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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

َِٕؾتٳعٳا)   ٌٵ بٹاِيُكطٵآ ٚٳَيا تٳعٵذٳ ُٳًٹُو اِيشٳُل  ٘ٴ اِي  َي٢ ايًَ

ٌِ ٔٵ َقبٵ ُٶا َٹ ًِ ْٹٞ عٹ ٌٵ ضٳِّب ِظزٵ ٚٳُق ٘ٴ  ٝٴ ٚٳسٵ ٝٵَو  ٕٵ ٜٴِكهٳ٢ ِإَي    ( َأ

 ( 114: ط٘ ) 
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 إٖسا٤

 :  إىل  ٖصا ايعٌُ ايبشجٞأٖسٟ 

متاّ أَٞ;  أغأٍ اهلل ايهطِٜ املٓإ  إٔ ٜػبؼ عًٝٗا ْعُ٘, ٚإٔ ٜطظقٗا  -

 .عؿٛ ٚايعاؾ١ٝاي

 .خٛتٞ ٚ أخٛاتٞ سؿعِٗ اهلل ٚضعاِٖ ٚٚؾكِٗ يهٌ خرلإ -

 .سؿعِٗ اهلل ٚضعاِٖ ٚأقًح ؾأِْٗ( , قُس, تك٢٢ْس٣, َٛغ) ظٚديت ٚأبٓا٥ٞ  -

  

  .ايتسضٜؼ ٚعٛخ بتطٜٛط أعُاٍ َٗتِنُا أٖسٜ٘ إىل نٌ 
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 تكسٜط ٚ عطؾإ

خس١َ ٚاييت تبصٍ اؾٗٛز املتٛاي١ٝ  ( ؾطف ايعًِ ٚؾطف املهإ )  ؾاَع١ أّ ايكط٣     

يط٬بٗا يٝٓعُٛا بؿها٥ٌ ايعًِ ٜٚهتػبٛا َهاضَ٘;  ٚسكٝل عًٞ تكسِٜ قازم ايتكسٜط 

ض٥ٝػّا  ٚايعطؾإ ٱزاض٠ اؾاَع١, ٚيه١ًٝ ايذلب١ٝ, ٚيكػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ

 .ٚأعها٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ

; ايصٟ أْاض ايجبٝيتبٔ عٛاض  يػعاز٠ املؿطف ايعًُٞ ا٭غتاش ايسنتٛض نٝـ اهلل     

ططٜكٞ يف إعساز ٖصٙ ايطغاي١, ٚيطاملا اغتؿست َٔ غعاض٠ خدلت٘ ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ 

 .ؾذعاٙ اهلل خرل اؾعا٤ ٚباضى ي٘ يف عُطٙ ٚعًُ٘

ؾٗٛزِٖ ايبٓا٠٤ َٔ خ٬ٍ ا٫ؾذلاى يف  ٚشيو; ملٓػٛبٞ عُاز٠ ؾ٪ٕٚ املهتبات      

 .ّب مما أغِٗ  يف تٛؾرل َكازض عج١ٝ َتٓٛع١قٛاعس املعًَٛات  ٚإتاستٗا يًط٬

, غعاز٠ ا٭غتاش ايسنتٛض إسػإ بٔ قُس نٓػاض٠:  حملهُٞ خط١ ايسضاغ١     

ْعرل دٗٛزُٖا يف تكٜٛب اـط١ ٚإثطا٤  ٚغعاز٠ ايسنتٛض ؾٛظٟ بٔ قاحل بٓذط

 .عٓاقطٖا ٚقتٛاٖا

يتسضٜؼ َٚٔ يف َٔ أقشاّب ايػعاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ا حملهُٞ أزٚات َٚٛاز ايسضاغ١   

سهُِٗ َٔ املتدككني يف فاٍ ايسضاغ١ ْعرل امل٬سعات ٚاٯضا٤ ايك١ُٝ اييت أؾازت 

 . يف قٝاغ١ ٚ إخطاز َٛاز ٚأزٚات ايسضاغ١

ؾٛظٟ : ايسنتٛض  غعاز٠ٚ,  عاٌٜ أمحس حي٢ بٔ سػٔ: يػعاز٠ ا٭غتاش ايسنتٛض     

اؿهِ عًٝٗا, ٚتكسِٜ ع٢ً تؿهًُٗا بكبٍٛ َٓاقؿ١ ايطغاي١ ٚ بٔ قاحل عباؽ بٓذط;

 .ايتٛدٝٗات ايك١ُٝ ٚاٯضا٤ ايػسٜس٠

ٜتٛد٘ ايباسح  بكازم ايتكسٜط ٚايعطؾإ ٚايسعا٤  يهٌ َٔ غاْس ٚزعِ نُا      

  . ْٚكح َٔ ا٭غاتص٠ ا٭د٤٬, ٚايع٤٬َ ا٭ؾانٌ; ؾذعاِٖ اهلل خرل اؾعا٤



 د 

 ات اؿٝات١ٝأثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تسضٜؼ َكطض املٗاض

 ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ

ىالمدتخلص
 عهٍ يشدد يىعً انعًشٌ: إعذاد انثاحث 

ايتشكل َٔ أثط اغتدساّ املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ ع٢ً :  ٖسف ايسضاغ١

تٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ, ٚمتجًت َؿه١ً ايسضاغ١ يف ايػ٪اٍ ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛا

َا أثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ : ايط٥ٝؼ 

تٛدس ؾطٚم شات -1 :ايسضاغ١  ؾطٚض ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ؟ 

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚ َتٛغط زضدات (  0005)ا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ إسك

ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ يف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس ايبعسٟ يكاحل َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ 

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب (  0005)٫  تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  -2  .ايتذطٜب١ٝ

         .١ ايتذطٜب١ٝ ٚ َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ يف َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ايبعسٟاجملُٛع

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ (  0005)تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  3

َٓٗر ايسضاغ١  .ايتذطٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايبعسٟ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس ٚ َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 .أدطٜت ايسضاغ١ ٚؾكّا يًُٓٗر ايتذطٜيب يف ن٤ٛ تكُِٝ اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١: ٚتكُُٝٗا

يف يف اٱزاض٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ظس٠, ( ْعاّ املكطضات)ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ :  فتُع ٚع١ٓٝ ايسضاغ١

اختباض :  أزاتا ايسضاغ١ .١ُ بايتػاٟٚ إىل فُٛعتنيطايبّا َكػ(  60) ١ٓ عؿٛا١ٝ٥ بػٝط١ مبذُٛع   ن٤ٛ عٝ

املػتدس١َ  اٱسكا١ٝ٥ا٭غايٝب (. ايباسح), َٚكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ (ّ 2005ايؿطقٞ; )ايتؿهرل ايٓاقس

  ANCOVA , ٚ ؼًٌٝ ايتبأٜ املكاسب ( T-Test)   اختباض ت    Alphaَعاٌَ ايجبات ايؿا نطْٚبار   :

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب ( 0005)ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ ( 1 :ْتا٥ر ايسضاغ١ 

اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ , َٚتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ يف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس ايبعسٟ 

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ( 2يكاحل َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ , 

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ, َٚتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ ( 0005)ايس٫ي١ 

ٚدٛز ع٬ق١  -3. يف َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ايبعسٟ يكاحل َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

١ يف بني َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜبٝ(  0005)اضتباط١ٝ  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 

ايتٛغع يف ( 1:تٛقٝات ايسضاغ١ .ايتطبٝل ايبعسٟ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس  َٚكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

ٓاٖر ا٫دتُاع١ٝ املنطٚض٠ عٓا١ٜ كططٞ ( 2 . اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ  يف ايتسضٜؼ

اغتدساّ َكازض املعًَٛات  إزضاز( 3.  مبكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ عٓس ؽطٝطِٗ املكطضات ٚاملٓاٖر

ٚ زٚضات    ساد١ املعًُني ٚاملؿطؾني إىل ْؿطات ٚ ْسٚات ( 4.  كطض املا٫يهذل١ْٝٚ يف ايسيٌٝ اـام مبعًِ 

 .يًتعطٜـ مبٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ, نُا قسَت ايسضاغ١ فُٛع١ َٔ املكذلسات
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Abstract 

The Effect of Using Electronic Information Resources in Teaching Life 

Skills Course on the Development of Critical Thinking and 

Informational Awareness of Secondary School Students. 

By : Ali Muraddid M Alomari 

Objective of the study: The study aimed at exploring the effect of using electronic 

information  resources in teaching life skills course on the development of critical thinking 

and informational Awareness of  secondary school students, and the problem of the study was 

stated in the main question:  What's the effect of using electronic information  resources in 

teaching life skills course on the development of critical thinking and informational 

Awareness of secondary school students? 

The study hypotheses: 1) There are statistically significant differences at (α≥ 0.05) between 

the mean score of the experimental group students and mean score of the control group 

students in the critical thinking posttest in favor of the experimental group students after 

controlling the pretest. 2) There are no statistically significant differences at (α≥ 0.05) 

between the mean score of the experimental group students and the mean score of the control 

group students in the informational Awareness scale in favor of the experimental group 

students. 3) There is a statistically significant correlation between the mean score of the 

critical thinking test for the experimental, and the mean score of the informational Awareness 
scale for the two experimental. 

Methodology and design of the study: The experimental approach; of an experimental and 

control groups was employed. Population and sample: All secondary school students 

(courses system) in the General Directorate of Education in Jeddah. A simple random sample 

of (60) students; (30) for the experimental group and (30) for the control group were chosen. 

Study Tools:1- The critical thinking test (Alshrki: 2005) 2- The informational Awareness 
scale (by the researcher). Statistical methods: Cronbach's Alpha Coefficient, T-Test and 

ANCOVA. 

Results of the study: 

1. There were statistically significant differences at (α≥ 0.05) between the mean score of the 

experimental group students who studied using the electronic information resources 

method and mean score of the control group students who studied using the traditional 

method in the critical thinking posttest in favor of the experimental group students after 

controlling the pretest. 

2. There were statistically significant differences at (α≥ 0.05) between the mean score of the 

experimental group students who studied using the electronic information resources 

method and the mean score of the control group students who studied using the traditional 

method in the informational Awareness scale in favor of the experimental group students 

after controlling the prêt application. 

3. There was a statistically significant correlation between the mean score of the critical 

thinking test for the experimental, and the mean score of the informational Awareness 
scale for the experimental groups. 

4. Recommendations of the study: 

1. Expanding the  use of electronic information resources in teaching. 

2. The need for social studies curriculum planners care of  electronic information 

resources when planning courses and curriculum. 

3. The inclusion of using electronic information resources in the teacher guides of  life 

skills courses. 

4. Proving brochures, seminars and courses for teachers and supervisors to get 

acquainted with critical thinking skills and informational Awareness. The study also 

provided a set of suggestions. 
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 ؾٗطؽ املٛنٛعات

 ايكؿش١ املٛنٛع

          منٛشز إداظ٠ ايطغاي١

 أ آ١ٜ

 ّب اٱٖسا٤

 ز ٚعطؾإ تكسٜط

 ز املػتدًل بايًػ١ ايعطب١ٝ

 ٖـ املػتدًل بايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ

  ايسضاغ١ أبعاز: ايؿكٌ ا٭ٍٚ 

 2 املكس١َ

 10 ايسضاغ١ ٚأغ١ً٦ َؿه١ً

 10 ايسضاغ١ ؾطٚض

 11 أٖساف ايسضاغ١

 12 ١ُٝ ايسضاغ١أٖ

 12 سسٚز ايسضاغ١ 

 13 َكطًشات ايسضاغ١

 اٱطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات ايػابك١:  ايؿكٌ ايجاْٞ 

 اٱطاض ايٓعطٟ: أ٫ّٚ 

  َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ: املبشح ا٭ٍٚ 

 19 متٗٝس

 20 َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ َؿّٗٛ

 22 ضزٜؿ١ َكطًشات َٚػُٝات 

 23 ١ يتطٛض َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚحمل١ تاضخيٝ

 26 أغؼ تكػِٝ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ
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 ايكؿش١ املٛنٛع

 29 َعاٜا َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

 30 قعٛبات اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

 30 زٚاعٞ اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

 32 هذل١َْٝٚكازض املعًَٛات ا٫يتكِٝٝ 

 33 َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايتسضٜؼ

 تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ        :   ايجاْٞ املبشح 

 35 ْعاّ املكطضات

 36 ايؿًػؿ١ ٚاملطتهعات

 36 ا٭غؼ ٚاملباز٨

 38 أٖساف ْعاّ املكطضات يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ

 39 اـط١ ايسضاغ١ٝ

 39 خكا٥ل ْعاّ املكطضات

 41 ض املٗاضات اؿٝات١َٝكط

 41 َؿّٗٛ املٗاضات اؿٝات١ٝ

 43 أٖساف املٗاضات اؿٝات١ٝ

 44 تكٓٝـ املٗاضات اؿٝات١ٝ

 46 أ١ُٖٝ  املٗاضات اؿٝات١ٝ

 47 تسضٜؼ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف ا٭ْع١ُ ايتع١ًُٝٝ 

 48 عٓاقط تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ

  ايتؿهرل ايٓاقس:  ايجايحاملبشح 

 54 َؿّٗٛ ايتؿهرل

 55 تكٓٝـ عًُٝات ايتؿهرل

 57 أمناط ايتؿهرل

 58 ع٬ق١ ايتؿهرل بكسضات ايعكٌ ا٭خط٣

 املٛنٛعات تابع ؾٗطؽ
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 ايكؿش١ املٛنٛع

 59 أ١ُٖٝ تعًِٝ ايتؿهرل

 60 َساخٌ تعًِٝ ايتؿهرل

 61 ايتؿهرل ايٓاقس

 62 َؿّٗٛ ايتؿهرل ايٓاقس

 64 خكا٥ل املؿهط ايٓاقس

 65 َعاٜرل ايتؿهرل ايٓاقس

 66 َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس

 66 قٝاؽ ايتؿهرل ايٓاقس

 68 ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتسضٜؼ

 69 اغذلاتٝذٝات تسضٜؼ ايتؿهرل ايٓاقس

  ايٛعٞ املعًَٛاتٞ:  ايطابعاملبشح 

 72 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ َؿّٗٛ

 75 أ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 76 أٖساف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 77 َاتَٞػتٜٛات ايٛعٞ املعًٛ

 79 َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 82 َعاٜرل ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 85 مناشز ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 88 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٚايتسضٜؼ

 90 تعًٝل عاّ ع٢ً اٱطاض ايٓعطٟ 

 ايسضاغات ايػابك١: ثاّْٝا 

 91 زضاغات مجعت بني ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ: احملٛض ا٭ٍٚ 
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 ايؿكٌ ا٭ٍٚ

 أبعاز ايسضاغ١ 

 :كس١َ امل

َتش٫ٛت عسٜس٠ بايػ١ ا٭ثط يف يف ايعكط اؿانط  ١ايذلبٜٛ امل٪غػاتؿٗس ت         

 ع٠ يًُٓٛ ٚايتطٛض يف ايؿهط ٚطقّا َتُٝؾمما خًل ْعاَٗا ايعاّ ٚعٓاقطٖا املدتًؿ١, 

شطن١ ؾ ٚاملدطدات; إ٫ّ أْٗا ؾطم َٛاد١ٗ بايعسٜس َٔ ايكعٛبات ٚايعٛا٥ل,   ا٭زا٤

 إش تعس, اَػبٛق١ نُّا ٚنٝؿتسؾل املعًَٛات اييت تؿٗسٖا اجملتُعات ايّٝٛ غرل 

 املدتًؿ١; غاُٖت يف إثطا٤ ايتطٛض املتشٍٛ ا٭بطظ يف أمناط اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ ٚقٛضٖا 

بٌ إٔ ايتطٛض ايعًُٞ ٜكّٛ ع٢ً ايكٓاع١ , يًُذا٫ت ٚا٭ْؿط١ املدتًؿ١ايعًُٞ املعطيف 

 . ؼؿٌ بٗا َطانع ٚؾبهات املعًَٛاتاييت ؿهط اي ع٢ً َٓتذاتاملعًَٛات١ٝ املعتُس٠ 

ٖٓاى َٔ ٜكاضٕ أ١ُٖٝ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بايٓػب١ ١ٜ أع٬ٙ, إٔ ٜسعِ ايط٩         

شاتٗا بأ١ُٖٝ ايططم ٚا٭ْٗاض بايٓػب١ يًجٛض٠ ايكٓاع١ٝ َٔ سٝح ُٖا يًُعطؾ١ ٚاملعًَٛات 

   ( 25: ّ 2000ايٓكطٟ; ) . يف اؿايتني ايكٓٛات ايػطٜع١ يًٓكٌ ٚايتٛظٜع

 ؾكط  املتساٚي١ٚسسٖا مل تهٔ  َكازض املعًَٛاتاؾٗٛز ايطق١ٓٝ يف تٛؾرل إٕ         

ٚبٓػب١ أندل إْتادّا ٚاْتؿاضّا بني أطٝاف ٚؾ٦ات املػتؿٝسٜٔ َٓٗا, سٝح تؿاضنٗا 

ٚمجاعات ٫ ؼٌُ ايكؿ١ ايطزل١ٝ َؿّه١ً َا ٜعطف  بأؾطازَكازض َعًَٛات َطتبط١ 

أْٗا أثطت اؿطاى ايعًُٞ ٚاجملتُعٞ إ٫ أْٗا  ٚبطغِمبذتُع املعًَٛات غرل ايطزلٞ, 

ٚايتًٛخ ايعًُٞ, ٚشيو َا ٜعطف ؼٌُ كاطط ٚفاظؾات عسٜس٠ أقًٗا ايتؿٜٛـ 

قعٛب١ ايػٝطط٠ " بأْٗا   (ٖـ1423) املعًَٛات اييت ٜعطؾٗا ايػطحيٞ ٚؾاٖني  مبؿه١ً

 44م".     ايؿهطٟ ٚػٗٝعٙ ٚإتاست٘ يًُػتؿٝسٜٔ اٱْتازع٢ً ثٛض٠ املعًَٛات ٚتهدٸِ 

 ني َٗاضات ايتشًٌٝ ٚايتككٸٞبإنػاّب املتعًُ ١َطايب ١ايذلبٜٛ ٚامل٪غػات         

ملؿذلن١ ايكك٣ٛ اسعِ املٛثٛق١ٝ تست٢  ,املعًَٛات َكازضٚا٫غتٓتاز عٓس تعاًَِٗ َع 
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ملٓتر باعتباضٖا ايكٝػ١ ا٭سسخ ٚا ملكازض املعًَٛات اييت تطز يف قٝػتٗا ا٫يهذل١ْٝٚ

أٚغاط املػتؿٝسٜٔ مبدتًـ ؾطا٥شِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ ا٭نجط تطٛضّا ٚتسا٫ّٚ ايّٝٛ بني 

 .ٚايبشح يف قتٛاٖا يف اؿكٍٛ عًٝٗا ٚأغطانِٗ

ٖٞ ايٛغ١ًٝ " إٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات  (1994ّ) عًٞ  ٜؿذلضؿٞ ٖصا املٓش٢ ؾ       

ٖٚٞ ايٛغ١ًٝ يؿشص ٚعٞ يٓكٌ ْبض اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ ٚسٜٝٛتٗا إىل املسضغ١  ايؿاع١ً 

 407م ". املتعًِ بإتاس١ ؾطم ايتعاٌَ املباؾط ٚغرل املباؾط َع ٚاقع اؿٝا٠

ًُ٪غػات ايذلب١ٜٛ ييهذل١ْٝٚ َطًب ض٥ٝؼ اٱؾاز٠ َٔ َكازض املعًَٛات ا٫ٕ إ       

املعطؾ١ مل تعس تتِ بططٜكتٗا ايتكًٝس١ٜ َٔ خ٬ٍ َا ؾٚيهٌ َطاسًٗا ٚأْٛاع ايتعًِٝ بٗا, 

ؾتًو املطس١ً مت ػاٚظٖا إىل   املعًِ  ٚيف سذطات ايتعًِ َٔ خ٬ٍ  ٜكسّ يف املسضغ١

 ( 1 ّ;2009: أَبٛغعٝسٟ ) . يف َكازض اؿكٍٛ عًٝٗااملجرل ايتٓٛع 

ا٫ْذلْت ع٢ً ؾبهات ) ٚقس تعاٜس عسز املؿذلنني يف خسَات ايٓطام ايعطٜض         

يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ بكٛض٠ َتػاضع١ ٚغرل َػبٛق١, ؾؿٞ ( احملٍُٛ  اشلاتـ

ّ بًؼ عسز املؿذلنني يف 2013ٚتك١ٝٓ املعًَٛات عاّ  ا٫تكا٫تتكطٜط قازض عٔ ١٦ٖٝ 

ٌٸإش ت ًَٕٝٛ ؾطز, 1408خسَات ايٓطام ايعطٜض  َٔ خ٬ٍ  اـسَات  ػتدسّ د

اشلٛاتـ ايصن١ٝ اييت َهٓت املؿذلنني َٔ ايٛيٛز إىل ؾبهات ا٫ْذلْت بؿهٌ  

  (ٖـ 1434 ;١٦ٖٝ ا٫تكا٫ت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات)  . ميجًٕٛ كتًـ ايؿ٦ات ايعُط١ٜٚ ,ٚاغع

١ْٝٚ ٚفتُع املعًَٛات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ نُكطًح ٜتٛاؾل َع  ايجكاؾ١ ا٫يهذل ٕإ      

َكطًشات ْؿأت ٚتطٛضت ٚؾل ْعط١ٜ اؿساث١ ا٫دتُاع١ٝ, ٖٚٞ ْعط١ٜ  باعتباضٖا

تؿرل إىل إٔ ايتطٛض ا٫قتكازٟ ٚايتهٓٛيٛدٞ ٜٛيس ؼ٫ٛت عُٝك١ يف اجملتُع ٚيف 

فُٛع١ َٔ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يتّهٕٛ َا ٜػ٢ُ باـدلات ايته١ٜٝٓٛ يف 

           ( 279: ّ 2006ْٛضٜؼ; ) .  ٝح يٲؾاز٠ َٔ املعًَٛات١ٝن٤ٛ ايػعٞ اؿج



4 

ٜٚطازف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ َع٢ٓ ايتعًِ يف ظٌ ثٛض٠ املعًَٛات, يٝكبح ايتعًِ           

 ( 116: ّ 2007عبساشلازٟ; ) . َطتبطّا باملعًَٛات َٚكازضٖا

ت تع١ًُٝٝ تأغٝؼ َعٗس ٚقس ْتر عٔ اؾٗٛز املتهاؾط٠ ؾٗات كتًؿ١ َٚٓٗا دٗا        

بعكس ايصٟ ٜٗتِ  The Institute for Information Literacyيًٛعٞ املعًَٛاتٞ 

ْؿط بطاَر ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ع٢ً اخت٬ؾٗا امل٪متطات ايع١ًُٝ  ٚسًكات ايٓكاف ٚ 

ايتطٜٛط ٚإنػاّب ا٭ؾطاز ٚاملتعًُني ايكسض٠ ع٢ً ايتؿاعٌ َع بايُٓا٤ ٚ ٚا٫ٖتُاّ 

  ( 147:  2009باَؿًح; ) .   ١ جملتُع املعًَٛاتايػُات ايط٥ٝػ

ٚايصٟ ؾاضى (   NFIL)سض  عٔ امل٪متط ايسٚيٞ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ ق َٔ شيو َا         

د١ٗ تع١ًُٝٝ َٚٓعُات ٦ٖٝٚات عامل١ٝ قا١ُ٥ باملٗاضات اييت حيتادٗا ايطايب يف  650ؾٝ٘ 

َٗاضات ا٫تكاٍ ٚاملعًَٛات زضاغت٘ ٚيف سٝات٘ ايؿدك١ٝ ٚعٓس ايتشاق٘ بايعٌُ َٓٗا 

  ( J.  Taylor  ;2008  :35تاًٜط ) .      َٚٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚسٌ املؿه٬ت

بايتايٞ; ٜؿهٌ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ تٛدّٗا باضظّا يف ايعكط اؿسٜح مٛ اٱؾاز٠          

٢ً اييت َٓ٘ يف كتًـ ايكطاعات باجملتُع ٚأٚشلا ايتعًِٝ, ْعطّا يًدطٛط ايعطٜه١ املج

ٜ٪زٜٗا ايٛعٞ املعًَٛاتٞ َتذاٚظّا إنػاّب املعًَٛات ٚتٛظٝؿٗا إىل ؼسٜس املتعًِ 

 .   ؿادات٘ َٔ املعًَٛات ٚايٛقٍٛ إيٝٗا ٚتطٜٛط شات٘ بكؿ١ َػتُط٠

نُا حيع٢ ايتؿهرل مبٓعي١ خاق١ يف عًِ ايٓؿؼ املعاقط ٚقس تعاٜست زضاغ١        

املسضغ١ اؾؿطًت١ٝ َٚسضغ١ ايكٝاؽ عًُٝات ايتؿهرل يف َساضؽ عًِ ايٓؿؼ ن

 ( 56:  2008ٕ; ٚظٜاز٠ ٚآخط) .ايػٝهَٛذلٟ َٚسضغ١ عًِ ايٓؿؼ املعطيف ٚػٗٝع املعًَٛات

ٚقس ظٗطت ايجٛض٠ اؿكٝك١ٝ يعًِ ايٓؿؼ املعطيف ٚايتؿهرل َع بعٚؽ املعًَٛات١ٝ         

املعًَٛات  ؾُٝا ٜعطف بٓعط١ٜ ػٗٝع املعًَٛات اييت تع٢ٓ بانتػاّب ْٚكٌ ٚؽعٜٔ

ٚؼًٜٛٗا إىل ٚد١ٗ تطبٝك١ٝ ٱعاز٠ بٓا٤ ايٓعاّ املسضغٞ ٚؼػني ايعٌُ بٗا ٚؾل آي١ٝ 

   ( Marzano  :2004 ّ :28َاضظاْٛ ) . عٌُ ايعكٌ ٚنٝـ ْؿهط ْٚتصنط ْٚتعًِ
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ضؾٝع١ يف اجملاٍ ايذلبٟٛ ٚيف سٝا٠ ا٭ؾطاز  مبها١ْٚحيع٢ ايتؿهرل ايٓاقس         

ٓاقس يف ايػايب ٜهٕٛ قبّا يًُعطؾ١, ٚاغع اٱط٬ع, ٜػتٓس ايؿدك١ٝ, ؾاملؿهط اي

يًُٓطل, ٜٚبصٍ دٗسّا يف ايبشح عٔ املعًَٛات شات ايك١ً مبعاؾ١ ايكهاٜا ٚاملػا٥ٌ 

  ( 230: ّ 2007ْٚٛؾٌ;  دازٚأبٛ . ) املتعسز٠ اييت ٜٛادٗٗا

ٚأبطظٖا املكازض ٚيف عكط املعًَٛات١ٝ ايصٟ مٝاٙ ايّٝٛ تتعسز َكازض املعًَٛات,         

, َٚٔ ٖٓا تدلظ أ١ُٖٝ ّاقعب ّاا٫يهذل١ْٝٚ, َٚٔ ثِ ٜكبح اؿهِ ع٢ً َكساقٝتٗا أَط

 ( 100: ّ 2008, ٚآخطٕٚ ظٜاز٠) ايتؿهرل ايٓاقس يف عكط املعًَٛات 

نُا إٔ ايع٬ق١ بـني ايـتؿهرل ٚاملعًَٛـات قـس تكـّٛ عًـ٢ ع٬قـات خاط٦ـ١ نـٓكل                

دساّ خاط٧ شلا مما ٜـ٪زٟ إىل اٱضبـاى ٚ إىل َعٛقـات متـاز     املعًَٛات أٚ ظٜازتٗا أٚ اغت

 ( 38: 2008غعٝس; ) . َعٗا إىل ايتٓبٸ٘

ع٢ً أ١ُٖٝ ايتؿهرل يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  ًتعًِٝيٚت٪نس ايػٝاغ١ ايعًٝا        

ّب, ٚتهٜٛٔ ايٛعٞ ا٫جيابٞ يس٣ ايط٬ًشٝا٠ يٚت٦ٝٗتِٗ ٚاغتدساّ املطادع ايكشٝش١ 

ع٢ً ايتٛايٞ إٔ َٔ أٖساف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ت١ُٝٓ  107-101-99املٛاز  ؾكس ْكت 

ايتؿهرل ايعًُٞ ٚاغتدساّ املطادع ايكشٝش١, ٚت١٦ٝٗ ايط٬ّب ملػت٣ٛ ٥٫ل يف اؿٝا٠ 

 (12: ٖـ 1421ا٭َا١ْ ايعا١َ يػٝاغ١ ايتعًِٝ; )  . ٚايعٌُ, ٚتهٜٛٔ ايٛعٞ ا٫جيابٞ يًط٬ّب

يف ايذلب١ٝ إٔ َعٝاض ايتؿهرل نُدطز تعًُٝٞ يف ايتعًِٝ يكس أباْت زضاغات عسٜس٠       

ايعاّ ٜبعح ع٢ً اٱسباط, ؾهجرل َٔ خطجيٞ ايجاْٜٛات ايعا١َ غرل قازضٜٔ ع٢ً 

    (21: ّ 2009مجٌ; ). مماضغ١ أمناط ايتؿهرل يف تطبٝكات املعطؾ١ ٚسٌ املؿه٬ت ٚغرلٖا

إىل ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ّا زا٥ُإٕ فاٍ ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ جيب إٔ ٜٗسف        

 بعني ا٫عتباضاملتٓٛع١ ٚاملًش١ املتعًُني ٚساداتِٗ  اتٚاملؿاضن١ ايؿاع١ً ٚأخص اٖتُاَ

 ( 36: ٖـ1420باض  ٚآخطٕٚ;  ) .٭ُٖٝتٗا ايبايػ١
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اٖتُاّ ٚتٛد٘ ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ مٛ ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٖٚصا َا ٜتهح َٔ        

ّب َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ ايٓؿطات ٚايسعٛات املتٓٛع١ يًُؿطؾني ايذلبٜٛني     يس٣ ايط٬

 .  ٚ املعًُني, بٗسف ظٜاز٠ ايهؿا٠٤ يف كطدات ايتعًِٝ

ٚيف غًِّ ايتعًِٝ ايعاّ ؼع٢ املطس١ً ايجا١ْٜٛ بايٓكٝب ا٭ٚؾط َٔ قا٫ٚت ٚظاض٠         

ًٝ٘ ْعاّ املكطضات ايصٟ تتبٓاٙ ٚتؿطف ع َٚٓٗا ,ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ املتٛاتط٠ يتطٜٛط ايتعًِٝ

ٚٚؾكّا يٮٖساف اييت ايتابع١ يٲزاض٠ ايعا١َ يًُٓاٖر,  إزاض٠ تطٜٛط ايتعًِٝ ايجاْٟٛ

 اٱزاض٠أعستٗا يًُساضؽ ايجا١ْٜٛ بٓعاّ املكطضات ؾإٕ َٔ أٖساؾٗا نُا ٚضز مبٛقع 

     )http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx(تطٜٛط ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ; يًُٓاٖر ايعا١َ

 ايتعًِ ايصاتٞ َٚٗاضات: يًطايب, َجٌ املتٓٛع١ ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ إىل ايػعٞ" 

كازض املدتًؿ١ ٚ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ املتطٜٛط َٗاضات ايتعاٌَ َع ٚ  ايتعإٚ ٚايتٛاقٌ,

 ."جيابٝا يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝٚاملعًَٛات١ٝ ٚ تٛظٝؿٗا ا

ٜٚدلظ َٔ خط١ ْعاّ املكطضات يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ َكطض سسٜح ٖٛ املٗاضات اؿٝات١ٝ          

 -ايعا١َ يًُٓاٖر اٱزاض٠َٛقع )  ٲزاض٠ ايعا١َ يًُٓاٖريٜٚتبع تٓعُّٝا ٚإؾطاؾّا  

.gov.sahttp://www.hs(  ايعا١َ ٖٚٛ َكطض إيعاَٞ ؾُٝع ايط٬ّب نُا تعطّؾ٘ اـط١ 

, ٚتتُشٛض َؿطزات٘ سٍٛ َٚكسٸض غُؼ غاعات أغبٛعّٝا ط١ًٝ ايؿكٌ ايسضاغٞ ايٛاسس

إنػاّب ايطايب َٗاضات سٝات١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ا٫ختٝاضات ايكشٝش١ ٚايتؿهرل ايػسٜس 

هٝٓ٘ َٔ أزٚات ايؿِٗ اؿٝاتٞ يف تعاًَ٘ َٚٛاقؿ٘ َع أغطت٘ ٚ أقطاْ٘ ٚفتُع٘, ٚمت

 .يػرل ا٭َٛض اييت ػطٟ سٛي٘

 َػتشسثاتبايطبع بطظ ٖصٙ اجملطٜات اؿاي١ٝ اييت ؼتاز إىل ؾِٗ ٚ إزضاى ٖٞ أٚ       

ايجٛض٠ ايهدل٣ اييت َّهٓت َٔ ( " 2011ّ) اؿُٛز  اييت ٜطًل عًٝٗاثٛض٠ املعًَٛات 

  66م ."َهتب١ عا١َ ع٢ً طاٚي١ َهتب قػرل ٚدٛز

نُا إٔ املٗاضات اؿٝات١ٝ أنشت ايّٝٛ قٌ ا٫ٖتُاّ يف امل٪غػات ايذلب١ٜٛ, إش       

تكسّ داَع١ طٝب١ َكطضّا إيعاَّٝا ؾُٝع ايط٬ّب ٚايطايبات يف خط١ ايػ١ٓ ايتشهرل١ٜ 

http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx
http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx


7 

 ١تسضٜؼ املٛقٸؿايططم  اتباؾاَع١, ٚتطز أٜهّا نُٔ َؿطزات َتٓٛع١ َٚٓٗا َكطض

 .ؼ داَع١ أّ ايكط٣بكػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜ

 ( 159: ٖـ 1431) زضاغ١ تَٛإ َٓٗا  زضاغات عسٜس٠ املتٛاتط َٔ إٕ اٱمجاع        

ٚزضاغ١  ( 134: ّ 2010) ٚزضاغ١ ايؿاٜع ٚؾٝٓإ  ( 449: ّ 2010) ٚزضاغ١ ٖٓساٟٚ ٚغعٝس 

ْٞ ا٫غتؿاز٠ َٔ تطبٝكات املعًَٛات ٚايتعًِٝ ا٫يهذلٚأثبت  ( 677: ّ 2005)   ايعزدايٞ 

  .أثبتت  أْٗا مل تعس خٝاضّا ؾكطنُا يف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ نأ١ُٖٝ قك٣ٛ يًتعًِٝ 

يف إٔ املػتشسثات  ( 212:  2008ّ) ٚشيو َا ت٪نسٙ ْتا٥ر زضاغ١ ؾطاز         

ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚٓٗا ايكؿشات ٚاملٛاقع ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات خًكت 

   . َٓٗاايهطٚض٠ ايذلب١ٜٛ ايكك٣ٛ ي٬غتؿاز٠ 

نُا أؾاضت ايتٛقٝات ايٛاضز٠ يف زضاغات عس٠  إىل أ١ُٖٝ تٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝا        

َٚٓٗا  ٚتطبٝكات املعًَٛات ٚايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس,

      ٚزضاغ١ طٛايب١ ٚاملؿاع١ً ,(ّ 2010) ٚ زضاغ١ ظٜسإ  ,(ّ 2010) زضاغ١ سٛاؽ 

 . ( Kumta & Tsang, 2003)    ناَٝتا ٚ تعاْل ٚ زضاغ١ ,(ّ 2008)

بتٛظٝـ  مل٪متط ايعًُٞ ا٭ٍٚ ملػتكبٌ ايذلب١ٝ يف ن٤ٛ ايجٛض٠ املعًَٛات١ٝٚأٚق٢ ا        

ايتعًِ ايؿبهٞ يف ايتسضٜؼ ٚايذلنٝع ع٢ً ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً َٗاضات اؿٝا٠,نُا 

ايذلب١ٝ يف ن٤ٛ ايجٛض٠  َ٪متط َػتكبٌ)  .أٚق٢ بإدطا٤ زضاغات عٔ أثطٖا يف املٓاٖر

 ( 836: ّ 2008داَع١ دطف; -املعًَٛات١ٝ

  ؾُٝا ٜعطف   ٚت٪نس ايتٛق١ٝ اييت قسَٗا ا٫ؼاز ا٭ٚضٚبٞ يًشهَٛات احمل١ًٝ       

ع٢ً َكازض املعًَٛات  ع٢ً إٔ ٜعتُس املعًِ T3  (Teachers Teaching Technology)ـ ب

       ( 229:  2010ٖٓسٟ;  ) . ٚت١ُٝٓ س١ْٜٛٝٚكًٗا إىل ٚعٞ ايطًب١ يف َؿطٚعات تسضٜب 

أ١ُٖٝ ايتؿذٝع ع٢ً اغتدساّ  (153: ّ 2011) ٚدا٤ يف تٛقٝات زضاغ١ ايسبٝإ        

ايػٝس زضاغ١  ملعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايٛعٞ بٗا, ٚاييت تٛاؾكت َع تٛق١ٝ َكازض ا
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َكازض املعًَٛات  اييت ؼح ع٢ً نطٚض٠ تٛؾرل املػتشسثات َٚٓٗا (50: 2011ّ) ٚايعٜاْٞ

 .ٚإتاستٗا يتؿاعٌ ايط٬ّب ٚإثطا٤ِٖ بٗا

يف تٛقٝات زضاغت٘ ع٢ً أ١ُٖٝ املٗاضات ا٫يهذل١ْٝٚ  ( 224: 2012)ايسٜب  ٜٚ٪نس       

 .ب٦ٝت٘ با٭ْؿط١ اي١َٝٛٝ يًطايب يفايهطٚض١ٜ يًشٝا٠ اييت تتكٌ 

طس١ً ايجا١ْٜٛ بإعساز ط٬ّب امل Kennedy (2010  :271 ) ٚتٛقٞ زضاغ١ نٝٓسٟ        

جملتُع املعطؾ١ ٚتعًُِٝٗ نٝـ ٜتعًُٛا, ٚيهٞ ٜهْٛٛا ْاقسٜٔ ٚقازضٜٔ ع٢ً َٛاد١ٗ 

تأتٞ َٓػذ١ُ َع ايتٛقٝات اييت دا٤ت ٖٞ تٛق١ٝ  , َٚٚتطًباتِٗ َؿه٬تِٗمجٝع 

املتُج١ً يف أ١ُٖٝ تسضٜب املتعًُني ع٢ً َٗاضات  ( 112 :2005ّ) يف  زضاغ١ ايؿطقٞ 

 اييت تهٕٛ َٛاقـ كتًؿ١ ٚشات اضتباط عاداتِٗ َٚؿه٬تِٗايتؿهرل ايٓاقس يف 

 .  يف سذطات ايسضاغ١ ٚغرلٖا

زع٠ٛ إىل ايباسجني يف فاشلا سٍٛ أ١ُٖٝ ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ  ٚدٗتنُا         

يعاَني َتتايني ُٖا  تٛدٝ٘ ٚتطنٝع زضاغاتِٗ يف ن٤ٛ ايكا١ُ٥ ايبشج١ٝ اييت أقسضتٗا 

ٖـ  ؼت َػ٢ُ قا١ُ٥ 1434/ 1433ٖـ ٚايعاّ ايسضاغٞ 1432/1433ايعاّ ايسضاغٞ 

أٚي١ٜٛ ا٭عاخ املسع١ُّ, ٚأضؾكت ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ بٗصٙ اـط١ , ٚقس تهُٓت ٖصٙ 

ايكا١ُ٥ ساد١ ْعاّ املكطضات  يف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ إىل زضاغات ع١ًُٝ تتٓاٍٚ دٛاْب 

يت تكسّ ؾٝ٘ إىل زضاغات ٚػاضّب َتٓٛع١, ٚ إخهاع املكطضات ٚايدلاَر ٚ ا٭ْؿط١ اي

   (http://www.moe.gov.sa).  بػطض ايتشًٌٝ ٚايتكِٜٛ

ْٚعطّا يٮزٚاض ٚ املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ يًباسح خ٬ٍ عًُ٘ يف اٱؾطاف ايذلبٟٛ, ٚؾإ         

ايتدطٝط ٚايتطٜٛط ايذلبٟٛ اييت تؿطف ع٢ً ْعاّ املكطضات يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ, ؾإْ٘ 

تؿعٌٝ َؿطزات٘ بايكٛض٠ اييت تًيب يٜتطًب دٗٛزّا   ٗاضات اؿٝات١َٝكطض املٜؿعط إٔ 

يتؿّهٌ  ملتعًُني ٜٚهػبِٗ ايططم املج٢ً يف ايتعاطٞ َع ٚاقع اؿٝا٠ ايّٝٛ,اسادات 

غرل َتشكك١ يف ظٌ  ٚإٔ ٖصٙ اؾٗٛز; ٖصا املكطضكٝل أٖساف بعسّا سّٜٝٛا ٚض٥ٝػّا يف ؼ

     .ٚططم تسضٜػ٘احملت٣ٛ اؿايٞ 
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إٕ املعًِ عٓسَا جيٝٸط ٖصٙ املكازض ا٫يهذل١ْٝٚ يف ؽطٝط٘ يًتسضٜؼ ٚخ٬ٍ غرل        

عًُ٘ ؾإْ٘ خيًل ؾطم تعًِ تؿٝس َٔ َكازض املعًَٛات, َٔ خ٬ٍ  ت١٦ٝٗ ايط٬ّب 

٫نتػاّب ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا ٚاٱؾاز٠ َٓٗا, ٜٚتطًب شيو متتٸعِٗ بايسضا١ٜ 

ٛظٝؿ٘ بايططم املج٢ً يًكطا٠٤ ايٓاقس٠ ٚايتؿهرل ايهاؾ١ٝ  يف ايٛقٍٛ يًُٓاغب َٓٗا ٚت

يف املهُٕٛ ايهًٞ ٚاؾع٥ٞ ملكازض املعًَٛات, ثِ إىل َطس١ً تؿهٌٝ ايٛعٞ اي٬ظّ 

مبكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚؾكّا يعٛاٌَ ا٭١ُٖٝ, ٚاملٛاقؿات, ٚنٝؿ١ٝ 

ت اغتدساَٗا يتشكٝل أغطاض تع١ًُٝٝ ٚشات١ٝ َتٓٛع١,َع إنػاّب ايطايب َٗاضا

ايتؿهرل ايٓاقس اييت متّهٓ٘ َٔ اؿهِ ع٢ً قش١ َٚػ٪ٚي١ٝ ٚسساث١ املعًَٛات 

 . ٚزضد١ سلٛشلا يًؿهط٠ اييت ٜبشح سٛشلا

يكس انتٌُ اغتؿعاض ايباسح شلصٙ املؿه١ً بعس سهٛضٙ ملًتك٢ املٓاٖر املسضغ١ٝ         

عًِٝ مبشاؾع١ ٖـ ايصٟ أقاَت٘ اٱزاض٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ ٚايت1434/ 1433يًعاّ ايسضاغٞ 

ممج١ً يف إزاض٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛط ايذلبٟٛ, ؾؿٞ سًك١ ايٓكاف اـاق١ مبكطض  دس٠ 

  ٚايط٬ّبنياملعًُ ايتٛاؾل بني ٚد١ٗ ْعط ٖٓاى قسض نبرل َٔاملٗاضات اؿٝات١ٝ نإ 

عادات ايط٬ّب املعطؾ١ٝ ٚاملٗاض١ٜ يف عكط املعًَٛات, نُا إٔ إٔ املكطض ٫ ٜؿٞ  ع٢ً

َٔ خ٬ٍ أَج١ً بػٝط١ ٫ تتذاٚظ بعض املٛاقـ اؿٝات١ٝ سٍٛ ايتعا٬َت  ا٭ْؿط١ تكسّ

سا٫ت  تػؿٌ, يهٓٗا ٚايطٚابط ا٭غط١ٜ اي١َٝٛٝ ايطٚت١ٝٓٝ يف ا٭غٛام ٚاملساضؽ ٚا٭سٝا٤

ا ٜتِ ملٓكس ٚتػؿٌ أٜهّا اي, ايتعاطٞ ٚايتٛاقٌ اؿٝاتٞ عدل ايٛغا٥ط ايتك١ٝٓ اؿسٜج١

عٔ  ّاع١ يٮؾطاز, نُا إٔ املكطض ٚ بطغِ أْ٘ ٜتهُٔ زضٚغتٓاٚي٘ يف ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ املتٓٛ

ٝعت٘ ٚأُٖٝت٘ ٚأَج١ً َتٓٛع١ عٓ٘; يهٓ٘ ٜككط عٔ ا٭ٚد٘ املتٓا١َٝ ايتؿهرل ٚطب

يًُٗاضات ايٛاقع١ٝ يف سٝا٠ ايٓاؽ اٯٕ  ٚاييت تؿػٌ ايٛغا٥ط ايتك١ٝٓ اؿٝٸع ا٭بطظ 

املعًَٛات ٚا٭ؾهاض يف , ملا ٜٓتر عٓٗا َٔ نِ ٖا٥ٌ َٔ ٚا٭١ُٖٝ ايهدل٣ ايّٝٛ

     ( www.jedu.gov.sa/subPage  دس٠ بتعًِٝ ايتدطٝط ٚايتطٜٛط َٛقع) . كتًـ اجملا٫ت

http://www.jedu.gov.sa/subPage
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اييت تبًٛضت يف  دا٤ت ؾهط٠ إدطا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ فتُع١ َٔ ٖصٙ املٓطًكات       

عًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات َكازض املأثط اغتدساّ : ايعٓٛإ 

 .اؿٝات١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ

 : ايسضاغ١ َؿه١ً

 :ايتايٞ  ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼيف  ؼسزت َؿه١ً ايسضاغ١   

ات١ٝ ع٢ً َكطض املٗاضات اؿٝتسضٜؼ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف اغتدساّ َا أثط 

 ملطس١ً ايجا١ْٜٛ؟ات١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب 

 : ١ايتايٝا٭غ١ً٦ ٜٚتؿطٸع َٓ٘  

َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ تسضٜؼ َا أثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف  .1

 ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ؟

َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ تسضٜؼ عًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف َا أثط اغتدساّ َكازض امل .2

 ع٢ً ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ؟

يف  ٌٖ تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغط زضدات ايط٬ّب .3

 .َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٚيف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 ؾطٚض ايسضاغ١  

 : ١ ايتايٝ اتايسضاغ١, ؾكس مت قٝاغ١ ايؿطنٝ أغ١ً٦داب١ عٔ يٲ

ني َتٛغط ب (0005 ≤) ايس٫ي١ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ -1

زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ َكازض املعًَٛات 

ايصٜٔ زضغٛا  َٚتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ ,ا٫يهذل١ْٝٚ

املعتاز٠ يف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس ايبعسٟ يكاحل َتٛغط زضدات  بايططٜك١

 .ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بعس ايهبط ايكبًٞ ي٬ختباض
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بني َتٛغط  (0005 ≤) ايس٫ي١ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  ٫ -2

زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ َكازض املعًَٛات 

ايصٜٔ زضغٛا  َٚتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ ,١ٝا٫يهذلْٚ

بايططٜك١ املعتاز٠ يف َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ايبعسٟ بعس ايهبط ايكبًٞ 

 .يًُكٝاؽ

بني (  0005 ≤) تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  -3

َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايبعسٟ ٫ختباض 

 .تؿهرل ايٓاقس ٚ َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞاي

 

 : ايسضاغ١أٖساف 

 :ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ؼكٝل ا٭ٖساف ايتاي١ٝ  تغع      

َكطض املٗاضات تسضٜؼ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف اغتدساّ  أثط َٔايتشكل  -1

 .ملطس١ً ايجا١ْٜٛات١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬ّب اؿٝات١ٝ ع٢ً 

َكطض املٗاضات تسضٜؼ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تدساّ اغايتشكل َٔ أثط  -2

 .ملطس١ً ايجا١ْٜٛات١ُٝٓ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب اؿٝات١ٝ ع٢ً 

بني َتٛغط زضدات ايط٬ّب يف اختباض ايتؿهرل   ١ٝز ع٬ق١ اضتباطٛدايتشكل َٔ ٚ -3

ؽ ايٛعٞ ايٓاقس يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ َٚتٛغط زضدات ايط٬ّب يف َكٝا

 املعًَٛاتٞ يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١
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 : ايسضاغ١أ١ُٖٝ 

نُا  ,إٔ تهٕٛ إناؾ١ ٭زّب ايتسضٜؼ  تتهح أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ يف أْٗا ساٚيت     

 : أْٗا قس تؿٝس َٔ خ٬ٍ اٱغٗاّ يف َا ًٜٞ 

إدطا٤ ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ سٍٛ  ايتذاّٚب َع زع٠ٛ -1

نُٔ  تطبٝل ْعاّ املكطضات يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ بايتعًِٝ ايعاّ زضاغات َتٓٛع١ عٔ 

 .َؿطٚع تطٜٛط ايتعًِٝ; إش تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ أسس املكطضات اييت ٜكسَٗا ٖصا ايٓعاّ

إؾاز٠ املػ٪ٚيني عٔ تطٜٛط ايتعًِٝ يف ن٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١ سٍٛ أثط اغتدساّ َكازض  -2

 .يف ايتسضٜؼ ١ْٝٚاملعًَٛات ا٫يهذل

تسعِٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ باغتدساّ بعض ايططم اؿسٜج١ املعتُس٠ ع٢ً تهٓٛيٛدٝا  -3

 .املعًَٛات ٚا٫تكاٍ

 .املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يتععٜع تسضٜػِٗ مبكازضأَاّ املعًُني إبطاظ ا٭١ُٖٝ ٚاٯي١ٝ  -4

  .َػتكب١ًٝغات يف زضا غتؿاز٠ َٓٗاميهٔ ا٫( َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ) أزا٠ إناؾ١  -5

 :ايسضاغ١سسٚز 

 ٚايعَا١ْٝ , املها١ْٝايبؿط١ٜ,  ,تكٝست ٖصٙ ايسضاغ١ مبذُٛع١ َٔ اؿسٚز املٛنٛع١ٝ     

 : ٚؾل اٯتٞٚشيو 

 : سسٚز َٛنٛع١ٝ 

َٔ َكطض املٗاضات  ايٛسس٠ اـاَػ١َؿطزات تسضٜؼ  ع٢ً ٖصٙ ايسضاغ١اقتكطت  -

, يٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطينا :ٚعٓٛاْٗا  ٖـ1434/1435يًعاّ ( 1) اؿٝات١ٝ 

ٚتٓٛع سٍٛ َؿطزاتٗا ٚقس اخترلت ايٛسس٠ يٛؾط٠ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ 

 .قتٛاٖا ٚسلٛشلا ملٗاضات سٝات١ٝ شات أبعاز ض٥ٝػ١ يف ؼكٝل أٖساف املكطض
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بعض  يت١ُٝٓ اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً  ايسضاغ١ اقتكطت -

َعطؾ١ ا٫ؾذلانات, تكِٜٛ املٓاقؿات, ايتؿػرل, : ٖٚٞ  اقسَٗاضات ايتؿهرل ايٓ

  .ا٫غتٓباط, ا٫غتٓتاز

يت١ُٝٓ بعض اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً  ايسضاغ١ اقتكطت -

ؼسٜس اؿاد١ إىل املعًَٛات, ؽطٝط ايٛقٍٛ : َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٖٚٞ 

 . املعًَٛات إىل املعًَٛات, ايتعاٌَ َع املعًَٛات, تكِٝٝ

 :  بؿط١ٜسسٚز 

املػت٣ٛ ا٭ٍٚ,ايصٜٔ  ع٢ً ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ْعاّ املكطضاتٖصٙ ايسضاغ١  تقتكطا    

 ( 1) َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ  ٜسضغٕٛ

 :  َها١ْٝسسٚز 

يف اٱزاض٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ  املكطضات املساضؽ املطبٸك١ يٓعاّاقتكطت ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً       

ؿعبتني ي ايعؿٛا٥ٞ ختٝاضا٫بعس  ,, ٚؼسٜسّا َسضغ١ طًٝط١ً ايجا١ْٜٛمبشاؾع١ دس٠ ٚايتعًِٝ

 .فُٛع١ ػطٜب١ٝ ٚا٭خط٣ نابط١ َُٓٗا ٚاسس٠ ٚتعٝني 

 :  ظَا١ْٝسسٚز 

 ٖـ1435/ 1434ًعاّ ايسضاغٞ ايؿكٌ ايسضاغٞ ا٭ٍٚ ييف  ٖصٙ ايسضاغ١  تطبٝل دط٣       

 ٖـ 20/2/1435ٖـ إىل 1435/ 15/1ٚشيو َٔ تاضٜذ  

 :َكطًشات ايسضاغ١ 

   :أثط

بأْ٘ تطى ا٭ثط ؾٝ٘, ٚأثط ؾٝ٘ ٜٚ٪ثط ؾٝ٘ : ( 5: ّ 1992)  فُع ايًػ١ ايعطب١ٝعطؾ٘     

 . مبع٢ٓ إسساخ َكساض َٔ ا٭ثط
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قك١ً تػٝرل " ؼت عٓٛإ أثط ايتعًِٝ ع٢ً أْ٘  (ّ 2003) ٜٚعطؾ٘ ؾشات١ ٚايٓذاض     

 22م   ."تعًِ ْتٝذ١ يع١ًُٝ ايتعًَِطغّٛب أٚ غرل َطغّٛب ؾٝ٘ حيسخ يًُ

ٗا ايسضاغ١ يف ت١ُٝٓ َٗاضات تسسثأَكساض ايٓتا٥ر اييت " ٜٚككس ب٘ يف ٖصٙ ايسضاغ١      

ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف ن٤ٛ اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ 

 " .يٛسس٠ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين

 

 :١ْٝ َكازض املعًَٛات ا٫يهذلٚ 

) عًٝإ ٚعباؽ بعض ايباسجني ٚاملتدككني عس٠ تعطٜؿات كتًؿ١, ؾكس  عطؾٗا      

نٌ أْٛاع أٚع١ٝ املعًَٛات اييت ؼٛيت َٔ ؾهًٗا ايٛضقٞ إىل ايؿهٌ " بأْٗا  (2007ّ

   95م ". ايصٟ ٜكطأ ٜٚبشح ؾٝ٘ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط

ايٛثا٥ل أٚ " ا٫يهذل١ْٝٚ بأْٗا  كازض املعًَٛات ملتعطٜؿّا ( 2009ّ)نُا أٚضز غامل       

املكازض اييت ٜتِ َعاؾتٗا أٚ إْتادٗا ٚؽعٜٓٗا ٚاغذلداعٗا, ٚإزاضتٗا ٚعطنٗا 

ايهذلّْٚٝا عٔ ططٜل اؿاغّٛب ٚتتاح يًُػتدسّ يف ايٛقت ٚاملهإ ايصٟ ٜطٜسٙ عٔ 

    347م  ". ططٜل ؾبهات ا٫تكاٍ َجٌ ا٫ْذلْت, أٚ ْعِ ا٭قطام املسف١

عسٜس٠ ايكازض٠ عٔ دٗات مجٝع أٚع١ٝ املعًَٛات " طؾٗا ايباسح إدطا٥ّٝا بأْٗاٜٚع      

ٚقاب١ً يٲتاس١ َٔ خ٬ٍ ؾبهات املعًَٛات أٚ ا٭قطام ايًٝعض١ٜ  غرل ضزل١ٝ ٚأضزل١ٝ 

 ". ٚسس٠ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين ي٬غتؿاز٠ َٓٗا يف تسضٜؼ 

 : ايتسضٜؼ

ع١ًُٝ تؿاعٌ ٚتٛدٝ٘ ٚمماضغ١ أْؿط١ "  : بأْ٘  (ّ 1997) ٜعطؾ٘ ايػبشٞ ٚبٓذط       

   10م ". َتعسز٠ تعتُس ع٢ً ؾاع١ًٝ ايساضغني ٚدٗٛزِٖ ٚتٛدٝ٘ املعًُني ٚإضؾازِٖ
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ع١ًُٝ تٓػٝل بني فُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات اييت "  :بأْ٘ (ّ 1999) ٚ ٜعطؾ٘ حيٞ ٚ املٓٛيف 

ٛ املتهاٌَ يًط٬ّب ٜكّٛ بٗا املعًِ ٜٚؿذلى ؾٝٗا ايط٬ّب بٗسف ؼكٝل َطايب ايُٓ

 13م ".    منّٛا ٜػاٜط َتطًبات ايعكط ٚت١ُٝٓ اجملتُع

خط١ يتشكٝل أٖساف تع١ًُٝٝ إدطا١ٝ٥ "   :ٜٚككس بايتسضٜؼ يف ٖصٙ ايسضاغ١        

َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ ا٭غايٝب ٚايططم ٚأمناط ايتكِٜٛ يف ن٤ٛ 

س٠ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚ اي٤٫ٛ اغتدساّ َكازض ايهذل١ْٝٚ يًُعًَٛات يتسضٜؼ ٚس

 ".ايٛطين

 

    :َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ 

َٛنٛعات ض٥ٝػ١ أٚ ؾطع١ٝ ٜتِ ": بأْ٘   (ٖـ 1992) فُع ايًػ١ ايعطب١ٝعطؾ٘ :  املكطض. أ

اختٝاضٖا َٔ بني املعاضف املته١ُٓ يف املكازض ايع١ًُٝ املتاس١ يف ن٤ٛ َعاٜرل قسز٠ 

 725م ." ٖٞ ا٭ٖساف

دع٤ َٔ بطْاَر زضاغٞ ٜتهُٔ " : املكطض بأْ٘ (ّ 2010) طف ايهػباْٞ ٜٚع       

فُٛع١ َٔ املٛنٛعات ايسضاغ١ٝ اييت ًٜعّ ايط٬ّب بسضاغتٗا يف ؾذل٠ ظ١َٝٓ قسز٠ 

   15م ". ٚؾل خط١ قسز٠

فُٛع١ َٔ املٗاضات اييت " : ع٢ً أْٗا  (ّ 2010) ٜعطؾٗا إبطاِٖٝ    املٗاضات اؿٝات١ٝ.ّب

طز يف سٝات٘ ٜٚٓبػٞ إٔ مياضغٗا بٓؿػ٘ يتًيب سادات ايتعًِ بكٛض٠ حيتادٗا ايؿ

 20م .  َتها١ًَ َٚتٛاظ١ْ يف منٛٙ ايبسْٞ ٚايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚ ايطٚسٞ

 ٚغًٛنٞ  َٗاضات شات بعس ٚظٝؿٞ"  :ٜٚككس باملٗاضات اؿٝات١ٝ يف ٖصٙ ايسضاغ١   

ٚتػاعس يف ضقٞ ٚلاح  يف اؿٝا٠ ايعا١َ ٚايؿدك١ٝمتاضؽ َٔ خ٬ٍ  أؾهاٍ َتعسز٠ 

 ".ايؿطز ٚاجملتُع
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اٱزاض٠ -ؾكس عطؾت ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚظُع املكطًشني ٚاغتدساَُٗا َعّا     

َٗاضات تطب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ " َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ  ع٢ً أْ٘  ( ٖـ1431) ايعا١َ يًُٓاٖر 

اغ١ٝ ٚ َٗاضات ايتعاٌَ َع تكسّ يًبٓني ٚايبٓات يف فاٍ املعاضف ٚاملٗاضات ايعا١َ ا٭غ

 5م ". اٯخطٜٔ 

املكطض اٱيعاَٞ مبػ٢ُ "  ٜٚككس مبكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ  يف ٖصٙ ايسضاغ١         

ٖـ, 1435/ 1434املعتُس يف ايؿكٌ ايسضاغٞ ا٭ٍٚ يًعاّ (  1)تٓعُٝٞ َٗاضات سٝات١ٝ 

ط٬ّب َٗاضات ٚايصٟ ٜتهُٔ فُٛع١ َٔ ايٛسسات ايسضاغ١ٝ شات ايع٬ق١ بإنػاّب اي

 .   ادتُاع١ٝ َتٓٛع١ يف ن٤ٛ أٖساف ضزل١ٝ قسز٠

  :ايتؿهرل ايٓاقس 

ايكسض٠ ع٢ً اؿهِ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚؾُٗٗا ٚتكٛميٗا " بأْ٘ ( 2002ّ) َكطؿ٢  ٜعطؾ٘      

ا٥ل زضاغ١ زقٝك١ ــاضْات ٚ زضاغ١ اؿكـطح ا٭غ١ً٦ ٚ عكس املكـطبكّا ملعاٜرل َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ ط

   241م  ".ع بٝٓٗاـاض ٚايتُٝٝـــ ا٭ؾهـٚتكٓٝ

ايع١ًُٝ اييت ٜتِ ايتأنس بٗا "ايتؿهرل ايٓاقس بأْ٘ ( ٖـ 1430) ٜٚعطف  اؿاضثٞ          

 100م    ".َٔ َٛثٛق١ٝ َكسض َا, أٚ َع١ًَٛ َا, َٚٔ زقتٗا

يٛسس٠ ايٛعٞ  ط٬ّب ايساضغنيايض٠ قس" ٜٚككس بايتؿهرل ايٓاقس يف ٖصٙ ايسضاغ١        

َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ٚاي٤٫ٛ ايٛطين يف ايتُهٔ َٔ متشٝل اجملتُعٞ 

َعطؾ١ تؿٌُ ٜتِ تكسميٗا بكٛض٠ ن١ُٝٓ غرل َباؾط٠, َع١ٓٝ  َٗاضاتن٤ٛ 

 . ا٫ؾذلانات, تكِٜٛ املٓاقؿات, ايتؿػرل, ا٫غتٓباط, ا٫غتٓتاز

   : ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

إزضاى اؿاد١ إىل "  :ًَٛاتٞ بأْ٘ايٛعٞ املع Taylor   (2008ّ )عطؾت تاًٜط       

ٚؾُٗٗا ٚتكٛميٗا ٚاغتدساَٗا ٚضبط  أَانٓٗااملعًَٛات ظُٝع قٛضٖا, ٚايٛيٛز إىل 

 38م  " .ببعض ااملعًَٛات بعهٗ
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خًٝط َٔ "  : أْ٘يًٛعٞ املعًَٛاتٞ  (ّ 2008) ٚيف تعطٜـ يًعُطإ ٚ ايعبٝسٟ         

 16م". بٓا٤ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ َٗاضات َتعسز٠ يًُعًَٛات ٜ٪زٟ انتػابٗا إىل

قسض٠ ايطايب ع٢ً َعطؾ١ َهإ "  ٜٚككس بايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف ٖصٙ ايسضاغ١        

 َٚكساض املعًَٛات اييت حيتادٗا اعتُازّا ع٢ً ٚغا٥ط ا٫تكاٍ املٓاغب١ ٚ اغتدساَٗا

عاٌَ ٚتكٛميٗا اغتٓازّا ملٗاضات تؿٌُ ايكسض٠ ع٢ً ؼسٜس اؿاد١ ٚؽطٝط ايٛقٍٛ ٚايت

 " . َع املعًَٛات ٚايكسض٠ ع٢ً تكُٝٝٗا
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   ايؿكٌ ايجاْٞ

 اٱطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات ايػابك١ 

 

 اٱطاض ايٓعطٟ:  أ٫ّٚ 

 َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ: املبشح ا٭ٍٚ 

 ملٗاضات اؿٝات١ٝاتسضٜؼ َكطض :  ايجاْٞاملبشح 

 رل ايٓاقسايتؿه:  ايجايحاملبشح 

 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  :  :ايطابعاملبشح 

 ايسضاغات ايػابك١ : ثاّْٝا 

 .َعا( ايكِٝ -ا٫ػاٙ) قس ٚايٛعٞ زضاغات تٓاٚيت َتػرلٟ ايتؿهرل ايٓا: احملٛض ا٭ٍٚ 

 .ايتؿهرل ايٓاقس زضاغات تٓاٚيت َتػرل: احملٛض ايجاْٞ 

  ايٛعٞ بايكِٝ-بايتهٓٛيٛدٝا ايٛعٞ) ضاغات تٓاٚيت َتػرل ايٛعٞ  ز: احملٛض ايجايح 

  .(مٛ املعًَٛات ٚايتهٓٛيٛدٝا  ا٫ػاٙ-املعًَٛات١ٝ 

 زضاغات تٓاٚيت تسضٜؼ املٗاضات اؿٝات١ٝ: احملٛض ايطابع 
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 اٱطاض ايٓعطٟ : أ٫ّٚ 

                

ٖساف, ؾكس أ اْط٬قّا َٔ َطتهعات ايسضاغ١ يف َا ؼاٍٚ ايٛقٍٛ إيٝ٘ َٔ             

متجٌ َتػرلات ايسضاغ١ ٚاحملاٚض ايعا١َ شلا     تكػِٝ اٱطاض ايٓعطٟ إىل أضبع١ َباسح دط٣

تسضٜؼ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ, ايتؿهرل ايٓاقس, ايٛعٞ املعًَٛاتٞ, : ٖٞ  ٚ

  .ْعاّ املكطضاتٚؾل ملٗاضات اؿٝات١ٝ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ اَكطض 

 

 ذل١َْٝٚكازض املعًَٛات ا٫يه: املبشح ا٭ٍٚ  

 متٗٝس

غٝططت املٛاز املطبٛع١ ايٛثا٥ك١ٝ َٔ نتب ٚزٚضٜات ٚتكاضٜط ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ        

ايعَٔ ٚست٢ عٗس قطٜب ع٢ً ا٭ؾهاٍ ٚا٭ٚع١ٝ ايؿهط١ٜ ؾكس ناْت ايػ١ُ ايػايب١ 

اييت تٓكٌ يٓا ايذلاخ ٚ اٱْتاز ايؿهطٟ ؾ٬ ٜهاز ٜعطف ايباسح غٛاٖا يف نٌ 

 . ١ٝ ٚاملسضغ١ٝ ٚايتذاض١ٜ ٚاـاق١ ٚغرلٖااملهتبات ايعا١َ ٚا٭نازمي

َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ عٓسَا تػتدسّ يف ؾإٕ  ( 20: ّ 2005) ٚٚؾكّا يعٜتٕٛ     

ايتعًِٝ ؾإْٗا تعس أسس أؾهاٍ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ايصٟ ٜتػع يٝؿٌُ مجٝع 

١ْٝٚ ا٭ؾهاٍ ا٫يهذل١ْٝٚ َٔ تعًِ ؾبهٞ, ٚاغتدساّ ا٭دٗع٠ ٚايدلاَر ا٫يهذل

 . ٚا٫تكاٍ بٓٛعٝ٘ املتعأَ ٚغرل املتعأَ

إٕ تٛؾرل َكازض َتعسز٠ َٚتبا١ٜٓ   ( 51: ٖـ 1434) بُٝٓا ٜط٣ نٓػاض٠ ٚعطاض        

تع١ًُٝ  ّايًُعًَٛات ٖٛ ٖسف َٔ أٖساف ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ; إش ٜتٝح شيو ؾطق

 .كاض١ْ ٚاملٓاقؿ١ ٚايتشًٌٝ ٚايتكِٜٛيًط٬ّب تكّٛ ع٢ً امل
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ؿٞ ايج٬ثني عاَّا ؾ ,غرل تكًٝس١ٜ ػس شلا أؾها٫ّبسأت ا٭ٚع١ٝ ايؿهط١ٜ  إٕ         

          َٔ خ٬ٍ َا أْتذت٘ ؾطنات قٓاع١ املعًَٛات املعتُس٠ ع٢ً اؿاغب  املان١ٝ

ٚؾبهات ا٫ْذلْت باعتباضُٖا املهٕٛ ا٭بطظ يف َػتشسثات تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايساع١ُ 

َٚطانع ايبشٛخ ٚٚغا٥ط سؿغ املعًَٛات ٚإتاس١ ايكسضات يعًُٝات ا٫تكاٍ باملٛاقع 

ايتدع١ٜٝٓ ايٛاغع١, ٚايػطع١ ايعاي١ٝ يف ٚيٛز املٛاقع ا٫يهذل١ْٝٚ ٚٚغا٥ط اؿؿغ 

ا٭خط٣ ٚغدل قتٛاٖا ٫غذلداع املعًَٛات ٚاٱؾاز٠ َٓٗا ٭غطاض تع١ًُٝٝ ٚعج١ٝ 

 .َتٓٛع١

 

 : يهذل١ْٝٚ ت ا٫َكازض املعًَٛا َؿّٗٛ 

َكازض املعًَٛات  ملؿّٗٛ َتٓٛع١تعطٜؿات أٚضزت ا٭زبٝات شات ايع٬ق١          

 :ؾُٝا ًْٜٞٛضزٖا  Electronic information Resourcesيهذل١ْٝٚ ا٫

كازض املعًَٛات مل تعطٜؿّا (   Lancaster, 1989)٫ْهػذل  قسٸّؾكس          

٫يهذل١ْٝٚ اييت شلا َكابٌ املكازض ا" : ا٫يهذل١ْٝٚ بٓا٤ ع٢ً اػاٖني َٔ ايبٓا٤ ؾٗٞ 

ٚضقٞ ٚاييت تػتدسّ اؿاغب  ٱْتاز ٚ تٛؾرل ٚ بح املعًَٛات ايهذلّْٚٝا, ٚاملكازض 

ا٫يهذل١ْٝٚ اييت يٝؼ شلا َكابٌ ٚضقٞ بٌ َٓتذات ايهذل١ْٝٚ تعتُس ع٢ً ا٫تكاٍ بني 

 320م  ". املٓتر  يًُعًَٛات َٔ د١ٗ ٚاملػتؿٝس َٓٗا َٔ د١ٗ أخط٣

 اْتكًتَكازض املعًَٛات  اييت "  : أْٗاب  ( 2002ّ)  ٚآخطٕٚؾٗا قٓسًٜذٞ نُا عط        

ؿهٌ ايٛضقٞ ايتكًٝسٟ املطبٛع إىل ايؿهٌ ايصٟ ٜكطأ ٚ ٜبشح بٛاغط١  ائَ 

ٚ ايكشٝؿ١   E-book  يهذلّْٚٝاااؿاغّٛب ؾايهتاّب ايٛضقٞ املطبٛع أقبح نتابّا 

ٚ اجمل١ً ايٛضق١ٝ أقبشت     E-news paperيهذل١ْٝٚ اقشٝؿ١   ايٛضق١ٝ أقبشت 

-Eايهذلّْٚٝا  أقبح َطدعّا املطدع ايتكًٝسٟ ٚ  , E-Journal يهذل١ْٝٚا ف١ً 

Reference    اييت  ٚ املكازض ايٛضق١ٝ ايتكًٝس١ٜ ٚ نصيو كتًـ أْٛاع ايٛثا٥ل
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يهذلْٚٞ أٚ أْٗا ٫ تعاٍ َتٛؾط٠ بؿهٌ تكًٝسٟ ٚٚضقٞ ؼٛيت نًّٝا إىل  ايؿهٌ ا٫

 .274م   ."يهذلْٚٞاْب ايؿهٌ ا٫َطبٛع إىل د

تعطٜؿّا  ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً ( ٖـ 1423) ٚقسّ ايػطحيٞ ٚؾاٖني         

املكازض املكط٠٤ٚ  آيّٝا اييت تؿٌُ نٌ املكازض اؿسٜج١ َجٌ أقطام ايًٝعض " أْٗا 

  97م  ".ٚا٭قطام املُػٓط١ ٚغرلٖا َٔ املكازض املطتبط١ غايبّا باؿاغب اٯيٞ

            املهتبات يعًِ  املتاح ع٢ً اـط املباؾط ايكاَٛؽ ا٫يهذلْٚٞ ٚعطف         

 ا٫يهذل١َْٝٚكازض املعًَٛات ODLIS  (cfm-e-http:// l.u.com/odlis  )ٚ املعًَٛات 

كتٓٝات اييت تتدص  ايؿهٌ ايطقُٞ َجٌ ايهتب ٚ ايسٚضٜات اٱيهذل١ْٝٚ امل" بأْٗا 

نٌ ٚ دع١ٝ املتاس١ ع٢ً اـط املباؾط أٚ ق١ًُ ع٢ً أقطام ًَٝعض٠ , ٚا٭عُاٍ املط

ٚاملكازض املٓؿٛض٠  ٚقٛاعس بٝاْات ايٓكٛم ايها١ًَ ايببًٝٛدطاؾ١َٝٔ قٛاعس ايبٝاْات 

 ."ع٢ً اٱْذلْت

نٌ أْٛاع أٚع١ٝ املعًَٛات اييت ؼٛيت "  بأْٗا  (ّ 2007) عطؾٗا عًٝإ ٚعباؽ ٚ        

 95م    ".ىل ايؿهٌ ايصٟ ٜكطأ ٜٚبشح ؾٝ٘ بٛاغط١ ايهُبٝٛتطَٔ ؾهًٗا ايٛضقٞ إ

ايٛثا٥ل أٚ "   ؾٗٞكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ملتعطٜؿّا ( 2009ّ)غامل  أٚضزنُا        

املكازض اييت ٜتِ َعاؾتٗا أٚ إْتادٗا ٚؽعٜٓٗا ٚاغذلداعٗا, ٚإزاضتٗا ٚعطنٗا 

 ايٛقت ٚاملهإ ايصٟ ٜطٜسٙ عٔ ايهذلّْٚٝا عٔ ططٜل اؿاغّٛب ٚتتاح يًُػتدسّ يف

    347م  ". ططٜل ؾبهات ا٫تكاٍ َجٌ ا٫ْذلْت, أٚ ْعِ ا٭قطام املسف١

ناؾ١   "   :بأْٗا (ّ 2011)  عطؾٗا أٜهّا  ايٓٛاٜػ٘ؾكس ٚقطٜبّا َٔ ايتعطٜـ ايػابل         

       ذل١ْٝٚايه ٚ املتٛؾط٠  ع٢ً ٚغا٥ط  َكازض املعًَٛات املتاس١ ٚ املٓتذ١ إيهذلّْٚٝا

َٔ خ٬ٍ قٛاعس   on-lineٚ تأخص ا٭ؾهاٍ املتٛاؾط٠  ٚ املتاس١ ع٢ً اـط املباؾط 

,  DVDٚ أقطام     CD-Romsملتٛؾط٠ ع٢ً ا٭قطام املذلاق١ ا  بٝاْات املعًَٛات
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    َكازض املعًَٛات اييت ٜتِ ايتعاٌَ َعٗا عدل ؾبه١ اٱْذلْت ٚ َتٛؾط٠ ع٢ً ايٜٛب ٚ

 (Web  ) ٚضابط  شلا (Web site  )."  30م   

      

 :ا٫غتٓتادات ايتاي١ٝ مت اغتد٬مَٔ عطض ايتعطٜؿات ايػابك١  

- بعهٗا  ؾطٸقت ايتعطٜؿات بني ْٛعني َٔ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ, سٝح ٜٓؿأ 

بُٝٓا تٛدس َكازض يف ؾهٌ ايهذلْٚٞ ناٌَ زٕٚ نبسٌٜ يًُكازض ايتكًٝس١ٜ 

 .١ يف ؽطٝطٗا ٚتساٚشلاس بايُٓاشز ايتكًٝسٜٝٸايتك

-  اٱتاس١نُا ؾطٸقت ايتعطٜؿات بني  َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ بٓا٤ ع٢ً  

ٚاؿاد١ إىل ا٫تكاٍ ايؿبهٞ, إش تتاح بعهٗا ع٢ً ايؿبهات مما ٜتطًب إدطا٤ 

ا٫تكاٍ بٗا يًٛقٍٛ إيٝٗا, بُٝٓا تتٛاؾط َكازض أخط٣ ع٢ً ا٭قطام مما ٜعين 

 .تكاٍ بايؿبهاتعسّ اؿاد١ إىل إدطا٤ ا

- ٌٸ ايتعطٜؿات   ع٢ً إٔ َكطًح َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٖٛ ايػابك١ اتؿكت د

ا٭ْػب ٚا٭ضدح يًس٫ي١ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ املعًَٛات زٕٚ غرلٙ َٔ املكطًشات 

 .نُكطًشات ضزٜؿ١ يف َٛانع عسٜس٠ َٔ ا٭زبٝاتتطز ٚاييت 

 

 : ضزٜؿ١ ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١َْٝٚكطًشات 

َػُٝات ضزٜؿ١ تطز يف  ا٭زبٝات ٚيف َٛاقع ايهذل١ْٝٚ َتعسز٠ َكطًشات ٚ  مث١       

أغًب  غٝاقٗا ٚٚقؿٗاٜٚؿذلى يف يهذل١ْٝٚ عًَٛات ا٫َكازض املٜٚككس بٗا 

نُا يف املػتشسثات يف فاٍ املعًَٛات َٔ أدٗع٠ ٚبطاَر ٚميهٔ مجعٗا ٚعطنٗا 

 :ايتايٞ اؾسٍٚ 
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 كازض املعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚملؿ١ زَٜكطًشات ض( ا -2)دسٍٚ 

 ثبٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ ِب ٠مبثٍٗ اٌّصغٍخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ َ

 Computerized  information  sources ِصبدس اٌّؼٍِٛبد اٌّذٛسجخ 1

 Digital  Resources  information ِصبدس اٌّؼٍِٛبد اٌشل١ّخ 2

 Information Sources on web ِصبدس اٌّؼٍِٛبد  ػٍٝ ا٠ٌٛت 3

 Virtual information  Sources ِصبدس اٌّؼٍِٛبد االفزشاض١خ 4

 

 :حمل١ تاضخي١ٝ يتطٛض َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ 

تعٌ قؿ١ ايتػاضع ٚايتكازّ ًَشٛظ١ ٚباضظ٠ يف َػتشسثات املعًَٛات ٚقٓاعتٗا         

ع١َٝٓ ايطاسٌ املتبع يف أؾهاٍ َتعسز٠ َٔ املكازض, يصا َٔ املػتشػٔ عٓس ت ٚإْتادٗا

ايتتبعٞ  ا٫ػاٜٙ٪نس ٖصا َع أِٖ املػتشسثات,  إٔ ٜتِ ضبطٗا ػتشسثاتملاشلصٙ 

غطع١ ايتػرل ايؿاٌَ َتعسز "  سٍٛ   ( 2010) يتطٛض املعًَٛات َا أؾاضت إيٝ٘  ايطٌٜٛ 

 125م  ". ايٛدٛٙ يٮْع١ُ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايدلفٝات املؿػ١ً شلا

أضبع يف   يهذل١ْٝٚ اييت َطت بٗا َكازض املعًَٛات ا٫ٌ ساميهٔ إجياظ املطٚ        

 :ٖٞ  ٚ ( 36: ّ 2011)  ايٓٛاٜػ٘ نُا أٚضز  َطاسٌ

سٝح اضتبط أغًّٛب ايٓؿط باؿاغبات اٯي١ٝ املطنع١ٜ املطتبط١ : املطس١ً ا٭ٚىل  -

       ٛغطاؾ١ًٝٝببب٘ َككٛض ع٢ً  قٛاعس ايبٝاْات ايبططؾٝات يف ٖصٙ املطس١ً ٚ نإ ؾ

( Bibliographic Data bases  )  ٚ أؾٗط ايكٛاعس اييت نإ ا٫تكاٍ بط٦َٝا َٔ ٚ

 .ّ 1981اْتٗت تكطٜبّا يف عاّ ٚ (  Dialog) ايؿذل٠ قاعس٠ زاًٜٛؽ  تًوظٗطت خ٬ٍ 

       ايجُاْٝٓات  أٚا٥ٌاملطس١ً ايجا١ْٝ ٚ اييت بسأت َع  ظٗٛض اؿاغبات ايؿدك١ٝ يف  -

غطعات بسأت قػرل٠ ٚٚقًت يف ْٗا١ٜ  ايؿذل٠ إىل تكطٜبّا َع  1991ٚ ست٢ عاّ 

ٚ يف ٖصٙ ايؿذل٠ أنٝـ إىل َا ٖٛ َٛدٛز يف ايػابل ( بح  ) بت يف ايجا١ْٝ  9600
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 غرل املعاؾ١ ٚ ايٓكٛم ايها١ًَ  Abstract بعض قٛاعس بٝاْات املدتكطات

Full  Text م ن١ٝ٥ٛانُا ظٗطت يف ٖصٙ ايؿذل٠ ايبٝاْات املس١ْٚ يف أقط. 

     أقطام ن١ٝ٥ٛ  يف ٖصٙ املطس١ً اْتؿطت ايكٛاعس املسف١  يف : طس١ً ايجايج١ امل  -

ٛغطاؾ١ٝ إناؾ١ إىل ايٓكٛم غرل املعاؾ١ ًٝبٚ تٛؾط َعٗا املًدكات ٚ ايبٝاْات ايب

ِ تًو ايكٛاعس ٚ ايٓكٛم ايها١ًَ بؿهٌ قٛض يف بعض ا٭سٝإ ٚ نإ َعع

عٔ ططٜل  ١اٍ بٗا َٔ زاخٌ اؾاَعيف املهتبات ٜٚتِ ا٫تك عتٛظع يف أقطام تٛن

 .ا٫تكاٍ باٱْذلْت ٚيهٔ بٛاغط١ َعاؾات خاق١ ٚ ٫ تتٛؾط بكٛض٠ َتؿعب١

 :ذلْٚٞ عٔ ططٜل اٱْذلْت سٝح ظٗطتيه١ً ايطابع١  َطس١ً ثٛض٠ ايٓؿط ا٫املطس -

o يهذل١ْٝٚ اجمل٬ت ا٫–journal E  

o  ايهتب ا٫يهذل١ْٝٚE-books  

o يهذل١ْٝٚاملهتبات ا٫ E- Libraries   

o يهذل١ْٝٚ امل٪متطات ا٫-Conferences  E  

ٚزٕٚ اؿاد١ إىل ( غٗٛي١  املهإ ) َتٛؾط٠ يف َتٓاٍٚ ايباسح أُٜٓا ٚدس ٖٞٚ         

ق١ً  َع  ,عاي١ٝ دسّاٚبػطعات ( غٗٛي١ ا٫غتدساّ ) يف اؿاغب عطٜه١ خدل٠ 

 .ًؿ١ايته

     

 ( 25: 2002) ٚآخطٕٚكٓسًٜذٞ ي ؾكّاٚٚميهٔ تكٛض َطاسٌ تطٛض َكازض املعًَٛات      

 :ايؿهٌ ايتايٞ ايٓعط إىل َٔ خ٬ٍ  (  38: ّ 2011)  ٚأٜهّا  ايٓٛاٜػ٘
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 طاسٌ تطٛض َكازض املعًَٛات تكٛض مل( 1-2) ضقِ   يؿهٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِشدٍخ ِب لجً اخزشاع اٌٛسق
 أٌٛاح ع١ٕ١خ
 أٚساق اٌجشدٞ 
 جٍٛد اٌذ١ٛأبد
 اٌخ... ِخغٛعبد 

 ِشدٍخ اخزشاع اٌٛسق ٚ اٌغجبػخ
 اٌخ.. اٌّٛاد اٌّغجٛػخ وزت ، دٚس٠بد 

 ِشدٍخ اٌّصغشاد اٌف١ٍّ١خ  

 (اٌضالص١ٕبد فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ) 

  أشىبي ٍِفٛفخ. 

  أشىبي ِسغذخ. 

 إثبْ اٌذشة) ِشدٍخ اٌّٛاد اٌسّؼ١خ  ٚ اٌجصش٠خ 

 (اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ 

 األششعخ ٚاأللشاص اٌّّغٕغخ

 (ػمذ اٌسز١ٕبد ِغ دخٛي اٌذٛاس١ت ) 

  وشبفبد 
  ِسزخٍصبد 
  ثج١ٍٛغشاف١بد 

 ِشدٍخ إٌظُ ثبالرصبي اٌّجبشش  
 (١ٕبد ػمذ اٌسجؼ١ٕبد ٚ اٌضّبٔ) 

 لٛاػذ ث١بٔبد ثج١ٍٛغشاف١خ

 CD.ROMاأللشاص اٌّزشاصخ 

 ٔٙب٠خ اٌسجؼ١ٕبد ٚثذا٠خ اٌضّب١ٕٔبد

 ِشدٍخ شجىخ اإلٔزشٔذ ِٓ ثذا٠خ اٌضّب١ٔبد
 ِٓ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ 
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 :يهذل١ْٝٚ َكازض املعًَٛات ا٫ أغؼ تكػِٝ 

تكػِٝ  ١ يف تبعع٢ً إٜطاز فُٛع١ َٔ ا٭غؼ امل زبٝات ايعسٜس َٔ ا٭ تٛاتطت         

 :ْٛاعٗا  املدتًؿ١ ٚ تتُجٌ ا٭غؼ يف أيهذل١ْٝٚ إىل َكازض املعًَٛات ا٫

 .املٛنٛع١ٝ  املعاؾ١    -

 .اؾٗات املٓتذ١  -

 .ْٛع املعًَٛات -

 .ايٛغط املػتدسّ -

 .(املؿتٛح ) ايٛقٍٛ اؿط  اٱتاس١ ٚططم ايٛقٍٛ -

 .ْٛع احملت٣ٛ -

 : ًٜٞ نُا ٖصٙ ايتكػُٝات  ٝـٚميهٔ تٛق   

   (43ّ; 2011)  ايٓٛاٜػ٘, ( 62ّ; 2009 )محسٟ , ( 15: 2002ّ ) ٚآخطٕٚقٓسًٜذٞ        

 يهذل١ْٝٚ سػب املعاؾ١ املٛنٛع١ٝأ٫ّٚ َكازض املعًَٛات ا٫

 :تكػِ ٖصٙ املكازض إىل ث٬ث١ أْٛاع ٖٞ 

  :كل يهذل١ْٝٚ املٛنٛع١ٝ أٚ زقٝك١  ايتدَكازض املعًَٛات ا٫ .1

َكازض املعًَٛات : َجٌ اٚزقٝك ّاقسز ّاٖٚٞ تًو املكازض اييت تٓاٍٚ َٛنٛع      

أٚ تٓاٍٚ  َٛنٛعات شات ع٬ق١ َذلابط١ َع بعهٗا َجٌ   ؾع١ ايًٝعض,أيهذل١ْٝٚ يف ا٫

َكازض املعًَٛات يف ايعًّٛ  ايعضاع١ٝ, َكازض املعًَٛات ,ايطب١ٝ َكازض املعًَٛات

 .عًَٛات يف ايعًّٛ اشلٓسغ١ٝ, َكازض املا٫دتُاع١ٝ

  :يهذل١ْٝٚ املٛنٛع١ٝ شات ايؿدكٝات ايؿا١ًََكازض املعًَٛات ا٫  .2

     ٚ متتاظ ٖصٙ املكازض بايؿُٛي١ٝ ٚ ايتٓٛع  املٛنٛعٞ يكٛاعس ايبٝاْات اييت ؼٜٛٗا   

قاعس٠ : املتدككني ٚ غرل املتدككني ع٢ً ايػٛا٤ َجٌ  َٔ ٚ تٓؿٝص ٖصٙ ايكٛاعس

 .اخل..   Science directٚقاعس٠ بٝاْات   Dialogًٛؽ بٝاْات زاٜ
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 :يهذل١ْٝٚ ايعا١َ َكازض املعًَٛات ا٫  .3

يعا١َ ايٓاؽ  ١ٗٚ ٖٞ َكازض املعًَٛات شات ايتٛدٗات اٱع١َٝ٬ ٚ ايػٝاغ١ٝ ٚ املٛد

َػتٜٛاتِٗ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ َجٌ َكازض املعًَٛات اٱخباض١ٜ   ؽككاتِٗ ٚ ٚيهٌ

 .١ بهاؾ١ أؾهاشلاتًؿعْٜٛٝاملعًَٛات ايٚ

  :يهذل١ْٝٚ سػب اؾٗات املٓتذ١ثاّْٝا َكازض املعًَٛات ا٫

 :ٚ تكػِ ٖصٙ املكازض إىل ؾ٦تني ُٖا       

ايطبح  بككس ػاضٟشات تٛد٘ يهذل١ْٝٚ ايتابع١  مل٪غػات َكازض املعًَٛات ا٫ . أ

ًٜٛؽ َٚٔ أؾٗط ٖصٙ امل٪غػات زا, َٓترٚاملعًَٛات نػًع١  تكسّ  إشاملازٟ 

Dialog    ٌٚبطٜػتprestel   غرلٖا ٚ. 

 تكسميٗا شات تٛد٘ غرل ضعٞ يفيهذل١ْٝٚ ايتابع١ مل٪غػات َكازض املعًَٛات ا٫ . ّب

ؾٗات عج١ٝ أٚ  َػتك١ً نهٝإ أٚ تابع١َ٪غػات  ٖٚٞ ـسَات املعًَٛات

٦ٖٝات سه١َٝٛ أٚ َؿاضٜع َؿذلن١ متٛشلا  ٚ أٚ ثكاؾ١ٝ أٚ َٓعُات تع١ًُٝٝ

 ( MARC)   املؿذلن١ يف املؿطٚع َجٌ  َاضىٚاملٓعُات ٚ اشل٦ٝات أ اؿهَٛات

 .(   OCLC) املباؾط  ايطقُٞ ٚ َطنع املهتبات

 ْٛع املعًَٛات سػبيهذل١ْٝٚ ثايجّا َكازض املعًَٛات ا٫

 :ٚتكػِ ٖصٙ املكازض إىل ايؿ٦ات ايتاي١ٝ 

 :يهذل١ْٝٚ ايببًٝٛغطاؾ١ٝ َكازض املعًَٛات ا٫  -أ

                   ِ ايبٝاْات ايٛقؿ١ٜٝتكسب  ٚتٗتِ ٚشا٥ع١ ا٫ْتؿاض يف ايعٗٛض ٖٚٞ ا٭قسّ   

َٚٔ ا٭َج١ً شلا  َػتدًكات ايٓل, نُا تكسّ نا١ًَ املكازضإىل  ايساّي١ٚ املٛنٛع١ٝ 

 .Eric, Lcmark, Index chemicals :  ايؿٗرل٠ شلصا ايٓٛع َٔ املكازض 

 :ؾ١ٝاببًٝٛغطيهذل١ْٝٚ غرل ايَكازض املعًَٛات ا٫ -ّب

ايع١ًُٝ يف  كا٫تاملن(   Full – Text) كازض شات ايٓل ايهاٌَ ٚأبطظٖا امل     

 .ٚغرلٖا ٚ تكاضٜط أٚ َطبٛعات سه١َٝٛ٪متطات املٚعٛخ ٚٚأٚضام ايعٌُ سٚضٜات اي
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 ط املػتدسّٝيهذل١ْٝٚ سػب ايٛغَكازض املعًَٛات ا٫: ضابعّا 

  ( CD-Rom)   ايًٝعضأقطام , ٚ (  Hard Disks)ا٭قطام ايكًب١  ٚأؾٗط مناشدٗا    

 .( DVD) ايؿٝسٜٛ ايتؿاع١ًٝ أقطام ٚ 

 يهذل١ْٝٚ سػب اٱتاس١ َكازض املعًَٛات ا٫: خاَػّا 

 :ٜٚدلظ ٚؾل ٖصا ا٭غاؽ ا٭مناط ايتاي١ٝ  

             ٖٚٞ ايبٝاْات(   Local Data  bases )قٛاعس ايبٝاْات ايساخ١ًٝ أٚ احمل١ًٝ   -

 .ًَٛات اييت تعهؼ ْؿاط ٚخسَات َ٪غػ١ٝ َع١ٓٝٚ املع

 .( اٱق١ًُٝٝ )ايؿبهات احمل١ًٝ  -

  . ( Internet)ؾبه١ اٱْذلْت -

 يهذل١ْٝٚ شات ايٛقٍٛ اؿطزض املعًَٛات ا٫َكا :  غازغّا

ميهٔ ٚ  Open Access of Informationمبكازض املعًَٛات املؿتٛس١تػ٢ُ       

َٔ شيو ايصٟ ميهٔ املػتؿٝسٜٔ  ٖٛ Open Accessايكٍٛ بإٔ ايٛقٍٛ اؿط 

  .طباعتٗا ْٚػدٗا ًُعًَٛات ٚ ايباسجني ٚايكطا٤ َٔ ايتكؿح ي

 :َا ًَٜٞؿّٗٛ ايٛقٍٛ اؿط إىل املعًَٛات  ٜٚعين  

َٔ  يهٌ َٔ ٜطٜساملعًَٛات ٚ ايٛثا٥ل ايع١ًُٝ  إىل:   Accessibilityايٛقٍٛ    .1

 .ٛدٝا اؿسٜج١املػتؿٝسٜٔ ٚ تعُٝل شيو  أغاغّا ع٢ً ايتهٓٛي

 .يف إتاس١ املعًَٛاتُٓٛ ايتطٛض ٚ ايٚ تعين :   Dilatability ا٫غتُطاض١ٜ .2

      . تهايٝـ َاي١ٝ ع٢ً املػتؿٝس ب٬ايٛقٍٛ  مبع٢ٓ  ١Free of Charg اجملاْٝ .3

 

تكاؽ ٚتكسّ املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف أٚع١ٝ َتٓٛع١ بعهٗا ٜأخص غبل;  ملاٚٚؾكّا        

ٟ ٚايبعض اٯخط حيٌُ َػ٢ُ دسٜس ٜػتُس َٔ ايٛقـ ايتكين املػ٢ُ ايتكًٝس

اؿسٜح ملكازض املعًَٛات ٚخيًل ايباسح إىل أِٖ أْٛاع َكازض املعًَٛات  

َٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚأغؼ ا٫يهذل١ْٝٚ املػتدًك١ َٔ ايتعطٜؿات ايػابك١ ملكازض املعً

قٛاعس , ١ْٝيهذلٚايسٚضٜات ا٫, يهذل١ْٝٚايهتب ا٫املتُج١ً يف ٚ  ,تكػُٝٗا



29 

, ٚايهتب ايػ١ٜٛٓ ايتكاضٜط اؿه١َٝٛ, أٚضام امل٪متطات, يهذل١ْٝٚاملعًَٛات ا٫

  .املسْٚات,ايكٛض ٚ اـطا٥ط, اٱسكا٥ٝاتطايؼ, ا٭عات قٛاَٝؼ,َٛغٛ

 

 :يهذل١َْٝٚكازض املعًَٛات ا٫ َعاٜا

ػتؿٝسٜٔ ٜتٝح ايتعاٌَ َع َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ َعاٜا غرل َػبٛق١ يًُ        

 :ٖٞ  ( 29: ّ 2007 ) عاضف ٚ ايػطحيٞ عٓس نُا ٚأبطظ َعاٜاٖا 

 .غٗٛي١ ايتعاٌَ َع املكازض       .1

 .ايػطع١ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات      .2

 .ايتهًؿ١ املاي١ٝ ايك١ًًٝ أٚ املٓعس١َ      .3

 .ايتشسٜح املػتُط يًُعًَٛات .4

 .عطبايهٝاع أٚ ايغٗٛي١ اؿؿغ َٔ خ٬ٍ خٝاضات َتٓٛع١ متٓع   .5

 .سٝع َػاسٞ قًٌٝ يف املٓعٍ أٚ املهتب١ .6

 .يهذل١ْٝٚ يًُعًَٛاتاٱتاس١ ا٫ .7

 .قٛت , ٚؾٝسٜٛ ,املتعسز٠ َٔ قٛض ط ايٛغا٥ .8

 .ايهُبٝٛتط ايؿدكٞ ٚ يف أٟ ٚقتغٗٛي١ ايٛقٍٛ إيٝٗا عدل  .9

تشسٜح ٚاٱناؾ١  إيٝٗا بإَها١ْٝ اي يهذل١َْٝٚكازض املعًَٛات ا٫; تتُٝع بايتايٞ       

بط١٦ٝ أٚ َٓعس١َ يف سني إٔ َكازض املعًَٛات ايتكًٝس١ٜ املطبٛع١   ,ض ٚبػطع١باغتُطا

ايهِ  إناؾ١ إىل نُا إٔ املس٣ ايصٟ تػطٝ٘ أٚغع َٔ املكازض ايتكًٝس١ٜ,, ايتشسٜح

ايػطٜع١ حملطنات  ايكسض٠ , َع ٚ املػتؿٝسٜٔ  يًباسجني املتاح املعًَٛات  اشلا٥ٌ َٔ 

 ايس٫ي١ٝ ع٢ً املٛنٛع املبشٛخ مما ت املؿتاس١ٝايبشح املػاعس٠ َٔ خ٬ٍ ايهًُا

ٗٸٌ   هذل١ْٝٚ ٫ ميهٔ انتؿاؾٗا بططم ايبشح عًَٛات بططم اياملانتؿاف ٜػ

 .املطبٛع١ ٚ املكازض املطادعيف ايتكًٝسٟ 
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 : ايكعٛبات اييت تٛاد٘ ا٫غتدساّ ا٭َجٌ ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

َع َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ بايعسٜس َٔ  ٜٛاد٘ املػتؿٝس عٓس تعاًَ٘         

تعٛز يعٛاٌَ كتًؿ١ ٜدلظ َٓٗا ايعاٌَ ايتكين ٚخدل٠ املػتؿٝس ٚايتٓعِٝ اييت ايكعٛبات 

املتاح, ٚنصيو طبٝع١ َعاؾ١ املعًَٛات ايعا٥س٠ يًُكسض, ٚتتشسز ايكعٛبات اييت 

   : تتُجٌ يف  ( 65: ّ 2011)  ًٓٛاٜػ٘ي ٚؾكّا يف عس٠ ْكاط تٛاد٘ املػتؿٝسٜٔ 

 .قعٛبات ايٛقٍٛ يًُعًَٛات ٚغط ايهِ اشلا٥ٌ َٓٗا  -1

 .غتد٬م املعطؾ٫١اؾتكاضٖا يعٓكط ايتشًٌٝ ؾٗٞ ؼتاز إىل دٗٛز  -2

 .ٚانش١  غرلٚدٛز َعًَٛات  -3

 .ٚدٛز َعًَٛات غرل َهت١ًُ -4

 .بعض املكازض غرل َعطٚف َكسضٖا -5

 .     َعٗا يف قعٛب١ ايتعاٌَ أسٝاّْا ْٛع١ٝ ايدلف١ ٚاؿُا١ٜ تتػبب -6

         

   املٛاد٘  نٌ ٖصٙ ايكعٛبات ًَشك١ َٚعطٚؾ١ يف أٚغاط فتُع املعًَٛات       

ْعطّا  بأزٚات ايهبط ا٭خ٬قٞ ٚايكاْْٛٞ;طٛؾإ َعًَٛاتٞ غرل قهّٛ بسق١ ب

يتٓاغذ املعًَٛات ٚايٓكٌ املّٛظـ ٭غطاض َتٓٛع١ ٖٚٛ َا ٜػُح بتساخٌ ٚتهاضّب يف 

يتجبٸت عٓس اٱؾاز٠ َٔ ايف ا٭١ُٖٝ ايكك٣ٛ ٜٚتطًّب , عسٜس٠ع املعًَٛات يف َٛاق

خاق١ تًو اييت تعطض يف َٛاقع ايٓكاف ٚاملٓتسٜات, املٓكٛي١ زٕٚ بٝاْات  ,املعًَٛات

 .   قساضشلا امل٪يـ ٚايٓاؾط ٚايتاضٜذ ٚاٱاملػ٪ٚي١ٝ ٚايٓؿط اييت ٜعطف َٔ خ٬

 

 :يهذل١ْٝٚ َكازض املعًَٛات ا٫زٚاعٞ اغتدساّ 

اغتدساّ َكازض املعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚ يف ايعكط  ايػعٞ  اؿجٝح مٛ إٕ      

ٚنصيو  , امل٪يؿني,املتعًُني,ايباسجني ,قك٣ٛ يهٌ َٔ املػتؿٝسٜٔنطٚض٠  اؿسٜح

يًُهتبات َٚطانع املعًَٛات ٚاؾُعٝات ايع١ًُٝ, سٝح تتؿاضى ا٫ٖتُاَات 

  :يف (  64: ّ 2011)  ػ٘ ايٓٛاٜ ٫غتدساَٗا ٚقس أبطظٖاايط٥ٝػ١  ٭غباّبٚا
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 : ايٓؿط ايتكًٝسٟ ايٛضقٞ ٚ املتُج١ً يف ته٬َؿ .1

 .ظٜاز٠  تهايٝـ إْتاز ٚقٓاع١ ايٛضم -

 .ق١ً املٛاز ا٭ٚي١ٝ يف قٓاع١ ايٛضم ٚأثاضٖا ع٢ً ايب١٦ٝ -

 .يًٛضمايتدع١ٜٝٓ  ته٬املؿ -

 .ايكاب١ًٝ يًتًـ ٚ ايتُعم -

ع٢ً املعًَٛات بػطض اؿكٍٛ   غطع١يفاملتُج١ً َتطًبات ايباسح املعاقط  .2

 .٘ثاعأإلاظ 

ايصٜٔ  ا٭ؾطازَكازض املعًَٛات اؾٗٛز املبصٚي١ َٔ قبٌ ايباسجني ٚ َٔ قبٌ  تٛؾط .3

٦ٜٕٝٗٛ شلِ املعًَٛات املطًٛب١ سٝح إٔ ايٛقٍٛ إىل املكازض ايتكًٝس١ٜ ٚ املعًَٛات 

املٛدٛز٠ يف املكازض ايتكًٝس١ٜ حيتاز إىل ايهجرل َٔ اؾٗٛز ٚ اٱدطا٤ات 

 .اييت ؽتكط نجرلا َٔ اؾٗٛز ٚ املعاْا٠ ا٫يهذل١ْٝٚبعهؼ املكازض 

ِٸاتػاعس اؿٛاغٝب ٚ ا٭دٗع٠ ٚ املعسات املًشك١ ؾٝٗا ع٢ً ايػٝطط٠ ع٢ً  .4  يه

ٗٸٜس َٔ املعًَٛات ٚؽعٜٓٗا ٚ َعاؾاشلا٥ٌ  ٚ املتعا  .ٌ اغذلداعٗاتٗا بؿهٌ ٜػ

  .١ْٝٚا٫يهذلايسق١  املتٓا١ٖٝ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات  .5

ٓت َكازض املعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚ املتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْت ايباسح َٔ ايتذٍٛ َّه .6

يًشكٍٛ ع٢ً  ٚخ٬ٍ ؾذل٠ قكرل٠ دسّا نٌ املكازض زٕٚ سٛادع دػطاؾ١ٝيف 

ٚايتعطف ع٢ً املػتذسات يف َٛنٛع اٖتُاَ٘ ٚبصيو  ,املعًَٛات اييت حيتادٗا

  .يع١َٝٓ ٚايًػ١ٜٛتػاعس اٱْذلْت ع٢ً ػاٚظ اؿسٚز املها١ْٝ ٚا

يهذل١ْٝٚ املتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْت بتٛؾرل ممٝعات املكازض املعًَٛات ا٫تتػِ أغًب  .7

ٚنصيو (  قٛت,ؾٝسٜٛ ,قٛض) َتعسز٠  طتتُجٌ يف تهُني ايٓل ٚغا٥ إناؾ١ٝ

           إناؾ١ ايطٚابط سٝح ٜتُهٔ ايباسح َٔ ايٛقٍٛ بػٗٛي١ بني ا٭قػاّ 

 .يٛاسسٚ ايكؿشات املتعسز٠ يًُكسض ا
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اضتهاظٖا ع٢ً غًبٝات ايٓؿط يًُكازض ٜتهح َٔ ايٓكاط ايػبع ايػابك١         

إىل َا تػِٗ ب٘ املطبٛع١ ٚايبشح ؾٝٗا َٚا ٜكاسبٗا َٔ قعٛب١ ٚغُٛض, إناؾ١ 

املكازض ا٫يهذل١ْٝٚ َٔ تٛؾرل ايٛقت ٚاؾٗس يًباسجني ٚاملػتؿٝسٜٔ, يتؿهٌ يف 

 .  املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ فًُٗا أبطظ ايسٚاعٞ ٫غتدساّ َكازض

 

 تكِٝٝ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ 

إٕ ايتعاطٞ َع َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ بهٌ ايؿ٦ات ٚا٭ْٛاع اييت مت       

اٱتٝإ عًٝٗا غابكّا حيتاز إىل َعطؾ١ ٚ َٗاض٠ يتكِٝٝ اؾس٣ٚ َٓٗا ٚايتشكل َٔ 

ٛع١ َٔ املعاٜرل اييت ْػتطٝع َٔ فُ(  255: ّ 2008) قتٛاٖا, ٚقس قسّ ايٓكٝب 

 :خ٬شلا اؿهِ ع٢ً قت٣ٛ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ, ٖٚصٙ املعاٜرل ٖٞ 

 .ٚتؿٌُ َعًَٛات عٔ امل٪يـ َٚٔ يف سهُ٘, ٚايٓاؾط: املػ٪ٚي١ٝ ايؿهط١ٜ  .1

 .ٚنٛح اشلسف ٚايتؿك٬ٝت ٚاٯضا٤ اييت ٜتبٓاٖا امل٪يـ: املٛنٛع١ٝ  .2

 .إَها١ْٝ ؼسٜجٗا, ٚسساث١ ضٚابطٗاتاضٜذ قسٚضٖا, ٚ: اؿساث١  .3

 .يهاٌَ دٛاْب املٛنٛع: ايتػط١ٝ  .4

 .َٔ سٝح تٓعِٝ املعًَٛات ٚعطنٗا ٚآي١ٝ تكؿشٗا: ايؿهٌ ٚايتكُِٝ  .5

 .ايػٗٛي١ يف ايتذٍٛ باملٛقع ٚضٚابط٘: اٱعاض  .6

 .إَها١ْٝ ايتشٌُٝ ٚغٗٛي١ خطٛات٘: ا٭زا٤  .7

 .ض١ْ َع َكسض آخطٌٖ املعًَٛات اييت ٜتٝشٗا ؼتاز ملكا: املكاض١ْ  .8

ٖٚٛ َٔ املعاٜرل امل١ُٗ, ؾبعض املٛاقع تتطًب ايتعٜٚس ٚايذلاغٌ ببٝاْات : ا٭َٔ  .9

 .خاق١ نبٝاْات ايدلٜس, مما ٜتطًّب تٛؾط بطاَر محا١ٜ َطخٸك١

       

إٕ ٖصٙ املعاٜرل متجٌ سًك١ ض٥ٝػ١ تكّٛ عًٝٗا اـطٛات اٱدطا١ٝ٥ يف ٖصٙ          

إنػاّب ايط٬ّب  َؿاُٖٝٗا َٚٗاضاتٗا, ْعطّا يٮ١ُٖٝ اييت ايسضاغ١ اييت تعٌُ ع٢ً 

غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ املكازض أٚ اٱسذاّ يف متهني ايط٬ّب َٔ املهٞ يف ا٫ ؼع٢ بٗا
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عٓٗا, نُا إٔ شلا ع٬ق١ َباؾط٠ يف املٗاضات اييت تػع٢ ايسضاغ١ ٱنػابٗا ط٬ّب 

 ايٓاقس, أٚ يت١ُٝٓ َٗاضات املطس١ً ايجا١ْٜٛ ْعاّ املكطضات غٛا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل

 .ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

  

 :َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايتسضٜؼ 

ميتس تأثرل َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ إىل نٌ ايعًّٛ ٚاجملا٫ت زٚمنا       

اغتجٓا٤, ؾكس سككت قؿعات ايتطٛض ايعًُٞ ا٫يهذلْٚٞ ٚايتكٓٝات املسف١ ي٬تكا٫ت 

املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ تٛادسّا ٚاْتؿاضّا يف فاٍ ايتعًِٝ بكؿ١  ٚاملعًَٛات ايؿبه١ٝ

 م قؿعات ٖا١ً٥, ٚ أتاست ؾطقّا يًُعًُني ٚاملتعًُنيكٛع٢ً ٚد٘ اـعا١َ ٚايتسضٜؼ 

 . ؼػٔ ا٭زا٤ ملُاضغاتِٗ اي١َٝٛٝ يف

 أ١ُٖٝ ايجكاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚتؿعًٝٗا"  ؾٗٛ ٜط٣ ( 2006ّ)  عبس اؿٜٞ٪نس شيو          

نٌ َٔ َٚٓٗا ايتسضٜؼ َٔ ْاس١ٝ ِ زاخٌ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يتشػني ٚػٜٛس ايتعًٝ

 177م   ."ايهٝـ ٚايهِ

 عًُٝات يف فاٍ اَٚتكسَ ّانبرل ّاَكازض املعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚ زٚض ٚتكسّ       

        سٝح تػاعس  املعًَٛات املتٛؾط٠ ع٢ً ْطام ٚاغع يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚزعِ ايتسضٜؼ

اخ ايع١ًُٝ ٚؾطت ؾطم ٱمتاّ ا٭عٚ, بؿهٌ خام ؿٝط بطاَر ايتعًِٝ عٔ بعستٓ ٚ

 ( 59ّ; 2011:  ايٓٛاٜػ٘)  .يهذل١ْٝٚ ايتكسّ ايػطٜع يف ايبشحسٝح تؿذع املطادع ا٫

ٚتٝٸػط َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ نذع٤ ض٥ٝؼ َٔ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ         

تعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ايؿبهٞ ٜٛؾط َعاٜا ٚايؿبهٞ َٓاؾع عسٜس٠, تدلظ يف نٕٛ اي

 : يف ( 258: ّ 2004) ٚاييت حيسزٖا َاظٕ   –املعًِ ٚاملتعًِ  –ع١ًُٝ ايتعًِ  يططيف 

 .ظٜاز٠ َػت٣ٛ ايتعإٚ بني املعًِ ٚاملتعًِ -1

 .ٚدٛز َط١ْٚ ناؾ١ٝ يتشػني ا٭زا٤ يف ايتعًِ -2

 .تٓاَٞ ضٚح املبازض٠ ٚايتؿهرل يس٣ املتعًِ -3

 .كاؾ١ٝ بايٓػب١ يًُتعًِظٜاز٠ اؿك١ًٝ ايج -4
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َٔ خ٬ٍ املُٝعات اشلا١ً٥ يؿبه١ ا٫ْذلْت ٚاييت ؾذعت  ععظ ٖصا ايتٛد٘تٜ نُا        

ايذلبٜٛني ٫غتدساَٗا ٚأِٖ ٖصٙ املٝعات ع٢ً اٱط٬م ايٛؾط٠ اشلا١ً٥ يف َكازض 

   ( 10: ّ 2010  ;ايطانٞ )  . املعًَٛات

نٝس قعٛبات مّج١ أَاّ ٖصٙ ايٛؾط٠ اشلا١ً٥ َٔ إٕ املعًِ ٚاملتعًِ غٝذسإ بايتأ         

  ٖٓاى ََٔكازض املعًَٛات اييت تتاح َٔ َٛاقع عسٜس٠ ٚكتًؿ١ ع٢ً ايؿبهات,إ٫ّ إٔ 

أ١ُٖٝ املعطؾ١ ٚدّٛب تسضٜب املعًُني يتُهِٝٓٗ َٔ أزٚات ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚ ٜط٣ 

١ٝ ايبشح يف عًُ أٜهّا تهٕٛٚيٚايتسضٜب اؾٝس يتهٕٛ غب٬ّٝ مٛ اٱؾاز٠ َٓٗا, 

 (  351: 2009غامل; )    ."املكازض ا٫يهذل١ْٝٚ َٝػط٠ ٚبػٝط١

         

اٱؾاز٠ َٔ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف فاٍ ايتسضٜؼ, تأنس تعًٝ٘;        

باملكازض ٚايٛقٍٛ  ي٬تكاٍؾعٓسَا حيع٢ املعًِ بت١٦ٝٗ ا٭دٗع٠ ٚايدلاَر املطًٛب١ 

ع٢ً اغتدساَٗا, ؾإْ٘ ٜػتطٝع تٛظٝؿٗا ٚايعٌُ ع٢ً إيٝٗا, َع ايتسضٜب اي٬ظّ 

عع١ُٝ َٔ ايتعًِ سٝح ٜكـ َعِٗ ع٢ً َهأَ اٱؾاز٠ َٔ  ّاإنػاّب املتعًُني ؾطق

 حملسزات ْاقس٠ قا١ُ٥ ع٢ً ايتأنس َٔ بٝاْات املكسض َٔ خ٬ٍ إخهاعٗا املعًَٛات 

 .ابشح سٛشليٜتِ ايف ن٤ٛ ا٭ؾهاض اييت  ِٚزق١ ٚغ١َ٬ قتٛاٖا ٚزضد١ إؾازتٗا شل
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 املبشح ايجاْٞ 

 َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝتسضٜؼ -ْعاّ املكطضات

        : متٗٝس 

ٜتٓاٍٚ ٖصا املبشح تعطٜؿّا بٓعاّ املكطضات يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ, ٚ ٜتهُٔ ٚقؿّا       

يًدط١ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٖصا ايٓعاّ ٚايؿًػؿ١ ٚاملطتهعات اييت بين عًٝٗا َع اغتعطاض 

ٓٛزٖا, ثِ ا٫ْتكاٍ يًُٗاضات اؿٝات١ٝ ٚايتعطٜـ مبكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ ايصٟ ٜعس أبطظ ب

 .  َػطسّا شلصٙ ايسضاغ١, َع ْبص٠ عٔ عٓاقط املكطض ٚتسضٜػ٘

بسأت ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ, ممج١ً يف اٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓاٖر ٚبإؾطاف َباؾط ٚقس       

خطتٗا يف إقطاض ْعاّ املكطضات يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ,  َٔ إزاض٠ تطٜٛط ايتعًِٝ ايجاْٟٛ تطبٝل

ٖـ َطس١ً ايتذطٜب ا٭ٚىل يًُؿطٚع 1426/  1425ؾكس بسأت َٔ َطًع ايعاّ ايسضاغٞ 

ٖـ  َطس١ً ايتٛغع 1428/1429يف َساضؽ قسٚز٠ َٛنع ايتذطب١, يتبسأ يف ايعاّ 

طس١ً ايجا١ْٜٛ ايٓعاّ يًُ ّٜاَٛاظ ّايهاؾ١ املٓاطل ايتع١ًُٝٝ, ثِ مت إقطاضٙ يٝهٕٛ منٛشد

ٖـ ٜٚعتُس ْعاّ املكطضات تٛدٗات قا١ُ٥ ع٢ً ايٓعط١ٜ 1431/1432عاّ بس٤ّا َٔ ايعاّ اي

 http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx  ).      ) ايبٓا١ٝ٥

طيف عدل ايتػرلات ايُٓا١ٝ٥ اييت تططأ ع٢ً ٚايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ تػتٓس ع٢ً ايُٓٛ املع        

ايبٓا٤ املعطيف يًؿطز, ٚقس اْعهؼ ا٫ٖتُاّ بٗا بعس تعاٜس ا٭١ُٖٝ اييت سككتٗا 

   (. 30: ّ 2011قُس ٚ عٝػ٢; )  Piaget زضاغات عسٜس٠ أبطظٖا زضاغات دإ بٝادٝ٘ 

  ايكػرلٗا َا أٚضزٙ ٚتػتٓس ايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ إىل فُٛع١ َٔ ا٫ؾذلانات ايعا١َ, َٓ     

( 2009ّ:77)  : 

 .ايتعًِ ع١ًُٝ بٓا١ٝ٥ ْؿط١ َٚػتُط٠ غطن١ٝ ايتٛد٘ -1

 .تتٗٝأ أؾهٌ ايعطٚف عٓسَا ٜٛاد٘ املتعًِ مبؿه١ً أٚ ١َُٗ سكٝك١ٝ -2

 .تتهُٔ ع١ًُٝ ايتعًِ إعاز٠ بٓا٤ املعطؾ١ َٔ خ٬ٍ تؿاٚض ادتُاعٞ َع اٯخطٜٔ -3

http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx
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 .تعًِ شٟ املع٢ٓاملعطؾ١ ايكب١ًٝ يًُتعًِ ؾطط أغاؽ يبٓا٤ اي -4

 .اشلسف َٔ ايتعًِ ٖٛ إسساخ تهٝٝؿات َع ايهػٛط املعطؾ١ٝ -5

ٜٚكّٛ ْعاّ املكطضات يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ع٢ً ؾًػؿ١           

َٚطتهعات, ٚفُٛع١ َٔ ا٭غؼ ٚاملباز٨ أٚضزٖا َٛقع اٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓاٖر بٛظاض٠ 

  :ٖٚٞ  ( http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx  )ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 : ايؿًػؿ١ ٚاملطتهعات

تٓبجل غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ           

ه٘ ع٢ً ايصٟ نؿٌ سل ايؿطز يف ايتعًِ, ٚسؿغ نطاَت٘ ٚسطٜت٘ ايؿدك١ٝ, ٚس

ْػا١ْٝ ايٓاؾع١ َٔ َٓعٛض طًب ايعًِ ٚايعٌُ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ مجٝع أْٛاع املعاضف اٱ

ٚقس دا٤ت اـط١ ايسضاغ١ٝ بٓعاّ املكطضات يت٪نس ع٢ً أٖساف ايتعًِٝ , إغ٬َٞ

ايعٌُ املٓتر, ٚاملػا١ُٖ يف ت١ُٝٓ اجملتُع, ٚاغتجُاض : املٓبجك١ َٔ غٝاغ١ ايتعًِٝ; َجٌ

ايٓاؾع١, ٚاغتجُاض ايعًِ ٚايتك١ٝٓ يتشكٝل ايت١ُٝٓ بؿت٢ أؾهاشلا; َٔ املعاضف اٱْػا١ْٝ 

أدٌ ضؾع َػت٣ٛ أَتٓا ٚب٬زْا, َٚٛانب١ ايتكسّ ايعًُٞ ٚايجكايف ايعاملٞ, ٚايتأنٝس 

 .ع٢ً ايسٚض ايٛظٝؿٞ ايتعًُٝٞ عٝح ٜهٕٛ ا٭زا٠ ايط٥ٝػ١ٝ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ

يٛاعٞ َع ايتطٛضات اؿهاض١ٜ ايعامل١ٝ نُا ت٪نس ٖصٙ اـط١ ع٢ً ايتؿاعٌ ا         

يف إطاض َٔ ا٭قاي١ ٚاملعاقط٠, ٜٚػتٓس ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚؾل ٖصٙ اـط١ إىل ايتٛدٗات 

ايذلب١ٜٛ املعاقط٠, ْٚعطٜات ايتعًِ ٚايتعًِٝ اييت تطنع ع٢ً ايسٚض ايٓؿط يًطايب يف 

اق١ ب٘, ٜٚٛيس املعطؾ١ ع١ًُٝ تعًُ٘ ٚؾل ايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥, عٝح ٜبين بٓٝت٘ املعطؾ١ٝ اـ

اعتُازّا ع٢ً خدلات٘ ايصات١ٝ, ٜٚسفٗا يف بٓا٥٘ املعطيف بؿهٌ شٟ َع٢ٓ, ٜٚػتدسَٗا 

 . أٜهّا يف انتؿاف ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘, ٚسٌ املؿه٬ت اييت تٛادٗ٘

 : ٚاملباز٨ ا٭غؼ

َعطؾّٝا, : ٜٗسف ْعاّ املكطضات إىل ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ املتعًِ بؿهٌ سلٛيٞ        

 :ٖٚٞع٢ً عسز َٔ ا٭غؼ   , يصا ؾٗٛ ٜكَّٛٚٗاضّٜاْٚؿػّٝا,  ,ّٜاٚدػس

http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx
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ٜكّٛ ايٓعاّ ع٢ً ططح خط١ زضاغ١ٝ تٛظع ع٢ً ؾهٌ   :ايتهاٌَ بني املكطضات  .1

َكطضات زضاغ١ٝ إدباض١ٜ نٌ َكطض عباض٠ عٔ مخؼ غاعات , عٝح ٜسضؽ 

ايطايب يف نٌ ؾكٌ زضاغٞ غبع١ َكطضات نشس أقك٢, تتهُٔ عسزّا َٔ 

ظ طاقات٘ ٚت١ُٝٓ ت ا٫ختٝاض١ٜ اييت تجطٟ زضاغت٘ , ٚتػاعسٙ ع٢ً إبطااملكطضا

 .َٝٛي٘ َٚٛاٖب٘

ٜتٝح ايٓعاّ يًطايب ؾطق١ تػذٌٝ عسز َٔ ايػاعات اييت ٜطغب يف   :املط١ْٚ  .2

زضاغتٗا خ٬ٍ ايؿكٌ ايسضاغٞ ايٛاسس, نُا ٜتٝح ؾطم اؿصف ٚاٱناؾ١ 

ًسضاغ١ بايؿكٌ ايكٝؿٞ َٔ بني املكطضات املكس١َ نُا ٜعطٞ ايطايب ؾطم ي

 .ٱمتاّ عسز َٔ ايػاعات عػب قسضات٘ ٚ يف سسٚز َا تتٝش٘ املسضغ١

ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز ا٭نازميٞ سل يًطايب ملػاعست٘ يف   :اٱضؾاز ا٭نازميٞ .3

 .ٓاغباملاختٝاض ايتدكل ٚ تٛدٝ٘ قسضات٘ َٚٝٛي٘,

١ُٝ ٚأغاؽ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ٚظٝؿ١ تطب١ٜٛ ع٢ً داْب نبرل َٔ ا٭ٖ  :ايتكِٜٛ  .4

ٖاّ يف ْعاّ املكطضات تتهُٔ أغايٝب َتعسز٠, نُا ٜعتُس ْعاّ ايتكِٜٛ 

يٓتا٥ر ايط٬ّب يف ايٓعاّ ع٢ً ؾو ا٫ضتباط ا٭ؾكٞ بني املكطضات; ؾايطغّٛب يف 

ؾايٓعاّ ٜػُح يًطايب بسضاغ١ َكطضات  ,َكطض َعني ٫ ٜتطًب إعاز٠ ايػ١ٓ

ط , أٚ قس ٜسضؽ َكطضّا آخط أخط٣ , ٚزضاغ١ املكطض ايصٟ ضغب ؾٝ٘ يف ؾكٌ آخ

 .ؽهع بعض املكطضات يًتكِٜٛ املػتُطٚ ,بس٫ّ عٓ٘

ٜكّٛ ْعاّ املكطضات ع٢ً أغاؽ املعسٍ ايذلانُٞ ايصٟ   :املعسٍ ايذلانُٞ .5

حيػب يف ن٤ٛ املعس٫ت ايؿك١ًٝ, ٚميجٌ َتٛغط مجٝع ايسضدات يًُكطضات 

 . طس١ً ايجا١ْٜٛايسضاغ١ٝ اييت زضغٗا ايطايب خ٬ٍ ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ بامل

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  ايتؿك٬ٝت تطٜٛط إزاض٠ ايكازض عٔ ٚقس محٌ اٱقساض اـاَؼ         

ٌ يٮقػاّ ٚايٛسسات شات ايع٬ق١,ٚأزي١ ايعا١َ ـط١ ْعاّ املكطضات ٚ أزي١ ايعُ

ٚيف َا ًٜٞ عطض َٛدع عٔ ْعاّ املعًُني ٚاٱزاض٠ املسضغ١ٝ, ٚ ايكبٍٛ ٚايتػذٌٝ, 

   ( ٖـ1431ْعاّ املكطضات, اٱقساض اـاَؼ ;  ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ; )                         :املكطضات 
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 :ْعاّ املكطضات أٖساف 

 ٜٗسف ْعاّ املكطضات باملطس١ً ايجا١ْٜٛ إىل إسساخ ْك١ً ْٛع١ٝ يف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ    

٘,ٜٚػع٢ إىل بأٖساؾ٘ ٖٚٝانً٘ ٚأغايٝب٘ َٚهاَٝٓ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ,

 :ؼكٝل اٯتٞ

 املػا١ُٖ يف ؼكٝل َطاَٞ غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ  .1

 :ايتعًِٝ ايجاْٟٛ, َٚٔ شيو

  ٕتععٜع ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ اييت تػتكِٝ بٗا ْعط٠ ايطايب يًهٕٛ ٚاٱْػا

 .ٚاؿٝا٠ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠

  ايطايبتععٜع قِٝ املٛاط١ٓ ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يس٣. 

 ٚاملٗاضات املؿٝس٠  ,املػا١ُٖ يف إنػاّب املتعًُني ايكسض امل٥٬ِ َٔ املعاضف

 .ٚؾل ؽطٝط َٓٗذٞ ٜطاعٞ خكا٥ل ايط٬ّب يف ٖصٙ املطس١ً

 ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ ايطايب سلٛيّٝا ; ٚتٜٓٛع اـدلات ايتع١ًُٝٝ املكس١َ شلُا. 

ٚايتعجط يف  تكًٝل اشلسض يف ايٛقت ٚايتهايٝـ , ٚشيو بتكًٌٝ سا٫ت ايطغّٛب .2

ايسضاغ١ َٚا ٜذلتب عًُٝٗا َٔ َؿه٬ت ْؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ 

 .ٚنصيو عسّ إعاز٠ ايعاّ ايسضاغٞ نا٬َ

ت١ُٝٓ قسض٠ ايطايب ع٢ً اؽاش ايكطاضات ايكشٝش١ مبػتكبً٘, مما ٜعُل ثكت٘  .3

يف ْؿػ٘, ٜٚعٜس إقباي٘ ع٢ً املسضغ١ ٚايتعًِٝ, طاملا أْ٘ ٜسضؽ بٓا٤ٶ ع٢ً اختٝاضٙ 

 .ٚٚؾل قسضات٘, ٚيف املسضغ١ اييت ٜطٜسٖا

 .ضؾع املػت٣ٛ ايتشكًٝٞ ٚايػًٛنٞ َٔ خ٬ٍ تعٜٛس ايطايب يًذس١ٜ ٚاملٛاظب١ .4

إنػاّب ايطايب املٗاضات ا٭غاغ١ٝ اييت متهٓ٘ َٔ اَت٬ى َتطًبات اؿٝا٠  .5

ا َٔ َٔ خ٬ٍ تكسِٜ َكطضات َٗاض١ٜ ٜتطًب زضاغتٗٚايعا١َ, ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ 

 .ط٬ّبقبٌ مجٝع اي

ؼكٝل َبسأ ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايتُهٔ ٚاٱتكإ باغتدساّ اغذلاتٝذٝات ٚططم  .6

 .تعًِ َتٓٛع١ تتٝح يًطايب ؾطق١ ايبشح ٚا٫بتهاض ٚايتؿهرل اٱبساعٞ

ايتعًِ ايصاتٞ َٚٗاضات ايتعإٚ ٚايتٛاقٌ : ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يًطايب, َجٌ  .7

 اض ٚاملٓاقؿ١ ٚقبٍٛ ايطأٟ اٯخطٛٚايعٌُ اؾُاعٞ, ٚايتؿاعٌ َع اٯخطٜٔ ٚاؿ

 .يف إطاض َٔ ايكِٝ املؿذلن١ ٚاملكاحل ايعًٝا يًُذتُع ٚايٛطٔ
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تطٜٛط َٗاضات ايتعاٌَ َع َكازض ايتعًِ املدتًؿ١ ٚ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ ٚاملعًَٛات١ٝ  .8

 ٚ تٛظٝؿٗا اجيابٝا يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ

ٓتر , ٚاٱخ٬م يف ت١ُٝٓ ا٫ػاٖات اٱجياب١ٝ املتعًك١ عب ايعٌُ املٗين امل .9

 . ايعٌُ ٚا٫يتعاّ ب٘

 :اـط١ ايسضاغ١ٝ

ٖٞ ٖٝهٌ دسٜس يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ٜتهٕٛ َٔ بطْاَر َؿذلى ٜسضغ٘ مجٝع         

, ٜتذ٘ ايط٬ّب َٚػاضٜٔ ؽككٝني أسسُٖا يًعًّٛ اٱْػا١ْٝ ٚاٯخط يًعًّٛ ايطبٝع١ٝ 

ٜس٠ شات بعس تهاًَٞ تٗتِ املٓٗر ؾٝٗا ٜعتُس َكطضات دس, ايطايب يًسضاغ١ يف أسسُٖا

باؾٛاْب املٗاض١ٜ ٚاٱعساز يًشٝا٠ ٚايت١٦ٝٗ يػٛم ايعٌُ, ٚتعتين مجٝع ٖصٙ املكطضات 

 . باؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ,ٜٚتبع شيو تطٜٛط يف أغايٝب ايتعًِٝ ٚايتعًِ,ٚايتكِٜٛ

 ايٓعاّ خكا٥ل

 :َٓٗاٚ اييت ٜتكـ بٗا ْعاّ املكطضات اـكا٥لٖٓاى عسز َٔ     

تتذ٘ ٖصٙ اـط١ مٛ ا٭خص مبٓش٢ ايتهاٌَ ايطأغٞ بني املكطضات, َٔ خ٬ٍ  .1

 .تكسِٜ َكطضات ٜهاؾ٧ ايٛاسس َٓٗا َكطضٜٔ أٚ أنجط َٔ املكطضات اجملعأ٠

تكًٌٝ سا٫ت ايطغّٛب ٚايتعجط يف ايسضاغ١, َٚا ٜذلتب عًُٝٗا َٔ َؿه٬ت   .2

 ., ٖٚسض اقتكازٟ ٚتعًُْٝٞؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ

١ نُٔ َٜٔ خ٬ٍ تكسِٜ َكطضات َٗاض ٟٗاضٖتُاّ باؾاْب ايتطبٝكٞ املا٫ .3

 .ايدلْاَر املؿذلى يف اـط١ َع َطاعا٠ خكا٥ل اؾٓػني

إتاس١ ايؿطق١ يًطايب يٝدتاض بعض املكطضات اييت ٜطغب يف زضاغتٗا, يف ن٤ٛ  .4

 .اٱَهاْات املتاس١, ٚقسزات ٚتعًُٝات تطاعٞ ضغباتِٗ ٚقسضاتِٗ

 .(ايتدطز يف غٓتني ْٚكـ  ميهٔ) ػطٜع ؽطد٘ ٚؾل قسضات٘ ت ميهٔ يًطايب .5



41 

ع٢ً املػتٜٛني تكًٌٝ ايعب٤ ايهُٞ عٔ املعًِ ٜٚكابً٘ ؼػٔ ْٛعٞ يف ا٭زا٤  .6

 .ايتعًُٝٞ ٚايذلبٟٛ

٫ختباضات ايسٚي١ٝ ٚايؿٗازات ميهٔ َعازي١ بعض املكطضات ايسضاغ١ٝ با .7

ٝع١ٜ ٚاؿاغب اٯيٞ مما داظات ايعامل١ٝ يف ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚايًػ١ اٱلًٚاٱ

 . ٜٛؾط اؾٗس ٚايٛقت يط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ٚشيو ٚؾل ايهٛابط املعتُس٠

ٜتٛاؾل ْعاّ املكطضات َع أْع١ُ ايدلاَر ايسٚي١ٝ باعتباض ْعاّ ايػاعات املطبل  .8

ميهٔ املعازي١ ٚايتشٌٜٛ بني إش ني َجٌ ايسبًَٛا ا٭َطٜه١ٝ, يف ايٓعاَ

 . ايٓعاَني ٚؾل نٛابط قسز٠

 ْعاّ ايسضاغ١

 .ؾكٍٛ زضاغ١ٝ َتتابع١ ٱْٗا٤ املطس١ً ايجا١ْٜٛ 6حيتاز ايطايب يف املتٛغط إىل  .1

تٓكػِ ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ إىل ؾكًني زضاغٝني َػتكًني تتهُٔ ؾذل٠ ايتػذٌٝ  .2

 .ٚايسضاغ١ ٚا٫ختباضات

 5, ٚتهٕٛ أٚظاْٗا (املكطضات)ٜعتُس ْعاّ ايسضاغ١ ع٢ً ْعاّ املٛاز ايسضاغ١ٝ  .3

 .يهٌ َكطض غاعات

سكل َٜٛٝا , عٝح ٜهٕٛ اؿٌُ ( 8-6)تهع املسضغ١ دس٫ّٚ َسضغّٝا َٔ  .4

َكطضات  3-1َٚٔ . َكطضات يًؿكٌ ايسضاغٞ 7-6ايسضاغٞ يًطايب َا بني 

ميهٔ يًطايب املتُٝع ٚايصٟ " بطْاَر ايتػطٜع"يف ٚيًؿكٌ ايسضاغٞ ايكٝؿٞ, 

ات يًؿكٌ ايسضاغٞ َكطض 8سكٌ ع٢ً َعسٍ ممتاظ إٔ ٜكٌ محً٘ ايسضاغٞ إىل 

 .ٚشيو ٚؾل إَهاْٝات املسضغ١

 .غٓٛات زضاغ١ٝ ٫5 ٜعٜس بكا٤ ايطايب يف املسضغ١ أنجط َٔ  .5

 :سك١ أغبٛعّٝا تٛظع بٛاقع24حيسز ْكاّب املعًِ بـ .6

 .أغبٛعّٝا(/سك١)غاع١ تسضٜػ١ٝ  20 -

 .ايٓؿاط ايط٬بٞ أٚ بُٗا َعّا سكل تٛظع بني اٱضؾاز ا٭نازميٞ أٚ 4-

 .طايبّا 15طايبّا ٫ٚ ٜكٌ عٔ  35سز ايط٬ّب يف ايؿعب عٔ ٫ ٜعٜس ع -
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 :َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َؿطٚع ْعاّ املكطضات

املؿذلى يهٌ ايط٬ّب ٚايطايبات ٜكع َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ نُٔ ايدلْاَر        

ٚي٘ (  ّٝامخؼ سكل أغبٛع)ٜٚكسض غُؼ غاعات  , جملاٍ املٗاضات ايعا١َٜٚتبع 

 : َػتٜٛني

مبعسٍ مخؼ غاعات ٖٚٛ َكطض إيعاَٞ يهٌ (  1) َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ  .1

 .ايط٬ّب ٚايطايبات

مبعسٍ مخؼ غاعات, ٖٚٛ َكطض اختٝاضٟ ٜٚعتدل (  2) َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ  .2

 . َتطًب شلصا املكطض(  1) َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ 

 :املٗاضات اؿٝات١ٝ 

ّ املكطضات يًتعًِٝ ايجاْٟٛ, ؾإْ٘ جيسض تبٝإ َا١ٖٝ بعس إٔ مت ايتعطٜـ بٓعا         

املٗاضات اؿٝات١ٝ َٔ ض٣٩ َتٓٛع١ تتٓاٍٚ أبعازٖا ٚا٭ٖساف اييت ؼككٗا, ٚططم 

 .تسضٜؼ املٗاضات اؿٝات١ٝ ٚا٭ْؿط١ ٚايتطبٝكات ٚأغايٝب ايتكِٜٛ املٓاغب١

 :املٗاضات اؿٝات١ٝ َؿّٗٛ 

اؿٝات١ٝ ٚؾكّا يطبٝع١ ايؿٍُٛ ٚايتهاٌَ ؾُٝا  خيتًـ ايٓعط ملؿّٗٛ املٗاضات         

بٝٓٗا, َع اخت٬ف املعاٜرل ٚا٭ٖساف ٚايػٝاغات يهٌ ْعاّ تعًُٝٞ, نُا إٔ طبٝع١ 

املطس١ً ايتع١ًُٝٝ اييت تسضؽ بٗا تعس عا٬َّ آخط َٔ عٛاٌَ اخت٬ف ايٓعط ملؿّٗٛ 

 .املٗاضات اؿٝات١ٝ

َتعسز٠ َٗاضات " بأْٗا   (ّ 2007)اـًٝر  هتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍَٚإش ٜعطؾٗا         

قازضّا  َٓ٘  تذعٌ,ينػابٗا يًُتعًِإٜتِ َٚتها١ًَ َطتبط١ مبعاضف ٚقِٝ ٚاػاٖات,  

 ع٢ً ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ ٚايتعاٌَ َع َكتهٝات اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 4م    ".ٚايٛظٝؿ١ٝ بأع٢ً قسض ممهٔ َٔ ايتؿاعٌ َع فتُع٘ َٚؿه٬ت٘
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ايػًٛى املعتُس ع٢ً َعاضف َٚعًَٛات َٚٗاضات " بأْٗا : (2009)ٜعطؾٗا عًٞ ٚ          

ٚاؿاد١ إىل إتكاْٗا َٔ نٌ ؾطز سػب عُطٙ ٚطبٝع١ فتُع٘ , ٜس١ٜٚ ٚاػاٖات ٚقِٝ

يٝتؿاعٌ باجياب١ٝ َٚٛنٛع١ٝ َع َتػرلات  ايعكط غٛا٤ ناْت . َٚٛقؿ٘ يف ٖصا اجملتُع

 26م     ".َؿه٬ت َسضنات َعًَٛات أٚ َٛاقـ أٚ 

فُٛع١ َٔ املٗاضات  املطتبط١ " املٗاضات اؿٝات١ٝ بأْٗا   Hegnerٖٝذٓط ٚعطف        

ايب١٦ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ايؿطز َٚا ٜتكٌ بٗا َٔ َعاضف ٚقِٝ ٚاػاٖات ٜتعًُٗا بكٛض٠ ب

َككٛز٠ َٚٓع١ُ عٔ ططٜل ا٭ْؿط١ ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ ٚتٗسف إىل بٓا٤ ؾدكٝت٘ 

١ً بكٛض٠ َككٛز٠ اييت متهٓ٘ َٔ  ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ٚايتعاٌَ َع َكتهٝات املتهاَ

 ( 26:  2009 ; عبس ايهطِٜ)    .اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ بٓذاح ٚػعً٘ َٛاطّٓا قاؿّا

فُٛع١ َٔ املٗاضات اييت حيتادٗا ايؿطز " ع٢ً أْٗا  (ّ 2010) ٜٚعطؾٗا إبطاِٖٝ          

يتًيب سادات ايتعًِ بكٛض٠ َتها١ًَ َٚتٛاظ١ْ يف يف سٝات٘ ٜٚٓبػٞ إٔ مياضغٗا بٓؿػ٘ 

 20م .  منٛٙ ايبسْٞ ٚايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚ ايطٚسٞ

 ( 1433: اٱزاض٠ ايعا١َ يًُكطضات)ٚيف َكس١َ ايسيٌٝ اـام مبكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ         

 َٗاضات تطب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ تكسّ يًبٓني ٚايبٓات يف فاٍ" ؾكس مت ايتعطٜـ ع٢ً أْٗا 

 5م ". املعاضف ٚاملٗاضات ايعا١َ ا٭غاغ١ٝ ٚ َٗاضات ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ 

َٔ ايتعطٜؿات ايػابك١ ٜتهح ايتبأٜ, ْعطّا ٫عتباض َٗاضات اؿٝا٠ اَتسازّا          

يتهٜٛٔ املتعًِ ٚؾل َٓع١َٛ ايكِٝ اييت ت٪نس عًٝٗا ا٭ْع١ُ ايتع١ًُٝٝ,  يهٔ َا 

 :ػُع عًٝ٘ ايتعطٜؿات ٜهُٔ يف 

-  .ا٭١ُٖٝ ايطاغد١ يسٚضٖا يف إؾطاى املتعًُني بؿاع١ًٝ يف ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ 

- متهني املتعًُني َٔ إزضاى ايع٬قات ٚايتؿاعٌ ايٓادح ٚ املجُط ػاٙ         

 .ا٭غط٠, اجملتُع, ايعٌُ

-  . أ١ُٖٝ َٗاضات اؿٝا٠ املتعًك١ با٫تكاٍ, ٚايتعاٌَ َع َػتذسات ايعكط 
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 :أٖساف املٗاضات اؿٝات١ٝ 

إٕ بطاَر َٚٗاضات ايذلب١ٝ َٔ ادٌ اؿٝا٠ تأخص َٓش٢ ٖاّ يف ايدلاَر ايذلب١ٜٛ         

ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ يسٚضٖا يف خًل دٌٝ قازض ع٢ً املؿاضن١ ٚايبٓا٤ يف اجملتُع 

ايدلاَر ٚيعٌ أِٖ ا٭ٖساف اييت ٜطاز ؼكٝكٗا َٔ  ٚع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٞ,ٚايٛطٔ,

    : ٖٞ ( 18: 2008) نُا أٚضز ضٜاض ٚآخطٕٚ ات١ٝ ملٗاضات اؿٝٚاملكطضات اييت تكسّ ا

 .إنػاّب املتعًِ ايجك١ بكسضت٘ ع٢ً ايتعاٌَ َع َتػرلات اؿٝا٠ -1

 .ت١ُٝٓ َٗاضات املٛاط١ٓ ايكاؿ١ -2

 .ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً سٌ املؿه٬ت اؿٝات١ٝ يف ايب١٦ٝ احملٝط١ ٚايعا١َ -3

 .ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً َٗاضات ا٫تكاٍ -4

 .س٫ٍ املٓطكٞ ٚايتؿهرل ايعًُٞت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً ا٫غت -5

ميهٔ إٔ تهٝـ بطاَر َٚكطضات ت١ُٝٓ املٗاضات  ( 183:  2012)  ٚٚؾكّا ؿُاز٠       

 :    اؿٝات١ٝ أزٚاضّا تػع٢ شلا ايذلب١ٝ اؿسٜج١ َجٌ 

 .ؼكٝل َتطًبات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ايعكط اؿسٜح -1

 .ملٗاضات اؿٝات١ٝايتٓعِٝ املدطط ٚاملككٛز ٱنػاّب املتعًِ املعاضف ٚا -2

ُٸٌ املػ٪ٚي١ٝ -3    .بٓا٤ ؾدك١ٝ املتعًِ ايكازض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ايكعٛبات ٚؼ

 .تعٜٚس املتعًِ مبٗاضات ؼكل ايطنا بايٓؿؼ -4

 .ايتهٝـ َع َتطًبات ايعكط -5

إىل إٔ ثٛض٠ املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت قسَت يٓا ٚقا٥ع (  14:  2003) ٜٚؿرل غٜٛس         

ًَش١ إىل تؿهرل عكًٞ ْاقس, ٚإٔ ايعٌُ يف املػتكبٌ ٖٛ ٚؼسٜات مما جيعٌ اؿاد١ 

 .  عٌُ ايؿهط ملٛاد١ٗ ايتشسٜات يف اؿٝا٠
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يعٌ فٌُ ا٭ٖساف يدلاَر َٚكطضات املٗاضات اؿٝات١ٝ ٜسٚض يف ؾًو ايٓعط١ٜ       

ايبٓا١ٝ٥ اييت ت٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ ايسٚض ايؿاعٌ يًُتعًِ يف ؽطٝط ٚتٓؿٝص تعًُّ٘, 

يف املػ٪ٚيٝات ٚايٛادبات املذلٸتب١ عًٝ٘ ػاٙ اجملتُع بكٛض٠ َٓتع١ُ َٚٓٗذ١ٝ ٚإؾطان٘ 

ٖٚٞ ض١ٜ٩ ؼتٸِ ايتدطٝط اؾٝس عٓس تسضٜؼ املٗاضات اؿٝات١ٝ, ٚتأخص يف اؿػبإ 

 .        ساد١ َٚطايب اجملتُع ؾٌٝ ٜتػٸِ بايكسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ايكعاّب ٚايتشسٜات

 :تكٓٝـ املٗاضات اؿٝات١ٝ       

تتٓٛع ايتكٓٝؿات ايٛاضز٠ يف ا٭زبٝات يًُٗاضات اؿٝات١ٝ ايٛادب تهُٝٓٗا يف         

بطاَر َٚكطضات املٗاضات اؿٝات١ٝ, ؾٗٞ تؿٌُ قٛا٥ِ َٔ املؿطزات اييت تكتهٞ ٚدّٛب 

 .إزضادٗا نسضٚؽ أٚ أْؿط١ شات أبعاز قسز٠

 املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ يف اي٫ٜٛاتَطنع إعساز املٓاٖر ب١ٜ٫ٛ ٜٛتاٙ ٜٚعس تكٓٝـ       

(Utah State Board of Education,2001) زي٬ّٝؾكس أقسض  ؾا٬َّ يهٌ املٗاضات  

يًُعًِ بعٓٛإ املٗاضات اؿٝات١ٝ سٝح تهُٔ ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ اييت تعس اْعهاغّا 

 ٯضا٤ ايذلبٜٛني ٚاٯبا٤ ٚايت٬َٝص ٚضداٍ ا٭عُاٍ ٚاجملتُع ٚاييت حيتادٗا املتعًِ يف

  :يف (  9: ّ 2011) ٚؾكّا يٝٛغـ ٚغامل املٗاضات تكٓٝـ ُجٌ ٜتمجٝع َػتٜٛات ايتعًِٝ ٚ

-  . ايتعًِ َس٣ اؿٝا٠ ات َٗاض 

-  .َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس 

-  َٗاضات ا٫تكاٍ ايؿعاٍ  

-  .َٗاضات ايتعإٚ 

-  .َٗاضات املٛاط١ٓ املػ٦ٛي١ 

-  .َٗاضات اؿكٍٛ ع٢ً ٚظٝؿ١ 

-  ايكساق١, املط١ْٚ, بصٍ اؾٗس, ذاع١ايؿ,ايؿط١َٓجٌ َٗاضات ؾدك١ٝ أخط٣  

    .املػ٦ٛي١ٝ, املؿه٬ت سٌ, املجابط٠, ايكدل, ايتٓعِٝ, ايتهاٌَ, املبازض٠ٚ
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ٚقس تهُٔ ايسيٌٝ املهْٛات ايؿطع١ٝ يهٌ َٗاض٠ ٚا٭مناط ايػًٛن١ٝ اييت 

جيب إٔ ٜ٪زٜٗا املتعًِ نُا تهُٔ عسزّا َٔ ا٭ْؿط١ َٚكازض ايتعًِ ٚأغايٝب 

 .ايتكِٜٛ

إٔ املٗاضات اؿٝات١ٝ تأخص قطاعّا عطٜهّا َٔ (  20:  2010) ُٝا ٜط٣ إبطاِٖٝ ؾ   

 :َٗاضات َتٓٛع١ تؿٌُ 

-  .َٗاض٠ ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ 

-  .َٗاضات ايتؿهرل  

-  .َٗاض٠ اؽاش ايكطاض 

-  .َٗاض٠ ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ 

-  .َٗاض٠ إزاض٠ ايٛقت 

-  .َٗاض٠ سٌ املؿه٬ت 

-  .َٗاض٠ ايتعاٌَ َع ايهػٛط 

-  .اض٠ ايتكسٜطَٗ 

      

إٕ ايتٓٛع املجرل يف قا١ُ٥ املٗاضات اؿٝات١ٝ ايٛادب تهُٝٓٗا يف املكطضات        

ايسضاغ١ٝ, حيتٸِ  ع٢ً ٚانعٞ املكطض ايتدطٝط ايؿاٌَ ٱزضادٗا ؾٝ٘, ٚؽتًـ ايدلاَر 

اييت تكسّ املٗاضات اؿٝات١ٝ عػب طبٝع١ ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ ايعا١َ ايٓابع١ َٔ 

ات فتُع١ٝ, نُا إٔ عكط املعًَٛات ايصٟ ْعٝؿ٘ أسسخ ساد١ ًَشٸ١ يتًب١ٝ استٝاد

ٚتػاضع ضمت اؿٝا٠ يف نٌ اجملا٫ت, مما ٜعين  ,َتطًبات اؿٝا٠ يف ن٤ٛ َتػرلات٘

تٛاؾط قا١ُ٥ َٔ املٗاضات اؿٝات١ٝ تتطًب َعاؾ١ ايدلاَر ٚاملكطضات ايذلب١ٜٛ شلا يف قٝؼ 

 .تع١ًُّٝ َٓاغب١ َٚع١ٓٝ يًُتعًُني
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 :أ١ُٖٝ املٗاضات اؿٝات١ٝ

بٝٓت ايعسٜس ا٭زبٝات ايذلب١ٜٛ أ١ُٖٝ املٗاضات اؿٝات١ٝ يًُتعًُني يف ظٌ عٛاٌَ        

عسٜس٠ شات ع٬ق١ عادات املتعًِ, ٚسادات اجملتُع ٚغٛم ايعٌُ ٚنػٛطات اؿٝا٠ 

 .املتٛاق١ً يف نٌ اجملا٫ت

ضؽ ؾإٕ َٔ أِٖ املطايب ٚدٛز َؿطزات ؾؿٞ غٝام املطايب ا٫دتُاع١ٝ َٔ املسا       

َٚكطضات َط١ْ َٛد١ٗ َٚطتبط١ بايٛاقع ٚاؿٝا٠ ٚغٛم ايعٌُ ٚايتػرلات املدتًؿ١ اييت 

   ( 97: ّ 2008غامل; ) . تططأ ع٢ً سٝا٠ ايٓاؽ َٔ ؾذل٠ ٭خط٣

إٔ َا حيكل أٖساف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ عاز٠ ٖٛ  ( 98: ّ 2004) ٜٚ٪نس سػإ        

اييت تعين ( Anticipatory)َٗاضات سٝات١ٝ ٖا١َ َٓٗا َٗاض٠ ايتٛقع  إنػاّب ايط٬ّب

َٔ خ٬ٍ ( Participatory) ايكسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ املٛاقـ اؾسٜس٠, َٚٗاض٠ ايتؿاضى 

 . ايتعإٚ ٚايتشاٚض ٚايتعاطـ يف ايعسٜس َٔ ايكهاٜا اييت تٗتِ بايطايب

ايصٜٔ غٝٛظؿٕٛ ايط٬ّب –ٜا ٚيف اغتط٬ع  سٍٛ ضأٟ قٝازات ا٭عُاٍ يف َايٝع       

عٔ املٗاضات اييت ٜكسضْٚٗا أؾهٌ تكسٜط يف َٛظؿِٝٗ ؾإِْٗ نجرلّا َا -بعس ؽطدِٗ

ٜ٪نسٕٚ ع٢ً أ١ُٖٝ املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ اييت تعتُس ع٢ً تكسٜط اؿٝا٠ َٚػاٜط٠ 

 (127,  2004ّ: دابط ) . اٯخطٜٔ ٚاملٌٝ ٚايتعاطـ, ٚإٔ ع٢ً املساضؽ تعًِٝ ٖصٙ املٗاضات

تعزاز أ١ُٖٝ ايع٬ق١ بني ايسضاغات (  23:  2006) ٚٚؾكّا يعبساملٓعِ ٚعبسايباغط       

 :ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿٝا٠ اي١َٝٛٝ َٔ خ٬ٍ عسز َٔ ا٭ٚد٘ 

-  .تعٜس اٖتُاّ املتعًُني بهجرل َٔ املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اؿانط٠ 

- اد٘ اجملتُع َٔ تهٜٛٔ ا٫ػاٙ اٱجيابٞ مٛ املؿاضن١ ايٛاع١ٝ ؾُٝا ٜٛ 

 .َؿه٬ت ٚؼسٜات



47 

- تعس َػ٪ٚي١ عٔ اؿاغ١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػًٛى ا٫دتُاعٞ يًُتعًُني, ٚؼٌُ  

 .املػ٪ٚي١ٝ ٚا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٚنبطٗا

- ت١ُٝٓ قسض٠ املتعًُني ع٢ً ايٓكس ٚايتشًٌٝ ٚٚظٕ ا٭زي١, ٚاؽاش ايكطاضات  

 .  ٚا٭سهاّ اٱجياب١ٝ بعٝسّا عٔ ايتشٝٸع أٚ ايتعكب

إٕ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ أنشت أنجط تعكٝسّا          

ٚتؿابهّا مما ٜتطًب أ١ُٖٝ ايػطع١ يف ايتعًِ ٚؾِٗ اؿٝا٠ يف ن٤ٛ اٱْؿذاض املسٖـ 

يًعًّٛ ٚاملعاضف, مما ٜتطًب تػٝرل َٓاغب يف أغايٝب ٚططم ايتسضٜؼ ملٛاد١ٗ 

 . سٝا٠ املتعًُنيايتشسٜات اييت ت٬َؼ ٚت٪ثط يف 

 :تسضٜؼ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف ا٭ْع١ُ ايتع١ًُٝٝ 

ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايدلاَر اـاق١ بت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يًُتعًُني سٍٛ ايعامل         

ٖٚصٙ ايدلاَر تأتٞ يف قٛض٠ َكطضات, ٚنصيو ع٢ً ١٦ٖٝ أْؿط١ تع١ًُٝٝ َتٓٛع١ 

ملط١ْ اييت تػُح يًُساضؽ بصيو, ٚتعٜس بعض ملدتًـ املطاسٌ  يف ايسٍٚ شات ا٭ْع١ُ ا

املساضؽ بإتاس١ اختٝاض ايٛسسات ٚا٭ْؿط١ اـاق١ باملٗاضات املتاس١ اييت ٜٓبػٞ 

 (  191: ّ 2011محاز٠; ) . يًُسضغ١ إنػابٗا يًُتعًُني

إش ت٪نس أٖساف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ يف بطٜطاْٝا ع٢ً ت١ُٝٓ ايهؿا٠٤ ايتهٓٛيٛد١ٝ         

عٔ ططٜل إنػابِٗ ا٫ػاٖات ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ اييت تكابٌ  يس٣ ايط٬ّب

َتطًبات اجملتُع ٚتػرلات٘ شات ايع٬ق١ عٝا٠ ٚزضاغ١ ايط٬ّب, نُا جيب إٔ ٜكسّ ي٘ 

 ( 294, 2008ّ; ضٜاض) . َكطضات شات ق١ً بصيو

ٚ يف ايتعًِٝ املايٝعٟ ايصٟ ٜؿاضى يف اقذلاح َٓاٖذ٘ أعها٤ َٔ نٌ أطٝاف          

ٚايصٜٔ تٓاٍ أؾهاضِٖ ( َٔ املٗتُني بايذلب١ٝ ٚ ضداٍ ا٭عُاٍ ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض ) جملتُع ا

ايكبٍٛ ٚايتطبٝل; ٜٚدلظ َٓٗا ا٭ْؿط١ ٚايدلاَر املػتك١ً سٍٛ املٗاضات اؿٝات١ٝ اييت 
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ؼٌ َؿه٬ت املتعًُني يف ايتعًِٝ, ٚيف ايتهٝـ, ٚيف ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚايعا١َ 

 (    197:  2009أبٛ ايٓكط; ) . ٱنػابِٗ ايساؾع١ٝ

يًُٗاضات اؿٝات١ٝ يف نٌ  َاز٠ تدلظ ػطب١ غًط١ٓ عُإ يف ٚنع  ٚعطبّٝا        

تؿٌُ مجٝع املٗاضات اييت جيب إنػابٗا  12-1املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ يًكؿٛف َٔ 

 ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ, ايب١٦ٝ, ايتك١ٝٓ ,اؿٞ يًُتعًُني ٚاييت تتعًل با٭غط٠, املسضغ١,

 ( 9: ّ 2007َهتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ ; )    . ٚغرلٖا ايٛظٝؿ١,ٚ    ايعٌُ ,٫تكاٍٚا

       بُٝٓا  اؾاَع١ٝ, ١ٚيف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ تذلنع اؾٗٛز يف املطسً         

ٕ ا٫بتسا١ٝ٥ ٚاملتٛغط١ بايكسض املٓاغب َٔ بطاَر ت١ُٝٓ املٗاضات ا٫ ؼع٢ املطسًت

خطط اؾاَعات ايػعٛز١ٜ يًػ١ٓ ايتشهرل١ٜ تكسِٜ َكطضات يت١ُٝٓ , ؾٝدلظ يف اؿٝات١ٝ

املٗاضات اؿٝات١ٝ اـاق١ بايسضاغ١ ٚا٫تكاٍ ٚايتك١ٝٓ نُا يف داَع١ طٝب١, ٚتكسّ 

داَع١ أّ ايكط٣, ٚ داَع١ املًو عبس ايععٜع َكطضٜٔ يف َٗاضات ا٫تكاٍ يف اؿٝا٠ 

ٜؼ َكطضٟ َٗاضات ا٫تكاٍ, ٚاؾاَع١ ٚايعٌُ, ٚيف داَع١ املًو غعٛز ٜتِ تسض

    . َٚٗاضات تطٜٛط ايصات

بايتايٞ; لس إٔ تسضٜؼ املٗاضات اؿٝات١ٝ ٜأتٞ يف فًُ٘ غا١ٜ يف ايتٓٛع ٚاملعز َا        

بني تسضٜػ٘ يف خط١ َٓؿك١ً أٚ اغتشساث٘ يف بطاَر ٚأْؿط١ ضزٜؿ١; َع ٚدٛز إميإ 

١ ْعرل ا٭ثط ايعُٝل ايصٟ ؼسث٘ يف تطبٟٛ بهطٚض٠ ٚأ١ُٖٝ تسضٜؼ ٖصٙ املٗاضات اؿٝاتٝ

 .   املتعًُني, ٚبايتايٞ يف ؼكٝل ا٭ٖساف ايعا١َ يًع١ًُٝ ايتسضٜػ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ

 املٗاضات اؿٝات١ٝ  عٓاقط َكطض

 :  ا٭غاغ١ٝ ع٢ً ايعٓاقط ٜطتهعاملٗاضات اؿٝات١ٝ   َكطضإٕ   

 .ايعا١َ يًُكطض, ٚا٭ٖساف ايؿطع١ٝ يًُؿطزات ا٭ٖساف .1

 .اػاٖاتاضات ٚقِٝ َٚٗعاضف َٚٚسسات تتهُٔ :  املكطض َؿطزات  .2

  . ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاغب١, ٚ اغذلاتٝذٝات ايتسضٜؼ .3
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  . ١املٓاغبأغايٝب ايتكِٜٛ  .4

بٛاب١ -ملٛقع ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚبايطدٛع         

اٱزاض٠ ايعا١َ يًُكطضات ) ٚ زيٌٝ املعًِ  ,( http://www.ed.edu.sa)ايتدطٝط ايتطٜٛط 

 ٚشيو  ميهٔ تًدٝل ايٓكاط ا٭غاغ١ٝ ايباضظ٠ يف عٓاقط املكطض (ٖـ 1433املسضغ١ٝ; 

 : ٚؾل اٯتٞ 

 ا٭ٖساف   (1

اجملتُع,  تتؿهٌ َعامل ا٭ٖساف ايعا١َ ملكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ َٔ َطايب         

َٚٔ غٝاغ١ ايتعًِٝ ايعاّ يف املًُه١, َٚٔ سادات املتعًُني ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 . يتػٓس إلاظ أعُاشلِ ٚ نصيو طُٛسِٗ يًُػتكبٌ

إٕ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ ٜػع٢ يتشكٝل عس٠ أٖساف يٓعاّ املكطضات يًُطس١ً           

 :شح ٖٚٞ ايجا١ْٜٛ اييت غبل اٱؾاض٠ إيٝٗا يف َطًع املب

- إنػاّب ايطايب املٗاضات ا٭غاغ١ٝ اييت متهٓ٘ َٔ اَت٬ى َتطًبات اؿٝا٠  

ا َٔ َٔ خ٬ٍ تكسِٜ َكطضات َٗاض١ٜ ٜتطًب زضاغتٗٚايعا١َ, ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ 

 .قبٌ مجٝع ايط٬ّب

- ايتعًِ ايصاتٞ َٚٗاضات ايتعإٚ ٚايتٛاقٌ : ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يًطايب, َجٌ 

ٚايتؿاعٌ َع اٯخطٜٔ ٚاؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ ٚقبٍٛ ايطأٟ ٚايعٌُ اؾُاعٞ, 

 .اٯخط, يف إطاض َٔ ايكِٝ املؿذلن١ ٚاملكاحل ايعًٝا يًُذتُع ٚايٛطٔ

 :  ؾُٝا ْل زيٌٝ املعًِ ع٢ً ٚدّٛب ؼكل ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ ايعا١َ ايتاي١ٝ 

 .٫١دتُاعٝٚ اٚعٞ ٚت١ُٝٓ ايط٬ّب باملٗاضات ايؿدك١ٝ  -1

 . املػت٣ٛ ايؿدكٞ ٚا٭غطٟ ٚا٫دتُاعٞتسعِٝ ا٫غتكطاض ع٢ً  -2

 .ايعًُٞ ايتؿهرل انتػاّب َٗاضات -3

 .اجياب١ٝبيٛقت ؽطٝط ٚاغتجُاض ا -4

 .ت١ُٝٓ ايٛعٞ املػ٪ٍٚ ػاٙ اجملتُع ٚايٛطٔ -5

http://www.ed.edu.sa/pagedetails.aspx
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املتعًِ َٔ َٗاضات إٔ حيكك٘  ٜ٪ٌَملا  ٚتعتدل ا٭ٖساف ايعا١َ خطٛط عطٜه١        

املكطض, ٚاييت تكتهٞ َؿاضنت٘ ٚقِٝ ٚاػاٖات بعس إْٗا٤ ناؾ١ زضٚؽ ٚٚسسات 

ٚتؿاعً٘ ؾٝٗا, بُٝٓا تطنع ا٭ٖساف ايؿطع١ٝ ع٢ً ايػًٛى املتٛقع إسساث٘ بعس إْٗا٤ 

 .َتطًبات ايسضؽ يتععٜع دٛاْب َٗاض١ٜ َتٓٛع١ يف سٝا٠ املتعًِ

 املكطض ت٣ٛق   (2

سٝح تذلدِ ا٭ٖساف ايػابك١ إىل َؿطزات تتٓاغب َع اـكا٥ل ٚاؿادات       

 : , َع َطاعا٠ اٯتٞ(ا٭ٖساف ٚاحملت٣ٛ ) , يتعٗط اضتباطّا ؾُٝا بٝٓٗا املتعًُني

 .تػط١ٝ املؿطزات يهاٌَ ا٭ٖساف ٚاملطايب ٚسادات املتعًُني -1

 .يًُؿطزات ٚايسضٚؽ تٓعِٝ اؾٝساي -2

 .ايتسضٸز يف شيو ٚؾكّا يًتتابع ٚايتهاٌَ -3

        .ايذلنٝع ع٢ً املٓاؾط ٚايتطبٝكات احملكك١ ٭ٖساف املكطض  -4

 :ٚتذلنع ٚسسات املكطض ع٢ً زضٚؽ ٚأْؿط١ عٔ 

 .املٗاضات ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ .1

 .ا٭زٚاض ٚاملػ٪ٚيٝات ػاٙ ا٭غط٠ ٚاجملتُع احملٝط .2

 .َٗاضات ايتؿهرل يف املٛاقـ اؿٝات١ٝ .3

 .اغتجُاض أٚقات ايؿطاؽ .4

 .ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚايٛطين ػاٙ قهاٜا عا١َ َتٓٛع١ .5

املٗاضات اؿٝات١ٝ يتشكٝل فُٛع١ غ١ٝٓ َٔ املعاضف  يكس مت بٓا٤ ٚسسات َكطض       

اٱْػا١ْٝ, املٗاضات, ٚ ايكِٝ ٚا٫ػاٖات املطغٛب١ اييت ؼكل يًُتعًِ ايكسض٠ ع٢ً 

ايتعاٌَ اٱجيابٞ يف املٛاقـ املعٝؿ١ٝ املتٓٛع١ اييت تٛادٗ٘ ع٢ً كتًـ ا٭قعس٠ 

عا١َ ٚايتؿاعٌ ايبٓا٤ ع٢ً مما حيكل ي٘ ايتٛاظٕ ٚايٛعٞ مبذطٜات ا٭َٛض اي اؿٝات١ٝ

 .َػت٣ٛ ا٭غط٠ ٚاجملتُع احملٝط, ٚ َع ا٭سساخ ٚايكهاٜا ايعا١َ
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 ٚايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايتسضٜؼ اغذلاتٝذٝات (3

يكس مت تكُِٝ مجٝع املكطضات يف ْعاّ املكطضات يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚؾكّا يًٓعط١ٜ         

تعًِ يف ؼكٌٝ َعاضؾ٘ َٚٗاضات٘ ايبٓا١ٝ٥ يف ايتعًِٝ, ٖٚٞ اييت تٓازٟ بأ١ُٖٝ زٚض امل

ٚقُٝ٘ ٚاػاٖات٘, ٚست٢ ٜهٕٛ املكطض َٓاغبّا يصيو ؾكس مت ايتأنٝس ع٢ً اغتدساّ 

فُٛع١ َٔ ا٫غذلاتٝذٝات ايتسضٜػ١ٝ, َٚٔ أِٖ ا٫غذلاتٝذٝات اييت ؼكل ايُٓٛ 

 :ايبٓا٥ٞ يًُتعًُني يف ٖصا املكطض 

 .ايتعًِ ايصاتٞ .1

 .ايتعًِ ايتعاْٚٞ .2

 .سٌ املؿه٬ت  .3

 .متجٌٝ ا٭زٚاض ٚامل٬سع١ .4

 .اؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ يًكهاٜا ٚ ا٭سساخ اؾاض١ٜ .5

عٓس ؽطٝط ٚتٓؿٝص  ايتع١ًُٝٝ املٓاغب١ا٥ٌ اغتدساّ ايٛغنُا تعزاز أ١ُٖٝ           

ٖصٙ ايسضٚؽ, ٚشيو ٚؾكّا ملا حيكل أٖساف املكطض ايؿطع١ٝ, مما ٜعين ساد١ املعًُني 

ٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ, َع أ١ُٖٝ تٛاؾطٖا يف املسضغ١ يًتسضٜب ع٢ً اغتدساّ مج١ً َٔ اي

ٚإتاستٗا ي٬غتدساّ زٚمنا قٝٛز, ٜٚكسّ زيٌٝ املعًِ خٝاضات عسٜس٠ َكذلس١ َٔ ايٛغا٥ٌ 

ايتع١ًُٝٝ ٚؾكّا يًُٛاقـ ايتسضٜػ١ٝ ٚتبأٜ أٖساؾٗا يتتٝح يًُعًِ ا٫غذلؾاز بٗصٙ 

 .اـٝاضات املكذلس١

ْعاّ املكطضات ؼع٢ بتذٗٝع يف ايٛغا٥ٌ  ٚجيسض ايتٓبٝ٘ إٔ مجٝع َساضؽ        

 :ايتع١ًُٝٝ َٚٔ ٖصا ايتذٗٝع 

-  .تتٛاؾط يف نٌ ايؿكٍٛ غبٛضات شن١ٝ 

-  (.ايؿ١٦ ا٭ندل) ٜتٛاؾط َطنع َكازض تعًِ فٗع َٔ ايؿ١٦ ا٭ٚىل  

-     .ٜتٛاؾط َػطح َسضغٞ ٚقاي١ ْؿاط َتعسز٠ ا٭غطاض 
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 ايتكِٜٛ (4

َٔ خ٬ٍ أغايٝب َتعسز٠ ؼكل ا٭ٖساف  ٜتِ ايتكِٜٛ ٚؾكّا يٓعاّ املكطضات        

 :ايتع١ًُٝٝ يًُكطض ٚتطاعٞ تٓٛعٗا ٚفا٫تٗا َٚٔ شيو 

-  .املؿاضن١ باملٓاقؿ١ ٚاؿٛاض 

-  . اتاملؿطٚع 

-  .خٛايبشٚ ايتكاضٜط 

-  ا٫ختباضات ايككرل٠ 

-  .ايٛادبات املٓعي١ٝ 

-   . ا٭ْؿط١ٚ  ايتطبٝكات 

-  .ايؿك١ًٝ اـتا١َٝا٫ختباضات  

ٌٸ ٖصٙ ا٭غايٝب ايتكٛمي١ٝ, يف غبٌٝ  ٜٚػتدسّ َعًِ          َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ د

َطاعا٠ ؼكٝل ا٭ٖساف ايعا١َ ٚايؿطع١ٝ يًُكطض, ٚجيسض ايصنط بإٔ ٖصا املكطض        

٫ ٜػتٗسف ايتشكٌٝ ايسضاغٞ, بكسض َا ٜػع٢ يبٓا٤ ضٚابط َٔ املؿاِٖٝ ٚايٛعٞ 

 . تُعٚاملٗاضات يس٣ املتعًُني ػاٙ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ٚاجمل

يف ايتٛغع ٚا٫ظزٜاز نُّا ْٚٛعّا نُا إٔ  آخص٠ؾإٕ َتطًبات اؿٝا٠  ;إمجا٫ّ          

زٚض ايتعًِٝ سٝاٍ املػتشسثات يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات أنش٢ غا١ٜ يف ا٭١ُٖٝ, 

بٗسف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ ٚؾل َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ غ١ًُٝ ٚكطط شلا, يٝػتطٝع  املتعًِ  

ٚ ايتعاٜـ َع تًو املتطًبات ٚؾل ايكٛاّب يٝهٕٛ عهّٛا ؾاع٬ّ فاب١ٗ ايكعاّب 

        إجيابّٝا يف فتُع٘, قازضّا ع٢ً إزاض٠ ؾ٪ٕٚ سٝات٘ ٚؾل قِٝ فتُع٘, ٚبسضد١ عاي١ٝ َٔ 

 .ايتؿهرل ٚايٛعٞ ٚشيو َا تػع٢ ي٘ ٖصٙ ايسضاغ١
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 ايتؿهرل ايٓاقس:  ايجايحاملبشح 

 :متٗٝس 

     

املبشح ايه٤ٛ ع٢ً َؿٗـّٛ ايـتؿهرل ٚاـكـا٥ل ايـيت متٝـع عًُٝاتـ٘       ٜػًّط  ٖصا         

املدتًؿ١ ٚايتكٓٝؿات ٚاملػتٜٛات اييت أٚضزتٗا ا٭زبٝات مبكازضٖا املدتًؿ١, نُـا ٜكـسّ   

عٔ ايتؿهرل ايٓاقس, خكا٥ك٘, َٗاضاتـ٘, قٝاغـ٘,ٚنٝـ    َؿك٬ّ ّاٖصا املبشح عطن

ايكٝاّ ب٘ سٝاٍ تهطٜؼ ايـتؿهرل   ٜهٕٛ ؾعا٫ّ ٚ نٝـ ٜتِ تسضٜػ٘, َٚا ٜٓبػٞ يًُعًِ

ٚاملٓاؾـط املتٓٛعـ١ أثٓـا٤ عًُٝـ١ ايتـسضٜؼ,أٚ       ,املكـطضات ايٓاقس نٗسف ض٥ٝؼ يًذلبٝـ١ يف  

 .ندلْاَر َػتكٌ, ٚؾل أزٚاض كتًؿ١ تٓاغب املٛقـ ايتعًُٝٞ

ٌ   املهــططزايتكــسّ  إٕ          ــ ــط٠ يف املكــازض     يف عًــِ زضاغــ١ ايعك ــتؿهرل أســسخ ٚؾ ٚاي

ٚاملـــطزٚز ايـــصٟ ؼكـــل يف املٝـــسإ   قـــسا٤ ٚاغـــع١ يف َٝـــسإ ايتعًـــِٝٚا٭عـــاخ ٚيكٝـــت أ

ُـ      ,ايتعًُٝٞ ٕ ٛيهٔ ايؿٛاٖس ٚامل٬سعات تكٍٛ إٔ ضغبـات اجملتُـع يف َـا حيككـ٘ املتعً

غــٓا قــس  ضاإٔ املٓــاٖر ٚطــطم ايتــسضٜؼ يف َععــِ َس    إىل  ٫ظايــت نــعٝؿ١, نُــا تؿــرل  

ت  يف إنػابِٗ َٗاضات ايتعًِ َععِ ايت٬َٝص يهٓٗا ؾؿً إىللشت  يف ْكٌ اؿكا٥ل 

طـطم  املًشٸـ١ يف اٱتٝـإ ب  ادـ١  ممـا ٜعـين اؿ   ,ٚا٫غتس٫ٍ املٓطكٞ شات املػتٜٛات ا٭عًـ٢ 

 ( Brwer ,2000 ّ :13بطٚض.) َساخٌ تطب١ٜٛ دسٜس٠ سسٜج١, ٚنصيو تسضٜؼ دسٜس٠ ٚأغايٝب

٭ؾهــاض إٕ ايــتؿهرل ٜعــٌ زلــ١ اجملتُعــات ايٓادشــ١ ملــا ٜػــِٗ بــ٘ َــٔ تطــٜٛط يف ا          

ٚاْعهاغـــ٘ بايتـــايٞ عًـــ٢ اجملتُعـــات, ٚعًـــ٢ املـــساضؽ إٔ تتبٓـــ٢   ٚايتعـــا٬َت يٮؾـــطاز

    . أُٖٝت٘ ايعع١ُٝ مبُاضغات تكٛز إىل إبطاظٙ نػًٛى ًٜتعَ٘ املتعًُني
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 :Thinkingَؿّٗٛ ايتؿهرل 

تٓٛع َجرل يف ايتعطٜـ بايتؿهرل ْعطّا ٫خت٬ف َساضغـ٘, قـاسب شيـو تٓـٛع      مث١         

ٝــات املــ٪يؿني ٚايبــاسجني, ٚٚدــٛز َــتػرلات عسٜــس٠ يف َٝــازٜٔ ايذلبٝــ١ ٚعًــِ ايــٓؿؼ,  خًؿ

ممـا دعـٌ َـٔ ايكــعٛب١ سكـط َؿٗـّٛ ايـتؿهرل يف ٬ََــح َعٝٓـ١, نُـا إٔ سساثـ١ عًــِ          

 .يتؿهرلاتعطٜـ ايتؿهرل أغِٗ أٜهّا يف قعٛب١ 

ٕٛ دــ َٚــع شيــو ؾكــس ســسثت دٗــٛز َبهــطٸ٠ يًتعطٜـــ بــايتؿهرل أؾــٗطٖا قاٚيــ١          

ٛ   تعطٜـ ايتؿهرل يف ث٬ثٝٓٝات ايكـطٕ ايؿا٥ـت  ٚ إٔ    John Deweyزٜٟٛ        ايـتؿهرل ٖـ

 (. 59:  2008; ٚآخطٕٚ ظٜاز٠)   ."سٌ َؿه١ً َا إىلايٓؿاط ايعكًٞ ايصٟ ٜطَٞ  "

ــٛ  ٚعــطف         ــتؿهرل De Bono  (1989   )زٟ بْٛ ــٛاي ايؿشــل ٚايتككــٞ  :  "  ؾٗ

     قـطاض أٚ سـٌ َؿـه١ً    اؽاشٗسف ايؿِٗ أٚ ب, سؾّا َا املسضٚؽ يًددل٠  َٔ أدٌ ؼكٝل ٖ

 58م . "أٚ اؿهِ ع٢ً ا٭ؾٝا٤

ٛ   Barelبــاضٍ  نُــا قــسّ        غًػــ١ً َــٔ ايٓؿــاطات ايعكًٝــ١  : "  تعطٜؿــّا يًــتؿهرل ؾٗــ

أٚ أنجـط َـٔ    ٠ٚاسـس  ططٜـل اييت ٜكّٛ بٗا ايسَاؽ عٓسَا ٜتعطض ملـجرل ٜـتِ  اغـتكباي٘ عـٔ     

 ( 44: ّ 2007طٚإ; د)     ".اؿٛاؽ اـُؼ 

عًُٝـات عكًٝـ١ نايتـصنط    " ايـتؿهرل بأْـ٘   (   Wilson, 2003) ٚعطف ًٜٚػٕٛ        

 3م ". ٚايؿِٗ ٚايتكبٸٌ بٗسف إسساخ َعطؾ١

إزضاى ع٬قـات بـني عٓاقـط     "عًـ٢ أْـ٘     ًـتؿهرل  تعطٜؿّا ي (ٖـ1428)  ايبهط ٚقسّ       

ــسَات ٚايٓتــ       ــني املك ــٌ إزضاى ايع٬قــ١ ب ــني َج ــني ايعًــ١   , ا٥ر َٛقـــ َع ٚإزضاى ايع٬قــ١ ب

أٚ , ٚاملعًــٍٛ أٚ ايػــبب ٚايٓتٝذــ١  أٚ إزضاى ايع٬قــ١ بــني ؾــ٤ٞ َعًــّٛ ٚؾــ٤ٞ غــرل َعًــّٛ  

 16م ". إزضاى ايع٬ق١ بني ايعاّ ٚاـام

ــتؿهرل ( ّ  2007) دــطٚإ  ٜٚعــطف        ــ٘ اي ــ١  غــرل    " بأْ غًػــ١ً َــٔ ايٓؿــاطات ايعكًٝ

َا ٜتعطض ملجرل ٜتِ اغتكباي٘ عٔ ططٜل ٚاسسٙ أٚ أنجـط  املط١ٝ٥ اييت ٜكّٛ بٗا ايسَاؽ عٓس

٘ , عـٔ َعٓـ٢ يف َٛقــ أٚ خـدل٠     بشـح بٗـسف اي , َٔ اؿٛاؽ اـُؼ غـًٛى ٖـازف    ٚأْـ



55 

ٚ  ,  كابًٝـات ٚايعٛاَـٌ ايؿدكـ١ٝ   يٜتؿهٌ َٔ زاخـٌ ا , َتطٛض ؾـٛم   ٚايعًُٝـات املعطؾٝـ١ 

 45م " . ٚاملعطؾ١ اـاق١ باملٛنٛع ايصٟ ٜسٚض سٛي٘ ايتؿهرل, املعطؾ١ٝ

َؿّٗٛ ٜتأيـ َٔ ايعًُٝات ايعك١ًٝ " ايتؿهرل بأْ٘  ( ّ 2011) ٚعطف غعاز٠       

نايؿِٗ ٚايتطبٝل,َٚٔ ا٫ػاٖات  ٚايعًُٝات ا٭قٌ تعكٝسّا املعكس٠ نشٌ املؿه٬ت,

 40م   ". ٚاملٍٝٛ ٚاملعطؾ١ اـاق١ باملٛنٛع

زاي١ ع٢ً طبٝعت٘ َ٪ؾطات ؾكس محًت ايتعطٜؿات ايػابك١ يًتؿهرل  ; إمجا٫ّ        

  :ٚسسٚث٘ ٚايسضد١ اييت ٜتؿّهٌ بٗا ٚأبطظ ٖصٙ امل٪ؾطات سٍٛ طبٝع١ ايتؿهرل ٖٞ

 .ٜطتبط ايتؿهرل بعكٌ اٱْػإ يف عًُٝات٘ املدتًؿ١, ٖٚٛ حيسخ بططٜك١ ؾطز١ٜ .1

 .تتُاٜع عًُٝات ايتؿهرل بني ايبػٝط ٚاملعكس سػب ْهر َطاسٌ منٛ ايؿطز .2

 .ملطإ ٚايتعًِايُٓٛ املتٛاقٌ يًتؿهرل ٜهٕٛ با .3

 .ؼؿع املٛاقـ ٚاملؿه٬ت ع٢ً بعح ايتؿهرل .4

 .ميهٔ ٬َسع١ ٚتتبع أثط ايتؿهرل بايكٝاؽ .5

 

 :ايتؿهرل تكٓٝـ عًُٝات

ػــط٣ عًُٝــات ايــتؿهرل ٚؾــل قــسزات كتًؿــ١ تبعــّا يُٓطــ٘ ٚططٜكــ١ ايتػًّــب عًــ٢        

يؿدك١ٝ, يتهٕٛ ايكعٛبات ٚ ايعٛا٥ل اييت تٛاد٘ ايؿطز ٚؼس َٔ مماضغات٘ ايع١ًُٝ ٚا

ططٜكــ١ ايــتؿهرل ٚزضدــ١ قــعٛبتٗا َــٔ أٖــِ املعــامل ايــيت ميهــٔ إٔ تػــاعس يف تكــٓٝـ  

 . ٚؾل َػتٜٛات َتسضد١ أٚ َتبا١ٜٓعًُٝات ايتؿهرل

 :تكٓٝـ ايتؿهرل ٚؾكّا يسضد١ ايعُل ٚايتسضٸز يف ايكعٛب١  - أ

ٜ٪زٜٗـا َـع    ا٭مناط ايتؿهرل١ٜ يًعكـٌ ٚؾكـّا يًُٗـاّ ايـيت    (  9:  2003) قٓـ ظٜتٕٛ        

اـدلات, َٚػت٣ٛ ايٓهـر ٚايتعًـِٝ إىل ثـ٬خ َطاسـٌ َتسضدـ١ يف  زضدـ١ ايكـعٛب١ تبـسأ         

 : َٔ ايػٌٗ إىل ا٭نجط قعٛب١ ٖٚٞ 
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ــٌ يف تإٕ أغاغــٝاٚشلــا َطسًتــ  : ايبػــٝط١َػــتٜٛات ايــتؿهرل   .1 عًُٝــ١   تتُجٸ

 .قٝاغ١ امل١ُٗ بصات ايططٜك١ ٚاـطٛاتع١ًُٝ إعاز٠ ٚيف , ايتصنط

ايصٖٓٝـ١ تؿـٌُ   عًُٝـات  اي ٚتتهُٔ فُٛع١ َٔ  :ايٛغٝط١هرل َػتٜٛات ايتؿ .2

 .ايتطبٝل ,ٚاملكاض١ْ ا٫غتؿػاضات,ايتكٓٝـ ٚايذلتٝب, إدطا٤

ٚتتهـُٔ عًُٝـات تتطًـب دٗـسّا      ( :املطنبـ١  ) املتكسَـ١ َػتٜٛات ايـتؿهرل   .3

ــتؿهرل   ٚؾــرلّا  ــتؿهرل يف ســٌ املؿــه٬ت,    َــٔ اي ــٌ  َٗــاّ اي ــتؿهرل  َج اي

 . يف ايتؿهرلايتؿهرل , هاضٟبتايتؿهرل ا٫ ,ايٓاقس

 : َٔ تكٓٝـ ايتؿهرل إىل َػتٜٛني (  60: ّ 2011) ٜٚٛاؾل شيو َا شنطٙ غعاز٠    

1-  .بًّٛعٓس ٜعازٍ املػتٜٛات ايج٬خ ا٭ٚىل : ايتؿهرل ا٭غاغٞ  

2-  .ٜعازٍ املػتٜٛات ايعًٝا َٔ ا٭ٖساف عٓس بًّٛ: ايتؿهرل املطنب  

 

- ّب  :   ايؿاع١ًٝتكٓٝـ ايتؿهرل ٚؾكّا يسضد١  

ٖصا ايتكٓٝـ  يتبٝإ أُٖٝـ١ قٝـاّ ايـتؿهرل    (  49: ّ 2007) اعتُس دطٚإ        

عًــ٢ خطــٛات َٓتعُــ١ َٚٓٗذٝــ١ ٚا٫بتعــاز عــٔ ايعؿــٛا١ٝ٥ يف مماضغــ١ ايــتؿهرل     

    ٚ ٜكـٓـ  ٚق٫ّٛ يًسق١ َٚٔ ثِ قش١ املعًَٛات ٚايكطاضات املتدـص٠ ػـاٙ أَـط َـا, 

ــتؿهرل         Effective Thinkingؿعــاٍ ياتؿهرل إىل َػــتٜٛني ض٥ٝػــٝني ُٖــا ايــ   اي

 .In – Effective Thinkingؿعاٍ اي تؿهرل غرل ٚ اي

    ٚايتٓعِٝ َٚٔ مياضغ٘  ٜهٕٛ ٚانشّا  ايسق١ممٓٗر ٜتكـ ب ايتؿهرل ايؿعاٍؾ        

, ٖٚٛ َطٕ ٜكبٌ ٚدٗات ايٓعط املدتًؿ١ٚ ٜعتُس ع٢ً َكازض َٛثك١ يًُعًَٛات, ٜؿشل 

 . هاّ بتأْٞ يف ن٤ٛ ايٓتا٥ر ٚا٭سساخ زٕٚ عاطؿ١ ٌَٚٝ, ٜٚكسض ا٭سا٭ؾهاضتعسز 

َعاٜرل تتػِ بايسق١ ٚايٛنٛح  ( ؿعاٍايايتؿهرل غرل ) ٫ ٜتبع يف ايٓٛع اٯخط بُٝٓا         

 . أسهاّ غرل َسضٚغ١ بعٓا١ٜ ٚإقساضٚاملٓٗذ١ٝ, ٜٚب٢ٓ ع٢ً ايعاطؿ١ ٚايعؿٛا١ٝ٥ 
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 : Style of Thinkingأمناط ايتؿهرل  

ؿٝع أمناط كتًؿ١ يًتؿهرل تع٢ٓ بٛقـ ا٭بعاز اييت تكّٛ عًٝٗا خطٛات ت        

ايتؿهرل ٚنصيو زضد١ قطبٗا ٚابتعازٖا عٔ ايٛاقع, َٚٓٗذ١ٝ ٖصٙ اـطٛات 

يف ا٭مناط (  64: ّ 2008)  ٚآخطٕٚاييت تػتٓس عًٝٗا, ٜٚدلظٖا ظٜاز٠  ٚا٫غذلاتٝذٝات

 :ايؿا٥ع١ ايتاي١ٝ

 (: كاضبٞ ٚايتباعسٟايتؿهرل ايت)ايتؿهرل ايجٓا٥ٞ  .1

إىل ايٓععـ١ ايتشًًٝٝـ١ يًٛقـٍٛ      Convergent Thinkingايتؿهرل ايتكـاضبٞ  ميٌٝ      

ٜٚعتــدل ايـــتؿهرل  إىل ا٫غــتٓتادات املؿهــ١ٝ إىل اؿــٌ  َــٔ خـــ٬ٍ ايبٝاْــات املتــٛاؾط٠,       

 .ايٓاقس ٖٛ أسس أمناط ايتؿهرل ايتكاضبٞ

٫ ًٜتــعّ بــايططم املتبعــ١,    Divergent Thinkingايــتؿهرل ايتباعــسٟ   بُٝٓــا         

ٜكـذلّب َـٔ ايتٛاؾـل     يـتؿهرل ايتباعـسٟ   ٖٚٛ َتعسز َٚتؿـعب ا٫ػاٖات,ٚبايتـايٞ ؾـإٕ ا   

 .َع املع٢ٓ ايعاّ يًتؿهرل اٱبساعٞ

   Imaginative thinking : ايتؿهرل اـٝايٞ  .2

ٛ , ايٛاقـع   إىلتٓس ٖٚصا ايـُٓط غـرل َػـ           إش , َازتـ٘ َـٔ عٓاقـط َتدًٝـ١     ٜػـتُس  ؾٗـ

٘    تــ٪ثط ًٜتــعّ بكٛاعــس املٓطــل    ٖٚــٛ تؿهــرل ٫   ,اؿادــات ايساخًٝــ١ يًؿــطز يف تؿــهًٝ

 .ٚاملؿاٖسات ايٛاقع١ٝ ٚا٭سساخ  اـاضد١ٝ
 

: أمناط ايتؿهرل املطتبط١ باؽاش ايكطاضات .3
 

-أ  ايتٛاقٌ يبٓا٤  :ٚأِٖ خكا٥ك٘   Synthesitic  Thinking ايتؿهرل ايذلنٝيب  

ايتطًع يٮؾهاض ٚٚدٗات ايٓعط  ,املدتًؿ١ تطنٝب ا٭ؾهاض ,أؾهاض دسٜس٠

 .ا٫بتهاض١ٜ ,ايطبط بني ٚدٗات ايٓعط املتعاضؾ١ ,اييت تتٝح س٫ًّٛ أؾهٌ

-ّب   تهٜٛٔ ٚدٗات ْعط:  ٚأِٖ خكا٥ك٘  Idealistic Thinkingايتؿهرل املجايٞ  

ا٫ٖتُاّ باستٝادات ايؿطز َٚا ٖٛ َؿٝس  ,ايتٛد٘ املػتكبًني ,كتًؿ١ يٮؾٝا٤
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ٜطاعٞ ا٭ؾهاض ٚاملؿاعط  ,ٜٗتِ بايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ, ٚاجملتُعي٘ ٚيًٓاؽ 

ٜػتُتع  ,ٜجل يف اٯخطٜٔٚ ,ع٬قات٘ َؿتٛس١ ,ٚا٫ْؿعا٫ت ٚايعٛاطـ

 .غرل فازٍ ,باملٓاقؿات َع ايٓاؽ

: ٚأِٖ خكا٥ك٘ Pragmatic Thinkingايعًُٞ أٚ ايتؿهرل ايدلمجاتٞ -ز 

ٜ٪َٔ , يؿدك١ٝ املباؾط٠ايتشكٝل مما ٖٛ  قشٝح أٚ خاط٧  بايٓػب١ يًددل٠ ا

تٓاٚي٘  ,إجياز ططم دسٜس٠ يعٌُ ا٭ؾٝا٤ َٔ اـاَات املتاس١, بايتذطٜب

عٔ اؿٌ ايبشح , ا٫ٖتُاّ بايعٌُ ٚاؾٛاْب اٱدطا١ٝ٥, يًُؿه٬ت تسضجيٞ

 .ايكاب١ًٝ يًتهٝـ, ايػطٜع

-ز   ,مجع املعًَٛات: ٚأِٖ خكا٥ك٘   Analytic Thinkingايتؿهرل ايتشًًٝٞ   

 ,اختٝاض أؾهًٗا ,ٚنع ايكطاضات, ايبشح عٔ سًٍٛ بس١ًٜ, ه١ًتعطٜـ املؿ

 .تكِٝٝ ايٓتا٥ر يًتأنس َٔ ايبسٌٜ ا٭ؾهٌ ٚإ٫ بسأ ايع١ًُٝ َٔ دسٜس

 ٙ- ايٛقٍٛ يًؿِٗ : ٚأِٖ خكا٥ك٘  Realistic Thinkingايتؿهرل ايٛاقعٞ  

 .ٚا٫عتُاز ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ايٛاقع١ٝ, ا٫عتُاز ع٢ً امل٬سع١ ٚايتذطٜب, اؾسٜس 

 :يتؿهرل ٚع٬قت٘ بكسضات ايعكٌ ا٭خط٣ ا 

1-  :ٚايتصنط   ايتؿهرل 

ايتصنط قسض٠ عك١ًٝ تعٌُ عٓسَا  ٜتصنط ايؿـطز َعًَٛـ١ َعٝٓـ١ غـبل إٔ اسـتؿغ           

ٚقـــس تطًـــب ٖـــصٙ ايعًُٝـــ١  ايتعـــطف عًـــ٢ ٖـــصٙ املعًَٛـــ١ َـــٔ بـــني  . بٗـــا يف ايـــصانط٠

ــو ايــصانط٠,   َعًَٛــات أخــط٣  أٚ اغــتس   ــا  عا٤ ْؿــؼ املعًَٛــ١ َــٔ تً يطغِ َــٔ إٔ ٚب

إ٫ أْٗـا تعـس أغاغـ١ٝ ؿـسٚخ      ,ع١ًُٝ ايتصنط ٖصٙ  متجـٌ أزْـ٢ َػـتٜٛات ايـتؿهرل    

ؾــٓشٔ ٫  ْػــتطٝع إٔ منــاضؽ عًُٝــات ايــتؿهرل  , عًُٝــات  ايــتؿهرل ا٭عًــ٢ َٓٗــا  

  (12:  2003ظٜتٕٛ, ) . ا٭خط٣ زٕٚ اعتباض يٛدٛز ٖصٙ ايع١ًُٝ

2-  :ايتؿهرل ٚاٱبساع  

ايـتؿهرل اٱبـساعٞ ٖـٛ تؿهـرل ْـٛعٞ      بـإٔ  (  70: ّ 2008)  ٚآخطٕٜٚؿرل ظٜاز٠       

ْـــٛاتر أقـــ١ًٝ مل تهـــٔ  إىلتٛدٗـــ٘ ضغبـــ١ قٜٛـــ١ يف ايبشـــح عـــٔ سًـــٍٛ أٚ ايتٛقـــٌ   
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ٚيـ٘  ٖٚٛ ٜٓطٛ ٟ عًـ٢ عٓاقـط َعطؾٝـ١ ٚاْؿعايٝـ١ ٚأخ٬قٝـ١ َتساخًـ١       , َعطٚؾ١ غابكاّٳ

 .أضبع َٗاضات ض٥ٝػ١ تتُجٌ يف  ايط٬ق١, املط١ْٚ, ا٭قاي١,ٚ ايتؿاقٌٝ

 :يتؿهرل ٚايصنا٤ ا -3

ــتِ       ــ١     اٖـ ــٓؿؼ  بسضاغـ ــا٤ ايـ ــني  عًُـ ــ١ بـ ــصنا٤ ايع٬قـ ــتؿهرل ٚايـ ــس أٚضز  ,ايـ ٚقـ

 :أِٖ آضا٤ ايعًُا٤ يف ٖصا ايكسز َٔ شيو (  16:  ٖـ1430) اؿاضثٞ 

- ايـصٟ ٜـط٣ إٔ ايـتؿهرل اٱْػـاْٞ      (  Piagetبٝادٝ٘ )ايؿٗرل     عامل ايٓؿؼ  

ٖٛ ايعاٌَ ايـط٥ٝؼ يف تُٓٝـ١   "  ٓطكٞايتؿهرل امل" ٚإٔ . َٛد٘ مٛ ؾِٗ ايعامل

ٚعًــ٢ ٖــصا قــسّ بٝادٝــ٘ إغــٗاَّا يف ؼسٜــس ايعٛاَــٌ ايــيت تــ٪ثط يف    , ايــصنا٤

ٚإٔ تؿهــرل ايطؿــٌ عًُٝــ١ إجيابٝــ١ ْؿــط١ , تعًــِٝ ا٭طؿــاٍ نٝـــ ٜؿهــطٕٚ

   .ٚيٝؼ ع١ًُٝ غًب١ٝ َتًك١ٝ

 تٓـتعِ عًـ٢  "  قـسض٠ عاَـ١   " ايـصنا٤   ٚايصٟ ٜط٣ إٔ   Sternbergغترلْدلز  -

:  أغـــاؽ أْٗـــا َتهـــ١ُٓ عـــسزّا َـــٔ ايـــصنا٤ات  ا٭قـــٌ َٓٗـــا عَُٛٝـــ١ ٖٚـــٞ   

ٚايــصنا٤  Creativeبتهــاضٟ ٚايــصنا٤ ا٫,   Analyticايــصنا٤ ايتشًًٝــٞ 

 .بطاَر  ت١ُٝٓ ايتؿهرل يفٚإٔ ت١ُٝٓ ٖصٙ ايصنا٤ات ٜتِ   Practicalايعًُٞ 

ت اييت ٜ٪زٜٗـا ايعكـٌ,   ملا غبل; ٜتهح اغتٓاز ايتؿهرل ع٢ً فُٛع١ َٔ ايكسضا            

ؾــايتؿهرل ٜػــتًعّ مماضغــ١ دٗــٛز َتٓٛعــ١ قا٥ُــ١ عًــ٢ ايٓؿــاط ايــصٖين مبطاســٌ          

 .  َتعسز٠ تتسضز َٔ ايبػٝط إىل املُاضغات املتكس١َ املعكس٠

 تعًِٝ ايتؿهرلأ١ُٖٝ 

سٌٜ يف تع إىلؿهٞ دلظ أ١ُٖٝ َٚدلضات تعًِٝ ايتؿهرل بتعبرلات إدطا١ٝ٥ تت        

 ( 77: ّ 2008; ٚآخطٕٚظٜاز٠ ):  يؿدكٝت٘, ٚتتُجٌ يف  غًٛى ايؿطز ٚمنا٤

 .ٜعٜس َٔ إْػا١ْٝ ٚنطا١َ اٱْػإ -
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 .تٴشكل شات٘  ٚثك١ يف ْؿػ٘ -

 .ٜٴػطع يف تأًٖٝ٘ ٚإعساز يًُذتُع -

 .جيعً٘ َػتعسّا مل٬قا٠ املػتكبٌ -

 .قازضّا ع٢ً  ايتٛا٥ِ َع املتػرلات ٚاملػتذسات ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ -

 .ؿاضن١ يف تطٜٛط اجملتُع ٚايجكاؾ١املٚ جياب١ٝاٱٜعٜس َٔ  -

 .باسح عٔ املعطؾ١ َٚعاجل  شلا يف ٚاقع اؿٝا٠ إىلحيٛي٘   -

 .اىلتع ايل غبشاْ٘ ٜٚٴععظ إمياْ٘ بكسض٠ اـ -

بايتايٞ; تتذ٢ً أ١ُٖٝ تعًِٝ ايتؿهرل يف نْٛ٘ أقبح ٖسف ض٥ٝؼ َٔ أٖساف     

ٝات ٚططم ٚأغايٝب ايتسضٜؼ ايذلب١ٝ,  ؾٗٛ ٜكسّ ايؿطم ايعع١ُٝ إىل تػٝرل اغذلاتٝذ

َٔ ايططم ايتكًٝس١ٜ ايطتٝب١ اييت ؼس َٔ ْهر ايتعًِّ إىل تًو اييت ػعٌ َٔ املتعًِ 

 .أنجط ْؿاطّا ٚس١ٜٛٝ ٚتؿاعٌ َع َا سٛي٘

 َساخٌ تعًِٝ ايتؿهرل

ًٝٗا عتتؿل نٌ املكازض ايذلب١ٜٛ ع٢ً أ١ُٖٝ تعًِٝ ايتؿهرل ٚاملدلضات اييت ٜػتٓس       

١, إ٫ّ إٔ اٯضا٤ تتبع ث٬ث١ َصاٖب يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل يس٣ املتعًُني عسٜس٠ ٚٚانش

 :يف املساخٌ ايتاي١ٝ (  101: ّ 2003) ًُٗا ظٜتٕٛ جي

1- ٜٚتشكل َٔ خـ٬ٍ بـطاَر َػـتك١ً    , َٓعٛض تعًِٝ  ايتؿهرل بططٜك١ َػتك١ً 

َٚٔ أَج١ً شيو بطْاَر , َك١ُُ يتعًِٝ َٗاض٠ أٚ أنجط َٔ َٗاضات ايتؿهرل

بطْـاَر  , Six Thinking Hatsبطْـاَر ايكبعـات ايػـت    , Cortايهـٛضت  

 .اخل...ايتؿهرل اٱبساعٞ

2- ٜٚتشكـل شيـو أثٓـا٤ تـسضٜؼ املـٛاز      , َٓعٛض تعًِٝ ايتؿهرل بططٜك١ َسفـ١   

ٚإتبــاع املعًــِ يٮغــ١ً٦ اؿــاؾع٠ ايــيت تػــتجرل  ,َــٔ خــ٬ٍ ت٦ٝٗــ١ ايب٦ٝــ١ ايكــؿ١ٝ

 ".ًِٝ َٔ أدٌ ايتؿهرلَٓعٛض ايتع" ٜٚطًل ع٢ً ٖصا املٓعٛض , ط٬ب٘تؿهرل 
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3- ٜٚـتِ شيـو بـاؾُع بـني املٓعـٛضٜٔ      , َٓعٛض تعًِٝ ايـتؿهرل بططٜـل ايتذػـرل    

ــتؿهرل يًطــ٬ّب        ــِٝ ٚاســس٠ َــٔ َٗــاضات اي ــِ بتعً ايػــابكني نــإٔ ٜكــّٛ املعً

ــٓٗر ايسضاغــٞ         ــاز يف امل ــ٣ٛ املعت ــسضٜؼ احملت ــا٤ ت بؿــهٌ َباؾــط ٚقــطٜح أثٓ

 .ايٓعاَٞ ايعازٟ

            ٝ ــ ِ ايــتؿهرل َبــسأ عــاّ َتؿــل عًٝــ٘ متاَــّا يف فُــٌ املكــازض     إمجــا٫ّ; ؾــإٕ تعً

ــأٜ        ــتؿهرل إىل تبـ ــساخٌ ايـ ــسز َـ ــع٣ تعـ ــ١, بُٝٓـــا ٜعـ  ايب٦ٝـــ١يف  اٱَهاْـــاتايذلبٜٛـ

املسضغ١ٝ, ٚإعـساز املعًُـني قبـٌ ٚأثٓـا٤ اـسَـ١, ٚبٓـا٤ املٓـاٖر ٚاملكـطضات, نُـا إٔ          

ٝذٝات تتٛقــ  تعسز ؽككات ايذلبـٜٛني غـاُٖت يف تٓاٚيـ٘ َـٔ خـ٬ٍ ض٣٩ ٚاغـذلات      

ــ١ ٚنــٛح         ــ٢ أُٖٝ ــ١ تٛظٝـــ ايــتؿهرل َــٔ خ٬شلــا, ٚػتُــع املكــازض عً عًــ٢ نٝؿٝ

 .اشلسف عٓس تسضٜؼ ايتؿهرل أّٜا نإ املسخٌ

 ايتؿهرل ايٓاقس 

 متٗٝس

ٚايتهٓٛيٛدٝا, إش  عكط املعًَٛات ايعكط اؿسٜح ؼ٫ٛت َتػاضع١ ؾٗٛ ٜؿٗس         

اتٗا ٚايتأنس َٔ َكازضٖا, ٚ َٔ ثِ تُٓٗط املعًَٛات بهِ ٖا٥ٌ ٫ ْػتطٝع فاض

يًُتعًُني ٚيهٌ أؾطاز  ,ايتؿهرل ايٓاقس ٚتتعاٜس يصيو أ١ُٖٝ ,اٱؾاز٠ املج٢ً َٓٗا

ؾإٕ تسضٜؼ ايتؿهرل ايٓاقس ٚ تٛظٝـ  عتباض املتعًُني ِٖ يب١ٓ اجملتُع;اجملتُع, ٚبا

املعًَٛات َٗاضات٘ ٜؿهٌ ايبعس ا٭بطظ يف إنػابٗا شلِ, ؾٗٛ ميّهِٓٗ َٔ ايتعاطٞ َع 

ٚايتأنس َٔ قش١ املكسض ٚسساثت٘ ٚانتُاٍ َعًَٛات٘ َٚٔ اٱؾاز٠ َٓٗا ٚتٛظٝؿٗا 

 . بايبٓا٤ عًٝٗا ٚؾكّا ـدلات٘

 ٚايت١٦ٝٗ , ايتٓاؾؼمٛ ا٫ػاٙ إٔ " إىل  (2003ّ) يف ٖصا ايكسز ٜؿرل سبٝب          

ٚاملعًُني أ١ُٖٝ ٜؿطض ع٢ً املساضؽ , ٚايتٛاؾل َع َتطًبات املػتكبٌ ٚايٛظٝؿ١ يًعٌُ

ع٢ً إلاظ عًُٝات ايتشًٌٝ ٚتكِٜٛ املعًَٛات اييت ٜتعطنٕٛ  ايط٬ّبت١ُٝٓ قسضات 

 396م  ."َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً ْكسٖا, إيٝٗا
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ٜطتهع ٖصا ا٭َط ع٢ً قٝاّ ايكا٥ُني ع٢ً ايذلب١ٝ بت١٦ٝٗ املعًُني  َٔ خ٬ٍ ٚ       

ِٜٛ أعُاشلِ ايتسضٜػ١ٝ, تسضٜبِٗ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً اغتدساَ٘ يف ؽطٝط ٚتٓؿٝص ٚتك

 . ٚنصيو بٓا٤ املكطضات ٚؾكّا يصيو

 

 Definition of Critical Thinkingايتؿهرل ايٓاقس  َؿّٗٛ

ــ٘                  ــ٘ ٚمبٗاضات ـــ ب ــت ايتعطٜ ــات  َتٓٛعــ١ ساٚي ــٛاؾط أزبٝ ــتؿهرل ايٓاقــس بت سعــٞ اي

يــيت  ٜتــبني تعــسز ايتعطٜؿــات ا  ايــتؿهرل ايٓاقــس  ٚمناشدــ٘ ٚتسضٜػــ٘, ٚيف غــٝام تعطٜـــ    

تبآٜت يف سلٛشلا ؾٛاْب٘ املدتًؿ١, نُا تطتهع بعض ايتعطٜؿـات إىل َٗاضاتـ٘ باعتبـاض    

   .أُٖٝتٗا ايهدل٣ ٚ أْٗا خ٬ق١ اشلسف َٔ تسضٜؼ ايتؿهرل ايٓاقس

ٜعـين أظٗـط   ( سـطف ٕ   : 1992 ;فُع ايًػـ١ ايعطبٝـ١  ) إٕ ايٓكس يف املعذِ ايٛغٝط         

            دـــطٚإٚؾـــل َـــا شنـــطٙ  ١Critical ْاقـــس عٝـــّٛب ايؿـــ٤ٞ ٚقاغـــٓ٘, أَـــا أقـــٌ نًُـــ 

 . ؾإْٗا تعين ايتُٝٝع ٚ إط٬م اؿهِ(  66: ّ 2007) 

سّا  َـٔ َٗـاضات   أنجط تعكٝايٓاقس  إٔ ايتؿهرل (  Bayer: 1985,271)ٜٚط٣ باٜط       

شيـو ايٓـٛع َـٔ ايـتؿهرل ايكابـٌ يًتكِٝٝ,ٚاملتهـُٔ يًتشًـ٬ٝت         ؾٗٛ" ايتؿهرل ا٭غاغ١ٝ 

ــشت٘  ٚ      اشلاز ــ٢ قـ ــِ  عًـ ــسض,  يًشهـ ــٔ أٟ َكـ ــا٤ َـ ــ١ً ٭ٟ إزعـ ــ١ ٚاملتٛاقـ ــ١ ٚايسقٝكـ ؾـ

 ".ق٬سٝت٘  ٚقُٝت٘ اؿكٝك١ٝ

ــٝؼ  أَــا إ          ْ(Ennis :1998,12   )ٝــس   عــطف ؾ ــتؿهرل ايٓاق ــ٘اي ــتؿهرل "  بأْ اي

 ."جيب ؾعً٘ ايتأًَٞ ٚا٫غتس٫يٞ ايصٟ ٜطنع ع٢ً  قطاض

ــٛ         ــٌ أبــ ــازٜٚٚٓكــ ــاحل  دــ ــ٪يؿني   (  266: ّ 2007) ٚقــ ــات ملــ ــٔ ايتعطٜؿــ ــ١ َــ              فُٛعــ

 : ٚ َتدككني  قاّ ايباسح باختٝاض َا ٜتٓاغب ٚطبٝع١ ايسضاغ١ َٚٓٗا 
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ٜعــين تكــشٝح ايــتؿهرل يف      ايــتؿهرل ايٓاقــس   : Paul (2003)ٍٚ  ابــ  تعطٜـــ   -

          .  َػع٢ املعطؾ١ املع١ٝٓ ٚاملٛثٛق١ سٍٛ ايعامل

ــٛ :  Diane (2004)زٜـــــــإ  تعطٜــــــــ  - ــ١ أٚ   ٖـــــ اغـــــــتدساّ املٗـــــــاضات املعطؾٝـــــ

ٖٚٛ ٜػـتدسّ يٛقــ   , ا٫غذلاتٝذٝات اييت تعٜس َٔ استُاي١ٝ  ايٓتٝذ١ املطغٛب١

ٞ  , ايتؿهرل اشلازف ٜـتِ اغـتدساَ٘ يف سـٌ املؿـه٬ت ايـيت      , ٖٚٛ تؿهـرل شاتـ

  .ٚاؽاش ايكطاضات, ٜٚعٌُ ع٢ً تؿهٌٝ ا٫غتٓتادات, تٛاد٘ ايؿطز

ٔ تعط - ــ٢ تكٝــِٝ املعًَٛــات ٚؾشــل    بأ Cotton  (2004)ٜـــ نــٛت ــ٘ ايكــسض٠ عً ْ

 .اٯضا٤ َع ا٭خص بعني ا٫عتباض ٚدٗات ايٓعط يف املٛنٛع قٝس ايبشح ٚايسضاغ١

ْٛع َٔ ايـتؿهرل املػـ٪ٍٚ   " ايتؿهرل ايٓاقس بأْ٘ (  588: ّ 2003) ٜٚعطف سبٝب          

 ". ايصٟ ٜٝػط عًُٝات ايٛقٍٛ يًشهِ

ٕ ٜٚعـطف َـاضاظاْٛ          ٘   Marazano    (2004 ّ :48   ) ٚآخـطٚ      :ايـتؿهرل ايٓاقـس  بأْـ

 ".تكِٜٛ قسم ٚق٬س١ٝ ا٭ؾهاض ي٬غتدساّ" 

ايعًُٝــ١ ايــيت "ايــتؿهرل ايٓاقــس بأْـ٘ عبــاض٠ عـٔ   (  100: ٖــ  1430) ٜٚعـطف  اؿــاضثٞ       

 ".ٜتِ ايتأنس بٗا َٔ َٛثٛق١ٝ َكسض َا, أٚ َع١ًَٛ َا, َٚٔ زقتٗا

ني فُٛعــ١ َـٔ ايعٓاقــط ايـيت تٓتُــٞ يًـتؿهرل ايٓاقــس أٚ    َـٔ ايتعطٜؿـات ايػــابك١ ٜتـب       

 : تتكاطع َع٘, ؾٗٞ عٓاقط ن١ُٝٓ أٚ َهًُّ٘ ي٘ ٖٚٞ 

1-  .ايتأٌَ ٚا٫غتس٫ٍ 

2-  .اـدل٠ ايصات١ٝ 

3-  . ؾشل اٯضا٤ ٚا٭زي١ ٚاٱزعا٤ات 

4-  . ؾشل ٚدٗات ايٓعط املتبا١ٜٓ 

5-  . إقساض ا٭سهاّ 
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املٛقــ ايـصٟ ٜتطًـب ايٓكـس, ٫ٚ     فٌُ ايعٓاقط ايػـابك١ تهـٝل أٚ تتٛغـع عػـب            

تكّٛ عًُٝات ايتؿهرل ايٓاقس إ٫ّ با٫غتٓاز ع٢ً َعاٜرلٖا يٓػتطٝع اؿهـِ عًـ٢ ْعاٖـ١    

 . اؿهِ أٚ ايكطاض املتدص ٚأْ٘ ا٭ْػب ٚؾكّا ملا ٜتٛاؾط َٔ َعًَٛات

 Attributes of a Critical Thinkerخكا٥ل املؿهط ايٓاقس 

َـٔ خكـا٥ل ايـتؿهرل     ٓاٚيـت ايـتؿهرل ايٓاقـس فُٛعـ١     ت ا٭زبٝات ايـيت ت أٚضز         

 .َٚا ٜتكـ ب٘ َٔ ٜكّٛ بعًُٝات ايتؿهرل ايٓاقس ايٓاقس

فُٛعــــ١ َــــٔ (  232:  ّ 2007أبــــٛ دــــازٚ ٚقــــاحل,  )   Ennisإْــــٝؼ   إش ٜــــٛضز       

 :خكا٥ل املؿهط ايٓاقس يعٌ  َٔ أبطظٖا

 .ا٥ٌاملٍٝٛ ٚإبسا٤ ا٫ٖتُاّ بايبساتػاع زا٥ط٠ ا٫ٖتُاَات ٚ -

 .قان١ُ َس٣ َكساق١ٝ َكازض  املعًَٛات -

 .٭غباّب ٚا٫غتٓتادات ٚا٫ؾذلاناتايتشكل َٔ ا -

 . ايكبٍٛ ؾكط مبا ٖٛ َٓاغب  َٔ ا٭غ١ً٦  ٚايؿطنٝات -

 :ًُؿهط ايٓاقس خكا٥ل ٖٞ ؾإٕ ي(  23: ٖـ 1430)  ٚآخطٕٚٚؾكّا ؿاؾغ ٚ  

 .ايكسض٠ ع٢ً متشٝل املعًَٛات باملٓطل -

 .٬ت ٚايكسض٠ ع٢ً ؼسٜسٖااؿػاغ١ٝ مٛ املؿه -

 .املٌٝ إىل ايتشًٌٝ ٚايتٓعِٝ عٓس ايتعاٌَ َع املعًَٛات -

 .اْؿتاح ايصٖٔ مٛ ا٭ؾهاض ٚاـدلات اؾسٜس٠ -

 .ا٫بتعاز عٔ ا٭سهاّ ايصات١ٝ -

فُٛعــ١ َــٔ خكــا٥ل املؿهــط ايٓاقــس ايــيت قــسَٗا (  104: ّ 2011) ٜٚٓكــٌ غــعاز٠     

 : ٚتتُجٌ يف  ١َُٗٚ خكا٥ل أغاغ١ٝ ٖٚٞ (  Bayer)  باٜط 

 (Dispositions)أٚ ايٓععات , تٛاؾط ايكابًٝات أٚ املٍٝٛ-1

 ( Criteria)تٛاؾط  احملهات املٓاؾػ١ -2
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  Argumentايكسض٠ ع٢ً  اجملازي١  -3

  Inferringا٫ٖتُاّ با٫غتس٫ٍ -4

 تٛاؾط إدطا٤ات تعٌُ ع٢ً تطبٝل احملهات-5

ـ  بػـع١ ا٭ؾـل ٚاٱطـ٬ع ٚتـٛاؾط املٓطـل ٚاؿذـ١       ٜتكـ  املؿهط ايٓاقـس  بايتايٞ;  ؾـ         

يسٜـــ٘, ٜٚتكــــ نـــصيو بايط٩ٜـــ١ ايٛانـــش١, ٚاملطْٚـــ١ يف ايتعاَـــٌ َـــع اٯضا٤ املتبآٜـــ١,   

ٚتذلنع دٗٛزٙ يف مجع املعًَٛات َٔ َكازض َتٓٛع١ ٚاغتدساّ املعاٜرل ايكـشٝش١ عٓـس   

  . تتبع فُٛع١ املعًَٛات يتكُٝٝٗا ٚاؿهِ عًٝٗا مبٛنٛع١ٝ تا١َ

ممــا ٜعــين أْــ٘ ٜعطــٞ    ,٫غتككــا٤ٚغــ١ًٝ َجايٝــ١ يًتشكــل ٚ ا  ايــتؿهرل ايٓاقــس   إٕ        

غا١ٜ يف ا٭١ُٖٝ ٚايك٠ٛ عٓس إعساز املتعًُني ملٛادٗـ١ َتطًبـات اؿٝـا٠ عًـ٢ ناؾـ١       ّاأبعاز

 .ا٭قعس٠ ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ ايٛظٝؿ١ٝ

 :َعاٜرل ايتؿهرل ايٓاقس

ٕ اؾغ ؿـ   يباسجٕٛ ٚؾكّاٜتؿل املتدككٕٛ ٚا           ٚ اؿـاضثٞ    ,( 24: ٖــ 1430) ٚآخـطٚ

ع٢ً عسز َٔ املعاٜرل ٚاملٛاقؿات ايٛادب تٛاؾطٖا يف ايـتؿهرل ايٓاقـس   (  110: ٙ 1430) 

 :عٓس َعاؾ١ ظاٖط٠ أٚ َٛقـ َا ٖٚٞ 

 .بإٔ تهٕٛ َؿ١َٛٗ يٰخطٜٔ: ايٛنٛح  -1

 .ايتٛثٝل َٔ خ٬ٍ ايس٥٫ٌ ٚا٭ضقاّ: ايكش١  -2

 .سز٠ َٚؿك١ً بؿهٌ نافق: ايسق١  -3

 .بني عٓاقطٖا املدتًؿ١: ايطبط  -4

 .عٓس َعاؾتٗا: ايعُل  -5

 .ت٪خص املعًَٛات َٔ مجٝع دٛاْب ايعاٖط٠ أٚ املٛقـ: اٱساط١  -6

 .ايتٓعِٝ ٚايذلابط ٚق٫ّٛ ملعإ ٚانش١ ٚقسز٠: املٓطل  -7

 .قـ َكاض١ْ بػرلٖاابايتعطف ع٢ً ايعاٖط٠ أٚ املٛ: ايس٫ي١  -8

      

نعٓاقــط تكٝــِٝ يهــٌ عًُٝــ١ ٜــتِ بٗــا مماضغــات  ٖــصٙ املعــاٜرل املتؿــل عًٝٗــا   ٚتبكــ٢     

  .٭ٚد٘ ايتؿهرل ايٓاقس أّٜا نإ ْٛعٗا ٚفاشلا
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 : َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس 

يكــس اْعهــؼ تعــسز تعطٜؿــات ايــتؿهرل ايٓاقــس, ٚايــط٣٩ ايــيت اْطًكــت َٓٗــا عًــ٢            

ــسز َٗــاضات ايــتؿهرل ايٓاقــس, َٚــع شيــو ؾكــس تهــطضت        ايعسٜــس َــٔ املٗــاضات عٓــس     تع

  تتٓــٛع , ٖٚـٞ َٗـاضات   إش ٜــسٚض سٛشلـا قـسض نـبرل َــٔ ا٫تؿـام    املتدككـني  فُٛعـ١ َـٔ   

املطنع ايعطبٞ يًبشٛخ ايذلبٜٛـ١ يـسٍٚ    أٚضزٖاَا بني َٗاضات أغاغ١ٝ َٚٗاضات تؿك١ًٝٝ 

  :نُا ًٜٞ  ( 45:  ّ 2010) اـًٝر

 .ٚا٫ؾذلانات ايتُٝٝع بني اؿكا٥ل ٚا٫زعا٤ات -1

 .تُٝٝع بني املعًَٛات ٚا٫زعا٤ات ٚا٭غباّب املطتبط١ ٚغرل املطتبط١اي -2

 .ؼسٜس َػت٣ٛ زق١ ايعباضات -3

 .ؼسٜس َكساق١ٝ ايعباضات -4

 .ايتعطف ع٢ً املعطٝات ايػاَه١ -5

 .تعطف سا٫ت عسّ ا٫تػام -6

 .اؽاش قطاض بؿإٔ املٛنٛع -7

 .ايتٓب٪ مبا ٜذلتب عًٝ٘ ايكطاض -8

اضات َع قا١ُ٥ املٗاضات املعتُس٠ يف  اختباض ٚاطػٕٛ تتٛاؾل ٖصٙ املٗ ٚبطأٟ ايباسح;     

ٜكّٛ  اييتٚ Watson- Glaser Critical Thinking Appraisalٚدًٝػط يًتؿهرل ايٓاقس 

املػتدسّ يف قٝاؽ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس يع١ٓٝ  (ّ 2005) اختباض ايؿطقٞ عًٝٗا 

 ,ايتؿػرلٟ, تٓباط٫غ,اا٫غتٓتازات, ا٫ؾذلانَعطؾ١ : ٚتؿٌُاؿاي١ٝ ايسضاغ١ 

  .تكِٜٛ اجملاز٫ت ٚاؿذرٚ

 Critical Thinking Measurementقٝاؽ ايتؿهرل ايٓاقس 

قسّ عسز َٔ ايباسجني زضاغات َتٓٛع١ سٍٛ اغتشساخ َكـاٜٝؼ يًـتؿهرل ايٓاقـس,           

تكسض زلات ايتؿهرل ايٓاقس ٚؾكـّا ـكـا٥ل َٚٗـاضات َتٓٛعـ١ ٚيف َطاسـٌ كتًؿـ١ َـٔ        
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يف قٝـاؽ َٗـاضات ايـتؿهرل عًـ٢ ايكـعٝس       أنجط املكاٜٝؼ ؾـٗط٠ ٚتـسا٫ّٚ   يعٌ ٚايتعًِٝ, 

 : ٖٞ  ( 301: ّ 2007 ) ٚقاحل دازٚأبٛ ٚ (   112: ّ 2011 )  غعاز٠  نُا أٚضزايعاملٞ  

 (.Cornel Critical Thinking Test)  اختباض نٛضْاٍ يًتؿهرل ايٓاقس .1

 Ross Test of Higher Cognitive) اختباض ضٚؽ يًعًُٝات املعطؾ١ٝ ايعًٝا .2

Processes.) 

 (.New Jersey Test of Reasoning Skills) اختباض ْٝٛدرلغٞ يًُٗاضات املٓطك١ٝ  .3

  Watson- Glaser Critical Thinking اختباض ٚاطػٕٛ ٚدًٝػط يًتؿهرل ايٓاقس  .4

Appraisal. 

مخػـ١  يًـتؿهرل ايٓاقـس بكـٛضت٘ ا٭قـ١ًٝ َـٔ      ( ٚاطػٕٛ ٚدًٝػـط )ٜٚتهٕٛ اختباض       

 :اختباضات ؾطع١ٝ ٖٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ 

ٝـ  (Recognition of Assumptions)  ٞا٫ؾذلان املعطيفختباض ا٫ -1 ح إٔ س

ا٫ؾذلاض ٖٛ َا ٜٴػـًِ بكـشت٘, ٖٚـٛ ٜؿـرل إىل ايكـسض٠ عًـ٢ ايتُٝٝـع بـني         

 . زضد١ قسم َعًَٛات قسز٠ أٚ عسّ قسقٗا

تاز بأْـ٘ سهـِ   سٝـح ٜعـطف ا٫غـتٓ    ( Inference ) ٞختباض ا٫غـتٓتاد ا٫ -2

 .ايؿطز َٔ سكا٥ل َؿاٖس٠ أٚ َؿذلن١ يف ن٤ٛ سكا٥ل َعطاٜٙػتدًك٘ 

ٜٚؿرل إىل ايكسض٠ ع٢ً ؼسٜس بعض : (Deduction)  ٞختباض ا٫غتٓباطا٫ -3

 .ع٢ً َكسَات أٚ َعًَٛات غابك١ املذلتب١ايٓتا٥ر 

ٜٚؿــرل إىل ايكـــسض٠ عًــ٢ ؼسٜـــس   : (Interpretation) ٟختبــاض ايتؿػـــرل ا٫ -4

 .  أبعازٖا, َٚس٣ ايكبٍٛ بٓتا٥ذٗااملؿه١ً ٚ

ٜٚؿـرل  : (Evaluation of Arguments) ٚاؿذـر  اختباض تكِٜٛ اجملـاز٫ت  -5

إىل ايتُٝٝع بني املكازض ا٭غاغ١ٝ ٚايجاْٜٛـ١, ٚزضدـ١ قـ٠ٛ اؿذـ١, َٚـس٣      

 .ا٭سهاّ ٱط٬منؿا١ٜ املعًَٛات 
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اْــت أُٖٝــ١ سٜــس٠ عٓــس تطبٝكٗــا, نُــا أب يكــس قــسَت ٖــصٙ ا٫ختبــاضات َ٪ؾــطات ع       

تدطٝط يف فُـٌ ايعًُٝـات ايذلبٜٛـ١ ايـيت تكـسَٗا      ايإ٤٬ٜ ايتؿهرل ايٓاقس ا٫ٖتُاّ عٓس 

 .املساضؽ َٔ بطاَر ٚأْؿط١ َتٓٛع١

 : ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتسضٜؼ 

ٜٓطبل ع٢ً ايتؿهرل ايٓاقس َا ٜٓطبل ع٢ً ايتؿهرل يف َساخٌ تسضٜػـ٘ ٚايـيت مت            

ٖٚـٞ َـساخٌ   ( ضٜؼ َػـتكٌ, املـعز يف ايتـسضٜؼ, ايتذػـرل     تس) اٱتٝإ عًٝٗا ؾُٝا غبل 

 .قٌ خ٬ف بني ايباسجني سٍٛ ؾاع١ًٝ أّٜا َٓٗا عٔ ا٭خطٜتني

ــٛ         ــب أبـ ــٔ املـــساخٌ  عػـ ــط عـ ــازٚٚبكـــطف ايٓعـ ــاحل  دـ ــإٕ (  246: ّ 2007) ٚقـ ؾـ

 :ضات عا١َ عٓس تسضٜػ٘ َٓٗا تكٛ ي٘ايتؿهرل ايٓاقس 

 .١ًُٝ يًُتعًُني نُكسض تأٌَ ٚتؿهرلتع –ايتؿهرل ايٓاقس َٗاض٠ تع١ًُٝٝ  -1

 .املؿه٬ت ٚا٭غ١ً٦ ٚايكهاٜا تؿٝس نُكسض َٔ َكازض ايساؾع١ٝ يًتعًِ -2

 .قٛض قسز أنجط  َٔ احملانطات املٛد١ٗ( Assignment) ايٛادبات  -3

 .ا٭ٖساف ٚايططا٥ل ٚايتكِٜٛ تععظ اغتدساّ  احملت٣ٛ أنجط  َٔ ايهتاب١ -4

 .يف تعًِ ٚتععٜع تؿهرلِٖ( Collaborate) ايطًب١ ٜتعإْٚٛ  -5

       ٞ سٝــح ٜؿــهٌ دــع٤ّا , ٜٚعـس ايــتؿهرل ايٓاقــس أســس أٖــِ  ممٝــعات ايــتؿهرل ايعًُــ

ــ١    ــّا  يف نــٌ عًُٝ ــتؿهرليَُٗ ــ٘       ٚ أ, ً ــع ب ــتؿهرل ايعًُــٞ ٜتُٝ ــ٘ اي ــع ب ــا ٜتُٝ ٕ نــٌ َ

, إخهــاع املعًَٛــات ٚايبٝاْــات ملعــاٜرل َٛســس٠ ٚ, ايــتؿهرل ايٓاقــس َــٔ سٝــح املٛنــٛع١ٝ

  (246: ّ 2007ٚقاحل;  دازٚأبٛ ) . ٚاؿهِ بط١ٜ٩, ٚا٫غتٓتاز ايتؿػرل ٚايكسض٠ ع٢ً

عٓـــس عًـــِ املفُٛعـــ١ َـــٔ ا٭زٚاض ايـــيت ٜؿـــذلض تٛاؾطٖـــا يف  إىلٚتؿـــرل ايطٜهـــٞ         

      :َٚٔ ٖصٙ ا٭زٚاض ايتؿهرل ايٓاقستسضٜؼ 

 Plannerكطط  -1

 Climate Builderتؿهٌٝ امُلٓار ايكؿٞ  -2
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 Initial املبازض٠ -3

 Focuserنٝع ايذل -4

       Sustainerاحملاؾع١ ع٢ً ا٫غتُطاض١ٜ  -5

 Resource Personتٛؾرل َكازض يًُعًَٛات  -6

 Properتٛدٝ٘ ا٭غ١ً٦ ايػابط٠  -7

 (249: ّ 2007أبٛ دازٚ ٚقاحل; )   Modelمنصد١ ايػًٛنٝات ايٓكس١ٜ  -8

ُِٝ َطاعاتٗا َٔ أدٌ ايتكملعًِ اييت جيب ع٢ً اايعا١َ  ايؿطٚطٚؾُٝا ًٜٞ بعض       

املطنع ايعطبٞ يًبشٛخ , ٚاييت أٚضزٖا ايط٬ّبايتؿهرل ايٓاقس يس٣  يت١ُٝٓ ا٭َجٌ

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ( 45: ّ 2010)  ايعطبٞ ايذلب١ٜٛ يسٍٚ اـًٝر

 .َطاعا٠ سادات ايط٬ّب -1

 .أٖساف املكطض ايسضاغٞ -2

 .َطاعا٠ املٗاضات ايؿطع١ٝ اييت أٖساف املكطض ايسضاغٞ -3

    .ٓاغبؼسٜس ايٛقت ٚاملهإ امل -4

بايتــايٞ; ؾــإٕ ايتُٗٝــس ٚايتكــسِٜ اؾٝــس يًُٗــاض٠ ميجٸــٌ اـطــ٠ٛ ا٭نجــط أُٖٝــ١ يف              

ــ١,         ــٛزِٖ يف ٖــصٙ املطسً ـــ دٗ ــسعٛ املعًُــني يتهجٝ ــاض٠, ممــا ٜ ــتعًُني املٗ إنػــاّب امل

ٚاؿــح عًــ٢ ايساؾعٝــ١ يف املكــاّ ا٭ٍٚ ستــ٢ ٜــأتٕٛ خطٛاتٗــا ايتايٝــ١ يف زضدــ١ عايٝــ١ َــٔ    

 .  ٌ عًِٝٗ ٫سكّا تٛظٝؿٗا نُٗاضات سٝات١ٝ ْادش١ َٚؿٝس٠ا٫غتٝعاّب, ٜٚػٗ

 Critical Thinking Strategiesايتؿهرل ايٓاقس  تسضٜؼ اغذلاتٝذٝات 

ــسضٜؼ                 ــٌ تـ ــٔ أدـ ــعت َـ ــيت ٚنـ ــذلاتٝذٝات ايـ ــٔ ا٫غـ ــ١ َـ ــات فُٛعـ ــٛضز ا٭زبٝـ تـ

ٝـ١  ايتؿهرل ايٓاقس يف خطٛات َٚٓٗذ١ٝ َتٓاغك١ ٚؼكل ايػطض ٚتؿٌُ عٓاقط ؽطٝط

ٗٸٌ املُاضغات ٚا٭زٚاض بني املعًِ ٚط٬بـ٘, ٚميهـٔ ؼسٜـس أٖـِ ا٫     شات  غـذلاتٝذٝات تػ

 غـعاز٠   ٚؾكـا ملـا أٚضز    يف تـسضٜؼ َٗـاضات ايـتؿهرل ايٓاقـس     ١ُٝ تعًّاي –تع١ًُٝٝ اي ا٭بعاز 

  :ؾُٝا ًٜٞ   (72:  2007 ) دطٚإٚ, ( 260:  2007 ) ٚقاحل دازٚأبٛ , 106:  2011)
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 يتكِٜٛ قش١ َكازض املعًَٛات Smith Strategyٝح إغذلاتٝذ١ٝ زل

َكـــازض املعًَٛـــات قـــش١ َٗـــاض٠ تكـــِٜٛ عـــٔ  عـــطض خطـــ١ تعًُٝٝـــ١ٜـــتِ يف نـــ٥ٛٗا       

إغـذلاتٝذ١ٝ َعاؾـ١ املعًَٛـات ايـيت      با٫غتؿاز٠ َـٔ  , نإسس٣ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس

 .ايتأٌٜٚت٪نس 

ٚايتأنـس   يتكـِٜٛ  َكـازض املعًَٛـات   اي٬ظَـ١  عـاٜرل  أُٖٝـ١ امل اٱغـذلاتٝذ١ٝ   ٚتٛنح        

كـسض٠ عًـ٢   املَٗاض٠ اؿهِ ع٢ً قـش١ َكـازض املعًَٛـات     ٚتتهُٔ, َٔ قش١ قتٛاٖا

 :ٚتتأيـ َٔ ايعٓاقط ايتاي١ٝ  ,ايتؿػرل َٔ خ٬ٍ اٱداب١ عٔ فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦

 .َكس١َ يًسضؽ -1

 .عطض ايسضؽ -2

 .ايتسضٜبات ع٢ً َٗاض٠ ايتؿهرل ايٓاقس -3

 .خامت١ ايسضؽ -4

 يتسضٜؼ َٗاض٠ ؼسٜس ايسيٌٝ ٚتكٛمي٘ O'Reilly Strategyٝذ١ٝ ُأٚضًٜٞ إغذلات

عًــ٢ ايؿــو يف املعًَٛــات ايــيت ٜتــسضّب عًٝٗــا,ٚع٢ً  ٖــصٙ اٱغــذلاتٝذ١ٝ ٜكــّٛ َبــسأ        

اغتدطاز ايدلاٖني ٚاؿذر,  ٖٚٓاى زيٝـٌ َػـاعس ٚإضؾـازٟ شلـا, ٚ ايتـسضٜب عًـ٢ ٖـصٙ        

 :  خطٛات ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ   اٱغذلاتٝذ١ٝ حيتاز ٚقتّا ناؾّٝا, ٚتتُجٌ

 .عطض املٗاض٠ ٚؼسٜس املٗاّ ٚا٭زٚاض -1

 .ططح ا٭غ١ً٦ ٚؼًًٝٗا -2

 .اغتجاض٠ ايتػا٫٩ت ٚايتشكل -3

 . ايسيٌٝايتػا٫٩ت ٚاغتدطاز تكِٝٝ  -4

 .  تكِٝٝ ايسيٌٝ -5
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  Beyer Strategyإغذلاتٝذ١ٝ باٜط 

ذاب١ املعًـِ يف ايتُٗٝـس   ع٢ً عسز َٔ اـطٛات ٚعًـ٢ اغـت   اٱغذلاتٝذ١ٝتكّٛ ٖصٙ          

 :ايهاف ٚاملٓاغب َع ططح ا٭َج١ً  ٚتتهُٔ اٱدطا٤ات ايتاي١ٝ 

 .تكسِٜ املٗاض٠: اـط٠ٛ ا٭ٚىل  -

 .ؾطح املٗاض٠ ْعطّٜا: اـط٠ٛ ايجا١ْٝ -

 .ايعطض ايتٛنٝشٞ يًُٗاض٠: اـط٠ٛ ايجايج١  -

 (.َطادع١ َا قاّ ب٘ املعًِ)َٓاقؿ١ ايعطض ايتٛنٝشٞ : اـط٠ٛ ايطابع١ -

 .تطبٝل املٗاض٠ عًُّٝا: ط٠ٛ اـاَػ١اـ -

         .ايتؿهرل ايتأًَٞ ؾُٝا قاّ ب٘ ايطًب١ َٔ عٌُ: اـط٠ٛ ايػازغ١ -

 Strategies for Reading Criticallyاغذلاتٝذٝات ايكطا٠٤ ايٓاقس٠  

ٖٚٞ تطتهع ع٢ً أ١ُٖٝ ايكطا٠٤ يف تُٓٝـ١ ايؿهـط ايٓاقـس يـس٣ املـتعًُني نُـسخٌ              

عًُٝـ١ إقـساض أسهـاّ يف    س ٚبـساؾع شاتـٞ,  ٚتـتِ َـٔ خـ٬ٍ دـاْبني ُٖـا        يًتؿهرل ايٓاق

ايذلابط ٚايسقـ١ يف ايٓكـٛم, ٚاؾاْـب     ٜٚتِ إقساض ا٭سهاّ َٔ خ٬ٍ تكِٝٝ, ايكطا٠٤

ٍ  اٯخــط ٖــٛ  ٚاؿذــر  ٚايــدلاٖني , ٚايتشًٝــٌ  ,ايكــطا٠٤ ايــيت ٜــتِ ؾٝٗــا اغــتدساّ ايتػــا٩

 . ثِ إقساض سهِ ٚؾكّا ملعٝاض َعتدل, ٚا٭زي١

إمجا٫ّ; ساٍٚ ٖصا املبشح إبطاظ ايتؿهرل نشكٌ َػتكٌ ي٘ سهٛضٙ ايٛاغع            

يف ا٭زبٝات شات ايع٬ق١, بٌ ٜؿّهٌ عُل أزبٝات ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ, نُا مت 

اٱتٝإ ع٢ً ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتعطٜـ ب٘ َٚعاٜرلٙ ٚمبٗاضات٘, ٚقٝاغ٘, ٚنٝـ ميهٔ 

ت ايع١َ٬ اؾسٜط٠  بايٓكاف يف شيو ٖٛ ؼٍٛ تعًُٝ٘ ٚع٬قت٘ بايتسضٜؼ, ٚناْ

ايتؿهرل ايٓاقس يف ايتسضٜؼ إىل َٗاّ ٚظٝؿ١ٝ تػتػٌ خطٛات ايتسضٜؼ نُطتهع 

يتٛظٝؿ٘ نُٗاض٠ ؾب٘ زا١ُ٥ ٜػتجُطٖا املتعًُٕٛ يف ا٫ضتكا٤ با٭ؾهاض قٌ ايٓكاف, 

 .    ٚيف غٝام سٝاتِٗ ايعا١َ ٚايؿدك١ٝ
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 ٞايٛعٞ املعًَٛات:  ايطابعاملبشح 

 :متٗٝس 

املتػاضع يف َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ط  اٱْتاز أغِٗ        

,  Information Societyبٓا٤ فتُع قا٥ِ ع٢ً املعًَٛات  يف ٚأؾهاٍ َتعسز٠

ؾاملساضؽ ٚايهًٝات ا٭نازمي١ٝ ٚاملهتبات َٚطانع املعًَٛات ؼاٍٚ داٖس٠ إٔ تدلظ 

ٚاملػتؿٝسٜٔ ططم اٱؾاز٠ َٔ خسَات املعًَٛات ٚايتعاٌَ دٗٛزٖا يف إنػاّب املتعًُني 

 .َع َكازضٖا بأؾهاشلا املتٓٛع١

ٚؼاٍٚ املساضؽ بٛقؿٗا ايٛد٘ ا٭ٍٚ جملتُع املعًَٛات فاب١ٗ ٖصا ايتشسٟ َٔ          

خ٬ٍ تٛظٝـ خسَات املعًَٛات يف املكطضات ايسضاغ١ٝ  ٚاملٓاؾط ٚاملؿاضنات املتٓٛع١ 

 .اعات ايسضاغ١ٝ ٚاملطاؾل املػاْس٠ يف املسضغ١اييت تتِ يف ايك

إٔ ظٗٛض َؿّٗٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٚمناشد٘ َٚٗاضات٘, ٚغطٜاْ٘ نُتطًب  نُا         

ٖاّ َٚجايٞ ملٛاد١ٗ طٛؾإ املعًَٛات املُتس يف نٌ ايعًّٛ ٚاؿكٍٛ, دعٌ َٓ٘ ايسيٌٝ 

َات ٚاٱؾاز٠ َٓٗا بططم ٚاؿٌ ا٭ْػب يتُهني املتعًُني َٔ َعطؾ١ ساداتِٗ َٔ املعًٛ

 .ٚأزٚات غ١ًُٝ يف ظٌ طٛؾإ املعًَٛات ٚتطانِ نبرل ملكازضٖا

ٚؾل  ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ْؿأت ٚتطٛضتٚ إٕ ايجكاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚفتُع املعًَٛات        

ْعط١ٜ اؿساث١ ا٫دتُاع١ٝ, ٖٚٞ ْعط١ٜ تؿرل إىل إٔ ايتطٛض ا٫قتكازٟ ٚايتهٓٛيٛدٞ 

يف اجملتُع ٚيف فُٛع١ َٔ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يتّهٕٛ  ٜٛيس ؼ٫ٛت عُٝك١

 ( 279: ّ 2006ْٛضٜؼ; )  . ٱؾاز٠ َٔ املعًَٛات١ٝا مَٛا ٜػ٢ُ باـدلات ايته١ٜٝٓٛ 

 : تعطٜـ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  

ؾايٛعٞ ٜعين اؿؿغ  ,مبع٢ٓ سؿغ ٚقسٸضٖٚٛ َٔ ٚع٢ َؿتل ايٛعٞ يف ايًػ١      

تتٓٛع ايتعطٜؿات اييت , ٚيف اؾاْب ا٫قط٬سٞ ( 729: ّ 1999ٟ; ايطاظ)  .ٚايتكسٜط

تتٓاٍٚ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ بتٓٛع خًؿٝات املتدككني ٚايباسجني املٗتُني, ٖٚصا َا دعً٘ 
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ٜهتػب أُٖٝت٘ يف أنجط َٔ فاٍ نايتعًِٝ ايعايٞ ٚايتعًِٝ ايعاّ ٚاٱع٬ّ 

 .١ٚامل٪غػات ٚاشل٦ٝات  ايع١ًُٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاعٝ

َعطؾ١ نٝـ " بأْ٘ ( Thompson and Henley, 2000)ؾكس عطؾ٘ تَٛػٕٛ ٚ ًٖٝٓٞ       

           19م".  تتعًِ َع املكسض٠ ع٢ً ايٛقٍٛ يًُعاْٞ َٔ خ٬ٍ املعًَٛات

ايكسض٠  ع٢ً ؼسٜس ٚقت " بأْ٘  يًُهتبات ُع١ٝ ا٭َطٜه١ٝنُا عطؾت٘ اؾ      

 ٚمتٝٝعٖا ٚنصيوٜس َهإ ٖصٙ املعًَٛات ا٫ستٝاز يًُعًَٛات ٚ ايكسض٠ ع٢ً ؼس

 ) (www. Ala.org/ala.  "ؿعاي١ٝبتكُٝٝٗا ٚاغتدساَٗا 

َكسض٠ ع٢ً ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات " بأْ٘ ( Mckenzie, 2000 )ٚتعطؾ٘ َانٓعٟ       

 23م".  ٚتطمجتٗا إىل َعإ َؿ١َٛٗ ٚقٓاع١ أؾهاض دسٜس٠

ايْٝٛػهٛ )يًذلب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛايسٚي١ٝ  ٓع١ُٚيف قاٚي١ قازض٠ عٔ امل      

Unesco  ) مت تكسِٜ تعطٜـ2003املٓعكس يف عاّ  إع٬ٕ بطاؽَ٪متط زٚيٞ ٜعطف بيف ّ 

ٚايكسض٠  ع٢ً   ؼسٜس اؿادات ٚ ا٫ٖتُاَات املعًَٛات١ٝ" ع٢ً أْ٘ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ 

تكاٍ ؼسٜس َهاْٗا ٚ تكُٝٝٗا ٚ تٓعُٝٗا ٚ إعسازٖا بهؿا٠٤  ٚاغتدساَٗا ٚا٫

باملعًَٛات ملعاؾ١ ايكهاٜا ؾٗٛ ؾطط املؿاضن١ يف فتُع املعًَٛات ٚدع٤ أغاؽ َٔ 

 )    (Webber and Johnston, 2006: 14. " سكٛم اٱْػإ يًتعًِ َس٣ اؿٝا٠

ٚ املعًَٛات  املهتبات يعًِ  املتاح ع٢ً اـط املباؾط ٚعطف ايكاَٛؽ ا٫يهذلْٚٞ      

On Line Dictionary Of Library & Information- ODLIS    ّايٛعٞ 2003عا ّ

انتػاّب َٗاض٠ ايٛقٍٛ يًُعًَٛات اييت حيتادٗا ايؿطز ٚؾِٗ نٝؿ١ٝ " املعًَٛاتٞ بأْ٘ 

ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا بؿعاي١ٝ  ,تٓعِٝ ٚاغتدساّ ايتك١ٝٓ يف عًُٝات ايبشح ٚتكِٝٝ املعًَٛات

ات ٚ تأثرل ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ؾِٗ يًب٢ٓ ا٭غاؽ يًتك١ٝٓ اييت تعس أغاؽ ْكٌ املعًَٛ

 ( cfm-e-http:// l.u.com/odlis) .ٚ ايػٝاغ١ٝ ٚ ايجكاؾ١ٝ ع٢ً شيًو
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نُا ٚضز تعطٜـ يف ايٓؿط٠ اـتا١َٝ يًُٓتس٣ ايكَٛٞ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ       

(Information literacy NFIL National Forum On ) مبٛقع٘ ع٢ً  ؾبه١

ايكسض٠  "سٝح عطف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  بأْ٘   )www.infolit.org/index.html)ا٫ْذلْت 

ع٢ً َعطؾ١  َت٢ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ يًُعًَٛات  أٚ املؿه١ً اييت يف َتٓاٚي٘ يٝهٕٛ 

 .  "ع٢ً متٝٝع ٚ ؼسٜس َهإ املعًَٛات  ٚ تكُٝٝٗا ٚاغتدساَٗا قازضّا

     :ؾٗٛتعطٜؿّا سلٛيّٝا يًٛعٞ املعًَٛاتٞ J.  Taylor   (2008ّ  )اًٜط ٚتكسّ دٟٛ ت       

ٚؾُٗٗا ٚتكٛميٗا  أَانٓٗاإزضاى اؿاد١ إىل املعًَٛات ظُٝع قٛضٖا, ٚايٛيٛز إىل " 

 38م   ".ببعض اٚاغتدساَٗا ٚضبط املعًَٛات بعهٗ

خًٝط َٔ "اتٞ ؾٗٛ  تعطٜؿّا يًٛعٞ املعًَٛ(  2008ّ) ٜٚػتدًل ايعُطإ ٚ ايعبٝسٟ        

 16م ".َٗاضات َتعسز٠ يًُعًَٛات ٜ٪زٟ انتػابٗا إىل بٓا٤ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

يف ن٤ٛ اغتعطاض مج١ً ايتعطٜؿات ايػابك١ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ ٜتهح تعسز َكازض        

َا بني ٦ٖٝات زٚي١ٝ َٚ٪غػات عج١ٝ ٚتع١ًُٝٝ املعًَٛاتٞ ا٫ٖتُاّ مبؿّٗٛ ايٛعٞ 

نُا ٜتهح إٔ ْؿ٤ٛ ا٫ٖتُاّ بايٛعٞ املعًَٛاتٞ بسأ َتعآَّا َع بٛازض ٚباسجني أؾطاز, 

ٚظٗٛض َكطًح ا٫ْؿذاض -ا٫ْذلْت–َٔ ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات  ا٫غتؿاز٠

 .ايؿهطٟ ٚتهدِ املعًَٛات ٚبايتايٞ قعٛب١ ايػٝطط٠ عًٝٗا

ت املعًَٛات نُا تعسزت ا٭ؾهاض اييت تهُٓتٗا ايتعطٜؿات ايػابك١ َا بني َٗاضا       

َٚٗاضات ايٛعٞ بٗا, ٚنصيو ايتأنٝس ع٢ً أُٖٝت٘ يف دٛاْب ٚسكٍٛ َتعسز٠ 

 . نايتعًِٝ يف املساضؽ ٚاؾاَعات أٚ ع٢ً ايكعٝس ايؿدكٞ يٮؾطاز يف سٝاتِٗ

 : يف  ٜهُٔ ٚإمجا٫ّ ؾإٕ أبطظ َا محًت٘ ايتعطٜؿات ايػابك١      

- ِ تٓٛع د١ٗ ايكسٚض َا بني ايٛانح يف املسيٍٛ ايعاّ يًتعطٜؿات بطغ ايتٛاؾل 

 . َ٪غػات ٦ٖٝٚات ٚأؾطاز

-   .ملعًَٛاتْؿ٤ٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ إزضاى اؿاد١ إىل ا 

http://www.infolit.org/index.html
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-   .ٗاغذلداعا ٚاملكسض٠ يف ايٛقٍٛ ملكازض املعًَٛات  

-    ِٝٝ املعًَٛاتايتُهٔ َٔ ْكس ٚتك 

-  .املؿطزيتعًِ ا ايتُتع مبٗاضات 

-   (.  ايتعًِٝ املػتُط) ً٘ ٚقٛضٙ املتٓٛع١ ايتأنٝس ع٢ً ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ َطاس 

 : أ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

ايتعاطٞ َع املتػرلات ايتك١ٝٓ املتعاٜس٠  تٝػرلايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف ٜػاعس           

يٝػتطٝع ايتػرلات املدتًؿ١  ٚنصيو إزضاى, تٓٛع املعًَٛات ٚأٖساؾٗا املتٓٛع١ َٚٛاد١ٗ

 . سهاّ املٓاغب١ ٚاملٛنٛع١ٝ سٍٛ املٛاقـ اؿٝات١ٝ ايعا١َايؿطز َٔ اؽاش ايكطاضات ٚا٭

أ١ُٖٝ اؿاد١ إىل Mackall  (2006 ّ :42  )يف ٖصا ا٫ػاٙ حيسز َانٍٛ          

 :ايتعاٌَ ايٛاع َع املعًَٛات يف ن٤ٛ عس٠ ْكاط 

- ناملكاب٬ت ) يف املكازض املعًَٛات١ٝ َٓٗا َكازض أغاغ١ٝ  ّاإٔ ٖٓاى تٓٛع 

 (.تكاضٜط ٚعٛخ ) , َٚٓٗا َكازض ثا١ْٜٛ (مل٬سع١ ٚاؿٛاضات ٚا

- إٔ ٖٓاى قٝاغات َتعسز٠ يًُع١ًَٛ بعهٗا قٝاغات َه١ًً َٔ خ٬ٍ  

ٛٸٙ اؿكٝك١ أٚ ؽؿٝٗا  .املٗاضات ا٭غًٛب١ٝ اييت تؿ

-  .    إٔ ٖٓاى َعًَٛات ظا٥س٠ عٔ اؿس, مما ٜتطًب ؼسٜس اشلسف 

ٗا أ١ُٖٝ ايٛعٞ ٥تتشسز يف نٛفُٛع١ َٔ امل٬َح اييت إٔ ٖٓاى   انُ       

 : نايتايٞ (  33:  2008) ايعُطإ ٚايعبٝسٟ  ٜٛضزٖا ,املعًَٛاتٞ يًُتعًُني

تعزاز أ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف ايب١٦ٝ اؿٝات١ٝ يف ظٌ ايتػرلات ايتك١ٝٓ  .1

 .اؿاق١ً يف ب١٦ٝ املعًَٛات

 .زٕٚ ١٦ٖٝ ٚانش١ تعاٜس املعًَٛات بػطع١ ٖا١ً٥ ٚ .2

 .أنس َٔ َٛثٛق١ٝ املعًَٛات اييت متادٗااؿاد١ إىل ايت .3
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اؿاد١ إىل اغتد٬م اٱدابات املباؾط٠ ي٬غتؿػاضات َٔ خ٬ٍ نِ ٖا٥ٌ  .4

 .ايؿهطٟ اٱْتازَٔ املعًَٛات يف 

 .اييت تطز َٔ خ٬شلا املعًَٛات َٔ قٛض ٚضغّٛ ْٚكٛم ا٭ؾهاٍتٓٛع  .5

 .ملعًَٛات املطًٛب١ٜعٜس ايٛعٞ املعًَٛاتٞ َٔ نؿا٠٤ املتعًُني يف إزاض٠ ٚتكِٜٛ ا .6

 .ٜعٜس َٔ نؿا٠٤ ايتعًِ إىل أبعس َٔ سسٚز ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ  .7

        

إٕ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٜعٜس َٔ قسضات املتعًُني ع٢ً ايتعًِ, َٔ خ٬ٍ املكطضات         

ايسضاغ١ٝ, ٚيف مجٝع ايدلاَر اييت تكسّ يًطًب١ ٜٚؿاضنٕٛ يف َٓاؾطٗا, ٜٚ٪زٟ 

ملعًَٛاتٞ إىل َهاعؿ١ ؾطم ايتعًِ املٛد٘ شاتّٝا, ٚايكسض٠ انتػاّب َٗاضات ايٛعٞ ا

ع٢ً تٜٓٛع َكازض املعًَٛات مما ميهِٓٗ َٔ ظٜاز٠ قسضاتِٗ ٚإثطا٤ َعاضؾِٗ َٚٗاضاتِٗ 

يف اجملايني ايسضاغٞ ٚاؿٝاتٞ, نٌ ٖصا ٜتطًب َطاعا٠ َؿّٗٛ َٚٗاضات ايٛعٞ 

          . املعًَٛاتٞ عٓس بٓا٤ ٚتكُِٝ قت٣ٛ املكطضات ايسضاغ١ٝ

 : ٖساف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ أ

 أٖساف  ١تٛظٜع أٖساف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ إىل ث٬ث ( 39:  2007ّ) ٜط٣ زٜاّب          

ٚقاّ بتؿكٌٝ  ٚ ا٭ٖساف ايٛدسا١ْٝ ١, ا٭ٖساف املٗاض١ٜ,عطؾٖٝٞ ا٭ٖساف املض٥ٝػ١ 

 : ٖصٙ ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ إىل َٗاّ ٚٚظا٥ـ نايتايٞ 

 :   Knowledge Objectivesملعطؾ١ٝ  ا ا٭ٖسافأ٫ّٚ   

  .َكازض املعًَٛاتؾِٗ  .1

 .ٚزضداتٗا ٚأؾهاشلا املدتًؿ١أؾهاٍ ٚأْٛاع َكازض املعًَٛات ؾِٗ  .2

 .َعطؾ١ ايططم ايكشٝش١ يًٛقٍٛ ملكازض املعًَٛات ٚآي١ٝ ايبشح ؾٝٗا .3

 .ايٓؿط املعطيف ٚططق٘ املدتًؿ١ َعطؾ١ أغايٝب .4
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 :   Skills Objectivesثاّْٝا ا٭ٖساف  املٗاض١ٜ  

 ايتشكل َٔ اؿاد١ يًُعًَٛات ايكسض٠ ع٢ً  .1

  .عح زقٝك١ تهُٔ اغذلداع املعًَٛات ٚؾكّا يًشاد١ إغذلاتٝذ١ٝ إعساز .2

  .املػذلدع١تكِٝٝ املعًَٛات  .3

ٚايطبط بػ١ٝ ايٛقٍٛ يؿِٗ ناٌَ َٚعطؾ١ تًدٝل ايتشًٌٝ ٚ بايتٓعِٝ املعًَٛات  .4

  .دسٜس٠ ٚقشٝش١

 ١Attitudinal Objectives ثايجّا ا٭ٖساف ايٛدساْٝ

  .ايبشح عٔ املعًَٛاتايتشًٞ بايكدل ٚاملجابط٠ ٚايجك١ بايٓؿؼ عٓس  .1

    .ايبشح عٔ املعًَٛاتايتسضز يف ايتسضٜب ع٢ً  .2

ٚعٓس املعًَٛات  أ١ُٖٝ املطادع١ ٚايتأنس ٚايؿشل عٓس ايبشح عٔ َكازض .3

  .ايبشح يف قتٜٛاتٗا ٚا٭ؾهاض اييت تتهُٓٗا

ٚيًُٓٛ  إيٝٗاات ٖٞ ططم ٚٚغا٥ٌ تتطٛض ٚتُٓٛ ٚؾكّا يًشاد١ ايبشح عٔ املعًَٛ .4

 . يف أغايٝبٗا املدتًؿ١

مج١ً َٔ ا٭ٖساف تتذاٚظ ايٛقٍٛ يًُعًَٛات يٛعٞ املعًَٛاتٞ بايتايٞ; حيكل ا      

مبكازضٖا املتعسز٠ إىل نؿـ قتٛاٖا ٚايكسض٠ ع٢ً ايؿِٗ مبا حيكل اؿاد١ َٓٗا, 

ٜٔ ع٢ً ايتُٝٝع بني َا ٜكسّ شلِ ٚؾكّا ملعاٜرل متهِٓٗ َٔ َتعًُني قازض ت١٦ٝٗمما ٜعين 

شيو ايتُٝٝع تبعّا ؿادتِٗ َٔ املعًَٛات َٚهاْٗا ٚإخهاعٗا يٓكس بٓا٤ ٚتكٛض ناٌَ 

 .عٔ زق١ َكسضٖا ٚقطبٗا َٔ ايتػا٫٩ت اييت ٜبشح سٛشلا

 : ػتٜٛات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ َ

ات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ تأخص يف ا٫عتباض ٚضز يف ا٭زبٝات تكػُٝات َتبا١ٜٓ ملػتٜٛ       

املػت٣ٛ ايطتيب يًُٗاضات أٚ ْٛع ايٛغٝط املعًَٛاتٞ املػتدسّ, سٝح تط٣ َانٝٓعٟ    

( Mckenzie, 2000 : 23 ) ٖٞ إٔ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ي٘ أبعاز : 
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 .تكٓٝـ املعًَٛات .1

 .اختٝاض املعًَٛات .2

 .ايتؿػرل ٚايذلمج١ إىل ؾِٗ  َٚعطؾ١ ٚٚعٞ .3

 .ؾهاض دٝس٠ ٚدسٜس٠ايتٛقٌ ٭ .4

 .ا٫غتعا١ْ بأؾهاض اٯخطٜٔٚ  تطٜٛط ا٭ؾهاض .5

كتًـ ملػتٜٛات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ تعتُس ع٢ً أؾهاٍ ايٛغا٥ط  ّابُٝٓا لس تكػُٝ    

 ايٛعٞايصٟ ٜط٣ َػتٜٛات  ( 41: ّ 2007) ٚا٭زٚات املػتدس١َ نُا ٖٛ تكػِٝ زٜاّب 

 :املعًَٛاتٞ تتُجٌ يف 

قا٥ِ ع٢ً َكازض املعًَٛات :    Library Literacyايٛعٞ املهتيب  -1

املتاس١ يف املهتبات َٚطانع َكازض ايتعًِ ٜٚتهُٔ ٖصا املػت٣ٛ 

 . فُٛع١ َٔ املٗاضات اييت تتٝح اغتدساّ املهتب١ بططٜك١ َج٢ً

   Computer Literacyبٞ ٛايٛعٞ اؿاغ -2

 .غبقا٥ِ ع٢ً ايٛقٍٛ ملكازض املعًَٛات اييت تتٝشٗا بطاَر تعٌُ ع٢ً اؿا

   Digital Literacyايٛعٞ ايطقُٞ  -3

ؾِٗ قا٥ِ ع٢ً ايؿبهات املدتًؿ١ يًُعًَٛات َٚا ٜتاح َٔ خ٬شلا َٔ    

ايٛقٍٛ يبٛابات َٚطاقس املعًَٛات ٚاغذلداعٗا َٚعاؾتٗا بايكٛض 

 .املٓاغب١

 :   Research Literacyايٛعٞ ايبشجٞ  -4

 املعًَٛات  َطتبط مبؿاِٖٝ ايبشح ٚططق٘ ٚخطٛات إعسازٙ ْٚكس َكازض

ٖٚٛ َػت٣ٛ َتكسّ َٔ ايٛعٞ  ٚايٛعٞ باؿكٛم ٚايكٛاْني ايؿهط١ٜ

 . املعًَٛاتٞ

َػتٜٛات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ " ؾإٕ J. Taylor  (2008ّ )يف ض١ٜ٩ كتًؿ١ يتاًٜط ٚ       

         يٝػت َٗاضات َهتب١ٝ أٚ َٗاضات اؿاغب أٚ ايجكاؾ١ ايطق١ُٝ ؾٗٞ يف فًُٗا 
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ٛٸٕ ايٛعٞ  أٚ ططٜك١ بٌ ٜكّٛ ع٢ً ايتؿهرل  ّااملعًَٛاتٞ ؾٗٛ يٝؼ بطْاف٫ ته

 29م   ."ٚا٫غتٓتاز ٚع٢ً تطٜٛط املعًَٛات ٚؾُٗٗا ٚإزضانٗا

ٚػٌُ أٚد٘ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ اييت ٚضزت عٔ املتدككني يف َؿاِٖٝ شلا        

  ( 135: ّ 2009 ) اَؿًحيب ٚتؿٌُ ٚؾكّاَػتٜٛات َتٛاظ١ٜ يف ؾ٦ات 

-   ١The Information Technology Conception املعًَٛات  َؿّٗٛ تكٓٝ 

-  The Information Sources  Conceptionَؿّٗٛ َكازض املعًَٛات  

-  The Information Process  Conceptionَؿّٗٛ عًُٝات املعًَٛات  

-  The Information Control Conceptionَؿّٗٛ نبط املعًَٛات  

-  The Knowledge Construction Conceptionَؿّٗٛ بٓا٤ املعطؾ١  

-  The Knowledge Extension Conceptionَؿّٗٛ اَتساز املعطؾ١  

-  The Wisdom Conceptionَؿّٗٛ اؿه١ُ  

إٔ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٜػتدسّ بايتبازٍ َع "   (ّ 2007) ٜٚؿرل عبساشلازٟ       

تٛع١ٝ َكطًشات أخط٣ َجٌ قٛ ا٭١َٝ املعًَٛات١ٝ, ٚقٛ ا٭١َٝ املعطؾ١ٝ, ٚاي

ٖٛ ا٭غًِ ع٢ً   ٚايجكاؾ١ املعًَٛات١ٝ, ٚإٔ اغتدساّ  ايٛعٞ املعًَٛاتٞاملعًَٛات١ٝ, 

 115م   ."اعتباض أْ٘ اَتساز شلصٙ املكطًشات ٚأْ٘ ٜهُٗا نا١ًَ

ملا غبل;  تأخص َػتٜٛات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ مبػُٝاتٗا املتٓٛع١ ْٛع اؿاد١      

اٌَ َعتدل٠, نُا إٔ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٜعٌ املعًَٛات١ٝ, ٚاٱَهاْات املتٛؾط٠ نعٛ

 .  املكطًح ا٭بطظ يف ا٭زبٝات يًس٫ي١ ع٢ً ٖصٙ املػتٜٛات

 :َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  

إٕ ايذلانِ املتٛاقٌ يف نِ املعًَٛات ٚتٓٛع ايكٛض اييت تطز َٔ خ٬شلا           

اٱؾاز٠ َٓٗا, مما ؾّهٌ زل١ دسٜس٠ شلصا ايعكط, نُا أسسخ ساي١ َٔ ايتشسٟ أَاّ 

 .أغِٗ يف سح امل٪غػات ٚاؾُعٝات ايذلب١ٜٛ مٛ تٛدٝ٘ ا٫ٖتُاّ بٗصٙ اؿاي١
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د١ٗ  650ٚايصٟ ؾاضى ؾٝ٘  (  NFIL)ٚقس ْتر عٔ امل٪متط ايسٚيٞ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ     

تع١ًُٝٝ َٚٓعُات ٦ٖٝٚات عامل١ٝ قا١ُ٥ باملٗاضات اييت حيتادٗا ايطايب يف زضاغت٘ ٚيف 

   ( Taylor :2008, 35 تاًٜط ):        ٚ تؿٌُ  ,ؿدك١ٝ ٚعٓس ايتشاق٘ بايعٌُسٝات٘ اي

 : َٗاضات ا٫تكاٍ ٚاملعًَٛات  -1

ايتشًٌٝ ٚايبشح ٚاٱزاض٠ ٚايسَر : املعطؾ١ اٱع١َٝ٬ ٚاملعًَٛات١ٝ -

 .ٚايتكِٜٛ ٚؾِٗ زٚض اٱع٬ّ يف اجملتُع

 .ًؿ١َٗاضات ا٫تكاٍ ايؿؿٗٞ ٚا٫تكاٍ بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ املدت-

 :َٗاضات ايتؿهرل ٚسٌ املؿه٬ت  -2

ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتؿهرل املٓعِ, ايتسضٜب ع٢ً ايؿِٗ اشلازف, ؾِٗ -

 .ايذلابط بني ا٭ْع١ُ

 .ؼسٜس املؿه١ً ٚقٝاغ١ سًٗا-

 .ايدلاع١ اٱبساع١ٝ بتطٜٛط ا٭ؾهاض ٚزفٗا ٚتٛقًٝٗا يٰخطٜٔ-

 : املٗاضات ايؿدك١ٝ ٚايكٝاز١ٜ  -3

ٌُ, ايعٌُ بؿعاي١ٝ َع اٯخطٜٔ, ايتعاطـ, تٛنٝح أ١ُٖٝ ؾطم ايع-

 .اسذلاّ ٚدٗات ايٓعط ا٭خط٣

ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٚتٛدٝٗٗا شاتّٝا; ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ ٚاملط١ْٚ ٚايعٌُ -

 .ع٢ً ٚنع أٖساف عاي١ٝ ايك١ُٝ

ٚايؿدكٞ يف  ا٭خ٬قٞاملػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ ايػًٛى -

 .  ب٦ٝات اجملتُع املدتًؿ١

غ١ً٦ املعًَٛاتٞ َٔ خ٬ٍ اٱداب١ ع٢ً ا٭ميهٔ انتػاّب َٗاضات ايٛعٞ نُا        

 ( 17: ّ 2008 ) ايعُطإ ٚايعبٝسٟ اييت أٚضزٖا املٛظع١ ٚؾل املطاسٌ 

 غ١ً٦ دٝس٠ تعطٜـ املؿه١ً ٚططح أ .1

 أٚ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜتطًب إداب١ ؟  ؟ أٚادٗٗاٖٞ املؿه١ً املعًَٛات١ٝ اييت  َا-
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 تادٗا ؟ املعًَٛات اييت اس ٖٞ َا-

 عطف عٓٗا ؟ أَاشا  -

 َاشا أعطف عٔ ايبشح عٔ املعًَٛات ؟ -

 اغذلاتٝذٝات ايبشح عٔ املعًَٛات  .2

 َٚا املكازض املتاس١ ؟ , أغتطٝع ايبشح عٔ املعًَٛات املطًٛب١  أٜٔ-

 ؾٝ٘ َعًَٛات َٓاغب١ ؟  أدسأٟ ْٛع َٔ قٛاعس ايبٝاْات ميهٔ إٔ  -

  سٌ املؿه١ً ؟ َا أْٛاع املكازض اييت تػاعسْٞ يف -

 َػاعس٠ يف إجياز املكازض ؟  إىلٌٖ استاز  -

 اختٝاض ٚتكِٜٛ املكازض  .3

 نٝـ أغتطٝع ايبشح عٔ املكازض بهؿا٠٤ ؟  -

 عطف ايهًُات املؿتاس١ٝ اييت تػاعسْٞ يف عجٞ عٔ املعًَٛات ؟ ٌٖ أ-

 ايبشح ا٫يهذلْٚٞ  .4

 ؟  أغ٦ًيتٌٖ املكازض اييت ٚدستٗا ػٝب عٔ  -

 عٝح ؼتٟٛ ع٢ً تؿاقٌٝ ٚأؾهاض أزم ؟ ,  ٖاصضّا عٓس اختٝاضٌٖ أنٕٛ س-

 ٌٖ ٚدست نٌ املكازض اييت  تتعًل مبٛنٛعٞ ؟  -

 تٓعِٝ ٚإعاز٠ ٖٝه١ً املعًَٛات  .5

 مجع املعًَٛات ٚإعاز٠ قٝاغتٗا ؟ أغتطٝعنٝـ  -

 ٌٖ أبين مناشز ٚأمناطّا يف تطتٝب املعًَٛات ؟ -

 نٝـ أضتب املعًَٛات ؟ -

 بين أزا٠ َػاعس٠ يف عٌُ ٖٝه١ً ايعٌُ ؟ ٕ أأ أغتطٝعٌٖ  -

 ٌٖ انتؿٝت َٔ املعًَٛات ؟  -

 ضبط ايٓتا٥ر َع ايبشح  .6

 نٝـ أغتطٝع إْٗا٤ ٖصا ايعٌُ بهؿا٠٤ ؟  -

 قٝؼ ايطبط ؟  أؾهٌ ٖٞ َا-
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 َاشا استاز يطبط املعًَٛات ؟ -

 تكِٜٛ ايعٌُ  .7

 : نُٓتر  تكٛمي٘. أ

 ٌٖ نْٛت َٓتر َعًَٛاتٞ نـ٤ ؟ -

 ت عًُٞ َع املكاٜٝؼ ٚاملعاٜرل املٛدٛز٠ ؟ ٌٖ طابك -

 ٌٖ ٖٛ أؾهٌ عٌُ َٛدٛز نُٔ فاٍ َعني ؟  -

 : تكٛمي٘ نع١ًُٝ . ّب

 ٌٖ اغتدسَت َكازض سسٜج١ ؟  -

 ٌٖ ططٜك١ ايبشح ناؾ١ٝ ؟  -

 ٌٖ املكازض دٝس٠ ؟ -

          

 اييتفُٛع١ َٔ ايكسضات تتهُٔ َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  ؾإٕ ;مما غبل      

مماضغ١ ٚ ٜػتطٝع املتعًِ َٔ خ٬شلا َٛاد١ٗ َؿه١ً نِ املعًَٛات ٚغدل قتٛاٖا

مماضغات  ٚاملتٓٛع١,  ايصاتٞ أْٛاع َٔ ايتؿهرل ايٓاقس ٚاغتدساّ أغايٝب ٚططم ايتعًِ

زاضى ٱ ات ايكسض ٜٗٝأ يًُتعًِ غبٌ ايتُهني َٔ إٔ  غًٛن١ٝ ٚادتُاع١ٝ, ٚجيب 

 . ٚتكُٝٝٗا ٫غتدساَٗا ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ ٗاَهاْ ع٢ً ؼسٜس ٚ, سادت٘ إىل املعًَٛات

 

 :َعاٜرل ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

أسسخ ايُٓٛ اشلا٥ٌ يف سذِ املعًَٛات ٚاْتؿاضٖا ايؿا٥ل إضبانّا ٚاغعّا          

ٚتساعٝات ًَشٛظ١ ع٢ً قعٝس اؾُعٝات ٚامل٪غػات ايذلب١ٜٛ, مما دعًٗا تبصٍ دٗٛزّا 

تعاٌَ َعٗا, ٚقس اْطًكت ٖصٙ اؾٗٛز َٔ ض٣٩ يف سًكات ٚسٛاضات َهجٸؿ١ سٍٛ اي

 .ٚسادات كتًؿ١ يهٓٗا تتكاطع َع أ١ُٖٝ َٛاد١ٗ ايطٛؾإ املعطيف
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ؾؿٞ َطًع ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ قسض يف بطٜطاْٝا َعاٜرل ٚط١ٝٓ يًُعًَٛات بٗسف اٱؾاز٠      

ٚقس  ( SCONUL)  َٔ قطاع املعًَٛات ٚقٛ ا٭١َٝ املعًَٛات١ٝ ٜٚطَع شلا اختكاضّا 

 :  ٖٚٞ( Johnston,2006  Webber &) ٕٛتنُا أٚضز ٜٚدل ٚ دٓػيف غبع ْكاط   قٝػت

 .ايتشكل َٔ اؿاد١ يًُعًَٛات -1

ٝٸ١ يًشاد١ املعًَٛات١ٝ -2  .ؼسٜس َكازض املعًَٛات املًب

 .ؼسٜس َٛقع املعًَٛات إغذلاتٝذ١ٝ -3

 .ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات -4

 .تكِٝٝ املعًَٛات -5

 .ٔ بأغًّٛب َٓاغبتٓعِٝ ٚعطض املعًَٛات يٰخطٜ -6

 .اٱناؾ١ يًُعطؾ١ ٚايتأيٝـ -7

باملؿاضن١ َع  (AECT)تٛقًت مجع١ٝ ا٫تكا٫ت ايذلب١ٜٛ ٚايتك١ٝٓ  نُا        

ٖٚصٙ  ,مجعٝات ١َٝٓٗ كتك١ إىل تػع١ َعاٜرل يًٛعٞ املعًَٛاتٞ بايٓػب١ يًُتعًِ 

 ضزت نُا أٚتٓسضز ؼت ث٬خ بٓٛز امل٪ؾطات املعاٜرل تتهح َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ 

 : ٖٚٞ  Taylor ( 2008  :35 ) تاًٜط

 : ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  -1

 ًِاملعًَٛات  ايٛقٍٛ إىلايٛاعٞ َعًَٛاتّٝا قازض بهؿا٠٤ ع٢ً  املتع . 

 ًِْٚكس املعًَٛاتقازض ع٢ً تكٜٛايٛاعٞ َعًَٛاتّٝا  املتع ِ . 

 ًِايٛاعٞ َعًَٛاتّٝا ٜػتدسّ املعًَٛات بسق١ ٚإبساع املتع . 

 ( : املػتكٌ  )ايتعًِٝ ايصاتٞ  -2

 ًِاملعًَٛات املتعًك١  ٖٛ ٚاع َعًَٛاتّٝا ٜتعكب ايصٟ ٜهٕٛ شاتّٝا املتع

 . باٖتُاَات٘ ايؿدك١ٝ

 ٞاملتعًِ ايصٟ ٜهٕٛ َتعًُّا شاتّٝا ٖٛ ٚاِع َعًَٛاتّٝا ٜكسض ايٓتاز ا٭زب . 

 يف ايٛقٍٛ  ًُّا شاتّٝا ٖٛ ٚاِع َعًَٛاتّٝا جيتٗساملتعًِ ايصٟ ٜهٕٛ َتع

 . . بشح عٔ املعًَٛات ٚاملعطؾ١يف اي يًتُٝع
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 : املػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  -3

 يف اجملتُعيف ايتعًِ ايتعاْٚٞ ٚ ١جيابٝاٱ ١ؿاضنامل . 

 مماضغ١ ايػًٛى ا٭قٌٝ يف َا ٜتعًل باملعًَٛات ٚتكٓٝاتٗا. 

 دٝسّا يف فُٛعات يسعِ ٚتٛيٝس املعًَٛات ١ؿاضنامل . 

غذلاي١ٝ ٚايٓٝٛظيٓس١ٜ امل٪غػ١ ا٭ؾإٕ   ( 17: ّ 2008 ) ًعُطإ ٚايعبٝسٟٚٚؾكّا ي         

     : ي٘ ايكسض٠ ع٢ً عًَٛاتٞ املعٞ َٔ ٜتُتع بايٕٛ إىل أتؿرل  ( ANZIIL)يًٛعٞ املعًَٛاتٞ 

  ى سادتِٗ يًُعًَٛاتاضإز . 

  تكطٜط سذِ املعًَٛات اييت حيتادْٛٗا . 

  اؿكٍٛ بهؿا٠٤ ع٢ً املعًَٛات اييت ٜطٜسْٚٗا . 

  ٜكًٕٛ شلا َٚكازضٖاتكِٜٛ املعًَٛات اييت  . 

  ٜٚكَٕٛٛ بعطض , تكٓٝـ ٚسؿغ َٚعاؾ١ املعًَٛات اييت حيكًٕٛ عًٝٗا

 . املعًَٛات اييت تٛقًٛا إيٝٗا باملعطؾ١ اييت يسِٜٗ

   ٚإجياز َعطؾ١ دسٜس٠  حيًٕٛ , إيٝٗا يف تعًُِٗ تٛقًٛااغتدساّ املعًَٛات اييت

 .  اؽاش قطاضاتِٗ ٜٚػتدسَْٛٗا يف, اييت تٛادِٗٗ  املؿه٬تَٔ خ٬شلا 

   ؾِٗ ايكهاٜا ا٫قتكاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ املتعًك١

 . باغتدساّ املعًَٛات

   ٍٛاملعًَٛات َع َطاعا٠ ا٭َٛض ايكا١ْْٝٛ ٚا٭خ٬ق١ٝ إىلايٛق . 

  اغتدساّ املعًَٛات َٔ أدٌ أزا٤ ايٛادبات ايٛط١ٝٓ ٚاملػ٪ٚيٝات ا٫دتُاع١ٝ . 

  دساّ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ نذع٤ َٔ ايتعًِ ايصاتٞ ٚاملػتُطاغت . 

ٜٚعتكس ايباسح إٔ اؾٗٛز ايكازض٠ عٔ امل٪غػات ٚاؾُعٝات ايع١ًُٝ سعٝت           

بكبٍٛ ٚضنا ٚاغع نْٛٗا قًًت َٔ ايؿذ٠ٛ ايطق١ُٝ, إناؾ١ إىل إٔ ٖصٙ املعاٜرل قسَت 

٬ت اييت أسسثتٗا ٚؾط٠ غرل املػاعس٠ نسيٌٝ إضؾازٟ سٍٛ آي١ٝ ايتعاٌَ َع املؿه
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َٓهبط١ يف َكازض املعًَٛات مما ٜػتسعٞ متهني املتعًِ ملٛادٗتٗا ٚقسضت٘ ع٢ً غدل 

 .قتٛاٖا ٚاٱؾاز٠ مبا حيكل ٖسؾ٘ ٚجيٝب عٔ ا٫غتؿػاضات

 

 : مناشز تطبٝك١ٝ يبٓا٤ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

 إؾاع١ ايٛعٞ ٜككس بٗصٙ ايُٓاشز ع١ًُٝ تأطرل ؾٗٛز َتٓٛع١ تٗسف إىل          

املعًَٛاتٞ يف املساضؽ ٚايهًٝات, ٚتؿٌُ فُٛع١ َٔ اـطٛات سٍٛ مجع ٚتكٓٝـ 

  .املعًَٛات, ٚتككٞ أبعازٖا ٚضبط بعهٗا ببعض

نُا أٚضز يف ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚ أبطظ ٖصٙ ايُٓاشز املطبٸك١ ٚايصا٥ع١ ا٫ْتؿاض          

 :  تٞتتُجٌ يف اٯ(  25: ّ 2008) ايعُطإ ٚايعبٝسٟ 

(   Annette Lamb) ٫َب  ْٝتأٖصا ايُٓٛشز  طٛض:  (8ws) ايسبًٝٛات ايجُإ  -1

ُٓٛ يتدٌ ؼكٝل اشلسف اـام ٚشيو َٔ أ, تعًِ ٚإثاض٠ اٖتُاَ٘ ٜٚعتُس ع٢ً ؼؿٝع امل

ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ عسز َٔ اـطٛات تبسأ با٫غتهؿاف , َٗاضات املعًَٛات يسٜ٘ 

  .ٚتٓتٗٞ بتكِٜٛ املؿطٚع

طٛض ٖصٙ ايُٓٛشز :  ( Pathways to knowledge) ايططٜل إىل املعطؾ١  -2

ٜٚعتُس ع٢ً ٚنع (  Marjorie Pappas; Ann Tepe) َاضدٛضٟ باباظ ٚإٓ تٝيب 

ٖٚصٙ اـط١ تكّٛ َكاّ غًػ١ً  ,ٚتٓؿٝص ايبشح ايكؿٞ, خط١ ؿٌ املؿه١ً املعًَٛات١ٝ

ع ع٢ً اغتُطاض١ٜ تؿذٝع ٚتطن, تتبع يف ايُٓاشز ا٭خط٣ اـطٛات اييت عاز٠ َا

ثٓا٤ نُا تعتُس ع٢ً ايتكِٜٛ أ, ايط٬ّب ع٢ً ايبشح عٔ املعًَٛات ٚا٫غتهؿاف

 . ايبشح عٔ املعًَٛات

قُِ ٖصا ايُٓٛشز ناضٍٚ :  )  Process  Information) عًُٝات املعًَٛات  -3

ٚقػِ  ,ٜٚتُٝع أْ٘ ٜتعاٌَ َع املؿاعط ٚضزٚز ا٭ؾعاٍ, (  Kuhlthau Carol (ن٬ٖٛثٝٛ 

 . ناضٍٚ منٛشد٘ عػب املؿاعط اييت تعذلٟ املتعًِ يف نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايبشح
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ٛٸضٖ  ( Nine steps) اـطٛات ايتػع  -4 ٜٚعتدل , ( Anne lrving) ضؾٝٓر ا إٓ إط

إطاضّا تكسّ يصا ؾُععِ ايُٓاشز , ٚا٥ٌ ايُٓاشز اييت اغتدسَت يف ٖصا اجملاٍ أَٔ 

ٜػذلؾس ب٘ ايط٬ّب يف أزا٤ َؿطٚعاتِٗ َٔ ايبسا١ٜ ٚست٢ , ٚايتعًِّ يًتعًِٝٚزي٬ّٝ 

 .ؾا٬َّ بصيو ايتكِٜٛ ايٓٗا١ٜ

ٚنعت باضباضا غذلٜبًٝٓر ٚدٛزٟ  ( : Research  Process) عًُٝات ايبشح  -5

ايُٓٛشز ؿٌ املؿه١ً  ٖصا(  Barbara  stripling   and   Judy Pitts) بٝتؼ 

يف ٖصا  ا٭ٚىلع ايط٬ّب يف اـط٠ٛ ٜٚطن, ٜٚتهٕٛ َٔ عؿط خطٛات, املعًَٛات

ثِ ٜطًب َِٓٗ إٔ ٜؿهطٚا يف , ايُٓٛشز ع٢ً تعطٜؿِٗ يًُٛنٛع املطاز ايبشح ؾٝ٘

 . ٚإنُاٍ امل١ُٗ ٚؾل اـطٛات احملسز٠ , كتًؿ١ أغ١ً٦اٱعساز ملُٗتِٗ عٔ ططٜل 

ٖصا ايُٓٛشز  ( Ken macrorie) ب٢ٓ نني َانطٚضٟ  ( :  search I) أْا اعح  -6

ٜعتُس ع٢ً ايساؾع١ٝ ايصات١ٝ يًُتعًِ يًبشح عٔ املعًَٛات يف فاٍ اٖتُاَات٘  ٖٚٛ

يصا , َػاعس٠ يف اختٝاض املٛنٛع إىلإ٫ إٔ بعض ايط٬ّب حيتاز أسٝاّْا , ايؿدك١ٝ

  .ميهٔ إعطا٩ِٖ بعض املػاعس٠ عٓس ا٫ختٝاض

            ٚنع ٖصا ايُٓٛشز َانٓعٟايصٟ  :  ( Cycle Research) زٚض٠ ايبشح  -7

 (McKenzie ) ٜٚتُٝع ت ايط٬ّب يتٓؿٝص ايبشٛخ ايكؿ١ٝ ٚايػطض َٓ٘ تًب١ٝ استٝادا

ٖصا ايُٓٛشز بذلنٝعٙ ع٢ً ايطايب نُٓتر يًُعًَٛات يصا ؾٗٛ ٜبين قسضات ايطايب 

ٚبٓا٤  ,ٚاؽاش ايكطاضات, ٚؼًٌٝ املعًَٛات, اٱداباتٚايبشح عٔ , ع٢ً ٚنع ا٭غ١ً٦

 .يط٬ّبايكسضات ايتؿهرل١ٜ يس٣ ا

ٚضٚبطت  ٜعْدلزإٚنع٘ َاٜهٌ  ( : Big The 6) املٗاضات ايػت ايهدل٣  -8 

ٖٚٛ منٛشز َػتدسّ , ) Berkowitz  Robert  & Eisenberg  Michael) برلنٛتٝع

إٔ ٖٓاى غت َٗاضات ض٥ٝػ١ نطٚض١ٜ ؿٌ , ٜٚؿذلض ايُٓٛشز, ع٢ً ْطام ٚاغع

, ّٝا ػاٙ َؿه١ً املعًَٛات ٚسًٗاٜٚكسّ ٖصا ايُٓٛشز َٛقؿّا ْعاَ, َؿه١ً املعًَٛات
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املعًَٛات١ٝ  تٖٚٛ دٝس يف سٌ املؿه٬, ايٓاقسٜٚعتُس يف شيو ع٢ً َٗاضات ايتؿهرل 

 . ٚيف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ, اغتدساَ٘ يف سٌ ايٛادبات املسضغ١ٝٚيف 

ٚ ايؿطنات ٚ بطاَر ايهًٝات ٜٚػتدسّ ٖصا ايُٓٛشز يف اٯ٫ف َٔ املساضؽ         

ٚيف  ,عٓس اغتدساَ٘ايهاؾ١ٝ  ت٘ملطْٚ, ْعطّا ٜات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝايتسضٜب باي٫ٛ

أٚ غرلِٖ َٔ ا٭ؾطاز ٚاملٛظؿني يف بطاَر ايتعًِٝ  يًُتعًُنيَػتٜٛات َتعسز٠  غٛا٤ 

  (Shambles :2008)  .  املػتُط

يهٌ َٗاض٠ ض٥ٝػ١ ٚشلا تؿطٜعات  ١ٚتتًدل املٗاضات ايهدل٣ يف غت َٗاضات ض٥ٝػ     

  ٚ برلنٛٚتع إٜعْدلز أٚضزٖا كل تها٬َّ َجايّٝا يتهٜٛٔ ايُٓٛشز ؼتٛنشٗا 

Eisenberg and berkowitz  ( 2006ّ  :5 ) ٞع٢ً ايٓشٛ ايتاي ٖٞٚ 

 :ؼسٜس امل١ُٗ  ا٭ٚىل  ٗاض٠امل

 ؼسٜس املؿه١ً  .1

  .١ٝاملعًَٛاتاملتطًبات ؼسٜس  .2

 : ايبشح عٔ املعًَٛات  إغذلاتٝذ١ٝٚنع  ايجا١ْٝ ٗاض٠امل

  .املكازض َس٣ فُٛع١ ؼسٜس .1

  .تطتٝب املكازض سػب ا٭ٚي١ٜٛ .2

 : ؼسٜس َهإ ايٛقٍٛ  أٚ اٱتاس١  ايجايج١ ٗاض٠امل

 ؼسٜس َٛقع املكازض  .1

 إجياز املعًَٛات زاخٌ املكازض  .2

 : اغتدساّ املعًَٛات  ايطابع١ ٗاض٠امل

 ايتؿاعٌ َع املعًَٛات  .1

 اغتد٬م املعًَٛات شات ايك١ً ٚ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا  .2

 : إْتاز املعًَٛات ٚعطنٗا  ملٗاض٠ اـاَػ١ ا

ُٸ .1  ع١ َٔ َكازض َتعسز٠ ايتعبرل عٔ املعًَٛات اجمل
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 . عطض املعًَٛات ٚ ايٓتا٥ر  .2

 : ايتكِٝٝ  املٗاض٠ ايػازغ١

 اؿهِ ع٢ً ؾعاي١ٝ املٓتر  .1

 اؿهِ ع٢ً نؿا٠٤ سٌ املؿه١ً املعًَٛات١ٝ  .2

يٓابع١ َٔ دٗٛز املتعًُني, ٚؾكّا إٕ ٖصٙ ايُٓاشز ت٪نس ع٢ً اغتد٬م ا٭ؾهاض ا       

٫غذلاتٝذٝات عح ٚتتبع كطط شلا بايتؿاضى بني املعًُني ٚاملتعًُني, ٚنصيو بني 

املتعًُني َع بعهِٗ ايبعض, نُا متجٸٌ بعض ايُٓاشز زع٠ٛ يًتعًِ ايصاتٞ, ٚيف فٌُ 

ايُٓاشز ايػابك١ تأنٝس ع٢ً ايػعٞ اؿجٝح يف تبين ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ندٝاض 

      .غذلاتٝذٞ يتطٜٛط ٚإمنا٤ ايٛعٞ يس٣ املتعًُنيا

     

 : ايتسضٜؼايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف 

جيسض ايتأنٝس بعس اغتعطاض أ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ, ٚ مناشد٘ ايتطبٝك١ٝ ع٢ً        

تٛاؾط َػاُٖات َتعسز٠  ٚٚانش١ يهٝؿ١ٝ إس٬ٍ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ نُؿّٗٛ باضظ 

ٞ, عطؿّا ع٢ً قسضتٗا يف تؿهٌٝ ٖصا ايٛعٞ اشلاّ يف َػرل٠ ِٗ يف ايٓعاّ ايتعًَُٝٚ

 . املتعًُني ايسضاغ١ٝ ٚيف ؾ٪ٕٚ سٝاتِٗ

إٕ ٖصٙ ايُٓاشز يًٛعٞ املعًَٛاتٞ قس أقبشت شا٥ع١ يف ايٛغط ايتعًُٝٞ نُا          

تعتدل َكسضّا يًتعًِ يف اؿٝا٠, سٝح تػُح يًُتعًُني بايػٝطط٠ ع٢ً احملت٣ٛ 

ٗٸٌ ع٢ً املتعًُني ايكسض٠ املعًَٛاتٞ َٔ خ٬ ٍ ا٫نتؿاف ٚايعطٚض ٚايتكِٜٛ مما ٜػ

   ( Moore ; 2008 : 6.      ) ٚايػٝطط٠ ع٢ً آي١ٝ تعًُِٝٗ

ؾإْ٘   Eisenberg and berkowitz    ( 2006 ّ  :7 ) ٜعْدلز ٚ برلنٛٚتعٱٚٚؾكّا      

ٗاز ٚا٭ْؿط١ ميهٔ تعًِ املٗاضات ايػت ايهدل٣ ع٢ً أؾهٌ ٚد٘ عٓس زفٗا يف املٓ

 :َٔ خ٬ٍ قٝاّ املعًُني باٯتٞ 

-  .اغتدساّ َكطًشات املٗاضات ايػت ايهدل٣ عٓس إعطا٤ َُٗات أٚ أْؿط١ 
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-  .اغتعطاض ايعًُٝات َع ايط٬ّب بايٓػب١ مل١ُٗ َع١ٝ 

- ططح أغ١ً٦ أغاغ١ٝ ٚتطنٝع ا٫ْتباٙ ع٢ً إدطا٤ات قسز٠ يف املٗاضات ايػت  

 .ايهدل٣ ٱلاظٖا

ايطايب  إىل aLaskaأ٫غها  ١داَعتٓعط  ( 141: ّ 2008) ا أٚضزٙ َتٛيٞملٚٚؾكّا         

 :   بأْ٘ قازض ع٢ً ايٛقٍٛ إىل قؿات تعًُٝٸ١ تتُجٌ يف ايٛاعٞ َعًَٛاتٝا 

 .تشسٜس اؿاد١ إىل املعًَٛاتاملعطؾ١ ب  -1

 .با٭ؾهاٍ ٚ ا٭ْٛاع املدتًؿ١ َٔ َكازض املعًَٛات اٱملاّ -2

 .ع٢ً اـط املباؾط ؾا٥س٠ انتػاّب املعًَٛاتإزضاى  -3

 .كازض بؿهٌ ْكسٟاملِٝ املعًَٛات ٚ ٝكت -4

 يفع٢ً زَر املعًَٛات املهتػب١ يف ضقٝسٙ املعطيف ٚ ا٫غتؿاز٠  َٓٗا  ٠كسضاي -5

 .َؿاِٖٝ دسٜس٠

اغتدساَٗا بؿهٌ أخ٬قٞ يف ن٤ٛ ؾِٗ ايكهاٜا ا٫قتكاز١ٜ ٚ ايكا١ْْٝٛ  -6

  .ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تعٌُ املعًَٛات يف غٝاقٗا

ميهٔ تكسِٜ بطاَر ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف أْ٘  ( 136:  2009 )تصنط باَؿًح  ٚ     

 :       امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ اغذلاتٝذٝات َتٓٛع١ َٓٗا 

-  .إعطا٤ ٚادبات ٚتهايٝـ قسز٠ يتعًِٝ أغاغٝات َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

-  .عكس ٚضف عٌُ َتدكك١ سٍٛ َؿّٗٛ ٚأ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

- از ع٢ً أغايٝب ايتعًِ ايصاتٞ َٔ خ٬ٍ تكسِٜ َؿطزات يف املكطضات عٔ ا٫عتُ 

 .  ايٛعٞ املعًَٛاتٞ أٚ زضٚؽ ع٢ً ايٜٛب

ٕ َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ إؾ Taylor(  2008  :35 ) تاًٜط أٚضزتٗا ؾكّا حملسزات ٚٚ      

 :  َٚٓٗا٫ بس إٔ تسضٸؽ يف ايٛقت ٚاملهإ ايصٟ حيتادٗا ايط٬ّب ؾٝ٘ 

-  .١ تعإٚ املعًُنيأُٖٝ 

-  .ٜتِ تسضٜػٗا ضبطّا َع املكطضات ايسضاغ١ٝ 
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-  .املط١ْٚ عٓس دسٚي١ ٚؽطٝط َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

بايتايٞ; ٜتهح تطنٝع اؾٗٛز ايطا١َٝ إىل تأنٝس أ١ُٖٝ ٚإنػاّب ايٛعٞ          

املعًَٛاتٞ يف ايتسضٜؼ, عدل إزخاٍ بطاَر َتبٓاٙ ٚؾكّا يُٓٛشز تطبٝكٞ داٖع, أٚ 

تكُِٝ منٛشز ٜطاعٞ ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ ٚتٓعُٝٗا ٚخيطط ي٘ بايتعإٚ َع اٱزاض٠ ٚاملعًُني 

 . َٚطنع َكازض ايتعًِ

إٕ ايُٓاشز ايتطبٝك١ٝ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ اييت مت اغتعطانٗا تتػِ مبعاٜا ْٛع١ٝ         

١ٝ ػعٌ َٓٗا خٝاض َٓاغب يتبين أسسٖا يف املساضؽ ٱنػاّب املتعًُني َؿّٗٛ ٚأُٖ

 .ٚأٖساف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

نُا ضدح َٔ ا٭زبٝات ايهؿا٠٤ ايعاي١ٝ ٚاملط١ْٚ املتشكك١ َٔ منٛشز املٗاضات        

ايػت ايهدل٣, إش ميجٌ ايسيٌٝ ايؿاٌَ يًُساضؽ ايجا١ْٜٛ مٛ إنػاّب ايٛعٞ 

املعًَٛاتٞ يًُتعًُني عٔ ططٜل تٛقٝـ َٓاغب يًُٗاّ ٚؾكّا يًُٗاضات ايػت ايهدل٣ 

ّ ايتؿك١ًٝٝ يهٌ َٗاض٠ َٓٗا, مما جيعٌ َٓ٘ ايُٓٛشز ا٭ْػب يًبٓا٤ عًٝ٘ ٚاملٗا

ٚاغتدساَ٘ يف ت١ُٝٓ َؿّٗٛ َٚٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ ْعاّ 

 .  املكطضات اييت متجٌ ع١ٓٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ

 :تعًٝل عاّ ع٢ً اٱطاض ايٓعطٟ 

 عاَّا ٭ضنإ ٖصٙ ايسضاغ١ دا٤ت يف قسَت املباسح ا٭ضبع١ ايػابك١ إمجا٫ّ      

َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ,تسضٜؼ : تكػُٝات ٚتؿك٬ٝت املتػرلات ايط٥ٝػ١ ٖٚٞ

 .املٗاضات اؿٝات١ٝ, ايتؿهرل ايٓاقس, ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ

اييت مت ايطدٛع إيٝٗا يف تكٜٛط أبعاز ايسضاغ١ َٚتػرلاتٗا, ٚقس غاعست ا٭زبٝات      

إعساز خط١ ايسضاغ١ ايعا١َ ٚعٓاقطٖا, نُا قسَت إسا٫ت إىل  نُا أغُٗت يف

 . َطادع ٚزضاغات شات إضتباط ٚق١ً بأبعاز َٚتػرلات ايسضاغ١
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 :ايسضاغات ايػابك١ : ثاّْٝا 

 

َٚتػرلاتٗا ؾكس مت تكػِٝ ايسضاغات ايػابك١ إىل  اؿاي١ٝ ٚؾكّا يطبٝع١ ايسضاغ١      

 : قاٚض متجًت يف  أضبع١

 .َعا( ايكِٝ -ا٫ػاٙ) قس ٚايٛعٞ تٓاٚيت َتػرلٟ ايتؿهرل ايٓازضاغات  -

 .ايتؿهرل ايٓاقس زضاغات تٓاٚيت َتػرل-

-املعًَٛات١ٝ  ايٛعٞ بايكِٝ-ايٛعٞ بايتهٓٛيٛدٝا) ضاغات تٓاٚيت َتػرل ايٛعٞ  ز-

  .( ٚايتهٓٛيٛدٝا مٛ املعًَٛات ا٫ػاٙ

 .زضاغات تٓاٚيت تسضٜؼ املٗاضات اؿٝات١ٝ-

 

-ايكِٝ-ا٫ػاٙ) َتػرلٟ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ زضاغات تٓاٚيت : ض ا٭ٍٚ احملٛ

 : َعّا(  ايتكسٜط-املؿاِٖٝ

 

غذلاتٝذ١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً إىل َعطؾ١ أثط إ(  ٖـ1431) ايسٜٔ  ٖسؾت زضاغ١ لِ         

ضغّٛ ايهاضٜهاتٛض ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتشكٌٝ ٚا٫ػاٙ مٛ َكطض ايتاضٜذ 

ؾُٝا  ,بات ايكـ ايجاْٞ ايجاْٟٛ مبس١ٜٓ دس٠, باغتدساّ املٓٗر ايتذطٜيبيس٣ طاي

طايب١ مت تكػُٝٗٔ إىل  83بػٝط١ بًؼ عسزٖا ايعؿٛا١ٝ٥ بايططٜك١ ايايع١ٓٝ  متجًت

ًٝٞ كفُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝ, ٚناْت أزٚات ايسضاغ١ ممج١ً يف اختباض ؼ

ّ اختباض ايؿطقٞ يكٝاؽ ايتؿهرل , ؾُٝا اغتدس(َٔ إعساز ايباسج١ )    َٚكٝاؽ اػاٙ

, ٚقس زيت ْتا٥ر ايسضاغ١ ع٢ً ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يكاحل طايبات ايٓاقس

    . اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ, ٚا٫ػاٙ مٛ ايتاضٜذ
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ُبٝٛتط يت١ُٝٓ ؾعاي١ٝ بطْاَر قا٥ِ ع٢ً ايه(  2010) اغتٗسؾت زضاغ١ سٛاؽ ٚ       

َٗاضات ا٫غتُاع ايٓاقس ٚاملٌٝ مٛ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ,يس٣ ت٬َٝص املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ 

مبس١ٜٓ تبٛى, باغتدساّ ايتكُِٝ ايتذطٜيب شٚ اجملُٛع١ ايٛاسس٠ باختباض قبًٞ ٚبعسٟ 

املٌٝ, ٚقس ْتر عٔ ايسضاغ١ ٚنصيو َكٝاؽ  ُٖٚا َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس يف ا٭زاتني

يكاحل ايتطبٝل ايبعسٟ مما ٜعين  ( 0005 )َػت٣ٛ  ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس ٚدٛز

ايدلْاَر يف ت١ُٝٓ َٗاض٠ ايٓكس ٚاملٌٝ مٛ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ يس٣ ت٬َٝص ٖصا ؾعاي١ٝ 

 .املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥

      

ؾاع١ًٝ املكاٍ ايكشؿٞ يف تسضٜؼ عًِ  (ّ 2010) زضاغ١ ظٜسإ اغتٗسؾت  ٚ        

٫دتُاع يت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ بايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ا

طايبّا  80َٔ املدتاض٠ عؿٛا٥ّٝا , ٚتهْٛت ايع١ٓٝ مبكط قاؾع١ ايؿطق١ٝيف  ايجا١ْٜٛ

اختباض  ُٖا , باغتدساّ أزاتنيمت تعُٝٝٓٗا عؿٛا٥ّٝا نابط١ ٚػطٜب١ٝ ع٢ً فُٛعتني

ا٫دتُاعٞ, ٚأظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١  يًتؿهرل ايٓاقس َٚكٝاؽ ايٛعٞ

يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يؿاع١ًٝ املكاٍ ايكشؿٞ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل  إسكا١ٝ٥

  .ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ بكهاٜا َكطت١ُٝٓ ايٓاقس, ٚ

     

بٗسف َعطؾ١ أثط اغتدساّ بإدطا٤ زضاغ١  ( 2010) ٚ قاّ ايؿاٜع ٚ ؾٝٓإ         

١ْٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل اٱبساعٞ ٚا٫ػاٙ مٛ اغتدساّ اؿاغّٛب ايهتب ا٫يهذلٚ

طايبّا (  65) ع٢ً ع١ٓٝ َكسض٠ ّب مبس١ٜٓ ايطٜاض يف تعًِ ا٭سٝا٤ يًكـ ايجاْٞ ايجاْٟٛ 

عٓسَا ٫ ٜتشكل ) ٚايتكُِٝ املػتدسّ ٖٛ تكُِٝ اجملُٛع١ ايهابط١ غرل املتهاؾ١٦ 

تدساّ اختباض تٛضاْؼ يًتؿهرل ٚاغ( ايتٛظٜع ايعؿٛا٥ٞ يٮؾطاز زاخٌ اجملُٛعات 

ٚقس   ,ػاٙإَكٝاؽ  , بُٝٓا قاّ ايباسح بإعسازبتهاضٟ املكٓٔ ع٢ً ايب١٦ٝ ايػعٛز١ٜاٱ

أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يف  ايتؿهرل اٱبساعٞ يكاحل 

 .ايتذطٜب١ٝ, بُٝٓا مل تؿط ْتا٥ر ا٫ػاٙ يٛدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥
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ؾعاي١ٝ اغتدساّ ايتعًِ ايصاتٞ ايكا٥ِ ع٢ً ( ّ 2010) ٚاغتٗسؾت زضاغ١ عُاض           

ْعِ ايهُبٝٛتط ع٢ً ايتشكٌٝ ٚايتؿهرل ايٓاقس ٚايكِٝ ا٫قتكاز١ٜ يس٣ ط٬ّب ايكـ 

, ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب شٚ (َكط ) ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ مبشاؾع١ غٖٛاز 

اختباضٜٔ قبًٞ ٚبعسٟ, ٚقس َٔ خ٬ٍ ٠, ايتكُِٝ ايكا٥ِ ع٢ً اجملُٛع١ ايٛاسس

ٚايٛعٞ  ١,اغتدسّ ايباسح َكٝاؽ يًتؿهرل ايٓاقس, ٚاختباض ملٛاقـ ايكِٝ ا٫قتكازٜ

عٓس َػت٣ٛ  إسكا١ٝ٥بٗا, ٚقس أغؿطت ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 

بني َتٛغطٞ زضدات فُٛع١ ايبشح يكاحل ايتطبٝل ايبعسٟ يف   ( 0005 ) ايس٫ي١

 .  اضات ايتؿهرل ايٓاقس, َٚػت٣ٛ ايٛعٞ بايكِٝ ا٫قتكاز١َٜٗ

        

 أثط املهتبات زضاغ١ عٔ   (Small & et. , 2009)زلٌٝ ٚآخطٕٚ ٚأدط٣          

َٚا ٜػتدسّ ؾٝٗا َٔ    New Yorkمبساضؽ َس١ٜٓ ْٜٝٛٛضى  َٚطانع َكازض ايتعًِ

ٌ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚنصيو ايٛغا٥ط املتعسز٠  ٚا٭ْؿط١ ا٫يهذل١ْٝٚ بٗا ع٢ً فُ

قٝاؽ ا٫ػاٙ مٖٛا, ٖٚٞ زضاغ١ ػطٜب١ٝ ٚٚقؿ١ٝ ٚناْت ايع١ٓٝ ممج١ً يف ط٬ّب 

 املطس١ً ايجا١ْٜٛ ٚاغتدسّ يًسضاغ١ اختباض ؼكًٝٞ َٚكٝاؽ ي٬ػاٙ, ٚقس أظٗطت

 شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني اغتدساّ املهتب١ ا٫يهذل١ْٝٚ  ّاؾطٚقإٔ ٖٓاى ايسضاغ١ ْتا٥ر 

ػاٙ إجيابٞ مٛ اغتدساّ املهتبات ٚدٛز انُا أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١  ٌٝ,ٚ ايتشك

 .   َٔ قبٌ ايط٬ّب ا٫يهذل١ْٝٚ

        

قٝاؽ ايؿاع١ًٝ يدلْاَر َكذلح باغتدساّ  بٗسف( ّ 2008) عبس ايؿتاح ي ٚيف زضاغ١        

٢ً ت١ُٝٓ ا٫غذلاتٝذٝات املعطؾ١ٝ َٚا ٚضا٤ املعطؾ١ يف تسضٜؼ ايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ ع

ايٛعٞ بٗا ٚايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ايطًب١ املعًُني به١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ ايؿّٝٛ, ٚقس 

تهْٛت ايع١ٓٝ َٔ ط٬ّب ايؿطق١ ايطابع١ ؾعب١ ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ, ٚناْت أزاتا 

ايباسح اختباض ٚاطػٕٛ ٚدًٝػط يًتؿهرل ايٓاقس, َٚكٝاؽ يًٛعٞ بايكهاٜا 

ٚتٛقًت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ١,ا٫دتُاع١ٝ َعس َٔ قبٌ ايباسج
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يكاحل ايتطبٝل ايبعسٟ يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف نٌ َٔ  اختباض ايتؿهرل ايٓاقس, ٚيف 

  .َكٝاؽ ايٛعٞ بايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ

       

زضاغ١ يتشسٜس ايؿاع١ًٝ يدلْاَر ايهذلْٚٞ َتعسز ( ّ 2006) ٚأدط٣ اؾٝعاٟٚ           

 ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚاملؿاِٖٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚتكسٜط ايصات يًط٬ّب املعاقني ايٛغا٥ط يف

طايب ٜٓكػُٕٛ (  56) زلعٝا يف املطس١ً اٱعساز١ٜ, ٚناْت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َ٪يؿ١ َٔ 

يف َسضغ١ مت تعُٝٝٓٗا بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ بايتػاٟٚ إىل فُٛعتني ػطٜب١ٝ ٚنابط١ 

, ٚقس أعس ايباسح اختباض مبكط ع١ املٓٛؾ١ٝا٭ٌَ اٱعساز١ٜ ملعاقٞ ايػُع مبشاؾ

أغؿطت يًتؿهرل ايٓاقس, ٚاختباض يًُؿاِٖٝ ا٫دتُاع١ٝ َٚكٝاؽ يتكسٜط ايصات, ٚقس 

 زضدات أؾطاز اجملُٛعتني ٞسكا١ٝ٥ بني َتٛغطايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إ

 .ا٫دتُاع١ٝٚاملؿاِٖٝ   يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف نٌ َٔ اختباضٟ ايتؿهرل ايٓاقس

          

 ( Sanders & Morrison, 2001 )نٌ َٔ غاْسضؽ ٚ َٛضٜػٔ  أدط٣ نُا          

ٖسؾت إىل ايهؿـ عٔ ؾاع١ًٝ َكطض يف ا٭سٝا٤ يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ زضاغ١ 

مت تكُِٝ َؿطزات٘ عدل ا٫ْذلْت يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚنصيو اػاٖات 

ؾاع١ًٝ املكطض عدل يتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫ْذلْت, ٚقس ْتر عٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ايط٬ّب مٛ ا

ايط٬ّب , نُا إٔ ا٫ػاٖات مٛ ايتؿهرل ايٓاقس يس٣  ت١ُٝٓ َٗاضات ا٫ْذلْت ع٢ً

ناْت إجياب١ٝ, ٚإٔ اػاٖات اٱْاخ  دا٤ت يف قٛض٠ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫ْذلْت 

 .   ًِ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫ْذلْتأنجط إجياب١ٝ َٔ اػاٖات ايصنٛض مٛ ايتع

   

 ايتؿهرل ايٓاقس  تػرلزضاغات تٓاٚيت َ : احملٛض ايجاْٞ 

 

زضاغ١ اغتٗسؾت ؾاع١ًٝ ايتسضٜؼ باغتدساّ ايتعًِٝ ( ّ 2012) أدط٣ اشل٬ٍ          

يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس -ا٫ْذلْت -ا٫يهذلْٚٞ ايكا٥ِ ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات
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٬ّب ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ ايهٜٛت, اغتدسّ ايباسح املٓٗر ٚاملؿاِٖٝ ايطٜان١ٝ يس٣ ط

يف فُٛعتني  طايب ٚطايب١,(  94) ايتذطٜيب , ٚبًؼ عسز ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ املدتاض٠ 

ٚقس أؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ١ إىل ؾطٚم  نابط١ ٚػطٜب١ٝ بايتػاٟٚ مت تعُٝٝٓٗا عؿٛا٥ّٝا

ُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف نٌ َٔ يكاحل اجمل(  0005 ) شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ

َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚاملؿاِٖٝ ايطٜان١ٝ, مما ٜؿرل يؿاع١ًٝ بطاَر ايتعًِٝ 

   .   ا٫يهذلْٚٞ عدل ؾبه١ املعًَٛات يف ؼكٝل ايؿاع١ًٝ عٓس ايتسضٜؼ بٗا

 

ساٚيت تككٞ أثط ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ  زضاغ١( ّ 2011) ايٓذسٟ ٚ ايؿٝذ قسّ ٚ          

رل ايٓاقس يس٣ زاضغٞ داَع١ ايكسؽ املؿتٛس١, ٚقس اغتدسّ ايباسجإ ع٢ً ايتؿه

زاضغّا (  214) املٓٗذني ايٛقؿٞ ٚايتذطٜيب َٔ خ٬ٍ عٝٓتني ا٭ٚىل عؿٛا١ٝ٥ قٛاَٗا 

, ٚنإ اختباض املٗاضات بٛاغط١ ( 65) َٔ اؾٓػني ٚا٭خط٣ ع١ٓٝ قكس١ٜ بعسز 

ر يٛدٛز ؾطٚم يكاحل اجملُٛع١ دًػط  املعسٍ, ٚقس أؾاضت ايٓتا٥ –منٛشز ٚاطػٕٛ 

ايتذطٜب١ٝ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس َع اؿاد١ إىل تطٜٛط ايبٛاب١ ا٫يهذل١ْٝٚ 

 .ٚاملكطضات مبا ٜسعِ ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس

        

اغتٗسؾت ؾاع١ًٝ ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ زضاغ١ ػطٜب١ٝ ( ّ 2009) ٚأدط٣ بين زَٚٞ       

يف  ١ٝ ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ طايبات ايكـ ايجأَ ا٭غاغٞيف ايطٜانٝات ع٢ً تُٓ

طايب١ يف (  47) , ٚاغتدسّ ايع١ٓٝ ايككس١ٜ بعسز يف ا٭ضزٕ قاؾع١ ايهطى

فُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝ ٚاغتدسّ َكٝاؽ اختباض نايٝؿٛضْٝا يًتؿهرل ايٓاقس 

ز٫ي١  م شاتاملعسٍ ع٢ً ايب١٦ٝ ا٭ضز١ْٝ, ٚقس نؿؿت ايسضاغ١ عٔ عسّ ٚدٛز ؾطٚ

 .اجملُٛعتنيَتٛغطٞ زضدات سكا١ٝ٥  بني إ
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ٖسؾت إىل َعطؾ١ ؾعاي١ٝ بطْاَر تسضٜيب (  ٖـ1430) ٚيف زضاغ١ أدطاٖا اؿطبٞ         

ع٢ً ايػعٛز١ٜ ٜكّٛ ع٢ً َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ملعًُٞ َاز٠ ايتاضٜذ مبشاؾع١ ٜٓبع 

ِ يف ثاْٜٛات احملاؾع١, ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ يس٣ ط٬بٗ

اختباض ايؿطقٞ يًتؿهرل ايٓاقس,  يصيو اغتدسّ ,إش قُِ بطْاَر تسضٜيب شلصا ايػطض

(  22) نُا قُِ ايباسح اختباض يًتشكٌٝ ايسضاغٞ, ٚقس تايؿت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ 

ميجًٕٛ (  22) بُٝٓا بًؼ عسز املعًُني  , مت اختٝاضِٖ عؿٛا٥ّٝا طايبّا(  540) ٚ  َعًُّا 

اٌَ فتُع ايسضاغ١, سٝح دط٣ تكػُِٝٗ إىل فُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝ ن

, ٚأغؿطت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ تؿرل إىل مت تعُٝٝٓٗا عؿٛا٥ّٝا بايتػاٟٚ

  .   ايتشكٌٝ ايسضاغٞٚؾعاي١ٝ ايدلْاَر ايتسضٜيب املكذلح يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس 

زضاغ١ اغتٗسؾت تكُِٝ اختباض يكٝاؽ َٗاضات (  ّ  2008)  عاطٞٚ أدط٣ عبسامل        

, بعس زضاغتِٗ َكطض اٱغهٓسض١ٜايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬ّب ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ 

ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ املكُِ عدل ا٫ْذلْت, ٚقس تهُٓت ايسضاغ١ عطنّا يٲطاض ايٓعطٟ 

(  0079) ت يًُكٝاؽ ٚيهٝؿ١ٝ إعساز ا٫ختباض, ٚبعس ايتذطٜب ا٫غتط٬عٞ بًؼ ايجبا

َٗاضات (  5) زقٝك١ ٚتهٕٛ َٔ مخؼ (  60) بُٝٓا مت ؼسٜس ظَٔ ا٫ختباض يف غتني    

 .  زضد١(  100) َؿطز٠, ٚمبذُٛع زضدات ٜبًؼ َا١٥ (  25) ض٥ٝػ١ يف مخؼ ٚعؿطٕٚ 

          

ٖسؾت إىل َعطؾ١ أثط  زضاغ١ ػطٜب١ٝ( 2008ّ) املؿاع١ً  ٚ أدط٣ طٛايب١ ٚ       

غتدساّ ا٭ْؿط١ املعتُس٠ ع٢ً َكازض ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ا

 املدتاض٠ عؿٛا٥ّٝا إش تأيؿت ايع١ٓٝ ايعطب١ٝ املؿتٛس١ ؾطع ا٭ضزٕ ايٓاقس يس٣ طًب١ اؾاَع١

َٔ اؾٓػني بكػِ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬  لؽكيف  َٔ طًب١ ايبهايٛضٜٛؽ(  74)  َٔ 

ٚاغتدسّ ايباسجإ اختباض  ,عؿٛا٥ّٝا فُٛعتني مت تعٝٝٓٗا يف ,ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ

ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚدٛز ؾطٚم شات - 2000 -نايٝؿٛضْٝا يًتؿهرل ايٓاقس 

ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ تعع٣ يططٜك١ ايتسضٜؼ املععظ٠ مبكازض ايتعًِ ا٫يهذل١ْٝٚ يكاحل 
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اض٠ ايتشًٌٝ, ٚايتكِٜٛ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف اجملُٛع ايعاّ يًُٗاضات ٚيهٌ َٔ َٗ

ٚا٫غتس٫ٍ, بُٝٓا مل تؿط إىل ؾطٚم  ملٗاضتٞ ا٫غتكطا٤ ٚا٫غتٓتاز, نُا مل تؿط 

 .ايسضاغ١ إىل ؾطٚم يكاحل أٟ َٔ اؾٓػني أٚ يًتؿاعٌ بني ايططٜك١ ٚاؾٓؼ

        

زضاغ١ قٝاؽ َػت٣ٛ ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬ّب ( ّ 2005) ٚأدط٣ ايؿطقٞ           

ٍٚ ايجاْٟٛ مبس١ٜٓ ايطٜاض ٚع٬قت٘ مبتػرلات ايطغب١ يف ا٫يتشام با٭قػاّ ايكـ ا٭

ا٭نازمي١ٝ, ٚبايتشكٌٝ ايسضاغٞ, ٚقس اغتدسّ ايباسح ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ َساضؽ 

طايب,ٚقس أغؿطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ َػت٣ٛ (  288) ايطٜاض ايجا١ْٜٛ, بًؼ عسزِٖ 

مبس١ٜٓ ايطٜاض نإ بسضس١  ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬ّب ايكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ

يكاحل  ( 0005 )َتٛغط١, ٚإٔ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ 

ايطغب١ يف ا٫يتشام بأسس ا٭قػاّ ايع١ًُٝ عٓٗا يف ا٭قػاّ ا٭زب١ٝ, ٚإٔ ٖٓاى ع٬ق١ 

 .  ططز١ٜ بني َػت٣ٛ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ

 

زضاغ١ اغتٗسؾت تطٜٛط َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ( Ruff, 2005)ضٚف  ٚأدط٣        

ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ طبك١ٝ شلصا ايػطض ايطًب١ ايػ١ٓ ا٭ٚىل باؾاَع١, ٚاغتدسّ ايباسح 

طايبّا ٚقاّ بتكػُٝٗا إىل فُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝ, زضغت (   39) َٔ   َه١ْٛ

زضغت اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ باغتدساّ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس, بُٝٓا اجملُٛع١ 

اجملُٛع١ ايهابط١ بايططٜك١ املعتاز٠, ٚاغتدسّ ايباسح َكٝاؽ نايٝؿٛضْٝا يًتؿهرل 

اجملُٛع١ ط٬ّب ايٓاقس, ٚنؿؿت ايسضاغ١ عٔ ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يكاحل 

 . ايتذطٜب١ٝ, نُا إٔ ايصنٛض أنجط تؿٛقّا َٔ اٱْاخ يف َتػرل اؾٓؼ
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زضاغ١   ( Sediq and Rowhani, 2005 )ٖاْٞ ضٚ غٝسى ٚنُا أدط٣         

مت أثط املٛاز ايتؿاع١ًٝ يف ايهتب ا٫يهذل١ْٝٚ يف تعًِ ايطٜانٝات, سٝح  يتككٞ

, ٚقس ػطٜب١ٝٚا٭خط٣  نابط١ٚاسس٠ فُٛع١ تكػِٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ إىل فُٛعتني 

َتٛغط زضدات ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني  عٔايسضاغ١  ْتا٥رأباْت 

نُا أباْت ْتا٥ر ايسضاغ١ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ, َتٛغط زضدات ُٛعتني يكاحل اجمل

ًُٛاز ايتؿاع١ًٝ  يف ايهتب ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً كتًـ ا٭ْؿط١ يأثط   أٜها ٚدٛز

 .املته١ُٓ بٗصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايهتب يف تعًِ ايط٬ّب

 

ؾت أثط زضاغ١ اغتٗس ( Kumta & Tsang, 2003) ناَٝتا ٚ تعاْل  أدط٣نُا        

يف ؾبه١ ا٫ْذلْت  يف ت١ُٝٓ َٗاضات  بطْاَر تعًُٝٞ ٜعتُس ع٢ً ايٛغا٥ط املتعسز٠

باي٫ٜٛات  أضٜعْٚا ١ٜ٫ٚايه١ًٝ ايكش١ٝ املػت٣ٛ ا٭خرل يف ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ طًب١ 

طايبّا مت (  163) َطٜه١ٝ, ٚاغتدسّ ايباسح ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ قٛاَٗا ا٭ املتشس٠

ايتذطٜب١ٝ بٛاغط١ اجملُٛع١ ابط١ ٚػطٜب١ٝ, سٝح زضغت تكػُِٝٗ إىل فُٛعتني ن

ؾبه١ ا٫ْذلْت ايكا٥ِ ع٢ً ايٛغا٥ط املتعسز٠ إناؾ١ يًُٓٗاز ايعازٟ بُٝٓا زضغت 

اجملُٛع١ ايهابط١ ٚؾل املٓٗاز املعتاز, ٚقس زيت ايٓتا٥ر ع٢ً ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 

 .  هرل ايٓاقسإسكا١ٝ٥ يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف اَت٬ى َٗاضات ايتؿ

        

اغتٗسؾت ايط٬ّب املٓتعُني يف زضاغ١   ( Hitchcock,2001)ٖتؿٛى ٚأدط٣          

طايب سٝح مت ( 402) زٚض٠ يًتؿهرل ظاَع١ َاى َاغذل يف تٛضْتٛ بهٓسا, عسزِٖ 

فُٛع١ بايططٜك١ ايططٜك١ املعتاز٠ ٚفُٛعتإ  ,تٛظٜعِٗ ع٢ً ث٬خ فُٛعات

اغب ٚا٫ْذلْت مت اختباض ٚاسس٠ بايططٜك١ املٛنٛع١ٝ ٚا٭خط٣ بايتسضٜؼ بٛغاط١ اؿ

باختباض املكاٍ, ٚاغتدسّ املكٝاؽ اـام باختباض نايٝؿٛضْٝا يًتؿهرل ايٓاقس, ٚقس 
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عٔ متٝع اجملُٛع١ اييت زضغت باؿاغب ٚا٫ْذلْت ٚمت  اٱسكا١ٝ٥زيت ايؿطٚم 

 .  إخهاعٗا ٫ختباض املكاٍ سٝح سكًت ع٢ً أع٢ً ايسضدات

         

 ايٛعٞ بايكِٝ-ايٛعٞ بايتهٓٛيٛدٝا) ايٛعٞ  تػرلزضاغات تٓاٚيت َ: احملٛض ايجايح 

 (: مٛ املعًَٛات ٚايتهٓٛيٛدٝا ا٫ػاٙ-ٓٛيٛد١ٝاملعًَٛات١ٝ ٚايته

     

زضاغ١ عٔ أثط اغتدساّ املكازض املطدع١ٝ ا٫يهذل١ْٝٚ يف ( ّ 2011) أدط٣ ايػٝس        

َػتدسَّا املٓٗر ايتذطٜيب, ٚتأيؿت  ٚا٫ػاٙ مٖٛا, إنػاّب َٗاضات اغتدساَٗا

طايب َٔ ن١ًٝ ايذلب١ٝ املػت٣ٛ ايجاْٞ ظاَع١ (  68) ع١ٓٝ ايسضاغ١ ايعؿٛا١ٝ٥ َٔ 

, مت تكػُِٝٗ بايتػاٟٚ إىل فُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝ, ٚمتجًت أزاتٞ مبكط سًٛإ

١ عٔ عسّ ٚدٛز غ١ يف بطاق١ ٬َسع١ َٚكٝاؽ ي٬ػاٙ, ٚقس أغؿطت ايسضاغاايسض

اجملُٛعتني يف ا٫ختباض ايبعسٟ مما زضدات ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ 

ٜعين عسّ ٚدٛز أثط ٫غتدساّ املكازض املطدع١ٝ ا٫يهذل١ْٝٚ يف ايتسضٜؼ, بُٝٓا 

يف  ( 0005) سكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إأؾاضت ْتٝذ١ 

  .احل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝتهٜٛٔ اػاٙ إجيابٞ يك

         

اغتٗسؾت  ؾاع١ًٝ بطْاَر َكذلح يف ايذلب١ٝ زضاغ١ ( ّ 2009) أمحس أدط٣  ٚ          

بعض يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايتهٓٛيٛدٞ ٚيف ايكاٖط٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ يط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ 

عؿٛا٥ّٝا  اض ايع١ٓٝٝاختمت َٗاضات ايتعاٌَ َع تطبٝكات ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١, ٚقس 

ٚطبل ا٭زاتني قبًّٝا ٚبعسّٜا, ٖٚٞ ممج١ً يف ايط٬ّب املٓتُني ؾُاع١ ْؿاط َسضغٞ, 

إغٗاّ ايدلْاَر إىل نؿؿت ايٓتا٥ر ايكازض٠ عٔ َكٝاؽ ايٛعٞ ٚ ا٫ختباض املٗاضٟ  سٝح

يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايتهٓٛيٛدٞ ٚاؾاْب ا٭زا٥ٞ ملٗاضات ايتعاٌَ َع تطبٝكات 

 .ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١
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ٖسؾت  إىل قٝاؽ زٚض املسضغ١ ايجا١ْٜٛ ( ّ 2009) ػاظٟ ٚيف زضاغ١ َٝسا١ْٝ ي          

طايب (  770)ايعا١َ يف إنػاّب ط٬بٗا قِٝ املعًَٛات١ٝ ٚمتجًت ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف 

 60, ٚقس قُُت ايباسج١ َكٝاغّا يًسضاغ١ َٔ مبكط ٚطايب١ مبشاؾع١ نؿط ايؿٝذ

غتدساّ ططٜك١ أيؿا نطْٚبار, ٚزّيت ْتا٥ر ايسضاغ١ با(  0084) عباض٠, ٚقس بًؼ ثبات٘ 

نُا زّيت  ع٢ً اضتؿاع ايكِٝ عٓس ط٬ّب ايكػِ ايعًُٞ عٓٗا عٓس ط٬ّب ايكػِ ا٭زبٞ,

تعع٣ (  0001) ٜٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١  ايٓتا٥ر أْ٘ ٫

يكاحل ط٬ّب (  0001) يًذٓؼ, بُٝٓا تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ّٝا عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ 

        .  ايتذُعات اؿهط١ٜ عِٓٗ يف ا٭ضٜاف

           

عٔ ٚاقع َٚػت٣ٛ ( ّ 2009) يف زضاغ١ قاّ بإعسازٖا دٖٛطٟ, ٚايعُٛزٟ ٚ         

ظاَع١ املًو عبسايععٜع ؾطط ايطايبات ٚقس مت اغتدساّ ايع١ٓٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

  طايب١ (  234) نًٝات ٚبًؼ عسز أؾطاز ايع١ٓٝ  ايعؿٛا١ٝ٥ ايطبك١ٝ مت تٛظٜعٗا ع٢ً أضبع

عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ, ٚقس ْتر عٔ ايسضاغ١ ٚدٛز قكٛض يف َٗاضات ايبشح (  135) ٚ 

, ٚقكٛض ٚانح أٜهّا يس٣ % 40ؾكط ايٓػب١  تعٔ املعًَٛات يس٣ ايطايبات إش بًػ

بُٝٓا ناْت  % 49ايطايبات يف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ باغتدساّ َكازض املعًَٛات بًؼ قطاب١ 

عساز ايتهًٝؿات يعهٛات ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أنجط ٞ ا٫ستٝاز ملٗاضات املعًَٛات  ٱزٚاع

 .  َٓٗا يس٣ ايطايبات

 

عٔ ؾاع١ًٝ بطْاَر َتعسز املكازض  زضاغ١ (ّ 2008) ؾطاز أدط٣ نُا        

 ا٫يهذل١ْٝٚ يف َكطض أغايٝب تسضٜؼ ايعًّٛ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بايتعًِ ايصاتٞ ٚا٫ػاٙ

 داَع١ عني سلؼمٛ َكازض ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ يس٣ ط٬ّب ايسبًّٛ به١ًٝ ايذلب١ٝ 

 , ٚقس فُٛعتني باختباض قبًٞ ٚبعسٟطايبّا يف(  66) ٚقس اختاض ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ 

سكا١ٝ٥ يف اختباض ايٛعٞ ٚيف عٔ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إايسضاغ١ ْتا٥ر غؿطت أ
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١ٝ مما ٜعين ق٬س١ٝ ايدلْاَر َتعسز املكازض َكٝاؽ ا٫ػاٙ يكاحل اجملُٛع١  ايتذطٜب

 .ا٫يهذل١ْٝٚ يط٬ّب ن١ًٝ ايذلب١ٝ

         

تأثرل ايتسضٜؼ بايٛغا٥ط املتعسز٠ ع٢ً  اغتٗسؾت سضاغ١ ب( ّ 2001) قٓسٌٜ قاّ  ٚ       

مبشاؾع١ يًكـ ايجايح اٱعسازٟ  ايتشكٌٝ ٚا٫بتهاض ٚايٛعٞ بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

 تًُٝص مت تكػُِٝٗ جملُٛعتني(  144)  قٛاَٗاعؿٛا١ٝ٥ بػٝط١ ع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ ايكاٖط٠ 

ٚاغتدسّ ا٫ختباض ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف ايتشكٌٝ ٚ اختباض ٚيٝاَع ي٬بتهاض  َتػاٜٚتني

سكا١ٝ٥ ٥ر إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إَٚكٝاؽ ايٛعٞ باملعًَٛات ٚخًكت ايٓتا

َا عسا قسض٠ ايط٬ق١ اييت أظٗطت بني اجملُٛعتني يف اختباض ايتشكٌٝ ٚا٫بتهاض 

بُٝٓا أغؿطت عٔ تأثرلٖا يف ايٛعٞ بتهٓٛيٛدٝا  ؾطٚم يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ,

ٚأغؿطت نصيو عٔ اضتباط َٛدب بني ايتشكٌٝ ٚا٫بتهاض ٚايٛعٞ  املعًَٛات,

 .اٯخطاملتػرل باملعًَٛات مما ٜعين ايتٓب٪ با٭زا٤ يف 

       

بسضاغ١ اغتٗسؾت ايٛعٞ ايتكين (   (Majid, 2001ط٣ فٝس نُا أد        

ٚاغتدساّ املسضغني ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف زٚي١ َايٝعٜا تٗسف إىل ايبشح 

زضاغ١ ممج١ً يف يف ايع٬ق١ بني املعطؾ١ ايتك١ٝٓ ٚاغتدساَٗا يف ايتسضٜؼ, ٚناْت ا٭زا٠ 

املػت٣ٛ  نُا زضغت ايع٬ق١ ٚؾكّا يًػٔ, اؾٓؼ, Cause Studyاؿاي١ 

سكا١ٝ٥ نؿؿت ايسضاغ١ عٔ ق٠ٛ ايع٬ق١ اٱ ٚمل تؿط إىل ؾطٚم ؾٝٗا, بُٝٓاايتعًُٝٞ,

 . بايتك١ٝٓبني املعطؾ١ باؿاغب ٚاغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ, ٚتعاٜس ايٛعٞ 

 :تسضٜؼ املٗاضات اؿٝات١ٝزضاغات تٓاٚيت : احملٛض ايطابع 

ؼسٜس آيٝات َكذلس١ يتهُني بعض املٗاضات ( ٖـ 1433) ساٚيت زضاغ١ آٍ زاٚٚز     

اؿٝات١ٝ يف َٓاٖر ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚتكسِٜ آيٝات َكذلس١ يتهُني بعض املٗاضات 

اؿٝات١ٝ يف َٓاٖر ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ يًكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط املدتكني 
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متجًت يف َعًُٞ ٭ٚىل ٚاملُاضغني, ٚاتبعت ايسضاغ١ املٓٗر ايٛقؿٞ املػشٞ يعٝٓتني ا

يجا١ْٝ متجًت يف فُٛع١ َٔ املدتكني يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ غ١َٝ٬ ٚاايذلب١ٝ اٱ

مماضغّا ٚكتكّا, ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ إىل عس٠ ْتا٥ر (  208) إش بًؼ ايعسز اٱمجايٞ 

تهُٓت ا٭١ُٖٝ ايكك٣ٛ يًُٗاضات اؿٝات١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملٗاضات اؿٝات١ٝ ا٫دتُاع١ٝ, 

كذلس١ يتهُني تًو املٗاضات ناْت ٚا٫قتكاز١ٜ, نُا إٔ اٯيٝات امل ,ايؿدك١ٝ

 . َٓاغب١ بسضد١ عاي١ٝ

 

إىل ايتعطف ع٢ً ؾاع١ًٝ بطْاَر َكذلح قا٥ِ ( ٖـ 1433) ٖٚسؾت زضاغ١ آٍ عاضّ          

ع٢ً ا٭ْؿط١ ايكؿ١ٝ املطتب١ مبٓٗر ايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ يف إنػاّب بعض 

ا٫بتسا٥ٞ يف َس١ٜٓ أبٗا, املٗاضات اؿٝات١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يس٣ ت٬َٝص ايكـ ايػازؽ 

ٚاغتدسّ ايباسح املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب, ؾُٝا نإ ْٛع ايع١ٓٝ قكس١ٜ بػٝط١ مبذُٛع 

طايبّا يف فُٛعتني ػطٜب١ٝ ٚنابط١, ٚقس أبطظت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚدٛز ؾطٚم (  57) 

شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يكاحل َتٛغط ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف نٌ املٗاضات 

 .    ١ًٝ يف ختاّ ايدلْاَر املكذلحٚايسضد١ ايه

 

إىل ايتعطف ع٢ً ؾاع١ًٝ اغتدساّ املسخٌ ( ّ 2013) ٖٚسؾت زضاغ١ غٝس           

ايكككٞ يف تسضٜؼ ايؿًػؿ١ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املٗاضات اؿٝات١ٝ َٚٗاضات ايتؿهرل 

ط١ َٔ ايعًٝا يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ, باغتدساّ املٓٗر ايتذطٜيب يع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ بػٝ

طايب١ ع٢ً  60ٚمبذُٛع  مبكط  فُٛعتني يًكـ ايجاْٞ ايجاْٟٛ مبشاؾع١ بين غٜٛـ

فُٛعتني بايتػاٟٚ, ٚمتجًت أزاتا ايسضاغ١ يف اختباض يًُٗاضات اؿٝات١ٝ ٚاختباض 

ملٗاضات ايتؿهرل ايعًٝا, ٚقس خًكت ايسضاغ١ إىل ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني 

١ ايتذطٜب١ٝ يف نٌ َٔ اختباض املٗاضات اؿٝات١ٝ, ٚاختباض اجملُٛعتني يكاحل اجملُٛع

 .  ايتؿهرل ايٓاقس اـام باملٗاضات يًعًٝا
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إىل اغتككا٤ ؾاع١ًٝ تٛظٝـ إغذلاتٝذ١ٝ ( ّ 2012) ت زضاغ١ اٯغا ٖٚسؾ          

Seven E,s   ايبٓا١ٝ٥ يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َبشح ايعًّٛ ايعا١َ ايؿًػطٝين

ؿًػطني, ٚقس اغتدسَت بّب ايكـ اـاَؼ ا٭غاغٞ يف َسٜط١ٜ خإ ْٜٛؼ يس٣ ط٬

     كٝاؽ ايايسضاغ١ املٓٗر ايتذطٜيب ايكا٥ِ ع٢ً تكُِٝ اجملُٛع١ ايهابط١ َع ٖصٙ 

طايبّا ٜٓكػُٕٛ إىل  80َٔ ( عؿٛا١ٝ٥ بػٝط١ ) بعسٟ, ؾُٝا تهْٛت ايع١ٓٝ –قبًٞ 

ايسضاغ١ إىل ٚدٛز ؾطٚم شات فُٛعتني ػطٜب١ٝ ٚنابط١ بايتػاٟٚ, ٚقس تٛقًت 

غذلاتٝذ١ٝ ٜب١ٝ مما ٜؿرل إىل ؾاع١ًٝ ٖصٙ اٱز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يكاحل اجملُٛع١ ايتذط

 .   ايبٓا١ٝ٥ يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َبشح ايعًّٛ ايعا١َ يًكـ اـاَؼ ا٭غاغٞ

 

إىل قٝاؽ زٚض تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ( ّ 2012) ٖٚسؾت زضاغ١ ايعٜٛزٟ         

ٚا٫تكا٫ت ملؿطٚع تطٜٛط ايتعًِ مٛ ا٫قتكاز املعطيف يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ 

يطًب١ املساضؽ اؿه١َٝٛ ا٭ضز١ْٝ, ٚقس مت اغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ املػشٞ َٔ خ٬ٍ 

غتبا١ْ ٚناْت أزا٠ ايسضاغ١ عباض٠ عٔ ا(   1019) ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ عٓكٛز١ٜ ٚعسزِٖ 

ت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ زٚض  تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َعس٠ َٔ قبٌ ايباسح, ٚقس زّي

ٚا٫تكا٫ت ملؿطٚع تطٜٛط ايتعًِ مٛ ا٫قتكاز املعطيف يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ 

يطًب١ املساضؽ اؿه١َٝٛ ا٭ضز١ْٝ ناْت بسضد١ عاي١ٝ, نُا أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز 

ٚيكاحل ط٬ّب ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ تعع٣ يكاحل ايطايبات يف َتػرل اؾٓؼ, 

 .  املطس١ً ا٭غاغ١ٝ يف َتػرل املطاسٌ ايسضاغ١ٝ

  

إىل َعطؾ١ ؾاع١ًٝ ا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ يف ت١ُٝٓ ( ٖـ 1432) ٖٚسؾت زضاغ١ ايػاَسٟ         

املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َكطض اؿسٜح يط٬ّب ايكـ ايجايح املتٛغط  مبس١ٜٓ ايطٜاض 

ٔ خ٬ٍ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ بػٝط١ عسزٖا ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب َ

طايبّا سٝح أعس ايباسح قا١ُ٥ باملٗاضات اؿٝات١ٝ, ٚقا١ُ٥ أخط٣ (  30) ث٬ثٕٛ 
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با٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ نُا أعس َكٝاؽ يًُٗاضات اؿٝات١ٝ شلصا ايػطض, ٚقس تٛقًت 

 ايسضاغ١ إىل إثبات ؾاع١ًٝ ا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َكطض

اؿسٜح يط٬ّب ايكـ ايجايح املتٛغط  يف ناؾ١ اجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ 

 .ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايكش١ٝ

 

َعطؾ١ أثط تكُِٝ َكطض ايهذلْٚٞ ( ّ 2011) ٚساٚيت زضاغ١ ٜٛغـ ٚغامل          

مبكط ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املٗاضات اؿٝات١ٝ يس٣ ط٬ّب ا٫قتكاز ظاَع١ املٓٛؾ١ٝ 

ات ا٫يهذل١ْٝٚ, ٚمت اغتدساّ اختباض َعطيف عًُٞ يًُٗاضات ٚاػاٖاتِٗ مٛ املكطض

(  40) اؿٝات١ٝ َٚكٝاؽ ي٬ػاٙ نأزٚات يًسضاغ١, بُٝٓا تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ 

طايبّا ٚطايب١ بإتباع ططٜك١ ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١, ٚقس دط٣ تكػُِٝٗ ع٢ً 

ْتا٥ر ايسضاغ١ إىل إٔ فُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝ مت تعُٝٝٓٗا عؿٛا٥ّٝا, ٚأؾاضت 

اغتدساّ املكطضات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚيف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ ي٘  أثط 

 .نبرل ٚؾعاٍ يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ ٚجيعٌ اػاٖات ايطًب١ مٖٛا أنجط إجياب١ٝ

 

ملٓطل إىل ايهؿـ عٔ أثط بطْاَر قا٥ِ ع٢ً ا( 2010ّ) ٖٚسؾت زضاغ١ قُس          

غرل ايؿهًٞ يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يس٣ ط٬ّب ايكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ مبشاؾع١ 

باغتدساّ املٓٗر ايتذطٜيب عٓس تطبٝل ايدلْاَر املكذلح ع٢ً ايع١ٓٝ ( َكط ) بٛضغعٝس 

ايعؿٛا١ٝ٥ اييت متجًت يف فُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝ ٚقس مت ا٫عتُاز ع٢ً اختباض يف 

ٔ إعساز ايباسج١ ٚقس بٝٓت ايٓتا٥ر ٚدٛز أثط نبرل يًدلْاَر َٔ املٗاضات اؿٝات١ٝ َ

خ٬ٍ ٚدٛز ؾطٚم ؾطز١ٜ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يكاحل ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بعس 

 .    ايتطبٝل ايبعسٟ ي٬ختباض يف ختاّ ايدلْاَر
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إىل قٝاؽ أثط اغتدساّ بعض أغايٝب ( ّ 2008) ٖٚسؾت زضاغ١ ايػٛططٟ           

ا١ُ٥ ع٢ً ١ٝ ايكنؼ اؿسٜج١ يف تٛظٝـ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َٓاٖر ايذلب١ٝ ايطٜاايتسضٜ

قتكاز املعطيف يطًب١ ايكـ ايػابع ا٭غاغٞ يف قاؾع١ عُإ ايتع١ًُٝٝ, إش ا٫

(  112) اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ ٚايتذطٜيب, ٚاؾتًُت عني ايسضاغ١ ع٢ً 

طايبّا ٚطايب١, نُا متجًت أزاتا (  159)ٚ  َؿطؾّا َٚؿطؾ١,(  11) َعًُّا َٚع١ًُ, ٚ 

ايسضاغ١ يف اغتبا١ْ, َٚكٝاؽ يًُٗاضات املته١ُٓ يف ٚسسات بطْاَر مت إعسازٙ َٔ قبٌ 

ايباسح, ٚخًكت ايسضاغ١ إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا إٔ مجٝع املٗاضات اؿٝات١ٝ 

ز ؾطٚم زاي١ غؿطت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛناْت ع٢ً زضد١ نبرل٠ دسّا َٔ ا٭١ُٖٝ, نُا أ

 .   سكا٥ّٝا يكاحل ايكٝاؽ ايبعسٟ يًتطبٝل يهٌ املٗاضات اؿٝات١ٝ املته١ُٓ يف ايدلْاَرإ

 

إىل َعطؾ١ ؾعاي١ٝ بطْاَر َكذلح يت١ُٝٓ ( ّ 2005) ٖٚسؾت زضاغ١ ايؿطبٝين          

َٓع١َٛ املٗاضات اؿٝات١ٝ يس٣ ايط٬ّب املعًُني بهًٝات ايذلب١ٝ يف َكط باغتدساّ 

ّا , ٚقس متجًت ٜعسب ايتذطٜيب شٚ ايتكُِٝ ايكا٥ِ ع٢ً اجملُٛع١ ايٛاسس٠ قبًّٝا ٚ املٓٗر

متجًت أزٚات ايسضاغ١ يف  نُاطايبّا ٚطايب١, (  37) ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١ َٔ 

َكٝاغني ُٖا َكٝاؽ ايٛعٞ ايػصا٥ٞ َٚكٝاؽ ايٛعٞ ايبٝٛتهٓٛيٛدٞ ٚقس دا٤ت 

ي١ إسكا١ٝ٥ يكاحل ايتطبٝل ايبعسٟ يف ن٬ ايٓتا٥ر َ٪نس٠ ع٢ً ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫

 .املكٝاغني مما ٜ٪نس ؾعاي١ٝ بطْاَر َٓع١َٛ املٗاضات اؿٝات١ٝ املطتبط١ بايتسضٜؼ
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 : ايتعًٝل ع٢ً ايسضاغات ايػابك١

; ؾكس مت اغتد٬م بكطا٠٤ ؾاسك١ ملا دا٤ت ب٘ ايسضاغات ايػابك١ ٚأؾاضت إيٝ٘    

 :ايٓكاط ايتاي١ٝ 

ٌٸ .1 زضاغات   غت, ؾُٝا عسا ايػابك١ اغتدسَت املٓٗر ايتذطٜيب ايسضاغات د

دٖٛطٟ ٚزضاغ١ ( ّ 2012) ٚزضاغ١ ايعٜٛزٟ ( ٖـ1433)آٍ زاٚٚز زضاغ١ : ٖٞ 

 ,(ّ 2005) , ٚزضاغ١ ايؿطقٞ (ّ 2009) ٚ زضاغ١ غاظٟ  ,( 2009) ٚايعُٛزٟ 

 .(   (Majid, 2001ٚزضاغ١ فٝس 

ٌٸ ايسضاغات ايػابك١ ناْت عٝٓتٗا ايط٬ .2 ٞ زضاغ١ ٖ أضبع زضاغات ّب َا عسا د

(  ٖـ1430)زضاغ١ اؿطبٞ  ٚ( ّ 2008) ٚزضاغ١ ايػٛططٟ ( ٖـ1433) آٍ زاٚٚز 

 . (  (Majid, 2001فٝس  ٚزضاغ١ -ٕدع٤ َٔ ايع١ٓٝ َعًُٛ -

عٝٓتٗا يف ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ, ثِ ط٬ّب  متجًتإٕ أنجط ايسضاغات ايػابك١  .3

اٱعساز١ٜ, بُٝٓا نإ ط٬ّب املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يف املطس١ً اؾاَع١ٝ, ثِ املطس١ً 

 (.ّ 2010) زضاغ١ ٚاسس٠ ؾكط ٖٞ زضاغ١ سٛاؽ 

ؾكس سلًت َععِ تعسزت ايتدككات اييت تٓاٚيتٗا ايسضاغات ايػابك١,  .4

  . ايتدككات, نُا تٓاٍٚ عسزّا َٓٗا ايسضاغات ايذلب١ٜٛ ايعا١َ

ٌٸ ايسضاغات ايػابك١ اغتدسَت ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ ا .5 يبػٝط١, َا عسا زضاغ١ د

 اَتساغتدؾكس  ( ّ 2009) بين زَٚٞ , ٚزضاغ١ (ّ 2011) ايٓذسٟ ٚايؿٝذ 

,  ٚايسضاغ١ اييت (ّ 2009) دٖٛطٟ ٚايعُٛزٟ ايع١ٓٝ ايككس١ٜ, ٚزضاغ١ 

غتدسَت ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ ايطبك١ٝ, اييت ا( Ruff, 2005) ضٚف أدطاٖا 

 .دساّ ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١َع ٖصا ايتٛد٘ باغت اؿاي١ٝ ٚتتٛاؾل ايسضاغ١

ٌٸزّيت ْتا٥ر  .6 ايسضاغات ايػابك١ ع٢ً ٚدٛز ا٭ثط ايتذطٜيب شٚ ايس٫ي١  د

مل  إش  (ّ 2001) ٚزضاغ١ قٓسٌٜ  (ّ 2009) بين زَٚٞ سكا١ٝ٥ َا عسا زضاغ١ اٱ
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ٝٸ املتػرلات ايتابع١, ٚ قس غاُٖت ٖصٙ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ع٢ً  آتب

 .دٝ٘ ايؿطض اـام مبتػرل ايتؿهرل ايٓاقسايٓتا٥ر يف تٛ

ٌٸ ايسضاغات ايػابك١ ايتكُِٝ ايكا٥ِ ع٢ً فُٛعتني  .7 ػطٜب١ٝ اغتدسَت د

 , بُٝٓا اعتُست بعض ايسضاغات ع٢ً فُٛع١ ٚاسس٠ نسضاغ١ سٛاؽ ٚنابط١

ؾُٝا  ,(ّ 2009) , ٚزضاغ١ أمحس (2010) , ٚزضاغ١ عُاض (ّ 2010) 

ٛعات ٖٚٞ ايسضاغ١ اييت أدطاٖا ٖتؿٛى اغتدسَت زضاغ١ ٚاسس٠ ث٬خ فُ

(Hitchcock,2001) ,  ٌٸ ايسضاغات ٚتؿذلى ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َع تٛد٘ د

 .ايػابك١ يف اغتدساّ ايتكُِٝ ايكا٥ِ ع٢ً فُٛعتني ػطٜب١ٝ ٚنابط١

ايػابك١ بٗسف َعطؾ١ أثط ايعاٌَ ايتذطٜيب ايتذطٜب١ٝ أدطٜت أغًب ايسضاغات  .8

املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ مبػُٝاتٗا املتٓٛع١ َجٌ املطتهع ع٢ً اغتدساّ تك١ٝٓ 

 ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ, ا٫ْذلْت, َكازض ايتعًِ, املهتبات ا٫يهذل١ْٝٚ

ايتؿهرل َتػرلات ٚايهتب ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً َتػرلات تابع١ متجٌ يف أغًبٗا 

ايٓاقس, ٚايٛعٞ ايتهٓٛيٛدٞ ٚا٫ػاٙ مٛ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚؾل املػُٝات 

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ شيو ٚايػابك١, 

- أ زضاغات  تٓاٚيت أثط  اغتدساّ تك١ٝٓ املعًَٛات ع٢ً ايتؿهرل ايٓاقس, َجٌ  

, ٚزضاغ١ (ّ 2009) , ٚزضاغ١ بين زَٚٞ  (ّ 2008) زضاغ١  طٛايب١ ٚاملؿاع١ً 

, ٚ زضاغ١ ٖتؿٛى (2010ّ) , زضاغ١ ظٜسإ (ّ 2011) ايٓذسٟ ٚايؿٝذ 

(Hitchcock,2001 ). 

- ّب ثط اغتدساّ تك١ٝٓ املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛعٞ زضاغات تٓاٚيت أ 

نسضاغ١ ؾطاز ( مبػُٝاتٗا املدتًؿ١)ا٫ػاٙ مٖٛا ٚنصيو  بتك١ٝٓ املعًَٛات,

, (ّ 2009)  , ٚزضاغ١ أمحس(ّ 2010) , ٚزضاغ١ ايؿاٜع ٚؾٝٓإ (2008ّ) 

  .  (Small and et. , 2009) زلٌٝ ٚظ٤٬َٙ  ٚزضاغ١ , (ّ 2001)   ٚزضاغ١ قٓسٌٜ
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ٚشيو ٚؾل  ,يًتؿهرل ايٓاقس ت َتٓٛع١ايسضاغات ايػابك١ اغتدسَت اختباضا .9

 : ايتٛظٜع ايتايٞ 

        َٔ قبٌ ايباسجني أْؿػِٗ نسضاغ١ اشل٬ٍ اختباض ايتؿهرل ايٓاقس  تكُِٝ    . أ

ٚزضاغ١  ,(2010ّ) ٚزضاغ١ ظٜسإ  ,(2010ّ) ٚزضاغ١ سٛاؽ  ,(ّ 2012) 

 .(ّ 2006) اغ١ اؾٝعاٟٚ ٚزض( ّ 2008) ايعاطٞ  عبس

اغتدسّ اختباض ٚاطػٕٛ ٚدًٝػط يًتؿهرل ايٓاقس يف زضاغتني ُٖا زضاغ١  . ّب

 . (ّ 2011) ايٓذسٟ ٚايؿٝذ  زضاغ١ ٚ ,(ّ 2008) عبسايؿتاح 

( 2009ّ) اغتدسّ اختباض نايٝؿٛضْٝا يًتؿهرل ايٓاقس يف زضاغ١ بين زَٚٞ  . ت

ٚزضاغ١  ,(Ruff, 2005) ٚزضاغ١ ضٚف  ,(ّ 2008) ٚزضاغ١ طٛايب١ ٚاملؿاع١ً 

 .( Hitchcock,2001)ٖتؿٛى 

       اختباض ايؿطقٞ يًتؿهرل ايٓاقس ايصٟ مت اغتدساَ٘ يف زضاغ١ ايؿطقٞ  . خ

  .(ٖـ1430)ٚزضاغ١ اؿطبٞ (  ٖـ1431)ٚزضاغ١ لِ ايسٜٔ  ,(2005ّ) 

املػتدس١َ يف ايعسٜس َٔ ايسضاغات ايػابك١ تطنعت ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥  .10

 .ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٟع َتػرل مما ٜؿرل يتٓاغب٘ ايتاّ,( t)  اختباض ت ع٢ً 

قسَت ايسضاغات ايػابك١ َكاٜٝؼ َتٓٛع١ يًٛعٞ مبػُٝات٘ املدتًؿ١ مجٝعٗا  .11

يسضاغ١ اؿاي١ٝ يف إعساز اناْت َٔ إعساز ايباسجني أْؿػِٗ, ٚشيو َا ٜٛاؾل 

 .ٚتكُِٝ  َكٝاؽ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ خام مبتػرل ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚأثطٖا  مل تتٓاٍٚ مجٝع  ايسضاغات ايػابك١إٕ            

 يف  أٟ ٭ٟ َكطض زضاغٞ, ٚ يت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس أٚ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ, يف ايتسضٜؼ

     ا مما ٜ٪نس ا٭١ُٖٝ يًسضاغ١ اؿاي١ٝ, نْٛٗا غرل َبشٛث١ َػبّك ,َطس١ً تع١ًُٝٝ

طع َعٗا يف ايعٓٛإ أٚ احملت٣ٛ غٛا٤ ناْت َٓؿٛض٠ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٫ٚ ٜٛدس زضاغ١ تتكا

أٚ بًػ١ أخط٣ عػب َا تٛقٌ إيٝ٘ ايباسح يف ن٤ٛ َا تكتٓٝ٘ ٚتتٝش٘ املهتبات 
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َٚطانع ايبشٛخ ٚقٛاعس املعًَٛات املؿذلن١ يف قاعس٠ َطنع  اؾاَع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ

   .املًو ؾٝكٌ يًبشٛخ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬

ميهٔ إمجاٍ َٛاطٔ ايباسح نجرلّا َٔ ايسضاغات ايػابك١, ٚ أؾازمجا٫ّ; إ         

 : َا ًٜٞ يف اٱؾاز٠ املتشكك١ َٓٗا

 . ٚأغ٦ًتٗا ؼسٜس ٚقٝاغ١ َؿه١ً ايسضاغ١  . أ

 .يف بٓا٤ ؾطٚض ايسضاغ١ ايط٥ٝػ١إعطا٤ امل٪ؾطات  . ّب

 .أزٚات ايبشحَٛاز ٚ إعطا٤ امل٪ؾطات ا٭ٚي١ٝ يف آي١ٝ بٓا٤  . ت

ؿٗازات املطدع١ٝ يف ايٛقٍٛ يسضاغات شات ق١ً مبؿه١ً اٱؾاز٠ َٔ ا٫غت . خ

 .ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚأبعازٖا
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 إدطا٤ات ايسضاغ١:  ايؿكٌ ايجايح

 متٗٝس

ٖصا ايؿكٌ َٔ ايسضاغ١ اـطٛات اٱدطا١ٝ٥ يف اختٝاض ٚتكُِٝ ٚتطبٝل  جيُع        

, ٚفتُع ٚاملٓاغب يتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ ٚؾكّا يًُٓٗر املتبع ات ايسضاغ١ٚٚأز َٛاز

ايسضاغ١ ٚعٝٓتٗا, نُا تتهُٔ اـطٛات ايتك١ُُٝٝ يًتأنس َٔ قسم ٚثبات اختباض 

ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ اييت مت اغتدساَٗا , ٚايتؿهرل ايٓاقس, َٚكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

            .نػبٌٝ يًتشكل َٔ ؾطٚض ايسضاغ١

 :َٓٗر ايسضاغ١ 

َٔ َٓطًل أٖساف ايسضاغ١ املطتهع٠ ع٢ً قٝاؽ أثط َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ      

يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ 

 .ايتذطٜيب يف ٖصٙ ايسضاغ١ ؾب٘ املٓٗر  اغتدساّملطس١ً ايجا١ْٜٛ; ؾكس مت ط٬ّب ا

إٔ اخت٬ف ايعاٖط٠ اٱْػا١ْٝ عٓٗا يف  " ( 2003ّ)  ٜط٣ ايعػاف ؾؿٞ ٖصا ايؿإٔ        

يف زضاغتُٗا, مما املٓٗر ايتذطٜيب ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ أز٣ إىل ا٫خت٬ف أٜهّا يف أثط 

ٔ َٓٗر أنجط ١ُ٥٬َ يًعٛاٖط اٱْػا١ْٝ, ؾتٛقًٛا إىل انطط عًُا٤ املٓٗذ١ٝ يًبشح ع

أ١ُٖٝ إدطا٤ تعسٌٜ يًُٓٗر ايتذطٜيب يٝتٓاغب َع طبٝع١ ايعاٖط٠ اٱْػا١ْٝ شات ايتعكٝس 

ٚايكاب١ًٝ يًتأثط َٔ عٛاٌَ َتعسز٠ َٚتٓٛع١, يٝتٛقًٛا إىل تػُٝت٘ باملٓٗر ؾب٘ 

    303م ". ايتذطٜيب

ايتكُِٝ ايكبًٞ تتبع  ٖصٙ ايسضاغ١  ؾإٕ  ( 33: ّ 2006 )ٚٚؾكّا ملا أٚضزٙ ايٓعُٝٞ       

ؿطٚط َٔ اي يًُذُٛعتني غرل املتهاؾ١٦ ْعطّا يعسّ انتُاٍ ايؿطط ا٭ٍٚ  ٚايبعسٟ

 :ايتاي١ٝ سزات احملٚ

-  .تٛظٜع املؿاٖسات يف نًيت اجملُٛعتنيتعٝني ٚ ايعؿٛا١ٝ٥ يف  

-  .تطبٝل ا٫ختباض ايكبًٞ يٮؾطاز يف نًيت اجملُٛعتني 
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-  .سِٜ املعاؾ١ ايتذطٜب١ٝ يٮؾطاز يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝتك 

-  .تطبٝل ا٫ختباض ايبعسٟ يهًيت اجملُٛعتني 

-  نُا ٜ٪خص يف ا٫عتباض ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً ايكسم ايساخًٞ َجٌ تاضٜذ 

 . , ٚايٓهر, ٚأزٚات ايكٝاؽامل٬ٝز

        

 ُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝفٚبايتايٞ ؼسزت ٬ََح ٖصا ايتكُِٝ يف اختٝاض          

ٞ قبًّٝا ٚبعسّٜا ع٢ً ٚمت تطبٝل اختباض ايتؿهرل ايٓاقس َٚكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛات

 .اجملُٛعتني

كبًٞ إىل ايتأنس َٔ ايتذاْؼ بني أؾطاز اجملُٛعتني قبٌ ايبس٤ ايتطبٝل ايٜٗسف  ٚ     

ايتذطٜب١ٝ ؾكط,  ع٢ً اجملُٛع١( املػتكٌ )  يف إزخاٍ ا٭ثط املتُجٌ يف املتػرل ايتذطٜيب

    (. 315: ّ 2005عبٝسات ٚآخطٕٚ; ). ثِ ايتطبٝل ايبعسٟ يًُذُٛعتني

 : ٜٚٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ إدطا٤ات ايتكُِٝ ايتذطٜيب يًُذُٛعتني

 إدطا٤ات ايتكُِٝ ايتذطٜيب يًُذُٛعتني (  1-3) دسٍٚ ضقِ 

 ايتطبٝل ايبعسٟ ايعاٌَ ايتذطٜيب ايتطبٝل ايكبًٞ ايعسز اجملُٛع١

 اختباض ايتؿهرل ايٓاقس 30 ػطٜب١ٝ 1 َر

 َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

اغتدساّ َكازض املعًَٛات 

 ا٫يهذل١ْٝٚ

 اختباض ايتؿهرل ايٓاقس

 َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 اختباض ايتؿهرل ايٓاقس 30 نابط١ 2َر 

 َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

ايتسضٜؼ املعتاز ٚؾكّا يسيٌٝ 

 املعًِ املعتُس ضزلّٝا

 ايتؿهرل ايٓاقس اختباض

 َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 فتُع ايسضاغ١

فتُع بٝاْات أٚ َؿاٖسات " بأْ٘  Pobulationاجملتُع  ( 2010ّ) ٜعطف ايٓذاض         

   287م  ."ع٬َات حيسز ٖٜٛت٘ ايباسح, ٚميجٌ مجٝع عٓاقط ايعاٖط٠ يف ايسضاغ١أٚ 

٣ ا٭ٍٚ يف مجٝع َساضؽ املطس١ً ٜتأيـ فتُع ايسضاغ١ َٔ مجٝع ط٬ّب املػتٛ        

١َ باٱزاض٠ ايعا يًبٓني َسضغ١ ثا١ْٜٛ( 42)ايجا١ْٜٛ املطبك١ يٓعاّ املكطضات ٚعسزٖا 

 . ٖـ1434/1435دس٠ يف ايؿكٌ ايسضاغٞ ا٭ٍٚ يًعاّ ايسضاغٞ  مبس١ٜٓيًذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 
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 ع١ٓٝ ايسضاغ١

ْعطّا يتذاْؼ أؾطاز  ػٝط١َٔ فتُع ايسضاغ١ ايػابل مت اختٝاض ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ ب      

( ّ 2007) , ٖٚٞ نُا ٜعطؾٗا ايبًساٟٚ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚٚقٛعِٗ يف َػت٣ٛ زضاغٞ ٚاسس

طٞ يهٌ ٚسس٠ ٚاسس٠ َٔ اجملتُع ايع١ٓٝ اييت ٜتِ اختٝاضٖا بططٜك١ تع"  : بأْٗا

َٔ َطات ا٫ختٝاض ٚيهٌ ع١ٓٝ استُاٍ  سكا٥ٞ ؾطق١ ايعٗٛض ْؿػٗا يف نٌ َط٠اٱ

  59م ".  ٘ َٔ بني ايعٝٓات املُه١ٓا٫ختٝاض ْؿػ

 : ٖصٙ ايسضاغ١ ٚؾكّا يٰتٞ  ٚقس دط٣ اختٝاض ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١ يف      

املطبك١ يٓعاّ املكطضات يف اٱزاض٠ ايعا١َ  يًبٓني سكط املساضؽ ايجا١ْٜٛ -1

 .ثا١ْٜٛ(  42 )دس٠, ٚاييت ٜبًؼ عسزٖا  مبس١ٜٓيًذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 

ٌ اؾٝس يًُساضؽ يف ن٤ٛ املب٢ٓ املٓاغب, ٚعسز ايؿعب ايتأنس َٔ ايتُجٝ -2

ايسضاغ١ٝ يًُكطض, ٚعسز ايط٬ّب يف ايؿعب١ ايٛاسس٠, ٚقس تٛاؾطت 

 . خكا٥ل ايتُجٌٝ اؾٝس يف نٌ املساضؽ ايجا١ْٜٛ املطبك١ يٓعاّ املكطضات

سضغ١ َٔ قا١ُ٥ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اييت تتٛظع ع٢ً ا٫ختٝاض ايعؿٛا٥ٞ مل -3

اـُػ١ ٖٚٞ ايؿُاٍ, ايؿطم,  دس٠ ملس١ٜٓٚايتعًِٝ ايتابع١  َهاتب ايذلب١ٝ

; ٚقس ٚقع ا٫ختٝاض ع٢ً َهتب ايؿطم َٚٓ٘ ٚقع اؾّٓٛب, ايكؿا, ايٓػِٝ

 .ا٫ختٝاض ع٢ً َسضغ١ طًٝط١ً ايجا١ْٜٛ

 ( 5) َٔ إمجايٞ يؿعبتني َٔ ؾعب املسضغ١ املدتاض٠  ايعؿٛا٥ٞ ا٫ختٝاض -4

         (أ ) عت ايكطع١ ع٢ً ايؿعب١ ؾعب زضاغ١ٝ َػذ١ً يف ٖصا املكطض, ٚٚق

 .طايب(  32) ٚ عسز ط٬بٗا ( ز ) طايب, ٚايؿعب١ (  32) ٚ عسز ط٬بٗا 

عؿٛا٥ٞ َٔ ايؿعبتني عٝح تهٕٛ ٚاسس٠ فُٛع١ ػطٜب١ٝ اي ايتعٝني -5

 .نُذُٛع١ نابط١( أ ) سٝح دا٤ت ايؿعب١  ٚا٭خط٣ فُٛع١ نابط١
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 ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥  ٝنيٚتع ًٜٚدل اؾسٍٚ ايتايٞ َطاسٌ اختٝاض

 َطاسٌ اختٝاض ايع١ٓٝ(  2-3) دسٍٚ ضقِ 

 ايٓتٝذ١ اٱدطا٤ اـط٠ٛ ّ

سكط فتُع  1

 .ايسضاغ١

–َطادع١ قػِ ايتدطٝط ٚايتطٜٛط 

 .املؿطف ع٢ً بطْاَر املكطضات

 َسضغ١  92: اٱمجايٞ 

 َسضغ١ 42: َساضؽ ايبٓني 

اختٝاض املسضغ١  2

 .عؿٛا٥ّٝا

َهاتب ايذلب١ٝ  بايكطع١ ٚؾكّا يتٛظٜع

 ٚايتعًِٝ اـُػ١ حملاؾع١ دس٠ 

 .َهتب ايؿطم: بايكطع١ 

 طًٝط١ً ايجا١ْٜٛ : بايكطع١

اختٝاض ايؿعب  3

 .عؿٛا٥ّٝا

بايكطع١ ٚؾكّا يعسز ايؿعب باملسضغ١ 

 .ؾعب(   5) ٚعسزٖا 

 .ؾعب١ ز-ؾعب١ أ 

اجملُٛعتني  تعٝني 4

 عؿٛا٥ّٝا

بايكطع١ تكٓٝـ ايؿعبتني إىل 

 .١ػطٜب١ٝ ٚنابط

 .َر نابط١: ايؿعب١ أ

 .َر ػطٜب١ٝ:  ايؿعب١ ز 

 

 :خكا٥ل ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

- عاَّا ٚبسضد١  1605َتٛغط أعُاض ايط٬ّب يف املػت٣ٛ ا٭ٍٚ باملسضغ١ ٜبًؼ  

 .عاّ 17-16عاي١ٝ َٔ ايتذاْؼ يف املس٣ ايعَين يًعُط َٔ 

- َطتؿع ايط٬ّب ع٢ً ايؿعب ٚؾكّا ملعس٫تِٗ َا بني ؼكٌٝ  إزاض٠ املسضغ١ تٛظع 

 .َٚتٛغط َٚٓدؿض مما حيكل زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتؿاب٘ بني ايؿعب ايسضاغ١ٝ

-  .  عسز ايػاعات ايتسضٜػ١ٝ َٛسس يًُذُٛعتني, َٛظع١ ع٢ً غت١ أغابٝع زضاغ١ٝ 

 :َتػرلات ايسضاغ١ 

 :املتػرل املػتكٌ 

(  1) اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ      

 . ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين: ايٛسس٠ اـاَػ١ َٔ املكطض ٖـ 1435/ 1434طبع١ 
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 :املتػرلإ ايتابعإ 

 .َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس .1

 .َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ .2

 

 :ايسضاغ١ َٛاز ٚأزٚات ايسضاغ١

قاّ ايباسح بإعساز زيٌٝ تسضٜؼ ٜػاعس َعًِ َكطض املٗاضات   :زيٌٝ املعًِ   -أ 

ات١ٝ ع٢ً اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝ

َٔ أدٌ ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً (  1) اؿٝات١ٝ 

 ( 2أْعط املًشل ضقِ : ) ايجا١ْٜٛ ْعاّ املكطضات, ٜٚتهُٔ ايسيٌٝ ايعٓاقط ايتاي١ٝ 

١ ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس َٚٗاضات ٖٚٞ قاٚي١ ٱبطاظ أُٖٝ: املكس١َ  .1

ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ْعاّ املكطضات ٚايتعطٜـ باملكطض 

 . ٚطبٝعت٘ زاخٌ ْعاّ املكطضات

 .أٖساف ايسيٌٝ .2

ايتعطٜـ مبكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚأ١ُٖٝ اغتدساَٗا يف ايتسضٜؼ َٔ  .3

 .َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ قبٌ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ يت١ُٝٓ

 .ٚايتٛدٝٗات ايعا١َ يًُعًِ اٱضؾازاتفُٛع١ َٔ  .4

 .ٚأٖساف ايٛسس٠ اـاَػ١ َٔ املكطض( 1)ا٭ٖساف ايعا١َ ملكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ .5

( ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين : قا١ُ٥ بسضٚؽ ايٛسس٠ اـاَػ١) احملت٣ٛ  .6

 .ٚعسز ايػاعات ايتسضٜػ١ٝ

 .اغذلاتٝذٝات ٚ ططم ايتسضٜؼ املكذلس١ .7

 أغايٝب ٚبسا٥ٌ يتكِٜٛ تعًِّ ايط٬ّب .8

 .قا١ُ٥ َطادع َٚكازض يٲساي١ ٚاٱط٬ع َٔ قبٌ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ .9

 .قا١ُ٥ املطادع ٚاملكازض  يًسيٌٝ .10
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مناشز ؽطٝط ايسضٚؽ باغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ بٗسف ت١ُٝٓ  .11

 .ٛعٞ املعًَٛاتٞايتؿهرل ايٓاقس, ٚاي

          اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس -ّب

ع٢ً غطاض َكٝاؽ ٚاطػٕٛ  املبين( ّ 2005) ايؿطقٞ  اختباض اغتدسّ ايباسح      

شٚ  Watson- Glaser Critical Thinking Appraisalيًتؿهرل ايٓاقس  ػط ٚدًٝ

 : ملٗاضات اـُػ١ ايط٥ٝػ١ شلصا املكٝاؽ ٖٚٞ ا

-  نات َعطؾ١ ا٫ؾذلا 

 ا٫غتٓتاز -

  ا٫غتٓباط-

 ايتؿػرل -

 .ٓاقؿاتتكِٜٛ امل-

ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ اختباضٙ يًتؿهرل ايٓاقس ع٢ً ع١ٓٝ َٔ  ٚقس طبل ايؿطقٞ      

 ايتدكل املطغّٛب ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚقس بًؼ ايجبات ٙ ع٢ًمبس١ٜٓ ايطٜاض ٚأثط

 (. 0073)  ايهًٞ يًُكٝاؽ

َٔ أسسخ ا٫ختباضات يف فاي٘, نُا أْ٘ ٜعس ايؿطقٞ  اختباض ٕأ ايباسح ٜٚط٣     

عس٠ َطات َٔ  إش مت تعسٌٜ بعض ؾكطات٘ بعس تطبٝك٘ َكُِ بتكٓني ع٢ً ايب١٦ٝ ايػعٛز١ٜ

 ؽكل عًِ ايٓؿؼيف  ٚ ,يف ؽكل املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ قبٌ عسز َٔ ايباسجني

ٝك٘ َٔ قبٌ نٌ َط٠ يتطبجبات َٓاغب مت قٝاغ٘ عٓس ب, نُا أْ٘ ٜتُتع املعطيف

 لِ ايسٜٔيف زضاغ١  ٚ, (0080 )بًؼ ثبات٘ ( ٖـ1430) اؿطبٞؾؿٞ زضاغ١  ايباسجني

, ٚقس سكٌ ايباسح ع٢ً َٛاؾك١ خط١ٝ َٔ َعس ا٫ختباض (0083)بًؼ ثبات٘   (ٖـ1431)

 (.  3) يتطبٝك٘ يف ٖصٙ ايسضاغ١ ًَشل ضقِ 
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  ا٫ختباضاشلسف َٔ 

َعطؾ١ أثـط اغـتدساّ َكـازض املعًَٛـات ا٫يهذلْٚٝـ١       ٜتُجٌ اشلسف َٔ ا٫ختباض يف        

ساضغـني ملكـطض املٗـاضات اؿٝاتٝـ١ َـٔ      ايع٢ً ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬ّب املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١   

 : َا ًٜٞ  بإتباعخ٬ٍ تكُِٝ اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١, ٚشيو 

١ ايتطبٝل ايكبًٞ ي٬ختباض ٭١ُٖٝ ايتشكل َٔ تهاؾ٪ اجملُٛعتني ايهابط -1

ايتذطب١ ٚقٝاؽ أثط  قبٌَٚػت٣ٛ ايتؿهرل ايٓاقس املتٛاؾط يسِٜٗ ٚايتذطٜب١ٝ 

 .ايتطبٝل ع٢ً ايتؿهرل ايٓاقس بعسّٜا

ايتشكل  ٚايتذطٜب١ٝ بػطض ط٬ّب اجملُٛعتني ايهابط١ بني ايبعس١ٜ كاض١ْامل -2

 ايهابط١  ؾطٚم يف ايتؿهرل ايٓاقس بني اجملُٛعتني َٔ َس٣ ٚدٛز

 .ٚايتذطٜب١ٝ

ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ أثط ؼسٜس  -3

   .اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يس٣ ط٬ّبايٓاقس 

  ا٫ختباض  تٛقٝـ

 : ٖٚٞايكسض٠ ع٢ً ايتؿهرل ايٓاقس املتُج١ً يف هْٛات ايط٥ٝػ١ املا٫ختباض َٔ ٜتهٕٛ    

 ( 12-1ايؿكطات َٔ )  ؾكط٠ ( 12)  ٜٚتهُٔ, َعطؾ١ ا٫ؾذلانات  .1

 ( 27-13ايؿكطات َٔ )  ؾكط٠ ( 15)  ٜٚتهُٔ,  ايتؿػرل .2

 ( 42-28ايؿكطات َٔ )  ؾكط٠( 15)   ٜٚتهُٔتكِٜٛ املٓاقؿات  .3

 ( 54-43ايؿكطات َٔ ) ؾكط٠ ( 12)   ٜٚتهُٔ, ا٫غتٓباط .4

 ( 69-55ايؿكطات َٔ ) ؾكط٠ ( 15)  ٜٚتهُٔ, ا٫غتٓتاز  .5

 تكشٝح ا٫ختباض

زضد١ عٝح خيكل زضد١ يهٌ ؾكط٠ يف ( 69) ايسضد١ ايتا١َ ي٬ختباض تبًؼ       

 ١ ايكشٝش١ ٚقؿط يٲداب١ اـاط١٦, ٚشيوضد١ ٚاسس٠ يٲدابا٫ختباض, ٚ ٜتِ إعطا٤  ز

 (.                    ّ 2005 )  ايؿطقٞ املعس َٔ قبٌ  املكاسب ي٬ختباضيف ن٤ٛ منٛشز ايتكشٝح 
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 قسم ا٫ختباض 

٫ختباض باغتدساّ َعاٌَ ا٫ضتباط َعسٸ اسػاّب قسم ا٫ختباض َٔ قبٌ أعط٢       

َ٪ؾط دٝس يًتطبٝل سٝح دا٤ت ؾكطات ٚقاٚض ا٫ختباض زاي١ عٓس  person'sبرلغٕٛ 

 .   0005عسا اختباض ا٫غتٓتاز ايصٟ دا٤ت ز٫يت٘ عٓس َػت٣ٛ  َا  0001َػت٣ٛ 

قاّ ايباسح بتطبٝل ا٫ختباض ع٢ً ع١ٓٝ اغتط٬ع١ٝ ٚشيو ملعٜس َٔ ايتشكل  ٚ       

ؾعب١ زضاغ١ٝ مبسضغ١ ايكسؽ  يف  طايبّا(  25 )ٔ ١ُ٥٬ جملتُع ايسضاغ١ ٚقس تأيؿت َٚامل

     person's عٔ ططٜل َعاٌَ ا٫ضتباط برلغٕٛسػاّب قسم ا٫ختباض ايجا١ْٜٛ, نُا مت 

ٚايسضد١ ايه١ًٝ  ٚعسزٖا مخؼ اختباضات ايؿطع١ٝحملاٚض ا٫ختباض ( ا٫تػام ايساخًٞ ) 

 ايتشكل أ١ُٖٝ"ع٢ً  (  2004)  ايسضابٝع ٚضؾٝس , سٝح ٜ٪نسَٚػت٣ٛ ايس٫ي١ شلا ي٘

 146م ." زضد١ ق٠ٛ ٚاػاٙ  ايع٬ق١رلؿػت ٚ قسضت٘ ع٢ًا٫ضتباط َٔ ايكسم يف ن٤ٛ 

 person'sَعا٬َت ا٫ضتباط برلغٕٛ ( 3-3)دسٍٚ  

 بني ا٫ختباضات اـُػ١ ٚايسضد١ ايه١ًٝ ي٬ختباض

 ١َػت٣ٛ ايس٫ي ٌَ ا٫ضتباطاَع ا٫ختباض

 0001 00604 َعطؾ١ ا٫ؾذلانات  

 0001 00568 ايتؿػرل 

 0001 00544 تكِٜٛ املٓاقؿات

 0001 00582 ا٫غتٓباط 

 0005 00434 ا٫غتٓتاز 

( 0001)إٔ مجٝع َعا٬َت ا٫ضتباط زاي١ عٓس َػت٣ٛ ( 3-3)ٜتهح َٔ اؾسٍٚ          

ػٝع َطن١ٝ  ١ذٖٝٚٞ ْت( 0005)ؾٗٛ زاٍ عٓس َػت٣ٛ  ا٫غتٓتازَا عسا َعاٌَ اضتباط 

 .ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ع١ٓٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٗاضات كٝاؽاغتدساّ ا٫ختباض ي

 ثبات ا٫ختباض 

ْؿؼ  َا قٝؼْؿؼ ايٓتا٥ر إشا  ا٤عطإ" بأْ٘ ت اايجب( ّ 2004) غٝس ٚغامل ٜعطف         

 292م. "ايؿ٤ٞ َطات َتتاي١ٝ 
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ػاّب ثبات اختباض ؿ Alpha  Cronbach   َعاٌَ أيؿا نطْٚبار ٚباغتدساّ         

     يف ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ايدلاَر اٱسكا١ٝ٥سع١َ , ٚ اغتدساّ ايتؿهرل ايٓاقس

(spss) StatisticaL Package for Social Sciences , ١ ايهًٝ املعاٌَكس بًػت ْػب١ ؾ

( 0077-0071)بني  ايؿطع١ٝ يٮدعا٤َعا٬َت ايجبات بُٝٓا تطاٚست , ( 0089) يًجبات 

 . ٚتعتدل ْػب َعاٌَ ايجبات ايػابك١ دسٜط٠ بكبٍٛ اغتدساَ٘

 ي٬ختباضات ايؿطع١ٝ ٚا٫ختباض ايهًٞ ايجبات  َعا٬َت(  4-3) دسٍٚ ضقِ 

 

 ا٫ختباض

َعطؾ١ 

 ا٫ؾذلانات

تكِٜٛ 

 املٓاقؿات

 

 ايتؿػرل

 

 ا٫غتٓباط

 

 ا٫غتٓتاز

ا٫ختباض  

 ايهـًٞ

 0077 0076 0073 ت اايجبَعاٌَ 

 

0071  0074 

 

0089 

 

 :ايتاي١ٝ  ايؿا٥ع١ سػب ظَٔ ا٫ختباض باغتدساّ املعازي١ :سػاّب ظَٔ ا٫ختباض 

             =              ظَٔ ا٫ختباض        

 

 زقٝك١  44 ==                                 ظ 

 

 :  عٞ املعًَٛاتٞيٛاَكٝاؽ -ز

 :اشلسف َٔ املكٝاؽ 

يٛعٞ املعًَٛاتٞ يف اٜتُجٌ اشلسف َٔ بٓا٤ َكٝاؽ باسح ٖصا املكٝاؽ, ٚ أعس اي        

ؼكٝل مج١ً َٔ املطايب اـاق١ بكٝاؽ َتػرل تابع شلصٙ ايسضاغ١ ٖٚٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

 :َٔ خ٬ٍ 

قٝاؽ َػت٣ٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف ن٤ٛ تسضٜػِٗ ٚسس٠  .1

 (. 1) طض املٗاضات اؿٝات١ٝ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين َٔ َك

 ةعال 3آخشِزٛسظ +  ةالع 3 أسشعِزٛسظ 

2 

32+56 

2 
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املكاض١ْ ايكب١ًٝ بني ط٬ّب اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ بٗسف ؼسٜس  .2

 .ايتهاؾ٪ يف َػت٣ٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

بػطض ؼسٜس املكاض١ْ ايبعس١ٜ بني ط٬ّب اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١  .3

 .املعًَٛاتٞ َكساض ا٭ثط,  َٚس٣ ٚدٛز ؾطٚم بني اجملُٛعتني يف َٗاضات ايٛعٞ

قٝاؽ أثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  .4

 .  يس٣ ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 : تٛقٝـ املكٝاؽ 

إىل اٱؾاز٠ املتشكك١ عٓس بٓا٤ املكٝاؽ َٔ اٱطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات  ٜؿرل ايباسح       

 : ٤ املكٝاؽ ايػابك١, ٚأِٖ َا أؾاز َٓ٘ ايباسح عٓس بٓا

َؿّٗٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ايصٟ حيع٢ بتٛاؾل عسز نبرل َٔ املٓعُات ايع١ًُٝ         . أ

ٚ ايباسجني ٚاملتدككني سٝح ؼسزت عٓاقط املؿّٗٛ يف خطٛات تبسأ َٔ اؿاد١ 

 . إىل املعًَٛات, ٚتٓتٗٞ بتكِٝٝ املعًَٛات اييت مت ايٛقٍٛ شلا

املٗاضات ايػت ايهدل٣ يف املساضؽ -يٛدٝانتاّب تعًِٝ َٗاضات املعًَٛات١ٝ ٚايتهٓٛ . ّب

     ٜعْدلز, ٚ ضٚبطت برلنٛتٝع َاٜهٌ إ تأيٝـ ( Big The 6)  املتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ

 (Berkowitz  Robert  and  Eisenberg  Michael  ( ٚ ٜػتدسّ  ٖٛ منٛشز

ايهًٝات ٚ ايؿطنات ٚ بطاَر ايتسضٜب باي٫ٜٛات املتشس٠ ٚيف اٯ٫ف َٔ املساضؽ 

َطٜه١ٝ, ْعطّا ملطْٚت٘ ايهاؾ١ٝ عٓس اغتدساَ٘ يًُتعًُني أٚ يف بطاَر ايتعًِٝ ا٭

, ٖٚٛ نتاّب َذلدِ َٔ قبٌ َساضؽ ايعٗطإ (Shambles :2008.   ) املػتُط

 .2006ّيف ايعاّ  ا٭١ًٖٝ 

فُٛع١ َٔ ايسضاغات ايػابك١ اييت اغتدسّ بٗا َكاٜٝؼ يًٛعٞ أٚ ا٫ػاٙ أٚ ايكِٝ  . ت

َع تؿِٗ أغطاض ايسضاغات ايػابك١ َٚٓاٖذٗا  (يتهٓٛيٛد١ٝ ا) املعًَٛات١ٝ 

اييت اٖتُت ببٓا٤ َكٝاؽ يًٛعٞ بايكهاٜا (  2010) ٚسسٚزٖا, َجٌ زضاغ١ ظٜسإ 
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اييت اٖتُت ببٓا٤ َكٝاؽ يًكِٝ ( ّ 2010) ا٫دتُاع١ٝ, ٚزضاغ١ عُاض 

اييت اغتدسَت املٗاضات ( ّ 2009) ايتهٓٛيٛد١ٝ, ٚزضاغ١ دٖٛطٟ ٚايعُٛزٟ 

يػت ايهدل٣ نُكٝاؽ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚط٬ّب ا

 ,Majidٚزضاغ١ فٝس ( ّ 2001) ٚقٓسٌٜ ( ّ 2009) اؾاَع١, ٚزضاغ١ أمحس 

 .ٚمجٝعٗا اغتٗسؾت بٓا٤ َكٝاؽ يًٛعٞ بدلاَر ٚأدٗع٠ ايتهٓٛيٛدٝا(   (2001

اٙ باعتباضٙ نُا أؾاز ايباسح َٔ ايسضاغات اييت قاَت بتكُِٝ َكٝاؽ ي٬ػ . خ

ٜتؿاضى َع ايٛعٞ يف بعض اـٛام ايٛدسا١ْٝ خاق١ َطس١ً ايؿعٛض باؿاد١ إىل 

, ٚزضاغ١ ٜٛغـ ٚغامل ( 2010) املعًَٛات ٚبأُٖٝتٗا, َجٌ زضاغ١ ايؿا٥ع ٚؾٝٓإ 

زلٌٝ ٚآخطٕٚ ٚزضاغ١ (  2010) ٚزضاغ١ سٛاؽ (  2011) ٚزضاغ١ ايػٝس (  2011) 

(Small and et. , 2009)  .  

 ضأ٣ٚؾُٝا ًٜٞ عطض بأِٖ  املٗاضات املته١ُٓ مبكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ اييت        

ايباسح دساضتٗا نُ٪ؾطات تكٝؼ َا يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ ٚعٞ َعًَٛاتٞ 

 :قبٌ ٚبعس زضاغ١ أثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تُٓٝت٘ 

  ات املٗاض٠ ا٭ٚىل  ؼسٜس اؿاد١ إىل املعًَٛ 

تسٚض تؿاقٌٝ ٖصٙ املٗاض٠ يف ؼسٜس َٓؿأ اؿاد١ إىل املعًَٛات, َٚا ٜتبعٗا َٔ     

 .ٚقـ ؿسٚز اؿاد١ إىل املعًَٛات, َع تكٛض عاّ عٔ طبٝع١ املعًَٛات قٌ اؿاد١

 : ؽطٝط ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات : املٗاض٠ ايجا١ْٝ 

 , َع تاح ٚاملتٛاؾط  َٔ املعًَٛاتيتدطٝط ايكا٥ِ ع٢ً املاإٕ ٖصٙ املٗاض٠ تع٢ٓ ب        

ختٝاض ٚؾكّا يًشاد١ املعًَٛات١ٝ, ؼسٜس د١ٗ املعًَٛات, ٚأٜهّا ؼسٜس قؿ١ د١ٗ ا٫

  .املعًَٛات, ثِ بٓا٤ إغذلاتٝذ١ٝ عح عٔ  خطٛات ايٓؿاش إىل املعًَٛات
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 : ايتعاٌَ َع املعًَٛات : املٗاض٠ ايجايج١ 

٠ ٚايسضا١ٜ بتُٝٝع املعًَٛات ٚؾكّا ملكاب١ً اؿاد١ إىل تكّٛ ٖصٙ املٗاض٠ ع٢ً ايكسض         

املعًَٛات, ٚ متٝٝع املعًَٛات ٚؾكّا يٓٛع ايٛغٝط املػتدسّ, ٚايهؿـ عٔ ضٚابط 

بٝاْات املػ٪ٚي١ٝ, ثِ املٗاضات املتعًك١ بتتبع ٚاغذلداع املعًَٛات  , ٚعٔايٛغٝط

 .ٗا يف قٝؼ َٓاغب١املتذُع١, ٚق٫ّٛ إىل ايكسض٠ ع٢ً تًدٝل املعًَٛات ٚتٓعُٝ

 تكِٝٝ املعًَٛات :   املٗاض٠ ايطابع١ 

إٕ ايٛعٞ مبٗاض٠ تكِٝٝ املعًَٛات ٜتطًب قسض٠ ٚانش١ ع٢ً إجياز ع٬قات بني          

تهاضّب املعًَٛات املطؾش١, َع بٝإ زق١ / املعًَٛات املطؾش١, ٚايتشكل َٔ تٛاؾل 

ؾهاضٙ بٓا٤ ع٢ً تًو املعًَٛات املعًَٛات, ٚؽتتِ باغتطاع١ ايطايب بٓا٤ ٚتطٜٛط أ

 .املتذُع١, مما ٜعين قسضت٘ ع٢ً إْتاز أؾهاض دسٜس٠ خاق١ ب٘

 : قٝاغ١ تعًُٝات املكٝاؽ 

ؼع٢ تعًُٝات املكاٜٝؼ بأ١ُٖٝ خاق١ ملا تٛؾطٙ َٔ إٜهاسات عٔ اشلسف َٔ        

 , ٚتهتب يف ايكؿش١ ا٭ٚىل َٔ املكٝاؽاملكٝاؽ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع٘ ٚسٌ ؾكطات٘

ٜٓبػٞ تٛؾطٖا تؿٌُ اشلسف   (134: 2009ّ)ًعاًَٞ ٚآخطٕٚ ٚؾكّا يمج١ً َٔ ايتعًُٝات 

 (. 6ًَشل ضقِ ) ٚايعَٔ ٚططٜك١ اٱداب١ ٚغرلٖا, ٚقس مت َطاعا٠ شيو يف َكس١َ املكٝاؽ 

      :ططٜك١ تكشٝح املكٝاؽ 

ت كٛض٠ َتسضد١ سػب َكٝاؽ يٝهطبؾكط٠ دا٤ت  45بًؼ عسز ؾكطات املكٝاؽ         

زضدات, ْٚازضٶا (  3) زضدات, ٚ أسٝاّْا  ٚتعط٢ (  4) ايطباعٞ ٖٚٞ غايبٶا ٚتعط٢ 

 .زضد١ ٚاسس٠(  1) زضدتإ, ٚ أبسٶا ٚتعط٢ (  2) ٚتعط٢ 

ٚاسس٠, ٚأضبع (  1) بايتايٞ; تذلاٚح ْتا٥ر املكٝاؽ يف َتٛغطات تذلاٚح بني زضد١         

 4-1اؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ َكسض٠ َٔ  زضدات, ٚعًٝ٘ تهٕٛ ايٓتٝذ١ ايعا١َ َكٝ(  4) 

 . زضدات,  يًطايب ٚيًُذُٛع١
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 ( :قسم احملهُني ) ايكسم ايعاٖطٟ يًُكٝاؽ  

, مت اغتعطان٘ َٔ قبٌ املؿطف ( 5ًَشل ضقِ ) بعس بٓا٤ املكٝاؽ يف قٛضت٘ ا٭ٚي١ٝ      

احملهُني  َٔفُٛع١ َٓح اٱشٕ بعطض املكٝاؽ ع٢ً  سٝح ;ع٢ً ايسضاغ١

ٌٸ احملهُني; إش أؾاضت , املتدككني ٚإمجا٫ّ ؾكس سعٞ املكٝاؽ مبٛاؾك١ د

ٚسصف  , ( 4-3) متجًت يف زَر ؾكطتنيتٛدٝٗاتِٗ ٬َٚسعاتِٗ إىل ْكاط قسٚز٠ 

بُٝٓا مل تؿط ٬َسعاتِٗ ٚتٛدٝٗاتِٗ إىل أٟ تعس٬ٜت يف قاٚض  ,( 10) ايؿكط٠ ضقِ 

ش٘ ٚتعسًٜ٘ عػب َا متًٝ٘ املكٝاؽ ا٭غاغ١ٝ أٚ إناؾ١ ؾكطات دسٜس٠, ٚقس مت تٓكٝ

 (. 6ًَشل ضقِ ) أ١ُٖٝ ايتشهِٝ يف ايبشح ايعًُٞ ست٢ مت إخطاد٘ يف قٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥ 

 :ايتذطب١ ا٫غتط٬ع١ٝ يًُكٝاؽ 

طايبّا (  25) بًؼ عسزِٖ  مت تطبٝل املكٝاؽ ع٢ً ع١ٓٝ اغتط٬ع١ٝ َٔ ايط٬ّب      

, ٚشيو يًتشكل َٔ رل ايٓاقسميجًٕٛ ايع١ٓٝ ا٫غتط٬ع١ٝ شاتٗا يف اختباض ايتؿه

ق٬سٝت٘ َٔ سٝح ايعَٔ املٓاغب يٲداب١ عًٝ٘, َٚٓاغب١ ؾكطات٘, ٚايتأنس َٔ 

 .عاًَٞ ايكسم ٚايجبات يًُكٝاؽ نهٌ ٚيًُٗاضات ايؿطع١ٝ ي٘

 :ؼسٜس ظَٔ املكٝاؽ 

سػب ايعَٔ باغتدساّ املعازي١ ايؿا٥ع١ ايػابك١ املػتدس١َ يف ؼسٜس ظَٔ اختباض        

, َٚتٛغط (زقٝك١  30) رل ايٓاقس سٝح أخص َتٛغط ظَٔ أغطع ث٬ث١ ط٬ّب ايتؿه

, ٚشيو عٓس تػًِٝ ( 2) َكػَّٛا ع٢ً عسزِٖ ( زقٝك١  40) ظَٔ آخط ث٬خ ط٬ّب 

َع عؿط٠ زقا٥ل إناؾ١ٝ يًتعًُٝات ٚتػًِٝ ٚاغت٬ّ ( زقٝك١  35) اٱداب١ ٚقس بًؼ ايعَٔ 

 .ٝك١زق(  45) أٚضام املكٝاؽ ٚاٱداب١ مبذُٛع 
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  :يًُكٝاؽ ( ا٫تػام ايساخًٞ ) ايكسم ايتهٜٛين 

يف ن٤ٛ تكػِٝ َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ إىل أضبع١ َٗاضات ض٥ٝػ١ متجٌ نٌ َٗاض٠      

َٓٗا قٛض َػتكٌ; ؾكس مت سػاّب ا٫تػام ايساخًٞ عٔ ططٜل إجياز َعاٌَ برلغٕٛ 

 :ٍ ايتايٞ بني نٌ قٛض َٔ املكٝاؽ ٚايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥, ٜٛنشٗا اؾسٚ

 person'sَعا٬َت ا٫ضتباط برلغٕٛ ( 5-3)دسٍٚ      

 ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

 َػت٣ٛ ايس٫ي١ ٌَ ا٫ضتباطاَع ا٫ختباض

 0001 00940   ؼسٜس اؿاد١ إىل املعًَٛات: احملٛض ا٭ٍٚ 

 0001 00969 إىل املعًَٛات   ؽطٝط ايٛقٍٛ :  ايجاْٞاحملٛض 

 0001 00951 املعًَٛات   تعاٌَ َع اي:  ايجايحاحملٛض 

 0001 00968 املعًَٛات   تكِٝٝ :  ايطابعاحملٛض 

ٜ٪ؾط َعاٌَ ا٫ضتباط بني فُٛع زضدات نٌ قٛض (  5-3) َٔ اؾسٍٚ         

ٚايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكٝاؽ إىل ٚدٛز َعاٌَ اضتباط قٟٛ, َٚٔ ثِ إىل ق٠ٛ املكٝاؽ 

س٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ, ٚإىل ق٠ٛ ا٫ضتباط بني ؼسٜس َػت٣ٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ي

   .ٚايسضد١ ايه١ًٝ يًُكٝاؽض اٚاحمل

 :سػاّب ثبات املكٝاؽ 

َكٝاؽ ػاّب ثبات ؿ Alpha  Cronbach  َعاٌَ أيؿا نطْٚبار باغتدساّ         

 (spss) يف ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ايدلاَر اٱسكا١ٝ٥سع١َ َٔ خ٬ٍ  ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

StatisticaL Package for Social Sciences    ١ يًجبات ايهًٝ املعاٌَكس بًػت ْػب١ ؾ

ٚتعتدل ( 00917-00815)بني  ايؿطع١ٝ يٮدعا٤َعا٬َت ايجبات بُٝٓا تطاٚست , ( 00965 )

 . دسٜط٠ بكبٍٛ اغتدساَ٘يًُكٝاؽ عاي١ٝ ٚ ْػب َعاٌَ ايجبات 
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 يٛعٞ املعًَٛاتْٞتا٥ر قِٝ ثبات َٗاضات  َكٝاؽ ا( 6-3) دسٍٚ ضقِ 

 Alpha  Cronbachآيؿا نطْٚبار  باغتدساّ َعاٌَ 

 

 املٗاض٠
 عسز

 ايؿكطات 

 ق١ُٝ َعاٌَ ايجبات

 آيؿا نطْٚبار 

 00822 9 ؼسٜس اؿاد١ إىل املعًَٛات  – 1

 00917 10 ؽطٝط ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات – 2

 00815 11 ايتعاٌَ َع املعًَٛات – 3

 00910 15 تكِٝٝ املعًَٛات – 4

 00965 45 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ايهًٞ 

 

 :اٱدطا٤ات ايتطبٝك١ٝ يًسضاغ١ 

َٔ أعُاٍ ايتشهِٝ ٚايٛقٍٛ إىل ايكٝؼ ايٓٗا١ٝ٥, ٚ قٝاؽ ايكسم  ا٫ْتٗا٤إثط          

 :, ؾإٕ اٱدطا٤ات ايتطبٝك١ٝ يًسضاغ١ دا٤ت ٚؾل املطاسٌ ايتاي١ٝٚايجبات

 َطس١ً اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜ :  أ٫ٚ

مت اؿكٍٛ ع٢ً خطاّب تػٌٗٝ ١َُٗ يتٓؿٝص   ,يف ن٤ٛ َٛاؾك١ ايكػِ -1

ايتذطب١ َٛد٘ َٔ عُاز٠ ن١ًٝ ايذلب١ٝ إىل اٱزاض٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 (.   أ-8ًَشل ضقِ ) مبشاؾع١ دس٠ 

2- بتٓؿٝص مبشاؾع١ دس٠ اؿكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اٱزاض٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ ٚايتعًِٝ  

 .( ّب -8ًَشل ضقِ ) يجا١ْٜٛ املطبك١ يٓعاّ املكطضاتايتذطب١ يف إسس٣ َساضغٗا ا
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 َطس١ً ايتطبٝل ايكبًٞ    : ثاّْٝا   

تدلظ أ١ُٖٝ ايتطبٝل ايكبًٞ يف ايتأنس َٔ ػاْؼ ايع١ٓٝ ٚايتهاؾ٪ ؾُٝا بٝٓٗا,       

 اختباض ايتؿهرل ايٓاقس, َٚكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ:  قبًّٝا مت تطبٝل أزاتٞ ايسضاغ١ٚقس 

ٖـ يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ 1435/  1/  16-15َٜٛني َتتايٝني بتاضٜذ ٚشيو  يف 

 َع املٗاضات اؿٝات١ٝ,  َعًِٚايهابط١ بإؾطاف َباؾط َٔ ايباسح ٚمبػاعس٠ 

 يتعًُٝاتاٚؾطح  ٚأٖساؾُٗا,غت٬ٍٗ بؿطح ٚافٺ عٔ طبٝع١ ا٫ختباض ٚاملكٝاؽ ا٫

 . يهٌ َُٓٗااـاق١ 

 ١املطس١ً ايتٓؿٝص١ٜ يًسضاغ: ثايجّا 

ٖـ, إش 21/1/1435بسأت إدطا٤ات ايتٓؿٝص ـطٛات ايتذطب١ قٌ ايسضاغ١ يف          

طايب (  30) ٚعسزِٖ  (ايؿعب١ ز )  جملُٛع١ ايتذطٜب١ٝيط٬ّب ا تٛىل ايباسح ايتسضٜؼ 

باغتدساّ َكازض املعًَٛات ثٓني يتػٝبِٗ عٔ ا٫ختباض طايبني ا(  2) بعس اغتبعاز 

اي١َٝٛٝ بايططٜك١ املعتاز٠ نُا يف  تٓؿٝص ايسضٚؽ عًِ املكطضَ تٛىل ؾُٝا, ا٫يهذل١ْٝٚ

           يط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ كطض املٗاضات اؿٝات١ٝايطزلٞ ٚاـام ملزيٌٝ املعًِ 

يتػٝبِٗ نصيو عٔ  اثٓنيطايبني  (  2) بعس اغتبعاز  ّاطايب(  30) ٚعسزِٖ  (ايؿعب١ أ ) 

 غاعات يف ا٭غبٛع(  5) غاع١ زضاغ١ٝ ٚمبذُٛع  ٚتتِ اؿكل َّٜٛٝا بٛاقع , ا٫ختباض

غاع١ تسضٜػ١ٝ, عؿطٕٚ (  20)  ايتسضٜػ١ٝ , يٝبًؼ اجملُٛع ايعاّ يًػاعاتيًُذُٛعتني

  .ٖـ16/2/1435ايتذطب١ يف   اختتُتسٝح 

 َطس١ً ايتطبٝل ايبعسٟ: ضابعّا 

سػب  ( ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين) مت إمتاّ زضٚؽ ايٛسس٠ اـاَػ١         

يهٌ بايتػاٟٚ اـط١ ايع١َٝٓ احملسز٠ يًُذُٛعتني ٚبٓؿؼ عسز ايػاعات املكسض٠ 

َُٓٗا, ٚيػطض ؼسٜس أثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل 

اختباض : ؾكس مت إدطا٤ ايتطبٝل ايبعسٟ ٭زاتٞ ايسضاغ١  ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ
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            بتاضٜذ  ٚؼسٜسّا يٛعٞ املعًَٛاتٞ يف َٜٛني َتتايني ايتؿهرل ايٓاقس, َٚكٝاؽ ا

  .ٱدطا٤اتا شلصٙ ًٜٚدل اؾسٍٚ ايتايٞ اـط١ ايع١َٝٓ , (ٖـ 1435/  19-20/2) 

 

 اـط١ ايع١َٝٓ ٱدطا٤ات تطبٝل ايسضاغ١(   7-3) دسٍٚ ضقِ 

 ٖـ1435/  1/ 16-15: ايتطبٝل ايكبًٞ 

ايٛسس٠ 

 اـاَػ١

اجملُٛع١  (َٔ ايع) ايعٓٛإ 

 ايتذطٜب١ٝ

اجملُٛع١ 

 ايهابط١

 تاضٜذ ايتٓؿٝص

 ايسضؽ ا٭ٍٚ

 ٚايجاْٞ

ايصٚم +  تطبٝل ايٓعاّ

 (غاعات  5)  ايعاّ   
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 ٖـ21/1/1435

  ايٛط١ٝٓ ٚاملٛاط١ٓ ايجايحايسضؽ 

 (غاعات  5)  

 ٖـ28/1/1435

  ايػًٛى املػ٪ٍٚ  ايسضؽ ايطابع

 (غاعات  5    )   

 ٖـ5/2/1435

ايسضؽ 

 اـاَؼ

 ٖـ12/2/1435 (غاعات  5) ايتطٛع 

 ٖـ1435/ 20/2-19 :ايتطبٝل ايبعسٟ 
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   ايسضاغ١املػتدس١َ يفاٱسكا١ٝ٥  ا٭غايٝب

ا٫غتاز إىل فُٛع١ َٔ ايططم مت ؾكس  َٓاغب١ؼكٝكّا ملعاؾ١ إسكا١ٝ٥         

فُٛع١ َٔ ا٭غايٝب  ا٫غتٓاز إىلنُا مت اٱسكا١ٝ٥ ايٛقؿ١ٝ ٚا٫غتس٫ي١ٝ, 

اؿع١َ اٱسكا١ٝ٥  ٚؾكّا ٭غطاض ايسضاغ١ ْٚٛع ايؿطٚض, ٚشيو َٔ خ٬ٍ اٱسكا١ٝ٥ 

 :ْٛضز َٓٗا َا ًٜٞ    StatisticaL Package for Social Sciences(SPSS)يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

-  .ا٭عُس٠ ٚاؾساٍٚ ايتهطاض١ٜ 

-  .َكاٜٝؼ ايٓعع١ املطنع١ٜ 

- ( ا٫تػام ايساخًٞ) ؿػاّب ايكسم ايتهٜٛين  person'sَعاٌَ ا٫ضتباط  برلغٕٛ  

    يف ن٤ٛ  ; ٚشيو ايٓاقس َٚكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يهٌ َٔ اختباض ايتؿهرل

 . ضاغ١ اغتط٬ع١ٝز

- اختباض  نٌ َٔ يًتشكل َٔ ثبات  Alpha  Cronbachيؿا نطْٚبار آ َعاٌَ ايجبات 

 .زضاغ١ اغتط٬ع١ٝ يف ن٤ٛ َٚكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  ايتؿهرل ايٓاقس

- زضدات َتٛغطٞ  املكاض١ْ بني بػطضيًعٝٓات املػتك١ً (  T-Test) اختباض ت  

 .ٚايهابط١ اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ

- بػطض ايهبط ايكبًٞ بني ANCOVA ) ) املكاسب ض ؼًٌٝ ايتبأٜ اختبا 

اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١, ٚيػطض بٝإ َس٣ ٚدٛز أثط َٔ عسَ٘ يف 

ايتطبٝل ايبعسٟ ْعرل اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ايتؿهرل ايٓاقس 

 .  ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ

- يهٌ َٔ اختباض  يًُتٛغطات اؿػاب١ٝيهؿـ ْتا٥ر ايؿطٚم ايبعس١ٜ   LSDَعازي١  

 . ايتؿهرل ايٓاقس, َٚكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ
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 ايؿكٌ ايطابع

 

 عطض َٚٓاقؿ١ ٚتؿػرل ْتا٥ر ايسضاغ١

 .متٗٝس-

 .ؾطٚض ايسضاغ١عطض ايٓتا٥ر املتعًّك١ باختباض قش١ -

 .قش١ ايؿطض ا٭ٍٚاٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ  ٚاختباض ْتا٥ر -

 .ايجاْٞٚاختباض قش١ ايؿطض   ايجاْٞٔ ايػ٪اٍ ْتا٥ر اٱداب١ ع -

 .ايجايحٚاختباض قش١ ايؿطض   ايجايحْتا٥ر اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ  -

 تعًٝل عاّ ع٢ً ْتا٥ر ايسضاغ١- 
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 ايؿكٌ ايطابع

 

 عطض َٚٓاقؿ١ ٚتؿػرل ْتا٥ر ايسضاغ١

 متٗٝس 

ض ايسضاغ١ ٚبؿط ٜعطض ٖصا ايؿكٌ ايٓتا٥ر اييت ػٝب عٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١ ٚاملُج١ً       

َٔ خ٬ٍ اختباض قشتٗا, ثِ ٜعكب شيو املٓاقؿ١ ٚايتؿػرل شلصٙ ايٓتا٥ر يف ن٤ٛ َا 

 .تؿرل إيٝ٘ ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ املػتدطد١ َٔ ٚاقع ايتشًٌٝ اٱسكا٥ٞ

يكس ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ؼسٜس أثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ        

ؿٝات١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات ا

ت١ُٝٓ ايٛعٞ اجملتُعٞ ) ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ, يف ن٤ٛ زضاغتِٗ ايٛسس٠ اـاَػ١ 

 ., اعتُازّا ع٢ً تكُِٝ اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١(ٚاي٤٫ٛ ايٛطين 

ٞ املػ٢ُ باؿع١َ ٚقس مت ؼًٌٝ ْتا٥ر ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ ايدلْاَر اؿاغٛب      

َٔ خ٬ٍ     StatisticaL Package for Social Sciences(SPSS)اٱسكا١ٝ٥ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

يًعٝٓات املػتك١ً   ( ت ) اختباض  أبطظٖا, فُٛع١ َٔ ا٭زٚات املٓاغب١ يؿطٚض ايسضاغ١

(Independent Sample  T-Test  .) 

, ؾكس مت  ٗا َٓت١ُٝ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝٚيكعٛب١ نبط املتػرلات ٚعٓاقطٖا نْٛ       

ايصٟ ٜعطف    Analysis of Covarianceاملكاسب اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ ايًذ٤ٛ إىل 

بػطض اختباض ؾطٚض ايسضاغ١, إش ٜط٣ عٛز٠ ( (ANCOVAاختكاضّا بـاختباض أْهٛؾا 

ػِٗ يف ٜكعب ع٢ً ايباسح ايهبط ايتذطٜيب يًُتػرل ايصٟ ٜ" أْ٘   (ّ 2000) ٚاـًًٝٞ  
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تبأٜ اـطأ يًُؿاٖسات مما ٜ٪زٟ إىل ايتشٝع يف تكسٜط ايتبأٜ ايٓاتر عٔ املعاؾ١, 

يصيو جيب إٔ ًٜذأ إىل ايهبط اٱسكا٥ٞ باغتدساّ ؼًٌٝ ايتبأٜ املكاسب ايصٟ 

ٜػِٗ يف إَها١ْٝ ؽؿٝض ايتبأٜ يف املؿاٖسات ايصٟ ٜعع٣ يًدطأ ايتذطٜيب, ٜٚعٌُ 

املؿاٖس٠ أٚ ايع٬ق١ يف املتػرل ايتابع ٚايصٟ ميهٔ ايتٓب٪ ب٘ ع٢ً إظاي١ شيو اؾع٤ َٔ 

      511م " .   َٔ املتػرل املكاسب

    

 .اختباض قش١ ايؿطٚضباٱداب١ عٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١ ٚ عطض ايٓتا٥ر 

يف ن٤ٛ املعاؾ١ اٱسكا١ٝ٥ ٚ ايٓتا٥ر اييت مت اغتدطادٗا َٔ فُٛع١ ا٭زٚات       

( ت ) , ؾكس مت إزضاز ْتا٥ر اختباض ( SPSS) َٔ خ٬ٍ ايدلْاَر املػتدس١َ يف ايتشًٌٝ 

يًؿطٚم يف ايتطبٝل ايكبًٞ يف   Independent Sample  T-Testيًعٝٓات املػتك١ً  

ايسضد١ ايه١ًٝ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس يهٌ َٔ اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١, ثِ 

ؾات املعٝاض١ٜ يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ؿل شيو إزضاز قِٝ املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطا

 .ٚايهابط١ يف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس

ٚيف خط٠ٛ تاي١ٝ مت اختباض قش١ ايؿطض ا٭ٍٚ َٔ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ إٜطاز ايٓتا٥ر       

ٚتؿػرل َٚٓاقؿ١ أضقاَٗا ( (ANCOVAاجملسٚي١ املتعًك١ بتشًٌٝ ْتا٥ر املتػرل املكاسب 

ضاغ١ ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ َع اغتد٬م ْتا٥ر املكاض١ْ ٚز٫يتٗا يهٌ َٔ فُٛعيت ايس

 .اييت تبني ايؿطم بني املتٛغطات ايبعس١ٜ يًسضدات(  LSD) ايبعس١ٜ 

ٚبصات ايٓٗر ايػابل ٚيف خط٠ٛ أخط٣ تتعًل باختباض قش١ ايؿطض ايجاْٞ َٔ        

ايٓاقس  َٗاضات ايتؿهرل اختباض ايؿطض اـام بايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ بنيايسضاغ١; ثِ 

بعس عطض ْتا٥ر ايسضاغ١ مت َٓاقؿ١ َٚٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يهٌ فُٛع١; ٚ

 .ا بايؿطض ا٭ٍٚ ثِ ايؿطض ايجاْٞ ثِ ايؿطض ايجايحايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا بس٤ٶ

 : ٜٚتهح ايعطض ايػابل َٔ خ٬ٍ اـطٛات اٱدطا١ٝ٥ ايتاي١ٝ 
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 :هرل ايٓاقس تهاؾ٪ فُٛعيت ايسضاغ١ يف ايتطبٝل ايكبًٞ ٫ختباض ايتؿ

)  يًعٝٓات املػتك١ً( ت ) ْتا٥ر اختباض (  1-4) دسٍٚ ضقِ 

ايتذطٜب١ٝ  ًُذُٛعتنيي ايتؿهرل ايٓاقسختباض ٫ملتٛغطات ايه١ًٝ بني ايًؿطٚم يف ايتطبٝل ايكبًٞ  

 ٚايهابط١

املتٛغطات اؿػاب١ٝ, ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ, ٚق١ُٝ (  1-4) ٜٛنح اؾسٍٚ        

, َٚػت٣ٛ ايس٫ي١, َٚتٛغط ا٫خت٬ف, َٚٔ ايكِٝ (ت ) , ٚق١ُٝ (Levene’s) اختباض

ايعاٖط٠ يف اؾسٍٚ لس ايتكاضّب بني قُٝيت املتٛغط اؿػابٞ يًُذُٛعتني ايهابط١ 

ٚايتذطٜب١ٝ يف ا٫ختباض ايكبًٞ يًتؿهرل ايٓاقس, إش تبًؼ ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ 

ناْت ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ يًُذُٛع١ , بُٝٓا ( 3006333)يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ 

يًعٝٓات املػتك١ً        ( ت ) , ٚعٓس ايٓعط إىل ق١ُٝ اختباض  ( )ايهابط١ عٓس 

عٓس (  58) بسضد١ سط١ٜ (  10193)اييت تبًؼ (   ( 

(   0005) ت٣ٛ ٖٚٞ ق١ُٝ يٝػت شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػ(  00238)َػت٣ٛ ز٫ي١ ٜبًؼ 

مما ٜعين عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥  ( 1050000)ؾُٝا بًؼ َتٛغط ا٫خت٬ف 

بني اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١, ٚبايتايٞ ؼكل ايتهاؾ٪ بُٝٓٗا, ٖٚٛ َا ٜبعح 

 .   ا٫ط٦ُٓإ سٍٛ قش١  اٱدطا٤ات  عٓس تطبٝل ايسضاغ١

 

 

 املتٛغط ٕ اجملُٛع١
 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

اختباض 

Levene’s 

 يتذاْؼ ايتبأٜ

 ق١ُٝ

 ت

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١

 َتٛغط

 ا٫خت٬ف

 ايتذطٜب١ٝ

 

 ايهابط١

30 3006333 4044494 

10212 

00275  

 ز. ؽ 
10193 

58 

00238 

 ز. ؽ 
1050000 

03 
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 : ا٭ٍٚ  ختباض قش١ ايؿطضااٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ ٚ ْتا٥ر 

َا أثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف : يٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ        

تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ؟ 

 ايس٫ي١ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  :ٚاملتُجٌ يف ايؿطض ا٭ٍٚ ايتايٞ 

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ  (0005≤ )

ايصٜٔ  َٚتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ ,َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

زضغٛا بايططٜك١ املعتاز٠ يف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس ايبعسٟ يكاحل َتٛغط زضدات 

 .ايكبًٞ ي٬ختباض ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بعس ايهبط

ٚ يًتشكل َٔ ايؿطض ا٭ٍٚ مت اغتدساّ فُٛع١ َٔ أزٚات اٱسكا٤ ايٛقؿٞ تؿٌُ    

سػاّب املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ يسضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ 

 :ٚايهابط١ يف ا٫ختباض ايكبًٞ ٚا٫ختباض ايبعسٟ ًٜدكٗا اؾسٍٚ ايتايٞ 
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ايتؿهرل ختباض ٫ ًكٝاؽ ايكبًٞ ٚايبعسٟياٱسكا٤ات ايٛقؿ١ٝ (  2-4) سٍٚ ضقِ د

 ايهابط١ ايتذطٜب١ٝ ٚ جملُٛعيت ايسضاغ١-ايسضد١ ايهًٞ-ايٓاقس 

 اجملُٛع١
 (ٕ =  30) ايهابط١  (ٕ =  30) ايتذطٜب١ٝ 

 ايكٝاؽ
 بعسٟ قبًٞ بعسٟ قبًٞ

 3001333 2901333 4304667 3006333 املتٛغط

 4044688 5026362 3011540 4044494 ا٫مطاف املعٝاضٟ

 190775 270706 90706 190757 ايتبأٜ

 21000 19000 36000 17000 أقٌ زضد١

 38000 37000 50000 38000 أع٢ً زضد١

 17000 18000 14000 21000 املس٣

  

إٔ ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ يًسضد١ ايه١ًٝ ٫ختباض (  2-4) ٜٛنر اؾسٍٚ     

ٖٚٞ ق١ُٝ (  4304667) ا٫ختباض ايبعسٟ يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ تبًؼ  ايتؿهرل ايٓاقس يف

أندل َٔ ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ يًسضد١ ايه١ًٝ يف ا٫ختباض ايبعسٟ يًُذُٛع١ 

 (. 3001333) ايهابط١ ٚاييت تبًؼ 

ٚيًتشكل َٔ نٕٛ ايؿطٚم بني َتٛغطٞ ايسضدات ايه١ًٝ يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ        

باض ايتؿهرل ايٓاقس ٖٞ ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ; ؾكس مت اغتدساّ ٚايهابط١ يف اخت

ٜعٌُ (  ّ  2000) , ؾٛؾكّا يعٛز٠ ٚاـًًٝٞ ((ANCOVAاختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ املكاسب  

نبط أثط ا٫ختباض ايكبًٞ ٚ أْ٘ مبععٍ عٔ ايتأثرل يف زضدات " ٖصا ا٫ختباض ع٢ً 

اغتدساَ٘ ٖٚٞ ػاْؼ املٌٝ ٚػاْؼ ا٫ختباض ايبعسٟ, َع ايتأنس َٔ ؾطٚط خاق١ 

  512م ".  ايتبأٜ
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 :ًٜٚدل اؾسٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر اختباض ػاْؼ املٌٝ, ٚػاْؼ ايتبأٜ      

ْتا٥ر اختباض ػاْؼ املٌٝ, ٚػاْؼ ايتبأٜ يًسضد١ ايه١ًٝ (  3-4) دسٍٚ ضقِ 

 ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس

 

 ق١ُٝ ا٫ختباض

 (ف )  

َػت٣ٛ 

 ايس٫ي١

 ز. ؽ  1093 ػاْؼ املٌٝ بني املتػرل املكاسب ٚايعاٌَ ايتذطٜيب اختباض

 ز. ؽ  0099 ي٬ختباض ايبعسٟ (   Levene’s) ػاْؼ ايتبأٜ 

   

٫ختباض ػاْؼ املٌٝ اييت تبًؼ ( ف ) إٔ ق١ُٝ (   3-4) ٜتهح َٔ اؾسٍٚ         

ؿرل إىل عسّ ٚدٛز مما ٜ( 0005 ≤)ٖٞ ق١ُٝ غرل زاي١ إسكا٥ّٝا عٓس َػت٣ٛ (  1093)

ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف ا٫ختباض ايبعسٟ تعٛز 

 .إىل ايتؿاعٌ َع ا٫ختباض ايكبًٞ يًتؿهرل ايٓاقس

مما ٜعين أْٗا (  0099) يف اختباض ػاْؼ ايتبأٜ تبًؼ (  ف ) ٜٚتهح أٜها إٔ ق١ُٝ      

ٚتؿرل إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات (  0005 ≤)ػت٣ٛ ايس٫ي١ ق١ُٝ غرل زاي١ إسكا٥ّٝا عٓس َ

ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ تعٛز إىل ايتذاْؼ يف تبأٜ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف 

 .ا٫ختباض ايبعسٟ يًتؿهرل ايٓاقس

 ANCOVAإمجا٫ّ; ٚيتشكل  ايؿطٚط اي٬ظ١َ ٫غتدساّ ؼًٌٝ ايتبأٜ املكاسب        

ًهؿـ عٔ املتٛغطات ايبعس١ٜ يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ ؾكس مت اغتدساَ٘ ي

 :يف ايسضد١ ايه١ًٝ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس, ًٜدل شيو اؾسٍٚ ايتايٞ 
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يًؿطم بني (  ) ْتا٥ر اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ املكاسب (  4-4) دسٍٚ ضقِ 

 ايسضد١ٓس املتٛغطات ايبعس١ٜ يسضدات نٌ َٔ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ ع

 ايتؿهرل ايٓاقس  يف اختباضايه١ًٝ 

 َكسض ايتبأٜ
 فُٛع

 املطبعات

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َتٛغط

 املطبعات

 ق١ُٝ اختباض

 (ف ) 

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١ 

 (2)َطبع إٜتا 

 سذِ ا٭ثط

 15720609 2 31450218 املٛزٌٜ املكشح
2380159 00001 00893 

 intercept 5520790 ايتكاطع 
1 

5520790 
830716 00001 00595 

(ا٫ختباض ايكبًٞ ) ايتػاٜط   4780552 
1 

4780552 
 تأثرل َتٛغط 00560 00001 720473

 22680982 1 22680982 (اجملُٛع١ )ا٭ثط ايتذطٜيب 
 تأثرل نبرل 00858 00001 3430619

    60603 57 3760382 اـطأ

     60 847760000 اجملُٛع

     59 35210600 اجملُٛع املكشح

يٮثط ايتذطٜيب ( ف ) إٔ ق١ُٝ ( 4-4) تٛنح ايبٝاْات املًدك١ يف اؾسٍٚ 

ٖٚٞ ق١ُٝ شات ز٫ي١ (   3430619)  بني اجملُٛعتني بعس نبط ا٫ختباض ايكبًٞ تػاٟٚ 

 (. 0005 ≤)إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 

ٚشيو عٓس املعاؾ١ ايتذطٜب١ٝ (   00858)  ؾُٝا ناْت ق١ُٝ سذِ ا٭ثط تػاٟٚ 

عتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١, ٖٚٞ ق١ُٝ أؾاضت إىل ٚدٛز أثط نبرل ٫غتدساّ بني اجملُٛ

, بايتايٞ (ايسضد١ ايه١ًٝ ) َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس 

تؿرل ايكِٝ ايػابك١ إىل ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغط زضدات ط٬ّب 

ايسضد١ ) تباض ايبعسٟ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف ا٫خ

 ., ٖٚٞ ؾطٚم تؿرل إىل تؿٛم اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ(ايه١ًٝ 
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تٛدس " يصٟ ْكٸ٘ اايٓتا٥ر ايػابك١ يًؿطض ا٭ٍٚ تبني قبٍٛ ايؿطض املٛد٘  إٕ        

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب ( 0005 ≤)ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ 

ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ, َٚتٛغط اجملُٛع١ 

زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ ايصٜٔ زضغٛا بايططٜك١ املعتاز٠ يف اختباض ايتؿهرل 

ايٓاقس ايبعسٟ يكاحل َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بعس ايهبط ايكبًٞ 

 " .ي٬ختباض

يًؿطم بني املتٛغطات ايبعس١ٜ املعسي١ يًسضد١ (  LSD) ضْات ايبعس١ٜ ْتا٥ر املكا(  5-4) دسٍٚ ضقِ 

 ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١  تنيايه١ًٝ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس يًُذُٛع

 

 اجملُٛع١

 املتٛغط

 املعسٍ

 0005َتٛغط ا٫خت٬ف شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  *

 ايهابط١ ايتذطٜب١ٝ

 * 120449 - 430024 ايتذطٜب١ٝ

-  * 120449- 300576 ١ايهابط

تباعس قُٝيت املتٛغط املعسٍ يًُذُٛعتني ايهابط١ (  5-4) ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ       

ٖٚٞ ق١ُٝ (  430024)ٚايتذطٜب١ٝ, إش إٔ ق١ُٝ املتٛغط املعسٍ يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بًػت 

, ؾُٝا دا٤ت ( 300576)أع٢ً َٔ  ق١ُٝ املتٛغط املعسٍ يًُذُٛع١ ايهابط١ اييت بًػت 

ٚتعتدل ٖصٙ ايك١ُٝ زاي١ إسكا٥ّٝا عٓس َػت٣ٛ (   120449)  ق١ُٝ َتٛغط ا٫خت٬ف 

يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ, ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ تعع٣ ٭ثط ايعاٌَ ايتذطٜيب ( 0005 ≤)ايس٫ي١ 

ٖٚٛ اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ( املتػرل املػتكٌ ) 

 (. ايسضد١ ايه١ًٝ) ايٓاقس 
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; ٜٛنح اؾسٍٚ ٚبا٫ْتكاٍ إىل ايؿطض ايجاْٞ املتعًل مبكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ     

 ايتايٞ ايؿطٚم يف ايتطبٝل ايكبًٞ بني اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ 

   )  ١ًكيًعٝٓات املػت( ت ) تا٥ر اختباض ْ(  6-4)دسٍٚ ضقِ 

 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  ملكٝاؽملتٛغطات ايه١ًٝ بني ال ايكبًٞ يًؿطٚم يف ايتطبٝ

 ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ نيًُذُٛعتي

     

املتٛغطات اؿػاب١ٝ, ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ, ٚق١ُٝ (  6-4) ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ    

, َٚػت٣ٛ ايس٫ي١, َٚتٛغط ا٫خت٬ف, َٚٔ ايكِٝ (ت ) , ٚق١ُٝ (Levene’s)اختباض 

 قُٝيت املتٛغط اؿػابٞ يًُذُٛعتني ايهابط١ ايعاٖط٠ يف اؾسٍٚ لس ايتكاضّب بني

ٚايتذطٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايكبًٞ ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ, إش تبًؼ ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ 

, بُٝٓا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ يًُذُٛع١ (2.2188)يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ 

ٓات املػتك١ً يًعٝ( ت ) , ٚعٓس ايٓعط إىل ق١ُٝ اختباض  (202233)ايهابط١ عٓس 

عٓس َػت٣ٛ  ( 58) بسضد١ سط١ٜ ( 00260)اييت تبًؼ  (  ( 

(   0005 ≤)ق١ُٝ يٝػت شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ    لس أْٗا( 00796)ز٫ي١ ٜبًؼ 

َا ٜعين عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١  , ٚشيو(0000457)ؾُٝا بًؼ َتٛغط ا٫خت٬ف 

اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١, ٚبايتايٞ ؼكل ايتهاؾ٪ بُٝٓٗا, ا٭َط إسكا١ٝ٥ بني 

 .    ايصٟ  ٜبعح ا٫ط٦ُٓإ سٍٛ قش١  اٱدطا٤ات  عٓس تطبٝل ايسضاغ١

 

 املتٛغط ٕ اجملُٛع١

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

اختباض 

Levene’s 

 يتذاْؼ ايتبأٜ

 ق١ُٝ

 اختباض  ت 

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١

 َتٛغط

 ا٫خت٬ف

 ايتذطٜب١ٝ

 

 ايهابط١

30 202188 0007194 

00124 

 

00726  

 ز. ؽ 

00260 
58 

00796 

 ز. ؽ 
0000457 

31 2.2233 1.16415 
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 : ايجاْٞ  اختباض قش١ ايؿطضاٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايجاْٞ ٚ ْتا٥ر

عًَٛات َا أثط اغتدساّ َكازض امل :ايصٟ ْك٘يٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايجاْٞ       

ا٫يهذل١ْٝٚ يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  يس٣ ط٬ّب 

تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٫ :  ايجاْٞ ايتايٞٚاملتُجٌ يف ايؿطض   املطس١ً ايجا١ْٜٛ؟

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ  (0005 ≤) ايس٫ي١ عٓس َػت٣ٛ

َٚتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١  ,دساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚزضغٛا باغت

ايبعسٟ بعس  َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞايصٜٔ زضغٛا بايططٜك١ املعتاز٠ يف  ايهابط١

 .ايهبط ايكبًٞ ي٬ختباض

ٚ يًتشكل َٔ ايؿطض ا٭ٍٚ مت اغتدساّ فُٛع١ َٔ أزٚات اٱسكا٤ ايٛقؿٞ       

ب١ٝ ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ يسضدات اجملُٛعتني تؿٌُ سػاّب املتٛغطات اؿػا

 :ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف ا٫ختباض ايكبًٞ ٚا٫ختباض ايبعسٟ ًٜدكٗا اؾسٍٚ ايتايٞ 

 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ملكٝاؽ ًكٝاؽ ايكبًٞ ٚايبعسٟياٱسكا٤ات ايٛقؿ١ٝ (  7-4) سٍٚ ضقِ د

 ايهابط١ ايتذطٜب١ٝ ٚ  ُذُٛعتنييً( ١ ايسضد١ ايهًٝ)  

 (ْ =  31) اٌضبثغخ  (ْ =  31) اٌزجش٠ج١خ اىَجٌَػت   

 ثؼذٞ لجٍٟ ثؼذٞ 

  3.2222 2.2188 انًرىعط

 1.16436 1.11182 1.7194 االَحشاف انًعُاسٌ

 1.114 1.114 1.111 1.115 انرثاٍَ

 2.36 2.35 3.53  أعهً دسجح

 2.18 2.11 3.16 2.16 ألم دسجح

 1.27 1.26 1.46  انًذي

إٔ ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ يًسضد١ ايه١ًٝ ملكٝاؽ (  7-4) ٜٛنر اؾسٍٚ       

ٖٚٞ ق١ُٝ ( 3.2222)ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف ايتطبٝل ايبعسٟ يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ تبًؼ 
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أندل َٔ ق١ُٝ املتٛغط اؿػابٞ يًسضد١ ايه١ًٝ يف ا٫ختباض ايبعسٟ يًُذُٛع١ 

 (.)١ ٚاييت تبًؼ ايهابط

ٚيًتشكل َٔ نٕٛ ايؿطٚم بني َتٛغطٞ ايسضدات ايه١ًٝ يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ        

ٚايهابط١ يف َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٖٞ ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ; ؾكس مت 

             , ؾٛؾكّا يعٛز٠ ٚاـًًٝٞ ((ANCOVAاغتدساّ اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ املكاسب  

نبط أثط ا٫ختباض ايكبًٞ ٚ أْ٘ مبععٍ عٔ ايتأثرل " ٜعٌُ ٖصا ا٫ختباض ع٢ً   (ّ  2000) 

يف زضدات ا٫ختباض ايبعسٟ, َع ايتأنس َٔ ؾطٚط خاق١ اغتدساَ٘ ٖٚٞ ػاْؼ 

  512م ".  املٌٝ ٚػاْؼ ايتبأٜ

 :ًٜٚدل اؾسٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر اختباض ػاْؼ املٌٝ, ٚػاْؼ ايتبأٜ 

ْتا٥ر اختباض ػاْؼ املٌٝ, ٚػاْؼ ايتبأٜ يًسضد١ ايه١ًٝ (  8-4) دسٍٚ ضقِ 

 ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 

 ق١ُٝ ا٫ختباض

 (ف )  

َػت٣ٛ 

 ايس٫ي١

 ز. ؽ  00515 اختباض ػاْؼ املٌٝ بني املتػرل املكاسب ٚايعاٌَ ايتذطٜيب

 ز. ؽ  30066 ايبعسٟ  يًتطبٝل(   Levene’s) ػاْؼ ايتبأٜ 

    

٫ختباض ػاْؼ املٌٝ اييت تبًؼ ( ف ) إٔ ق١ُٝ (   8-4) ٜتهح َٔ اؾسٍٚ         

مما ٜؿرل إىل عسّ ٚدٛز ( 0005 ≤)ٖٞ ق١ُٝ غرل زاي١ إسكا٥ّٝا عٓس َػت٣ٛ ( 00515)

ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف ايتطبٝل ايبعسٟ تعٛز 

 .عٞ املعًَٛاتٞإىل ايتؿاعٌ َع ايتطبٝل ايكبًٞ يًٛ

مما ٜعين أْٗا (  30066)يف اختباض ػاْؼ ايتبأٜ تبًؼ (  ف ) ٜٚتهح أٜها إٔ ق١ُٝ      

ٚتؿرل إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات (  0005 ≤)ق١ُٝ غرل زاي١ إسكا٥ّٝا عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ 
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ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ تعٛز إىل ايتذاْؼ يف تبأٜ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف 

 .ايتطبٝل ايبعسٟ ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 ANCOVAإمجا٫ّ; ٚيتشكل  ايؿطٚط اي٬ظ١َ ٫غتدساّ ؼًٌٝ ايتبأٜ املكاسب        

ؾكس مت اغتدساَ٘ يًهؿـ عٔ املتٛغطات ايبعس١ٜ يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ 

 :يف ايسضد١ ايه١ًٝ ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ, ًٜدل شيو اؾسٍٚ ايتايٞ 

يًؿطم بني (  ) اسب ْتا٥ر اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ املك( 9-4) دسٍٚ ضقِ 

يف َكٝاؽ ايه١ًٝ  ايسضد١ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ عٓس تني ًُذُٛعي املتٛغطات ايبعس١ٜ 

 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

يٮثط ايتذطٜيب ( ف ) إٔ ق١ُٝ ( 9-4) تٛنح ايبٝاْات املًدك١ يف اؾسٍٚ 

ي١ ٖٚٞ ق١ُٝ شات ز٫( 20750739)بني اجملُٛعتني بعس نبط ايتطبٝل ايكبًٞ تػاٟٚ 

 (. 0005 ≤)إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 

 َكسض ايتبأٜ
 فُٛع

 املطبعات

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َتٛغط

 املطبعات

 ق١ُٝ اختباض

 (ف ) 

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥

 (2)َطبع إٜتا 

 سذِ ايتأثرل

 املٛزٌٜ املكشح
140698 2 70349 

10370911 00000 00973 

 intercept 00282 ايتكاطع 
1 

00282 
390799 00000 00411 

( ا٫ختباض ايكبًٞ) ايتػاٜط   00011 
1 

00011 
 تأثرل نعٝـ 00027 ز. ؽ  00212 10596

 (اجملُٛع١ ) ا٭ثط ايتذطٜيب 
140698 1 140698 

 تأثرل نبرل 00973 00000 20750739

    00007 57 00404 اـطأ

     60 4610438 اجملُٛع

     59 150102 اجملُٛع املكشح
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ٚشيو عٓس املعاؾ١ ايتذطٜب١ٝ بني ( 00973)ؾُٝا ناْت ق١ُٝ سذِ ا٭ثط تػاٟٚ 

اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١, ٖٚٞ ق١ُٝ أؾاضت إىل ٚدٛز أثط نبرل ٫غتدساّ 

يٞ , بايتا(ايسضد١ ايه١ًٝ ) َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

تؿرل ايكِٝ ايػابك١ إىل ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغط زضدات ط٬ّب 

اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف ايتطبٝل ايبعسٟ ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ             

 ., ٖٚٞ ؾطٚم تؿرل إىل تؿٛم اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ(ايسضد١ ايه١ًٝ ) 

٫ " يصٟ ْكٸ٘ ا ايكؿطٟ ايؿطض  ضؾضتبني  يجاْٞ اايٓتا٥ر ايػابك١ يًؿطض  إٕ         

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب ( 0005 ≤)تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ 

اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ, َٚتٛغط 

َكٝاؽ ايٛعٞ  زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ ايصٜٔ زضغٛا بايططٜك١ املعتاز٠ يف

ايبعسٟ يكاحل َتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بعس ايهبط ايكبًٞ  املعًَٛاتٞ 

 " .يًُكٝاؽ

 

يًؿطم بني املتٛغطات ايبعس١ٜ املعسي١ (  LSD) ْتا٥ر املكاضْات ايبعس١ٜ (  10-4) دسٍٚ ضقِ 

 ط١ ايتذطٜب١ٝ ٚايهاب ًُذُٛعتنيي ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يًسضد١ ايه١ًٝ 

 اجملُٛع١

 املتٛغط

 املعسٍ

 0005َتٛغط ا٫خت٬ف شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  *

 ايهابط١ ايتذطٜب١ٝ

 * 00990 - 30223 ايتذطٜب١ٝ

-  * 00990- 20232 ايهابط١

تباعس قُٝيت املتٛغط املعسٍ يًُذُٛعتني (  10-4) ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ       

( 30223)ٛغط املعسٍ يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بًػت ايهابط١ ٚايتذطٜب١ٝ, إش إٔ ق١ُٝ املت

ٖٚٞ ق١ُٝ أع٢ً َٔ ق١ُٝ املتٛغط املعسٍ يًُذُٛع١ ايهابط١ اييت بًػت              

ٚتعتدل ٖصٙ ايك١ُٝ زاي١ (  00990), ؾُٝا دا٤ت ق١ُٝ َتٛغط ا٫خت٬ف ( 20232)
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ٖٚصٙ ايٓتٝذ١  يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ,(  0005 ≤) إسكا٥ّٝا عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١  

ٖٚٛ اغتدساّ َكازض املعًَٛات ( املتػرل املػتكٌ ) تعع٣ ٭ثط ايعاٌَ ايتذطٜيب 

 (.ايسضد١ ايه١ًٝ ) ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

 

 : ايجايح  اختباض قش١ ايؿطضاٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايجايح ٚ ْتا٥ر 

باط١ٝ  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ٌٖ تٛدس ع٬ق١ اضت: يٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايجايح       

َتٛغط زضدات ايط٬ّب يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس ٚ َكٝاؽ 

بني َتٛغط (  0005 ≤) تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥  ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

يف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس َٚتٛغط زضدات ايط٬ّب  ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝزضدات 

  . َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞيف

 

 ضتباط برلغٕٛ بني َتٛغط زضدات اختباض ايتؿهرل ايٓاقس ٫قِٝ َعاٌَ ا(  11-4) دسٍٚ ضقِ 

 يًكٝاؽ ايبعسٟ َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  َٚتٛغطات زضدات َٗاضات 

  
 

 

ضتباط برلغٕٛ بني َٗاضات ٫َعاٌَ ا ايعسز اجملُٛع١

 عًَٛاتٞايتؿهرل ايٓاقس َٚٗاضات ايٛعٞ امل

 َػت٣ٛ ايس٫ي١

 زاي١ إسكا٥ّٝا  00008 *00404 30 ايتذطٜب١ٝ

 غرل زاي١ إسكا٥ّٝا  00122 00289 30 ايهابط١

 

 

 

إٔ َعاٌَ ا٫ضتباط برلغٕٛ بني َتٛغط زضدات   ( 11-4) اؾسٍٚ ٜٛنح         

ٛعٞ ختباض ايتؿهرل ايٓاقس َٚكٝاؽ ايايتطبٝل ايبعسٟ ٫ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف 

ٚبايٓػب١  ,( 0005 ≤) ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ إسكا٥ّٝا عٓس َػت٣ٛ ,( 00404)املعًَٛاتٞ بًؼ 

ٖٚٞ ق١ُٝ تعتدل غرل زاي١  ( 00289)يًُذُٛع١ ايهابط١ ؾكس بًؼ َعاٌَ ا٫ضتباط 

 (. 0005 ≤) إسكا٥ّٝا عٓس َػت٣ٛ  
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 : ك٘ايصٟ ْ املٛد٘ ايؿطض  قبٍٛتبني  ايجايح ايٓتا٥ر ايػابك١ يًؿطض  إٕ      

بني َتٛغط (  0005 ≤) تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ "  

           زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايبعسٟ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس 

 ".ٚ َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ
 

 : ا٭ٍٚ  اختباض قش١ ايؿطض ْتا٥ر َٓاقؿ١ 

ٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥          املتعًك١ بايؿطض ا٭ٍٚ ٚدٛز ؾطتبني ْتا٥ر ايسضاغ١          

بني َتٛغط زضدات ايط٬ّب يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٚتٛغط (  0005  ≤ ) عٓس َػت٣ٛ

زضدات ايط٬ّب يف اجملُٛع١ ايهابط١ يف  اختباض  ايتؿهرل ايٓاقس ايبعسٟ, ٖٚٞ ؾطٚم 

اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ, مما ٜسٍ ع٢ً إٔ تؿرل إىل إٔ املتٛغط شٚ ايك١ُٝ ا٭ندل ٜؿرل إىل 

مجٝع َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس اييت مت اختباضٖا قس تأثطت يف ن٤ٛ اغتدساّ َكازض 

 .املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

ٜٚعع٣ ٖصا ايتأثرل املبني يف اضتؿاع َتٛغط اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ عٓ٘ يف َتٛغط          

ض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ َٗاضات اجملُٛع١ ايهابط١ إىل اٱغٗاّ املتٛقع ملكاز

ايتؿهرل ايٓاقس; ٚشيو بعس اغتدساَٗا يف  تسضٜؼ ٚسس٠ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ 

ايٛطين َٔ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ, َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ ٚايتطبٝكات اييت 

تعسز٠ َٔ مت تٛظٝؿٗا يف تسضٜؼ ايٛسس٠ ٚؾاضى ايط٬ّب يف تٓؿٝصٖا َٚٓاقؿتٗا بكٝؼ َ

 .   ا٭زٚاض  ٚا٭مناط َا بني املسضغ١ ٚاملٓعٍ

 اييت  ( Kumta & Tsang, 2003) ناَٝتا ٚ تعاْل ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١        

ايكا١ُ٥ ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت يف ت١ُٝٓ َٗاضات  ايٛغا٥ط املتعسز٠ اييت أثبتت أثط

اغتدساّ َكازض اييت أثبتت أثط ( 2008ّ) ايتؿهرل ايٓاقس, ٚ زضاغ١ طٛايب١ ٚ املؿاع١ً 

اييت ( ّ 2010) , ٚزضاغ١ عُاض ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس

أثبتت ؾعاي١ٝ اغتدساّ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ْعِ ايهُبٝٛتط ع٢ً ايتؿهرل            

ع٢ً اييت أثبتت أثط ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ ( ّ 2011) ايٓاقس, ٚزضاغ١ ايٓذسٟ ٚايؿٝذ 
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اييت أثبتت أٜها أثط اغتدساّ ؾبه١ (  2012) ايتؿهرل ايٓاقس, ٚزضاغ١ اشل٬ٍ 

 .املعًَٛات يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس

اَتساز يٓتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ ٚاييت قاَت ع٢ً  اؿاي١ٝ ٚتعس ْتا٥ر ايسضاغ١       

تابع   َساخٌ ٚططم ٚبطاَر ٚاغذلاتٝذٝات َتعسز٠, زضغت ايتؿهرل ايٓاقس نُتػرل

ٚأثبتت عدلٖا ا٭ثط ٚايؿعاي١ٝ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس, َٚٔ ٖصٙ ايسضاغات 

( ّ 2010) , ٚزضاغ١ ظٜسإ (ّ 2010) , ٚ زضاغ١ سٛاؽ ( ٖـ1431) زضاغ١ لِ ايسٜٔ 

, (ّ 2006) , ٚزضاغ١ اؾٝعاٟٚ   (Small and et. , 2009)زلٌٝ ٚآخطٕٚ ٚزضاغ١  

   ( Sanders & Morrison, 2001 ) .  ٚزضاغ١  غاْسضؽ ٚ َٛضٜػٔ

ٖٚٞ ايسضاغ١ ( ّ 2009) بُٝٓا اختًؿت ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ َع زضاغ١ بين زَٚٞ       

 .ايٛسٝس٠ اييت أثبتت عسّ ٚدٛز أثط يًتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس

ايؿطض ا٭ٍٚ  إمجا٫ّ; ٜتبني ا٭ثط ايٛانح ايصٟ أنست٘ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ ْتا٥ر       

ْاتر عٔ اغتدساّ (  0005 ≤عٓس َػت٣ٛ ) املتُجٌ يف ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ 

 .   َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس

               

 : ايجاْٞ  اختباض قش١ ايؿطض ْتا٥ر َٓاقؿ١ 

ايكؿطٟ ايصٟ ٜٓل ع٢ً  ضٞ  ايؿطتطؾض ْتا٥ر ايسضاغ١ املتعًك١ بايؿطض ايجاْ        

بني َتٛغط زضدات (  0005 ≤عٓس َػت٣ٛ ) أْ٘ ٫ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ 

ايط٬ّب يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٚتٛغط زضدات ايط٬ّب يف اجملُٛع١ ايهابط١ يف  

َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ايبعسٟ, ٖٚٞ ؾطٚم تؿرل إىل إٔ املتٛغط شٚ ايك١ُٝ ا٭ندل 

إىل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ, مما ٜسٍ ع٢ً إٔ مجٝع َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٜؿرل 

املػتٗسؾ١ ٚاييت مت قٝاغٗا قس تأثطت ٚمنت يف ن٤ٛ ايتسضٜؼ باغتدساّ َكازض 

 .املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

ٜٚعع٣ ٖصا ايتأثرل املبني يف اضتؿاع َتٛغط اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ عٓ٘ يف َتٛغط          

بط١ إىل ا٭ثط ايباضظ ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ َٗاضات اجملُٛع١ ايها
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ايٛعٞ املعًَٛاتٞ; ٚشيو بعس اغتدساَٗا يف  تسضٜؼ ٚسس٠ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ 

ايٛطين َٔ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ, َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ ٚايتطبٝكات اييت 

يف تٓؿٝصٖا َٚٓاقؿتٗا بكٝؼ َتعسز٠ َٔ  مت تٛظٝؿٗا يف تسضٜؼ ايٛسس٠ ٚؾاضى ايط٬ّب

 .   ا٭زٚاض  ٚا٭مناط َا بني املسضغ١ ٚاملٓعٍ

     

ْٚعطّا يهٕٛ ٖصٙ ايسضاغ١ ؾاؼ١ ايسضاغات ايذلب١ٜٛ ملتػرل ايٛعٞ املعًَٛاتٞ إثط        

تٓاٚشلا ٖصا املتػرل نسضاغ١ ػطٜب١ٝ يف سكٌ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ; ؾإٕ ايٓتا٥ر 

ايؿطض ايجاْٞ تأخص سهِ ايسضاغات املبازض٠, ٚ تعٌ َكاض١ْ ْتا٥ذٗا املتعًك١ ب

 .قه١َٛ بإدطا٤ زضاغات ػطٜب١ٝ سٍٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ نُتػرل تابع

ٚبكؿ١ عا١َ ؾإٕ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ تتؿل َع مج١ً ايسضاغات ايػابك١ اييت         

١ٝ بطْاَر يف ايذلب١ٝ ؾاعًاييت أثبتت ( ّ 2009) تٓاٚيت ايٛعٞ َٚٓٗا زضاغ١ أمحس 

بعض َٗاضات ايتعاٌَ َع تطبٝكات ايتهٓٛيٛد١ٝ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايتهٓٛيٛدٞ ٚ

املكازض  ؾاع١ًٝ اييت أثبتت (ّ 2008) ؾطاز ٚ زضاغ١  ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١,

, ا٫يهذل١ْٝٚ يف  ت١ُٝٓ ايٛعٞ بايتعًِ ايصاتٞ ٚا٫ػاٙ مٛ َكازض ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ

ايٛعٞ يف تأثرل ايتسضٜؼ بايٛغا٥ط املتعسز٠ اييت أثبتت ( ّ 2001) قٓسٌٜ ٚزضاغ١ 

   .بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

     

إمجا٫ّ; ٜتبني ا٭ثط ايٛانح ايصٟ أنست٘ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ايؿطض ايجاْٞ       

ْاػ١ عٔ اغتدساّ (  0005 ≤َػت٣ٛ عٓس ) املتُجٌ يف ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ 

 .    ًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتَٞكازض املع
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 :ايجايح  اختباض قش١ ايؿطض ْتا٥ر َٓاقؿ١ 

تٛدس ع٬ق١ تبني ْتا٥ر ايسضاغ١ املتعًك١  قبٍٛ ايؿطض ايجايح ايصٟ ٜٓل ع٢ً أْ٘       

بني َتٛغط زضدات ط٬ّب (  0005 ≤) اضتباط١ٝ  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 

جملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايبعسٟ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس َٚكٝاؽ ايٛعٞ ا

 .املعًَٛاتٞ

ٚتعع٣ ٖصٙ ايع٬ق١ اٱجياب١ٝ بني َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس َٚٗاضات ايٛعٞ       

املعًَٛاتٞ إىل اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ; قٝاغّا بعسّ ٚدٛز ع٬ق١ 

ت ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ يف ايتطبٝل ايبعسٟ يف اضتباط١ٝ بني َتٛغط زضدا

تسضٜؼ ٚسس٠ ايٛعٞ املتػرلٜٔ, مما ٜعين ا٭ثط ايباضظ ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف 

 .اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين

ايٓعط إىل َٗاضات نُا إٔ ايع٬ق١ بُٝٓٗا تعٗط يف ٬ََح َتٓٛع١ أخط٣, ؾعٓس      

, ا٫غتٓباط, ا٫غتٓتاز, َعطؾ١ ا٫ؾذلانات:  اضاتايتؿهرل ايٓاقس ٚاييت سلًت َٗ

َع بعض َٗاضات  ٚأٖساؾٗا طبٝعتٗايف ٓاقؿات; لس أْٗا تتٛا٥ِ تكِٜٛ امل,  ٚايتؿػرل

ؼسٜس اؿاد١ إىل املعًَٛات, ؽطٝط : َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٚاييت سلًت 

  . اتايٛقٍٛ إىل املعًَٛات, ايتعاٌَ َع املعًَٛات,  ٚ تكِٝٝ املعًَٛ

ني َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس َٚٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ نإ بايتايٞ; ؾإٕ ا٫ضتباط ب     

طبٝعّٝا ٜٚتُاؾ٢ َع ايتأثرل املتٛقع ٫غتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف 

ايتسضٜؼ بُٝٓا مل ؼسخ ايططٜك١ املعتاز٠ اييت تػتدسّ عاز٠ يف ايتسضٜؼ أٟ أثط يف 

٭ٟ زضاغ١ عجت ايع٬ق١ بني مل ٜكٌ  يباسحبايطغِ إٔ اػرلٜٔ, ايع٬ق١ بني املت

  .ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ
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 تعًٝل عاّ ع٢ً ْتا٥ر ايسضاغ١      

ٚؾكّا يًٓتا٥ر ايػابك١, ؾكس تبني ا٭ثط اٱجيابٞ ايصٟ حيسث٘ اغتدساّ َكازض       

اقس, إش أبطظت ايؿطٚم اضتؿاعّا يف يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓ املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

َتٛغط زضدات اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َكاض١ْ مبتٛغط زضدات اجملُٛع١ ايهابط١ يف 

 .ايسضد١ ايه١ًٝ ٫ختباض ايتؿهرل ايٓاقس ايبعسٟ, ٜٛنح شيو ايؿهٌ ايتايٞ

  َكاض١ْ َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١( 1-4) ؾهٌ 

 ؿهرل ايٓاقسيف ا٫ختباض ايبعسٟ يًت
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ايصٟ حيسث٘ اغتدساّ َكازض يف ا٭ثط  نُا أباْت ْتا٥ر ايسضاغ١ اضتؿاعّا إجيابّٝا    

, ؾكس أبطظت ايؿطٚم اضتؿاعّا يف َتٛغط زضدات اجملُٛع١ املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

ايتذطٜب١ٝ َكاض١ْ مبتٛغط زضدات اجملُٛع١ ايهابط١ يف ايسضد١ ايه١ًٝ يًتطبٝل 

 .بعسٟ ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ, ٜٛنح شيو ايؿهٌ ايتايٞاي

 َكاض١ْ َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١( 2-4) ؾهٌ 

 يف ايتطبٝل ايبعسٟ ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ
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إٕ خ٬ق١ َا مت اغتعطان٘ َٔ ْتا٥ر شلصٙ ايسضاغ١ ميهٔ إمجاي٘ يف ايكسض٠         

رل٠ ٚا٭ثط املتشكل َٔ ايتسضٜؼ باغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ ايهب

ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ,ٚيعٌ َٗاضات  ٚ ,ايتؿهرل ايٓاقسَٗاضات 

 : َا أغِٗ يف ؼكل ٖصا ا٭ثط ٜعٛز إىل 

- دح ٚؾل َا اغتدساّ َٓتذات تك١ٝٓ املعًَٛات يف ايتسضٜؼ حيكل لاسّا ع٢ً ا٭ض 

ٌٸ ايسضاغات ايػابك١  .أظٗطت٘ د

- اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٜٛؾط بسا٥ٌ َتعسز٠ يًُعًُني يف عٓاقط  

إعساز خطط َط١ْ يًسضٚؽ تٓعهؼ ع٢ً  ػِٗ يفا ٜنُايتسضٜؼ ا٭ضبع١, 

 .سؿع ايط٬ّب مٛ ايتعًِ

- ٝع١ اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٜكسّ تػ٬ٝٗت تتٓاغب َع طب 

َؿطزات ٚسس٠ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين اييت تػتسعٞ ايٓكاف ٚتبازٍ 

 . ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ سٝاٍ قهاٜا سٝات١ٝ عسٜس٠ متؼ ايطايب ٚاجملتُع

- ٜػِٗ يف ا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ  يف ايتسضٜؼ اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ 

يتك١ٝٓ اؿسٜج١ َٔ أدٗع٠ يًكسضات اييت ٜتُتع بٗا ايط٬ّب يف اغتدساّ ا٭دٗع٠ ا

ساغبات َا بني َهتب١ٝ ٚقُٛي١, إناؾ١ إىل اغتدساَِٗ ٖٛاتـ ْكاي١ سسٜج١ 

, مما ٜ٪زٟ إىل ا٫غتذاب١ (ا٫ْذلْت ) متهِٓٗ َٔ ايٛيٛز يؿبه١ املعًَٛات 

ايػطٜع١ ملتطًبات اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف املسضغ١ َٔ خ٬ٍ 

ملتٛؾط٠ باملسضغ١, أٚ يف املٓعٍ عٓس إعساز ايٛادبات دٗاظ ايعطض, ٚ ايؿبه١ ا

 .املسضغ١ٝ املطًٛب١ سػب اـط١
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- ايٛؾط٠ اشلا١ً٥ ٚاملتٓٛع١ ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ شات ايع٬ق١ مبؿطزات  

ٚسس٠ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين, مما اْعهؼ ع٢ً سؿع ايط٬ّب ع٢ً 

 .اّب َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقساملبازأ٠ ٚاملؿاضن١ ُٖٚا أغاغني يف انتػ

- نُا إٔ ٖصٙ ايٛؾط٠ اشلا١ً٥ ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ إشا اقذلْت َع بطْاَر  

كطط يت١ُٝٓ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ; ؾإْٗا تهػب ايط٬ّب املٗاضات ا٭غاغ١ٝ 

  .يًٛعٞ املعًَٛاتٞ, ٚتهٝـ شلِ ض١ٜ٩ عُٝك١ ػاٙ ايتعاٌَ َع تٓٛع ٚتعسز املكازض
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 ايؿكٌ اـاَؼ 

 

 ٚايتٛقٝات ٚاملكذلسات ايٓتا٥رًَدل 

 

 ايٓتا٥رًَدل : أ٫ّٚ -

 تٛقٝات ايسضاغ١: ثاّْٝا -

 املكذلسات: ثايجّا -
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 اـاَؼايؿكٌ 

 ٚايتٛقٝات ٚاملكذلسات ايٓتا٥رًَدل 

 ايؿطٚضاييت نؿؿت عٓٗا ايسضاغ١ يف ن٤ٛ ايسضاغ١ ًٜدل ٖصا ايؿكٌ ْتا٥ر      

اٱسكا١ٝ٥ املػتدس١َ, ثِ إتباعٗا بايتٛقٝات اٱدطا١ٝ٥ املتٛاؾك١ َع ايٓتا٥ر  ٚاملعاؾات

املػتدًك١, ثِ اقذلاح فُٛع١ َٔ ايسضاغات املػتكب١ًٝ َٔ املتٛقع إٔ تػتهٌُ 

دٛاْب ض٥ٝػ١ شات ع٬ق١ مبؿه١ً ايسضاغ١ ٚتػِٗ يف إثطا٤ عٛخ ايتسضٜؼ مٛ 

 .ايتطٜٛط ٚايتكسّ

 : ًَدل ْتا٥ر ايسضاغ١ 

 : بعس ايتشًٌٝ اٱسكا٥ٞ يًبٝاْات ؾكس أٚنشت ْتا٥ر ايسضاغ١ َا ًٜٞ       

بني َتٛغط  (0005 ≤) ايس٫ي١ ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ٚدٛز -1

زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ َكازض املعًَٛات 

غٛا ايصٜٔ زض َٚتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ ,ا٫يهذل١ْٝٚ

بايططٜك١ املعتاز٠ يف اختباض ايتؿهرل ايٓاقس ايبعسٟ يكاحل َتٛغط زضدات 

 .ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بعس ايهبط ايكبًٞ ي٬ختباض

بني َتٛغط  (0005 ≤) ايس٫ي١ ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ٚدٛز -2

زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ َكازض املعًَٛات 

ايصٜٔ زضغٛا  َٚتٛغط زضدات ط٬ّب اجملُٛع١ ايهابط١ ,٫يهذل١ْٝٚا

بايططٜك١ املعتاز٠ يف َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ايبعسٟ يكاحل َتٛغط زضدات 

 .ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بعس ايهبط ايكبًٞ يًُكٝاؽ
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بني (  0005 ≤) شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  َٛدب١ع٬ق١ اضتباط١ٝ  ٚدٛز -3

ات ط٬ّب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايبعسٟ ٫ختباض َتٛغط زضد

 .ايتؿهرل ايٓاقس ٚ َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 : ايسضاغ١  تٛقٝات: ثاّْٝا 

ٚؾكّا يًٓتا٥ر املػتدًك١ َٔ بٝاْات ايتشًٌٝ اٱسكا٥ٞ يًسضاغ١ ٚتؿػرلٖا; تٛقٞ       

 :ايسضاغ١ مبا ًٜٞ 

َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف إٕ ايتأثرل ايٛانح ايصٟ أسسث٘ اغتدساّ  .1

ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ, ٜ٪نس أ١ُٖٝ ايتٛغع يف 

اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚإزضاد٘ نبسٌٜ تسضٜػٞ عٓس 

ؽطٝط ٚتٓؿٝص ٚتكِٜٛ ايسضٚؽ ٚايٛسسات, ٚشيو يف كتًـ ايتدككات 

 .باملطس١ً ايجا١ْٜٛ

١ أ١ُٖٝ اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف أنست ْتا٥ر ايسضاغ .2

ايتسضٜؼ ٖٚٞ ْتٝذ١ تٓػذِ َع ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١, بايتايٞ جيسض 

مبدططٞ َٓاٖر ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ايعٓا١ٜ بصيو عٓس ؽطٝطِٗ 

يًُكطضات ٚاملٓاٖر يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ, إش ٜؿهٌ إؿام املكطض بكطم ن٥ٛٞ 

 . ات ٚضٚابط ايهذل١ْٝٚ تععظ ايسضٚؽ ٚايٛسساتَهتٓع مبكازض املعًَٛ

إتباعّا يًتٛق١ٝ ايػابك١ ؾإْ٘ جيسض مبدططٞ َٓاٖر ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ  .3

إزضاز اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ايسيٌٝ اـام مبعًِ َكطض 

 .املٗاضات اؿٝات١ٝ

َكازض ٜعني املعًِ ع٢ً تٛظٝـ اغتدساّ ( قّهِ ) ْعطّا ٱعساز زيٌٝ  .4

املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ايتسضٜؼ, ؾإٕ ايسضاغ١ تٛقٞ املعًُني ايكا٥ُني 
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اغتدساّ َكازض املعًَٛات ع٢ً تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ بتهُني 

 .  عٓس ؽطٝط ٚتٓؿٝص ٚتكِٜٛ ايسضٚؽ ٚايٛسسات ا٫يهذل١ْٝٚ

عتاز٠ نؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ٚاقع تسضٜؼ ايط٬ّب ٚؾل ايُٓط ٚايططٜك١ امل .5

مل حيكل شلِ ْتا٥ر َطن١ٝ يف ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ, مما ٜعين 

ساد١ املعًُني ٚاملؿطؾني إىل ْؿطات ٚ ْسٚات ٚ زٚضات يًتعطٜـ مبٗاضات 

ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ, ٚآي١ٝ تسضٜؼ ٖصٙ املٗاضات بططم ٚمناشز 

 . َتٓٛع١ يًتؿهرل ايٓاقس, ٚيًٛعٞ املعًَٛاتٞ

ْعطّا ٫ستُاٍ تبأٜ املعًُني يف ايكسض٠ ع٢ً تٛظٝـ َكازض املعًَٛات  .6

ا٫يهذل١ْٝٚ يف ايتسضٜؼ, ؾإْ٘ جيسض مبدططٞ ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ إزضاز 

زٚضات تسضٜب١ٝ تتٓاغب َع َتطًبات تٛظٝـ ٚ اغتدساّ َكازض املعًَٛات 

 .ا٫يهذل١ْٝٚ يف ايتسضٜؼ

 

 : ايسضاغ١  َكذلسات: ثايجّا 

٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١, ٚايتٛقٝات ايػابك١, ٚيطبٝع١ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايذلب١ٜٛ يف ن     

اييت تتأنس ع٬ق١ َتػرلاتٗا ظٛاْب َتعسز٠ أثٓا٤ ٚبعس ايسضاغ١; يصا تكذلح ٖصٙ 

 :ايسضاغ١ إدطا٤ َا ًٜٞ َٔ ايسضاغات

عٔ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ نُٔ َكطض زضاغ١ٝ بٓا٤ ٚسس٠ تكُِٝ ٚ زضاغ١ ؾعاي١ٝ  .1

 .اؿٝات١ٝاملٗاضات 

ت١ُٝٓ َٗاضات ي املٗاضات اؿٝات١ٝ زضاغ١ ؾعاي١ٝ بطْاَر تسضٜيب ايهذلْٚٞ ملعًُٞ  .2

 .ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬بِٗ
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ت١ُٝٓ َٗاضات ياملٗاضات اؿٝات١ٝ  زضاغ١ ؾعاي١ٝ بطْاَر تسضٜيب ايهذلْٚٞ ملعًُٞ  .3

 .ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬بِٗ

ع٢ً َتػرلات أخط٣ نايتشكٌٝ زضاغ١ أثط َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ  .4

 .ايسضاغٞ, ٚايساؾع١ٝ ٚغرلٖا

زضاغ١ قعٛبات اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تعًِ ايط٬ّب  .5

 .باملطاسٌ ايسضاغ١ٝ املدتًؿ١
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 املطادع 

املٗاضات اؿٝات١ٝ نطٚض٠ ست١ُٝ يف عكط (:   2010) إبطاِٖٝ, غًُٝإ عبسايٛاسس .1

 .إٜذلاى يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع : املعًَٛات     ايكاٖط٠ 

تعًِٝ ايتؿهرل ايٓعط١ٜ (: ّ 2007) , قاحل قُس; ْٚٛؾٌ, قُس بهطدازٚأبٛ  .2

 . زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ  1ٚايتطبٝل, ط

زاض ضٚابط ايعامل١ٝ : تطٜٛط املساضؽ    ايكاٖط٠(: ّ 2009) أبٛ ايٓكط, َسست قُس  .3

 .ط ٚايتٛظٜعيًٓؿ

بطْاَر َكـذلح يف ايذلبٝـ١ ايتهٓٛيٛدٝـ١ يتُٓٝـ١ ايـٛعٞ      ( : ّ 2009) أمحس, ؾطز عبسٙ  .4

يـس٣ طـ٬ّب   اؿسٜجـ١  ايتهٓٛيٛدٞ ٚبعض َٗاضات ايتعاٌَ َع تطبٝكات ايتهٓٛيٛدٝا 

      (. 2) ع (  3)زضاغـــات عطبٝـــ١ يف ايذلبٝـــ١ ٚعًـــِ ايـــٓؿؼ,َر فًـــ١ املطسًـــ١ ايجاْٜٛـــ١, 

 60-13م 

  -املعًِ ملكـطض املٗـاضات اؿٝاتٝـ١    زيٌٝ( : ٖـ 1433) يعا١َ يًُكطضات ايسضاغ١ ا اٱزاض٠ .5

 .ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ:  ايطٜاض. ايدلْاَر املؿذلى

إىل اغتككا٤ ؾاع١ًٝ تٛظٝـ إغذلاتٝذ١ٝ ( ّ 2012) اٯغا, محسإ ٜٛغـ  .6

Seven E,s  َ١ ايبٓا١ٝ٥ يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َبشح ايعًّٛ ايعا

ايؿًػطٝين يس٣ ط٬ّب ايكـ اـاَؼ ا٭غاغٞ, ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠ 

 .غع٠-ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ ا٭ظٖط

غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ( : ٖـ 1421) ا٭َا١ْ ايعا١َ يػٝاغ١ ايتعًِٝ  .7

 . ايػعٛز١ٜ ا٭غؼ ٚا٭ٖساف, ايطٜاض

, فًــ١ ُس املعًــِ َعًَٛاتــَ٘ــٔ أٜــٔ ٜػــت(:  2009ّ)   , عبــس اهلل مخــٝؼأَبٛغــعٝسٟ .8

 69-66م (.   50)ع  (ُإ عٴ) ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ –ايتطٜٛط ايذلبٟٛ 
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ــس اهلل مخــٝؼ  أَبٛغــعٝسٟ  .9 ــ١ يبٓــا٤     (: ّ 2011)  , عب ــ١ اي٬ظَ ــاضات اؿٝاتٝ أٖــِ املٗ

ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ –ؾدك١ٝ ايطايب ٚؾكّا ٭ٖساف ايتعًِٝ, ف١ً ايتطٜٛط ايذلبٟٛ 

 84-80(.    63)ع  - (ُإ عٴ) 

تعًـــــِٝ َٗـــــاضات املعًَٛاتٝـــــ١ (: 2006ّ) إٜعْــــدلز, َاٜهـــــٌ; ٚبرلنـــــٛتط, ضٚبـــــطت   .10

املٗــاضات ايػــت ايهــدل٣ يف املــساضؽ املتٛغــط١ ٚايجاْٜٛــ١, تطمجــ١   -ٚايتهٓٛيٛدٝــا

 .زاض ايهتاّب ايذلبٟٛ: ,  ايسَاّ َساضؽ ايعٗطإ ا٭١ًٖٝ

تطمج١ عبسايطمحٔ –ا٫دتُاع١ٝ تعطٜـ ايسضاغات (: ٖـ 1420) باض, ضٚبطت ٚآخطٕٚ  .11

 .  ايٓؿط ايعًُٞ-داَع١ املًو غعٛز: قُس ايؿعٛإ   ايطٜاض

    1خسَات املعًَٛات يف ظٌ ايب١٦ٝ ا٫يهذل١ْٝٚ  ط(: ّ 2009) باَؿًح, ؾاتٔ غعٝس .12

 .ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ: ايكاٖط٠ 

   1ط  َساضؽ تعًِٝ ايتؿهرل, تطمج١ قُس ا٭ْكاضٟ,( : 2000) بطٚض, دٕٛ  .13

 .زاض ايؿطٚم: ايهٜٛت 

  2ت١ُٝٓ ايتؿهرل َٔ خ٬ٍ املٓٗر املسضغٞ  ط( : ٖـ1428) ايبهط, ضؾٝس ايٓٛضٟ  .14

 .َهتب١ ايطؾس: ايطٜاض

أغايٝب ايبشح ايعًُٞ ٚايتشًٌٝ ( : 2007ّ) ايبًساٟٚ, عبساؿُٝس عبساجملٝس  .15

 .زاض ايؿطٚم: عُإ     SPSSاٱسكا٥ٞ باغتدساّ 

ؾاعًٝـ١ ايــتعًِ ا٫يهذلْٚـٞ يف ايطٜانـٝات عًــ٢    ( : ّ 2009 )بـين زَٚـٞ, سػــٔ عًـٞ     .16

ت١ُٝٓ ايـتؿهرل ايٓاقـس يـس٣ طايبـات ايكــ ايجـأَ ا٭غاغـٞ يف قاؾعـ١ ايهـطى,          

  36-4م (.     33) عني سلؼ ع -ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ

داَعـ١  : تهٜٛٔ ايتؿهرل ايٓكسٟ ايٓعطٜـ١ ٚايتطبٝـل دـس٠   (: ّ 2011) بٛاظؾرل, داى  .17

 .َطنع ايٓؿط ايعًُٞ-ٜعاملًو عبس ايعع

ــاًٜط, دــٟٛ   .18 ــتعًِ تطمجــ١ محــس      ( : ّ 2008) ت ــاتٞ َٚطانــع َكــازض اي ــٛعٞ املعًَٛ اي

 (. 60) َهتب١ املًو ؾٗس ايٛط١ٝٓ  ايػًػ١ً ايجا١ْٝ : ايعُطإ  ايطٜاض 

أثــط اغــتدساّ اـــطا٥ط ا٫يهذلْٚٝــ١ يف تُٓٝــ١  (: ٖـــ 1431) تَٛــإ, َػــعٛز قُــس   .19

از٠ اؾػطاؾٝا يط٬ّب ايكـ ايجـاْٞ املتٛغـط مبشاؾعـ١    ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚا٫ػاٙ مل

 . َه١ املهط١َ ٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ أّ ايكط٣بٝؿ١ , ضغاي١ زنت
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إلـــاظ أنـــازميٞ ٚتعًـــِ -مـــٛ تعًـــِٝ أؾهـــٌ(: 2004ّ) دــابط, دـــابط عبساؿُٝـــس  .20

 .زاض ايؿهط ايعطبٞ: ادتُاعٞ ايكاٖط٠ 

ــس    .21 ــِ قُــ ــطدٝؼ, داغــ ــاع(:  2002) دــ ــٞ   ط   قطــ ــٛطٔ ايعطبــ ــات يف ايــ  1املعًَٛــ

 .زاض ايؿهط:زَؿل

ــطمحٔ    .22 ــس اي ــتؿهرل َؿــاِٖٝ ٚتطبٝكــات, ط  (: 2007ّ) دــطٚإ, ؾتشــٞ عب ــِٝ اي       3تعً

 .زاض ايؿهط: عُإ

ت١ُٝٓ َٗاضات ايـتؿهرل َـٔ خـ٬ٍ املٓـاٖر ايسضاغـ١ٝ       ( : ّ 2009) مجٌ, قُس دٗاز  .23

 .زاض ايهتاّب اؾاَعٞ: ايعني 

ايـــٛعٞ املعًَٛـــاتٞ ظاَعـــ١ املًـــو         (: ّ 2009) عُـــٛزٟ, ٖـــس٣  دـــٖٛطٟ,عع٠ ; ٚ اي  .24

ــات عطبٝـــ١ يف         ــطاؾ١ٝ, زضاغـ ــ١ ٚاغتؿـ ــ١ تكُٝٝٝـ ــات زضاغـ ــطط ايطايبـ ــع ؾـ ــس ايععٜـ عبـ

 .80-10م    (3)ع( 14)املهتبات ٚعًِ املعًَٛات, َر 

ؾاع١ًٝ بطْـاَر ايهذلْٚـٞ َتعـسز ايٛغـا٥ط يف     (: ّ 2006) اؾٝعاٟٚ, قدلٟ إبطاِٖٝ .25

ِ َٓــاٖر ايسضاغــات ا٫دتُاعٝــ١ ٚايــتؿهرل ايٓاقــس ٚايــٛعٞ بايــصات يــس٣ تُٓٝــ١ َؿــاٖٝ

ت٬َٝص املطس١ً اٱعساز١ٜ امل١ٝٓٗ يًُعاقني زلعّٝا, ضغاي١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ نًٝـ١  

 .َكط–ايذلب١ٝ داَع١ ا٭ظٖط 

ــس    .26 ــطاِٖٝ أمحـ ــاضثٞ, إبـ ـــ 1430) اؿـ ــتؿهرل   ط (: ٖـ ــِٝ ايـ ــاض  4تعًـ ــ١ :ايطٜـ َهتبـ

 .ايؿكطٟ

َطنـع  : ايـتؿهرل  ٚايبشـح ايعًُـٞ  دـس٠     ( :  1430) طؾٝس ٚآخطٕٚ ساؾغ, عبس اي .27

 .ايٓؿط ايعًُٞ ظاَع١ املًو عبس ايععٜع

28.  ٟ ــب, فــس   زاض : ايكــاٖط٠ 1تعًــِٝ ايــتؿهرل يف عكــط املعًَٛــات,  ط   ( : 2003ّ)سبٝ

 .ايؿهط ايعطبٞ

 ؾعاي١ٝ بطْـاَر تـسضٜيب َكـذلح ملعًُـٞ ايتـاضٜذ     (: ٖـ1430)اؿطبٞ, عبسايطسِٝ ْٛجيع  .29

يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ يس٣ ط٬بِٗ, ضغاي١ زنتـٛضاٙ  

 ., ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ أّ ايكط٣ َه١ املهط١َغرل َٓؿٛض٠

ــس   .30 ــٔ قُـ ــإ, سػـ ــط   (: ّ 2004) سػـ ــط٠   َكـ ــع املعاقـ ــاٜا اجملتُـ ــ١ ٚقهـ -ايذلبٝـ

 .ايعامل١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: املٓكٛض٠
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  1ات تهٓٛيٛدٝـا ايتعًـِٝ يف عكـط املعًَٛـات, ط    َػتشسث(: 2006ّ)اؿًؿاٟٚ, ٚيٝس .31

 . زاض ايؿهط: عُإ 

بـــطاَر يتُٓٝــ١ املٗـــاضات اؿٝاتٝــ١, فًـــ١ ايكـــطا٠٤   ( : ّ 2012) محــاز٠, غـــ٣ًٛ عًــٞ    .32

   41-2م    .( 132) ع   ٚاملعطؾ١ 

ايـساض  : ايكـاٖط٠   2يًُعًَٛـات, ط املكازض ا٫يهذلْٚٝـ١  (: 2009ّ)محسٟ, أٌَ ٚدٝ٘  .33

 .  ١ْٝاملكط١ٜ ايًبٓا

      1اقتكـــاز املعطؾـــ١ ٚؼـــسٜات ايتعًـــِٝ ايعطبـــٞ ط (: ّ 2011) اؿُـــٛز, عُـــط محـــسٚ  .34

 .زاض عامل ايهتب: ايطٜاض

بطْاَر َكذلح قا٥ِ ع٢ً ايهُبٝٛتط يتُٓٝـ١ َٗـاض٠   ( : ّ 2010) سٛاؽ, ل٤٬ ٜٛغـ  .35

فًـ١  ا٫غتُاع ايٓاقس ٚاملٌٝ مٛ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ يس٣ ت٬َٝص املطسًـ١ ا٫بتسا٥ٝـ١,   

  139-94م (.    107) , ع َكط-ايكطا٠٤ ٚاملعطؾ١

زضاغ١ يتشسٜس آيٝات َكذلس١ (: ٖـ 1433) ٍ زاٚٚز, إبطاِٖٝ قُس إبطاِٖٝ ا .36

يتهُني بعض املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َٓاٖر ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚتكسِٜ آيٝات 

س١ً  َكذلس١ يتهُني بعض املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َٓاٖر ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ باملط

ضغاي١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ قػِ  ايجا١ْٜٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط املدتكني ٚاملُاضغني,

 .َه١ املهط١َ-املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ داَع١ أّ ايكط٣

ت١ُٝٓ اػاٖات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ظاَع١ اٱَاّ (: ّ 2011) ايسبٝإ, َٛنٞ إبطاِٖٝ  .37

  157-101م (.        10) قُس بٔ غعٛز اٱغ١َٝ٬, ف١ً زضاغات املعًَٛات ع 

زاض : عُإ  1اٱسكا٤ يف ايذلب١ٝ   ط(: ّ 2004) ايسضابٝع, َاٖط ٚ سػني, ضؾٝس  .38

 .قؿا٤

 .زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: ُإ ع  َعًَٛات١ٝقهاٜا ( : ّ 2007) زٜاّب, َؿتاح قُس  .39

اغتؿطاف املػتكبٌ يف َٓاٖر ايسضاغات ( : 2002ّ) ايسٜب, عٝس عبس ايػين  .40

داَع١ دّٓٛب ايٛازٟ      زضاغ١ تكٛمي١ٝ, -مبطاسٌ ايتعًِٝ قبٌ اؾاَعٞ ا٫دتُاع١ٝ 

 45-12م  .ٜٓاٜط( 17)غٖٛاز , اجمل١ً ايذلب١ٜٛ, ع 
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أغؼ ايذلب١ٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ يط٬ّب َطس١ً ايتعًِٝ (: ّ 2012) ايسٜب, أؾطف أمحس  .41

ٞ, ا٭غاغٞ ٚقاٚضٖا املكذلس١ يف ن٤ٛ املػتٜٛات املعٝاض١ٜ يًتعًِٝ قبٌ اؾاَع

 .يذلب١ٝ بسَٝاط, قػِ ايذلب١ٝن١ًٝ ا: أططٚس١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ داَع١ املٓكٛض٠ 

َ٪غػ١ : ايهٜٛت  ,تطمج١  عازٍ ٜاغني.   تعًِٝ ايتؿهرل( : ّ 1989. ) زٟ بْٛٛ  ز .42

 . ايتكسّ ايعًُٞ

 .َهتب١ يبٓإ: برلٚت  9كتاض ايكشاح   ط ( : ّ 1999) ايطاظٟ; أبٛ بهط قُس .43

 .زاض أغا١َ: عُإ     1ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ    ط( : 2010ّ) عًٞ ايطانٞ, أمحس  .44

ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ( : ّ 2008)  ٚآخطٕٚضٜاض ضٜاض, سػٔ  .45

 . املطنع ايكَٛٞ يًت١ُٝٓ ايذلب١ٜٛ: ايجا١ْٜٛ َٚٓاٖر املػتكبٌ, ايكاٖط٠ 

طًب١ ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ املٗاضات اؿٝات١ٝ يس٣ (: 2008ّ)  محس ايطبعاْٞ, أمحس .46

 .192-159م          ( 1) ع( 28)َر  اجمل١ً ايعطب١ٝ يًذلب١ٝ    ايػًطإ قابٛؽ,

َؿاِٖٝ ٚتطبٝكات يف ايتكِٜٛ ٚايكٝاؽ ايذلبٟٛ  ( : 2009ّ)ايعاًَٞ, عًٞ ٚآخطٕٚ  .47

 .زاض ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع: ايهٜٛت   1ط

َطانع َكازض ايتعًِ يف تكسِٜ ؾاع١ًٝ ( : ّ 2005) ايعزدايٞ, ١َُْٛٝ زضٜٚـ  .48

املعطؾ١ اٱغ١َٝ٬ املتها١ًَ يت٬َٝص ايتعًِٝ ا٭غاؽ يف غًط١ٓ عُإ, عح َكسّ 

ّ 2005َاٜٛ  4-3إىل َ٪متط تهٓٛيٛدٝا ايذلب١ٝ يف فتُع املعطؾ١ املٓعكس يف 

 107-68م   .َػكط

ٗا تٓؿٝصٖا املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ تكُُٝ( : ّ 2010) , ٖاْٞعبٝسات; ٚايعْس; ٚيٝس خهط  .49

 .     عامل ايهتب اؿسٜح: تكٛميٗا تطٜٛطٖا   أضبس 

املعًِ ٚت١ُٝٓ َٗاضات (: ّ 2008) ظٜاز٠, َكطؿ٢ ٚايؿكٞ, إزلاعٌٝ, ٚغامل, أمحس  .50

 َهتب١ ايطؾس: ايتؿهرل     ايطٜاض 

ٔ ظٜتٕٛ, .51  تعًــِٝ ايــتؿهرل ض٩ٜــ١ تطبٝكٝــ١ يف تُٓٝــ١ ايعكــٍٛ املؿهــط٠    2003) سػــني سػـ

 .ايهتبعامل : ايكاٖط٠
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 .ايساض ايكٛيت١ٝ: ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ   ايطٜاض ( : ّ 2005) سػني ظٜتٕٛ, سػٔ  .52

ؾاعًٝـ١ املكـاٍ ايكـشؿٞ يف تـسضٜؼ عًـِ ا٫دتُـاع       ( : ّ 2010) ظٜسإ, قُـس غـعٝس    .53

يتُٓٝــ١ ايــتؿهرل ايٓاقــس ٚايــٛعٞ بايكهــاٜا ا٫دتُاعٝــ١ يــس٣ طــ٬ّب املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١,  

  41-2 م . ْٛؾُدل(  29)ع    َكط-غات ا٫دتُاع١ٝف١ً اؾُع١ٝ ايذلب١ٜٛ يًسضا

زٚض تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ( : ّ 2012) ايعٜٛزٟ, َادس قُس  .54

ملؿطٚع تطٜٛط ايتعًِٝ مٛ ا٫قتكاز املعطيف يف ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يطًب١ 

(.    3)َر (  5) املساضؽ اؿه١َٝٛ ا٭ضز١ْٝ, اجمل١ً ايعطب١ٝ يتطٜٛط ايتؿٛم ع 

   132-83م 

املؿـاِٖٝ املػـتشسثات   ( 2)ايٛغا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًـِٝ  ( : ّ 2009) غامل, أمحس قُس  .55

 .َهتب١ ايطؾس: ايطٜاض   1ايتطبٝكات  ط

َهتبـــ١ اجملتُـــع : عُـــإ   1املسضغـــ١ ٚاجملتُـــع    ط(: 2008ّ) غـــامل, ضا٥ـــس خًٝـــٌ .56

 .ايعطبٞ

طــــطم ايتــــسضٜؼ  (:1997ّ) بٓذــــط, ؾــــٛظٟ قــــاحل ٚ ;ايػــــبشٞ, عبــــساؿٞ أمحــــس .57

 .زاض ظٖطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: ٚاغذلاتٝذٝات٘, دس٠ 

           3َكسَـــ١ يف عًـــِ املعًَٛـــات  ط( : ٖــــ1423)ايػـــطحيٞ, سػـــٔ ٚ ؾـــاٖني, ؾـــطٜـ  .58

 .زاض اـًٛز: دس٠ 

 .زاض ايؿطٚم: عُإ   1تسضٜؼ َٗاضات ايتؿهرل  ط(: ّ 2011) أمحسغعاز٠, دٛزت  .59

: عُإ  1ٛد١ٝ ايتؿهرل ٚايٛعٞ بايصات طغٝهٛي(: ّ 2008) غعٝس, غعاز ددل  .60

 .عامل ايهتب اؿسٜج١

أثط اغتدساّ بعض أغايٝب ايتسضٜؼ ( : ّ 2008) ايػٛططٟ, سػٔ عُط غعٝس  .61

اؿسٜج١ يف تٛظٝـ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َٓاٖر ايذلب١ٝ ايطٜا١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ا باؾاَع١ اٱقتكاز املعطيف, ضغاي١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝ

 . عُإ-ا٭ضز١ْٝ
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زاض : ايعني  1َٗاضات ايتؿهرل َٚٛاد١ٗ اؿٝا٠  ط( : 2003ّ) غٜٛس, عبساملعطٞ  .62

 . ايهتاّب اؾاَعٞ

: ايطٜاض  ايهتاّب ا٫يهذلْٚٞ إْتاد٘ ْٚؿطٙ,(: 2011ّ) ؾاٜع غٝس,أمحس .63

 (. 74) َطبٛعات َهتب١ املًو ؾٗس ايٛط١ٝٓ ايػًػ١ً ايجا١ْٝ 

ؾاع١ًٝ اغتدساّ املسخٌ ايكككٞ يف (: ّ  2013)  غٝس, عُطٚ دابط قطْٞ .64

تسضٜؼ ايؿًػؿ١ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املٗاضات اؿٝات١ٝ َٚٗاضات ايتؿهرل ايعًٝا يس٣ 

ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ, ضغاي١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ ن١ًٝ ايذلب١ٝ قػِ املٓاٖر 

 .َكط-ٚططم ايتسضٜؼ ظاَع١ بين غٜٛـ

ٚعٞ َعًُٞ ايتعًِٝ باـام مبًُه١ ( : ّ 2011) ايػٝس, ٜػطٟ, ٚايعٜاْٞ, ٢َٓ  .65

ايبشطٜٔ مبػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ  ٚع٬قت٘ باػاٖاتِٗ مٛ تٛظٝؿٗا يف 

 . 55-17م (.   3)ز (  8) ايتسضٜؼ  ف١ً  ايطؿٛي١ ٚايذلب١ٝ ع 

ٞ  غــًُٝإ  ايؿــاٜع, ؾٗــس  .66 أثــط اغــتدساّ ايهتــب   ( : ّ 2010)  غــعٛز ٚ ؾــٝٓإ, عًــ

ٚا٫ػاٙ مٛ اغتدساّ اؿاغـّٛب يف تعًـِ    اٱبساع١ُٝٞ ايتؿهرل ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً تٓ

يًعًـّٛ   ا٭سٝا٤ يس٣ ط٬ّب ايكـ ايجاْٞ ثاْٟٛ مبس١ٜٓ ايطٜـاض, فًـ١ داَعـ١ قـٓعا٤    

 153-112م   .ْٜٛٝٛ(  1) ع  ( 7)ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ َر

َعذــِ املكــطًشات ايذلبٜٛــ١ ٚايٓؿػــ١ٝ, (: ّ 2003) ؾــشات١, سػــٔ ٚ ايٓذــاض, ظٜٓــب  .67

 .ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ: كاٖط٠اي

ؾعاي١ٝ بطْاَر َكذلح يت١ُٝٓ َٓع١َٛ ( : ّ 2005) ايؿطبٝين, قٞ ايسٜٔ عبسٙ  .68

املٗاضات اؿٝات١ٝ املطتبط١ بتسضٜؼ ايعًّٛ يس٣ ايط٬ّب املعًُني بهًٝات ايذلب١ٝ    

عح َكسّ إىل امل٪متط ايعطبٞ اـاَؼ سٍٛ املسخٌ املٓعَٛٞ يف ايتسضٜؼ 

 .2005ّايكاٖط٠  إبطٌٜ –ٚايتعًِ 

ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ط٬ّب ايكـ ا٭ٍٚ ايجـاْٟٛ  ( : ّ 2005) ايؿطقٞ, قُس ضاؾس  .69

ظاَعــ١ مبسٜٓــ١ ايطٜــاض ٚع٬قتــ٘ بــبعض املــتػرلات, فًــ١ ايعًــّٛ ايذلبٜٛــ١ ٚايٓؿػــ١ٝ    

 116-89م م .   2005ّْٜٛٝٛ (  2) ع     (  6) َرايبشطٜٔ 
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 .زاض ايٝاظٚضٟ: تُعات ايتعًِ  عُإ ف(: ّ 2009) ايكػرل, أمحس سػني  .70

ٔ  طٛايب١, قُـس  .71 ٟ   عبـسايطمح أثـط اغـتدساّ   ( : ّ 2008) غـًُٝإ   ٚ املؿـاع١ً, فـس

ايتعًِ املبين ع٢ً ا٭ْؿط١ املعتُس٠ ع٢ً َكازض ايـتعًِ ا٫يهذلْٚـٞ يف تُٓٝـ١ َٗـاضات     

      (  89 )ع   اجملًـــ١ ايذلبٜٛـــ١  ايــتؿهرل ايٓاقـــس يـــس٣ طًبـــ١ اؾاَعـــ١ ايعطبٝـــ١ املؿتٛســـ١, 

 .زٜػُدل(  23) َر 

يؿٝـ١  ٝـ١ ٚايتُٓٝـ١ يًـسٍٚ ايٓاَٝـ١ يف ا٭    َػتكبٌ املعًَٛات(: 2010ّ) ايطٌٜٛ, ضٚا٤ ظنٞ .72

 .زاض ظٖطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ  1, طايجايج١

ٔ دعؿط عاضف, قُس .73 ا٫ْذلْـت ٚايبشـح ايعًُـٞ     (: ّ 2007) عـٛاز  ; ٚايػطحيٞ, سػـ

 . خٛاضظّ ايع١ًُٝ: دس٠   2ط

ؾاع١ًٝ بطْاَر َكذلح قا٥ِ ع٢ً ( : ٖـ 1433) ضّ, قاحل دابط قُس ٍ عاا .74

ا٭ْؿط١ ايكؿ١ٝ املطتب١ مبٓٗر ايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ يف إنػاّب بعض 

املٗاضات اؿٝات١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يس٣ ت٬َٝص ايكـ ايػازؽ ا٫بتسا٥ٞ يف َس١ٜٓ أبٗا, 

-اَع١ أّ ايكط٣ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠ قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ د

 . َه١ املهط١َ

ظٖـطا٤  : ايكـاٖط٠   1مـٛ فتُـع ايهذلْٚـٞ   ط     : (2006ّ)أمحس عبس اؿٞ, ضَعٟ  .75

 .ايؿطم

ــسايط٩ٚف, طــاضم   .76 ــٟٛ    ايكــاٖط٠    (: 2010) عــاَط عب : ايبشــح ايعًُــٞ ٚايبشــح ايذلب

 .َ٪غػ١ طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

ايتعًِ ايٓؿط يف ايسضاغات  أثط ايدلْاَر ايكا٥ِ ع٢ً( : 2009)غاز٠ قكٞ ,ايهطِٜ عبس .77

ا٫دتُاع١ٝ يت١ُٝٓ بعض املٗاضات اؿٝات١ٝ ٚايتشكٌٝ يس٣ ايت٬َٝص املعٛقني عكًّٝا ايكابًني 

 . َكط ,داَع١ دّٓٛب ايٛازٟن١ًٝ ايذلب١ٝ بكٓا,  -غرل َٓؿٛض٠ ضغاي١ َادػترل, يًتعًِ

ذلاتٝذٝات ؾاع١ًٝ بطْاَر َكذلح باغتدساّ ا٫غ(: ّ 2008) عبسايؿتاح, آَاٍ مجع١  .78

ايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛعٞ بٗا املعطؾ١ٝ َٚا ٚضا٤ املعطؾ١ يف تسضٜؼ 

ٚايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ايط٬ّب املعًُني, ضغاي١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠, ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

 . داَع١ ايؿّٝٛ
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ف١ً  ,ايتؿهرل ايٓاقس يف عكط املعًَٛات١ٝ( : ّ 2008) عبس املعاطٞ, سػٔ ايباتع  .79

 181-149م   . 2ت املعًَٛات  ع زضاغا

ايساض املكط١ٜ : فتُع املعًَٛات   ايكاٖط٠(: ّ 2007) عبساشلازٟ, قُس ؾتشٞ   .80

 .ايًبٓا١ْٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

 .زاض ايؿهط: ايبشح ايعًُٞ   عُإ (: 2005ّ) عبٝسات, شٚقإ  ٚ آخطٕٚ  .81

 9ط  ٛن١ٝ املسخٌ إىل ايبشح يف ايعًّٛ ايػً( : ّ 2003) ايعػاف, قاحل محس  .82

 .َهتب١ ايعبٝهإ: ايطٜاض 

إؾاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ظاَع١ املًو غعٛز َٔ (: 2006ّ)ايعك٬, غًُٝإ قاحل  .83

     ( 1)ع( 29)َكــازض املعًَٛــات ا٫يهذلْٚٝــ١, فًــ١ املهتبــات ٚاملعًَٛــات ايعطبٝــ١, ؽ

 .42-5م 

يهذلْٚٝــ١ املهتبــات ا٫( : 2007ّ)  ظٜــسإ ٚ عبــاؽ, ٖــس٣ ;َكــؿ٢ عًٝــإ, ضعــٞ .84

( أعًـِ  )  ا٫ؼاز ايعطبٞ يًُهتبـات ٚاملعًَٛـات  : ٚزٚضٖا يف ايتعًِٝ عٔ بعس  ايطٜاض 

 .َهتب١ املًو عبسايععٜع ايعا١َ  –

 .زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠: ايكاٖط٠ , اغذلاتٝذٝات املٗاضات اؿٝات١ٝ (:2009)عازٍ,عًٞ .85

ًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ اجمل: ايهٜٛت  ,ايعطّب ٚعكط املعًَٛات( : ّ 1994) عًٞ, ْبٌٝ  .86

 .ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاّب, غًػ١ً عامل املعطؾ١

ؾعاي١ٝ اغتدساّ ايتعًِ ايصاتٞ ايكا٥ِ ع٢ً ( :  2010) عُاض, ساضم عبساؾابط  .87

ايٓعِ اـبرل٠ ايهُبٝٛتط١ٜ يف تسضٜؼ اؾػطاؾٝا ع٢ً ايتشكٌٝ املعطيف ٚت١ُٝٓ 

ٍٚ ايجاْٟٛ, ضغاي١ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ بايكِٝ ا٫قتكاز١ٜ يس٣ ط٬ّب ايكـ ا٭

 .ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ غٖٛازغرل َٓؿٛض٠  زنتٛضاٙ

ٟ  ;إبــطاِٖٝ ايعُــطإ, محــس  .88 ايــٛعٞ املعًَٛــاتٞ   (:2008ّ) , ٖــسٌٜ ؾــٛنت ٚايعبٝــس

 .َهتب١ ايطؾس: ٚاؿه١ُ أغؼ املعًَٛات ٚقٛاعس ايتطبٝل    ايطٜاض 

ــٞ , أمحــس غــًُٝإ; عــٛز٠ .89 ـ اـًًٝ ــٌ ٜٛغــ يف ا٤ يًباســح اٱسكــ(: 2000ّ)  , خًٝ

 .زاض ا٭ٌَ: ْػا١ْٝ,  إضبس ايذلب١ٝ ٚايعًّٛ اٱ
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ٕ   عٝاز, ؾ٪از .90 ٔ  ;  إزلاعٝـٌ غـًُا ؾاعًٝـ١ تكـٛض   (: 2010)  بػـاّ قُـس   ٖـس٣ : غـعس ايـسٜ

َكــذلح يتهــُني بعــض املٗــاضات اؿٝاتٝــ١ يف َكــطض ايتهٓٛيٛدٝــا يًكـــ ايعاؾــط ا٭غاغــٞ  

     .2010ٜٓـاٜط   (  1) ع ( 4) َر , ( غًػ١ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ)ف١ً داَع١ ا٭قك٢ , بؿًػطني

 218- 174م

زٚض املسضغـــ١ ايجاْٜٛـــ١ يف إنػـــاّب ط٬بٗـــا قـــِٝ ( : ّ 2009) غـــاظٟ, ضدـــا٤ ؾـــ٪از  .91

املعًَٛاتٝـــــ١ عـــــح َكـــــسّ إىل َـــــ٪متط املعًَٛاتٝـــــ١ ٚقهـــــاٜا ايتُٓٝـــــ١ ايعطبٝـــــ١ ض٣٩  

.   2009َّـاضؽ   24-22املطنع ايعطبٞ يًتعًـِٝ ٚايتُٓٝـ١, ايكـاٖط٠    -ٚاغذلاتٝذٝات

    890-781م  

ؾاع١ًٝ ا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ يف ت١ُٝٓ (: ٖـ1432) ايػاَسٟ, َادس غامل محٝس  .92

املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َكطض اؿسٜح يط٬ّب ايكـ ايجايح املتٛغط, ضغاي١ 

قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ظاَع١ اٱَاّ قُس بٔ -َادػترل غرل َٓؿٛض٠

     .ايطٜاض–غعٛز اٱغ١َٝ٬ 

ؾاعًٝــ١ بطْــاَر َتعــسز املكــازض ا٫يهذلْٚٝــ١ يف ( : ّ 2008) ؾــطاز, قػــٔ ساَــس  .93

َكــطض أغــايٝب تــسضٜؼ ايعًــّٛ يف تُٓٝــ١ ايــٛعٞ بــايتعًِ ايــصاتٞ ٚا٫ػــاٙ مــٛ َكــازض   

ايتعًِ ا٫يهذلْٚٞ يس٣ ط٬ّب ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ به١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ عني سلؼ, ف١ً 

 32-3 (. 141) ع  ,َكط-زضاغات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ

تـأثرل ايتـسضٜؼ بايٛغـا٥ط املتعـسز٠ يف ؼكـٌٝ      (: ّ 2001) إبـطاِٖٝ  ٓسٌٜ, أمحـس  ق .94

ــص ايكـــ        ــس٣ ت٬َٝ ــات ي ــا املعًَٛ ــٛعٞ بتهٓٛيٛدٝ ــ١ ٚاي ــسضات ا٫بتهاضٜ ــّٛ ٚايك ايعً

 (. 72) ع    ,َكط-ايتسضٜؼ , ف١ً زضاغات يف املٓاٖر ٚططماٱعسازٟايجايح 

َكازض ( : 2002ّ) َطا٥ٞ, إميإٚايػا;  ٞعضٚعًٝإ,  ;إبطاِٖٝ  قٓسًٜذٞ, عاَط .95

 .زاض ايؿهط: ا٫ْذلْت  عُإ املعًَٛات َٔ عكط املدطٛطات إىل عكط 

ايبشح ايعًُٞ ٚاغتدساّ َكازض املعًَٛات (: ّ 2008) إبطاِٖٝ قٓسًٜذٞ, عاَط  .96

 . زاض املػرل٠: عُإ   1ايتكًٝس١ٜ ٚا٫يهذل١ْٝٚ   ط

 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ  َكطًشات يف(: 2010ّ) ايهػباْٞ, قُس عًٞ ايػٝس .97

 .َ٪غػ١ سٛضؽ يًٓؿط: ا٫غهٓسض١ٜ    1ط
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إزاض٠ اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ (: ٖـ1434) نٓػاض٠, إسػإ قُس ٚ عطاض, عبساهلل  .98

  . امل٪يؿإ: َه١ املهط١َ ا٫يهذلْٚٞ, 

إعاز٠ تكُِٝ َٓاٖر املطس١ً ايجا١ْٜٛ يتًب١ٝ َطايب (: 2010ّ) نٝٓسٟ, نرلٟ .99

ٚضق١ عٌُ َكس١َ يٓس٠ٚ  َهتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر; تطمج١فتُع املعطؾ١,

ايعطب١ٝ  اٱَاضات–ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايٛاقع ٚا٫ػاٖات اؾسٜس٠ املٓعكس٠ يف  زبٞ 

 287-245م         .  املتشس٠

أبعاز ايتؿهرل إطاض عٌُ يًُٓٗر ٚططم ( : 2004)ٚآخطٕٚ  . ز َاضاظاْٛ, ضٚبطت .100

 .زاض ايؿطقإ: عُإ  2ٚقُس خطاّب, ط ايتسضٜؼ تطمج١ ٜعكّٛب ْؿٛإ

َٓاٖذٓا ايتع١ًُٝٝ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ (:  2004) َاظٕ, سػاّ قُس  .101

ٚضق١ عٌُ َكس١َ إىل امل٪متط . ا٫يهذلْٚٞ ٚايؿبهٞ يبٓا٤ فتُع املعًَٛات١ٝ ايعطبٞ

                     ايعًُٞ ايػازؽ عؿط يًذُع١ٝ املكط١ٜ يًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ 

 297-252م   .20-21/7/2004ّ

ايبشح َٚعاؾ١ املعًَٛات, تطمج١ ٜاغط ؾعبإ, (: ّ 2006) َانٍٛ, دٛ  .102

 .ْٗه١ َكط يًٓؿط ٚايتٛظٜع: ايكاٖط٠ 

ضؾع نؿا١ٜ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٚاْعهاغات٘ ( : ّ 2008)  إزلاعٌَٝتٛيٞ, ْاضميإ  .103

    (  14)ٛط١ٝٓ َر ف١ً َهتب١ املًو ؾٗس اي. ع٢ً ايت١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝ ٚايتطٜٛط ايبشجٞ

 . 142-141م       . (2)ع 

َعذِ َكطًشات َٚؿاِٖٝ ايتعًِٝ ( ٖـ 2009ّ/1430) فسٟ ععٜع إبطاِٖٝ  .104

 . عامل ايهتب: ٚايتعًِ ايكاٖط٠ 

 .زاض عُطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: املعذِ ايٛغٝط  ايكاٖط٠ (: 1992ّ)فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ .105

اػاٖات سسٜج١ ( : ّ 2011)  قُس ٚ عٝػ٢, َكطؿ٢ ;عبسايباقٞ قُس, ؾص٣ .106

 .زاض املػرل٠: عُإ   1ط , يف عًِ ايٓؿؼ املعطيف
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زضاغات ٫ػاٖات َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ (: ّ 2010) قُس, َٗا أمحس  .107

ٚ  ا٭نازميٝني مٛ إؾازتِٗ َٔ تًو املكازض, ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف املهتبات 

 .  213-159م (.    33)ع 16املعًَٛات, َر 

اغتدساّ املٓطل غرل ايؿهًٞ يف ت١ُٝٓ ( : ّ 2010) قُس, ٤٫ٚ غطٜب  .108

داَع١ -املٗاضات اؿٝات١ٝ يط٬ّب ايكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ, ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ

    129-112م .      ْٜٛٝٛ(  8) بٛضغعٝس ع 

ــِٝ  .109 ــ١   ( : ّ 2002) َكـــطؿ٢, ؾٗـ ــاّ ض٩ٜـ ــِٝ ايعـ ــتؿهرل يف َطاســـٌ ايتعًـ ــاضات ايـ َٗـ

 .زاض  ايؿهط ايعطبٞ: يف ايٛطٔ ايعطبٞ    ايكاٖط٠  َػتكب١ًٝ يًتعًِٝ

ٚثٝك١ َٓٗر املٗاضات اؿٝات١ٝ  :(2007ّ)َهتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر   .110

 .بطْاَر املٗاضات اؿٝات١ٝ : َػكط , يف ايسٍٚ ا٭عها٤ مبهتب ايذلب١ٝ( 12-1)يًكؿٛف

تٛقٝات امل٪متط ايعًُٞ : ( ّ 2008) يف ن٤ٛ ايجٛض٠ املعًَٛات١ٝ  َػتكبٌ ايذلب١ٝ َ٪متط .111

  .دطف: ّ ا٭ضزٕ 2008/ 4/  3-1ا٭ٍٚ ظاَع١ دطف اـاق١ املٓعكس خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ 

112.  ٟ اٱزاض٠ ايعاَـ١ يًذلبٝـ١ ٚايتعًـِٝ مبشاؾعـ١     -َٛقع إزاض٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛط ايذلبـٛ

ــاّ      ــ١ٝ يًعـــــــــــــ ــ٢ املٓـــــــــــــــاٖر املسضغـــــــــــــ ــس٠ ًَتكـــــــــــــ   ٖــــــــــــــــ 1433/1434دـــــــــــــ

www.jedu.gov.sa/subPage  ٖـ4/6/1434تكؿح ايطابط تاضٜذ. 

                ١طبـ١ٝ ايػعـٛزِٜ يف املًُه١ ايعــٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًٝ-اٖراٱزاض٠ ايعا١َ يًَُٓٛقع  .113

)aspxhttp://www.hs.gov.sa/pagedetails.(    ٖـ9/5/1434تكؿح ايطابط تاضٜذ . 

 , ايكؿش١ ايط٥ٝػ١          َٛقع ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ .114

 ((http://www.moe.gov.sa   ٖـ13/5/1434تاضٜذ تكؿح ايطابط. 

ايتدطٝط بٛاب١ -َٛقع ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  .115

 .ٖـ13/5/1434تاضٜذ تكؿح ايطابط  ( http://www.ed.edu.sa)ايتطٜٛط 

زاض : عُــإ   1اغــتدساّ اؿاغــّٛب يف ايتعًــِٝ  ط(: 2008ّ) قُــسْبٗــإ, حيــ٢  .116

 .املػرل٠

http://www.jedu.gov.sa/subPage
http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx
http://www.ed.edu.sa/pagedetails.aspx
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َعاٜرل تكٝـِٝ َكـازض املعًَٛـات املطدعٝـ١ املتاسـ١      (: ّ 2007) ايٓذاض, ضنا قُس  .117

ــات      ــِ املعًَٛ ــات ٚعً ــ١ يف املهتب ــت, زضاغــات عطبٝ ــ٢ ا٫ْذلْ ــر عً م (   3)ع(  12)َ

119-148.   

  1اٱسكـــا٤ يف ايذلبٝـــ١ ٚايعًـــّٛ اٱْػـــا١ْٝ, ط ( : ّ 2010) ايٓذـــاض, ْبٝـــٌ مجعـــ١  .118

 . زاض اؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ

رل أثـط ايـتعًِ ا٫يهذلْٚـٞ عًـ٢ ايـتؿه     (: ّ 2011) ايٓذسٟ, زلرل ٚايؿٝذ, ضْس٠  .119

ايٓاقس يس٣ زاضغٞ داَعـ١ ايكـسؽ املؿتٛسـ١, اجملًـ١ ايؿًػـط١ٝٓٝ يًذلبٝـ١ املؿتٛسـ١ عـٔ         

 41-3م .نإْٛ ايجاْٞ(  5) ع (   3) َر           .بعس

120.   ٌ أثـط اغـذلاتٝذ١ٝ تسضٜػـ١ٝ قا٥ُـ١ عًـ٢      (:  ٖــ 1431 )لِ ايسٜٔ, سٓإ عبـس اؾًٝـ

ضاغــٞ ٚا٫ػــاٙ مــٛ ضغــّٛ ايهاضٜهــاتٛض يف تُٓٝــ١ ايــتؿهرل ايٓاقــس ٚايتشكــٌٝ ايس 

َكطض ايتاضٜذ يس٣ طايبات ايكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ مبشاؾع١ دس٠, ضغاي١ زنتـٛضاٙ غـرل   

 .ظس٠ يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ املًو عبسايععٜعَٓؿٛض٠ 

اغـــذلداع ْعـــِ (: ّ 2007) عـــاَط ; ايؿـــٓطٞ, أميـــٔ  ؾـــكط, عكـــاّ ; ايٓـــساف, .121

 .يبسا١ٜزاض ا: عُإ   1املعًَٛات   ط

تكُِٝ ٚؼًٝـٌ ايتذـاضّب يف ايبشـح ايعًُـٞ      (: 2006ّ) ايٓعُٝٞ, قُس عبسايعاٍ .122

 .زاض ايٛضام يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ 1ط

        زاض ضنـا  : ايكاٖط٠ ,  املعًَٛات١ٝ–املعًَٛٝا٤ ( : ّ 2000)  عبساجملٝس ايٓكطٟ, َعٔ .123

 .يًٓؿط ٚايتٛظٜع

ــٛيٞ   .124 ــب, َت ــاضات ايبشــح عــ  ( : ّ 2008) ايٓكٝ ــاٖط٠  َٗ ــات    ايك ــساض : ٔ املعًَٛ اي

 .املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

َكــازض املعًَٛــات ا٫يهذلْٚٝــ١ يف املهتبــات  (: 2011ّ) ايٓٛاٜػــ١, غايــب عــٛض .125

 .زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ   1َٚطانع املعًَٛات  ط

 ؾكــط املعًَٛــات ٚا٫ْذلْــت ايــسٚيٞ,   –ايؿــاضم ايطقُــٞ  (: ّ 2006) ْــٛضٜؼ, بٝبــا   .126
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 101-55م (.    2)ز (  102) داَع١ ايهٜٛت, اجمل١ً ايذلب١ٜٛ ع 
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 قا١ُ٥ احملّهُني
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 قا١ُ٥ بأزلا٤ احملّهُني

 ايتدكل د١ٗ ايعٌُ-ايسضد١ ايع١ًُٝ ا٫غِ

 .أزلا٤ ظٜٔ قازم ا٭ٖسٍ
 أغتاش

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ–داَع١ املًو عبسايععٜع 

 تسضٜؼ ايٓاٖر ٚططم امل

 أَرل عبس اهلل ايكطؾٞ
 أغتاش

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ املًو ؾٝكٌ

 َٓاٖر ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ

 أغتاش سػٔ عاٌٜ حي٢ أمحس

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ املًو عبسايععٜع

 تسضٜؼ ايٓاٖر ٚططم امل

 أغتاش ٜعكّٛب ٜٛغـ ايهٓسضٟ

 دتُاع١ٝن١ًٝ ايعًّٛ ا٫-داَع١ ايهٜٛت

 ١عًِ ادتُاع ايذلبٝ

إسػإ قُس عجُإ 

 نٓػاض٠

 أغتاش

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ أّ ايكط٣

 تكٓٝات ايتعًِٝ

 أغتاش َؿاضى ؾٛظٟ قاحل عباؽ بٓذط

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ أّ ايكط٣

 تسضٜؼ ايٓاٖر ٚططم امل

 أغتاش َؿاضى ضٜاض عبس ايطمحٔ اؿػٔ

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ املًو غعٛز

 تسضٜؼ ايٚططم  ٓاٖرامل

 أغتاش َؿاضى إبطاِٖٝ أمحس عامل

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ أّ ايكط٣

 تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ

 أغتاش َؿاضى َطنٞ غطّ اهلل ايعٖطاْٞ

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ أّ ايكط٣

 ٚططم ايتسضٜؼ  ٓاٖر امل

 عبساهلل حي٢ سػٔ احملٝا
 أغتاش َؿاضى

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ املًو خايس

 ْٚٞتعًِٝ ايهذل

 سٓإ عبس اؾًٌٝ

 لِ ايسٜٔ 

 أغتاش َػاعس

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ–داَع١ املًو عبسايععٜع 

 تسضٜؼ ايٓاٖر ٚططم امل

شٜاّب بٔ َكبٌ ٖاضّب 

 ايؿطاضٟ

 أغتاش َػاعس

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ اؾٛف

 تسضٜؼ ايٓاٖر ٚططم امل

 

 أغتاش َػاعس أمحس قُس اٍ خرلٙ

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ اجملُع١

 تسضٜؼ ايططم ٓاٖر ٚامل

 تسضٜؼ ايٓاٖر ٚططم امل داَع١ املًو خايس أغتاش َػاعس َػعٛز قُس تَٛإ
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 أغتاش َػاعس مجعإ عبس ايكازض محسإ

 َعٗس ايبشٛخ ايع١ًُٝ-داَع١ أّ ايكط٣

 عًِ املعًَٛات

عُاز مجعإ عبساهلل 

 ايعٖطاْٞ

 أغتاش َػاعس

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ–داَع١ ايباس١ 

 تكٓٝات ايتعًِٝ

 َؿعٌ ايػاَسٟ عازٍ
 أغتاش َػاعس

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ ايباس١

 َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

 ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ 

 أغتاش َػاعس ٬ٍٖ َععٌ ايعٓعٟ

 داَع١ اؿسٚز ايؿُاي١ٝ

 َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ 

 ايطٜانٝات

 محس محٛز ايػٛاط
 أغتاش َػاعس

 ايطا٥ـ  داَع١

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ ايًػ١ 

 ا٫لًٝع١ٜ 

 طايب زنتٛضاٙ هلل غٛازؾ٪از عبسا

 داَع١ أّ ايكط٣

 َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ ايعًّٛ

قُس بٔ عبسايععٜع 

 ايتُُٝٞ

 قانط

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ-داَع١ سا٥ٌ

 َٓاٖر  ٚ ٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ

أمحس بٔ عبس ايطمحٔ 

 ايؿطٜـ

 َؿطف تطبٟٛ

 دس٠-إزاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ

 :يف ادػترل امل

 اٱؾطاف ايذلبٟٛ

 

 قا١ُ٥ احملهُنيتابع 
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 2ًَشل ضقِ 

 ٌٝ املعًِ زي

 ( 1) يتسضٜؼ ايٛسس٠ اـاَػ١ َٔ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ 

 باغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ  
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 زيٌٝ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف تسضٜؼ ايٛسس٠ اـاَػ١ َٔ املكطض

 باغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

ىوفقهىاللهى.....................................ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأخيىوزموليىالمعلمىىىىىىىىىىىىىىىىى

بني ٜسٜو زيٌٝ تسضٜؼ ٜػاعسى ع٢ً اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف         

ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ْعاّ املكطضات, ٜٚتهُٔ ي (  1) تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ 

 : ايسيٌٝ ايعٓاقط ايتاي١ٝ 

ٱبطاظ أ١ُٖٝ ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس َٚٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ : املكس١َ  .1

 . ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ْعاّ املكطضات ٚايتعطٜـ باملكطض ٚطبٝعت٘ يس٣

 .أٖساف ايسيٌٝ .2

ايتعطٜـ مبكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚأ١ُٖٝ اغتدساَٗا يف ايتسضٜؼ َٔ قبٌ  .3

 .َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 .١َ يًُعًِفُٛع١ َٔ اٱضؾازات ٚايتٛدٝٗات ايعا .4

ٚأٖساف ايٛسس٠      اـاَػ١ ( 1)ا٭ٖساف ايعا١َ ايتع١ًُٝٝ ملكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ .5

 .َٔ املكطض

ٚعسز ( ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين : قا١ُ٥ بسضٚؽ ايٛسس٠ اـاَػ١) احملت٣ٛ  .6

 .ايػاعات ايتسضٜػ١ٝ

 .اغذلاتٝذٝات ٚ ططم ايتسضٜؼ املكذلس١ .7

 ِ ايط٬ّبأغايٝب ٚبسا٥ٌ يتكِٜٛ تعًّ .8

 .قا١ُ٥ َطادع َٚكازض يٲساي١ ٚاٱط٬ع َٔ قبٌ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ .9

 .قا١ُ٥ املطادع ٚاملكازض  يًسيٌٝ .10

مناشز ؽطٝط ايسضٚؽ باغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ بٗسف ت١ُٝٓ  .11

 .ايتؿهرل ايٓاقس, ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ
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 احملتٜٛات

 

 ايكؿش١ ايعٓٛإ ّ

 2 املكس١َ 1

 3 ٖساف ايسيٌٝأ 2

 4 َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ 3

 8 ايتؿهرل ايٓاقس 4

 10 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 5

 16 تٛدٝٗات عا١َ يًُعًِ 6

 17 أٖساف ايٛسس٠ اـاَػ١-ا٭ٖساف ايعا١َ ايتع١ًُٝٝ 7

 17 ٚايػاعات ايتسضٜػ١ٝ( قا١ُ٥ ايسضٚؽ ) احملت٣ٛ  8

 18 اغذلاتٝذٝات ٚططم ايتسضٜؼ املكذلس١ 9

 19 ايٛغا٥ط ايتع١ًُٝٝ املكذلس١ 10

 19 بسا٥ٌ ٚأغايٝب ايتكِٜٛ املكذلس١ 10

 20 َكازض إثطا١ٝ٥ َكذلس١ يًُعًِ 11

 24 مناشز ؽطٝط ايسضٚؽ يًٛسس٠ اـاَػ١ 12

 26 قا١ُ٥ َكازض ايسيٌٝ 13

 32 أْؿط١  –مناشز عطض  14
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 َٔ املكطضزيٌٝ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف تسضٜؼ ايٛسس٠ اـاَػ١ 

 باغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

 :َكس١َ : أ٫ّٚ 

ٜؿٗس ايعكط اؿسٜح ؼ٫ٛت َتػاضع١ ؾٗٛ عكط املعًَٛات ٚايتهٓٛيٛدٝا, إش         

ٌٸ   تُٓٗط املعًَٛات بهِ ٖا٥ٌ ٫ ْػتطٝع فاضاتٗا ٚايتأنس َٔ َكازضٖا, ٚ َٔ ثِ تك

ايتؿهرل ايٓاقس يًُتعًُني ٚيهٌ أؾطاز يصيو تتعاٜس أ١ُٖٝ , اٱؾاز٠ املج٢ً َٓٗا

اجملتُع, ٚباعتباض املتعًُني يبٓات اجملتُع ا٭غاؽ; ؾإٕ تسضٜؼ ايتؿهرل ايٓاقس         

ٚ تٛظٝـ َٗاضات٘ ٜؿهٌ ايبعس ا٭بطظ يف إنػابٗا شلِ, ؾٗٛ ميّهِٓٗ َٔ ايتعاطٞ َع 

اٱؾاز٠ َٓٗا املعًَٛات ٚايتأنس َٔ قش١ املكسض ٚسساثت٘ ٚانتُاٍ َعًَٛات٘ َٚٔ 

 . ٚتٛظٝؿٗا بايبٓا٤ عًٝٗا ٚؾكّا ـدلات٘

ثِ إٔ ظٗٛض َؿّٗٛ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٚمناشد٘ َٚٗاضات٘, ٚغطٜاْ٘ نُتطًب            

ٖاّ َٚجايٞ ملٛاد١ٗ طٛؾإ املعًَٛات املُتس يف نٌ ايعًّٛ ٚاؿكٍٛ, دعٌ َٓ٘ ايسيٌٝ 

َٔ املعًَٛات ٚاٱؾاز٠ َٓٗا بططم ٚاؿٌ ا٭ْػب يتُهني املتعًُني َٔ َعطؾ١ ساداتِٗ 

 .ٚأزٚات غ١ًُٝ يف ظٌ طٛؾإ املعًَٛات ٚتطانِ نبرل ملكازضٖا

 عًُٝات يف فاٍَٚتكسّ َكازض املعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚ زٚض نبرل  ٚتكسّ        

بكؿ١ عا١َ  سٝح تػاعس  املعًَٛات املتٛؾط٠ ع٢ً ْطام ٚاغع يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ايتسضٜؼ

 .ت ايتؿهرل ايٓاقس, َٚٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ع٢ً ٚد٘ اـكٛمٚيف ت١ُٝٓ َٗاضا

إىل إسساخ مبجاب١ اؿٌ ا٭َجٌ ايطاَٞ ْعاّ املكطضات باملطس١ً ايجا١ْٜٛ نُا ٜعتدل      

سٝح ٜٗسف إىل ؼكٝل  باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ْك١ً ْٛع١ٝ يف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ

أنجط َٛا١َ٤ ٫ستٝادات ايطايب  فُٛع١ َٔ ايط٣٩ يف إق٬ح ايتعًِٝ ٚدعً٘

, تععٜع قِٝ املٛاط١ٓ ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يس٣ ايطايبٚفتُع٘, َٚٔ أِٖ َا ٜٗسف ي٘ 

نُٔ , َٚٔ املػا١ُٖ يف إنػاّب املتعًُني ايكسض امل٥٬ِ َٔ املعاضف ٚاملٗاضات

   )http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx (   : يٓعاّ املكطضات ايتع١ًُٝٝ ا٭ٖساف ايعا١َ

http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx
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- ت١ُٝٓ قسض٠ ايطايب ع٢ً اؽاش ايكطاضات ايكشٝش١ مبػتكبً٘, مما ٜعُل ثكت٘  

يف ْؿػ٘, ٜٚعٜس إقباي٘ ع٢ً املسضغ١ ٚايتعًِٝ, طاملا أْ٘ ٜسضؽ بٓا٤ٶ ع٢ً اختٝاضٙ 

 .ٚٚؾل قسضات٘, ٚيف املسضغ١ اييت ٜطٜسٖا

- يب املٗاضات ا٭غاغ١ٝ اييت متهٓ٘ َٔ اَت٬ى َتطًبات اؿٝا٠ إنػاّب ايطا 

َٔ خ٬ٍ تكسِٜ َكطضات َٗاض١ٜ ٜتطًب زضاغتٗا َٔ ٚايعا١َ, ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ 

 .قبٌ مجٝع ايط٬ّب

- ايتعًِ ايصاتٞ َٚٗاضات ايتعإٚ ٚايتٛاقٌ : ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يًطايب, َجٌ 

ٚاؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ ٚقبٍٛ ايطأٟ اٯخط,  ٚايعٌُ اؾُاعٞ, ٚايتؿاعٌ َع اٯخطٜٔ

 .يف إطاض َٔ ايكِٝ املؿذلن١ ٚاملكاحل ايعًٝا يًُذتُع ٚايٛطٔ

- تطٜٛط َٗاضات ايتعاٌَ َع َكازض ايتعًِ املدتًؿ١ ٚ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ ٚاملعًَٛات١ٝ  

 ٚ تٛظٝؿٗا اجيابٝا يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ

 أٖساف ايسيٌٝ : ثاّْٝا 

 :ٞ َٔ إعساز ٖصا ايسيٌٝ يف اٯتٞ ٜذلنع ايػطض اٱدطا٥     

إثطا٤ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ بايتٛقٝـ املٓاغب يعٓاقط ايسيٌٝ ايط٥ٝػ١ ٚاييت  .1

 .تتُجٌ يف َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ, ايتؿهرل ايٓاقس, ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ

تعٜٚس َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ بكسض َٓاغب َٔ ايتٛنٝشات سٍٛ طبٝع١  .2

ساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ايتسضٜؼ باغتد

 .ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ

, ٚا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ تصنرل َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ بأٖساف املكطض ايعا١َ .3

 .اـاَػ١ َٔ املكطض بايٛسس٠  ايػًٛن١ٝ

إعا١ْ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف ؽطٝط ٚتٓؿٝص ٚسسات ٚزضٚؽ ايٛسس٠  .4

املكطض, ٚؾكّا ٫غتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ  اـاَػ١ َٔ

 .َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس َٚٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

إساي١ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ إىل قا١ُ٥ َكذلس١ باملطادع ٚاملكازض شات ايع٬ق١  .5

 .مما ٜععظ ايجطا٤ املعطيف املطًّٛب يف ٖصا ا٫ػاٙ
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 شات ايسيٌٝ ايط٥ٝػ١ ايتعطٜـ مبكطً: ثايجّا 

- : ؾُٝا ًٜٞ ْبص٠ تعطٜؿ١ٝ كتكط٠ عٔ 

 .َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ-1

 .ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس-2

 .ت١ُٝٓ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ-3

 : يهذل١ْٝٚ َكازض املعًَٛات ا٫  -1

تعطٜؿّا ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ (    Lancaster, 1989)قسٸّ ٫ْهػذل          

املكازض ا٫يهذل١ْٝٚ اييت شلا َكابٌ ٚضقٞ ٚاييت " : ع٢ً اػاٖني َٔ ايبٓا٤ ؾٗٞ  بٓا٤

تػتدسّ اؿاغب  ٱْتاز ٚ تٛؾرل ٚ بح املعًَٛات ايهذلّْٚٝا, ٚاملكازض ا٫يهذل١ْٝٚ اييت 

يٝؼ شلا َكابٌ ٚضقٞ بٌ َٓتذات ايهذل١ْٝٚ تعتُس ع٢ً ا٫تكاٍ بني املٓتر  يًُعًَٛات َٔ 

 320م ".  َٓٗا َٔ د١ٗ أخط٣د١ٗ ٚاملػتؿٝس 

نٌ أْٛاع أٚع١ٝ املعًَٛات اييت ؼٛيت َٔ ؾهًٗا "  (ّ 2007) عطؾٗا عًٝإ ٚعباؽ ٚ          

 95م ".   ايٛضقٞ إىل ايؿهٌ ايصٟ ٜكطأ ٜٚبشح ؾٝ٘ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط

٥ل ايٛثا" تعطٜؿّا ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ؾٗٞ  ( 2009ّ)نُا أٚضز غامل           

أٚ املكازض اييت ٜتِ َعاؾتٗا أٚ إْتادٗا ٚؽعٜٓٗا ٚاغذلداعٗا, ٚإزاضتٗا ٚعطنٗا 

ايهذلّْٚٝا عٔ ططٜل اؿاغّٛب ٚتتاح يًُػتدسّ يف ايٛقت ٚاملهإ ايصٟ ٜطٜسٙ عٔ ططٜل 

    347م ".  ؾبهات ا٫تكاٍ َجٌ ا٫ْذلْت, أٚ ْعِ ا٭قطام املسف١
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  : أْٛاع َكازض املعًَٛات  ا٫يهذل١ْٝٚ

 يهذل١ْٝٚايهتب ا٫ -

 يهذل١ْٝٚايسٚضٜات ا٫ -

 يهذل١ْٝٚقٛاعس املعًَٛات ا٫ -

 أٚضام امل٪متطات -

 .ٚايهتب ايػ١ٜٛٓ ايتكاضٜط اؿه١َٝٛ -

 .ايكٛض ٚ اـطا٥ط, َٛغٛعات قٛاَٝؼ , أطايؼ , اٱسكا٥ٝات -

 يهذل١ْٝٚاملسْٚات ا٫ -

 :يهذل١َْٝٚكازض املعًَٛات ا٫ َعاٜا

ــبٛق١                    ــرل َػــ ــا غــ ــ١ َعاٜــ ــات ا٫يهذلْٚٝــ ــازض املعًَٛــ ــع َكــ ــٌ َــ ــٝح ايتعاَــ ٜتــ

 :ٖٞ  ( 29: ّ 2007)  يًُػتؿٝسٜٔ ٚأبطظ َعاٜاٖا نُا عٓس  عاضف ٚ ايػطحيٞ

 .غٗٛي١ ايتعاٌَ َع املكازض       .1

 .ايػطع١ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات      .2

 .ايتهًؿ١ املاي١ٝ ايك١ًًٝ أٚ املٓعس١َ      .3

 .ط يًُعًَٛاتايتشسٜح املػتُ .4

 .غٗٛي١ اؿؿغ َٔ خ٬ٍ خٝاضات َتٓٛع١ متٓع  نٝاعٗا أٚ عطبٗا .5

 .سٝع َػاسٞ قًٌٝ يف املٓعٍ أٚ املهتب١ .6

 .يهذل١ْٝٚ يًُعًَٛاتاٱتاس١ ا٫ .7

 .املتعسز٠ َٔ قٛض ؾٝسٜٛ قٛت ط ايٛغا٥ .8

 : ايكعٛبات اييت تٛاد٘ ا٫غتدساّ ا٭َجٌ ملكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

 : ايكعٛبات ايتاي١ٝ  ( 65: ّ 2011 )سسز ايٓٛاٜػ١ 

1-  .قعٛبات ايٛقٍٛ يًُعًَٛات ٚغط ايهِ اشلا٥ٌ َٓٗا  

 .غتد٬م املعطؾ٫١اؾتكاضٖا يعٓكط ايتشًٌٝ ؾٗٞ ؼتاز إىل دٗٛز  -2

 .ٚانش١  غرلٚدٛز َعًَٛات  -3

 .ٚدٛز َعًَٛات غرل َهت١ًُ -4
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 .بعض املكازض غرل َعطٚف َكسضٖا -5

 .     يف قعٛب١ ايتعاٌَ َعٗا ْٛع١ٝ ايدلف١ ٚاؿُا١ٜ تتػبب أسٝاّْا -6

 

 :َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايتسضٜؼ 

ميتس تأثرل َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ إىل نٌ ايعًّٛ ٚاجملا٫ت زٚمنا          

اغتجٓا٤, ؾكس سككت قؿعات ايتطٛض ايعًُٞ ا٫يهذلْٚٞ ٚايتكٓٝات املسف١ ي٬تكا٫ت 

 املباؾط٠ تٛادسّا ٚاْتؿاضّا يف فاٍ ايتعًِٝ بكؿ١ ٚاملعًَٛات ايؿبه١ٝ املباؾط٠ ٚغرل

 عا١َ ٚايتسضٜؼ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم قؿعات ٖا١ً٥, ٚ أتاست ؾطقّا يًُعًُني ٚاملتعًُني

أ١ُٖٝ "  (ّ 2006) يف ؼػٔ ا٭زا٤ ملُاضغاتِٗ اي١َٝٛٝ, إش ٜ٪نس شيو عبس اؿٞ 

ٚػٜٛس ايتعًِٝ َٚٓٗا  ايجكاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚتؿعًٝٗا زاخٌ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يتشػني

  177م ". ايتسضٜؼ َٔ ْاس١ٝ ايهٝـ ٚايهِ

 عًُٝات يف فاٍَٚتكسّ َكازض املعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚ زٚض نبرل  ٚتكسّ       

       سٝح تػاعس  املعًَٛات املتٛؾط٠ ع٢ً ْطام ٚاغع يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚزعِ ايتسضٜؼ

ؾطم ٱمتاّ ا٭عاخ ايع١ًُٝ  ٚؾطتٚ, بؿهٌ خام تٓؿٝط بطاَر ايتعًِٝ عٔ بعس ٚ

 ( 59ّ; 2011: ايٓٛاٜػ١ )  .يهذل١ْٝٚ ايتكسّ ايػطٜع يف ايبشحسٝح تؿذع املطادع ا٫

ٚتٝٸػط َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ نذع٤ ض٥ٝؼ َٔ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ       

ٚايؿبهٞ َٓاؾع عسٜس٠, تدلظ يف نٕٛ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ايؿبهٞ ٜٛؾط َعاٜا 

 :يف اٯتٞ  ( 258: ّ 2004) ٚاييت حيسزٖا َاظٕ   –املعًِ ٚاملتعًِ  –١ًُٝ ايتعًِ يططيف ع

 .ظٜاز٠ َػت٣ٛ ايتعإٚ بني املعًِ ٚاملتعًِ -1

 .ٚدٛز َط١ْٚ ناؾ١ٝ يتشػني ا٭زا٤ يف ايتعًِ -2
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 .تٓاَٞ ضٚح املبازض٠ ٚايتؿهرل يس٣ املتعًِ -3

 .ظٜاز٠ اؿك١ًٝ ايجكاؾ١ٝ بايٓػب١ يًُتعًِ -4

         

نُا ٜتععظ ٖصا ايتٛد٘ َٔ خ٬ٍ املُٝعات اشلا١ً٥ يؿبه١ ا٫ْذلْت ٚاييت ؾذعت        

ايذلبٜٛني ٫غتدساَٗا ٚأِٖ ٖصٙ املٝعات ع٢ً اٱط٬م ايٛؾط٠ اشلا١ً٥ يف َكازض 

   ( 10: ّ 2010ايطانٞ;  ) .  املعًَٛات

ؾط٠ اشلا١ً٥ َٔ إٕ املعًِ ٚاملتعًِ غٝذسإ بايتأنٝس قعٛبات مّج١ أَاّ ٖصٙ ايٛ           

َكازض املعًَٛات اييت تتاح َٔ َٛاقع عسٜس٠ ٚكتًؿ١ ع٢ً ايؿبهات,إ٫ّ إٔ ٖٓاى َٔ  

ٚدّٛب تسضٜب املعًُني يتُهِٝٓٗ َٔ أزٚات ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚ أ١ُٖٝ املعطؾ١ " ٜط٣  

ٚايتسضٜب اؾٝس يتهٕٛ غب٬ّٝ مٛ اٱؾاز٠ َٓٗا, ٚيتهٕٛ أٜهّا ع١ًُٝ ايبشح يف 

 (  351: 2009ّغامل; ) ".   ذل١ْٝٚ َٝػط٠ ٚبػٝط١املكازض ا٫يه

 

 ايتؿهرل ايٓاقس-2

شيــــو ايٓــــٛع َــــٔ " ايــــتؿهرل ايٓاقــــس أْـــ٘  Bayer  (1985  :271  )ٜعـــطف بــــاٜط           

ايتؿهرل ايكابٌ يًتكِٝٝ,ٚاملتهُٔ يًتش٬ًٝت اشلازؾ١ ٚايسقٝك١ ٚاملتٛاق١ً ٭ٟ إزعا٤ َـٔ  

ــشت٘  ٚ قـــــ٬سٝت   ــ٢ قـــ ــِ  عًـــ ــسض,  يًشهـــ ــ١ أٟ َكـــ ــ٘ اؿكٝكٝـــ ــ٘  ".  ٘ ٚقُٝتـــ ٜٚعطؾـــ

ايكــسض٠ عًــ٢ تكٝــِٝ املعًَٛــات ٚؾشــل اٯضا٤ َــع ا٭خــص بعــني     " بأْــ٘   Cottonنــٛتٔ

          ( 232:  ّ 2007أبـٛ دـازٚ ٚقـاحل,    ) . "ا٫عتباض ٚدٗات ايٓعط يف املٛنٛع قٝس ايبشح ٚايسضاغـ١ 

ايعًُٝـــ١ ايـــيت ٜـــتِ "ٔ ايـــتؿهرل ايٓاقـــس بأْـــ٘ عبـــاض٠ عـــ ( 100: ٖــــ 1430) ٜٚعـــطف  اؿـــاضثٞ 

 ". ايتأنس بٗا َٔ َٛثٛق١ٝ َكسض َا, أٚ َع١ًَٛ َا, َٚٔ زقتٗا
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 Attributes of a Critical Thinkerخكا٥ل املؿهط ايٓاقس 

 :فُٛع١ َٔ خكا٥ل املؿهط ايٓاقس ٚ أبطظٖا  Ennisٜٛضز إْٝؼ      

 .اتػاع زا٥ط٠ ا٫ٖتُاَات ٚاملٍٝٛ ٚإبسا٤ ا٫ٖتُاّ بايبسا٥ٌ  -

 .١ُ َس٣ َكساق١ٝ َكازض  املعًَٛاتقان -

 .ايتشكل َٔ ا٭غباّب ٚا٫غتٓتادات ٚا٫ؾذلانات -

 ( 232:  ّ 2007أبٛ دازٚ ٚقاحل, ) . ايكبٍٛ مبا ٖٛ َٓاغب  َٔ ا٭غ١ً٦  ٚايؿطنٝات -

 :َعاٜرل ايتؿهرل ايٓاقس

        (      24:  1430) ٜتؿــــل املتدككــــٕٛ ٚايبــــاسجٕٛ ٚؾكــــّا ملــــا أٚضزٙ ســــاؾغ ٚآخــــطٕٚ         

عًـــ٢ عـــسز َـــٔ املعـــاٜرل ٚاملٛاقـــؿات ايٛادـــب تٛاؾطٖـــا يف (  110: ٙ 1430) ٚ اؿـــاضثٞ 

 :ايتؿهرل ايٓاقس عٓس َعاؾ١ ظاٖط٠ أٚ َٛقـ َا ٖٚٞ 

1-  .بإٔ تهٕٛ َؿ١َٛٗ يٰخطٜٔ: ايٛنٛح  

2-  .ايتٛثٝل َٔ خ٬ٍ ايس٥٫ٌ ٚا٭ضقاّ: ايكش١  

3-  .قسز٠ َٚؿك١ً بؿهٌ ناف: ايسق١  

4-  .ٖا املدتًؿ١بني عٓاقط: ايطبط  

5-  .عٓس َعاؾتٗا: ايعُل  

6-  .ت٪خص املعًَٛات َٔ مجٝع دٛاْب ايعاٖط٠ أٚ املٛقـ: اٱساط١  

7-  .ايتٓعِٝ ٚايذلابط ٚق٫ّٛ ملعإ ٚانش١ ٚقسز٠: املٓطل  

 : َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس 

 : ٜسٚض سٍٛ املٗاضات ايتاي١ٝ قسض نبرل َٔ ا٫تؿام بني ايباسجني, ٖٚٞ         

 . اؿكا٥ل ٚا٫زعا٤اتايتُٝٝع بني -1

 .ايتُٝٝع بني املعًَٛات ٚا٫زعا٤ات ٚا٭غباّب املطتبط١ ٚغرل املطتبط١ -2

 .ؼسٜس َػت٣ٛ زق١ ايعباضات -3

 .ؼسٜس َكساق١ٝ ايعباضات -4

 .ايتعطف ع٢ً املعطٝات ايػاَه١ -5
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 .تعطف سا٫ت عسّ ا٫تػام -6

 .اؽاش قطاض بؿإٔ املٛنٛع -7

 (  45:  2010عطبٞ يًبشٛخ ايذلب١ٜٛ يسٍٚ اـًٝر; املطنع اي)                              

 

 : ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتسضٜؼ 

ــٞ             ــس ٖـ ــتؿهرل ايٓاقـ ــسضٜؼ ايـ ــس تـ ــِ عٓـ ــا يف املعًـ ــذلض تٛاؾطٖـ ــيت ٜؿـ :  إٕ ا٭زٚاض ايـ

ايتدطــٝط, تؿــهٌٝ امُلٓــار ايكــؿٞ, املبــازض٠, ايذلنٝــع, ا٫غــتُطاض١ٜ, تــٛؾرل َكــازض   

 (249: ّ 2007أبٛ دازٚ ٚقاحل; ) . ٠, ٚ ايػًٛى ايٓكسٟيًُعًَٛات, تٛدٝ٘ ا٭غ١ً٦ ايػابط

نُا إٔ أِٖ ايؿطٚط ايعا١َ اييت جيب ع٢ً املعًِ َطاعاتٗا عٓس تكُِٝ ايسضٚؽ         

سادات ايط٬ّب, أٖساف املكطض ايسضاغٞ, : يت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس يس٣ ايط٬ّب ٖٞ 

,ؼسٜس ايٛقت ٚاملهإ َطاعا٠ املٗاضات ايؿطع١ٝ, َطاعا٠ أٖساف املكطض ايسضاغٞ

 ( 45:  2010املطنع ايعطبٞ يًبشٛخ ايذلب١ٜٛ ; )  .املٓاغب

 يتكِٜٛ قش١ َكازض املعًَٛات Smith Strategyإغذلاتٝذ١ٝ زلٝح 

ٚتعس ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ َٔ  أِٖ اغذلاتٝذٝات تسضٜؼ ايتؿهرل ايٓاقس, ٜٚتِ           

زض املعًَٛات نإسس٣ َٗاضات يف ن٥ٛٗا عطض خط١ تع١ًُٝٝ عٔ َٗاض٠ تكِٜٛ َكا

با٫غتؿاز٠ َٔ  إغذلاتٝذ١ٝ َعاؾ١ املعًَٛات اييت ت٪نس , ايتؿهرل ايٓاقس

ايتأٌٜٚ,ٚتٛنح اٱغذلاتٝذ١ٝ أ١ُٖٝ املعاٜرل اي٬ظ١َ يتكِٜٛ  َكازض املعًَٛات ٚايتأنس 

ٚتتهُٔ َٗاض٠ اؿهِ ع٢ً قش١ َكازض املعًَٛات املكسض٠ ع٢ً , َٔ قش١ قتٛاٖا

 :ٚتتأيـ َٔ ايعٓاقط ايتاي١ٝ , َٔ خ٬ٍ اٱداب١ عٔ فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ايتؿػرل 

 . َكس١َ ٚعطض  يًسضؽ -1

 .ايتسضٜبات ع٢ً َٗاض٠ ايتؿهرل ايٓاقس -2

 .خامت١ ايسضؽ -3
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 ايٛعٞ املعًَٛاتٞ-3

ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  بأْ٘    ( Thompson and Henley, 2000)عطف طَٛػٕٛ ٚ ًٖٝٓٞ          

           19م".  املكسض٠ ع٢ً ايٛقٍٛ يًُعاْٞ َٔ خ٬ٍ املعًَٛات َعطؾ١ نٝـ تتعًِ َع" 

نُا ٚضز تعطٜـ يف ايٓؿط٠ اـتا١َٝ يًُٓتس٣ ايكَٛٞ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ         

(Information literacy NFIL National Forum On ) مبٛقع٘ ع٢ً  ؾبه١

ايكسض٠  "سٝح عطف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  بأْ٘   )www.infolit.org/index.html)ا٫ْذلْت 

ع٢ً َعطؾ١  َت٢ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ يًُعًَٛات  أٚ املؿه١ً اييت يف َتٓاٚي٘ يٝهٕٛ 

 " . قازضّا ع٢ً متٝٝع ٚ ؼسٜس َهإ املعًَٛات  ٚ تكُٝٝٗا ٚاغتدساَٗا

تعطٜؿّا سلٛيّٝا يًٛعٞ املعًَٛاتٞ J.  Taylor   (2008 ّ )بُٝٓا تعطٞ دٟٛ تاًٜط           

إزضاى اؿاد١ إىل املعًَٛات ظُٝع قٛضٖا, ٚايٛيٛز إىل أَانٓٗا ٚؾُٗٗا " ٜتُجٌ يف 

 38م" . ٚتكٛميٗا ٚاغتدساَٗا ٚضبط املعًَٛات بعه٘ ببعض

خًٝط "تعطٜؿّا يًٛعٞ املعًَٛاتٞ ؾٗٛ  ( ّ 2008) ٜٚػتدًل ايعُطإ ٚ ايعبٝسٟ           

 16م". ٗاضات َتعسز٠ يًُعًَٛات ٜ٪زٟ انتػابٗا إىل بٓا٤ ايٛعٞ املعًَٛاتَٞٔ َ

 : أ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

فُٛع١ َٔ امل٬َح اييت تتشسز يف (  33:  2008) ٜٛضز ايعُطإ ٚايعبٝسٟ            

 :ن٤ٖٛا أ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يًُتعًُني ٚأبطظٖا 

يب١٦ٝ اؿٝات١ٝ يف ظٌ ايتػرلات ايتك١ٝٓ اؿاق١ً تعزاز أ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف ا .1

 .يف ب١٦ٝ املعًَٛات

 .تعاٜس املعًَٛات بػطع١ ٖا١ً٥ ٚزٕٚ ١٦ٖٝ ٚانش١ .2

 .اؿاد١ إىل ايتأنس َٔ َٛثٛق١ٝ املعًَٛات اييت متادٗا .3

اؿاد١ إىل اغتد٬م اٱدابات املباؾط٠ ي٬غتؿػاضات َٔ خ٬ٍ نِ ٖا٥ٌ َٔ  .4

 .طٟاملعًَٛات يف اٱْتاز ايؿه

http://www.infolit.org/index.html
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 .تٓٛع ا٭ؾهاٍ اييت تطز َٔ خ٬شلا املعًَٛات َٔ قٛض ٚضغّٛ ْٚكٛم ًَٚتُٝٝسٜا .5

 .ٜعٜس ايٛعٞ املعًَٛاتٞ َٔ نؿا٠٤ املتعًُني يف إزاض٠ ٚتكِٜٛ املعًَٛات املطًٛب١ .6

 .ٜعٜس َٔ نؿا٠٤ ايتعًِ إىل أبعس َٔ سسٚز ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ  .7

 

 : أٖساف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

تٛظٜع أٖساف ايٛعٞ املعًَٛاتٞ إىل ث٬خ أٖساف  ض٥ٝػ١ (  39: ّ 2008) ٜط٣ زٜاّب       

ٖٞ ا٭ٖساف املعطؾ١ٝ, ا٭ٖساف املٗاض١ٜ, ٚ ا٭ٖساف ايٛدسا١ْٝ ٚقاّ بتؿكٌٝ ٖصٙ 

 : ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ إىل َٗاّ ٚٚظا٥ـ نايتايٞ 

 :   Knowledge Objectivesأ٫ّٚ ا٭ٖساف املعطؾ١ٝ    

 . ؾِٗ َكازض املعًَٛات .1

 .أؾهاٍ ٚأْٛاع َكازض املعًَٛات ٚزضداتٗا ٚأؾهاشلا املدتًؿ١ ؾِٗ .2

 .َعطؾ١ ايططم ايكشٝش١ يًٛقٍٛ ملكازض املعًَٛات ٚآي١ٝ ايبشح ؾٝٗا .3

 .َعطؾ١ أغايٝب ايٓؿط املعطيف ٚططق٘ املدتًؿ١ .4

 :   Skills Objectivesثاّْٝا ا٭ٖساف  املٗاض١ٜ  

 ايكسض٠ ع٢ً ايتشكل َٔ اؿاد١ يًُعًَٛات  .1

 . إغذلاتٝذ١ٝ عح زقٝك١ تهُٔ اغذلداع املعًَٛات ٚؾكّا يًشاد١إعساز  .2

 . تكِٝٝ املعًَٛات املػذلدع١ .3

ًٛقٍٛ يؿِٗ ناٌَ َٚعطؾ١ يتٓعِٝ املعًَٛات بايتشًٌٝ ٚ ايتًدٝل ٚايطبط  .4

 . دسٜس٠ ٚقشٝش١

 Attitudinal Objectivesثايجّا ا٭ٖساف ايٛدسا١ْٝ 

 . س ايبشح عٔ املعًَٛاتايتشًٞ بايكدل ٚاملجابط٠ ٚايجك١ بايٓؿؼ عٓ .1

 .   ايتسضز يف ايتسضٜب ع٢ً ايبشح عٔ املعًَٛات .2
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أ١ُٖٝ املطادع١ ٚايتأنس ٚايؿشل عٓس ايبشح عٔ َكازض املعًَٛات ٚعٓس  .3

 . ايبشح يف قتٜٛاتٗا ٚا٭ؾهاض اييت تتهُٓٗا

ايبشح عٔ املعًَٛات ٖٞ ططم ٚٚغا٥ٌ تتطٛض ٚتُٓٛ ٚؾكّا يًشاد١ َٓٗا ٚيًُٓٛ  .4

 . املدتًؿ١ يف أغايٝبٗا

 : َػتٜٛات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

ٚضز يف ا٭زبٝات تكػُٝات َتبا١ٜٓ ملػتٜٛات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ تأخص يف ا٫عتباض        

املػت٣ٛ ايطتيب يًُٗاضات أٚ ْٛع ايٛغٝط املعًَٛاتٞ املػتدسّ, سٝح تط٣ 

  :إٔ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ي٘ أبعاز ٖٞ ( Mckenzie, 2000 : 23 )َانٝٓعٟ    

 .تكٓٝـ املعًَٛات .1

 .اختٝاض املعًَٛات .2

 .ايتؿػرل ٚايذلمج١ إىل ؾِٗ  َٚعطؾ١ ٚٚعٞ .3

 .ايتٛقٌ ٭ؾهاض دٝس٠ ٚدسٜس٠ .4

 .تطٜٛط ا٭ؾهاض  ٚا٫غتعا١ْ بأؾهاض اٯخطٜٔ .5

 

 :َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

د١ٗ  650ٚايصٟ ؾاضى ؾٝ٘ (   NFIL)ْتر عٔ امل٪متط ايسٚيٞ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ       

َٚٓعُات ٦ٖٝٚات عامل١ٝ قا١ُ٥ باملٗاضات اييت حيتادٗا ايطايب يف زضاغت٘ ٚيف  تع١ًُٝٝ

 J. Taylor  (2008  :35  )تاًٜط  سٝات٘ ايؿدك١ٝ ٚعٓس ايتشاق٘ بايعٌُ ٖٚٞ سػب َا أٚضز

 : َٗاضات ا٫تكاٍ ٚاملعًَٛات  -1

ايتشًٌٝ ٚايبشح ٚاٱزاض٠ ٚايسَر : املعطؾ١ اٱع١َٝ٬ ٚاملعًَٛات١ٝ -

 .ٚؾِٗ زٚض اٱع٬ّ يف اجملتُع ٚايتكِٜٛ

 .َٗاضات ا٫تكاٍ ايؿؿٗٞ ٚا٫تكاٍ بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ املدتًؿ١-
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 :َٗاضات ايتؿهرل ٚسٌ املؿه٬ت  -2

ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتؿهرل املٓعِ, ايتسضٜب ع٢ً ايؿِٗ اشلازف, ؾِٗ -

 .ايذلابط بني ا٭ْع١ُ

 .ؼسٜس املؿه١ً ٚقٝاغ١ سًٗا-

 .٭ؾهاض ٚزفٗا ٚتٛقًٝٗا يٰخطٜٔايدلاع١ اٱبساع١ٝ بتطٜٛط ا-

 : املٗاضات ايؿدك١ٝ ٚايكٝاز١ٜ  -3

تٛنٝح أ١ُٖٝ ؾطم ايعٌُ, ايعٌُ بؿعاي١ٝ َع اٯخطٜٔ, ايتعاطـ, -

 .اسذلاّ ٚدٗات ايٓعط ا٭خط٣

ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٚتٛدٝٗٗا شاتّٝا; ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ ٚاملط١ْٚ ٚايعٌُ -

 .ع٢ً ٚنع أٖساف عاي١ٝ ايك١ُٝ

خ٬قٞ ٚايؿدكٞ يف ٫دتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ ايػًٛى ا٭املػ٪ٚي١ٝ ا-

 .  ب٦ٝات اجملتُع املدتًؿ١

 

 : أبطظ ايُٓاشز ايتطبٝك١ٝ يبٓا٤ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

أبطظ ٖصٙ ايُٓاشز املطبٸك١ ٚايصا٥ع١ ا٫ْتؿاض يف ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ نُا أٚضز ايعُطإ        

ٖٚٛ (  Big The 6) ايهدل٣ املٗاضات ايػت  تتُجٌ يف(  25: ّ 2008) ٚايعبٝسٟ 

إٔ ٖٓاى غت َٗاضات ض٥ٝػ١ , ٜٚؿذلض ايُٓٛشز , منٛشز َػتدسّ ع٢ً ْطام ٚاغع

ٜٚكسّ ٖصا ايُٓٛشز َٛقؿّا ْعاَّٝا ػاٙ َؿه١ً , نطٚض١ٜ ؿٌ َؿه١ً املعًَٛات 

ٖٚٛ دٝس يٝؼ يف , ٜٚعتُس يف شيو ع٢ً َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس , املعًَٛات ٚسًٗا 

, عًَٛات١ٝ ؾكط ٚإمنا ميهٔ اغتدساَ٘ يف سٌ ايٛادبات املسضغ١ٝ سٌ املؿانٌ امل

 . ٚيف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ
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ٚتتًدل املٗاضات ايهدل٣ يف غت َٗاضات ض٥ٝػ٘ ٚشلا تؿطٜعات ؼكل تها٬َّ    

     : َجايّٝا يتهٜٛٔ ايُٓٛشز ٖٞ 

 :املٗاض٠ ا٭ٚىل  ؼسٜس امل١ُٗ 

 ؼسٜس املؿه١ً  .1

 . ١ٝؼسٜس املتطًبات املعًَٛات .2

 : املٗاض٠ ايجا١ْٝ ٚنع إغذلاتٝذ١ٝ ايبشح عٔ املعًَٛات 

 . ؼسٜس َس٣ فُٛع١ املكازض .1

 . تطتٝب املكازض سػب ا٭ٚي١ٜٛ .2

 : املٗاض٠ ايجايج١ ؼسٜس َهإ ايٛقٍٛ  أٚ اٱتاس١ 

 ؼسٜس َٛقع املكازض  .1

 إجياز املعًَٛات زاخٌ املكازض  .2

 : املٗاض٠ ايطابع١ اغتدساّ املعًَٛات 

 ٌ َع املعًَٛات ايتؿاع .1

 اغتد٬م املعًَٛات شات ايك١ً ٚ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا  .2

 : املٗاض٠ اـاَػ١  إْتاز املعًَٛات ٚعطنٗا 

ُٸع١ َٔ َكازض َتعسز٠  .1  ايتعبرل عٔ املعًَٛات اجمل

 . عطض املعًَٛات ٚ ايٓتا٥ر  .2

 : املٗاض٠ ايػازغ١ ايتكِٝٝ 

 اؿهِ ع٢ً ؾعاي١ٝ املٓتر  .1

 ١ املعًَٛات١ٝ اؿهِ ع٢ً نؿا٠٤ سٌ املؿهً .2

 

 :ايٛعٞ املعًَٛاتٞ ٚ ايتسضٜؼ 

جيسض ايتأنٝس بعس اغتعطاض أ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ, ٚ مناشد٘ ايتطبٝك١ٝ ع٢ً         

تٛاؾط َػاُٖات َتعسز٠  ٚٚانش١ يهٝؿ١ٝ إس٬ٍ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ نُؿّٗٛ باضظ 

اشلاّ يف َػرل٠  ٖٚاّ يف ايٓعاّ ايتعًُٝٞ, عطؿّا ع٢ً قسضتٗا يف تؿهٌٝ ٖصا ايٛعٞ

 . املتعًُني ايسضاغ١ٝ ٚيف ؾ٪ٕٚ سٝاتِٗ
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إٕ ٖصٙ ايُٓاشز يًٛعٞ املعًَٛاتٞ قس أقبشت شا٥ع١ يف ايٛغط ايتعًُٝٞ نُا          

تعتدل َكسضّا يًتعًِ يف اؿٝا٠, سٝح تػُح يًُتعًُني بايػٝطط٠ ع٢ً احملت٣ٛ 

ٗٸٌ ع٢ً املتعًُني ايكسض٠  املعًَٛاتٞ َٔ خ٬ٍ ا٫نتؿاف ٚايعطٚض ٚايتكِٜٛ مما ٜػ

   ( Moore ; 2008 : 6.      ) ٚايػٝطط٠ ع٢ً آي١ٝ تعًُِٝٗ

ؾإْ٘   Eisenberg and berkowitz     (2007  :7 ) ٚٚؾكّا ٱٜعْدلز ٚ برلنٛٚتع          

ميهٔ تعًِ املٗاضات ايػت ايهدل٣ ع٢ً أؾهٌ ٚد٘ عٓس زفٗا يف املٓٗاز ٚا٭ْؿط١ 

 :باٯتٞ َٔ خ٬ٍ قٝاّ املعًُني 

-  .اغتدساّ َكطًشات املٗاضات ايػت ايهدل٣ عٓس إعطا٤ َُٗات أٚ أْؿط١ 

-  .اغتعطاض ايعًُٝات َع ايط٬ّب بايٓػب١ مل١ُٗ َع١ٝ 

- ططح أغ١ً٦ أغاغ١ٝ ٚتطنٝع ا٫ْتباٙ ع٢ً إدطا٤ات قسز٠ يف املٗاضات ايػت  

 .ايهدل٣ ٱلاظٖا

١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ ٚ ميهٔ تكسِٜ بطاَر ايٛعٞ املعًَٛاتٞ يف امل٪غػات ايتع

 ( 136:  2009 :  )باَؿًح  َٓٗاأٚضزت اغذلاتٝذٝات َتٓٛع١ 

-  .إعطا٤ ٚادبات ٚتهايٝـ قسز٠ يتعًِٝ أغاغٝات َٗاضات ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

-  .عكس ٚضف عٌُ َتدكك١ سٍٛ َؿّٗٛ ٚأ١ُٖٝ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ 

- عٔ  ا٫عتُاز ع٢ً أغايٝب ايتعًِ ايصاتٞ َٔ خ٬ٍ تكسِٜ َؿطزات يف املكطضات 

 .  ايٛعٞ املعًَٛاتٞ أٚ زضٚؽ ع٢ً ايٜٛب

بايتايٞ; ٜتهح تطنٝع اؾٗٛز ايطا١َٝ إىل تأنٝس أ١ُٖٝ ٚإنػاّب ايٛعٞ       

املعًَٛاتٞ يف ايتسضٜؼ, عدل إزخاٍ بطاَر َتبٓاٙ ٚؾكّا يُٓٛشز تطبٝكٞ داٖع, أٚ 

 ض٠ تكُِٝ منٛشز ٜطاعٞ ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ ٚتٓعُٝٗا ٚخيطط ي٘ بايتعإٚ َع اٱزا
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 تٛدٝٗات عا١َ يًُعًِ :  ضابعا 

ععٜعٟ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ إيٝو قا١ُ٥ تصنرل١ٜ ببعض ايتٛدٝٗات بػطض         

َػاعستهِ يف  ايت١٦ٝٗ املٓاغب١ يًُُاضغات امل١ٝٓٗ, ٚيتًب١ٝ َتطًبات ايتعًِ ٭بٓا٥ٓا 

 :ايط٬ّب; َٚٔ امل٪نس أْٗا تٓاٍ عٓاٜتهِ ايسا١ُ٥ 

 . زا٥ُّا, ٚاٱخ٬م ي٘ يف ايكٍٛ ٚايعٌُا٫غتعا١ْ باهلل  .1

ٜؿّهٌ ايػعٞ اؿجٝح مٛ ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ با٫يتشام بايدلاَر ايتسضٜب١ٝ,  .2

 .ٚا٭غايٝب اٱؾطاؾ١ٝ أِٖ خكا٥ل املعًِ ايٓادح

ايتعإٚ ايبٓا٤ َع اٱزاض٠, ٚايع٤٬َ املعًُني َطًب زا٥ِ ـًل ؾطم ايٓذاح  .3

 .ملٓع١َٛ ايعٌُ ايذلبٟٛ

٥ل ايط٬ّب يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ, تػاعس املعًِ يف ؾِٗ طبٝع١ إٕ ؾِٗ خكا .4

 .ايتعاٌَ ٚ إزضاى استٝاداتِٗ

إٕ ايعٌُ يف املساضؽ املطبٸك١ يٓعاّ املكطضات, حيكل ؾطقّا سكٝك١ٝ يًُعًِ  .5

مٛ ايٓذاح املٗين, ْعطّا ملا ؼع٢ ب٘ َٔ تٛاؾط ايتذٗٝعات ٚاـسَات 

 .املػاْس٠, ٚاملط١ْٚ يف ايٓعاّ

ايتدطٝط اؾٝس يًٛسسات ٚايسضٚؽ, ٚاغتهُاٍ غذ٬ت املتابع١  ٜػاعس  .6

ٚؾل املٛاعٝس املٓتع١ُ يف ؼكٝل قسض عاٍ َٔ ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ ٚا٫ْهباط 

 .ٚاملتابع١ ٭ٚد٘ تعًِّ ايط٬ّب

إٕ ايتٜٓٛع يف ا٫غذلاتٝذٝات ٚايططم ايتسضٜػ١ٝ, ٚاملٛاز ٚايٛغا٥ط ايتع١ًُٝٝ,  .7

 .ع١ٝ ايط٬ّب ٚتؿٛقِٗ مما ٜػاعس يف إتكإ ايتعًِّٚبسا٥ٌ ايتكِٜٛ ٜعٜس َٔ زاؾ

ٜكّٛ ْعاّ املكطضات ع٢ً ايتعًِّ ايبٓا٥ٞ, مما ٜتطًب سؿع ايط٬ّب مٛ املبازض٠  .8

 .    يف قٝاز٠ تعًُِٗ, ٚإؾاع١ أمناط ايتعًِّ ايصاتٞ ٚايتعاْٚٞ

 ( : 1) ا٭ٖساف ايعا١َ ايتع١ًُٝٝ ملكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ :  خاَػّا 

ْل زيٌٝ املكطض ع٢ً أْ٘ بعس إْٗا٤ زضاغ١ ايٛسسات, ؾإْ٘ َٔ املؿذلض ايٛقٍٛ         

 (ٖـ 1433اٱزاض٠ ايعا١َ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ):  إىل ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ ايعا١َ ايتاي١ٝ

 .ٚعٞ ٚت١ُٝٓ ايط٬ّب باملٗاضات ايؿدك١ٝ ٚ ا٫دتُاع١ٝ -1

 . تسعِٝ ا٫غتكطاض ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٞ ٚا٭غطٟ ٚا٫دتُاعٞ -2

 .انتػاّب َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ -3
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 .ؽطٝط ٚاغتجُاض ايٛقت باجياب١ٝ -4

 .ايػًٛى ايٛاع ٚاملػ٪ٍٚ ػاٙ اجملتُع ٚايٛطٔ -5

 

 أٖساف ايٛسس٠ اـاَػ١ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين 

 :ٜ٪ٌَ َٔ ايطايب يف ْٗا١ٜ ايٛسس٠ اـاَػ١ 

 .ا٫قتٓاع بأ١ُٖٝ تطبٝل ايٓعاّ ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ -

 .ايصٚم ايعاّ يف غًٛنٝات املٛاطٔ ايكاحلا٫ضتكا٤ ب -

 .ايٛعٞ مبػ٪ٚيٝات املٛاط١ٓ ٚمماضغتٗا بؿاع١ًٝ -

 .ت١ُٝٓ ا٫غتعساز يتشٌُ املػ٪ٚي١ٝ ػاٙ أْؿػِٗ ٚفتُعِٗ -

غطؽ ضٚح املبازض٠ يٮعُاٍ اـرل١ٜ ٚايتطٛع١ٝ اييت تػِٗ يف تأٌٖٝ َع٢ٓ  -

 .املٛاط١ٓ ايكاؿ١

 .ّبتععٜع املٗاضات ا٫جياب١ٝ يس٣ ايط٬ -

 

 :قا١ُ٥ زضٚؽ ٚعسز غاعات تسضٜؼ ايٛسس٠  اـاَػ١ :  غازغّا 

 .تطبٝل ايٓعاّ ٚاحملاؾع١ عًٝ٘: ايسضؽ ا٭ٍٚ  -

 .ايصٚم ايعاّ: ايسضؽ ايجاْٞ  -

 .ايٛط١ٝٓ ٚاملٛاط١ٓ: ايسضؽ ايجايح  -

 .ايػًٛى املػ٪ٍٚ: ايسضؽ ايطابع  -

 .ايتطٛع: ايسضؽ اـاَؼ  -

 (.مبعسٸٍ غاع١ َّٜٛٝا  )أغابٝع  4/غاع١ 20ايػاعات اٱمجاي١ٝ  
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ٜٚٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ تٛظٜع زضٚؽ ايٛسس٠ ع٢ً أغابٝع ؾذل٠ ايتطبٝل, ٖٚٞ شات   

 .ايؿذل٠ يًُذُٛع١ ايهابط١

 

 ايسضٚؽ ايتاضٜذ ا٭غبٛع

 ايجاْٞ عؿط
21/1/1435 

25/1/1435 

 {غاع١  20 }ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين : ايٛسس٠ اـاَػ١ 

 ايصٚم ايعاّ + ٚاحملاؾع١ عًٝ٘تطبٝل ايٓعاّ 

 ايجايح عؿط
28/1/1435 

2/2/1435 
 ايٛط١ٝٓ ٚاملٛاط١ٓ

 ايطابع عؿط
5/2/1435 

9/2/1435 
 ايػًٛى املػ٪ٍٚ

 اـاَؼ عؿط
12/2/1435 

16/2/1435 
 ايتطٛع

 

 :اغذلاتٝذٝات ٚططم ايتسضٜؼ املكذلس١ : غابعّا 

-  .ايتعًِ ايصاتٞ 

-  .ايتعًِ ايتعاْٚٞ 

-  .سٌ املؿه٬ت  

-  .جٌٝ ا٭زٚاض ٚامل٬سع١مت 

-  .اؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ يًكهاٜا ٚ ا٭سساخ اؾاض١ٜ 

-  .ايعطٚض ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ 

 :ثآَّا ايٛغا٥ط ايتع١ًُٝٝ املكذلس١   

-  . دٗاظ اؿاغب احملٍُٛ  اـام بايطايب  

-  .ايػبٛضات ايصن١ٝ 

-  (.دٗاظ املعًِ ) اؾٗاظ ايط٥ٝؼ يًعطض  
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-  .أقطام ؼٌُ َكازض َعًَٛات َتٓٛع١ 

-  .ٚق٬ت ٫غًه١ٝ تتٝح ا٫تكاٍ با٫ْذلْت 

-  .ؾبه١ اؿاغب ايساخ١ًٝ مبطنع َكازض ايتعًِّ 

-  .َٛاقع املهتبات َٚطانع املعًَٛات 

-  .َٛاقع ايهذل١ْٝٚ أخط٣ 

 :تاغعّا بسا٥ٌ  ٚ أغايٝب ايتكِٜٛ املكذلس١

-  .املؿاضن١ باملٓاقؿ١ ٚاؿٛاض  

-  .املؿطٚعات ٚايعطٚض 

-  .ايتكاضٜط ٚايبشٛخ 

-  يككرل٠ا٫ختباضات ا 

-  .ايٛادبات املٓعي١ٝ 

-  .  ايتطبٝكات ٚ ا٭ْؿط١ 

قا١ُ٥ باملكازض املكذلس١ ٱثطا٤ َعًِ املٗاضات اؿٝات١ٝ سٍٛ اغتدساّ َكازض : عاؾطّا 

 ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ ,ٚت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ,املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ

يٓعط١ٜ تعًِٝ ايتؿهرل ا(: ّ 2007) أبٛ دازٚ, قاحل قُس; ْٚٛؾٌ, قُس بهط .1

 . زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ  1ٚايتطبٝل, ط

      1أغايٝب َعاقط٠ يف تسضٜؼ ا٫دتُاعٝات ط( : ّ 2011)أبٛ ز١ٜ, عسْإ أمحس  .2

 .    زاض أغا١َ : عُإ 

  -زيٌٝ املعًِ ملكـطض املٗـاضات اؿٝاتٝـ١   ( : ٖـ 1433) اٱزاض٠ ايعا١َ يًُكطضات ايسضاغ١  .3

 .ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ: طٜاض اي. ايدلْاَر املؿذلى

ــا٤  (: ّ 2011) اَبٛغـــعٝسٟ, عبـــس اهلل مخـــٝؼ  .4 أٖـــِ املٗـــاضات اؿٝاتٝـــ١ اي٬ظَـــ١ يبٓـ

 (.    63)ؾدك١ٝ ايطايب ٚؾكّا ٭ٖساف ايتعًِٝ, ف١ً ايتطٜٛط ايذلبٟٛ  ع 
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تعًـــــِٝ َٗـــــاضات املعًَٛاتٝـــــ١ (: 2006ّ) إٜعْــــدلز, َاٜهـــــٌ; ٚبرلنـــــٛتط, ضٚبـــــطت   .5

اضات ايػــت ايهــدل٣ يف املــساضؽ املتٛغــط١ ٚايجاْٜٛــ١, تطمجــ١   املٗــ-ٚايتهٓٛيٛدٝــا

 .زاض ايهتاّب ايذلبٟٛ: َساضؽ ايعٗطإ ا٭١ًٖٝ,  ايسَاّ 

    1خسَات املعًَٛات يف ظٌ ايب١٦ٝ ا٫يهذل١ْٝٚ  ط(: ّ 2009) باَؿًح, ؾاتٔ غعٝس .6

 .ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ: ايكاٖط٠ 

   1, تطمج١ قُس ا٭ْكاضٟ, ط َساضؽ تعًِٝ ايتؿهرل( : 2000) بطٚض, دٕٛ  .7

 .زاض ايؿطٚم: ايهٜٛت 

  2ت١ُٝٓ ايتؿهرل َٔ خ٬ٍ املٓٗر املسضغٞ  ط( : ٖـ1428) ايبهط, ضؾٝس ايٓٛضٟ  .8

 .َهتب١ ايطؾس: ايطٜاض

ــاًٜط, دــٟٛ   .9 ــتعًِ تطمجــ١ محــس      ( : ّ 2008) ت ــاتٞ َٚطانــع َكــازض اي ــٛعٞ املعًَٛ اي

 (. 60) ايػًػ١ً ايجا١ْٝ   َهتب١ املًو ؾٗس ايٛط١ٝٓ: ايعُطإ  ايطٜاض 

ــطمحٔ    .10 ــس اي ــتؿهرل َؿــاِٖٝ ٚتطبٝكــات, ط  (: 2007ّ) دــطٚإ, ؾتشــٞ عب ــِٝ اي       3تعً

 .زاض ايؿهط: عُإ

11.  ٟ ــب, فــس زاض   : ايكــاٖط٠ 1تعًــِٝ ايــتؿهرل يف عكــط املعًَٛــات,  ط   ( : 2003ّ)سبٝ

 .ايؿهط ايعطبٞ

  1املعًَٛـات, ط  َػتشسثات تهٓٛيٛدٝـا ايتعًـِٝ يف عكـط   (: 2006ّ)اؿًؿاٟٚ, ٚيٝس .12

 . زاض ايؿهط: عُإ 

بـــطاَر يتُٓٝــ١ املٗـــاضات اؿٝاتٝــ١, فًـــ١ ايكـــطا٠٤   ( : ّ 2012) محــاز٠, غـــ٣ًٛ عًــٞ    .13

 (.      132) ٚاملعطؾ١   ع 

ايـساض  : ايكـاٖط٠   2املكازض ا٫يهذلْٚٝـ١ يًُعًَٛـات, ط  (: 2009ّ)محسٟ, أٌَ ٚدٝ٘  .14

 .  املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ

ٚضق١ عٌُ . املتػرل يًُعًِ ايػعٛزٟ يف عكط املعًَٛات١ٝ ايسٚض( : 2009ّ) خٛز, ؾدط١ٜ .15

ــ١ ض٣٩ ٚاغــــــذلاتٝذٝات,                        ــاٜا ايتُٓٝــــــ١ ايعطبٝــــ ــ٪متط املعًَٛاتٝــــــ١ ٚقهــــ ــ١ ملــــ َكسَــــ

 َاضؽ  24-22ايكاٖط٠  

 .زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: قهاٜا َعًَٛات١ٝ  عُإ ( : ّ 2008) زٜاّب, َؿتاح قُس  .16
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 .زاض أغا١َ: عُإ     1ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ    ط( : 2010ّ) ايطانٞ, أمحس عًٞ  .17

ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ( : ّ 2000) ضٜاض, سػٔ قُس  .18

 . املطنع ايكَٛٞ يًت١ُٝٓ ايذلب١ٜٛ: َٚٓاٖر املػتكبٌ, ايكاٖط٠ 

تٓؿٝصٖا  املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ تكُُٝٗا( : ّ 2010)ايعْس; ٚيٝس خهط  ٖٚاْٞ عبٝسات  .19

 .     عامل ايهتب اؿسٜح: تكٛميٗا تطٜٛطٖا   أضبس 

ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ طبٝعتٗا ٚططا٥ل (: 2010ّ)ايعٜازات, َاٖط ٚ قُس قطاٟٚ  .20

 .زاض ايجكاؾ١: عُإ  1تعًُٝٗا    ط

 .ايساض ايكٛيت١ٝ يًٓؿط: ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ   ايطٜاض ( : ّ 2005) ظٜتٕٛ, سػٔ  .21

املؿـاِٖٝ املػـتشسثات   ( 2)ايٛغا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًـِٝ  ( : ّ 2009 )غامل, أمحس قُس  .22

 .َهتب١ ايطؾس: ايطٜاض   1ايتطبٝكات  ط

 .زاض ايؿطٚم: عُإ   1تسضٜؼ َٗاضات ايتؿهرل  ط(: ّ 2011) غعاز٠, دٛزت  .23

زاض : ايطٜاض   1َكازض ايتعًِ ٚاملعًَٛات ط ( : ّ 2006) غ٬َ٘, عبس اؿاؾغ  .24

 .ٜعاـطجيٞ يًٓؿط ٚايتٛظ

زٚض املعًـــِ يف عكـــط املعًَٛاتٝـــ١, فًـــ١ املهتبـــات     (: 2005ّ) ايؿـــٗطٟ, َٓكـــٛض   .25

 32-5م م (.      4)ع( 25)ٚاملعًَٛات ايعطب١ٝ ؽ

 .ظٖطا٤ ايؿطم: ايكاٖط٠  1مٛ فتُع ايهذلْٚٞ   ط(: 2006ّ)عبس اؿٞ, ضَعٟ  .26

١ٝ ف١ً ايتؿهرل ايٓاقس يف عكط املعًَٛات( : ّ 2008) عبس املعاطٞ, سػٔ ايباتع  .27

 . 2زضاغات املعًَٛات  ع 

زاض اؾاَع١ : ايكاٖط٠ , اغذلاتٝذٝات املٗاضات اؿٝات١ٝ( :  2009)عازٍ , عًٞ .28

 .اؾسٜس٠

ايـــٛعٞ املعًَٛـــاتٞ ٚاؿهُـــ١ أغـــؼ  (: 2008ّ)ايعُـــطإ, محـــس  ٚ ٖـــسٌٜ ايعبٝـــسٟ   .29

 .َهتب١ ايطؾس: املعًَٛات ٚقٛاعس ايتطبٝل    ايطٜاض 
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ايبشح ايعًُٞ ٚاغتدساّ َكازض املعًَٛات ايتكًٝس١ٜ (: ّ 2008) قٓسًٜذٞ, عاَط  .30

 . زاض املػرل٠: عُإ   1ٚا٫يهذل١ْٝٚ   ط

إعاز٠ تكُِٝ َٓاٖر املطس١ً ايجا١ْٜٛ يتًب١ٝ َطايب (: 2010ّ) نٝٓسٟ, نرلٟ .31

فتُع املعطؾ١,تطمج١ َهتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر; ٚضق١ عٌُ َكس١َ يٓس٠ٚ 

اٱَاضات ايعطب١ٝ –٫ػاٖات اؾسٜس٠ املٓعكس٠ يف  زبٞ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايٛاقع ٚا

 287-245م .          املتشس٠

أبعاز ايتؿهرل إطاض عٌُ يًُٓٗر ٚططم ايتسضٜؼ ( : 2004)َاضاظاْٛ, ضٚبطت ٚآخطٕٚ  .32

 .زاض ايؿطقإ: عُإ  2تطمج١ ٜعكّٛب ْؿٛإ ٚقُس خطاّب, ط

عٞ املعًَٛاتٞ ٚاْعهاغات٘ ضؾع نؿا١ٜ ايٛ( : ّ 2008) َتٛيٞ, ْاضميإ إزلاعٌٝ  .33

(       14)ف١ً َهتب١ املًو ؾٗس ايٛط١ٝٓ َر . ع٢ً ايت١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝ ٚايتطٜٛط ايبشجٞ

 . 142-141م م (.      2)ع 

ــٔ,إبطاِٖٝ  .34 ِ ( : 2005ّ)احملٝػـ ــٝ ــ١ ٚايتعًـ ــ١,    -املعًَٛاتٝـ ــس ٚا٭غـــؼ ايٓعطٜـ ايكٛاعـ

 .  َهتب١ زاض ايعَإ: املس١ٜٓ املٓٛض٠

َٗاضات ايتؿهرل يف َطاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ ض١ٜ٩ َػتكب١ًٝ ( : ّ 2002) َكطؿ٢, ؾِٗٝ  .35

 .زاض  ايؿهط ايعطبٞ: يًتعًِٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ    ايكاٖط٠ 

-1)ٚثٝك١ َٓٗر املٗاضات اؿٝات١ٝ يًكؿٛف, (2007)َهتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر  .36

 .اؿٝات١ٝبطْاَر املٗاضات :  َػكط , يف ايسٍٚ ا٭عها٤ مبهتب ايذلب١ٝ( 12

ــٛض  .37 ــب عـ ــ١, غايـ ــات   (: 2011ّ) ايٓٛاٜػـ ــ١ يف املهتبـ ــات ا٫يهذلْٚٝـ ــازض املعًَٛـ َكـ

 .زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ   1َٚطانع املعًَٛات  ط

ــِٝ  .38 ــ١ ايجاْٜٛــ١   ( : ٖـــ1431) ٚظاض٠ ايذلبٝــ١ ٚايتعً اـطــ١ ايعاَــ١ يٓعــاّ املكــطضات يًُطسً

 .إزاض٠ تطٜٛط ايتعًِٝ ايجاْٟٛ-اٖراٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓ: اٱقساض اـاَؼ, ايطٜاض 



213 

 قا١ُ٥ املكازض

تعًِٝ ايتؿهرل ايٓعط١ٜ (: ّ 2007) أبٛ دازٚ, قاحل قُس; ْٚٛؾٌ, قُس بهط -

 . زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ  1ٚايتطبٝل, ط

  -زيٌٝ املعًِ ملكـطض املٗـاضات اؿٝاتٝـ١   ( : ٖـ 1433) اٱزاض٠ ايعا١َ يًُكطضات ايسضاغ١  -

 .ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ: ايطٜاض . ر املؿذلىايدلْاَ

تعًـــــِٝ َٗـــــاضات املعًَٛاتٝـــــ١ (: 2006ّ) إٜعْــــدلز, َاٜهـــــٌ; ٚبرلنـــــٛتط, ضٚبـــــطت   -

املٗــاضات ايػــت ايهــدل٣ يف املــساضؽ املتٛغــط١ ٚايجاْٜٛــ١, تطمجــ١   -ٚايتهٓٛيٛدٝــا

 .زاض ايهتاّب ايذلبٟٛ: َساضؽ ايعٗطإ ا٭١ًٖٝ,  ايسَاّ 

    1خسَات املعًَٛات يف ظٌ ايب١٦ٝ ا٫يهذل١ْٝٚ  ط(: ّ 2009) باَؿًح, ؾاتٔ غعٝس -

 .ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ: ايكاٖط٠ 

ــاًٜط, دــٟٛ   - ــتعًِ تطمجــ١ محــس      ( : ّ 2008) ت ــاتٞ َٚطانــع َكــازض اي ــٛعٞ املعًَٛ اي

 (. 60) َهتب١ املًو ؾٗس ايٛط١ٝٓ  ايػًػ١ً ايجا١ْٝ : ايعُطإ  ايطٜاض 

ــطمحٔ    - ــس اي ــتؿهرل َؿــاِٖٝ ٚتطبٝكــات, ط  (: 2007ّ) دــطٚإ, ؾتشــٞ عب ــِٝ اي       3تعً

 .زاض ايؿهط: عُإ

َطنـع  : ايـتؿهرل  ٚايبشـح ايعًُـٞ  دـس٠     ( :  1430) ساؾغ, عبس ايطؾٝس ٚآخطٕٚ  -

 .ايٓؿط ايعًُٞ ظاَع١ املًو عبس ايععٜع

-  ٟ ــب, فــس زاض   : ايكــاٖط٠ 1تعًــِٝ ايــتؿهرل يف عكــط املعًَٛــات,  ط   ( : 2003ّ)سبٝ

 .ايؿهط ايعطبٞ

 .زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: قهاٜا َعًَٛات١ٝ  عُإ ( : ّ 2008) ّب, َؿتاح قُس زٜا -

 .زاض أغا١َ: عُإ     1ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ    ط( : 2010ّ) ايطانٞ, أمحس عًٞ  -

 .ايساض ايكٛيت١ٝ يًٓؿط: ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ   ايطٜاض ( : ّ 2005) ظٜتٕٛ, سػٔ  -

املؿـاِٖٝ املػـتشسثات   ( 2)ا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًـِٝ  ايٛغ( : ّ 2009) غامل, أمحس قُس  -

 .َهتب١ ايطؾس: ايطٜاض   1ايتطبٝكات  ط

 .زاض ايؿطٚم: عُإ   1تسضٜؼ َٗاضات ايتؿهرل  ط(: ّ 2011) غعاز٠, دٛزت  -
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: دـس٠    2ا٫ْذلْت ٚايبشـح ايعًُـٞ  ط  (: ّ 2007) عاضف, قُس; ٚايػطحيٞ, سػٔ -

 . خٛاضظّ ايع١ًُٝ

 .ظٖطا٤ ايؿطم: ايكاٖط٠  1مٛ فتُع ايهذلْٚٞ   ط(: 2006ّ)عبس اؿٞ, ضَعٟ  -

ايـــٛعٞ املعًَٛـــاتٞ ٚاؿهُـــ١ أغـــؼ  (: 2008ّ)ايعُـــطإ, محـــس  ٚ ٖـــسٌٜ ايعبٝـــسٟ   -

 .َهتب١ ايطؾس: املعًَٛات ٚقٛاعس ايتطبٝل    ايطٜاض 

ايبشح ايعًُٞ ٚاغتدساّ َكازض املعًَٛات ايتكًٝس١ٜ (: ّ 2008) قٓسًٜذٞ, عاَط  -

 . زاض املػرل٠: عُإ   1طٚا٫يهذل١ْٝٚ   

أبعاز ايتؿهرل إطاض عٌُ يًُٓٗر ٚططم ايتسضٜؼ ( : 2004)َاضاظاْٛ, ضٚبطت ٚآخطٕٚ  -

 .زاض ايؿطقإ: عُإ  2تطمج١ ٜعكّٛب ْؿٛإ ٚقُس خطاّب, ط

-1)ٚثٝك١ َٓٗر املٗاضات اؿٝات١ٝ يًكؿٛف, (2007)َهتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر  -

 .بطْاَر املٗاضات اؿٝات١ٝ:  َػكط , ب ايذلب١ٝيف ايسٍٚ ا٭عها٤ مبهت( 12

َٛقع اٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓاٖر بٛظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ,  َتاح ع٢ً ايطابط  -

   )http://www.hs.gov.sa/pagedetails.aspx (  ا٫يهذلْٚٞ  

ــٛض  - ــب عـ ــ١, غايـ ــاز(: 2011ّ) ايٓٛاٜػـ ــات  َكـ ــ١ يف املهتبـ ــات ا٫يهذلْٚٝـ ض املعًَٛـ

 .زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع: عُإ   1َٚطانع املعًَٛات  ط

ــِٝ  - ــ١ ايجاْٜٛــ١   ( : ٖـــ1431) ٚظاض٠ ايذلبٝــ١ ٚايتعً اـطــ١ ايعاَــ١ يٓعــاّ املكــطضات يًُطسً

 .إزاض٠ تطٜٛط ايتعًِٝ ايجاْٟٛ-اٱزاض٠ ايعا١َ يًُٓاٖر: اٱقساض اـاَؼ, ايطٜاض 

- Lancaster,W.( 1989): Elctronic puplishing in library trends. winter pp 320-324. 

- The National Forum On Information literacy – NFIL available at : 

http: www.infolit.org/index.html. visited 12/5/2013 

- Thompson, H and Henley, S ( 2000 ) : Information literacy, Fostering. National 

standards and goals 2000. Englewood, CO : Libraries Unlimited. 

- Moore, P ( 2002) : Information literacy : What's It All About ? Wellington. 

Council for Educational Research. 
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 مناشز ؽطٝط ايسضٚؽ املكطض٠ نُٔ ايٛسس٠ اـاَػ١ ٚؾكّا يطبٝع١ 

اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس ٚايٛعٞ 

 املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ 
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 تطبيق اىنظاً ًاىَحافظت ػييو/ اىٌحذة  اىخاٍست 
  انراسَخ: انُىو 

 انرًهُذ
 ظاً ػيى اىحياة؟ميف يحافظ اىن

  انشعثح

 التقووم الودائطىالمدتخدمة اإلجراءاتىواألنذطة/ىالمحتوىى فىالدلوكوةاألهدا

 

إْٗا٤ َطايب َٔ ايطايب بعس  ٜ٪ٌَ

 : إٔ ٜتُتع بايكسض٠ ع٢ً ايسضؽ 

 .ايٓعاّ َع٢ٓتعطٜـ  .1

 ايؿطز سٝا٠ يف ايٓعاّ أ١ُٖٝبٝإ  .2

 .ٚاجملتُع

 ٚا٫يتعاّ ا٫ْتعاّ ٗاض٠ا٫يتعاّ مب .3

 .اجملتُع ػاٙ

بٝإ ايكِٝ ايػا١َٝ ٚاملجٌ ايعًٝا  .4

 .ٚايتكايٝس اؿُٝس٠ 

إصذاس دىُ ػٍٝ أفؼبي رزؼٍك  .5

 .ثبٌٕظبَ فٟ ِٛالغ ِخزٍفخ

 

 

 

بٝإ عٓاقط ايسضؽ ايط٥ٝػ١ ٚايؿطع١ٝ ٚاييت تؿتٌُ ع٢ً تعطٜـ ايٓعاّ 

ٚأُٖٝت٘ ٚق١ُٝ شيو املٓعهػ١ ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع, ٚايعٌُ ع٢ً إؾطاى 

 :ؿعاي١ٝ يف شيو َع ايذلنٝع ع٢ً ايط٬ّب ب

 .ا٫غتؿٗاز باملعًَٛات َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايهذل١ْٝٚ-

تطى َػاس١ يًط٬ّب يًبشح عٔ َعًَٛات ٚػُٝعٗا َٔ خ٬ٍ ؾبه١ -

 .املسضغ١, أٚ ا٫ْذلْت

َٓاقؿ١ طبٝع١ املعًَٛات املػتكا٠ يف ن٤ٛ َعاٜرل بٝاْات املػ٪ٚي١ٝ ٚزق١ -

 .ُٝتٗا يف إثطا٤ عٓاقط ايسضؽٚانتُاٍ املعًَٛات ٚسساثتٗا ٚأٖ

 :ميهٔ إتباع فُٛع١ َٔ اـٝاضات ايتسضٜػ١ٝ َجٌ *  

 .ذعهى ذعاوٍَ-

 .ذعهى راذٍ-

 .يُالشح وحىاس -

 .ذماسَش حىل انًعهىياخ انًغرماج-

 .طهة انشأٌ ويٍ ثى إصذاس أحكاو فٍ ظىء انًعاَُشانغاتمح -

 جهاص انعشض انشئُظ -

 انحاعة انًحًىل نهطانة -

 ال تاالَرشَدشثكح االذص -

لشص ظىئٍ يكرُض تًصادس  -

 .يعهىياخ راخ عاللح

 

 

 

 

 :َػتٓسّا ملكسض َعًَٛات ايهذلْٚٞ  عًٌ :1ؽ

 ًَش١ نطٚض٠ ٚايتؿطٜع يًٓعاّ اؿاد١ -

   .ٚا٫يعاّ  اٱدباض خاق١ٝ ي٘ ايٓعاّ -

امجع ايس٥٫ٌ َٔ أنجط َٔ َكسض َعًَٛات مبطنع : 2ؽ

 ايتؿطٜع َكسض ١اٱغ٬َٝ ايؿطٜع١إٔ "  َكازض ايتعًِ سٍٛ 

 ., َبسّٜا ضأٜو سٝاشلا"ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف ْع١ُا٭ٚ

 :بني ضأٜو يف طبٝع١ ايتكٝس بايٓعاّ عٓس: 3ؽ

 .تػذٌٝ املكطضات يف بسا١ٜ ايؿكٌ -

 .َٛاقـ ايػٝاضات اجملاٚض يًُسضغ١ -

   .ايتػذٌٝ َٔ خ٬ٍ املٛاقع ا٫يهذل١ْٝٚ -

 

 

 .ِٛبد ػٓ إٌظبَ ٚأصشٖ ػٍٝ اٌّجزّؼبدأجّغ ِٓ ِصبدس اٌىزش١ٔٚخ ِؼٍىالواجبى
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 اىزًق اىؼاً/ اىٌحذة  اىخاٍست 
 أًجو اىتؼاٍو اىسائذة في األسٌاق ًاىشٌاسع؟ ٍا انرًهُذ

  انشعثح 

 التقووم الودائطىالمدتخدمة اإلجراءاتىواألنذطة/ىالمحتوىى الدلوكوةى األهداف

إٔ ايسضؽ إْٗا٤ َطايب َٔ ايطايب بعس  ٜ٪ٌَ

 : ايكسض٠ ع٢ً ٜتُتع ب

 .ايعاّ ايصٚم َع٢ٓ تعطٜـ .1

انتػاّب َٗاضات ايتعاٌَ بصٚم يف  .2

 .فا٫ت اؿٝا٠ 

بٝإ أ١ُٖٝ آزاّب ايػًٛى يف اٱطاض  .3

 .ا٭خ٬قٞ 

تؿدٝل أغباّب نعـ ٚتسْٞ  .4

 .َػت٣ٛ ايصٚم ايعاّ يف اجملتُع 

 

لثم انثذء فٍ انذسط يٍ انًهى يُالشح انىاجة انغاتك وانرىصم ألحكاو  

ٍ ظىء انًعاَُش انًعرًذ عهُها فٍ انحكى عهً انًعهىياخ ويصادسها، ولشاساخ ف

ثى عُذ ششح َماط انذسط انشئُغح َغرخذو انًصادس االنكرشوَُح انًرُىعح فٍ 

ذثُاٌ انزوق انعاو يعًُ وأهًُح ويهاسج وأعثاب ظعفه وذذَُه عُذ تعط أفشاد 

 : انًجرًع، يع أهًُح اِذٍ 

عًَٛات ٚػُٝعٗا َٔ خ٬ٍ ؾبه١ تطى َػاس١ يًط٬ّب يًبشح عٔ َ-

 .املسضغ١, أٚ ا٫ْذلْت

َٓاقؿ١ طبٝع١ املعًَٛات املػتكا٠ يف ن٤ٛ َعاٜرل بٝاْات املػ٪ٚي١ٝ ٚزق١ -

 .ٚانتُاٍ املعًَٛات ٚسساثتٗا ٚأُٖٝتٗا يف إثطا٤ عٓاقط ايسضؽ

 :ميهٔ إتباع فُٛع١ َٔ اـٝاضات ايتسضٜػ١ٝ َجٌ *  

 .ذعهى ذعاوٍَ-

 .ذعهى راذٍ-

 .ُالشح وحىاسي -

 .ذماسَش حىل انًعهىياخ انًغرماج-

 .طهة انشأٌ ويٍ ثى إصذاس أحكاو فٍ ظىء انًعاَُشانغاتمح -

 جهاص انعشض انشئُظ -

 انحاعة انًحًىل نهطانة -

 شثكح االذصال تاالَرشَد -

 انشثكح انذاخهُح نهًذسعح -

لشص ظىئٍ يكرُض  -

تًصادس يعهىياخ راخ 

 .عاللح

 

 

ْٚٝـ١ ثـِ   اعح يف َكازض ٚ ضٚابـط ايهذل 

 : أدب عٔ اٯتٞ 

 َا َطاعاتٗا; َٔ ٫بس آزاّبٷ يًُٓازا٠: 1ؽ

 نطميـ١  بآٜـات  َػـتس٫ّ  ؟ اٯزاّب ٖـصٙ 

 . تٛنشٗا ٚأسازٜح ْب١ٜٛ

 يف اْعساَّا ايصٚم َعاٖط أنجط َا: 2ؽ

 .؟ يصيو َٚا اؿًٍٛ  ؟ اجملتُع

 أّ ؾطط١ٜ اٱْػإ يس٣ ا٭خ٬مٌٖ : 3ؽ

 .َع ايتُجٌٝ َهتػب١؟

 (.ِصبدس صالسال رمً ػٓ . ) ػٕب٠ٚٓ ٚث١بٔبد اٌّسئ١ٌٛخ ٌّصبدس ِؼٍِٛبد اٌىزش١ٔٚخ رٕبٌٚذ أ١ّ٘خ ِشاػبح اٌزٚق اٌؼبَ فٟ اٌّجزّغ أوزتىالواجبى
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 اىسيٌك اىَسؤًه/ اىٌحذة  اىخاٍست 
  انراسَخ: انُىو 

 انرًهُذ
 ٍا ًاجباتل تجاه ٍجتَؼل؟

  انشعثح

 التقووم الودائطىالمدتخدمة نذطةاإلجراءاتىواأل/ىالمحتوىى الدلوكوةى األهداف

 ٜتٛقع َٔ ايطايب بعس ايسضؽ إٔ

 : ٜهٕٛ قازض ع٢ً 

 .ايػًٛى املػ٪ٍٚ  َا١ٖٝبٝإ  .1

 ٚتٛدٝٗٗا بايصات ايٛعٞ .2

 .يف اجملتُع ا٫ْسَاز مٛ

 َا ػاٙ املػ٪ٚي١ٝ ؼٌُ .3

 .غًٛى َٔ َٓ٘ ٜكسض

بايػًٛى َٚػت٣ٛ أزا٥٘  ا٫ضتكا٤ .4

 .ٚمماضغات٘

 كطاضاي اؽاش ع٢ً املػاعس٠ .5

 .تبعات٘ بهٌ ٚا٫يتعاّ

َرى االذُاٌ عهً َماط انذسط يٍ يفاهُى وعُاصش يع انرُثه 
 : وانرشكُض عهً 

 .ا٫غتؿٗاز باملعًَٛات َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايهذل١ْٝٚ

تطى َػاس١ يًط٬ّب يًبشح عٔ َعًَٛات ٚػُٝعٗا -

 .َٔ خ٬ٍ ؾبه١ املسضغ١, أٚ ا٫ْذلْت

 ن٤ٛ َعاٜرل َٓاقؿ١ طبٝع١ املعًَٛات املػتكا٠ يف-

بٝاْات املػ٪ٚي١ٝ ٚزق١ ٚانتُاٍ املعًَٛات ٚسساثتٗا 

 .ٚأُٖٝتٗا يف إثطا٤ عٓاقط ايسضؽ

 :ميهٔ إتباع فُٛع١ َٔ اـٝاضات ايتسضٜػ١ٝ َجٌ *  

 .ذعهى ذعاوٍَ-

 .ذعهى راذٍ-

 .يُالشح وحىاس -

 .ذماسَش حىل انًعهىياخ انًغرماج-

طهة انشأٌ ويٍ ثى إصذاس أحكاو فٍ ظىء  -

 .ًعاَُشانغاتمحان

 جهاص انعشض انشئُظ -

 انحاعة انًحًىل نهطانة -

 شثكح االذصال تاالَرشَد -

 انشثكح انذاخهُح نهًذسعح -

لشص ظىئٍ يكرُض تًصادس  -

 .يعهىياخ راخ عاللح

 

َعتُسّا ع٢ً َكسض َعًَٛـات أٚ ضابـط ايهذلْٚـٞ أدـب     

 عًٌ :  1ؽ: عٔ 

ٞ  ٚايعُـط  ايـعَين  ايعُـط  ع٬ق١ بني ٚدٛز  -  ايعكًـ

 .   ايػًٛى  عٔ ايؿطز١ٜ ملػ٪ٚي١ٝا يتهٜٛٔ

ٔ  ايعُطٜـ١  ايؿ١٦ -  ايؿـطٜع١  يف )ؾـٛم  ؾُـا  15( َـ

 عًـ٢  َسْٝـ١  َػـ٪ٚي١ٝ  شاتتهـٕٛ   اٱغـ١َٝ٬ 

 .اؾٓا٥ٞ ٚػاٚظٙ غًٛن٘ ػاٙ ْؿػ٘ ايؿدل

 ايطدٌ بني ايػًٛى يف املػ٪ٚي١ٝ تؿاٚت زضد١ َا: 2ؽ

 اٱغ٬ّ؟ يف ٚاملطأ٠

 ٭سس ٝحذلؾاي  ساي١ يف ١ٝػ٪ٚيامل سسٚز  َاٖٞ: 3ؽ

بني ٚد١ٗ ْعطى ػاٙ  تًو  ؟ ا٫ْتداب١ٝ ايسٚا٥ط

 .املعًَٛات

 .١زٙب ِٚب ٠ٕجغٟ د١بي رٌهأوزت رمش٠ش ػٓ ّٔبرط سٍٛو١خ ِخزٍفخ ػٕذ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٚشجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ، ف١ّب ٠زؼٍك ثٕمً األخجبس ِٚصذالىالواجبى
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 ٌاطنتاىٌطنيت ًاىَ/ اىٌحذة  اىخاٍست 
  انراسَخ: انُىو 

 انرًهُذ
 ٍارا تؼني اىحقٌق ًاىٌاجباث ؟

  انشعثح 

 التقووم الودائطىالمدتخدمة اإلجراءاتىواألنذطة/ىالمحتوىى الدلوكوةى األهداف

إْٗا٤ َطايب َٔ ايطايب بعس  ٜ٪ٌَ

 : إٔ ٜتُتع بايكسض٠ ع٢ً ايسضؽ 

 

 ٚاملكطًشات تعطٜـ املؿاِٖٝ .1

 .١ٓٚاملٛاط بايٛطٔ املطتبط١

 َؿَٗٛٞ ايٛط١ٝٓ بني ايتؿطٜل .2

 .ٚاملٛاط١ٓ

ايس١ٜٝٓ  ايكِٝ بني ايع٬ق١ .3

 .ٚاملٛاط١ٓ

 ػاٙ املٛاطٔ ؼسٜس َػ٪ٚيٝات .4

 .ٚطٓ٘

 املٛاط١ٓ بػًٛى تكا٤ضا٫ .5

 .ايكاؿ١

ملُاضغ١  املدتًؿ١ بٝإ ايططا٥ل .6

 .ايكاحل املٛاطٔ غًٛى

 .ذمذَش انًُارج انصائثح نهًىاطُح .0

ٔ عٓاقط ايسضؽ ايٛط١ٝٓ ٜتِ اغتكا٤ أؾهاض َٚعًَٛات ع

ٚاملٛاط١ٓ َٔ خ٬ٍ َا ٜتاح يف ا٫ْذلْت, ٚايؿبه١ 

 : ايساخ١ًٝ يًُسضغ١, ٚأقطام ن١ٝ٥ٛ َهتٓع٠ ٚؾل اٯتٞ 

 .ا٫غتؿٗاز باملعًَٛات َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايهذل١ْٝٚ- 

تطى َػاس١ يًط٬ّب يًبشح عٔ َعًَٛات ٚػُٝعٗا َٔ خ٬ٍ -

 .ؾبه١ املسضغ١, أٚ ا٫ْذلْت

بٝع١ املعًَٛات املػتكا٠ يف ن٤ٛ َعاٜرل بٝاْات املػ٪ٚي١ٝ َٓاقؿ١ ط-

 .ٚزق١ ٚانتُاٍ املعًَٛات ٚسساثتٗا ٚأُٖٝتٗا يف إثطا٤ عٓاقط ايسضؽ

 :ميهٔ إتباع فُٛع١ َٔ اـٝاضات ايتسضٜػ١ٝ َجٌ *  

 .ذعهى ذعاوٍَ-

 .ذعهى راذٍ-

 .يُالشح وحىاس -

 .ذماسَش حىل انًعهىياخ انًغرماج-

 .ثى إصذاس أحكاو فٍ ظىء انًعاَُشانغاتمح طهة انشأٌ ويٍ -

 

 جهاص انعشض انشئُظ -

 انحاعة انًحًىل نهطانة -

 شثكح االذصال تاالَرشَد -

 انشثكح انذاخهُح نهًذسعح -

لشص ظىئٍ يكرُض  -

تًصادس يعهىياخ راخ 

 .عاللح

 

 

 

 

 

 

ض املعًَٛـات ا٫يهذلْٚٝـ١   َكـاز  إىل بـايطدٛع  

 أســـس  َٚٛاقـــع ٚضٚابـــط َتٓٛعـــ١; اخـــذل     

 ايتاي١ٝ تاملٛنٛعا

ٍ  تًدـٝل  - ٔ  قكـرل  َكـا ٔ  ٚطـين  -:عـ  ٚطـ

 . ب٬زٟ ثطٚات -.ٚايتٛسٝس اجملس

 . خكا٥ك٘ أِٖ َبّٝٓا ٛطٔاي عًَٔدل  -

 تععٜع يف ايػعٛز١ٜ ا٭غط٠ تٴػِٗ نٝـ -

 املٛاطٔ غًٛى ٚت١ُٝٓ يًٛطٔ ا٫ْتُا٤

 ؟ أبٓا٥ٗا يف ايكاحل

 . خ اٌذمخ؟ ِغ أ١ّ٘خ روش ث١بٔبد اٌّصذس وبٍِخثبٌشجٛع ٌّصبدس ِؼٍِٛبد اٌىزش١ٔٚخ، ِب ٟ٘ سّبد اٌّٛاعٕىالواجبى
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 اىتطٌع / اىٌحذة  اىخاٍست 
  انراسَخ : انُىو 

 انرًهُذ
 ٍا أىَيت خذٍت اىَجتَغ باىطشق اىَنّظَت ؟

  انشعثح

 التقووم الودائطىالمدتخدمة اإلجراءاتىواألنذطة/ىالمحتوىى الدلوكوةى األهداف

 َٔ ايطايب بعس ايسضؽ إٜٔ٪ٌَ 

 : ايكسض٠ ع٢ًٜتُتع ب

 .تعطٜـ َؿّٗٛ ايتطٛع  .1

بٝإ ؾٛا٥س ايتطٛع يًؿطز  .2

 .ٚاجملتُع َٚٝعات٘ 

 .إٜهاح عٛاٌَ لاح ايتطٛع .3

انتػاّب املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ  .4

 .ا٫جياب١ٝ 

ؼسٜس اجملا٫ت اييت ميهٔ  .5

 .ايتطٛع ؾٝٗا 

 .ذمُُى ذجاسب يرُىعح فٍ انرطىع .6

 :    ذغرثٍُ ياهُح وفىائذ ويهاساخ انرطىع ويجاالذه يٍ

 .ا٫غتؿٗاز باملعًَٛات َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايهذل١ْٝٚ-

تطى َػاس١ يًط٬ّب يًبشح عٔ َعًَٛات ٚػُٝعٗا -

 .َٔ خ٬ٍ ؾبه١ املسضغ١, أٚ ا٫ْذلْت

َٓاقؿ١ طبٝع١ املعًَٛات املػتكا٠ يف ن٤ٛ َعاٜرل -

بٝاْات املػ٪ٚي١ٝ ٚزق١ ٚانتُاٍ املعًَٛات ٚسساثتٗا 

 .ؽٚأُٖٝتٗا يف إثطا٤ عٓاقط ايسض

 :ميهٔ إتباع فُٛع١ َٔ اـٝاضات ايتسضٜػ١ٝ َجٌ *  

 .ذعهى راذٍ -.ذعهى ذعاوٍَ-

 .يُالشح وحىاس -

 .ذماسَش حىل انًعهىياخ انًغرماج-

طهة انشأٌ ويٍ ثى إصذاس أحكاو فٍ ظىء  -
 .انًعاَُشانغاتمح

 جهاص انعشض انشئُظ -

 انحاعة انًحًىل نهطانة -

 شثكح االذصال تاالَرشَد -

 هُح نهًذسعحانشثكح انذاخ -

لشص ظىئٍ يكرُض تًصادس  -

 .يعهىياخ راخ عاللح

 

 

 

 

 

 يف ن٤ٛ َا ٚضز بأسس َكـازض املعًَٛـات ا٫يهذلْٚٝـ١    :  1ؽ

 ٌ ـ ثـِ   يًُتطـٛع؟  نـطٚض١ٜ  ٚاملٗـاض٠  اــدل٠  ٖـ  ْـاق

 . ْعطى ٚد١ٗ َٔ شيو

ــط اؾ: 2ؽ ــتٓتؿـ ــ١ ُعٝـ ــ١ ٚاجملتُعٝـ يف  ات اـرلٜـ

ــعٛز١ٜ;  ــع   املًُهـــ١ ايعطبٝـــ١ ايػـ َـــٔ خـــ٬ٍ املٛقـ

 :ا٫يهذلْٚٞ ٭سسٖا

 . اؾُع١ٝ عٔ ْبص٠ انتب ) أ )

 . ايعا١َ ا٭ٖساف سسز )ّب(.

 تتٝح اييت ٚا٭١ًٖٝ  اؿه١َٝٛ َا امل٪غػات : 3ؽ

َا زضد١ ٖصٙ ؟ اجملتُع ٭ؾطاز ايتطٛع١ٝ اـس١َ

  .ا٫تاس١؟ ْاقـ شيو َبّٝٓا ضأٜو

ىالواجبى
 .خالي االٔزشٔذ ؟ ث١ٓ رٌه ثبألِضٍخ خ١ش٠خ ِٓ/ أ١ٍ٘خ / ً٘ رسزغ١غ اٌزغٛع فٟ جّؼ١خ دى١ِٛخ  -1

 . ٔبلش رٌه/ ِٓ خالي ِٛلغ جّؼ١خ رغٛػ١خ؛  ث١ٓ أ١ّ٘خ اٌزغٛع؛ ٚإٌّفؼخ اٌؼبئذح ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّجزّغ -2
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 مناشز  عطض ٚأْؿط١ زضٚؽ ايٛسس٠ اـاَػ١

 ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين
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 1 اٌشش٠ذخ

              

                         

1

 

 

 2 اٌشش٠ذخ
 دسً  اىٌحذة      

                          

           

                 

              

      

2

 

 

 3 اٌشش٠ذخ

                    

المجتم ى
وتطورىووتماد ى

 زوادةىالوريى و ىأفراد 

3
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 4 اٌشش٠ذخ

                                       

س ّي اىَجتَغ ٍشتب  بتطبيق اىنظاً         

4

 

 

 5 اٌشش٠ذخ

تؼشيف اىنظاً 

 تؼشيف 

 تؼشيف 

5

 

 

 6 اٌشش٠ذخ
 أىَيت اىنظاً باىنسبت

ىي شد

.ىيَجتَغ
 

6
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 7 اٌشش٠ذخ

ا  تظاً

7

 

 

 8 اٌشش٠ذخ

اىنظاً  يَت ساٍيت

8

 

 

 9 اٌشش٠ذخ

ٍا سأيل ؟ 

اىنظاً في ٌٍا غ ٍختي ت             

فيذيٌ                       

9
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 11 اٌشش٠ذخ

      

               

                                                         

                        

11

 

 

 11 اٌشش٠ذخ

 

 

 12 اٌشش٠ذخ

              

12
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 13 اٌشش٠ذخ

              -               

   -                    -              

      -      

                    -               

                                          

13

 

 

 14 اٌشش٠ذخ

 -                

       -            

14

 

 

 15 اٌشش٠ذخ

 -               

                 

                                   

                                 

               

                                   

15
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 16 اٌشش٠ذخ
    

...ٌٍّجّٛػبد •

...ث١ٓ أ٠ذ٠ىُ ٍِ  إٌظبَ ٚأصشٖ فٟ د١برٕب•

.ٔبلش ِذٜ ٚجٛد ِصذس ٌٍّؼٍِٛبد ٚصفزٗ•

.ٔبلش دذاصخ اٌّؼٍِٛبد•

16

 

 

 17 اٌشش٠ذخ
    

أ٠ضب ٔبلش ِٓ اٌٍّ  اٌسبثك•

:ِذٜ رغغ١خ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ٌجٛأت إٌظبَ ِٓ د١ش    

.اٌزؼش٠  •

.أ١ّ٘خ إٌظبَ ثبٌٕسجخ ٌٍفشد•

.أ١ّ٘خ إٌظبَ ثبٌٕسجخ ٌٍّجزّغ•

.صٛس إٌظبَ أٚ أِضٍخ ػٓ إٌظبَ•

.     اٌّشىالد ٚعشح دٍٛي ِٕبسجخ ٌٍّشىالد•

17

 

 

 18 اٌشش٠ذخ

      
                                                              

18

 

 



219 

 19 اٌشش٠ذخ

               

           

       

19

 

 

 21 اٌشش٠ذخ

                              

21

 

 

 21 اٌشش٠ذخ

                               

21
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 22 اٌشش٠ذخ

                              

22

 

 

 23 اٌشش٠ذخ
                              

                               

                   

                                        

               

                    

23

 

 

 24 اٌشش٠ذخ

                                       

                  

          

       

          

         

24
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 25 اٌشش٠ذخ

          

          

                                         

                               

25

 

 

 26 اٌشش٠ذخ

                                         

                                   

26

 

 

 27 اٌشش٠ذخ

      

 -                                                               

                                                           

         

                                                   

                                                              

                                                     

27
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 28 اٌشش٠ذخ

                                

               

                       

ٌٍ غ اىٌَسٌػت اىؼشبيت اىؼاىَيت - 

   تشا  اى نش    ش  ٍنتن   - 

28

 

 

 29 اٌشش٠ذخ

.                         بي 

29

 

 

 31 اٌشش٠ذخ

                       .

31
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 31 اٌشش٠ذخ

                          .

31

 

 

 32 اٌشش٠ذخ

                     .

32

 

 

 33 اٌشش٠ذخ

 اىنَار  اى ائبت ىيٌَاطنت

33
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 34 اٌشش٠ذخ

      

    

                                      

     -    -                           

          

34

 

 

 35 اٌشش٠ذخ

      

                                                                 

                              

35

 

 

 36 اٌشش٠ذخ

            

              

 

36
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 37 اٌشش٠ذخ

                      

                                          -                 

 ىي ت ٍستقيت ٍتخ  ت  اىَ ذس

  حذا ت اىَؼيٌٍاث   ى        اىتاسي  

37

 

 

 38 اٌشش٠ذخ

                     

                      .

38

 

 

 39 اٌشش٠ذخ

                      

                .

39
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 41 اٌشش٠ذخ

                                       

                               

41

 

 

 41 شش٠ذخاٌ
      

                                          

                                    

       
                                                   -                 

                               

                         

                                  

                       

41

 

 

 42 اٌشش٠ذخ

             

                                

                                                         

                                                

           

                   

42
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 43 اٌشش٠ذخ

              

      

43

 

 

 44 اٌشش٠ذخ

              

44

 

 

 45 اٌشش٠ذخ

               

      

       

45
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 46 اٌشش٠ذخ

                  

46

 

 

 47 اٌشش٠ذخ

                             

47

 

 

 48 اٌشش٠ذخ

                               

48
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  49 اٌشش٠ذخ

تجاس  ٍتنٌػت في اىتطٌع

فيذيٌ

  سأيل في ىزه اىتجاس 

49

 

 

 51 اٌشش٠ذخ

                            

 -                                                       

                              

 -                                                

                                                

51
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 3ًَشل ضقِ 

 (قُس ايؿطقٞ . ز. أ) س َٛاؾك١ َعسٸ اختباض ايتؿهرل ايٓاق
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 4ًَشل ضقِ 

 منٛشز تكشٝح اختباض ايتؿهرل ايٓاقس
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 5ًَشل ضقِ 

 ايكٛض٠ ا٭ٚي١ٝ ملكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ
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 اهلل ٚؾك٘                                                             /               غعاز٠ ا٭غتاش ايسنتٛض 

 ٚؾك٘ اهلل                                           /                                           غعاز٠ ايسنتٛض 

 ٚؾك٘ اهلل                        /                                                                غعاز٠ ا٭غتاش 

 السالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته                                                                                  

       

عاز٠ جيطٟ ايباسح زضاغ١ ػطٜب١ٝ نذع٤ َٔ َتطًبات بطْاَر ايسنتٛضاٙ يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ به١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ أّ ايكط٣, ٜؿطف عًٝٗا غ        

أثط اغتدساّ َكازض املعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ يف تسضٜؼ َكطض املٗاضات اؿٝات١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهرل :   ايجبٝيت;  ٖٚٞ  بعٓٛإ ا٭غتاش ايسنتٛض نٝـ اهلل

ِ ٚ تتطًب ٖصٙ ايسضاغ١ إعساز َكٝاؽ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ َٔ قبٌ ايباسح; ايصٟ ٜ٪ٌَ َٔ اهلل اؿهٝ ,ايٓاقس ٚايٛعٞ املعًَٛاتٞ يس٣ ط٬ّب املطس١ً ايجا١ْٜٛ

َٔ عسَ٘, ايعًِٝ ثِ َٔ غعازتهِ ؼهُٝ٘  ملا ُيُؼ َٓهِ َٔ زضا١ٜ ٚاٖتُاّ, إش ٜطد٢ ايتأؾرل  ع٢ً َس٣ اْتُا٤ املٗاضات ايؿطع١ٝ يًُٗاض٠ ا٭غاؽ 

ا متًٝ٘ امل٬سعات ٚاٯضا٤ اييت غٝتؿهٌ بٗا غعازتهِ غتشع٢ بايعٓا١ٜ ايؿا٥ك١ نُ نُا ْ٪نس إٔ ,ٚنصيو َس٣ َٓاغب١ قٝاغ١ ايعباضات َٔ عسَ٘

 ....ٚؾكهِ اهلل ٚضعانِيًبشح ايعًُٞ,,,  ٜتٝش٘ غعازتهِأ١ُٖٝ ايتشهِٝ يف ايبشح ايعًُٞ, َع ناٌَ ايتكسٜط يًٛقت ٚاؾٗس ايصٟ 

 عًٞ بٔ َطزز َٛغ٢ ايعُطٟ ايعٖطاْٞ: ايباسح 

  ---  almrded@gmail.com0556698818  

  جيت اىؼَو  اسٌ  اىَحنٌ 

  ٌاهاىج -اىياتف  اىذسجت اىؼيَيت

  اىبشيذ ا ىنتشً ي  اىتخ ص
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 :إٜهاسات سٍٛ آي١ٝ بٓا٤ املكٝاؽ 

 : أِٖ َا أؾاز َٓ٘ ايباسح عٓس بٓا٤ املكٝاؽ   

سٝح ؼسزت  , املٓعُات ايع١ًُٝ   ٚ ايباسجني ٚاملتدككني ايكازض٠ عٔ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ  ايعٓاقط اييت تٛاؾكت عًٝٗا َععِ َؿاِٖٝ -3

 . ٔ اؿاد١ إىل املعًَٛات, ٚتٓتٗٞ بتكِٝٝ املعًَٛات اييت مت ايٛقٍٛ شلاعٓاقط يف خطٛات تبسأ َاي

َاٜهٌ اٜعْدلز, ٚ تأيٝـ (  Big The 6)  املٗاضات ايػت ايهدل٣ يف املساضؽ املتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ-نتاّب َٗاضات املعًَٛات١ٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا -4

         ٖٚٛ منٛشز ٜػتدسّ  يف اٯ٫ف َٔ املساضؽ ٚايهًٝات ٚ ايؿطنات )  Berkowitz  Robert  and  Eisenberg  Michael) ضٚبطت برلنٛتٝع 

١ تطمجٚقس مت ٚ بطاَر ايتسضٜب باي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, ْعطّا ملطْٚت٘ ايهاؾ١ٝ عٓس اغتدساَ٘ يًُتعًُني أٚ يف بطاَر ايتعًِٝ املػتُط, 

 .2006َّٔ قبٌ َساضؽ ايعٗطإ ايعامل١ٝ يف ايعاّ  ايهتاّب

َع تؿِٗ أغطاض ايسضاغات ( ايتهٓٛيٛد١ٝ ) ع١ َٔ ايسضاغات ايػابك١ اييت اغتدسّ بٗا َكاٜٝؼ يًٛعٞ أٚ ا٫ػاٙ أٚ ايكِٝ املعًَٛات١ٝ فُٛ -5

 .ايػابك١ َٚٓاٖذٗا ٚسسٚزٖا

  (. ْازضّا -أسٝاّْا-غايبّا) غٝػتدسّ ايباسح َكٝاؽ يٝهطت ايج٬ثٞ بسضدات اغتذاب١  َتسضد١ 

  :  ٓاغب١ املكٝاؽ ايج٬ثٞ ٫غتذابات ايط٬ّب ضأٟ احملهِ سٝاٍ َ    
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 :تهُٔ  ساديت إىل املعًَٛات َٔ َكسض ايهذلْٚٞ يف /   .َٗاض٠ ؼسٜس اؿاد١ إىل املعًَٛات: حملٛض ا٭ٍٚ ا

  ٚنٛح ايكٝاغ١ ا٭١ُٖٝ ا٫ْتُا٤ يًُشٛض املٗاض٠ ّ

 غرل َٓاغب َٓاغب غرل ١َُٗ ١َُٗ ٫ تٓتُٞ تٓتُٞ ايتعسٌٜ املكذلح

        املػاعس٠ يف سٌ ايٛادبات ايسضاغ١ٝ 1

        املػاعس٠ يف ؾِٗ زضٚؽ املكطضات 2

        ا٫ؾذلاى يف َػابكات ع٢ً َػت٣ٛ املسضغ١ 3

        ا٫ؾذلاى يف َػابكات عا١َ 4

        إعساز ايتكاضٜط املطًٛب١ 3

        إعساز ايبشٛخ ايكؿ١ٝ املطًٛب١ 5

        ض شات ايؿإٔ احملًَٞعطؾ١ ا٭خبا 6

        َعطؾ١ ا٭خباض شات ايؿإٔ ايعاملٞ 6

        بٓا٤ ايجكاؾ١ ايؿدك١ٝ 7

        ت١ُٝٓ َٗاضتٞ يف ٖٛا١ٜ قبب١ 8

        ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ َع ايع٤٬َ  9

        ايتؿاضى َع فُٛع١  شلا ْؿؼ اٖتُاَاتٞ 10

 : ٍ ٬َسعات احملهِ سٍٛ احملٛض ا٭ٚ
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 : عٓس ضغبيت ايٛقٍٛ إىل َعًَٛات َٔ َكسض ايهذلْٚٞ  ؾإْٞ أساٍٚ /  َٗاض٠ ؽطٝط ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات: احملٛض ايجاْٞ 

  ٚنٛح ايكٝاغ١ ا٭١ُٖٝ ا٫ْتُا٤ يًُشٛض املٗاض٠ ّ

 غرل َٓاغب َٓاغب غرل ١َُٗ ١َُٗ ٫ تٓتُٞ تٓتُٞ ايتعسٌٜ املكذلح

        َكازض ايتعًِا٫غتعا١ْ بأخكا٥ٞ َطنع  1

        غ٪اٍ أسس املعًُني عٔ َهإ ٚدٛزٖا 2

        غ٪اٍ  أسس ايع٤٬َ عٔ َهإ ٚدٛزٖا 3

اغتٗساف َٛاقع َعطٚؾ١ َػبكّا تتٛادس بٗا  4

 املعًَٛات املطًٛب١

       

اغتٗساف َٛاقع املهتبات َٚطانع  5

 املعًَٛات 

       

        ١ٝظٜاض٠ َٛاقع ؾٗات تع١ًُٝٝ ضزل 6

        .ايهذلْٚٞ  ضابط ا٫غتؿاز٠ َٔ أٟ  7

        َعطؾ١ ضٚابط املٛاقع اـاق١ باملكطضات  8

        تٛغٝع خٝاضات ايبشح عٔ املعًَٛات 9

        تهٝٝل خٝاضات ايبشح عٔ املعًَٛات 10

 : ٬َسعات احملهِ سٍٛ احملٛض ايجاْٞ 
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 :عٓسَا أضٜس َعًَٛات َٔ َكازض ايهذل١ْٝٚ ؾإْين أمتهٔ َٔ /   املعًَٛات َٗاض٠ ايتعاٌَ َع: احملٛض ايجايح 

  ٚنٛح ايكٝاغ١ ا٭١ُٖٝ ا٫ْتُا٤ يًُشٛض املٗاض٠ ّ

 غرل َٓاغب َٓاغب غرل ١َُٗ ١َُٗ ٫ تٓتُٞ تٓتُٞ ايتعسٌٜ املكذلح

        ؼسٜس املكطًشات ايساي١ ع٢ً اؿاد١ املعًَٛات١ٝ 1

        هًُات ايؿا٥ع١ يف ا٫ْذلْتا٫عتُاز ع٢ً اي 2

        ايبشح يف املٓتسٜات ٚاملسْٚات  3

        . ايبشح يف ايهتب ٚايسٚضٜات 4

        .ايبشح يف قٛاعس املعًَٛات اييت تؿطف عًٝٗا َ٪غػات َ٪١ًٖ 5

        املؿاضن١ يف فُٛعات ا٫ٖتُاّ يتبازٍ املعًَٛات َٚٓاقؿتٗا 6

        .ٜس ا٫يهذلْٚٞ يف ايبشح عٔ املعًَٛاتاغتدساّ ايدل 7

        ػُٝع املعًَٛات يف ًَـ ٚاسس  8

        .اييت مت مجعٗاتًدٝل املعًَٛات  9

        تٓعِٝ املعًَٛات اييت مت مجعٗا 10

        عطض املعًَٛات بططٜك١ َٓاغب١ 11

 :٬َسعات احملهِ سٍٛ احملٛض ايجايح 
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 : بعس ٚقٛيٞ يًُعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ؾإْين قازض ع٢ً / َٗاض٠ تكِٝٝ املعًَٛات  : احملٛض ايطابع 

  ٚنٛح ايكٝاغ١ ا٭١ُٖٝ ا٫ْتُا٤ يًُشٛض املٗاض٠ ّ

 غرل َٓاغب َٓاغب غرل ١َُٗ ١َُٗ ٫ تٓتُٞ تٓتُٞ ايتعسٌٜ املكذلح

        متٝٝع املعًَٛات بٓا٤ ع٢ً زضد١ قطبٗا َٔ ساديت  1

        ملعًَٛات بٓا٤ ع٢ً َٓاغبتٗا يًُٛنٛعمتٝٝع ا 2

        َكاض١ْ املعًَٛات املػتكا٠ باـًؿ١ٝ ايػابك١ عٔ املٛنٛع 3

        ؼًٌٝ أؾهاض املعًَٛات املتذُع١ 4

        ايطبط بني  املعًَٛات املتذُع١  5

        .ايتأنس َٔ زق١ املعًَٛات 6

        َعًَٛات آخطَطادع١ املعًَٛات َٔ خ٬ٍ َكسض  7

        .تكسٜط انتُاٍ املعًَٛات َٔ دٛاْبٗا املدتًؿ١ 8

        تكسٜط سساث١ املعًَٛات  9

ُٸع١  10         .تكسٜط زضد١ ايؿا٥س٠ َٔ املعًَٛات املتذ

        .تهُني املعًَٛات املػتؿاز٠ يف ايعٌُ املطًّٛب َين إلاظٙ 11

        .ازضٖاتٛثٝل املعًَٛات ٚؾكّا ملك 12
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  ٚنٛح ايكٝاغ١ ا٭١ُٖٝ ا٫ْتُا٤ يًُشٛض املٗاض٠ ّ

 غرل َٓاغب َٓاغب غرل ١َُٗ ١َُٗ ٫ تٓتُٞ تٓتُٞ ايتعسٌٜ املكذلح

        ضزلٞ ملكسض املعًَٛات( تطخٝل ) ايتأنس َٔ ٚدٛز ؾػح  13

        إبسا٤ ايطأٟ سٍٛ ايؿا٥س٠ املتشكك١ َٔ َكسض املعًَٛات 14

        .اغتد٬م أؾهاض دسٜس٠ عٔ املٛنٛع 15

 : ٬َسعات احملهِ سٍٛ احملٛض ايطابع 

 :ٝاؽ ٬َسعات ٚ تٛدٝٗات عا١َ  يًُشهِ سٍٛ املك
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............................................................................................................................................................................................................................................. 
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 َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 

 إعداد الطالب
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 إشراف
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 ٚؾك٘ اهلل.................................................     ععٜعٟ طايب املطس١ً ايجا١ْٜٛ     

 ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘

ق١ بتشكًٝو; إش غتػتدسّ كطدات٘ ٭غطاض ٖصا َكٝاؽ يًٛعٞ املعًَٛاتٞ مت بٓا٤ٙ تبعٶا يسضاغ١ ع١ًُٝ, ٚيٝؼ ي٘ ع٬      

 : ايبشح ايعًُٞ ؾكط, ٚاملطدٛ َٓو قطا٠٤ ايتعًُٝات ٚاٱضؾازات ايتاي١ٝ بعٓا١ٜ تا١َ 

ؾكط٠ ٚاملطًّٛب اٱداب١ ع٢ً ناٌَ ايؿكطات ايٛاضز٠ يف نٌ (  45) ٜتهُٔ ٖصا املكٝاؽ أضبع١ قاٚض مبذُٛع  .1

 .احملاٚض ا٭ضبع١

 .زقٝك١(       45)   ٞ املس٠ احملسز٠ يٲداب١ ٖ .2

 .45-........-4-2-2-1مت تطَٝع ؾكطات املكٝاؽ با٭ضقاّ  .3

 .ز-ز-ّب-مت تطَٝع اٱدابات يؿكطات املكٝاؽ  باؿطٚف أ .4

ٚاملطًّٛب اختٝاض َا ٜتٛاؾل ( أبسٶا  -ز( ) ْازضٶا  -ز( ) أسٝاْٶا  -ّب( ) غايبٶا -أ ) نٌ ؾكط٠ ٜتبعٗا أضبع بسا٥ٌ  .5

 .َعو بسق١ ٚأَا١ْ

 .ايكطا٠٤ ايؿاسك١ يهٌ ؾكط٠ يف املكٝاؽ ثِ اٱداب١ يف ايٛضق١ اـاق١ باٱداب١ ٜطد٢ .6

 .اختٝاض إداب١ ٚاسس٠ ؾكط .7

٫ تكطف ٚقتٶا ط٬ّٜٛ عٓس اٱداب١ ع٢ً إسس٣ ؾكطات املكٝاؽ, اْتكٌ ٱداب١ ايؿكط٠ ايتاي١ٝ ثِ عس يٲداب١ عًٝٗا  .8

 .٫سّكا إش غٝػُح مبطادع١  ختا١َٝ 

 .ب١ عٓسَا ٜ٪شٕ يصيوٜتِ ايبس٤ يف اٱدا .9

 .٫ تعتُس ايتدُني يف إدابتو, ٫ٚ تذلى أٟ ؾكط٠ .10

ىوفقكمىاللهىو ار ىفوكم،،،،ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 



 

 

 

 َٗاض٠ ؼسٜس اؿاد١ إىل املعًَٛات: احملٛض ا٭ٍٚ 

 :يت إىل املعًَٛات َٔ َكسض ايهذلْٚٞ يف تهُٔ  ساد  

 ايسضد١ املٗاض٠ ّ

 أبسٶا ْازضٶا أسٝاْٶا غايبٶا

     املػاعس٠ يف سٌ ايٛادبات ايسضاغ١ٝ 1

     املػاعس٠ يف ؾِٗ زضٚؽ املكطضات 2

     (ا٭ْؿط١ ) ا٫ؾذلاى يف املػابكات  3

     إعساز ايتكاضٜط  4

     إعساز ايبشٛخ  5

     ١ ا٭خباض احمل١ًَٝعطؾ 6

     َعطؾ١ ا٭خباض ايعامل١ٝ 7

     بٓا٤ ايجكاؾ١ ايؿدك١ٝ 8

     ت١ُٝٓ َٗاضتٞ يف ٖٛاٜات قبب١ 9

 



 

 

 َٗاض٠ ؽطٝط ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات : احملٛض ايجاْٞ 

 : عٓس ضغبيت ايٛقٍٛ إىل َعًَٛات َٔ َكسض ايهذلْٚٞ  ؾإْٞ أساٍٚ  

 ايسضد١ املٗاض٠ ّ

 أبسٶا ْازضٶا أسٝاْٶا اغايبٶ

     ا٫غتعا١ْ بأخكا٥ٞ َطنع َكازض ايتعًِ 10

     غ٪اٍ أسس املعًُني عٔ َهإ ٚدٛزٖا 11

     غ٪اٍ  أسس ايع٤٬َ عٔ َهإ ٚدٛزٖا 12

     َٛاقع َعطٚؾ١ َػبكّا تتٛادس بٗا املعًَٛات املطًٛب١ ظٜاض٠ 13

     َٛاقع املهتبات َٚطانع املعًَٛات  ظٜاض٠ 14

     ظٜاض٠ َٛاقع ؾٗات تع١ًُٝٝ ضزل١ٝ 15

     .ايهذلْٚٞ  ضابط ا٫غتؿاز٠ َٔ أٟ  16

     َعطؾ١ ضٚابط املٛاقع اـاق١ باملكطضات  17

     تٛغٝع خٝاضات ايبشح عٔ املعًَٛات 18

     ؼسٜس خٝاضات ايبشح عٔ املعًَٛات 19

 



 

 

  َٗاض٠ ايتعاٌَ َع املعًَٛات: احملٛض ايجايح 

 :عٓسَا أضٜس َعًَٛات َٔ َكازض ايهذل١ْٝٚ ؾإْٞ أمتهٔ َٔ   

 ايسضد١ املٗاض٠ ّ

 أبسٶا ْازضٶا أسٝاْٶا غايبٶا

     ؼسٜس املكطًشات ايساي١ ع٢ً اؿاد١ املعًَٛات١ٝ 20

     ا٫عتُاز ع٢ً ايهًُات ايؿا٥ع١ يف ا٫ْذلْت 21

     ايبشح يف املٓتسٜات ٚاملسْٚات  22

     يف ايهتب ٚايسٚضٜات ا٫يهذل١ْٝٚ ايبشح 23

     .ع١ًُٝ َٛثٛق١ايبشح يف قٛاعس املعًَٛات اييت تؿطف عًٝٗا َ٪غػات  24

     املؿاضن١ يف فُٛعات ا٫ٖتُاّ يتبازٍ املعًَٛات َٚٓاقؿتٗا 25

     .اغتدساّ ايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ يف ايبشح عٔ املعًَٛات 26

     اسسػُٝع املعًَٛات يف ًَـ ٚ  27

     .اييت مت مجعٗاتًدٝل املعًَٛات  28

     تٓعِٝ املعًَٛات اييت مت مجعٗا 29

     عطض املعًَٛات بططٜك١ َٓاغب١ 30

 

 



 

 

 َٗاض٠ تكِٝٝ املعًَٛات  : احملٛض ايطابع 

 : بعس ٚقٛيٞ يًُعًَٛات ا٫يهذل١ْٝٚ ؾإْٞ قازض ع٢ً  

 ايسضد١ املٗاض٠ ّ

 أبسٶا ْازضٶا أسٝاْٶا غايبٶا

     متٝٝع املعًَٛات بٓا٤ ع٢ً زضد١ قطبٗا َٔ ساديت  31

     متٝٝع املعًَٛات بٓا٤ ع٢ً َٓاغبتٗا يًُٛنٛع 32

     َكاض١ْ املعًَٛات املػتكا٠ باـًؿ١ٝ ايػابك١ عٔ املٛنٛع 33

     ؼًٌٝ أؾهاض املعًَٛات املتذُع١ 34

     ايطبط بني  املعًَٛات املتذُع١  35

     .يتأنس َٔ زق١ املعًَٛاتا 36

     َطادع١ املعًَٛات َٔ خ٬ٍ َكازض َعًَٛات أخط٣ 37

     .تكسٜط انتُاٍ املعًَٛات َٔ دٛاْبٗا املدتًؿ١ 38

     تكسٜط سساث١ املعًَٛات  39

ُٸع١  40      .تكسٜط زضد١ ايؿا٥س٠ َٔ املعًَٛات املتذ

     .طًّٛب َين إلاظٙتهُني املعًَٛات املػتؿاز٠ يف ايعٌُ امل 41

     .تٛثٝل املعًَٛات ٚؾكّا ملكازضٖا 42

     ضزلٞ ملكسض املعًَٛات( تطخٝل ) ايتأنس َٔ ٚدٛز ؾػح  43

     إبسا٤ ايطأٟ سٍٛ ايؿا٥س٠ املتشكك١ َٔ َكسض املعًَٛات 44

     .اغتد٬م أؾهاض دسٜس٠ عٔ املٛنٛع 45

                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 7ًشل ضقِ امل

 

 ٚضق١ اٱداب١ اـاق١ مبكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 



 

 

 

 ٚضق١ اٱداب١ -َكٝاؽ ايٛعٞ املعًَٛاتٞ

 : )            (انشلى :                             االعى 
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 ايجاْٞ

 ز ز ّب أ
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 8ًَشل ضقِ 

6-  .خطاّب ن١ًٝ ايذلب١ٝ بؿإٔ تػٌٗٝ ١َُٗ ايباسح 

7- خطاّب اٱزاض٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشاؾع١ دس٠ بؿإٔ املٛاؾك١ ع٢ً  

 . تطبٝل ايسضاغ١
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