٪,2ٚإشفك أاٍدُٙ ػٍٝ ِٕثِدر شٍه تٌّفًنتز تٌصٝ شُ ٜٚؼٙث فٝ ت٦لصدثي خفه أنٔٝ 

 ٚ٘ٝ ّٔدر ِمدٌٛر .

: شُ ـّثج ت٦شّثق تٌاهتلٍٝ ٤خؼاثن إلصداثي ِٙاثيتز تٌماًْ صذق الوِبساد الحشػ٘خ  -

ٚوٌاه ػآ ٠ًٞاك ـّاثج ِؼثِاً  spss.ver.17تٌفثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ خنِاصمهتَ خًٔاثِػ 

 شٍه تٌٕصثبػ. ( 1ت٦يشدثٞ خ١ٓ تٌدؼه تٌفًػٝ ٚتٌهيؼر تٌى١ٍر ٧ٌلصدثي ٠ٜٚٛؿ ؼهٚي)
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 (2عذّ   

 اإلرغبق الذاخلٔ ألثؼبد ئخزجبس هِبساد القشى الؾبدٓ ّالؼششٗي
هؼبهل اإلسرجبغ ثبلذسعخ الكل٘خ  األثؼبد

 لإلخزجبس

هغزْٓ 

 الذاللخ

 1016 1.263 الزقك٘ش الٌبقذ -2

 1016 1.244 اإلرصب  -3

صقبفااااخ ركٌْلْع٘ااااب الوؼلْهاااابد ّاإلرصاااابالد  -4

ICT 

1.64 106 

 1016 1.752 الضقبفخ الوؼلْهبر٘خ -5

 1016 1.225 الوِبساد اإلعزوبػ٘خ -6

 1016 1.266 اإلًزبع٘خ ّالوغبءلخ

  1.22 اإلخزجبسككل

صااثبػ إوت ِااث أنػ١ااه :  ٠مٙااه خعدااثز ت٦لصدااثي" أْ ٠ؼ ااٝ ٔفااُ تٌٕصجاابد اإلخزجاابس - غ

 ش د١ماااااااااااٗ ػٍاااااااااااٝ ٔفاااااااااااُ ت٤فاااااااااااًتن ٚفاااااااااااٝ ٔفاااااااااااُ تٌظااااااااااا ًٚف ".

 (291-229:3113  هؾوْد هٌغٔ،
ٚله شُ ـّثج ظداثز ت٦لصداثي خنِاصمهتَ ِؼثنٌار وًٚٔداثق ٚتٌصاٝ ٠ ٍاك ػ١ٍٙاث ِؼثِاً    

ِصمهِس ٘ىٖ تٌّؼثنٌر ٦ٔٙاث شٙاٍؿ إ، ٚله SPSS.ver 17أٌفث ٚوٌه ِٓ ل٩ي خًٔثِػ 

 سعاابء ػاآ ٔظااثَ تٌصٙااف١ؿ ٚخثٌصااثٌٝ فٙااٝ أوعااً ػ١ِّٛاار. ٌٍص د١ااك خٙااًف تٌٕظااً 

 (545:2999أثْػالم،

، SPSS.ver 17لاا٩ي خًٔااثِػ  ؽغاابة الضااـجبد ثاعاازخذام غشٗقااـخ ألحااـب كشًّجاابؿ:

 ( شٍااه تٌٕصااثبػ:٠ٚ2ٜٛااؿ ؼااهٚي ) ؽغاابة الضااـجبد ثبعاازخذام غشٗقااـخ ألحااـب كشًّجاابؿ:
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 (3عذّ   

شداد االخزجبس ثبلذسعخ الكل٘خ للجؼذ الزٔ رٌزؤ ئلَ٘ هؼبهالد ألحب ّهؼبهالد ئسرجبغ هح

 44ى =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( أى: 3ٗزعؼ هي عذّ   

ِؼثًِ أٌفث ٌىً ِفاًنذ ألاً ِآ أٚ ٠ّاثٜٚ ِؼثِاً أٌفاث ٌٍدؼاه تٌاىٜ ٠ٕصّاٝ إ١ٌٙاث  -1

 وىً، ِّث ١ٕ٠ً إٌٝ أْ ؼ١ّغ ِفًنتز ت٦لصدثي ظثخصر.

ذ ٚتٌهيؼاار تٌى١ٍاار ٌٍدؼااه تٌااىٜ ؼ١ّااغ ِؼااث٩ِز ت٦يشدااثٞ خاا١ٓ نيؼاار وااً ِفااًن -2

٠ٕصّااٝ إ١ٌٙااث)فٝ ـثٌاار ٚؼااٛن نيؼاار تٌّفااًنذ فااٝ تٌهيؼاار تٌى١ٍاار ٌٍدؼااه( نتٌاار 

( ِّاث ٠اهي ػٍاٝ ت٦شّاثق تٌاهتلٍٝ ٚظداثز ؼ١ّاغ 5,,,إـٙثب١ث  ػٕه ِّاصٜٛ )

 ِفًنتز ت٦لصدثي.
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( ٚ٘ااىت ٠ؼٕااٝ أْ ت٦لصدااثي  1.269ٌٚمااه خٍاا  ِؼثِااً تٌعدااثز تٌّفّااٛج خصٍااه تٌ ٠ًماار )

 إٌٝ ـه ود١ً ٠ّٚىٓ ت٦ػصّثن ػ١ٍٗ ٚإِصمهتِٗ خّٛظٛل١ر ػث١ٌر. ظثخس

ٚػمح ت٦ٔصٙثء ِٓ إؼًتءتز ٜدٟ ت٦لصدثي أ٘دؿ ٘ثٌفث  فٝ ٘ٛيشٗ تٌٕٙثب١ر

 

( ِفًنذ ٌِٛػر ػٍٝ ت٤خؼثن تٌّفهنذ ِثخمث  وّث ِٜٛؿ 35ٌٍص د١ك ٚله شىْٛ ِٓ )

 (3خؽهٚي)

 (4عذّ  

ٓ ّالؼششٗي ػلٔ أثؼبدٍ ّث٘بى الْصى رْصٗغ هحشداد ئخزجبس هِبساد القشى الؾبد

 الٌغجٔ لكل ثؼذ
 الٌغجخ الوئْٗخ ػذد الوحشداد أسقبم الوحشداد الوِبسح

 %22.25 7 7-6-5-4-3-2 الزحك٘ش الٌبقذ

 %22.25 7 23-22-21-9-2-2 اإلرصب 

 %22.25 7 22-22-27-26-25-24 صقبفخ ركٌْلْع٘ب الوؼلْهبد ّاإلرصبالد

 الضقبفخ الوؼلْهبر٘خ

 

29-31-32-33-34 6 25.32% 

 

 الوِبساد اإلعزوبػ٘خ

35-36-37-32-32 6 25.32% 

 اإلًزبع٘خ ّالوغبءلخ

 

39-41-42-43-44-45-46 2 31% 

 %99.92 هحشدح46                   ػذد هحشداد اإلخزجبس

 هق٘بط اإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظ: -ة

ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌٚمه إلصٝس ٞد١ؼر تٌهيتِر تٌفث١ٌر إػهتن ٚإِصمهتَ ِم١

 ًِز ػ١ٍّر إػهتن تٌّم١ثَ خثٌم ٛتز تٌصث١ٌر:

: إِصٙهف تٌّم١ثَ تٌفثٌٝ ل١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ رؾذٗذ الِذف هي الوق٘بط -1

 ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر .

: فٝ ٜٛء ت٩ٞ٦ع ػٍٝ خؼٛ تٌهيتِثز تٌّثخمر رؾذٗذ أثؼبد الوق٘بط -2

رٌِ٘ذ نيتِر إ٘صّس خم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ِعً تٌصٝ 

 شفه٠ه ت٤خؼثن تٌصث١ٌر:( شُ 3123الج٘شقذاس 

: لهيذ تٌ ثٌح تٌّؼٍُ ػٍٝ شمدً ِٕٙر  الزقجل الزارٔ لوٌِخ الزذسٗظ -أ 

شهي٠ُ تٌؼٍَٛ خّٕثلٙث ٚتٌفمً ٚت٦ػصٍتٌ خٙث ٚت٦ِصّصثع خصهي٠ّٙث ٚتٌصى١ف 

 ِؼٙث فٝ تٌّّصمدً".

" ظماار تٌ ثٌااح تٌّؼٍااُ لشخصاأ لقذسارااَ فاأ هٌِااخ الزااذسٗظ : الزق٘اا٘ن ا -ة 

ٚلهيشااٗ ػٍااٝ تٌصغٍااح ػٍااٝ ِااث  ٌصااهي٠ُ تٌؼٍااَٛ خمهيتشااٗ تٌؼ١ٍّاار ٚت١ٌّٕٙاار

 ٠ٛتؼٙٗ ِٓ ٘ؼثج ِٕٚى٩ز ػٕه شهي٠ُ تٌؼٍَٛ".

                                           
 ( اختبار مهارات القرن الحادى والعشرين0ملحق :) 
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"ظماار تٌ ثٌااح تٌّؼٍااُ فااٝ لااهيذ الٌظااشح اإلعزوبػ٘ااخ لوٌِااخ هؼلاان الؼلااْم :  -غ 

ٗ فااٝ تٌّّااصمدً ٚشااٛف١ً ِىثٔاار ِٕٙاار شااهي٠ُ تٌؼٍااَٛ ػٍااٝ شفم١ااك أـ٩ِاا

 إؼصّثػ١ر ِٕثِدر ٌٗ فٝ تٌّؽصّغ".

: "إنيتن ِؼٍااااُ تٌؼٍااااَٛ ٌفثؼصااااٗ  الٌظاااشح الوغاااازقجل٘خ لزااااذسٗظ الؼلااااْم -د 

٧ٌٞاا٩ع تٌّّااصًّ فااٝ تٌّّااصمدً ٌّٛتوداار تٌؽه٠ااه فااٝ ِؽااثي شمٙٙااٗ 

 ٚـثؼصٗ تٌّّصًّذ ٌص ٠ًٛ أنتبٗ وّؼٍُ ٌٍؼٍَٛ".

تز أِثِٙث ظا٩ض إِاصؽثخثز : شّس ١٘ثار ػدثيص٘بغخ هحشداد الوق٘بط -3

ا١اً ِٛتفاك( خؼٝاٙث ػداثيتز ِٛؼدار ٚتٌادؼٛ  –ا١ً ِصشواه  –)ِٛتفك 

ت٤لااً ػدااثيتز ِااثٌدر ٠ٚمصااثي ِاآ خ١ٕٙااث تٌ ثٌااح تٌّؼٍااُ ِااث ٠صفااك ِااغ 

 إشؽث٘ثشٗ .

: خؼاه ٘ا١ثار تٌؼداثيتز شاُ ٜٚاغ شؼ١ٍّاثز تٌّم١اثَ ّظغ رؼل٘وبد الوق٘ابط -4

 َ فٝ أخّٟ ٘ٛيذ ِّىٕر.تٌصٝ شٙهف إٌٝ ًٔؾ فىًذ ت٦ؼثخر ػٓ تٌّم١ث

 3: شاُ شمااه٠ً نيؼااثز تٌّم١اثَ ػاآ ٠ًٞااك إػ ااثء )رقاذٗش دسعاابد الوق٘اابط  -5

نيؼااثز( ٦ِااصؽثخر ِٛتفااك ٚ)نيؼصااثْ( ٌغ١ااً ِصشوااه ٚ)نيؼاار ٚتـااهذ ( ٌغ١ااً ِٛتفااك، 

 ( نيؼر.111ٚخىٌه شٙدؿ تٌهيؼر تٌى١ٍر ٧ٌلصدثي )

ٗ ت١ٌٚ٤ر ٚفك ت٤ُِ ًِٚيت  خثٌم ٛتز تٌّثخمر ٠ىْٛ له شُ إػهتن تٌّم١ثَ فٝ ٘ٛيش

 ( ػدثيذ.33تٌمث٘ر خ١ٙثار تٌّمث١٠ُ ٚشىْٛ تٌّم١ثَ فٝ ٘ٛيشٗ ت١ٌٚ٤ر ِٓ )

شُ ش د١ك تٌّم١ثَ خٙٛيشٗ ت١ٌٚ٤ر : الزغشٗت اإلعزبالػٔ للوق٘بط  -6

 ػٍٝ ٔفُ تٌؼ١ٕر ت٦ِص ٩ػ١ر ٚوٌه خٙهف شفه٠ه ِث ٠ٍٝ:

 ّم١اثَ : شاُ ـّاثج تٌآٍِ تٌا٩ٌَ ٧ٌؼثخار ػٍاٝ ػداثيتز تٌصهي الوق٘بط - ج

نل١مااار، ٚلاااه شاااُ ت٦ٌصاااٍتَ خٙاااىت تٌااآٍِ ػٕاااه ش د١اااك  ,5= 2ٚٚؼاااه أْ ٌ

 تٌّم١ثَ.
 

 صذق الوق٘بط-ة

 الصذق الظبُشٓ: -

ٔظًت  ٤ْ تٌٙهف ِٓ تٌّم١ثَ ٘ٛ ل١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ ٩ٞج    

تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر تٌصًخ١ر فمه شُ تٌفًٖ أْ شفمك تٌٙٛيذ تٌظث٠ً٘ر ٌٍّم١ثَ ٘ىت 

ٙهف ِٓ ـ١ط ٜٚ   ٛؾ تٌصؼ١ٍّثز ِٕٚثِدر تٌؼدثيتز ٚـّٓ ١٘ثاصٙث، ٚله شد١ٓ تٌ

٘ىت أظٕثء ش د١ك تٌّم١ثَ ػٍٝ تٌؼ١ٕر ت٦ِص ٩ػ١ر، فمه أخهٜ تٌ ٩ج فُّٙٙ ٌٗ 

 ٜٚٚٛؾ تٌصؼ١ٍّثز تٌٛتينذ خٗ.

 صـذق الوؾزْٓ:  -

شد١ٓ ٘هق تٌّفصٜٛ ِٓ ل٩ي ػًٚ تٌّم١اثَ فاٝ ٘اٛيشٗ ت١ٌٚ٤ار ػٍاٝ ِؽّٛػار    

ت٤ِثشىذ تٌّفى١ّٓ خى١ٍثز تٌصًخ١ار فاٝ تٌّٕاث٘ػ ٚٞاًق شاهي٠ُ تٌؼٍاَٛ ٚواىٌه ػٍاُ ِٓ 

تٌإفُ ٚوٌااه ٌٍصؼااًف ػٍااٝ ايتبٙااُ ٚتٌؼّااً خصٛ٘اا١ثشُٙ ٚشؼااه٩٠شُٙ ٚإٜااثفثشُٙ، ٚإشفااك 

% ُِٕٙ ػٍٝ ِٕثِدر شٍه تٌّفًنتز تٌصٝ شُ ٜٚؼٙث فٝ ت٦لصدثي ٚ٘ٝ ّٔادر ِمدٌٛار ,9

. 
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ت٦شّااثق تٌااهتلٍٝ ٤خؼااثن ِم١ااثَ ت٦شؽااثٖ ٔفااٛ : شااُ ـّااثج صااذق الوِاابساد الحشػ٘ااخ  -

ٚوٌاااه ػاآ ٠ًٞاااك ـّااثج ِؼثِاااً  spss.ver.17ِٕٙاار تٌصااهي٠ُ خنِاااصمهتَ خًٔااثِػ 

 ( 4ت٦يشدثٞ خ١ٓ تٌدؼه تٌفًػٝ ٚتٌهيؼر تٌى١ٍر ٌٍّم١ثَ وّث خؽهٚي)

 (5عذّ   

 اإلرغبق الذاخلٔ ألثؼبد هق٘بط اإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظ
بلذسعخ الكل٘خ هؼبهل اإلسرجبغ ث األثؼبد

 لإلخزجبس

 هغزْٓ الذاللخ

 1016 10762 الزقجل الزارٔ لوٌِخ الزذسٗظ -2

 1016 10232 الزق٘٘ن الشخصٔ لقذسارَ فٔ هٌِخ الزذسٗظ -3

 106 10799 الٌظشح اإلعزوبػ٘خ لوٌِخ هؼلن الؼلْم -4

 الٌظشح الوغزقجل٘خ لزذسٗظ الؼلْم -5
 

10217 1016 

  1016 1029 الوق٘بط ككل

 :  صجبد الوق٘بط - غ

، SPSS.ver 17لاا٩ي خًٔااثِػ  ؽغاابة الضااـجبد ثاعاازخذام غشٗقااـخ ألحااـب كشًّجاابؿ:

 (:٠ٚ5صٝؿ وٌه وّث خؽهٚي )

 (6عذّ  

 هؼبهل صجبد األثؼبد الحشػ٘خ لوق٘بط اإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظ  

 هؼبهل صجب ألحب كشًّجبؿ األثؼبد

 1022 الزقجل الزارٔ لوٌِخ الزذسٗظ -2

 1077 ق٘٘ن الشخصٔ لقذسارَ فٔ هٌِخ الزذسٗظالز -3

 1093 الٌظشح اإلعزوبػ٘خ لوٌِخ هؼلن الؼلْم -4

 الٌظشح الوغزقجل٘خ لزذسٗظ الؼلْم -5
 

1025 

 1029 الوق٘بط ككل

( ٚ٘اىت ٠ؼٕاٝ أْ تٌّم١اثَ ظثخاس  1029ٌمه خٍ  ِؼثًِ تٌعدثز تٌّفّٛج خصٍاه تٌ ٠ًمار )

 إِصمهتِٗ خّٛظٛل١ر ػث١ٌر.إٌٝ ـه ود١ً ٠ّٚىٓ ت٦ػصّثن ػ١ٍٗ ٚ

ٚػمح ت٦ٔصٙثء ِٓ إؼًتءتز ٜدٟ تٌّم١ثَ أ٘دؿ ٘ثٌفث  فٝ ٘ٛيشٗ تٌٕٙثب١ر

 

( ػدثيذ ٌِٛػر ػٍٝ ت٤خؼثن تٌّهيِٚر وّث ِٜٛؿ 33ٌٍص د١ك ٚله شىْٛ ِٓ )

 (6خؽهٚي)

 

 

 

 

                                           
 ( مقياس اإلتجاه محو مهنة التدريس 3ملحق :) 
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 (7عذّ  

رْصٗغ هحشداد هق٘بط اإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظ ػلٔ أثؼبدٍ ّث٘بى الْصى الٌغجٔ 

 كل ثؼذل
الٌغجخ  ػذد الوحشداد أسقبم الوحشداد الوِبسح

 الوئْٗخ

الزقجل الزارٔ لوٌِخ  -2

 الزذسٗظ

2-3-4-5-6-7-2-2-9-21 21 32014% 

الزق٘٘ن الشخصٔ -3

لقذسارَ فٔ هٌِخ 

 الزذسٗظ

22-23-24-25-26-27-22-22-29-31 21 32014% 

الٌظشح اإلعزوبػ٘خ -4

 لوٌِخ هؼلن الؼلْم

32-33-34-35-36-37-32 2 22.92% 

الٌظاااااشح الوغاااااازقجل٘خ -5

 لزذسٗظ الؼلْم
 

32-39-41-42-43-44-45-46-47-42 21 32014% 

 %211 هحشدح 42 ػذد هحشداد اإلخزجبس

 : ش ٍح شٕف١ى تٌصؽًخر تٌم١ثَ خؼهذ إؼًتءتز شّعٍس ف١ّث ٠ٍٝ:رغشثخ  الذساعخ

ر : ٘هفس تٌصؽًخر إٌٝ تٌصؼًف ػٍٝ فؼث١ٌرؾذٗذ الِذف هي الزغشثخ -1

خًٔثِػ لثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر خؼٛ ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ 

ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر 

 تٌصًخ١ر.

: ِصغ١ً ِّصمً شّعً فٝ تٌدًٔثِػ تٌمثبُ رؾذٗذ هز ٘شاد الذساعخ -2

مًْ تٌفثنٜ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ِٚصغ٠ً١ٓ شثخؼ١ٓ ّ٘ث خؼٛ ِٙثيتز تٌ

ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ ٩ٞج تٌٕؼح تٌؼ١ٍّر خى١ٍر 

 تٌصًخ١ر.

: إلصٝس ٞد١ؼر تٌهيتِر تٌفث١ٌر إِصمهتَ رؾذٗذ هٌِظ الذساعخ -3

تٌّٕٙػ تٌٛ٘فٝ ٌّّؿ أنخ١ثز تٌّؽثي ٦ػهتن ت٦ٞثي تٌٕظًٜ ٚشفه٠ه تٌهيتِثز 

ٔدٗ تٌصؽ٠ًدٝ ٦لصدثي  تٌّثخمر وتز تٌٍٙر، ٚتٌّٕٙػ تٌصؽ٠ًدٝ وٚ تٌص١ُّٙ

 ٘فر تٌفًٚٚ.

: إلصٝس ٞد١ؼر تٌهيتِر تٌفث١ٌر الزصو٘ن الزغشٗجٔ للذساعخ -4

إِصمهتَ تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر تٌٛتـهذ، ـ١ط شُ إػ ثا٘ث تٌدًٔثِػ تٌّؼه خٕىً 

 ٚيلٝ ٚأ٠ٝث  ػٍٝ إِ ٛتٔثز، ٚشُ ش د١ك أنٚتز تٌهيتِر ػ١ٍُٙ لد١ٍث  ٚخؼه٠ث . 

( ٞثٌح 33س ِؽّٛػر ٚتـهذ خٍغس )شّٕٝ :رؾذٗذ ػٌ٘خ الذساعخ -5

ؼثِؼر  –ٚٞثٌدر ِٓ ٩ٞج  تٌفًلر تًٌتخؼر ٔؼدر خ١ٌٛٛؼٝ خى١ٍر تٌصًخ١ر 

 تٌٍلث٠ٌك، ٚشُ شٕف١ى تٌصؽًخر وّث ٠ٍٝ:
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تٌص د١ك تٌمدٍٝ ٦لصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ِٚم١ثَ ت٦شؽثٖ  - أ

 إـٙثب١ث . ِفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٚشُ تٌصٙف١ؿ ٚي٘ه تٌهيؼثز ٚشف١ًٍ تٌٕصثبػ

شااُ شااهي٠ُ تٌدًٔااثِػ ٌٍ اا٩ج ػ١ٕاار تٌهيتِاار ٚإػ ااثءٖ ٌٙااُ خٙااٛيذ ٚيل١اار  - ج

 ٚواااااىٌه ػٍاااااٝ إِااااا ٛتٔثز ٚوٌاااااه فاااااٝ تٌفٙاااااً تٌهيتِاااااٝ ت٤ٚي ٌٍؼاااااثَ 

 َ ٚله إِصغًق وٌه ِهذ ًٔٙ ٚٔٙف .,2,19-2,2

تٌص د١ك تٌدؼهٜ ٤نٚتز تٌهيتِر شُ إػثنز ش د١ك أنٚتز تٌهيتِر خؼه٠ث  ػٍٝ  -غ

 د١ر ٚشُ ي٘ه تٌهيؼثز ٦ِصمًتغ تٌٕصثبػ ٚشف١ًّ٘ث.تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ً

 ًزبئظ الذساعخ ّرحغ٘شُب:

 شُ شٕثٚي ٔصثبػ تٌهيتِر تٌفث١ٌر ػٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٝ:

 إلخزجبس صؾخ الحشض األّ  ّالزٓ ًص ػلٔ أًَ:-2

( خ١ٓ ِصِٛ ثز نيؼثز 5,,,"شٛؼه فًٚق وتز ن٨ٌر إـٙثب١ر ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر )

تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ ٦لصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ  تٌ ٩ج ػ١ٕر تٌهيتِر فٝ

 ٚتٌؼ٠ًٕٓ وىً ٚفٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١ر ٌٙثٌؿ تٌص د١ك تٌدؼهٜ".

٦ٚلصدثي ٘فر تٌفًٚ شُ ـّثج تٌّصِٛ ثز ٚت٦ٔفًتفثز تٌّؼ١ثي٠ر ٌهيؼثز   

٦لصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر فٝ تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ 

 ( 3وّث ِٜٛؿ خؽهٚي )  ٠ًٕٓ وىً ٚفٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١رٚتٌؼ

 (2عذّ   

ّق٘وخ هشثغ ئٗزب لٌزبئظ  dق٘وخ الوزْعببد ّاإلًؾشافبد الوؼ٘بسٗخ ّق٘وخ  د( 

ككل ّأثؼبدٍ  هِبساد القشى الؾبدٓ ّالؼششٗيالزبج٘ق٘ي القجلٔ ّالجؼذٓ إلخزجبس 

 42=الحشػ٘خ ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5,,,نتٌر ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر )*
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 ( هبٗلٔ:2ٗزعؼ هي عذّ   

( خ١ٓ ِصِٛ ثز نيؼثز 5,,,ٚؼٛن فًٚق نتٌر إـٙثب١ث  ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر ) -

٩ٞج تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر خ١ٓ تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ ٦لصدثي ِٙثيتز تٌمًْ 

 .تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ وىً ٚوىٌه فٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١ر ٚوٌه ٌٙثٌؿ تٌص د١ك تٌدؼهٜ

تٌ ٩ج فٝ تٌص د١ك تٌدؼهٜ ػٓ تٌص د١ك تٌمدٍٝ ـ١ط إيشفثع ِصِٛ ثز نيؼثز  -

 ( فٝ ت٦لصدثي وىً ٚوىٌه فٝ ت٤خؼثن تٌفًػ١ر.21,51خٍغس)

( فٝ ت٦لصدثي وىً ٚوىٌه فٝ 5,,,ل١ّر )ز( تٌّفّٛخر نتٌر ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر) -

 ت٤خؼثن تٌفًػ١ر.

إيشفثع ل١ّر إ٠صث -
2

( ٚأخؼثنٖ تٌفًػ١ر ـ١ط شًتٚـس 95,,فٝ ت٦لصدثي وىً ) 

 (.25,,-56,,ِثخ١ٓ)

( ٌٚىً خؼه ػٍٝ ـهذ فصًتٚـس ِث 2,69( ٧ٌلصدثيوىً )dإيشفثع ل١ّر ) -

 (. 4,3-2,25خ١ٓ)
 

 :ئلٔ ّثزله رن قجْ  الحشض األّ ، ّقذ ٗشعغ رله

ِٜٛٛػثز تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ٚتٌىٜ شُ نيتِصٗ ِٓ لدً  

أشثؾ ٌُٙ فً٘ر تٌصؼًف ػٍٝ ّٔثوغ ب١ر تٌ ٩ج ٚتٌىٜ ٠ؼصّه ػٍٝ إٔٔ ر إِصمٙث

شهي١ّ٠ر لثبّر ػٍٝ ت٦ِصمٙثء ٚأشثؾ ٌُٙ فً٘ر تٌؼًّ فٝ ِّثيِثز ٠ٍّىٛت ِٓ 

ٚخىٌه ٠ىْٛ له شُ ت٦ؼثخر ػٓ تٌّمتي تٌعثٔٝ ٚلدٛي تٌفًٚ ل٩ٌٙث ٍِٛن تٌؼٍّثء 

 (3126فبغوخ سصق  ت٤ٚي، ٚشصفك ٘ىٖ تٌٕص١ؽر ِغ تٌٕص١ؽر تٌصٝ شٍٛ٘س إ١ٌٙث نيتِر 

 .(3122فبغوخ خو٘ظ  نيتِر ٚ
 

  إلخزجبس صؾخ الحشض الضبًٔ ّالزٓ ٌٗص ػلٔ أًَ: -3

شٛؼه فؼث١ٌر ٌٍدًٔثِػ تٌّمصًؾ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼاثٌُ فاٝ ش١ّٕار خؼاٛ ِٙاثيتز 

 تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ تٌ ٩ج ػ١ٕر تٌهيتِر.

ي٠ر ٚل١ُ )ز٦ٚلصدثي ٘فر تٌفًٚ شُ ـّثج تٌّصِٛ ثز ٚت٦ٔفًتفثز تٌّؼ١ث  
2

 )

ٚل١ّر ًِخغ أ١ِٚؽث ٌهيؼثز ٩ٞج تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر فٝ تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ 

وىً ٚأخؼثن٘ث تٌفًػ١ر ِٓ ل٩ي ِؼثنٌر ٦لصدثي ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ  

 لٛذ تٌصشظ١ً:

ًِخغ أ١ِٚؽث : ٌفّثج لٜٛ ششظ١ً تٌّصغ١ً تٌّّصمً ػٍٝ تٌّصغ١ً تٌصثخغ. وّث ِٜٛؿ   

 ( 2هٚي )   ؽخ

ز هشثغ أّه٘غب
2
/ ز 1-

2
 2992 فإاد أثْ ؽبت ّأهب  صبدق،  1ْ+2-1+ْ

:551-554) 
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 (2عذّ  

( ّق٘وخ هشثغ أّه٘غب لٌزبئظ 3الوزْعببد ّاإلًؾشافبد الوؼ٘بسٗخ ّق٘وخ  د

ككل ّأثؼبدٍ  ؼششٗيهِبساد القشى الؾبدٓ ّالالزبج٘ق٘ي القجلٔ ّالجؼذٓ  إلخزجبس 

 42=الحشػ٘خ ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أْ ل١ّر ًِخغ أ١ِٚؽث ٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر فٝ إلصدثي ٠ٚ2صٝؿ ِٓ ؼهٚي )  

( ٚ٘ٝ ل١ّر ًِشفؼر شهي ػٍٝ فؼث١ٌر 9,,ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ وىً خٍغس) 

٠ًٕٓ تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ

 ٌهٜ تٌ ٩ج.

أْ ل١ّر ًِخغ أ١ِٚؽث ٌٍّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر فٝ ت٤خؼثن تٌفًػ١ر ٦لصدثي ِٙثيتز تٌمًْ 

ٚ٘ٝ ل١ُ ًِشفؼر شهي ػٍٝ فؼث١ٌر  (33,,- 32,, تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ شًتٚـس ِٓ )

 تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر شٍه ت٤خؼثن تٌفًػ١ر ٌهٜ تٌ ٩ج.

 :ئلٔ ْ  الحشض الضبًٔ، ّقذ ٗشعغ رلهّثزله رن قج

ِٛتلف ٦ِصم٩ٖ ٔص١ؽر ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ِٚث شّٕٝٗ ِٓ ِٜٛٛػثز أشثـس ٌُٙ 

أٚ إػ ثء شد٠ًً ِؼ١ٓ خٕثء  ػٍٝ ت٤نٌر  ٚش١١ٍّ ٘فر أٚ ل ش ٔص١ؽر ِث شدؼث  ٌفمثبك 

مهتَ ٚخ١ثٔثز ِؼ ثذ فّٕٝ ٌه٠ُٙ ِٙثيتز تٌصفى١ً تٌٕثله، ٚٚؼُٙٙ  إٌٝ فُٙ و١ف١ر إِص

أٔٛتع ِمصٍفر ِٓ تٌِٛثبً ٌص١ً٘ٛ تًٌِثبً ٚو١ف١ر إلص١ثي تٌّٕثِح ِٓ خ١ٕٙث فّٕس 

 ٌه٠ُٙ ِٙثيتز تٌصٛتً٘ تٌٍفظ١ر ٚتٌّىصٛخر ٚا١ً تٌٍفظ١ر فٝ أٔىثي ١ِٚثلثز ِصٕٛػر،

ِٙثيتز ت٦شٙثي ِٚٙثيتز ظمثفر شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّؼٍِٛثز ٚت٦شٙثي ٚوىٌه تٌعمثفر 

خث٦ٜثفر إٌٝ  ُ إ١ٌٗ ِٓ فًٖ ٌٍدفط ٚت٦ِصمٙثءتٌّؼٍِٛثش١ر ِٓ ل٩ي ِث ٚؼٙٙ

ػٍُّٙ فٝ ِؽّٛػثز ػًّ ػٍٝ شؼ٠ٍٍ ت٦ٔصثؼ١ر تٌٕم١ٙر ٚش١ّ١ً ػحء تٌّّثءٌر 

تٌّصؼٍمر خّصثخؼر تٌؼًّ ٚتٌّٕثيور ف١ٗ خف١ط ٠ه٠ً تٌ ٩ج تٌؼًّ ٠ٚدًٌٚت ٔصثبؽٗ 

ٙث وً ٠ٚصفٍّٛتِّم١ٌٚر ِٕصًور فٝ تٌؼًّ تٌصؼثٚٔٝ، ٚشع١ّٓ تٌّّثّ٘ثز تٌصٟ ٠مهِ

ٚشصفك ٘ىٖ  ػٝٛ فٝ تٌف٠ًك فّٕس ٌه٠ُٙ تٌّٙثيتز ت٦ؼصّثػ١ر ٚت٦ٔصثؼ١ر ٚتٌّّم١ٌٚر،
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هشفذ  ٚنيتِر( 3129ػجذل غَ  تٌٕص١ؽر ِغ تٌٕص١ؽر تٌصٝ شٍٛ٘س إ١ٌٙث نيتِر

 .(3129ُبًٔ 

 إلخزجبس صؾخ الحشض الضبلش ّالزٓ ًص ػلٔ أًَ:-4

( خ١ٓ ِصِٛ ثز نيؼثز 5,,,) "شٛؼه فًٚق وتز ن٨ٌر إـٙثب١ر ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر

تٌ ٩ج ػ١ٕر تٌهيتِر فٝ تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ ٌّم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ 

 وىً ٚفٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١ر ٌٙثٌؿ تٌص د١ك تٌدؼهٜ".

٦ٚلصدثي ٘فر تٌفًٚ شُ ـّثج تٌّصِٛ ثز ٚت٦ٔفًتفثز تٌّؼ١ثي٠ر ٌهيؼثز   

ٌّم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٍٝ ٚتٌدؼهٜ تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر فٝ تٌص د١م١ٓ تٌمد

 ( 9وّث ِٜٛؿ خؽهٚي )  وىً ٚفٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١ر

 

   (9عذّ   

ّق٘وخ هشثغ ئٗزب لٌزبئظ  dق٘وخ الوزْعببد ّاإلًؾشافبد الوؼ٘بسٗخ ّق٘وخ  د( 

ككل ّأثؼبدٍ الحشػ٘خ  لوق٘بط اإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظالزبج٘ق٘ي القجلٔ ّالجؼذٓ 

 42=ى 
 ثؼبداأل

 

 

 

 الزبج٘ق القجلٔ 

 

 الزبج٘ق الجؼذٓ

  

ق٘وخ د 

 ّداللزِب

ق٘وخ  dق٘وخ 

هشثغ 

 ئٗزب
 3ع 3م 2ع 2م

الزقجاال الاازارٔ  -2

 لوٌِخ الزذسٗظ
25024 5022 32042 5022 9025* 4036 1023 

الزق٘اااااااااااااااااااا٘ن  -3

الشخصٔ لقذسارَ 

فاااااااااااأ هٌِااااااااااااخ 

 الزذسٗظ

24052 3055 34025 3053 27029* 6049 1022 

ٌظااااااااااااااااااااشح ال -4

اإلعزوبػ٘خ لوٌِخ 

 هؼلن الؼلْم

23043 40119 22039 2062 25.15* 5072 1026 

الٌظااااااااااااااااااااشح  -5

الوغااااااااااااااااااازقجل٘خ 

 لزذسٗظ الؼلْم

 

22013 5077 35027 5053 2024* 3092 1072 

 الوق٘بط ككل
62062 9043 22032 2095 3603* 205 1096 

 (5,,,نتٌر ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر )*

 ( هبٗلٔ:9ٗزعؼ هي عذّ   

( خ١ٓ ِصِٛ ثز نيؼثز 5,,,ن فًٚق نتٌر إـٙثب١ث  ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر )ٚؼٛ -

٩ٞج تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر خ١ٓ تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ ٌّم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر 

 .تٌصهي٠ُ وىً ٚوىٌه فٝ أخؼثنٖ تٌفًػ١ر ٚوٌه ٌٙثٌؿ تٌص د١ك تٌدؼهٜ
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١ك تٌمدٍٝ ـ١ط إيشفثع ِصِٛ ثز نيؼثز تٌ ٩ج فٝ تٌص د١ك تٌدؼهٜ ػٓ تٌص د -

 ( فٝ ت٦لصدثي وىً ٚوىٌه فٝ ت٤خؼثن تٌفًػ١ر.22,63خٍغس)

( فٝ تٌّم١ثَ وىً ٚوىٌه فٝ 5,,,ل١ّر )ز( تٌّفّٛخر نتٌر ػٕه ِّصٜٛ ن٨ٌر) -

 ت٤خؼثن تٌفًػ١ر.

إيشفثع ل١ّر إ٠صث -
2

( ٚأخؼثنٖ تٌفًػ١ر ـ١ط شًتٚـس 95,,فٝ تٌّم١ثَ وىً ) 

 (.22,,-62,,ِثخ١ٓ)

( ٌٚىً خؼه ػٍٝ ـهذ ـ١ط شًتٚـس ِث 2,4ٍّم١ثَ وىً )( dٌإيشفثع ل١ّر ) -

 (. 4,62-3,25خ١ٓ)
 

 :ئلٔ ّثزله رن قجْ  الحشض الضبلش، ّقذ ٗشعغ رله

ِٜٛٛػثز تٌدًٔثِػ تٌّمصًؾ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ٚتٌىٜ شُ شؼًٚ  

تٌ ٩ج ِٓ ل٩ٌٗ ٌّؼٍِٛثز ٚلدًتز ِٚٛتلف شًخ٠ٛر ٚٔف١ّر ٚػ١ٍّر ٚإؼصّثػ١ر 

ِٓ شٛتفمُٙ ِغ ِٕٙصُٙ تٌّّصمد١ٍر، وّث أْ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ِٚث شّٕٝٗ ِٓ ٌتنز 

ششو١ه ػٍٝ ِّثز ٚلٙثبٗ تٌؼٍّثء ٚأل٩ل١ثشُٙ ٌتن ِٓ شمدٍُٙ ٌّٕٙر تٌصهي٠ُ، 

خث٦ٜثفر إٌٝ ِّثيِصُٙ ٥ٌٕٔ ر ت٦ِصمٙثب١ر تٌّصّٕٝر فٝ تٌدًٔثِػ ٌتنز ِٓ ظمصُٙ 

ظًذ تٌّؽصّغ ٌٙث، خث٦ٜثفر إٌٝ أْ تٌصؼٍُ فٝ لهيتشُٙ ٌٍؼًّ خٙىٖ تٌّٕٙر ٚشغ١١ً ٔ

ت٦ِصمٙثبٝ نػُ ٌه٠ُٙ ِدهأ تٌصؼٍُ تٌىتشٝ ٚتٌّّصًّ ِّث ٌٚن ظمصُٙ خشٔفُّٙ خنِىث١ٔر 

ٚخىٌه ، ِصثخؼر تٌؽه٠ه فٝ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ِّصمد٩  ٚإ٠ّثُٔٙ خّىثٔصٙث ت٦ؼصّثػ١ر ٌٙث

 ٠ىْٛ له شُ ت٦ؼثخر ػٓ تٌّمتي تٌعثٌط ٚلدٛي تٌفًٚ تٌعثٌط.

  إلخزجبس صؾخ الحشض الشاثغ ّالزٓ ٌٗص ػلٔ أًَ: -5

شٛؼه فؼث١ٌار ٌٍدًٔاثِػ تٌّمصاًؾ تٌماثبُ ػٍاٝ ِاهلً تٌّؼٍاُ وؼاثٌُ فاٝ ش١ّٕار ت٦شؽاثٖ ٔفاٛ 

 ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ تٌ ٩ج ػ١ٕر تٌهيتِر.

٦ٚلصدثي ٘فر تٌفًٚ شُ ـّثج تٌّصِٛ ثز ٚت٦ٔفًتفثز تٌّؼ١ثي٠ر ٚل١ُ )ز  
2

 )

ؼثز ٩ٞج تٌّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر فٝ تٌص د١م١ٓ تٌمدٍٝ ٚتٌدؼهٜ ٚل١ّر ًِخغ أ١ِٚؽث ٌهي

 (                                     ,1وىً ٚأخؼثن٘ث تٌفًػ١ر وّث ٠صٝؿ فٝ ؼهٚي )ٌّم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ  
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 (21عذّ  

( ّق٘وخ هشثغ أّه٘غب لٌزبئظ 3الوزْعببد ّاإلًؾشافبد الوؼ٘بسٗخ ّق٘وخ  د

ككل ّأثؼبدٍ الحشػ٘خ  بج٘ق٘ي القجلٔ ّالجؼذٓ  لوق٘بط اإلرغبٍ ًؾْ هٌِخ الزذسٗظالز

 42=ى 
 األثؼبد

 

 

 

 الزبج٘ق القجلٔ 

 

 الزبج٘ق الجؼذٓ

  

ق٘وخ د
3
ق٘وخ هشٗغ   

 أّه٘غب

قْح 

 الزأص٘ش

 3ع 3م 2ع 2م

الزقجاال الاازارٔ لوٌِااخ  -2

 الزذسٗظ
 كج٘شح 1027 95027 5022 32042 5022 25024

الزق٘اااااا٘ن الشخصااااااأ  -3

لقذسارااااااااَ فاااااااأ هٌِااااااااخ 

 الزذسٗظ

 كج٘شح 1022 373022 3053 34025 3055 24052

الٌظااااشح اإلعزوبػ٘ااااخ  -4

 لوٌِخ هؼلن الؼلْم
 كج٘شح 1024 292023 2062 22039 40119 23043

الٌظاااااشح الوغااااازقجل٘خ  -5

 لزذسٗظ الؼلْم

 

 كج٘شح 106 27032 5053 35027 5077 22013

 الوق٘بط ككل
 كج٘شح 1029 746015 2095 22032 9043 62062

ِم١ثَ ( أْ ل١ّر ًِخغ أ١ِٚؽث ٌٍّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر فٝ ,٠ٚ1صٝؿ ِٓ ؼهٚي )  

( ٚ٘ٝ ل١ّر ًِشفؼر شهي ػٍٝ فؼث١ٌر 29,,وىً خٍغس) ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ 

ٌهٜ ت٦شؽثٖ ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر 

 .تٌ ٩ج

ٌّم١ثَ ت٦شؽثٖ ٔفٛ أْ ل١ّر ًِخغ أ١ِٚؽث ٌٍّؽّٛػر تٌصؽ٠ًد١ر فٝ ت٤خؼثن تٌفًػ١ر 

ٚ٘ٝ ل١ُ ًِشفؼر شهي ػٍٝ فؼث١ٌر  (32,,- 5,, وىً شًتٚـس ِٓ )ِٕٙر تٌصهي٠ُ 

 تٌدًٔثِػ تٌمثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر شٍه ت٤خؼثن تٌفًػ١ر ٌهٜ تٌ ٩ج.

 :ئلٔ ّقذ ٗشعغ رلهّثزله رن قجْ  الحشض الشاثغ، 

فً٘ر تًٌّٚي خّٛتلف ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ِٚث شّٕٝٗ ِٓ ِٜٛٛػثز أشثـس ٌُٙ 

ٌٍصؼًف ػٍٝ ٞد١ؼر ِٕٙر شهي٠ُ تٌؼٍَٛ ٚيِثٌصٙث فٝ تٌّؽصّغ ٌتنز ِٓ شمدٍُٙ 

تٌٕمٙٝ ٌٍّٕٙر ٌّث ٌٙث ِٓ لهيذ ػٍٝ إظثيذ تٌ ٩ج فى٠ًث  ٚشمه٠ُ ـٍٛي ٌّٕى٩ز 

ثيِٖٛ ِٓ إٔٔ ر إِصمٙثب١ر ل٩ي تٌدًٔثِػ ّٔٝ تٌّؽصّغ، خث٦ٜثفر إٌٝ ِث ِ

إشؽث٘ثشُٙ ٔفٛ ِٕٙر شهي٠ُ تٌؼٍَٛ ٚإِىث١ٔر ت٦ِصّصثع خٙثٚلفٛ ٔؼٛيُ٘ خثٌمٍك 

ٚشصفك ٘ىٖ تٌٕص١ؽر ِغ تٌٕص١ؽر إٌتء ِّصمدً تٌّٕٙر ٌٚتن ِٓ ٔظًشُٙ ت٠٦ؽثخ١ر ٔفٛ٘ث 

 (.3123رٌِ٘ذ الج٘شقذاس  تٌصٝ شٍٛ٘س إ١ٌٙث نيتِر
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 الزْصــ٘بد:

ٜٛء ـهٚن تٌهيتِر تٌفث١ٌر ٚتٌٕصثبػ تٌصٝ شٍٛ٘س إ١ٌٙث ٠ّىٓ شمه٠ُ تٌص١٘ٛثز  فٝ

 تٌصث١ٌر:

إػثنذ تٌٕظً فٝ خًتِػ إػهتن ِؼٍُ تٌؼٍَٛ خف١ط شًّٕ ِهتلً شمَٛ ػٍٝ  -1

 عً ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ.ِت٦ِصمٙثء 

 ت٦٘صّثَ خصهي٠ح تٌّؼ١ٍّٓ لدً ٚأظٕثء تٌمهِر ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ. -2

ٚش١ٜٛؿ  ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ صًّذ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٌصهي٠دُٙ ػٍٝػمه نٚيتز ِّ -3

 نٚيٖ فٝ ش١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌهٜ تٌ ٩ج.

 نِػ ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ فٝ خًتِػ إػهتن ِؼٍُ تٌؼٍَٛ. -4

خٕثء ِٕث٘ػ تٌؼٍَٛ خّث ٠ص١ؿ فً٘ر ش١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ  -5

 ٌصهي٠ُ .ٚت٦شؽث٘ثز ٔفٛ ِٕٙر ت

 الوقزـشؽبد:

 إِصىّث٨  ٌّث خهأشٗ تٌهيتِر تٌفث١ٌر شُ إلصًتؾ إؼًتء:

نيتِر شىٕف ػٓ فؼث١ٌر ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ تٌّّصمهَ فٝ تٌهيتِر تٌفث١ٌر  -1

 فٝ ش١ّٕر ِٙثيتز ألًٜ وثٌصفى١ً تٌٕثله ٚت٦ِصمٙثبٝ.

نيتِر ِّثظٍر ٌٍهيتِر تٌفث١ٌر ٌص١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ  -2

ٚت٦شؽث٘ثز ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ ِؼٍّٝ تٌؼٍَٛ أظٕثء تٌمهِر ِٓ ل٩ي 

 ِهتلً ألًٜ.

 إِصمهتَ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ  ٌٍص١ّٕر ت١ٌّٕٙر ٌٍّؼٍُ أظٕثء تٌمهِر. -3

نيتِر شىٕف ػٓ شٛ ١ف خًتِػ ألًٜ ٌص١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ  -4

 ٕثء تٌمهِر.ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚت٦شؽث٘ثز ٔفٛ ِٕٙر تٌصهي٠ُ ٌهٜ ِؼٍّٝ تٌؼٍَٛ أظ

 إِصمهتَ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ فٝ ش١ّٕر تٌىفثءذ تٌىتش١ر ٌهٜ ِؼٍّٝ تٌؼٍَٛ. -5

 الوشاعغ الؼشث٘خ ّاألعٌج٘خ:

(."أظااً شااهي٠ُ تٌؼٍااَٛ خنِااصمهتَ إِااصًتش١ؽ١ر 2,15أِااثٔٝ ؼد٠ًااً إػد١ااه تٌمًتٌاار)    -1

نٚيذ تٌااصؼٍُ تٌّااادثػ١ر ّٚٔاااٛوغ ِااىّثْ ت٦ِصمٙاااثبٝ فاااٝ إوصّااثج ػ١ٍّاااثز تٌؼٍاااُ 

١اار ِٚٙااثيتز تٌصفى١ااً ٌااهٜ ٞثٌدااثز تٌٙااف تٌعااثِٓ ت٤ِثِااٝ فااٝ ت٤ينْ"، تٌصىثٍِ

 ، ؼثِؼر تٌؼٍَٛ ت١ِ٩ِ٦ر تٌؼث١ٌّر، و١ٍر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث، ت٤ينْ.سعبلخ دكزْساح

(." فؼث١ٌر خًٔثِػ شاهي٠دٝ أظٕاثء تٌمهِار ,2,1أِثٔٝ ػدهتٌؼ٠ٍٍ إخًت١ُ٘ ػدهتٌؼ٠ٍٍ) -2

ث١ُ٘ تٌؼ١ٍّار ٚخؼااٛ ِص ٍدااثز تٌىفااثءذ لاثبُ ػٍااٝ ِااهلً تٌّؼٍااُ وؼاثٌُ فااٝ ش١ّٕاار تٌّفاا

سعاابلخ تٌىتش١اار ٌااهٜ ِؼٍّااٝ تٌؼٍااَٛ خثٌفٍماار ت٦خصهتب١اار ٚأظااًٖ ػٍااٝ أنتء ش١ِ٩ااىُ٘"، 

 ، ؼثِؼر تٌمثً٘ذ، ِؼٙه تٌهيتِثز ٚتٌدفٛض تٌصًخ٠ٛر.دكزْساح
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( ." خٕثء خًٔثِػ ِمصًؾ ٌص١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفاثنٜ 2,15أ١ًِذ ـّهٜ ِؼٛٚ ) -3

ؼ١ٍّٓ شمٙٗ ػٍُ تٌٕفُ ٚل١ثَ أظًٖ ػٍٝ أنتبٙاُ تٌصهي٠ّاٝ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٌٍ ٩ج تٌّ

 ،  و١ٍر تٌصًخ١ر، ؼثِؼر ـٍٛتْ."، سعبلخ دكزْساحٚشمه٠ًُ٘ ٌىٚتشُٙ

هِابساد القاشى الؾابدٓ ّ الؼشاشٗي :  (.2,13خ١ًٟٔ ش٠ًٍٕػ ،  شٕثيٌٍ فثني )  -4

، )شًؼّاار خااهي ػدااهل تٌٙااثٌؿ(. ت٠ًٌااثٚ، ؼثِؼاار تٌٍّااه ِااؼٛن، الاازؼلن فااٖ صهٌٌااب

 ًٕٕ تٌؼٍّٟ ٚتٌّ ثخغ. تٌ

(." ت٦شؽااثٖ ٔفااٛ ِٕٙاار تٌصااهي٠ُ ٌااهٜ ٍٞداار و١ٍاار تٌصًخ١اار 2,12ش١ٕٙااه تٌد١ًلااهتي) -5

 .,,6-563(، 13)19، هغلخ عبهؼخ ركشٗذ للؼلْمٚػ٩لصٗ خدؼٛ تٌّصغ١ًتز"، 

الْقبٗااخ هااي الؾااْادس لبااالة الغبهؼاابد (.",2,1تٌؽّؼ١اار تٌى١ّ١ثب١اار ت٠ًِ٤ى١اار) -6

 تٌؽّؼ١ر ت٠ًِ٤ى١ر، ٚتٕٔ ٓ. ت٦٘هتي تٌّثخغ، ّالكل٘بد"،

(."ِاهٜ شٝا١ّٓ وصاح تٌؼٍاَٛ ًٌٍّـٍار ت٤ِثِا١ر 2,12ـىُ يِٝثْ ـّا١ٓ ـؽار) -3

، تٌؽثِؼاار دساعاابد الؼلااْم الزشثْٗااختٌؼ١ٍااث ٌّٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ "، 

 .132-163(، 3)45ت٤ين١ٔر، 

ثيتز (."فثػ١ٍر خًٔاثِػ شاهي٠دٝ ِمصاًؾ فاٟ ش١ّٕار ِٙا5,,2ـّه خٓ لثٌه تٌمثٌهٜ ) -2

"، دساعبد فاٖ الوٌابُظ ت٤ِثْ تٌّؼٍّٝ ٌهٜ ِؼٍّثز تٌؼٍَٛ فٟ تًٌّـٍر تٌّصِٛ ر

 -تٌؽّؼ١ر ت٠ًٌّٙر ٌٍّٕث٘ػ ًٚٞق تٌصهي٠ُ، ؼثِؼر ػ١ٓ ٔاُّ  ّغشق الزذسٗظ،

 . ,12 – 34(،  ِدصّدً، 1,6و١ٍر تٌصًخ١ر ،ع )

 (."فثػ١ٍاار تٌدًِؽ١ااثز ت٦ؼصّثػ١اار فااٝ ش١ّٕاار2,13ـٕااثْ يؼثءػدهتٌّاا٩َ يٜااث ) -9

تٌااٛػٝ تٌٙاافٝ ٚخؼااٛ ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌٛتـااه ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٌااهٜ ٞثٌدااثز ؼثِؼاار 

 .,23-199(، ِث٠ٛ، 3)16، هغلخ الزشث٘خ الؼلو٘خؼثٌتْ"، 

( .:فثػ١ٍاار خًٔااثِػ خنِااصمهتَ ت٤ٕٔاا ر تٌّؼ١ٍّاار فااٟ 2,12ـٕااثْ ِفّااه ٘اافٛز )  -,1

 ش١ّٕار خؼااٛ تٌّفااث١ُ٘ تٌى١ّ١ثب١ار ِٚٙااثيتز ت٤ِااثْ تٌّؼٍّاٝ ٌااهٜ أٞفااثي تًٌٜٚاار"،

، 6و١ٍار ي٠اثٚ ت٤ٞفاثي، ع -، ؼثِؼار أِا١ٛٞ هغلخ دساعبد فٖ البحْلخ ّالزشث٘اخ

،ٛ١ٌٛ٠1  – 66. 

(."شم٠ُٛ أنتء شهي٠ُ ِؼٍّٝ تٌؼٍَٛ خثًٌّـٍر 2,12ن٠ٕث ػدهتٌف١ّه تٌّؼ١ه تٌف ١دٝ) -11

الوغلاخ الذّل٘اخ للجؾاْس تٌّصِٛ ر فٝ ٜٛء ِٙاثيتز تٌماًْ تٌفاثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ"، 

 أوصٛخً.(، 4)1، فٔ الؼلْم الزشثْٗخ

(."أظااً إِااصمهتَ ّٔااٛوغ خااث٠ً ٧ٌِصمٙااثء تٌؼٍّااٝ فااٟ 2,11يتٔااه ِفّااه يتٔااه ) -12

"، شهي٠ُ تٌؼٍَٛ ػٍٝ ش١ّٕر خؼٛ ِٙثيتز تٌصفى١ً ٌهٜ ٞا٩ج تًٌّـٍار ت٦ػهتن٠ار 

 – 145(، 2)26و١ٍر تٌصًخ١ار،  -، ؼثِؼر تٌّٕٛف١ر هغلخ الجؾْس الٌحغ٘خ ّالزشثْٗخ

139. 

فثػ١ٍر إِصًتش١ؽ١ر نٚيذ تٌصؼٍُ تٌّدثػ١ر فاٝ  (."2,13ياه ٔثً٘ شًوٝ تًٌٙت٠ًذ) -13

ش١ّٕاار ِّااصٜٛ تٌصفٙاا١ً ٚت٦شؽااثٖ ٔفااٛ ِااثنذ ت٤ـ١ااثء ٌااهٜ ٍٞداار تٌٙااف تٌؼثٔااً 

(، ١ٌٛ٠اااٛ، 1)134ؼثِؼاار ت٤ٌ٘ااً،  هغلااخ كل٘ااخ الزشث٘ااخ،ت٤ِثِااٝ فااٝ ت٤ينْ"، 

512-54,. 

٠ٓ"، (."إػهتن تٌّؼٍُ ٌّٛتودر تٌصؼ١ٍُ فٝ تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ2,11ًٕيٚخٓ نتنت ) -14

هشركااضاد الزؼلاا٘ن الوذسعاأ فاأ دّلااخ اإلهاابساد الؼشث٘ااخ  -الوااإروش الغاآٌْ الضاابًٔ

 .16-135"، ًِوٍ ت٦ِثيتز ٌٍهيتِثز ٚتٌدفٛض ت٦ِصًتش١ؽ١ر، أوصٛخً، الوزؾذح
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(." خًٔااثِػ ِمصااًؾ لااثبُ ػٍااٝ ّٔااٛوغ 2,12ي٠فااثج أـّااه ػدااهتٌؼ٠ٍٍ ٔٙااً) -15

تز تٌصفى١اً ت٤ل٩لاٝ ٍٚٔػاثز ت٦ِصمٙثء تٌؼثني ٌص١ّٕار ت٦ِصمٙاثء تٌؼٍّاٝ ِٚٙاثي

، الغوؼ٘اااخ الوصاااشٗخ للزشث٘اااخ الؼلو٘اااختٌصفى١اااً تٌٕثلاااه ٌاااهٜ ٞااا٩ج و١ٍااار تٌصًخ١ااار"، 

 .196-123(، توصٛخً، 4)15

(."خًٔااثِػ ِمصاًؾ ٌّؼٍّااٟ تٌؼٍااَٛ لااثبُ 2,16ِاثٌٝ وّااثي إخااًت١ُ٘ ػداه تٌفصااثؾ ) -16

١ّٕٙار ٌاه٠ُٙ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼثٌُ ٌص١ّٕر تٌفُ تٌؼٍّٝ ٚخؼٛ ِص ٍدثز تٌىفثءذ تٌ

 و١ٍر تٌصًخ١ر . -، ؼثِؼر ػ١ٓ ُّٔ سعبلخ دكزْساح"، 

: إٞثي ػًّ ٌٍاصؼٍُ ِآ أؼاً 21(. "ِٙثيتز تٌمًْ تٌ  2,12ِثِث فمتن ل١ُّ ) -13

 .163-149(، 1)31، ًِٙ، هغلخ البحْلخ ّالزٌو٘ختٌّّصمدً"، 

(." نيؼاار شااٛفً ِٚااثبً تٌّاا٩ِر فااٝ 2,13ِااٍّثْ خاآ ٔااث٠ٛ ِٕااثٚي تٌفًخااٝ ) -12

تٌّهي١ِر ٌّمًي تٌؼٍَٛ خثًٌّـٍر ت٦خصهتب١ر ِٓ ٚؼٙر ٔظاً تٌّؼٍّا١ٓ فاٝ  تٌّمصدًتز

 .164-132(، 12ع) هغلخ الجؾش الؼلؤ فٔ الزشث٘خ،ِه٠ٕر خ٠ًهذ"، 

 راذسٗظ هِابساد القاشى الؾابدٕ ّالؼشاشٗي أدّاد ػواال،(. 2,14ِا١ٛ خ١اًٌ ) -19

 . )شًؼّر ِفّه خ٩ي تٌؽ١ٛٔٝ(، ت٠ًٌثٚ، ِىصح تٌصًخ١ر تٌؼًخٟ ٌهٚي تٌم١ٍػ

(." إظااًتء وصااح تٌصًخ١اار ت٦ِاا١ِ٩ر تٌفٍّاا ١ٕ١ر 2,12٘اثخ٠ًٓ ِفّااٛن أخااٛؼٍي) -,2

، و١ٍاار تٌصًخ١اار، تٌؽثِؼاار "، سعاابلخ هبع٘غااز٘شخّٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ

 ت١ِ٩ِ٦ر، اٍذ.

(: غااشق الزااذسٗظ فاأ القااشى الؾاابدٓ 9,,2ػدااه تٌٍ ١ااف خاآ ـّاا١ٓ فااًغ ) -21

 ثْ ، ت٤ينْ.نتي ت١ًٌّّذ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ ، ػّ ّالؼششٗي،

غشائااق (.2,11ػدااهل خاآ لّاا١ُ أِدِٛااؼ١هٜ  ِٚاا١ٍّثْ خاآ ِفّااه تٌدٍٛٔااٝ) -22

 ػّثْ، نتي ت١ًٌّّذ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ. رذسٗظ الؼلْم هحبُ٘ن ّربج٘قبد ػول٘خ،

(."أظااً تٌصااهي٠ُ خّٕااٛوغ ت٦ِصمٙااثء فااٝ ش١ّٕاار 2,14ػدااهل خاآ ػمٍااٗ تٌٙثٔااُ) -23

مٙث٠ث تٌد١ة١ر ٌهٜ ٍٞدر تًٌّـٍر تٌعث٠ٛٔار تٌصفى١ً تٌؼٍّٝ ٚت٦شؽث٘ثز ت٠٦ؽثخ١ر ٔفٛ تٌ

 .554-524(، ١ٔٛ٠ٛ، 2)15، هغلخ الؼلْم الزشثْٗخ ّالٌحغ٘خ خهٌٚر تٌى٠ٛس"،

نتي تٌٕااًٚق ٌٍٕٕااً  أعاابل٘ت رااذسٗظ الؼلااْم،(. 4,,2ػااث٠ٓ ِفّااٛن ٠ٌصااْٛ ) -24

 ٚتٌص٠ٌٛغ ٚتٌ دثػر، ػّثْ، ت٤ينْ.

 د راذسٗظ الؼلاْم،الٌظشٗخ الجٌبئ٘اخ ّئعازشار٘غ٘ب(.3,,2ػث٠ٓ ِفّٛن ٠ٌصْٛ) -25

 ػّثْ، نتي تًٌٕٚق.

(."ٚػااٝ ِؼٍّااٝ تٌؼٍااَٛ خثًٌّـٍاار 2,16ػدااهل تٌفًخااٝ ٚ ؼدااً خاآ ِفّااه ) -26

ت٦خصهتب١اار فااٝ ِفثفظااثز تٌااًَ خّٙااثيتز تٌّصؼٍّاا١ٓ ٌٍمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ "، 

 ، و١ٍر تٌصًخ١ر"، ؼثِؼر تٌٍّه ِؼٛن.سعبلخ هبع٘غز٘ش

ٚـااهذ ِمصًـاار فااٝ تٌف٠ٍ١ااثء فااٝ  (."فثػ١ٍاار 2,19ػدااهل ِٙااهٜ ػدهتٌف١ّااه ٞااٗ) -23

ت٠ًٌث١ٜثز ٌص١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفاثنٜ -تٌٕٙهِر-تٌصىٌٕٛٛؼ١ث–ٜٛء ِهلً تٌؼٍَٛ 

(، 2(، غ),3),13،الوغلاااخ الزشثْٗاااخٚتٌؼٕااا٠ًٓ ٌاااهٜ ٍٞدااار تًٌّـٍااار تٌعث٠ٛٔااار"، 

 ِثيَ.

(."ِٙثيتز ت٦ِصمٙاثء تٌّصٝإّر فاٝ وصاح 2,13ػدهتٌٛتـه خٓ لٍف تٌفًخٝ) -22

، ؼثِؼار سعابلخ هبع٘غاز٘شر تٌعث٠ٛٔر ٚنيؼر إوصّثج تٌ ٩ج ٌٙث"، تٌف٠ٍ١ثء خثًٌّـٍ

 تٌم١ُٙ، تٌّؼٛن٠ر.
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(."نيؼار شٝا١ّٓ وصاح تٌؼٍاَٛ ًٌّـٍار تٌصؼٍا١ُ 2,12ػ٠ًٓ ِا١ٍّثْ تٌّٕٙاٛي) -29

يِاثٌر  ،سعبلخ هبع٘غز٘شت٤ِثِٟ فٟ ت٤ينْ ٌّٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٞ ٚتٌؼ٠ًٕٓ"، 

 ٠ر، ت٤ينْ.ِثؼّص١ً، ؼثِؼر اي تٌد١س، و١ٍر تٌؼٍَٛ تٌصًخٛ

(." نٚي شهي٠ُ تٌؼٍَٛ فاٝ ش١ّٕار ِٙاثيتز تٌاصؼٍُ 2,13ػٍٝ ِفٝ تٌه٠ٓ يتٔه ) -,3

الوااإروش الؼلواأ الزبعااغ ػشااش، الزشث٘ااخ الؼلو٘ااخ فااٝ تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ"، 

 24-23نتي ت١ٌٝثفر، ؼثِؼر ػ١ٓ ٔاُّ، تٌؼدثِا١ر، تٌماثً٘ذ، ّالزٌو٘خ الوغزذاهخ، 

 ،ٛ١ٌٛ٠225-243. 

فٝ ش١ّٕار ِٙاثيتز  SAMR(."أظً إِصمهتَ ّٔٛوغ 2,13فثّٞر ل١ًٍ ل١ُّ ) -31

تٌمااًْ تٌفااثنٜ ٚتٌؼٕاا٠ًٓ ٚتٌصفٙاا١ً تٌهيتِااٝ فااٝ تٌى١ّ١ااثء ٌااهٜ ٍٞداار تٌٙااف 

 ، و١ٍر تٌؼٍَٛ تٌصًخ٠ٛر، ؼثِؼر تٌمهَ.سعبلخ هبع٘غز٘شتٌؼثًٔ"، 

(." أظاً إِاصؼّثي ّٔاٛوغ ظ١ٍا١ٓ فاٝ إوصّاثج تٌّفاث١ُ٘ 2,15فثّٞر ػد١اه تٌٍخ١اهٜ ) -32

هغلاخ كل٘اخ ١ّر تٌصفى١اً تٌؼٍّاٝ ٌاهٜ ٞثٌداثز تٌٙاف تٌعاثٔٝ ِصِٛاٟ"، تٌف٠ٍ١ثب١ر ٚشٕ

، ؼثِؼر خثخً، و١ٍار تٌصًخ١ار ت٤ِثِا١ر، الزشث٘خ األعبع٘خ للؼلْم الزشثْٗخ ّاإلًغبً٘خ

 .229-262(، 19ع)

تٌصىااثٍِٝ ٌااصؼٍُ   steam(."إِااصمهتَ ِااهلً 2,15فثّٞاار ِٙاا فٝ ِفّااه يٌق) -33

تٌؼ٠ًٕٓ ِٚٙثيتز إشماثو تٌماًتي ٌاهٜ تٌؼٍَٛ فٝ ش١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚ

، دساعبد ػشث٘خ فٔ الزشث٘خ ّػلن الاٌحظ٩ٞج تٌفًلر ت٤ٌٚٝ خى١ٍر تٌصًخ١ر"، 

 .122-39(، ١ٔٛ٠ٛ، 62تٌّؼٛن٠ر، ع)

، ػلن الٌحظ اإلؽصبئٔ ّق٘بط الؼقل الجششٓ(. 1939فمتن تٌدٙٝ ت١ٌّه) -34

 تٌمثً٘ذ، نتي تٌفىً تٌؼًخٝ.

هٌبُظ الجؾش ّغشق الزؾل٘ل اإلؽصبئٔ فٔ (.1991فمتن أخٛ ـ ح ٚاِثي ٘ثنق) -35

 ، تٌمثً٘ذ، ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر.الؼلْم الٌحغ٘خ ّالزشثْٗخ ّاإلعزوبػ٘خ

، تٌماثً٘ذ، راذسٗظ الؼلاْم للحِان سؤٗاخ ثٌبئ٘اخ( . 2,,2وّثي ػدهتٌف١ّاه ٠ٌصاْٛ .) -36

 ػثٌُ تٌىصح. 

َٛ (:"أظاً ّٔاٛوغ ت٦ِصمٙاثء تٌّصاٛتٌْ فاٝ شاهي٠ُ تٌؼٍا١ٌ2,14ٍٝ ٘ثٌؿ ؼّؼار) -33

ػٍٝ ش١ّٕر تٌصفى١ً تٌّٕظِٛٝ ٚخؼٛ ت٦شؽث٘اثز تٌؼ١ٍّار ٚخماثء أظاً تٌاصؼٍُ ٌاهٜ 

 ، و١ٍر تٌصًخ١ر، ؼثِؼر تٌٍلث٠ٌك.سعبلخ دكزْساحش٩ِدى تًٌّـٍر ت٦ػهتن٠ر"، 

(."فؼث١ٌار خًٔاثِػ وّد١اٛشًٜ ِمصاًؾ فاٟ شٙا٠ٛح 2,,2ِثً٘ إِّثػ١ً ٘ادًٞ ) -32

شٙث ٚشؼاه٠ً تٌّاٍٛو١ثز ت٤ل ثء تٌٕاثبؼر ـاٛي يِاٌٛ ت٤ِاثْ تٌّؼٍّاٝ ِٚاه٨ٌٛ

تٌّؼ١ٍّاار تٌم ااًذ تٌّصًشداار ػ١ٍٙااث ٌااهٜ ػ١ٕاار ِاآ ِؼٍّااٝ تٌؼٍااَٛ لدااً تٌمهِاار"، 

 .141 – 1,3( ، ِدصّدً، 3)5 الوغلخ الوصشٗخ للزشث٘خ الؼلو٘خ،

، تٌماثً٘ذ، نتي تٌفىاً الزشث٘اخ الؼلو٘اخ ّراذسٗظ الؼلاْم(.3,,2ِفّه ت١ٌّه ػٍٝ .) -39

  .تٌؼًخٝ

، نتي تٌّؼًفااار تٌؽثِؼ١ااار، الزقاااْٗن الزشثااآْ(. 2,,2ِفّاااٛن ػداااهتٌف١ٍُ ِّٕاااٝ.) -,4

 ت٨ِىٕهي٠ر.

(."ش ٠ًٛ ِٕٙػ تٌؼٍَٛ ٌٍٙف تٌعثٌط ت٦ػهتنٜ فٝ ٜاٛء 2,13ًِٚذ ِفّه تٌدثٌ) -41

(، ٔاااٛفّدً، 1)16، هغلاااخ الزشث٘ااخ الؼلو٘اااخِٙااثيتز تٌماااًْ تٌٛتـااه ٚتٌؼٕااا٠ًٓ"، 

191-232. 
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١ؽ١ر ـً تٌّٕى٩ز (."فثػ١ٍر إِصمهتَ إِصًتش2,19ِٙث ػدهت٩ٌَّ أـّه تٌم١ّّٝ) -42

تٌصؼاااثٚٔٝ فاااٝ ش١ّٕااار ِٙاااثيتز تٌماااًْ تٌفاااثنٜ ٚتٌؼٕااا٠ًٓ ٌاااهٜ ش١ِ٩اااى تٌٙاااف تٌعاااثٔٝ 

 .132-95(، أخ٠ًً، 4)22، هغلخ الزشث٘خ الؼلو٘خت٦ػهتنٜ"، 

(."أظااً إِااصؼّثي ٠ًٞماار ت٦ِصمٙااثء تٌّٛؼااٗ فااٝ 2,13ِٙااهٜ ِفّااه ؼااٛتن ) -43

هغلاخ كل٘اخ الزشث٘اخ نذ تٌؼٍَٛ"، شف١ًٙ ش١ِ٩ى تٌٙف تًٌتخغ ت٦خصهتبٝ ٚنتفؼ١صُٙ ٌصؼٍُ ِث

 .3,9-261(،1، ؼثِؼر خثخً، ع)األعبع٘خ للؼلْم الزشثْٗخ ّاإلًغبً٘خ

(." شٙاااٛي ِمصاااًؾ ٌّااإٙػ تٌؼٍاااَٛ خثًٌّـٍااار ١ِ2,19ًفاااس  ـثِاااه ِفّاااه ٘اااثٔٝ ) -44

ت٦خصهتب١ر فٝ ٜٛء تٌّٕث٘ػ تٌمثبّر ػٍٝ تٌص١ٍّ ٚفثػ١ٍصٗ فٝ ش١ّٕر ِٙثيتز تٌمًْ تٌفاثنٜ 

 .92-51(، ٠ٕث٠ً، 1)22 الزشث٘خ الؼلو٘خ،هغلخ ٚتٌؼ٠ًٕٓ"، 

(. " ش١ّٕااار ِٙاااثيتز تٌصؼٍااا١ُ فاااٝ تٌّٕاااث٘ػ 2,12تٌّااامشًّ تٌاااهٌٚٝ ٌصمااا٠ُٛ تٌصؼٍااا١ُ) -45

 6-4"، ت٠ًٌااثٚ، تٌٍّّىاار تٌؼًخ١اار تٌّااؼٛن٠ر،21تٌهيتِاا١ر فااٝ ٜااٛء ِٙااثيتز تٌمااًْ 

 ن٠ّّدً.

(." ِااهٜ شٝاا١ّٓ ِٙااثيتز تٌمااًْ تٌفااثنٜ 2,16ّٔاا٠ًٓ ـّاآ أـّااه ِاادفٝ) -46

ٝ ِمًي تٌؼٍَٛ تٌّ ٛي ٌٍٙف ت٤ٚي تٌّصِٟٛ خثٌٍّّىر تٌؼًخ١ار تٌّاؼٛن٠ر"، ٚتٌؼ٠ًٕٓ ف

 .44-9(، أخ٠ًً، 1)1هغلخ الؼلْم الزشثْٗخ،

(."إٞثي ِمصًؾ ٌهِػ ِٙثيتز تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼٕا٠ًٓ 2,14ٔٛتي ِفّه ٍٔدٝ) -43

،  الوغلاخ الذّل٘اخ الزشثْٗاخ الوزخصصاخفٝ ِٕث٘ػ تٌؼٍَٛ خثٌصؼ١ٍُ ت٤ِثِٝ فاٝ ِٙاً"، 

3(1, ،)1-33. 

(." خًٔثِػ لثبُ ػٍٝ ِهلً تٌّؼٍُ وؼاثٌُ فاٝ 2,19٘در ِفّه ِفّٛن ػدهتٌؼثي) -42

ش١ّٕاار تٌّؼًفاار تٌد١هتؼٛؼ١اار خّفصااٜٛ ت٠ًٌثٜاا١ثز ٚت٤نتء تٌصهي٠ّااٝ ٌااهٜ ٞاا٩ج تٌااهخٍَٛ 

-265، تٌؽاٍء تٌعثٌاط، أخ٠ًاً، 6(22، )هغلخ رشثْٗبد الشٗبظ٘بدتٌؼثَ خى١ٍر تٌصًخ١ر"، 

292 . 

(."أظاً شٛ ١اف إِاصًتش١ؽ١ر نٚيذ تٌاصؼٍُ فاٛق تٌّؼًف١ار ,٠2,1ف١ٝ ِاؼ١ه ؼداً) -49

ػٍااٝ ش١ّٕاار تٌّفااث١ُ٘ ِٚٙااثيتز تٌصفى١ااً تٌدٙااًٜ فااٝ تٌؼٍااَٛ ٌااهٜ ٍٞداار تٌٙااف تٌؼثٔااً 

 ، تٌؽثِؼر ت١ِ٩ِ٦ر، اٍذ.سعبلخ هبع٘غز٘شت٤ِثِٝ"، 

نتي تٌفًلااثْ ٌٍٕٕااً،  الغذٗااذ فاأ رؼلاا٘ن الؼلااْم،(.1,,٠2ؼمااٛج ـّاا١ٓ ٕٔااٛتْ ) -,5

 ػّثْ.
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