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 :  مستخهص انبحث 

٘ذف ثٌذقظ ثٌٝ ِؼشفز دٚس ثالٔشطز ثٌّذسع١ز فٟ صشع١خ دؼغ ثٌّذجدا ثٌضشد٠ٛز ٌذٜ ؽالح          

ك ٘ذف ثٌذقظ ثخضجس ثٌذجفغجْ ػ١ٕز ٌٍذقظ ثػذثد٠ز ثٌؾٛث٘شٞ ٌٍذ١ٕٓ دشىً ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز  ، ٌٚضقم١

لظذٞ  ، ٚأػذَّ ثٌذجفغجْ ثعضذجٔز ِىٛٔز ِٓ أسدغ ِقجٚس ِؼضّذ٠ٓ ػٍٝ ثالدد١جس ٚثٌذسثعجس ثٌغجدمز ، 

( فمشر  ، ٚصُ صطذ١ك ثالدثر ػٍٝ ػ١ٕز ثٌذقظ ِٚؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس 44ٚثٌضٟ صىٛٔش دظٛسصٙج ثٌٕٙجة١ز ِٓ )

ٌقغجح ػذد ِٓ ثٌخظجةض ثٌغج٠ىِٛضش٠ز ،  (Excel)ٚدشٔجِؼ  SPSSظجة١ج ثٌقم١ذز ثإلفظجة١ز إف

أظٙشس ٔضجةؼ ثٌذقظ : فجةذر ثالٔشطز ثٌّذسع١ز ٌٍطالح ٚٚثلؼٙج ِّٚجسعضٙج دٕغذز ؽ١ذر ِٓ لذً 

ثٌطالح ، دجإلػجفز ثٌٝ ٚؽٛد ِؼٛلجس ػذ٠ذر ٌٍّّجسعز ٘زٖ ثالٔشطز  . ٚفٟ ػٛء ٘زٖ ثٌٕضجةؼ ٚػغ 

 ٌذجفغجْ ؽٍّز ِٓ ثٌضٛط١جس وّج ثلضشفج ثؽشثء دسثعجس الفمز ثعضىّجال ٌٍذقظ.ث

 .  : ثالٔشطز ثٌّذسع١ز ، ثٌّذجدا ثٌضشد٠ٛز انكهماث انمفتاحيت

 

 انمقذمت : 

ً ٘جِز ِٓ ثٌّؾجالس ثٌضٟ صقظٝ دج٘ضّجَ وذ١ش فٟ ثٌضؼ١ٍُ دظٛسر        صّغً ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ؽجٔذج

ز دظٛسر خجطز، ٚرٌه ٌٍذٚس ثٌىذ١ش ثٌزٞ صٍؼذٗ فٟ صى٠ٛٓ شخظ١ز ثٌطجٌخ ػجِز ٚثٌّشفٍز ثالػذثد٠

ٚص١ّٕضٙج ِٓ ِخضٍف ؽٛثٔذٙج ثٌؼم١ٍز ٚثٌٕفغ١ز ٚثالؽضّجػ١ز، ف١ظ إْ ٘زٖ ثألٔشطز صؼًّ ػٍٝ وغش 

ثٌقٛثؽض ٚثٌؼاللجس ثٌضم١ٍذ٠ز د١ٓ ثألعضجر ٚ ثٌطالح فٟ ثٌمجػجس ثٌذسثع١ز ٚرٌه ِٓ خالي ثٌّٛثلف 

٠شجسن ف١ٙج ثٌطجٌخ ِٓ خالي ٘زٖ ثألٔشطز ٚثٌضٟ صؼًّ دجٌضجٌٟ ػٍٝ ص١ّٕز ِٙجسثصٗ  ثٌّضٕٛػز ثٌضٟ

ٚلذسثصٗ ٚفً ثٌّشىالس ثٌضٟ صٛثؽٗ. ٚثٌٕشجؽ ١ٌظ ِجدر دسثع١ز ِٕفظٍز ػٓ ثٌّٛثد ثٌذسثع١ز ثألخشٜ 

ِفَٙٛ دً إٔٗ ٠ضخًٍ وً ثٌّٛثد ثٌذسثع١ز، ٠ٚؼضذش ؽضءث ِّٙج ِٓ ثٌّٕٙؼ دّؼٕجٖ ثٌٛثعغ ثٌزٞ ٠ضشثدف ف١ٗ 

ثٌّٕٙؼ ٚ ثٌق١جر ثٌذسثع١ز ٌضقم١ك ثٌّٕٛ ثٌشجًِ ثٌّضىجًِ ٚ ثٌضشد١ز ثٌّضٛثصٔز، وّج أْ ثٌٕشجؽ ثٌالطفٟ 

ثٌّٛؽٗ ٠ّغً ِؾجي صشدٛٞ ٘جَ ال صمً أ١ّ٘ضٗ دقجي ِٓ ثألفٛي ػٓ ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز، إر ػٓ ؽش٠ك 

٠ٚشذؼٛث فجؽجصُٙ، ٚػٓ  ثٌٕشجؽ خجسػ ثٌمجػجس ثٌذسثع١ز ٠غضط١غ ثٌطالح أْ ٠ؼذشٚث ػٓ ٘ٛث٠جصُٙ

ؽش٠ك ثٌٕشجؽ ثٌالطفٟ ٠غضط١غ ثٌطالح أ٠ؼج ثکضغجح خذشثس ِٚٛثلف صؼ١ّ١ٍز ٠ظؼخ صؼٍّٙج دثخً 

٠ٚؼذ لطجع ثٌطالح فٟ ِشفٍز ثٌّشث٘مز دظفز ػجِز عشٚر  (082: 0333ثٌمجػجس ثٌذسثع١ز. )ثٌقم١ً، 

طجػجس ثٌّؾضّغ إٌٝ ؽجٔخ ألٞ ِؾضّغ ِٓ ثٌّؾضّؼجس إرث أفغٓ ثعضغالٌٗ ف١ظ إُٔٙ ٠ّغٍْٛ أُ٘ ل

وُٛٔٙ شش٠قز ثؽضّجػ١ز صشغً ٚػؼج ِض١ّضث فٟ د١ٕز ثٌّؾضّغ، فُٙ ٠ّغٍْٛ شش٠قز خجطز ٚ٘جِز دثخً 

ثٌّؾضّغ صؤٍُ٘ٙ ألْ ٠ىٛٔٛث إفذٜ ثٌمٜٛ ثٌفؼجٌز ػٕذ ِّجسعضُٙ ألدٚثسُ٘ ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ ٠ضّشعٛث ػٍٝ 

الح ٚصشد١ضُٙ ٚإػذثدُ٘ ؽ١ذث ٚدظٛسر ِضىجٍِز أدثةٙج، ٌزٌه ٠ؾخ ثٌؼٕج٠ز ٚثال٘ضّجَ دٙزٖ ثٌفتز ِٓ ثٌط

 (.0 0332فضٝ ٠ىضًّ ٔؼؾُٙ ٠ّٚىٓ ثعضغالي ؽجلجصُٙ ف١ّج دؼذ ٌظجٌـ ثٌّؾضّغ )أفّذ، 

ٚػٍٝ لذس ِج ٠ضجؿ ٌٍطجٌخ ِٓ فشص ٌض١ّٕز ِؼٍِٛجصُٙ ٚخذشثصُٙ ٚلذسثصُٙ صضجؿ ثٌفشطز ٌٍّؾضّغ      

أْ ٠ضٛثفش ٌٙٓ ثٌضٛؽ١ٗ ثٌضشدٛٞ ثٌمجةُ ػٍٝ دػجةُ ٌضقم١ك ثٌض١ّٕز ثٌّشؽٛر فٟ ِخضٍف ثٌّؾجالس دششؽ 
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ٚصؤدٞ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز   ۔(9:  0333ثٌفؼ١ٍز ٚ ثٌزٞ ٠ّٕٟ ٌذ٠ُٙ ثٌٛالء ٚثالٔضّجء ٌٛؽٕٗ )فضـ ، 

دٚسث ِّٙج فٟ إوغجح ثٌطالح صٍه ثٌم١ُ ثإل٠ؾجد١ز ثٌالصِز إلػذثدُ٘ إػذثدث ٠ّىُٕٙ ِٓ ثٌقفجظ ػٍٝ أِٓ 

وز فٟ صمذِٗ، فّٓ خالي ثٌّشجسوز فٟ ٘زٖ ثألٔشطز ٠ىضغخ ثٌطجٌخ دؼغ ٚعالِز ِؾضّؼُٙ ٚ ثٌّشجس

ثٌم١ُ ثٌضٟ ٠ظؼخ ثوضغجدٙج دثخً لجػجس ثٌذسثعز ِغً ل١ُ ثٌضؼجْٚ، ٚثالٔضّجء، ٚثٌضؼق١ز ، ٚفخ ثٌؼًّ 

ثٌؾّجػٟ ٚصقًّ ثٌّغت١ٌٛز، ٚ إصمجْ ثٌؼًّ، ٚثٌضٛثػغ ٚ ثإلسشجد، ٚ ثفضشثَ ث٢خش، ٚثفضشثَ ثٌٛلش، 

ثٌم١ُ ثٌضٟ صقمك ثٌّٕٛ ثٌغ١ٍُ ثٌشخظ١ز ثٌطجٌخ. ٌٚمذ صؼذدس ثٌذقٛط ٚ ثٌذسثعجس ثٌضٟ  ٚغ١ش٘ج ِٓ

صٕجٌٚش ِذٜ صؤع١ش ٚأ١ّ٘ز ثألٔشطز ثٌضشد٠ٛز فٟ ِشثفً ثٌضؼ١ٍُ ثٌّخضٍفز، ِٚٓ ٘زٖ ثٌذقٛط ٚ ثٌذسثعجس 

عجعٟ فٟ ثٌضٟ صٛطٍش ٔض١ؾز إٌٝ ثألعش ثإل٠ؾجدٟ ٚثشضشثن صال١ِز ثٌضؼ١ٍُ ثأل ( 0330دسثعز )سشٛثْ 

أْ ثألٔشطز ثٌضشد٠ٛز ٌٙج  (0332ثألٔشطز غ١ش ثٌظف١ز ػٍٝ صقظ١ٍُٙ ثٌذسثعٟ، ٚأشجسس دسثعز )ثٌذٕج 

أ٘ذثفٙج ثٌضٟ صغؼٝ إٌٝ صقم١مٙج، ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ ثأل٘ذثف إشذجع ث١ٌّٛي ٚ ثال٘ضّجِجس ٌذٜ ثٌطالح 

ثٌّشىالس ثٌضٟ صٛثؽُٙٙ ٚص١ّٕز ثألعٍٛح ثٌذ٠ّمشثؽٟ، ٚ ثفضشثَ ثٌفشٚق ثٌفشد٠ز د١ٓ ثٌّضؼ١ٍّٓ، ٚفً 

إٌٝ أْ ِّجسعز ثألٔشطز ثٌضشد٠ٛز ثٌقشر صض١ـ  0338فٟ ثٌق١جر، ٚصٛطٍش ٔضجةؼ دسثعز ثٌمفجص، ٚلّش 

ثٌفشطز فٟ ثٌضؼذ١ش ػٓ ثٌزثس ٚإعذجس ٚؽٛد٘ج دطشق ِشغٛدز ِٚضٕٛػز، ٘زث إٌٝ ؽجٔخ صقغ١ٓ ثٌقجٌز 

 Geraldk -سس دسثعز ؽالسدن ١ٌضذس ثٌّضثؽ١ز ٌٍطالح، ٚصم١ًٍ ثٌؼذٚث١ٔز صؾجٖ دؼؼُٙ ثٌذؼغ. ٚأشج

Letendre , 2010   إٌٝ أْ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز صؤدٞ دٚسث وذ١شث فٟ دٕجء ثٌّؾضّغ فٟ ثٌّذثسط

ثٌذ٠ّمشثؽ١ز دج١ٌجدجْ، ف١ظ صؤدٞ دٚس٘ج فٟ ص١ّٕز ثٌّٙجسثس ثالؽضّجػ١ز ٌٍطالح، ٚثٌّشجسوز فٟ 

إٌٝ أْ ثألٔشطز  2010ثعز دطشط ثٌّؾضّغ، ٚصشؾغ ػٍٝ ثٌضٛؽٗ ثٌزثصٟ فٟ ثٌق١جر. ٚصٛطٍش دس

ثٌّذسع١ز ٌٙج دٚس وذ١ش فٟ ص١ّٕز ثٌم١ُ ثٌذ١ٕ٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌغ١جع١ز ثٌٙجِز فٟ ثٌق١جر ٌذٜ ثٌطالح 

أْ ثٌّشجسوز فٟ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز  2012ثٌز٠ٓ ٠ّجسعْٛ ٘زٖ ثألٔشطز. ٚأعذضش دسثعز عٛدسدشػ 

 ثٌضال١ِز، ٚ إصجفز ثٌفشطز ٌُٙ.ثٌقشر صؤدٞ إٌٝ ص١ّٕز عّجس ثٌم١جدر ثٌّذسع١ز ٌذٜ 

ٚثٔطاللج ِٓ أ١ّ٘ز ثألٔشطز ثٌضشد٠ٛز ٚدٚس٘ج فٟ صقم١ك أ٘ذثف ثٌضشد١ز، فئٔٗ ِٓ ثٌؼشٚسٞ أْ صىْٛ 

دشثِؼ ثألٔشطز ِضٕٛػز وّج ٚو١فج، فضٝ صىْٛ ػجِال أعجع١ج فٟ ص١ّٕز ؽٛثٔخ ثٌشخظ١ز، ٚوزٌه صى٠ٛٓ 

ؽٓ، ِٚٓ عُ صقجٚي ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز ثٌٛلٛف ػٍٝ ثٌّٛثؽٓ ثٌظجٌـ ثٌٛثػٟ دقمٛلٗ ٚٚثؽذجصٗ صؾجٖ ثٌٛ

ٚثلغ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ثٌّّجسعز فٟ ِذثسط صذٛن ٚدٚس٘ج فٟ ص١ّٕز دؼغ ثٌم١ُ ثٌضشد٠ٛز ٌذٜ 

ثٌطجٌذجس ِٚذٜ ِشجسوز ثٌطجٌذجس فٟ ٘زٖ ثألٔشطز، ٚرٌه دٙذف ثٌضٛطً إٌٝ ٚػغ صظٛس ٌضفؼ١ً 

جٌذجس، ٚصٛؽ١ٗ خطؾ ٘زٖ ثألٔشطز ثٌضٛؽ١ٗ ثٌؼٍّٟ دٚس ٘زٖ ثألٔشطز فٟ إوغجح ل١ُ ثٌّشجسوز ٌذٜ ثٌط

ثٌغ١ٍُ دّج ٠قمك ثالعضفجدر ثٌّغٍٝ ِٓ وجفز ثإلِىج١ٔجس ثٌّجد٠ز ٚثٌذشش٠ز ثٌضٟ صٛفش٘ج ثٌذٌٚز ٌّّجسعز ٘زٖ 

ثألٔشطز ِٓ أؽً ثٌّغجّ٘ز فٟ صقم١ك ثأل٘ذثف ثٌّشؽٛ صقم١مٙج خالي ٘زٖ ثٌّشفٍز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضٟ ِٓ 

ثٌّضٛثصٔز ٌذٜ ثٌطالح ١ٌىٛٔٛث أوغش لذسر ػٍٝ ثٌّشجسوز ثإل٠ؾجد١ز ثٌفؼجٌز فٟ صمذَ أّ٘ٙج دٕجء ثٌشخظ١ز 

 ِؾضّؼُٙ ٚسفؼز ٚؽُٕٙ ِٚٓ ٕ٘ج ظٙشس ِشىٍز ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز. 

 انفصم االول : انتعريف بانبحث

 صقجٚي ٘زٖ ثٌذسثعز ثإلؽجدز ػٓ ثألعتٍز ثٌضج١ٌز: مشكهت انبحث :

شطز ثٌّذسع١ز فٟ ثوغجح ثٌّذجدا ثٌضشد٠ٛز )ل١ُ ثٌّشجسوز( ٌذٜ ِج ثٌذٚس ثٌزٞ ٠ّىٓ ثْ صقممٗ ثالٔ .3

 ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز ؟

 ِج ٚثلغ ِّجسعز ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ِٓ ٚؽٙز ٔظش ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز ؟ .0

 ِج ِؼٛلجس ِّجسعز ثالٔشطز ثٌّذسع١ز ِٓ ٚؽٙز ٔظش ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز ؟ .0

 ِٓ ٚؽٙز ٔظش ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز ؟ ِج ِمضشفجس صط٠ٛش ثالٔشطز ثٌّذسع١ز .4
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 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 عة القادسية جام –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –بهات والصرفة لكلية الرتبية لل

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 امعة  املستهصريةاجل 

٠ٙذف ثٌذقظ ثٌقجٌٟ ثٌٝ ِؼشفز دٚس ثالٔشطز ثٌّذسع١ز فٟ صشع١خ دؼغ ثٌّذجدا :  اهذاف انبحث

 ثٌضشد٠ٛز ٌذٜ ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز . 

صشؽغ أ١ّ٘ز ٘زٖ ثٌذسثعز فٟ ؽجٔخ ِٓ ؽٛثٔذٙج إٌٝ أ١ّ٘ز ثألٔشطز ثٌّذسع١ز رثصٙج، ٌّج  أهميت انبحث :

ٌٙج ِٓ دٚس وذ١ش أعذضش ثٌذسثعجس ٚثٌذقٛط ثٌغجدمز فٟ دٕجء ثٌشخظ١ز ثٌّضٛثصٔز ٌٍطجٌخ ، ٚ إشذجع 

 ثفض١جؽجصٗ عٛثء وجٔش عمجف١ز، أٚ ثؽضّجػ١ز، أٚ ٔفغ١ز، أٚ دذ١ٔز. 

 تحذيذ انمصطهحاث: 

ٙج ِٓ : " ثٌٕشجؽ ٠شًّ وً ِج ٠شضشن ف١ٗ ثٌّضؼٍُ دثخً ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚخجسؽ األوشطت انمذرسيت

أػّجي صضطٍخ ِٙجسثس ٚلذسثس ػم١ٍز أٚ ٠ذ٠ٚز أٚ ػ١ٍّز، ٔظج١ِز أٚ غ١ش ٔظج١ِز، صؼٛد ػ١ٍٗ دّض٠ذ ِٓ 

 ( 00: 2003ثٌخذشثس ثٌضٟ صذػُ صؼٍّٗ ٌّٛػٛػجس ِضٕٛػز. " )شقجصز ٚثٌٕؾجس، 

ٗ " ٟٚ٘ وً ٔشجؽ صشدٛٞ ٠مَٛ دٗ ثٌطجٌخ ٚثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ِؾجي ثٌضشد١ز، أٚ وً ِج ٠مَٛ د 

ثٌطجٌخ ٚثٌّذسط خجسػ ٔطجق ثٌذسط دّفِٙٛٗ ثٌضم١ٍذٞ، دجإلػجفز إٌٝ أٔٗ ٠ض١ّض دئصجفز ثٌفشطز 

الخض١جس ثٌطجٌخ ٌّج ٠ضالءَ ٚلذسثصٗ ١ٌِٚٛٗ ِٚج ٠شذغ فجؽجصٗ ثٌٕفغ١ز، ِٚٓ ٕ٘ج وجٔش أ١ّ٘ز ص٠ٕٛغ ٘زٖ 

  (97 :2003ثألٔشطز"  )عؼذ، 

ح ِٓ ثػّجي فٟ ِخضٍف ثٌّؾجالس ثالؽضّجػ١ز : ٟ٘ وً ِج ٠ّجسعٗ ثٌطالويعرفها انباحثان اجرائيا

ٚثٌغمجف١ز ٚثٌش٠جػ١ز ٚثٌؼ١ٍّز ٚثٌف١ٕز ثٚ ثٌخذِز ثٌؼجِز دطش٠مز ثخض١جس٠ز فغخ ١ٌُِٛٙ ٚ٘ٛث٠جصُٙ 

ٚلذسثصُٙ ثٌشخظ١ز ػّٓ ٔطجق ثٌّذسعز ٚخجسؽٙج دٙذف ثوغجدُٙ ِٙجسثس ٚل١ُ ٚخذشثس صّىُٕٙ ِٓ 

 غ فٟ ثٌّغضمذً . ثٌم١جَ دجالدٚثس ثٌضٟ ٠ٕضظش٘ج ُِٕٙ ثٌّؾضّ

  :انمبادئ انتربىيت

ثٌّشثد دّذجدا ثٌضشد١ز، ثٌذقظ ػٓ ِفج١ُ٘ عجدضز ِٚغضمٍز صٕغؾُ ِغ ثألُعظ ثٌؼم١ٍز ٚثٌّضطٍذجس 

ثالؽضّجػ١ز. ٟٚ٘ ثٌّفج١ُ٘ أٚ ثٌّفشدثس ثٌضٟ ٠ّىٓ دٛثعطضٙج صشد١ز ثألدؼجد ثٌّخضٍفز ٌٍشخظ١ز. ِٚٓ 

قشوز، ِٚضفجػٍز أ٠ؼجً، دق١ظ ٠ّىٓ ثوضشجف ؽ١ّغ ِغضٍضِجس ِذجدا ثٌضشد١ز أْ صىْٛ فجػٍز ِٚض

ثٌؼٕجطش ِٓ خالي ثٌضؼجًِ ِغ ثٌّضشدٟ. ِٓ ثٌٛظجةف ثألعجع١ز ٌٍضشد١ز ثٌقذ٠غز ٘ٛ أْ ٠مَٛ ثٌّؼٍُ 

ًٝ ػٓ ثٌّشدٟ. ٌزٌه  دئ٠ظجي ثٌؼًّ ثٌضؼ١ٍّٟ أٚ ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز إٌٝ ِشفٍز ٠ظذـ ف١ٙج ثٌّضشدٟ فٟ غٕ

 ( 00: 0330) ثفّذ ،  .ثعضغٕجء ثٌّضشدٟ ػٓ ثٌّشدٟ ٠ضؼـ ِذٜ وفجءر ثٌّؼٍُ فٟ ِذٜ

٠ٚؼشفٙج ثٌذجفغجْ ثؽشثة١جً : ِؾّٛػز ِٓ ثٌّؼج١٠ش ٚثٌظفجس ثال٠ؾجد١ز ثٌضٟ ٠ؾخ ثْ ٠ىضغذٙج ثٌّضؼٍّْٛ 

دثخً ثٌذ١تز ثٌضؼ١ّ١ٍز دطش٠مز ِمظٛدر ثٚ غ١ش ِمظٛدر ِٓ خالي ثٌّٕٙجػ ثٌضؼ١ٍّٟ ٠ٚضذ١ٓ ِٓ خالي 

 ز ثٌّذجدا ثٌضشد٠ٛز ثٌّؼذر ٌٙزث ثٌغشع . ثؽجدز ثٌطجٌخ ػٍٝ ثعضذجٔ

 انفصم انثاوي :) اطار وظري(

 انمحىر األول : االوشطت انمذرسيت 

: صؼذ ثٌّذسعز ِىجٔجً ِّٙجً ٌضٍمٟ ثٌّؼجسف، ٚثٌؼٍَٛ ثٌّخضٍفز، ِّٚٙضٙج ال صمضظش ػٍٝ  انىشاط انمذرسي

جس ثٌّذسع١ّز ثٌّضٕٛػز ثٌضٟ صغجػذ رٌه فمؾ، فٟٙ ِىجْ ٌذٕجء ثألؽ١جي، ٚف١ٙج صؼمذ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌٕشجؽ

ػٍٝ طمً شخظ١ّز ثٌطجٌخ، ٚإػذثدٖ ٌٍخشٚػ ٌضقذ٠جس ثٌق١جر، ِٚٓ ثألِغٍز ػ١ٍٙج ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ، 

ٚثٌٕشجؽ ثالؽضّجػٟ، ٚثٌىشجفز، ِٚغجدمجس ثٌخؾ، ٚثٌشؼش، ٚثٌّٛع١مٝ، ٚثٌشعُ. ٠ٚؼشف ثٌٕشجؽ 

١ز ثٌّذسعٟ دؤّٔٗ ثٌّّجسعجس ثٌضؼ١ّ١ٍّز ثٌضٟ ٠ضُ ِٓ خالٌ ّّ ٙج ثعضغالي ثٌطجلجس ثٌىجِٕز ٌذٜ ثٌضال١ِز، ِٕ

دزٌه ِٛث٘ذُٙ، ٚرٌه دضٕجٚي وً ِج ٠ضظً دجٌق١جر ثٌّذسع١ّز، ٚأٔشطضٙج ثٌّضٕٛػز ثٌّشصذطز دجٌّٛثد 

ثٌذسثع١ّز، أٚ ثٌؾٛثٔخ ثالؽضّجػ١ّز، أٚ ِج ٠خضض دجٌٕٛثفٟ ثٌؼ١ٍّّز وجٌش٠جػز، ٚثٌّٛع١مٝ، ٚثٌّغشؿ. ) 

 (  42: 0338ػفجف ، 
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 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 عة القادسية جام –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –بهات والصرفة لكلية الرتبية لل

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 امعة  املستهصريةاجل 

 وشأة انىشاط انمذرسي : 

ثٌٕشجؽ ثٌّذسعٟ ١ٌظ دؾذ٠ذ، فٙٛ لذ٠ُ لذَ ثٌّذثسط، إر وجْ ٠ّجسط وؾضء ُِٙ ِٓ ثٌّٕٙجػ فٟ 

ثٌّذثسط ثإلغش٠م١ّز، ٚرٌه دٛؽٛد ثألٌؼجح ثٌش٠جػ١ّز ثٌّضٕٛػز، ٚثٌفْٕٛ وجٌضّغ١ً، ٚثٌّٛع١مٝ، ٚفٟ 

ٚخظض عالط عجػجس ١ِٛ٠جً َ، أعظ ؽجْ د١غذثٚ ِذسعز فخ ثإلٔغج١ّٔز فٟ أٌّج١ٔج، 3774ػجَ 

َ أٔشؤ ثٌّفىش ثٌضشدٛٞ ؽْٛ د٠ٛٞ أٚي ِذسعز 3829ٌٍٕشجؽجس ثٌضش٠ٚق١ّز، ٚثٌذذ١ّٔز، ٚفٟ ػجَ 

 (   72: 0333صؾش٠ذ١ّز فٟ ش١ىجغٛ، ٟٚ٘ ِخضظز دجٌضؼ١ٍُ ثٌمجةُ ػٍٝ ثٌٕشجؽ. ) ثٌغ١ذ ، 

 ِٚش ثٌٕشجؽ ثٌّذسعٟ دؼذر ِشثفً، ٟ٘

 ْثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌؾٛثٔخ ثٌؼم١ٍّز ِشصىضرً ػٍٝ ثٌّٛثد ثٌٕظش٠ّز،  ِشفٍز ثٌضؾجً٘: فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز وج

 ِضؾجٍ٘زً ثٌٕشجؽجس ثٌّذسع١ّز. 

  ِْشفٍز ثٌّؼجسػز: ٕ٘ج ٚثؽٗ ثٌٕشجؽ ثٌّذسعٟ ِؼجسػزً شذ٠ذر ِٓ لذً إدثسر ثٌّذسعز ِؼضمذ٠ٓ دؤ

 ٘زٖ ثألٔشطز صذؼذ ثٌضال١ِز ػٓ ثٌضقظ١ً ثٌؼٍّٟ. 

 مذً دغ١ؾ ٌٍٕشجؽجس ثٌّذسع١ّز، ِغ صظ١ٕفٙج وٕشجؽجس ِشفٍز ثٌضمذً: فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز فذط ص

 خجسؽز ػٓ ثٌّٕٙؼ. 

  ٟؽذثً، ٌٚٗ ل١ّضٗ ثٌضشد٠ّٛز، إػجفز إٌٝ دٚسٖ ف ً ِشفٍز ثال٘ضّجَ: ٕ٘ج ثػضذش ثٌٕشجؽ ثٌّذسعٟ ِّٙج

 صى٠ٛٓ شخظ١ّز ثٌطجٌخ، ِّج ٔضؼ ػٕٗ ثٌضؼ١ٍُ دجٌّّجسعز، ف١ظ دِؾش ثألٔشطز ِغ ثٌّٕج٘ؼ ثٌّذسع١ّز. 

 (  00: 0332ثٌضٛثح ،  )  ػذذ

 أهميّت انىشاط انمذرسي 

ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ٌٙج أ١ّ٘ز وذ١شر فٟ ف١جر ثٌطجٌخ، ِٕٚٙج: صى٠ٛٓ شخظ١ّز ِضٛثصٔز ِضىجٍِز ٌٍطجٌخ، 

إر ٠ضُ صٛظ١ف ثٌٕشجؽ ثٌّذسعٟ ٌخذِز ثٌّجدر ثٌؼ١ٍّّز، ِّج ٠ؤعش فٟ شخظ١ضٗ صؤع١شثً وذ١شثً. ٠ؼضذش ثٌٕشجؽ 

 ٌٍّٕٙؼ ثٌذسثعٟ، ٚدذٚٔٗ ال صضُ ثٌؼ١ٍّّز ثٌضشد٠ّٛز ثٌفؼجٌز. صغجُ٘ فٟ صط٠ٛش ثٌّذسعٟ ػٕظشثً ِىّالً 

ثٌُخٍك ثٌؾ١ذ، ٚثٌّؼجٍِز ثٌقغٕز، إػجفزً إٌٝ ثٌغٍٛن ثٌّغضم١ُ. صؼذي ثٌغٍٛن غ١ش ثٌغٛٞ. صمؼٟ ػٍٝ 

، ِّج أٚلجس ثٌفشثؽ، فضؼٛد ثٌضال١ِز ػٍٝ صٕظ١ُ أٚلجصُٙ ٚثعضغالٌٙج. صىشف ػٓ ١ِٛي ثٌطٍذز، ِٚٛث٘ذُٙ

٠ؤدٞ إٌٝ صط٠ٛش٘ج. صؼذ ثٌطٍذز ٌّٛثؽٙز ِٛثلف ثٌق١جر. صّٕٟ ِٙجسثس ثالصظجي ٌذٜ ثٌطٍذز، ِٓ خالي 

صذس٠ذُٙ ػٍٝ ؽش٠مز ثٌضؼذ١ش ػٓ ثٌشأٞ، ٚثفضشثَ آسثء ث٢خش٠ٓ. صقذخ ثٌضال١ِز دجٌّذسعز. صغجػذ ػٍٝ 

ُ ٌٍّغؤ١ٌّٚز. صّٕٟ ثٌظٍز سفغ ثٌّغضٜٛ ثٌظقٟ ٌٍطٍذز. صغجُ٘ فٟ صؼض٠ض عمز ثٌطٍذز دؤٔفغُٙ، ٚصقٍّٙ

 د١ٓ ثٌطجٌخ ٚصِالةٗ، ٚد١ٕٗ ٚد١ٓ ِؼ١ٍّٗ، ٚثألعشر، ٚثٌّؾضّغ. صّٕٟ طفز ثٌم١جدر ٌذٜ ثٌطالح.  

 (  300: 0333)  دطشط ،                                                                                 

 أمىر يجب مراعاتها في انىشاط انمذرسي 

ّج ٠ٍٟ أِٛس ٠ؾخ ِشثػجصٙج فٟ ثٌٕشجؽ ثٌّذسعٟ: ثٌض٠ٕٛغ فٟ أشىجي ثألٔشطز ثٌطالد١ز. شًّ ؽ١ّغ ف١

ثٌطٍذز ٚدفؼُٙ ٌٍّشجسوز. ثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌطجٌخ ثٌّٛ٘ٛح، ٚدفغ ثٌؾٙجس ثٌضشد٠ٛز ثٌؼ١ٍج )ٚصثسر ثٌضشد١ز 

جً دؼذ ِشجسوضٗ ثٌفؼجٌز فٟ ٚثٌضؼ١ٍُ(، ٔقٛ صذٕٟ ِٛ٘ذضٗ، ٚإخشثؽٙج ٔقٛ دثةٍشرٍ أٚعغ. صؼض٠ض ثٌطجٌخ إ٠ؾجد

ثألٔشطز ثٌطالد١ز، ِغ ػشٚسر إػالَ ثألً٘ دّذٜ ثٌضضثَ ثٌطجٌخ دضٍه ثألٔشطز، ٚصّضؼٗ دشٚؿ 

ً ػٍٝ عمز  ثٌّذجدسر، أٚ ثِضالوٗ ٌّٛ٘ذٍز ٌُ ٠غضطغ ثألً٘ ثوضشجفٙج أٚ ص١ّٕضٙج، فىً رٌه ٠ٕؼىظ إ٠ؾجدج

  .ثٌطجٌخ دٕفغٗ، ٚدؤ١ّ٘ز ِج ٠مَٛ دٗ

 ( 22: 0332)ثٌذٕج،                                                                                                  
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 انمحىر انثاوي : انمبادئ انتربىيت 

ِٓ ثٌٛظجةف ثألعجع١ز ٌٍضشد١ز ثٌقذ٠غز ٘ٛ أْ ٠مَٛ ثٌّؼٍُ دئ٠ظجي ثٌؼًّ ثٌضؼ١ٍّٟ أٚ ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز 

ًٝ ػٓ ثٌّشدٟ. ٌزٌه ٠ضؼـ ِذٜ وفجءر ثٌّؼٍُ فٟ ِذٜ ثعضغٕجء إٌٝ ِشفٍز ٠ظذـ ف١ٙج ثٌّض شدٟ فٟ غٕ

ثٌّضشدٟ ػٓ ثٌّشدٟ. ػٍٝ طؼ١ذ آخش، ٔظشثً اللضشثْ ٚؽٛد ثإلٔغجْ دؤٔٛثع ثٌضٕجلؼجس سغُ ٚفذر رٌه 

ثٌٛؽٛد، ٌزٌه لذ ٠ؤعّش ػ١ٍٗ ثٌىالَ فٟ دؼغ ثألف١جْ، ٚال ٠ؤعّش ػ١ٍٗ فٟ أف١جْ أخشٜ، ٚرٌه ٌٛؽٛد 

ز لٜٛ ٚثعضؼذ ّّ ثدثس ِخضٍفز ٌذ٠ٗ، فضُذذٞ سدٚد فؼً ِخضٍفز دجخضالف ثٌّمضؼ١جس ٚثألفٛثي. ٌىٓ ثٌّٙ

ثٌضٟ ٠ٕذغٟ ػٍٝ ٔظجَ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضشد١ز ثٌم١جَ دٙج ٟ٘ إ٠مجظ ٚصشد١ز ٚطمً ؽ١ّغ ثعضؼذثدثس ثإلٔغجْ 

 ٚؽجلجصٗ ثٌّف١ذر، ٚثٌضٕغ١ك د١ٓ ٘زٖ ثٌمٜٛ ٚثالعضؼذثدثس، أٞ:

ٌفشد ِج ٚإصثٌز ثٌضٕجلؼجس ثٌىجِٕز ف١ٗ، ِٓ خالي خٍك ثٌمجد١ٍز ػٍٝ ِؾجدٙز  ثٌضٕغ١ك د١ٓ ثٌمٜٛ ثٌزثص١ز -أ 

 ٘زٖ ثٌضٕجلؼجس ٚثٌؼمذجس، ٚصفغ١ش ِشجوً ثٌق١جر ٚطؼٛدجصٙج. 

 صفؼ١ً ثٌمٜٛ ثٌّٕغؾّز ٚصٛف١ذ٘ج ِٓ أؽً لطغ ؽش٠ك ثٌّٕٛ.  -ح 

٠ُّٛ٘ضٙ -ػ   ج ثٌّغضمٍز. ثٌضٕغ١ك د١ٓ ثألؽٙضر ثٌفجػٍز فٟ ػ١ٍّز ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضشد١ز ِغ ثٌقفجظ ػٍٝ 

لجْٔٛ ثٌضشد١ز ِؼٕجٖ ثالٔظ١جع ٌطذ١ؼز ثٌطفً ٚإػذثد ثٌظشٚف ٚثٌّٕجخجس ثٌّٛثةّز ٌضشد١ز ثٌطفً وّج  -د 

 (27: ٠0333غضط١غ ١ٌٚظ وّج ٠شجء أٚ وّج ٔشجء.   )ثدشث١ُ٘ ، 

ثػف إٌٝ رٌه، الدذّ ِٓ ثإلشجسر إٌٝ أِش آخش ٚ٘ٛ أال ٔضخز ِٓ ِذذأ ٚثفذ عجدش ِظذسثً ٌألػّجي     

ضشد٠ٛز، ٚإّٔج ٠ٕذغٟ أْ صٕغؾُ ثألطٛي ثٌضشد٠ٛز ِغ ثٌظشٚف ٚثٌذ١تز، ٚثٌضِجْ، ٚأْ ٠ٕطذك ِؼٙج أٞ ثٌ

شٟء ٠ُؼجف إٌٝ ثٌّق١ؾ، فؼالً ػٓ صطذ١ك ثٌّق١ؾ ػ١ٍٙج. ٚفٟ ِغً ٘زٖ ثٌقجي ٠ضؼـ ثٌقذّ ثٌفجطً 

ّْ ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز ػ١ٍّز دثخ١ٍز ٚإسثد٠ز ٚفجػ١ٍز. ٚٚسدس ٘زٖ ثٌفىشر  د١ٓ )ثٌضى١١ف( ٚ)ثالٔغؾجَ(، أل

ً ٌٍمٜٛ ثٌذجؽ١ٕز  فٟ وضجح )ثٌضشد١ز ػٕذ ثإل٠شث١١ٔٓ(، ٔمالً ػٓ إفالؽْٛ. فٙٛ ٠ؼضذش ثٌضشد١ز ثعضخشثؽج

ّْ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضشد١ز ػ١ٍّز دجؽ١ٕز ٚفجػٍز صغضٛػخ  ٌشٚؿ ثإلٔغجْ. ػٍٝ ػٛء ٘زٖ ث٢سثء ٠ّىٓ ثٌمٛي إ

ّْ ٕ٘جن ػ١ٍّز ِؾجدٙز ِغضّشر د١ٓ ثٌمٜٛ ثوضشجف ثٌمٜٛ ثإلٔغج١ٔز ثٌخاّللز ٚصفؼ١ٍٙج. الدذّ أْ  ٔؼٍُ أ

ثٌخاّللز ٚثٌمٜٛ ثٌّخّشدز أٚ ثٌمٜٛ ثإل١ٌٙز ٚثٌمٜٛ ثٌش١طج١ٔز ػٕذ ثإلٔغجْ. ِٚٓ ِٙجَ ثٌضشد١ز ثٌقم١م١ز 

ثوضشجف ثٌمٜٛ ثٌخاّللز ٚصشد١ضٙج ٚصفؼ١ٍٙج ِٓ أؽً ثٌقذّ دٕفظ ثٌّمذثس ِٓ ثصّغجع ٚصؤع١ش ثٌمٜٛ ثٌّخّشدز 

ّْ  (  00: 0333فؾش ،  ثٌّفغذر.   ) ثدٛ إرْ الدذّ ٌٍّؼٍُ أْ ٠ٕطٍك ٌضشد١ز ثإلٔغجْ ٚ٘ٛ ٠قًّ فىشر أ

ثإلٔغجْ رٚ فطشر ع١ٍّز خ١ّشر. ٌٚزٌه ٠مٛي ثٌّشدٟ ثٌغ٠ٛغشٞ )دغضجٌٛصٞ(: "إّٔٗ ٌٛ ُٔظش إٌٝ ثإلٔغجْ 

ؼ١ٍّز ػٍٝ أّٔٗ رٚ ؽذ١ؼز ع١تز، فٙزث ٠ؤدّٞ إٌٝ إغالق ؽش٠ك ثٌخ١ش ٚثٌظالؿ دٛؽٙٗ. ف١ٕذغٟ ػٍٝ ثٌ

ثٌضشد٠ٛز ثٌم١جَ دئصثفز ثٌؼمذجس، ٚصٛف١ش ِغضٍضِجس ثٌّٕٛ ثٌطذ١ؼٟ". ِٓ ثٌّٙجَ ثألخشٜ ثٌضٟ صضشصخ 

ػٍٝ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضشد١ز، )صشد١ز شخظ١ز ثإلٔغجْ ٚإػذثدٖ ٌٍضؼجًِ ثٌظق١ـ ِغ فٛثدط ثٌق١جر(. ٠ٚمٛي 

الً رثصٗ ِٚج ٘ٛ وجِٓ فٟ )فشٚدً( دٙزث ثٌشؤْ: "الدذّ ٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضشد١ز أْ صؾؼً ثإلٔغجْ ٠ ّٚ ؼٟ أ

ٚؽٛدٖ، ٚأْ صؾؼٍٗ ٠ضى١ّف ِغ ؽذ١ؼضٗ، وٟ ٠ُظذـ لجدسثً دؼذ رٌه ػٍٝ ثالصقجد ِغ سدّٗ". ال س٠خ فٟ 

ػز، دفىش ػ١ّك ٚطق١ـ،  ّٛ ثإلٔغجْ إرث ص١ّّض خالي رٌه ثٌضؼجًِ ِغ ثٌق١جر ٚثٌّظجدس ثالؽضّجػ١ز ثٌّضٕ

ثٌزٞ ٠ٕغؾُ ِغ لٛثٖ ثٌؾغ١ّز ٚثٌٕفغ١ز، ٚثإلِىجٔجس فغضىْٛ ٌذ٠ٗ ثٌمجد١ٍز ػٍٝ ثالٔضخجح ثألفغٓ، 

ً ػٍٝ  (89: 0330ثٌضِج١ٔز ٚثٌّىج١ٔز. ٚثٌفشص ثالؽضّجػ١ز.    ) سػٛثْ ،  إرْ فجٌضشد١ز ِؤعّشر ؽذّث

س، ٚثٌضىجًِ ٚثٌغؼجدر ٌإلٔغجْ، ِٚٓ عُ ثٔؼىجط رٌه ػٍٝ ثٌّؾضّغ  ّٛ صقم١ك ثٌقذّ ثألػٍٝ ِٓ ثٌضط

 ً ّْ  دؤعشٖ، ف١ظ صذفغ ث٢خش٠ٓ أ٠ؼج ٌٍّغجّ٘ز فٟ صٍه ثٌغؼجدر. ٠ؼضمذ ثٌّشدٟ ثألٌّجٟٔ )ثسٔغش وش٠ه( أ

ّْ ثٌضشد١ز ال صمَٛ ػٍٝ ِٕٙجػ ِؼذّ عٍفجً، دق١ظ ٠ضشدٝ ثٌفشد  ثإلٔغجْ ٠ضشدٝ صٍمجة١جً ٚػٓ غ١ش لظذ. أٞ أ

ّْ ثٌؼًّ ثٌضشدٛٞ  ػٍٝ ػٛةٗ ِٕز ثٌذذث٠ز ِٓ دْٚ إسثدر ٚسغذز. ِٓ ؽجٔخ آخش ٠ؼضمذ )وششٓ ثشضج٠ٕش( أ

ثٌمجةُ ػٍٝ ثٌضذؼ١ز، ٠ٕذغٟ أْ ٠ُؼذّ ثٌفشد ٌضشد١ز ِغضمٍز. فجٌّشدٟ ال ٠غضط١غ أْ ٠ؼغ ٘زث ثٌٙذف دؼ١ذثً 
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ػٓ ػ١ٕٗ. فّٓ ثٌّّىٓ صشد١ز ثٌشخظ١ز ػٓ ؽش٠ك ثٌغؼٟ ثٌذثةُ ٌذفغ ثٌشخض ِٓ دثةشر ثٌم١ُ ثٌّم١ّذر 

 فٟ ٘زث ثٌّغجس.  إٌٝ ػجٌُ ثٌم١ُ ثٌّطٍمز. ٚصغؼٝ )ثٌّذسعز ثٌفؼّجٌز( ٌضٛؽ١ٗ ّٔٛ ثٌشخظ١ز 

 (  00: 0330) ثفّذ ،                                                                                        

ثٌّذجدا ثٌضج١ٌز ثٌّمضذغز ِٓ وضجح )أطٛي ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضشد١ز( ٚثٌضٟ صؼذّش ػٓ ٔظش٠ز )ثشضج٠ٕش( ثٌضشد٠ٛز، 

 ؼجسدٙج: صىشف ػٓ صؼم١ذ ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز ٚص

ٌٍٕشجؽ ثٌقش ٌض١ٍّزن.  -ِج وجْ رٌه دٛعؼه ِغ سػج٠ز ثٌٛػغ ثٌٕفغٟ  -: دع أٞ ػًّ مبذأ انفعانيت* 

س ثٌؼًّ فقغخ  -فجصشن  ّٛ دً ثٌؼًّ ثٌّٕؾض أ٠ؼجً، إٌٝ سٚؿ ثٌذقظ ثٌذل١مز ػٕذ ثٌطفً، إٌٝ  -١ٌظ صط

 ثٌقذّ ثٌزٞ ٠غّـ دزٌه شىً ثٌؼًّ ثٌشخظٟ ِٚجدّصٗ. 

ثفشص ػٍٝ أْ ٠قمّك ص١ٍّزن ١ٌظ ثالعضمالي ثألخاللٟ ثٌشخظٟ فقغخ، ٚإّٔج  :* مبذأ االجتماعيت

س أخالل١جً ػٓ ؽش٠ك ٔشجؽٗ ثٌقش أ٠ؼجً.  ّٛ  أْ ٠غجػذ ثٌّؾضّغ وٟ ٠ضط

: ٠ٕذغٟ ٚؽٛد صشجدٗ وجًِ أٚ ؽضةٟ ػٍٝ ثأللً فٟ ثٌضشو١ذز ثٌّؼ٠ٕٛز د١ٓ ثٌّضشدٟ مبذأ انفرديت* 

ّْ فؾش ٚثٌشط١ذ ثٌغمجفٟ، وٟ  ٠ىْٛ ٘زث ثٌشط١ذ ثٌغمجفٟ ِف١ذثً فٟ ثٌضشد١ز. ٠ُغضفجد ِٓ ٘زٖ ثٌّذجدا أ

ثٌضث٠ٚز فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز ٘ٛ صشد١ز ثٌفشد٠ز، ٚسٚؿ ثالعضمالي، ٚصشن صِجَ ثألِٛس إٌٝ ثٌّضشدٟ، وٟ 

س ثألخاللٟ ٚثالؽضّجػٟ ِٓ دْٚ ثٌشؼٛس دجٌقجؽز إٌٝ ثٌّشدٟ.   ) ػذٛد ،  ّٛ  (   72: ٠0333ٕجي ثٌضط

٠مٛي )دغضجٌٛصٞ(: ٌمذ أخفش ثٌطذ١ؼز فٟ ثإلٔغجْ ثٌّٛث٘خ ٚثٌمجد١ٍجس ثألفؼً وجخضفجء ثٌؾٛث٘ش فٟ    

ّْ ؽزٚس ِؼظُ  ثألطذثف. ٌزٌه ٌٛ فطّش ثٌظذفز لذً أٚثٔٙج ٌشأ٠ش ثٌؾٛ٘شر غ١ش ِىضٍّز دؼذ". ٠ذذٚ أ

ثالعضؼؾجي ثٌضٟ لذ صؤخز  ثالخضالالس ثٌضشد٠ٛز ٚثٌغٍٛو١ز ثٌضٟ ٔشج٘ذ٘ج ػٕذ ثألؽفجي، ٔجدؼز ِٓ فجٌز

ّْ ٘زث ثالعضؼؾجي  ؽجدغ ثٌقشص ٚثٌؼطف، ِٚٓ ثٌضذخالس ثٌضٟ ال صقغٓ ػ١ٍّز ثٌضٛل١ش. ٠ذذٚ أ

ثٌطفٌٟٛ ٌٍىذجس، ٠ضشن آعجسثً ع١تز ٠ٚؼطٟ ٔضجةؼ ِؼىٛعز صؤعّش عٍذجً ػٍٝ شخظ١ز ثٌطفً ٚفٟ أ٠ز خطٛر 

ّْ صٍه ثٌخطٛر ِٕذغمز ِٓ ر٘ٓ ثٌّشدٟ فمؾ، ٚغ١ش ِ شصذطز دطذ١ؼز ثٌطفً ٚلجد١ٍجصٗ. ٠ّٚىٓ صشد٠ٛز، أل

 ّْ أْ ٍّٔـ أِجسثس ٘زث ثالعضؼؾجي دشىً ٚثػـ فٟ ثألػّجي ثٌضشد٠ٛز ثٌضٟ صٕٙغ دٙج ثٌّذثسط. فضٝ أ

دؼغ ِذسثء ثٌّذثسط ِٚؼ١ٍّٙج ٠غؼْٛ ؽج٘ذ٠ٓ ٌفشع أرٚثلُٙ ٚسغذجصُٙ ػٍٝ ثٌطٍذز، ٌىُّٕٙ ال 

ثٌغٍٛن ثٌضشدٛٞ. إرْ ثٌضشد١ز ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌظذش، ٠قمّمْٛ ٘زث ثٌٙذف ِّٙج ثطشٚث ػٍٝ ٘زث ثٌٍْٛ ِٓ 

ٚثالٔضظجس، ٚثوضشجف ثٌفشص، أوغش صؤع١شثً ِٓ ثٌضشد١ز ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌفشع، ٚثٌمغش، ٚثٌٕمً. 

٠مٛي)سٚعٛ(: "إرث ِج أسثد ثٌّشء أْ ٠ىْٛ طجٌقجً ِٚضم١جً فٍٓ ٠قضجػ فٟ رٌه إٌٝ ثٌؼٍُ ٚثٌفٍغفز. ٌٚٓ 

ًّ شخض إٌٝ ػ١ّشٖ ٠قضجػ إٌٝ ِؼٍِٛجس ِٓ لذ١ً ثإل ١ٌٙجس الخض١جس ثٌغٍٛن ثٌزٞ ٠ش٠ذٖ. فٍٛ سؽغ و

ٚثعضشجسٖ دظذق؛ فغ١ٍُُٙ ثٌطش٠ك ٚثٌغٍٛن ثٌزٞ ٠ٕذغٟ أْ ٠ضخزٖ". ٠ٚمٛي فٟ ِٛػغ آخش:"ال ٠ُفغذ 

ّْ ثٌؾًٙ ال ٠ٍُقك ثٌشش، ٚإّٔج ٠ٍُقمٗ  ثٌضمٜٛ شٟء ِغً ثٌؼًّ دٙج ٌّظٍقز ِجد٠ّز. ػ١ٍه أْ صضزوش دثةّجً أ

س أّٔٗ ٠ؼشف". إرث ٌُ ٔؼشف ثٌضخذؾ ٚثٌ ّٛ ًّ ف١ّٕج ٠ضظ ًّ ألّٔٗ ال ٠ؼشف، ٚإّٔج ٠ؼ خطؤ. ٚثإلٔغجْ ال ٠ؼ

ً ػٓ ثٌضشد١ز، ٚال صضٛفش ٌذ٠ٕج ِؼٍِٛجس ػٓ و١ف١ز ثٌضشد١ز، فئّٕٔج ٌٓ ٔضؼشس دقؾُ ثٌؼشس ثٌزٞ  ش١تج

ّْ ثٌّؼٍِٛجس ثٌضشد٠ٛز ثٌخجؽتز ثٌضٟ ّٔضٍىٙج، صشىّ  ً خطٛسر أوذش ٠ٍقمٗ ثٌفُٙ ثٌخجؽب ٌٍضشد١ز. أٞ إ

ذ  ّّ دىغ١ش ِّج ٌٛ وٕج ؽج١ٍ٘ٓ دجٌّؼٍِٛجس ثٌظق١قز. ٚ٘زٖ ثٌفىشر صٕطذك ِغ لٛي ثٌشعٛي ثألوشَ ِق

)ص(: "إّٟٔ ال أخجف ػ١ٍىُ ف١ّج ال صؼٍّْٛ". إرْ ثٌؾًٙ دشٟء ِج، ٚػذَ ثٌم١جَ دؼًّ ِج، رٚ خطش ألً 

شد، ع١ّج إرث وجْ طجفذٗ ٠ظّش ِٓ ثٌّؼشفز ثٌغٍؾ، ٚثٌؼٍُ ثٌؼجي ثٌزٞ ٠ٍقك ثٌؼشس دجٌّؾضّغ ٚثٌف

 ،ٓ٠ ّٙذ ؽش٠ك ظٙٛس ثٌفطشر، ٚصفضـ أدٛثح ظٙٛس ثٌذِّّ ػٍٝ أّٔٗ ٠ؼٍُ ثٌؼٍُ ثٌظجةخ ثٌظق١ـ! ثٌضشد١ز صّ

ٌزٌه ١ٌظ ِٓ ثٌظق١ـ إدخجي ٘زٖ  (03: 3999ٚثٌظذق، ِٚٓ عُ ثٌفؼجةً ثألخالل١ز.  )  ثٌقم١ً ، 

ذغٟ صٛف١ش ثٌظشٚف ٚثٌفشص وٟ صٕذغك ِٓ ثٌغؾج٠ج ثٌق١ّذر إٌٝ ر٘ٓ ثٌطفً ِٓ ثٌخجسػ، ٚإّٔج ٠ٕ

ػٍٝ ِذذأ ثٌزوش ٚثٌضزو١ش، وّج ٠ؤّوذ  -الع١ّج ِٓ خالي ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ  -أػّجلٗ ٚػ١ّشٖ. ٠ؤوذ ثإلعالَ 
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 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 عة القادسية جام –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –بهات والصرفة لكلية الرتبية لل

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 
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 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 امعة  املستهصريةاجل 

ّْ سعجٌز ثألٔذ١جء صّغً  صزو١شثً دج١ٌّغجق ثٌمجةُ د١ٓ ثإلٔغجْ ٚثٌخجٌك. ٚ٘زث ِج  -فٟ فم١مز ثألِش  -ػٍٝ أ

ً ِٓ ثٌزوش ٚثٌضزو١ش ثٌّقفّض ٠ىشف دذٚسٖ ػٓ أ١ّ٘ز ثٌّذ ّْ ثٌضشد١ز ثٌفطش٠ز صّغًّ ٔٛػج ذأ ثٌضجٌٟ ٚ٘ٛ أ

ػٍٝ ثوضشجف ثٌذجؽٓ ثٌزٞ ٠ضذٍّٛس ػٍٝ أعجط ثٌفطشر. ػٍٝ ٘زث ثٌؼٛء، صز٘خ أدسثػ ثٌش٠جؿ ؽ١ّغ 

ٔٙج ثٌىذجس ِٚغؤٌْٚٛ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضشد١ز فٟ لجٌخ ِذجدا ثٌضشد١ز  ّٚ ثٌذشثِؼ ٚثٌضذثد١ش ثٌز١ٕ٘ز ثٌضٟ ٠ذ

١جصُٙ ثٌز١ٕ٘ز. ٚٔقٓ ٔالفع دٛػٛؿ وُ ٘ٛ ثٌذْٛ ثٌشجعغ د١ٓ ِج ٠ُطشؿ وؤ٘ذثف صشد٠ٛز ِؼذّر ٚفشػ

 (  40: 0330عٍفجً ٚد١ٓ ِج ٠ظٙش فٟ عٍٛن ٚشخظ١ز ثٌض١ٍّز.   ) سػٛثْ ، 

 انفصم انثانث: )مىهجيت انبحث وإجراءاته(

ظج٘شر ٚؽّغ ثعضخذَ ثٌذجفغجْ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ، ثٌزٞ ٠شضًّ ػٍٝ دسثعز ثٌ مىهج انبحث: .1

ً ٌضفغ١ش٘ج ٚصٛؽ١ٙٙج ، ٌزث ثعضخذِش ثٌذجفغجْ  ثٌّؼٍِٛجس ٚصق١ٍٍٙج ٚثعضٕذجؽ ثالعضٕضجؽجس ٌضىْٛ ثعجعج

٘زث ثٌّٕٙؼ ٌّالةّضٗ ؽذ١ؼز ثٌذسثعز ِٓ ؽّغ ٌٍّؼٍِٛجس ٚٚطف ثٌٛثلغ ٚصقذ٠ذ ثٌظشٚف ٚثٌؼاللجس 

 ثٌضٟ صٛؽذ د١ٓ ثٌقمجةك .

١غ ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز فٟ ِذ٠ٕز ثٌذ٠ٛث١ٔز ، : صّغً ِؾضّغ ثٌذقظ دؾّ مجتمع وعيىت انبحث .2

( 033ٚثشضٍّش ػ١ٕز ثٌذقظ ػ١ٕز لظذ٠ز ِٓ ؽالح ثػذثد٠ز ثٌؾٛث٘شٞ ٌٍذ١ٕٓ ٌؾ١ّغ ثٌّشثفً دٛثلغ )

( 72( ؽجٌخ ٌٍظف ثٌخجِظ ثالػذثدٞ ٚ)72( ؽجٌخ ٌٍظف ثٌشثدغ ثالػذثدٞ ٚ)23ؽجٌخ صؼّٕش )

 ؽجٌخ ٌٍظف ثٌغجدط ثالػذثدٞ . 

( 0333دؼذ ثؽالع ثٌذجفغجْ ػٍٝ ثألدد١جس ٚثٌذسثعجس ثٌغجدمز وذسثعز )دمحم ،  : أداة انذراست .3

( صُ ط١جغز ِؾّٛػز 0333( ٚدسثعز )ثدٛ فؾش ، 0338( ٚ دسثعز )صث٘ش ، 0332ٚدسثعز )ثفّذ ، 

( فمشر ، ثِج 30ِٓ ثٌفمشثس ػّٓ ثسدغ ِقجٚس صٕجٚي ثٌّقٛس ثألٚي فٛثةذ ثالٔشطز ثٌّذسع١ز  دٛثلغ )

( فمشر عُ ثٌّقٛس ثٌغجٌظ ثٌزٞ صٕجٚي 30ٌغجٟٔ صٕجٚي ٚثلغ ِّجسعز ثالٔشطز ثٌّذسع١ز دٛثلغ )ثٌّقٛس ث

( فمشر عُ ثٌّقٛس ثٌشثدغ ثٌزٞ صٕجٚي 8ِؼٛلجس ثلذجي ثٌطالح ػٍٝ دؼغ ثالٔشطز ثٌّذسع١ز دٛثلغ )

١جسثس ( فمشر ، ٚثِجَ وً فمشر عالط ثخض33ِمضشفجس ثٌضغٍخ ػٍٝ ِؼٛلجس ثالٔشطز ثٌّذسع١ز دٛثلغ )

 ( ػٍٝ ثٌضشص١خ . 3-0-0ثدذثً ( ٚ٘زٖ ثٌضمذ٠شثس ٟ٘ ) –ثٌٝ فذ ِج  –ٟ٘ )ٔؼُ 

٠ٚٛػـ رٌه  SPSSػّذ ثٌذجفغجْ دقغجح عذجس ثألدثر دجعضخذثَ ِؼجًِ ثٌفج ِٓ خالي دشٔجِؼ ثٌغذجس : 

 -ِٓ خالي ثٌؾذٚي ثالصٟ :

 ( قيم معامالث انثباث بطريقت انفا1جذول )

 ل١ّز ثٌغذجس ثٌّؾجي

 3.88 ةذثٌفٛث

 3.89 ثٌٛثلغ

 3.82 ثٌّؼٛلجس

 3.82 ثٌّمضشفجس

  

ثٌظذق: ػّذ ثٌذجفغجْ دؼشع ثالعضذجٔز فٟ طٛسصٙج ثال١ٌٚز ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌخذشثء ٚثٌّقى١ّٓ فٟ 

 ِؾجي ػٍُ ثٌٕفظ ٚثٌضشد١ز ٚصُ ثالخز دآسثةُٙ ٚصؼذ٠ً فمشثس ثالعضذجٔز .

ؼذ ٚثٌذسؽز ثٌى١ٍز ٌالعضذجٔز ٚٚؽذ ثٔٙج ل١ُ ِشصفؼز وّج صُ صمذ٠ش ِؼجِالس ثالسصذجؽ د١ٓ دسؽز وً د   

 ٚ٘زث ِؤشش ؽ١ذ ػٍٝ طذق ثالعضذجٔز ، ٠ٚٛػـ ثٌؾذٚي ثالصٟ رٌه 
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 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
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( معامالث االرتباط بيه درجت كم بعذ بانذرجت انكهيت نالستباوت2جذول )  

ِؼجًِ ثالسصذجؽ     ثٌذؼذ  

 ثٌفٛثةذ    3.23

 ثٌٛثلغ    3.27

 ثٌّؼٛلجس    3.22

 ثٌّمضشفجس    3.22

 االسانيب االحصائيت 

 .  Excelٚ دشٔجِؼ  SPSSصُ ثالعضؼجٔز دذشٔجِؼ ثٌقم١ذز ثالفظجة١ز 

 انفصم انرابع : عرض انىتائج ومىاقشتها

 ثٌغؤثي ثالٚي : ِج فٛثةذ ثالٔشطز ثٌطالد١ز ِٓ ٚؽٙز ٔظش ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز ؟ .3

 -ِٓ ثالعضذجٔز  ِٓ خالي ثٌؾذٚي ثالصٟ : ٌذ١جْ ثٌذؼذ ثالٚي  T.testصُ ثعضخذثَ ثخضذجس 

 

 نهبعذ االول مه االستباوت  T-test( وتائج اختبار 3جذول )

٠ضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ثػالٖ ثْ ؽ١ّغ ل١ُ ثالخضذجس دثٌز ثفظجة١جً ٚثْ ؽ١ّغ ل١ُ ثٌّضٛعطجس ٌٙزث ثٌذؼذ ثوذش 

وذ١شر ِٓ ثٌّٛثفمز ػٍٝ ، أٞ ثْ ٘زٖ ثٌؼذجسثس ػٍٝ دسؽز  0دذسؽز ِضٛعطز ٚلش٠ذز ؽذثً ِٓ  0ِٓ 

 فٛثةذ ثالٔشطز ثٌّذسع١ز ٌٍطالح . 

 ِج ٚثلغ ِّجسعز ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ِٓ ٚؽٙز ٔظش ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز ؟ .0

 -ٌذ١جْ ثٌذؼذ ثٌغجٟٔ ِٓ ثالعضذجٔز  ِٓ خالي ثٌؾذٚي ثالصٟ :  T.testصُ ثعضخذثَ ثخضذجس 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 امعة  املستهصريةاجل 

 ثالعضذجٔز ٌٍذؼذ ثٌغجٟٔ ِٓ  T-test( ٔضجةؼ ثخضذجس 4ؽذٚي )

 ثٌفمشر

 

 ثِجسط دؼغ ثالٔشطز ثٌّذسع١ز دجٌّذسعز

 ثٔج ػؼٛ فٟ ثفذٜ ٌؾجْ ثٌٕشجؽ دجٌّذسعز 

 ثشجسن فٟ صٕظ١ُ دؼغ ثٌٕذٚثس فٟ ثٌّذسعز 

 ثفشص ػٍٝ فؼٛس ثٌّؼغىشثس ثٌظف١ز 

ثفجفع ػٍٝ ػؼ٠ٛضٟ فٟ ؽّجػز ثٌٕشجؽ 

 دجٌّذسعز 

 ثشجسن فٟ ثفذٜ ثالعش فٟ ثٌّذسعز 

ؼٛس ثٌّغجدمجس ٚثٌؼشٚع ثفشص ػٍٝ ف

 ثٌش٠جػ١ز 

ثعؼٝ ٌالٔظّجَ ٌّششٚػجس ثٌضشؾ١ش فٟ 

 ثٌّذسعز 

 ثفشص ػٍٝ فؼٛس ثٌّغجدمجس ثٌغمجف١ز 

ثفشص ػٍٝ فؼٛس ثالؽضّجػجس ثٌضٟ 

 ٠ٕظّٙج ثٌٕشجؽ ثالؽضّجػٟ فٟ ثٌّذسعز 

ثصؼجْٚ ِٓ صِالةٟ فٟ صٕظذُ ثٌشفالس 

 ثٌّذسع١ز 

ز ثصؼجْٚ ِغ صِالةٟ فٟ صؾ١ًّ ثٌّذسع

 ٚصٕظ١فٙج

ثعؼٝ ٌالٔؼّجَ فٟ ٌؾجْ ثٌٕشجؽجس 

 ثٌّذسع١ز 

 

٠ضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ثػالٖ ثْ ؽ١ّغ ل١ُ ثالخضذجس دثٌز ثفظجة١جً ٚثْ ؽ١ّغ ل١ُ ثٌّضٛعطجس ٌٙزث ثٌذؼذ ثوذش 

، أٞ ثْ ٘زٖ ثٌؼذجسثس ػٍٝ دسؽز ل١ٍٍز ِٓ ثٌّٛثفمز ػٍٝ  3دذسؽز ِضٛعطز ٚلش٠ذز ؽذثً ِٓ  0ِٓ 

 سع١ز ٌٍطالح . ِّجسعز ثالٔشطز ثٌّذ

 ِج ِؼٛلجس ِّجسعز ثالٔشطز ثٌّذسع١ز ِٓ ٚؽٙز ٔظش ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز ؟ .0

 -ٌذ١جْ ثٌذؼذ ثٌغجٌظ ِٓ ثالعضذجٔز  ِٓ خالي ثٌؾذٚي ثالصٟ :  T.testصُ ثعضخذثَ ثخضذجس 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 امعة  املستهصريةاجل 

 ٌٍذؼذ ثٌغجٌظ ِٓ ثالعضذجٔز  T-test( ٔضجةؼ ثخضذجس 2ؽذٚي )

 ثٌفمشر

 

دجالٔشطز ثالؽضّجػ١ز ِٓ لذً ػذَ ثال٘ضّجَ 

 ثدثسر ثٌّذسعز

 ثالٔشغجي دجٌذسثعز ٚصىذط ثٌؾذٚي ثٌذسثعٟ

 

 ال صٛؽذ فٛثفض صشؾ١ؼ١ز ٌٍطالح

ػذَ ٚؽٛد ثٌىٛثدس ثٌف١ٕز ِٓ ثٌّضخظظ١ٓ 

 دجالٔشطز ثٌّذسع١ز

ػؼف ثالِىجٔجس ثٌّج١ٌز ٚثالػضّجدثس 

 ثٌالصِز ٌّّجسعز ثالٔشطز

ضثس ٌالصِز ٔمض ثالدٚثس ٚثٌّٕشؤس ٚثٌضؾ١ٙ

 ٌٍّجسعز ثٌٕشجؽ

ٔمض ثٌٛػٟ دم١ّز ٚث١ّ٘ز ثالٔشطز ثٌغمجف١ز 

 ٌذٜ ثٌطالح

 ثالٔشطز ال صضفك ِغ ١ِٛي ٚ٘ٛث٠جس ثٌطالح

 

٠ضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ثػالٖ ثْ ؽ١ّغ ل١ُ ثالخضذجس دثٌز ثفظجة١جً ٚثْ ؽ١ّغ ل١ُ ثٌّضٛعطجس ٌٙزث ثٌذؼذ ثوذش 

ْ ٘زٖ ثٌؼذجسثس ػٍٝ دسؽز وذ١شر ِٓ ثٌّٛثفمز ػٍٝ ، أٞ ث 0دذسؽز ِضٛعطز ٚلش٠ذز ؽذثً ِٓ  0ِٓ 

 ٚؽٛد ِؼٛلجس ػذ٠ذر ٌّّجسعز ثالٔشطز ثٌّذسع١ز .

 ِج ِمضشفجس صط٠ٛش ثالٔشطز ثٌّذسع١ز ِٓ ٚؽٙز ٔظش ؽالح ثٌّشفٍز ثالػذثد٠ز ؟ .4

 -ٌذ١جْ ثٌذؼذ ثٌشثدغ ِٓ ثالعضذجٔز  ِٓ خالي ثٌؾذٚي ثالصٟ :  T.testصُ ثعضخذثَ ثخضذجس 
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 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 عة القادسية جام –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –بهات والصرفة لكلية الرتبية لل

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 امعة  املستهصريةاجل 

 ٌٍذؼذ ثٌشثدغ  ِٓ ثالعضذجٔز  T-test( ٔضجةؼ ثخضذجس 2ؽذٚي )

٠ضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ثػالٖ ثْ ؽ١ّغ ل١ُ ثالخضذجس دثٌز ثفظجة١جً ٚثْ ؽ١ّغ ل١ُ ثٌّضٛعطجس ٌٙزث ثٌذؼذ ثوذش 

، أٞ ثْ ٘زٖ ثٌؼذجسثس ػٍٝ دسؽز وذ١شر ِٓ ثٌّٛثفمز ػٍٝ  0دذسؽز ِضٛعطز ٚلش٠ذز ؽذثً ِٓ  0ِٓ 

ِّجسعز ثالٔشطز ثٌّذسع١ز .      ٚصؤوذ ٔضجةؼ ٘زٖ ثٌذسثعز ػٍٝ أْ ثألٔشطز  ِمضشفجس صط٠ٛش

ثٌؾّجػ١ز ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي ٚثٌضٟ صضطٍخ ِشجسوز ثٌطالح ٚ ثٌضؼجْٚ ٚدزي ثٌؾٙذ فٟ ٔشجؽ ٚثفذ 

وجٌفشق ثٌش٠جػ١ز أٚ ثٌف١ٕز ٚفشق ثٌؾٛثٌز ٚ ثٌشفالس ٚثٌّؼغىشثس ِٚششٚػجس ثٌخذِز ثٌؼجِز، 

ز ثٌضٟ صمَٛ ػٍٝ فٍغفز ثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ صذػُ شؼٛس ثٌطالح دجٌضؾجٔظ ٚصمٜٛ ٌذ٠ُٙ ٚغ١ش٘ج ِٓ ثألٔشط

سٚؿ ثٌٛالء ٚثالٔضّجء ٌٍؾّجػز ثٌضٟ ٠ٕضّْٛ إ١ٌٙج ِّج ٠غًٙ ثٔضمً ٘زٖ ثٌشٚؿ إٌٝ ثٌؾّجػز ثألوذش ٟٚ٘ 

لٛثػذ ثٌّؾضّغ ثٌزٞ ٠ؼ١شْٛ ف١ٗ، دجإلػجفز إٌٝ ِج صض١قٗ ٘زٖ ثألٔشطز ِٓ صقم١ك ِذذأ ثٌشٛسٜ ٚصذػ١ُ 

ثٌقش٠ز ثٌّغتٌٛز ٚ ثٌّغجٚثر د١ٓ ثٌطالح ٚصغشط ف١ُٙ سٚؿ ثٌذ٠ّمشثؽ١ز فُٙ ٠ؼٍّْٛ ِؼج ِٓ أؽً 

صقم١ك ٘ذف ِشضشن فٟ إؽجس ِٓ ثٌضٕجفظ ثٌشش٠ف. ٚال شه أْ ثٌشذجح فٟ أشذ ثٌقجؽز إٌٝ ثوضغجح 

ؾّجػٟ إلٔؾجص ِج ال ٘زٖ ثٌم١ُ فجالصؾج٘جس ثٌؼج١ٌّز ثٌّؼجطشر صمضؼٟ ٔذز ثٌفشد٠ز ٚثالصؾجٖ إٌٝ ثٌؼًّ ثٌ

٠ّىٓ ٌٍفشد إٔؾجصٖ دّفشدٖ. وّج ثألٔشطز فٟ صشو١ض٘ج ػٍٝ ل١ُ صذػُ ثٌضؼجْٚ د١ٓ ثألفشثد ال صًّٙ أ٠ؼج 

رثص١ز ثٌفشد ٚصفشدٖ، فّٓ خالي ثألٔشطز ثٌفشد٠ز ثٌغمجف١ز ِٕٙج أٚ ثٌذ١ٕ٠ز أٚ ثٌف١ٕز أٚ ثٌش٠جػ١ز دؾذ 

ٝ ثإلٔؾجص ٚثألِجٔز فٟ أدثء ثٌؼًّ ثٌّىٍف دٗ ِّج ثٌطجٌخ فشطز ِٕجعذز ٌضقم١ك رثصٗ ٚص٠جدر لذسصٗ ػٍ

ٚصضفك ٔضجةؼ ٘زٖ ثٌذسثعز ِغ ٔضجةؼ دسثعز وً ِٓ ص٘ٛ  ٠ّٕٟ ٌذ٠ٗ ثٌمذسر ػٍٝ صقًّ ثٌّغت١ٌٛز.

( ثٌضٟ د١ٕش أْ ٕ٘جن ػٍُ صٛػ١ز ثإلدسن ثٌطالح أ١ّ٘ز ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ٠ٚشؽغ رٌه إٌٝ لٍز ۸۰۰۲)

طز ١ٌظ وجف١ج(، وّج أٚػقش ٔضجةؼ ثٌذسثعز أْ ٕ٘جن ِؼٛلجس ثإلػالْ ػٓ ثٔش -ثٌقٛثفض ٌٍّشجسوز 

ػذَ ِٛثفمز أ١ٌٚجء ثألِٛس ػٍٝ  -صشؽغ إٌٝ ثٌطالح أّ٘ٙج ثالػضمجد دؤْ ثألٔشطز ِؼ١ؼز ٌٍٛلش 

ثٌّشجسوز فٟ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ِؼٛلجس صشؽغ إٌٝ ؽٙجص سػج٠ز ثٌشذجح ِغً ػذَ صٛثفش ثٌؼذ ثٌىجفٟ 

ػذَ ٚؽٛد خطؾ ٚثػقز  -إعٕجد ثٌشطز ٌغ١ش ثٌّضخظظ١ٓ  -ٔشطز ِٓ ثٌف١١ٕٓ ثٌّضخظظ١ٓ فٟ ثأل

(: ثٌضٟ صٛطٍش إٌٝ أْ ۸۰۰۰ِٚقذدر ٌٍذشثِؼ ٚ ثٌشطز(. وٕش صضفك ِغ ٔضجةؼ دسثعز فؾجصٞ )
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 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 عة القادسية جام –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –بهات والصرفة لكلية الرتبية لل

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 امعة  املستهصريةاجل 

ثٌّشجسو١ٓ فٟ ثألٔشطز أوغش ص١ّضث ػٓ غ١ش ثٌّشجسو١ٓ فٟ وً ثٌغّجس ثإل٠ؾجد١ز ػّج ٠ذي ػٍٝ أْ 

(: ثٌضٟ د١ٕش أْ ۸۰۰۰ثٌغّجس، ٚوزٌه صضفك ِغ دسثعز فغ١ٓ ) ثألٔشطز ٌٙج دٚس وذ١ش فٟ ص١ّٕز ٘زٖ

ثٌّشجسوز فٟ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ٠غُٙ فٟ ص١ّٕز ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّذجدا ٚثٌم١ُ ِغً: ثٌضطٛع، ٚ ثٌضؼجْٚ، 

ثألِجٔز، ٚإصمجْ ثٌؼًّ، ثٌشٛسٜ، ثٌضٛثػغ، ثٌّغجٚثر، ثٌقش٠ز ثٌّغتٌٛز، ثٌطج٘ز، ثإلٔؾجص، ثٌّذجدأر فٟ 

( ثٌضٟ د١ٕش أْ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ۸۰۰۰ؾضّغ، وّج صضفك ِغ ٔضجةؼ دسثعز فغ١ٓ )فً ِشىالس ثٌّ

صمَٛ فٟ ِشفٍز ثٌضؼ١ٍُ ثألعجعٟ ثٌقٍمز ثٌغج١ٔز( دذٚس ٍِقٛظ فٟ ص١ّٕز ثٌٛػٟ ثٌٛؽٕٟ ٌذٜ ثٌضال١ِز، 

ٚإْ ثفضجح ٘زث ثٌذٚس دؼغ ؽٛثٔخ ثٌمظٛس ٚ ثٌؼؼف فٟ ثال٘ضّجَ دذؼغ أدؼجد ثٌٛػٟ ثٌٛؽٕٟ، 

(: ثٌضٟ د١ٕش ٚؽٛد ِؼٛلجس صؤعش ػٍٝ ؽّجػجس ثٌٕشجؽ دثخً ۸۰۰۲ةؼ دسثعز فٕفی )ٚوزٌه ٔضج

ثٌّذسعز، ِٕٙج ِؼٛلجس ِشصذطز دئػذثد ثٌّؼ١ٍّٓ ث١ٌّٕٙز ٚوزث ِؼٛلجس ِشصذطز دجٌطالح أٔفغُٙ، ٚ 

أخشٜ ِشصذطز دئدثسر ثٌّذسعز ٚٔظشصٙج ٔقٛ ِّجسعز ثألٔشطز ثٌّذسع١ز، ٚوزث ِؼٛلجس ِشصذطز 

 صٙج ٌّّجسعز ثألٔشطز . دجألعشر ٚٔظش

فٟ ػٛء ِج أعفشس ػٕٗ ٔضجةؼ ثٌذسثع١ز ثٌقج١ٌز فئٔٗ ٠ّىٓ صمذ٠ُ ِؾّٛػز ِٓ ثٌضٛط١جس ٚ ثٌضٛط١جس: 

 ثٌّمضشفجس ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:

  ُػشٚسر ٚػغ ثٌٕشجؽ ثٌطالدٟ فٟ ثالػضذجس ػٕذ ثٌضخط١ؾ ٌٍضؼ١ٍ 

 َٚثٌٕذٚثس ٚثٌّقجػشثس. ص٠جدر ثٌٛػٟ دؤ١ّ٘ز ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ٌٍطالح دٛعجةً ثإلػال 

 . الدذ ِٓ ٚؽٛد ٌؾجْ ِضخظظز فٟ ٚػغ ثٌخطز ٌألٔشطز ثٌّذسع١ز 

  ػشٚسر صٛثفش ثٌىٛثدس ثٌف١ٕز ثٌّؤٍ٘ز ٌٍم١جَ دّضجدؼز ثألٔشطز ػٍٝ أعظ ػ١ٍّز 

 ػشٚسر صٛف١ش ثإلِىجٔجس ثٌّج١ٌز ٚثالػضّجدثس ثٌالصِز ٌّّجسعز ثألٔشطز 

 سو١ٓ دجٌٕشجؽ ثالؽضّجػٟ ػشٚسر صٛف١ش فٛثفض صشؾ١ؼ١ز ٌٍطالح ثٌّشج 

 : انمقترحاث

 ثٌم١جَ دذسثعجس أخشٜ ِشجدٙز ػٍٝ ِشثفً دسثع١ز ِخضٍفز وجٌّشفٍز ثٌّضٛعطز ٚثٌؾجِؼ١ز 

 ثٌضؼشف ػٍٝ دٚس ثٌّؼٍُ فٟ صشؾ١غ ثالشطز ثٌّذسع١ز ٌذٜ ثٌطالح 

  ثٌغج٠ٛٔز فٟ ػٛء أ٘ذثف ثٌّشفٍز  -صم٠ُٛ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز فٟ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز 

 ٌضؼشف أعذجح ػضٚف ثٌطٍذز ػٓ ثٌّشجسوز فٟ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز . دسثعز 

  ُػشٚسر ٚػغ ثٌٕشجؽ ثٌّذسعٟ فٟ ثالػضذجس ػٕذ ثٌضخط١ؾ ٌٍضؼ١ٍ 

  . ص٠جدر ثٌٛػٟ دؤ١ّ٘ز ثألٔشطز ثٌّذسع١ز ٌٍطالح 

 انمصادر 

  دؼغ ِشىالس ثألٔشطز ثٌّذسع١ز دجٌؾجِؼز، دسثعز ١ِذث١ٔز،  0333إدشث١ُ٘، ف١ّذر ػذذ ثٌؼض٠ض

 ، ؽجِؼز ثإلعىٕذس٠ز، ثٌّؾٍذ ثٌخجِظ، ثٌؼذد ثألٚي. ِؾٍز و١ٍز ثٌضشد١ز

  ثٌّؤصّش دٚس ثألٔشطز ثٌضشد٠ٛز فٟ ص١ّٕز ثٌّٙجسثس ثٌق١جص١ز،   0333أدٛ فؾش، فج٠ض دمحم فجسط

 أفك ثٌششثوز د١ٓ لطجػٟ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ ٚثٌخجص، ثألسدْ.  ثٌغٕٛٞ ثٌغجٌظ ٌٍّذثسط ثٌخجطز،

 صظٛس ِمضشؿ ٌذٚس خذِز ثٌؾّجػز فٟ سدؾ ثٌٕشجؽجس ثٌّذسع١ز  ٠0330ض أفّذ، أ١ِشر ػذذ ثٌؼض

ثٌّؼٙذ ثٌؼجٌٟ ٌٍخذِز ثالؽضّجػ١ز دجٌّضغ١شثس ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌؼٌّٛز، ِؾٍز ثٌمج٘شر ٌٍخذِز ثالؽضّجػ١ز، 

 ، ثٌؼذد ثٌشثدغ ػشش ثٌؾضء ثألٚي.دجٌمج٘شر

  ٌٍٝٛػٟ ثٌغ١جعٟ ٌذٜ ؽالح ثألٔشطز ثٌطالد١ز ٚدٚس٘ج فٟ ص١ّٕز ث 0332أفّذ، طفجء دمحم ػ

 ، و١ٍز ثٌذٕجس ؽجِؼز ػ١ٓ شّظ. ثٌؾجِؼز سعجٌز ِجؽغض١ش
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  دٚس ثألٔشطز ثٌّذسع١ز فٟ ص١ّٕز دؼغ ثٌم١ُ ثٌخٍف١ز ٌذٜ ؽالح ؽجِؼز  0333دطشط، ف١ّٙز ٌذ١خ

 ، و١ٍز ثٌضشد١ز ؽجِؼز ث١ٌّٕج، ثٌّؾٍذ ثٌغجٟٔ ػشش، ِؾٍز ثٌذقظ فٟ ثٌضشد١ز ٚػٍُ ثٌٕفظث١ٌّٕج ، 

 ِؾٍز و١ٍز ٚثلغ ِّجسعز ثٌٕشطز ثٌضشد٠ٛز ثٌقشر دجٌّؼج٘ذ ثألص٘ش٠ز ثٌغج٠ٛٔز ،  0332س٠ز ثٌغ١ذ ثٌذٕج، د

 ،47ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك، ثٌؼذد ثٌضشد١ز، 

  ْٚثٌمج٘شٖ، ِىضذز ثألٔؾٍٛ  ثٌّذثسط فٟ ثٌّذسعز ٚ ثٌّؾضّغ :0330سػٛثْ، أدٛ ثٌفضٛؿ، ٚأخش

 ثٌّظش٠ز . 

  جةٟ ثالؽضّجػٟ ثٌّذسعٟ فٟ ٔؼ١ُ ثألٔشطز ثٌطالد١ز، ِؼٛلجس دٚس ثألخظ 0330عؼذ، دمحم ثٌظش٠ف

 ، ثٌمج٘شر: ثٌؾّؼ١ز ثٌّظش٠ز ٌألخظجة١١ٓ ثالؽضّجػ١ٓ، پ١ٔٛٛ. ِؾٍز ثٌخذِز ثالؽضّجػ١ز

 ( ۸۰۰۲عؼذ، دمحم ثٌظش٠ف:)  ٟدٚس ِمضشؿ ٌألخظجةٟ ثالؽضّجػٟ ِغ ؽّجػجس ثٌٕشجؽ ثٌّذسع "

، و١ٍز ثٌخذِز ز ثالؽضّجػ١ز ٚ ثٌؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز، ِؾٍز دسثعجس فٟ ثٌخذٌِٛلج٠ز ثٌطالح ِٓ ثإلدِجْ 

 ثالؽضّجػ١ز، ؽجِؼز فٍٛثْ، ثٌؼذد ثٌؼجششر

  ّٟٙثإلدثسر ثٌّذسع١ز ٚأعش٘ج ػٍٝ دؼغ ثألٔشطز ثٌّذسع١ز فٟ ثٌّشفٍز  :0333ثٌغ١ذ، ػذذ ثٌّٕؼُ ف

 ، و١ٍز ثٌذٕجس ؽجِؼز ػ١ٓ شّظ، سعجٌز ِجؽغض١ش غ١ش ِٕشٛسرثٌغج٠ٛٔز

 ،ثٌمج٘شر: ثٌذثس  ِؼؾُ ثٌّظطٍقجس ثٌضشد٠ٛز ٚ ثٌٕفغ١ز 0330ص٠ٕخ  شقجصز، فغٓ، ٚ ثٌٕؾجس ،

 ثٌّظش٠ز ثٌٍذٕج١ٔز. 

  ثٌؼاللز د١ٓ وً ِٓ ثٌضفٛق ٚ ثٌضٛثفك ٚ ثٌّشجسوز فٟ ثألٔشطز  0332ػذذ ثٌضٛثح، أفّذ ؽٗ دمحم "

، ثٌمج٘شر، ؽجِؼز ػ١ٓ شّظ سعجٌز ِجؽغض١ش غ١ش ِٕشٛسرثٌّذسع١ز ٌذٜ ؽالح ثٌّشفٍز ثٌغج٠ٛٔز "، 

 و١ٍز ثٌذٕجس. 

  ُثٌمج٘شر: ثٌضشد١ز ثإلعال١ِز ٚصقذ٠جس ثٌؼظش  0333ػذٛد، ػذذ ثٌغٕٟ، ٚ ػذذ ثٌؼجي، فغٓ پش ث١٘ ،

 دثس ثٌفىش ثٌؼشد١ٗ. 

  صظٛس ِمضشؿ ٌضفؼ١ً دٚس ثألٔشطز ثٌّذسع١ز فٟ ص١ّٕز ثإلدذثع ٌذٜ صال١ِز  0338ػفجف، دمحم صٛف١ك

 . ۰۰دذٕٙج، ِؾذٖ، ػٕذ  ١ز ثٌضشد١زِؾٍز وٍثٌقٍمز ثألٌٚٝ ِٓ ثٌضؼ١ٍُ ثألعجعٟ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
  

 

575 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 عة القادسية جام –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –بهات والصرفة لكلية الرتبية لل

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 امعة  املستهصريةاجل 

 

 The role of school activities in consolidating some educational principles 

among middle school students 

 

 

Abstract 

The aim of the research is to know the role of school activities in 

consolidating some educational principles for middle school students, and to 

achieve the goal of the research, the researchers chose a sample for the 

research of Al-Jawahri Preparatory School for Boys intentionally, and the 

researchers prepared a questionnaire consisting of four axes based on 

literature and previous studies, which in its final form consisted of (44 

Paragraph, and the tool was applied to the research sample and the data was 

statistically processed by the SPSS statistical bag and the (Excel) program to 

calculate a number of psychometric properties. The results of the research 

showed: the usefulness, reality and practice of school activities for students in 

a good percentage by students, in addition to the presence of many obstacles 

to the practice of these activities. In light of these results, the researchers 

developed a set of recommendations and suggested conducting subsequent 

studies to complement the research. 

 

Keywords: school activities, educational principles. 
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 اليرجصية لدى طلبة كلية الطب وطلبة كلية السارعة

 أ.و. إقبال كاظه حبيرت

 عبيؼخ انمبدعٛخ -كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 :انجؾش يغزخهض

ٛذف اُجؾش اُؾب٢ُ إ٠ُ ٓؼشكخ ٓغزٟٞ اُ٘شعغ٤خ ُذٟ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت ٝؽِجخ ٤ًِخ اُضاسػخ       

ؼٕٞ ثٔغزٟٞ ٖٓ اُ٘شعغ٤خ ٝهذ ػضد اُجبؽضخ ٝاظٜشد اُ٘زبئظ إ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت ٤ًِٝخ اُضساػخ ٣زٔز

اُغجت ا٠ُ رٔزغ اُؼ٤٘خ ثذسعخ ٖٓ اُضوخ ثبُ٘لظ ٝاالؽغبط ثبُزاد ،ٝال ٣ٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ 

رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ك٢ ٓغزٟٞ اُ٘شعغ٤خ ُٝؼَ أٌُبٗخ اُز٢ رزٔزغ ثٜب أُشأح ا٤ُّٞ ٝدسعخ اُضوخ 

ٙ اُ٘ز٤غخ ٝٛزٙ اُ٘ز٤غخ خبُلذ اُذساعبد اُغبثوخ . ٣ٞعذ كشٝم ثبُ٘لظ ٝٗظشح أُغزٔغ ُٜب ادٟ ا٠ُ ٛز

راد دالُخ اؽظبئ٤خ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُزخظض ُٝظبُؼ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت ٝٛزٙ ٗز٤غخ ؽج٤ؼ٤خ ُشؼٞس 

ٛؤالء اُطِجخ ثبُزؼب٢ُ ػ٠ِ ثبه٢ اهشاْٜٗ كطج٤ؼخ اُج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤شٕٞ ثٜب ,أٌُبٗخ االعزٔبػ٤خ , ٗظشح 

 اُؼب٢ُ اُز١ ٣ٔزٌِٞٗٚ ادٟ ا٠ُ رطجؼْٜ ثبُظلبد اُ٘شعغ٤خ .أُغزٔغ ُْٜ أُؤَٛ 

 اُ٘شعغ٤خ ، ؽِجخ ، عبٓؼخانكهًبد انًفزبؽٛخ : 

 انفظم االٔل

 :يشكهخ انجؾش

أصبسد اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ اٛزٔبّ اٌُض٤ش ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ك٢ اُؼِّٞ اُ٘لغ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝرُي ُٔب     

ذ ٛزٙ اُشخظ٤خ ٣ذٝس ؽُٜٞب اٌُض٤ش ٖٓ اُغذٍ ٣ٝذٝس رزظق ثٚ ٖٓ رؼو٤ذ ٝرؼذد ك٢ األثؼبد ٝٓبصاُ

ؽُٜٞب اٌُض٤ش ٖٓ اُـٔٞع ٓٔب دكغ اُجبؽضخ إ٠ُ اُو٤بّ ثذساعخ اُ٘شعغ٤خ ٝخبطخ ػ٘ذ ؽالة اُغبٓؼخ 

( ع٘خ ٝروَ 30ــ18ّ( إٔ اُ٘شعغ٤خ رظَ إ٠ُ أهظبٛب ك٤ٔب ث٤ٖ ػٔش )1997ؽ٤ش أشبسد آٓبٍ ثبظٚ )

اد ٝاُؼذٝإ ٖٓ أؽذ أُزـ٤شاد اُز٢ ٗبُذ اٛزٔبٓبً ًج٤شاً ٖٓ هجَ ك٢ ٓ٘زظق اُؼٔش، ُٝٔب ًبٕ روذ٣ش اُز

اُجبؽض٤ٖ كئٕ اُذساعخ اُؾب٤ُخ رغزٜذف ثِٞسح اُؼالهخ ث٤ٖ ٛزٙ أُزـ٤شاد ٖٓ أعَ ٓض٣ذ ٖٓ اُلْٜ 

٣ٞاعٚ اُطبُت اُغبٓؼ٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُشٌالد اُ٘لغ٤خ اُز٢ عججٜب اٗزوبُٚ ٖٓ ٓغزٔغ  ُِشخظ٤خ اإلٗغب٤ٗخ.

اُؼ٤وخ ا٠ُ ٓغزٔغ اُغبٓؼخ اُٞاعغ اُز١ ٣جذأ ك٤ٚ اُزٞعغ ك٢ ث٘بء اُؼالهبد ٓغ ا٥خش٣ٖ ك٢ االػذاد٣خ 

ٓغزٔؼبد عذ٣ذح ػ٤ِٚ ٖٝٓ أُشٌالد اُز٢ هذ ٣ٌٕٞ ُٜب أصش ػ٠ِ ٛزٙ اُؼالهبد ٓشٌِخ اُشؼٞس 

زلبػَ ٝك٢ أؽ٤بٕ ًض٤شح ال ٣غذ اُلشد عًِٞٚ اُؾو٤و٢ إال ك٢ ا٥خش٣ٖ ؽ٤٘ٔب ٣زؼبَٓ ٓؼْٜ ٣ٝ ثبُ٘شعغ٤خ.

ً ك٢  ٓؼْٜ ٣ٝزذاخَ ٓغ أُوشث٤ٖ, كبُٔغزٔغ ٓشآح اُشخظ٤خ ؽ٤ٜ٘ب ٣غذ االٗؾشاف أٝ اُغٞء ٝاػؾب

أعِٞة اُزؼبَٓ ك٘ؾٖ سثٔب ٗخزِق ٖٓ ؽ٤ش ثشٝص ٛزٙ اُظلخ أٝ رِي ػٖ ا٥خش٣ٖ ٝثشٝص ٛزٙ اُظلبد 

لغ٤خ رجشص ك٢ ثذسعبد ٓزلبٝرخ ٣ؼط٢ اُشخظ٤خ ػالٓبرٜب االعزٔبػ٤خ اُلبسهخ ٤ُٝظ ٛ٘بُي ٖٓ دالُخ ٗ

اُٞاهغ اُلؼ٢ِ االعزٔبػ٢ إال ٖٓ خالٍ األخش, ٛزا  األخش اُز١ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓؼظْ األؽ٤بٕ طبؽت 

اُزشخ٤ض ا٤ُٔٔض ُ٘ب, كٜ٘بى ٗغجخ ٤ُغذ ٖٓ ٓغٔٞع اُ٘بط رظٜش ك٤ْٜ ثؼغ اُظلبد اُشخظ٤خ ثشٌَ 

خظ٤بد ٤ٔٓض ثؾ٤ش رطـ٢ ٛزٙ اُظلبد ػ٠ِ ؿ٤شٛب ٖٓ اُظلبد األخشٟ, ٣ٝ٘ظش أُغزٔغ إ٠ُ ش

أطؾبثٜب ثؤٜٗب ٓ٘ؾشكخ ػٖ اُزٞاصٕ اُظؾ٤ؼ ُِشخظ٤خ اُغ٣ٞخ أٝ ٖٓ ٗو٤ؼٜب ك٢ اُشخظ٤خ ؿ٤ش 

( ٝ  ٣ضداد االٛزٔبّ ك٢ اُؼظش اُؾب٢ُ ثبُلشد٣خ ٝاُشٌَ ٝاُز٘بكظ 1ّ,ص 2011اُغ٣ٞخ )اُشذكبٕ,

ب ٣غبْٛ ك٢ ٝاإل٣غبص ثؤٗٞاػٚ أُخزِلخ األًبد٢ٔ٣ ٝا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٢ ....,رُي االٛزٔبّ اُز١ سثٔ

ص٣بدح اٗزشبس ٗٔؾ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ كبُضوبكخ اُلشد٣خ رشًض ػ٠ِ اُزاد ٝأٛذاكٜب, ٝثبُزب٢ُ كوذإ 

اُؼالهبد ٓغ ا٥خش٣ٖ, ث٤٘ٔب رشًض اُضوبكخ اُغٔؼ٤خ ػ٠ِ اُغٔبػخ ٝٓظِؾزٜب, ٖٝٓ صْ كؤٕ ٗٔٞا اُلشد٣خ 

٣شٟ   ٤ِٕٓٞ ٝآخشٕٝ أٗٚ ثبُشؿْ ٝص٣بدح ػ٠ِ اُزاد ٣ؼ٢٘ ر٘ب٢ٓ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ, ٝك٢ ٛزا اُظذد 
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ٖٓ ظٜٞس ٓظطِؼ اُ٘شعغ٤خ هذ٣ٔب خالٍ ػظٞس ا٤ٌُِٔخ ٝاُضشٝح إال إٔ ٖٓ أُالؽع إٔ ظٜٞس ٛزا 

أُظطِؼ ًبٕ أًضش ثشٝصاً ك٢ أٝاخش اُوشٕ اُؼشش٣ٖ, ٝٛزا ٓب ٣ؤًذ أ٣ٔٞط اُز١ الؽع ص٣بدح االٛزٔبّ 

اُوشٕ اُؼشش٣ٖ ,ٝٛزا ٓب دكغ ًبُ٘لش ُِوٍٞ ثؤٕ  ثبُ٘شعغ٤خ عٞاء ًظبٛشح اعزٔبػ٤خ إ٤ٌ٤٘٤ًِخ ك٢ أٝاخش

أٝاخش اُغجؼ٤٘بد ٖٓ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ أُبػ٢ أرظق ثبالعزـشام ثبُزاد ٝاُزٔشًض ؽُٜٞب إ٠ُ دسعخ 

أٗٚ أؽِوذ ػ٠ِ رِي اُلزشح اُض٤٘ٓخ ٓظطِؼ ع٤َ أٝ ػظش األٗب, ٌُٖٝ ٖٓ أُالؽع ك٢ اُزشاس 

 ( .6 ,ص2012اُغ٤ٌُٞٞع٢ هِخ االٛزٔبّ ؟ )   عٞدح,

 أًْٛخ انجؾش: 

رٌٖٔ أ٤ٔٛخ اُجؾش ك٢ دساعخ اُ٘شعغ٤خ اُز٢ ٢ٛ ٖٓ االػطشاثبد اُز٢ ثبرذ ر٘زشش ك٢ أُغزٔغ    

ثظلخ ػبٓخ ٝثظٞسح خبطخ ك٢ أُشؽِخ اُغبٓؼ٤خ، ٝرزؼؼ أ٤ٔٛخ رِي اُجؾش ػ٠ِ ٓغز٤٣ٖٞ اُ٘ظش١ 

٠ أثؼبد اُ٘شعغ٤خ ٝٓؼشكخ ٝاُزطج٤و٢ ، كؼ٠ِ أُغزٟٞ اُ٘ظش١، كئٜٗب رشًض اٛزٔبٜٓب ك٢ اُٞهٞف ػِ

خظبئظٜب ٝأشٌبُٜب ٝأٗٔبؽٜب ٝٓؼشكخ األعجبة أُؤد٣خ إ٤ُٜب ًٝزُي اُ٘ظش٣بد اُز٢ كغشرٜب ثبإلػبكخ 

 إ٠ُ رُي إُوبء اُؼٞء ػ٠ِ ػب٤ِٖٓ ٛب٤ٖٓ ٛٔب روذ٣ش اُزاد ٝاُؼذٝإ ٝٓؼشكخ ػالهزٜٔب ثبُ٘شعغ٤خ .

ُذساعخ ك٢ ٓؼشكخ أُظبٛش ٝاُخظبئض ٝػ٠ِ أُغزٟٞ اُزطج٤و٢ ٣ٌٖٔ االعزلبدح ٖٓ ٗزبئظ ٛزٙ ا

أُشػ٤خ ُِ٘شعغ٤خ اُز٢ رغبْٛ ك٢ اعزخذاّ ثشآظ ٝأعب٤ُت ػالع٤خ ُخلغ ؽذرٜب، ثبإلػبكخ إ٠ُ رُي 

اُٞهٞف ػ٠ِ أُظبٛش اُغ٣ٞخ أُشرجطخ ثٜب ٝر٤ٔ٘زٜب ٝاعزضٔبسٛب ٝػَٔ ثشآظ إسشبد٣خ رغبػذ ػ٠ِ 

٣ٝضداد االٛزٔبّ ك٢ اُؼظش اُؾب٢ُ ثبُلشد٣خ  غ٤خ اُغ٣ٞخر٤ٔ٘خ اإل٣غبث٤خ ثذاخِ٘ب ٖٓ خالٍ ٓؼشكز٘ب ثبُ٘شع

ٝاُشٌَ ٝاُز٘بكظ ٝاالٗغبص ثؤٗٞاػٚ أُخزِلخ األًبد٢ٔ٣ ٝا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٢ ُزُي االٛزٔبّ اُز١ سثٔب 

٣غبْٛ ك٢ ص٣بدح اٗزشبس ٗٔؾ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ, كبُضوبكخ اُلشد٣خ رشًض ػ٠ِ اُزاد ٝأٛذاكٜب ٝثبُزب٢ُ 

ٓغ ا٥خش٣ٖ ث٤٘ٔب رشًض اُضوبكخ اُغٔؼ٤خ ػ٠ِ اُغٔبػخ ٝٓظِؾزٜب ٖٝٓ صْ ٗٔٞ اُلشد٣خ  كوذإ اُؼالهبد

ٝص٣بدح االٛزٔبّ ٝاُزش٤ًض ػ٠ِ اُزاد ٣ؼ٢٘ ر٘ب٢ٓ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ كبُزطٞس ك٢ أشٌبٍ اُزـ٤ش 

االعزٔبػ٢ ٣زطِت أشٌبال" عذ٣ذح ٖٓ اُشخظ٤خ , ٝأٗٔبؽب" عذ٣ذح ٖٓ اُز٘شئخ االعزٔبػ٤خ , ٝؽشهب" 

ذ٣ذح ُز٘ظ٤ْ اُخجشح , ٝثبُزب٢ُ كئٕ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ رؤر٢ ً٘ز٤غخ ُٔب رلشصٙ اُزـ٤شاد االعزٔبػ٤خ ع

ٝهذ ٗبُذ دساعخ  (49,ص 2013ٖٓ رؤص٤شاد ع٤ٌُٞٞع٤خ ػ٠ِ أشٌبٍ اُشخظ٤خ .,)عٞدح, اثٞ عشاد,

ٞع٤ب ٓزذاخَ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ اٛزٔبّ اُجبؽض٤ٖ ك٢ اُؼوٞد اُضالصخ أُبػ٤خ ثبػزجبسٛب ٌٓٞٗب ع٤ٌُٞ

األثؼبد ٌٝٓٞٗب اعزٔبػ٤ب ٝؽؼبس٣ب شٌِزٚ ؽج٤ؼخ اُؼظش اُز١ ٣ؼ٤شٚ ,ٝٛٞ ػظش ر٘ب٢ٓ ك٤ٚ ٌٓٞٗبد 

اُشخظ٤خ ثشٌَ ٓزضا٣ذ ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ ػٞآَ اُ٘غبػ ٝػ٘بطش اُزلٞم ٝاُغ٤بدح ك٤ٚ أ٣ؼب ٖٓ 

٤خ ٝاُزٔشًض ؽٍٞ اُظشٝف ٝاُؼـٞؽ أُبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٓب ٣ذكغ اإلكشاد إ٠ُ  االعزـشام ك٢ اُزار

رؼزجش اُ٘شعغ٤خ شؼٞس ؿ٤ش ػبد١ ثبُؼظٔخ ٝؽت ٝأ٤ٔٛخ اُزاد ٝأٗٚ  (105,ص 2005اُزاد)عبة هللا,

شخض ٗبدس اُٞعٞد أٝ أٗٚ ٖٓ ٗٞع خبص كش٣ذ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٜٔٚ أال خبطخ اُ٘بط, ٣٘زظش ٖٓ 

غزل٤ذ ٖٓ ٓضا٣ب ا٥خش٣ٖ اؽزشآبً ٖٓ ٗٞع خبص ُشخظٚ ٝأكٌبسٙ, ٝٛٞ اعزـال٢ُ, اثزضاص١, ٝط٢ُٞ ٣

ا٥خش٣ٖ ٝظشٝكْٜ ك٢ رؾو٤ن ٓظبُؾٚ اُشخظ٤خ, ٝٛٞ ؿ٤ٞس, ٓزٔشًض ؽٍٞ رارٚ ٣غز٤ٔذ ٖٓ أعَ 

اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُ٘بطت ُٜزٙ اُشخظ٤خ هذ رزطشف إله٘بػٚ ثلٌشح  اُزطشف ٝأ٠ٔٗ ُزؾو٤ن رارٚ 

عشع ٓب ُٝزؾو٤ن أٛذاكٚ اُشخظ٤خ ُٔب هذ ٣ؾظَ ػ٤ِٚ ٖٓ أصش د١ٞ٤ٗ ٖٓ ٓٔبسعخ رِي اُلٌشح ٝٓب أ

٣زخ٠ِ ػٜ٘ب ُٞعٞد ٓظبُؾٚ أٗٚ اُزٔشًض  اُشخظ٤خ ك٢ كٌشح أخشٟ ثـغ اُ٘ظش ػٖ طٞاة رِي 

اُلٌشح ٖٓ خطئٜب ٖٓ ٛزٙ اُشخظ٤خ ػبدح ٣ٌٕٞ هبدح اُزطشف أًضش ٖٓ األرجبع ٓظِؾخ اُزاد ال ؽٍٞ 

 ( 8,ص 2011اُلٌشح )اُشذكبٕ 
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 :ْذف انجؾش

 عغ٤خ ُذٟ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت ٤ًِٝخ اُضساػخ٣ٜذ ف اُجؾش اُؾب٢ُ ا٠ُ ٓؼشكخ اُشخظ٤خ اُ٘ش

 :فشضٛخ انجؾش

 َٛ ٣ٞعذ كشم داٍ إؽظبئ٤ب" ك٢ ٓغزٟٞ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٣ؼضٟ ا٠ُ اُزخظض. -

 اٗبس(  –َٛ ٣ٞعذ كشم داٍ إؽظبئ٤ب" ك٢ ٓغزٟٞ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٣ؼضٟ ا٠ُ ٓزـ٤ش اُ٘ٞع )رًٞس-

 :ؽذٔد انجؾش

 2021ّ-٤ًِ2020خ اُضساػخ/عبٓؼخ اُوبدع٤خ ُِؼبّ اُذساع٢ ٣ضٔضَ اُجؾش اُؾب٢ُ ثطِجخ ٤ًِخ اُطت ٝ

 :رؾذٚذ انًظطهؾبد

 :انشخظٛخ

ػشكٜب صٛشإ ثؤٜٗب)عِٔخ اُغٔبد اُغغ٤ٔخ ٝاُؼو٤ِخ ٝاالٗلؼبالد االعزٔبػ٤خ اُز٢ ر٤ٔض اُشخض ػٖ 

 (55ّ:ص1997ؿ٤شٙ ()صٛشإ ،

 :انُشعغٛخ

شد ٝاالٗشـبٍ ثؤٝٛبّ اُ٘غبػ ؿ٢ أُؾذٝد ػشكٜب اُؼ٘ض١ ثؤٜٗب)االؽغبط ثبُؼظٔخ ثؤ٤ٔٛخ اُزاد ٝاُزل -1

 (2:ص 1998ٝاُؾبعبد االعزؼشاػ٤خ ُغِت  اُؾت ٝاالػغبة اُذائْ)اُؼ٘ض١ ،

ً ُِؾت  -2 ػشكٜب االرشٝش٢ ثؤٜٗب)ؽت اُزاد( ارغبٙ اُطبهخ اُؼبؽل٤خ ٗؾٞ اُزاد ٝارخبرٛب ٓٞػٞػب

 (.15ّ:ص2004ٝاُِزح)االرشٝش٢ ،

 انفظم انضبَٙ

 :أًَبط انشخظٛخ انُشعغٛخ

  رؼذ اُ٘شعغ٤خ   ٗٔبؽ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝاُز٢ رزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣أ

ٝرؼشف أ٣ؼبً ثبُ٘شعغ٤خ اإل٣غبث٤خ، ٝاُز٢ هذ ٣ؾَٔ اُشخض ك٤ٜب ثؼغ أػشاع  :انُشعغٛخ انظؾٛخ

  .اُ٘شعغ٤خ ٓضَ اُزطِغ ُِٞطٍٞ ُألكؼَ، ٝاُشؼٞس ثبألؽو٤خ ك٢ أٓش ٓؼ٤ٖ

ِ٘شعغ٤خ، ٣ٝوظذ ثبُؼظٔخ ك٢ رُي اُ٘ٞع ٛٞ ٣ش٤ش رُي اُ٘ٞع ُِٔلّٜٞ اُشبَٓ ُ :َشعغٛخ انؼظًخ

ً اعْ اُ٘شعغ٤خ اُظش٣ؾخ، ؽ٤ش ٣ٌٕٞ رُي  اُشؼٞس ثبُزلٞم ٝاُز٤ٔض ثشٌَ ٓجبُؾ ك٤ٚ، ٝرؾَٔ أ٣ؼب

 .اُشخض شذ٣ذ اُٜٞط ثزارٚ دٕٝ ٓشاػبح ُشؼٞس اُـ٤ش

ش ٣ٌٕٞ ٣طِن ػ٤ِٜب اعْ اُ٘شعغ٤خ اُخل٤خ، ٢ٛٝ اُ٘ٔؾ أُوبثَ ُ٘شعغ٤خ اُؼظٔخ، ؽ٤ :انُشعغٛخ انٓشخ

ك٤ٜب أُظبة ٣ؼب٢ٗ ٖٓ اُخغَ ٝاالٗطٞاء، كؼالً ػٖ شؼٞسٙ أُغزٔش ثبُـ٤شح ٣ٝشؼش ثبالػطشاة 

 .ؽبٍ رؼشػٚ أل١ اٗزوبد

٣ؼذ رُي اُ٘ٞع ٖٓ أخطش أٗٞاع اػطشاة اُ٘شعغ٤خ، ؽ٤ش ٣ؾَٔ طبؽت ٛزا  :انُشعغٛخ انخجٛضخ

 ش ٝٓؼبٗبرْٜ، دٕٝ أد٠ٗ شؼٞس اُ٘ٞع اٌُض٤ش ٖٓ اُؼذٝا٤ٗخ ٝاُشش، ؽ٤ش ٣زِزر ٣ٝغزٔزغ ثآالّ اُـ٤

ثغٔبُْٜ اُخبسع٢ ٝث٤٘زْٜ اُغغٔب٤ٗخ اُو٣ٞخ، ٝثزُي رٌٕٞ أؽٌبْٜٓ ػ٠ِ اُـ٤ش راد ٗظشح خبسع٤خ 

 .ثبُشؽٔخ أٝ اُزؼبؽق

٣غزٔذ أطؾبة رُي اُ٘ٞع ه٤ٔزْٜ ٖٓ خالٍ اُزجب٢ٛ ٝاُزلبخش أُجبُؾ ثٚ عطؾ٤خ ال  :انُشعغٛخ انغغذٚخ

 .رٜزْ عٟٞ ثبُشٌَ اُخبسع٢ كوؾ

ً أٗٚ األًضش  :انُشعغٛخ انؼمهٛخ ٣شٟ رُي اُشخض إٔ هٞرٚ اُخبسهخ ك٢ ػوِٚ ٝرًبئٚ، كٜٞ ٣شؼش دائٔب

رًبء ٝرلٞهب ٝػجوش٣خ، ٝرُي ثٜذف رؼض٣ض اإل٣غٞ اُخبص ثٚ، ٣ٜٝزْ دٝٓب ك٢ رؼض٣ض شؼٞس اُـ٤ش 

  .ثذ٤ٗٝخ اُلْٜ ٝاُزل٤ٌش
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 :طفبد انشخظٛخ انُشعغٛخ

٤خ ٖٓ هجَ اُطج٤ت اُ٘لغ٢ أُزخظض ٝال ٣غت إطذاس ؽٌْ ٣زْ رشخ٤ض اػطشاة اُشخظ٤خ اُ٘شعغ

ػبثش ػ٠ِ اُشخض ثؤٗٚ ٗشعغ٢ ألٕ ُذ٣ٚ ثؼغ اُغ٤ًِٞبد اُ٘شعغ٤خ، ُزشخ٤ض اُشخض اُ٘شعغ٢ 

طلبد ٓؾذدح ك٢ ًزت ػِْ اُ٘لظ، عٔبد ٝطلبد اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ اُزغؼخ  9ٖٓ  ٣5غت رٞكش 

٢ٛ: 

 :انشؼٕس انًفشط ثبنؼظًخ -1

ً ثؤٗٚ ػظ٤ْ ٝٓضب٢ُ ٣ٝغت إٔ ٣زْ ٓؼبِٓزٚ ثطش٣وخ خبطخ ٝأٗٚ ٣شؼش اُشخض       اُ٘شعغ٢ دائٔب

٣غزؾن األكؼَ ك٢ ًَ ش٢ء، ٝٛزا اإلؽغبط ثبُؼظٔخ إؽغبط ؿ٤ش ٝاهؼ٢ كٜٞ ٣شؼش أٗٚ ػظ٤ْ ؽز٠ 

ً ٣غزؾن رُي. رُي اُشؼٞس ثبُؼظٔخ أُلشؽخ ٣ذكؼٚ ًض٤شاً ٌُِزة ؽٍٞ إٗغبصارٚ  ُٝٞ ُْ ٣لؼَ ش٤ئب

ح ا٥خش٣ٖ ػ٠ِ االعزـ٘بء ػ٘ٚ ٣ٝوٍٞ ثؼغ أُزخظظ٤ٖ إٔ رُي اُشؼٞس ٓب ٛٞ إال ٝأػٔبُٚ ٝػذّ هذس

 .ؿطبء إلخلبء ٓشبػش اُلشاؽ اُز١ ٣شؼش ثٚ ٖٓ اُذاخَ

 :ثُبء ػبنى يضبنٙ يٍ انخٛبل-2

ثغجت ػذّ سؿجخ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٖٓ االططذاّ ثبُٞاهغ اُز١ ٣ٞعٜٚ ثؤخطبئٚ ٝٗٞاهظٚ ًشخض 

غ٢ ػبُْ ٖٓ خ٤بُٚ ٣زخ٤َ ك٤ٚ أُضب٤ُخ ٝإٔ ُذ٣ٚ هٞح ٝع٤طشح ٝٗغبؽبد ؽج٤ؼ٢، ٣ج٢٘ اُشخض اُ٘شع

 .ٝر٤ٔض ٣ٝذاكغ ثشذح هذ رظَ ُِؼ٘ق ػ٘ذٓب ٣ٞاعٜٚ أ١ شخض ثبُؾوبئن

 3 -أَب شخض يزًٛض“ -

٣ؤٖٓ اُ٘شعغ٢ ثؤٗٚ كش٣ذ ٖٓ ٗٞػٚ ٝٓز٤ٔض ػٖ ثبه٢ اُجشش ٝٗز٤غخ رُي أٗٚ ال ٣غت إٔ ٣ظبدم أ١ 

ً ٣جؾش ػٖ األشخبص ر١ٝ اُغِطخ ٝاُوٞح ٤ُظبدهْٜ شخض ؽج٤ؼ٢ أٝ أهَ ٓ٘ٚ ر٤ٔض اً كزغذٙ دائٔب

 .٣ٝزلبخش ثؼالهبرٚ ٝٓؼبسكٚ أُٜٔخ

 -4اؽزٛبط دائى نهًذػ 

ً ك٢ عٔبع اإلؽشاء ٖٓٔ  ٣ؾت اُشخض اُ٘شعغ٢ رغ٤ِؾ اُؼٞء ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ إٗغبصارٚ ٣ٝشؿت دائٔب

ُٞٚ ك٢ اإلػغبة ثٚ ٣شؼش دائٔبً ؽُٞٚ ٝال ٣ٞعذ ؽذ ُزُي االؽز٤بط ُِٔذػ كٜٔٔب رلب٠ٗ األشخبص ٖٓ ؽ

 .ثؤْٜٗ ال ٣وذسٕٝ إٗغبصارٚ ٝأٗٚ ٣غزؾن أكؼَ ٖٓ رُي

 :االعزؾمبق انضائف-4

رشؼش اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ثؤؽو٤زٜب ك٢ أُؼبِٓخ اُخبطخ كئرا رٛت إ٠ُ ٌٓبٕ ػبّ ٣غت ػ٠ِ اُغ٤ٔغ إٔ 

ت إ٠ُ ؽلَ ٓب ٣غت إٔ ٣غِظ ٣ؼبِٓٞٙ ٓؼبِٓخ ٤ٔٓضح ك٤ولٞا ػ٘ذ هذٝٓٚ ٣ٝخبؽجٞٙ ثطش٣وخ ٤ٔٓضح ٝإرا رٛ

 .ك٢ اُظق األٓب٢ٓ أٝ أُوظٞسح اُشئ٤غ٤خ

 :ٚغزغم يٍ ؽٕنّ ثبعزًشاس-6

ً ٓب ٣ؼغ اؽز٤بعبرٚ هجَ  ٣غزـَ اُشخض اُ٘شعغ٢ ٖٓ ؽُٞٚ ٣ٝغخش ا٥خش٣ٖ ُخذٓخ سؿجبرٚ ٝدائٔب

 .اؽز٤بعبد ا٥خش٣ٖ ٣ٝزٞهغ ٖٓ األشخبص ؽُٞٚ إٔ ٣خذٓٞٙ ٝإال ارْٜٜٔ ثبُزوظ٤ش ك٢ ؽوٚ

 :فزمبس انٗ انزؼبطفاال-7

ً ٣غت ػ٠ِ اُطشف ا٥خش إٔ ” اُزؼبؽق“ًِٔخ  ال ٝعٞد ُٜب ك٢ هبٓٞط اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ كذائٔب

  .٣زلْٜ شؼٞس اُشخض اُ٘شعغ٢ ٣ٝزؼبؽق ٓؼٚ دٕٝ ٝعٞد ٓوبثَ ُزُي اُزلْٜ

 :انؾغذ-8

أش٤بء ػغض ٣ؾغذ اُشخض اُ٘شعغ٢ األشخبص ا٥خش٣ٖ إرا ٗغؾٞا ك٢ أٓش ٓب كشَ ٛٞ ك٤ٚ أٝ آزٌِٞا 

ػٖ آزالًٜب ًٔب أٗٚ ٣شؼش دائٔبً أٗٚ ٣زؼشع ُِؾغذ ٝإٔ األشخبص ٣٘ظشٕٝ إ٠ُ ؽ٤برٚ ٣ٝشؿجٕٞ إٔ 

 .٣ظ٤شٝا ٓضِٚ

 



  

 

 
  

 

275 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية واالجتناعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املصتيصرية –اون مع كلية الرتبية االشاشية بالتعو 

 وحتت شعار )اهتناو االمه بعلنائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية 
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 :انزؼبنٙ ٔاركجش-9

رزظشف اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ثذسعخ ػب٤ُخ ٖٓ اٌُجش ٝاُ٘ظشح اُلٞه٤خ ػ٠ِ ثبه٢ اُجشش كْٜ دائٔبً 

 .خ ٗظشْٛٓخزِلٕٞ ٓز٤ٔضٕٝ أر٤ًبء ٝال ٣خطئٕٞ ٖٓ ٝعٜ

https://hopehospital.com.eg/narcissistic-personality 

 :دساعبد عبثمخ

٣زؼٖٔ ٛزا اُلظَ ػشػبً ٓٞعضاً ُذساعبد عبثوخ ُٜب طِٜب ثبُجؾش اُؾب٢ُ ٖٓ ؽ٤ش ٓ٘غ٤زٜب أٝ      

شاءاد أٛذاكٜب أٝ ٗزبئغٜب أٝ ػ٤٘زٜب، ٝاُٞعبئَ االؽظبئ٤خ اُز٢ اعزؼِٔزٜب اُجبؽضخ  ك٢ رؾ٤َِ ٗزبئظ ٝاع

اُجؾش ،ٝهذ ػٔذد اُجبؽضخ ك٢ ػشع ٛزٙ اُذساعبد ثؾغت  رغِغِٜب اُض٢٘ٓ، ٝخزٔذ اُلظَ 

 ثٔٞاصٗخ ٛزٙ اُذساعبد ًٝٔب ٢ِ٣:ــ

 :و2006دساعخ يٕعٗ  -1

ٛذف اُجؾش ا٠ُ ٓؼشكخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُـشٝس ٝاػطشاة اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝا٣غبد اُلشم ث٤ٜ٘ٔب  

ؽجوب ٓو٤بع٢ اُـشٝس ٝاػطشاة اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ  ػ٠ِ ٓغزٟٞ ٓزـ٤ش اُغ٘ظ ُٝزؾو٤ن رُي

(ؽبُت ٝؽبُجخ ٖٓ ٤ًِخ اُزشث٤خ ،عبٓؼخ ثـذاد ،ٝاظٜشد ٗزبئظ اُجؾش إ 220،ٝثِـذ ػ٤٘خ اُجؾش)

اُطِجخ ٣زظلٕٞ ثبُـشٝس، ٝٛ٘بى كشم را دالُخ اؽظبئ٤خ ُظبُؼ اُزًٞس ُٝز١ٝ االخزظبص اُؼ٢ِٔ 

ُْٝ ٣ٌٖ ٛ٘بى كشم را دالُخ اخظبئ٤خ ٣ؼضٟ ا٠ُ ،ًٝزُي ٣زظلٕٞ ثبػطشاة اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ، 

 ٓزـ٤ش اُغ٘ظ ًٝبٕ كشم را دالُخ اؽظبئ٤خ ُظبُؼ ؽِجخ االخزظبص اُؼ٢ِٔ

 2011دساعخ انشذفبٌ - -2

ٛذف اُجؾش إ٠ُ ٓؼشكخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُ٘شعغ٤خ ٝاُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ ٝاُزؼشف إ٠ُ دسعخ ش٤ٞػٜٔب 

ٓغزٟٞ رؼ٤ِْ اُٞاُذ٣ٖ ك٢ اُزؤص٤ش ػ٠ِ اُ٘شعغ٤خ ٝٓظبٛشٛٔب ٝدٝس ًَ ٖٓ أُذسعخ ٌٝٓبٕ اُغٌٖ ٝ

اُؾ٤ٌٓٞخ , ع٘ٞة اُخ٤َِ , اُزبثؼخ ُٔذ٣ش٣خ   ٝاُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ ُذٟ ؽِجخ اُظق اُؼبشش ك٢ أُذاسط  

, ُٝزؾو٤ن اٛذاف اُذساعخ هبّ اُجبؽش ثبعزخذاّ ادار٤ٖ  2010-2009اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ُِؼبّ اُذساع٢ 

ؽبُجب"  (192ذٝا٢ٗ ٝثؼذ رؼذ٣ِٜٔب رْ رطج٤ن األداح ػ٠ِ ػ٤٘خ ٌٓٞٗخ ٖٓ )ُو٤بط اُ٘شعغ٤خ ٝاُغِٞى اُؼ

ٝؽبُجخ ٝاظٜشد اُ٘زبئظ إٔ دسعخ اٗزشبس اُ٘شعغ٤خ ٓشرلؼخ ُذٟ ؽِجخ اُظق اُؼبشش. ٝػذّ ٝعٞد 

كشٝم داُخ إؽظبئ٤ب ث٤ٖ ٓزٞعطبد دسعخ اُ٘شعغ٤خ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ٝاُغٌٖ ٝرؼ٤ِْ االثٖ ٝرؼ٤ِْ 

اٗزشبس اُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ ٓزٞعطخ، ٝػذّ ٝعٞد كشٝم داُخ إؽظبئ٤ب ث٤ٖ ٓزٞعطبد األّ، ٝإٔ دسعخ 

دسعخ اُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ٝاُغٌٖ، ٝرؼ٤ِْ األة، ٝٝعٞد كشٝم راد دالُخ إؽظبئ٤خ 

ثٌبُٞس٣ٞط  ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ث٤ٖ ٓزٞعطبد اُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ رؼضٟ ُٔزـ٤ش رؼ٤ِْ األّ ُظبُؼ

 د ػالهخ اسرجبؽ٤خ ٓٞعجخ ث٤ٖ اُ٘شعغ٤خ ٝٝعٞكؤػ٠ِ، 

  ٝاُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ .

 و2012دساعخ ػجذانكشٚى -3

ٛذف اُجؾش ا٠ُ ٓؼشكخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝاُغِٞى اال٣ضبس١ ُذٟ ؽِجخ صب٣ٞٗخ   

(ؽبُت ٝؽبُجخ ك٢ أُشؽِخ اُضب٣ٞٗخ ُِؼبّ اُذساع٢ 307ػبّ،ٝثِـذ  ػ٤٘خ اُجؾش )2012أُز٤ٔض٣ٖ 

اعزخذّ اُجبؽضبٕ ٓو٤بط اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ،ٝٓو٤بط اُغِٞى اال٣ضبس١  2010-20111

ّ( ٝرٔذ ٓوبسٗخ أُو٤بط ٓغ اُٞعؾ اُلشػ٢. ٝرج٤ٖ اٜٗب داُخ اؽظبئ٤بً ًٝٔب اظٜشد 2002)ؽ٤ٔذ،ػبّ

اُ٘زبئظ ػذّ ٝعٞد كشم را دالُخ اؽظبئ٤خ ك٢ ٓزـ٤ش اُغ٘ظ ك٢ اُغِٞى اال٣ضبس١ ،ٝٝعٞد كشم را دالُخ 

٤خ ك٢ ٓزـ٤ش اُغ٘ظ ك٢ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ُظبُؼ اُزًٞس ،ٝػذّ ٝعٞد ػالهخ اسرجبؽ٤خ داُخ اؽظبئ

 ث٤ٖ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝاُغِٞى اال٣ضبس١.
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتيصرية 

 و2012دساعخ عٕدح -4

-2010ٛذف اُجؾش ا٠ُ ٓؼشكخ ٓغزٟٞ اُ٘شعغ٤خ ُذٟ ؽِجخ عبٓؼخ االهظ٠ ُِؼبّ اُذساع٢   

( ًبُت ٝؽبُجخ 364خ ٝاُؼظبث٤خ .ٝثِـذ ػ٤٘خ اُجؾش)،ٝاُزؼشف  ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ اُ٘شعغ2011٤

،ٝاعزخذٓذ اُجبؽضخ ٓو٤بع٤ٖ اؽذٛٔب ُو٤بط اُ٘شعغ٤خ ٝا٥خش ُو٤بط اُؼظبث٤خ  ،ٝاظٜشد ٗزبئظ اُجؾش 

ًٝزُي ٝعٞد كشم را دالُخ اؽظبئ٤خ ك٢ اُ٘شعغ٤خ ٣ٝؼضٟ ا٠ُ ٓزـ٤ش  67,0إ ٓغزٟٞ اُ٘شعغ٤خ  

 اُغ٘ظ ٌٝٓبٕ اُغٌٖ .

 و2017ٚخ ،ٔكبظى ػهٙ دساعخ انخبنذ-5

ٛذف اُجؾش ا٠ُ ٓؼشكخ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ُذٟ ؽِجخ اُغبٓؼخ أُغز٘ظش٣خ ا٤ٌُِبد االٗغب٤ٗخ ُِؼبّ     

(ؽبُت ٝؽبُجخ ،ٝظٜشد ٗزبئظ اُجؾش ٝعٞد 400ّ ، ٝثِـذ ػ٤٘خ اُجؾش)  2015-2014اُذساع٢ 

اُشخظ٤خ ،ٝٝعٞد كشم را  كشم را دالُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ أُزٞعؾ اُلشػ٢ ٝأُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُٔو٤بط

دالُخ اؽظبئ٤خ ك٢ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ؽغت ٓزـ٤ش اُغ٘ظ ،ٝ ٝعٞد كشم را دالُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ 

أُزٞعؾ اُلشػ٢ ٝأُزٞعؾ اُؾغبث٢  ػ٠ِ ٓو٤بعب ُزذ٣ٖ اُ٘لؼ٢ ، ٝٝعٞد كشم را دالُخ اؽظبئ٤خ ك٢ 

اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝاُزذ٣ٖ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ؽغت ٓزـ٤ش اُغ٘ظ ًٝزُي ٝعٞد ػالهخ اسرجبؽ٤خ ث٤ٖ 

 اُ٘لؼ٢ ُذٟ ؽِجخ اُغبٓؼخ.

 يٕاصَخ انذساعبد انغبثمخ : 

ٛذكذ اُذساعبد اُغبثوخ ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝػالهزٜب ثبُؼظبث٤خ ٝاُغِٞى  -1

 اإل٣ضبس١ اُؼذٝا٢ٗ,

آب اُذساعخ اُؾب٤ُخ كوذ ٛذكذ ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ُذٟ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت 

 ٤ًِٝخ اُضساػخ.

اخزِلذ اُذساعبد اُغبثوخ ك٢ ٌٓبٕ اعشائٜب كجؼؼٜب ك٢ كِغط٤ٖ ٝاخشٟ ك٢ اُؼشام ٝاُذساعخ   -2

 اُؾب٤ُخ اعش٣ذ ك٢ اُؼشام.

( ؽبُت ٝؽبُجخ ٝاد٠ٗ ػ٤٘خ 400ٌٓٞٗخ ٖٓ)اخزِلذ ػ٤٘بد اُذساعبد اُغبثوخ كٌبٗذ اػ٠ِ ػ٤٘خ   -3

 ( ؽبُجب" ٝؽبُجخ. 100( ؽبُت ٝؽبُجخ آب ػ٤٘خ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ٌٓٞٗخ ٖٓ )192ٌٓٞٗخ ٖٓ )

 ع٤ٔغ اُذساعبد اعزخذٓذ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ ،ًٝزُي اُذساعخ اُؾب٤ُخ ارجؼذ أُٜ٘ظ اُٞطل٢  -4

 انفظم انضبنش

 :اعشاءاد انجؾش

ً ُِخ    طٞاد ٝاالعشاءاد اُالصٓخ ُزؾو٤ن اٛذاف اُجؾش ٝرؾذ٣ذ ٓغزٔؼٚ ٣زؼٖٔ ٛزا اُلظَ ػشػب

ٝػ٤٘زٚ ٝاػذاد ادٝارٚ رزغْ ثبُظذم ٝاُضجبد ،ٖٝٓ اُٞعبئَ االؽظبئ٤خ أُ٘بعجخ ُزؾ٤َِ اُج٤بٗبد 

 ٝٓؼبُغزٜب

 أال ـ يغزًغ انجؾش 

خز٤بس اُؼ٤٘خ إ رؾذ٣ذ أُغزٔغ االط٢ِ آش ْٜٓ ك٢ اُجؾٞس اُزشث٣ٞخ، الٕ رُي ٣ؼذ ػشٝس٣بً ك٢ ا    

اُز٢ رٔضَ أُغزٔغ رٔض٤َ طؾ٤ؼ ٣ٝزؾذد ٓغزٔغ اُجؾش اُؾب٢ُ ثطِجخ ٤ًِخ اُطت ٤ًِٝخ اُضساػخ/ 

 (1ّ( ًٝٔب ٓج٤ٖ ك٢ اُغذٍٝ سهْ )2021ــ2020عبٓؼخ اُوبدع٤خ ُِؼبّ اُذساع٢ )
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 وقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية واالجتناعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املصتيصرية –اون مع كلية الرتبية االشاشية بالتعو 

 وحتت شعار )اهتناو االمه بعلنائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية 

 وبالتعاون مع ةجامعة القادشي –والصرفة لكلية الرتبية للبيات 

                                     اجلامعة املصتيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اهتناو االمه بعلنائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتيصرية 

 (.1عذٔل سلى)

 انًغًٕع انؼذد انكهٛبد

 50 50 انطت

 50 50 انضساػخ

 100 100 انًغًٕع

 

 ػُٛخ انجؾش –صبَٛب 

ثؼذ إ عٔؼذ أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثبُٔغزٔغ االط٢ِ ُِجؾش ٝأُزٔضَ ثطِجخ عبٓؼخ اُوبدع٤خ، رْ   

( ؽبُت 100اخز٤بس ٤ًِخ اُطت ٤ًِٝخ اُضساػخ ٝثبُطش٣وخ اُؼشٞائ٤خ اُجغ٤طخ ،ؽ٤ش ثِـذ ػ٤٘خ اُجؾش)

 ( 2ٝؽبُجخ ًٝٔب ٓج٤ٖ ك٢ اُغذٍٝ سهْ )

 (2عذٔل )

 انًغًٕع انغُظ         انكهٛخ د

 اَبس ركٕس

 50 25 25 انطت 1

 50 25 25 انضساػخ 2

 100 50 50 انًغًٕع

 

 :أداح انجؾش

 يمٛبط انشخظٛخ انُشعغٛخ  -  1

ألعَ رؾو٤ن ٛذف اُجؾش اُؾب٢ُ ك٢ ٓؼشكخ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ُذٟ اُطِجخ رطِت إ٣غبد أداح ُو٤بط 

٠ االؽالع ػ٠ِ اُجؾٞس اُؼشث٤خ اُز٢ رزؼِن ثبُ٘شعغ٤خ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ُزُي ػٔذ د اُجبؽضخ إُ

(كوشح, ٝهذ ٝػؼذ اُجذائَ ُإلعبثخ ػ٠ِ 38ٝؽشم ه٤بعٜب اػذد اُجبؽضخ أداح رزٌٕٞ ٖٓ كوشاد ػذدٛب )

( إر ُْ ٣طِت ٖٓ اُطِجخ  4،3،2،1اُلوشاد ٢ٛٝ )دائٔب , أؽ٤بٗب , ؿبُجب , ٗبدسا ( ٝرؼط٢ اُذسعبد   )

و٤َِ ٖٓ اُزؤص٤ش أُؾزَٔ ُؼبَٓ أُشؿٞثخ االعزٔبػ٤خ ٓغ ٓضبٍ ٣ٞػؼ ٤ًل٤خ رًش اعٔبءْٛ ٖٓ اعَ اُز

 االعزغبثخ .

 :انظذق   - 2

٣ؼذ اُظذم ٖٓ األٓٞس أُٜٔخ اُٞاعت رٞاكشٛب ك٢ أُو٤بط ،كبُٔو٤بط ٣ؼذ طبدهبً ارا ًبٕ ثٔوذٝسٙ    

 (.118ّ:1990ه٤بط ٓب ٝػغ ألعِٚ )داٝد ٝػجذ اُشؽٖٔ 

بط ػ٠ِ ٗخجخ ٖٓ اُخجشاء أُخزظ٤ٖ* إلثذاء آسائْٜ اُغذ٣ذح ك٢ ٓذٟ طالؽ٤خ ػشػذ اُجبؽضخ أُو٤   

(كوشح ٝٓذٟ ٓالئٔزٜب ُٔٞػٞع اُجؾش ٝأ٣خ ٓالؽظبد 45كوشاد أُو٤بط ثظٞسرٜب األ٤ُٝخ ٝاُجبُـخ)

(كوشح ًٝبٗذ ٗغجخ 38أخشٟ رْ األخز ثٜب ٝرؼذ٣َ كوشارٚ ٝأطجؾذ كوشاد أُو٤بط ثظٞسرٜب اُٜ٘بئ٤خ )

 80/0االرلبم 

 :انضجبد -3

( ُِٝزؾون ٖٓ صجبد 83ّ:ص٣1987وظذ ثبُضجبد دهخ اُو٤بط ،اٝ دسعخ االرغبم ك٢ اُو٤بط )اثٞ ػالّ 

(ؽبُت ٝؽبُجخ ٖٓ ٤ًِز٢ اُطت 40أُو٤بط ،ؽجوذ اُجبؽضخ أُو٤بط ػ٠ِ ػ٤٘خ اعزطالػ٤خ ثِـذ)

اُؼ٤٘خ ٗلغٜب ّ. ٝثؼذ اعجٞػ٤ٖ اػبدد اُجبؽضخ رطج٤وٚ ػ٠ِ  2021-2020ٝاُضساػخ ُِؼبّ اُذساع٢ 
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 وقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية واالجتناعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املصتيصرية –اون مع كلية الرتبية االشاشية بالتعو 

 وحتت شعار )اهتناو االمه بعلنائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية 

 وبالتعاون مع ةجامعة القادشي –والصرفة لكلية الرتبية للبيات 

                                     اجلامعة املصتيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اهتناو االمه بعلنائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتيصرية 

% ٝٛٞ صجبد ػب٢ُ ،كؤٜٗب رؼذ كوشاد 80،ٝثبعزؼٔبٍ ٓؼبَٓ اسرجبؽ ث٤شعٕٞ كوذ ثِؾ ٓؼبَٓ االسرجبؽ 

 (288ّ:ص1977أُو٤بط ع٤ذح)عبثش ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا.ّ.د. ساػ٢ ػج٤ذ ؽغٖ 

 ٣ذا.ّ.د. ػ٢ِ ؽغ٤ٖ ػب

 ا.ّ.د.ػشؿبّ عب٢ٓ

 ا.ّ.آب٢ٗ ؽبسس

 أ.ّ. اعٔبء ػض٣ض ػجذ اٌُش٣ْ

 ا.ّ.. طلبء ٝد٣غ ػجذ اُغبدح

 ا.ّ. سائذ  اسؽ٤ْ

  :رطجٛك ادارٙ انجؾش 3

هبٓذ اُجبؽضخ ثئػذاد رؼ٤ِٔبد أُو٤بط ٝرؾون ٖٓ ٝػٞػ اُزؼ٤ِٔبد ٝصع أُو٤بط ػ٠ِ ػ٤٘خ 

ُٔو٤بط ٝكوشارٚ ٝاػؾخ ُِٔغزغ٤ج٤ٖ ٝثؼذ (ؽبُت ٝؽبُجخ ,ًٝبٗذ رؼ٤ِٔبد ا40اعزطالػ٤خ ثِـذ )

أُو٤بط ػ٠ِ  االٗزٜبء ٖٓ إػذاد أُو٤بط  ٝاُزؤًذ ٖٓ اُظذم ٝاُضجبد ُِٔو٤بط هبٓذ اُجبؽضخ ثزطج٤ن

( ؽبُت ٝؽبُجخ ٝهبٓذ ثزٞػ٤ؼ اُـب٣خ ٖٓ اُزطج٤ن ُِٔغزغ٤ج٤ٖ 100ػ٤٘خ اُجؾش ٝاُجبُؾ ػذدٛب )

ك٢ اُظلؾخ األ٠ُٝ ٖٓ أُو٤بط , ٣ٝوّٞ اُطبُت  ٝؽِجذ ٖٓ أُجؾٞص٤ٖ هشاءح اُزؼ٤ِٔبد أُٞػؾخ

 ثبإلعبثخ ػٖ كوشاد أُو٤بط ، ٝرْ رٞػ٤ؼ إ١ اعزلغبس ٣شد ٖٓ أكشاد اُؼ٤٘خ . 

 :انٕعبئم االؽظبئٛخ

 اعزخذٓذ اُجبؽضخ اُؾو٤جخ االؽظبئ٤خ

 انفظم انشاثغ

 ٚزضًٍ ْزا انفظم  ػشع انُزبئظ ٔيُبلشزٓب 

 أال / ػشع انُزبئظ  

 يب يغزٕٖ انُشعغٛخ نذٖ طهجخ كهٛخ انطت ٔكهٛخ انضساػخ انٓذف االٔل: 

اُزؼشف ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ُذٟ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت ٝاُضساػخ ُـشع اُزؼشف ػ٠ِ 

ٓغزٟٞ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ُذٟ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت ٝاُضساػخ ٝثؼذ رطج٤ن أُو٤بط ثظٞسرٚ اُٜ٘بئ٤خ 

ٝؽبُجخ ٖٓ ٤ًِخ اُطت ٝاُضساػخ , ٝثؼذ رؾ٤َِ ( ؽبُت 100ػ٠ِ ػ٤٘خ اُجؾش ٝاُجبُؾ ػذدٛب )

( ثبٗؾشاف ٓؼ٤بس١ 49,90االعزغبثبد ُِطِجخ ك٢ ػٞء ثذائَ االعبثخ رج٤ٖ إ أُزٞعؾ اُؾغبث٢  )

( , ٝػ٘ذ اخزجبس اُلشم ث٤ٖ أُزٞعط٤ٖ 95( آب أُزٞعؾ اُلشػ٢ ُِو٤بط كوذ ًبٕ )49,90هذسح  )

نًزٕعظ انؾغبثٙ نهًغزًغ , ظٓشد فشٔلب راد دالنخ نالعزذالل ؽٕل ا ثبعزخذاّ االخزجبس اُزبئ٢

 (3اؽظبئٛخ , ٔانغذٔل سلى )

 (3عذٔل سلى )

انًزٕعظ  انؼُٛخ

 انؾغبثٙ

انًزٕعظ 

 انفشضٙ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

دسعخ 

 انؾشٚخ

انمًٛخ     

انزبئٛخ 

 انًؾغٕثخ

انمًٛخ 

انزبئٛخ 

 انغذٔنٛخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

100 49,90 95 97,15 98 82,2 670,1 05,0 
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 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املصتيصرية –اون مع كلية الرتبية االشاشية بالتعو 

 وحتت شعار )اهتناو االمه بعلنائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية 

 وبالتعاون مع ةجامعة القادشي –والصرفة لكلية الرتبية للبيات 

                                     اجلامعة املصتيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اهتناو االمه بعلنائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتيصرية 

 05,0( ٢ٛٝ داُخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ دالُخ )82,2(إ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ أُؾغٞثخ )٣3زج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ )    

( , ٝٛزا ٣ؼ٢٘ إ ؽِجخ ٣زٔزؼٕٞ ثذسعخ اػ٠ِ ٖٓ ٓزٞعؾ أُغزٔغ , ٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ 98(ٝثذسعخ ؽش٣خ)

 ٝعٞد دسعخ ٓؾذٝدح ٖٓ اُ٘شعغ٤خ .

 

 زٟٞ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٣ؼضٟ ا٠ُ اُزخظض. َٛ ٣ٞعذ كشم داٍ إؽظبئ٤ب" ك٢ ٓغانٓذف انضبَٙ : 

 (4عذٔل سلى)

انًزٕعظ  انؼُٛخ

 انؾغبثٙ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

دسعخ 

 انؾشٚخ

انمًٛخ 

انزبئٛخ 

 انًؾغٕثخ

انمًٛخ 

انزبئٛخ 

 انغذٔنٛخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

 05,0 82,2 007,4  94,16 94,94 كهٛخ انطت

كهٛخ 

 انضساػخ

04,86 72,13 98     

( رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُزخظض  0,05( ٝعٞد كشٝم داُخ اؽظبئ٤ب" ػ٘ذ ٓغزٟٞ )4) ٣زؼؼ ٖٓ اُغذٍٝ  

ؽ٤ش ًبٕ أُزٞعؾ  اُؾغبث٢ ٤ًِخ اُطت اػ٠ِ ٖٓ ٤ًِخ اُضساػخ , ٝٛزٙ اُ٘ز٤غخ رؤر٢ ٗز٤غخ اُضوبكخ اُز٢ 

٣ؼ٤شٜب ؽِجخ ٤ًِخ اُطت كِذ٣ْٜ ؽت اُزاد , اُشؿجخ ك٢ اُغ٤طشح ,ٝاْٜٗ اطؾبة عِطخ ٝع٤بدح , االٓش 

٣ُٞذ ػ٘ذْٛ اؽغبط ثبُزؼب٢ُ ٝاُزلٞم ػٖ ثبه٢ اُطِجخ ٖٝٓ صْ كوذ اطجؾذ اُ٘شعغ٤خ ٖٓ االٓٞس  اُز١

اُٞاػؾخ ُذٟ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت عٞاء ك٢ رظشكبرْٜ اٝ رؼبِْٜٓ ٓغ ؿ٤شْٛ إلؽغبعْٜ ثبْٜٗ االًضش 

 . شٜشح ٝع٤طشح

ا٠ُ ٓزـ٤ش اُغ٘ظ َٛ ٣ٞعذ كشم داٍ إؽظبئ٤ب" ك٢ ٓغزٟٞ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٣ؼضٟ انٓذف انضبنش: 

 اٗبس( –)رًٞس 

اُزؼشف ػ٠ِ اُلشٝم ث٤ٖ اُطِجخ اُزًٞس ك٢ ٤ًِخ اُطت ٤ًِٝخ اُضساػخ ٝاُطِجخ اإلٗبس ك٢ ٤ًِخ اُطت 

 ( ٣ٞػؼ رُي: ٤ًِٝ5خ اُزشث٤خ ك٢ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝاُغذٍٝ)

 5عذٔل سلى 

انًزٕعظ  انؼُٛخ

 انؾغبثٙ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

دسعخ 

 انؾشٚخ

انمًٛخ 

انزبئٛخ 

 انًؾغٕثخ

انمًٛخ 

انزبئٛخ 

 انغذٔنٛخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

 05,0 000,2 07,0  55,16 4,90 50ركٕس 

     98 55,15 58,90 50اَبس 

(ٝثبٗؾشاف ٓؼ٤بس١  4,90ثِـذ دسعخ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُِزًٞس ك٢ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ)   

 خظ٤خ(,ث٤٘ٔب ثِـذ دسعخ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُٔغٔٞػخ اإلٗبس ك٢ اُش55,16هذسٙ)

انمًٛخ  االخزجبس اُزبئ٢ ًبٗذ (,ٝثؼذ رطج٤ن55,15(ٝثبٗؾشاف ٓؼ٤بس١ هذسٙ )58,90اُ٘شعغ٤خ)

  .ا١ ال ٣ٞعذ كشٝم ث٤ٖ اُزًٞس ٝاإلٗبس (05,0(٢ٛٝ ؿ٤ش داُخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ دالُخ)07,0أُؾغٞثخ)
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االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتيصرية 

  :االعزُزبعبد

 ك٢ ػٞء ٗزبئظ اُجؾش اُؾب٢ُ اعز٘زظ اُجبؽضٕٞ االر٢ : 

٤ِخ اُطت ٤ًِٝخ اُضساػخ ٣زٔزؼٕٞ ثٔغزٟٞ ٖٓ اُ٘شعغ٤خ ٝهذ ػضد اُجبؽضخ اُغجت ا٠ُ ـ إ ؽِجخ 1ً 

 رٔزغ اُؼ٤٘خ ثذسعخ ٖٓ اُضوخ ثبُ٘لظ ٝاالؽغبط ثبُزاد .

ـ ال ٣ٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ك٢ ٓغزٟٞ اُ٘شعغ٤خ ُٝؼَ أٌُبٗخ اُز٢ 2 

لظ ٝٗظشح أُغزٔغ ُٜب ادٟ ا٠ُ ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٝٛزٙ اُ٘ز٤غخ رزٔزغ ثٜب أُشأح ا٤ُّٞ ٝدسعخ اُضوخ ثبُ٘

 خبُلذ اُذساعبد اُغبثوخ . 

ـ ٣ٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُزخظض ُٝظبُؼ ؽِجخ ٤ًِخ اُطت ٝٛزٙ ٗز٤غخ 3

ؽج٤ؼ٤خ ُشؼٞس ٛؤالء اُطِجخ ثبُزؼب٢ُ ػ٠ِ ثبه٢ اهشاْٜٗ كطج٤ؼخ اُج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤شٕٞ ثٜب ,أٌُبٗخ 

 عزٔبػ٤خ , ٗظشح أُغزٔغ ُْٜ أُؤَٛ اُؼب٢ُ اُز١ ٣ٔزٌِٞٗٚ ادٟ ا٠ُ رطجؼْٜ ثبُظلبد اُ٘شعغ٤خ.اال

 انزٕطٛبد ٔانًمزشؽبد

 أال :انزٕطٛبد

 ػوذ ٗذٝاد رضو٤ل٤خ رٞػؼ اُلشم ث٤ٖ اُ٘شعغ٤خ اُغ٣ٞخ ٝاُ٘شعغ٤خ أُشػ٤خ . -1

ئ٤غ٤خ ُطشائن االسشبد رٞع٤ٚ اٛزٔبّ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ االسشبد اُ٘لغ٢ ا٠ُ ٝػغ اُخطٞؽ اُش -2

 ٝاُؼالط اُ٘لغ٢ اُز٢ رز٘بعت ٝؽج٤ؼخ اُشخظ٤خ اُز٢ رؼب٢ٗ ٖٓ اُ٘شعغ٤خ . 

ر٤ٔ٘خ سٝػ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُطِجخ ك٢ ٓخزِق االخزظبطبد ٝاُزؤًذ ٖٓ رؾ٣َٞ أُ٘بكغخ اُز٢ رزٞخ٠  -3

 ٓآسة رار٤خ ٝاؽبُزٜب ا٠ُ ٓ٘بكغخ عٔبػ٤خ رزٝة ك٢ ؽ٘ب٣بٛب سٝػ االٗب٤ٗخ اُلشد٣خ

 : انًمزشؽبد صبَٛب  

اعشاء دساعخ رغزٜذف ه٤بط اُ٘شعغ٤خ ُذٟ ششائؼ اعزٔبػ٤خ ٖٓ اُجبُـ٤ٖ)ٓذسع٤ٖ, اؽجبء(  -1

 ٝػالهزٜب ثبإلداء .

 اعشاء دساعخ ٓوبسٗخ ك٢ ٓلّٜٞ اُزاد ث٤ٖ اُطِجخ ك٢ ٤ًِخ اُطت ٤ًِٝخ اُزشث٤خ اُزًٞس ٝاإلٗبس -2

 طت ٤ًِٝبد اخشٟ .  اعشاء دساعخ ٓوبسٗخ ك٢ اُغِٞى اُ٘شعغ٢ ث٤ٖ اُطِجخ ك٢ ٤ًِخ اُ -3

 :انًظبدس

،داس اُؼِْ ُ٘شش ٝاُزٞص٣غ  1اثٞ ػالّ ،سعبء ٓؾٔٞد : ه٤بط ٝرو٣ْٞ اُزؾظ٤َ اُذساع٢ ، ؽ -1

 1987ّ،ا٣ٌُٞذ،

االرشٝش٢،ػٔبد اثشا٤ْٛ:اُشخظ٤خ ٝػالهزٜب ثبُزلبػَ االعزٔبػ٢ ُذٟ ؽِجخ عبٓؼخ ثـذاد ٤ًِخ  -2

 ّ(2004اُزشث٤خ اثٖ ا٤ُٜضْ )سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسح،

3-  

ٌٓزجخ االٗغِٞ  1ثبظٚ ،آٓبٍ ػجذ اُغ٤ٔغ ٤ِٓغ٢: اُشخظ٤خ ٝاالػطشاثبد اُغ٤ًِٞخ ٝاُٞؽذا٤ٗخ.ؽ-3

 1997ّ،اُوبٛشح،

.اُجؾ٤ش١ ,ػجذ اُشه٤ت: اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ك٢ ػٞء ٗظش٣خ اُزؾ٤َِ اُ٘لغ٢ .اُوبٛشح، داس -4

 1987ّأُؼبسف ،

٤خ, ًشاعخ اُزؼ٤ِٔبد ,اُوبٛشح: ٌٓزجخ (.اعزج٤بٕ اُشخظ٤خ اُ٘شعغ2005اُجؾ٤ش١ ,ػجذ اُشه٤ت) -5

 اُٜ٘ؼخ أُظش٣خ.

.اُ٘شعغ٤خ ٝػالهزٜب ثبُؼذٝا٤ٗخ ُذٟ ػ٤٘خ ٖٓ ؽِجخ اُغبٓؼخ: دساعخ 2005)عبة هللا, ٓ٘بٍ) -6

 71-1ّ   ص2005(,  51عب٣ٌٞٓزش٣خ. ٓغِخ ٤ًِخ اُزشث٤خ ثبُضهبص٣ن, اُؼذد)

 1977ّؼخ اُؼشث٤خ،اُوبٛشح،عبثش،عبثش ػجذ اُؾ٤ٔذ : ػِْ اُ٘لظ اُزشث١ٞ. داس اُٜ٘-7
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عٞدح,آٓبٍ ػجذ اُوبدس : اُ٘شعغ٤خ ٝػالهزٜب ثبُؼظبث٤خ ُذٟ ػ٤٘خ ٖٓ ؽِجخ عبٓؼخ االهظ٠. ٓغِخ  -8

 2012ّ( ،20(,اُؼذد)20اُغبٓؼخ اإلعال٤ٓخ ُِذساعبد اُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ ,أُغِذ)

ؽِجخ عبٓؼخ االهظ٠، ٓغِخ عٞدح: آٓبٍ ػجذ اُوبدس: اُ٘شعغ٤خ ٝػالهزٜب ثبُزلبػَ االعزٔبػ٢ ُذٟ  -9

 2012ّ(،2( اُؼذد)20اُغبٓؼخ االعال٤ٓخ ُِذساعبد اُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ ،أُغِذ )

اُخبُذ٣خ، آَ اثشا٤ْٛ ،ًبظْ ػ٢ِ اُذكؼ٢ : اُشخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝػالهزٜب ثبُزذ٣ٖ اُ٘لؼ٢ ُذٟ  -10

 2017ّ(،81ؽِجخ اُغبٓؼخ ،ٓغِخ دساعبد ػشث٤خ ك٢ اُزشث٤خ ٝػِْ اُ٘لظ ،اُؼذد )

 118ّ:1990داٝد ٝػجذ اُشؽٖٔ  -11

 1997ّ،ػبُْ اٌُزت ،اُوبٛشح ، 3صٛشإ،ؽبٓذ :اُشخظ٤خ اُ٘لغ٤خ ٝاُؼالط اُ٘لغ٢ ،ؽ  -11

طبُؼ ,هبعْ : صوبكز٘ب ال رلشم ث٤ٖ ؽت اُزاد ٝاُ٘شعغ٤خ. ٓغِخ شجٌخ اُؼِّٞ اُ٘لغ٤خ اُؼشث٤خ,  -12

 2010ّ(، 28-27اُؼذد)

شخظ٤خ اُ٘شعغ٤خ ٝػالهزٜب ثبُغِٞى اال٣ضبس١ ُذٟ ؽِجخ صب٣ٞٗبد ػجذ اٌُش٣ْ، ا٣ٔبٕ طبدم،: اُ -13

 2012ّأُز٤ٔض٣ٖ )سعبُخ ٓبعغز٤ش ٓ٘شٞسح( 

 ّ  1998اُؼ٘ض١، كش٣ظ ػ٣ٞض:ػِْ ٗلظ اُشخظ٤خ ، ٌٓزجخ اُلالػ ، ا٣ٌُٞذ ، -14

شح، (.اُ٘شعغ٤خ ٝػالهزٜب ُذٟ اُشجبة أُذٖٓ ك٢ أصٓبد اُشجبة اُ٘لغ٤خ, اُوب1997ٛ.ػ٤ذ ,اثشا٤ْٛ)15

 227-191ّ    1997ٌٓزجخ صٛشاء اُششم  ٓظش, 

https://www.qallwdall.com 

https://hopehospital.com.eg/narcissistic-personality 

 

 

 (1يهؾك )

 عبيؼخ انمبدعٛخ

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 لغى سٚبع االطفبل

 يمٛبط انشخظٛخ انُشعغٛخ نذٖ طهجخ كهٛخ انطت ٔكهٛخ انضساػخ

 تػضٚض٘ انطبن

 ػضٚضرٙ انطبنجخ

 َٓذٚكى اطٛت انزؾٛبد

رمٕو انجبؽش ثإعشاء ثؾضٓب انًٕعٕو)انشخظٛخ انُشعغٛخ نذٖ طهجخ كهٛخ انطت ٔكهٛخ انضساػخ(ٔفًٛب ٚهٙ ػذد     

يٍ انفمشاد َشعٕ ثؼذ لشاءرٓب ثذلخ االعبثخ ػٍ كم فمشح يٍ انفمشاد اعبثخ دلٛمخ ٔطبدلخ الٌ ٞعبثزك دٔس فٙ 

انؼهًٙ ػهًب اٌ نٛظ ُْبنك اعبثخ طؾٛؾخ ٔاعبثخ خبطئخ .اًَب االعبثخ ْت رؼجش ػٍ سأٚك خذيخ اغشاع انجؾش 

 انخبص ٔنًب كبَذ االعبثخ ٞغشاع انجؾش انؼهًٙ فال ؽبعخ نزكش االعى.........

ايبو االخزٛبس انز٘ ٚؼجش ػٍ سأٚك ػهًب اٌ انجذائم ْٙ)دائًب، √  ( ثؼذ لشاءح كم فمشح ٚشعٗ ٔضغ ػاليخ )     

 بنجب،  اؽٛبَب، َبدسا(غ

 ٚشعٗ رذٍٔٚ انًؼهٕيبد االرٛخ:ـ    

 انكهٛخ.................. -ا

 انغُظ                   -2

 

 ٌُْ كبئن اُشٌش ٝاُزوذ٣ش
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 َبدسا اؽٛبَب غبنجب دائًب انفمـــــــــــــــــــــــشاد د

     اشؼش ثأَُٙ اؽغٍ انُبط 1

     اَب شخض يزًٛض ػٍ االخشٍٚ 2

     اَب شخض اَغبصارٙ ػظًٛخ 3

     عًٛغ اطذلبئٙ يزًٛضٌٔ 4

     افكبس٘ ْٙ انظؾٛخ يمبسَخ ثأفكبس االخشٍٚ 5

     اػًبنٙ يًٛضِ خالفب  نٟخشٍٚٛ 6

     ايٛم الَزمبد االخشٍٚ 7

     اؽت اٌ ُٚظش نٙ االخشٍٚ ثبَجٓبس ٔاػغبة 8

     اكشس كهًخ اَب ثشكم يهفذ نالَزجبِ 9

     ٚظفُٙ االخشٌٔ ثبٌ نذ٘ انمذسح ػهٗ رًضٛم االدٔاس 10

     ارخز شزٗ انٕعبئم نهؾظٕل ػهٗ يُظت سفٛغ 11

     ال رًُٓٙ عٕٖ انظذالبد انزٙ رشفغ يٍ شأَٙ 12

     اَزمى يٍ انز٘ ٚؼبسضُٙ 13

     اشؼش ثؼظًخ يب ايهك يٍ لذساد ٔطبلبد 14

     ارٙ ال ؽذٔد نٓباشؼش ثأَُٙ يزًٛض ٔفشٚذ ٔاَغبص 15

     ٚغت ػهٗ أ٘ شخض ٚٓبثُٙ 16

     رًزهكُٙ َضػخ لٕٚخ نهغٛطشح ػهٗ االخشٍٚ 17

     اَب شخض ال يضٛم نّ 18

     اَب يؼغت ثزكبئٙ 19

     نذّٚ انمذسح نهزجبْٙ ػهٗ االخشٍٚ ثإَغبصارٙ  20

     اَب يغؾٕس ثشفبفٙ ػٕاطفٙ 21

     اؽت اٌ ًٚذؽُٙ االخشٍٚ 22

اػشف يب ٚفكش ثّ االخشٌٔ ٔاشؼش ثأَُٙ نغذ ثؾبعخ  23

 نغًبػٓى

    

     ارًؼٍ ثًؾبعٍ عغًٙ ٔشكهٙ فٙ انًشآح 24

     ُٚجغٙ اٌ ٚزششف االخشٌٔ ثًؼشفزٙ 25

     ال رًُٓٙ عٕٖ انظذلبد انزٙ رؾمك نٙ غبٚزٙ 26

     ال ٚؾك نٝخشٍٚ يُبلشزٙ فٙ انؾظٕل ػهٗ يب اسٚذِ 27

     ت  كضٛشا  ػٍ اخفبق اٜخشٍٚ فٙ يغبػذرٙاغض 28

     اعزغم اٜخشٍٚ ثطشق يخزهفخ 29

     اؽت اٌ اعُذ انًٓبو انٗ اٜخشٍٚ 30

     اشؼش ثبنًهم ٔانضٛك ٔانفشاؽ 31

     نٛظ نذ٘ انمذسح ػهٗ انؾت ٔانزؼبطف يغ اٜخشٍٚ 32

     اشؼش ثب٠ْبَخ ٞلم ؽشكخ أ اشبسح رظذس يٍ اٜخشٍٚ 33

ّٙ انغٛشح يٍ االخشٍٚ 34      رغٛطش ػه
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     اؽغذ االخشٍٚ ػهٗ يب ًٚهكٌٕ ٔال افظؼ ثزنك 35
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Narcissism among students of the College of Medicine and students of 

the College of Agriculture - University of Al-Qadisiyah 

Assist. Prof. Iqbal kadhim Hbiter 

College of Education for Women , University of Al-Qadisiyah 

Abstract 

      The current research aimed to know the level of narcissism among 

students of the Faculty of Medicine and students of the Faculty of 

Agriculture, and the results showed that the students of the Faculty of 

Medicine and the Faculty of Agriculture enjoy a level of narcissism. The 

level of narcissism. Perhaps the status that women enjoy today, the degree of 

self-confidence and society's view of them led to this result, and this result 

contradicted previous studies. There are statistically significant differences 

due to the variable of specialization and in favor of the students of the 

Faculty of Medicine, and this is a natural result of these students' feeling of 

superiority over the rest of their peers. 

Keywords: narcissism, students, university 
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 :ثمسخخهص انبح   

ػجبءح اٌخج١ش فٟ رؾص١ً طالة اٌصف   خاعزشار١غ١أصش اعزؼّبي ٘ذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ ئٌٝ ِؼشفخ     

ً وبِالً،  ،اٌخبِظ االدثٟ فٟ ِبدح اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ ٚأعشٜ اٌجبؽش رغشثخ اعزغشلذ فصالً دساع١ب

خزبس اٌجبؽش صب٠ٛٔخ اخز١بس رص١ّّب رغش٠ج١ب ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌّزىبفئز١ٓ) رغش٠ج١خ ٚضبثطخ (، ئر اٚلذ رُ 

ً ٌٍزغشثخ، ٚرىٛٔذ اٌؼ١ٕخ ِٓ )  ً فٟ  50اٌّمبصذ ضّٓ لضبء رىش٠ذ ثصٛسح ػشٛائ١خ ١ِذأب ( طبٌجب

ػجبءح اٌخج١ش، ٚاٌضبثطخ رُ رذس٠غُٙ ثبٌطش٠مخ اٌّؼزبدح  خثبعزشار١غ١ِغّٛػز١ٓ، اٌزغش٠ج١خ رُ رذس٠غُٙ 

أػذ اٌجبؽش اداح ٌٍجؾش ؽ١ش اعزخذَ   بء(. وبفأ اٌجبؽش ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ فٟ ) اٌؼّش ثبٌشٙٛس  ٚاٌزو

اخزجبساً رؾص١ٍ١ب ، رّذ ِؼبٌغخ إٌزبئظ ئؽصبئ١ب ثبعزخذاَ ٚعبئً ئؽصبئ١خ ٚصف١خ وـ) ِمب١٠ظ اٌزشزذ 

، إٌضػخ اٌّشوض٠خ ِٚؼبِالد االسرجبط (، ٚ اعزذال١ٌخ ٚرشًّ االخزجبساد اٌزبئ١خ ، فضال ػٍٝ ٚعبئً 

ِغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ اٌضبثطخ فٟ  فذ إٌزبئظ افض١ٍخئؽصبئ١خ الِؼ١ٍّخ وّشثغ وبٞ ، ٚوش

فٟ اٌزذس٠ظ ٌٙب أصش٘ب اإل٠غبثٟ ،  عزشار١غ١خ   ػجبءح اٌخج١شٚ اعزٕزظ اٌجبؽش ثأْ اػزّبد اٌزؾص١ً ، 

 ٚفٟ ضٛء رٌه طشػ  اٌجبؽش  ػذداً ِٓ اٌزٛص١بد ثبإلضبفخ اٌٝ ػذد ِٓ اٌّمزشؽبد.

 انفصم االول

 انخؼريف بانبحث

 : مشكهت انبحث

 –ٌُ رشوض اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط ا٘زّبِٙب ثزذس٠ظ ِبدح اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ ؛ وٛٔٙب ِبدح شجٗ صب٠ٛٔخ 

 ٌٚؼذَ ٚعٛد اسرجبط ٌٙب ثّٛاد اٌصف اٌغبدط االػذادٞ . –ؽغت ٚعٙخ ٔظش ِٓ ٠ذسعٙب 

 ٌزٌه ٔشٜ ِؼبٔبح أغٍت اٌطالة اٌز٠ٓ ٠ذسعٛٔٙب .

 فٟٙ ِبدح رّزبص ثـ:

 صؼٛثخ ِفشدارٙب . -1

 لذسرٙب ػٍٝ رؾم١ك اٌفُٙ اٌّطٍٛة ٚاألغشاض اٌّٛضٛػخ ِٓ أعٍٙب .ػذَ  -2

 ػذَ  ِالئّخ اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ اٌؾب١ٌخ اٌّزّضٍخ فٟ اٌزٍم١ٓ ٚاٌؾفع  فٟ رذس٠غٙب. -3

اؽزٛائٙب  ػٍٝ ِفب١ُ٘ ػذ٠ذح ٚغ١ش ِزشاثطخ ، ثبٌشىً اٌزٞ ٠غُٙ  فٟ ص٠بدح فُٙ ٚرؾص١ً ِزؼ١ٍّٗ   -4

 بسارُٙ اٌزؾص١ٍ١خ .ثبٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ إلٔغبص اخزج

 ػذَ ٚعٛد ٚعبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ؛ رغُٙ فٟ ا٠صبٌٙب ثبٌشىً اٌّطٍٛة . -5

ِٚٓ خالي اٌزمبء اٌجبؽش ثّغّٛػخ ِٓ ِذسعٟ ِٚذسعبد ٘زٖ اٌّبدح ، ٚاطالػٗ اٌّزىشس  ػٍٝ     

غُٙ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجؾٛس ٚاألدث١بد اٌّخزصخ فٟ ٘زا اٌّغبي , ئسرأٜ اعزخذاَ عزشار١غ١خ   رؼ١ّ١ٍخ ر

رٕش١ظ دٚس اٌّزؼٍُ فٟ ِالِغخ ِفشدارٙب ٚاٌزٛغً ف١ٙب ؛ ٌىغش ؽبعض اٌغّٛد ٚاٌزخٛف ِٕٙب ػٕذ 
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اٌزؼبًِ ِؼٙب ، ٚرإدٞ ثبٌٕز١غخ ئٌٝ سفغ ِغزٜٛ رؾص١ٍُٙ اٌذساعٟ ، ٚثبٌزبٌٟ  لبَ ثص١بغخ ِشىٍخ 

 ثؾضٗ ، ٚاٌزٟ رّضٍذ ثطشػ  اٌزغبؤي اٌزبٌٟ   :

ش  أصشا فٟ رؾص١ً طالة اٌصف اٌخبِظ االدثٟ فٟ ِبدح اٌفٍغفخ )) ً٘ ٌغزشار١غ١خ   ػجبءح اٌخج١

 ٚػٍُ إٌفظ أَ ال ؟   (( 

 أهميت انبحث :

            -رزّضً أ١ّ٘خ اٌجؾش اٌؾبٌٟ فٟ :     

فٟ رطج١ك ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ   فٟ رذس٠ظ   -ثؾغت ػٍُ اٌجبؽش  –٠ؼذ دساعخ ِزغ١ش اٌجؾش الٚي ِشح  - أ

 ِبدح اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ .

رغُٙ ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ   فٟ رط٠ٛش األعب١ٌت اٌزذس٠غ١خ اٌّزجؼخ ٌزذس٠ظ ِٛادٔب اٌّمشسح ِٓ لجً   -ة

 ٚصاسح اٌزشث١خ ، ٚئصبسح لٛح اٌذافؼ١خ ٌٍّزؼ١ٍّٓ .

 اِىب١ٔخ رطج١مٙب ِٓ لجً  ِذسعٟ ٘زٖ اٌّبدح ثبخزجبس اٌزؾص١ً . -ط

 اعٙبِٙب فٟ ر٠ٕٛغ األٔشطخ ٚاٌخجشاد اٌزؼ١ّ١ٍخ . -د

 رشغ١غ اٌمبئُ ػٍٝ رذس٠غٙب ػٍٝ اٌغّغ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ إٌظشٞ ٚ اٌّٙبسٞ . -٘ـ 

اعٙبِٙب فٟ رٛف١ش ِٕبؿ رؼ١ٍّٟ ِالئُ ٌٍّٕبلشخ ِب ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚرٛف١ش٘ب ٚع١ٍخ ٌّالِغخ اٌّبدح ،  -ٚ

 ٚاٌزفبػً ِب ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ .

 هذف انبحث : 

خج١ش فٟ رؾص١ً طالة اٌصف اٌخبِظ ٠شِٟ اٌجؾش ئٌٝ اٌىشف ػٍٝ ) أصش عزشار١غ١خ   ػجبءح اٌ

 االدثٟ فٟ ِبدح اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ (

 فرضيت انبحث :

( ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد طالة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ١ٌ0.05ظ ٕ٘بن فشق داي اؽصبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ )

اٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ِبدح اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ ثبعزخذاَ عزشار١غ١خ   ػجبءح اٌخج١ش ٚدسعبد طالة اٌّغّٛػخ 

 اٌضبثطخ اٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ٚفك اٌطش٠مخ االػز١بد٠خ فٟ اخزجبس اٌزؾص١ً .

 حذود انبحث:

 -٠زؾذد اٌجؾش اٌؾبٌٟ ثّب ٠أرٟ :

 اٌؾذٚد اٌّىب١ٔخ ) اٌّغبي اٌّىبٟٔ(:اٌّذاسط االػذاد٠خ ٚاٌضب٠ٛٔخ إٌٙبس٠خ ٌمضبء رىش٠ذ .  -

ّذاسط إٌٙبس٠خ ٌٍؼبَ اٌؾذٚد اٌجشش٠خ ) اٌّغبي اٌجششٞ ( :طالة اٌصف اٌخبِظ األدثٟ فٟ اٌ -

 .2020- 2019اٌذساعٟ 

اٌؾذٚد اٌّبد٠خ )اٌّغبي اٌّبدٞ ( : ) اٌغضء اٌضبٟٔ  ( ِٓ ِؾزٜٛ اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ اٌّشاد رذس٠غٗ  -

 .2020-2019فٟ 

 – 2019اٌؾذٚد اٌضِب١ٔخ ) اٌجؼذ اٌضِبٟٔ (: اٌىٛسط اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ  -

- 2020 

 ححذيذ انمصطهحاث : 

  ػباءة انخبير سخراحيجيت 

  -ػشفٙب وً ِٓ:

 -ضّٓ ِغبالد إٌّٙبط اٌذساعٟ  -( : ِٕٙغ١خ ِزىبٍِخ ٠زؼٍُ ػجش٘ب اٌّزؼ١ٍّٓ  2003) ٔشٛاْ ،  – 1

 ػٓ طش٠ك ارخبر أدٚاس ) خجشاء ( ، ف١ٕخشطْٛ فٟ ِششٚع سف١غ اٌّغزٜٛ ألعً صثْٛ ِزخ١ً . 
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ٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ  اٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ ف١شؼشْٚ فٟ ٘زٖ اٌّمبسثخ , رٕزمً اٌغٍطخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ ِٓ اٌمبئُ ػ

ثبالؽزشاَ الػزالئُٙ ِٛالغ اٌخجشاء ٠ٚغزىشفْٛ ثزجصش ٚفُٙ أشغبالد اٌخج١ش اٌّخزٍفخ ) ٔشٛاْ ، 

2003  :254 ) 

:ِٓ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌشظ ، رإوذ ػٍٝ دٚس اٌّزؼٍُ ، ٔظشا أل١ّ٘زٗ ، ٚعؼً ( 2006ػشفخ )   – 2

ٝ ) اٌزؾذس ٚاالعزّبع ٚاالٔزجبٖ ٚإٌّبلشخ ٚلٛح اٌّالؽظخ ٚاٌزشو١ض ٚرمذ٠ُ رؼٍّٗ رار١ب ، ٚرمَٛ ػٍ

 اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ  ( ، ئر رغًٙ ٌٗ ٌؼت دٚس خج١ش ف١ٙب 

 (165: 2006ػشفخ ، )

( : ِغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد إٌّّٙغخ ، رؼّذ ػٍٝ صت ا٘زّبِٙب ػٍٝ اٌّزؼٍُ ، 2007) أثٛ عبدٚ،  – 3

ٍٝ ِجذأ اٌزؼض٠ض ؛ ٌغؼً دٚسٖ ٔشطب ً ٚفؼبال ً أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ .) أثٛ ٚػٍٝ أ١ّ٘زٗ ، ٚرؼزّذ ثزٌه ػ

 ( 172:  2007عبدٚ ، 

ٟ٘ عزشار١غ١خ   رغبػذ ، ػٍٝ ؽش٠خ اٌزؼج١ش ٚاٌزؾذس أِبَ صِالئُٙ ثىً صمٗ ٟٚ٘  انخؼريف االجرائي:

ٛع اٌذساعٟ ،  رمَٛ ػٍٝ ٌجظ ػجبءح ِٓ لجً أؽذ اٌطالة ٠ٚمَٛ ثبٌزؾذس ٚششػ ِب رُ فّٙٗ ِٓ اٌّٛض

 ٠ٚغزط١غ اٌطبٌت خالٌٙب رٛع١ٗ األعئٍخ ٌٍجبلٟ اٌّزؼ١ٍّٓ .

  :انخحصيم

 ػشفٗ وً ِٓ :

( : اٌّغزٜٛ اٌزٞ ٠صٍٗ اٌّزؼٍُ ِٓ األداء فٟ ػٍّٗ اٌّذسعٟ ، ٠مَٛ ثبٔغبصٖ  1990ا٢ٌٛعٟ )  – 1

 ( 17:  1990ػٓ طش٠ك االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ .) ا٢ٌٛعٟ ، 

اٌّغزٜٛ اٌزٞ ٠صً ئ١ٌٗ اٌّزؼٍُ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّذسعٟ أٚ غ١شٖ ِمشسا ِٓ لجً  ( : 2003اٌمبػٛد)  -2

 ( 15:  2003اٌمبئُ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ أٚ االخزجبساد )اٌمبػٛد، 

اٌزؼش٠ف االعشائٟ : اٌّغزٜٛ اٌزٞ ع١جٍغٗ طالة اٌصف اٌخبِظ األدثٟ فٟ ِبدح اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ 

 ٌزؾص١ً اٌجؼذٞ ِمذسا ثبٌذسعبد . ، ٚاٌزٞ ع١زُ ل١بعٗ ػٓ طش٠ك اخزجبس ا

 ِبدح اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ :

 ػشفٙب:

( : ِغّٛػخ ِٓ األفىبس اٌّزٕبعمخ ٚاٌّشرجخ ثشىً ِٕغغُ ضّٓ ِٕٙظ ،   2010سعٛي ٚآخشْٚ )  -

ِؼزّذ ِٓ لجً اٌٍغٕخ اٌّؼذح ِٓ لجٍٙب ، ٚرؼجش ػٓ آ٠ذٌٛع١خ أخالل١خ ٚل١ّ١خ راد طبثغ عّبٌٟ ، ٌزفغ١ش 

 (  7:  2010د اٌّغزّغ ٚاٌؼاللبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغّغ ث١ُٕٙ ) سعٛي ٚآخشْٚ ، اٌطج١ؼخ ٚاٌفش

 انصف انخامس األدبي :

صف ٠مغ ث١ٓ اٌصف اٌشاثغ األدثٟ ِٚشؽٍخ اٌغبدط األدثٟ ، ٠ٙذف ئٌٝ ر١ٙأح اٌّزؼ١ٍّٓ ٌٍّشؽٍخ 

 ( 8:  1977اٌٛصاس٠خ إٌّز١ٙخ ) ٚصاسح اٌزشث١خ ، 
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 انفصم انثاني

 ننظري االطار ا

 ػباءة انخبير

، ٚرمَٛ ػٍٝ فىشح 1966ِٓ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌشظ ، أعّٙذ فٟ اثزىبس٘ب  دٚسصٟ ١٘ضىٛد  ػبَ  

، ؽ١ش ع١ٕخشطْٛ فٟ ِششٚع دساعٟ ِزخ١ً  ِٓ إٌّٙبط ارخبر أدٚاس خجشاء  ٚثشىً دساِٟ 

خ ِٓ اٌمبئُ ػٍٝ ػ١ٍّخ ، ئر عزٕزمً اٌغٍطخ ٚاٌّغإ١ٌٚ( 121:  2017، اٌذساعٟ اٌّؼزّذ ) اٌؼغىشٞ 

اٌزؼٍُ  ئٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ ، ف١ؾظ اٌّزؼٍّْٛ ثبالؽزشاَ الػزالئُٙ ِٛالغ ِّٙخ ، وخجشاء اعزشبس١٠ٓ ، 

ٚرزبػ ٌُٙ فشصخ االعزىشبف ثفُٙ ٚاعزجصبس ،أشغبالد اٌخج١ش اٌّخزٍفخ ، ٚرٙذف ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ   

فٟ ص٠بدح اٌذافؼ١خ ٔؾٛ االطالع ٚاعزىشبف ئٌٝ عؼً ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ِفؼّخ ثبٌٕشبط ٚ اٌؾ٠ٛ١خ، ٚرغُٙ 

 (.  81:  2003ٚعٙبد إٌظش اٌّخزٍفخ) ٔشٛاْ ، 

 ، ٌٕظبَ رخط١ظ ٚرص١ُّ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌشظ ٚرذخً ػ١ٍّخ رص١ُّ خطٛارٙب 

 . ٗأزمبء ِٛضٛع / ِؾزٜٛ اٌّٛضٛع اٌّشاد دساعز 

 . ٗاٌغ١بق اٌزٞ ٠ّىٓ ارجبػٗ فٟ رطج١م 

 ٚثؾغت ِب ٠زٛاءَ ٚطش٠مخ ػشض اٌّٛضٛع . و١ف١خ رٛص٠غ األدٚاس 

 . أزمبء اٌخطٛاد اٌغزشار١غ١خ   اٌّالئّخ ٌزطج١ك اٌّٛضٛع ثؼذ اخزجبس٘ب 

 ( 204 – 192:  2009طشث١ٗ ، 

 مميزاث سخراحيجيت   ػباءة انخبير :

  ٍُاػزّبد٘ب ػٍٝ ٚضغ اٌّزؼٍُ فٟ دٚس خج١ش فٟ رٕف١ز ِششٚع دساعٟ  ٠طشؽٗ اٌمبئُ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼ

. 

 .ال رزُ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ئال ػٓ طش٠ك ِغّٛػبد ِزؼبٚٔخ 

  ّٟ رزأٌف اٌّشبس٠غ اٌذساع١خ اٌّطشٚؽخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبَ إٌّزمبح ِٓ إٌّٙبط اٌذساعٟ، وزطج١ك ػٍّ

 ٌٍّٙبساد اٌّىزغجخ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ

  أٚ ثبٌخجشح.٠زؾٛي اٌمبئُ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ِٓ عٍطخ صف١ّخ ئٌٝ ص١ًِ ٌٍخجشاء ِزمذَّ ػ١ٍُٙ ثبٌّشوض 

  .ٖخ اٌمبئُ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ػٍٝ رغ١ًٙ اٌؼًّ ضّٓ اٌّششٚع ِٚزبثؼخ ِشاؽً رٕف١ز ّّ رمزصش ِٙ

 ٠طشػ ِٙبَ عذ٠ذح أٚ ِشبوً رؼزشض اٌّششٚع ٠ٚٛعٗ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٕذ اٌؾبعخ.

 .ٚرغُٙ فٟ ص٠بدح اٌذافؼ١خ ٔؾٛ االطالع ٚاعزىشبف ٚعٙبد إٌظش اٌّخزٍفخ 

 ( 192 -183:  2019) اٌزىش٠زٟ ، 
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 انفصم انثانث

 إجراءاث انبحث  

 -رشزًّ اعشاءاد اٌجؾش ػٍٝ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :  

اخزبس اٌجؾش اٌزص١ُّ اٌزغش٠جٟ ِٓ ٔٛع اٌضجظ اٌغضئٟ رٞ اٌّغّٛػز١ٓ )  انخصميم انخجريبي : -1

 ( .1اٌزغش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ( ثبخزجبس ثؼذٞ ؛ وّب فٟ شىً )

 

 زغ١ش اٌزبثغ                االخزجبس اٌجؼذٞاٌّ اٌّزغ١ش اٌّغزمً اٌّغّٛػخ

 عزشار١غ١خ      اٌزغش٠ج١خ

 ػجبءح اٌخج١ش 

 

 اٌزؾص١ً

 

 اخزجبس رؾص١ٍٟ

 اٌزم١ٍذ٠خ اٌضبثطخ

 ( انخصميم انخجريبي نهبحث1شكم رقم)
٠شًّ ِغزّغ اٌجؾش طالة اٌصف اٌخبِظ االػذادٞ؛ ٌٍّذاسط إٌٙبس٠خ  ححذيذ مجخمغ انبحث : -2

 2020 -2019رشث١خ رىش٠ذ /  ٌٍؼبَ  اٌزبثؼخ ٌمغُ

 اخخيار انؼينت: -3

( طبٌجب  60لبَ اٌجبؽش ثبخز١بس ِذسعخ ) صب٠ٛٔخ اٌّمبصذ ( ثصٛسح ػشٛائ١خ ٚٚعذ أٔٙب ٠ؾزٛٞ ػٍٝ )

فٟ وً ِٓ شؼجٙب اٌضالس , ؽ١ش رُ اخز١بس شؼجزٟ  )أ ,ة( ػشٛائ١ب , ِٓ ؛ ٚثؼذ اعزجؼبد اٌطالة 

(  (( فأصجؼ افشاد ػ١ٕخ اٌجؾش ثؼذ 6( ٚشؼجخ ة)4فٟ  شؼجخ أ ) ( ))10اٌشاعج١ٓ ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ )

 ( 1( طبٌجب وّب فٟ عذٚي )50االعزجؼبد )

 (1جذول رقم)

 ػذد طالب انمجموػخين انخجريبيت وانضابطت قبم وبؼذ االسخؼباد

ع       ػذد انطالب قبم  انشؼبت انمجموػت

 االسخبؼاد  

ػذد انطالب بؼذ      ػذد انراسبين 

 ؼاداالسخب

 55                6           31 ب         انخجريبيت

 55        4           59 أ انضابطت

 56        5           66 انمجموع

 حكافؤ مجموػخي انبحث : -4

 ٌضّبْ رىبفإ طالة اٌّغّٛػز١ٓ رُ اعزخذاَ  اٌّزغ١شاد ) اٌزوبء, اٌؼّش اٌضِٕٟ(.

ثك أٚ ثبخزجبس اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ ؛ ٚرٌه ٌىْٛ ٘زٖ اٌّبدح رذسط ألٚي ٌُٚ ٠زُ ِىبفئزُٙ ثبٌزؾص١ً اٌغب

 ِشح فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ١ٌٚظ ٌٙب اسرجبط ثّٛاد أخشٜ ِزؼٍمخ ثّشاؽً عبثمخ . 

 -أداة انبحث : -5

 ِٓ أعً رؾم١ك ٘ذف اٌجؾش ، لبَ اٌجبؽش ثاػذاد أداح ثؾش ٟٚ٘ : 

 خ:اخزجبس اٌزؾص١ً اٌجؼذٞ : ئرجغ اٌجبؽش اٌخطٛاد االر١ -

 أٚال: رؾذ٠ذ اٌّبدح اٌذساع١خ : ) اٌفصً اٌضبٟٔ  ( ِٓ وزبة اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ اٌّشاد رذس٠غ١خ . 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصرية 

( 60صب١ٔب : رٛض١ؼ اٌّفب١ُ٘ اٌشئ١غ١خ ٚاعزخشاط االغشاض اٌغٍٛو١خ اٌّزؼٍمخ ثٙب ِٕٙب , ئر ثٍغ ػذد٘ب)

 غشضبً عٍٛو١ب ً .

 ( ثص١غزٗ األ١ٌٚخ.   25ِٓ ِزؼذد , ئر ثٍغ ػذد٘ب )صبٌضب :رُ اػذاد اخزجبساً ٌٍزؾص١ً ِٓ ٔٛع اخز١بس 

 -ؽ١ش رُ رطج١ك اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ ػ١ٍٗ : -

ٌٍزؾمك ِٓ اٌصذق اٌظب٘شٞ ٌالخزجبس رُ ػشضٗ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ ٚاٌّؾى١ّٓ فٟ رخصص  -1

( أغشاض عٍٛو١خ  ٚؽزف فمشر١ٓ  5( فمشاد اخزجبس٠خ ِزؼٍمخ ثـ) 5طشائك اٌزذس٠ظ  ؽ١ش رُ رؼذ٠ً )

 %(80رؾصً ػٍٝ ٔغجخ)  ؛ وٛٔٙب ٌُ

فمشح ، ثؼذ ؽزف اٌفمشر١ٓ ، اٌٍز١ٓ ٌُ رؾصالْ ػٍٝ ٔغجخ  20ثزُ رطج١ك االخزجبس اٌجبٌغ ػذد فمشارٗ  -2

( طبٌجخ ِٓ ِذسعخ صب٠ٛٔخ 50ػٍٝ ػ١ٕخ اعزطالػ١خ رىٛٔذ ِٓ )‘ ( %  ِٓ اٌصذق اٌظب٘شٞ  80) 

( دل١مخ , ٚاٌىشف ػٓ 40ٚاٌجبٌغ ) أٌؼٍُ ٌٍج١ٕٓ , رُ خالٌٗ ؽغبة ِزٛعظ  صِٓ االعبثخ ػٓ االخزجبس

 اٌفمشاد اٌّجّٙخ  ٚاٌٛاضؾخ ف١ٗ ٚٚضٛػ رؼ١ٍّبرٗ .

( ثبإلضبفخ ئٌٝ اٌمٛح اٌز١ّض٠خ 0,72, 0,70رُ ؽغبة ِؼبًِ اٌغٌٙٛخ ٚاٌصؼٛثخ ٌٍفمشاد ئر ثٍغ )  -3

 ٚفبػ١ٍخ اٌجذائً اٌخبطئخ .

 .(0,73رُ ؽغبة صجبد االخزجبس ثّؼبًِ وشٚٔجبؿ أٌفب اٌزٞ ثٍغذ ل١ّزٗ  -4

 اعزخذَ اٌجبؽش اٌٛعبئً االؽصبئ١خ اٌزب١ٌخ : -5

 ٌٍؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ( t-test –االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ  -اٌٛعظ اٌؾغبثٟ –)ِؼبًِ اسرجبط ثشعْٛ 

 انفصم انرابغ

 نخائج انبحث

 اصجزذ ٔزبئظ اٌجؾش اٌزبٌٟ ِب ٠أرٟ :

ِٚزٛعظ )رؾص١ً( ٚعٛد فشق رٚ دالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ ِزٛعظ )رؾص١ً ( طالة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 

 طالة اٌّغّٛػخ اٌضبثطخ فٟ ) اخزجبس اٌزؾص١ً(

 (4)عذٚي سلُ 

انوسظ انحسابي واالنحراف انمؼياري وانقيمت انخائيت انمحسوبت وانجذونيت نذرجاث انطالب في 

 اخخبار اكخساب انمفاهيم اننفسيت نمجموػخي انبحث.

 انمجموػت

ػذد 

 أفراد 

 انؼينت

 انمخوسظ 

 انحسابي

 االنحراف

 انمؼياري 

 درجت 

 انحريت

 انقيمت انخائيت

انمح مسخوى انذالنت

 سوبت

 انجذونيت

 5.18 57.5 55 انخجريبيت
48 4778 5.651 

 دانت إحصائيا  

 ػنذ مسخوى

 3768 51.6 55 انضابطت 6.65انذالنت 

اٌّزؼ١ٍّٓ ٚعشػُٙ ٠ّٚىٓ أْ ٔؼضٞ ٘زٖ إٌز١غخ ئٌٝ اصش عزشار١غ١خ    ػجبءح اٌخج١ش وٛٔٙب رشاػٟ لذسح 

اٌزار١خ , وّب أٙب رشاػٟ اٌزفض١الد اٌزذس٠غ١خ ألفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٌٚؼً ٘زٖ عذ٠ذح ػٍٝ 

اٌطالة ادٜ اٌٝ ص٠بدح رفبػٍُٙ ٚفُّٙٙ ٌٍّبدح اٌذساع١خ األِش اٌزٞ عبػذ فٟ ص٠بدح دافؼ١زُٙ ٚص٠بدح 

ّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ لذ رؼشضٛا اٌٝ اٌزؾص١ً ٚلذ رؼضٜ ٘زٖ إٌز١غخ ا٠ضب اٌٝ اْ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ اٌ

ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ ِغزّشح اعزطبػذ ِٓ سفغ ِغزٛاُ٘ ِٚغزٜٛ االعز١ؼبة ٌذ٠ُٙ ِّب عبػذ فٟ سغجخ طالة  

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٌٍزؼٍُ ِّب صاد فُّٙٙ ٚرشو١ضُ٘ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ثبألضبفخ اٌٝ اْ ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ   
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 اجلامعة  املستيصرية 

ٚرزفك ٘زٖ  ٚػٍُ إٌفظ ٚ٘زا ادٜ اٌٝ ٔغبؽٙب غفخِالئّخ ٌالعزؼّبي ٚخبصخ فٟ دساعخ ِٛاض١غ اٌفٍ

 إٌز١غخ ِغ ِؼظُ اٌذساعبد اٌزٟ رش١ش اٌٝ ٚعٛد أصش ا٠غبثٟ ٌصبٌؼ )اٌزؾص١ً(.

 االسخنخاجاث :

 فٟ ضٛء إٌزبئظ ٠ّىٕٕب اْ ٔغزٕزظ ِب ٠برٟ :

 اصش )عزشار١غ١خ   ػجبءح اٌخج١ش( فٟ ) اٌزؾص١ً اٌذساعٟ ( -1

 فٟ اٌّذاسط ٚ٘زا ِب أوذرٗ ٔزبئظ اٌذساعخ . ٠ّىٓ  رطج١ك ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ   -2

عبػذد عزشار١غ١خ   ػجبءح اٌخج١ش ػٍٝ ّٔٛ لذسارُٙ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚلذ ظٙش رٌه ٚاضؾبً ِٓ خالي  -3

 اٌفشق اٌذاي اؽصبئ١بً فٟ دسعبد اخزجبسُ٘.

 أدد ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ   ئٌٝ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚػذَ اٌخٛف ػٕذ رٛع١ٗ األعئٍخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ئر أعُٙ فٟ -4

 رؼض٠ض ِغزٜٛ االعز١ؼبة ٚاٌشغجخ فٟ اٌزؼٍُ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ 

 انمقخرحاث وانخوصياث :

 أٚصٝ اٌجبؽش ثّب ٠أرٟ :

 أْ اعزؼّبي عزشار١غ١خ   ػجبءح اٌخج١ش ٠ّىٓ أْ ٠ض٠ذ اٌزؾص١ً ٌٍّزؼ١ٍّٓ ٔؾٛ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ  -1

 د اخش٠ّٜىٓ  اٌم١بَ ٌذساعبد ِّبصٍخ رزٕبٚي اعزؼّبٌٙب ٠ٚؾذس أصش٘ب ِزغ١شا -2

ػمذ ٔذٚاد خبصخ ٌّذسعٟ ٘زٖ اٌّبدح ٌزؼ١ّّٙب ػٍٝ ثم١خ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚرؾم١ك أوجش لذس أوجش ِّىٓ  -3

 ِٓ االعزفبدح ثخصٛصٙب .
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Abstract 

 

The aim of the current research is to know the effect of using the expert’s 

mantle strategy on the achievement of fifth-grade literary students in 

philosophy and psychology. The researcher conducted an experiment that 

lasted an entire semester, and an experimental design was chosen for the two 

equal groups (experimental and control), as the researcher chose Al-

Makassed High School within the Tikrit district. The sample consisted of 

(50) students in two groups, the experimental were taught using the expert 

mantle strategy, and the control group was taught in the usual way. The 

researcher rewarded the two groups in (age in months and intelligence) 

- The scientific material for the research, represented by the second part of 

the book on philosophy and psychology scheduled for the academic year 

2019 - 2020, has been identified, and the appropriate behavioral objectives 

have been formulated. 

- The researcher prepared a research tool where he used an achievement test, 

the results were processed statistically using descriptive statistical methods 

such as (measures of dispersion, central tendency and correlation 

coefficients), and inferential, including t-tests, as well as non-parametric 

statistical means such as chi-square, and the results revealed the preference of 

the experimental group over The control group in achievement, and the 

researcher concluded that the adoption of the strategy of the mantle of the 

expert in teaching has a positive impact on the achievement of the fifth grade 

literary students, and in light of this the researcher put forward a number of 

recommendations in addition to a number of proposals 
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 :انبحث يظتخهص 

٠ىبد ٠ّش ٠َٛ  ئال ٚٔغّغ ػٓ ِٕزظ اٌىزشٟٚٔ عذ٠ذ  ٠ؾٙذ اٌؼبٌُ صٛسح رم١ٕخ ٘بئٍخ ِٚزغبسػخ، ار ال      

ٌٟ ، وّب ، أٚ رؾذ٠ش ٌّٕزظ ِٛعٛد عٍفبً، ٚ٘زا اٌزغبسع ٚاٌزمذَ اٌزمٕٟ أطٍك ِغ اخزشاع اٌؾبعت اال

٠ؼذ ٘زا اٌزمذَ عّخ ِٓ عّبد ٘زا اٌؼقش ٚٚع١ٍخ ٌزمذَ اٌذٚي ٚر١ّض٘ب، ار ٠مبط رمذِٙب ثٕزبعٙب اٌؼٍّٟ 

ٚاٌزمٕٟ ، ٚاِزذد ٘زٖ اٌضٛسح ٌزؾًّ ِخزٍف ِغبالد اٌؾ١بح ِٚٓ اّ٘ٙب اٌزؼ١ٍُ ، ار اعزّشد ٘زٖ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛافً ث١ٓ اٌّغزّؼبد اٌّخزٍفخ فٟ دػُ ػ١ٍّزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚا٠قبي اٌّؼشفخ ٚرخض٠ٕٙب ٚ

ِضً ) االٔزشٔذ ؛ االراػخ ؛ أعٙضٖ اٌؾبعٛة ؛ اٌّإرّشاد  ػٓ ثؼذ  ؛ اٌمٕٛاد اٌّؾ١ٍخ  ثبعزخذاَ ادٚاد 

اٚ اٌفنبئ١خ ٌٍزٍفبص ؛ االلشاؿ اٌّّغٕطخ ؛ اٌزٍفْٛ ؛ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٚغ١ش٘ب ( ٌزٛفش ِغبؽخ رؼ١ّ١ٍخ 

زؼذدح دْٚ اٌزم١ذ ثّىبْ اٚ صِبْ ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ رؼ١ٍّخ  رفبػ١ٍخ رؾزٛٞ ِقبدس ِ -

ٚرٛعؼذ اعزخذاِبد اٌؾبعت االٌٟ ٚرطج١مبرٗ فٟ اٌزؼ١ٍُ ، ٚاعزخذاَ ٚاٌزفبػً ث١ٓ اٌّزؼٍُ  ٚاٌّذسط. 

االٔزشٔذ ٚإٌّب٘ظ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌفقٛي االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزٟ ٚاوجذ اٌظشٚف اٌشإ٘خ ٚٚثبء وٛسٚٔب 

ٝ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اْ رؼًّ ػٍٝ اٌٛفبء ثّزطٍجبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚرط٠ٛش ٚاٌزٟ فشمذ ػٍ

لذساد اػنبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ ٌالعزفبدح ِٓ اٌزمذَ اٌزمٕٟ اٌّؼبفش ٚٔمً اٌزؼ١ٍُ ٔمٍٗ ٔٛػ١خ ِٓ هش٠ك 

 عؼً اٌغبِؼبد اٌّغزف١ذ االٚي ِٓ ٘زٖ اٌزم١ٕخ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ.

 ِطبٌت , اٌزؼ١ٍُ , االوبد١ّ٠خ , اٌّإعغبد، االٌىزشٟٚٔ   : انكهًبث انًفتبحٍت

 Problem of the Research أوالً : يشكهه انبحث
أفجؼ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاعزخذاِٗ فٟ اٌزذس٠ظ ٘ذفب رغؼٝ ا١ٌٗ اٌّإعغبد فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ؽ١ش 

االٌىزشٟٚٔ ِٓ دٚس فٟ رط٠ٛش  ٚرٌه ٌّب ٌٍزؼ١ٍُ ثذأ وض١ش ِٕٙب خطٛارٗ االٌٚٝ ٌزطج١مٗ فٟ ثشاِغٙب .

ثشاِغٙب ٚؽً اٌىض١ش ِٓ اٌّؾبوً وىضشٖ أػذاد اٌطالة ٚػذَ رٛفش اٌّؼشفخ ثىً ِٓ ٠جؾش ػٕٙب ثؾىً 

وبفٟ ٚمؼف اٌزٛافً ث١ٓ اٌطالة ٚأػنبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ ؛ ٌّٚب ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِٓ دٚس فٟ 

ذاس اٌغبػخ ؛ ٚاعٙبِٗ فٟ اعز١ؼبة رٛف١ش اٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ ِٚؾزٜٛ اٌّمشساد ثؾىً عزاة ٚػٍٝ ِ

االػذاد اٌّزضا٠ذح ِٓ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍذساعخ ثبٌغبِؼبد ِٓ خالي اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ غ١ش اٌّزضآِ ٚػٓ 

ثؼذ ؛ ٌّٚب ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ِٓ دٚس فٟ رغ١ًٙ اٌزٛافً ث١ٓ ػنٛ ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ ٚهالثٗ ِٓ 

 ٟ ٚاٌّؾبدصبد .خالي اٌقفؾبد اإلٌىزش١ٔٚخ  ٚاٌجش٠ذ االٌىزشٚٔ

ٚسغُ ٘زا اال٘زّبَ ثبٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ اال اْ اٌّطٍٛة ِٓ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٘ٛ االعشاع فٟ   

االعزفبدح ِٓ رطج١مبرٗ ٚػذَ اٌزأخش ِٓ رٌه ؛  ٌىٟ ال رغذ ٔفغٙب فٟ ِشؽٍٗ ِب رطجك رؼ١ٍّب أفجؼ ِٓ 

سػخ ٚال ِغبي ف١ٙب ٌالٔزظبس ، ٠ٚزوش اٌؼمالء  اٌّبمٟ ثبٌٕغجخ ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼب١ٌخ ، فبٌزم١ٕخ ِزغب

( أٔٗ الثذ أْ ٠مَٛ ع١ّغ اٌّٙز١ّٓ ثبٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ثبٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚدػُ  88َ، ؿ  2007)  

ثؼنُٙ اٌجؼل ٌزغٕت االؽجبه ، ٚأْ ٠ٕؾشٚا اٌٛػٟ ث١ٓ لطبػبد اٌّغزّغ اٌّخزٍفخ ثبٌخغبئش اٌّؾزٍّخ 
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ٟ رجٕٟ ٔؾش ٚرطج١ك اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٌزٜ اسرأٜ اٌجبؽش اٌٛلٛف ٚاٌغ١ٕبس٠ٛ اٌمبرُ ٔز١غخ اٌزأخش ف

 ػٍٝ ِؼب١٠ش اعزؼّبي اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌّإعغبد األوبد١ّ٠خ . 

 Importance of the Researchثبنٍبً : أهًٍت انبحث 

ٌىزشٟٚٔ عذ٠ذ ئْ اٌؼبٌُ ٠ؼ١ؼ صٛسٖ رم١ٕٗ ٘بئٍخ ِٚزغبسػخ ، ار ال ٠ىبد ٠ّش ٠َٛ اال ٚٔغّغ ػٓ ِٕزظ ا  

، أٚ رؾذ٠ش ٌّٕزظ ِٛعٛد عٍفب ، ٚ٘زا اٌزغبسع ٚ٘زا اٌزمذَ اٌزمٕٟ أطٍك ِغ اخزشاع اٌؾبعت األٌٟ 

اٌزٞ صاد ِٓ ٘زا اٌزغبسع ٚ٘زا اٌزمذَ ، ٚوّب ٠ؼذ ٘زا اٌزمذَ عّٗ ٘زا اٌؼقش اال أٔٗ أ٠نب ٚع١ٍٗ رمذَ 

ٟ ، ٌٚمذ ؽٍّذ ٘زا اٌضٛسح اٌزم١ٕخ ِغبالد اٌذٚي ٚر١ّض٘ب ، ار ٠مبط رمذَ اٌذٚي ثٕزبعٙب اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕ

اٌؾ١بٖ اٌّخزٍفخ اٌزٟ ِٓ اّ٘ٙب ِغبي اٌزؼ١ٍُ ، ار اعزضّشد اٌزم١ٕخ فٟ رغ١ًٙ ػ١ٍّٗ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

ٚا٠قبي اٌّؼشفخ ٚرخض٠ٕٙب ٚاٌزٛافً ث١ٓ اٌّغزّؼبد اٌّخزٍفخ ، ؽ١ش صادد فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح 

ٟ ٌالعزفبدح ِٓ أدٚاد رم١ٕبد اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبالد اٌشل١ّخ اٌفشفخ ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ٚاٌؼبٌ

ٚرطج١مبرٙب , ٚسغُ ؽذاصٗ دخٛي اٌؾبعت ٚرطج١مبرٗ فٟ اٌزؼ١ٍُ ، ٚاعزخذاَ االٔزشٔذ فٟ اٌزؼ١ٍُ ، 

ٚإٌّب٘ظ اإلٌىزش١ٔٚخ  ، ٚاٌفقٛي اإلٌىزش١ٔٚخ  ، ِٚغ اٌغؼٟ ٌض٠بدٖ رٛظ١ف اٌزم١ٕخ  فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌغؼٟ 

لخ ث١ٓ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزم١ٕخ ِٓ خالي رم١ٕخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزٞ ٠ؼزجش هش٠مٗ ٌٍزؼ١ٍُ ٌزط٠ٛش اٌؼال

ثبعزخذاَ ا١ٌبد االرقبي اٌؾذ٠ضخ ِٓ ؽبعت ٚؽجىبد ٚٚعبئطٗ اٌّزؼذدح ِٓ فٛد  ،ٚفٛسٖ  

،ٚسعِٛبد ٚا١ٌبد ثؾش  ،ِٚىزجبد اٌىزش١ٔٚٗ  ، ٚوزٌه ثٛاثبد االٔزشٔذ عٛاء وبْ ػٓ ثؼذ اٚ فٟ 

ٌذساعٟ اٌُّٙ اٌّمقٛد ٘ٛ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ ثغ١ّغ أٛاػٙب فٟ ا٠قبي اٌّؼٍِٛخ ٌٍّزؼٍُ  ثألقش اٌفقً ا

٠ٚؼذ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ؽذ٠ضب ٚفٟ  (.  200َ , ؿ 2000ٚلذ ٚالً عٙذ ٚاوجش فأئذٖ ) ِٛعٝ ، 

وّب روش  ثذا٠برٗ اال أٗ فٟ رطٛس ِغزّش ثً أٗ افجؼ فٕبػٗ رٙزُ ثٙب ؽشوبد ػب١ٌّٗ ِؾزشفٗ وٛٔٗ

َ( اٌغٛق اٌٛاػذح االعشع ّٔٛا ، ٠ٚن١ف اْ  2001( ٔمال ػٓ  )٘ٛي  ،  15َ، ؿ  2005اٌخبْ ) 

ِإعغٗ ٘بِجش٠ؾذ ٚؽشوبٖ فٟ رمش٠ش ٌٙب رزوش اْ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٠زنبػف ؽغُ عٛلٗ ألوضش ِٓ 

ذِبد ٌٍّإعغبد اٌنؼف١ٓ وً ػبَ. ٚعجت ٘زا اٌزغبسع ٚإٌّٛ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ِب ٠مذِٗ ِٓ خ

اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٕٚغٛث١ٙب ِٓ سفغ ٌغٛدح ثشاِغٙب ؛ ٚرٛف١ش ِقبدس ِزغذدح ٌٍّؼشفخ ؛ ٚص٠بدح ٌفبػ١ٍخ 

اٌزذس٠ظ ف١ٙب ؛ ٚص٠بدح الٔزؾبس ِب رمذِخ ِٓ ثشاِظ رؼ١ّ١ٍٗ ؛ ٚرخط١طٙب ٌؾذٚد اٌّىبْ اٌقؾ١ؼ ٌزقجؼ 

ِبد٠خ الً ؛ وّب رزوش ١٘فبء ػب١ٌّخ ؛ ٠ّىٓ اْ ٠ذسط ف١ٙب هالة ِٓ ؽزٝ أٔؾبء اٌؼبٌُ ٚثزىب١ٌف 

( اْ ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِضا٠ب رغبُ٘ فٟ ؽً ثؼل اٌّؾىالد  343َ؛ ؿ  2003اٌّج١ش٠ه  ) 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌبعّخ ػٓ رضا٠ذ اػذاد اٌطالة ٚمؼف ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ.

 Limits of The Researchثبنثبً : هذف انبحث 

ي اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌّإعغبد االوبد١ّ٠خ ِطبٌت اعزؼّب ٠ٙذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ

 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ.

 Aim of The Researchرابعبً : حذود انبحث  

 اٌؾذ اٌجؾشٞ  _ اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ فٟ عبِؼخ اٌمبدع١خ و١ٍخ اٌزشث١خ  .   -1

خ  ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؾذ اٌّٛمٛػٟ _ ِؼب١٠ش اعزؼّبي اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌّإعغبد االوبد١ّ٠ -2

 اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ .

 .2021_  2020اٌؾذ اٌضِبٟٔ _ اٌؼبَ اٌذساعٟ  -3

 اٌؾذ اٌّىبٟٔ _ عبِؼخ اٌمبدع١خ و١ٍخ اٌزشث١خ .  -4
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 Limiting of The Terms خبيظبً : تحذٌذ انًصطهحبث 

 : ًانتعهٍى االنكتزون 

ذ٠ضخ ِٓ ؽبعت ٚؽجىبد : " هش٠مخ ٌٍزؼ١ٍُ ثبعزخذاَ أ١ٌبد االرقبي اٌؾ و( 1111انًىطى )  -

ٚٚعبئطٗ اٌّزؼذدح ِٓ فٛد ؛ ٚفٛسح ؛ ٚسعِٛبد ؛ ٚا١ٌبد ثؾش ؛ ِٚىزجبد اٌىزش١ٔٚخ ؛ ٚوزٌه 

ثٛاثبد االٔزشٔذ عٛاء وبْ ػٓ ثؼذ اٚ فٟ اٌفقً اٌذساعٟ اٌُّٙ اٌّمقٛد ٘ٛ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ ثغ١ّغ 

َ، ؿ  1999ئذح"  ) اٌّٛعٝ ، أٛاػٙب فٟ ا٠قبي اٌّؼٍِٛخ ٌٍّزؼٍُ ثألقش ٚلذ ٚالً  عٙذ ٚأوجش فب

2000 . ) 

 انتعزٌف االجزائً-

اعزخذاَ رطج١مبد اٌؾبعت االٌٟ ٚاٌؾجىبد االٌىزش١ٔٚخ فٟ ػ١ٍّٗ اٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزؼٍُ  ثؾ١ش ٠ؾًّ  رٌه 

ػٕبفش إٌّٙظ  اٌّخزٍفخ فٟ ِشؽٍخ اٌزخط١و  أٚ اٌزٕف١ز أٚ اٌزم٠ُٛ  عٛاء وبْ رٌه داخً اٌقف 

 اٌذساعٟ أٚ ػٓ ثؼذ .

 بنب انتعهٍى االنكتزونً :يط 

( : " االدٚاد ٚاٌزغ١ٙضاد ٚاٌٍج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌالصِخالعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ، 2007اٌّٛعٝ)

ٚإٌّب٘ظ االٌىزش١ٔٚخ اٌّطٍٛة رٛفش٘ب فٟ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ، ٚدٚسٞ اٌّذسط ٚاٌّزؼٍُ فٟ اٌزؼ١ٍُ 

 (.123،ؿ2007االٌىزشٟٚٔ ػً ؽذ عٛاء ) اٌّٛعٝ ،

 فصم انثبنً : االطبر اننظزي وانذراطبث انظببمتان

  : ًيطبنب اطتخذاو انتعهٍى اإلنكتزون 

ثذأد اٌّإعغبد االوبد١ّ٠خ فٟ ِشاؽً ػ١ٍّخ إلدخبي اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ اٌغبِؼبد ، ٚألبِذ ٚسػ 

رذس٠ج١خ ٚدٚساد ٚخذِبد ألػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة ، ٠ٚشٜ اٌجبؽش أٔٗ ٠غت اْ ٠ىْٛ 

ب أِبَ ٘زٖ اٌّإعغبد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّإعغبد ٚاألفشاد اٌّٙز١ّٓ ثزطج١ك اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٚامؾ

ثبٌغبِؼبد االؽز١بعبد ٚاٌّطبٌت اٌزٟ ٠ٍضَ أْ رزٛفش العزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ، ٚعٛف ٠زطشق 

 اٌجبؽش ئٌٝ ثؼنب ِّب هشػ ؽٛي ٘زٖ اٌّطبٌت فٟ األدث١بد . 

( أٔٗ ٠ّىٓ رؾذ٠ذ ِزطٍجبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ف١ّب  12ؿ – 10َ ، ؿ2008فمذ روش اٌّٛعٛٞ ) 

 : ٍٟ٠ 

 انًطبنب انًببشزة :  -

 أعٙضح اٌىّج١ٛرش ٌٍّذسع١ٓ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ ٌٚقفٛف اٌذساعخ ٚاٌّخزجشاد .  - 1

 اإلٔزشٔذ فٟ ِخزجشاد اٌؾبعت ٚاٌٍغبد .  - 2

 اٌؾجىبد اٌّؾ١ٍخ . -3

 أٔظّخ ئداسح اٌقفٛف االٌىزش١ٔٚخ .   -4

 ١بد ِغبػذح ٌّقبدس اٌزؼٍُ . ثشِغ -1

 ِٕظِٛخ ئٔؾبء ٚئداسح اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ اٌزفبػٍٟ ثبألعٍٛة اٌغش٠غ ، ٚاٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ اإلٌىزشٟٚٔ .  -2

 اٌىزبة اإلٌىزشٟٚٔ اٌشلّٟ .  -3

 ٌٛؽخ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزؾبٚس٠خ .  -4

 عخ اٌذاخٍٟ . ثٛاثخ رؼ١ّ١ٍخ ِزخققخ رؼًّ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ أٚ ِٓ خالي ؽجىخ ؽٛاع١ت اٌّذس -5

 ِٕظِٛخ اإلداسح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّشرجطخ ثبٌغغالد .  -6

 ِٕظِٛخ ٌالخزجبساد اٌزفبػ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ .  -7

 ِٕظِٛخ فقٛي اٌىزش١ٔٚخ رفبػ١ٍخ ٌزؾم١ك ث١ئخ رٛافً رؾبٚسٞ ِجبؽش .  -8



  

 

 
  

 

395 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية واالجتناعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لرتبية للبيات لكلية ا

 اجلامعة املصتيصرية –بالتعاوٌ مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىصاىية 

 وبالتعاوٌ مع جامعة القادشية –فة لكلية الرتبية للبيات والصر

                                     اجلامعة املصتيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 بية االشاشية  جملة كلية الرت
 اجلامعة  املصتيصرية 

 ِزطٍجبد اعزخذاَ ِقبدس اٌزؼ١ٍُ اٌشل١ّخ .  -9

 بػ١ٍخ . أٔظّخ اعزخذاَ ٚئداسح اٌّخزجشاد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزف -10

ِٕظِٛخ اٌشثو اإلٌىزشٟٚٔ اٌّجبؽش ث١ٓ ِذاسط وً ِٕطمخ رؼ١ّ١ٍخ ثجؼنٙب اٌجؼل ِٚغ ئداسح  -11

 اٌزؼ١ٍُ اٌزبثؼخ ٌٗ. 

ِٕظِٛخ  اٌشثو اإلٌىزشٟٚٔ اٌّجبؽش ث١ٓ ئداساد اٌزؼ١ٍُ فٟ ػَّٛ ِٕبهك اٌٍّّىخ ف١ّب ث١ٕٙب  -12

 ٚث١ٓ اإلداساد اٌّخزقخ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ . 

 غٍز انًببشزة : انًطبنب  -

اٌزٛع١ٗ ٌىبفخ ِٕزغجٟ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ مشٚسح اعزخذاَ ٔظُ ٚأدٚاد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ  -1

 ثؾىٍٙب اٌّزىبًِ ٚفمب ٌجشٔبِظ اٌزٕف١ز اٌّمزشػ . 

مشٚسح رجٕٟ ئعزشار١غ١خ ٚامؾخ ِٓ لجً اإلداساد اٌّخزقخ فٟ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌّخزٍفخ ثؾأْ  -2

 رطج١ك أدٚاد 

اإلٌىزشٟٚٔ ٚ ٚمغ اٌٍٛائؼ ٚاٌزؾش٠ؼبد اٌزٟ رٕظُ اٌّزطٍجبد اٌّؼ١بس٠خ فٟ ثشٔبِظ رٕف١ز  اٌزؼ١ٍُ -3

 اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ .

(  اٌّطبٌت اٌزٟ ٠ٍضَ رٛفش٘ب العزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ  5ؿ– 3َ ، ؿ 2003وّب ؽذد اٌف١ِٟٛ ) 

 ف١ّب ٠ٍٟ : 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ   -1

شٟٚٔ اٌزٟ عزقً اٌّذاسط ٚاٌغبِؼبد ثجؼنٙب ، ٚ ا١ٌٙى١ٍخ اٌزٟ رؾًّ ٘زٖ اٌج١ٕخ ؽجىخ اٌشثو اإلٌىز

عزمَٛ ػ١ٍٙب اٌؾجىخ ، ٚاٌزٟ رؾذد أعٙضح اٌشثو اإلٌىزشٟٚٔ ، ٚأعٙضح اٌؾبعٛة اٌزٟ عزغزخذَ 

ٌالرقبي ٚ اٌزقفؼ ، ٚ ِٓ صُ اٌجشِغ١بد اٌزٟ عزٛفش اٌزطج١مبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ عزغًٙ اٌزؼبًِ ِغ 

 ١ىْٛ فٟ اٌغبٌت ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ .اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٞ ع

( أٗ وٟ ٠ّىٓ اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ  340ؿ – 339َ ، ؿ  2005وّب روشد ١٘فبء اٌّج١ش٠ه ) 

 اإلٌىزشٟٚٔ ٠غت رٛفش ػذدا ِٓ اٌّىٛٔبد ؽذدرٙب فٟ : 

 يكىنبث أطبطٍت :  - أ

 انًعهى ) عضى هٍئت انتذرٌض ( :  -1

 ٠ٚزطٍت ف١ٗ رٛفش اٌخقبئـ اٌزب١ٌخ : 

 ٌزذس٠ظ ٚاعزخذاَ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ضخ . اٌمذسح ػٍٝ ا 

  . ِٟٔٚؼشفخ اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ . ثّب فٟ رٌه اإلٔزشٔذ ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 انًتعهى :  -2

 ٠ٚزطٍت ف١ٗ رٛفش اٌخقبئـ اٌزب١ٌخ : 

  . ِٟٙبسح اٌزؼٌٍُ اٌزار 

  . ِٟٔٚؼشفخ اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ . ثّب فٟ رٌه اإلٔزشٔذ ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 ى انذعى انتمنً : طبل -3

 ٠ٚزطٍت ف١ٗ رٛفش اٌخقبئـ اٌزب١ٌخ : 

  . اٌزخقـ ثطج١ؼخ اٌؾبي فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ِٚىٛٔبد اإلٔزشٔذ 

  . ِٟٔٚؼشفخ ثجشاِظ اٌؾبعت ا٢ٌٟ اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ رق١ُّ ٚرمذ٠ُ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزش 

 انطبلى اإلداري انًزكشي .  -4
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أْ ِزطٍجبد رفؼ١ً اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ اٌؼ١ٍّخ (  4َ، ؿ  2008ٚلذ روشد ٘ذٜ اٌىٕؼبْ ) 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ رؾًّ : 

  . ٟٔٚثٕبء سؤ٠خ ٚخطخ ٌٍزؼ١ٍُ اإلٌىزش 

  . رٛفش االؽز١بعبد اٌّبد٠خ 

  . ٓرٛفش ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّ 

  .ٓرٛفش ِٙبساد اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚاإلٔزشٔذ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّ 

  . ٟٔٚف١بغخ اٌّؾزٜٛ االٌىزش 

 ثٛاثخ رؼ١ٍّٟ  ِؼ١بس٠خ ػٍٝ اإلٔزشٔذ.  رط٠ٛش 

  رخق١ـ ١ِضا١ٔخ ٌذِظ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌزؼ١ٍُ ، ٌٚزغط١خ رىب١ٌف ؽشاء األعٙضح ٚاٌجشاِظ ٚٔفمبد

 رذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ، ٚرٛظ١ف اٌخجشاء ٚاٌّذسث١ٓ . 

  ِٓ ئٔؾبء ث١ٕخ رىٌٕٛٛع١خ رؾز١خ رؾًّ رض٠ٚذ اٌغبِؼبد ٚاٌّذاسط ثأعٙضح ؽبعت ِٚب ٠قبؽجٙب

ٙضح ٚثشاِظ رؼ١ّ١ٍخ ، ٚرٛف١ش ِؼبًِ ؽبعت راد ٚعبئو ِزؼذدح ٚئ٠قبي خذِخ اإلٔزشٔذ ئٌٝ أع

ثأعٙضح أخشٜ ؽذ٠ضخ ِزطٛسح  –ئرا وبٔذ ِٛعٛدح  –اٌغبِؼبد ٚاٌّذاسط ، ٚاعزجذاي األعٙضح اٌمذ٠ّخ 

 . 

  .ُرذس٠ت اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌؾبعت ٚاإلٔزشٔذ فٟ اٌزؼ١ٍ 

 ُإٌّب٘ظ اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌغبِؼخ أٚ إٌّطمخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ؼًّ ثٗ  ئٔؾبء ِشوض ٌزق١ّ

فش٠ك ِٓ اٌّزخقق١ٓ ، ٠مَٛ ثاػذاد ِٕب٘ظ ئٌىزش١ٔٚخ ِزؼذدح اٌٛعبئو فٟ اٌزخققبد اٌّخزٍفخ 

 ٌٍٚقفٛف اٌّخزٍفخ عٛاء وبٔذ ِؼزّذح أٚ غ١ش ِؼزّذح ػٍٝ اإلٔزشٔذ.

 شٟٚٔ ثقٛسح ِغزّشح ، الهالع اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّغإ١ٌٚٓ ػٍٝ ئعشاء األثؾبس فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اإلٌىز

اصش اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ِٚذٜ اعزفبدح اٌطالة ِٓ ػ١ٍّخ اٌذِظ ٌّٚزبثؼخ آخش 

 اٌزطٛساد فٟ ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ . 

 ٌ ٍٓزىٌٕٛٛع١ب فٟ رٛف١ش اٌذػُ اٌفٕٟ ٚف١بٔخ األعٙضح ٚاٌؾجىخ  ثقٛسح دائّخ أصٕبء اعزخذاَ اٌّؼ١ٍّ

اٌزؼ١ٍُ . ئر لذ ٠ٛاعٗ اٌّؼٍّْٛ أصٕبء اٌزذس٠ت أٚ أصٕبء اعزخذاُِٙ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌزؼ١ٍُ ثؼل 

اٌّؾىالد ِضً ِؾىالد اٌطجبػخ ، رٛلف االرقبي ثبإلٔزشٔذ فغأح ، ػذَ اٌمذسح ػٍٝ فزؼ اٌجش٠ذ 

 اإلٌىزشٟٚٔ .   

   : انًطبنب انالسو تىفزهب فً عضى هٍئت انتذرٌض 

اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌشو١ضح االعبع١خ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ٚمَٛ ػ١ٍٗ ٔغبػ ػ١ٍّبد رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ فٙٛ ِٓ ٠زشعُ    

َ  2007عٙٛد اٌزط٠ٛش فٟ اٌٛالغ ٌزٌه فبْ دٚسٖ فٟ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٘بَ ٚاعبعٟ ف١زوش اٌغبِذٞ ) 

بسف ٚاٌّٙبساد اٌالصِخ ( اْ ٔغبػ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٠زٛلف ػٍٝ دسعخ اِزالن اٌّؼٍُ ٌٍّؼ 4، ؿ 

 العزخذاَ ادٚارٗ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب . 

ٚثّب اْ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ افجؼ ٚالؼب فٟ رؼ١ٍّٕب اٌؼبَ ٚاٌؼبٌٟ فبْ اٌّؼٍُ ٚرٌه ٠غبػذ اعزبر    

اٌغبِؼخ فٟ اداء دٚسٖ ثؾىً افنً ، ٌٚزىْٛ ٘زٖ اٌّطبٌت ٚامؾخ ٌّٓ ٠مَٛ ػٍٝ ثشاِظ اػذاد اٌّؼٍُ 

 ِٓ ٘زٖ اٌّطبٌت ِب روشٖ اٌزٛدسٞ ٚرم٠ّٛٗ ، ٚ

( ؽ١ش ٠شٜ أٗ ٠ّىٓ ؽقش ادٚاس اٌّؼٍُ فٟ اٌّذسعخ اإلٌىزش١ٔٚخ ف١ّب  191 -173َ، ؿ  2004)   

 : ٍٟ٠ 
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 تصًٍى انتعهٍى -1

٠ٚمقذ ثزق١ُّ اٌزؼ١ٍُ رخط١و ٚثٕبء ٚرط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ، ٠ٚؾًّ ٘زا رق١ُّ ففؾبد اإلٔزشٔذ اٌّشرجطخ    

 جشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ . ثبٌّمشساد ٚوزٌه اٌ

 تىظٍف انتكنىنىجٍب -2

فٟ مٛء اٌزطٛساد اٌغش٠ؼخ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ِٓ ثؼذ ، ٚظٙٛس اٌّذاسط اإلٌىزش١ٔٚخ افجؼ دٚس    

اٌّؼٍُ ٠زطٍت اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب االدٚاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاعٙضح اٌىِٛج١ٛرش ثفؼب١ٌخ ػٕذ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ 

 ٌىزش١ٔٚخ . اٌزذس٠ظ خالي اٌّذسعخ اإل

 تشجٍع تفبعم انًتعهًٍن  -3

ِٓ االدٚاس اٌّّٙخ ٌّؼٍُ اٌّذسعخ اإلٌىزش١ٔٚخ رؾغ١غ رفبػً اٌّزؼ١ٍّٓ الوزغبة اٌّؼشفخ ٚاٌّؼٍِٛبد    

اٌّخزٍفخ فٟ ؽزٝ اٌزخققبد . ٕٚ٘بن اسثؼخ أٛاع ِٓ اٌزفبػً ٠ٕجغٟ اْ رظٙش ِٓ خالي اٌزؼ١ٍُ فٟ 

 اٌّذسعخ اإلٌىزش١ٔٚخ : 

ؼٍُ ِغ اٌّؾزٜٛ: ٠ٚمقذ ثٗ رفبػً اٌّزؼٍُ ِغ اٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ ثغشك اوزغبة رفبػً اٌّز - أ

 اٌّؼشفخ . 

 رفبػً اٌّزؼٍُ ِغ اٌّذسط .  - ة

رفبػً اٌّزؼٍُ ِغ اٌّزؼٍُ : ٚ٘ٛ ثّضبثخ اٌزفبػً االفمٟ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ، فؼٕذِب ٠زُ رٌه فأٗ ٠ض٠ذ ِٓ  -ط

 أذِبعُٙ ٠ٚؾغٓ ِٓ دافؼ١زُٙ ٌٍزؼٍُ . 

اٌّزؼٍُ ِغ ٔفغٗ : ٠ٕجغٟ اْ ٠ىْٛ اٌّزؼٍُ ِزفبػال ِغ ٔفغٗ ١ِٙئب العزمجبي اٌّؼشفخ اصٕبء رفبػً  -د

 ارقبٌٗ ثاؽذٜ اٌّذاسط اإلٌىزش١ٔٚخ . 

 تصًٍى انًمزراث اإلنكتزونٍت  -4

٠ٚؼشف اٌّمشس اإلٌىزشٟٚٔ ثأٔٗ اٞ ِمشس ٠غزخذَ فٟ رق١ّّٗ أؾطخ ِٚٛاد رؼ١ّ١ٍخ رؼزّذ ػٍٝ    

ىٟ ٠زالءَ ِغ اٌّذسعخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٠غت ٔؾشٖ ػجش اإلٔزشٔذ ، وّب اْ ففؾبد اٌؾبعت ا٢ٌٟ ، ٌٚ

اٌّمشس اإلٌىزشٟٚٔ رزغُ ثّٛاففبد ففؾخ ا٠ٌٛت ، ٠ّٚىٓ اٌؾقٛي ػ١ٍٗ ِٓ  خالي رؾ١ٍّٗ ِٓ ِٛلغ 

إٌؾش ػٍٝ اإلٔزشٔذ اٌٝ اٌىِٛج١ٛرش ، اٚ ؽشاءٖ ػٍٝ فٛسح لشؿ ، اٚ اعزمجبٌٗ ِٓ إٌبؽش ػجش 

 شٟٚٔ . اٌجش٠ذ اإلٌىز

ٚرن١ّٓ غشف اٌؾٛاس ٚإٌّبلؾبد ِغ اٌّمشس ، ٚاٌزأو١ذ ػٍٝ االٌزضاَ ثبٌٛلذ ٚرؾغ١غ اٌطالة ػٍٝ 

رٌه ، ٚرذس٠جُٙ ػٍٝ االرقبي ثبإلٔزشٔذ ، ٚاٌذخٛي اٌٝ اٌّٛالغ لجً ثذء اٌذساعخ ثؼذح اعبث١غ ، 

جش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ، ثبإلمبفخ اٌٝ اعزخذاَ رم١ٕبد االرقبي ِٓ ثؼذ وبٌقٛد ٚاٌقٛسح ٚاٌز١ٍفْٛ ٚاٌ

 ٚرؼ٠ٛذ هالثٗ ػٍٝ ِّبسعخ رٍه اٌزم١ٕبد . 

ِٚٓ ث١ٓ اٌّٙبَ اٌزٟ ٠ٕجغٟ اْ ٠شاػ١ٙب اٌّؼٍُ ػٕذ رق١ُّ اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ : رؾذ٠ذ ِجشساد    

ذاَ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ، ٚرؾذ٠ذ ؽبعبد اٌطالة ، وزٌه اٌزٛف١ك ث١ٓ رقٛساد ٚاعزشار١غ١بد اعزخ

 اٌزذس٠ظ ٚث١ئخ اٌزؼ١ٍُ ِٓ ثؼذ ، ثبإلمبفخ اٌٝ رؾذ٠ذ اؽز١بعبد اٌّزؼٍُ ٌزٌه إٌٛع ِٓ اٌزؼٍُ . 

 اطتخذاو انبزٌذ  االنكتزونً  فً انعًهٍت انتعهًٍٍت . -5

ٌىزشٟٚٔ فٟ اٌزذس٠ظ ئٌّبِٗ  ثٕظُ اٌىِٛج١ٛرش ٚثشاِغٗ ٚاٌج١ٕخ ٠زطٍت رٛظ١ف اٌّؼٍُ  ٌٍجش٠ذ اال

 اٌزؾز١خ  راد  اٌؼاللخ  وؾجىخ  االٔزشٔذ  اٌّغزخذِخ ، ٚاٌخبدَ ٚاِىبٔبرٗ .

 رٛظ١ف ؽجىخ  اٌّؼٍِٛبد  اٌذ١ٌٚخ االٔزشٔذ  فٟ اٌؼ١ٍّخ  اٌزؼ١ّ١ٍخ . -6

 اػذاد ٚرق١ُّ اٌّٛالغ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٔؾش٘ب ػٍٝ اٌؾجىخ . -7

   انالسو تىفزهب فً انًتعهى : انًطبنب 
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 اجلامعة  املصتيصرية 

فبٌّزؼٍُ ٘ٛ اٌٙذف اٌزٞ رجزي ِٓ اعٍٗ وً عٙٛد اٌزط٠ٛش ، ٌٚىٟ ٠زّىٓ ِٓ اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزشٟٚٔ فبٔٗ ٠غت أْ رزٛفش ف١ٗ ػذدا ِٓ اٌّطبٌت  ١ٌغزط١غ  اٌزؼبًِ ِغ  ٚعبئو ِٚىٛٔبد اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ ِٕٚٙب : 

 ٍِٚؾمبرٗ ، ِٓ ؽ١ش اٌزٛف١ً ٚاٌزؾغ١ً.ِؼشفخ اٌطبٌت ثبعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ ٌٟ 

  ٟٔٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اإلٔزشٔذ ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ١ٌغزط١غ اٌزفبػً ِغ إٌّٙظ اإلٌىزش

 ٠ٚزٛافً ِغ أعبرزرٗ ٚصِالئٗ . 

  ً٠غزط١غ اعزخذاَ اٌجشاِظ اٌخذ١ِخ اٌّشرجطخ ثبٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ِضً ثشاِظ اٌّؾبدصخ ٚثشاِظ ٔم

 اٌٍّفبد .

  ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٚعبئو اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ وبٌّىزجبد االٌىزش١ٔٚخ  ، ا

 اٌجٛاثبد ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ . 

 . ِٕٗ ٚعٛد اٌمٕبػخ ثفبئذح اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌضمخ فٟ اٌمذسح ػٍٝ االعزفبدح 

 ١شا ػٍٝ دٚس اٌطبٌت فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ . اْ ٠زقف ثبٌغذ٠خ ٚاالٌزضاَ ،الْ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٠ؼزّذ وض 

 .ٍُاداسح اٌٛلذ اٌّخقـ ٌٍزؼٍُ ثؾىً ع١ذ، فبٌزؼبًِ ِغ اٌزم١ٕخ  لذ ٠قشف اٌطبٌت ػٓ ػ١ٍّخ اٌزؼ 

  ً٠غ١ش فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚفمب ٌزٛع١ٙبد اعبرزرٗ ، عٛاء ِٓ خالي اٌزٛع١ٙبد اٌّجبؽشح ، اٚ ثبرجبع د١ٌ

 اٌّزؼٍُ .

 ِغ اٌزم١ٕخ ٠ٚشاػٟ اخالل١بد اعزخذاِٙب ، ِٚٓ رٌه اؽزشاَ ؽمٛق اْ ٠ؼٟ فٛائذ ٚخطٛسح اٌزؼب ًِ

اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٌٍجشاِظ ٚاٌّٛالغ ، ٚوزٌه اٌزؼبًِ ِغ ِٛالغ ٚثشاِظ ِٛصٛلخ ، ار لذ رؾًّ ِؼٍِٛبد 

غ١ش دل١مخ ، ا٠نب رغٕت اٌّٛالغ االثبؽ١خ ٚاٌّٛالغ اٌزٟ رؾًّ افىبسا ِزطشفخ، ٕٚ٘ب ٠جشص دٚس اٌج١ذ 

( أٗ ِٓ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ  194َ،  2008فٟ رٛع١ٗ اٌطبٌت ٚرٛػ١زٗ ، ٠ٚزوش اٌّٛعٝ )  ٚاٌّؼٍُ 

 ٌزخطٟ ٘زٖ اٌّؾىٍخ رٛع١ٗ اٌّغزخذ١ِٓ ٚرٛػ١زُٙ ٚاعزخذاَ اٌؾٛاعض إٌبس٠خ .

 انذراطبث انظببمت 

 و (  2002دراطت انًىطى ) 

طتخذو انببحث ينهج االطتمصبء ))يعزفت يتطهببث انتعهٍى اإلنكتزونً فً انعًهٍت انتعهًٍٍت ، ولذ ا

 ين خالل تحهٍم وتزكٍب نتبئج عذٌذة ين انذراطبث وانكتبببث انظببمت((

٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ ِؼشفخ ِزطٍجبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، ٚلذ اعزخذَ اٌجبؽش 

د اٌغبثمخ ، ٘زا ٚلذ ِٕٙظ االعزمقبء ِٓ خالي رؾ١ًٍ ٚرشو١ت ٔزبئظ ػذ٠ذح ِٓ اٌذساعبد ٚاٌىزبثب

خٍقذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ ٕ٘بن ػذَ ارفبق ث١ٓ اٌّٙز١ّٓ فٟ ِفَٙٛ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ، فجؼل اٌجبؽض١ٓ 

اوزفٝ ثبػزجبسٖ ٚع١ٍخ ِغبػذح فٟ هش٠مخ اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌزم١ٕخ ، أِب  اٌفش٠ك ا٢خش ف١شٜ أْ ِفَٙٛ 

ٍخ . أِب فٟ ِغبي األعٙضح ٚاألدٚاد ٚاٌزغ١ٙضاد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٠ؾًّ ػٕبفش اٌؼ١ٍّخ األخشٜ وبِ

فمذ خٍقذ اٌذساعخ ئٌٝ ٚمغ  اٌؼٕبفش األعبع١خ ٌٍج١ٕخ اٌزؾز١خ فٟ اٌّغبي ، ٚفٟ ِغبي إٌّب٘ظ 

ٚفٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ ٕ٘بن ِؼب١٠ش خبفخ ٌٍّٕب٘ظ اإلٌىزش١ٔٚخ ٠غت ئرجبػٙب ػٕذ رق١ُّ إٌّب٘ظ 

ٟٚٔ . ٚفٟ ِغبي اٌّؼٍُ أصجزذ اٌذساعخ أْ رذس٠ت اٌّؼٍُ اٌذساع١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزش

ٚاٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌغذ٠ذح ٚػٍٝ اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ٠ؼذ ِطٍجب  أعبع١ب ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، أخ١شا 

ارنؼ ِٓ خالي اٌجؾش أْ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اإل٠غبث١خ مشٚس٠خ ٌىً رغ١١ش ٚخبفخ فٟ ِغبي اٌزم١ٕبد 

 زؼ١ٍُ .ٚاعزخذاِٙب فٟ اٌ
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 انفصم انثبنث : ينهجٍت انبحث واجزاءاته

ً  ٌإلعشاءاد اٌزٟ رّذ ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌجؾش ٚرؾذ٠ذ ِغزّغ اٌجؾش      ٠زنّٓ ٘زا اٌجؾش ػشمب

ٚاخز١بس ػ١ٕخ ِّضٍخ ٌٗ ٚئػذاد ِم١بط ٠زغُ ثبٌقذق ٚاٌضجبد ٚاٌّٛمٛػ١خ فنال ػٓ رؾذ٠ذ اٌٛعبئً 

 ١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب.اإلؽقبئ١خ اٌزٟ اعزؼٍّذ فٟ ِؼبٌغخ اٌج

 يجتًع انبحث وعٍنته: -أوالً :

٠مقذ ثّغزّغ اٌجؾش اٌّغّٛػخ اٌى١ٍخ اٌزٟ رنُ اٌؼٕبفش اٌزٟ ٠غؼٝ اٌجبؽش اٌٝ اْ ٠ؼُّ ػ١ٍٙب     

(. ٠ٚزّضً ِغزّغ اٌجؾش ثأعبرزح عبِؼخ 138, ؿ2005إٌزبئظ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبٌّؾىٍخ) ص٠زْٛ, 

اعٟ ، ٚثٕبء ػٍٝ رٌه رُ رؾذ٠ذ اػذاد االعبرزح ار ثٍغ ػذدُ٘ ٚثٛالغ   اٌمبدع١خ / و١ٍخ اٌزشث١خ  ٌٍؼبَ اٌذس

 (  رذس٠غٟ ٚرذس٠غ١خ .292) 

( 30رُ اخز١بس ػ١ٕخ ػؾٛائ١خ ِٓ ِغزّغ اٌجؾش ٌٍىٛادس اٌزذس٠غ١خ فٟ عبِؼخ اٌمبدع١خ  ٚثٛالغ  )  

 ( ٌالٔبس.30ٌٍزوٛس ٚ)

 (:validityثبنٍبً /انصذق )

ؽشاد اٌم١بع١خ ا١ّ٘خ اٌّم١بط الٔٗ ٠ؾ١ش اٌٝ لذسح االخزجبس ػٍٝ ل١بط ِب ٠ؼذ اٌقذق ِٓ اوضش اٌّإ     

( فبالخزجبس االٔغت ٘ٛ اٌزٞ ٠زؾمك دسعخ اػٍٝ ِٓ 118, 1990ٚمغ ٌم١بعٗ )داٚٚد ٚػجذ اٌشؽّبْ, 

(، ٚلذ رؾمك اٌجبؽش ِٓ اٌقذق اٌظب٘شٞ ٌالخزجبس فٟ ثذا٠خ اػذاد 360,ؿ1980اٌقذق )فشط,

ٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء ٚاٌّخزق١ٓ فٟ اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ ٌّؼشفخ ِذٜ فمشارٗ ِٓ خالي ػشمٗ ػ

 (.ebel, 1972, 79 ِالئّزٗ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ )

 (:Reliabilityثبنثبً /انثببث )

٠ؼذ اٌضجبد ِٓ اٌخقبئـ اٌنشٚس٠خ اٌزٟ ٠ٕجغٟ اٌزؾمك ِٕٙب فٟ االخزجبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ      

(، 189,1981دلخ االخزجبس ٚرغبٔغٗ فٟ ل١بط اٌخبف١خ )اؽّذ, الْ ؽغبة اٌضجبد ٠ؼطٟ ِإؽشا ػٍٝ

(  ٌٚزقؾ١ؼ االسرجبه ٌّؼشفخ اٌضجبد ٌالخزجبس وىً رُ اعزخذاَ ِؼبدٌخ 0.72ٚلذ ثٍغ ِؼبًِ االسرجبه ) 

 (. 0.83عج١شِبْ ٚثزٌه ثٍغ اٌضجبد) 

 رابعبً/ تطبٍك االداة 

ق ادارٟ اٌجؾش ٚصجبرٙب فمذ افجؼ ٌغشك اٌزؾمك ِٓ ا٘ذاف اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٚثؼذ اٌزؾمك ِٓ فذ

( ِٓ ُ ( فمشح ٍِؾك سلُ )  ( ٚوبٔذ اِبَ وً فمشح صالس ثذائً ٚدسعخ االعبثخ ٟ٘ 34اٌّم١بط ِىٛٔب

( ثذا اٌجبؽش ثزطج١ك اداح اٌجؾش ٚرقؾ١ؼ االعبثبد ٚرؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ دسعبد خبَ ٌٚزٌه ٌّؼبٌغزٙب 3,1,2)

 ئؽقبئ١بً العزخشاط إٌزبئظ 

 نتبئج وتفظٍزهب انفصم انزابع: عزض

 أوالً : عزض نتبئج انبحث

( ٚالخزجبس T- testٌٍٛفٛي اٌٝ ٘ذف اٌجؾش اعزخذَ اٌجبؽش االخزجبس اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ) 

اٌذالٌخ االؽقبئ١خ ٌٍفشق ث١ٓ اٌّزٛعط١ٓ اٌؾغبث١١ٓ ٌذسعبد اٌّغّٛػز١ٓ ٌّم١بط ِؼب١٠ش اعزخذاَ 

 ( ٠ٛمؼ رٌه.1اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚعذٚي ) 
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 (1جذول )

 نتبئج االختببر انتبئً نعٍنتٍن يظتمهتٍن نًمٍبص يطبنب اطتعًبل انتعهٍى االنكتزونً

ػذد افشاد  اٌّغّٛع

 اٌؼ١ٕخ

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ اٌم١ّخ اٌزبئ١خ  اٌزجب٠ٓ اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ

 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ 

 22,752 183,96 30 اٌزوٛس

0.77 1,67 
 ١ٌظ ثزٞ

 53,435 182,73 30 االٔبس دالٌخ اؽقبئ١خ

 ثبنٍب : تفظٍز نتبئج انبحث 

فٟ مٛء ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ رٛفً اٌجبؽش اٌٝ ػذد ِٓ االِٛس ٚٔزوش ِٕٙب اْ اٌغبِؼخ ِؾذٚدح 

اٌخذِبد ثبٌٕغجخ الؽز١بعبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فزفزمش اٌٝ ٚعٛد ؽجىخ أٔزشٔذ ٚلبػبد ِٚخزجشاد 

فزىْٛ ِؾذٚدح عذا ٌٚؼذد ِؾذٚد عذا ِٓ اٌطٍجخ سغُ اٌزطٛس  ِغٙضح ثٙزٖ اٌؾجىخ ٚاْ رٛفشد

اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚدخٛي ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌٝ ث١ٛد االغٍت ٌُٚ رىزفٟ ثبٌّإعغبد اٌزشث٠ٛخ أال اْ اٌزؼبًِ 

ِؼٙب ِب صاي فؼجب عذا ثغجت لٍخ اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاٌخذِٟ ٚوزٌه ػذَ رذس٠ت اغٍت اعبرزح اٌغبِؼبد 

ٌه مؼف ؽجىخ االٔزشٔذ فٟ ؽبٌخ رٛافش٘ب ٚػذد اٌطٍجخ اٌّزضا٠ذ ال ٠ٕغغُ ػٍٝ اعزخذاِٙب ٠نبف ٌز

ِغ اٌّطٍٛة رٛافشٖ الػزّبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ػذد وج١ش ِٓ اٌؾٛاع١ت ٚاٌٝ ِغبؽبد 

وج١شح الؽزٛاء ٘زا اٌؼذد اٌىج١ش ِٓ اٌطٍجخ امف اٌٝ رٌه ٕ٘بن اٌىض١شْٚ ِٓ اٌطٍجخ ٠فزمشْٚ ِبد٠ب 

اِزالوُٙ ِجبٌغ ِب١ٌخ ٌؾشاء ربثٍذ اٚ ؽبعت خبؿ ثُٙ إلوّبي اٌٛاعت اٌّطٍٛة ادائٗ ف١ّب  ٠ٚقؼت

رطٍت االِش وزٌه  ٚصّخ ِؼنٍخ اوجش ٟٚ٘ رّغه ػٛائً اغٍت اٌطٍجخ ثبٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌغبئذح ٚاٌزٟ 

ِؼنٍخ وج١شح  رّٕغ اٌطٍجخ ِٓ اعزخذاُِٙ ٌٙزٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزٟ رؼزجش ِؾىٍخ وج١شح ثؾذ رارٙب ٚصّخ

رٛاعٗ اٌطٍجخ ثقٛسح ػبِٗ ٟٚ٘ فؼٛثخ ٔفغ١خ رزّضً فٟ ِمبِٚٗ اٌزغ١١ش ٚاٌشوْٛ اٌٝ اٌّأٌٛف , فمذ 

اػزبد اٌطٍجخ غو رؼ١ٍّٟ ِؼ١ٓ فٟ ِخزٍف اٌّشاؽً اٌذساع١خ اٌزٟ ِشس ثٙب فبٌزغ١١ش ٠ؾىً ٘بعغب ٌٍٕفظ 

 اٌجؾش٠خ ٠ّٕٚؼٙب ِٓ اٌزطٛس . 

 صٍبث وانًمتزحبثانفصم انخبيض: االطتنتبجبث وانتى

 -أوال : االطتنتبجبث : 

 تىصم انببحث فً ضىء نتبئج انبحث إنى عذد ين االطتنتبجبث ونذكز ينهب :  

أخفبك ٍِؾٛظ العزخذاَ اعبرزح اٌغبِؼخ فٟ اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ثغجت اػز١بدُ٘ ػٍٝ  -1

ع١ب اٌزؼ١ٍُ اٌّؼبفشح امف اٌٝ اعزخذاَ اٌطشائك اٌزم١ٍذ٠خ ٚػذَ خجشرُٙ اٌىبف١خ فٟ اعزخذاَ رىٌٕٛٛ

رٌه ِغ ٚعٛد ظب٘شح أزؾبس ٚثبء وٛسٚٔب اٌزٟ عؼٍذ اٌزؼ١ٍُ فٟ خطٛاد ِزغبسػخ العزخذاَ اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزشٟٚٔ دْٚ اٞ اعزؼذاد ِغجك ألػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌٙزٖ اٌزم١ٕخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚرذس٠جُٙ اٌىبفٟ 

 الؽزٛائٙب . 

فً فٟ ؽجىخ االٔزشٔذ اٌزٟ اعزؾبٌذ اعزخذاَ ٘زٖ اٌزم١ٕخ ثغٌٙٛخ لٍخ اٌذػُ اٌخذِٟ ٚاٌفٕٟ اٌؾب -2

 ٠ٚغ١ش ٌىال اٌطشف١ٓ االعزبر ٚاٌطبٌت ػٍٝ ؽذ عٛاء .

لٍخ االِىب١ٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ ٌزٛف١ش اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ اٌؾٛاع١ت ٚاٌزبثٍذ ٚوزٌه ػذَ رٛف١ش  -3

 اٌّمج١ٍٓ ػٍٝ اٌغبِؼبد اٌزشث٠ٛخ . اٌّغبؽبد اٌىبف١خ  ِٓ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ثّب ٠مبثً اػذاد اٌطٍجخ
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                                     اجلامعة املصتيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 
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 بية االشاشية  جملة كلية الرت
 اجلامعة  املصتيصرية 

اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌغبئذح وبٔذ ِٚب صاٌذ رؾىً ِؼنٍخ وج١شح فٟ رمجً اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزش٠ٚظ  -4

 العزخذاِٗ .   

 تىصم انببحث انى عذد ين انتىصٍبث ونذكز ينهب :   -ثبنٍب : انتىصٍبث : 

االٌىزشٟٚٔ ِٓ خالي اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٚؽجىخ االٔزشٔذ ٠شاػٝ رٛف١ش االؽز١بعبد راد اٌؼاللخ ثبٌزؼ١ٍُ -1

 ٚوً ِبٌٗ فٍٗ ثبٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ . 

 ادخبي اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ثذٚساد رذس٠ج١خ الؽزٛاء ِؼٛلبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ .-2

ٔؾش صمبفخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ث١ٓ فئبد رؾى١الد اٌّغزّغ ثذءا ِٓ االعزبر ٚاٌطبٌت ٚػاللخ االخ١ش -3

 أعشرٗ .ث

 رٕف١ز دٚساد رذس٠ج١خ فٟ اعزخذاَ اٌؾبعت االٌٟ ٚاالٔزشٔذ ٌٍطٍجخ .-4

اْ رشاػٝ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ٠ٕفز ف١ٙب اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ رٛفش االِىبٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌجؾش٠خ ٌزٕف١ز  -5

 ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ . 

 اسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .أؾبء أداسح ِغزمٍخ ِزخققخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ػٍٝ ِغزٜٛ ٚص -6

رؾى١ً فشق ػًّ ٚصاس٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ ٠ذسط ِؼٛلبد اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ  -7

 االٌىزشٟٚٔ ٚرمذ٠ُ اٌؾٍٛي اٌّطٍٛة ِٕٙب . 

 رٛفً اٌجبؽش اٌٝ ػذد ِٓ اٌّمزشؽبد ٚٔزوش ِٕٙب ِب ٠ٍٟ :  -صبٌضب : اٌّمزشؽبد : 

ػ١ٕخ اخشٜ ِضً اٌطالة اٚ اٌّخزق١ٓ ثزم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  اعشاء دساعخ ِّبصٍخ ٌٍذساعخ اٌؾب١ٌخ ٚػٍٝ-1

 االٌىزشٟٚٔ .

 اعشاء دساعخ رغش٠ج١خ ػٍٝ اصش اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ رذس٠ظ ِخزٍف اٌّٛاد اٌزشث٠ٛخ.-2
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Abstract 

The world is witnessing a huge and accelerating technological revolution, as 

hardly a day passes without hearing about a new electronic product, or an 

update of an existing product, and this acceleration and technical progress 

was launched with the invention of the computer, and this progress is a 

feature of this age and a means for the progress and distinction of countries, 

as measured by the It advanced its scientific and technical production, and 

this revolution extended to include various areas of life, the most important of 

which is education, as this technology continued to support the teaching and 

learning processes, the delivery and storage of knowledge, and 

communication between different societies using tools such as (internet, 

radio, computers, teleconferencing, local channels or Satellite TV; CD-ROM; 

telephone; e-mail and others) to provide an interactive teaching-learning 

space that contains multiple sources without being restricted to place or time 

and relying on self-education and interaction between the learner and the 

teacher. 

The uses of computers and their applications in education, and the use of the 

Internet, electronic curricula and electronic classes, have expanded, which 

coincided with the current conditions and the Corona epidemic, which 

imposed on higher education institutions to work to meet the requirements of 

e-learning and develop the capabilities of faculty members to benefit from 

contemporary technical progress and transfer education a qualitative transfer 

by making Universities are the first beneficiary of this modern technological 

technology.                                                              

Keywords: demands, education, academia, institutions, electronic 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

أثر سرتاتيجية حوض السمك بأسلوبيٌ ) املفتوح واملغلق ( يف حتصيل طالب 

 الصف اخلامس التطبيقي يف مادة الكيمياء

 م. م . مًهد حييى حسو

 يذَشَخ رشثُخ صالػ انذٍَ / لغى رشثُخ ركشَذ

 

 انفصم األول

 :انزؼشَف ثبنجؾش

 :يشكهخ انجؾش

ثبٌغّٛد ٚرؼمذ ِٛػٛػبرٙب ،ٚرفشػٙب –اٌؼ١ٍّخ األخشٜ  شأٔٙب شأْ ثبلٟ اٌّٛاد –رزُٙ ِبدح اٌى١ّ١بء     

٠زٛفش  فٟ أؽ١بْ ػذ٠ذح ثؾ١ش رؾزبط إٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌششػ ٚاٌزفظ١ً ٌزٛػ١ؼ فىشرٙب ، ٚ٘زا ِّب لذ ال

ػٕذ ػشػٙب ِٓ لجً ِذسع١ٙب ؛ ٌؼ١ك اٌٛلذ أٚ الصد٠بد ػذد ؽٍجزُٙ ، ٚخظٛطب فٟ ِذاسعٕب 

١غ فمشارٙب ؛ ثغجت أشغبٌُٙ ثّغأٌخ ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ، اٌّىزظخ ، ِّب ٠ظؼت ػ١ٍُٙ ِؼبٌغخ عّ

فؼال ػٍٝ أشغبٌُٙ ثؼجؾ ث١ئزُٙ اٌظف١خ ، ٚثبٌزبٌٟ فئْ ٘زٖ اٌّغبئً لذ رٕؼىظ عٍجب ػٍٝ رؾظ١ً 

ِٚٓ خالي خجشح اٌجبؽش اٌّزٛاػؼخ فٟ رذس٠ظ ٘زٖ اٌّبدح ٚاٌزمبئٗ ثّغّٛػخ ِٓ صِالئٗ فٟ   ؽٍجزُٙ .

ُ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ وً ِب أص١ش ٠ٚضبس ؽٌٛٙب ، فئْ ِغزٜٛ ِب ٠ؾظً ػ١ٍٗ االخزظبص ، رج١١ٓ أٔٙ

ِزؼ١ٍُّٙ ل١ًٍ عذا ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزؾظ١ً ؛ ٚرٌه ٌىُٛٔٙ ٠زجؼْٛ عجال ٚؽشلب ٌؼشع ِبدرُٙ ، ارغّذ 

ثبٌغّٛد ٚإٌّط١خ اٌّفشؽخ ، ٌزٌه ٌغأ اٌجبؽش إٌٝ االؽالع ػٍٝ األدث١بد اٌزشث٠ٛخ ٌّؼبٌغخ ٘زٖ 

اٌزُٙ ػٓ ِبدرٗ اٌزٟ ٠مَٛ ثزذس٠غٙب ،ٚلبَ ثطشػ ِشىٍخ ثؾضٗ ثبإلعبثخ ػٓ اٌغؤاي اٌّشبوً ، ٚدسء 

فٍ صَبدح  ؽىض انغًك ثأعهىثُهب ) انًفزىػ وانًغهك ( أصشاعزؼًبل عزشارُغُخ  هم إل اٌزبٌٟ 4

 يغزىي انزؾصُم نذي طالة انصف انخبيظ انزطجُمٍ فٍ يبدح انكًُُبء ؟!

 :أهًُــخ انجؾـش

 اٌجؾش ثـ 4 رّضٍذ أ١ّ٘خ ٘زا

ؽٛع اٌغّه ثأعٍٛث١ٗ ػٍٝ اٌزؾظ١ً ، فٟ رذس٠ظ ِبدح  خاعزشار١غ٠١ؼزجش اٚي ثؾش ٠غزخذَ  -3

 اٌى١ّ١بء.

 ٠ّىٓ أْ ٠ف١ذ ِذسعٟ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ ٚال ع١ّب ِبدح اٌى١ّ١بء ، فٟ رط٠ٛش أعب١ٌجُٙ اٌزذس٠غ١خ.  -0

 ا اٌجؾش .٠ّىٓ أْ ٠غزؼ١ٓ ِذسعٛ اٌى١ّ١بء ثبخزجبس اٌزؾظ١ً اٌّؼذ فٟ ٘ز -0

 4 انجؾش هذف

 ؽىض انغًك ثأعهىثُه ) انًفزىػ وانًغهك (  خاعزشارُغُأصش اعزؼًبل ٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ اٌزؾمك ِٓ 

 فٍ رؾصُم طالة انصف انخبيظ انزطجُمٍ فٍ يبدح انكًُُبء .

 فشضُبد انجؾش:

( ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة اٌّغّٛػخ 3.30ال ٠ٛعذ فشق رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ ) -

اٌّفزٛػ ٚدسعبد ؽالة  -ؽٛع اٌغّه   خاعزشار١غ١زغش٠ج١خ األٌٚٝ اٌزٟ عزذسط ثبعزؼّبي اٌ

 اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ اٌزٟ عزذسط ثبٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اخزجبس اٌزؾظ١ً   .

( ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة اٌّغّٛػخ 3.30ال ٠ٛعذ فشق رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ ) -

اٌّغٍك ٚ دسعبد ؽالة  –ؽٛع اٌغّه   خاعزشار١غ١زؼّبي اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ اٌزٟ عزذسط ثبع

 اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ اٌزٟ عزذسط ثبٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اخزجبس اٌزؾظ١ً   .
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 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –االساسية  بالتعاوى مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  ة الرتبية االساسيةكلي 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

( ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة اٌّغّٛػخ 3.30ال ٠ٛعذ فشق رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ ) -

ٌّفزٛػ ٚ دسعبد ؽالة ا -اٌزغش٠ج١خ األٌٚٝ اٌزٟ عزذسط ثبعزؼّبي عزشار١غ١خ  ؽٛع اٌغّه 

اٌّغٍك فٟ اخزجبس  –اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ اٌزٟ عزذسط ثبعزؼّبي عزشار١غ١خ  ؽٛع اٌغّه 

 اٌزؾظ١ً   .

 ؽذود انجؾش:

 ٠مزظش اٌجؾش ػٍٝ ِب ٠أر4ٟ

اٌؼٍّٟ اٌزطج١مٟ  فٟ اٌّذاسط االػذاد٠خ إٌٙبس٠خ  فٟ لؼبء رىش٠ذ )  ؽالة اٌظف اٌخبِظ -

 (. 0333 – 0332اعٟ ) اٌّشوض ( ٌٍؼبَ اٌذس

 (. 0333 – 0332اٌىٛسط اٌذساعٟ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ )  -

 .(  0333 – 0332ٌٍؼبَ اٌذساعٟ ) ( ِٓ وزبة اٌى١ّ١بء اٌّمشس  4،  0اٌفظالْ )  -

 أعٍٛثٟ ) اٌؾٛع اٌّفزٛػ ٚاٌّغٍك ( ِٓ اٌغزشار١غ١خ  . -

 رؾذَذ انًصطهؾبد:

 ؽىض انغًكعزشارُغُخ 

 رُ رؼش٠فٙب ِٓ 4 

( ثبٔٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد االعشائ١خ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رغ١ٍؾ اٌؼٛء ثبعزخذاَ  0334ألؽّذٞ ) ا -3

 ( 420  0334اٌّٙبساد اٌغّبػ١خ ػٕذ اٌزفبػً ِغ اٌّٛػٛع  اٌّطشٚػ .) األؽّذٞ ، 

( 4 عزشار١غ١خ  رذس٠غ١خ لبئّخ ػٍٝ اٌزؼٍُ إٌشؾ ػٓ ؽش٠ك اعٙبِٙب  0332اٌغبِشائٟ ٚاٌجذسأٟ )  -0

ِغّٛػخ دائش٠خ طغ١شح داخً ِغّٛػخ أوجش رزظف ثبٌظّذ ٚاالعزّبع ػٍٝ ِٕبلشخ  فٟ رشى١ً

ػٕبطش اٌّغّٛػخ اٌظغ١شح ٚاالعبثخ ف١ّب ثؼذ ٌّب رطشؽٗ اٌّغّٛػخ اٌظغ١شح ٚرؾذس ف١ٗ ػ١ٍّخ 

رجبدي ٌألدٚاس ف١ّب ث١ُٕٙ ٌزجبدي اٌّؼشفخ ٚاٌٛطٛي إٌٝ عٛاة ٌٍّشىٍخ اٌّطشٚؽخ .) اٌغبِشائٟ 

 ( 4360  0332ٚاٌجذسأٟ ، 

 انزؼشَف االعشائٍ :

خطٛاد اعشائ١خ ٠زجؼٙب اٌّذسط ٌزذس٠ظ ؽالة اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١ز١ٓ ِٓ ؽالة اٌظف اٌخبِظ 

اٌزطج١مٟ ػٕذ رفبػٍُٙ ِغ اٌّٛػٛع اٌى١ّ١بئٟ اٌّطشٚػ ، ٚرزؼّٓ ٘زٖ اٌخطٛاد ، رى٠ٛٓ ِغّٛػبد 

زٞ ٠ؼّٓ ٌُٙ اٌؾظٛي ػٍٝ دسعخ فٟ رؾظً ف١ٙب ػ١ٍّخ رجبدي ٌألدٚاس ، ٌزجبدي اٌّؼشفخ ثبٌشىً اٌ

 اخزجبس اٌزؾظ١ً .

 انزؾصُم :

 ػشفٗ وً ِٓ 4

( 4 ِؾظٍخ ِب ٠ىزغجٗ اٌطالة ثؼذ ؽذٚس ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ داخً اٌغشفخ اٌظف١خ ،  0330أثٛ عبدٚ )  -

٠ّٚىٓ ل١بعٗ ثّمذاس اٌذسعبد اٌزٟ ع١ؾظً ػ١ٍٙب فٟ اخزجبس اٌزؾظ١ً ؛ ٌّؼشفخ ِذٜ إٌغبػ فٟ 

 ( 4463  0330اٌّٛػٛػخ .) أثٛ عبدٚ ، رؾم١ك األ٘ذاف 

( 4 ِب رغّغ ٚرضجذ ػٕذ اٌطالة ِٓ ِؼٍِٛبد فٟ ِبدح دساع١خ ِؼ١ٕخ ؛ ٔز١غخ  0330اٌضغٛي)  -

 ( 400  0330اؽالػُٙ ٚادساوُٙ ثٛعبؽخ ِذسط رٍه اٌّبدح .) اٌضغٛي ، 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 
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 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انزؼشَف االعشائٍ :

ب٠خ فٟ ِبدح اٌى١ّ١بء ٌٍظف اٌخبِظ اٌزطج١مٟ ِمذاس ِب ع١ظً إ١ٌٗ ؽالة اٌؼ١ٕخ ِٓ األداء أٚ اٌىف    

 ٚاٌزٞ ع١زُ ل١بعٗ ثٛعبؽخ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ اٌزٞ أػذٖ اٌجبؽش ٌزؾم١ك أ٘ذاف ثؾضٗ .

 انفصم انضبٍَ

  :انخهفُخ انُظشَخ

 :ؽىض انغًك

٠شٜ لطبِٟ  ثأْ عزشار١غ١خ  ؽٛع اٌغّه  رغزٕذ إٌٝ إٌظش٠خ اٌّؼشف١خ اٌز١ٕ٘خ ، إر رٕظش إٌٝ 

اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ أُٔٙ ػٕبطش فؼبٌخ ِٕٚظّخ ٚٔشطخ فٟ عؼ١ُٙ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ، إر ع١ىزغت 

اٌّزؼٍُ ِٓ ألشأٗ ِمذاسا ع١ذا ِٓ اٌّؼشفخ ، وّب ٠ّٚىٕٗ ِّبسعخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌز١ٕ٘خ فٟ 

.) لطبِٟ  اعزمجبي ِٚؼبٌغخ ٚرٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد ا ٌزظجؼ راد ِؼٕٝ ِالئُ ٌٍخضْ ٚاالعزشعبع ف١ّب ثؼذ

ٚلذ ؽٍّذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّظبدس ٌٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغ١ّبد ، إال أْ أشٙش٘ب ٘ٛ ٘زا  ( . 4603  0330، 

ػٍٝ شىً دائشح )  - ٠Pشِض ٌُٙ ثبٌشِض  –االعُ ؛ وٛٔٙب رؼزّذ ػٍٝ رشر١ت أسثغ أٚ خّظ ِزؼ١ٍّٓ 

، أِب ثبلٟ  - Cl -ٌشِضؽٍمخ ( ِغٍمخ طغ١شح  رّضً شىً اٌؾٛع ٠زشأعُٙ ِزؼ١ٍّٓ اص١ٕٓ ٠شِض ٌُٙ ثب

 ٠Oشِض ٌُٙ ثبٌشِض  –اٌّزؼ١ٍّٓ ف١زُ رٛص٠ؼُٙ ػٍٝ شىً دائشح ) ؽٍمخ ( أوجش خبسط اٌّغّٛػخ األٌٚٝ 

، ٠ٚىْٛ ِٛلؼٗ دائّب خبسط  - l -٠ٚمَٛ ثزٛع١ُٙٙ اٌّؼٍُ اٌزٞ ٠شِض ٌٗ فٟ ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ  ثبٌشِض  - 

 (  360 – 360 4 0332اؽبس اٌّغّٛػز١ٓ ) اٌغبِشائٟ ٚاٌجذسأٟ ، 

 ( 402  0336) عؼبدح ٚآخشْٚ ،                                                                            

٠ّٚىننننٓ رٛا١فٙننننب ٚرطج١مٙننننب داخننننً اٌؾغننننشح اٌظننننف١خ ، وٛٔٙننننب رزٕبعننننت ِننننغ األػننننذاد اٌىج١ننننشح ِننننٓ 

اٌّغّننننننٛػز١ٓ ، اٌّزؼٍّنننننن١ٓ ، فؼننننننال ػٍننننننٝ عننننننّبؽٙب ثبٌّشننننننبسوخ اٌغّبػ١ننننننخ ٌغ١ّننننننغ ػٕبطننننننش 

ٚرٙنننذف ٘نننزٖ اٌغنننزشار١غ١خ إٌنننٝ ِغنننبػذح  ( 440  0333ِٚشاػبرٙنننب ٌٍفنننشٚق اٌفشد٠نننخ .) اٌشنننّشٞ ، 

اٌّزؼٍّننن١ٓ ػٍنننٝ ِّبسعنننخ ؽنننشق اٌزفى١نننش اٌمننن٠ُٛ ، ٚرمننن٠ُٛ ِنننب ٠نننزُ ؽشؽنننٗ ِنننٓ ِؼٍِٛنننبد ، ٚإٌنننٝ 

رؼ٠ٛنننننذُ٘ ػٍنننننٝ اٌشنننننؼٛس ثبٌّغنننننؤ١ٌٚخ ٚاالػزّنننننبد ػٍنننننٝ اٌنننننزاد ، فؼنننننال ػٍنننننٝ رؼض٠ض٘نننننب ٌٍضمنننننخ 

 ( 4364  0332ٙب ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌفشدٞ ٌٍّزؼٍُ ٚاٌغّبػٟ .) اٌغبِشائٟ ٚاٌجذسأٟ ، ِٚغبػذر

 ِٚٓ اٌّؼشٚف ثأْ ٌٙزٖ اٌغزشار١غ١خ  أعٍٛث١ٓ ِؼشٚف١ٓ ّ٘ب 4

األعٍٛة اٌّغٍك 4 اٌزٞ ٠زُ ف١ٗ إشغبي ع١ّغ اٌّمبػذ ، ثؾ١ش ال٠ىْٛ ٕ٘بٌه أٞ ِمؼذ شبغش ٌمبئذ  -3

؛ ٠ؼّذ ع١ّغ أفشاد اٌؾٛع إٌٝ ِغبدسح ِمبػذُ٘ ١ٌشغٍٙب  ، ٚػٕذ أزٙبء إٌمبػ - Cl -اٌّغّٛػخ 

ػٕبطش ُعذد ِٓ اٌّغّٛػخ األوجش ، ٚ٘ىزا إٌٝ أزٙبء ٚلذ اٌذسط ، ؽ١ش ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثزٍخ١ض أُ٘ 

 ( . 4004  0330األفىبس ٚا٢ساء اٌّطشٚؽخ ِٕٚبلشزٙب ِغ ِزؼ١ٍّٗ ثغشػخ .) ػط١خ ، 

ذا فبسغنننب ٌمبئنننذ ِغّٛػنننخ اٌؾنننٛع اٌظنننغ١شح ، األعنننٍٛة اٌّفزنننٛػ 4 اٌنننزٞ عننن١زُ ف١نننٗ رنننشن ِمؼننن -0

٠ٚفؼننننً أْ ٠ىننننْٛ ِننننٓ اٌّغّٛػننننخ األوجننننش ، ٠ٚننننزُ خننننالي ػ١ٍّننننخ إٌّبلشننننخ ِغننننبدسح ػٕظننننش ِننننٓ 

ٚ٘ىنننزا ؽزننننٝ  -  O -١ٌشنننغٍٗ ؽبٌنننت آخنننش ِنننٓ اٌّغّٛػنننخ األوجنننش   - P -اٌّغّٛػنننخ اٌظنننغ١شح 

ؽننننخ ِٕٚبلشننننزٙب أزٙننننبء اٌٛلننننذ اٌّمننننشس ، ؽ١ننننش عنننن١مَٛ اٌّؼٍننننُ ثزٛؽ١ننننذ األفىننننبس ٚاٌننننش ٜ اٌّطشٚ

 ( Kec-Mcnulty , 2004 : 24   ع١ّؼب ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ . )

ٚع١مَٛ اٌجبؽش ثزطج١ك وال األعٍٛث١ٓ ِغ ِغّٛػز١ٓ رغش٠ج١ز١ٓ فؼال ػٓ ِغّٛػخ صبٌضخ ػبثطخ ٠زُ 

 رذس٠غٙب ثبٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ .

  :يضاَبهب

 رغّؼ ثبششان ع١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ . -3

 ّشبسوخ اٌفبػٍخ .رٛف١ش األعٛاء اٌزٟ رغّؼ ٌٍغ١ّغ ثبٌ -0
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 رمذَّ رغز٠خ ساعؼخ دٚس٠خ . -0

 داخً اٌغشح اٌظف١خ . –ل١ذ اٌطشػ  –رغطٟ  ع١ّغ أٚعٗ اٌّٛػٛع  -4

 رٕبعت األػذاد اٌىج١شح .  -0

 ( 40  0333( ) آي فشعبْ ،  4361  0332) اٌغبِشائٟ ٚاٌجذسأٟ ، 

  :خطىاد رُفُزهب

 4 لجً اٌجذء ثبٌزذس٠ظ ٠ٕجغٟ ل١بَ اٌّؼٍُ ثبٌخطٛاد اٌزب١ٌخ

 .ر١ٙئخ ِٛػٛع إٌّبلشخ ٚاإلؽبؽخ ثأثؼبدٖ ٚرؾذ٠ذ أ٘ذافٗ اٌزٟ ٠شاد ِٓ اٌطٍجخ رؾم١مٙب 

 . ر١ٙئخ األعئٍخ اٌّغط١خ ٌغ١ّغ عٛأت اٌّٛػٛع اٌّطشٚػ 

 .رزو١ش اٌّزؼ١ٍّٓ ثٛعٛة اٌّشبسوخ اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ فٟ اٌزفى١ش ٌإلعبثخ ػٓ األعئٍخ اٌّطشٚؽخ 

  (  4004  0330ِغّٛػز١ٓ ٌٍّٕبلشخ ٚاٌّشالجخ ( .) ػط١خ ، رشر١جُٙ ػٍٝ ٚفك اٌغزشار١غ١خ ) 

 .رذ٠ٚٓ ػٕٛاْ اٌّٛػٛع ػٍٝ اٌغجٛسح 

  ٓاٌغّبػ ثجذء إٌمبػ فٟ دائشح إٌّبلشخ اٌظغ١شح ، ِغ رشن اٌّشالج١ٓ فٟ اٌذائشح األوجش ٌزذ٠ٚ

 ِالؽظبرُٙ ثظّذ .

 . رؾذ٠ذ فزشح إٌمبػ ثؾ١ش ال رزغبٚص اٌشثغ عبػخ 

 ِٛ ًالغ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌزجبدي األدٚاس ث١ٓ ٚرؾذد فزشح إٌمبػ ثـشثغ عبػخ أٚ ألً . ) اٌؼّذ إٌٝ رجذ٠

 (. 4360  0332اٌغبِشائٟ ٚاٌجذسأٟ ، 

  ًّرؾذ٠ذ األفىبس اٌشئ١غخ اٌزٟ رُ اٌزٛطً إ١ٌٙب ٚاٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ أ٘ذاف اٌذسط ِغ رم٠ُٛ اٌؼ

إ١ٌٙب ِٚب إرا وبٔذ ٕ٘بن ٚرغغ١ً اٌّالؽظبد ؽٛي ع١ش إٌّبلشبد ٚإٌٛارظ اٌزٟ رُ اٌزٛطً 

4  0330ِالؽظبد ٠ٕجغٟ رغٕجٙب أٚ اٌزشذ٠ذ ػ١ٍٙب ؽٛي اٌذسط ٚاإلعشاءاد اٌزٟ رُ ارخبر٘ب ) ػط١خ ، 

000 ) 

 انذساعبد انغبثمخ انزٍ رُبونذ دساعخ يزغُش ؽىض انغًك

 ( 1عذول ) 
َىع  انجبؽش د

 انزصًُى

انًزغُش  انهذف 

 انًغزمم

عُظ  انؼُُخ

 انؼُُخ

انًشؽهخ 

ساعانذ

 َخ

انًبدح 

 انذساعُخ

يكبٌ 

أعشاء 

 انذساعخ

يذح 

 انزغشثخ

 وعبئم

 إؽصبئُخ

 انُزبئظ

1 

 

انغُذ، 

2011 

فبػهُخ  رغشَجٍ

عزشارُغُخ  

ؽىض 

انغًك فٍ 

رذسَظ 

انؼهىو 

نزًُُخ فهى 

طجُؼخ انؼهى 

وػًهُبره 

نذي طالة 

انًشؽهخ 

 االػذادَخ 

عزشارُغُ

 ح 

ؽىض 

 انغًك

االػذاد ركىس  (76)

 َخ 

يبدح 

 انؼهىو

يؾبفظخ 

انضسلبء / 

 األسدٌ

كىسط 

دساعٍ 

 واؽذ

االخزجبس  

انزبئٍ 

نؼُُزٍُ 

يغزمهزٍُ، 

واالخزجبس 

انزبئٍ 

نؼُُزٍُ 

 يزشاثطزٍُ

وعىد فشق رٌ دالنخ 

اؽصبئُخ ونصبنؼ 

 انًغًىػخ انزغشَجُخ

كُُك  2

 يُهزٍ

Kec-

Mcnu

lty 

(2004

) 

 فبػهُخ رغشَجٍ

انؼًم 

انغًبػٍ 

يٍ خالل 

اعزخذاو 

عزشارُغُخ  

ؽىض 

 نغًكا

عزشارُغُ

 ح 

ؽىض 

 انغًك

ركىس  83

 وإَبس

انذساعب

 د انؼهُب

يبدح 

 انؼهىو

ثشَطبَُب، 

عبيؼخ 

 كُُذ

كىسط 

دساعٍ 

 واؽذ

انىعظ 

انؾغبثٍ، 

واالَؾشاف 

انًؼُبسٌ، 

 Fولًُخ 

رفىق انًغًىػخ 

انزغشَجُخ ػهً 

انًغًىػخ انضبثطخ 

واهًُخ انغزشارُغُخ  

فٍ انًشبسكخ 

 انغًبػُخ
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 (Kec-Mcnulty     ( 9: 2004 ,( 10: 2011)انغُذ، 

 

 انفصم انضبنش

 يُهغُخ انجؾش وإعشاءاره

 نهزؾمك يٍ هذف انجؾش وفشضُبره ، أعشي انجبؽش انخطىاد االرُخ: 

رؾذ٠ذ اٌزظ١ُّ اٌزغش٠جٟ إٌّبعت ٌطج١ؼخ اٌجؾش ٚ٘ٛ رٞ اٌّغّٛػز١ٓ اٌّزىبفئز١ٓ ثبخزجبس رؾظ١ً  -3

 ثؼذٞ. 

 اخزجبس ثؼذٌ انًزغُش انًغزمم انزكبفؤ انًغًىػخ

 انزكبء -1 انزغشَجُخ األونً

 انؼًش انضيٍُ -2

انًؼهىيبد  - 3

 انغبثمخ

 

  ؽىض انغًك انًفزىػ

 اخزجبس رؾصُهٍ

 
 ؽىض انغًك انًغهك انزغشَجُخ انضبَُخ

 إنمبئُخ انضبثطخ

 ( 1شكم ) 

بء 4 رىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ ؽالة اٌخبِظ اٌزطج١مٟ فٟ اٌّذاسط إٌٙبس٠خ  فٟ لؼيغزًغ انجؾش -0

 (.0333 -0332رىش٠ذ اٌّشوض  ٌٍؼبَ اٌذساعٟ )

4 رُ اخز١بس صالس شؼت ِٓ صالس ِذاسط رمغ فٟ ِشثغ عىٕٟ ٚاؽذ  ٟ٘ ) إٌٛس، ٚ ػُُخ انجؾش -0

 خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذ ، ٚوٕٛص اٌّؼشفخ ( رؾزٛٞ وً ِٕٙب ػٍٝ صالس شؼت, ٚثشىً ػشٛائٟ .

بٌجب ٌىً شؼجخ . ٚثؼذ اعزجؼبد اٌطالة ( ؽ43( ؽبٌجب ٚثٛالغ ) 303ثٍغ ػذد ؽالة اٌشؼت اٌضالس ) 

ِٓ ِذسعخ وٕٛص  –( ؽالة ، أطجؼ ػذد أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األٌٚٝ 2اٌشاعج١ٓ، اٌجبٌغ ػذدُ٘ )

( ؽبٌجب ، ٚاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 02اٌزٟ عزذسط ثبعزخذاَ اعٍٛة ؽٛع اٌغّه اٌّفزٛػ  ) -اٌّؼشفخ 

( ؽبٌجب، أِب  01زخذاَ اعٍٛة ؽٛع اٌغّه اٌّغٍك ) اٌزٟ عزذسط ثبع -ِٓ ِذسعخ إٌٛس  –اٌضب١ٔخ 

إْ  ( ؽبٌجب . 01فجٍغ ػذد أفشاد٘ب ثؼذ االعزجؼبد )  -ِٓ ِذسعخ خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذ  –اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ 

عجت اعزجؼبد اٌطالة اٌشاعج١ٓ ٘ٛ الِزالوُٙ خجشاد ػٓ اٌّٛاػ١غ اٌزٟ عزذسط خالي ِذح اٌزغشثخ، 

خ اٌجؾش اٌذاخ١ٍخ ٚثبٌزبٌٟ ػٍٝ دلخ إٌزبئظ اٌزٟ ع١زُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب عزؤصش ػٍٝ عالِ

 الؽمب .

 ( 3عذول ) 

  ثؼذ االعزجؼبد انًغزجؼذ انؼذد انًغًىػخ انشؼجخ

 330 01 0 43 اٌؼبثطخ أ

 02 0 43 اٌزغش٠ج١خ األٌٚٝ ثـ 

 01 0 43 اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ أ

 جبس اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ، اٌؼّش اٌضِٕٟ , اٌزوبء (. رُ ثّزغ١شاد ٟ٘ ) اخز ركبفؤ يغًىػزٍ انجؾش: -4

 أداح اٌجؾش4 ِٓ أعً رؾم١ك ٘ذف اٌجؾش لبَ  اٌجبؽش  ثئػذاد اخزجبس رؾظ١ٍٟ وبالرٟ 4 -0

 ( ِٓ وزبة اٌى١ّ١بء اٌّضِغ رذس٠غٗ ٌٙزا اٌؼبَ  4، 0رؾذدد  ثبٌفظ١ٍٓ ) أوال: رؾذَذ انًبدح انذساعُخ:

 ُب يشزمب يٍ انًبدح انؼهًُخ .( هذفب عهىك72صبَُب: رى صُبغخ )

 صبنضب: اػذ انجبؽش عذول يىاصفبد نالخزجبس انزؾصُهٍ.
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

بهشٌ ثؼشض االخزجبس ػهً يغًىػخ يٍ انًؾكًٍُ رخصص طشائك ظساثؼب: رى انزؾمك يٍ انصذق ان

 انزذسَظ.

( طبنجب يٍ يذسعزٍ ػًش ثٍ عُذة 50خبيغب :طجك االخزجبس انزؾصُهٍ ػهً ػُُخ اعزطالػُخ يٍ )

 ػمجخ ثٍ َبفغ , نؾغبة يؼذل صيٍ اإلعبثخ ػٍ االخزجبس, وانكشف ػٍ وضىػ انفمشاد.و 

عبدعب: رى ؽغبة رًُُض فمشاد االخزجبس ثبعزخذاو انًغًىػزٍُ انًزطشفزٍُ, ولذ رجٍُ إٌ انفمشاد 

 عًُؼهب رواد يًُضح  ورى ؽغبة يغزىي انصؼىثخ انفمشاد وفؼبنُخ انجذائم انخبطئخ.

 (.  0,82خزجبس ثًؼبيم كشوَجبؿ انفب, انزٌ ثه  ) عبثؼب: ؽغت صجبد اال

 (.0333 -0332اٌىٛسط اٌذساعٟ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ )ؽجمذ اٌزغشثخ فٟ رطجُك انزغشثخ:  -6

ار رُ رذس٠ظ ؽالة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ثبعزخذاَ عزشار١غ١خ  ؽٛع اٌغّىخ , ٚؽالة اٌّغّٛػخ 

 اٌؼبثطخ ثبٌطش٠مخ اٌإلٌمبئ١خ اٌّؼٙٛدح.

 رذس٠ظ ِغب١ِغ اٌجؾش  اٌزغش٠ج١خ وبالرٟ 4 ٚرُ

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األٌٚٝ ثبعٍٛة ؽٛع اٌغّه اٌّفزٛػ 4 ؽ١ش ع١زُ ف١ٗ رشن ِمؼذا فبسغب ٌمبئذ 

ِغّٛػخ اٌؾٛع اٌظغ١شح ، ٠ٚفؼً أْ ٠ىْٛ ِٓ اٌّغّٛػخ األوجش ، ٠ٚزُ خالي ػ١ٍّخ إٌّبلشخ 

ٚ٘ىزا  -  O -ؽبٌت آخش ِٓ اٌّغّٛػخ األوجش  ١ٌشغٍٗ  - P -ِغبدسح ػٕظش ِٓ اٌّغّٛػخ اٌظغ١شح 

ؽزٝ أزٙبء اٌٛلذ اٌّمشس ، ؽ١ش ع١مَٛ اٌّؼٍُ ثزٛؽ١ذ األفىبس ٚاٌش ٜ اٌّطشٚؽخ ِٕٚبلشزٙب ع١ّؼب 

  ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ.

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ اٌزٟ عزذسط ثبعٍٛثؾٛع اٌغّه اٌّغٍك 4 ؽ١ش ع١زُ ف١ٗ إشغبي ع١ّغ 

، ٚػٕذ أزٙبء إٌمبػ ؛ ٠ؼّذ  - Cl -ْ ٕ٘بٌه أٞ ِمؼذ شبغش ٌمبئذ اٌّغّٛػخ اٌّمبػذ ، ثؾ١ش ال٠ىٛ

ع١ّغ أفشاد اٌؾٛع إٌٝ ِغبدسح ِمبػذُ٘ ١ٌشغٍٙب ػٕبطش ُعذد ِٓ اٌّغّٛػخ األوجش ، ٚ٘ىزا إٌٝ 

أزٙبء ٚلذ اٌذسط ، ؽ١ش ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثزٍخ١ض أُ٘ األفىبس ٚا٢ساء اٌّطشٚؽخ ِٕٚبلشزٙب ِغ ِزؼ١ٍّٗ 

 ثغشػخ .

اعزخذَ  اٌجبؽش  اٌٛعبئً اإلؽظبئ١خ ا٢ر١خ )اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ، االٔؾشاف  انىعبئم االؽصبئُخ:– 7

اٌّؼ١بسٞ , إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ، ِؼبًِ اٌظؼٛثخ ٚاٌغٌٙٛخ ، ِؼبًِ اٌز١١ّض ،ِؼبدٌخ فبػ١ٍخ اٌجذائً ، ِؼبدٌخ 

 (. t-testوٛثش ٌؾغبة طذق االخزجبس, اٌزجب٠ٓ ، 

  :جؾشَزبئظ ان: انفصم انشاثغ

ٚعٛد فشق رٞ دالٌخ اؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ ؽالة اٌّغب١ِغ  -ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ِب ٠أرٟ 4 وشفذ

 (44اٌزغش٠ج١خ ِٚزٛعؾ ؽالة اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٟ اخزجبس اٌزؾظ١ً , ٚوّب فٟ عذٚي )

 ( 10عذول ) 

 َزبئظ رؾهُم انزجبٍَ إلخزجبس انزؾصُم  نطالة يغًىػبد انجؾش انضالصخ

 يصذس 

 ٍَانزجب

 

 دسعخ

 انؾشَخ

 

 

 يغًىع 

 انًشثؼبد

 يزىعظ

 انًشثؼبد

 انمًُخ انفبئُخ
انذالنخ اإلؽصبئُخ 

  0.05ػُذ يغزىي 

 انًؾغىثخ

 

 انغذونُخ

ثٍُ 

 انًغًىػبد
3 1274,45 643,853 

 داخم  دانخ إؽصبئُب 2,99 14,813

 انًغًىػبد

 

108 

 

4318,63 

 
36,651 
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 غّٛػخ اٌزٟ ٠ىْٛ فٟ طبٌؾٙب ٌٚزؾذ٠ذ ارغبٖ اٌفشق ، ٚرؾذ٠ذ اٌّ

 ( 11عذول ) 

 

 انًغًىػخ

 

 انؼذد

 

انًزىعظ 

 انؾغبثٍ

 انزجبٍَ

 

 انمًُخ انزبئُخ

 انغذونُخ انًؾغىثخ

 0       0,233        00,234 01,33 02 3اٌزغش٠ج١خ 

 03,146 32,20 01 اٌؼبثطخ

 ( 12عذول ) 

 

 انًغًىػخ

 

 انؼذد

 

انًزىعظ 

 انؾغبثٍ

 انزجبٍَ

 

 ًُخ انزبئُخانم

 انغذونُخ انًؾغىثخ

 0       0,02         00,33 04,33 01 0اٌزغش٠ج١خ 

 03,31 32,20 01 اٌؼبثطخ

 ( 13عذول ) 

 

 انًغًىػخ

 

 انؼذد

 

انًزىعظ 

 انؾغبثٍ

 انزجبٍَ

 

 انمًُخ انزبئُخ

 انغذونُخ انًؾغىثخ

 0       0,443         00,23 01,63 02 3اٌزغش٠ج١خ 

 00,131 04,30 01 0ٌزغش٠ج١خ ا

( ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٠3،30ٛعذ فشق رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ ) -

 األٌٚٝ ٚاٌؼبثطخ  ، ٌٚظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األٌٚٝ ٚثزٌه رشفغ اٌفشػ١خ اٌظفش٠خ .

ة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ( ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽال٠3،30ٛعذ فشق رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ ) -

 اٌضب١ٔخ ٚاٌؼبثطخ  ، ٌٚظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ ٚثزٌه رشفغ اٌفشػ١خ اٌظفش٠خ .
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –االساسية  بالتعاوى مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  ة الرتبية االساسيةكلي 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

( ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة اٌّغّٛػخ   ٠3،30ٛعذ فشق رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ )     -

 غ اٌفشػ١خ اٌظفش٠خ .اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ ٚاألٌٚٝ   ، ٌٚظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ ٚثزٌه رشف

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ رفٛق اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌزٟ رذسط ثبعزخذاَ عزشار١غ١خ  ؽٛع اٌغّىخ ثبألعٍٛة 

 اٌّفزٛػ ٚاٌّغٍك فٟ اٌزؾظ١ً ، ٠ٚؼضٜ رٌه إٌٝ 4

 ص٠بدح ٌٍفُٙ ،ٚص٠بدح فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد اٌّىزغجخ . – 3

 ػ١ٍّبد اٌؼٍُ . أؼىبط رفٛق اٌّزؼ١ٍّٓ ثٙزٖ اٌغزشار١غ١خ  فٟ ر١ّٕخ – 0

 إصبسح اٌذافؼ١خ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ، ِٚغبػذرٙب فٟ رش٠ٛك اٌّزؼ١ٍّٓ . – 0

  رؼذ ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ  راد أصش ا٠غبثٟ فٟ اٌزؼٍُ . – 4

 ِغبػذرٙب ٌٍّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌزؼٍُ ثبٌشىً اٌزٞ ٠شفغ ِٓ رؾظ١ٍُٙ . - 0 

ذ أصش ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ  ِٓ خالي إشبسرٙب اٌزٟ دسع ٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ

 إٌٝ اٙٛس أصش ا٠غبثٟ ٌظبٌؼ عزشار١غ١خ  ؽٛع اٌغّىخ  

 االعزُزبعبد:
 فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌجؾش اعزٕزظ اٌجبؽش ِب ٠أر4ٟ

 اصش عزشار١غ١خ  ؽٛع اٌغّىخ فٟ رؾظ١ً ِبدح اٌى١ّ١بء .  - 1

 زبئظ اٌزغشثخ .اِىب١ٔخ رطج١مٙب ػٍٝ ؽالة ِذاسعٕب اٌؾب١ٌخ ٚ٘زا ِب أوذرٗ ٔ - 2

، ٚاٙش رٌه ع١ٍب ِٓ خالي اٌفشٚق اٌٛاػؾخ فٟ ر١ّٕزٙب ٌٍمذسح ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ ِبدح اٌى١ّ١بء  – 3

 اٌذسعبد اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب اٌطالة فٟ اخزجبس اٌزؾظ١ً .

دفؼٙب ٌٍّزؼ١ٍّٓ إٌٝ اٌشؼٛس ثبالصبسح ٚاٌزش٠ٛك فٟ فُٙ اٌّبدح ، ف١ؾذس رؼٍُ را ِؼٕٝ ، لبئُ ػٍٝ  – 4

 األفىبس اٌّطشٚؽخ .اعز١ؼبة 

 :انزىصُبد

 اػزّبدا ػٍٝ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ أٚطٝ اٌجبؽش ثّب 4ٍٟ٠ 

ؽش ِذسعٟ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ِزبثؼخ آخش اٌزطٛساد اٌّؼشف١خ ، ِٓ خالي االؽالع ػٍٝ  -1

 اٌطشائك ٚاالعزشار١غ١بد اٌزشث٠ٛخ اٌؾذ٠ضخ  .

د اٌزذس٠غ١خ ٚاٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ ، ٌّب , وئؽذٜ ٚاالعزشار١غ١ب) ؽٛع اٌغّىخ  (رطج١ك عزشار١غ١خ   -2

 ٌٙب ِٓ أصش ا٠غبثٟ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

إػذاد ا١ٌٙئبد اٌزذس٠غ١خ ٚرط٠ٛشُ٘ ِٓ لجً ألغبَ االػذاد ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اعزخذاَ ِضً ٘زا إٌٛع  -3

 ِٓ االعزشار١غ١بد .

 :انًمزشؽبد

الؽمخ ٌٙزا اٌجؾش ِٕٚٙب اعشاء ٠ّىٓ اعشاء دساعبد  –وّب ٠شاٖ اٌجبؽش  –اعزىّبال ٌٍجؾش اٌؾبٌٟ 

 دساعبد اخشٜ ٌج١بْ اصش ٘زٖ اٌغزشار١غ١خ ػ4ٍٝ

 ِٛاد أٚ ِشاؽً دساع١خ ِخزٍفخ . 3

 ِزغ١ش اٌغٕظ . 0
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –االساسية  بالتعاوى مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  ة الرتبية االساسيةكلي 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 :انًصبدس انؼشثُخ

، داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،  0. ؽـ  ػهى انُفظ انزشثىٌ( 4  0330أثٛ عبدٚ ، طبٌؼ دمحم )  -3

 ػّبْ ، األسدْ .

. إداسح اٌزؼ١ٍُ ، ِىخ اٌّىشِخ ،  َششح اعزشارُغُبد انزذسَظ( 4  0334ب٠ف ) األؽّذٞ ، ػّش ٔ -0

 اٌٍّّىخ اٌغؼٛد٠خ .

،  اعزشارُغُبد ؽذَضخ فٍ انزذسَظ يُزذَبد انزشثُخ وانزؼهى( 4  0333آي فشعبْ ، ػجذ هللا )  -0

 اٌٍّّىخ اٌغؼٛد٠خ.

 شٚق ، ػّبْ ، األسدْ .. داس اٌش االؽصبء انزشثىٌ( 4  0330اٌضغٛي ، ػّبد ػجذ اٌشؽ١ُ )  -4

انزذسَظ .. يهبساره ( 4  0332اٌغبِشائٟ ، لظٟ دمحم ٌط١ف ٚ اٌجذسأٟ ، فبئذح ٠بع١ٓ )  -0

 ، ِؤعغخ داس اٌظبدق اٌضمبف١خ ، ثبثً ، اٌؼشاق . 3ؽ واعزشارُغُبره .

، داس اٌششٚق 3. ؽانزؼهى انُشظ ثٍُ انُظشَخ وانزطجُك( 4  0336عؼبدح، عٛدد اؽّذ ٚآخشْٚ)  -6

 ش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ ، األسدْ.ٌٍٕش

فبػهُخ عزشارُغُخ  ؽىض انغًك فٍ رذسَظ انؼهىو نزًُُخ فهى ( 4  0333اٌغ١ذ، ِشٚح ػٍٟ)  -1

. عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ، و١ٍخ اٌزشث١خ،. )سعبٌخ طجُؼخ انؼهى وػًهُبره نذي طالة انًشؽهخ االػذادَخ

 ِبعغز١ش( ِظش.

، ِطبثغ ٚصاسح اٌزشث١خ 3. ؽانزؼهى انُشظ عزشارُغُخ  فٍ( 4  0333اٌشّشٞ، ِبشٟ ثٓ دمحم)  -2

 ٚاٌزؼ١ٍُ، اٌغؼٛد٠خ.

 ، داس طفبء، ػّبْ،األسدْ .3. ؽانزؼهى أًَبط وًَبرط ؽذَضخ( 4  0330ػط١خ ، ِؾغٓ ػٍٟ)     -3

، داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش 3. ؽاعزشارُغُبد انزؼهى وانزؼهُى انًؼشفُخ( 4  0330لطبِٟ، ٠ٛعف)  -33

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ ، األسدْ .

 دس االَكهُضَخ :انًصب

11 – Keck-McNulty , C ( 2004) : Caroup iedership training , what is learned 

using a fishbowl method unpublished ph.d thesis , Kent , state university . 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 إجتاهات الطلبة يف فهون الرسم وعالقتوا باجنازهم الفين يف الكلية 

 الرتبوية املفتوحة

 دراسة حتليلية

 حازم عبودي السعيدي ا.م.د.

 لغى انزشثٍخ انفٍُخ -انكهٍخ انزشثٌٕخ انًفزٕؽخ  -ٔصاسح انزشثٍخ 

 

  :انجؾش يغزخهـ

رٙا تأعاوُ٘ اٌفٕٟ فٟ اٌى١ٍح اٌرهت٠ٛح ٠عٕٝ اٌثؽس تكناٌح " اذعا٘اخ اٌطٍثح فٟ فْٕٛ اٌهٌُ ٚعالل   

اٌّفرٛؼح " ِهوى وهتالء ذؽك٠كا تكناٌح ذؽ١ٍ١ٍح ذٙكف اٌٝ اٌٛلٛف عٍٝ إٌّعى إٌّفم تاٌهٌُ تاٌى٠د 

( ٌطٍثح لٍُ 2019\2015ِٓ ؼ١س ت١ٕرٗ اٌف١ٕح ٚتؽٍة ِاذُ أعاوٖ ِٓ اعّاي و٠ر١ح ٌٍعاَ اٌكناٌٟ )

ٚلٌه الظً اٌٛطٛي اٌٝ ت١أاخ اٌرغٍد فٟ اٌرؽ١ًٍ وّٕٙط  اٌرهت١ح اٌف١ٕح فٟ ِهوى وهتالء ذؽك٠كا

ٚطفٟ ٔٛعٟ.ذؼّٓ اٌفظً االٚي عهػا ٌّشىٍح اٌثؽس ٚذٍف١ظٙا فٟ اِىا١ٔح االظاتح عٓ اٌرٍاؤي 

"و١ف ذّصٍد اذعا٘اخ اٌطٍثح فٟ فٓ اٌهٌُ ِٚا اٌم١ّح اٌعّا١ٌح اٌّرؽممح ِٓ لٌه ؟" فؼال عٓ  ا١ّ٘ح 

ر١ّى ٌٍطٍثح ٚاٌٍعٟ اٌٝ ذفع١ً اٌطهٚؼاخ اٌفىه٠ح ٚاٌفٍٍف١ح ٚاٌعّا١ٌح قٚن٠ح ٌؽظه إٌّرط اٌفٕٟ اٌّ

،اِا اٌفظً اٌصأٟ فم٘ة اٌٝ االؽان إٌظهٞ ِٚإشهاذٗ اٌرٟ ِٓ شأٔٙا اْ ذؽمك ا١ٌاخ اٌرؽ١ًٍ فٟ 

قالالخ اٌهٌُ   \اٌّكاني اٌف١ٕح ٚاذعا٘اذٙا فٟ اٌهٌُ ٚشا١ٔٙا \اٌكناٌح اٌؽا١ٌح ػّٓ ِثاؼس اٌٚٙا 

ت١ٕح إٌّعى اٌفٕٟ فٟ اٌهٌُ ٚاٌرهت١ح اٌف١ٕح،  فٟ ؼ١ٓ  \اٌّثؽس اٌصاٌس  فطاب فٍٍفح اٌعّايٚعاللرٗ ت

ٚفما ٌّٕٙط ذؽ١ًٍ اٌع١ٕح  ّٔٛلظا( 14ظاء اٌفظً اٌصاٌس فٟ اظهاءاخ اٌثؽس ِٚعرّعٗ اٌّىْٛ ِٓ )

ظاء  ( فمؾ  اـر١هخ لظك٠ا ٚاعرّاق إٌّٙط اٌٛطفٟ فٟ ذؽ١ًٍ ِؽرٜٛ االعّاي .وّا3اٌّرىْٛ ِٓ )

 ِٚٓ إٌرائط : اٌفظً اٌهاتع شاِال عٍٝ اُ٘ إٌرائط ٚاالٌرٕراظاخ ٚاٌرٛط١اخ ٚاٌّمرهؼاخ.

 ذعث١ها عٓ ذاللػ االفىان ٚاٌصمافاخ ٚأٗ ١ٌٍٚح اذظاي ٌٚغح . ٠ُعرثه اٌهٌ. 1

 .٘كفد اٌهٌَٛ اٌٝ ذٍع١ً اٌٛالع تأقق ذفاط١ٍٗ اٌع١ٕ١ح 2

 . انذثطد اٌهٌَٛ تظٕاعح اٌٍٛؼح اٌرعان٠ح .3

 .ٕ٘اٌه ذمانب ت١ٕٟ ف١ّا نٌّٗ اٌطٍثح فٟ اٌرعث١ه عٓ ـٛاص اٌٍٛؼح اٌف١ٕح .4

 . ٕ٘اٌه ذأو١ك عٍٝ فُٙ االـالل١اخ اٌعهف١ح ٚإٌٍٓ فٟ اٌّعرّع اٌعهالٟ.5

 انفقم االٔل

 يؾكهخ انجؾش  أال:

تالء اٌٝ ٌمك اقخ اٌكناٌاخ اٌرط٠ٛه٠ح اٌع١ٍّح ٌمٍُ اٌرهت١ح اٌف١ٕح ٚعٍٝ ِكان ١ٌٕٓ عكج فٟ ِهوى وه

ذفه٠ط قفعاخ ِررا١ٌح ِٓ اٌطٍثح فٟ ظٛأة اٌفْٕٛ اٌرشى١ٍ١ح ِٕٚٙا فْٕٛ اٌهٌُ ٚتاٌراٌٟ ذشى١ً ـى٠ٓ 

فٕٟ ٠ُٕ عٓ اٌرعهتح ٚاالؼرهاف١ح فٟ ِعاي اٌرهت١ح اٌف١ٕح ٚو٠اقج عكق اٌطٍثح اٌّٙر١ّٓ تٙما اٌّعاي 

ٚاٌرعٍُ ت١ٓ اٌطٍثح وّا تٛطف اٌفٓ ٌغح ذعث١ه ٌاعك وً لٌه عٍٝ أؼاض ِٙاناخ طمً اٌّٛ٘ثح 

٠الؼع اٌّرّعٓ فٟ ٚنٚق اؼظاءاخ ؼظه٠ح ٚعكق٠ح ٌٍٛؼاخ إٌّرفثح ٚاٌّشغٌٛح تاٌٛاْ اٌى٠د   

عٍٝ عكق اٌّمث١ٌٛٓ  تٕاء   ،ٚعٍٝ اٌهغُ ِٓ عكَ ٚظٛق اؼظائ١ح شاترح فٟ ٔراض اٌّهوى ٚذفاٚخ ٚظٛقٖ

س تاٌرفاؤي ال ظهاء قناٌح ٔٛع١ح عٍٝ ٚاٌّرفهظ١ٓ ِٓ اٌمٍُ  اال اْ االِه واْ فٟ غا٠ح اال١ّ٘ح اٌثاع

ِٕرعُٙ غ١ه اٌّكعَٛ ؼى١ِٛا ٚاٌمٞ ذأوك ٚظٛقٖ ٚذىٍفرٗ عثه ِثاقناخ ٚذ١ٍٙالخ ِا١ٌح ِٓ لثً اٌطٍثح 

، فؼال اْ اٌثؽس ٠ٍٍؾ اٌؼٛء عٍٝ ِهظع١اخ اٌطٍثح فٟ ذأشهُ٘ تاٌّكاني اٌف١ٕح اٌرٟ اذثعٛ٘ا ال ظً 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ُ ٚـثهاذُٙ فٟ ِعاي اٌرهت١ح ٚاٌرع١ٍُ ٚتاٌراٌٟ ٔشأخ فىهج ذٕف١م اعّاٌُٙ تغ١ح االٌرفاقج ِٓ لكناذٙ

 ِشىٍح اٌثؽس فٟ اٌرٍاؤي اٌراٌٟ :

 و١ف ذّصٍد اذعا٘اخ اٌطٍثح فٟ فٓ اٌهٌُ ِٚا اٌم١ّح اٌعّا١ٌح اٌّرؽممح ِٓ لٌه ؟

 صبٍَب :أًٍْخ انجؾش ٔانؾبعخ انٍّ 

ُ اٌرهت١ح اٌف١ٕح ٚا٠ؼاغ ِفهظاذٗ ذرعٍٝ أ١ّ٘ح اٌثؽس ف١ّا ٠ٍم١ٗ ِٓ ػٛء عٍٝ اشرغاالخ اٌطٍثح فٟ لٍ

 عثه اٌّعاٌعاخ اٌثٕائ١ح اٌرٟ اذظفد تٙا نٌِٛاذُٙ فؼال عٓ اٌرٛش١ك ٚاٌؽظهٌٍّٕعى اٌفٕٟ .

 صبنضب : ْذف انجؾش :

 ٠ٙكف اٌثؽس اٌؽاٌٟ اٌٝ :

 وشف ئذعا٘اخ اٌطٍثح فٟ فٓ اٌهٌُ ٚعاللرٙا تأعاوُ٘  .

 ساثؼب َ:ؽذٔد انجؾش 

 أذٟ :٠رؽكق اٌثؽس اٌؽاٌٟ تّا ٠

 .اٌؽكٚق اٌّٛػٛع١ح :قناٌح اذعا٘اخ اٌطٍثح فٟ فْٕٛ اٌهٌُ ٚعاللرٙا تأعاوُ٘ اٌف1ٟٕ

 لٍُ اٌرهت١ح اٌف١ٕح\.اٌؽكٚق اٌّىا١ٔح :ِهوى اٌى١ٍح اٌرهت٠ٛح اٌّفرٛؼح فٟ وهتالء2

 2019\2015. اٌؽكٚق اٌىِا١ٔح : 3

 خبيغبَ: رؾذٌذ انًقطهؾبد :

عاوً وّا ٠ىْٛ ١ِال ٚئٌرعاتح ٌّٛلف االذعا٘اخ:ئذعٗ تّعٕٝ تّشٝ فٟ اذعاٖ ِ
1

. ٠ٚعٕٟ اٌٛظٙح 

ح تىٍه اٌٛاٚ ٚػّٙا ِٕٚٙا اٌّٛاظٙح اٚ اٌّماتٍح  َٙ اٌهأٞ ٚاٌِٛظ
2
 

اٌهٌُ : نٌُ ٚأنٌُ ذه١ٌّا اٞ ـططٗ ـطٛؽاَ ـف١فح 
3

ٚذعٕٟ ا٠ؼا طٛنج ِهٌِٛح تاٌمٍُ 
4

، ٚومٌه 

٘ٛ ا٢شه ٚنٌُ اٌكان اٞ ِاواْ ِٓ آشان٘ا تاالنع 
5
 

هفٗ ِععُ اٌّعأٟ ِا٠رُ ذؽم١مٗ ٚذٕف١مٖ تٕعاغ ٚ٘ٛ اذّاَ ٚاوّاي اٌعًّ واٌرعٍّٟ ٚاٌظٕاعٟ االٔعاو: ع

ٚاٌىناعٟ ،٠ٚعٕٟ وأٔعى ٠ٕعى أعاوا 
6
 

 االطبس انُظشي\\انفقم انضبًَ 

 انًذاسط انفٍُخ ٔارغبْبرٓب فً انشعى \انًجؾش االٔل 

اٌهٌُ اٌؽك٠س ٚفٟ ت١ٕرٗ تاٌرؽك٠ك تعك  اْ نافمد اٌرغ١هاخ فٟ اٌفىه اٌعّاٌٟ ؼظٍد ذغ١هاخ فٟ  

ٚذى٠ٕٛٗ اٌكاـٍٟ ،أٞ اٌعاللاخ اٌرٟ ذهذثؾ تعٕاطه ٚاظىاء اٌعًّ اٌفٕٟ ، ٌٕٚرٕاٚي اُ٘ االذعا٘اخ 

ٚوّا اْ اٌفٓ ٠ىاق وٍٗ اْ ٠ىْٛ شّهج ٌٍفىهج اٌمائٍح)اْ اٌّشاعه ٚاالؼٛاي  اٌف١ٕح ِاتعك اٌىال١ٌى١ح :

ٌؽ١اج ِٓ اٌرفى١ه اٌفٕٟ ٚاٌرأًِ إٌمكٞ ٚاٌرفط١ؾ اٌٍٍّك إٌف١ٍح ٚاالٌٙاَ اـظة ٚاٚشك اذظاال تا

ٚاٌفٓ ِثٕٟ عٍٝ ٚعٟ اٚ قْٚ ٚعٟ عٍٝ االعرماق تأْ اعظُ عٕاطه اٌعًّ اٌفٕٟ ل١ّح ٟ٘ ٔراض اٌف١اي 

 )
7
فىأد ٚالع١ح وٛنت١ٗ ػهٚنج اٌرعث١ه عٓ اٌرٍٙاَ اٌفٕاْ ٌٛالعٗ ِّٚا ٠كٚن ؼٌٛٗ ٠ٚما١ٌٗ ِعرّعٗ  

١ح تاعرثان٘ا ِكنٌح اٌؽ١اج اٌرٟ ذرّرع تإٌىعح اٌطث١ع١ح .فىأد ذهوى عٍٝ اٌؽ١اج ،ؼ١س اٌّكنٌح اٌٛالع

                                                 
1

 انًؼغى انؾبيم :فً ؽمم ارغبِ ؽجكخ االَزشَذ  
2

 711ؿ ، 1983 ،انكٌٕذ  ، س انقؾبػ : داس انشعبنخدمحم ثٍ اثً ثكش :يخزب ،انشاصي  
3

 ، ؽجكخ االَزشَذ انؼُكجٕرٍخ انًؼغى انؾبيم فً ؽمم سعى 
4

 .-ِ 1426 ،6ط ،لبيٕط أكغفٕسد انؾذٌش :يُؾٕساد رٔي انمشثى ................... 
5

 243ؿ ،1983 ،انكٌٕذ ،دمحم ثٍ اثً ثكش :يخزبس انقؾبػ : داس انشعبنخ ،انشاصي  
6

 ؽجكخ االَزشَذ  al maany.com..................: يؼغى انًؼبًَ . 
7

 ، 1981، ثٍشٔد ، انًؤعغخ انؼشثٍخ نهذساعبد ٔانُؾش  ،رشعًخ فؤاد صكشٌب ، 1ط ،اسَٕنذ : انفٍ ٔانًغزًغ ػجش انزبسٌخ  ،ْبٔصس  

 428ص
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ا١ِٛ١ٌح ٚٔمٍد اٌّٛػٛعاخ ٚاالش١اء اٌٌٍّّٛح فٟ ؼ١اج إٌاي ِٚٓ اتهو ِالكِٗ ذٍه اٌّشا٘ك "ٌعٕاوج 

 فٟ له٠ح اٚنٔاْ "ال نٌُ اٌٍائهْٚ فٟ اٌّٛوة تّا ٠ظٛن اٌٛالع اٌؽٟ .

ٓ اُ٘ ـظائض ٘مٖ اٌؽهوح ذٍع١ً االٔطثاعاخ اٌّهئ١ةح اٌّرغ١ةهج ٚٔمٍٙةا عةٓ ِ انًذسعخ االَطجبػٍخ /

اٌطث١عح ِثاشهج ، ٚلك تةه  االٔطثةاع١ْٛ فةٟ ذظة٠ٛه ػةٛء اٌشةًّ ص ٚاٌرظة٠ٛه فةٟ اٌٙةٛاء اٌطٍةك ، 

عالِح ١ِّىج فٟ ذان٠ؿ اٌهٌُ ،)اٌرؽٛي ِٓ اٌٛالع١ح اٌكنا١ِح اٌرٟ ذٍعة تةاٌعٛاؽف  1863ِٚصً اٌعاَ 

اٌّرؽةةةهنج ِةةةٓ االٌرىاِةةةاخ اٌعاؽف١ةةةح ٚاالظرّاع١ةةةح ٚاٌّٛػةةةٛع١ح صاٌةةةمٞ اؼرٍةةةٗ ِا١ٔةةةٗ اٌةةةٝ اٌطث١عةةةح 

ٚأطثاع١ٛا اٌٍّرمثً تإٌٍثح ٌـ وٛنت١ٗ(
 1

. فشٍّد االشىاي اٌهشة١مح ٚاالٌةٛاْ اٌثهالةح ٌٍٍٕةاء اٌّرأٔمةاخ 

 (ٌٍفٕاْ وٛنت١ةٗ   فىأةد االٔطثاع١ةح غةىٚا ذةكن٠ع١ا ٌٍؼةٛء ،ذالشةد ـالٌة1ٗفٟ ػٛء اٌشًّ.)اٌشىً

اٌرؽك٠كاخ ص وّا ٌٚٚكخ ِع اٌؽهوح قناٌح اٌمٛاَ اٌثشهٞ ٚاٌفؼاء ٚاٌرىة٠ٛٓ ، ٚوةاْ شّةهج لٌةه ٔشةٛء 

ؽه٠مح ظك٠كج ٌهؤ٠ح اٌعاٌُ ،عىوخ ِٓ ظهأذٙا اٌّٛظٙح اٌرٟ طاؼثد أمان ل٠ٛ  اٌّطثٛعاخ ا١ٌاتا١ٔح 

ٚذطٛن فٓ اٌرظ٠ٛه اٌفٛذٛغهافٟ 
2

ْ( تاٌةرعّاي وةً ِةٓ )ِا١ٔٗ/ق٠غا/ٌة١ىا 1873. ٌمك شةه  فةٟ عةاَ 

اٌةةٛاْ تهالةةح ،ِٕٚةةم لٌةةه اٌؽةة١ٓ ٔثةةم )١ِٔٛةةٗ/ن٠ٕٛان/ ت١ٍانٚ/١ٌٍةةٍٟ( اٌؼةةالي اٌثا٘رةةح اٚ اٌهطاطةة١ح 

ص١ٌظثػ اٌٍْٛ ا١ٌٌٍٛح االٌا١ٌح فٟ اٌرعث١ه عٓ اٌؽهوح ، فاٌرفكِٛا اٌٛاْ اٌط١ةف اٌشٍّةٟ ٚاٌةرثعكٚا 

رثةا٠ٓ ، واؼٍةاي تظةهٞ ا٠ٙةاِٟ اٌٍْٛ االٌٛق ٚاالت١غ ٚاالٌٛاْ اٌماذّةح .ٚؼٍةٛي اٌالٌةٛاْ اٌشةك٠كج اٌ

 (ٌٍفٕاْ ٌٛنا2تٛظٛق ٌْٛ شاٌس الٚظٛق ٌٗ فعال.)اٌشىً 

( فةةةٟ طةةةاٌْٛ اٌفه٠ةةةف اْ 1905ٚظٙةةةهخ عٍةةةٝ ٠ةةةك اٌفٕةةةاْ فٛوٍةةة١ً عةةةاَ ) انًذسعةةةخ انٕؽٕؽةةةٍخ/

لوه"اٌؽ١ٛأاخ اٌٛؼش١ح" اٌّرٛؼشح ، ٚتما اعطٝ اٌّعّٛعح اٌةّا ذٍةّٛا تةٗ فةٟ اٌرةان٠ؿ صِةع لٌةه ٌةُ 

أفٍُٙ ترظع١ك اٌٍْٛ اوصه ِّا فعً )ظٛظاْ(تً ِٕؽةٖٛ اوصةه ؼه٠ةح ،ٌة١ً ِةٓ عاللرةٗ ٠ٍىَ اٌٛؼش١ْٛ 

تاٌعةةاٌُ اٌفةةانظٟ تةةً ِةةٓ عاللرةةٗ تاٌمٛاعةةك اٌرةةٟ وثٍةةٗ تٙةةا اٌةةالفُٙ ، ٌٍٚرةةك١ًٌ عٍةةٝ اٌؼةةالي ٌةةُ ٠ىرفةةٛا 

ٛاْ تاٌرعّاي االٌٛاْ اٌثةانقج ص ٚأّةا عّةكٚا اٌةٝ اٌةرعّاي االنظةٛأٟ ٚاالؼّةه ، ٌٚةُ ٠ٍعةأٚا اٌةٝ االٌة

اٌّىٍّةةةةةةح ٔظا١ِةةةةةةا صٚؽهلةةةةةةٛا أٍةةةةةةعاِاخ غ١ةةةةةةه ِأٌٛفةةةةةةح ِٕٙةةةةةةا اٌرٕةةةةةةافه اٌٍةةةةةةٟٛٔ اٚ إٌغّةةةةةةاخ 

اٌظانـح
3

 (ٌٍفٕاْ ِاذ١ً واْ اٌٍْٛ فٟ عاٌُّٙ ع١ٕفا ِص١ها اشثٗ تاٌٙك٠ه .3.)اٌشىً

 ٌمك أثصمد ٘مٖ اٌؽهوح ِٓ لٍة اٌّا١ٔا ، فاٌرعث١ه٠ح ذعٕٟ اٌّصا١ٌح ٚاٌٛالع١ح فٟٙ    \\انًذسعخ انزؼجٍشٌخ 

الذفةةض اٌّفةةا١ُ٘ اٌؼةة١ّٕح اٌصا٠ٛٔةةح ِصةةً االٔطثاع١ةةح ،  ٚأٙةةا ذهِةةى اٌةةٝ اٌةةا١ٌة اٌماعك٠ةةح ِةةٓ ؼ١ةةس 

االقنان اٌؽٍٟ، ٚأٙا الذؽراض اٌٝ ذف١ٍه )ذؽاٚي اْ ذىْٛ اوصه طٛاتا ِٓ ؼ١س نٌُ اٌطث١عةح(
4

.ٚاْ 

عاؽف١ةح ، ٚذىةْٛ فةٟ اٌرعث١ه٠ح ذٕفم اٌّعأٟ اٌرٟ ذرؼةّٕٙا ذٍة١ّرٙا ، أٙةا ذعثةه عةٓ أفعةاالخ اٌفٕةاْ اٌ

اٌّثاٌغةةةةةةةةح ٚاٌرشةةةةةةةةة٠ٛٗ ٌٍّظةةةةةةةةةا٘ه اٌرةةةةةةةةةٟ ذشةةةةةةةةاتٗ فٕةةةةةةةةةْٛ اٌغهٚذٍةةةةةةةةةه .  ٚاعالِٙةةةةةةةةةا )فةةةةةةةةةاْ 

وٛؾ/ِٛٔط/وأكٍٔىٟ/وٛوٛشا( صال نفؼٛا اٌعٛاٌُ اٌّثرمٌح فةٟ اٌّعرّةع اٌظةٕاعٟ )ٚ٘ىةما اطةثػ وةً 

اٌفؼاء ؼٍّا ٌٍفٕاْ اٌرعث١هٞ ٚال٠ٛظك ٌٜٛ ؽ١ف اٌشًّ(
5
. 

ٌؽهوةةح تاٌفٕةاْ ت١ىاٌةةٛ ، لٌةه ٌّةةا اتةكاٖ اٌفٕةةاْ فةٟ االترعةةاق عةٓ اٌةةّٕؾ الرهٔةد ا \\انًذسعةخ انزكؼٍجٍةةخ  

اٌرم١ٍكٞ ٌشىً االٍٔاْ ٚاال٠ٙا١ِح اٌفؼائ١ح ٌٍّٕظٛن اٌّثٕةٟ عٍةٝ ٔمطةح اٌرالشةٟ ،  ِٚةٓ ـةالي ذٛلةف 

(عةةٓ اٌعّةةً ٚفةةك اٌّٛق٠ةةً اٌّثاشةةه ِةةٓ اٌطث١عةةح ، فةةٟ اعّةةاي اٌرٍظةة١ك ٚاْ  1911اٌرىع١ث١ةةْٛ عةةاَ )

                                                 
1

 .33، ؿ1987يٌٕ نهزشعًخ ٔانُؾش ، ثغذاد ،نًٍبسي ،عبٌ                     : االَطجبػٍخ ، د:فخشي خهٍم ، داس انًأ 
2
رشعًخ فخشي خهٍم ،يشاعؼخ عجشا اثشاٍْى عجشا ،داس انًأيٌٕ نهُؾش ،  عً.اي، يٕنش. فشاَك اٌغهش       : يئخ ػبو يٍ انشعى انؾذٌش  ، 

 1988ثغذاد ،

 .19، ؿ
3

 .66ؿعً.اي، يٕنش. فشاَك اٌغهش     : يئخ ػبو يٍ انشعى انؾذٌش ،انًقذس انغبثك،  
4

 167،ؿ 1985سٌذ ، ْشثشد                    : انفٍ ٔانًغزًغ، رشعًخ فبسط يزشي ،داس انمهى نهُؾش ، 
5

 270، 2009، 1ثشادنً ، يبنكى ٔاخشٌٔ         : انؾذاصخ ،رشعًخ يؤٌذ ؽغٍ ،داس انًؾجخ نهُؾش ،ط 
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ك ذهاوّا ٌٍّعهفح ِٚكنواخ ذعكق اٌفؼاء ٚاٌىِةاْ "ٚتةكال ِةٓ ذمةكَ اٌرىع١ث١ةْٛ ِثاشةهج ٔراظُٙ اٌفٕٟ ٠ع

ٔؽةةٛ ذةةك٠ٚٓ ذف١ٍةةٟ ،الشةةىاي وأةةد ٍِةةا٠ٚح الشةة١اء فةةٟ اٌعةةاٌُ اٌّهئةةٟ قْٚ اْ ذىةةْٛ ٘ةةمٖ االشةةىاي لةةك 

طٛنخ ذٍه االش١اء تأٞ ؼاي ِٓ االؼٛاي ذظ٠ٛها ا٠ٙا١ِا "
1
أُٙ ظعٍٛ ِٓ اٌشٝء اٌؽم١مةٟ شة١ ا ف١ٕةا  

2
.   ف١ظف ت١ىاٌةٛ اٌرىع١ث١ةح )أٙةا فةٓ اٌرعاِةً اٌّثةكئٟ ِةع االشةىاي ، ٠ٚعةك ِٙةُ ٌٍشةىً ٠رةهن اٌفٕةاْ 

ؼ١اذٗ ١ٌش ؼ١اذٗ اٌفاطح(
3

.ٚاْ اقـاي االشانج اٌرىع١ث١ح اٌرهو١ث١ح اٌرىّاال ٌع١ّع االِىأاخ االتكاع١ح 

دٌٌٍٛةةائً اٌشةةى١ٍح ٚذشةةًّ اٌشةةىً ٚاٌٍةةْٛ ٚاٌرهو١ةةة ٚاٌظةةٛنج اٌظ١ٍةةح /اٌٍةة٠ٍٛ
4

.ٚتاٌرةةاٌٟ اْ اٌّفةةا١ُ٘ 

 اٌعّا١ٌح عٓ اٌرفكاَ اٌّٛاق ٚاٌفاِاخ ٚاقـاٌٙا ِاق٠ا فٟ اٌهٌُ .

أرمك اٌٍّرمث١ٍْٛ اٌرىع١ث١ح تٛطفٙا فٕا ـا١ٌا ِٓ اٌؽهوح /االٌراذ١ه  \\انًذسعخ انًغزمجهٍخ 
5

،  فمك اٌُٙ 

غه٠ثةةح فةةٟ اٌؽهوةةح (تاٌك٠ٕا١ِةةح ٚاٌرةةىآِ ، ١ٌع١ٕةةاْ اٌكناٌةةاخ اٌ 1910اٌٙةةُ )اٌفٕةةاْ ِان١ٕ٠رٟ(عةةاَ) 

ٚاٌرعةةانب اٌٍةة١ّٕائ١ح صِصاٌٙةةا فرةةاج ناوؼةةح فةةٟ اٌشةةهفح ٌٍفٕاْ)تةةاال( ؼؼةةهخ تصّةةأٟ ٌمطةةاخ ص ٌٚٛؼةةح 

اٌؽ١ةةةةةةةٛاْ اٌّرؽةةةةةةةهن صتعةةةةةةةكج انظةةةةةةةً "اْ اٌعٕظةةةةةةةه اٌّهئةةةةةةةٟ ٘ةةةةةةةٛ ظةةةةةةةىء اٌاٌةةةةةةةٟ فةةةةةةةٟ اقب 

اٌؽهوح"
6

 ١اج .(ٌٍفٕاْ تاال.تّعٕٝ ا٘رّاِٙا تاٌؽهوحٚاٌٍهعح ِٚؽاٌٚح اٌرعث١ه عٓ قٚاِح اٌؽ4.)اٌشىً

اٌرعه٠ك ِعٕاٖ االـرىاي ٚ٘ٛ ِةا٠ٕطثك عٍةٝ اٌّكنٌةح اٌرىع١ث١ةح اٌرةٟ ذعّةك اٌةٝ  \\انًذسعخ انزغشٌذٌخ  

اٌرعه٠ةك اٚ االٌةةرفالص وٛٔةٗ عٕظةةها ِّٙةا ِةةٓ عٕاطةةه اٌشةٝء اٌّٛػةةٛعٟ ، ١ٌرفةمٖٚ ٔةةٛاج ذىةة٠ٛٓ 

شٝء ٚالعٟ ،ٚ٘ما ٌرى٠ٛٓ اوصه ظكج ص ٠ٚعٕٟ اٌرعه٠ك ا٠ؼا تّا ٠ٕطثك عٍٝ اٌفٓ ،ال٠ٕطٛٞ عٍٝ اطٍٗ ت

٘ٛ اٌفٓ اٌرعه٠كٞ اٚ اٌالِٛػٛعٟ .فاٌفٓ ال٠ٙكف اٌٝ ذظ٠ٛه ِٛػةٛ  ـةانظٟ تةً ِةا٠ّىٓ ذٍة١ّرٗ 

تاٌّٛػةةٛ  اٌةةكاـٍٟ اٚ اٌف١ةةاٌٟ )ذىةةْٛ اٌظةةٛنج اٌّهٌةةِٛح ٔٛعةةا ِةةٓ االٌةةماؽ ٌٙةةما اٌّٛػةةٛ  (
7

   .

)اٌرعه٠ك٠ةةح إٌٙكٌةة١ح(  ٠ٕٚمٍةةُ اٌفةةٓ اٌرعه٠ةةكٞ اٌٝ:اٌرعث١ه٠ةةح اٌرعه٠ك٠ةةحصٚذىعّٙا اٌفٕةةاْ )وأكٍٔةةىٟ(ٚ

ذىعّٙةا )ِٛٔةةكن٠اْ(صٚو١ٍّٙا ٠عثةةهاْ عةةٓ إٌىعةةح اٌظةةٛف١ح اٌرةٟ ذعّةةً عٍةةٝ ٔةةى  اٌظةةٛنج اٌعؼةة٠ٛح 

)ذشةةف عةةٓ اٌظةةفاخ اٌع١ّمةةح ٚاٌّعةةأٟ اٌىإِةةح ص ٚعةةٓ اٌؽمةةائك اٌٍّةةررهج ٚناء ِظا٘ه٘ةةا ٚظةةٛا٘هٖ 

اٌّرعكقج(
8

ٚال٠رعاِةً ِةع اٌّٛػةٛعاخ  . وّا ٚال ٠عرّك اٌفٓ ٕ٘ا عٍةٝ إٌّظةٛن ٚالو١ةاْ ٚالٚظةٛق ٌةٗ،

لاخ االظٍاَ   )   اٌفٓ اٌرعه٠كٞ ٠رعاًِ ِع ِا ٠ٍّٝ تاالّٔاؽ االط١ٍح فٟ اٌطث١عح، ٚاٌفٕاْ اٌرعه٠كٞ 

٠ؽاٚي اْ ٠ٍرفهض ٔظُ اٌىْٛ ٚاْ ٠ظٛن ؼم١مرٗ (
9
. 

١ٔح ذؽكق أٙا اذعاٖ اٌرٍمائ١ح إٌف١ٍح اٌفاٌظح ص١ٌٍد ٌك٠ٙا ؼكٚق وِا١ٔح ِٚىا \\انًذسعخ انغشٌبنٍخ     

اٌعاللح ت١ٓ االش١اء ٚذٕظّٙا صِٚٓ اٌّّىٓ اْ ذعرّع فٟ اٌٍؽظح اٌٛاؼكج اش١اء ِرثاعكج تاٌم١اي ٌٍىِٓ 

اٌّٛػٛعٟ وً اٌرثاعك ، اٚ اش١اء ِرثاعكج ال٠ّىٓ اْ ٠ؼّٙا ِىاْ ٚاؼك فٟ عاٌُ اٌٛالع 

اٌّؽٍٛي
10

، ٚذهذثؾ تٕظه٠ح .ٌمك أطٍمد اٌٍه٠ا١ٌح ِٓ عاٌُ االؼالَ ٚاالتعاق إٌف١ٍح ٌاؼح ٌٙا 

 اٌرؽ١ًٍ إٌفٍٟ)ٌفه٠ٚك(.

 

                                                 
1

 64،ؿ1983ٌظ عٍشٔال  .ٌُظش انفٍ انزكؼٍجً ،يٕسفشاي ، ادٔاسد             : انزكؼٍجٍخ ، 
2

 144،ؿ1994، 1ثبٍَٔظ ،االٌ : انفٍ االٔسثً انؾذٌش ، رشعًخ فخشي خهٍم ٔعجشا اثشاٍْى ،انًؤعغخ انؼشثٍخ نهذساعبد ٔانُؾش ،ط 
3

 48سٌذ ، ْشثشد             : انًٕعض فً ربسٌخ انشعى انؾذٌش ،انًقذس انغبثك , ؿ 
4

 .65قذس انغبثك , ؿانًفشاي ،دٔاسد             : انزكؼٍجٍخ، 
5

 145، ؿ 1960ٍَٕيبٌش ، عبسح          : لقخ انفٍ انؾذٌش، يكزجخ االَغهٕ انًقشٌخ ،انمبْشح ، 
6
 235ثشادنً ،يبنكى ٔاخشٌٔ   : انؾذاصخ ،انًقذس انغبثك ، 
7

 .194,ؿ1974,داس انمهى , ثٍشٔد , 1اعًبػٍم ، ػض انذٌٍ      : انفٍ ٔاالَغبٌ ,ط 
8

 داس انفكش انؼشثً ، انمبْشح ،ة.د  : االعظ انغًبنٍخ نهفٍ انؾذٌش،      ؽغٍ، دمحم ؽغٍ   

 .134, ؿ
9

 201اعًبػٍم ، ػض انذٌٍ      : انفٍ ٔاالَغبٌ,انًقذس انغبثك,ؿ 
10

 184اعًبػٍم ، ػض انذٌٍ : انفٍ ٔاالَغبٌ، انًقذس َفغّ، ؿ 
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     دالالد انشعى ٔػاللزّ ثخطبة فهغفخ انغًبل \انًجؾش انضبًَ 

٠ّصةةً اٌفطةةاب اٌةةكالٌٟ فةةٟ اٌفةةٓ ِهوةةىاَ ِف١ِٛٙةةاَ ٚذطث١م١ةةاَ ذعث١ه٠ةةا اواء اٌةةرمهاء ِالِةةػ ت١ٕةةح االعّةةاي  

ش١ه ت١ٓ ِاٌةٗ عاللةح تهٌةَٛ االٍٔةاْ صٚاْ اٌف١ٕح صال اْ اٌفطاب ٠مَٛ عٍٝ ذثاق١ٌح اٌهٌُ فٟ  اٌرأشه ٚاٌرأ

لٌه ٠ؽكز ِّٙا ذثاعكخ ِٕطٍماذٙا اٌفىه٠ح ٚذٕالؼد آ١ٌاذٙا ٚاٌا١ٌثٙا ،ِّٚٙا اـرٍفد ٚذٕٛعد أٍالٙا 

اٌف١ٕح ت١ٓ االٔشاء ٚاٌرى٠ٛٓ ٚت١ٓ اٌٛعع ٚاٌٍهق ٚاٌرٛاذه اٌّعهفٟ صٚتة١ٓ ظك١ٌةح تعؼةٙا اٌةثعغ .   ئل 

ٚشمافٟ ٚذان٠فٟ ٠ّٕٛ ٠ٚإشه ٠ٚرثاقي.ٚ٘ىما ٠عك ـطاب اٌرشف١ه ذرشانن اٌفطاتاخ فٟ ١ٌاق ؼؼانٞ 

آ١ٌاخ اشرغاٌٗ فٟ اٌفْٕٛ اٌرشى١ٍ١ح تعك اٌٍٍطح ٚا١ٌّّٕٙح اٌرعالث١ح صاْ ٌُ ذىةٓ ذىا١ِٕةح غا٠رٙةا الٌةرعانج 

ِا فٟ ت١ٕرٟ اٌشىً ٚاٌّؼةّْٛ ، ٚتةماخ اٌٛلةد أٙةا ذٕةاص ئٌةٍٛتٟ ٚت١ٕةٛٞ ذٍةع١ٍٟ ٚفةك تٕةاٖ اٌف١ٕةح 

اٌكال١ٌح "ٚاْ قناٌح اٌفطاب ٟ٘ قناٌح اٌى١ف١اخ اٌرٟ ذشةىً اٌّعةأٟ ٚقٚافعٙةا ٚٚظائفٙةا ٚاٌعّا١ٌح ٚ

صفّٓ ـالي اٌفطاتاخ ذٕشأ اٌّفا١ُ٘ ٚاالٌرهاظ١ر١اخ ".
1
  

ٌما اورٍة اٌفطاب أ١ّ٘ح ِر١ّىج وةأقاج ٌٍرؽ١ٍةً ٚأةٗ أرمةاي ِةٓ ِهوى٠ةح اٌٍغةح اٌةٝ ِفٙةَٛ اٌفطةاب    

تٛطفٗ ذؽٛالَ عٓ اٌث١ٕح .
2

 وأد ذٕرّٟ اٌٝ ٍِرٜٛ اٌفٓ. . الا

وّا ته٘ٓ)غه٠ّاي (: اْ اٌهٚاتؾ ت١ٓ ِّصٍٟ اٌفطاب ٠ّىٓ ِعهفرٙا عثه ت١ٕرٗ اٌكال١ٌح.   
3

.ِّا ٠ععٍٕا 

٠ععٍٕةةا ٔثؽةةس ف١ٙةةا تٍّةةرٜٛ اعٍةةٝ ِةةٓ اٌرعث١ةةه اٌٍغةةٛٞ ،   ٌٚعةةً اٌفطةةاب شةةىً لةةكناَ ِةةٓ اال٘رّةةاَ 

اٌّةاقٞ اٌةمٞ ٠مةع اٌةٝ ظةٛان اٌّٛلةف  ٌكٜ)١ِش١ً فٛوٛ( فٙٛ ٠هٜ اْ اٌعٍُ ٠هذثؾ فٟ ـطاتةٗ تةاٌّٛلف

اٌؽم١مٟ ٠ٚٛظٗ ا١ٌٗ ،فّٓ اٌّّىٓ االفاقج   ِٕٗ   ٌٍكالٌح  عٍٝ أٗ  ِٓ  اٌّؽاي  ، اْ  ٠ىْٛ  ٕ٘اٌه  عٍُ  

ألٞ  شٝء ذعه٠كٞ اٚ لاذٟ ،ٚوةً ِةا ٌةٗ لاذةٟ )ِةاقٞ( ٘ةٛ اٌةمٞ ٠عةهف" أٞ اْ اٌّٛػةٛع١ح اٌع١ٍّةح 

ذهذثؾ تٛظٙح ٔظه ِاق٠ح "
4
اٌفطاب ِاق٠اَ اٚ شىً ِٓ اشىاي اال٠ك٠ٌٛٛظ١ةح صٌةما اْ ذةكاـً ٌّٚا واْ    .

اٌفطةةةاب ٠ؽةةةكق اٌشةةةى١ٍح اٌفطات١ةةةح ،فةةةأْ اٌفطةةةاب إٌمةةةكٞ ٠فىةةةه تو١ٌاذةةةٗ اٌكال١ٌةةةح اٌٍةةةهق٠ح ،ٚشةةةفهذٗ 

،ٚاٌّطٍةةٛب  ٌةة١ً ذؽ١١ةةك اٌفطةةاب ٚاْ ٔععةةً ِٕةةٗ ئشةةانج اٌةةٝ شةةٝء ٚاـرةةهاق عّمةةٗ القنان ِةةا ٠ظةةً 

ٛذٗ طاِراَ قٚٔٗ،تً اٌؽفاظ ع١ٍٗ فٟ ل
5
. 

وّا ٚاظّعد ٔظه٠ةاخ اٌّعهفةح ِةات١ٓ اٌفطةاب ِٚٛػةٛعٗ ٚعاللةاخ تعؼةٙا تةثعغ ،ٚاٌفطةاب      

ِةةاذمٝ ٌعثةةح اٌعالِةةاخ صٚاٌرةةٟ ذمةةَٛ فةةٟ ٔطالٙةةا ترؽةة٠ٛالخ ٌىٕٙةةا ذثعةةكٖ عةةٓ انذثاؽةةٗ اٌٛش١ةةك تاٌصمافةةح 

١ّرٗ تٍّةرٜٛ ٚاٌّعهفح ٚاٌران٠ؿ ص فمٌه ٠ىْٛ عٍٝ ٍِرٜٛ اٌث١ٕح اٌفٛل١ح ،اْ وً ـطاب لٛي ص ٚاْ ذٍة

١ٔح اٌمٛي 
6
ٚلك ٠ىْٛ ٌٍفطاب اٌفٕٟ قالٌح تكْٚ لظك اٚ قالالخ لظك٠ح ؼٍة ِا ذفهػٗ االشةىاي      .

االشىاي اٌف١ٕح ِٓ ِعأٟ ٚنِٛو ص فمك اٚظةك اٌّعٕةٝ ٔفٍةٗ ِةع تةالٟ اٌعٍةَٛ وٛٔةٗ ٔظاِةاَ ص ٚلةك ذظةا٠ف 

ٌٛةةح )طةة١هٚنج( اٌفطةةاب ِةةع اٌّعٕةةٝ اٚ ِةةع إٌظةةاَ ،أةةٗ ٠ٕظةةه ٌىةةً ـطةةاب تأةةٗ ٠ؽّةةً قالٌٍةةح ِرؽ

ٚاٌفطاب ٠ؽًّ نٌةاٌح ِٚعٕةٝ ٚٚظٙةح ،أةٗ ت١ٕةح )إٌشةأج صاٌرةان٠ؿ ص اٌظة١هٚنج (
7

. أٞ اْ لةٛاَ أرةاض 

اٌكالٌح ال٠فظً ت١ٓ اٌفطاب اٌكاي عٓ اٌّكٌٛي ، ٚتاٌراٌٟ فٙٛ فٟ فٓ اٌهٌُ ٠ّرٍه ٌغح ٚ ٔٛ  ِٓ أٛا  

 اال٠ك٠ٌٛٛظ١ا .
                                                 

1
 عًبػٍم,ة د .يبكذٍَٔم ، دٌبٌ       :يمذيخ فً َظشٌبد انخطبة ، د:ػض انذٌٍ ا 
2

 1985د:عبثش ػقفٕس،داس افبق ػشثٍخ نهقؾبفخ ٔانُؾش ، ثغذاد ، ،ػقش انجٌٍُٕخ يٍ نٍفً ؽزشأط انى فٕكٕ  كشٌضٔل  ، ادٌش         :  

،1985 

 .270،ؿ
3

 .93,ؿ5,1989ثٍٍش.ف .صًٌب        : َؾٕ عٍغٍٕنٕعٍب انُـ  االدثً ,يغهخ انؼشة ٔانفكش انؼشثً , يشكض االًَبء انؼشثً , ع 
4

 .125،ؿ2001دٌبٌ ،يبكذٍَٔم       :يمذيخ فً َظشٌبد انخطبة ,د: ػض انذٌٍ اعًبػٍم ،انًكزجخ االكبدًٌٍخ ،  
5

يٍؾٍم،  فٕكٕ         : ركُٕنٕعٍب انخطبة ركُٕنٕعٍب انغهطخ ركُٕنٕعٍب انغٍطشح ػهى انغغذ ،د:دمحم ػهً انكجٍغً، انًطبثغ انًٕؽذح  

 .22،ؿ1993،رَٕظ،
6

 .61ؿ ، 1989،ثغذاد ،داس انؾؤٌٔ انضمبفٍخ انؼبيخ ،: فً افٕل انخطبة انُمذي انغذٌذ    ًذًٌُ    ان، اؽًذ   
7

 .16ؿ،ثذ ،ثٍشٔد  ،انًشكض انضمبفً انؼشثً،2ط،: ؽفشٌبد انًؼشفخ      فٕكٕ      ، يٍؾم  
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

اٌمك٠ّح ٚ٘ٝ ِهذىى فعٍٟ ٌّٕٙعح اٌعمً اٌثشةهٞ  ففٟ ١ٌاق اٌرؽكز عٓ ِا١٘ح اٌفطاب فٟ اٌؽؼاناخ

ٔعك اْ فٍٍفح اٌعّاي فٟ اٌعاٌُ ِٕٚٙا اٌؽؼانج اٌعهال١ح ذرةانظػ ذعه٠ث١ةا ٚنِى٠ةا فةٟ ٌةِٛه شةُ ذٕرمةً 

اٌٝ اٌٛالع١ح فٟ اشٛن ٚتاٌراٌٟ ذ١ّى٘ا تاٌرٕٛ  ٚاٌرغ١١ه ٔر١عح ٌفؼٛ  اغٍة االعّاي اٌف١ٕح اٌٝ ؽث١عح 

فىاْ اٌفٓ ذع١ٍكا ٌٍّٛلف اٌفىهٞ ٚاٌعّاٌٟ فةٟ ِؽاٌٚرةٗ ذظة٠ٛه ذٍةه اٌمةٛج اٌفىه فٟ ِهاؼً اٌران٠ؿ ،

اٌعٍةةك٠ح ٚاٌهٚؼ١ةةح اٚ اٌف١ى٠م١ةةح ٚا١ٌّرةةا ف١ى٠م١ةةح 
1
وّةةا ٔعةةك اْ اٌفةةٓ فةةٟ ِظةةه اٌمك٠ّةةح فاعرّةةك فةةٟ  .

اشرغاالذٗ عٍٝ اٌك٠ٓ فىاْ ِٓ اُ٘ ِا شغً اٌفىه اٌّظةهٞ ١ٌّصةً وٍّةح االٌٙةح اٌةٝ إٌةاي ٠ٚمةهتُٙ تٙةا 

٠ٚظً ِا ت١ُٕٙ تّا ٠شىً ِٓ ِفاٚفُٙ ٚاِاٌُٙ ا١ٌُٙ ،
2

.عٍٝ اٌهغُ ِٓ اْ اٌفٓ واْ فٟ ـكِح اٌفهعْٛ 

اال أٗ ٠ّرٍه لظك٠ح عا١ٌح فٟ اٌرّرع تاالٔٙائ١ح ٚاٌفٍٛق ٚاٌىّاي ٠ٚهذثؾ تّةا ٚناء اٌؽ١ةاج ِةٓ ؼ١ةس اْ 

ق اٌؽ١اج اٌصا١ٔح تعك اٌفٕاْ ظٍك لٜٛ اٌطث١عح ٚاشرك عكقا ِٓ االٌٙح ِٓ اطً ؼ١ٛأٟ تعك االعرماق تٛظٛ

فةةٟ ؼةة١ٓ اْ ـطةةاب اٌؽؼةةانج االغه٠م١ةةح ٘ةةٛ  اٌّةةٛخ ورٍةةه اٌرةةٟ ؽثعةةد فةةٟ ِٕؽٛذةةاخ ٌعٍةةك ا١ٌّةةد .

ا٘رّاِٗ تاٌؽٍٟ ٚاتهاوٖ 
3

ِٚٓ ـالي االفاقج ِٓ اٌشىً االٍٔأٟ اٌمطرد اغةاي اٌرعث١ةهاخ اٌف١ٕةح عٍةٝ 

ّفةا١ُ٘ ٚاٌرعث١ةه عٕةٗ تّةا ٠ٕاٌةة االٌٙح اٌّمكٌةح فثةهو قٚن إٌؽةد فةٟ اٌرشةى١الخ اٌعٍةك٠ح اٌّٛافمةح ٌٍ

اٌعٍك ٚاٌهٚغ ، فٙٛ ٠ظة فٟ االؼٍاي اٌك٠ٕٟ ٌٍعّاي ٚاٌٛطٛي اٌٝ اٌّصاي اٌه٠اػٟ ٚذٕف١م٘ا عٍةٝ 

ـاِاخ ِفرٍفح فٟ ِؽاٌٚح اٌٛطٛي اٌٝ ؼ٠ٛ١ح ٚؼً ِه٘ف ٌٍظٛن اٌؽ١ح 
4
ٚتاالٔرماي اٌةٝ اٌعظةٛن  .

١ٕةح ٚاوةكخ عٍةٝ اتةهاو اٌّؼةّْٛ اٌهٚؼةٟ اٌٌٛطٝ ٌاقخ اٌفطاتاخ اٌعّا١ٌح فٟ ذعظة١ُ اٌّفةا١ُ٘ اٌك٠

ا١ٌّّٙٓ عٍٝ اٌكالالخ اٌشى١ٍح ٚاغٕاء اٌماخ االٍٔا١ٔح ٌظاٌػ عاٌُ اـه ال ذع١شٗ تً ذكفع ا١ٌٗ قفعا ِّةا 

اًٌ ٌٍرغ١هاخ اٌّاق٠ح ٚااللرظاق٠ح ٚاالظرّاع١ح ٚاٌؽظةٛي عٍةٝ اٌةا١ٌة ال ذةىاي ٌةان٠ح ؼرةٝ تِٕٛةا 

ٚاٌؽٍا١ٌح ٚاٌك٠ٛ١ٔح  اٌؽاٌٟ واالـالص ٌٍطث١عح ٚعّك اٌشعٛن
5

.ِٚةا ِفةا١ُ٘ اٌفرةهج اٌمٛؽ١ةح اال ق١ٌةً 

اِا تؽٍةٛي اٌمةهْ اٌفةاًِ عشةه اٌّعةهٚف تعظةه  ٚاػػ عٍٝ اٌرٕاٌك ٚاٌرعأً فٟ االعّاي اٌف١ٕح .

إٌٙؼح واْ اٌرأشه وث١ها تاٌصمافح االغه٠م١ح اذعٗ اٌفٕاْ اٌٝ إٌٙؼح اٌفىه٠ح ٚاٌف١ٕح فّه تّهؼٍح اٌطث١عح 

االشةة١اء لاذٙةةا فشةةىً ت١ٕرٙةةا ٚاذمةةٓ ذشةةه٠ؽٙا ٚفمةةا ٌٍٕظه٠ةةاخ اٌف١ٕةةح اٌّث١ٕةةح عٍةةٝ اٌرعهتةةح ٚأرمةةً اٌةةٝ 

ٚإٌّطةةك ٚ٘ىةةما اـةةم اٌفةةٓ ٠مرةةهب ِةةٓ اٌٛالةةع ِةةٓ اظةةً اٌرعك٠ةةك ٚاالترىةةان ٚػةةهٚنج قناٌةةح االشةة١اء 

إٌّظٛنج ذفط١طا ٍِاؼ١ا ٚقناٌح االظٍاَ اٌعان٠ح شُ قناٌةح ذفظة١الخ االشة١اء اٌّهئ١ةح اٌؽ١ةح ٚغ١ةه 

اٌؽ١ةةح 
6

.ٕٚ٘ةةا اٌةةرّهخ اٌهؤ٠ةةح اٌف١ٕةةح فةةٟ اٌرطةةٛن االلرظةةاقٞ ٚاالظرّةةاعٟ فةةٟ اٌّعرّعةةاخ اٌك١ٕ٠ةةح 

فاطثؽد اٌّؽاواج تك٠ال ٌٍطث١عح عٓ وً ِثكأ ؼرٝ ؼً اٌمهْ اٌصآِ عشه فرهج ظٙةٛن اٌّةكاني اٌف١ٕةح 

ٚاذمٓ اٌرشه٠ػ  واٌىال١ٌى١ح ٚاٌهِٚأر١ى١ح ٚاٌٛالع١ح ٚاالٔطثاع١ح ٚذثٍٛنخ فٍٍفح اٌفطاب فٟ االٌا١ٌة

ٚإٌٍة ٌٚمٛؽ اٌؼٛء ٚاٌظً ٚاذماْ اٌر٠ٍٛٓ ١ٌٍررٕرط اٌفٕاْ ِا٘ٛ ـانظٟ تعةك اْ ظةً ؼث١ٍةا ٌٍففةاء 

اٌكاـٍٟ ِٚا ٠ٕطٛٞ ع١ٍٗ ،ٚ٘ىما ظٙهخ اٌّكاني اٌّعاطهج فٟ اٌفٓ 
7
 

 ثٍُخ انًُغض انفًُ فً انشعى ٔانزشثٍخ انفٍُخ \انًجؾش انضبنش 

ٛق ١ٌفٟ شرهاٚي( ٠ؽًّ ٚلثً وً شٝء ؽاتع إٌٍةك اٚ إٌظةاَ ،فاٌث١ٕةح اْ ِفَٙٛ اٌث١ٕح فٟ ٔظه)وٍ     

ذرأٌف ِٓ عٕاطه ٠ىْٛ ِٓ شأْ أٞ ذؽٛي اْ ٠ؽكز ذؽٛال فٟ تالٟ اٌعٕاطه .ٚاْ اٌعثهج ِةٓ قناٌةح 

اٌظٛا٘ه اٚ اٌةٕظُ االظرّاع١ةح ٘ةٟ اٌٛطةٛي اٌةٝ اٌعاللةاخ اٌمائّةح ت١ٕٙةا ، ٚاٌٛالةع اْ ؼم١مةح اٌظةٛا٘ه 

                                                 
1

 4،ؿ2001بيؼخ ثبثم انزشثٍخ انفٍُخ ،كبظى ٌَٕش : يفٕٓو انزارً فً انشعى انؾذٌش ،اطشٔؽخ دكزٕساِ غٍش يُؾٕسح ،ع،انضثٍذي  
2

 42،ؿ1986: ربسٌخ انفٍ انًقشي انمذٌى ،يؾبضشاد يطجٕػخ عبيؼخ ثغذاد كهٍخ انفٌُٕ ،      فبؽت ،صٍْش  
3

 .43: ربسٌخ انفٍ انًقشي انمذٌى ، انًقذس انغبثك ،ؿ      فبؽت ،صٍْش  
4

 109،ؿ1981غخ انؼشثٍخ نهذساعبد ٔانجؾٕس ،ثٍشٔد ،،انًؤع1: انفٍ ٔانًغزًغ ػجش انزبسٌخ ،ط     ْبٔصس ، اسَٕنذ 
5

 217ْبٔصس ، اسَٕنذ : انفٍ ٔانًغزًغ ػجش انزبسٌخ , انًقذس َفغّ ،ؿ 
6

 261، ؿ1986اثشاٍْى ، صكشٌب : فهغفخ انفٍ فً انفكش انًؼبفش ، يكزجخ يقش ،انمبْشح ، 
7

 222كٍخ فً انؼبنى انؼشثً ،ديؾك ،ثال ،ؿ،يشكض االثؾبس ٔانذساعبد االؽزشا1فجشي ،يؾًٕد : انفٍ ٔاالَغبٌ ،ط 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ذٙا عٍٝ ٔؽٛ ِا ذثكٚ ع١ا١ٔا ٌٍّالؼع،  تةً ٘ةٟ ذىّةٓ عٍةٝ ٍِةرٛ ٜ اعّةك ،اال ٚ٘ةٛ الذّصً فٟ ظا٘ها

ٍِةةرٜٛ قالٌرٙةةا 
1
ٚاٌفىةةهج وّةةا ذعةةهع ا١ٌٙةةا )ووه٠ةةا اتةةها١ُ٘ ( ال٠ه٠ةةك إٌظةةه اٌةةٝ اٌظةةٛا٘ه أٙةةا   .

ِٛػٛعاخ ِٕعىٌح فال تك ِٓ ذف١ٍه وً ظا٘هج ِٕٙا عٍٝ ؼكج تاالٌرٕاق اٌٝ ذان٠فٙا اٌفةاص، تةً ٘ةٛ 

اتٍةةح اٚ ِعانػةةح ذٍةةه اٌظةةٛا٘ه تعؼةةٙا تةةثعغص )اٌث١ٕةةح ذةةرؽىُ فةةٟ طةة١ُّ اٌعاللةةاخ اٌثاؽ١ٕةةح ٠ه٠ةةك ِم

ٌالش١اء(
2

.اِا ٌكٜ )فإاق ووه٠ا("ٟ٘ ذم٘ة اٌٝ اْ اٌعمً ٠ّٕٛ ّٔٛا عؼ٠ٛا ص تؽ١س ذظةً ف١ةٗ اٌظةٛنج 

٘ةٟ اشةةثٗ تةإٌٛاج اٌصاترةةح ،ٚاْ وٕةةا ٔه٠ةك٘ا عٍةةٝ اٌةكٚاَ ذٌٛةة١عا ٚذع١ّمةةا "
3

(شالز . ١ّ٠ٚةى )ظةةاْ ت١اظ١ةةٗ

 اٌى١ٍح ٚاٌرؽٛي ٚاٌرٕظ١ُ اٌماذٟ. ـٛاص ٌٍث١ٕح:

 انكهٍخ:

ذرشةةىً اٌث١ٕةةح ِةةٓ عٕاطةةه ٌٚىةةٓ ٘ةةمٖ اٌعٕاطةةه ذفؼةةع ٌمةةٛا١ٔٓ ذ١ّةةى اٌّعّٛعةةح وّعّٛعةةح ٚ٘ةةمٖ     

اٌمٛا١ٔٓ اٌٍّّاج ذهو١ث١ح ال ذمرظه عٍٝ وٛٔٙا نٚاتؾ ذهاو١ّح ٌٚىٕٙا ذؼفٟ عٍٝ اٌىً وىً ـظائض 

اٌعٕاطه ،االعكاق اٌظؽ١ؽح ،ِصال  الذٛظك عٍٝ أفهاق ٌُٚ ٠رُ اورشةافٙا اٌّعّٛعح اٌّغا٠هج ٌفظائض 

فٟ ا ذهذ١ة واْ ٌىٟ ٠عاق ظّعٙا فٟ وً ، فأٔٙا الذظٙةه اال ذثعةا ٌرٍٍٍةً االعةكاق ٔفٍةٗ،ٚ٘ما اٌرٍٍٍةً 

٠ثكٞ ت٠ٛ١ٕح ، فهق ،اظٍاَ ،ؼٍماخ ... ِر١ّىج عٓ ـظائض وً عكق
4
. 

ذهاو١ّةح ٍِةرمٍح عةٓ اٌىةً ، ٚأّةا ٘ةٟ ذرىةْٛ ِةٓ عٕاطةه  ؼ١س اٌث١ٕح الذرأٌف ِٓ عٕاطةه ـانظ١ةح 

 قاـ١ٍح ـاػعح ٌمٛا١ٔٓ إٌٍك )أٞ إٌظاَ اٌٛاؼك(.

 انزؾٕل:

اْ اٌى١ٍةةح ١ِةةىج اٌثٕائ١ةةح صال  ذرٍّةةه تمةةٛا١ٔٓ ذهو١ثٙةةا ٚذىةةْٛ عٕكئةةم تٕةةاءج تطث١عرٙةةا ص ذفٍةةه وّفٙةةَٛ     

٠ّىٓ أشاؽ  ّّانٌرٗ ٘ٛ ٔفٍٗ ، ٚ٘ىما العٕك)وٛنٔٛ(ؼاٌح ـاطح تإٌٍثح ٌٍث١ٕاخ اٌه٠اػ١ح،ِعم١ٌٛرٗ ت

تٕائٟ اال اْ ٠مَٛ عٍٝ ِعّٛعح ذؽ٠ٛالخ
5
أٞ اْ اٌّعا١ِع اٌى١ٍح ذٕطٛٞ عٍٝ ق٠ٕا١ِى١ح لاذ١ح ،ذرأٌف   .

،ذرأٌف ِٓ ٌٍٍٍح ِٓ اٌرغ١هاخ اٌثاؽٕح اٌرٟ ذؽكز قاـً إٌٍك اٚ إٌّظِٛح ، ـاػعح فٟ اٌٛلد ٔفٍٗ 

وثه ٌىص١ةه ِةٓ اٌث١ٕة١٠ٛٓ ٘ةٛ ذصث١ةد اٌث١ٕةاخ فةٛق قعةائُ الوِا١ٔةح ٌمٛا١ٔٓ اٌث١ٕح اٌكاـ١ٍح ، ٚاْ اٌؽٍُ اال

شث١ٙح تكعائُ االٔظّح إٌّطم١ح اٌه٠اػ١ح ص ٚشّح عاللح ِر١ٕح تة١ٓ ِفٙةَٛ اٌث١ٕةح ِٚفٙةَٛ اٌرغ١ةه اٚ تة١ٓ 

فاع١ٍةح اٌث١ٕةاخ ٚذى٠ٕٛٙةا ، ٚٔشةٛئٙا 
6
ٚاٌرؽةٛي ؼةةكز فةٟ ؽه٠مةح االقنان فةٟ اٌٍة١اق اٌثظةهٞ ٚفةةٟ  .

ؽ١س ٠ىْٛ فٟ اٌهٌُ ٠ٚىشف ؽث١عح االقنان اوصه ِٓ اْ ٠ىشف ؽث١عح اٌشٝء اٌّةكنن نؤ٠ح االش١اء ت
7
. 

 انزُظٍى انزارً :

أٞ اْ فٟ ٌٚع اٌث١ٕاخ اْ ذٕظُ ٔفٍٙا تٕفٍٙا ص ِّا ٠ؽفع ٌٙا ٚؼكذٙا ص ٠ٚىفً ٌٙا اٌّؽافظةح عٍةٝ        

ا١ٕٔٙةا اٌفاطةح اٌرةٟ الذععةً تمائٙا ،٠ٚؽمك ٌٙا ػهتا ِٓ االٔغالق اٌةماذٟ،  ِٚعٕةٝ ٘ةما اْ ٌٍث١ٕةاخ لٛ

ِٕٙةا ِعةةهق ِعّٛعةةاخ ٔاذعةةح عةٓ ذهاوّةةاخ عهػةة١ح اٚ ٔاظّةةح عةٓ ذاللةةٟ تعةةغ اٌعٛاِةةً اٌفانظ١ةةح 

اٌٍّرمٍح عٕٙا.ٟ٘ أٍمح ِرهاتطح ذٕظُ لاذٙا ٌائهج عٍٝ ٔٙط ِهٌَٛ ٚفمةا ٌع١ٍّةاخ ِٕرظّةح ، ـاػةعح 

ه ٌمٛاعك ِع١ٕح ،اال ٟٚ٘ اٌمٛا٠ٓ / اٌىً اٌفاص تٙمٖ اٌث١ٕح اٚ ذٍ
8

.تّعٕٝ اْ اٌؼةثؾ اٌةماذٟ ٠ةإقٞ اٌةٝ 

                                                 
1

 .227ؿ، 1986،انكٌٕذ ،ػبنى انًؼشفخ  ،ؽغٍٍ : لقخ االَضشٔثٕنٕعٍب  ،فٍٓى  
2

 .228فٍٓى ، ؽغٍٍ : لقخ االَضشٔثٕنٕعٍب ، ػبنى انًؼشفخ ،َفظ انًقذس ،ؿ 
3

 .228فٍٓى ، ؽغٍٍ : لقخ االَضشٔثٕنٕعٍب ،َفظ انًقذس، ؿ 
4

 .8ؿ، 1971،ثٍشٔد ،يُؾٕساد ػٌٕذاد ،نجٌٍُٕخ ثٍبعٍّ       : ا، عبٌ  
5

 .11ؿ، انًقذس َفغّ ،  ثٍبعٍّ       : انجٌٍُٕخ، عبٌ 
6

 .34,ؿ1976داس يقش نهطجبػخ ،يكزجخ يقش ، ،صكشٌب  : يؾكهخ انجٍُخ ،اثشاٍْى  
7

 67ؿ  ،1990 ، ثغذاد، داس انًأيٌٕ  ،رشعًخ فخشي خهٍم ،: انفٍ االٔسثً انؾذٌش    االٌ ،ثبٍَٔظ  
8

 .35ؿ، انًقذس انغبٌك،صكشٌب    : يؾكهخ انجٍُخ  ،اثشاٍْى  
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

اٌؽفاظ عٍٝ اٌث١ٕح ٚاٌٝ ٔٛ  ِٓ االٔغالق ،ٚ٘ما ٠عٕٟ اْ اٌرؽة٠ٛالخ اٌالوِةح ٌث١ٕةح ِع١ٕةح الذةإقٞ اٌةٝ 

ـانض ؼكٚق٘ا ٌٚىٕٙا الذٌٛك اال عٕاص ذٕرّٟ قائّا ٌٍث١ٕح ٚذؽافع عٍٝ لٛا١ٕٔٙا . ٚع١ٍٗ اشرك ِٓ ٌفظح 

أٞ قناٌح االًٌ اٌثٕائ١ح ٌٍعًّ اٌفٕةٟ فةٟ ِعةاي اٌفةٓ ، فةأْ ٌىةً ٔرةاض  اٌث١ٕح ، ٌفع اٌث١ٕٛٞ ٚاٌث٠ٛ١ٕح ،

فٕٟ ت١ٕح ، ٌٚكناٌح ٘مٖ اٌث١ٕح ٠عة اْ ٔؽٍٍٙا اٚ ٔفىىٙا ، اٌٝ عٕاطه٘ا اٌّإٌفح ِٕٙا ، تكْٚ اْ ٕٔظةه 

اٌٝ ا٠ح عٛاًِ ـانظ١ح عٕٙا 
1

.ٌٚعٍٕا ٔكنن اْ )ٌٛناٖ( لك ٔٙط ٔٙعا ٠ع١ك االعرثان ٚاٌم١ّح اٌةٝ اٌشةىً 

وّا ٚا٘رُ اٌث٠ٛ١ٕةْٛ تّفٙةَٛ اٌهِةى     اٌرى٠ٛٓ ورٍه اٌرٟ أرٙعٙا ٌرٕظ١ُ االٔطثاع١ح .\ٚاٌفؾ ٚاٌرأ١ٌف 

فٟ قناٌح اٌعك٠ك ِٓ اٌظٛا٘ه االٍٔا١ٔح واٌٍغح ٚاالٌطٛنج ، ٚا٘رّاَ ٘ةما اٌفه٠ةك ِةٓ اٌفالٌةفح تّفٙةَٛ 

ثٕائ١ةح ذّعةك اٌثٕةاء عٍةٝ ؼٍةاب اٌهِى لةك أثصةك تظةفح اٌاٌة١ح ِةٓ ا٘رّةاُِٙ تّفٙةَٛ اٌث١ٕةح ٚاٌثٕةاء ٚاٌ

ِمِٛاذةٗ ،ٚاٌرؽ١ٍةً اٌثٕةائٟ عٍةةٝ ؼٍةاب االٌةرمهاء ٚاٌرعّة١ُ ، فاطةةؽاب إٌظةهج اٌثٕائ١ةح ٠ٕظةهْٚ اٌةةٝ 

اٌعٕاطه اٌّمِٛح عٍٝ أٙا ِعهق عٕاطه ناتطح ، ٚاالش١اء اٌرٟ ٠هتؾ تعؼٙا تثعغ ذثرٍعٙا اٌعاللاخ 

ٚأٙا ذإٌةف اٌّٛػةٛعاخ اٌؽم١م١ةح ٌعٍةُ ِةا ، اِةا ت١ٕٙا ،)ٚاٌعاللاخ ٚؼك٘ا ٟ٘ اٌّظكن اٌشٝء اٌصاتد 

اٌظفاخ اٚ اٌفظائض فال ذى٠ك عٓ وٛٔٙا ش١ ا عاتها ١ّ٘ٚا (
2

.ال اْ ِٛػٛ  اٌّعهفح عثانج عٓ وةً 

ٚاٌرؽ١ًٍ اٌثٕائٟ ِهؼٍح التك ِٓ اْ ذّه تٙا اٌّعهفح صٚال٠ٍرط١ع اٌفىه  وً ٠رأٌف ِٓ عكق ِٓ االظىاء.

ٓ االش١اء لثً اْ ٠ىرشف و١ف١ح انذثاؽ اٌعٕاطةه اٌّىٛٔةح ٌىةً اْ ٠ظٛن اٌفظائض اٌعٛ٘ه٠ح أظاَ ِ

شٝء ِٓ االش١اء إٌّر١ّح اٌٝ لٌه إٌظاَ ف١ّا ت١ٕٙا
3

. ف١هق اطؽاب ٘مٖ إٌىعةح االٍٔةاْ اٌةٝ اٌعاللةاخ 

اٌرةٟ ٠ةةأذٟ تٙةةا اٌةةٝ اٌٛظةةٛق ٠ٚؽمةةك ٔفٍةةٗ ، ٚاٌةرٛعثد إٌىعةةح اٌثٕائ١ةةح ٌةةإاي اٌعةةاٌُ ،و١ةةف ٠ىرةةة ٘ةةما 

اٌىرةةاب 
4
اْ اٌث٠ٛ١ٕةةح ِةةٕٙط فىةةهٞ ٚاقاج ذؽ١ٍةةً ذمةةَٛ عٍةةٝ فىةةهج اٌى١ٍةةح اٚ اٌّعّةةٛ  إٌّةةرظُ ،  ع١ٍةةٗ  . 

ا٘رّد تع١ّةع ٔةٛاؼٟ اٌّعهفةح االٍٔةا١ٔح ، ٚاْ وأةد لةك اشةرٙهخ فةٟ ِعةاي عٍةُ اٌٍغةح ٚإٌمةك االقتةٟ 

،٠ّٚىةةٓ ذظةة١ٕفٙا ػةةّٓ ِٕةةا٘ط إٌمةةك اٌّةةاقٞ، ٚع١ٍّةةح قناٌةةح اٌث١ٕةةح اٌى١ٍةةح ٌٍعّةةً اٌفٕةةٟ ذعٕةةٟ نطةةك 

ٛا٘ه اٌشةةى١ٍح ٚاالٍٔةةاق اٌثٕائ١ةةح ٚذؽك٠ةك ٚظةةائف ٘ةةمٖ االٍٔةةاق قاـةً اٌعّةةًاٌظة
5
ٚاٌث٠ٛ١ٕةةح فةةٟ اٌفةةٓ    .

ذشاتٗ ١ِكاْ اٌٍغح االَ ، اٚ عٍةُ اٌٍغةح ، فةٟ طة١اغرٙا اٌظةانِح ، الذؽةاٚي اْ ذٛػةػ ٌّةالا ٔطةك فةهق 

ٚاٌّعٕةٝ اٌٍةم٠ٓ  ِع١ٓ تٍٍٍٍح ِٓ اٌىٍّاخ فٟ ٌؽظح ِع١ٕح ،ٌٚىٓ ذث١ٓ ٌّةالا ذٍّةه ٘ةمٖ اٌٍٍٍةٍح اٌشةىً

ٔعكّ٘ا ف١ٙا ، ٚلٌه عٓ ؽه٠ك ا٠عاق عاللح ت١ٓ ٘مٖ اٌٍٍٍٍح ٚٔظاَ اٌٍغح ، ٚالْ نتؾ إٌظةاَ اٌةٛظ١فٟ 

ٚاٌّعا١٠ه ٚاالطٕاف ٠عرّةك عٍةٝ اٌؽةكز ٚذععٍةٗ ِّىٕةا
6
ٌةما اْ ِعٕةٝ اٌّإٌةف ٘ةٛ تةاٌّعٕٝ اٌةمٞ      .

ٍُ اال ألٔٗ ٠كـً ػّٓ اٌٍغح٠عٍك ف١ٗ شفهج صف١مٛي)ظٛٔصاْ وٍه(:ال٠فُٙ االـهْٚ والَ اٌّرى
7

.ٚع١ٍٗ اْ 

اْ وً اٌعٍَٛ التك اْ ذىْٛ ت٠ٛ١ٕح ٚذّرٍه أٍمح ،ال اْ اٌث١ٕح اٚ اٌث٠ٛ١ٕح اٌف١ٕح ٟ٘ ِىةْٛ ِةٓ اٌظةٛا٘ه 

تعك اْ ذعهفٕا عٍٝ اٌفطةاب فةٟ اٌهٌةُ ٚاٌفٕةْٛ   ِرّاٌىح ذرٛلف عٍٝ ِاعكا٘ا ، لٌه تفؼً عاللاذٙا.

اٌعاللح فٟ ت١ٕح إٌّعى فٙةٛ ٠ةهذثؾ وث١ٕةح تعاللةح اشةرغاي عٍةٝ ِٚا ٌٗ ِٓ ػهٚنج، ٠أذٟ قٚن اٌرىّاي 

ٍِر١٠ٛٓ فٟ اٌشىً اٌفاص تثٕائ١ةح اٌعّةً اٌفٕةٟ اٌرشةى١ٍٟ اٌّرٕةٛ  ، ٚاٌرعث١ةه عةٓ أٞ شةىً ٠عٕةٝ فةٟ 

اِىأاخ ذشىٍٗ ٚؽه٠مح اظٙان اٌّعٕٝ  ،) فاٌث١ٕح اٌّرؽىّح فٟ اٌكالٌح ذفهع ّٔالض الهب اٌٝ اٌرهذ١ة 

                                                 
1

 .21، ؿ2002انغضٌشي ،يغذي : انفٍ ٔانًؼشفخ انغًٍهخ ػُذ كبعٍشس، داس انٕفبء نذٍَب انطجبػخ ٔانُؾش ، االعكُذسٌخ ، 
2

 .22انغضٌشي ، يغذي : انفٍ ٔانًؼشفخ انغًٍهخ ػُذ كبعٍشس، انًقذس َفغّ، ؿ 
3

 .22: انفٍ ٔانًؼشفخ انغًٍهخ ػُذ كبعٍشس، انًقذس َفغّ، ؿ انغضٌشي ، يغذي 
4
 .22، االعكُذسٌخ ، ؿ2002انغضٌشي ،يغذي : انفٍ ٔانًؼشفخ انغًٍهخ ػُذ كبعٍشس، داس انٕفبء نذٍَب انطجبػخ ٔانُؾش ، 
5

ساد االخزالف ،انغضائش َطشٌخ انُـ يٍ ثٍُخ انًؼُى انى عًٍٍبئٍخ انذال ،انذاس انؼشثٍخ نهؼهٕو ،يُؾٕخًشي ، ؽغٍٍ     :  

 .78، ؿ2007،
6

 126، ؿ1987ساي ،ٔنٍى         : انًؼُى االدثً ، د:ٌٕئٍم ٌٕعف ،داس انًأيٌٕ نهزشعًخ ٔانُؾش ، ثغذاد ، 
7

 126ساي ، ٔنٍى         : انًؼُى االدثً ،انًقذس َفغّ، ؿ 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

عهاف (اٌٝ االٔظّح ٚاال
1

. ِٓ ؼ١س أٙا ِعّٛعح ذعاٌمةاخ ذؽرةٛٞ اٌرعث١ةه وٍة١اق ذٕظ١ّةٟ ٠رعةٗ اٌةٝ 

فاٌشةى١ٍح اٌف١ٕةح ٌٍّٕعةى إٌّفةم ِةٓ لثةً     تاؽٓ اٌشىً ٠ٚإًٌ اٌٝ اـفةاء اٚ اظٙةان شةفهذٙا اٌشةى١ٍح .

فةةح ؽٍثةةح اٌرهت١ةةح اٌف١ٕةةح  ذشةة١ك ٌٍعاللةةاخ االٔفعا١ٌةةح اٌّرّصٍةةح عٍةةٝ ٌةةطػ اٌشةةىً اٌفٕةةٟ ٚاٌةةمٞ ٠رٍةةٍػ تصما

اٌرٍط١ػ ١ٌعطٟ طٛنج ٔٙائ١ح صفمك ذظٙه قالٌرٗ فةٟ اٌعاللةاخ اٌثٕائ١ةح قاـةً اٌعّةً اٌفٕةٟ تةكنظاخ ِةٓ 

اٌٛػٛغ ، ٌّٚا ٌٙا ِٓ ذؽٛالخ ذهافةك اٌع١ٍّةح اٌف١ٕةح ، ِٕٙةا ذؽةٛي شةىٍٟ ٠ٕطةٛٞ ذؽرةٗ ِؼةّٟٛٔ اٚ 

ٔظةةُ اٌعاللةةاخ  اٌعىةةً ، ٚتةةمٌه ٠رعةةٗ ِعٕةةٝ اٌشةةفهج ٔؽةةٛ ذراتع١ةةح وِا١ٔةةح ) ال ذرغ١ةةه ٔظةةُ اٌرعث١ةةه ِةةع

ٚاٌّرغ١هاخ فٟ االت١ٕح االظرّاع١ح ٚاٌصماف١ح اٌرٟ ذشىً وٍٍٛن ٚاعهاف ٚلةٛا١ٔٓ(
2

.ٕٚ٘ةا ٠رأوةك اٌرةك١ًٌ 

وّعطٝ نِىٞ ١ًٌ ذعث١هٞ ٠ٍفٗ اٌغّٛع اٚ اال٠ؽاء اٌٝ وِا١ٔح لاقِح ، اْ ٌُ ذىٓ ذعٕٝ تٍؽظح شاترةح 

اِح ٠ٙكف اٌٝ ذى١١ف اٌرهو١ة تغ١ح ذ١ّةىٖ ، ٚتاٌراٌٟ ذعث١ه ١ّ٠ى اٌٍٛب ذشىً عٓ افهاغ اٌكالٌح فٟ اٌف

ِٚا ٌغح اٌفْٕٛ فٟ و١ٕٛٔرٙا اال ١ٌاق فٟ ١٘ى١ٍح اٌعًّ ٚتٕاؤٖ      ،ٚاال ال٠رفم طفح اٚ ذؽظ١ً ؼاطٍٗ.

اٌمأٟٛٔ صفٟ اٌرٕطاق اٌّاقج ٚاٌفاِح ِعاَ ٚاٌعٕا٠ح تاٌرهاتؾ ؼ١س اٌعاللح اٌعك١ٌح ذؽفى عٍةٝ فةه ِعةأٝ 

ا ذٕكنض اٌٍغح ٚفةك شةىال١ٔح ٚت١ٕةح االٍٔةاق )ؼةكٚق اٌثؽةس( ٌةٛاء وأةد ِةٓ إٌّعى ٚاٌهِٛو اٌف١ٕح صٌم

اٌّكنٌح اٌف١ٕح اٌٛالع١ح  )فةاٌىالَ ؽه٠مةح اٌةرعّاي اٌكٌةرٛن (
3
ٌٚعةً ِةٓ االفؼةً اٌرطةهق اٌةٝ اٌث١ٕةح  .

وشةةىً ِةةٓ اشةةىاي إٌّعةةى فةةٟ ٔظةةه )ظةةاْ ت١اظ١ةةٗ( ٌرظةةة ظ١ٍةةح فةةٟ ٌةة١اق اٌثؽةةس صفٙةةٟ :ذعٕةةٟ عّةةً 

اٌشىً اٌشاًِ اٚ إٌظةاَ ِةٓ اٌرفى١ةه اٌةٝ اٌفعةً "ذهو١ثٟ ِٛظٗ ٠مظك 
4

. لٌةه أةٗ ٔظةاَ تٕةاء اٌشةىً اٚ 

اٌّعٕةةٝ ، ٚاٌةةمٞ ٠ّىةةٓ اْ ٠عّةةً فةةٟ اٌّؼةةّْٛ ٚاٌّعٕةةٝ ٚاٌرعث١ةةه ٚاٌرشةةف١ه، تةةاٌهغُ ِةةٓ اْ اٌثٕةةاء 

االٌرط١مٟ ٘كفٗ اٌرعث١ه إٌّعى ، ٌكٜ )تهذٍٍّٟ(
5
ٚاواء ِا أكنض اْ ت١ٕح اٌعّةً اٌّهٌةَٛ ذعّةً ِةع   .

ٌث١ٕح اٌعاِح ٌٍشىً صفرٛؼكٖ ٚذٛظكٖ ٚذٛظٙٗ لٌه ػةّٓ اٌرعث١ةه صٌّةا ٌث١ٕةح اٌرفى١ةهِٓ ت١ٕةح ا١ٌٚةح ذفعةً ا

اٌشى١ٍح فٟ ٔظاَ ِع١ٓ ٚذىٛٔٙا ،ٚ٘ما ٠رطٍة تاٌفعً االٔرماي ِةٓ ؼاٌةح اٌرفى١ةه تاٌةم٘ٓ اٌةٝ اٌظةٛنج ،) 

اعةح ( .فٙٛ اٌر١ماظ فٟ اٌؽٍُ طعٛق ِٓ اٌهؤ٠ح اٌماذ١ةح اٌكاـ١ٍةح تٕشةٛج طةٛف١ح ِطٛ
6
.وّةا فةٟ نٌةَٛ  

اٌّكنٌح اٌٛالع١ح ٚاٌرعث١ه٠ح ،أٞ ا٠عاق فع١ٍح ِٕطم١ح ِاق٠ةح ذثٕةٝ شةىالَ ِةٓ اٌّؼةّْٛ ٚ٘ةٛ اٌكالٌةح صاٚ 

ٌٚعً عٍُ اٌكالٌح ِعٕٝ فٟ اٌثؽةس عةٓ اٌث١ٕةح اٌرعث١ه٠ةح شىال فٟ اٌشىً ٠عىٜ اٌٝ اٌؽهوح اٚ اال٠ّاءج ،

ٚ٘ٛ شىً اٌرعث١ه اٌكاي ٌشىً اٌّؽرٜٛ فٟ )ذشىً اٌّؽرٜٛ(
7
 .ٚتٙما ٠ّىٓ تٕاء شىً االٔعاو. 

وّا ال٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ فٟ اٌشىً افهاغا ِٓ قاٌرٗ اٌعّا١ٌح فةٟ اعرثةاناخ ِٕٙةا اْ اٌشةىً عّةً فٕةٟ       

اخ اشرغاي اٌّؽهواخ ٚاٌؼغٛؽ اٌرٟ ذإًٌ اٌّؼا١ِٓ ٚاالشىاي ٚطٛنج تظه٠ح ذفؼع ٌعكق ِٓ آ١ٌ

تاعرثان٘ا نؤ٠ح ٍِرمٍح تماذٙا ص فرظٙةه ٌغةح اٌهٌةُ ٚاٌرفطة١ؾ  ِةٓ ـةالي شةىال١ٔح ِٛػةٛع١ح ذفؼةع 

ٚؼة١ٓ ٠ةرُ اٌرعةهع ١ٌ٢ةاخ أرةاض اٌظةٛنج اٌّهٌةِٛح اٚ االشةىاي،  فإٔةا  ٌعكق ِٓ اٌعٕاطه اٌّرفاعٍح.

ٟ ٌغرٗ ٚت١ٕح أعاوٖ ِٓ اظً ا٠عاق آ١ٌاخ اشرغاي ذٍه اٌعاللح اٌشةى١ٍح عٍةٝ ٔثؽس فٟ اٌرأ١ًٌ اٌشىٍٟ ف

ٍِةر٠ٟٛ اٌشةىً ٚاٌّؼةّْٛ فؽٍةةة ، ٚأّةا ا٠عةاق عاللرٙةةا ا٠ؼةاَ ، وٛٔٙةا ٚؼةةكاخ ؼٍة١ح ِرفاعٍةح فةةٟ 

تٕائ١ح ِرىاٍِح ٟٚ٘ ٌكٜ )تٛق١ٌه( :"اْ اٌفٕاْ ٠ىةْٛ اقاج ذغ١١ةه ٚتٕةاء ال أقاج ٔمةً ِٚؽاوةاج"
8
.فاٌّف١ٍةح  

 ظٛن اٌم١ٕ٘ح ذٍرط١ع اْ ذؽكق تعغ اٌعالئك االنذثاؽ١ح اٌرٟ ذثٕٟ ٚذإًٌ ِاقج اٌرف١ً ٚت١ٕرٗ .ٚاٌ

                                                 
1

 . 50،ؿ 1990ثٍشٔد ،ػجذ هللا ، اثشاٍْى ٔاخشٌٔ : يؼشفخ اَخش ، انًشكض انضمبفً انؼشثً ، 
2

 .33،ؿ1986، ثغذاد ،1رشَظ ، ْٕكض         : انجٌٍُٕخ ٔػهى االؽبسح ، ط 
3

  35،ؿ 1985ْبف   ، كشاْبو      : االعهٕة ٔاالعهٕثٍخ ، د:كبظى عؼذ انذٌٍ ، داس آفبق ػشثٍخ نهقؾبفخ ٔانُؾش ،ثغذاد ،  
4

 .45, ؿ1971ٕساد ػٌٕذاد ،  ثٍشٔد ، ثٍبعٍّ  ، عبٌ       : انجٌٍُٕخ ، د: ػبسف يًٍُخ، يُؾ  
5

 .343. ؿ1970ثشرههًً   ، عبٌ    : ثؾش فً ػهى انغًبل ، د: إَس ػجذ انؼضٌض ، يؤعغخ فشاَكهٍٍ نهطجبػخ ٔانُؾش ، انمبْشح ،  
6

 .36ؿ 2008ٔادي  ، ػهً ؽُبٔح: انغطؼ انزقٌٕشي ثٍٍ انزخٍم ٔانًُطك ٔانزأٌٔم ,يطجؼخ انقبدق ،انؾهخ ، 
7

 .166،  ؿ 1980،  انمبْشح ،1، فالػ       : َظشٌخ انجُبئٍخ فً انُمذ االدثً ، طفضم    
8

 .175,ؿ2004ػجذ ؽٍذس   ، َغى    : دساعبد فً ثٍُخ انفٍ ، يكزجخ انشائذ انؼشثً ،ػغًبٌ،  
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 يؤؽشا د االطبس انُظشي

.فْٕٛ اٌهٌُ أظّح ِرىاٍِح ذراٌف ِٓ عٕاطه ا١ٌٚح ٚشا٠ٛٔح ذظٙه فٟ ٍِرٜٛ اٌفؾ ٚاٌٍْٛ ٚاًٌٍّّ 1

 ٚاٌىرٍح ٚاٌؽهوح ٚاٌٍاقج ٚاٌرٛاوْ .

 ٠ٕطٛٞ عٍٝ اتعاق وِا١ٔح ِٚىا١ٔح ..اٌٍٛؼح اٌف١ٕح ذٕظ١ُ 2

 .ٕ٘اٌه عاللح اؼرٛاء ِات١ٓ االٍٔاْ ِٚعرّعٗ ظٙهخ ِٓ ـالي اٌظٛنج إٌّرعح 3

 .انذثؾ ِفَٙٛ االذعاٖ اٌفٕٟ تاٌّكاني االٚنت١ح ِٕٚٙا اٌٛالع١ح ٚاٌرعث١ه٠ح ٚاٌهِٚأر١ى١ح .4

 .ٕ٘اٌه اٌرّهان اٌرأشه ٚاٌرأش١ه اٌفٕاْ تث١ رٗ ٚٔؼعٗ ّٖٚٔٛ .5

 ْ اٌفٓ ؼاطً شمافٟ ٚاظرّاعٟ ١ٌٚاٌٟ ..ا6

.ٌاُ٘ اٌثعك اٌرع١ٍّٟ ٚاٌصمافٟ عٍٝ أراض ِظٛناخ ٌٚٛؼاخ غا٠ح فٟ اٌعّاي تاعرثان٘ا أعىاي ظ١ٛ 7

 شمافٟ .

 .اْ اٌفٓ قائّا ِكعاج ٌٍرعث١ه عٓ اٌماخ ٚاٌّعرّع 8

 .ٕ٘اٌه ذمانب ت١ٕٟ فٟ اٌرعث١ه عٓ ـٛاص اٌٍٛؼح اٌف١ٕح .9

 ٝ فُٙ االـالل١اخ اٌعهف١ح ٚإٌٍٓ فٟ اٌّعرّع اٌعهالٟ.. ٕ٘اٌه ذأو١ك ع10ٍ

 انفقم انضبنش

 :اعشاءاد انجؾش 

اْ اٌفرهج اٌى١ِٕح اٌرٟ قعد اٌثاؼس اٌٝ ذٕاٌٚٙا وأد فٟ نٌَٛ اٌطٍثح  ِشان٠ع :أٔال : يغزًغ انجؾش

ٛؼح فٟ فٟ ِهوى اٌى١ٍح اٌرهت٠ٛح اٌّفر 2019اٌٝ 2015اٌرفهض ِٓ اٌّهؼٍح اٌهاتعح ٌٍعاَ اٌكناٌٟ 

( ٌٛؼح و٠ر١ح تّا ِرٛفه فٟ ِفاوْ اٌّهوى فٟ 14لٍُ اٌرهت١ح اٌف١ٕح  ؼ١س غطد اعّاٌُٙ )\وهتالء 

 ذ١ان اٌّكنٌح اٌٛالع١ح افهوخ تاـر١ان اٌع١ٕح .

( نٌَٛ و٠ر١ح غطد عٕٛاْ اٌثؽس ِٓ اطً ِعرّعٗ اي 3لاَ اٌثاؼس تاـر١ان ): صبٍَب : ػٍُخ انجؾش

اٌٟ أٙا ؼٍّد لاخ اٌرعث١ه  فٟ تٕائ١رٙا ٚؽهٚؼاذٙا ، وّا أٙا ذغطٟ ( عًّ و٠رٟ ٚفك اٌّثهن اٌر14)

فرهج و١ِٕح ٚاؼكج ، ٌُٚ ٠رُ اٌرثعاق فىهج اٌرىهان ٚؽه٠مح االقاء فؼال عٓ االٌرٕانج تثعغ اناء 

اٌفثهاء فٟ عٍُ اٌعّاي ٚاٌرفظض اٌفٕٟ.
1
 

 صبنضب : أداح انجؾش:

ّإشهاخ اٌفىه٠ح ٚاٌعّا١ٌح ٚاٌف١ٕح اٌرٟ أرٙٝ ا١ٌٙا ِٓ اظً ذؽم١ك ٘كف اٌثؽس ،اعرّك اٌثاؼس عٍٝ اٌ

 االؽان إٌظهٞ فٟ تٕاء أقاج تؽصٗ تاٌظٛنج اال١ٌٚح .

 :ساثؼب : يُٓغٍخ انجؾش 

 اعرّك اٌثاؼس إٌّٙط اٌٛطفٟ اٌرؽ١ٍٍٟ ٌرؽ١ًٍ اٌع١ٕح ٚاعرّاق نأٞ اٌفثهاء ا٠ؼا.

 

 

 

 

 

 

 إًَرط انؼٍُخ االٔنى:ؽٍخ ٔاطفبل

                                                 
1

ثٍخ فٍُخ  يذٌشٌخ رشثٍخ كشثالء د.كبيم ػضال ؽجٍت اخزقبؿ رش\انخجشاء :د. دمحم ػجذ فٍؾبٌ اخزقبؿ رشثٍخ فٍُخ يذٌشٌخ رشثٍخ كشثالء   

 د.ػجذ انشؽٍى ػجبدي كؾٍؼ اخزقبؿ رشثٍخ فٍُخ يذٌشٌخ رشثٍخ كشثالء \
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 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 صٌذ ػهى لًبػ\

2018\2019 

 انًشؽهخ انشاثؼخ\دالل عٕاد ػجذ انشضب \لغى انزشثٍخ انفٍُخ 

 انٕفف ٔانزؾهٍم :

اٌعًّ ٠رىْٛ ِٓ ِعّٛعح اشفاص ٠ش١ه اٌٝ ظٍٍح عٍٝ اعراب ولاق فٟ ؼانج شعث١ح ِؽرٛاٖ نظً 

ٍِٓ ٠عًٍ اٌمهفظاء ٠ٚهذكٞ ٌرهج ٚظالت١ح ٚعماي اٌٛق اٌٍْٛ ٚغرهج ت١ؼاء ٠ٍّه فٟ ٠كٖ ا١ٌّٕٝ 

٠عاٚنٖ ِٓ االؽفاي ؼ١س وأد اٌٝ  ظأثٗ  َ ترك٠ٚه٘ا ٚاٌرّرع ترراتع إٌظه ا١ٌٙا ٚاٌٝ ِاٍِثؽح لا

فراذ١ٓ طغ١هذ١ٓ ذعٍٍاْ لاخ اٌعٍٍح ٠ّٚٙاْ تاٌٍعة تّعّٛعح وهاخ طغ١هٖ ذُٕ عٓ اٌرّرٗ ٚاالٌٙاء 

ظً ِمانٔح  .ٌمك ؼاٚي اٌفٕاْ فٟ اٌرفط١ؾ ٚاٌر٠ٍٛٓ اْ ٠عىً ؽث١عح اٌفعً اٌرعث١هٞ اٌؽ١اذٟ ا١ٌِٟٛ فٟ

ٚاعكج ت١ٓ االًِ ٚا١ٌَٛ ت١ٓ اٌش١فٛـح ٚاٌطفٌٛح ؼ١ّٕا وأد ذٍه اٌعك١ٌح ٚاػؽح اواء اٌفع١ٍٓ اٌرّرع 

ٚاالٌٙاء ِّا ظعً اٌعًّ اٌفٕٟ ٚاػؽا ِٓ ؼ١س اٌّؼّْٛ ٚاٌفىهج ٚتفعً شٕائ١ح اٌثإن اٌثظه٠ح ٌٙإالء 

ك اْ نٌُ اٌؽ١اج ا١ِٛ١ٌح ذٛش١ك االشفاص ذؽك٠ك اٌّهوى ٚقالٌرٗ اٌّعثهج عٓ االؼٍاي ٚاٌٛعٟ ٠ٚإو

ٌٍكٚافع اٌماذ١ح ٚأراض ذأ٠ٚالخ فىه٠ح فٟ ظً ذؽ١ٍٍٗ ِٚٓ شُ اٌٛطٛي اٌٝ لهاءج ظّا١ٌح ذعىً اٌفطاب 

ٚاعرثه اٌعًّ ِؽاٌٚح فٟ ٚؼكج اٌّٛػٛ  اٌٍّرً عٓ اٌّعرّع ٚذع١ٍك  اٌفٕٟ اٌرعث١هٞ اٌٛالعٟ.

اؼاخ ٚوٚا٠ا اٌّالتً ٚظالي اٌّىاْ ال ٠رُ فٟ االؼكاز فٟ ٔمً ١٘ اخ ٌٍطفٌٛح ٚاٌش١فٛـح ٚذ٠ٍٛٓ ٍِ

اظٙان ع١ٍّح اٌهٌُ تمظك٠ح اٌرعث١ه اٌفٕٟ ص فؼال عٓ نتؾ لٛا١ٔٓ اٌهٌُ تمٛا١ٔٓ عٕاطه اٌفٓ ِّا 

اذاغ ٌٍفٕاْ نتؾ اٌفٓ تاٌؽ١اج ٌٚٙما ذؽٛي إٌظاَ اٌرعث١هٞ ِٓ عاللح اٌٝ ِٕعى ل١ك اٌرؽ١ًٍ ٚترعث١ه اقق 

ٝ اورٍة ف١ّا ظّا١ٌح ِٓ إٌظُ ٚقالالذٙا فٟ اٌهغثح تك٠ِّٛح اٌرٛاطً اعرّك عٍٝ نٚؼ١ح اٌّىاْ ؼرٍ

ٌٍٕٚا تظكق ذٕاٚي عٕاطه  اٌؽ١اذٟ ٚاٌرعث١ه عٓ عاٌُ االعهاف ٚٚػٛؼٙا ذعث١ها ِٛػٛع١ا ِعاطه.

اٌٍٛؼح ٚـطاتٙا اٌفٍٍفٟ ٕ٘ا ٚأّا ذ١ٍٍؾ اٌؼٛء عٍٝ ا١ّ٘ح اٌّٛػٛ  ٚٔؼعٗ اتاْ ِا نٌّٗ اٌفٕاْ 

اًِ اٌهؤ٠ح اٌعّا١ٌح ٌٍهظً ٚ٘ٛ ٠ٕظه اٌٝ االؽفاي ٚذعاٍِٗ ِع ٌٍٛوٟ اٌىثان ذعاٖ فاٌٍٛؼح ذىـه ترع

اٌظغان ، ٚاٌّعاٌعح اٌف١ٕح ذأذٟ فٟ اٌعّع ت١ٓ شٕائ١ح ظٛ٘ه االش١اء ٚظٛا٘ه٘ا ٠ٚثكٚ اٌٛالع ِفعّا 

تإٌؼٛض ٚاٌرظٛن ٌّا ٠مكِٗ ِٓ عاللاخ ظّا١ٌح ٚف١ٕح عاٌعد اٌظٛنج ترهاشٙا ٚت١ رٙا ٚأٍعاَ 

 ٌٛاْ ِٕٚظٛن٘ا ِٓ اظً ؼ١اوج اٌّهوى اٌثظهٞ فٟ اٌٍٛؼح قْٚ غ١ه٘ا فٟ ِؽ١طٙا .اال
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انٕفف ٔانزؾهٍم :

اش١ح )اٌعٍثاب ٚاٌعّح( ٠رثعٗ عكق ِٓ االؽفاي ١ٍ٠ه فٟ ولاق ذالشد ٠ث١ٓ اٌعًّ اٌفٕٟ نظال تّالتً ذه

ِٓ ـٍفٗ االتعاق ٚاٌثٕا٠اخ ٠ٚؽًّ ت١ٓ ٠ك٠ٗ ِفهٚؽا ِٓ ظهاب إٌف١ً ٚتكاـٍٗ ِعّٛعح ِٓ اعٛاق 

اٌفهاناخ ٚاٌمه  )اٌطثً اٌظغ١ه ( ، ٚاٌفهانج ٌعثح اؽفاي ِشغٌٛح ِٓ عٛق قل١ك ِٓ ظه٠ك إٌف١ً فٟ 

اخ ِشغٌٛح تظفح ٘ٛائ١ح ذكٚن وٍّا ذؽهود تاذعاٖ اٌٙٛاء صفؼال عٓ ٚظٛق له  لّرٗ ذهو١ة ٌٛن٠م

طغ١ه ت١كٖ ا١ٌٍهٜ ِشغٛال ِٓ ظٍك ٚذهو١ة قائهٞ ِٓ اٌّعكْ ٠مانب اٌكف ٠ٚظٙه طٛذا ؼاي 

ٌمك ذ١ّىخ اٌٍٛؼح تهٌّٙا ٚالع١ا ٚاٌثاغٙا تٍّح ذعث١ه٠ح ذهاش١ح  ذؽه٠ىٗ ٚوالّ٘ا ِٓ اٌعاب االؽفاي.

ٌفهاناخ ِٓ اٌّٙٓ اٌرٟ وأد ٌائكج ِٚأٌٛفح فٟ اٌف١ٕ١ٍّاخ ٚاٌٍر١ٕ١اخ ِٓ اٌمهْ لٌه اْ تائع ا

اٌعشه٠ٓ ٚٔعك٘ا فٟ االولح ٚاٌّؽالخ اٌشعث١ح ؼ١س أكشهخ فٟ ا٠إِا اٌؽا١ٌح اٞ اْ عاٌُ ذشى١ً ٌعة 

مً االؽفاي واْ تكائ١ا ٌُٚ ذركـً فٟ طٕاعرٗ االالخ ٚاٌرم١ٕاخ اٌظٕاع١ح ، ؼ١س اٌرفاق اٌفٕاْ ِٓ ٔ

ذهاشٗ االلكَ ٚنٌّٗ ٌرٍه اٌعىئ١ح تٛطفٙا شأْ ِؽٍٟ فٟ االولح اٌعهال١ح اٌمك٠ّح تؽ١س اْ اٌّعٕٝ 

اعرّك عٍٝ ؼًّ اٌمانٜء فٟ اٌّشانوح اٌرؽ١ٍ١ٍح ٚتاٌراٌٟ اْ اٌّٛػٛع١ح ِااقخ ت١ٕح اواق١ّ٠ح فؽٍة 

وّا ٔعك اْ اٌعًّ  ٚأّا ذعان٠ح اعال١ِح ذرفك ِع ؽهٚؼاخ اٌؽفاظ عٍٝ اٌرهاز فٟ شى١ٍرٗ اٌعاِح ،

اٌفٕٟ اٌؽاٌٟ ٠ر١ّى ترٛو٠ع اٌىرً اٌىث١هج اٌٝ اِاَ اٌٍٍٛؼح ٚطغان٘ا اٌٝ اٌفٍف اٞ تاٌرفكاَ فىهج 

إٌّظٛن ٚاٌرشك٠ك عٍٝ اٌم١ُ االظرّاع١ح ٚاٌعّا١ٌح ٚاٌف١ٕح تاالٔم١اق ا١ٌٙا ٌرأو١ك فىهج اٌٛالع١ح اٌرعث١ه٠ح 

 ّا ٟ٘ ٚاعاقج ذأ١ٍ٘ٙا فٟ اٌرٛظ١ف اٌثظهٞ ٚاٌشىٍٟ.ٚتاٌراٌٟ االٔظّاَ اٌٝ ؼم١مح ذظ٠ٛه االش١اء و

ٌما اْ اٌفىهج ٚاٌّٛػٛ  ٚاػؽ١ٓ فٟ اْ اٌث١ٕح اٌف١ٕح ظاءخ ذهاش١ح ٍِرٍح ِٓ اٌٛالع اٌؽ١اذٟ تظفح 

ذعث١ه٠ح ـا١ٌح ِٓ اٌطٛتا٠ٚح فٟ أعاو٘ا اٌّمظٛق ذانوح االشان اال٠عات١ح فٟ ذمك٠ّٗ اٌطهٚؼاخ 

ع١ٍٙا .ِٓ ٕ٘ا ٔشأخ فىهج اٌرعث١ه عٓ االٔطثا  اٌّهئٟ فٟ اال٘رّاَ ٚاٌّفا١ُ٘ اٌران٠ف١ح ٚاٌؽفاظ 

تاٌعأة االٍٔأٟ ٚذع١ٍك اٌّفا١ُ٘ االـالل١ح ٚاٌماؽ االـرالظاخ إٌف١ٍح اٌماذ١ح عٍٝ اٌطث١عح ٚاالٍٔاْ 

ماي ، ؼ١س ٠الؼع اْ إٌّفم ٌٙمٖ اٌٍٛؼح اٌرفكَ االٌٛاْ اٌثانقج تىصهج اتركاءا الٌثاء  ِٚالتٍٗ شُ االٔر

اٌٝ اٌعكناْ اٌّؽ١طح تٗ ٚاٌظالي ٚؼرٝ ١٘ ح االٚالق ِٚالتٍُٙ ،تّعٕٝ ذى١ٕه اٌٍٛؼح اٌٍٟٛٔ ذ١ٍكٖ 

اٌرٛاوْ ١ٌؽمك تاٌراٌٟ ورال ١ٌٔٛح ِرمانتح فٟ ِٕظٛن٘ا اٌثظهٞ ِٕٚٙا قاـً ٚعّك اٌٍٛؼح ٚـ١ٍد 

اٌرشف١ٙض فمك  اٌٍٛؼح ِٓ اٌرفكاَ االٌٛاْ اٌؽانج اٌرٟ ظٙهخ فٟ ِعّٛعح "اٌفهاناخ "فؽٍة ،اِا

واْ ٚاػؽا ٌىافح اٌشفٛص اٌّهأج ٚاالٚق ٚاٌثائع ٟٚ٘ تّٕظٛن ِرراتع ٚذظٙه ا١ّ٘رٙا ترمكَ اٌٛاؼك 

ذٍٛ االـه ،ٌما اْ عٕظه اٌؽهوح واْ ٚاػؽا تاذعاٖ ِمطع اٌشفٛص ِّا ٠ٛؼٟ اٌهٌُ تاٌؽ١اج 

ٕمً عاللح االٍٔاْ ٚاٌرؽؼان ؼٛان فٕٟ ٚشىٍٟ ٚنٚا٠ح لظظ١ح ، ِّا ٠رأوك ذأشه اٌفٕاْ تاٌراٌٟ ت

 تث١ رٗ . 

 

 

 

 

 

 

 

 إًَرط انؼٍُخ انضبنضخ :انؾٍبح فً انشٌف

 صٌذ ػهى لًبػ\

2018\2019 



  

 

 
  

 

626 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انًشؽهخ انشاثؼخ\سٔاء ػجذ ػهً َٔبط  \لغى انزشثٍخ انفٍُخ 

 انٕفف ٔانزؾهٍم :

اٌّشٙك اٌه٠فٟ  ٠ؼُ وٚانق )اٌّشؽٛف ( ٚت١د ِٓ اٌمظة ؼًّ اٌىٚنق االٚي طث١١ٓ تٍثاي 

ب االت١غ ظًٍ اؼكّ٘ا فٟ ٔٙا٠ح اٌىٚنق ت١ّٕا ٚلف االـه ؼاِال ت١كٖ عظا ؽ٠ٍٛح ظكف تٙا اٌعٍثا

١ٌه اٌىٚنق ص اِا اٌىٚنق اٌصأٟ ؼًّ نظال ٚلظة ٚشاٌس ٠ٍرمه عٍٝ اٌشاؽٝء فٟ ؼ١ٓ ظٙه 

اٌعهف اٚ شاؽٝء إٌٙه ٚع١ٍٗ ِعّٛعح ِٓ إٌف١الخ ٚت١ٛخ ِٓ اٌمظة ،ٚاٌٝ اِاُِٙ تؼع ٍٔاء 

٠ّىٓ اٌمٛي ف١ّا ٔراتعٗ ِٓ ِشٙك ذعث١هٞ فٟ اٌهٌُ ٘ٛ ت١ٕح  تؾ فٟ ؼاٌح ذهلة ٚعًّ .ٚؽ١ٛن قظاض ٚ

و١ٍح ؽاتمد ذّظٙه اٌؽ١اج اٌعاق٠ح ٌٍه٠ف ِٚا ذٕراتٗ ِٓ ذعاِالخ فٟ ِاذمَٛ تٗ إٌٍاء ِٓ ؽثؿ ٚـثى 

ح ٚاؽعاَ اٌط١ٛن ٚاٌؽ١ٛأاخ فٟ ؼ١ٓ اْ اٌعًّ ا١ٌِٟٛ ٌٍهظاي واْ فٟ ظٍة اٌمظة ٚاٌؽشائش ٌرغم٠

ذٍه اٌؽ١ٛأاخ ٚومٌه ظٍة اٌظ١ك ِٓ اٌٍّه ٚب اٌه٠ف ٚتكاءج اٌراٌٟ أٙا فىهج ٌّعاٌعح اٌّىاْ 

ٚاٌث١ ح ِّا ٠إوك ِؼا١ِٓ اوصه ؼؼٛنا ٌرٍه اٌؽ١اج ا١ِٛ١ٌح فٟ إٌّظِٛح اٌم١ّ١ح ٌفطاب اٌفٕاْ ،ؼرٝ 

ٗ اواء عاٌّٗ ٌٕعكٖ ٠إوك عٍٝ اٌّاء تٛطفٗ اقاج ٔمً ٚذعاًِ اٌهٞ ٠رّصً تم١ّح االٍٔاْ ٚذٛاطٍ

ٚعٍٝ اٌهغُ ِٓ ٚالع١ح  ٚتاٌراٌٟ اْ اٌهٌُ ل١ّح أعاو ال ٠ّىٓ اْ ذىْٛ ٌٛال لثٛي ِا١٘رٗ ٚظّا١ٌاذٗ.

نٌُ االشىاي ِٓ ؽث١عح اال٘ٛان فٟ ؼٍّٙا اٌطالح اٌرعث١ه٠ح اٌعا١ٌح ٟٚ٘ ِٓ ِىٕٛٔاخ اٌفٕاْ اٌكاـ١ٍح 

عح ،فٙٛ ٠ّرٕع عٓ االؼرٛاء ٠ٚمكَ ِٕظٛنا ِٓ ا٘رّاَ تٕمً اٌؽ١اج ا١ِٛ١ٌح ٚاٌرعث١ه عٓ ِٛظٛقاخ اٌطث١

و١ٍا ٌعاٌُ تك٠ً ذىّٓ اطاٌرٗ فٟ ذّص١ً عٛاٌُ ِّىٕح ٚتك٠ٍح ٍٔثح اٌٝ اٌعاٌُ اٌّٛظٛق الْ اٌهٌُ ٠عٛق 

تّىٛٔاذٗ اٌٝ اٌعاللاخ ت١ٓ االش١اء ف١ظثػ ذّص١ٍٗ اقاج ٌفٍٍفح اٌفىه ٚتاٌراٌٟ عاللح االٍٔاْ تّعرّعٗ 

 اي اٌٝ ل١ّح ِؽٌٍٛح ذرفم ِٓ اٌهٌُ ٍِانا ٌٙا .ِٚؽ١طٗ ال ؼ١ٕٙا ٠رؽٛي اٌعّ

 انفقم انشاثغ

 :انُزبئظ

 \2 \3.اعرّك اٌطٍثح عٍٝ اٌّٛاػ١ع اٌعّا١ٌح اٌرٟ عثهخ عٓ اٌطث١عح االظرّاع١ح ٚاٌصماف١ح .اٌع١ٕح )1

1(  

 ( 3 \2.ذعهع اٌطٍثح اٌٝ ت١ٕح اٌعًّ اٌفٕٟ اٌٍّرً ِٓ اٌّؽٍح ٚاالولح ٚاٌه٠ف .اٌع١ٕح )2

 ك عٍٝ فُٙ االـالل١اخ اٌعهف١ح ٚإٌٍٓ فٟ اٌّعرّع اٌعهالٟ   ..اٌرأو3١

 ( 3 \ 2 \1.ٔفمخ اغٍة االعّاي اٌّهٌِٛح تاٌى٠د .اٌع١ٕح )4

 ( 2. اال٘رّاَ تاٌّٙٓ اٌؽهف١ح اٌشعث١ح لاخ اٌظٍح تؽ١اج االٍٔاْ )اٌع١ٕح 5

 . ٠عرثهاٌهٌُ ذعث١ه عٓ ذاللٟ االفىان ٚاٌصمافاخ ٚأٗ ١ٌٍٚح اذظاي ٌٚغح .6

 (.3\2\1.٘كفد اٌهٌَٛ اٌٝ ذٍع١ً اٌٛالع تأقق ذفاط١ٍٗ اٌع١ٕح )7

 . انذثطد اٌهٌَٛ تظٕاعح اٌٍٛؼح اٌرعان٠ح .8

 .ٕ٘اٌه ذمانب ت١ٕٟ ف١ّا نٌّٗ اٌطٍثح فٟ اٌرعث١ه عٓ ـٛاص اٌٍٛؼح اٌف١ٕح .9

 . ٕ٘اٌه ذأو١ك عٍٝ فُٙ االـالل١اخ اٌعهف١ح ٚإٌٍٓ فٟ اٌّعرّع اٌعهالٟ.10

  :االعزُزبعبد

 .ا٘رُ اٌطٍثح فٟ ذأشهُ٘ اٌٛاػػ ٚاٌىث١ه تاٌث١ ح اٌّؽ١ٍح .1

 .اْ اغٍة اٌّٛػٛعاخ لاخ طٍح تّؽاواج اٌطث١عح .2

 .اْ اغٍة االعّاي اٌف١ٕح وأد عثانج عٓ ِشا٘ك ؼ١اذ١ح .3

 .اْ اٌث١ ح االظرّاع١ح اٌؽ١اذ١ح ٚا١ِٛ١ٌح وأد اٌؽاػٕح ٌرعا٘اخ ِٛػٛعاخ اٌطٍثح فٟ اٌهٌُ 4

  ح اٌّؽ١ٍح اشه٘ا عٍٝ ت١ٕح اٌرظ٠ٛه تشىً عاَ ..واْ ٌٍث5١
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  :انزٕفٍبد

 ػهٚنج ذى٠ٚك اٌى١ٍح تاٌىرة ٚاٌّظاقن اٌف١ٕح . .1

 اال٘رّاَ تاٌعأة اٌثؽصٟ اٌفٕٟ ِٓ ـالي ِىرثح اٌىره١ٔٚح . .2

 اٌّمرهؼاخ 

 .ذمك٠ُ قناٌح فٟ لاخ اٌّٛػٛ  ٌّا ت١ٓ اٌّهاوى فٟ اٌّؽافظاخ 1

 اٌٍٛغ االٚي \ِعرّع اٌثؽس 
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 اٌٍٛغ اٌصأٟ\ِعرّع اٌثؽس 
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 اشىاي اٌّثؽس االٚي

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 وٛنت١ٗ                                                   ٌٛناٖ                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاال                                        ِاذ١ً                                       

 

 :انًقبدس
1
 .1986اتها١ُ٘ ، ووه٠ا : فٍٍفح اٌفٓ فٟ اٌفىه اٌّعاطه ، ِىرثح ِظه ،اٌما٘هج ، 
2

 .1976اتها١ُ٘ ، ووه٠ا: ِشىٍح اٌث١ٕح ،قان ِظه ٌٍطثاعح ،ِىرثح ِظه ،

 . 1974،قان اٌمٍُ ، ت١هٚخ ، 1اٌّاع١ً ،عى اٌك٠ٓ: اٌفٓ ٚاالٍٔاْ ،ؽ3

 1985ن٠ك ،٘هتهخ   : اٌفٓ ٚاٌّعرّع ،ذهظّح فاني ِرهٞ ،قان اٌمٍُ ٌٍٕشه ،4
5

تا١ًٔٚ ،االْ : اٌفٓ االٚنتٟ اٌؽك٠س ، ذهظّح ففهٞ ـ١ًٍ ٚظثها اتها١ُ٘ ،اٌّإٌٍح اٌعهت١ح 

 .1994، 1ٌٍكناٌاخ ٚإٌشه ،ؽ
6

 .2009، 1ؽتهاقٌٟ ،ِاٌىُ ٚاـهْٚ  : اٌؽكاشح صذهظّح ِإ٠ك ؼٍٓ ،قان اٌّؽثح ٌٍٕشه ،
7
تهذٍٍّٟ  ،ظاْ  : تؽس فٟ عٍُ اٌعّاي ،خ: أٛن عثك اٌعى٠ى ،ِإٌٍح فهأى١ٍٓ ٌٍطثاعح ٚإٌشه  

 . 1970،اٌما٘هج ،
8
 ص1971ت١هٚخ ، ِٕشٛناخ ع٠ٛكاخ ، ت١اظ١ٗ   ،ظاْ: اٌث٠ٛ١ٕح ص خ: عانف ١ِّٕح،  
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9
تٟ ،ِهوى االّٔاء اٌعهتٟ ت١١ه.ف .و٠ّا: ٔؽٛ ١ٍ١ٌٌٛٛظ١ا إٌض  االقتٟ ،ِعٍح اٌعهب ٚاٌفىه اٌعه 

 .93صص1989ص5، 
10
 .33ص ص1986صتغكاق ، 1ذهًٔ ٘ٛوى: اٌث٠ٛ١ٕح ٚعٍُ االشانج، ؽ 
11

اٌعى٠هٞ ، ِعكٞ : اٌفٓ ٚاٌّعهفح اٌع١ٍّح عٕك وا١ٌهن، قان اٌٛفاء ٌك١ٔا اٌطثاعح ٚإٌشه ، 

 .2002االٌىٕكن٠ح ،
12
س ، ذهظّح ففهٞ ـ١ًٍ ،ِهاظعح ظثها ظٟ.اٞ، ٌِٛه. فهأه ا٠غٍه   : ِ ح عاَ ِٓ اٌهٌُ اٌؽك٠ 

 1988اتها١ُ٘ ظثها ،قان اٌّأِْٛ ٌٍٕشه ، تغكاق ،
13

 ؼٍٓ ص دمحم ؼٍٓ: االًٌ اٌعّا١ٌح ٌٍفٓ اٌؽك٠س، قان اٌفىه اٌعهتٟ ، اٌما٘هج ،ب.خ 
14
ـّهٞ صؼ١ٍٓ: ٔطه٠ح إٌض ِٓ ت١ٕح اٌّعٕٝ اٌٝ ١ّ١ٌائ١ح اٌكاي ،اٌكان اٌعهت١ح ٌٍعٍَٛ ،ِٕشٛناخ  

 2007ف ،اٌعىائه ،االـرال

 ق٠اْ ِاوك١ًٔٚ:ِمكِح فٟ ٔظه٠اخ اٌفطاب صخ:عى اٌك٠ٓ اٌّاع١ًصب خ .15

 .1987ناٞ ،١ٌُٚ: اٌّعٕٝ االقتٟ ،خ:٠ٛئ١ً ٠ٌٛف ،قان اٌّأِْٛ ٌٍرهظّح ٚإٌشه ، تغكاق ، 16
1
 1983اٌهاوٞ ،دمحم تٓ اتٟ تىه :ِفران اٌظؽاغ : قان اٌهٌاٌح ،اٌى٠ٛد ، 7
1
اٌفٓ اٌّظهٞ اٌمك٠ُ ،ِؽاػهاخ ِطثٛعح ظاِعح تغكاق و١ٍح اٌفْٕٛ  طاؼة ،و١٘ه: ذان٠ؿ 8

،1986. 
19
،ِهوى االتؽاز ٚاٌكناٌاخ االشرهاو١ح فٟ اٌعاٌُ اٌعهتٟ 1طثهٞ ،ِؽّٛق : اٌفٓ ٚاالٍٔاْ ،ؽ 

 ،قِشك ،تال .
20
  1990عثك هللا اتها١ُ٘ ٚاـهْٚ : ِعهفح ا٢ـه ،اٌّهوى اٌصمافٟ اٌعهتٟ ،ت١هٚخ ، 

 .2004ٔعُ: قناٌاخ فٟ ت١ٕح اٌفٓ ،ِىرثح اٌهائك اٌعهتٟ ،ععّاْص عثك ؼ١كن ،21

 . ٠1983ٕظه اٌفٓ اٌرىع١ثٟ ِٛن٠ً ١ٌهٚال \فهاٞ ، اقٚانق   : اٌرىع١ث١ح ، 22
23
  1980،اٌما٘هج ،1فؼً  ، طالغ: ٔظه٠ح اٌثٕائ١ح فٟ إٌمك االقتٟ ،ؽ 
2
 .1986ف١ُٙ ،ؼ١ٍٓ : لظح االٔصهٚتٌٛٛظ١ا ،عاٌُ اٌّعهفح ،اٌى٠ٛد ، 4

وها٘اَ ٘اف : االٌٍٛب ٚاالٌٍٛت١ح ، خ:واظُ ٌعك اٌك٠ٓ ،قان آفاق عهت١ح ٌٍظؽافح ٚإٌشه ،تغكاق 25

،1985 . 

وه٠ىٚي  ،اق٠س : عظه اٌث٠ٛ١ٕح ِٓ ١ٌفٟ شرهاٚي اٌٝ فٛوٛ ،  خ:ظاته عظفٛن،قان افاق عهت١ح 26

 1985ٌٍظؽافح ٚإٌشه ، تغكاق ،
27

 ١ٍ1987ً ،قان اٌّأِْٛ ٌٍرهظّح ٚإٌشه ، تغكاق ، ١ٌّانٞ صظاْ : االٔطثاع١ح ،خ:ففهٞ ـ
28

 . ١ٔ1960ِٛا٠ه ، ٌانج  : لظح اٌفٓ اٌؽك٠س،  ِىرثح االٔعٍٛ اٌّظه٠ح ، 

  1989اٌّك٠ٕٟ ، اؼّك: فٟ اطٛي اٌفطاب إٌمكٞ اٌعك٠ك ،قان اٌشإْٚ اٌصماف١ح اٌعاِح ،تغكاق ،29

ٔظه٠اخ اٌفطاب ،خ:عى اٌك٠ٓ اٌّاع١ً ِاوك١ًٔٚ ،ق٠اْ:ِمكِح فٟ ٔظه٠اخ اٌفطاب ، ِمكِح فٟ 30

 2001،اٌّىرثح االواق١ّ٠ح ،اٌما٘هج ،
3
 ١ِشً فٛوٛ: ؼفه٠اخ اٌّعهفح ، ؽ، اٌّهوى اٌصمافٟ اٌعهتٟ، ت١هٚخ ،تد  1

صذهظّح فإاق ووه٠ا ص اٌّإٌٍح اٌعهت١ح ٌٍكناٌاخ 1٘اٚون ص انٌٔٛك: اٌفٓ ٚاٌّعرّع عثه اٌران٠ؿ ص ض32

 1981ٚإٌشه صت١هٚخ ،
33
ٞ ،عٍٟ شٕاٚج  : اٌٍطػ اٌرظ٠ٛهٞ ت١ٓ اٌرف١ً ٚإٌّطك ٚاٌرأ٠ًٚ ، ِطثعح اٌظاقق ،اٌؽٍح، ٚاق 

2008  
34
 شثىح االٔرهٔد  al maany.com...................: ِععُ اٌّعأٟ  

  -ٖ 1426، 6لاِٛي اٚوٍفٛنق اٌؽك٠س :ِٕشٛناخ لٚٞ اٌمهتٝ ،ؽ...............: 35  
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  :االطبسٌؼ

1
٠ٛٔه : ِفَٙٛ اٌماذٟ فٟ اٌهٌُ اٌؽك٠س ،اؽهٚؼح قورٛناٖ غ١ه ِٕشٛنج ،ظاِعح تاتً  اٌىت١كٞ ،واظُ 
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Abstract: 

The research means studying the study of "students' attitudes in the arts of 

drawing and their relationship to their technical achievement in the open 

educational college" Karbala Center specifically with an analytical study 

aimed at examining the achievement accomplished in drawing in terms of its 

technical structure and according to what was accomplished by oil works for 

the academic year (2015/2019) for students of the Department of Art 

Education In the Karbala Center specifically, in order to access data that were 

used in the analysis as a qualitative and descriptive approach. The first 

chapter included a presentation of the research problem and summarized it in 

the possibility of answering the question "How did the students' attitudes 

represent in the art of drawing and what is the aesthetic value achieved from 

that?" In addition to the periodic importance of counting the distinguished 

artistic product for students and seeking to activate intellectual, philosophical 

and aesthetic propositions, as for the second chapter, it went to the theoretical 

framework and its indicators that would achieve the mechanisms of analysis 

in the current study within the topics of the first / technical schools and their 

trends in drawing and second / indications of drawing and its relationship to 

speech The philosophy of beauty is the third topic / structure of the technical 

achievement in drawing and art education, while the third chapter came in 

research procedures and its society consisting of (14) models according to the 

sample analysis method consisting of (3) only was chosen intentionally and 

the descriptive approach was adopted in analyzing the content of the works. 

The fourth chapter includes the most important results and conclusions. 

Among the results: 
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1. Drawing is an expression of the convergence of ideas and cultures, and it is 

a means of communication and language. 

2. The fees aimed to record the reality with the smallest details of the sample 

The drawings are related to the commercial painting industry                 3. 

4.There is a rapprochement between what students drew to express the 

properties of the artistic painting. 

5.There is an emphasis on understanding customary and Sunni ethics in Iraqi 

society. 
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 يظزخهض انجحش:

٠ٙلف اٌجؾش اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ ارغب٘بد ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٔؾٛ اٌزله٠ٌ ػجو      

إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٚثواِظ اٌزٛإً االعزّبػٟ اٍزقلَ اٌجبؽش إٌّٙظ إٌٛفٟ ٌىٛٔٗ ِالئُ ٌٙنٖ 

غ ػلكُ٘ اٌلهاٍخ رىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء فٟ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌزوث١خ اٌمبك١ٍخ اٌجبٌ

فموح ٚفك اهثغ  55ِلهٍب ثٖٛهٖ ػْٛائ١خ وبٔذ اكاح اٌجؾش االٍزج١بْ ِٓ  333ِلهٍب افزبه  040

ِغبالد )اٌّغبي االٚي فجوح ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء ثبٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٚاٌّغبي اٌضبٟٔ اٌّؾزٜٛ اٌلهاٍٟ 

ِٓ ٕلق اٌّم١بً ٚصجبرٗ  ٚاٌّغبي اٌضبٌش اٍزغبثبد اٌطٍجخ ٚاٌّغبي اٌواثغ ٛوائك اٌزله٠ٌ( رُ اٌزبول

ٌزؾ١ًٍ إٌزبئظ ٚؽَبة اٌضجبد ثٛاٍطخ ِؼبكٌخ اٌفب ووٚثبؿ  SPSSاٍزقلَ اٌجبؽش اٌؾم١جخ االؽٖبئ١خ 

اٍزٕزظ اٌجبؽش ٕ٘بٌه ارغب٘بد ٍٍج١خ ٌّلهٍٟ اٌف١ي٠بء ٔؾٛ اٌزله٠ٌ االٌىزوٟٚٔ ػجو إٌّٖبد 

ٌت افًٚ   الػزمبكُ٘ أٗ ال ٠لػُ اٌغٛأت اٌزؼ١ّ١ٍخ الػزمبكُ٘ اْ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍلٞ ٚعٙب ٌٛعٗ ِغ اٌطب

االعزّبػ١خ ٚأْ اٌزله٠ٌ االػز١بكٞ أوضو رأص١وا  ِٓ اٌزله٠ٌ االٌىزوٟٚٔ ػجو ِٕٖبد اٌزٛإً الْ 

 ٠قزٖو اٌٛلذ ٚاٌغٙل  ٕٚٚٝ اٌجبؽش ثؼلك ِٓ اٌز١ٕٛبد ٚاٌّمزوؽبد.

 انفظم االٔل: انزعزٚف ثبنجحش

  :يشكهخ انجحش

ِفبًٕ  ِقزٍف ػٍٝ اٌُّٙ االصو ٌّب ٌٙب ِٓ  فٟ ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد وج١وح اٌؼبٌُ صٛهح ٠ْٙل

 ػٍٝ ؽل٠ضخ، رؼزّل رؼ١ّ١ٍخ ٍٚبئً ٚ أٍب١ٌت ظٙٛه ئٌٝ اٌزطٛهاد فٟ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ أكد ٌٚمل اٌؾ١بح،

 اٍزؼّبي ِٕٙب اٌىفبءح ٚاٌغٛكح فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚ رؾم١ك أعً ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١خ االٍزفبكح ِٓ اٌَّزؾلصبد

 ّجىخ ٚ اٌٖٕبػ١خ االلّبه ٚ اٌمٕٛاد اٌفٚبئ١خ ٚ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌؼوٗ ٍٚبئً ٚ ٍِؾمبرٗ ٚ ٍٛةاٌؾب

ٚلل ا٘زّذ اٌّإٍَبد اٌزوث٠ٛخ ثبٌّٕٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبػزجبه٘ب ِٓ  .اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّىزجبد ٚ األٔزؤذ

مل االعزّبػبد  أُ٘ ِؼط١بد اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚكػذ ئٌٝ اٍزقلاِٙب ٍٛاء فٟ اٌزله٠ٌ أٚ اإلكاهح   اٚ فٟ ػ

ٚلل رُ ئكفبي ٘نٖ اٌزم١ٕخ ئٌٝ ِلاهٍٕب اٌضب٠ٛٔخ ٚعبِؼبرٕب  ٔز١غخ ٌألؽلاس االف١وح ِٓ وٛاهس ٚاٚثئخ اٚ 

ريا٠ل اػلاك اٌطٍجخ  ٚ ثٙلف رأ١ً٘ فو٠غ١ٙب  ئٌٝ اٌزفبػً ِغ اٌّغزّغ ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ أال إٔٔب ٔغل 

 ٚاٌّؼوفخ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٍّٙبهاد اٌلػُ ٚ ٌزمل٠ُ ٕؼٛثخ فٟ رؼٍُ ٚرؼ١ٍُ ثؼ٘ اٌّٛاك ٚفك ٘نٖ اٌزم١ٕبد.

ِؾزٜٛ اٚ  ػٍٝ ٠مزٖو ال ِٕٙظ ّبًِ ثارجبع اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ وبٌّٕٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ رٛظ١ف ٠ّىٓ

 ٚفمب رزغ١و ٠ّىٓ اْ ِزىبٍِخ فطٛاد ػٍٝ اٌزله٠ٌ ٚ فٟ ػ١ٍّخ اٌزوو١ي ٠ٕٔ ػٍٝ  ثً ، أْطخ ِؼ١ٕخ

ٚعبء اٌزؼٍُ االٌىزوٟٚٔ ١ٌَبػل  اٌىفبءح. َِٚزٜٛ ٌٍّٛٙٛع خاٌؼ١ٍّ ١ٌِٚٛٗ  ٚاٌّبكح ٚرؼبٚٔٗ ٌٍطبٌت

اٌطالة ٠ٚؾمك اٌّوٚٔخ فٟ  اٌّىبْ اٌنٞ ٠وغت اٌلهاٍخ ف١ٗ ٚ اٌيِبْ ، اٌنٞ ٠قزبهٖ كْٚ اٌزم١ل 

ثّٛاػ١ل ٚرٛل١زبد ِؾلكح ، ٚأ٠ٚبً فٟ اٌزؼٍُ ِٓ فالي ِؾزٜٛ ئٌىزوٟٚٔ ٠قزٍف فٟ رم١ٕخ ئػلاكٖ ػّب 

٠خ ، ؽ١ش ٠ملَ ، اٌّؾزٛٞ ػٍٟ ٍٚبئٜ ِزؼلكح ٚأّٔبٛ رفبػً ِزيآِ ٚغ١و ٠ملَ فٟ اٌىزت اٌزم١ٍل

 ِزيآِ.

mailto:wisaamkhlf@gmail.com
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

فٟ ظً ِب ظٙو ِإفوا  ِٓ وٛاهس  ٛج١ؼخ ٚاٚثئخ  ظٙود اٌؾبعخ اٌٝ ٛوائك رله٠ٌ  رؾمك 

اٌزٛإً ِغ اٌطالة ٚرؾم١ك ا٘لاف اٌزوث١خ ِٕٚٙب إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚثواِظ اٌزٛإً االعزّبػٟ  

ػ ٘نٖ اٌزم١ٕبد فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ، ام ال ثل ِٓ اٌزؾمك ِٓ رٛافو ِمِٛبد ٘نا إٌغبػ، ِٓ أعً ّٙبْ ٔغب

ٚال ّه أْ عب٘ي٠خ ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٌزٛظ١ف اٌزؼٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ٟ٘ أثوى رٍىب ٌّمِٛبد، 

١ُ فغب٘ي٠زُٙ ِٓ ؽ١ش ١ٌُِٛٙ ٚاػزمبكُ٘ ٚاٍزقلاِبرُٙ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرٖبالد فٟ اٌزؼٍ

ِٚجوهارُٙ ٌٙنا االٍزقلاَ ٘ٛ أِو ؽبٍُ فٟ كهعخ ٔغبػ رطج١ك اٌزؼٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ِٚٓ فالي فجوح 

اٌجبؽش  ٚاالٛالع  ػٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ِٚٓ فالي اٍزج١بْ اهاء ػ١ٕخ ِٓ ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء رج١ٓ 

ّٕٖبد ٕ٘بٌه رٛعٙبد ٚافىبه ِٚؼٛلبد ٌلٜ ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء ٌزطج١ك ثواِظ اٌزٛإً ِٕٚٙب اٌ

ِب ارغب٘بد ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ : ٠ّىٓ وزبثخ ِْىٍخ اٌجؾش ثبٌَإاي اٌزبٌٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

   ؟ٔؾٛ اٌزله٠ٌ ػجو إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٚثواِظ اٌزٛإً االعزّبػٟ

 :اًْٛخ انجحش

  ثٍٛبئً إٌغبػفٟ هفل اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ   ٍبّ٘ذ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ثواِظ اٌزٛإً االعزّبػٟ ٌمل

 اٌزملَ ِٓ اٌوغُ ٚػٍٝ .ٚرؼي٠ي٘ب ٚرط٠ٛو ِٙبهارُٙ ثبٌّؼبهف  اٌزيٚك ػٍٝ اٌطٍجخ ٌَّبػلح  

 أْ ئال اٌزوث٠ٛخ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب، اٌزطج١مبد ٔز١غخ اٌزوثٛٞ ا١ٌّلاْ فٟ رؾممذ اٌىج١وح اٌزٟ ٚإٌغبؽبد

 ربَ ػٓ ثْىً رغٕٟ ٌٓ ٚرؼم١ل رطٛه ِٓ ثٍغذ ِّٙب أْ اٌزىٌٕٛٛع١ب ١َٕ٠ٕب ال أْ ٠ٕجغٟ ٌٙب اٌؾّبً

 ، اٌزغ١واد ٘نٖ اٌزله٠ٌ ٚفك أٍب١ٌت رغ١١و ئٌٝ اٌؾبعخ ىاكد (0, 0330)اٌؼز١جٟ,   .اإلَٔبْ اٌّؼٍُ

 أ٘لاف ٌزؾم١ك اٌزؼ١ٍّٟ، ِغ اٌمطبع اٌزٟ رزٛافك  اٌؾل٠ضخ ثبٌزم١ٕبد االٍزؼبٔخ ِٓ اٌٚوٚهٞ فإٔجؼ

 اوزَبة فٟ أصو ِٓ د اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚثواِظ اٌزٛإًٌٍّٕٖب ٌّب مٌه ، ثىفبءح ٚ ثغٛكح ػب١ٌخ  اٌزله٠ٌ

أْ اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ  (00, 0338)اٌؾَٕبٚٞ، . ٚاٌقجوح اٌّٙبهاد ْٚٔو٘ب ٚاوزَبة  اٌّؼوفخ

فٟ اٌّلهٍخ ، ِٚغ ِٕب٘ظ كها١ٍخ كافً اٌٖف ، ٚفك ر١ُّٖ رؼ١ٍّٟ ِزىبًِ ، لبئُ ػٍٝ اٍزقلاَ 

ظ اٌٍٛبئٜ اٌّزؼلكح ، ٚإطٍؼ ػٍٝ ر١َّزٙب ثبٌزؼ١ٍُ ٚرٛظ١ف ثواِظ اٌزٛإً االعزّبػٟ ٚثواِ

أْ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ِْبثٗ ٌٍزله٠ٌ االػز١بكٞ فٟ فطٛارٗ اإلٌىزوٟٚٔ ػجو إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ , 

ٌٚىٕٗ ٠قزٍف ػٕخ ثٍٛبئٍخ ٚاكٚارٗ فمل ٠ىْٛ كافً اٌٖف ف١ىْٛ ؽم١مٟ ٚلل ٠ؾبوٟ ظب٘وٖ ِؼ١ٕخ 

ؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ اإلرغب٘بد اٌغل٠لح فٟ ثواِظ اٌزؼ١ٍُ ، ٚأْ اٌزفبهط اٌٖف فٙٛ افزواٟٙ 

 رله٠ٌ ِٕٖٚبد اٌزؼ١ٍُ ٛو٠مخ ٘ٛ ثبٍزقلاَ ثواِظ اٌزٛإً فبٌزؼ١ٍُ ( ٚثنٌه078, 0334.)اؽّل,

 ِؼٍِٛبد ِٖٚبكه ، ػب١ٌّخ أزو١ٔذ ّٚجىبد ٌٛؽ١خ أعٙيح اٌؾل٠ضخ ِٓ االرٖبي آ١ٌبد ثبٍزقلاَ

ٌززؾمك  ٚثيِٓ ل١بٍٟ عٙل ثبلً ٌٍطبٌت ِؾزٜٛ اٌّبكح ر١ًٕٛ ٝئٌ و١ٍزٙب فٟ رٙلف ٚاٌزٟ ِقزٍفخ،

 فٟ ثبٌّٕٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼٍُ افز١به أْ  رغله االّبهح ا١ٌٗ  ِّٚب ( 00, ٠٢٠٢ )ػ١َٝ،    اٌفبئلح

 ٔبلً ِٓ اٌزم١ٍلٞ اٌلٚه فمل رؾٛي اٌزم١ٍل٠خ؛ اٌّلهً أكٚاه فٟ اٍب١ٍب رغ١١ًوا أؽلس لل ث١ئبد اٌزله٠ٌ

  اٌزؼٍُ اٌغل٠لح ث١ئخ فٟ ػ١ٍٙب ِْٚوف ٌفؼب١ٌبرٗ َِٕٚك ٌٍزؼٍُّ ِٛعٗ ئٌٝ ٌٍّؼوفخ

 (303, 0335 )اٌْٙوٞ،                                                                                

ٖ أْ ِؼوفخ ارغب٘بد اٌّله١ٍٓ رًَٙ ػ١ٍّخ اٌزٕجإ ٚريٚك اٌجبؽش ثبٌؼٛاًِ اٌزٟ رإصو فٟ ْٔٛء االرغب

ٚرى٠ٕٛٗ ٚصجٛرٗ ٚرؾٌٛٗ ٚرطٛهٖ ٚرغ١وٖ اٌجطٟء اٚ اٌَو٠غ ٍٍجبً اٚ ا٠غبثبً ام أْ ٌالرغب٘بد فٛائل ػ١ٍّخ 

فٟ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ وّب رؼط١ٙب كٚهاً ِووي٠بً ِّٙبً فٟ للهح اٌفوك ػٍٝ رْى١ً هأ٠ٗ ٚرم٠ُٛ اال١ّبء فٟ 

عجخ ٌلٜ اٌّله١ٍٓ ال ٠برٟ اال اما أْ رى٠ٛٓ االرغب٘بد اٌّٛ (.348, 3977ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ )ى٘واْ ، 

وبٔذ ٌُٙ  اٌّملهح ػٍٝ رفُٙ االٍب١ٌت ٚاٌٍٛبئً اٌقبٕخ ثزم١ٕبد اٌزؼٍُ ٚ ثبٌزٛإً ػجو إٌّٖبد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ اٚ اٌٍٛبئً االفوٜ وبٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼل اٚ اٌزؼ١ٍُ االفزواٟٙ  . ١ٌٚزُ رؾم١ك ٘نا اٌٙلف ٠ٍيَ 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ؽ١ش رزَُ ثبٌّوٚٔخ ٚثاربؽخ اٌفوٓ ٌٍّله١ٍٓ ٌىٟ ٠ؼوفٛا اعواء رؼل٠ً فٟ ٛوائك اٌزله٠ٌ ٚإٌّب٘ظ 

 (. 50,  3984ػٍٝ اٌزله٠ٌ ثبٌّٕٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )فٚو ، 

 ًٔٚكٍ رهخٛض اًْٛخ انجحش

 فٟ ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء ػٓ رٖٛهاد كل١مخ ِؼٍِٛبد ٚاٌَّإ١ٌٚٓ ِقططٟ اٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ ئػطبء -3

 ثواِظ ر١ّٕخ اٌملهاد فٟ ػ١ٍٙب، ٌزوو١ي ٌٛاعتا ٌٍزله٠ٌ ثٛاٍطخ ثواِظ اٌزٛإً، ٚاألِٛه اٌّلاهً

 اٌؼ١ٍّخ. ٚرطج١مبرٗ اٌّزؼٍمخ ثبٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌَّزمج١ٍخ اٌؾب١ٌخ ثواِغُٙ فٟ

ػٍٝ اُ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ ٠زؼوٗ ٌٙب اٌّلهٍْٛ فٟ اٌزؼ١ٍُ ثبٍزقلاَ ثواِظ اٌزٛإً  اٌٚٛء ر١ٍَٜ -0

 ِٕٖٚبد اٌزؼ١ٍُ

 . ؼ١ٍُ ثبٌّٕٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخاٌزؼوف ػٍٝ ٚالغ أزْبه رم١ٕبد اٌز -0

ا٘لاف  ػ١ٍّخ ثٙب رزُ اٌزٟ اٌطو٠مخ اكٚاه وً ِٓ اٌّلهٍخ ٚاٌّلهً ٚاٌطبٌت فٟ ١ٕبغخ ئػبكح -4

 اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ رطٛهاد ِغ ٠َٕغُ ثّب   اٌزوث١خ

 ْذف انجحش

 ٚٓذف انجحش انٗ:

ٌزؼ١ّ١ٍخ  ٚثواِظ ارغب٘بد ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء فٟ اٌزله٠ٌ االٌىزوٟٚٔ ػجو إٌّٖبد ا اٌزؼوف ػٍٝ 

 اٌزٛإً االعزّبػٟ .

 حذٔد انجحش:

٠مزٖو اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ ع١ّغ ِلهٍٟ اٌّلاهً االػلاك٠خ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

0303-0303 

 :رحذٚذ انًظطهحبد

 :اإلرغبِ

 45، 1998 يظز٘،  (خِؼ١ٕ ظب٘وح ئىاء ٍٍجب أٚ ئ٠غبثب ٌٍٍَٛن اٌنٕٟ٘ إلٍزؼلاكا ِٓ ّٜٔ ٘ٛ  

ؼوفٗ اٌجبؽش اعوائ١ب ثبٔٗ ِغّٛػخ اٌزٖٛهاد ٚاٌّؼزملاد اٌزٟ ٠ؾٍّٙب ِلهٍٛ اٌف١ي٠بء ِملهح ٠

 ثبٌلهعبد اٌزٟ ٠ؾٍٖٛا ػ١ٍٙب ِٓ فالي اٍزغبثزٙب ػٍٝ اٌّم١بً اٌّؼل ٌٙنا اٌغوٗ.  

 :ثبنًُظبد انزعهًٛٛخ انزعهٛى االنكززَٔٙ

 ِضً اٌؾل٠ضخ ػٍٝ اٌزم١ٕبد مٌه فٟ ِؼزّلاٌٍّزؼٍُ  اٌّؼٍِٛخ ئ٠ٖبي ئٌٝ ٠ٙلف اٌزؼٍُ أٍب١ٌت ِٓ أٍٍٛة

 (186, 2005انًٕطٗ, ). االفزوا١ٙخ ٚثواِظ اٌزٛإً ٚاٌٖفٛف اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌجوِغ١بد ٚ اٌؾبٍٛة،

 : االؽبر انُظز٘ ٔدراطبد طبثمخ انفظم انضبَٙ

 يفٕٓو االرغبْبد  االرغبِ:

ٌٕفٌ اٌّؼبٕو ٚلل ظٙو ٘نا اٌّفَٙٛ ٠ؼل ِفَٙٛ االرغبٖ ِٓ اثوى اٌّفب١ُ٘ ٚاوضو٘ب ١ّٛػبً فٟ ػٍُ ا   

( ٚػلّٖ اٌفىوح اٚ اٌوأٞ اٌٍناْ ٠ىٛٔبْ H. Spenserاٚالً ػٕل اٌف١ٍَٛف االٔى١ٍيٞ ٘وثود ٍجَٕو )

(  ثبٔٗ ٠ٚ3988وٜ )ى٠زْٛ ، (96,  3983ِموهاْ ػٓ ٛو٠ك اٌْؼٛه ١ٌٌٚ اٌؼمً )ػجل اٌوؽ١ُ ، 

فبء اٌزفى١و ٚعٍت االٔزجبٖ ٚؽت االٍزطالع اٌَّبد اٌفؼ١ٍخ ٌٍّزؼٍُ   وبٌّٛٙٛػ١خ ٚاالٔفزبؽ١خ ٕٚ

ٚاٌزٟ رلي ػٍٝ رٛعٙبد ػبِخ ػٕل االفواك رجلٚ ػٕل رؼبٍُِٙ ِغ ؽمبئك ِٚفب١ُ٘ ِٚجبكب اٌؼٍُ 

( ثبٔٙب "اٌّٛلف اٌنٞ 3999فٟ ؽ١ٓ ٠وٜ )دمحم ، (.30: 3988ِٚٛٙٛػبرٗ اٌّقزٍفخ" .)ى٠زْٛ ، 

ل١ٚخ ِؼ١ٕخ اِب ثبٌمجٛي اٚ اٌوف٘ ٔز١غخ ِوٚهٖ  ٠زقنٖ اٌفوك اٚ االٍزغبثخ اٌزٟ ٠جل٠ٙب اىاء ّٟ اٚ

ػٍٝ اٌوغُ ِٓ اٌّؾبٚالد (. 40: 1999)دمحم ، ثقجواد ِؼ١ٕخ رزؼٍك ثنٌه اٌْٟ اٚ اٌؾلس اٚ اٌم١ٚخ"

فٟ رؾل٠ل االرغبٖ فبْ االرغبٖ ٠جمٝ ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّووجخ اٌزٟ رزَُ ثبٌزغل٠ل ، ام اْ االرغبٖ ِفَٙٛ ِزؼلك 



  

 

 
  

 

363 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 امعة املصتهصريةاجل –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٔت ػم١ٍخ ٚٚعلا١ٔخ ٌٚىٕٙب ِزْبثىخ ِغ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ ، ٚاْ ٌالرغبٖ ٕفبد اٌغٛأت ٠زىْٛ ِٓ عٛا

ِز١ّيح رؼىٌ اٌؼاللخ اٌٛعلا١ٔخ ث١ٓ ّقٔ ِب ّٟٚء ِؼوٚف ٚ٘نٖ اٌؼاللخ ٠ّىٓ ل١بٍٙب ث١ٓ ِغبي 

 ( .  063,  3996اٌٍَج١خ اٚ اال٠غبث١خ ٠ّٚىٓ رؼٍُ االرغب٘بد ٚاوزَبثٙب )األوٍجٟ ، 

  :أًْٛخ االرغبْبد

الرغب٘بد ػجبهح ػٓ ٔبرظ اٌزفبػً ث١ٓ اٌفوك ٚث١ٓ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب ِٚب ٠زقٍٍٙب ِٓ فجواد رىْٛ ا

ِزؼٍّخ ا ِٚىزَجخ . ٠ّٚىٓ اْ رزؼلي اٚ رزغ١و ثؾَت اٌّإصواد اٌقبهع١خ رؼل االرغب٘بد ٚاؽلح ِٓ 

١و ِٓ ِٛالف اٌّؾلكاد االٍب١ٍخ ٌٍٍَٛن االَٔبٟٔ ٚرإكٞ كٚهاً وج١واً فٟ رٛع١ٗ ٍٍٛن اٌفوك فٟ وض

اٌؾ١بح رؼًّ االرغب٘بد ػٍٝ َِبػلح اٌفوك ٌٍزى١ف ِغ اٌؾ١بح اٌٛالؼ١خ ٚرَبػلٖ ػٍٝ اٌزى١ف االعزّبػٟ 

اْ ارغب٘بد اٌفوك رٚفٟ ػٍٝ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ ِؼٕٝ ٚكالٌخ ِٚغيٜ ، ؽزٝ ٠زفك ٍٍٛوٗ ِغ ارغب٘برٗ 

:  3999)اٌؼ١َٛٞ ،                          ٠ْٚجغ اٌٍَٛن رٍه االرغب٘بد .                                   

384 . ) 

  :ٔظبئف االرغبِ

 . أٙب رؾلك ٍٍٛن اٌفوك ٚرفَوٖ . 3

 . رٕظُ االرغب٘بد اٌؼ١ٍّبد اٌٛالؼ١خ ٚاالٔفؼب١ٌخ ٚاالكهاو١خ ٚاٌّؼوف١خ . 0

 3977. ٠ٛعٗ االرغبٖ اٍزغبثبد اٌفوك ٌالّقبٓ ٚاٌّٛٙٛػبد ثطو٠مخ رىبك رىْٛ صبثزخ )ى٘واْ ، 0

 :85 . ) 

  :يظبدر ركٍٕٚ االرغبْبد

 ٕ٘بن ِٖبكه ِزؼلكح ٌزى٠ٛٓ االرغب٘بد ٟٚ٘: 

 . اٍز١ؼبة االرغب٘بد ٚرّضٍٙب ِٓ اٌج١ئخ . 3

 . االصبه االٔفؼب١ٌخ الٔٛاع ِؼ١ٕخ ِٓ اٌقجواد . 0

 . اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ اٌّجبّوح . 0

 ( . 35:  3978. اٌّوٚه ثقجواد ٕبكلخ  )هٍٛي ، 4

بد ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِؼل٠خ اما أْ اٌّلهً اٌّؾت ٌٍّبكح ثبِىبٔٗ أْ ٠ٕمً ٘نا اٌؾت ثٖٛهح ال أْ االرغب٘

ّؼٛه٠خ ػٓ ٛو٠ك اٍٍٛثٗ فٟ اٌزله٠ٌ ِٚٓ صُ ٠ٕغؼ فٟ ٔمً ػلٜٚ ؽت اٌّبكح ئٌٝ اٌطٍجخ ٚالّه فٟ 

 ( . 07: 3988أْ ؽت اٌّزؼٍُ ٌّب ٠فؼٍٗ فٟ اٌّلهٍخ ٠ًَٙ ئٌٝ ؽل وج١و ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ) اٌى١الٟٔ ، 

لاَ قٚوٕز١غخ الرجبع إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌزله٠ٌ  ٠ىْٛ اٌّلهً ارغب٘بد ِؼ١ٕخ ٔؾٛ رؼٍُ اٍز

اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ ِٚٙبهاد  اٌزٛإً ػجو ثواِظ اٌف١ل٠ٛ  ٚاٌٍٛبئٜ اٌّزؼلكح ٚلل رىْٛ ٘نٖ االرغب٘بد 

ّٙب ِٚلٜ اهرجبٛٙب ثٛالغ ا٠غبث١خ اٚ لل رىْٛ ٍٍج١خ ثٕبء ػٍٝ ٔٛع ا١ٌٍٍٛخ ٚاالٍٍٛة  اٌّزجغ فٟ رؼٍ

 (. 040: 3997اٌطبٌت ِٚلٜ رٛافمٙب ِغ هغجبرٗ ٚؽبعبرٗ )اٌْبهف ، 

أْ رى٠ٛٓ اٌّله١ٍٓ ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٔؾٛ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ رَبػل ػٍٝ أزمبي اصو اٌزؼٍُ 

 ( ،09: 3983)عبثو ػجل اٌؾ١ّل ، 

 :انزعهٛى االنكززَٔٙ ثبطزخذاو انًُظبد انزعهًٛٛخ

 اٍزؾلاس ٌغوٗ اٌزوث٠ٛخ اٌّإٍَخ ٚاٌجواِظ ٌزط٠ٛو اٌطوائك   اٌؾل٠ضخ اٌٝ اٌجؾش ػٓ اٌزوث١خ رَؼٝ

 ٚاٌقجواد، ا٢هاء ػٍٝ رجبكي ٚؽضُٙ اٌطٍجخ ، الٔزجبٖ رىْٛ ِْٛلخ عبمثخ ٠زفبػً ف١ٙب اٌطالة رؼٍُ ث١ئخ

 ال ػلاك اٌٍٛبئً اُ٘ ِٓ ِزؼلكح ٍٚبئً ِٓ رؾز٠ٛٗ ِٚب اإلٔزو١ٔذ ّجىخ ٚرؼل إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ػجو

 ػل٠لح رؼ١ّ١ٍخ ِٕٖبد ظٙٛه ئٌٝ اإلٔزو١ٔذ الٍزقلاَ ٚاٌَو٠غ اٌٛاٍغ االٔزْبه أكٜ ٚلل ث١ئخ رؼٍُ  
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ٚ٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ  ثواِظ اٌزٛإً االعزّبػٟ. -اٌٖف االفزواٟٙ –ثؼل  ػٓ اٌزؼ١ٍُ :ِٕٙب

اَ رم١ٕبد اٌزٛإً اٌؾل٠ضخ ِٚب االٍزوار١غ١بد ٚاٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رٙلف ٌزؾم١ك اٌزؼٍُ ثبٍزقل

٠وافمٙب ِٓ ٍٚبئٜ ِزؼلكح ِٓ افًٚ اٌٍٛبئً الػلاك ث١ئخ افزوا١ٙخ ٌغوفخ اٌٖف رؾمك اٌزفبػً ٚعنة 

االٔزجبٖ رَّؼ ثزجبكي االفىبه ٚاالهاء رزَُ ثبٌّٛٔخ ٚاٌّٛٙٛػ١خ رموة اٌجؼ١ل ٚرًَٙ االِٛه اٌّؼملح 

 (457, 0336ٚرىَٛ ِزبؽخ ٌغ١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ )ى٠ٓ اٌل٠ٓ,

 :اإلنكززَٔٙ انزعهٛى يُظبد

ئكاهح اٌّؼٍِٛبد    ١ِّياد ث١ٓ ٚرغّغ االٔزو١ٔذ رم١ٕخ رٛظف رفبػ١ٍخ رؼ١ٍُ افزوا١ٙخ ِٛٙٛػ١خ ث١ئخ

 اٌلهًٚ ْٔو ِٓ اٌّله١ٍٓ  ٚرّىٓ ِٓ فالٌٙب، ٚٔمٍٙب ٚفئٙب ٚرله٠ٌ اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 

ٍٚٚبئً   رم١ٕبد ػجو ِغ اٌطالة ٚاٌزٛإً اٌزؼ١ّ١ٍخ االْٔطخ االفزجبهاد ٚرطج١ك ٚٚٙغ ٚاٌّٛا١ٙغ

ِٓ   ِغّٛػبد ِزجب٠ٕخ ٚػًّ اإلٌىزو١ٔٚخ ئعواء االفزجبهاد ِٓ اٌّله١ٍٓ رّىٓ ٚأٔٙب ِزؼلكح،

اٌطالة ٠ز١ؼ إٌّبلْخ ٚرجبكي اٌوؤٜ ٚإٌٛٛي اٌٝ ؽٍٛي ٌّْىالد رٛعُٙٙ ٌزؾم١ك ا٘لاف اٌلهً) 

 (05, 0336ا١ٌَل ,

 :ززَٔٛخ فٙ انزذرٚضاإلنك ًٛخانزعهٛ انًُظبد أًْٛخ

 رْغغ ػٍٝ رمو٠ل اٌزؼ١ٍُ ثؾ١ك رز١ؼ ٌٍّزؼٍُ افز١به اٌيِبْ ٚاٌّىبْ ٚا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ رالئُ للهارٗ -3

 ريٚك اٌّله١ٍٓ ثبٌّؼٍِٛبد اٌٚوٚه٠خ ٌطالثٗ ػٓ ٛو٠ك اٌزٛإً اٌَّزّو. -0

 غ١ود رٖٛهاد اٌطالة ػٓ اٌّبكح الٔٙب عؼٍذ اٌٖؼت ٍٙال ٚاٌّغوك ِؾًَٛ -0

 ٍٝ اٌجؾش ٚاالٍزىْبف ثبٍزقلاَ للهارٗ اٌنار١خرَبػل اٌّزؼٍُ  ػ -4

 لٍٍذ ِٓ اٌزىٍفخ اٌّبك٠خ ٚٚفود اٌغٙل ٚاٌٛلذ -5

 (004, 0335رٛفو ٌٍّزؼٍُ ع١ّغ  اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٖبكه ٚاٌٛصبئك. )ّؾبرٗ, -6

 دراطبد طبثمخ:

 (2018دراطخ .)انظٛذ,

١خ اٍزقلاَ ٍٚبئً ٘لف اٌجؾش اٌزؼوف ػٍٝ ارغب٘بد ِؼٍّٛ اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ   فٟ ػّبْ ٔؾٛ أّ٘

ِؼٍّب ِٚؼٍّخً، افز١وٚا ثبٌطو٠مخ اٌطجم١خ  565اٌزٛإً االعزّبػٟ ، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ 

اٌؼْٛائ١خ ِٓ اٌّلاهً اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبٕخ فٟ ِؾبفظبد  ػّبْ، اٌيهلبء، ٚئهثل، اٌىون  ٚارجؼذ 

بٔبد ِٚؼبٌغزٙب ئؽٖبئ١ب،ً اٌلهاٍخ إٌّٙظ إٌٛفٟ اٌَّؾٟ ثبٍزقلاَ االٍزجبٔخ، ٚثؼل رفو٠غ االٍزج

ٍٛ  -رٍٕٛذ اٌلهاٍخ ئٌٝ إٌزبئظ ا٢ر١خ:  أْ ارغب٘بد ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األٍب١ٍخ اٌؼ١ٍب فٟ األهكْ ػٍٝ ٔؾ

رٛعل فوٚق  -ٚٚعلد فوٚق كاٌخ ئؽٖبئ١ب ػٕل اٌّغبي اٌم١ّٟ ٌٖٚبٌؼ اإلٔبس. -ػبَ عبءد ِزٍٛطخ. 

١ّخ االٍزقلاَ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ ػٍٝ وً أل٘   α = 0.05كاٌخ ئؽٖبئ١بً ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ   

ِغبي ِٓ ِغبالد اٌلهاٍخ ٚػٍٝ األكاح وىً ٌٖبٌؼ مٚٞ اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ األػٍٝ أٞ ٌٖبٌؼ مٚٞ 

أل١ّ٘خ    α = 0.05رٛعل فوٚق كاٌخ ئؽٖبئ١ب ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ   -ثىبٌٛه٠ًٛ ٚكهاٍبد اٌؼ١ٍب. 

ٝ وً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌلهاٍخ ٚػٍٝ األكاح وىً ٌٖبٌؼ االٍزقلاَ رجؼب ٌّزغ١و ٍٕٛاد اٌقجوح ػٍ

ال رٛعل فوٚق كاٌخ ئؽٖبئ١ب ػٕل  -ٍٕخ.    35 - 33ٍٕٛاد ٚأوضو ِٓ      5 - 3مٚٞ اٌقجوح ِٓ  

رجؼب ٌّزغ١و ٔٛع اٌّلهٍخ ػٍٝ ِغبالد األ١ّ٘خ.                                  α = 0.05َِزٜٛ اٌلالٌخ   

 (3043, 0338)ا١ٌَل,

 ( 2020دراطخ )انطبئٙ, -1

٘لف اٌجؾش  اٌزؼوف ػٍٝ اصو اٍزؼّبي ِٕٖبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ فٟ رله٠ٌ اٌو٠ب١ٙبد ٞ لَُ     

اٌو٠ب١ٙبد فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ فٟ عبِؼخ ثبثً، ٚاٍزقلِذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ إٌٛفٟ 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

)فموح رُ اٌزأول  03بٔب ٠زىْٛ ِٓ )ٌّالءِزٗ ٌطج١ؼخ ٘لف اٌجؾش. ٌٍٚزؾمك ِٓ مٌه أػلد اٌجبؽضخ اٍزج١

ِٓ ٕللٗ اٌظب٘وٞ ثؼوٙٗ ػٍٝ اٌّقز١ٖٓ فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ إٌف١َخ ٚاٌزوث٠ٛخ ّّٕٚذ فموارٗ 

( ٚثؼل ئعواء اٌزؾ١ًٍ اإلؽٖبئٟ ٌفمواد االفزجبه. أظٙود ٔزبئظ اٌجؾش ٚعٛك ِغّٛػخ  00ٚاٌجبٌغخ )

ٟ ثٕٛفٙب ٛو٠مخ فٟ رله٠ٌ اٌو٠ب١ٙبد ٌطٍجخ ِٓ ا٢صبه اإل٠غبث١خ الٍزقلاَ ِٕٖبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٚٔ

 .اٌمَُ. ، ٚالزوؽذ ئعواء كهاٍخ ِّبصٍخ ٌٙنٖ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ثّزغ١واد أفوٜ ٌُ رزٕبٌٚٙب ٘نٖ اٌلهاٍخ

 (98, 0303اٌىٍّبد اٌلاٌخ: اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ، اٌزله٠ٌ، اٌو٠ب١ٙبد  .) اٌطبئٟ,  , 

 (2018دراطخ)انشْزاَٙ ,

ٍٝ أصو اٍزقلاَ ِٕٖخ رؼ١ّ١ٍخ فٟ ّٔٛ ثؼ٘ للهاد اٌزٛإً االعزّبػٟ ٌلٜ ٘لف اٌجؾش اٌزؼوف ػ

ٛبٌجبد اٌّوؽٍخ االػلاك٠خ فٟ ِل٠ٕخ اٌجقخ. ٚاػزّل اٌجؾش ػٍٝ إٌّٙظ إٌٛفٟ، ٚإٌّٙظ ّجٗ 

اٌزّض١ً -اٌىزبثخ-اٌزغو٠جٟ. ٚرّضٍذ أكاح اٌجؾش فٟ افزجبه ٌّٙبهاد اٌزٛإً اٌو٠بٟٙ "اٌمواءح

( ٛبٌجخ ِٓ ٛبٌجبد اٌَّزٜٛ اٌضبٟٔ ِٓ اٌّوؽٍخ 03ٙب ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )اٌو٠بٟٙ، رُ رطج١م

اٌضب٠ٛٔخ ِٓ ِلهٍخ "ٍجأ ثٕذ ٍف١بْ ثبٌوث١بْ". ٚأمَُ اٌجؾش ئٌٝ ٔمطز١ٓ، رٕبٌٚذ األٌٚٝ إٌّٖبد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلٌىزو١ٔٚخ، ٚرّٕٚذ أٔظّخ ئكاهح اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ، ٚأ١ّ٘خ اٍزقلاَ أٔظّخ ئكاهح اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزوٟٚٔ فٟ اٌزؼ١ٍُ، ِٚفَٙٛ إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلٌىزو١ٔٚخ، ٚألَبَ إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

اإلٌىزو١ٔٚخ، ١ِّٚياد إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلٌىزو١ٔٚخ، ٚأٔٛاع اٌَّزقل١ِٓ ٚأكٚاهُ٘، َِٚزمجً 

٠بٟٙ، اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ فٟ "اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ". ٚػوٙذ اٌضب١ٔخ ِٙبهاد اٌزٛإً اٌو

ِٕٚٙب اٌو٠ب١ٙبد وٍغخ رٛإً، ِٚفَٙٛ اٌزٛإً اٌو٠بٟٙ، ٚأ١ّ٘زٗ، ِٚٙبهرٗ، ٚكٚه اٌّؼٍُ فٟ 

ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزٛإً اٌو٠بٟٙ. ٚعبءد ٔزبئظ اٌجؾش ِإولح ػٍٝ ٚعٛك فوق ماد كالٌخ ئؽٖبئ١خ 

ًٕ اٌو٠بٟٙ ث١ٓ ِزٍٜٛ كهعبد االفزجبه اٌمجٍٟ ٚاالفزجبه اٌجؼلٞ ػٕل اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌّٙبهاد اٌزٛا

 ( 540,  0338ٌلٜ ٛبٌجبد اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ اٌجبؽخ، ٌٖبٌؼ االفزجبه اٌجؼلٞ.  )اٌي٘وأٟ ,

 انفظم انضبنش يُٓظ انجحش ٔإعزاءارّ

ِغزّغ اٌجؾش: رىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء فٟ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌزوث١خ اٌل٠ٛا١ٔخ  ٌٍؼبَ 

 0303- 0303اٌلهاٍٟ 

ِلهً ِٓ ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء فٟ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌزوث١خ  333فزبه اٌجبؽش ػْٛائ١ب ػ١ٕخ اٌجؾش : ا

 أداح انجحش:اٌل٠ٛا١ٔخ .

لبَ اٌجبؽش ثاعواء كهاٍخ اٍزطالػ١خ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء  ٌٍزؼوف ػٍٝ أُ٘  

اٍزفبك ِٓ  اٌّؼٛلبد اٚ اال٠غبث١بد ٔؾٛ اٌزله٠ٌ االٌىزوٟٚٔ ثبٌّٕٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ    ٌنٌه اٌجبؽش لل

اٌقجوح فٟ  -فموح ِٓ اهثؼخ ِغبالد  59اٌلهاٍبد اٌّْبثٙٗ فٟ ٚٙغ فمواد االٍزج١بْ ، فمل رُ عّغ 

، ؽ١ش رُ رٛى٠غ ٘نٖ  -ٛوائك اٌزله٠ٌ-رفبػً اٌطالة -ِؾزٜٛ اٌّبكح–ِغبي اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ 

ٌزؼل٠ً ثؼ٘ اٌفمواد  اٌفمواد ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ فٟ عبِؼخ اٌمبك١ٍخ ٚعبِؼخ اٌىٛفخ ، ٚمٌه

أٚ ؽنف ثؼٚٙب ٌؼلَ ِالئّزٙب ٌّٛٙٛع اٌجؾش .  ثؼل اٌؾنف ٚاٌزؼل٠ً ٌفمواد االٍزج١بْ إٔجؼ ػلك 

 فموٖ 55فموح اّزٍّذ االٍزجبٔخ فٟ ٕٛهرٙب إٌٙبئ١خ   58فموارٙب 

 انظذق: 

لااابَ اٌجبؽاااش ثؾَااابة ثطو٠ماااخ اٌٖااالق اٌظاااب٘وٞ  ثزمل٠ّاااٗ اٌاااٝ ا٘اااً اٌقجاااوح ٚاالفزٖااابٓ ِااآ 

واء  فاااٟ ِغااابي اٌزوث١اااخ ٚٛوائاااك اٌزاااله٠ٌ ,راااُ ا٠غااابك   ٕااالق اٌّؾزاااٜٛ ِااآ فاااالي اػااالاك اٌقجااا

فماااواد اٌّم١ااابً ٚثبػزّااابكٖ ػٍاااٝ اٌقٍف١اااخ إٌظو٠اااخ ٌّفٙاااَٛ االرغااابٖ. ٚفٖاااٍذ واااً اٌفماااواد ػٍاااٝ 

 اٌزٕٛافك ث١ٓ اٌقجواء ثؼل رؼل٠ً ثؼ٘ اٌفمواد  ٚرىْٛ َٔجـــــخ اٌٖـلق ِورفؼخ أما ثٍغـذ 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 (. 000، 0333ٛق ) ػالَ ٚآفوْٚ، %( فــّب فــ 85)

  :طذق انجُبء

ِلهً ف١ي٠بء افز١وٚا ػْٛائ١ب ِٓ ِغّٛع ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء   رُ ا٠غبك  63رُ رطج١ك االٍزج١بْ ػٍٝ 

(   ِٕٙب وّغّٛػخ ػ١ٍب 03ِؼبًِ اٌز١١ّي ثٛاٍطخ اٌزور١ت اٌزٕبىٌٟ   ٌلهعبد اٌؼ١ٕخ رٕبى١ٌب ٚافن )

ٌلهعبد اٌّغّٛػز١ٓ ٌىً فموح ٚوبٔذ اغٍت اٌم١ُ كاٌخ  tم١ّخ ( وّغّٛػخ ٍفال  رُ ا٠غبك ا03ٌٚ)

لبَ اٌجبؽش ثزؾ١ًٍ فمواد اٌّم١بً ثبٌّؼبكالد اإلؽٖبئ١خ .ئؽٖبئ١ب ٚثنٌه رؼل ٘نٖ اٌفمواد ١ِّيح  

اٌّالئّخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٖلق ٚاٌضجبد ٚاٌز١١ّي ىٚكٜ رٕبٍك رٍه اٌفمواد ِغ اٌّم١بً اٌىٍٟ ثؾ١ش   

( ، ٚلل لبَ   336, 0333( )اثٛ ػالَ ،3.03ث١ٓ اٌفموح ٚاٌّم١بً اٌىٍٟ ػٓ ) ٠ًٖ ِؼبًِ االهرجبٛ

اٌجبؽش ثبٌزؾمك ِٓ ٕلق اٌفمواد ثؾَبة ػاللخ وً فموح ثبٌّغبي االٍٕٟ ٚثبٌلهعخ اٌّم١بً اٌى١ٍخ   

( ِّب ٠لي ػٍٝ 3.35ثبٍزقلاَ ِؼبًِ االهرجبٛ ، ٚٙٙو أْ ع١ّغ اٌفمواد كاٌخ ئؽٖبئ١بً ػٕل َِزٜٛ) 

 اٌّم١بً.ٕلق 

 :صجبد األداح
 ل١ّخ رؼزجو ئم ( 0.83 )     ِملاه٘ب وبْ وؤجبؿ ؽ١ش اٌفب ِؼبكٌخ اٌّم١بً  ثبٍزقلاَ رُ ا٠غبك صجبد

 ِب ام اٌضجبد ل١ّخ ِؼبًِ الْ االٍزج١بْ رطج١ك ٌغوٗ ػ١ٍٙب االػزّبك َٚٔزط١غ ع١لح ٘نٖ اٌضجبد ِؼبًِ

 أفواك اٌؼ١ٕخ ػٍٝ إٌٙبئ١خ ث١ٖغزٙب زطج١كٌٍ ٕبٌؾخ ٚ  ِمجٌٛٗ رؼل( 0.90 -  (0.50-ث١ٓ وبٔذ

 :انُٓبئٙ انزطجٛك

ِلهً  (333) ػلكُ٘ ٚاٌنٞ ٠جٍغ ِلهٍٛ اٌف١ي٠بء ػٍٝ إٌٙبئ١خ ث١ٖغزٗ اٌّم١بً   اٌجبؽش ٛجك   

ً  ٚاّوف اٌجبؽش ف١ي٠بء  لل اٍزٛفذ  االٍزّبهاد ع١ّغ ,ٌنٌه لبْ رطج١ك االفزجبه ػٍٝ ّق١ٖب

 .ٚاٌّٛٙٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍْوٚٛ

 انٕطبئم اإلحظبئٛخ

ِٚؼبكٌخ ِؼبًِ اهرجبٛ ث١وٍْٛ  ِٚؼبكٌخ ِؼبًِ ٌز١١ّي  , tلبَ اٌجبؽش ثبٍزقلاَ ِؼبكٌخ االفزجبه    

 ووٚٔجبؿ إل٠غبك اٌضجبد  ٚاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌفب ِٚؼبًِاٌفمواد 

 عزع انُزبئظ ٔرفظٛزْب : انفظم انزاثع

 ٚإٌَت اٌّإ٠خاٌّؼ١بهٞ  ٚاالٔؾواف اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ا٠غبك رُ اٌجؾش رَبؤٚي ٌٓغوٗ االعبثخ ػ

 رٕبى١ٌب رور١جًب اٌفمواد رور١ت إٌطو اٌٝ ِغ ػبِخ ِٚغبالرٙب اٌجؾش ثأكاح

ً   ٌزور١جٙب رٕبى١ٌب   ِٓ كهاٍخ إٌزبئظ الٍزغبثبد ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء  ٔؾٛ فمواد ِؾبٚه اٌّم١بً ٚفمب

% فأوضو ِٓ ِغّٛع ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء رؼٕٟ رؾمك اٌفموح ثَٕجخ 75د ٚرؼل إٌَجخ  ٌٍَٕت اٌّئ٠ٛخ ٌٍفموا

  %( ِٓ ِغّٛع ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء رؼٕٟ رؾمك اٌمفوح ثَٕجخ ِزٍٛطخ ،65 -% 55ػب١ٌخ، ٚاٍزغبثخ ِٓ)

  % فّب كْٚ ( ِٓ اٌؼ١ٕخ رؼٕٟ ٚعٛكح اٌفموح ثَٕجخ ٙئ١ٍخ.45ٚاٍزغبثخ )
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 عهٛى اإلنكززَٔٙيغبل انخجزح فٙ يغبل انز

 ( ٕٚػح انُظت انًئٕٚخ الطزغبثخ افزاد انعُّٛ َحٕ )انخجزح فٙ يغبل انزعهٛى اإلنكززَٔٙ(1عذٔل)

 انُظجخ  انًزٕطؾ االَحزاف َض انفمزح انفمزاد

 %84 2.51 0.80 ثؾء انزظفح نإلَززَذ ٚظجت نٙ اإلسعبط 7

 %74 2.22 0.86  د انزعهًٛٛخال ارمٍ يٓبراد اطزخذاو رطجٛمبد انحبطٕة ٔثزايظ انًُظب 2

 %62 1.87 0.85 طعٕثخ رُفٛذ يحبػزاد عجز انفٛذٕٚ ثٍٛ األطبرذح ٔانطهجخ 4

 %60 1.80 0.78 ال ايزهك يٕاد ٔاعٓشح رخض انزعهٛى االنكززَٔٙ 2

 %58 1.77 0.89 انًعبَبح فٙ يزبثعخ األعذاد انكجٛزح نهطهجخ ثأدٔاد انزعهٛى اإلنكززَٔٙ 13

6 

انًُظبد  ٔطبئم اطزخذاو خالل ثبالٚغبثٛخ ًٚزبس طفٛب ب  يُبخ أٔفز

 %55 1.68 0.82 انزعهًٛٛخ

ال ارمٓ ثٜء اٌزٖفؼ ٌإلٔزؤذ ٠َجت ٌٟ اإلىػبط( ٚاٌفموح )ِٓ اٌغلٚي اػالٖ ٔالؽع ؽٖٛي اٌفموح )

( ؽٍٖذ ػٍٝ اػٍٝ إٌَت ٠لي ػٍٝ  ِٙبهاد اٍزقلاَ رطج١مبد اٌؾبٍٛة ٚثواِظ إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ

ْجىخ االٔزو١ٔذ كٚها ِّٙب ٌزؾم١ك اٌزٛإً اٌغ١ل  ِٓ ؽ١ش عٛكح االرٖبي ٚػلَ ١ٙبع اٌٛلذ اْ ٌ

اٙبفخ اٌٝ اال١ِخ االٌىزو١ٔٚخ ٌؼلَ ارمبْ اٌّله١ٍٓ اكٚاد اٌزؼ١ٍُ االفزواٟٙ ِٓ ثواِظ  ٚرْزذ االٔزجبٖ

اْ اٌفموح رف١و عٛ اٌف١ل٠ٛ ٚثواِظ اٌز١ُّٖ ٚاػلاك االفزجبهاد اٚ اكاهح إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٚٔالؽع 

 فٟ ا ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء  هغجخ ػلَا٠غبثٟ ٌٍطٍجخ ِٓ فالي إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽٍٖذ الً َٔجخ ثَجت 

 اٌؼبئ١ٍخ ثأِٛهٖ الْٔغبٌٗ اٌوٍّٟ اٌلٚاَ ثؼل أزٙبء اٌطالة  ِغ اٌزٛإً

 ِؾزٜٛ اٌّبكح اٌلها١ٍخ انًغبل انضبَٙ :

 يحزٕٖ انًبدح انذراطٛخانعُٛخ حٕل أطجبة رزعهك  ( ٕٚػح انُظت انًئٕٚخ الطزغبثبد أفزاد2عذٔل)

 انُظجخ  انًزٕطؾ االَحزاف َض انفمزح انفمزاد

 %84 2.52 0.80 ؽجٛعخ انًٕػٕعبد رمهٛذٚخ ال رزٕاءو كضٛزا يع انزمُٛبد انحذٚضخ 29

 %84 2.50 0.81 طعٕثخ رطجٛك عًٛع انًحزٕٖ انذراطٙ خالل انعبو انذراطٙ 20

 %82 2.47 0.81 ٖ انًبدح انٗ يهف انكززَٔٙافؼم رحٕٚم يحزٕ 21

ٚظبعذ انزعهٛى االنكززَٔٙ ثٕاططخ انًُظبد انزعهًٛٛخ عهٗ رًُٛخ يٓبراد  27

 انطالة يٍ خالل االَشطخ

0.85 2.28 75% 

 %71 2.11 0.91 اعزمذ اٌ انًحزٕٖ انذ٘ ٚذرص انكززَٔٛب اكضز صجبرب ٔالم َظٛبَب 31

 %61 1.80 0.93 ٛخ افؼم يٍ انكزت اإلنكززَٔٛخأفؼم اطزخذاو  انكزت انًذرط 24

     أرٖ أٌ انزعهى ثًظبعذح انحبطٕة ٔاإلَززَذ طٕف ٚؼًٍ أٌ ٚزعهى كم 19

 ؽبنت انًفبْٛى انزٙ ٚشزًم عهٛٓب انًُٓبط

0.84 1.55 52% 

ٛج١ؼخ اٌّٛٙٛػبد رم١ٍل٠خ ال رزٛاءَ يٍ خالل انُزبئظ ثبنغذٔل أعالِ حظت انززرٛت رحظم انفمزح )

(أػٍٝ ٕؼٛثخ رطج١ك ع١ّغ اٌّؾزٜٛ اٌلهاٍٟ فالي اٌؼبَ اٌلهاٍٟ)( ٚاٌفموح ض١وا ِغ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخو

إٌَت  ؽ١ش ٠وٜ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ اْ إٌّب٘ظ اٌزله١َ٠خ اٌقب١ٌخ اػلد ثطو٠مخ وال١ٍى١خ رؼزّل ػٍٝ 

ً الرمبٔٙب لل ال اٌؾفع ٚال رْغغ ػٍٝ ر١ّٕخ االفىبه اٌؼ١ٍّخ ٚأٙب ِٕب٘ظ ِطٌٛخ رؾزبػ اٌٝ ٚلذ ٠ٛٛ

 رزّىٓ اٌطوائك االٌىزو١ٔٚخ ِٓ اوّبٌٙب.
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 اٌطٍجخانضبنش أطجبة رعٕد اطزغبثبد  انًغبل 

 ( ٕٚػح انُظت انًئٕٚخ  اطزغبثخ افزاد انعُٛخ حٕل أطجبة رعٕد اطزغبثبد انطهٛخ3عذٔل)

 انُظجخ انًزٕطؾ االَحزاف انفمزح انفمزاد

 %83 2.48 0.81 ٕاطم يع انطهجخ انكززَٔٛبلهخ انًٕارد االلزظبدٚخ رؤصز عهٗ انز 40

 %82 2.48 0.80 عذو رٕافز انزذرٚت انًُبطت نهطهجخ عهٗ انزعهٛى اإلنكززَٔٙ 35

42 

اَشغبل انطبنت ثجزايظ انهعبة ٔانزظهٛخ انًزٕفزح فٙ َفض انغٓبس 

 %72 2.19 0.90 االنكززَٔٙ

43 
 الًٚزهك انطالة اعٓشح نٕحٛخ أ الثزٕة

0.92 2.11 70% 

 %70 2.07 0.86 رزٛح ثعغ انزطجٛمبد اطزخذاو انطبنت ٔطبئم غٛز يالئًخ نهذرص 48

 %65 1.95 0.85 عذو اكززاس انطبنت نهٕاعجبد انجٛزٛخ 45

اٌغلٚي أػالٖ ؽٍٖذ  اٌفمور١ٓ )لٍخ اٌّٛاهك االلزٖبك٠خ رإصو ػٍٝ اٌزٛإً ِغ اٌطٍجخ ِٓ 

خ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ( ؽ١ش اْ اغٍت اٌطٍجخ ِٓ اٌىزو١ٔٚب(ٚ )ػلَ رٛافو اٌزله٠ت إٌّبٍت ٌٍطٍج

مٚٞ اٌلفً اٌّؾلٚك فززىجل اٌؼبئٍخ ِٖبه٠ف ئٙبف١خ ِضً اّزوان ٍو٠غ ٌألٔزو١ٔذ اعٙيح ٌٛؽ١خ ماد 

وفبءح ع١لح اٙبفخ ٌؼلَ فجوح اٌطالة ثبٍزقلاَ رطج١مبد إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٔالؽع االرغب٘بد اٌٍَج١خ 

 ثبد اٌطٍجخ  ٔؾٛ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ثبٍزقلاَ ٌٍّٕٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ وٌّْٛلهٍٟ اٌف١ي٠بء ٔؾٛ اٍزغب

ٚا١ٌٚبء  اٌّله١ٍٓ ػٍٝ ٠ٖؼت اٌزٟ اٌّْبوً ثؼ٘ ١ٛبرٙب فٟ االعزّبػٟ رؾًّ اٌزٛإً ٍٚبئً

 اٌؾبٌٟ اٌٛلذ فٟ ػ١ٍٙب ا١ٌَطوح االِٛه

 ؽزق انزذرٚض انًغبل انزاثع / يغبل

 ؽزق انزذرٚضزاد انعُٛخ حٕل ( ٕٚػح انُظت انًئٕٚخ  اطزغبثخ اف4عذٔل)

 انُظجخ  انًزٕطؾ االَحزاف َض انفمزح انفمزاد

47 

الرذعى ثزايظ انزٕاطم االعزًبعٙ يٓبراد انزفكٛز انعهٛب كحم 

 %84 2.53 0.81 -انًشكالد

52 

افزمبر انزعهٛى اإلنكززَٔٙ نهزفبعم اإلَظبَٙ ٔانٗ انعاللبد 

 %82 2.46 0.82 االعزًبعٛخ

 %79 2.38 0.89 انظفٛخ يٍ حٛش انًزبثعخ ٔرظغٛم انغٛبثبد ػعف االدارح 50

49 

أرٖ أٌ ؽزٚمخ انزذرٚض انعبدٚخ رعطٙ َزبئظ أفؼم يٍ انزعهى 

 %77 2.31 0.84 اإلنكززَٔٙ

الرلػُ ثواِظ اٌزٛإً االعزّبػٟ ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼ١ٍب وؾً ِٓ اٌغلٚي أػالٖ اْ رور١ت اٌفمور١ٓ )

اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍزفبػً اإلَٔبٟٔ ٚاٌٝ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ( ؽًٖ ػٍٝ أػٍٝ  ٚ)افزمبه اٌزؼ١ٍُ اٌّْىالد

ٚاْ اهاء ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء  رزغٗ ٔؾٛ اٍزقلاَ اٌطوق اٌمل٠ّخ ٚاٌزله٠ٌ اٌّجبّو ثَجت إٌَت اٌّإ٠خ  

اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ  ٚكٚه ثأ١ّ٘خ  ُٙا٘زّبِ ٚعٙب ٌٛعٗ وغٛ٘و فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚ لٍخ

 ٌٚؼً ؽً اٌّْىالد، ػٍٝ اٌمبئّخ اٌزله٠ٌ ٚاٍزوار١غ١بد ٛوق كػُ فٟ َ إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخثبٍزقلا

 رزٛافو ال لل اٌزٟ اإلِىبٔبد ِٓ ئٌٝ اٌىض١و ٠ؾزبط اٌّْىالد ؽً أٍٍٛة ثبْ اػزمبكُ٘  ئٌٝ ٠وعغ مٌه

  اٌّلاهً، فٟ
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 ِٓ فالي ػوٗ إٌزبئظ اٍزٕزظ اٌجبؽش: االطزُزبعبد

١خ ٌّلهٍٟ اٌف١ي٠بء ٔؾٛ اٌزله٠ٌ االٌىزوٟٚٔ ػجو إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ الػزمبكُ٘ ٕ٘بٌه ارغب٘بد ٍٍج-3

اْ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍلٞ ٚعٙب ٌٛعٗ ِغ اٌطبٌت افًٚ   الػزمبكُ٘ أٗ ال ٠لػُ اٌغٛأت االعزّبػ١خ 

ل ٚاالَٔب١ٔخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚوني ٠ؼزملْٚ ثبٔٗ ال ٠ْغغ ػٍٝ ر١ّٕخ أّبٛ اٌزفى١و )وبٌزفى١و االثلاػٟ ٚإٌبل

 ٚؽً اٌّْىالد(.

اػزمبك ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء ثأْ اٌزله٠ٌ االػز١بكٞ أوضو رأص١وا  ِٓ اٌزله٠ٌ االٌىزوٟٚٔ ػجو ِٕٖبد  -0

اٌزٛإً الْ ٠قزٖو اٌٛلذ ٚاٌغٙل ٚأٗ ال ٠زالئُ ِغ اٌّؾزٜٛ اٌلهاٍٟ اٌؾبٌٟ الٔٗ ٠ؾزبط اٌٝ ٚفذ 

ر١بؽُٙ ٌٍزله٠ٌ اٌزم١ٍلٞ الٔٙب ٠ًٛٛ الوّبٌٗ ٚاػٍت ْٔبٛبرٗ رؼزّل ػٍٝ اٌلٚاَ اٌؾٚٛهٞ. ٚاه

اٌطو٠مخ اٌزٟ اػزبكٚا ػ١ٍٙب ِٕن فزوح ٠ٍٛٛٗ ٚػلَ هغجزُٙ فٟ رؼ١١و ٛوائك رله٠َُٙ ٌؼلَ اِزالوُٙ 

 اٌقجوح اٌىبف١خ فٟ اٍزقلاَ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ.

 ؽب١ٌباال١ِخ اإلٌىزو١ٔٚخ ِٓ لجً اٌّلهً ٚاٌطبٌت رْىً ػبئمب وج١وا فٟ رطج١ك ٘نٖ اٌجواِظ  -0

٠وٜ ِلهٍٛ اٌف١ي٠بء اْ اٌؼًّ ٚفك اٌطوائك اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍزٛإً ِغ اٌطٍجخ ٠ؾزبط اٌٝ رغ١١و -4

ّبًِ فٟ ٛج١ؼخ إٌّب٘ظ ِٓ ؽ١ش اٌّؾزٜٛ ٚاٌىزبة اإلٌىزوٟٚٔ ٚٛج١ؼخ إٌْبٛبد ٚٚاعجبد اٌطبٌت 

 ٚٔٛع اٌزم٠ُٛ.

خ أزو١ٔذ ٍوػخ ٚاعٙيٖ ٌٛؽ١خ رؾزبط رغوثخ اٌزله٠ٌ االٌىزوٟٚٔ اٌٝ ٍٚبئً ٚاِىبٔبد ِٕٙب ّجى -5

 ثىفبءح ػب١ٌخ  ٠ْىً اٌغبٔت اٌّبكٞ اؽل ِْبوٍٙب

 :انزٕطٛبد

 -اٌّلهاء  اٌطٍجخ، اٌّلهً،( اٌزوث٠ٛخ  اٌؼ١ٍّخ ػٕبٕو ٌىبفخ الٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ اٌٛػٟ ْٔو .-ا

 . )االً٘

ْطخ ٚاٌزؾٛي ِٓ اٌىزت اػبكح إٌظو فٟ اػلاك إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ِٓ ؽ١ش ٛج١ؼخ اٌّؾزٜٛ ٚاالٔ-0

 اٌٛهل١خ اٌٝ اٌىزت اٌول١ّخ  ثؾ١ش رالئُ اٌٛلذ ٚاالِىب١ٔبد اٌّزٛفوح ٚاكٚاه اٌّلهً ٚاٌطبٌت.

ٙوٚهح رغ١١و ٛوق اٌزم١١ُ اٌّؼزّلح ٍبثمب ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌقزبِٟ ٚالٔزمبي اٌٝ ٛواق اٌىزو١ٔٚخ فٟ  -0

 اٌزم١١ُ.

زطج١مبد اٌؾل٠ضخ وجواِظ اٌف١ل٠ٛ ٚاٌٍٛبئٜ اٌّزؼلكح البِخ كٚهاد رله٠جخ ٌّله١ٍٟ اٌف١ي٠بء ػٍٝ اٌ -4

 ٚاٌّقزجو االفزواٟٙ ٚثواِظ اٌفالُ ٚثواِظ اٌزٛإً االعزّبػٟ

رٛف١و َِزٍيِبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ اعٙيح ٌٛؽ١خ ٚاّزوان أزو١ٔذ ِلػَٛ ِٓ اٌلٌٚخ  -5

 ِقٖٔ ٌٍطٍجخ ٚاألٍبرنح

 :انًمززحبد

 رٖٛهاد ِلهٍٟ اٌف١ي٠بء ٔؾٛ اٌّقزجو االفزواٟٙ ٠مزوػ اٌجبؽش اعواء كهاٍخ ٌٍزؼوف ػٍٝ

 :انًظبدر

 ،ِىزجخ اٌوّل ، اٌو٠بٗ  ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔانزعهٛى اإلنكززَٔٙ, 0334,أؽّل ,ٍبٌُ    -3

- األدٔاد انًجبد٘  ، انفهظفخ " اإلنكززَٔٙ انزعهٛى, 0338اٌؼي٠ي ,  ػجل أؽّل ؽّلٞ -0

 ." ِٚٛىػٛ ٚٔبّو " اٌفىو كاه ْاألهك ، ػّبْ ."،انزطجٛمبد

 رؼٍُ ِبكح فٟ ٔزؤذ اال اٍزقلاَ اصو ,٠٢٢٢ , ٚآفوْٚ اٌؼي٠ي، ػجل ِٛفك اٌؾَٕبٚٞ، -0

 عبِؼخ إٌبٕو٠خ، فٟ .اٌزمٕٟ  اٌّؼٙل أَب١ٔخ، ػٍَٛ ِغٍخ : اٌطٍجخ ٚارغب٘بد رؾ١ًٖ فٟ اإلٌىزو١ٔٚه

 00اٌؼلك :اٌقبَِخ إٌَخ ثغلاك،

 ، ػبٌُ اٌىزت ، اٌمب٘وح .  0العزّبػٟ ، ٛ، ػٍُ إٌفٌ ا 3977ى٘واْ ، ؽبِل ػجل اٌَالَ ،  -4
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 ، إٛي رله٠ٌ اٌو٠ب١ٙبد ، ػبٌُ اٌىزت ، اٌمب٘وح 3970فٚو ، ٔظٍخ ؽَٓ اؽّل ،  -5

 اٌىزت كاه :اٌو٠بٗ .اٌؾل٠ش إٌّٙظ ٚ اٌؾبٍت, 3998, هللا ػجل ِٖوٞ ,ػٍٟ -6

اٌزؾ١ًٖ  ,اصو رغوثخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ فٟ اٌّلاهً االػلاك٠خ ػ0336ٍٝى٠ٓ اٌل٠ٓ, ِؾّٛك, -7

 اٌلهاٍٟ ٌٍطالة ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب ,اٌّإرّو اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ,عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ, و١ٍخ اٌزوث١خ,اٌفب٘وح .

 ِٖو  , اٌزؼٍُ ٌج١ئبد َِزمج١ٍخ ,إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزو١ٔٚخ هؤ٠خ0336ا١ٌَل , ػجل اٌؼبي , -8

 .16 اٌؼلك إٌّٖٛهح، عبِؼخ ِغٍخ ِْٕٛه، ثؾش

، عّؼ١خ  3، االرغب٘بد ٚا١ٌّٛي اٌؼ١ٍّخ فٟ رله٠ٌ اٌؼٍَٛ، ٛ 3988ى٠زْٛ ، ػب٠ِ ِؾّٛك ،  -9

 ػّبي اٌّطبثغ اٌزؼب١ٔٚخ ، ػّبْ .

، ِىزجخ اٌفالػ  3، ٛ ، ارغب٘بد ؽل٠ضخ فٟ رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌؼٍَٛ 3999دمحم ، فوط ، ٚافوْٚ ،  -33

 ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌو٠بٗ.

، "ارغبٖ ٛالة ٚٛبٌجبد اٌمَُ  3996االوٍجٟ ، فٙل اثٓ ػجلهللا ٚهّبك ػٍٟ ػجل اٌؼي٠ي ٍِٛٝ ،  -33

اٌؼٍّٟ فٟ اٌَّزٜٛ اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش اٌضبٔٛٞ ٔؾٛ اٍزقلاَ اٌىِٛج١ٛرو اٌْقٖٟ ٚػاللزٗ 

 03ثبٌزؾ١ًٖ فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد" ، ِغٍخ ارؾبك اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ ، ع

ث٠ٛخ ، كهاٍبد ، ر١ُّٖ اٌجؾٛس إٌف١َخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌزو 3999اٌؼ١َٛٞ ، ػجل اٌوؽّٓ دمحم ،  -30

 ، كاه اٌوارت اٌغبِؼ١خ ، ث١وٚد 3فٟ رف١َو اٌٍَٛن االَٔبٟٔ ، ٛ

، "رم١١ُ وزت اٌؼٍَٛ ٚاٌزوث١خ اٌٖؾ١خ ٌٍّوؽٍخ االثزلائ١خ فٟ  3978هٍٛي ، ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ،  -30

 ٙٛء ر١ّٕزٙب ٌالرغب٘بد اٌؼٖو٠خ" ، عبِؼخ ثغلاك ، )هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح( . 

، "اٌزى٠ٛٓ اٌؼبٍِٟ الرغب٘بد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطٍجخ  3978ى٠ل ٚفو٠ل اثٛ ى٠ٕخ ، اٌى١الٟٔ ، ػجل هللا  -34

 0، ع 5فٟ االهكْ ٔؾٛ اٌو٠ب١ٙبد ٚاٍب١ٌت رله٠َٙب" ، ِغٍخ كهاٍبد ، َ

 ، اٌّلفً ٌزله٠ٌ اٌو٠ب١ٙبد ، اٌغبِؼخ اٌّفزٛؽخ ، ٛواثٌٍ .  3997اٌْبهف ، اؽّل اٌؼو٠فٟ ،  -35

، كاه إٌٙٚخ  5ىٌٛٛع١خ اٌزؼٍُ ٚٔظو٠بد اٌزؼ١ٍُ ، ٛ، ١ٍ 3983عبثو ، ػجل اٌؾ١ّل عبثو ،  -36

 اٌؼوث١خ ، اٌمب٘وح . 

, ارغب٘بد ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األٍب١ٍخ اٌؼ١ٍب فٟ األهكْ ٔؾٛ أ١ّ٘خ اٍزقلاَ 0338ا١ٌَل ,عٙبك, -37

ٍٚبئً اٌزٛإً االعزّبػٟ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ,,ِغٍخ عبِؼخ إٌغبػ ٌألثؾبس  اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ 

 00اٌّغٍل 

, اصو اٍزؼّبي ِٕٖبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ فٟ رله٠ٌ اٌو٠ب١ٙبد ِٓ  0303ٌطبئٟ, اثزٙبي,ا -38

 عبِؼخ ٚعٙخ ٔظو أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ لَُ اٌو٠ب١ٙبد فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ, ِغٍخ

 6 اٌؼلك ، 28 اٌّغٍل اإلَٔب١ٔخ، ٌٍؼٍَٛ ثبثً

,اصو ئٍزقلاَ ِٕٖخ رؼ١ّ١ٍخ فٟ ر١ّٕخ ثؼ٘ ِٙبهاد  0338, اٌي٘وأٟ ، ؽٕبْ ٍؼ١ل أؽّل -39

ث٠ٛخ اٌّغٍخ اٌل١ٌٚخ ٌٍؼٍَٛ اٌزو اٌزٛإً اٌو٠بٟٙ ٌلٜ ٛبٌجبد اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِل٠ٕخ اٌجبؽخ,

 Issue 12 Part 1, pp.223-255 2018 ٚإٌف١َخ
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Abstract:    

The research aims to identify the attitudes of physics teachers in Qadisiyah 

Governorate towards teaching through educational platforms and social 

media programs. The researcher used the descriptive research because it is 

appropriate for this study. The research community consisted of physics 

teachers in the General Directorate of Education of Qadisiyah, who numbered 

243 teachers, who chose 110 teachers randomly. The questionnaire consisted 

of 55 items according to four domains (the first domain was the experience of 

physics teachers in e-learning, the second domain was academic content, the 

third domain was student responses, and the fourth domain was teaching 

methods) The validity and stability of the scale were confirmed. The 

researcher used the spss statistical bag to analyze the results and calculate the 

stability by using the alpha Krupach equation. The researcher concluded that 

there are negative trends for physics teachers towards electronic teaching 

through educational platforms because they believe that traditional education 

face to face with the student is better because they believe that it does not 

support social aspects and that regular teaching More effective than 

electronic teaching via communication platforms because it shortens time and 

effort. The researcher recommended a number of recommendations and 

suggestions 
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  يستخهص انبحث:

ظهرررررررلد ررررررررة العزرررررررلح اوى رررررررلح الليمررررررري  ررررررر  ال ررررررر ب    ررررررر    رررررررب  الزل ررررررر   ال رررررررب ي       

يمرررري  رررر  ع ؾرررربه اللرررربل    ثهررررب اللرررربل  الضبلررررش    رررر  ب رررررة الرررر    الللثررررة  ثلا غرررر  رررررة الل

 اللررررررلاو ه رررررر   عرررررر  ال إرررررر ي او ررررررل الرررررر   ع    لرررررر  رلرررررربلة الإرررررر ؾبد  ا  ز ررررررب اد 

ال  عهرررررررخ  لررررررر  ال ة  ررررررربد الزل    رررررررخ  ارهب هرررررررب ثبلز إررررررر ل  ررررررررة رل ررررررر   ال  جرررررررخ    ع رررررررخ 

 ررررر  لجررررر  ال ة  ررررربد   ررررر  ا رررررز يا ه  و  .رررررزه  .  ه ررررر  الرررررلة   ررررر  الغهررررر   ال ج  لرررررخ 

 رررررررب لا ه  هرررررررب  ررررررر  رؾررررررر  د    رررررررخ    ه رررررررخ رررررررر    ثب غهرررررررب    رررررررب برهب   لا  هرررررررب 

الزيرم ررررر خ  رررررب ررررررَاع لبنرررررلح   رررررج ب  هررررر  رث  رررررخ ع ررررربل ت الزع  رررررل ال ررررر   خ لررررري    جزثرررررب    

 بزالررررررررذ  ثب غهررررررررب  ع رررررررربل ت ر  م هررررررررب رلز رررررررري ع رررررررربل ت الز  رررررررر    الؾعرررررررر  ل  ل   رررررررربد 

ضررررر  الررررري ر ال ررررر جة ررررررة الل   رررررخ الزل    رررررخ   زع رررررب ثز  رررررة  رررررب  الؾ رررررب ق  مج ررررر  ال رررررزل   م 

معرررررله ه  ررررر  ررررررة ال زرررررت ال  رررررلرح  ه  ررررر     مز جررررر   ررررر   رررررب م رررررلػ  ر هرررررب       ررررري ع  

ثلررررررري ا ررررررر ت الجبؽرررررررش ث ررررررر   رعإررررررر  ة ه ررررررر  ال لا رررررررق   (. 55: 0336ثؾرررررررش  ه  رررررررخ  

ملمررررخ ال  ررررزل  خ رررررة  غرررربع الزرررريرما رررررة الزل رررر   الضررررب     رررر  ىرررر ع    رررر   ررررير  رررررة  ي

رلث رررررخ ال ب  ررررر خ رجررررر   لررررر     ررررربع  ل رررررخ ا رررررز يا   ررررر   ال ة  ررررربد   رررررزلار غ بد الزررررريرما 

الؾيمضررررررخ الرررررر   ثرررررري ر  ع    لرررررر  ا  عرررررربه الزؾإرررررر   اليرا ررررررة لرررررري  ال  جررررررخ   رررررر  صرررررر  

ا  عرررررربه ال  ررررررز   الل  ررررررة رررررررة ال رررررر ا  اليرا رررررر خ هب ررررررخ  رررررررة  ررررررب ح الزرررررربرم  ثإرررررر رح 

ال  ررررررب   الل   رررررر خ  ل زل رررررر    الزررررررة ىبنررررررخ ؽ ررررررش ملرررررري ا  عرررررربه ال  ررررررز   الل  ررررررة  رررررر  

 هثررررري ظهررررر ر  عهررررر   الغررررر  ح ال رررررب  خ ررررررة   عصرررررلد  ررررر جب ه ررررر  ال  جرررررخ  او رررررلح  ال غز ررررر .

الزل ررررر   ثررررريا الل ررررر  ررررررة ال ة  ررررربد الزل    رررررخ  الزلث مرررررخ  ثهرررررب الزل ررررر   الضرررررب    ررررررة ر ج رررررق 

 ررررررر ا ال عهررررررر   الررررررر   م ا رررررررت الؾياصرررررررخ ث ررررررر   عررررررري  ر ب رررررررب   لررررررر  لز ررررررر مل ا اه ر ررررررر  

ة  ررررربد الزلث مرررررخ  ررررر  ب ررررررة  غررررربع الزررررريرما   لا  ررررر  ر ررررر  هررررر  الغ ا رررررت ا  ارمرررررخ ال 

ال  رررررب  خ ررررررة رلَمرررررَ ر ج رررررق  ررررر ا ال عهررررر    ز ررررر م   ررررر   غبؽررررر  ررررررة ال  رررررب م  ا ىرررررل  

ا رررررر  ثب  ؽرررررربرَا لؾرررررر  ال  رررررر  د الإررررررلجخ الزررررررة اهبلررررررذ  رل ررررررق ه رررررر  ر رررررر  ال ة  رررررربد 

 بلررررررت مؾ رررررر    انررررررعبد الغرررررر  ح ال ررررررب  خ الزررررررة رررررررث  ه رررررر  اهرررررريا   و رررررريا  زجثرررررر   

 ل ثرررررررخ ر ررررررربهي  ررررررررة الرررررررز     ررررررر    ررررررربملح ا رر ررررررربه ال للررررررررة  ال ل   ررررررربرة  الز.  رررررررل 

ا  ر ج رررررق  عهررررر   الغررررر  ح ال رررررب  خ لررررر  اصررررربر    ال ز ررررربرت  الز ررررري  الز ث ررررر عة ررررررة اللررررربل  .

ا مغبث ررررررخ رررررررة ر رررررر مل ال ثررررررزظ ال للرررررررة  رررررررر  ال  ررررررز   الل  ررررررة ل   جررررررخ  رؾ رررررر   ا اه 

  ر ج  هرررررررررب مز  رررررررررت ر ع هرررررررررب  ث  رررررررررب ل  ا ر رررررررررب الج رررررررررلمخ ع  لهرررررررررب الزيرم ررررررررر    ا  ا

  ثب غهرررررب الزل    رررررخ ث ررررر  هثبنرررررل ب ث ررررر ثهب  لا رررررق الزررررريرما   ررررر  هثإرررررل  هررررر  ررررررة 

الل   رررررخ الزل    رررررخ  اؽررررري ار ب هرررررب الزرررررة  رررررة هجررررربرح هررررر  ه   رررررخ   عهرررررخ ر رررررزهي  الزث ررررر   

خ ال بلررررررت   رررررر ا   ال  از ررررررخ الل   ررررررخ ل ل ا رررررر  ال  ز عررررررخ الزررررررة ررررررريى  ر هررررررب   ثهررررررب  ج لرررررر

 الزل     ال  لف الزل   ة 
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مجيت رة ا اه   ع  ر  الزة رز ؼ     لم ز  الزيرم  خ  ا   ث  ب مير  ث ب ر  ث ير   ربل ل        

مؾز   ه      ب   زلب رعبه  ب     لب   ال  زل   رة اصثبه ريرم   ل  ض ت  ل   رة عل  الزل    رل

 (0336الزل    خ ال ل   خ ل    ج ب   العز ة ,  الز  ف  الإثلخ  ؾ  ب ل  يا 

 ر ي  م    اع بع   ا الجؾش رة ا رة  رة ض ه  ب 

 رؾيمي الإل ثبد الزة ر اع  الزل    الضب    رة ر ج ق الغ  ح ال ب  خ    ب رة  ب ح ا عز به بد -3

  ثبل خ الل ا   الزة رة   ال  ر  مل الزل    الضب     -0

ح الغ  ح ال ب  خ  ا   زهب رة رثب ة الزل     ر  مل   ا  به لبهيح رلث مخ اثلاز   ر  عه   ا ار -0

 رهز  ثبلزل    ث    رعإ  ة

ر يم  الز ن بد الزة م    ا  ر ه  رة ر ل   ال ل لبد الزة ر ف ا ب  الزل    الضب    رة ر ج ق  -4

 الغ  ح ال ب  خ 

ال  زجة  ر ن  ال   غ  هخ ا زثزبعبد  ارج  الجبؽش رة   ا الجؾش  ثهظ الجؾش ال نعة الزؾ   ة 

  ثهب :

اهز ب  ال ير  رة الزل    الضب    ه    لا ق ريرما ر   يمخ  ة ال ؾبضلح  ا ل به  ال لػ  -3

ال   ع  الؾ    الز       ب مة   ال  شل       ال  جخ  عل ه    ج    رة ال  لف الزل   ة    ا 

 ذ  ثبك  لم خ  اؽيح  لز يح رة الزيرما ث ير  ب مز   ب  مث غ    ه   الغ  ح ال ب  خ     ل 

 اىز بر ب ه    رق  لبم ل  ؾي ح , 

  ل  ار ؼ ل جبؽش ع    ال ثب ظ اليرا  خ ل   ا  ا عز به خ  هثبنل ب ث ب ر هب  لا ق  -0

 الزيرما  ري ة ال  ز   الض برة  ال هة ال ثهغة ثبلؾياصخ   ث ق الزغيمي  ال لبنلح ل ز ي  ال للرة

 الؾ بر   رة ض ه  بر ن  ال   الجبؽش    ا زثزبعبد ا ن  ثجلض الز ن بد ا  هب :

   ل ص برخ  عه   الغ  ح ال ب  خ  ا  ارهب  ر ث برهب ه   لمق الزيرمت  الزل     اليهبمخ لهب  -3

اعلاه ر  م    ز ل ل       بد الل   خ الزل    خ  الزلث مخ     ثب ظ  اه به   ئخ ريرم  خ  -0

 ارم    ال  لر       اع اه الج ئخ الزل    خ  ا  

ضل رح ر.  ل  ثب ظ ا عز به بد  اىلاعهب ثإ رح ا ضل عب ث خ    ى ع ا ىلاط  ال جبهخ  -0

   لاهبح الإ ر الز ض ؾ خ  الز ض   خ  ال غ ه ال   عه   ال إ     ب رة ال  ا  الزبرم  خ 

   :يقذيت
الل   الزة ر ي  رة ال ةر لاد    ال ةشلاد ال ه خ  انجؾذ الجؾ س  اليرا بد  ا راو       

 الل   خ ل  ب  ر  ر الج يا    للرخ  رعخ ر ي هب  ل  رلي ال  بم ا الز   يمخ   ةشلاد  بر خ رة 

هإل الز ي  الل  ة  الز ث ل عة , ر  جؾش الل  ة   را ا ب  ب رة الز  ر ا لزإب   رة الج يا  

   ب رة   يا  الل    الز ث ل ع ب ر   الزة ل لذ ش  ب   م  رة  غبع ال ز ي خ الزة ؽ  ذ ر ي ب   

الجؾش  الز  مل , ا  ب  ة   ع ا ثذ ا ب ب رة الجؾش الل  ة ا   ثب      خ   ثهغب ر  ثذ ه  

 لي ش   الجؾش الل  ة الز ج  ة   لم   ا  ر  ت ا  ب برهب    اع  رؾ  ق الزث  خ  الز ي  ل غز لبرهب.

ك رة ؽ  ال    د الزة رإب رهب ال ة  بد الزلث مخ , ر  َح   ث   ب ل   ر  ر رلث   ال   م بر

ربلزل    الضب    عَه  ه     الؾ بح الل   خ ل   جخ م   ه   هبر    هب    ر ي  ه  ة رة الي ع ال ز ي خ.

  ب م ة  ال هثة ه ب  رة ال غب د الل   خ  ال هث خ  الز ث ل ع خ  ل  ا  ر ا ب  خ ا  هب ا هيا  ا

  الض برة ل  ز ج  ال  جخ    ل  ل    ر رة ىي خ الج ئخ الزل    خ  ر  ر ال غز    ؽ    ب   

  ل  ل لؽ خ الزل    الضب        ال لؽ خ الل لمخ الؾلعخ ا   خ    ب ا هب رَا   رزلح ال لا  خ      

لمخ ث     ل ق  اىز بر ال ثب ظ   لا ق ال ج لح ل  بلت  ثبلزبلة مغت ره   ز  جبد     ال لؽ خ الل 

الزيرما الزة رزثب ت  ا  زليا اد الل   خ  الثع  خ له   ال لؽ خ الزة  ة ه ب  الل   خ الزل    خ 
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ربلزل    الضب    مزج ع الإيارح رة الز ي  ال ث    رة ال غز لبد   ا ب ب  ه ب رة ؽ بح ال بلت الل   خ

د الؾيمضخ  الزإب مبرهب    ب    رثب ة  عه   الزإب  ال للرخ ا  الج لمخ  ر     ؽ بح ال غز لب

 غز   ال للرخ , ا  رة ي الؾ ب ق  ال لب   ع لبه ا  ر ي  الي ع  ا     رل هب انجؼ  لز يا ث    

ر   ة ه   ي  ر ي هب الل  ة  ملرجط ث ي  ليررهب ه     ا جخ الز  راد ال لملخ ه   نل ي 

 الز ث ل ع خ    مزؾ ق  ل   مخ ا خ ا  ه   لمق  ع     َ   ه  ة ر رل   ال للرخ  ال ل   بر خ

 الضب  مخ( مغل     اللثإل الج ل  هب        ر ي    ا ال غز      اعجثب  زيرم          ال لؽ خ

 ا ارم   ض    ة  خ الزلث خ ا    ا ت الز  ر الل  ة رة شز  ا نليح الل   خ  العث خ  الز ث  ع خ 

ال ل   بر خ لثلل  ال   إب  الي ع الل      ثز   ا ع ثب    ثلاص  اللبل  الضبلش    مزؾ ق  ل   

زؾثب  ا  غ ثب     عه   الغ  ح ال ب  خ  ا هز ب  ه    لا ق الزيرما العلبلخ  الؾيمضخ عا  ا ا ا 

  عب ال هب ه     ز      ا جخ الؾياصخ    ب رة  غبع الزل     الل   ه   ار ب  الي ع ال ز ي خ   

 الز   ط ل ل   خ الزل    خ .

    ال  ؽ  ا  ال  ا  ا عز به خ  زالذ ه    عا اللربثخ رة هله ال  ا  رة  ار ب هب ثبل لػ 

ال ث  ة ر ط ل ا ه    اضلة ال ثب ظ ا  م  ج ا ثبرغب  ر  مل  ر.  ل ال ثب ظ اليرا  خ ا عز به خ 

 ؾة  اللله ال ثهغة ال  ق  الغ اة  لز يم  ه   الل   بد اللله الز ض ث  بل ت رري ب 

  ال لا ط  ال إ  الز  م  خ 

 اوال : يشكهت انبحث 

م    ث ب      خ الجؾش    ى ع ا  ئ خ الزة ر ضؼ  ي  الإل ثبد الزة ر ف هب  خ ا ب    بر 

 م رة : ه   خ الزل    الضب     ثهب  ب

لث مخ ملر ة ل  ز   رؾ  ق ا  يا  ال لع ح  ال ليح له      الز  مل الؾبن  رة ال ثب ظ الز -3

 ال لؽ خ  ال لؽ خ الضب  مخ(

 ب ال لا ق الزيرم  خ ال  زل  خ رة الزل    الضب     ؽ ت الز إإبد الل   خ  ا   ب  خ    ب  -0

 رة   ا  ا عز به بد

 لا ق الزيرما الزة   د ا زلار غ ب ي  ر ارل  لبم ل الغ  ح ال ب  خ رة  هبراد  ا بل ت   ب -0

 رلز ي ب الل   خ الزل    خ  ال ير  اصثبه ريرم  

   م بمل الزل    الضب    ر ت الز ي  الل  ة  ال ل   برة  الز ث ل عة  ال للرة  الغ  ح ال ب  خ  -4

 رة   ا ال لذ ؟

ه    ال ثب ظ  ال  لراد الزل    خ الؾيمضخ ىبضلخ ل ز  م  ال  ز ل  الز. مخ اللاعلخ رة ض  -5

  عه   الغ  ح ال ب  خ 

 ثبنيب :اهًيت انبحث 

 رز    ا   خ   ا الجؾش ثب رة :

ا   خ ال ةر لاد  الجؾ س الل   خ  نع خ  ب ذ ا  رغلمج خ رة رإ مت  ر  مل  ثثبه  ثب ظ   -3

 الزل    الضب     عل هب  ز ا  خ  ا  زليا اد الل لمخ  الل   خ ل   جخ 

ي ال ض  الزل   ة الؾبلة  ال  ز ج ة ال ز ل    ي    ب  ز  رة ا   خ الزل    الضب    رة رؾيم -0

ا رر به ثبلل   خ الزل    خ  ا  بة ال  جخ ال لبر  رة ض ه  عه   الغ  ح ال ب  خ    ب رة ال  ا  

 ا عز به خ 

 الز  ر    ة اإل  ب ا   خ ال ةر لاد   رش الل    الجؾ س الل   خ رة رر  ال  ز   الل  ة  -0

 الزلث مخ ل  ة  خ



  

 

 
  

 

656 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 تمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( وحتت شعار )اي

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     ت شعاراجلامعة املصتهصرية وحت -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ا رب ح     زب ظ اليرا بد  الجؾ س رة ثثبه  ر  مل ال ثب ظ   لا ق الزيرما رة ض ه  عه    -4

 الغ  ح ال ب  خ 

لي م ه    ا الجؾش   زب غ  ثعزؼ ال غبع ليرا بد اىل  ر ه  رة اةثبه     ال لؽ خ اليرا  خ  -5

رؾ  ق الؾي ا ه    ن   ثبل  ؽ بد  ا لزلاؽبد  الز ن بد  الثزب ظ ل  ب  ال ن ع ال  

 ل غ  ح ال ب  خ رة الزل    

 ثبنثب : اهذاف انبحث

 مهي  الجؾش الؾبلة ال   ب م رة

  ثبل خ الل ا    ا  بل ت الزة رة   ال  ر  مل الزل    الضب      -3

 رؾيمي ال ل  بد  الإل ثبد الزة ر اع  الزل    الضب    رة     ر ج ق  عب    الغ  ح ال ب  خ  -0

ز   ر  عه   الغ  ح ال ب  خ  الزللمف ث   ثب   ز   ر  مل    ضل    ض  الز ج ق   ر ط اثلا -4

 الزث  ل ل 

ر يم   غ  هخ    الز ن بد الزة ر ل  الإل ثبد ا ب ر ج ق  عه   الغ  ح ال ب  خ رة الزل     -5

 الضب   

 رابعب : تحذيذ انًصطهحبث 

الزة م زل  هب ال ير  ا  ال ل   ل  بهيح   جز   : هجبرح ه        ا علاهاد طرائق انتذريس – 3

رة رؾ  ق ه   خ الزل    الزل    ,  ر    ه   ا ع    ز عخ  بل ثبل خ  ال ؾبضلح الث بش خ  اللإف 

ال  ثة  اصبرح     خ ر ز عت امغب  الؾ  ع , ا   ة  غ  هخ    ا علاهاد الزة م ز ي هب ال ل   

 مإبع  ل   خ   زهيرخ   ج ب   ة اؽي هثبنل ال ثهظ    ا  ال ير  لزؾ  ق    ك  ز ل  ا 

 (00ي  0334الؾ َا   ,

:  ة ال جب  ه  ال لبم ل  اله ب   الزث    خ ال ز  َح ثب زل بع ال  ار  الج لمخ  انجىدة انشبيهت – 0

 ة الل    ال بل خ ال زبؽخ ع  لهب لزؾ    ا  اه  ال ي بد ال  ي خ ل ل   خ الزل    خ الزلث مخ , ا  

ث لم خ نؾ ؾخ ث ؾبظ  غ  هخ    ال لبم ل  ال  انعبد الزلث مخ للر    ز   ع  ح ال ثزظ 

 ( 00, ي  0337الزل   ة ث ل  عهي    عخ   ى  ل ,

: رزلح رل    خ  ا   لؽ خ رل    خ رجيا    الإف ا  ع ال ز  ط  ن   ل  ب    انتعهيى انثبنىي – 0

  خ الزلث مخ   ة  لؽ خ  ه خ   هب رزَا     لهخ الث   ا  علبلة ا هيا   ض   ال ة  خ الزل  

  ال ظ عة  الغ  ة ل   جخ ثبلزبلة رز  ت  ثب غب رز بش   رز ا       ج لخ     ال لؽ خ الؾلعخ 

 ( 03, ي  0330   ال َاهة ,                                                                           

 حىر انثبنيانً

 اوال : انجىدة انشبيهت في انتعهيى انثبنىي

ا  ال ززجررر  لزررربرم  ظهررر ر  عهررر   الغررر  ح ال رررب  خ ررررة الزل ررر   مرررل  ا ررر  ملعررر  الررر  اللرررب          

الزرررة ر هرررب ا رررز بت  ررر ا ا رغرررب  ا  ار  رؾ  رررق ا ررريارهب ثثغررربػ   هرررب  ة  ررربد اعز به رررخ  3993

لز.  رررل ررررة  غررربع رررريه   ال ررريراد الل   رررخ ال زبؽرررخ  ل جرررخ شرررهيد  ثل عررربد ة رررل   رررج لخ  ررر  ا

 ا ررررب ح  ررر  الز ررر راد الل   رررخ الؾبنررر خ ررررة اللررربل   ز ررر ر ال ل   ررربد  ا رإرررب د  اد ا صرررل 

 (33, ي  3998ال جبشرررل ه رررة الزل ررر   ث ررر   هرررب   الزل ررر   الضرررب    ث ررر   ىررربي   رلعرررب ة , 

يمررر   ة  ررربد الزل ررر   ثررر  ر رررض د ر ج   رررخ   ثرررب مثج.رررة ال ررر ع ا  الغررر  ح ال رررب  خ ل  رررذ ر اه رلر

لل   رربد  رر    خ  ل   ررخ مررز  الزررريرمت ه  هررب لز رر     ب ررب ل   ررب   ررر   ب صبثزررب   رر  نررعبد  ررر   

 رلرررل  الغررر  ح ال رررب  خ ررررة الزل ررر   ا هرررب  رعرررخ ر ج رررخ ؽبعررربد  الغررر  ح ا هرررب   رررب   ات   ض رررل,

 ل  الغررر  ح ررررة الل ررر  الل  رررة ال  جرررخ  ة رررل    ررر  ال  ررربر     ال رررربه ثز للررربره  ث ررر     رررز
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 رررة   رررب بد  للر رررخ   ررر    خ ل ررريراد العرررل   ا رررزليا ار    اعجبرررر   ا  ملرررة  ضرررل  ا   رررب ة 

 الل  رررة  ا ى لرررة  ال   رررة  ا عز ررربهة ثب ز ررربث  ل ررريراد رلبلرررخ ررررة رؾيمررري  رؾ  ررري ال  ررر  د 

 (07, ي 3998,    اعهزهب ام ب ب ث    خ الغ  ح رة ال ي خ الزل    خ   هجي اليا   

ا  الزل  ررررَ ه رررر  ر رررر م  ا  اه ال ررررب   ل  ررررير   ا رررربل ج      رررر   رررريى  رلرررربع لز رررر مل ع  رررر  

    رررربد الل   ررررخ الزل    ررررخ ث ررررب ر هررررب ال ثررررب ظ الزل    ررررخ  هثبنررررل ب ربلل لررررخ ثرررر   ر رررر م  ا  اه 

 ه   رررررخ الزررررريرما ه لرررررخ ل مرررررخ را ررررر خ   زجب لرررررخ ر ررررر  ال ظرررررب ف الز  م  رررررخ   اه ال رررررير  

   رررربهير  ه رررر  رؾ رررر   ا  اه الزيرم ررررة , رهرررر  م عررررذ   رررر  ال ررررير  الرررر  اى ب رررر    رررر ج بد 

 م  ررر  ال ررر ع ا  الغررر  ح  (04, ي  3999 لا رررق الزررريرما الز   يمرررخ الزرررة م رررزل  هب   الؾ  رررخ , 

ررررة الزررريرما رلثرررة  .رررب رح  هررري  ا لزرررَا  ثب ررر  ة الز  ررر    ا  ز ررربع  ررر  الزثررربرا الررر  الزلرررب   

  الزلث رررخ ث نرررعهب ه   رررخ  للر رررخ  اعز به رررخ  لررر ا  ررريرهب ا  زهرررب   ررر  ال رررثهظ ا   الزل  رررَ ه ررر

ال  رررلر اليرا رررة  رلثرررة ا  ال بلرررت ملررري اللثإرررل العلررربع ررررة  ررر   الل   رررخ الزل    رررخ  الزلث مرررخ , 

 ال ررير   رر  ال رر ح الؾ    ررخ ل غرر  ح رررة ةررل  اليرا ررخ ,  الزؾرر ع  رر  الزل  ررَ  ا  ز ررب  ثرربل   

ا   عهرر   الغرر  ح ال ررب  خ مررث   . (Wilen , 1998 , p 97) ا  ز ررب  ثرربل  ف  الرر  الزل  ررَ 

ه رررر  ا  الغرررر  ح ال ررررب  خ رررررة الزل رررر    عهرررر       اثلررررب   زلرررري ح م ررررز   ه رررر   ظررررب ف الزل رررر   

  ا   ز  الزة  ثهب 

 ال ثب ظ اليرا  خ  -3

 الجلا ظ الزل    خ  -0

 الجؾ س الل   خ -0

 ال  جخ  -4

 ال جب ة  ال لارق  ا   اد  ال  ع ز بد  -5

 الزل    ال ارة الياى ة  -6

 ثبنيب / طرائق انتذريس 

  رررة اللثإرررل الضبلررررش  ررر  هثبنرررل ال ررررثهظ  ث رررب   رلثرررة ا عررررلاهاد ال  ثثرررخ الزرررة م ررررزل  هب 

ال رررير   مإررربع  ب رررر  الل   رررخ   رررة ر ز رررف هررر  ا  ررر  ة الررر    ررر  ىررربي ث  إررر خ  ا اه 

ليرارررررر  ,  رلثرررررة  ررررر ل  رلر رررررت ال رررررل   ال برع رررررخ ل رررررزل    رث   هرررررب ال رررررير   لبث  برررررر   

 ا رررررزل بع ا  ررررربل ت الزل    رررررخ ال    رررررخ لهررررر ا الزلر رررررت ثؾ رررررش مرررررة   الررررر  ا رإررررربع الغ ررررري 

لررر ا مغرررت ه  ثرررب ا   (09, ي 3993ثررربل زل      ررر  اعررر  ر   رررثه   ررر  رل ررر  شرررة       غ ررري , 

  ررر ت الل   ررربد الل   رررخ الزرررة م  جهرررب رهررر   ررر ا   لرررل   ؾزررر   ال رررب ح اليرا ررر خ   ررري  نرررل ثزهب

(  رررر ل  مثج.ررررة ا   عهرررر  الل لررررخ ال  مررررخ ثرررر    لا ررررق 374, ي  0336ال ؾزرررر     اثرررر  ؽرررر مظ , 

الزررريرما   ؾزررر   ال رررثهظ   لررر      لا رررق الزررريرما  رررة ال  ررر  خ الزرررة ثهرررب رزؾ رررق ا  ررريا  

ل    رررخ  ر ز رررف ال لم رررخ  ررر  ال ؾررري ح ل  رررثهظ ا  ل رررير  ال اؽررري هررر   لمرررق  ؾزررر   ال رررب   الز

 ررررثهظ  ىررررل ثؾ ررررت ا رررر  ة رث   رررر  ,  ر ز ررررف ثرررربىز     ررررز   ال ررررب ح اليرا رررر خ  رررررلرجط 

 لا رررق الزررريرما ثإررر رح  ص  رررخ ثبل  رررب   الزل    رررخ   ,رررربل ل   هثررري اىز ررربر  ل لم رررخ رررريرما  رررب 

 الزل   ة  ثي ا  رزثب ت         لف رل   ة   ل  م زبر ال  ب   الزل    خ  ر ب ل   لف

 (335 – 336, ي  3986  اثلا     رعت ,                                                  
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 ثبنثب / انقىاعذ االسبسيت نجىدة طرائق انتذريس 

الز   ط  ا هيا  ال  جق    ا لب ح ال ض   ل   ا ت  ال يراد ل   جخ رة رثع    رؾ     لا ق  -3

 الزيرما

 خ  ال غز    ر زض ل الج ئخ رة ه   خ الزل   ا  رلرجط ثبلج ئ -0

 ر ظ ف ا    خ ال ير  خ رة رؾ  ق  ا يا  ال  ا  اليرا  خ  -0

 ا  رلز ي  ثهظ الل   ثل ػ العلمق  الزل   الزلب  ة ال   ملَز رل   ال  جخ ثل ه  لجلض  -4

 ا  رز    ر ج عبد ه   خ ل   ا  الزل   خ رة ؽ بح ال بلت  -5

   ب  ال  جخ  ؾ  رل   الزع  ل ا  رز       اصبرح ا -6

 هي  الزل  َ ه   الؾ    الز      -7

 الزث ت ث   ا ل به  الؾ ار  ال ثبل خ  الز ج ق الل  ة  -8

 ا  رلرجط ث   ع ال  جخ  ارغب بره    -9

 ا  ر    لب رح ه   اؽياس الز ب   ث   ع    الغ ا ت الث لمخ  الل   خ الز ج   خ -33

 خ  ل ج لخ ال ب ح اليرا  خ ا  ر     ثب جخ ل  لؽ خ الل لم -33

 ا  ر زل   ر هب  لا ق ريرما  زث هخ -30

الجيه ثز ج ق   ارح الغ  ح ال ب  خ  ثي    ر رل لبهيح  ( ا    ل.له3996 مل   هجي ال ؾ   ,     

ل ج ب بد ر     ل   بد  ل  خ شب  خ ل ال  ال ث  خ،  ال ي بد الزة ر ي هب،     ال  زع يم   ثهب، 

بز الل   بد ث     ل ق، ث ب م    ر      ال  ال ث  خ،  رؾيمي ال    د ال ب  خ  نل ثبد   غ

 ال ز للخ  او جبة الزة رير  ال ث  خ  ل  رجثة   ا ال عه  .  ر ل ه   خ ر ج ق   ارح الغ  ح ال ب  خ 

  -: ( ث ب م ة3996ث  ا  لاؽ  ع ب  خ ع ر  ب هجي ال ؾ     

إل ارح لع  عخ   ارح الغ  ح ال ب  خ  رة     ال لؽ خ ر لر   ارح ال ة  خ ع   :  لؽ خ الزثبت  رجثة ا

رةجزهب رة ر ج ق   ب    ارح الغ  ح ال ب  خ       ا ال ث  ق مجيع  جبر ال يملم  ثبل ة  خ ثز  ة 

  .ثلا ظ ريرمج خ  ز إإخ ه   عه   الث ب   ع   ز    ز  جبر   ال جب ئ لزة م زثي  ل هب

خ الز   ط :  ر هب مز   ض  ال  ط الزعإ   خ ل زثع    رؾيمي اله    اليا    ال  ار  صب  ب :  لؽ 

  .ال ز خ لز ج ق الث ب 

صبلضب:  لؽ خ الز  م  :  ةبلجب  ب رجيع ه   خ الز  م  ثجلض الز بؤ د الهب خ  الزة م    رة ض ه 

 غ  ح ال ب  خاإلعبثخ ه  هب ره ئخ اورض خ ال ثب جخ ل جيه رة ر ج ق   ارح ال

ً :  لؽ خ الزثع   : رة     ال لؽ خ مز  اىز بر اورلا  ال م    لهي  ل ه  ثل   خ الزثع    مز    راثلب

 .ريرمجه  ه   اؽيس   ب   الزيرمت ال زل  خ ثإ ارح الغ  ح ال ب  خ

لزة مز  ىب  ب :  لؽ خ رجب ع    ل ال جلاد :  رة     ال لؽ خ مز  ا زض بر ال جلاد  الثغبؽبد ا

 ( 88ي  . 3996  هجي ال ؾ   ,  رؾ   هب    ر ج ق   ب    ارح الغ  ح ال ب  خ

 رابعب / صعىببث تطبيق يفهىو انجىدة انشبيهت في تحسن انتعهيى انثبنىي

م اع  ر ج ق  عه   الغ  ح ال ب  خ رة رؾ    ال ث   خ الزل    خ ث   هثبنل ب رة ثثبه ا   زهب 

 ا  اه  غ  هخ    ال ل لبد  ثهب  ب ث رة لزؾ  ق   ز    ز  َ   

 هي  لثبهخ ا  اراد ثع  عخ الغ  ح ال ب  خ  ل خ رجث ه  لهب ل لف ال ثبهخ ثغي   الز.  ل -3

 ل خ الز إ إبد ال بر خ لز ج ق ثل ب ظ الغ  ح ال ب  خ  -0

  لبم ل ل ب  الغ  ح ال ب  خ ة ل  اضؾخ   زغي ح ل  ب   ي  الز ي   ا  غبز  -0

   ال  ا ر ال ة  خ رة  غبع ا ارح الغ  ح ال ب  خ ضلف   ز  -4

 ا لزَا  ثبلغ ا ت الث لمخ ر ط     الز ج ق العل ة لع  عخ الغ  ح ال ب  خ  -5
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 هي   ل  خ ال ثب ظ الزل    خ  هثبنل ب  ارجبت ا   ة ا ل به  الز     رة الزيرما  -6

 ل خ رث ت  إب ر ال للرخ رة الزل    الضب    -7

 ق ثبل  لر اليرا ة ر ط ا لزَا  اليل   -8

 ل خ الزل  َ ه    ثهظ الث ب  ال   ملي     إب مق الغ  ح ال ب  خ رة الزل     -9

 ضجبث خ ثلض  إ  ؾبد الغ  ح ال ب  خ رة الزل    -33

 ل خ ر رل ال  ع ز بد الزل    خ  بلؾ ا  ت ,  ال  زجلاد , ال  ب   الزل   خ ال ز  رح  -33

 ل   جخ   ا  ب مزلبره    اليارل خ رة الزل   ل خ ا  ز ب  ثبل   ع  ا رغب بد  -30

 خبيسب / دراسبث سببقت 

 ( 2008دراست ابى زيذ )  -1

 يرذ     اليرا خ ال  الزلل  ه   ال  بر بد الزيرم  خ ل ل  ة الل    رة  لؽ خ الزل    الضب    

 رة ض ه  لبم ل الغ  ح ال ب  خ

,  رج ثذ     زب ظ اليرا خ ا  ال  بر بد   ثلي ا زل بع ا  ار   ر ج  برهب ه   ه ثخ الجؾش  

 الزيرم  خ الزة ر  ا رعبو ه  هب رز ض  رة :

ن بةخ ا  يا   ا زل بع الز ث بد الؾيمضخ ,  ا زل بع ا ىزجبراد ال زث هخ ,  اظهبر الؾ  مخ 

 (09, ي  0338 الث ب   الج بشخ ا ب  ال  جخ  ا  ز ب  ثبؽز بعبره    اث  زمي , 

 (2008س ) دراست عبب -2

 يرذ     اليرا خ ال  ال يى  ا  زلار غة   ارح الغ  ح ال ب  خ رة الزل    اللبلة  لي رثب لذ     

اليرا خ ر لح الغ  ح ال ب  خ رة الزل    اللبلة رة الللاو ,  ر ن ذ اليرا خ ال  ا  ا ارح الغ  ح 

لا ق عيميح   ز لبة  ا ارح ال ب  خ انجؾذ ا ارح ا ب  خ  ر ز ت ا   زهب       هب رجزيت  

الزؾيمبد الزة ر اع  ال ة  خ الزل    خ   ثؾهب رلنخ ا  زليا  ل   ب ل ال ل يح  ث عبهح هبل خ 

 اضبرخ ال  ا مغبث بد ا ىل  رهة ر       الز بل ف  الهير رة ال  ار  ال زبؽخ 

    ال  ج بد رة ه   برهب  ر     لا ل   ب خ ال ز  َح ل ة  بد الزل    اللبلة رة ال غز   رب  ر 

ا ىزثبلبد ملي    ا  يا  ال ه خ ,  ا ز بهذ ال ة  بد الزل    خ    ر ج ق ر لح الغ  ح ال ب  خ 

 ( 039,  0338رة  لا َ ب ال  ز عخ   هجب  , 

 :ينهجيت انبحث 

   الؾ ب ق ارج  الجبؽش رة   ا الجؾش ال ثهظ ال نعة الزؾ   ة     اؽي ال ثب ظ الزة  ظ عزهب ع

 ال ل   بد ال بنخ ث    الزل    ث    هب   الزل    الضب    ث    ىبي   ي   بؽ  ز  ال صب ق 

 الجؾ س الزة ر ي  رة ال ةر لاد الل   خ  الزلث مخ ,  اصل ب رة ر  مل هثبنل  ثب ظ الزل    الضب    

 ع ال   زب ظ ا ضل ربه  خ . ع  رهب     ب  بم    لا ق الزيرما ,     رؾ   هب  رع  ل ب ل  ن 

 يجتًع انبحث :

  ير ب  346ر     غز   الجؾش     ير ة ا عز به بد رة   ل َ  ؾبر خ ال ب   خ الجبلغ هي     

 عينت انبحث:

  ير      ير ة ا عز به بد ر  اىز بر   ه  ا  ب     غز   الجؾش . 83ر   ذ الل ثخ     

 اداة انبحث:

    ير ة ا عز به بد ه   لا ق  63ؾش   ا  زج ب  (    ى ع  ةاع عهي الجبؽضب  ع اح الج

الزيرما الزة م ز ي   هب   اهيا  ر لاد ا  زج ب  الزة ر  ل ال  ال لا ق الزة ؽإ  ه  هب الجبؽش 

 5الزل    ثبلؾب  ة .  نبغ الجبؽش -ؽ  ال    د  -الزل    الزلب  ة -ال ثبل خ  –  ة ال ؾبضلح 

 لم خ  ر  هلضهب ه   هي     ال ؾ     ل  ب  نيلهب .ر لاد ل    
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 انىسبئم االحصبئيت :

ا ز ي  الجبؽش ال ز  ط الؾ بثة  الث جخ ال ئ مخ ل للرخ  لا ق الزيرما الزة م ز ي هب  ير   

 ا عز به بد.

 عرض اننتبئج وتفسيرهب 

 ( ا رة :3عي ع   ثلي ر ج ق ا  زج ب  ه   ه ثخ الجؾش ر ن  الجبؽش ال  الثزب ظ   ب رة

 (1جذول )

 اننسبت انًئىيت انىسط انحسببي  انطريقت ث

 %86 4.3 انًحبضرة 1

 %78 3.9 انًنبقشت 2

 %48 2.4 انتعهيى انتعبوني 3

 %26 1.3 حم انًشكالث 4

 %26 1.3 انتعهيى ببنحبسىة 5

 ي ه   الؾع   الز      (    ؽ  ا  اة ت ال ير    م ز ي    ال لو الز   يمخ الزة رلز3   عي ع  

  ال ؾبضلح  ال ثبل خ ( ثب زضثبه هي  ل     ثه  م ز ي   للب اؽيس  ض  ؽ  ال    د  الزل    

 ثبلؾب  ة .

 ثبنيب / االستنتبجبث 

لإ ر  لا ق الزيرما ال  زل  خ رة الزل    الضب      ي    ا  زهب    ال  ا   ال  لراد  -3

     الؾع      ب    ر ال بلت ال      ثبلؾ   خ  ؾ ر الل   خ اليرا  خ  ا هز ب  ر ط ه   الز 

 الزل    خ ث ؾبظ  برزجثب  الغ  ح ال ب  خ رة الزل   

ل خ ا  ز ب  ثغ ا ت الجؾش الل  ة ث    ر ج  ة نؾ ؼ     ل  ش  ة ,       الزغلثخ الل   خ  -0

 ب ل زيرم     الؾب     ل  هب اد الل  ب  ل ج يا  ال ز  رح  ا رب ح  ثهب رة   يا  الزل    الضب       

ل خ  ل  خ ال ثب ظ  ال  لراد اليرا  خ  ارإبرهب ثبلغ       ل  ر   يمخ ال لا ق الزيرم  خ   -0

 ال  زل  خ  مإبع ر   ال ثب ظ ال  ال  جخ 

ضل رح ا زل بع  ثهظ الث ب  ال   مل َ رة   لرار  ه   ال بلت  ا  ب  خ رل   ال لبر  ه    -4

   ا ال ثهظ ا ضل    ال ثب ظ ال للر خ الزة رز  ت الؾع   الز     ثهب ث    رب    لمق

اهز ب  ال ير   ال ة  خ الزلث مخ ه    لا ق ريرما رهز  ثبلز      الزؾبضل  ا ل به  الؾ    -5

 الز      الزة مإبؽجهب  ا  ب ال ل   ال  ثة ثبلث جخ ل   جخ    ا  مث غ   مز بش  ثي ر    عه   

 الغ  ح ال ب  خ  رة الزل    

 

 ثبنثب / انتىصيبث 

ثلي ا   ضؾثب ا   خ  لا ق الزيرما رة ض ه  عه   ا ارح الغ  ح ال ب  خ   ل  ل   ه   ال  اهي 

الزة مغت اىز بر ب  ر ج  هب رة ال غبع الزلث    رة ض ه الإل ثبد  الزؾيمبد الزة رلزله 

 الزثع   م نة الجبؽش ث ب م رة

   الزغبرة الل   خ رة  غبع الغ  ح ال ب  خ ل ي ع ال ز ي خ    ب رة ثثبه ال ثب ظ ا رب ح   -3

 الث ب ط  ر   ا  زلار غ بد الزل    خ ال ز ار خ   ز  جبد ر  عخ الزلث خ رة ال غز   الللالة رة 

 ض ه  عه   الغ  ح ال ب  خ رة الزل   
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                                     ت شعاراجلامعة املصتهصرية وحت -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

خ ل   جخ رة  ض  ال  لراد اليرا  خ الزل  َ ه   ا  زليا اد  ال   ع  ا رغب بد ثبلث ج -0

 ال ز ار خ    ال لؽ خ الل لمخ ث ؾبظ  لبم ل الغ  ح ال ب  خ رة الزل    

  ل ص برخ  عه   الغ  ح ال ب  خ رة ا   ب  الزلث مخ الزل    خ    ى ع الب خ الثي اد  الي راد  -0

 خ  ال ةر لاد  الزة ر ه  رة رل      ا ال عه   رة ا   ب  الزلث م

اعلاه الز  م  ال  ز ل ل يى د  ه   بد    لعبد ال ث   خ الزل    خ  الزلث مخ ه   ع     -4

 ا نليح الج لمخ    ير    ,   لر   ,ا ارم  (   العث خ  ال ي  خ  ا  ارمخ رة ال ة  خ الزل    خ .

  ال لبم ل اللبل  خ ا  ز ب  ثب    خ  الجلا ظ الزيرمج خ الل   خ  ر  مل ال ثب ظ اليرا  خ رة ض  -5

    ا ؽزعبظ ثع  عخ الزلث خ الللال خ 

الغيمخ رة اعلاه ه   بد الز   ا  الجثبه  الز  مل  الزؾ     الز  م    ا  ل اهي الل   خ  -6

 الزلث مخ      ئخ ريرم  خ ال   ثب ظ    لراد  را  خ  ن   ال  ال  بمب ا  ارمخ ث   رعبن   .

 انًصبدر 

,   بث  الع  ا   ثيرمخ ,  3    رعت اؽ ي ال  َح , ال ثب ظ ال لبنلح ,   اثلا    , ر ز  -3

 3984 إل , 

اث  زمي , ا خ ال لم     , ال  بر بد الزيرم  خ ل ل  ة الل    ثبل لؽ خ الضب  مخ رة ا ب خ   -0

اللبن خ ثبلغ ه رمخ ال  ث خ رة ض ه  لبم ل الغ  ح ال ب  خ ,  غ خ  را بد رة ال ثب ظ   لو 

الزيرما الغَه الضب ة الغ ل خ ال إلمخ ل  ثب ظ    لا ق الزيرما ,    خ الزلث خ , عب لخ ه   ش ا 

 ( 0338,  305, ال ب لح , اللي  

( ر   ط   لالجخ ع  ح ال ثزغبد ، يى    ارح الغ  ح ال ب  خ ، 3996هجي ال ؾ   ،ر ر ق   -  -0

  لهي ال عبمخ اإل زبع خ ، عب لخ الَلبزمق

(   ب  خ الزل    اللبلة رة الزث  خ رة الج يا  الللث خ،  رلخ ه  ، 3998،  ب ر  رلعب ة - -4

 ال ةر ل اإلل   ة الللثة ؽ ع الزل    اللبلة، آ ار، ث ل د

ال يى  ا  زلار غة   ارح الغ  ح ال ب  خ رة الزل    اللبلة ,  0338هجب  ,  ؾل لي ر  ,  -5

 لزل    اللبلة عب لخ ال  رخ .هلضذ رة ال ةر ل ال  ثة ا  ع ل ز  مل ا

ر بلخ  بع ز لة ل  ث  رح  ربه  خ الزيرما ه    رق  0334الؾ َا   ,   ب  هَمَ , -6

 رة ا ز بة ال عب    الزبرم  خ  ا زج به ب , الللاو  pQ4r زلار غ خ 

 ه   الزيرما  الزل     رث    ,  ار ال  بط , ا ر    0336العز ة , ؽ     بش  . -7

 , الزإ    الزل   ة   لمخ    بر خ , ه ب   ار ال   لح 3999      , الؾ  خ ,  ؾ -8

ربه  خ الزيرما ثب زلار غ خ ال لا ط ال  ث خ رة الزؾإ   .  0330ال َاهة , ه ه اثلا    , -9

 ر بلخ  بع ز ل , الللاو   اىزَاع ل ق ا ىزجبر  رة  ب ح الز رم  لي    ة الإف ال ب ا او ثة

, ال ثب ظ الزلثخمخ ال لبنلح  عب   هب  هثبنل ب  ا  هب  0336 ا  , اث  ؽ مظ ,  ل -33

  ار الض برخ ل ث ل  الز زم  , ه ب  , ا ر    3 ه   برهب , 

, الزل    اللبلة  رؾيمبد ال     ال.ي ,  غ خ ال  ز ج  الللثة , هي   3998هجي اليا   ,هجي هللا , -33

007  

 ال إب ر ا عثج خ 

1—Wilen , C (1998) Qusetion skills for teachers  what research save to the 

teachers   

Edition washingtin  D.C National  Educational Assessment .  
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
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 اشرح يف اكتساب املفاهيم التارخيية  لذى  -اعكس  -اثر اسرتاتيجية الحظ 

 طالب الصف اخلامس االدبي يف مادة التاريخ

 م.م  رعذ جابر شاني الظاملي 

 غزائق ذذرَض عاٍح-مذيرية تربية القادسية 

shanyraad43@gmail.com 

70072220070 

 :ٍظرخيص اىثسث

تشتتتتتتتتترؾ بتتتتتتتتتٜ تمص تتتتتتتتت ثج  -تعنتتتتتتتتت   -رتشٞؽٞر الـتتتتتتتتت  تستتتتتتتتتص ٕدف تىدفط تىصعرف )أظر      

       تىَ       تتتتت  ثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتتتر ىتتتتتدٙ  تتتتت ج تىاتتتتتت تىدتتتتتثٍ  تال ختتتتتٜ بتتتتتٜ ٍتتتتتث ذ تىص       تتتتت ث ٝ   

ٗىصفقٞتتتتك اىتتتتل تاصتتتتث  تىدثـتتتتط شاتتتتََٞث شؽرٝدٞتتتتث ات تىتتتتتدت تىؽيبتتتتٜ ىيَؽ     تتتت َ٘عصِٞ تىصؽرٝدٞتتتتر 

٘تبٞث  تتتت ج تىاتتتتت تىدتتتتثٍ  تال ختتتتٜ ٗتىتتتتتثخور اٗتز تالاصدتتتتث  تىدعتتتتدٛ ٗتاصتتتتث  تىدثـتتتتط ع تتتت  

   ثىدتتث بتتٜ 30   ثىدتتث خ٘ت تت  ) 60بتتٜ ٍد ستتر ظثّ٘ٝتتر تى تتث تخٜ ىيدْتتِٞ ـ تت ٞط شنّ٘تتس تىعْٞتتر ٍتتِ )

تشتتترؾ    -تعنتتت   -تىَؽَ٘عتتتر تىصؽرٝدٞتتتر تىصتتتٜ ٝتتتد        تتت  خٖث عيتتتٚ ٗبتتتك تستتتصرتشٞؽٞر  الـتتت  

ىورٝقتتتتر تالعصٞث ٝتتتتر      ثىدتتتتث بتتتتٜ تىَؽَ٘عتتتتر تىتتتتتثخور تىصتتتتٜ ٝتتتتد     خٖتتتتث عيتتتتٚ ٗبتتتتك ت30ٗ)

ٗمثبتتتتث تىدثـتتتتط ختتتتِٞ ٍؽَتتتت٘عصٜ تىدفتتتتط بتتتتٜ ) تىعَتتتتر تىيٍْتتتتٜ ىي      تتتت و ج ٍف تتتت٘خث خث شتتتتٖر   

ٗ  ؼتتتثز تىصفاتتتٞو تى تتتثخك بتتتٜ ٍتتتث ذ تىصتتتث ٝ    ٍٗص ٞتتتر تىتتتممثة   خعتتتدٕث شتتتٌ شفدٝتتتد تىَتتتث ذ تىعيَٞتتتر 

ثصتتتتر ىياتتتتت ٗتىصتتتتٜ شتتتتَيس تى اتتتت٘ه تال خعتتتتر تالاٞتتتترذ ٍتتتتِ مصتتتتثج تىصتتتتث ٝ  تىف       تتتت دٝط ٗتىَع

تىدتتتثٍ  تال ختتتتٜ   ٗصتتتثل تٕتتتتدتبث ستتتتي٘مٞر تعصَتتتدز عيتتتتٚ شاتتتتْٞت خ   تتت يً٘ ىيَ تتتتص٘ٝثز تى تتتتس ) 

  ٕتتتتتدبث   ٗتعتتتتتد 126ٍعربتتتتتر   بٖتتتتتٌ   تىصودٞتتتتتك   تىصفيٞتتتتتو   تىصرمٞتتتتتح   تىصقتتتتتٌ٘ٝ   ع       تتتتت د ٕث )

ٍؽَ٘عتتتتر ٍتتتتِ تىدوتتتتت تىصد ٝ تتتتٞر ىيَ٘تتتتت٘عثز بتتتتٜ ٍتتتتث ذ تىصتتتتث ٝ    ٗشَثشتتتتٞث ٍتتتت  ٕ       تتتت دف 

تعتتتد تىدثـتتتط تاصدتتتث  تمص تتتثج تىَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر ٍتتتِ ّتتت٘  تالاصٞتتتث  ٍتتتِ ٍصعتتتد  شنتتتُ٘ تىدفتتتط 

  بقتترذ شتتٌ تىصفقتتك ٍتتِ صتتد ٖث تىهتتثٕرٛ خعرتتتٖث عيتتٚ ٍؽَ٘عتتر ٍتتِ 45خاتت٘ شٔ تىْٖثبٞتتر ٍتتِ )

تىَفن     تتتت َِٞ ٗتىَصدااتتتتِٞ بتتتتٜ  رتبتتتتك تىصتتتتد ٝ  ٗشتتتتٌ تستتتتصدرتغ ٍعثٍتتتتو تىاتتتتع٘خر ٗتىقتتتت٘ذ 

خٞتتتتثُ ٍتتتتدٙ بعثىٞتتتتر تىدتتتتدتبو ٗتستتتتصدرغ ظدتتتتثز تالاصدتتتتث  خورٝقتتتتر  تىصَٞيٝتتتر ى قرتش    تتتت ٔ بتتتتت  عتتتتِ

تىصؽيبتتتر تىْاتتت ٞر ٗص   تتت فؿ خَعث ىتتتر خٞرستتتُ٘ ٍٗتتتِ ظتتتٌ ٍعث ىتتتر ستتتدٞرٍثُ ختتترتُٗ   ٗبتتتٜ ّٖثٝتتتر 

تىصؽرختتتتر  دتتتتك تالاصدتتتتث  عيتتتتٚ  تتتت ج ٍؽَتتتت٘عصٜ تىدفتتتتط ٗتعصَتتتتد تالاصدتتتتث  تىصتتتتثبٜ ىعْٞٞصتتتتِٞ 

تىْصتتتتثبػ ش تتتت٘ع تىَؽَ٘عتتتتر تىصؽرٝدٞتتتتر تىصتتتتٜ  ٍ تتتتصقيصِٞ ىَعثىؽتتتتر تىدٞ   تتتت ثّثز تـاتتتتثبٞث تا ت ٖتتتترز

تشتتتترؾ ع    تتتت يٚ تىَؽَ٘عتتتتر تىتتتتتثخور تىصتتتتٜ   ستتتتس  -تعنتتتت   -  ستتتتس خثستتتتصرتشٞؽٞر  الـتتتت  

خثىورٝقتتتر تالعصٞث ٝتتتر بتتتٜ تاصدتتتث  تمص تتتثج تىَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر   ٗبتتتٜ تتتت٘ة اىتتتل تٗصتتتٚ تىدثـتتتط 

    تشرؾ بٜ شد ٝ  ٍث ذ تىصث ٝ     -تعن   -خثسصعَثه تسصرتشٞؽٞر الـ  

 تشرؾ بٜ تمص ثج تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر   -تعن   -تىنيَثز تىَ صثـٞر )تسصرتشٞؽٞر الـ  

  :ٍؼنيح اىثسث

عيٚ تىرغٌ ٍِ تىؽٖ٘  تىَدمٗىر ٍِ  دو تىَؤس ثز تىصعيَٞٞر ٍٗ  ٍث  رأ عيٖٞث ٍِ شف٘الز مَٞر       

 دٞثَ عِ شَْٞر تىعقت٘ه تى تيَٞر ّٗ٘عٞر   بإُ ٍْثٕؽٖث ّٗ ث ثشٖث ٗ رتبقٖث تىصد ٝ ٞر ٍث شيته  ثصرذ ّ

ىتتدٙ  يدصْتتث   اا ٍث تىتتس ٍْثٕؽٖتتث ٗأستتثىٞح شقَٖ٘ٝتتث شعصَتتد عيتتٚ أستتثىٞح تىصيقتتِٞ ٗتىف تت  ىيَعيٍ٘تتثز 

ٗتىفقثبك ٗٝدقٚ تىَصعيٌ َٝعو تىدٗ  تى يدٜ بٜ تىعَيٞر تىصعيَٞٞر ٍنص ٞث خصيقٜ ٍث ٝ رض عيٞتٔ بتٜ تىنصتح 

  105: 1995 ُٗ ّقد أٗ خفط.      )تىعدٞدٛ تىَقر ذ ٗعيٞٔ اُ ٝصقدو مو ٍث ٝورؾ  بٖٞث 
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
 اجلامعة  املستهصرية 

ٗىنُ٘ تىصتث ٝ  ٍتِ تىَت٘ت  تىََٖتر اتز تىَ تثٌٕٞ تىَؽتر ذ تىصتٜ شفصتثغ تىتٚ ش٘تتٞؿ ٗشقرٝتح تىتٚ إتِ 

ِٔ تىعثٍر  ىمت ٗؼح ختمه ؼٖتد تمدتر  تىَصعيٌ ىٞصَنِ ٍِ ا  تمٖث ٗبَٖٖث ٍِٗ ظٌ شعيَٖث ٗش٘ ٞ ٖث بٜ ـٞثش

  ى ّصقتثه ختدٗ  تىوثىتح ٍتِ   تح شْت٘  ٍ٘تت٘عثشٖث تىَصعتد ذ بٜ شد ٝ ٖث ٗتٝؽتث   رتبتك ٍصْ٘عتر ـ

تى يدٜ ٗغٞر ٍ ث ك خا٘ ذ بعثىر بٜ تىد     تىٚ تالٝؽثخٜ  تىَْصدٔ ٗتىَرمي ٕٗمت ٝؤ ٛ اىٚ ت ش ث  

 ٍ ص٘ٙ تىصفاٞو ىدٙ تىويدر ٍٗتِ ظتٌ شفقٞتك  ت ٕتدتف تىصعيَٞٞتر خات٘ ذ أٗست  ٗتعَتك ٗتمعتر بثبتدذ. 

ُ ٍ ثعدذ تىويدر عيٚ تمص ثج تىَ ثٌٕٞ ٍٖٗث تز تىص نٞر ٝعد ٍِ تىن ثٝتثز ت  .10  ص1994)ت ٍِٞ  

تىٖثٍر تىصٜ شَنٌْٖ ٍِ ٍ٘تؼٖر تىصفدٛ . ٗخْثةتً عيٚ ٍث شقدً بثُ تىدثـط ٝتت  ٕتمت تىد تستر ختِٞ تٝتدٛ 

تىدتتثـعِٞ ٗ تت ج تىعيتتٌ تظتترتةتً ىيَ٘تتت٘  تىتتمٛ ٝعصدتترٓ ٍ٘تتت٘عثً اٗ صتتير خْتتد  تى تتع٘ج ٕٗ٘ٝصٖتتث 

ٕتتو تُ تستتصعَثه  -رمتتر تى نتتر بٖٞتتث ٗتىتتمٛ ٝنَتتِ ٍ تتنيصٔ خثؤؼثختتر عتتِ تى تتؤته تالشتتٜ :ٗشو٘ ٕتتث ٗـ

تشتترؾ  تظتتر بتتٜ تمص  تت ثج تىَ  تت  ثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتر ىتتدٙ  تت ج تىاتتت  –تعنتت   –تستتصرتشٞؽٞر )الـتت  

 تىدثٍ  تال خٜ بٜ ٍث ذ تىص    ث ٝ  ؟

 اهَُح اىثسث:

ّثـٞتتتتتتر ٝتتتتتتممر تالؼٞتتتتتتثه  ٘ ٍتتتتتتِشعتتتتتتد ٍتتتتتتث ذ تىصتتتتتتث ٝ  ٍتتتتتتِ تىَتتتتتت٘ت  تالؼصَثعٞتتتتتتر  تىََٖتتتتتتر بٖتتتتتت

تىفثتتتتتترذ خثؤّؽتتتتتث تز تىندٞتتتتترذ تىصتتتتتٜ شفققتتتتتس عيتتتتتٚ ٝتتتتتد تالٍتتتتتر ٍتتتتتِ اتتتتت ه تىعاتتتتت٘  بتتتتتٜ 

ٍؽتتتتتتثالز تى نتتتتتتر ٗتىفتتتتتتتث ذ ٗتىَٞتتتتتتث ِٝ تالاتتتتتترٙ بٞاتتتتتتدؿ ٍتتتتتتدعثذ بدتتتتتتر ٗتعصتتتتتتيت  ىٖتتتتتتمت 

تىؽٞتتتتتو    ّتتتتتٔ ٝعٞتتتتتد تىعقتتتتتر خَ تتتتتصقدو تالٍتتتتتر ٗاتشٖتتتتتث ٗ ثخيٞصٖتتتتتث   ٍٗتتتتتِ ّثـٞتتتتتر تاتتتتترٙ ٝتتتتتممر 

ٗتىتتتتتت٘ٝ ز تىصتتتتتتٜ عثشتتتتتتصٖث تالٍتتتتتتر بٞ تتتتتتصْدت ٍْتتتتتتٔ تىتتتتتتد ٗ  ٗتىعدتتتتتتر.  شيتتتتتتل تالؼٞتتتتتتثه ختتتتتتثىَفِ

ىتتتتتتمت تٕتتتتتتصٌ  بثىصتتتتتتث ٝ  عَتتتتتتو ـتتتتتتٜ ٝتتتتتترشدت خثىَثتتتتتتتٜ تىدعٞتتتتتتد ٗتىقرٝتتتتتتح ىيَؽصَتتتتتت  تالّ تتتتتتثّٜ .

تىصرخ٘ٝتتتتتتتُ٘ تىعتتتتتتترج خَ٘تتتتتتتت٘  شتتتتتتتد ٝ  ٍتتتتتتتث ذ تىصتتتتتتتث ٝ  ٗعقتتتتتتتدٗت تىنعٞتتتتتتتر ٍتتتتتتتِ تىْتتتتتتتدٗتز 

ؼتتتتتتثة بتتتتتتٜ ً  1945ٗتىَتتتتتتؤشَرتز   ٗتصتتتتتتد ٗت ش٘صتتتتتتٞثز عتتتتتتدذ   ب تتتتتتٜ ٍتتتتتتؤشَر  تىقتتتتتتثٕرذ /

اـتتتتتدٙ تىص٘صتتتتتٞثز   تُ ٝعصَتتتتتد شتتتتتد ٝ  تىصتتتتتث ٝ  عيتتتتتٚ  رٝقتتتتتر تىَ تتتتتث مر تى عيٞتتتتتر ٍتتتتتِ  دتتتتتو 

بيتتتتتتتتٌ ٝعتتتتتتتتد تىصتتتتتتتتث ٝ  ٍؽتتتتتتتتر        . 89: ص 1985تىوثىتتتتتتتتح بتتتتتتتتٜ تىتتتتتتتتد     .) ستتتتتتتتعث ذ   

 اتتتتتر تٗ ـتتتتتدظث شث ٝدٞتتتتتث ّد ستتتتتٔ ىيفاتتتتت٘ه عيتتتتتٚ شتتتتتٖث ذ   تستتتتتٞر تٗ  اتتتتتر ّ تتتتتصَص  ٍْٖتتتتتث 

َٝنتتتتتِ ش٘ ٞ تتتتتٔ ىدْتتتتتثة تؤّ تتتتتثُ عقيٞتتتتتث ٗاَّتتتتتث ٕتتتتت٘  صتتتتتٞد ٍتتتتتِ تىددتتتتترذ ىتتتتتٔ عتتتتتدذ ٗ تتتتتثبت   

ٗٗؼتتتتدتّٞث    ىتتتتتمٙ الختتتتتد ٍتتتتتِ اشثـتتتتتر تى رصتتتتتر أٍتتتتثً تىوثىتتتتتح ىنتتتتتٜ ٝدْتتتتتٜ ٍعث بتتتتتٔ خْ  تتتتتٔ عتتتتتِ 

 رٝتتتتتتك تىََث ستتتتتتر ٗتىصودٞتتتتتتك ٗتىَْث  تتتتتتر ٕٗتتتتتتمت ال ٝصفقتتتتتتك اال عتتتتتتِ  رٝتتتتتتك تىصعيتتتتتتٌٞ تىقتتتتتتثبٌ 

عيتتتتتتٚ بي تتتتتت ر تىص نٞتتتتتتر ٗتمص تتتتتتثج تىَ تتتتتتثٌٕٞ بإعوتتتتتتثة تىوثىتتتتتتح أ ٗتز تىَعربتتتتتتر أبتتتتتتتو ٍتتتتتتِ 

تىَعربتتتتتتتر ىتتتتتتتٔ . ىتتتتتتتمت تشؽٖتتتتتتتس تىْهتتتتتتترذ تىصرخ٘ٝتتتتتتتر تىفدٝعتتتتتتتر اىتتتتتتتٚ اشدتتتتتتتث  تىورتبتتتتتتتك  شقتتتتتتتدٌٝ

: 1984)أىيقتتتتتتتثّٜ  ٗتالستتتتتتتصرتشٞؽٞثز تىقثخيتتتتتتتر ى اصدتتتتتتتث  ٗتىصودٞتتتتتتتك  تاتتتتتتتو ـؽتتتتتتترذ تىاتتتتتتتت 

تشتتتتتترؾ   ٗخَرتعتتتتتتثذ متتتتتتو ٍص ٞتتتتتترتز  -تعنتتتتتت   -ٍٗتتتتتتِ ٕتتتتتتمٓ تالستتتتتتصرتشٞؽٞثز )الـتتتتتت    .80

تشتتتتتترؾ    تتتتتتد ش تتتتتتثعد  -  تعنتتتتتت -تىدفتتتتتتط تىفتتتتتتثىٜ ٝتتتتتترٙ تىدثـتتتتتتط تُ تستتتتتتصرتشٞؽٞر )الـتتتتتت  

عيتتتتتتٚ تم تتتتتتثج تىويدتتتتتتر ىيَ تتتتتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتتتتر. اىتتتتتتل تُ او٘تشٖتتتتتتث تىَصصثىٞتتتتتتر  ش تتتتتتثعد تىوتتتتتت ج 

عيتتتتتتتٚ شفقٞتتتتتتتك تالٕتتتتتتتدتف تىربٞ تتتتتتتر ىَتتتتتتتْٖػ تىصتتتتتتتث ٝ  الُ شعيَٖتتتتتتتث خاتتتتتتت٘ ذ ؼٞتتتتتتتدذ ٝاتتتتتتتو 

خثىوثىتتتتتتح تىتتتتتتٚ ٍ تتتتتتص٘ٙ عتتتتتتثه ٍتتتتتتِ تىتتتتتتصعيٌ اٗ تىَعْتتتتتتٚ تىتتتتتتمٛ َٝنْتتتتتتٔ ٍتتتتتتِ ش٘ستتتتتتٞ  ٍعث بتتتتتتٔ 

ٌٕٞ ت سثستتتتتتٞر ٗتىعثّ٘ٝتتتتتتر ٗتىتتتتتتمٛ  ٝ تتتتتتٌٖ بتتتتتتٜ ٍصثخعتتتتتتر  اتتتتتتر ٗادرتشتتتتتتٔ ٍتتتتتت  تؤىَتتتتتتثً خثىَ تتتتتتث

 تىصو٘ تز سَٞث ٗأّْث ّعٞش بٜ عار تالّ ؽث  تىَعربٜ. 

                                                            (Newman1991,41-56  .    
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
 اجلامعة  املستهصرية 

  -واطرْاداً ىَا ذقذً فاُ اهَُح اىثسث اىساىٍ ذْثع ٍِ :

ّ٘تتتٔ تىعيتتتٌ تىتتتمٛ عربتتتس ختتٔ تى تتترتب  تى تتتَثٗٝر تىصتتتٜ شتتترعٖث   ٗـ هتتتس ستتتِْ تَٕٞتتر تىصتتتث ٝ  م-1

ُ ٕدتٌٕ تىمٛ ٝقصدٙ خٔ ٍِٗ ٗبك   اىٚ عدث شٔ  ّٗ  تّدٞثبٔ ٗ سئ ٗ 

إَٔٞتتتتر تىَرـيتتتتر تؤعدت ٝتتتتر خاتتتت٘ ذ عثٍتتتتر  ٗتىاتتتتت تىدتتتتثٍ  ت  ختتتتٜ خاتتتت٘ ذ اثصتتتتر تا  -2 

ؼصَثعٞتتتر ٗتّ عثىٞتتتر   ٗٝفصتتتثغ بٖٞتتتث ٝ٘تؼتتتٔ بٖٞتتتث تىوتتت ج ش ٞتتترتز معٞتتترذ ٍْٖتتتث ّ  تتتٞر ٗؼ تتتَٞر ٗت

تىوتتت ج اىتتتٚ شْهتتتٌٞ شتتتؤٌّٖٗ تىعيَٞتتتر ٗشعيتتتٌَٖٞ خورتبتتتك ٗتستتتصرتشٞؽٞثز شتتتد ٝ  ٍرّتتتر   ش تتتَؿ 

 خإخدتة   تبٌٖ خعٞد عِ تىف   أىق رٛ . 

                                                                                           اسٖثً ٍص٘تت  بٜ  بد تىَنصدر تىعرت ٞر .                                                                   -3

بتتتٜ  تشتتترؾ -تعنتتت   -تستتتصرتشٞؽٞر الـتتت   عتتتدً ٗؼتتت٘    تستتتر عرت ٞتتتر أٗ عرخٞتتتر شْثٗىتتتس تظتتتر-4

 تم ثج تىو ج ىيَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر ىدٙ   ج تىات تىدثٍ  ت  خٜ بٜ ٍث ذ تىصث ٝ  . 

  :هذف اىثسث

بتتٜ تمص تتثج تىَ تتثٌٕٞ  تشتترؾ -تعنتت   -ٝرٍتتٜ تىدفتتط تىفتتثىٜ اىتتٚ شعتترف تظتتر تستتصرتشٞؽٞر الـتت  

 تىصث ٝدٞر ىدٙ   ج تىات تىدثٍ  تال خٜ بٜ ٍث ذ تىصث ٝ .

  ختتتتِٞ ٍص٘ستتتتت 05 0ال ٝ٘ؼتتتتد بتتتترع  ته تـاتتتتثبٞث عْتتتتد ٍ تتتتص٘ٙ تىدالىتتتتر )  -فزظييييُح اىثسييييث :

 تشتتترؾ -تعنتتت   -بتتتك تستتتصرتشٞؽٞر الـتتت    ؼتتتثز  تتت ج تىَؽَ٘عتتتر تىصؽرٝدٞتتتر تىتتتمِٝ   ستتت٘ت ٗ

ٗ تتتت ج تىَؽَ٘عتتتتر تىتتتتتثخور تىتتتتمِٝ   ستتتت٘ت ٗبتتتتك تىورٝقتتتتر تالعصٞث ٝتتتتر بتتتتٜ تمص تتتتثج تىَ تتتتثٌٕٞ 

 تىصث ٝدٞر 

عْٞتتتر ٍتتتِ  تتت ج تىاتتتت تىدتتتثٍ  ت  ختتتٜ بتتتٜ ٍد ستتتر  ) ظثّ٘ٝتتتر تى تتتث تخٜ ىيدْتتتِٞ  -: زيييذود اىثسيييث

 ىَدٝرٝر شرخٞر تىدٝ٘تّٞر.   ٕٜٗ اـدٙ تىَدت   تؤعدت ٝر تىْٖث ٝر تىفنٍ٘ٞر تىصثخعر

 ً  . 2021 -2020تى او تىد تسٜ تىعثّٜ ىيعثً تىد تسٜ ) 

تى اتتتو تىرتختتت    تىدتتتثٍ    تى تتتث    تى تتتثخ  ) ٍتتتِ مصتتتثج تىصتتتق ٝ  تالٗ ختتتٜ   تىَقتتتر  ٍتتتِ  دتتتو 

 ً . 2014   33ٗ ت ذ تىصرخٞر ىيات تىدثٍ  ت  خٜ  ) 

 -ذسذَذ اىَصطيساخ :

 ) اػزذ -اعنض  -الزع  (إطرزاذُدُح  .1

 عربٖث مو ٍِ :  

   ٍؽَ٘عتتتر اوتتت٘تز شؤمتتتد عيتتتٚ ٗتتتت  تىوثىتتتح أٍتتتثً ٍ٘ تتتت ٗؼتتتمج تّصدثٕتتتٔ   : 2009)عوٞتتتر

ٍٗ ـهصتتتٔ تىٞتتتٔ خد تتتر ظتتتٌ ـعتتتٔ عيتتتٚ شدٞتتتو عنتتت  تىَ٘ تتتت أٗ تىاتتت٘ ذ ٗشاتتت٘  ٍتتتثات ٝفاتتتو ىتتت٘ 

                                                                                                                                                                                                                                      227   2009عوٞر    مثُ ت ٍر ٍعن٘سثً . )

    ٍؽَ٘عتتتتر اوتتتت٘تز شؤمتتتتد عيتتتتٚ تستتتتصددتً تىفتتتت٘ت  ٍتتتتِ أؼتتتتو 2009)ع ثّتتتتر ٗٝ٘ستتتتت :  

ظتتتٌ تىص  تتتٞر ٗتىص٘تتتتٞؿ   ٗال َٝنتتتِ شرشٞتتتح اوتتت٘تز ٕتتتمٓ تالستتتصرتشٞؽٞر بتتتٜ ّ تتتك ٝدصيتتتت  تىص نٞتتتر

 ختت  )الـتت   ظتتٌ )تعنتت   ظتتٌ )تشتترؾ )  يدصتتٔعَتتث ٕتتٜ عيٞتتٔ  اا ْٝد تتٜ عيتتٚ تىَتتد   أُ ٝدتتدأ ٍتت  

  183   2009  ٗٝ٘ست ع ثّر

ٍّ ال  صٜ ـد ٕث ٕٜ ٍؽَ٘عر تالؼرتةتز تى: )اػزذ –اعنض  -الزع  ( طرزاذُدُحاىرعزَف اإلخزائ

المص ثج تىَ ثٌٕٞ  )اػزذ –اعنض  -الزع  (تىدثـط ىصْ ٞم   سٔ عيٚ ٗبك او٘تز تسصرتشٞؽٞر 

 تىصث ٝدٞر ىدٙ   ج تىات تىدثٍ  تال خٜ بٜ ٍث ذ تىصث ٝ  تالٗ خٜ تىَعثصر 

 تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر : عربٖث مو ٍِ :   -2
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  ٌٕٞيٚ تىداثبص تىَ صرمر تىصٜ شرخت  :  عدث ذ عِ ى    ٝ صده ٍِ ٍعْثٓ ع1987عربٖث) تخرت

  78   1987ٍؽَ٘عر ٍِ تالـدتض تٗ تىَ٘ت ت تىَصا ر خثىص ٞر ٗتىصو٘     ) تخرتٌٕٞ   

  ُٗشا٘  عقيٜ ىيع  ثز تىصٜ شرخت خِٞ ٍؽَ٘عر ٍِ تالـدتض تٗ  2000عربصٖث )ـَٞدذ ٗتار  :  

مت تىصا٘  عيٚ   ؼر ٍِ تالشٞثة تىصٜ شاْت عيٚ تسث  تىداثبص تىَ صرمر بَٞث خْٖٞث ٗٝنُ٘ ٕ

   48   2000تىصؽرٝد بٜ ـثىر ش ٞر ٗشو٘  ٍ صَر   ) ـَٞدذ ٗتارُٗ   

ّٜ ىيَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر : ٍاتتتويؿ ٝتتتده عيتتتٚ ٍؽَ٘عتتتر ٍتتتِ تالـتتتدتض ٗتىفقتتتثبك  تىصعرٝتتتت تؤؼرتبتتت

تىتتت٘ت  ذ بتتتٜ مصتتتثج تىصتتتث ٝ  تالٗ ختتتٜ تىفتتتدٝط ىياتتتت تىدتتتثٍ  تال ختتتٜ ٗتىصتتتٜ ٝ تتتعٚ تىدثـتتتط تىتتتٚ 

  ج خفعٔ ٗتمص ثخٌٖ ىٖث .تٝاثىٖث ىو

 اىخيفُح اىْظزَح 

 strategy  (Observe - Reflect – Explaiتشرؾ   ) -تعن   -اسصرتشٞؽٞر ) الـ  

تخصنتتترز ٕتتتمٓ تالستتتصرتشٞؽٞر ّٗ تتتمز  ٗه ٍتتترذ بتتتٜ ؼثٍعتتتر مثىٞ ٘ ّٞتتتث   خٞرميتتتٜ   ٗشتتتٌ شنٞٞتتتت     

ٌٞ ٗىتتتتصعيٌ تىص نٞتتتتر   َٗٝنتتتتِ تؤستتتتصرتشٞؽٞر ىَ تتتتثعدذ  يدتتتتر تىَتتتتدت   تىعثّ٘ٝتتتتر المص تتتتثج تىَ تتتتثٕ

ت  تؼٖتتتتث بتتتتٜ شاتتتتٌَٞ تىَْتتتتثٕػ تىد تستتتتٞر ٗأستتتتثىٞح تىصتتتتد ٝ   ىص تتتتٖٞو ٍٖتتتتث تز تىدفتتتتط تىعيَتتتتٜ 

 (Rickey& Stacy , 2000, 919)  .َٗٝنِ شْ ٞمٕث بٜ أٛ باو   تسٜ 

 ::تشرؾ -تعن -::او٘تز سصرتشٞؽٞر )الـ 

   ٘ىفتدض شتث ٝدٜ تٗ ٍدو٘ تثز الـ  : ٝقً٘ تىدثـط بٜ ٕتمٓ تىدوت٘ذ خعترض ٍؽَ٘عتر ٍتِ تىات

 شث ٝدٞر أٗ ٍقث   بٞدٝ٘ اثصر خَ٘ت٘  تىد   ٗ رؾ ش ثؤالز ـ٘ه تىَ نير تىَورٗـر .

 عن  : ٝقً٘ تىدثـط بٜ ٕمٓ تىدو٘ذ خورؾ ٍؽَ٘عر ٍِ ت سةير عيٚ تىويدر ىَ ثعدشٌٖ بٜ عن  ت

ث  ؼدٝدذ ٗخثىصثىٜ  ٝث ذ ت سدثج أٗ تىْصثبػ ) أٛ شا٘  ٍثات ى٘ مثُ ت ٍر ٍعن٘سثً   ىنٜ ٝدرؼٌٖ خقبن

 تى ٌٖ ىيَ٘ت٘  ٍِ ا ه تىص نٞر ٗ رؾ تىص ثؤالز .

  . ٗ تشرؾ : ٝقً٘ تىدثـط بٜ ٕمٓ تىدو٘ذ خَْث  ر تىويدر خَث ش٘صي٘ت ٍِ ش  ٞر ىيفدض تىَد 

 ٗشصويح ٕمٓ تالسصرتشٞؽٞر  ىصْ ٞمٕث ٍث ٝقشٜ :  

َؽتتثه ىيويدتتر ىيص نٞتتر ؼتتمج تّصدتتثٓ تىويدتتر ّفتت٘ تىتتد   ٍتتِ اتت ه عتترض تىفتتدض ٗتب تتثؾ تى .1

 خث ـدتض تىَورٗـر ٗمٞ ٞر ـدٗظٖث.            

ـط تىويدر عيٚ عن  ت شٞثة أٗ ٍدتر تز تىفث ظتر   ٗتستصْصثغ ٍتثات ٝفتدض ىت٘ متثُ ت ٍتر عنت    .2

اىل   اُ ٕمٓ تىدو٘ذ شعي  ت بنث  ٗشعٞر تىص نٞر ٗتىص ثؤه ىدٙ تىويدر   ٍَث ٝتعٌٖ بٜ ـثىر ٍِ عدً 

 شعد ٍَٖر بٜ اـدتض أّ ور بنرٝر ٗتىدرٗغ خقبنث  غٞر  ٗشْٞٞر .تىص٘ت ُ ٗتىصٜ 

تىص٘صتتو تىتتٚ تىْصثؼتتثز ٗتىَدتتر تز بتتٜ تتت٘ة ش٘ؼٖٞتتثز تىَتتد     ٗاىتتل خعتتد شؽَٞتت  ت بنتتث   .3

ٍْٗث  تتصٖث ؼَثعٞتتثً   اا ٝقتتً٘ تىويدتتر خص٘تتتٞؿ ٗش  تتٞر ٗشتترؾ تىَدتتر تز تىفتتدض تىصتتث ٝدٜ أٗ أستتدثج 

    227  2009 صْصؽر ٍِ ٕمٓ تىهثٕرذ . )عوٞر   ـدٗظٔ ٍ  تىصرمٞي عيٚ تىورٗـثز تىَ

 اػزذ( -اعنض  -دور اىَذرص فٍ اطرزاذُدُح )الزع

 ٍ٘ؼٔ ٍٗرشد ٍٗعٞر الّصدثٓ تىويدر ٍِ ا ه  رؾ تىَ٘ت٘عثز تىَعٞرذ ىيص ثؤه . .1

 شْهٌٞ تىدٞةر تىا ٞر ٍِ ا ه اـدتض تىص ثعو تىَرغ٘ج خِٞ تىويدر. .2

  .  ويدر ىفو تىصْث تثز تىْثشؽر ٍِ تىَ٘ ت تىصعيٍَٜٞ ثعد بٜ اعوثة ٍعيٍ٘ثز اتثبٞر ىي .3

 شْ ٞت تىقد ذ تىي هٞر ٗتىي ٘ٝر ىيويدر ٍِ ا ه ش٘تٞؿ ٗش  ٞر تالـدتض . .4

تىَ ثعدذ عيٚ ـو تىصْث تثز تىصٜ شْ ق ٍِ عن  ت شٞثة ٍِ ات ه بٖتٌ تالاص بتثز ٗتىصْث تتثز  .5

   185 -184  2009)ع ثّر ٗٝ٘ست   تىْثشؽر ٍِ عن  ت شٞثة ٍٗفثٗىر تىصعثٍو ٍعٖث خؽدٝر.   
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 اىَسىر اىثاٍّ : امرظاب اىَفاهٌُ اىرارَخُح      

ٝ تتتتٖد تىعاتتتتر تىفتتتتثىٜ شيتٝتتتتدتً ٍ تتتتصَرتً بتتتتٜ تىَعربتتتتر تىعيَٞتتتتر بتتتتٜ شتتتتصٚ ٍؽثالشٖتتتتث ٗشعتتتتد         

تىَ تتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتر تىيدْتتر تالسثستتٞر بتتٜ شتتد ٝ  ٍتتث ذ  تىصتتث ٝ  ٗتستتصٞعثخٖث اا تّٖتتث ش تتٌٖ بتتٜ شْهتتٌٞ 

تىددتتترذ تىَعربٞتتتر ٗخْتتتثة تىَْتتتثٕػ تىد تستتتٞر ٗبتتتٜ تّصقتتتثه تظتتتر تىتتتصعيٌ مَتتتث شَْتتتٜ تىص نٞتتتر ٗشؽ تتتر 

تى ؽتت٘ذ ختتِٞ تىتتتصعيٌ تى تتثخك ٗتى ـتتتك ٗشٞ تتر شعيتتتٌ تىَقتتر  تىد تستتتٜ ٗشقيتتو تىْ تتتٞثُ ٗشٖتتٜة تىَتتتصعيٌ 

  201-200: 2004ىصعيٌ تىَدث ئ ٗتىصعََٞثز ٗتالشؽثٕثز ٗتىقٌٞ . )تىد٘تىدذ    

يٞتتتتر تمص تتتتثج تىَعْتتتتٚ تٗ تىَ ٖتتتتً٘ خعَيٞتتتتر ) تؤ  تك تىنيتتتتٜ   تٗ عَيٞتتتتر )تؤ  تك ٗٝويتتتتك عيتتتتٚ عَ

تىعقيتتٜ   ٕٗتتٜ عَيٞتتر شاتت٘  تىَعتتثّٜ ٗتالبنتتث  تىعثٍتتر ٗشرٍتتي تىتتٚ تشتتٞثة   ٗشدتتدأ عَيٞتتر تمص تتثج 

تىَ تتتثٌٕٞ ٍْتتتم تىو ٘ىتتتر ٗشقتتتً٘ عيتتتٚ عَيٞتتتر تال  تك تىف تتتٜ تٗ تىَ ـهتتتر   ٗشقتتتً٘ عَيٞتتتر ) تىصعَتتتٌٞ 

دٗ  ٕتتتثً بتتتٜ ٕتتتمت تالمص تتتثج   بتتتثى ر  ْٝتتتي  تىتتتٚ تىصعَتتتٌٞ تى تتتثاغ تٗه تالٍتتتر ٗىنْتتتٔ ٗتىصرٍٞتتتي   ختتت

خعتتتد اىتتتل عتتتِ  رٝتتتك تىصتتتدعٌٞ تالؼصَتتتثعٜ ٝتتتصعيٌ تُ َٝٞتتتي تالشتتتٞثة خعتتتد تُ ٝ ـتتت  ٍتتتث خْٖٞتتتث ٍتتتِ 

بتتترٗع ٕٗنتتتمت ْٝصقتتتو شتتتد ٝؽٞثً ٍتتتِ شعََٞتتتثز غثٍتتتتر اث ةتتتر تىتتتٚ شعََٞتتتثز أ ع ٗأمعتتتر شؽرٝتتتدتً   

ىَ تتتص٘ٙ ٍتتتِ تىصعَتتتٌٞ تىتتتد ٞك ٝصعتتتِٞ عيٞتتتٔ تُ ٝقتتتً٘ خعَيٞتتتر ٍ٘ت ّتتتر ىنْتتتٔ متتتٜ ٝاتتتو تىتتتٚ ٕتتتمت ت

    Baldow,1960:p.161-162ٗعَيٞر شؽرٝد . )  

 ٗٝرٙ أٗ ٗخو تُ تىوثىح ٝنص ح تىَ ًٖ٘ خورٝقصِٞ: 

مَتتتتث ٝفتتتتدض ـتتتتِٞ ٝقتتتترأ تىوثىتتتتح مصثختتتتثً ٗٝصيقتتتتٚ ٍتتتتِ ا ىتتتتٔ ٍعيٍ٘تتتتثز  Receptionتىصيقتتتتٜ    -أ

                                                                                                                                                        ٍصرتخور شٌ ش نٞيٖث .          

: ٗٝ تتتتصددً تىوثىتتتتح ٕتتتتمٓ تىورٝقتتتتر ـتتتتِٞ ٝنتتتتُ٘ تىَعْتتتتٚ ّث اتتتتثً تٗ Discoveryتالمص تتتتثف  –ج 

    42: 2004خِٞ تىَ ثٌٕٞ ٗتسصد ص تىَعثّٜ .  )س ٍر   غثٍتث بٞقً٘ خصفدٝد تىع  ثز 

 تىع٘تٍو تىَؤظرذ بٜ تمص ثج تىَ ثٌٕٞ: 

ااتتتثبص تىَ ٖتتتً٘ ٍتتتِ ـٞتتتط مّ٘تتتٔ ٍف ٘ستتتثً تٗ ٍؽتتتر تً ٍٗتتتدٙ ٗتتتت٘ؾ تالٍعيتتتر تىَْصَٞتتتر ٗغٞتتتر  -

 تىَْصَٞر . 

 ٍتتتتدٙ شتتتتٞ٘  تىوتتتت ج ٗ تتتتد تشٌٖ عيتتتتٚ تمص تتتتثج تىَ تتتتثٌٕٞ ٗتىصعدٞتتتتر عْٖتتتتث خاتتتت٘ ذ ٍ بَتتتتر   -

 ٗ دٞعر تىَرـير تىعَرٝر ىٌٖ ٍٗدٙ تش ثع َّ٘ عَرٌٕ تىعقيٜ ٍ  عَرٌٕ تىيٍْٜ . 

تٝقتتتثف شقتتتدً تىَؽصَتتت  ٍعربٞتتتث ٗظقثبٞتتتث ٍٗتتتدٙ شؽدٝتتتدٓ ىعقثبصتتتٔ   ٗشقديتتتٔ ىيَتتتدا ز تىعقثبٞتتتر تالاتتترٙ  -

    146:  2007س٘تة تمثّس  ثبَر تٗ ٍ صقر. )  أخ٘  ٝثش ٗعدد تىفك   

تُ تمص تتتتثج تىَ ٖتتتتً٘ ٝصفقتتتتك تات تستتتتصوث  تىوثىتتتتح تُ ٝعوتتتتٜ  :غييييزا  ُيييياص امرظيييياب اىَفيييياهٌُ -

تٍعيتتتتر ٍْصَٞتتتتر ٗتٍعيتتتتر غٞتتتتر ٍْصَٞتتتتر   ٗتستتتتصوث  تُ َٝٞتتتتي ختتتتِٞ تىَ تتتتثٌٕٞ تىَص تتتتثخٖر ٗتُ ٝاتتتت٘ل 

    211:  2009شعرٝ ثً ىيَ ًٖ٘   ٗٝت  تىَ ًٖ٘ ٍ٘ت  تىصودٞك .)س ٍر   

ىَ ٖتتتً٘  تتتد شتتتٌ تمص تتتثخٔ  تُ ت Klausmeier and wiliam,1975ٗٝتتتممر م ٝ تتتَر ٗٗٝيٞتتتثً )

بتتٜ ٍرـيتتر تىص تتنٞو عْتتدٍث ٝقتتد  تىَتتصعيٌ عيتتٚ تعوتتثة تستتٌ تىَ ٖتتً٘ ٗٝتتصَنِ ٍتتِ شعرٝ تتٔ ٍتت  شفدٝتتد 

                                          ااثبأ ٗٝ صوٞ  شَٞٞيٓ.  

 (Klausmeier and wiliam, 1975 .p168     

ً ٕتتتت٘ تىدوتتتت٘ذ تالٗىتتتتٚ ّفتتتت٘ تالمص تتتتثج     ) تُ ش تتتتنٞو تىَ ٖتتتتBruner,1956٘ٗٝدتتتتِٞ خرّٗتتتتر )  

ٗأُ ْٕتتتثك تتتترٗ ذ ىيصَٞٞتتتي ختتتِٞ تىص تتتنٞو ٗتالمص تتتثج ٗاىتتتل الاتتتص ف ٕتتتدف متتتو ٍَْٖتتتث ٍٗؽتتتثه 
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تٕصَثٍتتتٔ تا تُ ش تتتنٞو تىَ ٖتتتً٘ ٝصويتتتح شؽَٞتتت  تالٍعيتتتر ٍعتتتثً بتتتٜ ٍؽَ٘عتتتثز ٗبقتتتثً ىق٘تعتتتد ٍعْٞتتتر 

تىعَتتتو عيتتتٚ شعرٝ تتتٔ خَْٞتتتث بتتتٜ  عَيٞتتتر تالمص تتتثج ال ٝ٘ؼتتتد غٞتتتر ٍ ٖتتتً٘ ٗتـتتتد ٝصويتتتح شفدٝتتتدٓ ٗ

    Bruner,1956:p.55ٗشقدٌٝ تال ىر عيٞٔ .  ) 

  -ثاُّاً : دراطاخ طاتقح : 

خعتتتد عَيٞتتتر خفتتتط ٍ ص ٞتتتتر تؼرتٕتتتث تىدثـتتتط بتتتٜ تال خٞتتتثز ٗتىصتتترتض تى تتتٞن٘ى٘ؼٜ ٗتالّصرّٞتتتس   

ىتتٌ ٝؽتتد   تستتثز شصْتتثٗه ٍص ٞتترتز تىدفتتط تىفتتثىٜ خ تتنو ٍدثشتتر ٗاثصتتر تىد تستتثز تىصؽرٝدٞتتر ىتتمت 

ور اىتتٚ تالعصَتتث  عيتتٚ تىد تستتثز تىَصتت٘تبرذ ىدٝتتٔ ـتت٘ه تىَص ٞتتر تىصتتثخ  بقتتت تٍتتث تىَص ٞتتر بٖتت٘ ٍتتت

تىَ تتتصقو بيتتتٌ ّؽتتتد ىتتتٔ تٝتتتر   تستتتر بتتتٜ ٍتتتث ذ ىصتتتث ٝ  ٕٗتتتمت ختتت  شتتتل ٝتتتت ٜ صتتت ر تىرٝتتتث ذ عيتتتٚ 

  -تىد تسر تىفثىٞر ٗ بَٞث ٝقشٜ عرض ىٖمٓ تىد تسثز :

 ؾ  :تشر -تعن   -  تسثز سثخقر ٍصعيقر خثسصرتشٞؽٞر )الـ  

 (woods ,1994دراطح ) -1

أؼرٝتتتتس ٕتتتتمٓ تىد تستتتتر بتتتتٜ تى٘الٝتتتتثز تىَصفتتتتدذ ت ٍرٝنٞتتتتر ٕٗتتتتدبٖث ٕتتتت٘ ٍعربتتتتر  أظتتتتر )تىصْدتتتتؤ    

ٗتىَ ـهتتر   ٗتىص  تتٞر  بتتٜ شعتتدٝو تىَ تتثٌٕٞ ىتتتدٙ ش ٍتتمذ تىاتتت تىدتتثٍ  تالخصتتدتبٜ بتتٜ ٍ٘تتتت٘  

 تىدٗتبر تىنٖرخثبٞر  .

ش ٍتتتتمذ تىاتتتتت تىدتتتتثٍ  تالخصتتتتدتبٜ  ٗشتتتتٌ    شيَٞتتتتمت ٗشيَٞتتتتمذ ٍتتتت50ِشنّ٘تتتتس عْٞتتتتر تىد تستتتتر ٍتتتتِ )

  تستتتتتد٘عثً  ٗ 16شد ٝ تتتتتٌٖ ٗبتتتتتك )تىصْدتتتتتؤ  ٗتىَ ـهتتتتتر  ٗتىص  ٞر  ٗتستتتتتص ر س ٍتتتتتدذ تىصؽرختتتتتر )

أ ٖتتترز تىْصتتتثبػ  تُ تىصتتتد ٝ  عيتتتٚ ٗبتتتك ) تىصْدتتتؤ   ٗتىَ ـهتتتر   ٗتىص  تتتٞر    تتتد تـتتتدظس خ تتتنو 

  Woods,1994,33-34ٗتتؿ  شعدٝو تىَ ثٌٕٞ اتز تى ٌٖ تىدث ا ىيص ٍمذ . )

 ( 2702دراطح )اىخفاخٍ،  -2

تشتتتترؾ   بتتتتٜ  -تعنتتتت   -ٕتتتتدبس تىد تستتتتر اىتتتتٚ ٍعربتتتتر بثعيٞتتتتر تىصتتتتد ٝ  خثستتتتصرتشٞؽٞر )الـتتتت     

شفاتتتٞو ٍدتتتث ئ ت ـٞتتتثة ٗتىص نٞتتتر تىعيَتتتٜ ىتتتدٙ  ثىدتتتثز تىاتتتت ت ٗه تىَص٘ستتتت . ٗشَعيتتتس عْٞتتتر 

تىصؽرختتتر خ٘ت تتت      ثىدتتتر تاصٞتتترز ٍتتتِ ٍص٘ستتتور تىتتتيٗ تة ىيدْتتتثز  اتتتدٝثً ىصودٞتتتك46تىدفتتتط ختتت )

   ثىدتتتتر بتتتتٜ تىَؽَ٘عتتتتر تىتتتتتثخور تعتتتتدز تىدثـعتتتتر 22   ثىدتتتتر بتتتتٜ تىَؽَ٘عتتتتر تىصؽرٝدٞتتتتر ٗ)24)

  بقتتتترذ ٍتتتتِ ّتتتت٘  تالاصٞتتتتث  ٍتتتتِ 30تاصدتتتتث ِٝ تالٗه تىصفاتتتتٞو ٗشتتتتقىت خاتتتت٘ شٔ تىْٖثبٞتتتتر ٍتتتتِ )

ٍصعتتتد  اٛ أ خعتتتر ختتتدتبو أٍتتتث تىعثّٞتتتر بٖتتتٜ تاصدتتتث  تىص نٞتتتر تىعيَتتتٜ ٗشتتتقىت خاتتت٘ شٔ تىْٖثبٞتتتر ٍتتتِ 

  بقتتترذ ٍتتتِ ّتتت٘  تالاصٞتتتث  ٍتتتِ ٍصعتتتد  اٛ أ خعتتتر ختتتدتبو   ٗتعتتتدز  تىدوتتتت تىد تستتتٞر عيتتتٚ 26)

ٗبتتتك تالستتتثىٞح تىصد ٝ تتتٞر تىَ تتتصعَير  بتتتٜ تىدفتتتط ٗ ّ ستتتس تىدثـعتتتر ٍؽَتتت٘عصٜ تىدفتتتط خْ  تتتٖث  

ىعْٞصتتتِٞ    t.testٗخعتتتد تالّصٖتتتثة ٍتتتِ تىصؽرختتتر ـييتتتس تىْصتتتثبػ اـاتتتثبٞث خثستتتصعَثه تالاصدتتتث  تىصتتتثبٜ 

أ ٖتتترز تىْصتتتثبػ ش تتت٘ع أ تة  ثىدتتتثز تىَؽَ٘عتتتر تىصؽرٝدٞتتتر تىيتتت٘تشٜ   ستتتِ عيتتتٚ ٗبتتتك ٍ تتتصقيصِٞ   ٗ

تشتتترؾ  عيتتتٚ  ثىدتتتثز تىَؽَ٘عتتتر تىتتتتثخور تىيتتت٘تشٜ   ستتتِ عيتتتٚ  -تعنتتت   -تستتتصرتشٞؽٞر )الـتتت 

ٗبتتتك تىورٝقتتتر تىصقيٞدٝتتتر بتتتٜ تاصدتتتث  تىصفاتتتٞو ٗتاصدتتتث  تىص نٞتتتر تىعيَتتتٜ ٗبتتتٜ تتتت٘ة ّصتتتثبػ تىدفتتتط 

 صٞثز ٍْٖث :أٗصس  تىدثـعر خعد  ٍِ تىص٘

تشتتتترؾ   بتتتتٜ شتتتتد ٝ  ٍتتتتث ذ ٍدتتتتث ئ ت ـٞتتتتثة ىياتتتتت  -تعنتتتت  -تستتتتصددتً تستتتتصرتشٞؽٞر )الـتتتت .1

 ت ٗه تىَص٘ست .                    

عَتتتتو  ٗ تز شد ٝدٞتتتتر ىَد ستتتتٜ ٍٗد ستتتتثز ٍتتتتث ذ عيتتتتٌ ت ـٞتتتتثة ى ستتتتصرتشٞؽٞثز تىفدٝعتتتتر بتتتتٜ .2

    -: 2013ٗ ثؼٜ تشرؾ   .  )تىد -تعن   -تىصد ٝ  ٍْٖٗث تسصرتشٞؽٞر ) الـ  

 ٍْا ؼح اىذراطاخ اىظاتقح 
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مثّتتتس ؼَٞتتت  تىد تستتتثز تى تتتثخقر شؽرٝدٞتتتر ٗش٘تبقتتتس ٍتتت  تىد تستتتر تىفثىٞتتتر بقتتتد ٕتتتدبس   تستتتر ٗٗ   

(woods ,1994 ٙتىتتتٚ ٍعربتتتر  أظتتتر )تىصْدتتتؤ ٗتىَ ـهتتتر   ٗتىص  تتتٞر  بتتتٜ شعتتتدٝو تىَ تتتثٌٕٞ ىتتتد  

 خثبٞر  . . ش ٍمذ تىات تىدثٍ  تالخصدتبٜ بٜ ٍ٘ت٘  تىدٗتبر تىنٖر

 -   ٍعربتتتر بثعيٞتتتر تىصتتتد ٝ  خثستتتصرتشٞؽٞر )الـتتت   2013بتتتٜ ـتتتِٞ ٕتتتدبس   تستتتر )تىد تتتثؼٜ    

تشتتتترؾ   بتتتتٜ شفاتتتتٞو ٍدتتتتث ئ ت ـٞتتتتثة ٗتىص نٞتتتتر تىعيَتتتتٜ ىتتتتدٙ  ثىدتتتتثز تىاتتتتت ت ٗه  -تعنتتتت  

تشتتترؾ بتتتٜ  -تعنتتت   -تىَص٘ستتتت بَٞتتتث ؼتتتثة ٕتتتدف تىد تستتتر تىفثىٞتتتر ٍعربتتتر تظتتتر تستتتصٞرتشٞؽٞر الـتتت  

ج تىدتتتثٍ  تال ختتتٜ ىيَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر بتتتٜ ٍتتتث ذ تىصتتتث ٝ  . تاصي تتتس تىد تستتتثز بتتتٜ تمص تتتثج  تتت 

  خَْٞتتتث woods ,1994ت ٗتشٖتتتث بقتتتد ؼتتتثةز ختتتِٞ تاصدتتتث  ىصعتتتدٝو تىَ تتتثٌٕٞ  ٍعتتتو   تستتتر ٗٗ   )

  تاصدتتتث ت شفاتتتٞيٞث اٛ تالاصٞتتتث  ٍتتتِ ٍصعتتتد  اٛ أ خعتتتر ختتتتدتبو 2013تعتتتدز   تستتتر )تىد تتتثؼٜ  

ىص نٞتتر تىعيَتتٜ ّتت٘  تالاصٞتتث  ٍتتِ ٍصعتتد  اٛ أ خعتتر ختتدتبو تٝتتتث بتتٜ ـتتِٞ أٍتتث تىعثّٞتتر بٖتت٘ تاصدتتث  ت

مثّتتتس ت ٗتز تىد تستتتر تىفثىٞتتتر تعتتتدت  تاصدتتتث ت خعتتتدٝث ىيَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر. مَتتتث شدثْٝتتتس تىد تستتتثز 

  تستتتتر  -بتتتتٜ عْٞثشٖتتتتث بدعتتتتتٖث شنّ٘تتتتس عْٞتتتتر تىد تستتتتر ٍتتتتِ ش ٍتتتتمذ تىاتتتتت تىدتتتتثٍ  تالخصتتتتدتبٜ 

(   ٗٗwoods ,1994ٍتتتِ  ثىدتتتثز تىاتتتت ت ٗه 2013ر   تستتتر )تىد تتتثؼٜ    ٗشَعيتتتس عْٞتتت  

تىَص٘ستتت  تٍتتث تىد تستتر تىفثىٞتتر بقتتد مثّتتس عْٞصٖتتث ٍتتِ  تت ج تىاتتت تىدتتثٍ  تال ختتٜ بتتٜ ٍفثبهتتر 

 تىقث سٞر .

 دراطاخ طاتقح ٍرعيقح تاىَفاهٌُ اىرارَخُح

 تى٘الٝثز ت ٍرٝنٞر تىَصفدذ   بHogeٜ) 1990  تسر ٕ٘ك  -1

ٍدٙ ٍعربر تىويدر خثىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر تىيٍْٞر ٗأظر تىَ ص٘ٙ تىصعيَٜٞ ٕدبس ٕمٓ تىد تسر اىٚ  ٞث  

بٜ ٕمٓ تىَعربر .ٗى رض شفقٞك إٔدتف تىد تسر تعد تىدثـط تاصدث تً ٝصنُ٘ ٍِ أ خعر أؼيتة   ٝويح 

بٜ تىؽية ت ٗه ٍِ تىويدر ٗت  شث ٝ  ٍفد  ٝصعيك خَاويفثز شث ٝدٞر غٞر ٍفد ذ أٍث بٜ تىؽية 

ٍِ تىويدر شفدٝد تىصعرٝت تىافٞؿ ىَاويفثز شث ٝدٞر عثٍر   بٜ ـِٞ ٝويح بٜ تىعثّٜ بٞويح 

تىؽية تىعثىط ٍِ تىويدر شفدٝد سَثز خع  تى صرتز تىصث ٝدٞر بٜ شث ٝ  تى٘الٝثز تىَصفدذ ت ٍرٝنٞر   

خَْٞث ٝويح بٜ تىؽية تىرتخ  ٍِ تىويدر ٗت  خع  ت ـدتض تىََٖر بٜ شث ٝ  تى٘الٝثز تىَصفدذ 

   ثىدثً 137نٞر بٜ شرشٞدٖث ٍٗنثّٖث تىافٞؿ عيٚ تىدت تىيٍْٜ    ٗشنّ٘س عْٞر تىد تسر ٍِ )ت ٍرٝ

   ثىدثً ٍِ  يدر تىؽثٍعر    46   ثىدثً بٜ تىات تىعثٍِ ٗ)33   ثىدثً بٜ تىات تىدثٍ  ٗ)58ٌٍْٖ )

٘ت بٜ تىَرـير ش٘صيس تىد تسر اىٚ أُ ٍعربر تىويدر خثىَ ثٌٕٞ تىيٍْٞر شي ت  خ نو شاثعدٛ ميَث ت شق

  Hoge , 1990 , P : 16تىد تسٞر .)

 اىعزاا 2770دراطح اىَؼهذاٍّ -2

 تؼرٝس ٕمٓ تىد تسر بٜ تىعرتع بٜ ؼثٍعر خ دت  ميٞر تىصرخٞر تخِ  شد ٕٗدبس ته تىصعرف عيٚ      

)تظر تَّت٘اؼٜ ظٞيتِٞ ٗمَتح بتٜ تمص تثج تىَ تثٌٕٞ تىصث ٝدٞتر ٗتالـص تث  خٖتث ىتدٙ  ثىدتثز ٍعٖتد تعتدت  

تىَعيَثز     تاصث  تىدثـط تىصاٌَٞ تىصؽرٝدٜ اٛ تىتتدت تىؽيبتٜ )ٍؽَ٘عصتثُ شؽرٝدٞصتثُ ٍٗؽَ٘عتر 

  ىيَؽَ٘عتر تىصؽرٝدٞتر تىصتٜ 33   ثىدتر خ٘ت ت  )98تثخور   اٗ تالاصدث  تىدعدٛ ٗخي س عْٞر تىدفط )

غ مَح خ٘ت ت    سس خثسصعَثه تَّ٘اغ ظٞيِٞ ٗتىَؽَ٘عر تىصؽرٝدٞر تىعثّٞر تىصٜ   سس خثسصعَثه تَّ٘ا

   ثىدتتر   ستتس خثىورٝقتتر تىصقيٞدٝتتر   متتث ٚ تىدثـتتتط 33   ثىدتتر ٗتىَؽَ٘عتتر تىتتتثخور خ٘ت تت  )32) 

تىَؽَ٘عتتثز تىتتع ض بتتٜ تىصفاتتٞو تىد تستتٜ تى تتثخك ىَتتث ذ تىصتتث ٝ  ٗتىَعربتتر تى تتثخقر ٍٗص ٞتتر تىتتممثة   

 ٞ ٞٔ  ٖرز تىْصثبػ تالشٞر ٗخعد تسصعَثه شفيٞو تىصدثِٝ ٗتاصدث  ش بت  عِ تىْفاٞو تىد تسٜ ى خثة .
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ش ٘ع تىَؽَ٘عر تىصؽرٝدٞر تالٗىٚ تىصٜ   سس عيٚ ٗبك تَّ٘اغ ظٞيِٞ خثمص تثج تىَ تثٌٕٞ تىصث ٝدٞتر  -1

ٗتالـص تتث  خٖتتث غيتتٚ تىَؽَ٘عتتر تىصؽرٝدٞتتر تىعثّٞتتر تىصتتٜ   ستتس عيتتٚ ٗبتتك تَّتت٘اغ مَتتح ٗتىَؽَ٘عتتر 

 تىتثخور تىصٜ   سس خثىورٝقر تىصقيٞدٝر 

ٝدٞر تىْثّٞر تىصٜ   سس خثسصعَثه تَّ٘اغ مَح بٜ تمص ثج تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر ش ٘ع تىَؽَ٘عر تىصؽر -2

  105  2008ٗتالـص ث  خٖث عيٚ تىَؽَ٘عر تىتثخور تىصٜ   سس خثىورٝقر تىصقيٞدٝر .) تىَ ٖدتّٜ   

 ٍْا ؼح اىذراطاخ : 

ر   اىتتتتٚ  ٞتتتتث  ٍعربتتتتر تىويدتتتتر خثىَ تتتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتتر تىيٍْٞتتتتHoge) 1990ٕتتتتدبس   تستتتتر ٕتتتت٘ك 

 تىتتتتٚ 2008ٗأظتتتتر تىَ تتتتص٘ٙ تىصعيَٞتتتتٜ بتتتتٜ ٕتتتتمٓ تىَعربتتتتر .بتتتتٜ ـتتتتِٞ ٕتتتتدبس   تستتتتر تىَ تتتتٖدتّٜ )

ٍعربتتتر تظتتتر َّتتت٘اؼٜ ظٞيتتتِٞ ٗمَتتتح بتتتٜ تمص تتتثج تىَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر ٗتالـص تتتث  خٖتتتث ت ٙ  ثىدتتتثز 

تعنتتت   -ٍعٖتتتد تعتتتدت  تىَعيَتتتثز بَٞتتتث ؼتتتثة ٕتتتدف تىد تستتتر تىفثىٞتتتر ٍعربتتتر تظتتتر تستتتصرتشٞؽٞر )الـتتت 

 تتتثج  تتت ج تىدتتتثٍ  تال ختتتٜ ىيَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر بتتتٜ ٍتتتث ذ تىصتتتث ٝ  . تاصي تتتس تشتتترؾ  بتتتٜ تمص -

تاصدتتتتث تً ٝصنتتتتُ٘ ٍتتتتِ أ خعتتتتر أؼتتتتيتة     Hoge) 1990تىد تستتتتثز بتتتتٜ ت ٗتشٖتتتتث بقتتتتد تعتتتتد ٕتتتت٘ك 

ٝويتتتتح بتتتتٜ تىؽتتتتية ت ٗه ٍتتتتِ تىويدتتتتر ٗتتتتت  شتتتتث ٝ  ٍفتتتتد  ٝصعيتتتتك خَاتتتتويفثز شث ٝدٞتتتتر غٞتتتتر 

شفدٝتتد تىصعرٝتتت تىاتتتفٞؿ ىَاتتويفثز شث ٝدٞتتتر  ٍفتتد ذ أٍتتث بتتتٜ تىؽتتية تىعتتثّٜ بٞويتتتح ٍتتِ تىويدتتتر

عثٍتتر   بتتٜ ـتتِٞ ٝويتتح بتتٜ تىؽتتية تىعثىتتط ٍتتِ تىويدتتر شفدٝتتد ستتَثز خعتت  تى صتترتز تىصث ٝدٞتتر بتتٜ 

شتتتث ٝ  تى٘الٝتتتثز تىَصفتتتدذ ت ٍرٝنٞتتتر   خَْٞتتتث ٝويتتتح بتتتٜ تىؽتتتية تىرتختتت  ٍتتتِ تىويدتتتر ٗتتتت  خعتتت  

شٞدٖتتتث ٍٗنثّٖتتتث تىاتتتفٞؿ عيتتتٚ ت ـتتتدتض تىََٖتتتر بتتتٜ شتتتث ٝ  تى٘الٝتتتثز تىَصفتتتدذ ت ٍرٝنٞتتتر بتتتٜ شر

تاصدتتتث  ىيَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر بتتتٜ ـتتتِٞ مثّتتتس  2008خَْٞتتتث تعتتتدز   تستتتر تىَ تتتٖدتّٜ تىدتتتت تىيٍْتتتٜ 

ت ٗتز تىد تستتتتر تىفثىٞتتتتر تعتتتتدت  تاصدتتتتث ت خعتتتتدٝث ىيَ تتتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتتر. مَتتتتث شدثْٝتتتتس تىد تستتتتثز بتتتتٜ 

   ثىدتتتثً 33دتتتثٍ  ٗ)   ثىدتتتثً بتتتٜ تىاتتتت تى58   ثىدتتتثً ٍتتتٌْٖ )137شنّ٘تتتس ٍتتتِ )عْٞثشٖتتتث بدعتتتتٖث 

  Hoge) 1990ٍعتتتو   تستتتر    تستتتر ٕتتت٘ك    ثىدتتتثً ٍتتتِ  يدتتتر تىؽثٍعتتتر 46بتتتٜ تىاتتتت تىعتتتثٍِ ٗ)

  ىيَؽَ٘عتتتتتر تىصؽرٝدٞتتتتتر 33   ثىدتتتتتر خ٘ت تتتتت  ) 98)   2008ٗخي تتتتتس عْٞتتتتتر   تستتتتتر )تىَ تتتتتٖدتّٜ  

تىصتتتتٜ   ستتتتس خثستتتتصعَثه تَّتتتت٘اغ ظٞيتتتتِٞ ٗتىَؽَ٘عتتتتر تىصؽرٝدٞتتتتر تىعثّٞتتتتر تىصتتتتٜ   ستتتتس خثستتتتصعَثه 

   ثىدتتتر   ستتتس خثىورٝقتتتر 33   ثىدتتتر ٗتىَؽَ٘عتتتر تىتتتتثخور خ٘ت تتت  ) 32اغ مَتتتح خ٘ت تتت  ) تَّتتت٘

 30   ثىدتتتتث ىيَؽَ٘عتتتتر تىصؽرٝدٞتتتتر )30تٍتتتتث تىد تستتتتر تىفثىٞتتتتر بقتتتتد خي تتتتس عْٞصٖتتتتث ٍتتتتِ ) تىصقيٞدٝتتتتر

    ثىدث ٍِ تىَؽَ٘عر تىتثخور ٍِ   ج تىات تىدثٍ  تال خٜ بٜ ٍفثبهر تىقث سٞر .

 :ٍْهدُح اىثسث واخزاءاذه

تٗال :تىصاتتٌَٞ تىصؽرٝدتتٜ : ٝص٘ تتت ّتت٘  تىصاتتٌَٞ تىصؽرٝدتتٜ عيتتٚ  دٞعتتر تىَ تتنير   ٍ٘تتت٘  تىدفتتط 

 ىمت تعصَد تىدثـط تىصاٌَٞ تىصؽرٝدٜ  76: 1990ٗ رٗف تىعْٞر تىصٜ ٝدصث ٕث تىدثـط   ) تٗ  ٗأّ٘   

ج تىَ تثٌٕٞ ات تىتدت تىؽيبٜ خَؽَ٘عصِٞ ) شؽرٝدٞر ٗتتثخور   اٗتشتٜ تالاصدتث  تىدعتدٛ ىقٞتث  تمص تث

   .  1تىصث ٝدٞر    َٗٝنِ تىصعدٞر عِ تىصاٌَٞ تىصؽرٝدٜ خثىَدوت )
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
 اجلامعة  املستهصرية 

                                   

 اىَدَىعح
 اىَرغُز اىراتع االخرثار اىثعذٌ اىَرغُز اىَظرقو

 اىردزَثُح
 -تعن   -تسصرتشٞؽٞر )الـ 

 رظاب اخرثار ام تشرؾ 

 اىَفاهٌُ اىرارَخُح 

 امرظاب 

 اىَفاهٌُ اىرارَخُح 
 اىطزَقح االعرُادَح اىعاتطح

   ٝدِٞ تىصاٌَٞ تىصؽرٝدٜ تىمٛ تعصَدٓ تىدثـط1ٍدوت )

 Research population and Sampleثاُّا: ٍدرَع اىثسث وعُْره 
ير تىدفط ٗتىمِٝ َٝنِ ٝقاد خَؽصَ  تىدفط ؼَٞ  تالبرت  أٗ ت شدثص تىمِٝ ٝنُّ٘٘ ٍ٘ت٘  ٍ ن

   66: 1990تُ شعٌَ عيٌٖٞ ّصثبػ تىدفط.  ) تٗ  ٗأّ٘   

ىمت شويح تىدفط تىفثىٜ تاصٞث  ٍد سر ٗتـدذ ٍِ تىَدت   تالعدت ٝر ٗتىعثّ٘ٝر تىصثخعر ىَرمي ٍفثبهر 

تىقث سٞر ٗ د تاصث  تىدثـط تعدت ٝر تىْؽدِٝ ىيدِْٞ خا٘ ذ  ادٝر ى رض شودٞك تىصؽرخر ٗاىل 

ج ٍْٖث  رج تىَد سر ٍِ سنِ تىدثـط ٗ تـص٘تة تىَد سر عيٚ ظ ظر شعح ٗبٜ مو شعدر عد   سدث

 ٍْثسح ٍِ تىو ج .

 ثاىثا : عُْح اىثسث 
خعد تاصٞث  تىدثـط ىعثّ٘ٝر تى ث تخٜ  ادٝث ٍنثّث ؤؼرتة تىصؽرخر شٌ تاصٞث  شعدٞصِٞ خورٝقر تى فح   

ر ٗتى عدر )أ  تىَؽَ٘عر تىتثخور ٗخمىل خيغ   ج تىع ٘تبٜ ىصَعو تى عدر )غ  تىَؽَ٘عر تىصؽرٝدٞ

   ثىح ىنو ٍؽَ٘عر   سس تىَؽَ٘عر تىصؽرٝدٞر عيٚ ٗبك 30   ثىدث خ٘ت   )60تىَؽَ٘عصِٞ )

 تشرؾ ٗتىَؽَ٘عر تىتثخور ٗبقث ىيورٝقر تالعصٞث ٝر . -تعن   -تسصرتشٞؽٞر )الـ 

 راتعا: اخزاءاخ اىعثػ 
ٌَٞ تىصؽرٝدٜ م٘بةس ٍؽَ٘عصث تىدفط بٜ عد  ٍِ تىَص ٞرتز ٍِ تى  ٍر تىدتايٞر ىيصا ىيصفقك  

مثىعَر تىيٍْٜ ىو ج ٍؽَ٘عصٜ تىدفط ٗتىممثة ٗتىصفاٞو تى ثخك ىَث ذ تىصث ٝ  ٗ تىصٜ ٍِ تىَفصَو ;

صثخعر عِ  رٝك ش ثعيٖث ٍ  تىَص ٞر تىَ صقو ٗ د تشث ز تىْصثبػ تىٚ شنثبؤ تُ شؤظر بٜ تىَص ٞرتز تى

  تىَؽَ٘عصِٞ بٜ ؼَٞ  تىَص ٞرتز تىصٜ ؼرٙ عيٖٞث تىصنثبؤ ٗتىؽدتٗه ت ّثٓ  ش٘تؿ اىل.  

    ٝ٘تؿ شنثبؤ   ج ٍؽَ٘عصٜ تىدفط بٜ ٍص ٞر تىعَر تىيٍْٜ ٍف ٘خثً خث شٖر1ؼدٗه )    

 اىَدَىعح
 عذد 

 ْحأفزاد اىعُ

 اىىطػ 

 اىسظاتٍ

 االّسزاف 

 اىَعُارٌ

 درخح 

 اىسزَح

 t َُح 
 اىذالىح عْذ 

ٍظرىي

 اىدذوىُح اىَسظىتح 7070

 22020 202 27 اىردزَثُح
00 7000 2077 

 غُز داىح 

 ً  إزصائُا
 02022 207 27 اىعاتطح
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
 اجلامعة  املستهصرية 

-2727(ىذراطٍ ( َىظر ذنافؤ درخاخ غالب ٍدَىعرٍ اىثسث فٍ ّصف اىظْح ىيعاً ا2خذوه) 

 فٍ ٍادج اىرارَخ االورتٍ اىسذَث واىَعاصز  )2720

 اىعذد اىَدَىعح
 اىَرىطػ 

 اىسظاتٍ

 االّسزاف 

 اىَعُارٌ

 درخح 

 اىسزَح

 اىقَُح اىرائُح
 ٍظرىي 

 اىدذوىُح اىَسظىتح 7070اىذالىح 

 2022 30002 27 اىردزَثُح
00 7002 2077 

 غُز 

 ً  داىح إزصائُا
 0027 00073 27 اىعاتطح

 (2خذوه )

 َىظر ذنافؤ غالب ٍدَىعرٍ اىثسث فٍ ٍرغُز اىذماء

 اىَدَىعح
 عذد افزاد

 اىعُْح 

 اىىطػ 

 اىسظاتٍ

 االّسزاف 

 اىَعُارٌ

 درخح

 

 اىسزَح

 

 t َُح 
 اىذالىح عْذ 

 اىدذوىُح اىَسظىتح 7070ٍظرىي 

 002 20003 27 اىردزَثُح
00 7030 2077 

 غُز داىح 

 ً  إزصائُا
 200 23003 27 اىعاتطح

مَتتتتث ٗشتتتتٌ تىصفقتتتتك ٍتتتتِ تى تتتت ٍر تىدث ؼٞتتتتر ىيصاتتتتٌَٞ تىصؽرٝدتتتتٜ ٍتتتتِ اتتتت ه ش            تتتت فدٝد        

تى صتتترذ تىيٍْٞتتتر ّ  تتتٖث ىصتتتد ٝ  ٍؽَتتت٘عصٜ تىدفتتتط ٗتعوتتتثبٌٖ تىقتتتد  ّ  تتتٔ ٍتتتِ تىَتتتث ذ تىد تستتتٞر 

ٍعيٍ٘تتتتثز ٗتستتتتصددتً تالاصدتتتتث  ت                           تتتت َثّث ىَ تتتتثٗتشٌٖ بَٞتتتتث ٝصعرتتتتتُ٘ ىتتتتٔ ٍتتتتِ 

ىَؽَتتتت٘عصٜ تىدفتتتتط ٗش تتتتثٗٛ ع     تتتت د  تىفاتتتتص تىصد ٝ تتتتٞر خٞتتتتٌْٖ عيتتتتٚ ٍتتتتدت  تالستتتتد٘  ٗعتتتتدً 

 تى َثؾ ىيو ج خثالّصقثه ٍِ ٍؽَ٘عر تىٚ تارٙ .

 خاٍظا: ٍظريشٍاخ اىثسث   

 ذسذَذ اىَادج اىعيَُح: -0

بتتتتتتٜ تظْتتتتتتثة ٍتتتتتتدذ  ـتتتتتتد  تىدثـتتتتتتط تىَتتتتتتث ذ تىعيَٞتتتتتتر تىصتتتتتتٜ سٞد ستتتتتتٖث ىَؽَتتتتتت٘عصٜ تىدفتتتتتتط      

تىص                              تتتت ؽرخر ٗتىَصَعيتتتتر خثىَ٘تتتتت٘عثز تىصتتتتٜ ٝصتتتتتَْٖث تى اتتتتو تىرتختتتت  ٗتىدتتتتثٍ  

ٗتى تتتتث   ٗتى تتتتثخ  ٍتتتتِ مصتتتتثج تىصتتتتث ٝ  تالٗ ختتتتٜ تىفتتتتدٝط ٗتىَعثصتتتتر ىياتتتتت تىدتتتتثٍ  تال ختتتتٜ 

      2021-2020تىَقر  شد ٝ ٔ ىيع                       ثً تىد تسٜ)

ش نو تالٕدتف تى ي٘مٞر ٗص ث   تة تىَصعيٌ خعد شعئَ تىَ ًٖ٘ بت  عِ   -اف اىظيىمُح :االهذ-2

أّٖث شفثٗه شفدٝد تىَ٘ ت تىَرت  ا ٖث  تى ي٘ك بٞٔ ٍٗعثٝٞر تىقد٘ه ىٖمت تى ي٘ك ٗشرٗ  شْ ٞمٓ. 

)تىيقثّٜ بث ٕدتف تى ي٘مٞر ٕٜ تىْصثبػ تىْٖثٝر ىيصعيٌ ٍدْٞر عيٚ شنو ش ٞرتز بٜ سي٘ك تىوثىح .   

ٍِٗ تىؽدٝر خثىممر تُ تالٕدتف تى ي٘مٞر تىصٜ صثغٖث تىدثـط ؼثةز ـ ح   .94-91 1999ٗع٘ ذ  

  ٕدف ش٘ عس عيٚ تىَ ص٘ٝثز تى س ٍِ شاْٞت خيً٘ 126  ٗخي س ) Bloomشاْٞت )خيً٘ 

ٗعرتس خا٘ شٖث تالٗىٞر عيٚ ٍؽَ٘عر ٍِ تىَفنَِٞ ٗتىَد         صاِٞ بٜ  رتبك شد ٝ  تىَ٘ت  

 الؼصَثعٞر ٗتىمِٝ تٝدٗت ص ـٞر تسصددتٍٖث  غرتض تىصؽرخر  ت
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 :     اعذاد اىخطػ اىرذرَظُح  -2

تُ أعتتتدت  تىدوتتتت تىصد ٝ تتتٞر تىْثؼفتتتر ٗتى عثىتتتر ش تتتثعد عيتتتٚ اّؽتتتثؾ تىصدوتتتٞت تىصرختتت٘ٛ ٍٗتتتِ ظتتتٌ     

 0          133: 1992شفقتتتتتتك تالٕتتتتتتدتف تىعثٍتتتتتتر ٗتىدثصتتتتتتر ٗتى تتتتتتي٘مٞر .     ))ت ٍتتتتتتِٞ ٗ اتتتتتترُٗ  

ىتتتمت تعتتتد تىدثـتتتط اووتتتث شد ٝ تتتٞر بتتتٜ تتتت٘ة ٍص ٞتتترتز تىدفتتتط ٍٗفصتتت٘ٙ تىَتتتث ذ تىد تستتتٞر تىصتتتٜ 

 -تعنتتتتت   -ستتتتتصد   ىيوتتتتت ج تا     تىَؽَ٘عتتتتتر تىصؽرٝدٞتتتتتر عيتتتتتٚ ٗبتتتتتك تستتتتتصرتشٞؽٞر )الـتتتتت 

تشتتتترؾ  ٗتىَؽَ٘عتتتتر تىتتتتتثخور خثىورٝقتتتتر تالعصٞث ٝتتتتر ٗعرتتتتتس َّتتتتثاغ ٍْٖتتتتث عيتتتتٚ تىَفنَتتتتِٞ 

الؼصَثعٞتتتر ىدٞتتتثُ   تبٖتتتٌ بٖٞتتتث ٗخْتتتثةتً عيتتتٚ ٍ ـهتتتثشٌٖ ٗتىَدصاتتتِٞ بتتتٜ  رتبتتتك شتتتد ٝ  تىَتتت٘ت  ت

 تؼرٝس خع  تىصعدٝ ز عيٖٞث ٗتصدفس ؼثٕيذ ىصودٞقٖث عيٚ ٍؽَ٘عصٜ تىدفط .

 طادطا : اداج اىثسث 

ى رض شفقٞك تىٖدف تىَصَعو خإم ثج   ج تىات تىدثٍ  تال خٜ ىيَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر تعد تىدثـط 

  تاصدث  تمص ثج تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر

ٖٝدف تالاصدث  تىٚ  ٞث  ٍدٙ تمص ثج   ج تىات تىدثٍ  تال خٜ  ذسذَذ اىهذف ٍِ االخرثار: -1

ىيَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر تىَصتَْر بٜ ٍث ذ تىعيَٞر تىَفد ذ ىيصؽرخر .   ىمت بقد صٌَ تىدثـط تاصدث ت 

٘  ٍِ ٍ٘ت٘عٞث ٍِ ّ٘  تالاصٞث  ٍِ ٍصعد  المص ثج تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر . ٗشٌ تاصٞث  ٕمت تىْ

تالاصدث تز  ّٔ  ث   عيٚ ش وٞر ٍدصيت أؼيتة تىَث ذ تىد تسٞر ٗتؤؼثخر عْٖث ٝصويح ٗ صث  اٞرت 

   194:  2002ّ دٞث . ٗممىل تشاثبٔ خد ؼر عثىٞر ٍِ تىادع ٗتىعدثز. ) ٍيفٌ   

 ذسذَذ اىَفاهٌُ اىرارَخُح فٍ مراب اىرارَخ االورتٍ اىسذَث واىَعاصز0 -2

يٞتتو ٍفصتت٘ٙ تى اتت٘ه تال خعتتر ت اٞتترذ ٍتتِ مصتتثج تىصتتث ٝ  تالٗ ختتٜ تىفتتدٝط شتتر  تىدثـتتط خصف    

   2021-2020ٗتىَعثصتتتتتر تىَقتتتتتر  شد ٝ تتتتتٔ ىي اتتتتتو تىد تستتتتتٜ تىعتتتتتثّٜ ٍتتتتتِ تىعتتتتتثً تىد تستتتتتٜ)

ٗشَعيتتتتس ٗـتتتتدذ تىصفيٞتتتتو تى قتتتترذ  م٘ـتتتتدذ ىصفيٞتتتتو تىَفصتتتت٘ٙ   ٗتشدتتتتم تىدثـتتتتط خعتتتت  تىَفتتتتد تز 

صعرٝتتتتت تؤؼرتبتتتتٜ ىيَ ٖتتتتً٘ تىصتتتتث ٝدٜ ٗشتتتتٌ متتتتت٘تخت ىعَيٞتتتتر تىصفيٞتتتتو متتتتثىَفص٘ٙ تىعيَتتتتٜ  ٗتى

تستتتصدعث  ت ستتتةير تىصقَ٘ٝٞتتتر تىتتت٘ت  ذ بتتتٜ ّٖثٝتتتر تى اتتت٘ه. ٗ تتتد شتتتٌ عتتترض تىَ تتتثٌٕٞ ٍتتت  ٍفصتتت٘ٙ 

تىَتتتث ذ عيتتتٚ ٍؽ٘عتتتر ٍتتتِ تىَفنَتتتِٞ ٗتىَدصاتتتِٞ بتتتٜ تىصتتتث ٝ  ٗ رتبتتتك شتتتد ٝ  تىصتتتث ٝ  ؤختتتدتة 

ر اا خيتتتغ عتتتد  تىَ تتتثٌٕٞ تىتتترأٛ بتتتٜ  رٝقتتتر تىصفيٞتتتو ّٗصثبؽتتتٔ ٗ تتتد ـهٞتتتس ّصتتتثبػ تىصفيٞتتتو خثىَ٘تبقتتت

  ٍ ٍٖ٘تتتتثً ٍصتتتتتَْثً بتتتتٜ تى اتتتت٘ه تال خعتتتتر ت اٞتتتترذ ٍتتتتِ مصتتتتثج تىصتتتتث ٝ  25تىصث ٝدٞتتتتر تىربٞ تتتتر )

   2021_2020تالٗ خٜ تىفدٝط ٗتىَعثصر تىَقر  شد ٝ ٔ ىيعثً تىد تسٜ)

 :صُاغح ذعيَُاخ االخرثار -

ثٍتتتر عتتتِ تىوثىتتتتح  صتتتثل تىدثـتتتط شعيَٞتتتثز تؤؼثختتتر عتتتِ تالاصدتتتث  تىصتتتٜ ش تتتَو ٍعيٍ٘تتتثز ع     

تىورٝقتتتر تىصتتتٜ خٖتتتث ٝؽٞتتتح تىوثىتتتح عتتتِ تى قتتترتز ٗاىتتتل عتتتِ  رٝتتتك ٍعتتتثه ش٘تتتتٞفٜ  بتتتت  عتتتِ 

اعوتتتتثة بنتتتترذ عتتتتِ تىٖتتتتدف ٍتتتتِ تالاصدتتتتث  ٗتى٘ تتتتس تىَداتتتتص ى ؼثختتتتر  ٗخعتتتتد اعتتتتدت  تى قتتتترتز 

تالاصدث ٝتتتتر خاتتتتٞ صٖث ت ٗىٞتتتتر ٗشعيَٞتتتتثز تؤؼثختتتتر عرتتتتتس ٍتتتت   ثبَتتتتر تىَ تتتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتتر عيتتتتٚ 

ددتتترتة ٗتىَدصاتتتِٞ بتتتٜ  رتبتتتك شتتتد ٝ  تىَتتت٘ت  تالؼصَثعٞتتتر  ٗ يتتتح ٍتتتٌْٖ شقتتتدٝر ٍؽَ٘عتتتر ٍتتتِ تى

ٍتتتدٙ  ٞتتتث  متتتو بقتتترذ ىيٖتتتدف تىتتتمٛ أعتتتدز ٍتتتِ أؼيتتتٔ   ٗبتتتٜ تتتت٘ة ٍتتتث ؼتتتثة ٍتتتِ   تة تىددتتترتة 

ٍٗ ـهتتثشٌٖ  تتتثً تىدثـتتتط خصعتتتدٝو خعتتت  تى قتتترتز   ٗختتمىل أصتتتدفس ؼتتتثٕيذ ىيصودٞتتتك ت ٗىتتتٜ عيتتتٚ 

 تىعْٞر تالسصو عٞر.
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
 اجلامعة  املستهصرية 

 :ص االخرثارذعيَُاخ  فس -

ٗت  تىدثـط ٍعثٝٞر ىصافٞؿ تالاصدث  خثىص ثٗ  ٍ  ٍدصاِٞ بٜ ٍؽثه تؤـاثة ٗتىقٞث       

 ٗتىصقٌ٘ٝ ٗمَث ٝقشٜ :

 شعوٚ   ؼر ٗتـدذ ىيوثىح بٜ ـثىر تؤؼثخر تىافٞفر . -

 شعوٚ   ؼر ص ر ىيوثىح بٜ ـثىر تؤؼثخر تىدث ةر -

  صذا االخرثار:

تالٗىٞتتتتر ٗشعيَٞتتتتثز تالؼثختتتتر ٍٗفصتتتت٘ٙ تىَتتتتث ذ تىد تستتتتٞر عيتتتتٚ عتتتترض تالاصدتتتتث  خاتتتتٞ صٔ         

ٍؽَ٘عتتتتر ٍتتتتِ تىَفنَتتتتِٞ ٗتىَدصاتتتتِٞ بتتتتٜ  رتبتتتتك شتتتتد ٝ  تىَتتتت٘ت  تالؼصَثعٞتتتتر ٝؽعتتتتو تىدثـتتتتط 

ٍوَتتةِ ختتثُ ٕتتمت تالاصدتتث  ٝصَصتت  خثىاتتدع تىهتتثٕرٛ ٗصتتدع تىَفصتت٘ٙ  تٍتتث خثىْ تتدر ىاتتدع تىدْتتثة 

ر تىدتتتدتبو تىدث ةتتتر ٝعتتتد ٍؤشتتتر ىاتتتدع بتتتثُ تستتتصدرغ ٍعتتتثٍ ز تىاتتتع٘خر ٗشَٞٞتتتي تى قتتترتز ٗبعثىٞتتت

 تىدْثة ٍَث ٝعْٜ تُ ٕمت تالاصدث  ٝصَص  خثىادع تىهثٕرٛ ٗصدع تىَفص٘ٙ ٗصدع تىدْثة .

ىيصقمتتتتد ٍتتتتِ ٗتتتتت٘ؾ تىصعيَٞتتتتثز ٗبٖتتتتٌ تى قتتتترتز  دتتتتك تالاصدتتتتث  اىردزتييييح االطييييرطالعُح االوىييييً : 

ٜ بتتٜ تعدت ٝتتر    ثىتتح ٍتتِ  تت ج تىاتتت تىدتتثٍ  تال ختت30عيتتٚ عْٞتتر تستتصو عٞر ٍنّ٘تتر ٍتتِ ) 

تىفَتتتيذ ىيدْتتتِٞ ٗ يتتتح ٍتتتٌْٖ شقشتتتٞر ـتتتثالز تى َتتت٘ض بتتتٜ تىصعيَٞتتتثز ٗبتتتٜ تى قتتترتز ٗخعتتتد تالّصٖتتتثة 

ٍتتتتتِ تالؼثختتتتتر أشتتتتتتؿ تُ تىصعيَٞتتتتتثز ٗتتتتتتتفر ٗتى قتتتتترتز ٍ ٍٖ٘تتتتتر ٗـ تتتتتح تى٘ تتتتتس تىَ تتتتتص رع 

     ٞقر 50خثؤؼثخر ٗ د  ج )

  150ظثّٞتتتر ٍنّ٘تتتر ٍتتتِ ) دتتتك تالاصدتتتث  عيتتتٚ عْٞتتتر تستتتصو عٞر  اىردزتيييح االطيييرطالعُح اىثاُّيييح :

ٗتؼرٝتتتس تىصفيتتتٞ ز تالـاتتتتثبٞر   ثىتتتح تاصٞتتترٗت ع تتت٘تبٞث ٍتتتِ  تتت ج تعدت ٝتتتر تىرستتت٘ه ىيدْتتتِٞ

تىَْثستتتدر ى قتتترتز تالاصدتتتث  خاتتتٞ صٔ تالٗىٞتتتر ٍتتتِ ـ تتتثج ىَعتتتثٍ ز تىاتتتع٘خر ٗتى تتتٖ٘ىر ٗبعثىٞتتتر 

 تىددتبو ٗمثّس تىْصثبػ ؼٞدذ ٗخثىصثىٜ ىٌ ش قت تٛ بقرذ 

 ثثاخ االخرثار:

ٗشدعتتتتث ىٖتتتتمٓ تىورٝقتتتتر   تتتتَس تى قتتتترتز  ـ تتتتح ظدتتتتثز تالاصدتتتتث  خثستتتتصعَثه تىصؽيبتتتتر تىْاتتتت ٞر       

تالاصدث ٝتتتر تىتتتٚ   تتتَِٞ ٝتتتتٌ تىق تتتٌ تالٗه   ؼتتتثز تى قتتترتز تى ر ٝتتتر ٗتىق تتتٌ تىعتتتثّٜ ٝتتتتٌ   ؼتتتثز 

تى قتتترتز تىيٗؼٞتتتر ىوتتت ج تىعْٞتتتر تالسصو ع       تتت ٞر  ٗى تتترض تىصقمتتتد ٍتتتِ شنتتتثبؤ ّاتتت ٜ تالاصدتتتث  

ط تالاصدتتتتتث  تىصتتتتتثبٜ ىعْٞٞصتتتتتِٞ ٍ تتتتتصقيصِٞ   تا  ٖتتتتترز تىقَٞتتتتتر تىصثبٞتتتتتر تىَف تتتتت٘خر تستتتتتصددً تىدثـتتتتت

  ٗ  ؼتتتتر 0.05  عْتتتتد ٍ تتتتص٘ٙ تىدالىتتتتر )1.98  ٕتتتتٜ ت تتتتو ٍتتتتِ تىقَٞتتتتر تىؽدٗىٞتتتتر )0.77ٗتىدثى تتتتر )

  ٕٗتتتمت ٝتتتده عيتتتٚ عتتتدً ٗؼتتت٘  بتتترٗع ختتتِٞ تؼثختتتثز ّاتتت ٜ تالاصدتتتث   ٕٗتتتمٓ تىْصٞؽتتتر 198ـرٝتتتر)

   ٝدِٞ اىل .     4ٗتىؽدٗه ) , شدِٞ تُ ّا ٜ تالاصدث  ٍصنثبةِٞ

  4ؼدٗه )                                               

 االّسزاف اىَعُارٌ اىىطػ اىسظاتٍ اىفقزاخ
 T َُه 

 اىَسظىتح

 T َُه 

 اىدذوىُح
 اىذالىح

 0002 0002 فزدٌ
 غُز داىح 0020 7000

 2000 0000 سوخٍ

اصدتتتث  تستتتصعَو تىدثـتتتط ٍعثٍتتتو ت شدتتتث  خٞرستتتُ٘ الستتتصدرتغ خعتتتد تىصقمتتتد ٍتتتِ شنتتتثبؤ ّاتتت ٜ تال      

  ٕٗتتتمٓ تىْصٞؽتتتر ٕتتتٜ  الىتتتر عيتتتٚ ظدتتتثز ّاتتتت 0.66ظدتتتثز تالاصدتتتث  ٗ ٖتتترز ّصٞؽتتتر تال شدتتتث  )
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 
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ختترتُٗ ـٞتتط خي تتتس  –تالاصدتتث  ٗىَعربتتر ظدتتتثز تالاصدتتث  تىنيتتٜ تستتتصعَو تىدثـتتط ٍعث ىتتر ستتتدٞرٍثُ 

 ثه .  ٕمت َٝعو ٍعثٍو ظدثز ع0.81ّصٞؽر ظدثز تالاصدث )

 طاتعا اخزاءاخ ذطثُق اىردزتح :

 دتتتك تىدثـتتتط تىصؽرختتتر خَعتتتده ظتتت ض ـاتتتص تستتتد٘عٞث ىنتتتو ٍؽَ٘عتتتر ٗخعتتتد تالّصٖتتتثة ٍتتتِ       

شتتتد ٝ  تىَتتتث ذ تىَفتتتد ذ ىيدفتتتس شتتتٌ تاصدتتتث  ٍؽَتتت٘عصٜ تىدفتتتط خثاصدتتتث  تمص تتتثج تىَ تتتثٌٕٞ تىصث ٝدٞتتتر 

  او تىرتخ    ٗـ دس تىد ؼثز عيٚ تالاصدث  ٗع٘ىؽس تـاثبٞث مَث بٜ تى1ٍيفك )

 ثاٍْا اىىطائو االزصائُح :

تستتتصددٍس تالٗستتتث  تىف تتتثخٞر تىَص٘ستتتت ٗتالّفتتترتف ٍٗعتتتث الز تىاتتتع٘خر ٗتىصَٞٞتتتي ٗبعثىٞتتتر       

تىدتتتدتبو تىدث ةتتتر ٍٗعث ىتتتر خٞرستتتُ٘ ٗستتتدٞرٍثُ ٗتالاصدتتتث  تىصتتتثبٜ ىعْٞصتتتِٞ ٍ تتتصقيصِٞ ىَعربتتتر  الىتتتر 

 تى رٗع 

 اىفصو اىزاتع

 ْراخاخ واىَقرززاخ عزض اىْرائح وذفظُزها واالطر

  ٗختتتتثّفرتف ٍعٞتتتتث ٛ  تتتتد ذ 34.26خيتتتتغ ٍص٘ستتتتت   ؼتتتتثز  تتتت ج تىَؽَ٘عتتتتر تىصؽرٝدٞتتتتر )       

  ٗختتتتتثّفرتف 33.06  بتتتتتٜ ـتتتتتِٞ خيتتتتتغ ٍص٘ستتتتتت   ؼتتتتتثز  تتتتت ج تىَؽَ٘عتتتتتر تىتتتتتتثخور )3.54)

  ٗىَعربتتتتر  الىتتتتر تى تتتترع ختتتتِٞ ٍص٘ستتتتت تىتتتتد ؼثز ىيَؽَتتتت٘عصِٞ الاصدتتتتث  6.23ٍعٞتتتتث ٛ ٍقتتتتدت ٓ )

صددً تالاصدتتتتتث  تىصتتتتتثبٜ ىعْٞصتتتتتِٞ ٍ تتتتتصقيصِٞ ٗتشتتتتتتؿ تُ تى تتتتترع خَْٖٞتتتتتث  ته صتتتتتفر تى رتتتتتتٞر تستتتتت

  تمدتتتتر ٍتتتتِ 5.73  تات مثّتتتتس تىقَٞتتتتر تىصثبٞتتتتر تىَف تتتت٘خر )0.05تـاتتتتثبٞث عْتتتتد ٍ تتتتص٘ٙ تىدالىتتتتر )

   ٝ٘تؿ اىل 5  ٗتىؽدٗه   ٌ )58  خد ؼر ـرٝر )2تىقَٞر تىعثّٞر تىؽدٗىٞر )

 (0خذوه )

 رٌ واىقَُح اىرائُح اىَسظىتح واىقَُح اىدذوىُحاىَرىطػ اىسظاتٍ واالّسزاف اىَعُا

 ىذرخاخ غالب ٍدَىعرٍ اىثسث فٍ االخرثار أىثعذٌ

 اىَدَىعح
 عذد افزاد 

 اىعُْح

 اىَرىطػ 

 اىسظاتٍ

 االّسزاف 

 اىَعُارٌ

 درخح 

 اىسزَح

 اىذالىح اىقَُح اىرائُح

 عْذ  

ٍظرىي 

7070 

اىَسظى

 تح
 اىدذوىُح

 3.54 34.26 30 ذدزَثُح

  تىر اـاثبٞث 2.00 5.73 58
 6.23 33.06 30 ظاتطح

ٕٗمٓ تىْصٞؽر شؤ ٛ تىٚ  ب  تى رتٞر تىا رٝر ٗ د٘ه تى رتٞر تىددٝير تٛ تّٔ ٝ٘ؼد برع بٜ تمص ثج 

تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر خِٞ ٍؽَ٘عصٜ تىدفط تىصؽرٝدٞر ٗتىتثخور ٗتشؽثٓ تى رع ىاثىؿ تىَؽَ٘عر 

ٗ د شع٘  ٕمٓ تىْصثبػ اىٚ اُ ٕمت تشرؾ    -تعن   -)الـ تىصؽرٝدٞر تىصٜ   سس خثسصرتشٞؽٞر 

تالسصرتشٞؽٞر  ت  ٍِ ٗعٜ تىَصعيَِٞ ٗٝقهصٌٖ خص نٞرٌٕ   مَث ؼعيصٌٖ أمعر تسصعدت ت ىصيقٜ تىَعيٍ٘ثز 

اا أشثؾ ىٌٖ تى رصر ىيصعيٌ خقّ  ٌٖ ٗشْهٌٞ ادرتشٌٖ ٗشرٍٞيٕث ٗا اثىٖث اىٚ ٍديُٗ تىمتمرذ ٗاىل خْقو 

 ىَصيقٜ تىَ صؽٞح اىٚ  ٗ  تى ثعو تىْ ٞت مَث  ت ز ٍِ ٍرّٗصٌٖ تىمْٕٞر  ٗ ٌٕ ٍِ  ٗ  ت

 :االطرْراخاخ 

 بٜ ت٘ة تىْصثبػ تىصٜ أ ٖرٕث تىدفط تىفثىٜ ش٘صو تىدثـط اىٚ تالسصْصثؼثز تٟشٞر:
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تشرؾ  تظدس بثعيٞٔ ٗش ٘ع عيٚ تىورتبك تىَعصث ذ بٜ تمص ثج  -تعن   -اُ تسصرتشٞؽٞر )الـ  -1

 تال خٜ ىيَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر    ج تىات تىدثٍ 

تشرؾ  بٜ شد ٝ  تىَ ثٌٕٞ تىص   ث ٝدٞ  ر تسص رع ٗ صثً  -تعن   -اُ تسصددتً تسصرتشٞؽٞر )الـ  -2

 ٗؼٖدت أمعر ٍَث تسص ر صٔ تىورٝقر تىَعصث ذ.

 غدر تىو ج خَعربر تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر اتز تىاير خفٞثشٌٖ أمعر ٍِ  غدصٌٖ خد تسر تىَ ثٌٕٞ  -3

 خفٞثشٌٖ تىٍٞ٘ٞر . غٞر تىَصاير

 تُ تعصَث  ٕمٓ تالسصرتشٞؽٞر ٍنَِّ تىو ج ٍِ ش٘ىٞد تالسةير ٗ رـٖث بٜ تظْثة تىد   -4

 :اىرىصُاخ

 بٜ ت٘ة تىْصثبػ تىصٜ ش٘صو اىٖٞث تىدثـط ٝ٘صٜ خَث ٝقشٜ:

تشرؾ  بٜ شد ٝ  ٍث ذ تىصث ٝ  تالٗ خٜ تىفدٝط ٗتىَعثصر  -تعن   -تعصَث  تسصرتشٞؽٞر )الـ  -1

ات تىدثٍ  تال خٜ ىَث ىٖث ٍِ ب٘تبد عدٝدذ م رعر بٜ تمص ثج تىَ ثٌٕٞ ٗشَْٞر تىص نٞر ىدٙ   ج تى

 ٗشْهٌٞ تىَث ذ تىعيَٞر .

ٗاىل تشرؾ   -تعن   -تسصرتشٞؽٞر )الـ شد ٝح  ٍد سٜ تىصث ٝ  عيٚ تىصد ٝ  عيٚ ٗبك  -2

ٌٞ عيٚ ٗبك خإشرتمٌٖ بٜ  ٗ تز شد ٝدٞر ّٗدٗتز شرخ٘ٝر ٗاعدت   ىٞو ٝ٘تؿ  رٝقر شد ٝ  تىَ ثٕ

 ٕمٓ تالسصٞرتشٞؽٞر .

تىصقمٞد عيٚ تٕصَثً ٍد سٜ ٍث ذ تىصث ٝ  خثىعَيٞر تىصعيَٞٞر  ٗشعيٌٞ تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر ٍ صددٍِٞ  -3

 رتبك شد ٝ  بعثىر ش ثعد تىويدر عيٚ شَْٞصٖث   بت  عِ ترٗ ذ تال    عيٚ تالسصرتشٞؽٞثز 

 تىفدٝعر بٜ تىصد ٝ .

 :اىَقرززاخ

 تىفثىٜ ٝقصرؾ تىدثـط:تسصنَثالً ىيدفط 

اؼرتة خف٘ض ٍَثظير عيٚ ٍرتـو   تسٞر أارٙ ٗعيٚ م  تىؽْ ِٞ ىَعربر تظر تسصرتشٞؽٞر  -1

 تشرؾ  بٜ تمص ثج تىَ ثٌٕٞ . -تعن   -)الـ 

تشرؾ ٍ   رتبك شد ٝ ٞر تارٙ ٍعو )  ارتبت تىَ ثٌٕٞ  -تعن   -  تسر أظر تسصرتشٞؽٞر )الـ  -2

 شٞؽٞر تىص ثؤه تىمتشٜ   تسصرتشٞؽٞثز تى ٌٖ تىقرتبٜ تالارٙ ........تى  .  أَّ٘اغ تىصعيٌ تىدْثبٜ   اسصرت

تشرؾ  بٜ شَْٞر تىص نٞر خقّ٘تعٔ         -تعن   -اؼرتة   تسر  ىَعربر أظر تسصعَثه تسصرتشٞؽٞر )الـ  -3

 ) تالسصدالىٜ   تالخدتعٜ  تىْث د  تىَْوقٜ...... تى    بٜ ٍث ذ تىصث ٝ  .

 :اىَصادر  

  شو٘ٝر ٍْثٕػ تىصث ٝ  بٜ ت٘ة ٍداو تىَ ٍٖ٘ثز  تىَؽير تىعرخٞر 1987اٞرٛ عيٜ: )اخرتٌٕٞ   -1

  .7ىيصرخٞر   تىَؽير )

     ت  تىَ ٞرذ  عيٌ تىْ   تىصرخ٘ٛ  : 2007تخ٘  ٝثش   ـ ِٞ ٍفَ٘  ٗ  ٕرٝر عدد تىفك ) -2

 عَثُ .

تىفنَر ىيودثعر   أص٘ه شد ٝ  تىَ٘ت  تالؼصَثعٞر   ت  1992ت ٍِٞ  شثمر ٍفَ٘    ٗ ارُٗ: ) -3

 ٗتىْ ر  خ دت  .

   ٍنصدر تىاٞث   خ دت  .4  أص٘ه شد ٝ  تىَ٘ت  تالؼصَثعٞر   1994ت ٍِٞ  شثمر ٍفَ٘ : ) -4

  شد ٝ  تىد تسثز تالؼصَثعٞر بٜ تىصعيٌٞ تىعثً   تىؽية 2000ـَٞدذ   اٍثً ٍدصث  ٗ ارُٗ ) -5

 ت ٗه   ٍار  تىقثٕرذ: ٍنصدر  ٕرتة تى رع.

   تس  خْثة تىَْثٕػ تىصرخ٘ٝر ٗشاٌَٞ تىنصثج تىصعيَٜٞ   ت  تىَ ٞرذ 2004َ٘    )تىد٘تىدذ  دمحم ٍف -6

  عَثُ  تال  ُ. 2  
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   ٍْثٕػ تىدفط تىصرخ٘ٛ  ؼثٍعر خ دت    1990 تٗ   عيٝي ـْث ٗأّ٘  ـ ِٞ عدد تىرـَِ: ) -7

 ٗ ت ذ تىصعيٌٞ تىعثىٜ ٗتىدفط تىعيَٜ.

ٞر بٜ شد ٝ  تىصث ٝ    تىقثٕرذ   ٍؤس ر    ٗ  تىقرتةتز تىدث ؼ1985سعث ذ   ٝ٘ست ؼع ر ) -8

 تىديٞػ تىعرخٜ ىيْ ر.

 1 شَْٞر تىَ ثٌٕٞ ٗتىَٖث تز تىعيَٞر ٗ رع شد ٝ ٖث      2004)  :س ٍر   عث ه تخ٘ تىعي تـَد  -9

    ت  تى نر   عَثُ .

  :  رتب ك تىص د ٝ  تىعثٍر ٍعثىؽر شودٞقٞر  2009س  ٍ ر  ع ث ه أخ ٘ تىع ي ٗ ا رُٗ )  -10

 رذ   عَثُ    ت  تىعقثبر .ٍعثص

  .  تىاع٘خثز تىصٜ ش٘تؼٔ ٍد سٜ ٍٗد سثز تىصث ٝ  بٜ تىَرـير 1995تىعدٞدٛ   ّثٝت  تٍو ) -11

 تالعدت ٝر    ميٞر تىصرخٞر / تخِ  شد  ؼثٍعر خ دت    )  سثىر ٍثؼ صٞر غٞر ٍْ ٘ ذ  .

 ثة ىيْ ر  عَثُ    ت  ص  تىؽ٘ ذ تى ثٍير ٗتىؽدٝد بٜ تىصد ٝ   : 2009عوٞر  ٍف ِ عيٜ ) -12

   : تىصد ٝ  ٗتىصعيٌ خثىدٍثل اٛ تىؽثّد2009ِٞع ثّر   عيٗ اسَثعٞو ٗٝ٘ست اخرتٌٕٞ تىؽٞش ) -13

    ت  تىعقثبر   عَثُ .

 أسثىٞح شد ٝ  تىد تسثز تالؼصَثعٞر 1999)  :تىيقثّٜ  تـَد ـ ِٞ ٗع٘ ذ عدد تىؽ٘ت  أخ٘ سْْٞر -14

    ت  تىعقثبر ىيْ ر ٗتىص٘ ٝ    عَثُ .

    تىَ٘ت  تالؼصَثعٞر ٗشَْٞر تىص نٞر   عثىٌ تىنصح تىقثٕرذ   ٍار.1984 )تىيقثّٜ -15

  تظر تَّ٘اؼٜ ظٞيِٞ ٗمَح بٜ تمص ثج تىَ ثٌٕٞ تىصث ٝدٞر ٗتالـص ث  خٖث 2008تىَ ٖدتّٜ   ) -16

 ت ٙ  ثىدثز ٍعٖد تعدت  تىَعيَثز   سثىر ٍثؼ صٞر غٞر ٍْ ٘ ذ ؼثٍعر خ دت  ميٞر تىصرخٞر تخِ  شد .

   ت  تىَ ٞرذ ىيْ ر 2  تىقٞث  ٗتىصقٌ٘ٝ بٜ تىصرخٞر ٗعيٌ تىْ     2002ٍٜ دمحم :)ٍيفٌ   سث -17

 ٗتىص٘ ٝ  ٗتىودثعر  عَثُ  ت   ُ .

 .18- Rickey, D & Stacy, A. (2000): " The Role of Metacognition in Learning 

Chemistry " Journal of Chemical Education , Vol.(77),No .(7.  19- Bruner,I 

and et al. 1956, :Astudy of thinking John Willy and sons, New York,.20- 

, Edited by psychology Applied to the art of teaching Baldow, Joseph, (1960),

William, J.Harris, The international Education series, America. 

learning and Human Abilities in ,Klausmeier, H. and William Good w -21

, N.Y. Harper and Row,(1975).Educational psychology 

22- Hoge ,J.P.(1990):Asurvery Investigation of students  Historical 

Knowledge , Journal of Social studies Research. 

23- Newman , Carles (1991) . An Expanded View of the Learning Cycle , 

New Ideas About an Effectiv  Teaching Strategy . (Monograph 4 ) , 

Washington Dc. 

24- Woods,R.(1994): "A Close-up at look how children science Teaching for 

understanding " , Journal of Educational Leadership, Vol. (51) NO.(5) . 
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
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 اىَالزق

 (0سق )ٍي

 اخرثار امرظاب اىَفاهٌُ اىرارَخُح تصىرج اىْهائُح

 ذعيَُاخ االخاتح عِ اخرثار امرظاب اىَفاهٌُ اىرارَخُح 

 عشَشٌ اىطاىة : 

 ( تذائو 0 0( فقزج اخرثارَه وذسد مو ٍْها ) 00فٍ ٍا َأذٍ )

 اىَطيىب ٍْل : 

 مراتح اطَل واىَعيىٍاخ األخزي فٍ اىَناُ اىَخصص ىه 0-0

 ءج مو فقزج اخرثارَه واإلخاتح عْها تاخرُار اإلخاتح اىصسُسح 0 زا-2

 ال ذرزك فقزج ٍِ دوُ إخاتح 2-0

 اىَثاه االذٍ َىظر ىل غزَقح اإلخاتح عيً االخرثار 0 -0

 تظثة 0000ذساىفد طزدَُْا ٍع فزّظا عاً 

  زتها ٍِ فزّظا – 0         

 ذساىف غارَثاىذٌ ٍع وىٌُ اىثاىث – 2         

 زَاَح اىدُغ اىفزّظٍ ىذوَيح اىثاتا – 2         

 0 –  ذعاغف ّاتيُىُ ٍع اىىزذج 

 االطٌ اىثالثٍ :

 اىصــــف:

 اىؼعثــــح :                                                      اىَذرطـــح:

                                 

 ــــشَزج االَـــــــــــطاىُح ؟ازذي ٍَــــــــــــــــاىل ػثه اىدــــــــ-0

 سن ّ٘ٞث –تى ييٗٝغ    – ٗٝير تىدثخث  غ  -تىٖ٘ى صثِٝ  ج –ت 

 اطرعِ تخزَطح اورتا واخرز اىسزف اىذٌ ََثو ٍى ع ػثه اىدشَزج االَطاىُح ؟- 2

 

 

  غ 

 ا  ب 

 

 

 

 

 

  د 

 

 تظــــــــــــــــــــثة ؟ 0000ـــــــــــــاً ذســــــــــــاىفد طزدَُْا ٍع فــــــــــــــزّظا عــــــــــــ-2     

 رخٖث ٍِ برّ ث      ج_ شعث ت ّثخيُٞ٘ تىعثىط ٍ  ـك سر ْٝٞث بٜ ّٞو تى٘ـدذ    غ_ شفثىت ٗىٌٞ  -ت

 ـَثٝر ؼٞ٘ش برّ ث ىدٗىٞر تىدثخث -تالٗه ٍ  مثب٘     

 



  

 

 
  

 

676 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –ية الرتبية للبهات لكل

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –الصرفة لكلية الرتبية للبهات و

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 الرتبية االساسية  دللة كلية 
 اجلامعة  املستهصرية 

 ٍَينح طــــزدَُْا ؟ اطرعِ تاىــــــــــــــــخزَطح اىَـــــــزطىٍح ٍعُْا عيُها ٍى ع  -0

 

 ج 

 ت 

 غ 

 

 

 

    

  

 َطــــــــــــــــــــــــــــــــــيق عيً اىســـــــــــــــــــيف اىذٌ ا َه تظَارك ٍع روطـــــــــــــــُا ؟-2

 تىفيت تىع ظٜ  -ـيت تالخث رذ تىع ض غ -تىفيت تىعْثبٜ  ج - أ

 تىفيت تال ي ٜ  - 

ٍح ٍسذدا غيُها اىذوىح اىرٍ ازريرها اّنيرزا فٍ صزاعها اىساد اطرعِ تاىخــــــزَطح اىَزطى  -2

 ٍع اىذوه االطــــــــــــــرعَارَح االورتـــــــــــــــُح ؟

                                    

 

 

 

   ب ا د 

 

 

 

 ذ 

 

ــــــــعاىَُح االوىً اّـــــــــــــــــــــذىعد اىــــــــــــــــــــــسزب اىــــــــــــــــــــــ -2

 عــــــــــــــــــــــاً ؟

 1917 -   1916 -غ  1915 -ج  1914 –أ 

 ذأـــــــــظد عصــــــــــــــــــــــــــــــــــثح االٌٍ اىَـــــــــــــــــــــــــــرسذج عــــــــــــــــــــاً؟  -0

 1920 -   1919 -غ  1918 -ج  1917 –أ 

اىَزطىٍح واخرز عيُها اىسزف اىذٌ ََثو اىذوه غُـــــــــــــز اىَراثزج  اطرعِ تاىخزَطح -0

 تاالسٍح اال رصادَح ؟
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
 اجلامعة  املستهصرية 

 

 

 ب ا 

                                                                                                                                                                                  ج                                           

  

 

 

 

 

 اّذىعد اىسزب اىعــــــاىَُح اـيثاّـــُح عــــــاً ؟ -07

 1949 -   1939 -غ 1929 -ج 1919 - أ

 اُ اوه دوىح اعرزفد تاالذساد اىظــىفُرٍ هــــٍ ؟ -00

 تىٞثخثُ -تٍرٝنث    –تىَثّٞث  غ  -تٝوثىٞث  ج -ت

 ذاطـــــظد ٍْـــــــــــظَح االٌٍ اىَــــرسذج عاً ؟-02

  1948 -   1946 -غ  1945 –ج  1943 -ت

 ظــــــــهز اىــسشب اىْـــــــــاسٌ عـــــــــاً ؟-02

  1939 -  1929 -غ 1919 –ج  1909 -ت

 ذاطـد زنىٍـــح فاََــــار عــــاً ؟-00

 1939 -  1929 -غ  1919 -ج  1909 -ت

 َقصذ تاالّرذاب ؟ -00

 سٞورذ تىدٗه تىَْصارذ عيٚ تىدٗه تىَٖيٍٗر خعد تّصٖثة تىفرج تىعثىَٞر تالٗىٚ  -ت

 تع ثة تىَ٘ت ِْٞ ٍِ تىددٍر تىع نرٝر -ج

 شق ٌٞ تىدٗىر تى٘تـدذ تىٚ ٍ صعَرتز -غ

 ٍ ثّدذ تىدٗه تىَٖيٍٗر بٜ تىفرج تىعثىَٞر تالٗىٚ - 

 ػثه اىدشَزج االَطاىُح ؟ٍِ اطــــثاب ذعذد ٍَـاىل -03

 شعد  تىيعثٍثز ٗتالسر تىفثمَر ٗشاث عٖث  -ت

  ير ٗؼ٘   عثٍثز ٗ ْٞر ٗتتفر -ج

 خعد تىَ ثبثز تى ثصير خِٞ تىََثىل تالٝوثىٞر -غ

 تىصعد  تىعر ٜ  - 

 تزسخ ٍَينحـ مقىج طُاطُح وعظنزَح اىرف زىىها االَطاىُىُ ىرىزُذ اَطاىُا ؟ -17

 سر ْٝٞث  -ؼْ٘ت    -ث ٍث  غخ –ىَدث  ٝث    ج  -ت

 ذىزـذخ اَطـــاىُا تؼنو مــــاٍو عــــاً ؟ -00

  1863 -  1862 -غ 1861 -ج 1860 -ت

 اطرعــِ تاىخزَطح اىَزطىٍح ٍـسذدا عيُها ٍَينح اىصقيُرُِ؟  -02
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 ب ا 

                                                           

    

 

 

 غ        

 

 

 د 

 

 

 

 اُ ٍـــــــِ اتزس اطــثاب ذىزـــُذ اَطــــــاىُا ؟ -27

  غدر تالٝوثىِٞٞ بٜ تىص٘ـد  -ٗؼ٘  شداٞر غث ٝدثىدٛ      ج -ت

 ٗؼ٘  شداٞر مثب٘   - ٘ذ تىؽٞ٘ش تالٝوثىٞر           -غ

 ٍِ اهٌ االطثاب اىرٍ دعد تظَارك اىً ذؼنُو زــيف االتـاغزج ؟ -20 

 ى٘ـدذ تالىَثّٞر م ح تى٘ س الشَثً ت -ت

 شعرٝت خقٞر تىدٗه تُ تىَثّٞث  ٘ذ الٝ صٖثُ خٖث -ج

 ا ٞر شنِ٘ٝ ؼدٖٔ  ٗىٞر تد تىَثّٞث -غ

 م ح ّار ٍعْ٘ٛ الىَثّٞث- 

 اطـــرعِ تاىخــــزَطح اىَزطىٍح ٍسذدا عيُها ٍى ع تزوطُا ؟-22

 

 

  ا  

 ب 

 د  ج 

 

 

 

 

 

 ىزذج ؟اوه ٍـــِ ذزتع عيً عـــزع اىَـاُّا اىَــــــ -22

 بنص٘  عَثّؤٝو  -ٗىٌٞ تالٗه    -ت ٗىت ٕصير  غ -ّثخيُٞ٘ خّ٘ثخرز  ج -ت

 اُ طثــــة ذــــــــــــساىف تــظَارك ٍع اىذوه االورتُـــح هى ؟ -20

 ىدْثة  ٘ذ ع نرٝر ٗت صاث ٝر  -تى٘ ٘ف خ٘ؼٔ تىدٗىر تىععَثّٞر  ج -ت

 تىصؽث ذ تى ٞورذ عيٚ  رع  -عيه برّ ث عِ تىَؽصَ  تى رخٜ  -غ

 اُ ٍـــِ اهٌ طَــــــــاخ االطـــرعَار اىســذَث ؟ -20

 شفرٝر تى ع٘ج  -تالاتث  ٗتى ٞورذ تىق رٝر غ -تىعدتىر ٗتى يٌ   ج -ت
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 اطرعِ تاىخزَطح اىَزطىٍح ٍعـُْا عيُها ٍى ع ٍــــذَْح تزىُِ ؟ -23

 

 ت       

 

 ج

 

 غ 

  

 

 

 ارَىُ اُ هْاك ٍهَح زعارَح اوميد اىً اىزخو االتُط هٍ ؟ادعً االطرعَ -20

 تىص رٝك خِٞ شع٘ج تىعثىٌ تىعثىط  -ت

 تاتث   ٗه تىعثىٌ   رٝث -ج

 شفدٝط تى ع٘ج تىَصدي ر ٗتّص ثىٖث ٍِ تىَٖؽٞر -غ

 ّ ر تىعقثبر تالٗ خٞر بٜ  ٗه تىعثىٌ تىعثىط  - 

 تظــثة ؟دخـــيد تزَــطاُّا اىسزب اىً خاّة دوه اىىفاا  -20

 تٍصْث  تىَثّٞث ٍِ تالّ فثج ٍِ خيؽٞنث  -ت

 ٍعث تذ خرٝوثّٞث ىدٗه شفثىت تى٘ست-ج

 ىصؽرٝح  ٘شٖث تىع نرٝر -غ

 تىصيتٍٖث خثىعٖ٘  ٗتىَ٘تظٞك ٍ  تىدٗه تىَنّ٘ر ىصفثىت  ٗه تى٘بثع. - 
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 الرتبية االساسية  دللة كلية 
 اجلامعة  املستهصرية 

The effect of the strategy Observe - reverse - explain in the acquisition of 

historical concepts for students of the literary fifth grade in the subject 

of history 

(Assist. L. Raad Jaber Shani Al-Zalmi); (Al-Qadisiyah Education 

Directorate  

Abstract 

      The study research aims to identify (after the effect of the use in the 

acquisition of Progressive depth historical perceptions of fifth-grade students 

in the literary  material style historic To achieve this, the researcher chose the 

experimentally determined a partial seizure students by Pilot and the other 

officer with a post-test and chose the researcher randomly fifth grade literary 

students in the High School Farabi for Boys where he formed the sample of 

60 students by 30 students in the experimental group that teaches its students 

according to the style of the Progressive depth and 30 students in the control 

group where he taught students according to  ordinary method The Cava 

researcher between the two sets of research in a number of variables are 

(chronological age of the students measured in Months, and degrees of the 

previous achievement in history, and a variable IQ) were then determine the 

scientific article, which included chapters four recent book of modern and 

contemporary history of fifth grade literary, and coined the researcher targets 

behavioral relied on Bloom's Taxonomy of the six levels (knowledge, 

understanding, application, analysis, installation, Calendar) has reached the 

number is (126) target, as a promising set of lesson plans for the topics in 

history, and in line with the objective of this research promising researchers 

test the acquisition of historical concepts of a kind multiple choice be the 

ultimate picture of (45) items it has been verified apparent sincerity viewing 

on a group of arbitrators and specialists in teaching methods and curricula 

have been extracted difficulty and power plants discriminatory for paragraphs 

as well as the extent of the effectiveness of alternatives and extracted test the 

stability of retail midterm manner and corrected equation Pearson and then 

Spearman Brown formula, and at the end of the experiment the test on the 

students of the two sets of search dish and adopted Altaia test binocular 

independent data processing statistically as results showed superiority of the 

experimental group that studied manner Progressive depth to the control 

group, who studied in the usual way to test the acquisition of historical 

concepts, and in the light of this, the researcher recommended using the style 

of Progressive delve deeper into the teaching of history 
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 التحله الذاتي لدى طلبة جامعة القادسية

 ) دراسة مقارىة (

 شزوق كاظه جبارو. 

 جبيؼخ انمبدعٛخ / كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد / لغى االسشبد انُفغٙ
Shuroq.jabbar@qu.edu.iq 

 و.د. ىغه عادل جنه

 / لغى االسشبد انُفغٙ جبيؼخ انمبدعٛخ / كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد
Naghama287@qu.edu.iq 

 و. حال حييى عباس

Hala.abass@qu.edu.iq 

 جبيؼخ انمبدعٛخ / كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد / لغى سٚبض االغفبل

 

 

 انفصم االٔل )انزؼشٚف ثبنجحش(

 : يغزخهص انجحش

ٓغزٟٞ اُزؾٌْ اُزار٢ ُذٟ هِجخ عبٓؼخ اُوبدع٤خ )دساعخ ٓوبسٗخ(  ٣ٜذف اُجؾش ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ    

ّ( ، ُٝزؾو٤ن اٛذاف اُجؾش اُؾب٢ُ هبٓذ  2021 – 2020ُِٝذساعبد اُقجبؽ٤خ ُِؼبّ اُذساع٢ )

( ٝاُز١ رْ رطج٤وٚ ػ٠ِ ٓغزٔغ اُجؾش أُزٔضَ ك٢ هِجخ عبٓؼخ  1986اُجبؽضبد ثزج٢٘ ٓو٤بط ) سٝعشص 

( هبُت ٝهبُجخ رْ اخز٤بسْٛ ثطش٣وخ ػؾٞائ٤خ ٝهذ ٛذف اُجؾش 100٘خ ٖٓ )اُوبدع٤خ ٝهذ رٌٞٗذ اُؼ٤

 اُؾب٢ُ اُزؼشف ػ٠ِ :

 عٔخ اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٘ذ هِجخ عبٓؼخ اُوبدع٤خ . َٛ ٣ٞعذ -1

اُزؼشف ػ٠ِ اُلشٝم راد اُذالُخ االؽقبئ٤خ ُذٟ ػ٤٘خ اُجؾش ك٢ عٔخ اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٠ِ ٝكن  -2

 االٗغب٤ٗخ ( –اُؼ٤ِٔخ  ٤ٌُِِبد )   ٓزـ٤ش اُزخقـ

ٝهذ اعزخذٓذ اُجبؽضبد األدٝاد اإلؽقبئ٤خ ُزؾو٤ن اٛذاف اُجؾش ٝهذ رٞفِذ ا٠ُ ٗزبئظ اُجؾش ٝاُز٢ 

 ًبٗذ أٜٛٔب : 

 ٝعٞد عٔخ اُزؾٌْ اُزار٢ ُذٟ ػ٤٘خ اُجؾش .  -

االٗغب٢ٗ( ُذٟ ػ٤٘خ اُجؾش ُٝقبُؼ  -ٝعٞد اصش رٝ دالُخ إؽقبئ٤خ ُ٘ٞع اُزخقـ )اُؼ٢ِٔ  -

 اُزخقـ اُؼ٢ِٔ .

 مٞء رِي اُ٘زبئظ ٝمؼذ اُجبؽضبد ػذداً ٖٓ اُزٞف٤بد ٝأُوزشؽبد . ٝك٢

 انكهًبد انًفزبحٛخ :

 )انزحكى انزارٙ ، رؼذٚم انغهٕن ، انكفبءح انزارٛخ ، يٓبساد انفشد ، انخجشح انزارٛخ ( 

 اًْٛخ انجحش :

هبدساً ػ٠ِ  اُزار٢ ٣ٌٕٞ ٓقذسٙ االعبع٢ ٗبثغ ٖٓ راد اُلشد ٣ٝقجؼ خالُٚ اُلشد زؾٌْإٔ اُ      

االُزضاّ ثبألٗظٔخ ٝاُزؼ٤ِٔبد دٕٝ اُؾبعخ إ٠ُ مجو ٖٓ عٜخ خبسع٤خ ، كبُو٤بّ ثٔشاهجخ اُ٘لظ ٝمجو 

أدائٜب، ٝٛٞ ٓب ٣غؼَ اُلشد ٓذسى ُِزقشكبد اُقبدسح ٓ٘ٚ ٝعًِٞٚ، ٝٛزا ٓب ٣ؤد١ ثبُزب٢ُ ا٠ُ إٔ 

٣ض صوزٚ ث٘لغٚ ٝهذسارٚ، ؼضٝألعَ ؽقٍٞ رُي ٣غت ػ٠ِ اُلشد ر  ٣قجؼ مجو اُ٘لظ ػبدح ُذٟ اُلشد ،

ٝػذّ كوذإ اُغ٤طشح ٝمجو اُ٘لظ ػ٘ذ ٓقبدكخ أد٠ٗ ػوجخ، ٝاُضوخ ثبُ٘لظ ٛ٘ب ٖٓ ؽأٜٗب إٔ رج٢٘ 

mailto:Shuroq.jabbar@qu.edu.iq
mailto:Shuroq.jabbar@qu.edu.iq
mailto:Naghama287@qu.edu.iq
mailto:Naghama287@qu.edu.iq
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ٓغزوجَ اٌُض٤ش ٝػذّ اُضوخ ثبُ٘لظ رٜذّ اٌُض٤ش، ُزُي ٣غت اُز٤وٖ ٝاال٣ٔبٕ ثبُوذسح ػ٠ِ رؾو٤ن رُي 

ٚ ٣غت اُز٤وٖ ٖٓ ًٕٞ إٔ اُ٘لظ االٗغب٤ٗخ ٝرٌٖٔ ا٤ٔٛخ اُجؾش اُؾب٢ُ ثأٗ     (35: 2008، اُزٞا٣ٜخ )

رٌٕٞ ؽشح ٝهبدسح ػ٠ِ اُزؾٌْ ثأكؼبُٜب ٝٓب ٣قذس ػٜ٘ب ٝػ٤ِٚ ٛزا ثؾٌَ ػبّ ، أٓب ثبُ٘غجخ ُِزؾٌْ 

ً ُوٞا٤ٜٗ٘ب  ً ٝكوب اُزار٢ ُِطبُت ك٢ اُغبٓؼخ ٣زٔضَ ثبُزضاّ اُطبُت ثبُزؼ٤ِٔبد اُغبٓؼ٤خ ٝاُغ٤ش رار٤ب

ر٘ظ٤ْ ٤ُٓٞٚ ٝدٝاكؼٚ ُِٞفٍٞ إ٠ُ ٗٔٞ اُغِٞى االعزٔبػ٢ أُوجٍٞ ٝأٗظٔزٜب ٖٓ خالٍ رٞع٤ٚ سؿجبرٚ ٝ

٣ٝؼزجش اُزؾٌْ اُزار٢ اُغٔخ األعبع٤خ اُز٢ رج٠٘ ػ٤ِٜب ؽ٤بح اإلٗغبٕ  اُز١ ٣زلن ٝأٛذاف اُزؼِْ ٝؿب٣برٜب .

اُٞاهؼ٤خ ، كل٢ ؽبُخ ػذّ ٝعٞد اُزؾٌْ اُزار٢ ال ٣غزط٤غ أُشء إٔ ٣ؾون أ١ ٗغبػ ك٢ ؽ٤برٚ ، ٝٗؼ٢٘ 

 ٝاُغ٤طشح ػ٤ِٜب ٖٓ أعَ رؾو٤ن اُ٘غبػ ك٢ ؽ٤برٚ . مجو اُ٘لظٛٞ هذسح اُلشد ػ٠ِ  ؾٌْثبُز

ٝكييي٢ ؽبُيييخ ريييشى اُييي٘لظ ػِييي٠ ٛٞاٛيييب كويييذ ٣يييش٣ؼ اإلٗغيييبٕ ُلزيييشح هقييي٤شح، ٌُٝيييٖ هيييذ ٣٘زٜييي٢ األٓيييش    

٠ ٛٞاٛييب ٝاُخغييبسح كيي٢ ؽ٤برييٚ اٝ ػييذّ هذسرييٚ ٤ُغييذ اإلٗغييبٕ ٗلغييٚ أٓييبّ خ٤ييبس إٓييب رييشى اُيي٘لظ ػِيي

ػِيييييي٠ رؾو٤يييييين اُ٘غييييييبػ، أٝ اخز٤ييييييبس مييييييجو اُيييييي٘لظ ٝاُييييييزؾٌْ ثٜييييييب ُٔييييييب ٛييييييٞ أٛييييييْ ٝأكنييييييَ 

كييييبُزؾٌْ اُييييزار٢ ٣ؼيييذ عيييئخ أعبعيييي٤خ ٓييييٖ      (112: 2017كيييي٢ اُؾ٤يييبح ) عبعييييْ ،  اُ٘غييييبػ ُزؾو٤ييين

عؾ٤ٖ كييي٢ ؽ٤يييبرْٜ ، ألٗيييٚ ٣ؼزجيييش ٓيييٖ اُؼٞآيييَ األعبعييي٤خ ُِ٘غيييبػ ، ٣ٝيييذكغ اُليييشد عييئبد األكيييشاد اُ٘يييب

إُييي٠ ثِيييٞؽ أهقييي٠ دسعيييبد اُ٘غيييبػ ٝاُز٤ٔيييض، ٝال ٣يييزْ رُيييي اال ٓيييٖ خيييالٍ االُزيييضاّ ثٔغٔٞػيييخ ٓيييٖ 

اُخطييو ٝاُخطييٞاد أُؾييذدح ثؼ٘ب٣ييخ ٓييٖ هجييَ اُلييشد ُِٞفييٍٞ إُيي٠ ٛييذف ٓييب، ٌُٝيي٢ ٣قييَ اإلٗغييبٕ 

خ اُزيي٢ هييبّ ثٞمييؼٜب ع٤ييذا ٝإٔ ٣ؾييبٍٝ كٜييْ ًييَ ٗوطييخ ٓييٖ اُ٘وييبه إُيي٠ رُييي الثييذ ُييٚ إٔ ٣ييذسط اُخطيي

 (153:  2009)ثٞص٣ذ ،  .ُِٞفٍٞ إ٠ُ اُٜذف

 يشكهخ انجحش :

ٛ٘بى اٌُض٤ش ٖٓ األكشاد ٖٓٔ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ ػذّ هذسرْٜ ػ٠ِ رلؼ٤َ اُزؾٌْ اُزار٢ ٣ٝغذٕٝ فؼٞثخ ك٢      

ٝرغ٤طش ػ٤ِْٜ أُض٣ذ ٖٓ األكٌبس اُغِج٤خ  اُؼَٔ ثٚ ، ٝٗز٤غخ ُٔؾبٝالرْٜ أُزؼذدح ٣ق٤جْٜ ػبدح اُنغش

اُز٢ رغؼِْٜ ٣شكنٕٞ اُزؾٌْ اُزار٢ ٝاالعزٔشاس ك٤ٚ ، ٣ٝغزٔشٕٝ دٕٝ اُغ٤طشح ػ٠ِ اكؼبُْٜ سؿْ 

رؼشمْٜ ُِؼذ٣ذ ٖٓ األمشاس ٝأُؾٌالد، ٝٛؤالء األكشاد ٣غزط٤ؼٕٞ رؾو٤ن اُزؾٌْ اُزار٢ ك٢ اُؾ٤بح 

اُٞامؾخ ٝاُقش٣ؼ ، ٝٝمغ أُؾٌِخ أٝ اُٜذف أُشؿٞة االُزضاّ ثؼبداد اُزل٤ٌش  :ٝرُي ٖٓ خالٍ 

اُٞفٍٞ إ٤ُٚ ٝاُجؾش ك٢ ًبكخ عٞاٗجٚ ٓٞمغ اٛزٔبّ ٓزضا٣ذ ُِزوشة ٓ٘ٚ ، ًٝزُي اُوذسح ػ٠ِ اُو٤بّ 

ثبألػٔبٍ أُؼزبد ػ٤ِٜب ٜٓٔب ًبٗذ اُؾبُخ اُ٘لغ٤خ اُز٢ ٣ٔش ثٜب اُلشد ٝاُظشٝف أُؾ٤طخ ثٚ ، ٣ٝ٘ذسط 

ذ ػٖ األؽ٤بء األهَ أ٤ٔٛخ ٝاعزجذاُٜب ثأؽ٤بء أًضش أ٤ٔٛخ ٖٓ أعَ اُٞفٍٞ إ٠ُ ًزُي ك٢ ٛزا اُغبٗت اُجؼ

 اُٜذف أُؾذد ٝرُي ألٗٚ ثذٕٝ اُزؾٌْ اُزار٢ عٞف ٣ٌٕٞ اُؼَٔ ٓؾزذ ٝؿ٤ش ٓ٘ظْ 

 (123: 2014،  ٝهل٢)                                                                                       

زأصش اُزؾٌْ اُزار٢ ثبُؼذ٣ذ ٖٓ اُؼٞآَ ثؼنٜب ٣شرجو ثبُلشد ٝاُجؼل ا٥خش ٣زؼِن ثبُج٤ئخ أُؾ٤طخ ٣ٝ   

ثٚ؛ ٝرِي اُؼٞآَ أُزؼِوخ ثج٤ئخ اُلشد هذ ٣قؼت ػ٤ِٚ ك٢ ثؼل االؽ٤بٕ اُزؾٌْ ثٜب ٝٛزا ٛٞ ٓب ٣ذكغ 

د اُـ٤ش ٓزؾٌْ ثوذسارٚ كبُلش    (67: 2004اُلشد ٗؾٞ اُزخجو ٝػذّ اُوذسح ػ٠ِ اُزؾٌْ ثزارٚ )ؽؾبرخ،

ٝآٌب٤ٗبرٚ ٣ٌٕٞ ثال ٛذف ك٢ اُؾ٤بح ٝؿ٤ش هبدس ػ٠ِ اُٞكبء ثٔزطِجبد االدٝاس اُز٢ ٣ؼ٤ؾٜب ؽز٠ ُٞ ًبٕ 

ٓوزذساً رار٤بً ٝال ٣ؼب٢ٗ ٖٓ أ١ ٓؾٌِخ ، كبُزؾٌْ اُزار٢ ٢ٛ اُغٔخ اُٞاعت رٞكشٛب ك٢ اُلشد ٢ٌُ ٣٘ظْ 

ٛب ٖٓ هجَ أُغزٔغ اُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ ؛ ُزُي كبُلشد اُز١ اؽز٤بعبرٚ ٝٓزطِجبد االدٝاس أُطِٞة ٓ٘ٚ ر٘ل٤ز

٣ٌٕٞ ؿ٤ش هبدس ػ٠ِ اُزؾٌْ ثزارٚ ٣ؼ٤ؼ ٓزخجطبً ثأكؼبُٚ ٝؿ٤ش هبدس ػ٠ِ رؾو٤ن اؽز٤بعبرٚ اُزار٤خ ؽز٠ 

( ، ٖٝٓ ٛ٘ب ثشصد ٓؾٌِخ اُجؾش اُؾب٤ُخ ك٢ ًٞٗ٘ب ٗؾزبط ا٠ُ رؾخ٤ـ ٓضَ 19:  1989)اُؼب٢ٗ ، 

ػ٠ِ اُزؾٌْ ثزٝارْٜ ٝرؼذ٣َ رِي اُغ٤ًِٞبد ؽز٠ ٗقَ ثبُٔغزٔغ ا٠ُ  ٛؤالء االكشاد اُـ٤ش هبدس٣ٖ

 اُؾبُخ أُضب٤ُخ ٖٓ االث٘بء اُوبدس٣ٖ ػ٠ِ رؾَٔ ٓغؤ٤ُٝخ اٗلغْٜ ٝرؾو٤ن ٓطبُت أُغزٔغ .

https://www.almrsal.com/post/483559
https://www.almrsal.com/post/757424
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 اْذاف انجحش : 

 ٚٓذف انجحش انحبنٙ انزؼشف ػهٗ :

 اٌُؾق ػٖ عٔخ اُزؾٌْ اُزار٢ ُذٟ هِجخ عبٓؼخ اُوبدع٤خ . -1

ػ٠ِ اُلشٝم راد اُذالُخ االؽقبئ٤خ ُذٟ ػ٤٘خ اُجؾش ك٢ عٔخ اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٠ِ ٝكن اُزؼشف -2

 االٗغب٤ٗخ ( –ٓزـ٤ش اُزخقـ ٤ٌُِِبد ) اُؼ٤ِٔخ 

 رحذٚذ انًصطهحبد :

 ( 1995رؼشٚف ) غُبو  -

 ٣ٝؼ٢٘ ه٤بّ اُلشد ثزؼذ٣َ عًِٞٚ ٝٗزبئغٚ ػٖ هش٣ن مجو ٗلغٚ ٝمجو اُج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٜب .   

 (63: 1995)ؿ٘بّ ، 

 ( 1992رؼشٚف ) حًذ٘  -

٢ٛ هش٣وخ ٣غزخذٜٓب اُلشد ألؽذاس رـ٤٤ش ك٢ عًِٞٚ ػٖ هش٣ن ادخبٍ رؼذ٣الد ثبُؼٞآَ اُذاخ٤ِخ 

 (   11:  1992ٝاُخبسع٤خ أُؤصشح ك٢ عًِٞٚ )ؽٔذ١ ، 

 (skinner 1953رؼشٚف عكُش )

 ن اُزؾٌْ ثبُ٘لظ ٝرؼض٣ضٛب ٢ٛٝ هذسح اُلشد ػ٠ِ ٤ًل٤خ إداسح أُ٘جٜبد ٝهش٣وخ ٓؼبُغزٜب ػٖ هش٣    

(skinner, 1986: 229) 

 (:  1980Rogersرؼشٚف سٔجشص )  -

٣ٝشٟ ثإٔ اُزؾٌْ اُزار٢ ٛٞ هذسح اُلشد ػ٠ِ اُزؾٌْ ك٢ رارٚ ثقٞسح ػوال٤ٗخ ٣ٝزٞعٚ ك٢ رل٤ٌشٙ ٖٓ 

 ( Rogers, 1980 : 93اُطشم اُـ٤ش ٓشؿٞثخ ا٠ُ اُطشم أُشؿٞثخ )

 ذساعبد انغبثمخ (انفصم انضبَٙ )االغبس انُظش٘ ٔان

 : يفٕٓو انزحكى

زٚ ؛ ٌُْٜ٘ ارلوٞا ػ٠ِ اٗٚ ٗظبّ اخزِلذ آساء اُجبؽض٤ٖ ؽٍٞ ٓٞمٞع اُزؾٌْ ك٢ اُزاد ٖٓ ٗبؽ٤خ ٤ًل٤    

ٓؼشك٢ ٓؤصش ك٢ اُغِٞى االٗغب٢ٗ ، كبُزؾٌْ اُزار٢ ٣ؾزَٔ ػ٠ِ اكٌبس اُلشد اُخبفخ ثٚ أُؾذدح االثؼبد 

( . ٝرزأصش هذسح اُلشد ػ٠ِ 17: 2009ٖٓ اُؼ٘بفش أُخزِلخ ٤ٌُ٘ٞٗزٚ اُذاخ٤ِخ ٝاُخبسع٤خ )ثٞ ص٣ذ ، 

َٓ رار٤خ خبفخ ثبُلشد ًبُؼٔش ٝاُغ٘ظ ٝهذسارٚ اُؼو٤ِخ اُزؾٌْ اُزار٢ ثؼذد ٖٓ اُؼٞآَ ٜٓ٘ب ػٞا

ٝاُخجشاد اُغبثوخ ، آب اُؼٞآَ اُخبسع٤خ كززٔضَ ثبُؼٞآَ أُشرجطخ ثٔؾ٤و اُلشد ًبالعشح ٝصوبكخ 

 o’Donohue,1998.p:112)أُغزٔغ ٝاالهشإ  )

 : انغًبد األعبعٛخ نزحمٛك االَعجبغ انزارٙ
ػ٘ذ اُلشد ٝعت اُزؼشف ػ٠ِ اُغٔبد اُز٢ رؾون اُزؾٌْ اُزار٢ ُِلشد ٢ٌُ ٣زْ رؾو٤ن اُزؾٌْ اُزار٢    

: ٢ٛٝ 

 .ٝعت رؾذ٣ذ اُٜذف اُز١ ٣ش٣ذ اُلشد اُٞفٍٞ إ٤ُٚ -

 ٓؼشكخ ٓٞامغ األُْ ٝأُزؼخ ؽز٠ اُٞفٍٞ إ٠ُ اُٜذف أُطِٞة. - 

 ٓٞاعٜخ أُؾٌالد أُزؼِوخ ثبُٜذف ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ؽِٜب . -

 .ثبُٜذفدساعخ اُو٤ْ ٝأُجبدئ اُخبفخ  -

اُجؾش ك٢ ٗٞاؽ٢ اُوٞح ُِزاد ٝاُزٔغي ثٜب، ٝا٣غبد ٓٞاهٖ اُنؼق ك٢ اُزاد ٝٓؾبُٝخ ػالعٜب  -

 .ٝاُزخِـ ٜٓ٘ب

 (56:  2000ٖٓ األخطبء اُز٢ ٣وغ اُلشد ك٤ٜب ػ٘ذ ٝفُٞٚ ا٠ُ ٛذكٚ ُزلبد٣ٜب )ؽٔذ١ ،  اُزؼِْ ٓؾبُٝخ -

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://www.almrsal.com/post/772528
https://www.almrsal.com/post/772528
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 ٛخ انحش ػٍ انزحكى انزارٙ:كٛف

٣شرجو اُزؾٌْ اُزار٢ ثقٞسح سئ٤غ٤خ ثشكل االٓٞس اُخبهئخ ٝػذّ روجِٜب ، كؼ٘ذ رطج٤ن اُزؾٌْ      

اُزار٢ ك٢ ثبدئ األٓش ٣ؾؼش اُلشد ثجؼل األػشاك اُغِج٤خ ٓضَ أَُِ أص٘بء أداء األػٔبٍ أُطِٞثخ 

ٕ ٣ذسًٞا إٔ رِي األػشاك عضء أعبع٢ ٖٓ ٝاُززٓش ، ٌُٖٝ ٣زطِت االٓش ٓ٘ٚ رغبَٛ رُي ٝػ٤ِْٜ ا

 ُٝزؾو٤ن اُزؾٌْ اُزار٢ ك٢ عًِٞ٘ب ٣غت ػ٠ِ اُلشد ارجبع اُخطٞاد اُزب٤ُخ : .اُؼَٔ

ٝمغ األٛذاف ٖٓ هجَ اُؾخـ ثقٞسح ٤ٓٞ٣خ ، ُٝزؾو٤ن رُي ٣غت رؼ٤٤ٖ رِي األٛذاف ٝاُؼَٔ  -1

  .ػ٠ِ رؾو٤وٜب ثقٞسح إ٣غبث٤خ

كبػِخ، كبٌُض٤ش ٖٓ األكشاد ال ٣ؼشكٕٞ ٤ًل٤خ اُزخط٤و ألػٔبُْٜ  اُزؼٞد ػ٠ِ إداسح اُٞهذ ثقٞسح -2

 ا٤ٓٞ٤ُخ ، ٖٓ ؿ٤ش إ ٣ؼشكٞا إٔ اُزخط٤و ُِٞهذ ٛٞ اُؼبَٓ أُْٜ ك٢ ػ٤ِٔخ اداسح اُٞهذ . 

اُغشأح ك٢ اُؼَٔ ٝػذّ اُخٞف ٖٓ األخطبء ، كبُخٞف ٣ؼٞم األكشاد  ٖٓ ٓٔبسعخ األػٔبٍ اُز٢  -3

 .٣شؿجٕٞ اُو٤بّ ثٜب 

ت االُزضاّ ثبُؼَٔ اُغبد ُِٞفٍٞ إ٠ُ االٗنجبه اُزار٢، كٌِٔب ًبٕ اُؾخـ أًضش اُزضآب ثؼِٔٚ ٣غ -4

 .ًِٔب اعزطبع اُلشد إٔ ٣٘غؼ ٣ٝؾون أٛذاكبً أًضش

مشٝسح ٓؼشكخ إٔ اُزؼِْ ال ٣٘ز٢ٜ ػ٘ذ ٓشؽِخ ٓؼ٤٘خ، كالثذ إٔ ٣غؼ٠ اُلشد ك٢ ؽ٤برٚ الًزغبة  -5

 (133: ٤ٔ2020خ ٜٓبسارٚ )عجش٣َ ، أُؼِٞٓبد اُغذ٣ذح، ٝرخق٤ـ اُٞهذ ُز٘

 

 إجشاءاد انزحكى انزارٙ 

اُزؾٌْ اُزار٢ ٣ؾزبط ثؾذ رارٚ ا٠ُ عٜذ ُزـ٤٤ش اُؼبدح أٝ اُغِٞى اُز١ ٣ٞد رـ٤٤شٙ ٖٓ خالٍ مجو إٔ     

ٝرؾذ٣ذ اُغِٞى أُشاد رـ٤٤شٙ ، ثبإلمبكخ ا٠ُ ه٤بٓٚ ثز٘ظ٤ْ ٝاؽذح أٝ أًضش ٖٓ إعشاءاد رؼذ٣َ اُغِٞى 

ش ك٢ ؽذٝس اُغِٞى ، ٝرزنٖٔ اعشاءاد اُزؾٌْ اُزار٢ ػذح خطٞاد ٜٓ٘ب : رؾذ٣ذ ٝكْٜ اُز٢ رؤص

أُٜٔخ اُغ٤ًِٞخ، ٖٝٓ صْ اُزش٤ًض ػ٠ِ ادائٜب ٝاخز٤بس اُغِٞى االٓضَ ُٜب ، ٖٝٓ صْ ٖٝٓ صْ ٣وّٞ ثزو٤٤ْ 

٢، ٝٛزٙ ٢ٛ األداء ٝك٢ ؽبُخ األداء اُ٘بعؼ ٣وذّ اُزؼض٣ض ٝاُز١ ٣ٌٕٞ ػبدح ػ٠ِ ؽٌَ رؼض٣ض رار٢ إ٣غبث

 ( Rogers.1980:31اعزشار٤غ٤خ أُشاهجخ اُزار٤خ أٝ اُزغغ٤َ ُِغِٞى )

 انُظشٚبد انًفغشح نهزحكى انزارٙ :

 ٛ٘بى ػذح ٗظش٣بد ر٘بُٝذ اُزؾٌْ اُزار٢ ُذٟ االكشاد ٗز٘بٍٝ ٜٓ٘ب :    

 (Albert Bandoura 1977أالً : َظشٚخ )انزؼهى االجزًبػٙ( نـ انجشد ثبَذٔسا )

ثٞميييغ ٛيييزٙ اُ٘ظش٣يييخ اُؼيييبُْ اُ٘لغييي٢ )اُجيييشد ثبٗيييذٝسا( ٝاُيييز١ ًيييبٕ ٣يييشٟ إ ٤ٓيييضح اُيييزؾٌْ هيييبّ     

اُيييزار٢ رؼيييٞد كييي٢ هج٤ؼزٜيييب اُييي٠ كٌيييشح اُليييشد ػيييٖ ٗلغيييٚ ٝػيييٖ ٓيييذٟ ًلبءريييٚ اُزار٤يييخ ٝهذساريييٚ ػيييٖ 

هش٣يييين االدساى أُؼشكيييي٢ ُزِييييي اُوييييذساد اُزار٤ييييخ ٝخجشارييييٚ أُزؼييييذدح ٝٓييييذٟ هذسرييييٚ ػِيييي٠ اُييييزؾٌْ 

ُج٤ئ٤يييخ أُؾ٤طيييخ ثيييٚ ، ٝثيييزُي رويييّٞ ًلبءريييٚ اُزار٤يييخ ثيييبُؾٌْ ػِييي٠ ٓيييب ٣ويييّٞ ك٤ٜيييب ٝػِييي٠ اُؼٞآيييَ ا

: 1987)دمحم ،  ثأٗغيييبصٙ ٝٓيييذٟ ٓضبثشريييٚ ٝٓويييذاس اُغٜيييذ أُجيييزٍٝ ٓيييٖ هجِيييٚ ٝٓيييذٟ ٓوبٝٓزيييٚ ُِلؾيييَ 

ٝٓلٜييّٞ اٌُلييبءح اُزار٤ييخ ػ٘ييذ )ثبٗييذٝسا( ٣ؼ٘يي٢ ثٜييب اػزوييبداد اُلييشد اكزشاميي٤بً ؽييٍٞ ٜٓبسارييٚ    (74

ٜييب ػيييٖ ٗلغييٚ ، ًٝيييزُي االؽٌييبّ اُؼبٓيييخ اُزيي٢ ٣طِوٜيييب اُلييشد ػيييٖ ٓييب ٣ٔزِيييي ٓيييٖ ٝهذسارييٚ اُزييي٢ ٣ٔزٌِ

هيييذساد ، ٝٓيييٖ ٛ٘يييب ٣زنيييؼ إٔ هيييذسح اُيييزؾٌْ ػ٘يييذ اُليييشد ٓيييٖ ٝعٜيييخ ٗظيييش )ثبٗيييذٝسا( رؾييي٤ش اُييي٠ 

 اُؼالهخ اُز٢ ٣ذسًٜب اُلشد ث٤ٖ اػٔبُٚ ٝاُ٘زبئظ اُز٢ رزشرت ػ٠ِ رِي االػٔبٍ 

 (  45: 2000)ؽٔذ١ ،                                                                                     
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 : (skinner 1962صبَٛبً : َظشٚخ عكُش )

أٝمؼ ػبُْ اُ٘لظ )عٌ٘ش( فلبد االكشاد اُوبدس٣ٖ ػ٠ِ اُزؾٌْ ثزٝارْٜ ٖٓ خالٍ ٝمؼٚ ألٛذاف    

ا٠ُ آزالى اُوذسح ػ٠ِ رغ٘ت ٣ٌٖٔ ٖٓ خالُٜب إ ٣قجؼ اُلذس هبدساً ػ٠ِ اُزؾٌْ ثزارٚ ثبإلمبكخ 

 أُض٤شاد اُز٢ رؼ٤ن اُزؾٌْ ثبُزاد . 

ٝرييزْ ػ٤ِٔييخ اُييزؾٌْ ثبُييزاد ٓييٖ خييالٍ ه٤ييبّ اُلييشد ثٔٔبسعييزٚ ُؼييذد ٓييٖ أُٜييبساد رغييبػذٙ ػِيي٠     

رغ٘يييت أُض٤يييشاد أُؾججيييخ ُذ٣يييٚ ٝرُيييي ٓيييٖ اعيييَ اُٞفيييٍٞ اُييي٠ اُـب٣يييبد اُزييي٢ ٣شعٞٛيييب ٣ٝقيييجؼ 

اًيييذ )عيييٌ٘ش( ػِييي٠ اُزؼض٣يييض كييي٢ رؾييي٤ٌَ اُغيييِٞى أُزؼِييين  ( ٝهيييذ18: 2008األكنيييَ )اُزٞا٣ٜيييخ ، 

ثيييييبُزؾٌْ اُيييييزار٢ ػ٘يييييذ االكيييييشاد ، ٝسأٟ إ اُزـ٤٤يييييشاد أُٞميييييٞػ٤خ اُزييييي٢ رؾيييييذس الؽويييييبً ٗز٤غيييييخ 

اُزؼض٣يييض رؼٔيييَ ػِييي٠ رؼيييذ٣َ اُغيييِٞى ، ٝإ رؼبٓيييَ اُليييشد ٓيييغ رِيييي أُزـ٤يييشاد رؾييي٤ش اُييي٠ ٓلٜيييّٞ 

 (75: 1989اُزؾٌْ اُزار٢ ُذ٣ٚ )اُؼب٢ٗ ، 

 جشص(:َظشٚخ )سٔ -3

رؼذ ٗظش٣خ )سٝعشص( ٖٓ اُ٘ظش٣بد اُظٞاٛش٣خ اُز٢ ر٘بُٝذ ٓٞمٞع اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٘ذ االٗغبٕ      

ٝٓب ٣شاكوٜب ٖٓ ٓلب٤ْٛ ؽٍٞ اُخجشح اُزار٤خ ٝٓلّٜٞ اُزاد ، كبُؾخـ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش )سٝعشص( ال 

ظش ػٖ ٓب ٣ؾقَ ٣غزغ٤ت ُِج٤ئخ أُٞمٞػ٤خ ؽُٞٚ ٝاٗٔب ٣غزغ٤ت ٤ٌُل٤خ ادساًٚ ُزِي اُج٤ئخ ثـل اُ٘

ُزِي االدساًبد ٖٓ رؾش٣ق اٝ ؽوبئن رار٤خ ؛ ٝرِي اُؾوبئن اُزار٤خ ٢ٛ كشٝك ٓؤهزخ ٣نؼٜب اُلشد 

٣ٝشٟ )سٝعشص( إ االكشاد رغ٤طش ػ٤ِْٜ  (172: 1980ث٘لغٚ ػٖ أُٞاهق اُج٤ئ٤خ )س٣زؾبسدعٕٞ ، 

شئ٤غ٢ اُز١ ٣غؼ٠ االٗغبٕ داكغ ٝاؽذ ٢ٛٝ سؿجزْٜ ثزؾو٤ن ٝرط٣ٞش هذسارْٜ ٝآٌبٗبرْٜ ، آب اُٜذف اُ

ا٤ُٚ دائٔبً ٛٞ : رؾو٤ن اُزاد ٝرُي ٖٓ اعَ إ ٣قجؼ اُلشد ٓزٌبٓالً ٝكبػالً ُزارٚ ٝاُج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٜب 

( . ٣ٝؼزوذ )سٝعشص( إ االٗغبٕ هبدس ػ٠ِ إ ٣زؾٌْ ثقٞسح ؽؼٞس٣خ ٝػوال٤ٗخ 26: 1983)ؽِزض ، 

ؿٞثخ ك٢ اُزل٤ٌش ٝاُغِٞى ا٠ُ األعب٤ُت أُشؿٞثخ ك٢ ٗلغٚ ٣ٝغزط٤غ إ ٣زؾٍٞ ٖٓ األعب٤ُت اُـ٤ش ٓش

 ( 448: 1986)سث٤غ ، 

 انذساعبد انغبثمخ :

 ( :1992دساعخ )حًذ٘  -1

 ثؼُٕاٌ )اصش انعجػ انزارٙ فٙ يذٖ خفط عهٕن انزذخٍٛ نذٖ غهجخ انجبيؼخ(

 هبُجبً( ٖٓ أُذخ٤ٖ٘ ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ ٓغٔٞػز٤ٖ ٛٔب : أُغٔٞػخ 19رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ )    

هالة( ، ٝهذ رْ رذس٣ت  9هِجخ( ، ٝٓغٔٞػخ مبثطخ ثِؾ ػذدٛب ) 10اُزغش٣ج٤خ ًٝبٕ ػذدٛب )

أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ػ٠ِ أعِٞة اُنجو اُزار٢ ك٤ٔب ٣خـ رو٤َِ اُزذخ٤ٖ ُذ٣ْٜ ث٤٘ٔب ُْ ٣ؼو ُِٔغٔٞػخ 

٤ّٞ اُنبثطخ أ١ رؼ٤ِٔبد ثخقٞؿ اُزذخ٤ٖ عٟٞ عؼِْٜ اؽزغبة ػذد اُغغبئش اُز٢ ٣ذخٜ٘ٞٗب ك٢ اُ

اُٞاؽذ ، ٝك٢ ٜٗب٣خ اُزغشثخ رٞفِذ اُذساعخ ا٠ُ ٝعٞد كشٝم راد دالُخ ك٢ أُؼذٍ ا٢ٓٞ٤ُ ُؼذد 

اُغغبئش أُذخ٘خ ٌُال أُغٔٞػز٤ٖ اُزغش٣ج٤خ ٝاُنبثطخ ًٝبٗذ اُ٘ز٤غخ ُقبُؼ أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ 

 ك٤ٔب ٣زؼِن ثخلل اُزذخ٤ٖ 

 (1992)ؽٔذ١ ، 

 (:2014دساعخ )يحًٕد  -2

 نزارٙ ٔػاللزّ ثأدساح االَفؼبالد(ثؼُٕاٌ )انزحكى ا

٣ٜذف اُجؾش اُؾب٢ُ اُزؼشف ػ٠ِ ه٤بط اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٘ذ هِجخ اُغبٓؼخ ٝٓؼشكخ اُؼالهخ     

هبُت ٝهبُجخ. ٝهذ  600االسرجبه٤خ ث٤ٖ اُزؾٌْ اُزار٢ ٝإداسح االٗلؼبالد ، ٝهذ رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُجؾش ٖٓ 

ؼبالد(. ٝأظٜشد ٗزبئظ اُجؾش اُؾب٢ُ ثبٗٚ رٞعذ كشٝم رْ ث٘بء ٓو٤بع٤ٖ )اُزؾٌْ اُزار٢( ٝ)إداسح االٗل

راد دالُخ إؽقبئ٤خ ك٢ اُزؾٌْ اُزار٢ ُذٟ أكشاد ػ٤٘خ اُجؾش ًٝزُي رٞعذ كشٝم راد دالُخ إؽقبئ٤خ 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصزية 

ك٢ اُزؾٌْ اُزار٢ ك٢ ٓزـ٤ش اُ٘ٞع ُٝقبُؼ اُزًٞس ًٝزُي ٝعٞد ػالهخ هشد٣خ ٓبث٤ٖ اُزؾٌْ اُزار٢ 

 (2001ٝإداسح االٗلؼبالد )ٓؾٔٞد، 

 (Tangeny & Baumeister & boone - 2004دساعخ ) -3

 ثؼُٕاٌ )اصش انزحكى انزارٙ ػهٗ انزحصٛم انذساعٙ ٔانزكٛف ( 

ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ُِزؼشف ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٘ذ هِجخ اُغبٓؼخ ٝٓذٟ رأص٤شٙ ػ٠ِ       

ذٟ اُطبُت ٝٓذٟ ر٤ٌلٚ ٓغ اهشاٗٚ رؾق٤َ اُطبُت اُؼ٢ِٔ ًٝزُي اٌُؾق ػٖ ٓذٟ اصش اُزؾٌْ اُزار٢ ُ

هبُت ٝهبُجخ( ٖٓ هِجخ اُغبٓؼخ ؛ ٝاعلشد اُ٘زبئظ ػٖ  86ٝث٤ئزٚ أُؾ٤طخ ، ٝثِـذ ػ٤٘خ اُذساعخ )

ٝعٞد ػالهخ إ٣غبث٤خ داُخ ث٤ٖ اُزؾٌْ اُزار٢ ٝاُزؾق٤َ اُؼ٢ِٔ ُِطِجخ ، ًٝزُي ٝعٞد دالُخ إؽقبئ٤خ 

 لبػِٚ ٓغ اُج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٜب .ث٤ٖ اُزؾٌْ اُزار٢ ٝاُؼالهخ ٓغ اُضٓالء ٝٓذٟ ر

 انفصم انضبنش ) يُٓجٛخ انجحش ٔأجشاءارّ (

اُجؾش  اداح ُٚ ٝاػذاد ٓٔضِخ ػ٤٘خ ٝاخز٤بس ٓغزٔؼبً ُِجؾش رؾذ٣ذ ٖٓ الثذٕ اُجؾش ًب أٛذاف ُزؾو٤ن     

 ٝرؾو٤ن اُجؾش ثٔزطِجبد اال٣لبء ٝألعَ اُج٤بٗبد ُٔؼبُغخ أُ٘بعجخ االؽقبئ٤خ اُٞعبئَ اٗزوبء ػٖ كنال

 -ا٥ر٤خ : االعشاءاد ارجؼذ اُجبؽضبد رِي االٛذاف كوذ

 يُٓج انجحش :

ارجؼذ اُجبؽضبد ك٢ اُذساعخ اُؾب٤ُخ أُٜ٘ظ اُٞفل٢ ألٗٚ اٗغت أُ٘بٛظ ٓالئٔخ ُذساعخ اُؼالهبد      

االسرجبه٤خ ث٤ٖ أُزـ٤شاد ٝاٌُؾق ػٖ اُلشٝم ث٤ٜ٘ٔب ، كٜزا أُٜ٘ظ ٣ٜزْ ثٞفق اُظبٛشح ٝفلبً  

ً ٣ٝؼجش ػٜ٘ب رؼج٤شاً ٢ًٔ ٤ًٝل٢ ، كبُزؼج٤ش ا٢ٌُٔ ٣ؼط٢ ٝفق سه٢ٔ ُِظبٛشح ٝؽغٜٔب فب دهب

ٝدسعبد اسرجبهٜب ٓـغ اُظٞاٛش االخشٟ ، آب اُزؼج٤ش ا٤ٌُل٢ ك٤قق ُ٘ب اُظبٛشح ٣ٝٞمؼ خقبئقٜب 

 ( . 208: 1997) اُذ٢ٔ٤ُ ، 

 يجزًغ انجحش : 

دع٤خ ثغ٤ٔغ ٤ًِبرٜب اُؼ٤ِٔخ ٝاإلٗغب٤ٗخ ُِٝذساعخ ٣زٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش اُؾب٢ُ ٖٓ هِجخ عبٓؼخ اُوب     

، ٌُٝال اُ٘ٞػ٤ٖ : اُزًٞس ٝاالٗبس ، ؽ٤ش ثِؾ أػذاد هِجزٜب  2021 – 2020اُقجبؽ٤خ ُِؼبّ اُذساع٢ 

ً ٝهبُجخ ثٞاهغ )19537) ً ٝ)8460( هبُجب ( ٤ًِخ ٝاُغذٍٝ 18( هبُجخ ٖٓ ٓغٔٞع )11077( هبُجب

 اُزب٢ُ ٣ج٤ٖ رُي .

 (1جذٔل )

 نجحش انكهٙ يٕصع ثحغت انكهٛخ ٔانُٕعيجزًغ ا

 انًجًٕع انكهٙ إَبس ركٕس انكهٛخ د

 5542 3131 2411 اُزشث٤خ 1

 2429 1195 1234 اإلداسح ٝاالهزقبد 2

 1181 600 581 ا٥داة 3

 1430 922 508 اُطت 4

 319 170 149 اُطت اُج٤طش١ 5

 909 229 680 اُزشث٤خ اُش٣بم٤خ 6

 1113 738 375 اُؼِّٞ 7

 955 432 523 اُوبٕٗٞ 8

 1035 514 521 اُٜ٘ذعخ 9

 831 433 398ػِّٞ اُؾبعجبد  10
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 جامعة القادسية  –لللية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املستيصزية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 احلضاري(  وحتت شعار )اهتناو االمه بعلنائوا ومفلزيوا دليل رقيوا واسدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتز العلني الدولي الثاىي للعلوو االىساىية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصزفة لللية الرتبية للبيات 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصزية 

 ٝاُش٣بم٤بد

 541 308 233 اُضساػخ 11

 699 445 255 هت االع٘بٕ 12

 303 197 106 اُزوبٗبد االؽ٤بئ٤خ 13

 572 572 ـــ اُزشث٤خ ُِج٘بد 14

 172 88 84 ا٥صبس 15

 678 468 210 اُق٤ذُخ 16

 416 345 71 اُزٔش٣ل 17

 483 291 192 اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ 18

 19537 11077 8460 انًجًٕع

 ػُٛخ انجحش :

رْ عؾت ػ٤٘ـخ اُذساعـخ ثقٞسح ػؾٞائ٤ـخ ثبُطش٣وخ اُطجو٤خ اُؼؾٞائ٤خ راد اُزٞص٣غ أُز٘بعت ،      

 ( هبُت ٝهبُجخ ٝاُغذٍٝ اُزب٢ُ ٣جٖ رُي .100ٝهذ ثِـذ ػ٤٘خ اُذساعخ اُؾب٤ُخ )

 (2ذٔل )ج

 ػُٛخ انجحش يٕصػخ ثحغت انًشحهخ ٔانزخصص ٔانُٕع

 االَبس انزكٕس انًجًٕع

 

 انجُظ

 انزخصص

 انكهٛبد انؼهًٛخ 13 12 25

25 13 12 

 انكهٛبد االَغبَٛخ 13 12 25

25 13 12 

 انًجًٕع 50 50 100

 

 أداح انجحش : 

ً ألٛذاف اُجؾش اُؾب٢ُ ٝثؼذ اهالع اُجبؽضبد ػ٠ِ      االدث٤بد ٝاُذساعبد اُغبثوخ  رؾو٤وب

( ٛٞ األٗغت ُؼ٤٘خ اُجؾش اُؾب٤ُخ ، ٝهذ رٌٕٞ ٖٓ أُو٤بط 1986ٝعذد اُجبؽضبد إٔ ٓو٤بط )سٝعشص 

كوشح( ٝٓغبٍ ٌٓبكأح  7كوشح( ٝٓغبٍ إداسح االٗلؼبالد ) 7ٓغبالد( ٢ٛٝ )ٓغبٍ اُٞػ٢ اُزار٢ ) 5)

كوشاد(( ٝثٜزا ٣ٌٕٞ  6بٝٓخ االؿشاء )كوشاد( ٝٓغبٍ ٓو 6كوشاد( ٝٓغبٍ رو٣ْٞ اُزاد ) 6اُزاد )

( كوشح ًٝبٗذ ثذائَ اإلعبثخ ٢ٛ )ر٘طجن ػ٢ِ ثوٞح , ر٘طجن ػ٢ِ , ر٘طجن ػ٢ِ 32ػذد كوشاد أُو٤بط )

 أؽ٤بٗب , ال ر٘طجن ػ٢ِ , ال ر٘طجن ػ٢ِ اثذا(

 انخصبئص انغٛكٕيزشٚخ نهًمٛبط :

 انصذق :-أ

 انصذق انظبْش٘ : 

  كوشاد ثؼشك ٢ٛ اُظبٛش١ اُقذم اعزخشاط ك٢ هش٣وخ أكنَ إ ا٠ُ  Ebelأ٣جَ  أؽبس ُوذ      

اُخبف٤خ  ا٠ُ  ه٤بط ك٢ فالؽ٤زٜب ػ٠ِ ُِؾٌْ أُخزقق٤ٖ أُؾ٤ٌٖٔ ٖٓ ٓغٔٞػخ ػ٠ِ أُو٤بط

 خالٍ ٖٓ ٣زؾون ٖٓ اُقذم اُ٘ٞع ٛزا اAnstasiٕ)) ( ٝاؽبسEbel , 1972 : 555ه٤بعٜب ) أُشاد
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصزية 

 اُخبف٤خ ه٤بط ك٢ ٓذٟ فالؽ٤زٜب ػ٠ِ ُِؾٌْ شاءاُخج ٖٓ ٓغٔٞػخ ػ٠ِ أُو٤بط كوشاد ػشك

 (Anstasi, 1976:p.173).ه٤بعٜب.  أُشاد

ٖٓ اعَ رؾو٤ن ٛذف اُجؾش اُؾب٢ُ , رطِت رٞكش أداح رزقق ثبُقذم ٝاُضجبد ُـشك رؼشف هِن 

إ  أُغزوجَ ُذٟ هِجخ اُغبٓؼخ , ٝهذ رْ اػزٔبد ٝرؾذ٣ذ اُجذائَ اُز٢ ر٘بعت اإلعبثخ ػٖ رِي اُلوشاد هجَ

٣وّٞ ثزؾذ٣ذ فالؽ٤زٜب ٝػشمٜب ػ٠ِ اُخجشاء ، ٝرْ ػشك ٓو٤بط اُزؾٌْ اُزار٢ اُز١ رٌٕٞ ٖٓ 

( كوشح ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُخزق٤ٖ ك٢ ٓغبٍ ػِْ اُ٘لظ ٝػِْ اُ٘لظ اُزشث١ٞ ٝاُجبُؾ ػذدْٛ 31)

 ( ٖٓ أُخزق٤ٖ ُـشك ث٤بٕ اسائْٜ ٝٓالؽظبرْٜ ك٢ ٓب ٣زؼِن ثٔذٟ فالؽ٤خ أُو٤بط , , ٝثؼذ10)

%( كوذ 100عٔغ ا٥ساء ٝرؾ٤ِِٜب ٝاػزٔبد ٗغجخ ارلبم اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ظٜشد إ ٗغجخ أُٞاكوبد ًبٗذ )

 رْ أُٞاكوخ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُلوشاد ُْٝ ٣زْ ؽزف أ١ كوشح ٝػذُذ ثؼل اُلوشاد .

 صجبد انًمٛبط :

( ٝهذ 273:  ٣1987زؾون اُضجبد ُِٔو٤بط ارا هبّ ثبُو٤بط ثؾٌَ ٓزغن رؾذ ظشٝف ٓخزِلخ )فبُؼ ، 

 كوشاد روغ٤ْ هبٓذ اُجبؽضبد ثبعزخشاط اُضجبد ُٜزا أُو٤بط ثطش٣وخ اُزغضئخ اُ٘قل٤خ ٖٓ خالٍ 

 دسعبد عٔؼذ صْ , صٝع٤خ اسهبّ رؾَٔ ٝكوشاد أسهبّ كشد٣خ رؾَٔ كوشاد ٗقل٤ٖ ا٠ُ أُو٤بط

 صْ , أُو٤بط اعزٔبساد ٖٓ اعزٔبسح ٌَُٝ اٗلشاد ػ٠ِ ًالً  اُضٝع٤خ اُلوشاد ٝدسعبد اُلشد٣خ اُلوشاد

اُ٘قل٤ٖ  دسعبد ث٤ٖ ث٤شعٕٞ اسرجبه ٓؼبَٓ ثأعزخذاّ أُو٤بط ث٤ٖ ٗقل٤ٖ االسرجبه ٓؼبَٓ اعزخشط

 أُو٤بط ٓٔزبصح ُٞفق اُ٘ز٤غخ ٛزٙ ٝرؼذ (0.83اُ٘قل٤ٖ ) ث٤ٖ االسرجبه ٓؼبَٓ ه٤ٔخ ثِـذ ٝهذ

 ارا ( 0.70-0.90) ٓبث٤ٖ ٣زشاٝػ إٔ االسرجبه ٣غت ٓؼبَٓ إٔ ( ا1985٠ُ)ػ٤غ١ٞ  ٣ؾ٤ش ار,ثبُضجبد

 ( . 58:  1985ٓوجٍٞ )ػ٤غ١ٞ ,  صجبد راد ثبٜٗب االداح ٝفق اس٣ذ

 انفصم انشاثغ )ػشض انُزبئج ٔرفغٛشْب(

 ػهٗ عًخ انزحكى انزارٙ نذٖ غهجخ ػُٛخ انجحش : رؼشف انٓذف األٔل :

خ ُِؼبّ اُذساع٢ ػ٘ذ رطج٤ن ٓو٤بط اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٠ِ ػ٤٘خ اُجؾش أُزٔضِخ ثطِجخ عبٓؼخ اُوبدع٤      

( ٝثِؾ االٗؾشاف أُؼ٤بس١ ُِؼ٤٘خ 67.65، ظٜش إٔ أُزٞعو اُؾغبث٢ ُِؼ٤٘خ ًبٕ ) 2021 -2020

( ٝثأعزؼٔبٍ االخزجبس 60( ٝػ٘ذ ٓوبسٗخ اُٞعو اُؾغبث٢ ُؼ٤٘خ اُجؾش ثبُٞعو اُلشم٢ اُجبُؾ )9.84)

٢ٛٝ اًجش ٖٓ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ  (10.98اُزبئ٢ ُؼ٤٘خ ٝاؽذح ظٜش إ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ أُؾغٞثخ هذ ثِـذ )

( ٝرؾ٤ش رِي اُ٘ز٤غخ ا٠ُ إ ػ٤٘خ اُجؾش اُؾب٤ُخ 0.05( ػ٘ذ ٓغزٟٞ دالُخ )1.96اُغذ٤ُٝخ اُجبُـخ )

ٍِ ٝاُغذٍٝ اُزب٢ُ ٣ٞمؼ رُي .  رٔزِي رؾٌْ رار٢ ػب

 (3جذٔل )

 نجحشَزبئج االخزجبس انزبئٙ نذالنخ انفشق ثٍٛ انًزٕعطبد ألخزجبس انزحكى انزارٙ نذٖ ػُٛخ ا

ػذد اكشاد 

 اُؼ٤٘خ

اُٞعو 

 اُؾغبث٢

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعو 

 اُلشم٢

دسعخ 

 اُؾش٣خ

خ 
ئ٤
زب
 اُ

ٔخ
و٤

اُ

ثخ
غٞ

ؾ
ُٔ

ا
 

خ 
ئ٤
زب
 اُ

ٔخ
و٤

اُ

٤خ
ُٝ

غذ
اُ

 

ٓغزٟٞ 

 اُذالُخ

0.05 

 داُخ 1,96 10,98 199 60 9,84 67,65 100

ػب٤ُخ ؛ ٣ٌٖٝٔ رلغ٤ش  ٝٛزٙ اُ٘ز٤غخ رذٍ ػ٠ِ إ ػ٤٘خ اُجؾش رٔزِي عٔخ اُزؾٌْ اُزار٢ ثقٞسح      

( ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رٌٕٞ اُذسعخ اُؼب٤ُخ ٖٓ اُزؾٌْ ثبُزاد ػ٘ذ Snyder 1986ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ؽغت )

 األؽخبؿ رٌٕٞ ٓشرجطخ ك٢ هذسرْٜ ثز٘ظ٤ْ رارْٜ ٝاُزؾٌْ ك٤ٜب ٖٓ اعَ اُٞفٍٞ ا٠ُ اُغِٞى أُوجٍٞ .
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصزية 

( ٝدساعخ )اُخبُذ١ ١1995 ( ٝدساعخ )اُشؽ٤ذ1989ٝٛزٙ اُ٘ز٤غخ رزؾبثٚ ٓغ دساعخ )ًبَٓ      

( ٝدساعخ Dupper 1991( ٝدساعخ )2017( ٝدساعخ )عبعْ 2014( ٝدساعخ )ٓؾٔٞد 2004

(Rudolfet &alete 1995( ٝدساعخ )Tangeny & alete 2004. ) 

رؼشف دالنخ انفشق فٙ عًخ انزحكى انزارٙ نذٖ غهجخ انجبيؼخ ػهٗ ٔفك يزغٛش  انٓذف انضبَٙ : 

 االَغبَٛخ (  -هًٛخ انزخصص نهكهٛبد )انؼ

ثؼذ رطج٤ن أُو٤بط ػ٠ِ ػ٤٘خ اُجؾش ُٔؼشكخ اُلشٝم ك٢ عٔخ اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٠ِ ٝكن ٓزـ٤ش     

اإلٗغب٤ٗخ( ؛ ظٜش إ اُٞعو اُؾغبث٢ ُطِجخ ٤ًِبد اُزخقـ االٗغب٢ٗ  –اُزخقـ ٤ٌُِِبد )اُؼ٤ِٔخ 

( ، ك٢ ؽ٤ٖ ًبٕ اُٞعو 52,04( ثأٗؾشاف ٓؼ٤بس١ هذسٙ )63,16ػ٠ِ ٓو٤بط اُزؾٌْ اُزار٢ هذ ثِؾ )

( ( ٝثأعزؼٔبٍ االخزجبس 34,21( ٝاٗؾشاف ٓؼ٤بس١ )72,14اُؾغبث٢ ُطِجخ رخقـ ا٤ٌُِبد اُؼ٤ِٔخ )

( ٢ٛٝ اًجش ٖٓ اُو٤ٔخ 16,47اُزبئ٢ ُؼ٤٘ز٤ٖ ٓغزوِز٤ٖ ظٜش إ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ أُؾغٞثخ هذ ثِـذ )

رٞعذ كشٝم راد دالُخ إؽقبئ٤خ ًٝبٕ  ( كظٜش ا0.05ٚٗ( ػ٘ذ ٓغزٟٞ دالُخ )1.96اُغذ٤ُٝخ اُجبُـخ )

 ٛزا اُلبسم ُقبُؼ اُزخققبد اُؼ٤ِٔخ ؛ ٝاُغذٍٝ ا٥ر٢ ٣ٞمؼ رُي .

 (4جذٔل )

 االَغبَٛخ ( -ٚجٍٛ انفشق ػهٗ يمٛبط انزحكى انزارٙ ػهٗ ٔفك يزغٛش انزخصص نهكهٛبد )انؼهًٛخ 

 انزخصص

 )انكهٛبد(

ػذد 

 االفشاد

انٕعػ 

 انحغبثٙ

دسجخ  انزجبٍٚ

 انحشٚخ

مًٛخ ان

انزبئٛخ 

 انًحغٕثخ

انمًٛخ 

انزبئٛخ 

 انجذٔنٛخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

 دانخ 1,96 16,47 198 34,21 72,14 50 انؼهًٙ

 52,04 63,16 50 االَغبَٙ

ٝرؾ٤ش ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ا٠ُ ٝعٞد كشم ر١ دالُخ إؽقبئ٤خ ث٤ٖ ػ٤٘خ اُجؾش ٝكن رخقـ ا٤ٌُِبد        

ٌْ اُزار٢ ُٝقبُؼ اُزخقـ اُؼ٢ِٔ ٣ٌٖٝٔ إ رؼٞد ا٠ُ إ اإلٗغب٤ٗخ( ػ٠ِ ٓو٤بط اُزؾ -)اُؼ٤ِٔخ 

ً ك٢ رٝارْٜ ثغجت ػتء اُزخقـ اُز١ هذ ٣زطِت ْٜٓ٘  ً اًضش رؾٌٔب اُزخقـ اُؼ٢ِٔ ٣ٌٕٞٗٞ دائٔب

ر٘ظ٤ْ ٝهزْٜ ثغجت أُٞاد اُز٢ ٣زِوٜٞٗب ك٢ ٓشاؽِْٜ اُذساع٤خ ٝأُزٌٞٗخ ٖٓ أُٞاد اُؼ٤ِٔخ ٝاُ٘ظش٣خ 

 ثغٜذ ٝؽضّ ٖٓ اعَ اُٞفٍٞ ا٠ُ دسعخ اُ٘غبػ .ٝٛزا ٣زطِت ْٜٓ٘ اُوشاءح 

 ( .2014( ٝدساعخ )ٓؾٔٞد 1988ٝٛزٙ اُ٘ز٤غخ رزؾبثٚ ٓغ دساعخ )اُؾ٘ب١ٝ    

 ( .2019( ٝدساعخ )ٗغ٤ٔخ 2016ٝرخزِق ٛزٙ اُذساعخ ك٢ ٗزبئغٜب ٓغ دساعخ )اُشث٤غ 

 انزٕصٛبد :

 فٙ ظٕء َزبئج انجحش رٕصٙ انجبحضبد ثًب ٚأرٙ : 

اًض االسؽبد٣خ ك٢ اُغبٓؼخ ألهبٓخ اُذٝساد ٝٝسػ اُؼَٔ اُخبفخ  ُزؼض٣ض اُزؾٌْ رلؼ٤َ دٝس أُش -1

 اُزار٢ ُذ٣ْٜ ٓٔب ٣ض٣ذ ٖٓ صوزْٜ ث٘لغْٜ ٝٓوبٝٓزْٜ ُإلؽجبه .

رلؼ٤َ دٝس اُغبٓؼخ ُؾش اُطِجخ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ هذسرْٜ ػ٠ِ اُزؾٌْ اُزار٢ ٖٓ خالٍ رلؼ٤َ دٝس  -2

 ٠ رٞع٤ٚ اُطِجخ ٗؾٞ رُي .أُشؽذ٣ٖ اُزشث٤٣ٖٞ ر١ٝ االخزقبؿ ٝؽضْٜ ػِ

 انًمزشحبد :

 الزشحذ انجبحضبد ػذد يٍ انجحٕس انًغزمجهٛخ االرٛخ : 

 . دساعخ ٓؾبثٜخ ُِذساعخ اُؾب٤ُخ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٓخزِلخ ًطِجخ أُؼبٛذ ٝاُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُؾجبة 

 أُ٘بػخ  – سثو ٓزـ٤ش اُزؾٌْ اُزار٢ ٓغ ثؼل أُزـ٤شاد راد االسرجبه أُجبؽش ٓضَ )اٌُلب٣خ اُزار٤خ

 رؾو٤ن اُزاد ( ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُزـ٤شاد .  -اُ٘لغ٤خ 
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 .اعشاء دساعخ رغش٣ج٤خ ُز٤ٔ٘خ ٝرلؼ٤َ ٜٓبساد اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٠ِ هِجخ اُغبٓؼخ ٝؿ٤شٛب 

 انًصبدس:

، ػالهخ ٝعٜخ اُنجو ثب٤ُأط ُذٟ ػ٤٘خ ٖٓ اُؼبئذ٣ٖ ا٠ُ اُغش٣ٔخ ، سعبُخ  2009ثٞ ص٣ذ ، اثشا٤ْٛ ،  -

 سح ، عبٓؼخ دمحم خ٤نش ، اُغضائش .ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞ

، ٓغزٟٞ مجو اُزاد ٝػالهزٚ ثبُغِٞى اُطبئؼ ُذٟ هِجخ أُشؽِخ اُضب٣ٞٗخ  2008اُزٞا٣ٜخ ، ٓش٣ْ ،  -

 ، ٝعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح ، عبٓؼخ ٓؤرخ .

ش ، ه٤بط اُزؾٌْ اُزار٢ ػ٘ذ أُؼ٤ِٖٔ ٝأُؼِٔبد ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ 2017عبعْ ، ثؾشٟ اؽٔذ ،   -

 ٤ًِخ اُزشث٤خ ، ٗبثِظ . –ٓ٘ؾٞسح ، عبٓؼخ اُ٘غبػ اُٞه٤٘خ 

 . 1، مجو اُ٘لظ ٝاُزؾٌْ ثبُ٘لظ ، داس أُؾشم ، ٓقش ، ه 2020عجش٣َ ، ٠ِ٤ُ ،  -

، كبػ٤ِخ اُنجو اُزار٢ ك٢ خلل عِٞى اُزذخ٤ٖ ، دساعبد اُغبٓؼخ االسد٤ٗخ 1992ؽٔذ١ ، ٗض٣ٚ ،  -

ّ ،19 ٕ ،24 . 

ػالهخ اُلبػ٤ِخ اُزار٤خ أُذسًخ ثبالًزئبة ٝاُزٞرش ُذٟ هِجخ ٤ًِخ اُؼِّٞ ،  ، 2000ؽٔذ١ ، ٗض٣ٚ ،  -

 . 7ٓغِخ دساعبد اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ، أُغِذ 

، أصش اخزالف رذسعبد ثذائَ االعبثخ ك٢ اُخقبئـ اُغ٤ٌٞٓزش٣خ  1997اُذ٢ٔ٤ُ ، اؽغبٕ ػ١ٞ٤ِ ،  -

ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح( ، ٤ًِخ اُزشث٤خ / اثٖ سؽذ ، ُٔوب٤٣ظ اُؾخق٤خ رجؼبً ُِٔشاؽَ اُذساع٤خ )سعبُخ دًزٞساٙ 

 عبٓؼخ ثـذاد.

 ، ربس٣خ ػِْ اُ٘لظ ٝٓذاسعٚ ، داس اُقؾٞح ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ، اُوبٛشح . 1986سث٤غ ، دمحم ؽؾبرٚ ،  -

، اُؾخق٤خ ، رشعٔخ : ؿ٤ْ٘ ع٤ذ دمحم ٝٗغبر٢ دمحم ػضٔبٕ ، داس  1980س٣زؾبسدعٕٞ ، الصاسٝط ،  -

 اُؾشٝم ، ث٤شٝد .

، ربس٣خ ػِْ اُ٘لظ ٝٓذاسًٚ، داس ؿش٣ت ُِطجبػخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ، 2004خ ، سث٤غ دمحم ، ؽؾبر -

 اُوبٛشح .

، ٗظش٣بد اُؾخق٤خ ، رشعٔخ : د. ؽٔذ ٢ُٝ اٌُشث٢ُٞ ٝػجذ اُشؽٖٔ اُو٤غ٢ ،  1983ؽِزض ، دإٝ ،  -

 ٓطجؼخ عبٓؼخ ثـذاد ، ثـذاد .

 . 2ساد داس اُؾٌٔخ ، ثـذاد ، ه، االٗغبٕ ٖٓ ٛٞ ، ٓ٘ؾٞ 1987فبُؼ ، هبعْ ؽغ٤ٖ ،  -

، امٞاء ػ٠ِ اُؾخق٤خ االٗغب٤ٗخ ، داس اُؾؤٕٝ اُضوبك٤خ اُؼبٓخ ،  1989اُؼب٢ٗ ، ٗضاس دمحم عؼ٤ذ ،  -

 . 1ثـذاد ، ه

، ارغبٛبد عذ٣ذح ك٢ ػِْ اُ٘لظ اُؾذ٣ش ، داس اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ ، 1982ػ٤غ١ٞ ، ػجذ اُشؽٖٔ دمحم ،  -

 اُوبٛشح .

  ، اُغٔبد اُؾخق٤خ ٝاُٞالء اُز٘ظ٢ٔ٤ ُذٟ ٓؼِٔبد 2005هللا ، ؿ٘بّ ، خزبّ ػجذ  -

أُشؽِخ االعبع٤خ ك٢ أُذاسط اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ٓؾبكظخ ٗبثِظ ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح ،         

 ٤ًِخ اُزشث٤خ ، ٗبثِظ . –عبٓؼخ اُ٘غبػ اُٞه٤٘خ 

 ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ، اُوبٛشح .، هٞح اُزؾٌْ ك٢ اُزاد ، داس ا٤ُو٤ٖ ُِ 2008اُلو٢ ، اثشا٤ْٛ ،  -

، ٓلّٜٞ اُزاد ٝػالهزٚ ثٔغزٟٞ اُطٔأ٤ٗ٘خ ، ٓغِخ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ ، ا٣ٌُٞذ  1987دمحم ، ؽغ٤ٖ ،  -

 . 13، اُؼذد 

 ، د٣٘ب٤ٓبد اُغِٞى االٗغب٢ٗ ٝعزشار٤غ٤بد  2001ٓؾٔٞد، ػقبّ ٗغ٤ت ، -

 مجطٚ ٝرؼذ٣ِٚ ، ػٔبٕ: داس اُجشًخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ .          

  ، ٓوذٓخ ك٢ ػِْ اُ٘لظ، داس اُؾشٝم ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، األسدٕ،2014ٝهل٢ سام٢،  -
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 (3يهحك سلى )

 انًمٛبط ثصٛغزّ انُٓبئٛخ

 جبيؼخ انمبدعٛخ        

 ٛخ انزشثٛخ نهجُبدكه      

 لغى االسشبد ٔانزٕجّٛ انُفغٙ
 

 و/ اعزجبَخ اعزجٛبٌ

 ػض٣ض١ اُطبُت / اُطبُجخ .....

 رؾ٤خ ه٤جخ ....

اُلوشاد اُز٢ ث٤ٖ ٣ذ٣ي ٓب ٢ٛ اال ٓٞاهق ؽ٤بر٤خ رغزخذّ ُـشك اُجؾش اُؼ٢ِٔ كوو , ٣شع٠ رؼبٝٗي ك٢ 

اُز١ رؼزوذ اٗٚ ٣٘طجن ػ٤ِي ك٢ ٝسهخ  اإلعبثخ ػٖ ًبكخ اُلوشاد ثذهخ ٝفشاؽخ ثأخز٤بس اؽذ اُجذائَ

 اإلعبثخ .

 : ٣غت آالء ثؼل أُؼِٞٓبد اُز٢ رخذّ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ثذٕٝ رًش االعْ .ٓالؽظخ 

 اُ٘ٞع :                رًش                                  اٗض٠ 

 أُشؽِخ : 

 ا٤ٌُِخ : 

 اُزخقـ : ػ٢ِٔ                          اٗغب٢ٗ 

 بنص انشكش ٔانزمذٚشيغ خ
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رُطجك  انفمشاد د

ػهٙ 

 ثمٕح

رُطجك 

 ػهٙ

رُطجك 

 ً  ػهٙ احٛبَب

ال رُطجك 

 ػهٙ

ال رُطجك 

 ػهٙ اثذاً 

ارؼبيم ثؼمالَٛخ رجبِ َحٕ انًٕالف انزٙ  1

 رٕاجُٓٙ

     

      ش ثُزبئج انؼًم انز٘ ألٕو ثّ فٙ كم يشحافك 2

ً يب أنزضو انزشٔ٘ ٔانحزس ارا يب  3 دائًب

 رؼشظذ نًٕلف يب 

     

اغٕس َفغٙ ثمذس اإليكبٌ ػهٗ انصؼٛذٍٚ  4

 انؼهًٙ ٔانشخصٙ

     

      اساجغ رصشفبرٙ دائًبً ثؼذ أٌ ألٕو ثٓب 5

اشؼش ثبنشظب ػٍ َفغٙ ػُذيب اػًم ٔفك  6

 ة يُٙ يب ْٕ يطهٕ

     

      اعٛطش ػهٗ سغجبرٙ ٔأجٓٓب نًب ْٕ يفٛذ  7

ً ثأَٙ غٛش لبدس ػهٗ ظجػ  8 اشؼش غبنجب

 رؼجٛش٘ ػُذ غعجٙ

     

      ارخز لشاسارٙ ثشٔٚخ يٍ دٌٔ اعزؼجبل 9

اعٛطش ػهٗ اَفؼبالرٙ اصُبء انًٕالف  10

 انًخزهفخ

     

اػٛذ انًحبٔنخ فٙ ػًم يب ارا فشهذ فٙ  11

 إَجبصِ

     

افمذ صٕاثٙ افمذ صٕاثٙ فٙ حبنخ انغعت  12

 يٍ يٕلف يب

     

      اظجػ َفغٙ ايبو اغشاءاد انحٛبح 13

رغٛطش ػهٙ انًشبػش انغهجٛخ ػُذيب افشم  14

 فٙ أداء ػًم يب

     

اشؼش ثأَٙ لبدس ػهٗ رغٛٛش يغزمجهٙ ثًب  15

 افؼهّ انٕٛو

     

انزفكٛش  اَذفغ ثشذح نهؼًم انز٘ اسٚذِ ثذٌٔ 16

 فٙ انُزبئج

     

فٙ حبنخ غعجٙ يٍ صيٛم يب ارُبٔل األيٕس  17

 ثحزِس ٔػُبٚخ 

     

ً فٙ يجبل ػًهٙ فأَُٙ  18 ػُذيب احمك َجبحب

 اكبفأ َفغٙ ثطشٚمخ يب

     

اعؼٗ ثأٌ اثزؼذ ػٍ االَبَٛخ ٔانحغذ  19

 ٔانغٛشح

     

      ارؼبيم يغ سفبلٙ ثذٌٔ رًٛٛض 20
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Abstract : 

The research aims to identify the level of self-control among the students of 

the University of Al-Qadisiyah (a comparative study) and for the morning 

studies for the academic year (2020-2021 AD), and to achieve the objectives 

of the current research, the researchers adopted the scale (Rogers 1986), 

which was applied to the research community represented by the students of 

the University of Al-Qadisiyah The sample consisted of (100) male and 

female students who were randomly selected. The current research aims to 

identify: 

1- Detecting the trait of self-control among the students of Al-Qadisiyah 

University. 

2- Identifying the statistically significant differences in the research sample in 

the trait of self-control according to the variable of specializations (scientific 

- humanities). 

The researchers used statistical tools to achieve the objectives of the research 

and reached the results of the research, the most important of which were: 

The presence of the self-control feature in the research sample. 

 - There is a statistically significant effect of the type of specialization 

(scientific humanitarian) in the research sample and in favor of the 

humanitarian specialization. 

In light of these results, the researchers developed a number of 

recommendations and suggestions . 

key words : self-control, behavior modification, self-efficacy, individual 

skills, )self-  experience (  
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 :يظزخهص انجحث
جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ أْرحخ جٔهفحض جٌطكص١ً  ٠ٙىف جٌركع جٌكحٌٟ ئٌٝ جٌطؼٍف ػٍٝ     

ٌطكم١ك ٘ىف      جألوذٟ فٟ ِىجٌِ ِكحفظس ذحذً  فٟ جالِطكحٔحش جٌؼحِس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ جٌّى١ٌْٓ.

( فمٍز  ٌٍطؼٍف ػٍٝ أْرحخ جٔهفحض جٌطكص١ً, ٠ّػً وً 62جػىش جٌرحقػس جْطرحٔس ِىٛٔس ِٓ ) جٌركع

ً ِٓ جألْرحخ جٌّكطٍّس ٌطىٟٔ جٌطكص١ً ضُ جٌطكمك  ِٓ صىلٙح ٚغرحضٙح، جْطهىِص جٌرحقػس ِٕٙح ْررح

ً ِٚىٌْس جٞ ٔٓرس ِح ٠محٌخ 310جٌّٕٙؽ جٌٛصفٟ فٟ جٌركع، ضأٌفص ػ١ٕس جٌىٌجْس ِٓ ) ( ِىٌْح

ٌٍؼحَ  %( ِٓ جٌّؿطّغ جٌىٍٟ, ضَٛػٛج ػٍٝ جٌّىجٌِ جالػىجو٠س  جٌكى١ِٛس فٟ ِكحفظس ذحذً 10)

أظٍٙش جٌىٌجْس  (SPSS)ي ذٍٔحِؽَ، ٚذؼى ضك١ًٍ جٌر١حٔحش جٌالَِس ِٓ نال2020 –2019جٌىٌجْٟ

أظٍٙش ضمى٠ٍجش جٌّى١ٌْٓ ئْ أوػٍ جألْرحخ أ١ّ٘س الٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ،     جٌٕطحتؽ ج٢ض١س :

وحْ فٟ ِمىِطٙح ػىَ ٚؾٛو جٌٍغرس جًٌجض١س فٟ جٌىٌجْس ٌىٜ جٌطحٌد, جٌظٍٚف جاللطصحو٠س ٚجأل١ِٕس 

ٍف١ٗ ٚجالٔطٍٔص فٟ جٌُّٕي, جظحفس جٌٝ لٍس جْطهىجَ ٚج١ٌٓح١ْس جٌصؼرس وًٌه جال٘طّحَ ذْٛحتً جٌٍٙٛ ٚجٌط

أْح١ٌد قى٠ػس ٚغٍجتك ؾًجذس فٟ جٌطى٠ٌّ، فعالً ظؼف جٌطٛجصً ذ١ٓ جٌّىٌْس ٚجٌر١ص، ٚغ١ٍ٘ح ِٓ 

فٟ ظٛء جٌٕطحتؽ جٌطٟ ضٛصً ئ١ٌٙح جٌركع جٌكحٌٟ لىِص     جالْرحخ جالنٍٜ جٌٛجٌو فٟ أوجز جٌركع.

واؾٍجء وٌجْحش أنٍٜ ِّحغٍس ٌٍىٌجْس جٌكح١ٌس  جٌّمطٍقحشِؿّٛػس ِٓ جالْطٕطحؾحش ٚجٌطٛص١حش ٚ

 ػٍٝ جٌطالخ فٟ ٍِجقً وٌج١ْس أنٍٜ

 جٔهفحض، جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ، جالِطكحٔحش جٌؼحِس: انكهًبد انًفزبحٛخ

 انفصم األٔل

 انزؼزٚف ثبنجحث
 Problem of The Researchأٔال: يشكهخ انجحث 

ٌطٟ ضٛجؾٙٙح جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٍذ٠ٛس فٟ ٠ؼى جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ِٓ جٌّٗىالش ج 

ً ٌىفحءضٙح ٚفحػ١ٍس ِٕح٘ؿٙح ٚٔظحِٙح جٌطٍذٛٞ, ٚ٘ٛ جصؼد  جغٍد وٚي جٌؼحٌُ ألٔٗ ٠ّػً ضم١١ّح جْح١ْح

جٌّٗىالش جٌطٍذ٠ٛس فّٙح ٚضٗه١صح ٚػالؾح ألْ جْرحذٙح ِطٕٛػس ِٚهطٍفس ٌٚٙح جذؼحو ضٍذ٠ٛس ٚجلطصحو٠س 

َ جٌكحظٍ جٌغحتد فٟ وً ٚجؾطّحػ١س ٚٔف١ٓس، فٕٙح ٠ؼى ج ٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٚجإلنفحق ٘ٛ وجتّح

ػ١ٍّس ئصالـ ضٍذ٠ٛس ٚجْ جٌضفحع ٔٓد جإلنفحق ٘ٛ جٌّرٌٍ ٌٍطهٍٟ ػٓ جٌّٕظِٛس جٌمى٠ّس ٚجٌٍغرس فٟ 

جٌٍفغ ِٓ ٔٓد جٌٕؿحـ ٚجالٌضمحء ذّٓطٜٛ جٌطكص١ً ٘ٛ غّٛـ وً ِٕظِٛس ذى٠ٍس, ئي ال٠ٛؾى ٔظحَ 

جٌكى ِٓ ػٛجًِ جٌفًٗ ٚجٌطٛؾٗ ٔكٛ ػٛجًِ جٌٕؿحـ ٌغُ أّٔٙح ٚؾٙحْ ٌمع١س ضٍذٛٞ ئال ٠ٚطّف ئٌٝ 

ٚجقىز ِطؼىوز جألْرحخ ٠طىجنً ف١ٙح جالْطؼىجو جٌطر١ؼٟ ٌٍفٍو ٚجٌّك١ػ جألٍْٞ ٚجالؾطّحػٟ ٚجٌّٕظِٛس 

جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٍذ٠ٛس ِٓ فعحءجش ٚ ذٍجِؽ ٚ وطد ٚغٍجتك ضى٠ٌّ ٚأٔظّس ضم١١ُ ِٚٓ جٌطر١ؼٟ أْ 

ٖ جٌّٗىٍس جٌّؼمىز ضعحفٍ ػٛجًِ ػى٠ىز وٛٔٙح ِٓ جُ٘ ػٛجًِ جٌٙىٌ جٌطٍذٛٞ فٟ جٌؼ١ٍّس ٠ططٍد قً ً٘

جٌطؼ١ّ١ٍس، ذّؼٕٝ ذمحء جٌطٍرس فٟ جٌٍّقٍس جالػىجو٠س  ٌّىز جغٛي ِٓ جٌٛظغ جالػط١حوٞ جٚ ضىفؼٗ جٌٝ 

حْمس ِغ ضٍن جٌىٌجْس ًٚ٘ج ْٛف ٠إغٍ ٍْرحً ػٍٝ ِهٍؾحش جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ ٠فطٍض أْ ضىْٛ ِطٕ
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ِىنالش جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٟ ٘ىفٙح ذٕحء ؾ١ً ٚجعٍ ِطٍٓف ذحٌؼٍُ ٚجٌّؼٍفس ٠طّىٓ ِٓ ل١حوز جٌرٍى 

 ٠ٚكمك جال٘ىجف جٌٍّؾٛز فٟ ؾ١ّغ جٌّؿحالش جٌّؼٍف١س ٚجٌّٙح٠ٌس ٚجٌطٟ ضٕؼىّ ػٍٝ ضمىَ جٌرٍى .

ٚجظكس ػٍٝ جٌر١ثس  ٚػحوز ٠مٛو جٔهفحض جٌطكص١ً ٌٍطحٌد ٌْٚٛذٗ ئٌٝ جٌفًٗ ِّح ٠طٍن آغحٌج   

جٌطٍذ٠ٛس ٚجالؾطّحػ١س ٚجاللطصحو٠س, ِٓ جٌٕحق١س جٌطٍذ٠ٛس فأٔٗ ٠ٓطٍٙه وػ١ٍج ِٓ جٌؿٙٛو جٌر٠ٍٗس ٚجٌّح١ٌس 

جٌّرًٌٚس ٌمطحع جٌطؼ١ٍُ ٠ٚرىو٘ح, وّح ٠إوٞ ئٌٝ جنطالي جٌطٛجَْ ذ١ٓ جٌّىنالش ٚجٌّهٍؾحش.)جٌّٕظّس 

وْٛ  جٌرحقػس ذٛؾٛو ِٗىٍس ضططٍد ِؼحٌؿس ِٓ ٕ٘ح أقٓص (22: 1973جٌؼٍذ١س ٌٍطٍذ١س ٚجٌػمحفس، 

 2020-2019%( ٌٍؼحَ جٌىٌجْٟ 43ِكحفظس ذحذً  قصٍص ػٍٝ جٌٍّوُ جالٚي فٟ جٌؼٍجق ذٕٓرس )

 فطرٌٍٛش ِٗىٍس جٌركع جٌكحٌٟ فٟ ِكحٌٚس جإلؾحذس ػٓ جٌٓإجي ج٢ضٟ:

ذً  فٟ ِح أْرحخ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ فٟ ِىجٌِ ِكحفظس ذح

 جالِطكحٔحش جٌؼحِس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ جٌّى١ٌْٓ؟

 ( Importance of the Researchثبَٛبً: أًْٛخ انجحث)

ً ًّٖ ِؿحالش جٌك١حز جٌّهطٍفس ٚٔهص       ً ٚضىٌٕٛٛؾ١ح ٠ٗٙى جٌؼصٍ جٌكحٌٟ جًٌٞ ٔؼ١ٗٗ ضطٌٛجً ػ١ٍّح

٠م ٌُ ضىٓ ئال ػ١ٍّس صٕغ ذحًٌوٍ ِؿحي جٌطٍذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ, وْٛ جٌطٍذ١س ػٍٝ ٍِ جٌؼصٌٛ ١ٍِٓٚز جٌطحٌ

جالفٍجو ٚذٕحء جٌّؿطّؼحش، ٚفٟ جٌٛلص جٌكحظٍ ِٚغ قٍوس جٌططٌٛ جٌؼٍّٟ ٚجٌطىٌٕٛٛؾٟ جًٌٞ غ١ٍ 

ِؼحٌُ جٌك١حز جصركص جٌطٍذ١س ضٗىً جالوجز جٌٍت١ٓ١س ٌٍُْ ِؼحٌُ جٌطمىَ جًٌٞ ٠ٓؼٝ ٌرٕحء جالفٍجو ػٍٝ 

 (19: 2007ٌضمحء.)ػ١حصٍز، ِٓطٜٛ ػحي ِٓ جٌطفى١ٍ ٚجػىجو ِؿطّؼحش ضٙىف جٌططٌٛ ٚجال

ٌٚىٟ ضطّىٓ جٌطٍذ١س ِٓ ِٛجورس جَو٠حو قؿُ جٌّؼٍفس ٚٔٛػٙح ٚجٌّٙحٌجش جٌطٟ ٠ؿد ػٍٝ جٌفٍو     

ً صحٌكحً، ذٍَش جٌكحؾس جٌٝ ٚؾٛو ١ْٚػ ِطهصص فٟ ِؿحي جٌطٍذ١س  ضكص١ٍٙح ٌىٟ ٠ىْٛ ِٛجغٕح

أٚؾى٘ح جٌّؿطّغ ٌطٍذ١س أذٕحتٗ ػٍٝ  ٚجٌطؼ١ٍُ، فأصركص جٌّىٌْس أُ٘ جٌّإْٓحش جٌطٍذ٠ٛس ٚجٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ

 ٚفك جٌم١ُ جإلؾطّحػ١س جٌصك١كس فٟ ظٛء جألّْ جٌطٍذ٠ٛس ٚجٌطؼ١ٍّس جٌطٟ ضؼًّ ػٍٝ ضكم١ك أ٘ىف

جٌطٍذ١س ِٓ ٔحق١س جٌىُ ٚجٌٕٛع، ػرٍ جٌٕٗحغحش ٚجٌفؼح١ٌحش ذأٔٛجػٙح جٌّهطٍفس جٌٕظ٠ٍس ٚجٌططر١م١س ِٕٙح، 

 ١س ٚقد جٌؼًّ ٚجٌٗؼٌٛ ذحٌّٓإ١ٌٚس.ِٚٓ غُ جٌٛصٛي جٌٝ ٔطحتؽ ضطصف ذمٛز جٌٗهص

 (21: 2010) جٌكّىجٟٔ،                                                                                   

ً وحْ جٌٕظحَ     ً ٚصٍرح ٚجٌٍّقٍس جالػىجو٠س  ضُؼى جْحِ جٌٍّجقً جٌمحوِس فؼٕىِح ٠ىْٛ جالْحِ ل٠ٛح

ً جال٘طّحَ جٌطؼ١ٍّٟ ٚجٌطٍذٛٞ جوػٍ ِىحٔ س ػٍٝ ِٛجؾٙس ِططٍرحش جٌطكٛالش جٌّٓطٍّز، ًٌج وحْ ٌُجِح

ٚجٌطٍو١ُ ػٍٝ ضٍه جٌٍّقٍس ِٓ نالي ؾؼً جٌّطؼ١ٍّٓ ٠ؼٍفْٛ جٌىػ١ٍ ِٓ جالٌِٛ جٌّّٙس فٟ ق١حضُٙ 

ج١ِٛ١ٌس ِٚح ٠طٍأ ػٍٝ ذ١ثطُٙ، ٚضّٕٟ ١ٌُِٛٙ ٔكٛ جوطٓحخ جٌّؼٍفس ٚجالوطٗحف ٚجٌطؿٍذس ٚضّىُٕٙ ِٓ 

ُٙ جٌؼم١ٍس جٌطٟ ذىٌٚ٘ح ضمٛٞ ِٓ ضؼٍُ جٌطٍرس فٟ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٚجػىجو جؾ١حي ِطٌٕٛز ِّحٌْس ػ١ٍّحض

ِٓ ٕ٘ح ضٕرػك ج١ّ٘س جٌركع ِٓ    (4:2003ضطّىٓ ِٓ جٌطى١ف ِغ ِٓطؿىجش وً ػصٍ. )جٌؼُجٚٞ، 

طٟ ج١ّ٘س ػ١ٍّس جٌطم٠ُٛ وٛٔٗ ِٓ جٌؼٕحصٍ جالْح١ْس فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٍذ٠ٛس، وّح ٠ؼى ج١ٌٍْٛس جٌ

ٔكىُ ِٓ نالٌٙح ػٍٝ فحػ١ٍس ػ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس، ق١ع ٠مىَ ِؼٍِٛحش ٚذ١حٔحش ول١مس ضُٓٙ فٟ ضط٠ٍٛ 

 (.447: 1989جٌٕظحَ جٌطؼ١ٍّٟ ٚضؿؼً جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس فٟ نىِس جذٕحتٙح جٌّطؼ١ٍّٓ.)نحغٍ،

ح ٌٙح ِٓ ضأغ١ٍ ًٌج فحْ ػ١ٍّس جٌطٗه١ص ضؼى أقى ػٕحصٍ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٌٚٙح ِىحٔطٙح جٌهحصس، ٌّ    

فٟ جال٘ىجف جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجالْح١ٌد ٚجٌّكطٜٛ ٚجالٔٗطس، جي جْ ً٘ج جٌطٗه١ص ٠ٛظف جٌط٠ٍك جِحَ جٌّؼٍُ 

ٚجٌّطؼٍُ ٌّؼٍفس ٔمحغ جٌعؼف ِٚؼحٌؿطٙح ٚٔمحغ جٌمٛز ٚضؼ٠ُُ٘ح، ٚ٘ٛ ػ١ٍّس ضٗه١ص١س ػالؾ١س جٌٙىف 

كم١ك فحػ١ٍس ذحٌٕٓرس ئٌٝ جٌؼ١ٍّس ِٕٙح ضؼى٠ً جٌّٓحٌ ٌغٍض جٌٛصٛي ئٌٝ أفعً جٌّٓط٠ٛحش جٌّّىٕس ٌط

 (14: 2001)وٍِس ِٚكّٛو، جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٍذ٠ٛس.
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٚضٍٜ جٌرحقػس جْ ضٗه١ص جْرحخ جٔهفحض ضكص١ً جٌطٍرس ٠ؼى جقى ْٚحتً جٌطط٠ٍٛ، وّح ٠ٚٓحػى    

جٌطى٠ٌٟٓ ػٍٝ ضٗه١ص ِٛجغٓ جٌمٛز ٚجٌعؼف فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطؼ١ٍّس، وْٛ ِٓطٜٛ ضكص١ً 

١ٍس جْح١ْس ِٚفص١ٍس ٌٍؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٍذ٠ٛس، ٚضُٓٙ فٟ ض٠ُٚى جٌّهطط١ٓ جٌطٍذ١٠ٛٓ جٌطٍرس ػّ

ذحٌّؼٍِٛحش جٌّّٙس جٌطٟ ِٓ ٖأٔٙح جْ ضٛظف جٌظٍٚف جٌطٟ ضك١ػ ذحٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ٍّس، ألٔٙح ِٓحٌس ِّٙس 

 ٚيٌه ٌطٛؾ١ٗ ٔٛجقٟ ضؼٍُّٙ ٚٔٗحغُٙ ٚضعغ نطػ ٔحؾكس ٚٚجلؼ١س ػٓ ِٓطمرٍُٙ جٌطؼ١ٍّٟ . 

ِٓ ٕ٘ح أٌٚص جٌرحقػس ج١ّ٘س ذطٍرس ٍِقٍس جٌٓحوِ جألوذٟ الُٔٙ ٠ٍّْٚ ذٍّقٍس قٍؾس ضطّػً ذٍّقٍس     

جٌٍّج٘مس، ذحػطرحٌ٘ح ٍِقٍس ِعطٍذس ٔحضؿس ػٓ جٌطغ١ٍجش جٌؿ١ّٓس ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌؼم١ٍس ٚجٌٕف١ٓس، 

ش ذٓرد ٚجْ وً ِح ٠كىظ فٟ ًٖ٘ جٌّىز ِٓ جظطٍجذحش جْحْٗ جٌٝ ِح ٠كىظ ٌٍٍّج٘ك ِٓ ضٛضٍج

 ػٛجًِ جالقرحغ جٌطٟ ٠طؼٍض ٌٙح. 

 ٚضىّٓ أ١ّ٘س جٌركع فٟ جٌؿٛجٔد ج٢ض١س :       

ئفحوز ِهططٟ جٌّٕح٘ؽ ِٚإٌفٟ جٌىطد جٌىٌج١ْس ٚجٌّى١ٌْٓ ذحٌطؼٍف ػٍٝ جألْرحخ جٌؼى٠ىز ٌّٗىٍس  .1

ٌ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌٍطٍرس، ِٚكحٌٚس ٚظغ جٌكٍٛي جٌٕحؾؼس جٌطٟ ٠ّىٓ أنً٘ح ذؼ١ٓ جالػطرح

 ال١ّْح جٌّطؼٍمس ذحٌّٕح٘ؽ ٚجٌطحٌد ٌٚؼًّ ػٍٝ ضؿحَٚ٘ح .

ض٠ُٚى جٌّؼ١١ٕٓ ذىٌجْس ِٓك١س ٚصف١س قٛي أْرحخ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف  .2

 جٌٓحوِ جألوذٟ ٌٍؼًّ ػٍٝ ِؼحٌؿس ًٖ٘ جٌّٗىٍس، ِٚكحٌٚس ئ٠ؿحو جٌكٍٛي جٌّٕحْرس ٌٙح.

 :( Aims of Research)) ثبنثبً / ْذف انجحث

جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ ىف جٌركع جٌكحٌٟ ئٌٝ جٌطؼٍف ػٍٝ جْرحخ ٠ٙ 

 .جألوذٟ فٟ ِىجٌِ ِكحفظس ذحذً  فٟ جالِطكحٔحش جٌؼحِس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ جٌّى١ٌْٓ

 حذٔد انجحث 

 ٠مطصٍ جٌركع جٌكحٌٟ ػٍٝ:  

 طٍذ١س فٟ ِكحفظس ذحذً  ./ جٌّىجٌِ جالػىجو٠س  جٌطحذؼس جٌٝ جٌّى٠ٍ٠س جٌؼحِس ٌٍ جٌكىٚو جٌّىح١ٔس  ●

 َ .2020-2019/ جٌؼحَ جٌىٌجْٟ  جٌكىٚو جٌُِح١ٔس  ●

/ ِىٌْٟ ِٚىٌْحش جٌٍّقٍس جالػىجو٠س  فٟ جٌّىجٌِ جٌكى١ِٛس ٌٍّى٠ٍ٠س جٌؼحِس  جٌكىٚو جٌر٠ٍٗس  ●

 ٌٍطٍذ١س فٟ ذحذً  .

 ( :  Border of Research) خبيظبً / يصطهحبد  انجحث

 ِٓ ذأٔٗ:ػٍفٗ وً  أٔالً: انزحصٛم انذراطٙ

 : ِمىجٌ جٌّؼٍفس جٚ جٌّٙحٌز جٌطٟ ٠كصً ػ١ٍٙح جٌفٍو وٕط١ؿس ٌٍطى٠ٌد . (1990)وجٚو ٚجٌٔٛ، -1

 ( 128: 1990)وجٚو ٚجٌٔٛ،                                                                

ؼحٌف : ِح ٠ىي ػٍٝ جٌٛظغ جٌكحٌٟ ألوجء جٌفٍو جٚ ضؼٍّٗ جٚ ِح جوطٓرٗ ِٓ ِ(2000)ػالَ، -2

ِٚٙحٌجش فٟ ذٍٔحِؽ ِؼ١ٓ, جٞ ٠ؼطّى ػٍٝ نرٍجش ضؼ١ّ١ٍس ِؼ١ٕس فٟ جقى جٌّؿحالش جٌىٌج١ْس جٚ 

 (306: 2000جٌطى٠ٌر١س.)ػالَ،

جٌطأنٍ جٌىٌجْٟ ػٍٝ جْحِ جٌىٌؾحش جٌطك٠ٍ٠ٍس جٌطٟ ٠كصً ػ١ٍٙح غٍرس  جٌطؼ٠ٍف جالؾٍجتٟ: -3

ىٌج١ْس ذك١ع ضٕهفط ٔٓرس جٌطكص١ً جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ فٟ جالنطرحٌجش جٌؼحِس ٚفٟ ؾ١ّغ جٌّٛجو جٌ

 ٚجٌٕؿحـ فٟ جالِطكحٔحش جٌؼحِس ئٌٝ ِحوْٚ جٌّطْٛػ .

 جٌّىٌِ ػٍفٗ وً ِٓ ذأٔٗ:

٘ٛ جٌٗهص جٌّإً٘ ضٍذ٠ٛح ٚػ١ٍّح ٠ٚمَٛ ذؼ١ٍّس جٌطى٠ٌّ ٠ٚٗحٌن فٟ ِؿحٌّ (: 1983)ٕ٘ىٞ،  -1

 (.36:1983جٌّى١ٌْٓ. )ٕ٘ىٞ، 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٌٍم١حَ فٟ جٌطى٠ٌّ ذحٌّىجٌِ جالػىجو٠س  ٚفمحً  : ذأٔٗ جٌٗهص جٌكحصً ٖٙحوز ضإٍ٘ٗػٍفطٗ جٌرحقػس -2

 ٌطهصصٗ ٠ٚٗحٌن فٟ ِؿحٌّ جٌّى١ٌْٓ ٠ٚىْٛ ِإ٘الً ضٍذ٠ٛحً ٚػ١ٍّحً ٚغمحف١حً .

ٟ٘ جٌٍّقٍس جٌطٟ ضٍٟ ٍِقٍس  جٌّطْٛطس  فٟ جٌؼٍجق ٚضٓرك ٍِقٍس  جٌؿحِؼ١س جٌٍّقٍس جالػىجو٠س : 

٠ىٌْٗ جٌطٍرس فٟ جٌٍّقٍس جٌّطْٛطس   ِٚىضٙح جٌىٌجْس ف١ٙح غالظ ْٕٛجش ، ٟٚ٘ ضؼى ِىٍّس ٌّح

 (.7: 1996ٚضُٚوُ٘ ذّؼٍِٛحش جْٚغ ِّح وٌْٛج فٟ جٌٍغس ٚجٌػمحفس جٌؼحِس .)َٚجٌز جٌطٍذ١س،

 انفصم انثبَٙ

 اإلغبر انُظز٘ ٔانذراطبد انظبثمخ:
 انزحصٛم أنذراطٙ  : أٔال: اإلغبر انُظز٘

حٌد فٟ جٌّىٌْس، ٠ٕٚظٍ ج١ٌٗ ػٍٝ أٔٗ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ أقى جٌؿٛجٔد جٌٙحِس ٌٍٕٗحغ جٌؼمٍٟ ٌٍط 

ػ١ٍّس ػم١ٍس ِٓ جٌىٌؾس جالٌٚٝ، ق١ع صٕف جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ػٍٝ جٔٗ ِطغ١ٍج ِؼٍف١ح، ٚ٘ٛ ِفَٙٛ 

: ٠1999طٓغ ١ًٌّٗ ِح ٠ّىٓ أْ ٠صً ئ١ٌٗ جٌّطؼٍُ فٟ ضؼٍّٗ، ٚلىٌضٗ فٟ جٌطؼر١ٍ ػّح ضؼٍّٗ . )ػىحٖس, 

ٍُ جٌّؼحٌف ٚجٌّٙحٌجش جٌّطٕٛػس ذط٠ٍمس ػ١ٍّس (، وّح ٠ؼٕٟ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ جوٓحخ جٌّطؼ71

ِٕظّس، ٚجٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ػٍٝ ٚفك ً٘ج جٌّفَٙٛ ٠ٍوُ ػً ؾحٔر١ٓ أْح١١ْٓ ِٓ ٔٛجضؽ جٌطؼٍُ ّ٘ح 

جٌؿحٔد جٌّؼٍفٟ ٚجٌؿحٔد جٌّٙحٌٞ ًٚ٘ج ذىٌٖٚ ٠ٙطُ ظّٕحً ذحٌؿحٔد جٌٛؾىجٟٔ ألْ جوطٓحخ جٌهرٍجش ال 

  (.194:2017جٌٛؾىجٟٔ )جٌك٠ٍٍٞ،٠كىظ جٌٝ قى جالضمحْ ِٓ وْٚ جٌؿحٔد 

٠عُ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ جٌّٙحٌجش ٚجٌكمحتك ٚجٌم١ُ ٚج١ٌّٛي، وًٌه جٌؿٛجٔد جٌّؼٍف١س  وّح 

ً ِح ١ّٓٔٗ ضكص١ً  ٚجٌٛؾىج١ٔس ٚجٌّٙح٠ٌس، ٚػٍٝ جٌٍغُ ِٓ جضٓحع ِفَٙٛ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ فغحٌرح

ذ٠ٛس، ٠ٍٚضرػ جٌضرحغحً ٚغ١محً ذحٌّؼٍُ ٚجٌّطؼٍُ جٌطٍرس أٚ جوطٓحذُٙ ٌّح ضٓؼٝ ج١ٌٗ   جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٍ

(Kumar,1985;10.)   ٌٍٟكىُ ػٍٝ ِح ٠ّىٓ جْ ٠كصً ػ١ٍٗ جٌّطؼٍُ ف ً ً ِّٙح ًٌٌه فحٔٗ ٠ؼى ِكىح

جٌّٓطمرً ذك١ع ٠ؼطٟ جٌّىٌْس ج١ّ٘س ٌىٌؾس جٌّطؼٍُ ِٚؿّٛػٗ جٌىٍٟ، ٚضؼٕٟ ذحوطٗحف جْطؼىجوجش 

ىٌجْٟ ذّػحذس جٌّكصٍس ٌّؿّٛػس ِٓ جٌؼٛجًِ جٌٍّضرطس جٌّطؼ١ٍّٓ جٌّهطٍفس وّح ٠ٚؼى جٌطكص١ً جٌ

ذؿٛجٔد جٌىجفؼ١س، ٚجٌظٍٚف جٌر١ث١س جٌّك١طس، ٚجٌرؼط ج٢نٍ ٠ٍضرػ ذحٌمىٌجش جٌؼم١ٍس ٚجٌّؼٍف١س 

 ٠ٕمُٓ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ جٌٝ غالغس جلٓحَ ٟٚ٘ وح٢ضٟ:  (Milne ,  et al ,1986;15ٌٍّطؼٍُ.) )

طكص١ً جًٌٞ ٠عُ جٌؼ١ٍّحش جٌؼم١ٍس جٌّهطٍفس ٌٍّطؼٍُ ٚذّهطٍف (: ٘ٛ جٌجٌطكص١ً جٌىٌجْٟ )جٌّؼٍفٟ -1

ِٓط٠ٛحضٗ، ذّؿٍو جْطٍؾحع جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ قصً ػ١ٍٙح، ٚفُٙ ٚضطر١ك ِح ضؼٍّٗ، جٌٝ ضك١ًٍ ِح ذ١ٕٙح 

 ِٓ ػاللحش ِطىجنٍس، ٚذؼى٘ح ٠ىْٛ جٌكىُ ػٍٝ جٌّعّْٛ ِٓ ٔحق١س جٌىلس ٚجٌّٛظٛػ١س ٚجٌكىجغس .

: ٚ٘ٛ جٌطكص١ً ٠ٗطًّ ػٍٝ جٌّٙحٌجش جٌكٍو١س، وكٍوس ج١ٌى٠ٓ جٚ ٌٞ(جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ )جٌّٙح -2

قٍوس جٌمى١ِٓ جٚ قٍوس جٌؿُٓ ذأوٍّٗ، ٚجْ ِٓ جٌعٌٍٚٞ جْ ٠طٛفٍ جٌّؼ١حٌ جٚ جٌّكه جًٌٞ ٠ّىٓ ِٓ 

 نالٌٗ ل١حِ جوجء جٌّٙحٌز ذحٌُِٓ أٚ ذحٌٕٓرس جٌّث٠ٛس ٌٍىلس فٟ أوجء ِؼ١ٓ .

ص١ً جًٌٞ ٠ٗطًّ ػٍٝ لعح٠ح ػحغف١س ضكٍن جٌّٗحػٍ ٘ٛ جٌطكجٌطكص١ً جٌىٌجْٟ )جٌٛؾىجٟٔ(:  -3

ٚجالقح١ّْ, ٠ٚطؼحًِ ِغ جالٌِٛ جٌؼحغف١س ٚجالضؿح٘حش ٚجٌم١ُ، ضإغٍ فٟ ِظحٍ٘ ٍْٛن ٚأٔٗطس جالٔٓحْ 

 (329-312: 1991جٌّطٕٛػس. )ْؼحوز ٚئذٍج١ُ٘،

 ظبْزح اَخفبض انزحصٛم انذراطٙ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ :
ِٓ جٌّٗحوً جٌطٟ ضٛجؾٗ أغٍد جٌّهطص١ٓ فٟ جٌّؿحي جٌطٍذٛٞ  جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌج٠ْٟؼى  

ِٓ ل١حوجش ضؼ١ّ١ٍس ٍِٚٗف١ٓ ٚئوج١٠ٌٓ ِٚى١ٌْٓ فعالً ػٓ ج١ٌٚحء جالٌِٛ، ًٌج جوٌوص جغٍد جٌىٚي 

ج١ّ٘س ضٍه جٌّٗىٍس ٚنطٌٛضٙح ػٍٝ ِٓطمرً أذٕحتٙح فرًٌص ؾٙٛو٘ح ٌّٛجؾٙطٙح، ِٓ نالي ٚظغ جٌهطػ 

ِٗ قحظٍجً ِٚٓطمرالً، ٌؼً ِّح جٌٕحؾكس ٌكً ًٖ٘ جٌّٗىٍس ال ْ ٌٙح جٔؼىحْحضٙح جٌٍٓر١س ػٍٝ جٌّؿطّغ ذٍِط

٠ُ٠ى ِٓ قىز جٌّٗىٍس ٘ٛ ِٗحػٍ جالقرحغ جٌطٟ ضالََ جغٍد جٌّطؼ١ٍّٓ يٚٞ جٌطكص١ً جٌّٕهفط لى 
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ضؼرٍ ػٓ ٔفٓٙح فٟ صٌٛز نٍٚؼ ػٍٝ جٌٕظحَ جًٌٞ لى ٠صً قى جالٔكٍجف ٚجٌؿٕٛـ . )أذٛػالَ 

 ( 204: ٠ٍٖٚ1983ف،

 ٠ٕمُٓ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ جٌٝ غالغس جٔٛجع ٟ٘:

جٔهفحض فٟ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ذٗىً ػحَ ٠ٚىْٛ ف١ٗ جٌّطؼٍُ ِطىٟٔ جٌطكص١ً ٚفٟ ؾ١ّغ جٌّٛجو  .1

 جٌىٌج١ْس .

 جٔهفحض فٟ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ فٟ ذؼط جٌّٛجو جٌىٌج١ْس جٌٍّضرطس ذؼعٙح ذرؼط وحٌّٛجو جٌؼ١ٍّس  .2

 (16: 2010ٟ جقىٜ جٌّٛجو جٌىٌج١ْس فمػ . )جالْطً،جٔهفحض فٟ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ف .3

غالغس ػٛجًِ ِّٙس  انؼٕايم انزٙ رؤد٘ إنٗ اَخفبض انزحصٛم انذراطٙ فٙ انًٕاد انذراطٛخ انًخزهفخ

:ٟ٘ 

 ٠ٚأضٟ فٟ ِمىِطٙح جٌّطؼٍُ ٚجٌّؼٍُ ٚجٌّٕٙؽ جٌىٌجْٟ .ػٛجًِ جْح١ْس ِرحٍٖز :  .1

١ٕحش جٌطٍذ٠ٛس ٚؾّحػس جأللٍجْ ، جٌْٛحتً جٌطؼ١ّ١ٍس، ٠ٚأضٟ فٟ ِمىِطٙح جٌطمػٛجًِ غح٠ٛٔس ِرحٍٖز : .2

 ٚجإلٌٖحو، جٌّىطرس جٌّى١ٌْس .

: جٌّإْٓحش جإلؾطّحػ١س، ْٚحتً جإلػالَ جٌّطٕٛػس، ضمغ نحٌؼ جٌر١ثس جٌّى١ٌْس  ػٛجًِ غ١ٍ ِرحٍٖز .3

 (.15: 1996فعالً ػٓ ْٚحتً جٌطٛجصً جالؾطّحػٟ. )قّىجْ،

 غالغس جٔٛجع جنٍٜ ٟ٘: ( ج1991ٌٝوًٌه لّٓٙح )ْؼحوز ٚئذٍج١ُ٘،

 ػٛجًِ ِطؼٍمس ذحٌّطؼٍُ ٔفٓٗ . .1

 ػٛجًِ ِطؼٍمس ذحٌّىٌْس . .2

 (.210: 1991ػٛجًِ ِطؼٍمس ذحألٍْز ٚجٌظٍٚف جالؾطّحػ١س جٌّك١طس ذٙح )ْؼحوز ٚئذٍج١ُ٘، .3

( فٟ وٌجْطٙح ضص١ٕف جٌؼٛجًِ جٌطٟ ضإغٍ ػٍٝ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ػٍٝ ٚفك 2001ٚذ١ٕص )ػى٠ٍٗ،

 ٝ ػٛجًِ ػح١ٌس جٌطأغ١ٍ ِٚطْٛطس جٌطأغ١ٍ ٟٚ٘ :ضمى٠ٍجش جٌّؼ١ٍّٓ جٌ

 :أٚالً. جٌؼٛجًِ جٌؼح١ٌس جٌطأغ١ٍ 

 غ١حخ ذؼط جٌطٍرس ذٗىً ِٓطٍّ ػٓ جٌّٛجو جٌىٌج١ْس . .1

 ظؼف ٌغرس ذؼط جٌطٍرس فٟ ضٕف١ً جٌٛجؾرحش جٌّى١ٌْس ِٚطحذؼطٙح. .2

 لٍك ذؼط جٌّطؼ١ٍّٓ ِٓ جالنطرحٌجش أٚ ِح ٠ّٓٝ ، )لٍك جإلِطكحٔحش(. .3

 فٟ ِٓطٜٛ ذؼط جٌطٍرس ج٠ًٌٍٓ ٠ٕطمٍْٛ ذ١ٓ ٍِقٍس وٌج١ْس جٌٝ جنٍٜ . ظؼف ضٍجوّٟ .4

 ضأنٍ ذؼط جٌّطؼ١ٍّٓ صرحقحً فٟ جٌكعٌٛ ئٌٝ جٌّىٌْس ذحٌٛلص جٌّكىو . .5

 غح١ٔحً. جٌؼٛجًِ جالػىجو٠س  جٌطأغ١ٍ:

 ٠َحوز جػىجو جٌطٍرس فٟ غٍفس جٌصف .  .1

 ٟ .ٔىٌز  ضٛفٍ ذؼط جٌّٛجو جالْح١ْس ٚجالوٚجش فٟ جٌّهطرٍ جٌّىٌْ .2

 ذؼط جٌطٍرس ٠ّطٕغ جْ ٠طٍد ِٓ أ١ٌٚحء أٌُِٛ٘ ِٓحػىضُٙ فٟ ضأو٠س ٚجؾرحضُٙ ج١ٌٌُّٕس. .3

 ذؼط جٌطٍرس ٠ؼٍّْٛ ذؼى جٌىٚجَ جٌٍّْٟ ٌظٍٚفُٙ جٌّؼ١ٗ١س جٌصؼرس ِٚٓحػىز ي٠ُٚٙ. .4

 (.53: 2001لٍس ِٗحٌوس ذؼط جٌطٍرس فٟ جالٔٗطس جٌصف١س جغٕحء ٍٖـ جٌىٌِ.)ػى٠ٍٗ ، .5

 طبد ػزثٛخ انذراطبد انظبثمخ :  درا

 :(1991دراطخ )يحًٕد ٔاالطذ٘ ،

٘ىفص جٌىٌجْس ئٌٝ جْطٗفحف جٌمصٌٛ جٌٍج٘ٓ ٌألْرحخ جٌىحِٕس ٌٚجء ٌْٛخ غٍرس جالػىجو٠س  فٟ  

جٌرصٍز ، ق١ع قىوش ًٖ٘ جٌىٌجْس أْرحخ جٌٍْٛخ، ذأْرحخ ضطؼٍك ذحٌطحٌد، ٚأْرحخ ِى١ٌْس نحصس 

ٚأ٠ٍْس ، فّٓ جألْرحخ جٌهحصس ذحٌطحٌد ،  ذحٌّٕٙؽ جٌىٌجْٟ ، ٚأْرحخ ٔف١ٓس، ٚأنٍٜ جلطصحو٠س
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صؼٛذس فُٙ ذؼط جٌّٛجو جٌىٌج١ْس، ٚجٌٍّض جٌّفحؾة أغٕحء جالِطكحٔحش ٚوػٍز جٌىٌجْس، أِح جألْرحخ 

جٌّى١ٌْس فططّػً ذطأنٍ جْطالَ جٌىطد جٌّى١ٌْس، ٚجْطهىجَ جٌؼمحخ، ٚوًٌه صؼٛذس جألْثٍس جالِطكح١ٔس، 

ؽ، فّٕٙح صؼٛذس ذؼط جٌّٛجو جٌىٌج١ْس، ٚغٛي جٌّٕٙؽ ٚظؼف ٚجالٔٗغحي ذحٌٍؼد، أِح أْرحخ جٌّٕٙ

غ٠ٍمس جٌطى٠ٌّ ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جألْرحخ، ٚضٛصً جٌركع ئٌٝ ِؿّٛػس ِٚٓ جٌطٛص١حش ٚجٌّمطٍقحش فٟ 

 ( 1: 1994ظٛء ٔطحتؽ جٌىٌجْس. )ِكّٛو ٚجالْىٞ،

 : (2009دراطخ ) طهٛى، 

كص١ً جٌطٍرس ٚؾٙس ٔظٍ ِؼٍّٟ ِحوز ٘ىفص جٌىٌجْس ئٌٝ ِؼٍفس ػٍٝ ضأغ١ٍ جٌطؼٍُ جٌّٓطمً ػٍٝ ض 

جٌٍغس جالٔى٠ُ١ٍس فٟ جٌّىجٌِ جٌكى١ِٛس جٌػح٠ٛٔس فٟ غٛي وٍَ، ٌطكم١ك ٘ىف جٌركع أؾ٠ٍص جٌىٌجْس 

ً ِٚؼٍّس ٌّحوز جٌٍغس جالٔى٠ُ١ٍس فٟ 76ػٍٝ جٌؼ١ٕس جٌّّػٍس ٌىً ِؿطّغ جٌىٌجْس ٚجٌطٟ لٛجِٙح ) ( ِؼٍّح

( فمٍز ِمّٓس ئٌٝ أٌذغ 40ط٠َٛغ جْطرحٔس ضطىْٛ ِٓ )ِىجٌِ ِكحفظس غٛي وٍَ، ق١ع لحِص جٌرحقػس ذ

( فمٍجش ٌىً ِؿحي، ٚجٌّؿحالش ٟ٘ وح٢ضٟ :) ِٙحٌز جٌمٍجءز ، ِٙحٌز جٌىطحذس ، 10ِؿحالش ذٛجلغ )

 ِٙحٌز جالْطّحع ، ِٚٙحٌز جٌّكحوغس(.

ٚلى أظٍٙش ٔطحتؽ جٌركع ضأغ١ٍ جٌطؼٍُ جٌّٓطمً ػٍٝ ضكص١ً جٌطٍرس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ ِؼٍّٟ ِحوز  

%، ٚأظٍٙش جٌٕطحتؽ جْ 74،8جٌٍغس جالٔى٠ُ١ٍس ، ٚوحْ غحٌرح ذٗىً ئؾّحٌٟ، ق١ع ٚصٍص جٌٕٓرس ئٌٝ 

 جػٍٝ ٔٓرس وحٔص ٌّٙحٌز جٌمٍجءز ٚذؼى٘ح ِٙحٌز جالْطّحع ِٚٓ غُ ِٙحٌز جٌّكحوغس ٚأن١ٍجً ِٙحٌز جٌىطحذس .

ٌٚصحٌف جًٌوٌٛ  وّح ذ١ٕص ٔطحتؽ جٌركع ٚؾى فٍٚق ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ ِؼٍّٟ ِحوز جٌٍغس جالٔى٠ُ١ٍس 

فٟ وً ِٙحٌز ِٓ ِٙحٌز جالْطّحع ِٚٙحٌز جٌّكحوغس ِٚٙحٌز جٌىطحذس, أِح ػٓ ِٙحٌز جٌمٍجءز فمى ٚؾىش 

 فٍٚق ٌصحٌف جإلٔحظ فمػ .

: 2009ٚأن١ٍجً لىِص جٌرحقػس ػىوجً ِٓ جٌطٛص١حش ٚجٌّمطٍقحش فٟ ظٛء ٔطحتؽ جٌىٌجْس )١ٍُْ ، 

2 ) 

 وٌجْحش جؾٕر١س:

 (. Gorard & Smith  ,2002دراطخ كٕارد ٔطًٛث )

٘ىفص ًٖ٘ جٌىٌجْس ئٌٝ جٌطؼٍف ػٓ جألْرحخ جٌّإو٠س ئٌٝ ضىٟٔ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ فٟ ِحوز  

( غحٌرحً 2312ج٠ٌٍحظ١حش ٌىٜ غٍرس جٌٍّقٍس جألْح١ْس فٟ ذ٠ٍطح١ٔح ، ٚضأٌفص ػ١ٕس وٌجْس جٌركع ِٓ )

س ئٌٝ ػىز ٔطحتؽ أّ٘ٙح ، جْ ٔٓرس ٚغحٌرس فٟ جٌّىجٌِ جٌكى١ِٛس جٌر٠ٍطح١ٔس جٌّهطٍفس ، ضٛصٍص جٌىٌجْ

جٌٕؿحـ جٌؼحَ فٟ ِحوز ج٠ٌٍحظ١حش ِٕهفعس ؾىج، ٚال ضٛؾى فٍٚق يٚجش والٌس جقصحت١س فٟ ِٓطٜٛ 

جٌطكص١ً فٟ ِحوز ج٠ٌٍحظ١حش ٌىٜ جٌطٍرس ٠ٚىّٓ جْ ضؼُٜ ٌّطغ١ٍجش، جٌصف ، ٚجٌؿّٕ، ٚجٌؼٍق، 

ؽ جٌىٌجْس ئْ أُ٘ جألْرحخ ٘ٛ ػىَ ٚجْ أْرحخ ضىٟٔ جٌطكص١ً فٟ ِحوز ج٠ٌٍحظ١حش فمى أظٍٙش ٔطحت

جْطؼّحي جألْح١ٌد ٚجٌطٍجتك جٌكى٠ػس ٚجٌّططٌٛز فٟ ضى٠ٌّ ًٖ٘ جٌّحوز ، ٚضى٠ٛٓ جٌطٍرس جضؿح٘حش ٍْر١س 

 (( Gorard & Smith , 2008ػٓ ِحوز ج٠ٌٍحظ١حش. )

 يُبلشخ انذراطبد انظبثمخ:
 -ذؼى جغالع جٌرحقػس ػٍٝ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس ٌٛقع ج٢ضٟ : 

 ج٘طّحَ ِطُج٠ى ِٓ لرً جٌرحقػ١ٓ ذحٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ِٓ نالي جالضٟ:ٕ٘حٌه  .1

 جٌطؼٍف ػٍٝ جٌؼٛجًِ جٌّإو٠س ئٌٝ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ. ●

 ذٕحء جٌهطػ جٌؼالؾ١س ٌظحٍ٘ز جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ. ●

 ٍْه أٔٓد جٌطٍق جٌطٟ ِٓ ٖأٔٙح ٌفغ ِٓطٜٛ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ فٟ ؾ١ّغ جٌّٛجو جٌىٌج١ْس. ●

ٌجْحش جٌٓحذمس ضطٍلص جٌٝ جألْرحخ جٌّإو٠س ئٌٝ ئٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ، فرؼظُٙ جغٍد جٌى .2

أٌؾؼٙح ئٌٝ أْرحخ نحصس ذحٌّطؼٍُ ٚجٌّىٌْس ٚجٌّٕٙؽ ٚذؼط جٌؼٛجًِ جٌٕف١ٓس وىٌجْس )ِكّٛو 
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( ئٌٝ ضأغ١ٍ جٌطؼٍُ جٌّٓطمً, فٟ ق١ٓ أػُٜ ْرد ئٔهفحض 2009(، وّح أٌؾؼٙح)١ٍُْ ،1994ٚجالْىٞ،

ٌجْٟ ئٌٝ ػىَ جْطهىجَ جألْح١ٌد ٚجٌطٍجتك جٌّططٌٛز ٚجٌكى٠ػس فٟ جٌطى٠ٌّ وىٌجْس.  جٌطكص١ً جٌى

(Gorard & Smith  ,2008) 

 يٕاسَخ انذراطبد انظبثمخ يغ انجحث انحبنٙ:
 -ذٕحًء ػٍٝ ِح ْرك ٔالقع ِح ٠أضٟ :

 ٠طفك جٌركع جٌكحٌٟ ِغ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس ؾ١ّؼٙح فٟ جْطهىجَ جٌّٕٙؽ جٌٛصفٟ فٟ جٌركع. .1

 ٠طفك جٌركع جٌكحٌٟ ِغ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس فٟ جٌركع ػٓ أْرحخ ئٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌٍطٍرس. .2

 جْطفحوز جٌركع جٌكحٌٟ ِٓ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس فٟ ذٕحء أوجز جٌركع. .3

جٌركع جٌكحٌٟ ٠طفك ِغ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس فٟ ِؿطّغ جٌركع ق١ع ٌوُ ػٍٝ ٠ٍٖكس ِّٙس ِٓ  .4

س جٌّٕط١ٙس ٌٍصف جٌٓحوِ جالػىجوٞ، وّح ٌوُ )ِكّٛو جٌطٍرس ٚجٌّطّػٍس ذطٍرس جٌٍّقٍ

 & Gorard( ػٍٝ غٍرس جٌىٌجْس جٌّطْٛػ، ٚغٍرس جٌٍّقٍس جألْح١ْس وىٌجْس. )1994ٚجالْىٞ،

Smith  ,2008 ) 

 انفصم انثبنث

 يُٓح انجحث ٔإخزاءارّ

 يُٓح انجحث:  - 
جٌركع جٌكحٌٟ، وٛٔٗ ِٓ جغٍد  جػطّىش جٌرحقػس فٟ وٌجْطٙح جٌكح١ٌس ػٍٝ جٌّٕٙؽ جٌٛصفٟ ٌطكم١ك ٘ىف

جٌّٕح٘ؽ ١ًٖٛػح ٚجٔطٗحٌجً، فٟ ِؿحي جٌركٛظ جٌطٍذ٠ٛس ٚجٌٕف١ٓس، ذك١ع ال ٠مطصٍ جٌّٕٙؽ جٌٛصفٟ ػٍٝ 

ٚصف جٌظحٍ٘ز فمػ أٚ ؾّغ ذ١حٔحضٙح ِٚؼٍِٛحضٙح ذً الذى ِٓ ضص١ٕف ًٖ٘ جٌّؼٍِٛحش ٚضٕظ١ّٙح ٚجٌطؼر١ٍ 

حٍ٘ز، ٚال ٠مف ػٕى ً٘ج جٌكى فمػ، جّٔح ٠ؼًّ ػٍٝ ضٕظ١ُ ػٕٙح وّحً ٚو١فحً ٠ٚإوٞ يٌه جٌٝ ضكم١ك فُٙ جٌظ

ًٖ٘ جٌر١حٔحش ٚضك١ٍٍٙح، ٚجْطهٍؼ جالْطٕطحؾحش يجش جٌىالتً، ٚجٌّغُٜ ذحٌٕٓرس جٌٝ ِٗىٍس جٌىٌجْس . 

جٔهفحض  جْرحخ:) ( ٚذّح جْ جٌركع جٌكحٌٟ ٠ٙىف ئٌٝ جٌطؼٍف ػ134ٍٝ: 1989)ؾحذٍ ٚوحظُ، 

ِ جألوذٟ فٟ ِىجٌِ ِكحفظس ذحذً  فٟ جالِطكحٔحش جٌؼحِس ِٓ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحو

(. جػطّىش جٌرحقػس جٌّٕٙؽ جٌٛصفٟ فٟ وٌجْطٙح ، ألٔٗ ٠طالتُ ِغ غر١ؼس جٌّٗىٍس ٚؾٙس ٔظٍ جٌّى١ٌْٓ

 جٌطٟ ٠طٕحٌٚٙح جٌركع جٌكحٌٟ.

 ً   إخزاءاد انجحث: -ثبَٛب
 ضطعّٓ ئؾٍجءجش جٌركع ِح ٠أضٟ:

 يدزًغ انجحث:  -1

طّغ جٌركع وً جٌّفٍوجش جٌهحصس ذحٌظحٍ٘ز جٌطٟ ضٓؼٝ جٌرحقػس جٌٝ وٌجْطٙح ٚجٌٛصٛي جٌّمصٛو ذّؿ    

ج١ٌٙح، ٚجْ ِفَٙٛ جٌّؿطّغ ٠ٓطهىَ فٟ ِؿحالش ِطؼىوز فٙٛ ال ٠ًّٗ ِؿطّؼحش جألفٍجو فكٓد، ذً 

٠ًّٗ جٌّؿّٛػحش جٌّهطٍفس يجش جٌهصحتص جٌّٗطٍوس جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضكمك ٌٍرحقع أغٍجض 

( ِىٌْح ِٚىٌْس ِٓ ِىٌْٟ 3137( ضأٌف ِؿطّغ جٌركع جٌكحٌٟ ِٓ) 182: 2008جٌركع.)جٌر١حضٟ، 

( ِىٌْس، َِٛػ١ٓ ػٍٝ 1453( ِىٌِ، ٚ)1684جٌّىجٌِ جالػىجو٠س  فٟ ِكحفظس ذحذً  , ٚذٛجلغ )

( ٠ٛظف 1، ؾىٚي )2020-2019( ِىٌْس, ٌٍؼحَ جٌىٌجْٟ 51( ٚجإلٔحظ)71( ِىٌْس ًٌٍوٌٛ)122)

 ٔحظ.ػىو ٚض٠َٛغ ِىجٌِ جًٌوٌٛ ٚجال
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 ( ٠ٛظف ػىو ٚض٠َٛغ ِىجٌِ جًٌوٌٛ ٚجالٔحظ1ؾىٚي )                                 

 جٌّؿّٛع ِىجٌِ جالٔحظ ِىجٌِ جًٌوٌٛ جٌّٛلغ

 55 21 34 ٍِوُ ذحذً 

 10 3 7 جالْىٕى٠ٌس

 8 4 4 ٔحق١س جٌمحُْ

 8 3 5 جٌىفً

 17 8 9 جٌكصٛز

 21 10 11 وٛغٝ

 3 2 1 جٌٍِٟٗٛ

 122 51 71 عجٌّؿّٛ

  .ػُٛخ انجحـث2

٠ٚمصى ذٙح ِؿّٛػس ؾُت١س ِٓ جصً جٌّؿطّغ ٠طُ جنط١حٌ٘ح ٚفك لٛجػى نحصس ٌطصرف ِّػٍس        

 ( 10: 1998ٌٍّؿطّغ ضّػ١الً صك١كحً . )جٌٕحصٍ ٚجٌّـٍَٚن، 

ً ِٚىٌْس ِٓ جٌّىجٌِ جالػىجو٠س 310لحِص جٌرـحقػس ذحنط١حٌ ػ١ٕس ػٗٛجت١س ذٍغ ػىو٘ح )   ، ( ِىٌْح

%( ِٓ جٌّؿطّغ جٌىٍٟ ، ضَٛػٛج 10( ِىٌْس، جٞ ٔٓرس ِح ٠مـحٌخ )139( ِىٌِ، ٚ)171ٚذٛجلغ )

( جٌٝ جْ ٠ىْٛ قؿُ جٌؼ١ٕس 2005ػٍٝ جٌّـىجٌِ جالػىجو٠س  فٟ ِكحفظس ذحذً ، ئي ١ٗ٠ٍ )ٍِكُ ، 

)ذعغ ً ٪( ئيج وحْ جٌّؿطّغ صغ١ـٍ ٔٓر١ـح20٪( ئيج وحْ جٌّؿطّغ ور١ٍ )ذعغ آالف(، ٠ٚىْٛ)10)

 ( 151:  2005٪( ٌّؿطّغ ور١ٍ ؾىج )ػٍٗجش ج٢الف( . )ٍِكُ،5ِثحش( ٠ٚىْٛ )

 أداح انجـحث:

 ثُـبء األداح:-

 جضـرؼص جٌرحقػس جالؾـٍجءجش جالض١س ذاػـىجو أوجز جٌركـع: 

( ِىٌْحً فٟ جٌّىجٌِ جالػىجو٠س  ضعّٕص جإلؾحذس ػٓ 20جْطرحٔس ِفطٛقس، لىِطٙح جٌرحقػس ػٗٛجت١حً جٌٝ )

 ضٟ:جٌٓإجي ج٢

ِٓ ٚؾٙس ٔظٍن ِح جْرحخ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ فٟ ِكحفظس -

 ؟.    2020-2019ذحذً  فٟ جالِطكحٔحش جٌؼحِس ٌٍؼحَ جٌىٌجْٟ 

 جالغالع ػٍٝ جٌىٌجْحش ٚجالوذ١حش جٌطٟ ضٕحٌٚص جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ.-

 ٟ: نرٍز جٌرحقػس فٟ ً٘ج جٌّؿحي ٍِجػ١حً ف١ٙح ج٢ض-

 جْ ضىْٛ فمٍجش جالوجز يجش فىـٍز ٚجظكس ِٚكىوز . -1

 ْ ضىْٛ ص١حغس جٌؼرحٌجش ذٍغس ِفِٙٛس ١ٍّْٚس . -2

 أْ ضىْٛ فمـٍجش جالوجز يجش ػـاللس ِرحٍٖز ذأْرـحخ جٔهفحض جٌطكـص١ً.-3

 (69: ٠1989ٓطكٓٓ جْ ضىْٛ ؾًّ ٘حوفس ١ٓ٠ٍٚز. )غحلس،  -4

ص١حغطٙح ػٍٝ ٖىً فمٍجش ٚجظحف جٌرحقع فمٍجش جنٍٜ ذؼى٘ح ضُ ضك١ًٍ  جْطؿحذحش جٌّى١ٌْٓ ٚضُ -5

( فمـٍز وّح 62ٌُ ضٍو فٟ جْطؿحذحضُٙ ٚذًٌه جصركص جالوجز )جالْطرحٔس( ذص١غطٙح جال١ٌٚس ضطـىْٛ ِٓ )

 ٠ٍج٘ح جٌّى١ٌْـٓ ٌىـً فمٍز غالظ ذىجتـً .

 الضٟ: ٌٍطكمـك ِٓ صـىق ٚغرحش جالْطرـحٔس جػطّـىش جٌرحقػس ِؿّـٛػس ِٓ جالْـح١ٌد ٟ٘ وح -
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ضؼى أفعً ١ٍْٚس الْطكصحي جٌصىق جٌظحٍ٘ٞ ٟ٘ ضمى٠ٍ ػىو ِٓ جٌهرٍجء أ. جٌصـىق أٌظـح٘ـٍٞ: 

(، ٚلى ػٍظص 37: 1998ٚجٌّهطص١ٓ ٌّىٜ ضّػ١ً فمٍجش جألوجء ٌٍصفس جٌٍّجو ل١حْٙح.)ػٛوز، 

ٚجٌم١حِ جٌرحقػس فمٍجش جالْطرحٔس ػٍٝ ػىو ِٓ جٌهرٍجء ٚجٌّهطص١ٓ فٟ ِؿحي جٌؼٍَٛ جٌطٍذ٠ٛس جٌٕف١ٓس 

( ٚجػطّىش جٌرحقػس جٌفمٍز جٌطٟ قصٍص 3( نر١ٍجً ٍِكك )14ٚجٌطم٠ُٛ ٚغٍجتك جٌطى٠ٌّ، ذٍغ ػىوُ٘ )

%( فأوػٍ ٟٚ٘ جالضفحق جٌطٟ قىوش وّكه ٌصالق١س جٌفمٍز ٚجّ٘حي جٌفمٍز جٌطٟ وْٚ 80ػٍٝ ٔٓرس )

( 62ز ِىٛٔس ِٓ )يٌه، ئي جضفك جٌهرٍجء ػٍٝ ضؼى٠ً ذؼط جٌفمٍجش ٚجاللطٍجقحش، ٚذًٌه أصركص جالوج

 فمٍز ذؼى ضؼى٠ً ٌرؼط جٌفمـٍجش ٚذًٙج ضُ جٌطكمـك ِٓ جٌصىق جٌظحٍ٘ٞ ٌألوجز .

جٌّمصٛو ذٗ )ئػـطحء جٌّـم١حِ ٌٍٕطحتؽ ٔفٓٙح ضم٠ٍرح فٟ وً ٍِز ٠ـطرك ف١ٙح ػٍٝ  ة. ثـجبد االداح:

 ْطـرحٔس ذط٠ٍمس(، ٚضُ قٓـحخ ِؼحِـً غرـحش جال261: 1987جٌّؿّٛػس ٔـفٓٙح ِٓ جألفٍجو(. )جذٛ ٌرىٖ،

( جٌٝ جْ جٌفطـٍز Adams( ٠ِٛحً، ئي جٖـحٌ)15جػحوز ضطرـ١مٙح ٍِض١ـٓ ِططح١ٌط١ـٓ ذفـحٌق َِٕٟ ِمـىجٌٖ )

ج١ٌُِٕس ذ١ـٓ جٌططر١ـك جألٚي ٚجٌػـحٟٔ ٌألوجز ٠ؿـد جْ ال ضمً ػٓ جْرٛػ١ـٓ ٚال ض٠ُى ػٍٝ غالظ جْـحذ١غ. 

(Adams 1964 :85(ٍٚذًٌه جنط١ ،)ِٚىٌْسً 30 ً ٚجْطؼّـٍص جٌرحقـػس ِؼحِـً جٌضـرحغ  ( ِىٌْح

ذ١ٍْْٛ الْطهـٍجؼ جٌػرحش ذ١ٓ جٌططر١م١ـٓ جالٚي ٚجٌػحٟٔ، جي ذٍغ ِؼحِـً جٌضرحغ ذ١ٍْـْٛ ذ١ـٓ 

( فـأْ ِؼحًِ جالٌضرحغ 90ــــ70(، ٠ٍٜٚ جٌى١الٔـٟ ئيج وحٔص ٔٓرـس ِؼحًِ جالٌضرـحغ )0.81جٌططـر١م١ٓ )

٠ٚـىي ػٍٝ غـرحش جالوجز (، ٚ٘ٛ ِإٍٖ ؾ١ى 431: 2007ٟٔ،ٍِضفغ ٚجٌؼاللـس لـ٠ٛس ذ١ٕٙـّح)جٌى١ال

 .، ٚذـًٌه جصركـص ِٓطـٛف١س ٌٍـٍٗٚغ جٌؼـ١ٍّس ٚؾـح٠ُ٘طٙح ٌٍططـر١ك

 انزـطجٛـك انُٓـبئٙ :.

ذؼـى جْ جٔٙص جٌرحقـػس جٌطكمـك ِٓ صـىق جالوجز ٚغرـحضٙح ِٓ نالي ض٠َٛـؼٙح ػٍٝ ػـ١ٕس  

 غ جإلؾٍجءجش ج٢ضـ١س :جْططـالػ١س ِٓ جٌّى١ٌْٓ ٚجٌّىٌْـحش جضـر

جٌّطّػٍس  جٌّمىْس،  ذحذً ِكحفظس ِـىجٌِ فٟ جٌركـع ػـ١ٕس ػٍٝ جٌركـع أوجز ذططـر١ك جٌرحقـػس لـحِص -

 ( . 310ذّىٌْـٟ جٌٍّقـٍس جالػىجو٠س  ِٚىٌْحضٙـح ٚجٌـرحٌغ ػىو٘ـُ)

ػ١ٕس ( ٔٓهس جْطر١حْ ٌٍّى١ٌْٓ ٚجٌّىٌْحش ظّٓ 310ضـُ ض٠َٛـغ أوجز جٌركـع أي وحْ ػىو٘ح ) -

 جٌركع.

 ( ٔٓهس جْطرـ١حْ.297ذؼى ضطر١ـك جوجز جٌركع ٚجْطالِٙـح ِٓ ئوجٌجش جٌّىجٌِ ٚؾـى جْ ػـىو٘ح ذٍغ)  -

ذؼى ٍِجؾؼس ٚفٍَ ِح ٘ٛ صحٌـف ِٓ جالْطرـ١حٔحش ِٚح ٘ٛ غ١ٍ صـحٌف ضر١ـٓ ئْ جٌصحٌف ِٕٙح ٘ٛ  -

ـٍة جٌر١حٔحش أٚ ٌؼـىَ ٚظٛـ ( جْطرـ١حْ ٌؼـىَ جوطـّحي 11ِ( ٔٓـهس جْطر١ـحْ، ٚذـًٌه ضُ جْطرؼحو)286)

 جإلؾحذس ػ١ٍٙح.

( فٟ ضكٍـ١ـً SPSSضُ ضفـ٠ٍغ جْطؿـحذحش جٌـّى١ٌْٓ ٚئونـحٌٙح فٟ جٌكـحْـٛخ ٚجْطؼّـٍص جٌرحقػس ) -

 جٌر١ـحٔحش ٚئظٙـحٌ جٌٕـطحتـؽ .

 انفصم انزاثغ
ً ِفصالً ٌٍٕطحتؽ جٌطٟ ضٛصً ج١ٌٙح جٌركـع جٌكـحٌٟ ِٚٓ غُ ضفٓ     ـ١ٍ٘ح فٟ ً٘ج جٌفصً ٠طعّٓ ػٍظح

جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ ظٛء ٘ىفٗ جٌٍجِٟ جٌٝ جٌطؼٍف ػٍٝ جْرحخ )

، ٚذؼى٘ـح نـٍؾص جألوذٟ فٟ ِىجٌِ ِكحفظس ذحذً  فٟ جالِطكحٔحش جٌؼحِس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ ِى١ٌُْٙ(

ـّث٠ٛس جٌرـحقػس ذّؿّـٛػس ِٓ جٌطٛص١حش ٚجٌّمطٍقحش، ٚجٌّىٜ جٌّٓطهىَ ٌٍكىُ ػٍٝ والٌس جٌٕٓد جٌ

 وح٢ضٟ :

 %  ظؼـ١فس ؾىجً 20–صفٍ  -1

 %  ظؼـ١فس40 -% 21 -2

 %  ِطْٛـطس60 -% 41 -3
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 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ومي الدولي الثاني للعلوم االنسانية وقائع املؤمتر العل

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           (احلضاري )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 %  ور١ـٍز80 -% 61 -4

 %  ور١ـٍز ؾـىجً  100 -% 81 -5

 ػـزض َزبئـح انـجحث:
جْرحخ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْـٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ  ِح :ِٕحلٗس جٌٕطحتؽ جٌّطؼٍمس ذٓإجي جٌركع    

 ؟جألوذٟ فٟ ِـىجٌِ ِكحفظس ذحذً  فٟ جالِطكـحٔحش جٌؼـحِس ِٓ ٚؾٙس ٔـظٍ جٌّىٌْـ١ٓ

لحِص جٌرحقػس ذكٓـحخ جٌّطْٛطـحش جٌكٓـحذ١س ٚجالٔكٍجفـحش جٌّؼ١ـح٠ٌس ٚجٌٕٓد جٌّثـ٠ٛس   

 (.3جش جالوجز، ٚوّح ِـر١ٓ فٟ جٌؿىٚي أؤـحٖ ٌلُ )الْطؿحذـحش جفـٍجو ػ١ـٕس جٌركع ٌٚىـً فمـٍز ِٓ فمٍ

( ٠ٛظف جٌّطْٛـػ جٌـكٓحذٟ ٚجالٔكـٍجف جٌـّؼ١حٌٞ ٚجٌٕٓرـس جٌّث٠ٛـس ٚجٌـطم١١ُ جٌٕٙحتـٟ 3ؾـىٚي )

 ألْرحخ جٔهفحض 

 جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌىٜ غٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ ِٓ ٚؾٙس ٔظـٍ ِى١ٌُْٙ ٍِضـرـس ضٕـحٌَـ١ح 

انزز

 رٛت

رلـى 

انفمز

 ح

 

 انفمزاد

انًزٕطػ 

 انحظبثٙ

االَحزا

ف 

 انًؼٛبر٘

انُظجخ 

 انًئٕٚخ

 انزمٛٛى

 كجٛزح خذا 86,40 0,88 4,32 ظـؼـف انزغجخ انذارـٛـخ نـذٖ انطـهجخ فٙ انـذراطـخ. 28 1

انظــزٔف األيـُٛـخ ٔانظٛبطـٛخ ٔااللزـصبدٚـخ غٛـز  54 2

 انًظزمـزح.

 كجٛزح خذا 85,07 0,91 4,25

 كجٛزح خذا 83,20 0,95 4,16 هجخ اردبِ ٔطبئـم انهٓـٕ ٔانززفّٛ ٔاالَـزـزَذ.يٕٛل انط 22 3

لـهخ اطزؼـًبل أطبنـٛت ٔغزائك انزؼهى انُـشـػ فٙ  6 4

 انزذرٚـض.

 كجٛزح خذا 82,40 0,93 4,12

 كجٛزح خذا 82,13 0,84 4,11 ظـؼف رٕاصم أٔنٛبء ايٕر انطهجخ يغ انًـذرطخ . 52 5

 كجٛزح 79,33 0,82 3,97 ظهظم انـًُـبْح انذراطـٛخ اندـذٚـذح .ظؼف رزاثــػ ٔر 26 6

اطزؼًبل أطبنٛت لذٚـًخ رؼزًذ ػهٗ انحفـع ٔانزهمـٛـٍ فٙ  12 7

 انزذرٚـض .

 كجٛزح 78,93 1,16 3,95

 كجٛزح 77,73 1,08 3,89 إسٚبد أػـذاد انطـهجخ ػٍ انحـذ انًـمزر فٙ انصـف. 5 8

ثبألطض ٔانُظـزٚبد انززثـٕٚخ لهخ دراٚخ اغهت انًذرطٛـٍ  3 9

 ٔانُفظٛـخ انحـذٚثـخ.

 كجٛزح 77,33 1,98 3,87

ظؼف يزاػـبح انفـزٔق انفـزدٚخ ثٍٛ انطهجخ ػُذ غزذ  9 10

 انًـٕاظٛغ داخم انصف .

 كجٛزح 76,00 1,06 3,80

 كجٛزح 75,87 1,23 3,79 انُظزح انظـهجٛخ نذٖ ثؼط انطهجخ ردـبِ انًـذرطخ . 21 11

 كجٛزح 75,33 0,97 3,77 زح انؼطم ٔانًُبطجـبد انزطـًٛخ ٔغـٛـز انزطـًٛخ.كـث 62 12

ظؼف يزبثـؼخ األطـزح نًظزٕٚبد انزحصـٛم انذراطـٙ  49 13

 ألثُـبئٓى انطهجخ .

 كجٛزح 74,93 1,18 3,75

 كجٛزح 73,87 1,29 3,69 يؼـزفخ انطهجخ ثمـبٌَٕ يـُغ انؼــمٕثبد نٓى . 29 14

 كجٛزح 73,60 1,18 3,68 رح انًذرطٛخ أيب ركٌٕ يزــشذدح أٔ يزظـٛجخ.غجٛؼـخ االدا 35 15

 كجٛزح 73,20 1,07 3,66 اإلدارح انـًذرطٛخ غٛز انُبخـحخ ٔغــٛز انفؼـبنخ . 36 16

 كجٛزح 71,73 1,17 3,59 صؼــٕثخ فٓى انـًحزـٕٖ انـذراطٙ فٙ انًُبْح انـدذٚذح 41 17
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

انزٙ ًٚبرص فٛٓب انطهجخ  ػذو ٔخٕد انًزافـك انًـذرطٛخ 33 18

 اَشطزٓى انًزُٕػخ.

 كجٛزح 71,20 1,05 3,56

 كجٛزح 71,07 1,17 3,55 ظؼف يظزـٕٖ انؼهًٙ ألحذ انٕانذٚـٍ أٔ كهًٛٓب. 53 19

حبخخ انطهجخ نهـذػى انُفـظٙ ٔانزـشدٛغ ٔانزؼشٚـش  32 20

 انًظزًز.

 كجٛزح 70,93 1,19 3,55

 يزٕططخ 69,87 1,29 3,49 يزحبَـبد انـٕسارٚـخ انؼبيخ.شؼـٕر انطهجخ ثبنزْجـخ يٍ اال 27 21

ظؼف رؼبٌٔ انًذرص يغ انــًزشذ انززثٕ٘ نًؼبنـدخ  17 22

 يشبكم انطهجخ انًخزهفخ . 

 يزٕططخ 69,20 1,29 3,46

 يزٕططخ 68,67 1,16 3,43 ظؼف انطهجخ نحفـع انًٕاد انذراطٛخ ٔرزاكًٓب. 20 23

 يزٕططخ 66,53 1,25 3,35 ـززح ٔاخزٖ .رغٛٛز يذرص انًبدح ثٍٛ ف 14 24

 يزٕططخ 65,87 1,28 3,29 ظؼف انزخطٛػ اندـٛذ نهحصص ٔانـذرٔص انٛـٕيٛخ.  13 25

 يزٕططخ 65,87 1,30 3,29 ػذو خذٚخ ثؼط انًذرطٍٛ فٙ أداء ٔاخـجبرٓى . 10 26

 يزٕططخ 63,00 1,17 3,20 سٚبدح َصـبة انًذرص يٍ انحـصص انذراطـٛخ. 18 27

ظؼف اطزثبرح دافؼٛخ انطهجخ ٔلهـخ اْزًبو انًذرص  16 28

 ثبنزؼشٚش.

 يزٕططخ 61,40 1,19 3,15

إرجبع اطبنٛت رمًٕٚٛخ لذًٚخ لبئًخ ػهٗ االخزجـبراد  39 29

 انزمـهٛذٚخ .

 يزٕططخ 61,00 1,17 3,12

 يزٕططخ 60,52 1,13 3,00 ظؼف اإلرشبد انُفظٙ ٔانزٕخّٛ انززثـٕ٘ فٙ انًذرطخ. 40 30

 يزٕططخ 60,00 1,10 3,00 ػذو رـٕفز اندٕ انـًُبطت نهـذراطخ فٙ انًُشل . 34 31

ظؼف االَشطخ انًذرطٛخ ثإَٔاػٓب انـززفٛٓٛخ  38 32

 ٔاالخزًبػٛخ. 

 يزٕططخ 56,17 1,07 2,75

 يزٕططخ 54,93 0,02 2,63 اسدحبو انًُٓح اندـذٚذ انذراطٙ ثبنًـفبْـٛى اندذٚـذح. 44 33

 2,65 ْزح انذرٔص انخصـٕصـٛخ .اَزشبر ظب 55 34
0,97 

 يزٕططخ 53,03

 يزٕططخ 52,52 1,09 2,62 ٔفـبح أٔ غـٛبة احـذ انٕانذٚــٍ.  56 35

 يزٕططخ 51,07 1,96 2,55 اًْبل انطهجخ نزحعٛز انٕاخجبد انًـذرطٛخ . 61 36

 يزٕططخ 50,42 1,94 2,52 ظبْـزح رظـزة ْٔزٔة انطـهجخ يٍ انًـذرطخ. 11 37

 يزٕططخ 48,55 0,91 2,42 رغجخ انطهجخ فٙ انؼًم أكثز يٍ رغجزٓى فٙ انـذراطخ 30 38

 يزٕططخ 48,20 0,05 2,41 اَخفبض َظجخ انـذكبء نذٖ ثؼط انطهجخ ٔظؼف انززكٛـش. 24 39

 يزٕططخ 47,88 9,94 2,39 ظؼـف انًـظزٕٖ االلزصـبد٘ نهطـهجخ ٔاطزْى. 23 40
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ػهٗ كٛفٛـخ رطجٛك انًُٓح  لهخ دراٚخ ٔرذرٚت انـًذرطٍٛ 7 41

 انذراطٙ اندذٚذ.

 يزٕططخ 46,00 0.98 2,30

 يزٕططخ 45,66 0,92 2,28 لهخ اطزؼًبل انٕطبئـم ٔانٕطبئـػ انزؼهٛــًٛخ . 8 42

 يزٕططخ 45,35 0,99 2,27 افزـمبر انًذرص إنٗ انزأْـٛم ٔانزذرٚت انًـُٓٙ . 1 43

 يزٕططخ 44,93 0,91 2,25 كهـف ثـٓب انـًـذرص.كثزح األػـجبء اإلدارٚـخ ٔانفـُٛخ انً 4 44

 يزٕططخ 44,14 0,98 2,21 ظؼـف االػـذاد األكبدٚـًٙ نهـًذرص . 2 45

ػـذو رٕفـز انًزطهجبد االطبطـٛخ نهذراطخ نهطهجخ داخـم  57 46

 انًُشل.

 يزٕططخ 44,10 0,87 2,21

 يزٕططخ 43,61 0,93 2,18 انُظـزح انظـهجٛخ نهًدـزًغ ردـبِ انزؼهـٛى ٔخــذٔاِ. 58 47

افزمبر ثؼط انًذرطٍٛ انٗ انخطػ انؼالخٛخ نهطـهجخ  15 48

 انعؼبف.

 يزٕططخ 42,27 0,80 2,11

 يزٕططخ 41,10 0,92 2,05 انزـأخز ػٍ انذٔاو ٔانغٛبة انًزكـزر نهطهجخ . 25 49

 يزٕططخ 41,00 0,81 2,05 االيــزاض انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب ثؼط انطهجخ . 31 50

 ظؼٛفخ 40,52 0,92 2,03 صؼـٕثخ انًُٓح انذراطٙ اندـذٚذ ٔرؼمٛذِ نجؼط انـًٕاد. 42 51

 ظؼٛفخ 40,00 0,79 2,00 اسدٔاج انذٔاو انًـذرطٙ ٔلصز ٔلــذ انـذرص . 19 52

 ظؼٛفخ 40,00 0,79 2,00 رـذيٛز ثؼـط انًُبغـك َٔشٔذ اْـهٓب يُٓب. 59 53

 ظؼٛفخ 39,71 0,80 1,99 خ ٔاالطزــذكبر .ظؼف رُـظٛى انطـهجخ ألٔلبد انًزاخؼ 60 54

 ظؼٛفخ 39,52 0,78 1,97 ظؼف اْـزًبو األطــزح ثبنغٛبة انًزكـزر ألثُـبئٓى. 50 55

 ظؼٛفخ 38,44 0,71 1,92 كـثزح يشبكــم انطـبنت يغ سيالئّ ٔيـذرطّٛ ٔاالدارح. 51 56

 ظؼٛفخ 37.91 0,85 1,90 ٔخـٕد ثؼط األخطبء فٙ انًُـبْح انذراطٛخ . 47 57

 ظؼٛفخ 37.91 0,85 1,90 ظؼـف اػذاد انطبنت فٙ انًـزحهخ االثزــذائٛـخ. 48 58

كـثزح األَشـطخ انًصبحجـخ نهًُٓح ٔحبخـزٓب نـٕلذ  43 59

 غٕٚـم.

 ظؼٛفخ 37,47 0,81 1,87

 ظؼٛفخ 36,52 0,94 1,82 ظؼف انزٕافك ثٍٛ انًُٓح ٔانؼـًـز انشيـُٙ نهطـهجخ. 46 60

ثؼط انـطهجخ فٙ االيزحـبَبد ٔيخــبنفخ االَظـًخ غش  37 61

 ٔانزؼهـًٛبد.

 ظؼٛفخ 36,00 0,85 1,80

 ظؼٛفخ 36,00 0,85 1,80 انًشـبكم انظـهٕكٛـخ انزٙ رـؤثـز فـٙ أداء انطـهجخ . 45 62
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

  رفظٛز انُزبئح:

رس جٌصف ( ٠ٛظف ئْ أذٍَ جألْرحخ جٌهّٓس ٌٚجء جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌىٜ غ3ٍؾـىٚي ٌلُ )

ً ٌطمى٠ٍجش ِى١ٌُْٙ, وحٔص ذحٌطٍض١د جٌطٕحٌَٟ ج٢ضٟ: ظؼـف جٌٍغرس جًٌجضـ١س ٌىٜ  جٌٓحوِ جألوذٟ ضرؼح

جٌطـٍرس فٟ جٌـىٌجْس، وًٌه جٌظـٍٚف جألِـ١ٕس ٚج١ٌٓحْـ١س ٚجاللطصحو٠ـس غ١ٍ جٌّٓطمـٍز، ١ِٚٛي جٌطٍرس 

ٌـ١د ٚغـٍجتك جٌطؼٍُ جٌٕـٗػ فٟ جضؿحٖ ْٚحتـً جٌٍٙـٛ ٚجٌطٍف١ٗ ٚجالٔـطـٍٔص، ٚلـٍس جْطؼـّحي أْح

جٌطى٠ٌـّ، فعالً ػٓ ظؼف ضٛجصً أ١ٌٚحء جٌِٛ جٌطـٍرس ِغ جٌّىٌْس، ق١ـع ٠طٍجٚـ جٌّـطْٛػ 

%(,  82,13ذٕٓـرس ِث٠ٛس  4,11%( ٚ ) 86,40ذٕٓرـس ِـث٠ٛس4,32جٌكٓـحذٟ ًٌٖٙ جٌفـمٍجش ذ١ـٓ )

 قـ١ع جْ جٌطم١١ُ جٌٕٓرٟ ٌٍفمـٍجش أػالٖ ذّٓطٜٛ ور١ـٍز ؾـىج.

ذ١ّٕح أظٍٙش جٌٕطحتؽ ئْ جألْرحخ جٌهّٓس جألؤٝ أ٘ـ١ّس ٚجٌطٟ ضإوٞ ئٌٝ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ    

ٌىٜ غٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ ضرؼح ٌطمى٠ٍجش ِى١ٌُْٙ، وحٔص ذحٌطٍض١ـد جٌطصحػـىٞ ج٢ضٟ: ظؼـف 

ؾطٙح ٌـٛلص غ٠ٛـً، جػىجو جٌطحٌد فٟ جٌّـٍقٍس جالذطـىجت١ـس، وـػـٍز جألٔٗـطس جٌّصحقرـس ٌٍّٕٙؽ ٚقح

ظؼف جٌطٛجفك ذ١ٓ جٌّٕٙؽ ٚجٌؼـٍّ جٌُِـٕٟ ٌٍطٍرس، غـٕ ذؼط جٌطٍرس فٟ جالِطكـحٔحش ِٚهـحٌفس 

جالٔظـّس ٚجٌطـؼٍـ١ّحش، ظؼف ضـٍجذـػ ٚضًٍٓٓ جٌـّٕح٘ـؽ جٌىٌجْـ١س جٌؿى٠ـىز، فمى ضٍجٚـ جٌّطـْٛػ 

% 37,91ذٕٓرس ِثـ٠ٛس  1,190%( ٚ ) 36,00ذٕٓرس ِث٠ٛس  1,80جٌكٓحذٟ ػٍٝ ًٖ٘ جٌفـمٍجش ذ١ٓ )

ذ١ّٕح وحٔص ضمى٠ٍجش جٌّى١ٌْٓ ألْرحخ  (، ق١ع جْ جٌطم١١ُ جٌٕٓرٟ ًٌٖٙ جٌفمٍجش ذّٓطٜٛ ظؼ١ف.

, 5, 12,26جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌىٜ غـٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ ذّٓطٜٛ ور١ٍ ػٍٝ جٌفمٍجش)

ق١ع ضٍجٚقص جٌّطْٛطحش ( ٚػٍٝ جٌطٛجٌٟ، 32, 53, 33, 41, 36, 35, 29, 49, 62, 21, 9, 3

 % (.71,20ذٕٓرس ِث٠ٛس  3,55% ( ٚ )79,33ذٕٓرس ِث٠ٛس  3,97جٌكٓحذ١س ًٌٖٙ جٌفمٍجش ِح ذ١ٓ ) 

ً أْ ضمى٠ٍجش جٌّى١ٌْٓ ألْرحخ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌىٜ غٍرس       وّح ٠ظٍٙ جٌؿىٚي أ٠عح

, 34, 40, 39, , 16, 18, 10, 13, 14, 20, 17, 27جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ ذّٓطٜٛ ِطْٛػ ٘ٛ )

( ٚػٍٝ جٌطٛجٌٟ، 31, 25, 15, 58, 57, 2, 4, 1, 8, 7, 23, 24, 30, 11, 61, 56, 55, 44, 38

 2,05%( ٚ ) 69,87ذٕـٓرس ِث٠ٛس  3,49ق١ع ضٍجٚقص جٌّطْٛطحش جٌكٓحذ١س ًٌٖٙ جٌفمٍجش ذ١ٓ )

ْرحخ جٔهفحض وًٌه ٠ظٍٙ جٌؿىٚي جٌٓحذك ئْ ضمى٠ٍجش جٌّى١ٌْٓ أل  %(.41,00ذـٕٓرس ِث٠ٛس 

, 59, 19, 42جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌىٜ غٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ ذّٓطٜٛ ظؼ١ف ػٍٝ جٌفمٍجش )

( ٚػٍٝ جٌطٛجٌٟ، ضُ جٌططٍق ٌٍفمٍجش جٌهـّّ جألن١ـٍز ِٕٙح فٟ 45, 37, 46, 43, 48, 47, 51, 50

ذٕٓرس  1,52مٍجش ذ١ٓ )جٌفمـٍز جٌػح١ٔس ِٓ ضف١ٍٓ جٌـٕطحتؽ، ق١ع ضٍجٚقص جٌّطْٛطـحش جٌكٓحذ١س ًٌٖٙ جٌف

 % (.36,00ذٕٓرس ِث٠ٛس  1,80%( ٚ ) 40,52ِث٠ٛس 

  االطزُزبخبد
 فٟ ظٛء ٔطحتؽ جٌركع ضُ جٌطٛصً ئٌٝ جالْطٕطحؾحش ج٢ض١س:  

ٌٛقـع جْ جذٍَ جألْرحخ ٌٚجء جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ ِٓ ٚؾٙس  .1

حٌطحٌد ٔفٓٗ، وًٌه جٌظٍٚف جٌغ١ٍ ِٓطمٍز ٚػٍٝ ٔظٍ ِى١ٌُْٙ ضّػٍص ذهّٓس فمٍجش، جٌضرطص ذ

ؾ١ّغ جألصؼىز ج١ٌٓح١ْس ٚجال١ِٕس ٚجاللطصحو٠س، ٚأنٍٜ ضطؼٍك ذ١ّٛي جٌطٍرس جضؿحٖ ْٚحتـً جٌٍٙـٛ 

ٚجٌطٍف١ٗ ٚجالٔـطٍٔص، ٚلـٍس جْطؼـّحي أْحٌـ١د ٚغٍجتك جٌطؼٍُ جٌٕـٗػ فٟ جٌطى٠ٌـّ، فعالً ػٓ ظؼف 

 ِ، ق١ع قصىش ًٖ٘ جٌؼٛجًِ ػٍٝ ضمـى٠ٍ ور١ٍز ؾـىج.ضٛجصً أ١ٌٚحء جٌِٛ جٌطٍرس ِغ جٌّىٌ

ذحٌٕٓرس ٌألْرحخ ٚجٌؼـٛجًِ جٌّإو٠س ئٌٝ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌىٜ غٍرس جٌصف جٌٓحوِ  .2

جألوذٟ ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ جٌّى١ٌْٓ، جٌطٟ قصٍص ػٍٝ ضمى٠ٍجش ور١ٍز، ِٚطْٛػ ٚظؼ١فس أ٠عح ضَٛػص 

ٌّطّػٍس ذحٌّىٌْس، جٌّىٌِ، جٌطحٌد، جٌّٕٙؽ جٌىٌجْٟ، ػٍٝ ِؿًّ ػٕحصٍ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٍذ٠ٛس ج

 جألٔٗطس ٚجٌْٛحتً جٌطؼ١ّ١ٍس، غٍجتك جٌطى٠ٌّ، ٚوال قٓد قـىضٗ ٚجٌضفحػٗ ٚظؼفٗ.
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انزٕصٛبد

 فٟ ظـٛء جٌٕطحتؽ جٌطٟ ضٛصٍص ئ١ٌٙح ضٛصٟ جٌرحقػس ذّح ٠أضٟ: 

جٌىجفؼ١س ٌىٜ جٌطٍرس ٚض٠ُى ِٓ جٌؼّـً ػٍٝ ضٛف١ٍ جألؾٛجء أٚ جٌـر١ثس جٌىٌج١ْس جٌّالتّس ٌىٟ ض٠ُى ِٓ  .1

 جٔطّحتُٙ ٌٍـّىٌْس.

٠َحٌز ج١ٌٚحء جٌِٛ جٌطٍرس جٌٝ جٌّىٌْس ٌّطحذؼس جذٕحتُٙ ٚجالٌطمحء ِغ جٌّى١ٌْٓ ٚج٠الء جٌطؼ١ٍُ أ١ّ٘س  .2

 لصٜٛ.

ضم١ٕٓ جْطؼّحي ْٚحتً جٌٍؼد ٚجٌٍٙٛ ٚجالٔطٍٔص ذّح ٠ؿؼً جٌطٍرس ٠ٍطفطْٛ ٌٍىٌجْس، ٚجٌطأو١ى ػٍٝ  .3

 ّىٌْس فٟ يٌه.ضؼحْٚ جٌر١ص ِغ جٌ

قع جٌّى١ٌْٓ ػٍٝ جْطهىجَ أْح١ٌد ٚغٍجتك ضـى٠ٌّ ٚأٔٗـطس ضؼ١ّ١ٍس ضكفـُ جٌطٍرس ػٍٝ  .4

 جٌىٌجْس.

ل١حَ ِى٠ٍ٠حش جٌطٍذ١س ذطى٠ٌد جٌّى١ٌْٓ ٌط١ّٕس وفح٠طُٙ جٌؼ١ٍّس ٚج١ٌّٕٙس ٌغٍض ضٛف١ـٍ نرٍجش  .5

 ِطـٕٛػس ِٚطؼىوز ِٚٓطٍّز ٌٍطٍرس ذٙىف ٌفغ ِٓطٜٛ ضكص١ٍُٙ جٌىٌجْٟ.

حو جالنطرحٌجش جٌطٟ ضٍجػٟ جٌفٍٚق جٌفٍو٠س ذ١ٓ جٌّٛجو جٌىٌج١ْس ٚذّح ٠ؿؼٍٙح أوػـٍ لرٛال ٌىٜ جػطـّ .6

 جٌطٍرس.

ضفؼ١ً وٌٚ جٌٍّٖى جٌطٍذٛٞ فٟ جٌّىجٌِ ٌىٌٖٚ جٌفؼحي ذكً ِٗىالش جٌطٍرس جٌٍٓٛو١س جٌٕف١ٓس ِٕٙح  .7

 )جٌهؿً، ٚجالٌضرحن، ظؼف جٌػمس ذحٌٕفـّ ٚغ١ٍ٘ح(.

 ٟ ضرؼع ٌٚـ جٌطفحؤي ٚضرؼـى نٛف جٌطٍرس ِٓ جالِطكـحٔحش جٌٍّو٠ُس.ض١ٙثس جألؾٛجء جٌٕف١ٓس جٌط .8

 انًمززحبد
جْطىّحال ٌٍركع جٌكحٌٟ ضمطٍـ جٌرحقػس ئؾٍجء وٌجْس ِّحغٍس ٌطكى٠ـى أْرحخ جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ  

ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ جٌطٍرس جٔفٓٙـُ ٚوٌجْس جنٜٛ ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ أ١ٌٚحء جالِـٌٛ ٚوٌجْس فٟ ٍِجقً 

 نٍٜ.وٌجْـ١س ج

 Reference انًصبدر:

 أٚال: جٌّصحوٌ جٌؼٍذ١س

 ، جٌى٠ٛص.1، وجٌ جٌؼٍُ، غجٌفٍٚق جٌفٍو٠س ٚضطر١محضٙح جٌطٍذ٠ٛس(: 1983أذٛػالَ، ٌؾحء، ٠ٍٖٚف، ٔحو٠س )  .1

 .، جٌّطحذغ جٌطؼح١ٔٚس، ػّح4ْغ ِرحوب جٌم١حِ جٌٕفٟٓ ٚجٌطم١١ُ جٌطٍذٛٞ،(:1987أذٛ ٌرىٖ، ْرغ دمحم)  .2

جٌؼٛجًِ جٌّإو٠س ئٌٝ ضىٟٔ جٌطكص١ً فٟ ج٠ٌٍحظ١حش ٌىٜ ضالِـًز (:2010َجٌع )جالْطً، وّحي دمحم   .3

، ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ غ١ٍ ٌِٕٗٛز، جٌّٕح٘ؽ جٌٍّقٍس جألْح١ْس ذّـىجٌِ ٚوحٌس جٌغٛظ جٌى١ٌٚس ذمطحع غُز

 ٚغٍجتك جٌطى٠ٌّ، جٌؿحِؼس جإلْال١ِس، غـُز .

، جغٍجء ٌٍٕٗـٍ 1، غٟ جٌؼٍَٛ جٌطٍذ٠ٛس ٚجٌٕف١ٓسجإلقصحء ٚضطر١محضٗ ف(:2008جٌر١حضٟ، ػرى جٌؿرحٌ ضٛف١ك )  .4

 ٚجٌطـ٠َٛغ، ػّحْ.

، جٌمحٍ٘ز، ِٕح٘ؽ جٌركع فٟ جٌطٍذ١س ٚػٍُ جٌٕفّ(: 1989ؾحذٍ، ػرى جٌك١ّى ؾحذٍ ٚوحظُ، جقّى ن١ٍٞ )  .5

 وجٌ جٌٕٙعـس جٌؼٍذ١ـس.

 ٌوْ .، وجٌ جٌّٕح٘ؽ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، ػّحْ، جالجٌطم٠ُٛ جٌطٍذٛٞ(: 2017جٌك٠ٍٍٞ، ٌجفىز )  .6
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 اجلامعة  املستهصرية 

 ، وجٌ جٌطٍذ١س جٌكى٠ػس، وِٗك.جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ، ِفح١ُ٘، ِٗحوً، قٍٛي(: 1996قّىجْ، دمحم ٠َحو )  .7

 ، وجٌ صفحء ٌٍٍٕٗ، ػّحْ.1، غ: جضؿح٘حش جٌطالخ ٔكٛ جٌّىٌْس(2010جٌكّىجٟٔ، جلرحي دمحم)  .8

 

فٟ ظٛء  غٍق ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٚجٌطٍذ١س جٌى١ٕ٠س(: 1989نحغٍ، ِكّٛو ٌٖىٞ ٚآنٍْٚ)  .9

 ، وجٌ جٌّؼٍفس.4، غجالضؿح٘حش جٌطٍذ٠ٛس جٌكى٠ػس

 ، وجٌ ػّحْ، ػّحْ.1، غجٌّٕٙؽ جٌىٌجْٟ جٌفؼحي(: 1991ْؼحوز، ؾٛوش، ٚئذٍج١ُ٘، ػرى هللا دمحم )  .10

ضأغ١ٍ ئْطٍجض١ؿ١س جٌطؼٍُ جٌّٓطمً ػٍٝ ضكص١ً جٌطٍرس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ (: ١ٍْ2009ُ، ١ٌٍٟ دمحم أقّى)  .11

، ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ غ١ٍ ٌِٕٗٛز، ؾحِؼس جٌٕؿحـ جٌٛغٕٟ،  جٌػح٠ٛٔس فٟ غٌٛىٍَ ِؼٍّٟ جٌّىجٌِ جٌكى١ِٛس

 ٔحذٍّ، فٍٓط١ٓ.

 ، ٍٖوس أ٠حو ٌٍطرحػس جٌف١ٕس، ذغىجو.ػٍُ جٌٕفّ جالؾطّحػٟ )جالضؿح٘حش((: 1989غحلس، ٠ح١ْٓ )  .12

ػس ، وجٌ جٌكىّس ٌٍطرحِٕح٘ؽ جٌركع جٌطٍذٛٞ(: 1990وجٚٚو، ػ٠ُُ قٕح ٚجٌٔٛ ق١ٓٓ ػرى جٌٍقّٓ)  .13

 ٚجٌٍٕٗ، ذغىجو.

، جٌىفح٠حش جٌطى١ٓ٠ٌس ٌّىٌْٟ جٌى١ّ١حء ٚػاللطُٙ ذحضؿحٖ غٍرطُٙ ٔكٛ جٌّحوز(:2003جٌؼُجٚٞ، ٘حٟٔ وّحي)  .14

 ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ غ١ٍ ٌِٕٖٗٛ، و١ٍس جٌطٍذ١س جذٓ ٌٖى، ؾحِؼس ذغىجو.

ِى٠ٕس ػىْ ِٓ جٌؼٛجًِ جٌّإغٍز فٟ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ فٟ جٌّىجٌِ جٌػح٠ٛٔس فٟ (: 2001ػى٠ٍٗ، قُجَ )  .15

 ، ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ غ١ٍ ٌِٕٗٛز، ؾحِؼس ػىْ، ج١ٌّٓ.ٚؾٙس ٔظٍ جٌّؼ١ٍّٓ ٚجٌّى٠ٍ٠ٓ

 ، ِطرؼس جٌؿ٠ٌّٛٙس، جإلْىٕى٠ٌس، ِصٍ.جٌصكس جٌٕف١ٓس(: 1999ػىحٖس، ِكّٛو فطكٟ )  .16

ىٍ ، وجٌ جٌفجٌم١حِ ٚجٌطم٠ُٛ جٌطٍذٛٞ ٚجٌٕفٟٓ، أْح١ْحضٗ ٚضطر١محضٗ(: 2000ػالَ، صحٌف جٌى٠ٓ ِكّٛو )  .17

 جٌؼٍذٟ، ِصٍ.

، وجٌ جألًِ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، 2، غجٌم١حِ ٚجٌطم٠ُٛ فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطى١ٓ٠ٌس(: 1998ػٛوز، جقّى ١ٍّْحْ)  .18

حْ، جألٌوْ. ّّ  ػ

 ، وجٌ جٌّٕح٘ؽ، ػّحْ، جالٌوْ.1، غجٌم١حوز ٚجٌىجفؼ١س فٟ جالوجٌز جٌطٍذ٠ٛس(:2007ػ١حصٍز، ػٍٟ جقّى )  .19

آٌجء جٌطى١١ٓ٠ٌٓ قٛي جٌّّحٌْحش جٌفؼ١ٍس (: 2001جٌٓحٍِجتٟ) وٍِس، صفحء غحٌق قر١د، ٚدمحم أٌٔٛ  .20

 جٌؼٍجق. (،3(، جٌؼىو)1ِؿٍس، ؾحِؼس جٌمحو١ْس، جٌّؿى)، ألْح١ٌد جٌطم٠ُٛ جٌطٍذٛٞ
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جْطٗفحف جٌمصٌٛ جٌٍج٘ٓ ٌألْرحخ جٌىحِٕس ٌٚجء (: 1994ِكّٛو، أوٍَ دمحم ٚجالْىٞ، ْؼ١ى ؾحُْ )  .21

 ١ِىج١ٔس، جٌرصٍز .وٌجْس ، ٌْٛخ غٍرس جٌىٌجْس جالػىجو٠س 

 ، وجٌ جٌّص١ٍ، ػّحْ.2، غجٌم١حِ ٚجٌطم٠ُٛ فٟ جٌطٍذ١س ٚػٍُ جٌٕفّ(:2005ٍِكُ، دمحم ْحِٟ )  .22

 ، جٌمحٍ٘ز. قٍمس ضٍٓخ جٌطال١ًِجٌّٕظّس جٌؼٍذ١س ٌٍطٍذ١س ٚجٌػمحفس ٚجٌؼٍَٛ :   .23

 َٚجٌز ، ِطرؼسجٌؼ١ٕحش جٌؼٍجق(: 1989جٌٕحصٍ، ػرى جٌّؿ١ى قُّز، ٚجٌٍَّٚن، ػص٠ٍس ٌوجَ )  .24

 جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ ٚجٌركع جٌؼٍّٟ، جٌّٛصً. 

ػاللس جضؿح٘حش جٌّى١ٌْٓ ٔكٛ ِٕٙس جٌطى٠ٌّ ذرؼط ّْحضُٙ (: 1983ٕ٘ىٞ، ػرى ػْٛ ػرى ػٍٟ)  .25

 ، جغٍٚقس ووطٌٛجٖ غ١ٍ ٌِٕٗٛز، ؾحِؼس ذغىجو ، و١ٍس جٌطٍذ١س . جٌٗهص١س

 جٌز جٌطٍذ١س., ِطرؼس 1َٚ(: ِٕٙؽ جٌىٌجْس جإلػىجو٠س, غ1993َٚجٌز جٌطٍذ١س، )  .26

 ثبَٛبً: انًصبدر االخُجٛخ:
1.  Adams, Georgia Sach,(1964): Education Psvchologyand Guidance, New 

York, Holt. 

2.  Kumar, A, (1985 ): Pattern of the self discloser a many or plan and non orphan 

adolescents,'' children psychiatry''. 

3.  Milne, A, et al, (1986 ): single paints working Mather, and the educational 

achievements of school children . sociology of education . 

 

4 Gorard & Smith , (2008 ))Thinking Styles, Cambridge university press ,New 

York 

 (1ٍِكك )

 جالْطرحٔس جالْططالػ١س

جٔهفحض جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ فٟ ذؼٕٛجْ :  ضٍَٚ جٌرحقػس ئؾٍجء ذكع

. ٌٚػمس جٌرحقػس فٟ ْىجو ٚصٛجخ ِىجٌِ ِكحفظس ذحذً  فٟ جالِطكحٔحش جٌؼحِس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ جٌّى١ٌْٓ

 آٌجتىُ فأٔٗ ٠ٍؾٛ ِٕىُ جٌطىٍَ ذحٌّٓحػىز فٟ ئٔؿحـ جٌركع , ِٓ نالي جإلؾحذس ػٓ جٌٓإجي ج٢ضٟ :

فحض ِٓطٜٛ جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ فٟ ِىجٌِ ِكحفظس ِح ٟ٘ أْرحخ جٔه

 ذحذً  قٓد ٌأ٠ه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جٌرحقػس                                                               

 

 (2ٍِكك )

 جالْطرـ١حْ ذصـٌٛضٗ جٌٕٙـحت١س 

 .ٌقـّس هللا ٚذٍوـحضٗجألل جٌـّىٌِ /  جألنـص جٌّىٌْـس ................. جٌٓـالَ ػ١ٍىـُ ٚ

 جٌؿّٕ /  أ. يوٍ  )   (       خ. أٔػٝ  )   ( .

 ؾّٕ جٌّىٌْس / ذ١ٕٓ )  ( , ذٕحش )  (.

جٌطكص١ً جٌىٌجْٟ ٌطٍرس جٌصف جٌٓحوِ جألوذٟ فٟ  جٔهفحض ضٍَٚ  جٌرحقػس جؾٍجء وٌجْس ذؼـٕٛجْ

جٌرحقػس فٟ ْىجو ٚصٛجخ  . ٌٚػمسِىجٌِ ِكحفظس ذحذً  فٟ جالِطكحٔحش جٌؼحِس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ جٌّى١ٌْٓ

آٌجتىُ فأٔٗ ٠ٍؾٛ ِٕىُ جٌطىٍَ ذحٌّٓحػىز فٟ ئٔؿحـ جٌركع , ٚف١ّح ٠أضٟ ِؿّٛػس ِٓ جٌفمٍجش جٌطٟ ضّػً 

جألْرحخ جٌّإو٠س ئٌٝ ضىٟٔ جٌطكص١ً ٌىٜ غٍرس جٌٍّقٍس جالػىجو٠س  , أِحَ وً فمٍز غالظ ن١حٌجش , 

 جًٌٞ ضٍٖٚ ِالتّحً ِٓ ٚؾٙس ٔظٍوُ . ( ضكص جٌرى٠ً✔جٌٍؾحء لٍجءز وً فمٍز , ٚٚظغ ػالِس )

 ِػحي:

 أػحٌض غ١ٍ ِطأوى أٚجفك جٌفمٍجش ش

  ✔  جفطمحٌ جٌّىٌِ ئٌٝ جٌطأ١ً٘ جٌؼٍّٟ. 1

جٌٍؾحء جالؾحذس ػٓ ؾ١ّغ جٌفمٍجش , ػٍّح ذأْ جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ ضىٌٟ ذٙح فٟ ِكً غمس ٚأِحْ , ٌٚٓ 

 . ضٓطهىَ ئال فٟ أغٍجض جٌركع جٌؼٍّٟ

 ٌٚىُ ِٕح وً جٌطمى٠ٍ ٚجالقطٍجَ                                                

 جٌرحقع                                              

غ١ٍ  أٚجفك جٌفمٍجش ش

 ِطأوى

 جػحٌض

    جفطـمحٌ جٌّىٌِ ئٌٝ جٌطأ٘ـ١ً ٚجٌطى٠ٌد جٌّٕٟٙ . 1

    ظؼـف جالػىجو جألوحو٠ـّٟ ٌٍـّىٌِ . 2

جٌّى١ٌْـٓ ذحألّْ ٚجٌٕظـ٠ٍحش جٌطٍذـ٠ٛس ٚجٌٕف١ٓـس لٍس وٌج٠س جغٍد  3

 جٌكـى٠ػـس. 

   

    وػٍز جألػـرحء جإلوج٠ٌـس ٚجٌفـ١ٕس جٌّىٍـف ذـٙح جٌـّىٌِ. 4

    ئ٠َحو أػـىجو جٌطـٍرس ػٓ جٌكـى جٌّمٌٍ فٟ جٌصـف. 5

    لـٍس جْطؼـّحي أْحٌـ١د ٚغٍجتـك جٌطؼٍُ جٌٕٗػ فٟ جٌـطى٠ٌّ . 6

٠ٌد جٌّى١ٌْٓ ػٍٝ و١ف١س ضطر١ك جٌّٕٙؽ جٌىٌجْٟ لٍس وٌج٠س ٚضى 7

 جٌؿى٠ى.
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           (احلضاري )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

    لٍس جْطؼّحي جٌْٛحتـً ٚجٌْٛحتـػ جٌطؼ١ٍـ١ّس . 8

ظؼف ٍِجػـحز جٌفـٍٚق جٌفٍو٠س ذ١ٓ جٌطٍرس ػٕى غٍـ جٌّـٛجظ١غ  9

 وجنً جٌصف.

   

    ػىَ ؾى٠س ذؼط جٌّى١ٌْٓ فٟ أوجء ٚجؾرحضُٙ . 10

    ِٓ جٌّـىٌْس. ظح٘ـٍز ضٓـٍخ ٍٚ٘ٚخ جٌطٍرس 11

    جْطؼّحي أْح١ٌد لى٠ّس ضؼطّى ػٍٝ جٌكفـع ٚجٌطٍمـ١ٓ فٟ جٌطى٠ٌـّ . 12

    ظؼف جٌطهط١ػ جٌؿـ١ى ٌٍكصص ٚجٌـىٌِٚ ج١ِٛ١ٌس. 13

    ضغ١١ٍ ِىٌِ جٌّحوز ذ١ٓ فطٍز ٚجنٍٜ .  14

    جفطمحٌ ذؼط جٌّى١ٌْٓ جٌٝ جٌهطػ جٌؼالؾ١س ٌٍطٍرس جٌعؼحف. 15

    وجفؼ١س جٌطٍرس ٚلٍس ج٘طّحَ جٌّىٌِ ذحٌطؼ٠ُُ.ظؼف جْطػحٌز  16

ظؼف ضؼحْٚ جٌّىٌِ ِغ جٌـٍّٖى جٌطٍذٛٞ ٌّؼحٌـؿس ِٗحوً جٌطٍرس  17

 جٌّهطٍفس .

   

    ٠َحوز ٔصـحخ جٌّىٌِ ِٓ جٌكـصص جٌىٌج١ْس. 18

    جَوٚجؼ جٌىٚجَ جٌّـىٌْٟ ٚلصٍ ٚلـص جٌـىٌِ . 19

    جوّٙح.ظؼف جٌطٍرس ٌكفع جٌّٛجو جٌىٌج١ْس ٚضٍ 20

    جٌٕظٍز جٌٓـٍر١س ٌىٜ ذؼط جٌطٍرس ضؿحٖ جٌّـىٌْس . 21

    ١ِٛي جٌطٍرس جضؿحٖ ْٚحتـً جٌٍٙـٛ ٚجٌطٍف١ٗ ٚجالٔـطٍٔص. 22

    ظؼف جٌّـٓطٜٛ جاللطصـحوٞ ٌٍطـٍرس ٚجٍُْ٘. 23

    جٔهفحض ٔٓرس جٌـًوحء ٌىٜ ذؼط جٌطٍرس ٚظؼف جٌطٍو١ـُ. 24

    خ جٌّطىـٌٍ ٌٍطٍرس .جٌطـأنٍ ػٓ جٌىٚجَ ٚجٌغ١ح 25

    جٌّٗحوـً جٌٍٓٛو١س جٌطـٟ ضإغـٍ فٟ أوجء جٌطـٍرس. 26

    ٖؼٌٛ جٌطٍرس ذحٌٍ٘رـس ِٓ جالِطكحٔـحش جٌَٛج٠ٌـس جٌؼحِس. 27

    ظؼـف جٌٍغرس جًٌجضـ١س ٌىٜ جٌطـٍرس فٟ جٌـىٌجْس . 28

    ِؼـٍفس جٌطٍرس ذمـحْٔٛ ِـٕغ جٌؼـمٛذحش ٌُٙ . 29

    س فٟ جٌؼًّ أوػٍ ِٓ ٌغرطُٙ فٟ جٌىٌجْس .ٌغرس جٌطٍر 30

    جالِـٍجض جٌطٟ ٠ؼحٟٔ ِٕٙح ذؼط جٌطٍرس . 31

    قحؾس جٌطٍرس ٌٍـىػُ جٌٕفـٟٓ ٚجٌطٗؿ١غ ٚجٌطؼ٠ُـُ جٌّٓطٍّ. 32

ػىَ ٚؾٛو جٌٍّجفك جٌّـى١ٌْس جٌطٟ ٠ّحٌِ ف١ٙح جٌطٍرس جٔٗططُٙ  33

 جٌّطٕٛػس.

   

    ٌجْس فٟ جٌُّٕي .ػىَ ضـٛفٍ جٌؿٛ جٌـّٕحْد ٌٍـى 34

    غر١ؼـس جالوجٌز جٌّى١ٌْس أِح ضىْٛ ِطـٗىوز أٚ ِطٓـ١رس. 35

    جإلوجٌز جٌـّى١ٌْس غ١ٍ جٌٕحؾـكس ٚغـ١ٍ جٌفؼـحٌس . 36

    غٕ ذؼط جٌطٍرس فٟ جالِطكـحٔحش ِٚهـحٌفس جالٔظـّس ٚجٌطؼٍـ١ّحش. 37

    س.ظؼف جالٔٗطس جٌّى١ٌْس ذأٔٛجػٙح جٌطٍف١ٙ١س ٚجالؾطّحػ١ 38
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    ئضرحع جْح١ٌد ضم١ّ٠ٛس لى٠ّس لحتّس ػٍٝ جالنطرحٌجش جٌطمـ١ٍى٠س . 39

    ظؼف جإلٌٖحو جٌٕفٟٓ ٚجٌطٛؾ١ٗ جٌطٍذٛٞ فٟ جٌّىٌْس. 40

    صؼـٛذس جٌـّكطٜٛ جٌـىٌجْٟ فٟ جٌّٕح٘ؽ جٌـؿى٠ىز. 41

    صؼـٛذس جٌّٕٙؽ جٌىٌجْٟ جٌؿى٠ى ٚضؼم١ىٖ ٌرؼط جٌـّٛجو. 42

    طس جٌّصحقرـس ٌٍّٕٙؽ ٚقحؾطٙح ٌـٛلص غ٠ٛـً.وـػٍز جألٔٗـ 43

    جَوقحَ جٌّٕٙؽ جٌؿـى٠ى جٌىٌجْٟ ذحٌّفح٘ـ١ُ جٌؿى٠ـىز. 44

    ظؼف ضٍجذـػ ٚضًٍٓٓ جٌـّٕح٘ؽ جٌىٌجْـ١س جٌؿى٠ـىز. 45

    ظؼف جٌطٛجفك ذ١ٓ جٌّٕٙؽ ٚجٌؼـٍّ جٌُِـٕٟ ٌٍطٍرس. 46

    ٚؾـٛو ذؼط جألنطحء فٟ جٌّٕح٘ؽ جٌىٌج١ْس . 47

    ظؼـف جػىجو جٌطحٌد فٟ جٌّـٍقٍس جالذطـىجت١ـس. 48

    ظؼف ِطحذؼس جألْـٍز ٌّٓط٠ٛحش جٌطكصـ١ً جٌىٌجْـٟ ألذٕـحتُٙ جٌطٍرس 49

    ػـىَ ج٘ـطّحَ جألْـٍز ذحٌغ١حخ جٌّطىـٌٍ ألذٕـحتُٙ. 50

    وـػٍز ِٗحوـً جٌطـحٌد ِغ َِالتٗ ِٚـى١ٌْٗ ٚجالوجٌز. 51

    جٌِٛ جٌطٍرس ِغ جٌّىٌْس .ظؼف ضٛجصً أ١ٌٚحء  52

    ظؼف ِٓطٜٛ جٌؼٍّٟ ألقى جٌٛجٌى٠ٓ أٚ و١ٍّٙح. 53

    جٌظـٍٚف جألِـ١ٕس ٚج١ٌٓحْـ١س ٚجاللطصحو٠ـس غ١ٍ جٌّٓطمٍز. 54

    جٔطٗحٌ ظحٍ٘ز جٌىٌِٚ جٌهصـٛص١س . 55

    ٚفـحز أٚ غـ١حخ جقـى جٌٛجٌى٠ـٓ. 56

    ً جٌُّٕي.ػـىَ ضٛفـٍ جٌؿٛ جٌـىٌجْٟ ٌٍطٍرس وجنـ 57

    جٌٕظـٍز جٌٓـٍر١س ٌٍّؿـطّغ ضؿـحٖ جٌطؼٍـ١ُ ٚؾـىٚجٖ. 58

    ضـى١ٍِ ذؼـط جٌّٕحغـك ُٚٔٚـ جٍ٘ٙح ِٕٙح. 59

    ػىَ ضٕـظ١ُ جٌطـٍرس ألٚلحش جٌٍّجؾؼس ٚجالْطـًوحٌ . 60

    جّ٘حي جٌطٍرس ٌطكع١ٍ جٌٛجؾرحش جٌّـى١ٌْس . 61

    ٚغـ١ٍ جٌٍْـ١ّس. وـػٍز جٌؼطً ٚجٌّٕحْرـحش جٌٍْـ١ّس 62
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 (3ٍِكك )

 أّْحء جٌهرٍجء ذكٓد جٌٍضرس جٌؼ١ٍّس ٚجٌكٍٚف جٌٙؿحت١س

 جٌّىـحْ جٌٛظ١فٟ جٌطهصـص جألّْــحء ش

 ؾحِؼس ذغىجو / و١ٍس جٌطٍذ١س جذٓ ٌٖى غٍجتك ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س أ.و.ْؼى ػٍٟ َج٠ٍ 1

 ؾحِؼس ذحذً / و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس غٍجتك ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ج.و. ػحٌف قحضُ جٌؿرٌٛٞ 2

 ؾحِؼس ذحذً / و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس جٌم١حِ ٚجٌطم٠ُٛ ج.و. ػرى جٌٓالَ ؾٛوش 3

 ؾحِؼس ذغىجو / و١ٍس جٌطٍذ١س ٌٍؼٍَٛ جالٔٓح١ٔس  غٍجتك ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ج.و. ػىٞ ػر١ىجْ جٌؿٍجـ 4

 ؾحِؼس ذغىجو / و١ٍس جٌطٍذ١س ٌٍؼٍَٛ جالٔٓح١ٔس  ذ١سغٍجتك ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍ ج.و. ػٍٟ ضٍوٟ جٌفطالٚٞ 5

 ؾحِؼس ذحذً / و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس ػٍُ جٌٕفّ جٌطٍذٛٞ ج.و. ػّحو ق١ٓٓ جٌٍّٖىٞ 6

 ؾحِؼس ذحذً / و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس غٍجتك ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ج.و. ٍِٗق دمحم 7

 ؾحِؼس ذحذً / و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس غٍجتك ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ج.و. ٘حُٖ ٌجظٟ ؾػ١ٍ 8

 ؾحِؼس ذحذً / و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس غٍجتك ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ج.َ. ؾالي ػ٠ُُ فٍِحْ 9

 ؾحِؼس ذحذً / و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس ػٍُ جٌٕفّ جٌطٍذٛٞ أ.َ.و. ق١ىٌ غحٌق وحظُ  10

أ.َ.و. قٌٛجء ػرحِ  11

 وٍِحٔ

 / و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس ؾحِؼس ذحذً ػٍُ جٌٕفّ جٌطٍذٛٞ

ؾحِؼس وٍذالء / و١ٍس جٌطٍذ١س ٌٍؼٍَٛ  ػٍُ جٌٕفّ جٌطٍذٛٞ أ.َ.و. فحغّس ي٠حخ ِحٌٛو 12

 جالٔٓح١ٔس 

 ؾحِؼس ذحذً / و١ٍس جٌطٍذ١س ٌٍؼٍَٛ جالٔٓح١ٔس غٍجتك ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ج.َ.و. فٍجِ جٌك١ٕٟٓ 13

 ؾحِؼس ٍِْٛ/ و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس ٠ّ ػحِسِٕح٘ؽ ٚغٍجتك ضىٌ َ.و.ْٚحَ دمحم ٔؿُ جٌط١ّّٟ 14

 

Low academic achievement for sixth grade literary students in the 

schools of Babylon Governorate In general exams from the point of view 

of teachers 
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Abstract: 

the teachers' point of view To achieve the goal of the research, the researcher 

prepared a questionnaire. 

    consisting of (62) items to identify the reasons for low achievement, each 

of which represents one of the possible causes of low achievement. Its 

validity and reliability were verified; The researcher used the descriptive 

approach in the research. The study sample consisted of (310) teachers and 

schools, which is approximately (10%) of the total community. 
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عهد الطلبة /املدرسني يف قسم  التفكري املتشعب وعالقتى بتوليد املعلومات الرياضية

 الرياضيات

 أ.د. عبدالواحد حممود حممد الكهعاني

 طرائك حذرَس انرَاضُاث

 جايعت انبصرة –كهُت انخربُت نهعهىو انصرفت  –لسى انرَاضُاث 

hidmm@yaho.co.ukabdulwa 

  انبحث: يسخخهص

ٛذف اُجؾش ا٠ُ ٓؼشكخ ٓغزٟٞ اُزل٤ٌش أُزشؼت ٝػالهزٚ ثز٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ػ٘ذ اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ 

 هغْ اُش٣بػ٤بد، ُٝزؾو٤ن اٛذاف اُجؾش ٝػؼذ صالس كشػ٤بد طلش٣خ ٢ٛٝ:

بث٢ ُذسعبد اُطِجخ ( ث٤ٖ أُزٞعؾ اُؾغ0005ال ٣ٞعذ كشم رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ) .1

 أُذسع٤ٖ ٝأُزٞعؾ اُلشػ٢ ك٢ اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت.

( ث٤ٖ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُذسعبد اُطِجخ 0005ال ٣ٞعذ كشم رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ) .2

 أُذسع٤ٖ ٝأُزٞعؾ اُلشػ٢ ك٢ اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ.

( ث٤ٖ ٓزٞعؾ دسعبد اُطِجخ ٤0005خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ )ال رٞعذ ػالهخ اسرجبؽ٤خ رٝ دالُخ اؽظبئ .3

 أُذسع٤ٖ ك٢ اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت ٝٓزٞعؾ دسعبرْٜ ك٢ اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد.

، ثِؾ 2021-2020هغْ اُش٣بػ٤بد ٖٓ اُؼبّ اُذساع٢  -اخز٤شد ػ٤٘خ اُجؾش ٖٓ ؽِجخ أُشؽِخ اُشاثؼخ

اػذ اُجبؽش اخزجبس٣ٖ اؽذٛٔب ُِزل٤ٌش أُزشؼت ٌٕٓٞ ( ؽبُت ٝؽبُجخ ٝثظٞسح ػشٞائ٤خ، 57ػذدٛب )

( أعئِخ ٓوب٤ُخ، 4( أعئِخ ٖٓ ٗٞع االعئِخ أُٞػٞػ٤خ )االخزجبس ٖٓ ٓزؼذد (، ٝ )8( عإاٍ )12ٖٓ )

( أعئِخ ٓوب٤ُخ،  رْ اُزؾون ٖٓ اُخظبئض 9ٝاُضب٢ٗ اخزجبس ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ٝرٌٕٞ ٖٓ )

ٜٔب ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾ٤ٌٖٔ ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد ٝؽشائن اُغب٣ٌٞٓزش٣خ ُالخزجبس٣ٖ ثؼذ ػشػ

رذس٣غٜب، ؽجن االخزجبس٣ٖ ػ٠ِ ػ٤٘خ اُجؾش، ٝاظٜشد اُ٘زبئظ ثبعزخذاّ االخزجبس اُزبئ٢ ُؼ٤٘خ ٝاؽذح 

ػؼق ك٢ ٓغزٟٞ آزالى ػ٤٘خ اُجؾش ُٜٔبساد اُزل٤ٌش أُزشؼت، ًٔب أظٜشد اُ٘زبئظ إ ػ٤٘خ اُجؾش 

ٞٓبد، كؼال ػٖ ٝعٞد ػالهخ اسرجبؽ٤خ ٓٞعجخ ث٤ٖ ٜٓبساد اُزل٤ٌش رٔزِي ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِ

اهبٓخ دٝساد رذس٣ج٤خ اٝ ٗذٝاد أُزشؼت ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد، ٝهذ أٝط٠ اُجبؽش ثؼشٝسح 

 ُزؼش٣ق اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ رذس٣ظ اُش٣بػ٤بد ثٜٔبساد اُزل٤ٌش أُزشؼت ٝ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد.

 ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد –أُزشؼت  اُزل٤ٌش انكهًاث انًفخاحُت:

 اوالً: انًمذيت

رؼذ اُذساعخ اُغبٓؼ٤خ أُشؽِخ االعبع٤خ إلػذاد اُطبُت ػ٤ِٔب ٝرو٤٘ب ٝئداس٣ب ُٔٔبسعخ أُٜ٘خ ٓغزوجال    

ًال ؽغت رخظظٚ، ٝرٔزبص ٤ًِبد اُزشث٤خ ػٖ ا٤ٌُِبد االخشٟ ثبٕ ٓخشعبرٜب ٣٘جـ٢ إ ٣ٔزٌِٕٞ 

خ ٝاُ٘لغ٤خ ا٣ؼب، ؽ٤ش ٣ـ٠٘ اُطبُت ٓ٘ز أُشؽِخ األ٠ُٝ ا٠ُ ٜٗب٣خ أُؼشكخ ثبُخظبئض اُزشث٣ٞ

أُشؽِخ اُشاثؼخ ثبُٔٞاد اُؼ٤ِٔخ ٝاُزشث٣ٞخ ٝاالٗغب٤ٗخ ٤ُغزط٤غ إ ٣شـَ ٜٓ٘زٚ ثٌلبءح ك٢ اُزؼ٤ِْ 

٣ٝؼذ هغْ اُش٣بػ٤بد أؽذ اُزش٤ٌالد أُٜٔخ ك٢ ٤ًِخ اُزشث٤خ ُِؼِّٞ اُظشكخ ٝرأر٢ أ٤ٔٛزٚ     اُضب١ٞٗ.

٤خ ٓبدح اُش٣بػ٤بد ٗلغٜب ًٜٞٗب رؾزَ ٌٓبٗخ ٓز٤ٔضح ث٤ٖ اُؼِّٞ ُذهزٜب ًٝضشح رطج٤وبرٜب، ك٢ٜ ٖٓ أٛٔ

رزـِـَ ًض٤شا ك٢ ؽ٤بر٘ب، ُزا رؼذ أداح ٜٓٔخ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ اُؾ٤بح، ًٔب رٌٖٔ أ٤ٔٛزٜب ك٢ ا٣وبظ اُلٌش 

٤ش٣خ اُؼ٤ِب. ٝشؾز أُٞاٛت ٝث٘بء اُؼوٍٞ، ُزا ك٢ٜ رزطِت ٖٓ داسع٤ٜب آزالى أُٜبساد اُزلٌ

 (17، 2008)اٌُج٤غ٢، 
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ًٔب إ دساعخ اُش٣بػ٤بد ر٘ط١ٞ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُزل٤ٌش أُخزِلخ، ٝر٤ٔ٘خ اُوذساد ػ٠ِ     

االًزشبف ٝاالثزٌبس ٝاُزؼبَٓ ٓغ اُؼ٤ِٔبد أُؾغٞعخ ٝأُغشدح ٝاُزأَٓ ٝاُزؼ٤ْٔ، ٖٝٓ اْٛ أٗٔبؽ 

روذ٣ٜٔب اُزل٤ٌش اإلثذاػ٢ ٝاُزل٤ٌش اُ٘بهذ ٝأُزشؼت  اُزل٤ٌش اُز٢ ر٤ٜٔ٘ب اُش٣بػ٤بد ثطج٤ؼزٜب ٝأعب٤ُت

ٝاُؼالئو٢ ٝاُجظش١ ٝاُش٣بػ٢ ٝأُ٘طو٢ ٝؿ٤شٛب ٖٓ أٗٔبؽ اُزل٤ٌش االخشٟ، كؼال ػٖ ر٤ٔ٘خ اُؼذ٣ذ 

ٖٓ أُٜبساد ٜٝٓ٘ب االعزذالٍ ٝاُزلغ٤ش ٝاُزجٞء ٝأُشٝٗخ ٝاُطالهخ ٝٝػغ اُلشػ٤بد اٝ ث٘بء األكٌبس 

إ دساعخ اُش٣بػ٤بد  الرغبٛبد اال٣غبث٤خ ػ٘ذ ٓٞاعٜخ أُشٌالد اُش٣بػ٤خ.اُغذ٣ذح كؼال ػٖ ر٣ٌٖٞ ا

ٝٓب رزؼٔ٘ٚ ٖٓ ٌٓٞٗبد ٜٝٓ٘ب أُشٌالد اٝ أُغبئَ اُش٣بػ٤خ رلزؼ ٓغبساد ٓزؼذدح ُِزل٤ٌش ٖٝٓ صْ 

اعبثبد ٝثذائَ ٓزؼذدح ُشثٔب ُِٔٞهق اُٞاؽذ، ٝٛزا ٓب ٣غ٠ٔ ثٔظطِؼ اُزل٤ٌش أُزشؼت، اُز١ ٣ؼزٔذ 

د اُطبُت ك٢ اعز٤ؼبة ٓؼط٤بد أُٞهق أُشٌَ ٝئ٣غبد ػالهخ ُٜب ٓغ خجشارٚ اُغبثوخ ػ٠ِ هذسا

ٝرٞظ٤ق رُي ك٢ ث٤٘زٚ اُؼو٤ِخ ٝرٔض٤ِٜب ُِؾظٍٞ ػ٠ِ اعزغبثبد ٓزؼذدح ُٜب.    ًِٝٔب ًبٗذ االعزغبثبد 

ث٤ٖ ثؼ٤ذح ػٖ اُغطؾ٤خ اٝ األكٌبس أُزٞهؼخ اٝ اُغبٛضح دُذ ػٖ هذساد أُزؼِْ ػ٠ِ ث٘بء خؾ ٓزظَ 

ٜٓبساد اُزل٤ٌش ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُز٢ رؼزجش عضءا ٜٓ٘ب، كبالعزذالٍ ٝاُزلغ٤ش ٝكشع 

اُؾٍِٞ ٝأُشٝٗخ ػ٠ِ اٗزبط األكٌبس اُغذ٣ذح اٝ ؿ٤ش أُأُٞكخ اٝ اُز٘جإ ثٔب ٛٞ اثؼذ ٖٓ رُي ٓب٢ٛ اال 

ثذ ُِٜٔز٤ٖٔ ثزذس٣ظ (. ٝرأع٤غب ػ٠ِ رُي ال8: 2007دالئَ ػ٠ِ اُزل٤ٌش اُز٤ُٞذ١ )هطب٢ٓ، ٝسؿذح، 

اُش٣بػ٤بد ٖٓ اٌُشق ػٖ هذساد اُطِجخ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزل٤ٌش٣خ ٝاالثذاػ٤خ ثؼذ ٓشٝسْٛ ثخجشاد ٓز٘ٞػخ 

ؽ٤ِخ األسثغ ع٘ٞاد، كؼال ػٖ رو٤٤ْ هذساد أػؼبء ا٤ُٜئخ اُزذس٣غ٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُزل٤ٌش اُؼ٤ِب 

بد ٝؿ٤شٛب ٖٓ أٗٔبؽ اُزل٤ٌش، ُزا كبٕ ٛزا ُذٟ ؽِجزْٜ ٜٝٓ٘ب اُزل٤ٌش أُزشؼت ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓ

 اُجؾش ٣ٔضَ أؽذ أعب٤ُت اُزو٤٤ْ ُٔغز٣ٞبد اُزل٤ٌش ٝأُٜبساد ُذٟ ؽِجخ هغْ اُش٣بػ٤بد.

 ثانُاً: يشكهت انبحث 

ك٢ ػٞء ٓب روذّ كبٕ اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ ٣ؾزَ ٌٓبٗخ ٓشٓٞهخ ك٢ أُغزٔغ ُذٝسٙ اٌُج٤ش ك٢ رطٞس ٝرز٤َُ  

شٌالد ٜٓٔب اخزِلذ ٓظبدسٛب، عٞاء االهزظبد٣خ ٜٓ٘ب اٝ االعزٔبػ٤خ اٝ ٓب ٣ؼزشع أُغزٔغ ٖٓ ٓ

اُزؼ٤ٔ٤ِخ اٝ اُشخظ٤خ اُز٢ رزؼِن ثبُطبُت أٝ األعزبر، ؽ٤ش ُٞؽع ك٢ اُغ٘ٞاد اُو٤ِِخ أُبػ٤خ رذ٢ٗ 

ك٢ ٓغزٟٞ اُزؾظ٤َ اُذساع٢ ُِطِجخ ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد ٝاطجؼ رُي ِٓٔٞعبً ُذٟ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ؽوَ 

غبٓؼ٢، ٝٛزا ٓب اًذٙ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزشث٤٣ٖٞ ٝأعبرزح ٓبدح اُش٣بػ٤بد، ار إٔ رذس٣ظ ٛزٙ اُزذس٣ظ اُ

أُبدح ٓب  ٣ضاٍ ٣ٞاعٚ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُشٌالد؛ ٜٓ٘ب ٓب ٣زؼِن ثٜٔ٘غٜب ٝؽشائن رذس٣غٜب، ٝػ٤ِٔخ 

ح رو٣ٜٞٔب، ٜٝٓ٘ب ٓب ٣زؼِن ثطج٤ؼزٜب ٝأرغبػٜب، ٜٝٓ٘ب ٓب ٣زؼِن ثبُطبُت ٗلغٚ، ؽ٤ش رؼذ ٛزٙ أُبد

اُذساع٤خ ٖٓ اًضش أُٞاد اُز٢ رزطِت ٗشبؽب اثزٌبس٣ب، ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ، كؼال ػٔب رٔزبص ثٚ 

ٛزٙ أُبدح اُذساع٤خ ٖٓ ٤ٓضاد رزطِت اُزل٤ٌش اُؼ٤ٔن ٝر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ػ٘ذ ؽَ اُزٔبس٣ٖ ٝأُغبئَ 

ػ٤بد ُْ رؼذ رؼزٔذ ػ٠ِ ٗوَ إ ػ٤ِٔخ رؼ٤ِْ ٝرؼِْ اُش٣ب اُش٣بػ٤خ اٝ اُجشٛ٘خ اٝ االعزذالٍ ػ٤ِٜب.

أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ ٖٓ األعزبر ا٠ُ اُطبُت، ثَ الثذ ٖٓ اُزأ٤ًذ ػ٠ِ اعزضٔبس اُؼوٍٞ ٝاعزضبسرٜب ٖٓ 

خالٍ أُؾزٟٞ اُذساع٢ ٝاُز٘ٞع ك٢ ؽشائن رذس٣غٚ، ٝعؼَ ػ٤ِٔخ اُزل٤ٌش ٝٓٔبسعزٚ ثأٗٞاػٚ 

ل٤ٌش أُزشؼت اُز١ اله٠ اٛزٔبٓب ًج٤شا ٖٓ ٜٝٓبسرٚ عضءا ال ٣زغضأ ٖٓ ع٤ًِٞبد أُزؼِْ، ٝال ع٤ٔب اُز

أُزخظظ٤ٖ ٝأُٜز٤ٖٔ ك٢ اُش٣بػ٤بد ٝرذس٣غٜب، ًٞٗٚ ٣زؼٖٔ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُغٔبد اإلثذاػ٤خ، كؼال 

ػٖ رُي ٣٘جـ٢ اُزأ٤ًذ ػ٠ِ ص٣بدح هذساد أُزؼِْ ػ٠ِ اُزلغ٤ش ٝاالعزذالٍ ٝاُز٘جإ ٝاعزخذاّ أُؼِٞٓبد 

د اُش٣بػ٤خ ؿ٤ش أُأُٞكخ اٝ اُغذ٣ذح ٝروذ٣ْ اُؾٍِٞ اإلثذاػ٤خ اُش٣بػ٤خ اُغبثوخ ك٢ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓب

ٌُٖٝ أُالؽع ك٢ ٤ًِز٘ب إ ٓؼظْ أػؼبء ا٤ُٜئخ اُزذس٣غ٤خ ٣ؼزٔذٕٝ ؽش٣وخ   ُِٔشٌالد اُش٣بػ٤خ.

االُوبء ك٢ اُزذس٣ظ ٝاُز٢ رؼزٔذ ػ٠ِ االعزبر ك٢ روذ٣ْ أُٞػٞع ٓغ ثؼغ أُ٘بهشبد اُجغ٤طخ اُز٢ ال 

ح رل٤ٌش اُطِجخ اٝ اثشاص هذسارْٜ ٜٝٓبسارْٜ ػ٠ِ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد، ٝٛزا ٓب ُٔغٚ رشرو٢ ا٠ُ اعزضبس
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 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     ملستهصرية وحتت شعاراجلامعة ا -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

اُجبؽش ٖٓ خالٍ رٞع٤ٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ األعئِخ اُلٌش٣خ ا٠ُ ؽِجخ أُشؽِخ اُشاثؼخ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد 

ًٞٗٚ اؽذ أػؼبء ا٤ُٜئخ اُزذس٣غ٤خ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد، كؼال ػٖ ٗزبئظ اُذساعخ اُزو٤ٔ٣ٞخ ُٔشٌالد 

% ٖٓ اُزذس٣غ٤ٖ ٣غزخذٕٓٞ ؽشائن  85( ٝاُز٢ اشبسد ا٠ُ إ 2017ُزذس٣ظ اُغبٓؼ٢ ك٢ ػبّ  )ا

 رذس٣ظ ال رغزض٤ش رل٤ٌش اُطِجخ ٝال رؾلضْٛ ػ٠ِ اُزلبػَ اإل٣غبث٢ ك٢ اُذسط.

( 2017ٝرأع٤غب ػ٠ِ رُي ُٝٔؼشكخ ٓبرا رؾون خالٍ اُغ٘ٞاد اُز٢ أػوجذ اُذساعخ اُزو٤ٔ٣ٞخ )    

غٚ اُجبؽش، اسرأٟ اُو٤بّ ثجؾش ُِزؼشف ثذءا ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُزل٤ٌش أُزشؼت ُذٟ ٝرٞط٤برٜب ٝٓب ُٔ

اُطِجخ أُذسع٤ٖ، ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد كؼال ػٖ اُزؼشف ػ٠ِ ٓغزٟٞ ٜٓبسارْٜ ك٢ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد، 

ٝاٌُشق ػٖ اُؼالهخ ث٤ٖ اُزل٤ٌش أُزشؼت ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ ػ٘ذ اُطِجخ، ػ٤ِٚ كبٕ 

 اُجؾش رزؾذد ثبإلعبثخ ػٖ االعئِخ االر٤خ: ٓشٌِخ

 ٓب ٓغزٟٞ اُزل٤ٌش أُزشؼت ُذٟ اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد؟ -1

 ٓب ٓغزٟٞ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ُذٟ اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد؟ -2

ٔذسع٤ٖ َٛ رٞعذ ػالهخ اسرجبؽ٤خ ث٤ٖ اُزل٤ٌش أُزشؼت ٝر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ ُذٟ اُطِجخ اُ -3

 ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد؟ 

 ثانثاً: أهًُت انبحث:

 رزغ٠ِ أ٤ٔٛخ اُجؾش اُؾب٢ُ ثٔب ٢ِ٣:

 أ٤ٔٛخ ٓبدح اُش٣بػ٤بد ًٜٞٗب ٓبدح رغش٣ذ٣خ رؼزٔذ اُزل٤ٌش ًؼ٘ظش أعبع٢ ُلٜٜٔب ٝدساعزٜب. -1

أ٤ٔٛخ اُزل٤ٌش ثبػزجبسٙ أؽذ اْٛ األٛذاف اُزشث٣ٞخ اُز٢ رغؼ٠ أُإعغبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُزؾو٤وٜب ُذٟ  -2

 طِجخ ُٔٞاًجخ اُزطٞساد ٝاُزـ٤شاد اُؾبطِخ ك٢ ػبُْ ا٤ُّٞ. اُ

أ٤ٔٛخ اُزل٤ٌش أُزشؼت، ؽ٤ش ٣غٔغ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزل٤ٌش اُؼذ٣ذ ٖٓ أٗٞاع اُزل٤ٌش، ٜٝٓ٘ب اُزل٤ٌش  -3

 اإلثذاػ٢ ٝاُؼٌغ٢ ٝاُوذسح ػ٠ِ ؽَ أُشٌالد ٝؿ٤شٛب. 

ٜبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ٜٝٓ٘ب هذ ٣ٞعٚ اٗظبس اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ رذس٣ظ اُش٣بػ٤بد ا٠ُ االٛزٔبّ ثٔ -4

 االعزذالٍ ٝاُز٘جإ ٝاُزٞعغ.

أ٤ٔٛخ أُشؽِخ اُشاثؼخ، ؽ٤ش رؼذ ٓشؽِخ االػذاد أُزٌبَٓ ُِطِجخ ٝٓشؽِخ اُزطج٤ن ا٤ُٔذا٢ٗ ك٢  -5

 أُذاسط اُضب٣ٞٗخ ٝاُز٢ ٣لزشع ػ٠ِ اُطبُت أُبّ ع٤ذا ثجؼغ ٜٓبساد اُزل٤ٌش االعبع٤خ.

اُش٣بػ٤بد اخزجبس ُِزل٤ٌش أُزشؼت ٝاخش ُز٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اٗٚ ٣ؼغ آبّ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ رذسط   -6

 ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد، ٣ٌٖٔ االعزلبدح ٜٓ٘ٔب ُِزؼشف ػ٠ِ هذساد اُطِجخ.

٣ِلذ ٗظش أُخزظ٤ٖ ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد ٝر٘ظ٤ْ ٓ٘بٛغٜب ا٠ُ أ٤ٔٛخ رؼ٤ٖٔ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ  -7

 اُزل٤ٌش ك٢ ٓ٘بٛغٜب ٝثشآغٜب اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُزذس٣ج٤خ.

 ػذ ا٠ُ ئػبدح رو٣ْٞ ؽشائن اُزذس٣ظ أُزجؼخ ك٢ ٤ًِخ اُزشث٤خ ثـ٤خ رط٣ٞش ثشآغْٜ اُزؼ٤ٔ٤ِخ.هذ ٣غب -8

 رابعاً: اهذاف انبحث

 ٣ٜذف اُجؾش اُؾب٢ُ ا٠ُ:  

 ه٤بط اُزل٤ٌش أُزشؼت ُذٟ اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد. -1

 ُش٣بػ٤بد.ه٤بط ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ ُذٟ اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ ا -2

اُزؼشف ػ٠ِ اُؼالهخ إ ٝعذد ث٤ٖ اُزل٤ٌش أُزشؼت ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ ُذٟ  -3

 اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد.
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     ملستهصرية وحتت شعاراجلامعة ا -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 خايسا: فرضُاث انبحث

( ث٤ٖ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُذسعبد اُطِجخ 0005ال ٣ٞعذ كشم رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ) .4

 ُلشػ٢ ك٢ اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت. أُذسع٤ٖ ٝأُزٞعؾ

( ث٤ٖ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُذسعبد اُطِجخ 0005ال ٣ٞعذ كشم رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ) .5

 أُذسع٤ٖ ٝأُزٞعؾ ُلشػ٢ ك٢ اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ.

دسعبد اُطِجخ  ( ث٤ٖ ٓزٞعؾ0005ال رٞعذ ػالهخ اسرجبؽ٤خ رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ) .6

 أُذسع٤ٖ ك٢ اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت ٝٓزٞعؾ دسعبرْٜ ك٢ اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد.

 حذود انبحثسادساً: 

 اهزظش اُجؾش ػ٠ِ:    

ؽِجخ أُشؽِخ اُشاثؼخ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد ك٢ ٤ًِبد اُزشث٤خ ُِؼِّٞ اُظشكخ/عبٓؼخ اُجظشح ُِذساعز٤ٖ 

 .2021-2020اُظجبؽ٤خ ٝأُغبئ٤خ ُِؼبّ اُذساع٢ 

 سابعاً: ححذَذ انًصطهحاث

 انخفكُر انًخشعب: -1
(: ثبٗٚ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُزل٤ٌش اُز١ ٣زجؼٚ أُزؼِْ ػ٘ذ رؼبِٓٚ ٓغ األعئِخ اُز٢ 2003ػشكزٚ عؼبدح ) -

ُٜب اًضش ٖٓ ؽَ طؾ٤ؼ ٣ٜذف ا٠ُ اُزٞطَ ا٠ُ اًجش ػذد ٌٖٓٔ ٖٓ اُؾٍِٞ ٝاالعز٘زبعبد ُِغإاٍ اٝ 

 (.42: 2003أُشٌِخ اُٞاؽذح )عؼبدح، 

(: ثبٗٚ هذسح أُزؼِْ ػ٠ِ االٗطالم ك٢ رل٤ٌشٙ ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ هذسارٚ 2020ػشكٚ أُظلش ٝأثٞ ؿ٘بّ ) -

 ٝخجشارٚ ُِٞطٍٞ ا٠ُ أًجش هذس ٌٖٓٔ ٖٓ األكٌبس ؽٍٞ ٓض٤ش ٓب، ٝاُز٘ٞع ك٢ اُزل٤ٌش.  

ٖٓ ر٤ُٞذ ٓغٔٞػخ ثبٗٚ ٗٞع ٖٓ اُزل٤ٌش اُز١ ٣زٌٖٔ أُزؼِْ حعرَف انباحث نهخفكُر انًخشعب نظرَا: 

 ٖٓ اُؾٍِٞ ٝاألكٌبس أُز٘ٞػخ ؽٍٞ أُشٌِخ أُؼشٝػخ. 

: هذسح اُطِجخ/ أُذسع٤ٖ ػ٠ِ اٗزبط ٝر٤ُٞذ اًجش هذس ٌٖٓٔ ٖٓ حعرَف انخفكُر انًخشعب اجرائُا 

األكٌبس ٝاالعزغبثبد أُز٘ٞػخ ؽٍٞ ٓشٌِخ ٓب ٝروبط ثبُذسعخ اُز٢ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب اُطِجخ ك٢ اخزجبس 

 شؼت ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد.اُزل٤ٌش أُز

:Generating information skills يهاراث حىنُذ انًعهىياث  -2    

(: ثأٜٗب " ئٗزبط أُزؼِْ ُِٔؼِٞٓبد عٞاء ًبٗذ أُؼِٞٓبد ػجبسح ػٖ اعزذالالد رزْ 2015ا٤ُ٘ٔش )ػشكٜب 

أٝ ٓٞاهق ك٢ ػٞء ٓؼط٤بد )اُغبٗت االعزٌشبك٢( أّ ًبٗذ ثذائَ اثزٌبس٣خ رزْ ًبعزغبثخ ُٔشٌالد 

 (.  15: 2015ٓض٤شح ٓلزٞؽخ اُٜ٘ب٣خ )اُغبٗت الثزٌبس١( " )ا٤ُ٘ٔش، 

( : ٢ٛ )هذساد رٌٖٔ أُزؼِْ ٖٓ ادساى ٝرؾ٤َِ أُؼط٤بد ُِٔغبئَ  (2017ػشكزٜب اُؾغ٘بد 

ٝأُشٌالد اُغذ٣ذح ٝاشزوبم اإلعبثبد اٝ االعزذالٍ ػ٤ِٜب اٝ اُز٘جإ ثٔب ع٤ٌٕٞ ػ٤ِٚ اُؾَ ٝرُي ػ٘ذٓب 

 شم اُزو٤ِذ٣خ ؿ٤ش ًبك٤خ ُِٞطٍٞ ُِؾَ(.  رظجؼ اُط

٢ٛ ٜٓبساد أُزؼِْ ك٢ روذ٣ْ ؽٍِٞ ؿ٤ش رو٤ِذ٣خ انخعرَف اننظرٌ نًهاراث حىنُذ انًعهىياث: 

ُِٔشٌالد اٝ االعئِخ اُز٢ رٞاعٜٚ ٖٓ خالٍ اعزؼٔبٍ ػ٤ِٔبد االعزذالٍ ٝاُز٘جإ ٝاُزٞعغ ثبُؾَ ك٢ 

 ػٞء أُؼط٤بد أُزٞكشح ك٢ أُشٌِخ.

هغْ اُش٣بػ٤بد ػ٠ِ روذ٣ْ  -٢ٛ هذسح ؽِجخ/أُذسع٤ٖ االجرائٍ نًهاراث حىنُذ انًعهىياث: انخعرَف  

ؽٍِٞ عذ٣ذح ُِٔشٌالد اُش٣بػ٤خ اُز٢ رٞاعْٜٜ ٝرُي ثبعزخذاّ ٓؼِٞٓبرْٜ اُغبثوخ ٜٝٓبسارْٜ ك٢ 

ػ٠ِ ٖٓ خالٍ اإلعبثخ  ٝروبط ثبُذسعخ اُز٢ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب اُطبُتاالعزذالٍ ٝاُز٘جإ ٝاُزٞعغ ك٢ اُؾَ 

 اخزجبس ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد. 

 



  

 

 
  

 

177 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     ملستهصرية وحتت شعاراجلامعة ا -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
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 انجانب اننظرٌ وانذراساث انسابمت

 اوالً:  انجانب اننظرٌ

 انخفكُر انًخشعب: -1

إ اُزل٤ٌش ٝر٤ٔ٘زٚ ٝرؼِْ ٜٓبسارٚ ٣شـَ كٌش اُزشث٤٣ٖٞ ٝأُٜز٤ٖٔ ثؼ٤ِٔز٢ اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ، ثَ ال      

عٔبرٚ، ار إ اُزل٤ٌش اؽذ أُٔبسعبد ٝاألٗشطخ  ٣خِٞ ٓغبٍ ٖٓ ٓغبالد اُؾ٤بح اال ًٝبٕ اُزل٤ٌش اؽذ

اُطج٤ؼ٤خ ُذٟ االٗغبٕ، ٝهذ اخزِلذ ٝر٘ٞػذ أٗٔبؽ اُزل٤ٌش اُز٢ ٣ٔبسعٜب االٗغبٕ، ًَ ؽغت ٛذكٚ 

ٝهذسارٚ ٝاعزؼذادارٚ ٝث٤٘زٚ اُلٌش٣خ، اال اٗٚ ال ٣ٌٖٔ إ ٣٘لظَ اُزل٤ٌش ػٖ شخظ٤خ االٗغبٕ ٝاُز٢ 

ٖٝٓ أٗٔبؽ اُزل٤ٌش اُز٢ الهذ اٛزٔبٓب ٖٓ اُزشث٤٣ٖٞ اُزل٤ٌش    .٤ٓضٙ هللا ثٜب دٕٝ عبئش ٓخِٞهبرٚ

أُزشؼت اُز١ ٣ؼذ ٓشادكب ُِزل٤ٌش اإلثذاػ٢ ٝاُزجبػذ١، ٝاُز١ ؽٞس كٌشرٚ ػبُْ اُ٘لظ "ع٤ِلٞسد" ثؼذ 

دساعبد ٓزؼذدح ُِجبؽض٤ٖ ٝأُخزظ٤ٖ ؽٍٞ اُذٓبؽ اُجشش١، ٝاُز٢ أظٜشد إ ٓٔبسعخ ٛزا اُزل٤ٌش 

الد عذ٣ذح ث٤ٖ اُخال٣ب اُؼظج٤خ ك٢ اُذٓبؽ، ٝإ ٛزا اُزل٤ٌش ٣إد١ ا٠ُ ر٤ُٞذ ٣إد١ ا٠ُ ؽذٝس ٝط

 . (Cardellichio & Field, 1997: 33)ارغبٛبد ٝاعزغبثبد ٓز٘ٞػخ ُؾَ أُشٌالد 

ٝرجشص أ٤ٔٛخ اُزل٤ٌش أُزشؼت ٖٓ ًٞٗٚ ٣غبػذ ػ٠ِ ر٤ُٞذ ػذد ٖٓ األكٌبس أُشرجطخ ثبُٔٞػٞع ٗز٤غخ  

ثأًضش ٖٓ ارغبٙ اٝ اُزؼبَٓ أُشٕ ٓغ أُغأُخ، ٝاُز٢ رغٔؼ ُِٔزؼِْ اُزٞطَ ثأٗلغْٜ اُوذسح ػ٠ِ اُزل٤ٌش 

ا٠ُ اإلعبثبد ٝاُؾٍِٞ ٝاًزشبف اُؼالهبد اُغذ٣ذح ث٤ٖ ٌٓٞٗبد أُٞهق اٝ أُغبُخ، كؼال ػٖ ث٘بء 

ٚ ُِٝٔؼِْ ك٢ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزل٤ٌش دٝس ًج٤ش ك٢ ر٤ٔ٘ز     خجشاد عذ٣ذح ك٢ ػٞء اُخجشاد اُغبثوخ.

ُذٟ أُزؼ٤ِٖٔ ٝرُي ٖٓ خالٍ رٞظ٤ق اعزشار٤غ٤بد ٓؼ٤٘خ رذكغ أُزؼ٤ِٖٔ ُٔٔبسعخ ٛزا اُزل٤ٌش، 

ٝص٣بدح كشص اُلْٜ ُِخجشاد اُش٣بػ٤خ أُوذٓخ،  ؽ٤ش أشبس ػذد ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ 

 االعزشار٤غ٤بد اُز٢ رغبػذ أُزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ رؼذ٣َ ٓغبس اُزل٤ٌش ٝرٞع٤ٜٜب ٗؾٞ اًزشبف اُؾٍِٞ

أُز٘ٞػخ ٝاُؼالهبد اُغذ٣ذح  كؼال ػٖ ر٤ٔ٘خ اُوذساد اُز٤٘ٛخ ٜٝٓ٘ب اعزشار٤غ٤بد اُزل٤ٌش االكزشاػ٢، 

ٝاُزل٤ٌش اُؼٌغ٢، ٝاُز٘بظش ٝؿ٤شٛب ٖٓ االعزشار٤غ٤بد اُز٢ رغزخذّ ك٢ رذس٣ظ ٓبدح اُش٣بػ٤بد 

 (395: 2019)ػجذاُشؽٖٔ، 

 يهاراث حىنُذ انًعهىياث: -2

ثؼذ ٣ّٞ ٗز٤غخ ُِزطٞساد اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ اُؾبطِخ ك٢ ٓخزِق ٓغبالد إ رؼبػق أُؼشكخ ٣ٞٓب      

اُؾ٤بح، رغؼَ ٜٓٔخ روذ٣ْ ًبكخ أُؼشكخ ُِٔزؼ٤ِٖٔ آشا ٓغزؾ٤ال، ُزا رؾشص ٓؼظْ أُإعغبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

ا٠ُ اًغبة اُطِجخ ٜٓبساد اُزل٤ٌش ٤ُزٌٔ٘ٞا ٖٓ ٓٞاعٜخ رِي اُزطٞساد أُؼشك٤خ ٝاُزو٤٘خ. ؽ٤ش ٝعذ 

٤ٖ إ اُزل٤ٌش ٖٓ أًضش االٗشطخ اسرجبؽ ثبإلٗغبٕ، ٝإ ػ٤ِٔخ رٞظ٤لٚ ثشٌَ ع٤ِْ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزشث٣ٞ

اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٣ٌٖٔ إ رؾذس رطٞسا ك٢ اًزغبة أُؼبسف ٝثبُزب٢ُ اُوذسح ػ٠ِ ؽَ اٌُض٤ش ٖٓ 

أُؼِٞٓبد أُشٌالد اُزشث٣ٞخ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ. إ آزالى أُزؼِْ ُٜٔبساد اُزل٤ٌش، اُز٢ رؼذ ٜٓبساد ر٤ُٞذ 

عضءا ٜٓ٘ب، ٣غْٜ ك٢ ٗوَ أُزؼِْ ٖٓ ؽبُخ االعزٔبع اُغِج٢ ا٠ُ ؽبُخ اُزؼِْ اُ٘شؾ أُج٢٘ ػ٠ِ 

االعزذالٍ ٝأُوبسٗخ ٝاُزلغ٤ش ٝاالٗشـبٍ ك٢ ٓشٌِخ ؽو٤و٤خ ٝئ٣غبد اُؾَ ُٜب، كؼال ػٖ رؾو٤ن رار٤خ 

 (.118 :2005أُزؼِْ ٝر٤ٔ٘خ هذسارٚ ٖٓ خالٍ ٓٔبسعخ اُزل٤ٌش اُز٤ُٞذ١ )ٓؾغٖ، 

ٝك٢ ػٞء رُي كوذ ر٘ٞع ٓلّٜٞ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ُذٟ أُ٘ظش٣ٖ، كْٜٔ٘ ٣شٟ اٜٗب اٗزبط روبسث٢      

ثٔؼ٠٘ إ ر٤ُٞذ ٝئٗزبط ٓؼِٞٓبد طؾ٤ؾخ ٝٓؾذدح رؾذ٣ذا ٓغجوب، اٝ اٗزبط رجبػذ١ أ١ اٗزبط ٓؼِٞٓبد 

ػ٤ِٔخ ادساى اُضـشاد  (.  ث٤٘ٔب ٣شٟ اخشٕٝ إ اُز٤ُٞذ 88ٞٛ: 2005ػذ٣ذح ٓز٘ٞػخ )هطب٢ٓ، ا٤ٓٔخ، 

ٝاُؼ٘بطش أُلوٞدح ٝػذّ االرغبم ٝاُز٢ رزطِت اُجؾش ػٖ اُذالئَ اٝ اعشاء اُزؼذ٣الد )ٓؾغٖ، 

(، ًٔب ٣٘ظش اخشٕٝ إ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ٛٞ اُ٘زبط اُغذ٣ذ اُؾبطَ ٖٓ اُزلبػَ ث٤ٖ اُلشد 118، 2005

خذاّ أُؼشكخ اُغبثوخ إلػبكخ (. اٝ ٢ٛ هذساد ٜٝٓبساد رزؼٖٔ اعزStein, 1974, 211ٝاُخجشح، )
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٝثٜزا كبٕ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد  (.38، 2017ٓؼِٞٓبد عذ٣ذح ك٢ رشا٤ًت عذ٣ذح. )اُؾغ٘بد، 

رؼ٢٘ ر٤ُٞذ اًجش ػذد ٖٓ األكٌبس أٝ أُؼِٞٓبد ًبالعزغبثبد ُٔض٤شاد اٝ أعئِخ اٝ ٓشٌالد ٓغ األخز 

اػزجبسٛب ػ٤ِٔخ رزًش ٝاعزذػبء اخز٤بس٣خ ثؼ٤ٖ االػزجبس اُغشػخ ٝاُغُٜٞخ ك٢ ر٤ُٞذٛب، ًٔب ٣ٌٖٔ 

ٖٝٓ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد  )  107: 2009ُٔؼِٞٓبد أٝ خجشاد عجن ُِلشد رؼِٜٔب ")ػجذ اُؼض٣ض، 

 اُز٢ اػزٔذد ك٢ ٛزا اُجؾش ٜٓبساد:

                                                                       : ٣ٝؼ٢٘ هذسح اُلشد ػ٠ِ اعزخالص اُ٘زبئظ ٖٓ أُؼط٤بد ٝأُؼِٞٓبد أُزٞكشح ُذ٣ٚ ٓغجوبً   االسخذالل  

(، ٣ٌٖٝٔ ُِطِجخ ٖٓ خالٍ االعزذالٍ دػْ سأ١ اٝ هشاس اٝ اعز٘زبط اٝ 27: 2010)ػش٣لظ، ٝع٤ِٔبٕ، 

ر٤ُٞذ ٓؼشكخ عذ٣ذح ؿ٤ش ٓأُٞكخ اٝ ر٣ٌٖٞ ٓلب٤ْٛ اٝ اظٜبس ػالهخ ث٤ٖ اُغجت ٝاُ٘ز٤غخ اٝ كؾغ كشػ٤خ 

 برٜب اٝ ٗل٤ٜب... إلصج

: ٣ؼشكٚ "ٓبسصاٗٞا" ثأٗٚ ػ٤ِٔخ رٞهغ ٗزبئظ ٓؼ٤٘خ ٖٓ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ث٘بء ػ٠ِ أُؼِٞٓبد أُٞعٞدح انخنبؤ

اٝ أُؼشكخ اُغبثوخ ُِطِجخ، ٝاُزـز٣خ اُشاعؼخ، ٝأُزؼِوخ ثظؾخ رِي أُؼِٞٓبد ُذ٣ْٜ، ٝإ اُز٘جإ ٣ؼزجش 

(، ٣ٌٖٝٔ ُِطِجخ ٖٓ رؾو٤ن رُي ٖٓ 200، 2012ٖٓ أٌُٔالد العزشار٤غ٤بد اُلْٜ. )أثٞ ػبرسح، 

خالٍ ر٤ُٞذ أكٌبس ٝاعز٘زبعبد ٜٓٔخ ػٖ ٓشٌِخ ٓب ٓزؼِوخ ثضٓبٕ اٝ ٌٓبٕ ٓب اٝ أُٞػٞع اٝ اُؼ٤٘خ ك٢ 

 اؽذ االثؼبد أُزؼِوخ ثبُضٖٓ.

: ثبٜٗب هذسح اُطِجخ ػ٠ِ ادخبٍ اٌُض٤ش ٖٓ اُزلبط٤َ ٝأُؼِٞٓبد ٝاُششػ راد اُؼالهخ انخىسع

، 2019اٝ أُؼشكخ اُغبثوخ، ٝاُٜذف ٖٓ رُي ٛٞ رؾغ٤ٖ اُلْٜ ُذٟ اُطِجخ )ػ١ٞ٤ِ ٝاؽٔذ،  ثبُٔؼِٞٓبد

(، ٣ٌٖٝٔ ُِطِجخ رؾو٤ن رُي ٖٓ خالٍ اُوذسح ػ٠ِ هشاءح اُج٤بٗبد أُزٞاكشح ٝاالعزذالٍ ػ٠ِ ٓب 295

ػ٤بد ٛٞ اثؼذ ٖٓ رُي اٝ رٞػ٤ؼ أُؼِٞٓبد ٝسثؾ أُؼشكخ اُغبثوخ ثبُؾ٤ِخ اٝ ٖٓ خالٍ ط٤بؿخ اُلش

 ٝ ر٤ُٞذ األعئِخ ػٖ ٤ًل٤خ اسرجبؽ اُؼ٘بطش ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب...

 ثانُا: دراساث سابمت

: ٛذكذ اُذساعخ ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ اُزل٤ٌش (Uger Sak, 2005) دساعخ أٝؿش عبى  -1

اُزوبسث٢ ٝاُزل٤ٌش أُزشؼت اُزجبػذ١، أعش٣ذ اُذساعخ ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ، اعزخذّ اُجؾش 

( ٜٓبساد 4( ٓذاسط، ؽذدد )4( ؽبُت ُغذ ٓشاؽَ ك٢ )857ُٞطل٢، رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُجؾش ٖٓ )ا

٢ٛٝ االطبُخ ٝاُطالهخ ٝأُشٝٗخ ٝرط٣ٞش أُبٍ اُش٣بػ٢، أظٜشد اُ٘زبئظ ٝعٞد ػالهخ اسرجبؽ ًج٤شح 

 ث٤ٖ اُزل٤ٌش أُزوبسة ٌٝٓٞٗبد اُزل٤ٌش أُزشؼت.

رؼ٢ِٔ  ػ٠ِ ٝكن رشا٤ًت  –٤ْ رؼ٢ٔ٤ِ رظٔ(: ٛذف اُذساعخ رؼشف اصش 2018دساعخ ؽغٖ ) -2

( ٝأصشٙ ك٢ رؾظ٤َ ؽالة اُظق األٍٝ أُزٞعؾ ٜٝٓبسارْٜ ك٢ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ك٢ ٤ًKaganغبٕ )

، ارجؼذ اُجبؽضخ ٜٓ٘ظ اُجؾش اُزغش٣ج٢ إٌُٔٞ ٖٓ ٓغٔٞػز٤ٖ ٓزٌبكئز٤ٖ رغش٣ج٤خ ٓبدح اُش٣بػ٤بد

ٓزٞعؾ، رْ اعشاء اُزٌبكإ ٣ٜ٘ٔب ثبُزًبء  ( ؽبُجب ٖٓ ؽالة اُظق األ40ٍٝٝػبثطخ، رؼْ ًَ ٜٓ٘ٔب )

( 16ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ٝأُؼِٞٓبد اُغبثوخ، اػذ اخزجبس ُٜٔبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ٌٕٓٞ ٖٓ )

كوشح ٓوب٤ُخ، ٝثبعزخذاّ االخزجبس اُزبئ٢ ُؼ٤٘ز٤ٖ ٓغزوِز٤ٖ ٓزٌبكئز٤ٖ أظٜشد اُ٘زبئظ ٝعٞد كشٝم راد 

اُزؼ٢ِٔ ك٢ ًَ ٖٓ  –زغش٣ج٤خ اُز٣ٖ دسعٞا ٝكن اُزظ٤ْٔ اُزؼ٢ٔ٤ِدالُخ ئؽظبئ٤خ ُظبُؼ أُغٔٞػخ اُ

 اُزؾظ٤َ ٝٓغَٔ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد. 

 :إجراءاث انبحث

 Methodology of the research ينهج انبحث  -1

اعزؼَٔ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ ٝرؾذ٣ذاً االعِٞة االسرجبؽ٢، ُٔالئٔزٚ ألٛذاف اُجؾش، ؽ٤ش إ أُٜ٘ظ     

بعزوظبء اُظبٛشح أُذسٝعخ ًٔب رٞعذ ك٢ اُٞاهغ ٝٝطلٜب ًٝشق عٞاٗجٜب ٝرؾذ٣ذ اُٞطل٢ ٣ٜزْ ث

 (. 387: 2000)ِٓؾْ اُؼالهبد ث٤ٖ ػ٘بطشٛب ٝرلغ٤شٛب ٝٝػغ ؽٍِٞ ُِٔشٌِخ أُطشٝؽخ 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

  research Population يجخًع انبحث   -2

اُزشث٤خ ُِؼِّٞ ٣زٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش ٖٓ ع٤ٔغ اُطِجخ/ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد ك٢ ٤ًِخ       

(، ٝاُجبُؾ 2021-2020عبٓؼخ اُجظشح ُِٝذساعز٤ٖ اُظجبؽ٤خ ٝأُغبئ٤خ ُِؼبّ اُذساع٢ )-اُظشكخ

ً ٝؽبُجخ، ْٜٓ٘ )189ػذدْٛ ) ( ؽبُجخ، ؽ٤ش ٣ذسط ع٤ٔغ اُطِجخ ك٢ 114( ؽبُجب ٝ )75( ؽبُجب

 ش٣بػ٤بد.  اُذساعز٤ٖ أُلشداد اُذساع٤خ ٗلغٜب ٖٝٓ هجَ أػؼبء ا٤ُٜئخ اُزذس٣غ٤خ ك٢ هغْ اُ

  Research Sample  عُنت انبحث  -3

( ؽبُجخ، ؽ٤ش رْ اخز٤بس 44( ؽبُجب ٝ )13( ؽبُت ٝؽبُجخ، ٝثٞاهغ )57رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُجؾش ٖٓ )     

شؼجخ )ا( ٖٓ اُذساعخ اُظجبؽ٤خ ثظٞسح ػشٞائ٤خ ُزٔضَ اُؼ٤٘خ األعبع٤خ اُجؾش، ث٤٘ٔب رٔضَ ثو٤خ اُشؼت 

 اُؼ٤٘خ االعزطالػ٤خ. 

  research Tools   أدواث انبحث -4

ُـشع رؾو٤ن اٛذاف اُجؾش ٝاٌُشق ػٖ اُؼالهخ ث٤ٖ اُزل٤ٌش أُزشؼت ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد     

ُذٟ اُطِجخ/أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد كوذ رْ ث٘بء اخزجبس٣ٖ ثٔغبػذح ػذد ٖٓ أػؼبء ا٤ُٜئخ 

اُزذس٣غ٤خ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد*
1
 ٝٛٔب: 

 اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت. -

 جبس ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد.اخز -

 اخخبار انخفكُر انًخشعب -4-1

٣ٜذف االخزجبس ا٠ُ ه٤بط اُزل٤ٌش أُزشؼت ُذٟ ؽِجخ أُشؽِخ اُشاثؼخ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد ُِؼبّ      

 (.  2021-2020اُذساع٢ )

رْ ث٘بء اخزجبس ُِزل٤ٌش أُزشؼت ٖٓ ٗٞع االخزجبساد أُٞػٞػ٤خ  صُاغت فمراث االخخبار: -4-1-1

وب٤ُخ ٖٓ ٓبدح اُش٣بػ٤بد أُوشسح ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد ك٢ ٤ًِخ اُزشث٤خ ُِؼِّٞ اُظشكخ، رٌٕٞ ٝأُ

( كوشاد ٖٓ ٗٞع االخز٤بس ٖٓ ٓزؼذد آبّ ًَ كوشح أسثغ ئعبثبد ٝاؽذح 8( كوشح ٜٓ٘ب )12االخزجبس ٖٓ )

( كوشاد ٖٓ ٗٞع األعئِخ أُوب٤ُخ، رؼٔ٘ذ األعئِخ ٜٓبساد ٓز٘ٞػخ، ٜٓ٘ب ادساى 4كوؾ طؾ٤ؾخ ٝ )

 ػالهبد عذ٣ذح، ٝاُزش٤ًت ٝاُزأ٤ُق، ٝادخبٍ رؾغ٤٘بد ٝروذ٣ْ سؤٟ عذ٣ذح.  

رْ ػشػٚ االخزجبس ثظٞسرٚ األ٤ُٝخ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ : Test validityصذق االخخبار  -4-1-2

(، ٝرُي إلثذاء آسائْٜ ؽٍٞ طالؽ٤خ 1ِٓؾن ) أُؾ٤ٌٖٔ ك٢ رخظض اُش٣بػ٤بد ٝؽشائن اُزذس٣ظ

اُلوشاد ٖٓ ؽ٤ش اُظ٤بؿخ ٝاُٞػٞػ ٝٓالئٔزٜب ُِٜٔبسح اُز٢ رو٤غٜب، ٝثؼذ االؽالع ػ٠ِ ا٥ساء رج٤ٖ 

%(، ٝهذ رْ اعشاء اُزؼذ٣الد اُالصٓخ 85إ ٓؼظْ اُلوشاد هذ ٗبُذ ٓٞاكوخ أُؾ٤ٌٖٔ ٝث٘غجخ أًضش ٖٓ )

 ٤ٖٔ.ػ٠ِ ثؼغ اُلوشاد ثؾغت آساء أُؾٌ

رْ ئػطبء دسعخ ٝاؽذح ُإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ ٝطلش ُإلعبثخ اُخبؽئخ  يعُار حصحُح االخخبار: -4-1-3

( دسعبد ُألعئِخ أُوب٤ُخ ٝؽذدد اُذسعخ ا٤ٌُِخ 3-0اٝ أُزشًٝخ ثبُ٘غجخ ُألعئِخ أُٞػٞػ٤خ، ٖٝٓ )

 ( دسعبد.10( دسعخ ٝثٔزٞعؾ كشػ٢ هذسٙ )20-0ُالخزجبس ثبُٔذٟ )

 : The test Application Reconnaissanceول نالخخبار انخطبُك االسخطالعٍ األ -4-1-4

( ؽبُجب ٝؽبُجخ ٖٓ 22ؽجن االخزجبس ثظٞسرٚ األ٤ُٝخ ػ٠ِ ػ٤٘خ اعزطالػ٤خ ٌٓٞٗخ ٖٓ )     

اُطِجخ/أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد ٖٓ ؿ٤ش ػ٤٘خ اُجؾش، ٝرُي ُِزؾون ٖٓ ٝػٞػ اُلوشاد ٝؽغبة 

                                                 
1
-كهُت انخربُت نهعهىو انصرفت-لسى انرَاضُاث –و.د. يهنذ عُسً يىسً و و.د. هُثى عبذانسادة  و و. يصطفً عُسً حسُن 

 جايعت انبصرة
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

رؼؼ إ ع٤ٔغ كوشاد االخزجبس ًبٗذ ٝاػؾخ ٝإ ٓزٞعؾ أُذح اُض٤٘ٓخ أُغزـشهخ ُإلعبثخ، ٝهذ ا

 ( ده٤وخ. 31اُضٖٓ ُإلعبثخ ػ٤ِٚ ًبٗذ )

 : The test Application Reconnaissanceانخطبُك االسخطالعٍ انثانٍ نالخخبار  -4-1-5

( ؽبُجب ٝؽبُجخ ٖٓ اُطِجخ/أُذسع٤ٖ 48ؽجن االخزجبس ٓشح صب٤ٗخ ػ٠ِ ػ٤٘خ اعزطالػ٤خ ٌٓٞٗخ ٖٓ )    

اُش٣بػ٤بد ٖٓ ؿ٤ش ػ٤٘خ اُجؾش، ٝرُي ُـشع اعزخشاط اُخظبئض اُغ٤ٌٞ ٓزش٣خ ُلوشاد  ك٢ هغْ

 االخزجبس.  

              :Statistical Analysis of Test itemsانخحهُم االحصائٍ نفمراث االخخبار -4-1-5
 %( ٖٓ اُذسعبد50( ؽبُت ٝؽبُجخ ر٘بص٤ُب، ٝأخزد ٗغجخ )48رْ رشر٤ت دسعبد اُؼ٤٘خ االعزطالػ٤خ )

ُزٔضَ أُغٔٞػخ اُؼ٤ِب  ٝٓضِٜب ُِٔغٔٞػخ اُذ٤ٗب ٖٓ اُذسعبد ا٤ٌُِخ ، رْ ؽغبة ٓؼبَٓ طؼٞثخ ًَ كوشح 

(، ًٔب رْ ا٣غبد اُوٞح اُز٤٤ٔض٣خ ٌَُ كوشح ٖٓ كوشاد 0.572-0.216ٖٓ كوشاد االخزجبس كٌبٗذ )

ٓؼبَٓ اُظؼٞثخ  (، ػ٤ِٚ  رؼذ كوشاد االخزجبس ٓوجُٞخ ٖٓ ؽ٤ش0.46 -0.27االخزجبس كٌبٗذ اُ٘زبئظ )

ٝهذسرٜب ػ٠ِ اُز٤٤ٔض، ٝأظٜشد اُ٘زبئظ ثبعزخذاّ ٓؼبدُخ اُجذائَ اُخبؽئخ ُألعئِخ أُٞػٞػ٤خ اٜٗب هذ 

% ٝػ٤ِٚ 5عزثذ ا٤ُٜب ػذدا ٖٓ اُطِجخ أُغٔٞػخ اُذ٤ٗب اًضش ٖٓ أُغٔٞػخ اُؼ٤ِب ٝث٘غجخ ال روَ ػٖ 

 رْ اإلثوبء ػ٤ِٜب.

: ُِزؾون ٖٓ االرغبم اُذاخ٢ِ ُالخزجبس رْ Constrict Validity(صذق انبناء )انًفهىو -4-1-6

( ٝسهخ ثظٞسح ػشٞائ٤خ ٖٓ ئعبثبد اُؼ٤٘خ االعزطالػ٤خ، ٝرْ ئ٣غبد اُؼالهخ االسرجبؽ٤خ ث٤ٖ 30عؾت )

، 0.47)-0.31دسعخ ًَ كوشح ثبُذسعخ ا٤ٌُِخ ُالخزجبس، ٝاظٜشد اُ٘زبئظ إ ه٤ْ االسرجبؽ ًبٗذ ث٤ٖ )

 اؽظبئ٤ب. ٝثٜزا كبٕ ع٤ٔغ كوشاد أُو٤بط داُخ

( ئعبثخ ثظٞسح ػشٞائ٤خ ٖٓ ئعبثبد اُؼ٤٘خ 32رْ عؾت ) :Test Reliabilityثباث االخخبار -4-2

-Gronbakhًشٝٗجبؿ "-االعزطالػ٤خ ٝرُي ُؾغبة صجبد االخزجبس، ؽ٤ش رْ اعزخذاّ ٓؼبدُخ اُلب

Alpha( ٝثٜزا رْ اُزؾون ٖٓ طذم االخزجبس ٝصجبرٚ ٝأطجؼ عب0.674ٛ"، كجِؾ ٓؼبَٓ اُضجبد .) ضا

 (.2) ك٢ طٞسرٚ اُٜ٘بئ٤خ ِٓؾنُِزطج٤ن 

 اخخبار يهاراث حىنُذ انًعهىياث  -4-2

٣ٜذف االخزجبس ا٠ُ ه٤بط ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ُذٟ ؽِجخ أُشؽِخ اُشاثؼخ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد      

 (.  2021-2020ُِؼبّ اُذساع٢ )

ٝاُذساعبد اُغبثوخ كوذ ؽذد اُجبؽش ٖٓ خالٍ االؽالع ػ٠ِ االدث٤بد  االخخبار:فمراث صُاغت   -4-2-1

، ٝك٢ ػٞء رُي ٜٝٓبساد االعزذالٍ ٝاُز٘جإ ٝاُزٞعغ ك٢ اُؾَصالصخ ٜٓبساد ُز٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ٢ٛٝ 

( أعئِخ ٖٓ ٗٞع األعئِخ أُوب٤ُخ ك٢ 9رْ ث٘بء اخزجبس ُز٤ُٞذ أُؼِٞٓبد شبَٓ ُٜزٙ أُٜبساد رٌٕٞ ٖٓ )

 ٓبدح اُش٣بػ٤بد. 

رْ ػشػٚ االخزجبس ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾ٤ٌٖٔ ك٢ ٓبدح : est validityTصذق االخخبار  -4-2-2

(، ٝثؼذ االؽالع ػ٠ِ ا٥ساء رج٤ٖ إ ٓؼظْ اُلوشاد هذ ٗبُذ 1اُش٣بػ٤بد ٝؽشائن اُزذس٣ظ ِٓؾن )

%(، ٝهذ رْ اعشاء اُزؼذ٣الد اُالصٓخ ػ٠ِ ثؼغ اُلوشاد 80ٓٞاكوخ أُؾ٤ٌٖٔ ٝث٘غجخ أًضش ٖٓ )

 ثؾغت آساء أُؾ٤ٌٖٔ.

رْ رؾذ٣ذ صالصخ ئعبثبد اٝ أكٌبس ٌَُ عإاٍ، ؽ٤ش اػط٤ذ دسعزبٕ  عُار حصحُح االخخبار:ي -4-2-3

ُإلعبثخ أُالئٔخ ُٔؾزٟٞ اُلوشح، ٝدسعخ ٝاؽذح  ُإلعبثخ اُوش٣جخ ٖٓ اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ، ٝطلش ُإلعبثخ 

هذسٙ  ( دسعخ ٝثٔزٞعؾ كشػ54٢-0اٝ اُلٌشح اُخبؽئخ اٝ أُزشًٝخ، ٝثٜزا رٌٕٞ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ٖٓ )

 ( دسعخ..27)
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

  The test Application Reconnaissanceانخطبُك االسخطالعٍ األول نالخخبار  -4-2-4

( ؽبُجب ٝؽبُجخ ٖٓ اُطِجخ/أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ 20ؽجن االخزجبس ػ٠ِ ػ٤٘خ اعزطالػ٤خ ٌٓٞٗخ ٖٓ )     

أُغزـشهخ  اُش٣بػ٤بد ٖٓ ؿ٤ش ػ٤٘خ اُجؾش، ٝرُي ُِزؾون ٖٓ ٝػٞػ اُلوشاد ٝؽغبة أُذح اُض٤٘ٓخ

( 42ُإلعبثخ، ٝرج٤ٖ إ ع٤ٔغ كوشاد االخزجبس ًبٗذ ٝاػؾخ ٝإ ٓزٞعؾ اُضٖٓ ُإلعبثخ ػ٤ِٚ ًبٗذ )

 ده٤وخ. 

         :Statistical Analysis of Test itemsنفمراث االخخبار االحصائٍ انخحهُم  -4-2-5
( ؽبُت 40ع٤خ ٌٓٞٗخ ٖٓ )ؽجن االخزجبس ٓشح صب٤ٗخ ػ٠ِ ػ٤٘خ اعزطالػ٤خ ٖٓ ؿ٤ش ػ٤٘خ اُجؾش األعب

ٝؽبُجخ ُـشع اعزخشاط  اُخظبئض اُغ٤ٌٞٓزش٣خ ُلوشاد االخزجبس، رْ رشر٤ت دسعبد اُؼ٤٘خ 

%(  ُزٔضَ 50%( ٖٓ اُذسعبد ُزٔضَ أُغٔٞػخ اُؼ٤ِب ٝ )50االعزطالػ٤خ  ر٘بص٤ُب، ٝأخزد ٗغجخ )

اد كزشاٝؽذ ه٤ٜٔب ث٤ٖ دسعبد أُغٔٞػخ اُذ٤ٗب ٖٓ اُذسعبد ا٤ٌُِخ، رْ ؽغبة ٓؼبَٓ طؼٞثخ اُلوش

(، ػ٤ِٚ  رؼذ كوشاد 0.647-0.441(، ٝرْ ا٣غبد اُوٞح اُز٤٤ٔض٣خ ُِلوشاد كجِؾ  ث٤ٖ )0.332-0.586)

 االخزجبس ٓوجُٞخ ٖٓ ؽ٤ش ٓؼبَٓ اُظؼٞثخ ٝهذسرٜب ػ٠ِ اُز٤٤ٔض.

 رْ اُزؾون ٖٓ طذم اُج٘بء ػٖ ؽش٣ن: Constrict Validity()انًفهىوانبناء صذق  -4-2-6

االسرجبؽ ث٤ٖ دسعبد ًَ كوشاد االخزجبس ٝاُذسعخ ا٤ٌُِخ ُالخزجبس ٝرُي ثبعزخذاّ اؽزغبة ٓؼبٓالد 

، ٝثٜزا 0.483)-0.249ٓؼبَٓ اسرجبؽ ث٤شعٕٞ، ٝهذ اظٜشد اُ٘زبئظ إ ه٤ْ االسرجبؽ رشاٝؽذ ث٤ٖ )

 كبٕ ع٤ٔغ كوشاد أُو٤بط داُخ اؽظبئ٤ب.

ساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ٖٓ رْ ؽغبة صجبد االخزجبس ُٜٔب :Test Reliabilityثباث االخخبار -4-2-7

( ٝٛٞ ٓؼبَٓ صجبد ع٤ذ، ٝثٜزا 0.814ئعبثبد اُؼ٤٘خ االعزطالػ٤خ، ٝهذ ارؼؼ إ ه٤ٔخ اُضجبد )

 (.3) االعشاء أطجؼ االخزجبس عبٛضا ُِزطج٤ن ػ٠ِ ػ٤٘خ اُجؾش األعبع٤خ ِٓؾن

 انخطبُك اننهائٍ نالخخبارَن

اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت ٣ّٞ األسثؼبء ؽجن االخزجبس٣ٖ ػ٠ِ ػ٤٘خ اُجؾش األعبع٤خ، ؽ٤ش ؽجن    

،  10/3/2021، ث٤٘ٔب ؽجن اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ك٢ ٣ّٞ االسثؼبء أُٞاكن   3/3/2021أُظبدف 

 ٝثؼذ رُي رْ رظؾ٤ؼ االخزجبس٣ٖ ثـ٤خ اعزخالص اُ٘زبئظ ٝرلغ٤شٛب ٝٓ٘بهشزٜب.

 انىسائم اإلحصائُت

، ٝرُي ثبخز٤بس األعب٤ُت أُ٘بعجخ الٛذاف 22س ئطذا SPSS)رٔذ االعزؼبٗخ ثبُؾضٓخ اإلؽظبئ٤خ )

 ٝكشػ٤بد اُجؾش ٝٛزٙ األعب٤ُت ٢ٛ:

 ُؼ٤٘خ ٝاؽذح (t-test)اخزجبس "د"  -

 ٓؼبَٓ اسرجبؽ ث٤شعٕٞ -

 ٓؼبدُخ اُلب ًشٝٗجبؿ. -

 ٓؼبدُخ ًٞثش -

 View results and Interpretationعرض اننخائج انبحث وحفسُرها 

 األٛذاف ٝكشػ٤بد اُجؾش ًٝٔب ٢ِ٣: ع٤زْ ػشع اُ٘زبئظ ٝرلغ٤شٛب ك٢ ػٞء    

 ه٤بط اُزل٤ٌش أُزشؼت ُذٟ اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد.انهذف األول:  -1

 ونغرض انخحمك ين انهذف األول حى وضع انفرضُت اِحُت:    

( ث٤ٖ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُذسعبد اُطِجخ 0005ال ٣ٞعذ كشم رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ ) 

أظٜشد ٗزبئظ اُزؾ٤َِ االؽظبئ٢ إ  ٖ ٝأُزٞعؾ اُلشػ٢ ك٢ اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت.أُذسع٤

(، ٝػ٘ذ ٓوبسٗخ أُزٞعؾ 2.242(، ٝثبٗؾشاف ٓؼ٤بس١ هذسٙ )9.16ٓزٞعؾ دسعبد ػ٤٘خ اُجؾش )

( دسعخ، ارؼؼ إ أُزٞعؾ اُلشػ٢ اًجش ٖٓ 10أُزؾون ٓغ أُزٞعؾ اُلشػ٢ ُالخزجبس ٝاُجبُؾ )
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ث٢ ُذسعبد اُطِجخ، ُِٝزؼشف ػ٠ِ دالُخ اُلشٝم ث٤ٖ أُزٞعط٤ٖ اُؾغبث٢ ٝاُلشػ٢، أُزٞعؾ اُؾغب

( ٝػ٘ذ ٓوبسٗزٜب 2.835ُؼ٤٘خ ٝاؽذح، ار ثِـذ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ أُؾغٞثخ ) t-Testؽجن االخزجبس اُزبئ٢  

 (، ارؼؼ إ اُو٤ٔخ56( ٝدسعخ ؽش٣خ )0.05( ػ٘ذ ٓغزٟٞ دالُخ )003.2ثبُو٤ٔخ اُزبئ٤خ اُغذ٤ُٝخ )

 (.1اُزبئ٤خ أُؾغٞثخ ٢ٛ أًجش ٖٓ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ اُغذ٤ُٝخ ُٝظبُؼ أُزٞعؾ اُلشػ٢ ًٔب ٣ج٤ٖ اُغذٍٝ )

 (1جذول ) 

 (.Sig)َبُن انًخىسط انحسابٍ واالنحراف انًعُارٌ وانىسط انفرضٍ ويسخىي انذالنت 

 الخخبار يسخىي انخفكُر انًخشعب نعُنت انبحث (t-Test)ولًُت 

حجى  

 انعُنت

سط انًخى

 انحسابٍ

االنحراف 

 انًعُارٌ

انىسط 

 انفرضٍ

درجت 

 dfانحرَت 

انمًُت 

 انخائُت

 5...انذالنت عنذ 

(sig.) 

57 6.16 2.242 1. 56   2.835 .006 

ٖٓ اُغذٍٝ أػالٙ ٣زج٤ٖ ٝعٞد كشٝم راد دالُخ ئؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٞعؾ دسعبد اُطِجخ ٝأُزٞعؾ 

بدح اُش٣بػ٤بد ُٝظبُؼ أُزٞعؾ اُلشػ٢، ٝثزُي اُلشػ٢ ك٢ اخزجبس ٓغزٟٞ اُزل٤ٌش أُزشؼت ك٢ ٓ

رشكغ اُلشػ٤خ اُظلش٣خ. ٝٛزا ٣ؼ٢٘ ٝعٞد ػؼق ثٔغزٟٞ اُزل٤ٌش أُزشؼت ُذٟ اُطِجخ/ أُذسع٤ٖ 

هغْ اُش٣بػ٤بد. ٣ٝؼضٝ اُجبؽش رُي ا٠ُ ػذّ رؼٞد اُطِجخ ػ٠ِ ٌٛزا ٗٞع ٖٓ االخزجبساد اٝ األعئِخ  -

سؤٟ عذ٣ذح ُِؾَ، اٝ ادساى ػالهخ عذ٣ذح، ًٕٞ ٓؼظْ  اُز٢ رزطِت روذ٣ْ ؽٍِٞ ده٤وخ اٝ روذ٣ْ

االخزجبساد اُز٢ رغشٟ ُِطِجخ رو٤ِذ٣خ رزطِت ئ٣غبد ؽَ ٝاؽذ، كؼال ػٖ رُي إ ػ٤ِٔخ اُزل٤ٌش 

ٝاالُٔبّ ثٜٔبسارٚ رؾزبط ا٠ُ رؼ٤ِْ ٝرذس٣ت ٝر٘ظ٤ْ ٝثظٞسح ٓزذسعخ، ًٔب ٣ؼضٝ رُي ا٠ُ اُظشٝف 

٤ٔخ ٝأُزٔضِخ ثغبئؾخ ًٞسٝٗب ٝرأص٤شٛب ػ٠ِ ػ٤ِٔز٢ اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ اُؼبٓخ اُز٢ رٔش ثٜب أُإعغبد اُزؼ٤ِ

 ٜٝٓ٘ب اُزؼِْ االٌُزش٢ٗٝ.

 انهذف انثانٍ:

ُٝزؾو٤ن رُي  ه٤بط ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ ُذٟ اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد.

( ث٤ٖ أُزٞعؾ 0005ُخ )ط٤ـذ اُلشػ٤خ اُظلش٣خ )ال ٣ٞعذ كشم رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذال

 اُؾغبث٢ ُذسعبد اُطِجخ أُذسع٤ٖ ٝأُزٞعؾ ُلشػ٢ ك٢ اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ(.

رْ ؽغبة أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُذسعبد اُطِجخ ػ٠ِ اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد، ُِٝزؼشف ػ٠ِ دالُخ     

س اُزبئ٢ ُؼ٤٘خ ٝاؽذح ًٝٔب ٓج٤ٖ اُلشٝم ث٤ٖ أُزٞعط٤ٖ اُؾغبث٢ ٝاُلشػ٢، رْ اعزخذاّ ٓؼبدُخ االخزجب

 (. 2ك٢ اُغذٍٝ )

 (2جذول )

 (.Sig)َبُن انًخىسط انحسابٍ واالنحراف انًعُارٌ وانىسط انفرضٍ ويسخىي انذالنت 

 الخخبار يسخىي يهاراث حىنُذ انًعهىياث نعُنت انبحث (t-Test)ولًُت 

حجى  

 انعُنت

انًخىسط 

 انحسابٍ

االنحراف 

 انًعُارٌ

انىسط 

 انفرضٍ

رجت د

 dfانحرَت 

انمًُت 

 انخائُت

 5...انذالنت عنذ 

(sig.) 

57 26.6. 5.311 27 56 3.691 .001 

( ٣زج٤ٖ ٝعٞد كشٝم راد دالُخ ئؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٞعؾ دسعبد اُطِجخ ٝأُزٞعؾ 2ٖٓ اُغذٍٝ )  

 اُلشػ٢ ك٢ اخزجبس ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد ُٝظبُؼ أُزٞعؾ اُؾغبث٢، ٝثزُي

هغْ اُش٣بػ٤بد ُٜٔبساد ر٤ُٞذ  -رشكغ اُلشػ٤خ اُظلش٣خ. ٝٛزا ٣ؼ٢٘ آزالى اُطِجخ/ أُذسع٤ٖ 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

إ دساعخ اُطِجخ ُٔبدح اُش٣بػ٤بد ٝٓب رزؼٔ٘ٚ ٖٓ ؽج٤ؼخ ٣ٝؼضٝ اُجبؽش رُي ا٠ُ  أُؼِٞٓبد.

د اعزذال٤ُخ ٝرؾ٤ِ٤ِخ خالٍ ع٘ٞاد اُذساعخ ك٢ اُغبٓؼخ رٔ٘ؾْٜ اُوذسح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ أُشٌال

اُش٣بػ٤خ ٝاعز٤ؼبثْٜ ُٜب ٝروذ٣ْ اُؾٍِٞ ٝٓزبثؼخ رو٤ٜٔب ٝخبطخ ُألعئِخ أُأُٞكخ ُذ٣ْٜ، كؼال ػٖ 

ٓ٘ؾْٜ اُوذساد اُؼو٤ِخ ك٢ اُزوذ٣ش ٝاُزوش٣ت ٝاُز٘جإ ثبُ٘زبئظ، ًٔب ًبٕ ُِزؼِْ االٌُزش٢ٗٝ دٝس ك٢ ص٣بدح 

ك٢ اُش٣بػ٤بد اُز٢ رزطِت  خجشاد اُطِجخ اُلٌش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ ٝاُضوبك٤خ ٖٓ خالٍ دساعخ ثؼغ أُٞاد

 اُجؾش ك٢ االٗزشٗذ ػٖ ثؼغ أُلب٤ْٛ اُش٣بػ٤خ اٝ اُؾٍِٞ ُِٔغبئَ أُؼطبح. 

 انهذف انثانث:

اُزؼشف ػ٠ِ اُؼالهخ إ ٝعذد ث٤ٖ اُزل٤ٌش أُزشؼت ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ ُذٟ   

 اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد.

 انثانث صُغج انفرضُت اِحُت:ونغرض انخحمك ين انهذف     

( ث٤ٖ ٓزٞعؾ دسعبد اُطِجخ 0005ال رٞعذ ػالهخ اسرجبؽ٤خ رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذالُخ )  

 أُذسع٤ٖ ك٢ اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت ٝٓزٞعؾ دسعبرْٜ ك٢ اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد.

زل٤ٌش أُزشؼت ٝدسعبرْٜ ػ٠ِ ؽغت ٓؼبَٓ اسرجبؽ ث٤شعٕٞ ث٤ٖ دسعبد اُطِجخ ػ٠ِ اخزجبس اُ       

(، ٢ٛٝ ػالهخ ئ٣غبث٤خ، ؽ٤ش رش٤ش االؽظبئ٤بد 00896اخزجبس ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد، ٝرج٤ٖ اٜٗب رغب١ٝ )

 (.3( رٌٕٞ اُؼالهخ ه٣ٞخ، ًٝٔب ٓج٤ٖ ) عذٍٝ 0075ئرا ًبٕ ٓؼبَٓ االسرجبؽ أػ٠ِ ٖٓ )

 (3جذول )

 نخفكُر انًخشعبايعايم االرحباط واالخخبار انخائٍ نًعايم االرحباط بُن 

 وحىنُذ انًعهىياث انرَاضُت نعُنت انبحث

ه٤ٔخ ٓؼبَٓ  ٓزـ٤شاد اُذساعخ

 االسرجبؽ

اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ 

 أُؾغٞثخ

 اُذالُخ

 داٍ    14.964 **0.896 اُزل٤ٌش أُزشؼت ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ

اُخبص ثٔؼبَٓ االسرجبؽ، ؽ٤ش   (t-test)ُِٝزؼشف ػ٠ِ دالُخ االسرجبؽ اعزؼَٔ االخزجبس اُزبئ٢       

( ػ٘ذ 20002( ٢ٛٝ اًجش ٖٓ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ اُغذ٤ُٝخ ٝاُجبُـخ )14.964ثِـذ  اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ أُؾغٞثخ )

(، ٝٛزا ٣ؼ٢٘ أٜٗب داُخ ٝػ٤ِٚ رشكغ اُلشػ٤خ اُظلش٣خ. 55( ٝدسعخ ؽش٣خ )0.05ٓغزٟٞ اُذالُخ )

ك٢ اخزجبس اُزل٤ٌش أُزشؼت ٝدسعبرْٜ ك٢ اخزجبس ثٔؼ٠٘ ٝعٞد ػالهخ اسرجبؽ٤خ ث٤ٖ دسعبد اُطِجخ 

إ ٣ٝؼضٝ اُجبؽش رُي ا٠ُ إ ٝعٞد ٛزٙ اُؼالهخ هذ ٣شعغ ا٠ُ  ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ.

ثؼغ ٜٓبساد اُزل٤ٌش أُزشؼت رزغبٗظ ٝرزذاخَ ٓغ ثؼغ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ُذٟ اُطِجخ 

ٖ أُزـ٤ش٣ٖ، ٓٔب اظٜش اُؼالهخ ث٤ٖ أُزـ٤ش٣ٖ ئ٣غبث٤خ ٝٝعٞد ث٤٘خ ٓشزشًخ ك٢ ثؼغ أُٜبساد ٌَُ ٓ

ٝه٣ٞخ، ثٔؼ٠٘ إ ثؼغ ٜٓبساد اُزل٤ٌش أُزشؼت هذ أعٜٔذ ك٢ رغ٤َٜ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ُذٟ اُطِجخ، 

ًٔب إ اُؾغبع٤خ ارغبٙ أُشٌالد اُش٣بػ٤خ رغبػذ ػ٠ِ اصشاء اُزلبط٤َ ػٖ أُشٌِخ اٝاُلٌشح 

ُٜب دٝس ًج٤ش ك٢ رُي ثبُشؿْ ٖٓ اُؼؼق ك٢ ثؼغ ٜٓبساد اُزل٤ٌش  اُش٣بػ٤خ ٝإ أُؼِٞٓبد اُغبثوخ

 أُزشؼجٖ ٝٛزا ٣ؾذس ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذساعبد. 

 :االسخنخاجاث

 ؽغت ٗزبئظ اُجؾش رْ اُزٞطَ ا٠ُ ٓب ٢ِ٣:     

 ػؼق آزالى اُطِجخ أُذسع٤ٖ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد ُٜٔبساد اُزل٤ٌش أُزشؼت. -1

 ش٣بػ٤بد ُٜٔبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد اُش٣بػ٤خ.آزالى اُطِجخ أُذسع٤ٖ هغْ اُ -2
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ث٤ٖ ٜٓبساد اُزل٤ٌش أُزشؼت ٜٝٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد، أ١  ٝعٞد ػالهخ اسرجبؽ٤خ ٓٞعجخ ٝه٣ٞخ -3

 ًِٔب صاد اُزل٤ٌش أُزشؼت ُذٟ اُطِجخ صادد هذسارْٜ ػ٠ِ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد. 

 انخىصُاث:

 ش ثبالر٢:ك٢ ػٞء ٗزبئظ اُجؾش ٝاالعز٘زبعبد ٣ٞط٢ اُجبؽ    

 االعزلبدح ٖٓ ٗزبئظ اُجؾش ك٢ ثشآظ اػذاد ؽِجخ هغْ اُش٣بػ٤بد.  -1

ػ٠ِ أػؼبء ا٤ُٜئخ اُزذس٣غ٤خ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد اعزخذاّ اعب٤ُت رو٤٤ْ ؿ٤ش رو٤ِذ٣خ رشًض ػ٠ِ  -2

 ٜٓبساد اُزل٤ٌش اُؼ٤ِب ثٌبكخ اٗٔبؽٚ.

بد اُزذس٣غ٤خ اُز٢ رشًض ػ٠ِ أػؼبء ا٤ُٜئخ اُزذس٣غ٤خ ك٢ هغْ اُش٣بػ٤بد اعزخذاّ االعزشار٤غ٤ -3

 ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌش ُذٟ اُطِجخ ٝػذّ االهزظبس ػ٠ِ اُطشم اُزو٤ِذ٣خ.

ػوذ دٝساد رذس٣ج٤خ اٝ ٗذٝاد ُزؼش٣ق اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ رذس٣ظ اُش٣بػ٤بد ثٜٔبساد اُزل٤ٌش أُزشؼت  -4

 اٝ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد. 

ػ٤بد رغٔؼ ُِطِجخ ثٔٔبسعخ أٗٔبؽ اُزل٤ٌش اُزأ٤ًذ ػ٠ِ ر٤ٜئخ ث٤ئخ رؼ٤ِْ ٝرؼِْ ٓ٘بعجخ ك٢ هغْ اُش٣ب -5

 ٝؽَ أُشٌالد ٝر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد.  

 انًمخرحاث

 ٣وزشػ اُجبؽش اعشاء دساعبد رٜذف ا٠ُ:   

 اعشاء دساعخ أخشٟ ٓٔبصِخ ُٝٔشاؽَ دساع٤خ أخشٟ. -1

اعشاء دساعخ ؽٍٞ كبػ٤ِخ ثشٗبٓظ رذس٣ج٢ ٝكوب ُٜٔبساد اُزل٤ٌش أُزشؼت ك٢ ٜٓبساد ٓضَ ر٤ُٞذ  -2

 ِٞٓبد اٝ ارخبر اُوشاس ُذٟ ؽِجخ هغْ اُش٣بػ٤بد.أُؼ

اعشاء دساعخ ُو٤بط كبػ٤ِخ اعزشار٤غ٤بد رذس٣غ٤خ ٓضَ اُزؼِْ أُ٘ظْ رار٤ب ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد ر٤ُٞذ  -3

 أُؼِٞٓبد.

 :انًصادر

 ، داس اُضوبكخ، ػٔبٕ. 1(: االرغبٛبد اُؾذ٣ضخ ك٢ رذس٣ظ اُؼِّٞ. ؽ2012اثٞ ػبرسح، ع٘بء دمحم ) -

( ٝأصشٙ ك٢ Kaganرؼ٢ِٔ ػ٠ِ ٝكن رشا٤ًت ٤ًغبٕ ) –(: رظ٤ْٔ رؼ٢ٔ٤ِ 2018ٍ كبُؼ )ؽغٖ، اعزوال -

رؾظ٤َ ؽالة اُظق األٍٝ أُزٞعؾ ٜٝٓبسارْٜ ك٢ ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد". 

 )أؽشٝؽخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح(، عبٓؼخ ثـذاد، ٤ًِخ اُزشث٤خ اثٖ ا٤ُٜضْ، اُؼشام.

ش ٓخططبد اُزؼبسع أُؼشك٢ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد (: اص2017اُؾغ٘بد، ٓشٝح ؽٔذ ) -

 ك٢ ٓبدح اُؼِّٞ ُذٟ ؽبُجبد اُظق اُزبعغ األعبع٢ ثـضح، سعبُخ ٓبعغز٤ش )ؿ٤ش ٓ٘شٞسح(.

 ، داس اُششٝم ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ.1، ؽحذرَس يهاراث انخفكُر :(2003عؼبدح، عٞدد ) -

ٗبٓظ هزشػ هبئْ ػ٠ِ اُزؼِْ اُ٘شؾ ٝاُزل٤ٌش أُزشؼت ك٢ (: كبػ٤ِخ ثش2019ػجذاُشؽٖٔ، عب٤ٓخ ؽغ٤ٖ٘ ) -

ر٤ٔ٘خ ٓغزٟٞ اُطالة أُؼ٤ِٖٔ ثشؼجخ اُش٣بػ٤بد الداءاد ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُزل٤ٌش اُ٘بهذ ٝاالثذاػ٢، 

 ( ، ٓظش.3(، ط، )120ٓغِخ ٤ًِخ اُزشث٤خ ثجٜ٘ب، اُؼذد )

، داس اُضوبكخ ُِ٘شش 1بد ػ٤ِٔخ، ؽ(: رؼ٤ِْ اُزل٤ٌش ٜٝٓبسارٚ رذس٣جبد ٝرطج٤و2009ػجذاُؼض٣ض، عؼ٤ذ ) -

 ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ.

(: ؽشم رذس٣ظ اُش٣بػ٤بد ٝاُؼِّٞ، اُطجؼخ 2010ػش٣لظ، عب٢ٓ عِط٢ ٝٗب٣ق اؽٔذ ع٤ِٔبٕ ) -

 األ٠ُٝ، داس طلبء ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ، األسدٕ.

-Team-Pair)(: كبػ٤ِخ رذس٣ظ اُؼِّٞ ثبعزشار٤غ٤خ 2019ػ١ٞ٤ِ، اؽٔذ عجبس ٝ اؽٔذ ػجبط ًش٣ْ ) -

Solo)  ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد ر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ُذٟ ؽالة اُظق اُضب٢ٗ أُزٞعؾ، ٓغِخ ٤ًِخ اُزشث٤خ

 . 318-295األعبع٤خ ُِؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝاإلٗغب٤ٗخ، عبٓؼخ ثبثَ ، ص ص
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(: ٗٔٞرط ٓبسصاٗٞ ُزؼ٤ِْ اُزل٤ٌش ُِطِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ. د٣جٞٗٞ 2007هطب٢ٓ، ٣ٞعق ٝ سؿذح ػش٢ٌٗ ) -

 ُزٞص٣غ، ػٔبٕ، األسدٕ.ُِطجبػخ ٝاُ٘شش ٝا

 (: ػبداد اُؼوَ ٝاُزل٤ٌش: اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن، ػٔبٕ، األسدٕ.2005هطب٢ٓ، ٣ٞعق ٝػٔٞس، ا٤ٓٔخ ) -

 1. ؽ(  طرق حذرَس انرَاضُاث أسانُبه ) أيثهت وينالشاث(:  2008اٌُج٤غ٢ ، ػجذ اُٞاؽذ ؽ٤ٔذ ) -

 ، ٌٓزجخ أُغزٔغ اُؼشث٢ ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ ، ػٔبٕ.

(: اصش اعزشار٤غ٤خ ٓوزشؽخ هبئٔخ ػ٠ِ اُلِغلخ اُج٘بئ٤خ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد ٓب ٝساء 2005ٓؾغٖ، سك٤ن ) -

أُؼشكخ ٝر٤ُٞذ أُؼِٞٓبد ُطالة اُظق اُزبعغ األعبع٢ ثلِغط٤ٖ )سعبُخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح(، 

 عبٓؼخ ػ٤ٖ شٔظ، اُوبٛشح، عبٓؼخ األهظ٠، كِغط٤ٖ.

 ، داس أُغ٤شح، ػٔبٕ .  1اُزشث٤خ ٝػِْ اُ٘لظ، ؽ ( اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ك٢  2000ِٓؾْ ، عب٢ٓ دمحم )  -

، ٓشًض د٣جٞٗٞ ُزؼ٤ِْ 1( : " ٤ًق ر٢ٔ٘ اُزل٤ٌش اُجظش١ ُطلِي ". ؽ2015ا٤ُ٘ٔش، ساٗذا ػجذ اُؼ٤ِْ ) -

 اُزل٤ٌش، ػٔبٕ .

Cardellichio. Thomas & Field, Wendy (1997): "Seven Strategies that Encourage 

Neural Branching", How Children Learn: Feature Articles, Educational 

leadership, Vol. (54), No. (6), March. 

Sak, U. (2005): Divergence & convergence of mental forces of children in open 

and closed mathematical problems. International Education Journal, 6(2), 

252-260. 

Stein, M. I. (1974): Stimulating creativity: Individual procedures. NewYork: 

Academic Press  
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Divergent thinking and its relationship to the generation of mathematical 

information for students/teachers in the Mathematics Department 

Prof. Dr. Abdul Wahid Mahmood Mohamed Alkanaany 

Department of Mathematics – College of Education Science pure - 

University of Basrah 

Abstract: 

The objective of the research is to identify the level of divergent thinking and 

its relationship to the generation of information among student teachers in the 

Department of Mathematics. To achieve the research objectives, three null 

hypotheses were developed: 

1. There is no statistically significant difference at the significance level 

(0.05) between the arithmetic mean of student teacher scores and the 

hypothetical mean in the divergent thinking test. 

2. There is no statistically significant difference at the significance level 

(0.05) between the arithmetic mean of student teacher scores and the 

hypothetical mean in the mathematical information generation test. 

3. There is no statistically significant correlation at the significance level 

(0.05) between the average scores of student teachers in the divergent 

thinking test and their average scores in the information generation test. 

The research sample was chosen from the fourth stage students - Department 

of Mathematics from the academic year 2020-2021, its number was (57) male 

and female students randomly. The researcher prepared two tests, one of 

which is for divergent thinking consisting of (12) questions, (8) questions of 

the type of objective questions (the test from Multiple), and (4) essay 

questions, and the second is a test of information generation skills, and it 

consists of (9) essay questions. The psychometric properties of the two tests 

were verified after they were presented to a group of arbitrators in 

mathematics and its teaching methods. The two tests were applied to the 

research sample, and the results showed using the t-test for one sample was a 

weakness in the level of the research sample’s possession of divergent 

thinking skills. The results also showed that the research sample possesses 

information generation skills, as well as a positive and strong correlation 

between divergent thinking skills and information generation skills. The 

researcher recommended the necessity of holding training courses or 

seminars to introduce those in charge of teaching mathematics with divergent 

thinking skills and information generation skills. 

Keywords: divergent thinking - information generation skills 
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 مستخهص انبحث:

جؾش اٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ اعزخذاَ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌٍزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٚاٌزٛعٙبد اٌّؼشف١خ ٘ذف اٌ     

ٌّذسعٟ اٌف١ض٠بء ٚاٌؼاللخ االسرجبغ١خ ث١ّٕٙب ، ٚرىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ ع١ّغ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء فٟ 

ٓ ِذسعب ٚلذ ِضٍٛا ثؼذدُ٘ ٘زا ػ١ٕخ اٌجؾش ، اػذ اٌجبؽش ادار١ 184ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌجبٌغ ػذدُ٘ 

االٌٚٝ ٌٍزؼشف ػٍٝ اعزخذاَ اٌّذسع١ٓ ٌٍزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ِىٛٔخ ِٓ صالصخ ِغبالد ) رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ 

فمشح ، اِب االداح اٌضب١ٔخ وبٔذ ِم١بط اٌزٛعٙبد  11اٌزؼٍُ ، اٌزخط١ػ ، رٕف١ز اٌزذس٠ظ ( ٌىً ِغبي ِٕٙب 

الػزمبد فٟ اٌّؼشفخ ثغ١طخ، اٌّىْٛ ِٓ  أَسثؼخ أَثؼبد ٟ٘) اٌزٛعٗ اٌٝ اْ اٌّؼشفخ صبثزخ ، ا اٌّؼشف١خ

( فمشح  ٚأَِبَ وً 42االػزمبد فٟ اٌزؼٍُ اٌغش٠غ ،االػزمبد فٟ اٌّؼشفخ اٌّإوذح ( ٚرىْٛ اٌّم١بط ِٓ  )

فمشح خّغخ ثذائً ٟ٘: )ِٛافك ، غبٌجب، اؽ١بٔب، ٔبدسا ، غ١ش ِٛافك( ، ٚاعزخذَ اٌجبؽش ػذدا ِٓ 

زخذاَ اٌّذسع١ٓ ٌٍزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٚرٛعٙبرُٙ اٌٛعبئً االؽصبئ١خ ٌّؼبٌغخ إٌزبئظ اٌزٟ اوذد اع

اال٠غبث١خ ٔؾٛ اٌّؼشفخ ٚٚعٛد ػاللخ اسرجبغ١خ ل٠ٛخ ِٛعجخ ث١ٓ اعزخذاَ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌٍزذس٠ظ 

اٌٛالؼٟ ٚرٛعٙبرُٙ اٌّؼشف١خ ، ٚفٟ ظٛء ٔزبئظ اٌجؾش اعزٕزظ اٌجبؽش ػذدا ِٓ االعزٕزبعبد ٚٚظغ 

 ػذدا ِٓ اٌزٛص١بد ٚاٌّمزشؽبد.

 : اٌزذس٠ظ ، اٌٛالؼٟ ، اٌزٛعٙبد ، اٌّؼشف١خ . نمفتاحيتانكهماث ا

  :مشكهت انبحث

٠ؼذ ػٍُ اٌف١ض٠بء ِٓ اٌؼٍَٛ اٌّشرجطخ اسرجبغب ٚص١مب ثؾ١بح اٌّزؼٍُ ٚ٘زا اٌؼٍُ  ٠مَٛ ػٍٝ رفغ١ش اٌّٛالف 

 ٚاٌظٛا٘ش اٌّؾ١طخ ثٗ ٌزا فبْ رذس٠غٗ ٌٍّزؼٍُ ٠زطٍت االعزؼبٔخ ثبدٚاد ٚٚعبئً ِٓ اٌج١ئخ ِٚغبػذح

اٌّزؼٍُ ػٍٝ سثػ ِب٠زؼٍّٗ ثّؼشفزٗ اٌغبثمخ ٌجٕبء ِؼشفزٗ ثٕفغٗ ٚ٘زا ٘ٛ ِفَٙٛ اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ، ِٚٓ 

عٙخ اخشٜ ٠ٕمغُ ِذسعٛ اٌف١ض٠بء ِٓ ٔبؽ١خ ٔظشرُٙ ئٌٝ اٌّؼشفخ اٌٝ ارغب١٘ٓ األٚي ٠ّضٍٗ اصؾبة 

اٌضبثذ ِٓ اٌّؼشفخ ٘ٛ إٌظشح اٌّزؾشسح  اٌز٠ٓ ٠ؼزمذْٚ ثبْ اٌّؼشفخ لبثٍخ ٌٍزطٛس ٚاالوزشبف  ٚاْ 

ِمذاس ل١ًٍ، ئِب االرغبٖ اٌضبٟٔ ف١زّضً ثبألفشاد رٚٚ إٌظشح اٌّم١ذح ٚ٘إالء ٠ؼزمذْٚ اْ اٌّؼشفخ صبثزخ 

ٕٚ٘بن ثؼط اٌّؼٍِٛبد ٠غت اوزشبفٙب اٚ لبثٍخ ٌٍزغ١ش ٚ٘زاْ االرغب٘بْ ٠ّضالْ اٌزٛعٙبد اٌّؼشف١خ 

1998 :53 ,)Schneiderاٌجؾش ثبٌغإاي االرٟ : ِب ػاللخ اعزخذاَ  ( ،  ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ اعّبي ِشىٍخ

 ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌٍزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ثزٛعٙبرُٙ اٌّؼشف١خ ؟ 

 :أهميت انبحث

 ٠ّىٓ ئعّبي أ١ّ٘خ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ثّب ٠أرٟ:
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

رمذَ اٌذساعخ ِٛظٛع اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ وأؽذ  ِذاخً اٌزذس٠ظ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ ٠ىْٛ ٌٙب رأص١ش .1

الة فٟ ؽً اٌّشىالد اٌج١ئ١خ ٚثٕبء ِؼشفزُٙ ثأٔفغُٙ ٚفٟ ِٛاوجخ اٌزٛعٙبد ئ٠غبثٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌط

 اٌؼب١ٌّخ فٟ ٘زا اإلغبس ٚرع١ّٕٙب فٟ ِغبي اٌزذس٠ظ. 

رٛفش اٌذساعخ أداحً ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٌذٜ اٌّذسع١ٓ ٚاداح اخشٜ ٌم١بط اٌزٛعٙبد .2

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ.  اٌّؼشف١خ  ٌذ٠ُٙ ٚلذ ٠ف١ذ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبي اٌزذس٠ظ

لذ رغُٙ ٔزبئظ ٘زا اٌجؾش فٟ رٛع١ٗ اٌّؼ١١ٕٓ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٌزغب٠ش اٌزٛعٙبد اٌؼب١ٌّخ ٚرغ١١ش .3

 ٔظشح اٌجؼط اٌٝ اٌّؼشفخ ِٓ اٌغّٛد اٌٝ اٌزطٛس ٚإٌّٛ. 

٠غٍػ اٌعٛء ػٍٝ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ار اْ اٌٛلٛف ػٍٝ غج١ؼخ ٘زا اٌّزغ١ش لذ رف١ذ فٟ رؾغ١ٓ .4

 اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚرؼذ٠ً غشائك اٌزذس٠ظ  ثّب ٠زٕبعت ِغ رفى١ش اٌطٍجخ  .

أ١ّ٘خ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ لذ ٠غُٙ فٟ دفغ اٌطالة ئٌٝ االثزؼبد ػٓ رأص١ش اٌزفى١ش اٌغطؾٟ ٚرؼ١ّك .5

 اٌغٛأت اٌغٍٛو١خ ٚاالعزّبػ١خ .

شف١خ وٛٔٙب رغّغ ألٚي ِشح فٟ ِؾبٌٚخ اٌجؾش فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٚاٌزٛعٙبد  اٌّؼ.6

 دساعخ ثؾغت ػٍُ اٌجبؽش.

 أهذاف انبحث

 ٠ٙذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ :

 اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٌذٜ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ..1

 اٌزٛعٙبد اٌّؼشف١خ ٌّذسعٟ اٌف١ض٠بء..2

د اٌّؼشف١خ ٔٛع ٚارغبٖ اٌؼاللخ االسرجبغ١خ ث١ٓ اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٌذٜ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٚاٌزٛعٙب.3

 ٌّذسعٟ اٌف١ض٠بء.

 حذود انبحث  

 ٠زؾذد اٌجؾش اٌؾبٌٟ ثـ :

 2020ِذسعٟ اٌف١ض٠بء فٟ ِشوض ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ فٟ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ إٌٙبس٠خ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ ).1

– 2021.َ ) 

 تؼريف مصطهحاث انبحث

 ػشفٗ  وً ِٓ:   :  انتذريس انىاقؼي.1

- (Richardson , 2012ثأٔٗ اٌز :) ُذس٠ظ اٌزٞ ٠ٙزُ ثشثػ اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ِغ ث١ئخ اٌّزؼٍُ ٚرمذ٠

 اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ ثٕبء ِؼشفزٗ ثٕفغٗ .

 (Richardson , 2012 , 26) 

- (Donald , 2018   ٜٛرذس٠ظ لبئُ ػٍٝ اٌّذخً اٌجٕبئٟ ٠غزخذَ ف١ٙب اٌّذسط رؾ١ًٍ اٌّؾز :)

 , Donald , 2018ّغجك ٌٍزذس٠ظ ٚرٕف١ز ِبرُ اٌزخط١ػ ٌٗ ثؼٕب٠خ )اٌزؼ١ٍّٟ ٚث١ئخ اٌّزؼٍُ ٚاٌزخط١ػ اٌ

83) 

 ػرفها كم من :  : انتىجهاث  انمؼرفيت -2

•(Schneider , 1998 اٌزصٛساد اٌز١ٕ٘خ ٌٍفشد ٌطج١ؼخ اٌّؼشفخ ِٚصذس٘ب ٚث١ٕزٙب ٚعشػخ )

 (( Schneider, 1998:552اوزغبثٙب 

•Karla , 2003د األفشاد ؽٛي اٌّؼشفخ ٚرٕظ١ّٙب ٚصجبرٙب ٚعشػخ اوزغبثٙب ((: ثأٔٙب أفىبس آٚ اػزمبدا

 (  Karla(  ,  2003ٚاٌزؾىُ ف١ٙب 
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 انتذريس انىاقؼي :  خهفيت نظريت 

 ٠غزٕذ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ِجبدب اٌجٕبئ١خ اٌزٟ ِٓ اّ٘ٙب :

 اٌّؼشفخ اٌغبثمخ ٌٍّزؼٍُ.-1

 ٠جٕٟ اٌّزؼٍُ اٌّؼشفخ رار١ب.-2

 ث١ٕخ اٌّزؼٍُ اٌّؼشف١خ. اٌزؼٍُ ٠غ١ش ِٓ-3

 افعً رؼٍُ ٠ؾذس ػٕذِب ٠ٛاعٗ اٌّزؼٍُ ِشىٍخ ٚالؼ١خ ِٓ ث١ئزٗ.-4

 ٚاٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٠شرىض اٌٝ صالس ِشرىضاد اعبع١خ ٟ٘   

 رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ ٚػٕبصش اٌج١ئخ ٚا٠غبد اٌؼاللبد ث١ٕٙب.-1

ِٓ اٌج١ئخ ا١ِٛ١ٌخ ٚسثػ ٠ٚزُ ف١ٙب رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ اٌذساعٟ اٌٝ ا٘ذاف رذس٠غ١خ ِٚٛالف رؼ١ّ١ٍخ 

 اٌؼاللبد ث١ٕٙب .

االػذاد اٌّغجك ٌج١ئخ )ٚالغ ( اٌزؼٍُ ِٓ ِؾزٜٛ ٚادٚاد ٚأشطخ ِٚٛالف رؼ١ّ١ٍخ ٚوً ِب ٠زؼٍك  -2

ثبٌّٛظٛع اٌزٞ ٔشغت فٟ رؼ١ٍّٗ ٌٍّزؼ١ٍّٓ  ِٓ خالي خطخ اٌذسط اٌزٟ رؼزجش خش٠طخ غش٠ك 

رٕف١زٖ ثشىً فؼبي خالي ٚلذ اٌذساعخ. لجً أْ  اٌّذسط ٌّب ٠ؾزبط اٌّزؼٍّْٛ ئٌٝ رؼٍّٗ ٚو١ف ع١زُ

اٌزخط١ػ ٌٍذسط ، عٕؾزبط أٚالً ئٌٝ رؾذ٠ذ أ٘ذاف اٌزؼٍُ ِٚٓ صُ رص١ُّ أٔشطخ رؼ١ّ١ٍخ ِٕبعجخ ٚٚظغ 

 اعزشار١غ١بد ٌٍؾصٛي ػٍٝ رغز٠خ ساعؼخ ٚصٛال اٌٝ اٌزؼٍُ إٌبعؼ.

 ٚرزٕبٚي خطخ اٌذسط اٌّىٛٔبد اٌشئ١غ١خ اٌضالصخ ٚدِغٙب:

 ٍُ اٌطالةأ٘ذاف رؼ• 

 أٔشطخ ٚٚعبئً اٌزذس٠ظ / اٌزؼٍُ• 

اعزشار١غ١بد ٌٍزؾمك ِٓ فُٙ اٌطالة ع١غبػذن رؾذ٠ذ أ٘ذاف ٍِّٛعخ ٌزؼ١ٍُ اٌطالة ػٍٝ رؾذ٠ذ • 

أٔٛاع أٔشطخ اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ عزغزخذِٙب فٟ اٌصف ، ث١ّٕب عزؾذد ٘زٖ األٔشطخ و١ف عززؾمك ِّب ئرا 

 وبٔذ أ٘ذاف اٌزؼٍُ لذ رؾممذ أَ ال.

رٕف١ز اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ  اٌزٞ ٠شوض ػٍٝ ِب ٠ذٚس فؼالً فٟ اٌصف اٌذساعٟ ٠ٚزُ ِٓ خالي  -3

اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ فٟ اٌصف اٌذساعٟ ِٕٚٙب اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼب١ٔٚخ ، ٚاٌزؼٍُ ِٓ 

ح خالي اٌخجشح ، ٚاعزخذاَ إٌّظُ اٌّزمذَ ، ٚسعُ خشائػ اٌّفب١ُ٘ ، ٚاعزخذاَ اٌٛعبئػ اٌّزؼذد

ٌٍىّج١ٛرش ، ٚرمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ، ٚاٌزؾف١ض ، ٚسثػ اٌخجشاد اٌغذ٠ذح ثبٌّؼشفخ اٌغبثمخ ، ِّب ٠إدٞ 

 (Boreson , 2006 , 66ئٌٝ اٌزؼٍُ اٌٙبدف ، ٚرٍج١خ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٌٍّزؼ١ٍّٓ . )

 دٚس اٌّذسط فٟ اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ

 ِٓ اُ٘ االدٚاس اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّذسعْٛ ٟ٘ :

 اٌّؼٍِٛبد اٌصؾ١ؾخ ٌذٜ اٌطالة ثؼذ اخزجبس صؾزٙب ِٓ خالي ٚعبئً اٌزم٠ُٛ.رؼض٠ض -

 رشغ١غ االثزىبس فٟ رؼٍُ اٌؼٍَٛ  ٚرط٠ٛش رم١١ُ اٌزؼٍُ. -

ارجبع غشق  رذس٠ظ  اٌؼٍَٛ ثشىً أفعً ثبعزخذاَ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغذ٠ذح ٚؽً اٌّشىالد -

ٌؾشعخ ٚاٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌطالة ِٓ ٚاالعزؼالَ ٚاألعب١ٌت اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؼضص األِٛس ا

 سثػ ٘زٖ اٌّٛالف ِغ ِؼٍِٛبرُٙ اٌغبثمخ ٚثٕبء ِؼشفزُٙ .

اخز١بس غش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌزٟ رزٕبعت ِغ اٌّبدح ٚاٌطالة ثؾ١ش رىْٛ ٘زٖ اٌطش٠مخ لبدسح ػٍٝ ر١ّٕخ -

 ( Rafael , 2013 , 71شخص١خ اٌطالة ٚرشغ١ؼُٙ ػٍٝ اٌزؼٍُ.  )

 



  

 

 
  

 

728 

 

                                                                                                                            
 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –شاشية بالتعاون مع كلية الرتبية االو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  لرتبية االشاشيةكلية ا 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 :انمؼرفيت انتىجهاث 

رؼذ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ اٌّغبّ٘خ فٟ  رغ١ًٙ أٚ ئػبلخ فؼب١ٌخ اٌزؼٍُ, ٚرجؼبً      

ٌزٌه فاْ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ رشرجػ ثّضبثشح اٌطٍجخ ٚاعزفغبسارُٙ اإل٠غبث١خ ٚرىبًِ اٌّؼٍِٛبد 

ؼ١ٍب ٌٍزؼٍُ، فارا وبْ اٌؾفع ػٓ ِٚٛاعٙخ اٌّغبالد اٌّؼمذح, ٚوً ٘زٖ اٌصفبد رشرجػ ثبٌّغز٠ٛبد اٌ

ظٙش لٍت ٘ٛ ِب ٠إوذ  ػ١ٍٗ اٌزؼٍُ فٟ اٌّغزّغ ، فاْ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ رصجؼ راد أ١ّ٘خ ظئ١ٍخ، 

ٌٚىٓ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌٟ ٌٍزؼٍُ ٠غزّش ثبالسرفبع فٟ األ١ّ٘خ وٍّب أصجؼ ِغزّؼبً ِزمذِبً رىٌٕٛٛع١بً ِٚٛعٙبً 

خ رزىْٛ ِٓ رٛعٙبد  ِزؼذدح ، ٌٚىً رٛعٗ  ِٓ ٘زٖ ٔؾٛ اٌّؼٍِٛبد، وّب أْ اٌّؼشفخ اٌشخص١

(  Paulsen, 2005:64اٌزٛعٙبد  رأص١ش ِخزٍف ػٍٝ عبٔت أٚ أوضش ِٓ عٛأت اٌزؼٍُ ٚعزشار١غ١برٗ )

، فىٍّب صاد اػزمبد اٌطٍجخ ثأْ اٌزؼٍُ ٠ؾذس ثغشػخ أٚ ال ٠ؾذس ئغاللبً وبْ أداؤُ٘ ظؼ١فبً، ٚوٍّب صاد 

ال رزغ١ش اصداد اؽزّبي عٛء رفغ١شُ٘ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزغش٠ج١خ, ِٚىٕذ غش٠مخ  اػزمبدُ٘ ثأْ اٌّؼشفخ صبثزخ

شِٛش ٌذساعخ اٌّؼشفخ اٌشخص١خ, اٌجبؽض١ٓ ِٓ رؾذ٠ذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ٚاٌزؼٍُ 

فزٛعٙبد  اٌّذسع١ٓ ػٓ غج١ؼخ اٌّؼشفخ ٠ّىٓ أْ رإصش فٟ اعزؼّبي اٌغزشار١غ١خ إٌّبعجخ ٚأطاللب 

ّغزٜٛ فٟ اٌزؼٍُ إٌّظُ رار١بً ِٚغزٜٛ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ٠ىّالْ ثؼعّٙب ثؼط ٚأْ أ٠عب ِٓ أْ اٌ

 ,Bernaِٓ ٠ٛصفْٛ ثأُٔٙ ِٕظّْٛ رار١بً  ٠ؾٛصْٚ رٛعٙبد  ِب٘شح دل١مخ ػٓ اٌّؼشفخ ٚػٓ اٌزؼٍُ ))

وّب رؼذ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ِٓ اٌّٛظٛػبد اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ ؽظ١ذ ثب٘زّبَ اٌؼٍّبء  . 250 :2009

جبؽض١ٓ، ٚلذ أعش٠ذ ػ١ٍٙب  دساعبد ػذح ٌٍىشف ػٓ غج١ؼزٙب، ِٚىٛٔبرٙب، ٚو١ف١خ ل١بعٙب، ٚعجً ٚاٌ

 رطٛس٘ب، ٠ّٚضً ٘زا اٌغبٔت اٌٛعذأٟ أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرٌه ألِش٠ٓ: 

 األِش األٚي:  لع١خ رأص١ش اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ػٍٝ ع١ش ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ، ؽ١ش صجذ  أٔٙب عضء أعبعٟ

فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ِٚإصش فٟ ع١ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي رأص١ش٘ب ػٍٝ ٔٛػ١خ األ٘ذاف األوبد١ّ٠خ 

 ٚغشق رؾم١مٙب ٚثبٌزبٌٟ رأص١ش٘ب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزؾص١ً اٌذساعٟ ٌٍطٍجخ. 

األِش اٌضبٟٔ : أصجزذ اٌذساعبد ثأْ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ رّٕٛ ٚرزطٛس ِٓ خالي رغ١ش اٌصٛسح اٚ 

 ,Dawsonؼبِخ اٚ اٌخبصخ ػٓ ِٛظٛع ِؼ١ٓ ، ِّب ٠إدٞ ئٌٝ رؾغ١ٓ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ. )اٌفىشح اٌ

2007 ,179.)) 

  :مكىناث انتىجهاث انمؼرفيت

رٛعٙبد  فٟ اٌمذسح اٌضبثزخ:  ٟٚ٘ رزشاٚػ ِب ث١ٓ االػزمبد ثأْ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍُ صبثزخ ِٕز ١ِالد -1

 ٝ اٌزؼٍُ ٠ّىٓ أْ رزغ١ش ٚرزؾغٓ. اٌفشد ٚال رزغ١ش ئٌٝ االػزمبد ثأْ لذسح اٌفشد ػٍ

رٛعٙبد  فٟ اٌّؼشفخ اٌجغ١طخ:  ٟٚ٘ رزشاٚػ ِب ث١ٓ اػزمبد اٌفشد ثأْ اٌّؼشفخ ٚاظؾخ ٚأٔٙب أعضاء -2

 ِٕفصٍخ ئٌٝ اػزمبد اٌفشد ئٌٝ أْ اٌّؼشفخ ِؼمذح ِٚزشاثطخ ِٚزىبٍِخ ف١ّب ث١ٕٙب . 

فشد أْ اٌزؼٍُ ٠ؾذس ئِب ثغشػخ أٚ ال ٠ؾذس رٛعٙبد  فٟ اٌزؼٍُ اٌغش٠غ:  ٟٚ٘ رزشاٚػ ث١ٓ اػزمبد اٌ-3

 ئغاللًب، ٚث١ٓ االػزمبد ثأْ اٌزؼٍُ ٠ؾذس ثصٛسح ِزذسعخ. 

رٛعٙبد  فٟ اٌّؼشفخ ا١ٌم١ٕ١خ:  ٟٚ٘ رّزذ ِٓ اػزمبد اٌفشد ِٓ أْ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ صبثزخ ئٌٝ اػزمبدٖ -4

 ( Sorello , 2004 : 164أْ اٌّؼشفخ اٌزٟ ٠ىزغجٙب رزغ١ش ٚرزطٛس

ٕظِٛخ اٌزٛعٙبد  ِٓ خالي رٛعٙبد  اٌفشد رغزط١غ أْ رؾذد و١ف ٠خزبس ِذخً اٌؼٍُ ؟ ٚأٞ ِٚ  

عزشار١غ١خ ٠غزخذِٙب؟  ٚأ٠ٙب ع١زغٕجٙب ؟ ٚئٌٝ أٞ ِذٜ ٠أرٟ ٚثأٞ عٙذ ع١غزّش فٟ اٌؼًّ فٟ ٘زٖ 

اد اٌّّٙخ .  فبٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ فٟ ظٛء رٌه ٟ٘ اٌج١ٕخ اٌغ١ىٌٛٛع١خ اٌزٟ رش١ش ئٌٝ ِفب١ُ٘ األفش

ً ٌٍّغبي ، ٚرغبسة اٌفشد، ٚٔٛع اٌؼًّ اٌالصَ  ؽٛي غج١ؼخ اٌّؼشفخ ٚو١ف١خ اوزغبثٙب . ٚرخزٍف ٚفمب
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

إلٔغبص اٌّٙبَ اٌّىٍف ثٙب ٚرؼٕٝ ثغبغخ أٚ رؼم١ذ ِؼشفخ اٌفشد ، ٚرشزًّ ػٍٝ أسثؼخ أثؼبد عّؼذ فٟ 

 ثؼذ٠ٓ ّ٘ب:

رٕظ١ُ اٌّؼشفخ(  (ٚاٌزٛعٙبد  اٌزٛعٙبد  ؽٛي اٌّؼشفخ ٚرشًّ )٠م١ٕ١خ اٌّؼشفخ، ِٚصذس اٌّؼشفخ، ٚ

  Jenhng(  ) 19,  2000ؽٛي اٌزؼ١ٍُ ٚرشًّ( ) اٌزؾىُ فٟ اٌزؼ١ٍُ، ٚعشػخ اٌزؼٍُ (., 

 دور انتىجهاث  انمؼرفيت في انؼمهيت انتؼهيميت

ٌٍزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ دٚس وج١ش فٟ اٌزذس٠ظ ئر أٔٙب رمَٛ ثذٚس اٌم١بدٞ ِٚٛعٗ ٌؼ١ٍّبد ِٙبساد       

ر١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ،  فبٌٕظبَ اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٞ ٠ٙزُ ثبٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ اٌزٟ ٠زجٕب٘ب اٌّذسط ٚأعب١ٌت ٚعزشا

ً ف١ّب ٠زؼٍّٛٔٗ، ٚفٟ ظٛء رٌه ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌٙذف ِٓ اٌىشف  ٠غؼً ِٓ غالثٗ أوضش صشاء ٚػّمب

رؼذ  ػٓ اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ٌذٜ اٌّذسع١ٓ ٘ٛ, اٌغؼٟ ٌزؾغ١ٓ رؼٍُ غالثُٙ, فعالً ػٍٝ أْ دساعزٙب

أِشاً ِّٙبً ألٔٙب رغبػذ ػٍٝ رٛع١ٗ األفشاد فٟ أزمبء االعزشار١غ١بد إٌّظّخ ٌٙب, وّب رؼًّ ػٍٝ رشى١ً 

 (Meichenbaum, 2000 , 112أ٘ذاف اٌزؼٍُ األوبد٠ّٟ ٌٍطالة. ) 

وّب أٔٙب رإصش فٟ اٌزؼ١ٍُ ِٓ خالي رأص١ش٘ب ػٍٝ غش٠مخ رؾذ٠ذ أ٘ذاف اٌزؼٍُ  األوبد١ّ٠خ. ِّٚب ٠إ٠ذ   

رٌه, ٔزبئظ اٌذساعبد اٌزٟ أعش٠ذ فٟ ٘زا اٌّعّبس ٚثخبصخ اٌذساعبد  اٌزٟ أعش٠ذ ػٍٝ رأص١ش 

اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ػٍٝ رؼٍُ اٌطالة, ؽ١ش رٛصٍذ اٌذساعبد ئٌٝ رأص١ش اٌمٛح اٌّؼشف١خ ػٍٝ اخز١بس 

ٌّؼشف١خ ٠ّىٓ اٌطالة ٌٍّغز٠ٛبد اٌّخزٍفخ ٌّفب١ُ٘ اٌزؼٍُ  ، ٚأظٙشد دساعخ )اٌمبدسٞ( أْ اٌزٛعٙبد  ا

أْ رزطٛس ٟٚ٘ لبثٍخ ٌٍزغ١ش, فبٌّذسط ِٓ خالي اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١خ ٠غزط١غ  رؾذ٠ذ اٌزٛعٙبد  اٌزٟ 

رؾزبط ئٌٝ رؼذ٠ً ِٓ خالي اعزخذاَ اعزشار١غ١بد  رخذَ ا٘ذاف دسعٗ ٚرشفغ ِٓ ِغزٜٛ رفى١ش 

اٌزٟ ٠عؼٙب فؼٕذِب اٌطالة، ١ٌٚظ فمػ أعٍٛة اٌزذس٠ظ ٚوزٌه أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚٔٛػ١خ االخزجبساد 

رىْٛ أعئٍخ اٌّذسط ِشوضح ػٍٝ روش اٌؾمبئك، فاْ اٌطبٌت سثّب ٠ؼزمذ ثبْ اٌّؼشفخ ِٕفصٍخ، ثخالف 

ذ غ٠ًٛ وبٌّشبس٠غ ٚرزطٍت األعئٍخ اٌزٟ ٠ٛعٙٙب ٌطالثٗ ٚاٌزٟ رشًّ ػٍٝ اٌزؾذٞ ٚرؾزبط ئٌٝ ٚل

ئٔزبعبً ٌٍّؼشفخ، فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠ؼزمذ اٌطالة ثأْ اٌّؼشفخ ِؼمذح ِٚزغ١شح ٚأٔٙب رؾذس 

 (Missiuna, 2004 ,91رذس٠غ١بً ١ٌٚظ ثغشػخ )

 :دراساث سابقت

 الرٛعذ دساعبد عبثمخ رخص اٌّزغ١ش٠ٓ ثؾغت اغالع اٌجبؽش.

 :منهجيت انبحث

 ٌّٕٙظ اٌٛصفٟ االسرجبغٟ .اعزخذَ اٌجبؽش ا

 :مجتمغ انبحث

 ِذسعب . 184رىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ ع١ّغ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء فٟ ِشوض ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌجبٌغ ػذدُ٘ 

 :ػينت انبحث 

 ِذسعب. 184اخزبس اٌجبؽش ع١ّغ افشاد ِغزّغ  ١ٌّضٍٛا ػ١ٕخ اٌجؾش  اٌزٟ ثٍغ ػذد٘ب 

  :أدواث انبحث

 :ِم١بط اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ-1

ٌٍزؾمك ِٓ اعزخذاَ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌٍزذس٠ظ اٌٛالؼٟ اػذ اٌجبؽش ِم١بعب ٌٙزا اٌغشض ِىٛٔب ِٓ    

ثذائً ٟ٘ ) ٠ٕطجك  5فمشح ٌىً ِغبي ، اِبِٙب  11صالصخ  ِغبالد ٟ٘ )اٌزؾ١ًٍ  ٚاٌزخط١ػ ٚاٌزٕف١ز (، 

صُ رطج١مٙب ػٍٝ ػ١ٕخ  دائّب ، غبٌجب ، اؽ١بٔب ، ٔبدسا ، ال٠ٕطجك (  ٚرُ ػشظٙب ػٍٝ اٌّؾى١ّٓ، ِٚٓ

ِذسعب ِٓ ِغزّغ اٌجؾش ٚسرجذ اٌذسعبد ثشىً رٕبصٌٟ  ٚاخز ِغّٛػز١ٓ ػ١ٍب  60اعزطالػ١خ ِٓ 
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ٌؼ١ٕز١ٓ   t-testِذسط(  ٚؽغبة ر١١ّض اٌفمشاد ٚوبٔذ ع١ّؼٙب ١ِّضح الْ ل١ُ  18ٚد١ٔب ٌىً ِّٕٙب ) 

غبة صذق االرغبق اٌذاخٍٟ اٞ ( ٚرُ ؽ 22.1ٚ  7.7ِغزمٍز١ٓ  وبٔذ ع١ّؼٙب داٌخ ار رشاٚؽذ ث١ٓ ) 

( ِّب ٠ذي ػٍٝ صذق 8.21ٚ  6.02ػاللخ اٌفمشح ثبٌّغبي ٚاٌّم١بط وىً ٚرشاٚؽذ اٌم١ُ ث١ٓ )

 اٌّم١بط.

 :انثباث  

 (.0.8301ؽغت رجبد اٌّم١بط ثّؼبًِ وشٚٔجبؿ اٌفب اٌزٞ وبٔذ ل١ّزٗ )

 مقياس انتىجهاث انمؼرفيت

خ ثؼذ اغالػٗ ػٍٝ االدث١بد ٚثؼط اٌّمب١٠ظ اٌزٟ رٕبٌٚذ اػذ اٌجبؽش ِم١بط اٌزٛعٙبد  اٌّؼشف١       

 ٘زا اٌّٛظٛع ٚشًّ أَسثؼخ أَثؼبد ٟ٘:

اٌزٛعٗ اٌٝ اْ اٌّؼشفخ صبثزخ: ٟٚ٘ رغزٕذ ػٍٝ االػزمبد ثبْ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍُ صبثزخ ِٕز ا١ٌّالد ئال أْ  -

 اٌمذسح ٠ّىٓ أْ رزغ١ش ثّشٚس اٌٛلذ.

زذ ث١ٓ االػزمبد ثبٌّؼشفخ اٌٛاظؾخ غ١ش اٌغبِعخ اٌّىٛٔخ ِٓ االػزمبد فٟ اٌّؼشفخ اٌجغ١طخ: ٠ّٚ -

 أعضاء ِٕفصٍخ ٚث١ٓ اٌّؼشفخ وّفب١ُ٘ ػب١ٌخ .

االػزمبد فٟ اٌزؼٍُ اٌغش٠غ: ٟٚ٘ رّزذ ِبث١ٓ اٌزؼٍُ اٌغش٠غ آٚ ػذَ ٚعٛد رؼٍُ اغاللب ٚاٌزؼٍُ  -

 اٌزذس٠غٟ.

ؼشفخ اٌّطٍمخ اٌضبثزخ  ٚاٌّؼشفخ اٌّزطٛسح. االػزمبد فٟ اٌّؼشفخ اٌّإوذح : ٚرّذد ِب ث١ٓ االػزمبد ثبٌّ -

(64 2003 , :Karla) 

( فمشح  ٚأَِبَ وً فمشح خّغخ ثذائً ٟ٘: )ِٛافك ، غبٌجب، اؽ١بٔب، ٔبدسا ، غ١ش 42ٚرىْٛ اٌّم١بط ِٓ  )

( ٌىً ثذ٠ً ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ، ٚػشض اٌّم١بط ػٍٝ ِغّٛػخ 1، 2، 3، 4، 5ِٛافك( أػط١ذ األٚصاْ )

 ِذسعب ِٓ ِغزّغ اٌجؾش العزخشاط  ا٢رٟ:  60ك اعزطالػ١ب ػٍٝ ِٓ اٌّؾى١ّٓ صُ غج

ر١١ّض اٌفمشاد ثأعٍٛة اٌّغّٛػز١ٓ اٌؼ١ٍب ٚاٌذ١ٔب ثؼذ ئ٠غبد اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌىً اعزّبسح ٚرشر١جٙب رٕبص١ٌبً 

%( ِٓ االعزّبساد اٌزٟ ؽصٍذ 27%( ِٓ اعزّبساد االعبثخ ألػٍٝ دسعبد, ٚٔغجخ )27ٚرؾذ٠ذ )

ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ٚوبٔذ ع١ّغ اٌم١ُ داٌخ ٚثٙزا ٠جمٝ اٌّم١بط   t-testٚرُ اعزخشاط ػٍٝ أدٔٝ دسعبد 

 ( فمشح.42ِىٛٔبً ِٓ )

وّب اعزخشط اٌجبؽش اسرجبغ دسعخ اٌفمشح ثذسعخ اٌجؼذ اٌزٞ رٕزّٟ ا١ٌٗ ٚثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط  

 ٚوبٔذ ع١ّغ اٌم١ُ داٌخ ِب ٠إوذ صذق االرغبق اٌذاخٍٟ ٌٍّم١بط .

 نمقياس :ثباث ا 

 . 0.89رُ ؽغبة صجبد اٌّم١بط ثبعزخذاَ وشٚٔجبؿ اٌفب اٌزٟ ثٍغذ ل١ّزٗ 

 :انتطبيق اننهائي

ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اعشاءاد ئػذاد ادٚاد اٌجؾش ٚاٌزؾمك ِٓ اٌخصبئص اٌغب٠ىِٛزش٠خ ٌّٙب ِٓ صذق 

ً ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش اٌّى ٛٔخ ِٓ ٚصجبد ٚارغبق داخٍٟ، ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌجؾش غجك اٌّم١بعبْ ِؼب

 ( ِذسعب ٌٍف١ض٠بء ِٚٓ صُ ؽغبة دسعبد اعبثبرُٙ ٌّؼبٌغزٙب اؽصبئ١ب .184)

 ( ال٠غبد ا٢رٟ:SPSSاعزؼًّ اٌجبؽش )  : انىسائم اإلحصائيت

1- (t- test.ٌٓؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ ) 

 (.Pearsonِؼبًِ اسرجبغ -2

 ٌؾغبة صجبد اٌّم١بع١ٓ. Alpha  Cronbach’sِؼبدٌخ -3
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

4- t- test ٚاؽذح. ٌؼ١ٕخ 

 :ػرض اننتائج وتفسيرها

 ع١زُ ػشض ٔزبئظ اٌجؾش ٚرفغ١ش٘ب ٚفمبً ٌأل٘ذاف  ٚوبالرٟ: 

 اوالً : ػرض اننتائج 

ً ٌٍٙذف االٚي اٌزٞ ٠ٕص ػٍٝ ) اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ اعزخذاَ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌٍزذس٠ظ  -1 رؾم١مب

( ٚاٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ 99جبٌغ )ػ١ٕخ ٚاؽذح ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ اٌّزٛعػ اٌفشظٟ اٌ t-testاٌٛالؼٟ ٚثبعزؼّبي 

( ٚلذ دٌذ إٌزبئظ ػٍٝ ٚعٛد فشق رٞ دالٌخ اؽصبئ١خ ئر ثٍغذ 29.26( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )103.45)

t-test( ثذسعخ ؽش٠خ 0.05( ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )1.96( ٟٚ٘ اوجش ِٓ اٌغذ١ٌٚخ )2.06اٌّؾغٛثخ )

أٞ ئْ افشاد اٌؼ١ٕخ ٠غزخذِْٛ  ( 0.05( الً ِٓ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ) P-value  )0.04( ، ٚوبٔذ 183)

 (.1اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ وّب فٟ عذٚي )

 نؼينت واحذة نذرجاث مقياس انتذريس انىاقؼي t-test( 1جذول )

اٌّزٛعػ 

 اٌفشظٟ

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ
 اٌؼ١ٕخ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

t-test  اٌذالٌخ

 P اٌّؾغٛثخ االؽصبئ١خ

 داٌخ  0.04 2.06 183 29.26 184 103.45 99

٠ٚؼٛد اٌغجت فٟ رٌه اٌٝ اغٍت اٌّذسع١ٓ ٠غزخذِْٛ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبٌطبٌت ٌزمش٠ت اٌّؼبٟٔ 

ٚاٌّفب١ُ٘ ِٓ اعً فّٙٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ، وّب اْ ِؼظُ اٌّٛالف فٟ ؽ١برٕب ٟ٘ ِٛالف ف١ض٠بئ١خ رؾزبط 

ٚ٘زا ٘ٛ اٌّؼٕٝ اٌؾم١مٟ  اٌٝ فُٙ ٚ رفغ١ش ٚثبِىبْ ػٍُ اٌف١ض٠بء رفغ١ش ٘زٖ اٌّٛالف ٚاٌظٛا٘ش

 ٌٍزذس٠ظ اٌٛالؼٟ.

 t-testٌٍٚزؾمك ِٓ اٌٙذف اٌضبٟٔ )اٌزؼشف ػٍٝ اٌزٛعٙبد اٌّؼشف١خ ٌّذسعٟ اٌف١ض٠بء( رُ اعزؼّبي  -2

( 132.5( ٚاٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ اٌجبٌغ )126ٌؼ١ٕخ ٚاؽذح ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ اٌّزٛعػ اٌفشظٟ اٌجبٌغ )

 t-testإٌزبئظ اْ ٕ٘بٌه فشلبً را دالٌخ اؽصبئ١خ ، ئر ثٍغذ ( ٚلذ ث١ٕذ 34.06ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ لذسٖ )

( ، 183( ثذسعخ ؽش٠خ )0.05( ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )1.96( ٟٚ٘ اوجش ِٓ اٌغذ١ٌٚخ )2.59اٌّؾغٛثخ )

( اٞ اْ اٌؼ١ٕخ ٌذ٠ٙب رٛعٙبد ِؼشف١خ  0.05( الً ِٓ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ) 0.01)    P-valueٚوبٔذ 

 (.2ي )ا٠غبث١خ  وّب ِٛظؼ فٟ اٌغذٚ

 ٌؼ١ٕخ ٚاؽذح ٌّم١بط اٌزٛعٙبد اٌّؼشف١خ ٌّذسعٟ اٌف١ض٠بء t-test( 2اٌغذٚي )

انمتىسط 

 انفرضي

انمتىسط 

 انحسابي
 انؼينت

االنحراف 

 انمؼياري

درجت 

 انحريت

t-test  انذالنت

 P انمحسىبت االحصائيت

 داٌخ  0.01 2.59 183 34.06 184 132.5 126

اْ اٌزٛعٙبد اٌّؼشف١خ رشرجػ ثاٌّبَ اٌّذسع١ٓ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚاالِضٍخ اٌج١ئ١خ ٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ إٌز١غخ ث

ٚٔظشرُٙ اإل٠غبث١خ ٚرىبًِ اٌّؼٍِٛبد ِٚٛاعٙخ اٌّغبالد اٌّؼمذح , ٚوً ٘زٖ اٌصفبد رشرجػ ثمبث١ٍخ 

زمذِبً اٌّذسط ػٍٝ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ، ٚوٍّب اسرفؼذ إٌظشح اٌّؼشف١خ اال٠غبث١خ أزغذ  ِغزّؼبً ِ

 رىٌٕٛٛع١بً ِٚٛعٙبً ٔؾٛ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ إٌبفؼخ ٌٍطٍجخ ٚاٌّغزّغ .
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ٌٍزؾمك ِٓ اٌٙذف اٌضبٌش )ا٠غبد اٌؼاللخ ث١ٓ اعزخذاَ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌٍزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٚرٛعٙبرُٙ  -3

،  (0.649، ئر ثٍغذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبغ اٌّؾغٛثخ ) Pearsonاٌّؼشف١خ( ، رُ ؽغبة ِؼبًِ اسرجبغ 

 ( ٠ٛظؼ رٌه.3ٟٚ٘ داٌخ ، اٞ ئْ ٕ٘بٌه ػاللخ ِٛعجخ ل٠ٛخ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ ، ٚاٌغذٚي )

 ( مؼامم االرتباط ونىع انؼالقت نذي انطهبت ػينت انذراست3انجذول )

 ٔٛع اٌؼاللخ ِؼبًِ االسرجبغ اٌؼذد اٌّم١بط

 184 اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ
 ِٛعجخ ل٠ٛخ 0.649

 184 اٌزٛعٙبد اٌّؼشف١خ

فغ١ش ٘زٖ اٌؼاللخ ثبْ اغٍت اٌّذسع١ٓ ٠إِْٕٛ ثبْ اٌّؼشفخ ؽ١خ ِٚزغذدح ٠ّٚىٓ رٛظ١فٙب فٟ ٠ّٚىٓ ر

ِخزٍف عٛأت اٌؾ١بح ِٚٓ خالي اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٠ّىٓ رٛظ١ف اٌّؼشفخ ثشىً فؼٍٟ فٟ اٌّٛالف 

 اٌؾ١بر١خ ٠ّىٓ فّٙٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ٚرفغ١ش٘ب .

  :االستنتاجاث

 ؽش ا٢ر١خ :فٟ ظٛء ٔزبئظ اٌجؾش اعزٕزظ اٌجب

 ئْ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٠غزخذِْٛ اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ. -1

 اْ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌذ٠ُٙ ارغب٘بد ِؼشف١خ ِٛعجخ . -2

رٛعذ ػاللخ اسرجبغ١ٗ ِٛعجخ ل٠ٛخ ث١ٓ اعزخذاَ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌٍزذس٠ظ اٌٛالؼٟ ٚرٛعٙبرُٙ  -3

 اٌّؼشف١خ .

 :انتىصياث

ٌزٟ رغًٙ ػٍخ اٌّذسع١ٓ ا٠صبي اٌّبدح إٌظش٠خ ِّٚبسعزٙب رٛف١ش ٚعبئً ٚادٚاد اٌزذس٠ظ اٌج١ئ١خ ا-1

 ػ١ٍّب ٚرطج١م١ب ِٓ خالي ٘زٖ اٌٛعبئً ٚاالدٚاد.

ػٍٝ اٌّذسع١ٓ االعزؼبٔخ ثّب ِٛعٛد ِٓ ادٚاد ٚاْ وبٔذ ثغ١طخ فٟ ث١ئخ اٌزؼٍُ ٚاالعزؼبٔخ ثٙب فٟ -2

 اٌزذس٠ظ.

ّؼشفخ ٚاصشاء غالثُٙ ثٗ ٚاْ وبْ ظشٚسح اعزّشاس ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌالغالع ػٍٝ اٌغذ٠ذ ِٓ اٌ-3

 غ١ش ِٛعٛد ظّٓ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ.

 :انمقترحاث

  ئعشاء دساعخ ِّبصٍخ  ثبعزخذاَ ِزغ١شاد اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٌزذس٠غ١ٟ اٌغبِؼخ. -1

 دساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ اعزخذاَ اٌزذس٠ظ اٌٛالؼٟ  ِٚزغ١شاد اخشٜ. -2

 وبٌّشؽٍخ االػذاد٠خ ٚاٌغبِؼ١خ . دساعخ اٌزٛعٙبد اٌّؼشفخ ٌٍطٍجخ ٚثّغز٠ٛبد ِخزٍفخ -3

 ئعشاء دساعخ رغزٙذف ِذسعٟ ِٛاد اخشٜ وّذسعٟ اٌش٠بظ١بد ٚاٌٍغبد ٚغ١ش٘ب.  -4
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Their Cognitive Orientation 
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Abstract: 

     The research aimed to identify the use of physics teachers of the realistic 

teaching , their cognitive orientations and the correlation between use of 

physics teachers of the realistic teaching , their cognitive orientations. The 

research community consisted of all physics teachers in Al-Diwaniyah 

Governorate, who numbered 184, and they represented this research sample. 

The researcher prepared two tools, the first to identify the teachers’ use of 

realistic teaching, consisting of three domains (learning content analysis, 

planning, teaching implementation) each field, including 11 items, while the 

second tool was the cognitive orientation scale , it consisted of four domains: 

(the tendency to know that knowledge is fixed, belief in simple knowledge, 

belief in rapid learning, belief in confirmed knowledge) , the scale consists of 

(42) items, each item had five alternatives: (agree, often, sometimes, rarely, 

not agree), , the researcher used a number of statistical instruments to 

calculate the results that confirmed the teachers’ use of realistic teaching and 

their positive attitudes towards knowledge and the existence of a strong 

positive correlation between using of physics teachers of realistic teaching 

and their cognitive orientations. In light of the research results, the researcher 

put a number of conclusions and made a number of recommendations and 

suggestions. 

 

Keywords: teaching, realistic , orientations, cognitive 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

"  يف حتصيل مادة التاريخ والتفكري Paivioاثر أمنورج مقرتح على وفق  نظرية  "

 العقالني لذى طالب الصف اخلامس االدبي

 م.د. فراس طراد علي اجلبوري

 غشائك رذس٠ظ ػبِخ - ِذ٠ش٠خ رشث١خ اٌمبدع١خ

firastrad60@gmail.com 

07811934520 

 :  ِغزخٍص اٌجؾش

"  ك٢ ٠ٌٓ٣Paivio ٛيث ثُذقظ إ٠ُ ثُضؼٌف ػ٠ِ )ثعٌ أٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ػ٠ِ ٝكن  ٗظ٣ٌز  "      

صقظ٤َ ٓجهر ثُضج٣ًل ٝثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ُوٟ ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢( ،٣ٌٖٝٔ صلظ٤َ ٛوكج 

 ثُذقظ ث٠ُ ٓج ٣جص٢:

 "  .Paivioد٘جء أٗٔٞىػ صو٢ْ٣ً ػ٠ِ ٝكن ٗظ٣ٌز  "  -1

ثُضغذش ٖٓ كجػ٤ِز ث٧ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ك٢ صقظ٤َ ٓجهر ثُضج٣ًل ٝثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ُوٟ ؽ٬ح ثُظق  -2

"   دجّضؼٔجٍ Paivioُضقو٤ن ٛوف ثُذقظ صْ د٘جء أٗٔٞىػ صو٢ْ٣ً ػ٠ِ ٝكن ٗظ٣ٌز  " ثُنجِٓ ث٫هد٢.

ٞؽو كٌم ىٝ : ٫ 1٣ ٜٓ٘ؼ ثُذقظ ثُٞطل٢. ٝ ُِضقون ٖٓ ثعٌٙ ط٤ـش ثُلٌػ٤ضجٕ ثُظل٣ٌضجٕ ث٫ص٤ضجٕ:

( د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ 0.05ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )

٣وًّٕٞ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ دجُط٣ٌوز 

 ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ثمضذجً ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ ثُذؼو١ .

( د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز 0.05ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز ) : ٫ ٣ٞؽو كٌم ىٝ ه٫ُز إفظجة٤ز2

ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ 

٣وًّٕٞ دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ،ٝصقوه ثُذقظ دؼ٤٘ز ٖٓ ؽ٬ح ثُظق 

( ّ .  2021 – 2020ل٤ِ ك٢ ٓقجكظز ثُوجه٤ّز ُِؼجّ ثُوًث٢ّ) ثُنجِٓ ث٧هد٢ ٖٓ ثػوثه٣ز ثدٖ ثُ٘

ٝثمضجً ثُذجفظ ثُضظ٤ْٔ ثُضؾ٣ٌذ٢ ىث ثُؼذؾ ثُؾَة٢ ، ٝصْ ثمض٤جً شؼذض٤ٖ ٖٓ ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢ 

( ؽجُخ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝصٔغَ ثُشؼذز 30( ؽجُخ دٞثهغ )59ػشٞثة٤جً، ٝدِـش ػ٤٘ز ثُذقظ )

( ؽجُخ ٝصٔغَ شؼذز )أ( ثُي٣ٖ هًّٞث 29ىػ ثُٔوضٌؿ، ٝثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ))ػ( ثُي٣ٖ هًّٞث دج٧ٗٔٞ

دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ٝأؽ١ٌ د٤ٜ٘ٔج صٌجكؤ ك٢ ثُٔضـ٤ٌثس )ثُؼٌٔ ث٢َُ٘ٓ، ثُٔؼِٞٓجس ثُْجدوز ، ثُيًجء، 

ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬، ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ ٨ُد٣ٖٞ( ،ٝأػو ثُذجفظ ثمضذجًث ُِضقظ٤َ ثُٜ٘جة٢، ٝصؤًو 

ٖ طوهٚ ٝعذجصٚ ٝٓؼجَٓ طؼٞدضٚ ٝثُوٞر ثُض٣َ٤٤ٔز ُلوٌثصٚ ٝكؼج٤ُز ثُذوثةَ ثُنجؽتز ، ًٔج ثػو ثُذجفظ ٓ

ٓو٤جّج ُِضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ٝصؤًو ٖٓ طوهز ٝعذجصٚ ٝٓؼجَٓ طؼٞدضٚ ٝثُوٞر ثُض٣َ٤٤ٔز ، ٝك٢ ٜٗج٣ز ثُضؾٌدز 

ً دجّضؼٔجٍ ) ٌٜس ثُ٘ضجةؼ صلٞم ؽ٬ح ( ٝثظspss20ؽذن ثُذجفظ ثهٝثس دقغٚ ٝػجُؼ د٤جٗجصٚ إفظجة٤ج

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُض٢ هًّٞث دج٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ هًّٞث دجُط٣ٌوز 

ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ثُضقظ٤َ .ٝٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ٝك٢ ػٞء ٗضجةؼ ثُذقظ أٝط٠ ثُذجفظ دؼًٌٝر 

هوّ ثُذجفظ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضٞط٤جس ثّضؼٔجٍ ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ك٢ ثُضقظ٤َ ٝثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ًٔج 

ٝثُٔوضٌفجس ، أدٌٍٛج إؽٌثء هًثّجس ٓٔجعِز ُِوًثّز ثُقج٤ُز ػ٠ِ ٌٓثفَ هًث٤ّز أمٌٟ ٬ٌُ 

ثُؾ٤٤ْٖ٘. ًيُي ثُضؼٌف ػ٠ِ كجػ٤ِز ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ػ٠ِ ٓضـ٤ٌثس صجدؼز أمٌٟ ٓغَ ثُضل٤ٌٌ 

 ث٩دوثػ٢ ، ٝثُغوز دجُ٘لِ ، ٝث٫صؾجٙ ٗقٞ ثُٔجهر ، ٝؿ٤ٌٛج .

 ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ( -ثُضقظ٤َ  -"  Paivioٗظ٣ٌز  " -) ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ   اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 اٌفصً األٚي / اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش

 :Problem of the Researchاٚال / ِشىٍخ اٌجؾش 

ثٕ ثُغًٞر ثُضٌِ٘ٞؽ٤ز ٝفًٌز ثُضؼِْ ٓضطًٞر دشٌَ ٣ٌّغ ُيث ثطذـ ٖٓ ثُؼًٌٝر ٓٞثًذز ٛيث         

ًٞ دٔنضِق ثُؾٞثٗخ ّٞثء ػ٠ِ ثُظؼ٤و ثُؼ٢ِٔ ثٝ ثُؼ٢ِٔ ُيث ًجٕ ٖٓ ثُٞثؽخ ث٫ٛضٔجّ دووًثس ثُضط

ثُطِذز ٝثصجفز ثُلٌطز ثٓجْٜٓ ُِضل٤ٌٌ دضجَٓ، ُٔؼٌكز ثُطٌثةن ثُٔ٘جّذز ُضل٤ٌٌْٛ، كضؼِْ ثُضل٤ٌٌ ٝص٤ٜتضٚ 

ّْجس ثُضٌد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ثْٛ ٖٓ ثػطجء ثُلٌٌر ؽجَٛر ُيث صؼِْ ثُضل٤ٌٌ ٝؽخ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُٜوكج ثٌُة٤ِ ُٔؤ

 (.27: 1999ػ٠ِ فو ّٞثء )ؽٌٝثٕ،

ٝدجٌُؿْ ٖٓ ثُوػٞثس ثٌُغ٤ٌر ثُض٢ ٗجهٟ دٜج ثُضٌد٣ٕٞٞ دؼًٌٝر ص٤٤ٌق ث٫ّضٌثص٤ؾ٤جس ٝثُ٘ٔجىػ       

ٝكوج ٫فض٤جؽجس ثُطِذز ٝثصؾجٛجصْٜ ثُض٢ صؾؼَ ٖٓ ثُطجُخ ث٣ؾجد٤ج ، ٝثُٔقًٞثثٌُة٤ِ ُؼ٤ِٔز ثُضؼِْ ، ث٫ 

 (. 2: ص٢2010 ثُـجُخ صؼضٔو ثُقلع ٝثُضِو٤ٖ )ثُؾ٘جد٢،ثٜٗج ٓجٍثُش ك

ٝٛيث ٓج أًوصٚ ٗضجةؼ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوًثّجس ٝثُذقٞط ثُض٢ أؽ٣ٌش ك٢ ٓؾجٍ ثُضو٣ًِ ٝصو٣ٞٔٚ ك٢     

ٓجهر ثُضج٣ًل إى ثًوس ثػضٔجه ث٧ّج٤ُخ ثُضو٤ِو٣ز ك٢ صو٣ًِ ثُضج٣ًل  ٜٓ٘ج ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ ٫ ثُقظٌ 

ثُض٢ د٤٘ش ثٕ ثّج٤ُخ ثُضو٣ًِ ثُٔؼضجهر صْؼ٠ ث٠ُ طخ ثُطِذز ك٢ هجُخ ى١  (.1995هًثّز )ثُؼذ٤و١,

 (45: 1995)ثُؼذ٤و١, ْٗن ٓقوه ٝٓـِن ٝدجُضج٢ُ صذؼوٙ ػٖ ثُضل٤ٌٌ ٝثّض٤ؼجح ٛيٙ ثُٔجهر .

ُٜٝيث ٣ٌٟ ثُذجفظ ثٕ ٛ٘جى فجؽٚ ِٓقٚ ث٠ُ ٓٞثًذز ثُضطًٞثس ثُقجطِز ك٢ ؽٌثةن ثُضو٣ًِ       

ػضٔجه ػ٠ِ ثُ٘ٔجىػ ٝث٫ّضٌثص٤ؾ٤جس ثُقو٣غز ك٢ ثُضو٣ًِ ثى ُْ ٣ؼو ٓوذ٫ٞ ثُضْٔي ٝأّج٤ُذٚ ٖٓ م٬ٍ ث٫

دجُطٌثةن ثُضو٤ِو٣ز ًٜٞٗج ُْ صؼو ًجك٤ز ُضِذ٤ز ٓضطِذجس ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُضٌد٣ٞز ٫ٝ ٤ّٔج ثٕ ثُؼجُْ 

و٣ز ك٢ ثُضو٣ًِ ٣شٜو ث٤ُّٞ هلَثس ٗٞػ٤ز ٤ًٔٝز ك٢ ؽ٤ٔغ ٓؾج٫س ثُق٤جر ٝثٕ ثُذوجء ػ٠ِ ثُطٌثةن ثُضو٤ِ

 ٣َ٤ّو فضٔج ٖٓ ثُٜٞر د٤٘٘ج ٝد٤ٖ دِوثٕ ثُؼجُْ ثُٔضووّ.

 ٚرأع١غب ػٍٝ ِبرمذَ ٠ّىٓ رؾذ٠ذ ِشىٍخ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ثبالعبثخ ػٓ االعئٍخ االر١خ: 

" ك٢ صقظ٤َ ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ  Paivio_ ٓجٓوٟ كجػ٤ِز ثٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ػ٠ِ ٝكن  ٗظ٣ٌز "1

 ث٫هد٢ ك٢ ٓجهر ثُضج٣ًل؟

 " ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجًثس ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ؟ Paivioوٟ كجػ٤ِز ثٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ػ٠ِ ٝكن  ٗظ٣ٌز  "_ ٓج2ٓ

 :Importance of the Researchصب١ٔب/ أ١ّ٘خ اٌجؾش 

ٓٔج هكغ ثُلٌه ُِذقظ ػٖ أكٌجً   ٣شٜو ثُؼجُْ صطًٞث ػ٤ِٔجً ٝٓؼٌك٤جً ٛجة٬ً ك٢ شض٠ ٓؾج٫س ثُق٤جر      

، ٝصطًٞثصٚ ثُٔضوكوز ، كلٌع ػ٠ِ ثُضٌد٤ز ْٓؤ٤ُٝز صؤ٤َٛ ث٫ؽ٤جٍ  ٤َٔٓر ُٔٞثؽٜز ٓضطِذجس ثُؼظٌ

ُٔٞثؽٜز ثُٔضـ٤ٌثس ٝٓٞثًذز ٓظجٌٛ ثُضطًٞ ثُض٢ ٣شٜوٛج ثُؼجُْ ٝثُض٢ صضْْ دجُض٘ٞع ٝثُضْجًع ػ٠ِ 

كجُضٌد٤ز صؼَٔ ػ٠ِ صٌجَٓ شنظ٤ز ثُلٌه ك٢ (. 247: ص2010ْٓضٟٞ ثُؼجُْ ثُي١ ٣ق٤ؾ د٘ج)ػط٤ز،

ث٫صؾجٛجس ٝ ث٧كٌجً( ٖٓ ثؽَ صط٣ٌٞ ٓضٌجَٓ ُِشنظ٤ز ك٢ ؽٞثٗذٜج ثُؾ٤ْٔز )ثُٔؼجًف ٝثُٜٔجًثس ٝ

 (.  425: ص2003ٝثُؼو٤ِز ٝثُٞؽوث٤ٗز ٝث٧م٬ه٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز )ثدٞ ؽجهٝ،

ٌُٕٝٞ ثُؼِْ ٝثُضؼ٤ِْ ثفو ث٫هٝثس ثُض٢ صْؼ٠ ثُضٌد٤ز ث٠ُ ص٤ٔ٘ضٜج، ُيث كوو ٗجٍ ػ٘ج٣ز ًذ٤ٌر ك٢         

ج ََُي  ٝصؾ٠ِ ىُي دوُٞٚ صؼج٠ُ ثُو٣ٖ ث٢ٓ٬ّ٫ ثُق٤٘ق َٓ  ِْ ِْ ِؼ ُْ َٖ ث ِٓ ْْ دَْؼوَ ثَُِّي١ َؽجَءَى  ُٛ ثَء َٞ ْٛ ِٖ ثصَّذَْؼَش أَ َُتِ َٝ ﴿

﴿ ﴾ ٌٍّ ٫َ َِٗظ٤ َٝ  ٍّ ٢ُِّ َٝ  ْٖ ِٓ  ِ َٖ َّللاَّ دَِّي  ِٕٓٔٓ ًَ  ْٖ ِٓ َُْقنُّ  ُ ث َْ أََّٗٚ ِْ ِؼ ُْ َٖ أُٝصُٞث ث َْ ثَُِّي٣ ٤َْؼَِ ُِ َٝ ثُذوٌر﴾ ٝهُٞٚ صؼج٠ُ ﴿

ُ٘ٞث  ِٓ ِٚ ﴾ ﴿ك٤َُْؤ كجُضؼ٤ِْ ٛٞ ثٌُٔآر ثُؼجًْز ُظًٞر ثُٔؾضٔغ ٝصووٓٚ ، ٝهوًثصٚ، دٞطلٚ   ثُقؼ﴾. ٤٥دِ

ً ٝإْٗج٤ٗج ٣ْْٜ دٚ ثُٔو٤ًّٖ ٝثُطِذز ػ٠ِ فوثً ّٞثء ٓؼضٔوث ػ٠ِ ثُٜٔ٘ؼ ٝثُضو٣ًِ  ً ثؽضٔجػ٤ج ٗشجؽج

جظ ػ٠ِ ث٫ًط ٝثُضو٣ْٞ ُيث ثطذقش ثُٔوًّز ٤ِّٝز ثُضٌد٤ز ك٢ ؽؼَ أكٌثهٛج أػؼجءثً كجػ٤ِٖ ، ك٢ ثُقل

ثُٔؼٌك٢ ٝصط٣ٌٞٙ ٝثُي١ ٣ٔ٘قٜج ث٣َُٔو ٖٓ ثُلجػ٤ِز ك٢ ٓٞثؽٜز ثُضقو٣جس ثُٔضـ٤ٌر ٖٓ فُٜٞج ٝصق٤ْٖ 

 (.12_11: ص2008أهثةٜج ٖٝٓ عْ ٓٞثطِز صطًٞٛج دجّضٌٔثً)ثُؼؾ٢ٔ،
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ّٝٝييي٤ِضٜج كييي٢ صقو٤ييين ىُيييي ٛيييٞ ثُٔيييٜ٘ؼ ثُيييي١ ٣يييٞكٌ ثُلٌطيييز ُِٔيييضؼِْ فضييي٠ ٣٘ٔيييٞ ثُييي٠ ثهظييي٠        

ؽ٤ٔيييغ ثُؾٞثٗيييخ ثثُؼو٤ِيييز ٝثُ٘لْييي٤ز ، ٝث٫ؽضٔجػ٤يييز ، ٣ٝؼيييوٙ ُِق٤يييجر كييي٢ ٓؾضٔيييغ ُيييٚ  فيييو ٌٓٔيييٖ ٓيييٖ

: 2002صٌثعيييييٚ ، ٝعوجكضيييييٚ ، كؼييييي٬ً ػيييييٖ ْٓيييييجػوصٚ ٓيييييٖ إٔ ٣ق٤يييييج كييييي٢ ػيييييجُْ ٓضـ٤ٌ.)ثُْيييييٌٌثٕ،

ُِٝٔيييٞثه ث٫ؽضٔجػ٤يييز ٌٓجٗيييز ديييجًٍر كييي٢ ثٌُٔفِيييز ث٫ػوثه٣يييز ُٔيييج ُٜيييج ٓيييٖ أ٤ٔٛيييز ٝأعيييٌ   (،29ص

ُضيييي٢ ٣قضجؽٜييييج ثُٔضؼِٔيييي٤ٖ كيييي٢ ص٤ٌٔييييْٜ٘ ٓييييٖ ٓؼجُؾييييز ٓشيييي٬ٌصْٜ كجػييييَ كيييي٢ ثُنذييييٌثس ثُضؼ٤ٔ٤ِييييز ث

ثُلٌه٣يييز ٝثُؾٔجػ٤يييز ٤ُْييئٜٞث كييي٢ ٝػيييغ ثُقِيييٍٞ ثُ٘جؽؼيييز ُٜيييج ٣ٝٔضٌِيييٕٞ إًثهر ثُضـ٤٤يييٌ ُٔيييج ٛيييٞ 

ٌُٝيييٕٞ ٓيييجهر ثُضيييج٣ًل ثفيييو ٓيييٞثه ثُوًثّيييجس   (.10، ص1994أكؼيييَ ُٜيييْ ُٝٔؾيييضٔؼْٜ )ث٧ٓييي٤ٖ، 

ْٛ كييي٢ صويييو٣ْ ثُٔؼٌكيييز ثُضج٣ًن٤يييز ُِطييي٬ح ػِييي٠ ث٫ؽضٔجػ٤يييز صٞؽيييخ صٌييي٣ٖٞ د٤تيييز صؼ٤ٔ٤ِيييز كؼجُيييز صْيييج

ٝكيييييين ث٫ٛييييييوثف ثُٔ٘شييييييٞهر ُضييييييو٣ًِ ٓييييييجهر ثُضييييييج٣ًل ، ٓييييييٖ ميييييي٬ٍ أّييييييضنوثّ ٗٔييييييجىػ صؼ٤ِٔييييييز 

ٝأّيييضٌثص٤ؾ٤جس فو٣غيييز ، صؾؼيييَ ٓيييٖ ثُطجُيييخ ٓقيييًٞ ثُؼ٤ِٔيييز ثُضؼ٤ٔ٤ِيييز ٝصقوييين ثُٜيييوف ٓيييٖ صيييو٣ًِ 

ثػضٔييييجه أٗٔييييٞىػ ُيييييث ؽييييجء  (.104: ص1983ٛيييييٙ ثُٔييييجهر ٝص٘ٔيييي٢ صل٤ٌييييٌ ثُطِذييييز. )ٓيييي٬ ػغٔييييجٕ،

صو٣ًْيي٢ ٓوضييٌؿ ٝثُييي١ ٣ؼييو ثفييو ثُ٘ٔييجىػ ثُضيي٢ ص٘ٔيي٢ ٜٓ٘ؾ٤ييٚ ك٣ٌٌييز ػ٤ِٔييز ُييوٟ ثُطِذييز صْييجػوْٛ 

ػِييي٠ د٘يييجء ٓؼيييجًكْٜ ٝٗٔيييٞ شنظييي٤جصْٜ ف٤يييظ طييئْ ٤ُْيييضغٌٔ ؽيييجٗذ٢ ثُيييوٓجؽ ُيييو٣ْٜ ، ٝهيييو ثشيييضوش 

َ "كيي٢ ثُض٤ٌٓييَ ثُغ٘ييجة٢ ثُضيي٢ صلْييـ ثُٔؾييجٍ ُِطيي٬ح كيي٢ صلؼ٤يي Paivioمطٞثصييٚ ٓييٖ ٗظ٣ٌييز دييجك٤ٞ "

 (.296: ص1998ثُ٘ظجّ ثُضٔغ٢ِ٤ هثمَ ٗلِ ثُ٘ظجّ ثُـ٤ٌ ُلظ٢ أٝ ثُِلظ٢ )هطج٢ٓ، 

ٝصؤص٢ ث٤ٔٛز ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ك٢ ثٗٚ ٣جمي فجؽجس ثُطِذز ٝهوًثصْٜ ك٢ ثُقْذجٕ ، ٣ْٝجػو ك٢      

٤ِز صؼو٣َ ًِّْٜٞ ُضٞؽ٤ْٜٜ ٗقٞ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ٝثُي١ ُٚ أعٌ كؼجٍ ك٢ ِّٞى ثُطِذز ٝهوًثصْٜ ثُؼو

 (.44: ص2004ٝإىث ًّٓٞش دشٌَ ؽ٤و كؤٜٗج ص٘ضؼ ؽ٬ح ٓض٣َ٤ٖٔ ٓل٣ٌٌٖ )مٞثُوٙ،

  -ٝثّض٘جهثً ُٔج صووّ كجٕ ث٤ٔٛز ثُذقظ ثُقج٢ُ ص٘ذغ ٖٓ :    

ث٤ٔٛز ثُضج٣ًل ًٞٗٚ ثُؼِْ ثُي١ ػٌكش دٚ ثُشٌثةغ ثُْٔج٣ٝز ثُض٢ شٌػٜج هللا ٝفلظش ّٖ٘ ثٗذ٤جةٚ  -1

ٕ ٛوثْٛ ثُي١ ٣وضوٟ دٚ ٝٓ ّٝ  ٖ ٝكوٚ هللا إ٠ُ ػذجهصًِّٚٝٚ ٝه

 1998ث٤ٔٛز ثُ٘ٔجىػ ثُضو٣ًْز ٫ٜٗج صِذ٢ فجؽجس ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٝهوًثصْٜ ثُضٌد٣ٞز ٝثُي٤٘ٛز ) هطج٢ٓ ،  -2

 ،12  . ) 

ث٤ٔٛز ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ثُٔ٘ذغن ٖٓ ثٌُٔجٗز ثُض٢ ٣قضِٜج ثُضل٤ٌٌ ًؤفو ث٫ٛوثف ثُضٌد٣ٞز ُؾ٤ٔغ ثُٔٞثه  -3

 ثُوًث٤ّز 

"  ك٢ صقظ٤َ Paivioص٘جُٝش د٘جء أٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ػ٠ِ ٝكن  ٗظ٣ٌز  " ثٜٗج ثُوًثّز ث٢ُٝ٫ ثُض٢ -4

 ٓجهر ثُضج٣ًل ٝص٤ٔ٘ز ٜٓجًثس ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ُوٟ ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢

 ((Objectives of the Researchصبٌضبً: ٘ذفب اٌجؾش

 ٣ٜوف ثُذقظ إ٠ُ ثُضؼٌف  ػ٠ِ:

 ثُض٤ٌَٓ ثُغ٘جة٢ ". ك٢  Paivioد٘جء أٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ػ٠ِ ٝكن  ٗظ٣ٌز " .1

"  ك٢ صقظ٤َ ٓجهر ثُضج٣ًل ٝص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌٌ Paivioكجػ٤ِز أٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ػ٠ِ ٝكن  ٗظ٣ٌز  " .2

 ثُؼو٢ٗ٬ ُوٟ ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢.

 ((Hypotheses of the Researcساثؼبً: فشظ١بد اٌجؾش

ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز  ( د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس0.05: ٫ ٣ٞؽو كٌم ىٝ ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )1

ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ 

 ٣وًّٕٞ دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ثمضذجً ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ ثُذؼو١ .
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( د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز 0.05: ٫ ٣ٞؽو كٌم ىٝ ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )2

ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ  ثُضؾ٣ٌذ٤ز

 ٣وًّٕٞ دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬.  

 :Limitation of the Research خبِغب /  ؽذٚد اٌجؾش 

 -٣وضظٌ  ثُذقظ ػ٠ِ: 

ثُٜ٘ج٣ًز( ُِذ٤ٖ٘ ك٢ ًٌَٓ ٓقجكظز ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢ ك٢ ثُٔوثًُ ثُٔضّٞطز ٝثُغج٣ٞٗز )

( ُِلظٍٞ ث٫ًدؼز ث٠ُٝ٧ ٖٓ ًضجح صج٣ًل أًٝدج ٝث٣ٌٌٓج 2021-2020ثُو٣ٞث٤ٗز ُِؼجّ ثُوًث٢ّ )

 ثُقو٣ظ ٝثُٔؼجطٌ ثُٔوًٌ صو٣ًْٚ ُط٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢)ث٧ٍٝ, ٝثُغج٢ٗ, ٝثُغجُظ, ٝثٌُثدغ( 

 :Defintion of the termsعبدعب / رؾذ٠ذ اٌّصطٍؾبد 

 (Model. األّٔٛرط)1

مطٚ ٣ٌٖٔ ثّضنوثٜٓج ك٢ ص٘ظ٤ْ ػَٔ ثُٔؼِْ ٜٝٓجٓٚ ٖٓ  دئٗٚ(: "2000ػٌكٚ )هطج٢ٓ ٝهطج٢ٓ،      

 (.171،ص2000ٓٞثه ٝمذٌثس صؼ٤ٔ٤ِٚ ٝصو٣ًذ٤ٚ)هطج٢ٓ ٝهطج٢ٓ، 

ثُضؼ٣ٌق ث٫ؽٌثة٢: ٢ٛ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُنطٞثس ثُٔضِِْْز ٝثُٔض٘جّوز ثُض٢ ٣ْضنوٜٓج ثُٔوًُ ُضو٣ًِ  

 ُضج٣ًل  ُط٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢  .ٓجهر ث

 "Paivio.ٔظش٠خ ثبف١ٛ "2

" :ٛٞ ثُووًر ػ٠ِ ثُوًٝثٕ دجُضٔغ٬٤س ثُؼو٤ِز ٨ُؽْجّ  ثُغ٘جة٤ز ث٧دؼجه Paivioػٌكٜج دجك٤ٞث  " -  

ٝثُض٢ صقوط ك٢ ٗظق ًٌر ثُوٓجؽ ث٣٧ٖٔ ٝصٌصذؾ دْ٘ذز ثُٔؼجُؾز ثٌُٔج٤ٗز ٝثُيًجء.                     

(Jonson ,1990, p 1.  ) 

ٓؾٔٞػٚ ٖٓ ثُنطٞثس ثُٔ٘ظٔٚ ثُض٢ د٘جٛج ثُذجفظ ػ٠ِ  دئٗٚثُضؼ٣ٌق إ٫ؽٌثة٢ ُِ٘ٔٞىػ ثُٔوضٌؿ :     

ٝكن ٗظ٣ٌز دجك٤ٞ ٝمطٞثصٚ ٢ٛ )ثُذ٘جء ثُض٢ِ٤ٌٔ ، ثُضجَٓ ثُض٘ظ١ٌ٤ ،ص٤ُٞو ث٫كٌجً ، ثُضلقض 

ثؽَ ٣ٍجهر صقظ٤ِْٜ ثُوًث٢ّ  ٝثُضو٣ٌخ( ٝثُض٢ ٣ْضؼِٜٔج ثُذجفظ ٓغ ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٖٓ

 ك٢ ٓجهر ثُضج٣ًل ٝص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ُو٣ْٜ.

 (Achievement.اٌزؾص١ً )3

( دؤّٗٚ: "ؽ٣ٌوز ٓ٘ظٔز ُضقو٣و ْٓضٟٞ صقظ٤َ ثُطجُخ ُٔؼِٞٓجس ٜٝٓجًثس ٓجهر 2003)ثدٞ ؽجهٝ،   

ثُض٢ صٔغَ ْٓضٞثٙ هًث٤ّز ًجٕ هو صْ صؼِٜٔج دظلز ٤ًّٔز ٖٓ م٬ٍ إؽجدجصٚ ػ٠ِ ػ٤٘ز ٖٓ ث٫ّتِز 

 .(425: 2003ثُوًث٢ّ .   )ثدٞ ؽجهٝ ، 

 اٌجبؽش ئعشائ١ب: ٠ٚؼشفٗ

دئٗٚ ثُوًؽز ثُٜ٘جة٤ز ثُض٢ ٣قظَ ػ٤ِٜج ؽ٬ح ػ٤٘ض٢ ثُذقظ ك٢ ث٫مضذجً ثُضقظ٢ِ٤ ثُذؼو١  

ثُي١ أػوٙ ثُذجفظ دؼو هًثّضْٜ ُِلظٍٞ ث٫ًدؼز ث٠ُٝ٫ )ث٫ٍٝ، ثُغج٢ٗ، ثُغجُظ، ثٌُثدغ( ًضجح صج٣ًل 

 دج ٝث٣ٌٌٓج ثُقو٣ظ ٝثُٔؼجطٌ ثُٔوًٌ صو٣ًْٚ ُط٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢أًٝ

   (Rational Thinkingاٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ ). 4

: ىُي ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضل٤ٌٌ ثُي١ ٣وٞه ٗقٞ ثُِْٞى ثُض٤٤ٌل٢ ٝث٧هثء ثُٞظ٤ل٢ ثُلؼجٍ  Ellis, 2004إ٤ُِ 

ل٤ٌٌ ثُؼ٢ِٔ ٖٓ أؽَ صق٤ْٖ ٓشجػٌٙ ًٔج إٔ ثُشنض ىٝ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ٣طذن هٞثػو ثُٔ٘طن ٝثُض

 .( .Ellis, 2004 :76ٝأكٌجًٙ ثُٔضؼِوز دؤفوثط ف٤جصٚ )

 ٠ٚؼشفٗ اٌجبؽش ئعشائ١ب:

دؤٗٚ هوًر ؽ٬ح ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ ث٤ُِْْ ثُوجةْ ػ٠ِ ث٬ُٔفظز ثُوه٤وز ٝثُٔٞػٞػ٤ز ٝصق٤َِ  

  ُضوثمَ ثُي١ ٣ٞؽو د٤ٜ٘ٔج.ث٧فوثط ٝٓؼٌكز ظٌٝكٜج ٬ٓٝدْجصٜج ٝػ٬هجصٜج دـ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔضـ٤ٌثس ٝإ٠ُ ث
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 اٌّؾٛس االٚي: اإلغبس إٌظشٞ/  اٌفصً اٌضبٟٔ

 " ٔظش٠خ ثبف١ٛاPaivio" 

( ف٤ظ أشجً إ٠ُ إٔ ىثًٌر ثُلٌه  Alan Pivioث٠ُ آ٫ٕ دجك٤ٞث) 1971صؼٞه ٗظ٣ٌز ثُض٤ٌَٓ ػجّ     

ثُظًٞ ٝهو صوّٞ دنَٕ طًٞ ى٤٘ٛز ٓضؼوهر ف٤ظ ٣قظَ ك٤ٔج ػور ثؽٌثءثس هه٤وز دؼو ٓؼجُؾز ُٜيٙ 

( ٝهو ثّض٘وس ٗظ٣ٌضٚ Pivio,1971,p1أؽِن ػ٠ِ ٗظ٣ٌضٚ )ٗظ٣ٌز ثُض٤ٌَٓ آٝ ثُضشل٤ٌ ثُغ٘جة٤ز( )  

 ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔ٘طِوجس ٢ٛٝ: 

.ٛ٘جى ص٤َٔثً د٤ٖ ٤ٛؤر ثُشٌَ ثُض٢ صضٔغَ دظًٞر ثُؾْْ ٝثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صطٌأ ػ٠ِ صِي ثُظًٞر ، 1   

 ثٌُٔج٤ٗز ُٔٞهغ ثُٔجهر أٝ ثُؾْْ ،ٝثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صٔغَ ثُقًٌز.ٝد٤ٖ ٌٓجٕ ٝؽٞهٙ ثُي١ ٣ضٔغَ دجُيثًٌر 

. إٔ ص٤ٌَٓ ث٧شٌجٍ ثٌُٔج٤ٗز صضؼٖٔ ثُٔٞهغ ٝثُقًٌز ك٢ ثُيثًٌر ثُؼجِٓز ٝثُذظٌ ٝثُضقِْ 2   

 ٝثُِِٔ .

 . إٔ ثُضظ٤ْٔ ثُضن٢ِ٤ ٨ُشٌجٍ دقجؽز إ٠ُ ٓؼٌكز ثُنظجةض ث٥ص٤ز :3   

ُظًٞر ثُذ٤ْطز ٝهوًر صظ٤٘غ ثُظًٞر ثًٌُٔذز أٝ ثُٔؼوور ٖٓ ) أ. ًٌٓذجس ثُظًٞر ، ح. ؽذ٤ؼز ث   

م٬ٍ ثُضظ٣ٌٞ ثُٔضضج٢ُ ٧ؽَثء صِي ثُظًٞر ثُذ٤ْطز.  ؽـ. إٔ ٛ٘جى ػ٬هز د٤ٖ فؾْ ثُظًٞر 

 ْٝٓضٟٞ ٝػٞفٜج .  ه. إٔ ٛ٘جى ػ٬هز د٤ٖ ثُضن٤َ ٝث٩هًثى(.

 (78، ص2005جُ، ثُضؤ٤ًو ػ٠ِ أعٌ ظجٌٛر ثُضقِْ ثُؼؼ٢ِ ك٢ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز .)ػذ . 4   

(  ٝصؼ٢٘ Nondestructive Picture. ٣٘ذـ٢ ثُض٤٤َٔ د٤ٖ ٓج ٤ْٔ٣ٚ دـ )ث٬ُٛو٤ٓز ُِظًٞر()5  

ػ٤ِٔجس ثُض٤ًٌخ ٝثُضٞػ٤ـ ٝثُضو٣ٌخ أٝ ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صومَ ػ٠ِ ثُظًٞر ٖٓ هٕٝ إؽٌثء ّٞثء ًجٕ 

ز ٖٓ أٓغجٍ ثُقيف أٝ ثُؼٌِ صو٤ٌٓثً أّ ٛوٓجً ػ٤ِٜج أّ ػ٠ِ مظجةظٜج ث٧ط٤ِز ، ٝد٤ٖ ثُؼ٤ِٔجس ثُٜو٤ٓ

 ّٕ أٝ ث٩ُـجء أٝ ثُضٌذ٤ٌ أٝ ثُضظـ٤ٌ أٝ ثُضو٣ٌٝ ٝثُض٢ صؤعٌ دشٌَ ًذ٤ٌ ػ٠ِ ؽَء ثُظًٞر ثٝ ًِٜج ، ٝأ

ٛ٘جى ػ٤ِٔجس صضؼِن دقًٌز ثُشٌَ ثٝ ثُؾْْ ٝىُي ٫ٕ ٌّػز ثُوًٝثٕ ثُؼج٤ُز صؤه١ إ٠ُ ٗٔؾ ٖٓ 

 ثُضـ٤ٌ دق٤ظ ٣ؤعٌ ػ٠ِ مظجةض ثُظًٞر ث٧ط٤ِز .

ٛ٘جى إٌٓج٤ٗز ُٔج ٠ْٔ٣ دجُض٤ًٌخ ثُي٢٘ٛ ُظًٞر ٝثفور ٖٓ طًٞص٤ٖ ٓ٘لظِض٤ٖ ف٤ظ صؼو ٛيٙ . 6   

ثُؼ٤ِٔز أّج٤ّز ُِضو٣ٌٝ دق٤ظ صض٤ـ ثُلٌطز ُضن٤َ ثُضوثمَ د٤ٖ ثُظًٞر ث٠ُٝ٧ ُِشٌَ ثُٔ٘ظًٞ ٝد٤ٖ ٓج 

 (٣Millar , 1975 , P. 333ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ضقٍٞ ُٚ ك٤ٔج دؼو . )

 ٤ِٜج ٗظ٣ٌز دجك٤ٞث ٢ٛ:أٓج أْٛ ثُٔذجها ثُض٢ أًوس ػ

: ٛٞ صق٤َِ ثُظًٞ ثُؼو٤ِز ٨ُشٌجٍ ٖٓ م٬ٍ صن٤ِ٘ج ٧ؽَثء صِي  اٌزٕظ١ُ ٌألشىبي اٌّزخ١ٍخأ.      

ثُظًٞ. ثى ٣ش٤ٌ دجك٤ٞث إ٠ُ إٔ ثُضن٤َ ثُؼو٢ِ ٣ٔغَ ٗٔجىػ ػو٤ِز ٣ٌٖٔ إٔ  صِؼخ هًٝث ٜٓٔج ك٢ ثُيثًٌر 

 ٝثُضل٤ٌٌ. 

ؽ م٣٬ج ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُوٓجؽ صضـ٤ٌ أع٘جء أهثء ٜٓجّ ٓؼ٤٘ز . ٝثٕ ٛيث : أًوس ثُوًثّجس إٔ ٗشجة.اإلدسان     

ثُ٘شجؽ ٣ٌصذؾ دجُؼ٤ِٔز ث٩هًث٤ًز ُِضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ ، كؼ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ دؼغ ثُؼ٤ِٔجس ث٩هًث٤ًز صٌٕٞ 

ش٤ٌِز ف٤ظ صضطِخ كٜٔجً دظ٣ٌجً ٧دؼجه ثُظًٞر ٤ًٝل٤ز هًٝثٜٗج . ٝثُضٞطَ ث٠ُ أفٌجّ ك٤ٔج إىث ًجٗش 

ً ٓطجدوز ُ٘لِ ثُظًٞ ثُض٢ صْ صو٣ٌٝٛج أٝ ٫. ٖٓ م٬ٍ )مِن طًٞر ػو٤ِز ُِشٌَ ، صو٣ٌٝ ٛيٙ ثُظٞ

ثُشٌَ ػو٤ِج فض٠ ٣ْٔـ دضٞؽ٤ٚ ٓق١ًٞ ُٔوجًٗضٚ ٓغ ث٧شٌجٍ ث٧مٌٟ ، ثُٞطٍٞ إ٠ُ هٌثً ٣ضؼِن ك٤ٔج 

 إىث ًجٕ ثُشٌَ ٛٞ ٗلْٚ أٝ ٫ ، ثُضٞطَ ث٠ُ هٌثً دنظٞص صو٣ٌٝ ثُشٌَ( .

 : ٣ٝقوط ٖٓ م٬ٍ ػٍٝ أٔٗ ػ١ٍّخ عـ.اٌزذ٠ٚش اٌؼمٍٟ 

: إٔ ثُظًٞ ثُؼو٤ِز صضشٌَ ك٢ أهٓـض٘ج ًظًٞ ػو٤ِز ًجِٓز صشذٚ ثُظًٞر ثُض٢  ػ١ٍّبد اٌصٛسح.1        

 ٌٗثٛج ٣ٌٖٝٔ إٔ صنَٕ ٝصؾ١ٌ ٓؼجُؾضٜج ػٖٔ هٓجؽ ث٩ْٗجٕ .  
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َ ثُضٔغ٤َ إٔ صن٤َ إٔ ص٤ُٞو ثُظًٞ ثُؼو٤ِز ٣ؤعٌ ػ٠ِ هًؽز ثُضؼِْ كؼ٠ِ ّذ٤ ػ١ٍّخ اٌز١ٌٛذ:. 2     

 ص٣ٌٔ٘جس ثُضو٣ًخ ػ٠ِ ثُذ٤جٗٞ ٢ٛ) ٓٔجًّز ػو٤ِز( ٣ٌٖٔ إٔ صؤه١ ث٠ُ صقْٖ ك٢ ث٧هثء. 

 : د. اٌزفؾص ٚاٌزمش٠ت   

٣ٌٖٔ إٔ صظ٘ق ػ٤ِٔز ثُضلقض ث٠ُ ّذؼز  ثصؾجٛجس كٜ٘جى ثُضلقض ٖٓ ث٧ٓجّ ثٝ ٖٓ ثُنِق ، ثٝ       

ّلَ ،ثٝ ٖٓ أ١ م٤ِؾ ع٘جة٢ ث٧دؼجه ، أٓج ػ٤ِٔز ٖٓ ث٤ُْجً ثٝ ٖٓ ث٤ٔ٤ُٖ ثٝ ٖٓ ث٧ػ٠ِ ثٝ ٖٓ ث٧

ثُضو٣ٌخ ك٤ٌٖٔ إٔ صظ٘ق دقْخ ثُشنض ثُي١ ٣وّٞ دؼ٤ِٔز ثُضو٣ٌخ ٛيٙ ّٞثء ًجٕ ٖٓ ًٌَٓ ثَُث٣ٝز 

ثُْل٠ِ ث٠ُ ث٤ُْجً أّ ثَُث٣ٝز ث٠٘ٔ٤ُ ثُؼ٤ِج ٌٝٛيث هٝث٤ُي، ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ٛيث ثُضظ٤٘ق كوو ٣٫ٌٕٞ 

ثُضلقض . كجُضلقض هو ٣ضٔغَ دض٤ًٌَ ث٫ٗضذجٙ ػ٠ِ ؽَء ٖٓ ثُظًٞر ٛ٘جى كٌم د٤ٖ ػ٤ِٔض٢ ثُضو٣ٌخ ٝ

، د٤٘ٔج ٣ضٔغَ ثُضو٣ٌخ د٣َجهر صلجط٤َ ػ٠ِ صٔغ٤َ ىُي ثُؾَء ٖٓ م٬ٍ ثّضوذجٍ ثٌُٔٞٗجس ىثس ثُْٔضٟٞ 

ثُٞثؽب ُيُي ثُؾَء. ٝٗؾو ك٢ ػ٤ِٔز ثُضلقض ٝثُضو٣ٌخ أ٣ؼج ثٗٚ ػ٘وٓج صٌٕٞ إفوٟ ًٌٓذجس ثُظًٞر 

ض٤ًٌَ، كجٕ صلجط٤ِٜج ٝٝػٞفٜج ٣ضوًٛٞثٕ، ٤ّٝقضجػ ث٧ٌٓ ك٤ٔج دؼو ث٠ُ صؾو٣و ٤ُْش ك٢ دؤًر ثُ

ه١ًٝ دٞثّطز ثُضلقض ٝثُضو٣ٌخ ، ٝىُي ًِٔج ٍثهس هًؽز صؼو٤و ثُظًٞر ثٍهثه ثُضؤم٤ٌ د٤ٖ ثُض٤ُٞو 

 ث٧ط٢ِ ًٌُٔذجس طًٞر ثُشٌَ ٝثُؼٞهر ث٠ُ إٗؼجشٜج. 

٫ ػ٤ِٔز أًغٌ طؼٞدز ٖٓ ثُضلقض ٝثُضو٣ٌخ ف٤ظ ػ٤ِٔز ثُض٤ًٌخ ٓج٢ٛ إ ٘ـ.اٌزأ١ٌف أٚ اٌزشو١ت :    

٣قوط ك٤ٜج ثًضْجح ط٤ؾ ثٝ صٌث٤ًخ ٢ٛ أػ٠ِ ٖٓ ػ٤ِٔز هو ص٘ضؼ ٖٓ هٓؼ ًٌٓذجس ث٧ؽَثء، ك٢ٜ صشذٚ 

 (Pivio,1986,p103ثًضْجح طًٞر ٓج ػٖ ؽ٣ٌن ث٩همجٍ ثُق٢ْ  ، ٝٛٞ أطؼخ ٖٓ ثُضقِْ )

( إٔ ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثُؼ٤ِٔجس 1976ػجّ ) ٣ٝؾو ثُذجفظ ثٕ ٗضجةؼ ثُوًثّز ثُض٢ أؽٌثٛج دجك٤ٞث 

ث٩هًث٤ًز ثُض٢ صقوط ك٢ ٗظق ًٌر ثُوٓجؽ ث٣٧ٖٔ ،ف٤ظ ٣ش٤ٌ ث٠ُ إٔ ثُيًًٞ ٝث٩ٗجط ٣ٔضٌِٕٞ 

 هوًثس ػو٤ِز ٓضوجًدز دجُْ٘ذز ُقوٝط ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ ُو٣ْٜ .ف٤ظ صٞطَ ٖٓ هًثّضٚ ٛيٙ ث٠ُ :

ؼجه ٣ٌٕٞ أٌّع ٖٓ صو٣ٌٝ ثُظًٞر ثُغ٬ع٤ز ث٧دؼجه، ُوٟ ث٩ٗجط .إٔ صو٣ٌٝ ثُظًٞر ثُغ٘جة٤ز ث٧د1      

 ٓوجدَ ثُيًًٞ . 

. إٔ ثُضو٣ٌٝ ُِظًٞ ثُغ٘جة٤ز ث٧دؼجه ك٢ ثُْٔضٟٞ ثُْٔطـ )ثُظًٞر( ٤ُِ أٌّع ٖٓ ثُضو٣ٌٝ ك٢ 2      

 ث٧دؼجه .ثُؼٔن ،ٝثٕ ث٫مض٬ف ثٌُة٢ْ٤ ٣ضؼِن ك٤ٔج إىث ًجٗش ثُظًٞر ثُض٢ صْ صو٣ٌٝٛج ع٘جة٤ز ثٝ ع٬ع٤ز 

  . ٗاالّٔٛرط اٌزذس٠غٟ : ِفِٙٛٗ . رغ١ّزٗ ، خطٛار 

( ، ٣ضٌٕٞ ٖٓ ثًدؼز مطٞثس ، ٢ٛٝ: )ثُذ٘جء Alan Pivioثٗٔٞىػ صؼ٢ٔ٤ِ ٣ْض٘و ث٠ُ ٗظ٣ٌز دجك٤ٞث)

ثُض٢ِ٤ٌٔ ، ثُضجَٓ ثُض٘ظ١ٌ٤ ، ص٤ُٞو ثكٌجً، ثُضلقض ٝثُضو٣ٌخ( ، ٣ْجػو ثُطِذز ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ ٝصن٣َٖ 

 ٝثّضنوثّ ؽجٗذ٢ ثُوٓجؽ ث٣٫ٖٔ ٝث٣٫ٌْ.ثُٔؼِٞٓجس دلجػ٤ِز 

ٝصْ ص٤ْٔضٚ دجٗٔٞىػ ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ ْٗذز ث٠ُ ٗظ٣ٌز دجك٤ٞ كنطٞثصٚ صْجػو ثُطِذز ػ٠ِ ثّضؼٔجٍ ؽجٗذ٢ 

ثُوٓجؽ ٝص٤ٌَٓ ثُٔؼِٞٓجس ك٢ د٤٘ضْٜ ثُٔؼٌك٤ز دق٤ظ ٣ْضط٤غ ثّضٌؽجػٜج ٝهش ثُقجؽز ًٔج صْجػوْٛ 

 مطٞثس )ثٗٔٞىػ ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ (

ص٤ٔ٘ز صل٤ٌٌْٛ ثُؼو٢ٗ٬ ٝثُٔ٘طو٢ ٌُٕٞ مطٞثصٚ ٓضِِْْز ٝٓضْض٘وٙ ث٠ُ ٝؽٜجس ٗظٌ صل٣ٌ٤ْز ػ٠ِ  

 ٓؼ٤٘ز صْجػو ػ٠ِ صٞؽ٤ٚ ٗشجؽ ثُٔوًُ هثمَ ثُظق ٖٓ أؽَ صقو٤ن ث٫ٛوثف ثُٔٞػٞػز ِّلج .

 ٝصقوه مطٞثس ث٫ٗٔٞىػ ثُضو٣ًِ دج٫ص٢ :

ثّز دٜوف ْٓجػور ثُٔضؼِْ ػ٠ِ إػجهر ٛٞ ًّْ ٓنطؾ ٓذْؾ ُٔٞػٞع ثُوً -: اٚالً: اٌجٕبء اٌزى١ٍّٟ

د٘جء ٓؼ٠٘ ثُٔلّٜٞ ٖٓ صِوجء ٗلْٚ ٝٓقجُٝز صل٤ٌْ ؽذ٤ؼز ثُؼ٬هجس د٤ٖ ٓٞػٞع ثُضؼِْ ثُؾو٣و ٝد٤ٖ 

ثُٔٞػٞػجس ثُْجدن صؼِٜٔج . ٣ْٝض٘و ثُٔؼِْ ك٢ ىُي ث٠ُ ثّضؼٔجٍ ثُضو٤٘جس ثُضٌد٣ٞز ٖٓ ٫دضٞح 

 ُض٤َْٜ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ .ًٝج٤ّش ، ْٝٓؾ٬س ، ٝشٌثةـ ػٌع ّٝٝجةَ صؼ٤ٔ٤ِز 
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ؽؼَ ثُطِذز ك٢ ٛيٙ ثُنطٞر ٣نضجًٕٝ ثُؼَٔ دجُٔشجًًز ٖٓ م٬ٍ ؽٔغ  -: صب١ٔبً: اٌزبًِ اٌزٕظ١شٞ

ٝصق٤َِ ثُذ٤جٗجس ٝثٌُؽٞع ًُِٞثء ٝثُضل٤ٌٌ ٤ِٓجً ك٢ ثُنذٌثس ٖٓ ٓ٘جظ٤ٌ ٓضؼوهر ٝٓنضِلز ٝثُض٤ًٌَ ػ٠ِ 

٤ّضؼجح ثُقوجةن ثُٔضذج٣٘ز ٝصق٣ِٜٞج إ٠ُ ٓلج٤ْٛ صق٤َِ ٝص٤ًٌخ ثُذ٤جٗجس ٝدجُضج٢ُ صٞف٤و ث٬ُٔفظجس ، ٝث

 ٓضٌثدطز .

٣٘شـَ ك٤ٜج ثُطِذز دض٤ُٞو ث٫كٌجً ٝثُقٍِٞ ُِٔش٬ٌس ٓغجً ثُوًثّز ، ك٤ٞكٌٕٝ  -: صبٌضبً: ر١ٌٛذ االفىبس

ث٧ّذجح ٝث٧هُز ٣ْٝضنوٕٓٞ أهٝثس صؼ٤ٔ٤ِز ٝصق٤ِ٤ِز ٓض٘ٞػز ، ٝصضؼٖٔ أٗشطز ٛيٙ ثٌُٔفِز صؼِْ 

 شؤٕ ثُقٍِٞ ثٌُٔٔ٘ز، ٝثُوكجع ػٜ٘ج ٝصوو٣ْ ث٧ّذجح ثُض٢ صوػٞ إ٤ُٜج ٝصْجػوٛج٤ًل٤ز ثُضلجٝع د

: ٝصضؼٖٔ ٛيٙ ثٌُٔفِز هًثّز ثُوؼ٤ز دجُضلظ٤َ ٖٓ أؽَ ص٣ٌٖٞ صظًٞثس  -ًثدؼجً :ثُضلقض ٝثُضو٣ٌخ:

طق٤قز دشؤٜٗج، ًٔج ٣ضطٌم ثُطِذز إ٠ُ هًثّز ثُو٤ْ ٝث٧ػٌثف ثٌُٔصذطز دجُٔؾضٔغ ثُي١ ٣ؼ٤شٕٞ ك٤ٚ 

و٣ٌخ د٤ٜ٘ج ٝد٤ٖ ثُقٞثهط ثُٔوًّٝز ُٔقجُٝز ث٣ؾجه ثُشذز ُض٤َْٜ ػ٤ِٔز مَٕ ثُٔؼِٞٓجس ٝصذ٤ْطٜج ٝثُض

 ، ًٔج صضؼٖٔ ٛيٙ ثٌُٔفِز كْٜ ث٧فوثط ٝث٧كٌجً، ٝثُضؤَٓ ُضؼ٤ٔن كْٜ ثُوؼ٤ز.  

 ثُٔذجها ث٧ّج٤ّز ثُض٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜج ثٗٔٞىػ ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ 

 ٌٔثُطِذز ٝثُنِل٤ز ثُغوجك٤ز ُْٜ. ثٕ صظجؽ ثُٔلٌهثس دظًٞر صض٘جّخ ٓغ ػ 

  ْٜثٕ صٌٕٞ ثُٔش٬ٌس ٜٓٔز ٝىثس طِز دق٤جر ثُطِذز ف٤غٔج ًجٕ ىُي ٌٓٔ٘جً ، ٣ٝؾخ ثٕ صٌٕٞ صؾجًد

 ثُنجطز ٗوطز ثٗط٬م ُضق٤َِ ٝصط٣ٌٞ ث٧هثء ث٫هًث٢ً ُو٣ْٜ.

 ثُشؼًٞ ث٫ٛضٔجّ دضقل٤َ ثُطِذز ٖٓ م٬ٍ فغْٜ ػ٠ِ ثمي هًْٝٛ ث٣٫ؾجد٢ ك٢ ثُٔؾضٔغ ٝث٫دضؼجه ػ ٖ

 دجُؼؾَ.

  ثٕ ٣ٌٕٞ ثُضؼِْ ٓؼضٔوثً دجُوًؽز ث٫ّجُ ػ٠ِ ثُطِذز ثٗلْْٜ ٣ٌٕٝٞ هًٝ ثُٔوًُ ٛٞ صوو٣ْ ثُْٔجػور

 ك٢ صظق٤ـ ثكٌجًْٛ  ٝٓلج٤ْٜٛٔ ثُنجؽتز .

  ٌُّْ٣ضطِخ ٖٓ ثُطِذز ثّضنوثّ ٜٓجًثس ثُٔؼٌك٤ز ٝث٫هًث٤ًز  دج٫ػجكز ُووًثصْٜ ثُض٣َ٤ٌٓز )ًج

 ٝثُضن٤َ(

 ٖٓ أؽَ ثٗضوجٍ ثُنذٌثس ثٌُٔضْذز ٖٓ ث٫ٗٔٞىػ ث٠ُ فَ ٓش٬ٌس ؽو٣ور مجًػ  ديٍ ًَ ؽٜو

 ثُوًثّز.

 .َصشؾ٤غ ثُطِذز ػ٠ِ ثٌُطو ٝثُضو٤٤ْ ثُيثص٢ ٝثُووًر ػ٠ِ ثُضؼِْ ٖٓ ث٫مطجء ٝثُلش 

 ٍٟدٚس اٌّؼٍُ فٟ أّٛرط اٌزذ٠ٚش اٌؼم. 

 ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُوثكؼ٤ز ُوٟ ثُطِذز..1

 ظو دٚ ثػطجء ثُٔؼِٞٓجس دشٌَ صو٣ًؾ٢ ثع٘جء ثُضو٣ًِ.صٞك٤ٌ ث٬ُّْز ك٢ ثُضؼِْ ٣ٝو.2

( ٝثُضشضش ٣ؼ٢٘ ث٫ٗضوجٍ ٖٓ ٓٞػٞع إ٠ُ ثمٌ ٓغ٬ ٖٓ Distractions controlػذؾ ثُٔشضضجس ).3

ثُشٌؿ إ٠ُ ثػٔجٍ ٓ٘لٌهر أٝ ٖٓ فَ ثُضٔج٣ًٖ إ٠ُ ٓٔجًّز دؼغ ثُقًٌجس ك٢ ثُظق ٝصؼو ٛيٙ 

 ْذذٜج ثُ٘ظجّ ثُظل٢.ثُض٘و٬س ٖٓ ٓظجٌٛ ثهثًر ثُظق ثُض٢ ٣لوو د

 ثُٔقجكظز ػ٠ِ ص٤ًٌَ ثُٔؾٔٞػز ػ٠ِ ثُوًُ..4

 ٝػ٢ ثُٔؼِْ ٝثّضؾجدضٚ ُِْٞى ثُطِذز ٣ٝضؼٖٔ ثصذغ دؼ٤٘٤ي ًَ ؽجُخ ك٢ ثُظق..5

ث٣وجف ثُضوثمَ ك٢ ثُ٘شجؽجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٓغ٬ صظق٤ـ ثُنطؤ ثُي١ ٣وغ دٚ ؽجُخ ٖٓ هٕٝ ثُضجع٤ٌ ك٢ .6

 ثُؾٔجػز ثُظل٤ز.

 جس ثُٔضؤمٌر ٝثُٜ٘ج٣جس ثُٔذٌٌر ك٢ ص٘ل٤ي ثُوًُ.. صؾ٘خ ثُذوث7٣

 . ٍٟدٚس اٌطبٌت فٟ أّٛرط اٌزذ٠ٚش اٌؼم 

 صِن٤ض ثُٔؼِٞٓجس ثُٜٔٔز ك٢ ثُوًُ ٝص٤ٌَٓٛج . -1

 إهثًر ثُووًر ثُٔقوٝهر ك٢ ثُيثًٌر ثُؼجِٓز ٝثُض٢ ص٘ط١ٞ ػ٠ِ صٌٌثً ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ صضيًٌٛج  -2
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ثُلؼ٤ِز ٝىُي ٖٓ م٬ٍ ػ٤ِٔز ” ثُٔٔجًّز“ظ٣ٌز ٖٓ م٬ٍ هٓؼ ثُٔؼِٞٓجس ثُق٤ْز ثُْٔؼ٤ز ٝثُذ -3

 ثُضطذ٤ن ك٢ ثُوًُ 

ثّضٌؽجع ثُٔؼجًف ٝثُٜٔجًثس ثُؾو٣ور ٖٓ ثُيثًٌر ؽ٣ِٞز ثُٔوٟ إ٠ُ ثُيثًٌر ثُؼجِٓز ػ٘و ثُقجؽز  -4

٠ ٫فوًج.ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬: صؼضذٌ ثُ٘ظ٣ٌز ثُؼو٤ٗ٬ز ٖٓ ثُطٌم ثُٔضٌجِٓز ُِؼ٬ػ ٝثُضؼِْ، ك٢ٜ صْض٘و ػِ

أًػ٤ز ٗظ٣ٌز ٓؼٌك٤ز إهًث٤ًز، ثٗلؼج٤ُز، ٤ًِّٞز، ٝصؼضٔو ػ٠ِ صذ٢٘ ٝؽٜجس ٗظٌ ٝٓؼضووثس ػٖ ثُ٘لِ 

ٝثُق٤جر ٣وّٞ ػ٤ِٜج ه٤َُ ٓ٘طو٢ ، أٝ صنؼغ ُٔؾٔٞػز ٖٓ ثُٔذجها ٝثُِْٔٔجس ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُض٢ ٣ٌٖٔ 

جفذٜج فج٫س ٝؽوث٤ٗز ثُضقون ٜٓ٘ج م٬ٍ صوو٣ْ ثُقؾؼ ٝثُذٌث٤ٖٛ ثُض٢ صضلن ػ٤ِٜج ثُؼوٍٞ ث٤ُِْٔز ، ٣ٝظ

 (      34:ص  ٬ٓ2001ةٔز ُِٔٞهق ص٘ض٢ٜ دجُلٌه إ٠ُ ٣َٓو ٖٓ ثُ٘ؼؼ ث٫ٗلؼج٢ُ ٝثُنذٌر  . ) ثُشْٔجٕ ، 

( ث٠ُ ثٕ ث٫كٌجً صوّٞ ػ٠ِ ٓذوأ إٔ ث٧ش٤جء صؾو صل٤ٌْٛج ك٢ ىثصٜج ٤ُِٝ ك٢ 2003ٝهو ثشجً )٣ّٞو ، 

ً أٝ آُٜز . هٟٞ مجًؽ٤ز ػٜ٘ج ٜٓٔج ٣ٌٖ أٌٓ ٛيٙ ثُوٟٞ ، ّٞثء أً جٗش أّجؽ٤ٌثً أٝ ّقٌثً أٝ أًٝثفج

ٝثُقو٤وز ٢ٛ فو٤وز ٤ُِ ٧ٜٗج ثًضشلش دَ ٧ٜٗج هجدِز ُِضل٤ٌْ ٓ٘طو٤جً ٝصؾ٣ٌذ٤جً ، ٝك٢ ثُْٔضٟٞ ثُؼ٢ِٔ 

كئٕ ثُؼو٤ٗ٬ز صوكغ دئٌٓج٤ٗز ثُذقظ إ٠ُ ث٧ٓجّ ٝدظًٞر ْٓضٌٔر ػٖ أهٝثس ؽو٣ور أًغٌ ٓٞػٞػ٤ز 

 ( .24:ص  2003جدِز ُِضقون )٣ّٞو ، ٝكؼج٤ُز ُضقو٤ن أٛوثف ٓقوهر ٝه

٣ٝؾو ثُذجفظ ثٕ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ثٗٔج ٛٞ صل٤ٌٌ ٝثهؼ٢ ٝإ٣ؾجد٢ ٣ٝظجفذٚ ٓٞثهق ٝأٗٔجؽ ٤ًِّٞز 

 ٬ٓةٔز ٌٝٓؿٞدز صقون ُ٪ْٗجٕ ٣َٓوثً ٖٓ ثُضٞثكن ٝثُظقز ثُ٘ل٤ْز

 :ٖرفغ١ش ؼمال١ٔخٚ  َ األفىبس ٌا فٙٛ  ٚصفِ 

ُضييي٢ أعييي ْ ث ٤ٛ ٔليييج ٖ ُث ييي  ّٓ ييٞي ٜٔل ييييث ُث ُل٬ّيييلز، ٣ُؼيييوٛ  ٝث  ، ٣ٌٖ ييي ٌٔل ً ُث ٖ ؽٜٔييٞي ُّٓٞيييؼجً دييي٤ ٗوجشيييجً  س ؽيييو٫ًٝ  ًج

ُل٬ّيييلز كييي٢  ًثء ث ييي٠ آ ٙ ُإ ه دؾييييًٝ ٣ٝؼييٞي َ ؽيييوثً،  ٣ٞييي ٌ ؽ يييج ػٔييي ُضييي٢ ُٜ ْ ث ٤ٛ ٔليييج ٖ ُث ييي ، ف٤يييظ ٣ُؼيييوٓ  ِ٘ل ييي يييجء ُث ٝػِٔ

 ِ يي٤ س ُإ ُذيٌي ٌ ؽييوثً، إى ٣ُؼييو أ ٣ًل هظيي٤ ٚ صييج يي يي٢ُ  ّ ػِٔ يٞي ٜٔل  ًٚ ٌ٘يي ييز،ُ  ُوو٣ٔ ٤ٗييز ث ٗج ٤ُٞ ًر ث قؼييج  (Albert Ellis)ُث

ٝثةيَي ٖ أ ٙ  ٓيي ٖ أهمِيٞي ييي٣ يييث  ػِيي٠ُث  ِٛ يي٤ طييق ُإ ٝهييوٝ  ٤ٔييز.  ه٫ُييز ػِ ؼ٘يي٠ٝ   ٓٚ يي ـُ  ٝأطييذ ؽ٢،  ُٞٞ يي٤ٌ ٌثط ثُْ ُضيي ث

 ٚ ٣ٌضييي ظ طيييق دؾييي٬ء كييي٢ٗ  ييييث ثُٞ  ٌٛ ُِشنظييي٤ز، ف٤يييظ ظٜييي ييي٤ز  ّّج ٞٗيييجس ث٧ ٌ ٙ أفيييو ثُٔ ٙ دجػضذيييًج ييٌي ّْ ٝك  ّ ييٞي ٜٔل ُث

شييي ٣ٌويييز ًإ ٖ ؽ ٣ٌيييز ػييي ُ٘ظ ٙ ث يييي  ٌٛ ٝصؼذييي  ،"٢ً يييِٞ ٢ ثُْ ٗلؼيييُج ؼو٬ٗييي٢ ث٫ ؼييي٬ػ ُث ٣ٌيييز ُث ٛج "ٗظ ٔج ييي ُضييي٢ ّأ جه٣ز، ث

 ٚ يي ٤ٗييز صقويينُ  ً ػو٬ ييج يي٠ أٌك ٚ ُإ و٣يي ٤ُييزُ  ٗلؼج ٌثدجس ث٫ ٬ػييط ْييذذزُ  ٙ ثُٔ ييًج َ أٌك ه كيي٢ صؼييو٣ ُليٌي ْييجػور ث يي٠ٓ  ييوف ُإ ٜص

يييي٤ز  ْ٘ل ظييييقز ُث ٖ ُث يييي ييييذجًٓ  ّ٘ج  ٓ ًٟ ِ  .(Ellis, 1994)ْٓييييٞض يييي٤ يييي٤جم فييييوّه ُإ يييييث ثُْ ُ  (Ellis)ٝكيييي٢ٛ  ث٧ّييييج

ؼجهُيييز صيييوػ٠  ى كييي٢ٓ  يييِٞ ُِْ ٌكييي٢  ؼ ؼو٬ٗييي٢ ث٫(ABC)ثُٔ ؼييي٬ػ ُث ّ ُث ٢ً ػِييي٠ إه٘يييجع ، ف٤يييظ ٣وييٞي يييِٞ ٢ ثُْ ٗلؼيييُج

ٞديييز  ٌؿ ٌ ثُٔ ٤ُيييز ؿ٤ييي ٗلؼج ٘ضيييجةؼ ث٫ ٕ ُث ه ديييؤ ُلييٌي ُِقيييوط  (Emotional Consequence)ث ٤ٔيييز  ٗض٤ؾيييز فض يييش  ٤ُْ

(ACT) ه ُلييٌي يييج ث ٘ٛج ُضييي٢ ٣ضذ نجؽتيييز ث ٝ ث٫ػضويييجهثس ُث ً أ يييج ٗضيييجػ ث٧ٌك  َ ْ )(Beliefs)، دييي ًهييي  َ شييٌي ُٝث ـ 1،  ػييي ٣ٞ )

 ىُي.

 
                           ( ً شى شخص١خ1ٌا ٟ ٌا ٗ ف ظش٠ز ١ظ ٌٕ  (: رفغ١ش ٌئ

( َ شييٌي ٖ ُث ييي ـٓ  ٌر ٣1ضؼييي نذييي ٝ ُث قيييجهط أ ٕ ُث قيييوط  (A)( أ ٣ٌيييجً كييي٢ ُث يييذخ ظٛج ٞ ثُْ ٙ (C)ٛييي ُٜيييي ٝكويييجً   ٖ ٌُييي  ٝ،

 ٖ َ دييي٤ طييي َرٝ  ٛٔييي  ٞ ييي ٝ ث٫ػضويييجهثسٛ  ً أ يييج ّ ث٧ٌك ظيييج  ٕٗ ٣ٌيييز كيييئ ُ٘ظ ً (C)ٝ (A)ث يييج ٙ ث٫ٌك يييي  ٖٛ ٍ ػييي يييؤٝ ُْٔ ٚ ث ييي ، أ١ ٗأ

ُٝييي٤ِ  ٍ ٗلؼيييج ٞ ث٫ ٌر ،  ٛييي نذييي ٝ ُث قيييوط أ ّييي٤غ ُث ٣ٌييين ٞص ٖ ؽ ٙ ػييي يييًج ّييي٤غ ثٌك ٝٞص  ٚ ييي ٗلؼُج ه مليييغ ث ُلييٌي يييضط٤غ ث ٣ْٝ

ىػ  ييٞي ُ٘ٔ ـ  (ABC)ث ٍ  (ABCDE)دق٤يييظ ٣ظيييذ ٖ مييي٬ ييي ًرٓ  يييج ٌ ثُْ ٤ُيييز ؿ٤ييي ٗلؼج ٘ض٤ؾيييز ث٫ ٖ ُث ييي ُِيييضنِضٓ  ، أ١ 

٤٘ييييو  ٝصل ح  (D)هفييييغ  ٌؿيييٞي ٌ ثُٔ يييي٠ ث٧عيييي ٫ً ُإ طيييٞي ٤ٗييييزٝ  ٬ػو٬ ّ ث٫ػضوييييجهثس ُث ٗلؼييييج٫س  (E)ٗظييييج ٖ ث٫ ٓيييي

ً ثُْ ٌج ًر ٝث٫ك  .(Crammer & Kupshik, 1993)ج

Act(A) 

 خجشح أٚ ؽذس

Belief(B) 

 ٔظبَ أفىبس أٚ اػزمبداد

Emotional Consequence(C) 

 ٔزبئظ أفؼب١ٌخ غ١ش ِشغٛثخ
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع دسيةجامعة القا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ف٤جص٤ييز،  ٝثهؼ٤ييز،ٝ  ٓ٘طو٤ييز،ٝ   ً ييج ييج: أٌك ييج، أٜٗ ٖ د٤ٜ٘ يي نظييجةض،ٓ  ٖ ُث يي ِٔييزٓ  ٤ٗييز دؾ ؼو٬ ً ُث ييج ُيييث ثصظييلش ث٧ٌك

ٌثدجس  ٖ ث٫ػيييط ييي  ًٓ ُضقييٌي ٝث ييي٢،  ْ٘ل ٞثكييين ُث ُض ٝث  ٚ وثكييي ه ػِييي٠ صقو٤ييين ٛأ ُلييٌي يييجػو ث ْٝص ٞثهيييغ،  يييغ ُث يييوزٓ  ْٓض أ١ 

ٝث٣٩ ييي٠ ث٩دييوثع  ه ُإ ٌُل ٝصيييؤه١ ديييج ٤ُييز،  ٗلؼج ًثً ث٫ يييج يييش أٌك ٤ُْ يييج  ٔيييج أٜٗ  ً، ٣ٌٖ يييغ ث٥ميي يييجػ٢ٓ  َ ث٫ؽٔض ُضلجػييي ٝث ؾجد٤يييز 

٘ج٫ً .  َٓ ٜ ـ صقو٤ن ث٧ٛوثف ّأ ٣ٝظذ ؼجهر،  ٝثُْ ٔضؼز  ٌ ُث شجػ  ٖٓ ٣َوٓ  ٜج ص ٖ ٗأ ِوزً، كؼ٬ً ػ  ٓط

 ٕ ّٞ ٌ دجٌص ٢ٛ: (Patterson)٣ٝش٤ ٌثػجس،ٝ  ٖ ث٫كض ؾٔٞػزٓ  ّ ػ٠ِٓ  ِ صوٞ ٤ُ ٣ٌز إ ظ  ٕٗ ٠ أ  ُإ

٫ه١، أ١ أ -1  ُٝ ييييج ييييج ّأ ٤ٗيييز ُٜ ؼو٬ ه ُث ٌُل ، كييييج يثصيييٚي ٔييييغ٬ًُ  ٤ٗيييجًٓ  ٕ ػو٬ يييٞي ٣ٌ ٕ ييييضؼوثه ٧ ٚ ّث ُٝو٣يييي ُٞيييو  ه ٣ُ ُليييٌي ٕ ث

ٌلجءر. ُٝث ؼجهر  ٌ دجُْ ٣ٝشؼ ٤ِز  ـ ىث كجػ ٚ ٣ظذ ٤ٗز، كٗئ ٣ٌوز ػو٬ ِْي دط ٣ٝ  ٌ ٓج ٣ٌل  ػ٘و

ُِييييثس،  -2  ٌ يييوٓ ى ثُٔ يييِٞ ْ ثُْ ييي ٜٗل ييي٢  ٌُٝ ى،  يييِٞ ٝثُْ  ٍ ٗلؼيييج ٝث٫  ٌ ٤ٌييي ُضل ٝث ًثى  ٖ ث٩ه ٤ِيييز دييي٤ ٌٓج ه ػ٬هيييز ص ٝؽييٞي

ًثى ٤ًل٤ييييز إه  ْ يييي ٌ  ٣ضطِييييخ ٜك ٤ٌيييي ُضل ٗضييييجػ ث يييي٤ز إ٫  ْ٘ل ٌثدجس ُث ييييج ث٫ػييييط ًٚ، ٔك ّييييِٞ  ٝ، يييٚي ٗلؼُج ٝث  ،ٌٙ ٤ٌيييي ٝصل ه  ُليييٌي ث

٬ػو٢ٗ٬.  ُث

3-  ْ ، ف٤يييظ ٣يييض ٓض٬ٍٓيييٕج يييز  ُـِ ٝث  ٌ ٤ٌ ُضل ٝٗيييجؽن. كيييج  ، ٘لؼييَي ٓ  ٝ، ييٌي ٌٓل ٓيييوًى،ٝ   ٝ، ٖ ػجهييَي يييجة  ًٞ ييي  ٕٛ يييج ث٩ْٗ

ٌثح ث٫ ٝث٫ػيييط  ٍ ٗلؼيييج ٌ ٣ظيييجفخ ث٫ ٤ٌييي ُضل ٕ ث يييج أ ؽجُٔ ِلظ٤يييز،ٝ  ٍ ُث ٓييٞي ّ ثٌُ يييضنوث ٍ ّث ٖ مييي٬ ييي  ٌٓ ٤ٌييي ُضل ٢، ث ٗلؼيييُج

ٚ ٣قيييضلع  ييي ١  دٗؤ ييٞي شييينض ثُْ َ ُث ٤ٔييي يييج ٣ُ ٛييييثٓ   ٝ.ِ ِذ ييي ٌ ثُْ ٤ٌييي ُضل ً ث ٌث ٢ ٫ّييئض ٗلؼيييُج ٌثح ث٫ ٌ ث٫ػيييط ييئض ُييييث ٣ْ

ٌ ػو٢ٗ٬. ٤ٌ ٠ صل َ ُث ٤ُظ ٔ٘طو٢  ى ُث ِْٞ  دُج

4-  ْ ظييييييي٤ ٣ٌييييييين إػيييييييجهر ٘ص ٖ ؽ ُِييييييييثس ػييييييي ٌر  يييييييوٓ ِذ٤ز ثُٔ ييييييي ٗلؼيييييييج٫س ثُْ ٝث٫  ً يييييييج ٜجؽٔيييييييز ث٧ٌك ييييييي٢ٓ  ٘ـذ ٣

هٗ  ُلييييٌي يييييج ث ٘ٛج ُضييييي٢ ٣ضذ يييييجس ث ٝث٫صؾٛج ؼضويييييوثس  ٓ٘طو٤يييييجً ثُٔ ه  ُلييييٌي ؼٜيييييج ث ـٓ  يييييي ث٧فيييييوثط دوًؽيييييز ٣ظيييييذ ٞ ِص قييييي

٤ٗجً . ٕ ،  ٝػو٬ ْج شٔ  ( 54:ص  2001) ُث

 اٌّؾٛس اٌضبٟٔ:  دساعبد عبثمخ:

٣ضؼٖٔ ٛيث ثُٔذقظ ػٌع ٧ْٛ ثُوًثّجس ثُْجدوز ىثس ثُؼ٬هز دٔٞػٞع ثُوًثّز ٝص٬٤ْٜ 

هًثّز ص٘جُٝش ٗظ٣ٌز ُؼٌع ٗضجةؼ ٛيٙ ثُوًثّجس ؽٌٟ صو٤ْٜٔج إ٠ُ هًثّز ص٘جُٝش ٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ٝ

 " ٝهًثّز ص٘جُٝش ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬."Pivioدجك٤ٞ 

 أٚالً: دساعبد رٕبٌٚذ أّٛرط ِمزشػ: 

  2009دساعخ األث١ط 

ٛوكش ثُوًثّز ث٠ُ ثُضؼٌف ػ٠ِ كجػ٤ِز أٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ُضو٣ًِ ٓجهر ثُ٘قٞ ػ٠ِ ٝكن ٓومَ ثُ٘ظْ ك٢ 

ز ث٧ّج٤ّز ثؽ٣ٌش ثُوًثّز ك٢ ٤ًِز ثُضٌد٤ز ثدٖ ثُضقظ٤َ ٝثُضل٤ٌٌ ث٫ّضو٢ُّ٫ ُوٟ ؽِذز ٤ًِز ثُضٌد٤

( ؽجُذجً ٝؽجُذزً ، ٍٓٞػ٤ٖ د٤ٖ شؼذض٤ٖ هًث٤ّض٤ٖ ،  90صؤُلش ػ٤٘ز ثُوًثّز ٖٓ )      ًشو ؽجٓؼز ٣ـوثه.

ٓغِش إفوٟ ثُشؼذض٤ٖ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُض٢ هًّش ػ٠ِ ٝكن ث٧ٗٔٞىػ ثُضو٢ّْ٣ً ثُٔوضٌؿ ، دٞثهغ 

ً ٝؽجُذزً ، 45ٓٝ) غِش ثُشؼذز ث٧مٌٟ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُض٢ هًّش دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ( ؽجُذج

( ؽجُذجً ٝؽجُذزً ، ٝصُقوَِّن ٖٓ ث٬ُْٓز ثُوثم٤ِز ٝثُنجًؽ٤ز ُِضظ٤ْٔ ثُضؾ٣ٌذ٢ّ ، ٝىُي دضقو٣و 45دٞثهغ )

ً  صؤُق ٖٓ ٌَ ك٢ ثُٔضـ٣ٌ٤ٖ ثُضجدؼ٤ٖ . ثػوَّ ثُذجفظ ثمضذجًثً صقظ٤ِ٤ج ْٕ صؤع (  60) ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ٣ٌٖٔ أ

كوٌرً ، ػ٠ِ ٝكن م٣ٌطز ثمضذج٣ًز صو٤ِ ثُْٔض٣ٞجس ثُْضز ُضظ٤٘ق دِّٞ ، ٝصؤُق ٛيث ث٫مضذجً ٖٓ 

أّتِز ٓٞػٞػ٤ز ٖٓ ٗٞع ث٫مض٤جً ٖٓ ٓضؼوه ، ٝأمٌٟ ٓوج٤ُز ٖٓ ٗٞع ث٫مضذجًثس ثُٔوج٤ُز ىثس 

و ٖٓ طوهٚ ، ٝٓؼجَٓ طؼٞدضٚ ، ٝهٞر ص٤٤َٔٙ ، ٝعذجصٚ ،  ًِّ ٝثػوَّ ثمضذجًثَ ك٢  ث٩ؽجدجس ثُوظ٤ٌر ، ٝصؤ

و ٖٓ طوهٚ ٝٓؼجَٓ طؼٞدضٚ ، ٝهٞر ص٤٤َٔٙ ، ٝعذجصٚ  25ثُضل٤ٌٌ ث٫ّضو٢ُّ٫ ، صؤُق ٖٓ )  ًِّ  ( كوٌر ، ٝصؤ

ثّضؼَٔ ثُذجفظ ث٫مضذجً ثُضجة٢ ُؼ٤٘ض٤ٖ ْٓضوِض٤ٖ ّٝجةَ ثفظجة٤ز ُِضغذش ٖٓ صٌجكب ثُٔؾٔٞػض٤ٖ 

جً ثُوذ٢ِ ، ٝهًؽجس ثُطِذز ك٢ ٓجهر ثُ٘قٞ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثُؼٌٔ ث٢َُ٘ٓ ، ٝهًؽجس ث٫مضذ

ٌُِٔفِز ث٠ُٝ٧  ، ْٝٓضٟٞ ثُيًجء ، ٝإ٣ؾجه ثُلٌم د٤ٖ ثُطِذز ك٢ ث٫مضذجً ثُضقظ٢ِّ٤ ، ٝثمضذجً ثُضل٤ٌٌ 

( :ك٢ صٌجكؤ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ )ثُؼجدطز ٝثُضؾ٣ٌذ٤ز( ك٢ ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ ٦ُدجء 2ث٫ّضو٢ُّ٫  ٌٓدغ )ًج
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ٕٞ : ٫ّضنٌثػ عذجس ثُضظق٤ـ دجُْ٘ذز ُلوٌثس ث٫مضذجً ثُضقظ٢ِ٤ ٝث٧ٜٓجس.ٓؼجَٓ ثًصذجؽ د٤ٌّ

ُّٞث ػ٠ِ ٝكن ث٧ٗٔٞىػ  ًَ ثُٔوج٢ُ . ٝثظٌٜس ٗضجةؼ ثُوًثّز صلٞم ؽِذز ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ هَ

ُّٞث ػ٠ِ ٝكن ثُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢  ًَ ثُضو٢ّْ٣ً ثُٔوضٌؿ ػ٠ِ ؽِذز ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ هَ

٤ٌٌ ث٫ّضو٢ُّ٫ ، كؼ٬ً ػٖ صلٞم ثُطِذز  ) ثُيًًٞ ( ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ػ٠ِ ثُضقظ٤َ ، ٝثُضل

ثُطِذز ) ثُيًًٞ ( ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ك٢ ثُضقظ٤َ ، ٝثُضل٤ٌٌ ث٫ّضو٢ُّ٫ ، ٝصلٞم ثُطجُذجس) 

ث٩ٗجط ( ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ػ٠ِ ثُطجُذجس  ) ث٩ٗجط ( ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ك٢ ثُضقظ٤َ ، 

 م(-ُ 2009ٝثُضل٤ٌٌ ث٫ّضو٢ُّ٫ .)ث٫د٤غ , 

 :  "Pivio "صب١ٔبً : دساعخ رٕبٌٚذ ٔظش٠خ ثبف١ٛ

 : ( Robertes&Bell) 2003دساعخ سٚثشرظ ٚث١ً     

ٛوكش ثُوًثّز ث٠ُ ثُضؼٌف ػ٠ِ ٜٓٔز ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ ثُغ٘جة٤ز ٝثُغ٬ع٤ز ث٧دؼجه ُوٟ ًَ ٖٓ ثٌُؽجٍ 

(ؽجُخ ٖٓ ثُيًًٞ 16(ؽجُخ ٝؽجُذز ٖٓ ؽ٬ح ث٤ٌُِز دٞثهغ )32)ٝثُْ٘جء ، ٝصٌٞٗش ػ٤٘ز ثُذقظ ٖٓ 

( ؽجُذز ٖٓ ث٩ٗجط . ٝثػو ثُذجفظ أهثر ثمضذجً ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ ، ًٝجٗش ٗضجةؼ ثُوًثّز ٢ٛ : إٔ ٬ًً 16ٝ)

ٖٓ ثٌُؽجٍ ٝثُْ٘جء ٣ْضنوٕٓٞ ثّضٌثص٤ؾ٤جس ػظذ٤ز ٓنضِلز ك٢ ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ  ٝثٌُؽجٍ ٣ؤهٕٝ 

ثُٜٔٔجس ثُغ٬ع٤ز ث٧دؼجه. ًٔج د٤٘ش دجٕ ٤ُِ ٛ٘جى ثمض٬كجس د٤ٖ ثٌُؽجٍ ٝثُْ٘جء  أكؼَ ٖٓ ثُْ٘جء ك٢

 ك٢ ثُٜٔٔجس ثُغ٘جة٤ز ث٧دؼجه .

 صبٌضبً : دساعخ رٕبٌٚذ اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ :

  : 2005دساعخ أثٛ ٔبشئ،
ٛوكش ثُوًثّز إ٠ُ ٓؼٌكز ثٗضشجً ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ د٤ٖ ثُطِذز ك٢ ًَ ٖٓ ثُؾِ٘ ٝثُضنظض ،  

( ٖٓ ثُيًًٞ ، ٝؽذن  187( ٖٓ ث٩ٗجط ٝ)  213( ؽجُخ ٝؽجُذز ْٜٓ٘ )  400صٌٞٗش ثُؼ٤٘ز ٖٓ ) ٝ

ثمضذجً ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ٖٓ إػوثه ثُذجفظ ثُي١ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ع٬عٕٞ كوٌر ًَٝ كوٌر أٓجٜٓج دو٤ِ٣ٖ ، 

ٌّٕٞ ُٝـٌع صقو٤ن أٛوثف ثُذقظ ثّضنوّ ثُّٞجةَ ث٩فظجة٤ز ث٥ص٤ز : ٓؼجهُز ٓؼجَٓ ثًصذجؽ د٤

ٝٓؼجهُز ث٫ًصذجؽ ثُٔؼوٍ ، ٝث٫مضذجً ثُضجة٢ ُؼ٤٘ض٤ٖ ْٓضوِض٤ٖ ُٝؼ٤٘ز ٝثفور ، ٝثمض٤جً ٌٓدغ ًج١ 

ُقْجح ثُظوم ثُظج١ٌٛ ٝفْجح ثُلٌٝم ىثس ثُو٫ُز ث٩فظجة٤ز ، ٝأّلٌس ٗضجةؼ ثُوًثّز ػ٠ِ ػوّ 

ٖٓ ثُؾِ٘ ٝثُضنظض  ثٗضشجً ث٧كٌجً ثُؼو٤ٗ٬ز د٤ٖ أكٌثه ػ٤٘ز ثُوًثّز ًٝيُي ػو ٝؽٞه أعٌ هثٍ ١٧

 ك ( .-:  2005ٍأٝ ثُضلجػَ د٤ٜ٘ٔج ػ٠ِ ث٧كٌجً ثُؼو٤ٗ٬ز ) أدٞ ٗجشب ، 

 : ٍٝهس ثُوًثّجس ثُْجدوز ثُذجفظ د٘ظٌر ش٤ُٞٔز ٝٝثػقز ػٖ اإلفبدح ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ

 هًثّضٚ  ٝ ٣ٌٖٔ ثؽٔجٍ ؽٞثٗخ ث٫كجهر دٔج ٣جص٢:

 قو٣و ثُضظ٤ْٔ ثُضؾ٣ٌذ٢ ٝثُّٞجةَ ث٩فظجة٤ز.ث٩كجهر ٖٓ إؽٌثءثس ثُوًثّجس ثُْجدوز ٖٓ ف٤ظ ص .1

ث٩كجهر ٖٓ ثُنطؾ ثُضو٤ْ٣ًز ٝصظ٤ْٔ ثُضو٣ًِ ك٢ ٤ًل٤ز ص٘ظ٤ْ ثُٔجهر ثُؼ٤ِٔز  ٝ صقو٣و ٓظجهً  .2

 ثُضؼِْ ٝ ْٓضَِٓجصٚ ػ٠ِ ٝكن ٗظ٣ٌز دجك٤ٞ صٞظق ٓغ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز.

قظ ٜٝٓ٘ج ث٫مضذجًثُضقظ٢ِ٤ ث٩كجهر ٖٓ إؽٌثءثس ثُوًثّجس ثُْجدوز ك٢ إػوثه ٝد٘جء أهٝثس ثُذ .3

 ٝٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ .

 ث٩كجهر ٖٓ ثُوًثّجس ثُْجدوز ك٢ هػْ ٝصل٤ٌْ ٗضجةؼ ثُوًثّز ثُقج٤ُز. .4

 اٌفصً اٌضبٌش /  اٌزص١ُّ اٌزغش٠جٟ

٣ؼو ثمض٤جً ثُضظ٤ْٔ ثُٔ٘جّخ ُِذقظ ث٠ُٝ ثُنطٞثس ثُض٢ صوغ ػ٠ِ ػجصن ثُذجفظ ػ٘يو ه٤جٓيٚ دضؾٌديز     

ٓز ثُضظي٤ْٔ ثُضؾ٣ٌذي٢ ٝطيقضٚ ٛي٢ ث٫ّيجُ ُِٞطيٍٞ ثُي٠ ٗضيجةؼ هه٤ويز )ثُـ٘ؼـ٤يـ٢ٔ ، ػ٤ِٔز ثى ثٕ ّي٬

(  ، ُيث ثػضٔو ثُذجفظ ٝثفوث ٖٓ صظج٤ْٓ ثُؼذؾ ثُؾَة٢ ٝؽوٙ ٬ٓةٔيج ُظيٌٝف ثُذقيظ 29:ص  2010

 ( .                                                           1كؾجء ثُضظ٤ْٔ  ًٔج ٓٞػـ ثُشٌَ )
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 (1ٌَ )ثُش

 ثُضظٔذْ ثُضؾ٣ٌذ٢ ُِذقظ

 :ظ ث٫ط٢ِ ٖٓ ثُٔوثًُ ث٫ػوثه٣ز ٝثُغج٣ٞٗز ثُضجدؼز ُِٔو٣ٌ٣ز ثُؼجٓز ٣ضؤُق ٓؾضٔغ ثُذق ِغزّغ اٌجؾش

( ٓوًّز ، ٝهو ثّضؼَٔ ثُذجفظ ؽ٣ٌوز 12ُضٌد٤ز ٓقجكظز ثُوجه٤ّز ًٌَٓ ثُٔقجكظز ٝثُذجُؾ ػوهٛج)

ثُْقخ ثُؼشٞثة٢ ك٢ ثمض٤جً إفوٟ ثُٔوثًُ ُضٌٕٞ ثُؼ٤٘ز ث٧ّج٤ّز ُضطذ٤ن ثُضؾٌدز ثُقج٤ُز، كٞهغ 

ثه٣ز ثدٖ ثُ٘ل٤ِ ُِذ٤ٖ٘ ُضطذ٤ن ثُضؾٌدز.، ًٝجٗش صؼْ ع٬عز شؼخ, ٝدجّضؼٔجٍ أِّٞح ث٫مض٤جً ػ٠ِ ثػو

ثُْقخ ثُؼشٞثة٢، ثمضجً ثُذجفظ ثع٤ٖ٘ ٖٓ ثُشؼخ ػشٞثة٤ج ُضٔغ٬ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز 

 ًٝج٫ص٢:  

 ثُٔوضٌؿ .( ؽجُخ ٝصٔغَ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُض٢ صوًُ ٝكن أٗٔٞىػ 30)شؼذز ػ( ٝػوه ؽ٬دٜج )-1

 ( ؽجُخ ٝصٔغَ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ٝثُض٢ صوًُ دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز29)شؼذز أ( ٝػوه ؽ٬دٜج )-2

 :رىبفإ ِغّٛػزٟ اٌجؾش 

فٌص ثُذجفظ هذَ ثُشٌٝع دجُضؾٌدز ػ٠ِ ثؽٌثء ثُضٌجكؤ د٤ٖ ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ ك٢ دؼغ 

 س:ثُٔضـ٤ٌثس ثُض٢ هو صؤعٌ ػ٠ِ ٤ٌّ ثُضؾٌدز ٝٗضجةؾٜج ٖٝٓ ٛيٙ ثُٔضـ٤ٌث

 ُِط٬ح ٓقْٞدجً دجُشًٜٞ: ث٢َُ٘ٓثُؼٌٔ  -1

 (1عذٚي)

اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٚاإلٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌزجب٠ٓ ٚاٌم١ّزبْ اٌزبئ١زبْ )اٌّؾغٛثخ ٚاٌغذ١ٌٚخ( ٌٍؼّش 

 اٌضِٕٟ ٌطالة ِغّٛػزٟ اٌجؾش

ثُٔضّٞؾ  ثُؼوه ثُٔؾٔٞػز

 ثُقْجد٢

ث٫ٗقٌث

ف 

ثُٔؼ٤جً

١ 

هًؽز 

 ثُق٣ٌز

ثُو٫ُز  ثُو٤ٔز ثُضجة٤ز

ة٤ز ث٩فظج

ػ٘و ْٓضٟٞ 

0.05 

ثُٔقْٞ

 دز

ثُؾوُٝ

 ٣ز

٤ُْش دي١  2.021 0.394 68 6.277 195.032 30 ثُضؾ٣ٌذ٤ز

 6.942 193.95 29 ثُؼجدطز ه٫ُز

 ثُوًث٢ّّ ٦ُدجء:  ثُضقظ٤َ -2

 (2عذٚي )

وب)رىشاساد اٌزؾص١ً اٌذساعٟ ٢ثبء ٚاِٙبد ِغّٛػزٟ اٌجؾش ٚل١ّزب )
2

 ( اٌّؾغٛثخ ٚاٌغذ١ٌٚخ(

 

 غّٛػخاٌّ
ؽغُ 

 اٌؼ١ٕخ

ٚ 
ٟ

ائ
زذ

اث
ػ

ع
زٛ

ِ
 

ٙذ
ِؼ

ٚ
 ٞ

اد
ػذ

أ
 

و١ٍخ 

فّب 

 فٛق

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

ل١ّخ وب
2

 
ِغزٜٛ 

ثذالٌخ 

 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ 0.05

 14 7 9 30 ثُضؾ٣ٌذ٤ز ث٫دجء
2 1.04      3.841 

٤ُْش 

دي١   14 10 5 29 ثُؼجدطز

 اٌجؼذٞ اٌّزغ١ش اٌزبثغ اٌّزغ١ش اٌّغزمً اٌم١بط اٌمجٍٟ اٌّغّٛػخ

ِم١بط  اٌزغش٠ج١خ

اٌزفى١ش 

 اٌؼمالٟٔ

 اٌزؾص١ً -1 أّٛرط اٌّمزشػ

 اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ  -2

 اٌزؾص١ً اٌذساعٟ 

 -------- اٌعبثطخ
ِم١بط اٌزفى١ش 

 اٌؼمالٟٔ
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع دسيةجامعة القا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ه٫ُز 9 17 14 59 ثُٔؾٔٞع

 10 8 12 30 ثُضؾ٣ٌذ٤ز ث٫ٜٓجس

 10 8 11 29 ثُؼجدطز 1.01

 20 16 23 59 ثُٔؾٔٞع

 5هٓؾش ثُن٣٬ج ثدضوثة٢ ٝٓضّٞؾ ٝثػوثه١ ٝٓؼش ٌُٕٞ ثُضٌٌثً ثُٔضٞهغ ثهَ ٖٓ  

 : ثُضج٣ًل ك٢ ثُٔؼِٞٓجس ثُْجدوز ٓجهرهًؽجس  -3

 (3عذٚي )

ٚاٌغذ١ٌٚخ( ٚاٌذالٌخ  اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌم١ّزبْ اٌزبئ١زبْ )اٌّؾغٛثخ

 االؽصبئ١خ ٌذسعبد غالة ِغّٛػزٟ اٌجؾش فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ

ثُٔضّٞؾ  ثُؼوه ثُٔؾٔٞػز

 ثُقْجد٢

ث٫ٗقٌث

ف 

ثُٔؼ٤جً

١ 

هًؽز 

 ثُق٣ٌز

ثُو٫ُز  ثُو٤ٔز ثُضجة٤ز

ث٩فظجة٤ز 

ػ٘و ْٓضٟٞ 

0.05 

ثُٔقْٞ

 دز

ثُؾوُٝ

 ٣ز

دي١  ٤ُْش 2.021 1.35 57 2.674 16.63 30 ثُضؾ٣ٌذ٤ز

 2.612 17.23 29 ثُؼجدطز ه٫ُز

 ؽ٬ح ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ ك٢ ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ُـٌع ثُضٌجكؤ: هًؽجس -4

 (4عذٚي )

ٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌم١ّزبْ اٌزبئ١زبْ )اٌّؾغٛثخ ٚاٌغذ١ٌٚخ( ٚاٌذالٌخ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٚاال

 الٟٔ االؽصبئ١خ ٌذسعبد غالة ِغّٛػزٟ اٌجؾش فٟ ِم١بط اٌزفى١ش اٌؼم

اٌّغّٛػ

 ح
 اٌؼذد

اٌٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

اٌذالٌخ  اٌم١ّخ اٌزبئ١خ

اإلؽصبئ١خ 

ػٕذ ِغزٜٛ 

0.05 

 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ

 5.47 19.23 30 ثُضؾ٣ٌذ٤ز
57 0.43 2.021 

٤ُْش دي١ 

 4.80 18.65 29 ثُؼجدطز ه٫ُز

 ِغزٍضِبد اٌجؾش: 

 ١ّخ:رؾذ٠ذ اٌّبدح اٌؼٍ -أ

ثٕ ثُٔجهر ثُوًث٤ّز ُٔؾٔٞػض٢ ثُذقظ ًجٗش ٓٞفور ٝصٔغِش دجُلظٍٞ ث٫ًدؼز ث٠ُٝ٧ ٖٓ ًضجح       

صج٣ًل ثًٝدج ٝث٣ٌٌٓج ثُقو٣ظ ٝثُٔؼجطٌ, ٝدقْخ ٓج ثهٌصٚ ٍٝثًر ثُضٌد٤ز  ٤ُوًُ ك٢ ثُلظَ ثُوًث٢ّ 

٬ٍ ث٣٫ُٞجس : )ثّضو2ّ(، كض1789: )ثُغًٞر ثُل٤ٌْٗز 1كض (،2021-2020ث٫ٍٝ ُِؼجّ ثُوًث٢ّ)

: )عًٞثس ثًٝدج م٬ٍ ثُوٌٕ 3ّ( ، كض1865-1775ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٫ز ػٖ ث٫ّضؼٔجً ثُذ٣ٌطج٢ٗ 

 )صٞف٤و ث٣طج٤ُج ٝث٫صقجه ث٫ُٔج٢ٗ ٝظًٜٞ ٗظجّ ث٫ّضؼٔجً(. 4ثُضجّغ ػشٌ(. كض

 ط. ص١بغخ األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ:

٣ــز ثُضــ٢ صظــق ًِّٞــجً ٓؼ٤ــ٘جً, ٣ٌٖٔ ٣ؼٌف ثُٜوف ث٢ًُِْٞ دؤٗٚ: ٗــٞع ٓــٖ ثُظــ٤جؿــز ثُِـٞ      

٬ٓفظــضٚ ٝهــ٤جّــٚ, ٣ٝــضٞهــغ ثٕ ٣ٌــٕٞ ثُطــجُــخ هــجهًثً ػِــ٠ ثهثةــٚ ك٢ ٗــٜج٣ــز ٗــشــجؽ 

( ، ٝك٢ ػٞء ث٫ٛوثف ثُؼجٓز ُضو٣ًِ ٓجهر  28:ص 2010صؼــِــ٤ــ٢ٔ صؼــِٔــ٢ ٓقـــــوه) ػطج هللا ، 

ً ٤ًِّٞز ثُضج٣ًل ك٢ ثٌُٔفِز ث٫ ػوثه٣ز , ثُض٢ ثػوصٜج ُؾ٘ز ك٢ ٍٝثًر ثُضٌد٤ز ، طجؽ ثُذجفظ أٛوثكج
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 وبالتعاون مع دسيةجامعة القا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

مجطز ك٢ ػٞء ٓقضٟٞ ثُٔجهر ثُؼ٤ِٔز ثُٔوًٌ صو٣ًْٜج م٬ٍ ٓور ثُضؾٌدز ثهضظٌس ثُْٔض٣ٞجس ثُْضز 

( ٛوكجً ٤ًِّٞجً، ػٌػش ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔق٤ٌٖٔ 268( ، ٝدِـش ػوهٛج )Bloomُضظ٤٘ق دِّٞ )

% كجًغٌ ، ٓغ 80(, ٝك٢ ػٞء آًثةْٜ ػوُش دؼؼٜج ٝثّضذو٤ش ثُض٢ فظِش ػ٠ِ ْٗذٚ ثصلجم 1ِٓقن )

 إؽٌثء دؼغ ثُضؼو٬٣س ػ٠ِ ط٤جؿز ث٧ٛوثف ٝصظ٤٘لٜج .

 ٚ. ئػذاد اٌخطػ اٌزذس٠غ١خ:
٫ ٣ٌٖٔ ثٕ صقون ٗؾجفجس ؽ٤وٙ ك٢ ؿ٤جح ثُضنط٤ؾ ثُؾ٤و, كٜٞ دٔغجدز ٣ُؼو ثُضو٣ًِ ػ٤ِٔز ٓؼوور       

 (     95:ص  2009ٗوطز ثُذوء ثُٔ٘طو٤ز ُِؼَٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ. )٬ّٓز ٝآمٌٕٝ، 

ُيث أػوَّ ثُذجفظ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُنطؾ ثُضو٤ْ٣ًز ث٤ٓٞ٤ُز ُٔٞػٞػجس ثُلظٍٞ ث٫ٍٝ ٝثُغج٢ٗ       

٣ٌٌج ثُقو٣ظ ٝثُٔؼجطٌ ثُٔوًٌ صو٣ًْٚ ُِظق ثُنجِٓ ٝثُغجُظ ٝثٌُثدغ ٖٓ ًضجح صج٣ًل ثًٝدج ٝثٓ

( مطز صو٤ْ٣ًز ُِٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝٓغِٜج 16( ٝدِؾ ػوهٛج )2021–2020ث٫هد٢ ُِؼجّ ثُوًث٢ّ )

صْ ػٌع أٗٔٞىؽ٤ٖ ٖٓ ٛيٙ ثُنطؾ ػ٠ِ ٗنذز ٖٓ ثُٔق٤ٌٖٔ ٖٓ ى١ٝ  ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز،

ٝىُي ُذ٤جٕ آًثةْٜ ضٌد٣ٞز ٝثُ٘ل٤ْز ٝثُضج٣ًل، ٝ ثُؼِّٞ ثُؽٌثةن صو٣ًِ ث٫ؽضٔجػ٤جس ث٫مضظجص ك٢ 

فٍٞ ٓوٟ ٬ٓةٔز ثُنطؾ ٝثْٗؾجٜٓج ٓغ ٓقضٟٞ ثُٔجهر، ٝصِذ٤ضٜج ٨ُٛوثف ث٤ًُِْٞز ٝصقو٤وٜج ٧ؿٌثع 

ثُذقظ، ٝك٢ ػٞء آًثةْٜ صْ صؼو٣َ دؼغ ثُٔلٌهثس ثُٞثًهر ك٢ ثُنطؾ، ٝهو فظِش صِي ثُ٘ٔجىػ ٖٓ 

% كٔج كٞم ٖٓ ثًثء ثُنذٌثء ُيُي أدو٠ ثُذجفظ ػ٤ِٜج، 80ثُنطؾ ػ٠ِ ْٗذز ث٫صلجم ثُٔؼضٔور ٢ٛٝ 

 . ٣ٝؼو ىُي ٓؤشٌثً ػ٠ِ ٬ّٓز ثُنطؾ ٝإٌٓج٤ٗز ث٫ػضٔجه ػ٤ِٜج ؽ٤ٔؼج

 :صٔغِش أهثص٢ ثُذقظ دج٫مضذجً ثُضقظ٢ِ٤ ، ٝث٧مٌٓو٤جُ ُِضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ئػذاد أدٚاد اٌجؾش 

٤ِٔييز ُضييج٣ًل  ثًٝدييج ٝث٣ٌٌٓييج ثُقييو٣ظ كيي٢ ػييٞء ٓقضييٟٞ ثُٔييجهر ثُؼئػددذاد االخزجددبس اٌزؾصدد١ٍٟ:   -1 

 ٝثُٔؼجطٌ  د٘ج ثُذجفظ ثمضذجًثً صقظ٤ِ٤جً مجطجً ُٜيث ثُذقظ ٝك٤ٔج ٣ؤص٢ صٞػ٤ـ ٓلظَ ُٜيٙ ثُنطٞثس:

٣ٜوف ث٫مضذيجً ه٤يجُ صقظي٤َ ؽي٬ح ثُٔؾٔيٞػض٤ٖ دؼيو صيو٣ًِ ثُلظيٍٞ   رؾذ٠ذ اٌٙذف ِٓ االخزجبس: 

 ٔؼجطٌ ُِظق ثُنجِٓ ث٧هد٢.ث٫ًدؼز ٖٓ ًضجح صج٣ًل ثًٝدج ٝث٣ٌٌٓج ثُقو٣ظ ٝثُ

ثّيضؼجٕ ثُذجفيظ ديؤًثء ػيوه ٓيٖ ٓوًّي٢ ثُضيج٣ًل كي٢ ثٌُٔفِيز ث٩ػوثه٣يز    رؾذ٠ذ ػذد فمشاد االخزجدبس: 

ٝأًثء ثُنذٌثء دؼو ثؽ٬ػْٜ ػ٠ِ ث٧ٛوثف ث٤ًُِْٞز ُٔقضٟٞ ٓجهر ًضجح صيج٣ًل أًٝديج ٝث٣ٌٌٓيج ثُقيو٣ظ 

( كوٌر ثمضذج٣ًز ٢ٌُ صٌّٞ ٓٔغِز ُِٔجهر 45ذجً دـ)ٝثُٔؼجطٌ.ثُٔوًٌ ٝصْ ث٫صلجم ػ٠ِ صقو٣و كوٌثس ث٫مض

 دظًٞر أهم.

صييْ صق٤ِييَ ٓقضييٟٞ ثُٔييجهر ثُضو٣ًْيي٤ز إُيي٠ ٌٓٞٗجصٜييج ٓييٖ ثُٔلييج٤ْٛ ٝثُضؼ٤ٔٔييجس   رؾ١ٍددً ِؾزددٜٛ اٌّددبدح: 

ثُضج٣ًن٤يز، ٝصذ٤ييجٕ ثُييٍٕٞ ثُْ٘ييذ٢ ٌُييَ ؽييَء ٓييٖ ث٧ؽييَثء ثُٔنضِلييز ثُضيي٢ ثّييضنوٓش كيي٢ ثُضؾٌدييز ًٝٔييج 

 ٤ز.ّضٞػـ ك٢ ثُلوٌر ثُضجُ

أػو ثُذجفظ ؽوٍٝ ٓٞثطلجس صٔغَ دٔٞػٞػجس ٓجهر صج٣ًل أًٝديج ٝث٣ٌٌٓيج   ئػذاد عذٚي اٌّٛاصفبد: 

ثُقو٣ظ ٝثُٔؼجطٌ.ُِلظَ ثُوًث٢ّ ث٧ٍٝ ٝث٧ٛوثف ث٤ًُِْٞز ُِْٔض٣ٞجس ثُْضز ػٖٔ ثُٔؾجٍ ثُٔؼٌك٢ 

ُضظ٤٘ق دِيّٞ  ٝصيْ فْيجح أٍٝثٕ ٓقضيٟٞ ثُٔٞػيٞػجس كي٢ ػيٞء ػيوه ثُظيلقجس ُِٔٞػيٞع ٝفيوه 

 (:4(كوٌر ٝديُي صٌٕٞ ؽوٍٝ ثُٔٞثطلجس ٝكن ؽوٍٝ)45ٍٕ ث٫ٛوثف ٝػوه كوٌثس ث٫مضذجً دـ )ٝ
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ( ؽوٍٝ ٓٞثطلجس ث٫مضذجً ثُضقظ4٢ِ٤ؽوٍٝ)
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 20 1 2 2 2 5 8  %45 36 ث٧ٍٝ

 7 0 1 1 1 2 2  %15 12 ثُغج٢ٗ

 9 1 1 1 1 2 3 %20 16 ثُغجُظ

 9 1 1 1 1 2 3 %20 16 ثٌُثدغ

ثُٔؾٔٞ

 ع

80 100% 16 11 5 5 5 3 45 

ًّْ ط٤جؿز كوٌثس ث٫مضذجً ٝإػيوثه صؼ٤ِٔجصيٚ ٝٝػيـ دٔغيجٍ ٓقِيٍٞ ،  ٝؽِيخ  ص١بغخ فمشاد االخزجبس:  ص

 ٬ح ثُوٌثءر ثُوه٤وز ُلوٌثس ث٫مضذجً ٝػوّ صٌى أ١ كوٌر دوٕٝ إؽجدز ًٜٞٗج صؼو مجؽتزٖٓ ثُط

ٝػغ ثُذجفظ ٓؼ٤جً ُضظيق٤ـ ث٫مضذيجً ثُٔؼيو ٝكين أهد٤يجس   رصؾ١ؼ االخزجبس )اٌفمشاد اٌّٛظٛػ١خ(: 

ثُٔٞػٞع ٝثُوًثّجس ثُٔٔجعِز ثى صؼط٠ هًؽز ٝثفور ُ٪ؽجدز ثُظيق٤قز.ٝهًؽز طيل٬ٌُؽجدز ثُنجؽتيز 

 ثُٔضًٌٝز. أٝ

٣َُجهر ثُوهز ٝثُٔٞػٞػ٤ز ػ٘و ثُضظق٤ـ ٝػيغ ثُذجفيظ ثٗٔٞؽيج   رصؾ١ؼ االخزجبس )اٌفمشاد اٌّمب١ٌخ(: 

٬ُؽجدييز ثُظييق٤قز دجُضؼييجٕٝ ٓييغ ٓييوًُ ثُٔييجهر دق٤ييظ صضييوًػ ثُلوييٌثس ثُٔوج٤ُييز ٝٛيي٢ ثُلوييٌثس ًهييْ 

٘ٔٞىؽ٤ييز ثُيي٠ ( دقْييخ ث٫كٌييجً ثُٔٞؽييٞهر كيي٢ ثُلوييٌر ٓييٖ ث٫ؽجدييز ث38،39،40،41،42،43،44،45ُ)

( ػِي٠ ثُضيٞث٢ُ 2، 2، 3،2،3،2،3،3(٢ٛٝ )3،2،1،0ث٫ؽجدز ثُنجؽتز ٝثُٔضًٌٝز ٝدقْخ ثُوًؽجس )

 (.57(ٝديث صٌثٝفش ثُوًؽز ث٤ٌُِز ٬ُمضذجً ثُضقظ٢ِ٤ )20-0كوو صقوهس هًؽضٜج دٔوٟ )

 ؽذوش ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ثُظوم ػ٠ِ ث٫مضذجً ٝٛٔج:صذق االخزجبس 

  : ٞاٌصذق اٌظب٘ش 

ظ ث٫مضذيييجً دظييي٤ـضٚ ث٤ُٝ٧يييز ٓيييغ هجةٔيييز ث٧ٛيييوثف ثُْييي٤ًِٞز ػِييي٠ ٓؾٔٞػيييز ٓيييٖ ػيييٌع ثُذجفييي    

ثُٔضنظظ٤ٖ ٝثُٔق٤ٌٖٔ ك٢ ؽٌثةن ثُضو٣ًِ ٝثُو٤جُ ٝثُضوي٣ْٞ ، ُِضغذيش ٓيٖ ٓؼيج٤٣ٌ طي٤جؿز ثُلويٌثس 

ٝثُوهز ثُؼ٤ِٔز ٝثْٗؾجّ ثُلويٌثس ٓيغ ث٫ٛيوثف ثُْي٤ًِٞز ُٜيج ٝكي٢ ػيٞء ثًثءٛيْ ػيوُش دؼيغ ثُلويٌثس 

ٜجة٤يز ثُضيي٢ صقويين ثُظيوم ثُظييج١ٌٛ ، ٝهيو هذِـييـش ثُلوـييـٌثس ثُضـيـ٢ فظـييـِش ػِيي٠ ٝطي٫ٞ ُِظيي٤ـز ثُ٘

:ص  2010% ثٝ ثًــــغٌ, ٝديُي صقون ثُظــوم ثُــظج١ٌٛ ُلــوٌثس ث٫مــضذجً )ثُؼذْي٢ ، 80ثصلــجم 

210.) 

 : ٜٛصذق اٌّؾز  

جَٓ ُٔقضٟٞ ثُٔيجهر صٔش ث٫ّضؼجٗز دؾوٍٝ ثُٔٞثطلجس ك٢ ٝػؼٚ ُلوٌثس ث٫مضذجً ٝديُي ٣ٌٕٞ ش      

 (  . 31،: ص 2005ثُوًث٤ّز ٝديث صقون ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُظوم ، )ثُو٢ٔ٤ُ ٝثُٜٔوث١ٝ، 

 :ٚوبْ ثّشؽٍز١ٓ:  اٌزطج١ك االعزطالػٟ ٌالخزجبس- 

 االٌٚٝ : اٌزطج١ك االعزطالػٟ االٚي:

ؽجديز ٧ؽَ ثٌُشق ػٖ ٝػٞؿ صؼ٤ِٔجس ث٫مضذجً ٝٝػٞؿ كوٌثصٚ ٝط٤جؿضٜج ٝثُٞهيش ثُْٔيضـٌم ٬ُ   

( ؽجُيخ ٓيٖ ؽي٬ح 32ػٖ ث٫مضذجً، هجّ ثُذجفظ دضطذ٤ن ث٫مضذجً ػِي٠ ػ٤٘يز ثّيضط٬ػ٤ز ٌٓٞٗيز ٓيٖ )

ثُظق ثُنجِٓ أ٫هد٢ ٖٓ إػوثه٣يز ث٣َُضيٕٞ ُِذ٘ي٤ٖ  ، ٝدجُضؼيجٕٝ ٓيغ ٓيوًُ ثُٔيجهر ٝدقؼيًٞ ثُذجفيظ 
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ؽجدييز ػِيي٠ ثُضطذ٤يين ٫فييع ثٕ صؼ٤ِٔييجس ث٩ؽجدييز ٝكوييٌثس ث٫مضذييجً ًجٗييش ٝثػييقز ٝثٕ ٓضّٞييؾ ٝهييش إ

( هه٤وز45ثُط٬ح ًجٕ )
1
. 

 اٌضب١ٔخ : اٌزطج١ك االعزطالػٟ اٌضبٟٔ : ٌزؾ١ًٍ فمشاد االخزجبس

دؼو إٔ صؤًو ثُذجفظ ٝػٞؿ ث٫مضذجً ٝصؼ٤ِٔجصٚ،  ُؽذين ث٫مضذيجً ٓيٌر ثميٌٟ ػِي٠ ػ٤٘يز ٌٓٞٗيز          

ؼيجٕٝ ٓيغ ( ؽجُخ ك٢ طيق ثُنيجِٓ أهدي٢ ٓيٖ إػوثه٣يز ) ثدي٢ صيٌثح ُِذ٘ي٤ٖ ٝكِْيط٤ٖ( ٝدجُض144ٖٓ )

ٓوًُ ثُٔجهر  أُػِْ ثُط٬ح دٔٞػو ث٫مضذجً هذيَ ثّيذٞع ٓيٖ صيج٣ًل ثؽٌثةيٚ ٝهيو ثشيٌف ثُذجفيظ د٘لْيٚ 

ػ٠ِ صطذ٤ن ثُضؾٌدز. ٝدؼو ثصٔجّ ػ٤ِٔز ثُضظق٤ـ ػ٠ِ ٝكن ث٫ؽجدز ثُ٘ٔٞىؽ٤ز ثُٔؼور ُيُي فِِش كوٌثس 

ضجٕ ثُٔضطٌكضجٕ ثُؼ٤ِج ٝثُو٤ٗج دْ٘ذز ث٫مضذجً دضٌص٤خ ثُوًؽجس ثُٔؾٔٞػز صٌص٤ذجً ص٘ج٤ٍُجً, عْ ثمض٤ٌس ثُؼ٤٘

% دٞطلٜج أكــؼَ ْٗذز ٖٓ ثؽــَ ثُٔوــجًٗز د٤ــٖ ثُٔــؾٔٞػض٤ٖ ثُٔضـيـذج٣٘ض٤ٖ ٓيٖ ثُٔؾٔيٞع ثٌُِي٢ 27

 ً  ُوًثّز مظجةض ثُلوٌثس ثفظجة٤ج

  :ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشاد 

ٝديييث صؼييو ( ، ،   0.64 – 0.37ديي٤ٖ ) دؼييو فْييجح ٓؼجٓييَ طييؼٞدجس ثُلوييٌثس ٝؽييو ثٜٗييج ًجٗييش صضييٌثٝؿ

 ( .129:ص1999كوٌثس ث٫مضذجً ٓوذُٞز ٝٓؼجَٓ طؼٞدضٜج ٓ٘جّذج . )ثُظجٌٛ، ٝآمٌٕٝ، 

 اٌمٛح اٌز١١ّض٠خ ٌٍفمشاد:   

( ،  0.57 – 0.29دؼو فْجح هٞر ثُض٤٤َٔ ٌَُ كوٌر ٖٓ كويٌثس ث٫مضذيجً ٝؽيو ثٜٗيج ًجٗيش صضيٌثٝؿ دي٤ٖ)

  297:ص 1998ظ٤ِْٜ ثُوًثّي٢  )ػيـٞهر ، ٝٛيث ٣ؼ٢٘ ثٜٗج ص٤َٔ د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼ٤ِج ٝثُو٤ٗج ك٢ صق

.) 

  :فؼب١ٌخ اٌجذائً اٌخبغئخ ٌٍفمشاد 

( ُيث  30 -_  13 -ػ٘و فْجح كؼج٤ُز ثُذوثةَ ؿ٤ٌ ثُظق٤قز ُلوٌثس ث٫مضذجً ٝؽو ثٜٗج صضٌثٝؿ د٤ٖ   ) 

 ( 93:ص 2005ػوس ؽ٤ٔؼٜج كؼجُز هٕٝ ثُقجؽز إ٠ُ صـ٤٤ٌ أ١ ٜٓ٘ج .) ثُو٢ٔ٤ُ ٝػوٗجٕ ، 

 صْ فْجح عذجس ث٫مضذجً دط٣ٌوض٤ٖ:   س: صجبد االخزجب 

 أ ـ ثُلج ًٌٝٗذجك :

فَِ ثُذجفظ ثّضؾجدجس ؽ٬ح ثُؼ٤٘ز ث٫ّضط٬ػ٤ز دط٣ٌوز ثُلج ًٌٝٗذجك ٌُٕٞ ث٫مضذجً ٣شضَٔ ػ٠ِ 

(ٝديث ٣ؼو ث٫مضذجً عجدضج 0.88ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُلوٌثس ث٫مضذج٣ًز ٝثُٔٞػٞػ٤ز ٓؼج ثى دِـش ه٤ٔضٜج)

 ٝؽجَٛث ُِضطذ٤ن ثُٜ٘جة٢.

 ح ـ ثُغذجس د٤ٖ ثُٔظقق٤ٖ:

ُؾؤ ثُذجفظ ٫ّضؼٔجٍ ٓؼجَٓ ثُٔٞػٞػ٤ز ُِضؤًو ٖٓ ٓٞػٞػ٤ز ثُضظق٤ـ ٩ؽجدجس ثُطِذز ػ٠ِ ثّتِز 

ًٝهز ٓظققز دط٣ٌوز ثُؼشٞثة٤ز عْ ثػ٤و  30( ثى صْ ّقخ 100:ص  1997ثُٔوجٍ .) ٓـ٤نـجة٤ـَ ، 

( ٣ٝؼو 0.95ثُٔظقق٤ٖ ٝهو دِـش ) صظق٤قٜج دٞثّطز ثّضجى ثُٔجهر ٝفْذش ٓؼجَٓ ث٫ًصذجؽ د٤ٖ ٗضجةؼ

 . ٛيث ٓؼجَٓ عذجس ػج٢ُ

  : االخزجبس ثصٛسرٗ إٌٙبئ١خ 

( كوٌر ثمضذج٣ًز ، 45دؼو ثُضقون ٖٓ طوم ٝعذجس ث٫مضذجً ثطذـ دظًٞصٚ ثُٜ٘جة٤ز ٌٕٓٞ ٖٓ )      

ِؾ ثهَ ( كوٌثس ٖٓ ثُ٘ٞع ثُٔوج٢ُ ، ثى صذ8( كوٌر ٓٞػٞػ٤ز ٖٓ ٗٞع ث٫مض٤جً ٖٓ ٓضؼوه ٝ )37ٝدٞثهغ )

 ( . 57هًؽز ٣قظَ ػ٤ِٜج ثُطجُخ ك٢ ث٫مضذجً ٢ٛ ) طلٌ ( ، ٝأػ٠ِ هًؽز ٢ٛ ) 

 ِم١بط اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ )خطٛاد ثٕبء ِم١بط اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ (. -2 

                                                 
1
 ذدُ٘ اٌىٍٟرُ ؽغبة اٌٛلذ ثا٠غبد ِؼذي صِٓ  ئعبثخ  وً اٌطالة  ٚلغّزٗ ػٍٝ ػ - 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

: فوه ثُذجفظ ثُٜوف ٖٓ ػ٤ِٔز ثُذ٘جء ، ٛٞ) ه٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ (  رؾذ٠ذ اٌٙذف ِٓ اٌّم١بط 

د٢ ػ٠ِ ٝكن ث٧كٌجً ث٧فو ػشٌ ثُض٢ هوٜٓج إ٤ُِ دج٫ػجكز ث٠ُ ُوٟ ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫ه

 ثُذؼو٣ٖ ثُي٣ٖ ثظجكٜٔج ثُذجفظ.

: دؼو ثؽ٬ع ثُذجفظ ػ٠ِ ثُٔوج٤٣ِ ، ٝثُوًثّجس ثُْجدوز ، ٝث٧هد٤جس ثُض٢  رؾذ٠ذ اثؼبد اٌّم١بط 

٠ُ ثدؼجه )أكٌجً ص٘جُٝش ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ، ثػضٔو صظ٤٘ق )ث٤ُِ( ٝثُي١  ط٘ق ك٤ٜج ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ث

( ٢ٛ : )ثُقجؽز إ٠ُ ثٌُػج ٝث٫ّضقْجٕ ٖٓ ثُؾ٤ٔغ ، أدضـجء ثٌُٔجٍ ثُشنظ٢ ،صٞد٤ل ثُيثس ٝث٫م٣ٌٖ 

، صٞهغ ثٌُجًعز ثٝ ثُٔظ٤ذز ، ث٫صٌج٤ُز ،ٓذجُـز هًٝ ثُظٌٝف ثُنجًؽ٤ز ،صؾ٘خ ثُٔش٬ٌس ٝثُْٔؤ٤ُٝجس 

َٗػجػ ُٔشجًَ ث٫م٣ٌٖ ،ثُوِن ثُٔلٌؽ.( ،ثُشؼًٞ دجُؼؾَ دْذخ ثُٔجػ٢ ، أدضـجء ثُقٍِٞ ثُٔغج٤ُز ، ث٫

 دج٩ػجكز إ٠ُ ثُلٌٌص٤ٖ ثُِض٤ٖ هوٜٓٔج ثُذجفظ ٛٔج : ) ثُضؼ٤ْٔ ، أعٌ ثُٔؼضووثس ك٢ ثُق٤جر (   .

ثؽِغ ثُذجفظ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔوج٤٣ِ ثُض٢ ص٘جُٝش ثُضل٤ٌٌ االغالع ػٍٝ ِمب١٠ظ اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ :  

فُٞٚ ٣َْٜٝ ػ٤ِٚ ثػوثه ٓو٤جُ ٣ض٬ءّ ٓغ هًثّضٚ ٝثُلتز ثُْٔضٜوكز ثُؼو٢ٗ٬ ُضضٞثكٌ ُو٣ٚ هًث٣ز ٝثّؼز 

( Hanham, 2009( ًجٓجًّي، ٝٓو٤جُ ٝ )Kramarski, 1989ٖٝٓ ٛيٙ ثُٔوج٤٣ِ ٢ٛ ٓو٤جُ)

( ٤ٌٗج١ُٞ. كؼ٬ً ػٖ ثؽ٬ػٚ ػ٠ِ دؼغ ث٧هد٤جس ٝثُوًثّجس Nikolaou,1999ٛجٗجّ ، ٝ)ٓو٤جُ 

 ( .2014ًٔج ك٢ هًثّز )شذٌ ،  ثُض٢ أؽ٣ٌش ُو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ,

( كوٌر ، ٍٓٞػز ػ٠ِ ثدؼجه ثُٔو٤جُ 13طجؽ ثُذجفظ كوٌثس ثُٔو٤جُ دٞثهغ ) ص١بغخ فمشاد اٌّم١بط : 

(, ٝثػضٔو ثُذجفظ ؽ٣ٌوز ٤ٌٌُس ك٢ د٘جء ثُٔو٤جُ ، إى ٣ؼو ٖٓ 2دٞثهغ )كوٌر ( ٌَُ دؼو ِٓقن )

(  ٝصْ ٝػغ أٓجّ ًَ كوٌر ع٬ط  Anstasi,1976:497ث٧ّج٤ُخ ثُشجةؼز ك٢ ٓوج٤٣ِ ثُشنظ٤ز ) 

دوثةَ ٢ٛ )ص٘طذن ػ٢ِ ، ص٘طذن ػ٢ِ ث٠ُ فوث ٓج ،٫ ص٘طذن ػ٢ِ( ، ٝديُي صضٌثٝؿ ثُوًؽجس ثُض٢ 

هًؽجس( ُِذو٣َ )ص٘طذن ػ٢ِ( ث٠ُ 3( هًؽز ٝصضوًػ ٖٓ   )1-٣3قظَ ػ٤ِٜج ثُطجُخ ػٖ ًَ كوٌر د٤ٖ)

 هًؽز ٝثفور ُِذو٣َ  )٫ ص٘طذن ػ٢ِ(.

ػٖ ثُٔو٤جُ:  ٝػغ ثُذجفظ صؼ٤ِٔجس مجطز د٤ٌل٤ز ث٩ؽجدز ػٖ كوٌثس ثُٔو٤جُ صؼ٤ِٔجس  ث٩ؽجدز  

٢ٛٝ ًآ٫ص٢ . ) هٌثءر ثُلوٌر ؽ٤وث  ٝث٫ؽجدز ػٖ ثُلوٌثس ؽ٤ٔؼٜج هٕٝ صٌى. ٝصٌٕٞ ث٫ؽجدز ًٔج 

 ٓٞػقز ك٢ ثُٔغجٍ ثُٔؼط٠ (

 ث٫ص٤ز: صظق٤ـ ثُٔو٤جُ : صْ ٝػغ ٓؼ٤جً ُضظق٤ـ ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ػ٠ِ ٝكن ثُنطٞثس 

. ػٌع ثُٔو٤جُ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔق٤ٌٖٔ ٝ ثُٔضنظظ٤ٖ  ك٢ ثُٔ٘جٛؼ ٝؽٌثةن ثُضو٣ًِ 1

( كؤًغٌ ُٜيث 0.80( ٝثػضٔوس ْٗذز ثصلجم )2ٝثُو٤جُ ٝثُضو٣ْٞ ٝثُؼِّٞ ثُضٌد٣ٞز ٝثُ٘ل٤ْز ِٓقن )

 ثُـٌع دجّضؼٔجٍ ٓؼجهُز ًج١

 ٌَُ كوٌر . . فوه صٌص٤خ دوثةَ ثُقٍِٞ ًٔؼ٤جً ٝٓلضجؿ ُضظق٤ـ ثُٔو٤جُ 2

. ػ٘و ثمض٤جً ثُطجُخ ثُذو٣َ ث٫ٍٝ )ص٘طذن ػ٢ِ( ٣ؼط٠ ع٬ط هًؽجس ٝػ٘و ثمض٤جًٙ ثُذو٣َ ثُغج٢ٗ 3

)ص٘طذن ػ٢ِ ث٠ُ فوث ٓج( ٣ؼط٠ هًؽضجٕ ٝػ٘و ثمض٤جًٙ ثُذو٣َ ثُغجُظ )٫ ص٘طذن ػ٢ِ( ٣ؼط٠ هًؽز 

 ٝثفور  

 ثُظوم ٛٔج  :: صْ ثُضؤًو ٖٓ طوم ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬  د٘ٞػ٤ صذق اٌّم١بط ٖٓ ٖ 

  (   ثُظوم ثُظج١ٌٛFacevalidity ) 

َّٕ أكؼَ ؽ٣ٌوز ُِضؤًو ٖٓ ٓؤشٌ ثُظوم ثُظج١ٌٛ ٧هثر ثُو٤جُ ثُ٘ل٢ْ ٛٞ إٔ ٣وّٞ ػوه ٖٓ ثُٔق٤ٌٖٔ  إ

:ص  2007ٝثُٔنضظ٤ٖ دضوو٣ٌ ٓوٟ صٔغ٤َ ثُلوٌثس أٝ ثُؼذجًثس ُِظلز ثٌُٔثه ه٤جّٜج )ثُذطش ٝك٣ٌو ، 

ع ٖٓ ثُظوم ك٢ ثُٔو٤جُ ثُقج٢ُ ٖٓ م٬ٍ ػٌع كوٌثصٚ ػ٠ِ ػوه ٖٓ ( .ٝهو صقون ٛيث ث134ُٞ٘

ثُٔق٤ٌٖٔ ٝثُٔضنظظ٤ٖ ك٢ ثُٔ٘جٛؼ ٝؽٌثةن ثُضو٣ًِ ٝثُو٤جُ ٝثُضو٣ْٞ ٝثُؼِّٞ ثُضٌد٣ٞز ٝثُ٘ل٤ْز 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

( كٔج 0. 75( ٓقٌٔجً ، ٝثػضٔوس ْٗذز ثصلجم )15(  ٝثمض٤ٌس ثُلوٌثس ثُض٢ أ٣ّو ط٬ف٤ضٜج )1ِٓقن )

( ٝثُض٢ 14، ٤9٘ٔج ثّضذؼوس ثُلوٌر ثُض٢ ُْ صقظَ ػ٠ِ ٛيٙ ثُْ٘ذز , ٢ٛٝ ثُلوٌثس )كٞم ُوذٍٞ ثُلوٌر د

( كوٌر ًٔج 24( ُيث صْ فيكٜج ٤ُذو٠ ثُٔو٤جُ ٌٓٞٗجً ٖٓ )0. 40 -0. 35ًجٗش ْٗذز ث٫صلجم ػ٤ِٜج د٤ٖ )

ً ٌُأ١ دؼغ ثُٔق٤ٌٖٔ ُضقو٤ن ػ٘ظٌ ثُٞػٞؿ ك٤ٜج . ٝدٜيث  صٔش إػجهر ط٤جؿز دؼغ ثُلوٌثس صذؼج

 ؽٌثء أطذـ ثُٔو٤جُ ٣ضٔضغ دجُظوم ثُظج١ٌٛ.ث٩

 : ) َٛٙ٣طِن ثف٤جٗــجً ػِــ٠ ٓغــَ ٛـيث ثُ٘ـٞع ٓـٖ ثُظوم طوم ثُض٣ٌٖٞ ثُلٌػ٢,  صذق اٌجٕبء )اٌّف

٣ٌٖٝٔ ثُضقون ٖٓ ه٫ُز طوم ثُذ٘جء ُِٔو٤جُ ٖٓ مــ٬ٍ ثُضقـون ٓـٖ ه٫ُـز طوم ثُذ٘جء ٬ُمضذجً 

ٓوٟ ثًصذـجؽ ًَ كوـٌر ٓــٖ ثُلـوٌثس دجُوًؽز ث٤ٌُِز ُِٔو٤جُ ٝٛٞ دجصذجع ثِّٞح كؼج٤ُز ثُلوٌثس, ث١ 

 (                                                       210:ص  2010هُــ٤َ ػــ٠ِ ثٕ ثُلــوٌر طــجههز كــ٢ هــ٤جُ ٓــج ُٝػــؼش ثُــ٤ٚ .)ثُؼذ٢ْ ,

 االٌٚٝ : اٌزطج١ك اإلعزطالػٟ االٚي :

( ؽجُخ ٖٓ ؽِذز ثػوثه٣ز ث٣َُضٕٞ ، ٖٓ 32ثُٔو٤جُ ػ٠ِ ػ٤٘ز ػشٞثة٤ز ٌٓٞٗز ٖٓ ) ؽذن ثُذجفظ     

أؽَ ٓؼٌكز ٓوٟ ٝػٞؿ ثُلوٌثس ٝدؼوٛج ػٖ ثُـٔٞع ٝٝػٞؿ ثُضؼ٤ِٔجس ٝصوو٣ٌ ثُٞهش ثُْٔضـٌم 

ُ٪ؽجدز ػ٠ِ كوٌثس ثُٔو٤جُ ، ُٝوو أصؼـ ٖٓ م٬ٍ ٛيث ثُضطذ٤ن إٔ صؼ٤ِٔجس ثُٔو٤جُ ٝثػقز ٝكوٌثصٚ 

( هه٤وز20ٕ ٓضّٞؾ ٝهش إؽجدز ثُط٬ح ًجٕ )ٓلٜٞٓز ٝث
1
. 

 اٌضب١ٔخ :اٌزطج١ك االعزطالػٟ اٌضبٟٔ : ػ١ٕخ اٌزؾ١ًٍ األؽصبئٟ :

دؼو ثُضقون ٖٓ ٝػٞؿ كوٌثس ٝصؼ٤ِٔجس ثُٔو٤جُ هجّ ثُذجفظ دضطذ٤ن ثُٔو٤جُ ٌٓر عج٤ٗز ػ٠ِ ػ٤٘ز      

 ( ؽجُخ صْ ثمض٤جًْٛ ،ٖٓ ثػوثه٣ز ثد٢ صٌثح ٝكِْط٤ٖ.144ٌٓٞٗز ٖٓ )

ٝدؼو صظق٤ـ ثّضٔجًثس ؽ٬ح ثُؼ٤٘ز ػ٠ِ ٓو٤جُ ٜٓجًثس ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ هجّ ثُذجفظ دضٌص٤خ   

( أّضٔجًر دظًٞر ص٘ج٤ٍُز ٖٓ ث٧ػ٠ِ ث٠ُ ث٧ه٠ٗ ٝهو أمضجً ثُذجفظ 144ث٫ّضٔجًثس ثُذجُؾ ػوهٛج )

ٗز د٤ــٖ % ٖٓ أهٗجٛج ، دٞطلٜج أكــؼَ ْٗذز ٖٓ ثؽــَ ثُٔوــج27ً% ٖٓ أػ٠ِ ثُوًؽجس 27ْٝٗذز  

 ثُٔــؾٔٞػض٤ٖ ثُٔضــذج٣٘ض٤ٖ ٖٓ ثُٔؾٔٞع ث٢ٌُِ ُوًثّز مظجةض ثُلوٌثس ثفظجة٤جً، 

 : ُِضقون ٖٓ ص٤َٔ كوٌثس ثُٔو٤جُ صْ صطذ٤ن ثمضذجً ٌٓدغ ًج١ ،  اٌمٛح اٌز١١ّض٠خ ٌفمشاد اٌّم١بط

– 4.75ٝهو صٌثٝفش هًؽجس ه٤ٔز ٌٓدغ ًج١ ثُٔقْٞدز ُلوٌثس ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ٓج د٤ٖ ) 

( ٝهو صذ٤ٖ إٔ  0.05( ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز ) 2( ٢ٛٝ أػ٠ِ ٖٓ ه٤ٔز ٌٓدغ ًج١ ثُؾو٤ُٝز ثُذجُـز )  6.10

 ؽ٤ٔغ كوٌثس ثُٔو٤جُ ٤َٔٓر . 

  :  ٧ؽَ ٓؼٌكز ٓوٟ ثًصذجؽ هًؽز ًَ كوٌر ٓغ ثُوًؽز ػاللخ دسعخ اٌفمشح ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط

ّضط٬ػ٤ز ثُغج٤ٗز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُضق٤َِ ث٩فظجة٢ ث٤ٌُِز ُِٔو٤جُ ثّضؼَٔ ثُذجفظ هًؽجس ثُؼ٤٘ز ث٫

ُِٔو٤جُ، ٝصْ ثفضْجح ٓؼج٬ٓس ثًصذجؽ د٤ٖ هًؽجس ثُط٬ح ػ٠ِ ًَ كوٌر ٝهًؽجصْٜ ث٤ٌُِز ػ٠ِ 

ثُٔو٤جُ إى صٌثٝفش هًؽجس ٓؼجَٓ ثًصذجؽ د٤ٗٞش دؤ١ ٣ٌ٤َّ ُٔو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ٓج د٤ٖ            

٠ إٔ كوٌثس ثُٔو٤جُ هثُز ٝطجههز ٧ٕ ثُو٤ٔز ثُٔقْٞدز ُٔؼجَٓ ( ، ٣ٝش٤ٌ ىُي إ0.49ُ – 0.31) 

(  0.05( ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )  0.161ثًصذجؽ ثُلوٌر دجُوًؽز ث٤ٌُِز أػ٠ِ ٖٓ ثُو٤ٔز ثُؾو٤ُٝز ثُذجُـز ) 

 (.  142ٝهًؽز ف٣ٌز ) 

 :  اٌضجبد  :  رُ ؽغبة صجبد ِم١بط اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ ثّؼبدٌخ 

 

                                                 
1
 رُ ؽغبة اٌٛلذ ثا٠غبد ِؼذي صِٓ  ئعبثخ  وً اٌطالة  ٚلغّزٗ ػٍٝ ػذدُ٘ اٌىٍٟ - 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

: ُِضؤًو ٖٓ عذجس ثُٔو٤جُ صْ ثّضنوثّ ٓؼجهُز ٤ًٞهً كٞؽو إٔ ٓؼجَٓ ثُغذجس  21* ٤ًٞهً ٣ًضشجًهّٕٞ 

:  2007( ٝٛيث ٣ؼ٢٘ إٔ ٓؼجَٓ ثُغذجس ؽ٤و )ثُذطش ٝك٣ٌو ، 0.78دجّضنوثّ ٛيٙ ثُٔؼجهُز  ٣ْج١ٝ )

 (. 134ص

  ٟٔاٌص١غخ إٌٙبئ١خ ٌّم١بط اٌزفى١ش اٌؼمال 

( كوٌر صٔغَ ع٬ط  13ثُٜ٘جة٤ز ٌٕٓٞ ٖٓ  ) دؼو ثُضقون ٖٓ طوم ٝعذجس ثُٔو٤جُ ثطذـ دظًٞصٚ      

ػشٌ كٌٌر ٖٓ ث٧كٌجً ثُؼو٤ٗ٬ز ، ٝثُض٢ ػٔش ث٧كٌجً ثُض٢ ؽٌفٜج إ٤ُِ ث٧فو ػشٌر ، ٝثُلٌٌص٤ٖ 

ثُض٢ ثظجكٜٔج ثُذجفظ ٝثُض٢ ٣ٌٟ أٜٗج ٓٞؽٞهر ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُؼٌثه٢ ٝديُي أطذـ ثُٔو٤جُ 

 (2ؽجَٛدظًٞصٚ ثُٜ٘جة٤ز ِٓقن )

 شثخئعشاءاد رطج١ك اٌزغ 

صْ ث٫صلجم ٓغ ٓو٣ٌ ثػوثه٣ز ثدٖ ثُ٘ل٤ِ ُِذ٤ٖ٘ ػ٠ِ إٕ ٣ض٠ُٞ ثُذجفظ صو٣ًِ ٓجهر ثُضج٣ًل د٘لْٚ .1

 فْخ ًضجح ص٤َْٜ ثُٜٔٔز ثُظجهً ٖٓ ثُٔو٣ٌ٣ز ثُؼجٓز ُضٌد٤ز ثُوجه٤ّز .

دوأ ثُذجفظ ثُضؾٌدز ٝدجشٌ دضو٣ًِ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ػ٠ِ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝثُٔؾٔٞػز .2

 دٞثهغ ع٬ط هًُٝ أّذٞػ٤ج 29/11/2020دطز دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ، ك٢ ثُؼج

 18/2/2020ثٗضٜش ثُضؾٌدز ك٢ ٣ّٞ ثُن٤ِٔ ثُٔٞثكن .3

 خبِغبً : رطج١ك أدارٟ اٌجؾش

 االخزجبس اٌزؾص١ٍٟ-1

صْ إػ٬ّ ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز دٔٞػو صطذ٤ن ث٫مضذجً هذَ أّذٞع ٖٓ إؽٌثةٚ ، ٝصْ 

دؼو ث٫ٗضٜجء ٖٓ صو٣ًِ ثُٔجهر ثُؼ٤ِٔز ثُٔقوهر ُٔؾٔٞػض٢ ثُذقظ ك٢ ٝهش ٝثفو ٣ّٞ ثُغ٬عجء  صطذ٤وٚ

 ( ٝأشٌف ثُذجفظ ػ٠ِ ػ٤ِٔز صطذ٤ن ث٫مضذجً. 2021/ 2/  16ثُٔظجهف )

 صطذ٤ن ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ -2

 ٝهش ٝثفو.( ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ك٢  2021/ 18/2ؽذن ثُذجفظ ثُٔو٤جُ  ٣ّٞ ثُن٤ِٔ ثُٔٞثكن )    

  اٌٛعبئً االؽصبئ١خ 

 ( ُؼ٤٘ض٤ٖ ْٓضوِض٤ٖ :   T-Testث٫مضذجً ثُضجة٢ )  -1

 ٓؼجَٓ ثُظؼٞدز :  -2

 ٓؼجَٓ ص٤٤َٔ ثُلوٌر :  -3

 كؼج٤ُز ثُذوثةَ ثُنجؽتز :  -4

 ٓؼجَٓ إًصذجؽ د٤ٌّٕٞ :  -5

 ٓؼجَٓ ّذ٤ٌٓجٕ _ دٌثٕٝ :  -6

 ٌٓدغ ًج١ :  -7

 ًٌٝٗذجك–ٗؼجهُز ثُلج  -8

 21ًصشجًهّٕٞ ٤ًٞهً  -9

  : ػشض إٌزبئظ ٚرفغ١ش٘باٌفصً اٌشاثغ 

دؼو ثٕ ؽذوش صؾٌدز ثُذقظ ػ٠ِ ٝكن ث٩ؽٌثءثس ثُض٢ ػٌػش ك٢ ثُلظَ ثُغجُظ، ٤ّؼٌع     

ثُذجفظ ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صٞطَ ث٤ُٜج ٖٓ صق٤َِ ثُذ٤جٗجس ٝػ٠ِ ٝكن كٌػ٤ضٚ ػٖ ؽ٣ٌن ثُٔٞثٍٗز د٤ٖ 

 ؼ، ٝػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٥ص٢:     ٓضّٞطجس ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ، عْ صل٤ٌْ صِي ثُ٘ضجة

 أ٫ٝ: ػٌع ثُ٘ضجةؼ ٝصل٤ٌْٛج:
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 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –لتعاون مع كلية الرتبية االساسية باو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع دسيةجامعة القا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 :ٗٔاٌزؾمك ِٓ اٌفشظ١خ اٌصفش٠خ  االٌٚٝ ٚاٌزٟ رٕص ػٍٝ ا 

(د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ٫0.05 ٣ٞؽو كٌم ىٝ ه٫ُٚ إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُٚ )

ضٌؿ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ ٣وًّٖ ٓجهر ثُضج٣ًل دجّضؼٔجٍ ث٧ٗٔٞىػ ثُضو٢ْ٣ً ثُٔو

 ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ثُٔجهر ٗلْٜج دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ  .

ٝدؼو ص٣ٍٞغ هًؽجس ؽ٬ح ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ ػ٠ِ كوٌثس ث٫مضذجً أظٌٜس ٗضجةؼ ثُذقظ صلٞم ؽ٬ح   

ٌؿ ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذز ثُي٣ٖ هًّٞ ٓجهر ثُضج٣ًل ػ٠ِ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوض

ثُي٣ٖ هًّٞث دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ، ٝديُي صٌكغ ثُلٌػ٤ز ثُظل٣ٌز ٝصوذَ 

( د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس 0.05ثُذو٣ِز  ثُض٢ ص٘ض ػ٠ِ ٝؽٞه كٌم ىٝ ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )

ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ٓجهر ثُضج٣ًل ػ٠ِ ٝكن ث٫

، ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ثُٔجهر ٗلْٜج دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ 

 (    5ًٝٔج ٓذ٤ٖ ك٢ ؽوٍٝ )

 (5عذٚي )

اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ، ٚاٌم١ّزبْ اٌزبئ١زبْ )اٌّؾغٛثخ ٚاٌغذ١ٌٚخ( ٚاٌذالٌخ 

 اإلؽصبئ١خ 

 غالة ِغٛػزٟ اٌجؾش فٟ االخزجبس اٌزؾص١ٍٟ. ٌذسعبد

 ػوه ثُٔؾٔٞػز

 ثُؼ٤٘ز

 ثُٔضّٞؾ

 ثُقْجد٢

ث٫ٗقٌثف 

 ثُٔؼ٤ج١ً

هًؽز 

 ثُق٣ٌز

ْٓضٟٞ  ثُو٤ٔز ثُضجة٤ز

 ثُو٫ُز

(0.05) 
ثُٔقْٞ

 دز

 ثُؾو٤ُٝز

ً  22021 3.977 57 11.135 49.034 30 ثُضؾ٣ٌذ٤ز  هثُز ثفظجة٤ج

 8.22 42.145 29 ثُؼجدطز

ٝصضلن ٗض٤ؾز ثُذقظ ثُقج٢ُ ٓغ ٗضجةؼ ٓؼظْ ثُوًثّجس ثُْجدوز ثُض٢ ثؽِغ ػ٤ِٜج ثُذجفظ، ٝصْ       

 ػٌػٜج ك٢ ثُلظَ ثُغج٢ٗ ًؿْ ث٫مض٬ف ك٢ ثُذ٤تز ٝؽذ٤ؼز ثُٔجهر ٝثٌُٔفِز ثُوًث٤ّز ٝثُؾِ٘.

 ٝهو ٣ؼَٟ ٛيث ثُضلٞم ك٢ ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ إ٠ُ ث٧ّذجح ث٥ص٤ز:

غ دوًؽز ػج٤ُز ٖٓ ثُغذجس ٝثُٔظوثه٤ز ك٢ صلؼ٤َ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ، ًٔج ثٕ ثٕ ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٣ضٔض .1

ثُنطٞثس ث٫ًدغ ُِ٘ٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝثُٔضٔغِز دـ )ثُذ٘جء ثُض٢ِ٤ٌٔ ًٌٓٝثً دجُضجَٓ ثُض٘ظ١ٌ٤ ٖٝٓ عْ ص٤ُٞو 

ث٫كٌجً ٝدجُضج٢ُ ثُضلقض ٝثُضو٣ٌخ ٖٓ م٬ٍ ثُضلظ٤َ ٖٓ أؽَ ص٣ٌٖٞ صظًٞثس طق٤قز دشؤٜٗج( ًَ 

ْٜ ك٢ إٗٔجء هوًثس ثُط٬ح ػ٠ِ ص٘ظ٤ْ ثُٔجهر ٝصقظ٤ِٜج دشٌَ ثكؼَ ٖٓ ثُط٣ٌوز ثُٔؼضجهر ك٢ ٛيث ثّ

( ثُض٢ أظٌٜس 2010ؽجءس ٛيٙ ثُ٘ض٤ؾز ٓضلوز ٓغ ثُوًثّجس ثُْجدوز ًوًثّز )ثُذ٤ؼج٢ٗ،ثُضو٣ًِ، ٝ

 ٗضجةؾٜج صلٞم ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ هًّٞث ثُٔجهر ػ٠ِ ٝكن ث٧ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ 

ثُضؼِْ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثعذش كجػ٤ِضٚ ٫ٗٚ ٣ظًٞ ثُؾٞ ثُؼجّ ثُي١ ٝهؼش ك٤ٚ ثفوثط ثٕ  .2

ثُضج٣ًل ثُض٢ ٣قض٣ٜٞج ثُٜٔ٘ؼ ٣ٝؼل٢ ػ٠ِ ثُقٞثهط ثُض٢ صْ ثٗضَثػٜج ٖٓ ثؽجًٛج ثُقو٤و٢ ْٓقز فو٤و٤ز 

 ٓجه٣ز ٣ٝشؼٌ ثُٔضؼِْ دؤٗٚ ٓشجًى ك٢ ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ .

ثُٔوضٌؿ ؽؼَ ثُط٬ح ٣ٌدطٕٞ د٤ٖ ثُٔؼٌكز ثُْجدوز ٝث٬ُفوز  ثٕ ثُضو٣ًِ ػ٠ِ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ  .3

ثُٔ٘جهشجس ٝثُي١ ثهٟ دوًٝٙ ث٠ُ ص٤ّٞغ مذٌر ثُط٬ح ٝص٤ُٞو ٓؼِٞٓجس ؽو٣ور ثًغٌ ػٔوج ٖٓ م٬ٍ 

 . ثُٔٞػٞػ٤ز ٝثُض٢ ثّٜٔش  ك٤ٔج دؼو ك٢ ٣ٍجهر صقظ٤ِْٜ ثُوًث٢ّ
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 وقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –لتعاون مع كلية الرتبية االساسية باو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع دسيةجامعة القا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ٗٔاٌزؾمك ِٓ اٌفشظ١خ اٌصفش٠خ  اٌضب١ٔخ ٚاٌزٟ رٕص ػٍٝ ا : 

( د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ٫0.05 ٣ٞؽو كٌم ىٝ ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )

ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ 

 ٣وًّٕٞ دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬. 

ثُذقظ ػ٠ِ كوٌثس ثُٔو٤جُ أظٌٜس ٗضجةؼ ثُذقظ صلٞم ؽ٬ح  ٝدؼو ص٣ٍٞغ هًؽجس ؽ٬ح ٓؾٔٞػض٢  

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذز ثُي٣ٖ هًّٞ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ هًّٞث 

دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ، ٝديُي صٌكغ ثُلٌػ٤ز ثُظل٣ٌز ٝصوذَ ثُذو٣ِز ثُض٢ ص٘ض ػ٠ِ. ٝؽٞه كٌم ىٝ 

( د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ 0.05ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )

٣وًّٕٞ ٝكن ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ دجُط٣ٌوز 

 (    5ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ٓو٤جُ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ، ًٝٔج ٓذ٤ٖ ك٢ ؽوٍٝ )

 (    5عذٚي )                                                      

 اٌٛعػ اٌؾغبثٟ ٚ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌم١ّخ اٌزبئ١خ ٌذسعبد غالة ِغّٛػزٟ اٌجؾش فٟ

 ِزغ١ش اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ اٌجؼذٞ 

 ػوه ثُٔؾٔٞػز

 ثُؼ٤٘ز

 ثُٔضّٞؾ

 ثُقْجد٢

ث٫ٗقٌثف 

 ثُٔؼ٤ج١ً

هًؽز 

 ثُق٣ٌز

ْٓضٟٞ  ثُو٤ٔز ثُضجة٤ز

 ثُو٫ُز

(0.05) 
ثُٔقْٞ

 دز

 ثُؾو٤ُٝز

ً  22021 6.79 57 4.40 27.8 30 ٣ذ٤زثُضؾٌ  هثُز ثفظجة٤ج

 4.52 19.89 29 ثُؼجدطز

٣ضذ٤ٖ ٖٓ ثُؾوٍٝ ثػ٬ٙ ٛ٘جى صقْٖ ٝثػـ ك٢ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ُوٟ ثُط٬ح ٣ٌٟٝ ثُذجفظ ثٕ ٛيث 

 ثُضقْٖ هو ٣ٌؽغ ث٠ُ:

ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ٣ٌؽغ ثُضقْٖ ك٢ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ُوٟ ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٩هد٢ ث٠ُ ثُضو٣ًِ  -1

ث٫ٗشطز ٝدؼغ ثُؼٌٝع ثُضوو٤ٔ٣ز، ٝإؽٌثء ثُٔ٘جهشجس ثُؼ٤ِٔز، ثُي١ ٍثه ٖٓ ٌّػز إ٣ؾجد٤ز ثُط٬ح 

 (35: 2008، ٗقٞ ثُضل٤ٌٌ دؼو٤ٗ٬ز ٝصذجهٍ ث٫ًثء ث٣٫ؾجد٤ز . ) أدٞ ٗجشب

صٌَ صؼ٤ٖٔ ث٫ٗشطز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثٌُٔصذطز دٔٞػٞػجس ثُٔجهر ثُؼ٤ِٔز ٝث٫دوثػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز ثُض٢ صٌ -2

"  ًجٕ ُٚ ث٧عٌ ث٣٩ؾجد٢ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ُوٟ ثُط٬ح. Pivioػ٤ِٜج ٗظ٣ٌز دجك٤ٞ" 

Robertes&Bell 2003:132) :) 

" ٌَُ ؽجُخ ٖٓ ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز Pivioإصجؿ ثُ٘ٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ٝكن ٗظ٣ٌز دجك٤ٞ" -3

٤ٗز دٔج ٣ض٘جّخ ٓغ هوًثصٚ ٝإٌٓج٤ٗجصٚ ٖٓ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُلٌطز ك٢ ك٢ كْٜ ث٫كٌجً ٝٓ٘جهشضٜج دظًٞر ػو٬

م٬ٍ ص٘ٞع ث٧ٗشطز ثُض٢ ٝكٌصٜج ٜٓجًر ثُضلقض ٝثُضو٣ٌخ ٖٓ م٬ٍ ثُضلظ٤َ ث٠ُ صؼو٣َ ِّٞى ؽ٬ح 

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ٗوجؽ ثُؼؼق ٝث٣ؾجه ثُطٌم ُضظق٤قٜج ٝثُضؼ٣ٞغ ػٜ٘ج، ًَ ٛيث 

 (54،  2003)٣ّٞو ، ّجْٛ ك٢ ك٢ ٣ٍجهر ٝٗٔٞ ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ . 
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 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –لتعاون مع كلية الرتبية االساسية باو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الذولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع دسيةجامعة القا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

  :االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد ٚاٌّمزشؽبداٌفصً اٌخبِظ 

٣ضؼٖٔ ٛيث ثُلظَ أْٛ ث٫ّض٘ضجؽجس ٝثُضٞط٤جس ٝثُٔوضٌفجس ثُض٢ صٞطِش إ٤ُٜج ثُذجفغجٕ ٝػ٠ِ     

 ثُ٘قٞ ث٥ص٢:

 أٚالً: االعزٕزبعبد : اعزٕزظ اٌجبؽش ِب ٠أرٟ:

َٕ ثّضؼٔجٍ ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ك٢ ػ٤ِٔز ص .1 و٣ًِ صج٣ًل ثًٝدج ٝث٣ٌٌٓج ثُقو٣ظ ٝثُٔؼجطٌ ٣ْْٜ ك٢ إ

ًكغ ْٓضٟٞ ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ ُط٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢ ًْٜٞٗ ثًغٌ صوذ٬ ُِضؾو٣و ك٢ ػ٤ِٔز 

 ثُضؼِْ ٫ٝ ٤ّٔج ثىث ًجٕ ىُي ٣ضؼِن ك٢ ٓجهر ثُضج٣ًل ٝؽٌثةن صو٣ًْٚ ٝص٘ٞع ث٫ّج٤ُخ.

 و٢ٗ٬ ُوٟ ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢.ثّْٜ ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌٌ ثُؼ .2

َٕ ثّضؼٔجٍ ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ك٢ صو٣ًِ ٓجهر ثُضج٣ًل ٣ضٔجش٠ ٓغ ثُضؤ٤ًو ػ٠ِ ثُوًٝ ث٣٫ؾجد٢  .3 إ

ُِٔضؼِْ ٧ٗٚ ثُٔقًٞ ث٫ّجُ ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضٌد٣ٞز ثُي١ صوػٞ ث٤ُٚ ثُضٌد٤ز ثُقو٣غز ٖٓ م٬ٍ ثُٔشجًًز 

 ثُلؼجُز ُٜيث ث٫ٗٔٞىػ ك٢ ثُوًُٝ. 

و ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ػ٠ِ ٓؼجُؾز دؼغ ثُٔش٬ٌس ثُ٘ل٤ْز ثُض٢ ٣ؼج٢ٗ ٜٓ٘ج دؼغ ثُط٬ح ٣ْجػ .4

ٝأٜٛٔج ثُنؾَ ٝثُنٞف ٝث٫ٗطٞثء ٝثُض٢ صشٌَ ػجةوج ثٓجّ ًكغ ْٓضٟٞ ثُضقظ٤َ ٝىُي ٖٓ م٬ٍ 

 ثُؼَٔ ػٖٔ ثُٔؾٔٞػجس.

ثةن ثُقو٣غز صؤ٤ًو ثُذجفظ طقز ٓج ثشجًس ث٤ُٚ ثُٔظجهً ثُٔضؼوهٙ ٝثُذقٞط ٝثُوًثّجس دؤٕ ُِطٌ .5

ثُض٢ صْضؼَٔ ك٢ ثُضو٣ًِ صؤع٤ٌث إ٣ؾجد٤ج ًذ٤ٌث ك٢ ٣ٍجهر ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ ُِط٬ح ٣ٍٝجهر ٓؼٌكضْٜ 

 دجُٔجهر ثُؼ٤ِٔز.

 صب١ٔبً: اٌزٛص١بد 

 ك٢ ػٞء ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صٞطَ إ٤ُٜج ثُذقظ ٣ٞط٢ ثُذجفظ دٔج ٣ؤص٢: 

ثُؼو٢ِ( ًذو٣َ ػٖ ؽٌثةن  ثّضؼٔجٍ ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ ٝثُي١ ثّٔجٙ ثُذجفظ )ٗٔٞىػ ثُضو٣ٌٝ .1

ثُضو٣ًِ ثُٔؼضجهر ثُض٢ صؾؼَ ٖٓ ثُطجُخ ٓؾٌه ْٓضوذَ ُٔج ٣ِو٠ ػ٤ِٜج ٖٓ ٓؼِٞٓجس صج٣ًن٤ز أع٘جء 

 ثُوًُ ٝؿ٤ٌ ٌٓضْخ ُٜج.

ث٧ٛضٔجّ دٔجهر ثُضج٣ًل ثٛضٔجٓج ٤ِ٣ن دٜج ٖٓ د٤ٖ ثُٔٞثه ث٧مٌٟ ٝىُي ٖٓ م٬ٍ إػجهر ثُ٘ظٌ ك٢  .2

 جُظًٞ ٝثٌُّّٞ ثُضٞػ٤ق٤ز.ْٓضٟٞ ثُٔجهر ٝص٘ظ٤ٜٔج ٝإؿ٘جةٜج د

إؽٌثء هًٝثس صو٣ًذ٤ز ك٢ ثع٘جء ثُنوٓز ُٔو٢ًّ ٓجهر ثُضج٣ًل ك٢ ثٌُٔفِز ث٫ػوثه٣ز  ُضو٣ًذْٜ ػ٠ِ  .3

ثّضؼٔجٍ ثُ٘ٔجىػ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٜٝٓ٘ج ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ )ٗٔٞىػ ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ(  ثُي١ ثهضٌفٚ ثُذجفظ ٝػوّ 

 ِو٤ٖ ٝثُقلع.ث٫هضظجً ػ٠ِ ثُطٌم ثُضو٤ْ٣ًز ثُض٢ صؼضٔو ثُض

 عجُغجً: ثُٔوضٌفجس

 ثّضٌٔج٫ً ُؾٞثٗخ ثُذقظ صوضٌؿ ثُذجفغز ٓج ٣ؤص٢:

إؽٌثء دقظ ُٔوجًٗز أعٌ ثّضؼٔجٍ ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ )ثٗٔٞىػ ثُض٤ٌَٓ ثُغ٘جة٢( ٝٗٔجىػ صؼ٤ٔ٤ِز  .1

 أمٌٟ ُِٞهٞف ػ٠ِ ث٣ٜٔج كجػ٤ِز ك٢ ثُضقظ٤َ ٝثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬.

 ٠ِ ٌٓثفَ هًث٤ّز أمٌٟ ك٢ ٓجهر ثُضج٣ًل.إؽٌثء هًثّز ٓٔجعِز ُِذقظ ثُقج٢ُ ػ .2

إؽٌثء هًثّجس صض٘جٍٝ ث٫ٗٔٞىػ ثُٔوضٌؿ )ثٗٔٞىػ ثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ ( ك٢ ٓضـ٤ٌثس ثمٌٟ ٓغَ  .3

 ث٫صؾجٙ، ث٫ًضْجح، صل٤ٌٌ ػ٢ِٔ، صل٤ٌٌ ثدوثػ٢...ثُل
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 اٌّصبدس اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ 

 ثُوٌءثٕ ث٣ٌٌُْ -

، هثً ث٤ٌُْٔر ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ، ػٔجٕ 3ِ ثُضٌد١ٞ، ؽ(ػِْ ثُ٘ل2003ثدٞ ؽجهٝ، طجُـ دمحم ػ٢ِ: ) -1

. 

( : ٓذجها ثُو٤جُ ثُ٘ل٢ْ ٝثُضو٤٤ْ ثُضـٌدـ١ٞ ُِطـجُـخ ثُؾـجٓـؼ٢  1985أدـٞ ُذـور ، ّـذغ ٓقـٔو )  -2

 ، ًـ٤ِز ثُضٌد٤ز ، ثُؾجٓؼز ث٧ًه٤ٗز ، ػٔجٕ . 2ٝثُـٔؼـِـْ ثُؼـٌد٢ ، ؽ

٤ٗز ُوٟ ؽِذز ؽجٓؼز ثُوجٌٛر ٝػ٬هضٜج دجُؾِ٘ ( : ث٧كٌجً ثُؼو2005٬أدٞ ٗجشب , ٬ّّ ٤ّٔـ  ) -3

 ٝثُضنظض , أؽٌٝفز هًضًٞثر , ؽجٓؼز ثُوجٌٛر .

(: كجػ٤ِز أٗٔٞىػ ٓوضٌؿ ُضو٣ًِ ٓجهر ثُ٘قٞ ػ٠ِ ٝكن ٓومَ 2009ث٫د٤غ, هظ٢ ػذو ثُؼذجُ ) -4

 ثُ٘ظْ ك٢ ثُضقظ٤َ ٝثُضل٤ٌٌ ث٫ّضو٢ُّ٫ ُوٟ ؽِذز ٤ًِز ثُضٌد٤ز ث٧ّج٤ّز, ثؽٌٝفز هًضًٞثٙ ؿ٤ٌ

 ٓ٘شًٞر , ؽجٓؼز دـوثه ٤ًِز ثُضٌد٤ز ثدٖ ًشو.

 ، ٌٓضذز ثُظ٤جه، دـوثه .4طٍٞ صو٣ًِ ثُٔٞثه ث٫ؽضٔجػ٤ز، ؽ(ث1994ث٤ٓ٧ٖ، شجًٌ ٓقٔٞه: ) -5

(: ٗظ٣ٌجس ث٩ًشجه ٝثُؼ٬ػ ثُ٘ل٢ْ , صٌؽٔز فجٓو ػذو ثُؼ٣ََ ثُلو٢, هثً ثُوِْ , 2001دجصٌّٕٞ )  -6

 ث٣ٌُٞش .

 ٤ْ ثُضل٤ٌٌ ٓلج٤ْٛ ٝصطذ٤وجس، هثً ثٌُضجح ثُؾجٓؼ٢، ثُؼ٤ٖ .(صؼ1999ِؽٌٝثٕ، كضق٢ ػذو هللا :) -7

( كجػ٤ِز ثّضٌثص٤ؾ٤جس ث٫هًثى ٝٓ٘شطجصٜج ك٢ صقظ٤َ ؽجُذجس 2010ثُؾ٘جد٢، ثف٬ّ ّؼ٤و:)  -8

ثُظق ثُغج٢ٗ ثُٔضّٞؾ ٝص٤ٔ٘ز عوجكضْٜ ثُؼ٤ِٔز، ًّجُز ٓجؽْض٤ٌ ؿ٤ٌ ٓ٘شًٞر، ؽجٓؼز ثُوجه٤ّز، ٤ًِز 

 ثُضٌد٤ز. 

 ( ثُضو٤ٌٌ ٝثُووًثس ثُؼو٤ِز ، هثً ثُشٌٝم ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ، ػٔجٕ.2004هللا: )مٞثُور، ٓقٔٞه ػذو  -9

،  2( ثُوـ٤جُ ٝثُضـو٣ْٞ ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ، ؽ 2005ثُـو٢ٔ٤ُ ، أفـْجٕ ، ٝػوٗجٕ ثُٜٔوث١ٝ )  -10

 دـوثه ، ٌٓضذز أفٔو ثُودجؽ .

م ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ، (أّج٤ُخ صو٣ًِ ثُوًثّجس ث٫ؽضٔجػ٤ز، هثً ثُش2002ٌٝثٌٌُْثٕ، دمحم: ) -11

 ػٔجٕ .

( : ؽٌثةـن ثُضـو٣ًِ ثُؼجٓز ٓؼجُؾز صطذ٤و٤ز  2009ّـ٬ٓـز ، ػـجهٍ أدـٞ ثُؼـَ ٝآمـٌٕٝ )  -12

 ٓؼجطٌر ، ػٔجٕ ، هثً ثُغوجكز .

( : ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ِ ك٢ ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز , ٗوٝر ػ٤ِٔز دود٢ ًٝثم ػ٤شٚ ٣ّٞ2003و , ػذو ثُٔؼط٢ ) -13

 . 2003ٔذٌ ٗٞك 18-15د٘ش ثُق٤ْٖ ثُغوجك٢ 

( : ثُضل٤ٌٌ ث٬ُػو٢ٗ٬ ٝػ٬هضٚ دج٧ػٌثع ثٌُٔػ٤ز ُوٟ ؽِذز ثُؾجٓؼز 2001ثُشْٔجٕ , ٤ٌ٘ٓر ) -14

 , ًّجُز ٓجؽْض٤ٌ, ث٣ٌُجع .

( ثُنٌثةؾ ثُٔؼٌك٤ز ٝػ٬هضٜج دجُيثًٌر ثُظ٣ًٞز ٝثُضو٣ٌٝ ثُؼو٢ِ 2005ػذجُ ،٣ًجع ػ٣ََ ) -15

 .أؽٌٝفز )هًضًٞثٙ ؿ٤ٌ ٓ٘شًٞر( ؽجٓؼز دـوثه .

( : ثُضو٣ْٞ ثُٞثهؼ٢ ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضو٤ْ٣ًز ، ػٔجٕ ـ ث٧ًهٕ ، هثً  2010، دمحم ٓظطل٠ ) ثُؼـذ٢ْ  -16

 ث٤ٌُْٔر ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ.

ّ( . "ثُظؼٞدجس ثُض٢ صٞثؽٚ ٓو٢ًّ ٝٓوًّجس ثُضج٣ًل ك٢ 1995ثُؼذ٤و١ , ٗج٣ق ٍثَٓ ) -17

 ٌ ؿ٤ٌ ٓ٘شًٞر (.ثٌُٔفِز ث٫ػوثه٣ز "، ٤ًِز ثُضٌد٤ز / ثدٖ ًشو، ؽجٓؼز دـوثه ، ) ًّجُز ٓجؽْض٤

( أّضٌثص٤ؾ٤جس ث٫هثًر ثُيثص٤ز ُِٔوًّز ٝثُظق، هثً ث٤ٌُْٔر ُِ٘شٌ 2008ثُؼؾ٢ٔ،دمحم ف٤ْٖ: ) -18

 ٝثُض٣ٍٞغ ٝثُطذجػز، ػٔجٕ.
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( : ؽـٌثةـن ٝأّـجُـ٤خ صو٣ًِ ثُؼِّٞ ، ػٔجٕ ، هثً ث٤ٌُْٔر  2010ػـطج هلل ، ٓـ٤شـ٤ـَ ًـجٓـَ )  -19

 ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ .

ثِّ ثُضٌد٤ز ثُقو٣غز ٝٗظْ ثُضؼ٤ِْ، هثً ثُٔ٘جٛؼ ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ،  (2010ػط٤ز، ٓقْٖ ػ٢ِ: ) -20

 ػٔجٕ . 

(  ثُو٤ـجُ ٝثُضوـ٣ْٞ ك٢ ثُؼـ٤ِٔز ثُضو٤ْ٣ًز ، ثًدو ، هثً ث٧َٓ  1998)  ػـٞهر ، أفـٔو ّـ٤ِٔجٕ: -21

 ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ.

ٌ (  صل٤ٌٌ ث٫ؽلجٍ ٝصطًٞٙ ٝؽٌم صؼ٤ِٔٚ، ثُٔطذؼز ث٤ِٛ٧ز ُِ٘ش 1998)  هطج٢ٓ، ٣ّٞق: -22

 ٝثُض٣ٍٞغ، ثُؾجٓؼز ث٫ًه٤ٗز، ث٫ًهٕ .

( صظ٤ْٔ ثُضو٣ًِ، هثً ثُلٌٌ ُِطذجػز ٝثُ٘شٌ  2000هطج٢ٓ، ٣ّٞق، ٝٗج٣لز هطج٢ٓ: )  -23

 ٝثُض٣ٍٞغ، ػٔجٕ .

ؽٌم صو٣ًِ ثُٔٞثه ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُؾـٌثك٤ز  -(  ؽٌم ثُضو٣ًِ ٬ٓ1983 ػغٔجٕ، فْٖ: )  -24

 د٤ز ثُْؼٞه٣ز .، ٌٓضذز ثٌُشو، ث٣ٌُجع، ثٌُِٔٔز ثُؼ2ٌٝثُضج٣ًل، ػ
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 اٌّالؽك

 ( لبئّخ اٌغبدح اٌّؾى1ٓ١ٍِّؾك )

 ِىبْ اٌؼًّ  اٌزخصص  اعُ اٌّؾىُ 

 أ.د  ؽغ١ٓ عذٚع ِظٍَٛ

 ١ذس خضػً ٔضاي اٌخضسعٝا .د ؽ

 صٕبء ٠ؾ١ٝ لبعُ اٌؾغٛأ.د 

 . شبوش عبعُ دمحم  أ.د. 

 أ.د. فبغّخ ػجذ األ١ِش اٌفزالٚٞ

 أ.د  عجبس سشه شٕبٚح اٌذا٠ٕٟ

 أ.د  دمحم وبظُ ِٕزٛة اٌؾّذأٟ

 ِششق ِغٛي اٌغجٛسٞا .د 

 غشائك رذس٠ظ اٌزبس٠خ

 غشائك رذس٠ظ اٌزبس٠خ

 غشائك رذس٠ظ اٌغفشاف١خ

 ك رذس٠ظ ِٕب٘ظ ٚغشائ

غشائك رذس٠ظ ػٍَٛ 

 اٌؾ١بح

 غشائك رذس٠ظ اٌزبس٠خ

 غشائك رذس٠ظ اٌغغشاف١خ

 غشائك رذس٠ظ ػبِخ

 

 عبِؼخ  اٌمبدع١خ -و١ٍخ اٌزشث١خ 

و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ/ اٌغبِؼخ 

 اٌّغزٕصش٠خ

 و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ / عبِؼخ ثغذاد

 و١ٍخ اٌزشث١خ ثٕبد/ عبِؼخ ثغذاد 

 عبِؼخ ثغذاد -اثٓ ا١ٌٙضُ-و١ٍخ اٌزشث١خ

 عبِؼخ  اٌمبدع١خ - و١ٍخ اٌزشث١خ

 عبِؼخ  ثبثً -االعبع١خ  و١ٍخ اٌزشث١خ

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ/ عبِؼخ ثبثً

 

 (2ٍِؾك )

 ِم١بط اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ

 ػض٠ضٞ اٌطبٌت ... 

 رؾ١خ غ١جخ ٚثؼذ ... 

شعٝ لشاءح وً فمشح ثذلخ ٔعغ ث١ٓ أ٠ذ٠ىُ ِغّٛػخ ِٓ اٌفمشاد اٌزٟ رزؼٍك ثبالفىبس اٌّىٛٔخ ٌذ٠ه ، ٠

( فٟ اٌؾمً اٌزٞ رشٜ ئٔٗ ٠ٕطجك ػ١ٍه ثصٛسح وج١شح. ػٍّبً أْ ئعبثزه ٌٓ ٠طٍغ ٚٚظغ ئشبسح )

 ػ١ٍٙب عٜٛ اٌجبؽش ٚأٔٙب ألغشاض اٌجؾش اٌؼٍّٟ فمػ .

 ِالؽظبد 

 . ال داػٟ ٌزوش االع١ٌ2ُظ ٕ٘بن ئعبثخ صؾ١ؾخ ٚئعبثخ خبغئخ .     .1

 رٕطجك ػٍٟ فمشاد اٌّم١بط د
رٕطجك اٌٝ 

 ؽذا ِب

ال 

 رٕطجك

    اعذ اْ ؽت وً إٌبط غب٠خ ال رذسن  .1

    أفعً اٌغؼٟ ٚساء ئصالػ اٌّغ١ئ١ٓ ثذالً ِٓ ِؼبلجزُٙ أٚ ٌُِٛٙ .  .2

    أػًّ ِب ثٛعؼٟ إلٔغبص أٞ ػًّ ؽزٝ ٠ظٙش ثأفعً صٛسح  .3

    أػزمذ أٔٗ ِٓ اٌغًٙ اٌزخٍص ِٓ آصبس اٌخجشاد اٌّبظ١خ ئرا ػضَ اإلٔغبْ ػٍٝ رٌه  .4

    اػزمذ اٌطش٠مخ اٌغ١ٍّخ ٌؾً اٌّشىالد ِٛاعٙزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ ؽٍٙب  .5

    أسٜ أْ اٌمٍك اٌضائذ ال ٠مًٍ ِٓ ٚلٛع اٌؾٛادس  .6

    ٠غت اٌزؾمك لجً ئصذاس اٌؾىُ ثؾغٓ أٚ عٛء اٌظٓ ثب٢خش٠ٓ  .7

    ِشب٘ذح أٚ سؤ٠خ اٌجَٛ ٟ٘ اعزؼبدح روش٠بد الغ١ش  .8

    ٌغأ ئٌٝ ا٢خش٠ٓ فٟ اٌّشىالد أٚ األصِبد اٌصؼجخارخز لشاسارٟ ثٕفغٟ دائّبً ٚأ  .9

    اسٜ اٌظشٚف اٌغ١ئخ فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ لذ رصجؼ أفعً فٟ اٌّغزمجً  .10

    أرٛلغ دائّبً ثأْ اٌغذ ٠ؾًّ االعًّ  .11

    أشؼش ثبٌؾضْ ػٕذِب ٠ىْٛ أؽذ ِؼبسفٟ ٠زؼشض ٌّشىٍخ  .12

    ٌىً ِشىٍخ ػذح ؽٍٛي ٠ٕٚجغٟ اخز١بس اٌؾً األِضً  .13
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influence of a proposed model based on the "Paivio" theory on fifth-

grade literary students' history collection and rational thinking 

M.D. Firas Trad Ali Al-Jubouri, 

Directorate  -  of Education Al-Qadisiyah 

general teaching methods 

firastrad60@gmail.com 

Abstract: 

           This research aims to identify (the effect of a proposed model 

according to Paivio's theory in the collection of history and rational thinking 

among fifth-grade literary students), and the research objective can be 

detailed to the following: 

1-Building a teaching model according to the "Paivio" theory. 

2- To verify the effectiveness of the proposed model in the collection of 

history and rational thinking for fifth literary grade students. 

                  To achieve the goal of the research, a teaching model was built 

according to the "Paivio" theory, using the descriptive research method, and 

to verify its effect, the following two null hypotheses are formulated: 1: 

There is no statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of the experimental group students who 

study according to the proposed model and the average scores of the control 

group students who study in the usual way in the post-achievement test. 2-

There is no statistically significant difference at the significance level (0.05) 

between the average scores of the experimental group students who study 

according to the proposed model and the average scores of the control group 

students who study in the usual way in the rational thinking scale, and the 

research is determined by a sample of fifth-grade literary students from Ibn 

Al-Nafees Preparatory School in  Al-Qadisiyah Governorate for the academic 

year (2020-2021) . 

               The researcher chose the experimental design with partial control, 

and two divisions of the fifth literary class were chosen randomly, and the 

research sample amounted to (59) students, with (30) students in the 

experimental group, and the division (C) who studied with the proposed 

model, and the control group (29) students represented by a division (A). 

Those who studied in the usual way and were equal between them in the 

variables (chronological age, previous information, intelligence, rational 

thinking scale, parents’ academic achievement), and the researcher prepared a 

test for the final achievement, and made sure of its honesty, stability, 

difficulty factor, discriminatory strength of its paragraphs, and the 

mailto:firastrad60@gmail.com
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

effectiveness of the wrong alternatives, as well as the researcher prepared a 

scale for rational thinking and made sure of its validity, stability, difficulty 

factor and discriminatory power. At the end of the experiment, the researcher 

applied his research tools and treated his data statistically using (spss20).  

              The results showed the superiority of the students of the 

experimental group who studied with the proposed model over the control 

group who studied in the usual way in achievement. In light of the results of 

the research, the researcher recommended the need to use the proposed model 

in achievement and rational thinking. The researcher also presented a set of 

recommendations. For proposals, most notably the conduct of studies similar 

to the current study on other study stages for both genders. As well as 

identifying the effectiveness of the proposed model on other dependent 

variables such as creative thinking, self-confidence, attitude towards material, 

and others. 
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 يستخهص انبحث:

ب ثّؼب١٠ش ٠ٙذف اٌجؾش ٌٍزؼشف ػٍٝ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٚػاللزٙ       

( ٚاعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛففٟ 2021 -2020اٌزؼ١ٍُ إٌؾو, ٚلذ اعشٞ اٌجؾش فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ )

( ِذسعبً ٌّبدح اٌف١ض٠بء, ٚلذ اػذ اٌجبؽش أدارٟ اٌجؾش ّٚ٘ب 75االسرجبهٟ, ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ )

( 5ً ِٙبسح سئ١غ١خ رزىْٛ ِٓ ) ( ِٙبساد سئ١غ١خ ٚو5ِم١بعبً ٌّٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِىٛٔبً ِٓ )

( فمشح, ِٚم١بعبً ٌّؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو ِىٛٔبً 25ِٙبساد فشػ١خ ١ٌزىْٛ اٌّم١بط ثقٛسرٗ إٌٙبئ١خ ِٓ )

( فمشاد, ٚثؼذ اٌزأوذ ِٓ فذلّٙب ٚصجبرّٙب رُ رطج١مّٙب ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش ٌٍؾقٛي ػٍٝ 10ِٓ )

ٟ٘ اِزالن ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌّٙبسح )اعزخذاَ اٌج١بٔبد ِٚؼبٌغزٙب ئؽقبئ١بً, ٚوبٔذ ٔزبئظ اٌجؾش 

( ِٚٙبسح )ئداسح اٌّٛلف Internetاٌجشاِظ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌؾبعت ا٢ٌٟ( ِٚٙبسح )اعزخذاَ ؽجىخ 

اٌزؼ١ٍّٟ االٌىزشٟٚٔ(, ٚػذَ اِزالوُٙ ٌّٙبسح )اٌّؼشفخ ثّغبي اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚئداسرٗ( ِٚٙبسح 

رؾممذ ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌف١ض٠بء, وّب رٛفً  )اعزخذاَ اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ(, ف١ّب

اٌجبؽش اٌٝ ٚعٛد ػاللخ ل٠ٛخ ث١ٓ ِزغ١شٞ اٌجؾش ١ٌخشط ثؼذ٘ب ثؼذد ِٓ اٌزٛف١بد ونشٚسح اال٘زّبَ 

ثزذس٠ت ِذسعٟ ِبدح اٌف١ض٠بء ػٍٝ اٌزطج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ لجً ٚأصٕبء اٌخذِخ ٚرؾغ١غ ِذسعٟ 

 ال٘زّبَ ثّؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو فٟ رذس٠ظ اٌّبدح .اٌف١ض٠بء ػٍٝ ا

 ِٙبساد , اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ , اٌزؼ١ٍُ إٌؾو . انكهًاث انًفتاحُت:

 انفصم االول / انتعرَف بانبحث

 Problem of the Researchيشكهت انبحث / 

ٚاألعب١ٌت اٌزم١ٍذ٠خ  ٠ؾٙذ اٌؼبٌُ ا١ٌَٛ رطٛساً ٍِؾٛظبً فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ِٓ خالي ِغبدسح اٌطشق       

اٌّزجؼخ فٟ ٔمً اٌّؼشفخ اٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚرؾٛي اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٓ اٌّغشدح اٌٝ اٌّؾغٛعخ, ئر أفجؼ 

٘زا اٌزطٛس ِمشٚٔبً ثبعزخذاَ االعٙضح االٌىزش١ٔٚخ ٚثشاِغٙب ٚرطج١مبرٙب ٚرٛظ١فٙب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ, 

ً وج١شاً ثٙزا اٌخقٛؿ اٌٝ أْ رفبعأ اٌؼبٌُ ٚلذ لطؼذ اٌذٚي اٌّزمذِخ ٚثؼل اٌذٚي إٌب١ِخ  ؽٛهب

( اٌخط١ش, ِّب أدٜ اٌٝ رٛلف ع١ّغ االٔؾطخ ٚاٌّّبسعبد covid-19ثظشف اعزضٕبئٟ ٚ٘ٛ أزؾبس )

اٌؾ١بر١خ ِٕٚٙب اٌزؼ١ٍُ, ٚثؼذ أْ هبٌذ فزشح رفؾٟ ٘زا اٌف١شٚط وبْ ال ثذ ِٓ ِؾبٌٚخ اعزّشاس اٌؾ١بح, 

 اٌٝ ئرجبع ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ٔز١غخ رؼط١ً ػًّ رٍه اٌّإعغبد .ٚؽ١ٕٙب ٌغأد اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ٚلذ ؽىً ئرجبع ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ٚاعزخذاَ اٌجشاِظ ٚاٌزطج١مبد االٌىزش١ٔٚخ ثقٛسح ِفبعئخ        

ئسثبوبً فٟ االٔظّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌجؼل اٌذٚي ِٕٚٙب اٌؼشاق ٔز١غخ ٌؼذَ ئػذاد ا١ٌٙئبد اٌزذس٠غ١خ ػٍٝ ٘زا 

ً ٚاْ ٕ٘بن إٌظب ً أٚ اٌزذس٠ت ػ١ٍٗ لجً ٚأصٕبء اٌخذِخ, خقٛفب َ ِّٚبسعزٙب ٌجشاِغٗ ٚرطج١مٗ فؼ١ٍب

ثؼل اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌؼ١ٍّخ ِٕٚٙب ِبدح اٌف١ض٠بء ثؾبعخ ِبعخ العزخذاَ االٔؾطخ ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ 

١ٓ ا١ِٛ١ٌخ, ٚال ٠مزقش اٌالصِخ فٟ رغ١ًٙ اوزغبة اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ اٌف١ض٠بئ١خ ٚرطج١مٙب فٟ ؽ١بح اٌّزؼٍّ

اٌّؼشف١خ  -األِش ػٍٝ رٌه فؾغت ثً ٚعٛة رّىٓ ِذسعٟ اٌّبدح ِٓ ئػذاد ا٘ذاف إٌّٙظ اٌذساعٟ 

ً ٚوزٌه ئداسح اٌقفٛف اٌذساع١خ ٚرٕظ١ّٙب ٚرٕف١ز٘ب ِٚزبثؼخ ع١ش  -ٚاٌّٙبس٠خ ٚاٌٛعذا١ٔخ  اٌىزش١ٔٚب
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١ك عٛدح اٌزؼ١ٍُ, ٚعؼً اٌّزؼٍُ ف١ٙب اٌذسط ٚرم٠ُٛ رؾق١ً اٌّزؼ١ٍّٓ ٚئعشاء اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌزؾم

ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚئػطبءٖ دٚساً اوجش فٟ اٌجؾش ػٓ ِقبدس اٌّؼشفخ ٚاٌزؼٍُ ِٓ اإللشاْ ٚر١ٌٛذ 

األفىبس ٚرطج١مٙب فٟ ؽً اٌّؾىالد ٚاالٔزمبي ثٗ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذٞ اٌٝ اٌزؼ١ٍُ إٌؾو, ِّب ٌٚذ ٔٛػبً 

فٟ اٌخٛك ثٙزٖ اٌزغشثخ اٌغذ٠ذح ٚلٍخ ِٙبسارُٙ اٌّغزخذِخ فٟ ٔمً ِٓ اٌزخٛف ٌذٜ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء 

اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ثٙزٖ اٌطش٠مخ اٌطبسئخ ٚاػزمبدُ٘ ثؼذَ لذسرُٙ ػٍٝ ئوّبي إٌّٙظ اٌذساعٟ ٚئداسح 

إٌّبلؾبد داخً اٌقفٛف االفزشام١خ ٚوزٌه اٌزخٛف ِٓ ػذَ دخٛي اٌّزؼ١ٍّٓ رٍه اٌقفٛف ٚلٍخ 

ت اٌزؾمك ِٓ اِزالن ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌّٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِٚذٜ اسرجبهٙب رفبػٍُٙ ف١ٙب, ٌزا ٚع

ثّؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو ٌٍٛفٛي اٌٝ اال٘ذاف اٌّشعٛح ِٓ اٌزؼ١ٍُ, ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ ف١بغخ ِؾىٍخ اٌجؾش 

إٌؾو ثبٌغإاي ا٢رٟ: ِب ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ِٚب ػاللزٙب ثّؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ 

 ؟ 

  Importance of the Researchأهًُت انبحث /  

 رزٍخـ أ١ّ٘خ اٌجؾش ثبٌٕمبه ا٢ر١خ :    

اٌىؾف ػٓ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ِذسعٟ ِبدح اٌف١ض٠بء ثّٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ  -1

 اٌالصِخ فٟ اٌزذس٠ظ ٚرم٠ُٛ أدائُٙ ِٓ خالٌٗ.

شٟٚٔ فٟ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚئرمبْ اٌّذسع١ٓ ٌّٙبساد ٘زا إٌٛع ئْ رط٠ٛش ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ االٌىز -2

 ِٓ اٌزؼ١ٍُ ع١ؼًّ ػٍٝ عؼً اٌجٍذ ٠ٍزؾك ثشوت اٌذٚي اٌّزمذِخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ .

رض٠ٚذ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبٌٟ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٚهشائك رذس٠ظ اٌف١ض٠بء ثّم١بط ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ  -3

 ط ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو .االٌىزشٟٚٔ ٌّذسعٟ اٌف١ض٠بء ِٚم١ب

لذ ٠غبػذ اٌجؾش ِذسعٟ اٌف١ض٠بء فٟ اٌزخط١و ٌٍذسط ٚرٕف١زٖ ثأعب١ٌت رض١ش دافؼ١خ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌٍزؼٍُ  -4

ٚص٠بدح ٚلذ رشو١ضُ٘ فٟ اٌّبدح ِٓ خالي اعزخذاَ االٔؾطخ االٌىزش١ٔٚخ ِٚإصشارٙب فٟ ػشك اٌذسط 

 االفزشام١خ . ٚرم٠ُّٛٙ اٌىزش١ٔٚبً ٚص٠بدح رفبػٍُٙ داخً اٌقفٛف 

لذ ٠ض٠ذ اٌجؾش ِٓ خجشح اٌّذسع١ٓ فٟ ئوغبة اٌّزؼ١ٍّٓ عٛأت ١ِٕٙخ ٚأفؼب١ٌخ ِٚٙبساد ٚخجشاد  -5

اعزّبػ١خ لذ ٠قؼت اوزغبثٙب داخً اٌقفٛف اٌذساع١خ االػز١بد٠خ وبٌزؼبْٚ ٚاٌزؼٍُ ِٓ األلشاْ ٚرؾًّ 

 بدس ِزؼذدح فٟ اٌزؼ١ٍُ .اٌّغإ١ٌٚخ ٚؽً اٌّؾىالد ٚمجو إٌفظ ٚرؾغ١ؼُٙ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّق

ئ٠غبد اٌؼاللخ ث١ٓ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب ِذسعٟ اٌّبدح ِٚذٜ رؾم١ك  -6

 ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو ِٓ خالٌٙب .

   Aim of the Researchهذف انبحث / 

 ٠ٙذف اٌجؾش ٌٍزؼشف ػٍٝ ِب ٠أرٟ :    

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ. ِذٜ اِزالن ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌّٙبساد -1

 ِذٜ رؾم١ك ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو اٌالصِخ فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌف١ض٠بء . -2

هج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌالصِخ فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌف١ض٠بء ِٚؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ  -3

 إٌؾو. 

 Limitation of the researchحذود انبحث / 

 ٍٝ :٠مزقش اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػ    

ِذسعٟ ِبدح اٌف١ض٠بء )اٌزوٛس( فٟ اٌّذاسط )اٌّزٛعطخ, اإلػذاد٠خ, اٌضب٠ٛٔخ( اٌؾى١ِٛخ اٌزبثؼخ اٌٝ  -1

 اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌزشث١خ اٌذ٠ٛا١ٔخ / ِشوض اٌّؾبفظخ .

 ( .2021 -2020اٌؼبَ اٌذساعٟ ) -2



  

 

 
  

 

167 

 

                                                                                                                            
 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 قادشية جامعة ال –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 املصتهصرية اجلامعة  

     Bounding of the termsتحذَذ انًصطهحاث /  

 The skillانًهارة  -1

( ثأٔٙب ػ١ٍّخ ػم١ٍخ ِؾذدح ٠غزخذِٙب اٌفشد ٌفُٙ اٌظٛا٘ش اٌى١ٔٛخ ٚاٌٛعٛد 1996فٙب ص٠زْٛ )*ػش

٠ّٚىٓ رؼ١ّّٙب ٚٔمٍٙب فٟ اٌؾ١بح ٚػٕذ رطج١مٙب ٠ّىٓ رؾ١ًٍ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِؾىالد اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚالزشاػ 

 (1996،101اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب.  )ص٠زْٛ، 

ٔٙب اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌخبفخ اٌزٟ رؾزًّ ػٍٝ اٌزفى١ش اصٕبء ( ثأ1998*ٚػشفٙب سٚاؽذح ٚخطب٠جخ )    

اٌّّبسعخ إٌّٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌفُٙ اٌظٛا٘ش اٌى١ٔٛخ ِٚؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد فٟٙ رؼذ ٚع١ٍخ اٌزمقٟ 

 (1998،255ٚاالعزىؾبف .  )سٚاؽذح ٚخطب٠جخ،

اٌف١ض٠بء ٌزخط١و  *٠ٚؼشفٙب اٌجبؽش ئعشائ١ب ثأٔٙب اٌؼ١ٍّخ اٌؼم١ٍخ اٌخبفخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب ِذسط   

ٚرٕف١ز ٚرم٠ُٛ اٌزذس٠ظ, ٚاٌزٟ ٠ّىٓ االعزذالي ػ١ٍٙب ِٓ خالي اإلعبثخ ػٍٝ اٌّم١بط اٌّؼذ ٌٙزا 

 اٌغشك .

 E- learningانتعهُى االنكترونٍ  -2

( ثأٔٗ ٔٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٠غزخذَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبالد ٌزغ١ًٙ 2004*ػشفٗ)اٌّذ٠شط,

ٚاٌخذِبد ٚاؽذاس اٌزؼبْٚ ٚاٌزجبدي ٌٍّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ أٚ ِب  اٌٛفٛي اٌٝ ِقبدس اٌزؼٍُ

 (4,2004ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ, ِّب ٠إدٞ اٌٝ رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌزؼ١ٍُ .    )اٌّذ٠غش,

( ثأٔٗ ػ١ٍّخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثبعزخذاَ اٌٛعبئو االٌىزش١ٔٚخ ِٕٚٙب 2014*ٚػشفٗ)ػجذ اٌشؤٚف,

ؾجىبد ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّىزجبد االٌىزش١ٔٚخ ٚغ١ش٘ب, ٚاٌزٟ رغزخذَ اٌؾبعٛة ٚثشِغ١برٗ اٌّزؼذدح ٚاٌ

ع١ّؼٙب فٟ ػ١ٍّخ ٔمً ٚا٠قبي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ اٌّؼذح ال٘ذاف رؼ١ّ١ٍخ ِؾذدح ٚٚامؾخ 

 (  23,2014. )ػجذ اٌشؤٚف,

  Active learningيعاَُر انتعهُى اننشط   -3

ٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠ؼٕٟ ئؽغبي اٌّزؼٍُ ثؾىً ِجبؽش ٚٔؾو فٟ ( ثأٔٗ اFedler and Breant,1997*ػشفٗ  )

ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ رارٙب, ثّؼٕٝ اٌزؼ١ٍُ ثبالٔؾطخ اٌزٟ رٕفز داخً اٌقف اٌذساعٟ ٚثذٚٔٗ فبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

        عزمزقش ػٍٝ اعزمجبي اٌّؼٍِٛبد اٌٍفظ١خ ٚاٌّشئ١خ ثذالً ِٓ اٌّؾبسوخ ٚاٌزفى١ش ٚاالثزىبس .                        

 (22,2010)ػٛاد ٚصاًِ,

( ثأٔٗ هش٠مخ رغؼً اٌّزؼٍُ ٠جزي وً عٙذٖ فٟ االٔؾطخ اٌقف١خ ثذالً ِٓ Mathews,2006*ٚػشفٗ )

اْ ٠ىْٛ عٍج١بً ٠زٍمٝ اٌّؼٍِٛبد ِٓ غ١شٖ, ئر أْ اٌزؼ١ٍُ إٌؾو ٠ؾغغ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌزفبػً ٚاٌّؾبسوخ 

اٌّزٕٛػخ ٚاالؽزشان فٟ اوزؾبف اٌّفب١ُ٘ مّٓ اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٚهشػ اٌؼذ٠ذ ِٓ االعئٍخ 

ٚاٌزذس٠جبد اٌمبئّخ ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد, ِّب ٠غّؼ ٌُٙ ثبعزخذاَ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّزٕٛػخ ٠ٚؾغؼُٙ 

 (93,2012فٟ فٕغ اٌمشاس.                                  )ع١ذ ٚاٌغًّ,

ٌّزؼٍُ ِؾبسوخ فبػٍخ فٟ اٌمشاءح *٠ٚؼشفٗ اٌجبؽش ئعشائ١ب ثأٔٗ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ اٌزٟ ٠ؾبسن ف١ٙب ا

ٚاٌّطبٌؼخ ٚاٌجؾش ٚؽً اٌّؾىالد ٚاالٔؾطخ اٌقف١خ ٚاٌالفف١خ اٌزٟ رض١ش ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ١ٍب 

وبٌزؾ١ًٍ ٚاٌزشو١ت ٚاٌزم٠ُٛ, ٠ٚىْٛ ف١ٗ اٌّؼٍُ ِٛعٙبً ِٚشؽذاً ٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ, ٠ّٚىٓ االعزذالي ػ١ٍٙب 

 اٌغشك .ِٓ خالي اإلعبثخ ػٍٝ اٌّم١بط اٌّؼذ ٌٙزا 
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 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 املصتهصرية اجلامعة  

 انفصم انثانٍ / خهفُت نظرَت ودراساث سابمت

 E- Learningانخهفُت اننظرَت / انًحىر االول انتعهُى االنكترونٍ     

٠ؼذ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِٓ أُ٘ اٌزطج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١خ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ٚهشائمٗ, ثؾ١ش ٠ّىٓ       

رغ١١ش اٌؾىً اٌىبًِ ٌٍزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذٞ ثبٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌمٛي ثأٔٗ ٠ّضً إٌّٛرط اٌغذ٠ذ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ

ال٘زّبِٗ ثبٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ اٌؼبٌّٟ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت اٌّغزّش ٚرذس٠ت اٌّؾزشف١ٓ فٟ ع١ّغ اٌّغبالد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼب١ٌّخ, وّب ٠ؼذ هش٠مخ العزخذاَ آ١ٌبد االرقبي اٌؾذ٠ضخ ِٓ ؽبعت ٚؽجىبرٗ ٚٚعبئو ِزؼذدح 

قٛسح ٚف١ذ٠ٛ٘بد ٚسعِٛبد ٚآ١ٌبد ثؾش ِٚىزجبد اٌىزش١ٔٚخ, ٚوزٌه ثٛاثبد االٔزشٔذ وبٌقٛد ٚاٌ

عٛاء وبٔذ ػٓ ثؼذ أَ فٟ اٌفقً اٌذساعٟ, فبٌُّٙ ٘ٛ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ ثغ١ّغ أٔٛاػٙب فٟ ارقبي 

 (20,2014اٌّؼٍِٛخ ٌٍّزؼٍُ ثألقش ٚلذ ٚألً عٙذ ٚأوضش فبئذح .  )ػجذ اٌشؤٚف,

جش اٌؾجىخ االٌىزش١ٔٚخ ٠ٛفش أفنً اٌطشائك ٚاٌٛعبئً ٚاٌزم١ٕبد إل٠غبد ث١ئخ وّب أْ اٌزؼ١ٍُ ػ      

رؼ١ّ١ٍخ رؼ١ٍّخ رفبػ١ٍخ رغزة ا٘زّبَ اٌّزؼٍُ ٚرؾزٗ ػٍٝ رجبدي ا٢ساء ٚاٌخجشاد ٚاٌؼًّ ثّؾبس٠غ 

رؼب١ٔٚخ ٌىٟ ٠طٛس ِٓ ِؼشفزٗ ثّٛام١غ رّٙٗ ِٓ خالي االرقبي ثضِالئٗ اٌز٠ٓ ٠ّزٍىْٛ اال٘زّبِبد 

وّب رمغ ػ١ٍٗ ِغإ١ٌٚخ اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚف١بغزٙب ِّب ٠ّٕٟ ٌذ٠ٗ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ١ٍب,  ٔفغٙب,

ٚثزٌه ٠ىْٛ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ػبِالً فبػالً ِٚإصشاً فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثً ٠ؼذ اعزغبثخ فبػٍخ ٌٍضٛسح 

اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌجؾش٠خ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼبٌُ وىً, ٚلذ ُعخشد ٌزٌه ع١ّغ 

ِزّضٍخ ثبألعٙضح ٚاٌجشاِظ ٚٚعبئً االرقبي اٌؾذ٠ضخ ِٓ اعً رمذ٠ُ ِؾز٠ٛبد ػ١ٍّخ ع١ذح رإدٞ اٌٝ 

                                                             (23,2010)اٌشامٟ, رؾم١ك اٌٙذف ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

اٌؼذ٠ذ ِٓ أ٘ذاف اٌزؼ١ٍُ  1997د االرؾبد اٌذٌٟٚ ٚا١ٌٛٔغىٛ ػبَ أ٘ذاف اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ : ؽذ

 االٌىزشٟٚٔ, ِٚٓ أّ٘ٙب :

٠غُٙ فٟ ئٔؾبء ث١ٕخ رؾز١خ ٚلبػذح ِٓ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد اٌمبئّخ ػٍٝ أعظ سف١ٕخ  ٌغشك ئػذاد  -1

 ِغزّغ عذ٠ذ ٚفك ِزطٍجبد اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ .

 ١ٕخ اٌّؼٍِٛبد .ر١ّٕخ االرغب٘بد اال٠غبث١خ ٔؾٛ رم -2

 ِؾبوبح اٌّؾىالد ٚاألٚمبع اٌؾ١بر١خ اٌٛالؼ١خ داخً اٌج١ئخ . -3

 (                          Boxer,2002,43)  ِٕؼ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِزغغ ِٓ اٌخ١بساد فٟ اٌزؼ١ٍُ . -4

 ( ثأْ ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ أ٘ذاف ػذ٠ذح ِٕٙب :٠ٚ2004شٜ)اٌؾ١ٍخ,     

 ١ّخ اٌىزش١ٔٚخ ٌٍّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ِغ رؾذ٠ضٙب ثغٌٙٛخ ٚاعزّشاس.رمذ٠ُ ؽمبئت رؼ١ٍ -1

 اٌزغٍت ػٍٝ ٔمـ ا١ٌٙئبد اٌزذس٠غ١خ ِٓ خالي اٌفقٛي اٌزذس٠غ١خ االفزشام١خ . -2

 رؼ٠ٛل ٔمـ خجشح ثؼل اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ خالي ِغبػذرُٙ فٟ ئػذاد اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّزؼٍُ . -3

 طٍٛثخ دْٚ االسرجبه ثّىبْ ٚصِبْ ِؾذد٠ٓ .ئ٠غبد لٕٛاد ارقبي رٛفش اٌخجشاد اٌّ -4

 رمذ٠ُ ث١ئخ غ١ٕخ ثّقبدس اٌّؼٍِٛبد رضشٞ ِؼظُ ِؾبٚس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ . -5

 اٌّغبػذح ػٍٝ رضم١ف اٌّغزّغ اٌىزش١ٔٚبً ِٚغب٠شح اٌّغزؾذصبد اٌؼب١ٌّخ . -6

 غ ِغزؾذصبد اٌفىش اٌزشثٛٞ . ئػبدح ف١بغخ اٌطش٠مخ اٌزٟ رزُ ثٙب ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثّب ٠زٛافك ِ -7

رط٠ٛش دٚس اٌّؼٍُ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽزٝ ٠ٛاوت اٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّغزّشح  -8

 ٚاٌّزالؽمخ .

 رؼض٠ض اٌؼاللخ ث١ٓ اٌج١ذ ٚاٌّذسعخ ٚث١ٓ اٌّذسعخ ٚاٌج١ئخ اٌخبسع١خ . -9

 ّٔزعخ اٌزؼ١ٍُ ٚرمذ٠ّٗ ثقٛسح ِؼ١بس٠خ . -10

 اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ئػذاد اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚئصشائٙب ثبالٔؾطخ ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌالصِخ .ِغبػذح  -11
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 املصتهصرية اجلامعة  

 (49,2004)اٌؾ١ٍخ,                                                                                       

 ٠ّٚىٓ رق١ٕف ا٘ذاف اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ؽغت اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ وّب ٠أرٟ :

 ٚالً : اال٘ذاف إٌّبعجخ ثبٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ : ٚرؾًّ األرٟ : ا

االعزّشاس فٟ اعزخذاَ اٌؾبعٛة وٛع١ٍخ رؼ١ّ١ٍخ ِغبٔذح : ٚرٌه ِٓ خالي اعزخذاَ ثشاِظ ؽبعٛة  -1

رٛمؼ ثؼل اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ ٚو١ف١خ رٕف١ز٘ب ثقٛسح ِجغطخ ٚرمذ٠ُ افىبس عذ٠ذح ؽٛي رغبسة ػ١ٍّخ 

 اٌّؾبوبح فٟ اٌزغبسة ثؾىً ِزىشس دْٚ اٌؾبعخ ٌٍز٘بة اٌٝ اٌّخزجش. ثذ٠ٍخ ٚاعزضّبس ثشاِظ

االػزّبد اٌزارٟ فٟ اٌجؾش ػٓ ِقبدس اٌزؼ١ٍُ اٌّشرجطخ ثبٌّٕٙظ : ٚرٌه ِٓ خالي ص٠بسح ِٛالغ  -2

ثؾش ػ١ٍّخ رزؾذس ػٓ اٌّفب١ُ٘ اٌغذ٠ذح ٚرٛف١ش ِغّٛػخ ِٓ اِضٍخ اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد اٌّزخققخ 

 َ ِّب ٠غبػذ اٌّزؼٍُ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف ٌذ٠ٗ .فٟ ِغبالد اٌؼٍٛ

اٌزٛافً االٌىزشٟٚٔ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ٚث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ أٔفغُٙ : ٚرٌه ثزجبدي اٌشعبئً  -3

ٚاٌّالؽظبد اٌّشرجطخ ثّبدح اٌؼٍَٛ ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ األٌؼبة ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّؼشٚمخ ثقٛسح 

 بسح اٌؼ١ٍّخ ِٓ اٌّؼٍُ ٚرغ١ٍّٗ اٌٛاعجبد.ِغ١ٍخ ٚؽ١مخ, ٚوزٌه االعزؾ

 صب١ٔبً : اال٘ذاف إٌّبعجخ ٌٍّشؽٍخ االػذاد٠خ : ٚرؾًّ ِب ٠أرٟ :

ل١بَ اٌّزؼ١ٍّٓ ثزق١ُّ ٚرمذ٠ُ ِؾبس٠غ عّبػ١خ ِٓ خالي االعزؼبٔخ ثؾجىبد اٌؾبعٛة ٚاعزخذاَ  -1

 ثشاِظ اٌؼشٚك اٌزمذ١ّ٠خ .

١ٍّخ ثبالعزفغبس ػٕٙب فٟ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ِٓ خالي ؽقٛي اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ ثؼل اٌّؼٍِٛبد اٌؼ -2

 ًِء إٌّٛرط اٌّٛعٛد فٟ اٌقفؾخ صُ ئسعبٌٗ ػجش ؽجىخ االٔزشٔذ ٌزؼٛد ئ١ٌٗ اإلعبثخ ثأعشع ٚلذ . 

 (76,2010)هٍجخ,                                                                                         

 :عهُى االنكترونٍ يهاراث انت

 ( ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ, ٟٚ٘ وب٢رٟ :2009روشد )اٌٛؽ١ذٞ,   

 اوالً : يهارة انًعرفت بًجال انتعهُى االنكترونٍ وإدارته : وتشًم يجًىعت ين انًهاراث, وهٍ:

اٌزؼ١ٍُ ٚاإلٌّبَ ِفَٙٛ اٌزؼ١ٍُ ِؼشفخ ِفب١ُ٘ رم١ٕخ اٌزؼ١ٍُ ٚاالرقبالد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚدِغٙب فٟ  -1

 االٌىزشٟٚٔ ٚأٔٛاػٗ ٚخقبئقٗ ١ِٚضارٗ ٚأ٘ذافٗ ٚأدٚارٗ.

ِؼشفخ ئداسح اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚرٕظ١ّٗ ِٚزبثؼزٗ ٚئداسح ٚرٕظ١ُ اٌّؾزٜٛ االٌىزشٟٚٔ ٚرط٠ٛشٖ  -2

 ٚئ٠قبٌٗ ٌٍّزؼٍُ .

 خ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ .ئدساط ٚئداسح اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبفخ ثبٌّزؼ١ٍّٓ ٚاٌؼ١ٍّ -3

ئداسح اٌزٛافً ػٓ هش٠ك اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٚإٌّزذ٠بد ٚاٌزطج١مبد ِٚٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ  -4

 ٚاٌذسدؽبد ٚغ١ش٘ب .

 ئداسح ٔظبَ اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد .-5

 ٍ:ثانُاً: يهارة استخذاو انبرايج االنكترونُت وانحاسب اِنٍ: وتتضًن يجًىعت ين انًهاراث, وه

 ( ٚو١ف١خ اٌؼًّ ػٍٝ ٔظبَ رؾغ١ٍٗ . hardware(ٚ )softwareِؼشفخ ِىٛٔبد اٌؾبعت اٌّبد٠خ ) -1

( ٚٔقٛفٗ ٚاٌزطج١مبد اٌّىزج١خ ٚاٌزؼبًِ ِغ أوضش ِٓ ثشٔبِظ فٟ ٔفظ wordرؾش٠ش ثشاِظ ) -2

 اٌٛلذ ٚاٌزٕمً ث١ٕٙب ثغٌٙٛخ .

 ب ػٍٝ االعٙضح االٌىزش١ٔٚخ .ؽفع ٚرغ١ّخ اٌٍّفبد االٌىزش١ٔٚخ ٚاعزذػبؤ٘ب ٚرؾ١ٍّٙ -3

 اٌطجبػخ ِٚؼشفخ رفبف١ً ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ . -4
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( CDِؼشفخ اٌزم١ٕبد اٌؾبعٛث١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ, ِضً اٌمشؿ اٌّذِظ ) -5

 Audio( ٚاٌّإرّــــــــــشاد اٌقٛر١ـــــــــخ )Video Conferencesِٚإرّـــــــشاد اٌف١ذ٠ـــــٛ )

Conferences( ٍٟٚاٌف١ذ٠ٛ اٌزفبػ )Video Interactive,ٞ40,2009( .     )اٌٛؽ١ذ) 

 ( : وتتضًن يجًىعت ين انًهاراث, وهٍ :Internetثانثاً : يهارة استخذاو شبكت )

 رٛف١ً االعٙضح االٌىزش١ٔٚخ ثبالٔزشٔذ ٚاٌزؼبًِ ِغ ثشاِظ اٌزقفؼ ٚرغ١١ش خ١بسارٙب ػ١ٍٙب . -1

 ( .WWWٟٚٔ ٚاٌمٛائُ اٌجش٠ذ٠خ ٚثشاِظ اٌّؾبدصخ ٚاٌؾجىخ اٌؼٕىجٛر١خ )اعزخذاَ اٌجش٠ذ االٌىزش -2

 اٌجؾش فٟ االٔزشٔذ ٚرؾ١ًّ ٚرٕق١ت اٌٍّفبد ٚاٌجشاِظ ٚاٌزطج١مبد ػٍٝ االعٙضح االٌىزش١ٔٚخ . -3

 ثٕبء ففؾبد أزشٔذ ٚٔؾش٘ب . -4

 اعزخذاَ اٌجٛاثخ االٌىزش١ٔٚخ .    -5

                                                 (http://www.elearning.edu.sa ) 

 رابعاً : يهارة استخذاو انبريجُاث انتعهًُُت : وتتضًن يجًىعت ين انًهاراث, وهٍ :

 ِؼشفخ األدٚاد اٌّغزخذِخ فٟ رق١ُّ ٚاؽز١بعبد ِٛالغ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ . -1

 . اِزالن اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ رطج١مبرٗ -2

 ( .HTML( ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ففؾبد )Word XPثٕبء ففؾبد ) -3

 ( .WinZipاعزخذاَ ثشاِظ مغو اٌٍّفبد ِضً ) -4

 ِؼشفخ و١ف١خ رؾذ٠ش ثشٔبِظ رقفؼ اإلٔزشٔذ . -5

 خايساً : يهارة إدارة انًىلف انتعهًٍُ االنكترونٍ : وتشًم يجًىعت ين انًهاراث, وهٍ :

بس اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ وٛع١و ١ِٚغش ِٚغزؾبس ِٚٛعٗ ِٚطٛس ٚػنٛ ِؼشفخ ادٚاس اٌّؼٍُ فٟ ئه -1

 ِؾشن ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ فش٠ك اٌزؼ١ٍُ داخً اٌقف االفزشامٟ .

 رٛظ١ف رم١ٕخ اٌؾبعٛة ٍِٚؾمبرٗ وبٌجش٠ذ ِٚؾشوبد اٌجؾش إلداسح اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ .  -2

 ّزؼذدح ػٍٝ االٔزشٔذ.رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد اٌفٛس٠خ ٌٍّزؼٍُ ثبعزخذاَ اٌمٕٛاد اٌ -3

 رؾغ١غ اٌزفبػً ٚاالثزىبس ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ ٌٍطالة  . -4

رمذ٠ش و١ّخ اٌّؾزٜٛ اٌّمذَ ٚئػذادٖ فٟ ئهبس اٌّمشس اٌذساعٟ ٚػذَ اإلهبٌخ ٚاإلعٙبة ثمذس  -5

اإلِىبْ ػٓ هش٠ك ػجبساد ٚعًّ لق١شح ِؼجشح ِٚزّبعىخ ٚهشػ األعئٍخ ثقٛسح ِجبؽشح ػٍٝ 

 (41,2009)اٌٛؽ١ذٞ,                                                     اٌّزؼ١ٍّٓ .  

 

 Active learningانًحىر انثانٍ / انتعهُى اننشط         

رؼذ ثذا٠بد اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ إٌؾأح اٌٛامؾخ ٌٍزؼ١ٍُ إٌؾو وأؽذ االرغب٘بد اٌزشث٠ٛخ        

اٌىج١ش ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ داخً اٌفقً اٌذساعٟ ٚخبسعٗ ِٓ ٚإٌفغ١خ اٌّؼبفشح راد اٌزأص١ش اال٠غبثٟ 

عبٔت هٍجخ اٌّذاسط, ٚلذ دػذ اٌؾبعخ ئ١ٌٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ ٌؼً ِٓ أثشص٘ب ؽبٌخ اٌؾ١شح 

ٚاإلسثبن اٌزٟ ٠ؾىٛ ِٕٙب اٌّزؼٍّْٛ ثؼذ وً ِٛلف رؼ١ٍّٟ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ رفغ١ش٘ب ثأٔٙب ٔز١غخ ػذَ 

ؽم١م١خ فٟ ػمٌُٛٙ ثؼذ وً ٔؾبه رؼ١ٍّٟ رم١ٍذٞ, األِش اٌزٞ سثّب أذِبط اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح ثقٛسح 

ً ػٍٝ االٔؾطخ اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠ّبسعٙب اٌّؼٍُ ِٚب  أدٜ اٌٝ ئؽذاس رغ١١ش فٟ ِغبس اٌزؼ١ٍُ ٚعؼٍٗ لبئّب

٠ٕزظ ػٕٙب ِٓ عٍٛو١بد رؼزّذ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّزؼٍُ اٌفؼبٌخ ٚاال٠غبث١خ فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ .             

 ( 21,2006دح ٚآخشْٚ,)عؼب
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 املصتهصرية اجلامعة  

 اهذاف انتعهُى اننشط : 

 ( ِغّٛػخ ِٓ اال٘ذاف ٌٍزؼٍُ إٌؾو, ِٚٓ أّ٘ٙب :٠2002زوش )عجشاْ,      

اوزغبة اٌّزؼ١ٍّٓ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ١ٍب ِٚٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٚرّى١ُٕٙ ِٓ رطج١مٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ  -1

 ٚاٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ .

 ُٙ اٌّؼشفخ ٚاعزمجبٌٙب ٚثٕبء ِؼٕٝ ٌٙب .ص٠بدح لذسح اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ ف -2

 رط٠ٛش ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ٔؾٛ اٌزؼ١ٍُ ٚرؾغ١ؼُٙ ػٍٝ اعزىؾبف ارغب٘برُٙ ٚل١ُّٙ . -3

 رط٠ٛش دافؼ١خ داخ١ٍخ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌزؾفضُ٘ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚرّى١ُٕٙ ِٓ اٌؼًّ ثؾىً ئثذاػٟ . -4

ٚمغ ا٘ذاف رؼٍُّٙ ٚاٌغؼٟ ٔؾٛ رؾم١مٙب ٚاٌّؾبسوخ فٟ  رؾغ١غ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّؾبسوخ فٟ -5

 ِغإ١ٌٚخ رؼٍُّٙ .

 رؾغ١غ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اوزغبة اٌزفبػً ٚاٌزٛافً ٚاٌزؼبْٚ ِغ ا٢خش٠ٓ . -6

 رغ١ًٙ اٌزؼ١ٍُ ِٓ خالي ِشٚس اٌّزؼ١ٍّٓ ثخجشاد ػ١ٍّخ ِشرجطخ ثخجشاد ؽم١م١خ فٟ ؽ١برُٙ . -7

 (  25,2002)عجشاْ,                                            

 يعاَُر انتعهُى اننشط 

ؽزٝ ٠ىْٛ اٌزؼ١ٍُ ٔؾطبً فال ثذ أْ ٠غزٕذ ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رغؼٍٗ لبدساً ػٍٝ رؾم١ك        

 األ٘ذاف اٌّطٍٛثخ, ِٚٓ اثشص ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ٟ٘ :

 ئؽشان اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ اخز١بس ٔظبَ اٌؼًّ ٚلٛاػذٖ. -1

 ّزؼ١ٍّٓ فٟ رؾذ٠ذ أ٘ذافُٙ اٌزؼ١ّ١ٍخ.ئؽشان اٌ -2

 رٕٛع ِقبدس اٌزؼ١ٍُ. -3

اعزخذاَ ئعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّزّشوضح ؽٛي اٌّزؼٍُ ٚاٌزٟ رزٕبعت ِغ لذسارٗ ٚا٘زّبِبرٗ ٚأّٔبه  -4

 رؼٍّٗ ٚاٌزوبءاد اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب.

 االػزّبد ػٍٝ رم٠ُٛ اٌّزؼ١ٍّٓ ألٔفغُٙ ٌٚضِالئُٙ. -5

 فٟ ع١ّغ االرغب٘بد ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ. ئربؽخ اٌزٛافً -6

 اٌغّبػ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ثبإلداسح اٌزار١خ. -7

 ئؽبػخ عٛ ِٓ اٌطّأ١ٕٔخ ٚاٌّشػ ٚاٌّزؼخ أصٕبء اٌزؼ١ٍُ. -8

 رؼٍُ وً ِزؼٍُ ؽغت عشػزٗ اٌزار١خ. -9

 ِغبػذح اٌّزؼٍُ ػٍٝ فُٙ ٚاوزؾبف ٔٛاؽٟ اٌمٛح ٚاٌنؼف ٌذ٠ٗ. -10

 (92,2014)عج١زبْ,                                               

 دور انًعهى فٍ انتعهُى اننشط

 ٌٚذػُ اٌّزؼٍُ إٌؾو ٚص٠بدح أخشاهٗ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚرؾًّ ِغإ١ٌٚزٗ, ٠ٕجغٟ أْ ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثّب ٠أرٟ :     

ٔزمبي ِٓ اٌزؼ١ٍُ ِغبػذح اٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ اػزبدٚا ػٍٝ االعب١ٌت اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٌزغ١ش ٚاال -1

 اٌزم١ٍذٞ اٌٝ اٌزؼ١ٍُ إٌؾو .

رخق١ـ اٌٛلذ اٌىبفٟ ٌفؾـ اٌّجبدب ٚاٌّفب١ُ٘ اٌزٟ ٠غزٕذ ػ١ٍٙب اٌزؼ١ٍُ إٌؾو, ٚفُٙ ٔظش٠بد  -2

 اٌزؼٍُ اٌزٟ رؾىً االعبط فٟ ِّبسعخ اٌزؼ١ٍُ إٌؾو ٚاٌزٟ رج١ٓ خقبئـ اٌّزؼ١ٍّٓ .

 ّالئّخ ٌٍّزؼٍُ إٌؾو .اخز١بس اٌغزشار١غ١بد ٚأعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌ -3

رٛف١ش اٌّقبدس اٌّبد٠خ ٚاٌجؾش٠خ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ إٌؾو, ثّب فٟ رٌه رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌّىبْ  -4

 اٌّالئ١ّٓ ٌزغ١ًٙ رٌه .
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 املصتهصرية اجلامعة  

رؾغ١غ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ ػًّ االؽ١بء ٚرٕف١ز إٌؾبهبد ثأٔفغُٙ, ئر أْ ؽٍُٙ ٌٍّؾىالد اٌزٟ رٛاعُٙٙ  -5

 أوضش ِٓ رٍه اٌزٟ رزٛافش ػٕذِب ٠مَٛ غ١شُ٘ ثبٌؼًّ ١ٔبثخ ػُٕٙ فٟ رٌه . ٠ضٚدُ٘ ثفشؿ رؼ١ّ١ٍخ 

رؾغ١غ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚرؾف١ضُ٘ ػٍٝ اٌزأًِ فٟ ِّبسعبرُٙ ٚأػّبٌُٙ ثبٌزؼج١ش ػٓ رٌه ثىٍّبرُٙ  -6

 ٚاٌزؾذس ِؼُٙ ؽٛي ِب ٠مِْٛٛ ثٗ ٚو١ف ٠فىشْٚ .

 ؼ١ّ١ٍخ .رٛف١ش فشؿ االخز١بس ٌٍّزؼ١ٍّٓ ف١ّب ٠زؼٍك ثبالٔؾطخ اٌز -7

 رط٠ٛش ارغب٘بد ا٠غبث١خ رمَٛ ػٍٝ رفُٙ آساء اٌّزؼ١ٍّٓ ٚسغجبرُٙ ٚا٘زّبِبرُٙ ٚأهشُ٘ اٌّشعؼ١خ . -8

رض٠ٚذ اٌّزؼٍُ ثبٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ثؾىً فشدٞ ٌزّىٕٗ ِٓ ئدسان األصش اال٠غبثٟ ٌّؾبسوزٗ إٌؾطخ فٟ  -9

 اٌزؼ١ٍُ .

١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغ١ٕخ ٚرض٠ٚذ٘ب ثبٌخجشاد اٌّض١شح رٛف١ش إٌّبؿ اٌٛدٞ ا٢ِٓ ٚاٌذاػُ ٚر١ٙئخ اٌج  -10

 (34,2010)ػٛاد ٚصاًِ,                                            ٌٍزؼٍُ إٌؾو .

 دراساث سابمت 

 انًحىر االول : دراساث حىل انتعهُى االنكترونٍ

 (2116دراست )دمحم, -1

ط٠ٛش وفب٠بد اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌالصِخ ٌزذس٠ظ ٘ذفذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ئٌٝ رمذ٠ُ رقٛس ِمزشػ ٌز      

اٌف١ض٠بء ٌذٜ ِؼٍّبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ، ارجؼذ اٌذساعخ إٌّٙظ اٌٛففٟ اٌزؾ١ًٍ فٟ عّغ اٌّؼٍِٛبد 

( ِؼٍّخ ُ٘ ع١ّغ ِؼٍّبد اٌف١ض٠بء ثبٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌز٠ٓ 70ٚلذ رىْٛ اٌّغزّغ األفٍٟ ٌٍجؾش ِٓ )

ؾى١ِٛخ اٌزبثؼخ إلداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ِذ٠ٕخ أثٙب ، ٚلذ رُ اخز١بس ُ٘ ػٍٝ سأط اٌؼًّ ثبٌّذاسط اٌ

( ِؼٍّخ ، رىٛٔذ أدٚاد اٌذساعخ ِٓ اخزجبس رؾق١ٍٟ، ثطبلخ ِالؽظخ 26ػ١ٕخ ػؾٛائ١خ ِىٛٔخ ِٓ )

( وفب٠خ ٌٍزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ الصِخ ٌزذس٠ظ 110،ِم١بط ارغبٖ، أؽبسد ٔزبئظ اٌذساعخ ئٌٝ أْ ٕ٘بن )

ّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ، ٚرذٔٝ ِغزٜٛ ِؼٍّبد اٌف١ض٠بء فٟ وفب٠بد اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ )اٌّؼشف١خ اٌف١ض٠بء ثبٌ

%، ٚفٝ مٛء ٔزبئظ اٌذساعخ رُ  ٥٧ٚاٌّٙبس٠خ ، ٚاٌٛعذا١ٔخ( ؽ١ش ٌُ رقً ٌؾذ اٌىفب٠خ اٌّطٍٛة 

.                          رمذ٠ُ رقٛس ِمزشػ ٌجشٔبِظ رذس٠جٟ ٌزط٠ٛش وفب٠بد اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌالصِخ ٌزذس٠ظ اٌف١ض٠بء

 (276,2016)دمحم,

 (2119دراست )انشحاث, -2

٠ٙذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٌٍزٛفً ئٌٝ لبئّخ ِؼب١٠ش رق١ُّ اٌزؼٍُ اٌزؾبسوٟ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّزّب٠ض ٚرٌه       

ِٓ ؽ١ش األ٘ذاف ٚاٌّؾزٜٛ ٚاألٔؾطخ ٚاٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ٚاٌزؼض٠ض ٚاٌشعغ، ٠ٚزجغ اٌجؾش اٌؾبٌٟ 

ٌٛصبئك، رق١ّ١ّٓ ِٕٙغ١١ٓ ِٓ رق١ّّبد اٌذساعبد اٌٛفف١خ، إٌّٙظ األٚي: ٘ٛ رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ ا

ٚإٌّٙظ اٌضبٟٔ: ٘ٛ ِٕٙظ اٌّغؼ اٌٛففٟ، ٠ٚغزخذَ فٟ االعزطالع ا١ٌّذأٟ ٌشأٞ اٌخجشاء ٚوبٔذ أداح 

اٌجؾش ػجبسح ػٓ اعزجبٔخ العزطالع سأٞ اٌخجشاء فٟ ِذٜ فالؽ١خ اٌمبئّخ اٌّجذئ١خ، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ 

ب ِٓ اٌخجشاء ٚاٌّزخقق١ٓ فٟ ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌز ًّ ؼ١ٍُ العزطالع آسائُٙ اٌجؾش ِٓ ئؽذٜ ػؾش ِؾى

فٟ ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ِٓ ؽ١ش ِذٜ أ١ّ٘زٙب، ٚوفب٠زٙب، ٚف١بغزٙب ثطش٠مخ فؾ١ؾخ، ٚأعفشد ٔزبئظ اٌجؾش 

ػٓ: اٌٛفٛي ئٌٝ صّب١ٔخ ِؼب١٠ش رزٕبٚي ع١ّغ عٛأت رق١ُّ اٌزؼٍُ اٌزؾبسوٟ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّزّب٠ض، 

ّغْٛ ِإؽشاً ٟٚ٘ رؼًّ ػٍٝ ٠ٚزفشع وً ِؼ١بس ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّإؽشاد ثٍغ ػذد٘ب أسثؼخ ٚخ

 (132,2019رؾم١ك ٘زٖ اٌّؼب١٠ش.      )اٌؾؾبد,
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 انًحىر انثانٍ : دراساث حىل انتعهى اننشط

 (2117دراست )ابى يىسً, -1

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ فبػ١ٍخ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ اٌىزش١ٔٚخ رٛظف اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو       

ّغزمجٍٟ فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌذٜ هبٌجبد اٌقف اٌغبثغ االعبعٟ, ٚرىٛٔذ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌ

( هبٌجخ ِٛصػخ ػٍٝ ِغّٛػز١ٓ )رغش٠ج١خ ٚمبثطخ( ِٓ ِذسعخ ػ١ٍجْٛ 70ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ )

االعبع١خ, ئر اعزخذِذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌٛففٟ ٚإٌّٙظ اٌزغش٠جٟ فٟ دساعزٙب, ٚوبٔذ أدارٟ اٌجؾش 

ٙبساد اٌزفى١ش اٌّغزمجٍٟ(, ٚثؼذ ئعشاء اٌزغشثخ ث١ٕذ إٌزبئظ رفٛق ّ٘ب )اخزجبس رؾق١ٍٟ, ِم١بط ِ

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌنبثطخ فٟ ادارٟ اٌجؾش, ٌزخشط اٌجبؽضخ ثؼذد ِٓ اٌزٛف١بد 

ِٕٙب سفغ ِغزٜٛ ا٘زّبَ اٌّؼ١ٍّٓ ؽٛي رٛظ١ف اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزش١ٔٚخ اٌمبئّخ ػٍٝ اعزشار١غ١بد 

 , د(2017)اثٛ ِٛعٝ,        فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّغزمجٍٟ .                  اٌزؼٍُ إٌؾو

 (2117دراست )انجًم, -2

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ اٌىؾف ػٓ فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو فٟ    

زؼ١ٍُ االعبعٟ, ٚرىٛٔذ اٌؼ١ٕخ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزذس٠ظ االثذاػٟ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌش٠بم١بد فٟ ِشؽٍخ اٌ

( ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ٚاعزخذِذ ف١ٙب اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ثٛالغ ِغّٛػخ رغش٠ج١خ, ٚوبٔذ االداح 27ِٓ )

( فمشح, ٚثؼذ رطج١ك اٌزغشثخ ِٚؼبٌغخ اٌج١بٔبد رج١ٓ رفٛق ػ١ٕخ 20ٟ٘ ثطبلخ ِالؽظخ ِىٛٔخ ِٓ )

اٌٝ ِغّٛػخ رٛف١بد ِٕٙب مشٚسح رٛظ١ف اٌجؾش فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ ٌالداح, ٌززٛفً اٌذساعخ 

 اعزشار١غ١بد ِٕٛػخ ٚرٕظ١ُ اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٌالثذاع ٚرٕٛع إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ .

 , س(2017)اٌغًّ,                                                                                         

: أفبدد اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌجبؽش فٟ ػذح عٛأت ِٕٙب ف١بغخ األ٘ذاف  انسابمت اإلفادة ين انذراساث

اٌغٍٛو١خ ٚاخز١بس اٌؼ١ٕخ ٚاٌزق١ُّ ِٕٚٙغ١زٗ ٚثٕبء أدٚاد اٌجؾش ٚاٌٛعبئً اإلؽقبئ١خ اٌّغزخذِخ فٟ 

 رىبفإ اٌّغّٛػبد ٚرؾ١ًٍ إٌزبئظ.

 انفصم انثانث : ينهج انبحث وإجراءاته

فقً إٌّٙظ اٌّغزخذَ فٟ اٌجؾش ٚاعزؼشاك اإلعشاءاد اٌزٟ لبَ ثٙب اٌجبؽش ع١زٕبٚي ٘زا اٌ         

فٟ رؾذ٠ذ ِغزّغ اٌجؾش ٚػ١ٕزٗ ٚثٕبء أدارٟ اٌجؾش ٚرطج١مٙب ٚاٌٛعبئً اإلؽقبئ١خ اٌزٟ اعزخذِذ ػٍٝ 

 اٌج١بٔبد ٌٍٛفٛي اٌٝ إٌزبئظ ٚوّب ٠أرٟ :

 :   Experimental designانتصًُى انتجرَبٍ 

جؾش إٌّٙظ اٌٛففٟ االسرجبهٟ اٌزٞ ٠ٕبعت ِؼبٌغخ ٘زا اٌّٛمٛع ٚرٌه ِٓ خالي اػزّذ اٌ        

 اٌزؾ١ًٍ االؽقبئٟ ٌٍج١بٔبد اٌزٟ ٠زُ اٌؾقٛي ػ١ٍٙب ٚاعزخالؿ إٌزبئظ ِٕٙب . 

 : Research populationيجتًع انبحث  

 -2020ذساعٟ )٠ؾًّ ع١ّغ ِذسعٟ ِبدح اٌف١ض٠بء)اٌزوٛس( فٟ ِشوض ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ ٌٍؼبَ اٌ       

 ( ِذسعبً .108( ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ )2021

   Research sampleعُنت انبحث : 

 ( ِذسعبً ٌّبدح اٌف١ض٠بء وؼ١ٕخ ٌٍجؾش .75اخزبس اٌجبؽش ػؾٛائ١ب ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )        

 Research toolsأداتا انبحث : 

ؼ١ٍُ إٌؾو( وأدار١ٓ ٌٍجؾش, ئر اػزّذ اٌجبؽش ِم١بعٟ )ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِٚؼب١٠ش اٌز      

( ِٙبساد سئ١غ١خ ٚرؾًّ وً ِٙبسح سئ١غ١خ رؾزٛٞ 5رىْٛ )ِم١بط ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ( ِٓ )

( فمشح, وً فمشح رؾذد ثخّغخ 25( ِٙبساد فشػ١خ ف١ىْٛ ػذد فمشاد اٌّم١بط ثقٛسح ٔٙبئ١خ )5ػٍٝ )
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, 4, 5رٛص٠غ اٌذسعبد ػٍٝ فمشاد اٌّم١بط ٚ٘ٛ)  أثذا( ٚوبْ -ٔبدسا -أؽ١بٔب -غبٌجب -ثذائً ٟ٘ ) دائّب

(, أِب ِم١بط 25( ٚأدٔٝ دسعخ ٟ٘ )125( ػٍٝ اٌزشر١ت, فزىْٛ أػٍٝ دسعخ ٌإلعبثخ ٟ٘) 1, 2, 3

 -غبٌجب -( فمشاد, ٚوً فمشح رؾذد ثخّغخ ثذائً ٟ٘)دائّب10)ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو( فمذ رىْٛ ِٓ )

( ػٍٝ اٌزشر١ت,  1, 2, 3, 4, 5بد ػٍٝ فمشاد اٌّم١بط ٚ٘ٛ ) أثذا( ٚوبْ رٛص٠غ اٌذسع -ٔبدسا -أؽ١بٔب

 ( .  10( ٚأدٔٝ دسعخ ٟ٘ )50فزىْٛ أػٍٝ دسعخ ٌإلعبثخ ٟ٘ )

 Validity of the toolsصذق األداتُن :  

ٌٍزأوذ ِٓ فذق أدارٟ اٌجؾش , رُ ػشمّٙب ػٍٝ ػذد ِٓ اٌّخزق١ٓ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚهشائك       

 ( وٕغجخ ارفبق ػٍٝ فالؽ١خ اٌفمشاد. 80اػزّذ اٌجبؽش ٔغجخ )رذس٠ظ اٌف١ض٠بء, ٚلذ 

 Relialeility of the toolsثباث األداتُن : 

%( 82%( ٌّٚم١بط ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو )81وبْ اٌضجبد  ٌّم١بط ِٙبساد اٌؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ )      

 ؽغت ِؼبًِ اٌفب وشٚٔجبؿ، ٚ٘ٛ صجبد ع١ذ .

 Application toolsتطبُك األداتُن : 

 Googleرُ رطج١ك األدار١ٓ )اٌىزش١ٔٚبً ثغجت عبئؾخ وٛسٚٔب( ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش ثؾىً ّٔٛرط )         

Form. ١ٌزُ اعزالَ اٌج١بٔبد ِٚؼبٌغزٙب ئؽقبئ١ب ) 

 انىسائم اإلحصائُت : استخذو انباحث انىسائم اإلحصائُت اِتُت : 

ث١شعْٛ إل٠غبد اٌؼاللخ ث١ٓ أدارٟ اٌجؾش,  )ِؼبًِ اٌفب وشٚٔجبؿ ٌؾغبة اٌضجبد, ِٚؼبًِ اسرجبه

 ٌؼ١ٕز١ٓ , اٌّزٛعو اٌفشمٟ( . t-testٌؼ١ٕخ ٚاؽذح,  t-testٚاٌّزٛعو اٌؾغبثٟ, ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ, 

  explanation and  Results previewانفصم انرابع / عرض نتائج انبحث وتفسُرها  

بد اٌزٟ رُ اٌؾقٛي ػ١ٍٙب ِٓ رطج١ك أدارٟ اٌجؾش ثؼذ ئعشاء اٌزؾ١ًٍ االؽقبئٟ ٌٍج١بٔ                   

 ػٍٝ ػ١ٕزٗ, فمذ رُ اٌزٛفً اٌٝ إٌزبئظ ا٢ر١خ :

إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثبٌزؾمك ِٓ اٌٙذف االٚي )ِذٜ اِزالن ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌّٙبساد اٌزؼ١ٍُ -1

 ( ا٢رٟ :1االٌىزشٟٚٔ(, ٚوّب ِٛمؼ فٟ اٌغذٚي )

 (1عذٚي )
 االنحراف انًتىسط N انًهارة

 انًعُارٌ

انًتىسط 

 انفرضٍ

t- test 

 انًحسىبت

t- test 

 انجذونُت

p- value  يستىي

 انذالنت

 انذالنت

 غُر دانت 1,15 1,78 1,91 1,28 15 3,34 15,11 75 االونً

 دانت 1,15 1,112 1,91 3,22 15 3,31 16,22 75 انثانُت

 دانت 1,15 1,111 1,91 11,55 15 2,17 12,48 75 انثانثت

 غُر دانت 1,15 1,35 1,91 1,94 15 3,18 14,66 75 تانرابع

 دانت 1,15 1,111 1,91 7,78 15 2,55 12,71 75 انخايست

 دانت 1,15 1,111 1,91 3,35 75 9,21 71,44 75 انكهٍ

 ٚلذ رج١ٓ ِٓ خالي إٌزبئظ أػالٖ ِب ٠أرٟ :

سرٗ( ٚاٌّٙبسح اٌشاثؼخ )اعزخذاَ *ئْ اٌّٙبسح االٌٚٝ )اٌّؼشفخ ثّغبي اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚئدا       

اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ( غ١ش ِزؾممزبْ ٌذٜ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٚاٌغجت ٠ؼٛد ٌؼذَ رذس٠جُٙ ػٍٝ اٌجشاِظ 

ٚاٌزطج١مبد ٚاٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ ٚدِغٙب فٟ اٌّؾزٜٛ اٌذساعٟ لجً ٚأصٕبء اٌخذِخ, ثبإلمبفخ اٌٝ ػذَ 

رٕظ١ّٗ ٚرق١ُّ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٚرؾذ٠ش ثشاِظ ِؼشفزُٙ ثاداسح اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚخقبئقٗ ٚ

رقفؼ االٔزشٔذ ألُٔٙ ٌُ ٠زٍمٛ اٌذسٚط اٌالصِخ فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚاعزخذاِبرٗ أصٕبء دساعزُٙ اٌغبِؼ١خ 

 اال١ٌٚخ ثقٛسح ِزؼّمخ .
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 املصتهصرية اجلامعة  

اعزخذاَ *رؾمك اٌّٙبسح اٌضب١ٔخ )اعزخذاَ اٌجشاِظ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌؾبعت ا٢ٌٟ( ٚاٌّٙبسح اٌضبٌضخ )       

( ٚاٌّٙبسح اٌخبِغخ )ئداسح اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ االٌىزشٟٚٔ(, ٌذٜ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٚرٌه Internetؽجىخ 

ثغجت ص٠بدح اٌزؼبًِ ِغ اٌجشاِظ ٚاٌٍّفبد االٌىزش١ٔٚخ اٌّٛعٛدح فٟ رطج١مبد اٌٙبرف إٌمبي ٚاالعٙضح 

ٌخجشاد اٌغ١ذح ٌذ٠ُٙ ٚاٌزٟ أؼىغذ اٌٍٛؽ١خ ٚاعزخذاَ االٔزشٔذ فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح ِّب ٌٚذ ٔٛػبً ِٓ ا

ً ػٕذ اعزخذاُِٙ ٌزٍه اٌجشاِظ ٚاعزضّبس٘ب فٟ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌفزشح اٌزٟ أٚعجذ اٌزٛعٗ  ئ٠غبثب

اٌنشٚسٞ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ أصٕبء أزؾبس فب٠شٚط وٛسٚٔب, ٚوزٌه ؽؼٛس اٌّذسع١ٓ ػبِخً 

ٚاٌزشث٠ٛخ فٟ ِٛاعٙخ ٘زا اٌظشف اٌقؾٟ اٌطبسب ِٓ ِٚذسعٟ اٌف١ض٠بء خبفخً ثبٌّغإ١ٌٚخ االخالل١خ 

خالي ِزبثؼخ إٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ اٌزٟ ألبِزٙب اٌّإعغبد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ أصٕبء فزشح رفؾٟ 

اٌغبئؾخ, ٚاٌؼًّ ثغذ ٚئخالؿ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚئصشائٙب ثبالٔؾطخ )اٌف١ذ٠ٛ٘بد ٚاٌقٛس( 

غ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌٍذخٛي ٌٍقفٛف االفزشام١خ ٚاٌزفبػً خالي اٌذسط اٌخبفخ ثبٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚرؾغ١

 ٚؽضُٙ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٌٍّبدح اٌذساع١خ, ٚئعشاءُ٘ اٌزم١١ُ ٚاالخزجبساد ٌٍّزؼ١ٍّٓ ثطش٠مخ اٌىزش١ٔٚخ.     

ِٚٓ ٕ٘ب ٔغذ أْ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٠ّزٍىْٛ اٌؼذد األوجش ِٓ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌالصِخ فٟ      

 رذس٠ظ اٌّبدح .

إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثبٌزؾمك ِٓ اٌٙذف اٌضبٟٔ )ِذٜ رؾم١ك ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو اٌالصِخ فٟ رذس٠ظ ِبدح -2

 ( ا٢رٟ :2اٌف١ض٠بء(, ٚوّب ِٛمؼ فٟ اٌغذٚي )

 (2عذٚي )

 N اٌؼ١ٕخ

 

االٔؾشاف  اٌّزٛعو

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعو 

 اٌفشمٟ

t- test 

اٌّؾغٛ

 ثخ

t- test 

 اٌغذ١ٌٚخ

p- 

value 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌذالٌخ

ِذسعٛ 

 اٌف١ض٠بء

 خداٌ 0,05 0,000 1,90 19,03 30 9,25 35,32 75

فمذ رج١ٓ أْ ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو ِزؾممخ فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌف١ض٠بء ٚرٌه ثغجت رؾٛي اٌزؼ١ٍُ ِٓ         

ٌّؼشفخ ِٚزبثؼخ اٌزم١ٍذٞ اٌٝ اٌّزّشوض ؽٛي اٌّزؼٍُ ِٓ خالي عؼً اٌّزؼ١ٍّٓ ٠جؾضْٛ ػٓ ِقبدس ا

اٌفقٛي اٌذساع١خ ٚرفبػٍُٙ ف١ٙب ثقٛسح رار١خ ٚؽضُٙ ػٍٝ رٛظ١ف رٍه اٌّؼشفخ فٟ ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ 

ٚرم٠ُّٛٙ ألٔفغُٙ ٌٚضِالئُٙ ٚرؼض٠ض صمزُٙ ثأٔفغُٙ, ٚعؼً ػاللخ ِؼُٙ ِج١ٕخ ػٍٝ االؽزشاَ ٚاٌزؼبْٚ 

ٚرؾٍُّٙ ٌٍّغإ١ٌٚخ اٌفشد٠خ ٚرؾذ٠ذ ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف ٌذ٠ُٙ ٚرؾغ١ؼُٙ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

ٚاٌغّبػ١خ, ٚر١ّٕخ ل١ُّٙ ٚارغب٘برُٙ ٚدٚسُ٘ فٟ سثو اٌّذسعخ ثبٌّغزّغ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رؾذ٠ذ ٚرط٠ٛش 

 خقبئقُٙ اٌزار١خ ٚاالوبد١ّ٠خ ٚا١ٌّٕٙخ .

إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثبٌزؾمك ِٓ اٌٙذف اٌضبٌش )اٌزؼشف ػٍٝ هج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ -3

( 3الصِخ فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌف١ض٠بء ِٚؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو(, ٚوّب ِٛمؼ فٟ اٌغذٚي )االٌىزشٟٚٔ اٌ

 ا٢رٟ :

 (3عذٚي )

 ِؼبًِ اسرجبه Nاٌؼذد أفشاد اٌؼ١ٕخ  اٌّم١بط

 ث١شعْٛ 

 ٔٛع اٌؼاللخ

 75 ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

 

 ا٠غبث١خ ل٠ٛخ 0,632

 ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 املصتهصرية اجلامعة  

لخ اسرجبه١خ ا٠غبث١خ ل٠ٛخ ث١ٓ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌالصِخ فٟ رذس٠ظ ٚلذ رج١ٓ أْ ٕ٘بن ػال     

اٌّبدح ِٚؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو ثغجت رٕٛع ِقبدس اٌزؼ١ٍُ ٚٚعٛد ػذد وج١ش ِٓ اٌّىزجبد االٌىزش١ٔٚخ 

ٚئِىب١ٔخ ؽقٛي اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌف١ض٠بئ١خ فٟ أٞ ٚلذ ٠ؾبء ِٓ خالي ٚعٛد٘ب ِؾفٛظخً فٟ 

ف االفزشام١خ ٚوزٌه عٌٙٛخ رؾ١ٍّٙب ِٓ اٌّٛالغ اٌزشث٠ٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌف١ذ٠ٛ٘بد ٚاٌؼشٚك اٌقفٛ

((, ٚاٌّغبّ٘خ فٟ رذس٠ت اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌجشاِظ You Tubeاٌزمذ١ِخ اٌّزٛفشح ػٍٝ لٕٛاد 

اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزشو١ت  –ٚاٌزطج١مبد االٌىزش١ٔٚخ خالي ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ١ٍب 

ٌذ٠ُٙ, ٚص٠بدح االؽزفبظ ثبٌزؼٍُ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌٍٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجقش٠خ  -ٚاٌزم٠ُٛ

 ٚاٌغّؼ١خ ِّب ٠ٌٛذ ٌذ٠ُٙ اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ثقٛسح رٍمبئ١خ .

 Conclusionsاالستنتاجاث : 

 ِٓ خالي ٔزبئظ اٌجؾش ٠غزٕزظ اٌجبؽش ِب ٠أرٟ :

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِّب عبُ٘ فٟ االعزّشاس فٟ رذس٠ظ  اِزالن ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌّؼظُ ِٙبساد-1

 اٌّبدح ٚئوّبي إٌّٙظ اٌذساعٟ فٟ ظً أزؾبس فب٠شٚط وٛسٚٔب .

رؾم١ك ِؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌف١ض٠بء ِّب صاد ِٓ خجشاد ِذسعٟ اٌّبدح فٟ ِٛاعٙخ -2

 ش األِبْ .اٌظشٚف اٌطبسئخ ٚػجٛسُ٘ إٌبعؼ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٔؾٛ ث

ٚعٛد ػاللخ اسرجبه١خ ل٠ٛخ ث١ٓ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِٚؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو, ٚ٘زا ِب رٙذف -3

ئ١ٌٗ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌجشاِظ ٚاٌزطج١مبد االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 وأعبط ٌٙب . 

  Recommendationsانتىصُاث :

 اٌجؾش ٠ٛفٟ اٌجبؽش ثّب ٠أرٟ :ِٓ خالي ٔزبئظ 

لغـــــــــُ اإلػذاد ٚاٌزذس٠ت اٌٝ ئلبِخ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١ـــخ ٌّذسعٟ  –رٛع١ٗ ِذ٠ش٠خ اٌزخط١و -1

اٌف١ض٠بء ٚاٌزٟ رزنّٓ رؼش٠فُٙ ثّٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزطج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ لجً ٚأصٕبء 

 اٌخذِخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب ٌذ٠ُٙ .

رؾغ١غ ِذسعٟ اٌّبدح ػٍٝ اٌّؾبسوخ فٟ إٌذٚاد ٚاٌٛسػ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رم١ّٙب اٌّإعغبد اٌزشث٠ٛخ -2

 ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ؽنٛس٠بً أٚ اٌىزش١ٔٚبً .

رٛع١ٗ اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّٕب٘ظ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ثبٌجذء فٟ ئػذاد إٌّب٘ظ اٌذساع١خ اٌىزش١ٔٚبً -3

خ االٌىزش١ٔٚخ ِٓ اعً ِٛاوجخ رطـــٛس اٌزؼ١ٍُ اٌؾبفً فٟ اٌذٚي ٚئصشاء٘ب ثبالٔؾطخ ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍ

 اٌّزمذِخ ٚوـــــــــزٌه االعزؼذاد اٌغ١ذ فٟ ِٛاعٙخ أٞ ظشف هبسب .

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ  داعزشار١غ١بؽش ألغبَ اٌف١ض٠بء فٟ و١ٍبد اٌزشث١خ ثنشٚسح اٌزشو١ض ػٍٝ -4

 ٚأعب١ٌجٗ فٟ رذس٠ظ ِبدح هشائك اٌزذس٠ظ .

 غ١غ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ػٍٝ اال٘زّبَ ثّؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو فٟ رذس٠ظ اٌّبدح .رؾ-5

ثٕبء ٚرط٠ٛش اٌؼاللخ ث١ٓ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ِٚؼب١٠ش اٌزؼ١ٍُ إٌؾو -6

 ٚفك أُعظ ِٕٙغ١خ ػ١ٍّخ ِذسٚعخ . 
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  Suggestionsانًمترحاث : 

 ؾش, ٠مزشػ اٌجبؽش ِب ٠أرٟ :اعزىّبالً ٌٙزا اٌج     

ئعشاء ثؾٛس أُخشٜ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذٜ اِزالن اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ٌّٙبساد اٌزؼ١ٍُ -1

 االٌىزشٟٚٔ .

ئعشاء ثؾٛس ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذٜ اِزالن ِذسعٟ اٌف١ض٠بء ٌّٙبساد رؼ١ّ١ٍخ أُخشٜ ٚػاللزٙب -2

 ثّزغ١شاد أخشٜ .

 اد ػ١ٍّخ أُخشٜ.ئعشاء ثؾٛس ِّبصٍخ ٌّذسعٟ ِٛ-3

 ئعشاء ثؾٛس ِّبصٍخ ٌٍجؾش اٌؾبٌٟ رأخز ثٕظش االػزجبس ِزغ١ش اٌغٕظ .-4

 :انًصادر

(, فبػ١ٍخ ث١ئخ رؼ١ّ١ّخ ئٌىزش١ٔٚخ رٛظف اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾو 2017اثٛ ِٛعٝ, ئ٠ّبْ ؽ١ّذ,)-1

األعبعٟ, سعبٌـــــخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّغزمجٍٟ فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌذٜ هبٌجبد اٌقف اٌغبثغ 

 ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح, و١ٍخ اٌزشث١خ, عبِؼخ غضح, فٍغط١ٓ. 

وّشوض رؼٍُ ؽم١مٟ, ِشوض االػالَ ٚاٌزٕغ١ك اٌزشثٛٞ  -(, اٌزؼٍُ إٌؾو2002عجشاْ, ٚؽ١ذ,)-2

 ,فٍغط١ٓ.

و فٟ (, فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌؾ2017اٌغًّ, ع١ّخ ؽٍّٟ, )-3

ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزذس٠ظ االثذاػٟ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌش٠بم١بد فٟ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبعٟ, سعبٌخ ِبعغز١ش 

 غ١ش ِٕؾٛسح, و١ٍخ اٌزشث١خ, عبِؼخ غضح, فٍغط١ٓ .  

 (, رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك، داس اٌّغ١شح ، ػّبْ. 2004اٌؾ١ٍخ ,دمحم ِؾّٛد ،)-4

 (, اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ, داس اعبِخ , ػّبْ.2010اٌشامٟ, اؽّذ ػٍٟ,)-5

(, ِٙبساد اٌؼ١ٍّبد اٌؼ١ٍّخ ٌذٜ هٍجخ اٌّشؽٍخ اإلٌضا١ِخ 1998سٚاؽذح ، اثشا١ُ٘ ٚػجذ هللا خطب٠جخ )-6

، ِغٍخ أثؾبس ا١ٌشِٛن ، عٍغٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ’’ رؼ١ٍّخ –فٟ األسدْ فٟ مٛء ِزغ١شاد رؼ١ّ١ٍخ 

 ( .14ِغٍذ ) ( ،2ٚاالعزّبػ١خ ، اٌؼذد )

 ( ، داس اٌؾشٚق ، ػّبْ.2(. أعب١ٌت رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ، ه )1996ص٠زْٛ, ػب٠ؼ ِؾّٛد, )-7

 (, داس اٌغٕبدس٠خ , ػّبْ .1(, اٌزذس٠ظ إٌؾو ٚاٌّؼٍُ اٌزٞ ٔش٠ذ, ه )2014عج١زبْ, فزؾٟ ر٠بة, )-8

 ٌؾشٚق, ػّبْ .(, اٌزؼٍُ إٌؾو ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك, داس ا2006عؼبدح, عٛدد, ٚآخشْٚ,)-9

, داس اٌؼٍُ 1(, أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ إٌؾو, ه2012ع١ذ, اعبِخ دمحم ٚػجبط ؽٍّٟ اٌغًّ, ) -10

 ٚاال٠ّبْ, اٌمب٘شح. 

(, ِؼب١٠ش رق١ُّ اٌزؼٍُ اٌزؾبسوٟ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّزّب٠ض ٌذٜ 2020اٌؾؾبد, عٛصاْ ِؾّٛد, )-11

 (, اٌمب٘شح.46ُ اٌغبِؼٟ, اٌؼذد)هالة رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ, ِغٍخ دساعبد فٟ اٌزؼ١ٍ

(، اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ِٚغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ, اٌّىزجخ اٌّقش٠خ, 2010هٍجخ, ػجذ اٌؼض٠ض ,)-12

 إٌّقٛسح .

ارغب٘بد ػب١ٌّخ  -( , اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ االفزشام2014ٟػجذ اٌشؤٚف , هبسق ,)-13

 ذس٠ت ٚإٌؾش , اٌمب٘شح ., اٌّغّٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍز1ِؼبفشح , ه

ٔؾٛ فٍغفخ رشث٠ٛـــــخ رؼ١ّ١ٍخ -(, اٌزؼٍــــــــُ إٌؾو2010ػٛاد, ٠ٛعف ِٚغذٞ صاًِ,)-14

 فبػٍــــــــــخ, داس      إٌّب٘ظ , ػّبْ .

( , رقٛس ِمزشػ ٌزط٠ٛش وفب٠بد اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ اٌالصِخ ٌزذس٠ظ 2017دمحم , وش٠ّخ ػجذ اإلٌٗ,)-15

 (, اٌغؼٛد٠خ .  10ذٜ ِؼٍّبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ, ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ, اٌؼذد)اٌف١ض٠بء ٌ
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(, ئداسح اٌغٛدح فٟ اٌزؼ١ٍُ, اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍزذس٠ت 2004اٌّذ٠شط, ػجذ اٌشؽّبْ ثٓ اثشا١ُ٘)-16

 اٌزشثٛٞ ٌذٚي اٌخ١ٍظ، ِىزت اٌزشث١خ ٌذٚي اٌخ١ٍظ , اٌش٠بك.

ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ مٛء اٌىفب٠بد االٌىزش١ٔٚخ الوزغبة (, أصش 2009اٌٛؽ١ذٞ, اسٜٚ ٚمبػ,) -17

ثؼل ِٙبسارٙب ٌذٜ هبٌجبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ, سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح, 

 اٌغبِؼخ االعال١ِخ, غضح . -لغُ إٌّب٘ظ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ -و١ٍخ اٌزشث١خ

18- Boxer, M. Kenneth; (2002): How to build an online learning center. T 

+ D journal, Vol. 56, Issue 8. 

     19 - http://www.elearning.edu.sa 
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E-learning skills of physics teachers and its relationship with standards of 

active learning 

L. Firas Hazim Hadi 

Teaching Methods Of Physics 

General Directorate of Education in Al-Qadisiyah 

firashazim6@gmail.com 

Abstract 

The research aimed to identify the e-learning skills of physics teachers and 

their relationship with the standards of active learning . The research was 

conducted in the academic year (2020-2021) the researcher used the 

descriptive correlative approach, the research sample consisted of (75) 

physics teachers, the researcher prepared two research tools, which are a 

scale of e-learning skills consisted of (5) main skills, each main skill 

consisted of (5) sub-skills, so , the scale in its final form consisted of (25) 

items, and a scale of active learning standards consisted of (10) items, and 

after verifying their validity and reliability, they were applied to the sample 

of the research to obtain data and process it statistically, the results of the 

research show that physics teachers possess the skill (using electronic and 

computer programs), the skill (using the Internet) and the skill (electronic 

educational situation management), they do not have the skill (knowledge 

and management of e-learning) and the skill (using software). educational), 

while the standards of active education were achieved in the teaching of 

physics . The researcher found a strong relationship between the two 

variables of the research to come up with a number of recommendations, 

such as the need to pay attention to teacher training Examining physics on 

modern technological applications before and during service and encouraging 

physics teachers to pay attention to the standards of active education in 

teaching the subject. 

Keywords: skills, e-learning, active learning. 
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موارات التفكري الهاقد املتضمهة يف كتاب قواعد اللغة العربية للصف السادس 

 ومدى اكتساب الطلبة هلا اإلعدادي

 م. سعد جاد اهلل محد اجلبوري

 يؼٚرٚح ترتٛح كركٕن -طرائك تؼرٚش انهغح انؼرتٛح

saad.jadla@gmail.com 

70934823870 

 

 :ضتغهض انثضجي

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ إ٠ُ رؾل٣ل ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُٞاعت رٞاكوٛب ك٢ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ      

ُِظق اَُبكً اإلػلاك١ إ٠ُ ٓؼوكخ ٓلٟ رٞاكو ٛنٙ أُٜبهاد ك٢ ٓؾزٟٞ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ، 

 ٝهل رؼٔ٘ذ اُلهاٍخ اَُؤاٍ ا٥ر٢: ٝٓلٟ اًزَبة اُطِجخ ُٜب.

ب ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُٞاعت رٞاكوٛب ك٢ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ، ٝ ٓلٟ اًزَبة اُطِجخ ٓ -3

 ُٜب؟.

ّ. ٝٛٞ ػجبهح ػٖ  2020 -2021ٓؾزٟٞ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ اُن١ أهورٚ ٝىاهح اُزوث٤خ ُِؼبّ 

 ًزبة ٣لهً ُطِجخ اُظق اَُبكً اإلػلاك١ ك٢ اُؼوام.

 ( ؽبُجبً ٖٓ ؽالة اُظق اَُبكً اإلػلاك١ ثٔؾبكظخ ًوًٞى.100ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ػ٠ِ )

ٝهل أٍزقلّ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ، ثٜلف عٔغ أُؼِٞٓبد ٝرل٤َوٛب ؽٍٞ ًزبة هٞاػل 

ٝاٍزقلّ ك٢ ٛنا اُجؾش ػلح أكٝاد ٢ٛ: إػلاك هبئٔخ ُٜٔبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٖٓ أعَ  اُِـخ اُؼوث٤خ.

رؾ٤َِ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ، ًٔب اٍزقلّ أكاح رؾ٤َِ أُؾزٟٞ، ٝاُز٢ اٍزقلاّ رِي اُوبئٔخ ك٢ 

 اػلد ك٢ رؾ٤َِ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١، ك٢ ػٞء ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل.

ًٔب هبّ اُجبؽش ثبٍزقلاّ افزجبه ُو٤بً ٓلٟ اًزَبة اُطِجخ ُٜٔبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل أُٞعٞكح ك٢ 

 ، ؽ٤ش رؼٖ صِش ٜٓبهاد ٢ٛ: ٜٓبهح رو٣ْٞ أُ٘بهشخ، ٜٝٓبهح اُزل٤َو، ٜٝٓبهح االٍز٘جبؽ.اٌُزبة

ثبَُ٘جخ ألكاح رؾ٤َِ أُؾزٟٞ: اٍزقلّ اُجبؽش ؽَبة طلم اُزؾ٤َِ ػٖ ؽو٣ن رؾ٤َِ كظَ ٖٓ  

كظٍٞ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١، رْ افز٤به اُلظَ ػشٞائ٤بً، ٝرج٤ٖ ٖٓ 

َ شٍٔٞ هبئٔخ ٜٝٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ًٔب هبّ اُجبؽش ثؼوع اٍزج٤بٕ ػ٠ِ أُؾ٤ٌٖٔ ٖٓ اُزؾ٤ِ

ٝاٍزقلّ اُجبؽش اُزٌواهاد، ٝاَُ٘ت أُئ٣ٞخ ٝٓؼبَٓ  اُقجواء ٝأُزقظظ٤ٖ ك٢ ٓغبٍ أُ٘بٛظ.

قلّ ثبَُ٘جخ ألكاح افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل: كول اٍز االهرجبؽ ًؤٍب٤ُت إؽظبئ٤خ ُٔؼبُغخ ث٤بٗبد اُجؾش.

اُجبؽش اَُ٘ت أُئ٣ٞخ ٝأُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ٝأُزٍٞؾ اَُ٘ج٢ ٝرْ إ٣غبك ٓؼبَٓ اُضجبد ثبٍزقلاّ ؽو٣وخ 

ٝٗزبئظ اُجؾش رٞطِذ  اُزغيئخ اُ٘ظل٤خ ٝاُلب   ًوٝٗجبؿ ٢ٛٝ ؽو٣وخ أفوٟ ُٔؼوكخ كوواد االفزجبه.

رو٣ْٞ أُ٘بهشخ ػ٠ِ ك٤ٔب ٣زؼِن ثزؾ٤َِ أُؾزٟٞ ك٢ ػٞء ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل: كول ؽظِذ ٜٓبهح 

(، أٓب ٜٓبهح االٍز٘جبؽ كول  37%(، ك٢ ؽ٤ٖ ؽظِذ ٜٓبهح اُزل٤َو ػ٠ِ َٗجخ )  45%َٗجخ ) 

أٓب افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل: كول كُذ اُ٘زبئظ ػ٠ِ أكاح أكواك اُؼ٤٘خ الفزجبه  (.18%ؽظِذ ػ٠ِ َٗجخ ) 

أُزٍٞؾ، ؽ٤ش ًبٗذ َٗجخ األكاء  ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ اُظق اَُبكً اإلػلاك١ ٣وغ ك٢ أَُزٟٞ

(، ث٤٘ٔب ًبٕ َٓزٟٞ ٜٓبهح 65%(، ٝرج٤ٖ إٔ َٓزٟٞ ٜٓبهح رو٣ْٞ أُ٘بهشخ ًبٗذ أػ٠ِ َٗجخ )60 %) 

(. ًٔب رج٤ٖ 32%(، ٝك٢ َٟٓٞ ػؼ٤ق ًبٕ االٍز٘جبؽ ثَ٘جخ )57%اُزل٤َو ك٢ أُورجخ اُضب٤ٗخ ثَ٘جخ )

mailto:saad.jadla@gmail.com
mailto:saad.jadla@gmail.com
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د اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ أٗٚ رٞعل كوٝم ماد كالُخ إؽظبئ٤خ ك٢ َٓزٟٞ ٜٓبها

 ُلٟ ؽِجخ اُظق اَُبكً اإلػلاك١.

 : ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل، هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ، اُظق اَُبكً اإلػلاك١. انكهًاخ انًفتاصٛح

 انًمؼيح:

، ٣ؼزجو ٓٞػٞع اُضوبكخ ٖٓ أًضو ٓٞػٞػبد اُلهاٍخ، ٝاُجؾش ؿٔٞػبً، ٝإٕ ًبٕ أًضوٛب رلاٝالً      

ً ػ٘ل اُزؼّوع أٝ اُزؾ٤َِ ُظبٛوح روث٣ٞخ أٝ  ثَ ٝش٤ٞػبً, ٝمُي ألٗٚ ٣ورجؾ ثبإلَٗبٕ ٝأُغزٔغ ٓؼب

اعزٔبػ٤خ ٓؼ٤٘خ, ؽ٤ش ٣ؼزجو ٓلزبؽب ُلْٜ ٝرؾ٤َِ أُٔبهٍبد ٝاألٗٔبؽ ا٤ًَُِٞخ ُلٟ مُي اإلَٗبٕ أٝ 

٤بح اإلَٗبٕ اُلوك٣خ، أُغزٔغ. ٣ٝؼزجو اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٖٓ أْٛ اُؼ٘بطو اُضوبك٤خ اُز٢ رلفَ ك٢ ؽ

ٝاالعزٔبػ٤خ ٓٔب عؼِٜب ٓٞػغ اٛزٔبّ اُلالٍلخ، ٝأُلٌو٣ٖ هل٣ٔبً, ٝؽل٣ضًب ٓٞػغ اٛزٔبّ ًض٤و ٖٓ 

َّ ٖٓ أْٛ األٍجبة اُز٢ أكد إ٠ُ ٓضَ ٛنا االٛزٔبّ ٛٞ ؽبعخ  أُزقظظ٤ٖ ك٢ اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ، ُٝؼ

ٖٝٓ اُغٞاٗت  (. 105:  ٠2002، اإلَٗبٕ ك٢ اُؾبػو إ٠ُ رؼي٣ي ٝرؼ٤ٔن ػ٤ِٔخ اُزل٤ٌو ) ٓظطل

اُز٢ روكغ ٖٓ شؤٕ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝأ٤ٔٛزٚ ك٢ ؽ٤بح اُلوك ٝأُغزٔؼبد أٗٚ ٣ؼلّ إؽلٟ هًبئي اُؼ٤ِٔخ 

؛ األٓو اُن١ أكٟ اُزوث٣ٞخ, إم إٕ رؼ٤ِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ٝرؼِٔٚ ٣ؼزجو ٖٓ أْٛ ؿب٣بد اُزوث٤خ ٝٝظبئلٜب

ؾَٔ أَُؤ٤ُٝخ ك٢ ؿوً اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ أكواك أُغزٔغ ثبُزوث٤خ ٝٓؤٍَبرٜب أُقزِلخ إ٠ُ إٔ رز

ٝرزٔضَ ػوٝهح كٝه اُزوث٤خ اَُبثن ك٢ ػٞء اُزؾل٣بد ٝػ٤ِٔبد اُـيٝ اُضوبك٢  (.4: 3991)ؿواة, 

ٝاُؼُٞٔخ أُظؾٞثخ ثبُضٞهح اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٍٝٝبئَ االرظبٍ اُؾل٣ضخ ٝاٍزقلآبرٜب ثشٌَ ٛبئَ, ٝرؾل٣لاً 

ٜٗب ٖٓ أْٛ أُؤٍَبد اُزوث٣ٞخ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜب رؤص٤وٛب اُلؼّبٍ ك٢ إؽلاس أُلهٍخ اإلػلاك٣خ؛ أل

 (. 65:  2006رـ٤٤و ك٢ شقظ٤بد اُطِجخ ) اُظبكم، 

 يشكهح انثضج:

ُٝنُي كئٕ ٓشٌِخ ٛن اُجؾش رٌٖٔ ك٢ اُزؼّوف ػ٠ِ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُٞاهكح ك٢ ًزبة هٞاػل       

اإلػلاك١  ثٔلاهً ٝىاهح اُزوث٤خ  ك٢ ٓؾبكظخ ًوًٞى, ٝاُزؼوف ًنُي اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً 

ػ٠ِ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٢ٛٝ: ٜٓبهح رو٣ْٞ أُ٘بهشخ، ٜٝٓبهح اُزل٤َو، ٜٝٓبهح االٍز٘جبؽ، ٝمُي  

ٝرؼزجو أُلهٍخ ٖٓ أْٛ  ُٔؼوكخ اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُز٢ ؽظ٠ ثبالٛزٔبّ ػ٘ل رؤ٤ُق اٌُزبة أُنًٞه.

٢ رز٠ُٞ َٓؤ٤ُٝخ كٓظ اُطبُت ك٢ ٓغزٔؼٚ ٝكٓظ صوبكخ أُغزٔغ ك٢ اُطبُت ٖٓ فالٍ أُؤٍَبد اُز

ٓؼب٤٣و اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ٛنا أُغزٔغ, ك٢ٜ أُؤٍَخ اُزوث٣ٞخ اُ٘ظب٤ٓخ اُز٢ أًِٝذ إ٤ُٜب ٝظ٤لخ  ر٤ٌّلٚ ٓغ

٘بٛظ اُزوث٤خ ثظٞهح ه٤ٍٔخ ؽ٤ش رزؼٖٔ إًَبة اُطِجخ اُزل٤ٌو اُ٘بهل أُوؿٞة ك٤ٚ ٖٓ فالٍ أُ

ٝأُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ اُز٢ ر٘لنٛب أُلهٍخ ُِو٤بّ ثزِي أُٜٔخ رؼزجو ٖٓ   (. 92:  2004اُلها٤ٍخ ) عجو، 

أْٛ ٓلفالد اُؼ٤ِٔخ اُزوث٣ٞخ اُز٢ رَْٜ ك٢ ٓقوعبد روث٣ٞخ ٤ٍِٔخ, ُٝنُي كبٕ ٓؾزٟٞ ٛنٙ أُ٘بٛظ 

 ٣زج٘بٙ أُغزٔغ  ٣ٌٕٞ ُٚ أًجو األصو ك٢ إًَبة اُطِجخ ٝأُزؼ٤ِٖٔ اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُن١

 (. 46:  1994) اُشبؽو،                                                                                   

ٍَ فبص       ٍَ ػبّ ًٝزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١ ثشٌ ٝاٌُزبة أُله٢ٍ ثشٌ

٤خ ثَجت اُظِخ اُو٣ٞخ ث٤ٖ اٌُزبة ٝاُطِجخ, ُٝنُي كئٕ ٣ؼزجو األكاح األٍب٤ٍخ ك٢ ر٘ل٤ن  أُ٘بٛظ اُلهاٍ

رؾ٤َِ ٓؾزٟٞ ًزت اُِـخ اُؼوث٤خ أُله٤ٍخ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اٌُزت أُله٤ٍخ ثـ٤خ اٍزقواط اُزل٤ٌو اُ٘بهل 

 (. 152:  1995أُزؼٔ٘خ ك٤ٜب أٌٓو مٝ أ٤ٔٛخ ثبُـخ )شؾبمح، 

 ؽ٤ش ٣ٌٖٔ ط٤بؿخ أُشٌِخ ثبَُؤاٍ اُوئ٤ٌ اُزب٢ُ : 

اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُٞاعت رٞاكوٛب ك٢ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ، ٝ ٓلٟ اًزَبة اُطِجخ  ٓب ٜٓبهاد -0

 ُٜب؟.
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 أًْٛح انثضج:

 رزغ٠ِ أ٤ٔٛخ ٛنا اُجؾش ٖٓ فالٍ ٓب ٣آر٢:      

ر٤َِؾ األػٞاء ػ٠ِ ٓٞػٞع ؽ١ٞ٤ ْٜٝٓ ك٢ ؽ٤بح اُطِجخ ٝثقبطخ اُ٘بشئخ ْٜٓ٘ ٝٛٞ "اُزل٤ٌو" ٤ًٝل٤خ  -1

و اُن١ ال ٣ياٍ ٓغٜٞالً أٝ ُْ ٣ؾع ثبالٛزٔبّ أُ٘بٍت ك٢ ثوآظ إػلاك أُله٤ٍٖ ٍٞاء ك٢ رؼِّٔٚ ٝرؼ٤ِٔٚ األٓ

 ٓؾبكظخ ًوًٞى أٝ ؿ٤وٛب، ٍٝٞاء ٖٓ ٗبؽ٤خ ٓؼوك٤خ أٝرطج٤و٤خ ٝرله٣ج٤خ ُِٔ٘بٛظ اُلها٤ٍخ.

٣ؼلّ ٛنا اُجؾش ٖٓ أ٠ُٝ أُؾبٝالد ك٢ رؾ٤َِ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١  -2

ك٢ ٓؾبكظخ ًوًٞى ُِزؼوف ػ٠ِ ٓب ٣زؼٔ٘ٚ ٖٓ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ثٔقزِق ٓٞاػ٤ؼٚ, ٖٝٓ صْ 

 اُؾبعخ إ٠ُ ٓؾبٝالد اُزو٣ْٞ أُظبؽجخ. 

 أْؼاف انثضج:

ر٘طِن أٛلاف اُجؾش ٖٓ اَُؤاٍ اُوئ٤ٌ ٝاُن١ ٣زٞعت اُؾظٍٞ ػ٠ِ اإلعبثخ اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ       

ف اُجؾش إ٠ُ ٓؼوكخ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل أُٞعٞكح ك٢ ٛنا اُزؾ٤َِ ٝاُزغوثخ اُظؾ٤ؾخ، ًٔب ٣ٜل

رَلو ػٜ٘ب ٛنٙ اُلهاٍخ رؾذ أ٣ل١ أطؾبة اُوواه  , ٝثٜلف ٝػغ ٛنٙ اُ٘زبئظ اُز٢اٌُزبة اُلها٢ٍ

ك٢ ٝىاهح اُزوث٤خ اُؼواه٤خ ػ٘ل إػبكح اُ٘ظو أٝ ٓؾبُٝخ رط٣ٞو ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُٜنٙ أُوؽِخ 

 اُلها٤ٍخ. 

 انثضج: فرضٛاخ

( ك٢ َٓزٟٞ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ًزبة  a   50>.0ال رٞعل كوٝم ماد كالُخ إؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ )     

 اُِـخ اُؼوث٤خ رؼيٟ إ٠ُ ؽِجخ اُظق اَُبكً اإلػلاك١.

 صؼٔػ انثضج:

٣وزظو اُجؾش ػ٠ِ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل أُزؼٔ٘خ ك٢ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً     

ّ، ٝرؼٖٔ صالس ٜٓبهاد )ٜٓبهح رو٣ْٞ أُ٘بهشخ، ٜٝٓبهح  2021 -   2020لاك١ ُِؼبّ اُلها٢ٍ اإلػ

 اُزل٤َو، ٜٝٓبهح االٍز٘جبؽ (.

اهزظود اُلهاٍخ ػ٠ِ ؽِجخ اُظق اَُبكً اإلػلاك١ ك٢ ٓؾبكظخ ًوًٞى، ًٔب أٜٗب رزؼِن      

 ثبُزل٤ٌو اُ٘بهل كوؾ كٕٝ األفن ثبالػزجبه أٗٔبؽ اُزل٤ٌو األفوٟ.

 يظطهضاخ انثضج: 

روك ك٢ ٛنا اُجؾش ثؼغ أُظطِؾبد ٝاُز٢ ٣٘جـ٢ اُٞهٞف ػ٠ِ كالُزٜب، ؽز٠ رٌٕٞ ٝاػؾخ     

 ؽ٤٘ٔب رنًو ك٢ أ١ ٓوؽِخ ٖٓ ٓواؽَ ٛنا اُجؾش ٝأٜٛٔب:

 انًٓارج:

 رؼلكد رؼو٣لبد أُٜبهح ٝٗٞهك ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣:

هَ، أ١ إعواء اُؼَٔ ثلهعخ ٓؼوُٞخ ٖٓ رزؼٖٔ أُٜبهح ه٤بّ اُلوك ثؼَٔ ٓب، ثئروبٕ أًضو، ٝعٜل أ    

(. أٝ ٢ٛ اُولهح ػ٠ِ ه٤بّ ثؼَٔ ٓب ٣ؾلكٙ ٓو٤بً ٓزطٞه   170:  1996اَُوػخ ٝاإلروبٕ ) ى٣زٕٞ، 

 (. 170:  2003ُٜنا اُـوع، ػ٠ِ أٍبً ٖٓ اُلْٜ، ٝاُلهخ، ٝاَُوػخ ) ٍؼبكح، 

 انتفكٛر انُالؼ:

ي اُلهاْٛ ٝأفوط اُي٣ق ٜٓ٘ب )اثٖ ٓ٘ظٞه، ثٔؼ٠٘ ٤ٓ  ” َُبٕ اُؼوة“ك٢ ”  ٗول“ٝهك اُلؼَ       

؛ ثٔؼ٠٘: أظٜو ٓب ك٤ٜٔب ”أُؼغْ ا٤ٍُٞؾ“ك٢ ” ٝٗول اُ٘ضو اُشؼو ٗول“ (، ًٔب ٝهك رؼج٤و425:  1981

ً ت، ُٚ اهرجبؽبد ثؼلٍك ؿ٤و أٓب اُزل٤ٌو اُ٘بهل، كٜٞ ٓل (.982:  1985ٖٓ ػ٤ت أٝ ) ؽ٣ٞؾ٢،  ّٜٞ ٓو

ٌَ ٓغ ٓلب٤ْٛ أفوٟ؛  ٓؾلٝك ٖٓ ا٤ًَُِٞبد ك٢ ػلٍك ؿ٤و ٓؾلٝك ٖٓ أُٞاهق ٝاألٝػبع، ٝٛٞ ٓزلاف

 (.Estpe, 1982) أُؼوكخ ًبُٔ٘طن، ٝؽَ أُشٌِخ، ٝاُزؼِْ، ٝٗظو٣خ

https://b7oth.net/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1/
https://b7oth.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9/
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 اجلامعة  املستهصرية 

ك ػ٘ل ث٤بع٤ٚ ) ٖ ٣وٟ ثؤٕ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٣وبثَ اُزل٤ٌو أُغو  َٓ  (.Edison, 1991ٝٛ٘بى 

ٝٛٞ اُزل٤ٌو اُله٤ن، ٝاُؾٌْ اُقب٢ُ ٖٓ اُزؼظت، ٝاُزؾ٤ي ػ٠ِ ٓب ٣ٞاعٚ اُلوك ٖٓ ٓشٌالد       

 (. 53:  1994ٝٓٞاهق، ٣ٝزٞطَ إ٠ُ اُؾٌْ ػٖ ؽو٣ن االٍزلالٍ ) ٍِّٞ، 

ْ مًوٙ ٍبثوبً ٣ؼوف اُزل٤ٌو اُ٘بهل ثؤٗٚ: ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُزل٤ٌو اُن١ ٣ؼْ أُٜبهاد ٖٝٓ فالٍ ٓب ر     

 اُقبطخ ثٚ، ٣ٝؾزبط إ٠ُ ػوَ ٣٘زظ ػ٘ٚ اُوواهاد ٝاألؽٌبّ اُوبئٔخ ػ٠ِ ٓؾٌٔبد ٓٞػٞػ٤خ.

 يٓاراخ انتفكٛر انُالؼ:

 هاد ث٤ٖ طؾخ أٝ : ٢ٛٝ اُولهح اُؼو٤ِخ  اُز٢ َٗزؼَٔ ٜٓ٘ب ٓب ِٗٔي ٖٓ ػِّٞ ٜٝٓبتمٕٚى انًُالشح

 فطؤ ٗز٤غخ ٓؼ٤٘خ، رجؼبً الهرجبؽٜب ثٔؼِٞٓبد ٓؼ٤٘خ.

 ٢ٛٝ هلهح اُطبُت ػ٠ِ رل٤َو أُؼِٞٓبد إلػطبء رجو٣واد، ٝاٍزقالص ٗز٤غخ يٓارج انتفضٛر :

 ٓؼ٤٘خ، ك٢ ػٞء اُ٘ض أُٞعٞك اُن١ ٣وجِٚ اُؼوَ.

 وٝكخ ٝٓؼوٝػخ ػ٠ِ ؽل : ٢ٛٝ اٍز٘جبؽ أُؼِٞٓبد اُغل٣لح ػ٠ِ ٝكن ٓؼِٞٓبد ٓؼيٓارج االصتُثاط

 (. 55:  2003ٓب ) ػج٤ل ٝػلبٗخ ، 

 كتاب لٕاػؼ انهغح انؼرتٛح:

ٛٞ اٌُزبة أُووه ػ٠ِ اُظق اَُبكً اإلػلاك١، ٝاُز٢ هبٓذ ثٞػؼٚ ٝىاهح اُزوث٤خ ك٢ كُٝخ      

 (. 2019 – 2018اُؼوام ٤ُزْ رله٣َٚ ك٢ ٓلاهٍٜب ُِؼبّ ) 

 :اإلطار انُظر٘

ؼغ أُٞػٞػبد أُزؼِوخ ثٔٞػٞع اُجؾش، ؽ٤ش ٣ز٘بٍٝ اُزل٤ٌو ثشٌَ ػبّ، ٣ز٘بٍٝ ٛنا اُلظَ ث     

صْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل: ٓلٜٞٓٚ، ٝفظبئظٚ، ٝأ٤ٔٛزٚ، ٝٓواؽِٚ، ٝاٍزقلآبرٚ، ٝكٝه أُ٘بٛظ ك٢ ر٤ٔ٘خ 

 اُزل٤ٌو اُ٘بهل، صْ رؼ٤ِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل.

 انتفكٛر:

وًيح ٝ ٝاػؾخ، ٝك٢ ػجبهاد ؿ٤و ًض٤و ٖٓ اُ٘بً ٣غل طؼٞثخ ك٢ ٝطق اُزل٤ٌو ثطو٣وخ ٓ     

كبُزل٤ٌو ٛٞ ػجبهح ػٖ ٍَِِخ ٖٓ اُ٘شبؽبد   ؿبٓؼخ، ٝال ٓزوبؽؼخ ٓغ ؿ٤وٛب ٖٓ أُٞػٞػبد.

اُؼو٤ِخ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُلٓبؽ، ػٖ ؽوثن أؽل اُؾٞاً اُقٌٔ، ٝاُزل٤ٌو اُٞاٍغ ٛٞ ػ٤ِٔخ ثؾش ػٖ 

٣ٝوٟ اُجؼغ إٔ اُزل٤ٌو ٛٞ  ػو٤ِخ. إٕ اُزل٤ٌو ًؼ٤ِٔخ (. 33:  1999أُٞاهق أٝ اُقجواد ) عوٕٝ، 

رو٤ِت اُ٘ظو ك٢ اُقجواد أُبػ٤خ، ٝػ٤ِٔخ إصبهح أكٌبه ؽج٤ؼ٤خ هٓي٣خ، رجلأ ثٞعٞك ٓشٌِخ ر٘ز٢ٜ 

 (. 16:  2001ثبٍزوواء أٝ اٍز٘زبط ) ػجلاُٜبك١، 

ه إٕ اُظلخ األٍب٤ٍخ ُِزل٤ٌو ٝعٞكٙ ك٢ كائوح رؾٌٔ٘ب، ٢ٛٝ أٗ٘ب ِٗٔي اُولهح ػ٠ِ اٍزؾؼبه طٞ     

ك٢ اُق٤بٍ ك٢ اُؼبُْ اُن١ ٗؼ٤شٚ، أٝ اُؼبُْ ؿ٤و اُٞاهؼ٢، صْ ٗغوة ٍجالً ٓقزِلخ ٖٓ األػٔبٍ ٝاُؾٍِٞ ) 

 (. 9:  1992عٞك٣ش، 

٣ٝوٟ اُجبؽش إٔ اُزل٤ٌو ٛٞ ٗشبؽ ػو٢ِ ٗشؾ، ٣وّٞ ثٚ اُلوك ػ٘لٓب رٞاعٜٚ ٓشٌِخ أٝ ٓٞهق ٓب،      

ْ رؼَٔ ثؾَ أُشٌِخ، ٝرؼَٔ ػ٠ِ هلهح ٣ٝؾزبط إ٠ُ رل٤َو، ٣ٝزؼٖٔ اُزل٤ٌو ػٞآَ ٝفطٞاد ُ

 اُز٤٤ٔي ث٤ٖ أُؤرِق ٝأُقزِق ٖٓ أُؼِٞٓبد، أٝ اُزؼوف ػ٠ِ اُؼالهبد ث٤ٖ أُؼِٞٓبد ٝر٤٤ٔيٛب. 

 انتفكٛر انُالؼ: 

 (. 425اُلؼَ " ٗول " ٣ؼ٢٘ ر٤٤ٔي اُلهاْٛ ٝأفواط اُي٣ق ٜٓ٘ب ) اثٖ ٓ٘ظٞه، ة د :      
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 اجلامعة  املستهصرية 

ً ٝهك ٗول اُشؼو ٝٗول اُ٘ضو ( ثٔؼ٠٘ أظٜو ٖٓ اُؼ٤ٞة  982:  1985ك٢ أُؼغْ ا٤ٍُٞؾ )  ٝأ٣ؼب

ٝاألُلبظ اُؾَ٘خ أُٞعٞكح ك٤ٚ، ٝاُ٘بهل اُل٢٘ ٛٞ اُن١ ٣ٌٕٞ ػِٔٚ ر٤٤ٔي األػٔبٍ اُل٤٘خ، ٖٓ اُغ٤ل 

 ٝاُوك١ء، ٖٝٓ اُظؾ٤ؼ ٝأُي٣ق.

 ٝهل ٝهكد ًض٤و ٖٓ اُزؼو٣لبد ك٢ أكة اُزوث٤٣ٖٞ، ٗنًو ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣:     

وث٤٣ٖٞ ػ٠ِ أٗٚ اُولهح ػ٠ِ رو٤٤ْ أُؼِٞٓخ، ٝرٔؾض ا٥هاء ٝأفن ٝعٜبد اُ٘ظو ؽٍٞ ػوكٚ ثؼغ اُز

 (. 305:  2005، أُٞػٞع اُن١ ٣زْ اُجؾش ػ٘ٚ ) اَُوٝه

٣ٝوٟ ) ا٣٘ي ( إٔ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٛٞ رل٤ٌو رؤ٢ِٓ ٖٓ ػٖٔ أُؼوٍٞ،  ٝارقبم اُوواه ك٤ٔب ٣ؼزول أٗٚ      

٤َطوح ػ٤ِٚ، ٝٛٞ اُن١ ٣٘ض ػ٠ِ اُٜلف اُشقظ٢ ٖٓ فالٍ اُزل٤ٌو ٣ؤك٣ٚ ُزط٣ٞو اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝاُ

 (. 24:  2006اُ٘بهل ) ا٤َُِز٢، 

اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٛٞ اُن١ ٣زطِت أٍزؼٔبٍ أَُز٣ٞبد اُز٢ ٖٓ فالُٜب ٓؼوكخ رظ٤٘ق ثِّٞ اُضالصخ      

 (. Manning , ٢ٛٝ1982: اُزؾ٤َِ، ٝاُزو٤ًت، ٝاُزو٣ْٞ ) 

 يٓاراخ انتفكٛر انُالؼ:

افزِق أُوثٕٞ ؽٍٞ ٜٓبهح اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝا٣ؼب افزِلٞا ؽٍٞ ٓلٜٞٓٚ، ٝاعزٜلٝا ك٢ رؾل٣ل      

كٜ٘بى ٖٓ ػوكٚ ٛٞ اُوعٞع إ٠ُ فظبئض اُشقض اُن١ ٣لٌو ك٤ٜب رل٤ٌواً ٗبهلاً، ك٢ رؾل٣ل  ٜٓبهارٚ،

 (. 50:  1995ثؼغ اُظلبد اُقبطخ ُٜنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزل٤ٌو ) ا٤َُل، 

 :هاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُز٢ عبءد ك٢ ثؼغ اٌُزت ٝاُلهاٍبد٣ٝؼوع اُجبؽش ٜٓب

 ٝؽلك ) أ٣ٖٔ ؽج٤ت ( ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ًٔب ٢ِ٣: 

  .ٓؼوكخ االكزواػبد 

  .اُزل٤َو 

  .رو٣ْٞ أُ٘بهشبد 

 .االٍز٘جبؽ 

  ،(. 224 - 223:  2003االٍز٘زبط ) ا٤ٍُٞٔی 

 األًْٛح انترتٕٚح نهتفكٛر انُالؼ:

بهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ أشقبص أُغزٔغ ٝٛٞ ٖٓ أؽل األٛلاف اُزوث٣ٞخ، ٣ٝغت ٝٗظوا أل٤ٔٛخ ٜٓ     

ػ٠ِ أُؤٍَبد اُزوث٣ٞخ إٔ رَؼ٠ ُزؾو٤وٚ، ٝمُي ٖٓ فالٍ أ١ ٜٓ٘بط ٣لهً ُِطِجخ ك٢ أُوؽِخ 

 اُلها٤ٍخ، ٝمُي ٖٓ فالٍ أُزطِجبد ا٥ر٤خ:

٤ًٞخ، ٣ٌٖٔ ه٤بٍٜب ٝرؾو٤وٜب ٣غت رؾ٣َٞ األٛلاف اُزوث٣ٞخ ٖٓ شؼبهاد إ٠ُ أٛلاف إعوائ٤خ ٍِ – 3

 كافَ اُظق اُلها٢ٍ.

إػلاك أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ ٖٓ فالٍ ٓشبهًخ اُطِجخ ٓشبهًخ كؼبُخ ك٢ اًزَبة أُؼِٞٓبد أُٜٔخ،  - 0

 ٝرٞط٤َ اُزل٤ٌو ا٤َُِْ ُلٟ اُطِجخ.

اُوؼبء ػ٠ِ ُلظخ اُزؼ٤ِْ، ٝاٍزؼٔبٍ ؽوائن اُزله٣ٌ ٝٓشبهًخ اُطِجخ ك٢ اُزٞطَ إ٠ُ ؽٍِٞ  - 0

 (.9:  2000ٔشٌالد اُز٢ رٞاعْٜٜ ) هػٞإ ، اُ

 يراصم ٔاصتغؼاياخ انتفكٛر انُالؼ: 

أٝػؼ ) ٛبُٖٞٗ ( أٗٚ ٣غت ػ٠ِ اُطبُت إٔ ٣َزقلّ اُقطٞاد اُزب٤ُخ ك٢ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُؾَ       

 أُشبًَ:
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 اُلاكؼ٤خ ػ٠ِ ا٤ُوظخ، ٣ٝغت رؾَٔ أُقبؽو. - 3 

 أُؼوكخ، ٝؽوم ر٘ظ٤ْ أُؼِٞٓبد.٣غت إٔ رٌٕٞ ٛ٘بى ٜٓبهح اُجؾش ػٖ  – 0 

 هثؾ أُؼِٞٓبد ث٤ٖ األكٌبه أُزجبػلح ٝمُي ُِٞطٍٞ إ٠ُ ٛلف ٓب، ٝٝػغ ٗظو٣خ مار٤خ. - 0 

 (. 227:  2003) أثٞ ك٤ٗب ٝأثٞ ٗبش٢ ،  

ٝٓننننٖ ٣ننننوٟ إٔ ر٤ٔ٘ننننخ اُزل٤ٌننننو اُ٘بهننننل ػ٘ننننل اُطِجننننخ، روكننننغ ٓننننٖ هننننلهارْٜ ٝصوننننزْٜ ثؤٗلَننننْٜ،        

أٗنننٞاع اُزل٤ٌنننو األفنننوٟ، ٝر٘ٔننن٢ هنننلهاد اُطِجنننخ ػِننن٠ اُزؼِننن٤ْ اُننننار٢ ٝٓٔبهٍنننزْٜ ُٔغٔٞػنننخ ٓنننٖ 

 (.4:  2002ٝاُزوظ٢ ) اُقٞاُلح ، 

 ػٔر انًُاْذ فٙ تًُٛح انتفكٛر انُالؼ:

ٖٓ أُؼِّٞ إٔ أُ٘بٛظ رٜزْ اٛزٔبّ ًج٤وا ثزؼ٤ِْ اُطبُت ٝروث٤زٚ، ؽ٤ش رٌٔ٘ٚ ٖٓ أُٞهٝس        

ا ٣َزلػ٢ االٛزٔبّ ثٜٔبهاد اُزل٤ٌو األفوٟ، ٝفبطخ اُزل٤ٌو اُضوبك٢ ؿ٤وٙ ٖٓ اُضوبكبد األفوٟ، ٝٛن

اُ٘بهل ػ٘ل اُطِجخ، ٝأ٤ٔٛخ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ارقبم اُوواهاد ُلٟ اُطِجخ، ٝأًضو ٓب رٌٕٞ األٓٞه اُغل٤ُخ 

 (. 79: 2001ٝؿ٤و ٓلػٞٓخ ثبُشٞاٛل اٌُبك٤خ أُٞعٞكح ك٢ ٝهز٘ب اُؾب٢ُ ) ٗجٜبٕ، 

 تؼهٛى انتفكٛر انُالؼ:

ٗؼْ ْٜٓ رؼ٤ِْ اُزل٤ٌو، ألٕ اُزل٤ٌو ػَٔ ػو٢ِ كوك١ مار٢، ٌُٖٝ اُزغبهة ٝاُقجوح رش٤و إ٠ُ إٔ      

اُشقض اُن١ ٣ز٤ٔي ثبُزل٤ٌو اُؼ٤ٔن، ٝارلن أُوث٤ٖ ث٘ٞع اُ٘شبؽ إ٠ُ إٔ اُؼوَ اُن١ ٣وّٞ ثئٗغبى ٜٓٔخ 

٤خ ٝآزلاك ُألصو ٝٛنا األٍِٞة اُن١ صجذ أٗٚ أٗغؼ ٝاألٝكو كبػِ (. 29:  2001ٓؼ٤٘خ ) ٗجٜبٕ، 

ٝاالٍزٔواه، أ١ إٔ اُزل٤ٌو ٛٞ األٍبً ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ٝعؼِٚ عيءاً ٖٓ أُٞاك اُلها٤ٍخ أُووهح، 

 (. 46:  ٤ٍٝٝ2005ِخ الًزَبة أُؼوكخ ٝرؼِْ أُلّٜٞ ٝأُٜبهح ) عَٔ، 

ٜنننب، ٝرٞعنننل ٝعٜنننبد ٗظنننو رؤًنننل ػِننن٠ إٔ رؼِننن٤ْ اُزل٤ٌنننو اُ٘بهنننل ٓنننٖ أُٜنننبهاد اُزننن٢ ٣غنننت رؼ٤ِٔ     

ٝٓنننٖ ٛننننا أُ٘ظنننٞه رَنننزؾن ؽوائنننن اُزنننله٣ٌ أُ٘لظنننِخ ٓنننٖ فنننالٍ أَُنننبهبد، ٝٛ٘نننبى ٓنننٖ ٣نننوٟ 

إٔ رزج٘ننن٠ ٓٞهلنننب ٣نننلهً ك٤نننٚ اُزل٤ٌنننو اُ٘بهنننل ػنننٖٔ أُنننٞاك اُلهاٍننن٤خ األفنننوٟ ُٝغ٤ٔنننغ أُواؽنننَ ) 

٣ٝننننوٟ اُجبؽننننش إٔ ٝعٜننننخ اُ٘ظننننو اُضب٤ٗننننخ أكؼننننَ َُننننُٜٞخ   (. 287:  2007أثننننٞ ى٣٘ننننخ ٝػجبث٘ننننخ، 

ئظ أكؼننَ ، ٓننٖ فننالٍ رننله٣ٌ أَُننبهبد أُقزِلننخ ، ؽ٤ننش ٣ننلفَ اُزل٤ٌننو اُ٘بهننل اُؾظننٍٞ ػِنن٠ ٗزننب

كننن٢ ًنننَ أَُنننبهبد ُٝننن٤ٌ كننن٢ َٓنننبهبد فبطنننخ َٓنننزوِخ . ٝاُؼِنننّٞ ًَٔنننبهبد ٣ٌٔنننٖ ٓنننٖ فالُٜنننب 

 ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ، ؽ٤ش إٜٗب ٓ٘بؿ فظت ُزؼ٤ِْ اُزل٤ٌو.

 انؼراصاخ انضاتمح:

٢ ثبٛزٔبّ اٌُض٤و ٖٓ اُجبؽض٤ٖ، كٜ٘بى كهاٍبد ًض٤وح ػ٤ِٚ ٝك٢ إٕ ٓٞػٞع اُزل٤ٌو اُ٘بهل ؽظ     

ٓقزِق اُؼِّٞ، ٍٝٞف ٗؼوع ثؼغ اُلهاٍبد ماد اُؼالهخ ثٔٞػٞع اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ٝهَٔذ 

اُلهاٍبد إ٠ُ ػوث٤خ ٝأفوٟ أع٘ج٤خ، ٍٝٞف ٗنًو اُلهاٍبد اُز٢ ُٜب ػالهخ ثبُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝاُلهاٍبد 

 مُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:اُز٢ رزؼِن ثبُِـخ اُؼوث٤خ ٝ

 ( 2003ػراصح انْٕر، ٔانضًٕر٘ )  -1

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ إ٠ُ اٍزوظبء ٗٔؾ اُولهح ػ٠ِ رطٞه اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ُزول٣ْ اُطِجخ ك٢ اُؼٔو       

ٝكهاٍخ األصو اُزلؼ٢ِ٤ ُؼٞآَ كوع اُلهاٍخ ٝاُغٌ٘ ٝأَُزٟٞ اُؼٔو١، ٝاُزلبػَ ث٤ٖ أَُزٟٞ 

 ( كوكاً ٖٓ اُ٘ظبّ اُزؼ٢ٔ٤ِ. 423نٙ اُلهاٍخ ٖٓ ) اُؼٔو١. ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ ٛ

ٍ٘خ ( ري٣ل ػ٠ِ َٓزٟٞ اهواْٜٗ  20 – 18ًٝبٗذ ٗزبئظ اُلهاٍخ هلهح أكواك أَُزٟٞ اُؼٔو١ )      

 60 – 20(، ٝأَُز٣ٞبد اُؼٔو٣خ األفوٟ رزواٝػ ث٤ٖ )  18 – 17ٖٓ أَُزٟٞ اُؼٔو١ األك٠ٗ ) 

 ٢ِٔ ري٣ل ػ٠ِ ؽِجخ اُلوع األكث٢.ٍ٘خ (، ًٔب إٔ هلهح ؽِجخ اُلوع اُؼ



  

 

 
  

 

777 
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 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ( 2002ػراصح رارش )  -2

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ اُزؼوف ػ٠ِ كؼب٤ُخ ثوٗبٓظ ٓوزوػ اُؾبٍت ا٢ُ٥ ُز٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو اُ٘بهل      

ً إ٠ُ رظ٤ْٔ ثوٗبٓظ ك٢  ٝاُزؾظ٤َ ُلٟ ؽبُجبد اُظق اُضب٢ٗ اُضب١ٞٗ ك٢ اُو٣بع، ٝٛلكذ أ٣ؼب

ُِظق اُضب٢ٗ اُضب١ٞٗ، ؽ٤ش اػزٔلد ٛنٙ اُلهاٍخ ٓغٔٞػز٤ٖ  اُؾبٍت ا٢ُ٥ ك٢ ٓبكح اُو٣بػ٤بد

ٓزٌبكئز٤ٖ ) رغو٣ج٤خ ٝػبثطخ (، ٝاٍزقلّ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ أُٜ٘ظ شجٚ اُزغو٣ج٢، ٝٛٞ أُٜ٘ظ 

أُ٘بٍت ُٜنٙ اُلهاٍخ، ٖٝٓ ٗزبئظ ٛنٙ اُلهاٍخ رلٞم ؽبُجبد أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ػ٠ِ أُغٔٞػخ 

 زٟٞ اُزن٤ًو.اُؼبثطخ ك٢ َٓزٟٞ اُزن٤ًوك٢ َٓ

 ( 2002ػراصح تٛرو )  - 3

ٛلكذ اُلهاٍخ إ٠ُ روظ٢ أصو إٍزوار٤غ٤خ أُز٘بهؼبد ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ًزت اُؼِّٞ ُلٟ      

ً ٝؽبُجخ ٖٓ ث٤ٖ ؽِجخ  196ؽِجخ اُظق اَُبثغ األٍب٢ٍ ثـيح، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ )  ( ؽبُجب

ٖٓ ٓغٔٞػز٤ٖ، رغو٣ج٤خ ) طق ؽِجخ ٝطق ؽبُجبد ( ثِؾ  اُظق اَُبثغ األٍب٢ٍ، ٝرٌٞٗذ اُلهاٍخ

( ؽبُجبً  98( ؽبُجبً ٝؽبُجخ، ٝػبثطخ ) طق ؽِجخ ٝطق ؽبُجبد ( ثِؾ أُغٔٞع )  98أُغٔٞع ) 

ًٝبٗذ ٗزبئظ ٛنٙ اُلهاٍخ كبػ٤ِخ إٍزوار٤غ٤خ أُز٘بهؼبد ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ػ٘ل  ٝؽبُجخ.

 .اٍزقلآٜب ك٢ رله٣ٌ اُؼِّٞ

 ( 2001ػراصح عرٚشح )  -4

ٛلكذ اُلهاٍخ ػ٠ِ َٓزٟٞ إٍٜبّ ٓؼ٢ِٔ اُزبه٣ـ ُِٔوؽِخ اُضب٣ٞٗخ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُزل٤ٌو اُ٘بهل      

ٝاإلثلاػ٢ ُلٟ ؽالثْٜ، ٝٓؼوكخ أُؼِْ ٝفجورٚ ك٢ مُي، ٝرؾل٣ل اُؼالهخ ث٤ٖ آهاء ؽٍٞ َٓزٟٞ ًَ 

( ٓؼِٔبً ٖٓ ٓؼ٢ِٔ اُزبه٣ـ ُِٔوؽِخ  33لهاٍخ ٖٓ ) ْٜٓ٘ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُزل٤ٌو، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ ٛنٙ اُ

 اُضب٣ٞٗخ ك٢ ٓل٣و٣خ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ُوظجخ أُلوم ك٢ األهكٕ، ٝرْ افز٤به اُؼ٤٘خ ثبُطو٣وخ اُؼشٞائ٤خ.

ٝأظٜود ٗزبئظ ٛنٙ اُلهاٍخ ػ٠ِ رل٢ٗ َٓزٟٞ َٓبٛٔخ ٓؼ٢ِٔ اُزبه٣ـ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُزل٤ٌو      

ٜبهاد أُغزٔؼخ ٝمُي ٖٓ فالٍ آهاء أُؼ٤ِٖٔ أٝ ٖٓ فالٍ ٓالؽظزْٜ ك٢ اُ٘بهل ٝاإلثلاػ٢ ٝأُ

 اُظق اُلها٢ٍ.

 ( 2001ػراصح إتراْٛى )  – 5

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ ػ٠ِ اُزؼوف َٓزٟٞ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ ؽِجخ هَْ اُزبه٣ـ ك٢ ٤ًِز٢ ا٥كاة      

بؽش، ٝرٌٕٞ ٓغزٔغ ٛنٙ اُلهاٍخ ٖٓ ٝاُزوث٤خ ثغبٓؼخ أُٞطَ ك٢ اُؼوام ٝكن االفزجبه اُن١ أػلٙ اُج

ؽِجخ أُوؽِخ اُواثؼخ ك٢ ه٢َٔ اُزبه٣ـ ك٢ ا٥كاة ٝاُزوث٤خ ك٢ عبٓؼخ أُٞطَ ُِؼبّ اُلها٢ٍ ) 

ً ٝؽبُجخ، ؽ٤ش رْ ٓغزٔغ اُلهاٍخ ٖٓ اُؼ٤٘خ  169(، ٝٓغٔٞع ػلكْٛ )  2000 – 1999 ( ؽبُجب

 ٤ٌو اُ٘بهل ك٢ اُزبه٣ـ.االٍزطالػ٤خ، ٝاٍزقلّ اُجبؽش ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ افز٤به اُزل

ٖٝٓ أثوى ٗزبئظ ٛنٙ اُلهاٍخ إٔ أكواك اُؼ٤٤٘خ ك٢ اُزل٤ٌو اُ٘بهل هل ٝهغ ك٢ أَُزٟٞ أُزٍٞؾ ،      

ً ػلّ ٝعٞك أصو َُٔزٟٞ ٓزـ٤و اُغٌ٘ ك٢ أكاء أكواك ػ٤٘خ االفزجبه، ًٝنُي  ٝرٞطِذ اُلهاٍخ أ٣ؼب

 ػ٠ِ أُغبالد اُلوػ٤خ.

 Clauson  (1997 :)ػراصح كالٔصٌٕ  -6

ٛلكذ اُلهاٍخ إ٠ُ اُزؼوف ؽو٣وخ ٗٞػ٤خ ك٢ رو٤٤ْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ٝأػلد أكاح ٛنٙ اُلهاٍخ رزؼٖٔ      

ػ٤ِٔخ رو٤٤ْ ُٔلّٜٞ ك١ٞ٣ ك٢ اُزؤَٓ ٝاُزل٤ٌو اُ٘بهل ُؾَ أُشٌِخ، ًٝٞٗذ ٛنٙ اُلهاٍخ افزجبهاً رغو٣ج٤بً 

ظ ٛنٙ اُلهاٍخ إٔ أكاح ٛنٙ اُلهاٍخ ًبٗذ ٖٝٓ ٗزبئ  ُزو٤٤ْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ؽِجخ ٓقزِطخ.

ٓل٤لح ًٔوشل ُِزؼ٤ِْ ُٝزٞك٤و ٜٓ٘غ٤خ اُزؼ٤ِْ، ٖٝٓ صْ رو٤٤ْ ػ٤ِٔخ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ؽَ أُشبًَ ٓغ 

اُطِجخ ك٢ اُظق اُلها٢ٍ، ٝأ٣ؼبً أظٜود اُ٘زبئظ إٔ أكاح رو٤٤ْ اُزل٤ٌو رٔزِي ٓٞصٞه٤خ ػب٤ُخ إ٠ُ ؽل 



  

 

 
  

 

777 

 

                                                                                                                            
 

 للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني 

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٌُٖٝ أُٞصٞه٤خ ػؼ٤لخ ػ٘لٓب ٣َزقلٜٓب ٓؼ٢ِٔ اُظق، ٖٝٓ أُْٜ إٔ  ٍٞاء ػ٘لٓب ٣َزقلٜٓب اُقجواء،

أُؼ٤ِٖٔ ٝاُطِجخ ػ٠ِ ٝعٞة رؼ٤ِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ٤ًٝل٤خ اٍزقلاّ ػ٤ِٔخ اُزو٤٤ْ ك٢ ؽَ أُشٌالد اُز٢ 

 رٞاعْٜٜ ك٢ ا٤َُٔوح اُلها٤ٍخ.

 Mishoe   (1994 )ػراصح يٛشٕٖ   -7

طق ٜٓبهح اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ طؾخ اُغٜبى ٛلكذ اُلهاٍخ ػ٠ِ رؼوف رؾل٣ل ٝٝ     

اُز٘ل٢َ، ٝاػزٔلد ٛنٙ اُلهاٍخ ػ٠ِ األٍِٞة اُٞطل٢ ا٤ٌُل٢، ثٞال٣خ عٞهع٤ب ك٢ أٓو٣ٌب ٝرْ رؾل٣ل 

أٝعٚ ٝاُزطج٤ن ٝاُزغو٣ت ٝاُزٞاطَ، ٝهكٝك االكؼبٍ ُٜنا االٍِٞة ك٢ ٛنا أُغبٍ. ٝافزبه اُجبؽش 

ؽو٣ن اُقجواء، ٝهلٓذ أُالؽظبد ُزؾل٣ل ٝطق أُٞاهق اُز٢ رؾزبط إ٠ُ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ اُؼ٤٘خ ػٖ 

ٝأشبهد ٗزبئظ ٛنٙ اُلهاٍخ إ٠ُ إٔ  اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٖٝٓ مُي أُٜبهح األٍب٤ٍخ أُزؼِوخ ثبُزل٤ٌو اُ٘بهل.

اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ طؾخ اُغٜبى اُز٘ل٢َ  ٣شَٔ اُولهح ػ٠ِ ٝعٞك أ٣ُٞٝبد اُزٞهغ، ٖٝٓ مُي اُزظل١ 

 ٌِخ، ٝاُزٞاطَ، ٝأُ٘بهشخ، ٖٝٓ صْ ارقبم اُوواهاد.ُِٔش

 Goldberger  (1991 )ػراصح رٕنؼتٛرع  -8

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ إ٠ُ ٝعٞة رو٣ْٞ أصو ثوٗبٓظ رله٢َ٣ ٣زؼٖٔ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ اُولهح      

، ٝهَْ اُجبؽش ( ؽبُجبً ٝؽبُجخ ٖٓ اُظق اُضبٖٓ األٍب٢ٍ 93ػ٤ِٚ، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ ٛنٙ اُلهاٍخ ٖٓ ) 

 –اُطِجخ إ٠ُ ٓغٔٞػز٤ٖ ٢ٛٝ أُغٔٞػخ اُؼبثطخ ٝأُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ، ٝؽجن اُجبؽش افزجبه إ٤ٌٗ 

ٝاُجؼل١، ٝأػٜود ٗزبئظ ٛنٙ  -٣ٝو أُوب٢ُ ُِزل٤ٌو اُ٘بهل، ًٝبٕ ٛنا االفزجبه ٛٞ االفزجبه اُوج٢ِ

إٔ َٓزٟٞ اُطبُجبد أكؼَ ( ًٝبٕ ك٢ ٛنا االفزجبه  ancovaاُلهاٍخ رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ أُظبؽت ) 

 ثٌض٤و ٖٓ َٓزٟٞ اُطِجخ ك٢ االفزجبه اُوج٢ِ ٝاُجؼل١.

 انتؼمٛة ػهٗ انؼراصاخ انضاتمح:

ك٢ ػٞء اُؼوع اَُبثن ُِلهاٍبد اَُبثوخ اُز٢ ُٜب ػالهخ ثبُزل٤ٌو اُ٘بهل كئٕ اُجبؽش ٣َغَ ٓب      

:٢ِ٣ 

اُ٘شبؽ اُ٘ل٢َ ُِطِجخ ٝرٞع٤ْٜٜ،  أًلد ثؼغ اُلهاٍبد اَُبثوخ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ -1

 .Mishoe   (1994 )كهاٍخ ٤ٓشٟٞ   ٝ (، 2003اُٞٛو، ٝاُؾٔٞه١ )  ًلهاٍخ

(، ٝ  2002هاعؼ ) أٍزقلٓذ أؿِت ٛنٙ اُلهاٍبد األٍِٞة اُزغو٣ج٢ ُزؾو٤ن أٛلاكٜب؛ ًلهاٍخ  -2

 Goldbergerٝكهاٍخ عُٞلث٤وع  Clauson  (1997 ،)(، ٝ كهاٍخ ًالٍٕٝٞ 2002كهاٍخ ث٤وّ )

 (1991.) 

كهاٍخ ث٤وّ ) أفزِلذ ثؼغ اُلهاٍبد ك٢ أفز٤به اُؼ٤٘خ، كول ر٘بُٝذ ثؼؼٜب ًزت اُؼِّٞ، ًلهاٍخ -3

 .( 2002كهاٍخ هاعؼ )  ، ٝ( 2002

، ٝكهاٍخ عُٞلث٤وع ( 2002لهاٍخ ث٤وّ ) ر٘بُٝذ ثؼغ ٛنٙ اُلهاٍبد أُوؽِخ األٍب٤ٍخ اُؼ٤ِب، ً -4

Goldberger  (1991  ،)( 2001وا٤ْٛ ) كهاٍخ إث. 

 (0330هاعؼ ) ر٘بُٝذ أؿِت ٛنٙ اُلهاٍبد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ عيء ٖٓ أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ، ًلهاٍخ -5

 (. 2002كهاٍخ ث٤وّ )  ،

ٝر٤ٔيد ٛنٙ اُلهاٍخ ػٖ اُلهاٍبد اَُبثوخ ثؤٜٗب هبٗذ ثبُؼَٔ ػ٠ِ رؼ٤ٔن ٓشٌِخ اُجؾش ٝمُي ٖٓ      

بة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ، ُِظق اَُبكً اإلػلاك١ ك٢ اُؼوام ٖٓ فالٍ ثؾضٜب ػٖ اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ك٢ ًز

ٝؽز٠ رطج٤ن ٛنٙ اُلهاٍخ، إم إٕ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١ ك٢  2018اُؼبّ 

اُؼوام ُْ رغو ػ٤ِٚ أ١ رغوثخ ٖٓ هجَ ُٔؼوكخ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل أُٞعٞكح ك٤ٚ ثؾَت ٓؼوكخ 

 اُجبؽش ٝاؽالػٚ.



  

 

 
  

 

777 

 

                                                                                                                            
 

 للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني 

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ودولي الثاني للعلوم االنسانية وقائع املؤمتر العلمي ال
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 :ٚمح ٔاإلرراءاخانطر

ر٘بٍٝ اُجبؽش ٝطلبً ُٜٔ٘ظ اُجؾش، ٝأكواك ٓغزٔغ اُجؾش ٝػ٤٘زٚ، ًٝنُي األكاح أَُزقلٓخ ك٢ ٛنا      

ً ُإلعواءاد اُز٢ هٔ٘ب ك٤ٜب ك٢ رو٤ٖ٘  اُجؾش ٝؽوم إػلاكٛب، ٝطلم األكاح ٝصجبرٜب، ًٔب ٗنًو ٝطلب

 ػ٤ِٜب ك٢ رؾ٤َِ اُجؾش. أكٝاد اُجؾش ٝرطج٤وٚ، صْ أُؼبُغبد اإلؽظبئ٤خ اُز٢ اػزٔلٗب

 يُٓذ انثضج:

ٖٓ أعَ رؾو٤ن أٛلاف اُجؾش هبّ اُجبؽش ثبٍزقلاّ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ ٝاُن١ ٣ؼوكٚ )      

( ثؤٗٚ ٛٞ ؽو٣وخ اُجؾش اُن١ رز٘بٍٝ أؽلاس ٝظٞاٛو ٓٞعٞكح ٝٓزبؽخ ُِلهاٍخ 92:  2002ؽًٔٞ، 

هاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل أُزؼٔ٘خ ك٢ ًزبة هٞاػل ٝاُو٤بً. ٣ٜٝلف ٛنا اُجؾش إلعواء كهاٍخ ثؼ٘ٞإ " ٜٓب

 اُِـخ اُؼوث٤خُِظق اَُبكً اإلػلاك١ ٝٓلٟ اًزَبة اُطِجخ ُٜب ".

 يزتًغ انثضج:      

 ٝهل رٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش ٖٓ:

 ٓؾزٟٞ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١. - 1 

( ؽبُت  100ٝاُجبُؾ ػلكْٛ )  ؽِجخ اُظق اَُبكً اإلػلاك١ ٖٓ ٓلاهً ٓؾبكظخ ًوًٞى - 2 

 ٓٞىػ٤ٖ ؽَت اُغلٍٝ ا٥ر٢:

 ( 1علٍٝ ههْ )                                           

 ٣ج٤ٖ أُلاهً ك٢ ٓل٣و٣خ روث٤خ ًوًٞى ٝػلك اُطِجخ ٌَُ ٓلهٍخ                  

 ػلك اُطالة أٍْ أُلهٍخ

 35 إػلاك١ اُظله ُِج٤ٖ٘

 20 إػلاك٣خ أُز٘ج٢ ُِج٤ٖ٘

 25 صب٣ٞٗخ أشج٤ِ٤خ ُِج٤ٖ٘

 20 إػلاك٣خ اُش٤ٜل ػجل هللا ػجل اُوؽٖٔ

 100 أُغٔٞع

 ػُٛح انثضج:

ُول هبّ اُجبؽش ثبفز٤به ػ٤٘خ اُجؾش ثطو٣وخ اُؼ٤٘خ اُؼشٞائ٤خ، ٖٝٓ مُي رْ افز٤به أُلاهً ثطو٣وخ      

(  100ؾ ػلك أكواك اُؼ٤٘خ ) ػشٞائ٤خ، ٖٝٓ صْ رْ افز٤به أؽل اُظلٞف ٖٓ ًَ ٓلهٍخ ػشٞائ٤بً، ٝهل ثِ

ً ٖٓ اإلػلاك١ ًٕٞ اُجؾش ٣زؼِن ثٔؾزٟٞ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ثبُٔلاهً اإلػلاك٣خ  ؽبُجب

 اُؾ٤ٌٓٞخ أُنًٞهح.

 أػٔاخ انثضج:

 حثاخ أػاج انتضهٛم:     

 ُِٝزؤًل ٖٓ صجبد اُزؾ٤َِ هبّ اُجبؽش ثبُقطٞاد ا٥ر٤خ: 

هبّ اُجبؽش ثئػبكح رؾ٤َِ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً صجبد األكاح ػجو اُيٖٓ: ُول  -أ 

اإلػلاك١ ثؼل ٓوٝه صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ اُيٖٓ ٝهبّ اُجبؽش ثؾَبة صجبد األكاح ثٔوٝه اُيٖٓ ثبٍزقلاّ 

 ( 0، م3اُو٤ٔخ اُظـوٟ ) م=  0ٓؼبكُخ اُضجبد ٍُِٜٞز٢ ٢ٛٝ : ٓؼبكُخ اُضجبد = 

 0+ م3م                                                                   

 ؽ٤ش إٔ

 : ٓ٘ؾ٠٘ اُزؾ٤َِ األٍٝ 3م 
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 : ٓ٘ؾ٠٘ اُزؾ٤َِ اُضب٢ٗ 0م 

 ٝاُغلٍٝ ا٥ر٢ ٣ٞػؼ ٓؼبٓالد اُضجبد ث٤ٖ اُزؾ٤ِ٤ِٖ:

 ( 2اُغلٍٝ )                                                      

 ٓؼبَٓ اُضجبد ُغ٤ٔغ ٜٓبهاد اٌُزبة                                       

 ٓؼلٍ اُضجبد اُزؾ٤َِ اُضب٢ٗ اُزؾ٤َِ األٍٝ أُٜبهح

 90909. 150 125 رو٣ْٞ أُ٘بهشخ

 9705. 66 70 ٜٓبهح اُزل٤َو

 93. 35 40 ٜٓبهح االٍز٘جبؽ

٣ٝزؼؼ ٖٓ علٍٝ أُٜبهاد إٔ ه٤ْ ٓؼبَٓ اُضجبد ٓورلؼخ ك٢ ًزبة اُوٞاػل ؽ٤ش رواٝؽذ اَُ٘جخ ٓب 

 (. 93. - ٤.909ٖ ) ث

 اعتثار انتفكٛر انُالؼ: 

 اٍزقلّ اُجبؽش افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝاُن١ أػلٙ كبهٝم ػجل اَُالّ، ٝٓٔلٝػ دمحم ٤ٍِٔبٕ ٍ٘خ 

 (1982 .) 

 انخثاخ:

 ُٝؾَبة صجبد افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٖٝٓ فالٍ مُي رْ اٍزقلاّ اُطوم ا٥ر٤خ:      

 طرٚمح انتززئح انُظفٛح: -أ 

ٖٝٓ فالٍ مُي هبّ اُجبؽش ثؾَبة ٓؼبَٓ االهرجبؽ ث٤ٖ ٓغٔٞع اُلوواد اُلوك٣خ، ٖٝٓ صْ        

ٓغٔٞع كهعبد اُلوواد اُيٝع٤خ، ٝاُز٢ رٌٞٗذ الفزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ٝ ًٔب هبّ اُجبؽش ثزول٣و صجبد 

 ٢ اُغلٍٝ ا٥ر٢:افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝمُي ثؾَبة ٓؼبَٓ ًوٝٗجبؿ أُلب ٌَُ كوواد االفزجبه، ًٔب ك

 ( 3رؼٔل ) 

 رؼٔل ٚثٍٛ يؼايم تمؼٚر فمراخ اعتثار انتفكٛر انُالؼ تاصتغؼاو كرَٔثاط

 َٓزٟٞ اُلالُخ ه٤ْ أُلب ػلك كوواد أُزـ٤و

 0.01اُلاُخ ػ٘ل  0.692 30 رو٣ْٞ أُ٘بهشبد

 0.01اُلاُخ ػ٘ل  0.772 30 ٜٓبهح اُزل٤َو

 0.01اُلاُخ ػ٘ل  0.532 30 ٜٓبهح االٍز٘جبؽ

 0.01اُلاُخ ػ٘ل  0.724 90 اُلهعخ اُٜ٘بئ٤خ الفزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل

٣ٝزج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ إٔ ٌَُ ه٤ْ أُلب ثؼل ٖٓ أثؼبك افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝإٔ ٌَُ اُلهعبد اُٜ٘بئ٤خ      

 (.0.01(، ٢ٛٝ ه٤ْ اُلاُخ إؽظبئ٤ب ػ٘ل َٓزٟٞ )0.532 – 0.772ُالفزجبه ثؤٜٗب رواٝؽذ ث٤ٖ )

ٝثنُي اُزؾ٤َِ ٣زؼؼ ُِجبؽش إٔ افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٓٞػٞع اُجؾش ٣زظق ثلهعخ ػب٤ُخ ٖٓ      

 اُظلم ٝاُضجبد؛ ٝاُز٢ رؼيى ٝرلػْ اُ٘زبئظ اُٜ٘بئ٤خ ُِجؾش.

 األصانٛة اإلصظائٛح:

ثبٍزقلاّ آُخ  SPSS"ٖٝٓ فالٍ مُي رٔذ ٓؼبُغخ اُج٤بٗبد ثبٍزقلاّ ثوٗبٓظ اُوىّ اإلؽظبئ٤خ "     

 ، ٝمُي ثٜلف اإلعبثخ ػٖ ٍؤاٍ اُجؾش ٝمُي ثبُطوم اإلؽظبئ٤خ ا٥ر٤خ:اُؾبٍٞة

 األٍب٤ُت اإلؽظبئ٤خ أَُزقلٓخ ك٢ اإلعبثخ ػٖ ٍؤاٍ اُجؾش:  -أ 

أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ صْ اُٞىٕ اَُ٘ج٢: ٝاٍزقلّ اُجبؽش أُزٍٞؾ اُؾَبث٢  -

 إل٣غبك األٝىإ اَُ٘ج٤خ ُٔزـ٤واد اُجؾش.
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 ٝمُي ٌُِشق ػٖ كالُخ اُلوٝم ث٤ٖ ٓزٍٞطبد كهعبد اُطِجخ.  T-TEST"د"  افزجبه -

 ُِزؾون ٖٓ طلم ٝصجبد األكٝاد اُز٢ اٍزقلٜٓب اُجبؽش: -د

 أٍزقلّ اُجبؽش ٓؼبَٓ کوٝٗجبػ أُلب: إل٣غبك صجبد أُوب٤٣ٌ.  -

 هل.ٝأ٣ؼبً اٍزقلّ اُجبؽش افزجبه "د" ُِزؾون ٖٓ اُظلم ٝاُضجبد الفزجبه اُزل٤ٌو اُ٘ب -

 َتائذ انثضج ٔتفضٛرْا

ٗٞػؼ اُ٘زبئظ اُز٢ رٞطِ٘ب إ٤ُٜب ك٢ ٛنا اُجؾش ؽ٤ش رْ ٓؼبُغخ اُج٤بٗبد أُزؼِوخ ثَؤاٍ اُجؾش 

ٝكوػ٤برٚ إؽظبئ٤بً، ٍٝٞف ٗؼوع ٗزبئظ اَُؤاٍ أُزؼِن ثبُجؾش، ٝأ٣ؼبً روو٣و اُ٘زبئظ اُز٢ رٞطَ 

  إ٤ُٜب اُجؾش.

 :انُتائذ انًتؼهمح تاإلراتح ػهٗ صؤال انثضج

 ٓب ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل أُزؼٔ٘خ ك٢ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١؟ -

ٝرٔذ اإلعبثخ ػ٠ِ ٍؤاٍ اُجؾش ٝمُي ثؼل اإلؽالع ػ٠ِ اُغٜٞك اَُبثوخ ٖٓ اٌُزت روث٣ٞخ، 

اُجبؽش ٝاُلهاٍبد اَُبثوخ، ٝاُوٍبئَ اُؼ٤ِٔخ، ٝأ٣ؼبً ٖٓ فالٍ األٍبرنح أُؾ٤ٌٖٔ، ٝإػبكخ إ٠ُ فجوح 

 اُشقظ٤خ ٖٓ فالٍ ػِٔٚ ًٔؼِْ ُٔبكح هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٓلاهً اُؾٌٞٓخ. 

( ٓؤشوا ٝهل ٝىػذ  25ٝرٌٞٗذ هبئٔخ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُز٢ أػلٛب اُجبؽش ك٢ اُظٞهح اُٜ٘بئ٤خ )

 ػ٠ِ صالس ٜٓبهاد. 

 ( ٓؤشواد كوػ٤خ. 5ٜٓبهاد رو٣ْٞ أُ٘بهشبد ٝاُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ )  -3

 ( ٓؤشواد كوػ٤خ.  4ًنُي ٜٓبهح اُزل٤َو ٝاُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ) ٝ -0

 ( ٓؤشواد كوػ٤خ. 4ٜٓبهح االٍز٘جبؽ ٝاُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ )  -0

 أٔالً: يٓارج تمٕٚى انًُالشاخ:

٢ٛٝ ٜٓبهح اُولهح ػ٠ِ اُز٤ٔي ث٤ٖ ٓٞاػغ اُوٞح ٝاُؼؼق ك٢ اُؾٌْ ػ٠ِ هؼ٤خ ٓب ك٢ ػٞء      

( ٓؤشواد كوػ٤خ ٓٞػؾخ ك٢  1بهح  ك٢ طٞهرٜب اُٜ٘بئ٤خ ػ٠ِ ) ٝهل اشزِٔذ أُٜ األكُخ أُزبؽخ.

 علٍٝ ا٥ر٢:

 ( 4رؼٔل رلى ) 

 ٚشًم انزؼٔل انًؤشراخ انفرػٛح نًٓارج تمٕٚى انًُالشح

 انًؤشراخ انفرػٛح انتضهضم انًٓارج

 ٜٓبهح رو٣ْٞ أُ٘بهشخ

 

1 – 

2- 

3- 

4- 

5- 

 ٣َبػل ٓؾزٟٞ اٌُزبة ػ٠ِ ؽٌْ أُظلاه٤خ ُِٔظله.

 أُٜ٘بط ػ٠ِ ارقبم اُوواهاد ثؼل كهاٍخ أُشٌِخ. ٣َبػل

 ٣ؾز١ٞ أُٜ٘بط ُِٔؼب٤٣و اُز٢ رؾٌْ ػ٠ِ اإلعبثبد أُقزِلخ.

 ٣ؾز١ٞ أُٜ٘بط ػ٠ِ اُؾوبئن اُؼ٤ِٔخ ك٢ ؽَ أُشٌالد.

 ٣َبػل أُٜ٘بط ػ٠ِ اُزٔب٣ي ث٤ٖ اُؾغظ اُو٣ٞخ ٝاُؼؼ٤لخ.

 حاَٛاً: يٓارج انتفضٛر: 

رل٤َو ع٤ٔغ أُٞاهق، ًٝنُي اُ٘زبئظ أُزورجخ ػ٤ِٚ ٝمُي ثٜلف اُزٞط٤َ ٢ٛٝ ٜٓبهح ماد اُولهح ػ٠ِ 

 إ٠ُ أؽَٖ اُ٘زبئظ.

( ٓؤشواد كوػ٤خ، ًٔب ٛٞ ٓٞػؼ ك٢ اُغلٍٝ  4ٝاشزِٔذ ٜٓبهح اُزل٤َو ك٢ طٞهرٜب اُٜ٘بئ٤خ ػ٠ِ ) 

 ا٥ر٢:
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 للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني 

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ودولي الثاني للعلوم االنسانية وقائع املؤمتر العلمي ال

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ( 5رؼٔل رلى ) 

 انًؤشراخ انفرػٛح نًٓاراخ انتفضٛر

 ٤خأُؤشواد اُلوػ اُزَََِ أُٜبهح

 -1 ٜٓبهاد اُزل٤َو

2- 

3- 

4- 

 ٣ٌٖٔ أُٜ٘بط ٖٓ اًزشبف ع٤ٔغ اُؾوبئن.

 ًٝنُي ٣لَو أُٜ٘بط ع٤ٔغ ا٥هاء ٝأُٞاهق.

 رؾ٣َٞ االٍز٘زبط ك٢ أُٜ٘بط إ٠ُ أُالؽظبد أُورجطخ ثٚ.

 ًٝنُي رٞػ٤ؼ اُزواثؾ اُلٌو١ ث٤ٖ ع٤ٔغ أُٞػٞػبد.

 يٓارج االصتُثاط:

 ٍٞ ٝمُي ٖٓ فالٍ ٓؼِٔبد ٍبثوخ ٝهثؾ األٍجبة ثبَُٔججبد.٢ٛٝ ٜٓبهح اُولهح إل٣غبك اُؾِ

( ٓؤشواد كوػ٤خ ًٔب ٓٞػؼ ك٢ اُغلٍٝ  4ٝاشزِٔذ ٜٓبهح االٍز٘جبؽ ك٢ اُظٞهح اُٜ٘بئ٤خ ُٜب ػ٠ِ ) 

 ا٥ر٢:

 ( 6رؼٔل رلى ) 

 رؼٔل انًؤشراخ انفرػٛح نًٓارج االصتُثاط

 أُؤشواد اُلوػ٤خ اُزَََِ أُٜبهح

 -1 ٜٓبهح االٍز٘جبؽ

2- 

3- 

4- 

٢ٛٝ أُٜبهح اُز٢ ٖٓ فالُٜب ٣ٌٖٔ ر٤ٔي اُؼالهخ ث٤ٖ اَُجت 

 ٝاُ٘ز٤غخ.

 ٣ٌٖٝٔ هثؾ أُٜ٘بط ث٤ٖ اُؾوبئن ٝا٥هاء.

 هثؾ ػجبهاد أُٜ٘بط ثبُٔٞػٞع ٝأ٣ؼبً اُز٢ الرورجؾ ثبُٔٞػٞع.

 ٣ٖٝٔ هثؾ أُٜ٘بط ظبٛوح ثظبٛوح ػ٤ِٔخ أفوٟ.

٤ٌو اُ٘بهل أرؼؼ إٔ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُوئ٤َ٤خ ٝمُي ٖٓ فالٍ اُؼوع ُوبئٔخ ٜٓبهاد اُزل     

ٝأُؤشواد اُلوػ٤خ ٌَُ ٜٓبهح ٖٓ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل رٔضَ ك٢ ٓغِٜٔب ٣غت رؼ٤ٜٔ٘ب ك٢ ًزبة 

هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١، ألٕ ٓؾزٟٞ ًزبة اُِـخ اُؼوث٤خ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ 

 ب إٔ ر٢ٔ٘ ُلٟ اُطِجخ اُولهح ُِ٘ول ٝاُز٤ٔي ث٤ٖ كووح ٝأفوٟ .اُلوواد ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ فالُٜ

ٝٓب ٓلٟ رؼ٤ٖٔ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ُِظق اَُبكً اإلػلاك١ ُٜٔبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل،      

ٝٓلٟ رٞاكو ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ كول هبّ اُجبؽش ثزؾ٤َِ اٌُزبة ث٘بء 

هاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝاُز٢ هبّ اُجبؽش ثئػلاك ٛنٙ اُوبئٔخ، ٝهبّ اُجبؽش ثؼوع رلظ٤َ ػ٠ِ هبئٔخ ٜٓب

 ُزِي اُ٘زبئظ ٖٓ فالٍ اُغلٍٝ ا٥ر٢: 

 ( 7رؼٔل رلى ) 

 َتائذ تضهٛم يٓاراخ انتفكٛر انُالؼ األصاصٛح انًٕرٕػج فٙ كتاب لٕاػؼ انهغح انؼرتٛح

 تاُزور٤ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ اُزٌواه أُٜبهاد اُزَََِ

1- 

2- 

3- 

 ٜٓبهح أُ٘بهشخ

 ٜٓبهح اُزل٤َو

 ٜٓبهح االٍز٘جبؽ

175 

136 

102 

% 45 

% 37 

% 18 

1 

2 

3 

  100.00 % 413 ع٤ٔغ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل
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 للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني 

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ودولي الثاني للعلوم االنسانية وقائع املؤمتر العلمي ال

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

، ٝؽظِذ 45 %ٖٝٓ فالٍ اُغلٍٝ اَُبثن ٣زؼؼ إٔ ٜٓبهح أُ٘بهشخ ؽظِذ ػ٠ِ أػ٠ِ َٗجخ      

، ث٤٘ٔب ؽظِذ ٜٓبهح االٍز٘جبؽ ػ٠ِ أُورجخ 37 %ٓئ٣ٞخ ٜٓبهح اُزل٤َو ػ٠ِ أُورجخ اُضب٤ٗخ ثَ٘جخ 

ٖٝٓ فالٍ ػوع اُ٘زبئظ كئٕ ٜٓبهح أُ٘بهشخ ٢ٛ األػ٠ِ ٢ٛٝ  .18 %اُضبُضخ ٝاألف٤وح ثَ٘جخ ٓئ٣ٞخ 

اُٜلف اُن١ ٣وّٞ ػ٤ِٚ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ، ٝألٗٚ ُٚ أ٤ٔٛخ ػٖ اُؼِّٞ األفوٟ، ألٕ ُٚ ٍٔبد 

 ن١ ٖٓ فالُٚ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو.ٝٓوج٤ُٞخ ػ٘ل اُطِجخ، ٝاُ

ٖٝٓ فالٍ اُؼوع اَُبثن ٣زٞعت ػ٠ِ ٓؤُل٢ أُ٘بٛظ اُزو٤ًي ػ٠ِ هله ًج٤و ٖٓ ٜٓبهاد      

اُزل٤ٌو اُ٘بهل ) أُ٘بهشخ، ٝاُزل٤َو، ٝاالٍز٘جبؽ ( ٝمُي ٖٓ أعَ ط٘غ ؽالة ٗبهل ألٓٞه صبهجخ ثؼ٤ٖ 

 االػزجبه.

 انتٕطٛاخ:

ز٢ رٔقغ ػٜ٘ب ٛنا اُجؾش، ٝاُز٢ ًشلذ إٔ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ٖٓ فالٍ ػوع اُ٘زبئظ اُ     

ُِظق اَُبكً اإلػلاك١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ًض٤و ٖٓ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُٞاعت رٞاكوٛب ك٢ اُِـخ 

اُؼوث٢ ٌُٖٝ ثَ٘ت ٓزٍٞطخ، ٖٝٓ مُي اُؼوع كئٕ اُجبؽش ٣وٟ ػوٝهح رول٣ْ رٞط٤بد ٝٓوزوؽبد 

٢ ٝىاهح اُزوث٤خ ٝأُظ٤ٖٔٔ ك٢ إػلاك أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ اُزوث٣ٞخ، ٖٝٓ ُِٔؼ٤٤ٖ٘ ثبُٜٔ٘بط ٖٓ َٓؤُٝ

 أْٛ اُزٞط٤بد اُز٢ ٣ولٜٓب اُجبؽش: 

ك٢ اُؼوام، ؽ٤ش ٣زْ ٓؼبُغخ أُٞػٞػبد ُز٤ٔ٘خ   خ٣غت إػبكح اُ٘ظو ك٢ ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤ – 3

 ع٤ٔغ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل. 

ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ اُطِجخ، ثؾ٤ش ٣ٌٞٗٞا اُطِجخ ٣َبػل ًزبة هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ  - 0

 هبكه٣ٖ ػ٠ِ ؽَ أُشٌالد اُز٢ رٞاعْٜٜ.

ًٝنُي ػول كٝهاد رله٣ج٤خ ُٔؼ٢ِٔ هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ، ؽ٤ش ٣زْ ى٣بكح ٝػ٤ْٜ ثٜٔبهاد اُزل٤ٌو  – 0

 اُ٘بهل.

 انًمترصاخ: 

ُؼوث٤خ ُِٔواؽَ اُلها٤ٍخ األفوٟ ٝفبطخ أُواؽَ ه٤بّ كهاٍبد ؽل٣ضخ روّٞ ثزؾ٤َِ ًزت اُِـخ ا - 3

األ٠ُٝ، ألٕ ٛنٙ أُواؽَ ؽَبٍخ ٝرؾزبط إ٠ُ اٛزٔبّ أُزقظظ٤ٖ، ًٝنُي ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو 

 اُ٘بهل.

ه٤بّ كهاٍبد ؽل٣ضخ ؽ٤ش ٣ٌٕٞ اُٜلف ٜٓ٘ب رؾل٣ل أُشٌالد اُز٢ رٞاعٚ رله٣ٌ هٞاػل اُِـخ  -0

 ٝفبطخ ك٢ أُواؽَ األ٠ُٝ. اُؼوث٤خ ك٢ ٓلاهً ٝٓؾبكظبد اُؼوام

 لائًح انًظاػر:

تًُٛتّ  –يٓارتّ  –طثٛؼتّ  –انتفكٛر يٍ يُظٕر ترتٕ٘ تؼرٚفّ  (، 2005إثوا٤ْٛ، ٓغل١ ػي٣ي ) -

 ، ػبُْ اٌُزت، اُوبٛوح.أًَاطّ –

يضتٕٖ انتفكٛر انُالؼ نؼٖ طهثح انتارٚظ فٙ كهٛتٙ اٜػاب (،  2001إثوا٤ْٛ، كبػَ ف٤َِ )  -

 .302 – 274(، ص  38، ٓغِخ ارؾبك اُغبٓؼبد اُؼوث٤خ، اُؼلك ) يؼح انًٕطمٔانترتٛح تزا

 ، كاه طبكه: 1، اُغيء األٍٝ: ؽنضاٌ انؼرب(،  1990اثٖ ٓ٘ظٞه، أثٞ اُلؼَ عٔبٍ اُل٣ٖ دمحم )  -

 ث٤وٝد.   

ػهٗ  تمٕٚى فؼانٛح ترَايذ انتفكٛر انُالؼ، ٔأحرِ (، 2003أثٞ ك٤ٗب، ٗبك٣خ ٝ أثٞ ٗبش٢، ٠٘ٓ ٍؼ٤ل ) -

ص (،  4انؼؼػ ) ، كهاٍبد روث٣ٞخ ٝاعزٔبػ٤خ، أُغِل اُزبٍغ، انتفكٛر انؼمالَٙ نؼٖ طانثاخ انزايؼح

219 – 243. 
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يُاْذ تؼرٚش انرٚاضٛاخ نهظفٕف (،  2007أثٞ ى٣٘خ، كو٣ل ًبَٓ ٝ ػجبث٘خ، ػجلهللا ٣ٍٞق )  -

 ، كاه ا٤َُٔوح ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ٝاُطجبػخ: ػٔبٕ.األٔنٗ

تًُٛح يٓاراخ انتفكٛر انُالؼ ٔاإلتؼاػٙ نؼٖ  –انتفكٛر يغاٚر (،  2004 ٢ٜٔ ) عجو، كػبء ك -

 ، ٓوًي اُوطبٕ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞو: ٓؤٍَخ ػجلأُؾَٖ اُوطبٕ.األطفال

، كاه اٌُزبة اُغبٓؼ٢: تؼهٛى انتفكٛر يفاْٛى ٔتطثٛماخ(،  1999عوٕٝ، كزؾ٢ ػجل اُوؽٖٔ )  -

 ػٔبٕ.

، كاه اٌُزت ح يٓاراخ انتفكٛر اإلتؼاػٙ يٍ عالل انًُاْذ انؼراصٛحتًُٛ(،  2005عَٔ، دمحم عٜبك )  -

 اُغبٓؼ٢: اُؼ٤ٖ.

، ) روعٔخ: ػجلاُوؽ٤ْ عجو (، ا٤ُٜئخ أُظو٣خ اُؼبٓخ انتفكٛر ٔانهغح(،  1992عٞك٣ذ، عو٣ٖ )  -

 ٌُِزت: اُوبٛوح.

تظٕر تضهٛم يضتٕٖ أػب األطفال فٙ ضٕء يؼاٚٛر األػب ٔفك ان(،  1990ؽ٣ٞؾ٢، ٗؼٔخ )  -

 ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ٝهَْ أُ٘بٛظ ٝؽوم اُزله٣ٌ، عبٓؼخ أُِي ٍؼٞك: أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ.اإلصاليٙ

أحر تٕظٛف األصؼاث انزارٚح فٙ تًُٛح يٓاراخ انتفكٛر انُالؼ نؼٖ (،  2002اُقٞاُلح، دمحم ػجلهللا )  -

٘شٞهح، عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى، ، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓطهثح انظف انؼاشر األصاصٙ فٙ يثضج انتارٚظ

 اهثل: األهكٕ.

ػراصح تزرٚثٛح نفؼانٛح ترَايذ فٙ تًُٛح انتفكٛر انُالؼ نؼٖ طالب (،  2000هػٞإ، إ٣ي٣ٌ )  -

 .34 – 1ص  (، 66انؼؼػ ) ، كهاٍبد ك٢ أُ٘بٛظ ٝؽوم اُزله٣ٌ، كهٛح انترتٛح رايؼح ػٍٛ شًش

 اُشوٝم: األهكٕ.، كاه أصانٛة تؼرٚش انؼهٕو(،  1996ى٣زٕٞ، ػب٣ش )  -

، اُغبٓؼخ األهك٤ٗخ ٤ًِخ 1(، رؼ٤ِْ اُزل٤ٌو ك٢ أُٜ٘ظ أُله٢ٍ، ؽ 2005اَُوٝه، ٗبك٣خ ٛب٣َ )  -

 اُزوث٤خ، كاه ٝائَ ُِ٘شو: ػٔبٕ.

 ، عبٓؼخ اُ٘غبػ اُٞؽ٤٘خ، كاه اُشوٝم: ٗبثٌِ.تؼرٚش يٓاراخ انتفكٛر(،  2003ٍؼبكح، عٞكد )  -

 .9  - 1(، ص  52، اُ٘جؤ، ) نتفكٛر ٔصم انًشكالخا(،  2001اَُِّٞ، ػجل اُؾ٤ٌْ )  -

انتفكٛر انُالؼ ٔاإلتؼاػٙ إصتراتٛزٛح انتؼهى انتؼأَٙ فٙ تؼرٚش  (، 2006ا٤َُِز٢، كواً ٓؾٔٞك )  -

 ، ػبُْ اٌُزت اُؾل٣ش: ػٔبٕ.1، ؽانًطانؼح ٔانُظٕص

ح اتضاػ انزايؼاخ انتفكٛر انُالؼ ػراصح فٙ ػهى انُفش انًؼرفٙ يزه(،  1995ا٤َُل، ػي٣يح )  -

 كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ: اُوبٛوح. (، 38انؼؼػ ) ، انؼرتٛح

تمٕٚى كتاب انًطانؼح ٔانُظٕص نهظف انتاصغ األصاصٙ فٙ  (، 1994اُشبؽو، ؿَبٕ ؽَٖ )  -

، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح، ٤ًِخ اُزوث٤خ، اُغبٓؼخ األرػٌ يٍ ٔرٓح َظر انًؼهًٍٛ ٔانًشرفٍٛ

 األهك٤ٗخ: ػٔبٕ.

 ، اُلاه أُظو٣خ ُِ٘شو: اُوبٛوح.2، ؽأصانٛة انتؼرٚش انفؼال(،  1995شؾبمح، ؽَٖ )  -

تضهٛم يضتٕٖ يُٓاد انؼهٕو نهظف انؼاشر ٔفما نهًؼاٚٛر انخمافٛح انؼهًٛح  (، 2006اُظبكم، ٠٘ٓ )  -

 .، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح، ٤ًِخ اُزوث٤خ، اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ: ؿيحٔيؼٖ اكتضاب انطهثح نٓا

تمٕٚى يُٓاد انهغح انؼرتٛح نكتاب نغتُا انزًٛهح انًمرر نهظف (،  2002ؽًٔٞ، هعبء اُل٣ٖ )  -

، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح، ؿيح: انضاػس األصاصٙ فٙ فهضطٍٛ، ٔػاللتّ تاتزاْاتٓى انتضؼٚج

 كَِط٤ٖ.

بىٝه١ اُؼ٤ِٔخ ، كاه ا٤ُانتفكٛر ػُؼ األطفال تطٕرِ ٔطرق تؼهًّٛ(،  2001ػجلاُٜبك١، ٗج٤َ )  -

 ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ: ػٔبٕ.
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، ٌٓزجخ اُلالػ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ: عٜٔٞه٣خ ٓظو انتفكٛر ٔانًُٓذ انًؼرس(،  2003ػج٤ل، ٤ُْٝ )  -

 اُؼوث٤خ.

يضتٕٖ يٓاراخ انتفكٛر انُالؼ نؼٖ طهثح كهٛح انترتٛح تانزايؼح اإلصاليٛح (،  1998ػلبٗخ، ػيٝ )  -

 .96 – 38(، ص  1وث٣ٞخ اُلَِط٤٘٤خ، أُغِل األٍٝ، اُؼلك ) ، ٓغِخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد اُزتغزج

، كاه اُلٌو اُؼوث٢: 1، ؽ يٓاراخ انتفكٛر فٙ يراصم انتؼهٛى انؼاو(،  2002ٓظطل٠، ك٤ْٜ )  -

 اُوبٛوح.

ترَايذ يمترس نتًُٛح انتفكٛر انُالؼ فٙ انرٚاضٛاخ نؼٖ طهثح انظف  (، 2001ٗجٜبٕ، ٍؼل ٍؼ٤ل )  -

، هٍبُخ كًزٞهاٙ، عبٓؼخ ػ٤ٖ شٌٔ ٤ًِخ اُزوث٤خ، ٝعبٓؼخ األهظ٠ ٤ًِخ اُزوث٤خ، غزجانتاصغ تًضافظح 

 ؿيح: كَِط٤ٖ.

فاػهٛح ترَايذ يمترس فٙ انخمافح انثٕٛنٕرٛح نؼٖ  (، 2003ا٢ٔ٤ٍُٞ، ػٔبك اُل٣ٖ ػجل أُغ٤ل )  -

ص  (، 91) انؼؼػ ، كهاٍبد ك٢ أُ٘بٛظ ٝؽوم اُزله٣ٌ، طالب انظف انخاَٙ انخإَ٘، انمضى األػتٙ

205 – 261. 

- Ibrahim, Magdy Aziz (2005), Thinking from an educational perspective, its 

definition - its nature - its skill - its development - its patterns, the world of 

books, Cairo. 

- Ibrahim, Fadel Khalil (2001), The Level of Critical Thinking among History 

Students in the Faculties of Arts and Education at the University of Mosul, 

Journal of the Union of Arab Universities, Issue (38), pp. 274-302. 

- Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad (1990), Lisan al-Arab, 

Part One: I 1, Dar Sader Beirut.   : 

- Abu Donia, Nadia and Abu Nashi, Mona Saeed (2003), evaluating the 

effectiveness of the critical thinking program, and its impact on rational 

thinking among university students, educational and social studies, volume 

IX, issue (4), pp. 219-243.. 

- Abu Zina, Farid Kamel and Ababneh, Abdullah Youssef (2007), 

Mathematics Teaching Curricula for the First Grades, Dar Al Masirah for 

Publishing, Distribution and Printing: Amman. 

- Gabr, Doaa Fahmy (2004), Thinking Differently - Developing Critical and 

Creative Thinking Skills in Children, Al-Qattan Center for Research and 

Development: Abdul Mohsen Al-Qattan Foundation. 

- Groun, Fathi Abdel Rahman (1999), Teaching Thinking, Concepts and 

Applications, University Book House: Amman. 

- Jamal, Muhammad Jihad (2005), Developing creative thinking skills 

through school curricula, University Book House: Al-Ain. 

- Judit, Green (1992), Thinking and Language, (Translated by: Abdel Rahim 

Gabr), Egyptian General Book Authority: Cairo. 
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Abstract:  

     This study aimed to determine the critical thinking skills that must be 

available in the Arabic grammar book for the sixth preparatory grade, to 

know the availability of these skills in the content of the Arabic grammar 

book, and the extent to which students acquire them. The study included the 

following question:  

1- What are the critical thinking skills What must be available in the Arabic 

grammar book, and the extent to which students acquire it? The text of the 

book of Arabic grammar approved by the Ministry of Education for the year 

2020-2021 AD. It is a book taught to middle school students in Iraq. The 

study sample consisted of (100) middle school students in Kirkuk 

governorate. The researcher used the descriptive analytical approach, with the 

aim of collecting and interpreting information about the Arabic grammar 

book, and in this broadcast he used several tools, namely: preparing a list of 

the skills of critical thinking in order to use the list in analyzing Gouda's 

Arabic language book, and he also used the content analysis tool, which was 

used to download The Arabic grammar book for the sixth preparatory grade, 

in the light of critical thinking skills, the researcher also used a test to 

measure the extent to which the medical skills acquired critical thinking skills 

found in the book, which include: the  preparatory grade. The chapter was 

chosen randomly, and it was found from the analysis that the list and critical 

thinking skills were included. Curricula The researcher used frequencies, 

percentages and correlation coefficient as statistical methods for processing 

broadcast data: For the critical thinking test tool: the researcher used 

percentages, the positive mean, and the regressive mean. It is related to 

content analysis in the light of critical thinking skills: the discussion 
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evaluation skill got a percentage (45%), while the interpretation skill got 

(37%), and the deduction skill got a percentage (18%), and the critical 

thinking test: The results indicated a tool for the sample members to test 

critical thinking skills in the sixth preparatory grade, which is at the 

intermediate level, where the performance rate was (60%). The level of 

competition evaluation skill was the highest (65%). While the skill level of 

change was in the second place by (57%), and in the guest level, it was 

deduction by (32%). It was also found that there are statistically significant 

differences in the level of critical thinking skills in the Arabic grammar book 

for sixth grade students. 

 Key words: Critical thinking skills, Arabic grammar, sixth preparatory 

grade. 
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واقع استخدام تكهولوجيا التعليم وطرائق التدريس احلديثة مو قبل 

 التدريسني يف كلية االمام الكاظم )ع(

 رقية غالي معارج .م. م

 كهٍت االيبو انكبظى )ع( / انذٌىانٍت - طرائك حذرٌس انفٍزٌبء

ruqayahhaedar@gmail.com 

 

 :انبحذيسخخهص 

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ ٓؼوكخ ٝاهغ  اٍزقلاّ ا٤ُٜئبد اُزله٤َ٣خ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ )ع(ُزٌُ٘ٞٞع٤ب 

اُزؼ٤ِْ ٝاُجوآظ اُؾل٣ضخ ٝاٌُشق ػٖ اُلوٝم ك٢ اٍزقلاّ ٍٝبئَ االرصبٍ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ رجؼب 

اَُو٣ؼخ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ  ُٔزـ٤و اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٝرؼي٣ي اٌُلب٣بد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝٓٞاًجخ اُزطٞهاد

٤ًٝل٤خ اٍزقلآٜب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ )ع( ٝٓلٟ رٞاكو أُؼب٤٣و ٝاالٍب٤ُت 

ٝغوم اُزله٣ٌ اُؾل٣ضخ ٝاالرغبٛبد اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب ٓغبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ 

٤َ٣ٖ ثبٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٝغوم اُزله٣ٌ ٝاُزؼوف ػ٠ِ اْٛ اُصؼٞثبد اُز٢ ٝاعٜذ اُزله

افزبهد اُجبؽضخ ػ٤٘خ اُزله٤َ٣ٖ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ اُؾل٣ضخ ُنُي ارجؼذ اُجبؽضخ أُٜ٘ظ اُٞصل٢ ٝ

ٖٓ االٗبس ٝاٍزقلٓذ اٍزجبٗخ ٝمُي ٖٓ فالٍ اُوعٞع  18ٖٓ اُنًٞه ٝ  55(، 73)ع( اُجبُؾ ػلكْٛ )

كووح ك٢ ٓغب٤ُٖ ) اٍزقلاّ  26اُ٘ظو١، ٝرٌٞٗذ االٍزجبٗخ ٖٓ ا٠ُ اُلهاٍبد اَُبثوخ ٝاالغبه 

( ٖٓ فالٍ SPSSثزؾ٤َِ اُج٤بٗبد االؽصبئ٤خ )رٌِ٘ٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ، اٍزقلاّ غوائن اُزله٣ٌ اُؾل٣ضخ ( ٝ

ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ  t-test ُؼ٤٘خ ٝاؽلح ٝ t-testاٍزقلاّ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ٝأُزٍٞػ اُؾَبث٢ ٝ 

ُصلم ٝاُضجبد رْ اُزٞصَ ا٠ُ إ اؿِت اُزله٤َ٣ٖ ٣َزقلٕٓٞ رٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاُلبًوٝٗجبؿ ُو٤بً ا

رٞعل كوٝم ماد كالُخ اؽصبئ٤خ ث٤ٖ اُزله٤َ٣ٖ ٖٓ ٗبؽ٤خ  أُؼِٞٓبد ٝ اُجوآظ االٌُزو٤ٗٝخ اُؾل٣ضخ، ال

 اُ٘ٞع )مًو اٝ اٗض٠( ٝهل رْ  رٞصَ اُجبؽضخ ا٠ُ اُؼل٣ل ٖٓ اُزٞص٤بد ٝأُوزوؽبد .

 انفصم االول

 : بحذيشكهت ان

ك٢ ٍٝبئَ االرصبٍ أُقزِلخ ك٢  ب٣شٜل اُؼبُْ ك٢ ٛنا اُووٕ اٝ ٓب ٠َٔ٣ ثبُضوٝح اُص٘بػ٤خ رطٞهاً ٍو٣ؼ

ع٤ٔغ اُجِلإ ٝٓب ٣ٔو ثٚ ٖٓ رـ٤واد ك٢ اُج٤ئخ ٖٓ عواء اٗزشبه  ك٤وًٝ ًٞهٝٗب ُغأد اُلٍٝ ػبٓخ 

٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ًبكخ أُواؽَ ا٠ُ اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٝغوم اُزله٣ٌ اُؾل٣ضخ ُٔٞاًجخ ٤ٍو اُؼ

، كل٢ ثلا٣خ ظٜٞه اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ًبٕ االَٗبٕ ٣زؼِْ ػٖ غو٣ن أُشبٛلح اٝ ٓب ٤َٔٗٚ ثِـخ اُؼصو ٍٝبئَ 

اُزؼ٤ِْ اُجصو١ أَُؼ٢ ٝصٞالً ا٠ُ اُزو٤٘خ اُؾل٣ضخ صْ اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاالرصبٍ ٖٓ ظٜٔ٘ب 

اُزؼ٤ِْ ثزطٞه االَٗبٕ  ٝاصجؾذ رٌُ٘ٞٞع٤ب  اُؾبٍٞة ٝاالٗزو٤ٗذ كزطٞهد اٍُٞبئَ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب

اُزؼ٤ِْ ك٢ ؽ٤بر٘ب ا٤ٓٞ٤ُخ اًضو ا٤ٔٛخ ٓٔب ككغ اُجبؽضخ ا٠ُ اَُؼ٢ ُِزؼوف ػ٠ِ ٝاهغ اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب 

 اُزؼ٤ِْ ٝغوائن اُزله٣ٌ اُؾل٣ضخ ٖٓ هجَ اُزله٤َ٣ٖ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ )ع( .

  اهًٍت انبحذ
 رٌٖٔ ا٤ٔٛخ اُجؾش ك٢ االر٢ : 

ـ اكهاى ا٤ُٜئخ اُزله٤َ٣خ ٝٝػ٤ْٜ ثأ٤ٔٛخ رٞظ٤ق اُزٌُ٘ٞٞع٤ب  ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٍٝٞف رَْٜ 1

 ثوكغ ًلبءح اُزله٤َ٣ٖ ثبُزؼبَٓ ٓغ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ.

 ـ اكفبٍ ثوآظ ؽل٣ضخ ُِزؼ٤ِْ ث٤ٌِخ االٓبّ اٌُبظْ ٝاُز٣ٞ٘غ ثأًضو ٖٓ ثوٗبٓظ.2

mailto:ruqayahhaedar@gmail.com
mailto:ruqayahhaedar@gmail.com


  

 

 
  

 

686 

 

                                                                                                                            
 

 ملؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة وقائع ا 

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( قيًا وازدياريا)ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل ر

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 خ ٝهثطٜب ثزٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ .ـ اٍزقلاّ اًضو ٖٓ غو٣وخ رله٣ٌ ؽل٣ض3

 ـ اهبٓخ اُٞهُ ٝكٝهاد اُزله٣ت ػ٠ِ اٍزقلاّ اُطوم اُؾل٣ضخ ثبُزله٣ٌ .4

  اهذاف انبحذ
 ٣ٜلف اُجؾش اُؾب٢ُ ا٠ُ : 

ـ اُزؼوف ػ٠ِ ٝاهغ اٍزقلاّ ا٤ُٜئبد اُزله٤َ٣خ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ )ع(  ُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ 1

 ٝاُجوآظ اُؾل٣ضخ .

 اُلوٝم ك٢ اٍزقلاّ ٍٝبئَ االرصبٍ ٝرٌ٘ٞ ُٞع٤ب اُزؼ٤ِْ رجؼبً ُٔزـ٤و اُ٘ٞع االعزٔبػ٢. ـ اٌُشق ػ2ٖ

  حذود انبحذ

  2022-2021اهزصو ٛنا اُجؾش ػ٠ِ رله٢٤َ٣ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ )ع(  ُِؼبّ اُلها٢ٍ  

 يصطهحبث انبحذ : 

كبكح ٖٓ أُؼوكخ اُؼ٤ِٔخ ٝغوائن ػوكذ) شؾبكح( :رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ثأٜٗب "ػ٤ِٔخ اإلرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ 

اُجؾش اُؼ٢ِٔ ك٢ رقط٤ػ ٝؽلاد اُ٘ظبّ اُزوث١ٞ ٝر٘ل٤نٛب ٝرو٣ٜٞٔب ًَ ػ٠ِ اٗلواك ًٌَٝ ٓزٌبَٓ 

ثؼالهبرٚ أُزشبثٌخ ثـوض رؾو٤ن ٍِٞى ٓؼ٤ٖ ك٢ أُزؼِْ َٓزؼ٤٘خ ك٢ مُي ثٌَ ٖٓ اإلَٗبٕ ٝهللا.                                  

  (16, ص2010) شؾبكح, 

( رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ أٜٗب غو٣وخ ك٢ اُزل٤ٌو كعبٍ ػ٠ِ أٜٗب ٜٓ٘ظ ك٢ 2000ٝهل ػوف اُطٞثغ٢ )

 .اُؼَٔ ٝأٍِٞة ك٢ ؽَ أُشٌالد ٣ؼزٔل ػ٠ِ ارجبع ٓقطػ ٜٓ٘غ٢ أٝ أٍِٞة ٗظبّ ُزؾو٤ن أٛلاكٚ

 (28,ص 2000)اُطٞثغ٢ ,                                     

 طرائك انخذرٌس انحذٌزت

 ( 2019)اُ٘جٜبٕ, ػرفهب 

ثبٜٗب : اُقطٞاد ٝاُ٘شبغبد ٝاالعواءاد  اُز٢ ٣وّٞ ثٜب أُلهً ٝرظٜو ٗزبئغٜب ثٔب ٣ؾووٚ أُزؼِٕٔٞ 

ا١ اٜٗب  ٓغٔٞػخ ٖٓ اُقطٞاد أُ٘ظٔخ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب أُلهً اص٘بء أُٞهق اُزؼ٢ٔ٤ِ  ثشٌَ ٓ٘زظْ 

 (27, ص2019)اُ٘جٜبٕ,               ٝٓزَََِ ُزؾو٤ن االٛلاف اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُؾلكح.        

 انفصم انزبنً 

 االطبر اننظري وانذراسبث انسببمت  

 يفهىو حكنىنىجٍب انخؼهٍى:

رِؼبببت اُزٌُ٘ٞٞع٤بببب كٝها ٜٓٔبببب كببب٢ ٓغببببٍ اُزؼِببب٤ْ، كوبببل أكٟ اُز٘بببٞع ٝاُزطبببٞه كببب٢ اُزٌُ٘ٞٞع٤بببب  ُببب٠ 

ُزؼِببب٤ْ ٣وبببلّ ُِؼببببُْ غوهبببب ٍبببُٜٞخ كٓغٜبببب كببب٢ اُؼ٤ِٔبببخ اُزؼ٤ٔ٤ِبببخ كببببُزطٞه اَُبببو٣غ كببب٢ رٌُ٘ٞٞع٤بببب ا

رببٞكو اُٞهببذ ٝاُغٜببل كبب٢ اُؾصببٍٞ ػِبب٠ أُؼوكببخ ٝٛببنا ٓببب ٣َبب٠ٔ ثبببُطو٣ن اَُببو٣غ ُِٔؼِٞٓبببد.) 

(رٌُ٘ٞٞع٤بببب اُزؼِببب٤ْ ػِببب٠  2000ٝهبببل ػبببوف )اُطبببٞثغ٢, (53, ص2004ٍببب٣ٞلإ ٝػجبببل اُلزببببػ ,

قطببػ أٜٗببب غو٣وببخ كبب٢ اُزل٤ٌببو ٝٓببٜ٘ظ كبب٢ اُؼٔببَ ٝأٍببِٞة كبب٢ ؽببَ أُشببٌالد ٣ؼزٔببل ػِبب٠ ارجبببع ٓ

ػوكبببذ رٌُ٘ٞٞع٤بببب اُزؼِببب٤ْ  (67, ص2000)اُطبببٞثغ٢ , .ٜٓ٘غببب٢ أٝ أٍبببِٞة ٗظببببّ ُزؾو٤بببن أٛلاكبببٚ

ٓبببٖ هجبببَ عٔؼ٤بببخ االرصببببٍ اُزؼ٤ِٔببب٢ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤بببب أُشببببه  ٤ُٜبببب ثأٜٗبببب" ٛببب٢ اُلهاٍبببخ ٝاُزطج٤بببن 

األفالهببب٢ ٓبببٖ أعبببَ ر٤َببب٤و اُزؼِببب٤ْ ٝرطببب٣ٞو األكاء ٓبببٖ فبببالٍ  ٣غببببك ٝاٍبببزقلاّ ٝر٘ظببب٤ْ ػ٤ِٔببببد 

 (490,2015) اُشوٓبٕ , ." ٓ٘بٍجخ رٌُ٘ٞٞع٤ٚ

 اهًٍت حكنىنىجٍب انخؼهٍى:

كول أٍٜٔذ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ك٢ رؼ٤ِْ أػلاك ًج٤وح ٖٓ أُزؼ٤ِٖٔ ك٢ اُصلٞف أُيكؽٔخ, ًٔب ػبُغذ 

اُي٣بكح اُٜبئِخ ك٢ أُؼوكخ اإلَٗب٤ٗخ, ًٝبكؾذ األ٤ٓخ ثغ٤ٔغ أٗٞاػٜب,  ظبكخ  ٠ُ َٓبػلح أُزؼِْ ك٢ 
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٤خ اُؾل٣ضخ ٝإ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ثلفُٜٞب  ٠ُ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اٍزؾلصذ غوائن رله٣ٌ ٓٞاعٜخ اُزوث

ٝأٍب٤ُت ٓقزِلخ, ٝػِٔذ ػ٠ِ ؽَ اُؼل٣ل ٖٓ أُشٌالد اُزوث٣ٞخ , ٝىٝكد اُطِجخ ثوله ًج٤و ٖٓ 

 (   45,ص2004أُؼبهف ٝأُٜبهاد اُعوٝه٣خ ٝػِٔذ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ رل٤ٌوٙ ٝر٤ٍٞغ أغوٙ    )اُؾ٤ِخ , 

إ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ كٝه ْٜٓ ك٢ رؾل٤ي أُؼ٤ِٖٔ ٝاصبهح كاكؼ٤زْٜ ُؼ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝاُزو٤ًي ٝ اٗزجبْٜٛ ك٢ 

ٝرٞكو اُزٌِلخ  ,أُٞظٞع أُؼوٝض ُِلهاٍخ, ٝرَْٜ ك٢ رول٣ْ أُؼِٞٓبد ثطو٣وٚ ٝأٍِٞة ٓ٘بٍج٤ٖ

 (28, ص2005)ٓوػ٢,  أُبك٣خ ٝرقزصو اُيٖٓ ٝرؾون أػ٠ِ اُ٘زبئظ 

  :(ًٔب ٢ِ٣ 2010()ٝاُؾوث٢, ٤2007خ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ًٔب ؽلكٛب ٍبُٔخ )ٝرٌٖٔ أٛٔ

 .ـ اشجبع ؽبعبرٚ ُِزؼِْ ٝر٣ٌٖٞ ارغبٛبرْٜ اُغل٣لح1

 ـ اٍزضبهح اٛزٔبّ أُزؼِْ 2

 .ْاًزَبة اُقجوح ٝى٣بكح أُشبهًخ اُلبػِخ ُِٔزؼِْ ٓٔب ٣غؼِٚ أًضو اٍزؼلاكا ُِزؼِ ـ 3

  .زؤك١  ٠ُ رو٤ٍـ ٝرؼ٤ٔن اُزؼِْ شواى ع٤ٔغ ؽٞاً أُزؼِْ ك ـ 4

 ٓٞاعٜخ اُلوٝم اُلوك٣خ ث٤ٖ أُزؼ٤ِٖٔ ٝرؤك١  ٠ُ رؼل٣َ ًٍِْٜٞ ـ 5

  .رلؼ٤َ كٝه اُطبُت ٝرٞك٤و كوص اُزؼِْ اُلوك١ ٍٞاء كافَ أُٞهق اُصل٢ أٝ فبهعٚ ـ 6

 رط٣ٞو أٍب٤ُت ٝرؾ٤َٜ٘ب ثلٓظ اُصٞد ٝاُصٞهح ٝاُؾوًخ ك٢ اٍُٞبئػ أُزؼلكحـ 7

أصجؾذ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٖٓ أْٛ رطٞهاد اُؼصو اُؾل٣ش اُن١ غوأد  :نىجٍب انخؼهٍىأهذاف حكنى

 ٠ُ أٛلاف (2007(ػ٤ِٚ ؽ٤ش اٍ ٣ٌٖٔ رغبِٜٛب ك٢ ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ ُٔب ُٜب ٖٓ أ٤ٔٛخ ًج٤وح, أشبه اَُبُْ 

 رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٖٓ أٜٛٔب

  .فِن ث٤ئخ رؼ٤ٔ٤ِخ رلبػ٤ِخ -1

  .و٤٘خ االٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُؾل٣ضخ ًَبة أُؼ٤ِٖٔ أُٜبهاد اُز -2

  ًَبة اُطِجخ أُٜبهاد اُالىٓخ االٍزقلاّ رو٤٘بد االرصبٍ ٝأُؼِٞٓبد. -3

  .ٝاكاهح ػَٔ أُؤٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ر٤ٔ٘خ اُزؼ٤ِْ ٝرول٣ٔٚ ك٢ صٞهح ٓؼ٤به١ -4

لخ ٓغ ٓواػبح اُلوٝم رول٣ْ اُزؼ٤ِْ اُن١ ٣٘بٍت كئبد ػٔو٣خ ٓقزِ- ٣غبك شجٌبد رؼ٤ٔ٤ِخ ُز٘ظ٤ْ  -5

 (87, ص2007)اَُبُْ ,  اُلوك٣خ ث٤ْٜ٘

  :يًٍزاث حكنىنىجٍب انخؼهٍى

رٔزبى رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ثأٜٗب ؿ٤٘خ ثبُقجواد, ُٜٝب ه٤ٔخ ٝكبػ٤ِخ ك٢ ثؼط أُٞاظ٤غ اُز٢ رؾزبط  ٠ُ 

ٝػجل ( 2006 )فجواد ٝٓؼِٞٓبد  ظبك٤خ, أ١ أٜٗب رٔزبى ث٤ٔياد ػل٣لح ًٔب أش٤و  ٤ُٜب ك٢ ا٤ٌُال٢ٗ

 (2005 (اُؾ٢

 ـ فِن ث٤ئخ ٓزلبػِخ ٝٓزؼبٝٗخ ث٤ٖ اُطِجخ أٗلَْٜ ٝثنُي ٣٘ٔٞ ُل٣ْٜ اُزؼِْ اُزؼب1٢ٗٝ

 ـ رقط٢ اُؾٞاعي اُغـواك٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاُؼوه٤خ, األٓو اُن١ ٣َبػل ػ٠ِ كزؼ ف٤بهاد رؼ٤ِْ ٝاٍؼخ2

  .٘وبُ ٌٓب٤ٗخ رجبكٍ اُؾٞاه ٝاُ - .بَٓ ٓغ آالف ٖٓ أُٞاهغ اُزؼ٤ٔ٤ِخـ رؼ3

 رؼ٤ِْ أػلاك ًج٤وح ك٢ ٝهذ هص٤وـ 4

ـبٍزقلاّ اُؼل٣ل ٖٓ َٓبػلاد اُزؼ٤ِْ ٝاٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُز٢ هل  رزٞاكو ُلٟ اُؼل٣ل ٖٓ أُزؼ٤ِٖٔ 5

 ٖٓ اٍُٞبئَ أَُؼ٤خ ٝاُجصو٣خ

 ٍٝوػخ رؾل٣ش أُؾزٟٞ أُؼوك٢ـ ٍُٜٞخ6

 بهاد اُطبُغ ٝاُجؾشرؾ٤َٖ ٝرط٣ٞو ٜٓ - .ـ رؾ٤َٖ اٍزقلاّ أُٜبهاد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ7

 ـ كػْ االثزٌبه ٝاإلثلاع ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٝآٌب٤ٗخ االٍزؼبٗخ ثبُقجواء ٝأُقزص8ٖ٤
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 :طرق انخذرٌس انجبيؼً

رؼل ٝظ٤لخ اُزله٣ٌ اُغبٓؼ٢ أْٛ ٝظبئق اُغبٓؼبد ٝأًضوٛب كبػ٤ِخ ك٢  ػلاك اُطِجخ ُِؾ٤بح أَُزوج٤ِخ 

إل٣غبث٤خ، ٝأُٜبهاد اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ اُالىٓخ  م ريٝكْٛ ثبُٔؼبهف اُ٘بكؼخ، ٝاالرغبٛبد ٝاَُِٞى ا

ُزأ٤ِْٜٛ ٤ُصجؾٞا أػياء كبػ٤ِٖ ك٢ فلٓخ أٗلَْٜ ٝ أٍوْٛ ٝأٓزْٜ، ً ك٢ ٣ِٝؼت ػعٞ ٤ٛئخ اُزله٣ٌ 

ً ك٢ ػِٔٚ ٣ز٘بٍت ٓغ  .كٝه  ػلاك ٓقوعبد اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ ٝرأ٤ِٜٛب ثٔب ً ٣ز٘بٍت ُٜٔ٘زٚ ٝٓقِصب

ً ك٢ اُؾ٤بح اُزوث٣ٞخ ٝٛٞ ٗظبّ ٖٓ ؽبعبد اُؼصو  ما ًبٕ ٓؼلا ٣ٝشٌَ ٓص ً شبئؼب طِؼ اُزله٣ٌ ُلظب

٣وصل ثٚ إٔ ٣ؤك١  ٢ُ رؼ٤ِْ ٝٗٔٞ اُطِجخ ك٢ عٞاٗجْٜ أُقزِلخ ٝٛنا اُ٘ظبّ ٣شزَٔ  .اُؼٔبٍ ٓقطػ ُٚ

 )67,  1999ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗشطخ اُٜبككخ ٣وّٞ ثٜب ًَ ٖٓ إٌُٔٞ ٝأُزٌٕٞ .    ) هاشل، 

 :انذراسبث انسببمت

 (2012راست انبركبحً ,)دـ 1

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ اٌُشق ػٖ ٝاهغ اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝاالرصبالد ك٢ رله٣ٌ ٜٓ٘بط  

اُؼِّٞ أُطٞه ُِصق األٍٝ أُزٍٞػ ك٢ ٓلاهً اُوو٣بد ُِج٘بد ثبٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ُٝزؾو٤ن 

( كووح ٝاُضب٤ٗخ اٍزجبٗخ ٓؼٞهبد  40ٛنٙ اُلهاٍخ اٍزقلٓذ أكار٤ٖ األ٠ُٝ ثطبهخ ٓالؽظخ ٌٓٞٗخ ٖٓ)

( ٓؼِٔخ ٖٓ ٓؼِٔبد اُؼِّٞ  40(كووح ٝرْ رطج٤وٜب ػ٠ِ ًبَٓ ٓغزٔغ اُلهاٍخ ٝػلكٖٛ )16ٌٓٞٗٚ ٖٓ)

ُِصق األٍٝ أُزٍٞػ اُزبثؼ٤ٖ  كاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ثٔؾبكظخ اُوو٣بد ك٢ أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ. 

ُٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝاالرصبالد ك٢ رله٣ٌ ٜٓ٘بط اُؼِّٞ ٝأظٜود ٗزبئظ اُلهاٍخ إٔ كهعخ اٍزقلاّ رٌ٘

أُطٞه ُلٟ ٓؼِٔبد اُؼِّٞ هل عبء ثلهعخ ٓزل٤ٗخ ٝإٔ اٍزقلاّ اَُجٞهح اُن٤ًخ ثشٌَ ٓزل٢ٗ , ٝإٔ 

 .أُؼ٤وبد ًبٗذ ثؼلّ رغ٤ٜي اُـوف اُصل٤خ ثأكٝاد رٌُ٘ٞٞع٤ب االرصبالد

  Oweins - 2000 ) )دراست ــ 2

The effects of technology on the attitudes of classroom teachers)) 

ُول هبٓذ اُلهاٍخ ػ٠ِ رؾو٤ن ٛلك٤ٖ أٍب٤ٍٖ، األٍٝ ٛٞ اُزؼوف ػ٠ِ ارغبٛبد ٗؾٞ رٌُ٘ٞٞع٤ب 

اُزله٣ٌ ك٢ صالصخ أؽ٤بء ٓله٤ٍخ ك٢ ٣ُٞي٣بٗب. أٓب اُضب٢ٗ كهاٍخ االفزالكبد ث٤ٖ اُ٘ظْ أُله٤ٍخ ٝ 

اػزٔل اُجبؽش ك٢ كهاٍزٚ ػ٠ِ اٍزٔبهح اٍزج٤ب٤ٗٚ ٓٞعخ  ُول .اُلوٝم ك٢ اُغٌ٘ ٝ فجواد اُزله٣ٌ

ُِجؾش ك٢ ػ٤٘خ أُؼ٤ِٖٔ ك٢ ٤ٓ٘خ ٣ُٞي٣بٗب، ٝ ثبُزؾل٣ل ك٢ ٓلاهً ؽعو٣خ ٝه٣ل٤خ، ؽ٤ش رْ رٞى٣غ 

أظٜود ٗزبئظ اُلهاٍخ إٔ اُلوٝهبد ٝاالفزالكبد ك٢ االرغبٛبد ٗؾٞ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب  .اٍزٔبهح 044ؽٞا٢ُ 

ُن٣ٖ ٣وٕٞٓٞ ثبُزله٣ٌ ك٢  غبه اُ٘ظْ ٍبثوخ اُنًو. ًٔب أكوىد ع٤ِب إٔ ًبٗذ ثبهىح ث٤ٖ أُؼ٤ِٖٔ ا

أُؼ٤ِٖٔ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓ٘بغن ؽعو٣خ ُل٣ْٜ ارغبٛب  145اُلصَ اُضبُش آ٤ُبد اُجؾش ٝ ٜٓ٘غ٤خ اُلهاٍخ 

أكعَ ٗؾٞ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٓوبهٗخ ثأهواْٜٗ ك٢ اُ٘ظْ اُو٣ل٤خ، ُْٝ ٣ٌٖ اُغٌ٘ أٝ ٍ٘ٞاد اُقجوح أ١ رأص٤و 

 رغبٛبرْٜ.ك٢ ا

 ( 2001دراست )انصٍري , ـ 3

رول٣ْ ٓووه١ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ك٢ ٤ًِخ اُزوث٤خ ص٘ؼبء ٓٞاصلبد ٓ٘بٛظ ٓووهاد رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ) 

اٍزقلّ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُٞصل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ ،ًٔب اٍزقلّ  االٍزجبٗخ ًأكاح  .(عبٓؼخ اُقوغّٞ /٤ًِخ اُزوث٤خ

ظ٤بد اُجؾش هبّ ثزؾ٤َِ ث٤بٗبرٚ ٝاُز٢ عٔؼٜب ٖٓ ػ٤٘خ اُجؾش ُغٔغ ث٤بٗبد اُجؾش ،ُِٝزؾون ٖٓ كو

ثبٍزقلاّ اُؼل٣ل ٖٓ األٍب٤ُت اإلؽصبئ٤خ ،أٜٛٔب اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ،افزجبه )د( ٝأُزٍٞػ، ٝاالٗؾواف 

أُؼ٤به١ ،ٝهل رٞصِذ اُلهاٍخ  ٢ُ اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘زبئظ أٜٛٔب ػلّ رٞكو أُؼب٣و ثلهعخ ًج٤وح ك٢ اٛلاف 

ٝرٞعل كوٝم ماد كالُخ  ؽصبئ٤خ ث٤ٖ أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ    واد رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْكوواد ٓؾزٟٞ كو

ُلهعخ آزالى اُطِجخ ٝأُؼ٤ِٖٔ ٝاٌُلب٣بد أُؼوك٤خ ًٝنُي رول٣وْٛ ُلهعخ ا٤ٔٛزٜب ُصبُؼ أُؼ٤ِٖٔ 
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له٣ت ٝارغبٛبد اُطبُت ٗؾٞ اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ك٢ اُزله٣ٌ ثإ٣غبث٤خ ًج٤وح ٝرط٣ٞو ٝؽلاد اُز

اُؼ٢ِٔ اُوبئْ ك٢ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٝرغ٤ٜيٛب ثبُٔٞاك ٝ األعٜيح ٝاٗشبء ٓقزجواد اُؾبٍٞة 

ٝرن٣ٝلٛب ثبألعٜيح ُِجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٍُٞؼخ ٝأهبٓذ كٝهاد رله٣ج٤خ ُغٔغ ٓله٢ٍ أُلاهً اُضب٣ٞٗخ 

 ك٢ أٓبٗخ اُؼبصٔخ ص٘ؼبء ٖٓ فو٣غ٢ ٤ًِخ اُزوث٤خ.

 (  ( Afshari ,2008دراست ــ  4

ٛلكذ اُلهاٍخ  ٠ُ ٓؼوكخ أصو اُو٤بكح اُزوث٣ٞخ ػ٠ِ اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ك٢ ٓلهاً غٜوإ  

ٝرؾل٣ل كهعخ اٍزقلاّ أُل٣و٣ٖ ثبألٍِٞة اُٞصل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ ٝصٔٔذ اٍزجبٗخ ماد ٓغب٤ُٖ ٣و٤َبٕ 

٣َزقلٕٓٞ  %ٖٓ أُل٣و٣ٖ 7.56َٓزٟٞ اٍزقلاّ أُل٣و٣ٖ ٝفجورْٜ, ٝأشبهد اُ٘زبئظ  ٠ُ إٔ 

%ٖٓ أُل٣و٣ٖ ُل٣ْٜ فجوح ٓزٍٞطخ ك٢ اٍزقلاّ اُؾبٍٞة ك٢  51اُؾبٍٞة ألكاء أُٜٔبد اإلكاه٣خ ٝ 

كول رج٤ٖ ُِجبؽضخ ثؼل اٍزؼواض اُلهاٍبد اَُبثوخ ثبٕ ع٤ٔغ اُلهاٍبد اَُبثوخ  األػٔبٍ اإلكاه٣خ.

٤ٔ٤خ اُزوث٣ٞخ ٝكٝهٛب اُلؼبٍ اٝظؾذ ا٤ٔٛخ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٝغوم اُزله٣ٌ اُؾل٣ضخ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼِ

ٝأُؤصو ك٢ ٗغبػ ػ٤ِٔخ اُزله٣ٌ ٝثِٞؽ االٛلاف ٝهًيد اُلهاٍبد اَُبثوخ ػ٠ِ ٓلٟ رٞاكوٛب 

ٝاٍزقلآٜب ٝاصوٛب ٝاُصؼٞثبد ٝأُؼٞهبد ًٝنُي ٓؼظْ اُلهاٍبد اَُبثوخ اٍزقلٓذ اكاح االٍزجبٗخ 

فالٍ اغالػٜب ػ٠ِ اُلهاٍبد اَُبثوخ  ٝٛ٘بى افزالف ك٢ أُواؽَ اُلها٤ٍخ ُنُي اٍزلبكد اُجبؽضخ ٖٓ

ػ٠ِ ٤ًل٤خ افز٤به ٓغزٔغ  اُلهاٍخ ٝث٘بء االكاح ٝٓ٘بٛظ اُجؾش ٝاُ٘زبئظ ٝاُزٞص٤بد اُز٢ ٝهكد ك٢ 

 رِي اُلهاٍبد.

 انفصم انزبنذ

 إجراءاث انبحـذ

  :ينهج انبحـذ
٠ كهاٍخ اٍزقلٓذ اُجبؽضخ ك٢ كهاٍزٜب أُٜ٘ظ اُٞصل٢ ُزؾو٤ن اؿواض اُلهاٍخ اُن١ ٣ؼزٔل ػِ

 اُظبٛوح آب ٢ٛ ٓٞعٞكح ك٢ اُٞاهغ ٣ٜٝزْ ثٞصلٜب ٝصلب كه٤وب ٣ٝؼجو ػٜ٘ب رؼج٤وا ٤ًل٤ب ٤ًٔٝبً.         

 ( 247, ص 1999)ػج٤لاد ,                                                                                  

٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ  )ع ( ُِؼبّ اُلها٢ٍ : رٔضَ ٓغزٔغ اُلهاٍخ  اُيجخًغ انبحـذ

ثبػزجبهْٛ أكعَ ٖٓ ٣ٔبهً رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ اُٞاهغ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٓٔب ٣َبػل ػ٠ِ   2020-2021

 ؽَ أُشٌالد اُز٢ رٞاعٚ اُطبُت .

ٖٓ  55( ، 73ْ ): افزبهد اُجبؽضخ ػ٤٘خ اُزله٤َ٣ٖ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ )ع( اُجبُؾ ػلكٛ ػٍنت انبحذ

 ٖٓ االٗبس. 18اُنًٞه ٝ 

: ُزؾو٤ن ٛلف اُجؾـش رْ اٍزقلاّ اٍزجبٗخ ٝمُي ٖٓ فالٍ اُوعٞع ا٠ُ اُلهاٍبد اَُبثوخ  ادواث انبحذ

كووح ك٢ ٓغب٤ُٖ ) اٍزقلاّ رٌِ٘ٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ، اٍزقلاّ  26ٝاالغبه اُ٘ظو١ ، ٝرٌٞٗذ االٍزجبٗخ ٖٓ 

(  1- 2 – 3ال ( ربفن اُلهعبد ) –ا٠ُ ؽل ٓب  –ائَ آبٜٓب ) ٗؼْ غوائن اُزله٣ٌ اُؾل٣ضخ ( ًٝبٗذ اُجل

 ػ٠ِ اُزٞا٢ُ .

  :صذق االداة
ُِٝزؾون ٖٓ صلم االٍزجبٗخ رْ ػوظٜب ػ٠ِ ٓؾ٤ٌٖٔ ٝٓقزص٤ٖ م١ٝ افزصبص ٝفجوح  ك٢ ٓ٘بٛظ  

ٝاٍب٤ُت اُزله٣ٌ ٝاُو٤بً ٝاُزو٣ْٞ ٝٓزقصص٤ٖ ك٢ ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ  ٝمُي ُزؾل٣ل ٓلٟ ٓالئٔخ 

( رله٤َ٣ب ٖٓ رله٢٤َ٣ ا٤ٌُِخ ُِزؾون ٖٓ صلم  40اُلوواد ٝاٛلاف اُجؾـش. رْ رطج٤ن االكاح ػ٠ِ )

اُج٘بء  ٝرور٤ت اُلهعبد ر٘بى٤ُب ٝرؾل٣ل أُغٔٞػز٤ٖ اُؼ٤ِب ٝاُل٤ٗب ٝاٍزقواط ر٤٤ٔي اُلوواد ٝاالرَبم 

 اُلاف٢ِ ًٝبٗذ  ه٤ْ ع٤ٔغ اُلوواد كاُخ ٓٔب ٣ؤًل صلم االٍزجبٗخ .
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 :اةرببث االد

 ( 0.78ام ثِـذ ه٤ٔزٜب ) رْ اٍزقلاّ ٓؼبَٓ اُلب ًوٝ ٗجبؿ 

 انفصم انرابغ 

 ٣زعٖٔ ٛنا اُلصَ ػوض اُ٘زبئظ ٝرل٤َوٛب ٝرٞص٤بد اُجبؽضخ ٝٓوزوؽبرٜب ٝمُي ًٔب ٢ِ٣ :

   :ػرض اننخبئج وحفسٍرهب

ٍب انخؼهٍى ـ نهخؼرف ػهى والغ اسخخذاو انهٍئبث انخذرٌسٍت فً كهٍت االيبو انكبظى )ع(  نخكنىنىج1

 (.1نؼٍنت واحذة كًب فً جذول ) t-testوانبرايج انحذٌزت ، حى اسخخذاو 

(ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ 97.67( ُؼ٤٘خ ٝاؽلح  ثِؾ أُزٍٞػ اُؾَبث٢)(t-testهبٓذ اُجبؽضخ ثبٍزقلاّ 

( ٢ٛٝ اًجو ٖٓ اُو٤ٔخ  3.48( ؽ٤ش ثِـذ اُو٤ٔخ أُؾَٞثخ )52(ٝأُزٍٞػ اُلوظ٢ )18.82)

ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ إ ٛ٘بى كوم كاٍ اؽصبئ٤ب اهَ ٖٓ َٓزٟٞ اُلالُخ  ((0.04اُجبُـخ Pه٤ٔخ اُغل٤ُٝخ ٝ

ُصبُؼ اٍُٞػ اُؾَبث٢  ٝٛنا ٣لٍ اٍزقلاّ ا٤ُٜئبد اُزله٤َ٣خ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ 

 (:1ًٔب ٓج٤ٖ ثبُغلٍٝ )

 (1جذول رلى )                                         

ٍػ أُزٞ

 اُلوظ٢

أُزٍٞػ 

 اُؾَبث٢
 اُؼ٤٘خ

االٗؾواف 

 أُؼ٤به١

كهعخ 

 اُؾو٣خ

t-test  اُلالُخ

 P أُؾَٞثخ االؽصبئ٤خ

 كاُخ  0.04 3.48 72 18.82 73 97.67 52

ً نًخغٍر اننىع 2 ـ انكشف ػن انفروق فً اسخخذاو وسبئم االحصبل وحكنى نىجٍب انخؼهٍى حبؼب

 االجخًبػً.

ُؼ٤٘زببب٤ٖ َٓبببزوِز٤ٖ  ُٝبببْ رٌبببٖ ٛ٘ببببى كبببوٝم   t-testهبٓبببذ اُجبؽضبببخ ثبٍبببزقلاّ  ُزؾو٤بببن ٛبببنا اُٜبببلف 

 –ماد كالُبببخ اؽصببببئ٤خ ثببب٤ٖ ٓزٍٞبببػ كهعببببد اكبببواك اُؼ٤٘بببخ ٝكوبببب ُٔزـ٤بببو اُ٘بببٞع االعزٔببببػ٢ )مًبببٞه 

اًجبببو  P( ٝ ه٤ٔبببخ 1.9(ٝٛببب٢ اهبببَ ٓبببٖ اُو٤ٔبببخ اُغل٤ُٝبببخ )0.793اٗببببس( ام ًبٗبببذ اُو٤ٔبببخ أُؾَبببٞثخ )

اشببببهح اُببب٠ ػبببلّ ٝعبببٞك كبببوم ػِببب٠ َٓبببزٟٞ اُ٘بببٞع االعزٔببببػ٢ ٝ ثِبببؾ  ( 0.05َٓبببزٟٞ كالُبببخ ) ٓبببٖ

( ٝأُزٍٞببببػ اُؾَبببببث٢   19.53( ثبببببٗؾواف ٓؼ٤بببببه١ )  98.67أُزٍٞببببػ اُؾَبببببث٢ ُِببببنًٞه )

 (:2( ًٔب ك٢ اُغلٍٝ ) 16.599( ثبٗؾواف ٓؼ٤به١ ) 94.61ُإلٗبس ثِؾ )

 (2رلى ) جذول                                                         
انىسط  انؼذد انًجًىػت

 انحسببً

االنحراف 

 انًؼٍبري

t-test Df انذالنت انًؼنىٌت 

0.05 

 انجذونٍت انًحسىبت

 دانتغٍر  0.431 71 ..1 0.7.3 19.53 98.67 55 ركىر

 16.599 94.61 11 انبد

 :  االسخنخبجبث

ٝغوائن اُزله٣ٌ اُؾل٣ضخ الٕ اُ٘زبئظ ًشلذ ـ إ اؿِت اُزله٤َ٣ٖ ٣َزقلٕٓٞ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد 1

 ػٖ  اُلوٝم ك٢ اٍزقلاّ ٍٝبئَ االرصبٍ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ.

 ـ  الرٞعل كوٝم ماد كالُخ اؽصبئ٤خ ث٤ٖ اُزله٤َ٣ٖ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢)مًو اٝ اٗض٠( .4

 خرجج انببحزت بؼذة حىصٍبث  ويمخرحبث اهًهب: 

 له٤َ٣ٖ  ك٢ ٓغبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ـ ٝظغ فطػ ال ػلاك ٝرله٣ت اُز1
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ـ رط٣ٞو أُووهاد اُلها٤ٍخ ٝٝظغ اٍزوار٤غ٤بد عل٣لح ٝاٍزقلاّ ثوآظ اٌُزو٤ٗٝخ ثل٣ِخ ٝاُز٣ٞ٘غ 2

 ثبُجوآظ.

ـ اٗشبء ؿوف  اٝ ٝؽلاد ُزص٤ْٔ ثوآظ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ كافَ ا٤ٌُِخ ٝرٌٕٞ عبٛيح الٍزقلآٜب ك٢ 3

 اُؾل٣ضخ أُقزِلخ. أُٞاك اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝغوم اُزله٣ٌ

 ـ رٞظ٤ق رو٤٘خ أُؼِٞٓبد ٝاالرصبٍ ٝٗظْ أُؼوكخ ك٢ اػلاك اُزله٤َ٣ٖ ك٢ ٤ًِخ االٓبّ اٌُبظْ )ع( . 4

ـ اهبٓخ ٝهُ ػَٔ ٝكٝهاد ُِزله٤َ٣ٖ ُِؼَٔ ػ٠ِ اُجوآظ اُؾل٣ضخ اُز٢ رَزقلّ ك٢ اُوبء 5

 أُؾبظواد االٌُزو٤ٗٝخ .

٤خ ٝاالٍزلبكح ٖٓ فجواد اُغبٓؼبد االفوٟ ك٢ ٓغبٍ ـ كػْ اُجؾٞس ٝاُقطػ ٝاٍُٞبئَ اُزؼ6ٔ٤ِ

 رٞظ٤ق رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ.

  انًصبدر :

, ارغبٛبد ؽل٣ضخ ك٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ, كاه اُلٌو ُِطجبػخ ٝاُ٘شو 2006ـ ثؾو١, ٠٘ٓ ٣ٌٞٗ, 1

 ,ػٔبٕ. 

ك٢ رله٣ٌ , ٝاهغ اٍزقلاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝاالرصبالد 2012ـ اُجوًبر٢, فل٣غخ ث٘ذ دمحم, 2

ٜٓ٘بط اُؼِّٞ أُطٞه ُِصق األٍٝ أُزٍٞػ ك٢ ٓلاهً اُوو٣بد ُِج٘بد ثبٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ 

 .األهكٕ ,,)هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح (, عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى, ٓؤرخ

,كبػ٤ِخ األُؼبة اُزؼ٤ٔ٤ِخ اإلٌُزو٤ٗٝخ ػ٠ِ اُزؾص٤َ اُلها٢ٍ 2010ؽوث٢, ػج٤ل ثٖ ٓيػَ ػج٤ل, ـ 3

ٌٓخ أٌُوٓخ ,  ,اُزؼِْ ك٢ اُو٣بظ٤بد أغوٝؽخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح , عبٓؼخ أّ اُووٟ  ٝثوبء أصو

 .أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ

, كاه ا٤َُٔوح ُِ٘شو  1, رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن, غ2004ؾ٤ِخ, دمحم ٓؾٔٞك ,ـ ا4ُ

 , ػٔبٕ. ٝاُزٞى٣غ

ثؼل ك٢ اُٞغٖ اُؼوث٢ ٝ رؾل٣بد اُووٕ اُؾبك١ ٝ , اُزؼ٤ِْ ػٖ 2010هٓي١ ,ػجل اُؾ٢ أؽٔل، ـ 5

 .،عٜٔٞه٣خ ٓصو اُؼوث٤خ 1اُؼشو٣ٖ، ٌٓزجخ األٗغِٞ أُصو٣خ، غ

أٌُِٔخ اُؼوث٤خ , , رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ. اُو٣بض, كاه اع٘بك٣ٖ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ2007ـ ٍبُْ, هائلح ف٤َِ,6

 . اَُؼٞك٣خ

ئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٌُِٔزجبد ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ, كاه ,رص٤ْٔ ٝ ٗزبط اٍُٞب 2007ـ ٍبُٔخ ,ػجل اُؾبكع,  7

 ا٤ُبىٝه١ اُؼ٤ِٔخ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ, ػٔبٕ.

,رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٓلب٤ْٛ ٝرطج٤وبد, كاه اُلٌو 2004ـ ٣ٍٞلإ, اُغياه, ٣ٌٞٗ, ٓؾٔٞك دمحم  ,8

  ., ػٔبٕ ٗبشوٕٝ ٝٓٞىػٕٞ

٤ْٛ ٝرطج٤وبد, كاه اُلٌو ُِزٞى٣غ ,رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٓلب2004ـ ٣ٍٞلإ, أَٓ, ػجل اُلزبػ ٠٘ٓ , 9

 ,ػٔبٕ.

 ., كاه ً٘ٞى أُؼوكخ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ,ػٔبٕ 5, اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ٔ٤ِخ,غ2010ـ شؾبكح, أَٓ ػب٣ل , 10

,رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ أُؼبصوح ٝرط٣ٞو أُٜ٘بط, كاه ٝائَ 2013ـ اُشوٓبٕ, ػبغق أثٞػ ؽ٤ٔل,11

 .,ػٔبٕ ُِ٘شو

, ْ, كاه اُوِ 5, ٍٝبئَ االرصبٍ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ اُزؼ٤ِْ, غ2000ـ اُطٞثغ٢, ؽ٤َٖ ؽٔل١ , 12

 ا٣ٌُٞذ.

,اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ اإلٌُزو٢ٗٝ ٓؾلكارٚ ٝٓجوهارٚ ٍٝٝبئطٚ ,كاه اُٞكبء 2005ـ ػجل اُؾ٢, هٓي١ أؽٔل,13

 ُل٤ٗب اُطجبػخ ٝاُ٘شو.
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 ٝاُطجبػخ ,ػٔبٕ.
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Abstract 

 This study aimed to know the reality of the use of teaching staff in Imam Al-

Kadhim College (peace be upon him) for educational technology and modern 

programs, and to reveal the differences in the use of communication and 

educational technology according to the gender variable, to enhance 

professional competencies and to keep pace with the rapid developments of 

educational technology and how to use it in the educational process at Imam 

Al-Kadhim College. (P) And the availability of standards, methods, modern 

teaching methods, and trends on which the field of educational technology is 

based at Imam Al-Kadhim College, and the identification of the most 

important difficulties faced by the teachers using educational technology and 

modern teaching methods. The number of (73), 55 males and 18 females, 

used a questionnaire by referring to previous studies and the theoretical 

framework. The questionnaire consisted of 26 items in two areas (the use of 

educational technology, the use of modern teaching methods) and statistical 

data analysis (SPSS) through Using percentage, arithmetic mean, t-test for 

one sample, t-test for two independent samples, and Facronbach to measure 

honesty and reliability. It was concluded that most of the teachers use 

information technology and modern electronic programs. There are no 

statistically significant differences between the two teachers in terms of 

gender (male or female), and the researcher has reached many 

recommendations and suggestions. 
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

أثر موقع املشتت القوي باشتخدام تقهية إخفاء البدائل اخلاطئة يف بعض اخلصائص 

 الصيكومرتية ألشئلة االختيار مو متعدد يف مـادة الفيـسياء

 م.م. جاشم حصاى محيدي

 رشثٍخ انقبدصٍخ / طشائق رذسٌش انفٍزٌبء

 يضزخهص انجحش:

ائً فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ ٘ذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌٝ ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ لٛح رشز١ذ اٌجذ

ِبدح اٌف١ض٠بء ٚصذق االخزجبس ٚصجبرٗ ٚرأرٟ أ١ّ٘خ ٘زا اٌجؾش ٚعػ اغفبي ِزضا٠ذ ِٓ اٌىض١ش٠ٓ ٌٍعٛاثػ 

اٌف١ٕخ ٚإٌّٙغ١خ فٟ اػذاد ٚرم١ٕٓ االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ ٚػذَ اٌزم١ذ ثعشٚسح اعشاء اٌّؼبٌغبد 

ً ِٓ غالة اٌصف 331زؼذد. شًّ اٌجؾش اٌؾبٌٟ )اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌفمشاد اخزجبساد االخز١بس ِٓ ِ ( غبٌجب

،ٚرّضٍذ أدٚاد اٌجؾش فٟ اخزجبس  0332-0332االٚي اٌّزٛعػ فٟ صب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

( فمشح، ٚلبَ اٌجبؽش ثزطج١ك اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ ػ١ٕخ 32االخز١بس ِٓ ِزؼذد اٌزٞ ثٍغ ػذد فمشارٗ )

ٚػٍٝ إٌؾٛ االرٟ: اعزخشاط 0332-0332ٟٔ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ اٌجؾش خالي اٌىٛسط االٚي ٚاٌضب

ِؼبِالد اٌصؼٛثخ  ٚر١١ّض اٌفمشاد ، ٚلٛح رشز١ذ اٌجذائً ، ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٍذسعبد ، ِٚؼبًِ 

 اٌٝ إٌزبئظ االر١خ :اٌؾبٌٟ ٚفٟ ظٛء ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ رٛصً اٌجؾش  صجبد االخزجبس.

ٚفٟ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌٗ رأص١ش ػٍٝ ِؼبِالد ر١١ّض٘ب ٚصؼٛثزٙب,  اْ ص١بغخ اٌفمشاد العئٍخ         

ظٛء ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٠ٛصٟ اٌجبؽش ثعشٚسح اٌزم١ذ ثبٌزؼ١ٍّبد اٌّزٛافشح فٟ االدة اٌزشثٛٞ اٌزٟ 

رزعّٓ اٌششٚغ اٌؼ١ٍّخ ٌزص١ُّ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌىٟ ٠زُ رغٕت اٌىض١ش ِٓ ٔمبغ اٌعؼف 

 ٚأّ٘ٙب اٌزخ١ّٓ.

 :يشكهخ انجحش

ٚػذد ِٓ اٌجذائً  stemرزىْٛ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ِٓ عإاي أٚ ِشىٍخ سئ١غخ رّضً اٌغزس          

اٌّطشٚؽخ العزضبسح رفى١ش اٌطبٌت ثؾ١ش رشًّ ٘إالء اٌجذائً ػٍٝ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٚصالصخ أٚ أسثؼخ 

ٚص١بغزٙب ٠إصش ِجبششحً ػٍٝ ئخز١بس أٚ ثذائً ِشززخ ، ٚاْ رص١ُّ ٘زٖ اٌجذائً  distractersِشززبد 

االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِٚٓ صُ ػٍٝ ِؼبًِ ر١١ّض اٌفمشح ٚصذلٙب ٚثبٌزبٌٟ ػٍٝ صذق ٚصجبد االخزجبس وىً, 

ٚاْ اٌّشىٍخ اٌشئ١غخ فٟ ئػذاد فمشاد أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد رزّضً فٟ ئخز١بس أٚ ئٔزمبء ٚص١بغخ 

فى١شٖ ثؾ١ش رجذٚ ٘زٖ اٌجذائً اٌّشززخ ِشرجطخ ِٕطم١بً ػذد ِٓ اٌجذائً اٌزٟ رغزض١ش ؽ١شح اٌطبٌت ٚر

ثبٌغزس ٌىٕٙب الرّضً االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ف١ّىٓ ٌّٓ ٠ؼشف أْ ١ّ٠ض ث١ٕٙب ٚث١ٓ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ث١ّٕب 

رخزٍػ االعبثخ ػٍٝ ِٓ ال ١ّ٠ض ث١ٕٙب, ٚاٌٛالغ أٔٗ ٠صؼت ػٍٝ اٌّذسط أْ ٠زٕجأ ثمٛح اٌّفشدح أٚ اٌفمشح 

٠مَٛ ثاعشاء رؾ١ًٍ ٌٍّفشداد أٚ اٌفمشاد ، ٠ٚزعّٓ رؾ١ًٍ ِفشداد االخزجبس  ػٍٝ اٌزشز١ذ ِب ٌُ

)فمشارٗ( دساعخ ٌّٕػ االعزغبثخ ٌىً ِفشدح ٌزمذ٠ش فبػ١ٍزٙب، ِّب ٠غّؼ ثزفغ١ش أدق ٌٍٕزبئظ ِٚٓ صُ 

ئصذاس أؽىبَ رم١ّ٠ٛخ أوضش فؼب١ٌخ فعالً ػٓ أْ رؾ١ًٍ اٌّفشداد ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ ٠ؼذ رغز٠خ ساعؼخ 

االخزجبس ِّب ٠ف١ذ فٟ رط٠ٛشٖ ِغزمجالً, ٠ٚزُ رؾ١ًٍ اٌفمشاد فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ِٓ  ٌٛاظغ

صالصخ عٛأت ٟ٘ )ِذٜ صؼٛثخ اٌفمشح, ِذٜ لٛرٙب اٌز١١ّض٠خ أٚ ِؼبًِ ر١١ّض٘ب, ِذٜ لٛح رشز١ذ 

فٟ  ثذائٍٙب (, ٚثبٌزأو١ذ رخزٍف ئعشاءاد رؾ١ًٍ اٌفمشاد فٟ االخزجبساد ِؼ١بس٠خ اٌّشعغ ػٕٙب

االخزجبساد ِؾى١خ اٌّشعغ، ٔظشاً الخزالف أعظ ئخز١بس اٌفمشاد فٟ وً ِٕٙب ٚرشرجػ ٘زٖ اٌغٛأت 

اٌضالصخ ثجؼعٙب اٌجؼط فٟ أٔٙب رإصش ػٍٝ صذق اٌفمشح ػٍٝ إٔٔب ٔشٜ أوضش ٘زٖ اٌغٛأت رأص١شاً ٘ٛ 

 اٌغبٔت اٌّزؼٍك ثمٛح رشز١ذ اٌجذائً ار ٠زشرت ػٍٝ ظؼف رشز١ذ اٌجذائً ِب ٠ٍٟ:
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

 ٚظٛػ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ٠عؼف ؽغبع١زٙب الظٙبس اٌفشٚق اٌفشد٠خ 

 ص٠بدح لبث١ٍخ اٌفمشح ٌٍزخ١ّٓ ػٕذِب رشزًّ ػٍٝ اٌجذائً اٌعؼ١فخ 

 ئٔخفبض لٛح اٌز١١ّض ٌٍفمشح ، ِٚؼبًِ صؼٛثزٙب ، ِٚٓ صُ صذلٙب 

 ٓئٔخفبض ِؼبًِ صجبد اٌفمشح ثبسرفبع دسعخ لبث١ٍزٙب ٌٍزخ١ّ 

 بس وىًئٔخفبض صذق ٚصجبد االخزج 

ً أٞ اْ ٠ىْٛ ػذد ِٓ          ث١ّٕب ٠فزشض أْ ٠ىْٛ ِؼبًِ ر١١ّض االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٌٍفمشح ِٛعجب

٠خزبس٘ب ِٓ أفشاد االسثبػٟ االػٍٝ ػٍٝ االخزجبس أوجش ِٓ ػذد ِٓ ٠خزبس٘ب ِٓ أفشاد االسثبػٟ 

خ ٌالعبثخ ِٓ أفشاد االدٟٔ ػٍٝ راد االخزجبس فبٔٗ ٠فزشض أْ ٠ىْٛ لٛح رشز١ذ وً ِٓ اٌجذائً اٌّصبؽج

االسثبػٟ االدٔٝ  أٞ اْ اٌّشزذ اٌغ١ذ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٘ٛ اٌّشزذ اٌزٞ ٠خزبسٖ ػذد أوجش 

ِٓ غالة االسثبػٟ االدٔٝ ارا ِب لٛسْ ثؼذد ِٓ ٠خزبسٖ ِٓ غالة االسثبػٟ االػٍٝ, ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ 

غشاض ِخزٍفخ دْٚ اٌزم١ذ ثبعشاء ِؼبٌغبد ِٓ االخزجبساد اٌزٟ ٠ش١غ اعزؼّبٌٙب فٟ ث١ئزٕب اٌؼشث١خ ال

رؾ١ٍ١ٍخ ٌفمشارٙب، رزٕبٚي ِؼبِالد اٌز١١ّض ، ٚاٌصؼٛثخ ، ٚلٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ 

ٚٔظشاً الْ ٘زا إٌٛع أوضش أٔٛاع االعئٍخ اٌّٛظٛػ١خ ش١ٛػبً ٚاعزؼّبٌٙب فٟ االخزجبساد إٌفغ١خ  ِزؼذد.

ٟ ٠ؼذ٘ب اٌّذسط سثّب الٔٙب الً لبث١ٍخ ٌٍزخ١ّٓ ٚاوضش اشزضبسح ٌذافؼ١خ ٚاٌزؾص١ٍ١خ اٌّمٕٕخ ٚرٍه اٌز

اٌطبٌت  ٚاوضش لبث١ٍخ ٌم١بط اٌّغز٠ٛبد اٌّؼشف١خ اٌزٟ لذ رؼغض ػٓ ل١بعٙب االٔٛاع االخشٜ ِٓ االعئٍخ 

اٌّٛظٛػ١خ, ٌىً رٌه فبْ ص١بغخ اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد رزطٍت دسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌذلخ ، ٚاُ٘ 

ٖ اٌذلخ ِذٜ لٛح رشز١ذ اٌجذائً اٌّصبؽجخ ٌالعبثخ اٌصؾ١ؾخ ، ار ٠شرجػ ٘زا اٌّذٜ ثفبػ١ٍخ ِؾبٚس ٘ز

رأص١ش ٘زٖ اٌجذائً ػٍٝ ِؼبِالد ر١١ّض اٌفمشاد ِٚؼبِالد صؼٛثزٙب ِٚٓ صُ صذلٙب. ٚاٌٛالغ أْ رأص١ش 

ٚاٌجؾٛس  لٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌُ ٠ؾع ثبال٘زّبَ اٌىبفٟ فٟ اٌذساعبد

 اٌؼشث١خ ع١بْ ِٓ ِٕظٛس اٌجؾش أٚ ِٕظٛس رم١ٕخ االخزجبساد.

 ٚفٟ ظٛء ِب رمذَ ٠طشػ اٌجؾش اٌؾبٌٟ االعئٍخ االر١خ :

 ِب ٚالغ ِؼبِالد صؼٛثخ ٚر١١ّض فمشاد االخزجبس . -3

 ِٚب لٛح رشز١ذ اٌجذائً اٌّصبؽجخ ٌٙزٖ اٌفمشاد ؟  -0

ِٓ ِزؼذد ػٍٝ ِؼبًِ صؼٛثخ فمشارٙب ِٚؼبًِ  ِب ِذٜ رأص١ش لٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ أعئٍخ االخز١بس -0

 ر١١ّض٘ب؟

 : أىًٍخ انجحش

 ٠ىزغت اٌجؾش اٌؾبٌٟ أ١ّ٘زٗ ػٍٝ إٌؾٛ االرٟ :

٠زٕبٚي ٘زا اٌجؾش ثبٌزؾ١ًٍ اُ٘ اعظ ص١بغخ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٟٚ٘ فبػ١ٍخ رأص١ش لٛح رشز١ذ  -3

 ا إٌٛع ِٓ االعئٍخاٌجذائً ٚاٌزٟ رشرجػ ِؾٛس٠بً ثّؼبِالد ر١١ّض ٚصؼٛثخ ٚصذق ٘ز

٠ىزغت ٘زا اٌجؾش أ١ّ٘زٗ ِٓ لٍخ اٌذاسعبد ٚاٌجؾٛس اٌؼشث١خ فٟ ٘زا اٌّغبي ، ٌزا فبْ اٌجبؽش ٠أًِ  -0

 اْ ٠ٍفذ أٔظبس اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّزخصص١ٓ فٟ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ اٌٝ أ١ّ٘خ اٌّٛظٛع ِذاس اٌجؾش.

ٕٙغ١خ فٟ اػذاد ٚرم١ٕٓ ٠أرٟ ٘زا اٌجؾش ٚعػ اغفبي ِزضا٠ذ ِٓ اٌىض١ش٠ٓ ٌٍعٛاثػ اٌف١ٕخ ٚاٌّ -0

االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ ٚػذَ اٌزم١ذ ثعشٚسح اعشاء اٌّؼبٌغبد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌفمشاد اخزجبساد االخز١بس ِٓ 

 ِزؼذد.
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 : أىذاف انجحش

 ٠ٙذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌٝ اٌىشف ػٓ أصش لٛح رشز١ذ اٌجذ٠ً اٌمٛٞ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ػٍٝ:

 ِؼبِالد صؼٛثخ اٌفمشاد -3

 الد ر١١ّض اٌفمشادِؼبِ -0

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٙب ٌٚالخزجبس وىً -0

 :يصطهحبد انجحش

٘ٛ اٞ ِٓ اٌجذائً غ١ش اٌصؾ١ؾخ اٌّصبؽجخ ٌالعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٌٍفمشح فٟ اعئٍخ Disracterاٌّشزذ -3

 االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌٚٗ لٛح ر١١ّض عبٌجخ

زؼذد ِذٜ لذسح اٌجذ٠ً ػٍٝ اْ لٛح رشز١ذ اٌجذائً ٠مصذ ثمٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِ -0

 ثبٌٕغجخ ٌّٓ ال٠ؼشف االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٠plausibleجذٚ ِمجٛالً اٚ ِؼمٛالً 

: ٚرمبط ثبٌفشق اٌغجشٞ ث١ٓ ػذد اخز١بسارٗ ِٓ غالة   Distractibilityلٛح رشز١ذ اٌجذ٠ً -0

ذ ع١ذاً ارا ( ، ٠ٚؼذ اٌّشزGay,1981االسثبػٟ االدٔٝ ٚػذد اخز١بسارٗ ِٓ غالة االسثبػٟ االػٍٝ )

وبْ ػذد ِٓ ٠خزبسٖ ِٓ غالة االسثبػٟ االدٔٝ أوجش ِٓ ػذد ِٓ ٠خزبسٖ ِٓ غالة االسثبػٟ االػٍٝ 

(Hills,1981,Ebel,1979,Gay,1981.) 

: ٘ٛ ئعشاء ٠مَٛ ػٍٝ ِمبسٔخ ػذد اخز١بساد غالة  Distracter analysisرؾ١ًٍ اٌّشزذ  -4

 الػٍٝ ٌٍّشزذ فٟ اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذداالسثبػٟ االدٔٝ ثؼذد اخز١بساد غالة االسثبػٟ ا

 ٠ٚEbelمصذ ثٗ  :Item Difficultyأٚ  Difficulty Indexِإشش اٚ ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشح -1

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌالعزغبثبد غ١ش اٌصؾ١ؾخ ػٍٝ اٌفمشح ، ٠ٚمبط ثبٌٕغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌؼذد ِٓ  (1979)

إٌغجخ  Gay (1981)غ١ج١ٓ، ث١ّٕب ٠مصذ ثٗ أعبثٛا ػٍٝ اٌفمشح ئعبثخ خبغئخ ػٍٝ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍّغز

اٌّئ٠ٛخ ٌؼذد اٌطالة اٌز٠ٓ اعبثٛا اعبثخ صؾ١ؾخ ػٍٝ اٌفمشح اٌٝ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍطالة اٌز٠ٓ اعزغبثٛا 

ً ػٓ ِإشش اٌصؼٛثخ اٚ  Ebel (1979)ػ١ٍٙب ، ٠ٚزججٕٝ اٌجبؽش رؼش٠ف  ٌىٛٔٗ ٠ؼجش رؼج١شاً ِٕطم١ب

 ِؼبٍِٙب.

: ٟٚ٘ ٔٛع ِٓ االعئٍخ اٌّٛظٛػ١خ ٠زىْٛ Multiple choice itemsاعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد  -6

ٚػذد ِٓ اٌجذائً ) اسثؼخ اٌٝ خّغخ( اؽذ٘ب ٠شىً  stemِٓ عإاي اٚ ػجبسح غ١ش وبٍِخ رغّٝ اٌغزس 

، ٠ٚطٍت اٌٝ اٌطبٌت اْ ٠خزبس  Distractersاالعبثخ اٌصؾ١ؾخ ، ٚاٌجذائً االخشٜ رؼًّ وّشززبد 

 االفعً . االعبثخ اٌصؾ١ؾخ أٚ االعبثخ

اْ اعزخذاَ ِفَٙٛ صؼٛثخ اٌفمشح ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ ٠إدٞ اٌٝ ٔٛع ِٓ اٌخٍػ اٚ  ٠ٚEbel,1979شٜ 

اٌزذاخً فٟ اٌزفغ١ش ٚ٘زا اٌزذاخً اٚ اٌخٍػ ٠ٕشأ ِٓ ػذَ ِٕطم١خ ٘زٖ اٌزغ١ّخ ار ٠زشرت ػٍٝ رٕبٌٚٗ ػٍٝ 

ِش١شاً اٌٝ اِىب١ٔخ  Ebel٘زا إٌؾٛ اْ ٠صجؼ ِإششاً ٌٍغٌٙٛخ أوضش ِٕٗ ِإششاً ٌٍصؼٛثخ ٠ٚغزطشد 

رغٕت ٘زا اٌخٍػ ارا ٔظشٔب اٌٝ اٌّفَٙٛ ػٍٝ اْ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌؼذد اٌطالة اٌز٠ٓ اعبثٛا ػٍٝ اٌفمشح 

اعبثخ خبغئخ اٌٝ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍطالة
1
. 

رش١ش اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌٝ ا١ّ٘خ رؾ١ًٍ فمشاد االخزجبس فٟ رذػ١ُ أٚ ػذَ رذػ١ُ أّبغ اٌصذق  

رمَٛ ػٍٝ صذق اٌّؾزٜٛ ٚاٌصذق اٌظب٘شٞ وّب اْ ٘زا اٌزؾ١ًٍ ٠ىشف ػٓ ٔمبغ اٌمٛح  اٌّجذئ١خ اٌزٟ

ٚاٌعؼف فٟ االخزجبس ٠ٚعغ االعبط ٌى١ف١خ رؾغ١ٓ فمشارٗ فعالً ػٓ اٌزفغ١شاد االصذق ٌٍٕبرظ 

                                                 
فً رحذٌذه نًعبيم انصعٌثخ فً ضٌء االجبثبد انخبطئخ ال انصحٍحخ كًب  Ebel,1979اخز انجبحش ثًب رٌصم انٍو 1

 رىت يعظى انجبحضٍن 



  

 

 
  

 

809 

 

                                                                                                                            
 

 ة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرف 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
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اْ اٌؾغُ إٌغجٟ ٌالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٠شرجػ ثّؼبِالد ر١١ّض  ٠ٚHills,1981شٜ  اٌّزؾصً ػ١ٍٗ.

بس ار ٠زٛلف رجب٠ٓ اٌفمشاد اٌّىٛٔخ ٌٗ ، وّب ٠إصش ؽغُ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌالخزجبس ػٍٝ فمشاد االخزج

ِؼبًِ صجبرٗ ِٓ خالي اٌؼاللخ ث١ٓ ػذد فمشاد االخزجبس ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٗ ، ار ٠شرفغ صجبد 

الخزجبس االخزجبس ثبسرفبع االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌذسعبرٗ ، ٚرزٛلف ِمذاس االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌذسعبد ا

 ػٍٝ ِؼبِالد ر١١ّض فمشارٗ .

ً ػٍٝ رٌه فبْ ِؼبِالد ر١١ّض فمشاد االخزجبس رإصش ػٍٝ ِؼبًِ صجبرٗ ِٚٓ صُ فبْ رؾ١ًٍ     ٚرأع١غب

فمشاد االخزجبس ِٓ ؽ١ش ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٚاٌز١١ّض ٠ّىٕٕب ِٓ رؾغ١ٓ صذق االخزجبس ٚصجبرٗ ٚ٘زا 

زٙذفذ اٌىشف ػٓ اٌؼاللخ ث١ٓ ِؼبًِ ر١١ّض فمشاد فٟ دساعزٗ اٌزٟ اع ٠Ebel,1979زفك ِغ ِبروشٖ 

االخزجبس ِٚؼبًِ صجبرٗ، ٚلذ رٛصٍذ اٌذساعخ اٌٝ إٌزبئظ االر١خ: ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ ّٔػ رٛص٠غ ِؼبِالد 

صؼٛثخ فمشاد االخزجبس ٚأؾشافٗ اٌّؼ١بسٞ ِٚؼبًِ صجبرٗ فىٍّب وبْ ِذٜ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ اصغش 

 ِٚؼبًِ صجبرٗ اوجش. وبْ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌالخزجبس

 خهفٍخ نظشٌخ

٠ؾزً اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ِٛلؼبً ِّٙبً فٟ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ، فٙٛ أؽذ ػٕبصش إٌّٙظ اٌشئ١غخ اٌٝ عبٔت     

 (.0333اال٘ذاف، ٚاٌّؾزٜٛ، ٚغشائك اٌزذس٠ظ ، ٚاالٔشطخ ، ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌٛو١ً ٚثش١ش،

ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ، فخذِخ اٌزم٠ُٛ ٌّٙب ثشىً ع١ذ ع١إدٞ ؽزّبً ٌٍٚزم٠ُٛ ٚظبئف ِّٙخ أّ٘ٙب خذِخ ػ١ٍّزٟ اٌز

اٌٝ رٛع١ٗ رٍٍه اٌؼ١ٍّبد اٌٛعٙخ اٌصؾ١ؾخ ، ِٚٓ صُ رٛع١ٗ اٌغ١بعخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثشىً صؾ١ؼ 

(Black,1998.)  ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌزم٠ُٛ ٚغشائك اٌزذس٠ظ ٚأعب١ٌجٗ ٚاظؾخ ٚل٠ٛخ ، فٍٓ رغزط١غ

ّب وبٔذ فبػ١ٍزٙب ٚرّشوض٘ب ؽٛي اٌّزؼٍُ ، ئال ئرا وبٔذ غشائك اٌزذس٠ظ أْ رإدٞ اٌغشض ِٕٙب ِٙ

ٕ٘بن ِؼٍِٛبد ِغزّشح  ٚوبف١خ ػٓ اٌّزؼٍُ ِٓ ؽ١ش رمذِٗ ، أٚ فشٍٗ فٟ رؾم١ك اال٘ذاف اٌّشعٛح 

(Wisker,1997.)  ػٍٝ رٌه فالثذ أْ رىْٛ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ِزىبٍِخ ِٚزٛاص٠خ ِغ ػ١ٍّخ ً ٚرأع١غب

سح ع١ذح وّب ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔٛع ِٓ اٌزٛاصً اٌزذس٠ظ ، ٠ٚغت أْ ٠خطػ ٌٙب ثصٛ

 & Burtonٚاالعزّشاس٠خ ث١ٓ ٔٛع اٌزم٠ُٛ  ٚغشائك اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ فٟ أٞ ثشٔبِظ دساعٟ )

Haines,1997 ). ( ِٟأْ ئعزضبسح رفى١ش اٌّزؼٍُ 2002ٚفٟ اٌغ١بق ٔفغٗ ٠ش١ش أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌصبس )

اٌفىش ٚال٠ّىٓ رؾم١ك رٌه ئال ارا سافمٙب ٔظبَ رم٠ُٛ ِٓ خالي اٌزشو١ض ػٍٝ ِشىالد رزطٍت ئػّبي 

٠ذفغ اٌّزؼٍُ اٌٝ ئعزخذاَ لذسارٗ اٌؼم١ٍخ اٌؼ١ٍب ٠ٚؾضٗ ػٍٝ ئػزّبد أعٍٛة ؽً اٌّشىالد فٟ اٌزؼبًِ ِغ 

ٚرؼذ االخزجبساد ثأٔٛاػٙب أوضش االدٚاد شٙشح ٚاعزخذاِبً فٟ ِذاسعٕب ، ٠ٚؼضٜ رٌه  اٌخجشاد اٌغذ٠ذح.

ِٙب فٟ ظٛء االػذاد اٌّزضا٠ذح ٌٍطٍجخ فٟ اٌصفٛف اٌّذسع١خ ، ِٚؼشفخ اٌّذسع١ٓ اٌٝ عٌٙٛخ ئعزخذا

 ثٙب ، ٚعشػخ رصؾ١ؾٙب.

 Multiple Choice Questionsأصئهخ االخزٍبس ين يزعذد

ٚرٌه Objective Questionsرصٕف أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ظّٓ األعئٍخ اٌّٛظٛػ١خ 

ش أ٘ٛاء اٌّصؾؼ ٚرمٍت ِضاعٗ، ٚلٍّب رغذ ئخزجبساً ال ٌّٛظٛػ١خ اٌزصؾ١ؼ ف١ٙب ، ٚثؼذ٘ب ػٓ رأص١

رشىً أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ف١ٗ ٚصٔبً وج١شاً ِٓ أعئٍخ االخزجبس ؽزٝ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌغبِؼٟ ٚرٌه 

(. ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ِٓ White & Gunstone,1992ٌز١ّض٘ب ثبٌضجبد اٌؼبٌٟ فٟ اٌزصؾ١ؼ )

 (:Bahar&Hansell,2000)ئ٠غبث١بد ٘زا إٌٛع ِٓ االعئٍخ 

 ٠ّىٓ ل١بط ِغّٛػخ وج١شح ِٓ ِٛاظ١غ اٌّمشس اٌذساعٟ فٟ ئخزجبس ٚاؽذ ٚفٟ ٚلذ ٚاؽذ .3

0.  ً  ٠ّىٓ ئخزجبس ػذد وج١ش ِٓ اٌطٍجخ فٟ ٚلذ لص١ش ٔغج١ب



  

 

 
  

 

810 

 

                                                                                                                            
 

 ة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرف 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

( ار رز١ّض ثؼذَ inter-marker reliabilityرز١ّض ثضجبد ِمجٛي ٌّب ٠ؼشف ثضجبد اٌّؾى١ّٓ ) .0

 اٌزار١خ فٟ اٌزصؾ١ؼ

 صؾ١ؾٙب ثغشػخ ٕٚ٘بن ِغبي العزخذاَ أدٚاد ِغبػذح ِضً اٌىّج١ٛرش٠ّىٓ ر .4

رؼذ ِٓ االعئٍخ اٌغ١ذح الخزجبس أٌٚئه اٌطٍجخ اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ  ٌٚىُٕٙ ال٠غزط١ؼْٛ  .1

 اٌزؼج١ش ػٕٙب ثغجت ظؼف اٌمذسح اٌىزبث١خ ٌذ٠ُٙ

ض ػٍٝ ٔمطز١ٓ فمػ ٔشٜ أِب ػٓ عٍج١بد أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟٙ وض١شح غ١ش إٔب عٕشو

ِٓ اٌعشٚسٞ رٛظ١ؾّٙب إٌمطخ االٌٚٝ : رٕبلش ِشىٍخ اٌزخ١ّٓ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فّب 

٠ضاي ٘زا اٌؼبًِ اٌزٟ رٙذد صذق ٘زا إٌٛع ِٓ االعئٍخ ٚصجبرٗ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌّؾبٚالد اٌغبدح 

 (.Schawirth et al.,1996( ٚ)0330ٚاٌّزىشسح ٌعجطٗ ثبٌٛعبئً اٌزشث٠ٛخ اٌّخزٍفخ )اٌىؾٍٛد،

اِب إٌمطخ اٌضب١ٔخ : ٟٚ٘ ِب ٠ؼشف فٟ االدة اٌزشثٛٞ ثـ " رؾ١ض ِٛلغ االعزغبثخ " 

(Positional Response Bias ٠ؼٕٟ ئخز١بس اٌطٍجخ إلعبثخ ِؼ١ٕخ ثغجت ِٛلؼٙب فٟ رشر١ت ٛ٘ٚ ، )

ؼط اٌطٍجخ اٌجذ٠ً ( فمذ ٠خزبس ثCronbach,1950اٌجذائً اٌّؼطبح ثغط إٌظش ػٓ ِؾزٜٛ اٌغإاي )

(a( ًأوضش ِٓ اٌجذ٠ )d فٟ ؽبٌخ أْ اٌغإاي ٠زىْٛ ِٓ أسثؼخ ثذائً، ِغ ئؽزّبي أْ رىْٛ االعبثخ )

( ٚ٘زا ٠شعغ اٌٝ أْ ثؼط اٌطٍجخ لذ ال ٠مشؤْٚ وً اٌجذائً ٚئّٔب ٠ىزفْٛ dاٌصؾ١ؾخ ٟ٘ اٌجذ٠ً )

اٌغإاي، أٚ ٠صؼت ػٍٝ ثمشاءح اٌجذ١ٍ٠ٓ االٚي ٚاٌضبٟٔ فمػ  خبصخ ػٕذِب ٠ىزٕف اٌغّٛض عزس 

ٕٚ٘بن ٔٛػبْ ِٓ رؾ١ض ِٛلغ االعزغبثخ : إٌٛع االٚي ِشرجػ  اٌطبٌت اٌغإاي ػٕذ لشاءرٗ ٌٍغزس.

ثّٛلغ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ ث١ّٕب إٌٛع اٌضبٟٔ ِشرجػ ثّٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ. فجؼط اٌذساعبد اٌغبثمخ أصجزذ 

عبثبد اٌطٍجخ، ِضً دساعخ )ِٛلغ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ( ػٍٝ اٌزأص١ش فٟ ئ فبػ١ٍخ إٌٛع االٚي

(Ambusaidi,2000( ٚدساعخ ، )Cizek,1994( ٚدساعخ ، )Bluch,1984 أِب دساعخ ، )

(Johnstone& Ambusaidi,2000( )Friel&Johnstone,1979 فمذ أصجزذ فبػ١ٍخ ِٛلغ )

ئٍخ ٌٚٙزا ظٙشد ِٛعخ ِٓ االٔزمبداد ٚعٙذ اٌٝ أع اٌّشزذ اٌمٛٞ ػٍٝ اٌزأص١ش فٟ ئعزغبثبد اٌطٍجخ.

االخز١بس ِٓ ِزؼذد، ئر ٠شٜ ِٕزمذٚ٘ب أٔٙب رشوض ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌطٍجخ ٚعبئً ٚؽ١ًّ ئخز١بس اٌغٛاة 

اٌصؾ١ؼ أوضش ِٓ رشو١ض٘ب ػٍٝ ل١بط رؾص١ٍُٙ اٌذساعٟ فعالً ػٓ ئفزمبس٘ب ػٍٝ ئخزجبس ِغّٛػخ ِٓ 

 (.Black,1998اٌّٙبساد اٌؼم١ٍخ اٌؼ١ٍب ِٓ اٌزفى١ش)

 :رشكٍت صؤال االخزٍبس ين يزعذد

 ٠زىْٛ وً عإاي فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ِٓ عضء٠ٓ سئ١غ١ٓ ّ٘ب :

(: ٠ٚىْٛ ػٍٝ شىً عإاي أٚ ػجبسح ئٔشبئ١خ رطشػ عإاالً )أؽ١بٔبً ػٍٝ Stemاألسِٚخ أٚ اٌغزس ) -3

 شىً أوًّ...

(: ٟٚ٘ أ٠ٓ رغذ اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ. ٚاٌجذائً Options or Alternativesاٌجذائً أٚ اٌخ١بساد ) -0

 :رمغُ اٌٝ 

a. ( اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخthe key answer) 

b. ( اٌّّٛ٘بد أٚ اٌّشززبدthe distracters) 
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Example: When a piece of sponge is pressed, which one of the following   

quantity does not change:                          stem 

a. Volume 

b. Mass                  alternatives or options 

c. Density 

d. Shape 

( ِّٛ٘بد أٚ a,c and d( االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ، فٟ ؽ١ٓ اٌجذائً )bفٟ اٌّضبي أػالٖ ٠ؼذ اٌجذ٠ً )

 strongِشززبد ِٚٓ ظّٓ رٍه اٌّّٛ٘بد أٚ اٌّشززبد ٠ٛعذ ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌّشزذ اٌمٛٞ )

distracter ٖاٌطٍجخ أوضش ِٓ ( ٚ٘ٛ رٌه اٌجذ٠ً اٌزٞ ٠ظٙش فٟ ئخز١بساد اٌطٍجخ ثمٛح ئر ٠خزبس

 ئخز١بسُ٘ ٌجذ٠ً االعبثخ اٌصؾ١ؾخ .

 :انذساصبد انضبثقخ

 strong)ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ رطشلذ ٌّٛظٛع اٌّشزذ اٌمٛٞ أٚ اٌجذ٠ً اٌفؼبي   

distracter ٚرٕبٌٚزٗ ِٓ صٚا٠ب ِخزٍفخ ، ٚلذ رٕٛػذ ٘زٖ اٌذساعبد ث١ٓ اٌذساعبد اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد )

خ، ٚعٕغزؼشض ػذ٠ذ ِٓ ٘زٖ اٌذساعبد اٌزٟ رُ االعزفبدح ِٕٙب ِغ االشبسح اٌٝ أثشص ِالِؾٙب. االعٕج١

ِغ رمذ٠ُ رؼ١ٍمبً ػب٠ٙب ٠زعّٓ عٛأت االرفبق ٚاالخزالف ِغ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٠ٚٛد اٌجبؽش أْ ٠ش١ش اٌٝ 

 .0330-3820اْ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ ع١زُ اعزؼشاظٙب عبءد فٟ اٌفزشح اٌض١ِٕخ ث١ٓ 

٘زا ٚرُ رص١ٕف ٘زٖ اٌذساعبد ؽغت اٌّزغ١شاد اٌشئ١غخ ٚؽغت وٛٔٙب دساعبد ػشث١خ أٚ أعٕج١خ ٚف١ّب 

 ٠ٍٟ ٔمذَ ػشظبً ٌٙزٖ اٌذساعبد ٚعٛأت االرفبق ٚاالخزالف ث١ٕٙب :

 :انذساصبد انعشثٍخ   

 (:1990دساصخ انزٌبد) 

ٟٚ٘ فبػ١ٍخ رأص١ش لٛح رشز١ذ  ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ثبٌزؾ١ًٍ أُ٘ أعظ ص١بغخ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد

اٌجذائً ٚاٌزٟ رشرجػ ِؾٛس٠بً ثّؼبِالد ر١١ّض ٚصؼٛثخ ٚصذق ٘زا إٌٛع ِٓ االعئٍخ. ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ 

( ِٓ غٍجخ اٌصفٛف االٚي ٚاٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش اٌضبٔٛٞ ثّذسعزٟ اٌفالػ اٌضب٠ٛٔخ ٌٍج١ٕٓ ثّىخ 434اٌذساعخ )

 ( ػبِبً. 03-31أػّبسُ٘ ث١ٓ ) اٌّىشِخ ٚعذح اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕبد ثغذح ِّٓ رزشاٚػ

ٚلذ أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ص١بغخ ِشززبد االعبثخ فٟ اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌٗ رأص١ش داي ػٍٝ 

ِؼبِالد صؼٛثخ اٌفمشاد ٚلٛح ر١١ّض٘ب ٚأْ فبػ١ٍخ اٌفمشح رزٛلف ػٍٝ فبػ١ٍخ ِشززبرٙب فبٌّشززبد 

صجؼ اٌفمشح غ١ش ١ِّضح ث١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ اٌعؼ١فخ رإدٞ اٌٝ ٚظٛػ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِٚٓ صُ ر

ٚاٌز٠ٓ ال ٠ؼشفْٛ فز١ًّ اٌفمشح اٌٝ اٌغٌٙٛخ ٚرصجؼ الً ؽغبع١خ ٌم١بط اٌفشٚق اٌفشد٠خ.           

 ( 01: 3883)اٌض٠بد ،

 :(2002دساصخ أيجٌصعٍذي ًانعفٍفً )

ثخ ِٚؼبِالد ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ اٌىشف ػٓ أصش رغ١١ش ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ فٟ ِؼبِالد اٌصؼٛ

( غبٌت ٚغبٌجخ 0101اٌز١١ّض العئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء . رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ )

إٌّزظ١ّٓ فٟ اٌصف االٚي اٌضبٔٛٞ فٟ ِذاسط لطبع ٚال٠خ اٌغ١ت فٟ ِؾبفظخ ِغمػ ثغٍطٕخ ػّبْ 

ٚغبٌجخ رُ اخز١بسُ٘ ( غبٌت 382اِب ػ١ٕخ اٌذساعخ فمذ ثٍغذ ) 0330-0330فٟ اٌؼبَ االوبد٠ّٟ 

ً ٚغبٌجخ ثٕغجخ )82ثطش٠مخ ػشٛائ١خ ِٓ صالس ِذاسط صب٠ٛٔخ. ٚلذ أعبة ) %( ػٓ أعئٍخ 13( غبٌجب

 %( ػٓ أعئٍخ إٌّٛرط اٌضبٟٔ.13( غبٌجب ٚغبٌجخ ثٕغجخ )88إٌّٛرط االٚي ٌالخزجبس ، ث١ّٕب أعبة )
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 اجلامعة  املصتهصرية 

ً ِٓ ؽ١ش رغ١١ش ِٛلغ  ً داٌخ ٚلذ أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ اْ رؼذ٠الً ثغ١طب اٌّشزذ اٌمٛٞ أٚعذ فشٚلب

ً ٌٍّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌالخزجبس ٚوزٌه فٟ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٚاٌز١١ّض ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ  ئؽصبئ١ب

ٌٙب. ٚلذ أٚصذ اٌذساعخ ثؼذَ االػزّبد ػٍٝ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ثشىً أعبط ٚظشٚسح اٌجؾش 

 (30:  0334ػٓ غشق رم٠ُٛ أخشٜ فؼبٌخ. )أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ ،

 :(2002دساصخ أيجٌصعٍذي)

ػٕذ اعزخذاَ  )strong distractor٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ رمصٟ أصش رغ١١ش ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ)

رم١ٕخ )٘ىزا ٚسد!( ئثؼبد اٌجذئً اٌخطأ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ػٍٝ اٌزؾص١ً اٌذساعٟ )اٌّزٛعػ 

ٌصؼٛثخ  ِٚؼبِالد اٌز١١ّض( ٌفمشاد اٌؾغبثٟ( ٚػٍٝ ثؼط اٌخصبئص اٌغب٠ىِٛزش٠خ )ِؼبِالد ا

ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ اعزخذاَ اخزجبس فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء ٌٍصف اٌؼبشش ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ  االخزجبس.

( فمشح ِٓ ٔٛع االخز١بس ِٓ ِزؼذد. ٚرُ رص١ُّ ّٔٛرع١ٓ ِزشبث١ٙٓ فٟ وً ش١ئ ِٓ 04ِىٛٔبً  ِٓ )

جخ اٌٝ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ . وّب رُ اعزخذاَ رم١ٕخ ئثؼبد اٌجذائً ٘زا االخزجبس ػذا ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ ثبٌٕغ

اٌخطأ ِٓ اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ فٟ إٌّٛرع١ٓ. ٚلذ رُ اٌزؾمك ِٓ صذلٗ ثؼشظٗ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ 

 (KR-20)س٠زشبسدعْٛ-اٌّؾى١ّٓ فٟ رذس٠ظ اٌف١ض٠بء ، وّب رُ ؽغبة صجبرٗ ثبعزخذاَ ِؼبدٌخ و١ٛدس

( 300رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ) ( ٚاٌزٟ رؼذ ِٕبعجخ ٌغشض اٌذساعخ.0.76اٌزٟ أػطذ ل١ّخ ِمذاس٘ب )

ً ِٓ ِذسعز١ٓ ِٓ ِذاسط  غبٌجخ ِٓ غبٌجبد اٌصف اٌؼبشش ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ، رُ اخز١ب٘ٓ ػشٛائ١ب

 .0334-0330اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ فٟ لطبع ٚال٠خ اٌغ١ت ثّؾبفظخ ِغمػ ثغٍطٕخ ػّبْ أٚاخشاٌؼبَ اٌذساعٟ 

ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌذسعبد  أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ

اٌطبٌجبد فٟ ّٔٛرعٟ االخزجبس. وّب أشبسد ٔزبئظ اٌذساعخ اٌٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ 

 ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ، ِٚؼبِالد اٌز١١ّض ٌّٕٛرعٟ االخزجبس.

ٍجخ ػٍٝ اعزخذاَ رم١ٕخ ئثؼبد اٌجذائً اٌخطأ ػٕذ اٌزؼشض الخزجبس ِىْٛ ٚلذ أٚصذ اٌذساعخ ثزذس٠ت اٌط

ِٓ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ، ٠ّٚىٓ رطج١ك رٌه ِٓ خالي اعزخذاَ اٌطبٌت ٚسلخ أٚش١ئ ِب ٠غزط١غ 

 ثٗ رغط١خ اٌجذ١ٍ٠ٓ اٌخبغئ١ٓ رّبِبً )ثؾغت اٌطبٌت( ، ِٚٓ صُ ئخز١بس أؽذ اٌجذائً اٌّزجم١خ. 

 (62:  0331)أِجٛعؼ١ذٞ ،                                                                               

 :(2012دساصخ انكنبنً ًفٍضً )

٘ذفذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ اٌٝ ثٕبء ِم١بط اٌجذ٠ً اٌفؼبي فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌّبدح غشائك 

أصش رغ١١ش ِٛلغ اٌجذ٠ً اٌفؼبي ػٕذ  رذس٠ظ اٌش٠بظ١خ، ِٚٓ خالٌٗ عؼٝ اٌجبؽضبْ اٌٝ اٌىشف ػٓ

اعزخذاَ رم١ٕخ ئثؼبد اٌجذائً اٌخطأ ػٍٝ رؾص١ً اٌطٍجخ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ ِبدح غشائك 

رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ غٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ )ٌُ ٠زوش ػذد اٌطالة( فٟ  رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ.

( أِب ػ١ٕخ اٌذساعخ فبشزٍّذ ػٍٝ (2011-2010بَ اٌذساعٟ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ  عبِؼخ اٌّضٕٝ ٌٍؼ

ً ِٓ غٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ 63) عبِؼخ اٌّضٕٝ ؽ١ش رُ رمغ١ُ ػ١ٕخ  –( غبٌجب

( غبٌجبً ٚغبٌجخ ػٓ أعئٍخ إٌّٛرط االٚي وّب أعبة 03اٌجؾش اٌٝ ِغّٛػز١ٓ ِزغب٠ٚز١ٓ ؽ١ش أعبة )

ً ٚغبٌجخ ػٓ أ03) أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ ػذَ ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ  عئٍخ إٌّٛرط اٌضبٟٔ.( غبٌجب

ّٔٛرعٟ االخزجبس ِٓ ؽ١ش صؼٛثخ ٚر١١ّض اٌفمشاد ، وّب أظٙشد أْ ٚعٛد اٌجذائً االخشٜ غ١ش 

ً فٟ اخز١بس اٌجذ٠ً  ً ػ١ٍُٙ ِّب ٠إصش عٍجب اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ أِبَ اٌطٍجخ فٟ ٚسلخ االخزجبس ٠إصش ثصش٠ب

 (00:  0330ٟٔ ٚف١عٟ ، اٌصؾ١ؼ. )اٌىٕب
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 :انذساصبد االجنجٍخ

 :Tollefson and Tripp,1983دساصخ 

ثؼٕٛاْ" اصش ص١بغخ اٌفمشاد ػٍٝ ِؼبٍِٟ صؼٛثزٙب ٚر١١ّض٘ب " ار اعزخذَ اٌجبؽضبْ صالس ص١غ ِخزٍفخ 

 العئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد رزٕبٚي اٌّفب١ُ٘ االؽصبئ١خ ٌّؾزٜٛ دساعٟ ، ٚاٌص١غ اٌّغزخذِخ ٟ٘ :

 شئ ِّب رمذَ وبعبثخ صؾ١ؾخال 

 الشئ ِّب رمذَ وجذ٠ً صؾ١ؼ 

 اعبثخ ٚاؽذح صؾ١ؾخ 

( غبٌت رُ اخز١بسُ٘ ػشٛائ١بً ، ٚرش١ش ٔزبئظ 334ٚلذ غجمذ ٘زٖ اٌص١غ اٌضالس ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )

رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ اٌٝ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ فٟ ِزٛعطبد ِؼبِالد ر١١ّض اٌفمشاد ٌٙزٖ   

ٌّصٍؾخ اٌص١غخ االٌٚٝ ، ٌُٚ رىٓ اٌفشٚلبد فٟ ِزٛعطبد اٌصؼٛثخ راد دالٌخ  اٌص١غ اٌضالس

 (Tollefson and Tripp,1983 034):   اؽصبئ١خ.

 : Tollefson and Chein,1986دساصخ 

ثؼٕٛاْ" ِمبسٔخ صؼٛثخ اٌفمشح ِٚؼبًِ ر١١ّض٘ب ػٕذ اعزخذاَ الشئ ِّب رمذَ وجذ٠ً فٟ اعئٍخ االخز١بس 

زخذَ اٌجبؽضبْ ٔفظ اٌص١غ اٌضالس اٌّشبس ا١ٌٙب فٟ اٌذساعخ اٌغبثمخ ، ار رٛصٍذ اٌٝ ِٓ ِزؼذد"، ٚلذ اع

 إٌزبئظ االر١خ:

  أخفبض ِؼبِالد صؼٛثخ فمشاد اٌص١غخ االٌٚٝ فٟ اٌّزٛعػ ػٓ وً ِٓ اٌص١غز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ

 ، ػٍٝ ؽ١ٓ ٌُ رخزٍف ِؼبِالد اٌز١١ّض اخزالفب ٍِؾٛظب فٟ اٌص١غ اٌضالس

 د صؼٛثخ فمشاد اٌص١غخ اٌضب١ٔخ وبٔذ الً فٟ اٌّزٛعػ ثفشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ ِٓ اْ ِؼبِال

 اٌص١غخ االٌٚٝ ػٕذِب وبْ اٌّؾزٜٛ اٌذساعٟ اٌّمبط ٘ٛ اٌّفب١ُ٘ ِٚؼبٟٔ اٌّفشداد.

 ٚرٛصٍذ اٌذساعخ اٌٝ إٌزبئظ االر١خ :

 اْ ص١بغخ اٌفمشاد ٌٗ رأص١ش ػٍٝ ِؼبِالد ر١١ّض٘ب ٚصؼٛثزٙب 

 غخ " الشئ ِّب رمذَ " ٠شفغ ِٓ ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشح فٟ ظً اٌص١غخ االٌٚٝ اْ اعزخذاَ ص١

 ٠ٚخفط ٘زا اٌّؼبًِ فٟ ظً اٌص١غخ اٌضب١ٔخ.

اْ اٌطالة ػٕذ اعزغبثزُٙ ػٍٝ  ٠ٚEbel,1979;Gay,1979;Hills (1981)شٜ ػذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ

 Eliminateؾ١ؾخ اعئٍخ االخز١بسِٓ ِزؼذد ٠ٍغئْٛ ػبدح اٌٝ اعٍٛة اعزجؼبد اٌجذائً غ١ش اٌص

Incorrect Alternatives.ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ 

ِٚغ اْ ثؼط ثٕبح االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ ٠شْٚ اْ ش١ٛع ٘زا االعٍٛة فٟ االعزغبثخ ػٍٝ اعئٍخ 

االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٠ش١ش اٌٝ ظؼف فٟ ثٕبء أٚ رشو١ت اٌفمشاد ، اال اْ اٌىض١ش٠ٓ ُِٕٙ ٠شْٚ غ١ش رٌه 

Ebel,1979:150 بصخ ارا أطٛد اٌجذائً ػٍٝ اعظ رجذٚ ظب٘ش٠بً ِزّبصٍخ أٚ ِزمبسثخ اٞ ارا وبٔذ ٚخ

اٌجذائً اٌّشززخ فؼبٌخ ٌٚٙب لٛح رشز١ذ عبٌجخ ، ثّؼٕٝ أٔٙب رغززة ػذدا اوجش ِٓ اٌز٠ٓ ال ٠ؼشفْٛ ، 

 ٚػذدا الً ِٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ.

ً ػٍٝ رٌه ٠ّىٓ رمش٠ش اْ االعبط فٟ وزبثخ فمشاد أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ١ٌظ ٘ٛ وضشح  ٚرأع١غب

ف١شٜ اْ اسرفبع  Ebel,1979ػذد اٌجذائً اٌّشززخ ٚأّب فبػ١ٍزٙب ، ٚلٛرٙب اٌز١١ّض٠خ . ٠ٚإوذ ٘زا 

ِؼبِالد ر١١ّض اٌفمشاد ال٠زٛلف ػٍٝ ػذد اٌجذائً اٌّشززخ فمػ ٚأّب ٠زٛلف ػٍٝ ٚعٛد اٌّشزذ 

ً فٟ ع١ّغ فمشاد وّ good distractorاٌغ١ذ ب أٗ ١ٌظ ثبٌعشٚسح اْ ٠ىْٛ ػذد اٌجذائً ِزغب٠ٚب

االخزجبس ٚلذ رىْٛ اٌفمشح ع١ذح ارا لبِذ ػٍٝ ِشزز١ٓ اص١ٕٓ اٞ ) صالس اعزغبثبد( ٚسثّب ِشزذ ٚاؽذ 
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 Tollefson and:  28) فمػ ارا وبْ فؼبالً اٞ اْ فبػ١ٍخ اٌفمشح رزٛلف ػٍٝ فبػ١ٍخ ِشززبرٙب.

Chein,1986 ) 

 شاد ًدالالد ين انذساصبد انضبثقخ:يؤش

 :عٍنخ انذساصخ

( غبٌجبً 434رٕٛػذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ ؽ١ش اٌؾغُ ٚاٌغٕظ فٟ اٌذساعبد اٌغبثمخ فمذ ثٍغذ )

( 0334( غبٌجخ فٟ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)384(، ٚثٍغذ )3883ٚغبٌجخ فٟ دساعخ اٌض٠بد)

فذ أٔزجبٖ اٌجبؽش اْ وال اٌؼ١ٕز١ٓ فٟ ( ٚلذ 0331ٌ( غبٌجخ فٟ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ)300ٚثٍغذ )

ً ِٓ ٔفظ اٌّذسعز١ٓ ٠ٚؼًٍ أِجٛعؼ١ذٞ ) ( ٘زا االِش 0331اٌذساعز١ٓ اٌغبثمز١ٓ رُ اخز١بس٘ٓ لصذ٠ب

( ِٕطم١خ ٚػ١ٍّخ ػٍٝ أعبط 0334ٌىٟ رىْٛ ِمبسٔخ ٔزبئظ دساعزٗ ِغ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ )

رٙب ، ٚػٍٝ ٠ذ اٌّؼٍّبد أفغٙٓ ، ٚاٌّمشس اٌذساعٟ اْ اٌطبٌجبد فٟ وال اٌذساعز١ٓ ِشسْ ثبٌخجشح را

ً ٚغبٌجخ ِٓ غٍجخ 63( فمذ ثٍغذ ػ١ٕخ اٌذساعخ )0330ٔفغٗ.أِب دساعخ اٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ ) ( غبٌجب

فمذ وبْ ؽغُ  Tollefson&tripp(1983)اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ، أِب دساعخ 

فٍُ ٠زوش ؽغُ اٌؼ١ٕخ  Tollefson&Chein(1986)أِب دساعخ ( رُ اخز١بسُ٘ ػشٛائ١بً ، 334اٌؼ١ٕخ )

( غبٌجبً ٠ّضٍْٛ ع١ّغ غالة اٌصف االٚي اٌّزٛعػ فٟ 331! اِب اٌجؾش اٌؾبٌٟ فمذ وبْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ )

 صب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ.

 :أداح انذساصخ

ئخز١بس ِٓ  رّضٍذ أداح اٌذساعخ فٟ اٌذساعبد اٌغبثمخ ئػذاد ّٔٛرع١ٓ ِٓ ئخزجبس رؾص١ٍٟ ِٓ ٔٛع أعئٍخ

( 0334ِزؼذد رٞ االسثغ ثذائً )٠خزٍفبْ فٟ رشر١ت اٌجذائً(وّب فٟ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ )

( أعش٠ذ ٌٗ ئعشاءاد اٌصذق 0330( ، ٚدساعخ اٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ )0331ٚدساعخ أِجٛعؼ١ذٞ )

 ٚاٌضجبد.

خذَ فمذ اعز Tollefson&Chein(1986)، ٚدساعخ  Tollefson& Tripp(1983)أِب  دساعخ 

اٌجبؽضبْ صالصخ ّٔبرط ِٓ اخزجبس رؾص١ٍٟ غجمذ ػٍٝ صالصخ ِغب١ِغ ِٓ ػ١ٕخ اٌجؾش ، أِب اٌجؾش 

اٌؾبٌٟ فمذ أػذ اٌجبؽش ّٔٛرع١ٓ الخزجبس رؾص١ٍٟ )اٌىزشٟٚٔ( غجك ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش ثؼذ أْ أعشٜ ٌٗ 

 ئعشاءاد اٌصذق ٚاٌضجبد.

 االصبنٍت االحصبئٍخ انًزجعخ:

فٟ Chi- squareال٠غبد دالالد اٌصذق ٚاٌضجبد ، فبعزخذَ ِشثغ وبٞ رٕٛػذ االعب١ٌت االؽصبئ١خ 

ئ٠غبد دالٌخ اٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛخ ث١ٓ أساء اٌّؾى١ّٓ ػٕذ ئ٠غبد اٌصذق اٌظب٘شٞ وّب فٟ دساعخ 

(. أِب اٌضجبد فبعزخذِذ 0330(،ٚاٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ)0331(، ٚأِجٛعؼ١ذٞ)0334أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)

( 0334وّب فٟ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)KR-20س٠زشبسدعْٛ -ِؼبدٌخ و١ٛدٚس

 ( اٌٝ غش٠مزٗ فٟ ئ٠غبد اٌضجبد ، 0330( ، ٌُٚ ٠شش اٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ)0331أِجٛعؼ١ذٞ)

ال٠غبد دالٌخ اٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛخ الساء  chi-squareاِب اٌجؾش اٌؾبٌٟ فمذ أعزخذَ اٌجبؽش ِشثغ وبٞ 

د االخزجبس اٌزؾص١ٍٟ ، أِب اٌضجبد فمذ اٌّؾى١ّٓ ػٕذ ؽغبة اٌصذق اٌظب٘شٞ ٚث١بْ صالؽ١خ فمشا

ال٠غبد دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  t-testوشٚٔجبؿ ال٠غبدٖ ، وّب اعزخذَ االخزجبس  -اعزخذَ اٌجبؽش ِؼبدٌخ اٌفب

 اٌّزٛعطبد.
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 :نزبئج انذساصبد انضبثقخ

فٟ  اخزٍفذ ٔزبئظ اٌذساعبد اٌغبثمخ ف١ّب ث١ٕٙب فجؼعٙب أظٙشد ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ

 Tollefson andِزٛعطبد ِؼبِالد صؼٛثخ اٌفمشاد ، ِٚؼبِالد ر١١ّض اٌفمشاد وّب فٟ دساعخ 

Tripp(1983)  ٚخبٌفزٙب فٟ رٌه دساعخTollefson and Chein(1986)  ئر أظٙشد إٌزبئظ ٚعٛد

فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ فٟ ِزٛعطبد ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌُٚ رشش اٌٝ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ 

أْ ص١بغخ ِشززبد  ( فمذ أظٙشد3883خ فٟ ِزٛعطبد ِؼبِالد اٌز١١ّض. أَ دساعخ اٌض٠بد )ئؽصبئ١

االعبثخ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌٗ دالٌخ ئؽصبئ١خ ػٍٝ ِؼبِالد صؼٛثخ اٌفمشاد ٚلٛح ر١ّض٘ب 

ه ( ِغ ر0334ٍٚاْ فبػ١ٍخ اٌفمشح رزٛلف ػٍٝ فبػ١ٍخ ِشززبرٙب ٚأرفمذ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)

إٌزبئظ ئر رج١ٓ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِزٛعطبد ِغّٛػزٟ اٌذساعخ  ٚوزٌه فٟ ِؼبِالد 

( فمذ خبٌفذ فٟ ٔزبئغٙب اٌذساعز١ٓ اٌغبثمز١ٓ ار 0331اٌصؼٛثخ ٚاٌز١١ّض.أِب دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ )

ِالد أظٙشد ػذَ ٚعٛد راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ِٚؼب

( فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 0334اٌز١١ّض ٌّٕٛرعٟ االخزجبس سغُ ارفبلٙب ِغ دساعخ اِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)

( ئر أظٙشد ٔزبئظ 0330ٚاٌخجشاد اٌزٟ رٍمزٙب أفشاد اٌؼ١ٕخ، ٚأرفمذ ِؼٙب دساعخ اٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ)

١ؼ ػٍٝ االخ١شح ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ رؼضٜ اٌٝ رأص١ش رغ١ش ِٛلغ اٌجذ٠ً اٌصؾ

 ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ِٚؼبِالد اٌز١١ّض ٌالخزجبس اٌّؼذ.

 :ينيجٍخ انجحش ًاجشاءارو

 ينيج انجحش

 اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛصفٟ.

 يجزًع انجحش ًعٍنزو

رىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ غالة اٌصف االٚي اٌّزٛعػ فٟ صب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ فٟ اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌجبٌغ  ػذدُ٘  

ً ِٓ غالة اٌصف331) .  0332-0332االٚي اٌّزٛعػ فٟ صب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  ( غبٌجب

ٚلذ رُ ئخز١بس ػ١ٕخ اٌجؾش ثصٛسح لصذ٠خ وْٛ اٌجبؽش ِذسط ِبدح اٌف١ض٠بء فٟ اٌضب٠ٛٔخ اٌّزوٛسح. ٚلذ 

اعزؼًّ اٌجبؽض١ٓ صٛسر١ٓ ٌزاد االخزجبس اٌزؾص١ٍٟ ٠خزٍفبْ فمػ فٟ ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ ٔغجخ اٌٝ 

ً فٟ ِخزجش اٌؾبعٛة ٌضب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ ٚثّغبػذح ِٓ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ  ار عشٜ االخزجبس اٌىزش١ٔٚب

ِذسط اٌؾبعٛة
1

ػٍٝ شبشخ اٌؾبعٛة ، ِٓ اٌزٞ عبُ٘ فٟ رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ رم١ٕخ ئخفبء اٌجذائً  

 . 0332\3\2لجً ئعشاء االخزجبس فؼ١ٍبً صجبػ ٠َٛ االؽذ اٌّصبدف 

 :أداح انجحش

( فمشح ثجذائً 32جبس االخز١بس ِٓ ِزؼذد االٌىزشٟٚٔ اٌزٞ ثٍغ ػذد فمشارٗ )رّضٍذ أدٚاد اٌجؾش فٟ اخز

اسثؼخ فٟ ّٔٛرع١ٓ ٠خزٍفبْ فمػ ِٓ ؽ١ش رٛص٠غ اٌجذائً ثبٌٕغجخ ٌٍجذ٠ً اٌصؾ١ؼ , ٚلبَ اٌجبؽش ثزطج١ك 

ٚلذ رُ اٌزؾمك ِٓ  0332 -0332اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش خالي اٌىٛسط اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

ق اٌظب٘شٞ ثؼشظٗ ػٍٝ صّب١ٔخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ اٌّزخصص١ٓ فٟ ِبدح غشائك رذس٠ظ اٌف١ض٠بء اٌصذ

صالؽ١خ   Chi-square testٌج١بْ صالؽ١خ اٌفمشاد ِٓ ػذِٗ ، ٚلذ أظٙشد ٔزبئظ ئخزجبس ِشثغ وبٞ 

 (.1ع١ّغ فمشاد االخزجبس اٌزؾص١ٍٟ وّب ِج١ٓ فٟ عذٚي )

 

 

                                                 
 انًذسس أحًذ يجٍذ انًشعجً   1
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 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
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 ً(.صالحٍخ فقشاد االخزجبس انزحصٍه1جذًل )

 أسلبَ اٌفمشاد
xل١ّخ اٌصالؽ١خ

2
اٌّؾغٛ

 ثخ

ل١ّخ 

x
2

 اٌغذ١ٌٚخ

اٌذالٌخ 

 الرصٍؼ رصٍؼ االؽصبئ١خ

3،0،0،4،1،6،2،8،33،30،30،34،31،36،32 2 3 2 
3.84 

 راد دالٌخ

 راد دالٌخ 4.5 3 2 2،33،32

xل١ّخ )
2

 df=1( ٚػٕذ دسعخ ؽش٠خ 0.05( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ئؽصبئ١خ ) 

 ط ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ، ٚر١١ّض اٌفمشاد ، ٚلٛح رشز١ذ اٌجذائً ، ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٍذسعبد اعزخشا

 ، ِٚؼبًِ صجبد االخزجبس .

 انزحهٍم االحصبئً نفقشاد االخزجبسStatistical analysis for  test  

١ك ٚرطٛس اْ ػ١ٍّخ رؾ١ًٍ فمشاد االخزجبس ٌٙب أ١ّ٘خ وج١شح ، ار رغبػذ فٟ ل١بط اٌغّخ ثبٌشىً اٌذل

فمشاد االخزجبس اٌٝ اٌؾذ اٌزٞ ٠ؼطٟ دالٌخ ف١ّب ٠م١غٗ رٌه االخزجبس ٚػ١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ رؼذ ٚع١ٍخ فٟ 

رؾغ١ٓ ٔٛع االخزجبسػٓ غش٠ك ِؼشفخ عٌٙٛخ أٚ صؼٛثخ وً فمشح ِٓ فمشاد االخزجبس ٚلذسرٙب ػٍٝ 

زجبس رُ اؽزغبة ( ثؼذ اوزّبي رطج١ك االخSeam,1999:220اٌز١١ّض ٚؽزف اٌفمشاد غ١ش اٌصبٌؾخ )

ً ٠ّضٍْٛ 02%( ِٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌؼ١ٍب ٚاٌذ١ٔب فمذ أخزبس اٌجبؽش )02إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٟٚ٘ ) ( غبٌجب

 ( غبٌجبً ٠ّضٍْٛ اٌّغّٛػخ اٌذ١ٔب صُ رُ اؽزغبة اٌخصبئص اٌغ١ىِٛزش٠خ.02اٌّغّٛػخ اٌؼ١ٍب ٚ)

 يعبيم صعٌثخ انفقشادCoefficient of difficulty of the items 

ؼٛثخ اٌفمشح : ٘ٛ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍطالة اٌز٠ٓ اعزغبثٛا ػٍٝ اٌفمشح اعزغبثخ صؾ١ؾخ اٌٝ ِؼبًِ ص

اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍطالة ، فؼٕذِب رىْٛ إٌغجخ ػب١ٌخ فٙزا ٠ذي ػٍٝ عٌٙٛخ اٌفمشح ٚػٕذِب رىْٛ إٌغجخ 

زٙب ِٕخفعخ فٙزا ٠ذي ػٍٝ صؼٛثخ اٌفمشح، ٚاْ فمشاد االخزجبس رؼذ ِمجٌٛخ ارا وبْ ِؼبًِ صؼٛث

(ٚثؼذ اؽزغبة ِؼبًِ اٌصؼٛثخ ٌالخزجبس 0331:033()اثٛعبدٚ،ٚاخشْٚ،3.23-٠3.03زشاٚػ ث١ٓ )

(ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ اْ ع١ّغ اٌفمشاد ِمجٌٛخ ٚػ١ٍٗ اصجؼ االخزجبس 3.24 – 3.02ٚعذ أٙب رزشاٚػ ث١ٓ )

 ( فمشح.32ِإٌفبً ِٓ )

 يعبيم رًٍٍز انفقشادItems discrimination 

٘ٛ لذسح اٌفمشح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌطالة رٚٞ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٚاٌّغز٠ٛبد اٌذ١ٔب  ِؼبًِ ر١١ّض اٌفمشح :

ٌٍغّخ اٌزٟ ٠م١غٙب االخزجبس، ٚثؼذ اْ غجمذ ِؼبدٌخ ِؼبًِ ر١١ّض اٌفمشح رُ ؽغبة ِؼبًِ ر١١ّض وً 

فٟ ٘زا اٌغ١بق اْ فمشاد ٠ٚEbelإوذ ، ( 0.21-0.77فمشاد االخزجبس ٚظٙشأٙب رزشاٚػ ث١ٓ )

ً ػٍٝ Ebel,1972:404( اٚ اوضش )3.03بس رؼذ ع١ذح ػٕذِب ٠ىْٛ ِؼبًِ ر١١ّض٘ب )االخزج ( ٚرأع١غب

 (فمشح.32رٌه فبْ ع١ّغ اٌفمشاد ١ِّضح ٚػ١ٍٗ فبْ ػذد اٌفمشاد اٌىٍٟ عزىْٛ)

 (. صجبد االخزجبس فً انزجزئخ اننصفٍخ 2جذًل ) 

 اٌفمشاد
ػذد 

 اٌفمشاد
 اٌٛعػ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 tل١ّخ 

 ٌّؾغٛثخا

 tل١ّخ 

 اٌغذ١ٌٚخ

اٌذالٌخ 

 االؽصبئ١خ

 8.28 37.21 8 اٌفشد٠خ
 غ١ش داٌخ 2.1 0.34

 9.2 35.33 8 اٌضٚع١خ

 df=16( ٚػٕذ دسعخ ؽش٠خ0.05اٌم١ّخ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ئؽصبئ١خ )
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 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

 صجبد االخزجبسTest reliability 

زمبسثخ أٚ إٌزبئظ ٔفغٙب ارا غجك االخزجبس اوضش ٠مصذ ثضجبد االخزجبس: ٘ٛ االخزجبس اٌزٞ ٠ؼطٟ ٔزبئظ ِ

 (. 013: 0333ِٓ ِشح فٟ ظشٚف ِزّبصٍخ ) اٌؼبٟٔ ، 

 رُ اؽزغبة صجبد االخزجبس ثبعزؼّبي :

  كشًنجبخ–يعبدنخ انفبCronbach’s alpha  

( ار رؼذ ل١ّخ  0.78رغزؼًّ ٘زٖ اٌّؼبدٌخ ٌؾغبة ِؼبًِ اٌضجبد ٚاظٙشد ٔز١غخ رطج١ك اٌّؼبدٌخ ) 

 (023:  0338(. ) اٌضاٍِٟ ،   0جٌٛخ  ٌّؼبًِ اٌضجبد وّب فٟ عذٚي ) ِم

 وشٚٔجبؿ -(. ِؼبًِ اٌضجبد ثطش٠مخ اٌفب 0عذٚي ) 

 وشٚٔجبؿ -ِؼبًِ اٌفب ػذد اٌفمشاد

18 0.78 

 نٌصبئم االحصبئٍخا: 

 the formula of calculating difficulty coefficientِؼبدٌخ ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشح  -3

 ( 012: 0331عزخشاط ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشاد ٌالخزجبس.) ػالَ ، اعزؼٍّذ ال

 equation discrimination paragraphِؼبدٌخ ر١١ّض اٌفمشح  -0

 (032 : 0331اعزؼٍّذ ال٠غبد اٌمٛح اٌز١١ّض٠خ ٌفمشاد االخزجبس ) ا٠ٌٛٙذٞ، 

  اعزؼٍّذ ال٠غبد صجبد االخزجبس Alpha- Cronbach equationوشٚٔجبؿ  -ِؼبدٌخ اٌفب -0

 ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ) غ١ش ِزغب٠ٚز١ٓ( ال٠غبد دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اٌّزٛعطبد  t-testِؼبدٌخ   

 (0330:341) ػالَ ،                                                                 

 

 نزبئج انجحش:

ذائم انخبطئخ عهى انضؤال االًل: يب أصش رغٍٍش يٌقع انًشزذ انقٌي عنذ إصزخذاو رقنٍخ إخفبء انج

 انًزٌصطبد انحضبثٍخ الصزجبثبد انطالة عن أصئهخ االخزٍبس ين يزعذد ؟

 t-testٌإلعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي ، رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ، ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ، ٚاخزجبس 

 (.4ي )( وّب ِج١ٓ فٟ عذ0.05ٌٚؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ال٠غبد دالٌخ اٌفشٚق ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ئؽصبئ١خ )

الداء انطالة فً نًٌرجً  t-test(. انًزٌصطبد انحضبثٍخ ًاالنحشافبد انًعٍبسٌخ ًقًٍخ 2جذًل )

 االخزجبس

 إٌّٛرط
ػذد 

 اٌطالة

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
t-test  

t-test 

 اٌغذ١ٌٚخ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 3.99 11.90 10 االٚي
 غ١ش داٌخ 1.98 0.594

 3.91 12.30 10 اٌضبٟٔ

 df=103( ٚرؾذ دسعخ ؽش٠خ  0.05اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ اؽصبئ١خ )t-testل١ّخ 

( اْ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ الداء اٌطالة فٟ إٌّٛرط اٌضبٟٔ أػٍٝ ِٓ اٌّزٛعػ ٠4زج١ٓ ِٓ عذٚي ) 

( 12.30اٌؾغبثٟ الداء اٌطالة فٟ إٌّٛرط االٚي ، ار ثٍغ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌٍّٕٛرط اٌضبٟٔ )

( ٚثبٔؾشاف 11.90( فٟ ؽ١ٓ ثٍغ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌٍّٕٛرط االٚي )3.91شاف اٌّؼ١بسٞ )ٚاالٔؾ

ً رُ اعزخذاَ اخزجبس 3.99ِؼ١بسٞ ) ٌؼ١ٕز١ٓ  t-test( ٌّٚؼشفخ ِب ارا وبٔذ رٍه اٌفشٚق داٌخ اؽصبئ١ب

خ ِغزمٍز١ٓ . ٚلذ أشبسد ٔزبئظ االخزجبس اٌٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌ
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٚرزفك ٔزبئظ ٘زا اٌجؾش ِغ ِبرٛصٍذ  ( ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّٕٛرعٟ االخزجبس.0.05ئؽصبئ١خ)

( ٚرخبٌف ِب رٛصٍذ ا١ٌٗ ٔزبئظ 0330(، ٚاٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ)0334ا١ٌٗ ٔزبئظ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ )

( ار أظٙشد االخ١شح ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ 0331دساعخ اِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ )

ّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّٕٛرعٟ ٠ؼضٜ ثؾغت اٌجبؽش اٌٝ رغ١ش ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ اٌزٞ ٚظغ ثغبٔت اٌ

 اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ فٟ إٌّٛرط االٚي ٚػٍٝ ثؼذ ثذ٠ً اٚ ثذ١ٍ٠ٓ فٟ إٌّٛرط اٌضبٟٔ.

انضؤال انضبنً: يب أصش رغٍٍش يٌقع انًشزذ انقٌي عنذ اصزخذاو رقنٍخ إخفبء انجذائم انخبطئخ عهى 

 انصعٌثخ الصئهخ االخزٍبس ين يزعذد فً يبدح انفٍزٌبءيعبيالد 

ٌالعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي رُ اٚال ؽغبة ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌغ١ّغ فمشاد االخزجبس ٌٍّٕٛرع١ٓ صُ ثؼذ 

 رٌه ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌىً ّٔٛرط ٚاخزجبس

t-test  اٌّزٛعطبد ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌّٕٛرعٟ االخزجبس وّب ِٛظؼ اٌفشٚق فٟ نهكشف عن دالنخ

 (.1فٟ عذٚي )

 (. ٠ٛظؼ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌفمشاد ّٔٛرعٟ االخزجبس1عذٚي )

 اٌفمشح

 ِؼبًِ اٌصؼٛثخ

 اٌفمشح

 ِؼبًِ اٌصؼٛثخ

إٌّٛرط 

 االٚي

إٌّٛرط 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 إٌّٛرع١ٓ

إٌّٛرط 

 االٚي

إٌّٛرط 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 ّٛرع١ٓإٌ

3 0.52 0.55 0.03 33 0.57 0.54 0.03 

0 0.54 0.51 0.03 33 0.63 0.52 0.11 

0 0.76 0.77 0.01 30 0.39 0.26 0.13 

4 0.46 0.42 0.04 30 0.67 0.83 0.16 

1 0.76 0.35 0.41 34 0.29 0.20 0.09 

6 0.31 0.38 0.07 31 0.42 0.34 0.08 

2 0.58 0.55 0.03 36 0.60 0.42 0.18 

2 0.30 0.69 0.39 32 0.55 0.73 0.18 

8 0.73 0.74 0.01 32 0.60 0.66 0.06 

٠زعؼ ِٓ اٌغذٚي اػالٖ اْ ػذد اٌفمشاد اٌزٟ وبْ اٌفشق ف١ٙب فٟ ِؼبٍِٟ اٌصؼٛثخ ث١ٓ إٌّٛرط االٚي 

( اٞ ِب ٔغجزٗ 5،8( فمشاد ٟ٘ )2( ال ٠زغبٚص ػذد٘ب )%20ِٚؼبًِ اٌصؼٛثخ ٌٍّٕٛرط اٌضبٟٔ ٠غبٚٞ)

( ، اِب ثبلٟ اٌفمشاد فبْ اٌفشق فٟ ِؼبًِ اٌصؼٛثخ 18%( ِٓ اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٍفمشاد اٌجبٌغخ ) 11)

%( ِؼ١بساً ٌٍؾىُ ػٍٝ ٚعٛد اٌفشٚق ث١ٓ 03ف١ٙب ث١ٓ إٌّٛرع١ٓ فألً ِٓ رٌه. ٚلذ اخز١شد اٌم١ّخ )

مخ ِضً دساعخ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ث١ٓ ّٔٛرعٟ االخزجبس اعزٕبداً اٌٝ ِبر٘جذ ا١ٌٗ اٌذساعبد اٌغبث

( اْ اٌّزٛعػ ٠0زعؼ ِٓ عذٚي) (.0331( ، ٚدساعخ اِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ )0334اِجٛعؼ١ذٞ )

اٌؾغبثٟ ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌّٕٛرعٟ االخزجبس ِزمبسثخ عذاً ار اْ اٌفبسق ث١ّٕٙب ال٠ىبد ٠زوش ٚػٕذ 

ٌؼ١ٕز١ٓ  t-testبس اخزجبس ِب ارا وبٔذ رٍه اٌفشٚق اٌجغ١طخ راد دالٌخ اؽصبئ١خ رُ اعزخذاَ اخزج

( اٞ 0.05ِغزمٍز١ٓ ٚلذ اشبسد إٌزبئظ اٌٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

اْ ّٔٛرعٟ االخزجبس ِزغب١٠ٚٓ فٟ ِزٛعطٟ ِؼبِالد صؼٛثز١ّٙب ٚأٗ الرفع١ً الٞ ِٓ إٌّٛرع١ٓ 

 ػٍٝ االخش فٟ ِغزٜٛ اٌصؼٛثخ.
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 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٌٍفشٚق ث١ٓ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ  t-testاٌّؼ١بسٞ ٚل١ّخ (. اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف 0عذٚي)

 ٌّٕٛرعٟ االخزجبس

 إٌّٛرط
ػذد 

 اٌطالة

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 t-testل١ّخ 

 اٌؾغبث١خ

 t-testل١ّخ 

 اٌغذ١ٌٚخ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 0.15 0.54 10 االٚي
 غ١ش داي 1.98 0.82

 0.18 0.52 10 اٌضبٟٔ

 df=103( ٚرؾذ دسعخ ؽش٠خ  ١0.05خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ئؽصبئ١خ )اٌغذٌٚ t-testل١ّخ 

انضؤال انضبنش: يب أصش رغٍٍش يٌقع انًشزذ انقٌي عنذ اصزخذاو رقنٍخ اخفبء انجذائم انخبطئخ عهى 

 يعبيالد انزًٍٍز الصئهخ االخزٍبس ين يزعذد فً يبدح انفٍزٌبء

اٌفمشاد فٟ ّٔٛعٟ االخزجبس وّب رُ ؽغبة  ٌالعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي رُ ؽغبة ِؼبِالد اٌز١١ّض ٌغ١ّغ

ٌؼ١ٕز١ٓ  t-testاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّؼبِالد اٌز١١ّض ٌىً ّٔٛرط ٚاخزجبس 

ِغزمٍز١ٓ ٌٍىشف ػٓ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّؼبِالد اٌز١١ّض ٌّٕٛرعٟ االخزجبس وّب 

 (.4ِج١ٓ فٟ عذٚي )

 عبيالد انزًٍٍز نفقشاد نًٌرجً االخزجبس(. ٌٌضح ي2جذًل )

 اٌفمشح

 ِؼبًِ اٌصؼٛثخ

 اٌفمشح

 ِؼبًِ اٌصؼٛثخ

إٌّٛرط 

 االٚي

إٌّٛرط 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 إٌّٛرع١ٓ

إٌّٛرط 

 االٚي

إٌّٛرط 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 إٌّٛرع١ٓ

3 0.55 0.44 0.11 33 0.40 0.11 0.29 

0 0.50 0.61 0.11 33 0.45 0.55 0.10 

0 0.50 0.38 0.12 30 0.10 0.11 0.01 

4 0.65 0.44 0.21 30 0.35 0.22 0.13 

1 0.58 0.61 0.03 34 0.40 0.16 0.24 

6 0.60 0.56 0.04 31 0.20 0.22 0.02 

2 0.35 0.55 0.20 36 0.45 0.55 0.10 

2 0.50 0.38 0.12 32 0.60 0.61 0.01 

8 0.25 0.32 0.07 32 0.70 0.66 0.04 

( اْ ٕ٘بن ػذداً ِٓ اٌفمشاد ٠ىْٛ ف١ٙب االخزالف فٟ ِؼبًِ اٌز١١ّض ث١ٓ ٠4ظٙش ِٓ عذٚي )      

%( ِٓ اٌّغّٛع اٌىٍٟ 32( ٚرشىً ِب ٔغجزٗ )2،33،34% ( فأوضش ٟٚ٘ )03إٌّٛرع١ٓ ٠غبٚٞ )

٠ىبد ( فمشح اِب ثبلٟ اٌفمشاد فبْ اٌفبسق فٟ ِؼبًِ اٌز١١ّض ف١ّب ث١ٕٙب فٙٛ ل١ًٍ ال32ٌٍفمشاد ٚاٌجبٌغخ )

 ٠زوش.

 

 

 

 



  

 

 
  

 

820 

 

                                                                                                                            
 

 ة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرف 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ال٠غبد دالٌخ t-test(. اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٚل١ّخ 1عذٚي )

 اٌفشٚق ث١ٓ ِؼبِالد اٌز١١ّض ٌّٕٛرعٟ االخزجبس

 إٌّٛرط
ػذد 

 اٌطالة

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 t-testل١ّخ 

 اٌؾغبث١خ

 t-testل١ّخ 

 اٌغذ١ٌٚخ
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ

 0.16 0.45 10 االٚي
 غ١ش داٌخ 1.98 0.53

 0.18 0.41 10 اٌضبٟٔ

 df=103( ٚػٕذ دسعخ ؽش٠خ 0.05( ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ أؽصبئ١خ )1.98اٌغذ١ٌٚخ ) t-testل١ّخ          

( اْ ِؼبًِ اٌز١١ّض ٌٍّٕٛرط االٚي ٌالخزجبس ِمبسة ٌّؼبًِ اٌز١١ّض ٌٍّٕٛرط اٌضبٟٔ ٠1ظٙش ِٓ عذٚي )

( ٌٚزا الرٛعذ فشٚق راد دالٌخ 0.41( ٌٍّٕٚٛرط اٌضبٟٔ )0.45زجبس ار ثٍغ ٌٍّٕٛرط االٚي )ٌزاد االخ

 اؽصبئ١خ ث١ٓ ّٔٛرعٟ االخزجبس اٞ اْ ٌىال إٌّٛرع١ٓ لذسح ر١١ّض٠خ ِزغب٠ٚخ ث١ٓ اٌطالة .

 ينبقشخ نزبئج انجحش:

( فٟ 0.05ٌخ )اظٙشد ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػذَ ٚعذٚد فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دال

اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ، ِٚؼبِالد اٌصؼٛثخ ، ِٚؼبِالد اٌز١١ّض الداء اٌطالة ػٍٝ ّٔٛرعٟ االخزجبس 

ٚ٘زا ِب دفغ اٌجبؽش اٌٝ ٚظغ اٌزغبؤي االرٟ : ً٘ ٕ٘بن رأص١ش ثصشٞ ٌٛعٛد اٌجذائً ِغزّؼخ ػٍٝ 

ٟ ٌالخزجبس ثبعّؼٗ أخفط شبشخ االخزجبس؟ ٚاٌزٞ دفغ اٌجبؽش اٌٝ ٘زا اٌزغبؤي اْ اٌّزٛعػ اٌؾغبث

ؽ١ٓ ار١ؼ ٌٍطبٌت اخفبء اٌجذ١ٍ٠ٓ اٌّزأوذ ِٓ خطأّ٘ب ) ثؾغت اٌطبٌت( ِٚٓ صُ اخز١بس اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ 

)ثؾغت اٌطبٌت ( ِٓ ث١ٓ اٌجذ١ٍ٠ٓ اٌّزجم١١ٓ. فؼٕذ ظٙٛس ثذ١ٍ٠ٓ ػٍٝ اٌشبشخ ٚاِبَ اٌطبٌت ػٕذ٘ب 

اٌزشو١ض ع١ىْٛ ِشرفؼبً ٘زٖ اٌّشح ( ٕٚ٘ب  ٠غزط١غ ػًّ ِمبسٔخ ث١ّٕٙب ثشىً ع١ذ دْٚ رشز١ذ ) اٞ اْ

ً ) ثشأٞ اٌجبؽش( ػٍٝ  ٠ّىٓ ٌٍجبؽش اٌمٛي اْ ظٙٛس ع١ّغ اٌجذائً ػٍٝ اٌشبشخ سثّب ٠إصش ثصش٠ب

 اٌطالة ٠ٚشزذ رشو١ضُ٘ فٟ اخز١بس اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ . 

 :انزٌصٍبد ًانًقزشحبد

 ذداً ِٓ االفىبس:فٟ ظٛء إٌزبئظ أػالٖ ٠ٛصٟ اٌجبؽش ثّغّٛػخ ِٓ اٌزٛص١بد ٠ٚمزشػ ػ

 ػذَ االػزّبد ػٍٝ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ثشىً أعبط فٟ ئخزجبساد اٌطٍجخ -3

٠غت اٌزم١ذ ثبٌزؼ١ٍّبد اٌّزٛافشح فٟ االدة اٌزشثٛٞ ؽٛي رص١ُّ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌىٟ ٠زُ رغٕت  -0

 اٌىض١ش ِٓ ٔمبغ اٌعؼف ٌٙزٖ االعئٍخ ِضً  اٌزخ١ّٓ

 فؼبٌخ ثغبٔت اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذدظشٚسح اٌجؾش ػٓ غشائك رم٠ُٛ أخشٜ  -0

اٌم١بَ ثّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس فٟ ِٛظٛع أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد رٕبلش اٌزأص١ش اٌجصشٞ  -4

 ٌٍجذائً ثصٛسح ِؼّمخ .

 :انًصبدس

 ( أصش رغ١١ش اٌّشزذ فٟ ثؼط 0334أِجٛعؼ١ذٞ ،ػجذ هللا ثٓ خ١ّظ ٚاٌؼف١فٟ ، ِٕٝ ثٕذ دمحم .)

 يجهخ انعهٌو انزشثٌٌخ ًاننفضٍخ٠خ العئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء ، اٌخصبئص اٌغب٠ىِٛزش

 ( ،0( ، اٌؼذد )1، اٌّغٍذ )

 (أصش رغ١١ش ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ ػٕذ اعزخذاَ رم١ٕخ اٌجذائً 0331أِجٛعؼ١ذٞ،ػجذ هللا ثٓ خ١ّظ .)

يجهخ انعهٌو انزشثٌٌخ ١ض٘ب ، اٌخطأ فٟ صؼٛثخ اٌفمشاد العئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ اٌف١ض٠بء ٚر١ّ

 (0( ، اٌؼذد )6، اٌّغٍذ ) ًاننفضٍخ
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 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 
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اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

 (ٝأصش لٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ػٍٝ صذق 3883اٌض٠بد ، فزؾٟ ِصطف.)

 ( .33، عبِؼخ إٌّصٛسح ، اٌؼذد ) يجهخ كهٍخ انزشثٍخاالخزجبس ٚصجبرٗ  

 ( 0330ػالَ ، صالػ اٌذ٠ٓ ِؾّٛد .)0، غ انجحٌس اننفضٍخ ًانزشثٌٌخ ًاالجزًبعٍخ رحهٍم ثٍبنبد  ،

 و١ٍخ اٌزشث١خ ، عبِؼخ األص٘ش ، داس اٌفىش ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.

 ( ٓ3882ػٛدح ، اؽّذ ع١ٍّبْ ٍِٚىبٚٞ ، فزؾٟ ؽغ . )انقٍبس ًانزقٌٌى فً انعًهٍخ انزذسٌضٍخ  ،

 ، داس األًِ ، ػّبْ ، األسدْ.0غ

 (ْ3888ػٛدح ، أؽّذ ع١ٍّب  .)داس األًِ ، ػّبْ ،  4، غ قٌٌى فً انعًهٍخ انزذسٌضٍخانقٍبس ًانز ،

 .األسدْ

 ( ِٕٝ ،0330فّٟٙ ، فبسٚق ، ٚػجذ اٌصجٛس .) انًذخم انًنظٌيً فً يٌاجيخ انزحذٌبد انزشثٌٌخ

 ، داس اٌّؼبسف ، اٌمب٘شح  . 3، غانًعبصشح ًانًضزقجهٍخ 

 ( فبػ١ٍخ اعزخذا0330َاٌىٕبٟٔ ، ػب٠ذ وش٠ُ ٚف١عٟ ، فبظً ػجذ .)  ِٟٛلغ اٌجذ٠ً اٌخبغئ ف

، اٌّغٍذ يجهخ انقبدصٍخ نعهٌو انزشثٍخ انشٌبضٍخ صؼٛثخ فمشاد اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٚر١١ّض٘ب ، 

 (3( ، اٌؼذد)30)

 ( 0331ا٠ٌٛٙذٞ ، ص٠ذ .)داس اٌىزبة اٌغبِؼٟ ،  3، غ األصبنٍت انحذٌضخ فً رذسٌش انعهٌو ،

 األِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح.

 االرجبىبد انحذٌضخ فً رخطٍظ ًرطٌٌش ينبىج (. 0333ّذ ٚثش١ش،ِؾّٛد ؽغ١ٓ )اٌٛو١ً، ؽٍّٟ اؽ

 ، اٌمب٘شح ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ. انًشحهخ االًنى
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اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   
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Abstract: 

The aim of this research was to investigate the power of distractor upon 

difficulty index and discrimination index of the test items. To achieve the aim 

above, a multiple choice test in physics consist of (18) items was constructed. 

the sample consist of (105) male first grade student was chosen from 

distinguished school in Al-diwaniya city(2017-2018).the results showed that 

there was statistical significant difference in mean scores of the difficulty 

index and crimination index.A number of recommended and suggestions 

were proposed in the light of the above results. 
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أثر موقع املشتت القوي باشتخدام تقهية إخفاء البدائل اخلاطئة يف بعض اخلصائص 

 الصيكومرتية ألشئلة االختيار مو متعدد يف مـادة الفيـسياء

 م.م. جاشم حصاى محيدي

 رشثٍخ انقبدصٍخ / طشائق رذسٌش انفٍزٌبء

 يضزخهص انجحش:

ائً فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ ٘ذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌٝ ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ لٛح رشز١ذ اٌجذ

ِبدح اٌف١ض٠بء ٚصذق االخزجبس ٚصجبرٗ ٚرأرٟ أ١ّ٘خ ٘زا اٌجؾش ٚعػ اغفبي ِزضا٠ذ ِٓ اٌىض١ش٠ٓ ٌٍعٛاثػ 

اٌف١ٕخ ٚإٌّٙغ١خ فٟ اػذاد ٚرم١ٕٓ االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ ٚػذَ اٌزم١ذ ثعشٚسح اعشاء اٌّؼبٌغبد 

ً ِٓ غالة اٌصف 331زؼذد. شًّ اٌجؾش اٌؾبٌٟ )اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌفمشاد اخزجبساد االخز١بس ِٓ ِ ( غبٌجب

،ٚرّضٍذ أدٚاد اٌجؾش فٟ اخزجبس  0332-0332االٚي اٌّزٛعػ فٟ صب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

( فمشح، ٚلبَ اٌجبؽش ثزطج١ك اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ ػ١ٕخ 32االخز١بس ِٓ ِزؼذد اٌزٞ ثٍغ ػذد فمشارٗ )

ٚػٍٝ إٌؾٛ االرٟ: اعزخشاط 0332-0332ٟٔ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ اٌجؾش خالي اٌىٛسط االٚي ٚاٌضب

ِؼبِالد اٌصؼٛثخ  ٚر١١ّض اٌفمشاد ، ٚلٛح رشز١ذ اٌجذائً ، ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٍذسعبد ، ِٚؼبًِ 

 اٌٝ إٌزبئظ االر١خ :اٌؾبٌٟ ٚفٟ ظٛء ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ رٛصً اٌجؾش  صجبد االخزجبس.

ٚفٟ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌٗ رأص١ش ػٍٝ ِؼبِالد ر١١ّض٘ب ٚصؼٛثزٙب,  اْ ص١بغخ اٌفمشاد العئٍخ         

ظٛء ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٠ٛصٟ اٌجبؽش ثعشٚسح اٌزم١ذ ثبٌزؼ١ٍّبد اٌّزٛافشح فٟ االدة اٌزشثٛٞ اٌزٟ 

رزعّٓ اٌششٚغ اٌؼ١ٍّخ ٌزص١ُّ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌىٟ ٠زُ رغٕت اٌىض١ش ِٓ ٔمبغ اٌعؼف 

 ٚأّ٘ٙب اٌزخ١ّٓ.

 :يشكهخ انجحش

ٚػذد ِٓ اٌجذائً  stemرزىْٛ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ِٓ عإاي أٚ ِشىٍخ سئ١غخ رّضً اٌغزس          

اٌّطشٚؽخ العزضبسح رفى١ش اٌطبٌت ثؾ١ش رشًّ ٘إالء اٌجذائً ػٍٝ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٚصالصخ أٚ أسثؼخ 

ٚص١بغزٙب ٠إصش ِجبششحً ػٍٝ ئخز١بس أٚ ثذائً ِشززخ ، ٚاْ رص١ُّ ٘زٖ اٌجذائً  distractersِشززبد 

االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِٚٓ صُ ػٍٝ ِؼبًِ ر١١ّض اٌفمشح ٚصذلٙب ٚثبٌزبٌٟ ػٍٝ صذق ٚصجبد االخزجبس وىً, 

ٚاْ اٌّشىٍخ اٌشئ١غخ فٟ ئػذاد فمشاد أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد رزّضً فٟ ئخز١بس أٚ ئٔزمبء ٚص١بغخ 

فى١شٖ ثؾ١ش رجذٚ ٘زٖ اٌجذائً اٌّشززخ ِشرجطخ ِٕطم١بً ػذد ِٓ اٌجذائً اٌزٟ رغزض١ش ؽ١شح اٌطبٌت ٚر

ثبٌغزس ٌىٕٙب الرّضً االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ف١ّىٓ ٌّٓ ٠ؼشف أْ ١ّ٠ض ث١ٕٙب ٚث١ٓ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ث١ّٕب 

رخزٍػ االعبثخ ػٍٝ ِٓ ال ١ّ٠ض ث١ٕٙب, ٚاٌٛالغ أٔٗ ٠صؼت ػٍٝ اٌّذسط أْ ٠زٕجأ ثمٛح اٌّفشدح أٚ اٌفمشح 

٠مَٛ ثاعشاء رؾ١ًٍ ٌٍّفشداد أٚ اٌفمشاد ، ٠ٚزعّٓ رؾ١ًٍ ِفشداد االخزجبس  ػٍٝ اٌزشز١ذ ِب ٌُ

)فمشارٗ( دساعخ ٌّٕػ االعزغبثخ ٌىً ِفشدح ٌزمذ٠ش فبػ١ٍزٙب، ِّب ٠غّؼ ثزفغ١ش أدق ٌٍٕزبئظ ِٚٓ صُ 

ئصذاس أؽىبَ رم١ّ٠ٛخ أوضش فؼب١ٌخ فعالً ػٓ أْ رؾ١ًٍ اٌّفشداد ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ ٠ؼذ رغز٠خ ساعؼخ 

االخزجبس ِّب ٠ف١ذ فٟ رط٠ٛشٖ ِغزمجالً, ٠ٚزُ رؾ١ًٍ اٌفمشاد فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ِٓ  ٌٛاظغ

صالصخ عٛأت ٟ٘ )ِذٜ صؼٛثخ اٌفمشح, ِذٜ لٛرٙب اٌز١١ّض٠خ أٚ ِؼبًِ ر١١ّض٘ب, ِذٜ لٛح رشز١ذ 

فٟ  ثذائٍٙب (, ٚثبٌزأو١ذ رخزٍف ئعشاءاد رؾ١ًٍ اٌفمشاد فٟ االخزجبساد ِؼ١بس٠خ اٌّشعغ ػٕٙب

االخزجبساد ِؾى١خ اٌّشعغ، ٔظشاً الخزالف أعظ ئخز١بس اٌفمشاد فٟ وً ِٕٙب ٚرشرجػ ٘زٖ اٌغٛأت 

اٌضالصخ ثجؼعٙب اٌجؼط فٟ أٔٙب رإصش ػٍٝ صذق اٌفمشح ػٍٝ إٔٔب ٔشٜ أوضش ٘زٖ اٌغٛأت رأص١شاً ٘ٛ 

 اٌغبٔت اٌّزؼٍك ثمٛح رشز١ذ اٌجذائً ار ٠زشرت ػٍٝ ظؼف رشز١ذ اٌجذائً ِب ٠ٍٟ:
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 ٚظٛػ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِّب ٠عؼف ؽغبع١زٙب الظٙبس اٌفشٚق اٌفشد٠خ 

 ص٠بدح لبث١ٍخ اٌفمشح ٌٍزخ١ّٓ ػٕذِب رشزًّ ػٍٝ اٌجذائً اٌعؼ١فخ 

 ئٔخفبض لٛح اٌز١١ّض ٌٍفمشح ، ِٚؼبًِ صؼٛثزٙب ، ِٚٓ صُ صذلٙب 

 ٓئٔخفبض ِؼبًِ صجبد اٌفمشح ثبسرفبع دسعخ لبث١ٍزٙب ٌٍزخ١ّ 

 بس وىًئٔخفبض صذق ٚصجبد االخزج 

ً أٞ اْ ٠ىْٛ ػذد ِٓ          ث١ّٕب ٠فزشض أْ ٠ىْٛ ِؼبًِ ر١١ّض االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٌٍفمشح ِٛعجب

٠خزبس٘ب ِٓ أفشاد االسثبػٟ االػٍٝ ػٍٝ االخزجبس أوجش ِٓ ػذد ِٓ ٠خزبس٘ب ِٓ أفشاد االسثبػٟ 

خ ٌالعبثخ ِٓ أفشاد االدٟٔ ػٍٝ راد االخزجبس فبٔٗ ٠فزشض أْ ٠ىْٛ لٛح رشز١ذ وً ِٓ اٌجذائً اٌّصبؽج

االسثبػٟ االدٔٝ  أٞ اْ اٌّشزذ اٌغ١ذ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٘ٛ اٌّشزذ اٌزٞ ٠خزبسٖ ػذد أوجش 

ِٓ غالة االسثبػٟ االدٔٝ ارا ِب لٛسْ ثؼذد ِٓ ٠خزبسٖ ِٓ غالة االسثبػٟ االػٍٝ, ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ 

غشاض ِخزٍفخ دْٚ اٌزم١ذ ثبعشاء ِؼبٌغبد ِٓ االخزجبساد اٌزٟ ٠ش١غ اعزؼّبٌٙب فٟ ث١ئزٕب اٌؼشث١خ ال

رؾ١ٍ١ٍخ ٌفمشارٙب، رزٕبٚي ِؼبِالد اٌز١١ّض ، ٚاٌصؼٛثخ ، ٚلٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ 

ٚٔظشاً الْ ٘زا إٌٛع أوضش أٔٛاع االعئٍخ اٌّٛظٛػ١خ ش١ٛػبً ٚاعزؼّبٌٙب فٟ االخزجبساد إٌفغ١خ  ِزؼذد.

ٟ ٠ؼذ٘ب اٌّذسط سثّب الٔٙب الً لبث١ٍخ ٌٍزخ١ّٓ ٚاوضش اشزضبسح ٌذافؼ١خ ٚاٌزؾص١ٍ١خ اٌّمٕٕخ ٚرٍه اٌز

اٌطبٌت  ٚاوضش لبث١ٍخ ٌم١بط اٌّغز٠ٛبد اٌّؼشف١خ اٌزٟ لذ رؼغض ػٓ ل١بعٙب االٔٛاع االخشٜ ِٓ االعئٍخ 

اٌّٛظٛػ١خ, ٌىً رٌه فبْ ص١بغخ اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد رزطٍت دسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌذلخ ، ٚاُ٘ 

ٖ اٌذلخ ِذٜ لٛح رشز١ذ اٌجذائً اٌّصبؽجخ ٌالعبثخ اٌصؾ١ؾخ ، ار ٠شرجػ ٘زا اٌّذٜ ثفبػ١ٍخ ِؾبٚس ٘ز

رأص١ش ٘زٖ اٌجذائً ػٍٝ ِؼبِالد ر١١ّض اٌفمشاد ِٚؼبِالد صؼٛثزٙب ِٚٓ صُ صذلٙب. ٚاٌٛالغ أْ رأص١ش 

ٚاٌجؾٛس  لٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌُ ٠ؾع ثبال٘زّبَ اٌىبفٟ فٟ اٌذساعبد

 اٌؼشث١خ ع١بْ ِٓ ِٕظٛس اٌجؾش أٚ ِٕظٛس رم١ٕخ االخزجبساد.

 ٚفٟ ظٛء ِب رمذَ ٠طشػ اٌجؾش اٌؾبٌٟ االعئٍخ االر١خ :

 ِب ٚالغ ِؼبِالد صؼٛثخ ٚر١١ّض فمشاد االخزجبس . -3

 ِٚب لٛح رشز١ذ اٌجذائً اٌّصبؽجخ ٌٙزٖ اٌفمشاد ؟  -0

ِٓ ِزؼذد ػٍٝ ِؼبًِ صؼٛثخ فمشارٙب ِٚؼبًِ  ِب ِذٜ رأص١ش لٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ أعئٍخ االخز١بس -0

 ر١١ّض٘ب؟

 : أىًٍخ انجحش

 ٠ىزغت اٌجؾش اٌؾبٌٟ أ١ّ٘زٗ ػٍٝ إٌؾٛ االرٟ :

٠زٕبٚي ٘زا اٌجؾش ثبٌزؾ١ًٍ اُ٘ اعظ ص١بغخ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٟٚ٘ فبػ١ٍخ رأص١ش لٛح رشز١ذ  -3

 ا إٌٛع ِٓ االعئٍخاٌجذائً ٚاٌزٟ رشرجػ ِؾٛس٠بً ثّؼبِالد ر١١ّض ٚصؼٛثخ ٚصذق ٘ز

٠ىزغت ٘زا اٌجؾش أ١ّ٘زٗ ِٓ لٍخ اٌذاسعبد ٚاٌجؾٛس اٌؼشث١خ فٟ ٘زا اٌّغبي ، ٌزا فبْ اٌجبؽش ٠أًِ  -0

 اْ ٠ٍفذ أٔظبس اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّزخصص١ٓ فٟ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ اٌٝ أ١ّ٘خ اٌّٛظٛع ِذاس اٌجؾش.

ٕٙغ١خ فٟ اػذاد ٚرم١ٕٓ ٠أرٟ ٘زا اٌجؾش ٚعػ اغفبي ِزضا٠ذ ِٓ اٌىض١ش٠ٓ ٌٍعٛاثػ اٌف١ٕخ ٚاٌّ -0

االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ ٚػذَ اٌزم١ذ ثعشٚسح اعشاء اٌّؼبٌغبد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌفمشاد اخزجبساد االخز١بس ِٓ 

 ِزؼذد.
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 : أىذاف انجحش

 ٠ٙذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌٝ اٌىشف ػٓ أصش لٛح رشز١ذ اٌجذ٠ً اٌمٛٞ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ػٍٝ:

 ِؼبِالد صؼٛثخ اٌفمشاد -3

 الد ر١١ّض اٌفمشادِؼبِ -0

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٙب ٌٚالخزجبس وىً -0

 :يصطهحبد انجحش

٘ٛ اٞ ِٓ اٌجذائً غ١ش اٌصؾ١ؾخ اٌّصبؽجخ ٌالعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٌٍفمشح فٟ اعئٍخ Disracterاٌّشزذ -3

 االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌٚٗ لٛح ر١١ّض عبٌجخ

زؼذد ِذٜ لذسح اٌجذ٠ً ػٍٝ اْ لٛح رشز١ذ اٌجذائً ٠مصذ ثمٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِ -0

 ثبٌٕغجخ ٌّٓ ال٠ؼشف االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٠plausibleجذٚ ِمجٛالً اٚ ِؼمٛالً 

: ٚرمبط ثبٌفشق اٌغجشٞ ث١ٓ ػذد اخز١بسارٗ ِٓ غالة   Distractibilityلٛح رشز١ذ اٌجذ٠ً -0

ذ ع١ذاً ارا ( ، ٠ٚؼذ اٌّشزGay,1981االسثبػٟ االدٔٝ ٚػذد اخز١بسارٗ ِٓ غالة االسثبػٟ االػٍٝ )

وبْ ػذد ِٓ ٠خزبسٖ ِٓ غالة االسثبػٟ االدٔٝ أوجش ِٓ ػذد ِٓ ٠خزبسٖ ِٓ غالة االسثبػٟ االػٍٝ 

(Hills,1981,Ebel,1979,Gay,1981.) 

: ٘ٛ ئعشاء ٠مَٛ ػٍٝ ِمبسٔخ ػذد اخز١بساد غالة  Distracter analysisرؾ١ًٍ اٌّشزذ  -4

 الػٍٝ ٌٍّشزذ فٟ اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذداالسثبػٟ االدٔٝ ثؼذد اخز١بساد غالة االسثبػٟ ا

 ٠ٚEbelمصذ ثٗ  :Item Difficultyأٚ  Difficulty Indexِإشش اٚ ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشح -1

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌالعزغبثبد غ١ش اٌصؾ١ؾخ ػٍٝ اٌفمشح ، ٠ٚمبط ثبٌٕغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌؼذد ِٓ  (1979)

إٌغجخ  Gay (1981)غ١ج١ٓ، ث١ّٕب ٠مصذ ثٗ أعبثٛا ػٍٝ اٌفمشح ئعبثخ خبغئخ ػٍٝ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍّغز

اٌّئ٠ٛخ ٌؼذد اٌطالة اٌز٠ٓ اعبثٛا اعبثخ صؾ١ؾخ ػٍٝ اٌفمشح اٌٝ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍطالة اٌز٠ٓ اعزغبثٛا 

ً ػٓ ِإشش اٌصؼٛثخ اٚ  Ebel (1979)ػ١ٍٙب ، ٠ٚزججٕٝ اٌجبؽش رؼش٠ف  ٌىٛٔٗ ٠ؼجش رؼج١شاً ِٕطم١ب

 ِؼبٍِٙب.

: ٟٚ٘ ٔٛع ِٓ االعئٍخ اٌّٛظٛػ١خ ٠زىْٛ Multiple choice itemsاعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد  -6

ٚػذد ِٓ اٌجذائً ) اسثؼخ اٌٝ خّغخ( اؽذ٘ب ٠شىً  stemِٓ عإاي اٚ ػجبسح غ١ش وبٍِخ رغّٝ اٌغزس 

، ٠ٚطٍت اٌٝ اٌطبٌت اْ ٠خزبس  Distractersاالعبثخ اٌصؾ١ؾخ ، ٚاٌجذائً االخشٜ رؼًّ وّشززبد 

 االفعً . االعبثخ اٌصؾ١ؾخ أٚ االعبثخ

اْ اعزخذاَ ِفَٙٛ صؼٛثخ اٌفمشح ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ ٠إدٞ اٌٝ ٔٛع ِٓ اٌخٍػ اٚ  ٠ٚEbel,1979شٜ 

اٌزذاخً فٟ اٌزفغ١ش ٚ٘زا اٌزذاخً اٚ اٌخٍػ ٠ٕشأ ِٓ ػذَ ِٕطم١خ ٘زٖ اٌزغ١ّخ ار ٠زشرت ػٍٝ رٕبٌٚٗ ػٍٝ 

ِش١شاً اٌٝ اِىب١ٔخ  Ebel٘زا إٌؾٛ اْ ٠صجؼ ِإششاً ٌٍغٌٙٛخ أوضش ِٕٗ ِإششاً ٌٍصؼٛثخ ٠ٚغزطشد 

رغٕت ٘زا اٌخٍػ ارا ٔظشٔب اٌٝ اٌّفَٙٛ ػٍٝ اْ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌؼذد اٌطالة اٌز٠ٓ اعبثٛا ػٍٝ اٌفمشح 

اعبثخ خبغئخ اٌٝ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍطالة
1
. 

رش١ش اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌٝ ا١ّ٘خ رؾ١ًٍ فمشاد االخزجبس فٟ رذػ١ُ أٚ ػذَ رذػ١ُ أّبغ اٌصذق  

رمَٛ ػٍٝ صذق اٌّؾزٜٛ ٚاٌصذق اٌظب٘شٞ وّب اْ ٘زا اٌزؾ١ًٍ ٠ىشف ػٓ ٔمبغ اٌمٛح  اٌّجذئ١خ اٌزٟ

ٚاٌعؼف فٟ االخزجبس ٠ٚعغ االعبط ٌى١ف١خ رؾغ١ٓ فمشارٗ فعالً ػٓ اٌزفغ١شاد االصذق ٌٍٕبرظ 

                                                 
فً رحذٌذه نًعبيم انصعٌثخ فً ضٌء االجبثبد انخبطئخ ال انصحٍحخ كًب  Ebel,1979اخز انجبحش ثًب رٌصم انٍو 1

 رىت يعظى انجبحضٍن 
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

اْ اٌؾغُ إٌغجٟ ٌالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٠شرجػ ثّؼبِالد ر١١ّض  ٠ٚHills,1981شٜ  اٌّزؾصً ػ١ٍٗ.

بس ار ٠زٛلف رجب٠ٓ اٌفمشاد اٌّىٛٔخ ٌٗ ، وّب ٠إصش ؽغُ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌالخزجبس ػٍٝ فمشاد االخزج

ِؼبًِ صجبرٗ ِٓ خالي اٌؼاللخ ث١ٓ ػذد فمشاد االخزجبس ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٗ ، ار ٠شرفغ صجبد 

الخزجبس االخزجبس ثبسرفبع االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌذسعبرٗ ، ٚرزٛلف ِمذاس االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌذسعبد ا

 ػٍٝ ِؼبِالد ر١١ّض فمشارٗ .

ً ػٍٝ رٌه فبْ ِؼبِالد ر١١ّض فمشاد االخزجبس رإصش ػٍٝ ِؼبًِ صجبرٗ ِٚٓ صُ فبْ رؾ١ًٍ     ٚرأع١غب

فمشاد االخزجبس ِٓ ؽ١ش ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٚاٌز١١ّض ٠ّىٕٕب ِٓ رؾغ١ٓ صذق االخزجبس ٚصجبرٗ ٚ٘زا 

زٙذفذ اٌىشف ػٓ اٌؼاللخ ث١ٓ ِؼبًِ ر١١ّض فمشاد فٟ دساعزٗ اٌزٟ اع ٠Ebel,1979زفك ِغ ِبروشٖ 

االخزجبس ِٚؼبًِ صجبرٗ، ٚلذ رٛصٍذ اٌذساعخ اٌٝ إٌزبئظ االر١خ: ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ ّٔػ رٛص٠غ ِؼبِالد 

صؼٛثخ فمشاد االخزجبس ٚأؾشافٗ اٌّؼ١بسٞ ِٚؼبًِ صجبرٗ فىٍّب وبْ ِذٜ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ اصغش 

 ِٚؼبًِ صجبرٗ اوجش. وبْ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌالخزجبس

 خهفٍخ نظشٌخ

٠ؾزً اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ِٛلؼبً ِّٙبً فٟ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ، فٙٛ أؽذ ػٕبصش إٌّٙظ اٌشئ١غخ اٌٝ عبٔت     

 (.0333اال٘ذاف، ٚاٌّؾزٜٛ، ٚغشائك اٌزذس٠ظ ، ٚاالٔشطخ ، ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌٛو١ً ٚثش١ش،

ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ، فخذِخ اٌزم٠ُٛ ٌّٙب ثشىً ع١ذ ع١إدٞ ؽزّبً ٌٍٚزم٠ُٛ ٚظبئف ِّٙخ أّ٘ٙب خذِخ ػ١ٍّزٟ اٌز

اٌٝ رٛع١ٗ رٍٍه اٌؼ١ٍّبد اٌٛعٙخ اٌصؾ١ؾخ ، ِٚٓ صُ رٛع١ٗ اٌغ١بعخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثشىً صؾ١ؼ 

(Black,1998.)  ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌزم٠ُٛ ٚغشائك اٌزذس٠ظ ٚأعب١ٌجٗ ٚاظؾخ ٚل٠ٛخ ، فٍٓ رغزط١غ

ّب وبٔذ فبػ١ٍزٙب ٚرّشوض٘ب ؽٛي اٌّزؼٍُ ، ئال ئرا وبٔذ غشائك اٌزذس٠ظ أْ رإدٞ اٌغشض ِٕٙب ِٙ

ٕ٘بن ِؼٍِٛبد ِغزّشح  ٚوبف١خ ػٓ اٌّزؼٍُ ِٓ ؽ١ش رمذِٗ ، أٚ فشٍٗ فٟ رؾم١ك اال٘ذاف اٌّشعٛح 

(Wisker,1997.)  ػٍٝ رٌه فالثذ أْ رىْٛ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ِزىبٍِخ ِٚزٛاص٠خ ِغ ػ١ٍّخ ً ٚرأع١غب

سح ع١ذح وّب ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔٛع ِٓ اٌزٛاصً اٌزذس٠ظ ، ٠ٚغت أْ ٠خطػ ٌٙب ثصٛ

 & Burtonٚاالعزّشاس٠خ ث١ٓ ٔٛع اٌزم٠ُٛ  ٚغشائك اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ فٟ أٞ ثشٔبِظ دساعٟ )

Haines,1997 ). ( ِٟأْ ئعزضبسح رفى١ش اٌّزؼٍُ 2002ٚفٟ اٌغ١بق ٔفغٗ ٠ش١ش أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌصبس )

اٌفىش ٚال٠ّىٓ رؾم١ك رٌه ئال ارا سافمٙب ٔظبَ رم٠ُٛ ِٓ خالي اٌزشو١ض ػٍٝ ِشىالد رزطٍت ئػّبي 

٠ذفغ اٌّزؼٍُ اٌٝ ئعزخذاَ لذسارٗ اٌؼم١ٍخ اٌؼ١ٍب ٠ٚؾضٗ ػٍٝ ئػزّبد أعٍٛة ؽً اٌّشىالد فٟ اٌزؼبًِ ِغ 

ٚرؼذ االخزجبساد ثأٔٛاػٙب أوضش االدٚاد شٙشح ٚاعزخذاِبً فٟ ِذاسعٕب ، ٠ٚؼضٜ رٌه  اٌخجشاد اٌغذ٠ذح.

ِٙب فٟ ظٛء االػذاد اٌّزضا٠ذح ٌٍطٍجخ فٟ اٌصفٛف اٌّذسع١خ ، ِٚؼشفخ اٌّذسع١ٓ اٌٝ عٌٙٛخ ئعزخذا

 ثٙب ، ٚعشػخ رصؾ١ؾٙب.

 Multiple Choice Questionsأصئهخ االخزٍبس ين يزعذد

ٚرٌه Objective Questionsرصٕف أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ظّٓ األعئٍخ اٌّٛظٛػ١خ 

ش أ٘ٛاء اٌّصؾؼ ٚرمٍت ِضاعٗ، ٚلٍّب رغذ ئخزجبساً ال ٌّٛظٛػ١خ اٌزصؾ١ؼ ف١ٙب ، ٚثؼذ٘ب ػٓ رأص١

رشىً أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ف١ٗ ٚصٔبً وج١شاً ِٓ أعئٍخ االخزجبس ؽزٝ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌغبِؼٟ ٚرٌه 

(. ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ِٓ White & Gunstone,1992ٌز١ّض٘ب ثبٌضجبد اٌؼبٌٟ فٟ اٌزصؾ١ؼ )

 (:Bahar&Hansell,2000)ئ٠غبث١بد ٘زا إٌٛع ِٓ االعئٍخ 

 ٠ّىٓ ل١بط ِغّٛػخ وج١شح ِٓ ِٛاظ١غ اٌّمشس اٌذساعٟ فٟ ئخزجبس ٚاؽذ ٚفٟ ٚلذ ٚاؽذ .3

0.  ً  ٠ّىٓ ئخزجبس ػذد وج١ش ِٓ اٌطٍجخ فٟ ٚلذ لص١ش ٔغج١ب
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

( ار رز١ّض ثؼذَ inter-marker reliabilityرز١ّض ثضجبد ِمجٛي ٌّب ٠ؼشف ثضجبد اٌّؾى١ّٓ ) .0

 اٌزار١خ فٟ اٌزصؾ١ؼ

 صؾ١ؾٙب ثغشػخ ٕٚ٘بن ِغبي العزخذاَ أدٚاد ِغبػذح ِضً اٌىّج١ٛرش٠ّىٓ ر .4

رؼذ ِٓ االعئٍخ اٌغ١ذح الخزجبس أٌٚئه اٌطٍجخ اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ  ٌٚىُٕٙ ال٠غزط١ؼْٛ  .1

 اٌزؼج١ش ػٕٙب ثغجت ظؼف اٌمذسح اٌىزبث١خ ٌذ٠ُٙ

ض ػٍٝ ٔمطز١ٓ فمػ ٔشٜ أِب ػٓ عٍج١بد أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟٙ وض١شح غ١ش إٔب عٕشو

ِٓ اٌعشٚسٞ رٛظ١ؾّٙب إٌمطخ االٌٚٝ : رٕبلش ِشىٍخ اٌزخ١ّٓ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فّب 

٠ضاي ٘زا اٌؼبًِ اٌزٟ رٙذد صذق ٘زا إٌٛع ِٓ االعئٍخ ٚصجبرٗ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌّؾبٚالد اٌغبدح 

 (.Schawirth et al.,1996( ٚ)0330ٚاٌّزىشسح ٌعجطٗ ثبٌٛعبئً اٌزشث٠ٛخ اٌّخزٍفخ )اٌىؾٍٛد،

اِب إٌمطخ اٌضب١ٔخ : ٟٚ٘ ِب ٠ؼشف فٟ االدة اٌزشثٛٞ ثـ " رؾ١ض ِٛلغ االعزغبثخ " 

(Positional Response Bias ٠ؼٕٟ ئخز١بس اٌطٍجخ إلعبثخ ِؼ١ٕخ ثغجت ِٛلؼٙب فٟ رشر١ت ٛ٘ٚ ، )

ؼط اٌطٍجخ اٌجذ٠ً ( فمذ ٠خزبس ثCronbach,1950اٌجذائً اٌّؼطبح ثغط إٌظش ػٓ ِؾزٜٛ اٌغإاي )

(a( ًأوضش ِٓ اٌجذ٠ )d فٟ ؽبٌخ أْ اٌغإاي ٠زىْٛ ِٓ أسثؼخ ثذائً، ِغ ئؽزّبي أْ رىْٛ االعبثخ )

( ٚ٘زا ٠شعغ اٌٝ أْ ثؼط اٌطٍجخ لذ ال ٠مشؤْٚ وً اٌجذائً ٚئّٔب ٠ىزفْٛ dاٌصؾ١ؾخ ٟ٘ اٌجذ٠ً )

اٌغإاي، أٚ ٠صؼت ػٍٝ ثمشاءح اٌجذ١ٍ٠ٓ االٚي ٚاٌضبٟٔ فمػ  خبصخ ػٕذِب ٠ىزٕف اٌغّٛض عزس 

ٕٚ٘بن ٔٛػبْ ِٓ رؾ١ض ِٛلغ االعزغبثخ : إٌٛع االٚي ِشرجػ  اٌطبٌت اٌغإاي ػٕذ لشاءرٗ ٌٍغزس.

ثّٛلغ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ ث١ّٕب إٌٛع اٌضبٟٔ ِشرجػ ثّٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ. فجؼط اٌذساعبد اٌغبثمخ أصجزذ 

عبثبد اٌطٍجخ، ِضً دساعخ )ِٛلغ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ( ػٍٝ اٌزأص١ش فٟ ئ فبػ١ٍخ إٌٛع االٚي

(Ambusaidi,2000( ٚدساعخ ، )Cizek,1994( ٚدساعخ ، )Bluch,1984 أِب دساعخ ، )

(Johnstone& Ambusaidi,2000( )Friel&Johnstone,1979 فمذ أصجزذ فبػ١ٍخ ِٛلغ )

ئٍخ ٌٚٙزا ظٙشد ِٛعخ ِٓ االٔزمبداد ٚعٙذ اٌٝ أع اٌّشزذ اٌمٛٞ ػٍٝ اٌزأص١ش فٟ ئعزغبثبد اٌطٍجخ.

االخز١بس ِٓ ِزؼذد، ئر ٠شٜ ِٕزمذٚ٘ب أٔٙب رشوض ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌطٍجخ ٚعبئً ٚؽ١ًّ ئخز١بس اٌغٛاة 

اٌصؾ١ؼ أوضش ِٓ رشو١ض٘ب ػٍٝ ل١بط رؾص١ٍُٙ اٌذساعٟ فعالً ػٓ ئفزمبس٘ب ػٍٝ ئخزجبس ِغّٛػخ ِٓ 

 (.Black,1998اٌّٙبساد اٌؼم١ٍخ اٌؼ١ٍب ِٓ اٌزفى١ش)

 :رشكٍت صؤال االخزٍبس ين يزعذد

 ٠زىْٛ وً عإاي فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ِٓ عضء٠ٓ سئ١غ١ٓ ّ٘ب :

(: ٠ٚىْٛ ػٍٝ شىً عإاي أٚ ػجبسح ئٔشبئ١خ رطشػ عإاالً )أؽ١بٔبً ػٍٝ Stemاألسِٚخ أٚ اٌغزس ) -3

 شىً أوًّ...

(: ٟٚ٘ أ٠ٓ رغذ اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ. ٚاٌجذائً Options or Alternativesاٌجذائً أٚ اٌخ١بساد ) -0

 :رمغُ اٌٝ 

a. ( اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخthe key answer) 

b. ( اٌّّٛ٘بد أٚ اٌّشززبدthe distracters) 
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Example: When a piece of sponge is pressed, which one of the following   

quantity does not change:                          stem 

a. Volume 

b. Mass                  alternatives or options 

c. Density 

d. Shape 

( ِّٛ٘بد أٚ a,c and d( االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ، فٟ ؽ١ٓ اٌجذائً )bفٟ اٌّضبي أػالٖ ٠ؼذ اٌجذ٠ً )

 strongِشززبد ِٚٓ ظّٓ رٍه اٌّّٛ٘بد أٚ اٌّشززبد ٠ٛعذ ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌّشزذ اٌمٛٞ )

distracter ٖاٌطٍجخ أوضش ِٓ ( ٚ٘ٛ رٌه اٌجذ٠ً اٌزٞ ٠ظٙش فٟ ئخز١بساد اٌطٍجخ ثمٛح ئر ٠خزبس

 ئخز١بسُ٘ ٌجذ٠ً االعبثخ اٌصؾ١ؾخ .

 :انذساصبد انضبثقخ

 strong)ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ رطشلذ ٌّٛظٛع اٌّشزذ اٌمٛٞ أٚ اٌجذ٠ً اٌفؼبي   

distracter ٚرٕبٌٚزٗ ِٓ صٚا٠ب ِخزٍفخ ، ٚلذ رٕٛػذ ٘زٖ اٌذساعبد ث١ٓ اٌذساعبد اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد )

خ، ٚعٕغزؼشض ػذ٠ذ ِٓ ٘زٖ اٌذساعبد اٌزٟ رُ االعزفبدح ِٕٙب ِغ االشبسح اٌٝ أثشص ِالِؾٙب. االعٕج١

ِغ رمذ٠ُ رؼ١ٍمبً ػب٠ٙب ٠زعّٓ عٛأت االرفبق ٚاالخزالف ِغ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٠ٚٛد اٌجبؽش أْ ٠ش١ش اٌٝ 

 .0330-3820اْ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ ع١زُ اعزؼشاظٙب عبءد فٟ اٌفزشح اٌض١ِٕخ ث١ٓ 

٘زا ٚرُ رص١ٕف ٘زٖ اٌذساعبد ؽغت اٌّزغ١شاد اٌشئ١غخ ٚؽغت وٛٔٙب دساعبد ػشث١خ أٚ أعٕج١خ ٚف١ّب 

 ٠ٍٟ ٔمذَ ػشظبً ٌٙزٖ اٌذساعبد ٚعٛأت االرفبق ٚاالخزالف ث١ٕٙب :

 :انذساصبد انعشثٍخ   

 (:1990دساصخ انزٌبد) 

ٟٚ٘ فبػ١ٍخ رأص١ش لٛح رشز١ذ  ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ثبٌزؾ١ًٍ أُ٘ أعظ ص١بغخ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد

اٌجذائً ٚاٌزٟ رشرجػ ِؾٛس٠بً ثّؼبِالد ر١١ّض ٚصؼٛثخ ٚصذق ٘زا إٌٛع ِٓ االعئٍخ. ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ 

( ِٓ غٍجخ اٌصفٛف االٚي ٚاٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش اٌضبٔٛٞ ثّذسعزٟ اٌفالػ اٌضب٠ٛٔخ ٌٍج١ٕٓ ثّىخ 434اٌذساعخ )

 ( ػبِبً. 03-31أػّبسُ٘ ث١ٓ ) اٌّىشِخ ٚعذح اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕبد ثغذح ِّٓ رزشاٚػ

ٚلذ أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ص١بغخ ِشززبد االعبثخ فٟ اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌٗ رأص١ش داي ػٍٝ 

ِؼبِالد صؼٛثخ اٌفمشاد ٚلٛح ر١١ّض٘ب ٚأْ فبػ١ٍخ اٌفمشح رزٛلف ػٍٝ فبػ١ٍخ ِشززبرٙب فبٌّشززبد 

صجؼ اٌفمشح غ١ش ١ِّضح ث١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ اٌعؼ١فخ رإدٞ اٌٝ ٚظٛػ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ِٚٓ صُ ر

ٚاٌز٠ٓ ال ٠ؼشفْٛ فز١ًّ اٌفمشح اٌٝ اٌغٌٙٛخ ٚرصجؼ الً ؽغبع١خ ٌم١بط اٌفشٚق اٌفشد٠خ.           

 ( 01: 3883)اٌض٠بد ،

 :(2002دساصخ أيجٌصعٍذي ًانعفٍفً )

ثخ ِٚؼبِالد ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ اٌىشف ػٓ أصش رغ١١ش ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ فٟ ِؼبِالد اٌصؼٛ

( غبٌت ٚغبٌجخ 0101اٌز١١ّض العئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء . رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ )

إٌّزظ١ّٓ فٟ اٌصف االٚي اٌضبٔٛٞ فٟ ِذاسط لطبع ٚال٠خ اٌغ١ت فٟ ِؾبفظخ ِغمػ ثغٍطٕخ ػّبْ 

ٚغبٌجخ رُ اخز١بسُ٘ ( غبٌت 382اِب ػ١ٕخ اٌذساعخ فمذ ثٍغذ ) 0330-0330فٟ اٌؼبَ االوبد٠ّٟ 

ً ٚغبٌجخ ثٕغجخ )82ثطش٠مخ ػشٛائ١خ ِٓ صالس ِذاسط صب٠ٛٔخ. ٚلذ أعبة ) %( ػٓ أعئٍخ 13( غبٌجب

 %( ػٓ أعئٍخ إٌّٛرط اٌضبٟٔ.13( غبٌجب ٚغبٌجخ ثٕغجخ )88إٌّٛرط االٚي ٌالخزجبس ، ث١ّٕب أعبة )
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ً ِٓ ؽ١ش رغ١١ش ِٛلغ  ً داٌخ ٚلذ أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ اْ رؼذ٠الً ثغ١طب اٌّشزذ اٌمٛٞ أٚعذ فشٚلب

ً ٌٍّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌالخزجبس ٚوزٌه فٟ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٚاٌز١١ّض ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ  ئؽصبئ١ب

ٌٙب. ٚلذ أٚصذ اٌذساعخ ثؼذَ االػزّبد ػٍٝ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ثشىً أعبط ٚظشٚسح اٌجؾش 

 (30:  0334ػٓ غشق رم٠ُٛ أخشٜ فؼبٌخ. )أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ ،

 :(2002دساصخ أيجٌصعٍذي)

ػٕذ اعزخذاَ  )strong distractor٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ رمصٟ أصش رغ١١ش ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ)

رم١ٕخ )٘ىزا ٚسد!( ئثؼبد اٌجذئً اٌخطأ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ػٍٝ اٌزؾص١ً اٌذساعٟ )اٌّزٛعػ 

ٌصؼٛثخ  ِٚؼبِالد اٌز١١ّض( ٌفمشاد اٌؾغبثٟ( ٚػٍٝ ثؼط اٌخصبئص اٌغب٠ىِٛزش٠خ )ِؼبِالد ا

ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ اعزخذاَ اخزجبس فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء ٌٍصف اٌؼبشش ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ  االخزجبس.

( فمشح ِٓ ٔٛع االخز١بس ِٓ ِزؼذد. ٚرُ رص١ُّ ّٔٛرع١ٓ ِزشبث١ٙٓ فٟ وً ش١ئ ِٓ 04ِىٛٔبً  ِٓ )

جخ اٌٝ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ . وّب رُ اعزخذاَ رم١ٕخ ئثؼبد اٌجذائً ٘زا االخزجبس ػذا ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ ثبٌٕغ

اٌخطأ ِٓ اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ فٟ إٌّٛرع١ٓ. ٚلذ رُ اٌزؾمك ِٓ صذلٗ ثؼشظٗ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ 

 (KR-20)س٠زشبسدعْٛ-اٌّؾى١ّٓ فٟ رذس٠ظ اٌف١ض٠بء ، وّب رُ ؽغبة صجبرٗ ثبعزخذاَ ِؼبدٌخ و١ٛدس

( 300رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ) ( ٚاٌزٟ رؼذ ِٕبعجخ ٌغشض اٌذساعخ.0.76اٌزٟ أػطذ ل١ّخ ِمذاس٘ب )

ً ِٓ ِذسعز١ٓ ِٓ ِذاسط  غبٌجخ ِٓ غبٌجبد اٌصف اٌؼبشش ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ، رُ اخز١ب٘ٓ ػشٛائ١ب

 .0334-0330اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ فٟ لطبع ٚال٠خ اٌغ١ت ثّؾبفظخ ِغمػ ثغٍطٕخ ػّبْ أٚاخشاٌؼبَ اٌذساعٟ 

ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌذسعبد  أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ

اٌطبٌجبد فٟ ّٔٛرعٟ االخزجبس. وّب أشبسد ٔزبئظ اٌذساعخ اٌٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ 

 ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ، ِٚؼبِالد اٌز١١ّض ٌّٕٛرعٟ االخزجبس.

ٍجخ ػٍٝ اعزخذاَ رم١ٕخ ئثؼبد اٌجذائً اٌخطأ ػٕذ اٌزؼشض الخزجبس ِىْٛ ٚلذ أٚصذ اٌذساعخ ثزذس٠ت اٌط

ِٓ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ، ٠ّٚىٓ رطج١ك رٌه ِٓ خالي اعزخذاَ اٌطبٌت ٚسلخ أٚش١ئ ِب ٠غزط١غ 

 ثٗ رغط١خ اٌجذ١ٍ٠ٓ اٌخبغئ١ٓ رّبِبً )ثؾغت اٌطبٌت( ، ِٚٓ صُ ئخز١بس أؽذ اٌجذائً اٌّزجم١خ. 

 (62:  0331)أِجٛعؼ١ذٞ ،                                                                               

 :(2012دساصخ انكنبنً ًفٍضً )

٘ذفذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ اٌٝ ثٕبء ِم١بط اٌجذ٠ً اٌفؼبي فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌّبدح غشائك 

أصش رغ١١ش ِٛلغ اٌجذ٠ً اٌفؼبي ػٕذ  رذس٠ظ اٌش٠بظ١خ، ِٚٓ خالٌٗ عؼٝ اٌجبؽضبْ اٌٝ اٌىشف ػٓ

اعزخذاَ رم١ٕخ ئثؼبد اٌجذائً اٌخطأ ػٍٝ رؾص١ً اٌطٍجخ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ ِبدح غشائك 

رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ غٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ )ٌُ ٠زوش ػذد اٌطالة( فٟ  رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ.

( أِب ػ١ٕخ اٌذساعخ فبشزٍّذ ػٍٝ (2011-2010بَ اٌذساعٟ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ  عبِؼخ اٌّضٕٝ ٌٍؼ

ً ِٓ غٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ 63) عبِؼخ اٌّضٕٝ ؽ١ش رُ رمغ١ُ ػ١ٕخ  –( غبٌجب

( غبٌجبً ٚغبٌجخ ػٓ أعئٍخ إٌّٛرط االٚي وّب أعبة 03اٌجؾش اٌٝ ِغّٛػز١ٓ ِزغب٠ٚز١ٓ ؽ١ش أعبة )

ً ٚغبٌجخ ػٓ أ03) أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ ػذَ ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ  عئٍخ إٌّٛرط اٌضبٟٔ.( غبٌجب

ّٔٛرعٟ االخزجبس ِٓ ؽ١ش صؼٛثخ ٚر١١ّض اٌفمشاد ، وّب أظٙشد أْ ٚعٛد اٌجذائً االخشٜ غ١ش 

ً فٟ اخز١بس اٌجذ٠ً  ً ػ١ٍُٙ ِّب ٠إصش عٍجب اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ أِبَ اٌطٍجخ فٟ ٚسلخ االخزجبس ٠إصش ثصش٠ب

 (00:  0330ٟٔ ٚف١عٟ ، اٌصؾ١ؼ. )اٌىٕب
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اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
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 :انذساصبد االجنجٍخ

 :Tollefson and Tripp,1983دساصخ 

ثؼٕٛاْ" اصش ص١بغخ اٌفمشاد ػٍٝ ِؼبٍِٟ صؼٛثزٙب ٚر١١ّض٘ب " ار اعزخذَ اٌجبؽضبْ صالس ص١غ ِخزٍفخ 

 العئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد رزٕبٚي اٌّفب١ُ٘ االؽصبئ١خ ٌّؾزٜٛ دساعٟ ، ٚاٌص١غ اٌّغزخذِخ ٟ٘ :

 شئ ِّب رمذَ وبعبثخ صؾ١ؾخال 

 الشئ ِّب رمذَ وجذ٠ً صؾ١ؼ 

 اعبثخ ٚاؽذح صؾ١ؾخ 

( غبٌت رُ اخز١بسُ٘ ػشٛائ١بً ، ٚرش١ش ٔزبئظ 334ٚلذ غجمذ ٘زٖ اٌص١غ اٌضالس ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )

رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ اٌٝ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ فٟ ِزٛعطبد ِؼبِالد ر١١ّض اٌفمشاد ٌٙزٖ   

ٌّصٍؾخ اٌص١غخ االٌٚٝ ، ٌُٚ رىٓ اٌفشٚلبد فٟ ِزٛعطبد اٌصؼٛثخ راد دالٌخ  اٌص١غ اٌضالس

 (Tollefson and Tripp,1983 034):   اؽصبئ١خ.

 : Tollefson and Chein,1986دساصخ 

ثؼٕٛاْ" ِمبسٔخ صؼٛثخ اٌفمشح ِٚؼبًِ ر١١ّض٘ب ػٕذ اعزخذاَ الشئ ِّب رمذَ وجذ٠ً فٟ اعئٍخ االخز١بس 

زخذَ اٌجبؽضبْ ٔفظ اٌص١غ اٌضالس اٌّشبس ا١ٌٙب فٟ اٌذساعخ اٌغبثمخ ، ار رٛصٍذ اٌٝ ِٓ ِزؼذد"، ٚلذ اع

 إٌزبئظ االر١خ:

  أخفبض ِؼبِالد صؼٛثخ فمشاد اٌص١غخ االٌٚٝ فٟ اٌّزٛعػ ػٓ وً ِٓ اٌص١غز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ

 ، ػٍٝ ؽ١ٓ ٌُ رخزٍف ِؼبِالد اٌز١١ّض اخزالفب ٍِؾٛظب فٟ اٌص١غ اٌضالس

 د صؼٛثخ فمشاد اٌص١غخ اٌضب١ٔخ وبٔذ الً فٟ اٌّزٛعػ ثفشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ ِٓ اْ ِؼبِال

 اٌص١غخ االٌٚٝ ػٕذِب وبْ اٌّؾزٜٛ اٌذساعٟ اٌّمبط ٘ٛ اٌّفب١ُ٘ ِٚؼبٟٔ اٌّفشداد.

 ٚرٛصٍذ اٌذساعخ اٌٝ إٌزبئظ االر١خ :

 اْ ص١بغخ اٌفمشاد ٌٗ رأص١ش ػٍٝ ِؼبِالد ر١١ّض٘ب ٚصؼٛثزٙب 

 غخ " الشئ ِّب رمذَ " ٠شفغ ِٓ ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشح فٟ ظً اٌص١غخ االٌٚٝ اْ اعزخذاَ ص١

 ٠ٚخفط ٘زا اٌّؼبًِ فٟ ظً اٌص١غخ اٌضب١ٔخ.

اْ اٌطالة ػٕذ اعزغبثزُٙ ػٍٝ  ٠ٚEbel,1979;Gay,1979;Hills (1981)شٜ ػذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ

 Eliminateؾ١ؾخ اعئٍخ االخز١بسِٓ ِزؼذد ٠ٍغئْٛ ػبدح اٌٝ اعٍٛة اعزجؼبد اٌجذائً غ١ش اٌص

Incorrect Alternatives.ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ 

ِٚغ اْ ثؼط ثٕبح االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ ٠شْٚ اْ ش١ٛع ٘زا االعٍٛة فٟ االعزغبثخ ػٍٝ اعئٍخ 

االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٠ش١ش اٌٝ ظؼف فٟ ثٕبء أٚ رشو١ت اٌفمشاد ، اال اْ اٌىض١ش٠ٓ ُِٕٙ ٠شْٚ غ١ش رٌه 

Ebel,1979:150 بصخ ارا أطٛد اٌجذائً ػٍٝ اعظ رجذٚ ظب٘ش٠بً ِزّبصٍخ أٚ ِزمبسثخ اٞ ارا وبٔذ ٚخ

اٌجذائً اٌّشززخ فؼبٌخ ٌٚٙب لٛح رشز١ذ عبٌجخ ، ثّؼٕٝ أٔٙب رغززة ػذدا اوجش ِٓ اٌز٠ٓ ال ٠ؼشفْٛ ، 

 ٚػذدا الً ِٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ االعبثخ اٌصؾ١ؾخ.

ً ػٍٝ رٌه ٠ّىٓ رمش٠ش اْ االعبط فٟ وزبثخ فمشاد أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ١ٌظ ٘ٛ وضشح  ٚرأع١غب

ف١شٜ اْ اسرفبع  Ebel,1979ػذد اٌجذائً اٌّشززخ ٚأّب فبػ١ٍزٙب ، ٚلٛرٙب اٌز١١ّض٠خ . ٠ٚإوذ ٘زا 

ِؼبِالد ر١١ّض اٌفمشاد ال٠زٛلف ػٍٝ ػذد اٌجذائً اٌّشززخ فمػ ٚأّب ٠زٛلف ػٍٝ ٚعٛد اٌّشزذ 

ً فٟ ع١ّغ فمشاد وّ good distractorاٌغ١ذ ب أٗ ١ٌظ ثبٌعشٚسح اْ ٠ىْٛ ػذد اٌجذائً ِزغب٠ٚب

االخزجبس ٚلذ رىْٛ اٌفمشح ع١ذح ارا لبِذ ػٍٝ ِشزز١ٓ اص١ٕٓ اٞ ) صالس اعزغبثبد( ٚسثّب ِشزذ ٚاؽذ 
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

 Tollefson and:  28) فمػ ارا وبْ فؼبالً اٞ اْ فبػ١ٍخ اٌفمشح رزٛلف ػٍٝ فبػ١ٍخ ِشززبرٙب.

Chein,1986 ) 

 شاد ًدالالد ين انذساصبد انضبثقخ:يؤش

 :عٍنخ انذساصخ

( غبٌجبً 434رٕٛػذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ ؽ١ش اٌؾغُ ٚاٌغٕظ فٟ اٌذساعبد اٌغبثمخ فمذ ثٍغذ )

( 0334( غبٌجخ فٟ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)384(، ٚثٍغذ )3883ٚغبٌجخ فٟ دساعخ اٌض٠بد)

فذ أٔزجبٖ اٌجبؽش اْ وال اٌؼ١ٕز١ٓ فٟ ( ٚلذ 0331ٌ( غبٌجخ فٟ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ)300ٚثٍغذ )

ً ِٓ ٔفظ اٌّذسعز١ٓ ٠ٚؼًٍ أِجٛعؼ١ذٞ ) ( ٘زا االِش 0331اٌذساعز١ٓ اٌغبثمز١ٓ رُ اخز١بس٘ٓ لصذ٠ب

( ِٕطم١خ ٚػ١ٍّخ ػٍٝ أعبط 0334ٌىٟ رىْٛ ِمبسٔخ ٔزبئظ دساعزٗ ِغ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ )

رٙب ، ٚػٍٝ ٠ذ اٌّؼٍّبد أفغٙٓ ، ٚاٌّمشس اٌذساعٟ اْ اٌطبٌجبد فٟ وال اٌذساعز١ٓ ِشسْ ثبٌخجشح را

ً ٚغبٌجخ ِٓ غٍجخ 63( فمذ ثٍغذ ػ١ٕخ اٌذساعخ )0330ٔفغٗ.أِب دساعخ اٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ ) ( غبٌجب

فمذ وبْ ؽغُ  Tollefson&tripp(1983)اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ، أِب دساعخ 

فٍُ ٠زوش ؽغُ اٌؼ١ٕخ  Tollefson&Chein(1986)أِب دساعخ ( رُ اخز١بسُ٘ ػشٛائ١بً ، 334اٌؼ١ٕخ )

( غبٌجبً ٠ّضٍْٛ ع١ّغ غالة اٌصف االٚي اٌّزٛعػ فٟ 331! اِب اٌجؾش اٌؾبٌٟ فمذ وبْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ )

 صب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ.

 :أداح انذساصخ

ئخز١بس ِٓ  رّضٍذ أداح اٌذساعخ فٟ اٌذساعبد اٌغبثمخ ئػذاد ّٔٛرع١ٓ ِٓ ئخزجبس رؾص١ٍٟ ِٓ ٔٛع أعئٍخ

( 0334ِزؼذد رٞ االسثغ ثذائً )٠خزٍفبْ فٟ رشر١ت اٌجذائً(وّب فٟ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ )

( أعش٠ذ ٌٗ ئعشاءاد اٌصذق 0330( ، ٚدساعخ اٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ )0331ٚدساعخ أِجٛعؼ١ذٞ )

 ٚاٌضجبد.

خذَ فمذ اعز Tollefson&Chein(1986)، ٚدساعخ  Tollefson& Tripp(1983)أِب  دساعخ 

اٌجبؽضبْ صالصخ ّٔبرط ِٓ اخزجبس رؾص١ٍٟ غجمذ ػٍٝ صالصخ ِغب١ِغ ِٓ ػ١ٕخ اٌجؾش ، أِب اٌجؾش 

اٌؾبٌٟ فمذ أػذ اٌجبؽش ّٔٛرع١ٓ الخزجبس رؾص١ٍٟ )اٌىزشٟٚٔ( غجك ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش ثؼذ أْ أعشٜ ٌٗ 

 ئعشاءاد اٌصذق ٚاٌضجبد.

 االصبنٍت االحصبئٍخ انًزجعخ:

فٟ Chi- squareال٠غبد دالالد اٌصذق ٚاٌضجبد ، فبعزخذَ ِشثغ وبٞ رٕٛػذ االعب١ٌت االؽصبئ١خ 

ئ٠غبد دالٌخ اٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛخ ث١ٓ أساء اٌّؾى١ّٓ ػٕذ ئ٠غبد اٌصذق اٌظب٘شٞ وّب فٟ دساعخ 

(. أِب اٌضجبد فبعزخذِذ 0330(،ٚاٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ)0331(، ٚأِجٛعؼ١ذٞ)0334أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)

( 0334وّب فٟ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)KR-20س٠زشبسدعْٛ -ِؼبدٌخ و١ٛدٚس

 ( اٌٝ غش٠مزٗ فٟ ئ٠غبد اٌضجبد ، 0330( ، ٌُٚ ٠شش اٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ)0331أِجٛعؼ١ذٞ)

ال٠غبد دالٌخ اٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛخ الساء  chi-squareاِب اٌجؾش اٌؾبٌٟ فمذ أعزخذَ اٌجبؽش ِشثغ وبٞ 

د االخزجبس اٌزؾص١ٍٟ ، أِب اٌضجبد فمذ اٌّؾى١ّٓ ػٕذ ؽغبة اٌصذق اٌظب٘شٞ ٚث١بْ صالؽ١خ فمشا

ال٠غبد دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  t-testوشٚٔجبؿ ال٠غبدٖ ، وّب اعزخذَ االخزجبس  -اعزخذَ اٌجبؽش ِؼبدٌخ اٌفب

 اٌّزٛعطبد.
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

 :نزبئج انذساصبد انضبثقخ

فٟ  اخزٍفذ ٔزبئظ اٌذساعبد اٌغبثمخ ف١ّب ث١ٕٙب فجؼعٙب أظٙشد ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ

 Tollefson andِزٛعطبد ِؼبِالد صؼٛثخ اٌفمشاد ، ِٚؼبِالد ر١١ّض اٌفمشاد وّب فٟ دساعخ 

Tripp(1983)  ٚخبٌفزٙب فٟ رٌه دساعخTollefson and Chein(1986)  ئر أظٙشد إٌزبئظ ٚعٛد

فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ فٟ ِزٛعطبد ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌُٚ رشش اٌٝ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ 

أْ ص١بغخ ِشززبد  ( فمذ أظٙشد3883خ فٟ ِزٛعطبد ِؼبِالد اٌز١١ّض. أَ دساعخ اٌض٠بد )ئؽصبئ١

االعبثخ فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌٗ دالٌخ ئؽصبئ١خ ػٍٝ ِؼبِالد صؼٛثخ اٌفمشاد ٚلٛح ر١ّض٘ب 

ه ( ِغ ر0334ٍٚاْ فبػ١ٍخ اٌفمشح رزٛلف ػٍٝ فبػ١ٍخ ِشززبرٙب ٚأرفمذ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)

إٌزبئظ ئر رج١ٓ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِزٛعطبد ِغّٛػزٟ اٌذساعخ  ٚوزٌه فٟ ِؼبِالد 

( فمذ خبٌفذ فٟ ٔزبئغٙب اٌذساعز١ٓ اٌغبثمز١ٓ ار 0331اٌصؼٛثخ ٚاٌز١١ّض.أِب دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ )

ِالد أظٙشد ػذَ ٚعٛد راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ِٚؼب

( فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 0334اٌز١١ّض ٌّٕٛرعٟ االخزجبس سغُ ارفبلٙب ِغ دساعخ اِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ)

( ئر أظٙشد ٔزبئظ 0330ٚاٌخجشاد اٌزٟ رٍمزٙب أفشاد اٌؼ١ٕخ، ٚأرفمذ ِؼٙب دساعخ اٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ)

١ؼ ػٍٝ االخ١شح ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ رؼضٜ اٌٝ رأص١ش رغ١ش ِٛلغ اٌجذ٠ً اٌصؾ

 ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ِٚؼبِالد اٌز١١ّض ٌالخزجبس اٌّؼذ.

 :ينيجٍخ انجحش ًاجشاءارو

 ينيج انجحش

 اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛصفٟ.

 يجزًع انجحش ًعٍنزو

رىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ غالة اٌصف االٚي اٌّزٛعػ فٟ صب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ فٟ اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌجبٌغ  ػذدُ٘  

ً ِٓ غالة اٌصف331) .  0332-0332االٚي اٌّزٛعػ فٟ صب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  ( غبٌجب

ٚلذ رُ ئخز١بس ػ١ٕخ اٌجؾش ثصٛسح لصذ٠خ وْٛ اٌجبؽش ِذسط ِبدح اٌف١ض٠بء فٟ اٌضب٠ٛٔخ اٌّزوٛسح. ٚلذ 

اعزؼًّ اٌجبؽض١ٓ صٛسر١ٓ ٌزاد االخزجبس اٌزؾص١ٍٟ ٠خزٍفبْ فمػ فٟ ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ ٔغجخ اٌٝ 

ً فٟ ِخزجش اٌؾبعٛة ٌضب٠ٛٔخ اٌّز١ّض٠ٓ ٚثّغبػذح ِٓ اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ  ار عشٜ االخزجبس اٌىزش١ٔٚب

ِذسط اٌؾبعٛة
1

ػٍٝ شبشخ اٌؾبعٛة ، ِٓ اٌزٞ عبُ٘ فٟ رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ رم١ٕخ ئخفبء اٌجذائً  

 . 0332\3\2لجً ئعشاء االخزجبس فؼ١ٍبً صجبػ ٠َٛ االؽذ اٌّصبدف 

 :أداح انجحش

( فمشح ثجذائً 32جبس االخز١بس ِٓ ِزؼذد االٌىزشٟٚٔ اٌزٞ ثٍغ ػذد فمشارٗ )رّضٍذ أدٚاد اٌجؾش فٟ اخز

اسثؼخ فٟ ّٔٛرع١ٓ ٠خزٍفبْ فمػ ِٓ ؽ١ش رٛص٠غ اٌجذائً ثبٌٕغجخ ٌٍجذ٠ً اٌصؾ١ؼ , ٚلبَ اٌجبؽش ثزطج١ك 

ٚلذ رُ اٌزؾمك ِٓ  0332 -0332اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش خالي اٌىٛسط اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

ق اٌظب٘شٞ ثؼشظٗ ػٍٝ صّب١ٔخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ اٌّزخصص١ٓ فٟ ِبدح غشائك رذس٠ظ اٌف١ض٠بء اٌصذ

صالؽ١خ   Chi-square testٌج١بْ صالؽ١خ اٌفمشاد ِٓ ػذِٗ ، ٚلذ أظٙشد ٔزبئظ ئخزجبس ِشثغ وبٞ 

 (.1ع١ّغ فمشاد االخزجبس اٌزؾص١ٍٟ وّب ِج١ٓ فٟ عذٚي )

 

 

                                                 
 انًذسس أحًذ يجٍذ انًشعجً   1
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 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

 ً(.صالحٍخ فقشاد االخزجبس انزحصٍه1جذًل )

 أسلبَ اٌفمشاد
xل١ّخ اٌصالؽ١خ

2
اٌّؾغٛ

 ثخ

ل١ّخ 

x
2

 اٌغذ١ٌٚخ

اٌذالٌخ 

 الرصٍؼ رصٍؼ االؽصبئ١خ

3،0،0،4،1،6،2،8،33،30،30،34،31،36،32 2 3 2 
3.84 

 راد دالٌخ

 راد دالٌخ 4.5 3 2 2،33،32

xل١ّخ )
2

 df=1( ٚػٕذ دسعخ ؽش٠خ 0.05( اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ئؽصبئ١خ ) 

 ط ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ، ٚر١١ّض اٌفمشاد ، ٚلٛح رشز١ذ اٌجذائً ، ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٍذسعبد اعزخشا

 ، ِٚؼبًِ صجبد االخزجبس .

 انزحهٍم االحصبئً نفقشاد االخزجبسStatistical analysis for  test  

١ك ٚرطٛس اْ ػ١ٍّخ رؾ١ًٍ فمشاد االخزجبس ٌٙب أ١ّ٘خ وج١شح ، ار رغبػذ فٟ ل١بط اٌغّخ ثبٌشىً اٌذل

فمشاد االخزجبس اٌٝ اٌؾذ اٌزٞ ٠ؼطٟ دالٌخ ف١ّب ٠م١غٗ رٌه االخزجبس ٚػ١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ رؼذ ٚع١ٍخ فٟ 

رؾغ١ٓ ٔٛع االخزجبسػٓ غش٠ك ِؼشفخ عٌٙٛخ أٚ صؼٛثخ وً فمشح ِٓ فمشاد االخزجبس ٚلذسرٙب ػٍٝ 

زجبس رُ اؽزغبة ( ثؼذ اوزّبي رطج١ك االخSeam,1999:220اٌز١١ّض ٚؽزف اٌفمشاد غ١ش اٌصبٌؾخ )

ً ٠ّضٍْٛ 02%( ِٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌؼ١ٍب ٚاٌذ١ٔب فمذ أخزبس اٌجبؽش )02إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٟٚ٘ ) ( غبٌجب

 ( غبٌجبً ٠ّضٍْٛ اٌّغّٛػخ اٌذ١ٔب صُ رُ اؽزغبة اٌخصبئص اٌغ١ىِٛزش٠خ.02اٌّغّٛػخ اٌؼ١ٍب ٚ)

 يعبيم صعٌثخ انفقشادCoefficient of difficulty of the items 

ؼٛثخ اٌفمشح : ٘ٛ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍطالة اٌز٠ٓ اعزغبثٛا ػٍٝ اٌفمشح اعزغبثخ صؾ١ؾخ اٌٝ ِؼبًِ ص

اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍطالة ، فؼٕذِب رىْٛ إٌغجخ ػب١ٌخ فٙزا ٠ذي ػٍٝ عٌٙٛخ اٌفمشح ٚػٕذِب رىْٛ إٌغجخ 

زٙب ِٕخفعخ فٙزا ٠ذي ػٍٝ صؼٛثخ اٌفمشح، ٚاْ فمشاد االخزجبس رؼذ ِمجٌٛخ ارا وبْ ِؼبًِ صؼٛث

(ٚثؼذ اؽزغبة ِؼبًِ اٌصؼٛثخ ٌالخزجبس 0331:033()اثٛعبدٚ،ٚاخشْٚ،3.23-٠3.03زشاٚػ ث١ٓ )

(ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ اْ ع١ّغ اٌفمشاد ِمجٌٛخ ٚػ١ٍٗ اصجؼ االخزجبس 3.24 – 3.02ٚعذ أٙب رزشاٚػ ث١ٓ )

 ( فمشح.32ِإٌفبً ِٓ )

 يعبيم رًٍٍز انفقشادItems discrimination 

٘ٛ لذسح اٌفمشح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌطالة رٚٞ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٚاٌّغز٠ٛبد اٌذ١ٔب  ِؼبًِ ر١١ّض اٌفمشح :

ٌٍغّخ اٌزٟ ٠م١غٙب االخزجبس، ٚثؼذ اْ غجمذ ِؼبدٌخ ِؼبًِ ر١١ّض اٌفمشح رُ ؽغبة ِؼبًِ ر١١ّض وً 

فٟ ٘زا اٌغ١بق اْ فمشاد ٠ٚEbelإوذ ، ( 0.21-0.77فمشاد االخزجبس ٚظٙشأٙب رزشاٚػ ث١ٓ )

ً ػٍٝ Ebel,1972:404( اٚ اوضش )3.03بس رؼذ ع١ذح ػٕذِب ٠ىْٛ ِؼبًِ ر١١ّض٘ب )االخزج ( ٚرأع١غب

 (فمشح.32رٌه فبْ ع١ّغ اٌفمشاد ١ِّضح ٚػ١ٍٗ فبْ ػذد اٌفمشاد اٌىٍٟ عزىْٛ)

 (. صجبد االخزجبس فً انزجزئخ اننصفٍخ 2جذًل ) 

 اٌفمشاد
ػذد 

 اٌفمشاد
 اٌٛعػ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 tل١ّخ 

 ٌّؾغٛثخا

 tل١ّخ 

 اٌغذ١ٌٚخ

اٌذالٌخ 

 االؽصبئ١خ

 8.28 37.21 8 اٌفشد٠خ
 غ١ش داٌخ 2.1 0.34

 9.2 35.33 8 اٌضٚع١خ

 df=16( ٚػٕذ دسعخ ؽش٠خ0.05اٌم١ّخ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ئؽصبئ١خ )
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اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   
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 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

 صجبد االخزجبسTest reliability 

زمبسثخ أٚ إٌزبئظ ٔفغٙب ارا غجك االخزجبس اوضش ٠مصذ ثضجبد االخزجبس: ٘ٛ االخزجبس اٌزٞ ٠ؼطٟ ٔزبئظ ِ

 (. 013: 0333ِٓ ِشح فٟ ظشٚف ِزّبصٍخ ) اٌؼبٟٔ ، 

 رُ اؽزغبة صجبد االخزجبس ثبعزؼّبي :

  كشًنجبخ–يعبدنخ انفبCronbach’s alpha  

( ار رؼذ ل١ّخ  0.78رغزؼًّ ٘زٖ اٌّؼبدٌخ ٌؾغبة ِؼبًِ اٌضجبد ٚاظٙشد ٔز١غخ رطج١ك اٌّؼبدٌخ ) 

 (023:  0338(. ) اٌضاٍِٟ ،   0جٌٛخ  ٌّؼبًِ اٌضجبد وّب فٟ عذٚي ) ِم

 وشٚٔجبؿ -(. ِؼبًِ اٌضجبد ثطش٠مخ اٌفب 0عذٚي ) 

 وشٚٔجبؿ -ِؼبًِ اٌفب ػذد اٌفمشاد

18 0.78 

 نٌصبئم االحصبئٍخا: 

 the formula of calculating difficulty coefficientِؼبدٌخ ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشح  -3

 ( 012: 0331عزخشاط ِؼبًِ صؼٛثخ اٌفمشاد ٌالخزجبس.) ػالَ ، اعزؼٍّذ ال

 equation discrimination paragraphِؼبدٌخ ر١١ّض اٌفمشح  -0

 (032 : 0331اعزؼٍّذ ال٠غبد اٌمٛح اٌز١١ّض٠خ ٌفمشاد االخزجبس ) ا٠ٌٛٙذٞ، 

  اعزؼٍّذ ال٠غبد صجبد االخزجبس Alpha- Cronbach equationوشٚٔجبؿ  -ِؼبدٌخ اٌفب -0

 ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ) غ١ش ِزغب٠ٚز١ٓ( ال٠غبد دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اٌّزٛعطبد  t-testِؼبدٌخ   

 (0330:341) ػالَ ،                                                                 

 

 نزبئج انجحش:

ذائم انخبطئخ عهى انضؤال االًل: يب أصش رغٍٍش يٌقع انًشزذ انقٌي عنذ إصزخذاو رقنٍخ إخفبء انج

 انًزٌصطبد انحضبثٍخ الصزجبثبد انطالة عن أصئهخ االخزٍبس ين يزعذد ؟

 t-testٌإلعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي ، رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ، ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ، ٚاخزجبس 

 (.4ي )( وّب ِج١ٓ فٟ عذ0.05ٌٚؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ال٠غبد دالٌخ اٌفشٚق ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ئؽصبئ١خ )

الداء انطالة فً نًٌرجً  t-test(. انًزٌصطبد انحضبثٍخ ًاالنحشافبد انًعٍبسٌخ ًقًٍخ 2جذًل )

 االخزجبس

 إٌّٛرط
ػذد 

 اٌطالة

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
t-test  

t-test 

 اٌغذ١ٌٚخ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 3.99 11.90 10 االٚي
 غ١ش داٌخ 1.98 0.594

 3.91 12.30 10 اٌضبٟٔ

 df=103( ٚرؾذ دسعخ ؽش٠خ  0.05اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ اؽصبئ١خ )t-testل١ّخ 

( اْ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ الداء اٌطالة فٟ إٌّٛرط اٌضبٟٔ أػٍٝ ِٓ اٌّزٛعػ ٠4زج١ٓ ِٓ عذٚي ) 

( 12.30اٌؾغبثٟ الداء اٌطالة فٟ إٌّٛرط االٚي ، ار ثٍغ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌٍّٕٛرط اٌضبٟٔ )

( ٚثبٔؾشاف 11.90( فٟ ؽ١ٓ ثٍغ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌٍّٕٛرط االٚي )3.91شاف اٌّؼ١بسٞ )ٚاالٔؾ

ً رُ اعزخذاَ اخزجبس 3.99ِؼ١بسٞ ) ٌؼ١ٕز١ٓ  t-test( ٌّٚؼشفخ ِب ارا وبٔذ رٍه اٌفشٚق داٌخ اؽصبئ١ب

خ ِغزمٍز١ٓ . ٚلذ أشبسد ٔزبئظ االخزجبس اٌٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌ
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 ة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرف 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٚرزفك ٔزبئظ ٘زا اٌجؾش ِغ ِبرٛصٍذ  ( ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّٕٛرعٟ االخزجبس.0.05ئؽصبئ١خ)

( ٚرخبٌف ِب رٛصٍذ ا١ٌٗ ٔزبئظ 0330(، ٚاٌىٕبٟٔ ٚف١عٟ)0334ا١ٌٗ ٔزبئظ دساعخ أِجٛعؼ١ذٞ )

( ار أظٙشد االخ١شح ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ 0331دساعخ اِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ )

ّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّٕٛرعٟ ٠ؼضٜ ثؾغت اٌجبؽش اٌٝ رغ١ش ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ اٌزٞ ٚظغ ثغبٔت اٌ

 اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ فٟ إٌّٛرط االٚي ٚػٍٝ ثؼذ ثذ٠ً اٚ ثذ١ٍ٠ٓ فٟ إٌّٛرط اٌضبٟٔ.

انضؤال انضبنً: يب أصش رغٍٍش يٌقع انًشزذ انقٌي عنذ اصزخذاو رقنٍخ إخفبء انجذائم انخبطئخ عهى 

 انصعٌثخ الصئهخ االخزٍبس ين يزعذد فً يبدح انفٍزٌبءيعبيالد 

ٌالعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي رُ اٚال ؽغبة ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌغ١ّغ فمشاد االخزجبس ٌٍّٕٛرع١ٓ صُ ثؼذ 

 رٌه ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌىً ّٔٛرط ٚاخزجبس

t-test  اٌّزٛعطبد ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌّٕٛرعٟ االخزجبس وّب ِٛظؼ اٌفشٚق فٟ نهكشف عن دالنخ

 (.1فٟ عذٚي )

 (. ٠ٛظؼ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌفمشاد ّٔٛرعٟ االخزجبس1عذٚي )

 اٌفمشح

 ِؼبًِ اٌصؼٛثخ

 اٌفمشح

 ِؼبًِ اٌصؼٛثخ

إٌّٛرط 

 االٚي

إٌّٛرط 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 إٌّٛرع١ٓ

إٌّٛرط 

 االٚي

إٌّٛرط 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 ّٛرع١ٓإٌ

3 0.52 0.55 0.03 33 0.57 0.54 0.03 

0 0.54 0.51 0.03 33 0.63 0.52 0.11 

0 0.76 0.77 0.01 30 0.39 0.26 0.13 

4 0.46 0.42 0.04 30 0.67 0.83 0.16 

1 0.76 0.35 0.41 34 0.29 0.20 0.09 

6 0.31 0.38 0.07 31 0.42 0.34 0.08 

2 0.58 0.55 0.03 36 0.60 0.42 0.18 

2 0.30 0.69 0.39 32 0.55 0.73 0.18 

8 0.73 0.74 0.01 32 0.60 0.66 0.06 

٠زعؼ ِٓ اٌغذٚي اػالٖ اْ ػذد اٌفمشاد اٌزٟ وبْ اٌفشق ف١ٙب فٟ ِؼبٍِٟ اٌصؼٛثخ ث١ٓ إٌّٛرط االٚي 

( اٞ ِب ٔغجزٗ 5،8( فمشاد ٟ٘ )2( ال ٠زغبٚص ػذد٘ب )%20ِٚؼبًِ اٌصؼٛثخ ٌٍّٕٛرط اٌضبٟٔ ٠غبٚٞ)

( ، اِب ثبلٟ اٌفمشاد فبْ اٌفشق فٟ ِؼبًِ اٌصؼٛثخ 18%( ِٓ اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٍفمشاد اٌجبٌغخ ) 11)

%( ِؼ١بساً ٌٍؾىُ ػٍٝ ٚعٛد اٌفشٚق ث١ٓ 03ف١ٙب ث١ٓ إٌّٛرع١ٓ فألً ِٓ رٌه. ٚلذ اخز١شد اٌم١ّخ )

مخ ِضً دساعخ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ ث١ٓ ّٔٛرعٟ االخزجبس اعزٕبداً اٌٝ ِبر٘جذ ا١ٌٗ اٌذساعبد اٌغبث

( اْ اٌّزٛعػ ٠0زعؼ ِٓ عذٚي) (.0331( ، ٚدساعخ اِجٛعؼ١ذٞ ٚاٌؼف١فٟ )0334اِجٛعؼ١ذٞ )

اٌؾغبثٟ ٌّؼبِالد اٌصؼٛثخ ٌّٕٛرعٟ االخزجبس ِزمبسثخ عذاً ار اْ اٌفبسق ث١ّٕٙب ال٠ىبد ٠زوش ٚػٕذ 

ٌؼ١ٕز١ٓ  t-testبس اخزجبس ِب ارا وبٔذ رٍه اٌفشٚق اٌجغ١طخ راد دالٌخ اؽصبئ١خ رُ اعزخذاَ اخزج

( اٞ 0.05ِغزمٍز١ٓ ٚلذ اشبسد إٌزبئظ اٌٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

اْ ّٔٛرعٟ االخزجبس ِزغب١٠ٚٓ فٟ ِزٛعطٟ ِؼبِالد صؼٛثز١ّٙب ٚأٗ الرفع١ً الٞ ِٓ إٌّٛرع١ٓ 

 ػٍٝ االخش فٟ ِغزٜٛ اٌصؼٛثخ.
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 ة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرف 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٌٍفشٚق ث١ٓ ِؼبِالد اٌصؼٛثخ  t-testاٌّؼ١بسٞ ٚل١ّخ (. اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف 0عذٚي)

 ٌّٕٛرعٟ االخزجبس

 إٌّٛرط
ػذد 

 اٌطالة

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 t-testل١ّخ 

 اٌؾغبث١خ

 t-testل١ّخ 

 اٌغذ١ٌٚخ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 0.15 0.54 10 االٚي
 غ١ش داي 1.98 0.82

 0.18 0.52 10 اٌضبٟٔ

 df=103( ٚرؾذ دسعخ ؽش٠خ  ١0.05خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ئؽصبئ١خ )اٌغذٌٚ t-testل١ّخ 

انضؤال انضبنش: يب أصش رغٍٍش يٌقع انًشزذ انقٌي عنذ اصزخذاو رقنٍخ اخفبء انجذائم انخبطئخ عهى 

 يعبيالد انزًٍٍز الصئهخ االخزٍبس ين يزعذد فً يبدح انفٍزٌبء

اٌفمشاد فٟ ّٔٛعٟ االخزجبس وّب رُ ؽغبة  ٌالعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي رُ ؽغبة ِؼبِالد اٌز١١ّض ٌغ١ّغ

ٌؼ١ٕز١ٓ  t-testاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّؼبِالد اٌز١١ّض ٌىً ّٔٛرط ٚاخزجبس 

ِغزمٍز١ٓ ٌٍىشف ػٓ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّؼبِالد اٌز١١ّض ٌّٕٛرعٟ االخزجبس وّب 

 (.4ِج١ٓ فٟ عذٚي )

 عبيالد انزًٍٍز نفقشاد نًٌرجً االخزجبس(. ٌٌضح ي2جذًل )

 اٌفمشح

 ِؼبًِ اٌصؼٛثخ

 اٌفمشح

 ِؼبًِ اٌصؼٛثخ

إٌّٛرط 

 االٚي

إٌّٛرط 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 إٌّٛرع١ٓ

إٌّٛرط 

 االٚي

إٌّٛرط 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 إٌّٛرع١ٓ

3 0.55 0.44 0.11 33 0.40 0.11 0.29 

0 0.50 0.61 0.11 33 0.45 0.55 0.10 

0 0.50 0.38 0.12 30 0.10 0.11 0.01 

4 0.65 0.44 0.21 30 0.35 0.22 0.13 

1 0.58 0.61 0.03 34 0.40 0.16 0.24 

6 0.60 0.56 0.04 31 0.20 0.22 0.02 

2 0.35 0.55 0.20 36 0.45 0.55 0.10 

2 0.50 0.38 0.12 32 0.60 0.61 0.01 

8 0.25 0.32 0.07 32 0.70 0.66 0.04 

( اْ ٕ٘بن ػذداً ِٓ اٌفمشاد ٠ىْٛ ف١ٙب االخزالف فٟ ِؼبًِ اٌز١١ّض ث١ٓ ٠4ظٙش ِٓ عذٚي )      

%( ِٓ اٌّغّٛع اٌىٍٟ 32( ٚرشىً ِب ٔغجزٗ )2،33،34% ( فأوضش ٟٚ٘ )03إٌّٛرع١ٓ ٠غبٚٞ )

٠ىبد ( فمشح اِب ثبلٟ اٌفمشاد فبْ اٌفبسق فٟ ِؼبًِ اٌز١١ّض ف١ّب ث١ٕٙب فٙٛ ل١ًٍ ال32ٌٍفمشاد ٚاٌجبٌغخ )

 ٠زوش.
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 ة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرف 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

اعية االجتمووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 كلية الرتبية االشاشية   دللة
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ال٠غبد دالٌخ t-test(. اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٚل١ّخ 1عذٚي )

 اٌفشٚق ث١ٓ ِؼبِالد اٌز١١ّض ٌّٕٛرعٟ االخزجبس

 إٌّٛرط
ػذد 

 اٌطالة

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 t-testل١ّخ 

 اٌؾغبث١خ

 t-testل١ّخ 

 اٌغذ١ٌٚخ
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ

 0.16 0.45 10 االٚي
 غ١ش داٌخ 1.98 0.53

 0.18 0.41 10 اٌضبٟٔ

 df=103( ٚػٕذ دسعخ ؽش٠خ 0.05( ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ أؽصبئ١خ )1.98اٌغذ١ٌٚخ ) t-testل١ّخ          

( اْ ِؼبًِ اٌز١١ّض ٌٍّٕٛرط االٚي ٌالخزجبس ِمبسة ٌّؼبًِ اٌز١١ّض ٌٍّٕٛرط اٌضبٟٔ ٠1ظٙش ِٓ عذٚي )

( ٌٚزا الرٛعذ فشٚق راد دالٌخ 0.41( ٌٍّٕٚٛرط اٌضبٟٔ )0.45زجبس ار ثٍغ ٌٍّٕٛرط االٚي )ٌزاد االخ

 اؽصبئ١خ ث١ٓ ّٔٛرعٟ االخزجبس اٞ اْ ٌىال إٌّٛرع١ٓ لذسح ر١١ّض٠خ ِزغب٠ٚخ ث١ٓ اٌطالة .

 ينبقشخ نزبئج انجحش:

( فٟ 0.05ٌخ )اظٙشد ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػذَ ٚعذٚد فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دال

اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ، ِٚؼبِالد اٌصؼٛثخ ، ِٚؼبِالد اٌز١١ّض الداء اٌطالة ػٍٝ ّٔٛرعٟ االخزجبس 

ٚ٘زا ِب دفغ اٌجبؽش اٌٝ ٚظغ اٌزغبؤي االرٟ : ً٘ ٕ٘بن رأص١ش ثصشٞ ٌٛعٛد اٌجذائً ِغزّؼخ ػٍٝ 

ٟ ٌالخزجبس ثبعّؼٗ أخفط شبشخ االخزجبس؟ ٚاٌزٞ دفغ اٌجبؽش اٌٝ ٘زا اٌزغبؤي اْ اٌّزٛعػ اٌؾغبث

ؽ١ٓ ار١ؼ ٌٍطبٌت اخفبء اٌجذ١ٍ٠ٓ اٌّزأوذ ِٓ خطأّ٘ب ) ثؾغت اٌطبٌت( ِٚٓ صُ اخز١بس اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ 

)ثؾغت اٌطبٌت ( ِٓ ث١ٓ اٌجذ١ٍ٠ٓ اٌّزجم١١ٓ. فؼٕذ ظٙٛس ثذ١ٍ٠ٓ ػٍٝ اٌشبشخ ٚاِبَ اٌطبٌت ػٕذ٘ب 

اٌزشو١ض ع١ىْٛ ِشرفؼبً ٘زٖ اٌّشح ( ٕٚ٘ب  ٠غزط١غ ػًّ ِمبسٔخ ث١ّٕٙب ثشىً ع١ذ دْٚ رشز١ذ ) اٞ اْ

ً ) ثشأٞ اٌجبؽش( ػٍٝ  ٠ّىٓ ٌٍجبؽش اٌمٛي اْ ظٙٛس ع١ّغ اٌجذائً ػٍٝ اٌشبشخ سثّب ٠إصش ثصش٠ب

 اٌطالة ٠ٚشزذ رشو١ضُ٘ فٟ اخز١بس اٌجذ٠ً اٌصؾ١ؼ . 

 :انزٌصٍبد ًانًقزشحبد

 ذداً ِٓ االفىبس:فٟ ظٛء إٌزبئظ أػالٖ ٠ٛصٟ اٌجبؽش ثّغّٛػخ ِٓ اٌزٛص١بد ٠ٚمزشػ ػ

 ػذَ االػزّبد ػٍٝ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ثشىً أعبط فٟ ئخزجبساد اٌطٍجخ -3

٠غت اٌزم١ذ ثبٌزؼ١ٍّبد اٌّزٛافشح فٟ االدة اٌزشثٛٞ ؽٛي رص١ُّ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٌىٟ ٠زُ رغٕت  -0

 اٌىض١ش ِٓ ٔمبغ اٌعؼف ٌٙزٖ االعئٍخ ِضً  اٌزخ١ّٓ

 فؼبٌخ ثغبٔت اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذدظشٚسح اٌجؾش ػٓ غشائك رم٠ُٛ أخشٜ  -0

اٌم١بَ ثّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس فٟ ِٛظٛع أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد رٕبلش اٌزأص١ش اٌجصشٞ  -4

 ٌٍجذائً ثصٛسح ِؼّمخ .

 :انًصبدس

 ( أصش رغ١١ش اٌّشزذ فٟ ثؼط 0334أِجٛعؼ١ذٞ ،ػجذ هللا ثٓ خ١ّظ ٚاٌؼف١فٟ ، ِٕٝ ثٕذ دمحم .)

 يجهخ انعهٌو انزشثٌٌخ ًاننفضٍخ٠خ العئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء ، اٌخصبئص اٌغب٠ىِٛزش

 ( ،0( ، اٌؼذد )1، اٌّغٍذ )

 (أصش رغ١١ش ِٛلغ اٌّشزذ اٌمٛٞ ػٕذ اعزخذاَ رم١ٕخ اٌجذائً 0331أِجٛعؼ١ذٞ،ػجذ هللا ثٓ خ١ّظ .)

يجهخ انعهٌو انزشثٌٌخ ١ض٘ب ، اٌخطأ فٟ صؼٛثخ اٌفمشاد العئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد فٟ اٌف١ض٠بء ٚر١ّ

 (0( ، اٌؼذد )6، اٌّغٍذ ) ًاننفضٍخ
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 (ٝأصش لٛح رشز١ذ اٌجذائً فٟ أعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ػٍٝ صذق 3883اٌض٠بد ، فزؾٟ ِصطف.)

 ( .33، عبِؼخ إٌّصٛسح ، اٌؼذد ) يجهخ كهٍخ انزشثٍخاالخزجبس ٚصجبرٗ  

 ( 0330ػالَ ، صالػ اٌذ٠ٓ ِؾّٛد .)0، غ انجحٌس اننفضٍخ ًانزشثٌٌخ ًاالجزًبعٍخ رحهٍم ثٍبنبد  ،

 و١ٍخ اٌزشث١خ ، عبِؼخ األص٘ش ، داس اٌفىش ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.

 ( ٓ3882ػٛدح ، اؽّذ ع١ٍّبْ ٍِٚىبٚٞ ، فزؾٟ ؽغ . )انقٍبس ًانزقٌٌى فً انعًهٍخ انزذسٌضٍخ  ،

 ، داس األًِ ، ػّبْ ، األسدْ.0غ

 (ْ3888ػٛدح ، أؽّذ ع١ٍّب  .)داس األًِ ، ػّبْ ،  4، غ قٌٌى فً انعًهٍخ انزذسٌضٍخانقٍبس ًانز ،

 .األسدْ

 ( ِٕٝ ،0330فّٟٙ ، فبسٚق ، ٚػجذ اٌصجٛس .) انًذخم انًنظٌيً فً يٌاجيخ انزحذٌبد انزشثٌٌخ

 ، داس اٌّؼبسف ، اٌمب٘شح  . 3، غانًعبصشح ًانًضزقجهٍخ 

 ( فبػ١ٍخ اعزخذا0330َاٌىٕبٟٔ ، ػب٠ذ وش٠ُ ٚف١عٟ ، فبظً ػجذ .)  ِٟٛلغ اٌجذ٠ً اٌخبغئ ف

، اٌّغٍذ يجهخ انقبدصٍخ نعهٌو انزشثٍخ انشٌبضٍخ صؼٛثخ فمشاد اعئٍخ االخز١بس ِٓ ِزؼذد ٚر١١ّض٘ب ، 

 (3( ، اٌؼذد)30)

 ( 0331ا٠ٌٛٙذٞ ، ص٠ذ .)داس اٌىزبة اٌغبِؼٟ ،  3، غ األصبنٍت انحذٌضخ فً رذسٌش انعهٌو ،

 األِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح.

 االرجبىبد انحذٌضخ فً رخطٍظ ًرطٌٌش ينبىج (. 0333ّذ ٚثش١ش،ِؾّٛد ؽغ١ٓ )اٌٛو١ً، ؽٍّٟ اؽ

 ، اٌمب٘شح ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ. انًشحهخ االًنى
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Abstract: 

The aim of this research was to investigate the power of distractor upon 

difficulty index and discrimination index of the test items. To achieve the aim 

above, a multiple choice test in physics consist of (18) items was constructed. 

the sample consist of (105) male first grade student was chosen from 

distinguished school in Al-diwaniya city(2017-2018).the results showed that 

there was statistical significant difference in mean scores of the difficulty 

index and crimination index.A number of recommended and suggestions 

were proposed in the light of the above results. 
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 رعذ طالب كاظم
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 انبحث : مسخخهص

٘ي ٝثال٣ش ك٢ اُزؾظ٤َ ٝر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ ٛلف اُجؾش اُؾب٢ُ ٓؼوكخ كبػ٤ِخ اٗٔٞمط ث٤وً    

اٍزقلّ اُجبؽش رظ٤ٔٔب رغو٣ج٤ب ما ػجؾ عيئ٢ ؽالة اُظق اُقبٌٓ االكث٢ ك٢ ٓبكح اُزبه٣ـ ، ٝ

ً ٝاُز٢ رٔضِذ ثـ ) ئػلاك٣خ اُل٣ٞا٤ٗخ  ٣ؾ١ٞ ٓغٔٞػز٤ٖ رغو٣ج٤خ ٝػبثطخ ٝافز٤ود اُؼ٤٘خ ػشٞائ٤ب

6 اُؼٔو اُي٢٘ٓ ، رؾظ٤َ خ ،ًبكأ اُجبؽش ٓغٔٞػز٢ اُجؾش ك٢ُِج٤ٖ٘( اُزبثؼخ ُٔل٣و٣خ روث٤خ اُوبك٤ٍ

ٝؽلك أُبكح اُؼ٤ِٔخ ٝطبؽ األٛلاف ا٤ًَُِٞخ ُِٔبكح ، اُٞاُل٣ٖ ،اُزؾظ٤َ اَُبثن ،ٝافزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل

ً 321اُزؼ٤ٔ٤ِخ ام ثِؾ ػلكٛب ) لَ اُجبؽش ئ٠ُ ث٘بء أكٝاد اُجؾش ٢ٛٝ افزجبه اُزؾظ٤َ ، ٝ(ٛلكب ٤ًٍِٞب َٔ َػ

( كووح ٖٓ ٗٞع االفز٤به ٖٓ ٓزؼلك م١ أهثؼخ ثلائَ ئٓب األكاح اُضب٤ٗخ كول رٔضِذ ثبفزجبه 03ٖٓ ) إٌُٔٞ

( كووح ػ٠ِ ٝكن أُٜبهاد اُز٢ ؽلكٛب ًَ ٖٓ 03اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝاُن١ رٌٕٞ ثظ٤ـزٚ اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ )

ن٣ٖ كهٍٞا ػ٠ِ ٝاؽَٕٞ ًٝالٍو ُِزل٤ٌو اُ٘بهل. ٝأظٜود اُ٘زبئظ رلٞم ؽالة أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ اُ

ٝكن اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ػ٠ِ ؽالة أُغٔٞػخ اُؼبثطخ اُن٣ٖ كهٍٞا ػ٠ِ ٝكن اُطو٣وخ 

 االػز٤بك٣خ ك٢ افزجبه١ اُزؾظ٤َ ٝاُزل٤ٌو اُ٘بهل .

 اُزل٤ٌو اُ٘بهل(  -اُزؾظ٤َ  -6 )اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش انكهماث انمفخاحٕت

 انفصم االَل :انخعشٔف بانبحث

 ث:أَال : مشكهت انبح

ُول شٜل ٝاهغ اُزؼ٤ِْ ك٢ اُؼوام فالٍ اَُ٘ٞاد األف٤وح ٖٓ األُل٤خ اُضب٤ٗخ رـ٤واد ًج٤وح ٝ       

زَبهػخ ُؼَ ٖٓ أثوىٛب، اػزٔبك أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ أَُزؾلصخ ٝأُٞاًجخ ُِٔ٘بٛظ اُؼب٤ُٔخ ٝرؼلك  ُٓ
ٛنا اُؾغْ اُٜبئَ ثبد شجٌبد االرظبٍ ٝاالٗزوٗذ ٓٔب ٍبْٛ ك٢ ارَبع ؽغْ أُؼوكخ ئ٠ُ ؽل ًج٤و ٌُٖ 

٣شٌَ ػجئبً ٣ضوَ ًبَٛ أُزؼ٤ِٖٔ ك٢ ظَ ثؼغ أُشٌالد اُز٢ ال ىاُذ  رِٞػ ك٢ أكن ٗظبٓ٘ب اُزؼ٢ٔ٤ِ، 

ٖٓ أٜٛٔب، اىكؽبّ اُوبػبد اُلها٤ٍخ ثبُٔزؼ٤ِٖٔ ٝرلٛٞه اُج٢٘ اُزؾز٤خ ٝٗوض األٗلبم كؼالً ػٖ اػزٔبك 

أطجؾذ هبطوح ػٖ َٓب٣وح ٓزطِجبد اُؼظو  ٓؼظْ أُله٤ٍٖ ػ٠ِ ؽوائن اُزله٣ٌ االػز٤بك٣خ اُز٢

 ألٜٗب ك٢ األؿِت روًي ػ٠ِ اُشوػ ٝاَُوك ٖٓ عبٗت أُلهً ٝاالٍزوجبٍ ٝاُؾلع ٖٓ هجَ أُزؼِْ.

( ام ٣ؼيٝ اٗقلبع أَُزٟٞ اُؼ٢ِٔ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ا٠ُ 0335ٝٛنا ٓب اًلٙ )ٍالٓخ ٝ آفوٕٝ ,       

بػوح كٕٝ ؿ٤وٛب ٓٔب رغؼَ أُزؼِْ َٓزوجالً ُِٔؼِٞٓخ أُؼ٤ِٖٔ اُن٣ٖ ٣ؼزٔلٕٝ اُطوائن اُزو٤ِل٣خ ًبُٔؾ

ال ٣ٞظق رل٤ٌوٙ ك٢ اُٞطٍٞ ُِٔبكح , ك٢ٜ رِو٠ ػ٤ِٚ كٕٝ عٜل ٣جنٍ ٓ٘ٚ , ٝ ُنُي ًض٤واً ٓب ٣٘ظوف 

 ( 602 0335ػوِٚ ػٖ اُلهً ٝرغؼِٚ ؽبكظب ُِٔؼِٞٓخ ٝ ٓوككاً ُٜب . )ٍالٓخ ٝ آفوٕٝ ,

٠ اُلهاٍبد أُزؼلكح اُز٢ اٍزؼِٔذ ؽوائن رله٤َ٣خ ػِ ٝهل الؽع اُجبؽش ٖٓ فالٍ اؽالػٚ     

( , ٝكهاٍخ )اُغجٞه١ , 3550ٓقزِلخ ُٔؼوكخ أصوٛب ك٢ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ اُطبُجبد ٓضَ )اَُبٓوائ٢ , 

( ,  ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُلهاٍبد , هل اٍزؼِٔذ ؽوائن ٝأٍب٤ُت ٓز٘ٞػخ 0330( ٝ كهاٍخ )اُ٘لا١ٝ , 3552

اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝرٞطِذ ا٠ُ ٗزبئظ ٓقزِلخ ثٜنا اُظلك . ٝال رٞعل ػ٠ِ ُٔؼوكخ ٓلٟ رأص٤وٛب ك٢ ر٤ٔ٘خ 

ؽل ػِْ اُجبؽش كهاٍخ ػواه٤خ رجؾش ك٢ كبػ٤ِخ اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش  ك٢ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ 

mailto:gmail.com@rdtalb84
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اُطالة اُظق اُقبٌٓ االكث٢ ك٢ ٓبكح اُزبه٣ـ اُن١ اهرأٟ ك٤ٜب اُو٤بّ ثٜنٙ اُلهاٍخ ُٔؼوكخ كؼب٤ُزٜب ٝ 

 ٤وٛب ك٢ اُزؾظ٤َ ٝ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو اُ٘بهل. ٣ٌٖٝٔ رؾل٣ل ٓشٌِخ اُجؾش ك٢ اَُإاٍ ا٥ر٢ 6رأص

ما فاعهٕت اومُرج بٕشكىض َبالٔث فٓ انخحصٕم َحىمٕت انخفكــٕش انىــاقذ نذِ طالب انخامس االدبٓ )

 .)؟فٓ مادة انخاسٔخ

 ثاوٕا : أٌمٕت انبحث :  

ك٢ شز٠ ٓغبالد اُؼِّٞ ٝٛنا اُزولّ طبؽجٚ اٗغبى ٓؼوك٢ و ًج٣٤شٜل اُؼبُْ ا٤ُّٞ رطٞه ٝرولّ        

زَبهع ثشٌَ ؿ٤و ؽج٤ؼ٢ ٝأطجؼ اُلوك ثؾبعخ ٓبٍخ ئ٠ُ إٔ ٣ؼَٔ عبٛلا ٤ُز٤ٌق ٓؼٚ ٝإ  ُٓ ٛبئَ ٝ 

٣شبهى ك٢ اُؾ٤بح ثظٞهح ا٣غبث٤خ ٣ٝظجؼ هبكها ػ٠ِ اُز٤ٌق ٓغ ٓزطِجبد ٛنا اُؼظو، ٝٛ٘ب ٣جوى كٝه 

ألع٤بٍ ثظٞهح َٓزٔوح َٝٓبػلرْٜ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ رل٤ٌوْٛ ٝاُزَِؼ ثَالػ أُإٍَبد اُزوث٣ٞخ ك٢ ئػلاك ا

اُؼِْ ٢ٌُ ٣زٌٔ٘ٞا ٖٓ ٓٞاعٜخ رؾل٣بد أَُزوجَ ثوٟٞ ػو٤ِخ ٝئٗزبط كٌو١ . ٣ٝزغ٠ِ كٝه اُزوث٤خ ًٜٞٗب 

الىٓخ ٖٓ ُٞاىّ اُؾ٤بح اإلَٗب٤ٗخ، ال ٣ٌٖٔ ُِلوك إٔ ٣إك١ كٝهٙ ك٢ ط٘غ اُؾ٤بح ٝه٤بكرٜب ٖٓ كٕٝ 

ً ٖٓ اُزوث٤خ اُ ً ُزطٞه اُؾ٤بح ٝرؼو٤لٛب ٝئما ًبٗذ اُزوث٤خ شأٗب ز٢ رطٞهد ك٢  أٍب٤ُجٜب ٝارغبٛبرٜب رجؼب

شإٕٝ اُؾ٤بح كبٕ أُٜ٘ظ اُزوث١ٞ ٤ٍِٝزٜب ػٖ ؽو٣وخ ٣ؼلٍ اَُِٞى ، ٝر٠ٔ٘ اُولهاد ، ٝرٌٕٞ اُؼبكاد 

 ٣ٝزٌٕٞ  أٗٔٞمط )ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ( ٖٓ أهثغ ٓواؽَ ٢ٛ 6 ( .630 0330)ػط٤خ ،

 خ األ٠ُٝ 6 أُٞػٞػبد  ُٓٞلحأُوؽِ

 رول٣ْ أُبكح اُؼ٤ِٔخ، ٝرزظق ثأٜٗب ماد طِخ ثؾ٤بح أُزؼِْ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝث٤ئزٚ أُؾ٤ِخ .

 أُوؽِخ اُضب٤ٗخ 6 أٛلاف اُلْٜ  )اٍز٤ؼبة أُلب٤ْٛ(

 رؾل٣ل ٛلف كْٜ أُزؼ٤ِٖٔ ُِٔبكح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُولٓخ ٝاُزٞطَ ئ٠ُ اُقظبئض ا٤ُٔٔيح . 

 اٗغبىاد اُلْٜ  )ه٤بً اٍز٤ؼبة أُلب٤ْٛ( أُوؽِخ اُضبُضخ 6

 ئشواى اُطِجخ ك٢ ئٗغبى أُٜبّ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُٔؼوكخ ٓلٟ كْٜ أُبكح اُزؼ٤ٔ٤ِخ .  

 أُوؽِخ اُواثؼخ 6 اُزو٣ْٞ أَُزٔو.  

رٞك٤و اُلوص ُِٔزؼ٤ِٖٔ إلػطبئْٜ رـن٣خ هاعؼخ ٍٞاء ٖٓ أُؼِْ أّ ٖٓ ىٓالئْٜ ، ُِزؼل٣َ ٝرؼ٤ٔن 

ٝأصجزذ اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس إٔ اُلوك ال  خ أُزلن ػ٤ِٜب ث٤ٖ أٍٝبؽ اُؼِٔبء ٝثِٞهرٜب .أُلب٤ْٛ اُؼ٤ِٔ

٣ٌزَت ؽو٣زٚ اُلٌو٣خ ثبُقؼٞع ألكٌبه ا٥فو٣ٖ اُن٣ٖ ٣لػٕٞ أٜٗب طبكهخ كائٔب ً، ٝثبُزب٢ُ كأٗٚ ٓلػٞ 

ش٤بء ألٕ ٣َزوَ ك٢ أكٌبهٙ ٝرٌٕٞ ُٚ ٝعٜخ ٗظو فبطخ ثٚ ٝمُي ثٞاٍطخ اُزأَٓ ك٢ اُزل٤ٌو ؽٍٞ األ

ٝأُٞػٞػبد أُؼوٝػخ ػ٤ِٚ ٝاػزٔبك ًَ اٍُٞبئَ أٌُٔ٘خ ك٢ ٍج٤َ ٓٞاعٜخ أُشٌالد اُز٢ رٞاعٜٚ 

 ك٢ ؽ٤برٚ ٝثبُزب٢ُ كبٕ ٛنٙ اُؾو٤وخ ٢ٛ اُز٢ رٞاكو اُوبػلح ُ٘ٔٞ األكواك كٌو٣ب ً ٤ٜ٘ٓٝب ً.

ب ٗؼ٤ش ك٢ ٝٛنا اإلػلاك أَُزٔو ُألع٤بٍ ٣زطِت رٞػ٤زْٜ ثأٗ٘ (024 6 0331)اُ٘غل١ ٝآفوٕٝ، 

ً ٝٗؼَٔ  ػظو ػب٤ُٔخ اُلٌو ٝأُؼوكخ ٝاالٗغبىاد ٝاألىٓبد ٝػ٤ِٚ ٣غت إٔ ٗزؼِْ ٤ًق ٗلٌو ػب٤ُٔب

ٓؾ٤ِبً ٝٛنا ٣إًل ؽبعخ اُؼبُْ ئ٠ُ أُٞاؽٖ اُؼب٢ُٔ اُن١ ٣ٌٕٞ هبكهاً ػ٠ِ ٓٞاعٜخ أُشٌالد أَُزوج٤ِخ 

ٝاُزل٤ٌو اُ٘بهل ثظٞهح فبطخ  ُنُي كإٔ ٗٔبمط ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو ثظٞهح ػبٓخ (. 63 0334)أثٞ أُٞكب،

٣ٌٖٔ إٔ رَزؼَٔ ك٢ ٓؼظْ أُٞاك اُلها٤ٍخ ُٝٔقزِق األػٔبه ٝك٢ أُواؽَ اُلها٤ٍخ ًبكخ كبُٜلف 

األٍب٢ٍ ٖٓ ٛنٙ اُ٘ٔبمط ٛٞ رو٤ًي اُلْٜ ٝاإلكهاى ُلٟ أُزؼ٤ِٖٔ ٢ٌُ ٣زٌٔ٘ٞا ٖٓ ر٘ظ٤ْ أكٌبهْٛ 

 .(  603 0333)ٗٞكَ ٝ اُو٣ٔب١ٝ ، ثطو٣وخ ٓجلػخ ٝٗبهلح.
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  ثانثاً : ٌذفا انبحث:     

 ٣ٜلف اُجؾش اُؾب٢ُ ئ٠ُ اُزؼوف ػ6٠ِ

 كبػ٤ِخ اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ك٢ اُزؾظ٤َ ُلٟ ؽالة اُظق اُقبٌٓ االكث٢ ك٢ ٓبكح اُزبه٣ـ . – 3

كبػ٤ِخ اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ك٢ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُلٟ ؽالة اُظق اُقبٌٓ االكث٢ ك٢ ٓبكح  - 0

 اُزبه٣ـ .

  : سابعاً : فشضٕخا انبحث

 ُـوع اُزؾون ٖٓ ٛلكب اُجؾش رْ ط٤بؿخ اُلوػ٤ز٤ٖ اُظلو٣ز٤ٖ ا٥ر٤ز٤ٖ 6 

( ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد ؽالة 63,31 ال ٣ٞعل كوم مٝ كالُخ ئؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ كالُخ )األَنّ

هعبد أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ اُِن٣ٖ ٣لهٍٕٞ أُبكح اُلها٤ٍخ ٝكن اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ٝٓزٍٞؾ ك

ؽالة أُغٔٞػخ اُؼبثطخ اُن٣ٖ ٣لهٍٕٞ أُبكح اُلها٤ٍخ ٗلَٜب ٝكن اُطو٣وخ االػز٤بك٣خ ك٢ افزجبه 

 اُزؾظ٤َ .

( ث٤ٖ ٓزٍٞؾ اُلوٝم ك٢ كهعبد 3,31ال ٣ٞعل كوم مٝ كالُخ ئؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ كالُخ ) انثاوٕت:

ٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ٝٓزٍٞؾ ؽالة أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ اُن٣ٖ ٣لهٍٕٞ أُبكح اُلها٤ٍخ ػ٠ِ ٝكن اٗٔ

كهعبد ؽالة أُغٔٞػخ اُؼبثطخ اُن٣ٖ ٣لهٍٕٞ أُبكح اُلها٤ٍخ ٗلَٜب ثبُطو٣وخ االػز٤بك٣خ ك٢ ر٤ٔ٘خ 

 .اُزل٤ٌو اُ٘بهل

  Limitation Of The Research:خامساً : حذَد انبحث

 اهزظو اُجؾش اُؾب٢ُ ػ٠ِ 6

 ُقبٌٓ االكث6.٢ اُؼ٤٘خ أُقزبهح ٖٓ ؽالة اُظق اانحذَد انبششٔت – 3

اُٜ٘به٣خ( اُزبثؼخ ئ٠ُ أُل٣و٣خ اُؼبٓخ  –6 ٓلهٍخ ٖٓ أُلاهً اإلػلاك٣خ )اُؾ٤ٌٓٞخ  انحذَد انمكاوٕت -0

 ُزوث٤خ اُوبك٤ٍخ .

 (. 0303- 60303اُلظَ اُلها٢ٍ اُضب٢ٗ ُِؼبّ اُلها٢ٍ ) انحذَد انضماوٕت – 0

به٣ـ االٝهث٢( أُووه رله٣َٚ ٖٓ هجَ 6 اُلظٍٞ االهثؼخ اال٠ُٝ ٖٓ)ًزبة اُز انحذَد انمعشفٕت – 0

 ( 0333ٝىاهح اُزوث٤خ ُِظق اُقبٌٓ االكث٢ )اُطجؼخ اُواثؼخ ,

 : Definition Of The Terms سادساً : ححذٔذ انمصطهحاث

  Critical thinkingانخفكٕش انىاقذ :
( ثأٗٚ 6 اُولهح ػ٠ِ ٓؼوكخ االكزــواػبد ٝاُزل٤َو  Watson & Glaser ) 1994 ػوكٚ -3

 (Watson & Glaser,1994: 13) الٍز٘زبط ٝرو٤٤ْ اُؾغظ ٝاالٍز٘جبؽ  (.ٝا

اُلهعخ اُز٢ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب ؽالة اُظق اُقبٌٓ اُؼ٢ِٔ ك٢ افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل  ثأ6ٚٗ َٔعشف إخشائٕا

اُن١ أػلٙ اُجبؽش ألؿواع اُجؾش اُؾب٢ُ ثٜٔبهارٚ اُقٌٔ ٢ٛٝ ٓؼوكخ االكزواػبد ٝاُزل٤َو ٝرو٣ْٞ 

 ُؾغظ ٝاالٍز٘جبؽ ٝاالٍز٘زبطاألكُخ أٝ ا

 انفصم انثاوٓ : خهفٕت وظشٔت َدساساث سابقت 

 خهفٕت وظشٔت

  Program of Thinkingأَال : ومارج حعهٕم انخفكٕش:
رزؼلك اشٌبٍ اُزل٤ٌو ٜٝٓبهارٚ ثؾَت أٗٞاػٚ أُقزِلخ اُز٢ ر٘لهط رؾذ ٓظِخ اُزل٤ٌو، ًبُزل٤ٌو اُ٘بهل 

كبٌُض٤و ٖٓ اُجؾٞس ك٢ ٓغبٍ اُزط٣ٞو أُإ٢ٍَ رش٤و ئ٠ُ  ، واه ٝاإلثلاػ٢ ٝؽَ أُشٌِخ ٝارقبم اُو

إٔ ظبٛوح اُزـ٤٤و رؼب٢ٗ  ٓٔب ٣ٌٖٔ ر٤َٔزٚ ثٔ٘طوخ اُلواؽ ٓب ث٤ٖ اُلٌوح ٝاُز٘ل٤ن ، ئم ٣وٟ ك٣ل٤ل 

ث٤وً٘ي، إٔ ٛنٙ اُظبٛوح ٓؼولح ث٘ؾٞ ًج٤و ٝرزلافَ ك٤ٜب ػٞآَ ػل٣لح ٓضَ اُوؿجخ ك٢ ئؽلاس رـ٤٤واد 
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٤ًي ػ٠ِ رـ٤٤واد ػ٤ٔوخ ٝؽ٣ِٞخ األعَ ، كؼ٠ِ أَُزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٗؾٖ ٗؾزبط ئ٠ُ ػبعِخ ثلٍ اُزو

رؼ٤٤ن اُٜٞح ، رؼ٤٤ن ٓ٘طوخ اُلواؽ ٓب ث٤ٖ اُلٌوح ٝاُز٘ل٤ن ثزج٢٘ كَِلخ اُزؼِْ ٖٓ أعَ اُلْٜ ثٔؾبٝهٛب 

ُلْٜ األهثؼخ األٍب٤ٍخ اُز٢ ؽوؽٜب ًَ ٖٓ ث٤وً٘ي ٝعبهك٤ٗو ػٖ ؽو٣ن ًزبثبرْٜ ؽٍٞ اُزؼِْ ٖٓ أعَ ا

(Learning  for  understanding اُز٢ ال رورٌي ػ٠ِ هلّ ٝاؽلح ٤ُوق اُزؼ٤ِْ ػ٤ِٜب  ًٔب ٣ؾلس  )

ا٤ُّٞ ك٢ رؼ٤ِٔ٘ب ثَ رورٌي ػ٠ِ أهثؼخ ٓلب٤ْٛ أٍب٤ٍخ اؽلٛب ٓب رـوم ٓ٘بٛغ٘ب ك٢ رلظ٤الرٚ ٢ٛٝ 

غ٘ب أٗلَٜب  أُؼِٞٓبد اُز٢ رؼوع  ك٢ كظُٞ٘ب ث٘ؾٞ ٓز٘بصو ٝرلظ٢ِ٤ ٖٓ كٕٝ إٔ رولّ أٌٍ ٓ٘بٛ

ٝصب٤ٜٗب ٢ٛٝ اُطوائن أُؼزٔلح ُزؾو٤ن ٛنا اُلْٜ ثٔؼ٠٘، ٓضال ٓبما أكؼَ ًٔؼِْ ًٝٔزؼِْ ألؽون كهعخ 

ػب٤ُخ ٖٓ كْٜ , ٝصبُضٜب  ٓب اُٜلف ث٘ؾٞ ػبّ ٖٓ ٛنٙ اُلهاٍخ ٝٓب اُن١ ٤ٍؼٞك ػ٠ِ أُغزٔغ أُؾ٢ِ، 

٤ًٝق ٣ٌٖٔ رط٣ٞو ٛنٙ اُطو٣وخ  ػ٠ِ أُغزٔغ ًٌَ؟ ٝأف٤وا ٓب٢ٛ األٍب٤ُت أُؼزٔلح ُٝٔبما رقزِق

 (   6011 3550.)اُق٢ِ٤ِ ،

 Thinkingانخفكٕش :

رؼل ٗؼٔخ اُؼوَ ٖٓ أػظْ اُ٘ؼْ اُز٢ ر٤ُٔي اإلَٗبٕ ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ أُقِٞهبد، ٝثٚ ٣َزط٤غ اإلَٗبٕ       

ئٕ ٣ؾلك ٛلف ًٍِٞٚ، ٝهل أ٠ُٝ ك٣٘٘ب اإلٍال٢ٓ اُؾ٤٘ق اٛزٔبٓب ًج٤و ثبُزل٤ٌو ٝؽش ػ٠ِ اٍزقلاّ 

ُؼوَ ك٢ اُزل٤ٌو ٝاُزجظو ، ثَ ئٕ ٓٞػٞع اُزل٤ٌو ٖٓ األٓٞه اُوئ٤َ٤خ اُز٢ هبٓذ ػ٤ِٜب اُلػٞح ا

ثإٔ اُزل٤ٌو هل ٣ؾلس ػ٘لٓب ٣وّٞ Mayerاإلٍال٤ٓخ ، ٓٔب ٣ؼيى أُٞهق ٝرِي اُقجوح . ٣ٝوٟ ٓب٣و

ٓؼوك٤خ  ( كزوٟ ثإٔ اُزل٤ٌو ػ٤ِٔخ(Barbara Brisenاُلوك ثؾَ ٓشٌِخ رظبككُٚ آب ثبهثبها ثو٣يٕ 

 ( . 600 0335ٓؼولح ثؼل اًزَبة ٓؼوكخ ٓب  ) ػجل اُؼي٣ي , 

 Critical Thinkingانخفكٕش انىاقذ :

ئٕ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٣زؼٖٔ اُولهح ػ٠ِ االٍزغبثخ ُِٔبكح أٝ أُض٤واد أُؼوٝػخ ػ٠ِ اُلوك ٖٓ        

ٝاالٍز٘زبعبد ٖٓ اُغلاالد   فالٍ ر٤٤ٔي اُؾوبئن ٖٓ ا٥هاء ، أٝ أُشبػو اُشقظ٤خ ، ٝر٤٤ٔي اإلؽٌبّ

االٍز٘زبع٤خ ، ٝر٤٤ٔي أُٞػٞػ٤خ ٖٓ اإلؽٌبّ اُشقظ٤خ  ٣ٝشزَٔ اُزل٤ٌو اُ٘بهل أ٣ؼب اُولهح ػ٠ِ ر٤ُٞل 

األٍئِخ ، ٝئ٣غبك اُؾٍِٞ ُِٔشٌالد ٝاُوؼب٣ب ،ٝرط٣ٞو أكٌبه األشقبص ، ٝر٘ظ٤ْ ٝر٣ٞ٘غ ٝرظ٤٘ق 

ٔؼِٞٓبد ٝاُج٤بٗبد ٖٓ فالٍ ٝػغ االٍز٘زبعبد ٝهثؾ ٝرؾ٤َِ اُج٤بٗبد ٝهؤ٣خ اُؼالهبد ، ٝرو٤٤ْ اُ

ٝاُٞطٍٞ ئ٠ُ فالطبد ٓؼوُٞخ ، ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رطج٤ن اُلْٜ ٝأُؼوكخ ػ٠ِ أُشٌالد اُغل٣لح 

ٝأُقزِلخ ، ٝرط٣ٞو اُزل٤َواد اُؼوال٤ٗخ ٖٓ فالٍ كٓظ أُؼِٞٓبد اُغل٣لح ك٢ األث٤٘خ أُؼوك٤خ )ٗٞكَ 

 ( . 654 0335،( )ػجل اُٜبك١ ٤ُٝٝل  6301  0333ٝدمحم ،

 -  مكُواث انخفكٕش انىاقذ 

 ٣زٞعت ػ٠ِ اُن٣ٖ ٣ٔبهٍٕٞ اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُزؼوف ػ٠ِ ٌٓٞٗبرٚ ) ػ٘بطوٙ ( اُوئ٤َ٤خ ٢ٛٝ 6      

6ػ٘ل رطج٤ن ئ١ ٜٓبهح ٖٓ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٣غت ئٕ ٣ؼوف اُلوك ٓغٔٞػخ  أَال : انمعشفت

َزقلٜٓب ك٢ ر٘ل٤ن أُٜبهح ٝٓغٔٞػخ أُؼب٤٣و اُز٢ اإلعواءاد أُٔضِخ ُِقطٞاد ٝاُؼ٤ِٔبد اُز٢ ٣

رَبػل ػ٠ِ رؾل٣ل ٜٓبهح ٓؼ٤٘خ ٝٓغٔٞػخ اُوٞاػل اُز٢ رٔضَ فطٞؽبً ػو٣ؼخ روشل ٓ٘لن أُٜبهح ؽز٠ 

 ٣ٌٖٔ اٍزقلآٜب .

ٛٞ ٓغٔٞػخ االرغبٛبد ٝاُو٤ْ اُز٢ ٣وًي ػ٤ِٜب اُزل٤ٌو اُ٘بهل، ئم ٣ش٤و ثؼغ اُجبؽض٤ٖ -6 ثاوٕاً : االحداي

ئٕ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٣شَٔ ػ٘بطو ٖٓ اُو٤ْ ٝاُؼٞاؽق ٝاإلؽٌبّ اُشقظ٤خ ألٗٚ ٖٓ  اُظؼت اُلظَ ئ٠ُ 

 ث٤ٖ أُٞػٞػ٤خ ٝاُشقظ٤خ ك٢ ئ١ ػَٔ ٣َزٜلف أُؼوكخ .

6 ٝرش٤و ئ٠ُ ػلّ اُزو٤ًي ػ٠ِ ؽلع أُؼِٞٓبد ٝاٍزظٜبهٛب ، ٝئٗٔب ئ٠ُ رِي اُؼ٤ِٔبد  ثانثاً : انمٍاسة

 (. 605 0335ٞٓبد ٝر٘ظ٤ٜٔب ٝرو٣ٞٔٚ ) ؿبْٗ ، اُز٢ رَبػل ػ٠ِ رو٤ًت أُؼِ
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االجتماعية والعلمي الذولي الثاني للعلوم االنصانية وقائع املؤمتر 
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 - خصائص )سماث ( انمفكش انىاقذ 

٣زٞهغ ٖٓ أُلٌو اُ٘بهل إٔ ٣زوٖ ع٤ٔغ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُٞاهك مًوٛب ك٢ اُزظ٤٘لبد اَُبثوخ .      

 ( ثزِق٤ض أْٛ فظبئض أُلٌو اُ٘بهل ًٔب ٣أر6٢ 0330( ٝثشبهح ) 0330ٝهل هبّ عوٝإ )

 اُنٖٛ ٗؾٞ اُقجواد اُغل٣لح .ٓزٞهل  .3

 ُل٣ٚ االٍزؼلاك ٗؾٞ اُزـ٤٤و ػ٘ل صجٞد اُقطأ اٝ ٝعٞك األكُخ اٌُبك٤خ أُو٘ؼخ .  .0

 ٣ؼوف ٓز٠ ٣ؾزبط ئ٠ُ ٓؼِٞٓبد أًضو ػٖ ش٢ء ٓب ، كٜٞ ٓجزٌو ٝٓزغلك . .0

 ٣ؼوف ئٕ ُلٟ اُ٘بً أكٌبهاً ٓقزِلخ ٗؾٞ ٓؼب٢ٗ أٌُِبد . .0

 ٝاع ُٔب ٣غو١ ك٢ أمٛبٕ ا٥فو٣ٖ . .1

 ي اُولهح ػ٠ِ رؾل١ أكٌبه ا٥فو٣ٖ ٝػوػٜب ٝرله٤وٜب ػ٠ِ ٓؾي اُؼوَ .٣ٔزِ .2

 ٣أفن ثبالػزجبه اُغٞاٗت أُقزِلخ ٖٓ أُٞػٞع . .3

(     ) اُجوهؼب١ٝ ،  035-6034  0335ُل٣ٚ اُولهح ػ٠ِ ارقبم هواهاد طبئجخ ك٢ ؽ٤برٚ . )اُؼزّٞ ، .4

0330 602 .) 

 - احداٌاث فٓ حعهٕم َحعهم انخفكٕش انىاقذ 

٣ٌِٔ أُززجغ الرغبٛبد رؼ٤ِْ ٝرؼِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ئٕ أٗظبه ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزل٤ٌو هل ٍبهٝا ك٢       

 ارغب٤ٖٛ هئ٤٤َ٤ٖ ُزؼ٤ِْ ٝرؼِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٛٔب .

 االحداي األَل: حعهٕم َحعهم انخفكٕش انىاقذ مه خالل انمادة انذساسٕت

 )  ،٤ٌٍٗٝٞ ، ٢ُٝ ،٤ٍٔٝش ،ٝاٌٗ ،      ٣وٟ أطؾبة ٛنا االرغبٙ ٣ٝزيػْٜٔ ًَ ٖٓ 6ٗٞهً      

Lee, 1998; Nicoll,1996; Norris,1985 ;Smith,1999 ;Ennise,2004 )  ْأ٤ٔٛخ رؼ٤ِ

اُزؼ٢ِٔ  -اُزل٤ٌو اُ٘بهل ػٖ ؽو٣ن أُٞاك اُلها٤ٍخ أُقزِلخ ثؾ٤ش رلٓظ أُٜبهاد ك٢ أُؾزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ

 ( . (Cotton ,1999:8ُِٔبكح اُلها٤ٍخ. 

 ثاوٓ : حعهٕم انخفكٕش انىاقذ كمادة مسخقهت بزاحٍااالحداي ان

 ;٣Clary ,1991إٖٓ أطؾبة ٛنا االرغبٙ ٖٓ أٓضب6ٍ ٤ًِو١  ، ٝش٤لوك، ٝاٗز٤جٍٞ ، )        

Shepherd , 1998 ; Antepohl; 2003 ثزؼ٤ِْ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ػٖ ؽو٣ن ث٘بء ثوآظ فبطخ ثز٤ٔ٘خ )

٢ٍ ٣ٝوٟ ٓ٘ظوٝ ٛنا االرغبٙ ئٕ االهروبء ثَٔزٟٞ رل٤ٌو اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٓ٘لظِخ ػٖ أُؾزٟٞ اُلها

أُزؼ٤ِٖٔ ٣زؼلٟ هؼ٤خ اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ الًزَبة ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ) اثٞ عبكٝ 

 (.03336015ٝدمحم،

 -  حىظٕم انخذسٔس نخحسٕه انخفكٕش انىاقذ 

أُوثٕٞ ٌُٖ ٛ٘بى ئٕ ئ٣غبك ث٤ئخ ٓالئٔخ ُؾلٝس اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝاُزلبػَ اُظل٢ ٛلف ٣َؼ٠ ئ٤ُٚ 

ٓؼٞهبد رؼزوع مُي 6 ًبىكؽبّ علاٍٝ اُلهًٝ ، ٝٓؾلٝك٣خ ٝهذ اُؾظخ ، ًٝضوح ػلك اُطالة ،ٓٔب 

٣َزلػ٢ ئػبكح اُ٘ظو ك٢ كٝه أُؼِْ ٝٝهذ اُزله٣ٌ أُقظض ُِزل٤ٌو ٓوبثَ اُٞهذ أُقظض  

 -اُ٘بهل ٢ٛٝ 6ُزله٣ٌ أُؾزٟٞ ، ٝهل ؽوؽذ ػلح أكٌبه ػ٠ِ طؼ٤ل ر٘ظ٤ْ اُظلٞف ٝر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو 

 انمُاصوت بٕه انمحخُِ َانعمهٕت انخفكٕشٔت  .3

ئٕ اُطِت أُزيا٣ل ػ٠ِ رؼ٤ِْ ٜٓبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ، ٝاُزلكن أَُزٔو ُِٔؼِٞٓبد اُغل٣لح ك٢      

ٓؼظْ كوٝع أُؼوكخ ٣جوى اُزٞرو اُوبئْ ث٤ٖ اُزو٤ًي ػ٠ِ أُؾزٟٞ أٝ ػ٠ِ اُؼ٤ِٔخ اُزل٤ٌو٣خ  ٝأَُأُخ 

ع٤ؾبً ألؽل اُغبٗج٤ٖ ثوله اُؾبعخ ئ٠ُ األ٣ُٞٝخ ٝاُزٞاىٕ كٖٔ أٌُٖٔ رؼ٤ِْ ًَ ٖٓ أُؾزٟٞ ال رزطِت رو
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 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية والعلمي الذولي الثاني للعلوم االنصانية وقائع املؤمتر 
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 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٝاُؼ٤ِٔبد اُزل٤ٌو٣خ ٖٓ فالٍ افز٤به ٓؾزٟٞ أٍب٢ٍ ٝعٞٛو١ ٣ؾون األٛلاف ٝاُـب٣بد أُجزـبح 

 ٝؽوائن ٓ٘بٍجخ ُزول٣ٔٚ.

 انمُاصوت بٕه انمحاضشة َانخفاعم  .0

طَ ٝاُزلبػَ أٓو الثل ٓ٘ٚ الٗزوبٍ أُزؼ٤ِٖٔ ئ٠ُ أٗٔبؽ رل٤ٌو٣خ عل٣لح ئٕ اُظ٤ؾ اُلؼبُخ ٖٓ اُزٞا      

ٌُٖ ٛنا ال ٣ؼ٢٘ ئٕ ال ٌٓبٕ ألٍِٞة أُؾبػوح كبُٔؾبػوح ُٜب كٝهٛب ك٢ ئصبهح االٗزجبٙ ٝك٢ رول٣ْ 

 ٓؼِٞٓبد عل٣لح ٌُٖ ٓب ٗؾزبط ئ٤ُٚ ك٢ ٛنا أُغبٍ ٛٞ ٗٞع ٖٓ اُزٞاىٕ ث٤ٖ أُؾبػوح ٝاُزلبػَ .

 اقشاث انصفٕت حُنٕذ انمى .0

ٝك٢ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ أُ٘بهشبد ٣غت ئٕ رٌٕٞ األٍئِخ أُقزبهح ٤َُذ األٍئِخ اُز٢ رؾزبط ئ٠ُ         

عٞاة ث٤َؾ ٝ ٓجبشو ٝئٗٔب رِي اُز٢ رض٤و اُزل٤ٌو ٝرَبػل أُزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ اُلوػ٤بد أُزؼِوخ 

 (. 03-605 0330ثبُٔٞػٞع ٝرَبػل ػ٠ِ ثِٞهح ثلائَ ػل٣لح ُإلعبثخ  )ػزّٞ ،

 :دساساث سابقت

لَ اُجبؽش ئ٠ُ        َٔ ٤ٍزْ فالٍ ٛنا أُؾٞه ػوع كهاٍبد ؽظَ ػ٤ِٜب اُجبؽش ُٝـوع رٞػ٤ؾٜب َػ

 رو٤َٜٔب ئ٠ُ ه6ٖ٤َٔ

 بٕشكىض َبالٔث اومُرج أَالً: دساساث انخٓ حىاَنج

 (5112دساست )انسعذْ, – 1
ٝ )آك١ ٝشب٣و( ك٢ اًزَبة ؽِجخ  ٛلكذ اُلهاٍخ ا٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ أصو أٗٔٞمع٢ )ث٤وً٘ي ٝثال٣ش(

 اُظق اُواثغ  اُؼ٢ِٔ ُِٔلب٤ْٛ اُل٤ي٣بئ٤خ ٝرل٤ٌوْٛ اُزأ٢ِٓ   .

( ؽبُجخ ٖٓ ؽبُجبد اُظق اُواثغ اُؼ٢ِٔ ُضب٣ٞٗخ هاثؼخ اُؼل٣ٝخ ك٢ 10ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ )

، ٝافز٤ود  ( ؽبُجخ 03(ّ رٞىػٖ ث٤ٖ شؼجز٤ٖ ًَ شؼجخ )0331-0330روث٤خ ااُقبُض ُِؼبّ اُلها٢ٍ )

ػشٞائ٤ب شؼجخ )أ( ًٔغٔٞػخ رغو٣ج٤خ أ٠ُٝ كهٍذ ثأٗٔٞمط )ث٤وً٘ي ٝثال٣ش( ٝشؼجخ )ة( ُزٔضَ 

أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ اُضب٤ٗخ اُز٢ كهٍذ ثأٗٔٞمط  )آك١ ٝشب٣و(، ًٝٞكئذ أُغٔٞػبد ك٢ أُزـ٤واد 

اُزأ٢ِٓ(.  رؾظ٤َ اُل٤ي٣بء ُِظق اُضبُش أُزٍٞؾ،ٝاُؼٔو اُي٢٘ٓ ثبألشٜو،ٝاُنًبء،ٝاُزل٤ٌو

ٝاٍزـوهذ اُزغوثخ كظ٤ِٖ كها٤٤ٍٖ ثٞاهغ صالس ؽظض ك٢ األٍجٞع ٌَُ ٓغٔٞػخ، ٝهبّ اُجبؽش 

ثزله٣ٌ  ٓغٔٞػز٢ اُجؾش ث٘لَٚ. ٝاػزٔل اُجبؽش اكٝاد اُلهاٍخ ٓو٤بً اُزل٤ٌو اُزأ٢ِٓ ٣٥يٗي 

د رٔضَ ( كووح ٖٓ ٓغٔٞع اُلووا03( كووح ،)03( ّ اُن١ ٣زٌٕٞ  ٖٓ )0331َُٕٝٝٞ روعٔخ ثوًبد)

( كوواد اُجو٤خ   ٍِج٤خ ٝاظٜود اُ٘زبئظ اإلؽظبئ٤خ ُالفزجبه 33ا٣غبث٤خ ُِزل٤ٌو اُزأ٢ِٓ، ك٢ ؽ٤ٖ رٔضَ )

ػٖ أٗٚ ال كوم ك٢ ٓزٍٞطبد كهعبد ٓغٔٞػز٢ اُجؾش ك٢ افزجبه ٓلب٤ْٛ اُل٤ي٣بء ٝ ال  ك٢ ٓو٤بً 

 اُزل٤ٌو اُزأ٢ِٓ .

 -6 ثاوٕا دساساث فٓ انخفكٕش انىاقذ

 (5112ٓ ، دساست )انخمٕم 

ٌذفج إنّ حعشف ) فاعهٕت أومُرج مقخشذ عهّ َفق مىحّ انىظم فٓ ححصٕم انخاسٔخ َحىمٕت مٍاساث 

 انخفكٕش انىاقذ نذِ طانباث انصف انخامس األدبٓ(.
ٝرؾلك اُجؾش ثؼ٤٘خ ٖٓ ؽبُجبد اُظق اُقبٌٓ األكث٢ ٖٓ اػلاك٣خ اُؼيح ك٢ ٓل٣٘خ ثـلاك ُِؼبّ 

ٝرْ افز٤به شؼجز٤ٖ ٖٓ اُظق اُقبٌٓ االكث٢ ػشٞائ٤بً، ٝثِـذ  ( ّ . ، 0330 – 0330اُلها٢ٍ) 

( ، ٝأػلد اُجبؽضخ 03( ؽبُجخ ك٢ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ اُؼبثطخ )03( ؽبُجخ ثٞاهغ )23ػ٤٘خ اُجؾش )

افزجبها ُِزؾظ٤َ اُٜ٘بئ٢، ٝرأًلد ٖٓ طلهٚ ٝصجبرٚ ٝٓؼبَٓ طؼٞثزٚ ٝاُوٞح اُز٤٤ٔي٣خ ُلووارٚ ٝكؼب٤ُخ 

، ًٔب هبٓذ اُجبؽضخ ثبػلاك ئفزجبٍه ُٜٔبهاد اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٝرأًلد ٖٓ طلهخ ٝصجبرٚ  اُجلائَ اُقبؽئخ
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 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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ٝٓؼبَٓ طؼٞثزٚ ٝاُوٞح اُز٤٤ٔي٣خ ، ٝرْ اُزٞطَ ئ٠ُ اُ٘زبئظ ثزلٞم ؽبُجبد أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ػ٠ِ 

عبد ٝ اُؼبثطخ اُز٢ كهٍذ ثبُطو٣وخ اُزو٤ِل٣خ ك٢ اُزؾظ٤َ . ٝرٞطِذ اُجبؽضخ ئ٠ُ ػلك ٖٓ االٍز٘زب

 ى(-6 ه0330ٓلٟ اإلكبكح ٖٓ اُلهاٍبد اَُبثوخ  ) اُز٢ٔ٤ٔ ،اُزٞط٤ـبد ٝأُوزوؽبد.

 أكبك اُجؾش ٖٓ اُلهاٍبد اَُبثوخ ك٢ أٓٞه ػلح ٜٓ٘ب 6

اُزؼوف ػ٠ِ اإلعواءاد اُجؾض٤خ ٤ًٝل٤خ افز٤به اُؼ٤٘خ ٝئػلاك األكٝاد أَُزقلٓخ ك٢ اُجؾش  .3

 ٗبد .ٝاٍُٞبئَ اإلؽظبئ٤خ اُز٢ ػُٞغذ ك٤ٜب اُج٤ب

اإلكبكح ٖٓ اُغبٗت اُ٘ظو١ ُٜنٙ اُلهاٍبد ٤ًٝل٤خ رج٣ٞت اُجبؽض٤ٖ ُألؽو اُ٘ظو٣خ ُجؾٞصْٜ ك٢ ث٘بء  .0

 اإلؽبه اُ٘ظو١ ُِجؾش اُؾب٢ُ .

 افز٤به اُزظ٤ْٔ اُزغو٣ج٢ أُ٘بٍت ُِجؾش اُؾب٢ُ ٝأٛلاكٚ . .0

 ئعواءاد اُزٌبكإ ث٤ٖ ؽالة ٓغٔٞػز٢ اُجؾش ك٢ ػلك ٖٓ أُزـ٤واد . .0

 ٔظبكه ماد اُؼالهخ ثٔٞػٞع اُجؾش اُؾب٢ُ .االؽالع ػ٠ِ اُ .1

 انفصم انثانث : مىٍدٕت انبحث َإخشاءاحً

 أَالً : مىٍح انبحث َانخصمٕم انخدشٔبٓ:

٣ؼل اإلُٔبّ ثٜٔ٘ظ اُجؾش ٝاُوٞاػل اُٞاعت ئرجبػٜب ثلءاً ثزؾل٣ل أُشٌِخ ٝٝطلٜب ئعوائ٤ب ٓوٝهاً       

ثٜب ٝاٗزٜبء ثزؾ٤َِ اُج٤بٗبد ٝاٍزقالص اُ٘زبئظ  ٖٓ ثبفز٤به ٜٓ٘غ٤خ ٓؾلك ُغٔغ اُج٤بٗبد أُزؼِوخ 

األٓٞه اُٜبٓخ ك٢ ًَ ٖٓ اُؼِّٞ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ئم ئٕ ٜٓ٘ظ اُجؾش ٣ُؼ٠٘ ثٌبكخ فطٞاد ٓواؽَ 

اُجؾش ٝٓب رزطِجٚ ًَ ٜٓ٘ب ٖٓ ر٘ل٤ن ٝأكٝاد ٝٓوب٤٣ٌ ٝػ٤ِٔبد اؽظبئ٤خ رؾ٤ِ٤ِخ ٝرل٤َو٣خ )ِٓؾْ 

اُزغو٣ج٢ ثٔغٔٞػز٤ٖ ٓزٌبكئز٤ٖ )رغو٣ج٤خ رلهً  ػ٠ِ ٝكن  (. رْ افز٤به اُزظ603ْ٤ٔ 0333،

( ٣ٞػؼ  3اٍزوار٤غ٤خ اُظق أُوِٞة ٝػبثطخ رُلَّهً ػ٠ِ ٝكن اُطو٣وخ االػز٤بك٣خ( ، ٝٓقطؾ) 

 مُي 6

 

 ( انخصمٕم انخدشٔبٓ نهبحث1مخطظ )

 -اً :إخشاءاث انبحث:ثاوٕ

 :مدخمع انبحث -1

٣زٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش اُؾب٢ُ ٖٓ ع٤ٔغ ؽالة اُظق اُقبٌٓ االكث٢ ك٢ أُلاهً اُٜ٘به٣خ          

 ( .0303- 0303اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ٓل٣و٣خ روث٤خ اُوبك٤ٍخ ُِؼبّ اُلها٢ٍ )

 :عٕىت انبحث 

ٜٓ٘ب ػشٞائ٤بً شؼجخ )ط ( ًٔغٔٞػخ  افزبه اُجبؽش ثشٌَ ػشٞئ٢ ئػلاك٣خ اُل٣ٞا٤ٗخ ُِج٤ٖ٘ ٝافزبه      

( ٝثنُي ٣ٌٕٞ اُؼلك ) 03( ، ٝشؼجخ )أ ( ُٔغٔٞػخ ػبثطخ  ػلك ؽالثٜب ) 03رغو٣ج٤خ ػلك ؽالثٜب )

 االخخباس انبعذْ )انمخغٕش انخابع( انمخغٕش انمسخقم االخخباس انقبهٓ انخكافؤ انمدمُعت

 ألشٍش. انعمش انضمىٓ با1 انخدشٔبٕت

. انخحصٕم انذساسٓ 5

 نهُانذٔه

. انخحصٕم انسابق فٓ 2

 مادة عهم انخاسٔخ

 . انخفكٕش انىاقذ4

اخخباسانخفكٕش انىاقذ 

 انقبهٓ
 

 

اومُرج بٕشكىض 

 َبالٔث

 اخخباس انخحصٕم َاخخباس ا

 انخفكٕش انىاقذ انبعذْ

 انطشٔقت االعخٕادٔت انضابطت
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( ؽالة 3( ؽبُجبً ػ٠ِ ٗؾٞ أ٢ُٝ ٝ رْ اٍزجؼبك اُطالة اُواٍج٤ٖ ٖٓ أُغٔٞػز٤ٖ ، ئم ثِؾ ػلكْٛ ) 43

ٔغٔٞػخ اُؼبثطخ ٝ ٝاٍزٔواه رله٣َْٜ ، ٣ٝؼٞك  ( ك٢ ا0ُ( ْٜٓ٘ ك٢ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ٝ) 0) 

ٍجت اٍزجؼبكْٛ الٓزالًْٜ  فجواد ٍبثوخ ك٢ أُٞػٞػبد اُز٢ رلهً ك٢ ؿؼٕٞ ٓلح  اُزغوثخ  اُز٢ 

( ؽبُجبً ك٢ أُغٔٞػخ 02(  ثٞاهغ ) 30هل ٣ٌٕٞ ُٜب اصو ك٢ أُزـ٤واد اُزبثؼخ  ٝثنُي أطجؼ اُؼلك ) 

 ٞػخ اُؼبثطخ.( ؽبُجبً ك٢ أُغ04ٔاُزغو٣ج٤خ ٝ ) 

 حكافؤ مدمُعخٓ انبحث: -5

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ افز٤به أُغٔٞػز٤ٖ ثبَُؾت اُؼشٞائ٢ ئال إٔ اُجبؽش ؽوص  هجَ اُجلء ثزطج٤ن      

ً ك٢ ثؼغ أُزـ٤واد اُز٢ ٣ؾزَٔ رأص٤وٛب ك٢ ٗزبئظ  اُزغوثخ ػ٠ِ رٌبكإ ٓغٔٞػز٢ اُجؾش ئؽظبئ٤ب

ٝرؾظ٤َ اُٞاُل٣ٖ ، ٝافزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل اُوج٢ِ  اُزغوثخ ٖٝٓ ٛنٙ أُزـ٤واد اُؼٔو اُي٢٘ٓ ثبألشٜو ،

 ٝرؾظ٤َ ٗظق اَُ٘خ .

 :ضبظ انمخغٕشاث انذخٕهت -2
٢ٛٝ أُزـ٤واد اُز٢ رإصو ك٢ أُزـ٤و اُزبثغ ٝرشبهى أُزـ٤و أَُزوَ ك٢ أؽلاس اُزـ٤٤و، ٣ٝزْ      

 (.6031 3553ٕ ، ػيٍ آصبهٛب ػٖ أُزـ٤و اُزبثغ ٝمُي ثزضج٤زٜب أٝ رؾ٤٤لٛب  )ػجل اُوؽٖٔ ٝآفوٝ

 ُنُي هبّ اُجبؽش ػجؾ ثؼغ أُزـ٤واد اُلف٤ِخ اُز٢ ٣وٟ أٜٗب رإصو ك٢ ٤ٍو اُزغوثخ.      

 :مسخهضماث انبحث -1

 ُـوع رطج٤ن اُجؾش ٤َّٛأ اُجبؽش ثؼغ أَُزِيٓبد ٜٓ٘ب 6

 رؾل٣ل أُبكح اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٍٞف رُلهً ُِطالة .  -

 ألٜٗب رؼل األٍبً ك٢ ًَ فطٞح ٖٓ فطٞاد ػ٤ِٔخ اُزله٣ٌ رؾل٣ل األٛلاف )اُزؼ٤ٔ٤ِخ ( ا٤ًَُِٞخ  -

 ( 640 0334) ػط٤خ ، 

6كبُزقط٤ؾ ٣ؼ٢٘ اٍزؼلاك أُلهً ُٔٞهق ٤ٍٞاعٜٚ ٓٔب ٣زطِت ٓ٘ٚ ه٣ٝخ  إعذاد انخطظ انخذسٔسٕت-

  6003 0333ثؼ٤لح اُ٘ظو ػٖ ؽو٣ن ئُٔبٓٚ ثبُٔٞػٞع اُلها٢ٍ أُواك رله٣َٚ )اُؼلٕٞ ٝ اُلزال١ٝ ،

 أداحا انبحثثانثاً : 

  :بىاء االخخباس انخحصٕهٓ -1

كووح ٓوب٤ُخ ، ُٝؼٔبٕ طلم االفزجبه 30كووح ٓٞػٞػ٤خ  04( ٜٓ٘ب 03اػل االفزجبُه اُزؾظ٢ِ٤ ٖٓ ) 

ؽبُت  ٝرْ ؽَبة ٓؼبَٓ اُظؼٞثخ  333رْ ػوػٚ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾ٤ٌٖٔ ٖٝٓ صْ رطج٤وٚ ػ٠ِ 

ُجلائَ اُقبؽئخ ، ٝؽَت صجبد االفزجبه ثبُلب (  ٝكؼب٤ُخ ا3.20 – 3.13( ٝاُز٤٤ٔي )  3.11 – 3.0)

 ( .3.33ًوٝٗجبؿ اُز٢ ثِـذ ه٤ٔزٜب )

  :بىاء اخخباس انخفكٕش انىاقذ -5

ٌِ ٜٓبهاٍد  ٢ٛ ، ٓؼوكخ االكزواػبِد ، 03رأُُق افزجبُه اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٖٓ )  ( كووح ٓٞىػخ ػ٠ِ فٔ

 –كووح فَٔخ ثلائَ ) ٣٘طجن ػ٢ِ كائٔب ٝاُزل٤َو، ٝرو٣ْٞ اُؾغظِ ، ٝاالٍز٘جبؽ ، ٝاالٍز٘زبط ٝآبّ ًَ 

ؽبُت ) ٗلٌ  333اثلا ( ٝرْ ػوع أُو٤بً ػ٠ِ أُؾ٤ٌٖٔ ٝرطج٤وٚ ػ٠ِ  –ٗبكها  –اؽ٤بٗب  –ؿبُجب 

 ( .3.40ػ٤٘خ اُزؾظ٤َ( ٝرْ ؽَبة طلم االرَبم اُلاف٢ِ ٝصجبد أُو٤بً ثأُلب ًوٝٗجبؿ اُز٢ ثِـذ )

 سابعاً : إخشاءاث حطبٕق انخدشبت

ٓغ ٓل٣و ئػلاك٣خ اُل٣ٞا٤ٗخ ُِج٤ٖ٘ ػ٠ِ ئٕ ٣ز٠ُٞ اُجبؽش رله٣ٌ ٓبكح اُزبه٣ـ ث٘لَٚ ؽَت رْ االرلبم  .3

 ًزبة ر٤ََٜ أُٜٔخ اُظبكه ٖٓ أُل٣و٣خ اُؼبٓخ ُزوث٤خ اُوبك٤ٍخ .

ثلأ اُجبؽش اُزغوثخ ٝثبشو ثزله٣ٌ أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ػ٠ِ ٝكن اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش  .0

 ٤بك٣خ ، ٝأُغٔٞػخ اُؼبثطخ ثبُطو٣وخ االػز
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 خامساً : حطبٕق أداحٓ انبحث

رْ رطج٤ن افزجبه اُزؾظ٤َ  ثؼل االٗزٜبء ٖٓ رله٣ٌ أُبكح اُؼ٤ِٔخ أُؾلكح ُٔغٔٞػز٢ اُجؾش ك٢ ٝهذ 

ٝاؽل ٝأشوف اُجبؽش ػ٠ِ ػ٤ِٔخ رطج٤ن االفزجبه ٝ ؽجن اُجبؽش افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل ك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ 

 ول٣و اُلهعبد اٍزؼلاكا الٍزقواط اُ٘زبئظ.ػ٠ِ أُغٔٞػز٤ٖ ك٢ ٝهذ ٝاؽل ٝهبّ ثز

 سادساً : انُسائم اإلحصائٕت

 (SPSSرْ رؾ٤َِ اُ٘زبئظ ٝٓؼبُغزٜب ئؽظبئ٤ب ثبٍزقلاّ ثوٗبٓظ )

 انفصم انشابع :عشض انىخائح َحفسٕشٌا

لَ اُجبؽش ئ٠ُ ؽَبة أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ٝاُو٤ٔخ -3 َٔ ُِزؾون ٖٓ طؾخ اُلوػ٤خ اُظلو٣خ اال٠ُٝ َػ

( ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ ُِٔوبهٗخ ث٤ٖ ٓزٍٞط٢ كهعبد ؽالة  t-testٍزقلاّ االفزجبه اُزبئ٢ )اُزبئ٤خ ثب

 ( 0أُغٔٞػز٤ٖ ك٢ افزجبه اُزؾظ٤َ ، ًٔب ٓج٤ٖ ك٢ اُغلٍٝ ) 

 (5خذَل )

(t-test نعٕىخٕه مسخقهخٕه نمدمُعخٓ انبحث فٓ اخخباس انخحصٕم ) 

ػلك  أُغٔٞػخ

 اُطالة

أُزٍٞؾ 

 اُؾَبث٢

االٗؾواف 

 به١أُؼ٤

كهعخ 

 اُؾو٣خ

اُلالُخ  اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ

اإلؽظبئ٤خ ػ٘ل 

 (3.31َٓزٟٞ )
 اُغل٤ُٝخ أُؾَٞثخ

 دانت 0 0.03 30 3.32 01.00 02 اُزغو٣ج٤خ

 2.10 03.43 04 اُؼبثطخ

( 01.00( أػالٙ إ ٓزٍٞؾ كهعبد ؽالة أُغٔٞػخ اُزغو٣ج٤خ ٣َب١ٝ ) ٣0ج٤ٖ اُغلٍٝ )      

( ثبٗؾواف 03.43( ٝٓزٍٞؾ ؽالة أُغٔٞػخ اُؼبثطخ ٣َب١ٝ ) 3.32ثِؾ )ثبٗؾواف ٓؼ٤به١ 

( ػ٘ل كهعخ 0( ، ٢ٛٝ اًجو ٖٓ اُغل٤ُٝخ اُجبُـخ ) 0.03أُؾَٞثخ )  t( ٝإ ه٤ٔخ 2.10ٓؼ٤به١ ثِؾ )

( ، ٝٛنا ٣ؼ٢٘ ٝعٞك كوم مٝ كالُخ اؽظبئ٤خ ُظبُؼ أُغٔٞػخ  3.31( َٝٓزٟٞ كالُخ ) 30ؽو٣خ  ) 

( اُج٤ب٢ٗ ، ٝثنُي روكغ اُلوػ٤خ اُظلو٣خ 0زجبه اُزؾظ٤َ ًٔب ٓج٤ٖ ك٢ اُشٌَ )اُزغو٣ج٤خ ك٢ اف

 األ٠ُٝ.

6 اٍزقلّ اُجبؽش ٓؼبكُخ ٓوثغ )آ٣زب( َنبٕان حدم انخأثٕش )انفاعهٕت (نهمخغٕش انمسخقم فٓ انمخغٕش انخابع

 ٢ٛٝ ه٤ٔخ ع٤لح . 3.10ًٝبٗذ ه٤ٔزٜب 

 انىخائح انخاصت بانخفكٕش انىاقذ : – 1

لَ اُجبؽش ئ٠ُ ؽَبة أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ٝاُو٤ٔخ اُزبئ٤خ ُِزؾو- أ َٔ ن ٖٓ طؾخ اُلوػ٤خ اُظلو٣خ اُضب٤ٗخ َػ

( ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ ُِٔوبهٗخ ث٤ٖ ٓزٍٞط٢ كهعبد ؽالة أُغٔٞػز٤ٖ t-testثبٍزقلاّ االفزجبه اُزبئ٢ )

 ( 0ك٢ افزجبه اُزؾظ٤َ ، ًٔب ٓج٤ٖ ك٢ اُغلٍٝ ) 
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 (2خذَل )

(t-test نعٕىخ )ٕه مسخقهخٕه نمدمُعخٓ انبحث فٓ انخفكٕش انىاقذ 

ػلك  أُغٔٞػخ

 اُطالة

أُزٍٞؾ 

 اُؾَبث٢

االٗؾواف 

 أُؼ٤به١

كهعخ 

 اُؾو٣خ

اُلالُخ  اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ

اإلؽظبئ٤خ ػ٘ل 

 (3.31َٓزٟٞ )
 اُغل٤ُٝخ أُؾَٞثخ

 15.26 103.19 36 اُزغو٣ج٤خ
 دانت 0 1.44 30

 11.88 84.52 38 اُؼبثطخ

( ٝٛتتت٢ ه٤ٔتتتخ ٓ٘بٍتتتجخ ُزلَتتت٤و ؽغتتتْ اُزتتتأص٤و  3.43ٝثبٍتتتزقواط ٓوتتتلاه ؽغتتتْ األصتتتو ٝاُجتتتبُؾ )        

ٝثٔوتتتلاه ػتتتب٢ُ ُٔزـ٤تتتو اُزتتتله٣ٌ ثتتتبٗٔٞمط ث٤وً٘تتتي ٝثال٣تتتش كتتت٢ ر٤ٔ٘تتتخ اُزل٤ٌتتتو اُ٘بهتتتل , ث٤٘ٔتتتب ثِتتتؾ 

( ٝٛتتتٞ ٓوتتتلاه رتتتأص٤و ٓتتت٘قلغ ُِطو٣وتتتخ االػز٤بك٣تتتخ كتتت٢  3.00ؽغتتتْ األصتتتو ُِطو٣وتتتخ االػز٤بك٣تتتخ ) 

 ( . kiess , 1996 : p 164ـ٤و اُزل٤ٌو اُ٘بهل ) ٓز

 ثاوٕاً : حفسٕش انىخائح

 حفسٕش انىخائح انمخعهقت بمخغٕش انخحصٕم -1

ئٕ رلٞم اُزله٣ٌ ػ٠ِ ٝكن اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ػ٠ِ اُطو٣وخ االػز٤بك٣خ ك٢ افزجبه اُزؾظ٤َ 

ُٔ٘ٚ ٖٓ فطٞاد اعوائ٤خ ٣َٔؼ ٣ٌٖٔ إ ٣ؼيٟ ا٠ُ إ ٛنا االٗٔٞمط عل٣ل ثبَُ٘جخ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ثٔب رزؼ

ُْٜ ثبُزلبػَ ٓغ ثؼؼْٜ ٝٓغ أُبكح اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُظبؿخ ثشٌَ ٓٞاهق ماد ػالهخ ثؾ٤برْٜ ٝٛنا ٓب ٣ي٣ل 

ٖٓ كاكؼ٤خ أُزؼ٤ِٖٔ ُِٔشبهًخ كؼالً ػٖ إ أُزؼِْ ًبٕ ٓلٌواً كبػالً ػٖٔ ٓغٔٞػزٚ كٕٝ االػزٔبك 

ُول عبءد ٗزبئظ اُجؾش اُؾب٢ُ ٓزلوخ ً ٓغ ٗزبئظ ػ٠ِ أُلهً اُن١ ًبٕ كٝهٙ االهشبك ٝاُزٞع٤ٚ ، 

أكاح ع٤لح ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝهل ٍبْٛ ك٢   ( اُز٢ أظٜود إٔ اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش0331كهاٍخ )اَُؼل١, 

  رؾ٤َٖ اُزؾظ٤َ ك٢ ٓبكح

 حفسٕش انىخائح انمخعهقت بانخفكٕش انىاقذ -5

ػز٤بك٣خ ك٢ افزجبه اُزل٤ٌو اُ٘بهل إ رلٞم اُزله٣ٌ ػ٠ِ ٝكن اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ػ٠ِ اُطو٣وخ اال

اُجؼل١ ٣ؼيٟ ا٠ُ رؼٞك أُزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ثَجت اُز٘بؿْ اُؾبطَ ث٤ٖ فطٞاد اٗٔٞمط 

ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ٝث٤ٖ أُٞاهق اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُظبؿخ ٝأُورجطخ ثؾ٤بح أُزؼِْ، كؼال ػٖ إ ؽج٤ؼخ 

٢ اٝ عٔبػ٢ اكد ا٠ُ اصبهح رل٤ٌوْٛ ثطو٣وخ االٗشطخ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب أُزؼِْ ٍٞاء ثشٌَ كوك١ ىٝع

ٗبهلح ٝٓجلػخ ٓ٘ظٔخ ام ًبٕ أُزؼِْ ٓؾٞه اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ِٔخ كٜٞ ٣ٔبهً ػ٤ِٔبد ػو٤ِخ ًبُزؾ٤َِ 

ٝاالٍز٘زبط ٝاالٍزلالٍ ٝٝػغ اُجلائَ ٝرو٣ٜٞٔب ٓٔب ىاك ٖٓ صوزٚ ث٘لَُٚ ًٝبٕ ؽظ٤ِخ مُي هلهرٚ ػ٠ِ 

 اُزل٤ٌو ثطالهخ ٝئ٣غبث٤خ .  

 : االسخىخاخاث ثانثاً  
 كبػ٤ِخ اُزله٣ٌ ثبٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ك٢ اُزؾظ٤َ ٓوبهٗخً ثبُطو٣وخ االػز٤بك٣خ . -3

 كبػ٤ِخ اُزله٣ٌ ثبٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ك٢ اُزل٤ٌو اُ٘بهل ٓوبهٗخً ثبُطو٣وخ االػز٤بك٣خ . -0

اُزبه٣ـ ٖٓ ٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش عؼَ اُطالة أًضو رشٞهبً ٝرلبػالً ٓغ ٓبكح ثب اُزله٣ٌ ػ٠ِ ٝكن -0

 اُزله٣ٌ ثبُطو٣وخ االػز٤بك٣خ.
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 سابعا : انخُصٕاث 

ػوٝهح اػزٔبك ٓله٢ٍ ٓبكح اُزبه٣ـ ك٢ أُواؽَ أُقزِلخ اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ك٢ رقط٤ؾ  -3

 ٝر٘ل٤ن كهٍْٜٝ ثبإلػبكخ ئ٠ُ أٍب٤ُت اُزله٣ٌ اُوبئٔخ ؽب٤ُبً .

 ل٤خ رطج٤ن ثوآظ اُزل٤ٌورله٣ت اُطِجخ ك٢ ٤ًِخ اُزوث٤خ  ك٢ اُظلٞف أُزولٓخ ػ٠ِ ٤ً -0

 خامساً: انمقخشحاث

 -اٍزٌٔبال ُِجؾش اُؾب٢ُ ٣وزوػ اُجبؽش ٓب 6٢ِ٣

ئعواء ثؾش ػٖ كبػ٤ِخ اٗٔٞمط ث٤وً٘ي ٝثال٣ش ك٢ ٓزـ٤واد أفوٟ ٓضَ اُزل٤ٌو اإلثلاػ٢ ٝاُزل٤ٌو  -3

 اُجظو١ .

٤خ ٝأُوؽِخ ئعواء ثؾش ػٖ كبػ٤ِخ اٗٔٞمط ر٤جبى ك٢ ٓواؽَ كها٤ٍخ أفوٟ ٓضَ أُوؽِخ االثزلائ -0

 أُزٍٞطخ .

 ئعواء ثؾش ٓٔبصَ ُِجؾش اُؾب٢ُ ك٢ ٓٞاك كها٤ٍخ أفوٟ ٓضَ اُو٣بػ٤بد ٝاُؼِّٞ ٝاُغـواك٤خ . -0

ئعواء كهاٍخ ٓوبهٗخ ُلبػ٤ِخ اٗٔٞمط ر٤جبى ٓغ ٗٔبمط أفوٟ ُِزؼوف ػ٠ِ أكؼ٤ِزٜب ك٢ ر٤ٔ٘خ  -0

 اُزل٤ٌو .
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 ٣ٜلف اُجؾش اُزؼوف ا٠ُ : : انبحج يستخهص

َٓزٟٞ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ  -1  

٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ رجؼب ُٔزـ٤و اُ٘ٞع اُلوٝم ك٢ َٓزٟٞ اُزل -2

اٗبس(  –ا٫عزٔبػ٢ )مًٞه   

  اُضبُش (. -اُلوٝم ك٢ َٓزٟٞ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ُِظل٤ٖ) ا٫ٍٝ - 3

وبك٤ٍخ ُِٝظل٤ٖ ( ؽبٍُت ٝؽبُجخ ك٢ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ك٢ ٓوًي ٓؾبكظخ اُ 200رٌٞٗذ اُؼ٤٘خ  ٖٓ ) 

( افز٤وٝا  2021 – 2020اُضبُش ( ٓزٍٞؾ ٖٓ اُلهاٍخ اُظجبؽ٤خ، ُِٝؼبّ اُلها٢ٍ )  -)ا٫ٍٝ 

ثبُطو٣وخ اُطجو٤خ اُؼشٞائ٤خ، ٝػ٠ِ أٍبً اُزٞى٣غ أُزَب١ٝ ، ُٝزؾو٤ن أٛلاف اُجؾش هبٓذ اُجبؽضخ 

د ػ٠ِ ٗظو٣خ أَُخ اٌُبٓ٘خ أػزٔلثج٘بء  ٓو٤بً اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ٝ

ٝاُن١ رٌٕٞ اٍبٍب ٗظو٣بً ك٢ ث٘بء أُو٤بً ، ام ؽلكد اُزؼو٣ق اُ٘ظو١ ُٔلّٜٞ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ 

ٖٓ ص٬س ٓغب٫د ٝٝػؼذ رؼو٣لب ٌَُ ٓغبٍ ٝاشزوذ كوواد ٖٓ ٛنٙ اُزؼبه٣ق ثٔب ٣ز٘بٍت ٓغ ًَ 

ٓغ ؽج٤ؼخ أُغزٔغ اُن١ ٤ٍطجن  ٓغبٍ ٖٓ ٛنٙ أُغب٫د ثؾش رٌٕٞ ٓؼجوح ًٖ أُغبٍ َٝٓ٘غٔخ

( كووح ثظ٤ـزٚ اُٜ٘بئ٤خ ثؼل اُزؾون ٖٓ اُقظبئض ا٤ٌَُٞٓزو٣خ ُِٔو٤بً، 36أُو٤بً  ٝإٌُٔٞ ٖٓ )

( ، ٝثؼل اٍزٌٔبٍ ث٘بء 0.88ٝرْ اٍزقواط اُضجبد ثبٍزقلاّ ٓؼبَٓ اُلب ًوٝٗجبؿ اُن١  ثِـذ  ه٤ٔزٚ )

( ك٢ ٓؼبُغخ اُج٤بٗبد، (SPSSصْ ا٫ٍزؼبٗخ ثجوٗبٓظ  ٖٝٓ ،ا٫كاح رْ اُزطج٤ن ػ٠ِ ػ٤٘خ اُجؾش اُٜ٘بئ٤خ

ٝرٞطَ اُجؾش ا٠ُ إ ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ُل٣ْٜ اُولهح ػ٠ِ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ، ٫ٝ رٞعل 

ً ُٔزـ٤و اُ٘ٞع 0.05كوٝم ماد ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ ) ( ك٢ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ رجؼب

 اُضبُش (  –ؼبً ُٔزـ٤و اُظق ) ا٫ٍٝ رج اٗبس ( ٫ٝ –ا٫عزٔبػ٢ ) مًٞه 

 : اُزل٤ٌو ، ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ، أُزٍٞطخ انكهًاث انًفتاحُت

 يشكهت انبحج:

اٗجضوتتذ ٓشتتٌِخ اُجؾتتش اُؾتتب٢ُ ٓتتٖ ا٥هاء أُز٘بهؼتتخ ؽتتٍٞ ع اُزل٤ٌتتو ٓتتب ثؼتتل اُشتت٢ٌِ ع، ك٤تتواٙ 

اد َٓتزٟٞ أههت٠ أٝ اُجؼغ أٗٚ ٣ٔضَ ٓوؽِتخ ٣ٝتواٙ اُتجؼغ ا٥فتو أٗتٚ ٣ٔضتَ ٓواؽتَ رل٤ٌو٣تخ عل٣تلح م

أػ٠ِ ٖٓ ٓوؽِخ اُزل٤ٌو اُش٢ٌِ. ٝٛ٘بى أٍئِخ ػل٣لح ؽتٍٞ ٛتنٙ أُواؽتَ، ػِت٠ ٍتج٤َ أُضتبٍ: ٛتَ رؼتل 

ٛنٙ أُوؽِخ اُغل٣لح ) أٝ أُواؽَ اُغل٣لح ( ٓز٤ٔيح ٗٞػ٤بً ػٖ ٓوؽِخ اُزل٤ٌتو اُشت٢ٌِ . أّ أٜٗتب ٓغتوك 

وك كٓتتظ اُؼ٤ِٔتتبد اُشتت٤ٌِخ كتت٢ أَٗتتبم ًِٝٔتتخ ) رٍٞتتغ ( ٛ٘تتب ٛتتَ رؼ٘تت٢ ٓغتت رٍٞتتغ ُِؼ٤ِٔتتبد اُشتت٤ٌِخ  .

(، ػ٘تلٓب Inhelder & Piaget, 1955أٍٝغ ، ٝٛنا ثؾل مارتٚ كوػت٤خ كٌتو ثٜتب عأِٜٗتله ٝث٤بع٤تٚع )

مًوا عإٔ ٛنا اُشٌَ اُؼبّ ٖٓ أشٌبٍ اُزٞاىٕ ٣ٌٖٔ هإ٣زٚ ػ٠ِ أٗٚ ٜٗتبئ٢ اُت٠ اُؾتل اُتن١ ٫ ٣زـ٤تو كت٢ 

٣ٝتوٟ  (.Marchand, 2001: 15َٗتبم أٍٝتغ ع )أص٘بء ؽ٤تبح اُلتوك ػِت٠ اُتوؿْ ٓتٖ آٌب٤ٗتخ كٓغتٚ ثؤ

اُجؼغ ثبٕ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزل٤ٌو ٓورجؾ  ثٔوؽِز٢ اُطلُٞخ ٝأُواٛوخ، أ١ ثبَُ٘ٞاد اُؼشتو٣ٖ ا٧ُٝت٠ 

ٓتتٖ اُؾ٤تتبح. ٣ٝتتلػ٢ اُتتجؼغ إ اُزل٤ٌتتو ٓبثؼتتل اُشتت٢ٌِ ٣جتتلا ثؼتتل ٛتتبر٤ٖ أُتتوؽِز٤ٖ اُؼٔتتو٣ز٤ٖ ، ٝٛتتنا 

زؾوتن ٓتٖ ٝعتٞكٙ ُتلٟ أُتواٛض٤ٖ ٓتٖ ؽِجتخ أُوؽِتخ أُزٍٞتطخ اُز٘بهغ ك٢ ا٫هاء كػب اُجبؽضتخ اُت٠ اُ
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

أُوؽِخ ، ام ٣ٌٖٔ اعٔبٍ ٓشٌِخ اُجؾش اُؾب٢ُ ثبَُئاٍ ا٫رت٢ : ٛتَ ُِزل٤ٌتو اُشت٢ٌِ ٝعتٞك ُتلٟ ؽِجتخ 

 أُوؽِخ أُزٍٞطخ 

 أهًُت انبحج:

٤ٓٞتخ رش٤و اُؼل٣ل ٖٓ أكث٤بد ػِْ اُت٘لٌ أُؼوكت٢ ٝػِتْ اُت٘لٌ اُزوثت١ٞ اُت٠ إٔ اُزل٤ٌتو ػ٤ِٔتخ ٣

ٓظبؽجخ ُ٪َٗبٕ ثشٌَ كائْ، ٝٗظواً ٤ٔٛ٧خ اُزل٤ٌو ٝؽبعخ ا٧كواك ُٚ، اٛزْ ثتٚ ٓ٘تن اُوتلّ. ٝإ ٓغزٔتغ 

ا٤ُّٞ أًضو ؽبعخ ا٠ُ اُزل٤ٌو ٖٓ أُغزٔؼبد اُول٣ٔخ، ٧ٕ ٓغزٔغ ا٤ُّٞ  ُتْ ٣ؼتل َٓتزوواً ًٔتب ًتبٕ ٗز٤غتخ 

ٔبػ٤خ اُز٢ ػغِتذ ثٜتنا اُزـ٤٤تو. كلت٢ ُِزـ٤واد اُز٢ ؽوأد ثلؼَ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾل٣ضخ، ٝاُزطِؼبد ا٫عز

ظَ رؼول أُغزٔتغ، ظٜتود اُؾبعتخ اُت٠ اُزل٤ٌتو ثطوائتن عل٣تلح، ُٝتْ رؼتل اُؼتبكاد ٝاُزوب٤ُتل ٝاُطوائتن 

اُول٣ٔخ ًبك٤خ ُؾِٜب. كؼ٬ً ػٖ اُضٞهح اُؼ٤ِٔتخ كت٢ ػتبُْ ا٫رظتب٫د ٝاُلؼتبئ٤بد، ُتنا أطتجؾذ اُؾبعتخ 

ًِٝٔب ىاك اُزولّ ٝرؼولد اُؾ٤بح  (.15: 2004ِٓؾخ )ؿبْٗ،ا٠ُ اُزل٤ٌو ثطوائن عل٣لح ؿ٤و ٗٔط٤خ ؽبعخ 

ٝارَؼذ ٓطبُجٜب اىكاكد ؽبعخ ا٩َٗبٕ ا٠ُ اٍزقلاّ هلهارٚ اُؼو٤ِخ ث٘شبؽ ًٝلب٣تخ، ٤ُتزٌٖٔ ٓتٖ ٓٞاًجتخ 

ٛتتنا اُزوتتلّ ٝاُزتتؤص٤و ك٤تتٚ، ٝاَُتت٤طوح ػِتت٠ َٓتتبه رـ٤تتو اُؾ٤تتبح أُزَتتبهع ٝأُزيا٣تتل. ام إٔ اُزوتتلّ اُؼِٔتت٢ 

ُؼ٢ِٔ ا٤َُِْ، ٝاٗٚ ٖٓ كٕٝ ر٘ظ٤ْ ُِؾ٤بح ٝاَُت٤طوح ػ٤ِٜتب ثؼ٤ِٔتبد ػو٤ِتخ ٓزطتٞهح، هتل أٍبٍٚ اُزل٤ٌو ا

٣زلٌي أُغزٔغ ٣ٝقزَ رٞاىٗٚ. ُنا كبٕ ر٤ٔ٘خ هتلهاد اُلتوك اُؼو٤ِتخ ٝرطٞهٛتب ُتْ رؼتل ؽبعتخ ِٓؾتخ ُِلتوك 

 كؾَت،اٗٔب ػوٝهح رلوػٜب ٓطبُت أُغزٔغ ك٢ اُزولّ ٝث٘بء ؽ٤بح اعزٔبػ٤خ ٤ٍِٔخ 

 (.5: 1992)اُغ٘بث٢،                                                                                   

ُٝزؤ٤ًتتتتل أ٤ٔٛتتتتخ اُزل٤ٌتتتتو ٝأُلٌتتتتو٣ٖ كتتتت٢ ث٘تتتتبء أُغزٔؼتتتتبد، أًتتتتل أؽتتتتل أُلٌتتتتو٣ٖ ا٤ُبثتتتتب٤٤ٖٗ    

٣ٝشتتت٤و   عإ ٓؼظتتتْ كٍٝ اُؼتتتبُْ رؼتتت٤ا ػِتتت٠ صتتتوٝاد روتتتغ رؾتتتذ أهتتتلآٜب ٝر٘ؼتتتت ثٔتتتوٝه اُٞهتتتذ

ػتتتتتٖ ٓ٘تتتتتبٛظ ا٤ُبثتتتتتبٕ إ رو٤ًتتتتتي رِتتتتتي أُ٘تتتتتبٛظ كتتتتت٢ أُوؽِتتتتتخ اُضب٣ٞٗتتتتتخ ػِتتتتت٠ اُزل٤ٌتتتتتو روو٣تتتتتو 

ٝا٫ٍزٌشتتتبف، ًتتتبٕ ُتتتٚ ا٧صتتتو كتتت٢ ر٤ٔ٘تتتخ اُزل٤ٌتتتو اُؼِٔتتت٢ ُتتتلٟ اُطِجتتتخ، ٝٓتتتٖ صتتتْ أٗؼٌتتتٌ ػِتتتت٠ 

ًٔتتتب إ أ٤ٔٛتتتخ كهاٍتتتخ اُزل٤ٌتتتو ٓتتتب ثؼتتتل  (.74: 1989اُزطتتتٞه اُؼِٔتتت٢ ٝاُزو٘تتت٢ كتتت٢ ا٤ُبثتتتبٕ )ٗشتتتٞإ،

ا٫ثزٌتتتبه رظتتتجؼ أؿِتتت٠ كتتت٢ أُواؽتتتَ أُزولٓتتتخ ٓتتتٖ اُزل٤ٌتتتو ٓتتتب ثؼتتتل  اُشتتت٢ٌِ رتتتؤر٢ ٓتتتٖ إٔ ٗزتتتبئظ

اُشتت٢ٌِ، ٝرؼتتل أُٜتتبهاد ٫ٍتت٤ٔب كتت٢ أُوؽِتتخ ا٧ف٤تتوح ٓتتٖ اُزل٤ٌتتو ٓتتب ثؼتتل اُشتت٢ٌِ ٛتت٢ اُزتت٢ رـ٤تتو 

َٓتتبه اُؾؼتتتبهح. ٝإٔ ٛ٘تتتبى اُو٤ِتتَ ٓتتتٖ اُ٘تتتبً اُتتن٣ٖ ٣ظتتتِٕٞ اُتتت٠ ٛتتنٙ أُوؽِتتتخ ع. ٣ٝشتتت٤وإ اُتتت٠ 

ا٫ثزٌتتتبهاد اُزتتت٢ ٣٘غيٛتتتب أكواكٛتتتب. ٝإ أُجزٌتتتو ٣ٔزِتتتي ٓتتت٬٤ً إٔ ع رطتتتٞه أُغزٔؼتتتبد ٣ؼزٔتتتل ػِتتت٠ 

شتتتل٣لاً ُوإ٣تتتخ اُؼ٬هتتتبد ٝر٤٤ٔيٛتتتب ثتتت٤ٖ اُؼ٘بطتتتو اُشتتتل٣لح اُزؼو٤تتتل ع. ٝكتتت٢ مُتتتي ٣ئًتتتلإ ػِتتت٠ إٔ ع 

طتتت٘غ ا٫ثزٌتتتبه أ١ )ا٩ٗغتتتبىاد ا٫ثزٌبه٣تتتخ( أطتتتؼت ثٌض٤تتتو ٓتتتٖ أُؼوكتتتخ ثتتتٚ ثؼتتتل طتتت٘ؼٚ أٝ اٗغتتتبىٙ 

ٌجتتتوٟ اُزتتت٢ ُٜتتتب رتتتؤص٤و كتتت٢ أَُتتت٤وح اُؾؼتتتبه٣خ رزطِتتتت ٓواؽتتتَ أٝ ع. ٝإ ع اُضوبكتتتبد ا٫ثزٌبه٣تتتخ اُ

َٓتتتز٣ٞبد ٓزولٓتتتخ ٓتتتٖ اُزل٤ٌتتتو ٓتتتب ثؼتتتل اُشتتت٢ٌِ. ٝهثٔتتتب ٛ٘تتتبى اُؼل٣تتتل ٓتتتٖ اُضوبكتتتبد أٝ أُغزٔؼتتتبد 

اُزتت٢ رلزوتتل اُتتي٠ ا٤ُ٥تتيبد أُشتتيغؼخ ُٔضتتَ ٛتتنٙ ا٧ٗشتتطخ ا٫ثزٌبه٣تتخ اُزتت٢ رزطِتتت َٓتتز٣ٞبد ٓزولٓتتخ 

ٝ رجتتوى أ٤ٔٛتتخ اُجؾتتش اُؾتتب٢ُ ٓتتٖ  (.Commons & Richards, 1995 : 17ٓتتٖ اُزل٤ٌتتو )

 ف٬ٍ اُ٘وبؽ ا٥ر٤خ:

رؼل كهاٍخ اُزل٤ٌو ك٢ أُواؽَ اُؼٔو٣خ أُقزِلخ ٖٓ اُلهاٍبد أُٜٔخ اُز٢ اؽزِذ ٌٓبٗخ فبطخ كت٢  .1

ػِْ اُ٘لٌ أُؼبطو. ٝر٘ب٠ٓ ا٫ٛزٔتبّ ثلهاٍتخ اُزل٤ٌتو ٓ٘تن ٓ٘زظتق اُوتوٕ أُبػت٢،  اُت٠ اُؾتل اُتن١ 

ؽطتع ك٢ ثلا٣خ ٍجؼ٤٘٤بد اُووٕ أُبػ٢ ا٠ُ إٔ عاُؼظو اُواٖٛ ُؼِْ اُ٘لٌ ٛٞ ػظو  أشبه ك٤ٚ عأثٞ

 (.1: 1972ا٫ٛزٔبّ ثؼِْ ٗلٌ اُزل٤ٌوع    )أثٞ ؽطت،
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

رؤر٢ أ٤ٔٛتخ اُجؾتش اُؾتب٢ُ ٓتٖ كهاٍتخ اُزل٤ٌتو ٓتب ثؼتل اُشت٢ٌِ، اُتن١ ٣لَتو عتيءاً ٓتٖ ا٩ٗغتبىاد  .2

( اُتت٠ إٔ Riegel,1973ْ. ٝكتت٢ مُتتي ٣شتت٤و عه٣ٌتتَع )اُؼ٤ِٔتتخ ٝا٫ثزٌبه٣تتخ اُزتت٢ ٫ ٗظ٤تتو ُٜتتب كتت٢ اُؼتتبُ

عاُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ثولهرٚ ػ٠ِ كٓظ اُز٘بهؼبد ك٢ أَٗبم )أٗظٔخ( أٍٝغ، ٣َتزط٤غ إٔ ٣لَتو اُجُؼتل 

 (.Riegel,1973: 366ا٩ثلاػ٢ ُزل٤ٌو أُواٛو٤ٖ         )

ٝم اُلوك٣تخ ثت٤ٖ  ا٧كتواك كؼ٬ً ػٖ مُي كبٕ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُشت٢ٌِ ٣ٌٔ٘تٚ إٔ ٣لَتو عتيًء ٓتٖ اُلتو .3

 ػٖٔ اُلئخ ا٫عزٔبػ٤خ اُٞاؽلح، ٤ٍ٫ٔب ك٤ٔب ٣قض ا٧كاء ا٧ًبك٢ٔ٣، ٝثؼغ أُزـ٤واد اُشقظ٤خ.

ٝرتتتتؤر٢ أ٤ٔٛتتتتخ كهاٍتتتتخ اُزل٤ٌتتتتو ٓتتتتب ثؼتتتتل اُشتتتت٢ٌِ، ٓٔتتتتب أشتتتتبه ا٤ُتتتتٚ عًتتتتٞٓ٘ي ًٝٞكٛتتتتبهدع                   .4

(Commons & Goodheart,1999 اُت٠ اٗتٚ ع٣ٌٔ٘٘تب اٍتزقلاّ ٓوؽ ) ِتخ ا٧كاء ٓتٖ اُزل٤ٌتو ٓتب ثؼتل

اُشتت٢ٌِ  اُزتت٢ ٣ظتتَ ا٤ُٜتتب اُلتتوك أٝ ٓغٔٞػتتخ ٓتتٖ ا٧كتتواك ُزوتت٣ْٞ أصتتو اُضوبكتتخ كتت٢ اُزطتتٞه ا٫عزٔتتبػ٢ 

 (. Commons&Goodheart,1999:16ٝا٤َُب٢ٍ ٝاُزوث١ٞع )

ٝرجوى أ٤ٔٛتخ اُجؾتش اُؾتب٢ُ ٓتٖ ٗتلهح اُجؾتٞس ٝاُلهاٍتبد ٍتٞاء ػِت٠ َٓتزٟٞ )اُؼتوام( أٝ ػِت٠  .5

ام ُتْ رؼضتو  - ػِت٠ هتله ٓؼوكتخ اُجبؽضتخ –هطبه اُؼوث٤خ ك٢ ٓٞػٞع اُزل٤ٌو ٓتب ثؼتل اُشت٢ٌِ َٓزٟٞ ا٧

ػِتت٠ كهاٍتتبد ػواه٤تتخ أٝ ػوث٤تتخ ر٘بُٝتتذ ٛتتنا أُٞػتتٞع ٫ٍتت٤ٔب ُتتلٟ ؽِجتتخ أُوؽِتتخ أُزٍٞتتطخ ، ٓٔتتب 

٣غؼَ اُجؾش اُؾب٢ُ كهاٍخ هائتلح كت٢ ٛتنا أُغتبٍ ػِت٠ َٓتزٟٞ اُوطتو فبطتخً ٝػِت٠ َٓتزٟٞ اُتٞؽٖ 

 ػبٓخً، ٖٝٓ صْ كٜٞ ٣شٌَ اػبكخ ٗٞػ٤خ ُِغبٗت اُ٘ظو١اُؼوث٢ 

أٓب ك٢ اُغبٗت اُزطج٤و٢ كزجوى أ٤ٔٛخ اُجؾتش اُؾتب٢ُ ٓتٖ فت٬ٍ اكزوتبه ا٤ُٔتلإ اُزوثت١ٞ ٍتٞاء أًتبٕ  .6

ػ٠ِ َٓزٟٞ اُزقط٤ؾ ٨ُٛلاف أّ ػ٠ِ َٓزٟٞ أُ٘بٛظ ا٠ُ اثواى هػب٣خ ٛنا اُغبٗتت أٝ أَُتزٟٞ ٓتٖ 

 ظ٤خ ثٔقزِق أٗٞاػٜب  اُزل٤ٌو، ُؼلّ رٞاكو أكٝاد رشق٤

 )ٓوب٤٣ٌ، ٝافزجبهاد، ٝاٍزجبٗبد، ٝٓوبث٬د( ُزشق٤ض ٛنا أَُزٟٞ اُزل٤ٌو١

)ٓب ثؼل اُش٢ٌِ(. ُنا ٣ُؼل اُجؾش اُؾب٢ُ ٓؾبُٝخ اػبكخ ٗٞػ٤خ ك٢ ٛنا اُغبٗت ٓتٖ فت٬ٍ رتٞك٤و ٓو٤تبً  

 أػل ُزشق٤ض َٓزٟٞ اُزل٤ٌو ٛنا.

ٔبد اٌُبٓ٘خ، ك٘ظو٣خ أَُبد اٌُبٓ٘خ روتلّ طتٞهح ٝرجوى أ٤ٔٛخ اُجؾش اُؾب٢ُ ٖٓ رطج٤ن ٗظو٣خ اَُ .7

أًضتتو اًزٔتتب٫ً ػتتٖ ٝظ٤لتتخ اُلوتتوح . كلتت٢ طتت٤ْٔ ٛتتنٙ اُ٘ظو٣تتخ أٗٔٞمعتتبً ه٣بػتت٤بً ٣جتت٤ٖ ٗٔتتؾ اٍتتزغبثخ 

أُلؾٞط٤ٖ ٖٓ َٓز٣ٞبد هلهح ٓقزِلخ ػ٠ِ اُلووح ٗلَٜب. ٓضَ ٛنٙ ا٩ٌٓبٗبد رَٔؼ ثزطج٤وبد ٓز٘ٞػخ، 

ٓغٔٞػخ ٓقزتبهح ٓتٖ اُلوتواد، ٝرؾل٣تل كبػ٤ِتخ ا٫فزجتبه ػجتو  ٜٓ٘ب رط٣ٞو اُقظبئض ا٩ؽظبئ٤خ ٣٧خ

 َٓز٣ٞبد اُولهح أُقزِلخ.    

 أهذاف انبحج:

 ٣و٢ٓ اُجؾش اُؾب٢ُ ا٠ُ رؾو٤ن ا٧ٛلاف ا٥ر٤خ: 

 َٓزٟٞ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ. .1

 (.اٗبس  -اُلوم ك٢ َٓزٟٞ اُزل٤ٌوٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ اُطِجخ ) مًٞه .2

 اُضبُش (. -اُزؼوف ػ٠ِ اُلوٝم ك٢ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ث٤ٖ اُظلٞف ) ا٫ٍٝ  .3

 حذود انبحج:

٣زؾلك اُجؾش اُؾب٢ُ ثطِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ) مًٞه ٝاٗبس ( ُِٔلاهً اُظجبؽ٤خ ك٢ ٓوًتي ٓؾبكظتخ 

 ( 2021 -2020اُوبك٤ٍخ  ُِؼبّ اُلها٢ٍ ) 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 تحذَذ انًصطهحاث:

 (:Post Formal Thinkingهٍ   )انتفكُش يا بعذ انشك .1

 (، ثؤٗٚ: Commons & Richards:1999ػوكٚ ع )  -

ٓظطِؼ ٣ش٤و ا٠ُ فظبئض ٓوؽ٤ِخ ٓقزِلخ فبطخ ثبَُِٞى أًضو رؼو٤لاً ٖٓ رِي ا٤ًَُِٞبد أُٞعٞكح 

 ك٢ ٓوؽِخ ث٤بع٤ٚ ا٧ف٤وح أ١ ع اُؼ٤ِٔبد اُش٤ٌِخ

 ( , 112  Commons & Richards:1999) 

 (، ثؤٗٚ:Labouvie , 2001ػوكٚ  )ٝ -

ع اُزل٤ٌو اُن١ ٣ؼزٔل ػ٠ِ أُ٘طن أٝ اُؼوَ ٣ٝؤفن ث٘ظو ا٫ػزجبه اُطج٤ؼخ اَُ٘ج٤خ ُِٔش٬ٌد ٝاُؾٍِٞ ، 

 (Labouvie , 2001 , 18ٝٛٞ رل٤ٌو ٓوٕ ٣وو ثبٕ اُؼبُْ ٓؼول ٝٓز٘بهغ ع  )

 االطاس اننظشٌ ودساساث سابقت

 (:Post Formal Thinkingانتفكُش يا بعذ انشكهٍ )        

ك٢ ػٞء ثؼغ عٞاٗت اُ٘ول اُز٢ ٝعٜذ ا٠ُ ٗظو٣تخ عث٤بع٤تخع هتبّ ثؼتغ أرجبػتٚ اُتن٣ٖ ُػوكتٞا  

(، ثبكفتتبٍ ثؼتتغ اُزؼتتل٬٣د ػِتت٠ ٗظو٣تتخ ث٤بع٤تتخ )اثتتٞ Neo-Piagetionثآٍتتْ عاُج٤تتبع٤٤ٖ اُُغتتلكع )

( ُتتلٟ ٣Formal Operationتتوٟ عث٤بع٤تتٚع إٔ عثِتتٞؽ اُؼ٤ِٔتتبد اُشتت٤ٌِخ ) (.112: 2000عتتبكٝ،

٤ٖ ٣شتت٤و اُتت٠ ٗوطتتخ ٜٗب٣تتخ اُزطتتٞه ٤ٌُِٜتتَ أُؼوكتت٢ ع. ا٫ إٔ اُجؾتتٞس اُؾل٣ضتتخ ٫ رتتلػْ ٛتتنا أُتتواٛو

( ػتٖ Qualitativelyا٫كػبء. ام ٝعلد أشٌبٍ ٖٓ اُزل٤ٌو كت٢ ٓوؽِتخ اُوشتل رقزِتق ثشتٌَ ٗتٞػ٢ )

و ٓتب رِي اُز٢ رظٜو ك٢ ٓوؽِخ أُواٛوخ. ٝرْ اػطبء أشٌبٍ اُزل٤ٌو ُِواشتل٣ٖ ػ٘ٞاٗتبً ػبٓتبً ٛتٞ عاُزل٤ٌت

(، ٝمُي ُز٤٤ٔيٛب ػتٖ أشتٌبٍ اُزل٤ٌتو كت٢ ٓوؽِتخ أُواٛوتخ Post Formal Thinkingثؼل اُش٢ٌِع )

(Commons et al., 1989: 33.) 

(، ا٠ُ إٔ عرؼج٤تو اُؼ٤ِٔتبد اُشت٤ٌِخ اُتن١ أؽِتن ػِت٠ Fischer, 1980ٝك٢ مُي ٣ش٤وعك٤شوع )

ثَ ثلا٣خ، كٜٞ ٣ش٤و ا٠ُ ثلا٣خ رطٞه اُلٌتو اُزـ٤٤و ث٤ٖ ٍٖ اُؼبشوح ا٠ُ ٍٖ اُضب٤ٗخ ػشوح ُْ ٣ٌٖ ٜٗب٣خ، 

 (.Fischer, et al., 1984: 43اُزغو٣ل١ ٝاٍزٔواهٙ ُٔواؽَ عل٣لحع )

ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اًزَبة ٍِٞى أُوؽِخ اُغل٣لح عبٗت ْٜٓ ٓتٖ عٞاٗتت ٗظو٣تخ عث٤بع٤تٚع، ؿ٤تو 

٣ب ك٢ أٝافو اُوتوٕ إٔ ٓلب٤ٛٔٚ ػٖ أُوؽِخ ٝاُزـ٤و أُوؽ٢ِ أكد ا٠ُ رو٤َِ اُلهاٍبد ؽٍٞ ٛنٙ اُوؼب

اُؼشو٣ٖ، ٤ٍ٫ٔب ث٤ٖ ػِٔبء اُت٘لٌ كت٢ ا٣٫ُٞتبد أُزؾتلح ا٧ٓو٤ٌ٣تخ. ٝهتبّ عاُج٤تبع٤ٕٞ اُغتلكع ثلهاٍتخ 

اُزـ٤واد أُوؽ٤ِتخ، ٫ٍت٤ٔب رِتي اُزت٢ رؾتلس كت٢ ٓوؽِتخ اُوشتل  فتن٣ٖ ًتَ ٓوؽِتخ كوػ٤تخ كت٢ ٗظو٣تخ 

، بكٞا ٓواؽَ عل٣لح ٓب ثؼتل شت٤ٌِخ عث٤بع٤ٚع، ٣ٝئًلٕٝ أٜٗب ٓواؽَ ك٢ ٝاهغ اُؾبٍ. كؼ٬ً ػٖ أْٜٗ أػ

 ,Gagne( ُيتتي عًب٤ٗتتٚع )Learning – Theory Literatureٝرلزتتوع ٗظو٣تتخ اُتتزؼِْ اُٜو٤ٓتتخ )

(، إٔ رش٤ٌَ اُؼ٬هبد ٖٓ اُلهعخ اُواه٤خ )أَُز٣ٞبد اُؼ٤ِب( ٝاٍزؼٔبُٜب ٓضَ أُلتب٤ْٛ ٝأُجتبكة 1968

اُزؼِْ اكػبء إٔ اُولهح ػ٠ِ اٍز٤ؼبة اُؼ٬هبد رزطٞه ثزولّ ػٔو اُلوك ٝرغبهثٚ. ٝرلػْ كهاٍبد ٓلّٜٞ 

 (.Gagne, 1968: 178رزطٞه ثزولّ اُؼٔو ) -أ١ ٓب ثؼل اُش٤ٌِخ –اُزغو٣ل٣خ ثبَُٔز٣ٞبد اُواه٤خ 

 خصائص انتفكُش يا بعذ انشكهٍ: 

 ٛ٘بى  ص٬س فظبئض ُِزل٤ٌو أٝ ا٫ٍزل٫ٍ ٓب ثؼل اُش٢ٌِ، ٢ٛ:

 ِٔؼوكخ ٝكٜٜٔب.ٝػ٢ ثبُطج٤ؼخ اَُ٘ج٤خ ٝؿ٤و ا٫ؽ٬ه٤خ ُ .1

 اُوجٍٞ ثبُز٘بهغ. .2

 كٓظ اُز٘بهغ ثبَٗبم اًجو   .3
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ٝاٍز٘زغذ عًوا٣ٔوع إٔ ٓضَ ٛنٙ أُظبٛو أٝ اُقظبئض ٣ٌٖٔ ٝطلٜب ػِت٠ أٜٗتب ر٘طت١ٞ ػِت٠ 

 كٌو َٗج٢ أٝ عل٢ُ، ٝريُؼل ٛنٙ اُقظبئض ٖٓ ٤ٌِ٤ٛخ اُؼ٤ِٔبد ٓب ثؼل   اُش٤ٌِخ .

٢, كتتتتتتبٕ اُلٌتتتتتتو اَُ٘تتتتتتج٢                     ٝك٤ٔتتتتتتب ٣قتتتتتتض اُقبطتتتتتت٤خ ا٧ُٝتتتتتت٠ ُِزل٤ٌتتتتتتو ٓتتتتتتب ثؼتتتتتتل اُشتتتتتتٌِ

(Relativistic Thought(  )(، ػِتت٠ اُؼٌتتٌ ٓتتٖ اُزل٤ٌتتو ا٫ؽ٬هتت٢ )أُطِتتنAbsolutistic 

Thought:٣زَْ ثقبط٤ز٤ٖ،ٛٔب ،) 

 األونً: انقبىل بأنساق انًعشفت غُش انًتىافقت.

 (.Kramer, 1983: 99انخانُت: اإلقشاس بانطبُعت انزاتُت نهًعشفت )

(، أ١ أٗتٚ ٣ؼزٔتل عتلاً ػِت٠ Absolutistظق ا٧كث٤بد اُزل٤ٌو اُش٢ٌِ ُِٔواٛتن ثؤٗتٚ ٓطِتن )ٝر

ٓ٘طن  )اُظؼ / اُقطؤ(، ٫ٝ ٣ز٤ؼ أُغتبٍ ٨َُٗتبم ؿ٤تو أُزٞاكوتخ )ؿ٤تو أُزغبَٗتخ( أٝ أُز٘بهؼتخ إٔ 

 (، ٝعل٤ُتتتخRelativisticرؼٔتتتَ ٓؼتتتبً. أٓتتتب اُزل٤ٌتتتو اُواهتتت٢ )ٓتتتب ثؼتتتل اُشتتت٢ٌِ( مٝ ؽج٤ؼتتتخ َٗتتتج٤خ )

(Dialectical ٖٓٔب ٣َٔؼ ٨ُكواك إٔ ٣ظجؾٞا ٝاػ٤ ،)(، ك٤شَٔ أًضو ٖٓ ص٘بئ٤خ ٓ٘طن )اُظؼ / اُقطؤ

 (.In Compatible Systems( )Marchand,2001: 7ثٞعٞك أَٗبم ؿ٤و ٓزٞاكوخ ٓؼبً )

 اننظشَاث انتٍ فسشث انتفكُش يابعذ انشكهٍ

 ٓب ثؼل اُش٢ٌِ، ٓب ٣ؤر٢: ٖٝٓ أْٛ اُ٘ٔبمط ٝاُ٘ظو٣بد  اُ٘ظو٣خ اُز٢ كَود اُزل٤ٌو

 ( :  ( System Thought Modelأنًىرد انتفكُش انًنظىياتٍ 

اٗجضوذ اُقظبئض اُوئ٤َخ ُِزل٤ٌو أُ٘ظٞٓتبر٢
*

ٓتٖ كتوٝع ػ٤ِٔتخ ٓزؼتلكح فت٬ٍ اُ٘ظتق ا٧ٍٝ  

ٖٓ اُووٕ أُبػ٢، ٫ٍت٤ٔب كت٢ ػوتل اُؼشتو٤٘٣بد. ٜٝٓتل اُطو٣تن ُٜتنا اُزل٤ٌتو ػِٔتبء اُج٤ُٞٞع٤تب اُتن٣ٖ 

ػ٠ِ اُ٘ظو ا٠ُ عأُزؼؼ٤بدع ٖٓ ؽ٤ش ٢ٛ ٤ًِبد ٓزٌبِٓخ. ٝأؿ٠٘ ٛتنٙ اُ٘ظتوح ٫ؽوتبً ػِتْ ٗلتٌ  أًلٝا

ٝٝػغ أٌٍ ٛنٙ اُ٘ظو٣خ كت٢ اُؼِتْ اُؾتل٣ش أٍتزبم  (.14اُغشطِذ ٝػِْ ا٣٩ٌُٞٞع٤ب )ًبثوا،ة.د،أ : 

إٔ  (. ام ٣توٟ عًتبثواعFritjof Capraك٤ي٣تبء اُوَت٤ٔبد ٝأُ٘ظتو اأُ٘ظٞٓتبر٢  عكو٣ز٤تٞف ًتبثواع )

ًٔب ٣شت٤و عًتبثواع اُت٠  –ك٢ اُٞاهغ  –اُزل٤ٌو أُ٘ظٞٓبر٢، ٣ؼ٢٘ كْٜ اُظبٛوح ػٖٔ ٤ٍبم أًجو. ٝٛنا 

( ع ػتتْ شتت٢ء اُتت٠ Synhistana( أُشتتزوخ ٓتتٖ أٌُِتتخ ا٩ؿو٣و٤تتخ )Systemٓؼ٘تت٠ ًِٔتتخ ٓ٘ظٞٓتتخ )

إ َٗتز٘جؾ (، Contextٝإٔ ٗؼؼٜب ك٢ ٤ٍبم ) –ؽوك٤بً  –ش٢ءع. ٢ٌُٝ ٗلْٜ ا٧ش٤بء ٓ٘ظٞٓبر٤بً ٣ؼ٢٘ 

 (.12ؽج٤ؼخ اُؼ٬هبد ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب )ًبثوا، ة.د،ة:

 نظشَت تطىس انًهاساث انتزشَذَت: 

                      (Theory of the Development of Abstract Skills) 

رش٤و ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ا٠ُ إٔ ر٘ظ٤ْ اَُِٞى ٣ٔو ثزوا٤ًت ٛبئِخ ف٬ٍ ٓوؽِخ أُواٛوخ 

(Adolecnceٍ ٝرَزٔو ا٠ُ ،)( ييٖ اُجِٞؽ أُجٌوEarly Adulthood ٖٓ ًام ٣٘زوَ اُلوك رله٣غ٤ب .)

ًٞٗٚ ٓؾلكاً ٝٓو٤لاً ا٠ُ ؽبُخ ؽو٤و٤خ رغبٙ اُولهح ػ٠ِ ر٘ظ٤ْ رغبهة ؽو٤و٤خ ثبرغبٙ اُؼ٬هبد اُزغو٣ل٣خ 

أُؼولح. ٝٛنا اُزـ٤٤و ْٜٓ َُِِٞى ا٫عزٔبػ٢، ٓضَ أ٤ٔٛزٚ ك٢ ٓؼوكخ اكهاى اُؼبُْ أًُِٔٞ أُبك١. 

ٕ اػبكح ر٘ظ٤ْ اَُِٞى ا٠ُ رغو٣لاد ٛٞ كوؾ ٝاؽلح ٖٓ اػبكح ر٘ظ٤ٔبد ٓزؼلكح ٝٛبئِخ، اُز٢  ر٠َٔ ٝا

(. كل٢ ًَ ط٘ق رزطٞه أُٜبهاد اُؼو٤ِخ ٖٓ ف٬ٍ َٓز٣ٞبد ػلح Tiersثبُظلٞف أٝ اُطجوبد )

وثؾ ث٤ٖ ٓزؼبهجخ. ام ٣وثؾ أَُزٟٞ ا٧ٍٝ ٓغٔٞػخ كوك٣خ ُ٘ٞع ٓب ٖٓ اُزغو٣ل، أٓب أَُزٟٞ اُضب٢ٗ ك٤

(. ٝك٢ أَُزٟٞ Mappingاُقبهؽخ ) أص٤ٖ٘ أٝ أًضو ٖٓ ٛنٙ أُغٔٞػبد ٝاُن١ ٣لػ٠ ثبُٔقطؾ أٝ

(. ٝأف٤واً ٣زطِت أَُزٟٞ Systemاُضبُش ٣زْ اُز٤َ٘ن ث٤ٖ أُقططبد ُزش٤ٌَ َٗن أٝ ٓ٘ظٞٓخ )
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

٣ٝش٤و عٛبٗلع اُواثغ اهرجبؽ اص٤ٖ٘ أٝ أًضو ٖٓ ا٧َٗبم )أُ٘ظٞٓبد( ُزش٤ٌَ ٗٞع عل٣ل ٖٓ أُغٔٞػخ.

(Hand( ا٠ُ إٔ ٛ٘بى عٜٞكاً ثؾض٤خ ػل٣لح رُلػْ ٝعٞك رِي أَُز٣ٞبد ٝاُظلٞف ،)Hand,1981: 

(. ٝرجلأ اُزطٞهاد أُٜٔخ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو عًوا٣ٔوع ك٢ ٓوؽِز٢ أُواٛوخ ٓغ ثلا٣خ اُٞطٍٞ 160

ا٣ٔوع ا٠ُ إٔ ٬ٍُزل٫ٍ اُزغو٣ل١ اُن١ ٣ؾلس ث٤ٖ ٍ٘ٞاد اُطلُٞخ أُزؤفوح ٝأُواٛوخ. رش٤و عًو

ٛ٘بى َٓز٣ٞبد رطٞه٣خ ػلح، أٍٝ ٛنٙ أَُز٣ٞبد  ٣ُؼوف ثي عأُٞاكوخ ػ٠ِ ا٧ٍِٞة اُضبثذع 

(Endorsement of A static اُن١ ٣ئك١ ثبُلوك ا٠ُ اٍزقلاّ رؼ٤ٔٔبد ًج٤وح ٧عَ كْٜ اُؼبُْ. أٓب )

 Formmismأُوؽِخ ا٧فوٟ اُز٢ روزوؽٜب ك٢ٜ ع اُزل٤ٌو اُش٢ٌِ / ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ع )

/Mechanism ٝروٟ اٗٚ ٣ٞاى١ اُشوٝع ثبُؼ٤ِٔبد اُش٤ٌِخ، ٌُ٘ٚ هل ٣لَؼ أُغبٍ ك٤ٔب ثؼل ُ٘ٔبمط .)

أفوٟ ٖٓ اُزل٤ٌو اُزغو٣ل١ رزَْ ثب٫كزواػيييبد اُغل٤ُخ. ٣ٝؼويييت ٛييينا أَُييييزٟٞ عَٓييييييزٟٞ 

 Orientedي عاُغل٤ُخ اُضبثزخع )(، أٝ ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ أؽ٤بٗبً ثStatic Relativismاَُ٘ييج٤خ اُضبثزييخع )

Dialecticel اُن١ ٣لَو اَُِٞى ا٩َٗب٢ٗ ػ٠ِ اٗٚ ٓز٘بهغ ثظٞهح أٍب٤ٍخ كٕٝ ٓؾبُٝخ ٣٩ؼبػ )

اُز٘بهغ. ٣ُٝشبه ا٤ُٚ ثي ع اُضبثذ ع، ٧ٗٚ ٫ ٣ٞعل أ١ رؤ٤ًل ٓجبشيييييو ػِييي٠ اُطج٤ؼييييخ اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓييييخ 

(. ٝػ٘ل ٛنا أَُزٟٞ ٣و٤ْ أُواٛن Static Systemضبثزخع )َُِِيييٞى. صْ ٣ؼوجٚ َٓزٟٞ عا٧َٗبم اُ

أَٗبم )أٗظٔخ( ُِناد ٦ُٝفو ُِٝؼ٬هبد اُج٤٘شقظ٤خ اُز٢ رلزوع اُز٘بهؼبد اُٞاػؾخ ك٢ ث٠ُ٘ أًضو 

ً أػٔن( ُِز٘بهؼبد. ٝٓضَ ٛنا ا٫ٍزل٫ٍ ٣َزلػ٢  ً ثٔب ٣ئٖٓ ثظ٤وح أػٔن )ٝػ٤ب ً ٝرٔبٌٍب اٗلٓبعب

ً ٨ُعياء  ً عل٤ُب أُزظبهػخ ٖٓ اُشقظ٤خ أٝ اُؼ٬هبد ك٢ ث٤٘خ ٓزٔبٌٍخ رزَْ ثبُزٔبصَ اٗلٓبعب

ٍٕ ٝاؽل. ٝػ٤ِٚ كبٕ كٌو أُواٛن ٣زَْ ثبُغل٤ُخ. ٌُٖٝ  عًوا٣ٔوع ػ٠ِ أ٣خ  -ًٔب رش٤و-ٝا٫فز٬ف ك٢  

 (.Kramer,1989: 154ؽبٍ ُٖ ٣ٌٕٞ كٌواً عل٤ُبً ًبَٓ اُزطٞه )

 [: Latent Trait Theory(LTTنظشَت  " انسًت انكاينت " ])

رؼ٢٘ أَُخ اٌُبٓ٘خ، اُؼييي٬هيييخ أُزٞهؼخ ث٤ٖ ا٫ٍزغبثبد ا٬ُٔؽظخ ػِييي٠ ا٫فزجييييبه، 

ٝأَُبد أٝ اُويييلهاد ؿ٤يييو ا٬ُٔؽظخ، اُزييي٢ ٣لزوع إٔ رؾلك ٛنٙ ا٫ٍزغبثبد. ٝأَُخ )ثُؼل ٢ًٔ( 

غ اُلوك ػ٠ِ ثُؼل ٍٔخ ٓب ػ٠ِ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُؾلك ػ٤ِٚ ٓٞاػغ ا٧كواك، ٫ٝ ٣ُظؼ ٗظو٣بً إٔ ٣زٞهق ٓٞػ

ٝ ٗجضوذ  (.309: 1996طلبد أ١ ٖٓ اُؼ٤٘بد اُز٢ ٣٘ز٢ٔ أ٤ُٜب ٛنا اُلوك )اُشوهب١ٝ ٝ فوٕٝ،

( كؼ٬ً ػٖ أػٔبٍ Lawleym,1943 - 1944عٗظو٣خ أَُخ اٌُبٓ٘خع ػٖ اُجؾٞس اُز٢ أعواٛب )

(Tucker, 1946٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ إ اُلؼَ اُؾو٤و٢ ك٢ رطٞه ٛنٙ ا ٌُٖٝ .) ُ٘ظو٣خ ٣وعغ ا٠ُ

(. ٝظِذ أػٔبُٜٔب Lord, 1952-1953(، ٝ عُٞهكع)Lazarsfield, 1950ع٫ىاهٍل٤ِلع )

ٝؿ٤وٛٔب ٖٓ ػِٔبء اُو٤بً ك٢ ٛنا اُقظٞص ؽز٠ ٍجؼ٤٘٤بد اُووٕ أُبػ٢، ٫ ٣ِزلذ ا٤ُٜب ا٫ ػلك 

اٗٚ ؽلس رولّ ٓؾلٝك ٖٓ فجواء اُو٤بً ك٢ ا٣٫ُٞبد أُزؾلح ا٧ٓو٤ٌ٣خ ٝثؼغ اُلٍٝ أُزطٞهح. ؿ٤و 

( ًزبثخ )اُ٘ظو٣بد Lordٍو٣غ ك٢ اُؾوًخ اُجؾض٤خ ٝاُزطج٤و٤خ ُٜنٙ اُ٘ظو٣خ ثؼل إ ٗشو عُٞهكع )

(، Statistical Theories of Mental Test Scoresا٫ؽظبئ٤خ ُلهعبد ا٫فزجبهاد اُؼو٤ِخ( )

ظو٣خ أَُخ اٌُبٓ٘خ اُن١ عٔغ ث٤ٖ ؿ٬ك٤ٚ ٧ٍٝ ٓوح أٌٍ اُ٘ظو٣خ اَُب٣ٌٞٓزو٣خ ا٤ٌ٤ٍ٬ٌُخ، ٝاٌٍ ٗ

ٝرٔضَ عٗظو٣خ أَُخ اٌُبٓ٘خع ا٫رغبٙ أُؼبطو ك٢ اُو٤بً اُ٘ل٢َ ٝاُزوث١ٞ.  (.682: 2000)ػ٬ّ،

(، أٝ ٣ٝItem Response Theory - IRTطِن ػ٤ِٜب ر٤َٔبد ػلح، ٜٓ٘ب: ٗظو٣خ ا٫ٍزغبثخ ُِلووح )

٣ٝٔضَ أُ٘ؾ٠٘ ا٤ُٔٔي  (.Item Characteristic Curve - ICCٗظو٣خ أُ٘ؾ٠٘ ا٤ُٔٔي ُِلووح )

ُِلووح اؽزٔب٤ُخ ا٫ٍزغبثخ اُظؾ٤ؾخ ُِلووح ثٞطلٜب كاُخ َُٔزٟٞ أَُخ اٌُبٓ٘خ اُز٢ رُظٜو ػٖ ًضت 

 (.26: 2002َٓزٟٞ أَُخ أٝ اُولهح )كػ٘ب،
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 دساساث سابقت

 ( دساست(Chiou, 2002  

 عاُلوٝم ك٢ اُزل٤ٌو ٓبثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ ؽِجخ اُغبٓؼخ ثؾَت اُظق ٝاُغٌ٘ ع

A Confirmatory Study on Grade and Gender Differences in post formal 

Thinking of   College Students. 

أعو٣ذ ٛنٙ اُلهاٍخ ك٢ عرب٣ٞإع ٝاٍزٜلكذ اُزؼوف ػ٠ِ اُلوٝم ك٢ أُوؽِخ اُلها٤ٍخ ك٢ 

اُلها٤ٍخ ٝاُغٌ٘ ك٢ رطٞه اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ، كؼ٬ً ػٖ افزجبه اما ًبٕ ٛ٘بى رلبػ٬ ث٤ٖ أُوؽِخ 

ً ك٢ أُوؽِخ 402أَُبه اُزطٞه١ ُِزل٤ٌو عٓب ثؼل اُش٢ٌِع. ٝثِؾ ػلك أكواك اُلهاٍخ ) ( ؽبُجب

اُغبٓؼ٤خ، ٖٓ ث٤ْٜ٘ ؽِجخ )اُظق ا٧ٍٝ، ٝاُضب٢ٗ، ٝاُضبُش، ٝاُواثغ(. ًٝبٗذ ا٧كاح أَُزقلٓخ ك٢ 

، اُز٢ رو٤ٌ (Social world Belifs Inventory)اُلهاٍخ عهبئٔخ اػزوييبكاد اُؼبُْ ا٫عزٔبػ٢ع 

 أَُز٣ٞبد أُؼوك٤خ عُِزل٤ٌو اُش٢ٌِع ٝعٓب ثؼل اُش٢ٌِع. 

ٝاٍزيييييقلّ اُجيبؽش ُزؾي٤َِ اُجي٤بٗبد عأٗئٞمط فييط٢ َُ٘يييييجخ ا٫ؽييزٔب٤ُٖع               

(Alogit loglinear Model)ا٤ٍخ ًبٕ . ٝأشبهد اُ٘زبئظ ا٠ُ إٔ أٗٔٞمط ا٧صو اُوئ٤ٌ ُِٔوؽِخ اُله

اَٗت أٗٔٞمط ُزل٤َو اُج٤بٗبد. ٝأظٜود اُ٘زبئظ ى٣بكح َٗجخ اُطِجخ اُن٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ 

ػ٠ِ َٗجخ اُطِجخ اُن٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ اُزل٤ٌو اُش٢ٌِ ٖٓ اُظق ا٧ٍٝ ا٠ُ اُواثغ. ٝٛنا ٣ش٤و ا٠ُ أَُبه 

ُي أٝػؾذ اُ٘زبئظ ػلّ رلبػَ اُلوٝم اُزطٞه١ ُِزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ أكواك اُؼ٤٘خ كؼ٬ً ػٖ م

 اُزطٞه٣خ ُِزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ رجؼبً َُِٔزٟٞ اُلها٢ٍ ٓغ اُغٌ٘. 

 ينهزُت انبحج                                

اعواءارٚ ٖٓ ؽ٤ش ٓغزٔؼٚ ، ٝػ٤٘زٚ ٝؽو٣وخ افز٤بهٛب ، ٝأكار٢ اُجؾش ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش ٝ ٤ٍزْ ر٘بٍٝ 

ا٤ٌَُٞٓزو٣خ ، ٝاعواءاد رطج٤ؤٜب ، كؼ٬ً ػٖ رؾل٣ل اٍُٞبئَ ٤ًٝل٤خ اٍزقواط فظبئظٜٔب 

 ا٩ؽظبئ٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ رؾ٤َِ اُج٤بٗبد ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ :

 أوالً: ينهزُت انبحج :

ً ُطج٤ؼخ اُجؾش ٝأٛلاكٚ ٝ ٣َؼ٠ ا٠ُ رؾل٣ل      ً ٬ٓئٔب أػزٔلد اُجبؽضخ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ ام ٣ؼل ٜٓ٘غب

ٍخ ، ٖٝٓ صْ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٝطلٜب ، ٝثبُزب٢ُ كٜٞ ٣ؼزٔل ػ٠ِ كهاٍخ اُٞػغ اُؾب٢ُ ُِظبٛوح أُلهٝ

ً ) ِٓؾْ،  ً كه٤وب (، ٝرؾل٣ل  369:  2010اُظبٛوح ًٔب رٞعل ك٢ اُٞاهغ ، ٣ُٝؼ٠٘ ثٞطلٜب ٝطلب

فظبئظٜب رؾل٣لاً ٤ًٔبً أٝ ٤ًل٤بً ٖٓ ف٬ٍ عٔغ ٓؼِٞٓبد ٝث٤بٗبد ػٖ اُظبٛوح أُلهٍٝخ ٫ٍزق٬ص 

 (20:   ٤ٔ2000ٔبد ػٖ اُظبٛوح ٓؾَ اُلهاٍخ)أثوا٤ْٛ، ك٫٫رٜب ٓٔب ٣ل٤ل ٝػغ رؼ

 حانُاً : يزتًع انبحج :

(، رْ رؾل٣ل 66: ٣1990وظل ثٔغزٔغ اُجؾش ع٤ٔغ ٓلوكاد اُظبٛوح رؾذ اُلهاٍخ )كاٝك ٝأٗٞه ،     

ٓغزٔغ اُجؾش أُزٔضَ ثطِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ُِلهاٍخ اُظجبؽ٤خ ك٢ ٓوًي أُؾبكظخ ، ُِؼبّ 

 ( . 2021 – 2020اُلها٢ٍ )

 حانخا : عُنت انبحج

( : ٛتتتت٢ عتتتتيء ٓتتتتٖ أُغزٔتتتتغ ثؾ٤تتتتش رزتتتتٞاكو كتتتت٢ ٛتتتتنا اُغتتتتيء فظتتتتبئض  Sampleاُؼ٤٘تتتتخ )     

أُغزٔتتغ ٗلَتتٜب، ك٤ٌتتٕٞ افز٤تتبه اُؼ٤٘تتخ ثٜتتلف اُزٞطتتتَ اُتت٠ ٗزتتبئظ ٣ٌٔتتٖ رؼ٤ٜٔٔتتب ػِتت٠ أُغزٔتتتغ ، 

أًجتتتو ػتتتلك ٣ٝظتتتجؼ مُتتتي ٌٓٔ٘تتتبً اما ًبٗتتتذ فظتتتبئض اُؼ٤٘تتتخ رٔضتتتَ فظتتتبئض أُغزٔتتتغ ٓتتتٖ ؽ٤تتتش 

 ( . 92:  2008ٌٖٓٔ ٖٓ أُزـ٤واد ) ا٫ٍل١ ، 
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ٝٗظواً ُؼلّ رغبٌٗ ٝؽلاد ٓغزٔغ اُجؾش اُؾب٢ُ ، ٝرٌٞٗٚ ٖٓ كئبد ٓقزِلخ هل ٣ٌٕٞ ٫فز٬كٜب أصتو     

 Random Stratified)ػ٠ِ ٗز٤غخ اُلهاٍتخ ، ُتنا ُغتؤد اُجبؽضتخ اُت٠ افز٤تبه ػ٤٘تخ ؽجو٤تخ ػشتٞائ٤خ  

Sample  ) ، (  79:  ٢ٌُ1990 رٌٕٞ ٓٔضِخ ُِطجوبد أُقزِلخ ك٢ أُغزٔغ ا٧ط٢ِ      ) كاٝك ٝاٗٞه 

ِٞة أُز٘بٍييييتتتتيت ييييييتتتتيُِٝؾظتتتتٍٞ ػِتتتت٠ ػ٤٘تتتتخ أًضتتتتو رٔضتتتت٬٤ً اػزٔتتتتلد اُجبؽضتتتتخ ػِيييييتتتتي٠ ا٧ٍ

propositional Allocation)  )  ٝرزطِتت ٛتنٙ اُطو٣وتخ ٓتٖ اُجبؽتش إٔ ٣قزتبه ثطو٣وتخ ػشتٞائ٤خ ،

،  1985د ٖٓ ًَ ؽجوخ، ثٔب ٣ز٘بٍت ٓغ ؽغٜٔب اُؾو٤و٢ ك٢ أُغزٔغ ا٧ط٢ِ ًِتٚ ) كتبٕ كاُت٤ٖ، ٓلوكا

( ؽبٍُت ٝؽبُجخ ٖٓ ٓغزٔغ اُجؾش ا٧ط٢ِ ٓٞىػ٤ٖ ٝكتن )  200(، ام رْ افز٤به ػ٤٘خ ثِـذ ) 393ص

( ؽبُجتخ ، ٝػِت٠ ٝكتن اُظتق ثٞاهتغ 100( ؽبُتٍت ٝ )100اُظق ( ، ٝٛتْ ثٞاهتغ ) –اُ٘ٞع ا٫عزٔبػ٢

( ؽبُتتت ٓتتٖ ٓلهٍتتخ 25( ؽبُتتٍت ٝؽبُجتتخ ُِظتتق ا٫ٍٝ ٓزٍٞتتؾ  كتت٢ ٓلهٍتتز٤ٖ ُِج٘تت٤ٖ ثَ٘تتجخ ) 100)

( ؽبُجخ 25( ٖٓ ٓلهٍخ ا٫ٍواء ُِج٤ٖ٘ ٝٓلهٍز٤ٖ ُِج٘بد ثَ٘جخ ) 25ٓزٍٞطخ  كغو ا٬ٍ٫ّ ُِج٤ٖ٘ ٝ ) 

ظق ( ؽبٍُت ٝؽبُجخ ُِ 100( ٖٓ ٓلهٍخ ٓزٍٞطخ اُولً ُِج٘بد ٝ ) 25ٖٓ ٓزٍٞطخ اُؾٌٔخ ُِج٘بد ) 

( ٖٓ 25( ؽبُت ٖٓ ٓلهٍخ ٓزٍٞطخ  كغو ا٬ٍ٫ّ ُِج٤ٖ٘ ٝ ) 25اُضبُش ٓزٍٞؾ  ك٢ ٓلهٍز٤ٖ ثَ٘جخ ) 

( ٓتٖ 25( ؽبُجتخ ٓتٖ ٓزٍٞتطخ اُؾٌٔتخ ُِج٘تبد ) 25ٓلهٍخ ا٫ٍواء ُِج٤ٖ٘ ٝٓلهٍتز٤ٖ ُِج٘تبد ثَ٘تجخ ) 

 ٓلهٍخ ٓزٍٞطخ اُولً ُِج٘بد.

 سابعاً : اداة انبحج : 

هئ٤َ٤يييخ ُغٔغ اُج٤بٗبد ك٢ اُجؾٞس اُزوث٣ٞخ ، ٝٛنٙ ا٧كاح ٣وّٞ أُو٤ييبً ٛٞ أكاح ثؾش     

ثؤػلاكٛيييييب ثبؽضيييييٕٞ، ٝرَزقلّ ُزشق٤ض أُشٌيييي٬د اُ٘ل٤َييييخ ٝا٫عزٔبػ٤ييخ ٝاُزوث٣ٞييييخ ) 

 ( . ٝهل رطِت رؾو٤ن أٛلاف اُجؾش ث٘بء أكاح ُو٤بً اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ . 100:  2008ا٫ٍل١ ، 

 انتفكُش يا بعذ انشكهٍيقُاس 

ك٢ ٛنا أُغبٍ ػٔلد اُجبؽضخ ا٠ُ ث٘بء أكاح ٣ٌٖٔ ٖٓ ف٬ُٜب ه٤بً اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ ؽِجخ     

 رزٞاكو ك٤ٜب اُقظبئض ا٤ٌَُٞٓزو٣خ ا٬ُىٓخ ُزٞعٚ اُ٘ظو١ اُن١ رج٘زٚ ، أُوؽِخ أُزٍٞطخ ػ٠ِ ٝكن ا

 ٝكن اُقطٞاد اُزب٤ُخ :رْ ث٘بء أُو٤بً ٝهل 

   تحذَذ يفهىو انتفكُش يا بعذ انشكهٍ -أ

أػزٔلد اُجبؽضخ ػِت٠ ٗظو٣تخ اَُتٔخ اٌُبٓ٘تخ اؽتبهاً ٗظو٣تبً كت٢ ث٘تبء أُو٤تبً ، ام ؽتلكد اُجبؽضتخ      -

اُزؼو٣ق اُ٘ظتو١ ُٔلٜتّٞ اُزل٤ٌتو ٓتب ثؼتل اُشت٢ٌِ أػزٔتبكاً ػِت٠ اُ٘ظو٣تخ ٛتٞ)اُزل٤ٌو اُتن١ ٣ؼزٔتل ػِت٠ 

طج٤ؼخ اَُ٘ج٤خ ُِٔش٬ٌد ٝاُؾٍِٞ ، ٝٛٞ رل٤ٌتو ٓتوٕ ٣وتو ثتبٕ أُ٘طن أٝ اُؼوَ ٣ٝؤفن ث٘ظو ا٫ػزجبه اُ

 (.Bold:1999: 8اُؼبُْ ٓؼول ٝٓز٘بهغ ع )

 تحذَذ يزاالث انًقُاس :  -ة  

ؽلكد اُجبؽضخ ص٬صخ ٓغب٫د ُِٔو٤بً أٍز٘بكاً ا٠ُ رؾ٤َِ رؼو٣ق اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ٝ ٝػؼذ     

 اُجبؽضخ رؼو٣لبً ٌَُ ٓغبٍ ٖٓ ٛنٙ أُغب٫د 

 أعذاد فقشاث انًقُاس بصُاغتها االونُت :  -د

ثؼل رؾل٣ل أُغب٫د اُز٢ ٣زٌٕٞ ٜٓ٘ب أُو٤بً ، ٝرؼو٣ق ًَ ٓغبٍ ، اشزوذ اُجبؽضخ كوواد ػٖ ٛنٙ     

اُزؼبه٣ق ثٔب ٣ز٘بٍت ٓغ ًَ ٓغبٍ ، ثؾ٤ش رٌٕٞ ٓؼجوح ػٖ أُغبٍ ، َٝٓ٘غٔخ ٓغ ؽج٤ؼخ أُغزٔغ 

( كووح رـط٢ أُغب٫د ع٤ٔؼٜب ، ٓظبؿخ ثؤٍِٞة  36)  اُن١ ٤ٍطجن ػ٤ِٚ أُو٤بً ، رْ ط٤بؿخ

( كووح 27( كووح ٍِج٤خ ، ٝ ) 9( كووح ٌَُ ٓغبٍ ٝشِٔذ )12اُؼجبهاد اُزوو٣و٣خ رٞىػذ ثٞاهغ )

ا٣غبث٤خ ٓٞىػخ ػ٠ِ ٓغب٫د أُو٤بً ، ٝهٝػ٢ ك٢ ٛنٙ اُلوواد إٔ رٌٕٞ ٝاػؾخ ٝٓلٜٞٓخ ، ٫ٝ 

 ( .                                                          259، :  2000ٌٕٞ هبثِخ ٧ًضو ٖٓ رل٤َو ) ِٓؾْ ، رغٔغ ث٤ٖ كٌور٤ٖ ، ٝرٌٕٞ ٓقزظوح ٝ ٫ ر
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 بذائم اإلرابت :  -د

 ( ك٢ ث٘بء أُو٤بً ٝمُي ٨ٍُجبة ا٫َر٤خ :   Likertأػزٔلد اُجبؽضخ أٍِٞة ٤ٌُود )

 ٍُٜٞخ اُج٘بء ٝاُزظؾ٤ؼ . -1

 خ أٝ شلح ٓشبػوٙ .رَٔؼ َُِٔزغ٤ت ثؤٕ ٣ئشو كهع -2

 رَٔؼ ثؤًجو رجب٣ٖ ث٤ٖ ا٧كواك . -3

٤ٔ٣َ اُضجبد ك٤ٜب ٧ٕ ٣ٌٕٞ ع٤لاً ٣ٝؼٞك مُي عيئ٤بً ا٠ُ أُلٟ اٌُج٤و ٖٓ ا٫ٍزغبثبد أَُٔٞػ ثٜب  -4

 ( . Mehrens & Iehmaen, 1984 ,p. 241َُِٔزغ٤ت ) 

٘طجن ػ٢ِ أثلاً (، رؤفن اُلوواد ٫ ر –أؽ٤بٗبً –ؿبُجبً –ام رؼٖٔ أُو٤بً أهثؼخ ثلائَ )ر٘طجن كائٔبً    

( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 4- 3 -2 -1( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ، ٣ٝؼٌٌ اُزظؾ٤ؼ ٣ٌٕٝٞ )1- 2- 3 -4ا٣٩غبث٤خ اُزَََِ)

 ُِلوواد اَُِج٤خ , 

 أعذاد تعهًُاث انًقُاس : -ه

ٝػ٢ رؼل رؼ٤ِٔبد أُو٤بً ثٔضبثخ اُل٤َُ اُن١ ٣ٞػؼ َُِٔزغ٤ت ٤ًل٤خ ا٩عبثخ ػ٠ِ اُلوواد ، ُنا ه    

ك٢ أػلاك رؼ٤ِٔبد أُو٤بً إٔ رٌٕٞ ٝاػؾخ ٍِٜٝخ اُلْٜ ، ٓغ مًو ٓضبٍ رٞػ٤ؾ٢ ٣ٔضَ ٤ًل٤خ ا٩عبثخ 

ػٖ اُلوواد ٓٔب ٣َبػل أَُزغ٤ت ػ٠ِ ا٩عبثخ ، كؼ٬ً ػٖ اُز٘ج٤ٚ ُؼلّ ٝعٞك اعبثخ طؾ٤ؾخ أٝ 

اُطٔؤ٤ٗ٘خ ػ٠ِ  فبؽئخ ، ٝاٗٔب ٢ٛ ٧ؿواع اُجؾش اُؼ٢ِٔ ، ٝأٗٚ ٫ ؽبعخ ُنًو ا٫ٍْ ، ثٜلف رٞك٤و

 ( .234: 1982ٍو٣خ ا٩عبثخ )عٕٞ ٝاُجود، 

 صالحُت فقشاث انًقُاس :- 
ُِزؤًل ٖٓ ط٬ؽ٤خ كوواد ٓو٤بً اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ػوع أُو٤بً ثظ٤ـزٚ ا٤ُٝ٧خ أٌُٞٗخ     

( كووح ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾ٤ٌٖٔ ٖٓ م١ٝ ا٫فزظبص ك٢ ٓغبٍ اُؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ ، 36ٖٓ )

( ٓؾٌٔبً ٝٛنا ٓب ٣ش٤و ا٤ُٚ أطؾبة ا٫فزظبص ك٢ ٓغبٍ اُجؾٞس اُزوث٣ٞخ ٝاُ٘ل٤َخ 12ثِؾ ػلكْٛ )

( ، ٝهل 392: 1981ثؼوٝهح ا٫ٍزؼبٗخ ثآهاء أُؾ٤ٌٖٔ ُِزؾون ٖٓ طلم ا٧كاح ) اُيٝثؼ٢ ٝ فوٕٝ، 

ً ُِزؼو٣ق اُ٘ظو١ اُن١ اػزٔلرٚ اُجبؽضخ ٝٓغب٫رٚ ٝرؼو٣ق ًَ ٓغبٍ ٜٓ٘ب،  رؼٖٔ مُي ػوػب

ٝػوع اُلوواد ك٢ أُغبٍ اُقبص ثٜب ، ٝؽِت ا٤ُْٜ أثلاء ٬ٓؽظبرْٜ ٝأهائْٜ ك٢ ٓلٟ ط٬ؽ٤خ 

اُلوواد ُو٤بً ٓب ٝػؼذ ٧عِٚ ، ٝٓلٟ ٬ٓئٔخ ًَ كووح ُِٔغبٍ اُن١ ر٘ز٢ٔ ا٤ُٚ ٝٓلٟ ط٬ؽ٤خ 

١ كووح اُجلائَ ٝاُزؼ٤ِٔبد ، ٝروى ُِٔؾ٤ٌٖٔ أٌٓب٤ٗخ اػبكخ كووح أٝ ؽنف ٝاهزواػ اُزؼل٣َ أُ٘بٍت ٧

ً ُؼ٤٘خ اُجؾش اُؾب٢ُ ام رْ ا٫رلبم ػ٠ِ ع٤ٔغ اُلوواد ٓغ  رؾزبط ا٠ُ مُي ثٔب ٣غؼَ أُو٤بً ٬ٓئٔب

( ُْٝ ٣زْ ؽنف أ١ كووح ٜٓ٘ب، ٝثو٤ذ 36اعواء ثؼغ اُزؼل٬٣د ٓغ ا٩ثوبء ػ٠ِ اُلوواد ع٤ٔؼٜب)

ٝثنُي ٣ٌٕٞ ػلك ثؼغ اُلوواد ًٔب ٢ٛ، ٝاُجؼغ ا٥فو ٗبُُٚ رؼل٣َ  ك٢ ػٞء ٬ٓؽظبد أُؾ٤ٌٖٔ 

 ( كووح.36كوواد ٓو٤بً اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ أُؼل ُِزطج٤ن ػ٠ِ ػ٤٘خ اُزؾ٤َِ ا٩ؽظبئ٢ ٛٞ ) 

 انتحهُم اإلحصائٍ نفقشاث انًقُاس )انخصائص انسُكىيتشَت( :  

ٖٓ اُشوٝؽ أُٜٔخ ُلوواد أُوب٤٣ٌ اُ٘ل٤َخ إ رزظق ثولهرٜب ػ٠ِ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ا٩كواك   ك٢     

ً ٖٓ ف٬ٍ   ثؼغ اُظل ً كه٤وب خ أُوبٍخ, ٝإٔ أٗزوبء كوواد ػب٤ُخ اُغٞكح ُو٤بً أَُخ اُ٘ل٤َخ ه٤بٍب

اُشوٝؽ ُز٣ٌٖٞ ٛنٙ اُلوواد ٝط٤بؿزٜب رزؾون ثب٧ٍب٤ُت أُ٘طو٤خ ٝاَهاء أُؾ٤ٌٖٔ, ٌُٖٝ ٜٓٔب    

ُِٔو٤بً  ٝرؾ٤َِ ثِـذ كهخ ا٧ٍب٤ُت أُ٘طو٤خ ٝاَهاء أُؾ٤ٌٖٔ كؤٜٗب ٫ رـ٠٘ ػٖ اُزغو٣ت ا٤ُٔلا٢ٗ 

كهعخ كووارٚ ثبٍزؼٔبٍ ا٧ٍب٤ُت ا٩ؽظبئ٤خ ، ُنا  ٣غت اُزؾون ٖٓ اُقظبئض ا٤ٌَُٞٓزو٣خ ُِلوواد 

٧ٗزوبء أُ٘بٍت ٜٓ٘ب، ٝرؼل٣َ ؿ٤و أُ٘بٍت أٝ اٍزجؼبكٙ ٢ٌُ ٗزٌٖٔ ٖٓ ث٘بء ٓو٤ييييييبً ٣زٔزيييغ 

 (.114: 2000ثقظبئض ٤ٌٍٞٓزو٣يييييييييخ ع٤ييييلح )اثٞعبكٝ  ،
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ٕ اُٜتتتلف ٓتتتٖ اُزؾ٤ِتتتَ ا٩ؽظتتتبئ٢ ُِلوتتتواد ٛتتتٞ ا٩ثوتتتبء ػِتتت٠ اُلوتتتواد اُغ٤تتتلح كتتت٢ أُو٤تتتبً اُزتتت٢ أ

رٌشتتتق ػتتتٖ اُلهتتتخ كتتت٢ ه٤تتتبً ٓتتتب ٝػتتتؼذ ٓتتتٖ أعتتتَ ه٤بٍتتتٚ ، ام ٕ اػزٔتتتبك اُلوتتتواد اُزتتت٢ رز٤ٔتتتي 

ثقظتتبئض ه٤بٍتت٤خ ع٤تتلح ٣غؼتتَ أُو٤تتبً أًضتتو طتتلهبً ٝصجبرتتبً، ٝمُتتي ػ٘تتلٓب ٣قزتتبه اُجبؽتتش اُلوتتواد 

ُقظتتتبئض ا٩ؽظتتتبئ٤خ اُغ٤تتتلح كبٗتتتٚ ٣تتتزؾٌْ ثقظتتتبئض أُو٤تتتبً ًِتتتٚ ٝهلهرتتتٚ ػِتتت٠ أُ٘بٍتتتجخ ماد ا

ُتتتتنا أفزتتتبهد اُجبؽضتتتتخ ػ٤٘تتتخ اُزؾ٤ِتتتتَ ا٩ؽظتتتتبئ٢  ( .565: 1979ه٤تتتبً ٓتتتتب أػتتتل ُو٤بٍتتتتٚ )اَُتتت٤ل ،

 Random Stratified  خ ( ؽبُتتتتٍت ٝؽبُجتتتتخ ثبُطو٣وتتتتخ اُطجو٤تتتتخ اُؼشتتتتٞائ100٤اُجبُـتتتتخ )

Sample  ت رٞاعلْٛ ثبُٔغزٔغ ا٧ط٢ِ، ٓٞىػ٤ٖ ثؾَٝثب٧ٍِٞة أُزَب١ٝ 

 :صذق انًقُاس

٣ؼل طلم أُو٤بً ٖٓ اُقظبئض ا٫ٍب٤ٍخ ك٢ ث٘بء أُو٤بً اُزوث١ٞ ٝاُ٘ل٢َ ٝأُو٤بً        

 (.  36:  2000اُظبكم ٛٞ اُظبُؼ ُو٤بً أَُيييخ اُز٢ ٝػغ ٖٓ اعِٜب أُو٤بً ) ػج٤لاد ، 

  :انصذق انظاهشٌ

 1999ييبكم اما ًبٕ ٣و٤ٌ اُولهح أُٞػييييييٞع ُو٤بٍٜب )ػٞكح , ٣شبه ا٠ُ إ أُو٤بً ثبٗٚ طي     

( ، ٝهل رؾون ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُظلم ك٢ أُو٤بً اُؾب٢ُ ػ٘لٓب ػوػذ كوواد ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ  60:

أُؾ٤ٌٖٔ ٝأُقزظ٤ٖ ك٢ اُزوث٤خ ٝػِْ اُ٘لٌ ٝك٢ ػٞء ٬ٓؽظبرْٜ ٗبُذ ع٤ٔغ كوواد أُو٤بً َٗجخ 

 ( كووح ثظ٤ـزٚ اُٜ٘بئ٤خ  .36ُي ثو٢ أُو٤بً إٌُٔٞ ٖٓ ) % ٝثن 86ارلبم اًضو ٖٓ 

  :حباث انًقُاس

٣ؼل اُضجبد ٖٓ أُلب٤ْٛ ا٫ٍب٤ٍخ ك٢ أُو٤بً اُ٘ل٢َ ٝاُزوث١ٞ ٢ٌُٝ رٌٕٞ ا٫كاح طبُؾخ ُِزطج٤ن 

 ( .11،  2017ٝا٫ٍزقلاّ ٫ثل ٖٓ رٞك٤و اُضجبد ك٤ٜب) ف٤َِ 

 ( ٢ٛٝ ه٤ٔخ ٓوجُٞخ. 0.  88َ اُضجبد ) اٍزقلٓذ اُجبؽضخ اُلب ًوٝٗجبؿ  ٝ ثِؾ ٓؼبٓ

 ( SPSSُٔؼبُغخ اُج٤بٗبد اُز٢ رٞطَ ا٤ُٜب اُجؾش اُؾب٢ُ اؽظبئ٤بً اٍزؼِٔذ اُجبؽضخ ،)

 انىسائم االحصائُت  -خايسا :

  -اٍزقلٓذ اُجبؽضخ اٍُٞبئَ ا٫ؽظبئ٤خ ا٫ر٤خ ُٔؼبُغخ اُج٤بٗبد :

 اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ 

 اٍُٞؾ اُؾَبث٢ 

 اٍُٞؾ اُلوػ٢ 

ٓا٫هرجبؽ اُج٤َؾ ُج٤وٍٕٞ ٓؼب َ 

ا٫ٗؾواف أُؼ٤به١ 

 t-test  ُؼ٤٘خ ٝاؽلح 

 t – test  ُٖؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ 

 عشض اننتائذ وتفسُشها

 انهذف األول : قُاس  يستىي انتفكُش يا بعذ انشكهٍ نذي طهبت انًشحهت انًتىسطت 

(  ٝاٗؾواف 95.1ؾَبث٢ )ثؼل رطج٤ن ٓو٤بً اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ػ٠ِ اُؼ٤٘خ ، ثِؾ  أُزٍٞؾ اُ

( اُز٢ هٞهٗذ 3.65أُؾَٞثخ ) t-test( ؽ٤ش ثِـذ 90(  ٝأُزٍٞؾ اُلوػ٢) 19.76ٓؼ٤به١ )

ٝارؼؼ إٔ ٛ٘بُي كوم  كاٍ اؽظبئ٤ب   0.05اهَ ٖٓ َٓزٟٞ اك٫ُخ   P( ٝه٤ٔخ  1.9ثبُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ )

ٌٕٞ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ،ًٔب ُظبُؼ  اٍُٞؾ اُؾَبث٢  ، ٝٛنا ٣لٍ ثؤٕ ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ٣ٔزِ

 (.1ك٢ علٍٝ )
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 (  1علٍٝ ) 

 

ٕ ثٜب ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ   ٝاُز٢ هل اًزَجٞ فجواد ٝهل ٣ؼٞك مُي ا٠ُ ؽج٤ؼخ اُظوٝف اُز٢ ٣ٔوٝ

ٓز٘ٞػخ َٝٓزٟٞ صوبك٢ كؼ٬ ػٖ اؽ٬ػْٜ ػ٠ِ ٓقزِق ٌٓٞٗبد ث٤ئزْٜ أُؾ٤طخ ٝٓب ٣ٔزٌِٞٙ ٖٓ 

ٓؼِٞٓبد ػٖ مٝارْٜ ٍبٛٔذ ثي٣بكح اُولهح ػ٠ِ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُل٣ْٜ ٝثَجت اُزـ٤واد اُز٢ 

اكٌبه اُؾو٣خ  ٝه٤ْ اُلوك٣خ ث٤ٖ أُواٛو٤ٖ ، ٝصجبد ثو٤خ رؼوع ُٜب أُغزٔغ اُؼواه٢ ٝش٤ٞع 

أُئٍَبد ا٫عزٔبػ٤خ ٝفبطخ ا٧ٍوح ػ٠ِ اُو٤ْ اُزو٤ِل٣خ أُزؼِوخ ثؤٍب٤ُت اُزوث٤خ ٝاُز٘شئخ ٨ُث٘بء ٓٔب 

 ُٝل ى٣بكح ك٢ اُقجواد  ٝاهرلبع َٓزٟٞ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُلٟ ػ٤٘خ اُجؾش.

فشوق فٍ انتفكُش يا بعذ انشكهٍ نذي طهبت انًشحهت انًتىسطت ) انتعشف عهً ان -انهذف انخانٍ :

 انزكىس( –االناث  

ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ ُْٝ رٌٖ ٛ٘بى كوٝم ماد ك٫ُخ   t- testُزؾو٤ن ٛنا اُٜلف اٍزقلٓذ اُجبؽضخ 

اٗبس  -اؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد اكواك اُؼ٤٘خ ك٢ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ٝكوب ُٔزـ٤و اُغٌ٘ ) مًٞه

اًجو ٖٓ  P( ٝه٤ٔخ  2.021( ٢ٛٝ اهَ ٖٓ اُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ اُجبُـخ )0.1( ام ًبٗذ اُو٤ٔخ أُؾَٞثخ )

( ثبٗؾواف 94.96ثِؾ أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ُلهعبد اكواك اُؼ٤٘خ اُنًٞه )، ٝ( 0.05َٓزٟٞ ك٫ُخ )

 (.2( ، ًٔب ٓج٤ٖ ك٢ علٍٝ )20.18( ثبٗؾواف ٓؼ٤به١ )95.24( ٝا٫ٗبس )19.42ٓؼ٤به١ )

 ( ك٫ُخ اُلوم ػ٠ِ َٓزٟٞ اُطِجخ ) مًٞه _ اٗبس (2لٍٝ )ع

أُغٔٞ

 ػخ

ا٫ٗؾواف  اٍُٞؾ اُؾَبث٢ اُؼلك

 أُؼ٤به١

t-test df P اُل٫ُخ 

0.05 
 اُغل٤ُٝخ أُؾَٞثخ

 ؿ٤و كاُخ 0.92 198 2.021 0.1 19.42 94.96 100 مًٞه

 20.18 95.24 100 اٗبس

٫عزٔبػ٤خ ٝع٤ٔغ اُظوٝف ك٢ ٗلٌ أُغزٔغ ٢ٛ ٓزوبهثخ ُغ٤ٔغ اُطِجخ ٣ٝؼيٟ مُي ا٠ُ إ اُز٘شئخ ا 

 ٝثبُزب٢ُ كْٜ ٣ٔزٌِٕٞ َٓزٟٞ ٓزوبهة ٖٓ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ. 

انتعشف عهً دالنت انفشوق  فٍ انتفكُش يا بعذ انشكهٍ نذي طهبت انًشحهت انًتىسطت  -انهذف انخانج :

 :  انخانج( –عهً يستىي انصف انذساسٍ  ) االول 

ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ ٝهل اشبهد أُؼبُغخ ا٩ؽظبئ٤خ إ   t-testُزؾو٤ن ٛنا اُٜلف اٍزقلٓذ اُجبؽضخ

( 0.05اًجو ٖٓ  َٓزٟٞ اُل٫ُخ ) P( ٢ٛٝ اهَ ٖٓ اُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ ٝه٤ٔخ 1.61اُو٤ٔخ أُؾَٞثخ )

ظلٞف ام ًبٕ ( ٓٔب ٣ش٤و ا٠ُ ػلّ ٝعٞك كوٝم ك٢ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ث٤ٖ ا103ُٝكهعخ ؽو٣خ )

( آب أُزٍٞؾ  20.63( ٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ ) 97.34أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ُلهعبد اُظق اُضبُش ) 

( ٝٛنا ٣ش٤و ا٠ُ إ ؽِجخ  18.67( ٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ )  92.86اُؾَبث٢ ُلهعبد اُظق ا٫ٍٝ )

  -:( ٣ٞػؼ مُي 3اُظق اُضبُش ٝاُظق ا٫ٍٝ ٓزٌبكئبٕ ك٢ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ٝاُغلٍٝ )

ؽِجخ 

أُوؽِخ 

 أُزٍٞطخ

أُزٍٞؾ  اُؼلك

 اُؾَبث٢

أُزٍٞؾ 

 اُلوػ٢

ا٫ٗؾوا

ف 

 أُؼ٤به١

df t-test اُغل٤ُٝخ P  َٟٞٓز

 اُل٫ُخ

200 95.1 90 19.76 199 3.65 1.98 0.0003

3 

0.05 
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 اُضبُش( –(ك٫ُخ اُلوم ػ٠ِ َٓزٟٞ اُظق اُلها٢ٍ )ا٫ٍٝ 3علٍٝ )
انىسط  انعذد انًزًىعت

 انحسابٍ

االنحشاف 

 انًعُاسٌ

t-test df P انذالنت 

...5 

 انزذونُت انًحسىبت

 1.61 18.67 92.86 100 انصف االول

 

 غُش دانت 0.109 198 2

انصف 

 انخانج

100 97.34 20.63 

  :تنتاراثاالس

 -ك٢ ػٞء ٗزبئظ اُجؾش اُؾب٢ُ ٣ٌٖٔ اٍزق٬ص ا٫ٍز٘زبعبد ا٫ر٤خ :

 .إ ؽِجخ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ٣ٔزٌِٕٞ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ 

 ( ٟٞك٢ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ُطِجخ أُوؽِخ   ٫0.05رٞعل كوٝم ماد ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓز

 اٗبس (  –أُزٍٞطخ  )مًٞه 

( ك٢ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ػ٠ِ َٓزٟٞ  0.05ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ )  ٫رٞعل كوٝم ماد

 اُضبُش ( -اُظق اُلها٢ٍ )ا٫ٍٝ 

  -انتىصُاث :

 ػٞء ٓب عبء ث٘زبئظ اُجؾش ٣ٌٖٔ ُِجبؽضخ إ رٞط٢ ثٔب ٣ؤر٢  ك٢

 ٓ٘بشلح ًبكخ أُلاهً ٝثٔواؽِٜب ًبكخ إ رؼغ ثوآظ روث٣ٞخ ٝصوبك٤خ ٝاعزٔبػ٤خ ٧عَ رؼي٣ي

 ُولهح ػ٠ِ اُزل٤ٌو ٓب ثؼل اُش٢ٌِ ٌُبكخ ؽِجخ أُواؽَ اُلها٤ٍخ .ا

 ٓ٘بشلح ا٤ُٜئبد اُزله٤َ٣خ ك٢ ًبكخ أُواؽَ اُلها٤ٍخ اٍزؼٔبٍ ا٫ٍب٤ُت أُؼوك٤خ ك٢ اٍب٤ُت

 ٝؽوائن ٝرله٣ٌ أُٞاك اُلها٤ٍخ ثز٤ٔ٘خ ٛنا ا٧ٍِٞة ُلٟ اُطِجخ .

  -انًقتشحاث :

  -زوػ اُجبؽضخ ٓب ٣ؤر٢ :اٍزٌٔب٫  ُ٘زبئظ اُجؾش اُؾب٢ُ رو

 أعواء كهاٍبد ٓٔبصِخ ُِلهاٍخ اُؾب٤ُخ ػ٠ِ ٓواؽَ كها٤ٍخ أفوٟ ًبُٔوؽِخ ا٫ػلاك٣خ ٝػول ٓوبهٗبد

 ث٤ٖ ٗزبئظ رِي اُلهاٍبد ٓغ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ .

 أعواء اُلهاٍخ ٗلَٜب ػ٠ِ ػلك ٖٓ اُغبٓؼبد ٝػول ٓوبهٗبد ث٤ٜ٘ب ك٢ أُزـ٤و ػ٠ِ ٝكن ٓزـ٤و

 اَٗب٢ٗ( . –ٝ اُزقظض ) ػ٢ِٔ اُظق اُلها٢ٍ أ

  :انًصادس

، ٓئٍَخ أسس انبحج انعهًٍ إلعذاد انشسائم انزايعُت: (2000اثوا٤ْٛ ، ٓوٝإ ػجل أُغ٤ل )

 اُٞهام ، ػٔبٕ ، ا٫هكٕ .

، كاه ا٤َُٔوح ُِ٘شو ٝاُطجبػخ ،  2، ؽ عهى اننفس انتشبىٌ( : 2000أثٞ عبكٝ ، طبُؼ دمحم ػ٢ِ )

 ػٔبٕ ، ا٧هكٕ .

 ( : ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ ، ٤ًِخ اُزوث٤خ عبٓؼخ ػ٤ٖ اُش1972ٌٔت ، كئاك ُط٤ق  ) اثٞ ؽط

 أخالقُاث انبحج انعهًٍ فٍ انعهىو اإلنسانُت وانتشبىَت واالرتًاعُةت( : 2008ا٫ٍل١ ، ٍؼ٤ل عبٍْ )

 ، ٓئٍَخ ٝاهس اُضوبك٤خ ، اُجظوح ، اُؼوام 2، ؽ

ٟ ؽِجخ عبٓؼخ ثـلاك ٝػ٬هزٚ ثؤٍب٤ُجْٜ أُؼوك٤خ : (. اُزل٤ٌو اُ٘بهل ُل1992اُغ٘بث٢ ،كبػَ ىآَ .)

 اؽوٝؽخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح. عبٓؼخ ثـلاك .٤ًِخ اُزوث٤خ .
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، روعٔخ ٓٞكن اُؾٔلا٢ٗ ، ػجل  انتزشَب فٍ انعهىو انسهىكُت( : 1982عٕٞ، ٤َٗ، اُجود هٝثود )

 اُؼي٣ي اُش٤ـ ، ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ، ثـلاك .

 (. ٤ٌٍُٞٞع٤خ اُ٘ٔٞ ٝؽلَ ٓب هجَ أُلهٍخ. ػٔبٕ: كاه طلبء.2017دمحم ؽَٖ .)ف٤َِ ، 

، عبٓؼخ ثـلاك ، ثـلاك   يناهذ انبحج انتشبىٌ( : 1990كاٝك ، ػي٣ي ؽ٘ب ، أٗٞه ؽ٤َٖ ػجل اُوؽٖٔ )

. 

(. ث٘بء افزجبه أُلب٤ْٛ اُو٣بػ٤خ ا٧ٍب٤ٍخ ُطِجخ اُظلٞف 2002كػ٘ب، ى٣٘بد ٣ٍٞق ػبٛو. )

ك٢ ا٧هكٕ ػ٠ِ ٝكن ا٩ٍزوارغ٤خ ص٘بئ٤خ أُوؽِخ ك٢ ٗظو٣خ أَُبد اٌُبٓ٘خ. أؽوٝؽخ ا٧ٍب٤ٍخ 

 اثٖ هشل، عبٓؼخ ثـلاك.–كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح. ٤ًِخ اُزوث٤خ 

االختبـاساث وانًقاَُـس ( : 1981اُيٝثؼ٢، ػجل اُغ٤َِ اثوا٤ْٛ ، ثٌو دمحم ا٤ُبً ، اثوا٤ْٛ اٌُ٘ب٢ٗ)

 ُ٘شو ، عبٓؼخ أُٞطَ ، اُؼوام .، كاه اٌُزت ُِطجبػخ ٝااننفسُت

 .، كاه اُلٌو اُؼوث٢، اُوبٛوحعهى اننفس االرتًاعٍ وقُاس انعقم انبششٌ( :1979ا٤َُل، كئاك اُج٢ٜ )

(. 1996اُشوهب١ٝ. اٗٞه دمحم، ٝاُش٤ـ، ٤ٍِٔبٕ اُقؼو١، ًٝبظْ، أ٤ٓ٘خ دمحم ،ٝػجل ا٬َُّ، ٗبك٣خ دمحم )

 بٛوح : ٌٓزجخ ا٫ٗغِٞ أُظو٣خ.اُو٤بً ٝاُزو٣ْٞ اُ٘ل٢َ ٝاُزوث١ٞ . اُو

, كاه ٝائَ  2, ؽ ينهزُت انبحج انعهًٍ انقىاعذ وانًشاحم وانتطبُقاث( :  2000ػج٤لاد , مٝهبٕ ) 

 ُِطجبػخ ٝاُ٘شو , ػٔبٕ .

(.اُو٤بً ٝاُزو٣ْٞ اُزوث١ٞ ٝاُ٘ل٢َ. اٍب٤ٍبرخ ٝرطج٤وبرٚ ٝرٞع٤ٜبرٚ 2000ػ٬ّ، ط٬ػ اُل٣ٖ ٓؾٔٞك. )

 وٙ: كاه اُلٌو.، اُوب1ٛأُؼبطوح. ؽ

, كاه ا٧َٓ ُِ٘شو  3, ؽ انقُاس وانتقىَى فٍ انعًهُت انتذسَسُت( :  1999ػٞكح , اؽٔل ٤ٍِٔبٕ ) 

 ٝاُزٞى٣غ , اهثل .

 ػٔبٕ: ٌٓزجخ كاه اُضوبكخ. 1(. اُزل٤ٌو ػ٘ل ا٫ؽلبٍ. ؽ2004ؿبْٗ، ٓؾٔٞك دمحم.)

،  3،روعٔخ دمحم ٗج٤َ ٗٞكَ  ،ؽ نفسيناهذ انبحج فٍ انتشبُت وعهى ان(:  1985كبٕ كا٤ُٖ ، ك٣ٞثُٞل )

 ٌٓزجخ ا٫ٗغِٞ أُظو٣خ ، اُوبٛوح ، ٓظو .

 (. ع شجٌخ اُؾ٤بح ع. ٓٞهغ ٓؼبثوا٫ٌُزو٢ٗٝ. شجٌخ ا٫ٗزوٗذ.1997ًبثوا، كو٣ز٤٤ٞف. )

 ( : ٓ٘بٛظ اُجؾش ك٢ اُزوث٤خ ٝػِْ اُ٘لٌ، كاه ا٤َُٔوح، ػٔبٕ، ا٫هكٕ . 2000ِٓؾْ،  ٍب٢ٓ )

 . ػٔبٕ ا٧هكٕ: كاه اُلوهبٕ. 2(. اُغل٣ل ك٢ رله٣ٌ اُؼِّٞ. ؽ1989)ٗشٞإ، ٣ؼوٞة ؽ٤َٖ. 
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Abstract 

The research aimed to identify: 

1-The level of post-formal thinking of intermediate school students 

2- The differences in the level of post-formal thinking of   intermediate  

school students according to the gender variable (males – females) 

3-The differences in the level of post-formal thinking of   intermediate  

school students for the two grades (first – third). 

The sample consisted of (200) male and female students in the intermediate  

schools in the center of Al-Qadisiyah Governorate for the first and third 

grades average from the morning study, for the academic year (2020-2021) 

they were chosen by random stratified method, on the basis of equal 

distribution .To achieve the objectives of the research, the researcher built a 

scale of Post-formal thinking of   intermediate  school students and relied on 

the theory of the inherent feature as a theoretical basis in building the scale, 

as it identified the theoretical definition of the concept of post-formal 

thinking, which consisted of three domains and developed a definition for 

each domain and derived items from these definitions in proportion to each of 

these domains consistent with the nature of the society that will apply the 

scale, which consists of (36) items in its final form, after verifying the 

psychometric properties of the scale, the reliability was extracted using the 

Cronbach’s alpha coefficient whose value was (0.88), and after completing 

the construction of the tool it was applied to the research sample . SPSSused  

in data processing, and the research concluded that intermediate  school 

students have the ability to think beyond formalism, and there are no 

significant differences between them. Satiya at the level (0.05) in post-formal 

thinking according to the gender variable (males - females) and not according 

to the grade variable (first – third) 

Keywords: thinking, post , formal, intermediate   
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 القدرة على اختاذ القرار لدى طلبة كلية القانون 

 حيدر عباس كريم

 ربٍؼخ اىقبدسٞخ

 :اىجحج  ٍستخيص

اعزٙذف اٌجؾش رؼشف اٌمذسح ارخبر اٌمشاس ٌذٜ ؽٍجخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ، ٚرؾم١مب ٌزٌه اػزّذ اٌجبؽش      

ٚاٌضجبد ٌٗ  ٚاٌزأوذ ِٓ ( ٌم١بط اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس  ثؼذ اعزخشاط اٌظذق  0332ِم١بط )إثشا١ُ٘ 

ِالئّزٗ  ٌّغزّغ اٌجؾش ثؼشػٗ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌخجشاء ٚاٌّخزظ١ٓ , ٚاخز١شد ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ 

عبِؼخ اٌمبدع١خ ٌٍؼبَ  -( ؽبٌت ٚؽبٌجخ ِٓ ؽٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ اٌشاثؼخ فٟ و١ٍخ اٌمبْٔٛ 333)

أْ افشاد اٌؼ١ٕخ ٠ز١ّضْٚ ثّغزٜٛ ٚارؼؼ َ ، رُ اخز١بس٘ب ثبٌطش٠مخ اٌؼشٛائ١خ 0303 – 0303اٌذساعٟ 

ػبٌٟ ِٓ ارخبر اٌمشاس .ٚوزٌه ال ٠ٛعذ فشق ث١ٓ االٔبس ٚاٌزوٛس فٟ ِغزٜٛ ارخبر اٌمشاس . ث١ّٕب ٠ٛعذ 

,ٚلذ فشق ث١ٓ ؽٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ فٟ ِغزٜٛ ارخبر اٌمشاس ٌظبٌؼ ؽٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ 

زشؽبد ِٕٙب ػشٚسح رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ر١ّٕخ لذسرُٙ فٟ ارخبر خشط اٌجؾش ثغٍّخ ِٓ اٌزٛط١بد ٚاٌّم

 اٌمشاس ٚاعزضّبس٘ب ٚرط٠ٛش ِٙبسح اٌطٍجخ فٟ ِغبي ل١بط ٚرطج١ك اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس  .

 اىفصو االٗه : اىتؼشٝف ثبىجحج

 ٍشنيخ اىجحج

ثزّى١ٕٗ ِٓ ارخبر ٠ؼذ رّى١ٓ اٌّزؼٍُ ِٓ رؾم١ك رؼٍُ افؼً عً ا٘زّبَ اٌجبؽض١ٓ ,٠ٚزغغذ رٌه        

اٌمشاس اٌّزٕبعت ِغ اإلِىب١ٔبد  ثّب ٠غُٙ فٟ  اعز١ؼبة ِٚٛاوجخ  اٌزغ١ش اٌّؼشفٟ اٌّزغبسع ِّب عؼً 

ِٓ اٌغٛدح اٌؼب١ٌخ فٟ اٌزّض١ً اٌّؼشفٟ ٌٍّؼٍِٛبد  ثّخزٍف طٛس٘ب ػشٚسح الصِخ ار ٠ٕجغٟ ٌطبٌت 

اٌّؼشفخ  ِىزشفب ٌٙب ِٚزؾىّب   اٌمشْ اٌؾبدٞ  ٚاٌؼشش٠ٓ أْ  ٠ىْٛ ِؼزّذا ػٍٝ ٔفغٗ فٟ اوزغبثٗ

اْ اٌزٛعٗ اٌؼبَ فٟ ٔظبِٕب اٌزؼ١ٍّٟ  ِبصاي ٠شوض ػٍٝ اعب١ٌت اٌزٍم١ٓ  ثٕزبئغٙب  ِٕزم١ب ِب ٠ٕبعجٗ ِٕٙب .

ٚاٌؾفع ِٚؾبٌٚخ رخض٠ٓ اوجش وُ ِّىٓ ِٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ ار٘بْ اٌطٍجخ دْٚ إٌظش اٌٝ ِذٜ ا١ّ٘زٙب 

ظٛطب فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزمذِخ  ِّب ٠ٕشئ ؽبٌخ ِٓ اٚ رٕبعجٙب ؽزٝ ِغ ١ٌُِٛٙ ٚارغب٘برُٙ خ

االغزشاة ث١ٓ ِب ٠ّزٍه اٌفشد ِٓ ِؼٍِٛبد ٚث١ٓ رٛعٙبرٗ اٌؾم١مخ ٚثبٌزبٌٟ ع١غذ اٌطبٌت ٔفغٗ ػبعضا 

ػٓ رٛظ١ف رٍه اٌّؼٍِٛبد فٟ رظش٠ف شؤْٚ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ  أٚ اػزّبد٘ب فٟ ِٛالف رغزذػٟ ارخبر 

ِٚٓ عبٔت اخش فبْ ؽٍجزٕب ِبصاٌٛا ٠ؼزّذْٚ اػزّبدا ٠ىبد ٠ىْٛ و١ٍب ػٍٝ  لشاس ٔبعغ ٘زا ِٓ عبٔت ,

االخش٠ٓ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ٚوزٌه وض١شا ِب ٠ؤعً اٌٛاٌذ٠ٓ ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس 

ٌذٜ أثٕبئُٙ  ث١ّٕب وبْ ِٓ اٌّفزشع اْ ٠ّىٓ اٌزؼ١ٍُ اٌطٍجخ ِٓ االػزّبد ػٍٝ إٌفظ ,ٚرشوض صمبفزٕب 

رأع١ً رؾم١ك اٌفطبَ إٌفغٟ  ِّب ٠غؼً أثٕبئٕب ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ غ١شُ٘ ِٓ )اإلثبء ٚاألِٙبد ( فٟ ػٍٝ 

اٌزؼبًِ ِغ ِٛالف اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ثّب ف١ٙب اٌخ١بساد اٌّغزمج١ٍخ ِٓ ؽ١ش اخز١بس ٔٛع اٌذساعخ ٚاٌّالثظ 

شخظ١خ اٌفشد ٚاألطذلبء , وً رٌه ٠غزّش ػّٓ دائشح ِظبدسح اٌشأٞ  ِّب ٠ٕغؾت عٍجب ػٍٝ ثٕبء 

إْ اِزالن لذسح ع١ذح ػٍٝ  ,ٌٕٚب أْ ٔزظٛس و١ف رجذٚ ِالِؼ اٌمشاساد اٌزٟ ٠زخز٘ب ٘ؤالء األفشاد.

ارخبر اٌمشاس ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ شبٔٗ اْ ٠طٛس ِٓ االداء االوبد٠ّٟ ٌذ٠ُٙ ٠ٚؾغٓ ِٓ خ١بسارُٙ 

 ٌزؾظ١ً اٌذساعٟ .ٚرؼبٍُِٙ ِغ اٌّٛالف اٌّخزٍفخ  ٚ٘زٖ وٍٙب رؼذ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ ا

إْ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس رؾزبط إٌٝ عٙذ فىشٞ ٚإثذاػٟ ٚلذسح ػٍٝ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ اٌذل١ك اٌّزشاثؾ، 

 ,Candan, 1986 )إػبفخ إٌٝ لذس ػبي ِٓ اٌؾش٠خ فٟ اٌزظشف ٚاالخز١بس اٌغ١ذ ثؼ١ذا ػٓ اٌؼغٛؽ 

p 134) ،١ٌٚغذ ِغشد ِؼٍِٛبد ، فٟٙ ػ١ٍّخ إدساو١خ ِٕظّخ ٌّٛاعٙخ ؽبٌخ ِٓ اٌشه ٚاٌغّٛع
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 ادتامعة  املستهصرية 

(. ٟٚ٘ ِّٙخ فٟ Kast ,& Rosenzweig 1985,p 429ٚخجشاد ِٚؼبسف ِٚغّٛػخ أؽىبَ )

ؽ١بح األفشاد ٚرزطٍت لذساً وج١شاً ِٓ اٌطبلخ االٔفؼب١ٌخ ٚاٌفىش٠خ ، ثً ٠شٜ ثؼغ اٌؼٍّبء إْ ػ١ٍّخ ارخبر 

زا اٌمذس ِٓ اٌطبلخ اٌفىش٠خ اٌمشاس ِٓ اٌّغبئً اٌّّٙخ عذاً ٚسثّب ال رٛعذ ٚظ١فخ إٔغب١ٔخ رزطٍت ٘

 (Reed, 1982, P. 350)ٚاالٔفؼب١ٌخ ِضٍّب رزطٍت ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس 

 ٚٚفمب ٌّب رمذَ فبْ ِشىٍخ اٌجؾش رزغغذ فٟ االعبثخ ػٍٝ االعئٍخ االر١خ5

 .ِب ِغزٜٛ اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ٌذٜ ؽٍجخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ؟3

خبر اٌمشاس رجؼب ٌّزغ١ش اٌّشؽٍخ ٚاٌغٕظ ٌذٜ ؽٍجخ و١ٍخ .ً٘ ٕ٘بٌه فشٚق فٟ ِغزٜٛ اٌمذسح ػٍٝ ار0

 اٌمبْٔٛ ؟  

 حبّٞبً : إذاف اىجحج 

 اٌزؼشف ػٍٝ ِغزٜٛ ارخبر اٌمشاس ٌذٜ ؽٍجخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ . .3

اٌزؼشف ػٍٝ اٌفشٚق فٟ ارخبر اٌمشاس ٌذٜ ؽٍجخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ػٍٝ ٚفك اٌّزغ١شاد )اٌغٕظ ،  .0

 اٌّشؽٍخ(

 حبىخبً : إَٔٞخ اىجحج 

٠ؼذ اٌزؼ١ٍُ اداح االِخ ٌزؾم١ك أٞ رمذ٠ُ رٕشذٖ ، ٚ٘ٛ عج١ٍٙب ٌٍٕٙٛع ثّغزٜٛ االفشاد ، ٌٚىٓ ٌٓ      

رؾمك ٘زا اال ِٓ خالي ر١ّٕخ اٌفىش ، فبٌٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌىفء ١ٌظ ِغشد ِبدح ِؼ١ٕخ ٚاٌمذسح ػٍٝ 

جشح ٚاِزذاد٘ب اعزشعبػٙب أٚ اٌم١بَ ثجؼغ االعشاءاد اٌّزؼّٕخ ف١ٙب ، ٌٚىٕٗ ٠زؼّٓ رٛع١غ اٌخ

ً ٚدافؼ١خ ٚارغبٖ فبٌزٛعٗ ا١ٌَٛ ِؼٕٟ  ً ٌٚىٕٗ ٠زطٍت رفى١شاً ا٠غبث١ب ٚرّؾ١ظٙب ٚ٘زا ال ٠ؾذس رٍمبئ١ب

 (5000 0332ثبال٘زّبَ ثؼ١ٍّبد اٌفىش ٚاٌزفى١ش . )اٌطٕطبٚٞ ، 

ٚرجشص أ١ّ٘خ اٌمشاس ػٍٝ ِغزٜٛ ؽ١بح األفشاد ػٕذِب ٔذسن ثشىً ٚاػؼ أٗ ٠ؼ١ش ؽ١برٗ ثمشاساد     

٠زخز٘ب ١ِٛ٠ب لذ رّغٗ ٚرّظ أعشرٗ  أٚ ػاللبرٗ ثب٢خش٠ٓ ٚرؾذد ِغبس ِغزمجٍخ ٟٚ٘ لشاساد وض١شح 

٠ظؼت ؽظش٘ب ثغجت رؼذد اٌّٛالف اٌزٟ رٛاعٙٗ ٚ٘ٛ فٟ رٌه ٠ؾزبط إٌٝ ثؾش ِٚؼبٔبح ٠ّٚش ثّٛالف 

طٛسح ٚرأص١ش رشدد ٚإؽغبَ أؽ١بٔب ٚاؽّئٕبْ ٚإلذاَ أؽ١بٔب أخشٜ  ٚرٌه رجؼب ٌذسعخ  أ١ّ٘خ ٚطؼٛثخ  ٚخ

 (.27, 0333اٌّٛلف أٚ اٌّشىٍخ  ِؾً اٌمشاس  ٚرجؼب ٌذسعخ  أ١ّ٘خ اٌمشاس ثبٌٕغجخ ٌّٓ ٠زخزٖ )اٌغٛاؽ 

ٚاٌمشاس اٌزٞ ٠زخز ثظٛسح ػمال١ٔخ ِٕٚطم١خ ٚاٌزٞ رشاػٝ ف١ٗ ١ِٛي اٌفشد ٚا٘زّبِبرٗ ٚلذسارٗ     

ٌغؼبدح ٚاٌشػب ِّب ٠غُٙ ثٕغبؽٗ. ٚل١ّٗ ٚعّبرٗ اٌشخظ١خ ٚرفؼ١الرٗ ا١ٌّٕٙخ عٛف ٠ؼٛد ػٍٝ اٌفشد ثب

ٚرؼذ اٌظؾخ إٌفغ١خ ٚإٌؼظ اٌؼمٍٟ ِٓ اٌّؾذداد اٌٙبِخ ٌمذسح اٌفشد ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ثأشىبٌٗ 

اٌّخزٍفخ اٌغٍج١خ ِٕٙب ٚاال٠غبث١خ إر الثذ ِٓ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ اٌمشاساد اٌخبؽئخ ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٙب ِٓ 

ػشٚس٠خ ٌزؾم١ك اٌزٛافك ٚاٌزطٍغ ٌٍّغزمجً  ِٕبص ِٓ رجٕٟ ٚإطذاس لشاساد وٛٔٙب ػٛالت  فال

ٚلذ اشبسد دساعبد ػذ٠ذح ؽٛي ارخبر اٌمشاس ِٚٓ ٘زٖ اٌذساعبد  (.030, 0332)اٌضغٛي ٚاٌضغٛي ,

ٚوزٌه دساعخ شجٍٟ  0333ٚدساعخ خش٠شخ  0330ٚدساعخ اٌؼّشٞ  0333) أثٛ دف ٚإٌّظٛس 

ػٕذ إٌظش إٌٝ   ٌذٜ االفشاد ػبِخ . ( ٚع١ّؼٙب ٘ذفذ اٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ اعب١ٌت ارخبر اٌمشاس0330

ٕٔظش ٔظشح ِجغطخ ٌٍغب٠خ ,  ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ػٍٝ إٔٙب ػ١ٍّخ اخز١بس ِٚفبػٍخ ث١ٓ ػذح ثذائً فئٕٔب

فؼ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ال رخؼغ ٌؼبًِ اٌؾع ٚاٌظذفخ, فظبؽت أٞ لشاس ػٕذِب ٠زخز لشاسٖ ٠ىْٛ 

ٚغ١ش٘ب,  ؼمذح رزذاخً ف١ٙب ػٛاًِ ٔفغ١خ ٚاعزّبػ١خاٌمشاس, ٟٚ٘ ػ١ٍّخ ِ ِغؤٚالً ػٓ دسعخ طؾخ ٘زا

أٚال ٚلجً وً شٟء  ف١ٍغذ اٌؼجشح فٟ ارخبر اٌمشاس  أْ ٠غّغ األفشاد ػٍٝ لشاس ٚؽغت ,ٚإّٔب اٌؼجشح

 آْ ٠مَٛ ٘زا اٌمشاس ػٍٝ دساعخ ٚدسا٠خ ٚػٍُ .  
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١بس عٍٛن أٚ إٌٝ أْ األعبط فٟ ارخبر اٌمشاس ٘ٛ اخز  Stokdel 0333ٚلذ أشبس )عزٛوذي(      

 Rational processرظشف ِؼ١ٓ ثؼذ رفى١ش ٚدساعخ الْ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ػ١ٍّخ سش١ذح ٚػمال١ٔخ 

١ٌٚغذ ػ١ٍّخ ػبؽف١خ أٚ أفؼب١ٌخ . إْ اٌؾبعخ الرخبر لشاس ِٓ ٚعٛد اٌجذائً ألِش ِب  ٠زطٍت ػ١ٍّخ  

الخز١بس ِٚٓ صُ ال رٛعذ ؽبعخ االخز١بس ث١ٓ أفؼً ٘زٖ اٌجذائً فئرا ٌُ رىٓ ٕ٘بن ثذائً فال ِغبي ٌ

الرخبر اٌمشاس . ٚػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌشخظٟ ٔغذ أْ ؽ١بح اإلٔغبْ وٍٙب ػّٓ إؽبس ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاساد 

، الْ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ االخز١بس ث١ٓ ثؼغ اٌجذائً رؤدٞ إٌٝ ٔشأح اٌظشاع إٌفغٟ ٟٚ٘ ِشؽٍخ ٠ؼ١شٙب 

١خ إ٠غبث١خ أٚ عبرث١خ عٍج١خ . ) طشاع اإللذاَ ، اٌشخض عٛاء أوبٔذ ٘زٖ اٌذٚافغ ٚاأل٘ذاف ٌٙب عبرث

( . ٚػ١ٍٗ فئْ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس رٕطٛٞ ػٍٝ ِغّٛػخ 331،  0333طشاع اإلؽغبَ ( ) اٌجذسٞ ، 

ِٓ اٌخظبئض اٌزٕظ١ّ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ، ِٕٙب5 أٔٙب " ػ١ٍّخ فىش٠خ رزطٍت ِٓ ِزخز اٌمشاس 

ٓ اٌجذائً اٌّزبؽخ، فبٌزفى١ش اٌغطؾٟ لذ ال ٠ّٕؼ اٌمشاس لٛح ٚطالثخ، اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش فٟ اخز١بس ثذ٠ً ِ

ؽ١ٓ ال ٠ىْٛ اٌمشاس لذ خؼغ ٌفزشح ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌفؾض ٚاالخزجبس، ٚاْ ِب ٔغذٖ ِٓ اخزالفبد فٟ 

 (.023،  3443اٌمشاساد، إّٔب ٠ؼٛد الخزالف اٌمذساد اٌفىش٠خ ٚاٌز١ٕ٘خ ٌّزخزٞ اٌمشاس )عؼٛد، 

األ١ّ٘خ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ  ٌٍذساعخ اٌؾب١ٌخ رجشص وٛٔٙب  رف١ذ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبي  ٚٚفمب ٌّب رمذَ فبْ 

اٌزشو١ض ػٍٝ رط٠ٛش وفبءح اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس اٌّٛػٛػٟ ، وّب رٛعٗ أٔظبس ٚاػؼٟ إٌّب٘ظ 

 اٌذساع١خ اٌٝ ػشٚسح رؼ١ّٓ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ اٌغبِؼ١خ ِب ٠ّٕٟ اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ١ٌزّىٓ

األعزبر اٌغبِؼٟ ِٓ رٛظ١فٙب  ٌزىْٛ عٍٛوب ِظبؽجب ٌٍّزؼٍُ رّىٕٗ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌضٛسح اٌّؼٍِٛبر١خ 

 ثؼمً ِٕفزؼ ٠غزط١غ االٔزمبء ٚاٌز١١ّض ثّب ٠غُٙ فٟ رط٠ٛش اٌفشد ٚاٌّغزّغ .

 ساثؼبً : حذٗد اىجحج

 َ . 0303 -0303ذساعٟ ٠مزظش اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ ؽٍجخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ فٟ عبِؼخ اٌمبدع١خ ٌٍؼبَ اٌ   

 خبٍسبً : تحذٝذ اىَصطيحبد 

 5 ػشفٗ وً ِٓ 5 اتخبر اىقشاس

ثأٔٗ" ػ١ٍّخ ػم١ٍخ ٚاػ١خ ٚػ١ّمخ رٕطٛٞ ثشىً أعبعٟ ػٍٝ اخز١بس  (2003)اىزغ٘ه ٗاىزغ٘ه ،-3

 (037,0330أٔغت اٌجذائً اٌّزبؽخ ٌؾً ِشىٍخ أٚ اٌخشٚط ِٓ ِٛلف" . )اٌضغٛي ٚاٌضغٛي5

 2004إثشإٌٞ  -2

ٛ ػ١ٍّخ ػم١ٍخ رزطٍت لذساً وج١شاً ِٓ االٔزجبٖ ٚاإلدسان ٌزشخ١ض اٌّشىٍخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚدساعزٙب   " ٘

ٟٚ٘ ػ١ٍّخ اخز١بس ثذ٠ً ٌٍغٍٛن ِٓ ث١ٓ ػذح ثذائً ِزبؽخ ٌّٛاعٙخ ِٛلف ِؼ١ٓ أٚ ِشىٍخ أٚ ِغأٌخ 

 (.00, 0332رٕزظش اٌؾً إٌّبعت . )إثشا١ُ٘ 

١ش٠خ ِشرجخ رٙذف اٌٝ اخز١بس افؼً   اٌجذائً ٚاٌؾٍٛي ثأٔٗ" ػ١ٍّخ رفى (2005)اىْزذٛ ٗآخشُٗ,-0

اٌّزبؽخ ٌٍّزؼٍُ فٟ ِٛلف ِؼ١ٓ اػزّبدا ػٍٝ ِب ٌذ٠ٗ ِٓ ِؼب١٠ش ٚل١ُ ِؼ١ٕخ رزؼٍك ثبخز١بسٖ" .     

 (001,0337)إٌغذٞ ٚآخش5ْٚ

2-(Matsumoto,2009)  ِٓ ثأٔٗ" ػ١ٍّخ اخز١بس ثذ٠ً ِٓ ث١ٓ اٌجذائً ٚاٌزٟ رٕطٛٞ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ

 (١Matsumoto:2009,151بد اٌّؼشف١خ ثّب فٟ رٌه اٌزظٛس ٚاٌزم١١ُ ٚاٌؾىُ إٌبلذ" .   )اٌؼٍّ

 الرخبر اٌمشاس.   تؼشٝفب ّظشٝب ٠ٚ0332زخز اٌجبؽش ِٓ رؼش٠ف إثشا١ُ٘ 

5 اٌذسعخ اٌى١ٍخ اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ٔز١غخ اعبثزٗ ػٍٝ فمشاد ِم١بط ارخبر  اىتؼشٝف االرشائٜ

 ً اٌجبؽش . اٌمشاس اٌّزجٕٝ ِٓ لج
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 اىفصو اىخبّٜ : االطبس اىْظشٛ 

 Make decision اتخبر اىقشاس :

 ٍقذٍخ :

أْ ٔظرشح ِزفؾظررخ ٌٛالررغ ؽ١برٕررب اٌؼ١ٍّررخ رجرر١ٓ إٔررب ٔىرْٛ فررٟ ِؼظررُ اٚلبرٕررب عررٛاء وٕررب فررشداً أٚ 

عّبػبد ثؾبعخ اٌٝ طٕغ أٚ ارخربر لرشاس ِرب ، فىرً ٔبؽ١رخ ِرٓ ٔرٛاؽٟ ؽ١برٕرب رؾىّٙرب اٌمرشاساد عرٛاء 

ٕب ِؼ١ٍّٓ أٚ ِذ٠ش٠ٓ أٚ اػؼبء فٟ اعشح اٚ ِذسعخ أٚ ِٛاؽ١ٕٓ فٟ اٌّغزّرغ ، ؽ١رش ٌؼ١ٍّرخ ارخربر ػٍّ

اٌمشاس خبط١خ ِٓ خظبئض اٌىبئٓ االٔغبٟٔ ١ِضٖ اٌخبٌك عجؾبٔٗ ٚرؼربٌٝ ػرٓ ثم١رخ اٌّخٍٛلربد ثبٌؼمرً 

فرشد ػٍرٝ ٚرٛظ١فٗ ٚثبٌزبٌٟ فأْ لذسح اٌفشد ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌّخشعبد رزٛلرف اٌرٝ ؽرذ وج١رش ػٍرٝ لرذسح اٌ

أْ ػ١ٍّرخ ارخربر اٌمرشاس ػ١ٍّرخ ِؼمرذح راد ِشاؽرً  (.5370  3433أرخبر اٌمشاس إٌّبعت  .  )ثربسوش ، 

ِزؼذدح ٠ٚغشٞ ف١ٙب اٌزؼبًِ ِغ لؼب٠ب شخظ١خ اٚ ١ِٕٙرخ أٚ أداس٠رخ ٚاٌؾظرٛي ػٍرٝ ِؼٍِٛربد ٚر١ٌٛرذ 

، ٚاخز١ربس أؽرذ اٌجرذائً  افىبس ؽٌٛٙب ٚرم١١ُ ٘رزٖ األفىربس ٚرؾذ٠رذ اٌّخربؽش ٚاٌّىبعرت اٌزرٟ رجٕرٝ ػ١ٍٙرب

اٌّزبؽخ ، صُ رٕف١ز اٌمشاس ِٚزبثؼزٗ ، ٚرظٙش اٌؾبعخ اٌٝ ارخبر اٌمشاس فرٟ ِٛالرف ِزؼرذدح ثؼؼرٙب ٠ىرْٛ 

 (.Heller, 1998, p.364ِشىٍخ رزطٍت ؽــالً أٚ ٚػؼبً ٠زطٍـت اعــشاء ٔشبؽ ِؼ١ـٓ )

 ٍفًٖ٘ أتخبر اىقشاس :

شأٞ ِٓ اٌؾىُ فٟ ِغأٌخ ِب ، ٠ٕٚظش اٌٝ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٘ٛ ِب لّش ػ١ٍٗ اٌ

اٌمشاس ػٍٝ أٔٙب ػ١ٍّخ ػم١ٍخ ٚاػ١رخ ِٚشوجرخ ٠رزُ خالٌٙرب اخز١ربس أؽرذ اٌجرذائً ثٙرذف اٌٛطرٛي اٌرٝ ؽرً 

ٌّشىٍخ ِب ، ٠ٚجذٚ أْ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس رزشربثٗ ِرغ ػ١ٍّرخ ؽرً اٌّشرىالد ٌذسعرخ اْ ثؼرغ اٌجربؽض١ٓ 

أْ ػ١ٍّررخ ارخرربر اٌمررشاس رزطٍررت اعررزخذاَ اٌىض١ررش ِررٓ  (.5032  0334دِررظ ث١ّٕٙررب )اٌضغررٛي ٚػّرربد ، 

ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼ١ٍب وبٌزؾ١ًٍ ٚاٌزم٠ُٛ ٚاالعزمشاس ٚاالعزٕجبؽ ، ٠ّٚىٓ اٌمٛي ثأْ ػ١ٍّخ أرخبر اٌمرشاس 

ثأٔٙب ػ١ٍّخ ر١ٕ٘رخ رٙرذف اٌرٝ اخز١ربس افؼرً اٌؾٍرٛي اٌّزبؽرخ اٌزرٟ رٕبعرت اٌفرشد اصاء ِٛلرف ِؼر١ٓ لرذ 

ؼّررررً أٚ اٌررررضٚاط أٚ ارخرررربر طررررذ٠ك أٚ رررررشن اٌؼّررررً ِررررٓ اعررررً رؾم١ررررك اٌٙررررذف إٌّشررررٛد                  ٠زؼٍررررك ثبٌ

( أْ ػ١ٍّررخ أرخرربر اٌمررشاس ثأٔٙررب األخز١رربس اٌررٛاػٟ ثرر١ٓ ٠ٚ0330ظررف ؽج١ررت ) (5373  0334)عررؼ١ذ ، 

ذ اٌجرذائً اٌّزبؽررخ فررٟ ِٛلررف ِررب ، ٠ٚؼرر١ف أْ ارخرربر اٌمرشاس ٘ررٛ اٌؼّررً ػٍررٝ اخز١رربس افؼررً اٌجررذائً ثؼرر

دساعخ إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍرٝ ورً ثرذ٠ً أٚ خ١ربس ، ٚاصش٘رب ػٍرٝ األ٘رذاف اٌّرشاد رؾم١مٙرب ، ٠ٚرزُ اخز١ربس 

اٌجذائً ٚاٌخ١بساد فٟ ػٛء ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾىبد ٚاٌّؼب١٠ش اٌزٟ رُ سطذ٘ب ِٓ لجً اٌمشاس ٌٍّغبػذح 

 (.5017  0330فٟ ارخبر اٌمشاس اٌظؾ١ؼ  )ؽج١ت ، 

 ػ٘اٍو اتخبر اىقشاس:

 و اىَؤحشح فٜ ػَيٞخ اتخبر اىقشاس :اىؼ٘اٍ

رزأصش ػ١ٍّرخ ارخربر اٌمرشاس ثؼٛاِرً وض١رشح ثؼؼرٙب رغرًٙ اٌٛطرٛي اٌرٝ لرشاس عر١ٍُ ٠زرشن أصربساً 

ا٠غبث١خ فٟ ؽ١بح اٌفشد ِٚغزمجٍٗ ، ٠ّٕٚؾٗ ِض٠ذاً ِٓ اٌزى١ف ٚاٌغؼبدح ، ٚثؼؼٙب ػمجبد رؼزرشع ِزخرز 

 شف ثؾش٠خ.اٌمشاس ِٚٛالف رؾذد لذسرٗ ػٍٝ اٌزفى١ش ثٛػٛػ ٚاٌزظ

 ٚلذ طٕف اٌضغٛي ػٛاًِ ارخبر اٌمشاس إٌٝ صالس فئبد سئجغخ 5ٟ٘     

 اٌؼٛاًِ اٌّزؼٍمخ ثبٌفشد ٚخظبئظٗ اٌؼم١ٍخ ٚعٛأت شخظ١زٗ إٌفغ١خ ٚخجشارٗ. -3

 اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ ٚاٌزٟ رخض اٌج١ئخ االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠زُ اٌمشاس فٟ ع١بلٙب. -0

اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ االعزّبػ١خ ِٕٚظِٛرخ اٌمر١ُ اٌغربئذح ٚاٌّؼرب١٠ش اٌزرٟ  اٌؼٛاًِ اٌضمبف١خ 5 اٌزٟ رزؼّٓ -0

 (.5003  0334رٕظُ ػاللبد اٌفشد  )اٌضغٛي ٚػّبد ، 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 ادتامعة  املستهصرية 

ؽج١ؼخ اٌمشاس 5 لذ ٠زؼٍك اٌمرشاس ثبٌّغرزمجً ٠ٚىرْٛ اؽ١بٔربً غ١رش ِؾرذد اٌّالِرؼ ٠ٚزؼرّٓ دسعرخ ِرٓ  -2

اٌفشد فٟ ارخبرٖ ث١ّٕب ارا وبٔذ إٌزبئظ اٌّزشرجخ  اٌّخبؽشح ٠ٚخشٝ اٌفشد اْ ٠زخزٖ ف١ٕذَ ػ١ٍٗ ٌزٌه ٠زشدد

ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ٚاػؾخ ٠غزط١غ اٌفشد أْ ٠زخز اٌمشاس اٌزٞ ٠ؼّٓ ٌرٗ إٌّفؼرخ ٠ٚخٍرٛ ِرٓ اٌّخربؽشح 

 (.٠ٚHarris, 2004, 255ىْٛ ِأِْٛ اٌؼٛالت )

اٌمشاس فأٔرٗ ػٍرٝ االغٍرت اٌضِٓ اٌّزبػ الرخبر اٌمشاس5 ارا أر١ؼ ٌٍفشد اٌٛلذ اٌىبفٟ ٌٍزفى١ش فٟ ارخبر  -7

ع١ىْٛ اٌمشاس ساشذاً ، اِب ارا ارخز لشاساً رؾذ ػغؾ اٌضِٓ ف١زخزٖ دْٚ ا٘رذاف ٚاػرؾخ أٚ ِؼٍِٛربد 

 (.5337  0337وبف١خ ف١أرٟ ِزغشػبً ٚلذ ال ٠ىْٛ اٌمشاس ساشذاً                          )ػجذ هللا ، 

 

 اىْظشٝبد اىتٜ فسشد ػَيٞخ اتخبر اىقشاس :

 ( :Gelatt Theoryرٞالد )ّظشٝخ  .1

٠ُؼذ ع١الد خج١شاً فٟ ارخبر اٌمشاساد ِٕز اوضش ِٓ اسثؼ١ٓ عٕخ رمش٠جبً ، فمذ ٚػغ ٔظش٠خ لرذِذ رؾٍر١الً 

ِفظالً ٠ٛػؼ ِؼبٌُ اٌّذخً اٌؼبَ ٠ٚؼزجش ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ػ١ٍّخ ِغرزّشح فرٟ ؽ١ربح اٌفرشد ، ار ٠رشٜ 

 -اْ ارخبر اٌمشاس ٠ّش ثّشاؽً ِزؼذدح رزّضً ف5ٟ

 .رؾذ٠ذ اٌغشع أٚ اٌٙذف اٌّشاد رؾم١مٗ ، ار ٠ذسن اٌفشد أْ ٕ٘بن ؽبعخ ألرخبر اٌمشاس 

 .عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد راد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع 

  رغبػذ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠غرشٞ عّؼٙرب فرٟ ٚػرغ اٌجرذائً اٌّّىٕرخ ٚاٌزجٕرؤ ثبٌٕزربئظ اٌّّىٕرخ ٚاؽزّب١ٌرخ

 (.522  0332رؾم١مٙب )اٌجٍٛشٟ ، 

 وً ثذ٠ً ػٍٝ ؽذح ٚػاللزٗ ثبٌجذائً االخشٜ صُ رشر١ت اٌجذائً رشر١جبً ٘ش١ِبً. فؾض فؼب١ٌخ 

 .اخز١بس ؽش٠مخ األداء ٚرم١١ُ اٌجذ٠ً اٌزٞ عشٜ اخز١بسٖ صُ رم١١ُ إٌزبئظ 

  ٠ٚشٜ ع١الد اْ اٌمشاس اٌغ١ذ ٠ؼزجش وأؽذ اٌؼ١ٍّبد إٌّظّرخ اٌزرٟ اعرزخذِذ ٌٍٛطرٛي اٌرٝ االخز١ربس

ز اٌمرشاس ِغرؤٚالً ػرٓ االخز١ربس ٠ٚؾزربط اٌمرشاس اٌغ١رذ اٌرٝ ِؼٍِٛربد وبف١رخ ٚاٌزٟ ِٓ خالٌٙب ٠ؼزجش ِزخ

 (.530  0332ٌٍٛطٛي اٌٝ ٔز١غخ ِشػ١خ                  )اٌجٍٛشٟ ، 

  اىْظشٝخ اىسي٘مٞخ:  .2
أْ ارخبر اٌمشاس فٟ ٔظش اٌغٍٛو١خ عٍٛن ٠ؼزّذ ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌرزؼٍُ االٔغربٟٔ اٌزرٟ ال ٠ىرْٛ ٘رذفٙب       

اٌؼاللبد ث١ٓ االخز١بساد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙرب اٌشرخض فرٟ ِٛالرف ِخزٍفرخ ٚإّٔرب العرزؼّبي رٍره  إٌٙبئٟ فُٙ

اٌّٛالف ٌز١ٌٛذ أّبؽ ِٛصٛلخ ِٓ االعرزغبثبد ٚال ٠ؼرشف االشرخبص فرٟ ِضرً ٘رزٖ اٌؾربالد اال اٌشرٟء 

اٌم١ًٍ ػٓ إٌزبئظ اٌزرٟ رزٌٛرذ ػرٓ اخز١ربسارُٙ غ١رش اْ االخز١ربساد ٔفغرٙب رؾظرً ثشرىً ِزىرشس ِرشاد 

ِزؼذدح ٠ٚىزغت اٌشخض ثبٌخجشح ِؼٍِٛبد اؽظبئ١خ ؽٛي األؽذاس ٚػٕذ٘ب رشعٛ اعزغبثبرٗ ػٍٝ ّٔؾ 

ِرٓ اٌغرٍٛن الخز١رربس ِرب ٠غرذٖ ٔبفؼرربً فرٟ اٌّٛالرف اٌّزىررشسح ٚلرذ اورذ اطررؾبة ٘رزا االرغربٖ ١ِىبٔضِرربد 

٠ٚىربفئ ػ١ٍٙرب االخز١بس ، ار رزغ١ش اؽزّبالد االخز١بس ثزىشاس اٌخجشح ، فبٌشخض ػٕرذِب ٠مرَٛ ثأعرزغبثخ 

فرأْ اؽزّربي اٌم١ربَ ثزٍره االعرزغبثخ ِرشح اخرشٜ ٠رضداد لٍر١الً ٚػٕرذِب ٠مرَٛ ثبعرزغبثخ ٚال٠ىربفئ ػ١ٍٙرب اٚ 

٠ؼبلت فأٔٗ اؽزّبي رىشاس٘ب ٠مً ٚثزٌه فأْ اٌمشاس ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌغٍٛو١بد ٠زخز ثشرىً غ١رش ػمالٔرٟ 

 (.504 0330ٟ ٚػجذ اٌجبعؾ ، ٠ٚغزٕذ اطالً اٌٝ اٌخجشاد اٌغبثمخ ٚاٌؼبداد اٌّزؼٍّخ  )اٌٛائٍ
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 ادتامعة  املستهصرية 

 اىْظشٝخ اىَؼشفٞخ : .3

( Leon Festingerِٓ أثشص ػٍّبء اٌّؼشف١١ٓ اٌز٠ٓ رٕبٌٚٛا ارخبر اٌمرشاس ٘رٛ اٌؼربٌُ األِش٠ىرٟ )       

ٚرجذأ إٌظش٠خ ثبلزشاػ ِؼمٛي إٔب ثٛطفٕب ثششاً ٔىشٖ ػذَ االرغبق ث١ٓ ارغب٘برٕب ٚعرٍٛوٕب ٚؽ١ّٕرب رٕشرأ 

إٔٔب ٔغذ ؽبٌخ ال رجؼش اٌغشٚس ٌذ٠ٕب ٔؼشف ثبٌزٕبفش ٚؽ١ّٕب ٔؾربٚي اٌزؼبِرً ِرغ ٘رزٖ ِضً ٘زٖ اٌظشٚف ف

اٌّشرررربػش ٚاٌؼّرررررً ػٍرررررٝ اٌزم١ٍرررررً ِٕٙررررب فأٔرررررٗ غبٌجررررربً ِرررررب ٠غرررررفش ػررررٓ رٌررررره رغ١١رررررش فرررررٟ االرغررررربٖ                 

(Beatlie, 1994, p.132.) ٌذلرخ ٚٚفمبً ٌٙزٖ إٌظش٠خ فأْ ِشؽٍخ ِب لجً اٌمشاس رزغرُ ثبٌّٛػرٛػ١خ ٚا

ٚاٌزؾ١ًٍ إٌّظُ ٌٍّؼٍِٛربد اٌّزرٛافشح فرٟ ػرّٓ اٌجرذائً اٌّمزشؽرخ ٌؾرً اٌّشرىٍخ ، أِرب ِشؽٍرخ ِرب ثؼرذ 

اٌمشاس فززغُ ثبٌشغجخ فٟ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؤورذ طرؾخ االخز١ربس ٚٔذػّرٗ ٌىرٟ ٠رزُ خفرغ اٌزٕبشرض 

ػمال١ٔخ ررؤدٞ اٌرذٚافغ ٚػِّٛبً فبٌٕظش٠خ اٌّؼشف١خ ثظٛسح ػبِخ رؼذ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ػ١ٍّخ ٚاػ١خ ٚ

 (.Spokan,1989:20-33ف١ٙب ادٚاساً ِؼمذح ٌٚىٕـٙب ِـٕظّخ.)

 خط٘اد ػَيٞخ اتخبر اىقشاس: 

ػ١ٍّررخ ارخرربر اٌمررشاس ، ألٔررٗ ػٕررذ رؾ١ٍررً ٚفٙررُ رؼررذ ٘ررزٖ اٌّشؽٍررخ ِررٓ أ٘ررُ ِشاؽررً أ : تحذٝددذ اىَشددنيخ : 

ٚرؾذ٠ذ اٌّشىٍخ ثشىً ع١ذ ، فأٔٗ ِٓ اٌّزٛلغ أٔٗ ٠زُ ارخبر اٌمشاس إٌّبعت اٌزٞ ٠رؤدٞ اٌرٝ ٔزربئظ ع١رذح 

ٚاٌرزٞ ٠ؾمررك اٌشػررب ٚاالشررجبع ، ٚػ١ٍرٗ فررأْ ػٍررٝ ِزخررز اٌمررشاس اٌزرشٚٞ ٚاٌزؼّررك فررٟ دساعررخ اٌّشررىٍخ 

بثٙب ٚدساعررخ اػشاػررٙب ٚعّررغ اٌّؼٍِٛرربد ػٕٙررب صررُ رؾ١ٍٍٙررب ٚطرر١بغزٙب ثؼجرربساد ِؾررذدح ٚرؾذ٠ررذ اعررج

 (.5007 3440ٚطٛالً اٌٝ اٌزشخ١ض إٌٙبئٟ ٌٙب                        )إٌّظٛس ، 

ثؼذ فٙرُ اٌّشرىٍخ ٚرؾ١ٍٍٙرب ٚرؾذ٠رذ٘ب رجرذأ ِشؽٍرخ اٌجؾرش ػرٓ اٌجرذائً اٌّؾزٍّرخ ة: اىجحج ػِ اىجذائو: 

َٛ ِزخز اٌمشاس ثبٌزؾشٞ ٚاٌجؾش ػٓ اٌجذائً )اٌؾٍٛي( اٌّخزٍفخ ٌّٛاعٙخ اٌّشىٍخ ، ٚفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠م

 (.5322 3442ٌؾً اٌّشىٍخ اٌزٟ رُ رؾذ٠ذ٘ب )ِششفٟ ، 

ثؼرذ اْ ررزُ ِشؽٍرخ اٌجؾرش ػرٓ اٌجرذائً ٠ظرجؼ ِرٓ اٌؼرشٚسٞ اعرشاء ػ١ٍّرخ رم١ر١ُ  د : تقٌٞٞ اىجذائو :

ضٚا٠رب األِرش اٌرزٞ ٠مزؼرٟ ِرٓ ِزخرز ِٛػٛػ١خ ٌٍجذائً اٌزٟ رُ اٌزٛطً ا١ٌٙب ٚإٌظش ا١ٌٙب ِٓ ع١ّرغ اٌ

اٌمشاس اْ ٠مبسْ ث١ٓ اٌجذائً اٌزٟ رُ رؾذ٠ذ٘ب ِٚٓ خالي رٌه ٠زٛطً اٌٝ ِضا٠ب ٚػ١ٛة ورً ثرذ٠ً ػٍرٝ 

ؽذٖ صرُ ٠مرذس إٌزربئظ األ٠غبث١رخ ٚاٌغرٍج١خ ٌىرً ثرذ٠ً ثؾ١رش ٠غرزجؼذ اٌجرذ٠ً اٌرزٞ رىرْٛ أ٠غبث١بررٗ ألرً ِرٓ 

 (.5030 0333ٚأشجبع)إٌّظٛس ، عٍج١برٗ فٟ ػٛء ِب ٠ؾمك ٌٗ اٌجذ٠ً ِٓ سػٝ 

ػٍٝ ِزخرز اٌمرشاس اْ ٠شاػرٟ رشر١رت اٌجرذائً ػٍرٝ اعربط ِضا٠ب٘رب ٚػ١ٛثٙرب  د: اختٞبس اىجذٝو األّست :

ٚرىب١ٌفٙب ٚٔزبئغٙب ِٚؼبػفبرٙب ، صُ اخز١بس أغت ٘زٖ اٌجذائً ٌؾً اٌّشىٍخ اٌمبئّخ ، ٚاْ ػ١ٍّخ اخز١ربس 

س ٚشخظ١زٗ ٚخجشرٗ ِٚٙبسرٗ ٚاٌزٟ رزفبٚد ِٓ شخض اٌٝ اٌجذ٠ً االٔغت رزأصش ثغٍٛو١بد ِزخز اٌمشا

 (.5033  3440آخش)شش٠ف ، 

٠ؼزمررذ ثؼؼررُٙ اْ دٚس ِزخررز اٌمررشاس ٠ٕزٙررٟ ثّغررشد اخز١رربس اٌجررذ٠ً االفؼررً ٌؾررً  ٕـددـ : تْفٞددز اىقددشاس : 

اٌّشرىٍخ اٌّمزشؽررخ ٌٚىررٓ ٘ررزا االػزمرربد خرربؽئ ألْ اٌجررذ٠ً اٌررزٞ عررشٜ اخز١رربسٖ ٠زطٍررت ٚػررؼٗ ِٛػررغ 

ّؼبٌغخ اٌّشىٍخ ٚاٌزخٍض ِٓ أصبس٘ب ػٍٝ إٌؾٛ اٌرزٞ ٠ؾمرك اٌزى١رف ٠ٚؼ١رذ اٌزرٛاصْ ٌٍفرشد وّرب اٌزٕف١ز ٌ

ورربْ ، فررأْ ػٍررٝ ِزخررز اٌمررشاس اْ ٠ررٛفش ع١ّررغ ِغررزٍضِبد ٔغرربػ رٕف١ررز لررشاسٖ ٚاصاٌررخ اٌّؼٛلرربد اٌزررٟ 

 (.5327  3442رؼزشع رٕف١زٖ ػٍٝ ٔؾٛ ٠ؾمك فؼب١ٌخ اٌزف١ٕز ٌزؾم١ك اٌٙذف إٌّشٛد )ِششفٟ ، 
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 خصبئص ػَيٞخ اتخبر اىقشاس :

 ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌخظبئض اٌزٟ رزٛافش فٟ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ِٕٙب 5    

رجذأ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ثّٛاعٙخ اٌفشد ٌّشىٍخ اٚ ِّٙخ ِرب ؟ ٠ٍرٟ رٌره رؾذ٠رذ ٘رزٖ اٌّشرىٍخ ِٚرٓ صرُ  -3

اخز١ربس االٔغرت فرٟ ػرٛء ِرب رؾ١ٍٍٙب ٚرؾذ٠ذ اال٘ذاف ٚاٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجذائً ٚرم١١ُ اٌجذائً ٚ

 ٠زٛفش ِٓ اِىبٔبد ِٚزطٍجبد.

 ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ػ١ٍّخ ػم١ٍخ ػ١ّمخ ِٚؼمذح ِٚشوجخ خبطخ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌمشاس ٘بِبً. -0

رؼذ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ِٙبسح ػم١ٍرخ ٠ّىرٓ رط٠ٛش٘رب ٌرذٜ اٌفرشد ِرٓ خرالي رذس٠جرٗ ػ١ٍٙرب ثبؽغبعرٗ  -0

 ٚؽش٠خ اٌزفى١ش ٌٍٛطٛي اٌٝ ارخبر لشاس ِٕبعت.ثبٌّشىٍخ ٚاٌزخط١ؾ ٚسعُ األ٘ذاف 

ػ١ٍّررخ ارخرربر اٌمررشاس ػ١ٍّررخ ِغررزّشح رّزررذ ػجررش اٌررضِٓ فٙررٟ رزظررً ثؼٛاِررً ٚاٚػرربع ؽظررٍذ فررٟ  -2

 اٌّبػٟ ٠ٚزُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب فٟ اٌؾبػش.

رىرررررْٛ ػ١ٍّرررررخ ارخررررربر اٌمرررررشاس ػ١ٍّرررررخ راد ؽج١ؼرررررخ ِزغ١رررررشح رطٛس٠رررررخ  )اٌضغرررررٛي ٚػّررررربد،  -7

0334 5031-032.) 

 ىخبىج : ٍْٖزٞخ اىجحج ٗارشاءاتٔاىفصو ا

 :ارشاءاد اىجحج

٠زٕبٚي ٘زا اٌفظً اإلعشاءاد اٌزٟ اػزّذ٘ب اٌجبؽش ٌزؾم١ك ا٘ذاف اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٠ٚزؼّٓ 

ٚطفبً ٌّغزّغ اٌجؾش ٚؽش٠مخ اخز١بس اٌؼ١ٕخ ٚخطٛاد ثٕبء أدٚارٗ ٚاٌٛعبئً اإلؽظبئ١خ إٌّبعجخ ٌزؾ١ًٍ 

 عشاءاد 5اٌج١بٔبد ٚف١ّب ٠أرٟ اعزؼشاع ٌزٍه اإل

  :ٍْٖزٞخ اىجحج

اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ ٌّالئّزٗ ؽج١ؼخ ا٘ذاف اٌجؾش ، ار ٠ؼشف ػٍٝ أٗ شىً ِٓ اشىبي      

اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش اٌؼٍّٟ إٌّظُ ٌٛطف ظب٘شح ِب اٚ ِشىٍخ ٚرط٠ٛش٘ب ثظٛسح و١ّخ ِٓ خالي عّغ 

١فٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاخؼبػٙب ٌٍذساعخ اٌذل١مخ . اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّمٕٕخ ؽٛي اٌظب٘شح اٚ اٌّشىٍخ ٚرظٕ

 (  5007 0332)عشا٠ب ، 

  :ٍزتَغ اىجحج

 – 0303رُ رطج١ك ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ؽالة و١ٍخ اٌمبْٔٛ فٟ اٌّشؽٍز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

غ َ ٌغشع اٌزؼشف ػٍٝ ارغب٘بد اٌطٍجخ ٔؾٛ ِم١بط ارخبر اٌمشاس ، ٚٔظشاً ٌظؼٛثخ اٌزؼبًِ 0303ِ

 ِغزّغ اٌجؾش ٌّب ٠زطٍجٗ ِٓ اِىب١ٔبد ِبد٠خ ٚٚلذ ٚعٙذ رُ اٌٍغٛء اٌٝ اعزخذاَ اعٍٛة اٌؼ١ٕبد .

  :ػْٞخ اىجحج

رؼشف اٌؼ١ٕخ 5 ثبٔٙب عضء ِٓ اٌّغزّغ ٠زُ عؾجٙب ثطش٠مخ ِب ثؾ١ش رّضً اٌّغزّغ افؼً رّض١ً " . ٚفٟ 

( 333خ ٚاٌشاثؼخ رزىْٛ ِٓ )٘زٖ اٌذساعخ رُ عؾت ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثغ١طخ ِٓ ؽالة اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔ

( ِٓ اٌّشؽٍخ 73( أبس ، ٚ)07( روٛس ٚ )07( ِٓ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ )73ؽبٌت ٚؽبٌجخ ٚثٛالغ )

 ( أبس ٚؽغت اٌغذٚي االرٟ 07( روٛس ٚ )07اٌشاثؼخ ثٛالغ )
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 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 ادتامعة املستهصرية –ساسية بالتعاون مع كلية الرتبية االو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها اذتضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 ادتامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -لرتبية االساسية  كلية ا 

           اذتضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 ادتامعة  املستهصرية 

 ( رٛص٠غ اٌطٍجخ ؽغت اٌغٕظ ٚاٌّشؽٍخ3عذٚي)

 اىَزَ٘ع اىؼذد اىزْس اىَشحيخ

 73 07 روش اىخبّٞخ

 07 أضٝ

 73 07 روش اىشاثؼخ

 07 أضٝ

ٚثؼذ رؾذ٠ذ ػ١ٕخ اٌجؾش ثشىً ػشٛائٟ رُ رٛص٠غ اعزّبساد االعزج١بْ ٌغشع ِؼشفخ ارغب٘برُٙ ٔؾٛ 

 ِم١بط ارخبر اٌمشاس .

 أداح اىجحج :

خ ٌغشع عّغ اٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌزؾم١ك ا٘ذاف اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ اػذ اٌجبؽش اعزّبسح اعزج١بْ ٌذساع    

( فمشح 02اٌمذسح ارخبر اٌمشاس ٌطٍجخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚرؼّٕذ اعزّبسح االعزج١بْ فٟ طٛسرٙب إٌٙبئ١خ ِٓ )

رج١ٓ وً فمشح ِٕٙب ِغز٠ٛبد ارخبر اٌمشاس ٌذٜ ؽٍجخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ فٟ اٌّشؽٍز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ ، ٚلذ 

رؾذ٠ذ االعبثخ اٌّؾزٍّخ ٌىً فمشح ،  ث١ٓ اٌجبؽش فٟ اػذادٖ اعزّبسح االعزج١بْ االعئٍخ اٌّغٍمخ ِٓ اعً

 ٚلذ ِشد ػ١ٍّخ ثٕبء اعزّبسح االعزج١بْ ثبٌخطٛاد اٌزب١ٌخ 5

ً ثؼشػٙب ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء فٟ ِغبي  .3 رُ اٌزؾمك ِٓ طذق اعزّبسح االعزج١بْ ظب٘ش٠ب

ٌفمشح % ِٓ اٌخجشاء ِجذأ ٌمجٛي ا43( ٚلذ اػزّذ اٌجبؽش ارفبق اوضش ِٓ 33اٌذساعخ ٚلذ ثٍغ ػذدُ٘ )

 ٚثؼذ عّغ ِالؽظبد اٌخجشاء ٚعذ اْ ع١ّغ اٌفمشاد ِمجٌٛخ ِغ رؼذ٠ً ثؼؼٙب.

( فمشح ثؾ١ش رزُ االعبثخ ػٍٝ وً فمشح ِٓ 02رزىْٛ اداح االعزج١بْ فٟ طٛسرٙب إٌٙبئ١خ ِٓ ) .0

فمشارٙب ؽغت ِم١بط ١ٌىشد اٌخّبعٟ ) ال رٕطجك ػٍٟ اثذا ، ال رٕطجك ػٍٟ ، رٕطجك ػٍٟ اٌٝ ؽذ ِب ، 

ً ، رٕطجك ػٍٟ دائّبً( ثؾ١ش رأخز االعزغبثخ ػٍٝ وً فمشح ِٓ ٘زا اٌّم١بط دسعخ رٕطجك  ػٍٟ غبٌجب

 ( ٚوّب ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي اٌزب١ٌخ 75ٚ  3رزشاٚػ ث١ٓ )

 ( دسعبد ثذائً االعزغبثخ فٟ فمشاد االعزجبٔخ0عذٚي )

ثذائً 

 االعزغبثخ

ال رٕطجك ػٍٟ 

 اثذاً 

رٕطجك ػٍٟ  ال رٕطجك ػٍٟ

 اٌٝ ؽذ ِب

ػٍٟ رٕطجك 

 ً  غبٌجب

رٕطجك ػٍٟ 

 ً  دائّب

 5 4 3 2 1 اىذسرخ

( ٚرش١ش اٌذسعخ إٌّخفؼخ اٌٝ ِغزٜٛ ِٕخفغ 303ٚ  02رزشاٚػ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط ث١ٓ )

الرخبر اٌمشاس ث١ّٕب رش١ش اٌذسعخ اٌّشرفؼخ اٌٝ ِغزٜٛ ِشرفغ الرخبر اٌمشاس ، رُ دساعخ طذق ٚصجبد 

ِٚٓ صُ ؽغبة ِؼبًِ اٌضجبد ٚاٌزٞ  03ػ١ٕخ اعزطالػ١خ ثؾغُ اداح االعزج١بْ ِٓ خالي رٛص٠ؼٙب ػٍٝ 

( ٚؽغت ٘زا اٌّم١بط ٠ىْٛ صجبد االعزج١بْ ِمجٛي ارا وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ 3 – ٠3زشاٚػ ف١ّزٗ ث١ٓ )

( ٚاْ اٌزأوذ ِٓ طذق ٚصجبد اعزّبسح االعزج١بْ ٠ؼذ ِٓ االِٛس اٌّّٙخ الْ ػذَ 3,13اٌضجبد اوضش ِٓ )

 ؤصش ػٍٝ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ٚرؼ١ّّٙب ػٍٝ اٌّغزّغ .صجبد اداح االعزج١بْ ٠

 ٚلذ ثٍغذ ٔغجخ صجبد االخزجبس ثطش٠مخ اػبدح االخزجبس 

 3,433اٌظذق =  .3

 3,320اٌضجبد =  .0

 3,403اٌّٛػٛػ١خ =  .0
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 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 ادتامعة املستهصرية –ساسية بالتعاون مع كلية الرتبية االو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها اذتضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 ادتامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -لرتبية االساسية  كلية ا 

           اذتضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 ادتامعة  املستهصرية 

ِٚٓ ٘زا ٠زؼؼ ٌٓ اْ طذق االعزج١بْ ٚصجبرٗ ثٕغت ػب١ٌخ ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ ٕ٘بن ارغبق ٚرشاثؾ داخٍٟ 

 زج١بْ .لٛٞ ث١ٓ فمشاد اعزّبسح االع

 اسبىٞت اىَؼبىزخ االحصبئٞخ: 

ٌغشع رؾم١ك ا٘ذاف ٘زٖ اٌذساعخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ اٌؼ١ٕخ اعزخذَ     

( ٚرٌه ثؼذ اْ رُ رش١ِض ٚادخبي اٌج١بٔبد فٟ اٌؾبعٛة SPSSاٌجبؽش اٌجشٔبِظ االؽظبئٟ اٌغب٘ض )

 .  ٚرُ ؽغبة اٌّؼبٌغبد االؽظبئ١خ ثبعزخذاَ اٌجشٔبِظ

 اىفصو اىشاثغ : ػشض اىْتبئذ ٗتفسٞشٕب

ٌغشع اخزجبس رؾمك اٌٙذف االٚي ، اعزخذَ اٌجبؽش االخزجبس اٌزبئٟ ثؼ١ٕخ ٚاؽذح ؽ١ش  اىٖذف األٗه : 

( ث١ّٕب ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌٍؼ١ٕخ 0ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌفشػٟ اٌؼبَ ٌالعزغبثخ ػٍٝ فمشاد االعزج١بْ )

( 32,02ٚثزٌه ثٍغذ اٌم١ّخ اٌّؾغٛثخ ٌالخزجبس اٌزبئٟ ) (3,23( ثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ لذسٖ )0,303)

( ٚ٘زٖ 3,432ٚاٌجبٌغخ ) 44( ٚدسعخ ؽش٠خ 3,37ٟٚ٘ اػٍٝ ِٓ ل١ّزٙب اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٛخ )

إٌز١غخ رش١ش اٌٝ اْ افشاد اٌؼ١ٕخ ٠ز١ّضْٚ ثّغزٜٛ ػبٌٟ ِٓ ارخبر اٌمشاس ٚاٌغذٚي االرٟ ٠ٛػؼ ٔزبئظ 

 االخزجبس 

 ظ االخزجبس اٌزبئٟ ؽٛي اٌٙذف االٚي( ٔزبئ0عذٚي )

اٌٛعؾ 

 اٌفشػٟ

اٌٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌم١ّخ 

 اٌّؾغٛثخ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

اٌم١ّخ 

 اٌغذ١ٌٚخ

اٌذالٌخ 

االؽظبئ١خ 

3,37 

 داىخ 3,432 99 32,02 3,23 0,303 3

ً اىٖذف اىخبّٜ :  ٌّؼ١بس اٌغٕظ ٌغشع اخزجبس ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق فٟ ارخبر اٌمشاس ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ٚفمب

ٟٚ٘  0,302اعزخذَ اٌجبؽش االخزجبس اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ فىبٔذ اٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌّؾغٛثخ رغبٚٞ 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ال ٠ٛعذ  3,437ٚاٌجبٌغخ  43ٚدسعخ ؽش٠خ  3,37الً ِٓ ل١ّزٙب اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ 

 ٠ٛػؼ رٌه فشق ث١ٓ االٔبس ٚاٌزوٛس فٟ ِغزٜٛ ارخبر اٌمشاس ٚاٌغذٚي االرٟ 

 ( اخزجبس ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق فٟ ارخبر اٌمشاس ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ٚفمبً ٌّؼ١بس اٌغٕظ2عذٚي )

اٌٛعؾ  اٌغٕظ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌم١ّخ 

 اٌّؾغٛثخ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

اٌم١ّخ 

 اٌغذ١ٌٚخ

اٌذالٌخ 

االؽظبئ١خ 

3,37 

 غٞش داىخ 3,437 98 0,302 3,221 3,89 رم٘س

 3,224 3,76 اّبث

ً ٌّؼ١بس اٌّشؽٍخ ىٖذف اىخبىج : ا ٌغشع اخزجبس ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق فٟ ارخبر اٌمشاس ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ٚفمب

اٌذساع١خ اعزخذَ اٌجبؽش االخزجبس اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ فىبٔذ اٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌّؾغٛثخ رغبٚٞ 

 3,437بٌغخ ٚاٌج 43ٚدسعخ ؽش٠خ  3,37ٟٚ٘ اوجش ِٓ ل١ّزٙب اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  - 0,217

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ٠ٛعذ فشق ث١ٓ ؽٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ فٟ ِغزٜٛ ارخبر اٌمشاس ٚاٌغذٚي االرٟ 

 ٠ٛػؼ رٌه 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
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 ( اخزجبس ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق فٟ ارخبر اٌمشاس ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ٚفمبً ٌّؼ١بس اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ7عذٚي )
اى٘سط  اىزْس

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

اىقَٞخ 

 اىَحس٘ثخ

اىذالىخ االحصبئٞخ ثَست٘ٙ  اىقَٞخ اىزذٗىٞخ سرخ اىحشٝخد

 0,05ٍؼْ٘ٝخ 

 داىخ 1,985 98 - 3,465 0,499 3,671 اىَشحيخ اىخبّٞخ

 0,407 3,985 اىَشحيخ اىخبىخخ

 االستْتبربد ٗاىت٘صٞبد ٗاىَقتشحبد  

 ِٓ خالي إٌزبئظ رُ اٌزٛطً اٌٝ االعزٕزبعبد االر١خ أٗالً : االستْتبربد : 

 أْ افشاد اٌؼ١ٕخ ٠ز١ّضْٚ ثّغزٜٛ ػبٌٟ ِٓ ارخبر اٌمشاس . .1

 ال ٠ٛعذ فشق ث١ٓ االٔبس ٚاٌزوٛس فٟ ِغزٜٛ ارخبر اٌمشاس . .2

٠ٛعذ فشق ث١ٓ ؽٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ فٟ ِغزٜٛ ارخبر اٌمشاس ٌظبٌؼ ؽٍجخ اٌّشؽٍخ  .3

  اٌشاثؼخ.

 حبّٞبً : اىت٘صٞبد : ٝ٘صٜ اىجبحج ثَب ٝيٜ 

 اٌطٍجخ ِٓ ر١ّٕخ لذسرُٙ فٟ ارخبر اٌمشاس ٚاعزضّبس٘ب .ػشٚسح رّى١ٓ  -

 رط٠ٛش ِٙبسح اٌطٍجخ فٟ ِغبي ل١بط ٚرطج١ك اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس  . -

 البِخ ٔذٚاد رضم١ف١خ ٚاسشبد٠خ ٌغشع رؾغ١ٓ ِغزٜٛ ارخبر اٌمشاس ٌذٜ اٌطٍجخ . -

اٌٝ رط٠ٛش ِغزٜٛ  اال٘زّبَ ثزذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ِٙبساد ارخبر اٌمشاس اٌفؼبي الْ رٌه ٠ؤدٞ -

 ِؼ١شزُٙ فٟ اٌؾبػش ٚاٌّغزمجً .

 ٠مزشػ اٌجبؽش ِب ٠ٍٟ حبىخبً : اىَقتشحبد : 

 إعشاء دساعبد ِّبصٍخ ػٓ ارخبر اٌمشاس ٌذٜ ِغزّؼبد ِخزٍفخ )رذس٠غ١١ٓ ، ِٛظف١ٓ(.  -3

إعشاء دساعبد ِّبصٍخ ػٓ ارخبر اٌمشاس ٚػاللزٗ ثجؼغ اٌّزغ١شاد وئداسح اٌّؼشفخ ٚاالثذاع  -0

 .  اٌٛظ١فٟ

 اىَصبدس   

( ٚػاللزٙررب ثررب١ٌّٛي اٌؼظرربث١خ ٚاٌمررذسح A-Bأّٔرربؽ اٌشخظرر١خ )(:   0332إثررشا١ُ٘ , س٠ررضاْ ػٍررٟ)  .3

 ،  و١ٍخ اٌمبْٔٛ )اثٓ ا١ٌٙضُ ( عبِؼخ ثغذاد.   سسبىخ ٍبرستٞش غٞش ٍْش٘سحػٍٝ ارخبر اٌمشاس , 

وٛعربْ  ،اىقدشاسمٞدف تَْدٜ ردذستل ػيدٚ اتخدبر ( ، 3434ثبسوش ، اٌرٓ ، رشعّرخ عربِٟ عر١ٍّبْ ، ) .0

 ث١ذط ، ٌٕذْ.

، داس اٌفىرش  3، ؽ تطجٞقبد ٍٗفبٌٕٞ فدٜ اشردشاف اىتشثد٘ٛ(5 0333اٌجذسٞ ، ؽبسق ػجذ اٌؾ١ّذ ) .0

 ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ،ػّبْ .

( 5 " ثٕربء ثشٔربِظ ررذس٠جٟ ِٕٙرٟ ِغرزٕذ اٌرٝ أّرٛرط 0332اٌجٍٛشٟ ، ساشرذ ثرٓ غش٠رت ثرٓ ) ، ) .2

رخبر اٌمشاس إٌّٙرٟ ٌرذٜ ؽٍجرخ ، اٌظرف اٌؼبشرش فرٟ عرٍطٕخ ِج١الد ٚل١بط اصشٖ فٟ رؾغ١ٓ ِغزٜٛ ، ا

 "، عبِؼخ غّبْ اٌؼشث١خ ، االسدْ.سسبىخ دمت٘سآ "غٞش ٍْش٘سحػّبْ " ، 

(5 ػاللررخ ِظررذس اٌؼررجؾ  ثبٌمررذسح ػٍررٝ 3447رٛف١ررك , عرر١ّؾخ وررشَ ٚعرر١ٍّبْ ,ػجررذ اٌررشؽّٓ عرر١ذ ) .7

 (.8( )4ربٍؼخ رطش  )ٍزيخ ٍشمز اىجح٘ث اىتشث٘ٝخ ارخبر اٌمشاس )دساعخ ػجش صمبف١خ ( 

، اٌطجؼخ االٌٚرٝ ، ِىزجرخ إٌٙؼرخ  ، سٞن٘ى٘رٞخ صْغ اىقشاس( 3442ؽج١ت ، ِغذٞ ػجذ اٌىش٠ُ ، ) .1

 اٌّظش٠خ ، اٌمب٘شح.
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 ادتامعة  املستهصرية 

, داس اٌششٚق ػيٌ اىْفس اىَؼشفٜ(03305اٌضغٛي ,سافغ إٌظ١ش ٚاٌضغٛي , ػّبد ػجذ اٌشؽ١ُ ) .2

 ػّبْ  األسدْ 3ؽ

 عبِؼخ اٌٍّه اٌغؼٛد، اٌش٠بع."  شداسٛاىسي٘ك ا 3443عؼٛد، ثٓ ) إٌّش .3

 ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش، ػّبْ. تؼيٌٞ اىتفنٞش ٍٖٗبساتٔ( ، 0334عؼ١ذ ، ػجذ اٌؼض٠ض ،) .4

أّٔبؽ ارخبر اٌمشاساد فٟ األعٙضح اٌّشوض٠خ ٌإلداسح اٌؼبِخ  3440شش٠ف ,ػّبد ػجذ اٌٍط١ف  .33

 ثبألسدْ ,سعبٌخ ِبعغز١ش ,ػّبْ األسدْ .

 , ٍشنيخ اتخبر اىقشاس ىذٙ اىَؼ٘رِٞ حشمٞب(03315ذ هللا,) ؽغ١ٓ)اٌؼج .33

http://www.nesasy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3402

&Itemid=93 

 سسبىخ ٍبرستٞش غٞش ٍْش٘سحاٌغض١ِخ ٚػاللزٙب ثبرخبر اٌمشاس  0332,ػغىش,لبعُ ؽغ١ٓ ) .30

 ِمذِخ إٌٝ ِغٍظ و١ٍخ ا٢داة عبِؼخ ثغذاد.

(5 ػاللرخ ارخربر اٌمرشاس ثرجؼغ عرّبد اٌشخظر١خ ٌّرذ٠شاد اٌّرذاسط 3437فشؽبْ، ػٍٟ ٔبطش ) .30

 . سسبىخ ٍبرستٞش غٞش ٍْش٘سحاالثزذائ١خ ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ )اثٓ سشذ( ، عبِؼخ ثغذاد ، 

 ، داس اٌّغ١شح ، ػّبْ. 3، ؽ ّظشٝخ اىقشاساد االداسٝخ(5 3442ِششفٟ ، ؽغٓ ػٍٟ ، ) .32

( 5 " رذس٠ت اٌّذ٠ش٠ٓ ػٓ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاساد االداس٠خ فٟ 3440إٌّظٛس ، ٠بعش ِٕظٛس ، ) .37

 "، اٌغبِؼخ االسد١ٔخ.، سسبىخ ٍبرستٞش"غٞش ٍْش٘سحاٌٛصاساد االسد١ٔخ ، دساعخ ١ِذا١ٔخ 

 ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ، اٌمب٘شح. اىَذخو فٜ تذسٝس اىؼيً٘( ، 3444ّذ ٚاخشْٚ ، )إٌغذٞ ، اؽ .31

، دٚسح  اخالرْب االسالٍٞخ تزبٓ اىجٞئدخ( 0330اٌٛائٍٟ ، ػجذ اٌغجبس ػجذ هللا ، ٚػجذ اٌجبعؾ ػم١ً ) .32

 ( عجزّجش.00-03رأ١ٍ١٘خ ، ؽٛي اٌزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ ) 
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Decision making Ability of law students 
Haider Abbas Karim 

Al-Qadisiyah University 

Abstract: 

The research aimed to know the level of decision-making among students of 

the College of Law, and to achieve this, the researcher adopted a scale 

(Ibrahim 2004) to measure the ability to make decisions after extracting 

honesty and consistency for it and ensuring its suitability to the research 

community by presenting it to a number of experts and specialists, and a 

sample of (100) students was chosen. A student from the second and fourth 

stage students at the College of Law - University of Al-Qadisiyah for the 

academic year 2020-2021, It was selected randomly and it became clear that 

the sample members are characterized by a high level of decision-making. 

Also, there is no difference between females and males in the level of 

decision-making. While there is a difference between the students of the 

second and fourth stage in the level of decision-making in favor of the 

students of the fourth stage, the research came out with a number of 

recommendations and proposals, including the need to enable students to 

develop their decision-making ability and invest it and develop students' skill 

in the field of measuring and applying decision-making ability.  
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 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –كلية الرتبية للبهات والصرفة ل
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 االشاشية  دللة كلية الرتبية 
 اجلامعة  املصتهصرية 

عمل  املرأة املتسوجة وانعكاشاتٌ الهفصية على العالقات األشرية مو وجًة نظر 

 طالبات كلية الرتبية للبهات

 رحاب مشخي جرب                          م. صفاء حصني محيد اخلفاجي

 جايؼح انمادسٍح /كهٍح انررتٍح نهثناخ      

 

 :انثحث يسرخهص

ربص١و عًّ اٌّوأح اٌّزيٚعخ عٍٝ ؽ١برٙب االٍو٠خ ِٓ ٚعٙخ ٠ٙلف اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌٝ اٌزعوف عٍٝ  

ٔظو ؽبٌجبد و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ٚ اٌفوٚق االؽظبئ١خ ؽَت ِزغ١و اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ ٚ اٌفوٚق 

ؽبٌجبد و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ، رؾلك ِغزّع اٌجؾش ِٓ  االؽظبئ١خ ؽَت ِزغ١و اٌمَُ ) عٍّٟ أَبٟٔ (

ٌواثعخ ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد عبِعخ اٌمبك١ٍخ لَّٟ االهشبك ٚ اٌزوث١خ ٚلل ؽبٌجبد اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚ ا

( ؽبٌجخ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد عبِعخ اٌمبك١ٍخ ؽَت 60افند ع١ٕخ عشٛائ١خ ث١َطخ ِإٌفخ ِٓ )

اْ إٌَبء اٌّزيٚعبد ل١ٍال ِب ٚرٛطٍذ إٌزبئظ اٌٝ  االفزظبص )االهشبك إٌفَٟ + اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ(،

ص١و اٌعًّ عٍٝ ؽ١برُٙ االٍو٠خ ، ٚ٘نا ِإشو ا٠غبثٟ ٚاٌنٞ ِٓ اٌّّىٓ رف١َوٖ اٌٝ اْ ٠ىْٛ رب

اٌّزيٚعبد ل١ٍال ِب رىْٛ ٕ٘بن ربص١واد عٍٝ ؽ١برُٙ ثَجت اٌعًّ ، ٚال رٛعل فوٚق اؽظبئ١خ ثؾَت 

 أَبٟٔ ( ، ٚفٟ ػٛء إٌزبئظ ٚػعذ اٌجبؽضزبْ علكا ِٓ -ِزغ١وٞ اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ ٚ اٌمَُ ) عٍّٟ 

 االٍزٕزبعبد ٚاٌزٛط١بد ٚاٌّمزوؽبد.

 : عًّ ،  اٌّوأح ، اٌعاللبد ،  األٍو٠خ انكهًاخ انًفراحٍح

 :انًمذيح

ا٘زّذ كهاٍخ كٚه اٌّوأح فٟ اٌؾ١بح االعزّبع١خ ٚااللزظبك٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌضمبف١خ فٟ اٌّغزّع ٔظوا الْ 

عزّبعٟ ٌٍّغزّع ٘نا اػبفخ اٌٝ رٕٛ  اٌّوأح صمال اعزّبع١ب ِّٙب فٟٙ رشغً ِىبٔخ ِز١ّيح فٟ اٌجٕبء اال

اٌّغبالد اٌٛظ١ف١خ اٌزٟ رشبهن ف١ٙب ثغبٔت فطٛهح اٌَّإ١ٌٚبد ٚا١ّ٘خ االكٚاه اٌزٟ رمَٛ ثٙب فٟ 

ٚاَ ِٚل٠وح ٌٍّٕيي ثبالػبفخ فمل ريا٠لد  اٌشك االٍوٞ فٟٙ رٍعت كافً إٌّيي اكٚاه ِقزٍفخ ويٚعخ

ش١ب ِع ِزطٍجبد اٌعظو اٌؾل٠ش ؽ١ش اْ اٌعًّ اطجؼ فٟ االٚٔخ االف١وح َٔجخ إٌَبء اٌعبِالد رّب

ِٕب١ٌٚبد االِٛه اٌزٟ رفىو ف١ٙب اٌّواح ثغوع رؾم١ك اٌىض١و ِٓ ِزطٍجبد اٌؾ١بح اٌَّزغلح فٟ ؽ١ٓ اْ 

وبْ عًّ اٌّواح االٚي ٘ٛ هعب٠زٙب الٚالك٘ب  ٘نا االِو ٌُ ٠ىٓ ِٕزشوا ِٓ لجً ثظٛهح وج١وح ام

خ ٚاِب عٍّٙب فبهط إٌّيي ٌُ ٠ىٓ اال ٌٍؼوٚهح اٌمظٜٛ رٍج١خ اٌفطو٠ ٚشإؤْ ث١زٙب ٘نٖ اٌٛظ١فخ

الؽز١بعبد االٍوح اٌّزيا٠لح اٚ عٕل غ١بة اٌّع١ً ٌٙ اِب ا١ٌَٛ فٍُ ٠عل اٌعًّ ِغوك َِبٌخ اعبٌخ ثً 

الْ ٘لف اٌقوٚط ٌٍعًّ رغ١ود ث١زغ١و  اطجؼ ِٓ ا١ٌٚبد ؽ١بح اٌّواٖ فبطخ ثعل اٌزقوط ِٓ اٌغبِعخ

طجؾٓ ال ٠َزغ١ٕٓ عٕٗ ِطٍمب الٔٙ ١ٍٍٚخ ٌزؾم١ك اٌناد ٚوَت اٌّبي ٚر١ٍٛع ٔطبق اٌيِٓ فبْ إٌَبء ا

اٌعاللبد االعزّبع١خ ٚ٘نٖ االف١وح اٌزٟ رإصو فٟ ثعغ االؽ١بْ عٍٝ عاللخ اٌّواح ِع ىٚعٙب فبطخ 

 اما أفزؾذ اٌّواح اٌعبٍِخ فٟ عاللزٙب ِع اٌوعبي ِٓ ىِالئٙب افٟ اِبوٓ اٌعًّ فزلٚه ؽٛي عًّ اٌّواح

فبهط اٌج١ذ اٌىض١و ِٓ اٌٛلذ ريا٠ل اٌّشىٍخ رعم١لا ٌزظً ؽل اٌطالق ٚأؾالي ِإٍَخ االٍوح ف١ؼ١ع 

االٚالك ، ٚرٙلف اٌلهاٍخ اٌٝ اٌزعوف عٍٝ كٚافع فوٚط اٌّواح ٌٍعًّ فٟ اٌّإٍَبد ٚرؾل٠ل 

فٟ اٌّشىالد ٚاالصبه اٌّزورجخ عٍٝ عٍّٗ ِٚعوفخ اُ٘ اٌَجً ٌعالط رٍه اٌّشبوً ٚلعذ اٌلهاٍخ 

اٌفظً االٚي اٌنٞ ٠زؼّٓ عٕبطو اٌجؾش ٟٚ٘ ِشىٍخ اٌجؾش ٚا١ّ٘خ اٌجؾش ٚا٘لافٗ ٠ٚزٕبٚي رؾل٠ل 

اٌّفب١ُ٘ اِب اٌفظً اٌضبٟٔ رؼّٓ االؽبه إٌؼوٞ ٚاٌّظطٍؾبد اٌجؾش اِب اٌّجؾش اٌضبٌش فمل رؼّٓ 
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رؾ١ًٍ اٌٍٛبئً االؽظبئ١خ اكٚاد اٌجؾش ٚاٌع١ٕخ اٌقبطخ ثّٛػٛ  اٌجؾش ٚاٌفظً اٌواثع رؼّٕذ 

 اٌغلاٚي إٌزبئظ أِب اٌفظً اٌقبٌِ ٚاٌزٛط١بد ٚاٌّواعع ٚاٌّظبكه.

 االًل انفصم

 اًال/ يشكهح انثحث
١ٌٌ اِبَ اٌلاه١ٍٓ ٌزبه٠ـ اٌؾؼبهح االَٔب١ٔخ ِٕن ِواؽً ٔشأرٙب االٌٚٝ ٚاٌزٟ ثلأد ِع ظٙٛه  

اٌنٞ ؽممٗ االَٔبْ فٟ االَٔبْ اٌمل٠ُ ٚؽزٝ ٠ِٕٛب ٘نا اال اْ ٠مف ِن٘ٛال اِبَ مٌه اٌزطٛه اٌٙبئً 

ؽ١برٗ ٚفٟ ؽ١بح ِغزّعٗ ٚؽ١ضّب ٌٚٝ مٌه االَٔبْ ٚعٙخ ٍٛاء اٌٝ اٌظٕبعخ اٚاٌيهاعخ اٚاٌٝ اٌطت اٚ 

إٌٙلٍخ اٚ إٌمً اٚ اٌمبئّخ رطٛي فأٔٗ ١ٌٍٍّ ِملاه اٌزغ١و اٌٙبئً اٌنٞ رؾمك فٟ ١ِبك٠ٓ اٌؾ١بح 

ئٓ االَٔبٟٔ ِٓ للهاد عم١ٍخ ١ِيرٗ عٓ اٌّقزٍفخ ِٚع اْ ٘نا اٌنٞ رؾمك اٍبٍب عّب ٠زّزع ثٙ اٌىب

اٌىبئٕبد االفوٜ فٟ اٌعبٌُ اٌؾ١ٛأٟ فأٔٗ ف١ٗ ١ِيح افوٜ الرمً عٓ ا١ٌّيح االٌٚٝ اٌّورجطخ ثٙب ٟٚ٘ 

ٚاالٍزضٕبئ١خ  اٍزعلاكٖ ٚهغجزٗ فٟ اٍزقلاَ للهارٙب اٌعم١ٍٗ فٟ اٌعًّ ٚاالٔزبط ٚ٘ىنا فأْ اٌملهح اٌعم١ٍخ

ٟ ِٓ عبٔت ٚاٍزعلاكٖ الْ ٠عًّ ف١غ١و ٠ٕٚزظ ِٓ عبٔت افوّ٘ب اٌَّبد اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌىبئٓ االَٔبٔ

اٌَّإٌٚزبْ عّب رُ ثٕبئٗ َ  ْ طوػ ؽؼبهٞ عّالق ٚرمل٠وا ٌؼوٚهح اٌعًّ ٌىً ِٓ االَٔبْ اٚ 

اٌّغزّع فأْ وّب وج١وِٓ اٌلهاٍبد اٚ اٌجؾٛس وبٔذ لل أغيد ِٚب ىاٌذ رٕغي ػّٓ ١ِبك٠ٓ اٌعًّ 

ً اَ فىو٠ب ِٚع ٘نا اٌيفُ اٌىج١و ِٓ ٍٛاء وبْ ىهاع١ب اَ طٕب ع١ب اَ رغبه٠ب ٍٚٛاء وبْ ٠ل٠ٚب اَ ا١ٌب

ً ث١ٓ رٍه إٌّغيح فٟ اٌجٍلاْ  ً اٚ عٍٝ االلً رمبهثب اٌلهاٍبد ال٠غل اٌجبؽش اٌّزقظض ف١ٙب رٛاىٔب

اٌعوث١خ ِغزّعخ اْ ِؾلٚك٠خ علك ٌلهاٍبد إٌّغيح ؽٛي عٛأت اٌعًّ اٌّقزٍفخ ػّٓ إٌّطمخ 

كاك ؽلح ؽ١ٓ ٠زعٍك االِو ثعًّ اٌّوأح ِٚب ٠زؼّٓ عٕٗ ِٓ ِشىالد فٟ ِغزّعبرٕب اٌزٟ اٌعوث١خ ري

رشىٛ ِٓ رقٍف ؽبك عٓ اٌّووت االَٔبٟٔ اٌّزملَ ٚريكاك رٍه اٌّؾلٚك٠خ فٟ علك اٌلهاٍبد اٌّزٛعٙخ 

ٔؾٛ اٌّوأح ؽلح ٌزظً اٌٝ كهعخ اٌفمو اٌّللع ؽ١ش ٠زعٍك االِو ثلهاٍخ رٍه االعّبي ٌٍّوأح فٟ 

ٌّإٍَبد اٌزوث٠ٛخ اٌزٟ رزىفً ثّّٙخ رأك٠زٙب ِغب١ِع ِٓ إٌَبء فٟ ِغزّعٕب ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ ط١بغخ ا

اٌّشىٍخ ثبٌَإاي : ِب اصبه عًّ  اٌّوأح اٌّزيٚعخ ٚأعىبٍبرٗ إٌف١َخ عٍٝ اٌعاللبد األٍو٠خ ِٓ ٚعٙخ 

 ٔظو ؽبٌجبد و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد؟

 ثانٍا /اىًٍح انثحث :

 ٟ علك ِٓ اٌغٛأت اٌزٟ ٠ّىٓ ؽظو٘ب فٟ شعجز١ٓ ٔظو٠خ ٚافوٜ ع١ٍّخرزغَل ا١ّ٘خ اٌجؾش ف

 االىًٍح اننظرٌح-1

اْ اٌزٛعخ ٔؾٛ كهاٍخ ؽج١ع١خ االعّبي اٌزٟ ٠ٕٙغ لطب  إٌَبءِٓ اٌعوال١بد ثَّإ١ٌٚخ اكائٙب ٚاٌَعٟ 

ّك ٔؾٛ رؾل٠ل ِغّٛعخ اٌّشىالد اإٌف١َخ ٚاالعزّبع١خ ٚاٌظؾ١خ اٌّزورجخ عٍٝ مٌه ِٓ شبٔٗ اْ ٠ع

اٌفُٙ إٌظوٞ ثباٌّشىٍخ ل١ل اٌلهاٍخ ١ٍّب ٚأّب ٘ٛ ِزٛافو ِٓ ِعبٌغبد ٔظو٠خ ؽٛي ٘نا االِو ٠َزٕل 

فٟ اٌغبٌت اٌٝ ِبرّقؼذ عٕٗ ِغّٛعخ ِٓ اٌلهاٍبد اٌع١ٍّخ إٌّغيح فٟ اٌعل٠ل ِٓ اٌّغزّعبد 

ك٠زٙب فٟ اٌعواق عِّٛب ِٚؾلٚ اٌغوث١خ اْ ِؾلٚك٠خ رٍه اٌلهاٍبد عٓ عًّ اٌّوأح فٟ إٌّطمخ اٌعوث١خ

عٍٝ ٔؾٛ فبص اِو ِٓ شبٔٗ اْ ٠غعً ا١ّ٘زٙ االفوٜ إٌظو٠خ إٌبرغخ عٓ اٌعًّ ِؾلٚكح فٟ ؽلٚك 

اٌّغزّعبد اٌغوث١خ اٌزٟ أجضمذ ِٕٙب ٚ٘ىنا فأْ ِٓ شأْ ٘نا اٌجؾش اْ ٠ظطف ثغبٔت علك ِٓ 

زٍف ١ٌؾظو اٌجؾٛس إٌّغيح ١ٌملَ طٛهٖ عٓ ظب٘وح اٌعًّ ِٛػٛ  اٌلهاٍخ فٟ اؽبه ؽؼبهٞ ِق

اٌظٛهح إٌظو٠خ اٌّزٛافوح عٓ اٌعًّ فٟ اٌجٍلاْ إٌب١ِخ اٚ هثّب ١ٌؼ١ف ا١ٌٗ )اثوا١ُ٘  

 (109,ص2009ع١َٝ,
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 _االىًٍح انرطثٍمٍح2

رزّضً اال١ّ٘خ اٌزطج١م١ــــخ ٌٙنا اٌجؾش فٟ ؽم١مـــــخ أٙب ٠ٛفو اٌج١بٔبد ٚاٌّعٍِٛبد ا١ٌّلا١ٔخ عٓ ؽج١عخ 

ٍٝ ٔؾٛ اٌعَّٛ ٚاٌعبٍِخ ١ٌال ُِٕٙ ثقبطخ ِٓ ِشىالد رٍه اٌج١بٔبد ِبرعب١ٔٗ اٌّوأح اٌعبٍِخ ع

ٚاٌّإصواد ا١ٌّلا١ٔخ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب اْ رع١ٓ وً ِٓ اٌجبؽش اٚ اٌلاهً ألٚػب  اٌّواح اٌعبٍِخ وّب 

رع١ٓ اٌّقطؾ عٍٝ ٚػع االعواءد ٚاٌقطؾ اٌزٟ رٕبٍت ؽج١عـــــــخ اٌّشىالد اٌزٟ عٍٝ اٌجؾش 

 (109,ص2009و١ُ٘ ع١َٝ,رؾل٠ــــــــل٘ب )اث

  اىذاف انثحث
 ٠ٙلف اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌٝ اٌزعوف عٍٝ :

 ربص١و عًّ اٌّوأح اٌّزيٚعخ عٍٝ ؽ١برٙب االٍو٠خ. -

 اٌفوٚق االؽظبئ١خ ؽَت ِزغ١و اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ. -

 اٌفوٚق االؽظبئ١خ ؽَت ِزغ١و اٌمَُ ) عٍّٟ أَبٟٔ (

 حذًد انثحث:-

اٌع١ٍّخ، فاْ رؾل٠ل ِغبي اٌلهاٍخ رُ رجعب ٌطج١عخ اٌّٛػٛ ، ٚثٕبء ع١ٍٗ : ؽَت اٌزمب١ٌل انحذًد انًكانٍح

ٌٍلهاٍخ 2021-2020فاْ ٘نٖ اٌلهاٍخ أٔغيد فٟ)و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد عبِعخ اٌمبك١ٍخ ٌٍعبَ اٌلهاٍٟ

 اٌظجبؽ١خ(

 : ؽبٌجبد و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد " انحذًد انثشرٌح

 2021/2020إٌَخ اٌغبِع١خ: انحذًد انزينٍح:

 ذٌذ انًفاىٍى ًانًصطهحاخ :ذح

 اًال: االدًار االسرٌح

 :إصطالحا 

٠وٜ أؽّل ِب٘و اْ األكٚاه" رّضً اٌزظوفبد ٚ اٌٍَٛن اٌّزٛلع ِٓ اٌعؼٛ فٟ ِووي ٚظ١فٟ ٟٚ٘ 

 (265,ص2003ِضً االكٚاه اٌزٟ ٠ٍعجٙب اٌّّضٍْٛ")ِب٘و,

 أِب علٌٟ أثٛ ؽبؽْٛ ف١وٜ ثأْ" اٌلٚه ٠َزقلَ ثطو٠مز١ٓ :

 ٠ٛو اٌّغّٛ  اٌىٍٟ ٌٍٍَٛن اٌّمجٛي ِع١به٠ب فٟ أٞ ٚػع ِع١ٓ .األٌٚٝ :ٌزظ

اٌضب١ٔخ:ٌٍلالٌخ أٚاٌإلشبهح ئٌٝ اٌّزطٍجبد اٌٍَٛو١خ اٌّقزٍفخ ٌٍٛػع أٚ اٌّووي ،مٌه أْ وً ٍٍٛن ِزٛلع 

 (109,ص2000لل ٠ظجؼ كٚها")اثٛاٌطبؽْٛ,

 انرؼرٌف اإلجرائً :

الي اإل٘زّبَ ثاؽز١بعبد اٌيٚط ٚاألؽفبي،ٚونا ٟ٘ ِغًّ األكٚاه اٌزٟ رإك٠ٙب األَ فٟ ث١زٙب ِٓ ف

األلبهة ٍٛاء وبٔٛا ِٓ ؽوفٙب أِٚٓ ؽوف اٌيٚط، ثاوواَ ػ١بفزُٙ، ٚرجبكي ِقزٍف اٌؾٛاهاد ِعُٙ 

ئػبفخ ئٌٝ رلث١و٘ب ٌٍّٙبَ إٌّي١ٌخ ِٓ غ١ًَ، ؽجـ، ٚرٕظ١ف...أِب األكٚاه ا١ٌّٕٙخ  فٟٙ اٌّٙبَ إٌَّلح 

 ى٘ب ثللخ ٚفٟ فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك.ا١ٌٙب فٟ اٌعًّ ،اٌزٟ ٠غت ئٔغب
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 االشاشية  دللة كلية الرتبية 
 اجلامعة  املصتهصرية 

 انفصم انثانً

 :نًحح ذأرٌخٍح

رااابه٠ـ اٌّاااوأح ٘اااٛ كهاٍاااخ كٚه اٌّاااوأح اٌااانٞ ٌعجاااذ فاااٟ اٌزااابه٠ـ ٚاألٍاااب١ٌت اٌالىِاااخ ٌٍم١ااابَ ثااانٌه. 

٠ٚشااااًّ كهاٍااااخ راااابه٠ـ ّٔٛؽمااااٛق اٌّااااوأح ؽااااٛاي اٌزاااابه٠ـ اٌَّااااغً، ٚأ١ّ٘ااااخ اٌلهاٍااااخ اٌزبه٠ق١ااااخ 

األؽاااالاس اٌزبه٠ق١اااخ عٍااااٝ إٌَاااابء. ئْ اٌلهاٍاااخ اٌّزأطااااٍخ فااااٟ  ٌألفاااواك ِاااآ إٌَاااابء، ٚراااأص١و رٍااااه

راااابه٠ـ اٌّااااوأح ٘ااااٛ االعزماااابك ثااااأْ اٌزم١ٍااااً ِاااآ رَااااغ١الد اٌزاااابه٠ـ اٌزم١ٍل٠ااااخ أٚ رغب٘ااااً ئٍااااٙبِبد 

اٌّااوأح ٚرااأص١و رٍااه األؽاالاس اٌزبه٠ق١ااخ عٍااٝ اٌّااوأح وىااً، فااٟ ٘اانا اٌظاالك، راابه٠ـ اٌّااوأح ٘ااٛ فااٟ 

اٌّواععااخ اٌزبه٠ق١اااخ، ٚاٌز١زَاااعٝ ئٌااٝ رؾااالٞ أٚ رٍٛااا١ع وض١ااو ِااآ األؽ١اابْ ٠ّضاااً شاااىً ِاآ أشاااىبي 

)ٚعاااوٜ وزبثاااخ اٌزااابه٠ـ أٍبٍاااب  .Purvis, 2004, , pp–42رٛافاااك ا٢هاء اٌزبه٠ق١اااخ اٌزم١ٍل٠اااخ. 

عٍااٝ ٠اال اٌوعاابي ٚؽااٛي اٌوعاابي فااٟ اٌّغاابي اٌعاابَ ِاآ اٌؾااوٚة ٚاٌزاابه٠ـ ا١ٌَبٍااٟ ٚاٌلثٍِٛبٍاا١خ 

موو٘اااب فاااٟ اٌزااابه٠ـ، ٚعااابكح ِاااب طٛهرؼااآّ  اٍااازجعلد اٌّاااوأح ٚلٍّاااب عاااوٜ ٚاإلكاهح. عااابكحً ِاااب

ثاااابٌّوأح ِضااااً اٌيٚعاااابد ٚاألِٙاااابد  اإلؽاااابه اٌزم١ٍاااالٞ اٌغَٕااااٟ ٚاألكٚاه إٌّط١ااااخ اٌزااااٟ اهرجطااااذ

فااااٟ ٘اااانا اٌظاااالك ئٌااااٝ ِااااب ٠عزجااااو ربه٠ق١ااااب "مٚ  ْكال خّاااا١مٌاٚاٌعشاااا١مبد. كهاٍااااخ اٌزاااابه٠ـ ٘ااااٛ 

عٛأااات أفاااوٜ ِااآ ٘ااانا اٌّغااابي ِااآ اٌلهاٍاااخ  (June Purvis,42–40pp.  , ,2004ل١ّاااخ".)

 اٌّااااوأح ثَااااجت اٌعااااوق أٚ اٌٛػااااع االلزظاااابكٞ ٚاٌٛػااااع االعزّاااابعٟ ٘ااااٛ االفزالفاااابد فااااٟ ؽ١اااابح

 (.-Norton, . (2014). Major9783-1-133-95599) ِٚقزٍف اٌغٛأت األفوٜ

 ػًم انًرأج ًانؼكاسو ػهى انًجرًغ
د اٌٝ ػّبْ ؽ١بح افؼً الفواك٘ب ٠ٚزؾمك مٌه ثزغ١ٕل وً ؽبلبرٙب اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ رزطٍع وً اٌّغزّعب

هعبال َٚٔب ًء ثؾ١ش ال٠ّىٓ رغبً٘ عًّ اٌّوأح فٟ اٌع١ٍّخ اٌز٠ّٕٛخ ثعلِب ٚطٍذ اٌٝ ِٕبطت ِقزٍفٗ 

ٍٚبّ٘ذ ثّغٙٛك٘ب فٟ رطٛهِغزّعٙب ٚرملِٗ .اال اْ عًّ اٌّوأح فٟ ٔظو اٌجعغ ٌٗ اصبهٖ اٌٍَج١خ 

ٝ اٌّغزّع ثؾ١ش ٍبُ٘ فوٚعٙب اٌٝ ١ِبك٠ٓ اٌعًّ اٌزٟ وبٔذ ِقظظٗ ٌٍوعبي وّب ِج١ٓ اٌلهاٍبد عٍ

اْ اٌّوأح اٌعبٍِٗ اما ِبريٚعذ ٚأغجذ اؽفبال اطجؾذ اوضو رٙبْٚ اٚاٍزوفبء فٟ اٌم١بَ ثَّإ١ٌٚزٙب 

ب  عٓ اٌلٚاَ اٌع١ٍّخ ٚٔزظ عٕٗ ظٛا٘وعل٠لح ِزّضٍٗ فٟ علَ أزظبِٙب ٚوضوح اٌزأفو ٚاٌغ١بة ٚاالٔمط

ثعنه اٚ ثلْٚ عنه ثَجت ظوٚفٙب االٍو٠خ فمل وضورشىب٠برٙب ٚاعبىارٙب ٚهغجزٙب فٟ االٔظواف لجً 

اٌّٛاع١ل اٌّؾلكح ِّب ٠قٍك ٌٙب ِشبوً ِع اٌَّإ١ٌٚٓ ٚاٌيِالء ٚ٘نا ِب٠إصو عٍىعٍّٙب ثبٌٍَت فزالؽع 

 ثعلاْ رؼّٓ َِزمجٍٙب إٌّٟٙ اْ اٌّوأح اطجؾذ الرمجً عٍٝ اٌيٚاط ِضً ِبوبٔذ ع١ٍٗ فٟ اٌَبثك اال

اْ رؼبهثبالهاء ؽٛي اٌّٛالف اصبه عًّ اٌّوأح عٍٝ اٌّغزّع ٌزف١َواد ظب٘وح فوٚط اٌّوأح ٌٍعًّ 

أّب فبػعخ ٌّزغ١واد ٚعٛاًِ عل٠لح رؾلك مٌه األصو ٚالشه فٟ كٚه إٌَك اٌم١ّٟ ٚاٌزم١ٍلٞ فٟ 

أٙب رمف عبئمب ٌٙب ٕٚ٘ب رجوى االثعبك اٌضمبف١خ ِلٜ ِشبهوخ اٌّوأح اٌعبٍِٗ فٟ ع١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٚ  رٙل٠ل

ٌٍز١ّٕخ فٟ عاللزٙب ثبٌمٛح اٌعبٍِخ ٚفبطخ ا٠ٌَٕٛخ ؽ١ش اما وبٔذ اٌم١ُ اٌضمبف١خ ٌٍّغزّع رإ٠ل اٌّوأح اِبَ 

ً ف١ظٕف عًّ اٌّوأح ػّٓ  عٍّٙب فزغ١و عٍّٙب مٚ أزبع١خ ِٚغٛك٘ب ِٚمله اِب اما وبٔذ رمف عبئمب

ٚثعل عًّ اٌّوأح إٌّٟٙ ٌِٛل ٌىض١و ِٓ اٌّشبوً ٚإٌياعبد  (288فوً صغ١و اٌّوغٛة ف١ُٙ) اال

االٍو٠خ ٚاٌّغزّع ف١غٕٝ عٕٙب اما اْ اٌزغ١واد االعزّبع١خ ٚاٌزىٍٕٛع١خ اٌزٟ رعوع ٌٙب اٌّغزّع وبْ 

ٌٙب أعىبً وج١و عٍٝ اٌؾ١بح اٌعبئ١ٍخ ثظفخ عبِخ فألجبي اٌيٚعخ االَ عٍٝ اٌعًّ فبهط اٌج١ذ اؽلس 

واد فٟ ِؾ١ؾ االٍوح اٌؾؼو٠خ ؽ١ش ٌُ رعل اٌّوأح رٍه اٌيٚعخ اٌٛالكح اٌزٟ رَعٝ اٌٝ علح رغ١

اٌؾظٛي عٍٝ ِىبٔزٙب كافً االٍوح عٓ ؽو٠ك أغبة علك وج١و ِٓ االٚالك ٚفبطخ ثً اطجؾذ 

رعيى ِىبٔزٙب االٍو٠خ ٚاالعزّبع١خ عٓ ؽو٠ك ِّبهٍزٙب ٌٍعًّ اٌقبهعٟ اٌنٞ ٠بفن ِعظُ ٚلزٙب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-133-95599-3
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 االشاشية  دللة كلية الرتبية 
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٌّغبي اٌٛاٍع ٌزوث١خ اثٕبء٘ب ٚهعب٠زُٙ فأطجؾذ اٌَجبلخ اٌٝ رؾل٠ل ٍَٔٙب ثأٍزعّبٌٙب  ٚال٠زون ٌٙب ا

ٌّقزٍف ٍٚبئً ِٕع اٌؾًّ ٚثّب اْ َِبّ٘خ اٌّوأح فٟ اعّبي اٌّغزّع ٚشإٚٔٙب االلزظبك٠خ 

ٚاالعزّبع١خ ٚا١ٌَب١ٍخ اطجؼ ش١ئب ال٠ّىٓ فظٍٗ عٓ ع١ٍّخ اٌزؾل٠ش ٚاٌزّوْ ٌغأد اٌىض١و ِٓ إٌَبء 

ِالد اٌىزقف١غ علك ِٛا١ٌل٘ب الُٔٙ ٠شىٍْٛ عبئمب اِبَ رطٛه٘ب ٚلل ث١ٕذ اٌلهاٍبد اْ ِٓ اُ٘ اٌعب

اٍجبة علَ عًّ اٌّوأح ٟ٘ وضوح علك االؽفبي ؽ١ش اؽزً ٘نا اٌَجت اٌّورجخ االٌٚٝ ث١ٓ اٍجبة علَ 

رفوع  اٌعًّ إٌّٟٙ ٚاالٍوح –عًّ اٌيٚعخ فٟ اٌظوٚف اٌغل٠لح اٌزٟ رع١شٙب اٌّوأح فٟ ا١ٌّلاْ 

ٚػعٙب عٍٝ ؽغُ االٍوح ٚرم١ٍظٗ ِٓ اعً رؾم١ك اٌزٛاىْ ث١ّٕٙب فلٚهاٌّوأح ِعمل علا اما ع١ٍٙب اْ 

اٌّزعلكح ٚاٌعًّ فبهط اٌج١ذ ( ٌنٌه فىض١واً  رعًّ ثىً لٛا٘ب ِٓ اعً اٌزٛف١ك ث١ٓ اشغبي اٌج١ذ

ؽوػ فىوح االٔغبة ِبروفغ اٌيٚعخ اٌعبٍِخأغبة اٌّي٠لِٓ االؽفبي وّب رعزّل اٌغبٌج١خ ِٕٙٓ اٌٝ 

 (1987ص,  162ٚاٌعًّ .)دمحم , 

 ذٌاجييا: انرً انرحذٌاخ ً انؼايهح انًرأج *

 انرحذٌاخ انثمافٍح ًاالجرًاػٍح ًذًثم فً ياٌهً نهًؼاٌٍر انحذٌثح ػهٍيا اٌ ذمٌو ب-1

ط إٌّيي وّب أ/اىكٚاع١خ االكٚاه اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌّوأح فبٌّوأح ؽجمب ًٌٍّعب١٠و اٌؾل٠ضٗ ع١ٍٙب اْ رعًّ فبه

 أٙب ؽجمب ٌٍّعب١٠واٌزم١ٍل٠ٗ  رعًّ كافً إٌّيي

ة/ اٌزمب١ٌل ٚاالعواف اٌَبئلح فٟ اٌلٚي اٌعوث١خ ؽ١ش رؼع ٘نٖ اٌلٚي اٌىض١و ِٓ اٌم١ٛك عٍٝ َِبّ٘خ 

 اٌّوأح فبهط إٌّيي.

ه ثزٍَؾ ط/ اٌعبئٍخ عبئٍخ اث٠ٛخ ٘و١ِخ ٠مَٛ اٌزّب٠ي ٚرٛى٠ع اٌعًّ ف١ٙب عٍٝ اٍبً اٌغٌٕ ٚاٌعّو ٚمٌ

 اٌنوو عٍٝ االٔضٝ ٚاٌىج١و عٍٝ اٌظغ١و

 كهعخ ع١باًل ِّٙب وبٔذ افواك اٌعبئٍخ ٚاطجؼ اٌّع١ٓ ٘ٛ اٌوعً ععً االثٛٞ إٌظبَ ١ٍطوح/ ك
 اٌعًّ فٟ ٌٙ ِشبهوزُٙ

 عٍٝ الَٔب١ٔزٙـب ثعلَ هؤ٠خ اٌّوأح ِورجؾ فبٌزؾلٞ ٕ٘ب ثنارٙب اٌيائف ٚع١ٙب اٚ ثنارٙب ٚع١ٙب لٍخ/ ٘ـ
اعزّبعٟ  وٕظبَ فبٌزع١ٍُ اٌعًّ فٟ ؽمٙٓ رفُٙ عٍٝ ٠َبعل إٌَبء ٌُ أٗ اٌزع١ٍُ اال أزشبه ِٓ اٌوغُ

 اٌعبٍِخ اٌّوأح رٛاعٗ اٌزٟ اٌظعٛثبد اِب اعيائٗ اؽل اٌزع١ٍّٟ إٌظبَ ٠شىً اٌنٞ رقٍف اٌجٕبء ٠عىٌ
 (20 ص 2003– رع١ش ف١ٙب)ا٠ّبْ اٌنٞ اٌّغزّع أغالق اٌٝ ٘نا ٠وعع ٚلل ٚٚػع١زٙب

 :نرحذٌد األلرصادٌح ًانرنظًٍٍح ًذرًثم فً يا ٌهًا/ 2

 ثٙب اٌَّّٛػ إٌّٟٙ اٌعظو ٌٚىٓ اٌزله٠ت ٌزىٍٕٛع١ب األِضً ٚاألٍز١عبة إٌّٟٙ اٌزله٠ت ٔمض-أ
 اٌّوأٖ اكٚاه ِع رزّشٝ ِٙٓ ٟٚ٘ ٚاٌطجبعٗ اٌق١بؽخ ٚاٌزع١ٍُ ٚاٌزّو٠غ ِٙٓ فٟ ِؾظٛهٖ ٌٍّوأٖ

 األؽفبي ٚأغبة اٌزم١ٍل٠خ ثعلاٌيٚاط

 اٚاْ اعو ثلْٚ اٌعبئٍخ رعًّ كافً ِٕيٌٙب اٚكافً فأَ اْ اٌعبٍِٗ اٌّوأٖ عٍٝ ٠مع األلزظبكٞ اٌمٙو-ة
اٌع١ٍب  إٌّبطت عٓ ثع١لح اٌٍٛطٝ األكاهح َِزٜٛ فٟ اٚرعًّ ا٠ٌَٕٛخ ٚاٌقل١ِخ األعّبي فٟ رعًّ

 (1987ص, 162اٌمواه.)دمحم , ارقبم فٟ عٓ اٌّشبهوخ ٚثع١لح

 نًرأج انؼايهح انصؼٌتاخ انرً ذٌاجو ا

طعٛثخ اٌزٛف١ك ِبث١ٓ عٍّٙب فبهط اٌج١ذ َِٚإ١ٌٚزٙب كافً االٍوح ويٚعخ َِإٌٚٗ عٓ روث١خ االثٕبء 

 ٚهعب٠خ اٌيٚط ٚاكاهح اٌج١ذ.

 اٌعبكاد ٚاٌزمب١ٌل اٌزٟ لل رمف ؽبئال كْٚ ل١بِٙب ثجعغ االعّبي اٌغل٠لح. -

 ا٘تاٌزوث١خ اٌّج١ٕخ عٍٝ اٌقغً لل لًٍ ِٓ االثلا  ٚاثواى اٌّٛ
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علَ فُٙ اٌيٚط اٚ افواك االٍوح ٚاٍز١عبثٙب  ٌطج١عخ عًّ اٌّوأح ٠شىً عمجٗ اِبَ أقواؽٙب فٟ اٌعًّ 

 اٚ رأك٠زٗ عٍٝ افؼً ٚعٗ

علَ رىفً اٌلٌٚخ ٠زٛفو كٚه هعب٠خ ِٕبٍجخ ألؽفبي اٌّوأح اٌعبٍِخ ثغعً االَ ِشززخ اٌن٘ٓ ث١ٓ عٍّٙب 

 ٚأؽفبٌٙب

١و ِٓ اٌّغزّعبد اٌعوث١خ  ٚاْ اٌوعً كائّب اوفأ ٚالله عٍٝ اٌَلاك إٌظوح اٌل١ٔٚخ ٌملهاد اٌّوأح فٟ وض

 (20 ص 2003– )ا٠ّبْفٟ وً ِٛلع ٠ىْٛ ف١ٗ. 

 انثانث انفصم

 ًاجراءاذو انثحث ينيجٍح

 ,رمل٠و ِٚعوفخ ِم١بً عًّ اٌّواح اٌّزيٚعخ ٚأعىبٍبرٗ عٍٝ اٌعاللبد االٍو٠خ  ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد

اٌجؾش اٌّعزّل فٟ ٘نا اٌجؾش ٘ٛ اٌجؾش اٌٛطفٟ ِٚٓ ٔٛ  اٌلهاٍبد  عبِعخ اٌمبك١ٍخ فبْ ِٕٙظ

 (115ص,2019, ؽٛه٠ٙ )االهرجبؽ١خ

 يجرًغ انثحث

رؾل٠ل ِغزّع اٌجؾش ِٓ ؽٍجخ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚ اٌواثعخ ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد عبِعخ اٌمبك١ٍخ لَّٟ 

ٚ  (420) ٚاٌجبٌغ علكُ٘ 2021-2020 اٌلهاٍخ اٌظجبؽ١خ ٌٍعبَ اٌلهاٍٟ ) االهشبك ٚ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ

 (1) ؽبٌجخ وّب ِج١ٓ فٟ علٚي هلُ

 (1اٌغلٚي )

 خ انمسى انؼذد

 1 االرشاد اننفسً 240

 2 انررتٍح انثذنٍح 180

 انًجًٌع  420

 :انثحث ػٍنح
ٟٚ٘ عيء ِٓ اٌّغزّع اٌنٞ رغوٞ ع١ٍٙ اٌلهاٍخ، ٠قزبه اٌجبؽش إلعواءاٌلهاٍخ ع١ٍٙب ٚٚفك لٛاعل 

ّضً اٌّغزّع رّض١ال طؾ١ؾب ٠ٚزُ ٘نا االفز١به ثَجت طعٛثخ ئعوائٗ عٍٝ ع١ّع أفواك فبطخ ٌىٟ ر

( . ٚلل افن اٌجبؽش ع١ٕخ ٣٨ص ٠٩٩١اٌّغزّع ثَجت  طعٛثبد ع١ٍّخ ٚالزظبك٠خ )عجل اٌوؽ١ُ ، 

( ؽبٌجخ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد عبِعخ اٌمبك١ٍخ ,ؽ١ش رمَُ اٌع١ٕخ اٌٝ 60عشٛائ١خ ث١َطخ ِإٌفٗ ِٓ )

 ٓ ؽَت االفزظبص:ل١َّ

)االهشبك إٌفَٟ + اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ(َِؾٛثٗ ِٓ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚاٌواثعخ ِٚمَّخ ؽَت االفزظبص 

 (2ؽبٌجخ وّب ِج١ٓ ثبٌغلٚي ) 33ث١ّٕب فٟ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ  27ؽ١ش ثٍغ علك ؽبٌجبد االهشبك إٌفَٟ 
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 االشاشية  دللة كلية الرتبية 
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 ( اٌغلٚي ع١ٕخ اٌّغزّع 2) 

 انمسى انًرحهح

يرحهح 

 راتؼح

  يرحهح ثانٍح

 االرشاد اننفسً 13 14

 انررتٍح انثذنٍح 19 14

 انًجًٌع 32 28

 :انثحث اداج
ِٓ اعً رؾم١ك ا٘لاف اٌجؾش اٌؾبٌٟ رطٍت رٛفو اكاح رزظف ثبٌظلق ٚ اٌضجبد ٌغوع ِعوفخ ِم١بً 

اٌجبؽضزبْ ؽ١ش لبِذ  . عًّ اٌّواح اٌّزيٚعخ ٚأعىبٍبرٗ عٍٝ اٌعاللبد االٍو٠خ ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد

فموح َِزٛؽبح ِٓ ٔظو٠خ ٚ رزَك ِعب ٌٍزعو٠ف إٌظوٞ ٌٍّفَٙٛ ٚ ع١ٕخ اٌجؾش ٚ رؾل٠ل  (30) ثظ١بغخ

 . اٌقجواء عٍٝ عوػٙب ٚ طالؽ١برٙب ثزؾل٠ل ٠مَٛ اْ لجً اٌجلائً اٌزٟ رٕبٍت االعبثخ عٍٝ رٍه اٌفمواد

 ٠غبة عٕٙب فٌّ ثلائً فموح (30) رجٕذ اٌجبؽضزبْ ِم١بً ١ٌىود اٌقّبٍٟ ٚ ٠زىْٛ اٌّم١بً ِٓ

عٍٝ اٌوغُ اْ اٌّم١بً ٠زَُ ثبٌظلق ٚاٌضجبد اال اْ اٌجبؽش لبَ  (كائّب غبٌجب اؽ١بٔب ٔبكها اثلا)

 اٌؾبٌٟ. اٌجؾش ع١ٕخ ثّغّٛعخ ِٓ اٌقطٛاد االعوائ١خ ِٓ اعً رى١ف اٌّم١بً عٍٝ

 (انخثراء رأي)  انًمٍاس صالحٍح
 ١ّبرٗ ٚ ثلائٍٗ عوع ِم١بً اٌجؾش ٚ اٌّىْٛ ِِٓٓ اعً اٌزعوف عٍٝ ِلٜ طالؽ١خ اٌّم١بً ٚ رعٍ

اٌّقزظ١ٓ ٚ اٌقجواء اٌن٠ٓ ٌل٠ُٙ اٌىفب٠خ فٟ عٍُ  ٠غبة عٕٙب ثقٌّ ثلائً عٍٝ ِغّٛعخ ِٓ (30)

ٌِقجواء ٚ رؾ١ٍٍٙب ؽٛي فمواد اٌّم١بً  (10) إٌفٌ ٚ اٌجبٌغ علكُ٘ فجواء ٌج١بْ اهائُٙ ٚ عّع اهاء ا

 .. ضو ِٓ اعً رؾ١ًٍ اٌزٛافك ث١ٓ رمل٠واد اٌّؾى١ّٓٚ او %(80) اعزّل اٌجبؽش َٔجخ ارفبق

 :انًمٍاس ذطثٍك
لبَ اٌجبؽش ثبٌزطج١ك االٍزطالعٟ االٚي ٌّم١بً ١ٌىود عٍٝ ِغّٛعخ ِٓ ؽٍجخ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد 

عبِعخ اٌمبك١ٍخ ٚمٌه ٌّعوفخ ِلٜ ٚػٛػ فمواد اٌّم١بً ٚ رع١ٍّبرٗ ٚثلائٍٗ ٚ ٚػٛػ ٌغزٗ  فؼال 

ؽبٌجخ ٚ رج١ٓ اْ  (60) َزغوق ٌالعبثخ ٚمٌه عٍٝ ع١ٕخعشٛائ١خ ِىٛٔٗ ِٓعٓ ؽَبة اٌٛلذ اٌّ

 اٌزع١ٍّبد وبٔذ ٚاػؾخ ٚ اٌفمواد ِفِٙٛخ .

 :االحصائٍح انخصائص
ِٓ اعً رعوف رغبٌٔ اٚ رمبهة ل١ُ كهعبد اٌع١ٕخ اٌجؾش ثشىً الوة اٌٝ اٌزٛى٠ع االعزلاٌٟ اما 

عٕل ِؾبٌٚٗ رف١َو اٌلهعبد اٚ ٚطفٙب ٌنا لبَ رَبعلٔب ِعوفخ ِإشواد اٌزٛى  االعزلاٌٟ ٌٍلهعبد 

 . االٔؾواف اٌّع١بهٞ . اٌٍٛؾ اٌّوعؼ) اٌجبؽضبْ ثبٍزقواط علك ِٓ اٌّإشواد االؽظبئ١خ ٌٍّم١بً

 . ( لجٛي اٌفموح ثبٌّمبهٔخ ِع اٌٍٛؾ اٌّوعؼ . اٌورجخ . اٌٛىْ اٌّئٛٞ

 :ثثاخ أداج انذراسح

فؾض االرَبق اٌلافٍٟ ٌّغبالد األكاح اٌضالصخ ٚاٌلهعخ ٌٍزؾمك ِٓ صجبد اكاح اٌلهاٍخ لبَ اٌجبؽش ث 

( فمـل لبَ اٌجبؽش ثبٍزقلاَ ؽو٠مخ Cronbach Alphaاٌى١ٍخ ٚمٌه ثؾَبة ِعبًِ ووٚٔجبؿ أٌفب )

( ؽبٌجخ فٟ و١ٍخ روث١خ ثٕبد 50( عٍٝ ع١ٕخ اٍزطالع١خ ِىٛٔخ ِٓ )Test Retestئعبكح االفزجـبه )
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. ٚ٘نا ِب ٠عٕٟ لٛح اٌلهاٍٙب  0.88جبد الثعبك االكاح ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ عبِعخ اٌمبك١ٍخ ٚلل ثٍغذ ل١ّخ اٌض

 .ٚطؾخ ٔزبئغٙب

 انفصم انراتغ

 ػرض اننرائج ًذفسٍرىا

 انيذف االًل : يؼرفح ذاثٍر ػًم انًراج انًرزًجح ػهى حٍاذيا االسرٌح

ٚ ثظ١غزٗ (اٌطبٌجبد 60ٚ ٌغوع اٌزؾمك ِٓ اٌٙلف االٚي رُ رؾ١ًٍ اعبثبد ع١ٕخ اٌجؾش اٌجبٌغخ )

( ٚ ثبٔؾواف ِع١بهٞ 92.22إٌٙبئ١خ ٚ لل ظٙود إٌزبئظ اْ اٌٍٛؾ اٌؾَبثٟ ٌع١ٕخ اٌجؾش ٘ٛ)

( ثبٍزعّبي ِعبكٌخ 90( ٚعٕل ِمبهٔخ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ثبٌّزٍٛؾ اٌفوػٟ ٌٍّم١بً اٌجبٌغ )15.82)

١خ اٌّؾَٛثخ ثٍغذ االفزجبه اٌزبئٟ ٌع١ٕخ ٚاؽلح ظٙو اْ ٕ٘بن فوق ث١ٓ اٌّزٍٛط١ٓ ام اْ اٌم١ّخ اٌزبئ

( ٚكهعخ ؽو٠خ 0.05( عٕل َِزٜٛ كالٌخ )2( ٚ ٘ی اطغوِٓ اٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌغل١ٌٚخ اٌجبٌغخ )1.4)

 (3( ٚ ثبرغبٖ ِزٍٛؾ اٌع١ٕخ وّب ِٛػؼ فٟ اٌغلٚي )59)

 (3)علٚي هلُ 

 ؽبٌجبد

 و١ٍخ

 اٌزوث١خ

 ٌٍجٕبد

اٌّزٍٛؾ  اٌعلك

 اٌؾَبثٟ

اٌّزٍٛؾ 

 اٌفوػٟ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ

df t-

test 

 اٌلالٌخ اٌّع٠ٕٛخ اٌغل١ٌٚخ

غ١و  0.16 1.98 1.4 59 15.82 90 92.22 60

 كاٌخ

٠ّٚىٓ رف١َو ٘نٖ إٌز١غخ اٌٝ اْ إٌَبء اٌّزيٚعبد ل١ٍال ِب ٠ىْٛ ربص١و اٌعًّ عٍٝ ؽ١برُٙ االٍو٠خ ، 

عٍٝ ٚ٘نا ِإشو ا٠غبثٟ ٚاٌنٞ ِٓ اٌّّىٓ رف١َوٖ اٌٝ اْ اٌّزيٚعبد ل١ٍال ِب رىْٛ ٕ٘بن ربص١واد 

 ؽ١برُٙ ثَجت اٌعًّ ٚ٘نا ٠ش١و اٌٝ  اِىب١ٔخ اٌّواح عٍٝ اٌزٛافك ث١ٓ عٍّٙب ٚ ؽ١برٙب االٍو٠خ .

 انيذف انثانً: انرؼرف ػهى انفرًق االحصائٍح تحسة يرغٍر انًرحهح

 4علٚي 

اٌٍٛؾ  اٌعلك اٌّغّٛعخ

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ

t-test df ٕٛاٌّع

 ٠خ

 0.05اٌلالٌخ 

 غل١ٌٚخاٌ اٌّؾَٛثخ

 غ١و كاٌخ 0.81 58 2.021 1.8 14.49 89.46 30 اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ

 16.73 94.98 30 اٌّوؽٍخ اٌواثعخ

( اٌٝ علَ ٚعٛك فوٚق فٟ اٌّزٍٛطبد ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ؽ١ش ل١ّخ )د( ٠4ش١و اٌغلٚي )

ٟ رَبٚٞ االهاء اٚ رمبهثٙب ( ٚ٘نا ِب ٠ع2ٕ( الً ِٓ ل١ّخ )د( اٌغل١ٌٚخ اٌجبٌغخ )1.8اٌّؾَٛثخ اٌجبٌغخ )

ٚ٘نا ٠عٕٟ اْ ال ٠ٛعل كالٌخ اؽظبئ١خ عٍٝ اٌزشزذ ثبالهاء ٚ ِمج١ٌٛخ اٌفمواد ث١ٓ إٌَبء اٌّزيٚعبد 

 ؽَت ِزغ١و اٌّوؽٍخ.
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 انيذف انثانث: انرؼرف ػهى انفرًق االحصائٍح حسة يرغٍر انمسى

 5علٚي 

اٌٍٛؾ  اٌعلك اٌّغّٛعخ

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ

T-TEST df ٕٛاٌّع

 ٠خ

 اٌلالٌخ

0.05 

اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚعٍَٛ 

 اٌو٠بػخ

اٌغلٌٚ اٌّؾَٛثخ 15.468 92.42 30

 ٠خ

 غ١و كاٌخ 0.9 58

0.13 2.02 

االهشبك إٌفَٟ ٚاٌزٛع١ٗ 

 اٌزوثٛٞ

30 92.02 16.32 

١ّخ )د( ( اٌٝ علَ ٚعٛك فوٚق فٟ اٌّزٍٛطبد ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ؽ١ش ل٠5ش١و اٌغلٚي )

( ٚ٘نا ٠عٕٟ رَبٚٞ االهاء اٚ رمبهثٙب 2( الً ِٓ ل١ّخ )د( اٌغل١ٌٚخ اٌجبٌغخ )0.13اٌّؾَٛثخ اٌجبٌغخ )

( . ٚ٘نا ٠عٕٟ اْ ال ٠ٛعل كالٌخ اؽظبئ١خ عٍٝ اٌزشزذ ثبالهاء ٚ 3.1ِٓ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ اٌجبٌغ )

 ِمج١ٌٛخ اٌفمواد ث١ٓ إٌَبء اٌّزيٚعبد.     

 االسرنراجاخ

خ ث١ٓ اٌَّزٜٛ اٌّع١شٟ ٚفوٚط اٌّواح ٌٍعًّ اْ اٌلفً اٌنٞ رؾظً ع١ٍٗ اٌّواح ٠ٍعت كٚها اٌعالل-1

فعبال اٌٝ عٕت اٌلفً اٌنٞ ٠ؾظً ع١ٍٗ اٌوعً فٟ هفع اٌَّزٜٛ االلزظبكٞ ٌالٍوح ٚاشجب  

 االؽز١بعبد االلزظبك٠خ الفواك االٍوح ثالػبفخ اٌٝ ماٌىفبْ فبْ فبْ عًّ اٌّواح ريكاك ا١ّ٘زٗ فٟ فئخ

إٌَبء اٌّزيٚعبد ام ٠عل اٌلفً اٌنٞ رؾظً ع١ٍٗ اٌّواح ِٓ اٌعًّ ماد ا١ّ٘خ وجوٜ فٟ اشجب  

 ؽبعبرٙب ٚؽبعبد اٍورٙب االلزظبك٠خ.

اٌّغزّع  اؽزواَ اٌّغزّع ٌٍّواح اٌعبٍِخ ٠َبُ٘ عًّ اٌّواح فٟ هفع ِىبٔزٙب ِٚووي٘ب االعزّبعٟ فٟ-2

 ا ٍٛاء فٟ اٌجٕبء االعزّبعٟ.ؽ١ش ٠ؼفٟ ع١ٍٙب اٌعًّ اٌنٞ رّبهٍٗ ٚػعب ِز١ّي

 فٟ ثعغ االؽ١بْ ١ٌٌ ٌلٜ اٌّواٖ ٚلذ وبفٟ ٌمؼبؤٖ ِع اٍورٙب.-3

 َِبعلح اٌيٚط فٟ رؾًّ اٌَّإ١ٌٚخ ِٓ إٌبؽ١خ االلزظبك٠خ-4

 ال٠إصو عًّ اٌّواٖ عٍٝ اٌّشبهوٗ فٟ اٌزقط١ؾ  كافً االٍوٖ -5

 ؼايهيا يغ اتنائيااٌ ضغٌطاخ انؼًم ػهى انًراه ذؤدي االسهٌب انماسً اثناء ذ-6

 :انرٌصٍاخ

ٌمل رٛطً اٌجبؽش ِٓ فالي اٌلهاٍخ اٌٝ ِغّٛعخ ِٓ اٌّمزوؽبد ٚاٌزٛط١بد ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اْ رَبُ٘ 

فٟ ٚػع اٌقطؾ إٌّبٍجخ ٌٍزغٍت عٍٝ اٌّشبوً ٚاالصبه اٌّزورجخ عٍٝ فوٚط اٌّواح اٌٝ اٌعًّ ٟٚ٘ 

 عٍٝ إٌؾٛاٌزبٌٟ:

الؽفبي كافً اٌّإٍَخ اٌزٟ رعًّ ثٙب اٌّواح ِّب ٠َبُ٘ اٌعًّ عٍٝ أشبء كٚه ٌٍؾؼبٔخ ٚه٠بع ا-1

مٌه ِٓ رقف١ف اٌؼغٛؽ اٌزٟ رعبٟٔ ِٕٙب اٌّواح ثَجت اثزعبك٘بعٓ اثٕبئٙب ٚوناٌه ٠َبُ٘ فٟ هفع وفبءح 

 اٌّواح اٌعبٍِخ فٟ اكاء االكٚاه ٚاٌَّإ١ٌٚبد اٌّطٍٛثخ ِٕٙب.

فوٚط اٌّواح اٌٟ اٌعًّ ٚاٌّشبهوخ فٟ اٌزبول ِٓ ِٛلف االك٠بْ اٌَّب٠ٚخ ٚاٌعوف االعزّبعٟ ِٓ -2

ثٕبء اٌّغزّع ٚاٌز١ّٕخ ِّب ٠َبُ٘ ِٕبعطبء اٌّواح اٌلافع عٍٝ اٌّشبهوخ ٚاٌعًّ ِٓ عٙخ ٚاالٌزياَ 

 ثزعب١ٌُ اٌل٠ٓ ٚاٌعبكاد ٚاٌزمب١ٌل ِٓ عٙخ افوٜ.
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غبي ٌىٟ اٌزبول ِٓ اْ رعًّ اٌّواح فٟ ِغبالد ِع ؽج١عزٙب ٚللهارٙب اٌزٟ رإئٍٙبٌٍعًّ فٟ ٘نا اٌّ-3

رَزط١ع اٌّواح رمل٠ُ افؼً االٔغبىاد فٟ ٘نٖ اٌّغبالد ثّب ٠َبُ٘ ِٓ هفع ِشبهوخ اٌّواح اٌعبٍِخ فٟ 

 ثٕبء ٚر١ّٕخ اٌّغزّع

اٌعًّ عٍٝ هفع ٚعٟ اٌّغزّع ثَّبٌخ ى٠بكح االٍزٙالن االٍوٞ ِٓ فالي اٍزقلاَ ٍٚبئً االعالَ -4

ٚفظٛطب فٟ اٌّإٍَخ اٌزٟ رعًّ ثٙب إٌَبء اٌّقزٍفخ  ٚونٌه ِٓ فالي عمل إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد 

ٚاٌَّزٜٛ االلزظبكٞ ٌالٍوح  ثبعلاك وج١وح ٌىٟ ٠ّىٓ رٛع١ٗ االٍزٙالن ٚاٌعًّ عٍٝ رىض١فٗ ثّب ٠زالئُ

 ِٓ عٙخ ٚاالٚػب  االلزظبك٠خ اٌّعبطوح ِٓ عٙخ افوٜ

ب اثٕبء ٌىٟ رزّىٓ اٌعًّ عٍٝ رم١ًٍ ٍبعبد اٌعًّ ٌٍّواح اٌعبٍِخ ٚفظٛطب اٌّواح اٌعبٍِخ اٌزٟ ٌل٠ٙ-5

اٌّواح اٌعبٍِخ ِٓ اٌزٛف١ك ث١ٓ ِزطٍجبد اٌّإٍَخ اٌزٟ رعًّ ثٙب ِٓ ٔبؽ١خ ِٚزطٍجبد االٍوح ِٓ ٔبؽ١خ 

 .افوٜ

 انًصادر

 انمراٌ انكرٌى
 12( اٌّوأٖ اٌعوث١ٗ ٚلؼب٠ب اٌزغ١١و ,ث١وٚرلاه اٌطجبعٗ اٌغل٠لٖ, ص1989اؽّل ف١ًٍ )

ثٕبءاٌّٙبهاد،ثلْٚ ؽجعخ ،اٌلاه اٌغبِع١خ،اإلٍىٕله٠خ ِلفً  -(،اٌٍَٛن اٌزٕظ2003ّٟ١أؽّل ِب٘و)

 .265,ص

اٌعٛاًِ اٌّإصوح عٍٝ ارغب٘بد اٌّوأح اٌعبٍِخ فٟ اٌّٙٓ اٌطج١ع١خ اٌَّبعلح فٟ َِزشف١بد  –ا٠ّبْ 

ٌوٞ اْ --2017ص  2003االهكْ  –هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح اٌغبِعخ االهك١ٔخ  –اٌمطب  اٌعبَ 

 اد اٌَىبْ ٚاالٍزٙالن ٚاٌج١ئخِبىْ ِب ٚهاء االهلبَ لو

 83(رطج١مبد اٌجؾش,ص1990عجل اٌوؽ١ُ )

(ِملِٗ فٟ عٍُ إٌفٌ ٚعٍُ االعزّب  ,عّبْ , كاه اٌشوٚق ٌٍٕشو 2009ع١َٝ ) عضّبْ.اثوا١ُ٘

 ٚاٌزٛى٠ع.

إٌّٛف١خ،  (،ؽمٛق اٌّوأح :كهاٍبد ك١ٕ٠خ ١ٌٍٍٛٚٛٛع١خ ، اٌغبِعخ2000علٌٟ أثٛؽبؽْٛ )

 109اإلٍىٕله٠ٙ,ص

إٌٙؼخ اٌعوث١خ ٌٍطجبعخ ٚإٌشو, ث١وٚد  ١ٍب اثوا١ُ٘ عجل اٌفزبػ ,١ٍىٌٛٛع١خ اٌّوأٖ اٌعبٍِخ , كاهوب١ِ

 110, ص 1984,

دمحم شف١ك، اٌجؾش اٌعٍّٟ ِع رطج١مبد فٟ ِغبي اٌلهاٍبربالعزّبع١خ، ثلْٚ ؽجعخ، اٌّىزجبٌغبِعٟ 

 .2005اٌؾل٠ش، اإلٍىٕله٠خ، 

 288ث١خ ٚٚػبئفٙب كِشك, صدمحم طفٛط االفوً ; روو١ت اٌعبئٍخ اٌعو

 .162ص 1987دمحم عٍٟ دمحم ; اٌشجبة اٌعوثٟ ٚاٌزغ١و االعزّبعٟ ,كاهاٌّعوفٗ,اٌغبِعخ االٍىٕله٠خ ,
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The work of a married woman and its psychological repercussions on 

family relations from the point of view of the students of the College of 

Education for Women 

L. Safaa Hussein Hamid Al-Khafaji 

Rehab Shamkhi Jabr 

Al-Qadisiyah University/College of Education for Girls 

 

Abstract: 

The current research aims to identify the impact of a married woman’s work 

on her family life from the point of view of the female students of the College 

of Education for Girls and the statistical differences according to the variable 

of the academic stage and the statistical differences according to the 

department variable (scientific and humane) 

The students of the College of Education for Girls, the research community 

was determined from the students of the second and fourth stages of the 

College of Education for Girls, University of Al-Qadisiyah, the Counseling 

and Education departments. The results concluded that married women rarely 

have the effect of work on their family life, and this is a positive indicator, 

which can be explained by the fact that married women rarely have effects on 

their lives because of work, and there are no statistical differences according 

to the variables of the study stage and the department (scientific - human). In 

light of the results, the researchers developed a number of conclusions, 

recommendations and suggestions. 

Keywords: work, women, relationships, family 
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 :يضزخهص انجذث  

٣ٜذف حُزلغ حُلخ٢ُ ح٠ُ  حُظؼشف ػ٠ِ ٓغظٟٞ  حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ  ؽخُزخص ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص 

ش حُوخدع٤ش. ٝٓؼشكش حُلشٝم رحص حُذ٫ُش ح٫كظخث٤ش ك٢ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ  ؽخُزخص ٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼ

ُِز٘خص طزؼخ ُٔظـ٤ش حُظخظض )ػ٢ِٔ، اٗغخ٢ٗ( ٝحعظؼخٗض حُزخكؼش  ٫عظخشحؽ ٗظخثؾ حُزلغ حُلخ٢ُ 

حُؤغ  ُزؼغ حُٞعخثَ ح٫كظخث٤ش ح٫ط٤ش : ٓشرغ ًؤ١ ُـشع كغخد حُظذم حُظخٛش١ رلوشحص ٓو٤خط

ح٫ٗلؼخ٢ُ ، )ٓؼخَٓ حسطزخؽ ر٤شعٕٞ( ٫عظخشحؽ حُؼزخص رطش٣وش حُظـضثش حُ٘ظل٤ش ، ح٫خظزخس حُظخث٢ 

ُؼ٤٘ظ٤ٖ ٓغظوِظ٤ٖ ُـشع حعظخشحؽ حُلشٝم ر٤ٖ ح٩ٗخع ك٢ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ طزؼخ ُٔظـ٤ش حُظخظض 

عظ٘ظخؿخص ٜٓ٘خ حٕ )ػ٢ِٔ، اٗغخ٢ٗ( ٝحُٔشكِش حُذسحع٤ش  ، ٝطٞطَ حُزلغ حُلخ٢ُ ح٠ُ  ٓـٔٞػش ٖٓ ح٫

ؽخُزخص ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص ُذ٣ٜٖ هٔغ حٗلؼخ٢ُ ػخ٢ُ ٫ٕ ه٤ٔش ص حُٔلغٞرش حػ٠ِ ٖٓ ه٤ٔش ص حُـذ٤ُٝش 

، ٝٝؿٞد كشٝم رحص د٫ُش حكظخث٤ش ر٤ٖ ٓظٞعؾ دسؿخص حُظخظض حُؼ٢ِٔ ٝدسؿخص حُظخظض 

حُظٞطَ ح٤ُٜخ طٞط٢ حُزخكؼش  ح٫ٗغخ٢ٗ ك٢ ٓظـ٤ش حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝك٢ ػٞء ٗظخثؾ حُزلغ حُلخ٢ُ حُظ٢ طْ 

رؼَٔ رشحٓؾ حسشخد٣ش ٝٝهخث٤ش كٍٞ ٤ًل٤ش حُظخل٤ق ٖٓ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٖٓ خ٬ٍ طلؼ٤َ ٓشحًض ح٫سشخد 

حُ٘لغ٢ ٝحُظٞؿ٤ٚ حُظشر١ٞ ك٢ حُـخٓؼخص ٝحٛظٔخّ حُظذس٣غ٤ٖ رخُـخٗذ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُِطخُذ ٖٓ خ٬ٍ 

٠ حٗلؼخ٫طْٜ ٝكَ حُٔش٬ٌص حُظ٢ طٞحؿْٜٜ ح٫سشخد ٝحُظٞؿ٤ٚ ٤ًٝل٤ش طؼ٣ٞذ حُطِزش ك٢ حُغ٤طشس ػِ

 رظٞسس طل٤لش ٫ٕ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٣ٌٕٞ ُٚ طؤػ٤شح ػ٠ِ حُـخٗذ حُظل٢ ٝحُٔؼشك٢.

 : حُؤغ ، ح٫ٗلؼخ٢ُ ،  ؿخثلش ، ًٞسٝٗخ انكهًبد انًفزبدُخ

 يشكهخ انجذث: 

ٔش٬ٌص حُغ٤ًِٞش شٜذ ٓـظٔؼ٘خ حُؼشحه٢ طظخػذح ك٢ ٓٞؿخص حُؼ٘ق ٝحُؼذٝحٕ، ٝطضح٣ذح ك٢ كذس حُ     

ٝحُٔخخُلخص ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗذ حُل٤خس، ٖٝٓ ػٜٔ٘خ حُـخٓؼخص ٝسرٔخ ٣ؼٞد حُظضح٣ذ ك٢ ٛزٙ حُٔش٬ٌص ا٠ُ 

حُظـ٤ش حُٔظظخسع ك٢ حُز٤جش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓٔخ ٣٘ؼٌظ عِزخ ػ٠ِ طٞحكن ح٧كشحد ٝ ٣ـؼِْٜ ٓؼشػ٤ٖ ٌُؼ٤ش 

ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ شٜذٛخ حُزِذ أدٟ ا٠ُ ٖٓ ح٫ٗلؼخ٫ص ٝحُظٞطشحص . ًٔخ حٕ طذٛٞس ح٧ٝػخع حُغ٤خع٤ش ٝ

خِن حُو٤ْ ٝحُٔؼخ٤٣ش حُظ٢ ُْ ٣ؤُلٜخ حُطِزش ٓٔخ أدٟ ا٠ُ سدٝد أكؼخٍ ٝأٗٔخؽ ع٤ًِٞش ٓظغٔش رخُوِن 

ٝحُـؼذ ٝحُظٞطش ٝحُظشخإّ ٖٓ أٝػخع حُل٤خس. حٕ حعظٔشحس ظٜٞس ٛزٙ ح٫ٗلؼخ٫ص ُذٟ حُطِزش طـؼِْٜ 

 (.48: 2007ُز٘خء حُ٘لغ٢ ٝحُـغ٢ٔ )حُؼخد٢ُ، ٣شؼشٕٝ رخُؼـض ٣ٝٔظض ؽخهظْٜ ٣ٝئػش ػ٠ِ ح

ٝحٕ ط٘ٞع حُلخؿخص ٝص٣خدس ٓطخُذ حُل٤خس أُوظخ ٓض٣ذحً ٖٓ حُؼـؾ ػ٠ِ ح٩ٗغخٕ ٝعززظخ ُٚ حٌُؼ٤ش ٖٓ       

حُٔظخػذ، كذكؼظٚ ا٠ُ حُؼَٔ حُٔغظٔش ُظِز٤ش طِي حُٔظطِزخص حُل٤خط٤ش ٝحُِلخم رٔغ٤شس حُظلؼش ٝحُظطٞس، 

٠ حُ٘لظ ٝطل٤ِٜٔخ أًؼش ٖٓ ؽخهظٜخ، ٝرزُي أطزلض ح٫عظؼخسس ح٫ٗلؼخ٤ُش ح٧ٓش حُز١ كشع ػـطخ ػِ

كخُش كظ٤ٔش ٣ٞؿٜٜخ ح٩ٗغخٕ ٣ٝظؼشع ُٜخ ك٢ ك٤خطٚ ٜٓٔخ ًخٕ أعِٞد ك٤خطٚ ٝحُطش٣وش حُظ٢ ٣ظظشف 

ٝحٕ ح٫ٗلؼخ٫ص طشٌَ سً٘خ سث٤غخ ك٢ حُز٘خء حُ٘لغ٢  (2: 2008ك٢ ػٞثٜخ ُظلذ٣ذ أٛذحكٚ. )حُٔؼٔٞس١، 

٢ حُظ٢ طلذد ٓؼخُْ شخظ٤ظٚ ٝهذسطٚ ػ٠ِ حُظل٤ٌش حُظٞؿٚ ٗلٞ طلو٤ن ٛذف ٓؼ٤ٖ. ٝطلذ٣ذ ُ٪ٗغخٕ، ٝٛ

ٓغظٟٞ آٌخ٤ٗخطٚ ٝهذسحطٚ ٝؽخهخطٚ ٝح٧عِٞد حُز١ ٣غ٤ش ػ٤ِٚ ك٢ ك٤خطٚ. ٢ٛٝ طؼذ ٖٓ حُـٞحٗذ حُٜٔٔش 
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ُشخظ٤ش حُلشد ٢ٛٝ ؿضء ٫ ٣ظـضأ ٖٓ ػ٤ِٔش حُ٘ٔٞ ٝحُظ٢ ٣طٔق حُلشد ٖٓ خ٬ُٜخ حرشحص حُشخظ٤ش 

 حُغ٣ٞش حُظ٢ طلون ُٚ حُٔغخس حُ٘ٔخث٢ حُظل٤ق ك٢ آسحثٚ ٝأكٌخسٙ ٝع٤ًِٞخطٚ ٝحٗلؼخ٫طٚ حُٔخظِلش.

٣ِٝؼذ حُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٢ُ دٝسح ًز٤شح ك٢ طلو٤ن حُظٞحكن حُ٘لغ٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢  (.49: 2002)حُذحٛش١، 

ح٫خظ٬ف ر٤ٖ ٨ُكشحد. ٣ٝشٟ أطلخد ح٫ٗٔٞرؽ حُٔؼشك٢ حٕ ح٧عخ٤ُذ حُٔؼشك٤ش ٢ٛ حُظ٢ طئد١ ا٠ُ 

ح٧كشحد ك٢ ح٫عظؼخسس ح٫ٗلؼخ٤ُش ٝط٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٫ص ٝحُغِٞى. ٣ٝطِن )٫صحسٝسط( ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ 

ح٫ٗلؼخ٫ص حعْ أػخدس حُظو٤٤ْ حُٔؼشك٢ حٝ طـ٤ش حُطش٣وش حُظ٢ ٣ذسى رٜخ حُلشد ُِٔٞهق ح٫ٗلؼخ٢ُ. ٝطظؼٖٔ 

ؤػ٤شٛخ. ٝح٧كشحد ر١ٝ حُظو٤٤ْ  حُٔؼشك٢ أػخدس حُظ٤خؿش حُٔؼشك٤ش ٨ُكذحع ح٫ٗلؼخ٤ُش ُـشع حُظو٤َِ ٖٓ ط

حُٔشطلغ ُذ٣ْٜ ًؼ٤شح ٖٓ ح٫ٗلؼخ٫ص حُٔٞؿزش ٝه٤َِ ٖٓ ح٫ٗلؼخ٫ص حُغخُزش، ٝطظلغٖ ػ٬هخطْٜ 

٣ٝؼذ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٗٔطخ ٖٓ أٗٔخؽ حُظـ٘ذ       (.68: 2010ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝطٞحكوْٜ حُ٘لغ٢ )حُؼخد٢ُ، 

عظـخرخص رؼذ طط٣ٞشٛخ رحط٤خ. ك٤ٔخ ح٧شٌخٍ ح٧خشٟ ُِظـ٘ذ ح٫ؿظٔخػ٢ حُز١ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٓ٘غ ظٜٞس ح٫

هذ طظٜشد ٖٓ حُٔٞحهق حُٔظز٘خس رُي رظط٣ٞش حعظـخرخص حٗلؼخ٤ُش ٓزخُؾ رٜخ طغزذ حػطشحرخص ٓخظِلش ٜٓ٘خ 

حُٞعٞحط حُوٜش١ ٝحُشٛخد ، ٝحٕ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٖٓ حْٛ حعظشحط٤ـ٤خص حُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُٜٝخ طؤػ٤شح 

٤ٔش ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حٕ ح٧كشحد حُز٣ٖ ٣غظخذٜٓٞٗخ ًؼ٤شح ٓخ ٣زذٕٝ حُشؼٞس رخُشػخ ػ٠ِ حُظلش حُـغ

حٕ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٣ئد١ ا٠ُ حٗخلخع  2000ٝح٩كغخط رخُظ٤ٌق ٝأشخسص دسحعش ؿخًغٕٞ ٝآخشٕٝ  

ػشرخص حُوِذ ًٔخ حٗٚ ٣ٞؿذ حسطزخؽ ػخ٢ُ ر٤ٖ هٔغ ح٫ٗلؼخ٫ص ٓؼَ حُؼذٝحٕ ٝحُـؼذ حُشذ٣ذ ٝحسطلخع 

ّ حُٔـٍٜٞ حُغزذ ، ًٔخ حٗٚ ُٚ طؤػ٤ش ػ٠ِ اكشحص ٛشٕٓٞ حُغ٤ش ط٤ٖٗٞ ٓٔخ ٣ئد١ ح٫ًظجخد . ػـؾ حُذ

٣ٝؼَٔ ػ٠ِ طـ٤ش حُغِٞى ح٫ٗلؼخ٢ُ ٖٓ خ٬ٍ ٓ٘غ ظٜٞس ح٫ٗلؼخٍ ٝحُؼ٬ٓخص حُخخسؿ٤ش ٓؼَ أشخسحص 

٩سحد١ ح٤ُذ٣ٖ حٝ طؼز٤شحص حُٞؿٚ ٝحُظؼز٤شحص حُِلظ٤ش ٓٔخ ٣ئػش ػ٠ِ ؿٜخص حُذٝسحٕ ٝحُـٜخص حُؼظز٢ ح

طظؼذٟ حػخس ػ٤ِٔش حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ حُظ٢ هذ طظظذس ح٠ُ حُؼ٤ِٔخص حُؼو٤ِش حُؼ٤ِخ ٓؼَ , ،  ٝح٧ٓشحع حُ٘لغ٤ش

حُظل٤ٌش ٝح٫ٗظزخٙ ٝحُظزًش ، ٝطؼ٤ن ػ٤ِٔخص حُظش٤ٓض ك٢ حُزحًشس، كؼ٬ ػٖ ًق ح٧كٌخس ٖٓ كخُش حُٞػ٢ 

حٗذ حُؼو٤ِش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ُِلشد كخ٧كشحد ح٠ُ ح٬ُٝػ٢ ، ُِٝؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ػٞحهذ ٗلغ٤ش ك٢ ٓـَٔ حُـٞ

ؿخُزخ ٓخ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ ٓش٬ٌص حؿظٔخػ٤ش ًظـ٘ذ ح٫طظخ٫ص ٝػؼق حُٔشخسًش ح٫ؿظٔخػ٤ش ، ٝحٗخلخع 

حُذػْ ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔٔ٘ٞف ُْٜ، ٝحُِـٞء ح٠ُ طذحهخص ؿ٤ش ٓ٘خعزش ك٢ حٌُؼ٤ش ٖٓ ح٧ك٤خٕ، كؼ٬ ػٖ 

 (.12:  2018حُـزخس ،  ٓلخ٫ٝص ٛذّ حُؼ٬هخص حُٔظ٤٘ش ك٢ ك٤خطْٜ)ػزذ

 :اهًُخ انجذث    

طؼذ ؽِزش حُـخٓؼش شش٣لش ٜٓٔش ك٢ ر٘خء حُزِذ ٝطوذٓٚ كْٜ ػشٝس حُٔـظٔغ ٝؽخهظٚ حُخ٬هش ٗلٞ     

حُٔغظوزَ ح٧كؼَ ، ُزح ٫ رذ ٖٓ ح٫ٛظٔخّ رٜخ رٌخكش حُ٘ٞحك٢ ) حُؼو٤ِش ٝح٫ٗلؼخ٤ُش، ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝحُل٤٘ش 

ُ٘لغ٤ش حُٔ٘طِوش ٖٓ دسؿش طلٌْٜٔ رزٝحطْٜ حٝ ر٤جخطْٜ ح٫ؿظٔخػ٤ش ( ٝحُظ٢ طٔؼَ ٓلظِش طلظْٜ ح

ٝحُٔؼشك٤ش ٝهذسطْٜ ػ٠ِ حطخخر حُوشحسحص ٝحُظلٌْ رخٗلؼخ٫طْٜ ٝطوش٣ش ٓظ٤شْٛ حُزحط٢)حُخلخؿ٢، 

ٝحٕ ح٫ٗلؼخ٫ص حُظ٢ ٣ظؼشع ُٜخ حُلشد ك٢ رذح٣ش ك٤خطٚ طغْٜ ك٢  ٓ٘لٚ ط٤ٔضح حٗلؼخ٤ُخ  (.10: 2002

ٓٚ، رُي رخٕ ٣خظضٕ سدٝد ح٧كؼخٍ ح٫ٗلؼخ٤ُش ػٖ حُٔٞحهق حُل٤خط٤ش حُظ٢ ٣ظؼشع ُِظٞس حُزظش٣ش أٓخ

ُٜخ عٞحء ك٢ ح٧عشس حٝ ٓغ ؿٔخػش ح٧هشحٕ، ٤ُظزًشٛخ ك٢ ٓٞحهق ك٤خط٤ش ٫كوش ، ُٔخ ٣ـذ كؼِٚ ُٝٔخ ٫ 

  ٣ـذ كؼِٚ ك٢ ٓٞهق ٓخ، ٝرظطٞس حُلشد ٝطوذٓٚ رخُؼٔش ٣ظزق أًؼش دحس٣ٚ رخُظلٌْ رخٗلؼخ٫طٚ.

 (.15:  2018)ػزذ حُـزخس ،                                                                             

ٝح٫ٗلؼخٍ كخُش ٝؿذح٤ٗش رخسصس ٧ٗٚ ٣ؼوذ كخُش ٖٓ حُغٌٕٞ طٌٕٞ ك٤ٜخ حُلشًخص ٓ٘ظظٔش ٝح٬ُٔٓق     

ٌُخثٖ حُل٢ ٝر٤جظٚ هذ ٛذد ٓظـخٗغش ٝحُظل٤ٌش ٛخدة ٝٛٞ د٤َُ ػ٠ِ حٕ حُظٞحكن حُز١ ًخٕ ٓلووخ ر٤ٖ ح

ٝحػطشد ٝكوذ، ٝرُي ُؼـض ح٧كؼخٍ ح٤ُ٥ش ػٖ ٓٞحؿٜش ٓخ ٣ؼظش١ حُٔٞهق حُشحٖٛ ٖٓ طـ٤ش كـخث٢ حٝ 
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ٖٓ طؼٞرش ؿ٤ش ٓظٞهؼش ًٝزُي ػـض حُظل٤ٌش ػٖ ا٣ـخد كَ عش٣غ، ٫ ٣ٌٖٔ أسؿخءٙ، ٗظشح ح٠ُ ٓطخُذ 

ٖٓ حٗلؼخٍ ح٫ ٣ٌٕٝٞ ٓظلٞرخ رِزس حٝ أُْ حُٔٞهق حُِٔلش. ٬ُٝٗلؼخٍ طِش ٝػ٤وش رخُِزس أٝ ح٧ُْ، ٝٓخ 

ٓخد٤٣ٖ ًخٗخ حٝ ٓؼ٤٣ٖٞ٘. ٣ٝ٘شخ  ح٫ٗلؼخٍ ػٖ ٓظذس ٗلغ٢ ٫ٕ حٌُخثٖ حُل٢ ٣ذسى حُٔؼ٤ش حُز١ ٣ظؼشع 

ُٚ، ح١ ٣ؼط٢ ٓؼ٠٘ ُ٪كغخعخص حُظ٢ ٣غظوزِٜخ ؿٜخصٙ حُؼظز٢. ٝػ٘ذٓخ ٣ذسى حُلشد حُٔؼ٤ش حُز١ 

سح حٝ ؿ٤ش عخس، ٓل٤ذح حٝ ػخسح، ٣ٌٕٝٞ اطذحس حُلشد ٣ظؼشع ُٚ ٣ظذس كٌٔخ ػ٤ِٚ، حٕ ًخٕ ٓؼ٤شح عخ

ُٜزح حُلٌْ ٓظؤػشح رخُخزشحص حُغخروش حُظ٢ طؼشع ُٜخ ك٢ ك٤خطٚ، ٝٛٞ كخُش ٝؿذح٤ٗش ٓشًزش ٖٓ ٌٓٞٗخص 

ػذ٣ذس ٢ٛ حدسحى حُٔٞهق ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحُظـ٤شحص حُلغ٤ُٞٞؿ٤ش حُذحخ٤ِش ٝحُزذ٤ٗش حُخخسؿ٤ش ٝحُخزشس 

(. ٝحٕ أ٤ٔٛش حُؤغ حكذ حعظشحط٤ـ٤خص 276: 2013ح٫ٗلؼخ٢ُ )حُ٘ٞح٣غش،  حُشؼٞس٣ش ٝحُظٞحكن ٓغ حُٔٞهق

حُظ٘ظ٤ْ طظٜش ك٢ حُٔٞحهق حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُلشد ٣ؼزش ػٖ حٗلؼخ٫طٚ حُغِز٤ش رشذس ٓؼ٬ حُلضٕ حٝ حُـؼذ 

ٝحُظ٢ طئػش ػ٠ِ ك٤خس حُلشد ٖٓ خ٬ٍ أطخرظٚ رخ٩ٓشحع حُوِز٤ش ٝٛ٘خ ٣ظطِذ ح٫ٓش ًزق شذس ح٫ٗلؼخٍ 

٘زخ ُؼٞحهذ ؿ٤ش ٓشؿٞد ك٤ٜخ حر ٣ظغْ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ حُٔؼظذٍ ربخلخء رؼغ حُٔشخػش حُخخطش حُظ٢ طـ

٣ئد١ ظٜٞسٛخ ح٠ُ حُلخم حُؼشس رخُلشد ، كخُغٔخف ُِؤغ ربدحء دٝسٙ ك٢ طو٤ِض كذس ظٜٞس ٛزح 

 ح٫ٗلؼخٍ حُغِز٢ هذ ٤٣غش ػ٠ِ حُلشد حٌٓخ٤ٗش طؼض٣ض ح٫ٝحطش ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ شزٌش حُؼ٬هخص

ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓٔخ ٣ـذس ح٩شخسس ح٤ُٚ حٗٚ ؿِزخ ٓخ ٣٘لذس ح٩كشحد ٖٓ ر١ٝ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٖٓ حعش طظغْ 

رظذ٢ٗ حُٞػ٢ أ٫ٗلؼخ٢ُ ُذ٣ْٜ ًٔخ ٣ظغٕٔٞ رخُ٘وذ حُـخسف ٝحعظؼخسس ٓشخػش حُزٗذ ػ٘ذ حُلشد ، كؼ٬ ػٖ 

ظٜٞس اكشحد ٣ؼخٕٗٞ  أعخ٤ُذ طغِط٤ش ك٢ اطذحس ح٧ٝحٓش، ٝػذّ ح٩طـخء ٦ُخش ، ٓٔخ ٣ظشطذ ػ٤ِٚ

ح٫ػطشحد ح٫ٗلؼخ٢ُ، ط٘وظْٜ حُٔؼشكش ُٔخ ٛٞ ٓظٞهغ ْٜٓ٘ ك٢ حُٔٞحهق ح٫ؿظٔخػ٤ش ، كوذ ٣ٌٞٗٞح 

ٓ٘ذكؼ٤ٖ حٝ ٓ٘ضػـ٤ٖ ، ٝحُز٣ٖ ؿخُزخ ٓخ ٣غظـ٤ذ ُْٜ ح٧هشحٕ رخ٫رظؼخد ٝحُشكغ حٝ ح٫عظٜضحء، ٓٔخ 

٤وخص ح٧هشحٕ، كؼ٬ ػٖ ػذّ حُؼوش ٣ظشطذ ػ٠ِ رُي ظٜٞس ٓشخػش طذ٢ٗ حُزحص ٝحُلغخع٤ش حُشذ٣ذس ُظؼِ

٬ُٝٗلؼخٍ ه٤ٔش حؿظٔخػ٤ٚ حر طٌٕٞ حُظـ٤شحص  (.57: 2006رخُ٘لظ  ػ٘ذ حُظلذع ٓغ ح٥خش٣ٖ )كخكع، 

حُٔظخكزش ٬ُٗلؼخٍ رحص ه٤ٔش طؼز٤ش٣ش طشرؾ ح٧شخخص ٝطض٣ذ ٖٓ كْٜٜٔ ُزؼؼْٜ حُزؼغ ٖٓ حُ٘خك٤ش 

٣ذ ٖٓ طلَٔ حُشخض ٝطضٝدٙ رذٝحكغ ٝسؿزخص حُشؼٞس٣ش. ٝحُشل٘ش حُٞؿذح٤ٗش حُٔظخكزش ٬ُٗلؼخٍ طض

طذكؼٚ ح٠ُ ٓٞحطِش حُؼَٔ ٖٓ حؿَ طلو٤ن أٛذحكٚ . ًٔخ حٜٗخ ٓظخدس ُِغشٝس كٌَ اٗغخٕ ٣لظخؽ ا٠ُ 

دسؿش ٓؼ٤٘ش ٓ٘ٚ حرح صحدص أػشص ػ٠ِ عًِٞٚ ٝطل٤ٌشٙ ٝارح هِض اطخرظٚ رخُشطخرش . ًٔخ حٜٗخ طؼط٢ ٓؼ٠٘ 

ـخص ح٩ػٔخٍ ٝحُ٘ـخف ك٤ٜخ . ٢ٛٝ ٓلشًش ُغِٞى حُلشد طذكؼٚ ُِل٤خس ٖٓ خ٬ٍ شؼٞسٙ رخٗلؼخٍ حُلشف ٩ٗ

 (. 206: 2011ح٠ُ طلو٤ن أهظ٠ حدحء ٌٖٓٔ ٖٓ خ٬ٍ رزٍ ًَ ٓخ ُذ٣ٚ ٖٓ ؿٜذ ) حُـزٞس١ ، 

ٝح٫ٗلؼخ٫ص ُٜخ أ٤ٔٛش ًز٤شس ك٢ ك٤خط٘خ ، ك٢ٜ طظٜش شخظ٤ش حُلشد ر٘ٔؾ خخص ٝرُي ٗخشت ػٖ      

س ، ٝٛزح ٣ـؼِ٘خ ٗلٌْ ػ٠ِ شخض ٓخ رخٕ عًِٞٚ ع٤ٌٕٞ ػ٠ِ ٗلٞ حعظٔشحس ح٫ٗلؼخ٫ص حُؼخرظش رخُظٜٞ

ٓخ . ُٝٔخ ًخٗض ح٫ٗلؼخ٫ص ػزخسس ػٖ ػ٬هش حُلشد رخ٧ش٤خء ٝح٧شخخص ، ك٢ٜ طٞعغ حكن حُلشد عٞحء 

ًخٗض ح٣ـخر٤ش حّ عِز٤ش ،ًٔخ حٜٗخ طٞكذ ؽخهخص حُلشد ٝطٞؿٜٜخ ٗلٞ حطـخٙ ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ حػظزخس حٜٗخ ؿٜخص 

 (.19:  2018،  طٞؿٚ.)ػزذ حُـزخس

 اهذاف انجذث: 

 ٣ٜذف حُزلغ حُلخ٢ُ حُظؼشف ح٠ُ :       

 ٓغظٟٞ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ؽخُزخص ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص ك٢ ؿخٓؼش حُوخدع٤ش 

  ٓؼشكش حُلشٝم رحص حُذ٫ُش ح٩كظخث٤ش ك٢ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ؽخُزخص ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص طزؼخ

 اٗغخ٢ٗ(  ،ُٔظـ٤ش حُظخظض )ػ٢ِٔ
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 دذود انجذث: 

٣ظلذد حُزلغ حُلخ٢ُ رذسحعش حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ؽخُزخص ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص ك٢ ؿخٓؼش حُوخدع٤ش      

 ك٢ هغ٢ٔ حُش٣خػش ٝس٣خع ح٫ؽلخٍ ُِٝؼخّ حُذسحع٢ 

 ُِٝذسحعش حُظزخك٤ش كوؾ (  ٠٢٠٢/٠٢٠٢)

 رذذَذ انًصطهذبد:

 انمًغ االَفؼبنٍ 

 -ػشكٚ ًَ ٖٓ :

 ( . 1987رًُىشىن ) .1

 (.129: 2011ٓلخ٫ٝص ح٣وخف حُظؼز٤ش ػٖ حُلخؿخص ٝحُٔشخػش ٝرظٞسس ٓضٓ٘ش ) أُذُل٢ ،      

 (.  1993كروس ) .2

حٌُزق حُشؼٞس١ ٖٓ حُلشد ُغ٤ًِٞخص حُظؼز٤ش ح٫ٗلؼخ٢ُ حُغِز٢ ُذ٣ٚ ػ٘ذ ح٫عظؼخسس ح٫ٗلؼخ٤ُش ) سر٤غ ،     

2011 :151.) 

 (. 2005رَزشبرد وكروس ) .3

 (.23:  2018ص حُظؼز٤ش٣ش ُِلخ٫ص ح٫ٗلؼخ٤ُش حُذحخ٤ِش  )ػزذ حُـزخس ، هٔغ اطذحس ح٩شخسح     

 (.2006هبكًبٌ وآخروٌ ) .4

 (.122: 2011هٔغ ٝحػ٢ ُغ٤ًِٞخص حُظؼز٤ش )سحؿق ،     

 (.2007ايهٍ وآخروٌ ) .5

 2013حُظخل٤ق حُٞحػق ُِغِٞى حُظؼز٤ش١ ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ حُلشد ك٢ كخُش حعظؼخسس حٗلؼخ٤ُش ) حُ٘ٞح٣غش ،     

:275.) 

( طؼش٣لخ ٗظش٣خ ُِؤغ  2005:طز٠٘ حُزخكغ طؼش٣ق س٣شخسد ًشٝط ) انزؼرَف انُظرٌ نهجبدث -

 ح٫ٗلؼخ٢ُ. 

: )حُذسؿش ح٤ٌُِش حُظ٢ ٣ظلظَ ػ٤ِٜخ حُٔغظـ٤ذ ٖٓ خ٬ٍ  انزؼرَف االجرائٍ نهمًغ االَفؼبنٍ هى -

 اؿخرظٚ ػ٠ِ كوشحص ٓو٤خط حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ حُز١ طْ طز٤٘ٚ ك٢ حُزلغ(.

 ثبٍَانفصم ان

 االغبر انُظرٌ

 ٍاوالً : انمًغ االَفؼبن 

 يفهىيه- أ

٣ؼذ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٓلخُٝش ُِغ٤طشس ػ٠ِ ح٧ػش حُغِز٢ ٖٓ خ٬ٍ ط٘ظ٤ْ حُخزشحص ح٫ٗلؼخ٤ُش ٝهذ     

٣ؼط٢ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ سحكش هظ٤شس ح٧ٓذ ٖٓ ح٫ٗلؼخ٫ص  حُغِز٤ش حُٔضػـش ًٔخ ٣ؼط٢ اكغخط 

س هظ٤شس ٌُٖ حعظخذحّ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ًخعظشحط٤ـ٤ش  ُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخٍ ُٚ ُِشخض رؤٗٚ ػ٠ِ ٓخ ٣شحّ ُٔذ

أػشٙ حُٔذٓش ك٢ حُظلش ك٢ حُٔذٟ حُزؼ٤ذ , ٝػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ حٌُزق حُٔضٖٓ ُِـؼذ ٣شطزؾ ٓغ ػـؾ 

حُذّ حُشذ٣ذ ح٫سطلخع ٝأٓشحع حُششح٤٣ٖ حُوِز٤ش ٝهذ ٣شطزؾ كظ٠ رخ٩طخرش  رخُغشؽخٕ, ٝططٞسٙ  ًٔخ 

شخخص حُٔؼشػٕٞ ُِؤغ حُٔضٖٓ ٖٓ حسطلخع  ٗغزش حُوِن حُٔلشؽ ْٝٛ أًؼش ػشػش ُ٪طخرش ٣ؼخ٢ٗ  ح٫

رخ٫ًظجخد ٓٔخ ر٤ٖ حٕ ح٤َُٔ ح٠ُ ط٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٫ص ٖٓ خ٬ٍ حعظشحط٤ـ٤ش حُؤغ ُٚ أػشٙ حُلؼخٍ ك٢ حُظلش 

٢ طلذد حُؼ٤ِٔش حُؼو٤ِش ٝحُـغذ٣ش ، ٖٝٓ حُـذ٣ش رخُزًش أطزق ح٫ٛظٔخّ ٝحػلخ رخُز٤ُٞٞؿ٤ش حُؼظز٤ش حُظ

ح٫ٗلؼخ٤ُش ٝط٘ظ٤ٜٔخ ، ٝؿخءص رؼغ حُزلٞع ك٢ ٓـخٍ حُظظ٣ٞش حُؼظز٢ ر٘ظخثؾ ح٣ـخر٤ش ك٢ طخط٤ؾ 

ح٫ٗظٔش حُٔظؼٔ٘ش ك٢ حُخزشحص ٝٓؼخُـش حُٔؼِٞٓخص ح٫ٗلؼخ٤ُش ، ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حُذٝس حُٞحػق حُز١ 
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حُؼ٬هش ر٤ٖ حُذٓخؽ ٝطؼخر٤ش حُٞؿٚ ٣ِؼزٚ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ك٢ حُظلش حُؼو٤ِش ٝحُـغذ٣ش ح٫ اٗٚ ٓخ صحُض 

حُغِز٤ش ؿ٤ش ٓغظٌشلش كؼ٤ِخ , ٝطؼذ طؼخر٤ش حُٞؿٚ ٖٓ أْٛ حُظؼخر٤ش ؿ٤ش حُِلظ٤ش حُظ٢ طغخػذ ػ٠ِ حُظٞحطَ 

 (. 29: 2013ح٫ؿظٔخػ٢ حر طز٤ٖ حٗلؼخ٫ص ٝدحكغ ح٫شخخص ٨ُخش٣ٖ )ؽخُذ، 

٤خس ح٫ٗغخٕ ار إٔ ح٧ؽلخٍ ٝحُٔشحٛو٤ٖ ٝطظٜش ح٧ػشحس حُ٘خؿٔش ػٖ حُؤغ ك٢ ح٫ػٞحّ حُٔزٌشس ٖٓ ك    

حُز٣ٖ ٣ظظشكٕٞ ػ٠ِ ٝكن حعخ٤ُذ هخٓؼش ٣ظٜشٕٝ ؿخٗزخ ًز٤شحً ٖٓ حُوِن ٝحُخٞف ٝحُلزس ٝحٗغلخد 

حؿظٔخػ٢ ٓغ حسطلخع ػـؾ حُذّ ٝٛزح ٣ذٍ ػ٠ِ حُظللض حُٔشطلغ ك٢ كخ٫ص حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ك٢ رذٕ حُلشد 

حُطلُٞش حُٔزٌشس ٝحُٔشحٛوش ُٜخ ح٤ٔٛظٜخ ٝدٝسٛخ ك٢ طٞؿ٤ٚ ، ٝحٕ حُٔشكِش حُظ٢ ٣ٔش رٜخ حُلشد ٓخ ر٤ٖ 

ح٫كشحد ٗلٞ حعخ٤ُذ طل٤لش ٝٗخؿلش حٝ هذ ٣خلن ك٢ طلو٤ن رُي طزؼخ ُ٘ٔؾ حُظ٘شجش ٝح٫عشس ٝحػزظض 

حُذسحعخص ح٠ُ حٕ ظٜٞس حُوِن ٝحُـؼذ ُذٟ ح٫كشحد حُؼخ٤ِٖٓ ٖٓٔ ٣ٌزلٕٞ حٗلؼخ٫طْٜ ٝحٗضػخؿخطْٜ ُٚ 

حُزذ٤ٗش ٫ٝ ع٤ٔخ ك٢ ٗشخؽ حُوِذ ٝع٬ٓش ح٫ٝػ٤ش حُذ٣ٞٓش ٗظ٤ـش ُِشذس  حػش ًز٤ش ك٢ طلش حُلشد

 (31:  2018ح٫ٗلؼخ٤ُش .)ػزذ حُـزخس ، 

 انُظرَبد انزٍ فضرد يفهىو انمًغ االَفؼبنٍ - ة

 (.1986-1989كر )(.َظرَخ جًُش ثٍُُُ .1

حر ٝػق ك٢ ٗظش٣ظٚ  طشؿغ ؿزٝس ٛزٙ حُ٘ظش٣ش ح٠ُ ٓذسعش حُظل٤َِ حُ٘لغ٢ )ع٤ـٔٞٗذ  كش٣ٝذ(       

٤ٌٓخٗضٓخص حُذكخع ٝدٝس ح٫ٗخ ك٢ كَ حُظشحع حُٔٞؿٞد ٓخ ر٤ٖ حُٜٞ, ٝح٫ٗخ ح٫ػ٠ِ,  ٝحٌُزض  ٛٞ 

حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ظْ ٖٓ خ٬ُٜخ حعظزؼخد حُذحكغ حٝ ح٫كٌخس ٖٓ ٓ٘طوش حُشؼٞس ح٠ُ ٓ٘طوش ح٬ُشؼٞس كظ٠ ٫ 

ٝؿٞد حُلٌشس ًٔخ ٢ٛ ك٢ ٓ٘طوش رؼ٤ذس ػٖ ٣لظ رٜخ حُلشد، ٝح٫عظزؼخد ٛزح ٫ ٣ؼ٢٘ حُل٘خء، رَ ٣ؼ٢٘ 

شؼٞس حُلشد، ٝطظَ ٗشطش طلخٍٝ حٕ طؼزش ػٖ ٗلغٜخ حرح ٓخ عٔلض ُٜخ حُظشٝف رزُي، حٝ طلخٍٝ 

ح٫شزخع رـ٤ش حُطش٣ن حُظش٣ق حُٔزخشش ًؤٕ طظٜش ك٢ طٞسس ٛلٞس, حٝ كِْ, حٝ ٓشع ٗلغ٢ ٣ٝٔؼَ 

( حٕ حُلٌشس 50: 1996خخسؿ٢. )ػ٣ٞؼش، حٌُزض حُزذ٣َ ح٬ُشؼٞس١ ُِؤغ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔٞهق حُ

ح٫عخع٤ش ُٜزٙ حُ٘ظش٣ش رظ٘خُٜٝخ ؽز٤ؼش حُظذحخَ حُلخطَ ر٤ٖ كخُظ٤ٖ ػخدس ٓخ طظٜشحٕ ػ٘ذ ٓٞحؿٜش حُلشد 

ُٔٞحهق ػخؿطش ٝطخدٓش . حٕ حُؼ٤ِٔش ح٫عخع٤ش ح٠ُٝ٫ طظؼخَٓ ٓغ كخُش حٌُزق ، حٓخ حُؼخ٤ٗش كظظؼخَٓ ٓغ 

ؼ٤ِٔظ٤ٖ ٌُزق حُشؼٞس حٝ ح٫ٗلؼخٍ حٝ ح٫كٌخس ٣ظطِذ ٝػ٢ حُلشد رلـزٚ كخُش حُٔٞحؿٜش ٢ٌُٝ طظْ ٛخط٤ٖ حُ

١٧ شؼٞس حٝ حٗلؼخٍ حٝ عِٞى ػٖ ٓلٞس حٛظٔخٓٚ ، ح٫ حٕ ص٣خدس ٓؼذ٫ص حٌُق ك٢ ح٫عظـخرخص ٣ُٞذ 

ػـطخ رذ٤ٗخ كؼ٬ ػٖ طـ٤٤شحص عِز٤ش ك٢ ػ٤ِٔش ٓؼخُـش حُٔؼِٞٓخص ك٢ حُذكخع ، رل٤غ ٣ؼـض حُلشد ػٖ 

خِٓش ُِٔٞهق .٣ٝشٟ ر٤ٌ٘ش حٕ ػ٤ِٔش هٔغ حُظؼز٤ش حُِلظ٢ هذ طغزذ ك٢ ظٜٞس ٛزٙ حُٔؼخُـش حٌُ

ح٫ٗلؼخ٫ص ػ٠ِ ٤ٛجش حك٬ّ ٓضػـش ، ك٢ ك٤ٖ ٣ش٤ش ح٠ُ ح٫ػش ح٣٫ـخر٢ ُ٪كظخف ػٖ حُٔشخػش حُٔئُٔش 

ًٞٗٚ ٣خلق ٖٓ ح٫ػشحع حُٔشػ٤ش ٝطلغ٤ٖ حُوذسحص حُذكخػ٤ش . ك٢ٜ طلظشع رخٕ حخلخء حُٔشخػش ك٢ 

ق حُظؼزش حٝ حُوخٛشس عشػخٕ ٓخ طظٜش ػ٠ِ ٤ٛجش ٓشع ٗلغ٢ أٝػظز٢ ٫كوخ ك٢ حُٔغظوزَ. حُٔٞحه

( حٕ ػ٤ِٔش ًزق ح٫ٗلؼخ٫ص ٣ٌٕٞ ُٜخ طؤػ٤شح ػ٠ِ كؼخ٤ُخص حُـٜخص حُؼظز٢ 115: 2016)ٓلٔٞد، 

حُٔشًض١ ٝحُـٜخص حُؼظز٢ ح٬ُاسحد١ ٓ٘ظـش ٗٞػخ ٖٓ حُؼـؾ رحص حُٔغظٟٞ حُٔ٘خلغ ٝؽ٣َٞ ح٫ٓذ 

حُ٘ٞع ٖٓ حُؼـٞؽ ٣غزذ ٓؼخػلخص طل٤ش خط٤شس ٓظٔؼِش رؤٓشحع  ع٤ٌٞعٞٓخط٤ش، كل٢ ٝحٕ ٛزح 

حكذٟ حُظـخسد حُظ٢ حؿشحٛخ )ر٤٘ز٤ٌش( ػ٠ِ ٓـٔٞػظ٤ٖ ٖٓ حُطِزش حُـخٓؼ٤٤ٖ ح٫ع٣ٞخء )طـش٣ز٤ش 

ٝػخرطٚ( ٝحٓؼ٠ حُطِزش ػٖٔ ٓـٔٞػش ػ٬ؿ٤ش ٗظق عخػش ُٝٔذس خٔظ ح٣خّ ٣ٌظزٕٞ ػٖ حػٔن 

٤شس ُِوِن ، حٓخ حُٔـٔٞػش حُؼخرطش كوذ حٓؼض ٗلظ حُٞهض ك٢ ًظخرش ٓٞحػ٤غ ؿ٤ش ح٫كٌخس حُشذ٣ذس حُٔؼ

حٗلؼخ٤ُش ٝرؼذٛخ ؽِذ ٖٓ حُطِزش حُلذ٣غ ػٖ سدٝد حكؼخُْٜ طـخٙ طـشرش حٌُظخرش ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ 

حٗضػخؿْٜ خ٬ٍ طـشرش حٌُظخرش ٝطَ كذ حُزٌخء ح٫ حْٜٗ ػزشٝح ػٜ٘خ رٌٜٞٗخ طـشرش ه٤ٔش ًٝخٗض ٗظخثؾ 
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ش حٕ ٖٓ ًخٕ ك٢ حُٔـٔٞػش حُؼ٬ؿ٤ش حط٤زٞح ك٢ حُٔظٞعؾ رؤٓشحع حهَ ٓوخسٗش رٖٔ ًخٗٞح ك٢ حُظـشر

حُٔـٔٞػش حُؼخرطش ح١ حٕ حٌُظخرش ًخٗض ًؼخَٓ ٓغخػذ ُلْٜ ؽز٤ؼش حُٔٞهق حُؼخؿؾ ٤ُٝظ ٧ٜٗخ حُغزذ 

٣ؼشف  ٝهذ ٝؿذ ر٤٘ز٤ٌش ػ٬ؿخ (.32:  2018حُز١ عخػذْٛ ك٢ حُظؼز٤ش ػٖ حٗلؼخ٫طْٜ.)ػزذ حُـزخس ، 

)حُؼ٬ؽ رخٌُظخرش( ٣غظخذّ ُِلخ٫ص حُ٘لغ٤ش حُ٘خطـش ػٖ حُؤغ ٣ٝؼظٔذ ػ٠ِ حُِـش ٝحُٔخخؽزش ر٤ٖ ح٫كشحد 

ٝػ٘ذٓخ ٣طِذ ٖٓ ح٫كشحد حٌُظخرش ؿٖ حػطشحرخطْٜ ح٫ٗلؼخ٤ُش ُٔذس حسرؼش ح٣خّ ٝخٔغش ػشش ػخ٤ٗش  كخرذٝح 

خرطش حُز٣ٖ ًظزٞح ػٖ ٓٞحػ٤غ ػخٓش طلغ٘٘خ ك٢ حُلؼخ٤ُخص حُلغِـ٤ش ٓوخسٗش رخ٧كشحد حُٔـٔٞػش حُؼ

ٝحطغؼض ٛزٙ حُذسحعش ٝشِٔض حُٔظخر٤ٖ رخ٧ٓشحع حُٔغظؼظ٤ش ٓؼَ ٓشع حُغشؽخٕ ٝحُغٌش . ٝحٕ 

ح٫كظخف ػٖ ح٫كذحع حُٔئُٔش رؼذ ٝهٞػٜخ رلظشس هظ٤شس ٣ٔ٘ق حُلشد طـ٤٤شح ك٢ ٗٞػ٤ش حُشزٌش 

ؿظٔخػ٢ حر إٔ حُظلش حُؼو٤ِش طٔؼَ كخُش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔل٤طش رٚ، حر ٣غْٜ ح٫كظخف ك٢ طو٣ٞش حُظـٔغ ح٫

حُظٞحكن حُـخس٣ش ر٤ٖ حُلشد ٝٓل٤طٚ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝحٕ ح٫كظخف ػٖ حُٔشخػش ٝػٖ حُٔؼخٗخس ُذٟ 

ح٫شخخص حُٔظذ٤ٖٓٝ ٗظ٤ـش ٓٞهق حٝكذع ٓؼ٤ٖ كخُظؼز٤ش ػٖ ح٫ٗلؼخ٫ص حُغِز٤ش حُ٘خطـش ٖٓ 

٤ش حرح حٕ ُٜخ طخػ٤شح ح٣ـخر٤خ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظذٓخص ٣خلق ٖٓ ح٫طخرش رخ٧ٓشحع ٣ٝلغٖ حُوذسحص حُذكخػ

 (.33:  2018حُظل٤ش.)ػزذ حُـزخس ، 

 1994. َظرَخ داَُبل وَكُر)2

٢ٛ ٗظش٣ش ٓؼشك٤ش  ٝطلغش حُؼ٤ِٔش  ح٣٥ش٤ٗٝش ) حُٔلخسهش ( ك٢ حُؼزؾ حُؼو٢ِ  ٝحٕ كذٝع      

ك٢ حُغ٤طشس ػ٠ِ حُؼوَ حُٔلخسهخص ك٢ حُل٤خس حُؼو٤ِش ٝطظظق ٛزٙ حُؼ٤ِٔخص ر٘ـخكٜخ ٝطؼٞرش حٕ طخلن 

ٌُٜٞٗخ ػ٤ِٔخص رحص ؽخرغ حُلخك٢ ٝهظذ١ دحثٔخ ، ٣ٝشٟ ٣ٌٝ٘ش حٕ حُغ٤طشس حُؼو٤ِش ٢ٛ حعخط حُظ٘ظ٤ْ 

ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحُؼو٢ِ ٝػ٘ذٓخ طٌٕٞ حُغؼش حُؼو٤ِش ٓظٞكشس ع٤ٌٕٞ حُؼزؾ حُؼو٢ِ ٗخؿق ، ٝػ٘ذٓخ ط٘خلغ 

ح٫ٗلؼخ٢ُ ٣شَٔ ػ٤ِٔظ٤ٖ  طشـ٤ِ٤ظ٤ٖ ٖٓ حُغؼش حُؼو٤ِش ع٤ظَ حُؼزؾ حُؼو٢ِ ح٠ُ حُظلش .ٝحٕ حُظ٘ظ٤ْ 

حؿَ ػٔخٕ ٗـخف حُظلٌْ ك٢ حُشؿزخص حُؼو٤ِش ، طغ٠ٔ ح٠ُٝ٫ )حُؼ٤ِٔش ح٫ؿشحث٤ش حُوظذ٣ش ٝدٝسٛخ 

ح٫عخع٢ ٛٞ حُزلغ ك٢ حُٔلظٟٞ حُؼو٢ِ حُز١ رذٝسٙ ٣ئد١ ح٠ُ كخُش ػو٤ِش ٓشؿٞرش  ، ك٤ٔخ طغ٠ٔ 

زلغ ػٖ ح٣ش ٓلخُٝش هذ طغزذ حخلخهخ ك٢ حُٔغخػ٢ حُؼخ٤ٗش )ػ٤ِٔش ٓشحهزش حُٔلخسهخص ٝػِٜٔخ( ٛٞ حُ

حُؼو٤ِش حُشح٤ٓش ُظ٤ُٞذ حُلخُش حُؼو٤ِش حُٔشؿٞد ك٤ٜخ. ٝطغؼ٠ ح٠ُ طلو٤ن حُغ٤طشس حُؼو٤ِش ُِلشد ، كخرح 

عؼ٠ حُلشد ح٠ُ حٕ ٣شؼش رخُلشف ٝحُزٜـش كخٗٚ ٣ؼٔذ ح٠ُ حعظشؿخع ًَ حُزًش٣خص حُغؼ٤ذس ح١ ٣ِـخ ح٠ُ 

 (.290: 2011حكذحع طخػ٤شحص ٓزخششس ك٢ حُؼوَ حُٞحػ٢. ) أُذُل٢ ،  حٗظوخء ٓؼ٤شحص ٓؼ٤٘ش رـ٤ش

كؼ٬ ػٖ طٔلٞس ٛزٙ حُ٘ظش٣ش كٍٞ ٗٔخرؽ ٖٓ حُظٞس حُٔلخسهش , ٝحُظ٢ طغزذ طؤػ٤شح ٓزخشش ك٢       

حُغ٤طشس حُؼو٤ِش ، ٫ٝ ع٤ٔخ ػ٘ذ هٔغ ح٫كٌخس حُغِز٤ش ، ػٖ ؽش٣ن هٔغ ح٫كٌخس ٝحُٔشخػش حُلض٣٘ش 

ٓلِٜخ ح٫كٌخس ٝحُٔشخػش حُغخسس  ، ٣ٝطِن ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُؤغ ٛزٙ رخُٔشؿغ حُزحط٢  )حُٔئُٔش ( ُظلَ

ٝطظؼٖٔ ٓلخُٝش حُلشد هٔغ ح١ كٌشس ٖٓ خ٬ٍ هٔغ ح١ ظٞحٛش حٝ ػ٬ٓخص طذٍ ػ٤ِٜخ حٝ طش٤ش ح٤ُٜخ 

 (.208: 2011ٖٝٓ ػٜٔ٘خ حُلٌشس ح٫ط٤ِش ٗلغٜخ حر ٣غؼ٠ ح٠ُ حُـخثٜخ ٖٓ طل٤ٌشٙ طذس٣ـ٤خ. ) سر٤غ ، 

٣ٝشؼش ػذد ح٫كشحد حُز٣ٖ ٣ٔشٕٝ رشدٝد حٗلؼخ٤ُش شذ٣ذس رؤكٌخس ٓئُٔش ؿذح ُِٝظ٤ٌق ٓغ رُي كخْٜٗ       

٤ٔ٣ِٕٞ ح٠ُ اعظؼٔخٍ حعظشحط٤ـ٤خص  هٔغ ح٫كٌخس حُٔئُٔش ٣ٝظؤػش رٜزح حُؤغ ح٫كشحد حُٔظلغغ٤ٖ حُز٣ٖ 

ٓوخٝٓش ح٫كٌخس ٝحُٔشخػش ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ شذس ح٫ٗلؼخ٫ص ٣ٝطِن ػ٤ِٜخ حعظشحط٤ـ٤ش ) طذ٤ٓش حُزحص( ٖٓ حؿَ 

حُغِز٤ش ٝحُظ٤ٌق ٓغ ح٫ٗلؼخ٫ص حُٔئُٔش ُٝ٘ـخف ػ٤ِٔش حُؤغ طْ حؿشحء طـشرش ػ٠ِ ػذد ٖٓ حُٔشحٛو٤ٖ 

)رًٞس ٝحٗخع( ٝحُٔظٞحؿذ٣ٖ ك٢ ٓشخك٢ حُظؤ٤َٛ حُ٘لغ٢ ٝطٞطِض ٗظخثؾ ٛزٙ حُظـشرش حٕ هٔغ ح٫كٌخس 

لؼخ٤ُش ٝٓلخ٫ٝص طذ٤ٓش حُزحص حر ٣٘خلغ ٝحُٔشخػش ؿ٤ش حُٔشؿٞرش ٣ؼذ ٝع٤طخ ر٤ٖ ح٫عظـخرش ح٫ٗ

حُِـٞء ح٠ُ حُظذ٤ٓش حرح ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى حكٌخس ٝحٗلؼخ٫ص طظطِذ هٔؼخ ٝٛزح ٣ؼ٢٘ ح٠ُ حسطزخؽ حُؤغ 
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ًخعظشحط٤ـ٤ش ٓغ حكظٔخ٤ُش طضح٣ذ شذس ح٫ٗلؼخٍ حُغِز٢ رخُظخ٢ُ ص٣خدس ٓلخ٫ٝص حُلشد ٣٩زحء رحطٚ  ٤ُظخِض 

حٕ ح٤ُ٫ش ُِظؼخَٓ ٓغ ٛزٙ حُٔٞحهق رظٞسس ع٤ِٔش . ٝٛزٙ حُظـشرش ٖٓ حُشؼٞس حُٔشحكن ُٚ خخطش ٓغ كوذ

طٔض ُظلش ح٫كظشحع حُوخثَ حٕ هٔغ ح٫كٌخس حُغِز٤ش ٣ض٣ذ حُشذس ح٫ٗلؼخ٤ُش ٝرخُظخ٢ُ حُِـٞء ح٠ُ ح٣زحء 

حُزحص ٝع٤ِش ُِظؼخَٓ ٓغ حُٔٞهق. ُٜٝزٙ حُ٘ظش٣ش أػش ًز٤ش ك٢ ٓؼشكش عزذ حخلخم ػ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ْ 

لٌش١ ٨ُكشحد حُز١ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ حُوِن حٝ ح٫ًظجخد. ح١ حٕ حُلشد ػ٘ذٓخ ٣ٞحؿٚ ٓٞهلخ ٓئُٔخ حٝ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحُ

ؿ٤ش عخسح ٣ـذ ػ٤ِٚ حٕ ٣ؼزؾ حٗلؼخ٫طٚ، كخُظؤػ٤ش حُغِز٢ ٬ُٗلؼخٍ ٝحُٔظُٞذ ٖٓ حُٔٞهق ٌٖٓٔ حٕ 

ذ ك٢ طلو٤ن ٣ٞحص١ رلذ رحطٚ طؤػ٤ش حُلَٔ حُؼو٢ِ ، ٣ٝخؼغ رظؤػ٤شٙ ؿ٤ٔغ حُؼ٤ِٔخص حُؼو٤ِش حُظ٢ طغخػ

كخُش حُؤغ ، حٓخ ح٫كشحد حُٔظخر٤ٖ رخ٫خظ٫٬ص حُ٘لغ٤ش حٝ حُؼو٤ِش كٔؼخٗخطْٜ ُظلو٤ن حُـٜذ حُٔطِٞد 

 (.36:  2018ُلذٝع حُؤغ ٣ٌٕٞ حًؼش ٖٓ ح٫كشحد ح٫ع٣ٞخء.)ػزذ حُـزخس ، 

 (.1998_2001َظرَخ جًُش كروس).3

٢ رظٞسس ػخٓش ٝحُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ رظٞسس ٢ٛ ٗظش٣ش ٓؼشك٤ش حٛظٔض رظلغ٤ش حُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخُ      

خخطش، ٝطش٤ش حُ٘ظش٣ش ح٠ُ ؽز٤ؼش ح٧كشحد ك٢ ٓلخُٝش ط٘ظ٤ْ حٗلؼخ٫طْٜ رشظ٠ حُٞعخثَ، ٝٛزٙ حُٞعخثَ 

٢ٛ ػذس حعظشحط٤ـ٤خص ،٢ٌُٝ ٗلْٜ ٛزٙ ح٫عظشحط٤ـ٤خص رظٞسس ٝحػلش ،كؤٕ ح٧ٓش ٣ظطِذ حُؼٞدس ح٠ُ 

 ٬ُٗلؼخٍ ٝحٝػق ًشٝط ٛزح ح٫ٗٔٞرؽ رخُٔخطؾ ح٫ط٢:  ٓٞػٞع ح٧ٗلؼخٍ، ٝح٠ُ رُي ح٫ٗٔٞرؽ حُش٢ٌِ

حُٔؼ٤ش ... ح٩ٗظزخٙ ... حُظو٤٤ْ ... ح٩عظـخرش  أر ٣ظْ حُظلخػَ ر٤ٖ حُلشد ٝحُٔؼ٤ش ٝٓظٞعطخ ُؼ٤ِٔش ح٫ٗظزخٙ       

ٝطو٤٤ْ ُِٔؼ٤ش ٤ًٝل٤ش ح٫عظـخرش ُٚ  ٓظشحكوش ٓغ كذٝع طـ٤شحص ػظز٤ش ٝع٤ًِٞش طزؼخ ُ٘ٔؾ طِي 

. رخ٫عظ٘خد ح٠ُ ٛزح حُ٘ٔٞرؽ كخٕ حُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٣ظؼٖٔ خٔظ حعظشحط٤ـ٤خص ٢ٛ )اٗظوخء ح٫عظـخرش 

ًٔخ ٣ز٤ٖ ح٩ٗٔٞرؽ  حُٔؼ٤ش ،طل٣ٞش حُٔؼ٤ش ،ح٩ٗظزخٙ حُٔ٘ظشش ، حُظـ٤ش حُٔؼشك٢ ، طش٤ٌَ ح٫عظـخرش (

د حُذ٣٘خ٢ٌ٤ٓ حُش٢ٌِ ُ٪ٗلؼخٍ حُظٌشحس حُش٢ٌِ ٨ُكؼخٍ حُظٌشحس حُٔغظٔش ُِظـز٣ش حُشحؿؼش ٝح٫ٗو٬

٬ُعظـخرش ح٫ٗلؼخ٤ُش ٗلٞ حُٔٞهق ، ٌُٕٝٞ حُطز٤ؼش حُزشش٣ش ٝحػلش ُِؼ٤خٕ كخٕ أكؼَ ٝع٤ِش ُؼ٤ِٔخص 

حُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٢ُ طٌٖٔ ك٢ طلذ٣ذ ٝهض طذخِٜخ ك٢ أػ٘خء ع٤ش ػ٤ِٔش ط٤ُٞذ ح٫ٗلؼخٍ، ٫ٝرذ ٖٓ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ 

ش ٝحُظ٢ طشًض ػ٠ِ حُٔخػ٢ ٝأخشٟ ٫كوش ٛزٙ ح٫عظشحط٤ـ٤خص ٗلغٜخ كٜ٘خى حعظشحط٤ـ٤خص طش٤ًض عخرو

ٝطؼذ ح٫عظشحط٤ـ٤خص ح٫سرؼش ح٠ُٝ٫ ٖٓ   (.39:  2018ٝحُظ٢ طشًض ػ٠ِ ح٫عظـخرش.)ػزذ حُـزخس ، 

حُؼ٤ِٔخص حُغخروش ٝحُظ٢ طشًض ػ٠ِ حُٔخػ٢ ػ٘ذ طؼذ٣َ ح٫عظـخرش ح٫ٗلؼخ٤ُش ٝطغزن طلؼ٤َ حٗظٔش 

ٛزٙ ح٫عظشحط٤ـ٤خص حر ٣وظذ رخٗظوخء حُٔؼ٤ش )ػ٤ِٔش ح٫عظـخرش حُغ٤ًِٞش ٝح٫ٗلؼخ٤ُش ٣ٌٖٝٔ طٞػ٤ق 

حُزلغ حٝ طـ٘ذ ٓٞهق ٓخ أٝ شخض ٓخ ك٢ حُز٤جش ُظلو٤ن حُغ٤طشس ػ٠ِ ح٫ٗلؼخ٫ص (، أٓخ طل٣ٞش 

حُٔؼ٤ش)ػ٤ِٔش ط٤٤ٌق ك٢ حُٔؼ٤ش، ٝطل٣ٞشٙ رٔخ ٣٘خعذ طؤػ٤شٙ ك٢ ح٫ٗلؼخ٫ص ٓٔخ ٣ـؼَ ٓ٘ٚ ك٢ حُٜ٘خ٣ش 

ُ٘غزش ٬ُٗظزخٙ حُٔ٘ظشش ك٤ش٤ش ح٠ُ )طش٤ًض ح٫ٗظزخٙ ػ٠ِ ؿٞحٗذ ٖٓ حُز٤جش ٓؼ٤شح ٓخظِلخ ػٖ عخروٚ(، حٓخ رخ

رٔخ ٣خذّ ػ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٢ُ( أٓخ ػ٤ِٔش حُظـ٤ش حُٔؼشك٢ ك٢ٜ ) حػخدس طلغ٤ش حُٔٞهق ُظـ٤ش حُذ٫ُش 

ْ حُٔؼ٤ش ح٫ٗلؼخ٤ُش ( أٓخ حعظشحط٤ـ٤ش طش٤ٌَ ح٫عظـخرش كظؼ٢٘ ٓـٔٞػش حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طلذع ك٢ حػ٘خء طو٤٤

ٝٓ٘ق ح٫عظـخرش حُٔ٘خعزش. ح١ ٓلخ٫ٝص ٓظ٘ٞػش ٝٓظؼذدس ُِظؤػ٤ش ك٢ ؽز٤ؼش ح٫عظـخرش ح٫ٗلؼخ٤ُش رٔـشد 

ظٜٞسٛخ ٝطش٤ٌِٜخ، ًٔخ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ حٜٗخ طش٤ش ح٠ُ طؼذ٣َ حُذ٫٫ص حُـغذ٣ش ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ ٬ٓكظظٜخ 

٤ـ٤ش حُؼ٤ِٔخص ح٫ط٤ش )هٔغ ٬ُٗلؼخٍ رؼذ حٕ طظزق ٓؼَ ٛزٙ ح٫ٗلؼخ٫ص ؿ٤ِش ٝطشَٔ ٛزٙ ح٫عظشحط

ح٫ٗلؼخ٫ص، حخلخء ح٫ٗلؼخ٫ص، كذس ح٫ٗلؼخ٫ص(. ٝؿخُزخ ٓخ ٣ظزغ طظ٤ْٔ حعظشحط٤ـ٤خص حُظ٘ظ٤ْ حُز١ 

حرظٌشٙ ًشٝط ٝحُز١ رٔٞؿزٚ ٤ٔ٣ض ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ح٫عظشحط٤ـ٤خص حُٔظزؼش ، ح٫ٍٝ ٣ٝطِغ ػ٤ِٚ ٓظطِق 

شد ُِٔٞهق ٝرخُظخ٢ُ حُظو٤َِ ٖٓ حُظؤػ٤ش ح٫ٗلؼخ٢ُ ُٚ )حػخدس حُظو٤٤ْ ٣ٝظؼٖٔ طـ٤٤شح ك٢ ؽش٣وش طلغ٤ش حُل
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ٝٛٞ ط٤ـش ٖٓ ط٤ؾ حعظشحط٤ـ٤ش حُظـ٤ش حُٔؼشك٢( ٝحُؼخ٢ٗ ٣طِن ػ٤ِٚ ٓظطِق حُؤغ هٔؼخ ُ٪شخسحص 

 (.32: 2016حُظخدسس ػٖ حُٔشخػش حُذحخ٤ِش ٝٛٞ ط٤ـش ٖٓ ط٤ؾ طش٤ٌَ ح٫عظـخرش. )ؽخُذ ،

ٖ ط٘ظ٤ْ رحطْٜ ٣شطزؾ  ربشخسحص ٝحػلش ػ٠ِ حًذص رؼغ حُذسحعخص حٕ ػـض ح٫كشحد ػ     

حػطشحرخص حُٔضحؽ )حُوِن ٝح٫ًظجخد( حر طٞؿذ طِش ػخ٤ُش ر٤ٖ حسطلخع ٓغظٟٞ حُوِن ُذٟ ح٫كشحد 

ٝهٔؼْٜ ٫ٗلؼخ٫طْٜ ٝحكٌخسْٛ ح١ حٕ حُلشد حُوخٓغ ٣شؼش رؼذّ هذسطٚ ػ٠ِ ح٫طظخٍ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝػ٠ِ 

ٔغ ٝح٫ٗغـخّ ٓغ حُٔل٤ؾ حُز١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ ٓٔخ ٣ؼؼق حهخٓش حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓغ حكشحد حُٔـظ

ح٫ٝحطش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٣ٝ٘شخ ُذ٣ٚ هِوخ ٫ٝ ع٤ٔخ ح٫ؿظٔخػ٢ ٓ٘ٚ . ٝإ ٓزخُـش حٌُٔظجز٤ٖ ك٢ هٔغ حٗلؼخ٫طْٜ 

 (.43:  2018ٝحػظٔخد ٓزذحْ ح٫عظغ٬ّ ك٢ حُ٘ظش ح٠ُ ٓـش٣خص ح٫ٓٞس ٖٓ كُْٜٞ.)ػزذ حُـزخس ، 

حُـخٗذ حُؼظز٢ ك٢ حُظلٌْ رؼ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝرخ٧خض  ٣ئًذ ًشٝط ػ٠ِ ح٤ٔٛش      

حعظشحط٤ـ٤ظ٢ )حػخدس حُظو٤٤ْ , ٝحُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ( حر طٞطَ ٖٓ خ٬ٍ حرلخػٚ ح٠ُ حٕ ٛزٙ ح٫عظشحط٤ـ٤خص 

طئػش ػ٠ِ هذسس ٝكؼخ٤ُش حُـٜخص حُؼظز٢ ٤ًٝل٤ش حعظوزخُٚ ُِٔؼ٤شحص حُز٤ج٤ش. حر طٞطَ ح٠ُ كو٤وش ح٫عظ 

ؼ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٢ُ، كذٝع ص٣خدس ك٢ كؼخ٤ُش حُـضء حُِٞص١ حُٔغئٍٝ ػٖ ح٫ٗلؼخ٫ص ك٢ حُؼظز٤ش ُ

ٞحسدس ٖٓ ٓ٘طوش )ح٫ٗغ٫ٞ( ٢ٛٝ ٓ٘طوش حُذٓخؽ ٝحُز١ ٣ؼشف )رخ٤ٓ٫ـذ٫ٝ( ٝكؼخ٤ُش ح٫عظـخرخص حُ

طغْٜ ك٢ ػ٤ِٔش حُٞػ٢ ، ٓغ حٗخلخع ك٢ حُشذس ح٫ٗلؼخ٤ُش  ٝسدٝد حُلؼَ حُٔؼزشس ػٜ٘خ، ٝط٤ُٞذ ٫كن 

ُ٘شخؽ ك٢ هششس حُلض حُـز٢ٜ ٖٓ حُذٓخؽ. حٕ هٔغ طؼز٤شحص حُٞؿٚ ٝخلغ حُشٝد حُغ٤ًِٞش ٝحُظ٢ طؼزش 

ظخف ػٜ٘خ ٣ٌٕٞ ُٚ طؤػ٤شح عِز٤خ ٣ئد١ ٫كوخ ح٠ُ حٓشحع ح٩روخء ػ٠ِ حُشذس ح٫ٗلؼخ٤ُش ٖٓ دٕٝ ح٫ك

ٗلغ٤ش, ٝؿغ٤ٔش, ٝص٣خدس حُظٞطش, ٝح٫ؿٜخد ٝٓخ ٣ؼوزٚ ٖٓ ٗظخثؾ عِز٤ش حر ٝؿذ حسطلخع ك٢ ػَٔ حُـٜخص 

حُوِز٢  حُٞػخث٢ خ٬ٍ طِي حُلظشس ٝص٣خدس ك٢ ٗشخؽ حُـخٗذ ح٣٫ٖٔ ٖٓ حُلض حُـز١ٜٞ حُٔغئٍٝ ػٖ 

(. حٕ حػخدس حُظو٤٤ْ حُٔؼشك٢ ٤ُغض ح٫عظشحط٤ـ٤ش 60: 2013)ؽخُذ،  حُظلٌْ ٝحُغ٤طشس حُغ٤ًِٞش.

حُٞك٤ذس ك٢ ط٘ظ٤ْ ح٫ٗلؼخ٫ص حُظ٢ طظطِذ طلٌٔخ ٓؼشك٤خ كل٢ رؼغ حُذسحعخص هخّ حُزخكؼٕٞ رؼشع 

ػذدح ٖٓ ٓوخؽغ ح٫ك٬ّ حُٔضػـش ػ٠ِ حُٔشظش٤ًٖ رؼذ حؿشحء حُٔغق  رخُش٤ٖٗ حُٔـ٘خؽ٤غ٢ حر ؽِذ ٖٓ 

ٞح رٔشخٛذس حُٔوخؽغ كوؾ . ر٤٘ٔخ ك٢ ٓوخؽغ حخشٟ كوذْٜٓ٘ حػخدس حُظو٤٤ْ ُٜزٙ حُٔوخؽغ حُٔشخس٤ًٖ حٕ ٣ٌظل

ر٤٘ٔخ ك٢ ٓوخؽغ حخشٟ ؽِذ ْٜٓ٘ هٔغ حُظؼز٤شحص ح٫ٗلؼخ٤ُش ُذ٣ْٜ ٝهذ حػخس ًَ ٖٓ حػخدس حُظو٤٤ْ ٝحُؤغ 

ؼ٤ِٔخص حػخدس حُظو٤٤ْ ص٣خدس طلؼ٤َ حُوششس ٓخ هزَ ح٫ٓخ٤ٓش ٓوخسٗش رلخُش ٖٓ حًظلٞح رخُٔشخٛذس كوؾ ح٫ حٕ ط

هذ حعظ٘زطض ٛزح حُظلؼ٤َ ك٢ حؽخس ػٞح٢ٗ ه٤ِِش ٖٓ رذح٣ش حُٔوطغ ر٤٘ٔخ حػخسص طؼ٤ِٔخص حُؤغ حُظلؼ٤َ رؼذ 

ٖٝٓ ٝؿٜش ٗؼش حُزخكؼظ٤ٖ ٓخ طؼشػض ُٚ ؽخُزخص ٤ًِش  (.35: 2016ٓشٝس ػٞحٕ ػذ٣ذس )ؽخُذ ،

سٝٗخ ػ٢ِ حُؼشحم أطزق ُذ٣ْٜ ٗٞع ٖٓ حُظشر٤ش ُِز٘خص رٔخظِق أهغخٜٓخ أػ٘خء حؿظ٤خف ٝرخء كخ٣شٝط ًٞ

ٓغظ٣ٞخص حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ رغزذ كوذحٕ أػضحثْٜ )ح٧ّ، ح٧د، ح٧م، حُضٝؽ، ح٫رٖ( أٝ حُؼضحء آخش٣ٖ ٓؼَ 

ح٧طذهخء أٝ هش٣ز٤ٖ حُغٌٖ أٝ أ١ شخظ٤ش حؿظٔخػ٤ش ػشحه٤ش ًخٗض ٓئػشس  ك٢ ك٤خس حُطخُزخص أٝ 

 ػٞحثِْٜ 

 انًذىر انثبٍَ : دراصبد صبثمخ 

 الً : دراصبد رُبونذ يفهىو انمًغ االَفؼبنٍ: او

عؼض حُزخكؼش  رـٜٞدٛخ ُِزلغ ػٖ دسحعخص ػشر٤ش ٝحؿ٘ز٤ش طظ٘خٍٝ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ كِْ طـذ عٟٞ      

 (  ًٝٔخ ٓٞػق حدٗخٙ :  2018( ٝدسحعش ػزذ حُـزخس )2017دسحعظ٤ٖ ٝٛٔخ دسحعش ػزخط )

 ( 2017. دراصخ ػجبس )1

 ٚ رخُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝػ٬هظ

 ٛذكض حُذسحعش حُظؼشف ػ٠ِ :       
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االجتماعية وللعلوم االنسانية وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ٓغظٟٞ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش.  -1

 ٓغظٟٞ حُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش.  -2

 حُؼ٬هش ح٫سطزخؽ٤ش ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش.  -3

ً ُِـ٘ظ ) رًٞس  حُلشٝم ك٢ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ -4 حٗخع ( ٝطزؼخً  –ٝحُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش طزؼخ

 حُؼخ٤ٗش(  –ُِٔشكِش )ح٠ُٝ٫ 

( ؽخُذ 160( ؽخُذ ٝؽخُزش ٝرٞحهغ )400ُٝظلو٤ن حٛذحف حُزلغ طْ حخظ٤خس ػ٤٘ش ٌٓٞٗش ٖٓ )     

( ُِؤغ 2013( ؽخُزش ٖٝٓ حُظخظض حُؼ٢ِٔ ٝح٫ٗغخ٢ٗ ، ٝهذ طز٠٘ حُزخكغ ٓو٤خط )ؽخُذ ، 240ٝ)

( ُِؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش ٝحُز١ ٣ظٌٕٞ ٖٓ 2008كوشس ، ٝٓو٤خط )حُو٤غ٢ ،  24خ٢ُ ٝحُز١ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ح٫ٗلؼ

كوشس ، ٝرؼذ حعظخشحؽ حُخظخثض حُغخ٣ٌٞٓظش٣ش ُِٔو٤خع٤ٖ حطزق حُٔو٤خط رظ٤ـظٚ حُٜ٘خث٤ش ٣ظٌٕٞ  82

 كوشس ُٔو٤خط حُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش.  82كوشس ُِؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝ  22ٖٓ 

 ُٜ٘خث٤ش حظٜشص حُ٘ظخثؾ : ٝرؼذ ططز٤وٚ ػ٠ِ حُؼ٤٘ش ح

 حٕ ؽِزش حُـخٓؼش ُذ٣ْٜ ٓغظٟٞ حهَ ٖٓ حُٔظٞعؾ حُلشػ٢ ٖٓ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ.  -1

 حٕ ؽِزش حُـخٓؼش ُذ٣ْٜ ٓغظٟٞ حػ٠ِ ٖٓ حُٔظٞعؾ حُلشػ٢ ٖٓ حُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش.  -2

 ٛ٘خُي ػ٬هش ؽشد٣ش ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش.  -3

ً ُِـ٘ظ )رًٞس٫ طٞؿذ كشٝم ك٢ حُؼ٬ -4 حٗخع( -هش ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش طزؼخ

 (. 2017حُؼخ٤ٗش(.)ػزخط ، -ُِٝٔشكِش )ح٠ُٝ٫

 (  2018. دراصخ ػجذ انججبر ) 2 

 حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝػ٬هظٚ رخُـٔٞد حُلٌش١ ٝاػخهش حُزحص ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش 

 ٛذكض حُذسحعش حُظؼشف ػ٠ِ :      

 ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش. ٓغظٟٞ حُؤغ ح٫ -1

حُلشٝم رحص حُذ٫ُش ح٫كظخث٤ش ك٢ ٓغظٟٞ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش طزؼخ ُٔظـ٤ش١ )حُـ٘ظ  -2

 ـ حُظخظض(.  

 ٓغظٟٞ حُـٔٞد حُلٌش١ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش .  -3

ـ٤ش١ حُلشٝم رحص حُذ٫ُش ح٫كظخث٤ش ك٢ ٓغظٟٞ حُـٔٞد حُلٌش١ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش طزؼخ ُٔظ -4

 )حُـ٘ظ ٝحُظخظض(. 

 ٓغظٟٞ حػخهش حُزحص ُذٟ ؽِزش ؿخٓؼش .  -5

حُلشٝم رحص حُذ٫ُش ح٫كظخث٤ش ك٢ ٓغظٟٞ حػخهش حُزحص ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش طزؼخ ُٔظـ٤ش١ )حُـ٘ظ  -6

 ٝحُظخظض(. 

 حُؼ٬هش ح٫سطزخؽ٤ش ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحُـٔٞد حُلٌش١ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش .  -7

 زخؽ٤ش ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحػخهش حُزحص ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش. حُؼ٬هش ح٫سط -8

( ؽخُذ 400(. ٝحخظ٤ش ْٜٓ٘ )2016-2017ٝحهظظش حُذسحعش ػ٠ِ ؽِزش حُـخٓؼش ُِؼخّ حُذسحع٢ )      

( ؽخُزش ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ 200( ؽخُذ ٝ)200ٝؽخُزش طْ حخظ٤خسْٛ رخ٧عِٞد حُؼشٞحث٢ حُطزو٢ رٞحهغ )

حدٝحص حُزلغ طز٘ض حُزخكؼش  ) ٓو٤خط حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ حُز١ حػذٙ ُط٤ق  حسرغ ٤ًِخص , حٓخ ك٤ٔخ ٣خض

( ٝحُٔظٌٕٞ 2015( كوشس ٝطز٘ض ٓو٤خط)حُـٔٞد حُلٌش١ حُز١ حػذٙ حُظ٢ٔ٤ٔ 24( حُٔظٌٕٞ ٖٓ ) 2016

( رؼذ حٕ هخٓض حُزخكؼش  رظشؿٔظٚ ح٠ُ  COOLEY2004( كوشس ٝطز٘ض )ٓو٤خط حػخهش حُزحص ،34ٖٓ )

( كوشس ٝهذ حؿش٣ض ؿ٤ٔغ حُخظخثض حُغخ٣ٌٞٓظش٣ش, ٝطلو٤وخ ١14 ٣ظٌٕٞ ٖٓ )حُِـش حُؼشر٤ش ٝحُز

٧ٛذحف حُزلغ هخٓض حُزخكؼش  رظطز٤ن حُٔوخ٤٣ظ ػ٠ِ ؽِزش حُـخٓؼش ػ٤٘ض حُزلغ ٝهذ ػخُـض حُز٤خٗخص 
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االجتماعية وللعلوم االنسانية وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 حكظخث٤خ رخعظخذحّ ح٫خظزخس حُظخث٢ ُؼ٤٘ظ٤ٖ ٓغظوِظ٤ٖ ٝح٫خظزخس حُظخث٢ ُؼ٤٘ش ٝحكذس ٝك٤َِ حُظزخ٣ٖ حُؼ٘خث٢

( spssٝٓؼخَٓ حسطزخؽ ر٤شعٕٞ ٝعز٤شٓخٕ رشحٕٝ ٝحعظخشؿض ٗظخثـٜخ رخعظؼٔخٍ حُلو٤زش ح٫كظخث٤ش )

 ٝطٞطَ حُزلغ ُِ٘ظخثؾ ح٫ط٤ش:  

َٕ ؽِزش حُـخٓؼش ُذ٣ْٜ هٔؼخ حٗلؼخ٤ُخ.  -1  ا

 ٫ طٞؿذ كشٝم رحص د٫ُش حكظخث٤ش ك٢ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش طزؼخ ُِـ٘ظ ٝحُظخظض.  -2

 ؽِزش حُـخٓؼش ُذ٣ْٜ ؿٔٞد كٌش١.  حٕ -3

طٞؿذ كشٝم رحص د٫ُش حكظخث٤ش ك٢ حُـٔٞد حُلٌش١ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش طزؼخ ُِـ٘ظ )ُظخُق حُزًٞس  -4

 ( ٝحُظخظض )ُظخُق حُؼ٢ِٔ(. 

 حٕ ؽِزش حُـخٓؼش ٤ُظ ُذ٣ْٜ حػخهش رحص.  -5

ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش طزؼخ  ٫ طٞؿذ كشٝم رحص د٫ُش حكظخث٤ش رحص د٫ُش حكظخث٤ش ك٢ حػخهش حُزحص -6

 ُِـ٘ظ ٝحُظخظض. 

 طٞؿذ ػ٬هش حسطزخؽ٤ش ٓٞؿزش ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحُـٔٞد حُلٌش١ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش.  -7

 ٫ طٞؿذ ػ٬هش حسطزخؽ٤ش ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝحػخهش حُزحص ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش. -8

 انفصم انثبنث

 يُهج انجذث واجراءاره

ظؼشحػخ ُ٪ؿشحءحص حُٔظزؼش ُظلو٤ن حٛذحف حُزلغ حُلخ٢ُ ٝك٤ٔخ ٣ؤط٢ ػشع ٣ظؼٖٔ ٛزح حُلظَ حع     

 ُٜزٙ ح٫ؿشحءحص 

: حعظخذٓض حُزخكؼش  حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ ُِذسحعش ك٢ ٛزح حُزلغ ٌُٞٗٚ حُٜٔ٘ؾ حُٔ٘خعذ يُهج انجذث -اوالً:

 ُطز٤ؼش حُزلغ ٝحٛذحكٚ.

 يجزًغ انجذث  -ثبَُبً :

(. ٝهذ شَٔ 125:  2000ظ٢ ٣وّٞ حُزخكغ رذسحعظٜخ )ِٓلْ ،٣ٝوظذ رٚ ؿ٤ٔغ ٓلشدحص حُظخٛشس حُ     

ٓـظٔغ حُزلغ حُلخ٢ُ حُطِزش حُٔغـ٤ِٖ ك٢ ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص ك٢ ؿخٓؼش حُوخدع٤ش ُِؼخّ حُذسحع٢ 

( ؽخُزش ك٢ هغْ ح٫سشخد حُ٘لغ٢ 257( ؽخُزش رٞحهغ )540(.ٝهذ رِؾ ػذد حُطخُزخص )2020-2021)

( ؽخُزش ك٢ هغْ س٣خع ح٫ؽلخٍ  ُِؼخّ 119ش ك٢ هغْ حُش٣خػش ٝ)( ؽخُز164ٝحُظٞؿ٤ٚ حُظشر١ٞ  ٝ)

 ( ٣ز٤ٖ رُي1(، ٝؿذٍٝ )2021-2020حُذسحع٢)

 ( يجزًغ انجذث1جذول )

 

 حُٔـٔٞع س٣خع ح٫ؽلخٍ  حُش٣خػش   ح٫سشخد    حُظق    ص     

 174    42    42    90    ح٫ٍٝ    1      

 122    37    41    44    حُؼخ٢ٗ    2      

 147    40    43    64    حُؼخُغ    3      

  97     -    38    59    حُشحرغ    4      

 540    119 164   257    حُٔـٔٞع   5      
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 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية وللعلوم االنسانية وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني 
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 2021آب  31 - 30ة للفرت

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ػُُخ انجذث  -ثبنثبً:

خص طْ حخظ٤خس ػ٤٘ش حُزلغ رخُطش٣وش حُطزو٤ش حُؼشٞحث٤ش رحص حُظٞص٣غ حُٔ٘خعذ ٖٓ ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘     

( ؽخُزش 30( ؽخُزش ٖٓ كشع س٣خع ح٫ؽلخٍ ٝ)30( ؽخُزش  رٞحهغ )60ؿخٓؼش حُوخدع٤ش ٝحُزخُؾ ػذدْٛ )

 ( ٣ٞػق رُي.2(. ٝحُـذٍٝ )2021_2020ٖٓ كشع حُش٣خػش ُِؼخّ حُذسحع٢ )

 ( ػُُخ انجذث2جذول )

انًردهخ  انزخصص انمضى ص    

 انثبنثخ

 انًردهخ

 انثبنثخ 

 انًجًىع

 30 15 15 ػ٢ِٔ س٣خػش 1

 30 15 15 حٗغخ٢ٗ س٣خع ح٫ؽلخٍ 2

 60 30 30  حُٔـٔٞع 3

 اداح انجذث  -راثؼبً:

( ُِؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ  ٝهذ 2016ُـشع طلو٤ن حٛذحف حُزلغ حُلخ٢ُ طز٘ض حُزخكؼش  ٓو٤خط )ُط٤ق ،     

 هخّ حُزخكغ رخ٩ؿشحءحص ح٥ط٤ش ُِظؤًذ ٖٓ ط٬ك٤ش حُٔو٤خط.

 انصذق انظبهرٌ  -أ 

ُِظلون ٖٓ حعظخشحؽ حُظذم حُظخٛش١ ٢ٛ ػشع كوشحص  حُٔو٤خط ػ٠ِ ٓـٔٞػش حٕ حكؼَ ؽش٣وش     

 (.78:  2000ٖٓ حُٔل٤ٌٖٔ.)  ػٞدس ,

ُٝظلو٤ن ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُظذم ػشػض حُزخكؼش  كوشحص حُٔو٤خط ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔل٤ٌٖٔ     

ْٜ حٕ ٣ئشش حصحء حُٔخظظ٤ٖ ك٢ ح٫سشخد حُ٘لغ٢ ٝحُظٞؿ٤ٚ حُظشر١ٞ ، حر ؽِزض حُزخكؼش  ٖٓ ًَ ٝحكذ ٓ٘

ًَ كوشس ٖٓ ك٤غ ًٜٞٗخ طخُلش حٝ ؿ٤ش طخُلش ،حٝ رلخؿش ح٠ُ طؼذ٣َ ٓغ رًش حُظؼذ٣َ حُٔوظشف ٝهذ 

 ( كوشس ،30%( ٝرزُي حعظزو٤ض ػ٠ِ ؿ٤ٔغ كوشحص حُٔو٤خط ٝحُزخُـش)100كظِض ػ٠ِ ٗغزش حطلخم )

 ( ٣ٞػق رُي  .3ٝحُـذٍٝ )

 (3ؿذٍٝ )

 ٫ٗلؼخ٣٢ُٞػق حسحء حُٔل٤ٌٖٔ ػ٠ِ ٓو٤خط حُؤغ ح

 حُ٘غزش حُشحكؼٕٞ حُ٘غزش حُٔٞحكو٤ٖ حُلوشحص
ه٤ٔش ًخ١ 

 حُٔلغٞرش

ه٤ٔش ًخ١ 

 حُـذ٤ُٝش

ٓغظٟٞ 

 حُذ٫ُش

 0.05 3.84 10 طلش % طلش 100% 10 30 – 1

 انصُغخ انُهبئُخ نؤلداح  -ة 

ش ( كوشس . كوذ ٝػؼض حُزخكؼش  حٓخّ ًَ كوشس خٔغ30طْ حػذحد حُظ٤ـش حُٜ٘خث٤ش ٨ُدحس حُظ٢ طٌٞٗض ٖٓ )

حٝحكن ( ُِزذ٣َ)4)( ُِزذ٣َ )حٝحكن طٔخٓخً( 5( دسؿخص كٌخٗض )5 - 1رذحثَ رؼذ حٕ حػطض حٝصحٕ ٖٓ )

 ً ً ( ُِزذ٣َ)3(، ٝ)ؿخُزخ ٧ٝؿَ ( .٫ حٝحكن حرذحً ( ُِزذ٣َ)1(، ٝ)٫ حٝحكن( ُِزذ٣َ)2( ، ٝ)حٝحكن حك٤خٗخ

٤ذ ُزح كخٕ حػ٠ِ دسؿش حُلظٍٞ ػ٠ِ حُذسؿش ح٤ٌُِش ُِٔو٤خط ٗـٔغ حُذسؿخص حُظ٢ ٣لظَ ػ٤ِٜخ حُٔغظـ

ك٢ حُلوَ حُز١ ٣٘خعزٜخ ، )√((.٣ش٤ش حُطِزش  رٞػغ حشخسس 30( دسؿش ٝحهَ دسؿش  ٢ٛ )٢ٛ150 )

ٝرؼذ حُظطز٤ن ػ٠ِ حكشحد حُؼ٤٘ش طْ ؿٔغ حُذسؿخص حُظ٢ طٔؼَ حعظـخرخطْٜ ػ٠ِ ًَ كوشس ٖٓ كوشحص 

( 90حُٞعؾ حُلشػ٢ ُِٔو٤خط )حُٔو٤خط ٝػ٠ِ ٝكن ح٫ٝصحٕ حُٔلذدس حٓخّ ًَ رذ٣َ  ٖٓ حُزذحثَ. ٝرِؾ 

 ( دسؿش .30( دسؿش ٝرِـض حد٠ٗ دسؿش كشػ٤ش )150دسؿش ٝرِـض حػ٠ِ دسؿش كشػ٤ش )
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انفصم انراثغ

 ػرض انُزبئج ورفضُرهب

ع٤ظْ ك٢ ٛزح حُلظَ ػشع حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞطَ ا٤ُٜخ حُزلغ ػ٠ِ ٝكن أٛذحكٚ، ٝٓ٘خهشظٜخ ًٝٔخ        

 ٣ؤط٢:

 نذي غبنجبد كهُخ انزرثُخ نهجُبد يضزىي انمًغ االَفؼبنٍ -اوال

رؼذ حُٔؼخُـش ح٫كظخث٤ش رِؾ حُٞعؾ حُلغخر٢ ُذسؿخص حكشحد حُؼ٤٘ش ػ٠ِ ٓو٤خط حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ       

( ٝرؼذ حعظخذحّ ح٫خظزخس حُظخث٢ 90( ر٤٘ٔخ ًخٕ حُٞعؾ حُلشػ٢ )11.32( ٝحٗلشحف ٓؼ٤خس١ )79,5)

( ٢ٛٝ دحُش اكظخث٤ش ػ٘ذ ٓغظٟٞ د٫ُش ٢4,05 )ُؼ٤٘ش ٝحكذس ظٜش إٔ حُو٤ٔش حُظخث٤ش حُٔلغٞرش ٛ

( , ٓٔخ ٣ش٤ش ا٠ُ إٔ ػ٤٘ش حُزلغ ُذ٣ْٜ هٔغ 1,67( ٧ٜٗخ حػ٠ِ ٖٓ حُو٤ٔش حُلشؿش ٝحُزخُـش )0,05)

 ( ٣ٞػق رُي.4حٗلؼخ٢ُ ٫ٕ ه٤ٔش ص حُٔلغٞرش حػ٠ِ ٖٓ حُـذ٤ُٝش. ٝؿذٍٝ )

 (4جذول )

ظٍ وانمًُخ انزبئُخ انًذضىثخ نهؼُُخ ػهً َىظخ انىصػ انذضبثٍ واالَذراف انًؼُبرٌ وانىصػ انفر

 يمُبس انمًغ االَفؼبنٍ

 انؼذد
انىصػ 

 انذضبثٍ

االَذرا

ف 

انًؼُبر

ٌ 

انىصػ 

 انفرظٍ

درجخ 

 انذرَخ

 tلًُخ 

انًذضى

 ثخ

 tلًُخ 

 انذرجخ

يضزى

ي 

 انذالنخ

60 79,5 11,32 90 59 4,05 1.67 0.05 

ؼخ٢ُ ,ٝ طلغش حُزخكؼش  ٛزٙ حُ٘ظ٤ـش إٔ ح٠ُ حٕ ػ٤٘ش حُزلغ ُذ٣ٜخ هٔغ حٗل( 5طش٤ش ٗظخثؾ ؿذٍٝ) 

ح٫كشحد حُوخٓؼ٤ٖ ٝحُز٣ٖ ٣شؼشٕٝ رؼذّ هذسطْٜ ػ٠ِ ح٫طظخٍ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝػ٠ِ حهخٓش حُؼ٬هخص ٓغ حكشحد 

حُٔـظٔغ ٝح٫ٗغـخّ ٓغ حُٔل٤ؾ حُز١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ ٓٔخ ٣ؼؼق ح٫ٝحطش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٣ٝ٘شخ ُذ٣ٚ هِوخ ٫ٝ 

٠ِ هذسس ٝكؼخ٤ُش حُـٜخص حُؼظز٢ ٤ًٝل٤ش حعظوزخُٚ ُِٔؼ٤شحص حُز٤ج٤ش ع٤ٔخ ح٫ؿظٔخػ٢ ًٔخ حٕ ُِؤغ طؤػ٤ش ػ

ٝحٕ هٔغ طؼز٤شحص حُٞؿٚ ٝخلغ حُشدٝد حُغ٤ًِٞش ٣ئد١ ح٠ُ حٓشحع ٗلغ٤ش ٝؿغ٤ٔش ٝص٣خدس حُظٞطش 

ٝح٫ؿٜخد ٝٓخ ٣ؼوزٚ ٖٓ ٗظخثؾ عِز٤ش حر ٝؿذ حسطلخع ك٢ ػَٔ حُـٜخص حُوِز٢ حُٞػخث٢ خ٬ٍ طِي حُلظشس 

حُـخٗذ ح٣٧ٖٔ ٖٓ حُلض حُـز٢ٜ حُٔغئٍٝ ػٖ حُظلٌْ ٝحُغ٤طشس حُغ٤ًِٞش. ٝطظلن ٝص٣خدس ك٢ ٗشخؽ 

 (.2017( ، ٝحخظِلض ٓغ دسحعش )ػزخط،2018ٗظ٤ـش حُزلغ حُلخ٢ُ ٓغ دسحعش )ػزذ حُـزخس، 

يؼرفخ انفروق راد انذالنخ االدصبئُخ فٍ انمًغ االَفؼبنٍ نذي غبنجبد كهُخ انزرثُخ نهجُبد رجؼب  -ثبَُب

 نًردهخ  انزخصص)رَبظخ, رَبض االغفبل(نًزغُر ا

ُظلو٤ن ٛزح حُٜذف ٣٫ٝـخد حُلشٝم طٔض ٓؼخُـش حُز٤خٗخص حكظخث٤خ رخعظؼٔخٍ حخظزخس ص ُؼ٤٘ظ٤ٖ 

ٓغظوِظ٤ٖ كظٜشص حُ٘ظخثؾ ح٫كظخث٤ش ٝؿٞد كشٝم رحص د٫ُش حكظخث٤ش ر٤ٖ ٓظٞعؾ دسؿخص حُش٣خػش 

٢ ك٤غ حٕ ه٤ٔش ص حُٔلغٞرش طغخ١ٝ ٝٓظٞعؾ دسؿخص س٣خع ح٫ؽلخٍ ك٢ ٓظـ٤ش حُؤغ ح٫ٗلؼخُ

ٝدسؿش كش٣ش  (0,05(ػ٘ذ ٓغظٟٞ حُذ٫ُش )2,008( ٢ٛٝ حًزش ٖٓ ه٤ٔش ص حُـذ٤ُٝش ٝحُزخُـش )5,55)

 ٣ٞػق رُي 5( ُظخُق س٣خع ح٫ؽلخٍ ٝحُـذٍٝ سهْ 58)
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 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 (5ؿذٍٝ )

٤ِش حُظشر٤ش ُِز٘خص ٗظخثؾ حخظزخس ص ُؼ٤٘ظ٤ٖ ٓغظوِظ٤ٖ ٫خظزخس حُلشٝم ك٢ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ؽخُزخص ً

 ٝكن حُظخظض)س٣خػش, س٣خع ح٫ؽلخٍ(

كـْ   حُوغْ   

 حُؼ٤٘ش

حُٔظٞعؾ 

 حُلغخر٢

ح٫ٗلشحف 

 حُٔؼ٤خس١

حُو٤ٔش حُظخث٤ش 

 حُٔلغٞرش

حُـذ٤ُٝش ك٢ ٓغظٟٞ 

 0,05حُذ٫ُش 

 2,008 5,55 6,612 85,05 30    حُش٣خػش

س٣خع 

 ح٫ؽلخٍ

   30 85,36 5,690 

 : االصزُزبجبد 

 -ٗظ٤ـش حُزلغ حُلخ٢ُ ٣غظ٘ظؾ حُزخكغ ٓخ ٢ِ٣:ٖٓ خ٬ٍ 

حٕ ؽخُزخص ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص ُذ٣ٜٖ هٔغ حٗلؼخ٢ُ ػخ٢ُ ٫ٕ ه٤ٔش ص حُٔلغٞرش حػ٠ِ ٖٓ ه٤ٔش ص  -1

 حُـذ٤ُٝش 

ٝؿٞد كشٝم رحص د٫ُش حكظخث٤ش ر٤ٖ ٓظٞعؾ دسؿخص حُظخظض حُؼ٢ِٔ ٝدسؿخص حُظخظض  -2

حٕ ه٤ٔش ص حُٔلغٞرش حًزش ٖٓ ه٤ٔش ص حُـذ٤ُٝش ح٫ٗغخ٢ٗ ك٢ ٓظـ٤ش حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ك٤غ طز٤٘ض 

 2,008ٝحُزخُـش 

 -انزىصُبد: -3

 -ك٢ ػٞء ٗظخثؾ حُزلغ حُلخ٢ُ حُظ٢ طْ حُظٞطَ ح٤ُٜخ ٣ٞط٢ حُزخكغ رٔخ ٢ِ٣:      

ػَٔ رشحٓؾ حسشخد٣ش ٝٝهخث٤ش كٍٞ ٤ًل٤ش حُظخل٤ق ٖٓ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٖٓ خ٬ٍ طلؼ٤َ ٓشحًض  .1

 ١ٞ ك٢ حُـخٓؼخص.ح٫سشخد حُ٘لغ٢ ٝحُظٞؿ٤ٚ حُظشر

حٛظٔخّ حُظذس٣غ٤ٖ رخُـخٗذ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُِطخُذ ٖٓ خ٬ٍ ح٫سشخد ٝحُظٞؿ٤ٚ ٤ًٝل٤ش طؼ٣ٞذ حُطِزش ك٢ -2

حُغ٤طشس ػ٠ِ حٗلؼخ٫طْٜ ٝكَ حُٔش٬ٌص حُظ٢ طٞحؿْٜٜ رظٞسس طل٤لش ٫ٕ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٣ٌٕٞ ُٚ 

 طؤػ٤شح ػ٠ِ حُـخٗذ حُظل٢ ٝحُٔؼشك٢.

 :انًمزردبد- 

 -ك٢ حُزلغ حُلخ٢ُ ٓخ ٣ؤط٢:  طوظشف حُزخكؼش

 ٝرُي رخؿشحء دسحعخص ر٤ٖ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝػذس ٓظـ٤شحص ٜٓ٘خ:

 حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝػ٬هظٚ رؤعخ٤ُذ حُٔؼخِٓش حُٞحُذ٣ش ُذٟ حُٔشحٛو٤ٖ حٝ ح٫ؽلخٍ. -1

حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝػ٬هظٚ رٔظـ٤شحص حُخشٟ ٓؼَ حُظلش حُ٘لغ٤ش ٓؼَ) طؤػ٤ش حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ػ٠ِ ػَٔ  -2

ـٜخص حُؼظز٢ حٝ ػ٬هظٚ رخُوِن ٝ ح٫ًظجخد( ، ٝحُشخظ٤ش ٓؼَ )ػ٬هظٚ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ رخُظٞحطَ حُ

 ح٫ؿظٔخػ٢ (.
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           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30ة للفرت

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انًالدك

 (1ِٓلن )

 حعٔخء حُغخدس حُٔل٤ٌٖٔ حُز٣ٖ حعظؼخٗض رْٜ حُزخكؼش 

حُذسؿش  ص

 حُؼ٤ِٔش

 حُظخظض             ح٫عْ           

 ػِْ حُ٘لظ حُؼخّ         ػ٢ِ كغ٤ٖ ػخ٣ذ    أ.ّ.د -1

 ػِْ حُ٘لظ حُظشر١ٞ        سحػ٢ كغٖ ػز٤ذ    أ.ّ.د  -2

 ػِْ حُ٘لظ حُظشر١ٞ ششٝم ًخظْ ؿزخس    ّ. -3

 ػِْ حُ٘لظ حُظشر١ٞ         سٗخ ٓلغٖ شخ٣غ     ّ.ّ -4

 ػِْ حُ٘لظ حُظشر١ٞ         ك٬ ٣ل٠٤ ػزخط      ّ. -5

 ح٫ؿظٔخع ػِْ         ٝعٖ كٔٞد١      ّ. -6

 ػِْ ٗلظ حُشخظ٤ش          ٗـْ ػخدٍ ٗـْ      ّ.د _٧

 ػِْ ٗلظ ػخّ          طلخء كغ٤ٖ ك٤ٔذ     ّ. _٨

 ٠ِٓلن 

 يمُبس انمًغ االَفؼبنٍ ثصُغزه االونُخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ؿخٓؼش حُوخدع٤ش

 ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص

 هغْ ح٫سشخد حُ٘لغ٢ ٝحُظٞؿ٤ٚ حُظشر١ٞ

 انمًغ االَفؼبنٍَخ آراء انًذكًٍُ ػهً يمُبس و / اصزجب

 ح٧عظخر حُلخػَ........................................................حُٔلظـشّ 

 طل٤ش ؽ٤زش :  

طشّٝ حُزخكؼش  حُو٤خّ رزلؼٜٔخ حُٔٞعّٞ رـ )حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ك٢ ظَ ؿخثلش ًٞسٗخ ُذٟ ؽخُزخص ٤ًِش حُظشر٤ش 

( ٝحُز١ ػشكٚ رخٗٚ )ٛٞ ًزق 2016أٛذحف حُزلغ طز٘ض حُزخكؼش  ٓو٤خط )ُط٤قُِز٘خص  ( , ُٝظلو٤ن 

 (.2016.)ُط٤ق ، حُلشد شؼٞس٣خ ُغ٤ًِٞخص حُظؼز٤ش ح٫ٗلؼخ٢ُ حُغِز٢ ُذ٣ٚ ػ٘ذ ح٫عظؼخسس ح٫ٗلؼخ٤ُش(.

ٝٗظشحً ُٔخ طظٔظؼٕٞ رٚ ٖٓ خزشس ٝدسح٣ش ػ٤ِٔش ك٢ ٓـخٍ طخظظٌْ طظٞؿٚ حُزخكؼش  ح٤ٌُْ ٬ُعظؼخٗش 

ْ ٝٓوظشكخطٌْ كٍٞ ط٬ك٤ش كوشحص حُٔو٤خط ٝ ط٬ك٤ش حُزذحثَ حُٔغظؼِٔش ك٢ ح٩ؿخرش رآسحثٌ

 ٢ٛٝ)حٝحكن طٔخٓخ، حٝحكن ؿخُزخً، حٝحكن حك٤خٗخ، ٫ حٝحكن، ٫ حٝحكن حرذح(

 

 رمجهىا فبئك انشكر واالدزراو
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انزؼذَم غُر صبنذخ صبنذخ انفــمــــراد د

    آلخرٍَ .اجذ صؼىثخ فٍ انجىح ثًب اشؼر ثه ن 1

    اخفٍ شؼىرٌ ثبألنى َزُجخ يىلف يب. 2

    اػبٍَ يٍ صؼىثخ رىظُخ يشبػرٌ نآلخرٍَ. 3

    اجذ صؼىثخ فٍ يىاجهخ االخرٍَ ثبنكالو. 4

    ال اػجر ػٍ يشبػر انغعت . 5

    اخفٍ اَزػبجٍ يٍ ايىر كثُرح. 6

    ال اظهر اَفؼبالرٍ ايبو االخرٍَ. 7

    ى االَفؼبالد  ثذاخهٍ.اػبٍَ يٍ رراك 8

9 
ال اصزطُغ اٌ ايُغ َفضٍ يٍ انجكبء فٍ كثُر يٍ انًىالف 

 انًذزَخ.
   

10 
نذٌ أدضبس ثىجىد لُىد داخهُخ رًُؼٍُ يٍ انزؼجُر ػٍ 

 اَفؼبالرٍ ثذرَخ.
   

    اكزى يشبػرٌ يذح غىَهخ دوٌ انجىح ثهب . 11

    الىل يب اشؼر ثه. 12

    بة .اخفٍ شؼىرٌ ثبالكزئ 13

    افكر ثطرَمخ هبدئخ ػُذ يىاجهخ انًىالف انعبغطخ. 14

    اصًخ نآلخرٍَ ثًؼرفخ يب اشؼر ثه. 15

    اشؼر ثبألنى َزُجخ إخفبئٍ دمُمخ يشبػرٌ. 16

    اكجخ جًبح غعجٍ. 17

    اجذ صؼىثخ فٍ لىل انذمُمخ ألدذ يب  رجُجب نهرفط. 18

19 
ثُر يٍ انؼمىثبد فٍ اخفٍ يب اشؼر ثه ألٍَ رؼرظذ نك

 صغرٌ َزُجخ ثىدٍ ثًشبػرٌ.
   

    أػجر ثذرَخ ػٍ انذزٌ او انغعت. 20

    اخجر االخرٍَ ػًب َمهمٍُ. 21

    أخفٍ يشبػر انمهك ثذاخهٍ. 22

    اشبرن االخرٍَ أفرادهى وادزاَهى. 23

24 
ارظبهر ثخالف يب اشؼر ثه فٍ أثُب ء رؼرظٍ نهًىالف 

 انزٍ رثُر غعجٍ.
   

    اَبلش االيىر ثهذوء فٍ انًىالف كبفه ٥٢   

    ارهؼثى فٍ انكالو ػُذيب اكىٌ يُزػج 26

    اػجر ػٍ اَفؼبالرٍ ثبنرصى واالنؼبة انرَبظُخ 27

    اَزػج ػُذيب ال َفهًٍُ االخروٌ 28

    رراودٍَ ادالو يزػجخ اثُبء انُىو 29

٠٣ 
ؼجخ انزٍ اشؼر ثبالغًئُبٌ انُفضٍ رغى انًىالف انص

 رىاجهٍُ
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 (3يهذك )

 يمُبس انمًغ االَفؼبنٍ ثصُغزه انُهبئُخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ؿخٓؼش حُوخدع٤ش

 ٤ًِش حُظشر٤ش ُِز٘خص

 هغْ ح٫سشخد حُ٘لغ٢ ٝحُظٞؿ٤ٚ حُظشر١ٞ

 ػض٣ضط٢ حُطخُزش ........

هذ ط٘طزن ػ٤ِي أٝ ٫  ر٤ٖ ٣ذ٣ي ٓـٔٞػش ٖٓ حُلوشحص طؼزش ػٖ آسحثي اصحء رؼغ حُٔٞحهق حُل٤خط٤ش.

( طلض حُزذ٣َ  ط٘طزن ، ٣شؿ٠ هشحءس  ؿ٤ٔغ حُلوشحص حُٔشكوش ؽ٤خً رذهش ،ٝح٩ؿخرش ػٜ٘خ رٞػغ ػ٬ٓش)

ٝحٕ ٫ طظشى أ١  ..حُز١ طشحٙ ٓ٘خعزخ ٝحُز١ ٣ٔؼَ حخظ٤خسى... ٫ٝ طٞؿذ اؿخرش طل٤لش ٝأخشٟ خخؽجش

 حُزلغ حُؼ٢ِٔ...٫ كخؿش ُزًش ح٫عْ كوشس ٖٓ دٕٝ اؿخرش...ػِٔخ إٔ ٛزٙ ح٩ؿخرخص عظٌٕٞ ٧ؿشحع 

 شٌشح ُظؼخٌْٝٗ ٓؼ٘خ... ٓغ ٝحكش شٌش١ ٝحٓظ٘خ٢ٗ

 ٬ٓكظش: ٣شؿ٠ طذ٣ٖٝ حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش:

 حُـ٘ظ:  رًش                أٗؼ٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( خ ٓٞػق ك٢ حُٔؼخٍ أدٗخٙ، طؼغ ػ٬ٓش)( ًٔحٝحكن حك٤خٗخٓؼخٍ طٞػ٤ل٢: ارح ًخٕ حخظ٤خسى حُلوشس )

 ك٢ حُٔشرغ حُٔوخرَ ُِزذ٣َ حُز١ ٣ٔؼَ سأ٣ي ٝحخظ٤خسى.      

 حُلــوــــشحص ص
حٝحكن 

 ً  طٔخٓخ

حٝحكن 

 ً  ؿخُزخ

حٝحكن 

 ً  حك٤خٗخ

 ٫

 حٝحكن

 ٫حٝحكن حرذحً 

 
      حخل٢ شؼٞس١ رخ٧ُْ ٗظ٤ـش ٓٞهق ٓخ.

 كخثن حُشٌش ٝح٫ٓظ٘خٕأ٬ًٓ ٌْٓ٘ حُظؼخٕٝ .............. ٝطوزِٞح 

 انفــمــــراد د
اوافك 

 ً  رًبيب

اوافك 

 غبنجبً 

اوافك 

 ادُبَبً 

ال 

 اوافك

الاوافك 

 اثذاً 

      اجذ صؼىثخ فٍ انجىح ثًب اشؼر ثه نآلخرٍَ . 1

      اخفٍ شؼىرٌ ثبألنى َزُجخ يىلف يب. 2

      اػبٍَ يٍ صؼىثخ رىظُخ يشبػرٌ نآلخرٍَ. 3

      خ االخرٍَ ثبنكالو.اجذ صؼىثخ فٍ يىاجه 4

      ال اػجر ػٍ يشبػر انغعت . 5

      اخفٍ اَزػبجٍ يٍ ايىر كثُرح. 6

      ال اظهر اَفؼبالرٍ ايبو االخرٍَ. 7

      اػبٍَ يٍ رراكى االَفؼبالد  ثذاخهٍ. 8

      ال اصزطُغ اٌ ايُغ َفضٍ يٍ انجكبء فٍ كثُر يٍ انًىالف انًذزَخ. 9

10 
بس ثىجىد لُىد داخهُخ رًُؼٍُ يٍ انزؼجُر ػٍ اَفؼبالرٍ نذٌ أدض

 ثذرَخ.
     

      اكزى يشبػرٌ يذح غىَهخ دوٌ انجىح ثهب . 11

      الىل يب اشؼر ثه. 12

      اخفٍ شؼىرٌ ثبالكزئبة . 13

      افكر ثطرَمخ هبدئخ ػُذ يىاجهخ انًىالف انعبغطخ. 14
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

      ثه.اصًخ نآلخرٍَ ثًؼرفخ يب اشؼر  15

      اشؼر ثبألنى َزُجخ إخفبئٍ دمُمخ يشبػرٌ. 16

      اكجخ جًبح غعجٍ. 17

      اجذ صؼىثخ فٍ لىل انذمُمخ ألدذ يب  رجُجب نهرفط. 18

19 
اخفٍ يب اشؼر ثه ألٍَ رؼرظذ نكثُر يٍ انؼمىثبد فٍ صغرٌ 

 َزُجخ ثىدٍ ثًشبػرٌ.
     

      أػجر ثذرَخ ػٍ انذزٌ او انغعت. 20

      اخجر االخرٍَ ػًب َمهمٍُ. 21

      أخفٍ يشبػر انمهك ثذاخهٍ. 22

      اشبرن االخرٍَ أفرادهى وادزاَهى. 23

24 
ارظبهر ثخالف يب اشؼر ثه فٍ أثُب ء رؼرظٍ نهًىالف انزٍ رثُر 

 غعجٍ.
     

      اَبلش االيى ثهذوء فٍ انًىالف كبفخ 25

      كىٌ يُؼجارهؼثى فٍ انكالو ػُذيب ا 26

      اػجر ػٍ اَفؼبالرٍ ثبنرصى واالنؼبة انرَبظُخ 27

      اَزػج ػُذيب ال َفهًٍُ االخروٌ 28

      رراودٍَ االو يزػجخ ػُذ انُىو 29

      اشؼر ثبالغًئُبٌ انُفضٍ رغى انًىالف انصؼجخ انزٍ رىاجهٍُ 30

 انًصبدر

 .ْحُوشإٓ حٌُش٣ 

 (،2004ر٢٘ ٣ٞٗظ، دمحم ٓلٔٞد : )دحس حُششٝم ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ، 1:ؽٓزخدة ػِْ حُ٘لظ ،

 ح٧سدٕ.

 ( ْ2011حُـزٞس١، ػ٢ِ ٓلٔٞد ًخظ :)دحس طلخء ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ػِْ حُ٘لظ حُلغ٤ُٞٞؿ٢ ،

 ح٫سدٕ. 

 (2013ؽخُذ، س٣ْ خ٤ٔظ ٜٓذ١ :) طؤػ٤ش حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ُذٟ ٗٔط٢ حُشخظ٤ش) ؽ ( ٝ)د( ك٢

 ٝكش دًظٞسحٙ ٤ًِش ح٥دحد ،ؿخٓؼش رـذحد.،حؽش حُزحًشس حُٔغظوز٤ِش

 ( ْ2006كخكع، ع٬ّ ٛخش :)حؽشٝكش ٓؼ٠٘ حُل٤خس ٝػ٬هظٜخ رخُوِن حُٞؿٞد١ ٝحُلخؿش ُِظـخٝص .

 دًظٞسحٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسس، ٤ًِش ح٥دحد، ؿخٓؼش رـذحد. 

  (,ْ2008كغ٤ٖ ؽٚ ػزذحُؼظ٤)دحس حُلٌش ٗخششٕٝ 2,ؽح٫سشخد حُ٘لغ٢ حُظطز٤ن حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ,

 , ػٔخٕ, حٌُِٔٔش ح٫سد٤ٗش حُٜخش٤ٔش.ٝٓٞصػٕٞ

 (,1983دحك٤ذٝف ٤ُ٘ذح )طشؿٔش ع٤ذ ؽٞحد, ٓلٔٞد ػٔش, ٗـ٤ذ خضحّ, ٌٓظزش ٓذخَ ػِْ حُ٘لظ ,

 ح٫ٗـِٞ حُٔظش٣ش, حُوخٛشس.

 (2005حُذحٛش١ ،طخُق كغٖ حكٔذ:)حُطزؼش ح٠ُٝ٧، دحس ح٫ٝحثَ ُِ٘شش  ٓزخدة حُظلش حُ٘لغ٤ش.

 ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ، ح٫سدٕ. 

 دحس حٌُ٘ذ١ ُِ٘شش 1,ؽػِْ حُ٘لظ حُؼخّ( ١1999 هخعْ كغ٤ٖ, حٌُز٤غ٢ ٤ٛٝذ ٓـ٤ذ)حُذحٛش,

 ٝحُظٞص٣غ, حس٣ذ, ح٫سدٕ.

 ( 2011حُذُل٢ ،ٓلغٖ ػ٢ِ :)ّحُطزؼش ح٠ُٝ٫، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، رـذحد. ػِْ حُ٘لظ حُؼخ، 

 ( 1987سحؿق ، حكٔذ ػضص :)شس..حُطزؼش حُظخعؼش ، دحس حُٔؼخسف، حُوخٛ حطٍٞ ػِْ حُ٘لظ 

 ( ٚ2010سر٤غ ،دمحم شلخط:)حُطزؼش ح٠ُٝ٫ ،دحس حُٔغ٤شس ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ. حطٍٞ ػِْ حُ٘لظ . 
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 2021آب  31 - 30ة للفرت

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ( 2007حُؼخد٢ُ ،عزؤ ػزخط :) حدحسس ح٫ٗلؼخ٫ص ٝػ٬هظٜخ رلخػ٤ِش حُزحص ُذٟ ؽِزش ؿخٓؼش

 رـذحد. ، حُٔؼٜذ حُؼخ٢ُ ُِذسحعخص حُظشر٣ٞش )سعخُش ٓخؿغظ٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسس( حُؼشحم ،  حُٔغظ٘ظش٣ش

 ( 2017ػزخط ، ػ٢ِ ػزذ حُشصحم : )حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝػ٬هظٚ رخُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش  ،

 – 1027( ، ص )26رلغ ٓ٘شٞس ، ٤ًِش حُظشر٤ش ، ؿخٓؼش رـذحد ، ٓشًض حُزلٞع حُ٘لغ٤ش ، حُؼذد )

1060.) 

 ( 2018ػزذ حُـزخس ، ٗٞسط ػطخ : )ُلٌش١ ٝاػخهش حُزحص ُذٟ حُؤغ ح٫ٗلؼخ٢ُ ٝػ٬هظٚ رخُـٔٞد ح

 ، سعخُش ٓخؿغظ٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسس ، ٤ًِش حُظشر٤ش ُِؼِّٞ ح٫ٗغخ٤ٗش ، ؿخٓؼش رخرَ. ؽِزش حُـخٓؼش

  ( 1993ػزذ حُخخُن، حكٔذ  )دحس حُٔؼشكش حُـخٓؼ٤ش، ح٩عٌ٘ذس٣ش، حُوخٛشس.أعظ ػِْ حُ٘لظ ، 

 ( 2016ٓلٔٞد ، كشٓخٕ ػ٢ِ : )ُزحص ٝحُؼخُْ ٝػ٬هظٜخ حُؤغ حُلٌش١ ٝح٫ػظوخدحص حُظ٤٘ش ػٖ ح

، حؽشٝكش دًظٞسحٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسس ، ٤ًِش حُظشر٤ش ُِؼّٞ حُظشكش ، رخُظٔشد حُ٘لغ٢ ُذٟ ؽِزش حُـخٓؼش 

 ؿخٓؼش رـذحد.

  ( ِّٞ2008حُٔؼٔٞس١ ، ػ٢ِ كغ٤ٖ ٓظ  : ) حدحسس ح٫ٗلؼخ٫ص ٝ حعظوطخد حُظؼز٤ش ٝ ػ٬هظٜٔخ رؤٗٔخؽ

ٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسس ، ٤ًِش حُظشر٤ش ، حُـخٓؼش حُٔغظ٘ظش٣ش، ، حؽشٝكش دًظٞسححُظل٤ٌش ُذٟ طذس٣غ٢٤ حُـخٓؼش

 رـذحد، حُؼشحم. 

 ( 2000ِٓلْ ، عخ٢ٓ دمحم :)حُطزؼش ح٠ُٝ٫ ،حُـضء ح٫ٍٝ ، حُو٤خط ٝحُظو٣ْٞ ك٢ حُظشر٤ش حُلذ٣ؼش ،

 ٓ٘شٞسحص دٓشن ،دٓشن.

 (،2001ٓٞع٠، سشخد ػ٢ِ ػزذ حُؼض٣ض : )غش ، ٓئع1، ؽأعخع٤خص حُظلش حُ٘لغ٤ش ٝحُؼ٬ؽ حُ٘لغ٢

 حُٔخظخس ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، حُوخٛشس، ٓظش.

 ( 2014حُ٘ؼ٢ٔ٤, ٜٓ٘ذ دمحم ػزذ حُغظخس :)حُٔطزؼش 1,ؽ حُو٤خط حُ٘لغ٢ ك٢ حُظشر٤ش ٝػِْ حُ٘لظ ,

 .حُٔشًض٣ش, ؿخٓؼش د٣خ٠ُ, حُؼشحم

 (2014ــــــــــــ : )حُٔطزؼش حُٔشًض٣ش ,ؿخٓؼش د٣خ٠ُ, حُؼشحم1,ؽػِْ حُ٘لظ حُٔؼشك٢ ,. 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

Emotional suppression in Time of the Corona pandemic of students of 

the College of Education for Women 

Dr. Kahraman Hadi Ouda 

College of Education for Women - University of Al-Qadisiyah 

KahramanHadi @qu.edu.iq 

 

Abstract 

This research aimed to identify the level of emotional suppression among 

female students of the College of Education for Girls, University of Al-

Qadisiyah. Knowing the statistically significant differences in emotional 

suppression among female students of the College of Education for Girls, 

according to the change of specialization (scientific, human). In the mid-term 

segmentation method, the t-test for two independent samples for the purpose 

of extracting the differences between females in emotional suppression 

according to the variable of specialization (scientific, human) and the 

academic stage, and the current research reached a set of conclusions, 

including that the students of the College of Education for Girls have high 

emotional suppression because the calculated T value is higher than The 

value of the tabular t, and the presence of statistically significant differences 

between the average degrees of scientific specialization and the degrees of 

human specialization in the emotional suppression variable. In universities 

and the interest of teachers in the emotional side of the student through 

guidance and direction and how to accustom students In controlling their 

emotions and solving the problems they face correctly, because emotional 

suppression has an impact on the health and cognitive side. 



  

 

 
  

 

019 

 

                                                                                                                            
 

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادصية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية –الصاصية بالتعاون مع كلية الرتبية او 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادصية –والصزفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية وحتت شعار                                     -الرتبية االصاصية  كلية  

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االصاصية  
 اجلامعة  املضتهصزية 

 احلماية اجلشائية املوضوعية لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة

 )دراصة مقارنة(

 م. د. أولياء جبار صاحب اهلاللي

 انماَىٌ انجُائً

 جايعح انمادسٍح / كهٍح انظٍذنح

Awlia.sahib@qu.edu.iq 

07813117814 

 يستخهض انثحث:

ً ك٢  ُٔخ ًخٕ      حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٖٓ أًؼش حُششحثق ػؼلخ

حُٔـظٔؼخص  ٝك٢ ٓؼظْ حُذٍٝ ُزح ًخٕ الرذ ٖٓ طٞك٤ش كٔخ٣ش ألُٝجي حألشخخص عٞحء أً٘ض كٔخ٣ش د٤ُٝش 

ُوذ حٛظْ حُٔـظٔغ حُذ٢ُٝ رٜئالء حألشخخص ٖٓ خالٍ ٝػغ  أّ كٔخ٣ش ٝؽ٤٘ش ٝك٢ ٓخظِق حُ٘ٞحك٢.

رخطلخه٤ش كوٞم  ٝاٗظٜخءً  1971ٖٓ اػالٕ كوٞم حُٔظخِل٤ٖ ػو٤ِخً ُؼخّ  ى حُذ٤ُٝش حرظذحءً حُؼذ٣ذ ٖٓ حُظٌٞ

، ًٝزُي حٛظٔض ٓؼظْ حُذٍٝ رٜزٙ حُشش٣لش رخالٗؼٔخّ ا٠ُ ٛزٙ  2006حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ُؼخّ 

 حُظٌٞى الع٤ٔخ ٛزٙ حالطلخه٤ش، ٝعٖ هٞح٤ٖٗ ُلٔخ٣ش ٛئالء حألشخخص ٝٛزح ٓخ كؼِٚ حُٔششع حُؼشحه٢

رٔظخدهظٚ ػ٠ِ طِي حالطلخه٤ش ، ٝعٖ هخٕٗٞ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ 

، ٝهخٕٗٞ سػخ٣ش حألشخخص ٝر١ٝ حإلػخهش 2011( ُغ٘ش 22حُؼشحم سهْ ) -اه٤ِْ ًٞسدعظخٕ

، ؿ٤ش إ رؼغ حُذٍٝ كشطض ػ٠ِ طٞك٤ش كٔخ٣ش ؿضحث٤ش 2013( ُغ٘ش 38ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش سهْ )

٤ش اػخك٤ش ا٠ُ ٛئالء حألشخخص رٔوظؼ٠ هٞح٤ٖٗ خخطش رْٜ ًخُوخٕٗٞ حُٔظش١ ٝحألسد٢ٗ ٓٞػٞػ

ٝحُؼشحه٢ ، االّ إٔ حألخ٤ش ُْ ٣ٞكش كٔخ٣ش ؿضحث٤ش ٓٞػٞػ٤ش ًخِٓش ُٜئالء حألشخخص ًٔخ ٝكشطٜخ 

 حُوٞح٤ٖٗ حُٔوخسٗش الع٤ٔخ حُوخٕٗٞ حُٔظش١ . 

 عالح ، االحتٍاجاخ انخاطح انكهًاخ االفتتاحٍح : انحًاٌح  ، انًىػىعٍح ، روي اإل

 :انًمذيح

٣ؼذّ حُلشد  ٗٞحس حُٔـظٔغ ٝحُوٞس حُذحكؼش ُظ٤ٔ٘ظٚ ٝطوذٓٚ ، ؿ٤ش اٗٚ  هذ ٣ظؼشع ألكذ أٗٞحع حُؼـض ك٢ 

هذسحطٚ حُؼو٤ِش أٝ حُـغ٤ٔش )ؿ٤ش حُؼو٤ِش( عٞحء أًخٕ رُي ألعزخد ٝسحػ٤ش أّ ألعزخد ٌٓظغزش حألٓش حُز١ 

ُوذ ًخٗض ٗظشس حُٔـظٔغ ا٠ُ ٛئالء حألشخخص ٗظشس حكظوخس  ش.٣ـؼِٚ ٖٓ ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخط

ٝٗظشس ٓظذ٤ٗش ، ار رؼغ حُٔـظٔؼخص ك٢ حُؼظٞس حُوذ٣ٔش ًخٗٞح  ٣ؼخِٕٓٞ ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش 

ار ًخٗٞح ٣ظشًٕٞ ُِٔٞص رغزذ ػؼلْٜ ٝػذـْ هذسطْٜ ػ٠ِ حُذكخع ػٖ أٗلغْٜ، ٓؼخِٓش ع٤جش ًٝلجش شخرس
 

(1 )
شلوشً ، ا٠ُ إٔ ٝطِض ك٢ حُٞهض حُلخػش ا٠ُ  حُشػخ٣ش ٝطوش٣ش  شس ػطق أٝػْ طلُٞض ا٠ُ ٗظ  . 

حُلوٞم
(2 )

 

 أسثاب اختٍاس يىػىع انثحث:  -أوالا 

طضح٣ذ أػذحد ر١ٝ حإلػخهش أٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُٞهض حُلخػش ٖٓ ٗخك٤ش، ًٝؼشس  -1  

  . حُٔـظٔغ ٝحعظوشحسٙ حالػظذحءحص حُٞحهؼش ػ٤ِْٜ أٝ ػ٠ِ حكذ كوٞهْٜ حُظ٢ طئػش رذٝسٛخ ػ٠ِ

 ٌُٕٞ ٓٞػٞع حُزلغ كذ٣غ ٗغز٤خً، ار ُْ ٣ظْ رلؼٚ ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗزٚ. -2

ا   يشكهح انثحث : -ثاٍَا

٣ؼ٤ش حُزلغ كٍٞ ٓٞػٞع "حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص      

ٖٓ ْٛ حألشخخص  َ أعجِشدسحعش ٓوخسٗش" حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔشخًَ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ؽشكٜخ ك٢ شٌ –حُخخطش 

mailto:Awlia.sahib@qu.edu.iq
mailto:Awlia.sahib@qu.edu.iq
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ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ؟ َٛ ٛ٘خى حخظالف ر٤ْٜ٘؟  ٝٓخ ٢ٛ حُلٔخ٣ش حُظ٢ هشّسص ُٜئالء 

حألشخخص ػ٠ِ حُظؼ٤ذ حُذ٢ُٝ ؟ َٝٛ ٛزٙ حُلٔخ٣ش ًخك٤ش ُْٜ رل٤غ طٌْٜٔ٘ ٖٓ اػخدس طؤ٤ِْٜٛ ٝدٓـْٜ 

ُشش٣لش ؟ َٝٛ ٛزٙ حُلٔخ٣ش ٓظٌخِٓش ك٢ حُٔـظٔغ ؟ َٛ ٛ٘خى كٔخ٣ش ؿضحث٤ش ٓٞػٞػ٤ش اػخك٤ش ُٜزٙ ح

 ًٝخك٤ش ٝٓظ٘خعزش ٓغ ٗغزش ػذدٛخ ٖٓ ػذد عٌخٕ حُذُٝش ؟

ا   أهًٍح انثحث :  -ثانثا

ط٘طِن أ٤ٔٛش حُزلغ ك٢ ٓٞػٞع )حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش      

حُٔـظٔغ  دسحعش ٓوخسٗش( ٖٓ إ ٛئالء حألشخخص ٣ٔؼِٕٞ شش٣لش ًز٤شس ك٢ –ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش 

% ٖٓ حُٔـظٔغ  ٖٓ ٗخك٤ش ، ٝهِش حُذسحعخص حُظ٢ 10ٝٝكوخً ُظوذ٣شحص حألْٓ حُٔظلذس ٣وذس ػذدْٛ كٞح٢ُ 

طٜظْ رٜزٙ حُشش٣لش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُـضحث٤ش رشوٜخ حُٔٞػٞػ٢ ، ار ًؼ٤شحً ٓخ طٜظْ حُذسحعخص رز٤خٕ حُلٔخ٣ش 

 ش أخشٟ .حُوخ٤ٗٞٗش ُْٜ رظغ٤ِؾ حُؼٞء ػ٠ِ كوٞهْٜ ٝحٓظ٤خصحطْٜ  ٖٓ ٗخك٤

كؼالً ػٖ إ أ٤ٔٛش حُزلغ ك٢ حُٔوخسٗش ر٤ٖ حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُٜزٙ حُشش٣لش حُظ٢     

 ٓٞػٞع حُذسحعش ٓغ حُوٞح٤ٖٗ حُؼشحه٤ش حُخخطش  . -ٝكّشطٜخ حُوٞح٤ٖٗ حُٔوخسٗش حُخخطش

 أهذاف انثحث : -ثانثا  

 خؿخص حُخخطش ٖٓ ؿٜش أخشٟ.طغ٤ِؾ حُؼٞء ػ٠ِ ٓلّٜٞ ر١ٝ حإلػخهش ٖٓ ؿٜش،  ٝر١ٝ حالكظ٤ -1

 ر٤خٕ ٓذٟ طٞكش حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُٜزٙ حُطخثلش عٞحء أًخٗض ٛزٙ حُلٔخ٣ش د٤ُٝش أّ ٝؽ٤٘ش. -2

ارشحص حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش حإلػخك٤ش حُظ٢ ٝكّشطٜخ حُوٞح٤ٖٗ حُٔوخسٗش حُخخطش ٝحُوخٕٗٞ  -3

 ػ٘ذ حُظـش٣ْ ٝ حُؼوخد .ٝرُي ػٖ ؽش٣ن ٓشحػخس خظٞط٤ظٜخ  حُؼشحه٢ ُٜزٙ حُشش٣لش ،

ا  حػظٔذ ك٢ ًظخرش ٛزح حُزلغ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ ُِ٘ظٞص حُوخ٤ٗٞٗش رحص يُهجٍح انثحث :  -ساتعا

حُؼخُوش رٔٞػٞع حُزلغ، رخإلػخكش ا٠ُ  حُٜٔ٘ؾ حُٔوخسٕ رٔوخسٗش حُوخٕٗٞ حُؼشحه٢ رـ٤شٙ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ 

 حُٔوخسٗش ٝحُٔظٔؼِش رخُوخٕٗٞ ٝحُٔظش١ ٝحألسد٢ٗ . 

ا سات  خطح انثحث : -عا

ُِزلغ ك٢ ٓٞػٞع "كٔخ٣ش حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص     

دسحعش ٓوخسٗش" عؤهغْ حُزلغ ا٠ُ ٓزلؼ٤ٖ، ار عؤخظض حُٔزلغ حألٍٝ ُز٤خٕ ٓخ٤ٛش حُلٔخ٣ش  –حُخخطش 

٤ٖ ، كخُٔطِذ حألٍٝ حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش حُز١ عؤهغٔٚ ا٠ُ ٓطِز

عؤكشدٙ ُٔلّٜٞ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ك٤ٔخ ع٤ٌٕٞ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ ُز٤خٕ حُلٔخ٣ش حُذ٤ُٝش 

خ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ كغ٤لشد ُظٞػ٤ق رؼغ ططز٤وخص  ّٓ ٝحُٞؽ٤٘ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، أ

ٔطِذ حألٍٝ ُِزلغ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حُٔوخسٗش حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ٝرُي ك٢ ٓطِز٤ٖ ، ار ع٤ٌٕٞ حُ

، ك٤ٔخ ع٤ٌٕٞ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ ُِزلغ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼشحه٢ ، ػْ عؤخظظْ حُزلغ رخخطٔش طظؼٖٔ أْٛ 

 حالعظ٘ظخؿخص ٝحُٔوظشكخص .   
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 انًثحث األول

 ياهٍح انحًاٌح انجضائٍح انًىػىعٍح نزوي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح

ـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش عؤرلغ ٓلّٜٞ ٛزٙ حُلٔخ٣ش ، ُز٤خٕ حُلٔخ٣ش حُ 

 ٖٝٓ ػْ حُلٔخ٣ش حُذ٤ُٝش ٝحُٞؽ٤٘ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٝرُي ك٢ ٓطِز٤ٖ:

 انًطهة األول   

 يفهىو انحًاٌح انجضائٍح نزوي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح 

حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص عؤر٤ٖ ك٢ ٛزح حُٔطِذ ٓلّٜٞ    

حُخخطش ك٢ حالططالف  أٝالً ، ٖٝٓ ػْ ٓلّٜٞ حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش 

 ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُوخٕٗٞ ػخ٤ٗخً ، ٝرُي ك٢ كشػ٤٤ٖ ٓظظخ٤٤ُٖ ًٝخ٥ط٢ :

 انفشع األول

ا يفهىو انحًاٌح انجضائٍح انًىػىعٍح نزوي   اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح اططالحا

ػ٠ِ كوٞم رؼؼْٜ ػ٠ِ  حالػظذحء٣ُشحد رخُلٔخ٣ش ك٢ حالططالف حُلو٢ٜ رؤٜٗخ ٓ٘غ حألشخخص ٖٓ      

حُزؼغ رٔوظؼ٠ حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش 
(3  )

ٛٞ ًَ ٓخ ٣ظؼٔ٘ٚ حُوخٕٗٞ ٣ٝوظذ رخُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش ػ٘ذ حُلوٚ    .

خظِق كوٞم حإلٗغخٕ ػٖ ؽش٣ن ٓخ ٣وشسٙ ٖٓ ػوٞرخص ك٢ كخُش ٝاؿشحءحص ُلٔخ٣ش ٓ حُـ٘خث٢ ٖٓ هٞحػذ

ٝهٞع حػظذحء أٝ حٗظٜخى ػ٤ِٜخ
(4 )

ٝػّشكض أ٣ؼخً رؤٜٗخ ٓخ ٣ٌلِٚ حُوخٕٗٞ روغ٤ٔٚ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٝهخٕٗٞ  . 

أطٍٞ حُٔلخًٔخص حُـضحث٤ش ٖٓ هٞحػذ ٝاؿشحءحص ػٖ ؽش٣ن ٓخ ٣وشسٙ ٖٓ ػوٞرخص ك٢ كخُش ٝهٞع 

لٔخ٣ش أٝ أػشحس ٣ِلن رٚ ٖٓ ؿشحء أكؼخٍ حالػظذحءحػظذحء ػ٠ِ حُلن ٓلَ حُ
(5 )

ٝحُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش  . 

ٝطؼ٢٘ حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش ُٜخ ٗٞػ٤ٖ ٛٔخ حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ٝحُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حإلؿشحث٤ش، 

حُٔٞػٞػ٤ش "اػلخء حُلٔخ٣ش حُظشش٣ؼ٤ش ُِٔظخُق حُظ٢ ٣ظٞخخٛخ حُٔششع ٝحُظ٢ ٣ؼزش ػٜ٘خ رخُـضحء 

٢ أٝ حُؼوخد" . أٝ ٢ٛ حكظ٤خؽ ٣شطٌض ػ٠ِ ٝهخ٣ش شخض أٝ ٓخٍ ػذ ٓخخؽش ٓخ ، ٝػٔخٕ عالٓش حُـ٘خث

رُي ػٖ ؽش٣ن ٝعخثَ ٓخد٣ش أٝ هخ٤ٗٞٗش ٝٛزح حالكظ٤خؽ ٣ظٞحكن ٓغ ٖٓ ٣ل٤ٔٚ أٝ ٓخ ٣ل٤ٔٚ 
(6)

ٝػّشف  .

ً طؼش٣لخص ػذ٣ذس ٜٓ٘خ   خػذسٖٓ طؼٞهٚ هذسحطٚ حُخخطش ػ٠ِ حُ٘ٔٞ حُغ١ٞ، اال رٔغر١ٝ حإلػخهش كوٜخ

 خخطش أ١ ًَ شخض أطزق ؿ٤ش هخدس ػ٠ِ حالػظٔخد ػ٠ِ ٗلغٚ ك٢ ٓضحُٝش حُؼَٔ، أٝ حُو٤خّ رؼَٔ

ٝحالعظوشحس ك٤ٚ، أ١ ٗوض حُوذسس ػ٠ِ رُي ٗظ٤ـش هظٞس ػو٢ِ ،كغ٢ أٝ ػؼ١ٞ أٝ ٗظ٤ـش ُؼـض خِو٢ 

ٖٓ حُٞالدس
 (7 )

ٗوظخ حالعظوشحس ك٤ٚ  كشد ٗوظض آٌخ٤ٗظٚ ُِلظٍٞ ػ٢ِ ػَٔ ٓ٘خعذ ٝأٝ ٛٞ ًَ   .

كؼ٤ِخ ٗظ٤ـش ُؼخٛش ؿغ٤ٔش أٝ ػو٤ِش
(8 )

أٝ حُشخض حُز١ ال ٣غظط٤غ حُو٤خّ رؼَٔ ٓخ االّ رٔغخػذس حُـ٤ش ، 

طغَٜ ظشٝف ك٤خطٚ ُظؤد٣ش ٝظخثلٚ رشٌَ ٓغظوَ كظ٠
(9. ) 

أُٝجي حألشخخص حُز٣ٖ حٗخلؼض رذسؿش  

ً أّ  ً عٞحء أًخٕ هظٞسحً ػو٤ِخ ً ٝحُظشه٢ ك٤ٚ ٝرُي رغزذ هظٞس ٓؼظشف رٚ هخٗٞٗخ هظٞسحً رذ٤ٗخ
 

، أٝ 

حألشخخص حُز٣ٖ أط٤زٞح رؼـض ٓؼ٤ٖ ك٢ أكذ أػؼخء حُـغْ رل٤غ ٣ـؼِْٜ ؿ٤ش هخدس٣ٖ ػ٠ِ حُظ٤ٌق 

ٓغ حُٔـظٔغ ػ٠ِ ٗلٞ ؽز٤ؼ٢
(10)

. أ١ حإلػخهش ٢ٛ ٓلظِش ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ أٝ حألعزخد حُظ٢ هذ   

خ  ّٓ حُٔوظٞد رخألشخخص ر١ٝ حإلػخهش طٌٕٞ طل٤ش ٝٝسحػ٤ش ٝػوخك٤ش ، كؼالً ػٖ حُؼٞحَٓ حإلؿظٔخػ٤ش . أ

ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، كبٕ ٓظطِق " ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش" ٛٞ ٓظطِق كذ٣غ ؿخء رؼذ 

ٓظطِق " ر١ٝ حإلػخهش " ألعزخد ػذّس ٜٓ٘خ إ حألخ٤ش ٣ؼزش ػٖ حُٞطْ رخإلػخهش ٖٓ ؿٜش ، ٖٝٓ ؿٜش 

ٔخ ٣ظٞؿذ حُذهش ٝحُلزس ػ٘ذ اؽالم أخشٟ إ حعظخذحّ ٛزح حُٔظطِق ُٚ  آػخس ٗلغ٤ش عِز٤ش ػ٠ِ حُلشد ٓ

حُٔظطِلخص ػ٠ِ حألشخخص حُز٣ٖ ٣شحد طوذ٣ْ حُٔغخػذس ُْٜ
 (11)

. كخألشخخص ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش 

حكظ٤خؿخص رخه٢ أكشحد حُٔـظٔغ، طظٔؼَ رزشحٓؾ  أُٝجي حألكشحد حُز٣ٖ ُْٜ حكظ٤خؿخص خخطش طخظِق ػٖ ْٛ

رٜخ ًَ كشد ْٜٓ٘ حالكظ٤خؿخص حُخظخثض حُظ٢ ٣ظغْ أٝ أؿٜضس أٝ خذٓخص .... حُخ، ٝطلذد ؽز٤ؼش ٛزٙ
(12)
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 دللة كلية الرتبية االصاصية  
 اجلامعة  املضتهصزية 

حُؼخد١ أٝ حُٔظٞعؾ ك٢ خظ٤ظش ٓخ، ٖٓ حُخظخثض  أُٝجي حألكشحد حُز٣ٖ ٣٘لشكٕٞ ػٖ حُٔغظٟٞ، أٝ 

حُشخظ٤ش ا٠ُ حُذسؿش حُظ٢ طلظْ حكظ٤خؿخطْٜ ا٠ُ خذٓخص خخطش ،  أٝ ك٢ ؿخٗذ أٝ أًؼش ٖٓ ؿٞحٗذ

٤ٖأهشحْٜٗ حُؼخد٣ طخظِق ػٖ ٓخ ٣وذّ ا٠ُ
(13 )

ًٔخ ٣شحد رٚ حُلجخص ؿ٤ش حُغ٣ٞش ؿغ٤ٔخً أٝ كٌش٣خً أٝ كش٤ًخً  .

ً أٝ ً ٝ ٣ظلْٜ حُٔـظٔغ رخُشزٝر ٝ ؿ٤ش حألع٣ٞخء ُٔؼظوذحص ٓخظِلش ٝ ٣لظخؿٕٞ ا٠ُ  أٝ حؿظٔخػ٤خ ػو٤ِخ

خخطش ٝ ر٤جش ػالؿ٤ش ٓ٘خعزش سػخ٣ش
(14  )

حُز٣ٖ ٣زؼذٕٝ ػٖ حُٔظٞعؾ رؼذح ٝحػلخ  حألشخخصأٝ ،  

حالٗلؼخ٤ُش أٝ حُـغ٤ٔش ، رل٤غ ٣ظشطذ ػ٠ِ رُي  طْٜ حُؼو٤ِش أٝ حُظؼ٤ٔ٤ِش أٝ حالؿظٔخػ٤ش أٝعٞحء ك٢ هذسح

ٖٓ طلو٤ن أهظ٠ ٓخ طغٔق رٚ هذسحطْٜ كخؿظْٜ ا٠ُ أٗٞحع ٖٓ حُخذٓخص ٝحُشػخ٣ش ُظٌْٜٔ٘
(15)

 . 

ٜخ ٝٓٔخ طوذّ ٣ٌٖٔ طؼش٣ق حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش رؤٗ    

حُلٔخ٣ش حُظ٢ طظؼِن رخُظـش٣ْ ٝحُؼوخد ػزش أعخ٤ُذ ػذ٣ذس ٜٓ٘خ كٔخ٣ش حُٔظِلش ػٖ ؽش٣ن اعزخؽ طلش 

ٖٓ خالٍ طـش٣ْ حألكؼخٍ  ػذّ حُٔششٝػ٤ش ػ٠ِ حُظظشكخص حُظ٢ طؼش رز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص

 ٝحالٓظ٘خع ػٖ حألكؼخٍ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حُخخطش رْٜ .

 انفشع انثاًَ

ا تعشٌف ا  نحًاٌح انجضائٍح انًىػىعٍح نزوي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح لاَىَا

ٖٓ خالٍ حُشؿٞع ا٠ُ حُظشش٣ؼخص ك٢ ٛزح حُظذد عٞحء أًخٕ رُي ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُذ٢ُٝ أٝ حُٞؽ٢٘      

كبٜٗخ ُْ طلذّد طشحكشً ٓلٜٞٓخً ُلٔخ٣ش حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش رشٌَ ػخّ ، ُْٝ 

ٓخً ُِلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُٜئالء حألشخخص رشٌَ خخص ، ٝاٗٔخ حًظلض رب٣شحد طؼش٣لخً طٞسد ٓلٜٞ

ُإلػخهش، حُشخض حُٔؼخم، حالكظ٤خؽ حُخخص، حُـشع ٖٓ حالطلخه٤ش أٝ حُـشع ٖٓ حُوخٕٗٞ أٝ طخظ٤ض 

 ٝٛٞ ٓخ ع٘زلؼٚ -رؼغ حُٔٞحد ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُخخطش ُظطز٤وخص حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش رشوٜخ حُٔٞػٞػ٢

 ً  2006ٝأك٤خٗخً حإلؿشحث٢ أ٣ؼخً. كخالطلخه٤ش حُذ٤ُٝش حُخخطش رلوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ُؼخّ  -الكوخ

ر٤٘ض إ حُـشع ٜٓ٘خ طؼض٣ض ٝكٔخ٣ش ًٝلخُش طٔظغ ؿ٤ٔغ حألشخخص  2010حُظ٢ دخِض ك٤ض حُظ٘ل٤ز ػخّ 

ٝحُلش٣خص حألعخع٤ش ،  ر١ٝ حإلػخهش طٔظؼخً ًخٓالً ػ٠ِ هذّ حُٔغخٝحس ٓغ ح٥خش٣ٖ رـ٤ٔغ كوٞم حإلٗغخٕ

ٝطؼض٣ض حكظشحّ ًشحٓظْٜ حُٔظؤطِش
 (16)

ٝكذّدص حالطلخه٤ش أػالٙ ٓلّٜٞ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش رؤْٜٗ   . 

)ًَ ٖٓ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ ػخٛخص ؽ٣ِٞش حألؿَ رذ٤ٗش أٝ ػو٤ِش أٝ ر٤٘ٛش أٝ كغ٤ش ، هذ طٔ٘ؼْٜ ُذٟ حُظؼخَٓ ٓغ 

حُٔـظٔغ ػ٠ِ هذّ حُٔغخٝحس ٓغ ح٥خش٣ٖ  ٓخظِق حُلٞحؿض ٖٓ حُٔشخسًش رظٞسس ًخِٓش ٝكؼخُش ك٢
(17 )

. 

خ حُوٞح٤ٖٗ حُٞؽ٤٘ش كوذ ر٤ّٖ حُوخٕٗٞ سهْ     ّٓ حُٔظؼِن رلٔخ٣ش حألشخخص حُٔؼٞه٤ٖ ٝطشه٤ظْٜ ُغ٘ش 02 -09أ

حُـضحثش١ إ كٔخ٣ش حألشخخص حُٔؼخه٤ٖ ٝطشه٤ظْٜ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ طشَٔ ًَ شخض ٜٓٔخ ًخٕ  2002

ًؼش ٝسحػ٤ش خِو٤ش أٝ ٌٓظغزش طلذ ٖٓ هذسطٚ ػ٠ِ ٓٔخسعش ٗشخؽ أٝ ع٘ٚ ٝؿ٘غٚ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ اػخهش أٝ أ

ػذّس ٗشخؽخص أ٤ُٝش ك٢ ك٤خطٚ ح٤ٓٞ٤ُش حُشخظ٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٗظ٤ـش إلطخرش ٝظخثلٚ حُز٤٘ٛش أٝ حُلش٤ًش 

حُلغ٤ش  –أٝ حُؼؼ٣ٞش 
(18 )

. ٝرٛذ هخٕٗٞ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش سهْ 

حُؼشحم ا٠ُ طلذ٣ذ ٓلّٜٞ ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ٝحُٔؼخم  –ك٢ اه٤ِْ ًٞسدعظخٕ  2011( ُغ٘ش 22)

روُٞٚ )خخٓغخً: ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش : ًَ شخض ٓظخد رؼـض ٢ًِ أٝ ؿضث٢ خِو٢ أٝ ؿ٤ش 

خِو٢ ٝرشٌَ ٓغظوش، ك٢ أ١ ٖٓ كٞحعٚ أٝ هذسحطٚ حُـغذ٣ش أٝ حُ٘لغ٤ش أٝ حُؼو٤ِش ا٠ُ ٓذٟ ٣ـذ ٖٓ 

 ُؼؼٞ أٝ أًؼش ٖٓ أػؼخء ؿغٔٚ ٓٔخ ٣لٍٞ دٕٝ طِز٤ش ٓظطِزخص ك٤خطٚ حُؼخد٣ش . حألدحء حُٞظ٤ل٢

عخدعخً: حُٔؼخم : ًَ ر١ٝ حكظ٤خؿخص خخطش ٓظخد رؼـض رذ٢ٗ دحثْ أٝ ٢ًِ أٝ ؿضث٢ خِو٢ أٝ ؿ٤ش 

خِو٢ ٝرشٌَ ٓغظوش(
(19)

. ٝر٤ٖ ٛزح حُوخٕٗٞ ٓلّٜٞ كٔخ٣ش حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص 

د أٛذحكٚ روُٞٚ )٣ٜذف ٛزح حُوخٕٗٞ ا٠ُ : أٝالً : ًلخُش كوٞم ؿ٤ٔغ حألشخخص حُٔؼخه٤ٖ حُخخطش ػ٘ذٓخ كذّ 

ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ٝػٔخٕ طٔظؼْٜ ، رـ٤ٔغ حُلوٞم ٝحُلش٣خص حألعخع٤ش ػ٠ِ هذّ حُٔغخٝحس ٓغ 



  

 

 
  

 

019 

 

                                                                                                                            
 

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادصية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية –الصاصية بالتعاون مع كلية الرتبية او 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادصية –والصزفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية وحتت شعار                                     -الرتبية االصاصية  كلية  

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االصاصية  
 اجلامعة  املضتهصزية 

ي ح٥خش٣ٖ   ػخ٢ٗ : ػٔخٕ ًشحٓش حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ٝحعظوالُْٜ حُزحط٢ رٔخ ك٢ رُ

 كش٣ش طوش٣ش خ٤خسحطْٜ رؤٗلغْٜ ٝحعظوال٤ُظْٜ  

ً : حطخخر ًخكش حإلؿشحءحص  ً : طط٣ٞش هذسحص حألؽلخٍ حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش سحرؼخ ػخُؼخ

حٌُل٤ِش رخٗذٓخؿْٜ ك٢ حُل٤خس حُؼخٓش ُِـٔــظٔغ(
(20)

. 

حُؼشحه٢ كوذ   2013 ( ُغ٘ش 38ٝهخٕٗٞ سػخ٣ش حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش سهْ )   

كذّد ٓلّٜٞ ر١ٝ حإلػخهش روُٞٚ )ًَ ٖٓ كوذ حُوذسس ٤ًِخً أٝ ؿضث٤خً ػ٠ِ حُٔشخسًش ك٢ ك٤خس حُٔـظٔغ أعٞس 

رخ٥خش٣ٖ ٗظ٤ـش اطخرظٚ رؼخٛش رذ٤ٗش أٝ ر٤٘ٛش أٝ كغ٤ش أدٟ ا٠ُ هظٞس ك٢ أدحثٚ حُٞظ٤ل٢(
(21 )

، ًٔخ  

حُخخطش روُٞٚ )رٝ حالكظ٤خؽ حُخخص: حُشخض  ر٤ّٖ حُوخٕٗٞ أػالٙ ٓلّٜٞ حألشخخص ر١ٝ حالكظ٤خؿخص

حُز١ ُذ٣ٚ هظٞس ك٢ حُو٤خّ رذٝسٙ ٜٝٓخٓٚ رخُ٘غزش ُ٘ظشحثٚ ك٢ حُغٖ ٝحُز٤جش حالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظظخد٣ش 

ٝحُطز٤ش ًخُظؼ٤ِْ أٝ حُش٣خػش أٝ حُظ٣ٌٖٞ ح٢ُٜ٘ٔ أٝ حُؼالهخص حُؼخث٤ِش ٝؿ٤شٛخ ، ٣ٝؼظزش هظخس حُوخٓش ٖٓ 

ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش(
(22 )

ُْٝ ٣لذّد طشحكشً ٓلّٜٞ حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش  .

ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٝاٗٔخ ر٤ّٖ ػٔ٘خً حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُٜئالء حألشخخص ػ٘ذٓخ ٗض ػ٠ِ حألٛذحف 

سػخ٣ش ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش  -ٝحُٞعخثَ روُٞٚ )٣ٜذف ٛزح حُوخٕٗٞ ا٠ُ طلو٤ن ٓخ ٣ؤط٢ :  أٝالً 

ً ٝحُوؼخء  ط٤ٜجش ٓغظِضٓخص دٓؾ ر١ٝ حإلػخهش  -ػ٠ِ حُظ٤٤ٔض رغزذ حإلػخهش أٝ حالكظ٤خؽ حُخخص ػخ٤ٗخ

 ُ طؤ٤ٖٓ حُل٤خس حٌُش٣ٔش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش   -ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُٔـظٔغ  ػخُؼخ

 ً ً  -سحرؼخ ا٣ـخد كشص  -حكظشحّ حُؼٞم ٝهزٍٞ حُؼـض ًـضء ٖٓ حُظ٘ٞع حُزشش١ ٝحُطز٤ؼش حإلٗغخ٤ٗش خخٓغخ

ػَٔ ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ دٝحثش حُذُٝش ٝحُوطخع حُؼخّ ٝحُٔخظِؾ ٝحُخخص (
(23)

. 

أسٟ ٓخ رٛذ ا٤ُٚ حُٔششع ٖٓ ػذّ طلذ٣ذ ٓلّٜٞ حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حطـخٛخً طخثزخً الٕ طِي ٓٔخ طوذّ       

أٝعغ ٝحشَٔ ٖٓ ٓظطِق ٤ُغض رٜٔٔش حُٔششع ، ًٔخ أسٟ إ ٓظطِق ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش 

ر١ٝ حإلػخهش ُزح ٖٓ حُؼشٝس١ إ ٣ظْ طؼذ٣َ طغ٤ٔش حُوخٕٗٞ ألٕ ٓظطِق حالكظ٤خؿخص حُخخطش ٣شَٔ 

خ هخٕٗٞ كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش سهْ )  ؿ٤ٔغ حُلجخص . ّٓ حألسد٢ٗ كوذ ػّشف  2017( ُغ٘ش 20أ

٣ش أٝ حُلغ٤ش أٝ حُز٤٘ٛش أٝ حألٓذ ك٢ حُٞظخثق حُـغذ ًَ شخض ُذ٣ٚ هظٞس ؽ٣َٞر١ٝ حإلػخهش روُٞٚ 

طذحخِٚ ٓغ حُؼٞحثن حُٔخد٣ش ٝحُلٞحؿض حُغ٤ًِٞش دٕٝ ه٤خّ حُشخض  حُ٘لغ٤ش أٝ حُؼظز٤ش، ٣لٍٞ ٗظ٤ـش

ػذّ ، ٝحُشث٤غ٤ش، أٝ ٓٔخسعش أكذ حُلوٞم، أٝ اكذٟ حُلش٣خص حألعخع٤ش رخعظوالٍ  رؤكذ ٗشخؽخص حُل٤خس

شٜشحً ٖٓ طخس٣خ رذء حُؼالؽ أٝ  24ذس ال طوَ ػٖصٝحُٚ خالٍ ٓ حُوظٞس ؽ٣َٞ حألٓذ ارح ًخٕ ال ٣ظٞهغ

اػخدس حُظؤ٤َٛ
(24 )

حُٔظش١ ا٠ُ  2018( ُغ٘ش 10ٝرٛذ هخٕٗٞ كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش سهْ ). 

طٞػق حُٔوظٞد رخُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش روُٞٚ )٣ٜذف ٛزح حُوخٕٗٞ ا٠ُ كٔخ٣ش كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش 

كوٞم حإلٗغخٕ ٝحُلش٣خص حألعخع٤ش ػ٠ِ هذّ حُٔغخٝحس ٓغ ح٥خش٣ٖ  ، ًٝلخُش طٔظؼْٜ طٔظؼخً ًخٓالً رـ٤ٔغ

، ٝطؼض٣ض ًشحٓظْٜ، ٝدٓـْٜ ك٢ حُٔـظٔغ، ٝطؤ٤ٖٓ حُل٤خس حٌُش٣ٔش ُْٜ (
(25)

، ٝر٤ّٖ حُٔوظٞد رخُشخض 

ر١ حإلػخهش رخُوٍٞ )٣وظذ رخُشخض ر١ حإلػخهش : ًَ شخض ُذ٣ٚ هظٞس أٝ خَِ ٢ًِ أٝ ؿضث٢، 

ً ارح ًخٕ ٛزح حُخَِ أٝ حُوظٞس ٓغظوشحً، ٓٔخ ٣ٔ٘ؼٚ ُذٟ عٞحء ًخٕ رذ٤ٗخً، أٝ ر٤٘ٛ ً أٝ ػو٤ِخً، أٝ كغ٤خ خ

حُظؼخَٓ ٓغ ٓخظِق حُؼٞحثن ٖٓ حُٔشخسًش رظٞسس ًخِٓش ٝكؼخُش ٓغ حُٔـظٔغ ٝػ٠ِ هذّ حُٔغخٝحس ٓغ 

ح٥خش٣ٖ ..(
(26 )

. 
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 انًطهة انثاًَ

 انحًاٌح انذونٍح وانىطٍُح نزوي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح

٣ظطِذ ر٤خٕ حُلٔخ٣ش حُذ٤ُٝش ٝحُٞؽ٤٘ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش طوغ٤ْ ٛزح حُٔطِذ    

 ا٠ُ كشػ٤ٖ ًٝخ٥ط٢: 

 انفشع األول

 انحًاٌح انذونٍح نزوي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح

٣ظٔظغ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُظٌٞى ٝحُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش حُؼخٓش     

 حػ٤ن حُذ٤ُٝش حُخخطش أٝ حُ٘ٞػ٤ش ا١ طخظض رلٔخ٣ش أُٝجي حألشخخص ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلذ٣ذ .ٝحُٔٞ

انحًاٌح انذونٍح نألشخاص روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح فً انظكىن وانًىاثٍك انذونٍح  -أوالا 

٤ُ٘ظْ ٝٛٞ حإلػالٕ حُز١ ؿخء  1924ٖٓ حُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش حُؼخٓش رٜزح حُظذد اػالٕ ؿ٤٘ق ُؼخّ انعايح: 

كوٞم حُطلَ رشٌَ ػخّ ٜٝٓ٘خ كوٞم حألؽلخٍ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ار أًذ ٛزح حإلػالٕ 

رؤٕ ػ٠ِ حإلٗغخ٤ٗش إٔ طوذّ ُِطلَ خ٤ش ٓخ ػ٘ذٛخ  ٣ؼظشف حُشؿخٍ ٝحُ٘غخء ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُزالدػ٠ِ إٔ 

٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُطلَ  .حُذ٣ٖ حُـ٘غ٤ش أٝ رغزذ حُـ٘ظ ، ٝ ٣ئًذٕٝ ٝحؿزخطْٜ رؼ٤ذحً ػٖ ًَ حالػظزخسحص

 حُطلَ حُـخثغ ٣ـذ إٔ ٣طؼْ، ك٢ ٝػغ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ حُ٘ٔٞ رشٌَ ػخد١ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔخد٣ش ٝحُشٝك٤ش،

ُِطش٣ن حُظل٤ق، ٝح٤ُظ٤ْ ٝ حُٜٔـٞس  حُطلَ حُٔش٣غ ٣ـذ إٔ ٣ؼخُؾ ،ٝحُطلَ حُٔ٘لشف ٣ـذ إٔ ٣ؼخد

حُؼٕٞ ك٢ أٝهخص حُشذس ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُطلَ أٍٝ ٖٓ ٣ظِو٠، ٣ٝـذ ا٣ٞحثٜٔخ ٝاٗوخرٛٔخ
(27)

.   

هٞحػذ ػخٓش ُلٔخ٣ش حإلٗغخٕ ٝحُٔغخٝحس ر٤ٖ  1948ٝٝػغ حإلػالٕ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم حإلٗغخٕ  ُؼخّ    

رٞطلْٜ  أكشحد حُٔـظٔغ رشٌَ ػخّ، رخُظخ٢ُ كخٕ ه٤ٔظٜخ طزذٝ ك٢ أٜٗخ طشٌَ أعخط هخ٢ٗٞٗ ُلٔخ٣ش كوٞهْٜ

شخسس ػ٤٘ٔش ٤ُٝغض طش٣لش ُلٔخ٣ش حألشخخص ر١ٝ ؿضء ال ٣ظـضأ ٖٓ أكشحد حُٔـظٔغ ، أ١ إٔ ٛ٘خى ا

حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ ٛزح حإلػالٕ، ٝرُي ػ٘ذٓخ ر٤ّٖ  رؤٕ ٌَُ اٗغخٕ حُلن ك٢ ٓغظٟٞ ٖٓ 

حُشكخ٤ٛش ُٚ ٝألعشطٚ، ٣ٝظؼٖٔ رُي حُظـز٣ش، ٝحُٔالرظ  حُٔؼ٤شش ًخٕ ُِٔلخكظش ػ٠ِ حُظلش ٝ

حالؿظٔخػ٤ش حُالصٓش، ُٝٚ حُلن ك٢ طؤ٤ٖٓ ٓؼ٤شظٚ ك٢  ًٝزُي حُخذٓخص ٝحُٔغٌٖ، ٝحُؼ٘خ٣ش حُطز٤ش،

كخالص حُزطخُش، ٝحُٔشع، ٝحُؼـض، ٝحُظشَٓ، ٝحُش٤خٞخش، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ كوذحٕ ٝعخثَ حُؼ٤ش ٗظ٤ـش 

ُظشٝف خخسؿش ػٖ اسحدطٚ
(28)

 1969ٝرٛذ حإلػالٕ حُؼخ٢ُٔ كٍٞ حُظوذّ ٝحإلٗٔخء حإلؿظٔخػ٢ ُؼخّ  . 

كظ٤خؿخص حُخخطش ُٔغئ٤ُٝخطْٜ ٓٔخسعش طخٓش ًٝخِٓش رظلظْٜ ا٠ُ طشـ٤غ ٓٔخسعش ر١ٝ حإلػخهش ٝحال

حػظٔخد طذحر٤ش ٓ٘خعزش ...كخػ٤ِٖ ك٢ حُٔـظٔغ ٖٓ أؿَ ػذّ حُٞهٞع ك٢ أ١ ط٤٤ٔض ، ار ٗض ػ٠ِ " أػؼخء

حألكذحع ٝ حُلظ٤خٕ ُظ٤ٌْٜٔ٘ ا٠ُ  إلػخدس طؤ٤َٛ حألشخخص ر١ٝ حُؼخٛخص حُؼو٤ِش أٝ حُـغ٤ٔش ، ال ع٤ٔخ

إٔ ٣ٌٞٗٞح أػؼخء ٗخكؼ٤ٖ ....ٝط٤ٜجش ظشٝف حالؿظٔخػ٤ش رش٣جش ٖٓ أ١ ط٤٤ٔض أهظ٠ كذ ٓغظطخع ٖٓ 

"ػذ ر١ٝ حُؼخٛخص رغزذ ػخٛخطْٜ
(29 )

ًٝزُي ٖٓ حُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش حُؼخٓش حالطلخه٤ش حُذ٤ُٝش ُلوٞم   .

حػظشحف حُذٍٝ حألؽشحف رٞؿٞد طٔظغ حُطلَ حُٔؼخم ػو٤ِخً  حُظ٢ أًذص ػ٠ِ ػشٝسس 1989حُطلَ ُؼخّ 

ً رل٤خس ًخِٓش ًٝش٣ٔش ك٢أٝ ؿغذ٣ ظشٝف طٌلَ ُٚ ًشحٓظٚ ٝطؼضص حػظٔخدٙ ػ٠ِ حُ٘لظ، ٝط٤غ٤ش  خ

أًذص ٛزٙ حالطلخه٤ش رؤٕ طؼظشف دٍٝ حألؽشحف رلن حُطلَ حُٔؼخم  ٓشخسًظٚ حُلؼ٤ِش ك٢ حُٔـظٔغ ، ًٔخ

ػ٠ِ حُظٔظغ رشػخ٣ش خخطش ٝطٌِق ُٚ حُٔغخػذس حُظ٢ طظالءّ ٓغ كخُظٚ، ٝٓشحػخس ظشٝف ٝحُذ٣ٚ أٝ 

رٜذف ػٔخٕ آٌخ٤ٗش كظُٞٚ ػ٠ِ حُظؼ٤ِْ ٝحُظذس٣ذ ٝحُؼَٔ رظلو٤ن  شٛٔخ ٖٓٔ ٣وٕٞٓٞ رشػخ٣ظٚؿ٤

حالٗذٓخؽ حالؿظٔخػ٢ ُٚ 
(30 )

. 
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ا  انحًاٌح انذونٍح نألشخاص روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح فً انظكىن وانًىاثٍك انذونٍح  -ثاٍَا

خ حُظٌٞى ٝحُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش حُخخطش أٝ حُ٘ انخاطح : ّٓ ٞػ٤ش حُظ٢ طٞكش كٔخ٣ش ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش أ

ا ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ػ٠ِ ٝؿٚ حُخظٞص ك٢ٜ طظٔؼَ  ُؼخّ تاإلعالٌ انخاص تحمىق انًتخهفٍٍ عمهٍا

ٝٛٞ أٍٝ اػالٕ طذس ػٖ حألْٓ حُٔظلذس ٣خظض رٜزٙ حُلجش ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلذ٣ذ ٝهظش حُلٔخ٣ش  1971

ً ، ار ً ا٠ُ أهظ٠ كذ ٌٖٓٔ ٓخ ُغخثش  ػ٠ِ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ْٜٓ٘ ْٝٛ حُٔظخِل٤ٖ ػو٤ِخ ر٤ّٖ إ ُِٔظخِق ػو٤ِخ

حُزشش ٖٓ حُلوٞم، ٝحُلن ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُشػخ٣ش ٝحُؼالؽ حُطز٤٤ٖ حُٔ٘خعز٤ٖ، ٝحُلن ك٢ حُلظٍٞ 

ػ٠ِ هذس ٖٓ حُظؼ٤ِْ ٝحُظذس٣ذ ٝحُظؤ٤َٛ ٝحُظٞؿ٤ٚ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ اٗٔخء هذسحطٚ ٝؽخهخطٚ ا٠ُ أهظ٠ كذ ٌٖٓٔ 

خص ك٢ حُظٔظغ رخألٖٓ حالهظظخد١ ٝرٔغظٟٞ ٓؼ٤شش الثن ٝرخُؼَٔ حُٔ٘ظؾ ، كؼالً ػٖ كن ٛئالء حألشخ

ٝأ٣ّشً ٜٓ٘ش أخشٟ ٓل٤ذس ، ًٔخ طؼٖٔ ٛزح حإلػالٕ حُلن ك٢ حُلٔخ٣ش ٖٓ حالعظـالٍ ٝحُظـخٝص ٖٝٓ 

حُٔؼخِٓش حُلخؽش رخٌُشحٓش ، ٝٛزح حإلػالٕ ؿخء ٤ُئًذ ػ٠ِ ػشٝسس ٓغخػذس حُٔظخِل٤ٖ ػو٤ِخً ػ٠ِ اٗٔخء 

أؿَ ط٤غ٤ش حٗذٓخؿْٜ ا٠ُ أهظ٠ كذ ٌٖٓٔ ك٢ حُل٤خس حُؼخٓش هذسحطْٜ ٖٓ
(31)

طذس  1975ٝك٢ ػخّ  . 

، ٝٛزح حإلػالٕ ٤ُوشس كٔخ٣ش  انًعىلٍٍ اإلعالٌ انخاص تحمىقػٖ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُألْٓ حُٔظلذس 

ؿ٤ٔغ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش رظشف حُ٘ظش ػٖ ط٘ق أٝ ٗٞع حإلػخهش ، ًٔخ ٣ُؼذّ حألعخط حُز١ هخٓض 

ؿخُز٤ش هٞح٤ٖٗ حُذٍٝ ك٢ طشع٤خ كوٞم ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ار أًذ ٛزح حإلػالٕ  ػ٤ِٚ

ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُلوٞم حألعخع٤ش ُٜئالء حألشخخص حُظ٢ ُْٜ حُلن ك٢ ٓٔخسعظٜخ ًغخثش ر٢٘ حُزشش 

ْٜ ك٢ دٝٗٔخ ط٤٤ٔض ًخُلن ك٢ حكظشحّ حٌُشحٓش حإلٗغخ٤ٗش ، حُلن ك٢ حُؼالؽ حُطز٢  ٝحُ٘لغ٢ ، كو

حُظذس٣ذ ٝحُظؤ٤َٛ ح٢ُٜ٘ٔ ، طوذ٣ْ ًخكش أٗٞحع حُٔغخػذس ُْٜ ٓغ طٔظؼْٜ رلن حُؼٔخٕ حإلؿظٔخػ٢ ، ٝحُلن 

ك٢ حألٖٓ حالهظظخد١ ٝحالؿظٔخػ٢ ٝك٢ ٓغظٟٞ ٓؼ٤شش الثن ، ٝكوْٜ كغذ هذسطْٜ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ 

حُٔغخػذس حُوخ٤ٗٞٗش ،  ػَٔ ٝحالكظلخظ رٚ أٝ ك٢ ٓضحُٝش ٜٓ٘ش ٓل٤ذس ٝٓشرلش ٝٓـض٣ش ، ٝأ٣ؼخً كوْٜ ك٢

ًزُي أًذ ٛزح حإلػالٕ ػ٠ِ كٔخ٣ش حُٔؼخه٤ٖ ٖٓ ؿ٤ٔغ أشٌخٍ حالعظـالٍ
(32 )

. ٝرخُ٘ظش ٌُٕٞ حإلػالٗخص 

حُذ٤ُٝش ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ أ٤ٔٛش ٓخ ؿخءص رٚ ٖٓ طوش٣ش كٔخ٣ش ُٜئالء حألشخخص ، ؿ٤ش أٜٗخ ؿ٤ش ِٓضٓش 

ً ُِذٍٝ حألؽشحف ك٤ٜخ ُزُي ػِٔض حألْٓ حُٔظلذس   ػ٠ِ ٝػغ حطلخه٤خص رٜزح حُخظٞص ٜٓ٘خهخٗٞٗخ

طذسص ػٖ حُٔئطٔش حُؼخّ  1983ُغ٘ش  159سهْ  االتفالٍح تشؤٌ انتؤهٍم انًهًُ وانعًانح )انًعالىٌ(

، ار أهّشص ٛزٙ حالطلخه٤ش حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔزخدة  1985ُٔ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش حُظ٢ دخِض ك٤ض حُ٘لخر ك٢ ػخّ 

طؤ٤َٛ ٢ٜ٘ٓ طالءّ أٝػخع حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحُٔؼخ٤٣ش ُِذٍٝ ُؼٔخٕ حػظٔخد ع٤خعش 

ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٝطؼضص آٌخٗخص حعظخذحْٜٓ ك٢ عٞم حُؼَٔ حُلش ٓغ حكظشحّ حُٔغخٝحس ك٢ 

حُٔؼخِٓش ر٤ٖ ٛئالء حألشخخص ٖٓ حُـ٘غ٤ٖ ٝحُؼٔخٍ ػٔٞٓخً ٝرٔخ ٣ٌلَ طلو٤ن حُٔشخسًش حٌُخِٓش ُٜئالء 

ٝحُٔغخٝحس ا٣ٔخٗخً ٖٓ كوْٜ ك٢ حُؼَٔ ٛٞ ٖٓ حُلوٞم حألعخع٤ش  حألشخخص ك٢ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ٝحُظ٤ٔ٘ش

ُإلٗغخٕ
(33)

 2006اإلتفالٍح انذونٍح انخاطح تحمىق األشخاص روي اإلعالح نعاو . ٝأخ٤شحً  

حُِٔلن رٜخ ٢ٛٝ حالطلخه٤ش حػظٔذص رٔٞؿذ هشحس حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُألْٓ حُٔظلذس  وانثشوتىكىل االختٍاسي

ٝطؼذ ٛزٙ حالطلخه٤ش ٖٓ أْٛ حُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش رٜزح حُخظٞص ، ٌُٜٞٗخ  2006ًخٕٗٞ حألٍٝ  13ك٢ 

ً شخٓالً ًٝخٓالً ُـ٤ٔغ كوٞم ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش، ار أًذص ك٢  ؿخءص ُظ٘ظْ ط٘ظ٤ٔخ

حُـشع ٖٓ ٛزٙ حالطلخه٤ش ػ٠ِ طؼض٣ض ٝكٔخ٣ش ًٝلخُش طٔظغ ؿ٤ٔغ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش طٔظؼخً ًخٓالً 

ٔغخٝحس ٓغ ح٥خش٣ٖ رـ٤ٔغ كوٞم حإلٗغخٕ ٝحُلش٣خص حألعخع٤ش ، ٝطؼض٣ض حكظشحّ ًشحٓظْٜ ٝػ٠ِ هذّ حُ

حُٔظؤطِش
(34 )

.  ُوذ  طؼٔ٘ض حالطلخه٤ش كن حُٔغخٝحس ٝػذّ حُظ٤٤ٔض طشٌَ هخػذس ٌُؼ٤ش ٖٓ حُلوٞم حُٞحسدس 

ُٔغخٝحس ك٢ ك٤ٜخ، كؤًذص إ ؿ٤ٔغ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٓظغخٕٝٝ أٓخّ حُوخٕٗٞ ُْٜٝ حُلن ػ٠ِ هذّ ح

حُلٔخ٣ش ٝحُلخثذس حُِظ٤ٖ ٣ٞكشٛٔخ حُوخٕٗٞ ٝطٌلَ حُذٍٝ حألؽشحف حُٞطٍٞ حُلؼخٍ ا٠ُ حُؼذحُش ُٜئالء 
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حألشخخص ٖٓ خالٍ طٞك٤ش حُظ٤غ٤شحص حإلؿشحث٤ش ٝطشـ٤غ حُظذس٣ذ حُٔ٘خعذ ُِؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓـخٍ اهخٓش 

٤٤ٔض ػ٠ِ أعخط حإلػخهشحُؼذٍ رٔخ ك٢ رُي حُششؽش ٝٓٞظل٢ حُغـٕٞ ، ًزُي طٔ٘غ ًخكش أٗٞحع حُظ
(35)

 . 

ٝآٌخ٤ٗش حُٞطٍٞ أ١ ط٤ٌٖٔ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٖٓ حُؼ٤ش ك٢       

حعظوال٤ُش ٝحُٔشخسًش رشٌَ ًخَٓ ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗذ حُل٤خس، طظخز حُذٍٝ حألؽشحف حُظذحر٤ش حُٔ٘خعزش حُظ٢ 

ؿ٤شْٛ ا٠ُ حُز٤جش حُٔخد٣ش حُٔل٤طش طٌلَ آٌخ٤ٗش ٝطٍٞ ٛئالء حألشخخص ػ٠ِ هذّ حُٔغخٝحس ٓغ 

ٝٝعخثَ حُ٘وَ ٝحُٔؼِٞٓخص ٝحالطظخالص رٔخ ك٢ رُي طٌُ٘ٞٞؿ٤خص ٝٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطظخٍ ٝحُٔشحكن 

ٝحُخذٓخص حألخشٟ حُٔظخكش ُؼخٓش حُـٜٔٞس أٝ حُٔوذٓش ا٤ُٚ ك٢ حُٔ٘خؽن حُلؼش٣ش ، ٝأٝؿزض ٛزٙ 

حُالصٓش ُؼٔخٕ كٔخ٣ش ٝعالٓش ٛئالء حألشخخص  حالطلخه٤ش ػ٠ِ حُذٍٝ حألؽشحف حطخخر ؿ٤ٔغ حُظذحر٤ش

ك٢ كخالص حُ٘ضحع حُٔغِق ٝكخالص حُطٞحسة حإلٗغخ٤ٗش ٝكذٝع ًخسػش ؽز٤ؼ٤ش ٝكوخً إلُظضحٓخطٜخ رٔٞؿذ 

حُوخٕٗٞ حُذ٢ُٝ رٔخ ك٢ رُي حُوخٕٗٞ حُذ٢ُٝ ُلوٞم حإلٗغخٕ ٝحُوخٕٗٞ حُذ٢ُٝ حإلٗغخ٢ٗ
(36)

، ًٔخ ٝطشَٔ  

كوٞم حألؽلخٍ ٝحُ٘غخء ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطشٛزٙ حإلطلخه٤ش ػ٠ِ حُ٘ض ػ٠ِ 
(37 )

    . 

ً ا٠ُ ح٤ُ٥ش حُخخطش       ٝؿخء حُزشطًٍٞٞ حالخظ٤خس١ ُالطلخه٤ش ٌٓٔالً ُٜخ ، ٝهذ أػخف حخظظخطخً ٛخٓخ

رظطز٤ن حالطلخه٤ش ٢ٛٝ حُِـ٘ش حُٔؼ٤٘ش رلوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٣ٝظٔؼَ ٛزح حالخظظخص ك٢ طِو٢ 

ش حُزالؿخص ٖٓ حألكشحد أٝ ٓـٔٞػخص ٖٓ حألكشحد أٝ رخعْ حألكشحد أٝ ٓـٔٞػخص حألكشحد ٛزٙ حُِـ٘

حُٔش٤ُٖٞٔ رخخظظخطٜخ حُز٣ٖ ٣ذػٕٞ أْٜٗ ػلخ٣خ حٗظٜخى دُٝش ؽشف ألكٌخّ حالطلخه٤ش ٝحُ٘ظش ك٢ طِي 

حُزالؿخص
(38)

خءح رٔخظِق .  ٓٔخ طوذّ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ ٛزٙ حإلطلخه٤ش ٝحُزشطًٍٞٞ حالخظ٤خس١ حُِٔلن رٜخ ؿ  

أٗٞحع حُلوٞم عٞحء أًخٗض كوٞم ع٤خع٤ش ٝٓذ٤ٗش أّ ًخٗض كوٞم حهظظخد٣ش أٝ حؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش رٔخ 

 ٣ٌلَ كٔخ٣ش ٝطؼض٣ض كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش .

 انفشع انثاًَ

 انحًاٌح انىطٍُح نزوي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح

١ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش عؤهغْ ٛزح حُلشع ا٠ُ ٗوطظ٤ٖ ُز٤خٕ حُلٔخ٣ش حُٞؽ٤٘ش ُزٝ      

خ حُ٘وطش حُؼخ٤ٗش ُلٔخ٣ش ر١ٝ  ّٓ حأل٠ُٝ ُلٔخ٣ش ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُذعخط٤ش حُٞؽ٤٘ش ، أ

 حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حُٞؽ٤٘ش ًٝخ٥ط٢ :

ظشش٣ؼخص حُٞؽ٤٘ش حُٔؼ٤٘ش رلٔخ٣ش كوٞم حإلٗغخٕ ٝحُلش٣خص ٣ُؼذّ حُذعظٞس أْٛ حُانذساتٍش انىطٍُح:  -أوالا 

، ٝك٤ٔخ أع٠ٔ حُوٞح٤ٖٗ ٣ٝؼْ حُٔزخدة حُؼخٓش حُظ٢ طٌلَ حُلوٞم ٝ حُلش٣خص ُألكشحد حألعخع٤ش رٞطلٚ

٣خض كٔخ٣ش  ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُذعخط٤ش حُٞؽ٤٘ش ع٘غظؼشع ٓٞهق رؼغ 

عخٟٝ ر٤ٖ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص  انًظشي كخُٔششع حُذعظٞس١ حُذعخط٤ش حُٞؽ٤٘ش

حُخخطش ٝحألشخخص حُؼخد٤٣ٖ ، ار أًذ ػ٠ِ حألعظ حُظ٢ طٔ٘غ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ روُٞٚ " حُٔٞحؽٕ٘ٞ 

ُذٟ حُوخٕٗٞ عٞحء ْٝٛ ٓظغخٕٝٝ ك٢ حُلوٞم ٝحُلش٣خص ٝحُٞحؿزخص حُؼخٓش ، ال ط٤٤ٔض ر٤ْٜ٘ رغزذ حُذ٣ٖ 

، أٝ حُٔغظٟٞ حالؿظٔخػ٢، أٝ  اإلعالحظ أٝ حألطَ ، أٝ حُِٕٞ ، أٝ حُِـش، أٝ أٝ حُؼو٤ذس ، أٝ حُـ٘

حالٗظٔخء حُغ٤خع٢ أٝ حُــشحك٢ ، أٝ أل١ عزذ آخش .....(
(39 )

، ٝأٝؿذ حُٔششع حُذعظٞس١ حُٔظش١ 

ػ٠ِ حُذُٝش ًلخُش حألؽلخٍ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش  ٝطؤ٤ِْٜٛ ، كؼالً ػٖ اػخدس 

٢ حُٔـظٔغ ، ار ٗض ػ٠ِ إٔ ".... ٝطٌلَ حُذُٝش كوٞم حألؽلخٍ ر١ٝ حإلػخهش ٝطؤ٤ِْٜٛ حٗذٓخؿْٜ ك

ٝحٗذٓخؿْٜ ك٢ حُٔـظٔغ ...."
(40)

ػ٠ِ كوٞم ر١ٝ  2014ٝٗض دعظٞس ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش ُؼخّ  .  

 حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش حُزخُـ٤ٖ ٖٓ أؿَ طلو٤ن حُؼذحُش ، حُٔغخٝحس ٝطٌخكئ حُلشص، ار ٗض ػ٠ِ

إٔ " طِظضّ حُذُٝش رؼٔخٕ كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحألهضحّ طل٤خً  ٝحهظظخد٣خً ٝحؿظٔخػ٤خً ٝػوخك٤خً 

ٝطشك٤ٜ٤خً  ٝس٣خػ٤خً ٝطؼ٤ٔ٤ِخً، ٝطٞك٤ش كشص حُؼَٔ ُْٜ ، ٓغ طخظ٤ض ٗغزش ٜٓ٘خ ُْٜ ، ٝط٤ٜجش حُٔشحكن 
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ٓـْٜ ٓغ ؿ٤شْٛ ٖٓ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ حُؼخٓش ٝحُز٤جش حُٔل٤طش رْٜ ، ٝٓٔخسعظْٜ ُـ٤ٔغ حُلوٞم حُغ٤خع٤ش ، ٝد

، اػٔخالً ُٔزخدة حُٔغخٝحس ٝحُؼذحُش ٝطٌخكئ حُلشص" 
(41 )

. ٝأُضّ ٛزح حُذعظٞس حُذُٝش حُؼَٔ رخالطلخه٤خص 

ٝحُؼٜٞد ٝحُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش ُلوٞم حإلٗغخٕ حُظ٢ طظخدم ػ٤ِٜخ ؿٜٔٞس٣ش ٓظش ، ار ٗض ػ٠ِ إٔ " 

ُذ٤ُٝش ُلوٞم حإلٗغخٕ حُظ٢ طظخدم ػ٤ِٜخ ٓظش، ٝطظزق طِظضّ حُذُٝش رخالطلخه٤خص ٝحُؼٜٞد ٝحُٔٞحػ٤ن ح

ً ُألٝػخع حُٔوّشسس" ُٜخ هٞس حُوخٕٗٞ رؼذ ٗششٛخ ٝكوخ
(42 )

. إ حُذعظٞس أػالٙ ٝكّش كٔخ٣ش دعظٞس٣ش 

ٝحػلش ٝطش٣لش ُٜئالء حألشخخص ٝك٢ طِذ حُذعظٞس ، ار أٝسدٛخ ك٢ ٓٞحد ػذّس ًٝخٗض رظٞسس 

٣ش ، حُشٌَ حألٍٝ ٣ظٔؼَ ربهشحس حُٔغخٝحس ر٤ٖ حألشخخص ر١ٝ ػخٓش ػ٠ِ ش٤ٌِٖ ٛزٙ حُلٔخ٣ش حُذعظٞس

حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٝر٤ٖ عخثش حألشخخص ح٥خش٣ٖ ػ٠ِ كذ عٞحء ك٤ٔخ ٣خض طٔظؼْٜ 

رخُلوٞم ٝحُلش٣خص حُؼخٓش حُظ٢ ٣وشسٛخ حُذعظٞس، ٝحُشٌَ حُؼخ٢ٗ ربُضحّ حُذُٝش رـ٤ٔغ حُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش 

ً ك٤ٜخ . ُلوٞم حإلٗغخٕ حُظ٢ ٢ٛ ؽش خ حُٔششع حُذعظٞس١  كخ ّٓ ، كوذ خظض دعظٞس حٌُِٔٔش  األسدًَأ

)حُٔؼذٍ( "حُلظَ حُؼخ٢ٗ" ٓ٘ٚ ُز٤خٕ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص حُز١ ؿخء  1952حألسد٤ٗش حُٜخش٤ٔش ُؼخّ 

رؼ٘ٞحٕ " كوٞم حألسد٤٤ٖٗ ٝٝحؿزخطْٜ" ،ار أًذ ػ٠ِ حُٔغخٝحس حُوخ٤ٗٞٗش ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حألسد٤ٕٗٞ ك٢ ؿ٤ٔغ 

ٞحؿزخص دٝٗٔخ ط٤٤ٔض حُلوٞم ٝحُ
(43 )

، ُْٝ ٣ش٤ش ا٠ُ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش  

، ار أًذ ػ٠ِ إٔ حُوخٕٗٞ ٣شػ٠ ر١ٝ حإلػخهخص ، ًٔخ أٗٚ ٣ل٤ْٜٔ 2011طشحكشً اال ّ رؼذ طؼذ٣ِٚ ع٘ش 

ٕٞ ٝكذّد ٛزٙ حُلٔخ٣ش ػ٠ِ ٝؿٚ حُخظٞص )رخُلٔخ٣ش ٖٓ حإلعخءس ، ٝحالعظـالٍ( روُٞٚ " ٣ل٢ٔ حُوخٗ

حألٓٞٓش ٝحُطلُٞش ٝحُش٤خٞخش ٣ٝشػ٠ حُ٘شت ٝر١ٝ حإلػخهخص ٣ٝل٤ْٜٔ ٖٓ حإلعخءس ٝحالعظـالٍ"
(44 )

 . 

ُْ  2005ٝك٤ٔخ ٣خض حُٔششع حُذعظٞس١ حُؼشحه٢ ، كبٕ دعظٞس ؿٜٔٞس٣ش حُؼشحم ُؼخّ      

ذأ ٣زًش حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش طشحكش اال ر٘ض ٝك٤ذ ، ار ًؼخدطٚ ٝػغ حُٔز

حُؼخّ ٝطشى ط٘ظ٤ٔٚ ُِظشش٣غ حُؼخد١، ك٘ض ػ٠ِ إٔ " طشػ٠ حُذُٝش حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص 

حُخخطش ، ٝطٌلَ طؤ٤ِْٜٛ رـ٤ش دٓـْٜ ك٢ حُٔـظٔغ ، ٣ٝ٘ظْ رُي روخٕٗٞ "
  (45  )

. ٓٔخ طوذّ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ 

ُْ ط٘ض  2014ّ ٓٞػٞع حُزلغ ٓخػذح دعظٞس ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش ُؼخ –ٓؼظْ حُذعخط٤ش حُٞؽ٤٘ش 

طشحكش ػ٠ِ كٔخ٣ش حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٓٞسدس كوٞهْٜ ٌٝٓظل٤ش رخُ٘ض 

ػ٠ِ حُؼٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ٌُخكش ٓٞحؽ٢٘ حُذُٝش ، ًٝخٕ حألؿذس حُ٘ض طشحكش ك٢ طِذ حُذعظٞس ٖٓ 

٣ٞش ػ٠ِ عخثش أؿَ طٞك٤ش كٔخ٣ش كو٤وش ُلوٞم ٛئالء حألشخخص ُٔخ ٣ظٔظغ رٚ دعظٞس حُذُٝش ٖٓ حألػِ

حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش حألخشٟ ك٢ حُذُٝش ًٝزُي ٌُٞٗٚ ِٓضٓخً ُـ٤ٔغ حُغِطخص ٝحألكشحد دحخَ حُذُٝش ٝحُؼَٔ 

ٝكوخً ُٚ . ٣ٝخ كززح ُٞ ًخٕ حطـخٙ حُٔششع حُذعظٞس١ حُؼشحه٢ ًخُٔظش١ ٌُٕٞ حألخ٤ش ٝكّش كٔخ٣ش كو٤وش 

ُذعظٞس ٖٓ ًٞٗٚ أػ٠ِ هخػذس هخ٤ٗٞٗش ك٢ ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ُٔخ ٣ظٔظغ رٚ ح

ً ٓخ ٣ظغْ رخُؼزخص ألٕ طؼذ٣ِٚ ٣غظٞؿذ طٞحكش ششٝؽ خخطش طخظِق ػٖ طؼذ٣َ  حُذُٝش ، ٌُٝٞٗٚ ٗٞػخ

 حُوٞح٤ٖٗ حُؼخد٣ش .

ا  رٛزض ٓؼظْ حُذٍٝ ا٠ُ ٝػغ هٞح٤ٖٗ خخطش ُلٔخ٣ش ر١ٝ حإلػخهش انمىاٍٍَ انىطٍُح :  -ثاٍَا

ٞح٤ٖٗ حألخشٟ حُظ٢ طخظض ٓٞحد ُظٞك٤ش كٔخ٣ش ُٜئالء ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش، كؼال ػٖ حُو

 حألشخخص ، ٝٛ٘خ عؤر٤ٖ حُلٔخ٣ش حُظ٢ ٝكشطٜخ ٛزٙ حُظشش٣ؼخص حُخخطش ُْٜ . 

 انمىاٍٍَ انًماسَح : -1

حُٔؼذٍ  1975( ُغ٘ش 39)ُوذ عٖ حُٔششع حُٔظش١ هخٕٗٞ طؤ٤َٛ حُٔؼٞه٤ٖ سهْ انماَىٌ انًظشي :  -أ

أطلخد حألػٔخٍ حُز٣ٖ ٣غظخذٕٓٞ خٔغ٤ٖ ػخٓالً كؤًؼش حُز١ أُضّ  1982( ُغ٘ش 49رخُوخٕٗٞ سهْ )

عٞحء ًخٗٞح ٣شظـِٕٞ ك٢ ٌٓخٕ ٝحكذ أٝ رِذ  1981ُغ٘ش   137ٝطغشٟ ػ٤ِْٜ أكٌخّ هخٕٗٞ حُؼَٔ سهْ 

ٝحكذس أٝ ك٢ أٌٓ٘ش ٓظلشهش حعظخذحّ حُٔؼخه٤ٖ حُز٣ٖ طششلْٜ ٌٓخطذ حُوٟٞ حُؼخِٓش ٖٓ ٝحهغ عـَ ه٤ذ 
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ٝإ طخظض  .% ٖٓ ٓـٔٞع ػذد حُؼٔخٍ ك٢ حُٞكذس حُز٣ٖ ٣ششلٕٞ ُٜخ5 ٝرُي ر٘غزش حُٔؼٞه٤ٖ

ٝكذحص حُـٜخص  % ٖٓ ٓـٔٞع ػذد حُؼخ٤ِٖٓ ر5ٌَُِٔؼٞه٤ٖ حُلخط٤ِٖ ػ٠ِ شٜخدحص حُظؤ٤َٛ ٗغزش 

حُٔشخس ا٤ُٜخ  حإلدحس١ ُِذُٝش ٝح٤ُٜجخص حُؼخٓش ٝحُوطخع حُؼخّ ًٔخ طِظضّ ٛزٙ حُٞكذحص رخعظ٤لخء حُ٘غزش

حُٔخظظش ػ٠ِ إٔ  ٤ٖ حُٔو٤ٔ٤ٖ رذحثشس ػَٔ ًَ ٝكذس ٝحُٔغـ٤ِٖ رٌٔخطذ حُوٟٞ حُؼخِٓشرخعظخذحّ حُٔؼٞه

٣ظْ حعظٌٔخٍ حُ٘غزش حُٔوشسس رخُوخٕٗٞ خالٍ ع٘ظ٤ٖ ٖٓ طخس٣خ طذٝس ٛزح حُظؼذ٣َ ، ٝكذّد ػوٞرش ٖٓ 

٣خخُق رُي  رؤٕ ؿؼِٜخ حُـشحٓش ٓخثش ؿ٤ٜ٘خ ٝحُلزظ ُٔذس ال طـخٝص شٜشحً أٝ ربكذٟ حُؼوٞرظ٤ٖ
 (46)

 . 

حُٔؼذٍ ُوخٕٗٞ طؤ٤َٛ حُٔؼخه٤ٖ ، ٝؿخء ٛزح حُوخٕٗٞ رؼذد ٖٓ  1982( ُغ٘ش 49ػْ طذس حُوخٕٗٞ سهْ )    

ػ٤ِْٜ  ػخٓالً كؤًؼش ٝطغش50١حُظؼذ٣الص ٜٓ٘خ حٗٚ حُوخٕٗٞ أُضّ أطلخد حألػٔخٍ حُز٣ٖ ٣غظخذٕٓٞ 

ٌ٘ش أٝ رالد ٓظلشهش، رِذ ٝحكذ أٝ ك٢ أٓ أكٌخّ هخٕٗٞ حُؼَٔ عٞحء ًخٗٞح ٣شظـِٕٞ ك٢ ٌٓخٕ ٝحكذ أٝ

ٝحهغ عـَ ه٤ذ حُٔؼٞه٤ٖ رٜخ حعظخذحّ حُٔؼٞه٤ٖ حُز٣ٖ طششلْٜ ٌٓخطذ حُوٟٞ حُؼخِٓش ٖٓ
(47  )

. 

رشؤٕ كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝالثلظٚ حُظ٘ل٤ز٣ش، ٝهذ  2018( ُغ٘ش 10ٝطذس حُوخٕٗٞ سهْ)    

م عش٣خٗٚ ػ٠ِ حألشخخص ر١ٝ ، ار كذّد ٗطخٗظْ ٛزح حُوخٕٗٞ ًَ ٓخ ٣ظؼِن رخألشخخص ر١ٝ حإلػخهش 

حإلػخهش ٝحألهضحّ حُٔظش٤٣ٖ ًٝزُي حألؿخٗذ حُٔو٤ٔ٤ٖ رششؽ حُٔؼخِٓش رخُٔؼَ ، ٝر٤ّٖ حُٜذف ٓ٘ٚ ٝٛٞ 

ً ًخٓالً رـ٤ٔغ كوٞم حإلٗغخٕ ٝحُلش٣خص  كٔخ٣ش كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ، ًلخُش طٔظؼْٜ طٔظؼخ

ْٜ ، دٓـْٜ ك٢ حُٔـظٔغ ، ٝطؤ٤ٖٓ حُل٤خس حألعخع٤ش ػ٠ِ هذّ حُٔغخٝحس ٓغ ح٥خش٣ٖ ، طؼض٣ض ًشحٓخط

حٌُش٣ٔش ُْٜ
(48 )

، ٝأٝػق حُٔوظٞد رؤْٛ حُٔلخ٤ْٛ الع٤ٔخ ر١ٝ حإلػخهش ، حألهضحّ ، حُٞهخ٣ش، حُلٔخ٣ش  

حالؿظٔخػ٤ش، حُظ٤ٌٖٔ ، حُشػخ٣ش ، حإلطخكش ، حُذٓؾ حُشخَٓ ....حُخ
(49)

ٝأُضّ حُذُٝش رٔـٔٞػش ٖٓ  . 

ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ًؼذّ حُظ٤٤ٔض رغزذ حإلػخهش أٝ ٗٞػٜخ أٝ  حيتكايه حًاٌححالُظضحٓخص ُظلو٤ن 

ؿ٘ظ حُشخض ر١ٝ حإلػخهش ، طؤ٤ٖٓ حُٔغخٝحس حُلؼ٤ِش ك٢ حُظٔظغ رـ٤ٔغ حُلوٞم ٝحُلش٣خص ك٢ ًَ 

ح٤ُٔخد٣ٖ ، ط٤ٜجش حُظشٝف حُٔ٘خعزش ُْٜ ُِٔؼ٤شش حٌُش٣ٔش، كؼالً ػٖ ػذّ طؼش٣ؼْٜ ُالعظـالٍ رٌخكش 

الػظذحء..(أٗٞحػٚ أٝ حُؼ٘ق أٝ ح
(50 )

،ًٔخ ٗض ػ٠ِ حُلوٞم ٝحالٓظ٤خصحص حُز١ ٣ظٔظغ رٜخ ر١ٝ حإلػخهش 

 ( .44 -5عٞحء أًخٗض ع٤خع٤ش أٝ ٓذ٤ٗش أّ كوٞم حهظظخد٣ش أٝ حؿظٔخػ٤ش أٝ ػوخك٤ش ك٢ حُٔٞحد )

ٖٝٓ حُـذ٣ش رخُزًش إ حُوخٕٗٞ أػالٙ ٝكش كٔخ٣ش ؿ٘خث٤ش ٓٞػٞػ٤ش اػخك٤ش ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش     

ظض رخد ًخَٓ ٝٛٞ )حُزخد حُؼخٖٓ( ُظـش٣ْ طٞس ٓظؼذدس ٖٓ حُـشحثْ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طوغ ػ٠ِ ، ار خ

حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٓلذدحً ػوٞرخطٜخ ٜٓ٘خ 
(51)

  . 

ُوذ حٛظْ حُٔششع حألسد٢ٗ أ٣ؼخً رشش٣لش ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش انماَىٌ األسدًَ :  -ب  

،  1993( ُغ٘ش 12ٖٓ أٜٛٔخ هخٕٗٞ سػخ٣ش حُٔؼخه٤ٖ سهْ ) ٝٛ٘خى حُؼذ٣ذ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ رٜزح حُظذد

، ٝهخٕٗٞ كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش  2007( ُغ٘ش 31ٝهخٕٗٞ كوٞم حألشخخص حُٔؼٞه٤ٖ سهْ )

حُٔغ٠ٔ روخٕٗٞ سػخ٣ش حُٔؼٞه٤ٖ  1993 ( ُؼخّ 12(كخُوخٕٗٞ سهْ  حُ٘خكز كخ٤ُخً . 2017( ُغ٘ش 20سهْ )

الع٤ٔخ حُشخض حُٔؼخم ، حُظؤ٤َٛ ، حُذٓؾ، ر٤ٖ أْٛ حُلوٞم حُظ٢ ٣ظٔظغ  رؼذ إٔ ر٤ّٖ ٓؼ٠٘ رؼغ حُٔلخ٤ْٛ

ٓخدطٚ حُؼخُؼش ػ٠ِ إٔ ".....كن حُٔؼٞه٤ٖ ك٢ حالٗذٓخؽ ك٢ حُل٤خس حُؼخٓش ُِٔـظٔغ  رٜخ ٛئالء ، ار ٗض ك٢

خ هخٕٗٞ   ..(.حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ًَ كغذ هذسحطٚ ، ، كن حُٔؼٞه٤ٖ ك٢ ّٓ كوٞم حألشخخص أ

كوذ ح٥خش ٝػق حُٔوظٞد رزؼغ حُٔظطِلخص الع٤ٔخ أػخدس حُظؤ٤َٛ  2007( ُغ٘ش 31ٖ سهْ )حُٔؼٞه٤

، حُظؤ٤َٛ ، حُٔـِظ ، حُظ٘ذٝم ، حُشخض حُٔؼخم ، حُذٓؾ..حُخ
(52)

،ًٔخ ٗض ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ  

حُلوٞم رٔخظِق أٗٞحػٜخ ٝحالٓظ٤خصحص حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش
(53 )

،
 

ٝحُـٜخص حُظ٢ طذػْ ٛئالء حألشخخص ٢ٛٝ " حُٔـِظ حألػ٠ِ ُشئٕٝ حألشخخص حُٔؼخه٤ٖ ، 

حُظ٘ذٝم حُٞؽ٢٘ ُذػْ حألشخخص حُٔؼخه٤ٖ"
(54 )

. 
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ً ، ار كذّد  2017( ُغ٘ش  20ٝطذس هخٕٗٞ ؿذ٣ذ ُلوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش سهْ )    حُ٘خكز كخ٤ُخ

خهش حُظؼش٣ل٤ش، حُٔٞحكوش حُلشس حُٔغظ٤٘شس  طؼخس٣ق رؼغ حُٔلخ٤ْٛ رؤٕ أػخف ٓلخ٤ْٛ ؿذ٣ذس حُزط

حُظشط٤زخص حُظ٤غ٤ش٣ش حُٔؼوُٞش ، آٌخ٤ٗش حُٞطٍٞ ، ٓ٘ظٔخص حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش 
(55 )

، ّٝكذد 

حُـٜخص حُذحػٔش ُٜئالء حألشخخص ٝط٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ حُلظٍٞ ػ٠ِ كوٞهْٜ ٝحٓظ٤خصحطْٜ )حُٔـِظ حألػ٠ِ 

، ط٘ذٝم حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظشـ٤َ ، ُـ٘ش طٌخكئ حُلشص، ُلوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ، ٓـِظ حألٓ٘خء

حُٔئعغخص حإلػال٤ٓش ، ٝصحسس حألٝهخف ٝحُشئٕٝ ٝحُٔوذعخص حإلعال٤ٓش، دحثشس حإلكظخءحص حُؼخٓش، 

ٝح٤ُٜؤس حُؼخٓش ُالٗظخخد.....حُخ(
(56 )

. ٝأْٛ ٓخ ؿخء رٚ ٛزح حُوخٕٗٞ ٛٞ طٞك٤شٙ كٔخ٣ش ؿ٘خث٤ش ُٜئالء 

خُٚ ػٖ ؽش٣ن طـش٣ٔٚ ٝطلذ٣ذٙ ػوٞرش ُٖٔ ٣شطٌذ حُؼ٘ق ، ٝأ٣ؼخً حألشخخص ٖٓ حُؼ٘ق رٔخظِق أشٌ

ؿّشّ حعظزؼخد حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش أٝ سكغ طشـ٤ِْٜ ػ٠ِ أعخط حإلػخهش أٝ رغززٜخ خالكخً ُٔخ ٗض 

ػ٤ِٚ ٛزح حُوخٕٗٞ ٓلذّدحً حُؼوٞرش ُٖٔ ٣شطٌزٜخ
(57 )

.  

٤ش رٜزح حُخظٞص ُٞكع إ ٛ٘خى ٖٓ خالٍ حإلؽالع ػ٠ِ حُظشش٣ؼخص حُؼشحهانماَىٌ انعشالً :  -2

هٞح٤ٖٗ ػخٓش طٞسد كٔخ٣ش ُٜئالء حألشخخص ، ٝٛ٘خى هٞح٤ٖٗ خخطش رلٔخ٣ش ٛئالء حألشخخص ٜٓ٘خ 

( 22حُؼشحم سهْ )  -هخٕٗٞ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ اه٤ِْ ًٞسدعظخٕ 

 . 2013( ُغ٘ش 38ش سهْ )، ٝهخٕٗٞ سػخ٣ش ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخط 2011ُغ٘ش 

حُؼشحم  -كوخٕٗٞ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ اه٤ِْ ًٞسدعظخٕ    

ر٤ّٖ حُـٜخص حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ سػخ٣ش ٛئالء حألشخخص ٝطؤ٤ِْٜٛ ٝكذّدٛخ رـ "  2011( ُغ٘ش 22سهْ ) 

ً طش ٤ٌِٚ ٝحُٜٔخّ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخٓـِظ سػخ٣ش ٝطؤ٤َٛ حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخص " ٓز٤ّ٘خ
(58 )

 ،

ٝحُلوٞم حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ ٛئالء ٝٗض ػ٤ِٜخ ك٢ طِذ حُوخٕٗٞ رشٌَ كظش١ ٢ٛٝ "حُلن ك٢ حُلٔخ٣ش 

ٝحُشػخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ، حُلن ك٢ حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ، حُلن ك٢ حُظؤ٤َٛ ٝحُؼَٔ، حُلن ك٢ حُظ٘وَ ٝحُز٤ج٤ش 

، ٝحُلن ك٢ حُش٣خػش ٝحُظش٣ٝق" حُٔئِٛش ، حُلن ك٢ حُشػخ٣ش ٝحُخذٓخص حُظل٤ش 
(59 )

، كؼالً 

طخظ٤ض حُلظَ حُشحرغ ُظٞك٤ش  رؼغ ططز٤وخص حُلٔخ٣ش ؿ٘خث٤ش ٓٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص 

حُخخطش
(60 )

. ٝأٝؿذ ػ٠ِ حُذُٝش رٔخظِق ٝصحسحطٜخ طٞػ٤ش حُٔٞحؽ٤ٖ٘ رلوٞهْٜ حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ 

الصّ ُْٜ ٝحٗذٓخؿْٜ ك٢ حُٔـظٔغ ، ٝإٔ ٛزح حُوخٕٗٞ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طوذ٣ْ حُؼٕٞ حُ

٣غش١ ػ٠ِ هظ٤ش١ حُوخٓش ٝرخُشٌَ حُز١ ال ٣ئد١ ا٠ُ حالٗظوخص ٖٓ كوٞهْٜ
(61 )

 . 

خ هخٕٗٞ سػخ٣ش ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش سهْ )     ّٓ ، كوذ كذّد  2013( ُغ٘ش 38أ

وٞهْٜ ٝحٓظ٤خصحطْٜ ٝاػخدس طؤ٤ِْٜٛ حُـٜخص حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٌٖٔ ٛئالء حألشخخص ٖٓ حُظٔظغ رل

ٝدٓـْٜ ٝحُٔظٔؼِش رـ " ٤ٛجش سػخ٣ش ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٝحُٞصحسحص ٝحُـٜخص ؿ٤ش 

حُٔشطزطش رٞصحسس ع٤ٔخ ٝصحسس حُظلش ، ٝصحسس حُظشر٤ش ، ٝصحسس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ ، ٝصحسس 

حُش٣خػش ، ٝصحسس حُ٘وَ ، ٝصحسس حألػٔخس ٝحإلعٌخٕ ،  حُؼَٔ ٝحُشئٕٝ حإلؿظٔخػ٤ش ، ٝصحسس حُشزخد ٝ

ٝصحسس حُظخط٤ؾ ، ٝصحسس حُؼذٍ، ٓـِظ حُوؼخء حألػ٠ِ
(62)

ػْ ر٤ّٖ حالٓظ٤خصحص ٝحإلػلخءحص حُظ٢ ٣ظٔظغ  . 

( ٓ٘ٚ ، ًٔخ  19 -16رٜخ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُلظَ حُغخدط ك٢ حُٔٞحد )

ُز١ ؿخء رؼ٘ٞحٕ )حُؼوٞرخص( إلػلخء حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُٜئالء أٗٚ خظض حُلظَ حُغخرغ ح

 ( ٓ٘ٚ . 22-20حألشخخص ك٢ حُٔٞحد )

 

 

 

 



  

 

 
  

 

091 

 

                                                                                                                            
 

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادصية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية –الصاصية بالتعاون مع كلية الرتبية او 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادصية –والصزفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية وحتت شعار                                     -الرتبية االصاصية  كلية  

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االصاصية  
 اجلامعة  املضتهصزية 

 انًثحث انثاًَ

 تعغ تطثٍماخ انحًاٌح انجضائٍح انًىػىعٍح نألشخاص روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح 

 

ظ٤خؿخص حُخخطش ٖٓ حُ٘خك٤ش ٖٓ أؿَ طٞػ٤ق حُلٔخ٣ش حإلػخك٤ش ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالك   

حُـ٘خث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ك٢ رؼغ حُوٞح٤ٖٗ حُخخطش ٖٓ ٗخك٤ش ، ٝحُوخٕٗٞ حُؼشحه٢ ٖٓ ٗخك٤ش ػخ٤ٗش عؤهغْ 

 ٛزح حُٔزلغ ا٠ُ ٓطِز٤ٖ ًٝخ٥ط٢ : 

 انًطهة األول

 انمىاٍٍَ انًماسَح 

 

خ٣ش حُـضحث٤ش عؤهغْ ٛزح حُٔطِذ ا٠ُ كشػ٤ٖ ، ار عؤكشد حُلشع حألٍٝ ُز٤خٕ رؼغ ططز٤وخص حُلٔ  

رشؤٕ كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش حُٔظش١ )حُ٘خكز(  2018( ُغ٘ش 10حُٔٞػٞػ٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ سهْ )

هخٕٗٞ كوٞم حألشخخص ر١ٝ ، ك٤ٔخ ع٤خظض حُلشع حُؼخ٢ٗ ُظٞػ٤ق رؼغ ططز٤وخص ٛزٙ حُلٔخ٣ش ك٢ 

 : حألسد٢ٗ )حُ٘خكز( 2017( ُغ٘ش 20حإلػخهش سهْ )

 انفشع األول 

 تشؤٌ حمىق األشخاص روي اإلعالح انًظشي انُافز 2018نسُح  (10انماَىٌ سلى)

أٛظْ حُٔششع حُٔظش١ ك٢ شٍٔٞ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش رخُلٔخ٣ش حإلػخك٤ش    

، ار خظض حُزخد حُؼخٖٓ  طلض ػ٘ٞحٕ)حُؼوٞرخص(، ًٝخٕ رُي رؤٕ ٗض ػ٠ِ ؿشحثْ طظؼِن رخألشخخص 

ٌَ ؿ٤ش ٓزخشش ٖٓ ٗخك٤ش ، ًٔخ ًخٕ طـش٣ٔٚ ٓشس هخثٔخً ػ٠ِ كٔخ٣ش حإلػخهش رشٌَ  ٓزخشش أٝ رش ر١ٝ

حُلوٞم حُٔخ٤ُش ُٜئالء حألشخخص ٝٓشس أخشٟ هخثٔخً ػ٠ِ كٔخ٣ش كوٞهْٜ ؿ٤ش حُٔخ٤ُش ٖٓ ٗخك٤ش ػخ٤ٗش، 

ٝحُغـٖ رذسؿخص ٓظلخٝطش ، ٝعؤر٤ٖ ٛ٘خ أْٛ ٛزٙ  ٓلذّدحً ُٜخ ػوٞرخص طظشحٝف ر٤ٖ حُـشحٓش ٝحُلزظ

 ٢ : حُظطز٤وخص ًٝخ٥ط

تجشٌى  تعشٌغ األشخاص روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح نهخطش  -أوالا 
(63)

 : 

ٓذّ حُٔششع حُٔظش١ كٔخ٣ظٚ حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش حإلػخك٤ش ػ٠ِ ٛئالء حألشخخص رخُ٘ض ػ٠ِ     

 ُلخؿظْٜ حُٔخعش ُِشػخ٣ش ٝ كجش حألؽلخٍ ، ٝرُي ٗظًشحٝر١ٝ حإلػخهش ٛزٙ حُـش٣ٔش ٝكذّد ػوٞرظٜخ، ٝؿٔغ 

 :حإلششحف أًؼش ٖٓ ؿ٤شْٛ ، ٝعؤٝػق ٛ٘خ أسًخٕ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٝػوٞرظٜخ ًٝخ٥ط٢

 ُٜزٙ حُـش٣ٔش سً٘خٕ أسًخٕ ػخٓش ، ٝسًٖ خخص .األسكاٌ :  -1

  حألسًخٕ حُؼخٓش : ٢ٛٝ حُشًٖ حُٔخد١ ، ٝحُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ . - أ

 حُشًٖ حُٔخد١
(64)

ن االّ رٚ ك٤غ ٣شٌَ ٣ؼذّ حُشًٖ حُٔخد١ أل٣ش ؿش٣ٔش رٔؼخرش حألعخط حُز١ ال طظلو : 

٣ظٔؼَ رخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حُخخسؿ٢، ٓظٜشٛخ
(65)

، ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش
(66)

، كخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ك٢ ٛزٙ  

حُـش٣ٔش ٣ٌٕٞ ٣وغ رغِٞى ا٣ـخر٢)حسطٌخد( أٝ عِز٢)حٓظ٘خع( ، ار كذّد  حُوخٕٗٞ حُٔظش١ طٞسٙ ػ٠ِ 

 عز٤َ حُلظش ٝأؽِن ػ٤ِٜخ طغ٤ٔش )كخالص حُخطش( ٢ٛٝ :

 ٖٓ حُشخض ر١ٝ حإلػخهش أٝ طلظٚ أٝ أخالهٚ أٝ ك٤خطٚ ُِخطش .طؼش٣غ أ  -

 كزظ حُشخض ر١ حإلػخهش أٝ ػضُٚ ػٖ حُٔـظٔغ رذٕٝ ع٘ذ هخ٢ٗٞٗ . -

 حالٓظ٘خع ػٖ طوذ٣ْ حُشػخ٣ش ُٚ عٞحء أًخٗض ؽز٤ش أٝ ٓـظٔؼ٤ش أٝ طؤ٤ِ٤ٛش أٝ هخ٤ٗٞٗش . -

 لؼخٗخص ٝٓئعغخص حُظؼ٤ِْ حالػظذحء رخُؼشد أٝ رؤ١ّ ٝع٤ِش أخشٟ ك٢ دٝس حإل٣ذحع ٝحُظؤ٤َٛ ٝحُ -

 حالػظذحء حُـ٘غ٢ ػ٤ِْٜ أٝ ا٣زحإْٛ أٝ طٜذ٣ذْٛ أٝ حعظـالُْٜ . -

 حعظخذحّ ٝعخثَ ػالؿ٤ش أٝ طـخسد ؽز٤ش طؼش رخُشخض أٝ حُطلَ ر١ حإلػخهش دٕٝ ع٘ذ هخ٢ٗٞٗ . -
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ٝؿٞد حألؽلخٍ أٝ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ك٢ كظٍٞ رخألدٝحس حُؼ٤ِخ رٔذحسط حُظؼ٤ِْ حُؼخّ أٝ حُخخص  -

 دٕٝ طٞك٤ش ٝعخثَ حإلطخكش ٝحُظ٤ٜجش ُظشٝكْٜ حُخخطش .

 ػذّ طٞك٤ش حُؼالؽ حُالصّ ُألؽلخٍ ر١ٝ حإلػخهش . -

ػذّ طٞك٤ش حُٔٞحد حُـزحث٤ش حُالصٓش ٝحُؼشٝس٣ش ُألؽلخٍ ر١ٝ حإلػخهش حُز٤٘ٛش ٝخخطش ك٢ كخالص  -

 حُظٔؼ٤َ حُز٢٘ٛ )حُل٤ٔش(.  

ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢  ػذّ طٞك٤ش حُظ٤ٜجش حٌُٔخ٤ٗش ٝحأل٤٘ٓش ٝحإلسشخد٣ش -

 ٓٞحهغ ػِْٜٔ ، ٝطؼش٣ؼْٜ ُِؼ٘ق أٝ حُظلو٤ش أٝ ُإلٛخٗش أٝ حٌُشح٤ٛش ٝحُظلش٣غ ػ٠ِ أ١ّ ٖٓ رُي .

ا٣ذحع حألشخخص ك٢ ٓئعغخص خخطش ُِظخِض ْٜٓ٘ ًْٜٞٗ أشخخص ر١ٝ اػخهش ك٢ ؿ٤ش حُلخالص  -

حُظ٢ طغظٞؿذ حإل٣ذحع
(67)

 . 

ر١ٝ حإلػخهش ُِخطش رخُلؼَ حُٔخد١ ٝحُز١ ٣ظٔؼَ ك٢ ٗوَ  د١ ك٢ ؿش٣ٔش طؼش٣غٝٛ٘خ حُشًٖ حُٔخ     

خخٍ طٔخٓخ ٖٓ حُ٘خط أٝ ٌٓخٕ ؿ٤ش خخٍ ٖٓ حُ٘خط، ػْ  حُٔؼخم ٖٓ ٌٓخٕ أٖٓ ٝحُزٛخد رٚ ا٠ُ ٌٓخٕ

طشًٚ أٝ ؿ٤شٙ ٖٓ طٞس حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ أٝ رغِٞى عِز٢ ٝٛٞ حٓظ٘خع حُـخ٢ٗ ػٖ حإلُظضحّ رٞحؿزٚ 

آخش ٝدٕٝ حُلخؿش ا٠ُ حُزلغ ػٖ حُلخُش حُظ٢  ٣ظْٜ دٕٝ حُلخؿش ػ٠ِ اػزخص أ١ طظشفحُوخ٢ٗٞٗ رشػخ

، كـش٣ٔش ٝطؼش٣غ حُٔؼخم حسطٌخد حُـش٣ٔش ًخٕ ػ٤ِٜخ حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝال ػٖ حُٞع٤ِش حُظ٢ طْ رٞحعطظٜخ

 ُِخطش ٖٓ حُـشحثْ حُظ٢ طظلون ربػزخص حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ  .

، ٝكذّدٛخ حُٔششع حُٔظش١ ك٢ حُٔخدس  خم ُِخطش ٝحُظخ٢ِ ػ٘ٚظؼش٣غ حُٔؼٝطظٔؼَ حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ر  

 روُٞٚ )طٜذ٣ذ حكظشحّ ًشحٓظٚ حُشخظ٤ش ٝحعظوالُٚ حُزحط٢ ٝحُظ٤٤ٔض ػذٙ رغزذ حإلػخهش ( .  46

 ٍانًعُىي انشك
(68)

، ُزح الرذ ٖٓ طٞكش حُوظذ حُـ٘خث٢ حُؼخّ  : طًؼذّ ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ٛزٙ حُـش٣ٔش 

َ ٝحُ٘ظ٤ـش ، ٝاسحدس حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش حُٔظلووش ، ك٢ٜ ال طوغ ػٖ رظٞسس حُخطؤ ؿ٤ش حُؼِْ رخُلؼ حُز١ ٛٞ

ً رخُوظذ حُؼخّ، حُؼٔذ١  خ حُوظذ حُـش٢ٓ حُخخص كِْ ٣٘ض حُوخٕٗٞ ػ٠ِ طٞحكش هظذ خخص ٌٓظل٤خ ّٓ ، أ

ذ إٔ ٛزٙ حُـش٣ٔش طظطِذ طٞحكش هظكخألٍٝ ٣شٟ  ؿ٤ش إ كوٜخء حُوخٕٗٞ حٗوغٔٞح ك٢ حطـخ٤ٖٛ رٜزح حُظذد

حُالصٓش ؿش٢ٓ خخص ٣ٌٖٔ ك٢ ػذّ حُو٤خّ رخُؼ٘خ٣ش
 (69)

 . 

خ حالطـخٙ حُؼخ٢ٗ  ّٓ ٤ٗش  ك٤زٛذ ا٠ُ إٔ ٓـشد طٞحكش حُشًٖ حُٔخد١ ٣ؼل٠ ٖٓ حُزلغ ك٢ -ٝٗلٖ ٗئ٣ذٙ -أ

حُلؼَ أ٣ش ٓؼخػلخص  حُلخػَ ٝهظذٙ  ٓخ دحّ إٔ حُوخٕٗٞ ُْ ٣ـؼَ ٖٓ حُوظذ سً٘خ ٤ٔٓضحً ٝٓخ ُْ ٣٘ظؾ ػٖ

خط٤شس
(70 )

 .  

حُشًٖ حُخخص ك٢ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٛٞ طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ، ار طوغ حُـش٣ٔش شكٍ انخاص نهجشًٌح : ان - د

حُٔؼخه٤ٖ ، أ١ إٔ ٣ٌٕٞ حُشخض ؿ٤ش هخدس ػ٠ِ كٔخ٣ش ٗلغٚ ر٘لغٚ ، ٝرُي رغزذ ػ٠ِ شخض ٖٓ كجش 

ػخٛش ؿغذ٣ش أٝ ػو٤ِش
(71 )

 . 

 انعمىتح :  -2

حُـ٘ق ُوذ ػذّ حُٔششع حُٔظش١ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ ؿشحثْ     
(72)

، ار إ ػوٞرظٜخ رظٞحكش ؿ٤ٔغ أسًخٜٗخ 

( عظش أشٜش ٓغ ػوٞرش حُـشحٓش حُظ٢ كذّدٛخ رلذ ٢ٛ6 حُلزظ ُٔذس كذّدٛخ رلذ أد٠ٗ رؤٕ ال طوَ ػٖ )

( خٔغ٤ٖ أُق ؿ٤٘ٚ أٝ 50000( خٔغش ح٥ف ؿ٤٘ٚ ٝرلذ أهظ٠ ال ٣ض٣ذ ػٖ )5000أد٠ٗ ال طوَ ػٖ )

حألؿذس إٔ طٌٕٞ حُؼوٞرش حُلزظ ٝؿٞر٤ش ٤ُٝغض طخ٤٤ش٣ش ٖٓ ربكذٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ، ٝأسٟ ًخٕ ٖٓ 

 أؿَ طلو٤ن كٔخ٣ش اػخك٤ش ٓظٌخِٓش ُٜئالء حألشخخص .
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ا  ُوذ ؿٔغ حُٔششع تجشٌى إخظاء أو تعمٍى أو إجهاع غٍش لاَىًَ نألشخاص روي اإلعالح :   -ثاٍَا

ً ك٢ ٗض ٝحكذ ُٜٝخ حُؼوٞرش رحطٜخ  ٝطـش٣ٜٔخ ٣ٜذ ف ا٠ُ كٔخ٣ش كوْٜ ك٢ حُٔظش١ ػالػش ؿشحثْ ٓؼخ

 حُغالٓش حُـغذ٣ش ٝكوْٜ ك٢ حُل٤خس ٢ٛٝ :

تجشٌى إخظاء روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح -1
 (73 )

: 

ؿّشّ حُوخٕٗٞ حُٔظش١ حسطٌخد حُـخ٢ٗ ُـش٣ٔش حُخظخء ؿ٤ش حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ شخض ٖٓ ر١ٝ  

ٝال حُٞع٤ِش حُٔغظخذٓش ك٢  حإلػخهش ٓلذّدحً ػوٞرش ٛزٙ حُـش٣ٔش ، ُْٝ ٣لذّد طٞس حسطٌخد ٛزٙ حُـش٣ٔش

 حسطٌخرٜخ .

 : ُِـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ، ٝسًٖ خخص أٝ ٓلظشع ٢ٛٝ : األسكاٌ - أ

 ٢ٛٝ سًٖ ٓخد١ ، ٝسًٖ ٓؼ١ٞ٘ : - األسكاٌ انعايح 

: ٣ظٔؼَ حُشًٖ حُٔخد١ ُٜزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ ػ٘ظش٣ٖ حألٍٝ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حُز١ ٣ظلون انشكٍ انًادي -

ٝٛٞ )كؼَ حُخظخء( ربصحُش ػؼٞ  -حٓظ٘خع -شح٢ٓ رلؼَ ا٣ـخر٢ ال عِز٢رو٤خّ حُـخ٢ٗ ربسطٌخد عِٞى اؿ

حُظ٘خعَ رـغ حُ٘ظش ػٖ حُٞع٤ِش حُٔغظخذٓش ك٢ حسطٌخد حُلؼَ ٓخدحّ ٛزح حُلؼَ ٣ئد١ ا٠ُ اػذحّ هذسس 

 ر١ٝ حإلػخهش ػ٠ِ حُظ٘خعَ ٤ًِخً أٝ ؿضث٤خً .

خ حُؼ٘ظش حُؼخ٢ٗ كٜٞ حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ٢ٛ ٗظ٤ـش ػخسس طظٔؼَ    ّٓ ربػذحّ حُوذسس ػ٠ِ حُظ٘خعَ ُز١ٝ  أ

 حإلػخهش ٤ًِخً أٝ ؿضث٤خً . 

طؼذ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ك٢ٜ طوغ ك٢ طٞسس حُوظذ حُـش٢ٓ ، كالرذ انشكٍ انًعُىي :  -

ٖٓ طلون حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس ، أ١ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ إٔ ٣وّٞ رلؼَ حُخظخء 

ٝ ً ٣ؼِْ رخُ٘ظ٤ـش حُؼخسس حُٔظشطزش ػ٠ِ كؼِٚ ، ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حسطٌخد هخطذحً حُٔـّشّ هخٗٞٗخ

طلو٤ن حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُظ٢ ٝهؼض ، ٝال ػزشس رخُزخػغ حُذحكغ ػ٠ِ حسطٌخرٜخ ٓخدحّ حُوظذ حُؼخّ ٓظٞحكشحً 

كال ٣ْٜ ارح ًخٕ حُزخػغ ػ٠ِ رُي حالٗظوخّ أٝ طظل٤ش كغخد
(74 )

   . 

حُشًٖ حُخخص ك٢ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٛٞ طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ، ار طوغ حُـش٣ٔش ػ٠ِ * انشكٍ انخاص : 

حُٔؼخه٤ٖ ، أ١ إٔ ٣ٌٕٞ حُشخض ؿ٤ش هخدس ػ٠ِ كٔخ٣ش ٗلغٚ ر٘لغٚ ، ٝرُي رغزذ ػخٛش شخض ٖٓ كجش 

 .... حُخ . ؿغذ٣ش أٝ ػو٤ِش

ش حُلزظ ػذّ حُٔششع حُٔظش١ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـ٘خ٣خص ، ار ٣ؼخهذ ٓشطٌزٜخ رؼوٞر انعمىتح :  - ب

حُشذ٣ذ ، ٣ٝؼخهذ ٖٓ ٣وّٞ رخُظلش٣غ ػ٠ِ حسطٌخد ٛزٙ حُـش٣ٔش رخُؼوٞرش رحطٜخ ُِلخػَ حألط٢ِ ، ٝأسٟ 

ًخٕ حألكؼَ ُٞ شذد حُٔششع حُؼوٞرش رؤٕ ٣ـؼِٜخ حإلػذحّ ارح ٗشؤ ػٖ حُلؼَ ٓٞص حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ًٔخ كؼَ 

 ( ٓ٘ٚ .412حُوخٕٗٞ حُٔـشر٢ ك٢ حُٔخدس )

 ي اإلعالح :تجشٌى تعمٍى األشخاص رو -2

ٛٞ ه٤خّ حُـخ٢ٗ رؤ١ كؼَ ٖٓ شؤٗٚ كشٓخٕ شخض ٖٓ حُوذسس حُز٤ُٞٞؿ٤ش ػ٠ِ حإلٗـخد، ٝٛٞ ال     

 ٣شَٔ طذحر٤ش طلذ٣ذ حُ٘غَ ؿ٤ش دحثٔش حألػش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش .

 األسكاٌ: - أ

  : ٝٛٔخ حُشًٖ حُٔخد١ ٝحُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘األسكاٌ انعايح  : 

ٔؼَ رو٤خّ حُـخ٢ٗ ربسطٌخد )كؼَ حُظؼو٤ْ( رـغ حُ٘ظش ػٖ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ٣ظانشكٍ انًادي :  -

حُٞع٤ِش حُٔغظخذٓش ك٢ حسطٌخد حُلؼَ ٓخدحّ ٛزح حُلؼَ ٣ئد١ ا٠ُ كوذحٕ حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ حُوذسس حُز٤ُٞٞؿ٤ش 

ػ٠ِ حإلٗـخد، ٝحُ٘ظ٤ـش حإلؿشح٤ٓش ٢ٛ كشٓخٕ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؽ حُخخص ٖٓ حُوذسس حُز٤ُٞٞؿ٤ش 

 ػ٠ِ حإلٗـخد .
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طؼذ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ك٢ٜ طوغ ك٢ طٞسس حُوظذ حُـش٢ٓ ، كالرذ كٍ انًعُىي : انش -

ٖٓ طلون حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس ، أ١ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ إٔ ٣وّٞ رلؼَ حُظؼو٤ْ 

ً ٣ٝؼِْ رخُ٘ظ٤ـش حُؼخسس حُٔظشطزش ػ٠ِ كؼِٚ ، ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ اُ ٠ حسطٌخد هخطذحً حُٔـّشّ هخٗٞٗخ

ُْٝ  طلو٤ن حُ٘ظ٤ـش حإلؿشح٤ٓش حُظ٢ ٝهؼض ، ٝال ٣ٌٖٔ طظٞس ٝهٞػٜخ ك٢ طٞسس حُخطؤ ؿ٤ش حُؼٔذ١ .

ً رظٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ ُو٤خّ حُشًٖ  ٣شظشؽ حُوخٕٗٞ حُٔظش١ طٞحكش هظذ ؿش٢ٓ خخص ٌٓظل٤خ

 . حُٔؼ١ٞ٘ ُِـش٣ٔش

 : حإلػخهش . حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ شخض ٖٓ ر١ٝ ٛٞ )طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ( ، ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ انشكٍ انخاص 

 انعمىتح :   -ب

٢ٛ حُؼوٞرش رحطٜخ حُٔوّشسس ُـش٣ٔش حُخظخء ٢ٛٝ حُلزظ حُٔشذد ، ٣ٝؼخهذ ٖٓ ٣وّٞ رخُظلش٣غ ػ٠ِ 

 حسطٌخد ٛزٙ حُـش٣ٔش رخُؼوٞرش رحطٜخ ُِلخػَ حألط٢ِ . 

تجشٌى إجهاع روي اإلعالح -3
(75)

١ ؿّشّ حإلؿٜخع، ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُٔظش:  

ٜخ ك٢ ٛزح  ّٓ ؿ٤ش إٔ حُٔششع ٛ٘خ أسحد اػلخء كٔخ٣ظٚ حُـضحث٤ش ػ٠ِ ر١ٝ حإلػخهش رشٌَ اػخك٢ رؤٕ ؿش

حُوخٕٗٞ ٓشذدحً ػوٞرظٜخ
(76)

  . 

 ُـش٣ٔش حإلؿٜخع أسًخٕ ػخٓش ، ٝسًٖ خخص :األسكاٌ:  -أ

 ٌُـش٣ٔش اؿٜخع ر١ٝ حإلػخهش سًٖ ٓخد١ ٝآخش ٓؼ١ٞ٘ :  – انعايح األسكا 

٣ظٌٕٞ حُشًٖ حُٔخد١ حٌُٕٔٞ ُِـش٣ٔش ٖٓ ػ٘ظش٣ٖ حألٍٝ ٛٞ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ  طوغ شكٍ انًادي: ان -

ٛزٙ حُـش٣ٔش رغِٞى ح٣ـخر٢ ٝٛٞ كؼَ حإلعوخؽ أٝ حإلؿٜخع ًَ كؼَ ٖٓ شؤٗٚ اخشحؽ حُـ٤ٖ٘ ٖٓ حُشكْ 

إلعوخؽ  هزَ حُٔٞػذ حُطز٤ؼ٢ ُٞالدطٚ  ، ٝالرذ ٖٓ حعظؼٔخٍ حُـخ٢ٗ  ألكذ حُٞعخثَ حُٔئد٣ش ا٠ُ ح

 ًخُؼشد أٝ ٗلٞٙ ٖٓ حإل٣زحء أٝ حعظؼٔخٍ أد٣ٝش ُِٔشأس ....حُخ .

ٝحُؼ٘ظش حُؼخ٢ٗ ٛٞ حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ٢ٛ ٗظ٤ـش ػخسس ٌُٕٞ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُٔخد٣ش ال حُش٤ٌِش ،   

حُؼشس حُ٘خطؾ ػٜ٘خ ٛٞ اخشحؽ ؿ٤ٖ٘ ٖٓ سكْ حُٔشأس هزَ حُٔٞػذ حُطز٤ؼ٢ ُِٞالدس
(77)

 . 

طؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ك٢ٜ طوغ ك٢ طٞسس حُوظذ حُـش٢ٓ ، كالرذ ي : انشكٍ انًعُى -

ٖٓ طلون حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس ، ًٝزُي طلون حُوظذ حُخخص ٛٞ طلون ٤ٗش 

خخطش ُذٟ حُـخ٢ٗ ٛٞ ؽشد حُـ٤ٖ٘ ٖٓ سكْ حُٔشأس حُٔؼخهش هزَ ٓٞػذ ٝالدطٚ
(78)

 . 

 ُٔلظشع :)ٓلَ حُـش٣ٔش( كَٔ حُٔشأس أ١ ٝؿٞد حٓشأس كخَٓ ألٕ ٓلَ حُـش٣ٔش حُشًٖ حُخخص أٝ ح

ٛٞ )حُلَٔ حٌُخٖٓ ك٢ رطٜ٘خ ٤ُٝظ حُٔشأس رحطٜخ (
(79)

 . 

 ٝطلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش .

ؿؼَ ػوٞرش ؿش٣ٔش حإلؿٜخع ٓظ٠ ٓخ حسطٌزض رٌخكش أسًخٜٗخ رظٞسس ػٔذ٣ش ٢ٛ حُلزظ انعمىتح :  -ب

، ؿؼَ حُؼوٞرش رحطٜخ ػ٠ِ ٖٓ ٣لشع ػ٠ِ حسطٌخرٜخ، ٝٛزح ٣ؼ٢٘ ػذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـ٘خ٣خص  حُشذ٣ذ

 ٝكغ٘خً كؼَ حُٔششع حُٔظش١ ٖٓ أؿَ طٞك٤ش كٔخ٣ش ؿضحث٤ش ٓٞػٞػ٤ش ٓظٌخِٓش ُٜئالء حألشخخص .

 تجشٌى تضوٌش تطالح إثثاخ اإلعالح وانخذياخ انًتكايهح نألشخاص روي اإلعالح أو شهادج -ثانثا  

انتؤهٍم وجشًٌح استعًانها
(80)

  : 

 تجشٌى تضوٌش تطالح إثثاخ اإلعالح وانخذياخ انًتكايهح نألشخاص روي اإلعالح أو شهادج انتؤهٍم  -1

 ُٜزٙ حُـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝأخشٟ خخطش .األسكاٌ :  -أ

  : األسكاٌ انعايح 
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َ ح٣ـخر٢ ٝٛٞ كؼَ حُظض٣ٝش ٖٓ ٣ظٌٕٞ ٖٓ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ه٤خّ حُـخ٢ٗ ربسطٌخد كؼانشكٍ انًادي:  -

 شؤٗٚ طـ٤٤ش حُلو٤وش ، ٣ٝوغ حُظـ٤٤ش ربكذٟ حُطشم حُٔلذّدس هخٗٞٗخً .

ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ٝٛٞ إٔ ٣ظشطذ ػ٠ِ ه٤خّ حُـخ٢ٗ ربسطٌخد كؼَ حُظض٣ٝش اكذحع ٗظ٤ـش ؿش٤ٓش ػخسس 

رٔوظؼ٠ حُزطخهش أٝ ٢ٛٝ حإلػشحس رز١ٝ حإلػخهش ٝرُي رلشٓخطْٜ ٖٓ كوٞهْٜ ٝحٓظ٤خصحطْٜ حُٔوّشسس ُْٜ 

 حُشٜخدس. 

طؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش حُظ٢ طوغ رظٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ انشكٍ انًعُىي: -

حُؼِْ ٝحإلسحدس أ١ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ أٗٚ ٣وّٞ رلؼَ ٓـّشّ هخٗٞٗخً ٖٓ شؤٗٚ طـ٤٤ش حُلو٤وش ٝحإلػشحس رز١ٝ 

خد حُلؼَ ٝٓش٣ذحً طلو٤ن حُ٘ظ٤ـش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُلؼَ ، ٝهظذ حإلػخهش ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حسطٌ

ؿش٢ٓ خخص ٝٛٞ ٤ٗش حُـخ٢ٗ حعظؼٔخٍ شٜخدس حُظؤ٤َٛ أٝ رطخهش اػزخص حإلػخهش ٝحُخذٓخص حُٔظٌخِٓش 

 حُٔضٝسس ك٤ٔخ صٝسص ٖٓ أؿِٚ .

  : ٣ٝظٔؼَ رٔلَ حُـش٣ٔش ٝٛٞ إٔ طوغ ؿش٣ٔش حُظض٣ٝش ػ٠ِ رطخهشاألسكاٌ انخاطح أو انًفتشػح 

اػزخص حإلػخهش ٝحُخذٓخص حُٔظٌخِٓش ُز١ٝ حإلػخهش أٝ ػ٠ِ شٜخدس حُظؤ٤َٛ ، ٝإٔ ٣وغ حُظـ٤٤ش ػ٠ِ ر٤خٕ 

 ؿٞٛش١ ك٤ٜخ  ، كؼالً ػٖ طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝٛٞ إ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش .

ر٤ّٖ حُٔششع حُٔظش١ إ ٖٓ ٣ضٝس رطخهش اػزخص حإلػخهش ٝحُخذٓخص حُٔظٌخِٓش ُألشخخص  : انعمىتح -ب

حإلػخهش أٝ شٜخدس حُظؤ٤َٛ كبٗٚ ٣ؼخهذ ٢ٛ حُغـٖ ٓذس ال طظـخٝص ػشش ع٘ٞحص ٓغ ػوٞرش حُـشحٓش  ر١ٝ

( ػششس ح٥ف ؿ٤٘ٚ ٓظش١ ، ٝرزُي 10000( أُل٢ ؿ٤٘ٚ ٓظش١ ٝال طظـخٝص )2000حُظ٢ ال طوَ ػٖ )

ػذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ؿ٘خ٣ش
(81)

 . 

زوي اإلعالح انًضوسج أو شهادج انتؤهٍم تجشٌى استعًال تطالح إثثاخ اإلعالح وانخذياخ انًتكايهح ن -2

 انًضوسج :

 ٢ٛٝ أسًخٕ ػخٓش ، ٝأسًخٕ خخطش  األسكاٌ:  -أ

  . حألسًخٕ حُؼخٓش : ٢ٛٝ حُشًٖ حُٔخد١ ، ٝحُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ ُِـش٣ٔش 

طظلون ٛزٙ حُـش٣ٔش رو٤خّ حُـخ٢ٗ ربعظؼٔخٍ رطخهش اػزخص حإلػخهش ٝحُخذٓخص حُٔظٌخِٓش انشكٍ انًادي :  -

ر١ٝ حإلػخهش أٝ شٜخدس حُظؤ٤َٛ ُذٟ ؿٜش ٓؼ٤٘ش ًٔخ ُٞ ًخٗض طل٤لش ٝؿ٤ش ٓضٝسس ٌُٖٝ ُألشخخص 

ٓـشد طوذ٣ٜٔخ ال ٣ؼذّ حعظؼٔخالً ُٜخ ٓخ ُْ ٣وظشٕ رُي رخُظٔغي رٜخ ٝحالكظـخؽ رٜخ ػ٠ِ حُـ٤ش ، ؿ٤ش إ 

 حُشًٖ حُٔخد١ ُِـش٣ٔش ٣ُؼذّ ٓظلووخً ٝإ ُْ ٣ظَ حُـخ٢ٗ حُز١ طٔغٌٚ رٜخ ا٠ُ ؿشػٚ .

طؼذ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ُزح الرذ ٖٓ طٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ ُذٟ شكٍ انًعُىي : ان -

حُـخ٢ٗ أ١ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ رؤٗٚ ٣غظؼَٔ رطخهش اػزخص حإلػخهش ٝحُخذٓخص حُٔظٌخِٓش ُألشخخص ر١ٝ 

غي ٝحالكظـخؽ رٜخ حإلػخهش أٝ شٜخدس حُظؤ٤َٛ ٓضٝسس ٝٛٞ ٣ؼِْ أٜٗخ ٓضٝسس ٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حُظٔ

 ػ٠ِ أٜٗخ طل٤لش.

  َحألسًخٕ حُخخطش أٝ حُٔلظشػش : ُظلون ٛزٙ حُـش٣ٔش الرذ ٖٓ طٞحكش سًٖ خخص ٝحُز١ ٣ظٔؼَ رٔل

حُـش٣ٔش ٝطلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ، كٔلَ حُـش٣ٔش إٔ طوغ ػ٠ِ رطخهش اػزخص حإلػخهش ٝحُخذٓخص حُٔظٌخِٓش 

 ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش حُٔضٝسس أٝ  شٜخدس حُظؤ٤َٛ حُٔضٝسس   .

خ طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝ ّٓ  ٛٞ إ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش .أ

ر٤ّٖ حُٔششع حُٔظش١ إ ٖٓ ٣ضٝس رطخهش اػزخص حإلػخهش ٝحُخذٓخص حُٔظٌخِٓش ُألشخخص انعمىتح :  -ب

أ٣ّخً ٜٓ٘خ ٓغ ػِٔٚ رظض٣ٝشٛٔخ كبٗٚ ٣ؼخهذ ٢ٛ حُغـٖ ٓذس ال  استعًمر١ٝ حإلػخهش أٝ شٜخدس حُظؤ٤َٛ أٝ 



  

 

 
  

 

099 

 

                                                                                                                            
 

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادصية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية –الصاصية بالتعاون مع كلية الرتبية او 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادصية –والصزفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية وحتت شعار                                     -الرتبية االصاصية  كلية  

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االصاصية  
 اجلامعة  املضتهصزية 

( أُل٢ ؿ٤٘ٚ ٓظش١ ٝال طظـخٝص 2000وَ ػٖ )طظـخٝص ػشش ع٘ٞحص ٓغ ػوٞرش حُـشحٓش حُظ٢ ال ط

 ( ػششس ح٥ف ؿ٤٘ٚ ٓظش١ ، ٝرزُي ػذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ؿ٘خ٣ش .10000)

ا  ؿّشّ حُٔششع تجشٌى اإلدالء تثٍاَاخ )يعهىياخ( كارتح أو إخفاءها إػشاساا تزوي اإلعالح:  -ساتعا

خ  ّٓ رظوذ٣ْ ر٤خٗخص أٝ ٓؼِٞٓخص ؿ٤ش حُٔظش١ ه٤خّ حُـخ٢ٗ رخإلدالء رٔؼِٞٓخص ًخررش ا٠ُ حُـٜش حُٔخظظش أ

طل٤لش أٝ ربخلخء ٓؼِٞٓخص ػٖ حُـٜش حُٔخظظش ٣ٝظشطذ ػ٠ِ رُي حإلػشحس رخألشخخص ر١ٝ 

 حإلػخهش . 

 ُٜزٙ حُـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝأخشٟ خخطش . األسكاٌ  : -1

 ُِـش٣ٔش سًٖ ٓخد١ ٝسًٖ ٓؼ١ٞ٘ : -األسكاٌ انعايح  -أ

  ه٤خّ حُـخ٢ٗ ربسطٌخد كؼَ ا٣ـخر٢ ٝٛٞ كؼَ حإلدالء حُشًٖ حُٔخد١ : ٣ظٔؼَ رخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ٞٛٝ

رز٤خٗخص ؿ٤ش طل٤لش أٝ طوذ٣ْ ر٤خٗخص ؿ٤ش طل٤لش أٓخّ حُـٜش حُٔخظظش ، أٝ رغِٞى عِز٢ ٝٛٞ اخلخء 

ٓؼِٞٓخص ػٖ حُـٜش حُٔخظظش ، ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ٢ٛ ٗظ٤ـش ػخسس ٢ٛٝ حإلػشحس رخُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝٛٞ 

 حُشخض ر١ٝ حإلػخهش .

 ُٔطؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش أ١ الرذ ُو٤خٜٓخ ٖٓ طٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ :  ؼ١ٞ٘حُشًٖ ح

حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس ٝٛٞ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ رؤٗٚ ٣وّٞ رخإلدالء رز٤خٗخص ًخررش أٓخّ حُـٜش حُٔخظظش 

ٔخظظش ٣ٝؼِْ أٗٚ أٝ أٗٚ ٣وّٞ رظوذ٣ٜٔخ ا٠ُ حُـٜش حُٔخظظش أٝ ٣ؼِْ أٗٚ ٣خل٢ ٓؼِٞٓخص ػٖ حُـٜش حُ

ً ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حُلؼَ ٝا٠ُ طلو٤ن حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ، ٝهذ أشظشؽ حُٔششع  ٓـشّ هخٗٞٗخ

حُٔظش١ طٞحكش هظذ ؿش٢ٓ خخص ٝٛٞ هظذ حعظلخدس حُـخ٢ٗ رذٕٝ ٝؿٚ كن ٖٓ حُلوٞم ٝحُٔضح٣خ 

حُٔوّشسس هخٗٞٗخً ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش
(82. )

     

 ألسًخٕ حُخخطش ك٢ ٛزٙ حُـش٣ٔش رخ٥ط٢ :: طظٔؼَ ح انخاطح األسكاٌ - ب

 ٓلَ حُـش٣ٔش ٝٛٞ إٔ طوغ ٛزٙ حُـش٣ٔش ػ٠ِ ر٤خٗخص أٝ ٓؼِٞٓخص ؿ٤ش طل٤لش . -

 طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ٖٓ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش . -

رٛذ حُوخٕٗٞ حُٔظش١ ا٠ُ حُ٘ض ػ٠ِ ٓؼخهزش حُـخ٢ٗ ٓظ٠ ٓخ طٞحكشص أسًخٜٗخ رؼوٞرش انعمىتح :  -2

( أُل٢ ؿ٤٘ٚ ٓظش١ ٣2000ذ ػٖ ػشش ع٘ٞحص ٓغ ػوٞرش حُـشحٓش حُظ٢ ال طوَ ػٖ )حُغـٖ ُٔذس ال طض

 ( ػششس ح٥ف ؿ٤٘ٚ ٓظش١ ، ٝٛزح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ػذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـ٘خ٣خص .10000ٝال طظـخٝص )

ا   تجشٌى عذو انتضاو انشخض انًكهف تشعاٌح روي اإلعالح تىاجثاته انماَىٍَح  : -خايسا

ػذّ حُظضحّ حُشخض حٌُِٔق رشػخ٣ش شخض ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش رٞحؿزخطٚ  ؿّشّ حُوخٕٗٞ حُٔظش١   

ً رشػخ٣ظٚ أٝ ػذّ ه٤خٓٚ رخطخخر حُٞحؿزخص  خ ربٛٔخُٚ سػخ٣ش رُي حُشخض حٌُِٔق هخٗٞٗخ ّٓ حٌُِٔق رٜخ أ

 حُالصٓش ٖٓ أؿَ سػخ٣ش ٖٓ ٛٞ ٌِٓق رشػخ٣ظْٜ ، أٝ حٓظ٘خػٚ ػٖ حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ حُٔلذّدس هخٗٞٗخً .  

 ُِـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝأسًخٕ خخطش ٢ٛٝ : - األسكاٌ -1

 ُِـش٣ٔش سًٖ ٓخد١ ٝسًٖ ٓؼ١ٞ٘: - انعايح األسكاٌ -أ

  :خ ك٢ طٞسس اٛٔخٍ حٌُِٔق انشكٍ انًادي ّٓ ٣ظٔؼَ رخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ٝٛٞ عِٞى عِز٢ ٣ٌٕٞ أ

صٓش ٖٓ أؿَ رخُشػخ٣ش حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ حٌُِٔق رٜخ ٗلٞ ر١ٝ حإلػخهش أٝ ػذّ ه٤خٓٚ رخطخخر حُٞحؿزخص حُال

ً ، ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش  سػخ٣ش ٖٓ ٛٞ ٌِٓق رشػخ٣ظْٜ ، أٝ حٓظ٘خػٚ ػٖ حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ حُٔلذّدس هخٗٞٗخ

خ إٔ طٌٕٞ خطشس أٝ طٌٕٞ ػخسس كذّدٛخ حُٔششع ٢ٛٝ ؿشف  ر١ٝ حإلػخهش أٝ  ّٓ حُٔظشطزش ػ٤ِٚ ٢ٛ أ

 ٔظشطزش ػ٠ِ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ . ا٣زحإٙ أٝ هذ طئد١ ا٠ُ ٝكخطٚ،ار ٝؿؼَ حُؼوخد ٣خظِق ٝكوخً ُِ٘ظ٤ـش حُ
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  :طؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش حُظ٢ طوغ رظٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ رؼ٘ظش٣ٚ انشكٍ انًعُىي

حُؼخّ ٝحإلسحدس أ١ إٔ حُـخ٢ٗ ٝٛٞ حٌُِٔق رشػخ٣ش حُشخض ر١ٝ حإلػخهش ٣ؼِْ رؤٗٚ ٣َٜٔ حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ 

ٞحؿزخص ٝإٔ رُي ٓـّشّ هخٗٞٗخً ٣ٝؼِْ إ حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ ر١ٝ حُٔلذّدس هخٗٞٗخً أٝ ٣ٔظ٘غ ػٖ حُو٤خّ رظِي حُ

 .حإلػخهش ،  ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش حُٔظشطزش ػ٤ِٚ 

٢ٛٝ طلش حُـخ٢ٗ : ُو٤خّ ٛزٙ حُـش٣ٔش الرذ إٔ طوغ ٖٓ هزَ شخض رٝ طلش األسكاٌ انخاطح :  -ب

ً ُِوخٕٗٞ رشػخ٣ش شخض ٖٓ رٝ  ١ حإلػخهش ، ٝطلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ: ٝٛٞ إٔ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٌِٓق ٝكوخ

 ٣ٌٕٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش .

٣ؼخهذ حُـخ٢ٗ ػ٘ذ حسطٌخرٚ ُٜزٙ حُـش٣ٔش رٌخكش أسًخٜٗخ رؼوٞرش حُلزظ ٓذس ال طض٣ذ ػٖ انعمىتح :  -2

ع٘ش  ٓغ ػوٞرش حُـشحٓش حُظ٢ ال طوَ ػٖ أُق ؿ٤٘ٚ ٝال طض٣ذ ػٖ ػششس ح٥ف ؿ٤٘ٚ ٝٛزح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ػذ 

لش ، ؿ٤ش إ حُؼوٞرش طخظِق ٝكوخً ُِ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُـش٣ٔش ، كبرح ًخٗض ٛزٙ حُـش٣ٔش ؿ٘

خ ارح ًخٗض  ّٓ حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ٢ٛ ؿشف أٝ ا٣زحء حُشخض ر١ حإلػخهش طٌٕٞ حُؼوٞرش ٢ٛ حُلزظ ، أ

حُ٘ظ٤ـش حُٔظشطزش ػ٤ِٜخ ٝكخس حُشخض ر١ حإلػخهش كظٌٕٞ حُؼوٞرش ٢ٛ حُلزظ ُٔذس ال طض٣ذ ػٖ ػشش 

ع٘ٞحص. ٝكغ٘خً كؼَ حُٔششع ػ٘ذٓخ شذّد حُؼوٞرش ٝكوخً ُِ٘ظ٤ـش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُـش٣ٔش ، ٝؿؼَ حُـش٣ٔش 

ٖٓ حُـ٘خ٣خص 
(83)

   . 

ا  االستٍالء تغٍش وجه حك عهى أيىال أو ويضاٌا تعىد نزوي اإلعالحتجشٌى   -سادسا
(84)

 : 

 ُِـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝخخطش : -األسكاٌ  -1

 ُِـش٣ٔش سًٖ ٓخد١ ٝٓؼ١ٞ٘ :  -حألسًخٕ حُؼخٓش  -أ

  حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ رو٤خّ حُـخ٢ٗ ربسطٌخد كؼَ ا٣ـخر٢ ٖٓ شؤٗٚ خذحع حُـ٤ش حُشًٖ حُٔخد١ : ٣ظٔؼَ ك٢

ً ُِوخٕٗٞ حُٔظش١ ػ٠ِ  ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ ٓ٘خكغ ٓخد٣ش أٝ ؿ٤ش ٓخد٣ش  ، ٣ٌٕٝٞ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ٝكوخ

أٝ ٤ٓضس ٌٓلُٞش ُز١ٝ حإلػخهش رٔٞؿذ طوذّ حُـخ٢ٗ ُِلظٍٞ ػ٠ِ خذٓش طٞسس ٓظؼذّدس ٢ٛ حأل٠ُٝ 

حُوخٕٗٞ أٝ حعظلخد رظِي حُٔضح٣خ كخٍ ًٞٗٚ ؿ٤ش ٓغظلن ُزُي ، ٝحُظٞسس حُؼخ٤ٗش ٢ٛ حٗظلخٍ حُـخ٢ٗ طلش 

خ حُظٞسس حُؼخُؼش ك٢ٜ حعظ٤الء حُـخ٢ٗ رـ٤ش ٝؿٚ  ّٓ شخض ر١ اػخهش أٝ عخػذ ػ٠ِ حٗظلخٍ طِي حُظلش ، أ

آُض ا٤ُٚ رخ٤ُٔشحع ، ٝحُظٞسس حُشحرؼش ٢ٛ إٔ ٣لظَ كن ػ٠ِ أٓٞحٍ حُشخض ر١ٝ حإلػخهش حُظ٢ 

حُـخ٢ٗ ػ٠ِ ٝػ٤وش أٝ رطخهش أٝ ٓغظ٘ذ أٝ شٜخدس ُإلػخهش دٕٝ ٝؿٚ كن
(85)

   . 

ً ٢ٛ ٗظ٤ـش ػخسس     ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ربكذٟ حُظٞس حُٔلذّدس هخٗٞٗخ

أٝ رطخهش أٝ ٓغظ٘ذ أٝ شٜخدس ُإلػخهش دٕٝ ٝؿٚ كن ٢ٛٝ حالعظ٤الء ػ٠ِ أٓٞحٍ ُز١ٝ حإلػخهش أٝ ٝػ٤وش 

 أٝ حُلظٍٞ ػ٠ِ خذٓش أٝ ٤ٓضس خخطش رز١ٝ حإلػخهش .  

 ًٖطؼذّ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ، ار ٣ظلون حُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ ُٜزٙ حُـش٣ٔش رظٞحكش : حُٔؼ١ٞ٘ حُش

ً ٣ٝؼِْ حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس أ١ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ إٔ ٣شطٌذ  كؼَ ٓـّشّ هخٗٞٗخ

حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُؼخسس حُٔظشطزش ػ٠ِ حُلؼَ ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حُلؼَ ٝٓش٣ذحً حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش 

 حُؼخسس حُٔظشطزش ػ٠ِ حُلؼَ .

طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش، ٝٓلَ حُـش٣ٔش ٝٛٞ إٔ طوغ :  حُخخص حُشًٖ -د

 . حإلػخهش م أٝ ٓضح٣خ ُز١ٝػ٠ِ أٓٞحٍ ٓ٘وُٞش أٝ كوٞ

ػخهذ حُٔششع حُٔظش١ ٓشطٌذ ٛزٙ حُـش٣ٔش رؼوٞرش حُلزظ ُٔذس ال طوَ ػٖ عظش أشٜش انعمىتح :  -2

 أٝ 
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 دللة كلية الرتبية االصاصية  
 اجلامعة  املضتهصزية 

رـشحٓش ال طوَ ػٖ ػششس ح٥ف ؿ٤٘ٚ ٝال طض٣ذ ػٖ ػالػ٤ٖ أُق ؿ٤٘ٚ ٓظش١ ، رخإلػخكش ا٠ُ حُلٌْ 

 ـ٤ش كغٖ ح٤ُ٘ش.ػ٤ِٚ رشد ٓخ طلظَ ػ٤ِٚ رـ٤ش كن ٓغ ػذّ حإلخالٍ رلوٞم حُ

ا  تجشٌى إخفاء يعهىياخ أو تٍاَاخ تشؤٌ وجىد روي إعالح عٍ انجهاخ انًختظح تاإلحظاء  -ساتعا

ؿّشّ حُٔششع حُٔظش١ ه٤خّ حُـخ٢ٗ ربخلخء حُٔؼِٞٓخص أٝ حُز٤خٗخص ػٖ ٝؿٞد أشخخص ر١ٝ وانتعذاد: 

 حكشص أسًخٕ ٛزٙ حُـش٣ٔش.اػخهش ػٖ حُـٜش حُٔخظظش رخإلكظخء ٝحُظؼذحد ٓلذّدحً ُٜخ ػوٞرش ٓظ٠ ٓخ طٞ

 ُِـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝخخطش :  -األسكاٌ -1

 : ٢ٛٝ حُشًٖ حُٔخد١ ٝحُٔؼ١ٞ٘ حُؼخٓش حألسًخٕ -أ

حُشًٖ حُٔخد١: ٣ظٔؼَ رخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ك٢ ه٤خّ حُـخ٢ٗ ربخلخء ر٤خٗخص أٝ ٓؼِٞٓخص ػٖ ٝؿٞد شخض 

 ُـش٤ٓش ٢ٛ ٗظ٤ـش ػخسس .رٝ اػخهش ػٖ حُـٜخص حُٔخظظش رخإلكظخء ٝحُظؼذحد ، ٝحُ٘ظ٤ـش ح

حُٔؼ١ٞ٘ : طؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش، ار ٣ظلون حُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ رظٞحكش حُوظذ  حُشًٖ

حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس  ٝٛٞ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ أٗٚ ٣وّٞ ربخلخء ر٤خٗخص أٝ ٓؼِٞٓخص ػٖ 

ً ، ٝؿٞد شخض ر١ٝ اػخهش ػٖ حُـٜخص حُٔخظظش رخإلكظخء ٝحُظؼ ذحد ٝإ رُي حُلؼَ ٓـّشّ هخٗٞٗخ

٣ٝؼِْ إ ٛزٙ حُـٜخص حُٔخظظش ٤ُظ ُذ٣ٜخ ػِْ رخُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ اسحدس 

 حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش.

إٔ طوغ ػ٠ِ ر٤خٗخص أٝ ٓؼِٞٓخص طٌشق ػٖ ٝؿٞد شخض  -ٓلَ حُـش٣ٔش ٢ٛٝ:  حُخخطش حألسًخٕ -د

 .٤ٚ ٝٛٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش طلش حُٔـ٢٘ ػِ، ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش 

كذّد حُوخٕٗٞ حُٔظش١ ػوٞرش ٖٓ ٣شطٌذ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٓظ٠ ٓخ طٞحكشص أسًخٜٗخ رؼوٞرش  : انعمىتح -2

( خٔغ٤ٖ 50000( ػششس ح٥ف ؿ٤٘ش ٝال طض٣ذ ػٖ )10000حُـشحٓش حُٔلذّدس رلذ أد٠ٗ ال ٣وَ ػٖ )

أُق ؿ٤٘ٚ ، ٝػ٘ذ طٞحكش ظشف حُؼٞد طؼخػق ٛزٙ حُؼوٞرش
(86)

  . 

ا ث تجشٌى انتشهٍش تزوي اإلعالح  -ايُا
(87)

ٝٛٞ إٔ ٣وّٞ حُـخ٢ٗ ر٘شش أٝ ػشع أٝ ارحػش ر٤خٗخص أٝ :  

ٓؼِٞٓخص أٝ طٞس أٝ سعٞٓخص طخض حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٣ٌٕٝٞ رُي حُ٘شش ربكذٟ ٝعخثَ حُ٘شش 

 ٣ٌٕٝٞ رُي حُ٘شش ٖٓ شؤٗٚ حإلعخءس رْٜ . 

 ٢ٛٝ : ُِـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝأسًخٕ خخطش أسكاَها : -1

 ٢ٛٝ سًٖ ٓخد١ ٝسًٖ ٓؼ١ٞ٘ .األسكاٌ انعايح:  -أ

  :٣ٝظٔؼَ رخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ٝٛٞ ًَ كؼَ ٖٓ شؤٗٚ حإلعخءس رز١ٝ حإلػخهش، ار كذّد انشكٍ انًادي

حُٔششع طٞس حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ رغِٞى ح٣ـخر٢ ٢ٛٝ ه٤خّ حُـخ٢ٗ رؼشع ر٤خٗخص أٝ ٓؼِٞٓخص أٝ 

إٔ ٣وّٞ حُلخػَ ر٘شش ٓؼِٞٓخص أٝ ر٤خٗخص أٝ طٞس أٝ  أٝ ،ش طٞس أٝ سعّٞ أٝ أكالّ طخض ر١ٝ حإلػخه

 سعّٞ أٝ أكالّ  خخطش رز١ٝ حإلػخهش، أٝ إٔ ٣وّٞ ربرحػظٜخ ٓغظخذٓخً اكذٟ ٝعخثَ حُ٘شش . 

ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ٢ٛ ٗظ٤ـش ؿش٤ٓش ػخسس كذّدٛخ حُٔششع رخإلعخءس ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش أٝ    

 ؿ٤ش طل٤لش طغت ا٤ُْٜ  . حُظؼش٣غ رْٜ، أٝ حُظش٣ٝؾ ُٔلخ٤ْٛ 

  :طؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ، ار طوغ رظٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ انشكٍ انًعُىي

رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس أ١ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ حٗٚ ٣وّٞ ر٘شش أٝ ػشع أٝ ارحػش ر٤خٗخص أٝ ٓؼِٞٓخص أٝ 

إلعخءس ُزُي حُشخض أٝ طٞس أٝ سعّٞ...حُخ طخض شخض ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش ٣ٝئد١ كؼِٚ ا٠ُ ح

حُظؼش٣غ رٚ أٝ حُظش٣ٝؾ ُٔلخ٤ْٛ ؿ٤ش طل٤لش طغت ُٚ ٝحٗٚ ٓـّشّ هخٗٞٗخً ، ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ 

 حسطٌخد حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش . 
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 دللة كلية الرتبية االصاصية  
 اجلامعة  املضتهصزية 

: ٢ٛٝ ٓلَ حُـش٣ٔش ٛٞ حإلػظذحء ػ٠ِ كش٣ش ًٝشحٓش ٝخظٞط٤ش حإلٗغخٕ ، األسكاٌ انخاطح  -ب

، ٓؼِٞٓخص، طٞس ، سعّٞ ، أكالّ طخض حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ، طلش ٝكذّدٛخ حُٔششع ٛ٘خ إٔ طوغ ػ٠ِ ر٤خٗخص

 حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ شخض ٣ظظق رٌٕٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش .

سًٖ حُؼال٤ٗش : ا١ إ ٣ظْ ٗشش أٝ ارحػش أٝ ػشع حُٔؼِٞٓخص حُخخطش رز١ٝ حإلػخهش ربكذٟ ٝعخثَ 

 حُ٘شش .

ٓظ٠ ٓخ طٞحكشص أسًخٜٗخ ٢ٛ حُـشحٓش  ؿؼَ حُوخٕٗٞ حُٔظش١ ػوٞرش ٓشطٌذ ٛزٙ حُـش٣ٔشانعمىتح:  -2

حُٔلذّدس رلذ أد٠ٗ ال ٣وَ ػٖ ػششس آالف ؿ٤٘ٚ ٓظش١ ، ٝرلذ أػ٠ِ ال طض٣ذ ػٖ ٓخثظ٢ أُق ؿ٤٘ٚ 

ٓظش١، ٓغ اُضحّ ؿٜش حُ٘شش أٝ حُؼشع ربػٔخٍ كن حُشد ٝحُظظل٤ق ٖٓ حُشخض حُٔؼظذٟ ػ٤ِٚ أٝ 

حطٜخٖٓ ٣ٔؼِٚ ك٢ رحص حُٔغخكش حُض٤٘ٓش ٝحٌُٔخ٤ٗش ٝرخُٞع٤ِش ر
(88 )

. 

 انفشع انثاًَ

 األسدًَ )انُافز( 2017( نسُح 20لاَىٌ حمىق األشخاص روي اإلعالح سلى )

)حُ٘خكز(  2017( ُغ٘ش 20رٛذ حُٔششع حألسد٢ٗ ك٢ هخٕٗٞ كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش سهْ )     

ا٠ُ اػلخء كٔخ٣ظٚ حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُألشخخص ر١ٝ حإلػخهش رؤٕ ٗض ػ٠ِ طـش٣ْ رؼغ 

هغ ػ٠ِ ٓشطٌز٤ٜخحُ ّٞ غ٤ًِٞخص حُظ٢ طؼذّ ٖٓ هز٤َ ٓغ طلذ٣ذ حُؼوٞرخص حُظ٢ ط
(89)

، ٝطظٔؼَ ٛزٙ حُلٔخ٣ش   

 رٔخ ٣ؤط٢ :   

تجشٌى انعُف ػذ األشخاص روي اإلعالح -أوالا 
(90)

ؿّشّ حُٔششع حألسد٢ٗ ؿش٣ٔش حُؼ٘ق رخُظٞس :  

ً ػوٞرظٜخ ٓظ٠ ٓخ طٞحكشص أسًخٜٗخ، ٣ٝشحد رـش٣ ٔش حُؼ٘ق ػذ ر١ٝ حإلػخهش ٛٞ ًَ حُظ٢ كذّدٛخ ٓز٤ّ٘خ

عِٞى ٣شطٌزٚ حُـخ٢ٗ ٣ٝئد١ ا٠ُ حإلػشحس رز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش عٞحء أًخٕ رُي ٓخد٣خً 

 أٝ ٓؼ٣ٞ٘خً .

 ُٜزٙ حُـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝسًٖ خخص :   -األسكاٌ  -1

 : سًٖ ٓخد١ ٝسًٖ ٓؼ١ٞ٘ : األسكاٌ انعايح -أ

  : ٣وغ رو٤خّ حُـخ٢ٗ رلؼَ )عِٞى ح٣ـخر٢( أٝ حٓظ٘خع ػٖ  ار، ؿشح٢ٓحإل ٣ظٔؼَ رخُغِٞىانشكٍ انًادي

 حُو٤خّ رلؼَ أ١ عِٞى عِز٢ ارح ًخٕ ٖٓ شؤٗٚ اُلخم حُؼشس رز١ٝ حإلػخهش .

ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ٢ٛ ٗظ٤ـش ػخسس كذّدٛخ حُٔششع حألسد٢ٗ   

، طو٤٤ذ ٓٔخسعظٚ أل١ّ كن أٝ كش٣ش ،  اُلخم )رلشٓخٕ حُشخض ر١ٝ حإلػخهش ٖٓ كن أٝ كش٣ش ٓخ  

حألرٟ حُـغذ١ أٝ حُؼو٢ِ أٝ حُ٘لغ٢ رٚ ػ٠ِ أعخط حإلػخهش أٝ رغززٜخ (
(91 )

. 

  :طؼذّ ؿش٣ٔش حُؼ٘ق ػذ ر١ٝ حإلػخهش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش، كالرذ ُو٤خّ حُشًٖ انشكٍ انًعُىي

ؼِْ ٝحإلسحدس أ١ّ الرذ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ حُٔؼ١ٞ٘ ُٜزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ طٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُ

أٗٚ ٣شطٌذ شٌالً ٖٓ أشٌخٍ حُؼ٘ق حُٔـّشٓش هخٗٞٗخً ػذ شخض ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش، ٝإ عًِٞٚ حُٔـّشّ 

٣ئد١ ا٠ُ كشٓخٕ حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ كن ٖٓ كوٞهٚ أٝ اكذٟ كش٣خطٚ أٝ طو٤٤ذ كن أٝ كش٣ش ٓخ أٝ اُلخم 

 ػخهش ػ٠ِ أعخط حإلػخهش أٝ رغززٜخ . حألرٟ حُـغذ١ أٝ حُؼو٢ِ أٝ حُ٘لغ٢ رز١ٝ حإل

 ٝٛٞ طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش .انشكٍ انخاص  -ب

ػذّ حُوخٕٗٞ حألسد٢ٗ ؿش٣ٔش حُؼ٘ق ػذ ر١ٝ حإلػخهش ٖٓ ؿشحثْ حُـ٘ق ، ار طٌٕٞ ػوٞرش انعمىتح :  -2

ٖ ع٘ش ٓغ ػوٞرش حُـشحٓش حُظ٢ حُـخ٢ٗ ػ٘ذ حسطٌخرٚ ٛزٙ حُـش٣ٔش رٌَ أسًخٜٗخ ٢ٛ حُلزظ حُظ٢ ال طض٣ذ ػ

ال طض٣ذ ػٖ أُق د٣٘خس أسد٢ٗ أٝ ربكذٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ، ٝطؼخػق ٛزٙ حُؼوٞرش ػ٘ذ طٌشحس حسطٌخد 

حُـخ٢ٗ ُٜزٙ حُـش٣ٔش
(92)

 . 

ا   تجشٌى استثعاد األشخاص  روي اإلعالح عٍ انعًم عهى أساط اإلعالح أو تسثثها : -ثاٍَا



  

 

 
  

 

099 

 

                                                                                                                            
 

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادصية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية –الصاصية بالتعاون مع كلية الرتبية او 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادصية –والصزفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية وحتت شعار                                     -الرتبية االصاصية  كلية  

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االصاصية  
 اجلامعة  املضتهصزية 

خ رخٓظ٘خع أطلخد حُؼَٔ ُوذ ؿّشّ حُوخٕٗٞ حألسد٢ٗ حعظز   ّٓ ؼخد حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٖٓ حُؼَٔ ٝرُي أ

( 25ػٖ حالُظضحّ رٞحؿزْٜ حُٔظٔؼَ رظشـ٤َ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش حُّٔلذد ك٢ حُلوشس )ٛـ( ٖٓ حُٔخدس )

 ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ أٝ رشكغ طشـ٤ِْٜ ػ٠ِ أعخط حإلػخهش أٝ رغززٜخ ٓلذّدحً ػوٞرش ٌَُ ٖٓ ٣شطٌزٜخ .

   ُٜزٙ حُـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝخخطش : –أسكاَها  -1

 ُِـش٣ٔش سًٖ ٓخد١ ٝسًٖ ٓؼ١ٞ٘ : -األسكاٌ انعايح  -أ

   :٣ظٔؼَ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حٌُٕٔٞ ُٜزٙ حُـش٣ٔش رٌَ كؼَ  أٝ حٓظ٘خع ػٖ كؼَ ٣ئد١ انشكٍ انًادي

د٢ٗ ك٢ ا٠ُ حألػشحس رز١ٝ حإلػخهش رلشٓخْٜٗ ٖٓ ٓٔخسعش كوْٜ ك٢ حُؼَٔ ، ٝهذ كذّدٙ حُوخٕٗٞ حألس

طٞسط٤ٖ ٛٔخ حأل٠ُٝ حٓظ٘خع طخكذ حُؼَٔ )حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش أٝ ؿ٤ش حُل٤ٌٓٞش (ػٖ حالُظضحّ رٞحؿزٜخ 

ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظشـ٤َ ر١ٝ حإلػخهش ، ار أُضّ حُوخٕٗٞ ٛزٙ حُـٜخص حُظ٢ ال ٣وَ ػذد حُؼخ٤ِٖٓ أٝ حُٔٞظل٤ٖ 

ً رظشـ٤َ شخض ٝحكذ ػ٠ِ 50ٝال ٣ض٣ذ ػٖ  25ُذ٣ٜخ ػٖ  حألهَ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش  ػخٓالً أٝ ٓٞظلخ

ػخَٓ  50ػٖٔ شٞحؿشٛخ ، كبرح صحد ػذد حُٔٞظل٤ٖ ٝحُؼخ٤ِٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ُذٟ أطلخد حُؼَٔ ػٖ 

ً ُٔخ طوّشسٙ ٝصحسس 4ٝٓٞظق كؼ٤ِْٜ طخظ٤ض ٗغزش طظَ ا٠ُ  % ٖٓ شٞحؿشٛخ ُز١ٝ حإلػخهش ٝكوخ

حُؼَٔ
(93)

٤ٓٞش أٝ ؿ٤ش ، ٝحُظٞسس حُؼخ٤ٗش ٢ٛ سكغ طخكذ حُؼَٔ عٞحء أًخٕ ٖٓ حُـٜخص حُلٌ 

حُل٤ٌٓٞش طشـ٤َ شخض ػ٠ِ أعخط حإلػخهش أٝ رغززٜخ 
(94 )

. 

ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُٔظشطزش ػ٠ِ حعظزؼخد ر١ٝ حإلػخهش ػٖ حُؼَٔ أٝ سكغ طشـ٤ِْٜ ػ٠ِ أعخط        

حإلػخهش أٝ رغززٜخ ٢ٛ ٗظ٤ـش ؿش٤ٓش ػخسس ٢ٛٝ كشٓخٕ حألشخخص ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش ٖٓ كوٚ ك٢ 

 ٓٔخسعش حُؼَٔ .

 ٍطؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش، ار ٣ظلون حُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ رظٞحكش حُوظذ انًعُىي:  انشك

حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس أ١ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ أٗٚ ٣شطٌذ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حٌُٕٔٞ ُِـش٣ٔش 

دس رخٓظ٘خػٚ ػٖ حإلُظضحّ رٞحؿذ هخ٢ٗٞٗ ٣ِضٓٚ رظشـ٤َ شخض ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش ػٖٔ حُ٘غذ حُٔلذّ 

هخٗٞٗخً أٝ ٣شكغ طشـ٤ِْٜ ػ٠ِ أعخط حإلػخهش أٝ رغززٜخ ٝإ رُي ٓـّشّ هخٗٞٗخً ٣ٝظشطذ ػ٤ِٚ حإلػشحس 

 رز١ٝ حإلػخهش رلشٓخٗٚ ٕ كوٚ ك٢ حُؼَٔ، ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش .  

 ُِـش٣ٔش أسًخٕ خخطش أٝ ٓلظشػش ٢ٛٝ : -األسكاٌ انخاطح -ب

ٕ طخكذ ػَٔ عٞحء أًخٕ ٖٓ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش أٝ حُـٜخص ؿ٤ش ٝٛٞ إٔ ٣ٌٞ:  حُـخ٢ٗ طلش -

 حُل٤ٌٓٞش  .

 إٔ ٣ٌٕٞ حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش .:  ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ طلش -

 انعمىتح :  -2

ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ خطٞسس ٛزٙ حُـش٣ٔش ػ٠ِ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٌُٜٞٗخ طظؼِن رلوْٜ ك٢ ٓٔخسعش     

( ػذّٛخ ٓخخُلش ، ار ٣ؼخهذ ٓشطٌزٜخ 48ك٢ حُلوشس )د( ٖٓ حُٔخدس )حُؼَٔ ، ؿ٤ش إ حُوخٕٗٞ حألسد٢ٗ 

 .ٝال طض٣ذ ػ٠ِ خٔغش آالف د٣٘خس رؼوٞرش حُـشحٓش حُظ٢ ال طوَ ػٖ ػالػش آالف د٣٘خس

 

 انًطهة انثاًَ

 انماَىٌ انعشالً

ٖٓ أؿَ ر٤خٕ حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش حإلػخك٤ش حُظ٢ ٝكّشٛخ حُٔششع حُؼشحه٢ ُز١ٝ   

هش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش عؤهغْ ٛزح حُٔطِذ ا٠ُ كشػ٤ٖ ، ار ع٤لشد حُلشع حألٍٝ ُوخٕٗٞ سهْ حإلػخ

 :  2013( ُغ٘ش 38، ك٤ٔخ ع٤ٌٕٞ حُلشع حُؼخ٢ٗ ُِوخٕٗٞ سهْ ) 2011( ُغ٘ش 22)

 



  

 

 
  

 

091 

 

                                                                                                                            
 

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادصية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية –الصاصية بالتعاون مع كلية الرتبية او 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الثاني للعلوم االنضانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادصية –والصزفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املضتهصزية وحتت شعار                                     -الرتبية االصاصية  كلية  

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها
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 انفشع األول

انعشاق سلى )  -حمىق وايتٍاصاخ انًعالٍٍ وروي االحتٍاجاخ انخاطح فً إلهٍى كىسدستاٌ لاَىٌ 

 : 2011نسُح  (22

رٛذ حُٔششع حُؼشحه٢ ك٢ هخٕٗٞ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ اه٤ِْ   

ا٠ُ اػلخء كٔخ٣ظٚ حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش حإلػخك٤ش ػ٠ِ  2011( ُغ٘ش 22حُؼشحم سهْ ) –ًٞسدعظخٕ 

وخر٤ش( ٝرُي ك٢ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ حُلظَ حُشحرغ حُز١ ؿخء رؼ٘ٞحٕ )أكٌخّ ػ

 طٞسط٤ٖ :

 تجشٌى عذو إنتضاو انًكهف تشعاٌح روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح تىاجثاتهى انماَىٍَح: -أوالا 

حُؼشحم  –ؿّشّ هخٕٗٞ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ اه٤ِْ ًٞسدعظخٕ    

كظ٤خؿخص حُخخطش رٞحؿزخطٚ حٌُِٔق ػذّ حُظضحّ حُشخض حُٔظلشؽ ُشػخ٣ش شخض ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش ٝحال

خ ربٛٔخُٚ حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ  أٝ ال ٣ظخز ٓخ ٣ِضّ ُظ٘ل٤ز ٛزٙ حُٞحؿزخص ٖٓ أؿَ سػخ٣ظْٜ . ّٓ  رٜخ هخٗٞٗخً أ

 ُِـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ، ٝأسًخٕ خخطش :  -أسكاَها  -1

 ُِـش٣ٔش سًٖ ٓخد١ ٝسًٖ ٓؼ١ٞ٘ :  -األسكاٌ انعايح -أ

 خ حُغِٞى حإل إ: حُشًٖ حُٔخد١ ّٓ ؿشح٢ٓ حٌُٕٔٞ ُِشًٖ حُٔخد١ ُِـش٣ٔش ٣وغ رغِٞى عِز٢ ٣ظٔؼَ أ

ربٛٔخٍ حُٔظلشؽ ُشػخ٣ش شخض ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ حٌُِٔق رٜخ ٗلٞ 

.   ر١ٝ حإلػخهش ، أٝ ك٢ طٞسس ػذّ ه٤خٓٚ رخطخخر ٓخ  ٣ِضّ ٖٓ أؿَ سػخ٣ش ٖٓ ٛٞ ٌِٓق رشػخ٣ظْٜ

ُٔظشطزش ػ٠ِ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حُغِز٢ ٢ٛ ٗظ٤ـش ؿش٤ٓش خطشس ٢ٛٝ طٜذ٣ذ حُلن ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ح

 حُز١ ٣ل٤ٔٚ حُوخٕٗٞ ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٝٛٞ كوْٜ ك٢ حُشػخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش .

 ًٖطؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش حُظ٢ طوغ رظٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ : حُٔؼ١ٞ٘ حُش

إلسحدس أ١ إٔ حُـخ٢ٗ )حُٔظلشؽ ُشػخ٣ش حُشخض ر١ٝ حإلػخهش( ٣ؼِْ رؤٗٚ ٣َٜٔ حُو٤خّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼخّ ٝح

ً ، ٣ٝؼِْ إ حُٔـ٢٘  ً أٝ ٣ٔظ٘غ ػٖ حُو٤خّ رظِي حُٞحؿزخص ٝإٔ رُي ٓـّشّ هخٗٞٗخ رٞحؿزخطٚ حُٔلذّدس هخٗٞٗخ

 ػ٤ِٚ ٛٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش  ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش حُٔظشطزش ػ٤ِٚ .

 ُو٤خّ ٛزح حُـش٣ٔش الرذ ٖٓ طٞحكش حألسًخٕ حُخخطش ٢ٛٝ :   - انخاطح األسكاٌ -ب

طلش حُـخ٢ٗ: ُو٤خّ ٛزٙ حُـش٣ٔش الرذ إٔ طوغ ٖٓ هزَ شخض رٝ طلش ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓظلشؽ ُشػخ٣ش  -

شخض ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش أ١ ٌِٓق هخٗٞٗخً رخُو٤خّ رٌَ ٓخ طظطِزٚ سػخ٣ش ٛزح حُشخض 
(95)

 . 

ٝٛٞ إٔ حُشخض حُز١ طوغ ػ٤ِٚ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٣ـذ إٔ ٣ظغْ رٌٞٗٚ  ٖٓ ر١ٝ  طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ : -

 حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٝاالّ ال طوغ ٛزٙ حُـش٣ٔش إ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٔظغ رٜزٙ حُظلش .

ػذّ حُوخٕٗٞ أػالٙ ٛزٙ حُـش٣ٔش ؿ٘لش ، ار ٣ؼخهذ حُـخ٢ٗ ػ٘ذ حسطٌخرٚ ُِـش٣ٔش رٌخكش انعمىتح :  -2

( 1.000000( خٔغٔخثش أُق د٣٘خس ٝال طض٣ذ ػٖ )5.00000حُـشحٓش حُظ٢ ال طوَ ػٖ )أسًخٜٗخ رؼوٞرش 

٤ِٕٓٞ د٣٘خس ػشحه٢ ، ٝأػخف حُٔششع  ا٠ُ ػوٞرش حُـشحٓش ػوٞرش هطغ طؼ٣ٞغ حُٔظلشؽ ػٖ 

حُـخ٢ٗ
(96)

  . 

ا  تجشٌى عذو إنتضاو طاحة انًششوع تانششوط وانًىاطفاخ انىاجة تىافشها فً األتٍُح  -ثاٍَا

 آخ تشكم ال ٌتالءو يع حانح روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح :وانًُش

ٝكّش حُوخٕٗٞ أػالٙ كٔخ٣ظٚ حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش حإلػخك٤ش ػ٠ِ رٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢    

حُؼشحم ٝرُي رؤٕ ؿّشّ ػذّ اُظضحّ طخكذ حُٔششٝع )ؿٜش سع٤ٔش ، ؿٜش ؿ٤ش  -اه٤ِْ ًٞسدعظخٕ

طلخص حُؼخ٤ُٔش ٝحُل٤٘ش ٝحُٜ٘ذع٤ش ٝحُٔؼٔخس٣ش حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ك٢ حألر٤٘ش سع٤ٔش( رخُششٝؽ ٝحُٔٞح
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ٝحُٔ٘شآص ... حُخ حُظ٢ ٣وّٞ رظش٤٤ذٛخ رل٤غ ال طظالءّ ٓغ كخُش حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص 

 حُخخطش . 

 : ُٜزٙ حُـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝخخطش ٢ٛٝ : أسكاَها -1

 ١ ٝٓؼ١ٞ٘ :ُِـش٣ٔش سً٘خٕ ٓخد -حألسًخٕ حُؼخٓش  -أ

  :ُظلون ٛزٙ حُـش٣ٔش الرذ ٖٓ طٞحكش حُشًٖ حُٔخد١ ُٜخ ٝحُٔظٔؼَ رخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ انشكٍ انًادي

ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ، كخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ٛٞ عِٞى عِز٢ ا١ حٓظ٘خع حُـخ٢ٗ ػٖ حُو٤خّ رؼَٔ ح٣ـخر٢ كذّدٙ 

وخ٢ٗٞٗ حُٔلشٝع ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُٔششع حُؼشحه٢ ك٢ طٞسس ػذّ حُظضحّ طخكذ حُٔششٝع رؤدحء حُٞحؿذ حُ

طو٤٤ذٙ رخُششٝؽ ٝحُٔٞحطلخص حُؼخ٤ُٔش ٝحُل٤٘ش ٝحُٜ٘ذع٤ش ٝحُٔؼٔخس٣ش حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ك٢ حألر٤٘ش 

ٝحُٔ٘شآص ... حُخ حُظ٢ ٣وّٞ رظش٤٤ذٛخ
 (97)

   . 

ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حُغِز٢ ٢ٛ ٗظ٤ـش اؿشح٤ٓش خطشس ٢ٛٝ طٜذ٣ذ        

 ١ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ طٞك٤ش ر٤جش ٓئِٛش ُْٜ طظ٘خعذ ٓغ  كخُظْٜ .كن رٝ

  :طؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش حُظ٢ طوغ رظٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ انشكٍ انًعُىي

رؼ٘ظش٣ٚ حُؼخّ ٝحإلسحدس أ١ إٔ حُـخ٢ٗ )طخكذ حُٔششٝع( ٣ؼِْ رؤٗٚ ٣ٔظ٘غ ػٖ حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ حُٔلذّدس 

ً ٢ٛٝ ػذّ حالُظضحّ رخُششٝؽ ٝحُٔٞحطلخص حُٔطِٞرش ك٢ حألر٤٘ش ٝحُٔ٘شآص حُظ٢ ٣وّٞ رظش٤٤ذٛخ هخ ٗٞٗخ

رشٌَ ال ٣ظالءّ ٓغ كخُش حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٝإٔ رُي حُغِٞى ٓـّشّ هخٗٞٗخً 

ٚ اسحدطٚ ا٠ُ حُلؼَ ، ٣ٝؼِْ إ حُٔـ٢٘ ػ٤ِْٜ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش أٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٝٓغ رُي طظـ

  ٝحُ٘ظ٤ـش حُٔظشطزش ػ٤ِٚ .

 ُِـش٣ٔش أسًخٕ ٓلظشػش ٢ٛٝ :  -حألسًخٕ حُخخطش  -د

طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ : ٝٛٞ إٔ حُشخض حُز١ طوغ ػ٤ِٚ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٣ـذ إٔ ٣ظغْ رٌٞٗٚ  ٖٓ ر١ٝ  -

 ش.حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٝاالّ كال طوغ ٛزٙ حُـش٣ٔش إ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٔظغ رٜزٙ حُظل

طلش حُـخ٢ٗ : ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ طخكذ ٓششٝع ، ٝر٤ّٖ ٛزح حُوخٕٗٞ إٔ طخكذ حُٔششٝع ٣ٌٖٔ إٔ  -

 ٣ٌٕٞ ٖٓ حُـٜخص حُشع٤ٔش أٝ ٖٓ حُـٜخص ؿ٤ش حُشع٤ٔش .

ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ خطٞسس ٛزٙ حُـش٣ٔش ػ٠ِ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش اال انعمىتح :  -2

خ٤ُش ٢ٛٝ حُـشحٓش ، ار ٣ؼخهذ حُـخ٢ٗ )طخكذ حُٔششٝع( حُٔششع ٛ٘خ حًظل٠ رٔؼخهزش حُـخ٢ٗ رؼوٞرش ٓ

( خٔغش ٓال٤٣ٖ د٣٘خس ػشحه٢ ٝرلذ أهظ٠ ال 5.000000رـشحٓش ٓلذّد ٓوذحسٛخ رلذ أد٠ٗ ال ٣وَ ػٖ )

( خٔغش ػشش ٣15.000.000ٕٞ٤ِٓض٣ذ ػٖ )
 (98)

، ًٝخٕ حألؿذس إٔ ٣٘ض ا٠ُ ؿخٗذ ٛزٙ حُؼوٞرش  

 ؿَ طٞك٤ش كٔخ٣ش كو٤وش ُٜئالء .ػوٞرش حُلزظ ُٔذس ال طوَ ػٖ ع٘ش ٖٓ أ

 انفشع انثاًَ

  2013( نسُح 38لاَىٌ سعاٌح روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح سلى )

خ هخٕٗٞ سػخ٣ش ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش سهْ )    ّٓ كوذ ٝكّش ُٜزٙ حُشش٣لش  2013( ُغ٘ش 38أ

 حٕ )حُؼوٞرخص( ٝرخُظٞس ح٥ط٤ش:     كٔخ٣ش ؿضحث٤ش ٓٞػٞػ٤ش اػخك٤ش  ك٢ حُلظَ حُغخدط حُز١ ؿخء رؼ٘ٞ

 تجشٌى عذو إنتضاو طاحة انعًم تىاجثه فً تشغٍم روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح : -أوالا 

ؿّشّ ٛزح حُوخٕٗٞ ػذّ حُظضحّ طخكذ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حُٔخظِؾ رخُو٤خّ رٞحؿزٚ حُوخ٢ٗٞٗ حُٔظٔؼَ    

ُخخطش ٖٓٔ ٣ظٞحكش ك٤ْٜ حُلذ حألد٠ٗ ٖٓ رظشـ٤َ حألشخخص ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش أٝ حالكظ٤خؿخص ح

حُٔئٛالص حُٔطِٞرش ر٘غذ ٓلذّدس ٖٓ ٓـٔٞع ػذد حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣غظخذْٜٓ طخكذ حُؼَٔ ك٢ ػِٔٚ
(99 )

 

 ُِـش٣ٔش أسًخٕ ػخٓش ٝخخطش :   -األسكاٌ  -1

 ٢ٛٝ سًٖ ٓخد١ ٝسًٖ ٓؼ١ٞ٘ : -حألسًخٕ حُؼخٓش -أ
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  : حكش حُشًٖ حُٔخد١ ُٜخ رؼ٘ظش٣ٖ ٛٔخ حُغِٞى ُظلون ٛزٙ حُـش٣ٔش الرذ ٖٓ طٞحُشًٖ حُٔخد١

حإلؿشح٢ٓ ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ، كخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حُٔـّشّ ٛٞ عِٞى عِز٢ ا١ حٓظ٘خع ػٖ حُو٤خّ رؼَٔ 

كذّدٙ حُٔششع حُؼشحه٢ ك٢ طٞسس ػذّ حُظضحّ طخكذ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حُٔخظِؾ رؤدحء حُٞحؿذ حُوخ٢ٗٞٗ 

ٝحكذ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش )ٖٓٔ ٣ظٞحكش ك٤ْٜ حُلذ حألد٠ٗ ٖٓ  ٝٛٞ ٝؿٞد حعظخذحّ ػخَٓحُٔلشٝع ػ٤ِٚ 

حُٔئٛالص حُٔطِٞرش( ارح ًخٕ ػذد حُؼٔخٍ حُز١ ٣غظخذْٜٓ طخكذ حُؼَٔ ال ٣وَ ػٖ ػالػ٤ٖ ٝال ٣ض٣ذ 

خ ارح ًخٕ ٣غظخذّ أًؼش ٖٓ عظ٤ٖ ػخٓالً كبٗٚ ِٓضّ رظشـ٤َ  ّٓ % ك٢ حألهَ ٖٓ ٓـٔٞع 3ػٖ عظ٤ٖ ، أ

حُؼٔخٍ 
(100 )

ٗظ٤ـش ؿش٤ٓش ػخسس ٢ٛٝ ُـش٤ٓش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حُغِز٢ ٝحُ٘ظ٤ـش ح،  

 كشٓخٕ حألشخخص ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش ٖٓ كوٚ ك٢ ٓٔخسعش حُؼَٔ .

 ًٖطؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش حُظ٢ طوغ رظٞحكش حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ : حُٔؼ١ٞ٘ حُش

ْ رؤٗٚ ٣ٔظ٘غ ػٖ حُو٤خّ رٞحؿزٚ حُٔلذّد هخٗٞٗخً رؼ٘ظش٣ٚ حُؼخّ ٝحإلسحدس أ١ إٔ حُـخ٢ٗ )طخكذ حُؼَٔ( ٣ؼِ

طشـ٤َ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٖٓٔ ٣ظٞحكش ك٤ْٜ حُلذ حألد٠ٗ ٖٓ حُٔئٛالص  –

حُٔطِٞرش ر٘غزش ٓؼ٤٘ش ٖٓ ٓـٔٞع حُؼخ٤ِٖٓ حُٔغظخذ٤ٖٓ ك٢ حُؼَٔ ، ٝإٔ رُي ٓـّشّ هخٗٞٗخً، ٣ٝؼِْ إ 

أٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش  حُٔـ٢٘ ػ٤ِْٜ ٛٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش

 حُٔظشطزش ػ٤ِٚ .

 ٢ٛٝ ًَ ٖٓ : -حألسًخٕ حُخخطش  -د

 طلش حُـخ٢ٗ : ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ طخكذ ػَٔ ك٢ حُوطخع حُٔخظِؾ . -

 طلش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ : إٔ ٣ٌٕٞ حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش . -

رؼوٞرش   -طخكذ حُؼَٔ -ػذّ حُٔششع حُؼشحه٢ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـ٘ق ، ار ٣ؼخهذ حُـخ٢ٗ انعمىتح :  -2

( خٔغٔخثش أُق د٣٘خس500000حُـشحٓش حُٔلذّد ٓوذحسٛخ )
(101)

 . 

ا   :  تجشٌى  اَتحال شخض  نظفح روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح -ثاٍَا

هش أٝ ٣لظخؽ ا٠ُ سػخ٣ش خخطش ٖٓ أؿَ ؿّشّ حُوخٕٗٞ ه٤خّ شخض رخإلدػخء رؤٗٚ ٖٓ ر١ٝ حإلػخ    

 حُلظٍٞ ػ٠ِ اػلخء أٝ ٓ٘لش أٝ حٓظ٤خص أٝ طغ٤َٜ ٓلذّدحً ػوٞرش ٛزٙ حُـش٣ٔش .

 ُٞهٞع ٛزٙ حُـش٣ٔش الرذ ٖٓ طٞحكش أسًخٜٗخ ٝٛٔخ س٤ًٖ٘ :األسكاٌ :  -1

 .٣ظٔؼَ حُشًٖ حُٔخد١ ُٜزٙ حُـش٣ٔش رخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ، ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش  انشكٍ انًادي :  -أ

كخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ك٢ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٛٞ ه٤خّ حُـخ٢ٗ رخسطٌخد كؼَ ا٣ـخر٢ ؿّشٓٚ حُوخٕٗٞ ٝٛٞ إٔ    

٣ذػ٢ خالكخً ُِلو٤وش أٗٚ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش أٝ حٗٚ ٣لظخؽ ا٠ُ سػخ٣ش خخطش ، ٝٛزح حإلدػخء ٣ـذ إ ال 

 ٣ٌٕٞ ظخٛش حٌُزد رل٤غ ٣٘ظٚ ا٠ُ كو٤وظٚ ٖٓ ُذ٣ٚ هذس ػخد١ ٖٓ حإلدسحى.

٘خ  ٣غظؼَٔ حُـخ٢ٗ السطٌخد حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ٝع٤ِش ٖٓ ٝعخثَ حالكظ٤خٍ ٢ٛٝ حطخخرٙ طلش ؿ٤ش ٝٛ    

طل٤لش ٣ٝشظشؽ ُظلون ٛزٙ حُٞع٤ِش إٔ ٣ٌٕٞ حإلدػخء رظلش ؿ٤ش طل٤لش ٖٓ شؤٜٗخ إٔ طُٞذ حُخذحع 

ٝطلَٔ ػ٠ِ طغ٤ِْ حُٔخٍ ُِـخ٢ٗ
(102 )

 . 

ٗظ٤ـش ػخسس ٢ٛٝ كظٍٞ حُـخ٢ٗ ػ٠ِ اػلخء أٝ  ٝحُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُٔظشطزش ػ٠ِ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٢ٛ    

طغ٤َٜ أٝ حٓظ٤خص أٝ ٓ٘لش أٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُشخض ر١ حإلػخهش أٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش 

 حُٔٔ٘ٞكش ُٚ ٝكوخً ُِوخٕٗٞ .   

طؼذّ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ، ار ٣ظلون حُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ رظٞحكش حُوظذ انشكٍ انًعُىي :  -ب

ـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسحدس أ١ إٔ حُـخ٢ٗ ٣ؼِْ رؤٗٚ ٣ذػ٢ طلش ؿ٤ش طل٤لش ٝٛٞ ًٞٗٚ ٖٓ حُ

ر١ٝ حإلػخهش أٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ٖٓ حؿَ حُلظٍٞ ػ٠ِ اػلخء أٝ طغ٤َٜ أٝ حٓظ٤خص أٝ ٓ٘لش ٢ٛ 
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ٌخد حُلؼَ أطالً ٖٓ كن ٖٓ ٣ظظق رٜزٙ حُظلش، ٝإ رُي ٓـّشّ هخٗٞٗخً ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ حسط

 ٝحُ٘ظ٤ـش حُٔظشطزش ػ٤ِٚ .

ػذّ حُٔششع حُؼشحه٢ ك٢ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـ٘ق ، ار ٣ؼخهذ حُـخ٢ٗ رؼوٞرش حُلزظ انعمىتح :   -2

( عظش أشٜش ٝرؼوٞرش حُـشحٓش حُٔلذّد ٓوذحسٛخ رؤٕ ال طوَ 6حُٔلذّد رلذ أهظ٠ ال ٣ض٣ذ ػٖ )

ٖ ، ٣ٝؼخف ا٠ُ رُي إٔ ٣غظشؿغ ٖٓ ( خٔغٔخثش أُق د٣٘خس أٝ ربكذٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ500000٤ػٖ)

حُـخ٢ٗ ؿ٤ٔغ حُٔزخُؾ ٝحالٓظ٤خصحص حُظ٢ ٓ٘لظٚ ُٚ 
  (103)

 . 

 

تجشٌى تسىل روي اإلعالح واالحتٍاجاخ انخاطح -ثانثا  
 (104)

 : 

ه٤خّ شخض ٖٓ  2013( ُغ٘ش 38ُوذ  ؿّشّ هخٕٗٞ سػخ٣ش ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش سهْ )   

خص حُخخطش رخُظغٍٞ ٓغظـالً ػٞهٚ أٝ ػخٛظٚ السطٌخد ٛزٙ حُـش٣ٔش ٝٓلذّدحً ر١ٝ حإلػخهش أٝ حالكظ٤خؿ

ػوٞرظٜخ ، ٝهذ ٣ٌٕٞ عزذ حُظـش٣ْ ٛ٘خ إ حُٔششع أسحد كٔخ٣ش ٛئالء حألشخخص ٖٓ حُؼ٤خع ٝكلخظخً 

ػ٠ِ ًشحٓظْٜ، كْٜ رلخؿش ا٠ُ حُشػخ٣ش ٝحالٛظٔخّ ٖٓ هزَ أعشْٛ ٖٝٓ هزَ حُذُٝش ٖٓ ٗخك٤ش ، ٖٝٓ أؿَ 

 ُٔـظٔغ ٖٓ ٛزٙ حُظخٛشس حُخط٤شس ك٢ حُٔـظٔغ حُؼشحه٢ ك٢ حُٞهض حُلخػش ٖٓ ؿٜش أخشٟ   . كٔخ٣ش ح

 ُـش٣ٔش حُظغٍٞ أسًخٕ ػخٓش ٝسًٖ خخص :  - األسكاٌ -1

 ٢ٛٝ حُشًٖ حُٔخد١ ٝحُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ :  - حُؼخٓش حألسًخٕ -أ

 ًٖرو٤خّ حُـخ٢ٗ ٣ظٔؼَ رخُغِٞى حإلؿشح٢ٓ حٌُٕٔٞ ُِشًٖ حُٔخد١ ُـش٣ٔش حُظغٞ: حُٔخد١ حُش ٍ

رخسطٌخد كؼَ أٝ ٗشخؽ ا٣ـخر٢ ٝٛٞ كؼَ حُظغٍٞ أ١ إٔ ٣طِذ حُـخ٢ٗ حُظذهش ٝحالعظـذحء ٖٓ حُـ٤ش ، 

ٝهذ كذّد حُٔششع ٛ٘خ حُٞعخثَ حُظ٢ طغظخذّ ك٢ حسطٌخد حُ٘شخؽ حال٣ـخر٢ ٢ٛٝ حعظـالٍ حُؼخٛش أٝ حُؼٞم 

. 

خ حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش حُٔظشطزش ػ٠ِ حسطٌخد حُـخ٢ٗ ُِ       ّٓ غِٞى حإلؿشح٢ٓ ك٢ٜ ٗظ٤ـش ؿش٤ٓش خطشس، أ

 ألٜٗخ ٖٓ حُـشحثْ حُش٤ٌِش حُظ٢ طوغ رٔـشد ٝهٞع حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ.

  حُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ : طؼذّ ؿش٣ٔش طغٍٞ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٖٓ حُـشحثْ حُؼٔذ٣ش ، ار

دس أ١ إٔ حُـخ٢ٗ ٣ؼِْ ٣ؤخز حُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ ُِـش٣ٔش طٞسس حُوظذ حُـش٢ٓ حُؼخّ رؼ٘ظش٣ٚ حُؼِْ ٝحإلسح

أٗٚ ٣وّٞ رخُظغٍٞ رؤٕ ٣طِذ حُظذهش ٝحالعظـذحء ٖٓ حُـ٤ش ٓغظـال ػٞهٚ أٝ ػخٛظٚ ٣ٝؼِْ إ رُي حُلؼَ 

ٓـّشّ هخٗٞٗخً ٝٓغ رُي طظـٚ اسحدطٚ ا٠ُ اط٤خٕ حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش ، ٣ٝوغ حُشًٖ حُٔؼ١ٞ٘ ك٢ طٞسس حُوظذ 

 ٔخ ٓوخرَ  .حُخخص ٝٛٞ كظٍٞ حُـخ٢ٗ ػ٠ِ حُٔ٘خكغ أٝ حألٓٞحٍ دٝٗ

 طلش حُـخ٢ٗ ٝٛٞ ٖٓ ر١ٝ حإلػخهش أٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش .:  حُٔلظشع أٝ حُخخص حُشًٖ -د

ػذّ حُٔششع حُؼشحه٢ ٛزٙ حُـش٣ٔش ٖٓ حُـ٘ق ، ار ٣ؼخهذ حُـخ٢ٗ رؼوٞرش حُلزظ حُٔلذّد انعمىتح :  -2

( 500000طوَ ػٖ) ( عظش أشٜش ٝرؼوٞرش حُـشحٓش حُٔلذّد ٓوذحسٛخ رؤٕ ال6رلذ أهظ٠ ال ٣ض٣ذ ػٖ )

( ٤ِٕٓٞ د٣٘خس أٝ ربكذٟ ٛخط٤ٖ 1000000خٔغٔخثش أُق د٣٘خس ٝرلذ أهظ٠ رؤٕ ال طض٣ذ ػٖ ) 

حُؼوٞرظ٤ٖ
 (105)

 . 

أسٟ ًخٕ حألؿذس رخُٔششع حُؼشحه٢ ٖٓ أؿَ طٞك٤ش كٔخ٣ش ٓظٌخِٓش ُِٝوؼخء ػ٠ِ ٛزٙ حُـش٣ٔش حُظ٢     

ش ٝؿٞر٤ش ال طخ٤٤ش٣ش ٖٓ ؿٜش ، ٝإٔ ٣شكغ أطزلض طشٌَ ظخٛشس ك٢ حُٔـظٔغ حُؼشحه٢ إٔ ٣ـؼَ حُؼوٞر

حُلذ حألهظ٠ ُِلزظ رؤٕ ٣ٌٕٞ ع٘ش ٖٓ ؿٜش أخشٟ ُظلو٤ن حُشدع حُؼخّ ٝحُخخص ٝٛٞ حُٜذف ٖٓ 

 كشع حُؼوٞرش. 

: ٖٓ خالٍ حُزلغ ك٢ ٓٞػٞع " حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص  انخاتًح

 رؼغ حالعظ٘ظخؿخص ٝحُٔوظشكخص :دسحعش ٓوخسٗش " طٞطِ٘خ ا٠ُ  –حُخخطش 
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 االستُتاجاخ : -أوالا 

ً ُِلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش ُٜئالء حألشخخص ، ٝاٗٔخ حًظلض  -1 ُْ طٞسد حُوٞح٤ٖٗ حُٔوخسٗش ٓلٜٞٓخ

رب٣شحد حُـشع ٖٓ حُوخٕٗٞ أٝ طخظ٤ض رؼغ حُٔٞحد ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُخخطش ُظطز٤وخص حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش 

ش٣لٜخ رؤٜٗخ حُلٔخ٣ش حُظ٢ طظؼِن رخُظـش٣ْ ٝحُؼوخد ػزش أعخ٤ُذ ػذ٣ذس ٜٓ٘خ رشوٜخ حُٔٞػٞػ٢، ٣ٌٖٝٔ طؼ

كٔخ٣ش حُٔظِلش ػٖ ؽش٣ن اعزخؽ طلش ػذّ حُٔششٝػ٤ش ػ٠ِ حُظظشكخص حُظ٢ طؼش رز١ٝ حإلػخهش 

ٝحالكظ٤خؿخص ٖٓ خالٍ طـش٣ْ حألكؼخٍ ٝحالٓظ٘خع ػٖ حألكؼخٍ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حُخخطش 

 رْٜ .  

ً  ٣لظَ ٛئالء حألشخخص ٣ظٔظغ  -2 ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش رخٛظٔخّ د٢ُٝ ٝٝؽ٢٘ ، كذ٤ُٝخ

ً ًز٤شحً ػٖ ؽش٣ن ا٣شحد كوٞهْٜ ٝحٓظ٤خصحطْٜ ك٢ حُظٌٞى ٝحُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش رٞطلْٜ رشش ،  حٛظٔخٓخ

أُٝجي كؼالً ػٖ حكظالُْٜ أ٤ٔٛش ًز٤شس ك٢  حُٔٞحػ٤ن حُذ٤ُٝش حُخخطش أٝ حُ٘ٞػ٤ش حُظ٢ طخظض رلٔخ٣ش 

ٝحُزشطًٍٞٞ  2006حألشخخص ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلذ٣ذ ع٤ٔخ حطلخه٤ش كوٞم حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ُؼخّ 

حالخظ٤خس١ حُِٔلن رٜخ حُِزحٕ ٝكشح كٔخ٣ش شخِٓش ُٜئالء حألشخخص رٔخ ٣ٌلَ كٔخ٣ش ٝطؼض٣ض كوٞم 

ً ٣ؼذّ ر١ٝ حإلػخهش ٓلَ حٛظٔخّ حُؼ ذ٣ذ ٖٓ حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٝٝؽ٤٘خ

 دعخط٤ش دٍٝ حُؼخُْ ، ػالٝس ػ٠ِ عٖ هٞح٤ٖٗ خخطش ُظ٘ظ٤ْ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُْٜ . 

ُْ  2014ٓٞػٞع حُزلغ ٓخػذح دعظٞس ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش ُؼخّ  –إ ٓؼظْ حُذعخط٤ش حُٞؽ٤٘ش  -3

ط٘ض طشحكش ػ٠ِ كٔخ٣ش حألشخخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٓٞسدس كوٞهْٜ ٌٝٓظل٤ش 

 ػ٠ِ حُؼٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ٌُخكش ٓٞحؽ٢٘ حُذُٝش .  رخُ٘ض

ًخٗض حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش حإلػخك٤ش حُظ٢ ٝكّشٛخ حُٔششع حُؼشحه٢ ُز١ٝ حإلػخهش  -4

ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش ٓوخسٗش ٓغ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُٔوخسٗش الع٤ٔخ حُوخٕٗٞ حُٔظش١ كٔخ٣ش ؿ٤ش 

حُـضحث٤ش حُٔٞػٞػ٤ش حإلػخك٤ش رظـش٣ْ حُغ٤ًِٞخص حألًؼش ًخك٤ش ٝؿ٤ش ٓظٌخِٓش ، ار ُْ ٣ؼل٢ كٔخ٣ظٚ 

 خطٞسس ٝحسطٌخرخً . 

ا   انتىطٍاخ:  -ثاٍَا

٣خ كززح ُٞ ًخٕ حطـخٙ حُٔششع حُذعظٞس١ حُؼشحه٢ ًخُٔظش١ ٌُٕٞ حألخ٤ش ٝكّش كٔخ٣ش كو٤وش  -1

خخص ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش رخُ٘ض ػ٠ِ كٔخ٣ش ٛئالء حألشخخص ك٢ طِذ ُألش

ٞس ُٔخ ٣ظٔظغ رٚ حألخ٤ش ٖٓ ًٞٗٚ أػ٠ِ هخػذس هخ٤ٗٞٗش ك٢ حُذُٝش ، ٌُٝٞٗٚ ٗٞػخً ٓخ ٣ظغْ رخُؼزخص ألٕ حُذعظ

 طؼذ٣ِٚ ٣غظٞؿذ طٞحكش ششٝؽ خخطش طخظِق ػٖ طؼذ٣َ حُوٞح٤ٖٗ حُؼخد٣ش.

أسٟ ًخٕ حألؿذس رخُٔششع حُؼشحه٢ ٖٓ أؿَ طٞك٤ش كٔخ٣ش ٓظٌخِٓش ُِٝوؼخء ػ٠ِ ؿش٣ٔش طغٍٞ ر١ٝ  -3

ظ٤خؿخص حُخخطش إٔ ٣ـؼَ حُؼوٞرش ٝؿٞر٤ش ال طخ٤٤ش٣ش ، ٝإٔ ٣شكغ حُلذ حألهظ٠ ُؼوٞرش حإلػخهش ٝحالك

 حُلزظ رؤٕ ال طوَ ػٖ ع٘ش ُظلو٤ن حُشدع حُؼخّ ٝحُخخص ٝٛٞ حُٜذف ٖٓ كشع حُؼوٞرش.   

ٖٓ أؿَ طٞك٤ش كٔخ٣ش ؿضحث٤ش أػخك٤ش ُز١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش حهظشف إٔ طٌٕٞ ٛزٙ  -3

رؤٕ ال طوظظش ػ٠ِ ؿشحثْ ٓلذّدس ٝرُي رخُ٘ض ػ٠ِ ؿشحثْ أًؼش خطٞسس ٖٓ ك٤غ  حُلٔخ٣ش شخِٓش

ً ًـشحثْ حُظؼو٤ْ ٝحُخظخء ، ٝحُـشحثْ حُظ٢ طِلن أرٟ  ُ ٝأًؼش ٝهٞػخ حُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش ٝأٝعغ ٗطخهخ

ؿغذ١ أٝ ٗلغ٢ رز١ٝ حإلػخهش ًـشحثْ حُؼ٘ق ٝخخطش إ ؿشحثْ حُؼ٘ق أطزلض طشٌَ ظخٛشس ٤ُٝغض 

 حُٔـظٔغ حُؼشحه٢ ُٝؼذّ ٝؿٞد هخٕٗٞ ُٔ٘خٛؼش حُؼ٘ق .   كخُش كشد٣ش ك٢

إ ر١ٝ حإلػخهش ٝحالكظ٤خؿخص حُخخطش رلخؿش ا٠ُ حُٔض٣ذ ٖٓ حُشػخ٣ش ٝحالٛظٔخّ ٓٔخ ٣غظذػ٢ إٔ  -4

 ُلٔخ٣ش كوٞهْٜ ٝطٞك٤ش حُلٔخ٣ش حُـضحث٤ش اػخك٤ش الع٤ٔخ حُٔٞػٞػ٤ش . طززٍ حُذُٝش ٓض٣ذحً ٖٓ حُـٜذ

 انهىايش:
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 غٖ ػزذ هللا ٝ د. دمحم ؿزخس ٛخشْ، حُطلَ حُٔؼخم ٝكوٞهٚ ٝ ٝٓظطِزخص سػخ٣ظٚ د. طالف دمحم ك (1)

حٌُٞكش،حُٔـِٔذ  ك٢ حُشش٣ؼش حإلعال٤ٓش، رلغ ٓ٘شٞس ك٢ ٓـِش ٓشًض دسحعخص حٌُٞكش، طظذس ٖٓ ؿخٓؼش

 . 62، ص 2015، 38،حُؼذد 1

ٓ٘شٞس ػ٠ِ كغ٢٘ حُخط٤ذ : حُظطٞس حُظؤس٣خ٢ ُِظؼخَٓ ٓغ ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ٓوخٍ  (2)

 حُٔٞهغ 

 (https://www.almayadeen.net ، )2016 3-2، ص . 

٣٘ظش ك٤ٔذ١ رٖ ػ٤غ٠ : حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُز١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ، سعخُش ٓخؿغظ٤ش ، ؿخٓؼش  (3)

 . 11، ص  2016، ٤ًِش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ حُغ٤خع٤ش ،  -عؼ٤ذس –د. حُطخٛش ٓٞال١ 

حكٔذ ػزذ حُل٤ٔذ حُذعٞه٢ : حُلٔخ٣ش حُٔٞػٞػ٤ش ٝحُـضحث٤ش  ُلوٞم حإلٗغخٕ ، ٓ٘شؤس حُٔؼخسف،  (4)

 . 173،ص 2009حإلعٌ٘ذس٣ش، 

د. اعشحء دمحم ػ٢ِ عخُْ ٝٗزشحط ػزذ حٌُخظْ، حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش ُِؼظزخص حُٔوذعش، ٓـِش حُٔلون  (5)

 2014ٕٗٞ ؿخٓؼش رخرَ، حُؼذد حألٍٝ، حُغ٘ش حُغخدعش، حُل٢ِ ُِؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُغ٤خعش طظذسٛخ ٤ًِش حُوخ

  .83،ص

٣٘ظش ٓلٔٞد طخُق حُؼخد٢ُ : حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش الُظضحّ حُٔلخ٢ٓ ػ٠ِ أعشحس ٤ًِٞٓٚ ، حإلعٌ٘ذس٣ش ،  (6)

 . 6، ص 2003، 1دحس حُلٌش حُـخٓؼ٢، ؽ

ً ك٢ ػٞء حالطلخه٤خص حُذُٝ (7) ٤ش ، دحس ٣٘ظش خخُذ ٓظطل٠ ك٢ٜٔ : كوٞم حُطلَ ٝٓؼخِٓظٚ ؿ٘خث٤خ

 . 75، ص 2007حُـخٓؼش حُـذ٣ذس ، حإلعٌ٘ذس٣ش، 

سٝحد ػٔخس: ٗظشس حإلعالّ ُز١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ،هغْ حُظشر٤ش حُزذ٤ٗش ٝحُش٣خػش ، ؿخٓؼش دمحم  (8)

 . 5، ص 2008خ٤ؼش، رغٌشس، حُـضحثش، 

 ، ٌٓظزش صٛشحء حُششم،1ػزذ حُشكٖٔ ع٤ذ ع٤ِٔخٕ : ع٤ٌُٞٞؿ٤ش ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ؽ (9)

 14، ص 2003حُوخٛشس ، 

 . 20حُٔظذس ٗلغٚ ، ص  (10)

(11) Mendoza JC, Wilkerson SA, Reese AH Follow-up of patients who 

underwent arterial switch repair for transposition of the great arteries. Am J 

Dis Child .2004; 230: 671-680 . 

رشحٓؾ سػخ٣ش ٝطؤ٤َٛ حألؽلخٍ ر١ٝ حالكظ٤خؿخص ػؼٔخٕ ُز٤ذ كشحؽ : حعظشحط٤ـ٤خص ٓغظلذػش ك٢ 

 . 14، ص2، حُؼذد، 2002حُخخطش، حُوخٛشس ، ٓـِش حُطلُٞش ٝحُظ٤ٔ٘ش ، 

 . 6سٝحد ػٔخس: حُٔظذس حُغخرن ، ص (12)

ص٢ً ص٢ً كغ٤ٖ ص٣ذحٕ : حُلٔخ٣ش حُششػ٤ش ٝ حُوخ٤ٗٞٗش ُز١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ، دسحعش  (13)

 .1، ص 2009ػؼ٢ ، دحس حٌُظخد حُوخ٢ٗٞٗ، حإلعٌ٘ذس٣ش ، ٓوخسٗش ر٤ٖ حُلوٚ حإلعال٢ٓ ٝحُوخٕٗٞ حُٞ

كغخّ حُذ٣ٖ ٝع٤ْ حألكٔذ : حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُلوٞم حُٔؼخه٤ٖ ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ،  (14)

  . 13، ص  2011ٓ٘شٞسحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ،

 ( ٖٓ حالطلخه٤ش .1حُٔخدس )حأل٠ُٝ / حُلوشس  (15)

 .( ٖٓ حالطلخه٤ش 2حُٔخدس )حأل٠ُٝ / حُلوشس  (16)

 حُٔخدس )حُؼخ٤ٗش( ٖٓ حُوخٕٗٞ . (17)

 حُٔخدس )حأل٠ُٝ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .  (18)

 حُٔخدس )حُؼخ٤ٗش( ٖٓ حُوخٕٗٞ . (19)

https://www.almayadeen.net/
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 / حُلوشس ػخ٤ٗخُ( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 1حُٔخدس ) (20)

 / حُلوشس عخرؼخً( ٖٓ حُوخٕٗٞ .1حُٔخدس ) (21)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .2حُٔخدس ) (22)

 حُٔخدس )حُؼخُؼش/ حُلوشس أ ، د( ٖٓ حُوخٕٗٞ . (23)

 خٕٗٞ .( ٖٓ حُو1حُٔخدس ) (24)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .2حُٔخدس ) (25)

 ( ٖٓ حإلػالٕ .5-٣1٘ظش حُز٘ذ ) (26)

، حألْٓ حُٔظلذس، ٣ٞ٤ٗٞسى، 1كوٞم حإلٗغخٕ : ٓـٔٞػش طٌٞى د٤ُٝش، حُٔـِذ حألٍٝ، ؽ (27)

 .  720، ، ص 1993

 .( ٖٓ حإلػالٕ ٣25٘ظش حُٔخدس ) (28)

 ( ٖٓ حإلػالٕ .5/ حُلوشس ٣19٘ظش حُٔخدس ) (29)

 طلخه٤ش .( ٖٓ حال2/ حُلوشس ٣23٘ظش حُٔخدس ) (30)

 ( ٖٓ حإلػال7ٕ -٣1٘ظش حُذ٣زخؿش ، حُٔخدس ) (31)

 ( ٖٓ حإلػالٕ .13-٣1٘ظش حُٔٞحد ) (32)

 ( ٖٓ حالطلخه٤ش .9 -٣1٘ظش حُٔٞحد ) (33)

  ٣٘ظش حُٔخدس )حأل٠ُٝ( ٖٓ حالطلخه٤ش . (34)

 ( ٖٓ حالطلخه٤ش .13 -٣12٘ظش حُٔخدس ) (35)

 ( ٖٓ حالطلخه٤ش .٣11٘ظش ) (36)

 ( ٖٓ حالطلخه٤ش .40 -٣14٘ظش حُٔخدس ) (37)

 ( ٖٓ حُزشطًٍٞٞ حالخظ٤خس١ .18 -1حُٔخدس )٣٘ظش  (38)

 ( ٖٓ حُذعظٞس .٣53٘ظش حُٔخدس ) (39)

 ( ٖٓ حُذعظٞس .٣80٘ظش حُٔخدس ) (40)

 ( ٖٓ حُذعظٞس .٣81٘ظش حُٔخدس ) (41)

 ( ٖٓ حُذعظٞس .٣6/1٘ظش حُٔخدس ) (42)

( ٖٓ حُذعظٞس حُٔؼذُش رٔٞؿذ حُظؼذ٣َ حُٔ٘شٞس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ، حُؼذد ٣6/5٘ظش حُٔخدس ) (43)

 . 2011/ 1/10 ( ك5117٢)

 ( ٖٓ حُذعظٞس .٣32٘ظش حُٔخدس ) (44)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 9، 7، ٣6٘ظش حُٔخدس ) (45)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .٣9٘ظش حُٔخدس ) (46)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .4حُٔخدس ) (47)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .58 -45حُٔخدس ) (48)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .2حُٔخدس ) (49)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .3حُٔخدس ) (50)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .4حُٔخدس ) (51)

 ٕٗٞ .( ٖٓ حُوخ15 -6حُٔخدس ) (52)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .٣2٘ظش حُٔخدس ) (53)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 5-1/ حُلوشس أ ، د ، د /  ٣3٘ظش حُٔخدس ) (54)
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 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .٣4٘ظش حُٔخدس ) (55)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .24 -٣7٘ظش حُٔخدس ) (56)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .48/ ٛـ( ، )25/ أ ( ، )٣30٘ظش حُٔخدس ) (57)

 حُٔخدس )حُؼخُؼش(، )حُشحرؼش( ٖٓ حُوخٕٗٞ . (58)

 حُؼخُؼش ػششس( ٖٓ حُوخٕٗٞ . –خٓغش حُٔخدس )حُخ (59)

 حُٔخدس )حُشحرؼش ػشش( ٖٓ حُوخٕٗٞ . (60)

 حُٔخدس )حُخخٓغش ػششس( ، )حُغخرؼش ػششس( ٖٓ حُوخٕٗٞ . (61)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 15 -4حُٔخدس ) (62)

ٛٞ حُلؼَ حُٔظٔؼَ ك٢ حُظخ٢ِ ػٖ حُؼ٘خ٣ش رخُشخض ر١ حإلػخهش حالكظ٤خؽ حُخخص ٝاٛٔخُٚ ، ٓٔخ  (63)

٣٘ظش،  خطشطؼش٣ؼٚ ُِ ٣ظغزذ ك٢ رُي
 

ؿش٣ٔش  50ٗز٤َ طوش: حُٞع٤ؾ ك٢ ؿشحثْ حألشخخص )ششف 

( ، دحس حُٜذٟ ُِطزخػش ٝ حُ٘شش ٝحُظٞص٣غ، 01 -09ِٓلن رٜخ حُـشحثْ حُٔغظلذػش رٔٞؿذ هخٕٗٞ 

 . 22، ص2009 حُـضحثش،

ٓظِلش أٝ كن أعزؾ  ٣شحد رٚ ًَ كشًش ػؼ٣ٞش طظذس ػٖ حُـخ٢ٗ ٣ٜذف ٜٓ٘خ حُؼذٝحٕ ػ٠ِ (64)

حُـش٣ٔش ا٠ُ حُغِٞى  ٣ٝظغغ حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ ك٢  ُـضحث٤ش ػ٤ِٜخ رؤكٌخّ ػوخر٤شحُشخسع كٔخ٣ظٚ ح

حُوغْ  -٣٘ظش د. ٗظْ طٞك٤ن حُٔـخ٢ُ : ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٢ ، ُِٔض٣ذ ٖٓ حإل٣ـخر٢ ، ٝحُغِٞى حُغِز

 . 6، ص2005حُؼخّ، ؽ ،دحس حُؼوخكش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ،

حُشًٖ حُٔخد١ روُٜٞخ  1969( ُغ٘ش 111ُؼشحه٢ سهْ) ( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ح28ػشكض حُٔخدس ) (65)

" حُشًٖ حُٔخد١ ُِـش٣ٔش عِٞى اؿشح٢ٓ رخسطٌخد كؼَ ؿشٓٚ حُوخٕٗٞ أٝ حإلٓظ٘خع ػٖ كؼَ أٓش رٚ 

 طؼش٣لخً ُٚ . حُوخٕٗٞ " ، ك٤ٔخ ُْ ٣ٞسد هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُٔظش١

شطذ ػ٠ِ حُغِٞى ٣وظذ رخُ٘ظ٤ـش حُـش٤ٓش " ًَ طـ٤٤ش ٣لذع ك٢ حُؼخُْ حُخخسؿ٢ ًؤػش ٓظ (66)

حإلؿشح٢ٓ، ٝحُز١ ٣ؤخزٙ حُٔششع حُـضحث٢ رؼ٤ٖ حالػظزخس ك٢ حُظ٣ٌٖٞ حُوخ٢ٗٞٗ ُِـش٣ٔش "، ٣٘ظش د. ػزذ 

، 1986حُشإٝف ٜٓذ١ : ششف حُوٞحػذ حُؼخٓش ُوخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ؽ ، دحس حُلٌش حُؼشر٢، حُوخٛشس، 

 . 211ص

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .46حُٔخدس ) (67)

 -١ حُز١ ٣غظِٜي رٗذ حُلخػَ ٓشطٌذ حُلؼَ حُٔخد١ حُٔـشّ ٛٞ " حُخطؤ حُؼٔذ١ ٝؿ٤ش حُؼٔذ (68)

 ٣ٝزشس ٝهٞع حُـش٣ٔش " :  -حُغِٞى حإلؿشح٢ٓ

-Dominique guibal : adroit repressif deI ,.environnement .preface de jaques– 

henri Robert economica, Paris, 1999 , p90 . 

، 10ٕ حُـضحث٢ حُخخص ك٢ ػٞء حُوٞح٤ٖٗ حُـذ٣ذس ،ؽأكغٖ رٞعو٤ؼش : حُٞؿ٤ض ك٢ حُوخٗٞ( ٣٘ظش 69)

  .20ص، 2015 دحس ٛٞٓش ُِطزخػش ٝحُ٘شش ٝحُظٞص٣غ، حُـضحثش،  ،18ؽ

 . 227 -226ص ٗز٤َ طوش : حُٔظذس حُغخرن،( ٣٘ظش 70)

( ٣شحد رخُشًٖ حُخخص ٛٞ رُي حُشًٖ حُز١ ٣لظشع حُوخٕٗٞ طٞحكشٙ ٝهض ٓزخششس حُـخ٢ٗ ٗشخؽٚ 71)

ٛزح حُ٘شخؽ رؤٗٚ ؿش٣ٔش ٣ٝٞؿذ حُوخٕٗٞ طٞحكش حُشًٖ حُٔلظشع ٖٓ حؿَ ٝؿٞد ٝرذٝٗٚ ال ٣ٞطق 

حُـش٣ٔش أٝ ٖٓ حؿَ حػظزخسٛخ ٖٓ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ، ٣٘ظش د. ٗظْ طٞك٤ن حُٔـخ٢ُ : حُٔظذس 

 . 8حُغخرن ، ص

 حُٔؼذٍ . 1937( ُغ٘ش  58ح( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُٔظش١ سهْ ) -11( ٣٘ظش حُٔخدس )72)
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خ إٔ ٣ٌٕٞ اخظخء ؿشحك٢ أٝ اخظخء ( 73) ّٓ ٣شحد رٚ ٛٞ اصحُش حألػؼخء حُظ٘خع٤ِش حُزًش٣ش ٝٛٞ أ

خ حُؼخ٢ٗ كٜٞ ٓئهض  ّٓ ً ، أ ٤ٔ٤ًخث٢، كخألٍٝ ٣ؼ٢٘ اصحُش حألػؼخء حُظ٘خع٤ِش ُِٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ٣ٌٕٝٞ دحث٤ٔخ

، هغ خالٍ ٝهض طؼخؽ٢ حألد٣ٝش ، ٣٘ظش ؿش٣ٔش حُخظخء ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔـشر٢، رلغ ٓ٘شٞس ػ٠ِ حُٔٞ

 . 1، ص 2017

https://www.ahewar.org/debat/show.art. 

  3-2، ص 2018دمحم رٞ ك٤ٔذ١ : ؿش٣ٔش حُخظخء ك٢ حُوخٕٗٞ ، رلغ ٓ٘شٞس ػ٠ِ حُٔٞهغ ،  (74)

https://www.djamakamel,over- blog-com 

٣٘ظش ٓخٛش  (  ٣وظذ رخإلؿٜخع ٛٞ اخشحؽ حُـ٤ٖ٘ ػٔذحً ٖٓ حُشكْ هزَ حُٔٞػذ حُطز٤ؼ٢ ُٞالدطٚ ،75)

 . 261حُوغْ حُخخص ، ؿخٓؼش حُٔٞطَ ، رال ع٘ش ؽزغ، ص –ػزذ ش٣ٞش: ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص 

 ( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُٔظش١ )حُٔؼذٍ( . 363 -360( ٣٘ظش حُٔخدس )76)

، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش ، ٣5٘ظش سإٝف ػز٤ذ : ؿشحثْ حإلػظذحء ػ٠ِ حألشخخص ٝ حألٓٞحٍ ، ؽ( 77)

 . 159ع٘ش ؽزغ  ، صحُوخٛشس ، رال 

، دحس 1ُِٔض٣ذ ٖٓ حُظلخط٤َ ٣٘ظش سٓغ٤ظ رٜ٘خّ : ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص / حُوغْ حُخخص ، ؽ( 78)

، ؿزشحث٤َ حُز٘خء : ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص / حُوغْ حُخخص ،  238، ص1958حُٔؼخسف ، ٓظش ، 

 . 207 -206، ص 1948ٓطزؼش حُشش٤ذ ، رـذحد ، 

 1977حُوغْ حُخخص ، دحس حُلش٣ش ُِطزخػش ، رـذحد ،  –ٕٞ حُؼوٞرخص ( دمحم ٗٞس١ ًخظْ : ششف هخ79ٗ)

 . 161، ص 

( ٣وظذ رخُظض٣ٝش ٛٞ طـ٤٤ش حُلو٤وش ك٢ ر٤خٕ ؿٞٛش١ ك٢ ٓلشس ك٢ اكذٟ حُطشم حُٔلذّدس هخٗٞٗخً 80)

( ٖٓ 214طـ٤٤شحً ٖٓ شؤٗٚ حإلػشحس رخُـ٤ش ٓغ ٤ٗش حعظؼٔخٍ حُٔلشس ك٤ٔخ صٝس ٖٓ أؿِٚ ، ٣٘ظش حُٔخدس )

 ٕٗٞ حُؼوٞرخص حُٔظش١ .هخ

  ( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 1/  49( ٣٘ظش حُٔخدس  )81)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 2/  49( ٣٘ظش حُٔخدس  )82)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .50( ٣٘ظش حُٔخدس )83)

ٛٞ  حالعظ٤الء ػ٠ِ ٓخٍ ٓ٘وٍٞ ِٓٔٞى ُِـ٤ش ر٘خءحً ػ٠ِ حالكظ٤خٍ ر٤٘ش طٌِٔٚ  ، ٣٘ظش دمحم أكٔذ ( 84)

حُوغْ حُخخص ك٢ حُوخٕٗٞ حُٞػؼ٢ ٝحُشش٣ؼش حإلعال٤ٓش ، دحس  –حُؼوٞرخص حُٔشٜذح٢ٗ : ششف هخٕٗٞ 

 . 296، ص 2001حُؼوخكش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ ، ػٔخٕ ، 

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 4، 3، 2، 1/ 51( )85)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ 52حُٔخدس )( 86)

حص أٝ ٛٞ طظش٣ق ٌٓظٞد أٝ ٓطزٞع ٣ُوظذ رٚ ا٣زحء عٔؼش شخض ٓخ، رخعظخذحّ حُظٞس ٝحإلشخس( 87)

حُوغْ حُخخص ، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش  –، ٣٘ظش ٓلٔٞد ٗـ٤ذ كغ٢٘ : ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص رغ حألخزخس

 . 345، ص1989، حُوخٛشس ، 

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 52( ٣٘ظش حُٔخدس )88)

حإلػخهش  2017( ُغ٘ش 27( ػذّ حُٔششع حألسد٢ٗ رٔوظؼ٠ حُظؼذ٣َ حألخ٤ش ُوخٕٗٞ حُؼوٞرخص سهْ )89)

ً ٓشذدحً  ك٢ ؿشحثْ حإل٣زحء حُـغذ١ ٝحُ٘لغ٢ ٝؿشحثْ حإلػظذحء حُـ٘غ٢ ٝحالكظ٤خٍ ٝحإلٛٔخٍ ك٢  ظشكخ

حُشػخ٣ش أٝ حُظشى أٝ حُظخ٢ِ، ٝطٔؼَ ٛزٙ حُظؼذ٣الص طؼض٣ضحً ُلوٞم ر١ٝ حإلػخهش ٝطٞع٤ؼخً ُ٘طخم حُلٔخ٣ش 

( 5479)  ، حُؼذد 2017( ُغ٘ش  27حُٔٞػٞػ٤ش حُـضحث٤ش ُْٜ ، هخٕٗٞ طؼذ٣َ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص سهْ ) 

 ، ػ٠ِ حُٔٞهغ :2017/  8/  30ٖٓ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ك٢ 
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 (http://hcd.gov.jo/ar/content .) 

( حُؼ٘ق ٛٞ حعظؼٔخٍ ؿ٤ش هخ٢ٗٞٗ ُٞعخثَ حُوغش حُزذ٢ٗ ٝحُٔخد١ رٜذف طلو٤ن ؿخ٣خص ؿٔخػ٤ش أٝ 90)

ً ٣شظَٔ حُؼ٘ق ػ٠ِ حُظٞطش ٝحالٗلـخس حُز١ ٣غخػذ ػ٠ِ طلـ٤شٛخ دحخَ  حُلشد ػٞحَٓ شخظ٤ش ٝٗلغ٤خ

ػذ٣ذس أٜٛٔخ حُظ٘خهؼخص حالهظظخد٣ش ٝحُغ٤خع٤ش ٝحُؼوخثذ٣ش حُز١ ٗؼ٤ش ك٤ٚ ، أٝ ٛٞ حعظؼٔخٍ ٝعخثَ 

حُوغش حُٔخد١ أٝ حُزذ٢ٗ رطش٣وش ؿ٤ش هخ٤ٗٞٗش ٣ٜذف طلو٤ن ؿخ٣خص شخظ٤ش أٝ ؿٔخػ٤ش ، كٜذ حُط٤خس : 

ؼش ٗخ٣ق حُؼشر٤ش ُِؼِّٞ حأل٤٘ٓش، حُؼٞحَٓ حالؿظٔخػ٤ش حُٔئد٣ش ُِؼ٘ق ُذٟ ؽالد حُٔشكِش حُؼخ٣ٞٗش ، ؿخٓ

 . 28 – 27، ص 2005سعخُش ٓخؿغظ٤ش ، 

 / أ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .30( ٣٘ظش حُٔخدس )91)

 / أ ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .  48( ٣٘ظش حُٔخدس )92)

 / حُلوشس ٛـ ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .  25/ حُلوشس أ( ، )48( ٣٘ظش حُٔخدس )93)

 / حُلوشس د( ٖٓ حُوخٕٗٞ .48( ٣٘ظش حُٔخدس )94)

ٗظض حُٔخدس )حُؼخٓ٘ش( ٖٓ هخٕٗٞ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ اه٤ِْ ( 95)

حُؼشحم ػ٠ِ إٔ )حُظلشؽ ُشػخ٣ش حُٔؼخم : ًَ شخض طلشؽ ُشػخ٣ش حُٔؼخم حُز١ ال  –ًٞسدعظخٕ 

َ ٓغظٔش ٣غظط٤غ طِز٤ش ٓظطِزخص ك٤خطٚ حُؼخد٣ش ٝحُز١ ٣لظخؽ ُٖٔ ٣الصٓٚ ُوؼخء كخؿخطٚ ٝسػخ٣ظٚ رشٌ

 ٣لن ُٚ حالعظلخدس ٖٓ طؼ٣ٞغ حُظلشؽ ،..(.

 ( ٣٘ظش حُٔخدس )حُشحرؼش ػششس / حُلوشس أٝالً( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 96)

(  ٗظض حُلوشس )ػخُؼخُ( ٖٓ حُٔخدس )حُلخد٣ش ػششس( ٖٓ هخٕٗٞ كوٞم ٝحٓظ٤خصحص حُٔؼخه٤ٖ ٝر١ٝ 97)

ػ٠ِ إٔ )طؼَٔ حُلٌٞٓش   2011( ُغ٘ش22حُؼشحم سهْ ) –حالكظ٤خؿخص حُخخطش ك٢ اه٤ِْ ًٞسدعظخٕ 

ػ٠ِ اُضحّ حُـٜخص حُشع٤ٔش ٝؿ٤ش حُشع٤ٔش حُظو٤٤ذ رخُششٝؽ ٝحُٔٞحطلخص حُؼخ٤ُٔش ٝحُل٤٘ش ٝحُٜ٘ذع٤ش 

ٝحُٔؼٔخس٣ش حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ك٢ حألر٤٘ش ٝحُٔ٘شآص ٝحُٔالػذ حُؼخٓش ٝحُٔؼخرذ ٝحُٔشحكن حُؼخٓش ٝحُخخطش 

 ص حُٔؼخهٕٞ ٝرٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ( .، حُوذ٣ٔش ٜٓ٘خ ٝحُـذ٣ذس حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حألشخخ

 ( ٣٘ظش حُٔخدس )حُشحرؼش ػششس / حُلوشس أٝالً( ٖٓ حُوخٕٗٞ . 98)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .  ٣20٘ظش حُٔخدس )( 99)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .16( ٣٘ظش حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( ٖٓ حُٔخدس )100)

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .٣20٘ظش حُٔخدس ) ( 101)

،  2003حُوغْ حُخخص ، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش ، حُوخٛشس ،  -خص ؽخسم عشٝس : هخٕٗٞ حُؼوٞر( 102)

 . 809ص 

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .٣21٘ظش حُٔخدس )( 103)

ؿش٣ٔش حُظغٍٞ ٢ٛ حُلؼَ حُز١ ٣ـشٓٚ حُوخٕٗٞ ٣ٝوّشس ُٚ ؿضحء ؿ٘خث٢ ٣ٝظٔؼَ رطِذ حُظذهش أٝ ( 104)

رُي حُـ٤ش ، ٣٘ظش د. ػزذ هللا ر٤ٜؾ  حُٔغخُش أٝ حالعظـذحء ٖٓ حُـ٤ش دٝٗٔخ ٓوخرَ أٝ رٔوخرَ طخكٚ ُْ ٣طِزٚ

ػزذ حُذح٣ْ : ؿش٣ٔش خطق حألؽلخٍ ٝح٥ػخس حُٔظشطزش ػ٤ِٜخ ر٤ٖ حُلوٚ حإلعال٢ٓ ٝحُوخٕٗٞ حُٞػؼ٢ ، 

 . 1104، ص 2010، رال ٌٓخٕ ؽزغ ، 1ؽ

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ .٣23٘ظش حُٔخدس )( 105)
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 انًظادس :

 حُٔظخدس رخُِـش حُؼشر٤ش :

 انًظادس 

 : حٌُظذ -أٝالً 

 ،18، ؽ10أكغٖ رٞعو٤ؼش : حُٞؿ٤ض ك٢ حُوخٕٗٞ حُـضحث٢ حُخخص ك٢ ػٞء حُوٞح٤ٖٗ حُـذ٣ذس ،ؽ (1)

 . 2015 دحس ٛٞٓش ُِطزخػش ٝحُ٘شش ٝحُظٞص٣غ، حُـضحثش، 

حكٔذ ػزذ حُل٤ٔذ حُذعٞه٢ : حُلٔخ٣ش حُٔٞػٞػ٤ش ٝحُـضحث٤ش  ُلوٞم حإلٗغخٕ ، ٓ٘شؤس حُٔؼخسف،  (2)

 .   2009حإلعٌ٘ذس٣ش، 

 .1948ء : ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص / حُوغْ حُخخص ، ٓطزؼش حُشش٤ذ ، رـذحد ، ؿزشحث٤َ حُز٘خ (3)

كغخّ حُذ٣ٖ ٝع٤ْ حألكٔذ : حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُلوٞم حُٔؼخه٤ٖ ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ،  (4)

 .  2011ٓ٘شٞسحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش ،

،دحس حُـخٓؼش خخُذ ٓظطل٠ ك٢ٜٔ ،كوٞم حُطلَ ٝ ٓؼخِٓظٚ حُـ٘خث٤ش ك٢ ػٞء حالطلخه٤خص حُذ٤ُٝش  (5)

 . 2007حُـذ٣ذ ، حإلعٌ٘ذس٣ش، 

، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش ، حُوخٛشس ، 5سإٝف ػز٤ذ : ؿشحثْ حإلػظذحء ػ٠ِ حألشخخص ٝحألٓٞحٍ ، ؽ (6)

 رال ع٘ش ؽزغ  .

 .1958، دحس حُٔؼخسف ، ٓظش ، 1سٓغ٤ظ رٜ٘خّ : ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص / حُوغْ حُخخص ، ؽ (7)

ٝ حُوخ٤ٗٞٗش ُز١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ، دسحعش  ص٢ً ص٢ً كغ٤ٖ ص٣ذحٕ : حُلٔخ٣ش حُششػ٤ش (8)

 . 2009ٓوخسٗش ر٤ٖ حُلوٚ حإلعال٢ٓ ٝحُوخٕٗٞ حُٞػؼ٢ ، دحس حٌُظخد حُوخ٢ٗٞٗ، حإلعٌ٘ذس٣ش ، 

 . 2003حُوغْ حُخخص ، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش ، حُوخٛشس ،  -ؽخسم عشٝس : هخٕٗٞ حُؼوٞرخص  (9)

ٍ ٝح٥ػخس حُٔظشطزش ػ٤ِٜخ ر٤ٖ حُلوٚ حإلعال٢ٓ د. ػزذ هللا ر٤ٜؾ ػزذ حُذح٣ْ : ؿش٣ٔش خطق حألؽلخ (10)

 . 2010، رال ٌٓخٕ ؽزغ ، 1ٝحُوخٕٗٞ حُٞػؼ٢ ، ؽ

، ٌٓظزش صٛشحء حُششم، 1ػزذ حُشكٖٔ ع٤ذ ع٤ِٔخٕ : ع٤ٌُٞٞؿ٤ش ر١ٝ حالكظ٤خؿخص حُخخطش ، ؽ (11)

 . 2003حُوخٛشس ، 

حُؼشر٢، حُوخٛشس،  د. ػزذ حُشإٝف ٜٓذ١ : ششف حُوٞحػذ حُؼخٓش ُوخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ؽ ، دحس حُلٌش (12)

1986. 

 حُوغْ حُخخص ، ؿخٓؼش حُٔٞطَ ، رال ع٘ش ؽزغ . –ٓخٛش ػزذ ش٣ٞش: ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص  (13)

حُوغْ حُخخص ك٢ حُوخٕٗٞ حُٞػؼ٢ ٝحُشش٣ؼش  –دمحم أكٔذ حُٔشٜذح٢ٗ : ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص  (14)

 .2001حإلعال٤ٓش ، دحس حُؼوخكش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ ، ػٔخٕ ، 

حُوغْ حُخخص ،  دحس حُلش٣ش ُِطزخػش ، رـذحد ،  –ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص دمحم ٗٞس١ ًخظْ :  (15)

1977. 

ٓلٔٞد طخُق حُؼخد٢ُ : حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش الُظضحّ حُٔلخ٢ٓ ػ٠ِ أعشحس ٤ًِٞٓٚ ، حإلعٌ٘ذس٣ش ، دحس  (16)

  . 2003، 1حُلٌش حُـخٓؼ٢، ؽ

غظلذػش ؿش٣ٔش ِٓلن رٜخ حُـشحثْ حُٔ 50ٗز٤َ طوش: حُٞع٤ؾ ك٢ ؿشحثْ حألشخخص )ششف  (17)

 .2009 ( ، دحس حُٜذٟ ُِطزخػش ٝ حُ٘شش ٝحُظٞص٣غ، حُـضحثش،01 -09رٔٞؿذ هخٕٗٞ 

حُوغْ حُؼخّ، ؽ ، دحس حُؼوخكش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ،  -د. ٗظْ طٞك٤ن حُٔـخ٢ُ : ششف هخٕٗٞ حُؼوٞرخص  (18)

 .2005ػٔخٕ، 
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Abstract 

Since persons with disabilities and special needs are among the most 

vulnerable segments of societies and in most countries, it was necessary to 

provide protection for these persons, whether it is international protection or 

national protection and in various respects. 

The international community has taken care of these people through the 

development of many international instruments, starting with the Declaration 

of the Rights of the Mentally Retarded in 1971 and ending with the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 2006, and most 

countries have also taken care of this segment by joining these instruments, 

especially this Convention, and enacting laws to protect these people and this 

What the Iraqi legislator did by ratifying that agreement and enacting the 

Law of Rights and Privileges for the Disabled and People with Special Needs 

in the Kurdistan Region - Iraq No. 22 of 2011, and the Welfare of Persons 

with Disabilities and Special Needs Law No. 38 of 2013. Full legal protection 

for these people, and this protection was limited to access to the protection 

provided by international law in some cases. 

Keywords : protection, objectivity, people with disabilities, special needs . 
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 يزكز انذراساث االستزاتٍجٍت -جايعت االَبار 

saadnashmi6@uoanbar.edui.iq    

 :يستخهص انبحج

اٌزٟ ؽذصذ فٟ  اعفشد إٌضاػبد اٌّغٍؾخ  رئ ،٠زٕبٚي اٌجؾش ِٛػٛع  االثؼبد اٌمغشٞ  ٌألؽفبي   

زا االعٍٛة ٌزؾم١ك ا٘ذاف اٌىض١ش ِٓ دٚي اٌؼبٌُ ػٓ ٌغٛء اٌذٚي اٌّؾزٍخ ٚغ١ش٘ب ئٌٝ اعزخذاَ ٘

ػغىش٠خ  ِّب ٠ٕغُ ػٕٗ اصبس عٍج١خ, فاثؼبد االؽفبي ػٓ ِغزّؼُٙ ِٚؾ١طُٙ االعشٞ ئٌٝ دٚي اخشٜ أٚ 

بؽش ال رمزظش ػٍٝ اعزغالٌُٙ ِٓ لجً االخش٠ٓ, ٚأّب داخ١ٍبً ٌّٕبؽك اخشٜ ٠ؼشػُٙ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّخ

اٌمؼبء ػٍٝ ٠ٛ٘زُٙ فٟ ػذَ اوزغبة ٌغخ ٚرمب١ٌذ ِغزّؼُٙ, االِش اٌزٞ اعزٛعت ٚعٛد ؽّب٠خ لب١ٔٛٔخ 

د١ٌٚخ ِٓ ٘زٖ اٌّّبسعبد, ٌزا عبءد ٘زٖ اٌذساعخ ٌج١بْ ٘زٖ اٌؾّب٠خ ِٚذٜ وفب٠زٙب, ئر رؼّٕذ ارفبل١خ 

, 1977شاً طش٠ؾبً ٌٙزٖ اٌّّبسعبد ٚرُ رؼض٠ض٘ب ػجش اٌجشٚرٛو١ٌٛٓ ٌؼبَ ؽظ1949ع١ٕف اٌشاثؼخ ٌؼبَ

 ٚرمشس ٘زٖ االرفبل١بد ؽّب٠خ ػبِخ ٚخبطخ ٌألؽفبي ػٍٝ ؽذ عٛاء.    

                                                   انكهًاث انًفتاحٍت: االبعاد انقسزي , انحًاٌت انعايت نألطفال, انحًاٌت انخاصت نألطفال.                                          

 انًقذيت:

 ِٓ وض١شح أزٙبوبد ئٌٝ ؽظٛي أدٜ ِّب ،د االخ١شح اٌؼمٛ فٟ اٌّغٍؾخ إٌضاػبد ظب٘شح رٕبِذ     

زٖ اٌّّبسعبد اٌزٟ ٔزغذ ػٓ اٌؾشٚة االثؼبد اٌمغشٞ اٌّذ١١ٔٓ, ِٚٓ ٘ اٌغىبْ ثؾك عإٌضا أؽشاف

٠ؼذ االثؼبد أٚ إٌمً اٌمغشٞ ِٓ ضش اٌفئبد رؼشسا ِٓ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ, ٠ٚؼذْٚ أو ٌألؽفبي اٌز٠ٓ

أغغ اٌٛعبئً اٌزٟ رٍغأ ٌٙب اٌذٚي ٌؼّبْ رؾم١ك ١ِضح ػغىش٠خ, ٚرُ اٌٍغٛء ئٌٝ ٘زا االعٍٛة فٟ 

اٌؾشث١ٓ اٌؼب١ٌّز١ٓ ٚفٟ فٍغط١ٓ ٚدٚي اخشٜ, وّب اػزجش االثؼبد اٌمغشٞ عش٠ّخ د١ٌٚخ ٌّب ٠زشة ػ١ٍٙب 

 رششدُ٘ ئٌٝ ٠إدٞ  ثبٌمٛح  ؽشدُ٘ أٚ اٌشؽ١ً االؽفبي ػٍٝ ئعجبس س رٙذد اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ,ئر آِْ اصب

اء ٚرشوُٙ ثذْٚ ِأٜٚ زاٌغ ٔمض شٌّخبؽ ٠ؼشػُٙ زٞ,االِش اٌ أخشٜ دٚي ئٌٝ اٌٍغٛء أٚ دٌُٚٙ داخً

ُ ٌغخ ٚ٘ٛ ِب لذ ٠غؼٍُٙ ِؾً اعزغالي ِٓ لجً اٌغ١ش, فؼالً ػٓ أمطبع طٍزُٙ ثبعشُ٘ ٚاوزغبثٙ

 االؽفبي ٠غجش اٌزٟ األساػٟ فٟ د٠ّٛغشافٟ رغ١١ش ئؽذاس وّب ٠ٙذف االثؼبد ئٌٝ ٚصمبفخ ثٍذاْ اخشٜ،

ِغبدسرٙب.   ٚٔز١غخ ٌٍّخبؽش اٌّزشرجخ ػٍٝ االثؼبد اٌمغشٞ  ثؾك اٌّذ١١ٔٓ  فمذ عبسػذ اٌذٚي ثؼذ  ػٍٝ

ٌألؽفبي ِٓ االثؼبد ثٛطفُٙ أزٙبء اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ثا٠غبد ٔظبَ لبٟٔٛٔ رؼّٓ ؽّب٠خ ػبِخ 

ٖ زٌه رؼّٓ ؽّب٠خ خبطخ ٌُٙ ِشاػبح ٌغُٕٙ ٚٚػؼُٙ, ٚرّضٍذ ٘زِذ١١ٔٓ غ١ش ِشزشو١ٓ فٟ اٌمزبي, و

ٚرُ رؼض٠ض٘ب ثظذٚس اٌجشٚرٛو١ٌٛٓ االػبف١١ٓ ٌؼبَ  1949اٌؾّب٠خ ثظذٚس ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ ٌؼبَ 

1977. 

ػبد اٌّغٍؾخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ طٛس االٔزٙبوبد ِٕٙب ٠زؼشع االؽفبي خالي إٌضاأوالً: اشكانٍت انبحج: 

ً ػ١ٍُٙ, ٚلذ ٚػغ اٌمبْٔٛ  اثؼبدُ٘ ثشىً لغشٞ ػٓ ِؾ١طُٙ اٌّغزّؼٟ ٚاالعشٞ ِّب ٠ٕؼىظ عٍج١ب

ٖ االشىب١ٌخ رغبؤالد زاٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ اٌؼذ٠ذ ِٓ االؽىبَ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ٌؾّب٠زُٙ, ٚرزفشع ػٓ ٘

١ٔخ اٌّمشسح ٌألؽفبي فٟ إٌضاػبد  اٌّغٍؾخ ؟ ًٚ٘ اْ اٌزٕظ١ُ ٖ اٌؾّب٠خ اٌمبٔٛزػذ٠ذح. ِب ِذٜ وفب٠خ ٘

     اٌمبٟٔٛٔ ٌإلثؼبد رؼّٓ ؽظشاً  ٔٙبئ١بً أَ رشد ػ١ٍٗ اعزضٕبءاد ؟  
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: رىّٓ ا١ّ٘خ اٌجؾش فٟ رغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ اثشص اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٚػؼٙب اهًٍت انبحجحاٍَاً: 

١١ٓ ثشىً ػبَ ثّب ف١ُٙ االؽفبي ِٓ االثؼبد ٚؽّب٠زُٙ ثشىً اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ٌغشع ؽّب٠خ اٌّذٔ

االعٍٛة ٌزؾم١ك ا٘ذاف ػغىش٠خ ا زخبص, ٚث١بْ ِذٜ وفب٠زٙب فٟ سدع اٌذٚي اٌزٟ رفىش فٟ اعزخذاَ ٘

 .ِغزمجالً 

ٌغشع اٌٛطٛي ئٌٝ ؽً ٌإلشىب١ٌخ اٌشئ١غخ فٟ اٌجؾش ارجؼٕب إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ ألعً يُهجٍت انبحج: 

ٌه ارجؼٕب إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ِٓ خالي عّغ إٌظٛص اٌّزؼٍمخ ثبإلثؼبد زد اٌّؼ١ٕخ ثبٌؾّب٠خ ,ورزجغ االرفبل١ب

 ٚاٌم١بَ ثزؾ١ٍٍٙب ٌج١بْ ِذٜ وفب٠زٙب فٟ رؾم١ك اٌؾّب٠خ اٌّطٍٛثخ.

: رُ رمغ١ُ  ِٛػٛع دساعزٕب ئٌٝ ِجؾض١ٓ, اٌّجؾش االٚي ؽًّ ػٕٛاْ اٌؾّب٠خ اٌؼبِخ هٍكهٍت انبحج

ٞ رٕبٌٕٚبٖ فٟ ِطٍج١ٓ رطشلٕب فٟ اٌّطٍت األٚي ئٌٝ ث١بْ اٌؾّب٠خ ز,اٌ ٌّغٍؾخٌألؽفبي فٟ إٌضاػبد ا

اٌؼبِخ ٌألؽفبي ِٓ االثؼبد فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ اٌذ١ٌٚخ, ٚث١ٕب فٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ اٌؾّب٠خ اٌؼبِخ 

بطخ ٌألؽفبي ِٓ االثؼبد فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ غ١ش اٌذ١ٌٚخ, أِب اٌّجؾش اٌضبٟٔ ؽًّ ػٕٛاْ اٌؾّب٠خ اٌخ

ٞ رٕبٌٕٚبٖ فٟ ِطٍج١ٓ  ث١ٕب فٟ اٌّطٍت األٚي اٌؾّب٠خ زاٌ ,ٌألؽفبي ِٓ االثؼبد فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ

اٌؾّب٠خ اٌخبطخ ثغّغ  اٌخبطخ ثبٌشػب٠خ ٌألؽفبي اٌّجؼذ٠ٓ, فٟ ؽ١ٓ رطشلٕب فٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ ئٌٝ

 .شًّ اٌطفً ثأعشرٗ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ٠ٛ٘زٗ

 انًبحج األول

 ال يٍ االبعاد فً انُزاعاث انًسهحتانحًاٌت انعايت نألطف

ِٓ خالي ٘زا اٌّجؾش  عٕج١ٓ طٛس اٌؾّب٠خ  اٌؼبِخ ِٓ االثؼبد اٌزٟ لشسرٙب لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

 اإلٔغبٟٔ  ٌٍّذ١١ٔٓ ثّب ٠شًّ رٌه األؽفبي اٌزٟ عٕزٕبٌٚٙب فٟ اٌّطبٌت االر١خ

 انًسهحت انذونٍت انًطهب األول :انحًاٌت انعايت نألطفال يٍ االبعاد فً انُزاعاث

رزغغذ اٌؾّب٠خ اٌؼبِخ ٌٍّذ١١ٔٓ  ِٓ االثؼبد ثّب ف١ُٙ االؽفبي فٟ ثؼغ ٔظٛص ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ 

 ٚاٌجشٚرٛوٛي االػبفٟ االٚي اٌزٟ عٕزٕبٌٚٙب ِٓ خالي اٌفشػ١ٓ ا٢ر١١ٓ:

 9191انفزع االول انحًاٌت انعايت نألطفال يٍ االبعاد فً اتفاقٍت جٍُف انزابعت نعاو 

٘زٖ  اٌّغٍؾخ , إٌضاػبد اصٕبء اٌّذ١١ٔٓ ٌٍغىبْ اٌؾّب٠خ طٛس  ِٓ ثّغّٛػخ عبءد االرفبل١خ     

زٖ اٌظٛس اٌّغٍؾخ ِٚٓ ٘ ثبٌٕضاػبد رأصشا اٌّذ١١ٔٓ فئبد أوضش أ٠ؼبً وُٛٔٙ األؽفبي ثٙب ٠زّزغ اٌؾّب٠خ

ؽّب٠زُٙ ِٓ االثؼبد اٌمغشٞ
(1)

 ٚاإلثؼبد شؽ١ًاٌز ؽظش فمذ رؼّٕذ االرفبل١خ إٌض ػٍٝ ِٛػٛع  .

 ٘زٖ فٟ ؽشفًب ١ٌغذ دٌٚخ ئٌٝ اٌّؾ١١ّٓ األشخبص ٔمً ٠غٛص ال "ٓ, ئر اشبسد ئٌٝ أٗ  ٌٍّذ١١ٔ

 ئٌٝ اٌّؾ١١ّٓ األشخبص ئػبدح أِبَ ػمجخ ؽبٌخ ثأٞىُ اٌؾ ٘زا ٠شىً أْ ال ٠غٛص١خ, وّب ث١ٕذ أٔٗ االرفبل

١خ"ئاٌؼذا األػّبي أزٙبء ئلبِزُٙ ثؼذ ثٍذاْ ئٌٝ ػٛدرُٙأٚ  أٚؽبُٔٙ
(2)

 أٗ ِٓ إٌض أػالٖ ٠زؼؼ    .

اٌؼٛدح ئٌٝ  أٚ اٌٛؽٓ ئٌٝ ثبإلػبدح اٌخبطخ ٌٍؾبالد اعزضٕبءاد ٚرؼّٓ   مً"ِظطٍؼ  "ٔ اعزخذَ

 األشخبص ثٕمً ثبٌم١بَ االخالي ثبٌزضاِبرُٙ ِٓ إٌضاع أؽشاف ِٕغ , ٚاٌغشع ِٓ اٌؾظشِىبْ االلبِخ

 ٠ىْٛ ٚلذ اٌّؾ١١ّٓ، األشخبص ع١ّغ ٠شًّ اٌؾظشٚ ,خاالرفبل١ ثأؽىبَ ٍِضِخ ١ٌغذ دٌٚخ ئٌٝ اٌّؾ١١ّٓ

ثّٛافمزُٙ رّذ ٌٚٛ ؽزٝ ؽّب٠زُٙ اٌزخٍٟ ػٓ ٠ّىٓ ال ثؾ١ش ،أٚ ٔبصؽ١ٓ العئ١ٓ األشخبص
(3)

 ألْ ؛

ثّٛعجٙب اٌّىفٌٛخ اٌؾمٛق ػٓ ثبٌزٕبصي ال رغّؼ ع١ٕف ارفبل١خ
(4)

 ال اٌؾظش أْ ئٌٝٚرغذس االشبسح  ،

أٚ  إٌضاع  ثذا٠خ فٟ اٌذٌٚخ  ِٓ ِغبدسح ف١ٕجغٟ رّى١ُٕٙ ١١ٓ،اٌّؾّ األشخبص ثؾمٛق ٠ّظ أْ ٠ّىٓ

االرفبل١خ فٟ ؽشف وبٔذ غ١ش ٚئْ ؽزٝ اٌّمظٛدح  اٌغٙخ وبٔذ أ٠ب خالٌٗ 
(5 )

ٔظٛص   ئٌٝ ٚثبٌٕظش .

رٌه  ثشىً ٚاعغ ثّب ٠شًّ ٌٍّذ١١ٔٓ اٌمغشٞ اإلثؼبد ِٛػٛع رٕبٌٚذ ٔغذ٘ب ،خاٌشاثؼ ع١ٕف ارفبل١خ

 أٚ اٌّؾ١١ّٓ ٌألشخبص ٞ اٌفشد أٚ ػٟاٌغّب اٌغجشٞ إٌمً ٠ؾظش  "ٔٗٔظذ ػٍٝ أ االؽفبي, ئر
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتيصرية 

 غ١ش أٚ ِؾزٍخ أخشٜ دٌٚخ أٞ أساػٟ ئٌٝ أٚ االؽزالي دٌٚخ أساػٟ ئٌٝ اٌّؾزٍخ األساػٟ ِٓ ئثؼبدُ٘

"دٚاػ١ٗ وبٔذ أ٠ًب ِؾزٍخ
(6)

 اٌغّبػٟ أٚ اٌفشدٞ اإلثؼبد ِب ث١ٓ ١ّ٠ض ٌُأٔٗ ثبعزمشاء إٌض ٠زج١ٓ      . 

 اإلثؼبد فمؾ ػٍٝ وبفخ أٛاع االثؼبد ثً ٠ٕطجك  ال ٠شًّإٌّغ  , وزٌه اْاٌؾبالد وً ًّؽ١ش ٠ش

ئ١ٌٙب ا٠بً وبٔذ إٌمً ٚاالثؼبد  ٠زُ اٌزٟ اٌغٙخ  ٓث١  ٌُٚ ١ّ٠ض إٌض, وّب اٌغجشٞ
(7  )

 إٌّغ ٘زاٚ    .

 اٌّذ١١ٔٓ، ؽ١بح رؼط١ً  ػذَ االعبعٟ ِٕٗ اٌٙذف ،ٍٗاٌّؾز األساػٟ فٟثشىً لغشٞ   اٌّذ١١ٔٓ إلثؼبد

فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي  اٌم١بَ ا١ٌٗ االؽشاف اٌّزٕبصػخ,   ٠ٍغأ لذ اٌزٞ  االعزغالٌٟ اإلثؼبد  ٚاٌٛلٛف ثٛعٗ

 ػشل١خ ادرغ١١ش اؽذاس ثٙذف أٚ اٌغخشح فٟ أػّبي ُِٙ ٌألؽفبي ٌغشع اعزخذا اٌمغشٞ ثبإلثؼبد

ِؼ١ٓ ٌّىبْ ٚعغشاف١خ
(8)

زٍخ اٌم١بَ ثبإلعالء اٌىٍٟ أٚ اٌغضئٟ .وّب اعبصد ارفبل١خ ع١ٕف  "ٌٍذٌٚخ اٌّؾ

ٌّىبْ ِؼ١ٓ ألعجبة رزؼٍك ثأِٓ اٌغىبْ أٚ ألعجبة ػغىش٠خ ػٍٝ اْ ٠زُ فٟ ؽذٚد إٌّبؽك اٌّؾزٍخ اال 

ئرا  اعزؾبي رؾم١ك رٌه ِبد٠بً , ٠ٕٚجغٟ ِشاػبح اػبدح االشخبص ئٌٝ أٚؽبُٔٙ  ثؼذ أزٙبء اٌمزبي , وّب 

عالء رٛف١ش ِزطٍجبد اٌّذ١١ٔٓ ِٓ ِأٜٚ ٚرغز٠خ ٚعالِزُٙ ٠غت اْ رشاػٟ اٌذٌٚخ اٌمبئّخ ثبأل

اٌشخظ١خ, ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ ػذَ فظً افشاد االعشح اٌٛاؽذح, ٚٚعٛة اخجبس اٌذٌٚخ اٌؾب١ِخ ثبإلعالء 

ثّغشد ؽظٌٛٗ"
(9)

  االؽزالي ٌذٌٚخ  اٌغّبػ ٗ ٚػغ ػّبٔبد ٌغشعِٓ إٌض اٌغبثك أٔ ٠زؼؼ     .

اٌم١بَ ثبإلعالء
(10)

ٌٛعٛد  أٚ , ِىش ٌمظف ػشػخ رىْٛاٌّذ١١ٔٓ وأْ  ألِٓرٙذ٠ذ  ٚعٛد رشًّ  

ش٠خاٌؼغى اٌؼ١ٍّبد رؼشلً ِٕطمخ فٟ اٌّؾ١١ّٓ األشخبص ِضً عٛد ػشٚس٠خػغىش٠خ  اعجبة
(11 )

 ,

اٌّؾزٍخ ئر ٌُ ٠ىٓ  إٌّبؽك ؽذٚد داخً اعزمجبي اِبوٓ ئٌٝ إلعالءا ٠زُ أْ  ػبَ ومبػذح وّب ٠ٕجغٟ

ً , وزٌه ٠غت  ا .  وّب ساػذ ألشة ٚلذ فٟ د٠بسُ٘ اعٍٛا ئٌٝ اٌز٠ٓ  األشخبص ػبدح ِغزؾ١ً ِبد٠ب

االرفبل١خ ِب ٠زشرت ػٍٝ االعالء ِٓ رشن االؽفبي ٌّٕبصٌُٙ ٚأزمبٌُٙ اٌٝ ِىبْ اخش ٌزا اٚعجذ ػٍٝ 

اٌغٙبد اٌمبئّخ رٛف١ش اِبوٓ ِٕبعجخ ٌإللبِخ, فؼبدح ِب رطٛي ِذح االعالء ثغجت اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ, 

ً رٛف١ش اٌظشٚف اٌّالئّخ ٌٍؼ١ش اٌىش٠ُ, فؼالً ػٓ رٌه ساػذ االرفبل١خ اٌؾفبظ ػٍٝ ٚاٚعجذ ا٠ؼ ب

ثؼغ  ػٓ ثفظٍُٙ  األعشح أفشاد اٌشٚاثؾ االعش٠خ, ؽ١ش شذدد ػٍٝ اْ ال ٠زشرت ػٓ االعالء رشز١ذ

ِّب ٠ٕؼىظ عٍج١بً ػٍٝ اٌطفً  ٠ٚؼشػٗ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّخبؽش
(12)

مخ .ٌُٚ رىزفٟ االرفبل١خ ثبٌؼّبٔبد اٌغبث

ٚأّب اٚعجذ ػٍٝ عٍطخ االؽزالي اخجبس اٌذٌٚخ اٌؾب١ِخ ٚ٘ٛ الزشاػ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االؽّش, 

فبٌغشع اٌؾفبظ ػٍٝ عش٠خ اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ سأٜ اٌّغزّؼْٛ فٟ اٌّإرّش اٌذثٍِٛبعٟ ػٍٝ رمذ٠ُ 

اٌّؼٍِٛبد ثؼذ اٌم١بَ
(13)

ئرا اعزؾبي رؾم١ك ئال اعزخذاِٗ ٌّظطٍؼ  " ِّٚب ٠إخز ػٍٝ إٌض اٌغبثك  .

اٌمبئّخ ٌزٕف١ز االعالء ؽغت ِب ٠خذَ ٌٍغٙخ  ح وج١ش ٠ؼطٟ ِغبؽخ ٚ٘ٛ ِظطٍؼ فؼفبػٟ  رٌه ِبد٠بً" 

 اْ االرفبل١خ  وّب ٔالؽع ,ػذَ اٌزضاِٙب ثّب رؼّٕزٗ االرفبل١خ ٌزجش٠ش ثبٌززسع ثٗ ِّب ٠غّؼ ٌٙب،ِظبٌؾٙب

 ٌُ اال أٙب ػشٚس٠خ، ػغىش٠خ أعجبة ٌٛعٛد  أٚ أِٓ اٌغىبْ عّؾذ ثبٌم١بَ ثؼ١ٍّبد االعالء ٌّظٍؾخ

, ٚاْ اٌؾبٌز١ٓ اٌٍز١ٓ روشرب اٌّزّضٍخ ثٛعٛد لظف ٚٚعٛد االشخبص فٟ رج١ٓ ِزٝ ٠زؾمك اٌظشف١ٓ

ِٕطمخ رؼ١ك اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ ّ٘ب ٠ّىٓ ِٓ اٌغٌٙٛخ رجش٠ش ؽظٌّٛٙب ِّب ٠ؼطٟ ٌٍمٛاد اٌّزٕبصػخ 

ء , االِش اٌزٞ ٠ؼؼف ِٓ اٌؾّب٠خ إٌّّٛؽخ  ػذ ِغبؽخ وج١شح ِٓ اٌؾش٠خ ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّبد االعال

غىش٠خ اٌؼشٚس٠خ, ؽ١ش ٌألعجبة اٌؼ رؼش٠فب أػطٝ ِٓ اٌفمٙبء ثؼغ ٕٚ٘بنػ١ٍّبد االثؼبد اٌمغشٞ. 

 ٌٙغّبد اٌمبٟٔٛٔ اٌزجش٠ش ِٓ وغضء اإلٔغبٟٔ اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ فٟ ٠غزؼًّ لبٟٔٛٔ ِفَٙٛ  "ثأٔٙب ػشفٙب

اٌّذ١ٔخ" ٚاألػ١بْ اٌّذ١١ٔٓ اٌغىبْ ػٍٝ غخِؼبو ٔزبئظ ٌٙب ٠ىْٛ لذ ِششٚػخ ػغىش٠خ أ٘ذاف ػٍٝ
(14)

 

,  ٚاٌؼشٚسح اٌؼغىش٠خ ال رؼٕٟ اؽالق ٠ذ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ٌٍم١بَ ثأػّبي غ١ش ِششٚػخ , ف١غت اْ 

٠مظذ ِٕٙب ٘ض٠ّخ اٌؼذٚ أٞ غب٠زٙب ػغىش٠خ ٚال ٠زشرت ػٍٝ ٘زا اٌٙغَٛ ا٠مبع االرٜ ثبٌّذ١١ٔٓ, وّب ال 

ػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبْ االخشٜرّضً أزٙبن لٛا
(15)

. 
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 ٌغشع االؽزالي لٛاد ل١بَ ِٓ اٌّؾزٍخ إٌّبؽك فٟ اٌّذ١١ٔٓ ٌٍغىبْ اوضش   ؽّب٠خ رٛف١ش ِٚٓ اعً     

 األط١١ٍٓ، عىبٔٙب ِٚضاؽّخ اٌّؾزٍخ األساػٟ فٟ ٌالعز١طبْ سػب٠ب٘ب وً أٚ عضء ثٕمً افٙبذأ٘ رؾم١ك

ّبسعبدزٖ اٌّؽظشد االرفبل١خ اٌم١بَ ثٙ فمذ
(16)

االؽىبَ اٌغبثمخ اٌٛاسدح فٟ   اؽزشاَ ػّبْ ٌٚغشع ,  

اٌغغ١ّخ ػٕذ اسرىبثٙب   ػّٓ االٔزٙبوبد اإلثؼبد غ١ش اٌّششٚع  اػزجبسرُ  فمذ اٌشاثؼخ، ع١ٕف ارفبل١خ 

ػذ اشخبص ِؾ١١ّٓ
(17)

 رٌه ِٚغ ,اٌطٛػٟ اإلثؼبد  ارفبل١خ ع١ٕف ال رؾظش أْ ئٌٝ اإلشبسح ٠ٕٚجغٟ  .

 اٌشؽ١ً ػٓ ٠ش٠ذْٚ اٌغىبْ فمذ ٠ىْٛاٌطٛػٟ  ٠غت ٠ٕظش ئٌٝ اٌظشٚف اٌزٟ رّذ ف١ٗ،   اإلثؼبد  فاْ

ػذُ٘ ٚ٘ٛ ِب ؽظً فٟ إٌضاع ا١ٌٛغغالفٟ ٚغ١ش٘ب ِٓ  اٌز١١ّض أٚ االػطٙبد ٔز١غخ اٌّؾزٍخ إٌّبؽك

اٌذٚي
(18  )

. 

 9111وانفزع انخاًَ: انحًاٌت انعايت نألطفال يٍ االبعاد فً انبزوتىكىل االضافً االول نعا

 ع١ٕف، ثبرفبل١بد كاٌٍّؾ األٚي اإلػبفٟ اٌجشٚرٛوٛي اػزّبد الثذ ِٓ اٌمٛي ثأٔٗ فٟ اٌّذح اٌزٟ عجمذ   

 رذػُ  اٌزٟ اٌّّٙخ  إٌّبؽك ِٓ  ْاٌغىب ئثؼبد فٟ اٌؾك ٌٙب ثأْ وبٔذ رذػٟ  اٌذٚي ِٓ اٌىض١ش فاْ

 رذخً ػّٓ  اٌذٚي ٌٍزؾش٠ش اٌؾشٚة اٌزٟ رشٕٙب فمذ ػذ اٌجشٚرٛوٛي رشزجه ِؼُٙ،  اٌز٠ٓ اٌضبئش٠ٓ

اٌذ١ٌٚخ اٌّغٍؾخ إٌضاػبد اؽبس
(19 )

ٚلذ رؼّٓ اٌجشٚرٛوٛي اٌزأو١ذ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ ثّب ف١ُٙ     .

ؽ١ش اػزجش ل١بَ دٌٚخ االؽزالي ثٕمً عضء ِٓ عىبٔٙب اٌّذ١١ٔٓ ئٌٝ  االؽفبي ِٓ االثؼبد اٌغجشٞ,

إٌّبؽك اٌّؾزٍخ ػّٓ ٔطبق ٘زٖ إٌّبؽك أٚ  إٌّبؽك اٌزٟ رؾزٍٙب, أٚ ٔمً  ع١ّغ  أٚ عضء ِٓ عىبْ

خبسعٙب ِٓ االٔزٙبوبد اٌغغ١ّخ ألؽىبَ ارفبل١بد ع١ٕف  ٚاؽىبَ ٘زا اٌجشٚرٛوٛي فٟ ؽبي اسرىبثٙب 

ثشىً ػّذٞ
(20)

 ثبٌٕظش ئٌٝ إٌض اٌغبثك ٔغذٖ ٠إوذ ػٍٝ ِٕغ اثؼبد اٌّذ١١ٔٓ ِٓ إٌّبؽك اٌّؾزٍخ,    . 

ٟ رؼّٕذ اؽىبِبً اٌز اٌشاثؼخّب اوذ ِب عبءد ثٗ االرفبل١خ ع١ٕف ٚأ ثغذ٠ذ ففٟ ٘زا اٌشأْ ٌُ ٠أرٟ 

ػغىش٠خ, ألعجبة أٚ اٌغىبْ ئرا وبْ ٌغالِخ ئال ٖ االفؼبيزرؾظش ٘
 

أِب ثشأْ ػذَ عٛاص اثؼبد عضء ِٓ  

ر ٌُ ٠زُ ػذ ٘زا اٌفؼً ػّٓ االٔزٙبوبد اٌغغ١ّخ عىبٔٙب اٌّذ١١ٔٓ ئٌٝ إٌّبؽك اٌّؾزٍخ فٙٛ ٠ؼذ اػبفخ, ئ

(, ؽ١ش ادسط ػّٓ االٔزٙبوبد اٌغغ١ّخ ٌٍجشٚرٛوٛي االٚي١147خ ع١ٕف خبطخ اٌّبدح )الرفبل
(21)

. 

 اٌزٞ أٚسدٖ اٌجشٚرىٛي ٌألؽىبَ اٌغبثمخ اٌزٟ ٚسدد فٟ ارفبل١خ ع١ٕف   اٌزأو١ذ ٠ّٚىٕٕب اٌمٛي  ثأْ     

 رزؼّٓ ِٓ رذاػ١بد ػٍٝ اٌّذ١١ٔٓ  ِب ٠زشرت ػٍٝ ٘زٖ االفؼبي  خطٛسح ٠ٛػؼ ثشىً ال ٠مجً اٌشه

ِششد٠ٓ ٠ٛاعْٙٛ اٌىض١ش ِٓ  أٚ العئ١ٓ ٔبصؽ١ٓ رشزذ اٌشٚاثؾ االعش٠خ, ؽ١ش ٠ظجؼ ؽبي االؽفبي أِب

 . اٌّشبوً

 انًطهب انخاًَ: انحًاٌت انعايت نألطفال يٍ االبعاد  فً انُزاعاث انًسهحت غٍز انذونٍت

ّذ١١ٔٓ ال رمزظش فمؾ ػٍٝ ِّب ال شه ف١ٗ أْ اٌؾّب٠خ اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب االؽفبي ثٛطفُٙ عضءا ِٓ اٌ   

إٌضاػبد اٌّغٍؾخ اٌذ١ٌٚخ, ثً رّزذ أ٠ؼب ئٌٝ ؽبالد إٌضاػبد اٌّغٍؾخ اٌغ١ش د١ٌٚخ اٌزٟ عٕزٕبٌٚٙب فٟ 

 اٌفشػ١ٓ ا٢ر١١ٓ:

 9191انفزع األول: انحًاٌت انعايت نألطفال يٍ االبعاد فً انًادة انًشتزكت انخانخت التفاقٍاث جٍُف 

 اػزّبد داخ١ٍخ فأٔٗ لجً ٔضاػبد اٌضب١ٔخ اٌؼب١ٌّخ اٌؾشة ثؼذ ٔشجذ اٌزٟ بدإٌضاػ أغٍت ٌىْٛ ٔظشا    

 إٌضاػبد رؾىُ اٌزٟ اٌٛؽ١ذح اٌّبدح  ٟ٘ اٌّشزشوخ اٌضبٌضخ اٌّبدح رؼذٟٔ اٌضب اإلػبفٟ اٌجشٚرٛوٛي

 ِٓ  األدٔٝ اٌؾذ ٚرؼّٕذ رٛف١شػّٓ ارفبل١بد ع١ٕف االسثؼخ   أدسعذ , ئر اٌذ١ٌٚخ غ١ش اٌّغٍؾخ

ذٖاٌّؾب٠ اإلٔغب١ٔخ اٌغٙبد ٌزذخً اٌمبٟٔٛٔ ِضٍذ اٌغٕذفمذ  إٌضاػبد ٌؼؾب٠ب اٌؾّب٠خ
(22 )

 رج١ٓ, اال أٗ ٌُ 

رّخؼذ اعزّبػبد اٌٛفٛد خالي اٌّإرّش  أر اٌذٌٟٚ,غ١ش  اٌّغٍؼثبٌٕضاع  اٌّمظٛد اٌضبٌضخ اٌّبدح

ٚاٌؼظ١بْ, ٚػ١ٍّبد اٌّغٍؼ   اٌغطٛ اعزجؼبد االػّبي االس٘بث١خ ٚاٌفزٓ , ٚأػّبي فمؾ ػٓ اٌذثٍِٛبعٟ

ػ١ٍٙب ِغزمجالً  اٌضبٌضخ اٌّبدح عش٠بْ رطج١ك اؽىبَ ٔطبق ِٓ االخالي ثبٌٕظبَ اٌؼبَ
(23)

. 
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ثّؼبٍِخ  إٌضاع فٟ ؽشف وً ٠ٍزضَ غ١ش دٌٟٚ، ِغٍؼ ٔضاع ٚعٛد ؽبٌخ فٟ ئٌٝ أٗ ٚرش١ش    

 ٠ٚؾظش ١١ض،رّ أٞ ئٔغب١ٔخ دْٚ ِؼبٍِخ االشخبص غ١ش اٌّشزشو١ٓ فٟ اٌمزبي ٚاٌؼبعض٠ٓ ألٞ عجت

االػزذاء ػٍٝ ؽ١برُٙ ٚعالِزُٙ اٌجذ١ٔخ, أٚ اخزُ٘ وشا٘ٓ, أٚ االػزذاء ػٍٝ وشاِزُٙ ثّب فٟ رٌه 

ِؼبٍِزُٙ ثشىً ١ِٙٓ أٚ ٠ؾؾ ِٓ وشاِزُٙ, أٚ اطذاس ػذُ٘ االؽىبَ أٚ رٕف١ز اٌؼمٛثبد دْٚ اعشاء 

ِؾبوّخ
(24)

ً ظشاً ؽ ٠زؼُّٓ ٌ أٔٗ ثبعزمشاء إٌض  ٠زؼؼ   .  شذد ػٍٝ  ٚئّٔب اٌمغشٞ ٌإلثؼبد  طش٠ؾب

أٗ ٠ّىٓ  أْ ٔغزٕزظ ؽظشاً ػ١ّٕبً ٌإلثؼبد اٌغجشٞ  اال ، اٌّذ١١ٔٓ خبطخ ثؾّب٠خ  ػذح ِجبدب  ِشاػبح

 ٠ّضً االثؼبد اٌغجشٞ ئر االٔغب١ٔخ، اٌىشاِخ ػٍٝ االػزذاءاٌفمشح اٌزٟ رش١ش ئٌٝ ؽظش  ثبالعزٕبد ئٌٝ 

خاالٔغب١ٔ ثبٌىشاِخ اٌّغبط اؽذ طٛس ٌٍّذ١١ٔٓ
(25)

  اٌضبٌضخ اٌّبدح ٠ّىٕٕب اٌمٛي ثٕبًء ػٍٝ ِب عجك أْ   . 

ٌٍّذ١١ٔٓ اصٕبء إٌضاػبد اٌّغٍؾخ غ١ش اٌذ١ٌٚخ,  اٌمغشٞ ِجبشش ٚطش٠ؼ  ٌإلثؼبد ؽظش ػٍٝ رٕض ٌُ

ّضً ٔمظبً فٟ ارفبل١بد ع١ٕف رُ رذاسوٗ ثاطذاس اٌجشٚرٛوٛي االػبفٟ اٌضب٠ٟٔٚ٘ٛ ِب 
 
. 

 9111ال يٍ االبعاد فً انبزوتىكىل االضافً انخاًَ نعاو انفزع انخاًَ: انحًاٌت انعايت نألطف

 فٟ إٌظش  ثاػبدح غ١ش اٌذ١ٌٚخ اٌّغٍؾخ ئٌٝ ػشٚسح ل١بَ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ إٌضاػبد ؽغُ  رضا٠ذ ادٜ    

رُ  , ٌزٌهاٌذ١ٌٚخ اٌغبؽخ اٌزٟ ؽذصذ ػٍٝاٌزطٛساد  ِغ ٌىٟ رٕغغُ  اؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ

ً  ٠زؼّٓ ي عٕذ دٌٟٚأٚ ٠ؼذ اٌزٞ اٌضبٟٔ اإلػبفٟ اٌجشٚرٛوٛي اػزّبد خبطخ ثبٌؾّب٠خ رٕطجك  اؽىبِب

  رؼّٓ اٌجشٚرٛوٛي  ؽظشاً  ٚثخظٛص ِٛػغ ثؾضٕب فمذ    ػٍٝ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ غ١ش اٌذ١ٌٚخ .

 أِٓ ٌهاال ئرا اعزذػٝ ر ثبٌٕضاع، رزؼٍك ألعجبة اٌّذ١١ٔٓ  ثزشؽ١ً ِٕغ اٌم١بَ ؽ١ش اٌغجشٞ  ٌٍزشؽ١ً

ع١ّغ  ِشاػبح ر١ٙئخ فأٔٗ ٠ٕجغٟاٌم١بَ ثبإلعالء  ٚفٟ ؽبي ,ػشٚس٠خ  ػغىش٠خ ألعجبة أٚ ٓاٌّذ١١ٔ

فٟ عٛ  ٚاٌزغز٠خ ِٓ اٌغٛأت اٌظؾ١خ ٚاؽز١بعبرُٙ اٌّأٜٚ رشًّ رٛف١ش اعزمجبٌٌُٙغشع  اٌظشٚف

آِ
(26)

 ٚأ أفشادا عٛاء وبٔٛا  ثاِؼبْ إٌظش فٟ إٌض اػالٖ  ٠زج١ٓ أٗ ٠شًّ اٌّذ١١ٔٓ االؽفبي  . 

 ٌزشؽ١ً إٌض ؽظش ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ،اٌّزؼبلذحاؽذ االؽشاف  ِٕبؽك داخً ػٕذ رشؽ١ٍُٙ عّبػبد

 اٌّذ١١ٔٓ االؽفبي ِٓ إٌبؽ١خ ٌّظٍؾخعٛاء  اداعزضٕبء أٚسد اال أٗ ثبٌٕضاع خبطخ ألعجبة اٌّذ١١ٔٓ

ألغشاع أٚ فٟ االِبوٓ اٌّٛعٛد٠ٓ ف١ٙب وبؽزّبي لظفُٙ ثبٌظٛاس٠خ,  ػ١ٍُٙ خطش ِضً ٚعٛد  اال١ِٕخ

اٌؼغىش٠خ ِّب ٠زطٍت  ػغىش٠خ ػشٚس٠خ فمذ ٠شىً رٛاعذ اٌّذ١١ٔٓ فٟ ِٕطمخ ِؼ١ٕخ ػشلٍخ ٌٍؼ١ٍّبد

ِىبْ اخش ئٌٝ رشؽ١ٍُٙ االِش
(27)

ً ئٌٝ ػشٚسح. ر١ٙئخ اٌظشٚف اٌّالئّخ   وّب اشبس إٌض ا٠ؼب

 ٘ٛ عشاءاداال ٘زٖ ٚاٌغشع ِٓ ، ٚاٌغزائ١خ ٚاٌظؾ١خ األ١ِٕخ ٚاٌغٛأت  ٓاٌغى ٌٍّشؽ١ٍٓ ِٓ ؽ١ش

ً  االعبع١خ اٌزٟ رىفً  اٌّمِٛبد رٛف١ش ً وش٠ّب اٌم١بَ ثبٌزشؽ١ً ٠ؼذ , ٠ٕٚجغٟ االشبسح ئٌٝ اْ ٌُٙ ػ١شب

اعزضٕبًء ِٓ اٌمبػذح اٌؼبِخ ٌٍؾظش ف١غت أْ ٠ىْٛ ِإلزب ٚاْ ٌُ ٠زوش رٌه طشاؽخ فٟ إٌض
(28)

. 

ٕضاع ٠ذػٛٔب ٌٍزغبؤي, ً٘ اْ لٛاػذ ألعجبة ِزؼٍمخ ثبٌ ٌٍّذ١١ٔٓ  اٌزشؽ١ً ِٕغ  ٚرغذس االشبسح ئٌٝ اْ   

, ػٍٝ عج١ً اٌّضبي رؼشع اٌّذ١١ٔٓ اٌؾّب٠خ رٕطجك فٟ ؽبي ؽظٛي عجت اخش ادٜ اٌٝ رشؽ١ً اٌّذ١١ٔٓ

٠ّىٓ اٌمٛي ثبالعزٕبد ئٌٝ إٌض اٌغبثك فبْ اؽىبَ اٌؾّب٠خ  اٌزٟ اشبس ا١ٌٙب اٌمبْٔٛ  ? اٌطج١ؼ١خ ٌٍىٛاسس

ؼ غ١ش اٌذٌٟٚ ال رٕطجك الْ اٌزشؽ١ً ٕ٘ب ال ػاللخ ٌٗ ثبٌٕضاع اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ثبٌٕغجخ ٌٍٕضاع اٌّغٍ

اٌّغٍؼ
 (29)

 اٌؼشل١ٟش ِضً اٌزطٙ ٚؽش١خ أعب١ٌت ٠غزخذَ اؽشاف إٌضاع  لذ ٠ّىٓ االشبسح ئٌٝ أٗ وّب  .

ِؼذح   أ٘ذاف ٌزؾم١ك د٠بسُ٘ ِٓ إٌضٚػ ػٍٝ ٖ االؽفبيٌغشع اوشا اٌغّبػ١خ ٌٍّذ١١ٔٓ اإلثبدح أٚ

 ً عٍفب
(30)

ٌُ ٠غفٍٗ اٌجشٚرٛوٛي ئر اشبس اٌٝ ؽظش اوشاٖ اٌّذ١١ٔٓ ػٍٝ إٌضٚػ ِٓ ِٕبؽمُٙ , ٚ٘ٛ ِب

ألعجبة خبطخ ثبٌٕضاع اٌّغٍؼ
(31 )

اعزٕبداً ئٌٝ ِب عجك روشٖ ٠زؼؼ ٌٕب اْ االؽىبَ اٌغبثمخ اٌزٟ اٚسد٘ب  .

اٌجشٚرٛوٛي فٟ ِغبي ؽظش اٌزشؽ١ً اٌمغشٞ رّىٕذ ئٌٝ ؽذِب ِٓ عذ اٌضغشح فٟ اٌّبدح اٌضبٌضخ 

ٙغخ , ٚاالِضٍخ لذ ٠ؼزش٠ٙب طؼٛثبد وج١شح ػٕذِب رزُ ػ١ٍّبد اٌزشؽ١ً ػّٓ ع١بعخ ِّٕ ٌىٓ ،ّشزشوخاٌ
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وض١شح ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِب ؽذس فٟ سٚأذا ٠ٚٛغغالف١ب ؽ١ش اػطش االالف ِٓ اٌّذ١١ٔٓ ئٌٝ إٌضٚػ 

 لبطذ٠ٓ إٌّبؽك االِٕخ.

 انًبحج انخاًَ

 اعاث انًسهحتانحًاٌت انخاصت نألطفال يٍ االبعاد فً انُز

اْ اٌغّبػ ثاثؼبد االؽفبي ألعجبة ا١ِٕخ أٚ ػشٚسح ػغىش٠خ ٠فشع اٌزضاِبد ػٍٝ اٌغٙخ اٌمبئّخ    

ثبإلثؼبد ٠ٕجغٟ ػّبْ رٛف١ش٘ب ٌألؽفبي, ٚ٘زٖ االٌزضاِبد رّضً ؽّب٠خ خبطخ وفٍٙب اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

 االٔغبٟٔ عٕزٕبٌٚٙب فٟ ِطٍج١ٓ:

  اٌت نألطفال انًبعذٌٍانًطهب االول: انحًاٌت انخاصت بانزع

ِٓ خالي ٘زا اٌّطٍت عٕج١ٓ اؽز١بعبد األؽفبي ِٓ اٌغزاء ٚاٌغىٓ ِٚٓ صُ ٔج١ٓ ؽبعزُٙ ٌٍزؼ١ٍُ    

 ٚاخ١شاً ٔج١ٓ ؽبعزُٙ ٌٍشػب٠خ اٌطج١خ اٌزٟ عٕزٕبٌٚٙب فٟ اٌفشٚع االر١خ:

 انفزع االول: تقذٌى انعىٌ نألطفال يٍ حٍج انغذاء وانسكٍ: 

ً  ثأْ     اٚعجب ػٍٝ اٌذٚي اٌمبئّخ  اٌضبٟٔ االػبفٟ ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ ٚاٌجشٚرٛوٛي اششٔب عبثمب

اٌّذ١١ٔٓ  ِٓ ؽ١ش رٛف١ش اؽز١بعبرُٙ  اٌغىبْ اعزمجبي ٌغشع اٌّالئّخ ثبٌزذاث١ش اٌم١بَ ثزشؽ١ً اٌّذ١١ٔٓ

فٟ اٌغىٓ ٚاٌغٛأت اٌغزائ١خ رىفً ٌُٙ اٌؼ١ش اٌىش٠ُ
(32)

١ٓ  ٚثبػزجبس االؽفبي ِٓ اٌغىبْ اٌّذ١ٔ . 

 ع١ٕف برفبل١بدث ِزّضالً  اإلٔغبٟٔ اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ ِٚشاػبح  ٌغُٕٙ ٚٚػؼُٙ  اٌخبص فمذ رؼّٓ

فغبٔت  خالي إٌضاػبد اٌّغٍؾخ,  اٌّذ١١ٔٓ ٌألؽفبي خبطخ ؽّب٠خ اإلػبف١١ٓ  و١ٌٛٙبٚثشٚرٛ 1949ٌؼبَ

 اٌذٚي اٌشاثؼخ ٚاٌّغبػذح  ٌُٙ , ئر دػذ ارفبل١خ ع١ٕف اٌخبطخ اٌشػب٠خ أوذ  ػٍِٝٓ ٘زٖ  اٌؾّب٠خ 

  ِؾب٠ذح دٌٚخ  فٟ ُ٘ ئ٠ٛاء , وّب اٚعجذئػبٌزُٙ رغ١ًٙ رزؼّٓئٌٝ اٌم١بَ ثزذاث١ش  إٌضاع  فٟ األؽشاف

االؽىبَ اٌخبطخ ثشػب٠خ  ػٍٝ اْ ٠زُ ِشاػبح  اٌؾب١ِخ  اٌذٌٚخ اعزؾظبي ِٛافمخ  ثؼذ  خالي ِذح إٌضاع

األؽفبي
(33)

 اٌّزؼبلذح األؽشاف ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ اٌضِذٚثٙذف  رأ١ِٓ اٌغزاء اٌالصَ ٌألؽفبي فمذ   .

 اٌخبطخ ٚاٌؼالعبد  ٚاالؽز١بعبد االخشٜ ِٓ اٌّالثظ اٌغزائ١خ  ثّشٚس اٌّغبػذاد  ثبٌغّبػ 

  اٌّزؼبلذح االؽشاف اسع أؽذ  ػٍٝ ح اٌّٛعٛد٠ٓػشش اٌخبِغخ ٌألؽفبي اٌز٠ٓ رمً اػّبسُ٘ ػٓ عٓ

 ً إٌضاع فٟ ؽزٝ ٚئْ وبْ ؽشفب
(34)

 أؽذ فٟ ال١ٍُ اٌّٛعٛد٠ٓ األؽفبياالرفبل١خ ئٌٝ اْ ٠غزف١ذ وّب عؼذ , 

أزفبع االؽفبي ِٓ أٞ  دػذ ئٌٝ االؽشاف ِٓ اٌشػب٠خ اعٛح ثّٛاؽ١ٕٓ اٌذٌٚخ اٌّزٛاعذ٠ٓ ف١ٙب, ئر

اِز١بص فٟ اٌّؼبٍِخ ٠غزفبد ِٕٗ سػب٠ب اٌذٌٚخ اٌطشف فٟ إٌضاع , ٚ٘زٖ اٌّؼبٍِخ اٌخبطخ رشًّ االؽفبي 

عجؼخ ِّٓ رمً ػّبسُ٘ ػٓ  األؽفبي ٚأِٙبد ػششح ٚإٌغبء اٌؾٛاًِ  خّغخ ِّٓٓ رمً اػّبسُ٘ ػ

ع١ٕٓ
(35 )

ٚرأو١ذاً ػٍٝ أ١ّ٘خ  رٛف١ش اٌشػب٠خ ٚاٌّغبػذح اٌخبطخ ٌألؽفبي فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ   .

 أْ ٚعٛة ِشاػبح ئٌٝ  ٚثٙذف رؼض٠ض٘ب, فمذ دػٝ اٌجشٚرٛوٛي االػبفٟ االٚي االؽشاف اٌّزٕبصػخ

 أٞ ػذ , ِّب ٠زطٍت رٌه اٌم١بَ  ثزأ١ِٓ اٌؾّب٠خ ٌُٙ بً ِٓ ؽ١ش اؽزشاُِٙخبط  ٚػؼبٌألؽفبي  ٠ىْٛ

ِشاػبح ٌغُٕٙ أٚ  ئ١ٌٙب ٠ؾزبعْٛ اٌزٟ اٌؼٕب٠خ ٚاْ ٠ىفٍٛا ٌُٙ رٛف١ش ثششفُٙ, اٌّغبط ِٓ اشىبي  شىً 

ألٞ عجت اخش
(36)

ٝ اٌّشػ  ِؼبٍِخ اٌٛالدح ؽذ٠ضٟ األؽفبي ػبًِ اٌجشٚرٛوٛي رٌه , فؼالً ػٓ

اٌشػب٠خ اٌؼشٚس٠خ أٚ اٌّغبػذح ئٌٝ ؽبعزُٙ ِٓ ؽ١ش غشؽٝٚاٌ
(37)

. 

 انفزع انخاًَ : حًاٌت حق االطفال فً انتعهٍى وانحفاظ عهى تقانٍذهى: 

 ػشٚسح اٌّؾبفظخٚ ٌألؽفبي اٌزؼ١ٍُ أ١ّ٘خ ع١ٕف اٌشاثؼخ ارفبل١خ ادسوذ اٌٛفٛد اٌّشبسوخ ثظ١بغخ   

خالي ٘زٖ  اػبح رؾم١مٗ ٠شىً ػبًِ ٚلبئٟ ٌألؽفبيإٌضاػبد اٌّغٍؾخ؛ الْ ِش اصٕبء  ػٍٝ صمبفزُٙ

ثؼذ أزٙبء اٌؼ١ٍّبد اٌّغٍؾخ رأ١ٍُ٘ٙ , وّب ٠غُٙ فٟ ئػبدحاٌظشٚف اٌؼظ١جخ
(38)

 . 
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 اجلامعة  املصتيصرية 

٠ٚؼذ ؽّب٠خ ؽك االؽفبي فٟ اٌزؼ١ٍُ ػٕذ اثؼبدُ٘ ِٓ االِٛس االعبع١خ فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ اٌذ١ٌٚخ     

 ثاعالء ػٕذ اٌم١بَ اٌّزٕبصػخ األؽشاف دػٝ اٌذٚي رئ ،األٚي اإلػبفٟ اٌجشٚرٛوٛي ٚ٘ٛ ِب أوذ ػ١ٍٗ

 رٌه اٌزؼ١ٍُ ٠شًّ ثّبئٌٝ الظٝ ؽذ ِّىٓ  اٌالصَ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ثؼشٚسح ِزبثؼخ ؽظٌُٛٙ األؽفبي

ٟ ثؾغت سغجخ ٚاٌذ٠ُٙٚاألخالل اٌذ٠ٕٟ
(39 )

, ٚلذ رؼّٕذ ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ ػذح ٔظٛص رذػٛا 

اٌالصِخ اٌزٟ  اٌزذاث١ش ثبرخبرذٚي االؽشاف فٟ إٌضاع اٌّغٍؼ اٌضِذ اٌ ئر اٌذٚي ٌؼّبْ ٘زا اٌؾك,

 أٚ رٛفٟ ٚاٌذ٠ُٙ ٚاٌز٠ٓ عٕخ ػششح خّغخ ِّٓ رمً اػّبسُ٘ ػٓ  األؽفبي ئّ٘بي ػذَ ػّبْ رىفً

 رؼ١ٍُّٙػّبْ  ِٚٓ اٌزذاث١ش اٌٛاعجخ ٌشػب٠زُٙ ٚػذَ اّ٘بٌُٙ إٌضاع اٌّغٍؼ، ٔز١غخ اعشُ٘ ػٓ أفظٍٛا

 ئٌٝ ثزؼ١ٍُّٙ اٌم١بَ  ٠ؼٙذ أْ فمذ شذدد االرفبل١خ ػٍٝ فبي رؼٍُ ٌغزُٙ ٚرمب١ٌذُ٘ , ٚألعً اوزغبة االؽ

رمب١ٌذُ٘ فٟ ؽبي ٠ّىٓ رؾم١ك رٌه ئٌٝ ٔفظ ٠ٕزّْٛ أشخبص
(40)

ٚثخظٛص وفبٌخ ؽك األؽفبي فٟ .

 اٌزؼ١ٍُ فٟ االِبوٓ اٌزبثؼخ ٌذٌٚخ االؽزالي, اٌمذ االرفبل١خ اٌزضاِبد ػٍٝ دٌٚخ االؽزالي رزؼّٓ

ٚرؼ١ٍُّٙ ػٍٝ اوًّ  األؽفبي ثشػب٠خ اٌخبطخ اٌّإعغبد رشغ١ً ٌغشع اٌذاخ١ٍخ ثبٌغٙبد ؼبٔخاالعز

 فبٔٗ ٠مغ اٌزضاَ  ثٙزٖ االٌزضاِبد اٌم١بَ ػٓ ٖ اٌّإعغبدػغضد ٘ز فٟ ؽبي أٗ ػٍٝاوذد  وّب ٚعٗ،

 ٠ٓ  أفظٍٛاٌزا١ٌزبِٝ ٚا األؽفبي رؼ١ٍُ ثأْ رمَٛ  ثبٌزذاث١ش اٌؼشٚس٠خ  اٌزٟ رىفً  اٌذٌٚخ اٌّؾزٍخ ػٍٝ

رٌه ثأْ ٠زٌٛٝ ِغإ١ٌٚخ ٚساػذ االرفبل١خ فٟ ؽبي اِىب١ٔخ رؾم١ك  إٌضاع اٌّغٍؼ، ثغجت  اعشُ٘ ػٓ

ٌٚغزُٙ ٚد٠ُٕٙ عٕغ١زُٙ ٠ؾٍّْٛ أشخبص رؼ١ٍُّٙ
(41)

ّب ٌُ رغفً االرفبل١خ ؽّب٠خ ؽك االؽفبي و.

 اٌزغ١ٙالد وبفخ ثزٛف١ش اٌّؼزمٍخ ٌُٙ رمؼٟ اٌذٌٚخسرجذ اٌزضاِبد ػٍٝ  ؽ١ش ،اٌّؼزم١ٍٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ

 االِبوٓ داخً عٛاء رُ رٌه  عذ٠ذح دساعبد ٚ اٌزمذ٠ُ ػٍٝأ رؼ١ٍُّٙ اٌزٟ رىفً اعزّشاس٠خ اٌّّىٕخ

خبسعٙب أٚ اٌّؼزم١ٍٓ ف١ٙب
(42)

إٌضاػبد  ٘زا ٌُٚ رمزظش وفبٌخ ؽّب٠خ ؽك االؽفبي فٟ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  .

ً اِزذ ثً اٌذ١ٌٚخ اٌّغٍؾخ  اإلػبفٟ ذ١ٌٚخ ، ؽ١ش دػٝ اٌجشٚرٛوٛياٌ غ١ش إٌضاػبد ٌزشًّ د أ٠ؼب

 ػشٚسح اٌزٟ رشًّ ثشىً خبص ِٓ اٌشػب٠خ األؽفبي ِب ٠ؾزبط ا١ٌٗ رٛف١ش أؽشاف إٌضاع ئٌٝ  ٟاٌضبٔ

سغجخ اثبئُٙ أٚ  ٚثّب ٠ٕغغُ ِغ ٚاالخاللٟ اٌذ٠ٕٟ  رٌه اٌزؼ١ًٍُ ثّب ٠شّ اٌزؼ١ٍُ ، ؽظٌُٛٙ ػٍٝ

االخش٠ٓ اٌّغإ١ٌٚٓ ػُٕٙ
(43)

. 

 انفزع انخانج: حق االطفال فً تهقً انزعاٌت انطبٍت 

خالي ػ١ٍّبد االعالء ِٓ إٌّبؽك اٌّؾبطشح أٚ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب اٌمزبي رىْٛ اال٠ٌٛٚخ ٌألؽفبي ِٓ     

ؽ١ش اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ, ئر ٠ٕجغٟ ٚػؼُٙ فٟ اِبوٓ اعزشفبء ٚاِبوٓ إِخ, وّب ٠ٕجغٟ اٌغّبػ ثاعالئُٙ 

ذ ألعجبة ؽج١خئٌٝ دٚي ِؾب٠ذح ثشىً ِإل
(44)

. 

ٚلذ ساػذ ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ ػّبْ اٌؾفبظ ػٍٝ عالِخ األؽفبي ِٓ إٌٛاؽٟ اٌظؾ١خ , ئر      

ً ِٓ ؽ١ش و١ّزٗ ٚع١ذاً ِٓ ؽ١ش ٔٛػ١زٗ  اوذد ػٍٝ اْ ٠ىْٛ اٌغزاء ا١ٌِٟٛ إٌّّٛػ ٌٍّؼزم١ٍٓ وبف١ب

ٌغٍج١خ إٌبرغخ ػٓ  ٔمظٗ , وّب ػٍٝ ٔؾٛ ٠ىفً اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌزٛاصْ اٌظؾٟ ٠ّٕٚغ  ؽظٛي االصبس ا

ساػذ االرفبل١خ ػشٚسح ِٕؼ غزاء اػبفٟ ٠زالئُ ِغ اؽز١بعبد األؽفبي ِّٓ ُ٘ دْٚ عٓ اٌخبِغخ 

ػششح
(45)

 . 

 انًطهب انخاًَ: انحًاٌت انخاصت بجًع شًم انطفم بأسزته وانحفاظ عهى هىٌته

 ثؼبد ٌٍؼشٚسح  اٌؼغىش٠خ رشذد ػٍٝ فشػذ ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ اٌزضاِبد ػٍٝ اٌغٙخ اٌمبئّخ ثبإل    

ػذَ فظً افشاد االعشح اٌٛاؽذح , وّب أٗ ٌٛ ؽظً ٚفظً اٌطفً ػٓ اعشرٗ فبٔٗ ٠مزؼٟ رغ١ًٙ عّغ 

شٍّٗ ثأعشرٗ , وّب اْ االثؼبد  لذ ٠ٙذف ئٌٝ اٌمؼبء ػٍٝ ٠ٛ٘خ اٌطفً ِّب ٠زطٍت ؽّب٠زٗ, ٚلذ وفً 

 ٖ االِٛس عٕزٕبٌٚٙب ِٓ خالي اٌفشٚع االر١خ:اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ؽّب٠خ خبطخ ٌٍطفً فٟ ٘ز
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  انفزع االول: انحًاٌت انخاصت بجًع شًم انطفم بأسزته

ِّب الشه ف١ٗ أْ ئثؼبد األؽفبي ػٓ ِؾ١طُٙ االعشٞ ٠ؼذ ِٓ أُ٘ االصبس إٌبعّخ ػٓ إٌضاػبد     

اٌّغٍؾخ اٌزٟ رزغبٚص ِٓ ؽ١ش رأص١ش٘ب أٞ اصبس اخشٜ رظ١ت األؽفبي
(46)

رٍه االصبس فمذ  ، ٌٍٚؾذ ِٓ

ً أٚسد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ اؽىبِ ػذ٠ذح  رإوذ ػٍٝ  اٌؾفبظ  ػٍٝ ٚؽذح األعش اصٕبء  إٌضاػبد  ب

اٌّغٍؾخ، ففٟ رؾم١ك رٌه ٠ظت فٟ ِظٍؾخ األؽفبي وُٛٔٙ االوضش رؼشساً ِٓ افشاد االعشح ػٕذ 

رشزذ افشاد االعشح, فمذ  االصبس إٌبعّخ ػٓ االثؼبد اٌّزؼّٕخ ِٚٓ اعً رغٕت ؽظٛي االٔفظبي .

ٚثٙذف  دػذ ارفبل١خ ع١ٕف اٌغٙخ اٌمبئّخ ثبإلثؼبد ػٕذ اٌم١بَ ثبإلعالء ثؼذَ فظً افشاد االعشح اٌٛاؽذح,

عّغ شًّ االعش اٌزٟ رشززذ ٔز١غخ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ  الثذ ِٓ ِشاػبح رؾم١ك ِظٍؾخ اٌطفً ػٕذ 

ثبٌزذاث١ش   دػذ اٌذٚي االؽشاف ئٌٝ اٌم١بَ ٙب ؽ١شارخبر أٞ اعشاءاد, ٚ٘ٛ  ِب أوذد ػ١ٍٗ االرفبل١خ رار

رمً  اٌؾشة ِّٓ اعشُ٘ ٔز١غخ ػٓ أٚ اٌز٠ٓ أفظٍٛا  ا١ٌزبِٝ األؽفبي ئّ٘بي ػذَ رؼّٓ  اٌزٟ

اػّبسُ٘ ػٓ خّغخ ػششح ػبَ
(47 )

, ٌٚغشع رؾم١ك ٌُ شًّ االعش ثأعشع ٚلذ ِّىٓ فمذ دػذ 

 ػٕذ ل١بُِٙ ثبٌجؾش اٌّشززخ االعش أفشاد  مجبد أِبَرز١ًٌ اٌؼ االرفبل١خ رارٙب االؽشاف اٌّزٕبصػخ ئٌٝ

اػّبي اٌجؾش اٌزٟ رمَٛ  رغ١ًٙ, وّب ٠ٕجغٟ ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص ث١ُٕٙ ِٓ عذ٠ذ االرظبي رأ١ِٓ ٌغشع

اٌغٙبد اٌّخزظخ ثٙزٖ اٌّٙبَ ثٙب
(48)

ٚأل١ّ٘خ عّغ شًّ االعش داخً اِبوٓ االػزمبي فمذ رؼّٕذ   .

االعشح فٟ ٔفظ ِىبْ  أفشاد ػشٚسح عّغ ؽ١ش دػذ ئٌٝ  ١ك رٌه،ع١ٕف ؽىبِبً رٙذف ئٌٝ رؾمارفبل١خ 

, اال أٙب  يٚاألؽفب عّغ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚأْ ٠زُ اٌزشو١ض ثشىً خبص ػٍٝ االػزمبي ؽ١ٍخ ِذح اػزمبٌُٙ

 األؽىبَ رطج١ك أٚ ٌغشع طؾ١خ أٚ ألعجبة اٌؼًّ رزطٍجٙب ِمزؼ١بد رؼّٕذ اعزضٕبءاد ثشىً ِإلذ

٠غّغ  ثأْ ٠طبٌجٛا أْ فٟ ٌٍٛاٌذ٠ٓ  ٌُٚ رىزفٟ االرفبل١خ ثزٌه ٚأّب عّؾذ, اٌزبعغ اٌفظً اٌزٟ رؼّٕٙب

ساػذ االرفبل١خ خظٛط١خ وّب ثٕفظ ِىبْ االػزمبي وُٛٔٙ ِزشٚو١ٓ ثذْٚ سػب٠خ،  أؽفبٌُٙ ِؼُٙ

اٌزغّغ االعشٞ ٚدػذ ئٌٝ ػشٚسح رخظ١ض اِبوٓ خبطخ الػزمبي االعش ِٕفظٍخ ػٓ اٌّؼزم١ٍٓ
(49)

  

ػّبْ رؾم١ك الظٝ ؽذ  ِٓ االعزمشاس االعشٞ ٌألؽفبي  ػٍٝ ؽشطذ لذ رفبل١خ ٠زؼؼ ٌٕب أْ اال    

ش, اال أٗ ٠إخز ػ١ٍٙب أٙب األع شًّ ثغّغ اٌّزٕبصػخ ِٓ خالي اٌضاَ األؽشاف اٌّغٍؾخ إٌضاػبد اصٕبء

ٚعؼذ ِٓ االعزضٕبءاد اٌّزؼٍمخ ثأِبوٓ االػزمبي, االِش اٌزٞ لذ ٠ؼؼف اٌؾّب٠خ فٟ ٘زا اٌخظٛص  

ي فظً اٌطفً ػٓ اعشرٗ ٚاؽزّبي رؼشػٗ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّخبؽش إٌبعّخ ػٓ اخزالؽٗ ثأشخبص ِٓ خال

 ٚؽذح أ٠ؼبً ػٍٝ اٌؾفبظ ػٍٝ األٚي اإلػبفٟ اٌجشٚرٛوٛي ٚرؼض٠ضاً ٌألؽىبَ اٌغبثمخ فمذ اوذ     اخش٠ٓ.

ً  وً ؽشف ِزؼبلذ اٌضَ  ئرإٌضاػبد، ثغجت ٚػشٚسح عّؼٙب ثؼذ رشززٙب االعش ثبرخبر  اعإٌض فٟ ٚؽشفب

، ٚأْ  األعش اٌّشززخ شًّ عّغ رغ١ًٙ اٌغٙٛد اٌزٟ رٙذف ئٌٝ رذاث١ش ئٌٝ الظٝ ؽذ ِّىٓ ٌغشع

اٌّخزظخ ثٙزٖ االِٛس إٌّظّبد ػٍٝ رشغ١غ ٚرغ١ًٙ ػ٠ًّؼٍّٛا ثشىً خبص 
(50)

وّب ساػٝ .

ؼّٓ اٌجشٚرٛوٛي اٌٛػغ  اٌخبص ٌألؽفبي ٚؽبعزُٙ ثشىً ِغزمً ػٓ اٌجبٌغ١ٓ فٟ اِبوٓ االػزمبي  ٚر

فٟ  األؽشاف دػٝ اعزضٕبءاد ٌّظٍؾخ اٌطفً ٌغشع اٌؾفبظ ػٍٝ اٌٛؽذح االعش٠خ ٚػذَ رشززٙب, ئر

ػٓ رٍه  ِٕفظٍخ أِبوٓ فٟ اٌّغٍؼ ثبٌٕضاع خبطخ ألعجبةاٌّؼزم١ٍٓ  األؽفبي ثٛػغ اٌم١بَ إٌضاع ئٌٝ

 أِبوٓ ب٠خظض ٌٙ اٌزٟ األعش ٝ ِٓ ٘زا االعشاء ؽبٌخٌىٕٗ اعزضٕ ,ٌٍجبٌغ١ٓ اٌّخظظخ ٌألشخبص

ػبئ١ٍخ وٛؽذاد ٌإللبِخ
(51)

وزٌه ساػٝ اٌجشٚرٛوٛي ؽّب٠خ رّبعه اٌشٚاثؾ االعش٠خ ػٕذ اٌم١بَ   .

 ثبإلعالء اٌّزٕبصػخ اٌم١بَ االؽشاف ؽظش ػٍٝ ثبإلعالء  اٌّإلذ ٌألؽفبي ؽ١ش اخؼؼٗ ٌششٚؽ, ئر

  اٌّٛافمخ ت االِشاٌطفً, وّب ٠زطٍ ثظؾخ رزؼٍك أعجبة ئال ػٕذ ٚعٛد أعٕجٟ ثٍذ اٌّإلذ ٌألؽفبي ئٌٝ

 ٘إالء سػب٠خ ػٓ اٌّغئ١ٌٛٓ  ,أٚػٕذ ٚعٛدُ٘ االثبء أٚ األ١ٌٚبء ِٓ لجً اٌم١بَ ثبإلعالء  ػٍٝ اٌىزبث١خ

األؽفبي
(52)

.  
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  ثشىً ِإلذ ػٓ أعشُ٘ ثؼ١ذا ٌألؽفبي ٠ىْٛ اإلعالء أْ ٠شزشؽ ٠زج١ٓ ِٓ إٌض اٌغبثك أٔٗ   

 رٌه رمزؼٟ ػٕذِب ئال اٌطج١ؼ١خ ث١ئزُٙ ِٓ مً االؽفبئ ٠ّىٓ ال ئر رمزؼ١ٗ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ ، ٚاعزضٕبئٟ

٠شزشؽ ٌؾظٛي  وّب األؽفبي، ٌٙب ٠زؼشع ٔفغ١خ آصبس ِٓ اإلعالء ٠ٕغُ ػٓ ٌّب لذ اٌظؾ١خ اٌؼشٚسح

ًاٌٛاٌذ٠ٓ اٚ اٌّغإ١ٌٚٓ ػٓ األؽفبٌ ِٛافمخ االعالء اعزؾظبي
(53)

٘زٖ  أْ ِٚٓ ٚعٙخ ٔظشٔب ٔغذ    .

 ِٓ خالي اٌزأو١ذ ػٍٝ ػشٚسح اٌطفً اٌؼ١ٍب فٟ اٌّمبَ االٚي، ظٍؾخِ رٙذف ئٌٝ اٌؾفبظ ػٍٝ  اٌششٚؽ

 ٚثؼذ اٌؾظٛي ػٍٝ طؾ١خ ػشٚسح رٌه دػذ ئٌٝ ئرا ئال فظٍٗ ػٕٙب اعشرٗ ٚػذَ أفشاد ث١ٓ رٛاعذٖ

اٌذ١ٌٚخ  إٌّبصػبد اٌٛؽذح اٌؼبئ١ٍخ ػٍٝ اٌؾفبظ ػٍٝ ٠مزظش ال٘زا ٚ .األِش ٌٟٚ أٚ اٌٛاٌذ٠ٓ ِٛافمخ

 اٌضبٟٔ اإلػبفٟ اٌجشٚرٛوٛي ؽ١ش اٌضَ اٌذ١ٌٚخ، شاٌّغٍؾخ غ١ إٌضاػبد ٌزشًّ ذداِز ٚئّٔب اٌّغٍؾخ

األؽشاف اٌّزٕبصػخ ػٕذ اٌم١بَ ثبإلعالء اٌذاخٍٟ ٌألؽفبي ثشىً ِإلذ ػشٚسح ِٛافمخ اٌٛاٌذ٠ٓ أٚ 

االشخبص االخش٠ٓ اٌّغإ١ٌٚٓ لبٔٛٔبً أٚ ػشفبً ػٓ عالِزُٙ
(54)

. 

 نحفاظ عهى هىٌتهىانفزع انخاًَ: حًاٌت حق االطفال فً ا
الثذ ِٓ اٌمٛي اْ ِٓ اال٘ذاف اٌشئ١غخ ٌإلثؼبد اٌمؼبء ػٍٝ ٠ٛ٘خ اٌطفً, ٚلذ رؼّٓ اٌجشٚرٛوٛي    

االػبفٟ االٚي اٌزضاِبد رمغ ػٍٝ ػبرك االؽشاف اٌّزٕبصػخ رشًّ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٠ٛ٘خ اٌطفً فٟ 

بلخ ٌىً ؽفً رزؼّٓ طٛسح ؽبالد االعالء اٌٛلزٟ, ئر دػٝ اٌطشف اٌمبئُ ثبإلعالء ئٌٝ اػذاد ثط

شّغ١خ رشعٍٙب ئٌٝ اٌٛوبٌخ اٌّشوض٠خ اٌّخزظخ ثبٌجؾش ػٓ اٌّفمٛد٠ٓ؛ ٌغشع ر١غ١ش ػ١ٍّخ ػٛدح 

االؽفبي اٌز٠ٓ رُ اعٍٛا  ئٌٝ اعشُ٘, ٚرزؼّٓ وً ثطبلخ ِؼٍِٛبد ػذ٠ذح
(55 )

ٚلذ ؽظ١ذ ِغبٌخ اٌؾفبظ  .

ٟٔ, ؽ١ش رؼّٕذ ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ ػٍٝ ٠ٛ٘خ االؽفبي  ثأ١ّ٘خ وج١شح  فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغب

 ر١غ١ش خ ٌغشعئٌٝ اٌم١بَ ثبإلعشاءاد إٌّبعج اٌّزٕبصػخ األؽشاف اؽىبَ ثٙزا اٌخظٛص, ئر دػذ

ٌٍزؾمك  ٌٛؽبد ٚػغ شٖ, ػٓ ؽش٠كػش اٌضب١ٔخ ْ عٓدٚ ُ٘ ِّٓ األؽفبي ٠ٛ٘خ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼشف

ؽش٠مخ اخشٜ أٞ ػجش أٚ  ا٠ٌٛٙخ ِٓ
(56 ) 

ع١ٕف اٌشاثؼخ ػشٚسح رغغ١ً االؽفبي  ساػذ ارفبل١خ وّب

ٚػذَ رغ١١ش ٠ٛ٘زُٙ ِٓ عبٔت اٌذٌٚخ اٌّؾزٍخ, ؽ١ش اٌضِذ دٌٚخ االؽزالي ثبٌم١بَ ثبٌزذاث١ش إٌّبعجخ ِٓ 

أعً رغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزؼشف ػٍٝ ٠ٛ٘خ االؽفبي ٚرغغ١ٍُٙ, ٚؽظشد فٟ ع١ّغ اٌؾبالد اٌم١بَ ثزغ١ش 

د اخشٜ ربثؼخ ٌٙبؽبٌزُٙ اٌشخظ١خ أٚ  اٌؾبلُٙ ثّإعغبد أٚ عٙب
(57)

 . 

 : انخاتًت

ثؼذ أْ أز١ٕٙب ِٓ ثؾضٕب ػٓ ؽّب٠خ  األؽفبي ِٓ االثؼبد فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ  رٛطٍٕب ئٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

 إٌزبئظ ٚاٌّمزشؽبد ٠ّىٓ أْ ٔٛعض٘ب وبالرٟ:

 أوال: انُتائج:

بد ِٓ خالي ؽظش ؽشص اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ ثّب ف١ُٙ االؽفبي ِٓ االثؼ -1

االثؼبد اٌمغشٞ ثشىً طش٠ؼ فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ  اٌذ١ٌٚخ ٚاػزجش ِٓ االٔزٙبوبد اٌغغ١ّخ ٌٍمبْٔٛ 

اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ, وّب رُ ؽظشٖ فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ غ١ش اٌذ١ٌٚخ ٌىٕٗ ٌُ ٠ذسط ػّٓ االٔزٙبوبد 

 اٌغغ١ّخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ.

مخ  ثؾظش االثؼبد عٛاء فٟ ارفبل١خ ع١ٕف أٚ اٌجشٚرٛوٛي رٛعذ صغشاد فٟ إٌظٛص اٌّزؼٍ  -2

االػبفٟ اٌضبٟٔ رز١ؼ ٌٍذٚي اٌّؾزٍخ ِغبؽخ ٚاعؼخ ٌٍززسع ثٙب ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّبد االثؼبد, ٚرٌه ثزجش٠ش 

ٚعٛد اعجبة ػغىش٠خ أٚ ِزؼٍمخ ثأِٓ اٌّذ١١ٔٓ وغجت ٌإلثؼبد ّٚ٘ب ِظطٍؾ١ٓ فؼفبػ١ٓ ٠ّىٓ ٌٍذٚي 

 ِٚب رفؼٍٗ دٌٚخ االؽزالي االعشائ١ٍٟ خ١ش د١ًٌ ػٍٝ رٌه.رجش٠ش ؽظٌّٛٙب ثىً عٌٙٛخ 
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 حاٍَاً: انًقتزحاث:

ػشٚسح اعشاع اٌذٚي ثبٌّظبدلخ ػٍٝ ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ ٚاٌجشٚرٛوٛالد اٌٍّؾمخ  ثٙب ٚرفؼ١ٍٙب  -1

 زٖ االرفبل١بد ِٓ اؽىبَ.ػجش رؼ١ّٓ رشش٠ؼبرٙب اؽىبِبً رزٛافك ِغ ِب أٚسدرٗ ٘

ٌٍّذ١١ٔٓ األؽفبي فٟ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ غ١ش اٌذ١ٌٚخ ِٓ خالي رؼ١ّٓ اٌّبدح ٔمزشػ رٛع١غ اٌؾّب٠خ  -2

( ِٓ اٌجشٚرىٛي االػبفٟ اٌضبٟٔ ؽظشاً ٌإلثؼبد اٌفشدٞ, وزٌه عؼً االثؼبد ِٓ االٔزٙبوبد اٌغغ١ّخ 17)

 ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ اعٛح ثبرفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ.

ؾزٍخ ٚغ١ش٘ب ثاثؼبد اٌّذ١١ٔٓ اٌّزّضٍخ ثبٌؼشٚسح ٔمزشػ رؾذ٠ذ اٌؾبالد اٌزٟ ٠غّؼ ٌٍغٍطخ اٌّ -3

( ِٓ اٌجشٚرٛوٛي 17( ِٓ ارفبل١خ ع١ٕف ٚاٌّبدح )49اٌؼغىش٠خ ٚآِ اٌغىبْ اٌٛاسدح فٟ اٌّبدح )

 االػبفٟ اٌضبٟٔ ؽزٝ ال ٠زشن اٌّٛػٛع ٌزمذ٠ش اٌذٌٚخ اٌّغزف١ذح.

ٌزؼ١ٍُ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ػشٚسح ِشاػبح  رٛف١ش ؽبعبد األؽفبي اٌّجؼذ٠ٓ ِٓ اٌغزاء ٚاٌّأٜٚ ٚا -4

رٛاعذُ٘ ػّٓ االؽبس االعشٞ ,ففٟ ِشاػبح  رؾم١ك رٌه ٠غٕت االؽفبي اٌزؼشع ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّخبؽش 

 اٌّزشرجخ ػٍٝ االثؼبد ِٕٙب اعزغالٌُٙ  فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ االٔشطخ.

 انهىايش
                                                 

االبعاد القدري   8991لعام يو الدول الجشائية للسحكسة األساسي الشعامد مؼ  /2( الفقرة 7 (ة عرفت الساد  ( 1)
 فعل بأي أو بالطرد مذروعة برفة فييا يؽجدون  التي السشطقة مؼ اقدر  السحسييؼ األشخاص ترحيل "  بأنو

 ."الدولي القانؽن  بيا يدسح مبررات دون  آخر قدري 
 .8959(  مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 2, 54/8( السادة ) 2)

(3)
Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 

Geneva, 12 August  1949,COMMENTARY OF 1958, ICRC.                                                                                

                                                   
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 1( السادة) 4)
 .8959جشيف الرابعة لعام  ( مؼ اتفاقية53, 54( يشعر السؽاد ) 5)
  .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 59( السادة ) 6)
(  االغا عالء عدنان: جريسة االبعاد في القانؽن الدولي, رسالة ماجدتير, جامعة د. الطاىر مؽالي سعيدة,  7)

 .                                             52,ص 2187
(8)

 Ryszard Piotrowicz, ''Displacement and displaced persons'', In Perspectives On The 

ICRS study On Customary International Humanitarian Law, Edited by,  Elizabeth 

Wilmshurst and susan Breau, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p.341.                                                                                                               

 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 5, 5, 2 /59( السادة ) 9)
 أمؼ على بالسحافعةيػ أنفد السحسييؼ األشخاص مرلحة األول ىدفوف القدري، اإلبعاد عؼ االجالء يختلف  ( 10)

 سلطة لحمرا لتحقيق يرمي الذي القدري  اإلبعاد عكس ضرورية، عدكرية ألسباب تػأو ي الدكان وسالمة
. يشعر عبد الكريػ شبير: السذروعة إقامتيػ محل مؼ السدنييؼ للدكان القدري  اإلبعاد مؼ خالل االحتالل
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 االبعاد في القانؽن الدولي, مقال مشذؽر على السؽقع التالي:
http://drah.ps/ar/index.php?act=post&id=1900 2128 /81/2 تاريخ الزيارة. 

محسؽد ابؽ صؽي: مذروعية االبعاد القدري للدكان السقدسييؼ في ظل احكام القانؽن الدولي االنداني,  ( 11)
يػ ابؽ لغد للدراسات الدولية, جامعة نسؽذج دراسات اليجرة واللجؽء, معيد ابراه  -سلدلة أوراق عسل  

 .21-89,ص2188بيرزيت,
  

, مشذؽر على 81ص,2184رماح نجاجرة: التيجير القدري والقانؽن الدولي, جامعة القدس, كلية الحقؽق, ( 12)
تاريخ           https://criminallaw.alquds.edu/images/researches/arabic/8.pdfالسؽقع التالي:

 82/2/2128الزيارة 
(13) ) Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 

Geneva, 12 August 1949,COMMENTARY OF 1958, ICRC,op.cit.                          
   
 
 .32,,ص 2181نزار العشبكي : القانؽن الدولي االنداني, دار وائل للطباعة والشذر والتؽزيع ,االردن, ( 14)
 .5,ص2111(, السبادئ االساسية للقانؽن الدولي االنداني,2سلدلة القانؽن الدولي االنداني رقػ) ( 15)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف لعام 59/3( السادة ) 16)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف لعام 857( السادة ) 17)

(18)Yusuf Askar, Implementing International Humanitarian Law From the Ad Hoc 
tribunals to a Permanent International Criminal Court, Routledge, London, 2004,  
p.174.                                                                                                         
                                                              

 .52االغا عالء عدنان, مردر سابق, ص ( 19)
 .8977أ( مؼ البروتؽكؽل االضافي االول لعام/5 /14( السادة ) 20)

(21)Claude Pilloud et al, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 
au  Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité International de la Croix-
Rouge,  Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p.1024                                
       .           

 العربية، الشيزة دار 8السدلحة, ط الشزاعات أوقات في لألطفال الدولية الحساية :السددي هللا عبد عادل ( 22)
 .35 -32, ص2117رة , هالقا

http://drah.ps/ar/index.php?act=post&id=1900
https://criminallaw.alquds.edu/images/researches/arabic/8.pdf
https://criminallaw.alquds.edu/images/researches/arabic/8.pdf
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( اياد يؽنس دمحم: حساية السدنييؼ في اثشاء الشزاعات السدلحة غير الدولية مؼ مشعؽر القانؽن الدولي  23)
 .59, ص2187(, 28(, العدد)3االنداني, مجلة القانؽن والعلؽم الدياسية, السؽصل, السجلد)

 
 .8959( السذتركة ضسؼ اتفاقيات جشيف االربعة لعام 5( السادة ) 24)
 2185( القانؽن الدولي االنداني: اجابات على اسئلتغ, مشذؽرات اللجشة الدولية للرليب االحسر , جشيف , 25)

 .28ص
 .8977حزيران 1جشيف , اعتسد في تؽكؽل االضافي الثاني السلحق باتفاقيات و ( مؼ البر 87/8( السادة) 26)

(27)Claude Pilloud et al, Op. Cit., p. 1494.                                                         
                                                    

 .34اياد يؽنس دمحم, مردر سابق, ص  ((28
29) Ryszard Piotrowicz, Op. Cit., pp. 346.) 

 للقانؽن  السررية السجلة، ،''ي اإلندان الدولي القانؽن  ضؽء في القدري  والترحيل اإلبعاد ":الديد رشاد(  30)
 .249, ص8994( ,48)السجلد الدولي، للقانؽن  السررية الجسعية الدولي،

 .8977( مؼ البروتؽكؽل االضافي الثاني لعام 87/2( السادة ) 31)
( مؼ البروتؽكؽل االضافي الثاني لعام 87, كذلغ السادة )8959ة جشيف الرابعة لعام ( مؼ اتفاقي59( السادة ) 32)

8977. 
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 25( السادة ) 33)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 25( السادة ) 34)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 51( السادة ) 35)
 .8977مؼ البروتؽكؽل االضافي االول لعام ( 77( السادة ) 36)
 .8977أ( مؼ البروتؽكؽل االضافي االول لعام /1( السادة ) 37)
( جسال عبد الكريػ: حساية االطفال وفق قؽاعد القانؽن الدولي االنداني, مجلة دفاتر الدياسة والقانؽن, جامعة  38)

 .494, ص2183(, 84زيان عاشؽر الجلفة, العدد)
 .8977( مؼ البروتؽكؽل االضافي االول لعام 71/2)( السادة  39)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 25( السادة ) 40)
 . 8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 41( السادة ) 41)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 95( السادة ) 42)
 .8977 (  مؼ  البروتؽكؽل االضافي الثاني لعام5/5( السادة ) 43)
 .899,ص2119, دار الفكر الجامعي, االسكشدرية,8( مشترر سعيد حسؽدة: القانؽن الدولي االنداني,ط 44)
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 .8977( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 11( السادة ) 45)
, دار الثقافة والشذر 8ط ( فزيل عبد هللا طالفحة: حساية االطفال في القانؽن الدولي االنداني, 46)

 .92, ص2188,والتؽزيع,عسان
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 25( السادة ) 47)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف لعام 2( السادة) 48)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 12( السادة ) 49)
 .8977( مؼ البروتؽكؽل االضافي االول السلحق باتفاقيات جشيف لعام75( السادة ) 50)
 .8977لبروتكؽل االضافي االول السلحق باتفاقيات جشيف لعام( مؼ ا77( السادة ) 51)
 .8977( مؼ البروتؽكؽل االضافي االول السلحق باتفاقيات جشيف لعام71( السادة ) 52)
 مؤلف) اإلنداني الدولي القانؽن  في دراسات  ،لح"السد الشزاع حاالت في األطفال حساية "سشجر: ساندرا ( 53)

 .149 ص ، 2000 القاىرة، العربي، السدتقبل دار ,8شياب, ط مفيد :إشراف جساعي( تحت .
 .8977( مؼ البروتؽكؽل االضافي الثاني السلحق باتفاقيات لعام5/5( السادة ) 54)
تزسؼ كل بطاقة السعلؽمات التالية، كلسا تيدر ذلغ، ت  ( مؼ  البروتؽكؽل االضافي االول )71( نرت السادة ) 55)

اسػ الطفل ولقبو نؽعو وتاريخ ميالده واسػ االب واالم واقرباء الطفل ,  : لة بإيذاء الطفوحيثسا ال يترتب عليو مجازف
جشدية الطفل ,لغة الطفل, عشؽان عائلتو, رقػ ىؽية الطفل, فريلة الدم , السالمح السسيزة للطفل, تاريخ ومكان 

الدولة السزيفة, تاريخ ومكان الؽفاة  العثؽر على الطفل ومغادرتو للبلد , ديانة الطفل, العشؽان الحالي للطفل في
 ومكان دفؼ الطفل في حالة وفاة الطفل قبل عؽدتو(.

 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 25( السادة ) 56)
 .8959( مؼ اتفاقية جشيف الرابعة لعام 41( السادة ) 57)

 السرادر:
 :أواًل: الكتب

 اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ فٟ دساعبد  ٍؼ,غاٌّ إٌضاع ؽبالد فٟ األؽفبي ؽّب٠خ ,عٕغش عبٔذسا .1

 . 2000 اٌمب٘شح، اٌؼشثٟ، اٌّغزمجً داس ,شٙبة ِف١ذ :ئششاف عّبػٟ رؾذ ِإٌف-اإلٔغبٟٔ

 إٌٙؼخ داس 1اٌّغٍؾخ, ؽ إٌضاػبد أٚلبد فٟ ٌألؽفبي اٌذ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ ,اٌّغذٞ هللا ػجذ ػبدي .2

 . 2007اٌمب٘شح ,  اٌؼشث١خ،

, داس اٌضمبفخ ٚإٌشش 1بي فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ,ؽفؼ١ً ػجذ هللا ؽالفؾخ, ؽّب٠خ االؽف .3

 .                                                        2011ٚاٌزٛص٠غ,ػّبْ,

 . 2009ِٕزظش عؼ١ذ ؽّٛدح, اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ, داس اٌفىش اٌغبِؼٟ, االعىٕذس٠خ, .4

 .2010ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ االسدْ, ٔضاس اٌؼٕجىٟ, اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ, داس ٚائً .5
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 حاٍَاَ: انزسائم واالطارٌح:

االغب ػالء ػذٔبْ, عش٠ّخ االثؼبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ, سعبٌخ ِبعغز١ش, عبِؼخ د. اٌطب٘ش  -1

 . 2017ِٛالٞ عؼ١ذح, 

 حانخاً: انبحىث وانذراساث:

ٌذ١ٌٚخ ِٓ ِٕظٛس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ا٠بد ٠ٛٔظ دمحم, ؽّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ فٟ اصٕبء إٌضاػبد اٌّغٍؾخ غ١ش ا .1

 .2017(, 21االٔغبٟٔ, ِغٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌغ١بع١خ, اٌّٛطً, اٌؼذد)

عّبي ػجذ اٌىش٠ُ, ؽّب٠خ االؽفبي ٚفك لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ, ِغٍخ دفبرش اٌغ١بعخ   .2

 .2016(, 15ٚاٌمبْٔٛ, عبِؼخ ص٠بْ ػبشٛس اٌغٍفخ, اٌؼذد)

 اٌّظش٠خ اٌّغٍخ، ٞ، اإلٔغبْ اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ ػٛء فٟ اٌمغشٞ ٚاٌزشؽ١ً اإلثؼبد اٌغ١ذ, سشبد .3

 .1995( ,51)اٌّغٍذ اٌذٌٟٚ، ٌٍمبْٔٛ اٌّظش٠خ اٌغّؼ١خ اٌذٌٟٚ، ٌٍمبْٔٛ

ِؾّٛد اثٛ طٛٞ, ِششٚػ١خ االثؼبد اٌمغشٞ ٌٍغىبْ اٌّمذع١١ٓ فٟ ظً اؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  .4

اٌٍغٛء, ِؼٙذ اثشا١ُ٘ اثٛ ٌغذ ٌٍذساعبد ّٔٛرط دساعبد اٌٙغشح ٚ  -االٔغبٟٔ, عٍغٍخ أٚساق ػًّ  

 .2011اٌذ١ٌٚخ, عبِؼخ ث١شص٠ذ,

 رابعاً: انًُشىراث انذونٍت:

 .2008,اٌّجبدب االعبع١خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ,2عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ سلُ .1

, ع١ٕف اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ,اعبثبد ػٍٝ اعئٍزه, ِٕشٛساد اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االؽّش  .2

,2014. 

 انًصادر االَكهٍزٌت:خايساً: 

1-Claude Pilloud et al, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 

1977 aux    Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité  International 

de la Croix-Rouge,  Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986. 

                                                                               

2-Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 

War,  Geneva, 12 August 1949,COMMENTARY OF 1958, ICRC. 

              .                                                           

3-Ryszard Piotrowicz, ''Displacement and displaced persons'', In 

Perspectives O  The ICRS study On Customary International Humanitarian 

Law, Edited by,               Elizabet Wilmshurst and susan Breau, Cambridge 

University Press, Cambridge,  2007.                                                                                                                                     

4- Yusuf Askar, Implementing International Humanitarian Law From the Ad 

Hoc tribunals to a Permanent International Criminal Court, Routledge, 

London, 2004.  
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 سادساً: االتفاقٍاث انذونٍت:

 .1949ارفبل١خ ع١ٕف اٌشاثؼخ ثشأْ ؽّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ اصٕبء اٌؾشة ٌؼبَ  .1

 .1977اٌجشٚرٛوٛي االػبفٟ االٚي اٌٍّؾك ثبرفبل١بد ع١ٕف االسثؼخ ٌؼبَ  .2

 .1977االػبفٟ اٌضبٟٔ اٌٍّؾك ثبرفبل١بد ع١ٕف االسثؼخ ٌؼبَ  اٌجشٚرٛوٛي .3

 .1998إٌظبَ االعبعٟ ٌٍّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ  .4

    سابعاً: انًصادر االنكتزوٍَت:

 , ثؾش ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ اٌزبٌٟ: سِبػ ٔغبعشح: اٌزٙغ١ش اٌمغشٞ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ .1

https://criminallaw.alquds.edu/images/researches/arabic/8.pdf  12ربس٠خ اٌض٠بسح/ 

2/2021. 

ػجذ اٌىش٠ُ شج١ش: االثؼبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ, ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ اٌزبٌٟ:  .2

http://drah.ps/ar/index.php?act=post&id=1900   2021/ 2/ 10ربس٠خ اٌض٠بسح.  

Abstract:                                                                                                             

The research deals with the subject of forced deportation of children, as the 

armed conflicts that occurred in many countries of the world resulted in the 

resorting of occupied countries and others to the use of this method to 

achieve military goals, which results in negative effects. For many risks, not 

limited to their exploitation by others, but the elimination of their identity in 

not acquiring the language and traditions of their society, which necessitated 

the existence of international legal protection from these practices, so this 

study came to demonstrate this protection and its sufficiency, as the Fourth 

Geneva Convention of 1949 included an explicit prohibition These practices 

were reinforced through the two protocols of 1977, and these agreements 

establish general and special protection for children alike.                                                                

                                                                               

Key words: forced exclusion, general protection for children, special 

protection for children.                                                                                                                                                                               

https://criminallaw.alquds.edu/images/researches/arabic/8.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2012/
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 ) دراسة يف القانون الدولي  (  محاية ضحايا الكوارث

 د. بيداء علي وليا.م.

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ /عبِؼخ اٌمبدع١خ -اعزبر اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ اٌّغبػذ 

 

 

 ِغزخٍـ اٌجؾش:

حْ ِخ طخٍفٗ حٌىٛحسع ِٓ حػخسح ِذِشس , طق١ذ حٌلشع ٚحٌٕغً ٚحٌز١جش ..., ٠ظطٍذ حفالف حٌنشس   

نلخ٠خ , ِّخ ٠ؼ١ش طغخإال, ػٓ ِٓ ٠ظلًّ ػزت طؼ٠ٛنُٙ, وّخ ٠لذع ح١ٌَٛ ِٓ حػخس رظؼ٠ٛل ٘ئالء حٌ

ؿخثلش وٛسٚٔخ ٚحٌظٟ طؼذ وخسػش هز١ؼ١ش , حٌلمض حٌنشس رخٌؼذ٠ذ ِٓ حٌذٚي ٚحالفشحد ٚلذ حٚدص رل١خس 

حٌىؼ١ش٠ٓ ,ِّخ حػخس طغخإال ً٘ حْ حٌذٌٚش ِغئٌٚش ػٓ طؼ٠ٛل حٌنلخ٠خ ػٓ حِش ٌُ طظغزذ رؤكذحػٗ , 

ٕ٘خن ٔـ طؾش٠ؼٟ ٠فشك ػٍٝ حٌذٌٚش حٌّظنشسس طؼ٠ٛل ملخ٠خ٘خ ,ِّخ دفؼٕخ ٌٍزلغ ػٓ  ًٚ٘

حٌّزخدة ٚحٌٕظش٠خص حٌظٟ طٍضَ حٌذٌٚش رزٌه , ٚر١خْ حٌمقٛس حٌظؾش٠ؼٟ حٌٛهٕٟ ػٓ ِؼخٌـش ِؼً ٘زٖ 

حٌلخٌش ,وّخ حْ ِخ طخٍفٗ حٌىخسػش ِٓ دِخس لذ ٠قؼذ ػٍٝ حٌذٌٚش حٌّظنشسس ِٛحؿٙظٗ رّفشد٘خ حالِش 

زٞ ٠ذفؼٙخ حٌٝ هٍذ حٌّغخػذس ِٓ حٌّـظّغ حٌذٌٟٚ , حٚ لذ ٠ٕزشٞ حٌّـظّغ حٌذٌٟٚ ٌظمذ٠ّٙخ لزً ر١خْ حٌ

حٌذٌٚش حٌّظنشسس سغزظٙخ رخٌلقٛي ػٍٝ حٌّغخػذحص ,ِّخ ٠ؼٕٟ حٌزلغ ػٓ حٌّزخدة حٌظٟ طلىُ طمذ٠ُ 

ىً ؿ١ذ فمذ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش , وٟ ال طخشؽ ػٓ غشمٙخ حالفٍٟ ,ٌٚىٟ طئدٜ ٘زٖ حٌّغخػذحص رؾ

 ٚؿذص ح١ٌخص د١ٌٚش ِؼ١ٕش رظمذ٠ُ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش كغذ ِخ ٠ظالءَ ٚهز١ؼش وً وخسػش .

 حٌىٍّخص حٌّفظخك١ش : كّخ٠ش , حٌىٛحسع , ملخ٠خ , ِغخػذس حٔغخ١ٔش 

  :اٌّمذِخ     

شس طؼذ حٌىٛحسع ِٓ حخطش ِخ ٠ٛحؿٗ حالٔغخْ ػٍٝ ٚؿٗ حٌزغ١طش, حر فٟ غنْٛ دلخثك طظشن حػخس ِذِ  

ِٚشٚػش , ٚطغزذ حمشحس فخدكش ٌٍنلخ٠خ , ٚطـؼٍُٙ كظٝ رذْٚ هؼخَ ٚؽشحد ٚدٚحء ,رً كظٝ رذْٚ 

 ِؤٜٚ , حالِش حٌزٞ ٠مظنٟ ر١خْ و١ف ٠ظُ طؼ٠ٛل ٘ئالء ِٚغخػذطُٙ .

 ا١ّ٘خ اٌّٛضٛع. -1 

ٌٟ ٌّخ وخْ كـُ حٌظٙذ٠ذحص حٌظٟ طغززٙخ حٌىٛحسع وز١ش , عٛحء أوخْ ػٍٝ حٌّغظٜٛ حٌٛهٕٟ حٚ حٌذٚ    

,ِّخ ٠ؼٕٟ حٌزلغ ػٓ حٌغزً حٌّالثّش ٌّغخػذس حٌنلخ٠خ ٚؿزش حٌنشس ,ٚرٌه ِٓ خالي حٌٛلٛف ػٍٝ 

حالعظ حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ طىفً كك حٌظؼ٠ٛل ٌُٙ , رخٌشغُ ِٓ ػذَ ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش ػٓ رٌه حٌنشس , 

فمذص ك١خس فنال ػٓ ر١خْ حٌـٙٛد حٌذ١ٌٚش ٌّغخػذس حٌنلخ٠خ , ع١ّخ ٚٔلٓ ٔؼ١ؼ ؿخثلش وٛسٚٔخ حٌظٟ ح

حٌىؼ١ش٠ٓ ِٓ حٌزؾش .حالِش حٌزٞ ٠شطذ طظخفش ٌٍـٙٛد حٌذ١ٌٚش ٌّٛحؿٙش طٍه حٌىخسػش رخ١ٌ٢خص حٌّظخكش 

 ٌزٌه .

 اؽىب١ٌخ اٌجؾش . -2

ٚطظـغذ رخٌمقٛس حٌظؾش٠ؼٟ حٌزٞ ٠ؼظشٞ لٛح١ٕٕٔخ حٌٛه١ٕش , فٟ حٌٕـ رمخْٔٛ ػٍٝ كك حٌنلخ٠خ   

ُ ؿشحء حٌىخسػش , ػٍٝ غشحس حٌذٚي حٌؼشر١ش , رخٌلقٛي ػٍٝ طؼ٠ٛل ػٓ حالمشحس حٌظٟ ٌلمض رٙ

فنال ػٓ ػذَ ٚؿٛد فٕذٚق ٚهٕٟ  لخثُ ػٍٝ ؿّغ حٌظزشػخص ٚطخق١قخص ِٓ حٌّٛحصٔش ,٠ىفً طمذ٠ُ 

ِؼً ٘ىزح طؼ٠ٛنخص , ع١ّخ حْ ِزخٌغ ٘زٖ حٌظؼ٠ٛنخص لذ طش٘ك وخً٘ حٌلىِٛش ,ًٚ٘ حْ طمذ٠ُ 

 مٛحرو ٌظمذ٠ُ حٌّغخػذس . حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش ٠ؾظشه ِٛحفمش حٌذٌٚش ًٚ٘ ٕ٘خن
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 ِٕٙغ١خ اٌجؾش .-3

ِٓ حؿً حالكخهش رّٛمٛػش حٌزلغ ِٓ ؿ١ّغ ؿٛحٔزٙخ , طُ حػظّخد حٌّٕٙؾ حٌظل١ٍٍٟ , رؼذٖ حٌّٕٙؾ حٌزٞ  

 ٠ظالءَ ِغ حٌزلغ.

 ١٘ى١ٍخ اٌجؾش . -4

فٟ حٌظ١ّٙذ , ٌمذ طُ طٕخٚي حٌزلغ رظ١ّٙذ  ِٚزلؼ١ٓ , فٍمذ طُ  حٌظطشق حٌٝ طؼش٠ف حٌىخسػش ٚر١خْ حٔٛحػٙخ  

ٌٚمذ طُ طٕخٚي  ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش حصحء سػخ٠خ٘خ رظؼ٠ٛنُٙ ػّخ ٌلك رُٙ ِٓ حمشحس ؿشحء حٌىخسػش فٟ 

حٌّزلغ حالٚي ,فٟ ك١ٓ طٕخٚي حٌّزلغ حٌؼخٟٔ ؿٙٛد حٌّـظّغ حٌذٌٟٚ رظمذ٠ُ حٌّغخػذس حالٔغخ١ٔش , 

ٌزلغ خخطّش طظنّٓ حُ٘ ِخ طُ ٚحال١ٌخص حٌذ١ٌٚش حٌّؼ١ٕش رزٌه .ٚطغزك ٘زٖ حٌّزخكغ ِمذِش ٚفٟ خظخَ ح

 حٌظٛفً ح١ٌٗ ِٓ حالعظٕظخؿخص, ٚحٌّمظشكخص ٌظفؼ١ً حٌلّخ٠ش ٌٍنلخ٠خ رؾىً ِظىخًِ .

  :ر١ّٙذ

 اٚال : رؼش٠ف اٌىبِسصخ ٌغخ ٚافطالؽب.

حٌىخسػش فٟ حٌٍغش ٟ٘: ) حٌَىَشَع( رّؼٕٝ حٌغُ  , َوَشػَٗ أالُِش ٠ىشػٗ وشػخ ٚأوشػٗ  , عخء ٚحؽظذَ ػ١ٍٗ ٚرٍغ  

حٌّؾمش  ٚحٌـّغ ِٕٙخ وٛحِسُع ,ٚٔمٛي فالْ حؽظذ ػ١ٍٗ ٚرٍغ ػ١ٍٗ حٌّؾمش , ٚحٌىخِسػش ٟ٘ أالُِش ِٕٗ 

 حٌّغزذ ٌٍغُ حٌؾذ٠ذ ) (, ٚحٌىخِسػش ٟ٘ حٌٕخصٌش حٌؼظ١ّش ٚحٌؾذس , ٠ٚمخي وشػظٗ حٌىٛحِسُع  أٞ حلٍمظٗ ) (.

ِفخؿجخ ٚغ١ش ِظٛلغ حِخ فٟ حالفطالف :حمطشحد خط١ش فٟ حٌل١خس حٌؼخد٠ش ٠ّىٓ حْ ٠ىْٛ        

ٚٚحعغ حٌظؤػ١ش , ػٍٝ حٌل١خس حالٔغخ١ٔش ِؼً فمذحْ حالسٚحف ٚحٌّؼخٔخس ٚحٌظؤػ١ش حٌغٍزٟ  ػٍٝ حٌقلش ) ( 

ٚطؼشف حٌىخسػش حٌطز١ؼ١ش ػٍٝ حٔٙخ "حكذحع ِفخؿجش طؼطً ع١ش حٌل١خس فٟ حٌّـظّؼخص , ٚغخٌزخ ِخ طغزذ 

حلظقخد٠ش ") (. ٌٚمذ طٕخٌٚض رؼل حالطفخل١خص  خغخثش فخدكش عٛحء أوخٔض  رؾش٠ش حَ ِخد٠ش حٚ ر١ج١ش حٚ

حٌذ١ٌٚش حٌىخِسػش  رخٌظؼش٠ف وخطفخل١ش طخِز١ش حر ػشفض حٌىخسػش رخٔٙخ " كذٚع خًٍ خط١ش فٟ ك١خس ِـظّغ 

ِخ ,ِّخ ٠ؾىً طٙذ٠ذح ٚحعغ حٌٕطخق ٌل١خس حٌزؾش أٚ فلظُٙ حٚ ِّظٍىخطُٙ حٚ ٌٍز١جش , عٛحء وخْ رٌه حٌخًٍ 

هز١ؼٟ حٚ ٔؾخه رؾشٞ , ٚعٛحء كذع رقٛسس ِفخؿجش حٚ ططٛس ٔظ١ـش ٔخؿّخ ػٓ كخدع أٚ عزذ 

ٌؼ١ٍّخص ِؼمذس ه٠ٍٛش حالؿً ") (, ٚحٌـذ٠ش رخٌزوش حْ ٘زح حٌظؼش٠ف لذ طُ حػظّخدٖ ح٠نخ فٟ ِغٛدس 

حالسؽخدحص حٌقخدسس ػٓ حالطلخد حٌذٌٟٚ ٌـّؼ١خص حٌط١ٍذ حالكّش ٚحٌٙالي حالكّش حٌّظؼٍمش رظغ١ًٙ 

ذ١ٌٚش ٌإلغخػش , حال حٔٙخ ر٠ٍض حٌظؼش٠ف حػالٖ رؼزخسس )رخعظؼٕخء حٌٕضحع حٌّغٍق () (, ٚطٕظ١ُ حٌّغخػذحص حٌ

٠زذٚ حْ حٌّغٛدس ٌُ طؾًّ حٌٕضحع حٌّغٍق ٌٛؿٛد حطفخل١خص ػذ٠ذس فٟ حهخس حٌمخْٔٛ حٌذٌٟٚ حالٔغخٟٔ 

فخل١ش وّخ ٚػشفظٙخ حالط طٕخٌٚض ِخ ٠ظؼٍك رخٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش فٟ طٍه حٌلخٌش رؾىً ٚحعغ ٚوز١ش.

رخٔٙخ "وً ٚمغ حعظؼٕخثٟ ٠ّىٓ  حْ ٠ٍلك  2000حالهخس٠ش ٌٍّغخػذس فٟ ِـخي حٌلّخ٠ش حٌّذ١ٔش ٌؼخَ 

مشسح رخٌل١خس حٚ رخألِالن حٚ رخٌز١جش ") ( ٚػشفض حٌىخسػش فٟ حٌمشحس حٌزٞ حػظّذٖ ِؼٙذ حٌمخْٔٛ حٌذٌٟٚ 

ٌلك فٟ ػذَ حٌظؼشك "حكذحع فخؿؼش طؼشك ٌٍخطش حالسٚحف حٚ حٌقلش حٚ حٌغالِش حٌزذ١ٔش حٚ ح

ٌٍّؼخٍِش حٌمخع١ش حٚ حٌالأغخ١ٔش حٚ ح١ٌّٕٙش حٚ غ١ش٘خ ِٓ كمٛق  حالٔغخْ حالعخع١ش حٚ حالكظ١خؿخص 

حالعخع١ش ٌٍغىخْ ........") (ٌُٚ ٠مظقش حالِش ػٍٝ حٌٛػخثك حٌؼخ١ٌّش , رً كظٝ حٌٛػخثك حالل١ّ١ٍش طٕخٌٚض 

ق حع١خ حر ػشفظٗ "حمطشحد خط١ش فٟ ع١ش حٌّٛمٛع رخٌظؼش٠ف ع١ّخ حطفخل١ش سحرطش حُِ ؿٕٛد ؽش

 ؿّخػش حٚ ِـظّغ ٠ظغزذ فٟ خغخثش رؾش٠ش حٚ ِخد٠ش حٚ حلظقخد٠ش حٚ ر١ج١ش ٚحعؼش حٌٕطخق ") (  

/ 1فٟ حٌّخدس )  2013ٌغٕش ٠ٚ44ؼشفٙخ حٌّؾشع حٌؼشحلٟ فٟ لخْٔٛ حٌذفخع حٌّذٟٔ سلُ        

د٠ش ٌٍّـظّغ ٚحٌزٞ طخشؽ حِىخ١ٔش حٌغ١طشس ػ١ٍٗ خخِغخ(رخٔٙخ "حٌلذع حٌزٞ ٠ٙذد حٌّٛحسد حٌزؾش٠ش ٚحٌّخ
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ِٚؼخٌـش حػخسٖ ػٓ حٌّٛحسد حٌّظخكش فٟ حٌّلخفظش حٚ حٌزٍذ ") (  ٠ٚظنق ِٓ ٘زٖ حٌظؼش٠فخص حْ ٌٍىخسػش 

 عّخص ِؼ١ٕش ِٕٚٙخ :

 : طظ١ّض حٌىخسػش رخٌّفخؿؤس فٟ حٌظٛل١ض ٚطظخرغ حكذحػٙخ ٚطفخلُ ٔظخثـٙخ فنال ػٓ فؼٛرش طٛلؼٙخ .1

 ػش حػش ٔفغٟ ٚػقزٟ وز١ش ػٍٝ وً ِٓ حٌنلخ٠خ ٚحٌمخث١ّٓ ػٍٝ ِٛحؿٙظٙخ .: ٌٍىخس2

: ٌّخ وخٔض حٌىخسػش غ١ش ِظٛلؼش فٟٙ طظطٍذ حعخ١ٌذ طظٕخعذ ِؼٙخ  ٌّٛحؿٙظٙخ ِّخ ٠ؼٕٟ حعخ١ٌذ ؿذ٠ذس 3

ٚحِىخ١ٔخص ٘خثٍش ٚحٌظٟ طؾىً رذٚس٘خ طلذ٠خ ٌٍمخث١ّٓ رّٛؿٙظٙخ , وّخ حٔٙخ طؾىً طٙذ٠ذح ٌٍّقخٌق حٌم١ِٛش 

 حٌؼ١ٍخ.

 ٠ّىٓ طمغ١ُ حٌىٛحسع حٌٝ : :صب١ٔب : أٛاع اٌىٛاسس

ٟ٘ حٌىٛحسع حٌظٟ طظلىُ ف١ٙخ حٌطز١ؼش , ١ٌٚظ ٌإلٔغخْ حٞ دٚس فٟ كذٚػٙخ   اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ: -1

ٌٚمذ ػشفٙخ حٌؼخٌُ ر١شطْٛ رخٔٙخ " كخٌش فش٠ذس فٟ ِٕطمش ِخ ,طغزذ ػٕٙخ حمشحس ِخد٠ش طىٍفٙخ ٔلٛ 

ظؾ ػٕٙخ ِمظً حٚ ؿشف حوؼش ِٓ ِخثش ؽخـ ") ( فٟٙ وٛحسع طخشؽ ػٓ ع١طشس ح١ٌٍّْٛ دٚالس , حٚ ٠ٕ

حالٔغخْ وٛٔٙخ ٔظ١ـش ػٛحًِ ؿغشحف١ش حٚ ؿ٠ٛش ٚغ١ش٘خ ِٓ حٌؼٛحًِ , ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ طق١ٕف ٘زٖ 

 حٌىٛحسع ٚفمخ ٌٍؼٛحًِ حٌّغززش ٌلذٚع حٌخطش حٚ حٌىخسػش حٌٝ :

 ح١ٌش ٚحٌزشحو١ٓ .وٛحسع ؿ١ٌٛٛؿ١ش وخٌضالصي ٚحالِٛحؽ حٌزلش٠ش  حٌضٌض•

 وٛحسع ١ِظٛسٌٚٛؿ١خ, وخٌؼٛحفف ٚحٌغ١ٛي ٚحٌف١نخٔخص ٚحٌـفخف ٚحٌظقلش ٚحسطفخع دسؿش حٌلشحسس •

وٛحسع ؿ١ِٛٛس فٌٛـ١ش ,وخال١ٙٔخسحص حالسم١ش ٚعمٛه حٌقخٛس ٚحٌٙزٛه حالسمٟ ٚصكف حٌىؼزخْ •

 حٌش١ٍِش طؤوً حٌقخٛس.

 وٛحسع و١ٔٛش , وغمٛه ح١ٌٕخصن ٚحالؽؼش حٌى١ٔٛش .•

وٛحسع ر١ٌٛٛؿ١ش , وؤِشحك ٚرخث١ش ٚحخطخس حٌـشحد) (  ,  ِٚٓ حٌـذ٠ش رخٌزوش حْ ِخ ّٔش رٗ ص٘خء •

( طؼذ covid19حٌؼخَ  ٚحٌٕقف ِٓ ؿخثلش وٛسٚٔخ  طغظذػ١ٕخ حٌٝ  ِؼشفش ً٘ حْ ؿخثلش وٛسٚٔخ )

خرش ػٍٝ ٘زح وخسػش هز١ؼش حَ حٔٙخ ِٓ فٕغ حٌزؾش؟ ع١ّخ حٔٗ لذ حػ١ش ؿذال كٛي هز١ؼش حٌفخ٠شٚط , ٌإلؿ

حٌظغخإي الرذ ِٓ ِؼشفش كم١مش ٘زح حٌفخ٠شٚط , فٍمذ حخظٍفض حاللخ٠ًٚ رؾؤٔٗ , فُّٕٙ ِٓ ػذٖ فخ٠شٚعخ 

ِقٕؼخ رذػٜٛ حٌلشد حٌزخ٠ٌٛٛؿ١ش , فٟ ك١ٓ ر٘ذ لغُ حٌٝ حٔٗ فخ٠شٚط هز١ؼٟ ٚحعظٕذٚح فٟ رٌه حٌٝ 

١ُٙ ٘زح ) ( .ٚػ١ٍٗ فخْ ٘زٖ ؿٍّش ِٓ حرلخع ِخزش٠ش ٌٍظشو١ذ حٌـ١ٕٟ ٌٍفخ٠شٚط   ِٓ حؿً طذػ١ُ سحث

حٌـخثلش , طؼذ وخسػش هز١ؼ١ش ,طشطذ رحص حالػش حٌزٞ عٛف ٔظٕخٌٚٗ ػٓ ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش ِلً حٌىخسػش 

)حٌّظنشسس (, ٚوزٌه ِخ ٠ظؼٍك رّٛلف حٌّـظّغ حٌذٌٟٚ ِغ حالخز رخالػظزخس خقٛف١ش وً ٔٛع ِٓ 

 حٔٛحع حٌىٛحسع .

 وٛاسس ِٓ فٕغ االٔغبْ: -2

ىْٛ ِٓ فٕغ حالٔغخْ ٚحْ ٌُ ٠ظؼّذ كذٚػٙخ , ٌىٓ طلذع رفؼً حالّ٘خي حٚ عٛء ٟٚ٘ حٌظٟ ط   

حالعظخذحَ , ِٚٓ حِؼٍش رٌه  ح١ٙٔخس ٌٍّٕؾآص رغزذ حالخطخء فٟ حٌظق١ُّ حٚ حٌظٍٛع حٌزٞ  ١ٌٍّخٖ حػٕخء 

 حعظخشحؽ حٌٕفو حٚ طٍٛع حٌٙٛحء حٚ حٌظشرش .

 اٌىٛاسس اٌّؾزشوخ ث١ٓ اٌطج١ؼخ ٚاالٔغبْ : -3 

٠غ١ّٙخ رؼل رخٌىٛحسع حٌّٙـٕش , فٟٙ لذ طزذء رفؼً حالٔغخْ ػُ طؼًّ  حٌطز١ؼش ػٍٝ ص٠خدس كـُ ٚلذ   

حػخس٘خ ٚعؼش طذ١ِش٘خ , وخٌلشحثك حٌظٟ طلذع ٔظ١ـش حالّ٘خي حٌزؾشٞ ػُ طؼًّ حٌش٠خف ػٍٝ عشػش 

ًّ حٌغٍٛن حٔظؾخس٘خ ِٚٓ ػُ طذ١ِش حؿضحء ٚحعؼش ِٓ حٌّٕخهك , حٚ لذ طزذء حٌىخسػش رفؼً حٌطز١ؼش ػُ ٠ؼ
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حالٔغخْ ػٍٝ ص٠خدس كـُ حػخس٘خ , ولذٚع حٌضٌضحي حٌزٞ ٠ىْٛ ِٓ ٔظخؽ حٌطز١ؼش , فظئدٞ كخٌش حٌٍٙغ ر١ٓ 

 حٌزؾش حٌٝ حٌظذحفغ ِّخ ٠ئدٞ حالخظٕخق حٚ عمٛه ملخ٠خ طلض حاللذحَ ٔظ١ـش ٌٙزح حٌظذحفغ .) (

خسػش عٛف طٍلك رُٙ حمشحس ِّٚخ طـذس حالؽخسس ح١ٌٗ , حٌٝ حْ  حالؽخخؿ حٌّٛؿٛد٠ٓ فٟ ِلً حٌى     

, ِٓ ؿشحء ٘زٖ حٌىخسػش ِّخ ٠فظشك  حْ طمَٛ حٌذٌٚش ِلً حٌىخسػش ) حٌّظنشسس ( رّغخػذس حٌنلخ٠خ 

ٚطؼ٠ٛنُٙ ػّخ ٌلك رُٙ ِٓ مشس, وّخ لذ ٠ىْٛ كـُ حٌىخسػش وز١شح ِٚخ طخٍفٗ ِٓ حػخس لذ طؼـض 

طذ ٚحؿزخ ػٍٝ حٌّـظّغ حٌذٌٟٚ رظمذ٠ُ حٌذٌٚش ِلً حٌىخسػش  ػٓ ِغخػذس ملخ٠خ حٌىخسػش حالِش حٌزٞ  ٠ش

 حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش ٌنلخ٠خ حٌىخسػش , ٚ٘ز ِخ عٛف ٠ظُ طٕخٌٚٗ فٟ حٌّزلؼ١ٓ حٌظخ١١ٌٓ .

 اٌّجؾش االٚي

 ِغؤ١ٌٚخ اٌذٌٚخ ػٓ رؼ٠ٛض ضؾب٠ب اٌىٛاسس

ٛحسع ِٓ ٔخفٍش حٌمٛي , حْ حٌذٌٚش حٌّظنشسس ٠ٕؾخ فٟ رِظٙخ حٌظضحَ طـخٖ سػخ٠خ٘خ فٟ كخٌش حٌى       

ٚلزٍٙخ حٌظضحِخص ِؼ١ٕش , حٌٚٙخ حْ طظخز حٌذٌٚش حٌظذحر١ش حٌٛلخث١ش حٌظٟ ِٓ ؽخٔٙخ حٌلذ ِٓ حٌىٛحسع حٚ 

حٌظخف١ف ِٓ حػخس٘خ , فخٌذٌٚش حفزلض حعظٕخدح حٌٝ طٛؿ١ٙخص حٌظٟ طقذس ِٓ حالُِ حٌّظلذس ٚحٌـٙخص 

خالص , ٚحإلٔزحس حٌّزىش ػٕٙخ,  رحص حٌؼاللش رخألخز رخألهش حٌظؾش٠ؼ١ش ٚحٌمخ١ٔٛٔش ٌّؼخٌـش ِؼً ٘زٖ حٌل

ٚحؽشحن حٌّٕظّخص حٌّـظّؼ١ش ٚحالفشحد فٟ حٌظٛػ١ش ػٓ حٌىٛحسع ٚحالعٙخَ فٟ طمذ٠ُ حٌّغخػذس ٌٍنلخ٠خ 

فٟ حػٕخء ٚرؼذ حٌىخسػش , حالْ ِخ لذ ٠ظؼشك ٌٗ حٌنلخ٠خ ِٓ حمشحس  ٠قؼذ ػ١ٍُٙ طلٍّٙخ ِّخ ٠ظٛؿذ 

مشس  , ٕٚ٘خ طٕؾخ ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش حٌّظنشسس ػٓ حٌظخف١ف ػُٕٙ ِٚغخػذطُٙ ِخد٠خ , ػّخ ٌلمُٙ ِٓ 

رٌه , ِٓ حٌـذ٠ش رخٌزوش حْ ِغئ١ٌٚش حالدحسس ػٓ طؼ٠ٛل ملخ٠خ حٌىٛحسع وخٔض ِؼخس ٌٍـذي ر١ٓ 

حٌفمٙخء ر١ٓ ِئ٠ذ ِٚؼخسك ٌفىشس ٘زٖ حٌّغئ١ٌٚش , ٚرٌه الْ حٌىٛحسع حٌطز١ؼ١ش ٟ٘ ِٓ لز١ً حٌمٛس 

ٚحْ حإلدحسس طغؤي حرح ٔغذ ٌإلدحسس خطخ , فٟ ك١ٓ حْ ؿخٔذ حخش حٌمخ٘شس حٌظٟ ال دخً  ٌإلدحسس  ف١ٙخ  , 

حلش رّغئ١ٌٚش حٌذٌٚش ػٓ حٌىٛحسع ١ٌظ ػٍٝ حعخط حٌخطؤ , حّٔخ ػٍٝ حعخط حٌنشس حٌّظلمك  , حعظٕخدح 

حٌٝ ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش رذْٚ خطخ حٚ ِخ طذػٝ رّغئ١ٌٚش حٌذٌٚش ػٍٝ حعخط حٌّخخهش , ٠ٚؼذ حعخط 

خ طُ حػظّخدٖ ِٓ ٌذْ حٌزؼل ٌظزش٠ش ِغئ١ٌٚظٙخ ػٓ حٌظؼ٠ٛل . ٌزح عٛف حٌّغئ١ٌٚش رذْٚ خطؤ ٘ٛ ِ

ٔمَٛ ر١زخْ عّخص ٚحسوخْ ٘زٖ حٌّغئ١ٌٚش فٟ ِطٍذ ,  ٚ ٔظٕخٚي حالعخط حٌفٍغفٟ ٌٙزٖ حٌّغئ١ٌٚش فٟ 

 ِطٍذ ػخٟٔ  

 اٌّطٍت االٚي

 عّبد ٚاسوبْ  ِغؤ١ٌٚخ االداسح ثذْٚ خطأ

حٌّخظٍفش ٠شطزو حسطزخهخ ٚػ١مخ رّزذأ خنٛع حٌذٌٚش ٌٍمخْٔٛ  حْ ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش )حالدحسس ( ػٓ حػّخٌٙخ

,فخٌلذ٠غ ػٓ حٌّغئ١ٌٚش حالدحس٠ش ال ٠ىْٛ حال فٟ حٌذٌٚش حٌمخ١ٔٛٔش  ) (  , ٚٔظ١ـش ٌظذخً حٌذٌٚش فٟ حٌؼذ٠ذ 

ِٓ ِفخفً حٌل١خس رخص ٌظذخٍٙخ حػشح فٟ ك١خس حالفشحد ِّخ لذ ٠ٍلك مشسح رخٌغ١ش ِٓ ؿشحء ٘زٖ حالٔؾطش 

ِغئ١ٌٚش حالدحسس , ٌزح وخْ ٌضحِخ ِؼشفش ِخ حٌّمقٛد رٙزٖ حٌّغئ١ٌٚش , فمذ ػشفض رخٔٙخ  ,فظٕؾؤ

)حٌّغئ١ٌٚش حٌظٟ طظؼٍك رخٌظؼ٠ٛل ػٓ حالمشحس حٌٕخؿّش ػٓ طقشفخص حالدحسس عٛحء أوخٔض طقشفخص 

ؼشفٙخ لخ١ٔٛٔش حٚ حػّخال ِخد٠ش , حرح ٔظؾ ػٓ ٘زٖ حٌظقشفخص ٚحالػّخي مشس الكذ حالفشحد ( ) (, وّخ ٠

(رخٔٙخ ) طٍه حٌّغئ١ٌٚش حٌظٟ طظؼٍك رخٌظؼ٠ٛل ػٓ حالمشحس حٌٕخؿّش ػٓ طقشفخص Capitanحالعظخر )

حالدحسس عٛحء وخٔض طقشفخص لخ١ٔٛٔش حٚ حػّخي ِخد٠ش حرح ٔظؾ ػٓ ٘زٖ حٌظقشفخص حٚ حالػّخي مشس 

دحسس رخٌنشس حٌزٞ الكذ حالفشحد ( ) (, ِٓ وً ٘زح ٠ّىٓ حْ ٔؼشف ٘زٖ حٌّغئ١ٌٚش ػٍٝ حٔٙخ حٌظضحَ حال
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ٌلك حكذ حالفشحد , ِظٝ ِخ وخْ ٘زح حٌنش ٔظ١ـش إلخالي حالدحسس , عٛحء أوخْ رٌه حالخالي ٔظ١ـش خطؤ 

 حٚ ػًّ حدحسٞ ِؾشٚع .

 اٌفشع االٚي

 عّبد ِغؤ١ٌٚخ االداسح ثذْٚ خطأ

 اٚال: أٙب ِغؤ١ٌٚخ راد طبثغ رىبٍِٟ )اعزضٕبئٟ(  

حٌؼخَ فٟ حٌّغئ١ٌٚش حالدحس٠ش ٘ٛ حٌخطؤ, ٚحْ حٌّغئ١ٌٚش حالدحس٠ش  ِّخ ال ٠خفٝ حْ حٌمخػذس حٚ حٌّزذأ  

حٌمخثّش رذْٚ خطؤ ٟ٘ رح هخرغ طىخٍِٟ  , ٠قخس ح١ٌٙخ فٟ رؼل حٌلخالص حٌظٟ ٠ظؼخسك حؽظشحه حٌخطؤ 

وغزذ ٌٍّغئ١ٌٚش ِغ ِزذأ حٌؼذحٌش  , ٌٚمذ حخز رٙخ ِـٍظ حٌذٌٚش حٌفشٔغٟ  رٙخ فٟ حٌلخالص حٌظٟ ٠ظؼخسك 

 طؤ ف١ٙخ طؼخسمخ ال ٠ظفك ِٚزذأ حٌؼذحٌش ) (.حؽظشحه حٌخ

 صب١ٔب : أٙب ِغؤ١ٌٚخ راد طبثغ ِٛضٛػٟ . 

ِلٛس ٘زٖ حٌّغئ١ٌٚش ٠ذٚس كٛي ِخ حرح وخْ حٌنشس ٠ٕغذ حٌٝ ٔؾخه حالدحسس حَ ال؟ فّذحس حٌطخرغ   

 حٌّٛمٛػٟ ٘ٛ طؼ٠ٛل حالمشحس حٌٕخؿّش ِٓ ٔؾخه حالدحسس حٌّؾشٚع , فّشطىض حٌّغئ١ٌٚش ٕ٘خ , ٘ٛ

طؼ٠ٛل حٌّظنشس ال ِٓ حسطىذ حٌفؼً حٌنخس ,  فخإلدحسس ٍِضِش رـزش حٌنشس ِظٝ ِخ ٚلغ ٚٔغذ ح١ٌٙخ  

, ِٓ دْٚ حْ ٠ىٍف حٌّنشٚس رؤػزخص خطؤ حالدحسس ,  فخٌّغئ١ٌٚش طؼزض ػٍٝ حالدحسس كظٝ ٌٛ ٌُ طشطىذ 

 خطؤ , أٚ لذِض حػزخطخ رؼذَ ٚلٛع حٌخطؤ ِٓ ؿخٔزٙخ 

 ١ٌٚخ ثزٛافش سوٓ اٌضشس ٚاٌؼاللخ اٌغجج١خ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ٔؾبط االداسح .صبٌضب : أؼمبد ٘زٖ اٌّغؤ  

حْ ِٕخه حٌّغئ١ٌٚش حٌمخثّش ػٍٝ حعخط حٌخطؤ , ٠ؾظشه طٛحفش ػالػش حسوخْ ٌّغئ١ٌٚش حالدحسس , ٟٚ٘   

حٌخطؤ ٚحٌنشس , ٚحٌؼاللش حٌغزز١ش ر١ٓ حٌخطؤ ٚحٌنشس, أِخ  فٟ حٌّغئ١ٌٚش حٌمخثّش رذْٚ خطخ ,. طؾظشه 

 اللش عزز١ش ر١ٓ حٌنشس ٚٔؾخه حالدحسس  , فٟٙ طغظزؼذ حٌخطؤ , ٚطشوض ػٍٝ حٌنشس ) (ٚؿٛد ػ

 اٌفشع اٌضبٟٔ

 اسوبْ ِغؤ١ٌٚخ االداسح ثذْٚ خطأ

 اٚال: اٌضشس إٌبعُ ػٓ اٌىبسصخ .

فٟ حهخس حٌّغئ١ٌٚش ِٓ دْٚ خطؤ فخْ حٌنشس ٘ٛ سوٕٙخ حالعخعٟ, ٚال ٠ّىٓ حْ طظمشس حٌّغئ١ٌٚش   

ش طذٚس ٚؿٛدح ٚػذِخ ِغ حٌنشس ,فخٌنشس ٘ٛ ِٓ ؽشٚه حٌّطخٌزش رخٌظؼ٠ٛل , رذٚٔٗ, فخٌّغئ١ٌٚ

ٚحٌنشس ٘ٛ حخالي رّقٍلش حٌّنشٚس عٛحء وخٔض ٘زٖ حٌّقٍلش ِخد٠ش حٚ ِؼ٠ٕٛش , ٠ٚؾظشه فٟ 

حٌنشس حْ ٠ىْٛ  ِلممخ )ِئوذح(حٞ حٔٗ مشس كخٌٟ ١ٌٚظ ِلظًّ , ٚحْ ٠ّظ ِقٍلش ِؾشٚػش حٚ 

ٌٍظمذ٠ش ٔمذح ) (.ٌّٚخ وخٔض حٌىخسػش طق١ذ حالٔغخْ ٚطّظ  كمٗ فٟ  كك ٌٍّنشٚس , ٚحْ ٠ىْٛ لخرال

عالِظٗ ٚكمٗ فٟ حٌل١خس . وّخ ٠لذع حالْ رغزذ حٌـخثلش حٌظٟ حٚدص رل١خس حٌىؼ١ش ِٓ حٌٕخط فٟ ؿ١ّغ 

 حٔلخء حٌؼخٌُ , فخْ سوٓ حٌنشس ِظلمك ألػخسس ِغئ١ٌٚش حالدحسس ٚحٌّطخٌزش رخٌظؼ٠ٛل .

 ث١ٓ اٌىبسصخ ٚاٌضشس اٌّزشرت ػ١ٍٙب. صب١ٔب : اٌؼاللخ اٌغجج١خ 

طؼذ حٌؼاللش حٌغزز١ش ٟ٘ ؽشه حعخعٟ فٟ وً ِٓ حٌّغئ١ٌٚش حٌمخثّش ػٍٝ حعخط  حٌخطؤ, حٚ رذْٚ  

حٌخطؤ, فخإلدحسس ؽؤٔٙخ وؤٞ ؽخـ  ال طغؤي حالػٓ حالمشحس حٌظٟ وخٔض ٔظ١ـش ٌٕؾخهٙخ حٚ خطجٙخ ,ٚال 

خي حٌمٛس حٌمخ٘شس حٚ خطؤ حٌّنشٚس ٔفغٗ ,حِخ فٟ ٠ٛؿذ عزذ إلػفخء حالدحسس ِٓ حٌّغئ١ٌٚش حالفٟ ك

حهخس ِٛمٛػٕخ حٌىخسػش , فالِـخي ٌٍلذ٠غ ػٓ حٌشحرطش حٌغزز١ش ر١ٓ حٌنشس ٚٔؾخه حالدحسس , حّٔخ 

حٌزلغ فٟ حٌؼاللش حٌغزز١ش ر١ٓ حٌىخسػش ٚحٌنشس حٌزٞ طشطذ ػ١ٍٙخ , ٚ٘زح حٌٕٙؾ عخسص ػ١ٍٗ حٌؼذ٠ذ ِٓ 
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حٌّظؼٍك رظؼ٠ٛل حٌّظنشس٠ٓ ِٓ  20ّؾشع حٌؼشحلٟ فٟ لخْٔٛ سلُ حٌذٚي فٟ طؾش٠ؼخطٙخ حٌٛه١ٕش وخٌ

 حٌّؼذي ) ( 2009ؿشحء حٌؼ١ٍّخص حٌلشر١ش ٚحالخطخء حٌؼغىش٠ش ٚحٌؼ١ٍّخص حالس٘خر١ش ٌغٕش 

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 حالعخط حٌفٍغفٟ ٌّغئ١ٌٚش حٌذٌٚش فٟ طؼ٠ٛل ملخ٠خ حٌىٛحسع

فٟ طؼ٠ٛل ملخ٠خ حٌىٛحسع , فٍمذ ٚؿذ وً ُِٕٙ ٌمذ حٔزشٜ ػذدح ِٓ حٌفمٙخء ٌظزش٠ش ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش   

 ِزذح , حٚ ٔظش٠ش ٌظزش٠ش ٘زٖ حٌّغئ١ٌٚش ,ٌزح عٛف ٔمَٛ رز١خٔٙخ ٚػٍٝ حٌٕلٛ حالطٟ :

 اٌفشع االٚي

 ِجذأ اٌّغبٚاح اِبَ االػجبء اٌؼبِخ

,  حْ حٌذحفغ إللشحس ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش ) حإلدحسس (ػٓ طؼ٠ٛل ملخ٠خ حٌىٛحسع ػٍٝ حعخط ٘زح حٌّزذأ ٘ٛ  

لقٛس حٌّغئ١ٌٚش حٌمخثّش ػٍٝ حعخط حٌخطؤ ػٓ ِالكمش حٌظطٛس حٌقٕخػٟ ,ٚحعظخذحَ حالعخ١ٌذ حٌلذ٠ؼش 

حٌظٟ فخكزض طذخً حٌذٌٚش فٟ ِـخالص ػذس , ٚحٌشغزش فٟ حػخدس حٌظٛحصْ ر١ٓ حِظ١خصحص حإلدحسس 

طخرغ حٌؼخَ ٚعٍطخطٙخ , ٚر١ٓ كمٛق ٚكش٠خص حالفشحد  , فىً ٔؾخه فخدس ػٓ حٌغٍطش حٌؼخِش ٠ىظغذ حٌ

٠ٚشطذ مشسح ٌزؼل حالفشحد , فخْ ٘زح حٌّزذأ ٠ؼخس ١ٌٛصع حٌؼذء حٌؼخَ ػٍٝ ؿ١ّغ حالفشحد , رل١غ ال 

٠ظلًّ حٌزؼل وً حالػزخء ٚحّٔخ ٠غُٙ ؿ١ّغ حالفشحد ِؼُٙ فٟ طلٍّٙخ ) (,  ٠ٚشؿغ حٌزؼل حعخط ٘زٖ 

ٚحٌزٞ ٔـ  1789أد  26 ( ِٓ حػالْ حٌلمٛق حٌفشٔغٟ حٌقخدس ف13ٟحٌّغئ١ٌٚش ٕ٘خ , حٌٝ حٌّخدس )

ػٍٝ )مشٚسس حٌّؾخسوش حٌـّخػ١ش ٌّٛحؿٙش حٌظىخ١ٌف ٚحالػزخء حٌّظشطزش ػٍٝ حدحسس ٚط١غ١ش حٌّشحفك 

 حٌؼخِش ٚحٌمٛحص حٌّغٍلش , ٚػٍٝ ٚؿٛد طٛص٠غ ٘زٖ حٌّغخّ٘ش ػٍٝ ؿ١ّغ حالفشحد وً كغذ حِىخ١ٔخطٗ ( 

ٔؾخه حالدحسس  , ٚرخلٟ حفشحد  فال ٠ظقٛس حْ ٠ظلًّ حٌّنشٚس ٚكذٖ ػذء حٌنشس حٌٕخطؾ ػٓ    

حٌّـظّغ ٠ٕؼّْٛ رّضح٠خ ٔؾخهخص حالدحسس , ٚحال حخظً حٌظٛحصْ حٌطز١ؼٟ ٚعخد ػذَ حٌّغخٚحس , فخٌؼذحٌش 

طمظنٟ حْ ٠ظلًّ  ٚوً ِٛحهٓ غشَ ِخ غُٕ ,    ِخ دحِض حالدحسس طزغٟ ِٓ ٚسحء طقشفٙخ حٌقخٌق 

) (.ٚػ١ٍٗ فخْ حٌظؼ٠ٛل حٌّظشطذ  رزِش حالدحسس ٠ـذ حٌؼخَ , ٠ٚمقذ رخٌـّخػش )حٌخضحٔش حٌؼخِش ٌٍذٌٚش(  

حْ ٠ٛصع ػٍٝ حٌـ١ّغ ,ِغ حالؽخسس حٌٝ حْ حٌظؼ٠ٛل ٕ٘خ ١ٌظ ؿضحء ِمشسح ػٍٝ ٔؾخه حالدحسس حٌّؾشٚع 

, حّٔخ ٘ٛ ِقٍلش حٌـّخػش ِٓ خالي حٌخضحٔش حٌؼخِش ٌٍذٌٚش , إلػخدس حٌظٛحصْ فٟ حٌؼاللخص حٌمخ١ٔٛٔش حِخَ 

 ـّخػش طظلًّ ل١ّش ٘زح حٌظؼ٠ٛل ِٓ كق١ٍش ِخ ٠ذفؼٗ حفشحد٘خ ِٓ حٌنشحثذ ) (.حالػزخء حٌؼخِش , فخٌ

ٚإلِىخ١ٔش ِغخءٌش حٌذٌٚش ػٓ حالخالي رٙزح حٌّزذأ حْ ٠ظقف حٌنشس رؤٚفخف ِؼ١ٕش ٟٚ٘ ؛ حْ       

٠ظقف حٌنشس رقفش حٌؼذء حٌؼخَ ,ٚحْ ٠ٕلقش حػشٖ فٟ  ؽخـ حٚ فجش ل١ٍٍش ِٓ حالؽخخؿ ػٍٝ 

حرح ؽًّ حٌنشس ؿ١ّغ حالفشحد فال طؼٛس ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش ٕ٘خ ػٓ حالخالي رّزذأ  عز١ً حٌلقش , حِخ

حٌّغخٚحس حِخَ حالػزخء حٌؼخِش , الْ حٌـ١ّغ لذ حفزلٛح فٟ ِشوض ِظغخٚٞ فٟ ِٛحؿٙش حالػزخء حٌؼخِش, 

ف١ٕظفٟ حعظلمخق حٌظؼ٠ٛل فٟ ٘زح حٌفشك , ٠ٚؾظشه فٟ حٌنشس حْ ٠ىْٛ ػٍٝ دسؿش ِٓ  حٌـغخِش, 

 نشس فٟ حٌلذٚد حٌؼخد٠ش )حٌزغ١طش ( ٠ؼذ ِٓ ِغظٍضِخص حٌل١خس فٟ حٌـّخػش ) (الْ حٌ

 اٌفشع اٌضبٟٔ

 ٔظش٠خ اٌذٌٚخ اٌّؤِٕخ

ِفخد ٘زٖ حٌٕظش٠ش ,هخٌّخ حْ حٌفشد وخْ ٍِظضِخ رؤدحء حٌنشحثذ حٌّمشسس ػ١ٍٗ ِٓ لزً حٌذٌٚش ِٚظلّال 

ّمخرً ٚحؿذ كّخ٠ظٗ ِٚىخفلش حٌـش٠ّش رخٌظىخ١ٌف حٌؼخِش حٌّفشٚمش ػ١ٍٗ لخٔٛٔخ , فخْ ػٍٝ حٌذٌٚش رخٌ

رىخفش حٔٛحػٙخ ٚحٌغٙش ػٍٝ ِؼخلزش حٌـٕخس ٚوزٌه حػظّخد ع١خعش ؿٕخث١ش ِٓ حؿً حٌٛلخ٠ش ِٓ ٚلٛع 
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حٌـشحثُ , فٛلٛع حٌـش٠ّش ٠ؼذ خطخ ِشفم١خ ,ٚٚلٛع حٌـش٠ّش ٠ؼذ لش٠ٕش ػٍٝ حٌخطؤ,)حٞ حْ ٕ٘خن طخ١ِٕخ 

ؼٍٙخ وؾشوش حٌظخ١ِٓ طمزل حلغخه ِٓ حٌّٛحه١ٕٓ ػٍٝ ؽىً ِظزخدال ر١ٓ حٌّٛحه١ٕٓ ٚحٌذٌٚش , فخٌذٌٚش ِ

مشحثذ ٚطظلًّ رخٌظخٌٟ كّخ٠ظُٙ ِٓ وً خطش فخٌذٌٚش طظقشف وّئِٓ ٌّؾشٚػٙخ حٌخخؿ , ٚوّئِٓ 

ٌٍّخخهش حٌظٟ ال ٠ٛؿذ ٌٙخ حٞ مّخْ ,ع١ّخ حٌّخخهش حٌٕخؿّش ػٓ حٌىٛحسع  , ِٚخ ٠ظشطذ رزِش حٌذٌٚش 

فٙٛ ٠ؼذ كك ٌٍّٛحهٓ ١ٌٚظ ِٕلش حٚ ٘زش , , فخٌذٌٚش ٍِضِش ِٓ طؼ٠ٛل ٌٍّٛحه١ٕٓ ِٓ ؿشحء ٘زح 

رظؼ٠ٛنٗ رغل حٌٕظش ػٓ ِغظٛحٖ حالؿظّخػٟ حٚ دخٍٗ, ٚدّٚٔخ كخؿش ألػزخص طمق١ش حٌذٌٚش ٌّٕغ ٚلٛع 

 حٌنشس ) (.

 اٌفشع اٌضبٌش

 ِجذأ اٌزضبِٓ االعزّبػٟ

فشحد , ِٓ خالي طؼ٠ٛنُٙ رّٛؿذ ٘ز حٌّزذأ ػٍٝ حٌـّخػش حْ طـزش حٌنشس حالعظؼٕخثٟ حٌزٞ ٌلك رخأل

ِٓ حٌخض٠ٕش حٌؼخِش ٌٍذٌٚش , ٚحٌظٟ طظىْٛ ِٓ حٌنشحثذ ٚحٌشعَٛ حٌظٟ ٠ذفؼٙخ حالفشحد ) حٌـّخػش ( ٌٍذٌٚش  

, رخػظزخس حْ حٌذٌٚش ٟ٘ حالدحس ٌٙزٖ حٌـّخػش , ٚحعظٕخدح ٌفىشس حٌقخٌق حٌؼخَ , فّٓ ِقٍلش حٌـّخػش حْ 

ِٓ ؿشحء حٌؼًّ حٚ حٌٕؾخه حالدحسٞ حٌزٞ طغظٙذف ِٕٗ  طمَٛ رظؼ٠ٛل حفشحد٘خ ػٓ حٌنشس حٌزٞ ٌلمُٙ

ِٚٓ   حالدحسس طلم١ك حٌقخٌق حٌؼخَ , وٟ ٠غٛد ؿٛ ِٓ حالهّجٕخْ ٚحٌؼذحٌش ر١ٓ حفشحد حٌّـظّغ ) (.

حٌٍّّىش   حٌـذ٠ش رخٌزوش حْ رؼل حٌذٚي حٌؼشر١ش لذ طٕخٌٚض ِٛمٛع طؼ٠ٛل ملخ٠خ حٌىٛحسع ففٟ

ٖ ,  1426ح٠ٍٛي  21رظخس٠خ  246ٞ لشحس ٌّـٍظ حٌٛصسحء سلُ حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش عٓ حٌّٕظُ حٌغؼٛد

 15/  1424/5/ دف (طخس٠خ 1/12ٚ/24ٚعخرمٗ لشحس ٚص٠ش حٌذحخ١ٍش سث١ظ ِـٍظ حٌذفخع حٌّذٟٔ سلُ )

ِٓ حٌظؾش٠ؼخص حٌلذ٠ؼش حٌمخْٔٛ  ٌٛحثق ٚلٛحػذ ٌظؼ٠ٛل حٌّظنشس٠ٓ ِٓ حٌىٛحسع حٌطز١ؼ١ش ) ( .

 17099ػٛحلذ حٌٛلخثغ حٌىخسػ١ش ٚطغ١١ش ٚطظ١ُّ حٌمخْٔٛ سلُ  ) ٔظخَ طغط١ش2016حٌّغشرٟ ٌؼخَ  

حٌّظؼٍك رّذٚٔش حٌظؤ١ِٕخص(   حر ٠ظنّٓ ٘زح حٌمخْٔٛ ٔظخَ طؼ٠ٛل ِضدٚؽ ٌلّخ٠ش ٚطؼ٠ٛل ملخ٠خ 

حٌىٛحسع ,حر ٠ـّغ ر١ٓ ٔظخَ طخ١ِٓ ٌقخٌق حالؽخخؿ حٌّظٛفش٠ٓ ػٍٝ ػمذ طخ١ِٓ ٚٔظخَ طنخِٓ ٌقخٌق 

ٚطّى١ٓ حالؽخخؿ حٌّٛؿٛد٠ٓ ػٍٝ حٌظشحد حٌٛهٕٟ ٌالعظفخدس ِٓ حٌلذ  حٌز٠ٓ ال ٠ظٛفشْٚ ػٍٝ طغط١ش

حالدٔٝ ٌٍظؼ٠ٛل ػٓ حالمشحس حٌظٟ لذ ٠ظؼشمْٛ ٌٙخ فٟ كخالص حٌىٛحسع حٌظٟ ٠ٕظؾ ػٕٙخ حفخرخص 

ِّٚخ ٠غظٍضَ روشٖ حْ حٌمخْٔٛ حٌؼشحلٟ لذ خال ِٓ ٘ىزح لخْٔٛ  ٠ٕـ ػٍٝ    رذ١ٔش حٚ فمذحْ ر١ٛص ) (. 

ِٓ حٌىٛحسع, ٌزح وخْ حالٌٚٝ رٗ حػظّخد ِؼً ٘ىزح لخْٔٛ , الع١ّخ حٔٗ لذ ػٛك  طؼ٠ٛل حٌّظنشس٠ٓ

ملخ٠خ حالس٘خد ػٓ حالمشحس حٌظٟ ٌلمض رُٙ ؿشحء حٌؼ١ٍّخص حٌلشر١ش ٚحالخطخء حٌؼغىش٠ش ٚحٌؼ١ٍّخص 

, ٚحٌزٞ ف١ٗ حؽخسس ٚحملش ػٓ ل١خَ حالدحسس رظؼ٠ٛل ػٓ  2009ٌغٕش  20حالس٘خر١ش فٟ لخْٔٛ سلُ 

ٌشغُ ِٓ ػذَ ٔغزش حٌفؼً حٌٝ حالدحسس , ٚرخٌظخٌٟ فخْ ٌنلخ٠خ ؿخثلش وٛسٚٔخ ٚٚفمخ ٌّغئ١ٌٚش حٌنشس رخ

حٌذٌٚش )حالدحسس (حعظٕخدح ٌألعظ حٌفٍغف١ش حٌّزوٛسس عٍفخ , حْ ٠ىْٛ ٌُٙ طؼ٠ٛل , ٚرٌه حعظٕخدح حٌٝ حْ 

سو١ٕٙخ حٌنشس  حٌـخثلش وخسػش هز١ؼش , ٚحٌٕظش٠خص حٌلذ٠ؼش لخثّش ػٍٝ حٌّغئ١ٌٚش دْٚ خطخ , ٚحٌظٟ

ٚحٌؼاللش حٌغزز١ش ر١ٓ حٌىخسػش ٚحٌنشس ٚػ١ٍٗ فخْ ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش )حالدحسس ( حصحء ملخ٠خ حٌىٛحسع , 

ٟ٘ طؼ٠ٛل حٌنلخ٠خ طؼ٠ٛنخ ِخد٠خ ؿشحء حالمشحس حٌظٟ ٌلمض رُٙ , وّخ حٔٙخ ٍِضِش رظمذ٠ُ حٌّغخػذحص 

ش فلغذ , رً ٘ٛ ٠مغ  ح٠نخ ػٍٝ ػخطك حالٔغخ١ٔش ٌُٙ , ٚحْ طمذ٠ُ ٘زٖ حٌّغخػذحص ١ٌظ كىشح ػٍٝ حٌذٌٚ

حٌّـظّغ حٌذٌٟٚ رّخ ف١ٗ ِٓ دٚي ِٕٚظّخص د١ٌٚش , ٚ٘زح ِخ عٛف ٔمَٛ رظٕخٌٚٗ الكمخ فٟ حٌّزلغ حٌؼخٟٔ 

. 
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 اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 عٙٛد اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ فٟ رمذ٠ُ اٌّغبػذاد االٔغب١ٔخ
ػٓ حٌٕمـ حٌؾذ٠ذ فٟ حْ ِخ طخٍفٗ حٌىٛحسع ِٓ ِآعٟ ٚحمشحس ٚحفخرخص رخٌغش ٚخط١شس , فنال 

حٌّئْ حٌغزحث١ش ٚحٌذٚحء ,٠ذػٛ حٌّـظّغ   ١ٌٕزشٞ ٌظمذ٠ُ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش ٌنلخ٠خ حٌىٛحسع  , ٚػ١ٍٗ 

٠ـذ ِؼشفش ِخ حٌّمقٛد رٙزٖ حٌّغخػذحص ًٚ٘ ٕ٘خن مٛحرو كخوّش ٌظمذ٠ّٙخ ِٚخ ٟ٘ حال١ٌخص حٌذ١ٌٚش 

 ٝ  حٌٕلٛ حالطٟ :حٌّؼ١ٕش رزٌه , ٘زح ِخ  عٛف ٠ظُ طغ١ٍو حٌنٛء ػ١ٍٗ ٚػٍ

 اٌّطٍت االٚي

 ِفَٙٛ اٌّغبػذاد االٔغب١ٔخ

حْ ِخ طخٍفٗ حٌىٛحسع ِٓ حٚمخع ِؤعخ٠ٚش طظطٍذ ِٓ حٌّـظّغ حٌذٌٟٚ  حالعشحع فٟ طمذ٠ُ حٌّغخػذحص 

حالٔغخ١ٔش ٌنلخ٠خ حٌىٛحسع  , ع١ّخ حْ حٌذٌٚش لذ طؼـض ػٓ ِغخػذس ِٛحه١ٕٙخ فٟ طٍه حٌظشٚف , فظىْٛ 

ىً طٛف١ش حٌّٛحد حٌغزحث١ش ٚحٌّالرظ ٚحالد٠ٚش ٚح٠ش ِؼٛٔخص حخشٜ) (, وّخ ٠ـٛص ٘زٖ حٌّغخػذحص ػٍٝ ؽ

حْ طظنّٓ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش  "وخفش ِٛحسد حالغخػش حٌالصِش ٌزمخ٠خ حٌنلخ٠خ ػٍٝ ل١ذ حٌل١خس ِؼً 

خص حٌّٛحسد حٌغزحث١ش ٚحٌّخء  ٚحالد٠ٚش ٚحالدٚحص ٚحٌّؼذحص حٌطز١ش ٚحٌّخخرت حال١ٌٚش ٚحٌّالرظ ٚحٌخذِ

الع١ّخ خذِخص حالرلخع حٌطز١ش ٚحٌّغخػذحص حٌذ١ٕ٠ش ٚحٌشٚك١ش ٚحٌذفخع حٌّذٟٔ" ) (   ٌٚمذ طٕخٌٚٙخ ِؼٙذ 

رخٌظؼش٠ف رخٔٙخ "وً حالػّخي ٚحالٔؾطش ٚحٌّٛحسد حٌزؾش٠ش ٚحٌّخد٠ش ,  2003حٌمخْٔٛ حٌذٌٟٚ ػخَ 

ٙخ ٌزمخء ملخ٠خ حالصِخص حٌّخققش ٌظمذ٠ُ حٌغٍغ ٚحٌخذِخص ٚحٌظٟ ٌٙخ هخرغ حٔغخٟٔ وخًِ , ٚال غٕٝ ػٕ

ٚ حٌىٛحسع, ٚطٍز١ش حكظ١خؿخطُٙ حالعخع١ش ") (.وّخ ػشفض ِٓ لزً حالُِ حٌّظلذس ِٓ خالي ِـٍظ كمٛق 

حالٔغخْ رخٔٙخ " ِؼٛٔش طمذَ حٌٝ حٌغىخْ حٌّٕىٛر١ٓ , رطش٠مش طظّؼً ٌٍّزخدة حالٔغخ١ٔش حالعخع١ش حٌّظّؼٍش 

طقٕف حٌّغخػذحص حٌٝ ػالع فجخص رٕخء ػٍٝ دسؿش  فٟ حٌلظ حالٔغخٟٔ ٚحٌٕضح٘ش ٚحٌل١خد "٠ّٚىٓ حْ

حالطقخي رخٌغىخْ حٌّٕىٛر١ٓ ؛حٌّغخػذس حٌّزخؽشس ٟ٘ طٛص٠غ حٌغٍغ ٚحٌخذِخص ٚؿٙخ ٌٛؿٗ, حٌّغخػذس 

غ١ش حٌّزخؽشس ٟٚ٘ ِغخػذس ٠مً ف١ٙخ حالطقخي رخٌغىخْ دسؿش ٚحكذس ػٍٝ حاللً , ٚطظّؼً حٔؾطش ٔمً 

ُ فٟ ِـخي حٌز١ٕش حٌظلظ١ش , حٌزٞ ٠ؾًّ طمذ٠ُ خذِخص ػخِش ط١غش عٍغ حالغخػش حٚ ػخٍِٟ حالغخػش ٚحٌذػ

حالغخػش ِؼً حفالف حٌطشق ٚحدحسس حٌّـخي حٌـٛٞ ٚط١ٌٛذ حٌطخلش , ٌٚىٓ ٘زٖ حٌخذِخص ال طىْٛ 

 رخٌنشٚسس ِشث١ش حٚ ِٛؿٙش كقشح ٌفخثذس حٌغىخْ حٌّٕىٛر١ٓ ) (

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 خاٌّجبدئ اٌؾبوّخ ٌزمذ٠ُ اٌّغبػذاد االٔغب١ٔ

طمذ٠ُ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش ٌنلخ٠خ حٌىٛحسع ٟ٘ ِخ ١ّ٠ٍٗ حٌن١ّش حالٔغخٟٔ ,ٌّٚخ وخٔض طمذ٠ُ   

حٌّغخػذحص لذ ٠لًّ ِؼٕٝ  حخش , ٌزح حلظنٝ حالِش حْ ٠مظشْ طمذ٠ُ ٘زٖ حٌّغخػذحص رّزخدة ,ِٚٓ حُ٘ 

 ٘زٖ حٌّزخدة ٟ٘ :

 اٌفشع االٚي

 ِجذأ االٔغب١ٔخ

حالٔغخ١ٔش, ٚرٌه الْ طشن ملخ٠خ حٌىٛحسع حٌطز١ؼ١ش ٚ ملخ٠خ  ٠ؤطٟ ٘زح حٌّزذأ حكظشحِخ ٌٍىشحِش

حٌطٛحسة  حالخشٜ حٌّّخػٍش رذْٚ ِغخػذس ٠ّؼً خطشح ػٍٝ حٌل١خس حالٔغخ١ٔش ٚح٘خٔش ٌٍىشحِش حالٔغخ١ٔش ) 

(,٠ٚؼذ ٘زح حٌّزذأ ٘ٛ حكذ دػخثُ حٌؼًّ حالٔغخٟٔ حٌزٞ طغظشؽذ رٗ حٌّٕظّخص حالٔغخ١ٔش حٌمخثّش رؤػّخي 

مذ كذد  حٌٕظخَ حالعخعٟ ٌٍق١ٍذ حالكّش ِزذح حالٔغخ١ٔش رخٔٗ "طذسأن ِؼخٔخس حٌزؾش ٚطخف١فٙخ حٌغٛع , ٌٚ
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فٟ ؿ١ّغ حالكٛحي ٠ٚغظٙذف كّخ٠ش حٌل١خس ٚحٌقلش ٚمّخْ حكظشحَ كمٛق حالٔغخْ " ) ( .ٚػ١ٍٗ فخْ  

مخثُٙ حٌّغخػذحص  حالٔغخ١ٔش حٌظٟ طمذَ ٌٍنلخ٠خ حٌّلش١ِٚٓ ِٓ حٌغىخْ ِٓ عٍغ ٚخذِخص مشٚس٠ش ٌز

٠ـذ حْ طمذَ رطش٠مش الثمش  ِٓ دْٚ حرالٌُٙ حٚ حِظٙخْ وشحِظُٙ, ع١ّخ حْ كمٛق حالٔغخْ طٕزؼك ِٓ 

 حٌىشحِش  حٌىخِٕش حالف١ٍش فٟ  حٌؾخـ حالٔغخٟٔ ) (. 

 اٌفشع اٌضبٟٔ

 ػذَ اٌز١١ّض

ٚحٌلش٠خص ػذَ حٌظ١١ّض ٠ؼٕٟ  ,حْ ٠ظّظغ وً فشد ػٍٝ لذَ حٌّغخٚحس ِغ غ١شٖ ِٓ حالفشحد رـ١ّغ حٌلمٛق  

فٙٛ حُ٘ كك ِٓ كمٛق حالٔغخْ ,  ٠ٚؼذ ػذَ حٌظ١١ّض ٚحٌّغخٚحس ؽشه ِغزك ٌٍظّظغ رزخلٟ حٌلمٛق, رً لذ 

٠ؼذ كك طظفشع ػٕٗ كمٛق حالٔغخْ حالخشٜ ٚ٘ٛ ٔمطش حٔطالق ٌىخفش حٌلمٛق ٚحٌلش٠خص حالخشٜ ) 

غخػذحص دْٚ ط١١ّض رغزذ (.٠ٚمقذ رٙزح حٌّزذأ  فٟ ١ِذحْ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش , ٘ٛ حْ طمذَ ٘زٖ حٌّ

حٌؼٕقش حٚ حٌٍْٛ حٚ حٌـٕظ حٚ حٌٍغش حٚ حٌذ٠ٓ حٚ حٌشحٞ حٌغ١خعٟ حٚ حٌٌّٛذ حٚ حٌؼّش حٚ حٌٍّى١ش .......فال 

٠غظزؼذ حكذ ِٓ حٌلقٛي ػٍٝ ٘زٖ حٌّغخػذحص ٚحال ٠ىْٛ ٕ٘خن ط١١ّض لخثُ ػٍٝ حٞ حعخط ر١ٓ 

ٝ حْ حػطخء حال٠ٌٛٚش ٌفجخص ِؼ١ٕش وخٌٕغخء حٌّغظف١ذ٠ٓ ِٓ ٘زٖ حٌّغخػذحص  حال حٔٗ طـذس حالؽخسس حٌ

ٚحالهفخي ٚوزخس حٌغٓ ٚحٌّشمٝ ٚحٌّٕخهك حٌّٕىٛرش  ال ٠ؼذ ط١١ّضح ) (, رذ١ًٌ ِخ ٔـ ػ١ٍٗ لشحس  

حٌـّؼ١ش حٌؼخِش حٔٗ) فٟ كخالص  حٌىٛحسع حٌطز١ؼ١ش كخالص حٌطٛحسة حٌّّخػٍش ٠ـذ حْ طىْٛ ِزخدٜ 

 ػظزخس ٌذٜ ؿ١ّغ ِٓ ٠مذِْٛ ِغخػذس حٔغخ١ٔش () ( .حالٔغخ١ٔش ٚحٌل١ذس ٚػذَ حٌظل١١ض فٛق وً ح

 اٌفشع اٌضبٌش

 ِجذأ اٌؾ١بد

حٞ ٠ـذ ػٍٝ حٌـٙخص حٌمخثّش رخٌؼًّ حالٔغخٟٔ حالِظٕخع ػٓ حالٔل١خص حٌٝ حٞ هشف فٟ حػٕخء حٌٕضحع  

ٟ ,ٚرخٌظخٌٟ ٠ّظٕغ ػٍٝ ِؼً ٘زٖ حٌـٙخص حٌّؾخسوش فٟ حٌٕمخؽخص حٌظٟ طظٕخٚي حٌخالفخص رحص حٌطخرغ حٌغخع

ٚحٌؼمخثذٞ ٚحٌذ٠ٕٟ فٟ حٞ ٚلض ِٓ حالٚلخص ,ِٓ حؿً حٌّلخفظش ػٍٝ حٌؼمش ِٓ ٌذْ ؿ١ّغ حالهشحف 

ٚػذَ طشؿ١ق وفش هشف ػٍٝ حخش) ( , ٚػ١ٍٗ ٠ـذ حْ طمذَ حٌّغخػذحص ػٍٝ ٔلٛ ٔض٠ٗ ِٚؼ١خس٘خ 

ٓ لزً حٌلخؿش ِٚٓ دْٚ ص ط١١ّض ر١ٓ حٌنلخ٠خ ػٍٝ حعخط حفٌُٛٙ حٚ ِؼظمذحطُٙ , ٚ٘زح ِخ طُ  طؤو١ذٖ ِ

حٌـّؼ١ش حٌؼخِش د )٠ـذ حْ طىْٛ ِزخدٜ حالٔغخ١ٔش ٚحٌل١ذس ٚػذَ حٌظل١١ض فٛق وً حػظزخس ٌذٜ ؿ١ّغ 

ِٓ ٠مذِْٛ ِغخػذس حٔغخ١ٔش() (.ف١فظشك ٚفك ٘زح حٌّزذأ حْ ٠ىْٛ ٘ذف ِٚغؼٝ حٌمخث١ّٓ رخٌؼًّ 

 حالٔغخٟٔ ٘ٛ ِغخػذس حٌنلخ٠خ ٚحغخػش حٌّىشٚر١ٓ دْٚ حٞ حعظؼٕخء .

 اٌفشع اٌشاثغ

 ؽزشاَ ع١بدح اٌذٌٚخا

٠ؼذ ِزذح حٌغ١خدس كـش حٌضح٠ٚش فٟ حٌمخْٔٛ حٌذٌٟٚ , ٌٚمذ ؿشٜ طؤو١ذ رٌه ِٓ ٌذْ ِلىّش حٌؼذي      

رؤْ )حكظشحَ حٌغ١خدس حالل١ّ١ٍش ٘ٛ ر١ٓ  حٌذٚي , حعخط مشٚسٞ ِٓ حعظ حٌؼاللخص  1949حٌذ١ٌٚش ػخَ 

حص حالٔغخ١ٔش , ٠ـذ حْ ٠ظٛحفك ِغ حٌذ١ٌٚش () (,  ٌزح فؤْ كك حٌنلخ٠خ فٟ حٌلقٛي ػٍٝ حٌّغخػذ

حكظشحَ كمٛق حٌذٚي حٌّظؤػشس ٚخخفش ع١خدطٙخ ,ٚدٚس٘خ حالٌٟٚ فٟ حهالق حٌّغخػذس حالٔغخ١ٔش ٚطٕظ١ّٙخ 

ٚطٕغ١مٙخ ٚطٕف١ز٘خ) ( , ٚػ١ٍٗ ٠ـذ ػٍٝ  حٌلقٛي ِٛحفمش حٌذٌٚش حٌّظنشسس رخٌغّخف ٌٍّغخػذحص 

ٔظٙخوخص ٌّزذأ ػذَ حٌظذخً , فٕٙخن ػاللش ِلذدس ر١ٓ رخٌذخٛي فٟ حل١ٍّٙخ , فٍٛ ال ٘زح حالرْ ٌؾىٍض ح

حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش ٚػذَ حٌظذخً ,حر ٠ؼذ ػذَ حٌظذخً ػٕقش ِىًّ ٌٍغ١خدس حالل١ّ١ٍش, ٌٚمذ طٕخٌٚض 
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ِلىّش حٌؼذي حٌذ١ٌٚش ٘زٖ حٌؼاللش فٟ  لن١ش حالٔؾطش حٌؼغىش٠ش ٚؽزٗ حٌؼغىش٠ش , حر سرطض حٌّلىّش 

الٔغخ١ٔش ٚػذَ حٌظ١١ّض ِئوذس حٔٗ) ٌىٟ ٠ىْٛ طمذ٠ُ حٌّغخػذس حالٔغخ١ٔش رّٕؤٜ ر١ٓ ِزذأ حٌغ١خدس ِٚزذأٞ ح

ػٓ حالدحٔش رخػظزخسٖ طذخال فٟ حٌؾئْٚ حٌذحخ١ٍش ١ٌٕىخسحغٛح ,  ال ٠ظؼ١ٓ حْ ٠مظقش فلغذ ػٍٝ 

حالغشحك حٌّىشعش فٟ حٌق١ٍذ حالكّش ٟٚ٘ "ِٕغ حٌّؼخٔخس حٌزؾش٠ش ٚطخف١فٙخ ٚكّخ٠ش حالسٚحف 

كظشحَ كمٛق حالٔغخْ , رً الرذ ح٠نخ , ٚفٛق وً ؽٟء, حْ  طمذَ ٚدْٚ ط١١ّض ٌىً ٚحٌقلش ٚمّخْ ح

حٌّلظخؿ١ٓ ح١ٌٙخ فٟ ١ٔىخسغٛح ال ٌٍىٛٔظشحط ٚحطزخػٙخ فمو (ٚرزٌه حعظٕظـض حْ حٌذػُ حٌّخٌٟ ٚحٌظذس٠ذ 

ؿغظٟ ٌٍىٛٔظشحط حٌزٞ رشس رىٛٔٗ "ِغخػذس حٔغخ١ٔش ٚحالِذحد رخألعٍلش, ٚحالعظخزخسحص ٚحٌذػُ حٌٍٛ

 "٠ؾىً خشلخ ٚحملخ ٌّزذأ ػذَ حٌظذخً ) (.  

 اٌّطٍت اٌضبٌش

 اال١ٌبد اٌذ١ٌٚخ  ٌزمذ٠ُ اٌّغبػذاد االٔغب١ٔخ

ٕ٘خن ػذس ِٕظّخص د١ٌٚش , طظٌٛٝ طمذ٠ُ حٌّغخػذحص حالٔغخٟٔ ٌنلخ٠خ حٌىٛحسع , عٛحء أوخٔض ِٕظّخص  

 كى١ِٛش , ٌزٌه عٛف ٔمَٛ رز١خٔٙخ ٚػٍٝ حٌٕلٛ حالطٟ :د١ٌٚش كى١ِٛش حٚ غ١ش 

 اٌفشع االٚي

 إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ اٌؾى١ِٛخ

 اٚال: ِىزت االُِ اٌّزؾذح ٌزٕغ١ك اٌؾؤْٚ االٔغب١ٔخ .

ٚ٘ٛ ؿضء ِٓ  182/46رّٛؿذ لشحس حٌـّؼ١ش حٌؼخِش سلُ  1991ٌمذ طُ حٔؾخء ٘زح حٌّىظذ فٟ ػخَ 

ِٕغك حالُِ حٌّظلذس ٌإلغخػش  فٟ كخالص حٌىٛحسع, ٠ٚٙذف ٘زح  حالِخٔش حٌؼخِش ,ٌالعظؼخمش ػٓ ِىظذ

حٌّىظذ طؼض٠ض حٌـخ٘ض٠ش ٚحٌٛلخ٠ش ٚطغ١ًٙ حٌلٍٛي حٌّغظذحِش , ٚحٌذفخع ػٓ كمٛق حٌٕخط حٌّلظخؿ١ٓ 

ٚكؾذ ٚطٕغ١ك حٌؼًّ حالٔغخٟٔ حٌفؼخي ِٓ حؿً طخف١ف حٌّؼخٔخس حالٔغخ١ٔش فٟ كخالص حٌىٛحسع 

 ّىظذ د:ٚحٌطٛحسة ٚطظـٍٝ ِٙخَ ٘زح حٌ

: ِٓ حؿً حٌلذ ِٓ حالصدٚحؿ١ش , ٠ـّغ ِىظذ طٕغ١ك حٌؾئْٚ حالٔغخ١ٔش حالؽخخؿ ٚحٌّٕظّخص اٌزٕغ١ك 

ِؼخ ,ٌظم١١ُ حٌلخؿخص ٚحطخخر حٌظقشفخص حٌّطٍٛرش رغ١ش طلم١ك حالعظـخرش حالٔغخ١ٔش , ِّخ ٠ؼٕٟ حٔمخر 

د حالفنً ٌالعظـخرش حالسٚحف ِٚغخػذس حٌّض٠ذ ِٓ حالؽخخؿ, الرً ٠غخػذ حٌلىِٛخص فٟ حالعظؼذح

 ٌٍىٛحسع ,  ٠ٕٚؾش فشق حعظـخرش  عش٠ؼش .

حر ٠مَٛ حٌّىظذ  رظط٠ٛش حٌغ١خعخص حٌّئعغش ػٍٝ كمٛق حالٔغخْ ٚحٌمخْٔٛ حٌذٌٟٚ , ٚحٌّزخدة اٌغ١بعخ :

حالٔغخ١ٔش حٌظٟ طؼضص حالعظـخرش حالٔغخ١ٔش حٌفؼخٌش , ٚوزٌه طلذ٠ذ حالطـخ٘خص فٟ حٌّغخػٟ حالٔغخ١ٔش 

 ٚطل١ٍٍٙخ .

 رشفغ ِغظٜٛ حٌٛػٟ رخألصِخص ػٕذ حالؽخخؿ حٌّظؤػش٠ٓ رخٌقشحع ٚحٌىخسػش . ذػٛح:اٌ

ؿّغ ٚطل١ًٍ ِٚؾخسوش حٌّؼٍِٛخص رغ١ش دػُ فٕغ لشحسحص ٚطخط١و حوؼش حعظٕخسس  اداسح اٌّؼٍِٛبد :

 ٌٍىٛحسع حٌزؾش٠ش .

حٌقٕذٚق حٌّشوضٞ حٌظ٠ًّٛ حالٔغخٟٔ :٠مذَ ٘زح حٌّىظذ ط٠ّٛال حٔغخ١ٔخ عش٠ؼخ , ِٚٓ خالي حٌظٕغ١ك ر١ٓ 

 ٌّٛحؿٙش حٌطٛحسة ٚحٌقٕخد٠ك حٌّؾظشوش فٟ وً دٌٚش ) (. 

 صب١ٔب: ِٕظّخ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ .

ٌٍىٛحسع  ِـّٛػش حػخس ٚحعؼش الع١ّخ ػٍٝ حٌقلش , حرظذحء ِٓ حٌشػخ٠ش حٌؼخؿٍش ٌٍنلخ٠خ ,  ٚحٔظٙخء 

ع١ش , ٚٔمـ حالغز٠ش رخألػخس حٌّظٛعطش ٚحٌط٠ٍٛش حالِذ ٌٍظٛلف حٌّظىشس ٌخذِخص حالفلخف حالعخ
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ٚطؼط١ً رشحِؾ طشفذ حالِشحك ِٚىخفلظٙخ ٚغ١ش٘خ , ٠ٚالكع حْ حالػخس حٌنخسس رخٌقلش ػم١ذ حٞ 

وخسػش , ال طظٙش وٍٙخ دفؼش ٚحكذس , فٟٙ طخظٍف رخخظالف حٌضِخْ ٚحٌّىخْ , حر حٔٙخ طىْٛ فٟ ِلً 

ْ حػش حٔظمخي حالِشحك حٌىخسػش ظخ٘شس رؾىً ٚحمق ِّخ طظطٍذ طذخال ِزخؽشح ٚػخؿال ,ػٍٝ ك١ٓ ح

٠غظغشق ٚلظخ حهٛي ٠ٚؾظذ حػشٖ فٟ حٌّٕخهك حٌّىظظش رخٌغىخْ , ٚطظٌٛٝ ِٕظّش حٌقلش حٌؼخ١ٌّش فٟ ٘زح 

حٌّنّخس رظٕغ١ك حٌؾئْٚ حٌقل١ش ٚرٌه رخٌظؼخْٚ ِغ ؽؼزش حالُِ حٌّظلذس ٌٍؾئْٚ حالٔغخ١ٔش ) ( . 

ٛوخٌش حٌمخثذس ٌّـّٛػش حٌقلش , ٌٚمذ ٚمؼض رقفظٙخ ٚوخٌش طم١ٕش ٚحّٔخث١ش ٚطؾغ١ٍ١ش ٚحٔغخ١ٔش ٚرؼذ٘خ حٌ

حهخسح ٌظٛم١ق حدٚحس٘خ ِٚغئ١ٌٚخطٙخ فٟ حالصِخص حالٔغخ١ٔش , حر ٠شعُ ٘زح  2012حٌّٕظّش فٟ ػخَ 

حالهخس ع١خعخص ٚحؿشحءحص ِٚؼخ١٠ش حدحء فٟ كخالص حٌطٛحسة ٌنّخْ حْ طىْٛ حعظـخرش حٌّٕظّش 

حٌّٕظّش ِغخءٌش فٟ حهخس حٌظضحِٙخ ربٔمخر حالسٚحف حٌطخسثش رحص وفخءس ٠ّٚىٓ حٌظٕزئ رٙخ , ٚحْ طظً 

 ٚحٌلذ ِٓ حالػظالي حٌقلٟ ,  ٚحْ حدحسس ِخخهش حٌطٛحسة ٚحٌىٛحسع حٌّظؼٍمش رخٌقلش طؼٕٟ :

 حٌظمذ٠ش حٌّٕظظُ ٌٍّخخهش حٌظٟ طظؼشك ٌٙخ حٌقلش حٌؼ١ِّٛش ٔظ١ـش هخثفش ٚحعؼش ِٓ حالخطخس ؛•

 ظخف١ف ِٓ ٚهؤطٙخ , حٚ حٌلذ ِٕٙخ لذس حٌّغظطخع ؛ حٌٛلخ٠ش ِٓ ٘زٖ حٌّخخهش حٌقل١ش , حٚ حٌ•

حٌظؤ٘ذ ٌلخالص حٌطٛحسة ٚحٌىٛحسع رخطو ؽخٍِش ِظؼذدس حٌمطخػخص  ,ٚطؾش٠ؼخص ِٕخعزش , ٚع١خعخص •

 دحػّش , ٚرٕخء ٌٍمذسحص ؛

 حالعظـخرش رغشػش ٚفؼخ١ٌش ػٕذ ٚلٛع حٌىٛحسع ؛•

 رؼذ حٌىٛحسع ؛حٌظخط١و حٌّزىش ٌـٙٛد حٌظم١١ُ ٚحالٔؼخػ فٟ ِشكٍش ِخ •

 حػخدس حٌزٕخء ػٍٝ ٔلٛ حفنً رؼذ حٌىٛحسع.) (•

ٚفٟ حهخس حعظـخرش ِٕظّش حٌقلش حٌؼخ١ٌّش ٌـخثلش وٛسٚٔخ , حفذسص حٌّٕظّش ػذدح ِٓ حٌظذحر١ش 

ٌّٛحؿٙش حٌـخثلش , فؤٌٚٝ ٘زٖ حٌظذحر١ش ٟ٘ , ِغخػذس حٌذٚي ػٍٝ حالعظؼذحد ٚحالعظـخرش  حٌّظّؼٍش 

ٙخ حٌّؾظٍّش ػٍٝ حالؿشحءحص حالعخع١ش حٌظٟ ػٍٝ حٌذٚي حالٌظضحَ رٙخ , ِٓ رخالعظشحط١ـ١ش حٌظٟ ٚمؼظ

خالي ر١خٔخص ٠ظُ طلذ٠ؼٙخ رؾىً ِغظّش ٌفُٙ هز١ؼش حٌفخ٠شٚط ) (, وّخ طؼًّ ؿ١ّغ حٌّىخطذ حٌمطش٠ش 

ٚحالل١ّ١ٍش ٚحٌلىِٛخص ػٍٝ حٌظؼخْٚ ِٓ حؿً طـ١ٙض حٌمطخع حٌقلٟ ٌٍظقذٞ ٌٍفخ٠شٚط ٚحُ٘ حؿشحء 

عظـخرش ٌٍظنخِٓ ٌظٛفٟ حٌشػخ٠ش ٌٍّشمٝ ٚحٌظؼـ١ً  رؼ١ٍّش طط٠ٛش حٌٍمخف ,وّخ لخِض ٘ٛ فٕذٚق حال

رؤسعخي حالِذحدحص حٌل٠ٛ١ش ٌٍؼخ١ٍِٓ حٌقل١ٓ ,١ٌظ ٘زح فلغذ رً لخِض رؼ١ٍّخص حٌظذس٠ذ حالٌىظش١ٔٚش 

 ٌّال١٠ٓ حٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌمطخػخص حٌقل١ش ) (

 اٌفشع اٌضبٟٔ

 إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ غ١ش اٌؾى١ِٛخ

 االرؾبد اٌذٌٟٚ ٌغّؼ١بد اٌق١ٍت االؽّش ٚاٌٙالي االؽّش .اٚال: 

, ٚ٘ٛ حوزش ِٕظّش  1919طؤعظ حالطلخد حٌذٌٟٚ ٌـّؼ١خص حٌق١ٍذ حالكّش ٚحٌٙالي حالكّش ػخَ 

حٔغخ١ٔش فٟ حٌؼخٌُ , حر ٠ٛفش حٌؼْٛ ٚحٌّغخػذس رذْٚ ط١١ّض رغزذ حٌـٕغ١ش حٚ حٌؼشق , حٚ حٌّؼظمذحص 

فٙٛ ٠مَٛ رؼ١ٍّخص حغخػش ٌّغخػذس ملخ٠خ حٌىٛحسع, وّخ ٠مَٛ رخألػّخي  ش .حٌذ١ٕ٠ش , حٚ ح٢سحء حٌغ١خع١

حٌظ٠ّٕٛش ٌظم٠ٛش لذسحص حٌّـظّؼخص حٌٛه١ٕش حالػنخء , ٚطظشوض حػّخي حالطلخد ٘زح ػٍٝ حسرؼش ِلخٚس 

,ٟ٘ طؼض٠ض حٌم١ُ حالٔغخ١ٔش , ٚحالعظـخرش ٌٍىٛحسع , ٚسػخ٠ش حٌقلش ٚحٌّـظّغ , ٚحالعظؼذحد ٌٍىٛحسع 

ش حٌقلش ٚحٌّـظّغ ) (, ٠ٚنطٍغ حالطلخد حٌذٌٟٚ ٚفك ٌذعظٛسٖ حٌخخؿ , ٚحٌظضحِٗ رخٌّزخدة ٚسػخ٠

 حالعخع١ش ٌٍلشوش ٚلشحسحص حٌّئطّش حٌذٌٟٚ ٌظلم١ك ح٘ذحفٗ رخٌٕٙخَ حٌظخ١ٌش :
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حٌؼًّ وـٙخص دحثُ ٌٍظٕغ١ك ٚحٌذسحعش ٚحالطقخي ر١ٓ حٌـّؼ١خص حٌٛه١ٕش , ٚطمذ٠ُ ٌٙخ حٌّغخػذحص حٌظٟ •

 ططٍزٙخ .

حٌؼًّ ػٍٝ حٔؾخء ٚط١ّٕش ؿّؼ١ش ٚه١ٕش ِغظمٍش فٟ وً دٌٚش , ِٚغخػذطٙخ فٟ ػ١ٍّش حٌظؤ٘ذ ٌٍىٛحسع •

 ٚوزٌه طٕظ١ُ ٚطٕف١ز ػ١ٍّخص حالغخػش . 

حغخػش ؿ١ّغ حٌنلخ٠خ رىً حٌٛعخثً حٌّظخكش, ٚطٕغ١ك ٚطٛؿ١ٗ ػ١ٍّخص حالغخػش ٚفمخ ٌٍّزخدة ٚحٌمٛحػذ •

 حٌظٟ ٠ؼظّذ٘خ حٌّئطّش حٌذٌٟٚ .

ؼخْٚ ِغ حٌغٍطخص حٌٛه١ٕش ٌظٕغ١ك ِؾخسوش حٌـّؼ١خص حٌٛه١ٕش فٟ حالٔؾطش حٌشح١ِش حٌٝ حٌّلخفظش حٌظ•

 ػٍٝ حٌقلش حٌؼخِش ٚطؼض٠ض حٌشػخ٠ش حالؿظّخػ١ش.

ِغخػذس حٌـّؼ١خص حٌٛه١ٕش فٟ حعظمطخد حالػنخء ِٓ ر١ٓ حال٘خٌٟ , ٚطشع١خ ِزخدٜ حٌلشوش ِٚؼٍٙخ •

 حٌؼ١ٍخ .

 ٍلش هزمخ ٌالطفخل١خص حٌّزشِش ِغ حٌٍـٕش .حغخػش ملخ٠خ حٌٕضحػخص حٌّغ•

ِغخػذس حٌٍـٕش حٌذ١ٌٚش فٟ حٌظش٠ٚؾ ٌٍمخْٔٛ حٌذٌٟٚ  حالٔغخٟٔ ٚطط٠ٛشٖ , ٚحٌظؼخْٚ ِؼٙخ فٟ ٔؾش ٘زح •

 حٌمخْٔٛ ٚحٌّزخدة حالعخع١ش ٌٍلشوش ر١ٓ حٌـّؼ١خص حٌٛه١ٕش .

حسحص ٚحٌظٛف١خص حٌظٟ طّؼ١ً حٌـّؼ١خص حٌٛه١ٕش رقفش سع١ّش ػٍٝ حٌقؼ١ذ حٌذٌٟٚ , ع١ّخ حٌمش•

 طؼظّذ٘خ ح١ٌٙجش حٌؼخِش ٌالطلخد , ٚطظٌٛٝ دٚس حٌلخسط ٌٙزٖ حٌـّؼ١خص ٚحٌلخِٟ ٌّقخٌلٙخ .

 حالمطالع رخٌّّٙخص حٌظٟ ٠غٕذ٘خ ح١ٌٙخ حٌّئطّش  ) (.•

 صب١ٔب :ِٕظّخ اطجبء ثال ؽذٚد . 

٠ظ ػٍٝ ٠ذ ِـّٛػش فٟ رخس 1971ٟ٘ ِٕظّش هز١ش حٔغخ١ٔش د١ٌٚش ِغظمٍش غ١ش كى١ِٛش , طؤعغض ػخَ  

ِٓ حٌقلف١١ٓ ٚحالهزخء , طظؤٌف ٘زٖ حٌّٕظّش ِٓ حهزخء ٚػخ١ٍِٓ فٟ حٌمطخع حٌقلٟ , وّخ حٔٙخ ِفظٛكش 

طظٌٛٝ ٘زٖ حٌّٕظّش طمذ٠ُ حٌّغخػذحص   ٌىً حٌّٙٓ حالخشٜ , حٌظٟ لذ طغخُ٘ فٟ طلم١ك ح٘ذحف حٌّٕظّش .

ش٠ش , ٚحٌٝ ملخ٠خ حٌٕضحػخص حٌّغٍلش , حٌٝ حٌغىخْ حٌّٕىٛر١ٓ ٚحٌٝ ملخ٠خ حٌىٛحسع حٌطز١ؼ١ش ٚحٌزؾ

رغل حٌٕظش ػٓ حٌؼشق حٚ حٌذ٠ٓ حٚ حٌؼم١ذس حٚ حالٔظّخء حٌغ١خعٟ , ٠ٍٚظضَ حػنخء ٘زٖ حٌّٕظّش رخكظشحَ 

حٌّزخدة حالخالل١ش ٌّٕٙظُٙ ٚحٌلفخظ ػٍٝ حالعظمال١ٌش حٌظخِش ػٓ ؿ١ّغ حٌغٍطخص  حٌغ١خع١ش ٚحاللظقخد٠ش 

ذ رؾىً حعخعٟ ػٍٝ حٌشػخ٠ش ػخ١ٌش حٌـٛدس حٌّمذِش حٌٝ حٌّشمٝ , فؼًّ ٘زٖ حٌّٕظّش ٠ٕق ٚحٌذ١ٕ٠ش .

ٚحٌٝ حكظشحَ خقٛف١ظُٙ ٚكمُٙ فٟ حطخخر لشحسطُٙ حٌخخفش , ٚػذَ حٌلخق حالرٜ رُٙ , حال حٔٗ طـذس 

حالؽخسس حٌٝ حٔٗ فٟ كخٌش حرح ِخ  وخٔض حٌّغخػذس حٌطز١ش غ١ش وخف١ش, فخْ حٌّٕظّش لذ طٍـؤ حٌٝ طٛف١ش 

 ح١ٌّخٖ ٚحٌقشف حٌقلٟ ٚحٌغزحء ٚخذِخص حخشٜ  .حٌّؤٜٚ ٚخذِخص 

 :اٌخبرّخ  

فٟ خظخَ حٌزلغ ػٓ كّخ٠ش ملخ٠خ حٌىٛحسع , طّخنض ػٕٗ ؿٍّش ِٓ حالعظٕظخؿخص  ٚحٌّمظشكخص   

 ٚحٌظٟ عٛف ٠ظُ ر١خٔٙخ ٚػٍٝ حٌٕلٛ حالطٟ :

 اٚال: االعزٕزبعبد.

عؼخ ٌل١خس حٌزؾش ٚفلظُٙ ٟ٘ حسطزخن خط١ش فٟ حدحء حٌّـظّغ حٌّلٍٟ ,ِّخ ٠ؾىً طٙذ٠ذح ٚح -1

 ِّٚظٍىخطُٙ ٚحٌز١جش وزٌه ,أ٠خ وخْ عززٗ عٛحء حوخْ هز١ؼ١خ حَ رؾش٠خ , حَ ِؾظشوخ)ِٙـٕخ(.
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

طز١ٓ حْ حٌىخسػش طمغُ حٌٝ حٔٛحع ِظؼذدس , ٚحُ٘ ِخ طُ  حٌظٛفً ح١ٌٗ ٘ٛ حْ  فخ٠شٚط وٛسٚٔخ  ٠ؼذ  -2

)حٌّظنشسس (ِغئ١ٌٚش ػٓ طؼ٠ٛل  وخسػش هز١ؼ١ش ,  ٚػ١ٍٗ فخٔٗ ٠ظشطذ رزِش حٌذٌٚش ِلً حٌىخسػش

 حٌنلخ٠خ ؿشحء حالمشحس حٌظٟ ٌلمض رُٙ .

حْ حٌذٌٚش رخطض ِغئٌٚش ػٓ طؼ٠ٛل ملخ٠خ حٌىٛحسع , حعظٕخدح حٌٝ ِغئ١ٌٚظٙخ حٌمخثّش دْٚ خطخ ,  -3

ٚحٌظٟ طُ حٌظٛفً حٌٝ رٌه رؼذ ؿٙٛد فم١ٙش وز١شس , ع١ّخ رؼذ ططٛس ٚظخثف حٌذٌٚش ,ٌٚمذ حٚؿذٚح ػذس 

ش٠خص ٌظؤع١ظ ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش ػٓ  طؼ٠ٛل ملخ٠خ حٌىٛحسع  ٚحْ ٌٙزٖ حٌّغئ١ٌٚش سوٕخْ  ِزخدٜ ٚٔظ

 ّٚ٘خ  حٌنشس حٌٕخطؾ ػٓ حٌىخسػش , ٚحٌؼاللش حٌغزز١ش ر١ٓ حٌىخسػش ٚحٌنشس حٌّظشطذ ػ١ٍٙخ .

حْ ِخ طغززٗ حٌىٛحسع ِٓ حمشحس لذ ال طغظط١غ حٌذٌٚش حٌّظنشسس ِٛحؿٙظٗ , ِّخ ٠ؼٕٟ مشٚسس -4

ّـظّغ حٌذٌٟٚ ٌٍذٌٚش حٌّظنشسس رظمذ٠ُ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش ِٓ غزحء ٚدٚحء ِٚؼذحص ِغخػذس حٌ

ٚغ١ش٘خ ,٠ٚـذ حْ طمذَ ٚفك مٛحرو ِؼ١ٕش وٟ طئدٞ حٌغشك ِٕٙخ , دْٚ حْ طىْٛ عززخ ٌٍظذخً فٟ 

 ؽئْٚ حٌذٌٚش حٌّظنشسس ٚحٔظٙخوخ ٌغ١خدطٙخ .

 ػخ١ٔخ : حٌّمظشكخص . 

ٚحٌظٛؿ١ٙخص حٌّظؼٍمش رخٌلذ ِٓ حٌىٛحسع ٚحخطخس٘خ , ٚحْ طمَٛ  مشٚسس حٌظضحَ حٌذٌٚش رخإلسؽخدحص-1

 رٛحؿزٙخ فٟ حالٔزحس ػٓ حٌىخسػش ٚطمذ٠ُ حٌّؼٍِٛخص حٌخخفش رٙخ ٚف١خغش حالهش حٌظؾش٠ؼ١ش ٌزٌه .

حٌٕـ فٟ لٛح١ٕٔٙخ حٌٛه١ٕش ػٍٝ طؼ٠ٛل ملخ٠خ حٌىٛحسع , ٚحٌؼًّ ػٍٝ حٔؾخء فٕذٚق ٌٍظنخِٓ  -2

 نلخ٠خ.حالؿظّخػٟ ِٓ حؿً طؼ٠ٛل حٌ

حْ طغؼٝ حٌّٕظّخص حٌذ١ٌٚش حٌّؼ١ٕش حٌٝ حٔؾخء فٕذٚق دٌٟٚ ٌـّغ حٌظزشػخص ٚحالػخٔخص ٌٍذٚي  -3

حٌّٕىٛرش ,ٚحْ  طؼًّ حٌّٕظّش حٌّؼ١ٕش رظمذ٠ُ حٌّغخػذحص , ٚحْ طمَٛ حٌّٕظّخص حٌّؼ١ٕش  رلغ ٚحٌضحَ 

 ِٛظف١ٙخ رخالٌظضحَ رخٌنٛحرو حٌلخوّش ٌظمذ٠ُ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش .

 دساٌّقب

 اٚال : اٌىزت . 

د. حرشح١ُ٘ دمحم ػٍٟ , حٌّغئ١ٌٚش حالدحس٠ش فٟ ح١ٌخرخْ )دسحعش ِمخسٔش ( , دحس حٌٕٙنش حٌؼشر١ش ,حٌمخ٘شس .1

 , رذْٚ عٕش هزغ .

 ِـّغ حٌٍغش حٌؼشر١ش حٌمخ٘شس , رذْٚ عٕش هزغ . 2حرشح١ُ٘ ِقطفٝ ٚحخشْٚ , حٌّؼـُ حٌٛع١و , ؽ.2

 . 1972ش حالدحس٠ش , دحس حٌّؼخسف , ِقش , د. عؼخد حٌؾشلخٚٞ , حٌّغئ١ٌٚ.3

د. ع١ٍّخْ حٌطّخٚٞ , ِغئ١ٌٚش حالدحسس ػٓ حػّخٌٙخ غ١ش حٌظؼخلذ٠ش )دسحعش ِمخسٔش (. دحس حٌفىش .4

 . 1995حٌؼشرٟ , 

 .2001د . فزشٞ دمحم حٌغٕٛعٟ ,ِغئ١ٌٚش حٌذٌٚش رذْٚ خطؤ )دسحعش لخ١ٔٛٔش (دحس حٌٕٙنش حٌؼشر١ش , .5

خٛحص , حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش حٌذ١ٌٚش , , دحس حٌٕٙنش حٌؼشر١ش , حٌمخ٘شس , رذْٚ عٕش ِخ٘ش ؿ١ًّ رٛ .6

 هزغ .

د. دمحم سفؼض ػزذ حٌٛ٘خد , حٌمنخء حالدحسٞ )حٌىظخد حٌؼخٟٔ (لنخء حالٌغخء حٚ) حالرطخي ( لنخء .7

 .2005,ِٕؾٛسحص حٌلٍزٟ حٌلمٛل١ش , ر١شٚص , 1حٌظؼ٠ٛل ٚحفٛي حالؿشحءحص ,ه

هف حٌزٕخ , حٌٛع١و فٟ حٌمنخء حالدحسٞ : طٕظ١ُ سلخرش حٌمنخء حالدحسٞ , حٌذػخٜٚ حالدحس٠ش ِلّٛد ػخ.8

 , دحس حٌفىش حٌؼشرٟ, حٌمخ٘شس , رذْٚ عٕش هزغ.
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د. ٘ؾخَ ػزذ حٌّٕؼُ كغ١ٓ ػىخؽش , ِغئ١ٌٚش حالدحسس ػٓ حػّخي حٌنشٚسس , دسحعش ِمخسٔش , دحس .9

 .1998حٌٕٙنش حٌؼشر١ش , 

ٔلٛ  –غزش٠خي , ِزذأ حٌّغخٚحس حِخَ حالػزخء حٌؼخِش وؤعخط ٌٍّغئ١ٌٚش حالدحس٠ش  د. ٚؿذٞ ػخرض .10

 حعخط دعظٛسٞ ٌٍّغئ١ٌٚش دْٚ خطخ , دسحعش ِمخسٔش ,ِٕؾخس حٌّؼخسف , حالعىٕذس٠ش , دْٚ عٕش ٔؾش.

ٚحثً ٔٛس رٕذق , ِٛعٛػش حٌمخْٔٛ حٌذٌٟٚ حالٔغخٟٔ , حالعىٕذس٠ش , ِىظزش حٌٛفخء حٌمخ١ٔٛٔش ,  .11

2013. 

 ػخ١ٔخ : حٌشعخثً .   

ػّخس هؼّش كخطُ , حٌّغئ١ٌٚش حالدحس٠ش حٌمخثّش ػٍٝ فىشس حٌّخخهش ) دسحعش ِمخسٔش (, و١ٍش حٌلمٛق  -1 

 .2007, ؿخِؼش حٌٕٙش٠ٓ , 

 ػخٌؼخ :رلٛع ِٚمخالص .

خسعش د. حرشح١ُ٘ حٌطخ٘ش حٌفشؿخٟٔ , حٌّزخدة حٌلخوّش ٌظمذ٠ُ حٌّغخػذحص حالٔغخ١ٔش حٌذ١ٌٚش فٟ حٌّّ.1

 .2018حٌذ١ٌٚش حٌّؼخفشس , ِـٍش ؿخِؼش فزشحطش حٌؼ١ٍّش ,حٌؼذد حٌشحرغ , 

سحثذ دمحم ػخدي , حالعخط حٌمخٟٔٛٔ ٌٍّغئ١ٌٚش حالدحس٠ش دْٚ خطخ )دسحعش ِمخسٔش (, دسحعخص , ػٍَٛ .2

 .2016,  1, حٌؼذد 43حٌؾش٠ؼش ٚحٌمخْٔٛ , حٌّـٍذ 

٠خ حالكذحع حالس٘خر١ش , ِٛلغ ِـٍش حٌؼٍَٛ حٌمخ١ٔٛٔش , د. عؼخد حٌضسٚحٌٟ , حعخط طؼ٠ٛل حٌذٌٚش ٌنلخ.3

 .2021ح٠خس 20. طخس٠خ حٌض٠خسس   MaecoDroit.com, 2014حد , 

د. ػضس حكّذ ػزذ هللا , حعخ١ٌذ ِٛحؿٙش حٌىٛحسع  حٌطز١ؼ١ش , ِشوض رلٛع  حٌؾشهش , حوخد١ّ٠ش .4

 .2002,  21ِزخسن ٌألِٓ , حٌؼذد 

, حٌّشوض حٌؼشرٟ ٌالرلخع ٚدسحعش 1ٔغخٟٔ : حٌٛحلغ ٚحٌظلذ٠خص ,هغغخْ حٌىلٍٛحص , حٌؼًّ حال.5

 . 2020حٌغ١خعخص , 

–ِخٌق فٛس٠ش , ِزذأ حٌّغخٚحس حِخَ حالػزخء حٌؼخِش وؤعخط لخٟٔٛٔ ٌٍّغئ١ٌٚش حالدحس٠ش دْٚ خطؤ .6

,  ِلً ؿذي فمٟٙ ٚلنخثٟ , ِـٍش حٌمخْٔٛ حٌؼخَ حٌـضحثشٞ ٚحٌّمخسْ , حٌّـٍذ حٌشحرغ , حٌؼذد حالٚي

2018 . 

دمحم ؽؼزخْ ػزذ حٌؼض٠ض , دٚس ِٕظّش حٌقلش حٌؼخ١ٌّش فٟ ِٛحؿٙش حٔظؾخس ؿخثلش وٛسٚٔخ , حٌّشوض .7

 democraticac.de  https,2020حٌذ٠ّمشحهٟ حٌؼشرٟ ,

 سحرؼخ : حالطفخل١خص حٌذ١ٌٚش ٚحٌمٛح١ٔٓ .

 حالطفخل١خص حٌذ١ٌٚش  -أ

 .1966ش ٌؼخَ حٌؼٙذ حٌذٌٟٚ حٌخخؿ رخٌلمٛق حٌّذ١ٔش ٚحٌغ١خع١.1

ِٓ حطفخل١ش طخِز١ش حٌّظؼٍمش رظمذ٠ُ ِٛحسد حالطقخالص حٌغٍى١ش ٚحٌالعٍى١ش ٌٍلذ ِٓ حٌىٛحسع ٌٚؼ١ٍّخص .2

 .A/CN.4/590/Add.1.1988كض٠شحْ  ٌؼخَ  18حالغخػش فٟ 

 .2000حالطفخل١ش حالهخس٠ش ٌٍّغخػذس فٟ ِـخي حٌلّخ٠ش حٌّذ١ٔش ٌؼخَ .3

 26حع١خ حٌّظؼٍمش ربدحسس حٌىٛحسع ٚحالعظـخرش ٌلخالص حٌطٛحسة فٟ حطفخل١ش سحرطش حُِ ؿٕٛد ؽشق .4

 . 2005طّٛص 

 حٌمٛح١ٔٓ . -د
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حٌّظؼٍك رظؼ٠ٛل حٌّظنشس٠ٓ ِٓ ؿشحء حٌؼ١ٍّخص حٌلشر١ش ٚحالخطخء حٌؼغىش٠ش  20لخْٔٛ سلُ .1

 4140حٌّؼذي ٔؾش ٘زح حٌمخْٔٛ فٟ ؿش٠ذس حٌٛلخثغ حٌؼشحل١ش سلُ  2009ٚحٌؼ١ٍّخص حالس٘خر١ش ٌغٕش 

 .28/12/2009رظخس٠خ 

 4297ٔؾش ٘زح حٌمخْٔٛ فٟ ؿش٠ذس حٌٛلخثغ حٌؼشحل١ش ػذد   2013ٌغٕش 44لخْٔٛ حٌذفخع حٌّذٟٔ سلُ .2

 .2013طؾش٠ٓ حٌؼخٟٔ 11ِلشَ حٌّٛحفك  7فٟ 

حٌّظؼٍك رؤكذحع ٔظخَ ٌظغط١ش ػٛحلذ حٌٛلخثغ حٌىخسػ١ش ٚطغ١١ش ٚطظ١ُّ حٌمخْٔٛ  110,14حٌمخْٔٛ سلُ .3

رٚ حٌلـش  20رظخس٠خ  6502حٌّظؼٍك رّذٚٔخص حٌظخ١ِٓ , ٔؾش فٟ حٌـش٠ذس حٌشع١ّش ػذد  17099سلُ 

 .2016وخْٔٛ حالٚي  2حٌّٛحفك  1437

 خخِغخ: ٚػخثك د١ٌٚش .

ِٓ  1ِٕظّش حٌقلش حٌؼخ١ٌّش ,حٌّىظذ حالل١ٍّٟ ٌؾشق حٌّظٛعو ,حٌذٚسس حٌؼخٌؼش ٚحالسرؼْٛ , حٌزٕذ.1

ِٕظّش حٌقلش حٌؼخ١ٌّش فٟ كخالص حٌطٛحسة ٚحٌىٛحسع  ؿذٚي حالػّخي , ٚسلش طم١ٕش كٛي دٚس

,1964 .EM/RC43/9 

ِٕظّش حٌقلش حٌؼخ١ٌّش , طمش٠ش ػٓ ػًّ حٌّٕظّش فٟ ِـخي حدحسس ِخخهش ٌطٛحسة ٚحالصِخص .2

 ,حالدحسس حٌّؼ١ٕش ربدحسس ِخخهش حٌطٛحسة ٚحالعظـخرش حالٔغخ١ٔش 

ذس حالٔغخ١ٔش حٌٝ ملخ٠خ حٌىٛحسع حٌطز١ؼ١ش ٚكخالص حالُِ حٌّظلذس , حٌـّؼ١ش حٌؼخِش , طمذ٠ُ حٌّغخػ.3

 1988وخْٔٛ حالٚي 8فٟ  43/131,  لشحس سلُ  75حٌطٛحسة حٌّّخػٍش ,  حٌـٍغش حٌؼخِش 

A/RES/43/131. 

, حالُِ حٌّظلذس  1991-1948ِٛؿض حالكىخَ ٚحٌفظخٜٚ ٚحالٚحِش حٌقخدسس ػٓ ِلىّش حٌؼذي حٌذ١ٌٚش .4

,1992. 

رؾخْ  حٌلك فٟ حٌّغخػذس حالٔغخ١ٔش , حػظّذ ِٓ لزً ِـٍظ حدحسس ِؼٙذ عخْ س٠ّٛ  حٌّزخدة حٌظٛؿ١ٙ١ش.5

.ؿخِؼش ١ِٕغٛطخ , حٌّىظزش حٌؼشر١ش ٌلمٛق  1993ٌٍمخْٔٛ حٌذٌٟٚ حالٔغخٟٔ فٟ دٚسطٗ حٌّٕؼمذس فٟ ١ٔغخْ 

 hrlibrary.umn.edu/arabحالٔغخْ ,

حٌضٌضحٌٟ ٌّٕطمش حٌؼمزش حاللظقخد٠ش  ِؾشٚع دػُ رٕخء حٌمذسحص حٌٛه١ٕش ٌٍظم١ًٍ ِٓ حػش حٌخطش .6

   aqabadrmlegislatiolحالسدْ , عٍطش ِٕطمش حٌؼمزش حاللظقخد٠ش حٌخخفش   –حٌخخفش 

 2003ح٠ٍٛي  ٠2ٕظش لشحس حٌّغخػذس حالٔغخ١ٔش حٌزٞ حػظّذٖ ِؼٙذ حٌمخْٔٛ حٌذٌٟٚ فٟ دٚسس رشٚؽ فٟ .7

A/CN.4/590/Add.1. 

ِٓ  3,5, ِـٍظ كمٛق حالٔغخْ  , حٌذٚسس حٌغخرؼش ٚحٌؼؾشْٚ , حٌزٕذ  حالُِ حٌّظلذس , حٌـّؼ١ش حٌؼخِش.8

ؿذٚي حالػّخي)طؼض٠ض كّخ٠ش ؿ١ّغ كمٛق حالٔغخْ حٌّذ١ٔش ٚحٌغ١خع١ش ٚحاللظقخد٠ش ٚحالؿظّخػ١ش 

 .A/HRC/27/57, 2014أد  11ٚحٌؼمخف١ش رّخ فٟ رٌه حٌلك فٟ حٌز١جش , 

 عخدعخ :حٌّٛحلغ حالٌىظش١ٔٚش .   

ش حٌؾخهشٞ , حٌظؼ٠ٛل ػٓ حٌىٛحسع حٌطز١ؼ١ش ( ٚسلش ػًّ ِمذِش فٟ كٍمش حٌٕمخػ ػٓ فٙذ رٓ ػط١.1

ِظخف ػٍٝ حٌّٛلغ 1/12/2011) حالطـخ٘خص حٌلذ٠ؼش ٌذ٠ٛحْ حٌّظخٌُ فٟ لنخء حٌظؼ٠ٛل (, 

https://www.bibliotdro  

-https://politicalحالطلخد حٌذٌٟٚ ٌـّؼ١خص حٌق١ٍذ حالكّش ٚحٌٙالي حالكّش ,.2

encyclopedia.org. 
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 .http://www.msf.orgحهزخء رالكذٚد .3

4.https://media.ifrc.org. 

5.Community.arageek.com 

 

 عبثؼب : اٌّقبدس ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ .

1- WHO-Convened Global Study of the Origin of SARAS COV-2, Term of 

References for the China Part .31,July 2020                                                       

2-Ralph S.Baric, Pamela J….., Jesse D.Bloom,yujia Chan, Investigate the 

origion of COVID-19 ,Science.Sciencemag.org,14May2021                      . 

 اٌٙٛاِؼ :
(1)

٠ٕٚظش  ِؼغُ اٌّؼبٟٔ  720, ؿ  1951, 12ٌىبص١ٌٛى١خ ط٠ٌٛظ ِؼٍٛف , لبِٛط إٌّغذ , ث١شٚد , اٌّطجؼخ ا 

 ِغبء  8اٌغبػخ  2021/5/2ربس٠خ اٌض٠بسح  /almaany .com/ar/dictاٌغبِغ ِزبػ ػٍٝ  
(1)

 782ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌمب٘شح , ؿ , 2ط اثشا١ُ٘ ِقطفٝ ٚاخشْٚ , اٌّؼغُ اٌٛع١ظ ,  
(1)

االسدْ ,  –صش اٌخطش اٌضٌضاٌٟ ٌّٕطمخ اٌؼمجخ االلزقبد٠خ اٌخبفخ ِؾشٚع دػُ ثٕبء اٌمذساد اٌٛط١ٕخ ٌٍزم١ًٍ ِٓ ا 

   aqabadrmlegislatiol -1231203عٍطخ ِٕطمخ اٌؼمجخ االلزقبد٠خ اٌخبفخ ؿ 

 
(1)

ربس٠خ   mhttps://mawdoo3.coػبرىخ اٌجٛس٠ٕٟ , ِفَٙٛ اٌىبسصخ اٌطج١ؼ١خ ,ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  

 ِغبء  2021/5/2اٌض٠بسح 
 (1)

ِٓ اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ ارفبل١خ ربِج١ش اٌّزؼٍمخ ثزمذ٠ُ ِٛاسد االرقبالد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ ٌٍؾذ ِٓ ٠6ٕظش اٌفمشح  

ٚاٌزٟ دخٍذ ؽ١ض إٌفبر ػبَ   1988ؽض٠شاْ  ٌؼبَ  18اٌىٛاسس ٌٚؼ١ٍّبد االغبصخ فٟ 

2005.A/CN.4/590/Add.1. 
(1)

ِٓ ِغٛدح االسؽبداد اٌّزؼٍمخ ثزغ١ًٙ ٚرٕظ١ُ اٌّغبػذاد اٌذ١ٌٚخ ٌإلغبصخ ٚاالٔزؼبػ  2ِٓ اٌّبدح 1مشح ٠ٕظش اٌف 

 .  2007رؾش٠ٓ االٚي 26االٌٟٚ ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌّؾٍٟ فٟ ؽبالد اٌىٛاسس ,
(1)

 .٠2000ٕظش اٌفمشح ِٓ اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ االرفبل١خ  االطبس٠خ ٌٍّغبػذح فٟ ِغبي اٌؾّب٠خ اٌّذ١ٔخ ػبَ   
(1)

 2003ا٠ٍٛي  ٠2ٕظش لشاس اٌّغبػذح االٔغب١ٔخ اٌزٞ اػزّذٖ ِؼٙذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ فٟ دٚسح ثشٚط فٟ  

A/CN.4/590/Add.1 . 
(1)

ِٓ اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ ارفبل١خ ساثطخ اُِ عٕٛة ؽشق اع١ب اٌّزؼٍمخ ثإداسح اٌىٛاسس ٚاالعزغبثخ  ٠3ٕظش اٌفمشح  

 . 2005رّٛص  26ٌؾبالد اٌطٛاسئ فٟ 
(1)

 . 2013رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ 11ِؾشَ اٌّٛافك  7فٟ  4297ٔؾش ٘زا اٌمبْٔٛ فٟ عش٠ذح اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ ػذد   
(1)

د. ػضح اؽّذ ػجذ هللا , اعب١ٌت ِٛاعٙخ اٌىٛاسس  اٌطج١ؼ١خ , ِشوض ثؾٛس  اٌؾشطخ , اوبد١ّ٠خ ِجبسن ٌألِٓ , اٌؼذد  

 . 528, ؿ 2002,  21
(1)

 . 531اٌّقذس ٔفغٗ , ؿ  
(1)

طٍجذ عّؼ١خ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ , اْ ٠ؼًّ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌّٕظّخ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ ِغ اٌؾشوبء   2020ا٠بس ػبَ  فٟ 

ػٓ وضت , رُ عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ٚاٌؼ١ٕبد اٌخبفخ ثبٌّشؽٍخ  SARA-COV-2اٌق١ٕ١ٓ ٌزؾذ٠ذ افٛي 

اٌفش٠ك ػٍٝ ٘زا اٌزؾ١ًٍ , , ٚػٍٝ اٌشغُ االٌٚٝ ِٓ اٌذساعخ ٚرٍخ١قٙب ِٓ لجً اٌفش٠ك اٌق١ٕٟ , ٌٚمذ اػزّذ ثبلٟ 

ِٓ ػذَ ٚعٛد ٔزبئظ رذػُ ثؾىً ٚاضؼ أٞ أزؾبس طج١ؼٟ , اٚ ؽبدس ِؼًّ , لبَ فش٠ك ثزم١١ُ أزؾبس ؽ١ٛأٟ إٌّؾأ 

 Ralph S.Baric, Pamelaِٓ ِض١ف ٚع١ظ ػٍٝ أٗ "ِؾزًّ عذا "ٚؽبدس ِؼًّ ثأٔٗ "غ١ش ِؾزًّ ٌٍغب٠خ "

J….., Investigate the origion of COVID-19 ,Science.Sciencemag.org,14May2021,p4  

Jesse D.Bloom,yujia Chan , 

https://mawdoo3.com/
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

(1)
ربس٠خ  .https://rainsdanger48.tripod.comأٛاع اٌىٛاسس ٚخقبئقٙب , ِمبي ِزبػ ػٍٝ االٔزش١ٔذ   

 .2021ا٠بس  4اٌض٠بسح 
(1)

 . 5, ؿ 2001ب١ٔٛٔخ (داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ , د . فجشٞ دمحم اٌغٕٛعٟ ,ِغؤ١ٌٚخ اٌذٌٚخ ثذْٚ خطأ )دساعخ ل 
(1)

د. اثشا١ُ٘ دمحم ػٍٟ , اٌّغؤ١ٌٚخ االداس٠خ فٟ ا١ٌبثبْ )دساعخ ِمبسٔخ ( , داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ,اٌمب٘شح , ثذْٚ عٕخ  

 .4طجغ , ؿ
(1)

 . 71, ؿ  1972د. عؼبد اٌؾشلبٚٞ , اٌّغؤ١ٌٚخ االداس٠خ , داس اٌّؼبسف , ِقش ,   
(1)

ؽبرُ , اٌّغؤ١ٌٚخ االداس٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ فىشح اٌّخبطش ) دساعخ ِمبسٔخ (, و١ٍخ اٌؾمٛق , عبِؼخ  ػّبس طؼّخ 

 .31, ؿ  2007إٌٙش٠ٓ , 
(1)

 . 32ػّبس طؼّخ ؽبرُ ,  ِقذس عبثك  , ؿ   
(1)

س اٌفىش ِؾّٛد ػبطف اٌجٕب , اٌٛع١ظ فٟ اٌمضبء االداسٞ : رٕظ١ُ سلبثخ اٌمضبء االداسٞ , اٌذػبٜٚ االداس٠خ , دا 

 .452اٌؼشثٟ, اٌمب٘شح , ثذْٚ عٕخ طجغ , ؿ 

 ِٚب ثؼذ٘ب ٠ٚ20ٕظش ػّبس طؼّخ ؽبرُ , اٌّقذس اٌغبثك , 
(1)

 28/12/2009ثزبس٠خ  4140ٔؾش ٘زا اٌمبْٔٛ فٟ عش٠ذح اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ سلُ   
(1)

ِؾً عذي فمٟٙ –دْٚ خطأ  ِبٌؼ فٛس٠خ , ِجذأ اٌّغبٚاح اِبَ االػجبء اٌؼبِخ وأعبط لبٟٔٛٔ ٌٍّغؤ١ٌٚخ االداس٠خ 

 .125, ؿ  2018ٚلضبئٟ , ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ اٌغضائشٞ ٚاٌّمبسْ , اٌّغٍذ اٌشاثغ , اٌؼذد االٚي , 
(1)

د. ٘ؾبَ ػجذ إٌّؼُ ؽغ١ٓ ػىبؽخ , ِغؤ١ٌٚخ االداسح ػٓ اػّبي اٌضشٚسح , دساعخ ِمبسٔخ , داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ   

 ِٚبثؼذ٘ب  441, ؿ 1998, 
(1)

 1995بْ اٌطّبٚٞ , ِغؤ١ٌٚخ االداسح ػٓ اػّبٌٙب غ١ش اٌزؼبلذ٠خ )دساعخ ِمبسٔخ (. داس اٌفىش اٌؼشثٟ , د. ع١ٍّ 

,141-142 . 
(1)

ٔؾٛ اعبط دعزٛسٞ  –د. ٚعذٞ صبثذ غجش٠بي , ِجذأ اٌّغبٚاح اِبَ االػجبء اٌؼبِخ وأعبط ٌٍّغؤ١ٌٚخ االداس٠خ  

 .178, االعىٕذس٠خ , دْٚ عٕخ ٔؾش ,  ٌٍّغؤ١ٌٚخ دْٚ خطب , دساعخ ِمبسٔخ ,ِٕؾبح اٌّؼبسف
(1)

د. دمحم سفؼذ ػجذ اٌٛ٘بة , اٌمضبء االداسٞ )اٌىزبة اٌضبٟٔ (لضبء االٌغبء اٚ) االثطبي ( لضبء اٌزؼ٠ٛض ٚافٛي   

 .289,  2005,ِٕؾٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ , ث١شٚد , 1االعشاءاد ,ط
(1)

 2014اس االس٘بث١خ , ِٛلغ ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ , اة , د. عؼبد اٌضسٚاٌٟ , اعبط رؼ٠ٛض اٌذٌٚخ ٌضؾب٠ب االؽذ 

,MaecoDroit.com   2021ا٠بس 20. ربس٠خ اٌض٠بسح  . 
(1)

سائذ دمحم ػبدي , االعبط اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّغؤ١ٌٚخ االداس٠خ دْٚ خطب )دساعخ ِمبسٔخ (, دساعبد , ػٍَٛ اٌؾش٠ؼخ  

 .294, ؿ  2016,  1, اٌؼذد 43ٚاٌمبْٔٛ , اٌّغٍذ 
(1)

ٙذ ثٓ ػط١خ اٌؾبطشٞ , اٌزؼ٠ٛض ػٓ اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ( ٚسلخ ػًّ ِمذِخ فٟ ؽٍمخ إٌمبػ ػٓ ) االرغب٘بد ف 

, ربس٠خ  https://www.bibliotdroِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ 1/12/2011اٌؾذ٠ضخ ٌذ٠ٛاْ اٌّظبٌُ فٟ لضبء اٌزؼ٠ٛض (, 

 ِغبء  2021ا٠بس  29ص٠بسح اٌّٛلغ 
 (1)

اٌّزؼٍك ثأؽذاس ٔظبَ ٌزغط١خ ػٛالت اٌٛلبئغ اٌىبسص١خ ٚرغ١١ش ٚرز١ُّ اٌمبْٔٛ سلُ  ٠110,14ٕظش اٌمبْٔٛ سلُ  

 2اٌّٛافك  1437رٚ اٌؾغخ  20ثزبس٠خ  6502اٌّزؼٍك ثّذٚٔبد اٌزب١ِٓ , ٔؾش فٟ اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد  17099

 . 2016وبْٔٛ االٚي  2
(1)

غىش٠خ ٚؽجٗ اٌؼغىش٠خ فٟ ١ٔىبساغٛا ٚضذ٘ب )١ٔىبساغٛا ضذ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح )لض١خ االٔؾطخ اٌؼ   

, االُِ اٌّزؾذح  1991-1948االِش٠ى١خ(ِٛعض االؽىبَ ٚاٌفزبٜٚ ٚاالٚاِش اٌقبدسح ػٓ ِؾىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ 

,1992. 
(1)

زّذ ِٓ لجً ِغٍظ اداسح ِؼٙذ ٠ٕظش اٌّجذأ اٌزبعغ ِٓ اٌّجبدئ اٌزٛع١ٙ١خ ثؾبْ  اٌؾك فٟ اٌّغبػذح االٔغب١ٔخ , اػ 

.عبِؼخ ١ِٕغٛرب , اٌّىزجخ اٌؼشث١خ ٌؾمٛق  1993عبْ س٠ّٛ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ فٟ دٚسرٗ إٌّؼمذح فٟ ١ٔغبْ 

 hrlibrary.umn.edu/arabاالٔغبْ ,
(1)

 . 432, ؿ  2013ٚائً ٔٛس ثٕذق , ِٛعٛػخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ , االعىٕذس٠خ , ِىزجخ اٌٛفبء اٌمب١ٔٛٔخ ,   

https://www.bibliotdro/
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

(1)
ِٓ عذٚي  3,5االُِ اٌّزؾذح , اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ , ِغٍظ ؽمٛق االٔغبْ  , اٌذٚسح اٌغبثؼخ ٚاٌؼؾشْٚ , اٌجٕذ   

بع١خ ٚااللزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ثّب فٟ رٌه اٌؾك ١االػّبي)رؼض٠ض ؽّب٠خ ع١ّغ ؽمٛق االٔغبْ اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ

 A/HRC/27/57, 2014أة  11فٟ اٌج١ئخ , 
(1)

االُِ اٌّزؾذح , اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ , رمذ٠ُ اٌّغبػذح االٔغب١ٔخ اٌٝ ضؾب٠ب اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ٚؽبالد اٌطٛاسئ اٌّّبصٍخ  

 .A/RES/43/131 1988وبْٔٛ االٚي 8فٟ  43/131,  لشاس سلُ  75,  اٌغٍغخ اٌؼبِخ 
(1)

اٌؼشث١خ , اٌمب٘شح , ثذْٚ عٕخ طجغ , ؿ  ِب٘ش ع١ًّ ثٛ خٛاد , اٌّغبػذاد االٔغب١ٔخ اٌذ١ٌٚخ , , داس إٌٙضخ 

113 . 
(1)

 .٠1966ٕظش اٌفمشح االٌٚٝ ِٓ اٌّبدح اٌؼبؽشح ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍؾمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ ٌؼبَ  
(1)

د. اثشا١ُ٘ اٌطب٘ش اٌفشعبٟٔ , اٌّجبدئ اٌؾبوّخ ٌزمذ٠ُ اٌّغبػذاد االٔغب١ٔخ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌّّبسعخ اٌذ١ٌٚخ   

 .58, ؿ  2018خ عبِؼخ فجشارخ اٌؼ١ٍّخ ,اٌؼذد اٌشاثغ , اٌّؼبفشح , ِغٍ
(1)

,  2020, اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌالثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد , 1غغبْ اٌىؾٍٛاد , اٌؼًّ االٔغبٟٔ : اٌٛالغ ٚاٌزؾذ٠بد ,ط 

 .  115ؿ
(1)

ؽبالد اٌطٛاسئ اٌّّبصٍخ االُِ اٌّزؾذح , اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ , رمذ٠ُ اٌّغبػذح االٔغب١ٔخ اٌٝ ضؾب٠ب اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ٚ 

 .  A/RES/43/131 1988وبْٔٛ االٚي 8فٟ  43/131,  لشاس سلُ  75,  اٌغٍغخ اٌؼبِخ 
(1)

 . 115غغبْ اٌىؾٍٛاد , ِقذس عبثك , ؿ  
(1)

االُِ اٌّزؾذح , اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ , رمذ٠ُ اٌّغبػذح االٔغب١ٔخ اٌٝ ضؾب٠ب اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ٚؽبالد اٌطٛاسئ اٌّّبصٍخ  

 . 1988A/RES/43/131وبْٔٛ االٚي 8فٟ  43/131,  لشاس سلُ  75ٌغٍغخ اٌؼبِخ ,  ا
(1)

,  لض١خ لٕبح وٛسفٛ )  1991-٠1948ٕظش ِٛعض االؽىبَ ٚاٌفزبٜٚ ٚاالٚاِش اٌقبدسح ػٓ ِؾىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ   

  8,ؿ  1992,ِٕؾٛساد االُِ اٌّزؾذح , ٠ٛ١ٔٛسن ,  ١ٔ1949غبْ  9عٛ٘ش اٌمض١خ ( اٌؾىُ اٌقبدس فٟ 
(1)

 . 1992, االُِ اٌّزؾذح , 1991-1948ِٛعض االؽىبَ ٚاٌفزبٜٚ ٚاالٚاِش اٌقبدسح ػٓ ِؾىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ  
(1)

 Community.arageek.com 
(1)

ِٓ عذٚي االػّبي ,  1ِٕظّخ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ ,اٌّىزت االل١ٍّٟ ٌؾشق اٌّزٛعظ ,اٌذٚسح اٌضبٌضخ ٚاالسثؼْٛ , اٌجٕذ 

ِٚب ثؼذ٘ب .  5, ؿ 1964ٚس ِٕظّخ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ فٟ ؽبالد اٌطٛاسئ ٚاٌىٛاسس ,ٚسلخ رم١ٕخ ؽٛي د

EM/RC43/9 
(1)

ِٕظّخ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ , رمش٠ش ػٓ ػًّ إٌّظّخ فٟ ِغبي اداسح ِخبطش ٌطٛاسئ ٚاالصِبد ,االداسح اٌّؼ١ٕخ  

  7-5ثإداسح ِخبطش اٌطٛاسئ ٚاالعزغبثخ االٔغب١ٔخ , ؿ
(1)

 - Term of References for the China Part .31,July 2020,p 2  :  WHO-Convened 

Global Study of the Origin of SARAS COV-2   
(1)

دمحم ؽؼجبْ ػجذ اٌؼض٠ض , دٚس ِٕظّخ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ فٟ ِٛاعٙخ أزؾبس عبئؾخ وٛسٚٔب , اٌّشوض اٌذ٠ّمشاطٟ  

 . 2021ؽض٠شاْ  13ح , ربس٠خ اٌض٠بس//:democraticac.de  https,2020اٌؼشثٟ ,
(1)

 https://media.ifrc.org  
1
 .https://political-encyclopedia.orgالصليب االحمر والهالل االحمر , ؼ١بداالرؾبد اٌذٌٟٚ ٌغّ 

1
 .5252حزيران  52يارة تاريخ الز http://www.msf.orgاطباء بالحدود  
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

(Disaster Victim Protection- Study in International Law) 

Assist .Pro.Of Public International Law 

Dr. Baydaa Ali Wali 

baydaa.ali@qu.edu.iq 

07805977340 

Abstract: 

The devastating effects that disasters leave on plowing, offspring and the 

environment... requires repairing the damage by compensating these victims, 

which raises the question of who bears the burden of compensating them, as 

is happening today from the effects of the Corona pandemic, which is a 

natural disaster, It has caused harm to many countries and individuals and has 

claimed the lives of many, which raised the question whether the state is 

responsible for compensating the victims for something that it did not cause, 

and is there a legislative text that requires the affected state to compensate its 

victims, which prompted us to search for principles and theories that obligate 

the state to do so, and a statement The national legislative insufficiency in 

dealing with such a situation, and the destruction left behind by the disaster 

may make it difficult for the affected country to confront it alone, which 

prompts it to seek help from the international community, Or the 

international community may set out to provide it before the affected country 

declares its desire to obtain aid, which means searching for the principles that 

govern the provision of humanitarian aid, so that it does not deviate from its 

original purpose, and in order for this aid to perform well, it has found 

international mechanisms concerned with providing humanitarian aid as 

appropriate. The nature of every disaster . 

Keywords: protection ,disaster ,victims, humanitarian aid 
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 التهظيم القانوني للفريق التطوعي يف العراق

 ييمو حسو عبدالقادر اجلباري م.م.

 ثبحش دكزٕراِ انمبٌَٕ انخبص

heminiraqi@gmail.com 

07709377313 

 :انجحش يطزخهض
بػ٤خ ٝاهؼ٤خ ك٢ اُؼوام ٓغ ٍجت افز٤به ٛنا أُٞػٞع إٔ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ أطجؼ ظبٛوح اعزٔ        

رشو٣غ ٣٘ظْ أؽٌبٓٚ كبٍزٔل ٛنا اُجؾش أ٤ٔٛزٚ ٖٓ اهرجبؽٚ ثٔؼبُغخ ٛنٙ اُظبٛوح اُلبػِخ  ػلّ ٝعٞك

اُز٢ رشٌِذ ٗز٤غخ اُؾبعخ أُبٍخ ا٠ُ رول٣ْ أكٝاه ك٢ أُغبالد أُغزٔؼ٤خ أُقزِلخ ٖٓ هجَ اُ٘بشط٤ٖ 

٢ٗٞٗ ُطج٤ؼخ ػَٔ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝرؾل٣ل ٓٞهق أُل٤٤ٖٗ، ٍٝؼ٠ ٛنا اُجؾش ا٠ُ اثواى اُز٤٤ٌق اُوب

اُزشو٣غ اُؼواه٢ ٓ٘ٚ، كؼالً ػٖ ث٤بٕ اُؾٍِٞ ٝاُزظٞهاد اُ٘ظو٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ ُِٔؼبُغخ اُوب٤ٗٞٗخ اٌُل٤ِخ 

ثؾٔب٣خ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ك٢ اُؼوام، ٝرٌٖٔ اشٌب٤ُخ اُجؾش اُوئ٤َخ ك٢ ٓلٟ اٍز٤ؼبة هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد 

ن ُوٞاػل ٝأؽٌبّ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ثبػزجبهٙ ٖٓ طٞه اُز٘ظ٤ْ اُغٔب٤ٛو١ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼواه٢ اُ٘بك

ؿ٤و اُؾ٢ٌٓٞ، ٖٝٓ أْٛ اُ٘زبئظ ٣زشبثٚ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝأُ٘ظٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ اُزطٞػ٤خ ٝرغٔغ 

ٓغٔٞػخ ٖٓ األشقبص ٝثؼغ األٛلاف ٓضَ رول٣ْ اُقلٓبد ، ث٤٘ٔب ٛ٘بى افزالف ٝاػؼ ك٢ ا٤ٌَُٜ 

٣زٔزغ اُلو٣ن اُزطٞػ٢  ٝأُئ٤ٍَخ ٝشوٝؽ اُزَغ٤َ اُو٢ٍٔ ٝأٛلاف ػِٜٔب .ٝ ٝاُز٘ظ٤ْ اإلكاه١

ثبُؾٔب٣خ أُل٤ٗخ ثبإلػبكخ ا٠ُ اُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ ، ٖٝٓ أْٛ اُزٞط٤بد : رشو٣غ هبٕٗٞ فبص ثز٘ظ٤ْ 

( َُ٘خ 12أؽٌبّ اُلوم اُزطٞػ٤خ ك٢ اُؼوام ٝإ رؼنه كزؼل٣َ هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ههْ )

٘بكن ُز٘ظ٤ْ رظوكبد اُلوم اُزطٞػ٤خ ٝؽوٞم أُزطٞػ٤ٖ ٝاُزيآبرْٜ ٝر٤٤ٌق ٝاهغ ػِْٜٔ ك٢ اُ 2010

ٝاشبػخ صوبكخ اُزطٞع ٍٝؾ اُشجبة ٝىهع هٝػ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ك٢ ٗلٍْٜٞ ػجو اٍُٞبئَ ، ػٞء مُي 

 أُقزِلخ .

  وبٕٗٞ أُل٢ٗاُ –اُؾٔب٣خ أُل٤ٗخ  –اُز٘ظ٤ْ اُوب٢ٗٞٗ  –اُلو٣ن اُزطٞػ٢ انكهًبد انًفزبحٛخ : 

 :يمذيخ
شٜلد ث٤ئخ أُغزٔغ أُل٢ٗ ك٢ اُؼوام رطٞهاً ك٢ صوبكخ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٝأُجبكهاد اإلعزٔبػ٤خ          

أُٞاًجخ ُزـ٤و أَُزٟٞ االعزٔبػ٢ ٝاُقل٢ٓ ُِٔغزٔغ ٝثـ٤خ أَُبٛٔخ ك٢ اُز٤ٔ٘خ ٝاُزط٣ٞو أَُزٔو، 

ٔٞػخ ٖٓ األشقبص اُطج٤ؼ٤٤ٖ اُن٣ٖ ٣وٕٞٓٞ كظٜود ٓجبكهح )اُلو٣ن اُزطٞػ٢( ٝاُن١ ٣وظل ثٚ ٓغ

ث٘شبؽبد ٝفلٓبد ثلٕٝ ٓوبثَ ٓب٢ُ)ؿ٤و هثؾ٤خ(، ُزؾ٤َٖ َٓزٟٞ اُقلٓبد ٝٓؼبُغخ األىٓبد 

األ٤ٔٛخ اُوٍٞ ثؤٕ اُؼَٔ ٖٓ ٝاما ًبٕ  ٝاٌُٞاهس ٝاُؾبالد اُطبهئخ اُز٢ رطوأ ػ٠ِ كئبد أُغزٔغ.

اثواى اُٞعٚ اإلَٗب٢ٗ ُِؼالهبد أُغزٔؼ٤خ، اُزطٞػ٢ ؿ٤و اُوثؾ٢ ٣َبْٛ ك٢ رؼي٣ي ه٤ْ اُزؼبٖٓ ٝ

ً ُز٘ل٤ن اُٞاعجبد ٝؽٔب٣خ اُؾوٞم، كبٗٚ ٖٓ  ٝالثل ٖٓ اَُؼ٢ ا٠ُ ر٘ظ٤ْ ٛنٙ اُؼالهبد ك٢ هبٕٗٞ ػٔبٗب

( اُ٘بكن هل أشبه ا٠ُ ش٤ٌِٖ 2010( َُ٘خ )12اُغل٣و ثبُنًو إٔ هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ههْ )

أُغزٔغ اُؼواه٢، ٝٛٔب أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ )أُؾ٤ِخ كوؾ ٖٓ أشٌبٍ اُز٘ظ٤ْ أُل٢ٗ ك٢ 

ٝاألع٘ج٤خ( ٝشجٌخ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ، ٖٝٓ أُالؽع أٗٚ ُْ ٣شو ا٠ُ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ثشٌَ 

طو٣ؼ أٝ ػ٢٘ٔ، ؽ٤ش إٔ ٛنا األف٤و أصجذ ٝعٞكٙ ك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح ٣ٝٔبهً كٝهٙ ك٢ ٓقزِق 

mailto:heminiraqi@gmail.com
mailto:heminiraqi@gmail.com
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قل٤ٓخ ٝاُز٣ٞٔ٘خ ثشٌَ ًِٓٔٞ ٝفبطخ ك٢ كزوح اُؾظو اُظؾ٢ أُغبالد اإلؿبص٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُ

ّ،  ٛنا ًٔب ثبكه اٌُض٤و ٖٓ أُزطٞػ٤ٖ ا٠ُ رَغ٤َ 2020أص٘بء اعز٤بػ عبئؾخ ًٞهٝٗب ٓغ ثلا٣خ ػبّ 

اُلو٣ن اُن١ ٣ؼَٔ ٖٓ فالُٚ ُلٟ ثؼغ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٓضَ ٝىاهح اُشجبة ٝاُو٣بػخ ُـوع 

علْٛ ك٢ ٓٞاهغ اُؼَٔ ٝرغ٘ت أٗلَْٜ أَُبءُخ اُوب٤ٗٞٗخ ، ٖٝٓ ٛ٘ب اًزَبة اُـطبء اُوب٢ٗٞٗ أص٘بء رٞا

 ثوىد كٌوح ٛنا اُجؾش ٢ٛٝ )اُز٘ظ٤ْ اُوب٢ٗٞٗ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ك٢ اُؼوام( .

  :أًْٛخ انجحش     

ٍزٔل ٛنا اُجؾش أ٤ٔٛزٚ ٖٓ اهرجبؽٚ ثٔؼبُغخ ظبٛوح اعزٔبػ٤خ كبػِخ ك٢ أُغزٔغ اُؼواه٢ ا       

عخ أُبٍخ ا٠ُ رول٣ْ أكٝاه ك٢ أُغبالد أُغزٔؼ٤خ أُقزِلخ ٖٓ هجَ ٗبشط٤ٖ ٓل٤٤ٖٗ رشٌِذ ٗز٤غخ اُؾب

هبٓٞا ثز٘ظ٤ْ أٗلَْٜ، ر٠َٔ ثـ)اُلو٣ن اُزطٞػ٢(، ٝالثل إٔ ٣َز٘ل ٛنا اُلو٣ن ا٠ُ أٍبً هب٢ٗٞٗ ؽز٠ 

ٗز٤غخ ُٚ، ٝ أُ٘بٍجخرزَْ رظوكبرٚ ثبُشوػ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ٝثبُزب٢ُ ٣َؼ٠ اُوبٕٗٞ ا٠ُ رٞك٤و اُؾٔب٣خ 

ُِزطٞه اَُو٣غ ك٢ ٓغبٍ اُز٘ظ٤ْ اُغٔب٤ٛو١ كبٗٚ ٖٓ اُٞاعت ػ٠ِ أُشوع اُؼواه٢ ٝاُغٜبد ماد 

، ٝر٘ظ٤ْ ػالهبرٚ ٝأؽٌبٓٚ ٝرظوكبرٚ ٝكن أُ٘ظٞٓخ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُؼَٔاُؼالهخ اُزؼبَٓ اُٞاهؼ٢ ٓغ 

 اُزشو٣ؼ٤خ اُ٘بكنح .  

 :أْذاف انجحش
ق اُوب٢ٗٞٗ ُطج٤ؼخ ػَٔ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝرؾل٣ل ٓٞهق ٍؼ٠ ٛنا اُجؾش ا٠ُ اثواى اُز٤٤ٌ       

اُزشو٣غ اُؼواه٢ ٓ٘ٚ، كؼالً ػٖ ث٤بٕ اُؾٍِٞ ٝاُزظٞهاد اُ٘ظو٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ ُِٔؼبُغخ اُوب٤ٗٞٗخ اٌُل٤ِخ 

ثؾٔب٣خ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ك٢ اُؼوام، ٝاُز٤ََٜ ػ٠ِ م١ٝ االفزظبص اُوب٢ٗٞٗ ٖٓ كوٜبء ٝهؼبح 

ٛنا اُزش٤ٌَ اُغل٣ل ك٢ أُغزٔغ،  ٖٓثلهاٍخ أُٞهق اُوب٢ٗٞٗ ٝٓؾب٤ٖٓ ٝاُغٜبد االعزٔبػ٤خ  

 ٝري٣ٝلْٛ ثجؾش ػ٢ِٔ َٓزوَ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓز٘بٍٝ أ٣ل٣ْٜ ٣ٝل٤ل ك٢ اُزطج٤ن اُوؼبئ٢ .

 :إشكبنٛخ انجحش
 اُ٘بكن رٌٖٔ اشٌب٤ُخ اُجؾش اُوئ٤َخ ك٢ ٓلٟ اٍز٤ؼبة هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼواه٢     

اُزطٞػ٢ ثبػزجبهٙ ٖٓ طٞه اُز٘ظ٤ْ اُغٔب٤ٛو١ ؿ٤و اُؾ٢ٌٓٞ ، ٝرض٤و ٛنٙ  ُوٞاػل ٝأؽٌبّ اُلو٣ن

 اإلشٌب٤ُخ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزَبإالد ٝأٜٛٔب:

ٓب أُوظٞك ثبُلو٣ن اُزطٞػ٢ ؟ ٓب٢ٛ أٛلاف اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ؟ ٝٓب٢ٛ ٓوٞٓبد رش٤ٌِٚ ك٢ اُؼوام ؟ 

ٔزطٞػ٤ٖ ؟ ٝٓب ٢ٛ أٝعٚ ٝٓب ٛٞ األٍبً اُوب٢ٗٞٗ ُِؼَٔ اُزطٞػ٢ ؟ ٝٓب٢ٛ ؽوٞم ٝاُزيآبد اُ

 اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ؟

 ٛنٙ اُزَبإالد ٝؿ٤وٛب روزؼ٢ اُجؾش ٝاُزؾ٤َِ ثـ٤خ اُزٞطَ ا٠ُ اإلعبثخ اُوب٤ٗٞٗخ اُشبك٤خ .

 :يُٓغٛخ انجحش
ثوظل رؾو٤ن أٛلاف ٛنا اُجؾش، ُٝإلؽبؽخ ثبُٔٞػٞع ٖٓ ع٤ٔغ عٞاٗجٚ ُٝإلعبثخ ػ٠ِ          

ارجبع أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ ٝمُي ٖٓ فالٍ  افزوٗبخ ٝاألٍئِخ اُز٢ اٗجضوذ ػٜ٘ب، اإلشٌب٤ُخ اُوئ٤َ

 عٔغ أُؼِٞٓبد ٝاألكٌبه ٝه٤بٍٜب ثؼؼٜب ٓغ ثؼغ الٍزقالص أْٛ األؽٌبّ أُورجطخ ثبُٔٞػٞع.

 :خطخ انجحش
ٕ رٞىع اُجؾش ػ٠ِ ٓجؾض٤ٖ، ٣زٌٕٞ ًَ ٓجؾش ٖٓ ٓطِج٤ٖ ، ٝفظظ٘ب أُجؾش األٍٝ ُج٤ب          

رش٤ٌَ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝاألٍبً اُوب٢ٗٞٗ ُٚ ٝك٤ٚ ٓطِجبٕ، ًٝبٕ أُطِت األٍٝ ُزؾل٣ل ٓلّٜٞ اُلو٣ن 
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اُزطٞػ٢ ٝأٛلاكٚ ٝٓوٞٓبد رش٤ٌِٚ، أٓب أُطِت اُضب٢ٗ كول عبء ثؼ٘ٞإ األٍبً اُوب٢ٗٞٗ ُؼَٔ اُلو٣ن 

ُٚ  حاُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ أُووهاُزطٞػ٢، ٝر٘بُٝ٘ب ك٢ أُجؾش اُضب٢ٗ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝ

ٝك٤ٚ ٓطِجبٕ، كٌبٕ أُطِت األٍٝ ُج٤بٕ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٝؽوٞم أػؼبء اُلو٣ن ٝاُزيآبرْٜ، ٝػولٗب 

ُِلو٣ن ٢ٛٝ اُؾٔب٣خ أُل٤ٗخ ٝاُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ، ٝٗ٘ز٢ٜ  حأُطِت اُضب٢ٗ ُجؾش اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ أُووه

اُجؾش ٖٓ ٗزبئظ ٝٓب ٗواٙ ٖٓ رٞط٤بد ٗواٛب ػوٝه٣خ ٖٓ  ثؼلٛٔب ثقبرٔخ ٗؼغ ك٤ٜب ٓب رٞطَ ا٤ُٚ

 ، ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ :ٝعٜخ ٗظوٗب أُزٞاػؼخ 

 انًجحش األٔل: رشكٛم انفرٚك انزطٕػٙ ٔاألضبش انمبََٕٙ
٣ؼل اُؼَٔ اُزطٞػ٢ اُظبٛو ك٢ طٞهح ٓغٔٞػخ َٓ٘وخ ٖٓ األكواك أَُٔبح ثـ)اُلو٣ن اُزطٞػ٢(         

ُج٘بء أُغزٔغ ك٢ اُٞهذ اُؾب٢ُ، ٝٛٞ ػَٔ مٝ أٛلاف ٓزؼلكح رؼٞك ثبُ٘لغ ػ٠ِ  ٖٓ اُوًبئي األٍب٤ٍخ

اُلوك ٝاُ٘ظبّ أُغزٔؼ٢، ُنا ٍ٘نًو رؼو٣ق اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝأٛلاكٚ ٝٓوٞٓبد رش٤ٌِٚ ك٢ أُطِت 

 األٍٝ ، ٝاألٍبً اُوب٢ٗٞٗ ُٚ ك٢ أُطِت اُضب٢ٗ ًٝٔب ٣ؤر٢ :

 افّ ٔيمٕيبد رشكٛهّانزطٕػٙ ٔأْذ انفرٚكانًطهت األٔل: يفٕٓو 

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ رول٣ْ اُلُٝخ فلٓبد ػبٓخ ك٢ ٓقزِق أُغبالد ثبػزجبهٛب ٖٓ اُٞظبئق األٍب٤ٍخ         

ألعٜيرٜب اال أٜٗب ؿ٤و هبكهح ػ٠ِ رِج٤خ ًَ اؽز٤بعبد أُٞاؽ٤ٖ٘ ألٍجبة ػلح، ُنُي ٗشؾ هطبع اُزطٞع 

ٛ٘ب أطجؾذ صوبكخ اُزطٞع ػوٝهح  ُزقل٤ق ػتء رٞك٤و اُقلٓبد ػٖ ًبَٛ ٓئٍَبد اُلُٝخ، ٖٝٓ

اعزٔبػ٤خ ؽ٤ش أٜٗب ر٘ط١ٞ ػ٠ِ كٌوح اُشؼٞه ثبَُٔئ٤ُٝخ رغبٙ ا٥فو٣ٖ ، كٌبٕ )اُلو٣ن اُزطٞػ٢( 

ثشٌِٚ اُؾب٢ُ ٗٔٞمعبً رطج٤و٤بً ٝاػؾبً ُضوبكخ اُزطٞع كٜٞ ظبٛوح اعزٔبػ٤خ ثبٓز٤بى ٌُ٘ٚ مٝ أثؼبك اَٗب٤ٗخ 

و٣ق اُِـ١ٞ ٝاالططالؽ٢ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ك٢ اُلوع ٓزؼلكح، ٖٝٓ ٛ٘ب رٞعت ثَؾ اُجؾش ك٢ اُزؼ

 األٍٝ ٝث٤بٕ أٛلاكٚ اُؼبٓخ ك٢ اُلوع اُضب٢ٗ ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ :

 انفرع األٔل: رؼرٚف انفرٚك انزطٕػٙ
: )اُلو٣ن اُزطٞػ٢( ُلع ٓوًت ٖٓ )اُلو٣ن( أٔالً: رؼرٚف انفرٚك انزطٕػٙ يٍ انُبحٛخ انهغٕٚخ

لبِهم ُ، ٝاُلو٣ن ٖٓ  ٝ)اُزطٞػ٢(، ٝاُلو٣ن ك٢ اُِـخ: ُٔ "اُطبئلخ ٖٓ اُ٘بً أًجو ٖٓ اُِلوهخ، اُلو٣ن : اُ

اُق٤َ: ٍبثوٜب"
1

، هبٍ اُواؿت : "اُلو٣ن: اُغٔبػخ أُزلوهخ ػٖ ا٥فو٣ٖ "
2
. 

ٝأٓب )اُزطٞع( كٜٞ ٓظله ُِلؼَ )ؽٞع(، هبٍ اثٖ كبهً :" اُطبء ٝاُٞاٝ ٝاُؼ٤ٖ أطَ طؾ٤ؼ        

ُُ ػ٠ِ اإلطؾبة ٝاالٗ ٍَ ٍٕ ػلح ٢ٛٝ : اُزجوعٝاؽل ٣ل و٤بك" ٣ٝؤر٢ ك٢ اُِـخ ثٔؼب
3

، ٝاُ٘بكِخ
4

، ٝاُزٌِق
5

 ،

ٝا٤ُِٞٗخ
6

َٝٗزقِض ٖٓ أهٞاٍ ػِٔبء اُِـخ إٔ اُزطٞع ٣واك ٓ٘ٚ: اُو٤بّ ثؤػٔبٍ اُطبػخ ٝاُق٤و ٓٔب ال  . 

٣ِيٓٚ ٓزجوػبً ثٜب ٖٓ ٗلَٚ
7

 . 

ُزطٞع ثبُزو٤ًي ػ٠ِ اُو٤بّ مٛت اُجؼغ ا٠ُ رؼو٣ق ا صبَٛبً: رؼرٚف انفرٚك انزطٕػٙ فٙ االططالػ:

ثلؼَ كٕٝ ٓوبثَ )اُظلخ أُغب٤ٗخ( ٖٝٓ مُي هُْٜٞ :" اُزطٞع ٛٞ اُغٜل اُن١ ٣جنُٚ ا١ اَٗبٕ ثال ٓوبثَ 

ثلاكغ ٓ٘ٚ ُإلٍٜبّ ك٢ رؾَٔ أَُئ٤ُٝخ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ رول٣ْ اُوػب٣خ اإلعزٔبػ٤خ "
8

، ٝػوكٚ آفو ثؤٗٚ  

أكاء ٝاعت اعزٔبػ٢ كٕٝ رٞهغ عياء ٓب٢ُ": "اُغٜل اُن١ ٣جنٍ ػٖ هؿجخ ٝافز٤به ثـوع 
9
 . 

ٝث٤٘ٔب مٛت كو٣ن آفو ا٠ُ رؼو٣ق اُزطٞع ثبُزو٤ًي ػ٠ِ رؼلك٣خ أشٌبُٚ، كول ٣ٌٕٞ ثبُجنٍ اُجل٢ٗ        

أٝ اُؼو٢ِ أٝ اُزجوع أُب٢ُ، ٖٝٓ مُي هُْٜٞ إٔ اُزطٞع " ٛٞ مُي اُغٜل اُن١ ٣ولٓٚ اإلَٗبٕ ُٔغزٔؼٚ 

ٕ اٗزظبه ٓوبثَ ُٚ هبطلاً ثنُي رؾَٔ ثؼغ أَُئ٤ُٝبد ك٢ ٓغبٍ اُؼَٔ ثلاكغ ٖٓ اهاكرٚ اُؾوح ٝثلٝ

االعزٔبػ٢ َُل صـوح ك٤ٚ هظود اإلكاهح اُؼبٓخ ػٖ اُٞكبء ثٜب ، ٣ٌٕٝٞ ثبُغٜل اُجل٢ٗ ًٔب ٣ٌٕٞ ثبُغٜل 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

اُؼو٢ِ ٝاُزجوع أُب٢ُ"
10
٣ٌٖٝٔ رؼو٣ق )اُلو٣ن اُزطٞػ٢( ٖٓ عبٗت اهرجبؽٚ ثبُز٘ظ٤ْ االعزٔبػ٢   .

ً ك٢ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ثـوع اشجبع ؽبعبرٜب ا٠ُ آفو كهعخ  ػ٠ِ أٗٚ " ٓغٔٞػخ ٖٓ األكواك رؼَٔ ٓؼب

ٌٓٔ٘خ ٣ٝؾلك ػالهبرٜب ثجؼؼٜب ٝثبُٔٞهق صوبكخ ٓؼ٤٘خ "
11

. ٖٝٓ اُغل٣و ثبُوٍٞ إٔ ػؼٞ اُلو٣ن 

ً ٝعٜلاً ث٘بًء ػ٠ِ افز٤بهٙ اُؾو  اُزطٞػ٢ ٠َٔ٣ ثبُٔزطٞع ٝػوف ثؤٗٚ " أُٞاؽٖ اُن١ ٣ؼط٢ ٝهزب

اكرٚ إلؽلٟ ٓ٘ظٔبد اُوػب٣خ االعزٔبػ٤خ، ٝثلٕٝ إ ٣ؾظَ أٝ ٣زٞهغ إٔ ٣ؾظَ ػ٠ِ ػبئل ٝٓؾغ اه

ٓبك١ ٗظ٤و عٜلٙ اُزطٞػ٢"
12

، ٣ٝؼوف أ٣ؼبً ؽجوبً ُٔب ٝهك ك٢ كائوح ٓؼبهف اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ اُز٢ 

رظلهٛب عٔؼ٤خ االفظبئ٤٤ٖ االعزٔبػ٤٤ٖ ك٢ اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ  ثؤٗٚ " ٛٞ اُلوك اُن١ 

٣شبهى ثقلٓبرٚ كٕٝ أعو ك٢ ػ٤ِٔبد اُز٘ظ٤ْ ٝاإلكاهح ٝاُز٘ل٤ن اُقبطخ ثبُقلٓبد اُز٢ ٣وّٞ ثٜب 

ا٤ُٜئبد اُؾ٤ٌٓٞخ أٝ األ٤ِٛخ ٝمُي ثٔؾغ اهاكرٚ ٝؽو٣زٚ أُطِوخ "
13
ٖٝٓ أُلب٤ْٛ أُوبهثخ ُِلو٣ن   .

اُجشو٣خ اُظبكه ًٔب عبء ك٢ روو٣و اُز٤ٔ٘خ  –اُزطٞػ٢ ٓلّٜٞ )أُ٘ظٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ( ٣ٝوظل ثٜب 

أٜٗب " ٓ٘ظٔبد رطٞػ٤خ رؼَٔ ٓغ آفو٣ٖ ًٝض٤واً ٓب رؼَٔ ُظبُؼ  -1993ػٖ األْٓ أُزؾلح ُؼبّ 

آفو٣ٖ، ٝر٘ظت أػٔبُٜب ٝأٗشطزٜب ػ٠ِ هؼب٣ب ٝأٗبً فبهط ٗطبم ٓٞظل٤ٜب ٝػؼ٣ٞزٜب، ٢ٛٝ 

ًٔ٘ظٔبد ٓورجطخ ثبُٔ٘ظٔبد األ٤ِٛخ ٝاُشؼج٤خ األفوٟ ٖٓ ؽ٤ش رٞع٤ٚ أُشٞهح أٝ اُلػْ أُب٢ُ 

٤ٍٝطخ ُِقلٓبد، ٝرزَْ ٛنٙ أُ٘ظٔبد ثزَََِ ٛو٢ٓ ث٤وٝهواؽ٢، ٢ٛٝ ك٢ أٍِٞة ػِٜٔب رقزِق 

ػٖ األٍِٞة اإلكاه١ ٝاُؾ٢ٌٓٞ ، ٢ٛٝ ك٢ ٛنا رـط٢ ٓغبالد ٝاٍؼخ ٖٓ األٗشطخ ٝاُوؼب٣ب ثلًء ٖٓ 

" ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝطٞالً ا٠ُ االٛزٔبٓبد اُز٣ٞٔ٘خ ٝاإلؿبص٤خ ٝاُوػبئ٤خ ٝاُق٤و٣خ اُؼبٓخ
14
ٝثؼل ػول   .

أُوبهٗخ ث٤ٖ أُل٤ٜٖٓٞ ٣زج٤ٖ إٔ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝأُ٘ظٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٣زشبثٜبٕ ٖٓ ؽ٤ش 

اُزطٞػ٤خ ٝرغٔغ ٓغٔٞػخ ٖٓ األشقبص ٝثؼغ األٛلاف ٓضَ رول٣ْ اُقلٓبد ، ث٤٘ٔب ٛ٘بى افزالف 

ِٜب ، ك٤ز٤ٔي ٝاػؼ ك٢ ا٤ٌَُٜ ٝاُز٘ظ٤ْ اإلكاه١ ٝأُئ٤ٍَخ ٝشوٝؽ اُزَغ٤َ اُو٢ٍٔ ٝأٛلاف ػٔ

اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ثؤٗٚ مٝ ٤ٌَٛ اكاه١ ث٤َؾ ٝٓوٕ، ٝال ٣شزوؽ رٞكو ٓوٞٓبد أُئٍَخ أُزٌبِٓخ ، أٓب 

شوٝؽ رَغ٤َ اُلو٣ن ُلٟ اُغٜبد اُو٤ٍٔخ ك٢ٜ أهَ ٖٓ ؽ٤ش اٌُْ ٝأٍَٜ ٖٓ ؽ٤ش اُ٘ٞع ٝٛنا رٞعٚ 

ٔب روَ اُلٞاهم ث٤ٖ أُل٤ٜٖٓٞ ك٢ اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ أٝ اُز٢ رؼب٢ٗ ٖٓ ٓشٌالد اُج٤وٝهواؽ٤خ اإلكاه٣خ، ث٤٘

اُجِلإ أُزولٓخ ؽَت روبه٣و أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ
15

.  ٝرجوى أ٤ٔٛخ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ك٢ ًٞٗٚ "ٓظٜواً 

ٖٓ ٓظبٛو هٝػ اُزٌبكَ االعزٔبػ٢ ٝاػزجبهٙ ػبٓالً ٖٓ ػٞآَ اؽَبً اُلوك ثبَُٔئ٤ُٝخ ٝثوٍبُزٚ 

هذ اُلواؽ" ، ًٔب ُٚ كٝه ك٢ ٓؼبُغخ أُشٌالد رغبٙ ا٥فو٣ٖ ٝأٗٚ رغ٤َل ُلٌوح ؽت اُؼَٔ ٝهؼبء ٝ

االعزٔبػ٤خ أُ٘زشوح ك٢ أُغزٔغ ٓضَ اُجطبُخ ٝاُزٍَٞ ٝاُلَبك ٝاُغو٣ٔخ ٝؿ٤وٛب 
16

.  ٣ٝؼبف ا٠ُ ٓب 

ثشؤٕ أ٤ٔٛخ كٝه أُزطٞػ٤ٖ  20/11/1997ٍجن إٔ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح أطلهد هواهٛب ك٢ 

ّ ُزؾو٤ن ٓغٔٞػخ ٖٓ األٛلاف، ٜٝٓ٘ب: 2001ه٣خ ٓ٘ن ػبّ ٝثلأد ثؼول أُئرٔواد اُل٤ُٝخ اُلٝ

االػزواف ثو٤ٔخ اُزطٞع ًؼَٔ، ٝرشغ٤غ األكواك ػ٠ِ اُزطٞع ٝر٤َ٤و اُزطٞع ثبٗشبء ا٤ُٜبًَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ 

ُنُي، ٝث٘بء شجٌخ ارظبالد ث٤ٖ اُغٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ ٝاهواه ؽن األكواك ك٢ أُشبهًخ ًٔزطٞػ٤ٖ 

ْٜ ٝك٣ْٜ٘ ٝؽبُزْٜ االعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبك٣خثـغ اُ٘ظو ػٖ ٗشؤرْٜ ٝصوبكز
17

  . 
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 انفرع انضبَٙ: أْذاف انفرٚك انزطٕػٙ
٣َؼ٠ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ا٠ُ رؾو٤ن ٓغٔٞػخ ٖٓ األٛلاف اُز٢ رقزِق ثبفزالف اُؼٞآَ اُل٤٘٣خ        

 ٝاُضوبك٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ ك٢ أُغزٔغ، ٝٗنًو ك٤ٔب ٣ؤر٢ أٜٛٔب :

ُلؼ٤ِخ ُِٔغزٔغ ك٢ هطبع اُقلٓبد ثؤٍِٞة ػ٢ِٔ هط٤ٖ ٖٓ فالٍ اُزؼوف ا٠ُ االؽز٤بعبد ا -1

 رله٣ت أُزطٞػ٤ٖ ك٢ اُلوم ػ٠ِ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثوطل االؽز٤بعبد أُزؼلكح ُِٔغزٔغ .

ر٤ٌَٔ ػَٔ أُئٍَبد ٝا٤ُٜئبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝرلػ٤ٔٚ ُظبُؼ أُٞاؽ٤ٖ٘ ٝاُٜ٘ٞع ثبُغٞاٗت اُضوبك٤خ  -2

نُي ال ٣ٌٕٞ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ فظٔبً ُِؾٌٞٓخ ٝال ٗلاً ٤ُٜئبرٜب ٝاُظؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبك٣خ ، ٝث

ٝرش٤ٌالرٜب ٝاٗٔب ٣ٌٕٞ كٝهٙ اُلػْ ٝاإلٍ٘بك اُل٢٘ ػ٘ل ػغي رِي أُئٍَبد ػٖ رِج٤خ ع٤ٔغ اؽز٤بعبد 

 ٓٞاؽ٤ٜ٘ب.

رٞك٤و كوطخ الٍزضٔبه أُٞاهك اُجشو٣خ ٝرٞظ٤ق اُطبهبد ُزؤك٣خ اُقلٓبد ٖٓ هجَ أكواك أُغزٔغ  -3

ٝكن ٗظو٣خ أَُئ٤ُٝخ اُزشبه٤ًخ، ًٔب أٗٚ ٣َبْٛ ك٢ اربؽخ اُلوطخ ُْٜ ُِزله٣ت ػ٠ِ أَُبٛٔخ ثؤٗلَْٜ 

 ك٢ األػٔبٍ ٝاالشزواى ك٢ ارقبم اُوواهاد .

اثواى اُظٞهح االَٗب٤ٗخ ُِٔغزٔغ ٝرلػ٤ْ اُزٌبكَ االعزٔبػ٢ ٓٔب ٣غؼِٚ ك٢ َٓزٟٞ هك٤غ ٖٓ  -4

ألكواك ك٤جبكه ثؼؼْٜ ُوؼبء ؽبعبد ثؼؼْٜ ا٥فو اُزؼبٕٝ ، ٣ٝوٞكٙ اُق٤و ٣ٌٕٝٞ ٛٞ أُٞعٚ َُِٞى ا

ثٌَ ٓب ك٢ ٍٝؼٚ ٖٓ عٜل
18

، ٝٛنا ٛلف ٗج٤َ ال ٣ٌٖٔ اؿلبُٚ ٝفبطخ ك٢ ٝهذ اُطٞاهة ٝاٌُٞاهس 

ٝاألٝثئخ اُز٢ رظ٤ت أُغزٔؼبد اُجشو٣خ ٜٝٓ٘ب عبئؾخ ًٞهٝٗب اُز٢ اعزبؽذ اُؼبُْ ٓغ ثلا٣خ اُؼبّ 

أُبػ٢
19
 . 

ٗت االعزٔبػ٢ ٖٝٓ مُي اُؾبعخ ا٠ُ اُظلاهخ ٝاُزؼج٤و ػٖ اشجبع ؽبعبد أُزطٞػ٤ٖ ك٢ اُغب -5

مٝارْٜ ٝاًزَبة اُقجواد ٝأُشبهًخ ك٢ ٓشوٝػبد عٔبػ٤خ ٗبعؾخ ٝر٤ٍٞغ ٓلاهًْٜ ٝاصبهح اُٞػ٢ 

اُٞؽ٢٘ ك٢ ٗلٍْٜٞ
20
 . 

رؾو٤ن ثؼغ األٛلاف اُزوث٣ٞخ ك٢ ث٘بء أُزطٞػ٤ٖ ٜٝٓ٘ب: اُولهح ػ٠ِ اُزل٤ٌو اُٞاهؼ٢ ٝاُولهح ػ٠ِ  -6

َئ٤ُٝخ ٝاؽزواّ اُؼَٔ ٝاإلؽَبً ثبَُؼبكح ٖٓ فالٍ االٗغبى اُزطٞػ٢ ٝاُزلهة ػ٠ِ ه٤بكح رؾَٔ أُ

اُلو٣ن ٝؿ٤و مُي
21
 . 

 انفرع انضبنش: يمٕيبد رشكٛم انفرٚك انزطٕػٙ
٣زطِت رش٤ٌَ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ رٞكو ٓغٔٞػخ ٖٓ اُشوٝؽ ٝأُوٞٓبد األٍب٤ٍخ ٤ُؾون األٛلاف       

ٝعٚ ٣ٝزٞطَ ا٠ُ ؿب٣برٚ اُز٢ رشٌَ ٖٓ أعِٜب، ًٔب ٣زٞهق رٔبٍي  اُؼبٓخ ٣ٝئك١ ٜٓبٓٚ ػ٠ِ أرْ

أػؼبئٚ ٝرؾَْٜٔ ُِزطٞع ػ٠ِ عٞكح ٛنٙ أُوٞٓبد اُز٢ ٣ؾوطٕٞ ػ٠ِ اُزَٔي ثزطج٤وٜب كافَ 

 اُلو٣ن، ُنا ٗنًو ثزلظ٤َ ٓالئْ أْٛ ٛنٙ أُوٞٓبد ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:

٤خ اإلكاه٣خ ٝأُب٤ُخ ػٖ ا٤ُٜئبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٣وظل ثٜب رٔزغ اُلوم اُزطٞػ٤خ ثبالٍزوالُ االضزمالنٛخ: -1

ٝؽو٣خ اُوأ١ ٝاُؼَٔ، اػبكخ ا٠ُ االٍزوال٤ُخ األكث٤خ ٝاُؾوًخ اُنار٤خ، ٌُٖٝ ٝعل ك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ إٔ 

ثؼغ اُلوم رلٝه ك٢ كِي ثوآظ ٝأٛلاف اَُِطخ ٝهل رؼزٔل ػ٤ِٜب ك٢ ر٣َٞٔ ثوآغٜب ٝٛنا فطؤ ًج٤و 

ب ًَجبً ُضوخ اُغٔب٤ٛو ٝؽلبظبً ػ٠ِ ٓظبكه اُز٣َٞٔ اُشؼج٢ ٝاُغٜبد ٣٘جـ٢ رغ٘جٚ ٖٓ هجَ اُوبئ٤ٖٔ ػ٤ِٜ

أُبٗؾخ اُل٤ُٝخ
22
  . 
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٣ٝواك ثٜب اٍزضٔبه االٌٓب٤ٗبد ٝاُطبهبد اُجشو٣خ ثؤهظ٠ ٓب ٣ٌٖٔ ٖٓ أعَ رؾو٤ن أٛلاف  انطٕػٛخ: -2

اُلو٣ن ػ٠ِ إٔ ال رٌٕٞ أُشبهًخ ثٜلف اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُوثؼ أُبك١ أٝ أُب٢ُ، ٣ٌٕٝٞ اُزطٞع 

 بُٞهذ أ٣ؼبً ٖٓ فالٍ رلوؽ أُزطٞع ٍبػبد ٓؼ٤٘خ ٖٓ األٍجٞع ٝفبهط ٝهذ ػِٔٚ اُقبص .   ث

الثل إٔ ٣ٌٕٞ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ٤ٌٛالً اكاه٣بً ٝاػؾبً ٣ؾلك اٍِٞة ػِٔٚ  ٔعٕد ْٛكم إدار٘ نهفرٚك: -3

 ٝاٗغبىارٚ ٣ٝٞعٚ أُزطٞػ٤ٖ ٗؾٞ رؾو٤ن أٛلاكٚ ، ٣ٝزَْ ػبكح ٤ٌَٛ اُلو٣ن ثبُجَبؽخ ٝاُٞػٞػ

ٝأُوٝٗخ ٣ٌٕٝٞ هبكهاً ػ٠ِ اٍز٤ؼبة اُزـ٤واد اُز٢ رطوأ ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓخ أُٞاهك اُجشو٣خ ، ٣ٝؼبف 

ا٠ُ ٛنا إٔ اُغبٗت اإلكاه١ ُِلو٣ن الثل إٔ ٣زؼٖٔ ر٘ظ٤ْ شئٕٝ أُزطٞػ٤ٖ ٝكهاٍخ فظبئظْٜ 

ْ هؼب٣ب ثطو٣وخ ال رؾل ٖٓ ٓجبكهارْٜ ٝال رو٤ل ٖٓ ٗشبؽبرْٜ ، ثَ إ اإلكاهح اُلؼبُخ ٢ٛ اُز٢ رزلٜ

اُزطٞع 
23
 . 

رزٌٕٞ اُالئؾخ اُلاف٤ِخ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ٖٓ ٤ٍبٍبد ٝاعواءاد ٓٞطٞكخ  ٔعٕد الئحخ داخهٛخ: -4

ثبشواف اُغٜخ أُلؼِخ ُِؼَٔ اُزطٞػ٢، ًٔب رزؼٖٔ آ٤ُبد ػَٔ أُزطٞػ٤ٖ ٍٝٝبئَ اُؼَٔ ٝٓغبالرٚ ، 

، ٢ٛٝ رٜلف ا٠ُ ر٘ظ٤ْ ٝٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝؽوم االٗؼٔبّ ٝؽوم اٜٗبء فلٓبد أُزطٞع ٝؿ٤و مُي 

 اُؼالهخ ث٤ٖ أؽواف اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ٝرؾل٣ل ؽوٞهْٜ ٝاُزيآبرْٜ .

ر٘وَْ أُٞاهك أُب٤ُخ ا٠ُ أُٞاهك اُلاف٤ِخ )اُنار٤خ( ٢ٛٝ رشَٔ عٔغ اُزجوػبد  رٕفٛر يٕارد يبنٛخ: -5

هك اُقبهع٤خ ٖٓ األكواك ٝأُزطٞػ٤ٖ ٝؽز٠ اُلػْ أُب٢ُ ٖٓ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ أُؾ٤ِخ،  ٝأُٞا

)أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ أُبٗؾخ(، ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو ٛٞ ػوٝهح رغ٘ت اُلوم اُزطٞػ٤خ ُِلػْ اُؾ٢ٌٓٞ 

أُجبشو، ٝال ٣لفَ اُز٤َ٘ن ٝاُزؼبٕٝ ٓغ ا٤ُٜئبد اُؾ٤ٌٓٞخ ُز٘ل٤ن أُجبكهاد ٝأُشبه٣غ اُقل٤ٓخ 

أُغزٔؼ٤خ ك٢ ٛنا اُجبة
24
. 

غبالد ٓزؼلكح رَزط٤غ اُلوم اُزطٞػ٤خ إٔ رولّ ٛ٘بى ٓ رحذٚذ يغبالد ػًم انفرٚك ٔأٔنٛبرّ: -6

فلٓبرٜب، ٝك٢ ٓولٓزٜب: أُغبالد االعزٔبػ٤خ ٝاُقل٤ٓخ ٝاُظؾ٤خ، ٝأُغبالد االهزظبك٣خ ٝأُغبالد 

ا٤َُب٤ٍخ ٝاُضوبك٤خ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُج٤ئ٤خ 
25
. 

٤خ الثل إٔ روّٞ اُلوم اُزطٞػ رُظٛى انجرايظ ٔانحًالد ٔانًجبدراد انًزخظظخ ٔٔضغ انخطظ: -7

ثؾظو اؽز٤بعبد أُغزٔغ أُؾ٢ِ ٝكن األ٣ُٞٝبد اُز٢ رٞطِذ ا٤ُٜب ثٔٞعت هإ٣خ ٤ٓلا٤ٗخ ، صْ روّٞ 

ثٞػغ اُجوآظ ٝاُقطؾ اُزشـ٤ِ٤خ ُزِج٤خ ٛنٙ االؽز٤بعبد ٝاإلػالٕ ػٖ أُجبكهاد اُغٔب٤ٛو٣خ اُٞاهكح 

 ك٢ فططٜب ٝرَزٜلف عٔغ أُٞاهك اُجشو٣خ ٝأُبك٣خ ؽُٜٞب. 

ؽز٠ رزٔزغ اُلوم اُزطٞػ٤خ ثظلخ  فرٚك نذٖ انغٓبد انحكٕيٛخ انرضًٛخ:انزطغٛم انرضًٙ نه -8

اُشوػ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ٝآزالًٜب أُظِخ اُو٤ٍٔخ، ٝال رٔبهً أ٣خ ٗشبؽبد ٓقبُلخ ُِوٞا٤ٖٗ اَُبه٣خ ٝػلّ 

اٍزـالٍ ٛنٙ أُٔبهٍبد االعزٔبػ٤خ اال٣غبث٤خ ألؿواع ؿ٤و هب٤ٗٞٗخ، الثل ٖٓ اُو٤بّ ثزَغ٤ِٜب ُلٟ 

 اُؾ٤ٌٓٞخ أُؼ٤٘خ ٓغ ػوٝهح أُؾبكظخ ػ٠ِ اٍزوال٤ُزٜب اإلكاه٣خ ٝأُب٤ُخ.اُغٜبد 

ٗظواً ُٔب  رٕطٛذ انؼاللبد يغ انٓٛئبد اإلدارٚخ ٔانخذيٛخ انحكٕيٛخ ٔانًُظًبد غٛر انحكٕيٛخ: -9

رؾووٚ اُلوم اُزطٞػ٤خ ٖٓ هكغ اُؼتء أُبك١ ٝاُقل٢ٓ ػٖ ًبَٛ اُجوٗبٓظ اُؾ٢ٌٓٞ، كالثل ٖٓ ر٘ظ٤ْ 

٤ٖ األكاء اُزطٞػ٢ ٝاألكاء اُؾ٢ٌٓٞ، ؽ٤ش إٔ ٛ٘بى ٗظو٣زبٕ روّٞ ػ٠ِ أٍبٍٜٔب ٛنٙ اُؼالهخ اُؼالهخ ث

أؽلٛٔب رؼوف ث٘ظو٣خ )اَُِْ اُزٌب٢ِٓ( أٝ)اُؼالهخ اُوأ٤ٍخ(ٝر٘ظوف ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ا٠ُ إٔ ا٤ُٜئبد 

ي ثٞكوح اُؾ٤ٌٓٞخ رؼٖٔ ُِٔٞاؽٖ ؽلاً أك٠ٗ ُِقلٓبد ، ٝٛنا اُزظٞه ٣ز٘بٍت ٓغ أُغزٔؼبد اُز٢ رز٤ٔ

أُٞاهك االهزظبك٣خ، ٝاُ٘ظو٣خ اُضب٤ٗخ رؼوف ثبٍْ )ٗظو٣خ األػٔلح أُزٞاىٗخ( أٝ )اُؼالهخ األكو٤خ( ٢ٛٝ 
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ً ػ٠ِ ر٘ل٤ن اُقلٓبد ك٢ ًبكخ  ً ػ٠ِ ه٤بّ ًَ ٖٓ ا٤ُٜئبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُلوم اُزطٞػ٤خ ٓؼب روّٞ أٍبٍب

اُ٘ب٤ٓخ أُغبالد، ٣ٝز٘بٍت ٛنا اُزظٞه ٓغ اُلٍٝ ٓؾلٝكح اُلفَ أٝ اُلٍٝ
26
. 

٢ٛٝ عيء ٖٓ ٗظبّ اُؼجؾ اُلاف٢ِ ٝرؼوف ثؤٜٗب" أٗٞاع ا٤َُبٍبد  انرلبثخ انذاخهٛخ: -10

ٝاإلعواءاد أُزقنح ٖٓ اإلكاهح اُز٢ رٌلَ رؾو٤ن أٛلاف أُ٘ظٔخ، ٝرزؼٖٔ اُز٘ل٤ن أُ٘ظْ ٝاُؼ٢ِٔ 

بف أٝ ٓ٘غ ُِؼ٤ِٔبد، ثٔب ك٢ مُي االُزياّ ثب٤َُبٍبد اإلكاه٣خ ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ أُٞعٞكاد ٝاًزش

األفطبء ٝكهخ اَُغالد ٝاًزٔبُٜب ٝر٤ٜئخ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ أُطِٞثخ ٝأُؼٍٔٞ ػ٤ِٜب ك٢ اُٞهذ أُ٘بٍت 

"
27

، ٖٝٓ أٛلاكٚ اُزشـ٤ِ٤خ : ؽٔب٣خ أُٞعٞكاد ٝكهخ اُج٤بٗبد أُؾبٍج٤خ ٝآٌب٤ٗخ االػزٔبك ػ٤ِٜب 

١ اٌُقء ُِٔٞاهكٝاالُزياّ ثبُزشو٣ؼبد ٝا٤َُبٍبد اإلكاه٣خ ٝاالٍزقلاّ االهزظبك
28

، ٖٝٓ أٗٞاع 

اُوهبثخ اُلاف٤ِخ: اُوهبثخ اإلكاه٣خ ٝاُؼجؾ اإلكاه١ ٝاُزله٤ن اُلاف٢ِ ٝاُوهبثخ أُؾبٍج٤خ
29

 . 

 انًطهت انضبَٙ : األضبش انمبََٕٙ نؼًم انفرٚك انزطٕػٙ فٙ انؼراق

        ً الًزَبة ارلن أؿِت اُلوٜبء ػ٠ِ إٔ اُزَغ٤َ اُو٢ٍٔ ُلٟ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٤ٌُ شوؽب

شقظ٤خ اُلوم اُزطٞػ٤خ أُشوٝػ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ اال إٔ أُزلن ػ٤ِٚ إٔ اٍز٘بك كٌوح رؤ٤ٌٍ ٛنٙ اُلوم 

ا٠ُ أٍبً رشو٣ؼ٢ أٝ هب٢ٗٞٗ ٣ؼط٢ هٞح هب٤ٗٞٗخ ُٞعٞك ٤ًبٜٗب ٝاؽزواّ ٓشبه٣ؼٜب ٖٓ هجَ ا٤ُٜئبد 

ٞػ٤خ أهٟٞ ًبٗذ اُؾٔب٣خ اُؾ٤ٌٓٞخ ٝكئبد أُغزٔغ ًِٝٔب ًبٕ اَُ٘ل اُوب٢ٗٞٗ ُطج٤ؼخ ػَٔ اُلوم اُزط

أُلوٝػخ ُٜب أًضو، ٖٝٓ ٛ٘ب ٣ٌٖٔ اُجؾش ػٖ األٍبً اُوب٢ٗٞٗ ك٢ اُلٍبر٤و اُٞؽ٤٘خ ٝاُزو٤ٖ٘ أُؾ٢ِ 

 ُِلٍٝ ُنا ٗجَؾ اُوٍٞ ك٢ ٛنا أُغبٍ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ : 

 انفرع األٔل: انفرٚك انزطٕػٙ فٙ ضٕء انزشرٚغ ٔلبٌَٕ انًُظًبد غٛر انحكٕيٛخ انؼرالٙ

شٌَ ؽن اُزغٔغ ا٢َُِٔ ثظٞهٙ أُقزِلخ ٝك٢ ٓولٓزٜب اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٖٓ ؽوٞم اإلَٗبٕ ٣     

( ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ " 38/3اُ٘بكن ك٢ أُبكح ) 2005أُل٤ٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ، ًٝلِٚ اُلٍزٞه اُؼواه٢ اُلائْ َُ٘خ 

ً  :ٝا٥كاة اُؼبّ ثبُ٘ظبّ ٣قَ ال ثٔب اُلُٝخ، رٌلَ  ٝر٘ظْ ا٢َُِٔ، ٝاُزظبٛو االعزٔبع ؽو٣خ  :...صبُضب

ثوبٕٗٞ"
30

، ٣ٝالؽع إٔ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ك٢ شٌِٚ اُؼبّ ٛٞ رغٔغ ٢ٍِٔ ُنُي رؼل ٛنٙ أُبكح األٍبً 

اُلٍزٞه١ ُٞعٞكٙ ك٢ اُؼوام ، ًٔب أٗٚ ٖٓ ؽ٤ش أٛلاكٚ ٝٓوٞٓبد رش٤ٌِٚ هو٣ت ٖٓ اُغٔؼ٤بد 

( ٖٓ 39ك٢ أُبكح )ٝأُ٘ظٔبد أُل٤ٗخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٝثنُي كبٕ اُلوم اُزطٞػ٤خ ٓشُٔٞخ ثٔب عبء 

اُلٍزٞه اُؼواه٢ اُز٢ رزؼٖٔ إٔ ؽو٣خ رؤ٤ٌٍ اُغٔؼ٤بد ٝاألؽياة ا٤َُب٤ٍخ أٝ االٗؼٔبّ ا٤ُٜب 

 كٝه رؼي٣ي ػ٠ِ اُلُٝخ / أٝالً( ثؤٕ "رؾوص45ٌٓلُٞخ ٣ٝ٘ظْ مُي ثوبٕٗٞ ، ًٝنُي ٓب عبء ك٢  أُبكح )

 ُزؾو٤ن ا٤َُِٔخ اٍُٞبئَ ٓغ َغ٣ْ٘ ثٔب ٝاٍزوال٤ُزٜب، ٝرط٣ٞوٛب ٝكػٜٔب أُل٢ٗ، أُغزٔغ ٓئٍَبد

 ُٜب". أُشوٝػخ األٛلاف

،  2010( َُ٘خ 12ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب ٍجن كبٗٚ هل رْ رشو٣غ هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ههْ)       

ٝٛٞ أُوعغ اُوب٢ٗٞٗ اُ٘بكن ُزَغ٤َ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ُلٟ كائوح أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ 

واه٢اُزبثؼخ ُٔغٌِ اُٞىهاء اُؼ
31

( ٓبكح ٓٞىػخ ػ٠ِ 36، ٖٝٓ أُالؽع ثؤٕ ٛنا اُوبٕٗٞ ٣زٌٕٞ ٖٓ )

( كظٍٞ، ٝأشبهد أُبكح األ٠ُٝ ٓ٘ٚ ا٠ُ رؾل٣ل اُزؼبه٣ق ٝاألٛلاف ُِٔظطِؾبد اُٞاهكح ك٤ٚ 10)

ٜٝٓ٘ب )أُ٘ظٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ( ٝ) أُ٘ظٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ األع٘ج٤خ( ٝ) شجٌخ أُ٘ظٔبد ؿ٤و 

األشٌبٍ ٖٓ ٓئٍَبد أُغزٔغ أُل٢ٗ هل مًود ثظ٤ـخ ؽظو٣خ، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ اُؾ٤ٌٓٞخ(، اال إٔ ٛنٙ 

رَو١ أؽٌبّ اُوبٕٗٞ اُ٘بكن ػ٠ِ أ٣خ ط٤ـخ أفوٟ ُِؼَٔ أُغزٔؼ٢ ُْ رنًو ك٤ٚ ، ٝؽ٤ش ٗظذ األٍجبة 

ثٜلف رؤ٤ٖٓ رؤ٤ٌٍ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاالٗؼٔبّ ا٤ُٜب اُن١ ٣ٌلِٚ أُٞعجخ ػ٠ِ أٗٚ شوع " 



  

 

 
  

 

899 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لللية الرتبية للبهات 

 ملستهصريةاجلامعة ا –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفلريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لللية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفلريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ع رَغ٤َ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼواه٤خ ٝكوٝع أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ُٝـو اُلٍزٞه

، ٖٝٓ ٛ٘ب ٗغل إٔ اُوبٕٗٞ اُؾب٢ُ عبء فب٤ُبً ٖٓ مًو )اُلو٣ن اُزطٞػ٢( أٝ اإلشبهح ا٠ُ ا١  "االع٘ج٤خ

ٖٝٓ عبٗت آفو كول ٍؼذ ثؼغ اُٞىاهاد اُؼواه٤خ ؽٌْ ٣زؼِن ثٚ.
32
ا٠ُ رَغ٤َ اُلوم اُزطٞػ٤خ ماد  

ثٔغبالد ػِٜٔب الؽزٞاء ٛنٙ اُزش٤ٌالد أُل٤ٗخ ٝاٍز٘لد ا٠ُ اُزؼ٤ِٔبد اُظبكهح ٜٓ٘ب اال إٔ  اُؼالهخ

 ٛنا اإلعواء اإلكاه١ ٣لزوو ا٠ُ كَِلخ رشو٣ؼ٤خ ٝاػؾخ ٝر٘ظ٤ْ كه٤ن ُألؽٌبّ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُز٘ل٤ن٣خ. 

اُزطٞػ٢( ا٠ُ ٣ٝغله ثبُٔشوع اُؼواه٢ إٔ ٣جبكه ا٠ُ رؼل٣َ اُوبٕٗٞ اُ٘بكن ٤ُؼْ )اُلو٣ن        

ٓغٔٞػخ ط٤ؾ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ اُؼبِٓخ ك٢ اُؼوام ٝر٘ظ٤ْ اُؼالهخ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ 

ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ، ٝشُٔٞٚ ثبألؽٌبّ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ُِٔ٘ظٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ، ٝاألكؼَ ٖٓ ٛنا 

ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ككؼبً ُإلشٌب٤ُبد األٓو إٔ ٣زْ رشو٣غ هبٕٗٞ فبص ثبُلوم اُزطٞػ٤خ ثؼ٤لاً ػٖ أُ٘ظٔبد 

 اُزشو٣ؼ٤خ ٝاإلكاه٣خ اُز٢ هل روغ ثَجت رؼل٣َ اُوبٕٗٞ اُ٘بكن.

 انفرع انضبَٙ : انفرٚك انزطٕػٙ فٙ انزشرٚؼبد ٔانمٕاٍَٛ انؼرثٛخ

ً ك٢ ثؼغ اُجِلإ اُؼوث٤خ ًٔب ك٢         شٜلد رغوثخ اُؼَٔ ٝاُلو٣ن اُزطٞػ٢ رطٞهاً ِٓؾٞظب

ٝاإلٓبهاد اُؼوث٤خ أُزؾلح ٝأٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ، ٍٝبْٛ أُشوع  عٜٔٞه٣خ اَُٞكإ ٝرٌٞٗ

 اُؼوث٢ ك٢ ر٘ظ٤ْ أؽٌبّ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ك٢ هٞا٤ٖٗ فبطخ ٗنًو ٜٓ٘ب ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ :

2006أٔالً: لبٌَٕ رُظٛى انؼًم انطٕػٙ ٔاإلَطبَٙ انطٕداَٙ نطُخ 
33

( ٣32زٌٕٞ ٛنا اُوبٕٗٞ ٖٓ ): 

لح ٖٓ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ ك٢ اَُٞكإ ٜٝٓ٘ب: أُ٘ظٔبد اُطٞػ٤خ ٓبكح ، ٣ٝ٘ظْ أشٌبٍ ػ

اُٞؽ٤٘خ، ٝأُ٘ظٔبد اُق٤و٣خ ، ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ، ٝأُ٘ظٔبد اُطٞػ٤خ األع٘ج٤خ ، ٝرْ رؼو٣ق 

ًَ ٝاؽلح ٜٓ٘ب ثشٌَ َٓزوَ ك٢ ٓولٓخ اُوبٕٗٞ ٝإ ًبٗذ أُلب٤ْٛ ٓزوبهثخ علاً ؽز٠ ٣ٌبك إٔ ٣ٌٕٞ 

ٝٓب ٣الؽع ثٞػٞػ ك٢ ٛنا اُوبٕٗٞ إٔ أٍٚ ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ اال أٗٚ ُْ ٣٘ض  ظ٤بً.االفزالف ُل

 ػ٠ِ اُلوم اُزطٞػ٤خ ثشٌَ طو٣ؼ. 

2010صبَٛبً: لبٌَٕ انزطٕع انزَٕطٙ نطُخ 
34

( ٓبكح ٓٞىػخ ػ٠ِ فَٔخ 22: ٣زٌٕٞ ٛنا اُوبٕٗٞ ٖٓ )

ٞػ٢ ٝأُزطٞع ٝاإلؽبه أُ٘ظْ أثٞاة ، ٝك٤ٚ رْ رؼو٣ق أُظطِؾبد اُز٢ رؼٜٔ٘ب ٓضَ اُؼَٔ اُزط

ٝأُ٘ظٔخ ٝػول اُزطٞع ، كٕٝ اُ٘ض ػ٠ِ ٓظطِؼ )اُلو٣ن اُزطٞػ٢(، ث٤٘ٔب ٝهكد اشبهح ا٠ُ عٞاى 

ً  ػٔالً  رؾزؼٖ ٓ٘ظٔخ ٌَُ ( ٓ٘ٚ ؽ٤ٖ ٗظذ ػ٠ِ إٔ "٣غٞى5رش٤ٌَ ٛنا اُلو٣ن ك٢ أُبكح )  رطٞػ٤ب

 اؽبه ك٢ أُزطٞػ٤ٖ ٖٓ ثؼلك ٞػ٤خاُزط ٝأٗشطزٜب ثوآغٜب اٗغبى ك٢ رَزؼ٤ٖ إٔ اُوبٕٗٞ ٛنا ٝكن

 أٌُِق اُٞى٣و ٖٓ ثوواه ػ٤ِٚ ٣ظبكم ٗٔٞمع٢ ُؼول ؽجوب اُزطٞع ػوٞك ٓؼْٜ ٝرؾّوه رجوٜٓب ػوٞك

االعزٔبػ٤خ ..." ثبُشئٕٝ
35
ًٔب أٝػؾذ ػشوح ٓٞاك ٓ٘ٚ ؽوٞم أُزطٞع ٝاُزيآبرٚ ٝمُي ك٢ أُٞاك  .

والً ُِزشغ٤غ ػ٠ِ اُز٤َ٘ن اُٞؽ٢٘ ٝاُزؼبٕٝ ( ، ٖٝٓ ٤ٔٓياد ٛنا اُوبٕٗٞ أٗٚ فظض ثبثبً َٓز8-17)

اُل٢ُٝ ٝٛنا األٓو ٣ؾزَت ُِٔشوع اُز٢َٗٞ، ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو إٔ اُوبٕٗٞ هل مٛت ا٠ُ ػجؾ اُؼالهخ 

ث٤ٖ أُئٍَبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝأُئٍَبد اُؼ٤ٓٞٔخ ٝأُ٘ظٔبد ٖٓ فالٍ ٓب ٤َٔ٣ٚ ثـ)ػوٞك اُجوآظ(، 

جبكٍ ٝاُزؼبٕٝ ُِٔ٘ظٔبد ٝاُلوص اُزطٞػ٤خ ٖٓ فالٍ ٝأػط٠ ٛنا اُوبٕٗٞ ؽن رط٣ٞو ػالهبد اُز

اُزٞأٓخ ٓغ ٗظ٤وارٜب ك٢ كافَ رٌٞٗ ٝفبهعٜب ، صْ أٗٚ ك٢ اُقزبّ رٌِْ ػٖ ؽٔب٣خ أُزطٞػ٤ٖ ٖٓ هجَ 

 اُغٜبد اُز٢ ٣ؼِٕٔٞ ُل٣ٜب. 
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2018لبٌَٕ رُظٛى انؼًم انزطٕػٙ فٙ اإليبراد انؼرثٛخ انًزحذح نطُخ صبنضبً:  
36

: رؼٔ٘ذ أُبكح 

٠ُٝ ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ  رؼو٣ق أٌُِبد ٝاُؼجبهح اُٞاهكح ك٢ اُوبٕٗٞ ٖٝٓ أٜٛٔب )أُزطٞع( ٝ)اُؼَٔ األ

اُزطٞػ٢ ( ٝ)اُلو٣ن اُزطٞػ٢(، ٝٛٞ ٣ٜلف ا٠ُ ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ اُزطٞػ٢، ٝٝػغ اُؼٞاثؾ اُز٢ رٌلَ 

ُٔغزٔغ ٝؿوً رشغ٤غ ٝؽٔب٣خ أُزطٞػ٤ٖ ٝاُلئبد أَُزل٤لح ٝر٤ٔ٘خ أَُئ٤ُٝخ أُغزٔؼ٤خ ُلٟ أكواك ا

ًٔب ث٤٘ذ أُبكح اُقبَٓخ رَغ٤َ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ُلٟ ٝىاهح ر٤ٔ٘خ  صوبكخ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ُل٣ْٜ .

( ٓ٘ٚ اُز٢ ٗظذ ػ٠ِ اُزيآبد اُغٜخ أُزطٞع 11أُغزٔغ اإلٓبهار٤خ، ٖٝٓ أُٞاك أُٜٔخ أُبكح )

وبٕٗٞ أْٛ ؽوٞم أُزطٞع ( اُزيآبد أُزطٞع ٝاُلو٣ن اُزطٞػ٢، ٝمًو ا12ُُل٣ٜب، ٝٗظٔذ أُبكح )

 ٝٝاعجبرٚ َٝٓئ٤ُٝخ اُغٜخ أُزطٞع ُل٣ٜب. 

اُظبكه رؾذ اٍْ )ٗظبّ اُؼَٔ اُزطٞػ٢(  :2020راثؼبً: لبٌَٕ انؼًم انزطٕػٙ انطؼٕد٘ نطُخ 
37
 

اُن١ ٣ٜلف ا٠ُ ر٘ظ٤ْ اُؼالهخ ث٤ٖ أؽواف اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ٝرؾل٣ل ؽوٞهْٜ ٝٝاعجبرْٜ، ٝرؼي٣ي ه٤ْ 

َٔ اإلَٗب٢ٗ ٝاالعزٔبػ٢ ٝأَُئ٤ُٝخ االعزٔبػ٤خ ُلٟ أكواك أُغزٔغ ٝٓئٍَبرٚ، االٗزٔبء اُٞؽ٢٘ ٝاُؼ

ػ٠ِ ػلك ٖٓ  اُوبٕٗٞٝهل ٗض  . ٝر٤ٔ٘خ هلهاد أُزطٞػ٤ٖ ٝرٞعٜٜب ٗؾٞ األ٣ُٞٝبد اُٞؽ٤٘خ

اُزؼو٣لبد، أٜٛٔب رؼو٣لُٚ ُِغٜخ أَُزل٤لح ٝؽظوٛب ػ٠ِ اُغٜبد ؿ٤و اُوثؾ٤خ األ٤ِِٛخ ٜٓ٘ب ٝاُؼبٓخ. 

٣ِٝيّ اٗشبء ٍغَ ُِٔزطٞػ٤ٖ ٝاُلوم اُزطٞػ٤خ ك٢ ، ٠ِ اٗشبء ُغ٘خ ٝؽ٤٘خ ُِؼَٔ اُزطٞػ٢ًٔب ٗض ػ

اُغٜخ أَُزل٤لح رو٤ل ك٤ٚ أٍٔبء أُزطٞػ٤ٖ ٝػلك ٍبػبد اُزطٞع ٝاألػٔبٍ اُز٢ هبٓٞا ثٜب ُلٟ اُغٜخ. 

 ً ٝثٔب ٣قلّ -لح ُِٔبكح اُؼبشوح؛ كِِٔزطٞع ك٢ ؽلٝك اُظالؽ٤بد ٝاإلٌٓبٗبد أُزبؽخ ُِغٜخ أَُزل٤ ٝٝكوب

: "ال ٣غٞى  ػ٠ِ أٗٚ (15) ٗظذ أُبكحكول ٝأف٤ًوا  ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؾوٞم أُل٤ٗخ، –اُؼَٔ اُزطٞػ٢ 

ُٔ٘شآد اُوطبع اُقبص االٍزلبكح ٖٓ عٜٞك أُزطٞػ٤ٖ ك٢ ؽبٍ ٝعٞك ػبئل هثؾ٢ ٓجبشو أٝ ؿ٤و 

ٓجبشو ُزِي أُ٘شآد"
38

أُزطٞػ٤ٖ ثؾغخ ، ٓبٗؼًب ثنُي اُوطبع اُقبص ٖٓ اٍزـالٍ ؽبهبد ٝعٜٞك 

ٝٗقِض ٓٔب رولّ رلبٝد ثؼغ اُوٞا٤ٖٗ   اُزطٞع ك٢ األػٔبٍ اُز٢ رؼٞك ػ٠ِ رِي اُغٜبد ثبُوثؼ.

اُؼوث٤خ أُشوػخ ك٢ ٓغبٍ ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ؽ٤ش إٔ ثؼؼٜب ُْ ر٘ض ثظواؽخ ػ٠ِ اُلو٣ن 

ثؼؼٜب ػ٠ِ اُلو٣ن ٝأؽٌبٓٚ ٝر٘ظ٤ْ  اُزطٞػ٢، ٝثؼؼٜب ا٥فو أشبهد ا٠ُ آٌب٤ٗخ رش٤ٌِٚ ٝٗظذ

 ػالهزٚ ٓغ اُغٜبد اُو٤ٍٔخ .

 انًجحش انضبَٙ : انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهفرٚك انزطٕػٙ ٔانحًبٚخ انمبََٕٛخ انًمررح نّ

اما ًبٕ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ٖٓ فالٍ اُلو٣ن ؽو٤وخ ٝاهؼ٤خ ك٢ أُغزٔؼبد أُزطٞهح ٝاُ٘ب٤ٓخ ًٔب         

٣ٌٖٔ اٛٔبٍ رظوكبرٜب ٝال اؿلبٍ ر٘ظ٤ْ أؽٌبٜٓب، كبٕ كهاٍخ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ  مًوٗب، ٝٝاهؼخ هب٤ٗٞٗخ ال

ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ أطجؾذ ٖٓ األ٤ٔٛخ اُوظٟٞ، ُٔب ُٚ ٖٓ كٝه ك٢ رؾل٣ل اُز٤٤ٌق ٝاُٞطق اُوب٢ٗٞٗ 

ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ٓؾَ اُلهاٍخ ، ثبػزجبه إٔ اُوٞاػل اُوب٤ٗٞٗخ ُوبٕٗٞ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ِٓيٓخ أٝ ؿ٤و 

ٓخ، أٝ ًٜٞٗب ارلبه٤خ أٝ ػوك٤خ، ٣ؼبف ا٠ُ ٛنا إٔ رؾل٣ل اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٣َْٜ ك٢ رؾل٣ل ِٓي

األشقبص أُش٤ُٖٞٔ ثبُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ أُووهح ْٝٛ األشقبص اُن٣ٖ اًزَجٞا طلخ أُزطٞػ٤ٖ، ُنا 

جؾش ٗز٘بٍٝ ك٢ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ك٢ أُطِت األٍٝ، ٝٗقظض أُطِت اُضب٢ٗ ُ

 اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ أُووهح ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ :
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 انًطهت األٔل: انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهفرٚك انزطٕػٙ ٔحمٕق األػضبء ٔانزسايبرٓى

ٍ٘زٌِْ ػٖ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُوٞاػل اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ٝكو٣وٚ ك٢ ؽبٍ ٝعٞك هبٕٗٞ كاف٢ِ ٣٘ظْ        

ُزطٞػ٤خ ك٢ اُجِل، ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ٝعٞك رشو٣غ فبص ثٜب ٓغ ٗض كٍزٞه أؽٌبٓٚ ٣َٝو١ ػ٠ِ اُلوم ا

اُجِل ك٢ ثؼغ ٓٞاكٙ ػ٠ِ ًلبُخ ٛنا اُؾن ًٔب ك٢ اُؼوام ٓضبالً، ٍٝ٘زٌِْ ػٖ أُوًي اُوب٢ٗٞٗ ُِلو٣ن 

اُزطٞػ٢ ٝأُزطٞػ٤ٖ ثبإلشبهح ا٠ُ ثؼغ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد ُْٜ ك٢ ثؼغ اُوٞا٤ٖٗ اُؼوث٤خ اُقبطخ 

 ٢ ًٝٔب ٣ؤر٢:   ثبُؼَٔ اُزطٞػ

 انفرع األٔل: انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهفرٚك انزطٕػٙ

ُلْٜ اُطج٤ؼخ  اُوب٤ٗٞٗخ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ثشٌَ كه٤ن، ٗوٍٞ ثؤٜٗب ٤َُذ ػ٠ِ َٓزٟٞ ٝاؽل، ٝال      

 رزٔضَ ك٢ طٞهح ٝاؽلح ثَ ٣ٌٖٔ ؽظو ؽبالرٜب ًٔب ٣ؤر٢: 

ؽ٤ش رزظق اُوٞاػل اُوب٤ٗٞٗخ  بص:انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهفرٚك انزطٕػٙ فٙ حبل ٔعٕد رشرٚغ خ -1

ع ٖٓ أعَ ر٘ظ٤ْ ػَٔ اُلوم اُزطٞػ٢ ك٢ اُجِل ثبُظلخ أُِيٓخ، ٣ٝ٘جـ٢ ػ٠ِ  ُِوبٕٗٞ اُلاف٢ِ أُشوَّ

اُؼب٤ِٖٓ ٖٓ اُلوم اُزطٞػ٤خ ر٤٤ٌق ٝػؼْٜ اإلكاه١ ثٔٞعت أؽٌبٓٚ، ٝالشي إٔ ٛنا اُزشو٣غ ٣زؼٖٔ 

ػ٤ٖ ٝٝاعجبرْٜ ٝٝطق ػول اُزطٞع ٝؽبالد رؼو٣ق أشٌبٍ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ٝشوٝؽٚ ٝؽوٞم أُزطٞ

اٜٗبئٚ ٝث٤بٕ اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ أُووهح ُْٜ
39

 . 

أشبهد أؿِت كٍبر٤و انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهفرٚك انزطٕػٙ فٙ حبل ػذو ٔعٕد رشرٚغ خبص:  -2

ب اُجِلإ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ًج٤وح ٖٓ ؽوٞم اإلَٗبٕ أُل٤ٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزظبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ثٔ

ك٢ مُي : ؽن اُزغٔغ ا٢َُِٔ ٝرؤ٤ٌٍ اُغٔؼ٤بد، ًٝلِزٚ ٛنٙ اُلٍبر٤و ٝٛنا األٓو ٣ؼل ػٔبٗخ ٜٓٔخ 

ُٔٔبهٍخ ٛنا اُؾن ٝال ٣ٌٖٔ ُِؾٌٞٓخ إٔ رزـبكَ أٝ رؼ٤ن ػ٤ِٚ ثشٌَ ٖٓ أشٌبٍ اُو٤ٞك اُزشو٣ؼ٤خ
40

 ،

٣ٌٖٔ اٛٔبٍ اُؼَٔ ٝػ٘لئٍن ٝإ اػزجود اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٖٓ ؽ٤ش اُغبٗت اُش٢ٌِ )ػوك٤خ(، كبٗٚ ال 

ثٜنا األٍبً اُلٍزٞه١ ٣ٝؼبف ا٤ُٚ اٍ٘بك ارلبه٢ ٝٛٞ ًٕٞ اُلُٝخ ؽوكبً ك٢ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ٝاُز٢ 

ً  ٝث٘بء ػ٠ِ ٓب ٍجن كبٗٚ ٣ٌٖٔ ٖٓ فالٍ أُلاكؼخ أُل٤ٗخ ٝاُؼـؾ ػ٠ِ  ُٜب اُظلخ اإلُيا٤ٓخ أ٣ؼب

لو٣ن اُزطٞػ٢ ُؾٔب٣خ أُوًي اُوب٢ٗٞٗ اَُِطخ اُز٘ل٤ن٣خ إٔ رزغٚ ا٠ُ اهزواػ ٓشوٝع هبٕٗٞ فبص ثبُ

ٝث٤بٕ ؽوٞم أُزطٞػ٤ٖ ٝٝاعجبرٚ
41

 . 

 انفرع انضبَٙ: حمٕق ٔانزسايبد أػضبء انفرٚك انزطٕػٙ

ٗج٤ٖ ك٤ٔب ٢ِ٣ أْٛ اُؾوٞم اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ ٣زٔزغ ثٜب أُزطٞع ثؼل اًزَبثٚ اُظلخ اُو٤ٍٔخ ُِزطٞع       

ٝاُز٢ ٣زْ مًوٛب ك٢ ػول اُزطٞع، ٣ٝؼبف ا٠ُ ٛنا إٔ ٝكن اُشوٝؽ اُز٢ أػِٖ ػٜ٘ب اُلو٣ن اُزطٞػ٢ 

أُزطٞع الثل إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ اؽالع ربّ ثبُٞاعجبد اُز٢ رزورت ػ٠ِ ػبروٚ ٣ِٝزيّ ثزؾو٤وٜب كٕٝ اٛٔبٍ 

 أٝ روظ٤و ك٤ٜب ٍٝ٘زٌِْ ػٖ ٛنٙ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد ػ٠ِ اُ٘ؾٞ االر٢: 

ُٔنًٞهح ك٤ٔب ٣ؤر٢، ٝٗنًو ٜٓ٘ب ػ٠ِ وٞم اأُزطٞع ثبُؾ ٣زٔزغ أٔالً: حمٕق أػضبء انفرٚك انزطٕػٙ:

 : ٍج٤َ أُضبٍ ال اُؾظو

  .ثبؽزواّ ٝصوخ ٝشلبك٤خ أُزطٞع اُزؼبَٓ ٓغ .1

 . اُلو٣ناؽالع أُزطٞع  ثطو٣وخ ٤ٜ٘ٓخ ٝٝاػؾخ ػ٠ِ ٓ٘بؿ  .2

 َٓبػلح أُزطٞع ػ٠ِ اثواى هلهارٚ ٝٓٞاٛجٚ  .3

 اكٓبط أُزطٞع ك٢ اُؼَٔ ٝرٞظ٤ق ؽبهبرٚ ٝهلهارٚ . .4

 ٣خ ٓغ أُزطٞػ٤ٖ اُزؼبَٓ ثغل .5
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 رول٣ْ اُزٞع٤ٚ ٝاُزله٣ت .6

 رٞص٤ن ٝرول٣و عٜٞك ٝٓ٘غياد اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٖٓ هجَ اُغٜخ أُلؼِخ ُِلو٣ن ٖٝٓ فالٍ  ؽن .7

اُؾظٍٞ ػ٠ِ شٜبكح ٝرؤ٤٣ل اُلو٣ن ثٔشبهًزٚ ك٢ األٗشطخ
42
. 

َ أُضبٍ ال ٜٝٓ٘ب ػ٠ِ ٍج٣٤ِزيّ أُزطٞع ثبُٞاعجبد ا٥ر٤خ صبَٛبً: ٔاعجبد أػضبء انفرٚك انزطٕػٙ: 

 :اُؾظو

 اإلُزياّ ثؤٗظٔخ ٝرؼ٤ِٔبد اُؼَٔ اُز٢ ٣ؾلكٛب اُلو٣ن / أُئٍَخ . .1

 أُشبهًخ ك٢ األٗشطخ ٝاُلؼب٤ُبد اُزطٞػ٤خ  ٝاُو٤بّ ثبُؼَٔ أُ٘ٞؽ ثٚ  ػ٠ِ أًَٔ ٝعٚ . .2

 . اُلو٣نأُؾبكظخ ػ٠ِ ٍو٣خ أُؼِٞٓبد ك٢  .3

 أُؾبكظخ ػ٠ِ أكٝاد اُؼَٔ اُز٢ ثؾٞىرٚ  ٝٓٞاهك اُلو٣ن . .4

 .ؽَٖ اُزؼبَٓ ٓغ ا٥فو٣ٖ  .5

  .اُشؼٞه ثبالٗزٔبء ُج٤ئخ اُؼَٔ .6

 .اُؼَٔ ػٖٔ اُلو٣ن اُٞاؽل  .7

 .ػلّ ٓؾبُٝخ اٍزـالٍ اُزطٞع ألٛلاف أفوٟ  .8

 انًطهت انضبَٙ: انحًبٚخ انمبََٕٛخ انًمررح نهفرٚك انزطٕػٙ

اُؾٔب٣خ أُل٤ٗخ  ر٘وَْ اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞة رٞكوٛب ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٛٔب          

ٝاُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ، ٝرؼٔ٘ذ ثؼغ اُوٞا٤ٖٗ اُز٢ رْ رشو٣ؼٜب ٛن٣ٖ اُ٘ٞػ٤ٖ ٝثؼؼٜب رؼٔ٘ذ اُؾٔب٣خ 

أُل٤ٗخ ٓغ االػزٔبك ػ٠ِ اُوٞا٤ٖٗ اُغيائ٤خ اُلاف٤ِخ اُؼبٓخ ك٢ رٞك٤و اُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ، ُنا ٍ٘قظض 

 ُجؾش ًَ ٗٞع كوػبً َٓزوالً ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:   

 ٔل: انحًبٚخ انًذَٛخ نهفرٚك انزطٕػٙانفرع األ

ٖٓ اُؾٔب٣خ أُل٤ٗخ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ٢ٛ اُؾٔب٣خ أُووهح ك٢ ٗض اُوبٕٗٞ اُن١ رْ رشو٣ؼٚ ٜٝٓ٘ب        

ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ:" اُزؤ٤ٖٓ ػل اُؾٞاكس ُِٔزطٞػ٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ٝهذ اُؾوائن ٝاألٓواع ا٤ُٜ٘ٔخ اُز٢ 

ثبُؼٔبٕ اُظؾ٢ ُْٜ ٝػالعْٜ، ٝاُزٌلَ ثجؼغ أُظبه٣ق رظ٤ت أُزطٞػ٤ٖ ثَجت أُٜ٘خ ٝاُزٌلَ 

ًٔظبه٣ق اُ٘وَ ٝاُؼٞكح ا٠ُ أهع اُٞؽٖ ك٢ ؽبٍ اٗوطبػٚ" 
43
ٖٝٓ ٍٝبئَ اُؾٔب٣خ أُل٤ٗخ األفوٟ  .

اُز٢ ٣ئ٣لٛب اُجؾش ػٔبٕ ؽن اُزوبػ٢ ٝرؾو٣ي كػٟٞ اُزؼ٣ٞغ ػٖ األػواه اُز٢ رظ٤ت اُلو٣ن 

٤خ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ اهواه أَُئ٤ُٝخ اُؼول٣خ ٝأَُئ٤ُٝخ أٝ أُزطٞػ٤ٖ، ٖٝٓ أٗٞاع اُؾٔب٣خ أُلٗ

ٖٝٓ اٍُٞبئَ األفوٟ اُز٢ ٣وٟ  اُزوظ٤و٣خ ٝأهًبٜٗب صالصخ ٢ٛ اُؼوه ٝاُقطؤ ٝاُؼالهخ اَُجج٤خ.

اُجؾش اػبكزٚ رؼٜل اُؾٌٞٓخ ثٔؼبُغخ "أُؼٞهبد االكاه٣خ ٝاالهزظبك٣خ ٝأُبك٣خ اُز٢ رؼ٤ن ػَٔ 

أُزطٞػ٤ٖ"
44

ول٣ٜٔب اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد اُز٢ رو٣ل اُلوم اُزطٞػ٤خ اُؾظٍٞ . ٣ٝؼبف ا٠ُ ٛنا ر

ػ٤ِٜب ُز٤ََٜ ٜٓبٜٓب ٝرٞك٤و اُؾٔب٣خ اُالىٓخ ُزؤ٤ٜٓ٘ب ٖٓ االفزوام. ٖٝٓ اٍُٞبئَ أُٜٔخ ُؾٔب٣خ أٓٞاٍ 

اُلو٣ن اُزطٞػ٢، ٣وٟ اُجؾش رؼ٤٤ٖ ٓظل٢ ٖٓ هجَ أُؾٌٔخ ػ٘ل ؽَ اُلو٣ن ُزظل٤خ اُنٓخ أُب٤ُخ 

ٔزٌِبد أٍٞح ثٔب ٝهك ك٢ هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ اُجِلإ اُؼوث٤خٝاألٓٞاٍ ٝأُ
45

، ؽ٤ش 

" َّ ً ثؤٓٞاُٜب أُ٘وُٞخ ٝؿ٤ ٗظذ ثؼؼٜب ػ٠ِ إٔ ٣ُولَّ أُ٘وُٞخ ٣ٝؼزٔل ٛنا  وــــألؿواع اُزظل٤خ ث٤بٗب

ا ًبٗذ رِي ام الااُلاف٢ِ ُِٔ٘ظٔخ ،  اُج٤بٕ ك٢ اُٞكبء ثبُزيآبرٜب ٣ٝٞىع أُزجو٢ ٜٓ٘ب ٝكن اُ٘ظبّ

رؾلكٛب   ألٛلافا٠ُ ٓ٘ظٔخ أفوٟ رٔبصِٜب ك٢ اكزئٍٝ  ٖٓ أُ٘ؼ ٝأَُبػلاد ٝاُٞطب٣ب ٓزؤر٤خاألٓٞاٍ 

"ُِٔ٘ظٔخ ا٤ُٜئخ االكاه٣خ اٝ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ
46

 . 
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 انفرع انضبَٙ: انحًبٚخ انغسائٛخ نهفرٚك انزطٕػٙ

٠ رٞك٤و ؽٔب٣خ عيائ٤خ فبطخ ثٚ، ُْ رشو اُوٞا٤ٖٗ أُشوػخ ك٢ ٓغبٍ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ٝكو٣وٚ ػِ       

ٝثٔب إٔ اُؼوام ُْ ٣شوع هبٕٗٞ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ كبٗٚ ٣زْ اُِغٞء ا٠ُ هٞاػل اُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ اُؼبٓخ 

ّ اُ٘بكن،  1969( َُ٘خ 111ٝأُووهح ك٢ هٞا٤ٖٗ اُؼوٞثبد اُلاف٤ِخ ٓضَ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُؼواه٢ ههْ )

بد أُب٤ُخ ٝاُؼ٤٘٤خ ٝرٞى٣ؼٜب ػ٠ِ اُلئبد أَُزؾوخ ٝأٜٗب ٝثٔب إٔ اُلوم اُزطٞػ٤خ روّٞ ثغٔغ اُزجوػ

رزؼبَٓ ٓغ ًَ كئبد أُغزٔغ كبٜٗب رزؼوع ا٠ُ أٗٞاع ٖٓ اُغوائْ اُز٢ رِؾن أُؼوح ثبُٔظِؾخ اُؼبٓخ 

ٓضَ االفزالً  أٝ اُغوائْ اُز٢ روغ ػ٠ِ اُ٘لٌ ٓضَ اُوزَ اُؼٔل أٝ اُؼوة أٝ اُزٜل٣ل أٝ اُغوائْ اُز٢ 

ٓضَ اَُوهخ ٝاؿزظبة األٓٞاٍ ٝعوائْ اُ٘ظت ٝاالؽز٤بٍ ٝف٤بٗخ األٓبٗخ روغ ػ٠ِ أُبٍ
47

، ٛنا 

ٝك٢ اٌُض٤و ٖٓ  ثبإلػبكخ ا٠ُ عوائْ اإلهٛبة ٝاُغوائْ االٌُزو٤ٗٝخ اُز٢ ُْ ٣شوع هبٗٞٗٚ ُؾل ا٥ٕ.

األؽ٤بٕ ال رَؼق ٛنٙ أُٞاك اُؼبٓخ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ك٢ رٞك٤و اُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ اُالىٓخ ُٚ ٖٓ 

وائْ اُز٢ ٣زؼوع ا٤ُٚ ثَجت ػلّ رٔزغ اُلو٣ن ثبُشقظ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ُؼلّ ٝعٞك رشو٣غ فبص ثنُي اُغ

ٓٔب ٣ؼ٢٘ إٔ ؿ٤بة ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُؾٔب٣خ ٣شٌَ رٜل٣لاً ؽو٤و٤بً ػ٠ِ ؽ٤بح أُزطٞػ٤ٖ ٝأٓٞاُْٜ ٌٝٓبٗزْٜ 

ػ٤ٖ ٖٓ ٖٝٓ ٛ٘ب ٣وٟ اُجؾش ػوٝهح اهواه أهَ َٓزٟٞ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝأُزطٞ ك٢ أُغزٔغ.

( ٖٓ 9اُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ ٝٛٞ إٔ اػزجبه أُزطٞع ٓٞظق اُقلٓخ اُؼبٓخ أٍٞح ثٔب ٝهك ك٢ أُبكح )

ّ، ٝٗظٜب:" ٣ؼبهت ًَ ٖٓ ٣ؼزل١ ػ٠ِ  2011( َُ٘خ 21هبٕٗٞ ؽوٞم اُظؾل٤٤ٖ اُؼواه٢ ههْ )

رؤك٣خ ٝظ٤لزٚ  طؾل٢ أص٘بء رؤك٣زٚ ٜٓ٘زٚ أٝ ثَجت رؤك٣زٜب ثبُؼوٞثخ أُووهح ُٖٔ ٣ؼزل١ ػ٠ِ ٓٞظق أص٘بء

 أٝ ثَججٜب" .

 انخبرًخ

ٖٓ اُؼوع اَُبثن ك٢ ر٘بٍٝ اُجؾش ػٖ اُز٘ظ٤ْ اُوب٢ٗٞٗ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ك٢ اُؼوام ٖٝٓ          

فالٍ اٍزؼواع ٓٞػٞػبد اُجؾش ٝهثطٜب ثبإلشٌب٤ُخ اُوئ٤َخ ٗجوى أْٛ اُ٘زبئظ ٝاُزٞط٤بد اُز٢ 

 رٞطَ ا٤ُٜب اُجؾش ٝكن ا٥ر٢:

 أٔالً: انُزبئظ 

ً ك٢ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ٖٓ أعَ اشجبع ٣زٌ -1 ٕٞ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ األكواك ٣ؼِٕٔٞ ٓؼب

ؽبعبرٜب، ث٤٘ٔب ٣ؼوف أُزطٞع ثؤٗٚ أُٞاؽٖ اُن١ ٣ؼط٢ ٝهزبً ٝعٜلاً ث٘بًء ػ٠ِ افز٤بهٙ اُؾو ٝٓؾغ 

اهاكرٚ إلؽلٟ ٓ٘ظٔبد اُوػب٣خ االعزٔبػ٤خ، ٝثلٕٝ إ ٣ؾظَ أٝ ٣زٞهغ إٔ ٣ؾظَ ػ٠ِ ػبئل ٓبك١ 

 ٤و عٜلٙ اُزطٞػ٢.ٗظ

٣زشبثٚ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ٝأُ٘ظٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ اُزطٞػ٤خ ٝرغٔغ ٓغٔٞػخ ٖٓ األشقبص  -2

ٝثؼغ األٛلاف ٓضَ رول٣ْ اُقلٓبد ، ث٤٘ٔب ٛ٘بى افزالف ٝاػؼ ك٢ ا٤ٌَُٜ ٝاُز٘ظ٤ْ اإلكاه١ 

 ٝأُئ٤ٍَخ ٝشوٝؽ اُزَغ٤َ اُو٢ٍٔ ٝأٛلاف ػِٜٔب .

لو٣ن اُزطٞػ٢: االٍزوال٤ُخ ٝاُطٞػ٤خ ٝا٤ٌَُٜ ٝاُالئؾخ اُلاف٤ِخ ٖٓ أُوٞٓبد اُشوٝؽ األٍب٤ٍخ ُِ -3

 ٝأُٞاهك أُب٤ُخ ٝاُزَغ٤َ ٝاُؼالهبد ٝاُوهبثخ.

( ٖٓ اُلٍزٞه اُؼواه٢ اُلائْ ث٤٘ٔب ُْ ٣شو ٣38َز٘ل األٍبً اُوب٢ٗٞٗ ُِلو٣ن اُزطٞػ٢ ا٠ُ أُبكح )  -4

 ن اُزطٞػ٢ ٝأؽٌبٓٚ.ا٠ُ اُلو٣ 2010( َُ٘خ 12هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ههْ )
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، ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ٝعٞك  رزظق اُوٞاػل اُوب٤ٗٞٗخ ُوبٕٗٞ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ك٢ اُجِل ثبُظلخ أُِيٓخ -5

كبٗٚ رؼزجو اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٖٓ ؽ٤ش اُغبٗت اُش٢ٌِ ػوك٤خ، ٓغ االػزجبه ٌُٕٞ رشو٣غ ٣٘ظْ اُلو٣ن 

 خ اإلُيا٤ٓخ.اُلُٝخ ؽوكبً ك٢ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ُٜٝب اُظل

٣٘جـ٢ إٔ ٣زٔزغ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُؾوٞم ٜٝٓ٘ب: اُزؼبَٓ ٓؼٚ ثبؽزواّ ٝصوخ ٝشلبك٤خ  -6

َٝٓبػلح أُزطٞع ػ٠ِ اثواى هلهرٚ ٝٓٞاٛجٚ ٝرول٣ْ اُزٞع٤ٚ ٝاُزله٣ت ٝرول٣و اُغٜٞك، ٣ِٝزيّ اُلو٣ن 

بد ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ ٍو٣خ اُزطٞػ٢ ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُٞاعجبد ٜٝٓ٘ب : اإلُزياّ ثبألٗظٔخ ٝاُزؼ٤ِٔ

 أُؼِٞٓبد ٝؽَٖ اُزؼبَٓ ٓغ ا٥فو٣ٖ ٝػلّ اٍزـالٍ اُزطٞع ألٛلاف أفوٟ. 

٣٘جـ٢ إٔ ٣زٔزغ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ثبُؾٔب٣خ أُل٤ٗخ ٖٝٓ ٍٝبئِٜب ٝاعواءارٜب: اُزؤ٤ٖٓ ػل اُؾٞاكس  -7

 ُِٔزطٞػ٤ٖ ٝاُزٌلَ ثبُؼٔبٕ اُظؾ٢ ٝٓظبه٣ق اُ٘وَ ٝؽن اُزوبػ٢ ٝاُزؼ٣ٞغ ٝؿ٤و مُي.

٣٘جـ٢ إٔ ٣زٔزغ اُلو٣ن اُزطٞػ٢ ثبُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ ٝرَز٘ل ا٠ُ اُوٞاػل اُؼبٓخ اُٞاهكح ك٢ اُوٞا٤ٖٗ  -8

 اُغيائ٤خ ٖٝٓ مُي : هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُؼواه٢ .

 صبَٛبً: انزٕطٛبد 

٣ٞط٢ اُجؾش أُشوع اُؼواه٢ ثزشو٣غ هبٕٗٞ فبص ثز٘ظ٤ْ أؽٌبّ اُلوم اُزطٞػ٤خ ك٢ اُؼوام ٝإ  -1

اُ٘بكن ُز٘ظ٤ْ رظوكبد اُلوم  2010( َُ٘خ 12ٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ههْ )رؼنه كزؼل٣َ هب

 اُزطٞػ٤خ ٝؽوٞم أُزطٞػ٤ٖ ٝاُزيآبرْٜ ٝر٤٤ٌق ٝاهغ ػِْٜٔ ك٢ ػٞء مُي .

٣ئًل اُجؾش ػ٠ِ رشغ٤غ اُلوم اُزطٞػ٤خ ؿ٤و أَُغِخ ػ٠ِ ػوٝهح ٓواعؼخ اُغٜبد اُو٤ٍٔخ  -2

ؼ٣ٞ٘خ أُزٔزؼخ ثبُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ٝرٔزغ أُزطٞػ٤ٖ ثبُٔوًي أُؼ٤٘خ ثزَغ٤ِٜب الًزَبة اُشقظ٤خ أُ

 اُوب٢ٗٞٗ.   

اشبػخ صوبكخ اُزطٞع ٍٝؾ اُشجبة ٝىهع هٝػ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ك٢ ٗلٍْٜٞ ػجو اٍُٞبئَ أُقزِلخ  -3

 ٝك٢ ٓولٓزٜب ٍٝبئَ اإلػالّ اُؾل٣ضخ .

طٞػ٤خ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ ٣وزوػ اُجؾش اهبٓخ كٝهاد رله٣ج٤خ ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ ا٤ُٜئبد ٝأُئٍَبد اُز -4

اًَبثْٜ اُضوبكخ اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝاُقجواد ٝأُٜبهاد أُ٘بٍجخ ٣َٝبػل ػ٠ِ ى٣بكح ًلبءرْٜ ك٢ ٛنا 

 اُ٘ٞع ٖٓ اُؼَٔ .

٣ؾش اُجؾش اُلوم اُزطٞػ٤خ ك٢ اُؼوام ثبُزو٤ًي ػ٠ِ اُجوآظ ٝاألٗشطخ أُورجطخ ثَل  -5

ك٢ ى٣بكح اهجبٍ أُٞاؽ٤ٖ٘ ػ٠ِ اُزطٞع ٝأُشبهًخ  االؽز٤بعبد األٍب٤ٍخ ُِٔٞاؽ٤ٖ٘، األٓو اُن١ ٣َبْٛ

 ك٢ ٛنٙ اُجوآظ .

٣ئًل اُجؾش ػ٠ِ ػوٝهح اهبٓخ ٓجبكهاد فل٤ٓخ ٖٓ هجَ اُلوم اُزطٞػ٤خ ثبُشواًخ ٓغ اُغٜبد  -6

 اُؾ٤ٌٓٞخ ماد اُؼالهخ ُٔئاىهرٜب ٝر٤ٌٜٔ٘ب ٝرول٣ْ أكؼَ اُقلٓبد ك٢ رِي اُوطبػبد اُقل٤ٓخ.

ٔؼِٞٓبد فبص ثبُلوم اُزطٞػ٤خ ك٢ اُؼوام ربثغ ُلائوح أُ٘ظٔبد ٣وزوػ اُجؾش اٗشبء ٓوًي ُِ -7

ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٣ٜزْ ثبكاهح ِٓق اُلوم اُزطٞػ٤خ ٝرٞع٤ٚ عٜٞكٛب ٝر٤َ٘ن ثؼؼٜب ٓغ اُجؼغ ا٥فو 

 ٝكهاٍخ أُشبه٣غ اُز٢ رولٜٓب ٝرََٜ ٜٓبٜٓب ٓغ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ أُؾ٤ِخ .

َِطخ اُز٘ل٤ن٣خ ًؤٕ رٌٕٞ ٓلٞػ٤خ َٓزوِخ ُِو٤بّ ٣وزوػ اُجؾش اٗشبء عٜخ ههبث٤خ َٓزوِخ ػٖ اُ -8

ثٔواهجخ أكاء ٛنٙ اُلوم اُزطٞػ٤خ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ ك٢ اُؼوام ٓٔب ٣ٞط٢ اُجؾش ثزؼل٣َ 

 هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ًَ أُٞاك أُزؼِوخ ثبُغبٗت اُوهبث٢ .
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  . 686ص و، 2004، 4يغًغ انهغخ انؼرثٛخ ، انمبْرح ، طانًؼغى انٕضٛظ ، اثراْٛى يظطفٗ ٔآخرٌٔ ،  

2
انراغت األطفٓبَٙ، يفرداد غرٚت انمرآٌ، رحمٛك: طفٕاٌ ػذَبٌ دأٔد٘، دار انمهى دار انشبيٛخ، ديشك،  

 .633ص  و، 2004

3
 ، يبدح )طٕع(. 1255، ص 3، ط و1984، 3اضًبػٛم انغْٕر٘ ، انظحبػ ، دار انؼهى نهًالٍٚٛ ، ثٛرٔد، ط 

4
 . 926، ص  و1986حٛظ ، يؤضطخ انرضبنخ ، ثٛرٔد ، يغذ انذٍٚ دمحم ثٍ ٚؼمٕة انفٛرٔز آثبد٘ ، انمبيٕش انً 

5
 .1255ص ، 3ط، يظذر ضبثك،  انظحبػ،  اضًبػٛم انغْٕر٘ 

6
 570يظطفٗ اثراْٛى ٔآخرٌٔ، انًؼغى انٕضٛظ ، يظذر ضبثك، ص  

7
 . 73د. دمحم ضؼٛذ ثخبر٘، انخذيبد انزطٕػٛخ فٙ انكزبة ٔانطُخ : يفٕٓيٓب ٔأًْٛزٓب ٔيغبالرٓب ، ص  

8
ػجذانفزبػ دمحم، انًًبرضخ انًُٓٛخ نزُظٛى انًغزًغ أعٓسح ٔحبالد ، انًكزت انؼهًٙ انحذٚش ، االضكُذرٚخ ، يظر دمحم  

 .164، ص 1999، 

9
، طرٚمخ انخذيخ االعزًبػٛخ فٙ انزخطٛظ االعزًبػٙ ، انًكزت انغبيؼٙ انحذٚش ، ٔأحًذ خبطرفًٓٙ دمحم ضبيٛخ  

 . 93، ص 1984االضكُذرٚخ ،يظر ، 

10
رزيبٌ ، اضزرارٛغٛخ انؼًم انزطٕػٙ فٙ حًبٚخ لطبع انطفٕنخ ، يؤرًر انؼًم انزطٕػٙ ٔاأليٍ فٙ انٕطٍ  دمحم 

 .4، ص 1، ط 2000انؼرثٙ ، انرٚبع ، انًًهكخ انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ ، 

11
ص ، 1993دمحم يحًٕد انًٓذنٙ، طرٚمخ رُظٛى انًغزًغ فٙ انخذيخ االعزًبػٛخ، دار انفكر انغبيؼٙ، االضكُذرٚخ،  

77. 

12
 .220، ص  1999ػجذانحهٛى رضب ، انطٛبضخ االعزًبػٛخ ، يكزجخ غرٚت ، انمبْرح ،  

13
  109يظذر ضبثك ، ص  ضبيٛخ دمحم فًٓٙ ٔأحًذ خبطر ، طرٚمخ انخذيخ االعزًبػٛخ فٙ انزخطٛظ االعزًبػٙ ، 

14
ضطبد انذٔنٛخ ، انذار األكبدًٚٛخ د. ٔفبء كبظى انشًر٘ ، انًغزًغ انًذَٙ إشكبنٛخ انزكٍٕٚ ٔانؼاللخ ثبنذٔنخ ٔانًؤ 

 . 22-21، ص  2008نهطجبػخ ٔانزأنٛف ٔانزرعًخ ٔانُشر ، طراثهص ، 

15
، انًُشٕر  2014ٔيٍ رنك : اإلنٓبو فٙ انؼًم انزطٕػٙ ، انزمرٚر انطُٕ٘ ، ثرَبيظ األيى انًزحذح نهًزطٕػٍٛ ،  

  https://issuu.com/unvolunteers/docs/21900_unv_2014_ara_web: ػهٗ انًٕلغ اإلنكزرَٔٙ

16
ػجذانؼسٚس ػهٙ انًمٕشٙ ، االػالو ٔرًُٛخ انٕػٙ ثبنؼًم انزطٕػٙ ، يذاخهخ فٙ يؤرًر انؼًم انزطٕػٙ ٔاأليٍ فٙ  

مبءاد انؼهًٛخ ، أكبدًٚٛخ َبٚف انؼرثٛخ ، انرٚبع ، انٕطٍ انؼرثٙ ، يركس انذراضبد ٔانجحٕس لطى انُذٔاد ٔانه

 . 11، ص  2000انًكزجخ األيُٛخ ، 

https://issuu.com/unvolunteers/docs/21900_unv_2014_ara_web
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17

دمحم ٚطر٘ أحًذ دأد ، انؼًم انزطٕػٙ ثبنًغزًغ انًذَٙ نزفؼٛم انؼذانخ االعزًبػٛخ ، ٔرلخ ػًم يمذيخ فٙ  

 2008، عبيؼخ ػٍٛ شًص ، َٕفًجر انًؤرًر انطُٕ٘ انضبنش ػشر ) إدارح أزيخ انذػى ٔفؼبنٛبد انؼذانخ االعزًبػٛخ ( 

 .  450- 449، انًغهذ األٔل ، ص 

18
 . 138، ص  1980، 6دمحم لطت ، اإلَطبٌ ثٍٛ انًبدٚخ ٔاإلضالو ، دار انشرٔق ، انمبْرح ، ط 

19
 . 6-5دمحم ٔفب ثطٛخ ، دٔر انؼًم انزطٕػٙ فٙ يؼبنغخ انًشكالد االعزًبػٛخ ، ص  

20
انزطٕػٙ فٙ يُظٕر انزرثٛخ اإلضاليٛخ ، ثحش يُشٕر ، يغهخ يؤرخ نهجحٕس  ػجذهللا دمحم أحًذ حرٚر٘ ، انؼًم 

 . 119، ص  2006(، 5، انؼذد ) 21ٔانذراضبد ، ػًبٌ ، األردٌ ، انًغهذ 

21
ضًٛر حطٍ يُظٕر، طرٚمخ انؼًم يغ انغًبػبد: يفبْٛى أضبضٛخ ٔيٕالف رطجٛمٛخ ، انًكزت انغبيؼٙ انحذٚش،  

 ، ص  1991االضكُذرٚخ ، 

22
عذ٘ دمحم ثركبد ، رفؼٛم انغٓبد انخٛرٚخ انزطٕػٛخ فٙ ضٕء ضٛبضبد اإلطالػ االعزًبػٙ ثبنًغزًغ انًؼبطر ، ٔ 

 .2005ثحش يُشٕر ، انًؤرًر انؼهًٙ انضبيٍ ػشر ، كهٛخ انخذيخ االعزًبػٛخ ، عبيؼخ حهٕاٌ ، 

23
ركس ثُبء انطبلبد ، عذح ، عٕ٘ َٕثم ٔآخرٌٔ ، انذنٛم األضبضٙ إلدارح ثرايظ انؼًم انزطٕػٙ ، ررعًخ : ي 

 .47، ص2010انًًهكخ انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ ، 

24
يحرٔش ػجذانشبفٙ انشٕثكٙ، دمحم ػجذانحٙ أثٕ شًبنّ، يذٖ فؼبنٛخ ضٛبضخ رذثٛر انزًٕٚم فٙ يُظًبد انًغزًغ  

 . 30-29، ص  2013انًذَٙ انًحهٛخ انؼبيهخ فٙ لطبع غسح ، ثحش يُشٕر ، 

25
عزًبػٙ انزطٕػٙ دراضخ رحهٛهٛخ نمبٌَٕ انغًؼٛبد راد انُفغ انؼبو ، ثحش يُشٕر فٙ راشذ دمحم راشذ، انؼًم اال 

 . 25-24(، انًغهذ انخبيص ، ص 18، انؼذد )1998يغهخ شؤٌٔ اعزًبػٛخ ، اإليبراد ، 

26
 . 257ضبيٛخ دمحم فًٓٙ ، اإلدارح فٙ انًؤضطبد االعزًبػٛخ ، يظذر ضبثك ، ص  

27
 .  2، ص 2000(، ثغذاد ، 4نًؼبٚٛر انًحبضجٛخ ٔانرلبثٛخ ، دنٛم انزذلٛك انًحهٙ )دٕٚاٌ انرلبثخ انًبنٙ ، يغهص ا 

28
حطٍٛ دحذٔػ ، حطٍٛ انمبضٙ، يراعؼخ انحطبثبد انًزمذيخ اإلطبر انُظر٘ ٔاإلعراءاد انؼًهٛخ ، دار انضمبفخ ،  

 . 280، ص 2009ػًبٌ ، 

29
 .2( ، يظذر ضبثك ، ص4دنٛم انزذلٛك انًحهٙ ) 

30
  2005الٙ نطُخ انطزٕر انؼر 

31
  2008نطُخ 222ثًٕعت األير انظبدر ػٍ األيبَخ انؼبيخ نًغهص انٕزراء رلى  

32
حٛش أَٓب أضطذ انًركس انٕطُٙ نهؼًم انزطٕػٙ، نهًسٚذ زٚبرح انراثظ : يضم ٔزارح انشجبة ٔانرٚبضخ انؼرالٛخ  

.gov.iq/ar/view/6892https://www.moys  

https://www.moys.gov.iq/ar/view/6892
https://www.moys.gov.iq/ar/view/6892
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33
  ٔانًُشٕر ػهٗ انًٕلغ : 2/2006/ 21ألرِ انًغهص انٕطُٙ انطٕداَٙ ثزبرٚخ  

https://www.shabakaegypt.net/uploads/regulations/11547034422.pdf  

34
 21/5/2010، رًذ انًظبدفخ ػهّٛ يٍ لجم يغهص انُٕاة انزَٕطٙ ثزبرٚخ  2010( نطُخ 26لبٌَٕ رلى ) 

  https://jamaity.org/publicationٔانًُشٕر ػهٗ انًٕلغ : 

35
  د.ص انًظذر َفطّ ،  

36
  ٔانًُشٕر ػهٗ انًٕلغ : 2018( نطُخ 13لبٌَٕ رلى ) 

file:///C:/Users/HP/Downloads/9ad2b7ee.PDF  

37
  ، ٔانًُشٕر ػهٗ انًٕلغ :23/1/2020ْـ انًٕافك نّ 27/5/1441( فٙ 70طذر ثبنًرضٕو انًهكٙ رلى )و/ 

work-https://www.liiteam.com/store/wwwliiteamcomstorevolunteer/  

38
  .5انًظذر َفطّ، ص 

39
لٕاٍَٛ انؼًم انزطٕػٙ فٙ عًٕٓرٚخ انطٕداٌ ٔرَٕص ٔدٔنخ اإليبراد انؼرثٛخ ٔانًًهكخ  ػهٗ ضجٛم انًضبل:   

 .  انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ

40
 2014مٕاػذ حمٕق اإلَطبٌ ، يغهخ دفبرر انطٛبضخ ٔانمبٌَٕ ، انؼذد انؼبشر ، د. ػالٔح ْٕاو ، انطجٛؼخ انمبََٕٛخ ن 

 . 238، ص

41
: ػهٗ ضجٛم انًضبل 

.انؼراق ٔاألردٌ ٔنجُبٌ  حبنخ 
 

42
 . 2021 -ْـ 1442انالئحخ انزُظًٛٛخ نهؼًم انزطٕػٙ فٙ انًًهكخ انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ ،  

43
 لبٌَٕ انزطٕع انزَٕطٙ ، يظذر ضبثك  

44
 296صٔآخرٌٔ ، انذنٛم األضبضٙ إلدارح ثرايظ انؼًم انزطٕػٙ ، يظذر ضبثك ، عٕ٘ َٕثم  

45
 .4، ص 2010( نطُخ 12لبٌَٕ انًُظًبد غٛر انحكٕيٛخ انؼرالٙ رلى ) :ٔيُٓب 

46
 . 4/ راثؼبً( ، ص21انًظذر َفطّ ، انًبدح ) 

47
 2009،  2خ انمبََٕٛخ  ، ثغذاد ،طُٚظر: د. يبْال ػجذ شٕٚش انذرح ، شرػ لبٌَٕ انؼمٕثبد انمطى انخبص ، انًكزج 

 . 8، ص

 

 

 

 

 

https://www.shabakaegypt.net/uploads/regulations/11547034422.pdf
https://www.shabakaegypt.net/uploads/regulations/11547034422.pdf
https://jamaity.org/publication
file:///C:/Users/HP/Downloads/9ad2b7ee.PDF
file:///C:/Users/HP/Downloads/9ad2b7ee.PDF
https://www.liiteam.com/store/wwwliiteamcomstorevolunteer-work/


  

 

 
  

 

889 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لللية الرتبية للبهات 

 ملستهصريةاجلامعة ا –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفلريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لللية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفلريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

                                                                                                                                                   

 لبئًخ انًظبدر ٔانًراعغ

  أٔالً: انكزت 

 .2004ّ، 4اثوا٤ْٛ ٓظطل٠ ٝآفوٕٝ ، أُؼغْ ا٤ٍُٞؾ ، ٓغٔغ اُِـخ اُؼوث٤خ ، اُوبٛوح ، ؽ .1

 . 1984ّ، 3أٍبػ٤َ اُغٞٛو١ ، اُظؾبػ ، كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، ث٤وٝد، ؽ .2

ٍب٢ٍ إلكاهح ثوآظ اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ، روعٔخ : ٓوًي ث٘بء ع١ٞ ٗٞثَ ٝآفوٕٝ ، اُل٤َُ األ .3

 .2010اُطبهبد ، علح ، أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ، 

ؽ٤َٖ كؽلٝػ ، ؽ٤َٖ اُوبػ٢، ٓواعؼخ اُؾَبثبد أُزولٓخ اإلؽبه اُ٘ظو١ ٝاإلعواءاد اُؼ٤ِٔخ  .4

 .2009، كاه اُضوبكخ ، ػٔبٕ ، 

 .ٌُزبة ٝاَُ٘خ : ٓلٜٜٞٓب ٝأ٤ٔٛزٜب ٝٓغبالرٜب ك. دمحم ٍؼ٤ل ثقبه١، اُقلٓبد اُزطٞػ٤خ ك٢ ا .5

ك. ٝكبء ًبظْ اُشٔو١ ، أُغزٔغ أُل٢ٗ اشٌب٤ُخ اُز٣ٌٖٞ ٝاُؼالهخ ثبُلُٝخ ٝأُئٍَبد اُل٤ُٝخ ،  .6

 .2008اُلاه األًبك٤ٔ٣خ ُِطجبػخ ٝاُزؤ٤ُق ٝاُزوعٔخ ٝاُ٘شو ، ؽواثٌِ ، 

(، ثـلاك ، 4خ ، ك٤َُ اُزله٤ن أُؾ٢ِ )ك٣ٞإ اُوهبثخ أُب٢ُ ، ٓغٌِ أُؼب٤٣و أُؾبٍج٤خ ٝاُوهبث٤ .7

2000 . 

اُواؿت األطلٜب٢ٗ، ٓلوكاد ؿو٣ت اُووإٓ، رؾو٤ن: طلٞإ ػلٗبٕ كاٝٝك١، كاه اُوِْ كاه  .8

 ّ. 2004اُشب٤ٓخ، كٓشن، 

ٍب٤ٓخ دمحم ك٢ٜٔ ٝأؽٔل فبؽو، ؽو٣وخ اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ ك٢ اُزقط٤ؾ االعزٔبػ٢ ، أٌُزت  .9

  .1984،ٓظو ، اُغبٓؼ٢ اُؾل٣ش ، االٌٍ٘له٣خ 

٤ٍٔو ؽَٖ ٓ٘ظٞه، ؽو٣وخ اُؼَٔ ٓغ اُغٔبػبد: ٓلب٤ْٛ أٍب٤ٍخ ٝٓٞاهق رطج٤و٤خ ، أٌُزت  .10

 . 1991اُغبٓؼ٢ اُؾل٣ش، االٌٍ٘له٣خ ، 

 .1999ػجلاُؾ٤ِْ هػب ، ا٤َُبٍخ االعزٔبػ٤خ ، ٌٓزجخ ؿو٣ت ، اُوبٛوح ،  .11

 1986خ اُوٍبُخ ، ث٤وٝد ، ٓغل اُل٣ٖ دمحم ثٖ ٣ؼوٞة اُل٤وٝى آثبك١ ، اُوبًٓٞ أُؾ٤ؾ ، ٓئٍَ .12

.ّ  
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دمحم ػجلاُلزبػ دمحم، أُٔبهٍخ ا٤ُٜ٘ٔخ ُز٘ظ٤ْ أُغزٔغ أعٜيح ٝؽبالد ، أٌُزت اُؼ٢ِٔ اُؾل٣ش ،  .13

 .1999االٌٍ٘له٣خ ، ٓظو ، 

 .1980، 6دمحم هطت ، اإلَٗبٕ ث٤ٖ أُبك٣خ ٝاإلٍالّ ، كاه اُشوٝم ، اُوبٛوح ، ؽ .14

زٔغ ك٢ اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ، كاه اُلٌو اُغبٓؼ٢، دمحم ٓؾٔٞك أُٜل٢ُ، ؽو٣وخ ر٘ظ٤ْ أُغ .15

 .1993االٌٍ٘له٣خ، 

 دمحم ٝكب ثط٤ـ ، كٝه اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ك٢ ٓؼبُغخ أُشٌالد االعزٔبػ٤خ . .16

 صبَٛبً: انجحٕس انؼهًٛخ ٔانذٔرٚبد ٔانًؤرًراد 

ثؾش ، ك. ػالٝح ٛٞاّ ، اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُوٞاػل ؽوٞم اإلَٗبٕ ، ٓغِخ ككبرو ا٤َُبٍخ ٝاُوبٕٗٞ .1

 .2014اُؼلك اُؼبشو ،  ٓ٘شٞه ،

هاشل دمحم هاشل، اُؼَٔ االعزٔبػ٢ اُزطٞػ٢ كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ُوبٕٗٞ اُغٔؼ٤بد ماد اُ٘لغ اُؼبّ ،  .2

 (، أُغِل اُقبٌٓ.18، اُؼلك )1998ثؾش ٓ٘شٞه ك٢ ٓغِخ شئٕٝ اعزٔبػ٤خ ، اإلٓبهاد ، 

 اُؼَٔ ٓئرٔو ك٢ ٓلافِخ ، طٞػ٢اُز ثبُؼَٔ اُٞػ٢ ٝر٤ٔ٘خ االػالّ ، أُوٞش٢ ػ٢ِ ػجلاُؼي٣ي .3

 ، اُؼ٤ِٔخ ٝاُِوبءاد اُ٘لٝاد هَْ ٝاُجؾٞس اُلهاٍبد ٓوًي ، اُؼوث٢ اُٞؽٖ ك٢ ٝاألٖٓ اُزطٞػ٢

 .2000 ، األ٤٘ٓخ أٌُزجخ ، اُو٣بع ، اُؼوث٤خ ٗب٣ق أًبك٤ٔ٣خ

ِخ ػجلهللا دمحم أؽٔل ؽو٣و١ ، اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ك٢ ٓ٘ظٞه اُزوث٤خ اإلٍال٤ٓخ ، ثؾش ٓ٘شٞه ، ٓغ .4

 .2006(، 5، اُؼلك ) 21ٓئرخ ُِجؾٞس ٝاُلهاٍبد ، ػٔبٕ ، األهكٕ ، أُغِل 

ٓؾوًٝ ػجلاُشبك٢ اُشٞث٢ٌ، دمحم ػجلاُؾ٢ أثٞ شٔبُٚ، ٓلٟ كؼب٤ُخ ٤ٍبٍخ رلث٤و اُز٣َٞٔ ك٢  .5

 .2013ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ أُؾ٤ِخ اُؼبِٓخ ك٢ هطبع ؿيح ، ثؾش ٓ٘شٞه ، 

ُزطٞػ٢ ك٢ ؽٔب٣خ هطبع اُطلُٞخ ، ٓئرٔو اُؼَٔ اُزطٞػ٢ دمحم هىٓبٕ ، اٍزوار٤غ٤خ اُؼَٔ ا .6

 .2000ٝاألٖٓ ك٢ اُٞؽٖ اُؼوث٢ ، اُو٣بع ، أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ، 

دمحم ٣َو١ أؽٔل كاٝك، اُؼَٔ اُزطٞػ٢ ثبُٔغزٔغ أُل٢ٗ ُزلؼ٤َ اُؼلاُخ االعزٔبػ٤خ، ٝههخ ػَٔ  .7

ْ ٝكؼب٤ُبد اُؼلاُخ االعزٔبػ٤خ (،عبٓؼخ ػ٤ٖ ٓولٓخ ك٢ أُئرٔو ا١َُٞ٘ اُضبُش ػشو) اكاهح أىٓخ اُلػ

 . 2008ٗٞكٔجو  شٌٔ،
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ثبُٔغزٔغ أُؼبطو ، ثؾش ٓ٘شٞه ، أُئرٔو اُؼ٢ِٔ اُضبٖٓ ػشو ، ٤ًِخ اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ ، عبٓؼخ 
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  2010( َُ٘خ 12هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼواه٢ ههْ ) .5

  2018( َُ٘خ 13ُزطٞػ٢ ك٢ اإلٓبهاد اُؼوث٤خ أُزؾلح ههْ )هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ ا .6
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The Legal Regulation of Voluntary Team in Iraq 
HEMIN HASAN ABDULQADIR ALJABBARY 

PHD Student in Private Law 

heminiraqi@gmail.com 

07709377313 

Abstract 
      The reason for choosing this topic is that the voluntary team has become a 

real social phenomenon in Iraq, with no legislation regulating its provisions 

and this research derives its importance from its association with addressing 

this active phenomenon, which has been shaped by the urgent need to play 

roles in various community fields by civilian activists. This research sought 

to highlight the legal adaptation of the nature of the voluntary team's work 

and to determine the position of Iraqi legislation on it, as well as to indicate 

theoretical and practical solutions and perceptions of legal treatment to 

protect the voluntary team in Iraq. The main problem of the research lies in 

the extent to which the Iraqi NGO law in force understands the rules and 

provisions of the voluntary team as a form of mass non-governmental 

organization. One of the most important results is that the voluntary team and 

the NGO are similar in volunteering, bringing together a group of people and 

some objectives such as service delivery, while there is a clear difference in 

structure, administrative and institutional organization, conditions for formal 

registration and the objectives of their work. The Voluntary team enjoys civil 

protection in addition to criminal protection. One of the most important 

recommendations is the enactment of a law regulating the provisions of 

voluntary teams in Iraq. However, the Non-Governmental Organizations Act 

No. 12 of 2010, which is in force, can be amended to regulate the actions of 

voluntary teams and the rights and obligations of volunteers and to adapt the 

reality of their work in that light. and to promote a culture of volunteering 

among young people and to instill in them the spirit of collective action 

through various means. 
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 مسرخلص الثحث:

ؽلاس  اٌزٟ رْىً ٠ٛ٘خ األِخ , ٚرؾلك ٠ؼل اٌْؼو ١ٍٍٚخ ِٓ اٌٍٛبئً  اٌّّٙخ فٟ رق١ٍل األفىبه ٚاأل    

ِالِؾٙب اٌفىو٠خ ٚاٌضمبف١خ فٟ اٛبه اٌؾمجخ اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ٠ٕجضك ِٕٙب , فٚال ػٓ اِزلاك اٌؾمت 

اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ رَجمٗ ثغ١خ اٌزٛإً  األكثٟ ٚاٌفىوٞ ٚاٌزطٛه اٌؾٚبهٞ اٌّْزون ث١ّٕٙب ٚاٌنٞ رموهٖ 

ي ,ٌٚمل ظفو رواصٕب األكثٟ اٌؼوثٟ  فٟ اٌموْ اٌَبثغ ٛج١ؼخ اٌّغزّغ , ِٚب رزؼوٗ ا١ٌٗ ِٓ أؽٛا

اٌٙغوٞ فٟ اٌؼواق ثْؼواء ٠زّزؼْٛ ثّٛا٘ت  ّؼو٠خ , ٚٔظوا ٌىْٛ اٌْؼواء ١َ٠وْٚ ثقطٛٛ رىبك 

رىْٛ ِزْبثٙخ فٟ االفىبه ٚاٌقٛاٛو , اهرؤد أْ ألف ػٕل اٌْبػو أثٓ أثٟ اٌؾل٠ل فٟ اٌمٖبئل اٌَجغ 

بك  اٌضٛهح اٌؾ١ٕ١َخ , ٚلل رٕبٚي ٘نا اٌجؾش )أصو إٌٙٚخ اٌؾ١ٕ١َخ فٟ  اٌؼ٠ٍٛبد أّٛمعب  فٟ رغ١َل اثؼ

اٌْؼو اٌؼوالٟ فٟ اٌموْ اٌَبثغ اٌٙغوٞ اٌمٖبئل اٌَجغ اٌؼ٠ٍٛبد أّٛمعب(  ثّملِخ ٚر١ّٙل اٚعيد ف١ٗ 

ٔجنح ػٓ اٌمٖبئل اٌَجغ اٌؼ٠ٍٛبد ٠ٚٚبف اٌٝ مٌه اٌزؼو٠ف ثبٌْبػو ٚعبء اٌّجؾش األٚي/ االثؼبك 

( فٟ ٚالؼخ اٌطف,  ع١خ ٌٍضٛهح اٌؾ١ٕ١َخ, رٕبٌٚذ ف١ٗ ػلح ِؾبٚهِٕٙب: اٍزؾٚبه آي اٌج١ذ )اٌزبه٠ق

( فٟ ِؼووخ اٌطف, ٚلل رىفٍذ ع١ّؼٙب ثبثواى عٚاٌجؼل إٌفَٟ, اِب اٌّجؾش اٌضبٟٔ /كٚه اٌؼم١ٍخ ى٠ٕت)

ثلاع ٚرطٛه كٚه اٌْؼو ٚأ١ّ٘زٗ فٟ رغ١َل االؽلاس ٚاٌٛلبئغ , ٠ٚبف ا١ٌٗ كٚه اٌْبػو ِٚب أٍُٙ ِٓ ا

فٟ ؽووخ اٌْؼو اٌؼوثٟ , صُ فزّذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ثقبرّخ أٚعيد ف١ٙب ِب رٍٕٛذ  ا١ٌٗ ِٓ ٔزبئظ ,أّ٘ٙب 

:ِب ِضٍٗ ّبػو ٘نٖ اٌؾمجخ ِٓ االِزلاك اٌطج١ؼٟ ٌٍْؼو اٌؼوثٟ فٟ ع١ّغ ػٖٛهٖ فٟ اٌّٚب١ِٓ 

ح اٌؾ١ٕ١َخ ثىً عيئ١برٙب, ٚاالفىبه اٌزٟ ٛولٙب ّٙٓ اّؼبهٖ ,ام ٕٛه اٌْبػو االثؼبك اٌزبه٠ق١خ ٌٍضٛه

( رٍه عِٓ فالي رغ١َلٖ ٌٍٛالؼخ ٚر٠ٖٛوٖ  ِجبكة ٚا٘لاف اٌضٛهح اٌؾ١ٕ١َخ ٚلبئل٘ب االِبَ اٌؾ١َٓ)

اٌْق١ٖخ اٌزٟ اٌزمذ ف١ٙب ّؼٍخ إٌجٛح ثبٌّضب١ٌخ اٌجْو٠خ ٚاٌزٟ ٘يد اٌمٍٛة ٚفغود األفىبه ٔؾٛ 

ا١ٌٗ, مٌه اٌقوٚط اٌلاِٟ  عاٌؾ١َٓ  أ٘لافٙب اٌزٟ رّؾٛهد ؽٛي اٌؾك اإلٌٟٙ اٌنٞ فوط  االِبَ

خ علٖ هٍٛي هللا  ِّ ٌزظً اٌؼم١لح ٔجواٍبً ٚاٌؾك ٘بك٠بً  ١ٌٓىوً ؽم١مخ فٟ إٌفًٛ ٛبٌجبً اإلٕالػ فٟ أ

ً ِٓ أعً اٌغّبػخ، ٍٚزظً ٍِؾّخ اٍزْٙبكٖ ٚوٛوجخ ِٓ أً٘  عٌٍّق١ٍٖٓ ٌٗ, فىبٔذ صٛهرٗ  فوٚعب

كائّبً ثَّٛ اٌّجبكة اٌزٟ وبْ فلا٘ب ٘نٖ األٔفٌ اٌطب٘وح  ث١ذ إٌجٛح ٚإٔؾبثٗ أ٠مبظبً َِزّواً ٚرنو١واً 

,ٚونٌه ٚلل ٍقو اٌْبػو ِٛا٘جٗ ٚصمبفزٗ فٟ ثش االؽب١ٌٍ ٚاٌّْبػو اٌٖبكلخ  فٟ رؤعظ ا٢ٍٝ 

 ٌٚٛػخ اٌّٖبة.

 .إٌٙٚخ ، اٌؾ١ٕ١َخ ، اٌْؼو ، اٌمٖبئل ، اٌَجغ ، اٌؼ٠ٍٛبدالكلماخ المفراحيح : 
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 :المقذمح

هلل فبرؾخ وً ف١و ٚرّبَ وً ٔؼّخ, ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ِٖله اٌٙلٜ ٚاٌؾىّخ ١ٍل اٌؾّل          

 ( ٚثؼل:ع( , ٚػٍٝ أً٘ ث١زٗ اٌط١ج١ٓ اٌطب٘و٠ٓ األف١به)ٓاٌّو١ٍٍٓ ٚفبرُ األٔج١بء دمحم )

غ ( , ٚعؼٍٕب هللا ِٓ اٌطبٌج١ٓ ثضؤهٖ ِعػظُ هللا اعٛهٔب ٚأعٛهوُ ثّٖبثٕب ث١َلٔب االِبَ اٌؾ١َٓ )        

ٔٛه هللا ػٍٝ األهٗ , ٚلوآٔٗ اٌّغ١ل ,   ع, اإلِبَ اٌؾ١َٓ ١ٌٕٚب االِبَ إٌّزظو )ػغً هللا( رؼبٌٝ فوعٗ

أٍبً اٌل٠ٓ ٚهوٓ ِٓ أهوبٔٗ، ػٍُ ثبهى ِٓ أػالَ اٌٙلٜ ٚاٌؼوٚح اٌٛصمٝ , فبٌِ إٔؾبة  أً٘ 

ط١ٙوا , ّق١ٖخ اٌىَبء اٌن٠ٓ غنرُٙ اٌّالئىخ ِٓ ١ٛت اٌغٕخ  ٚأم٘ت هللا ػُٕٙ اٌوعٌ ٚٛٙوُ٘ ر

رغٍذ ف١ٙب اٍُ هللا األػظُ , ِؼبْ هٚؽ١خ ٚرٛصت فىوٞ، ٚغ١ّوح ػٍٝ اٌؼم١لح، ٚهٚاء ٔفَٟ، ٚاهرٛاء 

هٚؽٟ ٠ٛىع ٍٕبء وّب رّٛىع ثٍٛهح ٕبف١خ ٙٛء اٌٌّْ إٌّؼىٌ ػ١ٍٙب، فىبٔذ صٛهرٗ اٌلا١ِخ كػٛح 

األفالق رجؾش فٟ رالف١فٗ ػٓ  اٍزؾٛمد االٌٙبَ ٌألٔفٌ إٌياػخ ٌٍزؾٍك فٟ ػبٌُ اٌّضً اٌيافو ثىّبي

اٌغّب١ٌبد اٌفىو٠خ اٌّزياؽّخ، ّىٍّزٙب ِال١٠ٓ اٌّؼبٟٔ ٚاٌٖٛه اإلَٔب١ٔخ اٌقالثخ ٌزٖجٙب فٟ لٛاٌت ف١ٕخ 

ثّب رزّٕٚٗ ِٓ هِٛى عبمثخ، ِٚب رٛهصٗ ِٓ فٍت ػمٍٟ، ٠لٚه ِلاه٘ب ؽٛي رٍه اٌْق١ٖخ  اٌؼظّٝ 

( فٟ فٍمٗ، ِٚب ٔفؾزٗ اٌؼٕب٠خ ػيٚعًبى هللا )ٚثّب افزٖذ ِٓ اػغ ع١ٍل اٌْٙلاء اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

اإل١ٌٙخ فٟ أفىبهُ٘ ٚأفؼبٌُٙ، فىبٔذ فٍمُٙ ُٚفٍمُٙ، ِٚٛالفُٙ ٕٛهح أ١ِٕخ ٌّب أٍزٛكػٗ هللا ف١ُٙ ِٓ 

ّْ ٠َٛ اٍزْٙبك االِبَ اٌؾ١َٓ) . ٍو اػغبىٖ فٟ اٌقٍك ( أػظُ ٠َٛ فٟ االٍالَ, ٚفٟ رؤه٠ـ اٌؼبٌُ عا

َّْ ل١ٚخ اٍزْٙبك اأعّغ, ٚ فٟ ووثالء ِٓ أُ٘ اٌمٚب٠ب اٌزٟ ٌُ ٠ْٙل ٌٙب اٌزؤه٠ـ ِض١ال  عإلِبَ اٌؾ١َٓ ا

ٚال ٔظ١وا , ٚالؼخ كا١ِخ , ٚوبهصخ ِئٌّخ  ؽٍذ ثبإلٍالَ ٚا١ٌٍَّّٓ , فؤثىذ اٌؼ١ْٛ ػٍٝ ِو ا١ٌَٕٓ 

اٌغو  ٚلل اهرجٜ ثٙنٖ اٌْق١ٖخ إٌج٠ٛخ اٌّملٍخ آي ث١زٗ , ٚاٌل٘ٛه, ٚأؽولذ اٌمٍٛة ثغّو االٍٝ

ِٚٓ ٕ٘ب ّّىٍذ ٍِؾّخ ووثالء اٌلا١ِخ ٚاالٔمالة اٌفىوٞ اٌضٛهٞ اٌٙبِبً  اٌىواَ . عإٔؾبثٗ   :ب١ِٓ ا١ٌّ

ػظُ اٌّٖبة ٚاٌُ  ػٕل اٌْؼواء  فٟ اٌؼواق فٟ اٌموْ اٌَبثغ اٌٙغوٞ ٌّب ؽٍّزٗ اٌفبعؼخ األ١ٌّخ ِٓ

ٚكٚه اٌْغبػخ فٟ  ام ١ٌٌ غو٠جب أْ رٕطٍك رٍه اٌز١بهاد اٌفىو٠خ ِّغلح ِٛالف اٌجطٌٛخ اٌفبعؼخ .

فٟ ٠َٛ ػبّٛهاء فٛق أهٗ  ٚػٓ أً٘ ث١زٗ اٌط١ج١ٓ األٛٙبه  ٓاٌلفبع ػٓ اإلٍالَ ٚػٓ هٍٛي هللا 

ٚٔظوا ٌىْٛ اٌْؼواء  فٟ اٌموْ اٌَبثغ اٌٙغوٞ رىبك رزْبثٗ فٛاٛوُ٘ ٚافىبهُ٘ ٚوؤّٔٙب  ر١َو  اٌطف.

فٟ لٖبئلٖ اٌَجغ اٌؼ٠ٍٛبد )  فٟ َٔك ٚاؽل اهرؤد أْ ألف ػٕل اٌْبػو اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل اٌّؼزيٌٟ

أّٛمعب( ٌزغ١َل فبعؼخ اٌطف ِٚب ؽٍّذ ِٓ ِجبكٜء ٚا٘لاف .أِب فطخ اٌجؾش اهرىيد ثّملِخ 

ٚر١ّٙل رٕبٌٚذ ف١ٗ اٌزؼو٠ف ثبٌمٖبئل اٌزٟ افزورٙب أّٛمعب, ٚونٌه اٌزؼو٠ف ثبٌْبػو , أِب ِؾبٚه 

اٌلهاٍخ ثقبرّخ ٍّّذ ِب رًٕٛ ا١ٌٗ  اٌجؾش رٕبٌٚذ ف١ٙب وً ِب افزٖذ ثٗ اٌلهاٍخ , صُ اهكفذ ٘نٖ

اٌجؾش ِٓ ٔزبئظ, ٚثؼل٘ب لبئّخ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاالٔى١ٍي٠خ اٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب ٘نٖ 

 اٌلهاٍخ .
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 الرمهيذ

 الرؼريف تالقصائذ السثغ الؼلىياخ 

ً اٌج١ذ )ػ١ٍُٙ ( ٚأ٘علٖبئل  ٍجغ فٖٙب اٌْبػو ثبٌٕظُ فٟ ؽك ِٛالٔب أ١ِو اٌّئ١ِٕٓ )        

اٌَالَ( , ٠ٚبف اٌٝ ِب وْف ػٕٗ اٌْبػو ثبالٔزّبء ٚاٌٛالء اٌّطٍك ٌٍّن٘ت ا١ٌْؼٟ ٚاٌّغبالح فٟ 

( . ٔٙظ اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل فٟ ٔظُ ٘نٖ اٌمٖبئل عؽت ١ٍل اال١ٕٚبء أ١ِو اٌّئ١ِٕٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ٛبٌت )

الي , اِب ٌغزٙب ارَّذ ثٍغخ ِٕٙظ اٌْؼو اٌؼوثٟ اٌمل٠ُ ,  ام اٍزٍٙٙب ثبٌغيي ٚاٌٛلٛف ػٍٝ االٛ

اٌٖؾواء ٚاٌغب١ٍ٘خ , اال أٔٙب ماد ؽٌ ا٠ّبٟٔ , ٚأظٙو اٌْبػو ِٓ فالٌٙب هٚػخ إٌظُ ٚعّبي 

ّْ رٍه اٌمٖبئل رؼل ٚص١مخ  االٍٍٛة ٚهلخ اٌّؼٕٝ ِٚٙبهح اٌغٛكح فٟ اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ , ٠ٚجلٚ أ

( ِٚب اّبه ا١ٌٗ عٟ ربه٠ـ االِبَ ػٍٟ )ربه٠ق١خ ِّٙخ ٌّب أؽبٛ اٌْبػو ثٙب ِٓ عٛأت وض١وح ِّٚٙخ ف

 ِٓ ثطٛالرٗ ٚػٍِٛٗ ٚرٚؾ١برٗ فٟ ٍج١ً االٍالَ ٚا١ٌٍَّّٓ.    

 الرؼريف تالشاػر: 

ٖ(   اٌّلائٕٟ, اٌىبرت  656ػجل اٌؾ١ّل ثٓ ٘جخ هللا ثٓ دمحم ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ أثٟ اٌؾل٠ل اٌّؼزيٌٟ ) د     

هثبة اٌىالَ , ٚإٌظُ ٚإٌضو, ٚاٌجالغخ , ٕبؽت األٌٕٟٛ , ٚاألك٠ت اٌفبًٙ , ٚوجبه اٌفٚالء , ٚأ

أِب ِن٘جٗ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ, أؽل وجبه ّؼواء اٌموْ اٌَبثغ اٌٙغوٞ فٟ اٌؼواق, ٌٚٗ ك٠ٛاْ ّؼو, 

فبٌّْٙٛه ث١ٓ اٌؼٍّبء ٚأً٘ ا١ٌَوح , أٔٗ وبْ ِؼزي١ٌب , ٠ٚنوو ٕبؽت وزبة اٌمٖبئل اٌَجغ اٌؼ٠ٍٛبد 

ّْ اٌْبػو ػٕل ّوؽٗ  ( لل رؤصّو ثٗ رؤصوا وج١وا ؽزٝ عٌىزبة ٔٙظ اٌجالغخ أل١ِو اٌّئ١ِٕٓ )فٟ ِملِزٗ ,أ

إجؼ ٌٗ ٔٙغب ي ٍٚججب فٟ اػزلاٌٗ ِٓ اٌّن٘ت االػزياٌٟ اٌٝ اٌّن٘ت ا١ٌْؼٟ, ؽزٝ ػلّ ِٓ اٌّغب١ٌٓ 

 ( .عفٟ ؽّت االِبَ ػٍٟ )

 المثحث األول/ االتؼاد الراريخيح للثىرج الحسينيح

 ح الطف( في واقؼعاسرحضار آل الثيد )

فّغو٘ب ١ٍل اٌْٙلاء  ُِ َّْ ػظّخ اٌضٛهح اٌؾ١ٕ١َخ رّىٓ فٟ صجبد  ػٍٝ ِجلأ اٌّضب١ٌخ فٟ رو١ٍـ  عا

اٌؼم١لح ٚرؼ١ّمٙب ٚاٌؼًّ ثّمزٚب٘ب, ٌٚؼً ٍؾو عبمث١خ رٛعٙٙب ٠زغٍٝ فٟ رٍه اٌؼجبهح اٌج١ٍغخ اٌزٟ لبٌٙب 

أِو ثبٌّؼوٚف، ٚأٔٙٝ ػٓ  أّب فوعذ ٌطٍت اإلٕالػ فٟ أِخ علٞ... أه٠ل أْ:: »عاإلِبَ اٌؾ١َٓ 

َّٟ ٘نا... إٔجو ؽزٝ ٠مٟٚ هللا ث١ٕٟ  إٌّىو، فّٓ لجٍٕٟ ثمجٛي اٌؾك، فبهلل أٌٚٝ ثبٌؾك، ِٚٓ هكّ ػٍ

َّْ اإلِبَ اٌؾ١َٓ «, ٚث١ٓ اٌمَٛ ثبٌؾك ٚ٘ٛ ف١و اٌؾبو١ّٓ هِي اٌزٚؾ١خ ٚأػظُ لوثبْ هلل ع ٔؼُ ا

ٗ اٌطب٘و ٘ٛ ى٠ذ اٌّٖجبػ رؼبٌٝ, للَّ ٔفَٗ فلاًء ٌوٍبٌخ أػظُ األك٠بْ اٌَّب٠ٚ ِّ َّْ ك خ ٚآفو٘ب، ثؤ

اٌّؾّلٞ اٌنٞ أثمٝ ّؼٍخ ِزملح ػٍٝ ِّو اٌؼٖٛه ٚاألع١بي, اْ ٘نا ا١ٌَٛ ٠َٛ ػبّٛهاء  ٠َٛ األؽياْ، 

 عفٙٛ ١ٌٌ ٠ِٛبً لزً ف١ٗ اٌؾ١َٓ   -ثٛعٗ فبٓ -ِضً ٌٍْبػو ِٕؼطفب ِّٙبً فٟ ربه٠ـ اإلٍالَ ٚا١ٌْؼخ 

 ِٓٚغبفبرُٙ ٌٕٛب٠ب اٌوٍٛي األػظُ ,ٝ فَبك ثٕٟ أ١ِخ ٚظٍُّٙ ٢ي اٌج١ذ ٚأّّب وبْ ك١ٌالً كافؼبً ػٍ

فؤلود أػ١ٓ ثٕٟ أ١ِخ ٚفوؽذ ٚاثزٙغذ ثٙنا اٌظٍُ. ٌٚمل وبْ ؽٚٛه ّق١ٖخ  عثمزً اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

(  ثٛالؼخ اٌطف ٌٖٛد اٌؾك  اٌنٞ اٍزطبع اٌْبػو ِٓ ع( ٚاإلِبَ ػٍٟ)ٓاٌوٍٛي األػظُ دمحم)

ّْ ٠جه اإلِبَ اٌؾ١َٓ فالٌٗ أْ ٠ؼجو ػٓ أ  أؽو اٌجىبء ٚإٔللٗ ٚأفغؼٗ . ؽيأٗ ٚآالِٗ، ٚا

َّْ اٍزؾٚبه اٌْبػو ٌوٍٛي هللا   ٠ٛلغ فٟ لٍت اٌّزٍمٟ أٍٝ ف١ض١و ػٛاٛفٗ ٠ٚؾون  ٓٚا

كِٛػٗ عواء ظٍُ آي أ١ِخ اٌنٞ ثٍغ ِلاٖ ثؼلَ االِزضبي ألِو هللا رؼبٌٝ ٚهٌٍٛٗ, فجبٞ مٔت أٚ عوَ لزٍٛا 

 ٓ, فقٍفٛا فٟ لٍت اٌوٍٛي ٓٚفٍنح وجلٖ، فجبإٚا ثغٚت هللا ٚغٚت هٌٍٛٗ  ٍٓجٜ هٍٛي هللا 
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ً ٚآالِب ال رٕلًِ, ٓإٌّىَو ثّمزً ٍجطٗ  ػٕل  ٓٚاْ ٘نا اإلٌؾبػ فٟ اٍزلػبء اٌوٍٛي  أؽيأب

٘ٛ إٌَـ اٌّؾّلٞ اٌّجبهن اٌنٞ ٠غوٞ ثؼٕفٛاْ ٚؽ٠ٛ١خ فٟ  عاٌْبػو ٠ئول ػٍٝ أْ اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

ٍال١ِخ اٌزٟ ّبء٘ب هللا )ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ( أْ رىْٛ اٌؾجً اٌوٚؽٟ األِزٓ اٌنٞ ٠ًٖ ِب ٚه٠ل اٌوٍبٌخ اإل

 ث١ٓ هؽبة اٌَّبء ٚأثٕبء اٌزواة

 ِؼي٠ب, ام ٠مٛي: ٠ٓمُف اٌْبػو ػٍٝ ك٠به إٌجٟ    

 ٚلفذ ػٍٝ كاه إٌجٟ دمحم

 ٚأَِذ فالء فٟ رالٚح لبهة

 فؤلٛد ِٓ اٌَبكاد ِٓ آي ٘بُّ

 

 وٕبرٙبفبٌم١زٙب لل أفمود ػ 

ًّ ف١ٙب ِٕٛٙب ٕٚالرٙب  ٚػط

)ٌُٚ ٠غزّغ ثؼل اٌؾ١َٓ ّزبرٙب
1

) 

 

, ٚروٜ أْ عٚأٔذ رموأ ٘نٖ األث١بد رَّغ ثىبء اٌْبػو اٌّفغغ ٚٔؾ١جٗ ٌّٖوع اإلِبَ اٌؾ١َٓ       

 ِٓ ً ٚلفخ اٌْبػو اٌط١ٍٍخ  ٌزٛؽٟ ثجؼل ِب ,فبٕخ ٚأٔٗ  هثطٙب ثٛالؼخ اٌطف، فبٌْبػو وبْ ِٕطٍمب

اٌزٟ فٍذ ِٓ ٘ئالء اٌَبكح إٌغجبء أً٘ اٌنوو  ٓاٍٟ ٔفَٗ ثل٠به آي إٌجٟ دمحم أهٗ اٌطف ١ٌٛ

, فبٌْبػو ٕ٘ب عٚاٌٖالح ٚا١ٌٖبَ، فمل غبثذ ًّّٛ اٌل٠ٓ ٚأطفؤد أٔٛاهٖ ثبٍزْٙبك اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

٘ٛ ٚعٗ  ٍٓجٜ هٍٛي هللا  عِٖوؽبً ثبفالٕٗ اٌزبَ ٌُٙ، ِؼٍٕب ثؤْ اٌؾ١َٓ  ٠ٍٙظ ثؾت آي اٌج١ذ 

ّْ ٔٙغٗ ِٓ ٚ ِٚٓ لجٍٗ اٌغل  ع٘ٛ ٔفَٗ إٌٙظ اٌنٞ ٍٍىٗ األة ع عٖٛ اٌْق١ٖخ اٌّؾّل٠خ اٌوٍب١ٌخ ٚا

 . ِٚٓ ثؼلٖ أثٕبئٗ  ٓ

 ٠ّٟٚٚ اٌْبػو فٟ ر٠ٖٛوٖ ٌٍفبعؼخ ام ٠مٛي :       

 ُٖ َٛ ٍْ ِّ  فبهلل ال أَٔٝ اٌؾ١َٓ ٚ

 ِزٍّفؼب ُؽّّو اٌض١بة ٚفٟ غل

 

ىع  ّٛ ُِ  رؾذ إٌَبثه ثبٌؼواء 

 (2)وكٍٚٗ ٠زٍفغثبٌقٚو ِٓ ف

 

ففٟ ٘نٖ األث١بد رزؼبٌٝ ١ٕؾبد اٌْبػو ٚثىبإٖ اٌّفغغ ٚٔؾ١جٗ ٌّٖوع ١ٍل اٌْٙلاء اإلِبَ      

ً ٔفَٗ ثّب ٠مَّٗ ِٓ لَُ ثبهلل, ٚأّٔٗ ال ٠غ١ت ػٓ فٍلٖ ٚال ٠ٙلأ أ١ٕٔٗ ٚرٛع١ٗ     عاٌؾ١َٓ  ِٛا١ٍب

ذ ص١بثٗ ثبٌٍْٛ األؽّو ِٓ لل ٜ٘ٛ ٕو٠ؼبً ػٍٝ هِٚبء ووثالء فبٕطجغ عٌّٖوع اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

ّٚت ٚعٙٗ ٚعَلٖ ٚوبًِ ص١بثٗ، ٌمل  وضوح ِب اللٝ ِٓ عواؽبد, رىبك ال رؼوفٗ ِٓ وضوح اٌلَ اٌنٞ ف

ٔيف ِؼظُ كِٗ ٌُٚ ٠جك فٟ ػوٚلٗ كَ اال ِضٍّب ٠جمٝ فٟ اٌّٖجبػ ِٓ لطواد ى٠ذ رُجمٟ ِْؼٍخ 

َُّ اٌظالَ, ٔؼُ فمل ٚافٝ اإلِبَ اٌؾَ ٌؼٙل هللا ١ِٚضبلٗ فغياٖ هللا )رؼبٌٝ(  ع١ٓ ٌٍؾظبد ل١ٍٍخ ل١ً أْ ٠ؼ

عياء أٚفٝ ؽ١ش اٌلهعخ اٌؼ١ٍب فٟ ػ١١ٍٓ, فزمبثً اٌض١بة اٌؾّو ثبٌَٕلً اٌقٚو ٌُٚ ٠ىزف اٌْبػو 

 ٚأّب هاػ ٠ٖٛه رٍه اٌق١ٛي ِٚب فؼٍزٗ فٟ عَل اإلِبَ اٌطب٘و, ام ٠مٛي:

 رطؤ إٌَبثه ٕلهٖ ٚعج١ٕٗ

 

 ٚاألهٗ روعف ف١فخ ٚرٚؼٚغ 

 

ٖ االث١بد ٠زغٍٝ ثٛٙٛػ  أٌُ اٌفبعؼخ اٌؼظّٝ ,  أٙب ؽبٌخ ِؤٍب٠ٚخ ِوى٠خ ري٠ل ِٓ ففٟ ٘ن 

ًّ ثبإلِبَ اٌؾ١َٓ  ، فمل وبٔذ األهٗ رٙزي ٚرغٍغً هػجبً عاألٍٝ ٚرجؼش ػٍٝ إٌؾ١ت ثبٌجىبء ٌّب ؽ

٠ٚزؤٍف اٌْبػو ػٍٝ كِبء اإلِبَ  ثؾٛافو٘ب.ػٕلِب وبٔذ ف١ً األ١٠ِٛٓ رطؤ ٕله اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

 ٟٚ٘ رواق لٙواً ٚظٍّبً ػٍٝ أ٠لٞ األ١٠ِٛٓ، ٌنا رواٖ ٠مٛي:  عؾ١َٓ اٌ
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 ٌٙفٟ ػٍٝ رٍه اٌلِبء رُواق فٟ

 

 أ٠لٞ أ١ِخ ػٕٛح ٚر١ٚغُ  

 

اٌُ ِب ثؼلٖ اٌُ , ٚؽيْ ِب اِوٖ ٚأػظّٗ , فالثلَّ ٌٍؾيْ أْ ٠ْٕو ثبػُٗ ٠ّٚأل األهٗ ٚاٌَّبء   

 فبعؼخ اٌٌّٙٛخ ٚاٌّٖبة اٌغًٍ , ام ٠مٛي:٠ٚوٍُ اٌْبػو ٕٛها ٌٍ  ثىبًء ثٙنا اٌّٖبة اٌغًٍ .

 ًُ  ٚاٌٌّْ ٔبّوح اٌنٚائت صبو

 

 ٚاٌل٘و ِْمٛق اٌوكاء ِمٕغُ  

 

ففٟ ٘نٖ االث١بد  رزغٍٝ ثواػخ اٌْبػو فٟ ر٠ٖٛوٖ ِْب٘ل رنٚة إٌفٌ ٌّب رَّغ ِٓ اٌُ ػ١ّك         

ً غو٠جبً ِبٌذ اٌٌّْ ٌٍغوٚة ٟٚ٘ رٕزؾت ربهوخ ٚهاء٘ٚؽيْ وج١و ِٖٚبة ال ِض١ً ٌٗ ,  ب ّفمب

ّْ اٌَّبء لل ؽَلد األهٗ ٚغبهد ِٕٙب  ثؾّورٗ اٌلا١ِخ اٌزٟ اىكاكد فٟ مٌه اٌَّبء اٌؾي٠ٓ رؤٌمبً ٚوؤ

ّْ اإلِبَ اٌؾ١َٓ  ً ِٓ كَ اٌؾ١َٓ ع أل ٚروفؼٗ ا١ٌٙب وٟ رٍْٛ  عأػطب٘ب كِٗ، فؤثذ االّ أْ رؤفن ١ّئب

 .عٙب ؽّوح كَ اٌؾ١َٓ األفك اٌف١َؼ ثْفك عل٠ل ٚؽي٠ٓ ٚثٍْٛ عل٠ل ٚثؾّوح عل٠لح أ

 , ام ٠مٛي: ع٠ٚجىٟ اٌْبػو اٌّب ٚؽَوح ِؼي٠ب ِٚٛا١ٍبً اإلِبَ ػٍٟ       

 ؽبكس أؽيْ اٌٌٟٛ ٚإٙبٖ 

 

 ٚ فطت ألَّو ػ١ٓ اٌؾَٛك  

 

ِٚب ٠ّضٍٗ ِٓ ل١ُ ك١ٕ٠خ  عففٟ ٘نٖ االث١بد ٠ؼّل اٌْبػو اٌٝ اٍزؾٚبه ٌْقٔ اإلِبَ ػٍٟ   

ً ٌُ ٌٛ ٠غّت اٌزواة ػٍٝ ٚعٙٗ فٟ ِؼب٠ٕخ  عٚفٍم١خ ,اٌٝ اّواوٗ   عِب ٚلغ فٟ أهٗ اٌطف، ِز١ّٕب

 ػٍٝ ٠ل األػلاء ِٓ ظٍُ ٚ٘زه ٌٍؾوِبد, ام ٠مٛي: ع١ٌوٜ ِب اللٝ اثٕٗ اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

 ًْ ً ؽبي كٚٔه ٌُ ٠َُؾ  ف١ٍذ رواثب

 ٌزٕظو ِب اللٝ اٌؾ١َٓ ِٚب عٕذ

 

 ٍٚبرُو ٚعٗ ِٕه ١ٌٌ ثَبرو 

)ػ١ٍٗ اٌؼلٜ ِٓ ِفظؼبد اٌغوائو
3

) 

 

ً فٟ ربه٠ـ اإلٍالَ  اْ ٘نا ا١ٌَٛ ـ ٠َٛ ػبّٛهاء ـ ٠َٛ األؽياْ، ِضً ٌٍْبػو ِزؼطفب ِّٙب

ٚأّّب وبْ ك١ٌالً كافؼبً ػٍٝ فَبك ك٠ٕٟ أ١ِخ  عفٙٛ ١ٌٌ ٠ِٛبً لزً ف١ٗ اٌؾ١َٓ  ,ٚا١ٌْؼخ ـ ثٛعٗ فبٓ ـ

لود أػ١ٓ ثٕٟ أ١ِخ فؤ عثمزً اإلِبَ اٌؾ١َٓ  ِٚغبفبرُٙ ٌٕٛب٠ب اٌوٍٛي األػظُ ,ٚظٍُّٙ ٢ي اٌج١ذ 

ّْ ٘نٖ اٌّؾبٌٚخ ِٓ لجً اٌْبػو اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل رؼطٟ   .ٚفوؽذ ٚاثزٙغذ ثٙنا اٌظٍُ ٚال ّه فٟ أ

ًَّ ثبٌؾ١َٓ  ٚأً٘ ث١زٗ ِٓ  عٌٍفبعؼخ ثؼلاً عل٠لاً ام ري٠ل ِٓ األٍٝ ٚرجؼش ػٍٝ إٌؾ١ت ٚاٌجىبء ٌّب ؽ

ب عوٜ فٟ أهٗ اٌطف ػٍٝ اٌوغُ ٚاٛالػٗ ٌّ عفبعؼخ ػظّٝ ِٚب ٠ّضٍٗ ِٓ اٍزؾٚبه اإلِبَ ػٍٟ 

)ِٓ غ١بثٗ اٌّبكٞ
4

َّْ لزً اإلِبَ اٌؾ١َٓ  .( أّب وبْ ؽملاً كف١ٕبً  ع٠ٚنوو اٌْبػو فٟ ل١ٖلح ٌٗ أفوٜ ا

 :٠زٛاهصٗ األ٠ِْٛٛ ام ٠مٛي

 ثؼٍٟ ١ّلد ِؼبٌُ ك٠ٓ

 

 هللا ٚاألهٗ ثبٌفَبك رّٛه 

 

.................................................................................... 

 ؽَلٖٚ ػٍٝ ِآصو ّزٝ

دا كشحا ُّ  كتمُا داء دخهٍم َط

 ٚوفبُ٘ ؽملاً ػ١ٍٗ اٌغل٠و 

 َلانعا صرف انهياني يذَر
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 اٌؾ١َٓ ثؤؽمبكٍ َرمُا وجهً 

 
)تبُخ انىيران ٌَي تفُر

1
) 

 

َّْ ٘نا االٍزؾٚبه ِٓ لجً اٌْبػو ٌإلِبَ ػٍٟ  و أْ ٠ظٙو ِٚآصوٖ ِٕٚبلجٗ أّب أهاك اٌْبػ عا

َّْ ٘نٖ األؽمبك  عٚأؽمبك ثٕٟ أ١ِخ ا١ٌُٙ ٚاٌٝ اإلِبَ ػٍٟ  ِٓ فالٌٗ ظالِخ آي اٌج١ذ  ثٛعٗ فبٓ ام ا

٠زٛاهصٙب ثٕٟ أ١ِخ، ٚوؤُٔٙ لل أرٝ ا١ٌَٛ اٌنٞ ٠ؤفنْٚ ِٕٗ ثبٌضؤه، فبِزلد أؽمبكُ٘ ٌٚئُِٙ اِزلاكاً 

ي٠ل ِٓ أٌُ اٌفبعؼخ ٚٔبه٘ب اٌّزؤعغخ ِٓ ظٍُ ٚلزً، ٚ٘نا ِّب ٠ عِزٛإالً ثّب أٌؾك اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

 اٌزٟ رؾوق اٌمٍٛة ٚرلِغ اٌؼ١ْٛ.

 الثؼذ النفسي

ػٕل اٌْبػو ثّضبثخ ّواهح أٚ عّوح اٌزٟ رجؼش  عٌٚنوو ٠َٛ ػبّٛهاء ٠َٛ اٍزْٙبك اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

 ػٍٝ أفؼبالد إٌفٌ اٌؾي٠ٕخ اٌّزؤٌّخ ٌؼظُ اٌّٖبة اٌغًٍ ٚفلاؽزٗ,   ام ٠مٛي:

ً ؽبي ًْ  ف١ٍذ رواثب  كٚٔه ٌُ ٠َُؾ

 ٌزٕظو ِب اللٝ اٌؾ١َٓ ِٚب عٕذ

 

 ٍٚبرُو ٚعٗ ِٕه ١ٌٌ ثَبرو 

)ػ١ٍٗ اٌؼلٜ ِٓ ِمطؼبد اٌغوائو
5

) 

 

 

فٟ ٠َٛ  ففٟ ٘نٖ االث١بد رٌٍّ ثىبء اٌْبػو اٌّفغغ ٚٔؾ١جٗ اٌلائُ ٌّٖوع اإلِبَ اٌؾ١َٓ      

ً ٚوٍّب كاه اٌيِبْ ٚؽٚو ػبّٛها ً ِزٍٛػب ء ٠زغلك اٌّٖبة اٌنٞ ِبىاٌذ ػبّٛهاء، ِزؾَواً ِزؤٌّب

ًٝ ٌٚٛػخ ، , عوٚؽٗ ٌلٜ اٌْبػو ال رٕلًِ ثً وٍّب رغلك ٍمف اٌيِٓ ريكاك َِبؽخ ٘نٖ اٌّؤٍبح أٍ

ً فبٌفم١ل ف١ٗ ػجك  فبٌؼ١ْٛ ؽوٜ، اٌٖلٚه ػجوٜ، ٌٚٛػخ فٟ األؽْبء ال ٠ّىٓ افّبك٘ب, ٚال ػغجب

ٚفٍنح وجل  عٚؼخ فبّٛخ اٌي٘واء ٚث ٓاٌوٍبٌخ ِٕٚبه اٌقالفخ, ربط اإلِبِخ، ٚ٘ٛ ٍجٜ اٌّٖطفٝ 

ٚؽغخ هللا ػٍٝ اٌٛهٜ، فّٖبثٗ ال ٠ٚب١٘ٗ ِٖبة، فٍٛ  عٚأؿ اٌَجٜ اٌّغزجٝ  عإٌٟٛ اٌّورٚٝ 

ً ٌنٌه اٌؾبكس اٌغًٍ ٌىبْ كْٚ ٚاعجُٗ, أٚ روٜ ٌٍؾ١بح  رطب٠ود ّظب٠ب اٌمٍٛة ٚى٘مذ إٌفًٛ عيػب

اٌلِغ ٚاٌّٛرٛه صبه  هللا فٟ األهٗ ,أٚ ل١ّخ ٚاٌّٛكّٜ ثٗ ٘ٛ مٌه اٌؼٕٖو اٌؾ١ٛٞ اٌياوٟ؟ ِٚب لله 

٠ٙلأ اٌىْٛ ٚاٌنا٘ت ِوٍبٖ ِٕٚغبٖ فٟ َِواٖ؟ ًٚ٘ روفؤ اٌؼ١ٓ ٟٚ٘ رؤٛ ثبٌج١ٖوح اٌٝ عَل أثٟ 

 ِمطغ األػٚبء ِوِٟ ػٍٝ هِٚبء ووثالء صالصخ أ٠بَ. ػجلهللا اٌؾ١َٓ 

 فٟ ٠َٛ ػبّٛهاء ثمٌٛٗ: ع٠ٖٚف اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل ؽئٗ ثّٖبة اٌؾ١َٓ  

 ثى١ذ ٌمزً آي دمحم ٌٚمل

 

)ثبٌطف ؽزٝ وً ػٚٛ ِلِغُ  
6

) 

 

ث١ل أْ وً ػٚٛ ِٓ  ع٠زفغغ اٌْبػو أٌّبً ٚؽئبً فٟ ٠َٛ ػبّٛهاء ـ ٠َٛ لُزً ف١ٗ اإلِبَ اٌؾ١َٓ          

ً ٌٚٛػخ ثٙنا اٌّٖبة اٌغًٍ, أٙب ِؤٍبح وْفذ ػٓ ػّك ؽيْ  أػٚبء اٌْبػو ثىذ ٚٔؾجذ أٌّب

ّْ اٌْبػو  ٕ٘ب عَل ِٖوع اإلِبَ اٌؾ١َٓ  .ٓي اٌْبػو ٚأٌّٗ ٌّمزً ٍجٜ اٌوٍٛ  ع٠جلٚ ٌٕب  أ

ثٖٛهح ِجبّوح، ربهوبً رفب١ًٕ ٔيٌٚٗ ٚٛؼٕٗ ٚإٔؾبثٗ ثؤهٗ ووثالء, ٚاٌمٖخ اٌط٠ٍٛخ ٌٍّؼووخ غ١و 

                                                 

(
1
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ً فو٠لاً ث١ٓ األػلاء ال ٔبٕو ٚال ِؼ١ٓ ظّئبً  ً ثٍؾظخ ٚلٛػٗ غو٠جب اٌّزىبفئخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ أػلائٗ، ِٙزّب

ً ٍٍٝ غ١ٍٍ ٗ ٚؽ١ل ٛؼٓ اٌّلٜ اٌّزىبصف, ٔبػزٗ ثبٌمز١ً اٌنٞ لٛٗ ػّل اٌل٠ٓ ٚاػالَ اٌٙلٜ, ػطْبٔب

َّْ اٌن٠ٓ لزٍٖٛ وبٔٛا ٠ؼٍّْٛ ثمزٕب ثؤٔٗ ػّٛك اٌ ل٠ٓ ٌُٚ ٠ىزف ثٙنا إٌؼذ، فمل رّبىعذ هٚػ اٌْبػو ٚا

ِغ اإلِبَ فٕؼزٗ ثبٌٖو٠غ اٌنٞ ثىذ ػ١ٍٗ ِالئىخ اٌَّبء ثلِٛع ِلاهاح روٚٞ ظّؤ اٌْغْٛ, ِٛا١ٍبً 

 عثٙنٖ اٌغوثخ غوثخ اٌل٠به اٌزٟ ٌُ رىٓ ثؤلَٝ ِٓ غوثخ اٌوٚػ اٌزٟ ػبٔب٘ب اٌؾ١َٓ  عاإلِبَ اٌؾ١َٓ 

 ٚؽ١لاً فو٠لاً ال ٔبٕو ٚال ِؼ١ٓ. ػٕل ِٖوػٗ ػٍٝ هِٚبء ووثالء

 (, ام ٠مٛي: ع)٠ٚزؼغت اٌْبػو ٌمزً اإلِبَ اٌؾ١َٓ      

 ف١بٌه ِمزٛالً رٙلِذ اٌؼٍُٝ

 

)ٚصٍُذ ثٗ أهوبْ ػوُ اٌّفبفو 
7

) 

 

، فبٍزْٙبك اإلِبَ ع٠ٚزؾَو اٌْبػو ٌٙنا اٌؾلس اٌغًٍ ٚاٌّٖبة اٌؼظ١ُ ٠ٚزؤٌُ ٌّٖوع اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

ٗ ػوُ اٌّفبفو.كن اٌؼٍُ عاٌؾ١َٓ  ّٛ  ٝ ٚل

 ام ٠مٛي: ع٠ٚزؤٍف اٌْبػو ٌّب فبرٗ ِٓ ٖٔوح اإلِبَ اٌؾ١َٓ     

ْْ ٌُ أوٓ فٟ أٚائً  ٠ٚب ؽَورب أ

ً اْ ٠ىٓ فبد ٖٔوُ٘  فؤٖٔو لِٛب

 

 ِٓ إٌبً ٠ُزٍٝ فٍُٚٙ فٟ األٚافو 

ٚع فطبهٞ فّب فبد فبٛوٞ  ٌلٜ اٌوَّ

 

، عػّك أٌّٗ ٚؽئٗ ػٍٝ ِٖوع اإلِبَ اٌؾ١َٓ  أٙب ٕٛهح هائؼخ هٍّٙب اٌْبػو ٚلل ِضٍش           

ٚإٔؾبثٗ ، اٌن٠ٓ  ع٠ٚزؤٍف و١ف ال ٠ىْٛ فٟ ِملِخ اٌمَٛ اٌن٠ٓ ٠غب٘لْٚ ث١ٓ ٠لٞ اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

ً ػٓ اإلٍالَ  عفٍلُ٘ اٌزبه٠ـ ٌؾَٓ أفؼبٌُٙ ّٚغبػزُٙ فٟ اٌنة ث١ٓ ٠لٞ اإلِبَ اٌؾ١َٓ  كفبػب

 ٖٔوُ٘ ثبٌوِؼ فٍُ ٠فزٓ ثبٌٕظُ. ٚاٌؼم١لح, ٠َٚزلهن اٌْبػو ثمٌٛٗ: اْ فبرٕٟ

 ف١ٚظ ِزؼغجبً ثمٌٛٗ: عٚرزؼبٌٝ ١ٕؾبد اٌْبػو ٚأٌّٗ ٌّٖوع اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

 ػغجذ ألٛٛاك األفب١ّت ٌُ رّلْ 

 ًْ  ٌٌٍّْٚ ٌُ رُىَف ٌٍٚجله ٌُ ٠َُؾ

 ٍ٘  أِب وبْ فٟ هىء اثٓ فبُٛ ِمز

 ٌٚىّٕب غله إٌفًٛ ٍغ١خً 

 

 ٚال إٔجؾذ ُػٛها ١ِبٖ اٌىٛافو 

 رمُنف ثؤّؤَ ٛبئو ٌٍْٚٙت ٌُ

ًٍ أٚ وَٛف ىٚا٘و؟  ٘جٛٛ هٚا

 ٌٙب ٚػي٠ي ٕبؽت غ١و غبكه

 

٠ٚزؼغت اٌْبػو و١ف ٌُ رزيػيع األٛٛاك ٌُٚ رفو ا١ٌّبٖ ؽئبً ػٍٝ ِب إٔبة اإلِبَ اٌؾ١َٓ          

ٚاٌٌّْ و١ف ال رغ١ت ٚرىَف, ٚاٌجله ٚاٌىٛاوت ٌُ رقزف ٚرقَف ٚو١ف ٌُ رزجطك اٌَّبء ػٍٝ , ع

 ً ً ٌّٖوع اإلِبَ اٌؾ١َٓ  األهٗ ؽئب ١ِْوح اٌٝ ٘ئالء اٌمَٛ اٌؾبلل٠ٓ اٌن٠ٓ غلهٚا ٚٔىضٛا  عٚأٌّب

ػٙلُٚ٘ اٌزٟ ػب٘لٖٚ ػ١ٍٙب ثبألللاَ ا١ٌُٙ ٚفالُٕٙ ِٓ ظٍُ ٠ي٠ل ٚال ه٠ت فٟ أْ ٘نٖ اٌٖٛهح اٌزٟ 

ٍٗ إطٕؼٙب اٌْبػو ٟ٘ ٕٛهح فو٠لح فٟ ثبثٙب ِجٙوح ٌٍَبِغ ِض١وح ٌألؽياْ ٚا٢الَ، ٚ٘نا ِّب عؼ

 ِز١ّياً ثْؼوٖ ػٓ ثم١خ ّؼواء ػٖوٖ ِٓ ؽ١ش اإلعبكح ٚاإلثلاع.
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 ( في مؼركح الطفالمثحث الثاني /دور الؼقيلح زينة)

َّْ كٚه اٌؼم١ٍخ  ى٠ٕت      ٠َٛ اٌطف ٚثؼلٖ أصواً وج١واً ٚفؼبالً فٟ ٔغبػ صٛهح  عٚال ه٠ّت فٟ أ

ً ٌضٛهرٗ اٌزٟ لبك٘ب ث١َفٗ ٚكِٗ ٙل ثىً أثؼبك٘ب، ٚاْ وبْ اإلِبَ اٌؾ١َٓ ٔ عاإلِبَ اٌؾ١َٓ  جواٍب

ثٖجو٘ب ٚػفزٙب ٚرؾًّ اٌْلائل ِغ أفٛارٙب ِٚغ اإلِبَ ى٠ٓ اٌطبغ١خ ٠ي٠ل ٚأرجبػٗ فمل ٚإٍزٙب ى٠ٕت 

 :ف١ٖٛه اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل رٍه اٌّْب٘ل ثمٌٛٗع اٌؼبثل٠ٓ 

 ٚؽو٠ُ آي دمحم ث١ٓ اٌؼلا

 ٍكئه كاإلماء مىّ تٌٚؼبتهك ا

 شهٍّاب انجمال يلزبمه فُق أ

 مثم انسبايا بم أرلَّ يشك مىـ

 ٠ِفزلفمصفّذ في ليذي ال 

 

 اٌٍضبَ اٌوٙغُ  ٌٔٙت رمبٍّٗ 

 تمىّع   ا١ٌَبٛبٍه َ ثؼٕف

 نكٌع عهّ حىٍك َعبذ أكُع

 ـٍهَّ انخمار  َيستباح انبرلع  

)ع  ٠ٕيَكريمة ت سبّ َلرط 
8
) 

 

ً ِزؾَواً ٌّب آي ا١ٌٗ ثٕبد هٍٛي هللا         َٚٔبئُٙ ِٓ أٍو ٍٚجٟ ٚظٍُ  ٠ٓمف اٌْبػو ِزؤٌّب

فٟ ٠َٛ ػبّٛهاء ِٓ لجً أػلائٗ اٌظٍّخ، فٙٛ ٠زؾلس ػّب فؼٍٗ  عٚٔٙت ثؼل اٍزْٙبك اإلِبَ اٌؾ١َٓ 

األ٠ِْٛٛ ثَٕبء اٌؾ١َٓ، فّبٌٛا ػٍٝ اٌؾًٍ ٚاإلثً فٕٙجٛ٘ب، ٚٔٙجٛا ِب ػٍٝ إٌَبء ؽزٝ اْ وبٔذ اٌّوأح 

ٖٛ ثزٍه إٌَٛح ِٓ اٌَجٟ ٚاٌٚوة ػٍٝ هإٍٚٙٓ ٌزٕيع صٛثٙب ِٓ ظٙو٘ب ف١ئفن ِٕٙب فٚالً ػّب فؼٍ

ؽزٝ وبكد ٘نٖ ا١ٌَبٛ رىْٛ غطبًء ٌوإٍٚٙٓ ؽملاً ٚغ١ظبً ػ١ٍٙٓ ٚلل وبٔذ اٌفبعؼخ وجوٜ ٚا١ٌّٖجخ 

ُ٘يي ِٚٓ ؽملُ٘ ٌٚئُِٙ أُٔٙ  ػظّٝ ام ؽوٜ ثٙئالء اٌفَمخ أْ ٠َٛلٙٓ وبإلِبء ٍجب٠ب ػٍٝ عّبي 

( ثَالًٍ ٚأغالي ِٓ هأٍٗ ؽزٝ للِٗ ٚأفنٖٚ عاٌؼبثل٠ٓ) رفٕٛا فٟ ظٍُّٙ ٚؽملُ٘ فم١لٚا اإلِبَ ى٠ٓ

 ِغ اٌَجب٠ب ١ِْبً  ػٍٝ األللاَ .

 أثر النهضح الحسينيح في واقؼح الطف 

ً ٌّٛاعٙخ فو٠لح ِٓ وً عٙخ فٟ ػبٌُ اإلَٔبْ ث١ٓ مهٚح   ٚوبٔذ ووثالء ٠َٛ ػبّٛهاء َِوؽب

ٚأٖٔبهٖ اٌىواَ )هٙٛاْ هللا رؼبٌٝ ػ١ٍُٙ(  ٚأً٘ ث١زٗ  عاٌف١ٍٚخ ثىً ِٕبلجٙب ِزّضٍخ ثبإلِبَ اٌؾ١َٓ 

ٚث١ٓ ٘نٖ اٌوم٠ٍخ ثىً أؾطبٛٙب ِزّضٍخ فٟ ع١ِ أػلائٗ، فىبٔذ ع١ّغ ٚلبئغ ػبّٛهاء رؾىٟ ِٓ ٚعٗ 

ؽووخ اٌؼم١ٍخ ثؤهٗ ِب رَزط١غ أْ رملِٗ ِٓ ِضً ػ١ٍب فٟ األفالق اٌؾ١ّلح اٌَب١ِخ، ٚرٖل٠مبً ٌؾغزٙب 

٠ٚىْف اٌْبػو ِب ٌٙنٖ اٌٛلؼخ ) , ١لاً ٌألٍٛح اٌؾَٕخ اٌقبٌلحاٌٛاٙؾخ ٌّظ١ٍِٛزٙب ِٓ وً عٙخ, ٚرغَ

 ٚالؼخ اٌطف( ِٓ اثؼبك ِّٙخ ال ثل ِٓ اٌٛلٛف ػ١ٍٙب, ام ٠مٛي:

 ِٓ أثٓ ى٠بك ٚاثٓ ٕ٘ل ٚاثٓ

 ٍٜ  هِٖٛ ث١ؾَّٛ أك٠ُ غطب ِ

 ًٍ ٌَ فال فوع إٌغَٛ ثَّج  ٌٙب

 

 ٍؼل ٚأثٕبء اإلِبء اٌؼٛا٘و  

 رؼ١ل اٌؾٖٝ هفغب ثٛلغ اٌؾٛافو

)ٗ ٚال ُٚعٗ اٌٖجبػ ثَبفوِ ػ١ٍ
9

) 

 

ثؤ٠لٞ أٔبً ٠لّػْٛ اإلٍالَ، ٚ٘نا ِّب أػطٝ  ٓث١ٓ اٌْبػو أٔٗ لل عوٜ لزً ٍجٜ هٍٛي هللا 

ً ٌُ ٠ْٙل ٌٗ اٌزبه٠ـ ِض١الً ٌُٚ ٠زىوه، فٍُ ٠نوو أؽل فٟ ع١ّغ ِواؽً  ٌٛالؼخ اٌطف ثؼلاً ِؤٍب٠ٚب

َّْ ثْواً ٠مزٍْٛ اثٓ ثٕذ ٔج١ُٙ ثبٍُ فالفخ  اٌل٠ٓ ااّل فٟ ِٕبٍجخ ٚاؽلح ٟٚ٘ ٍِؾّخ ػبّٛهاء، اٌزبه٠ـ، أ

 رٍه اٌٍّؾّخ اٌزٟ ٌُ رزىبفب أثؼبك٘ب ٌُٚ ٠زغبٌٔ أّقبٕٙب.
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ف١ؼّوٗ اٌْبػو ثبأل١٠ِٛٓ ٚثؤَٔبثُٙ ُِٕٙ أثٕبء اإلِبء اٌيا١ٔبد اٌن٠ٓ اغزٖجٛا إٌّبٕت 

و اْ ِب ػلّٖٚ ِٓ ، صُ ٠نواٌوئب١ٍخ غٖجبً ِغ ػٍُّٙ ثؤْ اٌقالفخ أؽك ثٙب ِٓ ُ٘ ػزوح اٌّٖطفٝ 

ً فْٕبً، ٚال ٠ًٖ ا١ٌٗ  َّْ ٘نا اٌغ١ِ ّٚلح ٚٛئٗ ػٍٝ اٌؾٖٝ ٠ؾ١ٍٗ رواثب ع١ِ ِٙٛي ٚٙقُ ث١ل ا

 ٙٛء إٌغَٛ ٌىضوح ِب ٠ؼٍٖٛ ِٓ اٌؼغبط ٚال رٕىْف ػ١ٍٗ ٚعٗ ا١ٌٖبػ ف١ْزجٗ ػ١ٍٗ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبه.

 ( ف١لػٛ ػ١ٍُٙ ثمٌٛٗ:ع)ٌُٚ ٠ٌٕ اٌْبػو أػلاء اإلِبَ اٌؾ١َٓ

 ٕبد األػٛع١خ ً٘ كهدُػمود ث

 

 ِب ٠َزجبػ ثٙب ِٚبما ٠ٖٕغُ  

 

فبإلٍالَ ثٕٛفٗ هٍبٌخ ٍّب٠ٚخ فبرّخ ِّٛعٙخ ثٛاٍطخ ٔجٟ ِوًٍ, أٚ ٕٟٚ ِؼَٖٛ ألً٘    

ِٗ وً ِب ٠ىْٕٛ ِٓ ِطبِغ ّق١ٖخ,  األهٗ, ٌُ ٠ىٓ ثبٌَٕجخ ٌأل١٠ِٛٓ أوضو ِٓ ٍزبه ٠قفْٛ ٚهائ

ِٚغبفبرُٙ  ١ِٓخ ٚظٍُّٙ ألً٘ ث١ذ هٍٛي هللا ٚهغجبد ك٠ٛ١ٔخ,  فٕٙب رج١ٓ ثٛٙٛػ فَبك ثٕٟ أ

َّْ لزٍٗ وبْ صؤهاً ٍٛجٛا ثٗ ِٓ  ١ٌٕٛٓخ هٍٛي هللا ٚلزٍُٙ ه٠ؾبٔخ هٍٛي هللا  ١ٍٚل ّجبة أً٘ اٌغٕخ ٚا

اٌنٞ أّؼً لٍٛثُٙ غ١ٚبً ٚؽَلاً ٚغ١ٍخ ال١ٍّّب فٟ ِؼووخ ثله ٚأُؽل, ٚاٌقٕلق, ام لزٍذ  ٓاٌوٍٛي 

ٌمل ثبػٛا ٘لاُ٘ ثٚالٌُٙ، ّٚوٚا غ١ُٙ  عضؤه ِٕٗ ٚمٌه ثمزً ٍجطٗ ٍبكارُٙ فزؾ١ٕٛا اٌفوٓ ألفن اٌ

فمل أزٙىٛا  ٓثوّبكُ٘، ٚأؾوفٛا ػٓ رؼب١ٌُ اٌل٠ٓ ٚرٖوفٛا ػٍٝ غ١و ِب أِو ثٗ هللا ٚهٌٍٛٗ 

 ؽوِبد اٌل٠ٓ ثبٌٚالٌخ ٚاٌْون.

 :الخاذمح

 ارَّذ فبرّخ اٌجؾش ثٕزبئظ أّ٘ٙب:

َّْ اٌْبػو لل ٚفك ِٓ فالي لٖبئلٖ   فٟ رغ١َل ٚالؼخ اٌطف ِٚب كاه ثٙب ِٓ أؽلاس  ٔغل أ

ٚاثؼبك رٍُ ثغٛكح اٌٖٕؼخ, ٚاٌفبئمخ اٌف١ٕخ ِٓ فالي رغ١َلٖ ٌٍٛالؼخ ٚر٠ٖٛوٖ  ِجبكة ٚا٘لاف اٌضٛهح 

( رٍه اٌْق١ٖخ اٌزٟ اٌزمذ ف١ٙب ّؼٍخ إٌجٛح ثبٌّضب١ٌخ اٌجْو٠خ ٚاٌزٟ عاٌؾ١ٕ١َخ ٚلبئل٘ب االِبَ اٌؾ١َٓ)

ه ٔؾٛ أ٘لافٙب اٌزٟ رّؾٛهد ؽٛي اٌؾك اإلٌٟٙ اٌنٞ فوط  االِبَ اٌؾ١َٓ ٘يد اٌمٍٛة ٚفغود األفىب

خ علٖ هٍٛي هللا  ع ِّ ٌزظً  ٓا١ٌٗ, مٌه اٌقوٚط اٌلاِٟ ١ٌىوً ؽم١مخ فٟ إٌفًٛ ٛبٌجبً اإلٕالػ فٟ أ

فوٚعبً ِٓ أعً اٌغّبػخ، ٍٚزظً ٍِؾّخ  عاٌؼم١لح ٔجواٍبً ٚاٌؾك ٘بك٠بً ٌٍّق١ٍٖٓ ٌٗ, فىبٔذ صٛهرٗ 

ٖ ٚوٛوجخ ِٓ أً٘ ث١ذ إٌجٛح ٚإٔؾبثٗ ا٠مبظبً َِزّواً ٚرنو١واً كائّبً ثَّٛ اٌّجبكة اٌزٟ وبْ اٍزْٙبك

ً ػٍٝ ثؼش ل١ُ أَب١ٔخ  , فلا٘ب ٘نٖ األٔفٌ اٌطب٘وح ً ٕبكلب ٚونٌه ٚعلٔب أْ اٌْبػو لل أثلٜ اٌؾبؽب

اء ٚاٌّٛاٍبح ٚلل ٚرمل٠ُ اٌؼي  عٚاإلِبَ ػٍٟ ٓ هٚؽ١خ رّضٍذ فٟ اٍزلػبء ّق١ٖخ إٌجٟ األػظُ دمحم 

أعبك فٟ رٛظ١فٙب رٛظ١فبً ٕؾ١ؾبً فؤٙفذ ػٍٝ رغوثزٗ اٌْؼو٠خ ٔٛػبً ِٓ األٕبٌخ اٌف١ٕخ ٕٚللٙب ػٓ 

ٛو٠ك أوَبئٙب ٘نا اٌجؼل اٌزبه٠قٟ اٌؾٚبهٞ فٚالً ػّب اِزبىد ثٗ ِٓ اٌى١ٍخ ٚاٌّْٛي ثؾ١ش رقطذ 

٠جلٚ أْ اٌْبػو أعبك فٟ ٚ,  ؽٛاعي اٌيِٓ فبِزيط فٟ اٛبه٘ب اٌّبٟٙ ٚاٌؾبٙو فٟ ٚؽلح ّبٍِخ

ر٠ٖٛو اٌّْب٘ل ٚاألؽلاس ٚهٍُ ِؼبٌّٙب هٍّب ف١ٕب ِزّىٕب ِّب اصبه اؽب١ٌٍ ِْٚبػو اٌّزٍمٟ ٚرفبػٍٗ 

ْْ رٍه اٌمٍٛة اٌّزْجؼخ  ِؼٗ ٚمٌه ٌٖلق ِب عبي فٟ فٍل اٌْبػو ٚأؽب١ٍَٗ, ٚمٌه ٠ؼٛك ثبٌطجغ اٌٝ أ

فزغؼً إٔؾبثٙب ٠وٍّْٛ ثبٌىٍّبد  ,إلٌٙبَأْ رؼْك اٌغّبي ٚرغبٌٔ ث١ٓ إٌج٘ ٚا ثٖلق اإل٠ّبْ أثذ

ً  ػبٌّبً ِٓ اٌّضً ٚاٌغّب١ٌبد ال ٠ؾلُّٖ ٚال ٠ٍؾُك ثبٔطاللزٗ أّلُّ األف١ٍخ  عّٛؽب
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century AH The seven upper poems as a model 
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Abstract 

           Poetry is one of the important means of immortalizing the ideas and 

events that constitute the identity of the nation, and define its intellectual and 

cultural features within the framework of the historical era from which it 

emerges, as well as the extension of the historical eras that precede it in order 

to communicate literary and intellectual and the common civilizational 

development between them, which is determined by the nature of society, and 

what it is exposed to. In some cases, our Arab literary heritage in the seventh 

century AH in Iraq won poets with poetic talents, and given that poets walk 

in lines that are almost similar in ideas and thoughts, I decided to stand with 

the poet Ibn Abi al-Hadid in the seven upper poems as a model in embodying 

the dimensions of the Husseini revolution. This research dealt with (The 
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Impact of the Hussainiya Renaissance on Iraqi Poetry in the Seventh Hijri 

Century as an example) with an introduction and a preface that summarized 

an overview of the seven Alawiyat poems, in addition to the definition of the 

he psychological 

of Tuff, all of which undertook to highlight The role of poetry and its 

importance in the embodiment of events and facts, in addition to the role of 

the poet and what he contributed to creativity and development in the 

movement of Arab poetry, then this study concluded with a conclusion in 

which it summarized the results it reached, the most important of which is: 

what the poet of this era represented as the natural extension of Arabic poetry 

in all his eras In the contents and ideas that he put into his poems, as the poet 

portrayed the historical dimensions of the Husseini revolution in all its 

details, through his embodiment of the reality and his depiction of the 

principles and goals of the Husseini revolution and its leader, Imam Hussein 

which shook hearts and exploded ideas towards its goals that It revolved 

around the divine right that Imam al-

exodus to devote a truth to the souls, asking for reform in the nation of his 

beacon and the truth would guide those who were loyal to him. And his 

companions, a constant awakening and a constant reminder of the 

transcendent principles that were redeemed by these pure souls, and the poet 

also harnessed his talents and culture in spreading sincere feelings and 

feelings in the ferment of sorrow and the affliction of the afflicted  .  

Keywords: Al-Nahda, Husseiniya, poetry, poems, seven, Alalawiyate . 
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 مستخلص البحج:

ييليييييي يضقيييييجٟ  مييييي  مف يييييو  ثلٖنٚييييييز إن ثلٖنٚييييييز ثلٌوثةييييييز ميييييج  يييييي إال  نٚيييييٌ صن          

ييييييٌ ثلييييين٘ ثلْيييييٌهي  وليييييي ثلٌوثييييييجس ثلعؾجةذييييييز ليييييئن   ل للٌ ييييييز ثلفنييييييز ثلضيييييي صْو ثلوثقعييييييز ولقيييييج

ثلٖنٚيييييجس صعحييييا لقْييييجح ثل وثقيييي  ثلحييييو ٔ وثلعؾييييجةذي  وصعييييو ثلٖنٚيييييز ثلعؾجةذيييييز ثلعنٚييييٌ 

ضؾيييجوٍ قيييوثني  ثألّيييجُ ثلييييي يْيييضنو  لييييه ثلعؾيييجةذي  إى ييييضم إ يييجهر صٖيييكيل ج دٚيييوًر  ٌثةذييييز ص

ثلوثقييي  وثلعذيعيييز  ثّيييضنوم ج كض يييجح ثلٌوثييييز ثلقويغيييز للضعذييييٌ  ييي  ةٍميييز ث نْيييجن ولكْيييٌ ثلٌصجديييز 

ثلضييي  يحنييش  ليية ىثةقييز ثلقييجًا وإمٚييجح منيلضييه دجلحعلومييجس ثلغقجليييز وثلفكٌيييز ثلضييي يضحضيي  د ييج 

ثلضو يييا ثلييين٘ ثلْيييٌهي ثلعؾيييجةذي مييي  ؽ يييز   ومليييال ثلحضعيييز وثلْيييقٌ وثاله يييجٓ لوييييه مييي  مييي   

ل مييي  ثلعيييجلم ثليييوثقعي وثلحييي لو  مييي  ؽ يييز   ليييي  يييوثلم مييي  ثلضنيييييا ثلعؾيييجةذي ثلييييي يضقيييجٟ  صحجميييج

ةميييٌم محيييج ييييو و إلييية صوّيييي  ثألليييال ثلضييي ويلي للييين٘  ذيييٌ ليييضـ ثلعٌييييال إلييية ثلحعنييية ثلٌميييَي   

لٞيي   يي  ل ييم ً يييج ثلكجصييخ ميي  ميي   ٕنٚيييجس ًوثيضييه ثلضييي صعييو ثلحفضييجؿ ثلييٌةيِ للكٖيي   يي  

وص ييييح  ّيييحز ثلعؾيييجةذي  لييية ًوثييييز ةفيييجموسة للٌوثةييييز  ثلحنفييييز ليييي ثلعحيييا ثلْيييٌهي ثلؾوثنيييخ 

ولييجع  ذييو ثلييٌٍث   دحييج صٞييحنضه ميي  ٕنٚيييجس  ؾجةذيييز وةفييوثط صييٌصذ٠ دضليي  ثلٖنٚيييجس صحغييا 

ً ث يييج وةلعجل يييج وصٖيييكي ص ج و يحنض يييج ليييي  يييجلم ثلٌوثييييز وص عيٌ يييج ليييي دنييييز ثلْيييٌه ثلٌوثةيييي  وقيييو 

 لييية مْيييضويجس  يييور مييي  دنييييز ثلييين٘ لعيييا ةدٌٍ يييج:   قيييز ثلٖنٚييييجس  ًٙيييو دقغنيييج  يييي  ثلْيييحز

 ثلعؾجةذيز م  ثلقوط و  قض ج م  ثلحكجن  وثلوقو   ليه دجلنقو وثلضقليا 

 المبحج األول: الشخصية العجائبية والحذث

ثلقيييييوط  يييييو ةلعيييييا ثلٖنٚييييييز وفٌكض يييييج هثميييييا ثلقٚيييييز  و يييييو ييييييٌصذ٠ دوٕيييييجةؼ قوييييييز        

يييييييييز ثألمييييييييٌم والّييييييييييحج ثلٖنٚيييييييييز  وثلقييييييييوط هثمييييييييا ثلعحيييييييييا ميييييييي  دقيييييييييز ثألهوثس ثلفن

ثلقٚٚيييييي ال يوعيييييجدال ثلقيييييوط ليييييي وثقييييي  ثلقييييييجر ٙيييييقيـ ةن يييييه يٖيييييذ ه ليييييي معوٟيييييه ثلعجميييييز 

ل ليييييي  حلييييييز ثلنليييييال ثلفنيييييي  وثلقيييييوط ييييييو   لييييية  ل م حيييييج ولكييييي   نٚيييييٌ ثلنييييييج  ييييييوما ٌٟليييييج

ويكضْييييييييخ ثلقييييييييوط ثلحلحييييييييـ ثلعؾييييييييجةذي          ( 042: 0330فٚييييييييو  لعيييييييياة  ثلنفييييييييجؽي  

وثالنفعيييييج   محيييييج يؾعليييييه مضحييييييَث   نيييييو ٙييييييج ضه ٙييييييج ز مجٙيييييز صحنقيييييه ثل ٌثديييييز وثلو ٖيييييز

ل  يييييييييي  قوث ييييييييييو ثلعقييييييييييا ونييييييييييوثميِ ثلعذيعييييييييييز           (093: 0330‘ مييييييييييجي.يوققييييييييييال ثنَيجفييييييييييج

وصحييييييا ثلٌوثةييييييز ليييييي  يييييٌٛ ةفيييييوثط ًوثيض يييييج ثلييييية ثلٖيييييكا ثلحْيييييٌفي ليييييي ثلْيييييٌه مييييي  

ٕنٚيييييييز ةخة وثألمييييييٌم ميييييي   ثلقييييييوثً دييييييي  ٕنٚيييييييضي  ةفييييييو حج صحغييييييا ثلقيييييييجر و ييييييي 

ومحيييييييج يضٚيييييييا دجلعؾيييييييجةذي  يييييييو وؽيييييييوه   صوحغيييييييا ثلحيييييييوس و يييييييي ٕنٚييييييييز ثلٖيييييييذـة َيَة
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كجةنييييييييجس  ؾيذييييييييز وةفييييييييوثط مجًقييييييييز  ووؽييييييييوه فييييييييوثهط  يييييييييٌ م لولييييييييز   ولييييييييي ًوثيييييييييز 

ةفييييييجموسة  صضؾْييييييو ثلٖنٚيييييييجس ثلعؾجةذيييييييز دجألٕييييييذجؿ كحييييييج ةٟلقييييييش  لييييييي م ثلكجصذييييييز لييييييي 

ل ص  يييييٌ  لييييية   يتيييييز إنْيييييجن وةفيجنيييييج ةميييييٌم يضيييييوثًون  ييييي  ثلٌوثييييييز  و يييييي  ثألٕيييييذجؿ ةفيجنيييييج

ثألن ييييييجً  لٞيييييي ل  يييييي  ةلعييييييجل م ثلنفيييييييز   ليييييييث ل ييييييم ثلوثّييييييعز ثلضييييييي يضكيييييي   لي ييييييج ثلذعييييييو 

ثلعؾيييييييجةذي الّضقٞيييييييجً ثل وثقعييييييييز ليييييييي صكوين يييييييج  وصذيييييييوو دعيييييييٜ ثألفيييييييوثط صقليوييييييييز ليييييييي 

ثقضقييييييييج  ثلٖييييييييذـ ثلٌوثيييييييييز عييييييييم صضقييييييييو   ييييييييي  ثألفييييييييوثط إليييييييية ةفييييييييوثط  ؾجةذيييييييييز دعييييييييو 

ة ٕيييييج وس ٕيييييذـ  َييييييَ يحيييييٌ   جةؾيييييج ديييييين م عيييييم ينضفيييييي ويعيييييوه عجنييييييز        َيَ( جلح يييييج 

وث ييييييوثه ثلقضليييييية وثلؾٌفيييييية صضَثيييييييو  ليييييية يييييييو ثلٖييييييٌٟز وؽييييييئ ثلقييييييجكم    ميييييي  ثلٚييييييٌثك 

وثٙييييوثس ثلذنييييجه  وثل ييييجٍ ثلحْييييييا للييييومو  كجنييييش ثٕييييذجؿ ثميييييٌم صحييييٌ و َيييييَ يٖيييييٌ دييييييو  

ثألؽيييييوثع   كيييييي   ثليييييي م    عيييييم ينضفيييييون   كيييييجنوث ً ييييي  إٕيييييجًصه  ييييييج لْيييييٌ ضه ليييييي ثمضيييييٌث 

ثنضقيييييييا مييييييي  هثًي إلييييييية  نيييييييجا    نقضيييييييجػ إلييييييية ّيييييييذ  ّيييييييج جس ليييييييي ثلعيييييييجةٌر لنٚييييييييا 

ةميييييٌػ ةيل يييييج ثلكليييييخ ثل يييييجلم   ال نٌييييييوا  لييييية ةًٝييييينج    وثألٙيييييوثس مٚيييييٌر  لييييية  يييييول ج :

 (334 : 0334  ذو ثلٌٍث  ة

ذي  جٝيخ إن  مج يققال ثلو ٖز  و ص  خ ثلٖنٚيز ثلعؾجةذيز   َيَ( دجألفوثط في  يقضقم  يجػ ٕع

 لة ثلقكم دفعا ثلؾو  و ّلخ ثلققو  ليعحا ثلٌٖٟز  لية قحي   ييث ثل ييجػ ولكي  دْيقوٟ ة يوثه مي  

ثلؾٌفة وثلقضلة   وكا  يث يقوط دئيعجٍ م  ثلٖذـ  َيَ وم  كجنوث معه م  ثألٕذجؿ لي ىلي  ثلحكيجن 

قوًر  لة صٚعيو   و م م  يْيٌون ثألفوثط ويٚعوون وصيٌص ج   وٕنٚيجس ثألٕذجؿ صل  ليِ ل ج ثل

وصيٌر ثألفوثط لقْخ  وإنحج ل يج ثلقيوًر ثل جةليز  لية ثلوٙيو  إلية ثلحكيجن ثلييي صٌييو دْيٌ ز ميجلييز 

م حج كجن دعيوثل  لقو كجن ثلٖذـ ة َيَة لي هثً خ  ثلٖنٚيز ثلضيي صحغيا ثلنييٌ( عيم ثنضقيا إلية مكيجن 

ٌ  ّيذ  ّيج جس ليي ثلعيجةٌر   ٌح ةًٛ ةفجموسة ال يْيضعي  ةفيو ثلوٙيو  إلييه إال دعيو ةن يْيض 

إن  إٝييفجع ثلذعييو ثلذٖييٌي  ليية   كيييث صو يي  صقنيييز ثلييَم  لييي صعحيييال ثل وثقيي  ثلعؾييجةذي لييي ثلٌوثيييز 

ج م لي صققال ثلفعا ثلعقجةذي و يث مج الف نج  لي  جلم ةفجموسة   ثلٖنٚيجس  يٌ ثلذٌٖيز يْو

 نو هموله ٕححش دٌهثةه ًثةقز ه   ة لم ي خ  َيَ ٟوي ل لك  ثللق جس دجلنْذز ثلي ٙجًس ه ٌثل  

ل ونفظ  وثع كجه يٌٞدني لي ثلقجة٠ لقوصه    هثلب    وليحج ةنج ٙجغ إلة ةنفجّه ثل  غز صقٌْ  حيقج

 مجد   َيَ ؟-

 ث ضو  لي ؽلْضه : -

ل ليوي ثلٞحجةٌ - ل ؽوثل    ؽوثل محْز ةٟفج  كجنوث ىث ذي  إلة موثًّ م لٚجًوث ٟعحج كجن ثلحن ٌ مؤلحج

ل للنجًة ثلحض يوؾْو ةخة لي  يث ثلحٖ و فؾم ثلقْجور  (26 : 0334  ذو ثلٌٍث   عفنز وٟعحج

وث ؽٌث  ثليي صقو  ده ثلٖنٚيز ثلعؾجةذيز ة َيَة  وآعجً ثلو   ليه دعو ةن ةقذا  لة ص ييخ محْز 

ةعنجع ى جد م إلة موثًّ م م  م   نيٌثن ةٟلق ج ؽئ ثلقجكم  لة ثلنجُ  ةٟفج     ثلقيجر

ثلحعجًٝي  لْيجّز ثالّضذوثه وثلع يجن  وكا  يث يقوط صقش ّيعٌر ثلٖذـ وةمٌ   ةصضعجيٌ ث مذجً 

   والةم ثلْجهر وثلعذيو مغا همجن ثلقٌثةال    لنْح     مذٌ ه  ّفـ صوثل  لة ثلٌٙي    كيث صذوة 

ل ٙج  وؽج    َيَ وصحلحا صٌثنيم ةًٛ فجموس دعَل ج و نجة ج ثليومي   وإن لم صن حٌ ثلومو  يومج

 ومج     ولي  حجً ملله يضفضـ قذٌ  جةا لكجًعز وليٞجن    ل ٌ  ّف  لي ثلذقٌ لْقوٟ ٟجةٌر    



  

 

 
  

 

1111 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –الرتبية للبهات لللية 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –رفة لللية الرتبية للبهات والص

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 بية االساسية  جملة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصرية 

ليؾلِ  ّج ض ج  جها ثلذج  يْح  م  م   ثلضلفجٍ ويحْـ ٙوً  ٍ وث لضْجق٠ ثألوًث  م  ٕؾٌر 

جنجر يعيٖ ج ثلنجُ م  إن هو صٚويٌ لوثق  م  ثلح ّجر وثلحع     (302 : 0334  ذو ثلٌٍث   ثلقيجرة

ل صق  موق   ل دو  دجًه لي في  ةَن  نجا ةٌٟثلج ث ً جح وثلحوس وثلٞقجيج وهمجة م ثلضي صْج  يوميج

 ثلحضفٌػ صٖ ل ج ثلحنجٙخ وثلوالةم وثلعئ ثلٌ يو ل  مذجالر د حو  ثلنجُ ةو وٝ  فو ٍّ لحج يؾٌي 

 يقذون ثلعحا وثلؾو ويْيٌون مل  ة وثة م ة ةصوًي يج  َيَ     ؤالع ثألصذج  مج  م إال قو   ؾَر ال

ل ال  حا ليه ي كلون وينجمون ويعجٌٕون ويٌٖدون   إىثل  و  ثلؾنْيز وة ٞجة م ثلٖذقز ثّضقلوث يومج

ل ؤالع ال ي ح م  إال ة وثة م  وً ذجص م ثلضي  (306 : 0334  ذو ثلٌٍث  مؾضح   جٟا وٕذال لجّوة 

ل يولون ج ة حيز ةكذٌ دكغيٌ م  ةًوثؿ ث ثلحوٝو جس  إَن ثلكجصخ  نومج يذو  لنجُ ثلضي صَو ال يوميج

ثلْيجّيز وثالؽضحج يز ويعٌٝ ج دعٌيقز فوثهط صٌثكحيز ةو دعٌيقز ص كحيز ّجمٌر لئنَه يْضو ي 

 ٌٛ ثلحكذوس دعٌيقز لنعجٍيز  و و د يث ثلنو  يْضذو  مج  و  ثلعؾجةذيز كي صكون وّيلضه لي

ل و ٌ ل محنو  دآمٌ مقذو  ثؽضحج يج لو فش ثلٖنٚيجس ثلعؾجةذيز دحج صقحله م  ثأللعج   وثألفوثط  ليج

م  ًموٍ وهالالس صٖيٌ م  م ل ج للوثق   ثليي  و فٚيلز   وه ٟويلز م  ثالّض ح وثلقح  

وإمجلز ثلذٌٖ وثلضٞييال  لي م  ثألمٌ ثليي ؽعا ثلنو  يضقكم د م   وصو ي  ثلقوثهط ثلققيقيز لي 

م  ثلوثقعيز ويوو م ثلقجًا د ن مج يقوط  و ٙوًر ثلوثق  ثلحعجٓ  وم  ىل  لئن  ثلعجلم ثلٌوثةي يوقٌد ج

ثلٌوثةيز لم صعضحو دٖكِا كذيٌ  لة ثلوثقعيز ثلذقضز   ةو ةّجليخ  ثلٌوثيز ثلضقليويز  صؾجوٍس فجؽَ ثلوثق  

   وثلح لو   وقومش ةفوثط  ثلٌوثيز دعٌيقز مضٖ يز صفضقٌ إلة ثلضٌثد٠ وثالنْؾج   للضعذيٌ 

ثلٌٚث جس وثالمض لجس ثلعجةفيز وثلقَديز ثلضي  َس ثلعٌث  دعو ثالفض   ثألمٌيکي  فيظ ال يوؽو 

صوثلال دي  ٌٕثةـ ثلحؾضح  ثلعٌثقي  ويفضقٌ إلی ثلْکون وثلعح نينز  و يث يقوهنج إلة صفْيٌ ثلعذغيز 

ٝة ثلوثق  ثلعٌثقي  وثلفوٝة وثلومجً ثليي يْوه لي  جلم فجموس ثلٌوثةي د نه نجد  م   ذغيز ولو

 ثلٖج و   و نج  يذٌٍ ة ثلقکي ثلعؾجةذي ثليي ي يم لي ةٍمنز ثلحؾ و   ولو  ثألًٛ ثلنٌثليزة

ودجلٌ م م  ةن فجموس موينز ٙنعض ج منيلز ثلٌوثةيز وليِ ل ج وؽوه  لة ةًٛ  (083: 0330

دجلضنييا محج يولٌ  ثلوثق    إال ةَن  لٞجع  فجموس( ينعوي  لة ةفوثط ومْحيجس وثقعيز صم ٕقن ج

للٌوثةيز فٌيز  يٌ مقووهر لي صقليخ صل  ثألفوثط دحج يضنجّخ م   جلح ج ثلٌوثةي ونْضعي  ةن 

ننل٘ إلة ةن لكٌر فجموس صنعوي  لة صحغيا كا ةٕكج  ثل لم وثلق ٌ وثالّضذوثه وثلؾٌ  وثلقْور 

ث ؽعلش لتز م  ثلقجقوي  وثلقضلز ةلحجى وثل يحنز ثلضي يضعٌٛ ل ج ثألنحوىػ ث نْجني  لة ةًٛ ثلوثق   

يعضٌٝون موكخ  ٌُ لي فجموس وييدقون ثلحوكخ كله ؟ يٌمون ؽغغ م لي ثلن ٌ   ثلٌؽج  

ث ضٚذوث نْجة م ةمج  ة ين م  وكيث ثلعٌوُ ث ضٚذو ج أليج  وفذيذ ج مكذا ين ٌ إلي ج دؾنون   ةي  

صضم ؽٌيحز ثال ضٚجح وثلقضا لي ةنش من م وم  ٕيل ثلحْؾو   ا صعضذٌ  كجلٌثل في  ي وي قضلز و

 لح  كجن  قجد  وكي  وٝعش دٚحز إد جم   نج؟ مْؾو  وةمج   ينه؟

 (00-00 : 0334  ذو ثلٌٍث   ةلم صنضفي ثلذٚحز لي ثلحجع ؟لقو ًموث ثلؾغظ لي ثلن ٌة

إن ل يييث ثلقييوط مٌؽعيييز ص ًينيييز صضحغييا ديي  دقجهعز  ييٌُ ثلييوؽيا( ؽييٌس  ليية ةًٛ ثلوثقيي  لييي  ييِا 

لك  ثلحكجن  نج ةٙذـ ةًٛ ةفجموسة لوثٝيـ ةَن ثلٌوثةييز  ضومز دجلفضنز وثالقضضج  ثلعجةفي ٌو  مق

صؾعا م  ةفجموسة ًمَثل  للعجلم ومج يقوط ليه مي  ثألفيوثط وثلكيوثًط وثلنَث يجس وصو ي  ميج  يو 

 وثقعي لي  جلح ج ثلنيجلي ولك  م  يقو  دضل  ثأللعج  لي  يث ثلعجلم  و ثلٖنٚيز ثلعؾجةذيز    
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إَن صفك  ثلقكي يوغييٌ ثنفعيج  ثلحضلقيي و وثؽْيه صؾيج  ثألفيوثط ثلحو ٖيز ثلضيي وقعيش  و يو ةقيٌح إلية 

ثألّلوح ثلعؾجةذي ثليي يعو وّيلز ثلكجصخ لعٌؿ قٞيجيج ثلحؾضحي  ثلحضنو يز  وثلضعذييٌ   للْيفز ثلقييجر 

ً هثالل  لية ومجصقو  ده ثلٖنٚيجس ثلعؾجةذيز  لة ةًٛ ةفجموسة م  ةفوثط ثلحوس وثليومج وثلحوس 

ثلضع يٌ م  ثلفْجه ثليي فيا د  ل يج   وثليضنل٘ مي  ثألكجىييخ وثألو يج  وثلقييوه ثالؽضحج ييز ثلحَيفيز  

ود يث صنضل٠ ثلٌ م وصٚيذ ج ثلٞذجديز لي ٍم  ثالنقوثً وثالنكْجً وميذجس ثألما    كيث يفٌْ  خ ( 

لية آكليي لقيو  ثلذٖيٌ    لعلي  صع يٌ ةلقو ثفضجلش ثلنفوُ ثلة كٌ  وثلٞيحجةٌ ثلية وفيا ث ةلعج  ثلٖذـ 

 ثالدٌيجع دجلقضا وصَيو ثعم م  ث وػ  قله وٝحيٌ  

 مٌثيج و م كلحج دقغش لي ج    نفْي ال ةؽو ٕك  لي   لق٠ ةًم   الل وّوثهثل   -

ثلؾجً يضآمٌ  لة ؽجً  ويضقو  إلة ععذجن مذي  ينج  ثلنجُ لي فجموس منض ٌي  ةؽل م لي ةيز لق ز    

  ثلؾٖيي  وال صضققييال ةفيي   ثلفقييٌثع    ًدحييج  ييي فكحييز كونيييز    لضٚييذـ فييجموس م ييذ٠ صضققييال ةفيي 

  ( 00 :0334  ذو ثلٌٍث   ثل جلحي  وثلحْضنفعي  وثلقضلز ة

 إَن ثلعحا  لة ملال مععيجس ؽويور صضؾجوٍ ثلوثق     ٌٟيال ثّضغحجً ثلعوثلم ثل يذيز وثل مٌةييز        

فييو ة ييم ٕييٌوٟ ٙيين  ثلٖنٚيييز ثلعؾجةذيييز  و ييو ثليييي يوفْييٌ وًديي٠ ىليي  دجلقييوط ثلعؾييجةذي  ييو ة  

 صٌٚلجص ج 

 الشخصيات العجائبية والمكان.المبحج الثاني: 

يضٖكا ثلحكجن ليي ثلين٘ ثلٌوثةيي ةمي  مؾحيو  ثلع قيجس ثلل وييز ثلضيي صؤّيِ للفٞيجع ثلحضنييا        

دٌٚيز مضنيلز معضحور  وصعحا  لة دلوًصه وصقويله م  إٕجًثس ل ويز ٝح  معجح ٌّهي إلة ةيقونز

لي دعٜ صفٚي ص ج  لة ثلحٌؽعيجس ثلوثقعيز  وثلحكجن ثلٌوثةي ثلحضنيا ليِ  و ثلحكجن ثلوثقعي  لة 

  (33 : 0334  ثلنعيحي ثلٌ م م  ثلضحوي جس ثلضعجدقيز ثلضي يقجو  ثلنعجح ث يقجع د جة

ٚييحيم ثل يي   ثليييي يٚييوً ولييي ةفييجموسة ثلحوينييز ثلضييي يضكٖيي  ةدعييجه ثلحكييجن لي ييج وهالالصييه ميي  ص 

ةفييجموسة موينييز مقعحييز مضنييجعٌر وقييو صعييجيٌ ؽييَعا من ييج كيي ن ٍلييَثالل ٝييٌح ثلحوينييز لضييٌا ثلنييٌثح 

وثلومجً يقضوي ج م  كا ؽجنخ كحج ةَن ثلٌوثيز ثّضحوس  نوثن ج م  ثّم  ي  ثلحوينز  ويذيوة ثليٌثوي مي  

ل ةن ميج ّييضم  ّيٌه  مي  ثألفيوثط وكيا ميج يضٚيا د يج ثألّعٌ ثألولة يوقوعنج  ي  موينيز فيجموس صلحيقيج

ومحيج يلفيش ثالنضذيج  ةن ثلٖنٚييجس ثلعؾجةذييز ثلضيي صيويٌ ثألفيوثط ليي ةفيجموسة  مضعلال دضلي  ثلحوينيز 

دعؾجةذيييز ةلعجل ييج ثلقييوًر  ليية ثلضيي عيٌ لييي ثألمييجك  ثلضييي صضوثؽييو لي ييج  لضقيل ييج ميي  ةمييجك  آمنييز و جهةييز 

 و  وثلومجً  ويضفٖة لي ج ثلقضا وٍ ال ثألًوثؿومْضقٌر إلة ةمجك   يٌ ةمنز يوحو لي ج ثلن

ة كحييج كفييش ثلنْييور ميي  ثلييي جح ثليية ثلٖييؾٌر ثلعضيقييز وثلضذييٌا د ييج ومْييق ج دجلقنييجع   ولييم صعييو ًثةقييز 

ٙجً ثلنو  م  إًط ثألؽوثه وثالقضٌثح منه يعنيي أل يجلي فيجموس  يو  ثلذنوً صعخ من ج كا محيِ 

ي ثن صٌكو يج ثًعيج لنيج وليم نعيض  ديه ثٙييخ ثًعنيج ديجلقق٠ ثلْن٠ وثلحوس ثلحقيضم     ٕيؾٌر ثألؽيوثه مني

( لجلٖنٚيجس ثلعؾجةذيز لي  جلم ةفجموسة قجهًر  لة ةن صوقو  334 :0334وثلؾفج ة  ذو ثلٌٍث  

ا ثلحوؽيوهثس ثلحكجنييز  لية نقيو يونجّيخ فجؽض يج   ٌ هاللز ثلحكجن مي  مكيجن مذيجًا إلية مٖيؤو    وصوقي

ًط ثألؽيوثه وثلحكيجن ثلييي كيجن يوقٚيو للضذيٌا إلية مكيجن يقحيا وصوق ج إلة ثلٌ يخ وثلحيوس ليٚيذـ إ

وةٙوثس ثلٖنٚيجس ثلعؾجةذييز ليي ةفيجموسة ً يذيز قيجهًر  لية ةن  هاللز ثلنو  وثلضٖج   وثلحوس 

صَلَ  ثلحكجن دفعا   حض ج كحج يٚوً ج لنج ثلٌثوي في  ي  ٌ ٙوس كجة  مؾ و    و يث ثلحؾ و  
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 بية االساسية  جملة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصرية 

وثألٕذجؿ ثلغ عز ثآلمٌي  معه للقيج  دفعيا ثلحيوس وقيذٜ ثألًوثؿ  و ييث   و م  يوؽه ثلٖذـ ة َيَة

 ثلٚوس يقو  ثلحكجن لي ثلٌوثيز إلة مكجن  يٌ آم  يحلؤ  ثلنو  وثلٌ خ  

ل ٍليَ  ثلحكيجن  ل ال ٙوس ي صي وال  حِ    ٙحشا معذال    لؾ ر ّحعش نوثعل ً يذيج ةثلحكجن لجًغ صحجمج

 ل  ة َيَة:كله    كجن ثلنوثع  لة ٕكا ّؤث  

 م  دقي يج  َيَ؟ -

 ال ةفو ّيوي  ّوم  ذوا ثلحعي  وةمي مكي وؽجدٌ وةٌٕ  -

 ةؽجده ثلٚوس ثلٚجهً م  دعيو :

 آمٌا ةن صقٞي  لة ؽجدٌ  -

 ( 333 :0334  ذو ثلٌٍث    صٌهه  َيَ كغيٌث كي  دحقووً  ثلقيج  دح حز ٙعذز ك ي ة

لفٞييجع لييي ةفييجموسة مؾحو ييز مضؾجنْييز ميي  ثألٕيييجع إَن ثلٖنٚيييز ثلعؾجةذيييز ال ص دييه دجلحْييجلجس لج

  ودجّيضعج ز ثألهييخ ةن يوو ي  ( 04: 0339 دقيٌثوي  وثلٚوً وثلوالالس كحج يوعذٌ  نيه  لوصحيجن(

  (64 :0334 قجّم  ثأللكجً وثلٌموٍ وثلققجةال ثلحؾٌهر   ودجلضجلي صقٌيذ ج م  ثلوثق  

دييي  ثألٕييؾجً وثل جدييجس ثلنٞييٌ ةمييجلني  ةفجولييش لييضـ إفييوم  ينييجي  لكيي  من ييٌ ثلووثمييز و ييي صليي 

  لٌؽعش ةومذب ن ٌي دي  ةؽفجن معذقز  ّحعضه يقو  ثلضـ  يني      (

 ةي  نق  يج َيَ ؟-

 قج  ال صْ   لق٠ ثّضح  لضٌم م  ةنضم  

 جدز كغيفز وال ةفو لي ج  يٌ ٕجدي   يضقوعجن إلة دعٞ حج  ةفو م دجن  ليه ثلوً  ودٚحش م مقه 

كجن ثلٌٖيٌ يٌٞح ةمج  ويضنجٙم معه  ص لخ  ع  وثآلمٌ صؾْوس ليه معجلم ثلٌٖ كل ج ثلضقوم دجل وو

ال ي ميا و م ثلذقجع يج ةمي  ثنضٌٚ  لة  - ليه ثلققو وثلٌٖ وةمو  ال يؤىيه  دا ي ون  ليه ٌٕ  

نه  يث مج قجله ثألك ثلنذيا ألميه وٟلخ منه ةال ينٞ  ل وم نفْه وٌٕ ج  لك نفْ  وثقضا ثلٌٖ لي ج  

 لم يفعا   ة وصه نفْه وةفذ  ميوٟ ثلٞ جة   لة ةميه لولعه م  ة لة مٌصف ة

 ( 28-26 :0334  ذو ثلٌٍث                                                                        

  و نيج    يضني ثلحكجن لي  يث ثلحقع  دعوي  ثلذعو ثألو   و ةمي خ إلة  جدز دحؾيٌه ةن ة حيٜ  ينيج 

إل ييجع للحْييجلجس  لجلٌوثةيييز لييم صنقييا ثلحكييجن د دعييجه  ثل نوّيييز إنحييج قٚييوس ةدعييجه  ثلوالليييز ةي ةَن صليي  

ثلٖنٚيييجس صْييضعي  ثمضييٌث  ثألمييجك   لييي كييا ثألوقييجس ودييوون  نييجع  و ييي   ييي ّييحز ثلٖنٚيييجس 

ن ثلكيٌيم  وإنحيج قٚيو ثلعؾجةذيز   وثلذعو ثلغجني  و ثلضنجٗ م   قٚز ثدني آه ( ثلوثًه ىكٌ ج لي ثلقيٌآ

 َيَ م  ةمي خ إلة صل  ثل جدز كي يٌم  يث ثلحٖ و وليعلعه  لية ةٙيا ثلذٖيٌيز منيي آه  وإلية ىلي  

ل صوحغيا ؽيجنذي  ؽجنيخ ثلنييٌ وؽجنيخ ثلٖيٌ   وثلٌوثةييز  نيج صٚيوً ثلوثقي  وميج  ثلقي    وةَن ثلقيجر هثةحج

ز صجًينييز  وقيو صكيون ةًٛ ةفيجموسة يقوط م  نَث  دي  ثلنيٌ وثلٌٖ مي  مي   مينـ ثلحكيجن  ويي

ةةصييكٌ قوليه  ي  ثلٖيذٌ وكيي   دن ٌ  ي  ثلٖنٚيجس  ي مؾٌه ٕذٌ وةفؾج  ّكجن ج دقؾم ثلذعوٛ 

يعضذٌ ةًٝي مؾٌه ٕذٌ لي فجموس ثلكذٌم فضة دش ةٟلال  لة ثًٝيي دي  فيجموس ثلٚي ٌم ةؽيو ج 

ن يج ةٕيذجً  َييَر  ليي ةلٞا م  كلحز ٕذٌ ث ٌ  ةن يج دحقيجّيه مؾيٌه ٕيذٌ ونقي  دقؾيم دعوٝيز لك

وقيو صحكنيش ثلٌوثةييز مي  ث ليجهر مي  ثلعنجٙيٌ  (336 : 0334ثّؾ  نفْي لي ج وةصليىة  ذيو ثليٌٍث  

ثلَمكجنيز ثلضي دج مكجن ًه  ج إلة مٌؽعيجص ج ثلضجًينيز  لٞ ل    ث ٕجًثس ةو ث لحجفجس  ثلضي صٌمَ 

ثلْيٌهي ثلعؾيجةذي للٌوثييز    لية ثلنقيو ثلييي ل ج  ي  ثألمجك  لضوكيو ًد٠ ثلوثق  دجلنييج  ليي ثلحكيون 
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يْج و لي ثّضكحج  ٙوًر ثلعؾجةذي  لة ةمغا وؽه محك   ل  ةلي ثلقکجييز ثلعؾجةذييز يضٞيجلٌ ثلَميجن 

ل ينليال ثلٖيکا  مغلحيج ينليال ثلحٞيحون  ليجلَم  دوٙيفه  نٚيٌثل  ل لٞيجع ٍمکجنييج وثلحکجن  ليٖک  معج

ل ال يحک  ثلقذٜ  ليه  يضوثما م  ث ل   ميج لحکجن  دوٙفه ثلٖکا ثألکغٌ مقْوّيز ووثقعيز  لينضؾج معج

  ٍمکجنييييييجس ثلقکيييييي ثلعؾيييييجةذي ثلييييييي ي ييييييم ليييييي ةٍمنيييييز ثلحؾ يييييو   وليييييو  ثألًٛ ثلنٌثلييييييزة

ٌو ألّيتلضي ثلقيجةٌر  ةٟيو  ديي  ثألٕيؾجً وثلوهييجن   (083 :0330ثلٖج و  ةمکغشو وفيوثل  نيجا  ةصيوع

ألٍقز ثلٞيقز  وثلٖوًث  ثألنيقز  ثلووً ثلنٌدز وثلعحجًثس  دي  ثلؾذج  وثلْ و   ثألن جً وثلٞفج   ث

ثألًٛ ثلحغقلز دجلفجک يز وثألًٛ ثلذيوً  ثألمکنيز ثلضيي هديش لي يج ثلقييجر وثلحيضيز    مي   نيجا و نيج ال 

وصْييعة ثلٌوثيييز إليية   (4 : 0334  ذو ثلييٌٍث  ةًی ّييوی ٕييذـ ي  ييٌ لؾيي ر  وي يييخ دلحييـ ثلذٚييٌة

وثلنفْيز وثلٌٚث جس ثلضي  جنة من يج ثلعٌثقيي مي  مي   وٙي  ٕيذقيز صؾْيو ثلحٖجکا ثالؽضحج يز  

 ثلحوس ثلح يحنز  لة ةفجموسة ثلضي  ي ًمَ للعٌث  دعو ثالفض   ثألمٌيكي  إى صقو :

  (0 : 0334  ذيو ثليٌٍث  ةک ن ج  يحيز ّيوهثع صوقجٙيٌ ّيحجع ةدنجة يج  وصٚي ٌ م وثفيوثل صليو ثآلمٌة

ج ويه م  ثل     يو ص كييو  ليی دٖيج ز و ولحيز ثلفٞيجع ووفٖيضهو  ويي صي لواللز ثللون ثألّوه  م  مج يْو

ذه ثلٌوثةيز ةفجموسة ديجلذتٌ ثلح ليم ثلحنيي   ثلوٙ  ثآلمٌ ثألكغٌ صعذيٌثل    م ّجويز ثلحكجن   إى صٖو

ثليي يلض م ةًوثؿ ثلذٌٖ  نومج يضْجقعون ليه كضْجق٠ ةوًث  ثألٕؾجً  وىل  دعومج يٞي   ليي م ثلٖيذـ 

 حضه لينضجً م للحوس و و مْضحض  ديل : ة َيَة دٚ

ةةن صٚذـ ثلحوينز  دتٌثل صْيضقذا ثلنعيوثس ثلوةييور  ک نحيج وً  يضْيجق٠ ليي ثنيَال  ثل لحيز  لضْيضقذل م 

وًدحييج يقيي  ثلقييجًا ةمييج   (0 : 0334  ذييو ثلييٌٍث  ثألٕييذجؿ    ل ييَو  وييٌي ثألمکنييز وٙييلخ ثلٌوؿة

ثالنضحجع ثليي ثصْم ديجلقيٌر وثلضيٌهه ومٚيوً  ييث ثلضيٌهه  مفجًقز صضعلال دجالنضحجع إلة موينز فجموس  يث

ل لو  ثلعذيعي و و مج  ةٕجً إليه صوهوًو    : 0339 فليفيي  و مج يٖعٌ ده ثلكجة   نومج يوثؽه فوعج

  و نج صضققال  ؾجةذيز ثلحكجن  فيظ ينفي ةخة ثلٖنٚييز ثلوث ييز إلية ثلنييٌ ثنضحيجع  إلية موينيز  (30

ةن فجموس ليْش موينضي  إنحج موينز کونيز وثلحوس  و قح ا للقيجر ثلضي صضفج ا  ةفجموسة   ة يث يعني

وليي موٝي  آميٌ   (34 : 0334  ذو ثلٌٍث  م  ثلحوؽوهثس لي ثلکون  عم ي صي ليفْل  ي  ثلع قزة

نؾو ةخة نفْه ينضحي إلی  يي  ثلحوينيز  فييظ يقيو : ةةٟيا کئنْيجن  يجهي  حيجً ثلقييجر وّي٠ ّيکجن 

 وسو ألدوي    ٖق حج دعٞ حج  لقو ةن ةٙذقج وثفوثل  وةنؾجدني لي ٕضجع قجًٗةفجموس  ول

  (8 : 0334  ذو ثلٌٍث                                                                                    

ل  ل   ةَن ثلحوينز ثلضي كجنش صقضيوي ّيكجن ج دعذيعيز فحيحييز مغيا ةي موينيز ةميٌم ةٙيذقش مكجنيج مٖيقونج

دييجلنو  وثلحييوس  ولييم صعييو دجلحكييجن ثلقحيييم  لْييكجنه  ين ييٌون إليييه د نَييه مكييجن ال يٚييلـ إال للحييوس 

وثلنٌثح دعو ّييعٌس ثلٖنٚييجس ثلعؾجةذييز  لييه  لجلعجةفييز وثلعنٚيٌيز وثلضقَدييز  قيو ص ل ليش ليي 

نٚيييجس دجلحكييجن صفجٙيييا ثلقيييجر ثلقجموصيييز  و يييث كلَييه يؤكييو فٞييوً ثلعؾييجةذي ميي  ميي     قييز ثلٖ

وصقوالصه وثلضٌهه دجالنضحجع إليه دوٙفه ثنض جكلج لقيجنون ثلوثقي   وثلْيجةو وثلحضيوثو  ليي صكيوي  ثألٕييجع  

ج مفجًقلج للوثق   ةفْْشو دنفْي ؽيَعثل مي   ييث … ةديوس صن جً  فٌثةال ونيٌثن صلض م کا ٕيع  وًّحل

ل ميغل م  کيجنوث يٞيعون ثلنيوى  ليی ً وّي  م  ويٌکٞيون  ّييجًثس ث ّيعج  ثلقٖو  لم ةکي  مقٚينج

 (6 : 0334  ذو ثلٌٍث  صعو  ثلٖوثً   ّيجًثس نقا ثلؾغظ  صحأل ثلحکجنة 
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يو   يث ثلضقو  ثلحکجني دحيَصه ثلعؾجةذيز ثلٌمَيز    لی ثل يٌو  ثلح ّيجويز و لية صقيو  ثألوٝيج  

ثّييضنوث   ييي   لييي ثلعييٌث  دعييو ثالفييض   ثألمٌيکييي  وثلٌوثةيييز صکٖيي   يي  ً ث ييج ثالؽضحج يييز   ذييٌ

 ثلضقوالس ثلحکجنيز 

 الخاتمة:

 صوٙلش ثلوثًّز إلی ثلنضجةؼ ثلضجليز:

ل للعجلم ةؽحي   ي  فؾيم ثلفوٝيی  يزا دونيش  لة ثلفجنضجٍيج ثلحكجنيز  إى وؽ ش ديجنج  ٚ فجموس  ي ًّجلزا ن

ًثل وثلنٌثح وثلق ٌ ثليي  يح   لی ثلوثق  ثلعٌثقي  وقو لعذيش ثلٖنٚييجس ثلعؾجةذييز ليي فيجموس  هو

كذيٌثل لي ثلضعذيٌ    م مـ  يث ثلوثق  ثلحضٖ ي وثلح جيٌ دضقنيجس لنيز صٚوً  وصعيو إنضجؽيه  دٚيوًر 

وصحيا ثلٌوثةيز لي  ٌٛ ةفوثط ًوثيض ج إلية ثلٖيكا ثلحْيٌفي ليي ثلْيٌه مي  مي     لجنضجٍيز ٕيقز 

ٌ ِ وثلنيٌ وثلقيجر وثلحوس  جييجس ثلٚي يٌر  ثلضيي ال وقيو قجميش ثلٌوثييز  ليی لكيٌر ثلقک ثلقوثً دي  ثلٖ

ل ليحج دين ج وال صٌثد٠  و و ةّيلوح يضنجّيخ مي  لكيٌر ثل ٌييخ وثلعؾيجةذي  لٞي ل  ي   ل ٍمنيج نؾو صنجّقج

 يحنز ثلٖنٚيجس ثلٖذقيز ليي دليوًر ثألفيوثط  وصٖٞيي ج وص يييٌ هالليز ثألمكنيز ليي ثلٌوثييز و يو ميج 

ولجع  ذو ثلٌٍث  دضٚويٌ  جلح ج ثلٌوثةي لقو نؾقش  يٖيٌ إلة صٖٞي ثلحؾضح  ثلعٌثقي دعو ثالفض   

وصؾْيو ةدعجه ٕنٚيجصه دذٌث يز وهقيز  مٌؽيش لي يج  ي  ةّيجليخ  ثلٌوثييز ثلضقليوييز وصؾيجوٍس فيجؽَ 

ثلوثق  وثلح لو  دجّضنوث  صقنيز ثلعؾجةذي الّضغجًر ىثةقز ثلحضلقي وإمٚجح منيلضه   ألَن ثلعؾجةذيز صقو  

 يجٓ ليوم ثلقيجًا دفعيا ميج يٚيوً مي  ثلٖنٚييجس ثلعؾجةذييز مي   لة قوًثس لجةقز صولو ثلقييٌر وث ه

ل ديآال  و حيو   ثأللعج  وثلضٌٚلجس  ثلضي صقٚو ثلٌوثةيز م  م ل ج  إلة وٙ  ثلوثق  ثليي ديجس محضلتيج

 ثلنجُ 

 مصادر البحج:

(:  دنيييز ثلٖييكا ثلٌوثةييي ثلفٞييجع ثلييَم  ثلحكييجن   ثلحٌكييَ ثلغقييجلي ثلعٌدييي   0339* دقٌثوي فْيي  

  0ٌح   ٟثلح 

 (: ٕعٌيز ثلٌوثيز ثلفجنضجّضيکيز  منٖوًثس ثالمض    ثلؾَثةٌ  ثلعذعز ثألولی 0339* فليفي ٕعيخ 

 ( : ثلحٚعلـ ثلٌْهي لي ثلنقو ثلعٌدي ثلقويظ  هثً ٙفجع للنٌٖ  حجن 0330* ثلنفجؽي ةفحو 

ث    ولجع   ٍ  عز ثألولی  (: ًوثيز فجموس  مؤّْز ثلحغق  ثلعٌدي  ّيوني  ثلعذ0334* ذو ثلٌ

 (: ثلعؾجةذي لي ثلٌْه ثلعٌدي ثلقويم  مؤّْز ثلوًث  للنٌٖ وثلضوٍي   ديٌوس 0330ثلٖج و  نذيا  *

(: دنييجع ثلٌوثيييز هًثّييز مقجًنييز لييي ع عيييز نؾيييخ مقفييو   ّيييَث قجّييم مكضذييز   0334قجّم ّيييَث  *

 ثالٌّر  

ثليوي  ؽ وؽيي  ؽجمعيز ّيعي  لعيَ  لعؾجةذيز لي ًوثيز ٌّهث  ثلقليم وثلفؾيعيز (:0330*مجي آمج  

 ثلؾَثةٌ  دقظ منٖوً لي مؾلز ثلحنذٌ دؾجمعز دْكٌر  ثلؾَثةٌ ثلعوه ثلضجّ  

(: ٕييعٌيز ثلعؾيجةذي لييي ًوثيييز ثلعٌييال إليية  يون   مؾلييز ؽجمعييز  0336ليٚييا  يجٍي     *ثلنعيحيي 

  0  34صكٌيش للعلو  ثالنْجنيز مؼ
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The miraculous character in the novel "Hamut" by the novelist Wafaa 

Abdel-Razzaq 

Israa Salim Mousa 

Al-Qadisiyah University / College of Education for Women 

Department of Psychological Counseling and Educational Guidance 

 
Abstract 

The fictional character in all its dimensions is only an imaginary element that 

intersects with the concept of the real character according to the artistic 

vision that guides the narrative text. Beyond the laws of reality and nature, 

the writers of the modern novel used them to express the human crisis to 

break the monotony that dominated the reader's taste and fertilize his 

imagination with the cultural and intellectual information that the miraculous 

narrative text enjoys on the one hand  And creating fun, magic and surprise 

for him through penetration into worlds of miraculous imagination that 

completely intersect with the real and familiar world on the other hand, which 

calls for expanding the interpretive horizon of the text by opening the way to 

the symbolic meaning, as well as understanding the writer’s vision through 

the characters of his novel, which is the main key To reveal the hidden 

aspects of the narrative work  The miraculous feature dominates in the novel 

“Hamut” by the novelist Wafaa Abdul Razzaq, and our research has 

monitored this feature on several levels of the text structure, perhaps the most 

prominent of them: the relationship of miraculous characters with the event 

and the relationship of miraculous characters with the place, and standing on 

it with criticism and analysis  
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 خٍض اٌثذث:ِسر

ا٫ٍؼو
)1(

اُغؼل٢ ّبػو ٝكبهً  
(

2
 )

ْٜٓٞه ٤ٌُ ُٚ
 

ئ٫َّ ه٤ٖلح  ٝاؽلح  أُِٛن ػ٤ِٜب أُوٖٞهح  أٝ 

ؽبِٓخ ْٓبػو ٕبؽجٜب ، ,   اُٞاؽلح ٝهل افزوهذ اُيٖٓ ثٞٛظ ٫ ٣٘ٚت ، كول عبءر٘ب ثْؼبػٜب اُقبهم

َْ ُْ ثبصب ك٤ٜب ٌّٞاٙ أُو٣وح ،ٝأُٔٚ أُٞعغ . ه٤ٖلح ثٜنا اُ٘لٌ اُْؼو١ ا ُِ ُٔزلكن رلػٞٗب ئ٠ُ اُزَبؤٍ 

َّٕ رٌٕٞ ُٚ هٖبئل أفو ؛ ٌُٜٝ٘ب ٙبػذ ًٔب ٙبع اُْؼو اُؼوث٢  ٣ٌٖ ُٚ هٖبئل أفو؟ٖٓ أُلزوٗ أ

أٝ ٌُٜٞٗب ه٤ٖلح ٝاؽلح ُْ ٣ٜزْ ثٜب اُوٝاح.ٝٛنٙ اُو٤ٖلح اُز٢ رؼل ػ٤٘ب ٖٓ ػ٤ٕٞ اُْؼو  , ٖٓ هجَ

وبئَ اُِـ٣ٞخ ٖٓ ف٬ٍ ه٤ٖلرٚ . ُٝٔب ًبٗذ اُِـخ اُغب٢ِٛ ُؼَ اُجؾش ٣َزغ٢ِ أٍجبة اُوٍٞ ٍِٝٞى اُ

ٖٓ أْٛ ٓظبٛو اَُِٞى ا٩َٗب٢ٗ كول كهً اُِـ٣ٕٞٞ ٛنا اَُِٞى ك٢ اُقطبة اُٖبكه ػٖ  اُوبئَ ٓٔضَ  

اَُِٞى , ٖٓ أعَ  ٕٝق اُِـخ ٖٓ ؽ٤ش ٕؼٞثزٜب ٝروا٤ًجٜب, أٓب ػِٔبء اُ٘لٌ كول كهٍٞا اَُِٞى 

ٌِْ أُلبظب ٓؼ٤٘خ كٕٝ ٍٞاٛب ٤ًٝق ٣قزِق أُقبٛجٕٞ ك٢ ئكهاًْٜ ٝأٍجبثٚ ٜٓز٤ٖٔ ثأٍجبة افز٤به أُز

ُِقطبة أٝ ك٢ رؾل٣لْٛ ٬ٓٓؼ اُقطبة اُل٤ُ٫خ , ٖٝٓ كٞائل ٛنٙ اُلهاٍخ أٜٗب عٔؼذ آ٤ُبد ػ٤ِٖٔ 

)ػِْ اُ٘لٌ ٝػِْ اُِـخ( كبهرجبٛ ٛن٣ٖ اُؼ٤ِٖٔ ٝاٖٜٗبهٛٔب ك٢ ثٞروخ ٝاؽلح  ٣ي٣ل اُلهاٍخ ؿب٣خ 

ٖ اُلهاٍخ عٔغ ث٤ٖ اُِـخ ٝاَُِٞى ٓؾبُٝخ ٓ٘ٚ رل٤َو ٍِٞى أُزٌِْ، ػ٠ِ أٍبً ٝٓ٘لؼخ. ٝأُٜ٘ظ ٓٞٛ

رطج٤ن ٓب أكبٙذ ثٚ  ٓلاهً ػِْ اُ٘لٌ ٝرطج٤وٜب ػ٠ِ اُ٘ٔ ا٧كث٢ّ، ُِزَٕٞ ئ٠ُ  رؾ٤َِ ٗل٤َخ 

ا٧ك٣ت ُٔؼوكخ فٖبئٖٚ اُْق٤ّٖخ، ٝٓب أُٔذ ثٚ ٖٓ ػول ٗل٤َّخ ػب٠ٗ ٜٓ٘ب؛ ثَجت اُظوٝف اُز٢ 

ّٖٚ ّٓود ثٚ ك٢ ٓو اؽَ ؽ٤برٚ كاٗ٘ب ٗغل ًَ ٓب ٓو ثؾ٤برٚ ثبئٖ ٗبٕغ ك٢ أُلبظٚ ًٖٞهح ٗبٕؼخ ك٢ ٗ

ا٧كث٢ ٝٛنا ٓب ٍ٘زطوم ُٚ ف٬ٍ اُلهاٍخ. كلهاٍز٢ رطج٤و٤خ اثؾش ك٤ٜب ػٖ ٓٚب٤ٖٓ ا٬ُٝػ٢ 

ُِْبػوٝٓب رؾِٔزٚ ٗلَٚ ٖٓ آ٫ّ  اُلول اُز٢ ٍججذ ُٚ ػولا ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب ٓب ؽ٢٤  ٝٓب رؾِٔٚ ٖٓ ػلّ أفن 

ٞرٚ صأه ٝاُلْٛ. ٝٓب َٗزط٤غ هُٞٚ ك٢ ٛنا أُوبّ إٔ اُِـخ ٤ٌُ ٤ٍِٝخ ارٖبٍ كؾَت ثَ ٢ٛ  هٞح  ئف

 رأص٤و٣خ عٔب٤ُخ ٤َٓطوح ػ٠ِ ا٧فو٣ٖ . 

 .ا٫ٍؼو اُغؼل٢ , كبهً مٝ صبه ٓزول , اُ٘ٔ ا٫كث٢  : وٍّاخ ِفراد١ح

 

ٍٞ ّٝق٤ٖخ اُْبػو ٝك٫ُخ ٛنا اُجؾش هَٔزٚ ػ٠ِ ص٬صخ ٓجبؽش : أُجؾش ا٧ٍٝ ك٢ )ٓ٘بٍجخ اُو    

ا٧ٕٞاد ك٢ أُوٖٞهح(, آب أُجؾش اُضب٢ٗ كٜٞ ك٢)أصو ا٫ٍز٬ٍٜ ٝإُٞق ٝاُؼِخ ك٢ ٗل٤َخ 

ا٧ٍؼو( أٓب أُجؾش اُضبُش كٌبٕ ك٢ )اُغِٔخ ٝأؽٞاُٜب ٝأصو اُزْج٤ٚ ٝاُزؼغت ك٢ ٗل٤َخ ا٧ٍؼو(  صْ 

 اُ٘زبئظ ٝثؼلٛب ٓظبٕ اُجؾش . 
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 اٌمٛي ٚشخظ١ح اٌشاعش ٚدالٌح األطٛاخ فٟ اٌّمظٛسج( اٌّثجث األٚي : )ِٕاسثح

 أٚالً: ِٕاسثح اٌمظ١ذج :

هبٍ ا٧ٍؼو ثٖ أث٢ ؽٔوإ ٓوٖٞهرٚ ثؼل إٔ هزَ أثٞٙ كِٔب ًبٕ  ؿ٬ٓب ارلن أِٛٚ )أُفٞرٚ ٧ث٤ٚ ٝأُْٜٓ ( 

رقن اُق٤َ ٓب٫ ٝأكواك اُوج٤ِخ ثؼلّ أُطبُجخ ثبُلّ  كأفنٝا اُل٣خ  , كِٔب ّتَّ ا٧ٍؼو أكهى ثضأه أث٤ٚ ٝا

ٝؽٖ٘ب  
.

, ًٝبٕ ٣ؼوف ثواًت أُؼ٠ِ )٢ٛٝ  كوٍٚ ( 
)3(

 هبٍ ك٤ٜب ا٧ٍؼو: 

ٍْ  ٚساَق اٌّعٍَّٝ ت١اُع اٌٍثٓ  أس٠ذ دِاء تٕٟ ِاص

أٛلاٙ ئ٣بٛب اُو٤َ اُؾ٤ٔو١ مٝ ٓوؽت ثٖ ٓؼل٣ٌوة ثؾٚوٓٞد، ثؼل إٔ ِٛت ٓ٘ٚ اُق٤َ ٝا٬َُط   

كأٗغلٙ ٝٓلٙ ثبُٔبٍ ٝا٬َُػ(
)4(

٧ٍؼو اُغؼل٢ ٝا٧ٍجبة اُز٢ كػزٚ ُِضٞهح ٝاُوٍٞ ثؼل ٓؼوكخ ا 

َّٕ اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُوٍٞ  ,رِٕٞ٘ب ئ٠ُ ٗوطخ ٓوًي٣خ أَّٗٚ ٣٫ٌٖٔ اُلَٖ ث٤ٖ ا٧ٍؼو ٝهُٞٚ )ه٤ٖلرٚ(؛٧

ٕٝبؽجٚ ه٣ٞخ ٣٫ٌٖٔ اُلَٖ ث٤ٜ٘ٔب أثلا ٧ٕ ))ٕبؽت أُٞهق اُِـ١ٞ ٛٞ ٗلَٚ ٕبؽت اُجؼل اُ٘ل٢َ 

 ( 5رور٤ت ٝأصو أُٞهق اُِـ١ٞ(()اُن١ ٣إصو ثلبػ٤ِزٚ ك٢ ٛج٤ؼخ ٝ

 ثا١ٔا: اٌشخظ١ح:

٫ ثل ٖٓ كهاٍخ ّق٤ٖخ ا٧ٍؼو ُٔؼوكخ اُظٞاٛو ا٤ًَُِٞخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ٝاُ٘ل٤َّخ ػ٘لٙ ٝاُّطجبع ٝأُياط 

ٖٓ ٝكٝاكغ ٝهلهاد، ٝع٤ٔغ اُؼٞآَ أُإصوح ثٜب، ثب٩ٙبكخ ئ٠ُ كهاٍخ كٝه ا٬ُّؼٞه ك٢ ثوٓغخ 

َّٔبد اَُِٞى، ٝٓؼوكخ اُزغبهة ٝاُقج واد اُز٢ أصّود ػ٠ِ ػ٤ِٔخ ر٣ٌٖٞ اُْقٖخ أُبصِخ ٝفِن اُ

( . ٣ٌٖٔ رؼو٣ق اُْق٤ٖخ ثأٜٗب : ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٖلبد ٝأَُبد 6اُْق٤ٖخ ك٢ ٓوؽِخ اُطلُٞخ)

ا٫ٗلؼب٤ُخ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُغ٤َٔخ ٝاُؼو٤ِخ اُز٢ ر٤ٔي اُلوك ػٖٔ ؽُٞٚ ٍٞاء أًبٗذ ث٤ُٞٞع٤خ كطو٣خ 

( ُٝج٘بء ًَ ّق٤ٖخ ٌٓٞٗبد رورجٜ ثؼٜٚب ثجؼ٘ ٖٓ ؽ٤ش ؽبُخ 7ٓٞهٝصخ أٝ ث٤ئ٤خ ٌٓزَجخ)

ا٫ٍزوواه اُز٢ ٣ؼ٤ْٜب اُلوك ٝفِٞٙ  ٖٓ ا٫ٙطواثبد اُ٘ل٤َخ . كٌَ كوك ٣ز٤ٔي ثٔظٜو فبٓ ٤ٔ٣يٙ 

ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ ؽ٤ش ٬ٍٓزٚ اُغ٤َٔخ ٖٓ ٝىٕ ٍٝٛٞ ٝ ك٬ٚ ػٖ ًلبئزٚ أُٜبه٣خ ٖٓ ؽ٤ش اُؾوًخ 

ش ّغبػزٚ ٝكٖبؽزٚ ك٬ٚ ػٖ عٔبٍ ُـزٚ ٝهلهرٚ اُِـ٣ٞخ ٝاُِلظ٤خ ٝاُْ٘بٛ ٝٓب ٣غؼِٚ ٓؼوٝكب ٖٓ ؽ٤

ٖٝٓ ٛنٙ أٌُٞٗبد
(8)

 : 

٢ٛٝ ٛوم ا٫ٍزغبثخ اُز٢ ٣ز٤ٔي ثٜب اُلوك رغبٙ أُض٤واد أُقزِلخ،ًـبُؾت، أٝ  اٌّىٛٔاخ االٔفعا١ٌح:

٫ٗلؼب٢ُ، اُـٚـت، أٝ اُلـوػ، أٝ اُؾـيٕ ٝؿ٤وٛـب، ثب٩ٙبكـخ ئُـ٠ َٓـزٟٞ ا٫ٍـزوواه ٝاُضجـبد ا

 ٝٓلٟ اٗؾٖبه ٛنٙ ا٫ٗلؼب٫د ك٢ كائوح اُؼٞاٛق ٝأُْبػو.

٢ٛ أٌُٞٗبد اُز٢ رورجٜ ثٌَْ ٓجبّو ثأٍب٤ُت اُزْ٘ئخ ا٧ٍو٣خ ٝا٫عزٔبػ٤٤خ  اٌّىٛٔاخ االجرّاع١ح:

 ك٢ أُ٘يٍ أٝ ثبُٔؾ٤ٜ اُن١ ٣ؼ٤ِ ك٤ٚ، ثب٩ٙبكخ ئ٠ُ اُو٤ْ ٝا٫رغبٛبد، ٝأكٝاه اُلوك ك٢ أُغزٔغ.

٠ح:شخظ١ح اال . أ  سعشٚعمذج ذفي١ً اٌّذِ

 ّق٤ٖخ اُلوك رظٜو ٖٓ ف٬ٍ ا٬ٌُّ ٝه٤َ:) رٌِٔٞا رؼوكٞا (

رظٜو ّق٤ٖخ ا٧ٍؼوٝاٙؾخ ك٢ ّؼوٙ ك٢ٜ ٓ٘يػغخ ؽبئوح ٛبؿ٤خ ك٢ ه٤ٖلرٚ ٖٓ ف٬ٍ  اُٚٔبئو 

اُز٢ رظٜو ك٢ فطبثٚ , ٖٝٓ ف٬ُٜب ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼوف ٓب ٣ؾت ٝٓب ٣ٌوٙ , ك٬ٚ ػٖ اُٖلبد اُز٢ ٣٘لوك 

٤ٍٔب ػلّ ا٫ٍز٬َّ ػٖ أُطبُجخ ثو٤ٚزٚ ,كغؼَ ا٫ٍؼو ٓطبُجزٚ ثبُغيء ا٧ْٛ ثؾ٤برٚ, أٓو  ثٜب,٫

فط٤وا  ٝمارٚ اُز٢ ُْ ٣ؾووٜب ثؼل , كضٔخ ٕواع ٗل٢َ ُلٟ ا٫ٍؼوٕبؽت ؽبُخ ٖٓ اُزٞرو ٝػلّ 

 ا٫هر٤بػ. ٖٓ فٞكٚ ٖٓ ػلّ رؾو٤ن ٓطِجٚ:

 



  

 

 
  

 

0100 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –الرتبية للبهات لكلية 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –رفة لكلية الرتبية للبهات والص

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 بية االساسية  جملة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصرية 

 اٌيّائش اٌذاٌح عٍٝ )األٔا( . ب

ػ٘ٚ ٢ٛٝ: ) اُزبء , ٝا٤ُبء ( كب٫ٗب: ٛٞ ٓقيٕٝ ٖٓ أُضب٤ُبد ٝا٧ف٬ه٤بد  ٙٔبئو اُزٌِْ, ُ٪ٗبثخ

ٝا٤ُٔٚو ٝاُق٤و ٝاُؾن ٝع٤ٔغ ٍٔبد اُو٤ْ اُؼ٤ِب؛ أ١ أّٜٗب ثٔضبثخ اُوه٤ت اُ٘ل٢َ. ٝرزأصّو آ٤ُّخ ٬ٍٝٓخ 

َّ ٓؾِّٜٔب ٖٓ أُوث٤٤ّٖ ٝاُْق٤ٖبد أُؼوٝكخ اُز٢ ٣زأصّو ثٜب اُلوك، ٣ٌٖٝٔ  ا٧ٗب اُؼ٤ِب ثبُٞاُل٣ٖ ٖٝٓ ٣ؾ

إٔ رُٚجَٜ ٝرُٜنَّة ثضوبكخ اُلوك َٝٓزٞاٙ اُلٌو١ ٝاُؼ٢ِٔ
(9)

 .ٝٗغل ا٧ٗب ك٢ هُٞٚ: 

َذُس اٌمَُشٜ َِ ًُ الَ  َْ اٌَخ١ْ َّْ اٌُذُظٛ َدٜ           أَ َٟ اٌشَّ ُد َعٍَٝ ذََجُّٕثِ َّ ٍِ  ٌَٚمَْذ َع

ك٢ )ػُِٔذ (ٝ)ا٤ُبء( ك٢)رغ٘ج٢(  اٍزؼَٔ اُْبػو ا٫ّبهاد اُْق٤ٖخ اُلاُخ ػ٠ِ ا٧ٗب ٓضَ  ربء أُزٌِْ 

ُِزؼج٤و ػٖ ٓؼ٠٘ ا٫ٗلٖبٍ ٝاُلوك٣خ ك٬ٚ ػٖ اُل٫ُخ ا٣٫ؾبئ٤خ ُٜنٙ  اُٚٔبئو ثز٤ٔيٙ اُلٌو١ ٝاُؼو٢ِ 

ػٖ ا٥فو٣ٖ
(10)

َّْ ئ٫ ٖٓ ف٬ٍ  اُؾوٓ اُْل٣ل   ٣ؼٔل اُْبػوا٠ُ رغ٘ت أُٞد  ك٢ اُؾوٝة ٝٛب ٫ ٣ز

ٔٞاٗغ ٝاُؾٖٕٞ اُز٢ رو٢ اُغَل ٤ٌُٕٞ َٓزؼلا  ُقٞٗ ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ اُ٘لٌ كٜٞ ٣ؼٔل ئ٠ُ فِن اُ

اُؾوة ٝأ٫َّ ٣ٔٞد ئ٫ّ ثزؾو٤ن ٛلكٚ ا٠ٍٔ٧ , ٝر٢َٔ اُؼوة ا٬َُػ ٝاُق٤َ اَُو٣ؼخ ًِٚ ؽٖ٘ب 

ٝاُؼولح اُز٢ ػبّٜب ا٫ٍؼو ٓن ًبٕ ٕـ٤وا كول كَٚ ًجبه هو٣زٚ ٤ٍ٫ٔب ٖٓ ؽٚو اُل٣خ ا٤ُ٘بم ماد 

اُِجٖ أُلهاه ػ٠ِ  اُؼلح ٝاُؼلك
 (11)

٤ًٝق ٣زْ ٛنا؟ كول اػزٔل ٍٝبئَ ا٫ه٘بع ك٢ اُقطبة ٖٓ ف٬ٍ   

أُٞاىٗخ ث٤ٖ اُوٞح ٝا٫ٍزؼلاك ٝث٤ٖ اُوٙب ٝاُو٘بػخ ثٔب آُذ ا٤ُٚ أٓٞه اُوج٤ِخ ٛٞ ا٢ُٚٔ ثبُؾ٤بح ٖٓ 

أًَ ّٝوة ٝا٫ثزؼبك ػٖ ا٧فن ثبُضأه ,ٝٛنا اُقطبة اُِـ١ٞ ٣ؾَٔ ك٢ ٤ٛبرٚ ٬ٍؽب ٓب٤ٙب ٝٛٞ 

ٌبه أُقبٛج٤ٖ ٣ٝؼل ٛنا ٖٓ ا٫ٍِؾخ اُ٘ل٤َخا٤َُطوح ػ٠ِ أك
(

12
 )

٣ٝوٍٞ )ًبهٍ هٝعوى( ئٕ اُلوك 

ُل٣ٚ كاكغ أٍبً ٣ٞعٚ ًٍِٞٚ ٝٛٞ كاكغ رؾو٤ن اُناد، ٝٗز٤غخ ُٞعٞك ٛنا اُلاكغ كإ اُلوك ُل٣ٚ اٍزؼلاك 

ٜب ٝرٞع٤ٚ كائْ ُز٤ٔ٘خ كْٜ مارٚ ٝٓؼوكزٜب ٝرؾ٤َِ ٗلَٚ ٝكْٜ اٍزؼلاكارٚ ٝئٌٓبٗبرٚ أ١ رو٤٤ْ ٗلَٚ ٝرو٣ٞٔ

مارٚ
(13)

 ُنُي ٗواٙ ٣وكغ مارٚ ٣ٝٚغ ٖٓ ماد ا٫فو٣ٖ ك٢ هُٞٚ:. 

أَٜ َٚ ا َعرٌِذ  َٙ ُْ                ٚتَِظ١َْشذِٟ ٠َْعُذٚ تِ ِٙ ُْ َعٍَٝ أَْورَِاف ُ٘  َساُدٛا تََظائُِش

رزغ٠ِ ّق٤ٖزٚ ثوُٞٚ )ث٤ٖور٢ ( ك٤َُ ػ٠ِ ٗلهرٚ ٝهلهرٚ ػ٠ِ ا٫ر٤بٕ ثٌَ ٓبٛٞ عل٣ل  كغؼَ فطبثٚ 

عٜب ئ٠ُ هج٤ِزٚ اُز٢ ٓب ُػِوَف ػٜ٘ب ث٤ٖوح ٌ؛ ُنا ٗواٙ ٣إًل ػ٠ِ هٞح ث٤ٖورٚ ٓوبهٗخ ثؼ٤ْورٚ ٝك٢ ٓٞ

ٙٞء مُي آزِي ا٧ٍؼو ٓب ٠َٔ٣ ك٢ ػِْ اُِـخ اُ٘ل٢َ اُزل٤ٌو ا٫ثزٌبه١ اُن١ ٣زَْ ثبُؾلاصخ ٝػلّ 

ُ ػبهكب ثٜب ٓزٖٞها ُؾُِٜٞب ٓؼزٔلا ػ٠ِ ا٫ كزواٗ أَُجن اُ٘ٔط٤خ كٜٞ ٣زٖلٟ ٌُِِْٔخ ًٝأَّٗٚ

ُٔولٓبد اُؾبكصخ ٝٓؼوكزٚ ثأٝائَ رِي اُؾبكصخ  كؼَٔ ػ٠ِ ث٘بء هؤ٣خ ٝاٙؾخ ُٔب رإٍٝ ئ٤ُٚ ا٧ُٓٞه ٢ٌُ 

٣ٌٕٞ ٛٞ أُ٘زٖو
(14)

.ا٧ٗب اُؼ٤ِب رؼبٝك ُِظٜٞه ك٢ ّؼوٙ ًِٔب ماثذ ٗلَٚ ثأُلبظٚ أٝ ٓب ٠َٔ٣ ثؼِْ  

ْٗـبُٚ ثنارٚ ٝهِوٚ ػ٤ِٜب)اُ٘لٌ ا٫ٍزجطبٕ أ١ ٣َزؼوٗ ّبػوٗب أؽلاصٚ أُب٤ٙخ ٣ٖٝق ا
15
( ظ٘ب  

 ٓ٘ٚ أٜٗب ٫رل٢ ثٞػٞكٛب, ك٘ؾٖ ٗغل اُْبػوٓوبٝٓب كٜٞ ٣ؾبٍٝ رـ٤٤و اُٞاهغ أُؼبُ .

ًّوْٛ ث٤ٚبع   كؼ٘لٙ ٫ىاٍ اُضأه ٣لة ك٢ كٓبئٚ كٜٞ ٣َوك هٖخ مٛبة هٞٓٚ كوؽ٤ٖ ثأًَ ك٣خ اُوز٤َ  ٣ن

 ؿ٤و ؽِٜٔب ػ٠ِ  ؽٖبٕ )ػزل( ٓؼل  َّكّ أث٤ٚ أٓب اػزوبكٙ ٝث٤ٖورٚ كٔقزِلخ ػٖ ثٖبئوْٛ ك٬ ؽَ

ُِوًٞة كائٔب )ٝأ١( ّل٣ل ِٕت ربّ اُقِن
)16(

فٙٛ ِخطط ِثذع ِٚرأًِ ٚاع فٟ و١ف١ح االلرظاص  

ِٓ دْٚ أْ ٠رشن ٌُٙ ِجاال ٌخ١أرٗ 
(17)

 ٚٔجذ إشاس٠اذٗ فٟ لٌٛٗ: 

اَء أَْطَشاُف اٌشِّ  َِ ْٛ َسجً              َو ْٛ ُى ّْ َِ ِذٟ َعائًِطا  ِْ ا َخلَ أَْدز٠َُْد ُس َٙ احِ ٌَ َِ 

ك٢ اُقطبة ٗزؾٌَ اُؾبُخ ا٤ٌَُُٞٞع٤خ ُِٔزٌِْ ٝاُلاكغ اُن١ ٣لكؼٚ ُِقطبة كؼِٔٚ ثؼلٓب رج٤ٖ ُٚ ؽو٤وخ 

ِذٟ ( أٞ ػ٤ْورٚ ػجو ػ٘ٚ ثزول٣ْ اٗطجبع ٕبكم ػبّٚ كول ًبٕ ث٤بٕ ا٣ٞٗ٫خثوُٞٚ ) ِْ )أٗب( أَْدز٠َُْد ُس
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أ٫ؽبٛخ ثٜب ٝاُـِجخ ػ٤ِٜب ٝعؼِٜب ػ٠ِ أُوبً ٝؽل١ ٫ٝ أؽل ؿ٤و١ اُن١ أهلّ ػ٠ِ رٜن٣ت اُوٓبػ ٝ
(18)

ٖٓ ف٬ٍ ّؼوٙ ٗوٟ ا٧ٍؼو هل ر٤ٔي ثبُج٤٘خ اُغَل٣خ كاما أهكٗب ث٘بء عَلٙ ٝعلٗبٙ ثأٗٚ ٣ٔزِي   

ََّبم  ٖٝٓجٞؿخ ثبُط٤ٖ  ٣َخ اُ ِٞ ْورَ ُٓ ٌَُٞهحٌ:  ْٔ َٓ عَلا ٙقٔب ٬٣ٞٛ ٣ؾَٔ هٓؾب ٬٣ٞٛ ٝ
)19(

.ٝإَٔ  

َ عبه٣خ ٌٓٔٞهح أ١ ِٓزلخ اُجلٕأٌُو ك٢ اُِـخ اُلزَ ٝٓ٘ٚ ه٤
)20(

. ٣جلٝ أٜٗب ٖٓ٘ٞثخ ػ٠ِ ٗيع 

اُقبك٘ اُزول٣و ػ٠ِ ًٞٓبء: أ١ ػ٠ِ ٗبهخ  ٤ٍٔ٘خ أٝ ٙقٔخ اَُ٘بّ 
(21)

ُوٞرٜب ٍٝوػزٜب إٔ أٛواف  

اُوٓبػ ٫ رَٖ ئ٤ُٜب. ُنا ٗواٙ  ٤ٔ٣ـَ ئُـ٠ ؽـت اَُـ٤طوح، ٝرـ٢ُّٞ أُٞاهـغ اُو٤بك٣ـخ كـ٢ ٓغزٔؼـٚ، أٓـب 

ٝث٤٘خ عَل٣خ ٙؼ٤لخ ٝٗؾ٤ِخ كول ٣ٌٕٞ أهَ ئهجب٫ ػ٠ِ اُؾ٤بح ا٫عزٔبػ٤خ، ٤ٔ٣َٝ ئ٠ُ ا٫ثزؼبك ئٕ ًبٕ م

ػٖ أُٞاهق اُز٘بك٢َ)
22
( ٝك٢ ٙٞء مُي ٗغل ا٧ٍؼو ٣ٔزِي فٖبئٔ ع٤َٔخ ٝفِو٤خ ٤ٓيرٚ ػٖ  

نٙ ا٫ُلبظ ثبه٢ أفٞرٚ اُن٣ٖ ثبػٞا أُجبكب ٝهٙٞا ثب٧ك٠ٗ. كأُلبظٚ رظٜو ك٤ٜب مارٚ  كبُزؾ٤َِ اُ٘ل٢َ ُٜ

رظٜو اُغبٗت ا٫ٗلؼب٢ُ  
(

23
 )
٨ٍُؼو .٣ٌٖٝٔ رٖٞه ث٘بء رو٤ًجٚ اُغ٢َٔ ٖٓ ف٬ٍ أُلبظٚ كٜٞ ٣ز٤ٔي  

 ثطُٞٚ ُولهرٚ ػ٠ِ ؽَٔ اُوٓؼ اُن١ ٣زٖق ثلهخ ثوأٍٜب ٝكهخ ػ٘وٜب ك٬ٚ ػٖ اُطٍٞ اُو٣ْٞ 
)24 (

 

 ْٛ َّْ اٌمَ ُد أَ ّْ ٍِ َع َٚ ا       َٙ َشاَس ِِ َٚ َ٘ا  ا َغَٕاَوٍَّْفُد َْٔفِسٟ َدذَّ َٙ  ََ ١ٌََْس تِ

اٍزؼَٔ ا٫ٍؼو ٤ٔٙو أُزٌِْ )اُزبء ( ك٢ ٓٞٙؼ٤ٖ ٤ٔٙٝو )ا٤ُبء(  ر٤ًٞلا ُٝؼِٔٚ ثأَّٗٚ ٣ٔضَ ؽٚٞها 

ٌٓضلب ُنارٚ اُضبئوح , ُٔب ػِٔذ ٗلَٚ ؽو٤وزْٜ أًَ ًَ ٓوٞٓبد اُـبهح ٨ُفن ثبُضبه ٝػِٔٚ ٓواّ اُوّٞ 

خ ٝأظٜورٜب ٦ُفو٣ٖ ُزٌٕٞ ٖٗت أػ٤ْٜ٘أُؼزل٣ٖ. ك٘غل ُـخ ا٧ٍؼو ثوىد اُلٌوح اٌُبٓ٘
(25)

.كوؿجزٚ  

ؽج٤َخ ٌِٓٔخ ا٬ُٝػ٢ ػ٘لٙ كٖٔ أعَ اّجبػٜب  ,ٝؽو٤وخ ا٧ٓو ػ٘لٓب ٫ ٣َزط٤غ ا٫َٗبٕ رؾو٤ن أٛلاكٚ 

ٝهؿجبرٚ كول ٣ِغأ ا٠ُ إٔ ٣َِي  ًٍِٞب ٓٔبص٬ ٌُٖٝ ك٢ ارغبٙ آفو ؽز٠ ٣ْجغ ٛنٙ اُوؿجخ 
26
                                 .                  

 ثاٌثا: دالٌح األطٛاخ فٟ اٌّمظٛسج 

إ افز٤به ا٫ُلبظ ٝإٔٞارٜب أٝأٗٞػٜب ٣ورجٜ ثبُؾبُخ اُ٘ل٤َخ  
(27)

اُز٢ ٕلهد ػٜ٘ب رِي ا٤ُٖؾ  

ا٤ٓ٬ٌُخ ٝثٜنا كٌَِ ؿوٗ أُلبظٚ أُ٘بٍجخ اُز٢ روّٞ ثزأك٣خ أُؼ٠٘ ثٌَْ أهّٞ ، ٝاُ٘لٌ ئ٤ُٚ أ٤َٓ. 
(28)

 

٠٘ اُ٘ل٢َ ٖٓ ف٬ٍ ا٧ٕٞاد اُز٢ افزبهٛب ثٌضوح ,هبٍ ٓؾٔٞك اَُؼوإ: )) ٣ٌٖٝٔ اٍز٘جبٛ أُؼ

اُزأص٤و اُٖٞر٢ ٖٓ أْٛ أُلافَ ئ٠ُ اُ٘لٌ اُجْو٣خ(()
29

( ُٝٞ رزجؼ٘ب أُوٖٞهح ُٞعلٗب  إٔٞاد اُوِوِخ 

( ٕٞرب, كؼٖ٘و اُٖٞد ٛٞ ٖٓله ا٫ٗلؼبٍ اُ٘ل٢َ  ٝٛنا ٣لٍ ػ٠ِ اُوِن ٝا٫ٙطواة  181:ثِـذ )

اُ٘ل٢َ اُن١ ٣ؼ٤ْٚ ثَت ػلّ اُزَٕٞ ئ٠ُ ا٧فن ثضأهٙ ثَُٜٞخ. ٝ رٌواه ٛنٙ اُؾوٝف  ك٢ ٝاُزٞرو 

اُ٘ٔ ُج٤بٕ اُؾبُخ اُز٢ ٛٞ ػ٤ِٜب ٝٛنا ٓٔب اػزبك ػ٤ِٚ اُْؼواء
(30)

 

 ساتعا: اٌٛصْ ٚاال٠ماع اٌشعشٞ ٚأثشٖ إٌفسٟ 

اُ٘ل٤َخ ؽ٤ٖ اُوٍٞ , اُٞىٕ اُْؼو١ ك٢ أُوٖٞهح ٛٞ ٤ٍٞٓو٠ اُو٤ٖلح اُز٢  رزٔب٠ّ  ٝؽبُخ ا٧ٍؼو 

ٝاُٞىٕ : ))ًوؽِخ ٗؾٞ ٓغ٫ٜٞد  اُ٘لٌ ٝفجب٣بٛب ٝأْٛ ٢ّء ٣إصو ك٢  ٗل٤َخ أُزِو٢ مُي ا٣٫وبع 

اُن١ ٣ؤٍٚ أُزٌِْ((
(31)

. كب٧ٕٞاد ٢ٛ أُظٜو أُْٜ ك٢ ث٤بٕ ؽب٫د ا٫ٗلؼبٍ اُ٘ل٢َ 
(32 )

ُلٟ 

ُلاف٢ِ ُِو٤ٖلح , ٝٛنا اُٞىٕ ٣ؾَٔ أُزٌِْ ٝثٔغٔٞع ٛنٙ ا٫ٕٞاد ٣زُٞل اُٞىٕ اُْؼو١ أٝ ا٣٫وبع ا

َّٕ اُ٘لٌ ْٓلٝكح ٬ٌُِّ  اُِـخ اُؼبٛل٤خ اُز٢ ثضٜب ٖٓ ٝعلاٗٚ ك٢ٜ ٤ِٓئخ ثبُٔؼب٢ٗ ٝاُٖٞه اُؾي٣٘خ, ٧ٝ

أُٞىٕٝ , كبُٞىٕ اُن١ اػزٔلٙ  ًبٕ اُجؾو اٌُبَٓ ٤ُجش ٌّٞاٙ أُو٣وح ٝؿ٤ظٚ اُْل٣ل ٤َُٖ ثبُقطبة 

ٗزوبّ , ٝاُٞىٕ اُْؼو١ ٣زٔب٠ّ ٝؽبُزٚ اُ٘ل٤َخ ُٔب ك٤ٚ ٖٓ ئ٠ُ أه٠ٖ كهعبد ؿ٤٘ اُ٘لٌ ٖٓ أعَ ا٫

َّٕ : ))اُْبػو ؽ٤ٖ ٣ْ٘ل ّؼوٙ  آزلاك ٕٞر٢ ٝصوَ ٣ز٘بٍت ٝٓٞٙٞع اُضأه ٝهل مًو ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ أ

٣َزؼ٤ل رِي اُؾبُخ اُ٘ل٤َخ اُز٢ رٌِٔزٚ ك٢ اص٘بء اُٞىٕ , ؽز٠ ٣ْوًٚ اَُبٓغ ك٢ ًَ اؽب٤ٍَٚ ٣ْٝؼو 
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ثْؼٞهٙ (
(33)

٘لٌ ػٖ آُٔٚ ثوًٞٗٚ ئ٠ُ ٛنا اُجؾو كول ٝظق رلؼ٬٤رٚ ٣ؼيف ثٜب ػ٠ِ ه٤ضبهح ًٝأَّٗٚ ٣

 أؽياٗٚ.

 (اٌّثذث اٌثأٟ: )اثشاالسرٙلي ٚاٌٛطف ٚاٌعٍح فٟ شعش األسعش 

 أ٫ٝ :أصو ا٫ٍز٬ٍٜ ك٢ ه٤ٖلح ا٧ٍؼو  

٤ٌ ثٖ أثزلأ ا٧ٍؼواُو٤ٖلح ثٔولٓخ ؿي٤ُخ , كٜٞ ٣ؼل ٖٓ أٝائَ اُْؼواء اُن٣ٖ ػبٕوٝا آوب اُو

 ؽغو,كوبٍ:

َيٝ ؟                َِ ا  َّ ا ف١ِْ َٙ ٝ فَاْشرَفَٝ             ٌَٚمَْذ َغ١َِْٕد تُِذثِّ َّ ْٓ ُس١ٍَْ ِِ ٍْثَُه  َْ لَ ًْ تَا َ٘ 
ظبػ٘خ ػ٘ي َٝٛ ِٗذ  -اُز٢ ُْ ٣ؼوف ػ٤ِٜب ٍجبء-كٜٞ ٣زَبئَ َٛ رأصو هِجي ُٔب اثزؼلد  ٠ٔ٤ٍِ 

ػٖ ٍٞاٛب كطبثذ ٗلَي ٝاهرٟٞ ظٔأى ثغٔبُٜب ٝؽَٜ٘ب  ٓواكى ٜٓ٘ب؟ كبّزل٤ذ ٜٓ٘ب ٝاًزل٤ذ ثٜب 

اُجؼ٤ل ػٖ ًَ ى٣٘خ 
(34)

ٝٛنا ا٫ٍز٬ٍٜ َٓ٘غْ ٓغ ا٧ؽٞاٍ ٝاُظوٝف اُ٘ل٤َخ  اُز٢ ٣زوِت ك٤ٜب ا٧ٍؼو .

ئٗٔب عؼَ فطبثٚ ُٔقبٛج٤ٖ ػبهك٤ٖ أؿواٙٚ كِْ ٣وٖل أُؼ٠٘ اُظبٛو أٝ اُؾوك٢ . ُنُي ٗواٙ اثزلأٛب 

٣ؼ ػٔب ٣ؾٌ ثٚ ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛنا اَُإاٍ ثبُٞظ٤لخ ا٫ٍزٌْبك٤خ ك٢ ػِْ اُِـخ ثب٫ٍزلٜبّ ثـ)َٛ( ُِزوٝ

اُ٘ل٢َ كٜٞ ٣َأٍ ػٖ اُغٞاٗت اُز٢ ٣و٣ل ٓؼوكزٜب ك٢ ا٥فو٣ٖ
(35)

ُِلذ اٗزجبٙ أُقبٛج٤ٖ ُٝٞرلؾٖ٘ب  . 

ٓب ٬ٍُزلٜبّ ٖٓ كٝاع ٗل٤َخ كبُْبػو ك٢ اٍزلٜبٓٚ ٛنا ٣و٣ل إٍُٞٞ ئ٠ُ اٍزٌْبف كهبئن ا٫ٍواه 

و أُقبٛج٤ٖ) اُوج٤ِخ  ٝأفٞرٚ ٧ث٤ٚ ( ٖٓ أعَ عؼَ هِٞثْٜ ٣وظخ ٝر٘ج٤ْٜٜ ٖٓ اَُجبد اُن١ كاّ  ْٝٓبػ

ىٓ٘ب ٬٣ٞٛ  ٝككؼْٜ ػبٛل٤ب ٗؾٞ ا٫ٍزٔبع ئ٤ُٚ ٩ه٘بػْٜ كغِت ٛٔٞٓٚ ًِٜب ٝٝٙؼٜب ك٢ ٍإاُْٜ ػٖ 

ُٔب٤ٙخ ٍإا٫  أُؼ٠٘ ؿ٤و أُجبّو: َٛ اّزل٤زْ ٖٓ هزَ هبر٢ِ أث٢؟ كول ٕ٘غ ٖٓ ػناثبرٚ  اُْق٤ٖخ ا

ٍ اٗلؼب٫رٚ أٌُجٞرٚ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ اُقطبة أٍوع رأص٤وا ك٢  َّٞ هٓي٣ب ؽز٠ ٣أفن ٗطبهب أٍٝغ ُنا ٗغلٙ ؽ

أُقبٛج٤ٖ. ٣ٝجلٝ اُن١ كػبٙ ا٠ُ ٛنا ا٫ٍز٬ٍٜ ُِزقل٤ق ػٖ ٓؼبٗبرٚ ٝر٤َِخ ٗلَٚ ؿ٤و أَُزووح 

َّٕ ا٫ٍزلٜبّ ٛٞ ا٧ٍُِٞة ا٧ٓضَ اُن١ ثؼش ك٤ٚ رؾو٣ي ٙ ٔبئو أُقبٛج٤ٖ ٤َُِ٘ ٖٓ هبر٢ِ ٝاؽَبٍٚ أ

  ٝاُلٙ ُٝٞ ربثؼ٘ب ا٧ؽلاس ُٞعلٗب  رؾَوٙ ٝٗلآزٚ ػ٠ِ ػلّ رٞاعلٙ ػ٘ل ا٫رلبم ػ٠ِ أفن اُل٣خ.

 ثا١ٔا: اٌعاداخ ٚاٌرما١ٌذ ٚأثشّ٘ا فٟ ٔفس١ح األسعش     

ْٕ ٣ٖٞثٞا ٍٜٔب ، َٗ  ْؾٞ ُِؼوة ك٢ عب٤ِٛزْٜ ػبكاد ٝروب٤ُل ػ٘ل هزَ أؽلْٛ  كْٜ ٣ؼٔلٕٝ ا٠ُ أ

َّٔبء، كَإِ ًبٕ ما ؽٔوح ًبُلّ   ئِٕ ًبٕ فب٤ُب ِٗو٤ب  ٖٓ -ٝٛنا أٓو َٓزؾ٤َ  -اُ َٝ ػ٘ل ٗيُٝٚ ِٛجٞا اُضأه  ، 

اُلّ هجِٞا اُِٖؼ ٝاُل٣خ
)36( 

, ًٝبٕ ػ٤ِٔخ  َٓؼ اُِؾ٠ ئّبهح ٝأٓبهح ُِِٖؼ
)37( 

ٝهل ٝهك ٖٓ اُؼبكاد 

 هُٞٚ :

ٛا           ٠َ  ُّ ٌِ ُّ لاٌٛا  َسا ٍُ ث ْٙ َسُذٛا اٌٍَِّذَٝعمّٛا تَس َِ َِ إِْر  ْٛ  ا١ٌَْرَِٕٟ فِٟ اٌمَ

أّبه ا٧ٍؼو ئ٠ُ ئفٞرٚ ٝهج٤ِزٚ ثوٙبْٛ ثؾٍِٞ اُنٍ ٝثْبػخ اُطو٣وخ ك٢ اُوجٍٞ ، ُنا عبء فطبثٚ 

َٓزٌ٘وا ُِٜٞإ ٓز٤٘ٔب اُؼٞكح ا٠ُ اُٞهاء ه٬٤ِ ٤ُو٣ْٜ ُٕٞزٚ ٝك٢ مُي ئؽَبٍٚ ثجؼل اُوعٞع ئ٠ُ رِي 

: ٣ب ٤ُز٢٘ ً٘ذ ك٤ْٜ ؽز٠ ٫ أه٠ٙ ثوجٍٞ اُل٣خاُلزوح اُي٤٘ٓخ ؛  ُنُي اػز ٍَ ٔل ػ٠ِ اٍِٞة اُز٢٘ٔ كوَب
)38 

)
٤ٖ٘غ ًجو٣بءٙ ك ٣ؾٌ هبهب اُقطبة ثبُؼولح اُ٘ل٤َخ اُز٢ ػبّٜب ٝؽبُخ اُ٘ؤ اُز٢ اًز٘لذ ؽ٤برٚ 

َّ ٌِْٓزٚ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب؛ ٖٓ ف٬ٍ اٍزقلاّ ٛوم ٝاٍزوار٤غ٤ّبد ا٤َُطوح ػ٠ِ  ٣ٝلػْ ٗلَٚ ك٢ ؽ

اٍزلػبء ا٩هاكح ٝٛنا ٓب ٠َٔ٣ ك٢ ػِْ اُ٘لٌ  ٝػلّ ا٫ٍز٬َّ ُٜب ٝروًٜب ر٤َطو ػ٤ِٚ ا٫ٗلؼب٫د
(39)

 

ك٢ اُٞاؽلح ٗغل ا٧ٍؼو ٝاػ٤ب  ٝٓلهًب  ثبٌُِِْٔخ اُ٘ل٤َّخ اُز٢ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب، ٝرظٜو ع٤ِخ ك٢ أُلبظٚ كٜٞ  .

ٍُ اٗلؼب٫  ٓٔيٝع  ( ٣40ؼزوَف ُ٘لَٚ ثٞعٞكٛب ٝرأص٤وٛب ك٤ٚ ) ب ثِٞػخ ٤ٍ٫ٔب . كول ٕبؽَت اُوٞ
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ػ٘ل)ئٙبكخ ٣بء أُزٌِْ ئ٠ُ ٤ُذ ( ًٝأَّٗٚ  ٣ؼجو ػٖ ؽبُخ اٌُجذ ٝٓواهح اُؾوٓبٕ اُز٢ ػبّٜب ث٬ أة 

٣وػبٙ, ُنا ٗغلٙ روعْ ٕواػٚ اُ٘ل٢َ ٖٓ ٬ًّ  ئ٠ُ ئٗغبى كؼ٢ِ ًٝأٗٚ ٝعل ٗلَٚ ظبٓئخ ئ٠ُ ؽَ مُي 

ٖ اٌُ٘ذ اُطو٣لخ ك٢ مًو اُج٤ذ. هبٍ اُِـي أُؾ٤و ُنُي ػ٘ل ا٬ٛهخ اٍزلوؽ ٛٔب  ٝىاٍ ػ٘ٚ فطوا. ٝٓ

أثٞ ػٔو دمحم ثٖ ػجل اُٞاؽل: ٍأُذ أثب اُؼجبً أؽٔل ثٖ ٣ؾ٠٤ ػٖ هُٞٚ : ))ئم َٓؾٞا اُِؾ٠(( ٓب ًبٕ 

٣ؼَٔ ُٞ ًبٕ ك٤ْٜ. هبٍ: ٣ؾِن ُؾبْٛ ٓغبىاح ػ٠ِ ع٘ٞؽْٜ ئ٠ُ أُٞاكػخ(( 
  )41(

 . 

 صبُضب :أصو إُٞق ك٢ ٗل٤َزٚ ٝ ٗل٤َخ أُقبٛج٤ٖ:

كؼ٘لٙ ٓ٘طوخ ا٬ُّؼـٞه ٢ٛ فيإ  ُ٘ل٢َ ٣لهً اُؾ٤بح اُؼو٤ِخ اُْؼٞه٣خ ٝا٬ُّؼٞه٣خأُٜ٘ظ ا

ُٔغٔٞػخ ٓـٖ اُوؿجبد أٌُـجٞرخ اُز٢ رَؼ٠ ا٠ُ إٔ رْجغ ث٤ٌل٤بد ٓقزِلخ
42

ثٔب ك٤ٜب اَُِٞى ٝاُؼوَ   

 ٝاُْق٤ٖخ
(43 )

خ كول ٣ؼٔل ا٫ٍؼو ئ٠ُ إُٞق ثٔب ٣ؾَٚ ٣ْٝؼو ثٚ ٖٓ أُْ  ٤َُزلوؽ اُْؾ٘بد اَُِج٤

كبُٕٞق ك٢ ّؼوٙ ٌَّ ٖٓ أٌّبٍ اُزغوثخ اُؼو٤ِخ  ك٤ٖق ٓب ٣ْؼو ثٚ اٝ ٓب ٣واٙ ك٢ ف٤ب٫رٚ ٖٓ 

  ٓٞاهق ٝؽٞاكس ٓضبٍ مُي :هُٞٚ ك٢  أَٛ ث٤زٚ ثوُٞٚ:

ْٓ ذَْذِد اٌثََّشٜ َِ َْ ِششاُس  ١ِّرُٛ َّ َٕاِصِي ِرٌٍَّح                                ٚاٌ َِ أَ فِٟ  َّٛ ًٌ ذَثَ َِ  أَ

ب ًبٕ ٣ٌٕٝٞ كٜٞ ٣َزلػ٢ اُٖٞه أُقيٝٗخ  ٝاُول٣ٔخ  ٝاػبكح ٓب ؽلظزٚ اُ٘لٌ, ٣و٣ل أٗٚ ٣زنًو ٓ

اُلبهً أُإَٓ ٩ؽلاس اُزـ٤٤و كٜٞ ا٧َٓ اُن١ ظٜو ك٢ ٓ٘بىٍ أِٛٚ ٣قٔ ٗلَٚ ثٜنا اُقطبة, أ١ 

ٗيٍ  ثْٜ ٝأهبّ  ٬ٕؽب 
(44 )

أهْٛ ثٜنٙ أُ٘بىٍ . ٝٓب ػوف ػٖ أِٜٛب اُن٣ٖ ارٖلٞا ثبُنٍ ئم روًٞا ص 

كْٜ ٤ٓزْٞٛ ٝا٤ُٔزٕٞ أّوْٜٓ٘ ٧ٕ ٤ٓززْٜ ُْ ٣ٌٖ ُٜب ٓؼ٠٘.ُْٝ ٣ٌزق ثب٩عٔبٍ ثَ أػبك اُقطبة ث٢ْء 

  ٖٓ اُزل٤َٖ كوبٍ:

ْٓ لٍِٝ 14 ُْ ذُفَاِسْق َع ُٙ رَٝ ذُفَاِسْل َِ ٚ                        ُُ ُ٘ ٛذَا َِ ُْ َعاٌس َعٍَٝ  ُ٘  أَْد١َاُؤ

َّٕ اُن٣ٖ ٣ْٕٔٞ ػ٠ِ ا٧هٗ ٖٓ أث٘بء هٞٓٚ ْٛ ا٧ٍؼو ٣ٖٞه ؽبُخ ٖٓ اُْؼٞه اُز٢ افزِ غذ ٗلَٚ ثأ

ْ ٓٞر٠, كب٫ثزؼبك ػْٜ٘  ّّ ُْٜ اُولهح ػ٠ِ ٍِت اُؾوٞم ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣لؼِٞا ًأَّٜٗ ّٕ ػبه ػ٠ِ ٓٞربْٛ , ٧

, كووثْٜ أمٟ ػ٢َِّ كوبٍ:  اُؾَ ا٫ٓضَ ًٝأٗي ثب٫ثزؼبك ػْٜ٘ اثزؼلد ػٖ اُّْوِ

ْٓ ٠َُذِّٔ  46 َّ ٌِ ِٗ ال ٠ُْشرََشَٜعَجثًا َعِجْثُد  َ٘اتِ  .ُس ِعْشَضُٗ    ٚاٌِعْشُع تَْعَذ رَ

ا األَرَٜ 14 َٙ ل١ِّْ َٛ ُْ ُدٍَّرَُٗ ٠ُ َُّ ٠َُشَشٜ َغ١ُْشُٖ          ٠َُٚظٛ ُب ٠َْخٍَُك ثُ  ٚاٌثَّٛ

ك٢ ٛنا اُقطبة ٣ٞاىٕ ث٤ٖ ؽب٤ُٖ أؽلٛٔب ّؼٞهٙ اُطبؿ٢ ثإٔ ّوف اُؼ٤ْوح  ٛٞ ا٠ُٝ٧ ٝا٥فو ك٢ 

رٔغ٤لٛب ف ّوف ا٩َٗبٕ  ٣٫ج٠ِ كبُؼوث٢ ّوكٚ أصٖٔ ٖٓ ؽ٤برٚ ًِٜب ,كبُضٞة اُلكبع ػٖ اُؼ٤ْوح ٝ

٣ج٠ِ ٣ٝقِن ُنا ٣َوع ا٫َٗبٕ ا٠ُ اٍزجلاُٚ ٢ً ٣ٖٕٞ اُغَل ٖٓ ًَ أمٟ . ٌُٖٝ صٔخ أ٤ّبء رجو٠ صبثزخ  

 ٝئٕ عبه ػ٤ِٜب اُيٓبٕ ٝا٧ؽٞاٍ ٝاُظوٝف ًب٫صبك٢ ٣و٣ل اُؼوٗ ٣٫ٌٖٔ اُؾ٤بك ػ٘ٚ  كوبٍ:

َّٓ لَِذ اْطَطٍَٝ.إال سَ  14 ُٙ َٕاِوِة ُوٍُّ َّ َّٓ َخَظاَطحٌ          ُسْفَع اٌ ُٙ اِوَذ ت١ََْٕ َٚ 

٤ُو( ث٤ٖ  ـِ َّٖ بٕخ: اُلُْوعخ)اُضَّْوُت اُ َٖ اُّوٝاًل: ا٧صبك٢ّ أٝ اُؾغبهح اُضبثزخ اُز٢ رٞٙغ ػ٤ِٜب اُوله. اَُق

ا٧َصبك٢ِّ.
(45)

َٕاِوِة:   َّ وح ك٬ٚ ػٖ ٓ٘بًجٜب اُز٢ رزَْ  ماد إُِٞ ا٧ٍٞك اُن١  ٣ؼِٞٙ ُٚسْفَع اٌ ْٔ ُؽ

ثبُٚقبٓخ 
(46)

 ٣و٣ل ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ روبكّ اُيٓبٕ ظِذ اُؾغبهح ٓؾبكظخ ػ٠ِ ػٖ٘وٛب ٝعٞٛوٛب . 

كبُؾلبظ ػ٠ِ أُجبكب ٫ثل ٖٓ ٍٝبئَ ٝرٚؾ٤بد ,كبُوٞح رزٔضَ ثوٞح اُؾٖبٕ كٜٞ ا٤ٍُِٞخ اُز٢ رلفَ 

٢ ٛنا اُؾٖبٕ  ٝهل أؿلم ػ٤ِٚ ٕلبرب كٜٞ ربّ اُوػت ك٢ ٕلٞف ا٧ػلاء ٣ٝو٣ل أٗب اُلبهً اُن١ ٣ٔزط

اُقِن 
(47 )

 ثوُٞٚ: 

ا أَذٝ َِ ا ٠ُثاٌٟ  َِ  ُِ عَالِ َّ ًُ اٌ ٌج أْسساُغُٗ                        َعْث َِ ْذ ُِ  ًِ َشاِو َّ ُذ اٌ ْٙ َٔ 
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 َُّ ْطخ أُوأح ئما ٙلود مٝائجٜب. ًٝ ِٓ طخُ  ِّ .ٝأػٚبئٚ ٓلٓغخ ًأٜٗب أكهعذ َِٝٓذ ًٔب رلٓظ أُب

اً ٜ٘ب ػ٠ِ ؽ٤بُٜب ر٠َُٔ كَٓغب  ٝاؽلٙل٤وح ٓ
(48)

ائِٔٚ ك٢ِ   َٞ ُٛنا اُلٓظ ٣َبػل ػ٠ِ ٍوػخُ روبهِة هَ َٝ  .

 ِٗ ا٧ه
(49)

ٍْؾ: ٝه١ٞ أُلبَٕ )أُؼبهْ(.  كغٞاكٙ ّل٣لَ ٓؼبهل اُوُّ
)50( 

، ٣٫جب٢ُ ٓب ًبٕ أٓبٓٚ ٖٓ   

ِْ ٣زوى ٕٝلب كٞاهً.ٝٓب ٛنا إُٞق اُن١ ًَبٙ ُؾٖبٗٚ ٖٓ اعَ اكفبٍ اُوػت ك٢ ٗلًٞ أػلائٚ ك

َّٕ اُؼي ثبُق٤َ ك٢ أُؼوًخ ك٢ٜ ًب٧ٓٞاٍ ا٫ ٓ٘ؾٚ ئ٣بٙ . ٗغل ا٧ٍؼو ٣ؼِٖ ٕواؽخ أ
  (51)

  . 

 ساتعا: أثش اٌعٍح ٚت١أٙا فٟ ٔفس١ح اٌشاعش:

ٖٓ ا٧ٓٞه اُز٢ ػلد ِٓٔؾب ٗل٤َب ك٢ أُوٖٞهح إٔ ا٧ٍؼو ٣أر٢ ثبُؼَِ ٝاُؾغظ ُج٤بٕ فطأ ُزٖوف 

زٚ ثلؼِْٜ كول مٛجذ ثٚ ٗلَٚ ئ٠ُ اُق٤بٍ ٝرنًو ا٣٧بّ أُٖ٘وٓخ اُز٢ أكٓذ أِٛٚ ثوجٍٞ اُل٣خ ُؼلّ ه٘بػ

 كإاكءٙ عوؽذ ْٓبػوح ك٢ هُٞٚ:

ُُ فَرَٝ ِٙ ْٟ ٠َث١َِْد َعٍَٝ فَِشاِش َى ٌِ َٚ              ُْ ُٙ ُِّ ُ َٓ أ َّ ٌِرَْس  ُُ ُ٘  تَاُعٛا َجٛاَد

ٓٞاٍ كبّزوٝا ثٜب اُطؼبّ ٝٓب هبٓٞا ثآٞه عَبّ كجؼل هٙبْٛ  ثبُل٣خ ثبػٞا عٞاك أث٤ْٜ ٝرٖوكٞا ثب٧

٣ِيْٜٓ  ٧ٝعَ مُي إٔجؾذ أْٜٓ ٤ٍٔ٘خ ً٘ب٣خ ػٖ اُو٘بػخ ٝاُوٙب ثبُؾٌْ , ٢ٌُٝ رَزٔو ؽ٤بح  اُنٍ 

 َّٕ ُ ٣و٣ل إٔ ٣وٍٞ ئ ك٬ثل ٖٓ اُيٝاط ٤ٌُٕٞ ُْٜ كز٤بٕ ً٘ب٣خ ُؼلّ ا٫ٛزٔبّ ًٝإٔ أٓو ُْ ٣ؾَٖ. ًٝأَّٗٚ

ءْٛ ًبُل٠ٓ رز٬ػت ثٜب اُوعبٍ ً٘ب٣خ ػٖ  هِخ اُْوف, ُنا ؽ٤برْٜ ٫ ٗلغ ثٜب  ًؾ٤بح اُؾ٤ٞإ ,  َٝٗب

 أهكف اُقطبة ثوُٞٚ:

ارَا ذََشٜ 1 َِ َظْد لَاٌَْد ٌَُٗ  َِ ا                             ٚذََخا َٙ تَ ْٛ ا ثَ َٙ ْٕ ا اْترَضَّ َع َِ ٌٍْج إِرَا   .ِع

ُ ٣قٔ ىٝعخ أث٤ٚ اُز٢ ه٤ٙذ ثبُٜٞإ كٖٞهٛب ثا ٓوأح ٫ ؽ٤بء ُٜب   ك٢ٜ كاؽلٟ َٗبء اُوج٤ِخ ًٝأَّٗٚ

ٓغ  هعَ ٙقْ  ٝؿل عبف ؿ٤ِع اُٞعٚ ػِظ ػ٘لٙ ُـبك٣ل ٣ْجٚ فِن اُؾٔبه
 (52)

ك٤ؼَٔ ػ٠ِ رَغو٣لٛب   

ص٤بثٜب ٍِٝجٜب ؽ٤بءٛب هٜوا ٝعلبء
(53)

ٝٛنٙ أُوأح  ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ هٜوٛب ٍِٝجٜب ؽوٞهٜب رزٔب٣َ ُٚ ،. 

بٛٞ هأ٣ي ثٔب روٟ؟ ً٘ب٣خ ػٖ اُوٙب ثٜنا ُزجؼش ك٢ ٗلَٚ ٗٞع ٖٓ ا٩صبهح ٖٝٓ هِخ ؽ٤بءٛب رقبٛجخ ٓ

 اُؼَٔ. ُْٝ ٣ٌزق ثنُي ٌُٝ٘ٚ ٕٝلٜب ثٖلبد أفو ٢ٛٝ 

ا ِغَٕٝ 5 َٙ َ٘ا ٌَٚ ُٓ َطْذِس جٌ              تَاٍد َجَٕاِج َّٛ ْجفُ َِ ْٓ لَِع١َْذجُ ت١َْرَِٕا   ٌَِى

هؼ٤لح اُج٤ذ: ٢ٛ  أُوأح اُز٢ روّٞ ثأٓو ٕبؽجٜب ٕٝلبرٜب ٗبكوح  رْجٜٚ ك٢ٜ
(54)

٤َِظخ ٤ٍٝئخ : ؿ

َٚت ػ٠ِ اُغ٤ٌِ ُْـَ ْ٘ل ا ْْوح، ، ٝ فوهخ  أُؼبِٓخ، ٝرزَّؾبَٓ ِػ اُِؼ
(55 )

ًج٤وح ػظبّ ٕلهٙ ثبهىح ٌُجو  

ػٔوٛب ٝٙؼق عَٜٔب
(56)

ٝٓب ٛنٙ اُٖلبد اُز٢ ٓ٘ؾٜب ُٜب ئ٫َّ ُج٤بٕ ًوٛٚ ئ٣بٛب ٝهؿجزٚ ك٢ ث٤بٕ  

ا ُّ ُّ ُّ ِٛن ػ٤ِٚ ك٢ ػِْ اُ٘لٌ فطأٛب كول أهاك إ ٣ْجغ هؿجزٚ ك٢ مًو ٓضبُجٜب , ٝٛنا ٓب ٌ

ثب٫ٍزؼ٬ء
(57)

 

 خاِسا  : اٌجًّ اٌفع١ٍح ٚاالس١ّح ٚاسذثاطٙا تاٌذاٌح إٌفس١ح ٌألسعش:  

٤ٖٛٔ اُٜ٘ٔ اُلؼ٢ِ ك٢ ٓوٖٞهرٚ ػ٠ِ اُغَٔ ا٤ٍٔ٫خ كول ثِـذ اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ       
(104)

عِٔخ ٝٛنا 

خ مٝ ػو٤ِخ كؼ٤ِخ ٧ٕ ؽ٤بح ك٤َُ ػ٠ِ إٔ اُؼوث٢ ثٖٞهح ػبٓخ  ٝا٫ٍؼو ثٖٞهح فبٕخ ك٢ اُغب٤ِٛ

ا٧ٍؼو ًبٗذ ؽبكِخ ثبُؾوًخ ٝاُؾوٝة ٫ٝ ٣٘بٍت ٛنا اُؾلس أُزغلك ا٫ اُزؼج٤و ثبُغِٔخ اُلؼ٤ِخ  ك٢ 

ؽ٤ٖ ًبٗذ اُغِٔخ ا٤ٍٔ٧خ ٫ رزؼلٟ 
(34)

عِٔخ  ٧ٜٗب رزٖق ثبُضجٞد ٝاُغٔٞك ٝٛنا ٣قبُق ؽ٤برٚ  

كب٫ٍؼو ٣َزؼَٔ اُغِٔخ ا٤ٍٔ٫خ ؛ ٧ٜٗب ؿ٤و  أُٚطوثخ ٝاُوِوخ  اُجبؽضخ ػٖ هك اُؾوٞم أَُِٞثخ.

ٓو٤لح ثيٖٓ ٖٓ ا٧ىٓ٘خ ك٢ٜ أَّٔ ٝأػْ ٝأصجذ
(58)

أٓب اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ ك٢ٜ رٌْق ُ٘ب ٛج٤ؼخ ا٧ٍؼو  

اُ٘ل٤َخ ك٤نًو ا٣٫بّ ٝا٤ُِب٢ُ اُز٢ هٚبٛب ك٢ ٍج٤َ أفن صأهٙ ,كول عبءد اُغَٔ اُلؼ٤ِخ ٓز٘ٞػخ ثز٘ٞع 
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(77رٚ رزياؽْ ك٤ٜب اُغَٔ اُلؼ٤ِخ , كبُٔب٤ٙخ ٜٓ٘ب كٌبٗذ )ؽبُزٚ اُ٘ل٤َخ كول ًبٗذ ٓوٖٞه
 

عِٔخ ,ٜٓ٘ب: 

ِْزَ  زَْوجَ ٍْ زَْلثَْورَُٚ , ا ٍْ ْذ , هَبَُْذ,  َهاُؽٞا, ا َٖ َٓ ٠ َٗبَعٞا,. اْثزَيَّ ,رََقب َٚ َٓ زَل٠َ,َؿ٤َِْ٘ذ ,  ّْ َٕ هِجي , ا ُٚ , َهأَٟ  ) ثَب

ب رلٍ ػ٠ِ اْٗلاك ٗلَٚ ُِٔب٢ٙ َعْلُد( ٣ٝجلٝ أَّٜٗ َٝ ٝاُزؾَو ػ٠ِ كٞد مُي اُيٓبٕ ٖٓ كٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ  , 

ك  اُوزَ ػٖ ٝاُلٙ ك٢ رِي اُؾوجخ.  ٝهل أًضو ٖٓ ا٫كؼبٍ أُب٤ٙخ ُِل٫ُخ ػ٠ِ ٕلهٚ ك٢  ٗبكؼب ُّوِ

إٍُٞٞ ئ٠ُ ٓواكٙ ٝرأ٤ًلٙ اُؼيّ ػ٠ِ اٗغبىٙ 
 (59)

ب ٤ٕؾ  ا٧ٓو  كول ٝهكد  ك٢ ٓٞٙؼ٤ٖ ًٝبٕ   َّٓ . أ

 ٍٝ ك٢ ا٫ٍزؼلاك اُ٘ل٢َ ٝاُٖوفخ ا٠ُٝ٧  ثٞعٚ ٖٓ ظِٔٚ ثوُٞٚ:اٍزؼٔبُٜٔب ػ٠ِ ٛوك٢ ٗو٤٘ كب٧

ٜ َٛ َٓ اٌرَّ َٕاِج١ ُّ ٌٍَِّٕفَِش اٌ َٚ َّْ َعِش١َْشذِٟ                           َٔاَجٛا  َْ أَ َشا ّْ ٍِْغ أَتَا ُد  أَْت

ك٢ اىٛبم ٣ٖوؿ اُْبػو اثِـٞا ٝاُل١ ك٢ ِٓؾٞكرٚ ا٠ٌُ٘ٔ ثـ)أث٢ ؽٔوإ( إٔ اُوج٤ِخ اُز٢ ٣ؼزٔل ػ٤ِٜب 

اُجبَٛ ه٘ؼذ ثٚ .كز٘بعٞا ث٤ْٜ٘ ا١ رٜبَٓٞا ٝا فلٞا ٍوْٛ ث٤ْٜ٘  ٝٝٙؼٞا اُؼَِ ٝا٫ٍجبة كوجِٞا اُل٣خ 

ػ٘ٚ) 
60

ٌَّ ثَِطزٚ ٝهلهرٚ ػ٠ِ  ( كبفزبه  ػوٞثخ ُْٜ ٝٛٞ  ا٬ُٜى ,٧ْٜٗ أمٛجٞا  ٓب ٫ ٣وع٠ ُٔب أؽ

ٗلَٚ ُِؾ٬ٔد ٝئٗغبىٛب ك٢ ىٖٓ   (  ُٔب رْٞهذ61إلاه ا٧ٝآو هبٕلا ا٧ٓو ث٘جورٚ ا٫ٍزؼ٬ئ٤خ )

أَُزوجَ اٍزؼَٔ كؼَ ا٫ٓو ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٓجِـب ٝاُلٙ ٓب أهلٓذ ػ٤ِٚ ػ٤ْورٚ ك٢ أفنْٛ  اُل٣خ ؛٩صبهح 

أكٌبه ْٝٓبػو اَُبٓؼ٤ٖ
 (62)

ٝر٘ج٤ٜٚ ُٔب ٣لٝه ك٢  فِل أُزٌِْ  ُٔؼوكزٚ أْٜٗ ٣ْبهًٞٗٚ اُزل٤ٌو ٗلَٚ  

(  63ٖ ك٢ ئثواى اُلٌوح اٌُبٓ٘خ كجنًوٛب ٣ْجغ هؿجبرٚ اُ٘ل٤َخ)٧ْٜٗ ك٢ اُج٤ئخ مارٜب ٝه٤ٔخ اُقطبة ٣ٌٔ

ٝا٫ٍزؼلاك٣خ ُقٞٗ ا٧ٛٞاٍ اُوبكٓخ ,ٝك٢ ٙٞء أُٜ٘ظ اُ٘ل٢َ ٣َزط٤غ أُزٌِْ  ٖٓ ف٬ٍ اُِـخ إٔ 

٣زؾٌْ ك٢ ٍِٞى ا٥فو٣ٖ ٝرؼوف ثٞظ٤لخ )اكؼَ ًنا( ثٔؼ٠٘ إ اُِـخ ُٜب ٝظ٤لخ اُلؼَ ثٔؼ٠٘ اٗغبى 

ُضب٤ٗخ ُٔب رٔوً ك٢ اُؾوة ٝأفند ٗلَٚ اُضبئوح رزؾلٟ اُجبؿ٤ٖ ثوُٞٚ: )  (  ٝا٤ُٖـخ ا64اُلؼَ)

ك٤ِجـ٢٘ ػ٘ل أُؾبهة ٖٓ ثـ٠( كول اٍزؼَٔ ٫ّ ا٧ٓو ٓغ اُلؼَ أُٚبهع ُطِت اُؾلس  ٝٛٞا٫ػزياى 

ؽ٤ش ٗغل ا٧ٍؼو ٣ٌْق ػٖ  ث٘لَٚ ٝئػ٬ٕ ؽبُخ اُزؾل١ ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُوٙب ػٖ اُ٘لٌ

 ىٓبرٚ ثلهعٚ ٖٓ اُٖواؽٚ ك٤زؾلس ػٖ اىٓبرٚ اُ٘ل٬ٌْٓٚ٤َرٚ اُْق٤ٖٚ ٝا

 اٌّثذث اٌثاٌث: أدٛاي اٌخطاب:

                                                       أٚالً:) اٌرمذ٠ُ  ٚاٌذزف( , ثا١ٔاً :دالٌح )اٌرشث١ٗ ٚاٌرعجة(                                                                    

 .ذمذ٠ُ  اٌخثش عٍٝ اٌّثرذأ :4

ٟ َٞ َٖ اُزَّ َ٘بِع٤ ُٔ َُِِّ٘لَِو اُ َٝ ٤َْور٢ِ  َٗبَعٞا  )  ِْ َّٕ َػ َٕ أَ َوا ْٔ ِِْؾ أَثَب ُؽ هلَّّ  (رولّ اُقجو ػ٠ِ أُجزلأ ك٢ هُٞٚ : أَْث

ٟ( : ٓجزلأ ٓإفو ٝاُـوٗ ٖٓ ٛنا اُزول٣ْ ٗل٢َ ٧َّٗ  َٞ ٚ اُغبه ٝأُغوٝه)ُِ٘لِو(: )فجو ٓولّ( ػ٠ِ )اُزَّ

هلّ اُن٣ٖ ُْ ٣أفنٝا ثضأهٙ ػ٘ب٣خ ثَت ؿ٤ٚٚ ػ٤ِْٜ ٝكػبئٚ ػ٤ِْٜ ثب٬ُٜى ,.ُنا ٗغل عِٔخ اُزول٣ْ 

  .ِٚٓ ذمذ٠ُ اٌخثش لٌٛٗ:                                                                                 ْٓؾٞٗخ ثزِي أُؼب٢ٗ اُ٘ل٤َخ ا٫ٗلؼب٤ُخ

   ٢ُِ ٤َب َٖ اُِِّ ِٓ ُٛلَٟ                  ٝ ب  َٜ َٔ َّْ ْٖ رََغ َٔ ُِ  ٌَ كَحٌ          َؿْجَواُء ٤َُْ ْٝ ْيُؤ َٓ  ٤ََُِْخٌ 

ب َؿَ٘ب     َٜ ٌَ ثِ ٤َُْ َّ ْٞ َّٕ اُوَ ُذ أَ ْٔ ِِ َػ َٝ ب          َٜ ٍَ َوا ِٓ َٝ َٛب  ٢ َؽلَّ َِ َِّْلُذ َْٗل ًَ 

كَحٌ(  ٓجز ْٝ ْيُؤ َٓ لأ ٓإفو ٕٓٞٞف, ٝؽو٤وخ ا٧ٓو ًَ هلّ)ٖٓ ا٤ُِب٢ُ  : ّجٚ اُغِٔخ فجو ٓولّ ػ٠ِ) ٤ُِخٌ 

رـ٤و ك٢ رور٤ت اُغِٔخ ٫ ٣ٌٕٞ  ئ٫ ُـب٣خ ٗل٤َخ ٓورجطخ ثٌٔ٘ٞٗبد ٗلٌ أُزٌِْ ٌُٕٞ أُزولّ ٖٗت 

ػ٤٘٤ٚ أ١ أٗٚ ػبّٜب ثٌَ أؽب٤ٍَٚ ٝاٗلؼبُزٚ ٝهل ٗوِٜب ُِٔقبٛج٤ٖ ٢ٌُ ٣ؼ٤ْٞا ٛنا اُقطو  ٌُٕٞ ٛنٙ 

ٞء مُي ٗوٟ ا٢ِ٤َُٜ ٣ج٤ٖ ُ٘ب ئٕواه أُزٌِْ ػ٠ِ رول٣ْ ٓب ا٤ُِِخ  ٫ أؽل ٣ٜزل١ ك٤ٜب  ُظ٬ٜٓب . ٝك٢ ٙ

ؽوٚ اُزأف٤و كوبٍ : ))ٓب رولّ ٖٓ ا٬ٌُّ كزول٣ٔٚ ك٢ اَُِبٕ ػ٠ِ ؽَت رولّ أُؼب٢ٗ ك٢ اُغ٘بٕ(( 
(65)
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 بية االساسية  جملة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصرية 

.ٝثٜنا ٗقِٔ ئ٠ُ أّٗٚ هلّ اُقجو ُـوٗ ٗل٢َ ٧ٕ رور٤ت أُؼب٢ٗ ٓورجطخ ث٘لٌ أُزٌِْ ,كول عؼَ 

 رزْٞم أٗلَْٜ  ُٔؼوكخ اُقجو . –ُٔب مًو أُزولّ  -ا٧ٍؼو  أُقبٛج٤ٖ 

 

 .دزف اٌّثرذأ:2

        ٝهك أُجزلأ ٓؾنٝكب ك٢ أُوٖٞهح ك٢ هُٞٚ:                                                                                      

بمَا رََوٟ((                          َٓ ْذ هَبَُْذ َُُٚ  َٖ َٓ ب                ٝرََقب َٜ ثَ ْٞ ب صَ َٜ ْ٘ ب اْثزَيَّ َػ َٓ ٌِْظ ئِمَا                               ))ِػ

٧ٕ ا٬ٌُّ اُوبئْ ك٢ اُ٘لٌ ٝاُـبئت ػٖ )ؽنف ا٧ٍؼو أَُ٘ل ئ٤ُٚ )أُجزلأ( ٝرول٣وٙ )ٛٞ( ُـب٣خ ٗل٤َخ 

اً ك٢ ا٧كئلح، رٌْلٚ ُِٔقبٛج٤ٖ (اُؾٞ
 (66)

, ٢ٛٝ  ئفلبء أٓو ٛنا اُؼِظ  ػ٠ِ اَُبٓؼ٤ٖ ٝككؼْٜ 

ُٔؼوكخ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٛنا اُن١ مٛت ثؾ٤بء أْٜٓ ٝهل ٍب٣ورٚ ثب٧ٍِٞة ٗلَٚ ؟ كول ٝعٚ ا٧ٍؼو ٗلًٞ 

ٍِ ً٘ب٣خ ػٖ أ فن اُضأه. أُقبٛج٤ٖ ٫صجبد مُْٜ ٝف٘ٞػْٜ ٝػلّ هلهرْٜ ك٢ رـ٤٤و اُٞاهغ ٝٛٞ اُو٘ٞع ثبُن

َّٕ  ٗلًٞ أُقبٛج٤ٖ ٫ رَز٤َؾ مًوٙ . َّٕ ؽنكٚ ككؼب َُِِٔ ٧  ٣ٝجلٝ أ

  ٖٝٓ ؽنف أُجزلأ هُٞٚ:

ٜ َٛ َ٘ ا  َِ ٜ تَِه  َٛ َ٘ ِْ اْفرَمَْشَخ فَمَْذ  َن تِِغْثَطٍح         فَِإ ْٚ ا َسأَ َِ ُْ ِطْذٍق  ا َٛ  إِْخ

ْلٍم( , ٣ٝجلٝ إٔ أُزٌِْ ؽنف ِٕ  َٕ ٛنا اُوًٖ أُْٜ ٖٓ اُغِٔخ ُؼلّ  ؽنف أُجزلأ ٝاُزول٣و)ْٛ ئفٞا

اٍزَبؿخ ٗلَٚ أُوبهٗخ ث٤ٖ اُؾب٤ُٖ اُِز٤ٖ ٕٝلٜٔب ث٤ٖ اُلوو ٝاُـ٠٘ كٜٞ ٣ٖٞه ُ٘ب ٗلَٚ اُز٢ رَٜٔ 

ٛنا أُؾنٝف ٫ٝ رٜزْ ثٚ هؿجخ ٓ٘ٚ ك٢ ئُـبئٚ., كول ًْق ُ٘ب ًَ ٓب ٓوَّ ثٚ ٖٓ أُْ ٝؽَوح  ثلهعخ ؿ٤و 

َ أِٛٚ ًَ أىٓ َّٔ  برٚ اُ٘ل٤َخ اُز٢ ٛٞ ػ٤ِٜب.ٓؼٜٞكح ٖٓ اُٖواؽخ ٝؽ

 .ٖٓ اُؾنف ؽنف عِٔخ , ٝمُي ك٢ هُٞٚ:2

   ِٗ ٍِ ٌَِسث١ِْ  ِٗ ِي ّْ ُْ ذُ ا ٌَ َِ  ُُّ َٙ ْٓ َٔأَٜ       ٚاٌ َّ َُ َو ١ْ َِ ُ فَاِسُق ٠َا أ ُّ  ١ٌََْس اٌ
ٝأؿِت ٓب ٣ؾنف ٓورجٜ ثٔوبٕل أُزٌِْ ٖٝٓ ٓؾبٍٖ اُلًزٞه اُغٞاه١ ك٢ اُؾنف أَّٗٚ ٣زوى رول٣وٙ 

ٗل٤َخ كوبٍ: ٧ٗٚ)) ٣نٛت ثوٝاء اُؼجبهح ٣ٝقوعٜب ػٔب هٖلد ئ٤ُٚ ٖٓ أصو ك٢ ٗلٌ ًٝبٗذ ػِزٚ 

اُوبهب أٝ اَُبٓغ ((
(67)

ِٗ    , كول ؽنف ا٫ٍؼو عِٔخ ًبِٓخ ثؼل هُٞٚ:  ٍِ ٌَِسث١ِْ  ِٗ ِي ّْ ُْ ذُ ا ٌَ َِ  ُُّ َٙ أٓب ٚاٌ

َّٕ اُ٘لٌ اٍزـ٘ذ  اُغِٔخ اُز٢ مًوٛب ك٤ٌِ رٌِٔخ ُِقطبة , ٣جلٝ إٔ ماد اُْبػو اًزلذ ثنُي ُ٪٣غبى ٝأ

 -ُٞ أػلٗب اُ٘ظو ك٢ ا٬ٛ٫ع  ػ٠ِ أُوٖٞهح –ثبُٔزولّ ػ٠ِ أُؾنٝف ٣ٝجلٝ إٔ أُوبّ ٤ٍٝبم اُؾبٍ 

ٝاُؾبُخ اُ٘ل٤َخ اُز٢ ػ٤ِٜب ك٢ أص٘بء اُقطبة ٫رَٔؼ ُٚ ثنًو أُؾنٝف ٧َّٗٚ ٓؼِٞٓب ػ٘ل اُغ٤ٔغ ُنا 

 ٣َِت ػٞآَ اُواؽخ ٓ٘ي (.                                                                                 افزٖو اُِلع ,٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ رول٣و ا٬ٌُّ :)٣ؼٞهي ٝ

 ثا١ٔاً: اٌزوش:  

ثٔب إٔ أُؼب٢ٗ ٓورجطخ ث٘لٌ ٕبؽجٜب كول ٣ؼٔل أُزٌِْ ئ٠ُ مًو أهًبٕ اُغِٔخ ًبِٓخ ٖٓ كٕٝ ؽنف 

٢ اُـبُت ٓورجٜ ثلٝاع أُزٌِْ . ٖٝٓ اُنًو ٝٛٞ ا٧َٕ ك٢ اُقطبة , ٝا٧ؿواٗ ٖٓ ٝهاء مُي ك

ْٔمََيٝ            هُٞٚ: ًَ ا ْْ ل١ِْ إِ َٚ ْٕمَِيٟ أَتًَذا  ا َطاَدْثرَُٗ         الَ ذَ َِ  ِ ّٟ َخَظاَطحُ اٌُجْعِف َٚ 

٢ أَثَل ا( فٖبٕخ : ٓجزلأ ٝهل أ٤ُٙق ئ٠ُ َٗجٚ  ِٚ وَ ْ٘ خُ اُُغْؼِل٢ِّ ٫َ رَ َٕ ب َٖ اُغِٔخ ربٓخ أُؼ٠٘ ٝاُِلع )َف

ٓ٘ل٤خ ثـ)٫( ُِل٫ُخ ػ٠ِ اُؾبُخ اُز٢ ٛٞ ػ٤ِٜب َٓزٔوح  -كؼِٜب ٓٚبهع –ٝعِٔخاُقجو عِٔخ كؼ٤ِخ 

ُِؾبٙو ٝأَُزوجَ , ٣ٝجلٝ إٔ اُن١ ككغ ٕبؽت اُقطبة ُنًو ٗلَٚ ٝعؼِٜب ٓضب٫ ؽ٤ب ٣ؾزنٟ ثٚ هج٤ِزٚ  

اُن١ أهاك اصجبرٚ ك٢ ك٤نًوٛب ثٚؼلٜب أٌٓ ُٔب هزَ أؽل أكواكٛب ُْٝ رلاكغ ػٖ ّوكٜب ٝهٞرٜب .ٝاُـوٗ 

ٗلًٞ ٓقبٛج٤ٚ ئىاُخ ٓب ٝهو ك٢ ٗلٍْٜٞ ٖٓ ٙؼق ٖٓ أعَ رؼظ٤ْ ٗلَٚ ٝٛنا ٖٓ أّوف ٓب رٜزْ ثٚ 
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 بية االساسية  جملة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصرية 

ٓلاهً اُزؾ٤َِ اُ٘ل٤ََ ٧ٕ ا٧ٗب ، ٢ٛٝ أَُإُٝخ ػٖ ٓٔبهٍخ اٌُجذ ٢ٛٝ ٓوّل اُ٘لٌ ٤ٔٙٝوٙ 
(68)

٣ٌٕٞ اُنًو اكزقبها ٝرؼظ٤ٔب  . كول ؽبٍٝ إٔ ٣وكغ ؽبُخ ا٧ٗب ثؼل ٗٞع ٖٓ اُـٔٞٗ ٝا٫ٍزٌبٗخ. ٝهل

  ُِناد ٝمُي ك٢ هُٞٚ :

َ٘زَا اٌفَرَٝ  : ُْ ُٙ ُ ا تَِىر١ِْثٍَح                    َدرَّٝ ذَمَُٛي َسَشاذ َٙ  َٚور١ِْثٍَح ٌَثَّْسرُ

اٍزؼَٔ ا٧ٍؼو عِٔخ)ٛنا اُلز٠( ُنًو مارٚ ٖٓ ف٬ٍ اٍزؼٔبُٚ اٍْ ا٩ّبه ا٣ٔبء ُ٘لَٚ إُٔٞٞكخ 

ك٢ هلهرٜب ػ٠ِ  ا٫ىكهاء ٖٓ ا٥فو٣ٖ  ٝرؾو٤وْٛ  ّٝؼٞهٙ ثبُِنح ٖٓ رق٤ِل  ثبُلزٞح  ٝهؿجخ ٓ٘ٚ

أػٔبُٚ اُجط٤ُٞخ كؾز٠ ًجبه اُوّٞ ٣ـجطٞٗٚ ػ٠ِ ئهلآٚ ك٢ مُي ٓب٣لػٞٙ ئ٠ُ رغل٣ل ْٗبٛٚ  ٝر٘ج٤ٚ 

َّٕ ٍواد اُوّٞ أٗلَْ ػوكٞا صجبرٚ ٝهلهرٚ ,  اُـبك٤ِٖ ٖٓ أث٘بء ػ٤ْورٚ, ٝمُي أكػ٠ َُٔٞ اُناد  ئم ئ

ّبه أُوىٝه٢ ئ٠ُ اُؾبُخ اُ٘ل٤َخ اُز٢ ٛٞ ك٤ٜب كنًو أَّٗٚ  ٣زجغؼ ثٌٞٗٚ ٤ٜٓبط ٍّو ٝأمٟ، كول عٔغ ٝأ

ٍٍ ثٔب ٣غوٕٝ ئ٤ُٚ، ٫ٝ ٓلٌٍو ك٤ٔب ٣٘زظ ٖٓ اُْو  ث٤ٖ ًزبئت ّز٠ رزوبرَ ، صْ ٣قوط ٖٓ ث٤ْٜ٘ ؿ٤و ٓجب

ك٤ْٜ.
)69(

جلأ ٖٓ ٓجبكب . ٝثنُي ٗوٟ إٔ ُـخ ا٧ٍؼو  أٝٙؾذ ُِغ٤ٔغ ًٍِٞٚ ٝرٖوكبرٚ ٝٛنا ٓ

أُلهٍخ ا٤ًَُِٞخ ك٢ ػِْ اُ٘لٌ
(70)

 

                                                                                                           دالٌح اٌرشث١ٗ فٟ اٌّمظٛسج ٚأثشٖ إٌفسٟ:                                                                                      

لَْذ َسأَٜ َٚ ْْ ٠َِط١َْش  ُ        .         تَاٌص ٠َُىْفِىُف أَ ٍْرَُٗ فََىأََّٔٗ ا إِرَا اْسرَْمثَ َِّ  أَ

اُزْج٤ٚ ٣قِن ؽبُخ ٖٓ اُق٤بٍ ك٢ ماد أَُزٔغ  ٖٓ أعَ ئصبهح  ْٓبػوٙ ٝعؼَ مارٚ رـوم ك٢ ّؾ٘بد 

٤َ٣و أٓبٓٚ  ثبُٖوو   اُن١ ٣ْٜ ثبُط٤وإ  ,كأهاك اصجبد ػبٛل٤خ  اٗلؼب٤ُخ كول ّجٚ  اُْبػو ؽٖبٗٚ ٝٛٞ 

اُٖٞهح اُز٢ ٣ؤٍٜب اُق٤بٍ ك٢ ٗلٌ أُقبٛت , ٖٓ أعَ عؼَ رِي اُٖٞهح ر٬ئْ أُوبّ  ٝٛنا اُزْج٤ٚ 

عٔغ ث٤ٖ ٤ّئ٤ٖ ٓقزِل٤ٖ اُؾٖبٕ ٝاُٖوو , ٤ُغؼَ اُ٘لٌ رَزوجَ أُْٜل أُوٍّٞ,ٝ ٤ُؾون مارٚ ك٢ 

ج٤ٚ ٕ٘غ ٗٞع ٖٓ ا٫هر٤بػ ُلٟ أَُزٔغ)ؽبعزٚ ُٜنٙ اُلاثخ كبُزْ
71

(  ٖٓ ف٬ٍ اُؾوًخ أُبك٣خ اُز٢ 

ٕ٘ؼزٚ ُـزٚ ك٬ٚ ػٖ ٕٞهٙ اُز٢ فِوٜب ٖٓ ٝاهؼٚ ًَٝبٛب ٖٓ مارٚ كقوعذ ُٞؽخ ك٤٘خ
 (72      ) 

ُ أػ٠ِ كهعبد اُزْبثٚ  ٝهل ٝهك اُزْج٤ٚ ث٤ِـب ٝك٤ٚ  رؾنف أكاح اُزْج٤ٚ ٝٝعٚ اُْجٚ، ٕٝٝق ثأَّٗٚ

ُج٬ؿخ ٝأُجبُـخ ٝإٔلم أُٞإ ا
(73)

 ك٢ هُٞٚ: 

َٓ اٌشَّزَا       ِِ  َّٓ ُٙ اِي ُجُٕٛتَ َّ ٍُ                َدهَّ اٌِج غُ ّْ َخ َغ١َْش ذَغَ ْٛ َّ َْ اٌ ْٛ  الَ ٠َْشرَُى

ٕٞه اُْبػو ؽبُخ أُٞد اَُو٣ؼخ اُز٢ رزوى أُٜٔب ػ٠ِ عَل اُوز٤َ ثأُْ ؽي اُغٔبٍ ؽ٤٘ٔب رٖبة 

بف مثبثخ اُْنا ُز٤ٜظ أُْبػو ُلٟ اَُبٓؼج٤ٖ .ٝئَّٗٚ عٔغ ث٤ٖ ثبُغوة ٤ًٝق ٣ٌٕٞ ؽي ا٧ُْ صْ أٙ

ػٖ٘و٣ٖ ٓزجبػل٣ٖ  ٤ُزوى أصوا  ٗل٤َب  ك٢ أُقبٛج٤ٖ ُِجؾش ػٖ ٤ٍِٝخ ُِغٔغ ث٤ٜ٘ٔب ,ٝهل أّبه ػجل 

َّٕ اُغٔغ ٝاُزأ٤ُق ث٤ٖ ػٖ٘و٣ٖ ٓزجبػل٣ٖ إَٔ ك٢ اُ٘لٌ ٝاُلطوح هبٍ 471اُوبٛواُغوعب٢ٗ )د ٛـ( أ

َّٕ ر٣َٖٞو ا ٟ ا٫ٍزؾَبٕ، ٣ُٝض٤و اٌُبٖٓ ٖٓ : ))أ َٞ ى هُ َّْجٚ ث٤ٖ أُقزِل٤ٖ ك٢ اُغٌ٘، ٓٔب ٣ؾّوِ ُ

ا٫ٍزظواف(( 
(74)

)ٝهل ٝٙغ ّوٛب ُٜنا اُغٔغ ٝٛٞ اُؼوَ ٝاُؾلً ,
75

ٝؽو٤وخ ا٧ٓو إٔ ا٧ٍؼو ٣ؼِْ   (

َّٕ اُْجٚ أُأُٞف ٤ٌُ ُٚ اُو لهح إٔ اُٖٞه اُغل٣لح ك٢ اُقطبة رـ٢٘ اُ٘لٌ ٝأُقبٛج٤ٖ كؾو٤وخا٧ٓو أ

ػ٠ِ افزوام ٗل٤َخ أُقبٛج٤ٖ ٓضِٔب ٣ؼَٔ ؿ٤و أُأُٞف ؽز٠ ٣ز٠َ٘ ُْٜ كْٜ اُقطبة ٩ؽَبٍْٜ ثبُجٜو 

  . ٝاُزؼغت

 دالٌح اٌرعجة فٟ اٌّمظٛسج ٚأثشٖ إٌفسٟ:

ُ ػبٛلخ ع٤بّخ  رجوى ػ٘ل هؤ٣خ ٢ّء ٣ِلذ ا٫ٗزجبٙ  ٍٞاء أًبٕ مُي ا٢ُْء ٓلػبح   ٣ٌٖٔ رؼو٣لٚ  ثأَّٗٚ

ِزؼج٤و ػٖ أؽلاس ػبّٜب أٝ ٍٔغ ثٜب  ٝهٞاُجٚ رٌبك رٌٕٞ  صبثزخ  ؿ٤و ٓزـ٤وح ٍٞاء ُِؾيٕ  أّ ُِلوػ ُ
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٤ٕـٚ أَُبػ٤خ أّ اُو٤ب٤ٍخ  ٝهل أّبه أؽلْٛ ػ٠ِ ٍجت اُضجبد أٜٗب رٖله ػٖ ؿو٣يح  ٝروبٍ ك٢ 

ظوٝف ٓؼ٤٘خ 
(76)

َ ُِ٘لٌ ػ٘لَ ْٓبٛلح ٓب  ِٕ  أُؼ٠٘ ا٧ثوى ُِزؼغت ْٗل٢َ ٧ّٗٚ ٣جؾش ػٖ  اُزأصُّو اُؾب

ِٖ أُؼٜٞك, ٝعبء اُزؼغت ك٢ ٓوٖٞهح ا٧ٍؼو ك٢ ث٤ز٤ٖ ٤ًِٜٝٔب  ٖٓ ٤ٕؾ أَُبع, ٝٛٔب :  ٣قوط ػ

ْٓ ٚاِدٞ اٌمَُشٜ                    ِِ ًَ أَرَيُّ  ١ْ ٌِ ًٍ ٚاِضخٍ        إِْر ال رَ ْٓ َسث١ِْ ِِ َن   هللِ َدسُّ

َن ِع اٌر١١ّض( ِٗؾع اُزؼغت ٝاُلْٛخ  ث٤ٖـخ ) و٣ن ٝئٕ ا٫َٗبٕ ك٢ اُـبُت ٖٓ ٝٙٞػ اُطهللِ َدسُّ

ٓؼبٗل ٛو٣ن اُؾن ٝٓٔب ٣ِلذ اُ٘ظو ك٢ اٍِٞة ا٧ٍؼو ٛٞ اُغٔغ ث٤ٖ أُز٘به٤ٖٚ ُؼِٔٚ ثولهح ٛن 

ا٫ٍِٞة ٖٓ اُقطبُت ك٢ رأص٤وٙ ثبُٔقبٛج٤ٖ كبُغٔغ ث٤ٖ اُطو٣ن اُٞاٙؼ ٝٓؼبٗل٣ٚ  ٣ؼل ٛنا ِٓٔؾب 

َّٕ أُ٘بٍجخ اُز٢ عٔغ ٗل٤َب  ُِزأصو٣ٖ ك٢ أَُزٔؼ٤ٖ , ًٔؼبٗلح أَٛ ٝاك١ اُووٟ  ُِؾن ٝأِٛٚ ,٣ٝجلٝ أ

َّٕ ك٤ٜب: ٓ٘بىٍ هّٞ صٔٞك ػ٘ل ٝاك١ اُوُوٟ ْٝٛ  ك٤ٜب ا٧ٍؼو ث٤ٖ اُطو٣ن اُٞاٙؼ  ٝٝاك١ اُووٟ , ٧

أَٛ اُؾغو
(77)

. هبٍ ٣بهٞد : ))أٜٗب ك٢ ٝهز٘ب ٛنا ًِٜب فواة ٤ٓٝبٜٛب عبه٣خ رزلكن ٙبئؼخ ٫ ٣٘زلغ ثٜب 

(أؽل ٢ٛٝ ث٬ك صٔٞك(
(78)

ٗغلٙ ٕبكهب ك٢ ٕٝق مُزٜب ثبٍزؼٔبُٚ ٗل٢ اُغٌ٘ ٝٛٞ أهٟٞ أٗٞاع ,ُنا  

 اُ٘ل٢.ٝاُقطبة ً٘ب٣خ ػٖ اُطو٣ن اُن١ روًٚ أِٛٚ ٝػ٤ْورٚ,ٝاُزغأٝا ئ٠ُ اُطو٣ن اُن١ ٫ كبئلح ٓ٘ٚ.

ِٗ ال ٠ُْشرََشٜ 46 َ٘اتِ ْٓ ٠َُذُِّٔس ِعْشَضُٗ    ٚاٌِعْشُع تَْعَذ رَ َّ ٌِ  َعَجثًا َعِجْثُد 

طٞهح أُٞهق أٓبّ أُقبٛج٤ٖ ثزؼغجٚ ٖٓٔ هجَ ثبُل٣خ ٫ٝ ٣ؼِْ ٍجت اُوجٍٞ ٝ ٛنا ٗغل ا٧ٍؼو ٣ٚغ ف

اُؼَٔ ٓلٌٗ ُِؼوٗ ٝمٛبة ُِْوف اُن١ ٫ ػٞٗ ُٚ .كبُؼوٗ ٫ ٣ٌٖٔ ّواؤٙ كبُؾلبظ ػ٤ِٚ ٝاعت 

 ٣َٖ ؽل اُلكبع ػ٘ٚ أُٞد .

 ئظ ٜٓ٘ب :ثؼل هؽِخ ٣ِٞٛخ ٓغ ا٧ٍؼو اُغؼل٢ رِٕٞ٘ب ئ٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘زب: ثذٔرائج اٌث

رظٜو ّق٤ٖخ ا٧ٍؼوٝاٙؾخ ٛبؿ٤خ ك٢ ه٤ٖلرٚ ٖٓ ف٬ٍ  اُٚٔبئو اُز٢ رظٜو ك٢ فطبثٚ , ٖٝٓ  .1

ف٬ُٜب ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼوف ٓب ٣ؾت ٝٓب ٣ٌوٙ , ك٬ٚ ػٖ اُٖلبد اُز٢ ٣٘لوك ثٜب,٫ ٤ٍٔب ػلّ ا٫ٍز٬َّ 

رٚ اُز٢ ُْ ٣ؾووٜب ثؼل ػٖ أُطبُجخ ثو٤ٚزٚ ,كغؼَ ا٫ٍؼو ٓطبُجزٚ ثبُغيء ا٧ْٛ ثؾ٤برٚ, أٓو فط٤وا  ٝما

, كضٔخ ٕواع ٗل٢َ ُلٟ ا٫ٍؼوٕبؽت ؽبُخ ٖٓ اُزٞرو ٝػلّ ا٫هر٤بػ. ٖٓ فٞكٚ ٖٓ ػلّ رؾو٤ن 

 ٓطِجٚ.

اػزٔل ٍٝبئَ ا٫ه٘بع ك٢ اُقطبة ٖٓ ف٬ٍ أُٞاىٗخ ث٤ٖ اُوٞح ٝا٫ٍزؼلاك ٝث٤ٖ اُوٙب ٝاُو٘بػخ ,  .2

وح ػ٠ِ أكٌبه أُقبٛج٤ٖ ٣ٝؼل ٛنا ٖٓ ٝٛنا اُقطبة اُِـ١ٞ ٣ؾَٔ ك٢ ٤ٛبرٚ ٬ٍؽب ٓب٤ٙب ٝٛٞ ا٤َُط

 ا٫ٍِؾخ اُ٘ل٤َخ.

ثؼل اُوواءح أٌُوهح ُِٔوٖٞهح ٗغل ا٧ٍؼو ٣ٔزِي فٖبئٔ ع٤َٔخ ٝفِو٤خ ٤ٓيرٚ ػٖ ثبه٢ أفٞرٚ  .3

اُن٣ٖ ثبػٞا أُجبكب ٝهٙٞا ثب٧ك٠ٗ. كأُلبظٚ رظٜو ك٤ٜب مارٚ  كبُزؾ٤َِ اُ٘ل٢َ ُٜنٙ ا٫ُلبظ رظٜو 

اُغبٗت ا٫ٗلؼب٢ُ  
ف

ٞه ث٘بء رو٤ًجٚ اُغ٢َٔ ٖٓ ف٬ٍ أُلبظٚ كٜٞ ٣ز٤ٔي ثطُٞٚ ُولهرٚ ػ٠ِ ٣ٌٖٔ رٖ

 ؽَٔ اُوٓؼ اُن١ ٣زٖق ثلهخ ثوأٍٜب ٝكهخ ػ٘وٜب ك٬ٚ ػٖ اُطٍٞ اُو٣ْٞ 
.

 

( ٕٞرب ٝٛنا ٣لٍ ػ٠ِ اُوِن 181ُٝٞ رزجؼ٘ب أُوٖٞهح ُٞعلٗب  إٔٞاد اُوِوِخ :ثِـذ ) .4

زَٕٞ ئ٠ُ ا٧فن ثضأهٙ ثَُٜٞخ. ٝ رٌواه ٛنٙ ٝا٫ٙطواة  ٝاُزٞرو اُ٘ل٢َ اُن١ ٣ؼ٤ْٚ ثَت ػلّ اُ

 اُؾوٝف  ك٢ اُ٘ٔ ُج٤بٕ اُؾبُخ اُز٢ ٛٞ ػ٤ِٜب ٝٛنا ٓٔب اػزبك ػ٤ِٚ اُْؼواء.

اُٞىٕ اُن١ اػزٔلٙ  ًبٕ اُجؾو اٌُبَٓ ٤ُجش ٌّٞاٙ أُو٣وح ٝؿ٤ظٚ اُْل٣ل ٤َُٖ ثبُقطبة ئ٠ُ  .5

٣زٔب٠ّ ٝؽبُزٚ اُ٘ل٤َخ ُٔب ك٤ٚ   أه٠ٖ كهعبد ؿ٤٘ اُ٘لٌ ٖٓ أعَ ا٫ٗزوبّ , ٝاُٞىٕ اُْؼو٣بٌُبَٓ

 ٖٓ آزلاك ٕٞر٢ ٝصوَ ٣ز٘بٍت ٝٓٞٙٞع اُضأه.
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 اٌٙٛاِش:
                                                 

َي األسعَخ ببيٍت قالو: .  1  سسِّ

 فال َتْجُعشي قهمي لدعِج بن مالٍك              لئن أنا لم ُأْسِعخ عمييم وُأثِقِب               
هيعِخ، وىه محسَّج بن ُحسخان، وىه أحج من ُسسِّي في الجاىمية دمحمًا. وسسَّاه امخؤ الكي ذ ُشهيعخًا. وأطمق عميو الذُّ

 وكان قجيسًا من الذعخاء،. أي: أوقج. والدعخ: وقهد الشار والحخب. وقيل: سسي األسعخ لجقة ساقيو.
,وتهضيح السذتبو في ضبط أسساء الخواة وأندابيم 438/ 7. يشظخ :الحيهان 2/ 1يشظخ: السحاكخة في ألقاب الذعخاء

 .203وألقابيم وكشاىم /
 .7/201. ويشظخ: األعالم: / 2

 , .6/2427تاج المغة وصحاح العخبية:  . 3

 .7/4719يشظخ:شسذ العمهم ودواء كالم العخب من الكمهم / . 4
 م2003, التخبية االيجابية الكهيت,208.األداء الشفدي ,مرطفى أبه الدعج / 5
 .23-22عامهد/ بجر . العذخين، القخن  في الشفذ عمم .يشظخ: 6

 ( 2005)الكتب،  عالم: مرخ ,4، ط53/ زىخان مجحا الشفدي والعالج الفدية الرحة .. 7
 لمرحة غدة بخنامج – السجتسعي غدة عمى مخكد الستخددين السخضى لجى باالكتئاب وعالقتيا لمذخرية الخسدة العهامل . 8

 .19-20 الذسالي/ الشفدية، نزال
 التأليف والشذخ والتخجسة,القاىخة)د.ت(,لجشة 4,ط67أصهل عمم الشفذ وأثخه في التخبية والتعميم , أميخ مخسي قشجيل / . 9

, 1,دار السعارف ,القاىخة,ط27.يشظخ" من الكائن إلى الذخرية  دراسات في الذخرية الهاقعية , دمحم عديد الحبابي / 10
 م.1963

 .3/156.يشظخ: معجم ديهان األدب   11

 ة., مكتبة األنجمه السرخي2.يشظخ: مشاىج البحث المغهي المغة , تسام حدان / 12

 .40. التهجيو واإلرشاد الشفدي /  13

 .81.يشظخ: عمم الشفذ المغهي / 14

 .1982,دار الكتب الجامعية لمطباعة والشذخ,بيخوت ,1,ط21..الرهرة الذعخية, ,ياسين عداف / 15

 ,.8/485. ويشظخ: الحخيخة في محاسن أىل الجديخة: 2/116. تيحيب المغة  16

 .81.يشظخ: عمم الشفذ المغهي / 17
 ..5/132حيب المغة  تي18

 .10/136.يشظخ: تيحيب المغة   19
 . 1/174..ويشظخ: شخح أبيات سيبهيو 207.يشظخ: معجم الفخوق المغهية / 20
  .2/50.يشظخ:السحيط في المغة  20
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 .2/983.يشظخ:جسيخة المغة   21
 م.1978,القاىخة مكتب مجبهلي ,404مهسهعة عمم الشفذ والتحميل الشفدي,عشج السشعم الحشفي/ . 22

 .62.يشظخ : عمم الشفذ المغهي/ 23
 . 2/799. وجسيخة المغة10/136.يشظخ: تيحيب المغة   24

 .74.يشظخ: عمم الشفذ المغهي/  25

,دار الكتب العمسية بيخوت 1,ط21.يشظخ: عمم الشفذ بين الذخرية والفكخ,كامل دمحم عهيطة,مخاجعة أ.د دمحم رجب/ 26
 م.1996-ىـ1416,

 .66ة الشفدي ./. يشظخ: عمم  المغ 27

 .3, ط117. يشظخ:ثالث رسائل في إعجاز القخآن / 28

 .79.عمم المغة مقجمة لمقارئ العخبي  / 29

 .1/50.يشظخ: شخح الهاحجي  30

 .7.عمم المغة مقجمة القارئ  العخبي  / 31

 ..81-74.يشظخ: الرهرة األدبية في القخآن الكخيم / 32

 .175.مهسيقى الذعخ , / 33

 .39/549,ويشظخ:.تاج العخوس 70ع السعاني السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ: .يشظخ: من مجسه  34

 . 1/353.. والسخرص 6/230. وتكسمة السعاجم العخبية  

 22.يشظخ: سيكهلهجية المغة والسخض العقمي / 35

 . 26/171. تاج العخوس  36
 . 4/1537. الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية  37
 . 181.األمالي: / 38
,دار الكتب العمسية بيخوت 1, ط21. يشظخ: عمم الشفذ بين الذخرية والفكخ,كامل دمحم عهيطة,مخاجعة أ.د دمحم رجب/ 39

 م.1996-ىـ1416,
  .77م.ن/" . 40

 .129ىـ(/388. حمية السحاضخة : دمحم بن الحدن بن السظفخ الحاتسي، أبه عمي )ت:  41
 .م(2009الجدائخ) ,  ،1ط/ والتهزيع، لمشثخ ,جدهر22/ عد الجين اسساعيل  أللجب، الشفدي التفديخ .. 42
 م.1982,مكتبة الشيزة السرخية ,ط21.الطفل السخاىق  مشرهر حدين , دمحم مرطفى زيجان / 43

 .1/203, والداىخفي غخيب ألفاظ الذافعي  427/ 15يشظخ: تيحيب المغة  44
 .7/25.يشظخ: لدان العخب  45
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.والجميذ الرالح الكافي واألنيذ الشاصح الذافي  / 47-46: االمالي  /.يشظخ8/71. يشظخ: تيحيب المغة   46
 . 8/71وتيحيب المغة  184

 .11/294., ولدان العخب  4/2608.يشظخ: شسذ العمهم ودواء كالم العخب من الكمهم 47
 .6/90.العين   48

 .10/359.يشظخ : تيحيب المغة   49

 .1/186.العين   50
 .459يشظخ: السجسهع المفيف ا:(/ .17/603.يشظخ:تاج العخوس   51

 .61. دراسة في نرهص العرخ الجاىمي تحميل وتحوق: الديج أحسج عسارة / 51

 .2/172, أساس البالغة  4/121,مقاييذ المغة   1/240, تيحيب المغة 1/483,وجسيخة المغة 1/228.العين  52

  .1/400المغة العخبية السعاصخة . معجم 42,والسغخب في تختيب السعخب /13/121.يشظخ: تيحيب المغة  53

 ,1/171. السحكم والسحيط األعظم 54

 .11/141.تيحيب المغة  55

 .1/26.يشظخ : م.ن  56
 م.2004,الجار العمسية ,112.يشظخ:في الرحة الشفدية ,عثسان عمي أمين/ 57

 م .1981-ىـ1422 01,  ,ط102معاني االبشية في العخبية ,فاضل الدامخائي/ :.يشظخ 58
 مكتبة الشيزة السرخية.’1,ط102: التحميل المغهي في ضهء عمم الجاللة ,د.محسهد عكاشة / .يشظخ 59
  .2/905, والسعجم الهسيط  63.يشظخ :من مجسهع الشرهص الفخوق المغهية / 60
 .343.يشظخ: استخاتيجيات الخطاب , / 61
 .78لتعخيب بين السبجأ والتطبيق /, نقال عن أحسج بن نعسان : ا10.يشظخ: المغة والسجتسع , محسهد الدعخان/ 62

 .20.يشظخ: سيكمهجية المغة والسخض العقمي, /   63

 .21.يشظخ: سيكمهجية المغة والسخض العقمي/ 64
َهيلي: أبه القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهيلي )ت:  65 , 5,ط902هـ(/185. نتائج الفكر في النَّحه للسُّ

 م . 5229 - 5159: بيروت, –, دار الكتب العلمية 
 .98.م.ن / 66

 .58.نحه القرآن / 67
 67.يشظخ: مجارس التحميل الشفدي./  68

ىـ( تح: غخيج الذيخ وضع فيارسو: إبخاليم شسذ الجين 421يشظخ: شخح ديهان الحساسة:السخزوقي )ت:  69
 .2003 -ىـ1424 1لبشان ط –,: دار الكتب العمسية، بيخوت 1/141

 م. 2006-ىـ1427,  الخياض, 1,,ط275فدي ,  د: عبج العديد بن إبخاليم العريمي /.يشظخ: عمم  المغة الش 70
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 .220.يشظخ:األداء الشفدي والبالغة , أبه الدعهد/  7171

 .216- 215.يشظخ: م.ن  72

. يشظخ:عمهم البالغة )البجيع والبيان والسعاني(: الجكتهر دمحم أحسج قاسم، الجكتهر محيي الجين  73
 م. 2003لبشان،  -ؤسدة الحجيثة لمكتاب، طخابمذ ,: الس1,ط161ديب/
, 131ىـ( تح: محسهد دمحم شاكخ/471. أسخار البالغة: أبه بكخ عبج القاىخ بن عبج الخحسن ، الجخجاني الجار ) 74

 مطبعة السجني بالقاىخة، دار السجني بججة

ة ماجدتيخ لمطالب:عبج هللا عبج الخحسن الشقيب .يشظخ: البالغة واألثخ الشفدي دراسة في تخاث عبج القاىخ الجخجاني ,رسال 75
 م.2002-ىـ1422,السسمكة العخبية الدعهدية ,76بإشخاف د:صالح سعيج الدىخاني/

 .30.يشظخ:اسمهب التعجب بين الشظخية والتطبيق /   76
 .201. يشظخ:أسخار(/ 77

 .4/338يشظخ:معجم البمجان:  . 78
 :البحث مرادر

 2003ّ, اُزوث٤خ ا٣٫غبث٤خ ا٣ٌُٞذ,208ٖٓطل٠ أثٞ اَُؼل /.ا٧كاء اُ٘ل٢َ ٝاُج٬ؿخ ,. 1

, 1ٛـ(538ٛ.أٍبً اُج٬ؿخ: أثٞ اُوبٍْ ٓؾٔٞك ثٖ ػٔوٝ ثٖ أؽٔل، اُيٓقْو١ عبه هللا )أُزٞك٠: 2

 ّ. 1998 -ٛـ  1419ُج٘بٕ,  –كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد 

ٜو١, , كاه اٌُزبة اُغل٣ل .اٍزوار٤غ٤بد اُقطبة , ٓوبهثخ ُـ٣ٞخ رلا٤ُٝخ , ك. ػجل اُٜبك١ ا3ُْ

 ّ.1,2004,ٛواثٌِ,٤ُج٤ب ٛ

ٛـ( رؼ: ٓؾٔٞك دمحم 471.أٍواه اُج٬ؿخ: أثٞ ثٌو ػجل اُوبٛو ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ، اُغوعب٢ٗ اُلاه )4

 , ٓطجؼخ أُل٢ٗ ثبُوبٛوح، كاه أُل٢ٗ ثغلح .131ّبًو/

٤ٔبٕ ٛٚ ,ثاّواف ك:دمحم .اٍِٞة اُزؼغت ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن )هٍبُخ ٓبعَز٤و( ٍ:أؽٔل دمحم 5ٍِ

 ّ.2010-2009ّؽَٖ ػٞاك, اُغبٓؼخ ا٫هك٤ٗخ ,

ٛـ( 1396.ا٧ػ٬ّ: ف٤و اُل٣ٖ ثٖ ٓؾٔٞك ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ كبهً، اُيه٢ًِ اُلْٓو٢ )د: 6

 ّ. 2002أ٣به / ٓب٣ٞ  -,: كاه اُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ اُطجؼخ: اُقبَٓخ ػْو 7/201/

, 2: دمحم ػجل اُغٞاك ا٧ٕٔؼ٢: كاه اٌُزت أُٖو٣خ /, ٛٛـ( رؼ356.ا٧ٓب٢ُ: أثٞ ػ٢ِ اُوب٢ُ، )د: 7

 ّ. 1926 -ٛـ  1344

.اُج٬ؿخ ٝا٧صو اُ٘ل٢َ كهاٍخ ك٢ رواس ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ ,هٍبُخ ٓبعَز٤و ُِطبُت:ػجل هللا ػجل 8

 ّ.2002-ٛـ1422اُوؽٖٔ اُ٘و٤ت ثاّواف ك:ٕبُؼ ٍؼ٤ل اُيٛوا٢ٗ,أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ,

ث٤ل١ )د: .ربط اُؼو9ٝ  ٛـ( ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾوو٤ٖ ,كاه اُٜلا٣خ .1205ً ٖٓ عٞاٛو اُوبًٓٞ: ، اُيَّ

ٛـ( رؼ: أؽٔل ػجل 393.ربط اُِـخ ٕٝؾبػ اُؼوث٤خ :ئٍٔبػ٤َ ثٖ ؽٔبك اُغٞٛو١ اُلبهاث٢ )د: 10

 ّ. 1987 - ٛ ـ 1407, 4ث٤وٝد, ٛ –, كاه اُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ 6/2427اُـلٞه ػطبه

 ٌٓزجخ اُٜ٘ٚخ أُٖو٣خ.’102ٛ,1ء ػِْ اُل٫ُخ ,ك.ٓؾٔٞك ػٌبّخ / .اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ ك٢ 11ٞٙ
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 –ٛـ( رؼ: دمحم ػٞٗ ٓوػت :, كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ 370.رٜن٣ت اُِـخ : ا٧ىٛو١ )د: 12

 ّ .2001، 1ث٤وٝد, ٛ

 ,: ػبُْ اٌُزت.3.اُزٞع٤ٚ ٝا٩هّبك اُ٘ل٢َ:ك. ؽبٓل ػجل ا٬َُّ ىٛوإ/,ظ13

أٍٔبء اُوٝاح ٝأَٗبثْٜ ٝأُوبثْٜ ًٝ٘بْٛ: دمحم ثٖ ػجل هللا )أث٢ ثٌو( ثٖ  . ر٤ٙٞؼ أُْزجٚ ك٢ ٙج14ٜ

ٛـ( 842دمحم اثٖ أؽٔل ثٖ ٓغبٛل اُو٢َ٤ اُلْٓو٢ اُْبكؼ٢، ٌّٔ اُل٣ٖ، ا٤ُْٜو ثبثٖ ٗبٕو اُل٣ٖ )د: 

 ّ.1993ث٤وٝد. اُطجؼخ: ا٠ُٝ٧،  –رؼ: دمحم ٗؼ٤ْ اُؼوه٢ٍَٞ .: ٓإٍَخ اُوٍبُخ 

ى اُووإٓ , أثٞ ثٌو ػجل اُوبٛو ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ دمحم اُلبه٢ٍ ا٧َٕ، .ص٬س هٍبئَ ك٢ ئػغب15

, كاه أُؼبهف ثٖٔو 3, 117ٛٛـ( رؼ: دمحم فِق هللا، ك. دمحم ىؿٍِٞ ٬ٍّ/471اُغوعب٢ٗ اُلاه )د: 

 ،1976.ّ 

 .اُغ٤ٌِ اُٖبُؼ اٌُبك٢ ٝا٤ٗ٧ٌ اُ٘بٕؼ اُْبك٢ : أثٞ اُلوط أُؼبك٠ ثٖ ىًو٣ب ثٖ ٣ؾ٠٤ اُغو٣و16ٟ

/ 1ُج٘بٕ ٛ –,: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد 613ٛـ( رؼ: ػجل اٌُو٣ْ ٍب٢ٓ اُغ٘ل390/١اُٜ٘وٝا٢ٗ )د 

 ّ . 2005 -ٛـ  1426

 ٛـ(.. 388.ؽ٤ِخ أُؾبٙوح : دمحم ثٖ اُؾَٖ ثٖ أُظلو اُؾبر٢ٔ، أثٞ ػ٢ِ )د: 17

٤و ثبُغبؽع )د .اُؾ٤ٞإ ػٔوٝ ثٖ ثؾو ثٖ ٓؾجٞة اٌُ٘ب٢ٗ ثب٫ُٞء، ا٤ُِض٢، أثٞ ػضٔبٕ، ا18ُْٜ

 ٛـ . 1424ث٤وٝد -, اُ٘بّو: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 2ٛـ(,255ٛ

 .كهاٍخ ك٢ ٖٗٞٓ اُؼٖو اُغب٢ِٛ رؾ٤َِ ٝرنٝم: ا٤َُل أؽٔل ػٔبهح , ٌٓزجخ أُز٘ج٢ .19

ٛـ( رؼ: 542.اُنف٤وح ك٢ ٓؾبٍٖ أَٛ اُغي٣وح: أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ثَبّ اُْ٘زو٢٘٣ )أُزٞك٠: 20

 رٌٞٗ. –ُلاه اُؼوث٤خ ٌُِزبة، ٤ُج٤ب ّ.: ا1/1979ئؽَبٕ ػجبً,ٛ

 ٤ٍ.1978ٌِّٞع٤خ اُِـخ ٝأُوٗ اُؼو٢ِ, عٔؼخ ٤ٍل ٣ٍٞق, ثاّواف أؽٔل ْٓبه١ اُؼلٝا٢ٗ  , 21

ٛـ(رؼ: اُلًزٞه دمحم ػ٢ِ اُو٣ؼ ٛبّْ هاعؼٚ: 385.ّوػ أث٤بد ٤ٍج٣ٞٚ  أثٞ دمحم ا٤َُواك٢ )أُزٞك٠: 22

 –كاه اُلٌو ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ، اُوبٛوح ٛٚ ػجل اُوءٝف ٍؼل: ٌٓزجخ ا٤ٌُِبد ا٧ىٛو٣خ، 

  1974 -ٛـ  1394ٖٓو.: 

ٛـ( رؼ: ؿو٣ل ا٤ُْـ ٝٙغ كٜبهٍٚ: ئثوا٤ْٛ ٌّٔ 421.ّوػ ك٣ٞإ اُؾٔبٍخ:أُوىٝه٢ )د: 23

 .2003 -ٛـ1424 1ُج٘بٕ ٛ –اُل٣ٖ,: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد 

ٛـ( رؼ: ك 573ٍؼ٤ل اُؾ٤ٔوٟ ا٢٘ٔ٤ُ )د: .ٌّٔ اُؼِّٞ ٝكٝاء ٬ًّ اُؼوة ٖٓ اٌُِّٞ: ْٗٞإ ثٖ 24

ك ٣ٍٞق دمحم ػجل هللا, كاه اُلٌو أُؼبٕو  -ٓطٜو ثٖ ػ٢ِ ا٩ه٣ب٢ٗ  -ؽ٤َٖ ثٖ ػجل هللا اُؼٔو١ 

 ّ . 1999 -ٛـ  1420, ، 1ٍٞه٣خ(,ٛ -ُج٘بٕ(، كاه اُلٌو )كْٓن  -)ث٤وٝد 

 ( 2005، ), ٖٓو: ػبُْ اٌُزت4.اُٖؾخ اُل٤َخ ٝاُؼ٬ط اُ٘ل٢َ ؽبٓل ىٛوإ ، 25ٛ

, اُوبٛوح: كاه ٗٞثبه ُِطجبػخ 81-74.اُٖٞهح ا٧كث٤خ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٬ٕػ ا٤ُٖ دمحم ػجلاُزٞاة /26

ٛ,1  ,1995    

 .1982,كاه اٌُزت اُغبٓؼ٤خ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و,ث٤وٝد ,21ٛ,1.اُٖٞهح اُْؼو٣خ, ,٣ب٤ٍٖ ػَبف /27

 ّ.1982ٌٓزجخ اُٜ٘ٚخ أُٖو٣خ ,ٛ,21.اُطلَ أُواٛن  ٖٓ٘ٞه ؽ٤َٖ , دمحم ٖٓطل٠ ى٣لإ /28

 ّ.2006-ٛـ1427,  اُو٣بٗ, 1.ػِْ  اُِـخ اُ٘ل٢َ  ,ك: ػجل اُؼي٣ي ثٖ ئثوا٤ْٛ اُؼ٢ِ٤ٖ,,29ٛ
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 ّ.1974-ٛـ1394, ٓطجؼخ أُغٔغ اُؼ٢ِٔ اُؼواه٢ ,18ؽٔل ػجل اَُزبه اُغٞاه١/.ٗؾٞ اُووإٓ ,ك: أ50



  

 

 
  

 

0114 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –الرتبية للبهات لكلية 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –رفة لكلية الرتبية للبهات والص

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 بية االساسية  جملة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصرية 
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Al-Asar Al-Jafi cabin  A study in the light of psycholinguistics 

Dr. Abbas Hassan Al- Tayyar 

Arabic language / language and grammar 

Babylon Education Directorate 

07828648097 

Abstract: 
     Al-As’ar Al-Ja’fi is a poet and knight who lived in the time of Imru’ Al-Qays 

bin Hajar Al-Kindi. He had only one poem, which was called Al-Maqsura, which 

pierced time with an inexhaustible glow. This study is an attempt to find out the 

relationship between the behavior of the assaar and its language. Perhaps the 

research clarifies the reasons for the saying and the linguistic behavior of the 

narrator through his poem. Since language is one of the most important 

manifestations of human behavior, linguists have studied this behavior in the 

discourse issued by the speaker representing the behavior, while psychologists have 

studied the behavior and its causes, interested in the reasons why the speaker 

chooses certain words over others, and how the addressees differ in their perception 

of the discourse or in their identification of the semantic features of the discourse. 

The study combined two approaches, one linguistic and the other psychological, 

and their fusion in one melting pot. This approach combines language and behavior 

as an attempt to explain the behavior of the speaker, on the basis of applying what 

the schools of psychology have revealed and applying them to the literary text, in 

order to reach an analysis of the writer’s psychology to know his personal 

characteristics, and the psychological complexes he suffered from; Because of the 

circumstances he went through in his life. We find everything that went through his 

life clear in his words as a bright image in his literary text and this is what we will 

address during the study. This study is applied in which I search for the 

unconscious implications of the poet and the pain of loss that caused him to suffer a 

decade, and what he endured from not taking his brothers to avenge their father, 

and predicting his personality and drawing it anew and making its physical 

structure through poetry 

Keywords (Al-As’ar Al-Ja’fi, a knight with a fierce thirst, the literary text) 
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 يستخهص انثحث:

(، ٝئذشجص أغش ٛزج ض٤ْٔ ذٖ ٓورَ ضٜذف ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ جُٞهٞف ػ٠ِ جُر٘حء جُغشد١ ك٢ ؽؼش )      

جُر٘حء ك٢ ؽؼشٙ، جُز١ قون هذسجً ػح٤ُحً ٖٓ  جُؼٔن جُل٢٘، ٝعحْٛ ك٢ خذٓس جُطؿشذس جُؾؼش٣س .ًٔح ضٜذف 

ـ جُؾؼش١، جُز١ أفرف عحسدج ًٝؽحػشج ً ك٢ ٗلظ ئ٠ُ ئُوحء جُنٞء ػ٠ِ جُؾحػش ٝضٞؾٜحضٚ ك٢ غ٘ح٣ح جُ٘

ُوذ جعطـَ جُؾحػش )جُضٓحٕ ٝجُؾخٞؿ ٝجُكذظ( ُِطؼر٤ش ػٖ آسجتٚ ٝٓٞجهلٚ ضؿحٙ جٌُٕٞ ،ٝػٖ   جُٞهص

ٝجهؼٚ جُز١ ػحؽٚ ك٢ ظَ جُطـ٤شجش جُؿزس٣س ك٢ جُك٤حز جُؼشذ٤س جُط٢ سجكوص ظٜٞس جالعالّ ًٞٗٚ ؽحػشج 

٤ُس ٝجدسى ٓطـ٤شجضٜح ،كٌـحٕ جٕ ٝهغ جخط٤حسٗح ػ٠ِ ػ٘ٞجٕ )ٓالٓف ٓخنشٓح ػحػ ك٢ ٛزٙ جُلطشز جالٗطوح

جُر٘حء جُغشد١ ك٢ ؽؼش ض٤ْٔ ذٖ ٓورَ ( ،جر ًحٕ ُِضٖٓ قنٞسج ٝجمكح ، ٝقحٍٝ جُؾحػش ٖٓ خالٍ 

 ٛزج جُضٖٓ إٔ ٣ؼٞد ئ٠ُ جُٔحم٢ ك٢ أؿِد هقحتذٙ؛ ٤ُغطشؾغ جُضٖٓ جُز١ ًحٕ ٣ؼطض ذٚ.       

(، ٌُٝؾق ٓالٓف ض٤ْٔ ذٖ ٓورَحُٝس إلمحءز جُر٘حء جُغشد١ ك٢ ؽؼش )ٝٛزٙ جُذسجعس ٢ٛ ٓك         

 جُطأغ٤ش جُز١ أؿ٠٘ جُ٘قٞؿ جُؾؼش٣س، ٝٓح أمحكٚ ٛزج جُر٘حء ٖٓ ٓضج٣ـح ؾٔح٤ُس ٝك٤٘س .

 ،جُغشد٣حشجُغشد ،جُضٖٓ ،جُطوحٗحش جُض٤٘ٓس ،ض٤ْٔ ذٖ ٓورَ ،جالدخ جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ انكهًاخ انًفتاحيح:

 انًقذيح :     

٤ُظ ٖٓ جُـش٣د إٔ ٣غطٔذ جُؾحػش جُؼشذ٢ ٓشؾؼ٤حش ؽؼش٣طٚ ٖٓ أٗغحم غوحك٤س ضؼٌظ ٝػ٤حً       

ٝجدسجًحً ُِزجش جُؾحػشز ذٔوٞٓحش جُٞؾٞد جإلٗغح٢ٗ، جُط٢ ضطٌة ػ٠ِ جُٔؼح٣٘حش جُلٌش٣س جال٣وحػ٤س جُوحدسز 

 ٖٝٓ جُٔؼشٝف إٔ هٍٞ جُؾؼش كٖ ػغ٤ش ػ٠ِ خِن ٗـ أدذ٢ ٣ؾٌَ ٗلغٚ، ٣ٝكَٔ ٤ً٘ٞٗس جُؾؼش.

٣كطحؼ ئ٠ُ ؾٜذ ٝٓشجٕ، كنال ػٖ جُٔٞٛرس، ٝٛٞ ٤ُظ هش٣وح ٓؼرذج ٣ٌٖٔ عًِٜٞح ذغُٜٞس، كنال ػٖ 

إٔ جُٞفٍٞ ئ٠ُ جإلذذجع ٣كطحؼ ج٠ُ ؾِٔس ٖٓ جُطو٤٘حش ٣ؿد ٓشجػحضٜح ٝجالُطضجّ ذٜح ٝعرش أؿٞجسٛح 

ئٕ جُغشد هذ ٝهذ جٓطحصجُؾؼش جُؼشذ٢  ذر٘حتٚ جُغشد١ ، ذَ  ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ئغشجتٜح ٖٓ جُذجخَ ٝجُخحسؼ.

ً أٝ ٓطٌِلحً، ٌُٝ٘ٚ أض٠ ػل٣ٞحً، كحًغد ذؼذجً  أفركح ٤ٓضز ٛزج جُؾؼش، ٌُٖٝ ٛزج جُر٘حء ُْ ٣أش ٓوكٔح

ؾٔح٤ُحً، ٝػ٘ذ جُٔوحسٗس ٓح ذ٤ٖ جُغشد ك٢ جُوقس أٝ جُشٝج٣س، ٝٓح ذ٤ٖ جُغشد ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ ،ٗؿذ ذأٗٚ 

ذ٤٘ٔح ٣أض٢ جُرؼذ جُغشد١ ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢  ال هقس أٝ سٝج٣س ضخِٞ ضٔحٓحً ٖٓ ضو٤٘حش أٝ آ٤ُحش عشد٣س،

ذٞفلٜٔح ضو٤٘س ٓغحػذز، ضنحف ج٠ُ جُغٔحش جُؾؼش٣س جُٔؼشٝكس ك٢ جُوق٤ذز ٓػِٜح ٓػَ جإل٣وحع 

ٝجُقٞسز ٝجُطش٤ٓض ٝجُطٌػ٤ق ٝجإل٣كحء ٝجُـٔٞك ٝجُلنحء جُرقش١، ٓٔح ٣ػش١ جُ٘ـ جُؾؼش١ 

 ٣ِٝرغٚ غٞذحً ؾذ٣ذجً.
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٘حء جُؼَٔ جإلذذجػ٢ ٝعِطس ك٤٘س هحؿ٤س ُٚ ضؿ٤ِحش ٤ٜٓٝٔ٘حش ٝجمكس ٣ٝؼذ جُضٖٓ ػ٘قشج ٜٓٔح ك٢ ذ    

ك٢ ضرث٤ش جألكٌحس ٝسعْ جُقٞس جُل٤٘س، ٝٛٞ أقذ جُطو٤٘حش جُٔؼطٔذز ك٢ جُ٘ـ جدذی كنال ػٖ جٌُٔحٕ 

ٝجُؾخق٤حش ٝجُكذظ جُط٢ ضؼذ ٖٓ جُٔكحٝس جألعحع٤س ُِغشد جألدذ٢ ٝال ؽي إٔ جُؼالهس ذ٤ٖ جُؾؼش 

ٞػس ٖٓ جإلؽٌح٤ُحش جُٔطؼِوس ذٜزٙ جُون٤س. ٣ٝوٞدٗح رُي ئ٠ُ ٓكحُٝس ضِٔظ ٝجُغشد ضلقف ػٖ ٓؿٔ

جُكذٝد ذ٤ٖ جألؾ٘حط جألدذ٤س ٝجألؽٌحٍ جُطؼر٤ش٣س، كحألٗٞجع ))ضخِو أٝ ضٔطضؼ ٝجُوذ٣ْ ك٤ٜح ٣طشى أٝ 

( ،  كٖٔ ٣1كٞس، ٝضخِن أٗٞجع ؾذ٣ذز أخشٟ، ئ٠ُ قذ فحس ٓؼٚ جُٔلّٜٞ ٗلغٚ ٓٞمغ ؽي (( )

(، ٝٛٞ هش٣وس 2د أقذ ضوحٗحش جُوقس، كٜٞ ٣ؾ٤ش ئ٠ُ جُططحذغ ك٢ جُكذ٣ع ٝجُوشجءز )جُٔؼشٝف إٔ جُغش

، ٣ؼطٔذ ك٢ ضؾ٤ٌِٚ ػ٠ِ ))ػشك ُكذظ أٝ ُٔطٞج٤ُس ٖٓ (۳ُ٘غؽ جٌُالّ ٌُٖٝ ك٢ فٞسز ق٢ٌ ٝهـ )

 ( .4جألقذجظ، قو٤و٤س أٝ خ٤ح٤ُس، ذٞجعطس جُِـس(( )

 :حذود انسزد في انقصيذج

ؾؼش١ جُؼشذ٢، كاٗ٘ح ٗؿذٙ ٣ك١ٞ ػ٠ِ ػ٘حفش هقق٤س أٝ قٌحت٤س، كِوذ ٗضع ػ٘ذ ٓوحسذط٘ح ُِ٘ـ جُ      

ؽؼشٗح جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ ٗكٞ ذِٞسز ٝجهؼٚ ٝضق٣ٞش جُزجش جُؿٔحػ٤س ضق٣ٞشجً ال ٣خِٞ ٖٓ ق٢ٌ ُوقـ 

جُشقد، ُطٔطِي جُوق٤ذز ذزُي فلس جُلشد جُزجض٤س أٝ جُؿٔحػ٤س، ٝػٔذ ئ٠ُ ضق٣ٞش جُك٤حز ذٔلٜٜٞٓح 

ض٤س ٝضطٔػَ ٛزٙ جُـ٘حت٤س ك٢ جالقغحط جُٞؾذج٢ٗ جُز١ ٣٘طحخ جُؾحػش، ٝك٢ جُزًش٣حش جُط٢ جُـ٘حت٤س أٝ جُزج

ضالقن رٛ٘ٚ، ٝك٢ ػل٣ٞطٚ جُط٢ ضطـ٠ ػ٠ِ ًَ أؾضجء جُوق٤ذز، ٝضط٤ٔض ٛزٙ جُِـس جُـ٘حت٤س ذحػطٔحدٛح 

٘ـ ػ٠ِ هذس ٖٓ جال٣ؿحص ٝضٞظ٤ق ػ٘حفش ك٤٘س قغحعس ٓػَ جإل٣وحع ٝجُش٤ٖٗ جُقٞض٢ ٓٔح ٣خِن ك٢ جُ

ٗـٔس ًل٤ِس ذاغحسز جُٔطِو٢. كحعططحع جُؾحػش جُؼشذ٢ ذزُي إٔ ٣كون أٍٝ ؽشٝه جُذسجٓح ػ٘ذٓح ٣٘ك٢ 

(، 5ذحُوق٤ذز ٓ٘ك٠ هقق٤حً ٓطٞعالً جألعِٞخ جُخطحذ٢ جُـ٘حت٢، ٓؼطٔذج ػ٠ِ ضٌػ٤ق جُؿِٔس جُؾؼش٣س )

 ً ٓؼطٔذجً ػ٠ِ قذٍظ ٝجقذ أٝ  كظٜش ٓح ٣غ٠ٔ ذحُوقس جُؾؼش٣س جُط٢ ضؼذ ))عشدجً ؽؼش٣حً ٣طخز أعِٞذحً قٌحت٤ح

ٓؿٔٞػس ٖٓ جألقذجظ مٖٔ ئهحس ٖٓ جُر٘حء جُؾؼش١ ٓكذد ذحُضٖٓ جُ٘لغ٢ ٝضكذ٣ذ جٌُٔحٕ، ٓؼرشج ػٖ 

 (.6كٌشز ضِؼد ك٤ٚ جُؾخق٤س دٝسج أعحع٤ح ٓؿشًس جُكذظ ٝٓطٞسز ئ٣حٛح ئ٠ُ جألٓحّ(( )

دخ جُؼشذ٢ جُغشد ك٢ ٖٝٓ جُٔالقع إٔ جُطذجخَ ذ٤ٖ جُؾؼش١ ٝجُغشد١ هذ٣ْ، كوذ جػط٘ن جأل      

ٓٞجمغ ٓطؼذدز ))ُؼَ أذشصٛح ضِي جُوقحتذ ٝجُٔوطؼحش جُط٢ ٗؿذٛح ك٢ ؿنٕٞ أ٣حّ جُؼشخ ٢ٛٝ ضش١ٝ 

(، ًٔح 7جُٞهحتغ جُط٢ دجسش ذ٤ٖ جُورحتَ ٝجُرطٕٞ ٝجألكخحر ك٤لخش ك٤ٜح جُؾحػش ذوٞٓٚ ٖٓ ؽإٔ أػذجتْٜ(()

ً ٖٓ أٗٞجع جُغشد ٣ٌٖٔ ػذ ٓـحٓشجش جُؾحػش جُـشج٤ٓس جُط٢ ٣كشؿ ػ٠ِ ضٔػِٔح  ذٌَ ضلحف٤ِٜح ٗٞػح

جُٔطذجخَ ٓغ جُؾؼش، كحُؾحػش ٣قٞس ٓـحٓشجضٚ جُـشج٤ٓس ك٢ أعِٞخ هقق٢، ٝهحذغ خطحذ٢، ٓطٞعالً 

(، كنال ػٖ ُٞقحٕ جُق٤ذ ئر ضؼَٔ ػ٠ِ ضكذ٣ذ جُؾخق٤حش جُط٢ 8جُطٌػ٤ق ك٢ جُؿِٔس جُؾؼش٣س )

ً )٣طخ٤ِٜح ٓ٘حعرس ُِكذظ ٓوشٝٗس ذضٖٓ ٌٝٓحٕ ٓطخزجً ذزُي أع ً قٌحت٤ح ئٕ جالٛطٔحّ ذحُغشد  (.9ِٞذح

ٝػالهطٚ ذحُؾؼش ظٜش ػ٠ِ ٗكٞ ؾ٢ِ ك٢ جُؼقش جُكذ٣ع، ئر كشم جُؾٌال٤ٕٗٞ جُشٝط ْٜٝٓ٘ 

)ؽکِٞكغ٢ٌ( ذ٤ٖ جُِـس جُؾؼش٣س ٝجُِـس جُ٘ػش٣س كؿؼَ ))جُِـس جُؾؼش٣س ضط٤ٔض ػٖ جُِـس جُ٘ػش٣س ذحُطحذغ 

ض٢ أٝ جُٔظٜش جُطِلظ٢، أٝ أ٣نح جُٔظٜش جُذال٢ُ جُٔكغٞط ُطش٤ًرٜح، ٣ٌٖٝٔ جإلقغحط ذحُٔظٜش جُقٞ

( ، ًٔح قذدٝج جُطحذغ جُٔغطوَ ذحُخطحخ جُؾؼش١ ك٢ ٓوحذَ جُخطحخ جُ٘ػش١ ف))ًِٔح ًحٕ 10ُِلع(( )

جُـ٘حت٤س ٝجهطقش ػِىحُطشجذو جُؿحف، أٓح جُؾؼش كٜٞ ٢ً ٣ؼِٖ أٗٚ خطحخ جُخطحخ ٗػش٣ح ًِٔحكوذ ٗرشضٚ 

ك٢ ضطحذغ ص٢٘ٓ ٓكذد ذٔٞمغ آخش، ػ٤ِٚ إٔ ٣ؾٌَ ضطحذؼٚ جُض٢٘ٓ  ؿح٣طٚ هحتٔس ك٢ رجضٚ، ٝجٗٚ ٣كذظ

(، ػرش ُـس ٍ ٛذكٜح جألٍٝ جُخِن ٝجإلذذجع ٝئقحُس جُٔطِو٢ ئ٠ُ ٓح ٝسجء جُ٘ـ ك٢ أعِٞخ 11جُخحؿ(()
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

هحتْ ػ٠ِ جال٣ؿحص ٝجُطٌػ٤ق ٓؼطٔذجًػ٠ِ رجًشز جُؾحػش، ك٤قرف ذزُي أعِٞخ جُغشد جُؾؼش١ ٓخطِلحً ػٖ 

ػش١ جُٔؼطٔذ ػ٠ِ جُطلق٤َ . ٝجُؾؼش ػ٘ذٓح ٣غطكنش جُغشد كاٗٚ ٣نل٢ ػ٤ِٚ فرـس جعِٞخ جُغشد جُ٘

ؾذ٣ذز ك٤ؼِٖ إٔ جُؾحػش هذ قَ ٓكَ جُشج١ٝ ٝجٕ ُْ ٣ِـٚ )) كحُؼالهس ذ٤ٖ جُغشد١ ٝجُؾؼش١ ًحُؼالهس 

(، ٝٛزٙ جُؼالهس ضؿؼَ جُوق٤ذز ُق٤وس ذحُغشد ٝ ضحذؼس ُٚ، 12ذ٤ٖ جُكِْ ٝجُٞجهغ، ٝجُٔحم٢ ٝجُكحمش(()

كحُؾحػش ٣غطذػ٢ جألؾ٘حط جُغشد٣س ٝٓلشدجضٜح ٝؽخق٤حضٜح ٝآ٤ُحضٜح ٤ٌُطد ذٜح ؽؼشٙ ٣ٝ٘طؽ هقحتذٙ، 

ك٤نل٢ ػ٤ِٜح هحذؼحً ٤ٔٓضجً ٤ُشضو٢ ذٜح ك٤٘حً ذؼ٤ذجً ػٖ جألعح٤ُد جُٔرحؽشز ٝذزُي ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُغشد 

ضٚ، ألٕ جُٔرذع ٣ٜطْ ػحسمح ًٝحٗٚ ِٓقن ػ٠ِ ٤ٌَٛ جُ٘ـ جُؾؼش١، ذَ ٣ؼذ ٌٓٞٗح ق٣ٞ٤ح ٖٓ جُ٘ـ رج

ذطن٤ٖٔ خطحذٚ جُؾؼش١ ضوحٗحش جُغشد ٝفٞال ئ٠ُ ػَٔ أدذ٢ ))ضطغحٓی ٝضؼِٞ ذٚ ُـح٣س ؽؼش٣س 

( ،كٜزج جُطذجخَ ذ٤ٖ جُؾؼش١ ٝجُغشد١ ال ٣وّٞ ػ٠ِ جسضوحء أقذٛٔح ػ٠ِ قغحخ ج٥خش 13خحُقس(( )

ش٣س، ٝال ٣ؼِن جؽطـحُٚ ))كحُؾؼش ق٤ٖ ٣غطػٔش آ٤ُحش جُغشد ال ٣ـذٝ ٗػشج، ٣ٝطخ٠ِ ػٖ خقحتقٚ جُؾؼ

(، كٜٞ ٣طشجٝـ ٓح 14دجخَ جُ٘ـ، ٝئٗٔح ٣ٌطغد ذؼذجً ؾذ٣ذجً، ال ٣خشؾٚ ٖٓ ئهحس ؾ٘غٚ ٝأػشجكٚ(( )

ذ٤ٖ جُطحذغ جُز١ ٤ٔ٣ض جُغشد ٝجُطوحهغ جُز١ ٤ٔ٣ض جُؾؼش ك٢ ػالهس ضلحػ٤ِس هحتٔس ػ٠ِ جُطأغ٤ش ٝجُطأغش 

ُٝط٘ح جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ جُغشد١ ٝجُؾؼش١ دجخَ ئٕ ٓكح ُطوذ٣ْ ٗٔٞرؼ ؽؼش١ ٣كط١ٞ آ٤ُحش جُغشد جُكذ٣ع.

جُوق٤ذز جُؼشذ٤س جُوذ٣ٔس ؾحءش ُِطأ٤ًذ ػ٠ِ جقطٞجء جُؾؼش جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ أعح٤ُد جُغشد جُكذ٣ع ُ٘رشٖٛ 

(، 15ػ٠ِ سه٢ رُي جإلٗطحؼ جألدذ٢، ٝذٔح إٔ ))ًَ هق٤ذز ٢ٛ ك٢ ٓغطٟٞ ٖٓ جُٔغط٣ٞحش ٓك٢ٌ(( )

ٔس ضٔطحص ذحٓطالًٜح آ٤ُحش جُغشد ٝضوحٗحضٚ ذٞفق جُغشد آُس كإ أؿِد جُوقحتذ جُؾؼش٣س جُؼشذ٤س جُوذ٣

خطحذ٤س ضؼَٔ ػ٠ِ ؾزخ جُٔطِو٢ كٜٞ ))٣شًد ٣ٝؼ٤ذ، ٣ٝرذع، ٣ٝؼ٤ذ ضأع٤ظ عِغِس ٓطٌحِٓس ٝٓطذجخس ٖٓ 

(، 16جُٞهحتغ ٝجألقذجظ ٝجُؾخق٤حش ٝجُخِل٤حش جُضٓح٤ٗس ٝجٌُٔح٤ٗس، ُطؿؼَ ٜٓ٘ح جُٔحدز جُكٌحت٤س(( )

ؼَٔ جألدذ٢ ف))جُكٌح٣س ػ٘قش أف٤َ ك٢ جُلٕ٘ٞ جُغشد٣س، ٢ٛٝ ٓشجكوس ُِلٖ جُط٢ ٣شضٌض ػ٤ِٜح جُ

جُؾؼش١ ٓ٘ز أهذّ ػقٞس جُؾؼش، ذك٤ع ئٕ هن٤س جالعطؼحسز ٝجألخز ٝجإلكحدز جُط٢ جعطػٔشٛح جُؾؼش 

ذٔخطِق أؽٌحُٚ ٝٓشجقِٚ ٝػقٞسٙ ًحٗص ذحُـس جُظٜٞس ٝجُٞمٞـ، ٝظَ جُؾؼش٣ٔطف ك٢ ٓ٘طوس جُغشد 

ٝذٔح إٔ جُكٌح٣س ٢ٛ أْٛ ػ٘حفش جُؼَٔ   (.17ؾؼش٣س ػ٠ِ ٗكٞ ًػ٤ق ٝٓػٔش(()٣ٝطٞس ئٌٓحٗحضٚ جُ

جُغشد١، كظٜش ٓح٣غ٠ٔ ذحُكٌح٣س جُؾؼش٣س جُط٢ ٣ٌٖٔ ضؼش٣لٜح ذأٜٗح ))جُكٌح٣س جُط٢ ضغطؼ٤ش ًَ أدٝجش 

جُغشد ٝجُك٢ٌ، ٌُٜ٘ح ضطشـ جُكٌح٣س هشقح ضلق٤ِ٤ح ٝجمكح ًٔح ٢ٛ جُكحٍ ك٢ جُوقس أٝ جُشٝج٣س، ذَ 

حالؽحسز ئ٠ُ جُٔالٓف ٝجُكغحع٤حش ٝجُقٞس جُؼحٓس ُٜزٙ جُكٌح٣س، ٝذٔح ٣٘حعد جُق٤ؾ جُؾؼش٣س ضٌطل٢ ذ

ُزج كاٗ٘ح ع٘كحٍٝ جعطوقحء ضِي جُطوحٗحش ػرش غ٤ٔس جُضٖٓ ذٞفلٚ ػ٘قشجً  (.18ك٢ جُطؼر٤ش ٝجُطؾ٤ٌَ(()

ٝظ٤لس ضك٣َٞ ٖٓ ػ٘حفش جُغشد ٝٓشضٌضجً أعحع٤حً ال ٣ٌٖٔ أل١ ػَٔ عشد١ إٔ ٣وّٞ ذـ٤حذٚ، كؼ٤ِٚ ضوغ 

جُكذظ جُخحّ ئ٠ُ قذظ ٓغشٝد، كال ٝؾٞد ُِكذظ أٝ جُؾخق٤حش خحسؼ ٗطحم جُضٖٓ، )) ئر ال عشد 

ً ػ٠ِ جُغشد.19ذذٕٝ صٖٓ(() ً ٓ٘طو٤ح ٝعطٌٕٞ دسجعط٘ح ُؼ٘حفش جُغشد  (، ك٤قرف جُضٖٓ ذزُي عحذوح

طشؾحع ٝجالعطرحم، جُخحفس ذحُضٖٓ ٝٓح ٣طؼِن ذحُطشض٤د جُض٢٘ٓ ك٢ ؽؼش ض٤ْٔ ذٖ ٓورَ ٝع٘ط٘حٍٝ جالع

 ذحعطخذجّ ضوحٗحش جُغشد جُض٢٘ٓ ٝآ٤ُحضٚ.

 :انتزتية انشيني )انًفارقح انشينيح(سزديح 

ئٕ د٣٘ح٤ٌ٤ٓس جُضٖٓ جُؼو٢ِ هحدسز ػ٠ِ جإلعشجع ٝجإلذطحء، ٝجقطٔحالش جُولض ػرش جُزجًشز ئ٠ُ        

جُٔخ٤ِس، ٤ُظ ذ٤ٜثس جُٞسجء ٓغطكنشز جُٔحم٢ ذأقذجغٚ ٝأقحع٤غٚ، ًٔح أٜٗح هحدسز ػ٠ِ جعطكنحس 

 أقذجظ ًٜٞٗح ُْ ضوغ ذؼذ ٖٝٓ جُٔكطَٔ ٝهٞػٜح، ٌُٖ ذ٤ٜثس ضٞهغ أٝقِْ أٝ ٗرٞءز أٝ جعطؾشجف.
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ٝضأض٢ أ٤ٔٛس ػ٘قش جُضٖٓ ك٢ جُ٘ـ جُغشد١ ذٞفلٚ ػ٘قشأً ذ٘حت٤حً، ئر ئٗٚ ٣إغش ك٢ ٌٓٞٗحش       

ضظٜش ئال ٖٓ خالٍ ٓلؼُٜٞح  جُؼَٔ جألدذ٢ ذشٓطٚ ٣ٝ٘ؼٌظ ػ٤ِٜح، كٜٞ ئرٕ )) قو٤وس ٓؿشدز عحتِس ال

(.٢ٌُٝ ٣ظٜش جُ٘ظحّ جُض٢٘ٓ ُِٔك٢ٌ، ٣ؿد إٔ ٗوحسٕ ٗظحّ ضطحذغ جألقذجظ 20ػ٠ِ جُؼ٘حفش جألخشٟ()

ك٢ جُك٢ٌ ذؼذ ظٜٞسٛح ك٢ جُٔك٢ٌ، كحُ٘ـ جُغشد١ ٣وّٞ ػ٠ِ دػحٓط٤ٖ أعحع٤ط٤ٖ )جُٔطٖ جُكٌحت٢ 

ضٞٓحؽلغ٢ٌ( كٞفق جُٔطٖ ذأٗٚ )) ٝجُٔر٠٘ جُكٌحت٢(، ُٝؼَ أْٛ ٖٓ ػشف جُٔطٖ ٝجُٔر٠٘ جُكٌحت٢ )

( ، أٓح جُٔر٠٘ جُكٌحت٢ 21ٓؿٔٞػس جألقذجظ جُٔطقِس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ٝجُط٢ ٣وغ ئخرحسٗح ذٜح خالٍ جُؼَٔ (()

كٜٞ ))٣طأُق ٖٓ ٗلظ جألقذجظ، ذ٤ذ أٗٚ ٣شجػ٢ ٗظحّ ظٜٞسٛح ك٢ جُؼَٔ، ًٔح ٣شجػ٢ ٓح ٣طرؼٜح ٖٓ 

قذجظ ك٢ جُِكظس جُض٤٘ٓس ُِخطحخ جُؾؼش١ كطٌٕٞ ٓط٘حً (. ٝهذ ضطؼذد ؾِٔس جأل22ٓؼِٞٓحش ضؼ٤ٜ٘ح ُ٘ح(()

قٌحت٤حً ٝجقذجً، ٣ططِد عشدٛح ٝف٘ؼٜح ك٢ ٓطٞج٤ُس جألقذجظ ٝٛ٘ح ضرذأ جُٔلحسهس ذ٤ٖ صٖٓ جُٔطٖ جُكٌحت٢ 

ٝصٖٓ جُٔر٠٘ جُكٌحت٢ كطٌٕٞ ))ص٤٘ٓس جُخطحخ )جُٔر٠٘( أقحد٣س جُرؼذ ٝص٤٘ٓس جُطخ٤٤َ )جُٔطٖ( ٓطؼذدز 

٣ٝؼذ جُطشض٤د ٖٓ جُٔكذدجش جألعحع٤س ك٢ دسجعس جُطوحٗحش جُض٤٘ٓس، كٜٞ ٣ؾ٤ش ئ٠ُ         (.23جُرؼذ(()

جُٔلحسهس جُض٤٘ٓس ذ٤ٖ صٖٓ جُكٌح٣س /جُخطحخ ذطغِغِٜح جُطر٤ؼ٢ ،ٝص٤٘ٓس جُغشد جُط٢ ضؼطٔذ ػ٠ِ ضغِغَ 

ظٜٞس جألقذجظ ك٢ جُكٌح٣س /جُخطحخ ٗلغٜح ،ٛٞ ًٔح ػشكٚ ؾ٤٘٤ص ))ٓوحسٗس ٗظحّ ضشض٤د جألقذجظ أٝ 

جُٔوحهغ جُض٤٘ٓس ك٢ جُخطحخ جُغشد١ ذ٘ظحّ ضطحذغ ٛزٙ جألقذجظ أٝ جُٔوحهغ جُض٤٘ٓس ٗلغٜح ك٢ 

، كٜٞ ٣وغْ ٛزٙ جُٔلحسهس ئ٠ُ ٓكٞس٣ٖ ٛٔح ) جالعطشؾحع ٝجالعطرحم(، كحٌُطحذس ُذ٣ٚ ضرذأ (24جُوقس(()

٤ُغطؾشف  ٖٓ دسؾس جُقلش ٣ٝ٘طِن ٜٓ٘ح جٌُحضد ئ٠ُ جُٔحك أقذجغحً هذ ٓنص أٝ ٣زٛد ئ٠ُ جُٔغطورَ

ٓح ٛٞ آش أٝ ٓطٞهغ ٖٓ جألقذجظ. ٝك٢ ًِط٢ جُكحُط٤ٖ ٌٕٗٞ أٓحّ ٓلحسهس ص٤٘ٓس ضؼَٔ ػ٠ِ ؾزخ جٗطرحٙ 

جُٔطِو٢ أل٤ٔٛس جُكذ ٣غشدٙ، كطٔ٘كٚ ٗٞػح ٖٓ جُزٛحخ ٝجإل٣حخ ػ٠ِ ٓكٞس جُغشد. ٝٛزج ٓح ضٞمكٚ 

 جُطشع٤ٔس ج٥ض٤س :

 

    سين انخطاب /سين انقصح 

 يفارقح سينيح                            يفارقح سينيح

 )استثاق(  )استزجاع(

 

 

 انًاضي                                       انًستقثم                                  

 

 

 نقطح انصفز /انحاضز

ئٕ ضوحٗحش جُغشد )جالعطشؾحع ٝجالعطرحم( ضؼَٔ ػ٠ِ ضشض٤د جُغشد كطشذو جُؾحػش ذ٤ٖ جُٔحم٢،   

، ٝجُكحمش ٝجُٔغطورَ، ٝجُٔحم٢ ٝجُٔغطورَ، كحُٔحم٢ ٤ُظ عٟٞ رًشٟ، ٝجُٔغطورَ ٓحٛٞ ٝجُكحمش

ٖٝٓ جُِٔلص ُِ٘ظش إٔ صٖٓ ضطٞس جألقذجظ ك٢ جُوقس ٛٞ ؿ٤ش ضطٞسٛح ك٢ جُخطحخ،  (.25ئال ض٘رإ)

كطغِغَ جألقذجظ ك٢ جُوقس ٣أض٢ ٝكن ضؼحهد ص٢٘ٓ. كحُكذظ جُالقن ٣لغش جُكذظ جُغحذن، ُزج كٜٞ 

ؼ٢ أكو٢، أٓح ك٢ جُخطحخ ك٤طخَِ جُضٖٓ جُطغِغَ جُطر٤ؼ٢ ُألقذجظ ٝٛٞ ٣ك٤َ ئ٠ُ هذسز صٖٓ ضطحذ

جُغحسد ػ٠ِ ضٞظ٤ق آ٤ُحضٚ ك٢ ضشض٤د جُخطحخ، ك٤ؼَٔ جُغحسد ػ٠ِ ضٞظ٤ق جُضٖٓ ٝجػطرحسٙ ُؼرس ك٤٘س 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

(، ك٤ؼَٔ ػ٠ِ خِن ذؼل ))جُطؾ٣ٞن 26ك٤وذّ ٣ٝإخش ٣ٝوحسخ جُٞجهؼ٢ جُكو٤و٢ ذحُٔكطَٔ ج٢ُٔٛٞ )

 (.27ٜش ك٢ رُي جُطِٜق ُذٟ جُٔطِو٢ ُٔؼشكس جُٔشجقَ جُط٢ ًحٕ ٛزج جُغشد ٣٘طؿٜح(()٣طٔظ

ٝذ٘حًء ػ٠ِ رُي ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ جٕ جخطالف ضغِغَ جألقذجظ ك٢ ٗظح٢ٓ جُوقس ٝجُخطحخ ال ٣ؼ٢٘      

جٗؼذجّ جُطشض٤د جُض٢٘ٓ ُِغشد، ذَ ))٣ٌؾق ػٖ جُو٤ٔس جٌُحِٓس ُطشض٤د آخش ٣شجػی ذقشجقس ٛٞ 

(، ُِخطحخ 28جُغشد١: كطشض٤د جٌُِٔحش ٝجُلوشجش ٛٞ جُز١ ٣كذد جُٔكٞس جُض٢٘ٓ(( ) جُطشض٤د

جُغشد١. ٝػ٤ِٚ كاٗ٘ح ع٘لقَ جُوٍٞ ك٢ ٓكٞس١ جُطشض٤د أٝ جُٔلحسهس جُض٤٘ٓس ك٢ خطحخ ض٤ْٔ ذٖ ٓورَ 

 العطٌ٘حٙ ٓٞجهٖ ٝآ٤ُحش جُغشد جُٔطنٖٔ ك٢ خطحذٚ جُؾؼش١ .

 زج(انًحىر االول : االستزجاع )تفعيم انذاك

ذؼذ جالعطشؾحع جُطشف جألٍٝ ٖٓ أهشجف جُطشض٤د جُض٢٘ٓ، ئر ٣طٌٖٔ جُغحسد ػرشٙ جالٗطوحٍ ٖٓ      

جُكحمش )ٗوطس فلش( ئ٠ُ جُٔحم٢ جُوش٣د أٝ جُرؼ٤ذ، ٝٛٞ ضوحٗس ص٤٘ٓس ضطٔػَ ك٢ ػٞدز جُغحسد ئ٠ُ 

َ جألقذجظ هرن ، ٝٛٞ ضطحذغ جُشج١ٝ ك٢ ضغِغ(29قذظ عحذن ُِ٘وطس جُض٤٘ٓس جُط٢ ٝفَ ئ٤ُٜح جُغشد )

ً ئ٠ُ جُٔحم٢، ٤ُزًش أقذجغح عحذوس) ، ٣ؼَٔ ٖٓ خالُٜح ػ٠ِ (30ضشض٤رٜح ك٢ جُكٌح٣س، غْ ٣طٞهق سجؾؼح

 جخطشجم جُضٖٓ جُٔحم٢ ذحعطذػحء ذؼل جُٔٞجهق ٝجُٞهحتغ،

ٝؾؼِٜح ض٘ؾو ك٢ ٗطحم جُضٖٓ جُكحمش. ٝضوحٗس جالعطشؾحع ضشضرو ذحُزجًشز جُؾخق٤س ك٤ؼَٔ       

٤لٜح ذؾٌَ ك٢٘ ُغذ جُلؿٞجش ٝجُػـشجش جُط٢ ضكذظ ك٢ جُغشد، ٝئؿ٘حء جُؼَٔ جألدذ٢ جٌُحضد ػ٠ِ ضٞظ

ذطوحٗس ؾذ٣ذز، ٝئدخحٍ ٓؼِٞٓحش ػ٠ِ جُ٘ـ إلغشجتٚ ٝئغحسز جُٔطِو٢ ٝؾزخ جٗطرحٛٚ، ئر ئٕ ًَ ػٞدز ئ٠ُ 

م٤ٚ جُضٖٓ جُٔحم٢ ػرش جُزجًشز مٖٔ جُ٘ـ جألدذ٢ ضؾٌَ ذحُ٘غرس ُِغشد جعطزًحسجً ٣وّٞ ذٚ جُغحسد ُٔح

، ٣ؼطٔذ ػ٤ِٜح جُغحسد إلظٜحس جُلٌشز جُط٢ ٣شّٝ ( 31جُخحؿ ٣ك٤ِ٘ح ٖٓ خالُٚ ئ٠ُ أقذجظ عحذوس( )

 . (32هشقٜح، ٝهذ ٣ٌٕٞ جالعطشؾحع أق٤حٗح ضٌشجسجً ٣ل٤ذ جُطز٤ًش ُـح٣س ؾٔح٤ُس ٝدال٤ُس)

جالعطشؾحع ٝجالعطشؾحع ضو٤٘س جعطؼحسٛح جُؾؼشجء ٖٓ ضوحٗحش جُشٝج٣س ٝجُوقس جُكذ٣ػس، ئر ٣طؼِن      

ذحُضٖٓ جُغشد١، ٝػ٘ذ جُطٔؼٖ ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ ٣ٌٔ٘٘ح ٓالقظس جعطخذجّ جُؾؼشجء ُٜزٙ جُطو٤٘س 

سؿرس ك٢ ئملحء جُك٣ٞ٤س ٝجُكشًس ػ٠ِ جُوق٤ذز كحالعطشؾحع ك٢ جُوق٤ذز ٣ٌٕٞ خ))هطغ جُطغِغَ 

(، ٝهذ 33جُٔحم٢() جُض٢٘ٓ ُألقذجظ ٝجُؼٞدز ٖٓ جُِكظس جُكحمشز ئ٠ُ ذؼل جالقذجظ جُط٢ ٝهؼص ك٢

٣ٔػَ جالعطشؾحع ك٢ جُوق٤ذز أ٣نح ؾحٗرح ٖٓ جُؿٞجٗد جُ٘لغ٤س جُط٢ ضـِق جُؾحػش ٝضإغش ػ٤ِٚ ك٤ؼَٔ 

(، ك٤ؼَٔ 34ػ٠ِ جالٗطوحٍ ٖٓ ))جُِكظس جُ٘لغ٤س جُكحمشز ج٠ُ ُكظس ٗلغ٤س عحذوس ػ٤ِٜح ٖٓ جُضٖٓ(()

حمشز إلٗطحؼ جُوق٤ذز. ٝجُٔطأَٓ ُِؾؼش ػ٠ِ ئػحدز جُطٞجصٕ ئ٠ُ ٗلغٚ ؾشجء جُوِن ٣٘طحذٚ ك٢ جُِكظس جُك

جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ ٣ؿذ جٌُػ٤ش ٖٓ جُؾؼشجء جػطٔذٝج ضو٤٘س جالعطشؾحع ك٘شجٛح ٓرػٞغس ك٢ غ٘ح٣ح جُوقحتذ، كوذ 

ػِٔٞج ػِی ضٞظ٤لٜح ذؾٌَ ٓطلحٝش ًأ٣س ضو٤٘س أخشٟ ٣ٞظلٜٞٗح ك٢ أؽؼحسْٛ، كوٞز ضٞظ٤لٜح ضؼطٔذ ػ٠ِ 

ً ك٢ رُي ٓالتٔس ضٞظ٤ق ٛزٙ جُطو٤٘س ك٢ جُوق٤ذز  غوحكس جُؾحػش ٝضٌٔ٘ٚ ٖٓ ٛزٙ جُطو٤٘س أٝ ضِي ٓشجػ٤ح

 ذؼ٤ذجًػٖ جإلهكحّ ٝجُططلَ، ٓطخزج ٖٓ أؽٌحٍ جالعطشؾحع ٝأٗٞجػٚ آ٤ُس إلؿ٘حء جُ٘ـ جُؾؼش١ ٝضض٤٣٘ٚ.

 االستزجاع انخارجي )االستزجاع انثعيذ(: أنىاع االستزجاع 

ُالعطشؾحع ( 35س ٝقغد ضوغ٤ْ )ؾ٤٘ص( )٣ٌٖٔ ضوغ٤ْ جالعطشؾحع ئ٠ُ غالغس ٓكحٝس أعحع٤        

كحُٔكٞس جألٍٝ: ٣طؼِن ذحُٔحم٢ جُز١ ٣غرن جذطذجء جُخطحخ ٝجُز١ ٣ٌٖٔ ػذٙ ٓحك ذؼ٤ذ ػٖ صٖٓ 

جُك٢ٌ )جُوق٤ذز(، ٝجُػح٢ٗ: هش٣د ٖٓ ٓغطٟٞ جُخطحخ جألٍٝ ٝجُز١ ٣وغ مٖٔ جُٔذز جُض٤٘ٓس ُِخطحخ، 

 ح٢ٗ جُخحسؾ٢ ٝجُذجخ٢ِ.ٝجُػحُع: ٣ٔطذ ٤ُؾَٔ ٓض٣ؿحً ذ٤ٖ جُٔكٞس جألٍٝ ٝجُػ
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 اجلامعة  املصتهصرية 

٣ٝؼشف جالعطشؾحع جُخحسؾ٢ ذأٗٚ ))رُي جالعطشؾحع جُز١ ضظَ عؼطٚ ًِٜح خحسؼ عؼس جُكٌح٣س        

(، ٣ٝشٟ )ؾ٤٘ص( إٔ ٝظ٤لس جالعطشؾحع جُخحسؾ٢ جُٞق٤ذز ٢ٛ ئًٔحٍ جُكٌح٣س جأل٠ُٝ ػٖ 36جأل٠ُٝ(()

جُ٘ـ قشًس ٝق٣ٞ٤س، ذوذس جقطٞجء (، ٓٔح ٣ٔ٘ف 37هش٣ن ض٣ٞ٘ش جُٔطِو٢ ذخقٞؿ ٛزٙ جُغحذوس أٝ ضِي)

 ٓحم٢ جُغحسد ٝضوذ٣ٔٚ ُِٔطِو٢.

 االستزجاع انذاخهي )االستزجاع انقزية( 
٣ٝوقذ ذحالعطشؾحع جُذجخ٢ِ جُشؾٞع ئ٠ُ عشد أقذجظ ٓحم٤ٚ القوس ُضٖٓ ذذج٣س جُكٌح٣س       

جُغشد، أٝ (، ٝذؼَٔ جُغحسد ػ٠ِ جعطؼٔحٍ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جالعطشؾحع ُـشك عذ كشجؽ ك٢ 38جال٠ُٝ)

ً كوو) (، 39َٓء غـشز أؿلِٜح عٜٞجً أٝػٔذجً، ٓٔح ٣ؿؼَ ٛذف ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جالعطشؾحع ض٤ِ٤ٌٔح

 (.40هذ ضأخش ضوذ٣ٔٚ ك٢ جُ٘ـ (() -جُ٘ـ جألدذ٢  -ك٣ٜٞوذّ))ٓحم٤ح القوح ُرذج٣س 

دذ٢ ٣ؼَٔ جُغحسد ػرش جالعطشؾحع جُذجخ٢ِ ػ٠ِ ضشى جُؾخق٤س جأل٠ُٝ جُط٢ ٣وذٜٓح ك٢ ػِٔٚ جال      

(، ٖٝٛٞٓ ٣ٝ41ؼٞد ئ٠ُ جُٞسجء ٤ُقطكد ؽخق٤س غح٤ٗس ًحٕ هذ ضشًٜح ػ٘ذٓح جٛطْ ذحُؾخق٤س جال٠ُٝ)

خالٍ جُؾخق٤س جُػح٤ٗس ٣ؼَٔ ػ٠ِ ؾؼِٜح أدجز ص٤٘ٓس ٝٝع٤ِس ٣٘طوَ ػرشٛح ج٠ُ جُضٖٓ جُٔحم٢، ٝؿشمٚ 

جُ٘ـ ٖٓ ذحخ ٖٓ رُي ًِٚ ))سذو قحدغس ذغِغِس ٖٓ جُكٞجدظ جُغحذوس جُٔٔحغِس ُٜح، ُْٝ ضزًش ك٢ 

 (. 42جالهطقحد(()

ٖٝٓ خالٍ ضأَٓ خطحخ جذٖ ٓورَ جُؾؼش١ ٝؾذٗح أٗٚ ٣ؼطٔذ ضو٤٘حش جُضٖٓ جُغشد١ ك٢ ئٗطحؾٚ      

جالدذ٢ )جُوق٤ذز(، ئر ٣ٌٔ٘٘ح ٓالقظس ؾٞجٗد جالعطشؾحع ك٢ هقحتذٙ كٜٞ ٣طؼٔذ جالٗطوحٍ ٖٓ ٝجهؼٚ جُوِن 

ُوذسز ػ٠ِ ٓٞجفِس جُؼ٤ؼ ك٢ قحمش هِن ٝٓغطورَ ك٤ؼٞد ئ٠ُ ٓحم٤ٚ جُغؼ٤ذ ٤ُؼ٤ذ ئ٠ُ ٗلغٚ جُػوس ٝج

ٓؿٍٜٞ. ك٤وٍٞ ك٢ ٓشغ٤طٚ ُؼػٔحٕ ذٖ ػلحٕ )سم٢ هللا ػ٘ٚ( ذؼذ إٔ ٣كحٍٝ ئغحسز جُٔغ٤ِٖٔ ٣ٝطِد 

 (:43جُػأس ُٚ ٣ٝلحخش ذوٞٓٚ ٝهر٤ِطٚ غْ ٣٘طوَ ئ٠ُ ٓحم٤ٚ ٝٓـحٓشجضٚ جُؼحهل٤س جُط٢ ٣كٖ ئ٤ُٜح)

ً ُْ٘ٝ ض   غ٢٘ هط٠ِ هش٣ؼ ظؼحت٘ح

 

  ط٠ ًحدش جُؾٔظ ضـشخُ ضكِٖٔ ق 

 ٣طلٖ ذـش٣ذ ٣ؼَِ رج جُقرح  

 

 ئرج سجّ أسًٞخ جُـٞج٣س أسًُد  

 كذع رج، ٌُٖٝ ػِوص قرَ ػحؽن   

 

 إلقذٟ ؽؼحخ جُك٤ٖ ٝجُوطَ، أسٗدُ  

 

  
 ٖٓ ج٤ُٜق ٤ٓذجٕ ضشٟ ٗطلحضٜح

 

  

َّٖ ضزذزخ  ُٜ  ذٌِِٜٔس أخشجف

غي دٕٝ ِؽؼحسٛح   ِٔ َّٕ جُ  أٗحز ًأ

 

ِٚ ذحُؼ٘رش  ٌِّ  جُٞسد ٓوطد ٣ُرَ

 

  
كوق٤ذز جُشغحء ٛزٙ ضخطِق ك٢ ٓر٘حٛح ػٖ ٗظحّ جُشغحء جُؼشذ٢، ئر ػٔذ جُؾحػشج٠ُ ضقذ٣ش خطحذٚ 

 (:44جُؾؼش١ جُشغحت٢ ذِٞقس ه٤ِِس )

 ػلح ذطكحٕ ٖٓ هش٣ؼ ك٤ػشخ 

 

ُد  كِٔو٠    جُشقحٍ ٖٓ ٠٘ٓ كحُٔكّقِ

, ئال إٔ ًَ غ٤ََِّ٘سكؼُ   ُٕ  غلح

 

  

  َٕ   ٓوِ٘دُ ٣أ٣ٜٝح ٓغ ج٤َُِ ذِؼُغلح

ٌَّس    َٔ ـُ ك لح  كَِ٘ؼُق ٝدجعٍ كحُّقِ

 

كَشخُ   َٓ  ك٤ِظ ذٜح ئال دٓحء  ٝ

ٝٛٞ ٗظحّ ؾذ٣ذ ٣خطِق ػٖ ذحه٢ جُٔشجغ٢ جُؼشذ٤س، ألٕ ))ٗـ جُشغحء ٛٞ جُ٘ـ جُٔطِن: أ١          

ؽ ، ئال إٔ جُؾحػش قحٍٝ ضوذ٣ْ ٓح ٣ؼطِ ( 45جُ٘ـ جُز١ ٣٘رغ ٖٓ ئهاله٤س جُٔٞش ٖٝٓ جًطٔحُٚ جُلؼ٢ِ(()

ك٢ دٝجخِٚ ٖٓ ٓؾحػش ػرش ف٤ـس ٓـح٣شز، كٞهق ػ٠ِ جُطَِ ٝؾؼَ ٓوذٓطٚ جُط٤ِِس ضِي ))ٓلطحقحً 
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ُِذخٍٞ ك٢ جُكذ٣ع ػٖ جُٔأعحز جُط٢ أفحذص هش٣ؼ خحفس ٝجُٔغ٤ِٖٔ ػحٓس ذؼذ إٔ هطَ خ٤ِلس ػحدٍ 

، ٝك٢ ٓؼشك قذ٣ػٚ ػٖ جُشغحء ٗشجٙ ٣٘طوَ ٖٓ جُكحمش )ٗوطس فلش( ئ٠ُ جُٔحم٢ (46ظِٔحً(()

طخذٓس ف٤ـس )كذع رج( ك٤ؼٞد ئ٠ُ ٓحم٤ٚ جُوذ٣ْ ٓطكذغح ػٖ رًش٣حضٚ ٓغ جُ٘غحء ٓٞمكح ق٤٘٘ٚ ئ٠ُ ٓغ

رُي جُضٖٓ جُغؼ٤ذ، ٝهذ رًشٙ جذٖ سؽ٤ن ذوُٞٚ: ))كأٓح جذٖ ٓورَ كٖٔ ؾلحء ئػشجذ٤طٚ أٗٚ ستی ػػٔحٕ ذٖ 

 ػلحٕ ذوق٤ذز قغ٘س أض٢ ك٤ٜح ٓح ػِی جُ٘لظ غْ ػطق كوحٍ:

 ( 47ؽن....(()ٝدع رج ٌُٖٝ ػِوص قرَ ػح

ٌُٝ٘٘ح ٗؿذ إٔ جُؾحػش ك٢ جػطٔحدٙ ٛزٙ جُطو٤٘س )جالعطشؾحع( ٝجُؼٞدز ئ٠ُ جُٔحم٢ ٣ؼَٔ ػ٠ِ        

 –ك٢ ٗظشٙ  -ٖٓ جُطٞضش جُز١ ٣٘طحذٚ ٖٓ جُكحمش جُوِن جُخح١ٝ ٝٓٞجؾٜس جُٔغطورَ جُخطش  جُطخِـ،

ٓحم٢ جُقالذس ٝجُٔطؼس جُز١ ٣٘طظشٙ ٝجُٔؿطٔغ، كٜٞ ك٢ جعطشؾحع جُٔحم٢ ٣ؼَٔ ػ٠ِ جعطؼحدز ))

، كحُؾحػش ئرٕ ك٢ قحُس فشجع ٓغ جُضٖٓ جُكحمش ٝجُٔغطورَ جُوِن ٝجُٔحم٢ (48ٝجُك٣ٞ٤س ٝجُطٞقذ(()

٣ٝغطؼَٔ جُؾحػش ضو٤٘س جالعطشؾحع ذٞػ٢ عشد١ ػحٍ، ئر ٣طٞعغ ك٢ جعطزًحس  جُٔٞقذ جُغؼ٤ذ.

ُزجًشز ك٢ سعْ ٓذی جُٔؾحٛذٝجُشؤٟ ٓٔح ٣ؼٌظ سؿرطٚ ك٢ ئؿ٘حء جُؼَٔ جُؾؼش١، كٜٞ ٣غطؼ٤ٖ ذح

جالعطشؾحع ػ٘ذٓح ٣ؼٞد ذحُضٖٓ ئ٠ُ جُٞسجء، ٤ُوق ػ٘ذ جُضٖٓ جُٔحم٢ جُؾخق٢، ك٢ ٓغؼ٠ ٖٓ جُزجش 

جُؾحػشز ُشفذ ٓٞجهٖ جُٔطؼس ٝجُؿٔحٍ ك٢ رُي جُٔحم٢ ك٤غطكنش ؽخق٤س)جُٔشأز(،جُط٢ ٣ؼٔذ ئ٠ُ 

س ٣لٞـ ٜٓ٘ح جُٔغي ٝجُؼر٤ش، ػذّ رًش جعٜٔح أٝ جُطؼش٣ق ذٜح ٤ُشٓض ذٜح ئ٠ُ ٝجهغ ػحّ، ك٢ٜ جٓشأز ٓ٘ؼٔ

ضٔطِي ٖٓ جُؾإٔ ٓح ٣ؿؼِٜح أٗحز ٝسص٣٘س، ُٝؼِ٘ح ٗشجٙ ٣ؾ٤ش ذطِي جُٔشأز ئ٠ُ قحٍ جألٓس ك٢ جُٔحم٢ ٝئال 

قغد سأ٣ٚ  -كٔح جُٔغٞؽ ٖٓ ػذُٝٚ ػٖ صٓ٘ٚ جُكحمش ٝجعطكنحسٙ فٞسز ٛزٙ جُٔشأز ذحُزجش؟ كحألٓس 

٤ؼس، ألٕ ضِي جُ٘ظشز ضؼٌظ ٓح ضؼطِؽ ك٢ دجخَ ًحٗص ك٢ ٓٞمغ ٣إِٜٛح إٔ ضٌٕٞ ذٌٔحٗس ػح٤ُس ٝسك -

جُؾحػش ٖٓ ٓؾحػشٝٓخحٝف ٖٓ جُٔغطورَ. ُزج ٗشجٙ ك٢ ق٤ٖ٘ دجتْ ٗكٞ جُٔحم٢، ًٔح ٣ٌٔ٘٘ح ٖٓ خالٍ 

رُي إٔ ٗؼذ جُر٤٘س جُض٤٘ٓس ٗوطس جالٗطالم جُغشد ٝذإسز قشًطٚ، ٣ٝق٘ق جعطشؾحع جذٖ ٓورَ ٛ٘ح 

كحمش ئ٠ُ صٖٓ جُٔحم٢ جُرؼ٤ذ )صٖٓ ٓـحٓشجضٚ جُؼحهل٤س ذحالعطشؾحع جُرؼ٤ذ ألٗٚ جٗطوَ ٖٓ جُضٖٓ جُ

 /جُؾرحخ(جُٔ٘وطغ ػٖ صٖٓ جُغشد )جإلعالّ/ جُؾ٤خٞخس(.

(، ذَ ٗشجٙ ٣غطكنش قرٚ ٍ)دٛٔحء( ٤ٓ٘ح ق٤٘٘ٚ 49ٝجذٖ ٓورَ ال ٣ٌطل٢ ذحعطكنحس جُٔحم٢ جُؼحّ )     

 (:٤50وٍٞ )ئ٠ُ ٝفحُٜح ٝهشذٜح ٝٓطِٜلحً ُؼٞدز رُي جُضٖٓ جُز١ ًحٕ ٣ؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح ك

ِٖ دػٞز    دػط٘ح ذٌٍٜق ٖٓ ً٘حذ٤

 

ٍَ دٛٔحُء، ٝجُشًُد سجتِفُ     ػ٠ِ ػؿ

َٖ ُخٔحَفٍس   َٕ ذَط  كوُُِص ٝهذ ؾحٝص

 

ـُ   رحُء جُرَٞجِس َٕ دٛحَء جُّظِ  َؾَشش دٝ

َٕ ٝجكص كَِخِطُٜح   ً ػ٠ِ ٗؿشج  ٣ٝٞٓح

 

َّٔص ئ٢َُّ جألذحهُف    ًأقغٖ ٓحم

 ُٝغُص ذ٘حٍط هُٜٞح ئر ُو٤َطُٜح  

 

ـُ أ  ٞجِس ١ َٗرَص َػ٘ي َجُُخطُٞخ جُؿَّ  ؾذِّ

ك٢ جكططحق٤س جُوق٤ذز ضرذٝ ُ٘ح جُٔشأز )دٛٔحء( ٓ٘ز جُؿِٔس جأل٠ُٝ ك٢ قحُس قنٞس ٤ٔٓضك٢              

رٖٛ جُؾحػش، كٜٞ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ئغحسز جُزجًشز ك٢ جُ٘ـ جُؾؼش١ ٤ُطشى جُكحمش ٓطؿٜح ئ٠ُ جُٔحم٢ 

ػشز ُشفذ ٓح سجكن رُي جُضٖٓ ٖٓ عؼحدز ٝكشـ ٝجعطكنحس جُكذظ ك٢ ٓغؼ٠ ٖٓ جُزجش جُؾح

ٝجهٔث٘حٕ ٓكحٝال ٓ٘ف رجضٚ ذؼل جُطٞجصٕ ٝجُغٌٕٞ ئصجء ٓح ٣ؾؼش ذٚ ٖٓ هِن جُكحمش ٝخٞف 

جُٔغطورَ ٓطٞعال جُقٞسز جُكغ٤س ف ))جألخ٤ِس جُطق٣ٞش٣س ضٌؾق ُ٘ح ضؾر٤ٜحش خحسؾ٤س ض٘ؼؼ قٞجع٘ح 

جُكٞجط، ٌُٖٝ جالعطؼحسز ضٌٕٞ أًػش ػٔوح ك٢ ػ٠ِ جُذٝجّ ٝضػ٤ش جُرٜؿس ك٢ ٗلٞع٘ح ٢ٛٝ ال ضطؼذٟ 
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(، ك٤ؼَٔ ػ٠ِ ذع جُػوس ك٢ رجضٚ ٝك٢ ٗقٚ 51جُؾؼش ق٤ٖ ضِطثْ جُلٌشز أٝ جُؼحهلس ٓغ جُٞسز جُكغ٤س(()

جُؾؼش١ ٖٓ جُذجخَ ٝجُخحسؼ، ئر ))٣طحذن ذ٤ٖ جُقٞس جُٔشت٤س ٝجُقٞس جُؼو٤ِس ق٤ع ٣ضٍٝ جُطٞضش 

( ، ٖٝٓ خالٍ جُشذو ذ٤ٖ 52غٞف ٣ظَ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ ضٞضش(()جُ٘لغ٢، أٓح ئرج ُْ ٣كون ٛزج جُططحذن ك

جألكؼحٍ جُٔشت٤س ُِكٞجط ٝجألٗظ جُالٓشت٤س ُِؼوَ، كطشجٙ ٣ٞغن رُي ػرش جعطؼٔحُٚ جُلؼَ جُٔحم٢ )دػح( 

ٓؾ٤شجئ٠ُ فٞسز عٔؼس ضطٔػَ ك٢ كؼَ جُذػٞز ئ٠ُ ُوحء أخ٤ش ٣ؿٔغ ًَ ٖٓ جُؾحػش ٝدٛٔحء ُط٘طِن 

ؾحػش سقِطٜح جُٜ٘حت٤س ٓ٘لقِس ػ٘ٚ ٝضحسًس ئ٣حٙ ٣ـٞؿ ك٢ جُٔحم٢ جُز١ ذؼذٛح ك٢ سقِس هذ ضٔػَ ُذٟ جُ

ًحٕ ٣ؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح، ٓؼطٔذجً ػ٠ِ أعِٞخ جُكٞجس جُذجخ٢ِ ٤ُؼٞد ذحُضٖٓ جُز١ ))٣ٔػَ جُطوحء جُؾخق٤س ٓغ 

رجضٜح ػرش ٝعحتَ جٌُؾق ٝجُط٘ل٤ظ ػٖ جُٔخضٕٝ جُذجخ٢ِ، ك٤إد١ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُكٞجس ٝظ٤لس ٜٓٔس 

(، ٢53 ٝظ٤لس جالعطرطحٕ جُذجخ٢ِ ُِؾخق٤س ٝجعطٌ٘حٙ جُغٔحش جُخل٤س ٝجُؼ٤ٔوس ك٤ٜح(()ٖٓ ٝظحتلٚ ٛ

٣ٝطنف رُي ػرش ضؼذد جُنٔحتش ك٢ هق٤ذضٚ )ٗح، جُطحء، ضحء جُلحػَ( ك٢ )دػط٘ح، هِص، ُغص، ُو٤طٜح...( 

ٓٔح ٣ؼط٢ ُِ٘ـ هذسز ػ٠ِ ))ضؾ٤ٌَ ُٞقس ضأغ٤ع جُقٞش جُؾؼش١ ٝجٗلطحـ جُٔك٢ٌ ٝضؼذد مٔحتش 

(، ك٤رع جُؾحػش ٓح ٣ؼطِؽ ك٢ ٝؾذجٗٚ ٖٓ ٓؾحػش ٝأقحع٤ظ ضٌٖٔ ك٢ أػٔحم رجًشضٚ ػرش 54شد(()جُغ

جُطؾ٤ٌَ جُِـ١ٞ جُر٤٘س جُ٘ـ، ًٝإٔ جُطؼر٤ش ػٖ أصٓس جُؾحػش ؾحء ك٢ ئهحس ف٤ـس ُـ٣ٞس جػطٔذش ػ٠ِ 

ؼر٤ش جُنٔحتش كنال ػٖ ف٤ـس ُـ٣ٞس جػطٔذش ضوذ٣ْ جُٔلؼٍٞ ػ٠ِ جُلؼَ )٣ٝٞٓح ػ٠ِ ٗؿشجٕ ٝجكص( ًط

ػٖ أصٓس جُؾحػش ٝسؿرطٚ ك٢ ضق٣ٞش ػٔن ٛزٙ جألصٓس ٝؽذز جقطٌحٜٓح، ٢ٌُٝ ٣إًذ جُؾحػش جٗطوحُٚ ئ٠ُ 

ٓشجش ٝرُي ضٔحؽ٤ح ٓغ قذز ( ۸جُضٖٓ جُٔحم٢ ضشجٙ ٣ٌػش ٖٓ جعطؼٔحٍ جُلؼَ جُٔحم٢ ئر ذِؾ أًػش ٖٓ )

كذظ ٝ جصدقحٜٓح ك٢ جُٔؾحػش ٝجضؿحٙ جُكذظ ٗكٞ جُطأصّ ٝسؿرس جُؾحػش ك٢ جُطؼر٤ش ػٖ ضالقن فٞس جُ

 ( :55)٣ٝوٍٞ ج٣نحً جُلحء(. ٝ)جُزٖٛ ٝجُ٘لظ ٓؼح، ٛزج كنال ػٖ ًػشز جعطؼٔحُٚ أقشف جُؼطق )جُٞجٝ( 

 أُٜل٢ ػ٠ِ ِػّض ػض٣ض ِٝظٜشزٍ 

 

ِٚ كأدذشج  ًُُ٘ص ك٤ َِّ ؽرحٍخ   ٝظ

ٔح  ِٜ ٤ِ ًِ  َُٜٝل٢ ػ٠ِ ق٢ِّ٤ ُق٤٘ق 

 

ِٕ أؿرَشج   ئرج جُـ٤َُع أٓغ٠ ًحذ٢َِ جَُِّٞ

شُ   ًِّ ٔح ٣ُز ِٜ ٤ِ ًِ  ٢ٗ َق٢ِّ٤ ُق٤٘ق 

 

سج  َّٞ ؼَ ُٔ ٢ًّ جُ َٖ جُشَّ ّ  ضَشجدَك  َقٔح

ك٢ ٛزج جُخطحخ جُؾؼش١ ٗشٟ جُزجش جُؾحػشز ك٢ قحُس ضٞقذ ٓغ جُٔحم٢ ،كوذ جٗطوَ ذٌَ            

أقحع٤غٚ ٝٓؾحػشٙ ج٠ُ جُٔحم٢ ٣ط٠٘ٔ ػٞدضٚ ػرش جُػ٤ٔس جُذجُس ػ٠ِ ضِي جُشؿرس )ُٜل٢(، ٝجُط٢ ضك٤َ 

ذزُي جُضٖٓ، ٣ٝإًذ رُي ذطٌشجس ُلظس)٣زًش٢ٗ(٤ُ٘رٚ جُٔطِو٢ ئ٠ُ إٔ جُزجش جُؾحػشز ك٢ قحُس ئ٠ُ ضؼِوٚ 

 جعطزًحس ُِٔحم٢ جُؿٔحػ٢ ٝجعطكنحس ُٚ ػرش ضو٤٘س جالعطشؾحع جُغشد١.

(، ٓٔح ٣ؼٔن 56ُٝؼِ٘ح ٗؿذ ػ٠ِ هٍٞ خطحذٚ جُؾؼش١ جُؼذ٣ذ ٖٓ جألٓػِس ػ٠ِ جالعطشؾحع جُغشد١ )     

 جُؾحػش ٓطؼِن ذحُٔحم٢ ٝٓطٔغي ذٚ .٣ٝؼضص سأ٣٘ح ك٢ إٔ 

 االستثاق )تفعيم انخيال(  
ٝجالعطرحم جُطشف ج٥خش ٖٓ هشك٢ جُطشض٤د جُض٢٘ٓ ٝٛٞ ))ػ٤ِٔس عشد٣س ضطٔػَ ك٢ ئ٣شجد قذظ آش     

(، ٝٛٞ ٣ذٍ ػ٠ِ قشًس عشد٣س ضش١ٝ أٝضزًشذكذظ القن ٓوذٓح ،كٜٞ ذزُي 57أٝ جإلؽحسز ئ٤ُٚ ٓغروح(()

ُٔغطورَ ٝضكذ٣ذ جُٜذف هرَ جُٞفٍٞ جُلؼ٢ِ ئ٤ُٚ، ٣ؼَٔ ػ٠ِ خِن قحُس جٗطظحس ٣ٔػَ جهطكحّ ٝضٞؿَ ج

ٝضشهد ُذٟ جُٔطِو٢ ٝقِٔٚ ػ٠ِ ضٞهغ قذظ ٓح، ٝٛٞ آ٤ُس  ضؾ٤غ ك٢ جُ٘قٞؿ جُؾؼش٣س رجش جُطحذغ 

 .جُغشد١، ألٕ جُؾؼش ؿحُرح ٓح ٣غٔف ذحعطؾشجف جُٔغطورَ أٝ ضٞهؼٚ
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س ٓؼحًغح ُطٞؾٚ جالعطشؾحع، كحالعطشؾحع ٣ؼَٔ ٖٓ خالُٚ ٖٝٓ ٛ٘ح ًحٕ جُطٞؾٚ جُض٢٘ٓ ُٜزٙ جُطو٤٘    

جُغحسد ػ٠ِ جعطكنحسجألقذجظ جُٔحم٤س، أٓح جالعطرحم كإ جُغحسد ذطوذّ ٗكٞجُٔغطورَ ٓطؿحٝصج جُِكظس 

جُط٢ ٝفَ ئ٤ُٜح العطوذجّ قذظ ٓح صجٍ ك٢ قٌْ جُٔؿٍٜٞ، كٜٞ ٣ؼذ ))جكشجصجً ُ٘ؾحه ضخ٢ِ٤ ُٝـس 

ػ٠ِ جُط٘رإ ٣ٝلطف ذحُكذط ًٞز ٣طَ ٜٓ٘ح ػ٠ِ ػحُْ ٝأقذجظ ٓلطشمس ضوغ ضؿطشقٜح جُٔخ٤ِس، ألٗٚ هحتْ 

، ُزج ٣ٌٖٔ ٝف جالعطرحم ذحُال٣و٤٘٤س ألٜٗح ضؼطٔذ (58ك٢ ٓ٘طوس ذشصخ٤س ذ٤ٖ قذٝغٚ أٝ ػذّ قذٝغٚ(()

ػ٠ِ سؤ٣س جُغحسد ٝكِغلطٚ ضؿحٙ جُضٖٓ، ئر ٣ؼٔذ ج٠ُ هِد ٗظحّ ضشض٤د جألقذجظ ذٞعحهس ضوذ٣ْ قذظ 

عحذن ُٚ ك٢ جُكذٝظ ٓٔح ٣ؿؼَ جُٔطِو٢ ك٢ ضؾ٣ٞن ٝضشهد ًٔح ٣ٌؾق ػٔح ٣ؿٍٞ ك٢ عشد١ ٓكَ آخش 

ُٝالعطرحم ٝظحتق ص٤٘ٓس ٣وّٞ ذٜح ك٢ جُ٘ـ جألدذ٢ )ؽؼش١  رٖٛ جُغحسد ٖٓ ضخشفحش ضؿحٙ جُٔغطورَ.

أٝ ٗػش١( ضطِخـ ك٢ ض٤ٜثس جُٔطِو٢  ٝئػذجدٙ ُطورَ ٓح ع٤ؿش١ ٖٓ أقذجظ كنال ػٖ ًٞٗٚ ئػالٕ ػٔح 

ٚ جُؾخق٤حش عٞجء أًحٗص رجش جُغحسد ٗلغٚ أّ ؽخق٤حش أخشٟ ٣شد رًشٛح ك٢ جُؼَٔ عطإٍٝ ئ٤ُ

ٝضٜ٘ل ضو٤٘س جالعطرحم ك٢ جُ٘قٞؿ جُؾؼش٣س ػ٠ِ ه٤حّ جُزجش جُؾحػشز ذؼشك أقذجظ  (.59جالدذ٢)

ؽخق٤س أٝ جؾطٔحػ٤س ػحٓس ٣طٞهغ جُؾحػش قذٝغٜح ٓغطورال ذ٘حء ػ٠ِ سؤ٣س ؽؼش٣س ضكذدٛح ٓوُٞس 

ٖٝٓ خالٍ جهالػ٘ح ػ٠ِ خطحخ جذٖ ٓورَ ٗؿذ إٔ ُذ٣ٚ ٓٞجمغ ػذ٣ذز ٣ِؿأ ك٤ٜح ئ٠ُ  .جُوق٤ذز ٝكنحؤٛح

جعطؼٔحٍ ضو٤٘س جُٔلحسهس جُض٤٘ٓس )جالعطرحم( ئال أٜٗح ضؼذ ه٤ِِس ئرج ٓح ه٤غص ذٔٞجمغ جعطؼٔحُٚ ُطو٤٘س 

ٖ ك٘شجٙ ٣نٔ،جالعطشؾحع، ُٝؼَ رُي ٣ؼٞد ئ٠ُ إٔ جالعطرحم أهَ ضٞجضشجً ك٢ جُغشد ٖٓ جالعطشؾحع 

( ك٤وٍٞ ك٢ هق٤ذضٚ جُط٢ سغ٠ ك٤ٜح جُخ٤ِلس ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ )سم٢ هللا 60هقحتذٙ ٓوحهغ جعطرحه٤س)

 (:61ػ٘ٚ()

 ٝئال ٣ُرَّيِ جألهشذٕٞ ذِؼٍََُٞس 

 

٣َ٘ذُذُٞج   َٝ  ً َٕ ٣َٞٓح ُْ ُػػٔح ُٜ  كِشجهَ

ح    كاٗح عَ٘ر٤ٌٚ ذُِؿشٍد ًأَّٜٗ

 

ٌَِِّدُ   ُٓ ٖ َعَِٞم  ِٓ جء  دَػحٛح   َمشَّ

ًَظِ   سدَُٙ ٍٝٓٞش  ِٝ ذُ  َٜ  َِّ ج٤َُّ ٣َؾ

 

َّٖ َٗرغ  ٝضَأَُدُ   ُٛ  َٗؾحذ٤ُد ٣َكذٝ

كل٢ ٓؼشك قذ٣ػٚ ػٖ قحٍ جألٓس ضؿحٙ ٓوطَ جُخ٤ِلس ٝٓح أغحسٙ ك٢ ٗلٞعْٜ ٖٓ قضُٗٞٞػس ٗالقع        

إٔ جُكحمش ٣ؾٌَ ُكظس ذذج٣س جُكٌح٣س جُغشد٣س ذٞعحهس جُلؼَ جُٔنحسع)٣ُري( ٝجُز١ أغحس جُؾحػش ٖٓ 

جُؼحدجش ٝجُطوٞط جُؿح٤ِٛس ًشكغ جُقٞش ك٢ جُرٌحءػ٠ِ ج٤ُٔص ٝجُ٘ٞجـ ػ٤ِٚ، ٝٛٞ ذزُي خالُٚ ذؼل 

٣٘طِن ٖٓ ُكظس جُكحمش ٝقحُس جُرٌحء جُكح٤ُس ٤ُطؿحٝصقذٝد جُضٖٓ ٗكٞ جُٔغطورَ ػرش ػشك جُكٌح٣س 

ٞؾٜحَ ٗكٞ جُؾؼش٣س ػشمح عشد٣ح ضلق٤ِ٤حً ٣طٔشًض ك٢ ذإسز جُٔوُٞس جُكٌحت٤س، ٣ٝغطؼَٔ خطحذحَ ؾٔؼ٤حَ ٓط

ٓخحهد )جألٓس جإلعال٤ٓس( ٣ٝوشس ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ فٞسز جالعطرحم جُٔطٞهؼس ٖٓ جُزجش جُؾحػشز ٝػ٠ِ 

ُغحٜٗح )ع٘ر٤ٌٚ(.ٝجُكحٍ جُط٢ ع٤ٌٕٞ ػ٤ِٜح ك٢ ػ٤ِٔس أخز غحس جُخ٤ِلس ٖٓ جُز٣ٖ ؿذسٝج ذٚ ٝهطِٞٙ، 

ُؾشجعس ٖٓ جٌُالخ ك٤قٞس جُلشط جُز١ ع٤خشؼ ػ٤ِٚ ك٢ ٓؼشًطٚ ٓغ جألػذجء، كٜٞ كشط ٣أخز ج

جُنحس٣س جُط٢ ال ضلي ػٖ كش٣غطٜح ئال ذحُٔٞش، كنال ػٖ جُغٜحّ جُط٢ ع٤٘حٍ ٖٓ جألػذجء ذٞجعططٜح 

٢ٛٝ عٜحّ ٓؼشٝكس ذوٞضٜح ٝأفحُطٜح ك٢ ف٤ـس ٖٓ جُٞػ٤ذ ٝجُطٞػذ ذح٤َُ٘ ٖٓ جألػذجء ٝجألخز ذػأس 

جالعطورحٍ )جُغ٤ٖ( ٓكذغحَ ذزُي  ٝهذ جعططحع جُؾحػش إٔ ٣ظٜش جالعطرحم ذؾٌَ فش٣ف ػرش أدجز جُخ٤ِلس.

قحُس ٖٓ جُطشهد ٝجالٗطظحس ضؿؼَ جُٔطِو٢ ٓؾذٝد جالٗطرحٙ سجؿرح ك٢ ٓؼشكس ع٤كذظ ٓ٘ز جُِٞٛس جأل٠ُٝ 

الٗطالم جُكذظ، ٝضٔػ٤َ جُٔؾٜذ جُغشد١ ػرش أدجز جُطؾر٤ٚ )ًأٜٗح/ جٌُحف ك٢ ًظَ( ٓإًذز قنٞس 
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ٔطکِْ ُطٌٕٞ ٛزٙ جُزجش ذإسز جُكٌح٣س جُغشد٣س، جُزجش جُؾحػشز ك٢ ػ٤ِٔس جُغشد جُؾؼش١ ػرش م٤ٔش جُ

 (: 62جُٔكٞس جُز١ عطر٠٘ ػ٤ِٚ جألقذجظ جُالقوس.  ٣ٝوٍٞ أ٣نح )

 ٝإٔ ال أُّٞ جَُّ٘لَظ ك٤ِٔح أَفحذ٢َِ٘ 

 

ـُ    ٝإٔ ال أًحدُ ذحُز١ ُِِٗص أكَش

ُٜٔح   ٘ ِٔ ، كَ ِٕ ُش ئأل ضحسج  ٝٓح جُذَّٛ

 

ـُ    أُٓٞش ٝأخشٟ أذطـ٢ جُؼ٤َؼ أًذ

ِطحٛ  ًِ  ٔح هذ ُخوَّ ٢ُ ك٢ َفك٤لَط٢ ٝ

 

ـُ   َٝ ُٞش أس َٔ َُِ َٝ  كَِِؼ٤َُؼ أؽ٠ٜ ٢ُ، 

صُّ كحِٗؼ٢٘٤ ذِٔح أٗح أُُِٛٚ   ِٓ  ئرج 

 

ـُ   طَشَّ ُٓ ََّ َػ٤ٍؼ  ًُ ٢ جَُك٤َحزَ.  ِّٓ  ٝرُ

ح   ه٢ُٞ: كَط٠َ ضؾو٠ ذٚ جَُّ٘حخ َسدَّٛ َٝ 

 

ـُ    ػ٠ِ َسؿٜٔح أ٣غحُس ِفذٍم ٝأهذَ

جألذ٤حش ٖٓ جُلؼَ )أُّٞ( كٜٞ كؼَ دجٍ ػ٠ِ ضأصّ قحُس جُؾحػش جُ٘لغ٤س  ضرذأ قشًس جُغشد ك٢ ٛزٙ       

ٗط٤ؿس جُقشجع جُٔطُٞذ دجخِٚ ٗط٤ؿس ضأغ٤ش جُضٖٓ ك٤ٚ، كؼالٓحش جُؾ٤خٞخس ٝجمكس ػ٤ِٚ ك٤ؼض١ ٗلغٚ 

٣ٝؼرش ػٖ ئ٣ٔحٗٚ ذحُرؼع ٝجُكغحخ ٓغ٤ِحَ ٗلغٚ ٖٓ خطٞخ جُذٛش ٝٗٞجترٚ. كٜٞ ٓٞهٖ ذإٔ جُذٛش ضحسضحٕ 

٤ٔس جُٔٞش ٝجُػح٤ٗس جُؼ٤ؼ جُز١ ٣إد١ ك٢ ٜٗح٣س جُٔطحف ج٠ُ جُٔٞش، كٜٞ ذزُي ٣إٖٓ ذحُونحء جأل٠ُٝ قط

ٝجُوذس ٝقط٤ٔس جُضٖٓ كطرذأ قشًس جالعطرحم ػرش ٓكحُٝس جُؾحػش جالٗطوحٍ ٖٓ قحُطٚ جُكحمشز )هِن/ 

ُغشد٣س. ضحصّ( ئ٠ُ جعطؾشجف جُٔغطورَ ذخطحخ جُٔشأز ٓطخزج ٖٓ جُزجش جُؾحػشز جُرإسز ك٢ جُكٌح٣س ج

كٜٞ ٣كحٍٝ إٔ ٣خرش فشجقس ػٖ عِغِس جألقذجظ جُط٢ ع٤ؾٜذٛح جُغشد ك٤ٔح ذؼذ، ٓؼِ٘ح ػٔح ع٤إٍٝ ئ٤ُٚ 

ٓق٤ش جُزجش جُؾحػشز ٤ٌُٕٞ ذزُي ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جالعطرحم ئػالٕ، ألٗٚ ٣غحْٛ ك٢ ئملحء ؾٞ ٓؼ٤ٖ 

جُؾحػشز ضغطؾشف ٓح  (، ٝجُزجش63ػ٠ِ قذظ عشد١ العطرحم ٝض٤ٜثس جُٔطِو٢ ٗلغ٤حً ُألقذجظ جُوحدٓس)

ع٤كذظ ذؼذ جُٔٞش، ك٤كحٍٝ جُؾحػش إٔ ٣وذّ ٓح ٣ش٣ذ جُكقٍٞ ػ٤ِٚ ذؼذ ٓٞضٚ ك٤ٞؾٚ جُٔشأز ئُی رکش 

ٓكحع٘ٚ ٖٓ جٌُشّ ٝجُغخحء ٝجُٔشٝءز ٝرًش ٓكحٓذٙ ٖٓ ئهشجء جُن٤ق ٝئهؼحّ جُلو٤ش ٝٗكش جالذَ جُط٢ 

حٌُشّ ٣ٔ٘ف جُزجش جُؾحػشز ئقغحعح ذأٜٗح ضشذف جُوذجـ ٝج٤ُٔغش ئر ًحٗح ٖٓ ٓلحخش جُغخحء ك٢ جُؿح٤ِٛس، ك

هحدسز ػ٠ِ جُػرحش أٓحّ ؾش٣حٕ جُضٖٓ، كارج ًحٕ جإلٗغحٕ كح٤ٗح، كإ هِد جُٔؿذ ٣ٔ٘كٚ ئقغحعح ذٔٞجفِس 

ٝال ذذ إٔ ضأ٤ًذ جُؾحػش ػ٠ِ فٞسز جُٔٞش جُٔغطور٢ِ (. 64جُك٤حز ٖٓ خالٍ ضخ٤ِذ رًشٙ ذؼذ جُٔٞش )

ػحٓس ك٢ قحم٘س جُضٖٓ جُٔغطورَ ئر ٣ظٜش ك٤ٜح ٤ٓطح، ك٤كحٍٝ ٣ك٤َ ئ٠ُ فٞسز جُلشد ًكحُس ئٗغح٤ٗس 

جُؾحػش إٔ ٣ٞجفَ ضو٤٘س جالعطرحم ذحُؼَٔ ػرش جعطٔشجس٣س ضطٞس جُكٌح٣س، ٓطٔػِس ك٢ جُخطحخ جُز١ 

٣ٞؾٜٚ جُؾحػش ُِٔخحهرس، ٣ذػٞٛح ك٤ٚ ئ٠ُ جعطـالٍ أعِٞخ جُٞفق )ٝفق کشٓٚ ٝعخحتٚ( ُٔٔحسعس 

طٔشجس٣س جُطٞجفَ جُغشد١، كرحُٞفق ٣ؼَٔ جُؾحػش ػ٠ِ جُشذو ذ٤ٖ ؾِٔس ٖٓ جُلؼح٤ُحش ضوٞد ئ٠ُ جع

رًشٙ ك٢ جُك٤حز ٝرًشٙ ذؼذ جُٔٞش، كٜٞ ٣رِٞس ذزُي ٓٞهلح عشد٣ح ُٚ ػالهس ٓكٌٔس ذرإسز جٗطالم جُ٘ـ 

ٝٛٞ ضأغ٤ش جُضٖٓ ك٤ٚ، ٓؾ٤شج ئ٠ُ إٔ ))ذوحء خ٤و جألَٓ ٓؾذٝدجً أٓحّ ٗحظش١ جإلٗغحٕ، ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ 

، ٓٔح ٣ذكغ جُؾحػش ئ٠ُ ئػحدز جُػوس ئ٠ُ رجضٚ ذؼذٓح (65ؾس جإلقرحه جُط٢ ٣ؼح٤ٜٗح(()ؽذز جُطأصّ ٝدس

ضؼشمص ُٚ ٖٓ ئقرحه أٓحّ ضكذ٣حش جُضٖٓ )جُؾ٤خٞخس / جُنؼق( ٣ٝرو٤ٚ ك٢ سجقس ٗغر٤س ذؼ٤ذز ػٖ 

جُٜٞجؾظ ٝجُّٜٔٞ، ٣ٝوٍٞ أ٣نح ك٢ هق٤ذز أخشٟ ٓطكذغح ػٖ جٓشأز ُْ ٣قشـ ذحعٜٔح ٖٓ ق٢ ًحٕ 

 (:66(()خ)ر١ س٣ٔحٕ

 ،ْ ِٜ  ئٕ ضإِٗغ٘ح ٗحَسق٢ّ هذ كُِؿؼُص ذِ

 

ْ دَجِس١   ِٛ ٖ دجِس ِٓ  ٍٕ  أٓغص َػ٠ِ َؽَض

ِْٛ، ٣٘ضٍ غٞجذٌٔح    ػِی ضرحُػِذ

 

ـِ ٝئٓشجِس    ٝجُذُٛش ذحُ٘حط رٝ ٗو
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ٖ أٓغ٠ ٣ُؼحضرُٚ  َٓ ُش   ال ٣ُؼطد جُذَّٛ

 

  

 ٝال ٣ضجٍ ُػ٤ِٚ عحِخطح صجس١  

 ٤َُظ جُلإجدُ ذِشجٍء أسُمٜح أذذج   

 

ْ َفحس١   ِٛ  ٤ُٝظ فحس٣ُٚ َػٖ ِرًِش

طَِّشد ٍ   ُٓ ُْٜ ُٖٓ كالز ٍرجش َ  کْ دَٝٗ

 

 هل٠َّ ػ٤ِٜح َعشجخ  سجِعد|  َقحس١  

  ،ْ ِٜ َّْ ذِ ِِ ُ  سجخی ٓضجَسى َػْٜ٘، إٔ ض

 

ٍٕ ٝأًٞجِس   ؼُؽ جُِوالؿ ِذِِلط٤ح َٓ 

س قٞجس٣س ٌٗطغد ؽؼش٣طٜح ٖٓ إٔ جُوشجءز جُطأ٤ِٓس ك٢ ٛزج جُٔوطغ ضظٜش جؽطٔحُٚ ػ٠ِ جعطشجض٤ؿ٤         

خالٍ جُغ٤ش ذحُكٞجس ك٢ خو ضقحػذ١ ٓشٕٛٞ ذذجكغ جالعطورحٍ ٖٓ جالخش)جُٔخحهد( جُوحتْ ػ٠ِ جُطوحه 

جإلؽحسجش جُٔرػٞغس ك٢ غ٘ح٣ح ٛزج جُكٞجس جُزجٛد ئ٠ُ أهق٠ قذ ٌٖٓٔ ٖٓ جُطٌػ٤ق ػرش جعطؼٔحٍ كحػ٤ِس 

ٓكرٞذطٚ ئر ضغشع جُزجش جُؾحػشز ئ٠ُ جُركع  جُرقش ُطق٣ٞش جألٓحًٖ جُؾحعؼس جُط٢ ضلقَ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ

ٝسفذ )ٗحس جُك٢( ك٢ سؿرس ٓ٘ٚ ُِٞفٍٞ ج٠ُ ذش٣ن أَٓ ذؼٞدز ٛزٙ جُٔشأز، ئال أٗٚ ٣ؼٞد ٤ُذسى إٔ ٖٓ 

٣رحػذٙ جُذٛش ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼٞد ذٜزٙ جُغُٜٞس، ٤ُرذأ ذؼذ رُي سقِطٚ جالعطرحه٤س جالعطؾشجك٤س ػ٘ذٓح ٣ٞهٖ 

 (۲ك٤وٍٞ: )ذأٗٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِطو٠ ٓؼٜح 

 ٤َُظ جُلُإجدُ ذِشجٍء أسِمٜح أذَذج 

 

ْ َفحِس١   ِٛ  ٤َُٝظ َفحِس٣َُٚ َػٖ ِرًِش

كٜٞ ػ٠ِ ٣و٤ٖ ذإٔ ضرحػذْٛ ٛزج ع٤ذّٝ أذذج، كال ٓؿحٍ ُِوحء، ئال إٔ جُزجش جُؾحػشز ضرو٠ ٓكطلظس        

كرٞذطٚ جُز١ ٣ططِد ٓ٘ٚ ذزًشْٛ، ك٤رذأ جُؾحػش ذطؼ٤َِ ٛزج جُرؼذ ٣ٝ٘غرٚ ئ٠ُ جُرؼذ جُؾحعغ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٓ

 (67جُغ٤ش ذغشػس ُٔغحكس ه٣ِٞس، ك٤كٍٞ رُي ذ٤ٜ٘ٔح . ٣ٝوٍٞ أ٣نح: )

ز ٢ إٔ ٗاُله٢ ِػضَّ ُٖ َُٗشّؾِ ٗك َٝ 

 

َُ َُْٜ ِػذالً    ػ٠ِ أخٍش ُْ ََِٗن هَر

ٝضطكشى جُزجش جُؾحػشز ٖٓ أعِٞخ جُطشؾ٢ ٓؼِ٘س ٓٞهلح جعطؾشجك٤ح ٝٓؾٜذج جعطرحه٤ح ألٓح٢ٗ جُزجش       

شز ك٢ إٔ ضؿذ ك٢ هحذَ جأل٣حّ ٝجألصٓحٕ أٗحعح أػضجء ؽشكحء ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ف٤حٗس ٛزٙ جألٓس جُؾحػ

ٝجُكلحظ ػ٤ِٜح ٝٓغحػذز أذ٘حءٛح ك٢ جُٜ٘ٞك ذٞجهؼٜح، ٝضطؿ٠ِ جُزجش جُؾحػشز ػرش جعطؼٔحٍ جُؾحػش 

 م٤ٔش جُٔطٌِْ ذق٤ـس جُؿٔغ )ٗكٖ( ٤ُإًذ قنٞسٛح ك٢ جُ٘ـ جُؾؼش١ ٝكحػ٤ِطٜح، ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ص٣حدز

ق٣ٞ٤س جُزجش ٝقشًطٜح ك٢ ٓؿحٍ جالعطرحم جُض٢٘ٓ، ئر إٔ )) جُكٌح٣س  ذن٤ٔش جُٔطٌِْ أقغٖ ٓالتٔس 

(، ألٗٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ جذشجص )جألٗح( ٝضن٤ٜٔ٘ح دجخَ )جُ٘كٖ( 68ُالعطؾشجف ٖٓ أ١ قٌح٣س أخشٟ(()

َٓ جُضٖٓ، جُؿٔحػ٤س ضؿحٙ جُٔٞجهق جإلٗغح٤ٗس، ٝضكذ٣ذ جُشؤٟ جُلحػِس ك٢ ٓٞجؾٜس ضكذ٣حش جُك٤حز ٝػٞج

 ( :٣ٝ69وٍٞ أ٣نح ))

 خ٢ِ٤ِ ال ضغطؼؿال، ٝجٗظشج ؿذج 

 

ٌُع ك٢ جألِٓش أسؽذج   ُٔ َٕ جُ  ػغ٠ إٔ ٣ٌٞ

ٖٝٓ خالٍ ٓح ضوذّ ٣ٌٔ٘٘ح ٓالقظس إٔ جُؾحػشهذ جعطؼحٕ ذطو٤٘س جُ٘ظحّ ٝجُطشض٤د ٝجُٔلحسهس           

 ك٢ كنحتٚ جُؾؼش١ ذ٤ٖ جُكحمش جُض٤٘ٓس ) جالعطشؾحع / جالعطرحم( ك٢ ف٤حؿس أؽؼحسٙ ٓكحٝال جالٗطوحٍ

ٝجُٔحم٢ ٝذ٤ٖ جُكحمش ٝجُٔغطورَ ُٔح ٝؾذٙ ك٢ قحمشٙ ٖٓ هِن ٝضٞضش أدٟ ذٚ ئ٠ُ ٓـحدسز ٛزج 

جُكحمش ٝجالٗطوحٍ ئ٠ُ جُٔحم٢ أٝ جُٔغطورَ ٤ُؼ٤ذ ذزُي ضٞجصٗٚ جُ٘لغ٢ ػرش جعطشؾحػٚ أقذجغح ضٌٕٞ هذ 

ٓحّ ٤ُغطؾشف ٓح ٛٞ آش أٝ ٓطٞهغ ك٢ ققِص ك٢ جُٔحم٢ أٝ ػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ رُي ػ٘ذٓح ٣ولض ئ٠ُ جأل

أقذجظ ك٤طؿذد ذزُي ٓٞهغ جُغشد ٖٓ جُق٤شٝسز جُض٤٘ٓس جُط٢ ضطكٌْ ك٢ جُ٘ـ ٝضٞؾٜٚ ٝكن ضغِغَ 

 ص٢٘ٓ ٓط٘حّ ضططٞس ػرشٙ جألقذجظ ئ٠ُ إٔ ضقَ ئ٠ُ ٜٗح٣طٜح.
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 انخاتًح:

ش ٖٓ جالٛطٔحّ  ك٢ ٣ؼذ جُضٖٓ ػ٘قشج ٜٓٔح ٖٓ ػ٘حفش جُؼَٔ جألدذ٢، ئر ًحٕ ٝٓح ٣ضجٍ ٣ػ٤ش جٌُػ٤ -1

ٓؿحالش ٓؼشك٤س ٓطؼذدز، ٝٛٞ ٓظٜش ْٜٓ ٖٓ ٓظحٛش جُطؿشذس جإلٗغح٤ٗس عؿَ  قنٞسٙ ك٢ غ٘ح٣حٛح كؼرش 

ػ٘ٚ جُؾحػش جُؼشذ٢ ذٌَ أؽٌحُٚ فشجقس ٝضش٤ٓضج ٤ُإًذ ػٔن ئقغحعٚ ذحُضٖٓ ٝضأغشٙ ذٚ، ٝؽحػشٗح 

ذٝسٙ ك٢ ٗطحؾْٜ جُؾؼش١، كحضنف )ض٤ْٔ ذٖ ٓورَ( ٝجقذ ٖٓ ٛإالء جُؾؼشجء جُز٣ٖ ضأغشٝج ذحُضٖٓ كأغش ذ

ُذ٣ٚ جُضٖٓ ٤ُإًذ ٓح ٣ٔطٌِٚ جُؾحػش ٖٓ رجًشز ٓٔطذز ذاسغٜح ٝػٔن ضؿشذطٜح ٝأفحُس جٗطٔحتٜح، كنال ػٖ 

هر٤ؼس ئٗغح٤ٗس ضط٤ٔض ذلشه جإلقغحط ٝجُطأغش، كشجـ ٣ٞظلٚ ك٢ أؽؼحسٙ ٣ٝؿؼِٚ جُٔكشى جألعحط 

 ُِوق٤ذز ػرش جألُلحظ ٝجُذالالش ٝجألعح٤ُد ٝجُشؤی.

ً هٞجٙ  -2 ٣ط٤ٔض خطحخ جذٖ ٓورَ جُؾؼش١ ذطلؼ٤َ جُزجًشز، كحألقذجظ جُٔحم٤س ال ضٔػَ ػ٘ذٙ ٓحم٤ح

جُضٖٓ، ٝئٗٔح ٣ؼ٤ؾٜح ك٢ قحمشٙ، ػ٠ِ أٜٗح ضؿشذس ق٤س ضطٔطغ ذحالعطٔشجس٣س ٝجُذ٣ٔٞٓس، ك٢ٜ ؿحترس 

 قحمشز ك٢ ٗلغٚ، ٣غطؼ٤ٖ ذٜح ُطؿحٝص قحُس جُنؼق ٝجُطٞضش جُط٢ ٣ؼ٤ؾٜح ك٢ قحمشٙ.

حص ٗطحؾٚ ذٞجهؼ٤س ضحٓس ٝػل٣ٞس ٓ٘غحذس ُطق٣ٞش ٝجهغ جُك٤حز، ضق٣ٞشج فحدهح دٕٝ ضٌِق أٝ ضض٤٣ٖ جٓط-۳ 

ٓغطؼذج رُي ٖٓ هر٤ؼس جُك٤حز جُط٢ ٣ك٤حٛح مٖٔ ؽؼٞس ػ٤ٔن ذحُوِن، ٝجإلقغحط ذحُطٞضش ئصجء جُونح٣ح 

 جُض٤٘ٓس )جُؾ٤د/ جُؾرحخ( ٝ)جُك٤حز جُٔٞش(......

حتذٙ، ٝجضنف رُي ػرش ضٞظ٤لٚ ُِنٔحتش ك٢ قنٞس ٝجمف جسضلغ فٞش جُؾحػش جُزجض٢ ك٢ هق-4 

ُألٗح، ٝٓكحُٝس ُِرٞـ ٝجٌُٔحؽلس ػٖ دٝجخَ جُ٘لظ، ٝجُؾٌٟٞ ٓ٘كحمش ٓوِن، ٝجالٗلقحٍ جُٔطؼٔذ ػٖ 

 جُؿٔحػس.

٣ٔػَ خطحخ جذٖ ٓورَ جُؾؼش١ ػ٤٘س ٝجمكس ػ٠ِ جُطذجخَ جُوحتْ ٓح ذ٤ٖ جُؾؼش١ ٝجُغشد١، كحضنف -5

جُؾؼش جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ ػ٠ِ أعح٤ُد جُطوحٗحش جُض٤٘ٓس جُكذ٣ػس جُط٢ ضطرن ػ٠ِ  ٖٝٓ خالٍ جُذسجعس جقطٞجء

جألدخ جُكذ٣ع، كؼ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ ؽحػشٗح ٣ٔػَ هروس جُؾؼشجء جُٔخنش٤ٖٓ، ئال أٗٚ جعططحع إٔ 

٣ٞظق ٛزج جُطذجخَ ذقٞسز ٓالتٔس ذؼ٤ذج ػٖ جإلخالٍ ذطٞجصٕ جُوق٤ذز، ذَ ػ٠ِ جُؼٌظ، كوذ جًطغد 

 ذؼذجً ؾٔح٤ُح ؾذ٣ذج ٣ػش١ جُ٘ـ ٣ٝو١ٞ دالالضٚ.جُؾؼش ذحُغشد 

أٝمكص جُذسجعس هحذ٤ِس جُؾؼش جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ ػ٠ِ جعط٤ؼحخ ٓؼط٤حش جُ٘وذ جُكذ٣ع، كطوحٗحش جُضٖٓ -6

جُكذ٣ػس ٤ُغص ٜٓ٘ؿح خحفح ذحألدخ جُكذ٣ع ذٞفلٜح ٜٓ٘ؿح قذ٣ػح، ذَ سأ٣٘ح ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ 

ئال أٗ٘ح القظ٘ح جكطوحس ٌٓطرس جُؾؼش جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ ئ٠ُ دسجعحش  ٗٔحرؼ ضٔػَ ٛزٙ جُٔ٘حٛؽ ٝضكطنٜ٘ح.

 ضؼَٔ ػ٠ِ جًطؾحف ٝجعطٌ٘حٙ ٛزٙ جُطوحٗحش.

جعطأغش أعِٞخ جالعطشؾحع ػ٠ِ ٗطحؼ جُؾحػش جُؾؼش١ دٕٝ جالعطرحم، كٔح ُذ٣ٚ ٖٓ جعطشؾحػحش ضلٞم -7

ح ٣ؿؼِٚ أًػش ضٞجصٗح جالعطرحهحش، ٝٛزج ٓح ٣إًذ ػ٠ِ ضؼِوٚ ذٔحم٤ٚ جُز١ ٣ؿذ ك٤ٚ ٖٓ جألعرحخ ٓ

ٝجعطوشجسج، ٌُٖ رُي ال ٣ؼ٢٘ أٗٚ ُْ ٣طؼِن ُِٔغطورَ، ذَ ٝؾذٗحٙ ٣كشؿ ػ٠ِ جُٔغطورَ ك٤ؿؼِٚ ٓشآز 

 ُٔحم٤س جُغؼ٤ذ، كٌحٕ جُٔغطورَ کٔح جُكحمش ال ٣لطشهحٕ.

 انهىايش :

 102ٓح جُؿ٘ظ جالدذ٢ ،ؾحٕ ٓحس١ ؽ٤لش ،ضشؾٔس ؿغحٕ جُغ٤ذ: (1)

 139جُ٘ٞس : ٣٘ظش :جُٔؼؿْ جالدذ٢ ،ؾرٞس ػرذ   (2)

 104د٤َُ جُ٘حهذ جالدذ٢ ،٤ٓؿحٕ جُش٢ِ٣ٝ ،عؼذ جُرحصػ٢ :   (3)
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، 98قذٝد جُغشد ،ؾ٤شجس ؾ٤٘٤ص ،ضشؾٔس: ذ٘ؼ٤غ٠ ذٞقٔحُس ،ٓؿِس آكحم جضكحد ًطحخ جُٔـشخ ،ع (4)

1988: ّ55 

 ٣71٘ظش: جالفٍٞ جُذسج٤ٓس ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ ،ؾالٍ خ٤حه : (5)

 61ّ :1979، 1شذ٤س ٝجُؼِْ ،ع جُوقس ك٢ ؽؼش جٓشب جُو٤ظ ،ػٔش جُطحُد ،ٓؿِس جُط (6)

 24ّ : 1999، 6،ع 34جُؾؼش١ ٝجُغشد١ ،دمحم جُوحم٢ ،ٓؿِس جالهالّ ،جُغ٘س  (7)

 ٣71٘ظش: جالفٍٞ جُذسج٤ٓس ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ ،ؾالٍ خ٤حه : (8)

 12-٣11٘ظش: ُٔكحش ٖٓ جُؾؼش جُوقق٢ ك٢ جالدخ جُؼشذ٢ ،ٗٞس١ قٔٞد١ جُو٤غ٢ : (9)

 24ٕ :ٗوذ جُ٘وذ ،ضٞدٝسٝف ،ضشؾٔس: عح٢ٓ ع٣ٞذج (10)

  ۲۲ٗوذ جُ٘وذ:  (11)

 27ّ : 1999، 6،ع 34ٓؿِس جالهالّ ،جُغ٘س  جُغشد١ ٝجُؾؼش١ ،دمحم جُوحم٢ ، (12)

،ٗوالً ػٖ جُؾؼش جُكذ٣ع ٣غطؼ٤ش ضو٤٘حش جُغشد ،غحتش  204جُكذجغس جال٠ُٝ ،دمحم ؾٔحٍ ذحسٝش : (13)

 173ّ:2002، 471،ع  41ص٣ٖ جُذ٣ٖ ،ٓؿِس جُٔؼشكس جُغٞس٣س ،جُغ٘س 

فكحخ جفكحخ جُؼؾش جُطٞجٍ ،٤ٓالد ػحدٍ ؾٔحٍ ج٠ُُٞٔ ،أهشٝقس ٓالٓف جُغشد ك٢ ؽؼش ج (14)

 17ّ:2011دًطٞسجٙ ،٤ًِس جُطشذ٤س ،ؾحٓؼس جُٔٞفَ ،

 11،ٓؽ 27جُغشد١ ٝجُؾؼش١ ك٢ جُوق٤ذز جُؼشذ٤س جُوذ٣ٔس ،ٛؾحّ ٛؾرحٍ ،ٓؿِس ؾزٝس ،ؼ (15)

،2009:ّ13 

 326ّ :1999، 32،ع  8جُطك٤َِ جُغشد١ ك٢ سٝج٣س ج٢ٌُٗٞ ،ػرذهللا جذشج٤ْٛ ،ٓؿِس ػالٓحش ،ّ (16)

 166كنحء جٌُٕٞ جُؾؼش١ : (17)

(18) : ٕ.ّ167 

 117ذ٤٘س جُؾٌَ جُشٝجت٢ )جُلنحء،جُضٖٓ ،جُشؤ٣س ( ،قغٖ ذكشج١ٝ: (19)

ضكٞالش جُضٖٓ /ضكٞالش جُرؾشك٢ )جفذجء جُغ٤شز جُزجض٤س( ،٣غش١ ػرذهللا ،دٝس٣س ٗؿ٤د  (20)

 180ّ :2010،د٣غٔرش  3ٓكلٞظ)ٗؿ٤د ٓكلٞظ جُطحس٣خ ٝجُضٖٓ( ،جُٔؿِظ جالػ٠ِ ُِػوحكس ،ع 

 180ٗظش٣س جُٜٔ٘ؽ جُؾ٢ٌِ )ٗقٞؿ جُؾٌال٤٤ٖٗ جُشٝط( ،ضشؾٔس :جذشج٤ْٛ جُخط٤د : (21)

(22) : ٕ.ّ181 

 48جُؾؼش٣س ،ض٤ض٣ل٤طحٕ ضٞدٝسٝف ،ضشؾٔس :ؽٌش١ جُٔرخٞش ٝسؾحء عالٓس : (23)

 47خطحخ جُكٌح٣س ،ذكع ك٢ جُٜٔ٘ؽ ،ؾ٤شجس ؾ٤٘٤ص : (24)

 52: ٣٘ظش: قذط جُِكظس ،ذحؽالس ،ضشؾٔس :سمح ػضٝص ٝػرذ جُؼض٣ض صٓضّ (25)

 231دسجعحش ك٢ جُ٘وذ جالدذ٢ ،٠٘ٔ٣ جُؼ٤ذ : –٣٘ظش: ك٢ ٓؼشكس جُ٘ـ  (26)

 93جالُغ٤٘س ٝجُ٘وذ جالدذ٢ ك٢ جُ٘ظش٣س ٝجُٔٔحسعس ،ٓٞس٣ظ جذٞ ٗحفش : (27)

 168هنح٣ح جُشٝج٣س جُكذ٣ػس ،ؾحٕ س٣ٌحسدٝ ،ضشؾٔس:فرحـ جُؿ٤ْٜ : (28)

ٗظش٣س جُغشد ٣ٝ٘ظش:ػِْ جُغشد ٓذخَ ج٠ُ  ٣121٘ظش:ذ٤٘س جُؾٌَ جُشٝجت٢ ،قغٖ ذكشج١ٝ : (29)

 ٣،15حٕ ٓحٗلش٣ذ ،ضشؾٔس:جٓح٢ٗ جذٞ سقٔس :

 ٣164٘ظش: ك٢ دال٤ُس جُوقـ ٝؽؼش٣س جُغشد ،عح٢ٓ ع٣ٞذجٕ : (30)

 ٣76٘ظش: ٓذخَ ج٠ُ ٗظش٣س جُوقس ،ع٤ٔش جُٔشصٝه٢ ٝؾ٤َٔ ؽحًش : (31)



  

 

 
  

 

7313 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 ليل رقيًا وازدياريا احلضاري( وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا د

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

             اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                         -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ّ 2001، ٣30٘ظش: جُضٖٓ جُشٝجت٢ ،جذشج٤ْٛ ؾ٘ذجس١ ٝدمحم ػ٢ِ ٣ك٠٤ ،ٓؿِس جُطشذ٤س ٝجُؼِْ ،ع  (32)

:170 

 221-220حء جُوقق٤ذز جُؼشذ٤س جُكذ٣ػس ،ػ٢ِ صج٣ذػؾش١ :ػٖ ذ٘ (33)

(34) : ٕ.ّ221 

 60خطحخ جُكٌح٣س : (35)

(36) : ٕ.ّ61 

  ٣61٘ظش:   ّ.ٕ : (37)

 ٣61٘ظش: خطحخ جُكٌح٣س : (38)

٣٘ظش: ضو٤٘حش جُخطحخ جُغشد١ ذ٤ٖ جُغ٤شز جُزجض٤س ٝجُشٝج٣س )دسجعس ٓٞجصٗس( ،جقٔذ ػض١  (39)

 143ّ :2004جُقـ٤ش ،جهشٝقس دًطٞسجٙ ،٤ًِس جُطشذ٤س ،ؾحٓؼس ذـذجد ،

  62جُر٘حء جُل٢٘ ك٢ جُشٝج٣س جُؼشذ٤س ك٢ جُؼشجم ،ؽؿحع ٓغِْ جُؼح٢ٗ : (40)

 ٣56٘ظش :ذ٘حء جُشٝج٣س : (41)

 107جُلنحء جُشٝجت٢ ػ٘ذ ؾرشج جذشج٤ْٛ ؾرشج : (42)

 18-17د٣ٞجٗٚ : (43)

 11د٣ٞجٗٚ : (44)

 348جُشؤٟ جُٔو٘ؼس ٗكٞ ٜٓ٘ؽ ذ١ٞ٤٘ ك٢ دسجعس جُؾؼش جُؿح٢ِٛ ،جُر٤٘س ٝجُشؤ٣ح: (45)

ك٢ ؽؼش فذس جالعالّ ،قغٖ فقحُف عِطحٕ ،سعحُس ٓحؾغط٤ش ،٤ًِس  جالؿطشجخ جالؾطٔحػ٢ (46)

 127-126ّ:2000جُطشذ٤س ،ؾحٓؼس جُٔٞفَ ،

 2/152جُؼٔذز ك٢ ٓكحعٖ جُؾؼش ٝآدجذٚ ٝٗوذٙ ،جذٞ ػ٢ِ جُكغٖ ذٖ سؽ٤ن جُو٤شٝج٢ٗ : (47)

 326جُشؤٟ جُٔو٘ؼس : (48)

 ٣34٘ظش :د٣ٞجٗٚ : (49)

 40د٣ٞجٗٚ : (50)

 61جُؾؼش ٤ًق ٗلٜٔٚ ٝٗطزٝهٚ ،ج٤ُضجذ٤ع دسٝ : (51)

 51ٓغحتَ ك٢ جُرذجع ٝجُطقٞس : (52)

 46ٓشج٣ح جُغشد ٝؾٔح٤ُحش جُخطحخ جُوقق٢ : (53)

 232فٞش جُؾحػش جُكذ٣ع دمحم فحذش ػر٤ذ : (54)

 141-140د٣ٞجٗٚ : (55)

  225، 266، 337، 44، 402، 78، 74-٣73٘ظش :د٣ٞجٗٚ : (56)

 76ٓذخَ ج٠ُ ٗظش٣س جُوقس: (57)

ٍ ج٠ُُٞٔ ،أهشٝقس ٓالٓف جُغشد ك٢ ؽؼش جفكحخ جفكحخ جُؼؾش جُطٞجٍ ،٤ٓالد ػحدٍ ؾٔح (58)

 36ّ:2011دًطٞسجٙ ،٤ًِس جُطشذ٤س ،ؾحٓؼس جُٔٞفَ ،

  ٣132٘ظش :ذ٤٘س جُؾٌَ جُشٝجت٢ : (59)

 294، ٣107٘ظش :د٣ٞجٗٚ : (60)

 16د٣ٞجٗٚ : (61)

 25-24د٣ٞجٗٚ : (62)
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

٣٘ظش :جُ٘وذ جُططر٤و٢ جُطك٢ِ٤ِ ُذسجعس جالدخ ٝػ٘حفشٙ ك٢ مٞء جُٔ٘حٛؽ جُ٘وذ٣س جُكذ٣ػس ،ػذٗحٕ  (63)

 80خحُذ ػرذ هللا :

خِٞد ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ قط٠ ٜٗح٣س جُؼقش جال١ٞٓ ،ػرذ جُشصجم خ٤ِلس ٓكٔٞد جُذ٢ٔ٤ُ ٛحؾظ جُ (64)

:161 

 148ضك٤َِ جُ٘قٞؿ جالدذ٤س هشجءجش ٗوذ٣س ك٢ جُغشد ٝجُؾؼش،ػرذ هللا جذشج٤ْٛ ٝفحُف ٣ٞٛذ١ : (65)

 115-114د٣ٞجٗٚ : (66)

 202د٣ٞجٗٚ : (67)

 76خطحخ جُكٌح٣س : (68)

 60د٣ٞجٗٚ : (69)

 انًصادر وانًزاجع :

ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ ،ؾالٍ خ٤حه ،ٓ٘ؾٞسجش ٝصجسز جُػوحكس ٝجالػالّ ، دجس جُشؽ٤ذ جالفٍٞ جُذسج٤ٓس  .1

 ّ. 1982ُِ٘ؾش،

 جالُغ٤٘س ٝجُ٘وذ جالدذ٢ ك٢ جُ٘ظش٣س ٝجُٔٔحسعس ،ٓٞس٣ظ جذٞ ٗحفش .2

ذ٘حء جُشٝج٣س)دسجعس ٓوحسٗس ك٢ غالغ٤س ٗؿ٤د ٓكلٞظ(، ع٤ضج هحعْ، دجس جُط٣ٞ٘ش ُِطرحػس  .3

 ّ.1985ذ٤شٝش ،-ٝجُ٘ؾش،ُر٘حٕ

٘حء جُل٢٘ ك٢ جُشٝج٣س جُؼشذ٤س ك٢ جُؼشجم ،ؽؿحع ٓغِْ جُؼح٢ٗ، دجس جُؾإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس جُر .4

 ّ.1994،ذـذجد،

ذ٤٘س جُؾٌَ جُشٝجت٢ )جُلنحء،جُضٖٓ ،جُشؤ٣س ( ،قغٖ ذكشج١ٝ، جُٔشًض جُػوحك٢ جُؼشذ٢، جُذجس  .5

 ّ.1990، 1جُٔـشخ ،ه -جُر٤نحء

جُؾؼش،ػرذ هللا جذشج٤ْٛ ٝفحُف ٣ٞٛذ١، دجس ضك٤َِ جُ٘قٞؿ جالدذ٤س هشجءجش ٗوذ٣س ك٢ جُغشد ٝ .6

 ّ.1998، 1ُر٘حٕ ،ه-جٌُطحخ جُؿذ٣ذ جُٔطكذز ،ذ٤شٝش

قذط جُِكظس ،ذحؽالس ،ضؼش٣د:سمح ػضٝص ٝػرذ جُؼض٣ض صٓضّ ،دجس جُؾإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس  .7

 ذـذجد .-،جُؼشجم

ع جُو٢ٓٞ خطحخ جُكٌح٣س ،ذكع ك٢ جُٜٔ٘ؽ ،ؾ٤شجس ؾ٤٘٤ص ، ضشؾٔس ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘وحد ،جُٔؾشٝ .8

 ّ .1997، 2ُِطشؾٔس ،ه

 ّ 2000،ذ٤شٝش ، 2د٤َُ جُ٘حهذ جالدذ٢ ،٤ٓؿحٕ جُش٢ِ٣ٝ ،عؼذ جُرحصػ٢ ،جُٔشًض جُػوحك٢ جُؼشذ٢ ،ه .9

د٣ٞجٕ ض٤ْٔ ذٖ ٓورَ ،ضكو٤ن د.ػضز قغٖ ،ٝصجسز جُػوحكس ُالسؽحد جُو٢ٓٞ ،ٓذ٣ش٣س جق٤حء جُطشجظ  .10

 ّ .1962جُوذ٣ْ ،دٓؾن ،

ك٢ دسجعس جُؾؼش جُؿح٢ِٛ ،جُر٤٘س ٝجُشؤ٣ح ،ًٔحٍ جذٞ د٣د ،ج٤ُٜثس  جُشؤٟ جُٔو٘ؼس ٗكٞ ٜٓ٘ؽ ذ١ٞ٤٘ .11

 ّ.1986جُٔقش٣س جُؼحٓس ٌُِطحخ ،جُوحٛشز ،

جُؾؼش ٤ًق ٗلٜٔٚ ٝٗطزٝهٚ ،ج٤ُضجذ٤ع دسٝ،ضشؾٔس :دمحم جذشج٤ْٛ جُرؾٞػ ،ٓطرؼس ػ٤طح٢ٗ جُؿذ٣ذز  .12

 ّ.1961،ذ٤شٝش ،

عالٓس ،دجس ذٞضوحٍ ُِ٘ؾش ،جُذجس  جُؾؼش٣س ،ض٤ض٣ل٤طحٕ ضٞدٝسٝف ،ضشؾٔس :ؽٌش١ جُٔرخٞش ٝسؾحء .13

 ّ. 1987جُر٤نحء ،

 ّ.2007فٞش جُؾحػش جُكذ٣ع ،دمحم فحذش ػر٤ذ، جضكحد جٌُطحخ جُؼشخ ،دٓؾن ، .14
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ػِْ جُغشد ٓذخَ ج٠ُ ٗظش٣س جُغشد ،٣حٕ ٓحٗلش٣ذ ،ضشؾٔس:جٓح٢ٗ جذٞ سقٔس ،ٓشجؾؼس :دس٣ذ عؼ٤ذ  .15

 ّ.2009،ٌٓطرس جُؿ٤َ جُؼشذ٢ ،جُؼشجم ،جُٔٞفَ ،

ٓكحعٖ جُؾؼش ٝآدجذٚ ٝٗوذٙ ، جذٖ سؽ٤ن جُو٤شٝج٢ٗ ، ضكو٤ن:دمحم ٓك٢ جُذ٣ٖ ػرذ جُك٤ٔذ جُؼٔذز ك٢  .16

 ّ.1963،جُوحٛشز ، 3،ٓطرؼس جُغؼحدز ،ه

ػٖ ذ٘حء جُوق٤ذز جُؼشذ٤س جُكذ٣ػس ،ػ٢ِ ػؾش١ صج٣ذ ،دجس جُلقك٠ ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ،جُوحٛشز  .17

،1978.ّ 

 1جس١ ،دجس جُؾإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس ،ذـذجد ،هجُلنحء جُشٝجت٢ ػ٘ذ ؾرشج جذشج٤ْٛ ؾرشج ،جذشج٤ْٛ ؾ٘ذ .18

،2001.ّ 

كنحء جٌُٕٞ جُؾؼش١ ٖٓ جُطؾ٤ٌَ ج٠ُ جُطذ٤َُ ،دمحم فحذش ػر٤ذ ،دجس ٤ٟٗ٘ٞ ُِذسجعحش ٝجُ٘ؾش  .19

 ّ.2010،دٓؾن ، 1ٝجُطٞص٣غ ،ه

 ّ.1990ُر٘حٕ ،–،ذ٤شٝش  1ك٢ دال٤ُس جُوقـ ٝؽؼش٣س جُغشد ،عح٢ٓ ع٣ٞذجٕ ،دجس جالدخ ،ه .20

دسجعحش ك٢ جُ٘وذ جالدذ٢ ،٠٘ٔ٣ جُؼ٤ذ ،ٓ٘ؾٞسجش دجس جالكحم جُؿذ٣ذز ،ذ٤شٝش  –ك٢ ٓؼشكس جُ٘ـ  .21

 ّ.1985، 3،ه

هنح٣ح جُشٝج٣س جُكذ٣ػس ،ؾحٕ س٣ٌحسدٝ ،ضشؾٔس:فرحـ جُؿ٤ْٜ ،ٓ٘ؾٞسجش ٝصجسز جُػوحكس ٝجالسؽحد  .22

 ّ.1977جُو٢ٓٞ،دٓؾن ،

( 71جُقـ٤شز )ُٔكحش ٖٓ جُؾؼش جُوقق٢ ك٢ جالدخ جُؼشذ٢ ،ٗٞس١ قٔٞد١ جُو٤غ٢ ،جُٔٞعٞػس  .23

 ّ.1980، دجس جُكش٣س ُِطرحػس ،ذـذجد ،

ٓح جُؿ٘ظ جالدذ٢ ،ؾحٕ ٓحس١ ؽ٤لش ،ضشؾٔس ؿغحٕ جُغ٤ذ ،جضكحد جٌُطحخ جُؼشخ ،دٓؾن ،د.ه  .24

 ،د.ش.

ٓذخَ ج٠ُ ٗظش٣س جُوقس ،ع٤ٔش جُٔشصٝه٢ ٝؾ٤َٔ ؽحًش ،ٓؾشٝع جُ٘ؾش جُٔؾطشى ،دجس جُؾإٕٝ  .25

 ّ.1986ذجد ،جُػوحك٤س جُؼحٓس ٝجُذجس جُطٞٗغ٤س ُِ٘ؾش ،ذـ

ٓشج٣ح جُغشد ٝؾٔح٤ُحش جُخطحخ جُوقق٢ ،دمحم فحذش ػر٤ذ ٝعٞعٖ جُر٤حض٢ ،دجس جُؼ٤ٖ ُِ٘ؾش  .26

 ّ.2008،جُوحٛشز ،

ٓغحتَ ك٢ جالذذجع ٝجُطقٞس،ؾٔحٍ ػرذ جُِٔي )جذٖ خِذٕٝ( ،دجس جُطأ٤ُق ٝجُ٘ؾش ٝجُطشؾٔس  .27

 ّ.1972، 1،جُخشهّٞ ،ه

 ّ.1979، 1ٔال٤٣ٖ ،ذ٤شٝش ،هجُٔؼؿْ جالدذ٢ ،ؾرٞس ػرذ جُ٘ٞس ،دجس جُؼِْ ُِ .28

ٗظش٣س جُٜٔ٘ؽ جُؾ٢ٌِ )ٗقٞؿ جُؾٌال٤٤ٖٗ جُشٝط( ،ضشؾٔس :جذشج٤ْٛ جُخط٤د ،جُؾشًس جُؼشذ٤س  .29

 ّ.1972ُِ٘حؽش٣ٖ ،ٓإعغس جالذكحظ جُؼشذ٤س ،ذ٤شٝش ،

جُ٘وذ جُططر٤و٢ جُطك٢ِ٤ِ ٓوذٓس ُذسجعس جالدخ ٝػ٘حفشٙ ك٢ مٞء جُٔ٘حٛؽ جُ٘وذ٣س جُكذ٣ػس ،ػذٗحٕ  .30

 ّ.1986،ذـذجد ، 4 ،دجس جُؾإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس ،هخحُذ ػرذ هللا

 ّ.1986، 2ٗوذ جُ٘وذ ،ضٞدٝسٝف ،ضشؾٔس: عح٢ٓ ع٣ٞذجٕ ،دجس جُغإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس ،ه .31

ٛحؾظ جُخِٞد ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ قط٠ ٜٗح٣س جُؼقش جال١ٞٓ ،ػرذ جُشصجم خ٤ِلس ٓكٔٞد جُذ٢ٔ٤ُ ،  .32

 ّ.2001، 1دجس جُؾإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس ،ذـذجد ،ه
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 اجلامعة  املصتهصرية 

 انذورياخ :

 1999ّ، 32،ع  8جُطك٤َِ جُغشد١ ك٢ سٝج٣س ج٢ٌُٗٞ ،ػرذهللا جذشج٤ْٛ ،ٓؿِس ػالٓحش ،ّ .1

ضكٞالش جُضٖٓ /ضكٞالش جُرؾشك٢ )جفذجء جُغ٤شز جُزجض٤س( ،٣غش١ ػرذهللا ،دٝس٣س ٗؿ٤د  .2

 2010ّ،د٣غٔرش  3ٓكلٞظ)ٗؿ٤د ٓكلٞظ جُطحس٣خ ٝجُضٖٓ( ،جُٔؿِظ جالػ٠ِ ُِػوحكس ،ع 

، 98شد ،ؾ٤شجس ؾ٤٘٤ص ،ضشؾٔس: ذ٘ؼ٤غ٠ ذٞقٔحُس ،ٓؿِس آكحم جضكحد ًطحخ جُٔـشخ ،عٝد جُغقذ .3

1988ّ 

 2001ّ، 30جُضٖٓ جُشٝجت٢ ،جذشج٤ْٛ ؾ٘ذجس١ ٝدمحم ػ٢ِ ٣ك٠٤ ،ٓؿِس جُطشذ٤س ٝجُؼِْ ،ع  .4

 2009ّ، 11،ٓؽ 27جُغشد١ ٝجُؾؼش١ ك٢ جُوق٤ذز جُؼشذ٤س جُوذ٣ٔس ،ٛؾحّ ٛؾرحٍ ،ٓؿِس ؾزٝس ،ؼ .5

 471،ع  41غطؼ٤ش ضو٤٘حش جُغشد ،غحتش ص٣ٖ جُذ٣ٖ ،ٓؿِس جُٔؼشكس جُغٞس٣س ،جُغ٘س جُؾؼش جُكذ٣ع ٣ .6

،2002ّ 

 ّ 1999، 6،ع 34ٓؿِس جالهالّ ،جُغ٘س  جُؾؼش١ ٝجُغشد١ ،دمحم جُوحم٢ ، .7

 1979ّ، 1جُوقس ك٢ ؽؼش جٓشب جُو٤ظ ،ػٔش جُطحُد ،ٓؿِس جُطشذ٤س ٝجُؼِْ ،ع  .8

 االطاريح وانزسائم انجايعيح:

طٔحػ٢ ك٢ ؽؼش فذس جالعالّ ،قغٖ فحُف عِطحٕ ،سعحُس ٓحؾغط٤ش ،٤ًِس جُطشذ٤س جالؿطشجخ جالؾ .1

 2000ّ،ؾحٓؼس جُٔٞفَ ،

ضو٤٘حش جُخطحخ جُغشد١ ذ٤ٖ جُغ٤شز جُزجض٤س ٝجُشٝج٣س )دسجعس ٓٞجصٗس( ،جقٔذ ػض١ جُقـ٤ش  .2

 2004ّ،جهشٝقس دًطٞسجٙ ،٤ًِس جُطشذ٤س ،ؾحٓؼس ذـذجد ،

ؾش جُطٞجٍ ،٤ٓالد ػحدٍ ؾٔحٍ ج٠ُُٞٔ ،أهشٝقس ٓالٓف جُغشد ك٢ ؽؼش جفكحخ جفكحخ جُؼ .3

 2011ّدًطٞسجٙ ،٤ًِس جُطشذ٤س ،ؾحٓؼس جُٔٞفَ ،

Sources and references:  

 1. Dramatic Origins in Arabic Poetry, Jalal Khayat, Publications of the 

Ministry of Culture and Information, Dar Al-Rasheed Publishing, 1982. 

 2. Linguistics and Literary Criticism in Theory and Practice, Maurice Abu 

Nasser 

 3. Building the Novel (A Comparative Study in the Naguib Mahfouz 

Trilogy), Siza Kassem, Dar Al-Tanweer for Printing and Publishing, Lebanon 

- Beirut, 1985. 

 4. The Artistic Structure in the Arabic Novel in Iraq, Shuja Muslim Al-Ani, 

House of Public Cultural Affairs, Baghdad, 1994. 

 5. The Structure of the Narrative Form (Space, Time, Vision), Hassan 

Bahrawi, Arab Cultural Center, Casablanca - Morocco, 1, 1990 AD. 

 6. Analyzing Literary Texts, Critical Readings in Narrative and Poetry, 

Abdullah Ibrahim and Saleh Howaidi, United New Book House, Beirut - 

Lebanon, 1, 1998 AD 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

7. Hadas of the Moment, Başlar, Arabization: Reda Azzouz and Abdel Aziz 

Zamzam, House of Public Cultural Affairs, Iraq - Baghdad. 

 8. The story discourse, research in the curriculum, Gerard Genette, translated 

by a group of critics, the National Project for Translation, 2nd Edition, 1997 

AD 

   9. The Literary Critic's Guide, Megan Al-Ruwaili, Saad Al-Bazai, the Arab 

Cultural Center, 2nd Edition, Beirut, 2000 AD. 

 10. Diwan Tamim bin Moqbel, investigated by Dr. Azza Hassan, Ministry of 

Culture for National Guidance, Directorate of Reviving Ancient Heritage, 

Damascus, 1962 

  11. Persuasive Visions towards a Structural Approach in the Study of Pre-

Islamic Poetry, Structure and Vision, Kamal Abu Deeb, General Egyptian 

Book Authority, Cairo, 1986 AD. 

12. Poetry: How to Understand and Taste It, Elizabeth Drew, translated by: 

Muhammad Ibrahim Al-Bashush, New Itani Press, Beirut, 1961 AD. 

  13. Poetics, Tzivitan Todorov, translated by: Shukri Al-Mabkhout and Raja 

Salama, Boutkal Publishing House, Casablanca, 1987. 

 14. The Voice of the Modern Poet, Muhammad Saber Obaid, Union of Arab 

Writers, Damascus, 2007. 

 15. The Science of Narration: An Introduction to Narrative Theory, Yann 

Manfred, translated by: Amani Abu Rahma, revised by: Duraid Saeed, Arab 

Generation Library, Iraq, Mosul, 2009  

16. Al-Umda fi Beauties of Poetry, Etiquette and Criticism, Ibn Rasheq Al-

Qayrawani, investigation: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, Al-

Sa`ada Press, 3rd Edition, Cairo,  

 17. On the construction of the modern Arabic poem, Ali Ashry Zayed, Dar 

Al-Fusha for Printing and Publishing, Cairo, 1978. 

18. The Narrative Space of Jabra Ibrahim Jabra, Ibrahim Jandari, House of 

Public Cultural Affairs, Baghdad, 1, 2001 AD. 

 19. The Poetic Universe Space from Formation to Pampering, Muhammad 

Saber Obaid, Nineveh House for Studies, Publishing and Distribution, 1st 

Edition, Damascus, 2010. 

20. On the Semantics of Stories and Poetics of Narration, Sami Sweidan, Dar 

Al-Adab, 1st Edition, Beirut - Lebanon, 1990 AD. 
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 اجلامعة  املصتهصرية 

 21. On Knowing the Text - Studies in Literary Criticism, Youmna Al-Eid, 

Dar Al Afaq Al Jadeeda Publications, Beirut, 3rd Edition, 1985 AD. 

 22- Issues of the Modern Novel, Jean Ricardo, translated by: Sabah Al-

Juhaim, Publications of the Ministry of Culture and National Guidance, 

Damascus, 1977. 

23- Glimpses of Narrative Poetry in Arabic Literature, Nuri Hamoudi Al-

Qaisi, The Small Encyclopedia (71), Dar Al-Hurriya for Printing, Baghdad, 

1980 AD. 
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  انًستخهص:

صطٛي تٌٙثبً فٟ شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّعٍِٛثز ٚتالعصّثن عٍٝ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين، ٌتنز ٔص١ؽر تٌ

ِٓ لدً تألشمثص وٚٞ تٌمدًذ ٚتٌّٙثيتز ٚتٌّعًفر تٌف١ٕر  تٌصهل١ك تٌهتلٍٟتٌفثؼر ألنتء ٚظ١فر 

١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك تٌّطٍٛخر ٌٍصهل١ك. ـ١ط يوٍ تٌدفط عٍٝ نيتِر شأظ١ً تِصمهتَ ٔظُ شمط

تٌهتلٍٟ ٚوىٌه شأظ١ً تِصمهتَ شم١ٕثز تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٚٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك 

تٌهتلٍٟ. ٚاللصدثي ٔصثبػ فًػ١ثز تٌدفط شُ شظ١ُّ تِصّثيذ تِصد١ثْ ٚش٠ٌٛعٙث عٍٝ ِؽصّع تٌهيتِر. 

هلم١ٓ تٌهتل١١ٍٓ ـٛي شغ١١ً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ٚأظًٙز ٔصثبػ تٌدفط أْ ٕ٘ثن تشفثق ود١ً خ١ٓ تٌّ

تٌفثٌٟ، ـ١ط ٚؼه أظً وٚ نالٌر إـظثب١ر ٌصطد١ك ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ، وّث 

ٚؼه أظً وٚ نالٌر إـظثب١ر ٌصطد١ك شم١ٕثز تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٚٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ 

 صّثن عٍٝ تٌّعٍِٛثز تٌٙثِر ٚتٌهل١مر ٚخثًٌّعر تٌّّىٕر.تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِٓ لالي تالع

 ، وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلDMٍٟ، شم١ٕثز تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثزERP: ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتينانكهًاث انًفتاحٍت

 انًمذيت:

ت، ٚ٘هههىٖ تٌصفهههه٠ثز شفهههصُ   ت ٚٔٛعهههث ٠شهههٙه تٌمهههًْ تٌفهههثٌٟ شفهههه٠ثز ود١هههًذ شٛتؼهههٗ تٌّٕشهههاز وّهههث

ٙهههث خً ٠هههر ٚتػهههفر شّىٕٙهههث ِهههٓ تٌصٕدههه  خثٌّّهههصمدً الوصشهههث  تٌفهههًص عٍهههٝ تٌّٕشهههاز تالِهههصؽثخر ٌ

ٚتغصٕثِٙههههث، ِٚعًفهههههر تٌصٙه٠هههههتز ٚتٌّمهههههثؽً ِٚفثٌٚهههههر شؽٕدٙههههث، ٚوٌهههههه ٌههههٓ ٠هههههصُ إال إوت أـّهههههٕس 

تٌّٕشههههههاز إنتيذ ِٛتين٘ههههههث خشههههههىً نل١ههههههك ٚعهههههههٌٍز ِههههههٓ لهههههههيتشٙث تٌصىٌٕٛٛؼ١ههههههر ٚتٌّعًف١هههههههر 

أوعهههً تٌعٛتِهههً تٌصهههٟ أظهههًز عٍهههٝ  (. ـ١هههط شعهههه تٌصىٌٕٛٛؼ١هههث تٌفه٠عهههر ِههه28ٓ: ص2012)تٌمثٌههههٞ

خ١ةههههر تألعّههههثي تٌفه٠عههههر ِٚههههّفس خهههههلٛي لهههههيتز ٚإِىث١ٔههههثز ؼه٠هههههذ ٚوع١ههههًذ شهههههعُ ٔشههههثؽثز 

ت فهههٟ شغ١١هههً ظمثفهههر تٌّٕشهههأذ إٌهههٝ  ٚفعث١ٌهههثز عه٠ههههذ، تألِهههً تٌهههىٜ ؼعهههً ٘هههىٖ تٌصىٌٕٛٛؼ١هههث عهههثِالت ٘ثِهههث

أنٚتشٙهههههث  ظمثفهههههر شعصّهههههه عٍهههههٝ تٌصىٌٕٛٛؼ١هههههث ِهههههٛتء فهههههٟ إنتيشٙهههههث أٚ ؽهههههًق تِهههههصمهتَ ٚتِهههههصعّثي

( ٚتٌّصّعٍههههر خههههثألؼٍٙذ، ٚتٌّعهههههتز، ٚتٌدًِؽ١ههههثز، ٚشههههدىثز تالشظههههثي 41: ص2015)تٌفًؽههههثَ

ٚلٛتعهههه تٌد١ثٔهههثز، ٚتألِهههث١ٌح ٚتٌصم١ٕهههثز تٌّّهههصمهِر فهههٟ تِهههصمدثي تٌد١ثٔهههثز ٚشم٠ٍٕٙهههث ِٚعثٌؽصٙهههث 

ٌهههىت شطّهههؿ تٌّٕشهههاز تًٌخف١هههر ٚغ١هههً تًٌخف١هههر فهههٟ ٔهههٛتـٟ   (.10: ص2006ٚشف١ٍٍٙهههث )أيش١ّهههر 

ت تٌعهههثٌُ ت ٌّمصٍفهههر ٌصهههٛف١ً خ١ةهههر ِعٍِٛثش١هههر ِصىثٍِهههر ألنتء ٚظثبفٙهههث تٌّصعههههنذ خشهههىً ٠صههه١ؿ تٔصمهههثالت شهههفثفث

ت ٌٍّعٍِٛهههثز ف١ّهههث خههه١ٓ تلنتيتز تٌّمصٍفهههر، ٚف١ّهههث خههه١ٓ تٌّٕشهههأذ ٚتألؽهههًت  تٌصهههٟ شصعثِهههً  ِٚههه٠ًعث

ِعٙهههث. تْ شهههٛفً ٘هههىٖ تٌد١ةهههر فهههٟ وع١هههً ِهههٓ شٍهههه تٌّٕشهههاز ٠ّهههثعه فهههٟ تٌهههصمٍض ِّهههث شعث١ٔهههٗ ِهههٓ 

٘هههث عٍهههٝ أٔظّهههر ِعٍِٛثش١هههر ِصمثنِهههر ال شصٛتفهههك ِهههع تٌصغ١١هههًتز تٌّههه٠ًعر ٚتٌّعهههث١٠ً تٌّعّهههٛي تعصّثن

خٙهههث، ٚال شههههعُ تٌد١ٕهههر تلؼًتب١هههر تٌفعثٌهههر ألنتء تألعّهههثي ٚتٌصهههٟ ِهههٓ شهههأٔٙث تْ ش٠ٍهههً تٌعٛتبهههك ٚٔمهههثؽ 
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تاللصٕهههثق، ٚتِهههصعّثي ِٚهههثبؾ تٔصمهههثي تٌّعٍِٛهههثز ٚشههههفمٙث ٚتِهههصدعثن تٌٛظهههثب  تٌصهههٟ الشؼههه١  ل١ّهههر 

عّهههً فهههٟ ٍِّهههٍر تلؼهههًتءتز خأِهههًل ٚلهههس، ٚخألهههً شىٍفهههر، ٚشفم١هههك ِّهههصٜٛ عهههثي  ِهههٓ تٌؽهههٛنذ ٌٍ

 (.26: ص2015)تٌفًؽثَ، 

 يشكهت انبحج:

 خ١ٓ تٌّٕثفّر ـهذ ٚتٌن٠ثن ٚتالشظثالز تٌّعٍِٛثز شىٌٕٛٛؼ١ث فٟ ٚتٌّصالـك ت٠ًٌّع تٌصطٛي أنٜ

 Enterprise Resource Planning) تٌّٕظّر ِٛتين شمط١ؾ خٕظُ شٍت٠ه تال٘صّثَ إٌٝ تٌشًوثز

EPR (System،تٌهتل١ٍر ِٛتين تٌّٕشثذ لنتيذ شّصمهَ ِصىثٍِر ٚتٌصٟ شّعً ٔظُ (.2014)ـثفع 

 ِٓ شًشدؾ خّؽّٛعر ِصىثٍِر ًِو٠ٍر خ١ثٔثز لثعهذ لالي ِٓ تٌّعٍِٛثز شهفك خص١ًّٙ ٚتٌمثيؼ١ر

لالي  ِٓ ٚشٕصٟٙ تٌّٕشأذ زع١ٍّث وً شدهأ خف١ط تٌّٕشأذ، فٟ ٚظ١فر خىً تٌمثطر module تٌصطد١مثز

 ؼًٛ٘ ٔظُ ٠ٚصّعً تٌّطٍٛخر. تٌّمًؼثز إٌٝ خثٌٛطٛي شٕصٟٙ ٍٍِّر فٟ ألًٜ إٌٝ ٚظ١فر ِٓ تٔصمثٌٙث

ت فٟ إعثنذ ٚفٛي٠ر، فع١ٍر نل١مر، خ١ثٔثز شٛف١ً ٚإِىث١ٔر تٌّٕشأذ ع١ٍّثز ِٛتين فٟ أشّصر شمط١ؾ  ٚت٠ؼث

  .ع١ٍٙث ٚتًٌلثخر تٌع١ٍّثز إنتيذ فٟ شغ١١ً شثًِ إؼًتء تألٔشطر، ِّث ٠عٕٟ وٌه ٕ٘هِر

 تٌّمثؽً تٌّٕظّر ِّث أنٜ تٌٝ شٍت٠ه ِٛتين شمط١ؾ ٔظُ تِصمهتَ تألل١ًذ شٍت٠ه ت٢ٚٔر ٚفٟ

 Change, et) تٌهتل١ٍر فعثٌر ًٌٍلثخر ٔظُ ٚؼٛن شطٍدس ٚتٌصٟ تٌّعٍِٛثز خصىٌٕٛٛؼ١ث ٚأِٓ تًٌّشدطر

al., 2014)أ٘هتفٙث شفم١ك عٍٝ تٌّٕشاز ٌصّثعه تٌّعٍِٛثز، شىٌٕٛٛؼ١ث لنتيذ لٛذ أوعً آ١ٌثز . شّصٍه 

 ِٛتين شمط١ؾ ٔظُ نتلً تٌد١ثٔثز ِٚٛظٛل١ر نلر نل١مر، ألْ خّؽالز ٚتالـصفثظ تٌّصٛلعر، تٌّث١ٌر

 .تألٚلثز ؼ١ّع فٟ تٌّعٍِٛثز شفثف١ر ٌؼّثْ ٘ثَ أًِ تٌّٕظّر

 عٓ تٌّعًفر ِٓ ٠ٍهِ عٍٝ تٌّهلك تٌهتلٍٟ تعصّثن أ١ّ٘ر إٌٝ تٌهيتِثز ِٓ تٌعه٠ه ٚله أشثيز

 ِٓ ٠ّىٕٗ .خثٌشىً تٌىHunton, et al, 2004ٞ) تٌّٕظّر) ِٛتين ٔظُ شمط١ؾ ٚعًّ شطد١ك و١ف١ر

 ٌىت ٠ّصطع ـٍٙث ٔظًت ٌعهَ تالِصفثنذ ِٓ تٌٕظُ تٌصم١ٍه٠ر، ٌُ تٌصٟ تٌؽ٠ً٘ٛر تٌمؼث٠ث ِٓ تٌعه٠ه ِٛتؼٙر

تْ وّث  (Zhao,et.al,2004,p.395) ال خه ِٓ شطد١ك ٔظُ ِٛظٛق خٙث شعًّ نْٚ ألطثء تٚ فشً

تٌد١ثٔثز تٌصٟ ٠صُ إنلثٌٙث ٌٕظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ٚتٌصٟ شصثؾ ٌؽ١ّع تٌعث١ٍِٓ عٓ ؽ٠ًك لثعهذ خ١ثٔثز 

ًِو٠ٍر ٠ؽح أْ ٠صُ شٕم١صٙث، ٚش١ٙةصٙث إٌٝ ط١غ ِصٛتفمر ِع شظ١ُّ ِّصٛنل تٌد١ثٔثز ٚشًش١دٙث ٚشفه٠عٙث 

صعثًِ ِعٙث ٚشف١ٍٍٙث خثِصمهتَ تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ِٚٓ ظُ شف١ٍّٙث إٌٝ ِّصٛنل تٌد١ثٔثز ١ٌصّٕٝ تٌ

ٚخثٌصثٌٟ فإْ تٌّٕشاز شىْٛ فٟ ِٛػع أفؼً ٌالِصفثنذ ِٓ تٌد١ثٔثز تٌصٟ شمَٛ  (.2015)فًؽثَ،

خصؽ١ّعٙث فٟ لٛتعه تٌد١ثٔثز تٌمثطر خثألعّثي عٕه تِصمهتَ شم١ٕثز ِصمهِر ِعً شم١ٕر تٌصٕم١ح فٟ 

نذ تٌمثَ ٌٍد١ثٔثز ٚتِصمهتِٙث ألغًتع ِف١هذ ٌٍّٕشأذ وثٌّّثعهذ تٌد١ثٔثز الِصمالص تٌّعٕٝ ِٓ تٌّث

ٚخثٌصثٌٟ ٠ّىٓ  .(Ata & Seyrk, 2009, p.161;Wang & Wang,2015,p.2)فٟ تشمثو تٌمًتي

 ط١ثغر ِشىٍر تٌدفط ِٓ لالي تٌّ تي تٌصثٌٟ:

ءة انتذلٍك ْم ُْان تأحٍر الستخذاو انتُمٍب فً انبٍاَاث يع َظاو تخطٍظ انًٕارد فً زٌادة كفا

 انذاخهً؟

 ٠ٙه  تٌدفط تٌٝ: أْذاف انبحج:

 خ١ثْ أظً شطد١ك ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ. -

 خ١ثْ أظً تِصمهتَ تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ِع ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ.  -
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 ادتامعة  املستهصرية 

 ظُ تٌفه٠عر عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك   شأشٟ أ١ّ٘ر تٌدفط ِٓ لالي ِعًفر أ١ّ٘ر شطد١ك تٌٕ أًٍْت انبحج:

 تٌهتلٍٟ.      

 يتغٍراث انبحج: 

 وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِصغ١ً شثخع  -

 ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ِصغ١ً ِّصمً  -

 تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ِصغ١ً ِّصمً  -

 فرضٍاث انبحج: 

 ال ٠ٛؼه أظً وٚ نالٌر إـظثب١ر ٌصطد١ك ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ. -

ال ٠ٛؼه أظً وٚ نالٌر إـظثب١ر ٌصطد١ك تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٚٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك  -

 تٌهتلٍٟ.

 ٌصفم١ـك أ٘ـهت  تٌدفط ٚتلصدـثي فًٚػـٗ شٕصٙػ تٌدثـعر ِٕٙؽ١ٓ أِث١١ِٓ ّ٘ث يُٓجٍت انبحج: 

 تٌّٕٙػ تالِـــصمًتبٟ ٚتٌّٕٙػ تالِـــصٕدثؽٟ.                 

 ٠ٕمُّ تٌدفط تٌٝ تٌٕمثؽ تٌصث١ٌر: حج:خطت انب

 تٌٕظُ تٌفه٠عر. أ١ّ٘ر -1

 .ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين -1-1

 .أ١ّ٘ر ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين فٟ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ -1-1-1

 .تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز -1-2

 تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٚنٚيٖ فٟ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ. -1-2-1

 تٌٕصثبػ ٚتٌصٛط١ثز.   -2

 تًٌّتؼع.  -3

أنز تٌّٕثفّر تٌشه٠هذ تٌصٟ ش١ٍّز خٙث خ١ةر تألعّثي تٌفه٠عر، تٌٝ ششى١ً  انحذٌخت: أًٍْت انُظى -1

شفثٌفثز ٌصهع١ُ تٌمهيذ تٌصٕثف١ّر ٠ٌٚثنذ تٌص١ّٕك ٚشدثني تٌّعٍِٛثز ٚشف١ّٓ ًِٚٔر ًِٚعر تالِصؽثخر 

ثز تٌصٟ ٌّصطٍدثز تٌعّالء فٟ تٌٛلس ٚتٌّعً ٚتٌؽٛنذ تٌّطٍٛخر، تألًِ تٌىٞ ٚتودٗ ٠ٌثنذ و١ّر تٌد١ثٔ

 غ١ً ِالبّر فٟ تطدفس تٌصم١ٍه٠ر تٌّعٍِٛثز ٔظُ تْ ٠عٕٟ (. ٚ٘ىت2015شصعثًِ ِعٙث تٌّٕشأذ)تًٌّٚتْ

ٟٚ٘ تٌّالءِر  تٌٕٛع١ر لظثبظٙث تُ٘ تٌّعٍِٛثز تو فمهز تٌمًتيتز، ٌّصمىٞ تٌّعٍِٛثز شمه٠ُ

 تٌفثػٕر ٌد١ةرت ِع شصالءَ ؼه٠ه ٔظُ ِعٍِٛثز ٌٛؼٛن تٌفثؼر ظًٙز ٕ٘ث ، ِٚٓ)تٌّٕثِح تٌصٛل١س(

 خثٌٛلس عث١ٌر وتز ؼٛنذ ِعٍِٛثز شٛف١ً عٍٝ لثنيذ ٌصىْٛ ٚتالشظثالز تٌّعٍِٛثز ٌصىٌٕٛٛؼ١ث

(. ٚعٕهِث شطٛيز ٚظ١فر تٌصهل١ك 228ص2013)عثطُ، تخًت١ُ٘ تٌمًتيتز شًش١ه فٟ شّثُ٘ تٌّٕثِح

تالِصشثي٠ر  تٌهتلٍٟ ٚشِٛعس أنٚتي٘ث ٌصّثيَ أٔشطصٙث فٟ وثفر تٔفثء تٌّٕشأذ ٚشمه٠ُ تٌمهِثز

ٚتٌصأو١ه٠ر، ظًٙز تٌفثؼر ٌّٙثيتز شىٌٕٛٛؼ١ر شّىٕٙث ِٓ أنتء نٚي٘ث خىفثءذ ٌصفم١ك أ٘هت  

ت  شطٛي نٚي تٌّهلك تٌهتلٍٟ ٚتعصدثيٖ(. وّث تْ Chrismastuti,2010,p:8تٌّٕشأذ)  ٌإلنتيذ ِّصشثيت

فىً  إؽثي فٟ ٚتٌعًّ تٌّٕشأذ أ٘هت  تٌصًو١ٍ عٍٝ شّىٕٗ ِٓ ؼه٠هذ ِٙثيتز ع١ٍٗ توصّثج ٠فًع

 خأ٘هت  شفٟ شهل١ك تخصىثي٠ر أِث١ٌح ٚإشدثل تٌّعٍِٛثز تٌّصمهِر شىٌٕٛٛؼ١ث ٚتِصمهتَ تِصًتش١ؽٟ

ٚوٌه ِٓ لالي شطد١ك ٔظثَ  (.41ص 2000تالِصشثي٠ر )تٌىثش   ٌمهيتشٗ ٚتٌصط٠ًٛ تٌّّصًّ تٌّٕشأذ،
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 سية  جملة كلية الرتبية االسا
 ادتامعة  املستهصرية 

تٌٕظُ تٌصٟ شعصّه٘ث ِّٚثّ٘صٗ خصط٠ًٛ  (.376ص 2014لثص ٌصفم١ك تٌىفثءذ ٚتٌفعث١ٌر )وثيَ ععّثْ

تنتذ شص١ؿ ٌٍّٕشاز  تٌصهل١ك تٌهتلٍٟخثعصدثي (. Chrismastuti & Sitawati 2010ـٛوّر تٌشًوثز)

إطالؾ ٚشط٠ًٛ ٔفّٙث وتش١ث ِٓ لالي تٌصم١١ُ ٚتٌّشٛيذ ٚتٌصف١ًٍ ٚتٌهيتِثز ٚتاللصًتـثز ـ١ط 

ٚشعم١ه تٌع١ٍّثز فٟ  ٚأنز ٠ٌثنذ شٕٛل (.246ص2012تعصدًز طّثَ تألِثْ خ١ه تالنتيذ )ععّثْ، 

ظً شِٛع أٔشطر تٌّٕشاز، تٌٝ شدٕٟ أنٚتز شصؼّٓ ِٕث٘ػ تنتي٠ر ِٚفثِد١ر ٌصفم١ك ِّص٠ٛثز عث١ٌر 

ِٓ تالنتء، ٚ٘ىت ٠صطٍح ِٓ تٌّٕشاز تِصمهتَ شم١ٕثز تٌىوثء تالططٕثعٟ فٟ ػدؾ ؼٛنذ تٌصهل١ك 

تْ تِصمهتَ تلنتيذ ٌمٛتعه وّث ٚ(. 2012،تٌهتلٍٟ ٚتالِصعثٔر خأٔظّر تٌؽٛنذ ٌصفم١ك تٌهلر)ععّثْ

ت ٚؼٙٛنتت شٛؼٗ  خ١ثٔثز ٚخًِؽ١ثز ِثعه عٍٝ شؽ١ّع ٚشف١ًٍ ٚتعهتن تٌّعٍِٛثز، ِّث ٠ٛفً ع١ٍٙث ٚلصث

ٔفٛ تٌصف١ًّ ٚتٌصف١ًٍ ٚتًٌلثخر ٚتٌّّثٔهذ فٟ إؼًتء تٌصم٠ّٛثز تٌّٕشٛيذ، ِٓ تؼً إِٕثن ع١ٍّر تشمثو 

ت عٍٝ ؼٛنذ ت ٌّعٍِٛثز ِٓ ـ١ط تٌّالبّر ٚؼٛنذ ٚنلر ٚش١ٌّٛر تٌمًتيتز، تألًِ تٌىٞ ٠ٕعىُ ت٠ؽثخ١ث

ٚشٛل١س شمه٠ُ تٌّعٍِٛثز ِٚٓ ظُ شفم١ك تأل٘هت  خألً شىٍفر ٚخأعٍٝ ؼٛنذ 

تٌىوثء تالططٕثعٟ تٌىٞ (. ٚ٘ىت ِث ٠ٛفًٖ 27ص2010(، )تٌٕٙهتٚٞ،236ص2013)عثطُ؛تخًت١ُ٘

ٌّٕشاز عٍٝ ٠عًّ عٍٝ إػثفر ل١ّر ٌٍعه٠ه ِٓ شطد١مثز تألعّثي، ـ١ط ٠ًفع ِٓ لهيذ ت

 تٌم١ثَ خٙث تٌّّصف١ً شدٗ ِٓ وثْ أعّثي أٔؽثٌ فعث١ٌصٗ فٟ (. وّث أظدس47،ص2009تٌّٕثفّر)ععّثْ

 ٚتٌطًق ِٓ تألِث١ٌح تالططٕثعٟ ٠صؼّٓ ِؽّٛعرٚوٌه الْ تٌىوثء تألِث١ٌح تٌصم١ٍه٠ر  خثِصعّثي

 عٓ ـمثبك تِصٕصثؼ١ٗ خع١ٍّثز ٌٍم١ثَ شّصمهَ أْ ٠ّىٓ ٚتٌصٟ تٌّفثِد١ر تألٔظّر خًِؽر فٟ تٌؽه٠هذ

  . (Price water house Coopers, 2009) (،2016تٌفثِح)تٌٙثَ،  وتوًذ فٟ شّع١ٍٙث ٠صُ ٚلٛت١ٔٓ

 2010تالعّثي ف١ّث ٠ٍٟ)تٌد١ثشٟ، تٌالِٟ  ٚشىّــٓ أ١ّ٘ــر تٌىوــثء تٌظٕــثعٟ خثٌّٕدــر ٌّٕظّــثز

     : (Laudom, 2001,p370) (51ص

 . مه ِٓ لالي تٌصمثعه تٚ تالِصعّثي أٚ تٌّٛزـفع تٌمدًذ تٌصٟ ٠ّىٓ تْ شف -

  . لٍْ تٌّعٍِٛثز ٌمٍك لثعهذ تٌّعًفر ٌٍعه٠ه ِٓ تٌّّصمه١ِٓ تٚ تْ شىْٛ لٛتعه شعٍُ -

لٍك شم١ٕر ١ٌُ ٌٙث عاللر خّٛػٛل ِشثعً تلّٔثْ تٌصٟ شّعً تلؼٙثن فٟ تألعّثي ٌالِصفثنذ فٟ  -

  ي غ١ً تًٌّػ١ر.ٌر تًٌٚش١ٓ ٚتالعّثفٟ تٌت تالِصشثيذ، ٠ٚىْٛ ِف١هت

 شف١ّٓ تِثَ ِعًفر تٌّٕظّر ِٓ لالي تلصًتؾ ـٍٛي ٌٍّشىالز تٌّفهنذ ٚتٌّعمهذ. -

ِّثعهذ فٟ ـً تٌّشىالز تٌّعمهذ وتز ِّثيتز تٌفً تٌّصعهنذ أٚ تٌصٟ ١ٌُ ٌٙث ؽ٠ًمر ـً ِعًٚفر  -

 خثِصمهتَ تٌدًِؽ١ر تٌصم١ٍه٠ر ٚلٍٔٙث ٌف١ٓ تالِصفثنذ ِٕٙث.

هل١ك تٌهههههتلٍٟ تٌههههٝ تِههههصمهتَ أِههههث١ٌح تٌههههىوثء تالطههههطٕثعٟ خّههههدح ٚشٛؼٙههههس تؼٙههههٍذ تًٌلثخههههر ٚتٌصهههه

ـثؼصٙهههث تٌهههٝ ششهههغ١ً تٌد١ثٔهههثز خأِهههث١ٌح شفهههثوٟ تٌعمهههً تٌدشهههًٞ ٔظهههًتت ٌٍظهههعٛخثز تٌصهههٟ عهههثٔٝ ِٕٙهههث 

 تٌصههههل١ك تٌههههتلٍٟ فهههٟ توصشهههث  تأللطهههثء تٌؽ٠ً٘ٛهههر فهههٟ تٌد١ثٔهههثز تٌٕثشؽهههر عهههٓ تِهههصمهتَ تٌّٕٙؽ١هههر

ٓ تِهههههصمهتِٙث أِهههههث١ٌح ـٍههههٛي ِعصّههههههذ عٍهههههٝ وّهههههث ٠ٕٚهههههصػ عهههه (.202،ص2009تٌٛطههههف١ر)ؼّعر،

ت ٌٍّشهههثوً تألوعهههً شعم١ههههتت، ِهههٓ لهههالي ِؽّٛعهههر ِهههٓ تٌع١ٍّهههثز تٌصطد١م١هههر  تٌفثِهههح تالٌهههٟ لظٛطهههث

 تٌصعّههه١ُ عٍهههٝ وّهههث تْ ٌهههٗ تٌمههههيذ (.40ص 2009ٌٍٛطهههٛي تٌهههٝ تالِهههصهالالز ٚتٌٕصثبػ)ععّهههثْ،

 تٌّّهصؽهذ، تٌّٛتله  عِه تٌّمصٍفهر ٚتٌصى١ه  تٌّٛتله  خه١ٓ تٌشهدٗ أٚؼهٗ عٍهٝ ٚتٌصعهً  ٚتٌصؽ٠ًهه

ٚ٘ههىت ِههث ٠ههٛفًٖ تِههصمهتَ تٌههٕظُ  تٌّّههصمدً، فههٟ تألنتء ٌصفّهه١ٓ ٚشظههف١فٙث تأللطههثء ٚتوصشههث 
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وإـههههٜ  تال١ٌهههر، ِٕٚٙهههث ٔظهههُ شمطههه١ؾ تٌّهههٛتين تٌصهههٟ شص١ّهههٍ خصهههٛف١ً ِهههًعر تٌفظهههٛي عٍهههٝ تٌد١ثٔهههثز

  (Price water house Coopers,2009). شطد١مثز تٌىوثء تٌظٕثعٟ 

 Enterprise Resource (ERP)ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين)شعً    نًٕارد:َظى تخطٍظ ا -1-1

Planning خٕثءت عٍٝ تفؼً تٌّّثيِثز ٌصفم١ك تٌصىثًِ  خأٔٙث ِؽّٛعر ِصىثٍِر ِٓ تٌدًتِػ تٌّظّّر

خ١ٓ تألٔشطر ٚتٌٛظثب ، ١ٍِٚٚر ٌٍصمط١ؾ ٚت١ٌّطًذ عٍٝ تٌّٛتين تٌٛتِعر ٌٍّٕشأذ، ٌصفم١ك تٌىفثءذ 

ف١ّٓ لهيشٙث عٍٝ تٔصثغ ِعٍِٛثز فٛي٠ر ِٚفهظر فٟ تٌٛلس تٌّٕثِح تِصٕثنت تٌٝ ٚتٌفعث١ٌر ِٓ لالي ش

لثعهذ خ١ثٔثز ًِو٠ٍر ٚتـهذ ٌصف١ّٓ تشمثو تٌمًتيتز ٚشمف١غ تٌصىث١ٌ  خّث ٠ نٞ تٌٝ إػثفر ل١ّر 

 تٌصّع١ٕ١ثز خهت٠ر فٟ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتينٚظًٙز  (.55ص 2014ٌٍّٕشأذ إوت ؽدمس خٕؽثؾ )ععّثْ،

 ٚتٌمثيؼ١ر تٌهتل١ٍر تٌّٕشأذ ع١ٍّثز شىثًِ عٍٝ شمَٛ تٌصٟ تٌّصىثٍِر تٌّعٍِٛثز ٕظٌُ شطٛي وأُ٘

ٚتـهذ  ًِو٠ٍر خ١ثٔثز لثعهذ خٛتِطر تٌّٕشأذ أؼٍتء عدً ٌٍّعٍِٛثز تٌّصهفمر تٌّّصًّ ٌٍصىثًِ ٚشفم١مٙث

 تٌهتل١ٍر (تٌٕؽثؾ عٛتًِ ٚش١ٙةر ٌٙث تٌفعٍٟ ٌٍصطد١ك ِّدمر ِٗتخهي ػًٚيذ تٌم١ثَ شطد١مٙث ٠صطٍح ِّٚث

ت  ٌؼّثْ ٚتٌمثيؼ١ر(  ظٙٛي ِٓتٚشٍ .ٌٙث تٌٕثؼؿ تٌصطد١ك ٚشفم١ك ٚأ٘هتفٙث تٌّٕشأذ ٌع١ٍّثز خٕثبٙث ٚفمث

ت  ِٕشاز تألعّثي، تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ فٟ ٚظ١فر نٚي شٕثِٟ ِع تٌّٛتين شمط١ؾ ٔظُ  ٌٍصع٠ً  فطدمث

 أٔشطصٙث فٟ لٍٟ شّثيَأطدفس ٚظ١فر تٌصهل١ك  تٌهت 1999تًٌّتؼع١ٓ تٌهتل١١ٍٓ  ِعٙه عٓ تٌظثني

 وأـه عٛتًِ إ١ٌٙث تٌٕظً ٠ّىٓ ِث ٚ٘ٛ ٌٍم١ّر، ِؼ١فر تِصشثي٠ر شأو١ه٠ر وٛظ١فر تٌّٕشأذ أٔفثء ِمصٍ 

 ٌع١ٍّثز ٚتِعر ٔظًذ ِٓ شّصٍىٗ ٌّث تت ٔظً )نتلٍٟ وثِصشثيٞ( تٌّٛتين شمط١ؾ ٔظُ شطد١ك فٟ تٌٕؽثؾ

 إٌٝ ٠ نٞ خّث تٌٕظُ ٚشطد١ك شمط١ؾ ـًتًِ تالِصشثيتز فٟ شمه٠ُ عٍٝ ٚلهيشٙث ٚأٔشطصٙث تٌّٕشأذ

تْ تِصٕثن ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين  (.2ص2014وثيَ، (تٌّٕشأذ أ٘هت  ٚشفم١ك ٚفعث١ٌصٙث وفثءشٙث ٠ٌثنذ

عٍٝ لثعهذ خ١ثٔثز ًِو٠ٍر ِشصًور ٠ّّؿ ٌىً لُّ شم٠ٍٓ ٚتِصًؼثل تٌّعٍِٛثز فٟ تٌٛلس تٌّٕثِح، 

تٌّٕظّر ٌصف١ّٓ تألنتء ًِٚعر تٌّعثِالز ـ١ط ٠صُ شظ١ُّ لٛتعه تٌد١ثٔثز ٌٕظُ شمط١ؾ ِٛتين 

(، وّث شىّٓ أ١ّ٘ر تِصمهتَ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين فٟ Seo,2013, p:9ٚتٌففثظ عٍٝ تٌد١ثٔثز ٚشدثنٌٙث)

 (:  25-24ص2015تٌّٕشاز ف١ّث ٠ٍٟ)تِّثع١ً

 شمًٍ ِٓ ٚلس تٔؽثٌ تٌع١ٍّثز، ِّث ٠ نٞ تٌٝ ًِعر تٔؽثٌ تٌّٙثَ. -

و٠ٍر ٚتـهذ شظح ف١ٙث ؼ١ّع تٌد١ثٔثز ـ١ط شىْٛ تٌّٕشأذ ٟ٘ ـ١ط شصعثًِ ِع لثعهذ خ١ثٔثز ًِ -

 تٌّٛين تًٌب١ّٟ ٌٍد١ثٔثز.

 ًِعر توصشث  تاللطثء ِٚعثٌؽصٙث. -

شٛفً تٌّعٍِٛثز تٌهل١مر ٚتٌصٟ ش٠ٍه ِٓ لهيذ تٌّٕشأذ عٍٝ تشمثو تٌمًتيتز خىفثءذ ٚفعث١ٌر، ٚ٘ىت  -

 ٠ نٞ تٌٝ ٠ٌثنذ وفثءذ تٌمهِثز.

يفع وفثءذ تٌعًّ ٠ٌٚثنذ تلٔصثؼ١ر، ٚإٔؽثٌ وثفر تألعّثي ٚتٌّعثِالز  ٝتٌ ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين٠ٙه  

تلنتي٠ر ٚتٌّث١ٌر وتز تلؼًتءتز تٌط٠ٍٛر خشىً ٠ًِع ٚفعثي فٟ ٚلس ل١ثِٟ ِمثئر خّث ٠صُ إٔؽثٌٖ 

خثٌط٠ًمر ت١ٌه٠ٚر، ِٓ لالي نِػ تٌد١ثٔثز تٌٙثِر تٌصٟ شُ شؽ١ّعٙث ِٓ ٚظثب  تٌّٕشأذ لٔصثغ ِعٍِٛثز 

. ٚوىٌه (Christian and Chu-hua, 2006, p461)ذ ٠ّىٓ تِصمهتِٙث ٌصع٠ٍٍ تلٔصثؼ١ر ِف١ه

٠ٙه  ٘ىت تٌٕظثَ إٌٝ شفم١ك تٌصىثًِ فٟ تٌعًّ تلنتيٞ ِٓ لالي ٔظثَ ٚتـه ِصىثًِ ٠ىْٛ ـٍمر ٚطً 

خ١ٓ وثفر تلنتيتز ٚتأللّثَ تٌّمصٍفر خثٌّٕشاز )ِ ِّثز ـى١ِٛر وثٔس أٚ لثطر(، ٚيفع ِّصٜٛ 



  

 

 
  

 

7501 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –بهات لكلية الرتبية لل

 ادتامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها اذتضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –الرتبية للبهات والصرفة لكلية 

 ادتامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           اذتضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 
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 ادتامعة  املستهصرية 

نتء ٚشم١ًٍ تأللطثء تلنتي٠ر ِث أِىٓ. وىٌه فإْ ٘ىت تٌٕظثَ ٠ّثعه عٍٝ تالِصمهتَ تٌى ء ٚتٌفعثي تأل

ٌٍّٛتين )تٌّٛتن، ٚتٌّٛتين تٌدش٠ًر، ٚتٌص٠ًّٛ، ٚغ١ً٘ث( ِٓ لالي شٛف١ً ـً ِصىثًِ ٌٍّٕشأذ وىً 

ِٚعٍِٛثز  خهِػ ٚظثب  ِصٕٛعر ِعً تٌّفثِدر، تٌص٠ًّٛ تٌدشًٞ، تٌع١ٍّثز، تٌّد١عثز، تٌص٠ّٛك،

تٌعّالء، ٚ٘ٛ ِث ِٓ شأٔٗ أْ ٠عٌٍ تٌع١ٍّثز ِٓ ـ١ط تًٌّعر ٚتٌم١ّر، ٚوىٌه لفغ ِّص٠ٛثز 

تٌّمٍْٚ، إنتيذ ِث١ٌر أفؼً، شف١ّٓ أنتء ِالًِ تٌصٛي٠ه، لفغ شىث١ٌ  تٌٕمً ٚتلِهتن، شف١ّٓ 

 ,Shahin, 2012),(Davide, et al., 2007,p547)ِّصٜٛ تالِصؽثخر ٌٍعّالء، ٠ٌٚثنذ تًٌّٚٔر

p1070) (Wen, 2009:p 672), (Hassan, et al., 2012: p 619). 

 أًٍْت َظى تخطٍظ انًٕارد فً انتذلٍك انذاخهً: -1-1-1

   شّثُ٘ ِصدثني، ـ١ط شأظ١ً عاللر ٟ٘ تٌّٛتين شمط١ؾ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ٚٔظُ خ١ٓ تْ تٌعاللر

 ٚشطد١ك ًِتـً شمط١ؾ فٟ ثيوصٙثِش لالي ِٓ تٌّٛتين شمط١ؾ ٔظُ شطد١ك إٔؽثؾ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ فٟ

 شمط١ؾ ِٓ ٔظُ تالِصفثنذ وىٌه ٚفثع١ٍصٙث، ٠ّٚىٕٙث وفثءشٙث ٠ٌٍثنذ تالِصشثيتز تٌّمصٍفر ٌصمه٠ُ تٌٕظُ

 لهِر تٌّّص٠ٛثز فٟ ٚظثبفٙث ٌصف١ّٓ خثٌؽٛنذ ٠صظ  ِعٍِٛثز وٕظثَ تٌفعٍٟ تٌصطد١ك خعه تٌّٛتين

ت  أًِت أطدؿ ن٘ثتفًأ شأ١ً٘ أْ إٌٝ ٠ش١ً ِث ٚ٘ٛ تٌّمصٍفر، تلنتي٠ر  ِع فٟ تٌصعثًِ لهيشُٙ ٠ٌٍثنذ ـص١ّث

 تٌصعثًِ ِع عٍٝ لهيشُٙ ٠ٌٚثنذ تٌّٛتين شمط١ؾ ٔظُ خ١ةر فٟ خٕؽثؾ خهٚيُ٘ ٚتٌم١ثَ تٌفه٠عر تٌّٙثَ

ل١ّر  إػثفر ٔفٛ أنتبٙث ٌصع٠ٍٍ خٙث شصظ  تٌصٟ تٌّعٍِٛثز ؼٛنذ ِٓ ٚتالِصفثنذ تٌّمصٍفر، شطد١مثشٙث

 ِع لثطر تٌصهي٠ح، تالِصًتش١ؽٟ خٛتِطر تٌصمط١ؾ ٚأِث١ٌح تٌصم١ٕر تٌّٙثيتز ذ٠ٌثن لالي ِٓ ٌٍّٕشأذ،

ـ١ط إْ  (.2ص2014تٌّمصٍفر)وثيَ ععّثْ  تألعّثي ِٕشاز فٟ تٌّٛتين شمط١ؾ ٔظُ شطد١ك ش١ِٛع

شطد١ك ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ٠ٕشٟ تٌفثؼر تٌٝ ِٙثيتز تػثف١ر ٌٍّهلم١ٓ تٌهتل١١ٍٓ ِٕٙث )تٌّٙثيتز 

ذ تٌع١ٍّر فٟ شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّعٍِٛثز( ِٓ أؼً تٌصعثًِ ِع تٌّٙثَ تٌؽه٠هذ فٟ خ١ةر ٔظُ تٌصم١ٕر ٚتٌمدً

 ٚتٌصٟ ِثّ٘س فٟ:شمط١ؾ تٌّٛتين 

شف١ّٓ لهيذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ٌصم١١ُ تنتيشٙث ٌٍّمثؽً ِٓ لالي ِث ٠صٛفً ٌه٠ٙث ِٓ شمثي٠ً ٚتٌصٟ الخه تْ  -

أنز تٌٝ شف١ّٓ ود١ً ٠ٌٚثنذ فٟ لهيذ  ٠صُ تٌفظٛي ع١ٍٙث ِٓ لثعهذ خ١ثٔثز شصظ  خثٌؽٛنذ، وّث

 ( (Saharia, et al, 2008تٌّهلك تٌهتلٍٟ ٌصم١١ُ ٚتنتيذ ِعظُ تٌّمثؽً

 (Madani ,2009)عٌٍز فثع١ٍر تًٌلثخر تٌهتل١ٍر ٌّٛتؼٙر تٌّشىالز ٚتٌّعثٌؽثز تٌغ١ً ِظًؾ خٙث  -

٠ نٞ تٌٝ تالٌصٍتَ  . ٚوٌه ِٓ لالي تعصّثن٘ث عٍٝ تٌؼٛتخؾ تٌّهِؽر فٟ لثعهذ خ١ثٔثز ِٛـهذ ِّث

خؼٛتخؾ إعهتن تٌصمثي٠ً تٌّث١ٌر ٚتٔمفثع ِّثيِثز تنتيذ تاليخثؾ ٚتٌفه ِٓ تٌغش ٚتاللطثء ِٚالِر 

 (.Morris, 2011تعهتن تٌصمثي٠ً تٌصٟ شعصّه عٍٝ تٌهلر ٚتًٌّعر ِٚظهتل١ر تٌّعٍِٛثز تٌصٟ شفص٠ٛٙث )

ذ ِٓ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ٌصف١ّٓ ٠صؼؿ ٌٍدثـط ِّث ِدك تْ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ شّىٓ ِٓ تالِصفثن

ؼٛنذ لهِثشٙث، ِٓ لالي شهي٠ح تٌّهلم١ٓ خثٌىثًِ عٍٝ ٘ىٖ تٌٕظُ ِّث أنٜ تٌٝ ٠ٌثنذ  تٌّعًفر ٌه٠ُٙ 

خّث ٠ّىُٕٙ ِٓ تالِصفثنذ تٌمظٜٛ ِٓ تًٌلثخر ت١ٌ٢ر. ٌٚىٓ عٍٝ تًٌغُ ِّث ٠ ن٠ٗ شٛفً ٔظُ شمط١ؾ 

شطٍدس ؼٙٛن ود١ًذ فٟ تٌصٕف١ى أنز تٌٝ ظٙٛي ِمثؽً تٌّٛتين ِٓ فٛتبه تال تْ تٌطد١عر تٌّعمهذ ٌٙث 

ْ شٕف١ى٘ث ٠فصثغ تٌٝ إعثنذ ٕ٘هِر ٌٍع١ٍّثز ٚشفه٠ه تال٘هت  ، ال((Saharia, et al, 2008ؼه٠هذ

. فمه (Grabski & Leech,2007)ٚنعُ تالنتيذ تٌع١ٍث ٌٕشثؽ تؼٍٙذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ٚغ١ً٘ث

ؼٙٙث تٌّٕشاز عٕه ِفثٌٚر تٌم١ثَ خصف١ًٍ تٌد١ثٔثز فٟ تٌّشثوً تٌصٟ شٛتإٌٝ  (Pedersen,2009)تشثي

 لثعهذ خ١ثٔثز ًِو٠ٍر ٌٍٕظُ تٌّصىثٍِر ِٕٙث: 
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 تٌععٛي عٍٝ ٔفُ تٌد١ثٔثز فٟ تٌعه٠ه ِٓ تألٔظّر تٌّمصٍفر.  -

 خٛؼٗ ِمصٍ .فٟ وً ًِذ ٠ىْٛ شع٠ً  تٌّفَٙٛ ٔفّٗ  -

ٔثلظر تٚ غ١ً نل١مر، ِٛء ؼٛنذ تٌد١ثٔثز فٟ ِعظُ تألـ١ثْ ـ١ط ٠ّىٓ تٌفظٛي عٍٝ خ١ثٔثز  -

 ٚشفثٚز فٟ ؼٛنذ تٌد١ثٔثز خّدح تِصمهتَ أٔظّر ِمصٍفر.

تٌد١ثٔثز شىْٛ ِصمٍدر، ففٟ ٔظُ تٌصشغ١ً له ٠صُ ـى  تٌد١ثٔثز إوت ٌُ شعه ٕ٘ثن ـثؼر إ١ٌٙث ٌٛظثب   -

 شؽثي٠ر ِع١ٕر، ِٚع وٌه له شىْٛ ٕ٘ثن ـثؼر إٌٝ تٌد١ثٔثز ٌفصًذ أؽٛي خىع١ً ألغًتع تٌصف١ًٍ.

 ٌد١ثٔثز خًّٚي تٌٍِٓ، ـ١ط ال ٠صُ تالـصفثظ خثٌّعٍِٛثز تٌصثي٠م١ر ٔظًتت ٌعهَ تٌفثؼر إ١ٌٙث.شغ١١ً ت -

ٔالـع إْ تٌٕظُ تٌّصىثٍِر شعًّ عٍٝ شم٠ٍٓ تٌد١ثٔثز فٟ لثعهذ ًِو٠ٍر ٚتـهذ ٌىثفر خ١ثٔثز تٌّعثِالز. 

ثِح، ـ١ط فٟ ٚلس ِٕ ٚشعًّ عٍٝ ط١ثغر تٌّعٍِٛثز ٚتِصًؼثعٙثٟٚ٘ خىٌه شهعُ تشمثو تٌمًتي، 

ٚخثٌصثٌٟ ١ِصّىٓ ؼ١ّع تٌّّصمه١ِٓ ِٓ تٌهلٛي إٌٝ لثعهذ شّٕع تٌنٚتؼ١ر تٌفظٛي عٍٝ تٌّعٍِٛثز، 

(. ٚيغُ تٌّشثوً تٌصٟ شٛتؼٙٙث تٌّٕشاز 2015تٌد١ثٔثز تٌعثِر تٌمثطر خٕظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين)تًٌّٚتْ

( 61،ص2014ٟ)وثيَ،عٕه شد١ٕ١ٙث تٌٕظُ تٌّصىثٍِر تال تٔٙث شٍؽأ ت١ٌٙث ٌٍعه٠ه ِٓ تالِدثج ٚ٘

(Markus, 2000:) 

 تْ شىثًِ تالٔظّر ٠فمك ٔصثبػ خشىً تفؼً. -

تٌفه ِٓ تٌصىًتي ٚتٌصؼثيج فٟ تٌد١ثٔثز ِٓ لالي تٔشثء ٚط١ثٔر لثعهذ خ١ثٔثز ًِو٠ٍر ٌّمصٍ   -

ع١ٍّثز تٌّٕشأذ ٚ٘ىت ٠ نٞ تٌٝ شم١ًٍ تأللطثء ٚش١ًّٙ ٚطٛي تٌّّصمهَ ٌٍّعٍِٛثز ٌٍّّثّ٘ر فٟ 

 ٠ٚصُ تٌصمٍض ِٓ تأللطثء ٚتالٔفًتفثز فٟ تٌد١ثٔثز تٌعثبهذ ِٓ ع١ٍّر تٌٝ ألًٜ. تشمثو تٌمًتي،

 ت٠ؽثن تٌفٍٛي ٌصمه٠ُ لهِثز تفؼً. -

 تْ شىثًِ تٌٕظُ ٠عصدً تـهٜ تُ٘ ِصطٍدثز تٌؽٛنذ . -

 (.518ص 2011)عظ١ّٟ شعصدً تٌٕظُ تٌّصىثٍِر تٌٕظُ تالوعً شطٛيتت  -

 ىًتي ٚتٌدؾء فٟ تألعّثي ٚشمف١غ تاللطثء .شفمك وفثءذ ٚفعث١ٌر عث١ٌر ِٓ لالي شم١ًٍ تٌص -

 تٌصمٍض ِٓ تالٔشطر تٌصٟ ال شؼ١  ل١ّر ٌٍّٕشأذ ٚشمفغ ٚلس إٔؽثٌ تٌع١ٍّثز.   -

: ٚعٍٝ تًٌغُ ِٓ تٌٍّت٠ث تٌصٟ شفممٙث ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين فٟ ٠ٌثنذ وفثءذ انتُمٍب فً انبٍاَاث -1-2

ِث١ٌح تٌالٌِر ٌصف١ًٍ تٌد١ثٔثز، ـ١ط إْ تٌٕظُ تٌع١ٍّثز ٚفعث١ٌصٙث، تال تٔٙث شفصمً إٌٝ ت١ٌٙثوً ٚتأل

تٌصشغ١ٍ١ر له طّّس خٕثءت عٍٝ لثعهذ خ١ثٔثز ٌٍعاللثز، ٚتٌصٟ شعصدً تألفؼً ٌصٕف١ى ِعثٌؽر خ١ثٔثز 

تٌّعثِالز خىفثءذ، ٚلٛتعه تٌد١ثٔثز تٌصًتخط١ر ٘ىٖ ٌُ ٠صُ شف١ّٕٙث ٌصٕف١ى تِصىشث  شف١ٍٍٟ ـ١ط ٠صطٍح 

تٌّعٍِٛثز ٌٍصهل١ك  شىثًِ ٔظُ ٚخثٌصثٌٟ فإْ(. Seo, 2013:p9وًذ( )وٌه)ٚـهذ ِعثٌؽر ًِو٠ٍر ٚوت

ت عٕهِث أفؼً، خشىً ٘ىٖ تٌٕظُ تالِصفثنذ ِٓ إِىث١ٔر لالي ِٓ تٌهتلٍٟ شأشٟ  نعّٙث ٠صُ لظٛطث

 تٌّٕشأذ ٚظثب  خ١ٓ تٌفه٠عر تٌٕظُ شفهظٗ تًٌخؾ تٌىٞ تْ ٠ًِعر. ِعثٌؽر خِٛثبً شصّعً ِصطٛيذ خِٛثبً

 ٚظ١فر عٍٝ فمؾ ٠ ظً ال تٌصظ١ُّ لطأ عٕه ٚلٛل إْ ـ١ط إػثف١ر، ِمثؽً ٠ٕٚشا شعم١ه٘ث ِٓ ٠ٍ٠ه

 ِٚالِر أِٓ شٙهن تٌصٟ ٚتٌصٙه٠هتز تٌّمثؽً ِٓ ٠ٍ٠ه ِّث ٚظثب ، عهذ عٍٝ خً تٌّٕشأذ نتلً ٚتـهذ

 تٌد١ثٔثز، تٚ شعه٠ً ـّثِر ٌّعٍِٛثز تٌٛطٛي ِعً لثيؼٙث ِٓ أٚ تٌّٕشأذ نتلً ِٓ ِٛتءت  تٌٕظُ
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 يلثخ١ر خ١ةر عٍٝ تٌّفثفظر ِٚ٘ٛث ٠صطٍح تٌٕظُ، أنتء عٍٝ ش ظً ف١ٙث ًِغٛج غ١ً ّثيأع ٚتيشىثج

فال خه ِٓ شطد١ك ٔظُ ِٛظٛق خٙث  (.2ص2014تٌّمصٍفر)ععّثْ تٌصطد١مثز نتلً شؼ١ّٕٙث ٠صُ ِفىّر

شعًّ نْٚ ألطثء تٚ فشً ٠عصّه عٍٝ ِؽّٛعر ِٓ تٌّدثنئ )تٌصىثًِ، تٌصٛتفً، تألِثْ، إِىث١ٔر 

و١ّثز ػمّر ِٓ تٌد١ثٔثز فٟ . الْ تٌصعثًِ ِع Zhao, et al, 2004,p395)ٚتًٌّٚٔر()تٌٛطٛي، 

تٌٕظُ تٌّصىثٍِر له ٠فمه تٌّٕشأذ تالِصفثنذ تٌّعٍٝ ِٕٙث، ٚتِصٕدثؽ عاللثز ٚيٚتخؾ خ١ٕٙث، ٚخٕثء ّٔثوغ 

ـّٙث ٚشعهن ِظثني٘ث. ٌىٌه شٛؼٙس  ٌُ تٌعه٠ه ِٓ ٌصف١ٍٍٙث، ٚتٌصٕد  ٚشف١ًّ ٍِٛوٙث فٟ تٌّّصمدً فٟ ظً 

( الِصمهتَ شم١ٕثز 2015؛ تٌفًؽثَ 2015؛ تًٌّٚتْ 2014؛ ععّثْ 2012تٌهيتِثز ِٕٚٙث )ععّثْ 

تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ِعً تٌصظ١ٕ  ٚتٌصؽ١ّع ٚتٌصف١ًٍ ٚتٌصٕد  ٚغ١ً٘ث ِٓ تألنٚتز ٚتٌصٟ ِصفمك 

فٟ تٌد١ثٔثز ِٛتء  تالِصفثنذ تًٌّؼٛذ ِٕٙث ٠ٚفّٓ ِٓ فعث١ٌصٙث، ـ١ط شصعثًِ أنٚتز ٚشم١ٕثز تٌصٕم١ح

تٌٛطف١ر أٚ تٌصٕد ٠ر ِع تٌد١ثٔثز ِٓ لالي ِّصٛنل تٌد١ثٔثز ٚتٌىٞ ٠ؽح إعهتن شظ١ّّٗ أٚالت،  ٌىت فإْ 

تٌد١ثٔثز تٌصٟ ٠ىْٛ إنلثٌٙث ٌٕظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ٚتٌصٟ شصثؾ ٌؽ١ّع تٌعث١ٍِٓ عٓ ؽ٠ًك لثعهذ خ١ثٔثز 

ر ِع شظ١ُّ ِّصٛنل تٌد١ثٔثز ٚشًش١دٙث ٚشفه٠عٙث ًِو٠ٍر ٠ؽح أْ ٠صُ شٕم١صٙث، ٚش١ٙةصٙث إٌٝ ط١غ ِصٛتفم

ِٚٓ ظُ شف١ٍّٙث إٌٝ ِّصٛنل تٌد١ثٔثز ١ٌصّٕٝ تٌصعثًِ ِعٙث ٚشف١ٍٍٙث خثِصمهتَ تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز 

ٚخّث تْ تٌصع٠ً  تٌفه٠ط ًٌٍّتؼعر تٌهتل١ٍر تعصدً تْ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ خّعثخر ٔشثؽ  (.2015)فًؽثَ ،

ٌمهِثز تالِصشثي٠ر، ٚشٍد١ر الـص١ثؼثز تٌع١ًّ تٌّصّعً خثلنتيذ، ٠ٚصؼؿ تِصشثيٞ  ِّصمً ٠صؽٗ ٔفٛ ت

ِفَٙٛ تٌٕشثؽ تالِصشثيٞ ٕ٘ث فٟ شمه٠ُ تٌٕظؿ ٌإلنتيذ نْٚ تْ ٠صؼّٓ ٘ىت تٌٕشثؽ ٍِطر شٕف١ى٠ر تٚ 

تشمثو تٌمًتيتز، ٚػًٚيذ إخهتء تًٌأٞ ٚتلفظثؾ عٓ أِث١ٌح تًٌلثخر، وّث ٠صُ نعُ تلنتيذ فٟ تٌٛفثء 

١ٌٚثز ِٓ لدً تٌّهلك تٌهتلٍٟ ِٓ لالي إعطثء تٌٕظؿ ٚتليشثن ٌإلنتيذ خمظٛص إعهتن خثٌّّ 

 .(39ص2010تٌصمثي٠ً تٌّث١ٌر ٚتٔشثء ٚط١ثٔر ٔظُ تًٌلثخر تٌهتل١ٍر)١٘عُ عده تٌّٕعُ 

وّث شعصدً أـه تٌهٚتفع تًٌب١ّ١ر ٚيتء تٌصٛؼٗ ٔفٛ تٌصٕم١ح فٟ لٛتعه تٌد١ثٔثز، فٟ وْٛ تٌّٕشاز 

ت٠ٌٍّه ـٛي و١ف١ر ششغ١ً ع١ٍّثشٙث فٟ تٌٛتلع تٌعٍّٟ، ـ١ط شُعه تٌد١ثٔثز ِٓ أُ٘ أشىثي  خفثؼر ٌّعًفر

تٌّعًفر تٌٛتؼح تٌدفط ف١ٙث ٌؼّثْ وفثءذ تٌع١ٍّثز تٌّٕفىذ خثٌّٕشاز خثلصال  أٔٛتعٙث ِٚؽثالشٙث، 

.  (Turner et al., 2008) ٚأل١ّ٘ر نٚي٘ث فٟ شٛف١ً تٌّعٍِٛثز تٌالٌِر ٌصٍد١ر تـص١ثؼثز ِّصمه١ِٙث

 ِؽّٛعر ِٓ تِصعّثي لالي ٠صُ ِٓ تٌّعٍِٛثز تٌٙثِر ٚتٌّف١هذ ٚتٌععٛي عٍٝ تٌىش  ٚتْ ع١ٍّر

 ِٓ تٌد١ث١ٔر ٚتًٌَِٛ تالططٕثعٟ تالعص١ثن٠ر ٚتٌىوثء تلـظثء أنٚتز تٌّعمهذ، ٠ٚشًّ خعؼٙث تألنٚتز

  ز:تٌد١ثٔث ِٓ تٌىُ تٌٙثبً ظً فٟ تٌّعًفر ِٓ ٔٛعثْ تٌىّد١ٛشً. ـ١ط تْ ٕ٘ثن طٕع

   On-Line  Analytical Processing (OLAP) تٌّدثشً تٌمؾ عٍٝ شف١ٍ١ٍر ِعثٌؽر تألٚي -

 Data Mining (DM) تٌد١ثٔثز تٌصٕم١ح فٟ ٚتٌعثٟٔ -

تٌد١ثٔثز)"خ١ٕههر ٌصمهه٠ٍٓ تٌد١ثٔههثز  ِّههصٛنعثز عٍههٝ شعصّههه شف١ٍ١ٍههر أنٚتز تٌٕههٛع١ٓ ٚوههال

ّس ٚتٌصهههٟ ِهههٓ لالٌٙهههث ٠هههصُ تٌٛطهههٛي إٌهههٝ تٌد١ثٔهههثز تٌّٛؼهههٛنذ فهههٟ  ِّّ تٌصفٍههه١الز ت١ٌٍِٕهههر، ٚتٌصهههٟ ُطههه

ت الِههههصمًتغ تٌد١ثٔههههثز ِٚعثٌؽصٙههههث خصم١ٕههههثز  ِمصٍفههههر ال ٠ُّىههههٓ أْ شُٛفًِّ٘ههههث لٛتعههههه تٌد١ثٔههههثز  لظ١ظهههث

 (. 44ص 2015تٌصم١ٍه٠ر( )فًؽثَ 

إْ ِٓ أخًٌ تٌمظثبض تٌصٟ أشّّس خٙث  انتُمٍب فً انبٍاَاث ٔدٔرِ فً انتذلٍك انذاخهً: -1-2-1

ت فٟ وْٛ تًٌلثخر ٟ٘ تًٌّـٍر تٌصٟ شأشٟ تًٌلثخر تٌصم١ٍه٠ر  ٟ٘ أٔٙث يلثخر ِٛؼٙر ٌٍّثػٟ ٚ٘ىت ٠ظًٙ ٚتػفث

خعه تٌصمط١ؾ ٚتٌصٕف١ى ٚشأشٟ خشىً نٚيٞ )شًٙٞ أٚ ِٕٛٞ(، وّث أْ ٔظثَ تٌصمثي٠ً تٌمثبُ عٍٝ ؼّع تٌد١ثٔثز 
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٠ًفع إٌٝ تلنتيذ تٌع١ٍث ٚتٌّعٍِٛثز ِٓ ؼٙثز ِصعهنذ ٚؼهٌٚصٙث ٚشف١ٍٍٙث ِٚٓ ظُ وصثخر تٌصم٠ًً تٌٕٙثبٟ تٌىٞ 

٠ؽعً شثي٠ك تٌصم٠ًً ِصألًتت ِّث ٠ نٜ إٌٝ ٚؼٛن فؽٖٛ ١ٌِٕر فٟ تألنتء ٚتٌصٟ شّعً ٚتـهذ ِٓ تُ٘ ِشثوً 

تًٌلثخر تٌصم١ٍه٠ر، ألٔٙث ال شّصط١ع أْ شىش  تالٔفًتفثز ٚتاللطثء عّث ٘ٛ ِمطؾ ٌٗ، ٚخثٌصثٌٟ ١ِصًن فؽٛذ 

٠عه ف١ٙث شم٠ًً تًٌلثخر. تْ عًّ تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتلٍٟ عٕهِث ٠ّثيَ فٟ شصفثلُ إٌٝ ٔٙث٠ر تٌفصًذ تٌهٚي٠ر تٌصٟ 

فصًتز نٚي٠ر فثٔٗ ١ِصُّ خثٌؽّٛن ٚتْ تٌد١ثٔثز شىْٛ ظثخصر، ٚ٘ىت لال  ِث ٠ؽح أْ شمَٛ خٗ تًٌلثخر وع١ٍّر 

ٔفًتفثز ِّصًّذ ـ١ط شمَٛ خثٌّمثئر تٌّّصًّذ ٚتٌصفه٠ط تٌّّصًّ ٌّث شُ تٔؽثٌٖ ٚتٌىش  تٌّّصًّ عٓ تال

ٚتاللطثء أٚال خأٚي، خهالت ِٓ تالعصّثن عٍٝ يط١ه ظثخس ػّٓ تٌفصًذ تٌٛتـهذ، ٕٚ٘ث شىّٓ تأل١ّ٘ر تألِث١ِر 

ٌٍد١ثٔثز) ٌّث ٘ٛ ِمطؾ ٌٗ ِٚث ٘ٛ فعٍٟ( أٚالت  Updatesًٌٍلثخر ٚتٌّصّعٍر فٟ تًٌلثخر وصهفك أٞ وصفه٠عثز 

وعً لهيذ عٍٝ ِعًفر تٌّصغ١ًتز تٌمثطر خثٌصٕف١ى أٚالت خأٚي. ٚخىٌه شىْٛ ع١ٍّر تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ت

خأٚي ٚخثٌٛلس تٌفم١مٟ، فثٌّعٍِٛثز تٌصٟ شّؽً فٛي تٌصٕف١ى شىْٛ ٌهٜ تٌّه٠ً فٟ ٔفُ تٌٛلس، ِّث ٠ّىٕٗ ِٓ 

ِعًفر تٌصغ١ًتز لدً ٚعٕه تٌصٕف١ى، ظُ تشمثو ِث ٠ٍٍَ ِٓ إؼًتءتز شظف١ف١ر فٟ ٌفظر ـهٚض تالٔفًتفثز خّث 

(. ِّٚث الشه ف١ٗ أْ ٘ىت ال ٠مصظً عٍٝ عاللر تٌصٕف١ى 272،ص2004شؽثٌٚ فؽٖٛ تألنتء)ٔؽُ،٠ّثعه عٍٝ 

ت فٟ عاللر شدى١ر فٟ أٞ ٚلس ٚفٟ  خثًٌلثخر فمؾ، ٚتّٔث ٘ٛ ٠ًخؾ تٌصٕف١ى خثٌصمط١ؾ، ٚتًٌلثخر خثٌصمط١ؾ أ٠ؼث

(. ٠ًٜٚ F. W. Taylorوً ِىثْ خثٌّٕظّر، ٚ٘ىت خثٌطدع ٠ٍغٝ شٍه تٌفهٚن تٌفثطٍر فٟ تٌٕظُ تٌصم١ٍه٠ر)

 تٌدثـط تْ تٌصمط١ؾ ٚتًٌلثخر ٚتٌصٕف١ى ِصهتلٍٗ خشىً ود١ً فٟ تٌعظً تٌفه٠ط.

ٚخثٌصثٌٟ شعه ـثؼر تٌّٕشاز ٌّعًفر ت٠ٌٍّه ـٛي و١ف١ر ششغ١ً ع١ٍّثشٙث فٟ تٌٛتلع تٌعٍّٟ ِٓ أُ٘ 

ِد١ر ٚغ١ً تٌهٚتفع تًٌب١ّ١ر ٚيتء تٌصٛؼٗ ٔفٛ تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز، ـ١ط شعصدً تٌد١ثٔثز تٌّفث

تٌّفثِد١ر ِٓ أُ٘ أشىثي تٌّعًفر تٌٛتؼح تٌدفط ف١ٙث ٌؼّثْ وفثءذ تٌع١ٍّثز تٌّٕفىذ خثٌّٕشاز، 

خثلصال  أٔٛتعٙث ِٚؽثالشٙث، ٚوٌه أل١ّ٘ر نٚي٘ث فٟ شٛف١ً تٌّعٍِٛثز تٌالٌِر ٌصٍد١ر تـص١ثؼثز 

ت  ألٔٛتعٙث أٚ ِظثني ِّصمه١ِٙث، ِّث ٠ٍٍَ تلخمثء عٍٝ شم٠ٍٕٙث ٌفصًتز ؽ٠ٍٛر الِصًؼثعٙث ٚفمث

تٌفظٛي ع١ٍٙث أٚ طفثز تِصمهتِٙث أٚ خأٞ شىً ِٓ تألشىثي تٌصٟ له شصطٍح تٌدفط فٟ و١ف١ر 

تالِصمهتَ تٌفعثي ٌٙث، خٙه  تٌصعً  عٍٝ تٌّصغ١ًتز ف١ّث خ١ٕٙث ٚو١ف١ر شأظ١ً٘ث عٍٝ عًّ تٌّٕشاز 

 (.41ص 2015ًؽثَ(،)تٌف53ص2010،)دمحمTiwari, et al., 2008, p:5) ٚع١ٍّثشٙث تٌّفثِد١ر)

ت ِٕٚٙث ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين شفصمً ١ٌٍٙثوً ٚتألِث١ٌح ٌصف١ًٍ تٌد١ثٔثز  وّث تْ تٌٕظُ تٌّّصمهِر ـث١ٌث

  Seo, 2013 p:9).تٌالٌِر ٌصٕف١ى ِعثٌؽر تٌد١ثٔثز تٌّصىثٍِر خىفثءذ 

 ٚفه١ٟثٔهثز، تٌعه٠ه ِٓ تٌّٕشاز ٌه٠ٙث عهنتت ٘ثبالت ِٓ ِظثني تٌد وثٔس لالي تٌعمٛن تٌم١ٍٍر تٌّثػ١ر

شف١ٍٍٙهث خهثٌطًق تٚ تغٍح تٌفثالز إْ تٌّعٍِٛثز تٌصٟ شفص٠ٛٙث لٛتعهه تٌد١ثٔهثز ال ٠ّىهٓ تٌههلٛي ع١ٍٙهث 

تلـظثب١ر تٌصم١ٍه٠ر، إِث ٌفمه عهن ٘ثبً ِٓ تٌّؽالز أٚ ألْ تٌد١ثٔثز شىْٛ خشىً ٚطهفٟ ٌٚه١ُ خشهىً 

ت ِههث ٠ىههٚتْ  وّههٟ، ْٛ ِههه٠ًٚ تٌههٕظُ عٍههٝ ِعًفههر شههُ شطهه٠ًٛ خعههغ لٛتعههه تٌد١ثٔههثز خشههىً ود١ههً، فغثٌدههث

خثٌّعٍِٛثز تٌصٟ له شىْٛ ِعدًذ تٚ ِالبّر، ٌىت فثْ تٌفىهًذ تٌعثِهر ٌصىٌٕٛٛؼ١هث تٌصٕم١هح فهٟ تٌد١ثٔهثز ٘هٛ 

ٌدٕهههثء ٚطههه١ثٔر لٛتعهههه خ١ثٔهههثز ػهههمّر ٌٍّعٍِٛهههثز، شصؼهههّٓ شطههه٠ًٛ ٔطهههثق ٚتِهههع ِهههٓ ِّهههصٛنعثز 

ٟ تٌد١ثٔثز عٍٝ عىُ تٌطًق تٌصم١ٍه٠هر ٚشش١ً إـهٜ تٌهيتِثز تٌٝ أْ تٌصٕم١ح ف .(2016)تٌٙثَ تٌد١ثٔثز

ٌصف١ًٍ تٌد١ثٔثز تٌصٟ شدهأ خثٌفًػ١ثز ٚتلصدثي٘ث تِصٕثنتت تٌهٝ تٌد١ثٔهثز، ـ١هط ٠هصُ تاللصهًتج ِهٓ تٌّشهىٍر 

 .(Taylor, 2009, p:10)خثٌّٕدر ٌٍصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ِٓ تالشؽثٖ تٌّعثوُ
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 سية  جملة كلية الرتبية االسا
 ادتامعة  املستهصرية 

ر شؽ١ّع ٚشم٠ٍٓ ِٚعثٌؽر ٚتِصًؼثل وّث ٚشّعً أُ٘ آظثي تِصمهتَ شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّعٍِٛثز فٟ إِىث١ٔ

و١ّر ود١ًذ ِٓ تٌد١ثٔثز، ـ١ط ٚؼهز تٌّٕشاز ؽ٠ًمٙث ٌٍصٕم١ح فٟ لٛتعه تٌد١ثٔثز تٌؼمّر تٌصٟ ٌه٠ٙث 

ِٓ أؼً تٌصٛطً ٌٍّعٍِٛثز أٚ تٌّٕثوغ تٌٙثِر تٌصٟ ٠ّىٓ أْ شفص٠ٛٙث ِٓ لالي تِصمهتِٙث ٌٍعه٠ه ِٓ 

د١ثٔثز ٚوٌه ٌصف١ًٍ ِظثني تٌد١ثٔثز ٚالوصشث  أّٔثؽ تٌّٕث٘ػ ٚتٌصم١ٕثز ِعً شم١ٕر تٌصٕم١ح فٟ تٌ

(. ٚخثٌصثٌٟ فإْ تٌّٕشاز شىْٛ فٟ ِٛػع أفؼً ٌالِصفثنذ ِٓ 69ص2016،ٚتشؽث٘ثز ؼه٠هذ ) تٌٙثَ

تٌد١ثٔثز تٌصٟ شمَٛ خصؽ١ّعٙث فٟ لٛتعه تٌد١ثٔثز تٌمثطر خثألعّثي ٚتٌصٟ شصطٍح تِصمهتَ شم١ٕثز ِصمهِر 

ٔثز الِصمالص ِعٕٝ ِٓ تٌّثنذ تٌمثَ ٌٍد١ثٔثز ٚتِصمهتِٙث ألغًتع ِف١هذ ِعً شم١ٕر تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ث

 ٌٍّٕشثذ)وثٌّّثعهذ فٟ تشمثو تٌمًتي(

(Ata & Seyrk, 2009, p:161;Wang & Wang, 2015, p:2)     

تْ تٌصٕم١هههههههح فهههههههٟ تٌد١ثٔهههههههثز ٘هههههههٛ أِهههههههٍٛج ؼه٠هههههههه ٌهههههههٗ أ١ّ٘هههههههٗ ود١هههههههًذ، ـ١هههههههط ٠ّهههههههثعه 

نذ ١ٍِشٙههههههههههههههههههث تِههههههههههههههههههصمهتِٗ تٌّٕشههههههههههههههههههاز عٍههههههههههههههههههٝ يفههههههههههههههههههع وفثءشٙههههههههههههههههههث ٠ٌٚههههههههههههههههههث

 شعصّههههه ع١ٍههههٗ تٌههههىٞ تٌعّههههً ؼههههًٛ٘ فثٌد١ثٔههههثز ششههههىً. (78ص2016تٌصٕثفّهههه١ر)تٌٙثَ،

. (ص2014تٔشههههطصٙث ٚشفم١ههههك ١ِههههٍذ شٕثف١ّر)ِهههه١  تٌههههه٠ٓ ععّههههثْ  شفع١ههههً تٌّٕشههههاز فههههٟ

ت ٚتٌّصّعٍهههههر خهههههٕظُ شمطههههه١ؾ تٌّهههههٛتين شفصمهههههً ١ٌٍٙثوهههههً ٚتألِهههههث١ٌح  تْ تٌهههههٕظُ تٌّّهههههصمهِر ـث١ٌهههههث

 ,Seo, 2013).ِعثٌؽهههههر خ١ثٔهههههثز تٌّصىثٍِهههههر خىفهههههثءذ  ٌصف١ٍهههههً تٌد١ثٔهههههثز تٌالٌِهههههر ٌصٕف١هههههى

p:9) ٜ ء وٌهههههههه ٠ههههههًه  ٘هههههههٟ أْ أنٚتز تٌصٕم١هههههههح فهههههههٟ تٌد١ثٔهههههههثز تـهههههههه تٌدهههههههثـع١ٓ ٚفههههههٟه ػههههههٛه

شطد١مههههههثز ِٕعٌٍههههههر أٚ أؼههههههٍتء ِههههههٓ خههههههًتِػ تٌصف١ٍههههههً تلـظههههههثبٟ ٚتْ شؼهههههه١ّٕٙث فههههههٟ ٔظههههههُ 

شمطهههههه١ؾ ِههههههٛتين تٌّٕشههههههأذ ٠ُّههههههًٙ ِههههههٓ ٔشههههههً فثبهههههههذ أنٚتز تٌصٕم١ههههههح فههههههٟ تٌد١ثٔههههههثز ٌٍؽٙههههههثز 

شعصمهههههههههههههه تٌدثـعهههههههههههههر تْ ٌههههههههههههههِػ تٌهههههههههههههٕظُ  .(Kirkos&Manolopoulos,2004)صف١هذتٌّّههههههههههههه

ت١ّ٘هههههر ود١هههههًذ أفؼهههههً ِهههههٓ تالِهههههصمهتَ تٌفهههههًنٞ ٌٍصم١ٕهههههثز، ـ١هههههط شعّهههههً عٍهههههٝ ِهههههه تٌعغهههههًتز 

ٚشغط١ههههههر تٌفؽههههههٛتز تٌصههههههٟ شٕههههههصػ عههههههٓ تالِههههههصمهتَ تٌفههههههًنٞ ٌٙههههههث، وّههههههث ٚتْ وٌههههههه  ِهههههه١مفغ 

ـ١ههههههط لطههههههثء تٌدشهههههه٠ًر، تألٔشههههههطر ت١ٌه٠ٚههههههر )تٌؽٙههههههه(، ٠ٚمٍههههههً تٌٛلههههههس، ٚتٔفّههههههثي ٚشم١ٍههههههً تأل

تٌد١ثٔههههههثز شٙههههههٟء تٌد١ثٔههههههثز ٚشعّههههههً عٍههههههٝ شف٠ٍٛٙههههههث إٔٙههههههث ِههههههٓ لههههههالي ِٙههههههثَ تٌصٕم١ههههههح فههههههٟ 

خظهههههههٛيذ ِٕثِهههههههدر ِهههههههٓ لهههههههالي أنٚتز تٌصظههههههه١ٕ  ٚتٌصؽ١ّهههههههع ٚتٌصف١ٍهههههههً ٚتٌصٕدههههههه  ٚغ١ً٘هههههههث 

ٚطهههههٛالت تٌهههههٝ ِعٍِٛهههههثز ٘ثِهههههر ٚنل١مهههههر ٚفهههههٟ تٌٛلهههههس تٌّٕثِهههههح ِّهههههث شههههههعُ عّهههههً تٌصههههههل١ك 

تين عٍههههههٝ لثعهههههههذ خ١ثٔههههههثز  ًِو٠ٍههههههر  ِشههههههصًور، ٚ٘ههههههىٖ ٠ّههههههصٕه ٔظههههههثَ شمطهههههه١ؾ تٌّههههههٛتٌهتلٍٟ.

تٌمثعهههههههذ تًٌّو٠ٍههههههر ٌٍد١ثٔههههههثز ٠ُّىههههههٓ أْ شّههههههّؿ ٌىههههههً لّههههههُ خصمهههههه٠ٍٓ ٚتِههههههصًؼثل تٌّعٍِٛههههههثز 

فههههههٟ تٌٛلههههههس تٌّٕثِههههههح، ـ١ههههههط لههههههه شههههههُ شظهههههه١ُّ لٛتعههههههه تٌد١ثٔههههههثز ٌههههههٕظُ شمطهههههه١ؾ تٌّههههههٛتين 

  Seo, 2013)ٌصف١ّٓ تألنتء ًِٚعر تٌّعثِالز ٚتٌففثظ عٍٝ تٌد١ثٔثز ٚشدثنٌٙث

. ، فمهههههههه شىهههههههْٛ لٛتعهههههههه تٌد١ثٔهههههههثز فهههههههٟ تٌّٕظّهههههههثز تٌىد١هههههههًذ ِؽهههههههٍأذت عدهههههههً فهههههههًٚل (9:

. الٔٙههههههث شفصمههههههً إٌههههههٝ (Moorman,2010)تٌّٕظّههههههر، ـ١ههههههط شىههههههْٛ تٌّشههههههىٍر أوعههههههً طههههههعٛخرت 

. وّهههههههث (Seo,2013:9)ت١ٌٙثوهههههههً ٚتألِهههههههث١ٌح تٌالٌِهههههههر ٌصف١ٍهههههههً تٌد١ثٔهههههههثز ٚووهههههههثء تألعّهههههههثي

ؾ تٌّهههههٛتين، ٌهههههىت ٠ؽهههههح عٍهههههٝ أنتذ تٔهههههٗ فٕٙهههههثن تـصّهههههثي لنلهههههثي خ١ثٔهههههثز  لثؽةهههههر ٌهههههٕظُ شمطههههه١

تِههههههصمًتغ ٚشف٠ٛههههههً ٚشف١ّههههههً تٌد١ثٔههههههثز أْ شىصشهههههه  أٞ خ١ثٔههههههثز لثؽةههههههر  ٌصؽٕ ههههههح ٔمٍٙههههههث إٌههههههٝ 

.إْ ٔظههههههههُ تٌّعٍِٛههههههههثز تٌصم١ٍه٠ههههههههر (Moorman,2010)ِّههههههههصٛنل تٌد١ثٔههههههههثز خشههههههههىً لههههههههثؽا
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 ادتامعة  املستهصرية 

ت ِمفٍهههههرت عٍهههههٝ وتشٙهههههث خّعٕهههههٝ أٔٙهههههث ٔظهههههُ شعصّهههههه عٍهههههٝ خ١ثٔهههههثز  فثِهههههد١ر شُّعهههههً ٔظّهههههث ُّ ِٕٚٙهههههث تٌ

ً  أٚ تشظههههههثي  ِههههههع أٞ خ١ثٔههههههثز لههههههثيغ ـهههههههٚن تٌّٕظّههههههر، تٌّٕظّههههههر  خّعههههههٍي  عههههههٓ أٞ شىثِهههههه

  ّٟ فؼهههههالت عهههههٓ أٔٙهههههث شّهههههصٕه عٍهههههٝ خًِؽ١هههههثز  ٚشطد١مهههههثز  شىهههههْٛ ِفههههههنذت ٌىهههههً ٔشهههههثؽ  يب١ّههههه

نتلهههههً تٌّٕظّهههههر خّعهههههٍي  عهههههٓ ت٢لهههههً، ِّهههههث ٠ُفمهههههه تٌصٕثِهههههك خههههه١ٓ ٘هههههىٖ تالٔشهههههطر ِهههههٓ ؼٙهههههر، 

هههههً ِهههههع خ١ثٔهههههثز تٌد١ةهههههر تٌمثيؼ١هههههر ِههههه ُِ ت تٌصىث ٓ ؼٙهههههر  ألهههههًٜ، تألِهههههً تٌهههههىٞ ٠هههههُٕؽُ ٠ُٚفمهههههه أ٠ؼهههههث

 ِ ّٟ عههههههٓ شٍههههههه تٌههههههٕظُ ِعٍِٛههههههثز ال ٠ُّىههههههٓ تٌصع٠ٛههههههً ع١ٍٙههههههث فههههههٟ تشمههههههثو أٞ لههههههًتي  تِههههههصًتش١ؽ

ٚخّههههههههث تْ ٔظههههههههُ تٌّعٍِٛههههههههثز  (.254ص ٠2008ُظههههههههح فههههههههٟ طههههههههثٌؿ تٌّٕظّههههههههر )ِههههههههٍّثْ، 

ٕظّهههههر، ٌهههههىت شٕدهههههع ٘هههههىٖ تأل١ّ٘هههههر ِهههههٓ وهههههْٛ  ُِ ت فهههههٟ ٔؽهههههثؾ أٚ فشهههههً أٞ  شُعصدهههههً عهههههثِالت أِثِههههه١ث

صمهَ وهههههأنتذ  ِهههههٓ أؼهههههً تٌصّٕههههه١ك ٚنعهههههُ تٌع١ٍّهههههر تلنتي٠هههههر ٚتشمهههههثو تٌمهههههًتيتز تٌّعٍِٛهههههثز شُّههههه

ف١طهههههر خٙهههههث ِهههههٓ ؼثٔهههههح   ُّ ِهههههٓ ؼثٔهههههح، ٚوهههههأنتذ تشظهههههثي  فهههههٟ نتلهههههً تٌّٕظّهههههر ِٚهههههع تٌد١ةهههههر تٌ

(. ٌهههههههىت فهههههههإْ ٔظهههههههثَ شمطههههههه١ؾ تٌّهههههههٛتين ٠ّهههههههصٛعح ٔظهههههههُ 155ص 2006ألهههههههً )تٌدف١ظهههههههٟ، 

ٕظّههههههر ِههههههٓ تٌّٕظّهههههر تٌفًع١ههههههر فههههههٟ ِٕظِٛهههههر  ِصىثٍِههههههر  ششههههههًّ ؼ١ّههههههع أٔشهههههطر ٚٚظهههههه ُّ ثب  تٌ

لههههههالي لثعهههههههذ خ١ثٔهههههههثز  ًِو٠ٍههههههر. ٚخههههههثًٌغُ ِهههههههٓ شًو١ههههههٍ تٌدفههههههٛض تٌفث١ٌهههههههر عٍههههههٝ ٔظهههههههثَ 

. ـ١هههههههههط (Daneva andWieringa,2006)شمطههههههههه١ؾ تٌّهههههههههٛتين نتلهههههههههً تٌّٕظّهههههههههر، 

ً  ِههههههٓ تٌد١ثٔههههههثز ٚتٌّعٍِٛههههههثز، خعؼههههههٙث  ٠صعثِههههههً ٔظههههههثَ شمطهههههه١ؾ تٌّههههههٛتين ِههههههع عهههههههن  ٘ثبهههههه

ظّهههههر ِهههههٓ لهههههالي تٌصطد١مهههههثز تٌصهههههٟ ٠ُٛفًِّ٘هههههث خ١ثٔهههههثز نتل١ٍهههههر شصعٍهههههك خثٌع١ٍّهههههثز تألِثِههههه١ر ٌٍّٕ

ٔظههههههههثَ شمطهههههههه١ؾ تٌّههههههههٛتين ِعههههههههً تٌصطد١مههههههههثز تٌّث١ٌههههههههر ٚتٌّفثِههههههههد١ر، ٚشطد١مههههههههثز تلٔصههههههههثغ 

هههههههً (14،ص2013)تٌفٍصهههههههٗ،  ٚتٌّمهههههههٍْٚ ٚتٌد١هههههههع ٚتٌشهههههههًتء ٚغ١ً٘هههههههث ُِ ، ـ١هههههههط ٠ٍعهههههههح تٌصىث

ت ٠ُٚصهههههه١ؿ ٌٕظههههههثَ شمطهههههه١ؾ تٌّههههههٛتين تٌدمههههههثء ٚتالِههههههصًّتي فههههههٟ ظههههههً ٚؼههههههٛن أنٚتز  نٚيتت أِثِهههههه١ث

ت ٚٔٛع١هههههههرت )ٌهههههههٛتشٟ،  أوعهههههههً هههههههً 119، ص2013شمظظهههههههث ُِ (. ٚتٌشهههههههىً تٌصهههههههثٌٟ ٠ُٛػهههههههؿ شىث

ت:  ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين نتل١ٍث

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشكم: ) يٍ إعذاد انباحخت(

٠صد١َّٓ ِٓ تٌشىً تٌّثخك أْ تٌٕظُ تٌفًع١ر وثٔس شعًّ خّعٍي عٓ خعؼٙث، إال أٔٗ فٟ إؽثي ٔظثَ 

ىٖ تٌصطد١مثز ِصهتلٍرت عدً لثعهذ خ١ثٔثز ًِو٠ٍر ِشصًور ٌؽ١ّع شمط١ؾ تٌّٛتين أطدفس خ١ثٔثز ٘

ُّمصظر. ـ١ط  ت ٠ٌثنذ تٌص١ّٕك ِٓ لالي شدثني تٌّعٍِٛثز ِع تلنتيتز تٌ تٌّٙثَ ٚتٌٛظثب ، ٚأ٠ؼث

شصؽّع تٌد١ثٔثز فٟ ِّصٛنل تٌد١ثٔثز عدً ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين ِٓ ِظثني٘ث تٌّمصٍفر ِٛتء تٌهتل١ٍر 

ُّمصظر. ٌىٌه شًٜ تٌدثـعر تْ ٠ٌثنذ ـؽُ تٌد١ثٔثز تٌصٟ ٠صُ أٚ تٌمثيؼ١ر ِٓ لال ي تٌٕظُ ٚتلنتيتز تٌ

 لثعهذ تٌد١ثٔثز تًٌّو٠ٍر

 تٌصمثي٠ً تٌّث١ٌر

 خ١ثٔثز تٌّمثٌْ
 تٌّٛتين تٌدش٠ًر

خ١ثٔثز ِث١ٌر 

 ِٚفثِد١ر

تٌّشص٠ًثز 

 ٚتٌّؽٍْٙٚ

تٌمًتيتز 

 ٚتٌصع١ٍّثز 
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 ادتامعة  املستهصرية 

ت  تٌصعثًِ ِعٙث ٠ظعح تِصمالطٙث ٚتالِصفثنذ ِٕٙث، ٌىت شٍعح شم١ٕثز ٚأنٚتز تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز نٚيت

ت فٟ شف١ٍٍٙث ٚشظ١ٕفٙث ٚتالِصٕدثؽ ِٕٙث ٌهعُ لًتيتز تلنتيذ. َ تٌصٕم١ح فٟ  ٘ثِث تٌد١ثٔثز تٌعه٠ه ـ١ط ٠ُمهِّ

ِٓ تٌطًق تٌصٟ ٠ّىٓ أْ ش نٞ ِٙثَ ِمصٍفر فٟ ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين، ٠ُّىٓ تِصمهتِٙث لؼًتء شف١ًٍ 

صمهَ ٌٍد١ثٔثز خّث فٟ وٌه ٚط  تٌد١ثٔثز تٌفث١ٌر ِٓ لالي توصشث  تألّٔثؽ ٚتٌعاللثز ٚتٌصٕد   ُِ
فٟ تٌد١ثٔثز ٠ُّىٓ  ، وّث إْ ؽًق تٌصٕم١ح(Maggioni and Ricciardi, 2012)خثٌّّصمدً 

تِصمهتِٙث ًٌٍن عٍٝ ِؽّٛعر  ِٓ تألِةٍر ـٛي تٌد١ثٔثز تٌفث١ٌر، ٚوىٌه تألِةٍر ـٛي تٌّّصمدً ِعً 

تٌصٕد  خثٌصهف ك تٌٕمهٞ. ِٚٓ أُ٘ تٌّٙثَ تٌصٟ ٠ّىٓ أْ شمَٛ خٙث تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز فٟ ٔظثَ شمط١ؾ 

  .(Han et al., 2011; Leon, 2005)ف١ًٍ( تٌّٛتين)تٌصم١ُّ، ٚتٌصظ١ٕ ، ٚتٌصؽ١ّع، ٚتٌصٕد ، ٚتٌص

ٕٙثن تٌعه٠ه ِٓ تٌٍّت٠ث تٌصٟ شؽ١ٕٙث تٌّٕشاز عٕه شطد١مٙث ألِث١ٌح تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٚخثٌصثٌٟ ف

  (:2009ِٕٙث ِث ٠ٍٟ)ععّثْ 

ش١ًّٙ ششغ١ً تٌد١ثٔثز ٚتٌصٛطً ِٕٙث تٌٝ ِعٍِٛثز ِالبّر ٌصًش١ه تٌمًتيتز تالِصعّثي٠ر تٌمثطر،  - أ

 تي خٛؼٛن لهي ِٓ تٌصمه٠ً ٚتالؼصٙثن عٕه تعهتن٘ث.يغُ تاللً

٠ّثعه فٟ ش١ِٛع تالؽثي تٌىٞ شعًّ ف١ٗ، خف١ط شصىثًِ ِع تٌعٍَٛ تاللًٜ عٕه تٌصف١ًٍ، ِّث ٠ّثعه  - ج

 فٟ شًش١ه ِصمىٞ تٌمًتيتز تالِصعّثي٠ر، ٠ًٚفع ِٓ تٌىفثءذ.

ف١ّٓ لهِر تٌعّالء، ٠ّثعه فٟ ٠ٌثنذ ًِعر ٔمً تٌد١ثٔثز ٚششغ١ٍٙث ٚيفع وفثءذ تالشظثالز ٚش - ز

 ٚتخصىثي تٔشطر ؼه٠هذ شؼ١  ل١ّر ، ِّث ٠فّٓ ِٓ تٌمهيذ تٌصٕثف١ّر ٌٍّٕشثذ. 

تْ تٌصىثًِ خ١ٓ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ٚتٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٠ّّؿ خصفه٠ه ٚشظ١ٕ  ٌٍد١ثٔثز ٕٚ٘ث ًٜٔ 

شف١ًٍ تٌد١ثٔثز ٚتوصشث  . ٚ(2016تٌّمٍٔر ٌٍّٕشأذ ٚتٌصمٍٟ عٓ خعؼٙث تٌصٟ ال شؼ١  ل١ّر)تٌٙثَ 

ٚتألفىثي تٌصٟ شُ  تٌّعًفر فٟ ظً ـهٚن وفثءذ تٌفثِح ٚشٛفً عهن ِٓ تألّٔثؽ ِٓ لالي تٌد١ثٔثز،

تٌفظٛي ع١ٍٙث ِٓ لالي ِّصٜٛ عثي ِٓ تٌفُٙ ٌٍد١ثٔثز تٌصٟ ِٓ تٌّّىٓ أْ شّثعه فٟ شف١ّٓ 

 (Zhang & Zhou, 2004, p.513) ٠ٛفً تٌٛلس  ِّثِّثيِر تٌعًّ 

ظًٙ تٌشىً تٌّثخك لهيذ تٌّٕٛوغ تٌصٕد ٞ عٍٝ تِصٕدثؽ ِعٍِٛثز  ؼه٠هذ  ِٓ لالي خٕثء ّٔٛوغ ٠ُ      

َُّ شفم١ك ٔصثبػ ؼ١هذ، ـ١ط  ت ِٚٓ ظ تِصٕثنتت عٍٝ خ١ثٔثز شثي٠م١ر )ِؽّٛعر تٌصهي٠ح( ١ٌصُ تلصدثيٖ الـمث

تٌمطٛتز تٌّعمهذ، ٠صُ شطد١ك تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز خٕظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ِٓ لالي ع١ٍّر  ؽ٠ٍٛر  ِٓ 

ً ِع ِعً ٘ىٖ تٌع١ٍّر تٌط٠ٍٛر ٚتٌّعمهذ  ُِ فّه٠ًٞ تألعّثي ٚتٌّّصمه١ِٓ ١ٌّٛت لثني٠ٓ عٍٝ تٌصعث

ٌصطد١ك شم١ٕر تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز فٟ ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين خّٕظّثشُٙ، ـ١ط شصطٍح أْ ٠مَٛ خٙث 

ُّمصظ١ٓ تٌى٠ٓ ١ِصع١َّٓ ع١ٍُٙ أٚالت فُٙ ِصطٍدثز تٌعّ صثـر، تٌمدًتء ٚتٌ ُّ ٕثِدر تٌ ُّ ً، ٚشفه٠ه تٌد١ثٔثز تٌ

 ٚؽ٠ًمر تٌصٕم١ح الِصمهتِٙث، ِٚٓ ظُ شظ١ُّ ٚشطد١ك ّٔٛوغ تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز

                                                                    (Abdellatif et al., 2011:165.) 
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 ٍ خالل استخذاو  انتُمٍب فً انبٍاَاث تعسٌس َظاو تخطٍظ انًٕارد ي

 تٌغًع ِٕٙث DMِٙثَ  ERPٔظثَ 

فثِدر  ُّ تٌ

 تلنتي٠ر ٚتٌّث١ٌر

إؼّثٌٟ تٌّظًٚفثز خٕثءت عٍٝ تٌد١ثٔثز  

 تٌصثي٠م١ر.

 تؼّثٌٟ تٌصهف مثز تٌٕمه٠ر 

 شٛل ع تٌّٛتٌٔر تٌصم١ٕ١ّر ٌفصًذ  ِع١ٕر   لثنِر

مثئر  تٌدٕٛن عٍٝ أِثَ تٌٛلس ُِ 

  

تٌّٛتين إنتيذ 

 تٌدش٠ًر

تلص١ثي ِٛظ  ًِشؿ  تِصٕثنتت إٌٝ تٌد١ثٔثز 

 تٌصثي٠م١ر
ىثفاز ٚتٌعمٛخثز ُّ مثئر تًٌٚتشح ٚتٌ ُِ 

 إنتيذ تٌّمثٌْ

شفه٠ه أفؼً شًش١ح  ٚو١ّثز أٚتًِ تٌشًتء 

)تٌشًتء:  ِٓ أ٠ٓ؟ ِٚث تٌّدٍغ ِث تٌفه 

 تاللظٝ  ٌٍشًتء؟(

شص٠ًثز عٍٝ أِثَ  ُّ تٌدفط فٟ تٌ

 تٌٛلس.تٌّٕصػ، تٌدٕٛن، ٚ

 إنتيذ تٌصهل١ك

 

 شطد١ك تٌمًتيتز ٚتٌصع١ٍّثز تٌٕثفىذ

 شفه٠ه تٌظالـ١ثز 

شطد١ك شم١ٕثز  تٌّصعٍمر خثٌصظ١ٕ / تٌصؽ١ّع 

 /تٌع١ٕثز ٌٍصهل١ك

ِعًفر ِث إوت وثٔس تٌصم١ٕثز تٌّّصمهِر  ش نٞ 

إٌٝ لطأ غ١ً ِمدٛي فٟ تٌّعٍِٛثز ٚتٌصمثي٠ً 

 تٌٕٙثب١ر

 شف١ًٍ تٌفًٚق فٟ تٌؽهتٚي 

 تاللطثء ِمثئرت ِع تال٘هت .شف١ًٍ 

 إنتيذ تٌّشص٠ًثز

 

 شفه٠ه ِث ٟ٘ تٌدٕٛن تٌصٟ ٠صُ شًتء٘ث أوعً

شفه٠ه ٍِٛن تٌّؽٍْٙٚ ِٓ لالي تٌشًتء 

 تلٌىصًٟٚٔ.

ٛ  فعَّثي  إٌٝ  شظ١ٕ  تٌّؽٍْٙٚ عٍٝ ٔف

 ِؽّٛعثز  ٠ٌّىٓ تٌصفى ُ ف١ٙث.

 شًُو١ٍِّ تٌؽٙٛن عٍٝ آفثق  أوعً عًػرت ٌٍشًتء

 ٠ثز ٌفصًذ  ِع١ٕر  ِٓ تٌٍِٓ.شٛل ع تٌّشصً

ع١ٓ ُِ  توصشث  تِصؽثخر تٌّؽٍْٙٚ ٌعًع  

مثئر إؼّثٌٟ تٌّشص٠ًثز عٍٝ أِثَ  ُِ
 تٌفصًذ أٚ تٌفًل تٚ غ١ً٘ث

ٓ  عٍٝ  ع١ ُِ تٌععٛي عٍٝ أظً عًع  

 إؼّثٌٟ تٌّشص٠ًثز

مثئر تٌّشص٠ًثز عٍٝ أِثَ تٌدٕٛن تٚ  ُِ
 تٌفصًتز 

 

 

 (Abdellatif et al., 2011 :167)تٌّظهي: 

فصٍّر ٌٍّٕظّثز ِٓ ـ١ط شأظ١ًٖ عٍٝ  ٔالـع  ُّ تْ ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين ٠ُفمك تٌعه٠ه ِٓ تٌفٛتبه تٌ

ٚتْ و١ّر تٌد١ثٔثز تٌؼمّر تٌصٟ شصعثًِ ِعٙث ٔظُ شمط١ؾ Haug et al., 2010 p:301) )تٌع١ٍّثز 

عٍٝ ِٕٙث، ٚتِصٕدثؽ تٌعاللثز ٚتًٌٚتخؾ  ُّ خ١ٕٙث، ٚخٕثء تٌّٕثوغ تٌّٛتين له ٠ُفمه تٌّٕظّر تالِصفثنذ تٌ

ٌصف١ٍٍٙث، ٚأ٠ؼث تٌصٕد  ٚشف١ًّ ٍِٛوٙث فٟ تٌّّصمدً فٟ ظً ٌلّٙث ٚشعه ن ِظثني٘ث ٌىت شًٜ تٌدثـعر 

أْ تِصمهتَ شم١ٕثز تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ِعً تٌصظ١ٕ  ٚتٌصؽ١ّع ٚتٌصف١ًٍ ٚتٌصٕد  ٚغ١ً٘ث ِٓ تألنٚتز 

ٓ ِٓ فعَّث١ٌص ِّّ ٛذ ٠ُٚف ًؼ  َّ ٙث. ـ١ط شصعثًِ أنٚتز ٚشم١ٕثز تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ِٛتءت ١ُِفمك تالِصفثنذ تٌ

ـ١ط  تٌٛطف١ر أٚ تٌصٕد ٠ر، ِع تٌد١ثٔثز ِٓ لالي ِّصٛنل تٌد١ثٔثز ٚتٌىٞ ٠ؽح إعهتنٖ ٚشظ١ّّٗ أٚالت.
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ع عٍٝ تِصمهتَ ِّصٛنل خ١ثٔثز ٚتـه ٌىثفر تٌع١ٍّثز خّث ٠ُ ظًِّ عٍٝ تْ ٚؼٛن عاللر خ١ٓ تٌّعٍِٛثز ٠ُشّؽِ

 ٚشم١ًٍ تٌؽٙه ٚ٘ىت ِث ٠ٍ٠ه ِٓ وفثءذ تألنتء ٚفعث١ٌصٙث. ٌفظٛي عٍٝ تٌّعٍِٛرشمف١غ ٚلس ت

ّصمه١ِٓ خؽ١ّع تٌٛظثب   ُّ ٌىت فإْ تٌد١ثٔثز تٌصٟ ٠صُ إنلثٌٙث ٌٕظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين ِٓ لِدًَ تٌ

ٚتٌّٙثَ ِٓ لالي تٌٕظُ تٌصشغ١ٍ١ر فٟ تٌّٕظّر ٚتٌصٟ شُصثؾ ٌؽ١ّع تٌعث١ٍِٓ ِٓ لالي لثعهذ خ١ثٔثز  

٠ٍر  ٠ؽح أْ ٠صُ شٕم١صٙث، ٚش١ٙةصٙث إٌٝ ط١غ  ِصٛتفمر  ِع شظ١ُّ ِّصٛنل تٌد١ثٔثز، ٚشًش١دٙث ًِو

ً ِعٙث ٚشف١ٍٍٙث خثِصمهتَ تٌصٕم١ح فٟ  ُِ َُّ شف١ٍّٙث إٌٝ ِّصٛنل تٌد١ثٔثز  ١ٌصّٕٝ تٌصعث ٚشفه٠عٙث، ِٚٓ ظ

لالي عهذ لطٛتز ٚوّث ِٓ  شمط١ؾ تٌّٛتين وّث ٠ّىٓ شطد١ك ع١ٍّر شٕم١ح تٌد١ثٔثز فٟ ٔظثَ تٌد١ثٔثز.

ٍٟ٠Siraj,2007)) : 

ٚتٌصٟ شصُ عٍٝ تٌّؽالز ٌىٟ شىْٛ ١ٍِّٗ  Data preparationش١ٙةر تٌد١ثٔثز  انخطٕة األٔنى:

ٚشفمك تٌٙه  ِٕٙث ٚ٘ٛ تٌصأوه ِٓ نلر تٌد١ثٔثز ٚلٍٛ٘ث ِٓ تأللطثء ٚتعثنذ شظف١ؿ تأللطثء تْ 

 ٚؼهز. ٚ٘ىٖ تٌمطٛذ شًّ خعهذ ًِتـً :

: ٕ٘ث ٠صُ تٌصمٍض ِٓ خعغ تٌد١ثٔثز تٌصٟ شفصٛٞ عٍٝ تلطثء Data cleaning ٔثز * شٕظ١  تٌد١ث

 ِطدع١ٗ تٚ خ١ثٔثز له٠ّر ال شف١ه فٟ تٌٛلس تٌفثٌٟ ٚغ١ً وٌه. 

* تٌد١ثٔثز تٌّفمٛنذ : ِٓ تُ٘ ِصطٍدثز ع١ٍّٗ تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٘ٛ تْ شىْٛ تٌد١ثٔثز وثٍِٗ ال شفصٛٞ 

 خه تْ شىْٛ ٕ٘ثٌه ؽًق لعثنذ ٘ىٖ تٌد١ثٔثز ٚشظف١فٙث. عٍٝ ل١ُ لثؽةر تٚ ِفمٛنذ، ٚال

: فٟ خعغ تالـ١ثْ ٠ّصٛؼح تشصمثق خعغ تٌد١ثٔثز ٌصّثعهٔث Data derivation* تشصمثق تٌد١ثٔثز 

 فٟ تٌفظٛي عٍٝ ِعٍِٛثز ِف١هذ.

: فٟ خعغ تالـ١ثْ ٠صُ نِػ خعغ تٌد١ثٔثز ٌٍفظٛي عٍٝ ٔصثبػ Merging data* نِػ تٌد١ثٔثز 

 تاللصظثي فٟ تٌد١ثٔثز. تفؼً تٚ

: نيتِر تٌفثٌر ٚتٌصعً  ع١ٍٙث ٚشفه٠ه ً٘ شّعً شعٍُ تشًتفٟ تٚ غ١ً تشًتفٟ ٕٚ٘ث الخه انخطٕة انخاٍَت

 ِٓ تال٘صّثَ خٕمطص١ٓ: 

 تْ شفه٠ه تٌهيتِر ٠عصّه عٍٝ شفه٠ه ِؽثي لثعهذ تٌد١ثٔثز تٌّّصمهِر.   - أ

تٌصٕم١ح عٍٝ وً تٌد١ثٔثز تٌّٛؼٛنذ،  شفه٠ه ـؽُ تٌع١ٕر ٚوٌه ألٔٗ ١ٌُ خثٌؼًٚيذ تؼًتء ع١ٍّر - ج

 ف١ّىٓ تلص١ثي ِؽّٛعر ِٓ تٌد١ثٔثز وع١ٕر عشٛتب١ر.

ـ١ط ٠ٍمض تٌّٕٛوغ ـؽُ ود١ً ِٓ تٌد١ثٔثز ِٓ لالي  ،: لًتءذ تٌد١ثٔثز ٚخٕثء تٌّٕثوغانخطٕة انخانخت

 عهذ ِ شًتز ِٕٙث:

 تٌم١ّر تٌّفهظر. تٌصىًتيتز: فٙٛ غثٌدث ٠ظًٙ ـهٚض ل١ّر ِع١ٕر ٠ٚد١ٓ وُ ّٔدر تٌصأوه ِٓ - أ

 نيؼر تٌصأظ١ً: ـ١ط ٠ظًٙ ٌٕث و١  تْ خعغ تٌّهلالز شش١ً تٌٝ ـهٚض تٌّمًؼثز. - ج

تٌعاللر تٚ نيؼر تاليشدثؽثز: أٞ تْ خعغ تٌّهلالز ٌٙث نيؼر تيشدثؽ عث١ٌر عٕهِث شىْٛ ِع خعغ  - ز

 ِؽصّعر تفؼً ِٓ نيؼصٙث عٕهِث شىْٛ ِٕفًنٖ.

ْ ِٚعث٠ً خعغ تٌّهلالز فٟ تٌّمًؼثز خثٌّٕدر ٌغ١ً٘ث تٌص١١ٍّ تٚ تٌّفثػٍر: شد١ٓ ِهٜ ت١ّ٘ر تٌٚت - ض

 ِٓ تٌّهلالز ِٓ لالي شفه٠ه تاللصال  فٟ تالٌٚتْ ٚتٌّعث١٠ً خ١ٕٙث.

: فُٙ تٌّٕٛوغ ٚتٌىٞ ٠ّعً ِؽّٛعر خ١ثٔثز ـ١ط تْ خعغ تٌّٕثوغ شّعً عٍٝ تشىثي انخطٕة انرابعت

 د١ثٔثز عٍٝ تِثَ طفر ِع١ٕر. ـ١ط ٠صُ فظً تٌ Decision treeِٕٚٙؽ١ثز ِمصٍفر وشؽًذ تٌمًتي 

 أٞ تٌصٕد  خثٌٕصثبػ خٕثءت عٍٝ تٌد١ثٔثز تٌّٛؼٛنذ. Prediction: تٌصٕد  انخطٕة انخايست
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 ادتامعة  املستهصرية 

َ خصم١ٕثشٙث تٌّمصٍفر تٌهعُ ٌٕظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين ِٓ لالي   شًٜ تٌدثـعر تْ شٕم١ح تٌد١ثٔثز شُمهِّ

ٟ ِٙثَ ٚٚظثب  ٍٙث ِع شطد١مثشٗ تٌّمصٍفر تٌصٟ شُغّطِ ُِ ت عٍٝ  شىث صعهنذ ِّث ٠ٕعىُ إ٠ؽثخ١ث ُّ تٌّٕظّر تٌ

فعَّث١ٌر تلنتيذ، وّث ٠هعُ ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين شم١ٕر تٌّؽالز تٌّفصٛـر ِٓ لالي تٌمهيتز تٌصىٌٕٛٛؼ١ر 

 ً ُِ ت فٟ شدثني تٌّعٍِٛثز ١ٌأشٟ تٌصىث تٌعث١ٌر تٌصٟ ٠ُٛفًِّ٘ث تٌٕظثَ ٌصدثنُي تٌّعٍِٛثز ِّث ٠ُ نٞ نٚيتت ٘ثِث

ع١ٕر  ٌّعًفر ِث إوت وثٔس  ِع تٌصٕم١ح فٟ ُِ تٌد١ثٔثز خثِصمهتَ شم١ٕثز تٌصظ١ٕ /تٌصؽ١ّع ٌصظث١ُِ 

مصًـر له ش نٞ إٌٝ ٚؼٛن ألطثء غ١ً ِمدٌٛر فٟ تٌٕٙث٠ر  ُّ  Abdellatif et al., 2011)تٌصظ١ّّثز تٌ

p:167). 

 انذراست انًٍذاٍَت  -2

ٝ تٌّثنذ تٌّفثِد١ٓ ِٚهلمٟ تِصد١ثْ عٍ 60ٌمه لثِس تٌدثـعر خص٠ٌٛع    ٔصف انبٍاَاث:  -2-1

% ٚله شُ شف١ًٍ تالِصدثٔثز 100ِٕٙث تٞ وثٔس ّٔدر ش٠ٌٛع تالِصّثيتز  60تٌفّثخثز ٚشُ تِصًؼثل 

 .تٌعثٟٔ ٚتٌعشًْٚتالطهتي  SPSSخثِصمهتَ تٌدًٔثِػ تالـظثبٟ 

 (.2: شُ شٛػ١فٗ فٟ تٌؽهٚي يلُ )اإلحصاء انٕصفً نهبٍاَاث -2-1-2

 

 (2جذٔل رلى )

ابً ٔاالَحراف انًعٍاري ٔاألًٍْت انُسبٍت ٔترتٍب فمراث االستباَت نفمراث انًحٕر انٕسظ انحس

 االٔل

انٕسظ  انفمرة ث

 انحسابً

االَحراف 

 انًعٍاري

األًٍْت 

 انُسبٍت

 انترتٍب

٠صُ ـظً ٚشّؽ١ً ؼ١ّع تٌع١ٍّثز فٛي ـهٚظٙث  خشىً  1

 نل١ك 
3.2373 1.33053 

 6 يتٕسطت

١عر تٌعًّ نْٚ تٌفثؼر تٌٝ ٠صٕثِح تٌٕظثَ تٌفثٌٟ ِع ؽد 2

 شعه٠ٍٗ تٚشغ١١ًٖ
3.6441 .82551 

 3 يتٕسطت

 7 يُخفضت 1.31751 2.7627 ٠ّصط١ع تٌّهلك تٌفه ِٓ ِمثؽً ع١ٍّر تٌصهل١ك ٚتوصشثفٙث  3

شص١ٍّتغٍح تٌصع١ٍّثز ٚتألُِ تٌّصدعر خثٌهلر ٚتٌٛػٛؾ  4

 ٚتٌشفثف١ر ٚتٌعدثز 
3.9661 .61493 

 2 يتٕسطت

 5 يتٕسطت 1.28130 3.3390 ه تألنتء تٌّثٌٟ ٚتٌّفثِدٟ خشىً ِّصًّ ٠صُ ل١ثَ ٚشفه٠ 5

 4 يتٕسطت 1.23555 3.5593 شٍد١ر تٌصمثي٠ً تٌّث١ٌر فٛي ؽٍدٙث ٚشٛف١ً تٌصغى٠ر تٌعى١ّر  6

شمه٠ُ ِعٍِٛثز ِٛظٛلر ِٚالبّر ٍِٚٙر تٌفُٙ ٚلثخٍر  7

 ٌٍّمثئر ٚطثٌفر الشمثو تٌمًتيتز
4.0169 1.07465 

 1 يرتفعت
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –بهات لكلية الرتبية لل

 ادتامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها اذتضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –الرتبية للبهات والصرفة لكلية 

 ادتامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           اذتضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 سية  جملة كلية الرتبية االسا
 ادتامعة  املستهصرية 

 
 

 (1شكم رلى )

 ٌبٍٍ انٕسظ انحسابً ٔاالَحراف انًعٍاري نفمراث انًحٕر االٔل

 (3جذٔل رلى )

انٕسظ انحسابً ٔاالَحراف انًعٍاري ٔاألًٍْت انُسبٍت ٔترتٍب فمراث االستباَت نفمراث انًحٕر 

 انخاًَ

انٕسظ  انفمرة ث

 انحسابً

االَحراف 

 انًعٍاري

األًٍْت 

 انُسبٍت

 انترتٍب

ل١ك تٌهتلٍٟ نٚي ُِٙ فٟ تٌفظٛي عٍٝ ٠ٍعح تٌصه 1

تٌمٛتبُ تٌّث١ٌر وتز نيؼر عث١ٌر ِٓ تٌشفثف١ر 

 ٚتالفظثؾ ٚتٌّظهتل١ر ٚخثًٌّعر تٌّّىٕر

4.6333 .51967 
 10 يرتفعت

٠مهَ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز ٍِٙر تٌفُٙ فٟ  2

 تٌٛلس تٌّطٍٛج.
4.8000 .40338 

 5 يرتفعت

ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز ٠عطٟ  ٔظثَ تًٌلثخر ٚتٌصهل١ 3

 شصُّ خثٌّٛظٛل١ر .
4.6833 .46910 

 8 يرتفعت

شعه ِمًؼثز ٔظثَ تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِّٙر  4

 الشمثو تٌمًتي.
4.4833 .50394 

 14 يرتفعت

٠ٛفً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز شّثعه تٌّهلك  5

تٌمثيؼٟ عٍٝ شمف١غ ِمثؽً شمه٠ُ يأٞ غ١ً 

 طف١ؿ.

4.2667 .66042 
 18 رتفعتي

 6 يرتفعت 41545. ٠4.7833ّثُ٘ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ فٟ شم١١ُ ٚشف١ًّ ٔصثبػ  6
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –بهات لكلية الرتبية لل

 ادتامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها اذتضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –الرتبية للبهات والصرفة لكلية 

 ادتامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           اذتضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 سية  جملة كلية الرتبية االسا
 ادتامعة  املستهصرية 

 تٌد١ثٔثز ٚتٌصمثي٠ً ٚتٌمٛتبُ تٌّث١ٌر.

٠ٛوه ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ عٍٝ تالٌصٍتَ خثٌمٛت١ٔٓ  7

 ٚتألٔظّر تٌٕثفىذ ٚتٌّعّٛي خٙث فٟ ِف١ؾ عٍّٗ.
4.6000 .49403 

 13 يرتفعت

صهل١ك تٌهتلٍٟ خففض ًِٚتؼعر ٠مَٛ ٔظثَ تٌ 8

 تٌّعٍِٛثز تٌّث١ٌر ٚتٌصشغ١ٍ١ر خشىً نٚيٞ ِٕصظُ.
4.1333 .89190 

 21 يرتفعت

٠ٛفً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز ِالبّر ٚنل١مر  9

 ٚخأًِل ٚلس.
4.6333 .48596 

 12 يرتفعت

٠مَٛ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ خصفه٠ه ٚشم١١ُ تٌّمثؽً  10

 ٜٚأٔظّر تًٌلثخر تأللً
4.8167 .39020 

 3 يرتفعت

  7 يرتفعت 41545. 4.7833 ٠مهَ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز لثخٍر ٌٍّمثئر 11

٠ٛفً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز  شمفغ ِٓ  12

 ِمثؽً تالعّثي تٌصٟ ش ظًعٍٝ ؼٛنذ تٌّعٍِٛثز .
4.9333 .25155 

 1 يرتفعت

ل١ّر ٠ّعٝ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ تٌٝ إػثفر  13

 ٌٍع١ٍّثز تٌصٟ ٠مَٛ خٙث ٚشف١ّٕٙث.
4.3833 .49030 

 16 يرتفعت

٠ٙصُ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ خصمه٠ُ لهِثز شأو١ه٠ر  14

 ٚإِصشثي٠ر.
4.4833 .50394 

 15 يرتفعت

٠ٛفً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ شمثي٠ً الوصشث   15

تأللطثء ٚ ٚتوصشث  أٞ شالعح تٚ ش٠ًٍٚ فٟ 

 تٌد١ثٔثز تٌّث١ٌر خًّعر.

4.3333 .47538 
 17 يرتفعت

٠ّثُ٘ فٟ تلص١ثي تٌع١ٕثز تلـظثب١ر فٟ تٌصهل١ك  16

ِّث ٠ نٞ تٌٝ شفم١ك ـّث٠ر إػثف١ر ٌٍّهلك تٌهتلٍٟ  

ِٓ لطً تطهتي أٞ يأٞ غ١ً ِٕثِح تٚ إشمثو أٞ 

 تؼًتء غ١ً ِٕثِح .

4.6000 .49403 

 12 يرتفعت

 2 يرتفعت 27872. 4.9167  ٍٟتٌمدًذ ت١ٌّٕٙر ٌٍّهلك فٟ تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتل 17

تِصمال١ٌر تٌّهلم١ٓ تٌهتل١١ٍٓ ٚعهَ تشصًتوُٙ فٝ  18

 تالعّثي تٌصٕف١ى٠ر
4.2034 .58071 

 20 يرتفعت

 4 يرتفعت 39020. 4.8167 ٚؼٛن لطر ٌصم١١ُ تألنتء 19

 22 يرتفعت 41169. 4.0000 ؼهٌٚر عهن ِٓ ع١ٍّثز تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ٌىً لطً 20

البُ ٌع١ٍّر تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ  ٌصفه٠ه تٌصمط١ؾ تٌّ 21

تٌّمًؼثز ٚتٌّهلالز ٚتٌّٛتين تٌّطٍٛخر 

 ٚإِصًّتي تٌصف١ّٓ

3.9500 .81146 

 23 يتٕسطت

ِعثٌؽر و١ّر ود١ًذ ِٓ خ١ثٔثز تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك  22

  تٌهتلٍٟ تٌصٟ شؽعً ِٓ تٌصًٍّّ أـه ١ٍِتشٙث تٌعثِر
4.2500 .43667 

 19 يرتفعت

 9 يرتفعت 48099. 4.6500 تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتلٍٟؼٛنذ شٕف١ى ِٙثَ  23



  

 

 
  

 

7511 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –بهات لكلية الرتبية لل

 ادتامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها اذتضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –الرتبية للبهات والصرفة لكلية 

 ادتامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           اذتضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 سية  جملة كلية الرتبية االسا
 ادتامعة  املستهصرية 

 

 
 

 (2شكم رلى )

 ٌبٍٍ انٕسظ انحسابً ٔاالَحراف انًعٍاري نفمراث انًحٕر انخاًَ

 صذق ٔحباث االستبٍاٌ - 2-2

  صذق االستبٍاٌ 2-2-1
لى شُ عًع تِصّثيذ تالِصد١ثْ عٍٝ ِؽّٛعر ِٓ أِثشىذ ؼثِعر تٌمثن١ِر فٟ ِؽثي تٌّفثِدر، ٚشُ تال

 خصٛط١ثشُٙ ِٚمصًـثشُٙ، ٚشُ تؼًتء تٌصعه٠الز تٌصٟ شُ تلصًتـٙث عٍٝ تٌفمًتز.

ٚوىٌه شُ تلصدثي تالشّثق تٌهتلٍٟ ٌفمًتز تِصّثيذ تالِصد١ثْ ٌّعًفر ِهٜ تالعصّثن عٍٝ أنٚتز ؼّع 

ىٞ ( ت3ٌتٌد١ثٔثز خثِصمهتَ ِعثًِ وًٚٔدثق تٌفث، ٌم١ثَ ِهٜ تٌعدثز. ِٚٓ لالي خ١ثٔثز تٌؽهٚي يلُ )

 ٠د١ٓ ِعثِالز تٌعدثز فٟ فمًتز تِصّثيذ تالِصد١ثْ, ِٕٚٗ ٔالـع ظدثز ِعثًِ تٌعدثز.

 (4جذٔل رلى )

 ٌبٍٍ لٍى يعايم انخباث )كرَٔباخ انفا(

 ِعثًِ وًٚٔدثق تٌفث عٕٛتْ تٌّفٛي تٌّفٛي

 0.962 ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ تألٚي

ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ فٟ ظً شمط١ؾ  تٌعثٟٔ

 تٌّٛتن

0.973 

 0.975 ؼ١ّع تٌفمًتز 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –بهات لكلية الرتبية لل

 ادتامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها اذتضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –الرتبية للبهات والصرفة لكلية 

 ادتامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           اذتضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 سية  جملة كلية الرتبية االسا
 ادتامعة  املستهصرية 

 صذق االتساق انذاخهً نفمراث االستبٍاٌ. - 2-2-2

ِفًنذ ٚوىٌه ـّثج ِعثًِ  60شُ ـّثج تالشّثق تٌهتلٍٟ ٌفمًتز تالِصد١ثْ ٌع١ٕر تٌهيتِر ٚتٌدثٌغر 

 تاليشدثؽ خ١ٓ وً شٍه تٌفمًتز.

 (5ؼهٚي يلُ )

 ِعثِالز تاليشدثؽ خ١ٓ وً فمًذ ِٓ فمًتز تٌّفٛي تالٚي 

 ِعثًِ تٌفمًتز ز

 تاليشدثؽ

 ِّصٜٛ

 تٌّع٠ٕٛر

970. ٠صُ ـظً ٚشّؽ١ً ؼ١ّع تٌع١ٍّثز فٛي ـهٚظٙث  خشىً نل١ك  1
**

 .000 

806. ٠صٕثِح تٌٕظثَ تٌفثٌٟ ِع ؽد١عر تٌعًّ نْٚ تٌفثؼر تٌٝ شعه٠ٍٗ تٚ شغ١١ًٖ 2
**

 .000 

901. ٠ّصط١ع تٌّهلك تٌفه ِٓ ِمثؽً ع١ٍّر تٌصهل١ك ٚتوصشثفٙث  3
**

 .000 

841. شص١ٍّ تغٍح تٌصع١ٍّثز ٚتألُِ تٌّصدعر خثٌهلر ٚتٌٛػٛؾ  ٚتٌشفثف١ر ٚتٌعدثز  4
**

 .000 

912. ٠صُ ل١ثَ ٚشفه٠ه تألنتء تٌّثٌٟ ٚتٌّفثِدٟ خشىً ِّصًّ  5
**

 .000 

889. شٍد١ر تٌصمثي٠ً تٌّث١ٌر فٛي ؽٍدٙث ٚشٛف١ً تٌصغى٠ر تٌعى١ّر  6
**

 .000 

بّر ٍِٚٙر تٌفُٙ ٚلثخٍر ٌٍّمثئر ٚطثٌفر الشمثو شمه٠ُ ِعٍِٛثز ِٛظٛلر ِٚال 7

 تٌمًتيتز
.954

**
 .000 

  

 )لٍاش االتساق انذاخهً نفمراث انًحٕر االٔل )َظاو انتذلٍك انذاخهً فً ظم َظى تخطٍظ انًٕارد 

( ٠د١ٓ ِعثِالز تاليشدثؽ خ١ٓ وً فمًذ ِٓ فمًتز تٌّفٛي تالٚي، ٚتٌىٞ ٔالـع ِٓ 4ؼهٚي يلُ )

، ٚوىٌه ل١ّر ِّصٜٛ تٌّع٠ٕٛر ٌىً 0.05ِالز تاليشدثؽ نتٌر عٕه ِّصٜٛ ِع٠ٕٛر لالٌٗ خثْ ِعث

شّثٚٞ  23ٚنيؼر ـ٠ًر  0.05تٌؽه١ٌٚر عٕه ِّصٜٛ نالٌر  r، ٚوىٌه ل١ّر 0.05تٌفمًتز وثْ تلً ِٓ 

 ، ٚع١ٍر فثْ فمًتز تٌّفٛي تالٚي طثنلر ٌّث ٚػعس ٌم١ثِٗ.0.396

 (6جذٔل رلى )

 فمرة يٍ فمراث انًحٕر انخاًَيعايالث االرتباط بٍٍ كم 

 ِعثًِ تٌفمًتز ز

 تاليشدثؽ

 ِّصٜٛ

 تٌّع٠ٕٛر

٠ٍعح تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ نٚي ُِٙ فٟ تٌفظٛي عٍٝ تٌمٛتبُ تٌّث١ٌر وتز نيؼر  1

 عث١ٌر ِٓ تٌشفثف١ر ٚتالفظثؾ ٚتٌّظهتل١ر ٚخثًٌّعر تٌّّىٕر
.993

**
 .000 

694. تٌٛلس تٌّطٍٛج. ٠مهَ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز ٍِٙر تٌفُٙ فٟ 2
**

 .000 

924. ٠عطٟ  ٔظثَ تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز شصُّ خثٌّٛظٛل١ر . 3
**

 .000 

704. شعه ِمًؼثز ٔظثَ تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِّٙر الشمثو تٌمًتي. 4
**

 .000 

٠ٛفً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز شّثعه تٌّهلك تٌمثيؼٟ عٍٝ شمف١غ  5

 مه٠ُ يأٞ غ١ً طف١ؿ.ِمثؽً ش
.684

**
 .000 

٠ّثُ٘ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ فٟ شم١١ُ ٚشف١ًّ ٔصثبػ تٌد١ثٔثز ٚتٌصمثي٠ً  6

 ٚتٌمٛتبُ تٌّث١ٌر.
.726

**
 .000 



  

 

 
  

 

7510 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –بهات لكلية الرتبية لل

 ادتامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها اذتضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 
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 سية  جملة كلية الرتبية االسا
 ادتامعة  املستهصرية 

٠ٛوه ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ عٍٝ تالٌصٍتَ خثٌمٛت١ٔٓ ٚتألٔظّر تٌٕثفىذ ٚتٌّعّٛي  7

 خٙث فٟ ِف١ؾ عٍّٗ.
.891

**
 .000 

هل١ك تٌهتلٍٟ خففض ًِٚتؼعر تٌّعٍِٛثز تٌّث١ٌر ٚتٌصشغ١ٍ١ر ٠مَٛ ٔظثَ تٌص 8

 خشىً نٚيٞ ِٕصظُ.
.760

**
 .000 

956. ٠ٛفً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز ِالبّر ٚنل١مر ٚخأًِل ٚلس. 9
**

 .000 

661. ٠مَٛ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ خصفه٠ه ٚشم١١ُ تٌّمثؽً ٚأٔظّر تًٌلثخر تأللًٜ 10
**

 .000 

726. ثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز لثخٍر ٌٍّمثئر٠مهَ ٔظ 11
**

 .000 

٠ٛفً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِعٍِٛثز  شمفغ ِٓ ِمثؽً تالعّثي تٌصٟ ش ظً  12

 عٍٝ ؼٛنذ تٌّعٍِٛثز .
.416

**
 .000 

٠ّعٝ ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ تٌٝ إػثفر ل١ّر ٌٍع١ٍّثز تٌصٟ ٠مَٛ خٙث  13

 ٚشف١ّٕٙث.
.574

**
 .000 

704. ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ خصمه٠ُ لهِثز شأو١ه٠ر ٚإِصشثي٠ر. ٠ٙصُ 14
**

 .000 

٠ٛفً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ شمثي٠ً الوصشث  تأللطثء ٚ ٚتوصشث  أٞ شالعح  15

 تٚ ش٠ًٍٚ فٟ تٌد١ثٔثز تٌّث١ٌر خًّعر.
.515

**
 .000 

ث٠ر ٠ّثُ٘ فٟ تلص١ثي تٌع١ٕثز تلـظثب١ر فٟ تٌصهل١ك ِّث ٠ نٞ تٌٝ شفم١ك ـّ 16

إػثف١ر ٌٍّهلك تٌهتلٍٟ  ِٓ لطً تطهتي أٞ يأٞ غ١ً ِٕثِح تٚ إشمثو أٞ 

 تؼًتء غ١ً ِٕثِح .

.891
**

 .000 

454.  تٌمدًذ ت١ٌّٕٙر ٌٍّهلك فٟ تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتلٍٟ 17
**

 .000 

582. تِصمال١ٌر تٌّهلم١ٓ تٌهتل١١ٍٓ ٚعهَ تشصًتوُٙ فٝ تالعّثي تٌصٕف١ى٠ر 18
**

 .000 

661. طر ٌصم١١ُ تألنتءٚؼٛن ل 19
**

 .000 

456. ؼهٌٚر عهن ِٓ ع١ٍّثز تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ٌىً لطً 20
**

 .000 

تٌصمط١ؾ تٌّالبُ ٌع١ٍّر تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ  ٌصفه٠ه تٌّمًؼثز ٚتٌّهلالز  21

 ٚتٌّٛتين تٌّطٍٛخر ٚإِصًّتي تٌصف١ّٓ
.754

**
 .000 

ٌهتلٍٟ تٌصٟ شؽعً ِٓ ِعثٌؽر و١ّر ود١ًذ ِٓ خ١ثٔثز تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك ت 22

  تٌصًٍّّ أـه ١ٍِتشٙث تٌعثِر
.420

**
 .000 

992. ؼٛنذ شٕف١ى ِٙثَ تًٌلثخر ٚتٌصهل١ك تٌهتلٍٟ 23
**

 .000 

  

لٍاش االتساق انذاخهً نفمراث انًحٕر انخاًَ )َظاو انتذلٍك انذاخهً فً ظم َظاو تخطٍظ انًٕارد 

 .ٔتمٍُاث نتُمٍب انبٍاَاث(

ِالز تاليشدثؽ خ١ٓ وً فمًذ ِٓ فمًتز تٌّفٛي تٌعثٟٔ، ٚتٌىٞ ٔالـع ِٓ ( ٠د١ٓ ِعث6ؼهٚي يلُ )

، ٚوىٌه ل١ّر ِّصٜٛ تٌّع٠ٕٛر ٌىً 0.05لالٌٗ خثْ ِعثِالز تاليشدثؽ نتٌر عٕه ِّصٜٛ ِع٠ٕٛر 

شّثٚٞ  23ٚنيؼر ـ٠ًر  0.05تٌؽه١ٌٚر عٕه ِّصٜٛ نالٌر  r، ٚوىٌه ل١ّر 0.05تٌفمًتز وثْ تلً ِٓ 

 مًتز تٌّفٛي تٌعثٟٔ طثنلر ٌّث ٚػعس ٌم١ثِٗ.، ٚع١ٍر فثْ ف0.396
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 اختبار انفرضٍاث – 2-3

 ( 7جذٔل رلى )

 (Simple Regression)َتائج اختبار االَحذار انبسٍظ 

 Tلًٍت   .Sig انمرار

 انًحسٕبت

  Tلًٍت 

 انجذٔنٍت

 انًحٕر

رفض فرضٍت 

 انعذو

 انًحٕر األٔل 1.67 9.929 0.630 0.000

رفض فرضٍت 

 انعذو

 انًحٕر انخاًَ 1.67 26.038 0.630 0.000

 

 انفرضٍت األٔنى  -2-3-1

 Tٟ٘ أودً ِٓ ل١ّر  9.929تٌّفّٛخر ٚتٌصٟ وثٔس شّثٚٞ  T( ٔؽه تْ ل١ّر 7ِٓ تٌؽهٚي يلُ )

,ٚع١ٍر يفغ فًػ١ر تٌعهَ تٌمثبٍر " ال ٠ٛؼه إظً وٚ نالٌٗ تـظثب١ر ٌصطد١ك 1.67تٌؽه١ٌٚر تٌصٟ شّثٚٞ 

 وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ".ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ 

 انفرضٍت انخاٍَت 2-3-2

 Tٟ٘ أودً ِٓ ل١ّر  26.038تٌّفّٛخر ٚتٌصٟ وثٔس شّثٚٞ  T( ٔؽه تْ ل١ّر 7ِٓ تٌؽهٚي يلُ )

,ٚع١ٍر يفغ فًػ١ر تٌعهَ تٌمثبٍر " ال ٠ٛؼه إظً وٚ نالٌٗ تـظثب١ر ٌصطد١ك 1.67تٌؽه١ٌٚر تٌصٟ شّثٚٞ 

 ٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك ٌهتلٍٟ".تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٚٔظُ شمط١ؾ تٌّ

 االستُتاجاث : -3

ٕ٘ثن تشفثق ود١ً خ١ٓ تٌّهلم١ٓ تٌهتل١١ٍٓ ـٛي شغ١١ً ٔظثَ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ تٌفثٌٟ، ـ١ط ٚؼٛن أظً وٚ  -

نالٌر إـظثب١ر ٌصطد١ك ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ، وّث ٚؼه أظً وٚ نالٌر 

م١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٚٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين عٍٝ وفثءذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ ِٓ إـظثب١ر ٌصطد١ك شم١ٕثز تٌصٕ

 لالي تالعصّثن عٍٝ تٌّعٍِٛثز تٌٙثِر ٚتٌهل١مر ٚخثًٌّعر تٌّّىٕر.

٠ؼّٓ شطد١ك ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين ِالِر ٚؼٛنذ تٌد١ثٔثز، ـ١ط ٠ّصٍه لهيتز شىٍٕٛؼ١ر ؼ١هذ  ٚتٌصٟ  -

 .خىفثءذ عث١ٌرشعصدً ِٓ تٌعٛتًِ تألِث١ِر ٌصفم١ك تأل٘هت  

ت عٍٝ ؼٛنذ تٌعًّ  - ٠فّٓ شطد١ك ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين ٔٛع١ر تٌمهِثز تٌّمهِر ِّث ٠ ظً وٌه إ٠ؽثخث

 خشىً عثَ ٚوفثءذ تٌصهل١ك خشىً لثص 

٠عثٌػ  تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز تٌع١ٍّثز خشىً ٠ِٟٛ ِّث ٠مًٍ ِٓ ٚلس تٔؽثٌ تألعّثي ٠ٚٛفً فٟ تٌؽٙه  -

ٚشف١ًٍ تٌّعٍِٛثز ٚإعثنذ شظ١ُّ ٚشف١ًٍ تٌع١ٍّثز ٚتِصمًتغ تٌّدىٚي ِٓ لالي شظ١ٕ  ٚشؽ١ّع 

ت عٍٝ وفثءذ تالنتء.  ِعٍِٛثز ٘ثِر ٚنل١مر، ـ١ط تْ عهَ نلر تٌّعٍِٛثز ٠ ظً ٍِدث

ت ٠ّثُ٘ - فٟ ـظً ؼ١ّع تٌد١ثٔثز ٚتٌع١ٍّثز  تْ تِصمهتَ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ٚتٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ِعث

ه ٚشظ١ٕ  ٌٍد١ثٔثز تٌّمٍٔر ٌٍّٕشأذ ٚتٌصمٍٟ عٓ خعؼٙث تٌصٟ ال ٚشفه٠ ٚشّؽ١ٍٙث ٚشد٠ٛدٙث فٛي ـهٚظٙث

خشىً نل١ك ِّث ٠ نٞ تٌٝ شمف١غ ِمثؽً تٌعًّ ٚشف١ّٓ ِمًؼثز ع١ٍّر تٌصهل١ك خشىً  شؼ١  ل١ّر

 ٠ٍ٠ه ِٓ وفثءشٙث.
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 سية  جملة كلية الرتبية االسا
 ادتامعة  املستهصرية 

٠ّثُ٘ تِصمهتَ تٌصٕم١ح ٞ تٌد١ثٔثز عٕه شطد١ك ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين فٟ شمه٠ُ ِعٍِٛثز ٘ثِر ٚنل١مر  -

 و تٌمًتيتز تٌّٕثِدر ٚفٟ تٌٛلس تٌّٕثِح ِّث ٠ؽعً ع١ٍّثشٙث أوعً وفثءذ. الشمث

٠ّثعه تِصمهتَ تٌصٕم١ح ٞ تٌد١ثٔثز عٕه شطد١ك ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين تٌّهلك فٟ شظ١ُّ تلصدثيتز  -

 تًٌلثخر تٌظف١فر ٚتلؼًتءتز تٌؽ٠ً٘ٛر تٌّٕثِدر ٚشٕف١ى٘ث خشىً نل١ك. 

ٕه شطد١ك ٔظثَ شمط١ؾ تٌّٛتين فٟ تلص١ثي تٌع١ٕثز تلـظثب١ر فٟ ٠ّثُ٘ تِصمهتَ تٌصٕم١ح ٞ تٌد١ثٔثز ع -

ع١ٍّر تٌصهل١ك ِّث ٠ نٞ تٌٝ شفم١ك ـّث٠ر إػثف١ر ٌٍّهلك تٌهتلٍٟ  ِٓ لطً تطهتي أٞ يأٞ غ١ً 

 ِٕثِح تٚ تشمثو أٞ تؼًتء غ١ً ِٕثِح .

 انتٕصٍاث : -4

مط١ؾ تٌّٛتين ٌصم١ًٍ ّٔدر شط٠ًٛ وفثءذ تٌعث١ٍِٓ خشىً عثَ ٚتٌّهلك خشىً لثص الِصمهتَ ٔظُ ش -

 تأللطثء تٌّفصٍّر فٟ تألنتء.

شط٠ًٛ لهيتز تٌّهلك ِٓ لالي تِصمهتَ تٌصم١ٕثز تٌفه٠عر ِٕٚٙث تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٌصع٠ٍٍ تٌعمر   -

 ٚتٌؽٛنذ فٟ تٌصمثي٠ً تٌظثنيذ. 

ِفص٠ٛثشٙث شط٠ًٛ لهيتز تٌّهلك فٟ ؽًق شظ١ُّ تلصدثيتز تًٌلثخر تٌّالبّر ٌٍٕظُ تٌّّصمهِر ٚشغ١١ً  -

 خشىً ِّصًّ .

شط٠ًٛ لهيتز تٌّهلك ِٓ لالي خًتِػ شهي٠د١ر ف١ّث ٠مض تًٌلثخر تٌهتبّر عٍٝ تٌٕظُ ِٚفص٠ٛثشٙث خّث  -

 ٠البُ تٌد١ةر تٌفه٠عر.

 ػًٚيذ تال٘صّثَ خثٌدفٛض تٌّٛؼٙر ٔفٛ شىثًِ تٌٕظُ ٚتألِث١ٌح تٌفه٠عر -

 انذراساث انًستمبهٍت : -5

ٚتٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز عٍٝ تٌصىٍفر تٌّّصٙهفر. تٚ تـهٜ أنٚتز تنتيذ أظً تِصمهتَ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين  -

 تٌصىٍفر.

أظً تِصمهتَ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ٚأنٚتز تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز فٟ إػثفر ل١ّر ٌٍّٕشاز ٚلٍك ١ٍِذ  -

 شٕثف١ّر.

 انًراجع:  انًراجع بانهغت انعربٍت -6

 انكتب:

 ، 64-53ص: 2010 ،"تٌد١ثٔثز شٕم١ح :عٟتالططٕث تٌىوثء إٌٝ ِمهِر" تٌؽ١الٟٔ، دمحم 

 ،2010عظ١ّٟ، أـّه ٌو٠ًث ٌوٝ، شطد١مثز ٔظُ تٌّعٍِٛثز تٌّفثِد١ر فٝ إعهتن تٌصمثي٠ً تٌّث١ٌر. 

  ٔؽُ، ٔؽُ عدٛن، تلنتيذ تل١ٌىص١ًٔٚر تالِصًتش١ؽ١ر ٚتٌٛظثب  ٚتٌّشىالز، تٌٍّّىر تٌعًخ١ر

 .272،ص2005تٌّعٛن٠ر: نتي ت٠ًٌّك،

 انذٔرٌاث:
 ،ٞٔث٘غ ًّٔ دمحم، "تظً تِصمهتَ أِث١ٌح تٌّعثٌؽر تالٌىص١ًٔٚر ٌٍد١ثٔثز عٍٝ ٠ٌثنذ فعث١ٌر  تٌمثٌه

، تٌعهن تألٚي،  23ِىثشح شهل١ك تٌفّثخثز" ِؽٍر تٌهيتِثز تاللصظثن٠ر ٚتالنتي٠ر، ِؽٍه 

 .288،2015ص
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 ٌّٕظّر) تٌهٚيٞ ،ٌو٠ًث ِطٍه ٚتـّه، نت١ٌث عده تٌف١ّٓ, "نٚي شٕم١ح تٌد١ثٔثز فٟ ٠ٌثنذ أنتء ت

،ٌّٕر  48، ل  13)نيتِر شف١ٍ١ٍر فٟ تٌّظً  تٌظٕثعٟ(, ِؽٍر تٌعٍَٛ تاللصظثن٠ر ٚتالنتي٠ر تٌّؽٍه 

2007. 

  ،ٟفٟ ِٕظّثز تلنتي٠ر تٌمًتيتز عٍٝ أظً٘ث ٚ تٌفه٠عر تٌّعٍِٛثز شىٌٕٛٛؼ١ث" دمحم، عظثَ تٌدف١ظ 

 ،)تلّٔث١ٔر تٌهيتِثز ٍٍِّر( ١ِرتلِال تٌؽثِعر ِؽٍر ،"تٌفٍّط١ٕٟ ٌٍٛتلع تِصطالع١ر نيتِر :تألعّثي

 .177-155ص ، 2006تألٚي تٌعهن عشً، تًٌتخع تٌّؽٍه

   تٌىثش ، ِفّٛن ٠ِٛ ، "ٔفٛ تؽثي ِصىثًِ ٌصط٠ًٛ فثع١ٍر تًٌّتؼعر تٌهتل١ٍر وٕشثؽ ِؼ١

 .2000(،54-31ٌٍم١ّر" ، تٌّؽٍر تٌع١ٍّر ٌاللصظثن ٚتٌصؽثيذ، تٌعهن تًٌتخع، ص)

 تؽثي ِصىثًِ ٌصط٠ًٛ فثع١ٍر تًٌّتؼعر تٌهتل١ٍر وٕشثؽ ِؼ١  تٌىثش , ِفّٛن ٠ِٛ ، " ٔف ٛ

-31,و١ٍر تٌصؽثيذ ,ؼثِعر ع١ٓ تٌشُّ ,تٌعهن تًٌتخع ,ص  انًجهت انعهًٍت ناللتصاد ٔانتجارةٌٍم١ّر "

53 ،.2000    . 

  ؼّعر، ٘ٛتَ ٚٔٛي تٌه٠ٓ، ٠ٍِثٟٔ، "شم١١ُ فعث١ٌر ٚظ١فر تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ فٟ تٌّ ِّثز تاللصظثن٠ر

  .2010(، 131-3عثِر، نيتِر ١ِهت١ٔر"، ص)تٌ

  ـثفع، ِّثؾ ؽثيق أـّه،" نيتِر شأظ١ً ِظهي تٌفظٛي عٍٝ لهِثز تًٌّتؼعر تٌهتل١ٍر فٝ خ١ةر

، نيتِر شطد١م١ر"، ِؽٍر تٌصؽثيذ ٚتٌص٠ًّٛ، و١ٍر تٌصؽثيذ، ؼثِعر  erp ٔظُ شمط١ؾ ِٛتين تٌّٕظّر

 .2014(،236-177، ص)4ؽٕطث تٌّؽٍه/تٌعهن 

 ،ْشىثًِ أظً" دمحم، عثًِ ٍِّث erp ِؽٍر ،"ٍٍِّر تٌعًع ٌصع٠ٍٍ تٌّفثِد١ر تٌّعٍِٛثز ٔظُ ِع 

  ،274-251,ص17،2008تٌعهن تٌؽثِعر، تاللصظثن٠ر ٌٍعٍَٛ خغهتن و١ٍر

  َطثٌؿ، ١ًِّ تخٛ تٌفصٛؾ؛ دمحم، إٌٙثَ دمحم عده تٌٍط١ ، "شف١ّٓ ؼٛنذ تٌصمثي٠ً تٌّث١ٌر خثِصمهت

، ِظً، ص 2، تٌعهن 40"، تٌّؽٍر تٌّظ٠ًر ٌٍهيتِثز تٌصؽثي٠ر، ِؽٍه تٍِٛج تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز

(587-610 ،)2016. 

 فٟ تٌّٕشاز تِصشثيٞ وٕشثؽ تٌهتل١ٍر تًٌّتؼعر نٚي شفع١ً أُِ ، ـ١ّٓ تـّه تٌّٕعُ ، ١٘عُ عده 

 .تٌعهن تألٚي، تٌّؽٍه ؽٕطث، ؼثِعر تٌصؽثيذ، و١ٍر ٚتٌص٠ًّٛ، تٌصؽثيذ تٌع١ٍّر تٌّؽٍر تٌّظ٠ًر،

 .2010ٌعثٟٔت

  ععّثْ، ـ١ّٓ ععّثْ، "ِهٜ ِّ ١ٌٚر ِهلك تٌفّثخثز فٝ ظً تألٌِر تٌّث١ٌر تٌعث١ٌّر: نيتِر

، ١ِ16هت١ٔر عٍٝ ِىثشح تٌصهل١ك تٌعثٍِر فٝ تالينْ"، ِؽٍر تٌفىً تٌّفثِدٟ، ِظً، تٌّؽٍه

 .2012، 246،ص2تٌعهن

  ٟشطد١ك ٔظُ شمط١ؾ ِٛتين ععّثْ، وثيَ شً  شً ، نيتِر شف١ٍ١ٍر ٌهٚي تًٌّتؼعر تٌهتل١ٍر ف

نيتِر ١ِهت١ٔر"، تٌّؽٍر تٌع١ٍّر ٌٍهيتِثز تٌصؽثي٠ر ٚتٌد١ة١ر، ِظً،  (ERP)تٌّشًٚل 

 .2014(، 405-375ٍِفك،ص)5تٌّؽٍه

  عظ١ّٟ، تـّه ٌو٠ًث ٌوٟ ،" تظً تِصمهتَ ٔظُ شمط١ؾ ِٛتين تٌّٕشأذERP  عٍٝ ؼٛنذ ع١ٍّر

ٛن٠ر، تٌّؽٍر تٌع١ٍّر تٌصؽثيذ ٚتٌص٠ًّٛ، و١ٍر تٌصم٠ًً تٌّثٌٟ خثٌصطد١ك عٍٝ ِٕشاز تألعّثي تٌّع

 .2011تٌصؽثيذ، ؼثِعر ؽٕطث، تٌعهن تألٚي، تٌّؽٍه تٌعثٟٔ، 
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  عظ١ّٟ، أـّه ٌو٠ًث، "أظً تٌصشغ١ً تلٌىصًٟٚٔ ٌٍد١ثٔثز عٍٝ تًٌّتؼعر تٌمثيؼ١ر ٚشأ١ً٘ تًٌّتؼع

١ر ٌٍدفٛض ٚتٌهيتِثز تٌمثيؼٟ ِع نيتِر شؽ٠ًد١ر عٍٝ تٌٍّّىر تٌعًخ١ر تٌّعٛن٠ر" ،تٌّؽٍر تٌعٍّ

 .2010تٌصؽثي٠ر، و١ٍر تٌصؽثيذ، ؼثِعر ـٍٛتْ، تٌعهن تألٚي،

  ،" ٟيجهت انٍُم فصٛؾ، ١ِ  تٌه٠ٓ ععّثْ ، "تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٚتشمثو تٌمًتيتز ، ّٔٛوغ شطد١م

 .2014(، 17-1، ص)3، تٌعهن االبٍض نهذراساث ٔانبحٕث

 ،شطد١م١ر نيتِر تٌّٕشأذ، إِصًّتي٠ر فٝ هتل١ٍرتٌ تًٌّتؼعر أـّه،" نٚي عًّ عدهتًٌـّٓ دمحم " ،

 .2015، 55، تٌعهن 19ِظً، تٌّؽٍه  االساليً، ناللتصاد كايم عبذهللا صانح يركس يجهت

  انرسائم انعهًٍت:

 ،ًدمحم فٌٛٞ،" تظً شطد١ك ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين تٌّٕظّر عٍٝ ؼٛنذ تٌصهل١ك تٌهتلٍٟ فٟ  إِّثع١

 .2015، ؼثِعر تٌٍيلثء ، تألينْ، سانت ياجستٍررتٌدٕٛن تٌصؽثي٠ر تألين١ٔر " 

 ،ٗفٟ ١ِهت١ٔر نيتِر :تٌّٕظّر ِٛتين شمط١ؾ ٔظُ ٔؽثؾ فٟ تٌّ ظًذ تٌعٛتًِ" خّثَ، ؽثيق تٌفٍص 

 تالعّثي، و١ٍر ، فٟ ِٕشٛيذ غ١ً ياجستٍر رسانت ،"تألينْ فٟ تٌفؽُ ٚطغ١ًذ تٌّصِٛطر تٌشًوثز

 .2013 تألِٚؾ تٌشًق ؼثِعر

  فصفـٟ أـّه، " تٌصىثًِ خ١ٓ ٔظُ شمط١ؾ تٌّٛتين ٚشم١ٕر تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز ٌصف١ّٓ تٌفًؽـثَ، أـّه

، و١ٍـر تٌصؽـثيذ، ؼثِـعر رسانت دكتٕراِ فً انًحاسبتفعث١ٌر إنتيذ تٌصىٍفر تٌد١ٕ١ر، نيتِر شطد١م١ر"، 

 .2015(، 47-1ص) تٌّٕظـٛيذ،

  تٌّصىثٍِر ٚشم١ٕر تٌصٕم١ح فٟ تٌد١ثٔثز تًٌّٚتْ، ِثيذ ت١ٌّه ِٙهٞ، "ِهلً ِمصًؾ خ١ٓ ٔظُ تٌّعٍِٛثز

فٟ تٌّفثِدر غ١ً ِٕشٛيذ، رسانت ياجستٍر وّٕطٍك ٠ًٌثنذ تٌصىٍفر" و١ٍر تٌصؽثيذ، ؼثِعر تٌّٕظٛيذ، 

2016. 

  ت ؼٛنذ ، فىًٞ عده تٌغٕٟ دمحم،" ِهٜ شطد١ك تٌفٛوّر تٌّ ١ِّر فٟ تٌّظثي  تٌفٍّط١ٕ١ر ٚفمث

ر ِٚدثنئ ٌؽٕر خثٌي ًٌٍلثخر تٌّظًف١ر"، نيتِر ـثٌر، ٌّدثنئ ِٕظّر تٌصعثْٚ تاللصظثنٞ ٚتٌص١ّٕ

 .47،2008و١ٍر تٌصؽثيذ، تٌؽثِعر تلِال١ِر، غٍذ، ص ،رسانت ياجستٍر فً إدارة األعًال

  ععّثْ، لثٌه دمحم،" تؽثي ِمصًؾ ٌصط٠ًٛ تٌّعٍِٛثز تٌّفثِد١ر ٌألغًتع تٌمثطر خثِصمهتَ ِٕٙػ

 .2009غ١ً ِٕشٛيذ، ؼثِعر تٌّٕظٛيذ،  فً انًحاسبترسانت دكتٕراِ تٌؽ١ٕثز ِع نيتِر شطد١م١ر، 

  ععّثْ، وثيَ شً  شً ، نيتِر شف١ٍ١ٍر ٌٍعاللر خ١ٓ تًٌّتؼعر تٌهتل١ٍر ٚٔظُ شمط١ؾ ِٛتين

ٚأظً٘ث عٍٝ تػثفر ل١ّر ٌٍّٕشأذ خثٌصطد١ك عٍٝ تٌمطثل تٌّظًفٟ فٟ تٌؽّٙٛي٠ر  erpتٌّشًٚل 

-30ثيذ خثلِّثع١ٍ١ر، ؼثِعر لٕثذ ت٠ٌُّٛ، ص)، و١ٍر تٌصؽرسانت ياجستٍر فً انًحاسبتت١ّٕ١ٌر. 

50،)2014. 

 ،ٟتٌّ ِّر ِٛتين شمط١ؾ ٔظثَ شطد١ك ظً فٟ تٌصغ١١ً ش١١ًّ" لثشّر، ٌٛتش" ERP ًيِثٌر ِثؼّص١ 

 ٚيلٍر، ًِخثؾ لثطهٞ،  ؼثِعر تٌص١١ًّ، عٍَٛ ٚ تٌصؽثي٠ر ٚ تاللصظثن٠ر تٌعٍَٛ و١ٍر فٟ ِٕشٛيذ غ١ً

 .2013تٌؽٍتبً

 عده تٌٍط١ ، "شف١ّٓ ؼٛنذ تٌصمثي٠ً تٌّث١ٌر خإِصمهتَ أٍِٛج تٌصٕم١ح فٝ تٌد١ثٔثز، دمحم، إٌٙثَ دمحم 

-58نيتِر شطد١م١ر" يِثٌر ِثؼّص١ً فٟ تٌّفثِدر، و١ٍر تٌصؽثيذ، ؼثِعر تٌّٕظٛيذ، ص)

101،)2016. 
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 ادتامعة  املستهصرية 

 انًؤتًراث:

 ٌّعٍِٛثزت ؼٛنذ فٟ شف١ّٓ ٚتالشظثالز تٌّعٍِٛثز شىٌٕٛٛؼ١ث عثطُ، لٍٛن؛ تخًت١ُ٘، دمحم، "نٚي 

 تاللصظثن٠ر ٌٍعٍَٛ خغهتن و١ٍر تاللصظثن٠ر، ِؽٍر ٌٍعٍَٛ خغهتن تٌص١ّٕر تاللصظثن٠ر"، و١ٍر عٍٝ ٚتٔعىثِثشٗ

 .2013( ،236-13تٌى١ٍر، ص) خّ شًّ تٌمثص تٌعهن تٌؽثِعر

  عده تٌفصثؾ، ت٠ّثْ طثٌؿ،" تألِث١ٌح تٌفه٠عر فٟ تٌصمط١ؾ ٚتًٌلثخر عٍٝ تٌّمٍْٚ" ٍِصمٝ تٌّشص٠ًثز

 .2006ِظً، -مثٌْ ٚٚيشر عًّ تٌشًتء تالٌىصًٟٚٔ ،تٌّٕظّر تٌعًخ١ر ٌٍص١ّٕر تلنتي٠رٚتٌّ

 انًراجع بانهغت األجُبٍت:

 Abdelateif, T. 2012. Applicability of Data Mining in the Subject Enterprise 

Resource Planning Systems. Master Thesis, Faculty of Computer and 

Information Systems, Mansoura University. 

 

 Abdellatif, Tamer S., Mohammed Abo Elsoud and Hesham Arafat Ali, 

(2011), " Comparing Online Analytical Processing and Data Mining Tasks In 

Enterprise Resource Planning Systems", IJCSI International Journal of 

Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 6, No 2, pp.161-174. 

 Ata, H. and Seyrek, I., 2009. The use of Data Mining techniques in 

detecting fraudulent financial statements. The Journal of Faculty of 

Economics, Vol.14, No.2 (2),p8-10. 

 Ayad ,A., M., (2000),”A New Algorithm for Incremental Mining of 

Constrained Association Rules”, Master Thesis, Faculty of Engineering, 
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Abstract 
      Allama Mohammed Iqbal is the most celebrated poet, thinker, and 

philosopher during the first half of the 20
th
 century. He was from British 

India now Pakistan, who has wrote very powerful poems and essays about 

religion and morality of Islam. His poems are revolutionary in spirit and they 

can be read as a compliant about the lethargy of the Muslims and the 

decadence of their civilization. This paper sheds the light on the two major 

issues of life, religion and science. The poet deals with the reality of religion 

in his own philosophy, moreover the researcher tries to show the poet's 

attitude towards the science of the west in relation to religion and the 

construction of the ideal self.  

Keywords: Iqbal, Religion, Muslim, science and  Philosophy 

Introduction 

      Mohammad Iqbal: Dr. Mohammad Iqbal famous as Allama Mohammad 

Iqbal, Sir Mohammad Iqbal or Iqbal Lahori. The philosopher, poet and 

thinker of the of Modern Pakistan. Iqbal is much appreciated in India, Iran 

and Afghanistan. He is among the best modern philosopher and poets of the 

East, his contribution to the world of literature is highly beneficial for 

discussing many elevated issues that are related to the universe, God, 

mailto:jaleelabdjaleel@gmail.com
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knowledge and spirit.  His approach is integrated to argue and question 

certain religious practices. Hence, the significance of the present study is to 

discuss his views about religion and science in a two opposing sides of the 

world that are the East and the west. He was born in Sialkot in 1873 in the 

Indian subcontinent. Iqbal is the son of religious well nurtured family. 

Though his father Mohammad Nuruddin was a tailor without education, he 

send his son Iqbal to basic education of Quran, Iqbal also studied Arabic 

language at very young age. ''Iqbal got his early education in the private 

Madrasa of Maulavi Syed Mir Hasan.''( Hasan, 1997,p.2) Mohammad Iqbal 

has earned his degree in Arts from Lahore Government college.  

      After being influenced by his teacher of philosophy Sir Thomas Arnold, 

Iqbal has travelled westward to satisfy his need for knowledge about the 

world and the universe. As a result of such motivation by his master he 

conferred a bachelor from Trinity College in Cambridge. Thomas Arnold 

advised him to follow his aspirations about knowledge  and education in 

Cambridge university in England, hence, Iqbal was the first person from 

India to be given a place to study at the famous university.( 

Abdulrazak,2017.P.2) Later he moved to Germany and got his doctorate from 

Munich University in philosophy. During his mature days, he developed an 

interest in great thinkers like Nietzsche, Heine, Kafka and Faust.  

The versatile writer Iqbal has developed an insightful in the poetry, 

philosophy, and Persian and Arabic languages. His love to Persian language 

is apparent as he has wrote several poems in that language, that he considered 

as the best medium of writing poetry. After his educational endeavor  

development in Europe, Iqbal has developed aesthetic  skills in writing poetry 
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and most of his poems are versed in a wise and knowledgeable approach that 

displays the skills required for writing. His style and content are in 

disputable. ''Dagh as a renowned poet, after going through many of Iqbal's 

beautiful lines of poetry, acknowledged Iqbal's extraordinary talent and 

commented that his poems were of good standard and the need to correct 

them was unnecessary( Ashraf 1985;Mathew, 1993).   

Review of literature 

       Mohammad Iqbal is one of the unique Muslim poets who was aware of 

the modern western philosophy ,as well as the classical and the ancient 

Islamic heritage, particularly that of religion and philosophy. Iqbal was under 

the influence of Maulana  Jalaluddin Rumi. There was considerable number 

of Eastern philosophers and writers , who in one way or another resembled in 

their style Iqbal's view about the universe and man. For instance Maulana 

Jalaluddin  Rumi (767-820) Alhalaj (858-922), Ibn Arabi(1165-1240). These 

writers have the represented the mystic  side of Muslim civilization. Maulana 

Jalaluddin Rumi has also treated the themes of man, God, and existence, in a 

way that is similar to Iqbal, as the latter has immersed himself in the 

philosophy of Rumi, while going through Rumi's masterpiece Mathnawi is a 

volume of poetry. Iqbal considered Rumi as his spiritual master, and model, 

though Rumi has lived seven hundred years before Iqbal. His attachment to 

his master is not physical or mundane rather is a spiritual. As part of the 

history of the old Muslim traditions, Rumi has directed his poetry towards 

presenting apologues and fables. He also quoted from Quran. Moreover, his 

interest in the Persian philosophy was manifested in his admiration to Persian 

poets, Sanai and Attar. Such tendency in Rumi's art is repeated in Allama 
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Mohammad Iqbal as both poets tried to show their poetic skills in the 

flourishing classic Persian literature. The philosophical views of Rumi from 

the East has long time preceded  the attempts of the Western scholars like 

Kant's practical reason, Schleiermacher's religious point of view, 

Schopenhauer's need for existence or Nietzsche's will to power. The works of 

these thinkers and philosophers have all been examined by Allama 

Mohammad Iqbal to reconstruct a new thought not only for the Muslim 

society but to the humanity as a whole. The race between the West and the 

East about the matters of philosophy is a fertile ground for discussion and 

research. The German poet and Philosopher Goethe wrote ' West-Oestlicha 

Divan ' (1816) The West Admiration on the East in which there is an attempt 

to fairly criticize the Western dominance over the East, in addition there was 

also a sigh to the Orient to take an initiative to show the real sense of 

spirituality; the genuine meaning of live(Ali, 1988 p.82). In fact Goethe has 

come to prominence a hundred years before Iqbal, however, his call for the 

East to be source of inspiration to the West was at least answered by Iqbal. 

          In addition to Goethe Nietzsche (1844-1900) the German Philosopher 

who claimed " God is dead'' in his philosophy Nietzsche has criticizes the 

Western ways of living. Nietzsche has observed the degradation of humanity, 

and pointed out the decadence of it, he also referred to the hidden powers that 

led to such regression, moreover he prepared a plan for an adequate life. In 

pour present study, the researcher notices one common philosophical aspect 

between Iqbal and Nietzsche which is they both worked hard on providing 

the conception of ''Ideal self'' as a means to safe mankind in his concept of 

'Ubrmench'. Through history many books, articles and essays have been 
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written about the contribution of  Allama Mohammad Iqbal, among these 

scholarly works is a book titled ''Iqbal's Educational Philosophy'' by 

K.G.Saiyidain which was first published in 1938, it is an analysis and study 

of Iqbal's thoughts and it can be seen as a contribution to the field of 

education in the shape of basic values and principles of Islamic education. 

According to Saiyidain, 

There are two reasons : 1) education is seen as an overall cultural power 

that affects the lives of the individuals and groups of people. 2) every  

philosophy about life, as long as it highlights the problem of life and 

ultimate goal of man, implies and underlines a philosophy of 

education(Saiydain,1981,p.20). 

 Another study about Iqbal's educational philosophy was conducted by 

Bahroni Imam and was published in 2015 under the title " Personality 

Education according to Allama Mohammad Iqbal'' in this paper the 

researcher discusses the ideal educational ''personality'' that requires 

individualism, intuition, creativity and dynamism of personality.       

   All the elements are put on the table of options by Iqbal to have a standard 

education that through which the Muslim community can develop a profound 

personality that would revive the declined civilization of the Arabs. 

 The present paper is an attempt at discussing the ideals and thoughts of the 

poet to help finding an integrated world that is educated, liberated and 

spiritually committed. The researcher sees an urge to discuss the attitude of 

Allama Mohammad Iqbal towards the deviations from the real Islamic 

principles and values, and the need also to reconcile with life and gain the 
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best knowledge, science and renovation of the demised glory of the Muslim 

civilization. 

Religion 

       Allama Mohammad Iqbal's religious orientation is derived from Sufiism, 

a doctrine of Islam that is built on the love of God, Sufis are to divorce the 

earthly world for the sake of God. Iqbal's father was Sufi; however, that 

doesn't mean the poet is to follow the exact religious behavior of his family 

or people. Iqbal has his own understanding of religion that is far from the 

abandonment of the progressive nature of man Sufis exaggerate the worship 

and they neglect their daily duties and family affairs to gain a higher status 

that is concerning the sacrifice of life for the after death life. Iqbal doesn’t 

support such practices and deems them as deviation from man's progressive 

nature. Iqbal's perspective is built on rationality and polishing of 

individuality. His thoughts pertain to the Existentialism. In the words of 

Tajuddin "Iqbal is known as existentialist because his thoughts are 

characterized as existentialism'' ( 2014,420) Iqbal's treatment of religion is 

not a collective, rather he handled religion as an individualistic matter. His 

Issrar i Khudi:(1915) (The Secrets of Self) is an evidence that his perspective 

is more-self individualistic or personal oriented. As mentioned earlier that 

Iqbal has been under the influence of the Western modern ways of thought, 

scholars, and philosophers of modernism. Hence, his theoretical views meet 

the hypotheses and theories of Henry Bergson's 'Intuition Theory'' and 

''Theory of process'' by Alfred North Whitehead. 

    For Iqbal it is suitable for philosophy of process to go with Islam as a real 

dynamic philosophy. In his book '' Reconstruction of Islamic Thought''(1930)  
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a series of reflective lectures on the unending conflict between religion and 

science and philosophy. It served to prepare a spirit that assembles human 

knowledge with human spirit. Iqbal uses the Quran to interpret the dynamics 

of the world, and  the behavior of human as an element of nature that displays 

the dynamic features.(Iqbal, 1996,p.38) Iqbal come in terms with the 

definition of religion that was given by Alfred Whitehead as a broad scheme 

of truth that has an influence of the transformation of personality, if it is 

entirely understood and holded( I bid 18),besides the theory of process 

stimulates the religious freedom that Iqbal calls for. In addition to Whitehead, 

Iqbal has shown affection to Bergson's model of intuition through his idea of 

the 'self-freedom' as the fundamental factor of religion and politics. 

   In general perspective Islam as a religion has many restrictions of dogmatic 

rules that determine the individuality, for instance, the hard work for the life 

after death, and relinquishing the earthly gains as part of the religious duties 

of the Muslim. Iqbal considers these restrictions and duties as hindrances  for 

the Muslim to discover his own 'self', hence, he calls for the reconstruction of 

the Muslim thought. His endeavor is to free the self and make it free to 

explore the knowledge and sciences of the universe. To have an integrated 

and a whole new self that juxtaposes the religious spirit with the scientific 

advances. Iqbal believes that one should make use of the faith and formulate 

it into a rational thinking is a view that was made under the impact of his 

analysis of the works of the Western Philosophers like Hegel, Nietzsche and 

Descartes. However, Iqbal is still committed to the Quran and Sunna, he 

considers Islam as a significant aspect in the society. Iqbal portraits religion 

as the only force that has the ability to defeat all man's problem. This is why 
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religion is usually elevated higher in position as compared to politics.  Iqbal 

regards religion as a means that lead to a perfect personality, it also posits 

morality that is not touched but felt, religion starts with the individual and 

ends up in society.  Iqbal's poetry is difficult to grasp for readers who are not 

acquainted with history of Islam as a cultural context. Iqbal' awareness of the 

European  disillusionment had aroused the necessity in him to seek 

inspiration merely from his religious cultural background. Throughout his 

intensive study of the Islamic history he come to an outcome that among the 

reasons of killing the will to act in Muslims and led to the regression and 

decadence of the Islamic civilization. Pantheism has grown in the Muslim 

societies  with the dawn of modernism in form of submission, humiliation, 

and obedience, such practices have flourished during the reign of the 

autocratic Sultanate and sterile Mullaism. (Javid Iqbal, The Religious 

Philosophy of Mohammad Iqbal. Hence, such glorification of persons, or 

practices are totally contradicting the Quranic established God. In his poem 

Shikwa Iqbal shows the type of blind commitment to religion in the behavior 

of Muslims when the time for prayer comes: 

In the press of mortal combat if the hour of worship came  

Then the people of Hejaz to Mecca turning, bowed in prayer;  

King Mahmud, Ayaz the slave—their rank in service was the  

same,  

Lord and servant—at devotion never difference was there.  

Slave and master, rich and needy—all the old distinctions gone,  

Unified in adoration of Thy Presence, they were one. (61-66) 

The poet here seems to display the capacity of Muslims to stick to religion 

even amidst the dangers of war. Thus, the poet or philosopher Iqbal was not 

in terms with what he progress of Islam had turn into after the decline of the 

Islamic State, more particularly after the demise of the Abbasid Caliphate. 
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The past of the Muslim world is prosperous and flourishing, however this 

didn’t last forever as he sees the plight of the Muslims countries after the 

degradation of the Islamic Civilization. Shikwa( Compliant)(1909) the poem 

that Iqbal wrote mourns the death of the Muslim glory; the poet complain 

against the God in such a controversial poem. The poem has met a fierce 

opposition from certain Muslim groups which compelled Iqbal to answer the 

Shikwa in his Jawab i Shikwa in the same year. 

Iqbal's Views about Science of the West 

     Due to the sober study of the culture and history of  Islam, Iqbal attained 

the idea that the technological and scientific advancements that Europe had 

made was in fact initiated by what had been handed over by Islamic 

civilization to Europe by the channels of Spain and Italy prior to the era of 

Renaissance.  Iqbal's tendency towards sciences portrays his attitude that is 

quite much favorable to this part of life. According to him; science is not 

opposing to  religion  in Islam. Moreover, he believed that scientific findings 

and facts can support religion and strengthening the faith of the individual. 

Iqbal argue about such point in The Reconstruction (1996) when he said: 

 “In our observation of nature, we are virtually seeking a kind of intimacy 

with the Absolute Ego; and this is only another form of worship” (45). 

“The scientific observer of nature is a kind of mystic seeker in the act of 

prayer” (73). 

      Iqbal In his poems, asked the Muslim people to make use of science for 

the improving the quality of their lives by employing science to extract the 

natural resources that God has given them in shape of material word. In his 
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views, people should utilize science and technology to discover the hidden 

forces of earth in a way that contribute to the spiritual evolution:  

Science is an instrument for the preservation of Life.                                                                         

Science is a means of invigorating the Self.                                                                                         

Science and art are servants of Life (Iqbal, 1983:26).   

           Iqbal was actually attracted to the more modern and less rational 

science through which the duty of science is complicated process of 

discovering things about the universe., which is strongly affected by context 

and social position. Iqbal 's conception of science is built on the 

understanding the relationship between Islam and science. " Iqbal as a poet- 

philosopher and humanist , he was interested in a wide spectrum of issues 

that were very important for the survival of human race as a whole( Mohd 

Abbas, 2011,p.380/381). Iqbal was  keen on reading the latest papers and 

scientific essays, especially the theory of relativity, which was proponed by 

Albert Einstein. In his book Reconstruction of Muslim Thought'' Iqbal praised 

Einstein as follows" his discoveries have laid the foundations of a far- 

reaching revolution in the entire domain of human thought''(Lecture II). 

 In his collective spirit Iqbal has kept an eye open on the innovations, 

sciences and philosophies of the west  to create a model of thinking that 

assimilate all the scientific approaches into a religio-cultural background. In 

the words of Munnawar: " A student of science he perhaps never was, yet he 

kept a keen eye on the latest scientific discoveries and theories''(1985,18) 

Iqbal has shown an interest in reading the ideas of Western scientists and 

philosophers like Immanuel Kant (1724-1804), MC Taggart (1866-

1925),William James (1842-1910) and Goethe (1749-1832) 
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         In fact Iqbal was exposed to many European and Arabian scholars, 

however the most influential thinkers that shaped his thought beside Rumi are 

Nietzsche(1844-1900) and Bergson (1859-1941) Iqbal realizes the cycle of 

history between the East and the west, in his words he justifies his desire for 

orienting the Muslim people towards the science in the west as follows: 

There was a time when European thought received an inspiration from the 

world of Islam. The most remarkable phenomenon of modern history, 

however, is the enormous rapidity with which the world of Islam is spiritually 

moving towards the west.(Iqbal,1996:6). From the above mentioned, one can 

conclude that Iqbal is merely interested in the scientific glory of Europe and 

not their lifestyle that was far from religious acquaintances; in one poem 

Iqbal warned the Muslims not to be deceived by the western civilization: 

The East in imitating the west is deprived of  its true self 

It should attempt, instead, a critical appraisal! 

The power of the West springs not from her music 

No from the dance of her unveiled daughters! 

Her strength comes not from irreligion 

Nor her progress from the adoption of Latin script 

The power of the West lies in her arts and sciences. 

(Iqbal in Saiydain,1977:20) 

 Iqbal defended the intuitive knowledge as he was admired by the theory and 

its theorist Bergson, unlike Kant who negates the possibility of intuitive 

experience, and eventually metaphysic and religion also become impossible; 

meanwhile Iqbal in his lectures on The Reconstruction of Islamic thought is 

so keen on defending the intuition as conscious element, and possible 

experience that with its help religion and metaphysics are possible. Iqbal 

argues the impossibility of systemizing time and space, the idea that is 



  

 

 
  

 

12 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىساىية واالجتناعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لللية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املستيصرية –بالتعاوٌ مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفلريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03ة للفرت

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىساىية 

 وبالتعاوٌ مع جامعة القادسية –والصرفة لللية الرتبية للبيات 

                                     اجلامعة املستيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( ا ومفلريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا)اٍتناو االمه بعلنائَ

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصرية 

proposed by Kant, he further supposes that the variety of kinds of space and 

time  could be systemized the more experience of knowledge we get. 

 Iqbal believes that there are levels of experience which refer not to the forms 

of experience in their ordinary connotation, but to the interpretation of the 

super-spatial 'here' and the super-eternal 'now' in the ultimate reality. 

                                                                                                 (Iqbal p.137) 

Iqbal has described the process as the output of the consciousness that 

produces life and knowledge, the knowledge that is gained through intuition. 

The characteristics of intuitive experience are provoked in form of intuitive 

apprehension. These experience are beyond doubt  they are always true and 

indubitable. This experience never false and they  are immediate. 

 Iqbal supports the ration and reason that was the main trait of the 19
th
 

century, however, his perspective is that, the center of effort in this regard is 

the ''ego'' he believes as  Bergson, Whitehead and Bradley that through 

intuition the ultimate is understood such knowledge is fact that is intellectual 

and manageable of the inner feeling. Whitehead considered it a rigorous way'' 

transmutation'' Bradley interprets it as transformation from relational to the 

super-relational level of experience (Iqbal's Pantheism,P71) 

 Iqbal Also have shown an exquisite interest in the works of Albert Einstein, 

particularly his theory of relativity, the theory was most celebrated and 

popular during the first half of the twentieth century. In his book payam I  

mushriq ( A Message of the East) (1923). In the preface to the mentioned 

book Iqbal mentioned the two major scientist of the West Einstein and 

Bergson as follows: Europe's great war was a catastrophe which destroyed  

the old world order in almost  every respect; and now out of the ashes of 
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civilization and culture nature is building up in the depths of life a new Adam 

and new world for him to live in, of which we get a faint sketch in the writing 

of Einstein and Bergson 

Iqbal ,though at certain point didn't agree with Ernestine's view  about (time) 

when he eradicated the relationship between time and relativity, yet he 

considered the discoveries by Einstein  as the foundation  for afar reaching 

revolution in the entire domain of human thoughts. 

Conclusion 

       The poet, philosopher and thinker of the East Allama Mohammad Iqbal 

has contributed to enrich the Urdu Literature as well as the Persian literature, 

since he has written several Parisian language poetry. His themes are 

universal, direct, bold, and challenging for the readers. His poetry is rich in 

subject matter and style. The poet have made use of fertile heritage of the 

orient in matter of literature and religious, the Quran is an indispensable 

source for is reasons and justification, and the poetry of Maulana Jalauddin 

Rumi provided his with the spiritual and mystic assets. They uniqueness of 

his 'self' principle distinguishes him from other poets, Iqbal has call for the 

perfect self that integrates the religious elements with the advances in 

sciences in the west. In the other hand Iqbal has been to Europe and thus he 

was affected by the sciences advances that have been made by scholars like 

Albert Einstein and Emmanuel Kant, Hegel and Goethe. He has read many 

books of sciences and discoveries of the West. His own views about 

knowledge, intuition, reason, ration, and experiences are sometimes meeting 

the output of the Western scientists and at other times come into cross with 

them. The apparent difference between the West and the East for Iqbal is the 
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religious commitment that the Western society lacks, and the technological 

and scientific regression that the East dwells in.  
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 و. د. جليل عبد جليل وحيد

 المذيريت العامت لتربيت القادسيت. وزارة التربيت
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 مستخلص البحث:

انشاعز ٔانًفكز ٔانفيهسٕف انعاليت دمحم اقبال ٔاحذ يٍ اشٓز انشعزاء خالل حقبت انُصف االٔل يٍ 

زٌ انعشزيٍ, ٔ ْٕ يٍ انُٓذ انًستعًزة يٍ قبم  بزيطاَيا يسبقا ٔ حانيا انباكستاٌ .كتب انعذيذ يٍ انق

انقصائذ انعتيذة ٔانًقاالث حٕل انذيٍ ٔاالخالقياث في االسالو. قصائذِ ثٕريت انزٔحيت  ٔبعض يُٓا 

بانضٕء عهى يسأنتيٍ باإليكاٌ تُأنّ كزثاء نتقٓقز انحضارة االسالييت .ْذِ انٕرقت انبحثيت تهقي 

يًٓتيٍ في انحياة ٔ ًْا انذيٍ ٔانعهى, انشاعز يتعايم يٍ انحقيقت يٍ انذيٍ ٔ بفهسفتّ انخاصت ٔ كذنك 

 انباحث يقٕو بتٕضيح اراء انشاعز بانعهٕو انغزبيت ٔ عالقتٓا بانذيٍ ٔ بُاء انشخصيت انًثانيت نهفزد

 انكهًاث انًفتاحيت : اقبال ,انذيٍ, انًسهى, انعهى , انفهسفت 
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Abstract: 

The study at hand explores the pragmatic use of English songs in teaching 

English suprasegmentals to EFL students. Indeed, the stress-timed pattern of 

English often turns the task of teaching suprasegmentals into a  mesh. Among 

the techniques that an EFL teacher may have recourse to in order to dismantle 

this suprasegmentals mesh is through the use of English songs. In order to 

prove the aforementioned point, two tests were administered to 30 licence 

students of English at the University of Mostaganem. The first test involves 

producing normal speech utterances to check sentence stress application 

while the second test involves listening to an English song and reproducing 

some of its passages. The findings of the study indicate that the use of 

English songs helps EFL learners enhance their mastery of English 

suprasegmentals since the musical rhythm of songs assists EFL learners in 

identifying and eventually mastering the suprasegmentals of English. 

Keywords: suprasegmentals; EFL learners; English songs; teaching; English 

language. 
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1. Introduction 

 Pronunciation is an essential element in foreign language 

teaching/learning as it represents the key to a successful communication. 

Indeed, mispronunciation may lead to misunderstanding or even a failure in 

communication. Thus, when attempting to teach/learn a foreign language, 

pronunciation is among the requisite skills that need to be taught/learned and 

mastered in order to communicate effectively in that language. Harris (1974) 

considers correct pronunciation as one of the founding pillars of the speaking 

skill . 

 Pronunciation of any language is not only requisite, but also an 

indicator of how far a foreign learner has achieved in that language. Each 

language possesses its own phonemic inventory that may be larger or smaller 

than the inventory of the learner‟s mother tongue (Trubetzkoy, 1968). Some 

languages such as English display a complex relation between the 

graphological system and the sound system so that the letter „o‟ may be 

respectively. Thus, learning how to pronounce sounds (consonants and 

vowels) is necessary in English since the graphology of that language 

provides no assistance to how words are to be pronounced  . 

     Besides the complexity of the segments (consonants and vowels) of the 

English language, its suprasegmental features are also challenging. 

Suprasegmental features have been defined by Laver (1994, p.152) as “all 

factors which can potentially be prolonged beyond the domain of the 

segment”. These features include stress (word and sentence) and rhythm 

among other features and are the elements of pronunciation which assist the 

foreign learner, if used correctly, in producing sounds in connected speech  . 

  Stress is the initial suprasegmental feature a foreign learner needs to 

learn and master in order for its pronunciation to be correct and approach a 

native-like level. Aslam (2007, p.70) defines it as “the prominence that 

certain syllables carry which makes them stand out from the rest of syllables 

in a word or sentence”. Thus, stress is of two types, namely word stress and 

sentence stress. Word stress relates to words and is a property of syllables 

within a word as only one syllable is to receive stress in word. The stressed 
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syllable in a word is said to be produced with more muscular energy, a higher 

pitch and more length than an unstressed syllable. In a word such as allow, 

the second syllable is stressed, and thus it is produced stronger, louder and 

longer than the first syllable . 

  Sentence stress, on the other hand, relates sentences in which not all 

words receive stress, but some words. These words are called content words 

and are the words that carry meaning in a sentence. They include nouns, 

verbs, adjectives, adverbs and negative modals. The remaining words are 

unstressed and are the function words which serve to make the sentence 

grammatically correct. Aslam (2007) asserts that: 

In a sentence, not all words are uttered with the same stress. Generally, all the 

content words in a sentence are stressed and the function words are 

unstressed, unless the context demands them to be stressed. The syllable 

which is stressed when a polysyllabic word is pronounced in isolation will be 

stressed when it forms part of a sentence also. (p. 77) 

  Rhythm is another suprasegmental feature that provides the speech of a 

foreign learner with native-like pronunciation. Thanks to a correct rhythmic 

pattern, speech is not monotonic or else robotic. Sole (1991) advances that: 

Speech, as with all bodily movements such as breathing, walking, heart-beat, 

etc., is highly rhythmical; it tends to have a regular beat. But what marks the 

beat differ is various languages. Pike distinguished two kinds of rhythm in 

languages: (i) 

syllable-timed rhythm, where syllables tend to occur at regular intervals of 

time, and consequently all syllables tend to have the same length (e.g. 

Spanish and French) and (ii) stressed-limed rhythm, where stressed syllables 

tend to occur at regular intervals. (p.153) 

     The rhythmic pattern of English is said to be stress-timed. Indeed, timing 

is equal between stressed syllables in English. To simplify intervals‟ count, 

the unit of foot is usually used for rhythm so that the same timing is equal for 

all feet in an utterance. A foot is said to begin with the fist stressed syllable 

up to, but not including, the following stressed syllable (Turk & Shattuck-

Hufnagel, 2013)  . 
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It follows from what has been previously introduced that suprasegmentals are 

necessary in order for a foreign learner to attain native-like pronunciation. As 

indicated by Sole (1991, p. 145) “An appropriate stress and rhythmic pattern 

is more important for intelligibility than the correct pronunciation of isolated 

segments and, in fact, stress and rhythm determine the pronunciation of 

segments in English”. Sole (1991, p.145) further writes “Stress and rhythm 

are suprasegmental aspects that give the overall shape to the word or 

sequence. If easy intelligibility is to be achieved, it is important to give words 

their correct accentual pattern and rhythm”. Effectively, suprasegmental 

features are regarded as the music of speech since the stress-timed pattern of 

English gives music to speech in English . The musicality that is attributed to 

English speech by suprasegmental features possesses some commonalities 

with the elements that make up English songs. Indeed, English songs include 

a rhythmic pattern that is reminiscent of the rhythm of English, and the beats 

of musical instruments coincide with the feet of utterances within a song. 

Such a commonality between English speech and English songs pushes one 

to wonder if adopting a song-based teaching technique facilitates the process 

of teaching/learning the suprasegmentals of English . Song-based teaching 

has been adopted and recommended by some scholars and didacticians to 

teach some skills in English such as the speaking and the listening skill, in 

addition to vocabulary enlargement. Simpson posted on the British Council‟s 

Teaching English blog “One of the big problems we all face, whether 

teaching English to children or adults, is maintaining learners‟ interest 

throughout our lessons. Consequently, we often have to be very creative in 

the techniques we use. What makes music such a great teaching tool is its 

universal appeal, connecting all cultures and languages. This makes it one of 

the best and most motivating resources in the classroom, regardless of the age 

or background of the learner”. 

The technique of song-based teaching pushes one to raise the following 

research questions in relation to teaching the suprasegmentals of English: 

English suprasegmentals? 
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  Is the traditional method of teaching suprasegmentals (simple exercises) 

effective in teaching suprasegmentals? 

  Do English songs help in enhancing the mastery of English 

suprasegmentals? 

The subsequent hypotheses may be deduced from the aforementioned 

research questions: 

 EFL teachers can facilitate the process of learning and mastering English 

suprasegmentals by integrating English songs in their teaching sessions . 

 The traditional method of teaching suprasegmentals (simple exercises) is 

not sufficient and needs extra supporting tools and techniques such as song-

based teaching . 

 English songs help in enhancing the mastery of English suprasegmentals . 

This study has been conducted in order to prove that English songs facilitate 

the acquisition of English suprasegmentals, and to demonstrate that English 

songs enhance EFL learners‟ Mastery of English suprasegmentals. This study 

also aims to demonstrate that English songs add the motivational element to 

teaching as it attracts the interest and attention of the learner . 

2. Scope and Methodology 

The study was conducted in Algeria, at the University of Mostaganem 

Abdelhamid Ibn Badis. The sample of the study was selected from the 

students of the English department, and included 30 second year Bachelor‟s 

degree students. In fact, the second year of Bachelor‟s degree syllabus in 

English includes teaching the suprasegmentals of English as part of 

„phonetics course .’ 

A pretest was directed to the participants as they had to produce normal 

speech utterances and apply sentence stress in such production. Instances of 

such utterances include „the doctor will see you now‟, „I allow you to leave‟, 

„It is better to stay in tonight‟. The participants were asked to identify the 

stressed words in these sentences, and then produce the sentences stressing 

just the content words and producing the function words in their weak forms . 

Two three-phase tests were then administered to the participants. The first 

phase involves listening to two versions (British and American) of the 

English song „Your Song‟. The second phase involves listening to the song a 
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second time and filling in the gaps in the lyrics (written on paper) of the song. 

In this phase, sometimes content words are missing from the lyrics and 

sometimes function words are missing. The third phase includes performing 

the song orally (without singing it) by students. The following passage is a 

sample of the passages that used in the song-based test : 

  And you can ……. …………..this is your  ..……  

  It may be ……….. ……….but ……..that it's  ..……  

  I ……..you  ……… …………  

  I ……you ……. ……..that I ………… ……….  in  ..………  

  How ………. ………….is while you're in the  ………  

A pretest was again directed to the participants to test rhythm. They were 

asked to divide normal speech utterances to feet and identify the head of each 

foot. A three-phases test was also directed to the participants in relation to 

rhythm. The first phase involved listening to a passage of the song „Your 

Song‟. The second phase involved dividing the sentences in the passage into 

feet. The third phase included identifying the head of each foot. The 

following is the passage that was directed to the participants to test rhythm: 

  So excuse me forgetting but these things I do 

  You see I‟ve forgotten if they‟re green or they‟re blue 

Anyway the thing is what I really mean 

  Yours are the sweetest eyes I've ever seen 

3. Results and Discussion  

 The results of the pre-test about sentence stress are tabulated below. 

The first table reports the results of content words identification as indicated 

below. 
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Table 1: 

 Content Words Identification 

 Success in identifying 

all content words 

Missing the 

identification of some 

content words 

Sentence one  35% 65% 

Sentence two 24% 76% 

Sentence three 31% 69% 

Sentence four 28% 72% 

Sentence five  32% 68% 

The following table represents the results of weak forms use: 

Table 2: 

Weak Forms Use 

 Use of Weak Forms Use of strong Forms 

Sentence one 10% 90% 

Sentence two 6% 94% 

Sentence three 2% 98% 

Sentence four 18% 82% 

Sentence five 13% 87% 

The third table indicates the results of sentence stress application as indicated 

below. 
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Table 3: 

Sentence Stress Application 

  Stress Content Words Unstress Function 

Words 

Sentence one 15% 20% 

Sentence two 19% 13% 

Sentence three 26% 19% 

Sentence four 12% 24% 

Sentence five 23% 15% 

The former three tables indicate that sentence stress application by students 

was not at a high percentage. In all of the pre-test‟s sentences, not all content 

words were identified by the participants and the weak forms of function 

words were used by a few participants. Furthermore, a few participants could 

stress content words and unstress function words . 

 The subsequent tables reveal the results of the three-phases test about 

sentence stress. The first table presents the results of the fill-in-the-gaps 

phase in which the participants were asked to listen to the song and identify 

the missing words (content words or function words.)  
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Table 4: 

Identification of Missing Words 

 Success in Identifying 

all Missing Words 

Missing Some Words  

Sentence one 65% 45% 

Sentence two 57% 53% 

Sentence three 68% 42% 

Sentence four 70% 30% 

Sentence five 74% 36% 

Table 5: 

Apply Sentence Stress 

 Stress Content words Unstress Function 

Words 

Sentence one 62% 58% 

Sentence two  54% 61% 

Sentence three  68% 64% 

Sentence four 70% 56% 

   

Sentence five   

Sentence five   

The previous tables which represent the results of the three-phases test 

demonstrate that listening to the song helped the participants since the 

percentage of the participants that could identify content and function words 

increased within the test as opposed to the pre-test‟s results. Furthermore, 
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more participants did stress content words and unstress function words in the 

three-phases test than in the pre-test . 

The results of the pre-test about rhythm are tabulated below. 

Table 6: 

Identification of Stressed Syllables 

 Identify All 

Stressed Syllables 

Missing Some Stressed 

Syllables 

Sentence one 23% 83% 

Sentence two 16% 84% 

Sentence three 8% 92% 

Table 7: 

Dividing Sentences to Feet 

  

 Success Failure 

Sentence one  10% 90% 

Sentence two 6% 94% 

Sentence three 4% 96% 

It appears from the above tables that the participants had difficulties in 

identifying all the stressed syllables in the pretest. Furthermore, few 

succeeded in dividing the sentences of the pretest into their constituent feet . 

The following tables present the results of three-phases test about rhythm: 
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Table 8 : 

Identification of Stressed Syllables (Feet Heads) 

 Identify all Stressed 

Syllables 

Miss Some Stressed 

Syllables 

Sentence one 53% 47% 

Sentence two 60% 40% 

Sentence three 55% 45% 

Sentence four 67% 33% 

Table 9: 

Dividing Sentences Into Feet 

 Success Failure 

Sentence one 64% 36% 

Sentence two 73% 28% 

Sentence three 68% 32% 

Sentence four 81% 19% 

It appears from the above tables that the integration of song helped 

participants as they could identify more stressed syllables (feet heads) than 

they did in the pre-test. Moreover, the participants succeeded in dividing the 

sentence into feet if compared to the pre-test which was a failure . 

A Comparison between the results of the pre-test and those of the test re 

sentence stress revealed that listening to the song enhanced the application of 

sentence stress by 72% of the participants. Besides, a comparison between 

the results of the pre-test and the test re rhythm demonstrated that 56% of the 

participants identified more easily foot boundaries and feet heads in the song-

based test than in the normal speech test . 
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4. Conclusion 

In sum, it appears that English songs help improve EFL learners‟ application 

and mastery of suprasegmentals. Indeed, songs make the stress pattern of 

English prominent since the stressed syllables will correspond to musical 

beats and this will attract the ear of EFL learners and assist them in the 

identification of the stressed syllables. Moreover, songs also make the stress-

timed rhythm clearer to identify by EFL learners since the equal timing 

between stressed syllables is accentuated by the equal length that exists 

between musical beats. 
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Appendices 

Appendix 1 

“Your Song” 

 

It's a …… …..  …………this  .……… ..………  

I'm not one of those who can  .……… .………  

I ………have much ……….but ……….if I  ………  

I'd …….a ……. ………..where we ……….could  ………  

 

If I …….. ….sculptor, ……….then again, no 

Or ……man who makes potions ……. …….. traveling show 

I know ……….not much but ……..the best ….. …….do 

.………gift is ……..song and …..one's …….you 

 

And you can ……. …………..this is your  ..……  

It …….be quite ……….but ……..that it's  ..……  

I ……..you don't  ………  

I ……you ……. ……..that I ………… ……….  in  ..………  

How ………. ………….is while you're in the  ………  

 

..……sat ……….. ………… roof ………..kicked off ……..moss 

Well ………few ………. ……….verses well ……….got ………. 

……….cross 

But ……….sun's been quite kind while …..wrote ……..song 

It's ………people like ………. ………keep ………turned on 

 

So ……….me ………but these ……….I  ..………  

You …………I've …………..if they're ……….or they're  …………  

…………the …………is what I  .………… .…………  

Yours ……….the ………… ……………I've ever  ..………  

Appendix 2 

“Your Song” 

It's a little bit funny this feeling inside 
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I'm not one of those who can easily hide 

I don't have much money but boy if I did 

I'd buy a big house where we both could live 

 

If I was a sculptor, but then again, no 

Or a man who makes potions in a traveling show 

I know it's not much but it's the best I can do 

My gift is my song and this one's for you 

 

And you can tell everybody this is your song 

It may be quite simple but now that it's done 

I hope you don't mind 

I hope you don't mind that I put down in words 

How wonderful life is while you're in the world 

 

I sat on the roof and kicked off the moss 

Well a few of the verses well they've got me quite cross 

But the sun's been quite kind while I wrote this song 

It's for people like you that keep it turned on 

 

So excuse me forgetting but these things I do 

You see I've forgotten if they're green or they're blue 

Anyway the thing is what I really mean 

Yours are the sweetest eyes I've ever seen 
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 مستخلص البحث:

تهذف انذساصح انحانٍح انى االصتخذاو انتذاونً و االدائً نألغاًَ اإلَدهٍزٌح فً تذسٌش انصفاخ انفىق 

نههغح اإلَدهٍزٌح نطالب انهغح اإلَدهٍزٌح كهغح أخُثٍح. فً انىالع ، ًَظ  انُثشي نههغح انًمطعٍح 

اإلَدهٍزٌح غانثًا يا ٌعضش يهًح تذسٌش انصفاخ انفىق انًمطعٍح. يٍ تٍٍ انتمٍُاخ انتً لذ ٌهدأ إنٍها 

إلَدهٍزٌح يذسس انهغح اإلَدهٍزٌح كهغح أخُثٍح يٍ أخم تخطً هزِ انصعىتح هً اصتخذاو األغاًَ ا

 03أثُاء تذسٌش انصفاخ انفىق انًمطعٍح. و يٍ أخم تثٍاٌ انفكشج انضانفح انزكش، تى إخشاء اختثاسٌٍ نـ 

طانة نٍضاَش تخصص انغح اإلَدهٍزٌح ورنك تدايعح يضتغاَى. حٍث ٌتضًٍ االختثاس األول إَتاج 

نثاًَ االصتًاع إنى أغٍُح خًم عادٌح نهتحمك يٍ تطثٍك انٍُش فً اندًهح. تًٍُا ٌتضًٍ االختثاس ا

إَدهٍزٌح وإعادج إصذاس تعض يماطعها. كًا تشٍش َتائح انذساصح إنى أٌ اصتخذاو األغاًَ اإلَدهٍزٌح 

فىق انًمطعٍح نهغح ٌضاعذ يتعهًً انهغح اإلَدهٍزٌح كهغح أخُثٍح عهى تعزٌز إتماَهى نهصفاخ ان

 اإلَدهٍزٌح ألٌ اإلٌماع انًىصٍمً نألغاًَ ٌضاعذ انًتعهًٍٍ فً تعٍٍٍ ثى إتماٌ انصفاخ انفىق انًمطعٍح

انكهًاخ انًفتاحٍح: انصفاخ انفىق انًمطعٍح، يتعهًً انهغح اإلَدهٍزٌح كهغح أخُثٍح، أغاًَ اَدهٍزٌح، 

 انتذسٌش، انهغح االَدهٍزٌح.

 

 

 

mailto:moulaihacene.y@yahoo.com


  

 

 
  

 

23 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 قادشية جامعة ال –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

Motivating Students to Learn in Time of COVID-19 Pandemic 

 

Ali Haif Abbas 

University of Wasit, Wasit, Iraq 

ahaif@uowasit.edu.iq 

 

 

Abstract 

Amid the rapid spread of COVID-19 pandemic, universities and schools 

resorted to e-learning or learning from distance via internet platforms using 

smart phones and computers. In other words, students sit at their homes 

waiting for their teachers and lecturers to send them their lessons and lectures 

via internet and through online learning platforms such as Google Classroom, 

Schoology, Edmodo, FCC, Zoom, etc. In such a learning method, students 

become passive (teachers control the flow of the lectures and students only 

receive the information). Therefore, Students need to be motivated. This 

article sheds light on the recent trends of motivating students to learn. 

Keywords: students, motivation, e-learning 

 

1. Introduction 

Due to COVID-19 pandemic and its huge and rapid spread in the entire 

planet, governments imposed lockdown on their people to control and limit 

the spread. Universities and schools, however, closed and resorted to e-

learning (distant-online learning through smart phones, computers, and 

internet platforms). In such learning and due to COVID-19 pandemic without 

previous planning, especially in low income countries, students become 

passive (only listening to the lecture). Teachers almost do everything in the 

lecture, from arranging and speaking to sending. Therefore, students need to 

be motivated. 

Motivation is one of the basic principles for good educational system. In 

other words, motivating students to learn through electronic tools and online 

platforms means that students should be eager to learn, take part, and engage 

in the learning process (Garavan et al, 2010; Kim & Frick, 2011). 

Teachers need to change the traditional learning environment in class to 

that of electronic one. Such task is not easy in general and in times of 

COVID-19 in particular.  
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El-Seoud et al (2016) conclude that teachers should put into 

consideration attention, relevance, confidence and satisfaction when they 

want to motivate their students within an e-learning environment. Attention 

can be achieved through animation, relevance and confidence can be 

achieved through course materials organization over time supported with 

quizzes and explanation of course importance. Satisfaction could be achieved 

through electronic recognition within the course collaborative students and 

teachers over e-learning process. 

According to Palmer (2007), teachers can figure out that their students 

are motivated through noticing that they are happy and eager to learn, they 

engage themselves in the lecture, ask more questions, pay attention, and 

become active. Ryan & Deci (2000) demonstrate that motivation means a 

strong move that makes someone want to do or create something. Therefore, 

anyone who feels empty from inspiration and the will to act is considered to 

be unmotivated. 

The main purpose of this paper is to provide teachers with the recent 

trends of Students‟ motivation to learn. The article lists and summarizes the 

main motivational strategies that can teachers use to motivate students to 

learn, especially in the current difficult time of COVID-19. 

2. Students’ Motivational Strategies in Time of COVID-19 

Many studies have been conducted on students‟ motivation to learn (See 

Gottfried, 1990; Pintrich  & DeGroot, 1990; Ames, 1992; Deci et al 1999; 

Dörnyei, 2001; Gottfried et al 2001; Brophy, 2004; Henning, 2007; Dailey, 

2009; Girmus, 2011; Pedditzi & Spigno, 2012; Saeed & Zyngier, 2012 ; 

Wilkesman et al 2012; El-Seoud et al 2014; El-Seoud et al 2015;  

Amirkhanova et al 2016; Takahashi, 2018; Davis (n.d.). 

The following 35 motivational strategies for students are extracted from 

different previous research done on motivation, especially (El-Seoud et al 

2015). Each strategy is simplified to help teachers, especially those who are 

teaching in low income and poor countries, to motivate students to learn in 

the hard time of the pandemic: 

1. Students should not feel of isolation and neglection. Isolating students 

leads to lack of attention. Therefore, teachers should always encourage them 

to get to know each other and benefit from each other through group and 

team work.  

2. Teachers should always be there when needed. In other words, teachers 

should log in the selected e-learning platform repeatedly, leave notes and 

encourage students to leave comments and questions. 
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3. Engaging and motivating students to learn can be achieved through 

inquiry. Teachers should try to push students to question everything and 

inquire about their lectures and homework. Teachers should also provide 

their students intellectual questions in order to increase students‟ attention as 

well as motivation. They should always ask their students to post their 

questions and inquiries without hesitation and shyness. 

4. Diversity in giving the lecture can also raise students‟ motivation and 

interest in the e-class. This can be done, for example, by making an 

educational YouTube channel posting in it your good montaged and beautiful 

videos. Also use colours, PowerPoint, pdf files, learning apps such as Khan 

Academy, UDEMY, LYNDA, TED, QUORA, and EDX. 

5. Give your students enough time to ask and share their thoughts and 

opinions. This gives the students a sense of control and responsibility for 

their learning.  

6. Students should be encouraged to communicate and cooperate with the 

teacher and with themselves. This can have a great positive impact on their 

desire to learn. 

7. Encourage students to post their scientific inquiries. Teachers should also 

provide immediate response to maintain a good communication. 

8. Teachers should also interact with students, monitor their presence on the 

selected learning platform, and provide them continuous feedback. 

9. Curriculum should be carefully designed by teachers. Teachers should not 

accumulate the lectures on the students; instead they should raise the 

difficulty levels gradually starting with simple topics and short introductory 

videos and PowerPoint files.  

10. Using various activities and thinking methods can magnet and motivate 

students to learn more. 

13. Teachers should be aware of the fear and anxiety of students since such 

factors can have negative impacts on their ability to learn. 

12. Push students to think deeply. This can lead to creativity and critical 

thinking. 

13. Teachers should carefully consider students‟ abilities in technology. 

Some students are good while some others are weak. Therefore, teachers 

should be flexible and solve their technological problems and answer their 

questions and inquiries. 

14. Use well-arranged syllabus and flexible lecture schedule. Let the students 

know what they will study in the next lecture.  
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15. Always ask about students‟ needs and inquiries before, within, and after 

the lecture. Teachers should also ask their students about their attitudes 

towards the lectures, the teaching method, the learning platform, and 

everything related to the teaching process.  

16. When I asked my students to write their inquiries and questions about the 

teaching process At the Department of English Language and Literature, 

College of Education for Humanities, Wasit University, Iraq, the students 

complained about the long and large number of pdf lectures which were sent 

by their teachers. The lectures are not accompanied by videos. Teachers also 

do not follow the timetable of the lectures in each day, as some of the lectures 

reach students in late hours, such as at four in the evening or after mid-night. 

Students also complained that some professors send videos and pdf lectures 

from YouTube and Google which do not belong to them. This is also a 

weakness in the teaching process. 

17. The content of your lectures and lessons should be relevant to students‟ 

goals and intentions in order to avoid Students‟ loss of interests in the 

discussed contents. 

18. Help your students to trust in themselves and gain confidence. This can 

be achieved when students gain success in what they do. 

19. E-learning does not need to be limited to pdf lectures, assignments, and 

online tests and quizzes. In the learning process, teachers need to use 

pictures, videos, and audio elements to help students feel as though they are 

more connected. Teachers also need to introduce themselves in a video and 

encourage students to learn. They should also encourage them to study and 

love education and science. 

20. Give the students your own material contents, especially the interesting 

and noteworthy ones. Use easy technological and electronic tools that are 

easier and favoured by students. 

21. Reply to students‟ emails or messages, their questions and inquiries 

quickly and optimally within 24 hours. This makes students feel that their 

teachers are serious in the e-learning process. 

22. Provide the students continuous feedback, notes, and comments on tasks 

quickly. 

23. Post a weekly video message in your e-learning platform to give your 

students a sense of real-time conversation. 

24. Reward students‟ success. Students are not machines or robots. They are 

human beings. Teachers; therefore, should reward students‟ success. They 

should also praise their students since praising helps build self-esteem and 
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self-confidence, which in turn helps motivate students to study and accept the 

idea of e-learning, especially in a country like Iraq which is witnessing 

difficult times in terms of economy, unemployment, and poverty. 

25. The behavioural goals of Bloom's six levels (starting from the lowest 

levels of thinking (remembering and understanding), to the highest levels of 

thinking, i.e. creativity must be taken into account in e-learning. 

26 Design your tests in a way that takes into account the inclusion of all the 

content of your subject and also takes into account the specifications of a 

good test and the six levels of Bloom‟s taxonomy. 

07. Create social interaction and social bonds with the students. Talk to them 

and try to know their educational, economic, social, health, and financial 

problems and their difficulties in the learning process. 

28. Political, social, and economic factors can demotivate students to indulge 

in the learning process. Such factors include the country‟s low economy, 

corruption, unemployment, poverty, lack of technology, and internet 

weakness. Teachers should put all these factors into consideration since such 

factors can have negative impacts on the e-learning process. 

29. In the hard time of COVID-19, do not use fear language. In other words, 

you should not threat your students and use angry language just because they 

have not attended your e-lecture or did not do the assignment that you asked 

them to do.  

30. Teachers‟ skill and expertise in handling the learning process, their sense 

of humour, intellectual knowledge, high educational qualifications, and high 

teaching qualities can have positive impacts on the students‟ motivation. 

31. Before motivating students in the e-learning process in time of the 

pandemic, teachers need to motivate themselves. 

32. Use a better and easy e-learning platform. I recommend Schoology (for 

more information, see Abbas, 2020). 

33. Be positive and build relationships with the students. Encourage them to 

study and avoid criticism and reprimand. Treat all of your students with 

respect and love. 

34. Teachers should take the time of their lectures into consideration. Some 

students do not continuously pay attention to their teachers inside the class at 

school or university for 50 minutes and in normal circumstances. They 

definitely cannot pay attention for 50 minutes in the e-class. Therefore, 

teachers need to reduce the time of their lectures to less than 50 minutes, 

divide their lecture, and send short videos. Teachers should also put into 
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consideration the internet weakness. Short video lectures can be downloaded 

and saved quickly in the students‟ smartphones and computers. 

35. Teachers should also make their lectures motivational and engaging by 

using various motivational techniques such as using short lectures, 

introduction, and discussion supported with various examples, visual aids, 

colors, clear writing, and short answer questions.  

3. Conclusions 

This article presented a brief account of the 35 motivational strategies 

that can teachers use to motivate students to learn. The world is witnessing 

hard times due to the quick spread of a dangerous pandemic. Therefore, in 

such difficult times, our students need to be motivated in their learning 

process. If students are motivated to learn electronically, they will accept and 

engage in e-learning successfully. Then, the goals of a good e-learning 

process in time of COVID-19 will be achieved.  

4. Recommendations 

1. During the COVID-19 lockdown, I completely agree with Williams 

&Williams (2011) factor of “hierarchy of needs”. They state that: 

Regarding lower level needs, if a student is hungry or thirsty, it is more 

difficult to focus on learning. Also, if the environment is physically, 

mentally, or emotionally unsafe, then it will be hard for the student to put all 

of his or her attention on learning. If the teacher always is critical of the 

student, then the student probably will not feel accepted or that he or she 

belongs. Low self-esteem and ego will make the student feel unappreciated 

and unrecognized. As such, the educator must do what is must necessary to 

support the student to a higher level of need satisfaction so that the student 

can focus his or her attention on learning. Even at the level of self-

actualisation, the educator may need to provide encouragement or 

opportunities (3-4). 

2. Depression and anxiety disorders can have greater negative impact on 

students‟ learning process. To ensure a successful learning environment, 

teachers should put depression and anxiety of the students into consideration. 

They should test their students‟ depression and anxiety symptoms and 

discover whether such symptoms stem from interior factors (love, neglect, 

isolation, problems) or exterior factors (financial, economic, poverty, disease) 

and whether such symptoms are simple, moderate, mild, or severe. Teachers 

should work hard to reduce the depression and anxiety levels of their 

students. 
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3. In e-learning, teachers talk most of the times of the lecture. Therefore, they 

need to adhere to Grice‟s (1975) four maxims of conversation. They are: 

quality (teachers‟ conversations should be truthful. Teachers should also not 

say for which they lack adequate evidence). Quantity (teachers‟ lectures 

should be as informative as is required. Their lectures should not be less 

informative). Relation (their lecture should be relevant. What they say should 

be relevant. They should avoid irrelevant talk, especially unmotivated ones 

like politics, disease, and unemployment). Manner (teachers should be clear, 

unambiguous, brief, and orderly) in their e-lectures and talks.  

4. Achieving Maslow‟s hierarchy of needs is crucial for the learning process 

as a whole. Maslow‟s hierarchy of needs is a motivational theory consists of 

five stages of human needs in the form of hierarchical levels within a 

pyramid. From the bottom of the pyramid to its upwards, the levels of needs 

are: physiological, safety, love and belonging, esteem, and self-actualization. 

Physiological and safety needs are related to the basic needs of humans. 

Belongingness-love and esteem needs are related to the psychological needs. 

Self-actualization needs are related to the self-fulfillment human needs 

(McLeod, 2018). Physiological needs such as air, food, drink, clothing, and 

shelter are crucial for human survival. If such needs are not satisfied, then 

people including students cannot work and behave properly. Safety needs 

comes after satisfying the physiological needs. Safety needs include the needs 

for security, law and order, stability, employment, health, and freedom from 

fear. Love and belongingness needs include the needs for friendship, 

connection, intimacy, love, attention, trust, and acceptance. Esteem needs 

include the need for respect of others, trust and strength. Self-actualization 

needs include people who attempt to use their current potential abilities and 

skills to show their huge potentials and achievements. Students cannot reach 

their potentials and achievements without satisfying the physiological and 

psychological needs. 
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Figure 1. Maslow‟s Hierarchy of Needs (Adopted from 

peacheypublications.com) 

5. According to Anderson &Krathwohl (2001), Bloom (editor), Engelhart, 

Furst, Hill, and Krathwohl published a framework used for categorizing 

educational objectives in 1956. The framework was entitled as “The 

Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational 

Goals, Handbook I: Cognitive Domain”. Since the date of its publication, the 

framework has been translated into more than twenty languages and „has 

provided a basis for test design and curriculum development not only in the 

United States but throughout the world‟ (XXI). 

Bloom‟s taxonomy is crucial in the classification of thinking according 

to six cognitive levels. Throughout history, Bloom‟s taxonomy has been 

depicted as a stairway leading many teachers to encourage and motivate their 

students to climb to the higher level of thought. The pyramid of the taxonomy 

consists of three lowest levels and three highest levels. The three lowest 

levels are knowledge, comprehension, and application. The highest three 

levels are analysis, synthesis, and evaluation. A former student of Bloom led 

a new assembly for the purpose of updating the taxonomy during the 1990s 

(Forehand, 2010). 
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Figure 2. Bloom‟s (1956/2001) Original vs. Revised Taxonomy of Cognitive 

Domain (Adopted from Mizbani &Chalak, 2017: 14) 

The six levels of Bloom‟s taxonomy are all used to enhance students‟ 

learning and develop their thinking. Therefore, teachers should put into 

consideration the six levels when they teach. The following six levels are 

presented clearly as follows (Anderson &Krathwohl, 2001, as cited in 

Forehand, 2010): 

- Remembering: Retrieving, recognizing, and recalling relevant knowledge 

from long-term memory. 

- Understanding: Constructing meaning from oral, written, and graphic 

messages through interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, 

inferring, comparing, and explaining.  

- Applying: Carrying out or using a procedure through executing, or 

implementing. 

- Analyzing: Breaking material into constituent parts, determining how the 

parts relate to one another and to an overall structure or purpose through 

differentiating, organizing, and attributing. 

- Evaluating: Making judgments based on criteria and standards through 

checking and critiquing. 

- Creating: Putting elements together to form a coherent or functional whole; 

recognizing elements into a new pattern or structure through generating, 

planning, or producing.  

6. Good educational system will definitely create strong and healthy people. 

Such people will create good societies and thus create successful countries. 

Gaining good education is a complex process. Education does not only 

depend on the teacher, the student, and the designed syllabus; instead it is 

connected to economy and good government administration. In countries 

where corruption, poverty, and unemployment are high, education is low. 
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The more your country is corrupt and poor the more your educational system 

is weak and catastrophic.  
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 حتفيس الطالب على التعلم يف وقت جائحة كورونا

 م. علي حايف عباس

العراق   –جامعة واسط   

  مستخلص البحث:

الجامعات والسدارس إلى التعلم اإللكتروني أو  لجأت، COVID-19وسط االنتذار الدريع لـ 
عشى آخر، يجلس التعلم عن بعد عبر مشرات اإلنترنت باستخدام الههاتف الذكية وأجهزة الكسبيهتر. بس

الطالب في مشازلهم في انتظار أن يرسل معلسيهم ومحاضريهم دروسهم ومحاضراتهم عبر اإلنترنت 
و  Schoologyو  Google Classroomومن خالل مشرات التعلم عبر اإلنترنت مثل 

Edmodo  وFCC  وZoom .في مثل هذا التعلم ، يربح الطالب سلبيين )يتحكم  وما إلى ذلك
في تدفق السحاضرات ويتلقى الطالب السعلهمات فقط(. لذلك، يحتاج الطالب إلى التحفيز.  السعلسهن 

 تلقي هذه السقالة الزهء على االتجاهات الحديثة لتحفيز الطالب على التعلم.
 االلكتروني الطالب، التحفيز، التعلم الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

Religion has a reproductive power, and the effect of its ideas should be dealt 

with in areas unrelated to its divine principles. Being shipwrecked and due to 

the feelings of loneliness, Robison Crusoe's relationship with God and 

religion became very strong.  Christian belief became the center of life on 

that deserted island. Therefore, everything that occurs has a connection with 

Christianity. Consequently, this paper sets itself the task of investigating the 

religious atmosphere and the main pillar's that make up the religious 

background underlying Daniel Defoe's novel 'Robinson Crusoe'. 

Accordingly, the present paper opens by highlighting certain points in the 

political and religious situation during Daniel Defoe's life. After that, the 

paper endeavors to discuss what is meant by religion and whether it is a 

vague or clear concept. Then, the paper expounds the innate linkage between 

the above mentioned novel and Max Weber's monograph that uncovers the 

critical relation between the Protestant religion and the enterprise of 

Capitalism. Next, the paper moves to illustrate the utilization of certain 

religious ideas in the novel such as sin and punishment. Then, an attempt is 

made to explain what Defoe wants to show by portraying Crusoe as a 

religious teacher teaching Friday about Christianity. Finally, an effort is made 

to present certain religious Opinions on authority expressed in this novel. 

Keywords: Robinson Crusoe, religion, sin, punishment, Christianity, 

.Protestantism. 

1. Introductory Remarks 

During Daniel Defoe‟s lifetime the political and religious situation in 

England was developing rapidly. An important event for the establishment of 

Protestantism and Calvinism was the “Glorious Revolution” of 1688. The 

arrival of king of William of Orange was a turning point through which Great 

Britain became a United Kingdom in 1707 after Scotland and England have 

united. This increased the power of the English monarchy. Additionally, in 

1714 the king George I came to throne and declared himself as the head of 

the Protestant church and embodied the religion in his policy to insure his 

mailto:ghanim.alshimari@gmail.com
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dominance. Due to his religious "dissent", i.e. refusal to accept the 

established church with its hierarchy and appeal to ancient authority, Defoe 

lived under the threat of oppression most of his life during which he was 

against the established Church and interested in politics. 

2. The Concept of Religion  

Generally speaking, the word 'religion' is somehow vague and elusive 

in that it could mean different things to different people. In Mercer and 

Wanderer's (1970: 264) words, religion is "a matter of… the feelings, acts, 

and experiences of the individual men in their solitude… as they apprehend 

themselves to stand in relation to whatever they may consider as divine."  

Pescke (1999: 256), conversely, defines religion as an organized 

approach to human spirituality which encompasses a set of narrative symbols, 

beliefs, and practices. It may be expressed in the form of prayer, rituals, or 

mediations.  

In line with Pescke, Naeem et al. (2014: 40) elucidate that religion is a 

set of beliefs, cultural systems, and world views that relate to an order of 

existence. It, also, incorporates a set of values and social norms that gives 

people a proper code of life to live according to.  

3. Max Weber's Thesis and Robinson Crusoe 

The famous monograph of Max Weber basically sets the main pillars of 

the linkage between the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. In this 

monograph, Weber asserts that there is a close relationship between 

Protestantism (including Lutheranism and Calvinism) and Capitalism. This 

religious approach, typified by Luther's definition of secular work as a 

"calling", is, Weber argues, particularly suited to modern capitalism. The new 

economic system arose from a religious outlook of spiritual minimalism and 

reductionism (asceticism), work as a calling, and the concept of saving for 

future reward. 

Weber quotes Defoe many times and Robinson Crusoe serves well in 

illustrating his points, as does his use of passages from Benjamin Franklin's 

journal. For Crusoe, the link between Protestantism and working in the island 

is clear: In his planting and planning we see the characteristic sacrifice of 

present comfort for future gain which also is the basis of personal banking. 

Next to his ledger book is his Bible, which tells him of Providence. God has 

an individual plan for Crusoe, in other words, and we have already noted the 

connection between Industrial Capitalism and individualism. 
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Calvinism puts great emphasis on a spiritual trade of sins for salvation 

through a payment through the crucifixion. Life before the intervention of 

salvation is worthless, and faith involves a new start. Weber refers to this 

aspect of Robinson Crusoe (Weber, 1905: 83- 84). 

Crusoe confesses after some time that this idea of his was horrible and says:  

"I looked back on my past life with horror, and my sins appeared so 

dreadful, that my soul sought nothing from God but deliverance 

from the load of guilt that bore down upon me (81).  

The God of the novel evaluates the world according to whether it is 

useful to His creature. He occasionally intervenes in the form of 

providence. Crusoe, like Christian in The Pilgrim's Progress, has a 

complicated past, but is given a new beginning with the chance to prove 

himself through work on the island. Luther's doctrine of the worldly 

"calling" is represented in practice. 

Most importantly, in Calvinism and Crusoe's life, we see a drive to make 

profits. Material success or failure is for Crusoe a sign of Providence or 

divine disfavour, and he is always convinced that he is part of an individual 

divine plan. For example, Crusoe on some occasions castigates God, and he 

says, for example, "Why has God done this to me? What have I done to be 

thus used?" (78). God's favour is seen as evident in the fortunes of the 

present. 

The same need to claim divine interest is part of Calvinist doctrine and 

experience. According to the predestinarians, faith has no relation to good 

works, and its reasons are buried in the unknown will of God. Measurable 

worldly success was defined as prosperity, seen as God's favour. Crusoe also 

needs to measure his property, and this is his source of happiness: 

I was now master, all on a sudden, of above five thousand pounds 

sterling in money, and had an estate, as I might well call it, in the 

Brazils, of above a thousand pounds a year, as sure as an estate of 

lands in England: and, in a word, I was in a condition which I 

scarce knew how to understand, or how to compose myself for the 

enjoyment of it (245). 

In many respects Defoe has produced a book which reflects Bunyan's 

spiritual allegory The Pilgrim's Progress in an almost purely material way. 

Here is the outworking of Calvinism in the worldly realm. 

Crusoe‟s thriftiness with regard to storing his corn is a further example of the 

Protestant work ethic. On one occasion he finds that corn has begun to sprout 

in the place where he emptied a bag with the remnants of chicken food. Of 
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course he does not promptly eat the corn, but stores it and replants, and will 

take great pleasure in this growing „wealth‟. 

[He] carefully saved the ears of this corn […] and laying up every 

corn, [he] resolved to sow them all again, hoping in time to have 

some quantity sufficient to supply me with bread. (65: 66). 

He is willing to wait four years before he allows himself to eat even a single 

grain of corn. This shows self-restraint, sensible behaviour and thriftiness, all 

of which are listed as typical of the Protestant work ethic by Max Weber. 

Crusoe does not use his „wealth‟ in the short term (as a typical Catholic might 

have), but leaves himself with always enough corn to replant, so that he uses 

the seeds to generate a more sizeable crop. This eventually will provide him 

with plentiful cereals for the rest of his stay on the island. It is no less than 

the Protestant tendency to reinvest and regenerate wealth, and refusal to 

waste the wealth, and relates to the belief in future reward. 

4. Religious Ideas of Sin and Punishment  

It is frequently pointed out that Crusoe commits his first, "original" sin 

by disobeying his father‟s advice in escaping to sea. His being stranded is 

like a punishment for his rebellion and his chance to show that he is 

redeemed by organization and hard work. Crusoe, with his “original sin,” 

considers everything, including man, as the material to be exploited for 

redemption. While this novel is adventures in its external structure, people 

are seeing outside of their deep structure of Western imperialism and it is a 

moral and religious version, which states that Crusoe‟s story instructs people 

in God‟s wisdom of being repenting man‟s sin. 

This confession marks a turning point in Crusoe‟s spiritual consciousness, 

and increases his experience. He starts read the books which are biblical 

version every day and keeps gratitude God for being saved him. Furthermore, 

he makes a calendar and lists all of his remarks in his journal. Nevertheless, 

no one is a companion to him or shares with him in his opinion while he lives 

on a deserted island. The story begins with Crusoe's rebellion: the 

confrontation of his father's plan for him, which is framed as challenging the 

authority of God himself. Crusoe then lives a bad condition on the island. 

Once there, he must atone for his faults and repent. It is not sufficient just to 

express grateful to God, but Crusoe requires to learning more repentance. 

Crusoe‟s dream is the angelic figure that comes to him during a feverish 

hallucination and says:  

 “Seeing all these things have not brought thee to repentance, now 

thou shalt die.” (74)  



  

 

 
  

 

44 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىساىية واالجتناعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املستيصرية –وٌ مع كلية الرتبية االساسية بالتعاو 

 وحتت شعار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الثاىي للعلوو االىساىية 

 وبالتعاوٌ مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبيات 

                                     اجلامعة املستيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصرية 

Ironically, this repentance is a needful view which ends up justifying sin, 

because Crusoe may not ever has learned to regret if he had never disobeyed 

his father in the initial place. Thus, as influential as the repentant theme in the 

novel motivate for convertibility that Crusoe had being a very religious man. 

Eventually, the novel develops to be a combination of religious observations. 

Similarly, the tension between belief and disbelief, and some material 

considerations regarding religion, can also be discussed in Robinson Crusoe. 

R. West observes that Daniel Defoe was a Protestant Dissenter, quoting his 

words: 

I cannot belong to the Church of England because it is not entirely 

reformed: and for this reason I dissent, believing every Christian to 

be obliged to worship God in that manner or from he finds most 

agreeable to the will of God declared in the Scriptures, and to join 

in Communion with those that he thinks do so, and upon these 

reasons I separate (West, 1995: 151). 

Western rationalism has the particularity of engagement with its economic 

conditions in either direction. Namely; the linking between the spirit of 

modern capitalism and the rational ethics of ascetic Protestantism has been 

influenced by certain religious ideas on the development of an economic life. 

Therefore, the function of the sociology and history is to analyze all of the 

occasional relationships because of reactions to environment. In accordance, 

Defoe was seeking an individualistic way of worshipping, free from external 

upheavals; and it is through this simplicity that his protagonist was able to 

fight against isolation and despair on the island. It also explains his 

individualistic behaviors. In this sense, Defoe reflects his society at the age 

through his hero as a capitalist man who carries the bourgeois thought on the 

island.  Defoe adds more Christian morals as Crusoe goes deeper into his sin. 

He is the disobedient son, then the regretful castaway, and finally the very 

religious man, who swallows his repentance away after his first encounter 

with a storm. Through the experiences of one man, we can observe the 

progression of religion from the private realm to the public realm. The 

conflicts are inherent in such a progression, and the resolution to these 

conflicts is Crusoe throws away the natural of father's authority, and he must 

be father of himself while he notes for self- determination. Yet the image of 

Crusoe's father continues, and the "Middle Station of Life" that Crusoe 

achieves is always involved by his father of narrative fiction. Criticizers also 

explore the possible functionality of the world outside the literary fictional 
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text. Many matters and actions give the reader an impression of overall 

reality that whatever happens to Crusoe is true. 

When Crusoe is rescued and his luck revives many times, he compares 

himself to others who died, stops this thinking and thanks God for His 

miracles. The protagonist's conflict with nature and his shifting mood are the 

results of such transition during his age. He sees every need that he describes 

the way of life for many years. Through the unsettled personage of Crusoe 

and since he transform everything into profit, Defoe unintentionally depicts 

the natural human fault in human being which forms the essence of the 

capitalist culture. 

Christianity represents the virtue and the right path to fidelity toward God. 

This fact indicates that the God of heaven presents the guidance that will 

convince them theologically. This tells us that the right path goes through the 

Bible, which is the only book that will connect Friday with the context of 

exploitation. This is shown so that the peace inside Friday will only be found 

with the Bible itself. Friday‟s god is not the god that has a devil vision. The 

God of Friday totally enhances the idea of being good and clean. Robinson's 

speech becomes Christian and more religious man later on, particularly after 

he convinces Friday. The saved man kneels at Crusoe's feet as if to swear to 

be Crusoe's "slave forever" (172). because Christianity to the natives there, 

are to tell them the gods and will inform them about reality concerning the 

naturalism of the world. The orientalist‟s western imperialism-oriented 

mentality can be seen clearly in this novel. We can clearly see in this novel 

the mentality codes of western imperialism. Therefore, the question must be 

examined from this point of the novel itself. The British nation represented 

the upper class of imperialism through adopting Protestant religion to their 

superiority over others as a dominating phenomenon at the age. Crusoe 

discovers that he master of his own world, despite of his suffering of a hard 

fate which becomes positive after Friday‟s arrival. The unfair relationships 

between humans indicate that nations are humiliated, colonized, and how 

they are used religion as influential power to enslave the mentalities. 

The central point was to persuade people on the subject that their souls must 

be saved by God and that is why the Bible is considered to play a key role in 

the story. The religious ideas are played a role in creating the capitalistic 

spirit. Religion is explored as a major cause of the modern economic 

conditions. Exploring Crusoe's experience on the island can be depicted as a 

reflection of the civilized and social prosperity of the eighteenth century in 

London. The modern spirit of capitalism sees profit as virtue that ends in 
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capitalism and supposes to pursue it, because God has previously specified 

who is saved and damned. It is the prominent role of religion which is 

expressed in the Robinson Crusoe and it would be required to examine the 

progression of religious and political thought in Crusoe‟s world. In order to 

form a type of slave arrangement on the lands that the Empire possessed, they 

attempted to influence the people whom they colonized by spreading religion 

for their own purposes. In observing the phenomena of influential 

domination, the relationship between the morals of moderate Protestantism 

and the emergence of the spirit is modern capitalism become clear, in other 

words, the imperialism of this age. Eventually, Crusoe shifts to be a religious 

teacher clearly, as he succeeds to convert Friday to Christianity when they 

meet each other. Therefore, Crusoe begins living together with Friday on the 

island. However, Crusoe takes the position of being the lord of Friday. And 

the Lord endeavors to shape Friday as he wishes him to be. Crusoe makes 

Friday learn English, namely: the English culture and Christianity. He also 

uses religion in the way the Empire uses it. Similarly, to the Empire, he 

makes Friday a Christian and makes him a great servant. With regard to the 

term „domesticate‟ Crusoe conducts as if Friday new born and gives him a 

new name and a new religion. 

5. Teaching Friday about Christianity  

Crusoe convinces Friday of his reality as human and civilizes him by 

deriving new identification for his personality. He informs Friday about the 

reality of the atmosphere that God and Christianity is over everything. They 

were listening to them, and the information sent by Jesus as their Redeemer. 

We cried out to God, and He is even heard from heaven our great pride and 

our wishes will send Providence. We can easily understand why Christianity 

is fertilization and facing rapidly increasing missionary work. Naturally 

determines the direction of the relationship in the work is a kind of slavery. 

“Lord” Crusoe wants to ensure the loyalty of his slave. The establishment of 

nationality, religion and identity are got rid of the return to the essence of 

slavery and leave his personality. This is a process of flourishing the 

imperialist masters in order to release the difficulties of enslave people. 

Therefore, Friday will forget the religious matter and have a new nation 

perhaps he requires participation in the new society in his life. 

Crusoe convinces everyone comes to his "Kingdome" with his notions to be 

Crusoe‟s fellow and they must be avoided their souls by God. They must 

thank Crusoe and listen to his order since he is the master of this island and 

he products them from dangerous such Friday‟s case. Because of Crusoe is a 
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Christian he will enforce his religion in the island and spread the Christianity 

among the natives. As Crusoe reflects the English society in the eighteenth 

century, he has a completely different function rather than religion; however, 

after a while, these materials are the tools that lead to the exit from the island. 

6. Religious Opinions on Authority Expressed in Robinson  Crusoe 

In attempting to comprehend the connection between religion and the spirit of 

capitalism, it can create wider social values and be involved in the creation of 

social institutions totally dissimilar to its own aims and ends. Religion has a 

reproductive power, and the effect of its ideas should be dealt with in areas 

unrelated to its divine principles, just like the creation of commercial 

institutions. Mastership and slavery are the main idea which this novel dealt 

with in addition to religious indications. The Protestant values are no longer 

necessary as soon as capitalism emerges, and the ethic takes on a life of its 

private. Indigenous imperialism, religious and national values are an 

enslavement to the system. People are now directed into the spirit of 

capitalism because it is suitable for recent economic action. The process of 

being Crusoe teaches Friday some Christianity it showed the importance of 

religion and depicted the characters that were enslaved in colonization. For 

instance, through religion and a master-slave relationship between Crusoe 

and Friday reflect colonization. This also shows us Friday‟s enslaved 

character with religion. 

Preparation is the first stage of the process of colonization. The story is 

giving out a dimension of thought that starts the transition after the second 

stage. As a result, Crusoe provides his own security. At this point, the Bible 

plays a most important role in the construction of the plan views. Crusoe 

says:  

“Also, I found three very good Bibles, which came to me in my 

cargo from England, and which I had packed up among my things" 

(53). 

 On the island, due to feelings of loneliness, the relationship with God and 

religion eventually becomes stronger, and as a Christian religious follower, 

the feelings become very strong. Christian belief becomes the center of life 

on the deserted island. Therefore, everything that occurs has a connection 

with Christianity. Thus, Crusoe's life is completing now, so that a removal of 

the candidates avoids a major accident. After the brutality and violence, the 

tone moves to the island from the necessary shipwreck to exploit most debris 

as tools to be able to continue his life on the island. Eventually, he confronts 

his God and discovers religious brutality and violence on shore which is a 
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place of savage feast. Crusoe has to start new stage after completing his 

internal mind in order to apply the just of God and fight their way on such 

place to dominance against hostile forces. Colonialism is a great system that 

forces the individual to play by its rules in order to survive as a kind of 

individual foundation with religious motives through the spirit of capitalism. 

Crusoe, from this duality, slowly becomes the lord and the governor on the 

deserted island. This individuality involves a Christian sitting in a managerial 

or equivalent position. Crusoe begins to think: 

I fancied myself able to manage one, nay, two or three savages, if I 

had them, so as to make them entirely slaves to me, to do whatever 

I should direct them, and to prevent their being able at any time to 

do me any hurt. (172) 

Accordingly, Crusoe seeks for a community to obey him and to manage them 

whom that people in undiscovered world. These “savages" give the 

opportunity to realize their dreams to Crusoe. They are no longer an item or a 

desired shape itself. In fact, Crusoe sees them as objects. 

Defoe portrays through Crusoe an ideal self. James Sutherland mentions in 

his criticism of the novel that Defoe “believes an honest Englishman is hard 

to beat” (1970) Hence, Defoe made his hero as a gentleman who behaves 

truly, full of energy and enjoying both the practical side which enables him a 

direct relation with God. After becoming a religious man, Defoe‟s description 

of Crusoe is great: "I saw a man descend from a great black cloud, in a bright 

flame of fire, and light upon the ground [...] when he stepped upon the 

ground with his feet, I thought the earth trembled" (73). Because of this, 

Defoe has a supposed divine intervention and Crusoe is placed on the island 

for two reasons. Initially, Crusoe is a sinner and refuses to submit to what 

was clearly the will of God. Next, he was sent to the island as he is prepared 

for fate. He could not stop it. By adopting his story to fit the religious issue of 

the time, Defoe assures himself of the approval of an important religion and 

social group. This is the major force in the founding of national character. 

Crusoe is not a very profound religious thinker, however; religion is part of 

his education and transformation. Nevertheless, the religious dimension is 

central to Crusoe, a man's discovery of himself, Civilization and God. The 

man is shipwrecked without resources on a desert island, survived for many 

years by depending on his own wits. Therefore, he employs everything 

around him to be familiar with the nature there, except for the fact that no one 

shares his life on the isolated island. In order to fulfill his desires in finding 

company, Crusoe chooses to devote his life in the island to worshipping God 
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to be his companion spiritually in such place, by continue reading the Bible 

and learns Christianity. In this way, Defoe appears to be a very strong 

believer in God, so much so that he believes that God's Will shapes the lives 

of human beings. Crusoe would also have been saved by having noticed a 

footprint of a man in the sand of the beach one day thereby knowing that 

there were other inhabitants there and there was hope of salvation. This 

discovery of a footprint makes Crusoe happy, but fear troubles him for the 

next couple years because of that footprint, and it pushes him to forget about 

the Divine Providence to be saved. Once he saves Friday from the savages, 

he believes that Friday is a gift. Throughout the novel, the effect of isolation 

on Crusoe's life gives him plenty of time to allow Friday to learn many skills, 

even read the Bible, and later with the study becomes a good Christian. 

The first stage of completion is done with the help of divine power and 

coupled with the uncertainty of the armor firearms. The “wild” are killed, but 

Crusoe also wins a prisoner at the same time. He has divine power to be able 

to kill the enemy without ever even touching him from a distance. It was part 

of God's design. Crusoe is a professional in shooting. He derives his power 

during the hunt, on the mountain of goats. In fact, one can see that the full 

economic effects of these religious motives are coming after the high of 

religious eager. Crusoe, with his gun, passes the second stage that gained the 

victory. Firearms and resistance broken by Friday will interfere with the 

cultural values of the colonial power that he will continue in his obedience. 

Crusoe has been saved from being fed to him as well as killing a cannibal. It 

is necessary to investigate how religion itself influenced on the social 

conditions. Now Friday is completely submissive in the face of power and 

has become a passive object. He promised to be Crusoe‟s servant forever. 

Because of what we call centers began to be perceived as cultural formation, 

Crusoe explains this issue to Friday later on. 

Crusoe explains to Friday “true God" concept and the Prophet of 

understanding. After the diagnosis, Crusoe attempts to introduce Jesus to 

Friday. Crusoe's description of God acknowledges that God is glorious to 

them. Friday is given the culture of Crusoe and his culture is taken away from 

him so that he is now a part of Crusoe. Each of them is foreign to their 

humans by the alienation. Friday and Crusoe's contradictory manner of 

happiness according to this change and alienation is the assurance line for 

their companions. Crusoe enforces Friday with the Western culture. The 

precondition for this experiment to be successful is to show the loyalty of 

Friday. Friday shows that loyalty towards Crusoe is more than that of a 
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servant. In this sense, after his religion, cultural dominations have been 

uncovered and the theme of his life is near the end. Crusoe, in the end, is 

faced with a second prototype in an interesting way. As mentioned earlier, 

Crusoe is the prototype of British imperialism, that is, to colonize. Second, he 

was the prototype of those who were to colonize Friday. (Koç .98) 

7. Conclusion 

To conclude with, it is convenient to say that Defoe was concerned with 

religious toleration for more than selfish reasons; he saw religious toleration 

as a moral responsibility of all Christians, including Catholics and 

Protestants, and as the only resolution to the conflict between the personal 

and public realms of religion. So Robinson Crusoe turns out to be just as 

concerned about toleration in general as it is about the virtues of 

Protestantism. At least in Robinson Crusoe, Defoe turned out to be fairly 

open-minded (Morillo, 2012: 168). 

Defoe used religion in his novel to reveal that colonialism was the 

exploitation of religion as an excuse to reach its targets. The target of 

colonialism was to enslave people, exploit them and confiscate their lands 

under the cover of religion. 

Crusoe's perception of God is filled with more information from the society. 

According to him, the creator of all living things is God. Therefore, he can 

judge the circumstance- phenomenon in the universe, even at the free hand of 

the causes of the events at the beginning. Moreover, he thinks that when 

things go wrong and you thank God, it would be the worship itself. 

According to Crusoe‟s daily work plan, his worship begins by reading the 

Holy books. He learns about Friday's native religion (his worships 

"Benamuckee") and decides to convert him to Christianity (182). 
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 مستخلص البحث:

الد ال عاللخ نٓب ثًجبدئّ اإلنٍٓخ. فجغجت نهذٌٍ لٕح اَزبجٍّ، ٌٔجت انزعبيم يع رأثٍش أفكبسِ فً يجب

غشق انغفٍُخ ٔثغجت انشعٕس ثبنٕدذح ، أصجذذ عاللخ )سٔثغٌٕ كشٔصٔ( ثبهلل ٔانذٌٍ لٌٕخ جذًا. 

أصجخ اإلًٌبٌ انًغٍذً يشكض انذٍبح فً رهك انجضٌشح انًٓجٕسح. نزنك ، كم يب ٌذذس نّ عاللخ 

يًٓخ انزذمٍك فً انًجبل انذًٌُ ٔاألعًذح انشئٍغٍخ انزً ثبنًغٍذٍخ. ٔثبنزبنً ، رذذد ْزِ انٕسلخ نُفغٓب 

رشكم انخهفٍخ انذٌٍُخ انزً رمٕو عهٍٓب سٔاٌخ  )داٍَبل دٌفٕ( "سٔثُغٌٕ كشٔصٔ". ٔثُبًء عهى رنك ، رجذأ 

انٕسلخ انذبنٍخ ثإنمبء انضٕء عهى ثعض انُمبط فً انٕضع انغٍبعً ٔانذًٌُ خالل دٍبح  )داٍَبل دٌفٕ(. 

يهخص ثذثً إنى يُبلشخ انًمصٕد ثبنذٌٍ ْٔم ْٕ يفٕٓو غبيض أٔ ٔاضخ. ثى ،  ثعذ رنك ٌغعى

ٌششح انًهخص االسرجبط انفطشي ثٍٍ انشٔاٌخ انًزكٕسح أعالِ ٔدساعخ )يبكظ ٌٔجش( انزً ركشف عٍ 

انعاللخ انذبعًخ ثٍٍ انذٌبَخ انجشٔرغزبَزٍخ ٔيششٔع انشأعًبنٍخ  ٔثعض اَساء انذٌٍُخ دٕل انغهطخ 

ُٓب فً ْزِ انشٔاٌخ. ثعذ رنك ، َُزمم ثٓزِ انٕسلخ  نزٕضٍخ اعزخذاو ثعض األفكبس انذٌٍُخ فً انًعجش ع

انشٔاٌخ يثم انخطٍئخ ٔانعمبة. ثى ، جشد يذبٔنخ نششح يب ٌشٌذ  )دٌفٕ( إظٓبسِ يٍ خالل رصٌٕش 

عٍ انًغٍذٍخ. أخًٍشا ، رى ثزل جٓذ نزمذٌى ثعض اَساء انذٌٍُخ  )كشٔصٔ( كًذسط دًٌُ ٌعهّى )فشاٌذي(

 دٕل انغهطخ انًعجش عُٓب فً ْزِ انشٔاٌخ.

 

: سٔثُغٌٕ كشٔصٔ ، انذٌٍ ، انخطٍئخ ، انعمٕثخ ، انًغٍذٍخ ، انجشٔرغزبَزٍخ الكلمات المفتاحية  . 
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Learning English Language as a Second Language (ESL) by Iraqi 

University Students during the Outbreak of COVID-19: 

 A Case- Study of Imam Kadhum College Students’ Challenges 

 

Suhad Hassan       

Assistant lecturer at Imam Kadhum college  

Al- Diwaniya branches- Department of English 

 

Abstract: 

When the World Health Organization announced COVID-19 as a global 

pandemic in 2020, Iraqi government (as the rest of others) had to use 

preventive polices to control the spread of the virus. As a result of that, 

universities and schools have been closed to start then what is called as 

„Distance Learning‟, that paved the way to the continuity of the learning 

process. 

    Distance or E. learning in higher education is a long-term concept. It is 

targeted at technology devices and www. The later, actually, implies a 

problematic thing in Iraq due to the constant interruption.  Poverty is another 

challenge added to the previous one that prevent far learning from becoming 

nearer and available in Iraqi homes, though such method of teaching 

originated to the earlier 18
th

 century.      

Purpose: This research aimed at describing the experience of Iraqi academic 

staff members and the university students with the E. Learning during the 

pandemic of covid-19. It is also targeted at answering the main question: 

what are the challenges encountered by Iraqi university students (Imam 

Kadhum college students) during their learning of English language in 

Covid-19. Seeking distance education trends during the 2019- 2020 

coronavirus pandemic is a not another goal of the research at hands.  

 

Key words: E. learning, Iraqi students, academicians, English language and 

challenges, education covidian trends.  
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Part One  

Approaches of Distance Learning Mode  

 

1. Introduction 
With the development of advanced technologies and the network, distance 

learning is becoming more and more widespread, especially in the time of 

pandemic. A vast amount of research on related topics provides evidence that 

the interest in distance education, which has become a global trend (see Dron 

& Anderson, 2016) is increasing noticeably. With the emergence of the 

global pandemic caused by the COVID-19 viruses, almost all educational 

institutions have switched to distance education, which has returned interest 

in this learning method after losing it over the past 10 years.  Due to the 

progression of special web environment that supports advanced educational 

practices, many conceptual changes in the modern education system were 

noticed (Arkorful & Abaidoo, 2015). The easy accessibility of modern 

technologies and their enormous impact on everyday human life, present-day 

society has stepped into the next stage of distance learning development 

(Andryukhina et al., 2020; Dorozhkin & Сhernoskutova, 2020; Cherkasov et 

al., 2015). Distance learning is featured by high training efficiency and data 

availability as well as steady information transfer speed, regardless of the 

user‟s geographical location (Romanov, 2019). Anderson and Dron (2011) 

designate three types of distance education pedagogy, namely, „cognitive-

behaviourist, socio-constructivist and connectivism‟. They denote that it is 

necessary to apply all the mentioned educational approaches to achieve the 

maximum effectiveness of distance training.  

Pulker and Kukulska-Hulme (2020) have investigated the re-use and 

adaptation of open educational resources during teaching foreign languages 

(including English) and their impact on educational practice. Moreover, 

distance learning of English turned out to be more complicated than the 

traditional one (Zhang & Cui, 2010). It significantly affects the concept of 

learning as well as methods of obtaining information and its assimilation. Liu 

(2011) points out that the student‟s gender and the classroom type do not play 

any role in the teaching process, while learning boost, personal status in the 

class, and the teacher‟s academic title are considered basic. It is necessary to 

reveal that many researches study the element of effectiveness of distance 

and classroom education. Some authors draw conclusions about a good level 

of impactness inside virtual classrooms, while other researchers indicate a 

very weak and sometimes practically zero effectiveness of distance learning. 
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Bender et al. (2004) notice that distance learning requires much less time than 

face-to-face education. Though, if the one will take the time spent by the 

teaching staff on each student individually into deem, the distance method 

and approach of conducting classes will appear to be more time-demanding 

than the traditional one. 

    This article presents a statistical analysis of the students‟ survey results to 

confirm the hypothesis about the effectiveness and challenges of learning 

ESL in distance education compared to in-class learning mode and optimize 

the educational process in future. Within the present research, the main 

challenges affecting the success of distance learning are introduced. 

Furthermore, changes in the distance education trends during the 2020 

coronavirus pandemic (COVID-19) are investigated. Thus, for a more 

objective evaluation of academic performance, respondents‟ opinions should 

be checked through certain scale (Likert‟s 1993 scale will be chose to seek 

students‟ opinions for approval and disapproval). The learning input can 

largely depend on the teacher‟s ability to control the learning process. In the 

conditions of face-to-face learning, it is somehow hard for a student to cheat 

or take a hint from classmates, while during a virtual lesson, the teacher 

cannot fully control the process of written examinations (Watson & Sottile, 

2010). Electronic writing tasks can be easily copied from one to another 

virtual student (Kocdar et al., 2018). It also should be noted that the results 

obtained are based on the self-estimation of students who studied virtually for 

two stages to achieve, to some extent, reliability of the results. 

2. Educational Approaches in E- Learning  

Using of technology in education, generally known as E- Learning that has 

may connotations and forms. E- Learning Educational Approaches can be 

categorized as follows: 

2. 1 Synchronous  

An educational common approach in the online era occurs in „„real-time‟‟, 

where all participants interact and introduce ideas, data or information at the 

same time. Linguists consider this approach an effective one, for it allows 

that all learner become familiarized with the main topic or content. Tests and 

assignments are simultaneous and the tutor or instructor avoids repetition. 

Face to face discussion -like skype conversations, chat rooms and virtual 

classrooms- is an example of synchronous communication. Here, students 

will be part of collective teams, because this approach is an excellent one to 

make them butterflies. 
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2.2 Asynchronous Learning  

A self- paced learning allows learners to exchange their data without the 

dependency and involvement of other students. In other words, it is a student- 

centred teaching method aiming at facilitating sharing information without 

the limitation of time and place. Email, blogs, wikis or discussion forums 

used in this mode of learning. Web- supported textbooks, hypertext files, 

audio- video courses and social networking are other types of this approach. 

There is no face-to-face interaction here but the student can express his views 

through the above- mentioned technological modes. In result, participants can 

go back and review course materials, presentations, lectures and students‟ 

correspondence easily. 
1
 

2.3 Linear Learning   

It is a self-study mode called CBT. (Computer-based learning) much like 

reading an online book or document, especially static processes and 

mathematical equation. Smartphone, laptop, tablet and computer are the 

mean tools to deliver learning or training.  Here, students are capable of 

acquiring skills and knowledge via much more conductive methods suit their 

preferences.  CBT. is similar to WBT. conceptually but the later delivered 

through a web browser.  

2.4 Collaborative Learning  

A mode of learning called „computer-supported collaborative learning‟ 

(CSCL), which uses instructional methods designed to encourage or require 

students to work together on learning tasks. Traditionally, source of learning, 

the instructor is the principal source of knowledge and skills. Whilst the 

collaborative approach refers to direct transfer method in computer-based 

learning and training systems. Unlike the linear approach, which often uses 

instructor‟s material, collaborative learning uses blogs, wikis and cloud-based 

document portals. It allows students and teachers working collaboratively, 

discuss ideas, and promote information. Classrooms refer to online multi-user 

virtual environments (MUVEs.) that relate schools across geographical 

frontiers, but computer-supported collaborative learning (CSCL.) allows 

learners in one school to communicate with learners in another that they 

                                                 
1
 Ganesh, j. (March- April ,2014) “Educational Approaches in E. Learning”, Vol. II/XI , scholarly Research 

Journal for Interdisciplinary Studies, p. 1158-1159. 
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would not get to know otherwise, enhancing educational outcomes and 

cultural integration. 
1
 

According to the National Training Laboratories in Betal, Maine the methods 

and approaches of such technological phase have to be suited to the needs of 

the modern workplace learners. A different approach of learning, as experts 

state, can sometimes renew and refresh the interest of a student.  Interaction 

between students and instructors, and among the students themselves has 

been a subject of interest for many years. 

1. Self- Study: It is the “common” method of learning in the time of COVID-19 

where the learner can use some helpful websites like wiki, blog and others. 

He can go through pdf and ppt files.  

2. Video/Audio Tape:  It is the second method in which the instructor takes 

helps the learner in one way learning via watching and listening. 

3. GBTs and WBTs: Learning here available in CD or CBT (computer Based 

Training) or WBTs (Web-Based Training) that can be run and used within 

the learners‟ system.  Such kind of courses are self-paced and the learners 

have no interaction with the instructor or fellow learners. It is aimed at adults 

learning in which they will be motivated to learn more and more. 

4. Blended E Learning / Instructor- Led (ILT): This goes with both, 

synchronous and asynchronous of learning ways. The blended approach 

works best with soft-skills or sales training, as face to face interaction and 

exercises are available.  

5. Mobile Learning: Availability, and having disk space and internet 

connectivity making mobile devices important tools in E- Learning.  

6. Social Learning: Special social platforms in which the learners will not 

introduce or present their discussions, problems, queries and experience in 

public platforms but in special ones. 

7. Simulation Learning: Approach relies on graphics, videos and audios. New 

software training that has a noticeable degree of interactivity and simulations 

is just an example of such learning.  

                                                 
1
 Ibid. :1159-1160. 
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8. Game- Based Learning: Gamification is a powerful medium of experiential 

learning nowadays, which increase learners‟ productivity and knowledge via 

motivating them to learn things while they play.
1
 

2. 5 Hybridization  

It is an educational approach blends specific aspects of the synchronous and 

asynchronous learning systems.  “Pre- recorded” lectures and presentations of 

person-to-person interaction, especially in soft skills training to teach the 

participant becoming teachers themselves is the so loop of this mode of 

teaching. Leadership skills and sales processes can be learned through this 

approach. 
2
 People thinks that hybrid and blended learning are the same, for 

they contain some instructional elements. The later means that instructors 

will instruct and teach both at the same time: In- person and remote students. 

Methods of this mode of teaching (asynchronous) can be used to support the 

synchronous methods. Blended learning is when students work on online 

practices and watch instructional videos.
3
 To conclude that hybridization is 

another method of teaching used to teach the non- traditional type of student.      

2.6 Guided Didactic Conversation (GDC.) 

Borje Holmberg (1989) offered a concept named as „Guided Didactic 

Conversation‟ that aimed at the communication without being away from 

autonomy. It offers a “real” conversations and interaction with tutors. He 

regards education as a “conversational interaction” between learners and 

tutors to achieve what is known as „real learning through real conversation‟. 

GDC. Includes: Simulated Conversation (one- sided presentation) and Real 

Conversation (two -sided between instructor and learner). Holmberg believes 

that by depending on empathy element between learners and tutors via using 

one and/or two-way interactions, a „genuine or real‟ learning will be there, as 

it promotes the student to be motivated and encouraged to participate. GDC. 

is another approach aimed at fulfilling certain pedagogical purposes.
4
  

                                                 
1
 https://elearningindustry-com.cdn.ampproject.org/v/s/elearningindustry.com/choosing-right-elearning-

methods-factors-

elements/amp?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=162620

13223065&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https

%3A%2F%2Felearningindustry.com%2Fchoosing-right-elearning-methods-factors-elements 

2
 https://resources.owllabs.com/blog/hybrid-learning 

3
 http://www.upct.es/~erasmus-gio/weberasmus/archivospdf/E-Learning.ing.pdf 

4
 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/correspondence-education 



  

 

 
  

 

56 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0301آب  01 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( ا دليل رقيوا وازدهارها)اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريو

 0301آب  01 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

2.7 Correspondence based- study 

Educational approach specialized for adults who receive their instructions 

and lessons through e-mails. 
1
 It is the “first wave” of DL. Correspondence 

courses have been popular for generations. The enrollee can study, do 

exercises, and take tests at a remote site of convenience. Educational 

material, typically textbooks or lecture notes, is sent to the student by way of 

the US Postal Service or common carrier. Upon their completion, 

assignments and exercises are sent in for grading. Generally, one examination 

is given at the end of the course. In some programs, the examination is 

monitored, or taken at a school, library, or other remote location. If the 

program is considered a self-study program, it might have a self-administered 

examination, which is then returned to the program for grading.     

2.8 Telecommunications 

A telephone call, data, video, text or images are the means of information 

transmission of this educational approach.
2
 In education, telecommunications 

generally refer to the use of personal computers to send and receive 

information through a school wide network or standard telephone lines. Many 

services are available through telecommunications. This section provides an 

overview of the applications and services valuable for education.
3
 

Part Two  

Research Methodology 

2 Methodology  

2.1 Research design and sample 
In the course of this investigation, a survey was conducted among 430 non- 

native English- speaking students of the Department of English, Imam 

Kadhum College, Al- Diwaniya Branches: Second, third and fourth stages 

who studied (ESL) in classroom and distance learning formats, 2019-2020 

and 2020-2021. All study participants belong to two age categories (20s,30s 

and 40s years). The students‟ gender and social status were not taken into 

account since these factors assumedly have a weak impact on the study 

outcomes. The selection was chosen intentionally based on those who have 

studies ESL virtually for two academic stages (mentioned above). Such a 

                                                 
1
 https://www.britannica.com/topic/correspondence-education 

2
 https://www.umsl.edu/~joshik/msis480/chapt07.htm 

3
 https://fcit.usf.edu/telecom/chap1.htm 
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choice was provoked by the intention of gaining a more reliable results and 

sample.  

2.2 Experiment  

The survey (see Figs.) was performed in three stages who are studying in the 

Department of English: 430 students who spend two stages (stated above) 

studying virtually. Students were asked to fll-out the questionnaire of eight 

questions after the completion of their virtual educational courses for the 

academic years 2020- 2021 in order to approve or disapprove the hypothesis. 

Respondents were required to evaluate and answer the following eight 

parameters after warning them to respond precisely, as their responses will be 

highly mattering via using Likert‟s (1993) four scale -point for testing 

approval and disapproval: 

1. Losing of network connectivity is a challenge you encountered during your 

studying ESL virtually?  

2. Lack of facial expressions and body language during the lecture is a 

challenge you encountered during your studying ESL virtually?  

3.  Lack of instructor readiness for teaching is a challenge you encountered 

during your studying ESL virtually? 

4. Lack of educational content is a challenge you encountered during your 

studying ESL virtually?  

5. Individual differences are not observed is a challenge you encountered during 

your studying ESL virtually? 

6. Time of lecturing and its content are not going side by side is a challenge you 

encountered during your studying ESL virtually? 

7. Do not get access into cell phones due to poverty and customs is a challenge 

you encountered during your studying ESL virtually? 

8. Failure to know the tools and technological skills is a challenge you 

encountered during your studying ESL virtually? 

2.3 Data Analysis 

Within the research, a statistical analysis of the survey results was carried out 

(see Table and Figs.) to confirm or refute the hypothesis about challenges and 

the effectiveness of learning foreign languages (in particular, English) via 

distance training mode. Moreover, the study outlined the impact of the 

COVID-19 pandemic on student performance and mental wellbeing. In the 

course of this examination, one form-sample was obtained consists of eight 

questions seeking challenges faced by Imam Kadhum College students 

(second, third and fourth stages), who studied two stages virtually, 

department of English during their learning to ESL in the COVID-19 
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pandemic. It is intended by the researcher to choose this particular sample 

(second, third and fourth stages) for they studied two academic stages in the 

pandemic time through virtual classroom and virtual instructors, which will 

add more to stability and reliability of the current research. Likert
1
 (1993) 

four-points scale for agreement was used that allow the following scoring 

options: 1. strongly disagree, 2. disagree, 3. strongly agree and 4. agree.  

2.4 Research limitations 

The reliability of this work can be improved by expanding the size of the 

studied samples through introducing new questions in the interviewing 

methodology. These actions are directly related to an increase in the accuracy 

of the Likert scale and Student‟s t test results. Besides, to obtain more 

objective outcomes, the research population can also be increased (Yap & 

Sim, 2011). The processed results were based on the respondents‟ subjective 

assessment of their success in learning English as well as indirect indicators 

of performance (cognitive abilities, mental and physical condition). The 

students‟ performance indicators during distance learning can be significantly 

affected by the lack of proper teacher control (Hranovska, 2020). Thus, for a 

more objective evaluation of academic performance, respondents‟ knowledge 

should be checked through testing the covered material (feedback). The 

learning outcomes can largely depend on the teacher‟s ability to control the 

learning process virtually or physically. In the conditions of face-to-face 

learning, it is more difficult for a student to cheat or take a hint from 

classmates or encountering a technological problem, as the learning process 

done physically, while during a virtual lesson, the teacher cannot fully control 

the process of written examinations (Watson & Sottile, 2010). Electronic 

writing tasks are problematic because they can be easily copied from one to 

another virtual student (Kocdar et al., 2018). Researches with these ideas can 

be conducted. It also should be noted that the results obtained are based on 

the self-estimation of students who studied virtually for two stages to 

achieve, to some extent, reliability of the results. 

 

                                                 
1
 Likert scale is the sum of several responses generally involved in researches that employs 

questionnaires through using rating scales with many types. It aimed at assessing opinions, 

attitudes and behaviours quantitatively.  (For more, click:   

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Likert_scale 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Likert_scale
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2.5 Ethical issues 

Participation in the research was voluntary done through the students‟ e-

mails. No personal data of students (including their names and gender) was 

disclosed. All respondents were informed that their responses will be highly 

matters hence they have to respond accurately and precisely. 

Results  

The current research provides an analysis of the results of the survey 

presented in the Experiment section. Table 1 displays the responses and 

percentages of the respondents‟ answers to eight questions testing the 

academic and technological challenges encountered during getting ESL, 

divided into four columns depending on Likert (1993) four-points scale for 

approval and disapproval , which allow the following scoring options: 1. 

disagree, 2. neutral, 3. agree as shown below:  
No. Question Asked Strongly agree Agree Strongly 

disagree 

Dis-agree 

1 Losing of network connectivity is a challenge 

you encountered during your studying ESL 

virtually?    

Answ. 128 59 21 13 

% 57.9 % 26.7% 13 % 9.5 % 

2 Lack of facial expressions and body language 

during the lecture is a challenge you 

encountered during your studying ESL 

virtually?    

Answ. 108 69 14 30 

% 48.9 % 31.2% 6.3 % 13.6 % 

3 Lack of instructor readiness for teaching is a 

challenge you encountered during your 

studying ESL virtually?    

Answ. 51 71 32 67 

% 23.1 % 32.1% 14.5% 30.3 % 

4 Lack of educational content is a challenge you 

encountered during your studying ESL 

virtually?    . 

Answ. 42 72 30 77 

% 14 % 32.6% 13.6 % 34.8 % 

5 Individual differences are not observed is a 

challenge you encountered during your 

studying ESL virtually?    

Answ. 90 76 15 40 

% 40.7% 34.4% 6.8% 18.1% 

6 Time of lecturing and its content are not going 

side by side are a challenge you encountered 

during your studying ESL virtually? 

Answ. 62 74 22 63 

% 28.1 % 33.5% 10% 28% 

7 Do not get access into cell phones due to 

poverty and customs is a challenge you 

encountered during your studying ESL 

virtually? 

Answ. 80 82 20 39 

% 36.2% 37.1% 9% 17.6% 

8 Failure to know the tools and technological 

skills is a challenge you encountered during 

your studying ESL virtually? 

Answ. 85 86 18 32 

 38.5% 38.9 % 8.1% 14.5%% 
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Table 1   Survey results 

   The first column gives the questions starting from one to eight. „57.9 %‟of 

the target researchers responded to Question no. 1 „Losing of network 

connectivity is a challenge you encountered during COVID-19 

pandemic? They „agree strongly‟ that that losing internet connectivity is a 

challenge and problematic thing. Consider the following chart:  

Fig. (1): Students percentage to challenge no. 1  

  „48.9 %‟ of the aimed researchers answer question no. 2 „Lack of facial 

expressions and body language during the lecture is a challenge you 

encountered during COVID-19 pandemic?  with the option „strongly 

agree‟ to reveal that lacking of body language and facial expressions are 

things they encountered during the scourge of Corona virus. Look at the 

following: 
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Fig. (2): Students percentage to challenge no. 2 

   „32.1%‟ of the researchers said that „Lack of instructor readiness for 

teaching is a challenge you encountered during COVID-19 pandemic?’ 

(Question no. 3). This means that they „ agree‟ that instructors‟ non-readiness 

is a challenge for them as the following chart explains:    
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Fig. (3): Students percentage to challenge no.3 

   „34.8 %‟ of the target respondents respond to question no. 4 „Lack of 

educational content is a challenge you encountered during COVID-19 

pandemic?’. This percentage reveals that they „disagree‟ that educational 

context was not a challenge through that period of the pandemic. Consider 

the following: 
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Fig. (4): Students‟ percentage to challenge no. 4 

  „40.7%‟ of the researchers answered question no. 5 ‘Individual differences 

are not observed is a challenge you encountered during COVID-19 

pandemic? with the option „strongly agree‟. Individual differences were a 

big challenge for them, as they were absent inside virtual classrooms:  

 
Fig. (5): Students‟ percentage to challenge no. 5 

   Question no. 6 „Time of lecturing and its content are not going side by 

side are a challenge you encountered during COVID- 19 pandemic’ 

„33.5%‟ answered with the option „agree‟ to reflect that they agree that 

lecturing time and time- set are not suitable to each other as the chart shows 

below:   
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Fig. (6): Students percentage to challenge no. 6 

 „Do not get access into cell phones due to poverty and customs is a 

challenge you encountered during COVID-19 pandemic?’ „37.1%‟ of the 

researchers „agree‟ that poverty and customs are two other challenges found 

in the time of Corona virus:  

 
Fig. (7): Students‟ percentage to challenge no. 7 

 

 

  „38.9 %‟ chose the alternative „agree‟ to answer question no. 8 „Failure to 

know the tools and technological skills is a challenge you encountered 
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during COVID-19 pandemic?‟ ignorant in the technological devices was 

also a noticeable challenge during pandemic time:  

 
Fig. (8): Students percentage to challenge no. 8 

 

4 Conclusions 

The concept of distance education has been investigated for a long time 

(Dumford & Miller, 2018; Machynska & Dzikovska, 2020; Simonson et al., 

2019). However, it requires a more detailed investigation under the current 

conditions related with the COVID-19 pandemic. Hence, the current research 

paper investigates education status with the condition of COVID-19. The 

research hypothesis was tested by analysing the responses of three stages who 

studied ESL in the time of COVID-19 for two academic stages (2019-2020 

and 2020-202.  According to their factorial loads, the results and percentage 

(shown in Table 1) were high for the two alternatives: „Strongly agree and 

agree‟, expect one, were the dominated ones. Based on the presented 

information, the conclusion can be made that distance education has many 

problematic things and challenges impact the effectiveness of such mode of 

learning during the quarantine and of non-native speakers‟ learning. Given 

the data in Table 1, it was also be deduced that the effectiveness of distance 

learning of studying English online during the quarantine is higher in 

comparison with the traditional in- class education model. Likert‟s (1993) 

scale with four options: Strongly agree, agree, strongly disagree and disagree 

for approval and disapproval to investigate academic and technological 

challenges that Imam Kadhum College ESL students encounter during 

Corona quarantine. Based on their responses, seven academic and 

technological challenges faced by those students (based on their responses 
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sorted hierarchically from highest to lowest according to their percentage) 

illustrated as below: 

1. Losing of network connectivity (Got the highest percentage, i.e., the biggest 

challenge)    

2. Lack of facial expressions and body language during the lecture  

3. Individual differences are not observed.  

4. Failure to know the tools and technological skills. 

5. Do not get access into cell phones due to poverty and customs. 

6. Time of lecturing and its content are not going side by side. 

7. Lack of instructor readiness for teaching. 

8. Lack of educational content.   

   

   To optimize the future results of distance education, the researcher sees that 

E learning hold little and sometimes bereft of benefit according to the above- 

mentioned academic and technological challenges Iraqi student admitted, 

which will affect and the whole learning process, students‟ performance, and 

increase anxiety to their minds well-being. Though many educational trends 

as, synchronous and asynchronous approaches, and apps like google meet, 

zoom …etc but above challenges and indicators refer to the failure of 

distance education in Iraq due to non-effectiveness.      
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Abstract: 

Most of time, the major characters in a literary work especially the 

protagonist is assumed to be, at least, another image of the author. So, the 

leading character in the novella is another replica of Conrad, who, both in 

reality and in fiction, plays the main role in the journey to the dark continent 

and enriches novella with his rational observations. The journey of 1890 that 

Conrad participated to Congo has transformed him into distorted, full of 

wounds, emotionally defeated and sickness. Marlowe was very enthusiastic 

and attempted to polish the ugly picture of imperialism. Therefore, before the 

journey, he had clashing views that turned the readers to be skeptic about 

Marlow‟s story especially in the first part of novella. He has come through 

violence, and danger of nature, the inability to sense reality and the ethical 

obscurity. Marlow‟s unreliability came from his views which are told several 

times for different characters. He supports the imperialistic and racial views 

when he called conges as primitives. Even some characters in his journey are 

unnamed during the journey. This will make readers observe that some 

incidents, tendencies, feelings, and reactions are not authentic and unreliable 

because of the narrator‟s unreliability. Throughout novella, Marlow‟s 

attitudes, stands, and views fluctuate and do not meet the readers‟ 

expectations. This kind of fluctuation creates the sense of uneasiness, which 

pervades the whole novella and make readers judge that Marlow is unreliable 

narrator, who attempts to polish certain ugly images in novella like Kurtz, 

Europe, company, and imperialism. Marlow was inconsistent in his narrative 

and there is no doubt that this inconsistency turns him to be unreliable 

especially when readers find this discrepancy because it destabilizes readers.  

Keywords: narrator, unreliable, Africa, imperialism, narrative, and darkness. 

     There is no doubt that Heart of Darkness (1902) is the novella that grants 

Joseph Conrad‟s (1857- 1924) his global reputation. The novella depended on 

the technique of frame- tale in which the narrator, unknown sailor, who was 

one of the men on their ship Nellie. The ship was waiting for their journey in 

the Thames. The first time Marlow was introduced to the readers and other 

mailto:Hameed.mana@qu.edu.iq
mailto:Hmddaikh@gmail.com
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characters by that narrator then he turns to be the principal storyteller. 

Marlow came across his remorseful and painful past experiences mostly in 

disorganized and discontinuous manner. He attempted to gather the 

fragments of the remains of himself and memories to create a story as a kind 

of regret. Based on this fact, Heart of Darkness is a tale told based on 

memory and personal reflections. Marlow and Thames are both vast and 

deep. Marlowe told his fragments of the story to the men they accompanied 

him on the deck of the Nellie, which anchored in Thames river. Marlowe‟s 

listeners were of different jobs as a lawyer, an accountant, and a company 

manager. Marlowe made a digression to link his time to the time of Roman 

Britain, which was a dark place, as Marlow says, “And this also has been one 

of the dark places of the earth”. 
1  

           
The darkness here becomes a true reflection of several things whether 

physical or material, sometimes even spiritual associated with the history 

itself. The wilds of Africa are seen dark and source of darkness for the 

invaders, whites. The history of the invaders is greatly associated with dark 

and inhumane way of thinking. The continent and the country, Congo, the 

setting of most of the novella is full of darkness. It is taken as a colony during 

the reign of King Leopold of Belgium. Marlow, in the beginning, has a belief 

that the coming of civilized Europeans will eradicate darkness and dimness 

from those places, and Europeans will bring new life, civilization and light. 

Marlowe‟s belief is affirmed when he sits in Buddah like cross-legged in a 

central place of the boat to show that his existence is very essential for the 

journey as the mast is important for the boat. Through his words with people 

on the deck, he shows that he has limited experience to take a decision to 

travel to Africa. Readers may discover that Marlowe‟s narration signifies the 

hardships and moral degradation he encountered during that journey. It is a 

cleansing journey that transforms Marlowe from supportive to imperialism. 

Marlow was reborn after passing that painful journey and acquired new 

understanding of the nature of darkness.
2 

        The atmosphere of uneasiness, stress, and distrust in the novella has 

been created by different narrators, which in turn made readers feel doubtful 

about the course of the journey and the authenticity of the narrator‟s or 

writer‟s intentions. The details are told by anonymous narrator, first person or 

third person narrator. The diverse, sometimes, inaccurate details give us the 

indication to judge the narrator as unreliable one. Unreliable narrator is first 

introduced and defined by Booth in 1961 as  



  

 

 
  

 

55 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

The narrator who shows him/herself to be untrustworthy in his/her narration 

is referred to as unreliable. The reason for the narrator‟s untrustworthiness is 

not usually to be found in deliberate falsification on his/her part (the first-

person narrator lies) but rather in a distorted view of things. It may be the 

case that the narrator is too naive to be able to describe what happens in a 

satisfactory way; s/he may also have a world view or moral attitudes which 

the reader cannot condone.
 3 

          Hear of Darkness includes three important stations, which represents 

the development of Marlowe‟s character, where he has different experiences 

and critical times transforms and develops him into another person. The 

importance of these stations has increase his awareness and knowledge that 

reflected his attitudes towards things he believes true before the beginning of 

his journey, and gives readers a hint about his unreliability. The technique of 

framing novella makes different narrators interfere and tell their various 

situations and experiences, and here establishes the narrators‟ unreliability. 

Marlow, for example has told us “over the biggest, and the greatest, town on 

earth.” (Heart of Darkness, 2), in reference to London, the capital of the 

greatest empire, and he means that this city has also been built on exploiting 

other nations like the situation in Congo:  

    For a long time already he, sitting apart, had been no more to us than a 

voice. There was not a word from anybody. The others might have been 

asleep, but I was awake. I listened, I listened on the watch for the sentence, 

for the word, that would give me the clue to the faint uneasiness inspired by 

this narrative that seemed to shape itself without human lips in the heavy 

night-air of the river. (Heart of Darkness, 54) 

        Marlow with his wit was able to tell some fabricated details, but it seems 

that he does this primarily to enjoy himself and to show others that he has 

been through such experience before but his listeners are not clearly accept 

all his tales. Marlowe has described England in the beginning of novella as 

one of the darkest places on earth, this darkness could be real or 

metaphorical; real it is night and dark and metaphorically is the dark history 

of England and its role to invade other countries. Therefore, giving this image 

to England is not meant to stimulate the astonishment or resentment of the 

listeners because some of his companions have fallen asleep during narration 

of the tale. However, Marlow tends to exaggerate the tales he narrates about 

his journey to Africa, which he commenced to reach to the chief of the Inner 

Station, and it‟s Kurtz. Marlow, through his journey, does not prove to be a 

sophisticated sailor or a brilliant teller because some details are conveyed 
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truthfully. Marlowe creates his story to give himself a shot to entertain his 

companions and workers by an exaggerated story repeated over and over that 

increases its boredom than entertainment. The tales repeated several times to 

the extent that Marlow struggles to recount a tale in which the meaning of the 

tale he himself is unable to obviously recognize. According to Phelan‟s 

categorization,
4
 it can be said that the distortion of facts or lack of these facts 

are not the only source of unreliability of Marlow; but the way he reports can 

be said it is detailed and accurate. The thing that preoccupies Marlow‟s mind 

lies in his interpretation and evaluation of specific incidents and persona, 

which turned Marlow himself to be doubtful of everything he speaks or what 

comes to his mind.
5 

        The novella technique of the narration has created a great controversial 

comment and uncertainty due to its instability and inaccurate views. It could 

be a mistake, I think Conrad is not a position to commit mistake, or it may be 

deliberate cannot be told. Regardless of the inconsistency that emerges 

between what at sometimes appears to be all knowing narrator and a first 

person narration, the point arouses the readers‟ thought lies here. In several 

situations, the narrator discloses information and evidence that only 

omniscient narrator has access to it. But, in other situations, the narrator has a 

direct and active role as a participant in the novella‟s incidents. The majority 

of critics and readers have found that such unpredictability is not sincere and 

take it as a blemish in the writer‟s full ability to manage his mastery over the 

novella;
 6 

     The conquest of the earth, which mostly means the taking it away from 

those who have a different complexion or slightly flatter noses than 

ourselves, is not a pretty thing when you look into it too much. What redeems 

it is the idea only. An idea at the back of it; not a sentimental pretence but an 

idea; and an unselfish belief in the idea—something you can set up, and bow 

down before, and offer a sacrifice to. …‟ (Heart of Darkness, 10). 

     The above lines have put readers in confusion and raised several important 

question marks of Marlowe‟s real hidden intentions. which forms one of the 

critical cores of the story. If colonizing other countries is not a pretty thing, is 

it possible to re-give freedom and independence to these countries? These 

words create a sense that Marlow accepts colonialism and the evidence is that 

he participated in the journey. I think there is no other reasonable and 

acceptable justification for his participation. He is not going for a picnic but 

for a purpose rather than spreading European civilization for those, who 

“have a different complexion or slightly flatter noses.” Even Marlowe‟s 
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reaction is somehow vague and hard to predict. The answer may be partially 

lie in the way we read the novella. When Marlow criticized colonialism 

harshly, he put readers in a situation hard for them to decide whether he 

rejected all forms of colonialism or only European colonialism that means 

Belgian colonialism. The readers can conclude in the end of novella that his 

continuous criticism is partially directed to the Belgium colonialism but for 

the British one it can be redeemed. This speculation is not final the situation 

can take other interpretations, which are left open for readers. But, in all 

cases, British colonialism is an exception of due to his impartiality.
7 

      In Heart of Darkness, Conrad through Marlowe intended to raise 

suspense and the sense of unreliability through adopting different attitudes. 

These unclear and ambiguous ones are meant to put readers in a maze of 

understanding the reality. In one situation, he describes Africans as “savages” 

to popularize the idea of European colonization. At the same time, he refers 

to European as “hunters for gold or pursuers of fame, they all had gone out 

on that stream, bearing the sword, and often the torch, messengers of the 

might within the land, bearers of a spark from the sacred fire.” (Heart of 

Darkness, 5) The oscillation of Marlowe‟s ideas and views increases and in 

turn maximizes readers‟ doubt that jeopardizes his reliability as a narrator. 

The apparent and declared purpose of European “colonization”, including 

Marlowe, is to bring civilization and education for the Africans, but the fact 

is far beyond this naïve lie. The readers, colonizers, and Marlowe know quite 

well that they are after gold and other African treasures. Colonizers do 

everything to accomplish their goals. They are ready to start wars not only 

against people but against their religion, culture, traditions, and everything 

related to their way of living. The jungle law is always in their minds, so they 

attempt to establish new world order and replace that of the original people in 

that country. The details of Marlowe are framed- tale narration establishes 

him not to be an omniscient narrator, which works to devastate the readers‟ 

efforts to comprehend the real and authentic interpretation and purpose of 

such narration discrepancy. Eventually, the true and false details and views 

convinces readers that narrators‟ reliability and authenticity are in question.
8 

    There are several narrators in the novella but the first one attempts to give 

a set of unreliable pictures, imaginations, and interpretations. The reason may 

be attributed to the dominance of the narrators and their subjective views, 

which control and guide them. When views are personal, they will be 

impartial and subjective and narration will be part of biased personal 

judgement. Shlomith Rimmon-Kenan has stated that;  
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    The main sources of unreliability are the narrator‟s limited knowledge, his 

personal involvement, and his problematic value scheme. A young narrator 

would be a clear case of limited knowledge (and understanding)…. The other 

source of unreliability is the colouring of the narrator‟s account by a 

questionable value-scheme. A narrator‟s moral values are considered 

questionable if they do not tally with those of the implied author of the given 

work.
9 

    Marlow‟s narration wanders most of his life‟s corners especially his past 

and adventures. To talk about himself in an elaborative and heroic way takes 

derails his narration from reliability. Subjectivity is a strong motive to be un-

objective, biased, and impartial. The eventual consequence of such actions is 

the loss of reliability that he unconsciously lost through his explanation or 

evaluation of the events he has witnessed, participated or justified. The way 

Marlow adopts to narrate his tales is characterized by avoiding short simple 

sentences instead he tends to use long ones to make readers lose his tracks or 

get confused  by that kind of long and elaborative narration. In the end of the 

novella, Marlow will commit another lie on fiancée of Kurtz to tell her that 

the last words of Kurtz were your name. Stampfl has noticed that Marlow‟s 

reliability linked to the characters he encounters: “As an honorable man, he 

wants to tell the truth whatever the consequences; as a co-conspirator, he 

needs to perpetuate the lies that have always been used to justify 

imperialism.”
10 

           The preoccupation of Marlowe in the beginning of the novella is to 

venture and take risks of journeys and voyages before his real travelling to 

Africa. The appearance of Kurtz, another main character, will give other 

characters, incidents another dimension. Kurtz is the other ugly face of 

colonialism, exploitation, and dehumanization. Kurtz is another unreliable 

person, whom Marlowe considers the ideal representation of European values 

and civilization. Marlowe has referred several times to the Kurtz, Inner 

Station principal, in which he considers the story as a cornerstone of the 

second part of the novella. The critic Peter Brooks refers to that Marlow is 

not merely “a teller but a reteller (of Kurtz‟s story),” but he also narrates 

about how he got to know it, and eventually it is “less Kurtz‟s story that he 

tells than his own story inhabited, as it were, by Kurtz‟s story.” The way 

Marlow follows to narrate his tales and events discusses colonialism in a 

general polished and fabricated manner. He attempts to elevate his stories to 

the level of Kurtz‟s stories, who considers the model for him. In the end of 
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the novella, the readers will discover that they are used as baits to draw 

audience‟s attention to more serious questions.
11 

         The waiting business persons on the deck of Nellie for the Thames tide 

turns Marlow‟s story, through using frame tale, into a twisting story. The 

narrator succeeds to mesmerize those people by the details of his story, who 

want any chance to conquer time and boredom. Conrad emphasizes the 

uncertainty of the occurrence of the story that transformed Marlow‟s 

narration into a kind of performance; as if he is acting the tales he narrates. 

Marlowe is smart enough to use certain vocabularies then work to convince 

readers the originality of his tales. Said states that, “there are also dislocations 

in the narrator‟s language. Marlow is never straightforward, and he seems 

capable only of rendering the story more and more obscure.”
12 

    People on the deck of the ship deliver their views concerning different 

topics and this simple event helps to show Marlowe‟s uncommon or unusual 

because of his inclination to narrate tales introspectively. This way of 

describing incidents leads into hypocrisy and duplicity because the speech he 

uses to express his attitudes is meant to conceal the horrible picture of 

exploitation with stylistic expressions. Kurtz in his last breath, he does not 

recommend to do something to be memorable after his death but he handed 

Marlowe a note in which “Exterminate all the brutes!” is written. (Heart of 

Darkness, 103) This note is the real, bizarre, dehumanized face of 

imperialism. These few words reflect Conrad‟s complicated style of writing 

that turn everything to bear many interpretations. Individualism is the 

emphasis in the Heart of Darkness that highlights individual‟s painful and 

riddle- like experiences in which Marlow has tested all his powers and 

abilities to articulate his observations precisely to take reasonable and just 

decisions. He can maneuver to be an unreliable narrator through some 

incidents giving the readers information that later appears in the end is 

incorrect and fabricated;
13 

    I saw my poleman give up the business suddenly, and stretch himself flat 

on the deck, without even taking the trouble to haul his pole in. He kept hold 

on it though, and it trailed in the water. At the same time the fireman, whom I 

could also see below me, sat down abruptly before his furnace and ducked his 

head….Sticks, little sticks, were flying about. (Heart of Darkness, 91) 

     The above lines indicate that Marlowe supposes his seamen as ineffective 

or indolent when they are attacked by natives. Marlowe provides us with an 

inaccurate information and impression about his crew who encountered 

natives and how they tried to evade death or the hostile environment. The 
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novella clearly draws the emptiness and uncertainty of European humanity in 

Africa. Conrad touches upon the bareness of African land, it is like no man‟s 

land, where no place of humanity. Off course, this is not sincere or fair view 

towards the continent. But, Europe covers its real intentions behind the 

slogans of civilization and humanity to preserve its made-up prominence 

outside Europe. Conrad may attempt to condone these facts, but it is clearly 

manifested and slipped on the tongue of his characters. A great part of the 

unreliability is hidden or covered in the lies or exaggerations of the 

characters. Marlow now is face to face with the reality of Africa, who touches 

the tragic dilemma of everyone in that relentless spot of earth. However, He 

is able to render the impact of the black continent on Kurtz through mastering 

his narrative of his journey into the African depth toward Kurtz.
14 

         It is not only Marlow who is unreliable but some other characters as 

Harlequin, who gives readers and Marlow false conception about Kurtz‟s 

wisdom “This man has enlarged my mind.” (Heart of Darkness, 112) He 

gives much weight for Kurtz who is the representative of the spirit of 

imperialism, who is stripped from the essence of humanity. He attempts to 

convince readers and Marlow by his views towards Kurtz, who is basically 

fascinated by him; 

     I suppose Kurtz wanted an audience, because on a certain occasion, when 

encamped in the forest, they had talked all night, or more probably Kurtz had 

talked. „We talked of everything,‟ he said, quite transported at the 

recollection. „I forgot there was such a thing as sleep. The night did not seem 

to last an hour. Everything! Everything! … Of love, too.‟ „Ah, he talked to 

you of love!‟ I said, much amused. „It isn‟t what you think,‟ he cried, almost 

passionately. „It was in general. He made me see things—things.‟ (Heart of 

Darkness, 114) 

    The influence that Kurtz has on other characters as Marlow and Harlequin 

is paramount. Kurtz is full of contradictions that are reflected in his actions. 

For example, he paints the goddess of justice in his room but in fact he is the 

symbol of aggression and exploitation. He has sick mentality turned him into 

a monster thirsty for wealth and dominance. Again, this reminds readers of a 

true representation of colonialism ferocious power, which brings destruction 

to this country. Marlow and Harlequin as part of their unreliability attempted 

to improve and polish Kurtz‟s negative image especially his atrocities with 

the natives. The influence of Kurtz extends to make Marlowe mitigates the 

tension that the death scenes provoke within readers‟ because they become 

part of the company. Marlow defends Kurtz who “had kicked himself loose 
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of the earth. Confound the man! he had kicked the very earth to pieces. He 

was alone, and I before him did not know whether I stood on the ground or 

floated in the air.” (Heart of Darkness, 138) In the end of the novella, Kurtz, 

according to Marlowe, has not established a new code of behavior or ethics 

as if he is trying to find a justification for Kurtz‟s conduct. Marlowe‟s 

unreliability attempts to lead the readers blindly into his attitudes and leave 

no chance for them to grasp truth.
15 

       The attitudes towards the black continent in novella cannot all be 

attributed to the author only but part of it is attributed to Marlow, and that is 

not easy to approve. The author‟s real intentions are not clear but it may be 

meant to underestimate or degrade the people of Africa. Definitely, Conrad 

seems to go beyond great pains to establish covers that separate himself and 

the ethical world of his novella. Even this technique of separating characters 

is used to repeat, sometimes, the same views of different characters. It is not 

necessary to hear attitudes through Marlowe but given through other 

characters like Kurtz. With this separation, there is a difficult disorganized 

time of narration, other characters, and the reader to comprehend any events 

that may or may not have taken place. In addition, There is no real, open, and 

frank discussion of the mission among the characters. They depend on 

overhearing conversations among crew and this is a source of confusion for 

readers. The more narrators we have the more complicated situation 

becomes. The narrator retells the story of another narrator, which turns words 

to be, sometimes, empty or meaningless. To comprehend Heart of Darkness 

means to grasp the intentions of every character since every word counts and 

creates a new layer of meaning. These layers have to be removed one by one 

until we reach to the core of novella. 
16 
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CONCLUSION: 

Conrad is able to write Heart of Darkness to test readers and critics as well. 

The novella can be read on different levels. Due to this multiplicity of levels 

and interpretability, the narrators turn to be unreliable. The protagonist in the 

beginning of the novella believes in the sacred mission of the white 

Europeans, who raised the slogan of civilization. Marlowe propagandizes the 

ideas of colonialism that represented by Kurtz and the company. Moreover, 

he takes for granted the need of Congo for European civiliazation simply 

because they are “primitive” and in need for developed and civilized nation 

to take their hands. The journey Marlow leads into the depth of Africa 

represents the journey into his mind, soul.  He tends to fabricate facts and use 

uncertain and ambiguous descriptions to convey the truth to the readers. 

Marlowe‟s narration adds a new layer for the pervading facts across the 

novella. His talking about London, Kurtz, and Africa creates doubt for 

readers. Conrad through repletion of certain tales attempts to intensify the 

events of the novella and to expose the honesty of narrators. As a result, 

Marlow the character and the narrator seems unreliable in transferring the 

pure truth to his readers, which turns the scene into foggy and blurred vision. 
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Abstract: 

     The cutting-edge exploration was once finished to find the connection of 

VEGF   gene  great vibration  girls with   abortion. The system that utilized in 

the modern investigation is RFLP strategy. DNA was once separated from 

blood. The effects exhibit This examination blanketed forty five sufferers 

45and manipulate girls with live-born teens had been recruited from 

wholesome Iraqi  women. DNA fragments have been investigated by using 

the usage of splendid primers. SNP scanning was once carried out the usage 

of BgIII, BsfmI, and NIaII limit enzymes for three type of gene ,  .  abortion  

in women amongst   female can  once   related with the vibration  associated 

toVEGF   of three snps were significantly greater one of a kind   women . 

.Keywords: VEGF,  PCR- RFLP technique, Haplotypes    

Introduction 

      The time span 'Early termination' is used to numerous issues of early 

pregnancy, and it is important to be clear on wording. In 2005, the European 

Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) presented a 

changed phrasing including early being pregnant events ((1) 

        A being pregnant misfortune that happens after a positive urinary human 

chorionic gonadotropin (h CG) or a raised serum β-h CG be that as it may 

sooner than ultrasound or histological confirmation is depicted as a 

'biochemical misfortune'. By and large, these occur sooner than about a 

month and a half of development. The time-frame logical unsuccessful labor 

is utilized when ultrasound assessment or histological confirmation has tried 

that an intrauterine being pregnant has existed. Clinical unnatural birth cycles 

may likewise be partitioned into early logical pregnancy misfortunes (before 
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gestational week 12) and late clinical being pregnant misfortunes (gestational 

weeks 12 to 21). There is no agreement on the wide assortment of being 

pregnant misfortunes needed to satisfy the guidelines for repetitive Abortion 

(RA), yet ESHRE suggestions diagram RA as three or extra continuous being 

pregnant misfortunes sooner than 22 weeks of incubation (2). 

          Albeit the previously mentioned phrasing is widely utilized, it is also 

related that it is presently not generally clinically valuable. For sure, a current 

paper has proposed grouping in understanding to formative spans in growth 

(3) . 

   Different exploration have examined the alliance of VEGF quality 

polymorphisms with ailments in which angiogenesis plays out a chief 

situation in pathogenesis, like diabetic retinopathy (4), renal phone carcinoma 

(5), intense renal allograft rejection(6) 

    The outcomes, be that as it may, have been blended. It is expressed that 

VEGF A - 2578 AA genotype is an opportunity thing and - 2578 CC 

genotype is a safeguarding segment for myocardial localized necrosis (7). In 

remarkable examinations, a connection between VEGF - 1154G/A, - 

2578C/A, + 936C/T polymorphisms also, repetitive being pregnant 

misfortune had been proposed (8). 

 Materials and Methods 

•  The learn about members blanketed 50 woman instances with a records of 

two or greater activities of recurrent 

abortion (spontaneous abortion, miscarriage or nevertheless birth).The blood 

used to extraction of DNA through Favor gene extraction package and the 

usage of the namedrop for detection the DNA attention and purity forty five 

instances   tremendous   check for  infection  .  

• To decide the polymorphisms of three type of gene . Table 1 

 •Polymorphisms of gene can dictated (PCR-RFLP). Preliminaries, of the 

intensified of the portions can exhibit in (Table ) 1. PCR of prerequisites 

technic displaying in Table 

•The frequencies of haplotype have been set up with the aid of the companies 

range amongst sufferers and manage gathering. 

 •Qi rectangular and strange percentage at p esteem <0.05 are utilized in the 

statics evaluation of results. 
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Table 1-  This Table refers   sequencing by  restriction in enzymes and  sizes 

of Digestions. 

 

 

 Results and Discussion  

     The VEGF genotype and allele frequencies of the oversee and RA 

partnerships are demonstrated in (Table 2) for the  four VEGF 

polymorphisms. The genotype dispersion of each polymorphism in the 

victims and controls was once inTough Weinberg equilibrium. The genotype 

assessment and measurable results for VEGF - 2578 C/A, - 1154G/A, - 634 

C/G and - 936 C/Tare presented in work area two In every factual 

examination, we did 4 extraordinary correlations 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
Polymorphisms 

 

  

 

 

  
Primer R,F 

 

PCR 

  
 

  
Enzymes 

 

 
Size  

 

2578C/A 

 

 

 

 

 

 

634C/G  

 

 
 

 

 
936C/T   

 
 
 
 
 

  

  
5`GGATGGGGCTGACTAGG

TAAGC-3 

5`AGCCCCCTTTTCCTCCAA

C-3 
 

5'ATTTATTTTTGTCTGTCTGT

CTGTCCGTCA-3' 
5`TAGGCCAGACCCTGGCAC3

`` 
5`AAGGAAGAGGAGACTCTG

CGC-3` 

5`- 

TATGTGGGTGGGTGTGTCT 
ACAG-3` 

              324bp    
 
 

            304bp 
   

 

 
 

   

           198bp 
 

    Bg III  

 
  

Bsfm I 
 
 
 

NIa II 
 

 

 

(A) 202bp 
122bp 

(C) 
324b 

(C) 

 
193bp 
111bp 

(G) 
304bp 

 
(C) 

198bp 
(T) 

112bp 
86bp 
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Figure 1: The pattern of Electrophoresis for gnomic DNA, (1-8) for patients 

group ;( 9-13) for control group 

  
Figure 2: agars-gel electrophoresis example of PCR item for )VEGF(  

quality, this enhancement item one band 530 bp for the two patients (path 1-

10)and controls (path 11-19) 
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Figure 3: A garrote- gel electrophoresis example of RFLP-PCR for PCR item 

(530bp) with limitation compound Bsu36 I Lane1: dnA ladder 50bp, Lane 2 

is showing homozygote type (TT)  genotype, Lanes 3,4,5,10,11,15,16, 

17,18,19 and 8 are showing heterozygote type (TC) genotype, Lanes 7,8   and 

9are showing heterozygote type (CC) genotype 

 

 
Figure 2: Agar’s-gel electrophoresis example of PCR item for 936C/T  

quality, this enhancement item one band 198 bp for the two patients (path 1-

4)and controls (path 5-8)  

  
Figure 3: agars’-gel electrophoresis example of RFLP-PCR for PCR item 

936C/T  (198bp) with limitation protein Hin p I Lane1: DNA  stepping stool 

50bp, Lane 2 is demonstrating homozygote type (CC) genotype, Lanes 1 are 

showing heterozygote type (TT) genotype, Lanes 2,3,4,8,9,10,11   and 5,6,7 

are showing heterozygote type (CT) genotype. 
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Table 2 – Genotype disseminations, allele frequencies, and assessed 

haplotype frequencies VEGF 
 A

bo
rti
on  
1 

Abortio
n 

2 

Abortion  

3-  

squared-Chi     trolCon 

             
Χ2 

P 
value 

Genotype
s 

(n 

= 

17

) 

(n = 13) (n = 20) (n = 40)  

      

VEGF –

2578C/A 
 

     

CC            
12(57,3% ( 

6 

(2464%) 
              

4 (07%) 
48 (23%)  

CA            
13(54,2%) 

 2 

(4361%) 

              
7 (13%) 

5 (4573%) 15.714         0.01*

   
 

AA 

Allele 

C , n (%) 

A , n (%) 

2 

(

44
,5
%
) 

 
 

(0.6852%) 
 

(0.3148%) 

5 

(1662%) 
7 ( 23 %) 43(1573%) 

   

  (0.5375%)                    
  (0.4625%)                         

  
  

      

VEGF –

936C/T 
 

     

CC 5 

(
07
72
%
) 

2 
(17,5%) 

5 (13%) 41 
(1063%) 

 

CT 9 

(

30
77
%
) 

5 
(51,6%) 

 6  (27%) 6 (07%) 9989711      * 
8580.0 
  

TT 

Allele 

 

C , n (%) 

T , n (%) 

 

           3 

(4564%) 

 
 

(0.5588%) 
 

(0.4412%) 

0 
(4361%) 

 3  (03%) 47 
(2563%) 

 

84 (0.425%)    
26.414               

  54(0.575%)     
26.414               

 

 
                           

 

VEGF –

634G/C 
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CC 4 

(2
3
%
) 

3 (23%) 6 (10%) 9 
(2063%) 

 

CG 11 

(6
4.
7
%
) 

9 
(69,2%) 

 9 (25%) 18 (45%) 5.595                        
 0.427  

 
 

GG 

Allele 

 

C , n (%) 

G , n (%) 

 

           2 

(416 7%) 

 
54(0.55

88%) 
54(0.44

12%) 

1 
(7.6%) 

 5 (03%) 43 (326 
5%) 

 

84 (0.45%) 
26.414               

  
54(0.55%26.414               

 

 
                             

                         

      

      

  Intermittent early termination (RA) has been connected with more than one 

causes, notwithstanding in almost 1/2 of the cases, etiologies stay obscure. It 

is portrayed as the deficiency of three or more noteworthy back to back 

pregnancies before the twentieth seven day stretch of growth and effects 5% 

of couples (9)  

   A few examination support that quality for outstanding go between may 

furthermore portray a powerlessness thing for unexplained RA. VEGF has 

imperative jobs in vascular porousness and angiogenesis, and controls 

various endothelial cellphone capacities. VEGF initiates endothelial 

telephone multiplication, movement and separation, and animates endothelial 

phone endurance. 

     Contingent upon its antigenic and mutagenic properties, VEGF is 

significant in undeveloped development In this examination, we 

contemplated VEGF - 2578 C/A, - 1154G/A, - 634 C/G and - 936 C/T 

connection with repetitive fetus removal hazard. This find out about printed a 

measurably incredible qualification more prominent recurrence of 

homozygous freak genotype (AA) of VEGF C2578A gen among examples 

rather than control, showed with the guide of over the top chances proportion 

[OR= 2.18, P=<0.001.] 

Brazilian (11), Greek (12)and Korean (13) contemplates, be that as it may in 

conflict with the exploration on North Indians (14) where an alliance among 

RA and each VEGF varieties used to be accounted for. VEGF-1154G/A was 

once as of now not related with RA among Bahraini ladies, in settlement with 
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a new concentrate on Chinese Han ladies , and a goliath meta-assessment 

including 2813 examples and 2830 controls (15). In contrast, research on 

Koreans and Caucasians showed association between-1154G/An and RA 

hazard, and homozygosis of VEGF - 1154 A/A quality used to be depicted to 

fill in as a helplessness component influencing the result of repetitive 

implantation disappointment (16). 
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 VEGF(  2578 C/A, 634 C/G, and 936 C/Tدراسة وراثية لعامل الهمو  

 والتغاير الوراثي للهساء ذات االجًاض املتلرر

 
 اشراق عبد االمري صاحل

 معو عبد االمري املعموري

, جايعة بابمقسى انبايٕنٕجي, كهية انعهٕو نهبُات   

 قسى انفيزياء, كهية انعهٕو , جايعة بابم

 

جقُية االَزيًات انقاطعة ٔاحذِ يٍ انحقُيات انًسحخذية نًعزفة انحغايز انٕراذي نًجًٕعة يٍ        

انجيُات  نهُساء انهذيٍ يعإٌَ يٍ االجٓاض انًحكزر. اسحخذو جقُية حذيرة نذراسة انجيُات ْي جقُية 

يزيضّ  جعاَي يٍ االجٓاض  45انحي فصهث ال دَا يٍ انذو .  جًث انذراسة عهى  االَزيًات انقاطعة

 VEGF 2578 C/A 634 C/G and 936 C/Tانًحكزر نهُساء حيد درسث قطعة انذَا  

حيد نٕحظ اٌ    باسحخذاو انسُب ٔانحي جى جقطيعٓا باسحخذاو االَزيًات انقاطعة نرالخ جيُات 

  BgIII, BsfmI, and NIaII limit enzymes for 2578االجٓاض انًحكزر نهُساء نّ عالقة 

ccC/A, 634  mmC/G, and  936 cC/T 906بانطفزات انحي حصهث نجيُات انرالذة C/T tt 

VEGF 936 C/Tt ,2578 C/A and 634 cC/G  ُْٔاك ارجباط ٔذيق بيٍ جيٍ  ٔانُساء انالجي

 ٍ االجٓاض انًحكزرجعاَي ي

 جيVEGFٍانكهًات انًفحاحية : جقُية االَزيًات انقاطعة ٔ انحغايز انٕراذي , االجٓاض انًحكزر
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Abstract: 

 Despite the great development that the industry has achieved in the field of 

self-driving cars, However, there are difficulties encountered in detecting 

traffic light, in this research an intelligent system was designed to recognize 

traffic lights at different times and conditions (day and night). The system is 

based on digital image processing techniques, which consists of three main 

stages: image subtraction, traffic signal segmentation, and traffic signal 

discrimination using two methods, Circular Hough Transform (CH) and 

morphological operations and comparison between them. The results 

indicated the efficiency and accuracy of the proposed system in both methods 

where Traffic lights are detected and the area of each signal is determined 

over time and the decision is made to detect whether the signal is bright or 

dark over time. 

Keywords: Traffic Light, Detection, Circle Hough Transform, 

Morphological Methods. 

Introduction: 

  The progress of innovation in the automotive sector over the last century has 

provided safer and cleaner vehicles, but this progress has occurred gradually 

[1]. The industry today appears to be witnessing it a major development 

brought about by autonomous or "autonomous" vehicle technologies [2]. This 

technology offers significant benefits for you the level of social welfare, in 

terms of saving lives, reducing collisions and traffic congestion and fuel 

consumption and pollution, and increasing mobility for people with special 

needs and the disabled, and, finally, its progress in improving land use [3]. 

  Susmitha B. and his et.al. proposed a system to detect road codes for 

vehicles in normal environmental conditions, where he set it up to eliminate 

noise and automatically direct cars using (Python) for real-time image 

processing and commands [4]. Jinkyu K. and his et.al. proposed ways to 

detect traffic lights using real-time deep neural networks for self-driving 

mailto:teba.ali1104a@csw.uobaghdad.edu.iq
mailto:hbphysics82@gmail.com
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vehicles and thus impose fines on violators and detect them [5]. Lucie H. and 

his et.al. introduced adaptive methods for autonomous vehicles to operate in 

outdoor environments for long periods of time under the influence of 

differences in lighting and nature to achieve long-term autonomy [6]. Wael 

O. and his et.al. they proposed a system for measuring the distance of a traffic 

signal in autonomous vehicles using holographic digital image processing 

where the location of the traffic signal was determined by integrating the 

algorithm for detecting, classifying and locating the signal colors 

simultaneously, as the proposed system succeeded at a distance of (20m) 

from the sensor and failed when the distance is further away In addition, 

there are problems with the accuracy of the results due to the type of camera 

used [7]. Chinju P. and his et.al. proposed a system that works with a 

combination of robotics, machine learning, artificial intelligence, and the use 

of a low-cost central processing unit, in order to develop technologies for 

self-driving vehicles with less damage, so that everyone can be able to, 

through machine learning, detect traffic lights using a camera that takes 

pictures and sends them to the machine learning algorithm, where The 

vehicle has been trained to travel safely [8]. 

   In this study, an intelligent system was proposed to operate at different 

times (day and night) and distances by filming a video clip of traffic lights at 

road junctions where the video clip was cropped to obtain images by 

extracting frames per second. Those frames were analyzed to reveal the 

circles in each frame, the color of each circle, the luminous color of any 

circle, and the adoption of the threshold technique in determining the color. 

Two methods were adopted to detect traffic lights, the first is the Circular 

Hough Transform (CHT) method, and the second is the use of morphological 

methods and comparison between them in terms of the results of the detected 

circuits and their accuracy in real time, and this helps to make the right 

decision for the driver. 

Detection of Circular Objects: 

     Hough Transform (HT)is a technique that can be used to isolate features 

of particular shape within an image. It requires desired features specified in 

parametric form such as radius and angle. The classical Hough transform 

commonly used for detection of regular curve such as line, circle and ellipses 

[9]. The Circular Hough Transform (CHT) relies on the equation of the 

circle, which is expressed as: 
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a and b represent the coordinates for the center, (r) is the radius of the circle. 

The parametric representation of this circle is [10]: 

 

 
 “For each edge point, a circle is drawn with that point as origin and radius r. 

The CHT also uses an array (3D) with the first two dimensions representing 

the coordinates of the circle and the last third specifying the radii [11]. The 

values in the accumulator (array) are increased every time a circle is drawn 

with the desired radii over every edge point. The accumulator, which kept 

counts of how many circles pass through coordinates of each edge point, 

proceeds to a vote to find the highest count. The coordinates of the center of 

the circles in the images are the coordinates with the highest count [12]. 

Threshold 

   Threshold is one of the most important stages in image segmentation 

strategies. In this step, pixels that are identical in scale value (or some other 

function) are bimodal images often tend to be clustered to calculate the best 

tuning for the threshold (Th) of such images (such as scanned text), and other 

images can have several modes and manifold thresholds may be useful for a 

single threshold [13]. Multilevel thresholding is typically less precise than 

single-level thresholding. Especially because the identification of thresholds 

that sufficiently distinguish objects of interest is very difficult [14].  

 
 Where Th is the threshold value, i and j are the coordinates of the threshold 

value point. p (i, j) and f (i, j) are points the gray level image pixels. 

Threshold image g (i, j) can be define: 

 
  Thus pixels labeled 1, say, correspond to objects, and pixels labeled 0, say, 

correspond to the background where the threshold is set manually for an 

image contains objects with homogeneous intensity or the contrast between 

the objects, and the background is high best choice is threshold to segment 

the objects and the backgrounds [15]. 

Methodology:  

The proposed system includes recording a video clip of a traffic light site at 

different times of the day (day and night). The video file is cut into a number 

of frames according to the length of the video, and then each frame is first 
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divided into a red and green bar, and then converted into a gray image per 

second. The red and green bar image is subtracted from the gray image. It is 

then converted into a binary image according to the threshold of each color 

(red, green), and since yellow is a secondary color resulting from the process 

of mixing the two primary colors red and green, it is calculated on two 

thresholds resulting from red and green to obtain the yellow signal. And to 

discover the circles and their area, where each of the two methods has a 

function of its own  imfindcircles function was used in the Circular Hough 

Transform (CHT) method and the regionprob was used to determine the area 

of the largest object in the frame in the second method, then using 

morphological methods to give the decision by defining the circle of bright 

colors in each frame (traffic light) using the strel function that rearranges the 

elements Required (the edge forms disc-shaped points and a center with a 

value of 1 and with a given radius) then we expand the center using the 

imdilate function, we close the formed shape using imclose , the possibility 

of forming gaps and filling them with an imfill function possible. Then 

calculate the area of each color light illuminated (the sum of pixels) by the 

number of frames and give the decision to calculate the actual time of each 

color light by the number of frames. As in the following diagrams: 

 

 
  

                        (a)                                                       (b) 
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Figure (1) Charts of proposed system (a) Circular Hough Transform (CHT) 

method (b) morphological operations method. 

 

Software and Tools Utilization 

In this study, MATLAB (R2019a 64bit) used to build and developed the 

proposed algorithm. Whereas, the imaging system record an intersection 

where the traffic lights are located.  

The specifications of imaging system are illustrated in Table 1, tools used in 

data acquisition are: 

Sony camera DSC-HX1 ,   

                          TABLE 1. Specifications of Imaging [16]. 

 

 

 

 

  

 

Results and Discussion  

The application of the proposed system at different intersections of the city of 

Baghdad:  

Filming the Intersection of Qatar Al Nada Street in AL-Baya in the city of 

Baghdad at 5:30 AM, it was filmed at a distance of (30 m) from the traffic 

light, at 2 mm zoom, and the length of the video was 21 seconds, as shown in 

Figure (3a),and in the same  place at night time at 8:30 PM. as shown in 

Figure (3b), 

 

 

 

 

Sensor 
• 1/2.4 Type CMOS,  9.1 million effective 

pixels 

Maximum Image 

Size 
3456 x 2592 

Lens 
• 28-560mm equality. (4:3), 1-620mm (16:9),  

20x Optical zoom, F2.8-8.0(W)-5.2-8.0(T) 

Video Recording HD Up to 1440x1080 30fps 

Sensitivity • Auto, ISO 125-3200 

Special Scene Modes Sweeping Panorama, Twilight, Anti-Shake, 

LCD screen • Tilting, 230,000 pixels, 3.0inch TFT LCD 

Continuous shooting max 10 fps 

Weight (no batteries) 514g (18.1oz.) 

Other HDMI output 
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(a)                                                      (b) 

FIGURE 1. Different video location to film traffic lights at (a) Intersection 

of Qatar Al Nada Street in AL-Baya at 5:30 AM (b) Intersection of Qatar Al 

Nada Street in AL-Baya at 8:30 PM. 

 The video shown in Fig.1 was cropped into a number of frames (11 and 12 

fps), and the images were subtracted to determine the color of the traffic 

lights using a threshold technique, in which the threshold for each color was 

determined manually. Red color was (BWr = J2> 90), Green threshold BWg 

= J3> 55, and yellow limit YB1 = J2> 35; YB2 = J3> 15. The circuit is 

detected in each frame as in Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                         (b)                       (c)                       (d) 
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FIGURE 2. Detection of videos of the Intersection of Qatar Al Nada Street 

in AL-Baya in the city of Baghdad: (A) First video at morning .(B) Second 

video at night.. Where (a): detection green traffic, (b): detection yellow traffic 

and (c): detection red traffic. 

  The relationship between the areas (S) of traffic light at y axis (red r, green 

g and yellow y) is plotted with the number of frames in x axis for distance 

15m, as shown in figure 5. 

 

 

  

 

 

 

 

                                              

 

 

(a)                                                               (b)  

FIGURE 5. The relationship between the area of traffic light with the 

number of frame .where (a) First video (b) Second video 

  Noticed from Figure (5) that the area in Figure (a) is greater than the area in 

Figure (b), meaning that the signal area in the morning time state is greater 

than the area at night. In addition, we notice a slight fluctuation in the area of 

Figure (a) but with a greater percentage than (b). 

The relationship of bright traffic light (V) at y axis is plotted with the number 

of frames in x axis for distance (15m), as shown in figure 6. 
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FIGURE 6. The relationship between the bright traffic light with the number 

of frame .where (a) First video (b) Second video 

   From Figure 5, make a decision for the state of the illuminated traffic light 

by drawing the relationship between the state of the bright signal (red, green, 

yellow), which represents the peak (1) and the state of the dark signal (0) by 

the number of frames, which represents the time period for making each 

color, which helps in determining the time. Actual traffic signal and reduce 

traffic congestion. 

 Detection of color circles using morphological methods according to the 

proposed algorithm, where the luminous signals determined in each frame. 

The area of the largest object determined using a function regionprob . Then 

on the basis of which the decision was taken to detect the illuminated color 

circle (Illuminated color traffic signal circle) and delete the rest of the light 

objects less than the largest area, as shown in Figure 7. 
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FIGURE 7. Make the decision for which color was illuminated of traffic 

light detecting of  Video (A) in morning.(B) in night . (a) Frame cropped 

from video    (b)Detection red object  (c)Detection green object  (d) Detection 

yellow object, (e)the decision: illuminated traffic light   (f)Detection red 

traffic light   (h) Detection green traffic light   (g)Detection yellow traffic 

light 

 The relationship between the areas (S) of larger circle traffic light at y axis 

(red r, green g and yellow y) is plotted with the number of frames in x axis 

for distance 15m, as shown in figure 5. 

The behavior of the light ON and OFF for the traffic can be described 

according to the relationship of the light area and number of the video frame 

as shown in figure 8. The high number in area means the that color is ON 

otherwise it is OFF.  

  

 

 

 

 

 

     

 

(a)                                                       (b) 

FIGURE8. Relationship between the larger areas of traffic light with the 

number of frames.(a) first video (b) second video. 

   From Figure )8), we notice the area fluctuation with the number of frames, 

as it was shown in Figure (8a) that the area fluctuated with the number of 

frames more in proportion to the area fluctuation with the number of frames 

in Figure (8b). 

 The relationship between bright light signal(V) is plotted with the 

number of frames for each distance, and from both the left and right sides as 

shown in figure (9). 
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(a)                                                        (b) 

FIGURE 9. Relationship between the bright light signal with the number of 

frames for each distance (a). First video (b). Second video 

     From Figure 9, Decision-making for the state of the illuminated traffic 

signal by drawing the relationship between the state of the bright signal (red, 

green, yellow), which represents the peak (1) and the state of the dark signal 

(0) with number of frames it is possible by knowing the time duration of each 

color and thus knowing the time taken for the signal, not only in the area of 

autonomous driving, but this is what makes controlling the traffic lights more 

easy and smooth at road intersections in coordination and in conjunction with 

each other in order to prevent traffic congestion. 

Conclusion: 

Designing traffic lights detection and recognition systems to solve the 

problem of recognizing traffic lights in autonomous driving and other 

applications. These systems work at different times, different weather 

conditions, and different distances. The results were highly accurate and 

efficient in recognizing traffic lights and distinguishing their shapes and 

colors. Efficiency of the adopted image processing techniques (image 

subtraction and segmentation based threshold techniques) in identifying and 

distinguishing the color of traffic lights. 

    The efficiency of (CHT) method in detecting traffic lights in different 

environmental conditions, at times (night and day) and at different distances, 

where the results indicated the efficiency of this method at night time more 

than during the day, and that noted that the accuracy of discrimination 

increases as the distance of the camera from the object (traffic light) increase 

.The efficiency of (Morphology operations) method in detecting traffic lights 

in different environmental conditions, at times (night and day) and at 
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different distances, where the results indicated the efficiency of this method 

in the daytime is more from the night, that observed that the accuracy of 

discrimination increases as the distance of the camera from the object (traffic 

light) increases. As well as increasing the area of the traffic light with the 

number of frames more than the area of the measured signal according to the 

detection method (CHT), can be conclude that the method (morphology 

operations) is better than the method (CHT) in terms of choosing one 

threshold for each color (red, green, yellow) and applying it to the videos 

approved in the work, making the decision to recognize the traffic light, 

making the decision to determine the actual time in operating the traffic light 

As well as the regularity of the shape of the detected traffic light. 

      The economic feasibility of using the proposed detection systems in terms 

of design and cost, through which it is possible to detect violations, traffic 

jams and other applications at different distances while the car is in motion 

by placing a card that works with the proposed systems in the driver’s car. 
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 :الخالصة

عهى انشغى يٍ انخطىس انكبٍش انزي حققخه انصُاعت فً يجال انسٍاساث راحٍت انقٍادة ، اال اٌ  هُانك 

صعىباث حىاجهها فً انكشف عٍ اشاساث انًشوس حٍذ حى فً هزا انبحذ حصًٍى َظاو ركً نهخعشف 

انًخخهفت )نٍال وَهاسا(. ٌعخًذ انُظاو عهى حقٍُاث يعانجت عهى إشاساث انًشوس فً األوقاث وانظشوف 

انصىس انشقًٍت ، وانخً حخكىٌ يٍ رالد يشاحم سئٍسٍت: طشح انصىسة ، وحجزئت إشاسة انًشوس ، 

وانعًهٍاث  Circular Hough Transform (CH)وحًٍٍز إشاساث انًشوس باسخخذاو طشٌقخٍٍ هًا 

ائج عهى كفاءة ودقت انُظاو انًقخشح فً كهخا انطشقخٍٍ حٍذ حى  انصشفٍت واانًقاسَت بٍُهًا.دنج انُخ

انكشف عٍ إشاساث انًشوس وححذٌذ يُطقت كم إشاسة بًشوس انىقج واحخار انقشاس فً انكشف عٍ 

 حانت اإلشاسة سىاء كاَج ساطعت أو يظهًت يع يشوس انىقج.
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Abstract:  

The aim of this work is to study the -bi-shadowing property on the metric 

-space. We generalized the results to the metric -space and studied the 

chaotic properties with introducing new definition of chaos which we call -

-chaotic in a neighborhood of a set  and comparing it with the 

definition of Li-York of chaos in -space. We will study the above 

definitions with -homoclinic orbit and   

-chain components.  

The main results that we obtained in this paper, for some conditions, if  is -

homoclinic orbit of , and  is both - -bi-shadowing and - -

periodic bi-shadowing on  (when  be an unordered set), then any action 

 which satisfying some conditions is - -chaotic on a neighborhood of 

. Second, for some conditions, if an action  is - -expansive and both  

- -bi-shadowing and - -periodic bi-shadowing with respect to an 

actions  and  is a   

-homoclinic orbit of  contained, then every action  satisfying some 

conditions is - -chaotic on a neighborhood of . Third, for some 

conditions, if  be a -chain component of an action , and  is both -

-bi-shadowing and - -periodic bi-shadowing on a -chain 

recurrent set   

- , Then every action  which satisfying some conditions is - -

chaotic on a neighborhood of . 

1. Introduction 

The concept of shadowing is of great importance in studying and 

understanding dynamical systems because it often accounts for the accuracy 

of a computer simulation of the system being used. Work on it began to be 

developed by many researchers in recent years as an important link for 

dynamical systems with stability and chaos. The map with has shadowing 

property is assumed to have a true orbit fairly close to each pseudo orbit of 
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this map. The researcher who gave the concept of shadowing is Walters in 

[1], see more [2,3,4]  

Some researchers have evolved the shadowing into the bi-shadowing by 

assuming that the true orbit be on another maps under specific conditions. 

The researcher who gave the concept of   

bi-shadowing is Diamond et al. in [5]. Later in [6,7] the researchers studied 

many relations between the bi-shadowing and other concept. Ajam in [8] 

introduce types of bi-shadowing concept. 

The chaotic behavior of the map on a discrete dynamical system is very 

restricted. We present another definition that is more broadly studied and 

preserves the concept of chaos map by   

Li and Yorke [9]. 

In this paper we present the generalization of the bi-shadowing property and 

Li-Yorke definition of chaos to the -space. And also introduced the 

concepte - -chaotic in a neighborhood of a set . 

2. Preliminaries 

Let , , , and  be natural, integer, real, and positive real 

respectively, and let , and  be }, and  respectively. 

Let  be a group,  be a Hausdorff topological space and  be a map. Then 

the triple  is called topological transformation group. 

Definition 2.1. [10] The map  which satisfying: 

1.  is a homeomorphism of for any , 

2.  for all  where  is the identity of the group , 

3. , for all . 

is called an action of a group  on . And  is called a -space. 

Definition 2.2. Let  be a group, then  

1- The group  is called generated by  if  [11]. 

2- The group  is called finitely generated if a generating set  is finite [10]. 

3- The set  is called symmetric if for any  then  [10]. 

In this paper we let  be a finitely generated group,  be a compact 

open bounded subset of ,  be a compact subset of  while  is metric -

space with metric , and  

 be an action.  And we fix a finite symmetric generating set  of 

. 

Remark 2.3. For  and , we have: 

1- By definition 2.1 the image of  by  is  for . 
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2- We denote to the inverse image of  by , and the inverse image of  by  

is  for . 

3- The -iterate of  by  is  

 
so we denote to  iterate of  by  and  for . 

4- The  inverse iterate of  by  is 

 
so we denote to  inverse iterate of  by  and  for 

. 

Definition 2.4. A sequence  is called -orbit for  if 

satisfying  

 
Remark 2.5: 

1- We can rewrite a -orbit  in Definition 2.4 as a sequence 

associated with a subset of integer numbers, then a sequence  is became  

 , when the length of an interval  is depend on the 

members of a group . We can reformulated the condition (1) as follows 

 
2- A finite -orbit  for  is called a - periodic orbit 

of period  if  and  for . 

3- An infinite -orbit  is called -homoclinic orbit, if  are 

not identical and there exists  such that . 

4- The point  is called a -periodic point for  with period  if 

 and  for , and .  

5- Let  be denote to the set of all -periodic points for  with any period. 

Definition 2.6. [10] For , a sequence  is called - -

pseudo orbit for  if satisfying  

 
Remark 2.7:  

1- As in Remark 2.5 we can reformulated  and the 

condition (2) as follows  

2- A finite - -pseudo orbit  for  is called a -

periodic  

-pseudo orbit of period  if . 
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3- A - -pseudo orbit  is called a - -pseudo 

equilibrium if the  are identical for all  under consideration. 

4- Let , ,  and  denote to the sets of all finite or infinite  

-orbits for , -periodic-orbits for  of any period, - -pseudo orbits, 

and  

-periodic -pseudo orbits of any period. 

Definition 2.8. Let  and  be an actions, the -

distance between  and  is given by 

 
Definition 2.9. The action  is called - -bi-shadowing on  if 

there exists  

 such that for any - -pseudo orbit (finite or infinite)  

 and any action  satisfying  

 then there exists an -orbit  

such that  

 for all  as define in . 

If , then an action  is called - -bi-shadowing. 

Definition 2.10. The action  is called - -periodic bi-shadowing on 

 if there exists  such that for any finite -periodic -pseudo 

orbit  

 and any action  satisfying  

 then there exists an -periodic orbit 

 of period  equal to that of  such that 

 for all  as define in . 

If , then an action  is called - -periodic bi-shadowing. 

Definition 2.11. [10] An action  is called - -expansive in  if for any 

infinite orbits  

 either  or , and the number  is called a  

-expansive constant for . 

Definition 2.12. An action  is called -chaotic in the sense of Li-Yorke if 

satisfying  

L1. There exists  such that  has a - -periodic point for any , 

. 

L2. There exists an uncountable -invariant set  containing no -

periodic points, called a scrambled set, such that 

 for every  with , and for every 

 and any -periodic point , 
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L3. There exists an uncountable subset  of  such that 

 for every . 

Definition 2.13. Let  be denote to the set of all sequences 

 which associated with a group , and let 

 be an unordered. We used some sequences in  

to describe the order in which some disjoint balls of the form 

 are to be visited. 

Definition 2.14. Let  and , and let  for which . 

Action  is called - -chaotic in a neighborhood of  if for each finite 

subset  of  with  there exists an action 

 such that 

S1. For each  the -orbit  

 satisfies ,  

S2. The action  is shift invariant (that is a -shift  of  is 

corresponding to -orbit ), 

S3. If  is -periodic with period , then the corresponding -orbit 

 is  

-periodic with period , 

S4. For each  there exists an uncountable subset  of  such that  

 
and                           

3- -Chaotic Behavior with -Homoclinic Orbit:  

The above definition of -chaotic behaviour are similar to those in the Smale 

transverse homoclinic orbit theorem (see Theorem 16.2 in [12]) with 

generalize a properties to -space.  

Through the definition we assumed either the uniqueness of the -orbit  

for  or a -continuity of .  

On the physical side, a Definition 2.14 means a -orbits of an action  seems 

to act chaotic if a mathematical calculations accurately is not less than . 

Lemma 3.1.[13] Let  be with the power of the continuum and let  be the 

set of sequences . Then for each  there exists a subset 

 of  with the power of the continuum such that  
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Theorem 3.2. Let  be -homoclinic orbit of , suppose that  is both  

- -bi-shadowing and - -periodic bi-shadowing on  (when  

be an unordered set), and define . Then every bounded 

action  

 satisfying  is - -chaotic on a neighborhood 

of  for any ,  where  

 
We must distinguish an orbit  from the unordered set . 

Note that: a number  in (3) act a maximal of orbits of an element of a set 

 that can stay outside of -neighborhood of a homoclinic point . 

Proof: Let  be arbitrary with , , , and 

 satisfying .  

Construct an action  which satisfying . Let  be a subset 

of , then a set of all open -neighborhood of  is denoted by . 

For each  with  there can be found ,  and a 

finite sequence  

 
which are uniquely defined by  

 

 
such that  

 

 
Consider a given integer  and a given sequence .  

Define a sequence  by  

 
Then  is a - -pseudo orbit of .  

Hence, by the assumed - -bi-shadowing of , for any bounded action  

with , the set  of all -orbits  satisfying  

for all  is not empty.  

Furthermore, by the assumed - -periodic bi-shadowing of , this set 

 contains a -orbit of minimal period  if  is -periodic with 

minimal period . 

Standard constructions using Zorn's Lemma [14] allow a (single-valued) 

selector  of the multi-valued action  to be chosen which satisfies 

conditions .  
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Indeed, let us denote by  the totality of single-valued selectors  which are 

defined on subsets of  and satisfy conditions  and consider 

this set as being partially ordered by inclusion of the corresponding graphs 

 
By the construction every chain  (that is, linearly ordered subset) of  has an 

upper bound, the graph of which is defined as the union . 

Hence by Zorn's Lemma there exists a maximal element  in the set .  

Suppose that the strict inclusion  holds. Then there exist an 

element  

. If for some positive integer  the sequence  is the -shift 

of a sequence  then an action 

 
satisfies conditions  and strictly dominates , which contradicts the 

definition of .  

On the other hand, if the sequence  cannot be represented as a shift of a 

sequence  then define  as an arbitrary element from the 

nonempty set  of all -orbits  satisfying  for all , again 

the action  satisfies  and strictly dominates , and we arrive again 

at a contradiction. 

The Lemma 3.1 called that the selected action  also satisfies condition . 

 
 

The next theorem provides a simple means of locating -homoclinic 

orbits.  

Theorem 3.3. Let  be a -periodic -pseudo orbit 

of  which is - -bi-shadowing and - -periodic bi-shadowing on 

 and - -expansive in . Suppose that , , for  

and 

 
Then  has a -homoclinic orbit  in an open -neighborhood of . 

Proof: The point  is clearly a - -pseudo-equilibrium of . 

By the assumption that  and the - -periodic bi-

shadowing there exists a proper -equilibrium  of  satisfying  

 
Now consider the bi-infinite sequence  defined by  
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which is obviously a - -pseudo orbit of .  

In view of the inequality , there thus exists a -orbit  in 

the  

-neighborhood of a -pseudo orbit . The elements of this -orbit are not 

all identical because of the first inequality in .  

We must show that a -orbit  is -homoclinic. To this end it sufficies to 

establish the limit relationships  Suppose that 

 
does not hold. Then there exists a sequence of indices  and an  

such that  

 
Consider a coordinate-wise limit point  of the sequence of 

shifted -orbits  

 
defined by  for  . Then  implies  

 
Now every sequence  is an -orbit of , so  is also a -orbit of  

because  is an action. Furthermore,  satisfies the inequalities  

 
for all  because of  and the second inequality in . The inequalities  

and  contradict the - -expansivity, so the limit  must be exist.  

The proof of  is similarly.  

Corollary 3.4. Let  be - -expansive on  with  and both - -

bi-shadowing and - -periodic bi-shadowing on  with respect to 

bounded actions  and  be a -homoclinic orbit of  contained 

in  and define  by  and  by  

 
Then every action  satisfying  is - -chaotic on a 

neighborhood of  for any positive integer . 

4- -Chaotic Behavior with -Chain Components:  

During the study of the chaotic behavior with Chain Components of maps, 

Park and Lee in [15] presented a number of concepts in chain recurrent in the 

metric space, In what follows we generalize it to a -space. 

Definition 4.1. A point  is called - -chain recurrent for  if there 

exists a finite   
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- -pseudo orbit  of  with , that is connecting  

with itself.  

A point  is called -chain recurrent for  if for any  there exists 

a finite   

- -pseudo orbit connecting  with itself.  

Let -  denote the set of all -chain recurrent points of · 

Note that the -chain recurrent set -  is compact and -invariant. 

We define a relation  on -  by  if for any  there exist two 

finite  

- -pseudo orbits  and  such that  is connecting  with  and  is 

connecting  with . Two such points are called -chain equivalent. It is an 

equivalence relation. The equivalence classes are called the -chain 

components of · 

Now we show that if an action  is - -bi-shadowing and - -

periodic  

bi-shadowing on the -chain recurrent set -  then all nearby 

perturbations of an action  behave chaotically on a neighborhood of each 

-chain component of  whenever it has a fixed point. 

Let  be a -chain component of , and  and  be any two points in . For 

any , we denote  the set of all finite - -pseudo orbits in -

 from  to .  

Note that we can choose - -pseudo orbit from  to  which belongs to -

.  

For any , we let  be the cardinal number of the set , and  

 
Lemma 4.2. Let  be a -chain component of . For any , we can 

choose a positive integer  such that  

 
Proof. Suppose not, then there exists  such that for any ,  

 
Hence, we can select  satisfying  and  

 for all  . Since  is compact, we may 

choose subsequences  and  of  and , respectively, which are 

convergent; say  

 
Since  is compact, then .  

To complete the proof, it is enough to show that .  
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Suppose that  is finite; say . Then there exists a -

-pseudo orbit  in  -  satisfying  and . Then 

we can choose a sufficiently large integer  such that 

 
becomes a - -pseudo orbit in - . Hence we have  

, , and  

However this contradicts to the fact that  

 
Theorem 4.3. Let  be a -chain component of an action  on . Suppose  

is both   

- -bi-shadowing and - -periodic bi-shadowing on the -chain 

recurrent set - , and let  be arbitrary with . Let 

 Then every action  with  is -

-chaotic on a neighborhood of  for any  if  bas a fixed 

point, where  is an integer corresponding to the number  as in 

Lemma 4.2. 

Proof. Let  be arbitrary with , and let an action  be 

satisfying  

 
Let  be an integer corresponding to the number  as in Lemma 4.2, 

and let  be a fixed integer with . Let  be a finite 

subset of  with  

 
Now we are going to construct an action  which have the 

properties . For each sequence , we can associate a 

sequence 

 
in the product space. 

For each integer  we may find a - -pseudo orbit  in -  from 

 to  with . To show this, we let  be a fixed point of . 

Since  

 
we can choose a - -pseudo orbit  in -  from  to  with  

, and a - -pseudo orbit  in -  from  to  

with . By connecting two -pseudo orbits  and , we 
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can construct a   

- -pseudo orbit  in -  from  to  with . 

Let . Then  is a - -pseudo orbit 

of  in - . Since  is - -bi-shadowing on -  and 

 
there exists a -orbit  of  such that 

 
for all  

Let  be a -periodic sequence in  with period . Since  is -

-periodic bi-shadowing on - , by the same techniques as above, 

we can select a - -pseudo orbit  of  in -  with period  

and a proper -periodic orbit   

 of  with period  and  

for all .  

For each  the set  of all -orbits  of 

 satisfying  

is not empty. Moreover the set  contains a -orbit of  with period  

if  is a   

-periodic sequence in  with period .  

By our construction, we can consider the totality  of the single valued 

actions  

 satisfying the conditions , where  is a subset of 

 such that  is defined on it. Consider the set  as being partially ordered 

by inclusion of the set corresponding graphs: 

 
Then every chain  of  has an upper bound, and the graph of which is 

defined as the union . By the Zorn's Lemma, there exists a 

maximal element  in . Then we can see that .  

Suppose not. Then there exists . If  for some positive 

integer  and some  then the action :  defined by  

 
satisfies conditions  and , which contradicts the 

definition of  . 
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Similarly if the sequence a cannot be represented as a shift of a sequence  

 then we can construct an action  satisfying 

conditions . This means that .  

The fact that the action  satisfies the condition  follows from 

Lemma 3.1.  
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 Abstract:  

Notwithstanding the big role of contemporary technologies, they are not 

without negatives, containing the emergence of different and modern forms 

of offences. In addition, determining the legal nature of these offences cannot 

be complete based on the general rules in criminal legislation, due to the 

inability of the current penal texts or its failure to apply to modern forms of 

these offences. In addition, the need for special procedural provisions is 

occasionally different from the provisions that can used in traditional 

offences, particularly those related to criminal evidence. The absence of a 

special act dealing with electronic offences leads to the widening of the 

judge’s authority to interpret penal texts and this violates the principle of 

legality, which obligatory the intervention of the Iraqi criminal legislator to 

legislate a special act to address these offences. Providing individuals with 

legislative protection from misuse of these devices protects the interests of 

individuals, and ensures a balance between the individual's interest in using 

these technologies and their interest in protecting their lives, properties and 

private lives from misusing them. However, this act, when it was first reading 

in the Iraqi parliament in 2011, faced many criticisms and objections that 

necessitated amendments to its draft before re-discussion and approval, so we 

will try in our research to diagnose the most important weaknesses in it and 

propose its correction to meet the requirements of justice. 

  
Keyword: Crime, Cybercrime, Punishments. 
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Introduction:  

  Since the emergence of the Internet and Iraq's participation in this 

global phenomenon, there has been a rapid increase in the number of crimes 

committed on the Internet using various platforms. Cybercrime has become 

widespread at present, [3] and the most common crimes are fraud and 

extortion, because of the high unemployment rate and other social factors that 

have led young people to explore their skills in cyberspace and how they can 

benefit from those skills without discovered by the competent government 

authorities.  

The rate of cybercrime in Iraq has increased significantly after 2003, 

and many types of activities have emerged that may constitute a crime under 

the draft information crimes act. This act is the latest form of legislation that 

fights cybercrime in Iraq. Moreover, this study aims to identify cybercrime 

and clarify the objective provisions of it, such as the types of cybercrime 

dealt with by the draft law in an attempt to analyses the main provisions of 

this law, and to clarify the controversial provisions in it, as well as to provide 

several conclusions and recommendations regarding it. 

 The importance of this research is evident in that it will provide the 

government, the legislator, and policymakers in the country with a useful 

vision while trying to reach feasible and effective solutions to amend the 

disputed texts, which caused widespread controversy in the legal and popular 

circles when it read in the Iraqi Parliament the first time. 

 In addition, this research would support law enforcement agencies 

further to curb cybercrime by providing suggestions and recommendations 

regarding sound legal methods that must be follow when investigating. 

Moreover, electronic evidence differs from the mechanism for deal with 

traditional crimes regulated by the Criminal Procedure Law, as well as in 

preparing to confront cybercrimes in Iraq.  

During this research, the descriptive approach will be adopt due to the 

nature of this study, which requires reliance heavily on books and research as 

well as articles written in this field via the Internet. As well as the analytical 

approach that is used to analyze the texts of the draft law understudy to show 

the weaknesses and strengths of its texts in an attempt to put some 

recommendations that enable the Iraqi legislator to correct its course before 

the law is approved in its final form. 
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Definition of Cyber Crime 

Cybercrimes are among the new crimes that have appeared recently, 

and the reason is due to the association of these crimes with modern 

technologies such as computers, Internet networks and websites. [0] The 

definition of cybercrime varies according to the perspective through which it 

viewed [0] so; the researcher will touch upon a set of definitions that dealt 

with cybercrime (information). 

1. Some researchers define it as "every unlawful behavior that uses the 

computer or an attempt to copy, delete or destroy computer programs, or any 

crime whose implementation is related to rules or information sciences'' [4, 5] 

2. Moreover, some of them see that "Criminal activity that uses digital 

electronic technology, directly or indirectly, as a means to carry out a 

criminal act or to facilitate the criminal process." [6, 7, 8] 

3. While there are many of them that cybercrime "unlawful behavior, It is 

directed towards the misuse of the automated system for processing data 

using a computer or any other technical means" [9, 10, 11]
.
 

4.  As some others see that, "every act intended, positive or negative aimed 

to attacking information technology, whatever the perpetrator’s purpose" [12, 

13]. 

 Finally, cybercrime can be define as every unlawful behavior that takes 

electronic means as the object of assault or as a tool to carry out a crime 

punishable by law. 

Types of Electronic Crimes 

The legitimacy of criminalization and punishment is one of the most 

important foundations on which the criminal law based in the framework of 

work to protect the fundamental interests of society; also, that criminalization 

is the feature that the criminal law has to protect those interests as this feature 

distinguished by it from other laws. [14] 

The increase in cybercrime as a relatively recent criminal phenomenon 

constitutes a great alarm bell that requires societies to predict this danger 

because they target data, information, and programs of all kinds to attack 

them, as it considered a crime in which modern technologies are used. The 

stored information, as well as the information transmitted through 

information systems and networks, foremost of which is the Internet. [15] 

The victim in cybercrimes may be a natural or moral person. [16]    
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Therefore, the cybercrimes in the prospective information crime law 

divided into two categories, which are crimes against the state and its 

institutions, the public interest of society, crimes directed against individuals 

and their interests, and we address that in some detail in two requirements. 

Crimes against the State, and the General Interest of Society 

As it included many acts that considered under this law to be crimes, 

namely: 

 Infringement of the safety, the unity, and the independence of the state, or 

prejudice to the interests of the country, or cooperating with parties hostile to 

the country or exposing it to risks.  

In addition to the use of computer devices or the information network 

of the security authorities to damage them or copy them, or to send their 

contents to a hostile party, or to benefit from them to carry out crimes against 

state security or facilitate the concealment of the features of those crimes. 

Spreading incorrect facts harm the economy and the financial confidence of 

the state.  

Deciphering a computer, information network, an electronic card 

owned by the state departments. Forgery, counterfeiting concerning 

signatures, bonds, records, restrictions, or electronic cards related to the 

rights of the state and the public sector if committed by an employee or 

person charged with a public service while performing the duties of his job or 

because of it. 

Refrain from providing the competent authorities with the electronic 

information and programs they request, in a manner that does not conflict 

with intellectual property rights. Establishing or managing websites to carry 

out or promote terrorist operations, stirring up armed rebellion, or inciting 

sectarian or sectarian strife. 

Crimes against Individuals and Their Interests 

It included many acts that considered criminal acts under this law, as 

follows: 

Using fraudulent methods to seize programs, data in any electronic 

transaction or contract, or electronic signature or record related to the rights 

of others. In addition, use a trademark registered in the name of others with 

the intent to deceive, or he used his electronic card as a means of fulfillment 
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knowing that it was not valid, or he used the financial card of others without 

the knowledge of its owner. 

It includes money laundering, threats, and extortion by using the 

electronic means. Besides, attacks on intellectual and literary rights and 

scientific research belonging to others using the information network that 

protected by special laws, and international agreements.  Moreover, the use 

of the computer and the information network to commit defamation and 

insult crimes. 

 Moreover, creation or management of sites that promote incites 

prostitution, and activities contrary to public morals. It also considered 

among the crimes covered by this law, the use of an employee or a person 

charged with public service for his job to sell, transfer or circulate personal 

data without permission from its owners and to achieve material benefit for 

him or others. Finally, disclosure of the secret by an employee during or 

because of job without a justification issued by a competent official authority. 

 The Legislative Policy  

The legislative policy defined as the main ideas and goals to be 

achieved that guide law in its creation and implementation stages. [17] As for 

the criminal policy, it is the set of rules and principles in the light of which 

determines the drafting of the provisions of the criminal law, whether with 

regard to criminalization, prosecution, prevention and treatment. [18] 

 To find out the tired legislative policy by the Iraqi legislator when 

proposing the draft law, and to explain its characteristics, we decided to 

divide this phase into two requirements. In the first requirement, we will 

discuss the punitive texts in the cybercrime draft. As for the second 

requirement, we will devote it to critical analysis of the texts of the draft law 

to show its aspects, weakness and strength. 

Punitive Texts in the Draft of cyber Crimes 

The draft act stipulated strict penalties for any violation of the 

provisions of the law related to the internal and external security of the state. 

As well as security and public order as well as the protection of the interests 

and rights of individuals, which indicates. The Iraqi legislator adopted a 

policy of strictness in punishing perpetrators of electronic crimes. And it may 

have a justification for that, which is to create a kind of protection and 

immunity for institutions and individuals that deal within the scope of the 
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electronic environment and deter those who are involved in this type of 

crime, and it was as follows; 

Life imprisonment and fines  
The life sentence repeated in articles (3, 4, 5, and 6) and included some 

crimes ranging from undermining the unity of the country and its interests. 

[19] As for the amount of the fine, a fine was imposed in addition to the life 

imprisonment between (25-50) million dinars in articles (3, 4, 6),  but in the 

article (5) notice the fine was higher at a minimum of (30) million dinars and 

the maximum limit was reduced to 40 million dinars. 

Temporary imprisonment without specifying the period with a fine  

Articles (7, 8) dealt with imposing temporary imprisonment with a fine 

in the case of using computer systems or an information network to seize the 

money of others by using electronic means or using fraudulent methods to 

seize program, information, data, or codes in any electronic transaction or 

contract. 

Also, forgery and imitation for signatures, bonds, records and 

electronic cards, [20] as well as when destroying, removing or decrypting an 

electronic signature or computer devices or information network or card 

belonging to state departments and public institutions. [21] 

As for crimes related to prostitution and activities contrary to public 

morals, the legislator imposed, in addition to a prison sentence, a fine 

between (10-30) million dinars in Articles (22, 17 / Second) of the law, and 

in Article (8 / First, 17 / Second)  in addition to imprisonment, a fine between 

(10-15) million dinars was imposed.     

Temporary imprisonment for a limited period of no less than or more than 

ten years with a fine  

Article 8, stipulates the crime of forgery ,imitation, and Artificiality for 

signatures, bonds, records, and electronic cards, with an increased penalty to 

imprisonment for a period not exceeding (10) years and a fine between (10-

30) million dinars in two cases;  

The first case, if the crime related to the rights of the state, the public sector, 

or private entities of public benefit.  

The second case, if an employee committed the crime charged while 

performing his job or because of it. 
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As for Article 9, the legislator stipulated that, in the case of deliberate 

seizure, a signature, document, or electronic record related to the rights of 

others. As for Article (20 / Second), it included imposing a prison sentence of 

no more than  (10) years and a fine of between (5-10) million dinars, if he 

used with intent to fraud for a trademark registered in Iraq in the name of 

others. Or used his electronic card, as an instrument of fulfillment with his 

knowledge it was not valid due to the expiration of the validity period, lack of 

balance in it, cancel it if the perpetrator is an employee or assigned to public 

service. 

Temporary imprisonment for period of no less than or more than seven 

years with the fine 

The legislator has singled out Article 10 of the draft law to deal with 

the crime of money laundering using electronic means. It punished by 

imprisonment for no less than (7) years and a fine of between (10-30) million 

dinars. Divulging a secret crime by an employee through his job or because 

it.  Or, using his capacity to sell, transfer or circulate personal data without 

the permission of its owners, it shall be punished with imprisonment for a 

period not exceeding (7) years and a fine between (5-10) million dinars. [22] 

The legislator dealt in Article (11 / First) with the crime of threatening 

and extorting a person to intimidate him or to compel him to do or refrain 

from doing an act and this threat is to use the information network or 

electronic means, imposing a prison sentence of no more than (7) years with 

a fine between (3-5) million dinars. Likewise, the imposition of 

imprisonment for a period not exceeding (7) and a fine of between (25-50) 

million dinars or one of these two penalties in the case that correspondence is 

intercepted through computers or information network without any right, and 

used to achieve a financial benefit. [23] 

Article (18/Third) dealt with the employee providing electronic 

information or data to the judicial and administrative authorities, knowing 

that they are not correct, refusing to provide them, or impersonating a 

capacity or name that he does not have with the intention of fraud. Or his 

establishment or use of a fictitious website on the information network to 

commit one of the crimes stipulated in this law, if the false information, name 

or characteristic relates to a public employee or government department, the 
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penalty will be imprisonment for a period not exceeding (7) years And a fine 

ranging between (15-20) million dinars. 

Unlimited Imprisonment with a Fine 

The legislator deals with the crime of breach of trust committed by the 

guardian or trustee to misappropriate, use or disposing of it for his benefit or 

the interest of others in it, and according to Article (9/Second), he shall be 

punished with imprisonment with a fine ranging between (3-5) million dinars. 

In addition, the legislator sought to protect the electronic certification 

certificate in two cases: 

In the first case, a prison sentence imposed with a fine of between (3-5) 

million dinars, for anyone who created, published, or provided an invalid 

electronic certificate. [24] 

The second case provides incorrect information to an entity that conducts the 

activities of issuing an electronic certification to obtain the electronic 

certificate, cancel it, or stop its validity by imposing a prison punishment 

with a fine of between (3-10) million dinars. [25] 

Article (15/First) dealt with the crime of intercepting data and 

information during their exchange, the case of deliberately exceeding the 

scope of the authorized permit, eavesdropping and monitoring data and 

information stored or exchanged in the information system by imposing a 

prison sentence with a fine between (10-15) million dinars. 

Likewise, in Article (18/First), the legislator imposed on anyone who 

provides electronic information or data to the judicial and administrative 

authorities with knowledge of their inaccuracy or reluctance to provide data 

and information with a penalty of imprisonment with a fine between (5-10) 

million dinars. 

Article (20/First), it includes imposing a prison sentence and a fine of 

between (2-5) million dinars, for everyone use a trademark registered in the 

name of others with the intent to cheat. Or use his electronic card as a means 

of fulfillment, knowing that it is not valid due, or using a third party's 

financial card without the knowledge of its owner. 

Fixed-term imprisonment of no less than four years and a fine 
Article (15/second), deals with the intercepting data, information 

during their exchange. And  the case of deliberately exceeding the scope of 

the authorized permit, eavesdropping, monitoring data and information stored 
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or exchanged in the information system if it results to sabotage, alteration or 

re-publication of data and information belonging to others without right, by 

imposing a prison sentence with fine between (15-25) million dinars. 

Fixed-term imprisonment of no more than three years with a fine 

Article (14 / First) deals with the protection of individuals  financial 

and moral rights in bonds, documents, electronic cards that prove rights, as 

well as commercial and financial papers, electronic records and the like. 

Likewise, (14/third) dealt with the crime of the computer operator or 

his supervisor intentionally destroying, disrupting or impeding computer 

hardware, systems, programs, or networks, as well, hackers who access 

computers or the information network without permission, and anyone who 

prevents their users from using them, is punished with imprisonment and a 

fine of between (2-5) million dinars.  

As for Article (17/First), it includes imprisonment as well as a fine of 

between (5-10) million dinars for the crime of destroying, removing or 

decoding an electronic signature, computer devices, information network, or 

an electronic card belonging to others. Moreover, the legislature has dealt 

with the crime of violating the intellectual and literary rights and scientific 

research of others that protected by special laws and international agreements 

by using the information network and copying or publishing it.  

Unauthorized access to the website of any company or institution to 

change design of the site, modifying, destroying or exploit without right,  and 

imposing a penalty of imprisonment for no less than (2) years and not more 

than (3) years with a fine between (10-20) million dinars. [26[ 

 The legislator also dealt with the crime of establishing or assisting in 

establishing or managing an information network site for gambling or 

promoting it, by imposing a prison sentence for a period not exceeding (3) 

years with a fine of between (3-6) million dinars [27]. 

Determination of imprisonment for no more than two years and a fine 
The legislator punished the crime of insulting and defamation using 

electronic means according to Article (22/third), where it imposed a prison 

sentence of no more than two years and a fine of between (3-5) million 

dinars. 
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 Detention for a fixed period of not less than one year and a fine 

The legislator tried to organize the protection of religious, ethical, 

social and family principles and values and the sanctity of private life from 

assaulting it using the information network or computer equipment and in any 

form of the forms, by imposing a prison sentence with a fine of between (2-5) 

million dinars. [28] 

In addition, a prison sentence of no less than (1) year and no more than 

(2) years, along with a fine between (3-5) million dinars, for the production, 

sale, import or distribution of any device, tools or computer programs, or 

passwords or entry codes used to commit one of the crimes stipulated in this 

law. [29] 

The Fine 

Article (13/3) included the crime of refraining from providing the 

security authorities and the competent authorities to grant licenses with what 

they require of electronic information, reports and data, whenever they are 

relate to the activity they are practicing and not in conflict with intellectual 

property rights, by imposing a fine between (3-5) Million dinars. As for 

Article (21/Second), a fine was imposed between (500 thousand - one 

million) dinars for copying, publishing or circulating programs or 

information without a license. 

A Critical Analysis of the Punitive Texts     

This part of the study aims mainly at a critical analysis of the punitive 

texts of the draft information crimes law. However, before starting to 

describe the draft law, we must carefully consider the designation of the law 

itself, which should be "Cyber Crime Law". Because the term information 

crimes relate only to crimes committed concerning the information.  

Thus does not cover all the crimes mentioned in the draft law that 

relied on criminalizing forms of behavior and acts that carried out using 

devices and means of communication to commit crimes contained therein. 

The draft law contains (31) legal articles distributed as follows; 

The First Section 

 It included only two articles, namely, definitions and objectives, and 

in reality one legal article for definitions. It is the first article and included 

fifteen definitions of the terms mentioned in the law. These definitions 

characterized by the testimony of the International Organization for Human 
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Rights, that they are broad definitions. [30  [ It did not define information 

crime or cybercrime. 

The purpose of the law was also included in one legal article, which is 

the second article of the law, providing the necessary legal protection for the 

legitimate use of the computer and the information network, as well as 

punishing the perpetrators of acts that constitute an assault on the rights of 

users. However, this is incomplete in the draft law because it accepted in 

Iraqi laws that the purpose of any specific legislation is for positive reasons. 

The purpose of the legislation stated again in positive reasons. Therefore, we 

see that Article (2) of the draft is not necessary. 

The Second Section 

Includes punitive articles, 21 penal articles were included in Article (3-

23), which included a sum of acts and forms of conduct that were considered 

crimes under the draft law and the penalties prescribed for each were 

included. When reading the draft law, we note; the life imprisonment penalty 

mentioned in Articles (3, 4, 5, and 6). 

Article (3/First-B) included the phrase (in any form of forms), which 

was a broad term and loosely interpreted and explicable, and the 

hermeneutics, which may make the citizen placed under penalty of criminal 

responsibility without specifically addressing the type of criminal behavior 

that is considered under the concept of this article is cooperation with entities 

hostile to the country. 

Articles (4 and 5), we believe that the legislator was successful in 

providing a harsh punishment with a fine, for the person who runs or 

establishes a site to spread terrorist ideas or to contact the leaders of terrorist 

groups, or to promote them, because of what the country has suffered and is 

suffering from terrorist acts. As well as in related crimes Human and drug 

trafficking and promoting them as one of the most serious crimes in society. 

Article (6) listed a set of acts and forms of criminal behavior, some of 

them do not require cruel punishment, like its first and third paragraph, it can 

prevent any discussion about the economic, administrative, financial system 

of the state. In addition to criticizing it, because it came with vague terms that 

cannot be predicted in the interpretation of its meaning, or a mechanism to 

verify it and the competent authority to do so, such as (disturbing security 

and public order) as well as (insulting the reputation of the country). It also 
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threatens debate based on facts and documents aimed at encouraging reform 

and the advancement of the country. 

Article (11) punished for the crimes of intimidation and extortion that 

affect individuals using electronic means, which is a successful step towards 

creating a legal legislative framework to confront the crimes of extortion and 

electronic threats. It also helps the judicial authorities to get rid of the state of 

analogy with their traditional crimes counterparts, which may sometimes be 

difficult to adapt to these traditional texts to confront these non-traditional 

crimes. 

Article (21/first) in its current form, it is capable of imposing most of 

the recipients of information (researchers and writers) and others under 

penalty of this article and punishable by a penalty of up to (3) years and a 

fine of up to (20) million dinars. Therefore, this text must amended by adding 

the phrase (without permission, or without a clear reference to the owner of 

those intellectual or literary works or scientific research). The purpose of this 

legal article is to protect intellectual property, but this protection must 

formulate in a manner that does not prevent others from benefiting from it 

with reference to the actual owner of that intellectual property. 

The third paragraph of the same article came in vague and unspecified 

terms by criminalizing every assault on any of the religious, ethical, social 

and family principles or values and the sanctity of private life using the 

information network or computer devices and in any form. we noticed that 

the phrase (assault on any of the principles ....) and the phrase (in any form) 

had appeared, because these expressions are vague and floating, if the 

legislator does not refrain to setting specific definitions for them, they may 

lead to the possibility of placing persons under legal liability.  

Article (23) came in broad and indeterminate terms, for many of the 

acts that include imposing criminal liability on anyone who produced, sold, 

imported, or distributed any device, tools, computer programs, passwords, or 

access codes that led to the commission of one of the crimes stipulated in this 

law. Without specifying the parameters, that enable citizens to know the 

criminal acts. 
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The Third Section 
Contains (3) legal articles related to procedures for collecting evidence, 

investigation and trial. Committing cybercrime leaves digital footprints. 

Unlike physical evidence, these digital fingerprints are not visible, or they are 

visible by default, and of a fluctuating nature. [31]    

Article (24) does not include a reference to addressing investigation 

procedures and collecting evidence by a competent authority for this type of 

crimes, meaning that the specificity of these crimes does not take into 

account, meaning the necessity for specialized bodies to deal with 

investigation tasks and collect evidence in this type of crimes. 

Article (25) of it has entrusted the task of adjudicating in this type of 

crimes to the misdemeanor and felony courts for (3) years from the date of 

the law's enforcement, with one or more judges with experience to look into 

these cases after undergoing special training, each according to his 

jurisdiction. 

Article (26) included the powers of the competent judge to order the 

preservation of data or to order the submission of subscription or traffic data 

to the investigating authorities with access to computers, networks and stored 

data. It has the power to track information, computer systems and networks, 

with the power to control computers, any part of them or any means by which 

data is stored. It is clear to us from the content of the above article that the 

legislator has given very broad powers to the judge without referring to 

controls for the use of these powers, which are regulated by special 

instructions, 

 The Fourth Section 

 It contains the final judgments, which are as follows: 

Article (27) referred to the application of the penalties stipulated in this law 

without prejudice to the possibility of increasing the penalty that may be 

contained in the laws in force. This reference considered one of the 

advantages of this law, as this law did not consider an obstacle to imposing 

the most severe penalties contained in the relevant laws.  [31], included 

provisions of liability for the legal person, and referred them to the Penal 

Code, regarding the crimes contained in this law. 

Article (29), the legislator gave the court the power to confiscate or 

destroy tools, devices, or programs used in committing electronic crimes 
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without prejudice to the rights of the other in good faith. It noted that the 

legislator in this article recognizes the rights of the other in good faith, the 

owner of those tools or programs that used in the commission of this type of 

crime and preserves them from destruction or confiscation if it proven before 

the court that he was in good faith. 

Article (30) referred to the application of the provisions of the Penal 

Code and the Code of Criminal Procedure in every case for which no 

provision made in this law. This article is also in addition to the advantages 

of the law, which it did not leave a legislative void when one of its provisions 

was deficient, so it becomes possible to refer to the above-mentioned 

organizing laws. 

Article (31) there of indicated that the law would come into effect after 

the lapse of (90) days after the date of its publication in the official 

newspaper. This is an important and necessary point, especially if we look at 

the nature of the law and the acts that criminalize it. This period is sufficient 

for individuals to acquaint themselves with its content to know the criminal 

acts therein to avoid falling under penalty of criminal responsibility .  

Conclusions and Recommendations  

The naming of the act as "the Information Crimes Law" is unsuccessful 

because the term "information crimes" relates only to crimes committed 

concerning the information.  Thus does not cover all the crimes mentioned in 

the draft act that relied on the criminalization of forms of behavior and 

actions taken from the use of devices and means of communication a means 

to commit the crimes contained therein.  

 The provisions contained therein are not clear in prohibiting a specific 

behavior, but rather depend on a vague description statement that government 

officials will decide on its application in the event of its occurrence, without 

referring to any specific standards that can guide behavior in advance in any 

litigation under the law. Cybercrime does not differ from other only in terms 

of the method of its commission (by using means Electronic).Therefore, 

Recommendations of this research that: 
 Redefining the terms, and making sure of their correctness. Moreover, the 

accuracy of the vocabulary, concepts contained therein, and removing the 

ambiguity and ambiguity that afflicts many of its clauses. In addition, the 

competent authorities should set policies and programs as guides for 
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investigating cybercrime and what should do if the security of the state 

exposed to danger. Finally, Training police personnel on modern information 

and communication technology, and creating awareness about the steps that 

must take to prevent and protect the electronic system from electronic 

attacks. 
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 مستخلص البحث:

عهى انشغى يٍ انذٔس انكثٍش نهرقٍُاخ انًعاطشج ، فًٓ ال ذخهٕ يٍ انسهثٍاخ ، دٍث ذذرٕي عهى 

ظٕٓس أشكال يخرهفح ٔدذٌثح يٍ انجشائى. تاإلضافح إنى رنك، ال ًٌكٍ ذذذٌذ انطثٍعح انقإٍََح نٓزِ 

ايح فً انرششٌع انجُائً، تسثة عذو قذسج انُظٕص انجُائٍح انذانٍح أٔ انجشائى تُاًء عهى انقٕاعذ انع

عذو ذطثٍقٓا عهى األشكال انذذٌثح نٓزِ انجشائى. تاإلضافح إنى رنك ، فئٌ انذاجح إنى أدكاو إجشائٍح 

خاطح ذخرهف أدٍاًَا عٍ األدكاو انرً ًٌكٍ اسرخذايٓا فً انجشائى انرقهٍذٌح، ال سًٍا ذهك انًرعهقح 

ذٕسٍع طالدٍاخ دنح انجُائٍح. ٌؤدي عذو ٔجٕد قإٌَ خاص تانرعايم يع انجشائى اإلنكرشٍَٔح إنى تاأل

انقاضً فً ذفسٍش انُظٕص انجضائٍح، ْٔزا ٌخانف يثذأ انششعٍح انزي ٌهضو انًششع انجُائً انعشاقً 

ترذخم ذششٌع خاص نًعانجح ْزِ انجشائى. إٌ ذٕفٍش انذًاٌح انرششٌعٍح نألفشاد يٍ سٕء اسرخذاو ْزِ 

شد فً اسرخذاو ْزِ انرقٍُاخ األجٓضج ٌذًً يظانخ األفشاد، ٌٔضًٍ ذذقٍق انرٕاصٌ تٍٍ يظهذح انف

ٔاْرًايٓى تذًاٌح دٍاذٓى ٔيًرهكاذٓى ٔدٍاذٓى انخاطح يٍ إساءج اسرخذايٓا. إال أٌ ْزا انقإٌَ عُذ 

ٔاجّ انعذٌذ يٍ االَرقاداخ ٔاالعرشاضاخ انرً  0333قشاءذّ األٔنى فً يجهس انُٕاب انعشاقً عاو 

ُذأل فً تذثُا ذشخٍض أْى َقاط انضعف فٍّ. اسرذعد ذعذٌهّ قثم إعادج يُاقشرّ ٔإقشاسِ، نزنك س

 .ٔاقرشاح ذظذٍذّ تًا ٌرالءو يع يقرضٍاخ انعذانح
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