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 الرههية اخلسائط توظيف على قائم مكرتح منوذج
 الغسبية املوضيكي قواعد مفاهيم تهمية يف اإللهرتونية

 علي محمد العزيزعبد  د. خديجة
  املوسيقية الرتبية بقسم مساعد أستاذ
 الكويت املوسيقية للفنون العالي باملعهد

 :املطتدلص 
ٓببقعععقٖ ببم ععع  ببصعععاُبحث اعععيبحذتعععقثُبحثعععُب  ععع ٍ ب عععٌ  بببببب ْببحرتعععزحٖ بب ٌظَععع ببعلععع بحثذهنَععع

حثغزبَععْبً ثعع بععع بإلزٍعع بح٢اقبععْبععع بحثضععٛح بببببببحملٌصععَ ُبقٌحععع بمفععقهَ ب نمَععْبيفبح٢ثك ًنَععْ

كَ بميك ببنقٕب عٌ  بم ع  بقعقٖ بعلعٓب ٌظَع بحرتعزحٖ بحثذهنَعْبح٢ثك ًنَعْبببببببببحثزَٖطبحثتقثُب

ْببيفب نمَْبمفقهَ بقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْ؟ معقبققٖمعْبمفعقهَ بببببٍتفزعبمنىبحٞصٗلْبحثفزعَْبحثتقثَع

تعق بققٖمعْبسمضعْبعغعزبمفوعٌدبمل عقسٙبحملٌصعَ ْببببببببحثغزبَْ؟بًحثع بكقنعأبااقبتعىب نبببقٌحع بحملٌصَ ُب

م عع  بقععقٖ بعلععٓب ٌظَعع بحرتععزحٖ بحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبيفبببببًحثضععٛح بحثتععقثُبمععق ٌ  ب.بحثغزبَععْب

ًحثععع بكقنعععأبااقبتعععىبحثتٌذعععنبحثعععُب عععٌ  بمععع ب عععطبمزح عععنببب نمَعععْبمفعععقهَ بقٌحعععع بحملٌصعععَ ُ

ْب يفبثصع بحثاقععزبهاوع بحث رحصعق ببببببثتٌظَ بحرتزحٖ بحثذهنَْبيفب  رٍطبم زربحملٌصَ ْبحثغزبَع

بب ًثْبحثكٌٍأ.حملٌصَ َْب

بحثغزبَْبحملٌصَ ُبح٢ثك ًنَْب،بقٌحع بحثذهنَْبحثكلمق بحملفتق َْ:بحرتزحٖ 

ب

A Proposed Model based on Employing Electronic Mind Maps in 
Developing Western Musical Rules Concepts 

Dr. Khadija Abdul Aziz Muhammad Ali 
Abstract 

The current research sought to present a proposed model based on 
employing electronic mind maps in developing Western musical rules 
concepts by answering the following main question: How can a proposed 
model be built based on employing electronic mental maps in developing 
Western musical rules concepts? The following sub-questions are divided 
into it: What is the list of concepts in Western music rules? To which his 
answer was the production of a list of fifteen concepts of the principles of 
Western music the next question is what a proposed model is based on 
employing electronic mental maps in developing the concepts of musical 
rules, which was answered by reaching a five-stage model for employing 
mental maps in the teaching of the Western music course in the tenth grade 
of the Institute of Music Studies in the State of Kuwait 
Keywords ; Electronic Mind Maps - Western Musical Rules 

  مكدمة: 

حثفنٌنباصقظبحذتضعقرّ،بًحملٌصعَ ُب ضعاُبحثعُببنعقٕبكَعقنبحٜاعزح بًحثعتال ببببببببب

ًصععَلْبحٞاععزحسبًحاتماععق بثتا َعع بحثت عع دبًحثزقععُ.بًثععذحباعع نباصععقثَ ب العع بببب

مفقهَ بحملٌصَ ُبق ب ٛسِبحثُبا  حثب غريًحبااق بيفب َقّبحملتالمنيبيفبمزح لوقب

تٌصعععأْبامعععزببعععقث ببحملختلفعععْبً الععع بمفعععقهَ بحملٌصعععَ ُبًاقذعععْبثلصعععفٌ بحملبب

حٜهمَععْ،بمكعع بانبمزحه ععُبحثَععٌدبهعع بععع قعبحثغعع بحثععذِبعلععٓباكتقاععىب  ععٌدبببببببب

نوضععْبحٞمعع .بًمعع باعع بحسسحسبحٜهتمععقدببععقثتال بحثفنععٌنببكقاععْباعععكق قبًاقذععْببب

ًاوع بببًحصعتَاقبوق،بحملٌصَ ُبًاقذْبمفقهَ بحملٌصَ ُبحثغزبَعْ،بصعاَقبثفوموعق،بببب

ًحثفنَععق بحثعع بمعع بععع نوقبانبببببماععقنُبمفقهَموععق،بً ٌظَعع بحثأععزيبًحٞصععقثَ بببب
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متك بحثأٝعبم بحثتغ عبمنوق،بًحثنجعق بيفبحاعزحٕب عذًقو بثلمٌصعَ ُبحثغزبَعْ،بببببب

بًحت َ باه حاو ،بًحت َ بحثضاقسّبٞصزه بًزتتماق و .

ً اعععقنُبنضععع ْبكععع ريّبمععع بحثأعععٝعبحملزح عععنبحملتٌصعععأْبثاععع دباوععع بقٌحعععع بب

ًب كعذث بمازاعْبحًٜسحنبببحملٌصَ ُبحثغزبَْ،بم بمغكٝ بيفبحثت ًٍ بحملٌصعَ ُب

حملٌصَ َْبًحث حكَ بحثفنَْباَوعق.بثعذحبصعاُبحث اعيبحذتعقثُبحثعُبًجععب عٌ  ببببببببب

م عع  بقععقٖ بعلععُب ٌظَعع بحرتععزحٖ بحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبثتنمَععْبمفععقهَ ببببببببب

قٌحعععع بحملٌصعععَ ُبحثغزبَعععْبًمععع باعععٝ بهعععذحبحثنمعععٌ  بٍعععتمك بحث عععقٖمنيبمععع بببببببب

كععنبحملضععتٌٍق بحثتالَمَععْببحصععتخ حمىبيفب عع رٍطبقٌحععع بحملٌصععَ ُبحثغزبَععْبيفبب

اقرتزحٖ بحثذهنَْبم بحثفنَعق بحثع بحصعتخ مأببنجعق بيفب ثع بحاعق بً عريي;بببببببب

  بمتب ٌظَفوععقببنجععق ،بًعلععٓبنأععقيبًحصعععبيفبزتمٌعععْبكعع ريّبًمتنٌعععْبمعع بب

حملٌحق بحثتالَمَعْبمععبإلعٝعبحثتالعَ بحثاعقد،بًإلعٝعبحدتقماعْ;بًاظوعز بقع رّبببببببببب

حملقسّبحثالمَْبحمل  مْبيفبححملقجعزح بببعقثَْبعلٓب نمَْبًحتضنيبً نظَ بًسمج

(Kotcherlakota, ,2013.) 

 ىلبانبحرتععععزحٖ بحثذهنَععععْبميكعععع بانب ضععععقع ببSugiharto(،2009،ب96ًاعععععقرب)

حثأععٝعبيفبحتضععنيبكتععقبتو ،ب  بانوععقب ضععقع ه بعلععٓباوعع بحث كَعع بحثنععٌعُ،بب

و بًمسق بحثلغْ،بً ازحٕح ب نظَ بحثنصبعلٓبضتٌباَ ،ببق٢جقاْب ىلبانوقب ضعب

يفبااعععنبمنعععقلبحثفصعععنبحث رحصعععُبست ٌبعععقبًمغعععٌققبثلأعععٝع،ب  بٍصععع  بمفامعععقب

بقذتٌٍَْبنظزحبثتفقعلو بمزٍْبمععباذع ققٖو ،بً  لعَصبهَمنعْبحملالع بعلعٓببببببب

(بانوعععقب اععع باسحّبااقثعععْبيفبDelrose،ب2011لعععزًسب)ٍحثاملَعععْبحثتالَمَعععْ.بًاجعععق بس

تعٌِبعلعٓبببحتضنيبحثكتقبعْبمع باعٝ بحتضعنيب نتعق بحدتمعنبًحث صعصبحثع بحتبببببببب

ب زكَ بضتٌِبًاأقعباكثزب ا َ ح.ب

 اععقنُبنضعع ْبٜبٍضععتوقنببوععقبمعع بحثأععٝع،بمعع بذععاٌبْبيفبحسرح بًحكتضععقعببب

مفقهَ بحملٌصَ ُبحثغزبَْ;بازهقبٍصا بعلٓبباضعو بمازاعْبماعقنُبحثتع ًٍ ببببب

حملٌصَ ُبًحثضل بحملٌصَ ُبً ريهقبم بحملفعقهَ ،بثعذث بكعقنبمع بحملوع ب ٌظَع ببببببب

ب(.Polat, & et al,2017)حملفقهَ بثت رٍطب ل ببباضبحثت نَق بحذت ٍثْ

ً اعع بحرتععزحٖ بحثذهنَععْبمعع باكثععزبحثفنَععق بااقثَععْبيفباكضععقعبحملفععقهَ ببببببب

ًحسرحكوععق;بنظععزحبث عع ر وقبعلععٓبحتضععنيبقعع رح بحثتععذكزبثعع ِبحثأععٝع،بكمععقبببببب

 ;Aliye, 2017; Polat, & et al,2017اعععقر ب ىلب ثعع بسرحصععْبكععٝبمعع ب)

Kotcherlakota, ,2013)ب

حثز  بمع بحٜنتغعقربحثٌحصععبٜصعتخ حدبحرتعزحٖ بحثذهنَعْبيفب ع رٍطبببببببببًعلٓ

حثا ٍ بم بحملٌحسبحث رحصَْ،بً ث ببثفاقثَْبحرتزحٖ بحثذهنَْبيفب نمَْبمفعقهَ بب

 ل بحملٌحسب،ب ٜبانبحث رحصق بحث بحصتخ متوقبيفبزتق ب  رٍطبحملٌصعَ ُببصعفْببب

اقعنبمع بحث لَعنبببببعقمْبًيفب  رٍطبقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْببصعفْباقذعْب اع ببب

يفب  ًسبعل بحث ق ثْب،بًكذث بع دبًاٌسب عٌ  بًحجع بح٢اعزحٕح بٍضعتأَعببببب

حث عععقٖمنيبعلعععُب ععع رٍطبحملٌصعععَ ُببصعععفْبعقمعععْب،بًقٌحعععع بحملٌصعععَ ُبحثغزبَعععْبب

بصفْباقذْبم بحصتخ حمىبثتٌظَ بحرتزحٖ بحثذهنَعْبيفبعملَعْبحثتع رٍط،بببب
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 حسب عٌ  بم ع  بقعقٖ ببببًهذحبمقباسكٓبعاٌربحث ق ثْببقملغعكلْبًسااتوعقب ىلب ععببب

علععُب ٌظَعع بحرتععزحٖ بحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبً ثعع ببثتنمَععْبمفععقهَ بقٌحععع بببببب

حملٌصععَ ُبحثغزبَعععْبٍز كعععشبعلععٓبحرتعععزحٖ بحثذهنَعععْبثتنمَععْبحملفعععقهَ ،بًميكععع بببب

بذَق ْبمغكلْبحث ايبحذتقثُبيفبحثضٛح بحثزَٖطبحثتقثُ:

َععْبكَعع بميكعع ببنععقٕب ععٌ  بم عع  بقععقٖ بعلععٓب ٌظَعع بحرتععزحٖ بحثذهنببببببببب

بح٢ثك ًنَْبيفب نمَْبمفقهَ بقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْ؟ب

بًحثذِبٍتفزعبمنىبحٞصٗلْبحثفزعَْبحثتقثَْ:ب

 بحثغزبَْ؟مقبققٖمْبمفقهَ بقٌحع بحملٌصَ ُب

 بم ع  بقعقٖ بعلعٓب ٌظَع بحرتعزحٖ بحثذهنَعْبح٢ثك ًنَعْبيفب نمَعْببببببببب  ٌ 

بمفقهَ بقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْ؟ب

 أهمية البخح: 

  بالهطبة لتدزيظ املوضيكي 

  عع ٍ ب ععٌ  بقععقٖ بعلععٓب ٌظَعع بحرتععزحٖ بحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبثتنمَععْببببب

بمفقهَ بقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْ.

  بالهطبة للمعلمني والكائمني علي التدزيظ املوضيكي: 

 حٜصععتفقسّبمعع بمزح ععنبحثنمععٌ  بحمل عع  بيفب ٌجععَ بمفععقهَ بحملٌصععَ ُ،ب ععقببببب

 حملزاٌّبم بحثت رٍطببقملزح نبحملختلفٍْضقع بيفبحت َ بحٞه ح ب
 ٍضععقع بعلععٓبحثتاععز بعلععٓبمفععقهَ بحملٌصععَ ُبحثغزبَععْ،بًكَفَععْبقَقصععوقببببببببب

 .ًكَفَْب نمَتوقبث ٔبحثأٝع

 بالهطبة للطالب: 

 نمَْبباضبمفقهَ بقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْبث ِبحثأٝعب قبٍضقع بعلعُبب 

ب نمَْبمٌَ  بحثفنَْبًحثٌا حنَْ.

  ٌىلبمضتٌٍق بااضعنبمع بحثتفقععنبمععبحملٌجعٌعق بببببببمضقع ّبحثأٝعبثلٌذ 

 .حمل  مْبًم قسٙبحملٌصَ ُبحثغزبَْ

 بالهطبة مليدان تدزيظ املوضيكي الغسبية والباحجني: 

 اععت بحاعععق بامعععقدبحث عععق ثنيبٜصعععتخ حدبحثنمعععٌ  بحمل ععع  بيفب عععع حسبححملتعععٌِبب

حملٌصَ ُبحثغزبَْببصعفْباقذعْ.ببببًقٌحع حثتالَمُبثلمٌصَ ُببصفْبعقمْب

 .ققُبحملٌحسبحٞازًب
 ٔأٌٍزبحثنمٌ  بهقبٍتنقص بمعبمٌحسب  رٍضَْبااز . 

 أهداف البخح: 

 ًاععٌسب ععٌ  بم عع  بقععقٖ بعلععٓب ٌظَعع بحرتععزحٖ بحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْببببببببب

 .ٍضقع بعلٓبحت َ بباضباه ح ب  رٍطبقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْ
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 مضقٍزّبحٜجتقهق بحذت ٍثْبيفبحثت رٍطبحث ب  عٌب ىلب نمَْبحملفقه َ. 

 مهوج البخح: 

حعتمعع بحث اععيبحذتععقثُبعلععٓبحملععنوجبحثٌذععفُبحثتالَلععُبعنعع بعزجععىبث٣إلععقربببب

 .حثنظزِبً ٌجَ بققٖمْبحملفقهَ بًبنقٕبحثنمٌ  بحمل   

 حدود البخح: 

 :ٍ تصزبحث ايبحذتقثُبعلٓ
 ًَْجعب ٌ  بم   بث اضبمفقهَ بقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزب 
 حملٌصَ ُبحثغزبَْ.حث رظبم بحًٞ بثلثقم بمل زربقٌحع ب 

 :مصطلخات الدزاضة 

  الغسبية:املوضيكى 

ٓبب ْبب هٌبمصأل بٍألع بعلع ُبب حثنقععْٗبيفب حٞنعٌحعبحملٌصعَ َ ،بًمع ببحثاعق بحثغزبع

ْب بعععععععععععععععنيب لععععععععععععععع بحٞنعععععععععععععععٌحعبب بحثغزبَعععععععععععععععْ، حملٌصعععععععععععععععَ ٓبحثكٝصعععععععععععععععَكَ

 country) ًحملٌصعععععععععَ ٓبحثزٍفَعععععععععْ حٞمزٍكَعععععععععْ، حدتعععععععععقس ًمٌصعععععععععَ ٓ

music)، ًحملٌصععععععَ ٓبب بلععععععٌس ًح  سٍضععععععكٌ ًح  ًحثععععععزً بلنعععععع برً ب ،ًحث ععععععٌع

ًقعع بٍكععٌنبهععذحبحملصععأل ب ععريبسقَعع بباععضببببب . كنععٌ ح ً رحع ًح  حثفٌثكلٌرٍععْ

حثغُٕ،بً ث بٞنبمفوٌدبحثاق بحثغزبعُبقع ب غعريبمععبمعزًربحثعشم ،ب َعيبكعقنببببببببب

ب.ًمضتامزح وقبًرحٕبحث اقر حًٞرًبَْ ٍغريب ىلبحث ً 

 :اخلسائط الرههية 

(بب نوععق:بألحٞصععلٌعبحث عع ٍنببMichael Michalkoٌب)كتغععقثَنبمٍكععٍازاوععقبمق

حثذِبٍضتخ دبمجَعبااشحٕبحملخببع ٜبمع بحثعتفكريبحرتأعُبحثت لَع ِ،بات اعذ ببببببب

بقربم باٍْبسحًٍْألببيفبكنبحٜجتقهق بً لت  بحٞاك

ً ازاوقبحث ق ثْب ازحَْٖبب نوعقب:بزتمٌععْبح٢اعزحٕح بحثت رٍضعَْبحملنظمعْ،بببببب

حثعع ب امععنبعلععٓب نغععَ باصععُبحثعع مقظبععع بإلزٍعع ب نظععَ بحملالٌمععق بً ز َ وععقبببب

ً فصعععَلوقبً لخَصعععوقببقصعععتخ حدبحٞثعععٌحنبًحثصعععٌربًحثزمعععٌس،ببوععع  ب نمَعععْبببببب

حملٌصعَ ُبحثغزبَعْبثأعٝعبببببحٜصتَاقعبحملفقهَمُبم باٝ ب  رٍطبم زربقٌحع 

بب ًثْبحثكٌٍأ.ماو بحث رحصق بحملٌصَ َْبحثاقعزببحثص 

 :اإلطاز الهظسي والدزاضات املستبطة 

 أواًل: املوضيكي الغسبية 

 ُبكضعقٖزببَطبحملٌصعبًٍقبيفب ع ربَعب ٓبمامٌ ببىبعقملَانبحملنوجبحثغزبُبيفبحملٌص

حىلبحثزاععٌعبيفبْبحتتععق بَ ٓبك رحصععْب نضععقنَحثالععٌدبحٞاععزٔ،بثكعع بعلعع بحملٌصععب

ْبَعبْبحثنغمَتمثعنبيفبحثث قاعْبًحرتصٌذعبببٍقنبحىلبحٞذعنبحثعذِبببَعببم بحٞ ريكث

شبحدتغععزحيفبحثععذِببَعع ٓبيفبحذتَتأل ععىبحملتل ععُباًبحملضععتمعبثلمٌصععببٍْبًمععقبَععححملل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%83_%D8%A2%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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ْبحملزمععقّبعلععٓبعععق  بحث ععق ثنيببَىب لعع بحثث قاععْ.بثععذث ب كععٌنبحملضععًٛثببَععااععزس با

 ُبيفبستقًثععْبَ بحملٌصععَحثغنععقٕبًحثتعع ثتالعع بب رحصععْبٍّباصٌذععًقبيفبمععقبريكعع 

ًٝبعلععٓباصععطبببني بحملتمعثلبٍبكعٝبحٞمععزبني ببععَعبحثتٌا بيفبسرحصععْبمعنوجبًجعععبحذع

 بحثع ببَْبحثتنغعبَْ،بًبم ٔبمٌحٕمتىبرتصٌذعبًَمتأل ق بحملتذًيبثلث قاْبحثغزب

تالع ببٍاع نبحملٌجعٌعببببحملٌصَ ْصبسرحصْبح٠ٜ بخياثفتوقبا نبحملضتمعبامقبيفبمقب

ْبَعبفَْبًكَعبقٍٖشَْبًبمازاْباصقٖصعوقبحثفبًَموقرح وقبحثاشابوق  نَق ب رحصْب

صععٌرّببْبعععش بحٞذتععقنبَعععملبصععونحثتاقمععنبماوععقب٢ذعع حربحثصععٌ ،بًهععذحبمععقببب

ب.تّ  لوقبحِبمضتمعٍ

ْبَكَ ٓبحثكٝصعبَق بحملٌصٍققٖ بعلٓبنظز : َٓ بحملٌصَجبحثغزبُبآب الوحملن

ْبَععحذتضععقرّبحثغزب ٓبَ بمٌصععَععًهععُبحثفعع بحثععذٔبمتب نتقاععىبًثععىباععذًربيفب  قثب

ضعْبمع ب عٌحثُببببٍْبحثع ب غعمنباع ّبعزبببٍعبٌَْبًحث نَعبنٍ ٓبحث َحملتمثلْبيفبحملٌصعب

باعععٓبحث ٌحثععع بريحث عععزنبحذتعععقسِبعغعععزبً تعععٓبحثاصعععزبحذتعععقثُبمععععبحثتنعععٌعبحثكععع ب

ْ،بحثتٓب اتربببغكنبعقدبمٌذعٌاْببلفع بببَخي بًحٞنٌحعبًحثف ح بحثتقرًَحٞصقث

ك بنض وقب ىلبكعنبحٞعمعق بببمي باصقٖصبٍيبم بحثصا ب  ًَْ،ب َكَكٝص

مععع ب ثععع بحثنعععٌع،ب تعععٓبحثععع بااثفعععأباعععٓبحثشمعععقنبحذتعععقثُبًحثععع بااعععذ بحثأعععقبعبببب

وعقببَعبحًٞكض حثُبًح قرمٌنُ،بًبحث باإللع بعلبٍكُبققع ّب قبيفبحثتٌسَحثكٝص

بيَععع ،بمععع ب َ بيفبحثتععع ثٍْبهانعععٓبحثعععنم بحث ععع ببَكَحثععع اض،بثفععع بحثكٝصعععبب

ب.(2015حثضَمفٌنُ)حدتق ،حصتخ حدبح٠ٜ بحملكٌنْبثًٟكض حب

ٓبحملوينبثعربحمجبببحٞسحٕ Dave (2007)ًٍغريب تعق بملضعتٌٔبببحيْبَعبحثغزببحملٌصعَ 

توععقبثلمععزّبحًٞىلببٍْبعنعع برَٚ َْباععٓبقععزحّٕبحثنٌ ععْبحملٌصععبببَععبمعع بحذتزاريكعع 

ْ،بًمازاعْببَعبْبًح قرمٌنَعب بثلم عقسٙبحثنغمبَعبًحثاش بيفبزتمٌعْبًحثفوع بحثامب

 بحٞسحٕبحثتععٓبَْبًاصععقثَ َلاق بحملٌصعع قرصععْبحٞسحٕبًكععذث بمازاععْبحملصععأبب

ذبَععْبثتنفَعبْبعقثَعبتعق بحثاعقس بثربحعععْبانببحييبَعبْ،ب َعع ٓبحثغزبَمعز ببوعقبحملٌصعببب

ب.ه ريبً َنيكَْبم بحثكٝصَ ٓبحًٞربَْبملٛثفُبحملٌصَ َحملٛثفق بحملٌص

 اتونييالطلم الد: (Scale Diatonic)  

ْ،بثعذث باع نبببَعبق بحثث قاَ ُبعن بأبعا با  بحرتصٌذَثنبحثضل بحملٌصمي

 بصعٌحٕبعلعٓبح٠ٜ بببَق ىبًقٌحع يبحر ع  ببعقثتأ ببٍ ُبحثغزبُ،ببنظزَحثضل بحملٌص

ٛكع ببٍ ُبًَ بحملٌصعبَْبكمعقب ر ع  بب ٌحعع باقذعْببقثتع ثبببببٍاًبحٞذٌح بحث غز

 ٓبَُبعلععع باذعععٌ بحملٌصعععهعععْبٍععع ٓبحثنظزَحملٌصعععب‘‘ بحنأعععٌحنببععع نبَعععٌصععع بع ٍ

حٞذتععقنبًحًٞسحنبًا كععقدب بَععذحبحثالعع بمازاععْب زحكهععق،بًمعع باذععٌ بهًقٌحععع 

 بًحًٞسحنبحثتعععٓب ٛثععع بثتصععع  بمعععقسّببببَعععذيبحث حكهعععق،بً نبمازاعععْبوق تَذععع

 بوعع  ب ٜبباعع بانبااتٍععق،ب بوععشب زكتََععقبًبمتوععكعع بمسقعمي ّبَععْباَ َمٌصعع

ْباقذعْب باعٓبمضع ثْبحثضعل بببببَعبق،بععرببحملاعقر بحث حكمببب عبريٌنبآبحثتنظَحًٞرب

ًٝبمععع بٍق بااعععذًحبسمنعععًقبإلعععٌٍعععحثنظزأب لععع بَعععصعععلٌحب ثعععُب ث ٍ ُ،بًثكعععُبَحملٌصععب

قبثلماقاظععْبعلععٓبحثلععٌنببوعع ،بًمعع باعع بًجععاأبقٌحععع بحتكمبٍععبًحثتجزريحثتععنظ

 ٓبَق بحملٌصعععععععٍعععععععٌبحثعععععععذِبععععععععز بب ٌحعععععععع بًنظزهعععععععحثصعععععععٌ ُبًبحثأعععععععقبعبً

ب.(1990)حثصَقس،َْحثغزب
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ْبحًٞىل،بَاَْبحملضعععَعععنٍ ٓبحث َْب ىلبحملٌصعععَعععقنٌنٍ اعععٌسباعععذًربحثضعععٝ بحث 

ْبَ َيب أعٌر بحثنغمعق بًحثضعٝ بحملٌصعببببَعب،ب َنيٌنعقنبَحثزاعباازهعقبثل ع مقٕبببًٍ

ضتٌكنقظ(بًحثذٔب بتكزبنظقدبنغمُبٍبمثنب)ارَنيٌنقنَبحثَني َم بق مقٕبحملٌص

ببببْبمثعنبحًٞثعٌظبببميعبْبحث  َعبٌنقنَ ُبثع١ٜ بحثبَ بحملٌصعبٍشبحثت ًًَصقع بآب زم

 (2007)ابٌعَػ،بثقريَ)بًهٓبحثْبنفخبمثنبحث ص ْب(بًحثغ

ىبَععْبحثعع ب اتععرببحٞصععقظبحثععذِبققمععأبعلببَععقنٌنٍحثضععٝ بحث امععقبسصععٌ بب

هععقبمعع بحبتكععقربحملٛثعع ببري بًهععقرمٌنُبً َْبمعع ب عع ثَعع ٓبحًٞربَق بحملٌصععٍععنظز

 Back Sebastian Johan -1685-1750) قنببقلٌَهقنبص ضتٍ ُبحٞملقنُبَحملٌص

ث ا بنوقبحثنغمُب ًبحثض عباذٌح بسحٖ ًحبحٍ كٌ nتوقب  َْبًق بنض أب ضمٍٝسَم)

ب(2015)انغقرسن،ب(minor) .بريًحثصغب(major) ريبحثك نيحثثقم بً تكٌنبم بنظقم

ْبًٜبَ ُبهانعقيبحثاعقدبهعٌب ععقرّب ىلبزتمٌععْبسراعق بذعٌ بببببببًَحثضل بحملٌصعب

شببغعكنببَعب عْب زكبٍبهانعقيبحثاعقدباًبإلزببني ارببب ِب ق بع بمزكشبنغمعُبماعبب

،بًهععٌبريق ٌنُبحثكعع ٍتلعع بععع بنظععقدبحثضععل بحثعع بخياععق ،بًهععٌباععٓبهععذحبحثصعع سبب

تعٌِبعلعٓبببحيبحثعذِببريق ٌنُبحثكع بٍاينبجمنًقبمزكشبنغمُ.بًمثق بثلضل بحث ٍمق

ْب ضععمٓبٍععأبعلععٓبنظزَععْببنَ َنوععقبانصععق باباععقسبمٌصععبَصعع عبنغمععق ،ب فصععنبب

نوعقببَن ض ب ىلب  حكٌرسباصفنبًاازباعلٓب فصنببٍحثت حكٌرس*.بًكنبصل ب

ْب 2 ْببًنصععنيكقملععْبًسحاععنبكععنب  حكعٌرسبسراععتببمضعقا ً ععزِب  . بحث راع

ب(2013)حدتن ِبًحازًن،بريق ٌنُبحثك ٌٍج بحثضل بحث ٍ(بب1حث ق ثْب ٌ  ب)

 scales) ْميعبْبحث  ٍعبٌرجيْبحثضعٝ بحدتزبٍعبْبنظزٍهذيبحثنظزبحتٌثأًق ب

Heptatonic) وععقبحٞباععقسبَأبعلععٓبققثعع بحثضعع عباذععٌح باصععتخ مأبابَععًحثعع ببن

نوعقببغععكنبمنععتظ ببٍاععٓب كٌبّ،بثكع ببعع ًنبظوعٌربنصععفُبحث اع بببريّبًحثصععغريحثكع ب

ب:ًهُ

ب( Aeolian) قنبٌَثٌٍج بحٍٜ(ب2ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)

ب ( Ionian) قنٌَنٌٍج بحٍٜ(بب3ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)

ب ( Ionian) قنٌَنٌٍج بحٍٜ(بب3ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)
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ب ( Dorian) قنٌٍج بحث ًرٍب(4ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)

ب (Phrygian) قنَجيٌج بحثفزٍب(6 ٌ  ب)ً ٌج بحث ق ثْب

ب ( Lydian) قنٍ ٌَج بحثلٍب(7ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)

ب ( Mixolydian) قنٍ ٌَج بحملكضٌثٍب(8ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)

 الطلم اخلماضي: 
تٌِبعلعٓب عطبنغمعق ببق٢جعقاْبثلصعٌ باعٌحعبحث عزحر،ببببببببحي ُبَصل بمٌص

ْبَ َوعقبحثث قاعق بحملٌصعبببَب قعبحثاق بهعقبابْبمٌاٌسّبآبكنبًَحثضٝ بحرتمقص

قبَعبأقنٍزثنع ح،ببزبٍْبحملٌاٌسّبآباصعكٌ ٝن ح،بحبمي ق بحث  َم بحملٌصبحملضتخلصْ

 ٓبحدتقس،بحث لعٌسببَقببق٢جقاْب ىلبمٌصَ ٍ ٓب زعباازَقبًكذث بمٌصًٍهنغقر

ق،بَْبثع ً ب عزعباًربعقبًسً بععزيباصعبببببمي ٓبحث  ًَحثزً بكمقب ٌا بآبحملٌص

،بًقع بثٌ ظعأبببٍعنيبذبًبحٞرَْبثغعاٌعبحثعت بًحثغعٌابببٍعبقنُبحثفٌثكلٌركذث بحٞ 

ٓبَٝنبحثفل َحث عقمب")، Krar )ٌبَٓعبضًقبآبسًسنعْبحثكعزحربحٜاببٍا ًبب) gamelan )نع

 ٓبَكمعععقب نقً عععقبباعععضبمعععٛثفُبحملٌصعععبب). Kulintang)قبعععقنَُنتعععقن بحثَحثكٌث

ًاععٓب)، Debussy Claude) ٌصععٍُ ًبسٍععْبكععقملٛث بحثفزنضععُبكًَٝععحثغزب

ٌبم بحثلفع ببهانبحثضل بحرتمقصُبب‘‘ باازبثلضل بحرتمقصُباًرسبكن ِبٍ از

تكععٌنبمعع ب ضععْبٍ ُبٌَبصععل بمٌصععهععهانععٓب ضععْبً) penta )  ععٍٓح٢ ز

ب(2018)اق ٍ ،باذٌح 

ٝس،ب ٜبَْبآبحثشمقنبحملقجُبق نبمعقٖ بععقدبق عنبحملعببببًَا  بحثضٝ بحرتمقص

قنٌبَعع بحث َلععٓبمفععق بانععىبمعع بحثضععونبحذتصععٌ بعلععٓب ععٌ  بثععذث بكععقثاش بعبببببب
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ٕ بم ببحثضٌسحٕب  ح ْبحٞذعٌح بحٞرباعْبحثضعٌسحٕببببَعبًمنوقبحتضع بب بب#سراْباق بت ح

انبحثضععل بحرتمقصععُب) ’’Erick Bloom)  ٍععوععق.بكمععقباًجعع ببلععٌدب رَحثعع ب ل

ُبيفبحًٞكتق ببتكزحربحثصعٌ بحٜصقصعُبببونتٍتكٌنبم ب ضْباذٌح بًحثذِبٍ

ب(2015)علُ، ”ثتص  بصأباذٌح 

تعععٌِبحيحثضعععل بحرتمقصعععُبهعععٌب ح بحثنعععٌعبحثعععذِبانبب(2017)بً كعععز بستمععع 

قنب كٌنباٝثبم ب ل بحثع راق باذعٌح بكقملعْببببَ طباذٌح بًيفبا ل بحٞ 

ًٝببببَ ًقباقثَّب ز  ب ز ريانقنبع قرّبع باقثثق بذغبًٕحب ًقبم بانصعق بحٞباعقسب عقا

بقنٌَ بحثضٌسحٕبعلٓبلثْبحث َثلمفق 

يبًجعععبَععبمريق ٌنُبحثكعع ٍحثعع ببحثضععل بحرتمقصععُبًحثضععل ببنيًث عع بربعع ببععبب

بمععذ باذععٌح بحثعع راق بحثزحباععْبًحثضععقباْببببري بحٞصقصععُبثلضععل بحثكعع ببَععحث  

بهعذحبحثٌجععب ىلباًجعقعبااعزٔباصعقربكعنبذعٌ ببببببببريًقبا ب غعبَا ذ  بًجاًقباذل

ًاذعع  بكععنببحٞذععٌح بحٞاععزٔب ىبَععْبيفبحثضععل ب  نععٓبعلَععمعع بحٞذععٌح بحملت  

 (2013)اب بستم ،بًقًَجعبمنوقبصلمًقبازع

 بحثضععل بٍععفععق بحثضععقب ْبقعع ب  ف ععأباععٓب ازبٍانبكععنبحثتازبً ععزِبحث ق ثععْ

ْبا ع بًرس بباعضبح٠رحٕببع نببببَعبخيْب قرَعبىبمع بنق بَعبحرتمقصُ،بثك ببق٢ععقرّبحثب

ْبً ثعع بَق ٌنُب ًبحثضعع عبسراععق بذععٌ ٍحثضعل بحرتمقصععُبمغععت بمعع بحثضععل بحثع بب

باعع ب ىلبمععقبَباريبنععقًٕحبعلععٓب ععذ بباعع ِبحث راععْبحثزحباععْبًحثضععقباْبحثعع ب غععبببببب

ٛك ًنبب نباكزّبحثضل بحرتمقصُبٍ بحثضل بحرتمقصٓ،بًه ببذث بك  قبٍ كٌ

بانبنيق ٌنُ،باعععٓب عععٍنعععىباصقصعععًقبقععع باعععقٕبباععع بحثتاعععز بعلعععٓبحثضعععل بحثععع بٍاًب كٌ

ْبَ ق بحثغعا بَفق بحثضقب ْب ٛك بانبحثضل بحرتمقصُبق بًا باعٓبحملٌصعببٍحثتاز

ق ٌنُبٍظععقدبحثنغمععُبحثعع صبحثنخيععٝسبهععقٖ بعععقد،بًاَمععقبَْبمعع بق ععنبحملععميععحث  

ٓبببت ث ْباقذْبٍص  بنظزَا  باًا يباٌهقنبص ضتقنببقلبث ،بثعذث ببحملٌصعَ 

ْبحثضععل بٍععأبعلععٓبنظزَععًقبانب كععٌنباكععزّبحثضععل بحرتمقصععُبقعع ببنَععمنأ بٍٜكعٌنب

ضقببق٢عقرّب ىلبمٌجٌعبحٞذنبًحثفزعباعٓببنعقٕبحثضعل بحرتمقصعُ،بببببٍا .ق ٌنٍُحث 

هنقثع بصعل ب قصعُباذعنب ناع ربببببببٌص بستمع بعثمعقنببعٝ ببع نببببٍا  باًج ب

 ع ابمنوعقبحثفعزعبًحثع بهعُباذعٝبببببببٍْباثع ببَمنىبع ّبازًعب ض بحث راعْبحثصعٌ بب

ْبحملكٌنعععْبثلضعععل بحٞذعععلُبًبوعععذحب كعععٌنبهعععذيبققعععع ّباًبَا ععع بحثععع راق بحثصعععٌ 

خبحثضعل بحرتمقصعُبمع باعٝ بببببٍْببنقٕبثلضل بحرتمقصٓ،بًبعقثزاٌعب ىلب عقرببٍنظز

ْ،بً بميععْبحث  َ ق بحثغععا َاععٝ بحملٌصععبمععقًرسبيفبمععقبصعع  بب نععىبقعع بعععز بمعع ب

ٕ بعلععٓبنظزبببٍععب قُٖباً ضعععقبُبٍععبشَقظباَععبنعععْباًبقَْبماٍععبذكزبب نوععقبًاعع  ببنعععق

 .َْْبً بختضعبثل ٌحع بحثالمَ ق بعا َبقٞجقاىب ىلبانوقب ضت ر بم بمٌص

يبَععْبمضععتخ مْبيفبح لعع بسً بحثاععق ب بَٜ عع بحثعع حرظبانبحثضععٝ بحرتمقصععبب

بنيتٍقبعععقن،بحثكعععٌرَ،بحثنيملتمثلعععْبيفبسً بحثصعععقبحَ ق بععععزيباصعععَ ضعععمعبيفبمٌصععع

نبحملثععق ،بًباععضبَْ،بح نعع ،ببقكضععتقنبًااغقنضععتقنبعلععٓبصعع َععْبًحدتنٌبَحثغععمقث

ْبكمععععقبيفب صععععكتٝن حببَ قهقبحثغععععا َيب ٌاعععع بيفبمٌصععععبَععععْب َععععحثعععع ً بحًٞرب

كععق،بًهععذحببعع ًريبببٍ ٓبحدتععقسبيفبامزَهععق،بكععذث ب ٌاعع بيفبمٌصععببريزٜنعع حبً ٍا



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
171 

 

ع بريعبحثتاع بَضعتأبٍضاضبحثنظزّبحثضقٖ ّبب نبحثضل بحرتمقصعُبنعققصبًٜبببٍ

ب َُحثفكزبحملٌص

 ةيأنواع الطالمل اخلماض:  
ن ضع ب ىلببٍْبَ ٓبحٞانقظبثلضعٝ بحرتمقصعببَ بحثغقٖعبآبعل بمٌصَحثت ض

ب :نينٌع

تعٌٔبعلعٓبنصعفُبباع باًباكثعزببببببحي) Hemitonic)  ًبحنصق باباقسبحثنٌعبحًٞ :

ب.قَعع ٍنبحملثععق بعععقٖعباععٓبباععضبمنععقإل بفععق بً ععزعباازببَصعع بًهععذحبحثنععٌعبعلععٓ

ب(.2015)علُ،

ب) ب ٌ   بحث ق ثْ ب9ً ٌج  بٍ( ب قصُ بصل  ببا حيٌج  بنصفُ بعلٓ تٌِ

ٌا ببىبًٍهٌبحثنٌعبحثذِبٜ ( Unhemitonic) اقثُبم بنص ببا بحثنٌعبحثثقنٓ:

ْ،بحثثقثثعععْ،بحرتقمضعععْبًصقسصعععْببَعععانصعععق باباعععقسبمععع بحث راعععْبحًٞىلباععع بحثثقنبب

ٌبٍغْبمعع بسراععْب)سً(بَاعْ،باععق حبمتبااعذبهععذيبحثصعبببَإل  ٓبٍصع  بحثتكعع  : بكعقٞ 

بٌج بصل ب قصُباقثُبم بنص ببا ٍ(ب10ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)

  :لٍُبحٞذٌح بكمقبنيًبذث ب كٌنبحملضقاق بب
 ّب)با بكقمن(ريْبك َبحثصٌ بحًٞ بًحثصٌ بحثثقنُباقننيحملضقاْبب. 
 ّب)با بكقمن(ريْبك َحثصٌ بحثثقثيباقنبحثصٌ بحثثقنُبًبنيحملضقاْبب.  
 ّب)باععع بكقمعععنبريبحثصعععٌ بحثثقثعععيبًحثصعععٌ بحثزحبععععباقثثعععْبكععع نيحملضعععقاْببععع

  .ًنص (
 ّب)با بكقمن(ريْبك َبحثصٌ بحثزحبعبًحرتقمطباقننيحملضقاْبب. 
 ّب)باع بكقمعنبببريبحثصعٌ بحرتعقمطبًحثصعٌ بحثضعقسظباقثثعْبذعغببببببنيحملضقاْبب

  :ًهُْبَضًَهٌبارباْبانٌحعبرٖ .ًنص (

 تا يصيضلم ت: 
ب  ْببنقٕهمقبحثنغمُبكق٠ ٍُتلفقنبيفبإلزخيبريبًذغريًهٌبنٌعقنبك 

ب:كٌنببنقٕيبعلٓبحثناٌبحثتقثٍُ:بًريتقبحثك ٍشَ ب-ا

بريتقبحثك ٍشٌَج بصل ب ٍ(ب11ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)
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 :كٌنببنقٕيبعلٓبحثناٌبحثتقثٍُ:بًريتقبحثصغٍشَ ب-ع
بريتقبحثصغٍشَصل ب بٌج ٍ(ب12ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب) 

 لييضًا نوعان نما يضلم باتي وهو أ -2

ب : نٓبعلٓبحثناٌبحثتقثٍُبًريصل ببق ُبحثك ب-ا

بريٌج بصل ببق ُبحثك ٍ(ب13ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)

 ُببببٍبًريصل ببق ُبحثصغب-ع (بً ٌجع بحث ق ثعْب عٌ  بببب1)  نعٓبعلعٓبحثناعٌبحثتعقث

ب(14)

  :التاليبهى على الهخو يضلم األخبتوي و -3

بٌج بصل بحٞستٌٍِ(بب15ً ٌج بحث ق ثْب ٌ  ب)

 
 بهى ناآلتي يل ويضلم األمبط -4

بنَ(بصل بحٞم ض16حث ق ثْب ٌ  ب)بً ٌج 

بيفبحثغكنبحثتقثُ:ببحٞذٌح نيحملضقاق ببً زِبحث ق ثْبانىبميك ب ٌجَ ب
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بم ب ع حسبحث ق ثْبحٞذٌح بنيحملضقاق ببب(بٌٍج 1)عكنب

 :اخلسائط الرههية: ثانيًا 

 اعع س بحصععتخ حمق بمصععأل بحرتععزحٖ بمعع بحثنق َععْبحثلغٌٍععْبملفععقهَ بععع ّببب

 ضعع بزتق ععق،ببَعع بانععىبقعع ب لعع بعلععٓب لعع بحملاععقنُبحثععٌحرسّب ععٌ بهععذحبحملفوععٌدببببببببب

ي،بحصتخ حمىبمانٌِبًثَطبٍمقسٍتوق.ب ريبانبحرتزحٖ بحثذهنَْبهُبمفوٌدب  

حثذه ب امعنبعمعنبحرتزٍأعْببببمقسِ،ب َيب  ٌدباكز ىبعلٓبرص بازٍأْبسحانب

بحملقسٍْبيفبحاتصقربحملالٌمق بم باٝ بحثزمٌسبًحٞعكق بًحثصٌر.

بMind Mappingًحصععتخ دبمصععأل بحرتزٍأععْبحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْباًببب

ًٞ بمععزّبععع بإلزٍعع ب ععٌنُببععٌسحنبيفبنوقٍععْبحثضععتَنق ،بًمنععذب ثعع بحذتععنيببعع اببببب

حرتقرإلعععْبحثذهنَعععْبيفبحنتغعععقريبيفبحثتالعععَ بًحاعععقٜ بحث بٌٍعععْ،ب َعععيب ضعععقع ب

حتضنيبعملَْبحثتالَ بًحثعتال ،ب َعيبٍأعٌربحملعتال بمالٌمق عىبًٍ نَوعقببنفضعى،بببببببب

كمعقب ضععقع بحثأععٝعبًحملعتالمنيبيفبحثتاععز بعلععٓبحثغع كْبحث حبأَععْبيفبحثا ععنبببب

حث غععزِ،بًحثاٝقععق بحملت حالععْبًحملتغععقبكْبمعع باٌحنعع بعععتٓبشتتلفععْبًحثععزب بببب

ب(.2020 شٜن،بَنوقب)

بنيحملضقاْبب

حثصٌ بحًٞ ب

ًحثصٌ بحثثقنُب

بّبريْبك َاقن

بنيحملضقاْبب

ُبًب حثصٌ بحثثقن

حثصٌ بحثثقثيب

بّبريْبك َاقن

بنيحملضقاْبب

حثصٌ بحثثقثيب

ًحثصٌ بحثزحبعب

ْبك  بّبرياقثث

بنيحملضقاْبب

حثصٌ بحثزحبعب

ْبًَحرتقمطباقن

بّريك 

بنيحملضقاْبب

حثصٌ بحرتقمطب

ًحثصٌ بحثضقسظب

ْبذغ بّبرياقثث
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 الرههية: مفووم اخلسائط 

د(ب۲۰۰۲م بابزسبم بعز بحرتزحٖ بحثذهنَْب ازٍفْبحذعأٝ َْبهعٝ ب)بب

ب نوعععق:بألاصعععلٌعبااعععق بثتغعععغَنبحثا عععنبحث غعععزِ،بٍامعععنبعلعععٓب  لَعععنبًحاتصعععقرببب

حثكلمق بحملضتخ مْبيفبعزضبحملٌجٌعباًبحث رظ،ب َيبٍضعقع ب ثع بعلعٓبعع ّببببب

ب(.۳۲حث كَشبً ضوَنبعملَْبحثٌجٌ بًحثفو بًح٢سرح ألب) ب

(بب نوعقبألاسحّبمتمَعشّببب۲۰۰۲زاوقبمكتغ بحرتعزحٖ بحثذهنَعْببعٌسحنب)بببكمقبع

ثلععذحكزّب ضععم ببتنظععَ بحذت ععقٖ بًحٞاكععقرببععنفطبحثأزٍ ععْبحثفأزٍععْبحثعع ببببببب

ٍامععنببوععقبحثا ععن،بًهععذحبٍاععينبانب ععذكزبًحصتاضععقربحملالٌمععق بيفبًقععأبٜ عع ببببب

صَصععريبامععزباصععون،بًاكثععزباقعلَععْبم قرنععْببقصععتخ حدبحٞصععقثَ بحثت لَ ٍععْبببببب

ب بحملٝ ظق ألثت ًٍ

ْبً كز ب (بب نوعق:بألًصعَلْب ا ريٍعْبعع بًاوعْبحثنظعزببببببب2020)بع َ حهللبًالَفع

حثغخصَْببغ نبحثاق بحرتعق ببقٞاكعقربًحملخأأعق ببع ٜبمع بحٜقتصعقربعلعٓبببببببب

حثكلمق با  ،ب َيب ضتخ دبحثفزًعبًحٞثٌحنبيفبحثتا ريبع بحثفكعزّ،ب ضعتخ دببب

ذحكزّبحث صععزٍْبيفبكأزٍ ععْبمعع بإلععزيبحصععتخ حدبحثععذحكزّبً اتمعع بعلععٓبحثععب

بضزّأل.َمق بمَرص ب ٌجَاُبصونبحملزحااْبًحثتذكزبب ٌحع بً ال

بنقٕبعلعٓبمعقبصع  ،بميكع ب ازٍع بحرتزٍأعْبحثذهنَعْبح٢ثك ًنَعْب ازحَٖعْبببببببببب

ب نوعععق:بع عععقرّبعععع ب  نَعععْبرصععع بختأَأعععُبعخصعععُبحتعععٌِبمفعععق َ بحملفعععقهَ ببب

بًحملالٌمععق بًحذت ععقٖ بيفبرصعع بمنظععٌمُبحيععقكُبعععكنبحرتلَععْبحثاصعع َْبيفبببببب

 نمَععْبمفععقهَ بب ععقبٍضععقه بيفببحثعع مقظبمضععتاَنْببععقثزمٌسبًحثصععٌربًحثكلمععق ;بببب

 إلقث بحثص بحثاقعزبحثثقنٌِبحثغزبَْبث ٔقٌحع بحملٌصَ ُب

  املفاهيم:الفسم بني اخلسائط الرههية وخسائط 

نظععزحبثكععٌنبحملععتال بهععٌبستععٌربحثاملَععْبحثتالَمَععْبيفبحثفلضععفْبحثت  مَععْببببببببب

حٜهتمععقدبباملَععْبحثععتال ،بًكععقنبمعع بابععزسبحثأععزيببببببًحثنظزٍععْبحث نقَٖععْبكععقنببب

حث قٖمععْبعلععٓبحثععتال ب ًبحملانععٓببتجشٖععْبحملالٌمععْبحثكعع ريّب ىلبً عع ح باذععغزببببببببب

ٍضونب نظَموقبيفبحث مقظباصلٌعبحرتزحٖ بب نٌحعوق،بًنتَجْبملقبقع بحيصعنبمع بببب

حرتلعع ببععنيبحرتععزحٖ بحثذهنَععْبحثتععٌنُببععٌسحنبًحرتععزحٖ بحملفقهَمَععْبًٞسبععن،بببببب

باععضبحث رحصععق بيفبحٞسعبحث بععٌِب ىلبًاععٌسب غععقبىبملاععٌظببععنيبب َععيباعععقر 

حرتععزحٖ بحثذهنَععْبًاععزحٖ بحملفععقهَ بً ثعع بنععق جبععع بانبحرتععزحٖ بحملفقهَمَععْبب

اً بمعع ب ععشع باكععزّبحثععتال ب ًبحملانععٓبًجتشٖععْبحملالٌمععْبحٞذععنب ىلبااععشحٕب ح ب

علععٓبمانععٓ،باكقنععأبحرتععزحٖ بحثذهنَععْبذععٌرّبمأععٌرّبثلععتال ب ًبحملانععٓبحث ععقٖ بب

ب.(2020)ذقحل،لثَْبعمنبحث مقظبًنصفَى،ب ٜبانىب ٌا بحاتٝاق باَمقببَنومق

 أهداف اضتددام اخلسائط الرههية: 

 :حثذهنَْبانب ضقع  بعلٓ مُيك بثلخزحٖ 

 انب ضتغنبإلقق بشتع بحٞميع بًحٍٞضعزببنجعق بًااّقثَعْ،باتاصعنبعلعٓبمعقببببببببب

 . زٍ بيفبحذتَقّ
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 يفب َق  باكثز،بباَ حبعع بحثتعٌ ّزح بببانب تمتّعببث ْببقثنفطبً كٌنبمز ق قب

ًحثضعععغٌلبحثنفضعععَْبحذتَق َععععْبحثٌَمَعععْ،بمثعععنباٍععععقدبحٜات عععقرح بً ضععععلَ بببببب

 .حملغقرٍع
 انب عععتخّلصبمععع بباعععضبحثاعععٌحرض،بمثعععنبقّلعععْبحث كَعععشبًحثنضعععَقنبًعععع دبببببب

 .حثتذّكزبًع دبحثتنظَ بًع دبحٜصتَاقعباًبحثفو 
 بًاّاقثَْانب ُضقع بمضتٌٔب كقٖ بً ضتغنبق رح  بحثكقمنْببنجق . 
 انب ععٌّازبحدتوعع بًحثٌقععأبيفباسحٕباعمقثعع بحذتَق َععْبحثٌَمَععْ،بّ ععقبٍضععقع  بببببببب

 .ًحيفّش بعلٓبح٢ب حعبًحٜبتكقربًحثتج ٍ ،بًسٍقسّبح٢نتقاَْبًحثكفقّٕ
(Sicinski, 2011a; Buzan, 2010; Novak, 2010ب;Aliye, 2017; Polat, 

& et al,2017; Kotcherlakota, ,2013) 

  اخلسائط الرههيةمميصات: 

 :ٍلُ ميك ب جيقسبحملمَشح بحث بٌٍْبثلخزحٖ بحثذهنَْباَمق
 ختععشٍ باًب فعع بحملازاععْببغععكنبمزٖععُبمععنّظ بًمز ععّ بًصععلط،بّ ععقبٍضععقع بب

علٓب  ٌٍْبحثذحكزّ،بًبقثتقثُبٍشٍع بثع ٍنقبحث ع رّبعلعٓبحثتعّذكزبًحصع اقعببببببب

 .حملالٌمق 
  ًحٍٞضزبحصتخ حدبااضنبًامثزبثأقق بُاشُٖبحث مقظبحٞمي. 
 جيعععقسبحذتلعععٌ بح٢ب حعَعععْبثلا  عععق بًحملغعععكٝ بًحثاعععٌحرض،بًاععع برمٌسهعععقبببب 

 .ًمازاْباثغقسهقبًاصزحرهقبحثكقمنْببصٌرّباصزعبًاصونبًبكنبح  ح 
 جيقسبحثاٝقق ببنيبحملتغريح بًحثزب ببَنوعقبثتغعكَنبً كعٌٍ بًالع بمازاعْبببببب 

 .ا ٍ ّ
 ٕاشٍشبً نمَْبحثتفكريبح٢جيقبُبحث ّنق . 
 ٌٍزبموقرح بحثتفكريبًحثتاّل بحثتالَلُبًحثن  ِ اشٍشبً أ. 
 َْنمَْبً  ٌٍْبموقرح ب صنَ بحٞاكقربًرص بحملخّأأق بحثتفصَل . 
 َْاشٍشبً زصَخبً  ٌٍْبموقرح بحثكتقبْبحٞصقص . 
 ضقع بعلٓب زصَخبحثث ْببعقثنفطبًحثغعاٌرببقثأم نَنعْبًحثزح عْبحثنفضعَْ،بببببب 

ًٌّّبقثتّقثُب ت ّا بحملالٌمق ببقنضَقبَْب  .ًق
 ُضتخ دبك سحّبمضقع ّبثل رحصْ،بً ث ببتلخعَصبححملتعٌٔبحثالمعُبثلمعٌحسببببب 

 .حث رحصَْببغكنبمزُٖبًعَ بًُم  ع
(Sicinski, 2011a; Buzan, 2010; Novak, 2010ب;Aliye, 2017; Polat, 

& et al,2017; Kotcherlakota, ,20132020ذقحل،2016ذربِبًحازًن،ب، 

 اضتددامات اخلسائط الرههية: 
 ُضععتخ دبحرتععزحٖ بحثذهنَععْب زبٌٍععقبثتا َعع با ععزحضبمتاعع سّبًمتنٌعععْ،ببببببب

 :ًميك بصزسهقبب جيقسباَمقبٍلُ
 حثتالَن Analysis. 
 حثاص بحثذهين Brainstorming. 
  َحثتخأ Planning. 
 حثتالَ /بحثت رٍط Teaching/Instruction. 
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  حثتال Learning. 
 حثتفكري Thinking. 
  حرتَق Imagination. 
 ح٢ب حع Creativity. 
  ٍ حٜبتكقرباًبحٜبت حعباًبحثتج Innovation. 
  حٜصتكغق Exploration. 
 ح٢ قد Inspiration. 
  َ  حثتنظَ باًبحث Organization. 
  ََ حثت Evaluation. 
 حثتلخَص Summarization. 
  حٜرجتق Improvisation. 
 حثتغخَص Diagnosis. 
 ّحٜصتغقر Counseling. 
 ْحث رحص Studying. 
  مزحااْبحٜمتاقنق Exams Revision. 
 سٍقسّبإلققْبحث مقظ Power Increasing Brain. 
 ع حسباأ بحثامن  Preparing Action Plans. 
 ذنعبحث زحر Decision-making. 
 حثتنمَْباًبحثتأٌر Development. 
 ّحتضنيبحثذحكز Memory Improvement. 
  بًعمنبحملذكزح ًٍ   Notes Taking & Making. 
  ٝنبحملغك  Problems Solving. 
 َْحثازًضبحثت  مي Presentations. 
 ح٢ع حس Preparation. 
 ْحثكتقب Writing. 
 نغقٕباًب ٌثَ بحٞاكقر  Ideas Generation. 
 ُحث ايبحثالم Research. 
 قس بحٞاكقر   Sharing Ideas. 
 َْنغقٕبحملخأأق بحثتفصَل  Creating Outlines. 
 حث ٌحٖ  نغقٕب Generating Lists. 
 ْبب ب.Creating Organizational Structures  نغعععقٕبح َقكعععنبحثتنظَمَععع

 (2020 ض ،)

 األهمية الرتبوية للدسائط الرههية: 

ًٝبع بب(2016مقهزبًحازًنب)بٍزِ بٌسحنبانبحرتزٍأْبحثذهنَْبح٢ثك ًنَعْببن 

  قباهمَْبك ريّبثلفزسب تمثنباَمقبٍلُ

 ٓبمتك بحثفعزسبمع ب ث عقٕبنظعزّبصعزٍاْبععقملْببببببب مٌجعٌعبكع ريبحًبمضع ثْبببببعلع

 .متغا ْ
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 ًصعٌ بببحث عزحرح ،بمتك بحثفزسبم بحثتخأَ بثلأزيبحث بصعتت اوقباًبحختعق ببب

 .جتالىبٍاز باٍ بكقنبً ثُباٍ بهٌب حه 
   جتمعبكمَق بك ريّبم بحملالٌمق بيفبمكقنبًح. 
 ب،2005ب)بعٌسن،بقثَ با ٍع ّبب غجاىبعلُب نبحملغقكنبب نب ضم بثىببزٍٚعْباصعبب

7 ) 
انععىبميكعع بحصععتخ حدبحٞعععَقٕب Howitt (2009 , 46) كمععقباعععقر بسرحصععْ

حاضععمْبيفبحرتععزحٖ بحثذهنَععْببعع ٜبمعع بحصععتخ حدبحثصععٌربًحثزصععٌدب،بًيفبهععذيبب

حذتقثْبٍألع بعلَوعقباعزحٖ ب هنَعْباٝاَعْبحٞباعقسبا ع ٜبمع بًجععبذعٌرّبيفببببببببببب

 . حثفكزّبحثزَٖضَْمزكشبحثصفاْبميك بًجعبزتض بٍارببع ب

(باتغريب ثُبانبحرتعزحٖ بحثذهنَعْب عقبسًربااعق بيفببببب2014حمقبسرحصْبحثغمزِب)

اوععُب وَعع٘باععٌحبببحثذهنَععْ،ععع بحنت ععقيبحثأععٝعبً اععقًنو بعلععُبحصتععقسباععزحٖأو ببب

 الَمَقبباَ حبع بحثزً نيبً  ا بحمللنبعع بحثأعٝعب عقبٍشٍع بمع با عْبحثأعٝعبببببببب

 .ب نفضو 

 Merchie & Van Ker , 2012 ) قنبكعريبكمعقباععقر بسرحصعْبمريععُبًاعببببب

(بحثعععُبانبحرتععزحٖ بحثذهنَعععْب امععنبعلعععُب نظعععَ ببب2014ًبسرحصعععْبرجععقب)ب (1388:

حٞاكقربً كٌٍ بحثزًحب ببَنوقبً  ق ْبحثفزذْبثلأٝعبثتالَنبًسمجبحملفقهَ ب

 . ً زكَ وقبمعبباضوقبحث اض

ا عع باًجععاأبانب ( Liu et al , 2014 , 19 ) حمعقبسرحصععْبثَععٌبًلاععزًنب

رتععزحٖ بحثذهنَععْبمعع باسًح بحثتمثَععنبحملاععزيفبحثعع ب  لععنبمعع بحثاعع ٕبحملاععزيفببببببببببح

ب ثلتٝمَذبً امنبعلُب نغَ بحثذحكزّبً ذكزبحملالٌمق ببغكنبصونبًًحج 

 زضم اخلسيطة الرههية اإللهرتونية مساحل : 

بببببببببببععٌسحنبح٢ثك ًنَععْ،ثزصعع بحرتزٍأععْبحثذهنَععْببببمزح ععن عع سببععٌسحنبصعع اْببب

(ب17:بب2009بعٌسحنب)ببب (ب،44-40:بب2007(ب،بحثغَغينب)ب13-12:بب2006(ب،ببٌسحنبعب)بب120:بب2006)ب

 : ًهُبكمقبٍلُ(ب2016مقهزبًاازًنب)
 حث عع ابمعع بمنتصعع بذععفاْببَضععقٕبٞنبحث عع ٕبمعع بحملنتصعع بٍاأععُبشتعع ببببببببب

 .حذتزٍْبثٝنتغقربيفبمجَعبحٜجتقهق 
 ْببببب ٞنبحثصعٌرّب غعينبعع بببببحصتخ حدبعكنباًبذعٌرّب اعرببعع بحثفكعزّبحملزكشٍع

 .اث بكلمْ
 حصععتخ حدبحٜثععٌحنباانععقٕبحثزصعع بٞنبحٞثععٌحنب ععثريبحملععخبمثععنبحثصععٌرب،بًحٞثععٌحنببببب

 ضفُبق رحباكرببم بحذتَقّبعلُبحرتزٍأْبحثذهنَعْبح٢ثك ًنَعْب،ببصعٌرّبببب

 . تاْ
 ٞنبحملخبٍامنببقثزب بحثعذهينب،بببحملزكشٍْ،ًذنبحثفزًعبحثزَٖضَْببقثصٌرّب

 . نيبعَٗنيباًباٝاْباًبارباْباعَقٕبماقاوٌبحي بحثزب بب
 ًثَضأبعلُبعكنباأٌلبمضت َمْب،بٜنبحرتأٌلببمتازاْ،اانبحثفزًعب

حملضت َمْب صعَ بحملعخببقمللعنب،بحمعقبحثفعزًعبحملتازاعْباع كثزباق بَعْبً بوعقرحبببببببببب

 .ثلاني
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 ٜنبحصععتخ حدبكلمععق بببصععأز،حصععتخ حدبكلمععْبرَٖضععَْبًمفععزسّبيفبكععنبببب

حمعقبحثا عقرح ببببحثذهنَعْ،برَٖضَْبمفزسّب ٌث بصلضلْبمع بحثعزًحب بًحثاٝقعق بببب

 .ا نوقب اٌيبهذحبحثت اريبححملفش
 حصعععتخ حدبذعععٌربعنععع برصععع بحثفعععزًعبٜنبكعععنبذعععٌرّبعععع نوقبعععع نبحثصعععٌربببببب

 .حملزكشٍْب غينباٍضقبع باث بكلمْ

 
  (imindmap.com.au) (بٌٍج بكَفَْبرص بحرتزٍأْبحثذهنَْبح٢ثك ًن2ُ)عكنب

  الرههيةمساحل التدزيظ باضتددام اخلسائط: 

 :حثتقثَْ َيبٍضريبحثت رٍطببقصتخ حدبحرتزحٖ بحثذهنَْبًا قبثلمزح نب

  :للمتعلممسحلة حتديد اخلربات الطابكة أوال: 

ًاَوععقبٍتاععز بحملالعع ببحملععتال ،يفبهععذيبحملز لععْبٍنصعع بماظعع بحث كَععشبعلععُب

حمعقبسًربحملالع باَتمثعنبيفب غعجَعبحثتٝمَعذبببببببحملتال ،علُبحرتربح بحثضقب ْبث ِب

ًحتفَشه بًحصتثقر و بم باعٝ بإلعز بباعضبحٞصعٗلْبعلٔوع بثلٌقعٌ بعلعٓبببببببب

 . ااكقره بًمالٌمق و بحثضقب ْبع بمٌجٌعبحث رظ

  :الرههيةمسحلة االضتجازة ثانيًا: 

 َيبٍأل بمع بكعنببببحملتال ،يفبهذيبحملز لْبٍكٌنباَوقبحث كَشباٍضقبعلُب

َذبرص بازٍأْب هنَْب ٌج بحملفوٌدبحثزَٖطبًحملفقهَ بحثفزعَْبحملز  أعْبب لم

بىبً ٌجَ بحثاٝقق ببَنومقب،بًحصتخ حدبحثصعٌربًحثزمعٌسبًحٞععكق بحملاعربّبعع بببببب

ب. كنبمنوق

  :اإللهرتونيةمسحلة التعلم باخلسيطة الرههية ثالجا: 

 :  َيبٍ ٌدبهقبٍلُبحملال ،يفبهذيبحملز لْبٍكٌنبحثتمزكشباَوقب ٌ ب
 عععزضبحرتزٍأععْبحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبحرتقذععْبهٌجععٌعبحثعع رظب،ب َععيببببب

ٍ عع ابباععزضبحثانععٌحنبحملزكععشِباعع بٍنت ععنب ثععُبعععزضبحثانععقًٍ بحثزَٖضععْببببببب

 . ًحثانقًٍ بحثفزعَْبحملز  أْببوق
 ضَ بحثتٝمَذب ثعُبزتمٌععق بمتاقًنعْب عريبمتجقنضعْبٍع حً بعع سبكعنببببببببب  

 . (ب ٝمَذب6ب–ب4منوقبم ب)
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 ثععُب اععزحٕبحثتجععقرعبًحٞنغععأْبببب -يفبعععكنبزتمٌعععق ببب– ٌاَععىبحثتٝمَععذبب 

 . حثتالَمَْبحملختلفْبحملز  أْبهٌجٌعبحث رظ
 ب غذٍْبرحااْبثلتٝمَذبثلت ك بم بحكتضقبو بثلمالٌمعق بحملٌاعٌسّببب ٍ   

حرتزٍأعععْبحثذهنَعععْبب بقرتزٍأعععْب،بً ثععع بعععع بإلزٍععع بحافعععقٕبباعععضباعععزًعبب

 . ح٢ثك ًنَْبًحظوقربحٞازٔ
 حصت  ق ب اقبق بحثتٝمَذبًمنققغق و باَوقبً صاَ بح٢اقبعق بحرتأع بثع ِبببب

 .حثتٝمَذ

  :مسحلة بهاء اخلسيطة الرههية اإللهرتونيةزابعًا : 

يفبهعععذيبحملز لعععْبٍألععع بحملالععع بمععع بكعععنبزتمٌععععْبرصععع بازٍأعععْب هنَعععْب

ا ٍ ّبملٌجٌعبحث رظبحتمنبرٚٔبحثتٝمَذبحملٌاٌسّبسحانبكعنبزتمٌععْبمععبببب

صعععٌربًحثزصعععٌدبًحٞععععكق بحملختلفعععْب،بًٍتاععع سبسًربحملالععع بيفبهعععذيببحصعععتخ حدبحث

 : حملز لْباَمقبٍلُ
 غععجَعبحثتٝمَععذب٢ععع حسبازٍأععْب هنَععْبا ٍعع ّب ٌجعع بحملفوععٌدبحملزكععشِبب 

 . ًحملفقهَ بحثزَٖضْبًحثفزعَْبحملز  أْببى
 مٝ ظعععْبًبحرععععقسبحثتٝمَعععذباانعععقٕب عععع حسبحرتزٍأعععْبحثذهنَعععْبح٢ثك ًنَعععْبب

  ثأزٍ ْبحثصاَاْبثزص بحرتزٍأْبحثذهنَْبح٢ثك ًنًَْ ٌاَوو ب ثُبح
 غععجَعبكععنبزتمٌعععْبعلععُبعععزضبحرتزٍأععْبحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبامععقدببب 

 . بققُبزتمٌعق بحثفصنب،بً   ٍ بحثتاشٍشح بحملنقص ْبثكنبمنوق
 بحرتزٍأعْبحثذهنَعْبح٢ثك ًنَعْبمع ب َعيب غأَتوعقبدتمَععبحملفعقهَ ببببببببب ََ  

ٝب قعععق ببَنوعععقب،بًحصعععتخ حدبحثزمعععٌسبًحثصعععٌرببببحثعععٌحرسّببقثععع رظب،بًًجعععٌ بحثا

 . حثتٌجَاَْب،بًحثتنقص ببنيبحٞثٌحن

  :مسحلة التطبيلخامطًا : 

يفبهذيبحملز لْبٍ عٌدبحثتٝمَعذببتأ َع بحملفعقهَ بحملز  أعْبهٌجعٌعبحثع رظبببببببب

ّب رصعع ببً ععزِبحث ق ثععْبانععىبميكعع ب ٌجععَ بمزح ععنبب يفبمٌحقعع بًصععَققق با ٍعع 

ب(:3)يفبحثغكنببحرتزٍأْبحثذهنَْبح٢ثك ًنَْ

 أنواع اخلسائط الرههية: 

ع ّبانٌحعبثلخعزحٖ بحثذهنَعْبمع بهعذيببببب(ب2020(بًمتٌثُب)2020 بحٞع زب)ً  س

 :حٞنٌحع
 حرتزحٖ بحثذهنَْبحثثنقَْٖ:بًهُبحرتعزحٖ بحثع بحتعٌِباعزعنيبمغعانيبمع ببببببب

 .حملزكش
 حرتزحٖ بحثذهنَْبحملزك ْباًبمتا سّبحثتصنَفق :بًهعُب غعمنباِبعع سبمع ببببب

حٞصقصَْ،بٍع حً ببعنيباٝاعْبًصع اْبًهعذحبٍزاععب ىلبكعٌنبحثا عنبببببببببحثفزًعب

حملتٌصععع بٜبٍضعععتأَعبانبحيمعععنباكثعععزبمععع بصععع عبمفعععزسح باصقصعععَْبمععع بببببببب

حملالٌمق ،باًبصع اْببنعٌسبيفبحثعذحكزّبقصعريّبحملع ٔ.بًمع باهع ب َعشح بهعذحبببببببببب

حثنعععٌعبمععع بحرتعععزحٖ بانوعععقب ضعععقع بعلعععٓب نمَعععْبحث ععع رح بحثا لَعععْبحرتقذعععْبب

 .حثفٗق بًحثٌجٌ بًحث قْبقثتصنَ بً ع حسب
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بم ب ع حسبحث ق ثْمزح نبرص بحرتزٍأْبحثذهنَْبح٢ثك ًنَْبب(بٌٍج 3عكنب)

 حرتعزحٖ بحثذهنَعْبحدتمقعَعْ:بًهععُبحثع بٍ عٌدببتصععمَموقبعع سبمع بحٞاععزحسبببببببب

ماععًقبيفبعععكنبزتمٌعععق ،بًاهعع ب َععشح بهععذحبحثنععٌعبانوععقبجتمعععببععنيبماععقر بببب

ٍععتال بزتمٌعععْبمتنٌعععْبمعع بببًرٚٔبععع سبمعع بحٞاععزحس،ب َععيبانبكععنباععزسبببب

حملالٌمععق بختصعععبً عع يبًعنعع بحثامععنبيفبزتمٌعععق بصععٌ ب تجمعععبماععقر بب

ااعععزحسبكعععنبحامٌععععْ،بًحيععع ثبحرجتعععق بمجعععقعُبثٟاكعععقربً كعععٌنبنتَجتعععىبب

 .ازٍأْب هنَْبمجقعَْبرحٖاْبً َشّ
 حرتعععزحٖ بحثذهنَعععْبحملاععع ّبعععع بإلزٍععع بحذتقصعععٌع:بً ععع ٍثًقبميكععع بانب  عععٌدببب

ْبب ععع بإلزٍعع بحذتقصعٌع،ب َععيبهنعق بحثا ٍعع بمعع بببببتصعمَ بحرتععزحٖ بحثذهنَع

بزحمجبحذتقص بح٠ثُبحث ب ضقع بيفب ع حسبً فع بحرتعزحٖ ،باونعق ببعزحمجببببب

 ضععقع بعلععٓبرصعع بحرتزٍأععْبحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْ،بًبععزحمجبااععزٔب اتععربببببببب

 . أ َ بمتكقمنبعلٓبحملٌجٌعببصٌرّبم قعزّ
صن ب ىلبنٌعنيبانبحرتزحٖ بحثذهنَْب  (2020)حثامريِ، (،ب2020ص ق،ًٌٍج ب)

 :كمقبٍلُ

 حرتزحٖ بحثذهنَْبحثت لَ ٍْ:بًهُبحث ب ضتخ دباَوعقبحثٌرقعْبًحث لع بً  ع اببببب

بزص بسحٖزّبمتثنبحثفكزّباًبحملٌجٌعبحثزَٖضُبا ب زص بمنوقبازًعًقبثٟاكعقربب

حثزَٖضَْبحملتال ْببوذحبحملٌجٌعبً كت بعلٓبكعنباعزعبكلمعْبًح ع ّبا ع بببببب

ْبب علعععٓبكعععنباعععزعبمتثعععنبمانعععقي،بببثلتاععع ريبعنعععى،بًميكععع بًجععععبذعععٌربرمشٍععع

ًكذث بحصتخ حدبحٞثٌحنبحملختلفْبثلفزًعبحملختلفْبًكنبازعبمع بحثفعزًعببب

حثزَٖضَْبميك ب فزٍاىب ىلبازًعباقنٌٍْبمتثنبحٞاكقربحثزَٖضَْباٍضعًقب عذحببب

حثفزع،بًبقملثنب كت بكلمْبًح  ّبعلٓبكنباعزعباعقنٌِبمتثعنبمانعقي،بكمعقبببببب

مزبحثتغععا بيفبهععذيبحرتزٍأععْبمعععبببميكعع بحصععتخ حدبحٞثععٌحنبًحثصععٌر،بًٍضععتببب

كتقبععْبكلمععْبًذععفَْبًحصععتخ حدبحٞثععٌحنبًحثصععٌرب تععٓب كععٌنبيفبحثنوقٍععْبب

ًٝباع ىببقثغجزّباًبازٍأْب ارببع بحثفكزّببكنباٌحن وق  .عك

ْبحثتأ َ :باقمضًق ب: مز ل

ْبح٢ثك ًنَْ:برحباًق ْبحثذهنَ ٕبحرتزٍأ ْببنق ب: مز ل

ْبح٢ثك ًنَْ:باقثثق ْبحثذهنَ ْبحثتال ببقرتزٍأ بمز ل

ّبحثذهنَْ:باقنًَق ْبحٜصتثقر ب:مز ل

ْبثلمتال :باًٜ ْبحت ٍ بحرتربح بحثضقب   مز ل
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 حرتزحٖ بحثذهنَْبح٢ثك ًنَعْ:بًهعُبحثع ب اتمع بيفب صعمَموقبعلعٓببعزحمجبببببببب

 Mind Manager8, Free Mind9, Mind View3, Mind :حثكم َعٌ زبمثعنبب

Mapبًٜب تألعع ب لعع بحثععربحمجبانبٍكععٌنبحملضععتخ دبث ٍععىبموععقرح برصععٌمَْببببب،

ٞنوقب  عٌدببغعكنب ل عقُٖببتخلَع باعزحٖ بمععبمنانَعق بحنضعَقبَْبثلفعزًع،بببببببببب

 .كمقب تَ بصا بً ث قٕبحثصٌربم بمكت ْبحثزصٌد
ً  ععع  بحث ق ثعععْبحثتصعععنَ بحثتعععقثُبثلخعععزحٖ بحثذهنَعععْبكمعععقبهعععٌبمٌجععع ببب

ب(4)بقثغكنب

ب صنَ بحثتقثُبثلخزحٖ بحثذهنَْبم ب ع حسبحث ق ثْب(بٌٍج 4عكنب)

 األضظ الهظسية اليت قامت عليوا اخلسائط الرههية:
هنعععق بحثكعععثريبمععع بحث رحصعععق بحثععع باًجعععاأبحثنظزٍعععق بحثععع بققمعععأبعلَوعععقببب

(;ب2020حرتزحٖ بحثذهنَعْبًمنوعقبسرحصعْبكعٝبمع بًحثع ب عزِبصعٝمْبًحاعزًنب)ببببببببب

ًحثععع بب(2020(ًسرحصعععْبع ععع بحثعععزحسيبًحاعععزًن)2020ًسرحصعععْبامسقعَعععنبًحاعععزًنب)

انبحٜص ح َجَق بحذت ٍثْب تعٓب كعٌنباقعلعْبٜبع بمع بحصعتنقسهقب ىلببببببباًجاأب

اصقظبعلمُب  ٌدبعلَى،بثتضوَنبعملَْبحثتال بً أٌٍزهعق،بًبعقثنظزبثنظزٍعق بببب

بحثتال بظوزبثل حرصْبانبحرتزحٖ بحثذهنَْب اتم بعلٓبحثنظزٍق بحثتقثَْ:

 :اجلشتالتنظسية  -1

انب عٌنُببعٌسحنبسمعجبم عقسٙببببب (Siwczuk, E, 2005, 317-318) ا ع باكع  بب

عل بحثنفطبحدتغتأقثأبيفبإلزٍ تى،باقرتزٍأعْبحثذهنَعْبح٢ثك ًنَعْب ضعقع ببببب

ح٢نضععقنبعلععٓبحصععتخ حدبحملَععنبحثفأععزِبًحثأ َاععُبثا ععنبح٢نضععقنبثتكملععْبحثكععنببب

 .ًكذث ب  ٝيبحٞاشحٕبحملفتٌ ْباًبحثغريبكقملْ

 صنَ بحرتزحٖ ب

بحثذهنَْ

ْبحٜنتق  بًا بثأزق

ْب حرتزحٖ بحثذهنَ

بحثت لَ ٍْ

ْب حرتزحٖ بحثذهنَ

بح٢ثك ًنَْ

ًا بٜصلٌعب

بحثت رٍط

ْب حرتزحٖ بحثذهنَ

بحثثنقَْٖ

ْب حرتزحٖ بحثذهنَ

ّب ْباًبمتا س حملزك 

بحثتصنَفق 

ْب حرتزحٖ بحثذهنَ

بحدتمقعَْ

ْب حرتزحٖ بحثذهنَ

ّبع بإلزٍ ب حملا 

بحذتقصٌع
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زٍأْبحثذهنَْبح٢ثك ًنَْبعنقذزبشتتلفعْبمع بكعٝبحثنصعفنيبببببً ض بحرت

م بحملخبً  قبنبح تَقاق بحملخببقثكقمنبمع بحصعتخ حدبحثكلمعق بًحٞرقعقد،بحثنظعقد،بببببب

حثتضلضن،بحٞثٌحن،بحثصٌر،بحٞباقس،بحثزمٌس،بًح٢ٍ قععق بحث صعزٍْ،باوعذيبحثت نَعْببببب

ااكقرنععقب تمَععشببب اكععطبعملَععق بحثععتفكريبحثأ َاَععْ،بًاانععقٕبحصععتخ حموقبصتعع بانببب

بقثتل قَٖعععْبًعععع دبحثتٌقععععب)حثعععتال ببقٜصت صعععقر(باتضعععم بحرتزٍأعععْبحثذهنَعععْبب

ح٢ثك ًنَعععععْببقصعععععتخٝ بحملازاعععععْبًحثععععع ب عععععت بماقدتتوعععععقبعلعععععٓبحملضعععععتٌٔببب

حثٝعععاٌرِ،بًبععذث با نوععقبمتكننععقبمعع بحثٌذععٌ ب ىلبمنععقإل بًحثعع بٍكععٌنبمعع ببببببببب

 .حثصا بحصتكغقاوقببقصتامق بحثأزيبحثت لَ ٍْبحٞازٔ

 :الهظسية البهائية -2

انبمع بحثنظزٍعق بحثع بببب (Cunniningham, G.E, 2005, 60)  َعيبٍات ع بب

 عع ع بً فضععزباكععزّبحرتزٍأععْبحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبهععُبحثنظزٍععْبحث نقَٖععْ،ببببببب

 َيب كزب ٌنُببٌسحنبيفبمذكزح ىبحمل كزّبع بحثتال ،بانبكنبازسبثىبازسٍتعىبب

َ بهذيبحثفكعزّباعقٕبمنظعٌربببباَمقبٍٛثفىباًبٍزك ىبم بارب ىبحثتالَمَْبًثتٌج

حث نقَْٖ،ب َيب اترببحث نقَٖعْبانبحملازاعْبٜبميكع بانب ٌاع باعقر بع عنبحملعتال ،بببببببب

ًثكنوقببنقٕبثلٌحقعبًم بهنقباقٕبثفع بحث نقَٖعْباِبانبحملعتال بٜبٍكتضع بحملازاعْبببببب

ًثك بٍ نَوقبم باٝ بحرتربح بحثع بميعزببوعق،بًمع باعٝ ب نظَمعىبثلمالٌمعق بببببببب

 .بأزٍ ْبمازاَْ

انبحرتزحٖ بحثذهنَْبهعُب  نَعْب٢ععقسّبببب (Cannela: Reiff, 1994) ًٍذكز

متثَنبحملازاْبع بإلزٍ ب نظَموقبيفبشتأ بع كُب ريباأعُ،بًٍعزٔبكعثريبببب

م بحث ق ثنيبانبهعذيبحثت نَعْبمتضع ْبمععبحثنظزٍعْبحث نقَٖعْبيفبحثتالعَ ،بًحثع ببببببببب

فقععنببعنيببب ٛك بب نبحٞازحسبٍ نٌنباومو باًبمازاتو بحدت ٍع ّبمع باعٝ بحثتببب

مازاتو بحثضقب ْبًبنيبحٞاكقربًحٞ  حثبحث به ببص سب الموق،بًٍعزٔبماظع ببب

منظععزِبحث نقَٖععْبانباععقنببَقاَوععْبهععٌبًحجعععبحثل نععق بحًٞىلب ععق،با عع بًجعععببببببب

بَقاَىبنظزٍْبمتكقملْب ٌ بحثنمعٌبحملاعزيف،بًٍعزٔبانبعملَعْبحملازاعْب كمع بيفببببببب

 .بنقٕباًب عقسّببنقٕبمٌجٌعبحملازاْ

(بانبسرحصععق ببَقاَععىبيفبحثنمععٌبحملاععزيفبب13،ب2008 بع عع بحثععز  ب)ًٍععذكزبا عع

عنع بحٞإلفعق ب ٛكعع بازجعَْبصعقٖ ّببععنيبحملالمعنيبًهعُبانععىب ٌاع بعٝقعْببععنيببببببببب

حملازاععْبًحثفوعع بًحٞسحٕبحثععذهين،بثععذحبامعع بحٞمععٌربححملتمععْبثلتعع رٍط:ب نقصعع ببببببببب

 .إلزٍ ْبحثت رٍطبًحص ح َجَق ىبمعبمضتٌٔبحثنمٌبحملازيفبثلتٝمَذ

(بانبحرتزٍأععْبحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْب اععربببب22،ب2011ً ععذكزب ععننيب ععٌرحنُب)ب

ع بحث نَْبحملازاَْبثلفزسبم ب َيبمكٌنق وقبًحثاٝقق ببنيبهذيبحملكٌنعق ،بًهعقببب

انوقب اتم بعلٓبحث نقَْٖبا نب ث بحي  بمضقع ّبثلمتالمنيبثفو بكَ بًملق حب

الٌمععق بحٞاععزٔبميكعع بانب فضععزبباععضبحملالٌمععق ببصععٌرّباكثععزبذععاْبمعع بحملب

)حملالٌمق بحثضقب ْ(بً ث بع بإلزٍ ب  ق ْبحرتربح بًحثفز بثلمتالمنيبحث ب

 غعععجاو بعلعععٓببنعععقٕبحملالٌمعععق بحثصعععاَاْ،بًبعععذث باععع نب الععع بحثالعععٌدببوعععذيببببب

حثأزٍ ععْبحي عع ب عععقسّب ز َعع بثعع اضبحٞاكععقر،بًهكععذحباعع نبحملالٌمععق بحدت ٍعع ّبب
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زبهذيبختتل بمعبانبحملالع بب ضتخ دبثتصاَ بحملالٌمق بحثضقب ْ،بًًاوْبحثنظ

هععٌبحملاأععُبثلمالٌمععق ،بً تفعع بمعععباكععزّبانبحملالعع بجيعع بانبٍكععٌنبذععقناًقب ععذيبب

 .حملالٌمق 

 :نظسية الرتميص الجهائي -3

انبحا حجععق بحرتزٍأععْب (Siwczuk, E., 2005, 317-318)  َععيبًاعع  

ُببببببب  Dual Coding حثذهنَعْبح٢ثك ًنَعْب تضعم باٍضعًقبنظزٍعْبحثتغعفريبحثثنعقٖ

Theory ًحث ب ٌج باننقبنضتخ دبنعٌعنيبشتعتلفنيبمع بحث مَعشبعنع مقبن عٌدببببببب

 :بقبتكقرب صٌرح ببصزٍْبًماقدتْبحملالٌمق بًهمق

حثغعععريبثفظَعععْب)حرتَقثَعععْ(:بًهعععُبمضعععٌٗثْبعععع ب ٌثَععع بمتثعععَٝ بثلصعععٌرّ،ببببب

ًحثلفظَْ:بمضٌٗثْبع ب ٌثَ بحثتمثَٝ بحثلفظَْ،بًحثاٝقْبحمل قعزّببنيبنظعقدبب

حثتخَلُبًحثلفظُبٍ زرب مكقنَْبحثتغفريبحثثنقُٖبحثع قَ ،ب  حب ازجعأبببحثتغفريب

حملالٌمق بحملغفزّبيفبا  بحٞنظمْبثلضَقع،بميك بحصع اقعوقبمع باعٝ بققعع ّببببب

 .حث َقنق بحملضجلْبيفبحثنظقدبح٠از

 نظسية أوشوبل-4

(بانبحصعع ح َجَْبحرتععزحٖ بحثذهنَععْب اتمعع بب23،ب2011 ععذكزب ععننيب ععٌرحنُب)ب

اًسبنبحثتالَمَْب)حثتال ب ًبحملانٓ(،ب َيبٍزٔباًسبنبانبكنبمعقسّببعلٓبنظزٍْب

 الَمَْب قببنَْب نظَمَْب تمَشببوعقبعع بحملعٌحسبحٞاعزٔ،بًيفبكعنببنَعْب غعغنبببببببب

حٞاكقربًحملفقهَ بحٞكثعزبفٌثَعْبًعمٌمَعْبمٌجععبحث معْ،باع ب نع ر بحتتوعقببببببببب

َبببببب لَْبحث قَ عْ،ببحملفقهَ بًحٞاكقربحٞقعنبفٌثَعْبًعمٌمَعْباع بحملالٌمعق بحثتفصع

ًانبحث نَْبحملازاَْبِٞبمقسّبسرحصَْب تكٌنبيفبع نبحملتال ببنفطبحث  َ بمع بب

ًٜ ًٜب ىلبحٞقنبفٌ  .حٞكثزبفٌ

(بانبحرتزٍأعععْبحثذهنَعععْبح٢ثك ًنَعععْبنغععع  ب28،ب2009ً عععذكزبهععع ٍنبًقعععقسب)

حعتمععقسًحبعلععٓبنظزٍععْبحثععتال ب ِبحملانععٓبًٞسبععن،بًحثعع ب ععنصبعلععٓبانبحملععٌحسب ح ببب

انععٓباصععونبيفب ععذكزهقبمعع بحملععٌحسبع ميععْبحملانععٓبثععذث باععقرتربح بحثضععقب ْببببببببحمل

ًحثتٌقاق ب ضعقع بيفبعملَعْبحكتضعقعبحملالٌمعق بحدت ٍع ّبًحملز  أعْبهٌجعٌعبببببببب

حثتال ،بًانبحملخأأق بحملازاَْب امنبكقملزع باًبحثفل باانعقٕبعملَعْبحث مَعشبببب

موقبً اقدتوعق،بً أعزسببباًبحثتغفريبٜاتَقربحملالٌمق بحملز  أْببقملخأأق بً نظ

حملالٌمععق ب ععريبحملز  أععْببقملخأأععق بحملازاَععْ،بًهكععذحباعع نبحملالٌمععق بحملز  أععْببب

 .بقثضَقيبصٌ ب ذكزهقببغكنبااضنبٞنوقبحملالٌمق بحث بمتب ن َتوق

ً امععنبحرتععزحٖ بحثذهنَععْببععنفطبحثأزٍ ععْب َععيبحت عع ب المععًقب حبمانععٓ،بببببببب

ثعععنبحثاٝقعععق بًحملالٌمعععق بً ثعع بٞنوعععقب عععشًسبحملععتال ببصعععٌرّببصعععزٍْبقٌٍععْبمتببب

حملا ععع ّ،بً عععزب ببعععنيبحملالٌمعععق بحثضعععقب ْبًحدت ٍععع ّ،بكمعععقبانوعععقب اتمععع بعلعععٓبب

نظزٍْباًسبنبم بنق َْبانبحملازاْب نعتظ بيفبحرتزٍأعْبحثذهنَعْبح٢ثك ًنَعْببببب

بععنفطبحثأزٍ ععْبحثعع ب نععتظ ببوععقبيفبع ععنبحملععتال بً ثعع بمعع بحملفععقهَ بًحٞاكععقرببب

ًٜبب ًٜب ىلبحٞقعععععنبفعععععٌ ْببحٞكثعععععزبفعععععٌ بببببببباععععع بحملالٌمعععععق بحثتفصعععععَلَْبحث قَ ععععع

(Ruffini, 2008). 
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 :أدوات الدزاضة وإدساءات بهائوا 
بمتثلأبحٞسًح بحث بحصتخ مأبيفبحث رحصْباَمقبٍلُ:

 عععع حسبققٖمعععْبحملفعععقهَ بحرتقذعععْبه عععزربقٌحعععع بحملٌصعععَ ُبحثغزبَعععْبثلصععع ب 

 بيفبم عزربقٌحعع بببَه اأبهذيبحث قٖمْب ىلبمازاْبمقبًرسبمع بمفعقهبب:بحثاقعز

بحملٌصَ ُبحثغزبَْبحمل زرّبعلٓبإلٝعبحثص بحثاقعزبب

 متبحاتَعقربحثع رًظبمع بحًٞ بحثعُببببببحرتأٌّبحثثقنَْ:بحاتَعقربححملتعٌٔبحثالمعُ:ببب

حثثقم بم بم عزربقٌحعع بحملٌصعَ ُبحثغزبَعْبثلصع بحثاقععزببًاع بحٜعت عقرح ببببببببب

كع بقَعقظببب تضم بسرًظبحثٌ  ّبع سحبمنقص ْبم بحملفعقهَ بحثع بميبببحثتقثَْ:

بحصتَاقبومقبث ٔبحثأقث ْ.

 حرتأععٌّبحثثقثثععْ:بحتلَععنبححملتععٌٔبحثالمععُبثلمٌجععٌعق :بثتا ٍعع بحملفععقهَ ببببببب

بحملتضمنْبيفبحمل زر;با  بمتبحتلَنبححملتٌٔبًا بحرتأٌح بحثتقثَْب:

 حت ٍ به  بحثتالَن:بمتبحتلَعنبستتعٌٔبحثع رًظبمع بحًٞ بحثعُبحثثعقم ببببببب

م بم زربقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْببو  بحصتخزح بحملفقهَ بحثع ب تضعمنوقببب

بب.حث رًظ

 حت ٍ بزتتمعبحثتالَن:بٍتمثنبزتتمععبحثتالَعنبيفبحث رحصعْبحذتقثَعْبيفببببب

ب.مٌجٌعق بم زربم زربقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْ

 َن:بحقتصزبحثتالَنبعلٓبحث رًظبم بحًٞ بحثُبحثثعقم ببحت ٍ بعَنْبحثتال

م بم زربقٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْبحمل زربعلٓبإلٝعبحثص بحثاقعزبب ًثعْبب

ب.2021/2022حثكٌٍأبثلاقدبحث رحصُب

 حت ٍععع بً ععع ّبحثتالَعععن:بحختعععذ بحثكلمعععْ(بستععع سّبثٌ ععع ّبحثتالَعععنبيفبببببب

بحث رحصْبحذتقثَْ.بب

 حٖععععُبثلمفععععقهَ بحثضععععقب ببحت ٍعععع باٗععععْبحثتالَععععن:بحختععععذبحثتازٍعععع بح٢ازبب

 حت ٍ هق.ب
 صععمَ باسحّبحثتالَععن:بيفبجععٌٕبحرتأععٌح بحثضععقب ْبذععممأبحث حرصععْباسحّبببببب 

بحثتالَنبًا بمقٍلُب)حملفوٌد،بنٌعى،بسٜب ى،بسٜثتىبحٜذأٝ َْ(

 قَقظبا ق بحثتالَن:بااز بحث حرصْبعملَْبحثتالَعنبمعز نيببفعقريبسمعينببببب

ْبببب حثتالَععنبحثثقنَعْببنتَجععْبببقع ريبحربعععباصعقبَع،بً ثعع ب تعٓبٜب تعع ازبعملَع

حًٞىل،بكمععقبمتععأبحٜصععتاقنْببعع اضبحثععشمٕٝبيفبحتلَععنبمفععقهَ بحمل ععزربببببببب

ثلت كَع بعلعٓبحثث ععق .بًمتب ضعقعبنضعع ْبحٜ فعقيببععنيبحثتالعَلنيبهاقسثععْبببببب

(بذتضقعبحٜ فقيببنيبعملعَ بحثتالَعن،بًبلغعأبحثنتَجعْبببببHolistiهٌثض ب)

وععق،بًٍضععمٓبهععذحبحثنعععٌعبببب(بًهععُبنضعع ْبح فععقيبعقثَععْ،بميكعع بحثٌاععٌيبببببببب78٪)

بقثث ق بعرببحثشم ب)حٜ ضقيبعرببحثشم (،بًٍ ص ببىبًذٌ بححمللعنبحثٌح ع ببب

)حثفععق صبحثععذِبقععقدبباملَععْبحثتالَععن(ب ىلبحثنتععقٖجبنفضععوقبعنعع ب أ َعع ببببببببب

(.ب۱۱۲،ب 2006 ازحٕح بحثتالَعنبباع باع ّبستع سّبمع بحثعشم ب)ح ٌٍع ِ،بببببببب

 حرصععتقنبيفبمجَعععببًثضععمقنبحثث ععق بمتب ضععقعبا ععزح بحٜ فععقيباق ف ععأبحثببب

بحثف زح بع حباٝثبا زح .

 ذعع يبعملَععْبحثتالَععن:بعزجععأبحث قٖمععْبعلععٓبزتمٌعععْبمعع بحملختصععنيبببببب

حثت رٍطبًحملغزاق بحث بٌٍق ،بًمالمق بحثالٌدبحثغعزعَْ;ببببقملنقهجبًإلزي

٢بععع حٕبحثعععزاِب عععٌ :ب:بمععع ٔبحر  عععقلبحملفوعععٌدبحثفزععععُببعععقملفوٌدبحثعععزَٖط.ب:ب
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.بسقعععْبحثصعععَق ْبثلتازٍععع بًاععععقرببببحثصعععاْبحثالمَعععْبثتازٍععع بحملصعععأل .ب

ب.بًققمأبحث حرصْببقثتا ٍنببححملكمٌنب ىلبباضبحثتا ٍٝ 

 (بمفوٌمْباق ب15نتقٖجبعملَْبحثتالَن:بمتبحثتٌذنب ىلبققٖمْب ضمنأب)

ب(1ب ٌحع بحملٌصَ ُبحثغزبَْب;ب)ملا :ب

 ْ(ب9ًحثعع بحعععتملأبعلععُب)ببحثذهنَععْباععع حسباععزحٖ بحملفععقهَ بب:حرتأععٌّبحثزحباعع

(بازحٖ باازِبًح  ّب8ازحٖ بحًٜثُبًعتملْبمفقهَ بحمل زربحثزَٖضَْبً)

بثكنبسرظبم بسرًظبحمل زر

بمل زربم قسٙبحملٌصَ ُبحثغزبَْبم ب ع حسبحث ق ثْبحثذهنَْازحٖ بب(بٌٍج 5عكنب)

 نتائج الدزاضة: 

ًزتمٌععْبباأعٌح برَٖضعَْبببب4 ٌذلأبحث ق ثْبحثُب ٌ  بم   بمكٌنبم ب

ب:م بحرتأٌح بحثفزعَْبميك ب ٌجَ بحثنمٌ  بحمل   ببقثغكنبحثتقثُ
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بم قسٙبم ب ع حسبحث ق ثْبحثذهنَْخزحٖ بحثنمٌ  بحمل   بثلب(بٌٍج 6عكنب)

بببببً ععزِبحث ق ثععْبانبهععذحبحثنمععٌ  بٍفَعع بيفبحكتضععقعبحملفععقهَ بً نمَتوععقبًا ععًقببببب

ب:ملقبٍلُ

 ربععع بحملفوعععٌدبحثعععزَٖطببقملفعععقهَ بانبحرتعععزحٖ بحثذهنَعععْب  عععٌدباصقصعععقبعلعععُب

وُب ضقع بحثأٝعبيفبم عزرببحثفزعَْبً ٌجَ بحثاٝقق بحث ب زب ببَنومقبا

يفبحكتضععقعبحملفععقهَ بحثالمَععْبععع بإلزٍعع بحثتاعع ريببقٌحععع بحملٌصععَ ُبحثغزبَععْ

ثلأٝعبيفبم عزربقٌحعع بحملٌصعَ ُببببعنوقببقثصٌربًحثزصٌدبحملختلفْباق حبًا ب

فوٌدباقذْبحملفقهَ بحازسّباَ عٌدببزبأوعقبببذاٌبْبيفبحكتضقعبحملبحثغزبَْ

حثصعععٌرّبببقصعععت عقٕبحثأقثععع بصعععٌرّب اعععرببعنعععىباعععق حبمعععقب كعععزبحملفوعععٌدبقعععقدبب

  حث صزٍْبحملٌاٌسّبيفب هنىبًحملز  أْببوذحبحملفوٌد
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 كمقبانوقب  ٌدببتنظَ بحملفقهَ ببغكنبٍتنقص بمعبحثأزٍ عْبحثع بٍامعنببوعقببببب

حثا نبحث غزِباقملفوٌدبحملزكشِبٌٍجعبيفبحملنتص با بٍتفزعبمنىبحملفعقهَ بب

اوعععُب ضعععقع بيفب نظععَ بحث نعععقٕبحملاعععزيفبببحجتععقي،بحثزَٖضععْبًحثفزعَعععْبيفبكعععنبب

ْببب ق بمععع باعععٝ بربععع بحملالٌمعععبببثلأعععٝعبيفبم عععزربقٌحعععع بحملٌصعععَ ُبحثغزبَععع

ًحملفععقهَ بحثضععقب ْبحملٌاععٌسّبيفببنَتععىبحملازاَععْبمعععبحملفععقهَ بحدت ٍعع ّبًحسح ببب

 .حث اضحثاٝقق بحث ب زب بهذيبحملفقهَ بمعبباضوقب
 ْبببببكمقب ضعم بحرتعزحٖ بحثذهنَعْبببب بثلأعٝعبيفبم عزربقٌحعع بحملٌصعَ ُبحثغزبَع

كمعقبانوعقب نمعُبرً بحثتاعقًنببببببععنو ،ببتصمَ بازحٖأو بحثذهنَْبحثع ب اعربببب

ركْببعععنيبحثتٝمَعععذب َعععيبٍتاعععقًنبحثتٝمَعععذباَمعععقببَعععنو بيفبرصععع ببببببًحملغعععق

حرتعععزحٖ بحثذهنَعععْبً اعععزحٕبحٞنغعععأْبحثتالَمَعععْبحملختلفعععْبثلتٌذعععنب ثعععُببببب

 . حملفقهَ بحدت ٍ ّب،ب قبجيانبحثاملَْبحثتالَمَْباكثزب اقرّبً غٌٍ 

 توصيات البخح: 

 ْببببحٜصعععتفقسّبب قٖمعععْبب بمتبحثععع بحملفعععقهَ بيفبم عععزربقٌحعععع بحملٌصعععَ ُبحثغزبَععع

 .ثٝص عقسببوقبيفبمٌثباازٔب بحث رحصْ ع حسهقبيفب
 بععقثنمٌ  بحمل عع  بثتعع رٍطبم ععزربحملٌصععَ ُبيفبحملزح ععنبحث رحصععَْببحٜصععتفقسّب

 حملختلفْ
 حٜصتفقسّببعقثنمٌ  بحمل ع  بثتع رٍطببقصعتخ حدبحرتعزحٖ بحثذهنَعْبيفبمعٌحسبببببببب

 .سرحصَْبحازِ

 مكرتحات ببخوخ ودزاضات مطتكبلية: 
حثنتقٖجبحث باصفز بعنوقبحث ايبٍ   ب ازحٕبحث اٌثبًحث رحصعق ببيفبجٌٕب

 :حثتقثَْ
 نمَْبحملفقهَ بث ِبحثأعٝعبب ازحٕبسرحصق بع َوىببقث ايبحذتقثُب ضتو  ب 

 .يفبزتق بحملٌصَ ُ.
 اعععزحٕبسرحصعععق ب تنعععقً بحمل قرنعععْببعععنيباصعععقثَ ب  ععع ٍ بحٞععععكق بحملختلفعععْبببببببب 

 .ثلخزحٖ بحثذهنَْ
 حثنمٌ  بحمل   بعلُبنٌح جبحثتال  ازحٕبسرحصق ب تنقً باقعلَْب. 
 ثلخععزحٖ بحثذهنَععْبعلععُبب اععزحٕبسرحصععق ب تنععقً بااقثَععْبحٞ ععقلبحملختلفععْببب

  نمَْبحملوقرح بحثصٌ َْبًحملٌصَ َْ.

 :املسادع 
(.بألمغعععقه بمععع بحملٌصعععَ ٓبح٢ازٍ َعععْ:بحثضعععل بحرتمقصعععُباًذعععلوقب ىلببببب2007)بحبععع بستمععع ،بع ععع حهللب -

.ب111ب-ب109(:ب2013)ب192ع ًح٢عععععٝدبحثث قاععععْبسحٖععععزّب-بحثغععععقرقْب كٌمععععْبحثزحاعععع :بزتلععععْ". حثاقملَععععْ

بمض اعبم 

ٓب - بح َٗععْبحثغععا َْ:بحثفنععٌنبزتلععْ". ابععٌبعععَػ،بمععرازب بععزحهَ بستمعع .بألحملٌصععَ ٓبًبملكععْبحملٌصععَ 

ْببحملصععععععععععععععزٍْ  .بمضعععععععععععععع اعبمعععععععععععععع بب134ب-ب121:ب72,73عب ثلكتععععععععععععععقعبحثاقمعععععععععععععع
http://search.mandumah.com/Record/483947ب

http://search.mandumah.com/Record/483947
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ببعق ثٌنب". (.بألحرتزٍأْبحثذهنَْباسحّببَ ح ٌاَْبم تكزّبثتجقًسبحثتالَ بحثتل عَينب2020ا  ،بص ق) -

 .بمضععع اعبمععع ب90ب-ب81:ب11ع ابعععٝ بعَعععقسبًحٜنضعععقنَْ:بحٜاتمقعَعععْبثلالعععٌدبحملغزبَعععْبحالعععْب:
http://search.mandumah.com/Record/1100861ب

 مسقعَن،بسكزٍعقبع ع حثغين،بستمع بمصعأفٓبستمعٌس،بًبسٍنع بستمع بعلعُبمصعأفٓ.بألااقثَعْببببببببببب -

حصتخ حدبحص ح َجَق باعزحٖ بحثا عنبًحثتضعقٚ بحثعذح ُبيفب نمَعْبباعضبموعقرح بحث عزحّٕبحثنققع ّبببببببببب

ب-بصعٌهق بباقماْبحث بٌٍْ:بحثالٌدبيفبحث ق ثنيبع قعبزتلْ". إلٝعبحثص بحثثقنُبح٢ع حسِث ٔب

 .بمضععععععععععععععععععع اعبمععععععععععععععععععع 1170ب-ب1116(:ب2020)ب5ع حث بَعععععععععععععععععععْبكلَعععععععععععععععععععْ
http://search.mandumah.com/Record/1122809ب

ألماٌقق بحصتخ حدبحرتزحٖ بحثذهنَْبححملٌصع ْبيفب ع رٍطبعلعٌدببببب(.2020حٞع ز،برنقنبعلُبستم ) -

بحث ايبعمقسّب-بحٜصت ٝ باقماْبثٟمقث:بحٜصت ٝ باقماْبزتلْ ".حملز لْبحٞصقصَْبحثالَق

ُب  .بمضعععععععععععع اعبمععععععععععععع ب146ب-ب121:ب1،بع5معععععععععععععج حثالَعععععععععععععقبًحث رحصعععععععععععععق بحثالمعععععععععععع
http://search.mandumah.com/Record/1091828 

ألحثغنقٕبًحملٌصَ ٓبيفب قرٍخبحملغزعبآبن ع باإلزً عْبحٞذعٌ بحثغعزقَْبثلازكعْبببببباق ٍ ،بستم .ب -

ْب  .بمضعع اعبمعع ب75ب-ب69(:ب2018)ب26ع ابَوععُبستمعع بثَكضععٌظ:بزتلععْ". حملٌصععَ َْبحٞمقسٍغَعع
http://search.mandumah.com/Record/900570 

ْببالضعفَْ:ببسرحصق بزتلْ". (.بألاذنبحثامنبحملٌصَ 2015ًُمقن،بًبكمق ببٌمنري)حنغقرسن،بر - باقماع

ٌبب-ب2حدتشحٖعععز ْببقضععع بب-بح٢نضعععقنَْبحثالعععٌدببكلَعععْب-بحهللبصعععا ببحث قصععع بابععع .ب204ب-ب197ب12ع حثفلضعععف

  ord/839143http://search.mandumah.com/Recمض اعبم 
ب نیةًسحلسح سیقىًلمح في بیةرلغحبسیقىًلمح مناهجبسةسرحبرتأثی (.2015)  حدتق ،بًثَ بستم  -

(.بألااعزبحصعتخ حدبحرتعزحٖ بحثذهنَعْبيفب ع رٍطبحث بَعْبحملٌصعَ َْبببببببب2020 ض ،بب رٍعْب ضع بعلعٓ)ببب -

ْبب ْب". ثتنمَْبحثتاصَنبًحٜجتقيبضتٌبحملقسّبث ِب ٝمَذبحملز لعْبح٢ع حسٍع ْببحث بٌٍعْ:ببحالع باقماع

 .بمضععععععععععععععع اعبمععععععععععععععع ب298ب-ب263:ب79  حث بَعععععععععععععععْبكلَعععععععععععععععْب-بصعععععععععععععععٌهق 
http://search.mandumah.com/Record/1085100ب

(.بألاقعلَعععْب ٌظَععع ب2020 ضععع بسرًٍعععػ)بًعأعععقصعععٝمْ،بًاعععقٕبسكعععُ،بستمعععٌسبستمععع ببز عععٌ ،ببب -

ًنَْبيفب نمَعْبموعقرح بحثعتفكريبح٢بع حعُبه اعيبحثالعٌدبثع ٔبإلقث عق بببببببببحرتزحٖ بحثذهنَْبح٢ثك 

بحث بٌٍعععْبثل رحصعععق بح٢صعععٝمَْبحدتقماعععْبزتلعععْ". حثصععع بحثتقصععععبحٞصقصعععُبهاقاظعععق ب عععشّ

ب-ب79:ب2،بع28مععج حثالَععقبًحث رحصععق بحثالمععُبحث اععيبعععٌٗنب-ببغععشّبح٢صععٝمَْبحدتقماععْبًحثنفضععَْ:

ب http://search.mandumah.com/Record/1088884.بمض اعبم 106

ْبببب - .بألااعععزبحصععع ح َجَْبب(2020)بحثغعععٌحًرّ،بصعععقمَْبستمععع بع َععع بحهلل،بًبنصعععزبستمععع بالَفعععْبم قبلععع

حرتزٍأععْبحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبيفبموععقرح باوعع بحمل ععزًٕبثعع ٔبإلقث ععق بحثصعع بحثتقصعععبحٞصقصععُببببببب

http://search.mandumah.com/Record/1100861
http://search.mandumah.com/Record/1122809
http://search.mandumah.com/Record/900570
http://search.mandumah.com/Record/839143
http://search.mandumah.com/Record/1085100
http://search.mandumah.com/Record/1088884
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 ٌبحث ععععزحّٕألبرصععععقثْبسكتععععٌرحي.باقماععععْبحثريمععععٌ ،ب ربعععع ،.بمضعععع اعبمعععع ببًحجتقهععععق و بضتعععع
http://search.mandumah.com/Record/1124689ب

(.ب2016ذربِ،بمقهزب مسقعَن،بلٍْبا  بع ع حثفتق ب جعق ،بًب بعزحهَ بع ع حثاشٍشبستمع بحث العُ)بببببب -

حصععتخ حدبحرتععزحٖ بحثذهنَععْبيفبحكتضععقعبحملفععقهَ بحثالمَععْبثعع ٔب ٝمَععذبحثصعع بحًٞ ببببببألاقعلَععْب

ْب". ح٢ععع حسِ ْببمععٌثببزتلعع ْببحثنٌعَععْ:ببحث بَععْبزتععقٜ ببيفبعزبَعع .ب3ع حثاععزعببحث بععٌٍنيببرحبأعع

ب 1483http://search.mandumah.com/Record/76مض اعبم 

ٓب1990حثصعععَقس،بثَلعععٓب ضعععنيبامعععني.ب)ب - ب-بًانعععٌنبعلعععٌدبزتلعععْ". (بألحثتاٌٍعععنبًحٜنت عععق بيفبحملٌصعععَ 

 .بمضععععععععع اعبمععععععععع 197ب-ب183:ب2،بعب2معععععععععجب  لعععععععععٌحنباقماعععععععععْبًمعععععععععٌث:بسرحصعععععععععق 
http://search.mandumah.com/Record/67152 

مجععععق ببعععع ر،بنوععععٓبستمععععٌسبا عععع بستمععععٌسبمععععزحس،بًبصععععلٌٔباتاععععٓبستمععععٌسببببع عععع حثزحسي،بسٍنععععق -

.بأل  بعزضبحرتزحٖ بحثذهنَْبح٢ثك ًنَعْبألكلعٓ/باشٖعٓألببعقثٌحقعبحملاعشسبًااعزيببببببب(2020)حملصزٔ

اعععٓب نمَعععْبحملوعععقرح بحملكت َعععْبثأعععٝعبحملز لعععْبحدتقماَعععْألبرصعععقثْبمقاضعععتري.باقماعععْبحث عععقهزّ،بببببب

ب http://search.mandumah.com/Record/1079099حث قهزّ،.بمض اعبم 

(.بألسرحصعععْبحتلَلَعععْبملٛثفعععىبم  معععْبامضعععَْبحثفعععٌنبثكلعععٌسببببب2015علعععُ،بابعععزحربمصعععأفٓب بعععزحهَ )بب -

ْببحثالمَْبحالْ". سٍ ٌصُ ْبب مضعَقببدتماَع ْببحثفع :ببإلزٍع ببعع ببحث بَع ْبب مضعَقببمجاَع ب ععببحث بَع

 .بمضعععععععععععععععععععععع اعبمعععععععععععععععععععععع ب368ب-ب316:ب2ع حثفعععععععععععععععععععععع بإلزٍعععععععععععععععععععععع 
http://search.mandumah.com/Record/766208 

(:.بألاقعلَععْبحصععتخ حدبحرتععزحٖ بحثذهنَععْبح٢ثك ًنَععْبثتالععَ بب2020حثامععرئ،با عع بستمعع بذععقحل) -

قضعع بح٢عععٝدبحث بععٌِببكلَععْبحث بَععْبحثنٌعَععْبببببم ععزربم ععقسٙبحٜ صععق ببقدتمععقهريبثعع ٔبإلععٝعببببب

ْب". اقماعْببٌرصععاَ ب ّبباقماععْبح٢ععٝد:ببث اععٌثبحملصععزٍْبحالع ب-ب45ب70ع ح٢عععٝدبكلَععْب-بحث عقهز

ب http://search.mandumah.com/Record/1107975.بمض اعبم 68

.بألحقعع ح بمععنوجبثتعع رٍطبصععٝ بحملٌصععَ ٓبب(2013)ن َععن،بًبرحمععُبصتَعع باععز ب عع حسبدتنعع ِ،بإلععقريب -

حثازبَْبعلٓبلثْبحثاعٌسبحصعتنقسحب ىلبحملعنوجبحملت ععبيفب ع رٍطبحثضعٝ بحملٌصعَ َْبعلعٓبلثعْبحثتغعَلٌألببببببببببب

 رصعععععععععقثْبمقاضعععععععععتري.بحدتقماعععععععععْبحٜرسنَعععععععععْ،بعمعععععععععقن،بحٞرسن.بمضععععععععع اعبمععععععععع بببببب
http://search.mandumah.com/Record/557097 

عأَععععْ،بعلععععُبع عععع حثز َ بعلععععُب ضععععقنني،بًبرعععععقبن َععععنبصععععا ببببع عععع بح ععععقسِمتععععٌثُ،بستمععععٌسب -

(.بألاازب صتخ حدبحرتزحٖ بحثذهنَْبح٢ثك ًنَْبثت رٍطبح ن صعْبيفب نمَعْبموعقرح بببب2020 بزحهَ )

بحدتماَعععْبحثزٍقجعععَق :ب زبٌٍعععق بزتلعععْ".  حسٍعععْحثعععتفكريبحث صعععزِبثععع ٔب ٝمَعععذبحملز لعععْبح٢عبب

 .بمضععععععععععع اعبمععععععععععع 92ب-ب73:ب9،بع23معععععععععععج حثزٍقجعععععععععععَق بث بٌٍعععععععععععق بحملصعععععععععععزٍْ
http://search.mandumah.com/Record/1093138ب

اقإلمععععْبستمععععٌسببستمعععع ،بصععععوقبعععععش بعلععععُ،برٍوععععقدباععععقرًيباععععز بحهلل،بمنععععق بعععععش ب ضعععع ،بًببببببب -

(.بألحبتكععقربمصععق  ق بمتنٌعععْب٢اععزحٕبباععضبحٞ ععقنُبحثغععا َْبحثنٌبَععْب ح بحثضععل بببببببب2017حدتزعععْ)

http://search.mandumah.com/Record/1124689
http://search.mandumah.com/Record/761483
http://search.mandumah.com/Record/67152
http://search.mandumah.com/Record/1079099
http://search.mandumah.com/Record/766208
http://search.mandumah.com/Record/1107975
http://search.mandumah.com/Record/557097
http://search.mandumah.com/Record/1093138
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ُبب ب-بحث ععقهزّباقماععْبحثنٌعَععْ:بحث بَععْبيفبمععٌث". حرتمقصععُبًحصععتخ حموقبيفبح٢رجتععق بحملٌصععَ 

 umah. http://search.mand.بمضعع اعبمعع ب721ب-ب690:ب30ع حثنٌعَععْبحث بَععْبكلَععْ
com/Record/1016046ب
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