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استخداو مكاطع األفالو واملشلشالت لتينًُ 

مهازات االستناع لدّ دازسٌ اللػُ العسبًُ 

الياطكني بػريها يف ضىْ استًاداتهه
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 مهازات لتينًُ واملشلشالت األفالو مكاطع استخداو
  بػريها الياطكني العسبًُ اللػُ دازسٌ لدّ االستناع

 ًاداتههاست ضىْ يف

 املشتخلص : 

َددٔلب٭ؾدد٬ّلٚبالظًظدد٬بلبي ش ٝدد١لللللَكددا  فلؾاع١ًٝبطددداذبّلٜٗددذفلبيثخدد لعرل  ددش لل

لبالظدد٣ٛلبالدٛطد للليد١ُٝٓلَٗاسببلب٫طدُاعليذ٣لدبسطٞلبيًػد١لبي ش ٝد١لبيٓدا كغل ػرلٖدال لللل

ّلل(لدبسًطدالٚدبسطد١ ،لل13ٚريول لك٤ٛلبحدٝاجا ِٗ.ل هْٛتلع١ٓٝلبيثخد لَدٔل)للل،(أ)  بيثاحد ل ٚقدا
ـللٚقا٥ُد١للبالدٛطد ،للبالظدد٣ٛلل لبيذبسطغل احدٝاجابلقا١ُ٥  إعذبد ٔللبْدكاٖداللبيد لل داالٛبق لَد

ٔللسطدغلبيذبلمتهٔلَذ٣ليكٝاغلٚبخدثاسلبيذبسطغ،لبحدٝاجابلك٤ٛل لٚبالظًظ٬بلب٭ؾ٬ّ لَد

ل:بيداي١ٝ يًٓدا٥ج بيثاح  ٚقذ ٛؿٌ لب٫طدُاع،لَٗاسبب

ٜٛجذلؾشملرٚلد٫ي١لعحـا١ٝ٥ل غلَدٛططٞلدسجدابل د٬البي ٝٓد١ل لبيدطثٝدللبيكثًدٞلللللل -

 ٚبيث ذٟل٫خدثاسلَٗاسببلب٫طدُاعليـاحللبيدطثٝللبيث ذٟ.
لاعب٫طدددُلَٗدداسببل ُٓٝدد١ل لٚبالظًظدد٬بلب٭ؾدد٬ّلَكددا  ل اطددداذبّلبيدددذسٜعلؾاعًٝدد١ -

.بالدٛط لبالظد٣ٛل ل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١لدبسطٞليذ٣

لَكا  لب٭ؾ٬ّلٚبالظًظ٬ب،لَٗاسببلب٫طدُاع،لبحدٝاجابلبيذبسطغ.:لبالؿداح١ٝلبيهًُاب

Using of movies and TV series clips to develop listening skills 
for non-Arabic speakers according to their needs 

Mohammed Abd ELhares Abd ELaal Mohammed 

Abstract: 
The present research investigates the effectiveness of using 

Arabic movies and TV series clips to enhance listening skills for non-
Arabic speakers according to their needs. The study was conducted 
on a sample of 13 students. The research instruments consist of 
student needs checklist, movies clips and TV series checklist, and 
listening skills test which was used as a pretest and posttest. The 
study revealed the next results: 

- A statistically significant difference among mean scores of 
students in the sample application pre and posttest listening 
skills for the benefit of the dimensional application  

- Effectiveness of using Movies and TV series clips to develop the 
listening skills for non-Arabic speakers intermediate – level (A). 

Keywords: Movies and TV series clips to , listening , Students' 
need. 
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 ُمكدم: 

بيًػدد١لبي ش ٝدد١ل ةُٖٝدد١لبطددذلب ٝن١ٝ،لٚدٜٓٝدد١،لٚ اسخيٝدد١،لٚيػٜٛدد١;للللللل دُددد 

َٔلجاْبلبيذٍٚلغرللبيٓا ك١ل اي ش ١ٝلَٔللل١َٚٔلثِلأؿثحل  ًِلبيًػ١لبي ش ٝ

لػدرللبي ل ذعِلبي ٬قابل غلبيذٍٚلبي ش ١ٝلٚ غلبيذٍٚلبيٓا ك١ل لبيٛطا٥ٌأِٖل

 ًِٝلبيًػ١لبي ش ٝد١ليػدرللبيٓدا كغللللي ش ١ٝ،لٚ دلصلٖزٙلب٭١ُٖٝل لب٫ٖدُاّل دب

 ٗالخاسجلبيٛ ٔلبي ش ٞ;لحٝ لعٕلٖٓاىل ضبًٜذبلًَخٛظ ال لأعذبدلَشبنضل  ًدِٝلل

بيًػ١لبي ش ٝد١ل لبي داكلنًد٘،لؾؿدٞلبي٫ٜٛدابلبالدخدذ٠لب٭َشٜهٝد١لٜٛجدذلبيهد رللللللللللل

ل–َٔلبالشبنضلبالداــ١ل ل  ًِٝلبي ش ٝد١ليًٓدا كغل ًػدابلأخدش٣،لٚ لأٚس داللللل
نددضلٚأقظدداّلايذسبطددابلبيؼددشملب٭ٚطدد ال لندد رللَددٔلبزباَ ددابلللللللَشبل-أًٜلددا

ب٭ٚسٚ ١ٝ،لبي ل ًضّل ٬ ٗالدسبط١ليػ١لػشق١ٝ،لٚ ؼن ِٗلع٢ًلصٜداس٠لبيثًدذبٕللل

 بي ش ١ٝلٚدسبط١لثكاؾدٗا.

يًػدد١لٚظٝؿدد١لبجدُاعٝدد١ل ٛبؿدد١ًٝ،لؾٗددٞلًَددولَؼدداعليهددٌلأؾددشبدلب دُدد ;لللللٚ

ٜل ًند٪ٕٚليًدٛبؿدٌلبيؼدؿٗٞللللٚبطداذبّلبيٓاغلالٗاسببلب٫ ـا٫بلَدؿاٚب;لحٝد ل

ؾُٝددال ٝددِٓٗل ـددٛس٠لأندددللَددٔلبطددداذبَِٗلبيدٛبؿددٌل ايهدا دد١;لَددٔلثددِل ددة ٞللللللل

َٗدداسببلب٫طدددُاعلٚبيدخددذرلعًدد٢لسأغلَٗدداسببلبيدٛبؿددٌ;لحٝدد لذبدددٌلَهاْدد١لللللل

نددثرل٠ل ل  ًددِٝلبيًػدد١لبي ش ٝدد١لٚ  ًُٗددا.لٚيدخكٝددللب٫ ـدداٍلبيؼددؿٗٞل هؿددا٠٤لل

ًَالأندل.ل)  (265،ل2006:بيٓاق١لضبُٛدل،  ١ُٝلسػذٟجيبلإٔلٜ ط٢لبٖدُا

ٚب٫طددُاعلَٗداس٠ل هدظدبل ايددذسٜبلٚبالُاسطد١،لٚقدذلأجشٜدتلصبُٛعد١لَددٔللللللللل

ٌ،لعداّ،لٚبْدٗدتلللللللللآيٝدابلبيذسبطابلحدٍٛلل بػددػاٍلبالٗداسببل لبيدٛبؿدٌلبيٝدَٛٞل ؼده

عرلْدٝن١لَؿادٖال١ُٖٓٝلب٫طدُاعلع٢ًل كٝد١لب٭ْؼدط١لب٭خدش٣.لؾكدذلبطددٓدجلللللل

%(لَٔلصَٔلبيدٛبؿدٌ،ل ُٝٓدالحيددٌلبيهد٬ّللللل45))سبْهغ(لإٔلب٫طدُاعلحيدٌلْظث١ل

%(.لٚقذلأندذبلدسبطد١لقداّلللل9(،لٚبيهدا ١لْظث١)%16%(،لٚبيكشب٠٤لْظث١ل)30ْظث١)

 ٗدالبيثدداح ٕٛ:ل)ٖددٛيٞ(،لٚ)ج٬دْدٞ(،لٚ)جددآٜع(،لٚ)عدٚبسد(،لٚ) دداسنش(إٔلْظددث١للل

 :Devito)%(.لل14%(ل،لٚبيهدا ددد١ل)16%(،لٚبيهددد٬ّل)17%(،لٚبيكدددشب٠٤ل)53ب٫طددددُاعل)

ل (2000,71

لػدُٝا٤ل(ل2009ٚ(لْٚؼدةبل ٝدَٛٞل)لل2008ٚ ؼرللدسبطابلندٌلَدٔ:لأ دذلحظدغل)لللل

(لعرلإٔلٖٓدداىل2015)لصْددا ٞلسحدداا(لل2015ٚ)لبيددش ٔلعثددذلٚػددُٝا٤(ل2011)لبي ُددشٟ

 لطبدًددـلبالظدددٜٛابليددذ٣لبيٓددا كغل ػددرللللب٫طدددُاعلَٗدداسببكدد ؿ ال ل ُٓٝدد١ل

ٝل ابلَٚددذبخٌل ذسٜظدد١ٝلبي ش ٝدد١،لٚأٚؿددتلٖددزٙلبيذسبطددابل اطددداذبّلبطددذلب ٝن

لؾ اي١ل لع٬جلٖزبلبيل ـ.

دسبَددالبيدًؿدداصلٖددٞلؾددٔلبيد ددثرللعددٔلب دُدد لَٚددالٜددذٚسلؾٝدد٘لٜٚ دد لريددولإٔللللٚ

نُداللل-َٛكٛعا ٘لٖدٞلَٛكدٛعابلبسبٝدا٠لٚقلداٜاٙلبال اؿدش٠،لٜٚظددُذلبيدًؿداصلللللللل

أعُددداٍلبيدددذسبَالَدددٔلَـدددادسلعدددذ٠،لَٓٗدددا:لبيددددةيٝـ،لأٚلب٭عُددداٍللللل-ٖدددٛلَ دددشٚفل
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ًٝدالَدٔلَظدشح١ٝلأٚلؾدًِٝلطدُٝٓا٥ٞلأٚلللللللبالذ ًن١لأٚلب٭ع ُاٍلبال ذ٠لععدذبًدبل ًؿضْٜٛ

َللللل للللللٓٗدالبيدُ ًٝٝد١لٚبالظًظدٌلٚبيظًظد١.للللسٚب١ٜلعاالٝد١،لٚ ةخدزلبيدذسبَالعدذ٠لأػدهاٍ،ل

ل(.64،ل2008:ل)ليطؿٞلَٛط٢

عٕلبيدددد ًِلَدددٔلخددد٬ٍلَكدددا  لب٭ؾددد٬ّلٚبالظًظددد٬بل  دددذلٚطددد١ًٝلَؿٝدددذ٠لللللللل

ايدًكا٥ٝد١لٚبيٛبق ٝد١،لبيد ل دذٚسٖاللللليًذبسطغ;لحٝد لٜظددُ ٕٛلعرليػد١لل دظدِل لللل

  ضصلَٗاسببلبيدٛبؿٌليذ٣لبيذبسطغ،لٚ هظثِٗلَؿشدببلٚ  ا رللجذٜدذ٠،لنُداللل

  ُدددٌلعًددد٢لذبظدددغلبيٓطدددللٚطبددداسجلبسبدددشٚفلٚ  دددٛدِٖلطدددشع١لبالدخدددذثغللل

ل(Sherman: 2003, 77ب٭ؿًٝغ،لْٚدلب ِٗ،لٚ ٓػُِٝٗليٮؿٛببللل)

ل كذّلؾٗٞليزبلب٭ؿًٝغ;لًُدخذثغيلعْداجٗالٜدِلبيذسب١َٝلب٭عُاٍلإٔلٚمبا

ًٝددالمنط ددا ل لب٫طدددُاعلضبددد٣ٛلٚبقدد لعهددعلب٭ؿددًٝغلبالدخددذثغليهدد٬ّل ثٝ 

لأنذ دد٘لَددالٖٚددزب.لَـددطًٓ المنط ددالٜهددٕٛلَددالغايًثددالعْدد٘لعرلبيًػددابل  ًددِٝلندددب

(Canning willson:2000ل لدسبطددد١لَظدددخ١ٝلنؼدددؿتلإٔلٚطدددا٥ٌلب عددد٬ّل)

 هٕٛلؾ اي١ل لجزالبٖدُداّلبيذبسطدغلأن دشللللَ ٌلب٭ؾ٬ّللل،بيظُ ١ٝلبيثـش١ٜ

َٔلبطداذبّلبيهدبلبيذسبط١ٝلٚأػش ١لبيؿٝذٜٛلبيد ًُٝٝد١;ل٭ْٗدال  طدٞلأَ ًد١للللل

 للٚبالظًظدد٬بلب٭ؾدد٬ّلَكددا  حكٝكٝدد١لَددٔلبيًػدد١لبالٓطٛقدد١.لٚفهددٔل ٛظٝددـلل

 ددذسٜعلبيًػدد١لبي ش ٝدد١ليًٓددا كغل ػرلٖددا;لَددٔلخدد٬ٍل ددذسٜعلَٛبقددـلدسبَٝدد١لللل

َٛكددٛعا ٗالي ذٜددذلَدٔلبشبدددلببلب ْظددا١ْٝ;لَددٔلخدد٬ٍللل ًؿضْٜٛٝد١ل د ددش ل ل

منددارجلعْظددا١ْٝل دٛبؿددٌلٚ دؿاعددٌلَدد ل  لددٗالبيددث ث،لَٚدد لب دُدد لٚثكاؾددد٘لللل

لَٗدداسببْٚعُدد٘لبسبلدداس١ٜ،لٚٚطددًٝدٗال لريددولبيهًُدد١;ل ددالٜظدداعذل ل ُٓٝدد١لللل

 .ب٫طدُاع

(،ل2006)لطدددٝٛبسبلدٜؿٝددذبي ذٜددذلَددٔلبيذسبطددابلب٭جٓثٝدد١لَ ددٌ:لللتٚقددذلأجشٜدد

ٕللعسٜهدال(،لٚل2013)لْاسٜت(،ل2009) رلىلايذسْٚ زلداًٜٞلللَٚرلٜددال ،(2013)للطدٝؿٓظدٛ

لب٫ظبًٝضٜدد١لبيًػدد١لؾـددٍٛل لب٭ؾدد٬ّلبطددداذبّ(.لٖددذؾتلعرل  ددشفلأثددشللل2013)

،لَٚددٔلأٖددِلبيدٛؿددٝابلبيدد لأٚؿددتل ٗددالٖددزٙلبيذسبطدداب:لبطددداذبّللثاْٝدد١لنًػدد١

ل.بيًػ١لَٗاسببليد١ُٝٓل ؿاع١ًٝلَذبخٌ

إٔلأٍٚلخطددد٠ٛل لأٟلَؼدددشٚعلللعر(ل22،ل2013:ل عدددِٝعثدددذلبيلػدددانشٜٚؼدددرلل)

ٜٓثػدٞلإٔل  دُدذلعًد٢ل ـدُِٝلَكدشسلٜ هدعلبسباجدابلللللللللبي ش ٝد١ليدذسٜعلبيًػ١ل

ٚبالطايدددبلبيًػٜٛددد١ليًُدددد ًِ.لٚعٕلعغؿددداٍلريدددولٜكٛدْدددالعرلَؼددده١ًلْٛبجٗٗدددال لل

  ذسٜعلبيًػ١ل لبيؿـٍٛ،لحٝ ل٫لٚجٛدلالالٜشٜذلبالد ًِلإٔلٜد ًُ٘لَٔلبيًػ١.

لٜدظدد لبسباجددابلَؿٗددّٛلإٔ(ل٧٨٩١،٧١َددٔلٖا ؼددٕٓٛ،لٚٚ ددشصل)ٜٚددش٣لنددٌل

 :ٖٞلأطاط١ٝلَؿاِٖٝلث٬ث١لليٝؼٌُ
 لٜٚكـذل ٗالَطايبلبزبُٗٛسلبالظددٗذفلَدٔل  ًدِٝلبيًػد١;لأٟلَداللللللبيلشٚسبب:

ٜٓثػٞلإٔلٜ شؾ٘لبيذبسغليهٞلٜٛبج٘ل هؿا٠٤لٚؾ اي١ٝلَطايبلب٭دب٤لبيًػٟٛل ل

 َٛبقـلَ ١ٓٝ.
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 ٗدالَدذ٣لبالظداؾ١ل دغلَدالًٜدضّلبيدذبسغلإٔللللللللل:لٜٚكـذأٚج٘لبي نضلأٚلبيداًـ 

ٜ شؾ٘لأٚلجيٝذٙلَٔلبيًػ١،لٚ دغلَدالٜددٛؾشليذٜد٘ل ايؿ دٌ،ل دالًٜدضّلبيٛقدٛفللللللللل

عًدد٢لَدداليددذ٣لبيددذبسغلَددٔلَ ًَٛددابلَٚ دداسفلٚبدباٖددابلَٚٗدداسببل لبيًػدد١لل

 بالظدٗذؾ١ل)بي ش ١ٝ(لحد٢لعبذدل ذق١لَالٜٓكـ٘.
 َللللللبيشغثاب ٗدِلَٚطًدٛا،لؾلد٬ لعدٔللللل:لٜٚكـذل ٗدالَدالٜدش٣لبيدذبسغلْؿظد٘لأْد٘ل

سغثا دد٘لبشباؿدد١،لطددٛب٤لَددٔلحٝدد لبالٗدداسببلبيًػٜٛدد١لبيدد لٜددٛدلع كاْٗددا،لأٚلَددٔللللل

 حٝ لبالؿاِٖٝلبي كاؾ١ٝلبي لٜٛدلب الاّل ٗا.

ٚ ٓددا٤ًلعًدد٢لَددالطددثللٜددش٣لبيثاحدد لإٔلٖٓدداىلحاجدد١لًَخدد١لال شؾدد١لؾاعًٝدد١للللللللل

ٞل ل ُٓٝد١لَٗداسببلب٫طددُاعليدذ٣لللللللٚبالظًظ٬بلب٭ؾ٬ّلَكا  لبطداذبّ لدبسطد

ل.بحدٝاجا ِٗ لك٤ٛلل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١

 :مشهلُ البشح 

 لَٗدداسببلب٫طدددُاعليددذ٣لبيطدد٬الللكدد ـ دُ ددٌلَؼدده١ًلبيثخدد ل لٚجددٛدلل

بيذبسطددغليًػدد١لبي ش ٝدد١لبيٓددا كغل ػرلٖددال لبالظددد٣ٛلبالدٛطدد ;ل ددالأد٣لعرلللللل

 ك ـلبيدٛبؿٌل ايًػ١لبي ش ١ٝلَ لبيٓا كغل ٗا.

 :أسٔلُ البشح   

ل دخذدلأط١ً٦لبيثخ لؾُٝالًٜٞ:

 لبالظدد٣ٛلللل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١ليذبسطَٞالب٫حدٝاجابلبي٬ص١َل 

 ?لبالدٛط لأ
 بيٓددا كغل ػرلٖددال للبي ش ٝدد١لبيًػدد١ليذبسطددَٞددالَٗدداسببلب٫طدددُاعلبي٬صَدد١لل

ُٓٝدٗدددددال اطدددددداذبّلَكدددددا  لب٭ؾددددد٬ّللللبيددددد لفهدددددٔل لبالظدددددد٣ٛلبالدٛطددددد لأ

 ?بالظًظ٬بلٚ
 ّللَكدا  للبخدٝاسلَ اٜرللَا ِللبيد للٚبالظًظد٬بللب٭ؾد٬ لَٗداسببلل ُٓٝد١لل ل ظدٗ

ٞلليددددذ٣للب٫طدددددُاعل لللللللبالظدددددد٣ٛل ل ػرلٖدددداللبيٓددددا كغللبي ش ٝدددد١للبيًػدددد١للدبسطدددد

 ?لألبالدٛط 
 ؾاع١ًٝلبطداذبّلَكا  لب٫ؾ٬ّلٚبالظًظد٬بل ل ُٓٝد١لَٗداسببلب٫طددُاعللللللَا

 ?لألبالدٛط لظد٣ٛبالل ل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١لدبسطٞليذ٣

 :سدود البشح 

 ًٜدضّلٖزبلبيثخ ل اسبذٚدلبيداي١ٝ:

 َٔل ٬البالظد٣ٛلبالدٛطد لبيٓدا كغللللعؼٛب١ٝ٥لصبُٛع١سبذٚدلبيثؼش١ٜ:لب

  ػرللبي ش ١ٝ.
 2016بسبذٚدلبيضَا١ْٝ:لبيؿـٌلبيذسبطٞلبي اْٞليً اّلبيذسبطٞل. 
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 بٯدبا،للَ ٗدددذلبيًػددد١لبي ش ٝددد١ليًٓدددا كغل ػرلٖدددا،لنًٝددد١لبسبدددذٚدلبالهاْٝددد١:ل

 جاَ ١لبيكاٖش٠.
 :بسبذٚدلبالٛكٛع١ٝ 

 َكا  لدسب١َٝلطبداس٠لَٔلب٭ؾ٬ّلٚبالظًظ٬ب. 
 .َٗاسببلب٫طدُاع 
 دبسطٞلبيًػ١لبي ش ١ٝلبيٓا كغل ػرلٖا.بحدٝاجابل 

 :فسض البشح 

لحياٍٚلبيثخ لبخدثاسلؿخ١لبيؿش لبيدايٞل:ل

 ٜٛجددذلؾددشملرٚلد٫يددد١لعحـددا١ٝ٥ل ددغلَدٛطدددطٞلدسجددابل دد٬البي ٝٓددد١ل للللللل

 بيدطثٝللبيكثًٞلٚبيث ذٟل٫خدثاسلَٗاسببلب٫طدُاعليـاحللبيدطثٝللبيث ذٟ.

 هنًُ البشح:أ 

 لٜؿٝذلٖزبلبيثخ لن٬ لَٔ:

 ُٓٝددد١لَٗددداسببلب٫طددددُاعل لل لدبسطدددٞلبيًػددد١لبي ش ٝددد١لبيٓدددا كغل ػرلٖدددا 

  ًث١ٝلبحدٝاجابلبيذبسطغ.،لٚللبالظد٣ٛلبالدٛط 
  لل لل ػرلٖاليًٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١ل  ًِٝلصباٍلَ ًُٞلبيًػ١لبي ش ١ٝل: 

 . ل  شفلبحدٝاجابلدبسطٞلبالظد٣ٛلبالدٛط

 َظدددداعذ ِٗل ل  ددددشفلَٗدددداسببلب٫طدددددُاعلبي٬صَدددد١ليطدددد٬البالظددددد٣ٛلللللل

 بالدٛط .
 .ٛجٝ٘لبْدثاِٖٗلعبٛلأ١ُٖٝلب٫طدُاعل لذبظغل  ًِلبيًػ١لبي ش ١ٝ  
 ل ُٓٝدددد١لَٗدددداسببللب٭ؾدددد٬ّلَكددددا  لبطددددداذبّ ٛجٝدددد٘لبْدثدددداِٖٗلعبددددٛل 

 دُاع.ب٫ط
  ؾددحلصبداٍلللل لصبداٍل  ًدِٝلبيًػد١لبي ش ٝد١ليًٓدا كغل ػرلٖدالللللللبيثاح غل

ليًٓددا كغيًثخدد ل لبيددذسبَالبيد ًُٝٝدد١لٚأثشٖددال ل ددذسٜعلبيًػدد١لبي ش ٝدد١لللل

 . ػرلٖا

 :أهداف البشح  

 ٜٗذفلبيثخ لعر:

 لبالظدددد٣ٛلل ػرلٖدددالبيٓدددا كغلبي ش ٝددد١لبيًػددد١لدبسطدددٞلبحدٝاجدددابذبذٜدددذل 

 بالدٛط لأ.
 يًػدد١لبي ش ٝدد١لبيٓددا كغلللبلدبسطددٞليددذ٣للبالٓاطددث١اسببلب٫طدددُاعلَٗددلذبذٜددذ

  ػرلٖال لبالظد٣ٛلبالدٛط لأ.
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 ذبذٜدذلَ دداٜرللبخدٝداسلَكددا  لب٭ؾد٬ّلٚبالظًظدد٬بليذبسطدٞلبيًػدد١لبي ش ٝدد١للللل

 بيٓا كغل ػرلٖال لبالظد٣ٛلبالدٛط .
 لَٗددداسببل ُٓٝددد١ل لٚبالظًظددد٬بلب٭ؾددد٬ّلَكدددا  لبطدددداذبّؾاعًٝددد١لل  دددشف

 أ.لبالدٛط لبالظد٣ٛل ل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١لدبسطٞليذ٣لب٫طدُاع

 :ميهر البشح 

بالدددٓٗنغلبيٛؿدددؿٞلبيدخًًٝدددٞل،لٚلػدددث٘لبيدندددشٜ ل;للأَدددالب٭ٍٚللٜدثددد لبيثخددد 

ًذسبطددد١لب٭د ٝدددابلٚبيذسبطدددابلبي ش ٝددد١لٚب٭جٓثٝددد١لبيظدددا ك١لحدددٍٛلَٗددداسببلللللللؾ

ّلب٫طدُاعل ايًػ١لبي ش ١ٝ،ل ّللَكدا  للٚبطدداذب ،لٚلأَدالبي داْٞلللظًظد٬بلٚباللب٭ؾد٬

بيدد لإلععددذبدٖالٚ ـددُُٝٗا;ليًدخكددللللٚبالظًظدد٬بلب٭ؾدد٬ّلَكددا  ًدنشٜددبلؾ

َددٔلأثشٖددال ل ُٓٝدد١لَٗدداسببلب٫طدددُاعليددذ٣لدبسطددٞلبيًػدد١لبي ش ٝدد١لبيٓددا كغلللللل

 .أ ػرلٖال لبالظد٣ٛلبالدٛط ل

 :أدوات البشح 

 يدخكٝللبشلذفلَٔلٖزبلبيثخ لٜ ذلبيثاح لب٭دٚببلبيداي١ٝ:

 لبيًػدددد١لبي ش ٝدددد١لبيٓددددا كغل ػرلٖددددال لبالظددددد٣ٛللدبسطددددٞلبحدٝاجددددابلقا٥ُددد١ل

 بالدٛط لأ.
 َٗاسببلب٫طدُاعليذبسطٞلبيًػ١لبي ش ١ٝلبيٓا كغل ػرلٖال لبالظدد٣ٛلللقا١ُ٥

لبالدٛط لأ.

 قا١ُ٥لَ اٜرللبخدٝاسلَكا  لب٭ؾ٬ّلٚبالظًظ٬بل ل ١ُٝٓلَٗاسببلب٫طدُاعل

 ٖال لبالظد٣ٛلبالدٛط لأ.يذ٣لدبسطٞلبيًػ١لبي ش ١ٝلبيٓا كغل ػرل
 دبسطددٞلبيًػدد١لبي ش ٝدد١لليددذ٣بخدثدداسلقثًددٞ/ل  ددذٟليكٝدداغلَٗدداسببلب٫طدددُاعلل

لبيٓا كغل ػرلٖال لبالظد٣ٛلبالدٛط لأ.

 :خطىات البشح وإدساْاته 

 لٜظرللبيثخ لٚؾللبشبطٛببلبيداي١ٝ:

 أ٫ٚ :لبيذسبطددد١لبيٓعش١ٜ:ٚ ؼدددٌُلب٭د ٝدددابلٚبيذسبطدددابلبي ش ٝددد١لٚب٭جٓثٝددد١للل

لط١لمبالًٜٞ:بالش ث

 ٛبيًػ١ٜٛلَٚظدٜٛا ِٗلٚبحدٝاجا ِٗ،لدٚبؾ ِٗ،بيًػ١لبي ا١ْٝللدبسط. 
 .٘ ب٫طدُاع،لَؿَٗٛ٘،لأُٖٝد٘،لأطايٝبل ذسٜظ٘،لَٗاسب 
   ل دددددشملبخدٝاسٖدددددا،لَ ددددداٜرل،لأُٖٝدٗدددددا،لٚبالظًظددددد٬بلب٭ؾددددد٬ّلَكدددددا

 .ثا١ْٝلنًػ١لبي ش ١ٝلبيًػ١لؾـٍٛل لبطداذبَٗا
 :ًٝا:لبيذسبط١لبيدنشٜث١ٝ  لثاْ
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 ُِٝلقا١ُ٥لمبٗاسببلب٫طدُاعلٚعشكٗالع٢ًلصبُٛعد١لَدٔلبمهُدغلللل ـ

 يدخذٜذلَذ٣ل١ُ٥٬َلٖزٙلبالٗاسببليًذبسطغ.ل;بالداــغ
 ٚعشكدددٗالعًددد٢لصبُٛعددد١لَدددٔللل، ـدددُِٝلقا٥ُددد١ل احدٝاجدددابلبيذبسطدددغل

 يدخذٜذلَذ٣ل٥٬َُدٗاليًذبسطغ.ل;بمهُغلبالداــغ
 ل ليًذبسطدددغ ـدددُِٝلبخدثددداسلقثًدددٞ/ل  دددذٟليكٝددداغلَٗددداسببلب٫طددددُاعل

 بالظد٣ٛلبالدٛط ل.
 عًددد٢لبمهُدددغ;ليدخذٜدددذلَدددذ٣ل٤٬ََدددد٘ليًُٗددداسببلللللللب٫خدثددداسعدددش ل

 َٚظد٣ٛلبيذبسطغ.
 بيٓٗا٥ٞل لك٤ٛلآسب٤لبمهُغ.ل لػهً٘لب٫خدثاسؿٝاغ١ل 
 ٌُي٬خدثاسلٚبي ثابلبيـذملبجشب٤ببلع. 
 ًٝلب٫خدثاس طثٝلل  بيثخ .لصبُٛع١الع٢ًلقثً
 بي٬صَدد١ليدُٓٝدد١لَٗدداسببلب٫طدددُاعلللًظدد٬بٚبالظلب٭ؾدد٬ّلَكددا  ذبذٜددذل

يذبسطدٞلبيًػدد١لبي ش ٝدد١لبيٓدا كغل ػرلٖددا;لٚريددول  دذلَشبج دد١لب٭د ٝددابلللل

 ٚبيذسبطابلبيظا ك١.
 لصبُٛعدد١عًدد٢لل ـددُُٝٗالإلبيدد لٚبالظًظدد٬بلب٭ؾدد٬ّلَكددا   طثٝددلل

 بيثخ .
 ًّٜالع٢ًللب٫خدثاس طثٝلل  بيثخ .لصبُٛع١  ذ
 ،بيٓدا٥ج.لٚبطدا٬قلمج لبيثٝاْابلٚذبًًٝٗا 
 .كذِٜلبيدٛؿٝابلٚعش لبالكذلحاب  

 :مصطلشات البشح 

 واملشلشالت األفالو مكاطع:Movies &TV series clips 

اَكطدد ال لصبدداٍلبيدـددٜٛشلبيظددُٝٓا٥ٞلٚبيدًؿضٜددْٛٞل  دد لقـدد١للللللللنًُدد١

ٛلل دكٓٝدابلقـرل٠لٜدِل ٔللبيؿٝدذٜ ٌللَد ٔللبي دش للأجد لؾهًُد١للبيدًؿضٜدٕٛ،لل شٜدلللعد

(Clip)ؾددًِٝلأٚلنددداالأٚللَددٔٚ ـددٜٛشٖاللععددذبدٖا١ل لحددذلرب ٗددال  دد لقـاؿددل

ل(75،ل2009ؿخٝؿ١.ل)عثذلب ٝذلػهشٟ:ل

َؼاٖذلقـرل٠لٜدِلل: ةْٗالبيثخ لٖزبل لٚبالظًظ٬بلب٭ؾ٬ّلَكا  لُٚ  شف

بخدٝاسٖددالَددٔلب٭ؾدد٬ّلأٚلبالظًظدد٬بلبيدًؿضْٜٛٝدد١لٚؾددللَ دداٜرللضبددذد٠ليدُٓٝدد١للل

لغل ػرلٖا.َٗاسببلب٫طدُاعليذ٣لدبسطٞلبيًػ١لبي ش ١ٝلبيٓا ك

 :االستناعListening  

(ل ةْ٘:لاؾدٔلٜؼددٌُلعًد٢لعًُٝدابلَ كدذ٠لللللل60،لل1991أ ذلَذنٛس:لعًٞعشؾ٘ل)

ًٖداللللل ًَدالخاؿًّدالٚبْدثا ؾإْ٘ليٝعلصبشدلزلاع،لعْ٘لع١ًُٝلٜ طٞلؾٝٗالبالظددُ لبٖدُا

 َكـًٛدبلالال دًكاٙلأرْ٘لَٔلب٭ؿٛببا.
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ًُٝدد١لَ كددذ٠ل لب٫طدددُاعلع>لنُددالأٚكددحلجٛبْددبلٖددزبلبيد كٝددذلؾُٝددالًٜددٞ:للل

عدسبىلبيشَددٛصلبيًػٜٛدد١لبالٓطٛقدد١لعددٔل شٜددللللل٢ ثٝ دٗددا;لؾٗددٛلٜؼدددٌُلأ٫ٚ :لعًددلل

ًٝدددا:لؾٗدددِلَدددذيٍٛلٖدددزٙلبيشَدددٛص،لثايً دددا:لعدسبىلبيٛظٝؿددد١لللللللل بيدُٝٝدددضلبيظدددُ ٞ،لثاْ

ب٫ ـددداي١ٝلأٚلبيشطددداي١لبالدلددد١ُٓليًشَدددٛصلأٚلبيهددد٬ّلبالٓطدددٛم،لٚسب ً دددا:ل ؿاعدددٌللللل

خددددلببلبالظددددُ لٚقُٝددد٘لَٚ ددداٜرلٙ،للبشبددددلببلبمُٛيددد١ل لٖدددزٙلبيشطددداي١لَددد لل

ٚخاًَظا:لْكذلٖزٙلبشبدلببلٚ كٛفٗالٚبسبهِلعًٝٗال لك٤ٛلبال داٜرللبالٛكدٛع١ٝللل

 <بالٓاطث١ليزيو

ًٝالب٫طدُاعلبيثاح لٜٚ شف بالٗاس٠للأٚلبيكدذس٠لبيد لللل ةْ٘لبيثخ لٖزبل لعجشب٥

الدٛطد للٜدُهٔلَٔلخ٬شلالدبسطٛلبيًػ١لبي ش ١ٝلغدرللبيٓدا كغل ٗدال لبالظدد٣ٛلبلللل

ع٢ًلبيدُٝٝضل غلبيشَدٛصلبيـدٛ ١ٝلٚؾٗدِلَدذيٛشلالٚعدسبىلبيشطداي١لبيد لٜٓكًدٗالللللللل

لبالدخذثغلب٭ؿًٝغلٚبيدؿاعٌلَ ٗا.

 :االستًاداتNeeds 

لأٚلٚبيددذٚبؾ للبيثٛبعدد ل ةْٗدداللبسباجدداب(ل٣٠٠٢،٦)ل  ُٝدد١للسػددذٟلٜٚ ددشف

ًٝالعحظاًطالبيذبسغلعٓذل ٛيذلبي لبي ٛبٌَ ل.١َٓ ٝليػ١ل  ًِٝل لٚسغث١لدبخً

ٜ ددددلٙلػددافلأٚلصبُٛعدد١للَددال(Richards & Platt:1995,12)لٜٚ شؾٗددا

ًٜال لسبع١لأٚلَهإلَالَٔلأجٌلعدبسبىلٚ ٓعِٝل ؿاعٌلٖزبلبيؿشدلأٚلٖدزٙلل كشٚس

لب ُٛع١لَ لبمٝ ل ٛبطط١لبيًػ١.

ًٝدال لٖدزبلبيثخد ل ةْٗدالللل :لٖدٞلبالٛبؿدؿابلٚبال داٜرلللللٚ  شفلب٫حدٝاجابلعجشب٥

لأٚلَ داسفللأٚلَ ًَٛدابللأٚلَٗداسببللصبُٛعد١لل ل شمجدٗداللفهٔلبي ٚبالدطًثابل

بيًػدد١لبي ش ٝدد١لبيٓددا كغلللدبسطددٞيلددُإلٚؿددٍٛلل;لٜٓثػددٞلبي ُددٌل ٗدداللعسػددادبب

ل ػرلٖال لبالظد٣ٛلبالدٛط لعرلق١ُلبيهؿا٠٤لبيدٛبؿ١ًٝلَ لبٯخشٜٔ.

 للدزاسُ اليظسٍ اإلطاز:  

ٌللرليًُددػللػدا١ًَللؾهشٜد١للس٩ٜد١للٚكد للعرلبيٓعشٟلب  اسلٖزبلٜٗذف لبالظددك

بيًػدد١للدبسطددٛل:بٯ ددٞلب  دداسلٖددزبلل لددُٔلؾكددذلٚشلددزبلبيذسبطدد١;لالٛكددٛعلٚبيدددا  

َؿَٗٛد٘،لل)لب٫طددُاعل(ل،لٚلبيًػ١ٜٛلَٚظدٜٛا ِٗلٚبحدٝاجا ِٗ،ل ثٝ دِٗ،)بي ا١ْٝل

٘ل لَ دداٜرلأُٖٝدٗددا،ل)لٚبالظًظدد٬بلب٭ؾدد٬ّلَكددا  (ل،لٚلأْؼددطد٘ل،أُٖٝددد٘،لَٗاسب دد

 .(ثا١ْٝلنًػ١لبي ش ١ٝلبيًػ١لؾـٍٛل لبطداذبَٗال شملبخدٝاسٖا،

 ومشتىياتهه واستًاداتهه، دوافعهه،: دازسى اللػُ الجاىًُ أواًل 

 :اللػىيُ

ل ش ٜٛدد١لعًُٝدد١لأٟلػددةٕلٜظدددٓذ،ل ٗددالبيٓددا كغليػددرللبي ش ٝدد١لبيًػدد١ل  ًددِٝ

لٚقٛبْٝٓدد٘،لبيددٓؿعلعًددِلحكددا٥للَددٔلبالظدددكا٠لبالثدداد٨لَددٔلصبُٛعدد١لعرلأخددش٣،
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ل د ًددِٝلبالش ثطدد١لبيٓؿظدد١ٝلبزبٛبْددبلث  ددلعددٔلبسبددذٜ لعًدد٢لٖٓددالٚطٓكدـددش

لدبؾ ٝدد١:ل ٓدداٍٚلطددٓخاٍٚلبيدخذٜددذلٚجدد٘لٚعًدد٢لأجٓثٝدد١،لنًػدد١لبي ش ٝدد١لبيًػدد١

ل.بيًػ١ٜٛلَٚظدٜٛا ِٗلٚحاجا ِٗ،لأجٓث١ٝلنًػ١لبي ش ١ٝلبيًػ١لدبسطٞ

 بها الياطكني غري العسبًُ اللػُ دازسٌ دوافع: أوال: 

ل ٝٛيٛجٝدد١،لبي لددٟٛلا٥ٔبيهددل لْضعدد١لأٚلدبخًٝد١للحايدد١ل ةْٗددالبيددذٚبؾ ل  دشفل

ٌلل دٛ ًشبلل  رللػةْٗالَٔلبجدُاع١ٝ،لأٚلْؿظ١ٝ،لأٚلؾظٝٛيٛج١ٝ، ٘للٚربد ٔلل ا ضبْد لَٚد

ِل ٙللطدددًٛن٘،لذبددشىللثدد ٘للَٛبؿدد١ًللعًددد٢لٚذبؿددض ًٝالَ ٝٓدد١;للجٗددد١ل لْؼددا  لطددد 

ٞللبالطًبلعثذ.ل) ٛبصْ٘لٚبطد اد٠لسغثد٘،لذبكٝللأٚلحاجد٘،ل سكا٤ للل1998:بيكشٜطد

ل(83

بيددذٚبؾ ل دد٪دٟلدًٚسبلنددثرًلبل ل  ًددِللإٔ(ل30:ل1995:لبسبُٝددذلعثددذ)جددا شللٜٚددش٣

أ١ٜليػ١،لؾٗٞلدب ٌلبيذبسطغلٜكثًٕٛلع٢ًل  ًِلبيًػ١لبي لٜشغثدٕٛل ل  ًُٗدا،للل

نُدددالٚجدددذلإٔلَدددٔلأطدددثاالظبددداملبيذبسطدددغل ل  ًدددِليػددد١لَ ٝٓددد١لٖدددٛلٚجدددٛدلللللل

لدبؾدددد لبيدددذبسغللٚسب٤صبُٛعددد١لَدددٔلبيدددذٚبؾ لٚسب٤لٖدددزبلبيٓندددامالؾهًُدددالندددإلللللللل

لٚذبكٝدلللعمتاَد٘،للعرلأدعد٢للريولنإلَالػ٤ٞل  ًِلعرلٜؼذٙلٚحاؾضلٜظدخ ٘،

ل.َٓ٘لبشلذف

ٔللأَالعاّ،ل ؼهٌلبيذٚبؾ لَؿّٗٛلعٔلٖزب ٞللبشباؿد١للبيدذٚبؾ للعد لبيًػد١لل ذبسطد

ل( ,Rod Ellis: 1997)للؾٝ شؾٗالبي ا١ْٝ;

بيدٛجٝددد٘لبشبددداسجٞلبيدددزٟلٜٛجددد٘لبيذبسطدددغلعرل دددزٍلصبٗدددٛدللللللللريدددول ةْٗدددا

(ل ةْٗددا:لال1985ٗددال)ضبُددٛدلناَددٌلبيٓاقدد١:ل٫ندظدداالبيًػدد١لبي اْٝدد١،ل ُٝٓددالٜ شؾل

صبُٛعدد١لسغثددابلٚحاجددابلٚ ٛبعدد لبيذبسطددغلبيدد ل ددذؾ ِٗلعرلب قثدداٍلعًدد٢لللللل

ل  ًِلبيًػ١لبي ش ١ٝلنًػ١لثا١ْٝال.

لع٢ًلبيذبسطغل ظدخ لبي لبيذٚبؾ ل كظِٝلعرلبيثاح غلَٔلن رللٜٚزٖب

ل:ْٛعغلعرلبي ا١ْٝلبيًػ١ل  ًِ

 الػسضًُ الدوافع Instrumental Motivations : 

لذبـٌٝل لبيشغث١ل ةْٗالبيػشك١ٝلبيذٚبؾ (ل1972:َدلبٜٚ شفل)جاسدْشل،ل٫

لغشكدد١ٝلدٚبؾدد لذبشندد٘لبيددزٟلبيددذبسغلٚعٕلْؿ ٝدد١،لأغددشب لأجددٌلَددٔلبيًػدد١

لقـددرللَ ددغلٖددذفليدخكٝددللع٫لبيًػدد١لٖددزٙلٜددد ًِل٫لَ ٝٓدد١لثاْٝدد١ليػدد١ليددد ًِ

لشلدزبللحٝد١للأَ ًد١للظبدذللإٔلفهٓٓداللثاْٝد١للنًػ١لبي ش ١ٝل  ًِٝلصباٍلٚ  .بالذ٣

لٚقدتللقلدا٤لل لبيشغث١لأٚلٚظٝؿ١،لعٔلبيثخ :لَٓٗالبيػشك١ٝ،لبيذٚبؾ لَٔلبيٓٛع

لدسبطٞلَكشسلالدطًثابلبطدنا ١لأٚلَ ٬،لعش ٞل ًذل لنايظٝاح١لؾٝ٘لٜظدُد 

ل.د١ٜٝٓليؼ ا٥شلبطدنا ١لأٚلع١ًُٝ،لدسج١لع٢ًليًخـٍٛلبطد ذبًدبلأٚ
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 التهاملًُ الدوافع :  Integrative 

٫َدددلب(ل ةْٗددال ًددولبيدد ل  هددعلَظدددٛلعدداٍلجددذب لَددٔلللللللل&ٜ شؾٗددال)جدداسدْشل

بيذبؾ لبيؼاـٞليدخـٌٝليػ١لَالمت ٌلػ ٛ ٗالشلالقُٝد١لب ـداي١ٝ،لٚريدولَدٔللللل

أجددٌل ظددٌٗٝلعًُٝدد١لب ـدداي٘ل ٗددزٙلبيؼدد ٛا،لٖٚددزٙلبيددذٚبؾ لبيدهاًَٝدد١ل دـددٌلللللللل

 (Masgoret: 2003, 167) ايشغث١ل ل  ًِلبيًػ١.ل

لجددٛلخًددلل لٜظدداعذلإٔلأجٓثٝدد١لنًػدد١لبي ش ٝدد١لبيًػدد١لَ ًددِل٢عًددلٚجيددب

لبزبٗددذلَٚٛبؿدد١ًليد ًُٗددالبيذبسطددغلدٚبؾدد لٚبطددد اس٠لبي ش ٝدد١ليددد ًِلَٓاطددب

ل:ًٜٞلَا(ل261:ل2001لبيظٝذلَٓاع:ل  ١ُٝ،)سػذٟللٜكذلملريولك٤ٛلٚ .لؾٝٗا

 ٌباألهداف الطالب وع: 

٢لٚعددٞلناَددٌللإٔلٜهددٕٛلبيددذبسغلعًدد٢لعًددِل ةٖددذبفلبيدلْدداَج،لٚعًددلللللٜٓثػددٞ

ـهدًٗالٚبالظدد٣ٛللللل  االشبحٌلبي لقط ٗالٚبالٗاسببلبي لبندظثٗالٚبال ًَٛدابلبيد لح

لعرلبال دداٍلطددثٌٝلعًدد٢لبي ش ٝدد١لبيًػدد١ل  ًددِلؾددذل٠بيددزٟلٚؿددٌلعيٝدد٘.لعٕل كظددِٝللل

ٌللٜٚ كدبللٖدذف،للَٓٗاليولؿػرل٠لجض١ٝ٥لَشبحٌ ٔلل كدِٜٛ،للَٓٗداللند ٘للَد لإٔلػدةْ

ل.ٖذؾ الٖذؾ الٚحيككٛبلشح١ًَلَشح١ًلٜكط ٛبل٭ٕلبيط٬الدٚبؾ لٜظد رل

 معيِ ذات سًاقات يف املعلىمات تكديه: 

لطدٝاملل لبيًػٟٛلضبدٛبٖالٜكذّلإٔلبي ش ١ٝلبيًػ١لَ ًِلفاسط٘لَالأخطشلعٕ

لنًػ١لبي ش ١ٝلَ ًِلع٢ًلٜؿش لٖزبلٚي ٌل،لبي ًُٞل ايٛبق لي٘لؿ١ًل٫لصبشد

ٌل:لَٓٗداللطبدًؿد١لل ٛطا٥ٌلبيًػ١ٜٛلبال ًَٛابل ٛكٝحل لٜظد غلإٔلأجٓث١ٝ لمت ٝد

ل لبيـدٝاغ١للٚععداد٠للبالؿشدبب،لع٢ًل ذٍلبي لب٭ػٝا٤لٚ كذِٜل اسبشناب،لبال ٢ٓ

لعددٔلبي نددضلحايدد١ل ليًددذبسغلبيكَٛٝدد١لبيًػدد١لبطددداذبّلَٚٓٗددالَثظدد ،لػددهٌ

ل.بالكـٛدلبال ٢ٓل ٛكٝح

 ْالدازسني خربات علِ البيا: 

٘للٜدث للبيزٟلٖٛلبيٓاجحلبي ش ١ٝلَ ًِلعٕ لقذفد١للأطدعللعًد٢للبزبذٜدذ٠لل ٓا٤ب د

لعًدد٢لٜٓثػددٞلث٬ثدد١لأطدد١ً٦لمثدد١لعٕ.لبزبذٜددذلأ  ددادلٜؿٗددِلجي ًدد٘ل دداليًددذبسغ،

ِللعًد٢للٜظداعذلل البيذبسطٕٛلٜ شؾ٘لبيزٟلَا:لأٚشلا:لٜظةشلالإٔلبي ش ١ٝلَ ًِ ل  ًد

ٔللبي لبيذبسغليػ١ل ل ٛجذلبي لب٭ؿٛببلعٔلٜظةٍلإٔلمب ٢ٓ.لبي ش ١ٝ لإٔلفهد

ل ددغلبيدؼددا ٘لَددٛب ٔلعددٔلظددةٍٜلنددزيو.لبي ش ٝدد١لأؿددٛببل  ًددِل ل ٗددالٜظدددؿاد

لَدال:لثاْٝٗدال.لبيًػد١للعٓاؿدشللَٔلريولغرللأٚلبالؿاِٖٝلأٚلبيذلبنٝبل لطٛب٤لبيًػدغ

لب٫خدد٬فللَٛب ٔلعٔلٜظةٍلإٔلمب ٢ٓ.لبيًػ١لٖزٙلَٔلبيذبسطٕٛلٜ شؾ٘ل٫لبيزٟ

لغددرللبي ش ٝدد١لب٭ؿددٛببلعًدد٢لؾٝكددـلبي ش ٝدد١لٚبيًػدد١ليًددذبسغلب٭ٚرلبيًػدد١ل ددغ

لأ دد لنٝددـ:لٚثاي ٗددالٚبالؿدداِٖٝ،لبيذلبنٝددبلٚنددزيولبسغبيددذليػدد١ل لبالٛجددٛد٠
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لبيٛطدددا٥ٌلعًددد٢لٜكدددـلإٔلمب ٓددد٢.لعيدددِٝٗلبالكذَددد١لبزبذٜدددذ٠لبيد ًُٝٝددد١لبشبددددل٠

ل.يػدِٗلع٢ًلجذٜذلٖٛلَالبيذبسطغل  ًِٝل ٗالٜظدطٝ لبي لٚب٭طايٝب

 ُللدازسني اإلجيابًُ املشازن: 

ليدزبل.ليٓناحٗداللًٝاأطاطدللػدش  اللبيد ١ًُٝٝلبي ١ًُٝل لبيذبسغلَؼاسن١ل  ددل

لبيد ًُٝٝدد١لحاجددا ِٗلٚ  ددشفلبيدلْدداَجلأٖددذبفل لبيذبسطددغلسأٟلبطدددط٬علؾددإٕ

لبيددذسٜعلل شٜكد١للبخدٝاسل لعػشبنِٗلإٔلنُالَٚٗاسبب،لَ اسفلَٔلبالادًؿ١

لإٔلَٓؼةْ٘لريولنٌلبيدكِٜٛلعجشب٤ببل لٚبالظا١ُٖلبيد ١ًُٝٝ،لبيٛطا٥ٌلٚععذبد

ل.دبؾ ٝدِٗلَٔلٜضٜذ

لبي ش ٝد١للبيًػ١ل  ًِل لدًٚسبل ً بلن رل٠لأخش٣لعٛبٌَلطثللَالعرلٜٚلاف

ل دددغلبيؿشدٜددد١لبيؿدددشٚملَٚشبعدددا٠ل ا٭ْؼدددط١،لب٫ٖدُددداّلَٓٗدددا،لأجٓثٝددد١لنًػددد١

ل.ٚبيذبسطغلبال ًِل غلب٭يؿ١لَٔلجٛلعػاع١لبيذبسطغ،

 ًًا  :بها الياطكني غري العسبًُ اللػُ دازسٌ استًادات: ثاى

ٛ(ج(للَددٔلبسباجدد١ لحدداجلٚقددذ.لبيؿكددشلٖددٛل ايلددِٛج(ل)بسب ددٚلبيطًددب،لٖٚددٛ)بسَبدد

لبيؼدد٤ٞلٚعًدد٢لب٫ؾدكدداس،لْؿددعلعًدد٢لبسباجدد١لٚ طًددل.لبؾدكددشلعربلٚبحددداجلبيشجددٌ

٘للٜؿدكددشلبيددزٟ ٟللبشلدد٬ٍلأ ددٛلبيؼددٝ للٚقدداٍ(.ل2011،53:لبيض ٝددذٟ.)لعيٝدد ل لبي ظددهش

لعرلحيددداجلبي ددٛا:لٜكدداٍلٚشلددزبلبالطًددٛا،لبالثًددؼلعددٔلبيكـددٛس:لابسباجدد١ا:لؾشٚقدد٘

ـًددا،لنددإلعربلٚريددول،لحضَدد٘ لعٕلحٝدد لٚبسباجدد١;لبيددٓكفل ددغلؾددش ملٚيددزيولْاق

لَدددٔلأعدددِلٚبيدددٓكفلْكـددد٘،لعرلحيدددداجلؾامدددداجلبسباجددد١،لعرلطدددثبلبيدددٓكف

لبشلدددددد٬ٍ.ل)أ ددددددٛلحيددددددداجل٫لٚؾُٝددددددالحيددددددداجلؾُٝددددددالٜظددددددد ٌُل٭ْدددددد٘لبسباجدددددد١

 (.1419،179:بي ظهشٟ

ٞللػ ٛس:لبيٓؿعلعًُا٤للعٓذلٚبسباج١ ٕللٜدذؾ لل دايدٛ شللدبخًد ليًدداًفللب ْظدا

لب٭ْدٛبعللعًد٢للٜـدذمللنُداللٚبي اْٜٛد١،للب٭طاطد١ٝللبسباجابلع٢ًلٖزبلذمٜـلَٓ٘،

..لليػٜٛد١للأٚل  ًُٝٝد١للأٚلبجدُاع١ٝلأٚلناْتلْؿظ١ٝلبي ا١ْٜٛ،ليًخاجابلبالادًؿ١

ِللعٔلبيه٬ّلَ ش ل لٚعبٔلبيذبسغ،لحاجابلعٔلٚبسبذٜ  لٜ د للبيًػد١،لل  ًدٝ

ًٝداللعحظاًطداللبيدذبسغللعٓذل ٛيذلبي لٚبي ٛبٌَلٚبيذٚبؾ لبيثٛبع لعٔلبسبذٜ  لدبخً

ل.َ ١ٓٝليػ١ل  ًِل لٚسغث١

لبي ٛبٌَلأٚلٚبيذٚبؾ لبيثٛبع ل ةْٗالبسباجاب(ل6،ل2003)ل  ١ُٝلسػذٟلٜٚ شف

ًٝداللعحظاًطداللبيدذبسغللعٓدذلل ٛيدذللبي  ِلل لٚسغثد١للدبخً لٜٚ شؾٗدالل.َ ٝٓد١لليػد١لل  ًدٝ

(Richards & Platt:1995,12)ًٜالصبُٛعدد١لأٚلػددافلٜ ددددلٙلَددال ل لكددشٚس

ٌللٚ ٓعِٝلعدبسبىلأجٌلَٔلَالَهإلأٚلسبع١ ٙللأٚلبيؿدشدللٖدزبلل ؿاعد لب ُٛعد١للٖدز

ل.بيًػ١ل ٛبطط١لبمٝ لَ 
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حٝدد لعْٗددالللبسباجدداب;ل كددذٜشلأُٖٝدد١ل(Santopietrs,K.1991,P12)ٜٚددزنش

 ددضٚدلبال ًُددغلمب ًَٛددابلعددٔلبيطايددبلطددٛب٤ل ل ذبٜدد١لبالكددشسلأٚل لأثٓا٥دد٘،لؾؿددٞلللل

َددٔلَ ًَٛددابلٚخدددلببلللل ذبٜدد١لبالكددشسل ظدددطٝ لبيٛقددٛفلعًدد٢لَدداليددذ٣لبيطايددبللللل

طددا ك١ل ؿٝددذلبال ًددِل لٚكدد لبيدلْدداَجلبشبدداقل ٗددزبلبالكددشس.لأَددال لأثٓددا٤لبالكددشسللل

ؾٝؿٝددذل كددذٜشلب٫حدٝاجددابل لبيٛقددٛفلعًدد٢لَددالذبكددللَٚددالبطدددطاعلبيطايددبلإٔلللل

ٜٓندددضٙلؾلددد٬ لعدددٔلَظددداعذ ٓال لبيٛقدددٛفلعًددد٢لسغثا ددد٘لَٚطايثددد٘ل لبالشحًددد١للللل

 لععدذبدل شْداَجلَدشٕلٜظددنٝبلالطايدبلللللللبيداي١ٝ،لأًٜلال ظداعذل كدذٜشلبسباجدابللل

مجٗٛسٙ،لٚيٝعل شْاصب الجاًَذبلضبذدًلبلطًؿ ال ٛبطط١لبال ًُغ.لنُالإٔل كدذٜشلل

بسباجددابل ظدداعذل لععدددذبدلبالددٛبدلبيد ًُٝٝدد١ل لكددد٤ٛلبالٗدداسببلبيًػٜٛدد١لبالٓؼدددٛدللللللل

عنظددا ٗاليًطايددب،لٚنددزيولذبذٜددذل ددشملبيدددذسٜع،لٚٚكدد لب٫خدثدداسبب،ل ددٌلللل

لأًٜلا.لٚ ذسٜبلبال ًُغ

ل ًددضّلبيدد لبيًػٜٛدد١لب٫حدٝاجددابل دخذٜددذلقاَددتلدسبطدد١لَددٔلأن ددشلٖٚٓدداى

ل:َٚٓٗال اي ش ١ٝلبيٓا كغلغرللَٔلبيذبسطغ

ل ًدددضّلحاجدددابلعدددذ٠لحدددذدلؾكدددذل(184-183قلل،ل1978)ؾدخدددٞلٜدددْٛع:لدسبطددد١

ل:ٖٚٞلبي ش ١ٝليًػ١ل  ًُ٘لعٓذلب٭جٓ ليًذبسغ

 ل.بيظؿشلحاجاب

 ل.بيط اّل ًب

 ل.-عا١َل ـؿ١ل–لب٤بيؼشلأٚلبال٬ علػشب٤

 ل.بيٓاغلذب١ٝ

 ٍل.طهٔلعٔلبيظ٪ب

 ل.بيدًؿشٜٕٛلَٚؼاٖذ٠لبيشبدٜٛلعرلب٫طدُاع

 ٍل.بيٛقتلعٔلبيظ٪ب

 ل. ظٝط١ل  ًُٝابلععطا٤

ٔللحدذدبللؾكدذل91-89،ل1985:ل  ُٝد١ل)سػذٟللدسبط١لأَا لس٥ٝظد١للحاجد١للعؼدشٜ

ل:ٖٚٞ

 ل.بيؼاـ١ٝلبيثٝاْاب ل.ٚبيد ًِٝلبيذل ١ٝ

 ٔل.بيظه ل.بيظٛم

 ٌُ ل.بي  لبالط ِل

 ل.بيؿشبؽلٚقت ل.بشبذَاب

 ل.بيظؿش ٕل.ٚب٭َانٔلبيثًذب

 ل.بٯخشٜٔلَ لبي ٬قاب ل.ب٭جٓث١ٝلبيًػ١
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 ل.ٚبشباؿ١لبي ا١َلبالٓاطثاب ٛبالٓاخ(.لبزب( 

 ل.ٚبالش لبيـخ١ ل.بسبلاس١ٜلبال اك

 ل.ب٫قدـاد١ٜلبسبٝا٠ ل.بيذٚي١ٝلٚبي ٬قابلبيظٝاط١ٝلب٫دباٖاب

 ٜٔلبيشٚح١ٝلٚبيكِٝلبيذ ل.ٚبالها١ْٝل١ٝبيضَاْلبي ٬قاب

لبيًػٜٛد١لليًخاجدابللصبا٫بلعؼشلحذدبلؾكذ(لل2008بيؼٝ ،)ٖذب١ٜللدسبط١لأَا

ل:بي ش ١ٝل ػرلليًٓا كغلبيًػٟٛلب٫ ـاٍلَٛبقـل 

 ل.بالهدث١

 لٚب٭عٝادلبالٓاطثاب

 ل.بيض٤٬َلَ لبي ٬قاب

 ل.بيد اسف

 ٔل.بشباسجٞلبيظه

 ِ ل.بالط

 ل.بيظؿش

 ل.ب٭طا ز٠لَ لبي ٬قاب

 ل.ٚبالش لبيـخ١

 ٛل.ٚب٭ْؼط١لبٜاببشل

 ل.بيظٛم

 ل.ب دبسٜغلَ لبي ٬قاب

 ٔل.بيط٬ ٞلبيظه

 ل.بشبذَاب

 ل.بيذٚي١ٝلٚبي ٬قابلبيظٝاط١

يًػٜٛد١للبلب٫حدٝاجدابلل(111،ل2008:حذدبلدسبط١ل)أ ذلعًٞلضبُذلحظدغللٚقذ

ل:بٯ ٞل يًذبسطغلَٔلغرللبيٓا كغل اي ش ١ٝل

 ل.بيد اسف

 ل.ٚبيد١٦ٓٗلٚب ا٬َبلبيضٜاسبب

 ل.بالـاحللقلا٤

 ل.بيذ١ٜٝٓلٚب٭َٛسلب٭خثاسلحٍٛلضبادث١

  ل.بالطاسلٚ لبالٛبؿ٬بلٚطاٍل

  ل.ب٫ ـاٍلَها بلٚ لبيثٓولٚ لبالـشف،ل

  ل.بيظٛمل

 ل.بيطثٝبلعٝاد٠لصٜاس٠

 ل.طبدًؿ١لَٓاطثابل لن١ًُلعيكا٤
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 يف العسبًــــُ اللػــــُ لدازســــٌ اللػىيــــُ الهفــــاَْ مشــــتىيات 

 :املتىسط املشتىّ

ٕل  ًدددددِٝلبيًػدددددابلب٭جٓثٝددددد١;لبالشبحدددددٌلبيددددد للٜكـدددددذل االظددددددٜٛابل لَٝدددددذب

ب٭جدددٓ لأثٓدددا٤ل  ًُددد٘ليًػددد١لبي ش ٝددد١،لمبدددالؾٝٗدددالَدددٔلجٛبْدددب:للللٜكط ٗابيطايدددب

َ شؾٝدد١،لأٚلٚجذبْٝدد١،لأٚلَٗاسٜدد١.لٚبخدًددـلبيثدداح ٕٛل لعددذدلبالظدددٜٛابلبيدد للللللل

لطددد١،لعرلٜكظددُٗالَددٔلؾُددِٓٗلي اْٝدد١،ٜٓثػددٞلإٔلٜٓكظددِلعيٝٗددال  ًددِٝلبيًػدد١لبلللل

ٞللَظددٜٛابللأس  د١للٜكظُٗالَٔلَِٚٓٗلَظدٜٛابلمخظ١لٜكظُٗالَٔلَِٚٓٗ :لٖد

ّللٚبالظدد٣ٛللبالدٛطد ،للٚبالظد٣ٛلب٫ دذب٥ٞ،لبالظد٣ٛ لع٫لبيٓٗدا٥ٞ،لل،ٚبالظدد٣ٛللبالدكدذ

لَدددذنٛس،لأ دددذ.ل)عًدددٞلَظددددٜٛابلث٬ثددد١لعرلبيًػددد١ل كظدددِٝلٖدددٛلبالدددةيٛفلإٔ

ل(249،ل2010:لٚآخشٕٚ

بي ش ٝد١ل لللَٚالخيـدٓال لٖدزبلبيثخد لٖدٛلذبذٜدذلَظددٜٛابل دذسٜعلبيًػد١لللللللل

بالظدد٣ٛلبالدٛطد ،لٚبيدزٟلٜ ددللعددٔلَشحًد١ل  ثٝدتلبالٗداسببلب٭طاطد١ٝلٚ ٛطددٝ للللللللل

ْطاقٗا،لٜٚ شفل ا٫طداذبّلبيزب ٞليًػ١،لٚصٜاد٠لبي ش٠ٚللبيًػ١ٜٛليذ٣لبيطد٬ا،لل

%(،ل15%(،لٚبيكددددشب٠٤ل)35بيدخددددذرل)%(،ل35ٜٚٚؼددددٌُلب٫طدددددُاعل لٖددددزبلبالظددددد٣ٛل)ل

(لَؿدددشد٠ل كشًٜثدددا،لٜٚكظدددِلل1500(لعرل)1000)%(لٚ دددذلبٚملبالؿدددشدببلَدددٔلل15بيهدا ددد١ل)ٚ

لبشبدلب٤لٖزبلبالظد٣ٛلعرلَظدٜٛغ:

ٚ لٖزبلبالظد٣ٛلٜٓثػٞلع٢ًلبيذبسغلألٕ:لٜؿِٗلبيٓكاطلل:(لB1)ب٭ٍٚللبالظد٣ٛ

ب٭طاط١ٝليًٓف،لٜدثادٍلأ شبفلبسبذٜ ل لبالٛكٛعل لَٛكٛعابلَةيٛؾ١لعدٔلل

اَددٌل ٓنددامل لأن ددشلبالٛبقددـلبي ُددٌلأٚلبيذسبطدد١لأٚلأٚقددابلبيؿددشبؽلأٚلغرلٖددا،لٜد ل

بي ل  ذلك٘ل لأثٓا٤لقٝاَ٘ل شح١ًل لبالٓا للبالدخذثد١ل ايًػد١لبي ش ٝد١،لٜدذيٞللللل

 شأٜددد٘ل لبي ذٜدددذلَدددٔلبالٛكدددٛعابلبالةيٛؾددد١،لٚندددزيولب دددا٫بلبيددد لذبعددد٢للللللل

 اٖدُاَددد٘لبيؼاـدددٞل لطدددٗٛي١لٚ دددشب  ،لٜدخدددذرلعدددٔلب٭حدددذبرلٚبيدنددداسالللللل

لٜٚؿظشلخطط٘،لٚآسب٥٘ل ؼهٌلَٛجض.ٜٚــلأح٬َ٘لٚآَاي٘لٚأٖذبؾ٘،لٜؼشمل

ٚ لٖزبلبالظد٣ٛلٜٓثػٞلع٢ًلبيذبسغلإٔلٜؿِٗلبمدد٣ٛللل(:B2)لبي اْٞلبالظد٣ٛ

ب٭طاطددٞليًٓـددٛقلٚبالٛكددٛعابلبيطًٜٛدد١لأٚلبال كددذ٠لبيدد ل ٓدداقؽلَٛكددٛعابلللل

ٚبق ١ٝل طثٝك١ٝلْٚعش١ٜ،لٜؿِٗلبالٛكٛعابلٚب٭حادٜ لبالداــد١لبيد ل دذٚسلللل

 دًكا١ٝ٥لٚ ٬ق١ل لحٛبسل ثٝ ٞلَد لأػدااقلأٖدٌللللل لب ا٫بلرب ٗا،لٜدؿاِٖ

بيًػ١،لٜدُهٔلَٔلبيد ثرللعٔلَٛكٛعابلَد ذد٠لٚقلاٜالَ اؿدش٠،لٜددُهٔلَدٔلللل

رنددشلَضبٜددالٚعٝددٛالبسبًددٍٛلبالادًؿدد١لٚبٯسب٤لبالدثآٜدد١لحددٍٛلَٛكددٛعلضبددذد،للللللل

ٜدؿدددداِٖل لبالٛبقددددـلبالشنثدددد١لٚبيدًكا٥ٝدددد١ل طشٜكدددد١لؿددددخٝخ١،لٜدخددددذرل لللللل

لطددثل،لَددالكدد٤ٛلٚ .للبيدؿاؿددٌٝلٚب٭ديدد١لبالٓاطددث١لللَٛكددٛعابلَدثآٜدد١ل ددزنشلل

لَ دداٜرللٚكدد تلبيدد (ل52،ل2012:بسبثددٝ )ػددشٜـللدسبطدد١للَددٔلب٫طدددؿاد٠لفهددٔ

ل:ًٜٞلؾُٝالْٛجضٖالبالدٛط ليًُظد٣ٛلب٫طدُاعلَٗاس٠ليدخذٜذ
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لB2ب٫طدُاعل لبالظد٣ٛلبالدٛط للَٗاسببلB1ب٫طدُاعل لبالظد٣ٛلبالدٛط للَٗاسبب

ط١ل  دللعٔلحاجابلكشٚس١ٜلأط١ً٦ل ظٝلؾِٗ

ؾِٗلَ ًَٛابلأطاط١ٝل دـٌلل–َٚٛكٛعابلَةيٛؾ١ل

 ايظؿشلٚب٫دباٖابلٚبيطشملٚبيٛقتلٚبيد ًُٝابل

ٜؿِٗل ؼهٌلضبذٚدلل–بيثظٝط١لٚبيؼشب٤لٚب٭ط اسل

َٛكٛعابلَش ثط١ل ا٫حدٝاجابلبيلشٚس١ٜلَ ٌل

لبيداسٜ لبيؼاـٞلٚب٭ْؼط١لبي١َٝٛٝ.

ٛعٞل اطداذبّليذٜ٘لبيل–مج٬ لأن شل ٫ٛ للٜؿِٗ

ؿٝػ١لبيٛقت،لٚب٭مناطلبيٓخ١ٜٛلبال كذ٠لَ ٌل

ًٝال شبنٝبلأن شلل–بيدؿلٌٝلٚبيظثث١ٝل ٜؿِٗلجض٥

  كًٝذبل ؼدٌُلع٢ًلب٭زلا٤لبالٛؿٛي١لٚبزبٌُل

 بيدا  ١.
ل

 ًًا  : االستناع، مفهىمه، أهنًته، أسالًب تدزيشه، مهازاته:ثاى

 االستناع مفهىو:  

لَـدددطًحلَ دددٌلب٫طددددُاعلؿٗدددّٛمبل دددش ث لبيددد لبالـدددطًخابل  دددثلٖٓددداى

ٛللبيظدُ لل،علٛلب ْظإ،لحٛبغلَٔلحاط١لعرلٜؼرللٚبيزٟلبيظُ  لبيد للب٭رٕلٖد

.لٚخيدًـلب٫طدُاعلعدٔلل االظدُ لبمٝط١لبشباسج١ٝلبيـٛ ١ٝلبالٓثٗابل ظدكثٌ

بيؿظدٝٛيٛج١ٝلبيد لذبدذرلعٓدذَاللللللبي ًُٝد١لبيظُاعل لإٔلب٭خدرللٜكدـلعٓدذلحدذللللل

ْثلابلنٗش ٝد١لٜددِلَ ازبدٗدال ٛبطدط١لبزبٗداصلللللل دخٍٛلبالٛجابلبيـٛ ١ٝلعرل

بي ـ لبالشنضٟلحبٝ لٜدِلب٫حظاغل االٓثٗابلبيـدٛ ١ٝلدٕٚلبْدثداٙلَكـدٛد.لللل

أَالب٫طدُاعلؾٝدلُٔلبْدكا٤لبالٓثٗدابلٚ ٓعُٝٗدالٚب٫ْدثداٙلشلدالٚذبذٜدذلَ اْٝٗداللللللل

 ٚربضٜٓٗددا.لٖٚددزبلٜ دد لإٔلب٫طدددُاعلَٗدداس٠لذبددداجلعرل ددزٍلصبٗددٛدلرٖدد .لللللللل

(Trenholm:1999,62)ل

ل لبيشبؾ ددٞلعٓددذلٚب٫طدددُاعلبيظددُاعل ددغلبيدُٝٝددضل لبيظددا للبال ٓدد٢لٚسدلٚقددذ

ٛللؾا طددُاعللبالٓرل،لبالـثاملَ نُ٘ ِللٖد ّللَ ٓد٢للؾٗد ٕللب٭يؿداظللأٚلبيهد٬ ِللكلؾدإ لٜدد

لب٫طدددُاعلأَددال ذْٚدد٘،لأٚل كـددذلٜهددٕٛلٚبيظددُاع.لزلدداعلؾٗددٛليػدد لأٚليث ددذلبيؿٗددِ

ل(.٣٩٨ل،٧٨٨١ل:بيشبؾ ٞ.ل) ا ؿػا٤لع٫لٜدخكلل٫ٚل كـذلؾٝهٕٛ

ٔلل دطًدبللٚحظد١ٝللعكًٝد١ل:ع١ًُٝل ةْ٘لب٫طدُاعلٜٚ شف ٍللبالظددُ للَد لبطددكثا

ِللعيٝد٘،للبطددُ للَالبالظدُ لٜؿِٗلحد٢لٚبيؿهش;لبيزٖٔلٚععُاٍل ا٭رٕلبال ًَٛاب لثد

٘للبقدٓد للَداللٚبخدضبٕلؾٝ٘لبيل ـلأٚلبيك٠ٛلَٛب ٔلعظٗاسلمبخاٚي١ل كٛف٘ ل دالل د

ل(175،2003:ٚآخشٕٚلبشلادٟ،لعثذ.)ْثٌٝلعيٝ٘لبطدُ 

ليػٜٛددد١لرٖٓٝددد١اعًُٝددد١لل: اعدثددداسٙلب٫طددددُاعلعرل Morieyَدددٛسبٟللٜٚٓعدددش

لَٚداللبيـٛ ١ٝ،لبيشطا٥ٌلؾِٗلع٢ًلبيؿشدلَظاعذ٠لحذلعٓذل كـل٫لَٛجث١لْؼط١

ٌللَٚ ًَٛداب،للأؾهداسللَٔل دلُٓ٘لَٚالبيدٓػِٝ،لأػهاٍلَٔلعًٝ٘ل ؼدٌُ ل دنداٚصلل د

ٌللريددول ٌللَظددد٣ٛللعرليدـدد لٚ كٛفٗدددا،لبالدًكدداٙ،لللدداَغلٚباللب٭ؾهدداسللَددد لبيدؿاعدد

لل(168،ل2006:عط١ٝ.ال)سبػذلؾٝٗالبيشأٟلٚع ذب٤

أ٫ٚ لعًد٢لعدسبىللل ؼدٌُلؾٗٞع١ًُٝلَ كذ٠ل ل ثٝ دٗا.للل-عرٕلل–لؾا٫طدُاع

ًٝدا:لؾٗدِلَدذيٍٛلٖدزٙلللللللللل بيشَٛصلبيًػ١ٜٛلبالٓطٛقد١لعدٔل شٜدللبيدُٝٝدضلبيظدُ ٞ،لثاْ

اي١لبالدلدد١ُٓل لبيشَددٛصلأٚللبيشَددٛص،لثاي ددا :لعدسبىلبيٛظٝؿدد١لب٫ ـدداي١ٝلآٚلبيشطددلللل

بيهدد٬ّلبالٓطددٛم،لسب ً ددا:ل ؿاعددٌلبشبدددلببلبمُٛيدد١ل لٖددزٙلبيشطدداي١لَدد لخدددلببلللل
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بالظدُ لٚقُٝ٘لَٚ اٜرلٙ،لخاًَظا:لْكذلٖزٙلبشبدلببلٚ كٛفٗالٚبسبهِلعًٝٗدال لل

ل(2008،84ك٤ٛلبال اٜرللبالٓاطث١ليزيو.ل)عًٞلب ذلَذنٛس:

لبطدددكثاٍلعًُٝدد١لٖددٞلب٫طدددُاعلس٠َٗددالإٔلبيظددا ك١لبيد شٜؿددابلَددٔلٜٚدلددح

ل.ٚ ؿظرلٖالٚؾُٗٗالبالظُٛع١،لبيشطاي١

 ًُاالستناع أهن: 

ب ْظددإلي ًُٝدد١لبيظددُ ;لؾاًددلليدد٘لحاطدد١لللل-طددثخاْ٘لٚ  ددارل-يكددذلٖٝددةلب ل

بيظُ لبي ل  ددللعحذ٣لبيٛطا٥ٌلب٭طاطد١ٝلٚبالُٗد١ل لب ـداي٘ل اي داكلبمدٝ لللللل

ٔلل ًٓدددال ل طدددٔلأَددد٘لأّلندددا٥ ٜ دددٝؽلٚطددد لغدددرلٙل لعاالددد٘للل ددد٘،لطدددٛب٤لأندددإلجٓٝ

لقددذّلإٔلَٛقً ددال٣١بشبدداسجٞ،لٚقددذلدٍلبيكددشإٓلبيهددشِٜلعًدد٢لريددول لأن ددشلَددٔللل

ٔللب٭خش٣لبسبٛبغلَٔلغرلٖالع٢ًلبيظُ لحاط١ ٘للريدوللَٚد ٌل:ل)ل  دارللقٛيد ٛللقد لٖد

ٕللَداللق٬ًٝلٚب٭ؾ٦ذ٠لٚب٭ ـاسلبيظُ ليهِلٚج ٌلأْؼةنِلبيزٟ لد(ل)بالًدوللل ؼدهشٚ

ٔللجهِأخدشللٚب :ل)ل  ارلٚقٛي٘(.ل٣٢ ٕللَد ِلل طدٛ ٕلل٫لأَٗدا ه ٌللػد٦ًٝالل  ًُدٛ لٚج د

ل(.١٩لد(ل)بيٓخٌل ؼهشٕٚلي ًهِلٚب٭ؾ٦ذ٠لٚب٭ ـاسلبيظُ ليهِ

ل٭ٕلبي ش ٝدد١;للبيًػدد١لَٗدداسببل ددغلسؾٝ دد١لَٓضيدد١ل دثددٛألب٫طدددُاعلَٗدداس٠لعٕ

ٔللب٭خدش٣،للبيًػد١للَٗاسببلٜهدظبلئلبالد ًِ لكلَداللبالشغٛ د١لل ايـدٛس٠للٜدكٓٗداللٚيد

ٔل ٞلٚ لجٝددًذب،للَظدددًُ اللٜهدد ٕللايددداي ٘للؾددإ لٖدددٛلٚ ُٓٝدٗدداللب٫طدددُاعللَٗدداسببللعنظددا 

٘للب٫طدُاعل  ًِٝلإٔلٜ٪نذلٖٚزبلبيًػ١،لَٗاسببل لبيهؿا٠٤لذبكٝللعرلبيظثٌٝ ليد

ٛللرب ٗا،لبيًػ١ل  ًِٝلأ١ُٖٝ ٍللٚطد١ًٝللؾٗد ٛللبشبداسجٞ،للب٫طددكثا لند رلللأطداغللٖٚد

ل(126،2015ل:٫ .ل)ط ٝذلٚب ؿػا٤لب٫ْدثاٙل ظدذعٞلبي لبالٛبقـلَٔ

ل لبالٗدداسببلبػدددػاٍلَٝهدداْٝضّلحددٍٛلبيذسبطددابلَددٔلصبُٛعدد١لجشٜددتألٚقددذ

ّلل ؼهٌلبيَٝٛٞلبيدٛبؿٌ لعًد٢للب٫طددُاعللُٖٝٓد١للَؿادٖداللْدٝند١للعرلٚبْدٗدتل.لعدا

لبالا١٥ل ل١٧لحيدٌلب٫طدُاعلإٔ(لRankin)لبطدٓدجلؾكذ.لب٭خش٣لب٭ْؼط١ل اقٞ

لٚبيهدا د١للا٥د١،لبالل ل٧٦لٚبيكدشب٠٤للبالا٥د١،لل ل٢٠لْظدث١للٚبيه٬ّلبيدٛبؿٌ،لصَٔلَٔ

(للٚلEdwards)لٚ(لBarker)لبيثددداح ٕٛل ٗدددالقددداّلأخدددش٣لدسبطددد١لٚ .لبالا٥ددد١ل ل٨

(Gainesل)ٚل(Gladneyل)ٚل(Holleyل)،ل ل٧٢أندددذبلإٔلْظدددث١لب٫طددددُاعلٖدددٞلللل

.لبالا٥دددد١ل ل٧١لٚبيهدا دددد١لبالا٥دددد١ل ل٧٦لٚبيهدددد٬ّلبالا٥دددد١ل ل٧١لٚبيكددددشب٠٤لبالا٥دددد١

(2000,71:Devitoلل)ل

الٗدداس٠لب٫طدددُاعلػددهٌل لبٯْٚدد١لب٭خددرل٠لأٚيٜٛدد١لقـدد٣ٛللللععدداد٠لب٫عدثدداسلعٕ

يًثاح غلع٢ًلبخدد٬فلَؼداس ِٗ.ل٭ٕلٖٓداىلبعدكداًدبلطدا٥ًذبل دةٕلَ عدِلبزبٗدٛدللللللللل

ؿددشؾتل لبيثخدد لعددٔلنٝؿٝدد١ل ددذسٜعلبالٗدداسببلب٭خددش٣.لأَددالَٗدداس٠لب٫طدددُاعلل

ؾػايًثالَال ًخدلل اسبدذٜ لٚبيهد٬ّ.للعدذبلأْٗدالكل دشملَدٔلحٝد ل دذسجلب٭ْؼدط١للللللللللل

ٚبيدُاسٜٔلعرلَظد٣ٛلبالٗاسببلب٭خش٣.لٚبي ضّلَ كٛدلبيّٝٛلع٢ًلعدخداٍلَٗداس٠للل
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ب٫طدددُاعلننددض٤ل٫لٜدنددضألَددٔل شْدداَجلبيدددذسٜعلَٓددزلبيـددؿٛفلب٭ٚرل ؼددهٌل

ل(2009:لبيثطٌ ٓٗجلٚدقٝل.ل)ضبُٛدل

٘لل ل دذلب٣٤للب٫طددُاعللأُٖٝد١للإٔ(لعرل28،2001)عثذلبيؿداملبيثن١:لٜٚؼرل لقذس د

لبيذبسطددغلَددٔلندد رًلبلإٔلثثددتلؾكددذليٮؾهدداس،لبالددد ًُغلابطدددٝ الذبظددغلعًدد٢

ل لبيذقٝكدد١لبيدؿاؿددٌٝلأعؼدداسلٚطددد١لبيش٥ٝظدد١،لب٭ؾهدداسلْـددـلحددٛبيٞلٜؿكددذٕٚ

ل.يذِٜٗلبالٗاس٠لٖزٙلْلٛجلعذّل ظثبلب٫طدُاع،لأثٓا٤

 االستناع  تدزيص أهداف: 

ل:ًٜٞلؾُٝالٚ دُ ٌلب٫طدُاع،لخ٬ٍلَٔلذبكٝكٗالٜٓثػٞلعا١َلأٖذبفلٖٓاى

 ٕل.بيًػٟٛلٚب٫ ـاٍلبيًػ١لؾٕٓٛلَٔلٖاّلنؿٔلب٫طدُاعلبالد ًُٕٛلٜكذسلأ

 ٕٛللٚإٔلبيظد٤ٞ،للب٫طددُاعللعدادببللَٔلبالد ًُٕٛلٜداًفلأ ِلل ُٓد لبالٗداسببلليدذٜٗ

ل.بزبٝذلب٫طدُاعلي ادببلبيلشٚس١ٜلٚب٫دباٖابلب٭طاط١ٝ،

 ٕٔللقدذسلل ةندللب٫حدؿاظلَ ل  ٓا١ٜ،لٜظدُ ٕٛلنٝـلٜد ًُٛبلأ لبسبكدا٥لللَد

ل دا  ددد٘ل لب٭حدددذبرلْعددداّل دددزنشلعًددد٢لبيكدددذس٠لَددد لٚبيدـدددٛسببلِٚبالؿددداٖٝ

ل.بيـخٝح

 ٕلٚٚطدطٗٗاللب٭ؿدٛبب،لل ذب١ٜل لٚب٫خد٬فلبيدؼا ٘لأٚج٘لمتٝٝضلٜظدطٝ ٛبلأ

ل.ْٚٗاٜدٗا

 ٕلب٫طدددنا ١لٚعًدد٢لبالظددُٛع١،لبيهًُددابلعدسبىلعًدد٢لبيكددذس٠ليددذِٜٗل هددٕٛلأ

ل.ٚبيٓ شلبيؼ شل لبالٛطٝكٞليإلٜكاع

 ٕلٚبيهًُدابللبيهًُدابلل لبيٓاقـ١لبسبشٚفلعنُاٍلع٢ًل٠بيكذسليذِٜٗل ُٓٛلأ

ل.بالؿٝذ٠لبزبٌُل لبيٓاقـ١

 ٕٛللأ لبيهًُددددابل لبيٓاقـدددد١لبسبدددشٚفلل ددددغلبالدددضجللعًدددد٢لبيكدددذس٠لليددددذِٜٗل ُٓددد

ل.بالؿٝذ٠لبزبٌُل لبيٓاقـ١لٚبيهًُاب

 ٕ٘للَال ٛق لع٢ًلبيكذس٠ليذِٜٗل ُٓٛلأ ِللطدٝكٛي ٍللبالددهً لؾُٝداللبسبدذٜ للٚعنُدا

ل.طهتليٛ

 ٕلبالظدُٛع١،للبالداد٠لل لبيدٛبسد٠للٚب٭ؾهداسللبسبكا٥لل ـٓٝـلع٢ًلدسٜٔقالٜهْٛٛبلأ

لٚبسبكدددا٥للبيهًُدددابل دددغلبال ٜٓٛددد١لبي ٬قدددابلعًددد٢لٚبي  دددٛسل ٝٓٗدددا،لٚبالكاسْددد١

ل.عخل..لٚب٭ؾهاسلٚبالؿاِٖٝ

 ٕٔللبيش٥ٝظد١ٝللبيؿهدش٠للبطددا٬قللعًد٢للقادسٜٔلٜهْٛٛبلأ لٚبسبكدا٥لللب٭ؾهداسللَد

ِل لأٚلبي اْٜٛدددد١لب٭ؾهددداسللٚ دددغلل ٝٓٗددداللٚبيدؿشٜددددللبالظدددُٛع١للبالددداد٠لل لٚبالؿددداٖٝ

ل.بزبض١ٝ٥

 ٍٕللب٫طددٓداجٞ،للبيددؿهرلللع٢ًلقادسٜٔلٜهْٛٛبلأ ٞللعرلٚبيٛؿدٛ لبيلد١ُٝٓللبال داْ

ل.ٚمتٝٝضٖالبسبذٜ ل 
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 ٕقدادسٜٔلعًد٢لبسبهدِلعًدد٢لؿدذملضبدد٣ٛلبالداد٠لبالظدُٛع١ل لكدد٤ٛلللللللللٜهْٛدٛبللأ

ٚلل بال داٜرل،للبال اٜرللبالٛكٛع١ٝلبي ل دُ ٌل لبشبدل٠لبيؼاـ١ٝ،لْٚعداّلبيكدِٝل

لٚبيٛبق لب٫جدُاعٞ،لٖٚذفلبالدخذرلَٔلبسبذٜ .

 ٕـًالبمد٣ٛ،ل كِٜٛلع٢ًلقادسٜٔلٜهْٛٛبلأ ل.ٚع٬ًجال ؼاٝ

 ٕبيكددددددذس٠لعًدددددد٢ل ددددددشملبيدظددددددا٫٩بلٚب٫طدؿظدددددداسببلٚبيكٝدددددداّللٜهدظددددددثٛبلأ

ل اطدؿظاسببل ٓا٠٤ل  ذلبيكٝاّل  ١ًُٝلب٫طدُاع.

 ٕلبيكذس٠لع٢ًلبيداٌٝلٚبيدزٚم.للٜهدظثٛبلأ

 ٕل غلسأٜغلَد اسكغ.لبٜكاسْٛلأ

 ٕل لبيدًؿضٜٕٛلأٚلبيشبدٜٛ.للحذًٜ الٜدا  ٛبلأ

)سػددددذٟلل،(ل127،2015:ل٫ )طدددد ٝذلل،(ل89،2008:َددددذنٛسلأ ددددذ:ل)عًدددد٢لبْعددددش

ل(1986،433:ل  ١ُٝ

 االستناع مهازات : 

لَٗددداسببلثددد٬رلعًددد٢لٜٓطدددٟٛلب٫طددددُاعلإٔ(لHartely:1993)لٖددداس ًٞلٜدددش٣

لٚ ٓطددٟٛ.لبْ هدداغلَٚٗدداسببلَدا  دد١لسببَٚٗددالبْدثدداٙلَٗدداس٠ل ل دُ ددٌلؾشعٝدد١

لنايدٛبؿددٌلبيًؿعٝدد١لغددرلليإلػدداسببلبالٓاطددبلب٫طددداذبّلعًدد٢لب٫ْدثدداٙلَٗدداسبب

لقددذس٠للبالدا  دد١لَٗدداسببل  هددعل ُٝٓددا.لعخل..لبزبظددِل٦ٖٝٚدد١لٚب فددا٤ببل دداي غ

لبطددددُشبسلعًددد٢لٚبسبؿددداظلٚبْؿ ا٫ ددد٘،لبالدخدددذرلأؾهددداسل ٛكدددٝحلعًددد٢لبالظددددُ 

لؾددلددُٔلبي هددعلَٗدداسببلأَددا.لبيٓٗاٜددابلَؿدٛحدد١ل١ب٭طدد٦ًلخدد٬ٍلَددٔلبسبددذٜ 

لبالدخدذرللَؼاعشلٚعهعلُٜكاٍ،لَالؾِٗلَٔليًدةنذلبالدخذرلأؾهاسل هشبسلأٚلػشم

ٍللإٔليًُدخذرلفهٔلحبٝ لبيه٬ّلَٚ اْٞ ٔللٜ دذ ٘للَد .)ؿدؿ١ٝلليًُظدُ لسطدا٥ً

ل(.38،2009:بيثاالؾدح

طددددُاعل(لعرلإٔلَٗددداسببلب2000،287٫ٜٚؼدددرلل)سػدددذٟل  ُٝددد١ل،لبيظدددٝذلَٓددداع:لل

 ؼٌُ:لبيدُٝٝضلٚبيؿِٗ.لأَالبيدُٝٝضلؾٝؼٌُل  شفلب٭ؿٛببلبي ش ١ٝ،لٚبيدؿشٜدللل

 دددغلبسبشندددابلبيكـدددرل٠لٚبيطًٜٛددد١،لٚبيدُٝٝدددضل دددغلب٭ؿدددٛببلٚ دددغلسَٛصٖددداللل

بيهدا ١ٝ،لٚمتٝٝضلبسبشٚفلباللد ؿ١،لٚ  دشفلبيدٓدٜٛٔلأٚلمتٝٝدضٙ،لٚبيدُٝٝدضل دغللللللل

ِ.لأَددالبيؿٗددِلؾٝؼددٌُ:لؾٗددِلبيهًُددابل ثك دداليدؼددهًٝٗالأٚلكددثطٗا،لٚ  ددشفلبيدٓػددٝ

ب٭ؾهاسلبيش٥ٝظ١ٝلبي لٜثذأل ٗالبالدهًِلٜٚٗذفلعرلبيد ثرللعٓٗا،لؾِٗلب٭ط١ً٦ل ل

لبالٛبقـلبي ا١َلأٚلبالؼذلن١.

لب٫طددُاعللإٔ(ل2015ل٫ ،لطد ٝذل)لٚ(ل2008نٌلَٔل)لعًٞلأ ذلَذنٛس،لٜٚدؿل

قلٚبيدـددٓٝـ،لٚبطدددا٬لبيظددُ ٞ،لبيدُٝٝددض:لٖٚددٞلأطاطدد١ٝلَٗدداسببلطددتلٜلددِ

بيؿهددش٠لبيش٥ٝظدد١ٝ،لبيدددؿهرللب٫طدددٓداجٞ،لبسبهددِلعًدد٢لؿددذملبمددد٣ٛ،ل كددِٜٛللللللل

لبمد٣ٛ.ل
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ل:بالٗاسببلشلزٙلػشملًٜٞلٚؾُٝا

 الشنعٌ التنًًز: 

ٌلل لبالظدُٛع١للب٭ؿدٛببلل دزنشللع٢ًلبيكذس٠لبيظُ ٞل ايدُٝٝضلٜكـذ ل ظًظد

لثد لٜدلَٚالْٚٗاٜدٗا،لٚٚططٗا،ل ذبٜدٗا،ل لبالظُٛع١لبيه١ًُلأؿٛببلٚمتٝٝضلَ غ

ل.بالظُٛع١لٚبزبٌُلبيهًُابل لبيٓكفلبطدهُاٍلع٢ًلقذس٠لَٔلريو

 َالتصيًف مهاز: 

ٖزٙلبالٗاس٠لع٢ًلبي  ٛسلع٢ًلبي ٬قابلبال ١ٜٛٓل غلبيهًُابلٚبسبكا٥للل شنض

ٚبالؿاِٖٝلٚب٭ؾهاس.لَٚ اٍلريدولإٔلب ْظدإلقدذلٜـدٓـلبالدزٜاعلٚبيدؿداصلًَ دالعًد٢للللللللل

طايبلبيدـٓٝـلؾإْ٘لٜهٕٛلقادًسبلع٢ًلإٔلأُْٗالجٗاصبلعسطاٍ.لٚعٓذَالٜظدطٝ لبي

جيُدد لًَ ددالأٚلٜـددٓـلبالؿدداِٖٝلبالادًؿدد١لٚب٭ؾهدداسلبالدٓٛعدد١ل ثك ددالشباؿدد١ٝلَدداللللل

لَؼذلن١لؾُٝال ٝٓٗا.ل

بالٗاس٠ل  غلبالظدُ لع٢ًلإٔلٜذسىلع٬ق١لبزبض٤ل ايهدٌ،لٚع٬قد١لبيهدٌلللللٖٚزٙ

هدددش٠ل  دددددللَطًثدددالطدددا ك ال٫طددددا٬قلبيؿلللل- ٗدددزبلب٫عدثددداسلل– دددازبض٤،لٖٚدددٞلل

لبيش٥ٝظ١ٝلَٔلبيدكاسٜشلأٚلبالكا٫بلأٚلبيكـفلبالظن١ً،لٚب٭حادٜ لبالظُٛع١.لل

 َاألفهاز استخالص مهاز: 

بالٗدددداس٠لعًدددد٢لجاْددددبلنددددثرللَددددٔلب٭ُٖٝدددد١ليؿٗددددِلبسبددددذٜ لبالظددددُٛعللللٖددددزٙ

ٚبطددددا٬قلَدددالٜدلدددُٓ٘لَدددٔلؾهدددش٠لس٥ٝظددد١ٝ،لٚأؾهددداسلؾشعٝددد١،لحٝددد لٜٓثػدددٞلل

لؿاِٖٝلبي لٜدلُٓٗالبالٛكٛع.لليًُظدُ لبيذلنٝضلع٢ًلبيه رللَٔلبسبكا٥للٚبال

ٜظدددطٝ لبالددد ًِلذبذٜددذلبيٓكطدد١لبيش٥ٝظدد١ٝل لقـدد١لَظددن١ً،لأٚل لللللٚيهددٞ

 كشٜشلؾإٕلعًٝ٘لإٔلٜظداذّلَٗاس٠لبيدـٓٝـل٫طدا٬قلبي اٌَلبالؼذلىل غل

ب٭ؾهدداسلبالدايؿدد١،لأٚلبالدٓدداؾش٠.لعرٕلؾُٗدداس٠لبطدددا٬قلبيؿهددش٠لبيش٥ٝظدد١ٝ،لٚعٕللللللل

ٓٝـ،لع٫لأْٗدالأعكدذلَٓٗدا،لٚأعًد٢لَش ثد١ل لطدًِلللللللناْتل  دُذلع٢ًلَٗاس٠لبيدـ

لبيؿِٗلبيكا٥ِلع٢ًلبيدخًٌٝلٚبيدؿظرللَٚ ازب١لب٭ؾهاس.ل

بالظدددُ ل لذبذٜددذلب٭ؾهدداسلبيدد لٜدلددُٓٗالبالٛكددٛعل ظدددذعٞلَٓدد٘لللللٚنؿددا٠٤

بيؿِٗلبيذقٝلليهٌلؾهش٠،لَٚدا  ١لب٭ؾهاسلبالدداي١ٝل ظدشع١،لٚريدوليًدُٝٝدضل دغللللل

اسلبيؿشعٝدد١،لٚبيددش  ل ددغلب٭ؾهدداسلبيؿشعٝدد١لٚبيؿهددش٠لللبيؿهددش٠لبيش٥ٝظدد١ٝ،لٚب٭ؾهددل

لبيش٥ٝظ١ٝلٚبيٛقٛفلع٢ًلبي ٬ق١ل ٝٓٗا.ل

 َاالستيتاز مهاز: 

ٕللإٔلبزبٝدذللبالظدُد للزلدابللأِٖلَٔلعٕ لب٫طددٓداجٞ،للبيددؿهرلللعًد٢للقدادًسبللٜهدٛ

ل ٓٗاٜدد١لٜدٓثددةلعٓددذَالبالٗدداسببلٖددزٙلعرلحيددداجلؾٗددٛلبيدٛقدد ،لٚحظددٔلبيدٓثدد٪لٚعًدد٢

ل لَدلد١ُٓللأطاطد١ٝللٚقلداٜاللَُٗد١للَ ًَٛدابللٚحيدذدللفٝضلعٓذَالأٚلَا،لقـ١

لػاـددٝابلالادًددـلبيؼاـدد١ٝلبشبـددا٥فلٜظددداًفلعٓددذَالأٚلبيهدد٬ّ،لثٓاٜددا
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ٜدٛقددـللبالٗدداس٠ػددولإٔلمتهددٔلبالظدددُ لَددٔلٖددزٙللل٫ٚلبالدًؿددض٠،لأٚلبالزبعدد١لبيكـدد١

عًدد٢لقذس دد٘لعًدد٢لبطددداذبّلمجٝدد لَٗاسب دد٘ليًٛقددٛفلعًدد٢لحشنددابلبالدخددذرللللللللل

ذٜ ،لٚ  ثرلببلٚجٗ٘،لٚٚقؿا ٘،لَٚذ٣لب٫س ثاطل غلبيهًُدابللٚطهٓا ٘لأثٓا٤لبسب

لٚبزبٌُلبي لٜظداذَٗا،لٚمت ًٝ٘لشلا.ل

 َاحملتىّ صدم علِ احلهه مهاز: 

لبطدددكثاٍلصبددشدلٜدندداٚصلبيددزٟلبيدكددٛفٞلبيدددؿهرللْددٛعلَددٔلبالٗدداس٠لٖددزٙل  ددذ

لَ دداٜرللكدد٤ٛل لعًٝٗددالٚبسبهددِلٚعٝٛ ٗددالضباطددٓٗال ددإ شبصلْكددذٖالعرلبيشطدداي١

ل.كٛع١َٝٛ

 َاحملتىٍ تكىيه مهاز: 

لبيدددؿهرللَٗدداسببلأسقدد٢لٖٚددٞلبيدكددٛفٞ،لبيدددؿهرللْددٛعلَددٔلأًٜلددالبالٗدداس٠لٖددزٙ

ٞللب  د٬م،للع٢ًلٚبيؿِٗ ـللؾٗد لبخدٝداسلل لبالدخدذرللدقد١للَدذ٣للعًد٢للبالظددُ لل ٛقد

٘للبالؿَٗٛدداب،لٚذبذٜددذللبالؿداحٝدد١،لبيهًُدداب لذبٝددضللَددذ٣لبندؼددافللعًدد٢لٚ  ٝٓدد

لبي ٓٝؿد١،للٚب٫ْؿ ا٫بل اي ٛب ـلَؼخ١ْٛلبيهًُالبطداذبَ٘لخ٬ٍلَٔلبالدهًِ

ـللجٛبْدبلل ددلصللَٗداس٠للؾٗٞ.لٚبيدػًٝ لٚبيداًٝ لبيدخٝضل  رللَؿاِٖٝلأٚ لبيلد 

لٚأطددثاالبيلدد ـلأطددثاالَ ازبدد١لنٝؿٝدد١لٚ ٛكددحلبالظددُٛع١،لبالدداد٠ل لٚبيكدد٠ٛ

ل.بيك٠ٛ

(ليدخذٜدذلبالٗداسببلبيًػٜٛد١ليذبسطدٞللللل2009  ُٝد١،ل)سػدذٟلللأجشبٖالدسبط١لٚ 

للل االظد٣ٛلبالدٛط لعرل:لب٫طدُاعكغل ػرلٖا،لؿٓـلَٗاسببلبيًػ١لبيٓا 

  :املشتىّ املتىسط 

 عيٝ٘لٜظدُ لإٔلٜٓثػٞلَالبْدكا٤. 
 ٚآدب ٘لب٫طدُاعل كايٝذلَ شؾ١. 
 بسبذٜ ل لٚصباًَدِٗلبالدخذثغلَؼاعشل كذٜش. 
 ععطا٤لبيؿشؿ١لنا١ًَليًُدخذرلٚعذّلَكا  د٘.ل 
 ِلٚب٭عددذبدلٚبيدةْٝدد لبيدددزنرللحٝدد لَددٔلبي ش ٝدد١لبيًػدد١لؿددٝؼلبطددداذبّلؾٗدد

 .عخل..لٚب٭ؾ اٍلٚب٭ص١َٓ

 االستناعًُ والتدزيبات ألىشطُا : 

ٟللبيًػٜٛدد١لبيدددذسٜثابللَددٔلبيٓددٛعللريددولب٫طدددُاع١ٝلل ايدددذسٜثابلٜكـددذ لبيددز

ليًدٓفللبيد دش للدٕٚلب٫طددُاعللَٗداسببللَٔلَٗاس٠ل ١ُٝٓلبٖدُاَ٘لضبٛسلجي ٌ

لَظداعًذبللأَدًشبللأخدش٣للمبٗداسببلل١ْب٫طدد الل  ددللبيدذسٜثابلٖزٙلَ ٌلٚ .لَهدًٛ ا

ل  ًُٝاي ش ٝد١لل دشبَجلل لخاؿ١لنثرل٠لأ١ُٖٝلبيدذسٜثابلٚشلزٙ.لأطاطًٝالٚيٝع
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ـللعرلعداد٠لل ٬ ٗداللٜد دش لل٫لعر.لبي ش ٝد١للغدرلللبيثًذبٕل  ٕللَٛبقد لؾٝٗداللٜدـدًٛ

ًٝا ل(١٣٧،١٣٣ل1986:  ١ُٝ.ل)سػذٟل اي ش ١ٝلبيٓا كغلَٔلػؿٗ

ل:ب٫طدُاع١ٝلب٭ْؼط١لَٔلأْٛبعل١أس  لعر(Penny Ur:(2001,113ٜٚؼرل

  :ُأىشطُ االستذابُ الهاميNo overt response 

ظبددذلإٔلبيطدد٬ال لٖددزبلبيٓددٛعلَددٔلب٭ْؼددط١ل٫لفًهددٕٛلبطدددنا ١لٚبكددخ١للللل

ي٬طدُاع،لَٚ لريولؾدإٕل  ثرلببلبيٛج٘لٚيػ١لبزبظذلغايًثالَال هٕٛلديد٬ٝ لعًد٢للل

ِلحبهاٜددد١للقـددد١،لأٚلللَددددا  دِٗ.لَٚدددٔلأَ ًددد١لٖدددزٙلب٭ْؼدددط١:لإٔلٜكدددّٛلبال ًدددلللللل

عزلاعِٗلأغ١ٝٓلأٚلْهد١،لأٚلعش لؾًِٝلأٚلَظشح١ٝ.لؾُٔلبالُهٔلجًذبلإٔلٜهدٕٛلل

بيط٬الَظددُد غل ا٫طددُاعلدٕٚلؾٗدِلبيهًُدابلبالٓطٛقد١،لٖٚدزبلٜدٛقدـلعًد٢للللللللل

حظددٔلبخدٝدداسلبالدداد٠لبالظددُٛع١للبيددزٟلَددٔلػددةْ٘للدؾدد لبيطدد٬اليثددزٍلبالضٜددذلَددٔلللللل

لٜذلَٔلبالٗاّ.بزبٗذلليهٞلٜؿُٗٛبلدٕٚلبسباج١ليًُض

 ُاالستذابات الكصريَ:  أىشطShort response 

 ُٜطًددددبلَددددٔلبيطدددد٬الب٫طدددددُاعليًد ًُٝددددابلثددددِللبيد ًُٝددددابلب ثدددداع :لحٝدددد لل

ب٫طدنا ١لشلالٚ ٓؿٝزٖا.لنةٕلٜطًبلبال ًِلَٔلأحذلبيط٬الَد ٬ ،لإٔلٜؿددحللل

بيثدداالٚخيددشجلعرلأحددذلبي دداًَغلٜٚطًددبلَٓدد٘لإٔلٜظدداعذٙل ل ثاعدد١ل  ددثلللل

 ب٭ٚسبم.لل
  لؿدددٛس٠،لأٚلقا٥ُددد١لبيطددد٬الٜ طددد٢لبيٓؼددداطلٖدددزبلٚ :لبي ٓاؿدددشلبطدددد شب

لَ دغللعدذدللعًد٢للبيـدٛس٠للأٚلبيكا٥ُد١لل ؼدٌُليٓفلجًٝذبلٜظدُ ٛبلإٔلٚعًِٝٗ

لع١َ٬لٜل ٛبل ةٕليذِٜٗلبي لبيكا١ُ٥ل اطد شب لٜكَٕٛٛلثِلَؿشدب ٘،لَٔ

 .زل ٖٛالبي لبالهْٛابلأٚلٚبيذلبنٝبلبيهًُابلأَاّ
 ـل ٔللٖٚدزبل:لب٭خطدا٤للنؼد ٘للب٫طددُاع،لل دذسٜثابلل لػدا٥ للبيدُدشٜ لٜظدددُ لٚؾٝد

لٚبيدث ثللؿدخٝحللَٓٗداللبيث ثلبزبٌُ،لَٔلعذدلَٔلٜدهٕٛلْفلعرلبيط٬ا

ٔل.لبشبطدةللَٚداللَٓٗداللبيـدخٝحللَالٜكشسٚبلإٔلٚعًِٝٗلخطة،لبٯخش ٔللَد لإٔلبالُهد

لخدددلب ِٗلعًدد٢لأٚليًدددٛ،لبيطدد٬ال  ًُدد٘لَددالعًدد٢لَ دُددذ٠لبزبُددٌل هددٕٛل هددٕٛ

 .بيد ًِل لبيظا ك١
 ٕللَدظدا١ٜٚ،للؾشبغابلَ لَهدًٛ البالظُٛعلبيٓفلٜكذّ:لبيدد١ُ ٕللندة ٌلل هدٛ لند

ٞللأٚلطددث ل ّللَدد ٬ ،للنًُددابللمثدداْ ٙللمبدد٤ٌللبيطدد٬اللٜٚكددٛ لأثٓددا٤للبيؿشبغددابللٖددز

ل٫لحٝدد لبيطدد٬ال  ددثلعًدد٢لَ كددًذبلٜهددٕٛلقددذلبيٓؼدداطلٖددزبلٚيهددٔ.لب٫طدددُاع

ِللب جا د١،لل لٚبيددؿهرلللٚبيؿٗدِ،للي٬طددُاع،للناٍفلٚقتلٜٛجذ ليدزبل.لبيهدا د١للثد

لطدشع١للٜهٝـلإٔلٜظدطٝ لحد٢لبال ًِلقثٌلَٔلَكش٤ًٚبلبيٓفلٜهٕٛلإٔلٜٓـح

 .بيط٬البطدنا ١لطشع١لَ لخطا ٘
 للأٚلَدا،لليؼاف،لطبدـش٠لػؿ١ٝٗل  شٜؿابلبالذسغلٜكٍٛ:لبيداُغ،ٕ لأٚلَهدا

 .ٜهٕٛلإٔلٜ دكذٕٚلَاربلٜهدثٛبلإٔلبيط٬الٚع٢ًلَالحذٍرلأٚلَالػ٤ٍٞ
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 ل–:لٜطًدبلَدٔلبيطد٬الب٫طددُاعليدٓفللللللٝلبي ُلٚبيؿِٗلبي اّلبيؿِٗل ذسٜثاب
ثِلٜطًبلَِٓٗلرنشلأِٖلب٭ؾهاسلأٚلبال ًَٛابلبيش٥ٝظ١ٝلبي لل–يٝعل ٬ٜٛ ل

ثِلرندشل ؿاؿدٌٝل د ًدلل ا٭ؾهداسلبيش٥ٝظد١ٝللللللل(،(Skimmingٚسدبل لبيٓفل

(Scanning). 

 ُالطىيلُ االستذابات أىشط:Longer response 

 ٝدبلبيطد٬العدٔلأطد١ً٦لٜدلدُٔللللللٜدطًبلٖدزبلبيٓؼداطلإٔلجيللل:ب٫ط١ً٦لعجا ١

 بيٓفلبالظُٛعلب جا ١لعًٝٗا،لٜٚؿلٌلإٔل كذّلب٫ط١ً٦لقثٌلب٫طدُاع.
 ٜٔٚبيه٬ّلأٚلبماكش٠لحٍٛلل٬َحعا ِٗلٜذْٕٚٛلبيط٬ا:بال٬حعابل ذ. 
 ـًالمد٣ٛلبيٓفلبالظُٛع.ل:بيدًاٝف  ٜهدبلبيط٬الًَا
 بالظددُٛعللٜكددّٛلبيطدد٬ال إعدداد٠لندا دد١لبيددٓفلللل:ٚبيذلمجدد١لبيـددٝاغ١لععدداد٠

 هًُددددابلطبدًؿدددد١،لعَددددال ددددٓؿعلبيًػدددد١ل)ععدددداد٠لبيـددددٝاغ١(لأٚل ًػدددددِٗلب٭ّللللل

 ) شمج١(.
 ٜكددذّلبال ًددِليًطدد٬البيددٓفلبالظددُٛعلَهدًٛ ددا،ل  ددذلحددزفل  ددثلللللللللل:بيدهًُدد١

لؾكشب ٘،لٜٚطًبلَٔل ٬ ٘لإٔلخيُٓٛب،لٜٚهًُٛبلبيؿكشببلبمزٚؾ١.

 بالٛط ١لب٫طدنا ابلأْؼط١:Extended responses  
 ًٌٝا،لبالؼددده١ًلُ ؼدددشم:لببالؼددده٬لحددد لنٝدددـلٜٓاقؼدددٛبلإٔلبيطددد٬الٚعًددد٢لػدددؿٗ

 .بالكذلح١لبسبًٍٛلٜٚهدثٕٛلَ ٗا،لٜد إًَٛ
 لإٔلعًد٢للَظشحٞ،لَؼٗذلأٚلحٛبسلَٔلجض٤ليًط٬الٜكذّ:لٚبيدخًٌٝلبيدؿظرل

ِللب٭ؿدٛبب،للأْدٛبعلل دؿظرللٜكَٛٛب لب٭ديد١للٜظدداشجٛبللٚإٔلٚب٭طدًٛا،للٚبيدٓػدٝ

 .جيش٣لأٚلحيذرلَاربل ٛكحلبي 

ـًالٜكذّلَدكذّلَظد٣ٛلٚ  ًٝالْ ٍ،لل ـدٛبٍلليًكدشب٠٤للَٓاطًثالٜهٕٛللأد  لعًد٢ل.لعدا

ل.ٚبيدخًٌٝليًُٓاقؼ١لقا ١ًلػ شلقـٝذ٠لبال اٍ،لطثٌٝ

ٍللبيدٛجٝٗدابلل  دثل(ل445ل-1986،442)ل  ١ُٝلٜٚ ش  ّللحدٛ لأْؼدط١للبطدداذب

ل:ب٫طدُاع

 ٞلخاؿدد١ل ددذسٜثابلَددٔلغرلٖددالعددٔلب٫طدددُاعل ددذسٜثابلبال ًددِلٜ ددضٍلأ٫لٜٓثػدد

ل.ب٭خش٣لبيًػ١ٜٛلسبب االٗا

 ٞٔللبيدةندذللب٫طددُاعلليددذسٜثابللبيًػ١ٜٛلبالاد٠لبخدٝاسلعٓذلٜٓثػ ٔللخًٖٛداللَد لَد

لبٖدُاَدددابلعدددٔل  ٝدددذلَٝدددذبٕل لبيؼدددا٥ ١لبشباؿددد١لٚبالؿددداِٖٝلبالـدددطًخاب

ل ايٓظددث١لب٭قددٌلعًدد٢.لبي ًُٝدد١لبالٛكددٛعابلعددٔلبيث ددذلٜٓثػددٞليددزب.لبيذبسطددغ

ِللبس ؿ لنًُالعٜاٖالِٗعزلاعل لٚبيدذسجلب٫ دذب٥ٞلبالظد٣ٛليط٬ا لَظددٛبٖ

ل.بيًػٟٛ

 لٜظدددطٝ ٕٛلبالثددذ٤ٟللبالظدد٣ٛلليطد٬اللَثظدط١للزل ٝد١للَدٛبدلل دٛؾرلللكدشٚس٠ل

ل.ب٫طدُاعلع٢ًلبيدذسالخ٬شلالَٔ
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 لالالبيهاٌَلب٫طذلجاعلع٢ًلبيكذس٠لبيذسبطغلَٔلٜدٛق لإٔلبال ًِلع٢ًلٜٓثػٞل٫

ل.عًِٝٗلأيكٞلالالبيداّلب٫طدٝ االأٚلزل ٛٙ،

 لؾايطايددبل،لب٫طدددُاعلَٗدداس٠ل ُٓٝدد١ل لٚدٚسٖددالب َدد٤٬لأُٖٝدد١لعرلب٫يدؿدداب

لحيدداٍٚلبطدددُاع٘لأثٓددا٤ل لٖٚددٛلٚبيذلبنٝددبلبالؿددشدببلصبُٛعدد١لعرلٜظدددُ 

ل.َهدٛالسَضلعرلٜذلمجٗالثِل ٓطللبي لبسبشٚفلأػهاٍل زنش

 االستناع تدزيص عىقاتم: 

لٜش ث لحٝ لبي ٛبٌَ،لَٔلن رللعرلَٗاسب ٘لٚ ١ُٝٓلب٫طدُاعل  ًِٝلحيداج

لبالٓاطددث١.لبيث٦ٝدد١لٚجددٛدل ظدددذعٞلَشنثدد١لعًُٝدد١ل اعدثدداسٙلبيٓددٛبحٞلَددٔل هدد رل

لب٫ْدثددداٙل شنٝدددضل ل دُ دددٌلبالدددد ًِلَدددٔلخاؿددد١لبطدددد ذبدببلعرلحيدددداجلنُدددا

ل.بالدخذرلطشع١ل ٓؿعلبالظُٛعلبسبذٜ لَ لٚبيدؿاعٌلٚبيؿِٗ،

لب٫طددددُاع،ل  ًدددِلدٕٚلذبدددٍٛلإٔلفهدددٔلبيددد لبال ٛقدددابلَدددٔلبيهددد رللٖٚٓددداى

ل:ًٜٞلؾُٝالبال ٛقابلٖزٙلٚ دُ ٌلٚ ُٓٝدٗا،لَٗاسب ٘لدظااٚبن

 املىضىع بطبًعُ تتصل معىقات:  

ًٝداللأٚلخبدلب ٘،لَش ث لغرللبالد ًِلعيٝ٘لٜظدُ لبيزٟلبالٛكٛعلٜهٕٛلؾشمبا لًَث

لٚسمبددالبالددد ًِ،ليددذ٣لَكثددٍٛلغددرللٖٓددالبالٛكددٛعلٜـددثحلحٝدد لٚبٖدُاَا دد٘،لالٝٛيدد٘

ل ل ددةثرلليدد٘لٜٛجددذل٫ٚلٚ شبنٝثدد٘،لدب ددَ٘ٚؿشلضبدددٛبٙل لؿدد ًثالبالٛكددٛعلٜهددٕٛ

لسمبددالأؾهدداسلَددٔل دلددُٓ٘لَددالٚن ددش٠لبالٛكددٛعاب،ل ددٍٛلإٔلنُددالبالددد ًِ.لحٝددا٠

ل(130،2015:ل٫ .ل)ط ٝذلعٓٗالٜٓـشفلبالد ًِلدب ٌ

 باملعله تتصل معىقات: 

لكدد ـلحٝدد لَددٔلنُدددهًِلقذسب دد٘لكدد ـلبال ٛقددابلٖددزٙلَكذَدد١ل لٜٚددة ٞ

لإٔلنُدال.لَد٪ثشللأٚلَكٓد للغرللجي ً٘ل الأدب٥٘ل لٚبشبًٌلأؾهاسٙلٚ لاسالؿٛ ٘

لبيظدًث١ٝللبدباٖا ٘لأٚلمبٗاسب ٘لدسبٜد٘لعذّلأٚلب٫طدُاعل ة١ُٖٝلبال ًِلبقدٓاعلعذّ

ل آدبالبٖدُاَ٘لٚعذّلبالٗاسبب،لٖزٙل ١ُٝٓل ةطايٝبلٚجًٗ٘لبيًػٟٛلبيؿٔلٖزبلعبٛ

لبٖددزل ليط٬ دد٘لقددذ٠ٚلٜهددٕٛل٫لٚ ايدددايٞلجٝددذ،لغددرللَظدددُ لٚنْٛدد٘لب٫طدددُاع،

ل(85،2014:ب لؾلٌلسجب)ضبُذلبزباْب

 باملتعله تتصل معىقات: 

لؿ ٛ ١لعرلب٫طدُاعلأثٓا٤ليًػ١لبالد ًِلَٓٗالٜ اْٞلبي لبالؼه٬بل شج لٚقذ

ل ؼددهٌلدسطددٗاليػٜٛدد١لأؿددٛببلَددٔل  ًُدد٘لَٚددالٜظددُ ٘لَددال ددغلبي ٬قدد١لعدسبى

لٖٓاىلٕألنُا.لبالؿشدببلؾكشلعٓ٘لٜٓدجلبيزٟليًػ١لبمذٚدلبيد ش لأٚلَٓؿـٌ،

ِللعًد٢للٜٚدٛجدبللب٫طدُاع،لدٕٚلحيٍٛلَالب٭خش٣لبال٪ثشببلَٔ لَٓٗدا،للبسبدزسللبال ًد

ل:ًٜٞلنُالٖٚٞ
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 لقذس دد٘ل  ددٛمل ددةَٛسلٚبْؼددػاي٘لبالظدددُ لبْدثدداٙل ؼدددتلٜٚ دد :لبيددزٖ لبيؼددشٚد

ل.بالظدُشلب٫طدُاعلعًٞ

 ٟلل العيٝٗا;لبالظدُ لبيًػ١ٜٛلبالاد٠لعٔلبي ضٚفلٜٚ  :لٚبالًٌلبيلنش لعرلٜد٪د

لعددذّلأٚلبيًػٜٛدد١لبالدداد٠لعددش لطدد٤ٛل ظددثبلريددولٜهددٕٛلٚقددذ.لبيدٛبؿددٌلبٕؾكددذ

ل.بالٓاطبلبيٛقتلبخدٝاس

 لعددذّلأٚلعلدد١ٜٛل٭طددثاالريددولٜشجدد لٚقددذ:لب٫طدددُاعلعًدد٢لبيكددذس٠لكدد ـ

ل.بال ا ش٠لع٢ًلبيكذس٠

 ل ـددٝذلٜكـددذلَددٔلبالظدددُ غلَددٔلؾٗٓدداىلبيٓكددذ،لٚحددبل االدخددذر،لبيذل ددف

ل ددالأؾهدداسٙ;ل ؼدددٝتلثددِلَٚددٔلر;بالدخددذلَكا  دد١لعرلٜذؾ دد٘ل ددالب٭خطددا٤

ل(2003،ل164:لٚآخشٕٚلبشلادٟلعثذ)ْثٌٝل.لب٫طدُاعلع١ًُٝليؿؼٌلٜ٪دٟ

(لبيـدد ٛ ابلبيدد ل ٛبجدد٘لقددذس٠لدبسطددٞلبيًػدد١للللللUnderwood:1989ٚحيددذدل)

بي اْٝددد١لعًددد٢لبيؿٗدددِلب٫طددددُاعٞل لؿددد ٛ ١لبيددددخهِل لطدددشع١لبالدخدددذثٝغلللللل

ل،لبسبدذٜ للععاد٠لعَها١ْٝلٚعذّلب٭ؿًٝغلبالدخذثغب٭ؿًٝغ،للؿ ٛ ١لَدا  ١ل

ـلللبيًؿعٝد١،للغرللبيًػ١لعدسبىلؿ ٛ ١ل،لبالؿشدببلحـ١ًٝلق١ً لعًد٢للبيكدذس٠للكد 

ل(27،2012:صٖشبٕلب لعثذ.ل)ؾا ٔلٚبيدةٌٜٚلبيدؿظرلل لَؼه٬بلبيذلنٝض،

(للْدٝن١لَكا ًد١لأجش ٗدالجاَ د١لنداَدلدجلللللPenny:112،2001)لٜٚظد ش 

 ٛ ابلبي ل دٛبجِٗٗلأثٓدا٤لب٫طددُاعلؾُٝدالللللَ لدبسطٞلبيًػ١لبي ا١ْٝليدخذٜذلبيـ

لًٜٞ:

 ٘ل.ب٭جٓث١ٝلبيًػ١لأؿٛببل غلبيدُٝٝضل لؿ ٛ ١لأٚبج

 ِللإٔلجيدبل ٌللأؾٗد لٜٚـددٝث لؾؼدًتللأْد للأػد شللنًُد١للؾدا د للعربلنًُد١،للند

لٚب حثاطلبيكًل

  ٝلؾٗددِلأطدددطٝ ل٫.لٚ ٛكددٛمل ددث ٤لذبددذثٛبلعربلب٭ػددااقلأؾٗددِلإٔلأطدددط

ل.ب٭ؿًٝغلبالدخذثغل١ ظشعلٜدهًُٕٛلعٓذَاللب٭ػااق

 ل.ٜكاٍلَالأؾِٗليهٞلَش٠لَٔلأن شلبطدُ لإٔلأحداج

 ل.ب٫طدُاعلٚقتل اٍلعربلٚبيذلنٝضلبال ا ش٠لع٢ًلبيكذس٠لٚعذّل ايد بلأػ ش

ل:ًٜٞلؾُٝا،لبيظا ك١ليًـ ٛ ابلبسبًٍٛل  ث(لPenny:113 ,2001)لٜٚكذلم

 َنلنُ نل فهه ضسوز: 

لَدددٛبدلٚبطدددداذبّلبال ًدددِلَدددٔلجٝدددذلٚعدددٞلعرلٚذبدددداجلػدددا٥ ١،لَؼددده١ًلٖدددزٙ

ٍللَالنٌليٝعلإٔل ـذٜللع٢ًلبالد ًُغلذب لزل ١ٝ لبيذسجد١للْؿدعللعًد٢للٜكدا

ٌللع٢ًليٓذس ِٗلمتشٜٓابلبيذبسطغلْ طٞلإٔلعبداجلٚسمبا.لب٭١ُٖٝلَٔ لبيدناٖد

ِلل لفاسطدْٛٗاللنداي لليًُ ًَٛدابللب٫ْدكا٥ٞ ِللٜظداعذللإٔلجيدبل.لب٭ّليػددٗ لبال ًد

لْددفلٜ طددِٝٗلنددةٕليًُ ًَٛددابلْدكددا٥ٞب٫لبيدناٖددٌلَٗدداس٠ل ُٓٝدد١ل ل ٬ دد٘
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ًٝال ٌٜٛ ِللٜطًدبللثِلْظث ٍللَدٓٗ لب٭ن دشللعًد٢للَ ًدَٛدغللأٚلَ ًَٛد١للعرلبيٛؿدٛ

ل.بيٓفلَٔ

 األصلًني املتشدثًني فهه علِ الكدزَ عدو: 

ٜٓثػدٞلعًد٢لبال ًدِلإٔلٜؼدشمليط٬ دد٘لَدذ٣لؿد ٛ ١لؾٗدِلخطداالبالدخددذثٝغللللللللل

شٚس٠لإٔلٜددذس ٛبلعًد٢لللب٭ؿًٝغليًػ١،لؾإٕلٖزبلبيؼشملكشٚسٟل٭ٕلٜذسنٛبلكدل

ب٫طدددُاعلَددٔلخدد٬ٍلبمادثدد١لبالٓاطدددث١لالظدددٛبِٖليهددٔل لْؿددعلبيٛقددتل هدددٕٛللللللللل

ضبادث١ل ثٝ ١ٝ،لَٔلٖٓالطٝذسنٕٛل ثٝ ١لب٫طدُاع،لَٚٔلثِلئلحياٚيٛبلإٔل

ٜطًثددٛبلَٓددولإٔل كددشأللٚ ٓطددللبيهًُددابلَٓؿددشد٠،لأٚل ثطدد٧لَددٔلطددشعدولأثٓددا٤لللللللل

لبسبذٜ .ل

 ُمسَ مً أنجس لالستناع احلاد: 

ًٜداللللللل َٔلبال٬حغلإٔل  ش لبيط٬الي٬طدُاعلأن دشلَدٔلَدش٠للٜ دذلطدثًثال ش ٛ

جًٝذب،لٚيهٔل لبسبكٝك١لِٖلطدٝد إًَٛلَد لبسبٝدا٠لبيٛبق ٝد١لبيد لطٝظددُ ٕٛللللللل

ؾٝٗددالالددش٠لٚبحدددذ٠ل كشًٜثددا.لٚيددزبلعًددد٢لبال ًددِلإٔلٜددٛؾشلؾشًؿدددالأٚؾددشل٭ٕلٜددددذسالللللللل

بطددددُاع١ٝللبيطددد٬العًددد٢لب٫طددددُاع،لعًٝددد٘لإٔلٜ دددضصلريدددول اطدددداذبّلْـدددٛقل

َةيٛؾدد١ل  ددثلبيؼدد٤ٞليددذ٣لبيطدد٬ا،لٚإٔلٜكددّٛل إزلاعٗدداليًطدد٬الأن ددشلَددٔللللل

َش٠،لٚيهٔليٝعل ؼهٌلَه ـ.لعًٝ٘لإٔلٜذلىلشلِلَظاح١ل٭ٕلٜطًثٛبلبيدٛكدٝحلل

ٚب عاد٠لأثٓا٤لب٫طدُاع.لعٕل اسط١لٖزٙلب٫طدنا ابلَٔلقثٌلبيذبسطغل ظداِٖلل

ب٫طدددُاعلَددٔلَددش٠لللَظددا١ُٖلجٝددذ٠ليدخظددغل  ًُٗددِلٚعَددذبدِٖلبيكددذس٠لعًدد٢للل

لٚبحذ٠لخاسجلبيــ.

 االستنساز علِ الكدزَ عدو: 

ِللٜدذؾ للقدذللٚبيد بل ا جٗادلبيط٬الػ ٛسلعٕ ّلل ًدبللعرل ٗد لب٫طددُشبسللعدذ

لٜؼددن لإٔلعًٝدد٘لٚيهددٔلبمادثدد١،لبال ًددِلٜثطدد٤ٞلإٔلبسبددٌلٚيددٝعلب٫طدددُاع،ل 

ِلل،لقـرل٠لص١َٝٓلالذ٠لٚب٫طذلخا٤لبشلذ٤ٚلع٢ًل ٬ ٘ ٔللعب٫طددُاللَدا  د١للثد لٚيهد

ل ايلدددشٚس٠لؾًدددٝعلب٫طددددُاع،ل لبطدددذلب ٝنٝدِٗل ػدددٝرللَدددِٓٗلٜطًدددبلإٔلجيدددب

ل  نٌلب٫طدُاعل لبيطشٜك١لٖزٙلؾا ثاعل كاٍ،لن١ًُلنٌلزلاعلع٢ًلبيذلنٝض

ل.ٚب جٗادل ايد بل ايؼ ٛس

ِللٜشبعٞلإٔلجيب ٌللؾايؼد ٛسللآخدشللػد٦ًٝاللبال ًد ٕللقدذللٚب سٖداملل االًد لْدٝند١للٜهدٛ

ِللع٢ًلٚجبليزبلب٫طدُاع،لؾذل٠ليطٍٛ ٔللحدد٢للبيدٓفللدبض٥د١للبال ًد لبيطايدبللٜددُه

ل.ب٫طدُاعل لب٫طدُشبسلَٔ

   :معىقات تتصل بطسيكُ التدزيص 

لَددٔلفهددٔلبيدد لبيدددذسٜعل لبسبذٜ دد١لبيطددشملجيًٗددٕٛلبال ًُددغلَددٔلندد رل

لبيدددددذسٜعلَٛبقددددـلٚ لبالددددد ًُغ،ليددددذ٣لب٫طدددددُاعلَٗدددداسببل ُٓٝدددد١لخ٬شلددددا
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ًٝا،لبالددد ًِلَددٔلدب ددٌلبيدد ليكددا٤ب ل شٜكدد١لبال ًددِلٜظددداذّلب٫عدٝادٜدد١ لأٚلطددًث

لٜهددٕٛلنددٞليًُددد ًِلبيؿشؿدد١ل ددداملإٔلفهددٔلٖٚٓددالبالٓاقؼدد١،ل شٜكدد١لٜظددداذّ

ًٝددا .ل)طدد ٝذلعيٝدد٘لبطدددُ لبيددزٟلبالٛكددٛعلَددٔلٜظدددؿٝذلٚ ايدددايٞلَٚؼدداسن ا،لعجيا 

ل(131،2015:٫ 

 الصفًُ بالبًُٔ تتصل معىقات: 

هٓٗالإٔل هدٕٛلعدا٬َلَظداعًذب،لللل ٪ثشلبيث١٦ٝلبيـؿ١ٝل لع١ًُٝلب٫طدُاع،لعرلف

أٚلَ ٛق الي٬طدُاع،لَٚٔلَ ٛقدابلب٫طددُاعلبالش ثطد١ل ايث٦ٝد١لبيـدؿ١ٝلن اؾد١للللللل

عددذدلبالددد ًُغلدبخددٌلبيؿـددٌ،لٚبيلٛكددا٤،لٚدسجدد١لبسبددشبس٠،لٚب كددا٠٤،لٚعددذّلللللل

لَٓاطث١لبالكاعذلٚ ٗايهٗا.)بالشج لبيظا ل(

 ختًازهــا،ا معــايري، أهنًتهــا، واملشلشــالت األفــالومكــاطع  :ثالًجــا 

 :ثاىًُ نلػُ العسبًُ اللػُ فصىل يف استخدامها طسم

 ًُتعلـًه  يف واملشلشـالت  األفـالو  مكـاطع  استخداو أهن  ُ  اللػـ

       .بػريها للياطكني العسبًُ

ٔل لنًػدد١للبي ش ٝدد١لبيًػدد١ل  ًددِٝل لٚبالظًظدد٬بلب٭ؾدد٬ّلَكددا  لأُٖٝدد١ل هُد

ّللَكا  لَؼاٖذ٠لعٕلحٝ لبيد ًِ;لع١ًُٝل ٝظٝرلل لثا١ْٝ لبالظًظد٬بللأٚلب٭ؾد٬

ٟلل دةثرلللي٘لٜهٕٛلإٔلفهٔ ٌللعًد٢للقدٛ ِللعكد ٘للبالدد ً ٘للالداللٚحٛبطد ٔللذبٜٛد لَؼداعشللَد

لٚبيلددخولٚب ثدداس٠لبيػلددبلَ ددٌ:لعُٝكدد١لحددد٢لأٚلناْددتلطددطخ١ٝلٚعٛب ددـ

ل.بالًٌلٚحد٢لٚبسببلٚب٫طذلخا٤لٚبيدؼٜٛل

لَؿٝدددذ٠لٚطددد١ًٝل  دددذلٚبالظًظددد٬بلب٭ؾددد٬ّلَكدددا  لخددد٬ٍلَدددٔلبيدددد ًِلعٕ

ل ددذٚسٖالبيدد لٚبيٛبق ٝدد١،ل ايدًكا٥ٝدد١ل دظددِلليػدد١لعرلٜظدددُ ٕٛل حٝددليًذبسطددغ

لنُداللجذٜدذ٠للٚ  دا رلللَؿشدببلٚ هظثِٗلبيذبسطغ،ليذ٣لبيدٛبؿٌلَٗاسببل  ضص

لبالدخدددذثغلطدددشع١لٚ  دددٛدِٖلبسبدددشٚفلٚطبددداسجلبيٓطدددللذبظدددغلعًددد٢ل  ُدددٌ

ِللب٭ؿًٝغ ِللْٚددلب ٗ ٍللإٔلٚمبدالل.(Sherman 2003.ل)يٮؿدٛببللٚ ٓػدُٝٗ لب٭عُدا

ًٝالمنط ال كذّلؾٗٞليزبلب٭ؿًٝغ;ليًُدخذثغلعْداجٗالٜدِل١َٝبيذسب ليه٬ّل ثٝ 

لعرلبيًػددابل  ًددِٝلندددبل لب٫طدددُاعلضبددد٣ٛلٚبقدد لعهددعلب٭ؿددًٝغلبالدخدذثغل

٘للَداللٖٚدزبللَـدطًٓ ا،للمنط الٜهٕٛلَالغايًثالعْ٘ (لCanning willson:2000)لأنذ د

ٌللل١ٜبيثـشلبيظُ ١ٝلب ع٬ّلٚطا٥ٌلإٔلنؼؿتلَظخ١ٝلدسبط١ل  ّللَ د لب٭ؾد٬

لبيذسبطدد١ٝلبيهدددبلبطددداذبّلَددٔلأن ددشلبيذبسطددغلبٖدُدداّلجددزال لؾ ايدد١ل هددٕٛ

ل.بالٓطٛق١لبيًػ١لَٔلحكٝك١ٝلأَ ١ًل  طٞل٭ْٗال;لبيد ١ًُٝٝلبيؿٝذٜٛلٚأػش ١

ٚبيدزٟلؿدٓـلبالدد ًُغللللل-(ل٭مناطلبيد ًِ(Flemming:2001 ـٓٝـللٜٚ ذ

ببلبيثـدش١ٜل لبيدد ًِلَ دٌللللعر:ل ـشٜغ:لِٖٚلبيزٜٔلٜؿلدًٕٛلبطدداذبّلبالد رلللل

بيـٛسلٚبشبشب٥ ،لٚب٭ػهاٍ،لٚبيشطّٛلبيثٝا١ْٝ.لٚقشب٥ٝغ:لِٖٚلبيزٜٔلٜؿلدًٕٛلل
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ٔلبسبـددٍٛلعًدد٢لبيددد ًِلَددٔلخدد٬ٍلبيكددشب٠٤.لٚلزل ددٝغ:لٖٚددِلللللللل ٕللبيددزٜ لٜؿلددًٛ

لب٫طدددُاعلخدد٬ٍلَٚددٔلٚبالٓاقؼددابلبماكددشببلخدد٬ٍلَددٔلبيددد ًِلعًدد٢لبسبـددٍٛ

لبيدددد ًِلأثٓدددا٤لبسبشنددد١لٜؿلدددًٕٛلبيدددزٜٔلٖٚدددِ:لٚحدددشنٝغ.لؿدددٛ ١ٝلالًؿددداب

ٌللٜٚظدددُد ٕٛ ًْددالل-بمظٛطدد١لب٭ػددٝا٤للَدد لل ايد اَدد ّللؾاعًٝدد١للعًدد٢لل شٖا لب٭ؾدد٬

لإٓل لٚبسبشنٝددد١لٚبيظدددُ ١ٝلبيثـدددش١ٜلبيدددد ًِلأمنددداطل ًثٝددد١ل لٚبالظًظددد٬ب

ل.ٚبحذ

ٚ هُٔلأ١ُٖٝلبالٛبقـلبيذسب١َٝل ل  ًدِٝلبيًػد١لبي ش ٝد١ليػدرللبيٓدا كغل ٗداللللللل

ًل ِلحٝددد لإٔلَؼددداٖذ٠لأحدددذبرلبالٛقدددـلبيدددذسبَٞل ظددداعذللل ل ٝظدددرللعًُٝددد١لبيدددد 

بيذبسطددغلعًدد٢لؾٗددِلأحذبثدد٘لٚ ددزنشٙلالددذ٠لأ ددٍٛ،ل  هددعلقشب٤ دد٘ليدد٘لؾددايكشب٠٤لللل

ًٝالػ٤ٞلآخش.ل لػ٤ٞ،لَٚؼاٖذ٠لب٭حذبرلدسبَ

 واملشلشالت األفالو مكاطع اختًاز معايري. 

لَ اٜرللس٥ٝظ١ٝلجيبلَشبعدٗا:ل١إٔلٖٓاىلث٬ثل(Berk:2009) لٜٚكذلم

 ـللَٚظدد٣ٛللبي ُدش،للحٝد للَٔ:ليذبسطغبلخـا٥ف لٚبزبدٓع،للبيذسبطدٞ،للبيـد

 .ب٭ؿٌلصبدُ ٘ل لبالدةؿ١ًلٚبيكِٝلٚبسبلاس٠لٚبيًػ١،لٚبي شم،
 لأٚلبزبددٓع،لَددٔل ظدداشلَكددا  لعددش للريددولَٚ ددٌ:لبالظدد٤ٞلبمددد٣ٛلدبٓددب

لأٚل،لَؼددداٖرللأٚلطٝاطدددٝغلَدددٔل ددددٗهِلأٚلأثددد ،لأٚلعشقدددٞليدُٝٝدددضل  دددش 

ّلل ٪طددعلأٚل١،عٓٝؿدللأٚلع احٝدد١لالؼداٖذلل  دش ل لند ددا ٞلأخ٬قٝد١للقددِٝلشلدذ

لٖدددزٙلؾهدددٌلبزبٓظدددٞ،لأٚلبزبظدددذٟلنا٫عددددذب٤لحشَددد١ل ٓدٗدددولأٚلبالادددذسبب،

ٔللبالؼاٖذ ٌللإٔلػدةْٗاللَد ٔللٜ دضفللبيدذبسغللدب د ٞللبيدذسٚغ،للعد ٍللٚ ايدداي ل دخدٛ

 .عشق١ًلٚط١ًٝلعرلبيد ًِلع١ًُٝل ظٌٗلنْٛٗالَٔلب٭ؾ٬ّ

 للنكطع الفيًُ املىاصفات : 

 َٔدقا٥لل3لطٛب٤لبيد ًُٝٞلبالكط ل ٍٛلٜد ذ٣لأ٫لجيب:لبيطٍٛلحٝ ل. 
 .َٔلحٝ لبمد٣ٛلبيًػٟٛ:لجيبلإٔل هٕٛليػ١لأؿ١ًٝلَٚظداذ١َ 
 َددٔلحٝدد لبالدد٪ثشببلبيثـددش١ٜلٚبيظددُ ١ٝ:لجيددبلإٔل هددٕٛل ظددٝط١لَٚثاػددش٠للللل

 حد٢ل٫ل ؼدتلبيذبسغلٚ ـشؾ٘لعٔلؾِٗلبشلذفلبالشجٛل.
 بالكطدد للػاـددٝابلبالكطدد :ل٫لٜؿلددٌلإٔلٜهددٕٛلعددذدلبيؼاـددٝابلنددثرلل للللل

بيددذسبَٞ،لؾهًُددالنددإلقًدد٬ٝلصبدل شنٝددضلبالددد ًِلحددٍٛليػددد٘،لؾايؼاـددٝابلللللل

 بيه رل٠لقذلدب ٌلبالؼٗذلَش ه الَؼدًدا.
 ْٛعلبالؼٗذ:لٖٓاىلصبُٛع١لنثرل٠لَٔلؾ٦ابلبيؿٝذٜٛلبي لفهٔلبطدداذبَٗالل

 لبيؿـٍٛلبيذسبط١ٝ،لبي ل  دُذلع٢ًلبيػش لبيد ًُٝدٞ،لَٚٝدٍٛلبيذبسطدغلللل

ش،لَٚٓٗا:لبيذسبَا،لأؾ٬ّلبسبشند١ل)ب٭نؼدٔ(،لبيشَٚاْظدٞ،للللدباٙلْٛعلدٕٚلآخ

 بيهَٛٝذٟ،لبيٛثا٥كٞ،لبيدلبَجلبيدًؿض١ْٜٝٛ،لب ع٬ْابلبيدناس١ٜ.
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  اللػــُ فصـىل  يف واملشلشـالت  األفـالو  مكـاطع تـدزيص   تكيًـات 

 :ثاىًُ نلػُ العسبًُ

لٚ،ل2003لػدددرلَإلٚ،ل2007لٖددداسَش:لأَ ددداٍلبشبددددلب٤لَكذلحدددابلبيثاحددد لٜدثٓددد٢

ل:بيدايٞلبيٓخٛلع٢ًلَكذلحا ِٗلجا٤بلبي ل،2001ل ًَٛغل،لظهٞطدثُث

 ًُالصامت العسض تكي:Silent viewing 

ضباٚيددد١ل  احددد١للل لبيذبسطدددغلعًددد٢لؿددداًَدالبالؼدددٗذل  دددش لبال ًدددِلٜكدددّٛ

بيؿشؿددد١لأَددداَِٗل٭ٕلٜدٓثددد٪ٚبل ا٭حدددذبر،لٚإٔلحيددداٚيٛبلعدسبىلبي ٬قدددابل دددغلللللل

َا١ْٝلبي ل ذٚسلؾٝ٘لأحذبرلبالكطد ،للٚنزيولبي ٬قابلبالها١ْٝلٚبيضل،ب٭ػااق

لدسبَداللعرلبيذخٍٛلع٢ًلبيذبسطغل ظاعذلبي ٚ  ذلٖزٙلبيدك١ٝٓلمب ا ١لبيد١٦ٝٗل

ل.َ ٘لٚبيدؿاعٌلبالكط 

 ًُاألعنِ االستناع تكي: Blind listening 

ل  ددضصللبيدكٓٝدد١لٖٚددزٙلبيش٩ٜدد١،للدٕٚلبيـددٛبل ؼددػٌٝلبيدكٓٝدد١لل ٗددزٙلٜٚكـددذ

لبي ٬قدابللعدسبىلٚنزيول ا٭حذبرلبيدٓث٪ل لبيذبسطغلضبا٫ٚبلأندلل ـٛس٠

لٚبيـددٛس٠ليًـددٛبلرٖٓٝدد١لد ًندد١لمب ا دد١لؾٗددٞلبيددذسبَٞ،لبالكطدد لأػددااقل ددغ

لبي لطثللٚإٔلػاٖذٖٚال ل ك١ٝٓلبي ش لبيـاَت.

 ًُواالستناع املشاهدَ تكي:Sound and vision on 

لبيٛقدددتلْؿدددعل لٚبطددددُاًعالَؼددداٖذ٠ لبالكطددد لعًددد٢ٜشندددضلبيذبسطدددٕٛللٖٚٓدددا

لععددذبدُهٓددٛبلَددٔل  ضٜددضلؾُٗٗددِلٚعدسبنٗددِليٮحددذبر،لٜٚ ُددذلبال ًددِلعًدد٢للللللليٝد

ِللٜٚطًدبللبيذبسطدغللعًد٢للٜٚكشأٖداللبيظثٛس٠لع٢ًلٜهدثٗالبطدثاق١ٝلأط١ً٦ لإٔلَدٓٗ

ل.ب٭ط١ً٦ليدًولعجا ابلعرليٝدٛؿًٛبلٜظدُ ٛب

 ًُاإلطاز جتنًد تكي:Freeze - frame 

ٍّلعٓددذلبالكطدد لعٜكددافلعًدد٢ٖددزٙلبيدكٓٝدد١للٚ  دُددذ لَددٔلٜٚطًددبل٭ ددش،بلَددٔلأ

لإٔليًذبسطدغلإلدبُٝدذٙ،لنُدالفهدٔلللللبيزٟب  اسللحٍٛلٜدٓاقؼٛبلإٔلبيذبسطغ

ل  ًٝكا ِٗلحٍٛلب٭ػااقلٚب٭ػٝا٤لبالٛجٛد٠ل لخًؿ١ٝلب  اس.لعرلٜظدُ ٛب

 ًُالدزامٌ التشلشل خلط تكي:  Jumbled sequence 

سطدددغلأٚلأ دددشللٜٚطًدددبلَدددٔلبيذبللأجدددضب٤لعرلبالكطددد ل دكظدددِٝللبال ًدددِلٜكدددّٛ

ٕللبالكطد ،لل٭حدذبرللبيذسبَٞلبيدظًظٌلَٓاقؼ١ ٕللبيذبسطدٛ ٞللطٝظددُ ٛ لبالكطد للعيد

ل.عيٝ٘لبطدُ ٛبلالالٚؾك ال ش ٝثٗالٚحياٚيٕٛ

 املًداىًُ الدزاسُ إدساْات: 

بيثاحد لبالدٓٗجلػدث٘لبيدندشٜ لبيدزٟلٜ دُدذلعًد٢لبخدٝداسلب ُٛعد١لللللللللللبطداذّ

احد لبيكٝداغلبيكثًددٞلللبيٛبحدذ٠لْعدًشبلالٓاطدثد٘ليطثٝ د١لبيثخد ;لؾكدذلبطدداذّلبيثللللللل
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ي ١ٓٝلبيثخ ل)صبُٛع١لٚبحذ٠(لثدِلأجدش٣لبال ازبد١لبالٝذبْٝد١لٚأخدرًلبلبطدداذّللللللل

ٚقدداسٕل ددغلدسجددابلأؾددشبدلبي ٝٓدد١ل للللللبيثخدد لصبُٛعدد١بيكٝدداغلبيث ددذٟلعًدد٢للل

لبيكثًٞلٚبيث ذٟ.لغبيكٝاط

 ُالبشح: دلنىع 

دبسًطالَدٔلدبسطدٞلللث٬ث١لعؼشل ؼٌُلع١ٓٝلبيثخ لصبُٛع١لٚبحذ٠،لٚعذدٖال

١لبي ش ١ٝلبيٓا كغل ػرلٖالمب ٗذلبيًػد١لبي ش ٝد١ليًٓدا كغل ػرلٖدال هًٝد١للللللبيًػ

بٯدبا،لجاَ ١لبيكاٖش٠،لٚريول  دذلبطددث ادلبيطد٬البيدزٜٔل هدشسلغٝدا ِٗ،لأٚلكللللللل

لأٚلنًُٝٗا.أحذُٖالبيكثًٞلأٚلبيث ذٟل٭دٚببلبيثخ ،للغحيلشٚبلبيدطثٝك

 وإدساْاته البشح أدوات: 

لٚلعجدددشب٤ببلَٚ ازبدٗدددال،لبيثخددد لأدٚببلعدددٔلبسبدددذٜ لبمدددٛسلٖدددزبلٜدلدددُٔ

ل:بالٝذبْٞلبيدطثٝل

 ومعاجلتها البشح أدوات: أوال: 

 ٞللب٫حدٝاجددابللقا٥ُدد١ لبالظددد٣ٛلل ل ػرلٖدداللبيٓددا كغللبي ش ٝدد١لبيًػدد١لليذبسطدد

 ألبالدٛط 
 ل ل ػرلٖداللبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١ليذبسطٞلبي٬ص١َلب٫طدُاعلَٗاسببلقا١ُ٥

 .ألبالدٛط لبالظد٣ٛ
 ب٫طدُاعلَٗاسببلَٔلبيذبسطغلمتهٔلَذ٣ليكٝاغلدُاعب٫طلبخدثاس. 
 ٚبالظًظ٬بلب٭ؾ٬ّلَكا  لبخدٝاسلَ اٜرللقا١ُ٥. 
 ٌٝل.بال ًِلدي

 االستًادات قآنُ إعداد : 

لبيًػدد١ليذبسطددٞلبالٓاطددث١لب٫حدٝاجددابليدخذٜددذلبطدددثا١ْلعُددٌب٭َددشلل طًددب

لعجدشب٤للإلثا١ْ;ب٫طدلٖزٙلٚ عذبدل،لبالدٛط ل االظد٣ٛل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝ

ل:بٯ ٞ

 اهلدف مً االستباىُ:  حتديد 

ب٫طدثا١ْلعرلذبذٜدذلب٫حدٝاجدابلبالٓاطدث١ليًذبسطدغلغدرللبيٓدا كغلللللللل ٗذف

َُٗددد١ل ايٓظدددث١لشلدددِل لَٛبقدددـلللل  دددذلبيددد  اي ش ٝددد١ل لبالظدددد٣ٛلبالدٛطددد لأ،للل

لبيدٛبؿٌلبيًػٟٛ

  اشتكام االستباىُ:  مصادز 

  لبي ش ٝددد١لبيًػددد١لدبسطدددٞلبحدٝاجدددابل ٓاٚيدددتلبيددد لبيظدددا ك١لبيذسبطدددابل دثددد

)سػدددذٟللٚدسبطددد١(ل1987دسبطددد١ل)ؾدخدددٞلٜدددْٛع،للللَ دددٌل ػرلٖدددا،لبيٓدددا كغ
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لضبُددذلعًددٞ(لٚدسبطدد١ل)أ ددذلل2008(لٚدسبطدد١ل)ٖذبٜدد١لبيؼددٝ ،لل1985  ُٝدد١،ل

 (2008حظغ،
 لبيٓددا كغبيهدا ددابلبيدد ل ٓاٚيددتلبحدٝاجددابلدبسطددٞلبيًػدد١لبي ش ٝدد١لللَشبج دد١

 . ػرلٖا
 لأطددا ز٠لَداــدددغل لصبدداٍل دددذسٜعلبيًػددد١للليكدددا٤ببلَد ددذد٠لَدددللعجددشب٤ل 

ٞللبالٓاطدث١للب٫حدٝاجدابللالٓاقؼد١لبي ش ١ٝلَٔلبيذل دٜٛغلٚب٭ندادفغللل ليذبسطد

 . ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١

 ُاالستباىُ صًاغ: 

ٌللعًد٢للب٫طددثا١ْللؿدٝػتل لبالثذ٥ٝدد١لؿدٛس ٗالل لبيكا٥ُد١للٚناْدتلل،لقا٥ُد١للػده

ٔللصبُٛع١لع٢ًلعشكٗالٚإلبحدٝاًجا،ث٬ث١لعؼشل(ل13)للَٔل دهٕٛ لبمهُدغللَد

ل.ٚبالداــغلبشبدلب٤

 احملهنني علِ االستًادات قآنُ عسض: 

بيكا١ُ٥ل لؿٛس ٗالبالثذ٥ٝد١لعًد٢لبمهُدغلٚبشبددلب٤ل  دذب٤لآسب٥ٗدِللللللللعشكت

حٛشلدا،لٚقددذل ًدبلَددٔلبمهدِلع ددذب٤لسأٜد٘لحددٍٛلٖدزٙلب٫حدٝاجدداب،لٚريدول ٛكدد للللللل

غدددرلل٥٬َُددد١(للل–ٖٚدددٞل)٥٬َُددد١للل(لأَددداّلدسجددد١لبال٥٬ُددد١ليً ٝٓددد١ل،لل/ع٬َددد١ل)ل

(ل/يدخذٜددذلَددذ٣ل٥٬َُدد١لب٫حدٝدداجليٮؾددشبدلبي ٝٓدد١.لٚنددزيولٚكدد لع٬َدد١ل)للللل

غددرللٚبكددخ١(ليدخذٜددذلَددذ٣للل–أَدداّلدسجدد١لٚكددٛملبيـددٝاغ١ل،لٖٚددٞل)ٚبكددخ١لل

نُال ًبلَٔلبمهِلعكداؾ١لأٚلحدزفلأٚل  دذٌٜلَدالٜدشبٙلَدٔلللللللل.ٚكٛملبيـٝاغ١

لب٫حدٝاجابل لٖزٙلبيكا١ُ٥.

لبمهُغلمتتلبيد ذ٬ٜبلبيداي١ٝ:لذلحابَكلدبُٝ لٚ  ذ

ٔللعدذدللبقذلم ّلل;لب٫حدٝاجدابل  دثلللحدزفللبمهُدغللَد لي ٝٓد١لل٥٬َُدٗداللي دذ

ل:،لٖٚٞللبيذسبط١

 ٚأطا ز ٘لص٥٬َ٘لٜٚد شفل،لْؿظ٘لٜ شف. 
 ٍبيَٝٛٞلبيٓؼاطلعٔلٚجيٝبلٜظة. 
 غلعٓٛبٕلعٔلٜظدؿظش َ. 

 َاالستًادات لكآنُ اليهآًُ الصىز: 

لؿدددٛس ٗال لبيكا٥ُددد١لأؿدددثختلبمهُدددغلبيظددداد٠لآسب٤ دددلأخدددًزب  دددذلبسبدددزفل

ل:بيٓخٛلٖزبلع٢ًليدـثحل،لبحدٝاجابعؼش٠ل(ل10)لع٢ًلَؼد١ًُلبيٓٗا١ٝ٥

 بيظدداعابلل–بيؼددشٚطلل–ٜؼددذلىل لضبادثدد١لسبنددضلدٚس٠لدسبطدد١ٝل)لبالٛبعٝددذلل

 ب٭ْؼط١.ل–بيظ شلل–بيذسبط١ٝل
 .ٜد اٌَلَ لَٛظـلب٫طدكثاٍل لبيؿٓذملسبنضلغشؾ١ 
 دث١لَ لٚطدٝ لعكداسببلحدٍٛلبطدد٦ناسلػدك١ل)أْدٛبعلبيظدهٔل،للللللللٜؼذلىل لضبا

 ق١ُٝلب جياس،لبالٛق ،لبالشبؾل(
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 .ٜد اٌَلَ لَٛظـلبيثٓوليؿدحلحظاا،لأٚليدخٌٜٛلع١ًُ 
 .ٜ٘ثًؼلبيؼش ١لعٔلحادرلطشق١ل  ش لي 
 .جياٌَلبالدخذثغلب٭ؿًٝغل لبالٓاطثابلبيظاس٠ل 
 س٠.ٜٛبطٞلبالدخذثغلب٭ؿًٝغل لبالٓاطثابلغرللبيظا 
 .جيشٟلَهاال١لٖا ؿ١ٝليؼشب٤لطً ١ 
 .٘ لٜؼشملحايد٘ليًطثٝبلعٓذلَشك٘،لٜٚؿِٗل  ًُٝا

 االستناع مهازات قآنُ إعداد  : 

ٞللبالٓاطث١لب٫طدُاعلَٗاسببليدخذٜذلبطدثا١ْل طًبلب٭َشلعٌُ لبيًػد١لليذبسطد

لعجدشب٤للإلب٫طدثا١ْ;لٖزٙلٚ عذبدل،لبالدٛط ل االظد٣ٛل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝ

 : ٞبٯ
  االستباىُ مً اهلدفحتديد:  

 ٗدددذفلب٫طددددثا١ْلعرلذبذٜدددذلَٗددداسببلب٫طددددُاعلبالٓاطدددث١ليًذبسطدددغلغدددرلللللل

بيٓددا كغل اي ش ٝدد١ل لبالظددد٣ٛلبالدٛطدد لأ،لبيدد ل  ددددللَُٗدد١ل ايٓظددث١لشلددِل لللل

َٔلأطد١ً٦لللبي اَْٞٛبقـلبيدٛبؿٌلبيًػٟٛ،لٖٚزٙلب٫طدثا١ْليإلجا ١لعٔلبيظ٪بٍل

ٞلسببلب٫طدُاعلبي٬ص١َلَالَٗال:ْٚـ٘بيذسبط١ل يًػد١لبي ش ٝد١لبيٓدا كغللللبليذبسطد

 ? ػرلٖال لبالظد٣ٛلبالدٛط لأ

  :ُمصادز اشتكام االستباى 

  ؾكدذلعشكدتل  دثللللل،لب٫طددُاعللَٗداسببلل ٓاٚيدتللبي لبيظا ك١لبيذسبطابل دث

ٞل)ٖدذ٣لللدسبطد١لبيذسبطدابلقدٛب٥ِلالٗداسببلب٫طددُاعلَ دٌ:لللللل لدسبطدد١لٚ(ل2001ل٬ٖيد

(ل2011لبي ُددددشٟ،لَـددددطؿ٢لػددددُٝا٤)لدسبطدددد١لٚ(ل2011لػددددشب ٞ،لعًددددٞ)ضبُددددٛدل

)عثدذلللٚدسبطد١ل(ل2015لصْدا ٞ،ل)سحداالللٚدسبطد١ل(ل2013لظب١ُ،ل ٛ)ضبُذللٚدسبط١

 (2015لؿدلٟ،لبي عِٝ
 بيهدا ددابلبيدد ل ٓاٚيددتل ددذسٜعلبالٗدداسببلبيًػٜٛدد١لبالادًؿدد١،لَٚٓٗدداللللللللَشبج دد١

 َٗاسببلب٫طدُاع.ل
 لل.بيذبسغلخدل٠

 :ُصًاغُ االستباى 

١لعًد٢لػدهٌلقا٥ُد١ل،لٚناْدتلبيكا٥ُد١ل لؿدٛس ٗالبالثذ٥ٝد١للللللللؿٝػتلب٫طدثاْل

.لإلعشكددٗالعًد٢لصبُٛعدد١لَدٔلبمهُددغللللَٗدداسببلبطددُاعلطدتلل(ل6 دهدٕٛلَددٔل)ل

لبشبدلب٤لٚبالداــغ.

 :عسض قآنُ املهازات علِ احملهنني 

بيكا١ُ٥ل لؿٛس ٗالبالثذ٥ٝد١لعًد٢لبمهُدغلٚبشبددلب٤ل  دذب٤لآسب٥ٗدِللللللللعشكت

ٖزٙلبالٗداسبب،لٚريدول ٛكد لع٬َد١لللللهِلع ذب٤لسأٜ٘لحٍٛلحٛشلا،لٚقذل ًبلَٔلبم

ل–عرلحدذٍّلَدالللل–٥٬َُد١للل–،لٖٚٞل)٥٬َُد١لجدًذبلللليً ١ٓٝ(لأَاّلدسج١لبال١ُ٥٬ل/)
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غددرلل٥٬َُدد١(ليدخذٜددذلَددذ٣ل٥٬َُدد١لبالٗدداسببليٮؾددشبدلبي ٝٓدد١.لٚنددزيولٚكدد لل

ّل(ل/ع٬َدد١ل)لل ٞلل،لبيـددٝاغ١للٚكددٛمللدسجدد١للأَددا (لٚبكدددخ١لغددرللل–)ٚبكددخ١لللٖٚدد

لأٚلحددزفلأٚلعكدداؾ١لبمهددِلَددٔل ًددبلنُددال،لبيـددٝاغ١لٚكددٛملَددذ٣ليدخذٜددذ

ل.بيكا١ُ٥لٖزٙل لبالٗاسببلَٔلٜشبٙلَال  ذٌٜ

 :بمهُغلَكذلحابلدبُٝ لٚ  ذ
 ٍّلحزفلبمهُٕٛلٜكذلملك  . ا٫طدثا١ْلبيٛبسد٠لبالٗاسببلَٔلأ
 لبيدددايٞلٚبزبددذٍٚل،لبالٗدداسببلَددٔلثدد٬رلؿددٝاغ١ل  ددذٌٜلبمهُددغلأحددذلبقددذلم

 :بيد ذٌٜلٚ  ذلقثٌلبالٗاسببلٖزٙلٜٛكح

لبيد ذٌٜل  ذلبالٗاس٠لبيد ذٌٜلقثٌلبالٗاس٠

ل.بيظٝاملخ٬ٍلَٔلبيهًُابل  ثلَ ٢ٓلخئُل.بيظٝاملخ٬ٍلَٔلبال ٢ٓلخئُ

لعيٝ٘لٜظدُ لؾُٝالٚب ْؼا٥ٞلبشبدلٟلب٭طًٛال غلفٝضل.ٚب ْؼا٥ٞلبشبدلٟلب٭طًٛال غلفٝض

ل.بيش٥ٝظ١لبيؿهش٠لحيذدل.بيش٥ٝظ١ٝلب٭ؾهاسلحيذد

  ُاالستناع مهازاتالصىزَ اليهآًُ لكآن: 

أخدددًزبل دددآسب٤لبيظددداد٠لبمهُدددغلأؿدددثختلبيكا٥ُددد١ل لؿدددٛس ٗالللبيد دددذٌٜ  دددذل

ل:ٖٞلل;لَٗاسببلبطدُاعطتل(ل6بيٓٗا١ٝ٥لَؼد١ًُلع٢ًل)

 ل.َظُٛع١لمجٌلصبُٛع١لَٔلَٓاطث١لغرللعثاس٠لأٚلن١ًُلٜظدث ذ

   ل.ٚبالـٛسلبالظُٛعلبيذسبَٞلبالٛقـل غلٜش

 ُٔل.بيظٝاملخ٬ٍلَٔلبيهًُابل  ثلَ ٢ٓلخي

 ل.بيذسبَٞلبالٛقـل لجشبلبي لب٭حذبرلأِٖلٜظداًف

 ل.بيش٥ٝظ١لبيؿهش٠لحيذد

 ل.بيذسبَٞلبالٛقـل لجشبلبي لب٭حذبرلأِٖلٜظداًف

 االستناع : اختباز 

قاّلبيثاح ل إعذبدلبخدثاسلب٫طدُاعليكٝاغلَذ٣لمتهٔلبيذبسطغلَٔلَٗاسببل

ل ًاٝـٗالفهٔلخطٛببل  ذ٠لب٫خدثاسلَشهلٚقذل،ظد٣ٛلبالدٛط لألب٫طدُاعل لبال

ل:ًٜٞلؾُٝا

 االختباز مً اهلدف: 

ٞلليدذ٣للب٫طددُاعللَٗداسببللَظد٣ٛلقٝاغلعرلب٫خدثاسلٖزبلٜٗذف لبيًػد١للدبسطد

ل.ألبالدٛط لبالظد٣ٛل ل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝ

 :مصادز بياْ االختباز 

لَٚاد ددد٘لَٚهْٛا ددد٘،لخطٛب ددد٘،ل حٝدددلَدددٔلب٫خدثددداسل ٓدددا٤ل لبيثاحددد لبطذلػدددذ

لٚب٭د ٝددابللبيظددا ك١،لٚبيذسبطددابللبيثخددٛر:ل لبالدُ ًدد١لبالـددادسللَددٔلمبنُٛعدد١

ل.بيدؼاٝـ١ٝلب٫طدُاعلٚبخدثاسببلبيدؼاٝـ١ٝ،ل ا٫خدثاسببلبشباؿ١
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 :ىىع االختباز، وذلتىاه 

ـللبيد للبيدؼاٝـد١ٝللب٫خدثداسببللَٔلب٫خدثاسلٜ ذ ٔلل هؼد ـللجٛبْدبللعد لبيلد 

لب٫طددُاعللَٗداسببلل كدٝعللبيد للب٭طد١ً٦لل لب٫خدثداسللٜٚطثدلللٝظ١،بالكلبالٗاسببل 

ل ايكا١ُ٥.لبيٛبسد٠

لعسػدادببللٚ  ثلب٫خدثاس،لَٔلبشلذفل ٛكحل  ًُٝابل كا١ُ٥لب٫خدثاسلٜٚثذأ

.لبيذبسطدغللالظدد٣ٛللَٓاطث١لط١ًٗل ًػ١لب٫خدثاسل  ًُٝابلٚك لإلعٓ٘،لب جا ٘

ل. االًخللَٛكحلٖٛلنُا

لأط١ً٦،لنُالًٜٞ:لظ١مخب٫خدثاسلع٢ًللٜٚؼدٌُ

ٔللَشقُد١للجدا٤بللؾشع١ٝلأط١ً٦لطتلعرلٜٓكظِلبيظ٪بٍلٖزب:لب٭ٍٚلبيظ٪بٍ -1)لَد

لعثداس٠للأٚلنًُد١لل ٗداللمجًد١للعرلبيذبسغلٜظدُ لطٛفلؾشعٞلط٪بٍلنٌلٚ (،ل6

لدب٥دش٠للٜل لإٔلعًٝ٘لخٝاسبب،لأس  ١ليذٜ٘لبيذبسغلٚسق١ل ليًظٝام،لَٓاطث١لغرل

ل.يًظٝاملَٓاطث١لرلغلٜشبٖالبي لبي ثاس٠لأٚلبيه١ًُلحٍٛ

ٔللَشق١ُلجا٤بلؾشع١ٝلأط١ً٦لطتلعرلٜٓكظِلبيظ٪بٍلٖزب:لبي اْٞلبيظ٪بٍ -1)لَد

لعْؼدا١ٝ٥،للأٚلخدل١ٜلأطايٝبلعرلبيذبسغلٜظدُ لطٛفلؾشعٞلط٪بٍلنٌلٚ (،ل6

ل.بسبذٜ لأطًٛالَ ل دٓاطبلبي لبي ٬َابلحٌلدب٥ش٠لٜل لثِلٜظدُ لإٔلعًٝ٘

ٍللٖزب:لبي اي لبيظ٪بٍ ٔللدسبَٝد١للقـد١للعرلبيدذبسغللٜظددُ للطدٛفللبيظد٪ب ِللعد لؾدًٝ

لبيدد ليٮحددذبرلٚؾك ددالبيـددٛسل ذل ٝددبلٜكددّٛلإٔلعًٝدد٘لٚسقددد٘ل ا،لَددٛبلأٚاحٝددا٠ل

ل.عيٝٗالبطدُ 

لقـدرل٠،للحدٛبسببللطدد١للعرلبيذبسغلٜظدُ لطٛفللبيظ٪بٍلٖزبل :لبيشب  لبيظ٪بٍ

ٔللطدٛفللحدٛبسللنٌلعكب ٔللنًُد١للَ ٓد٢للخيُد ٟللبسبدٛبسللنًُدابللَد لبطددُ للبيدز

ل.يًظٝامل٘ؾُٗلخ٬ٍلَٔلعيٝ٘

ٍللٖدزبل:لبشباَعلبيظ٪بٍ ٕللبيظد٪ب ٔللَهدٛ لٜطًدبللب٫ٍٚلبزبدض٤ل:لس٥ٝظدٝغللجدض٥غللَد

لٖٚددٛلػدداٖذٙلبيددزٟليًُٛقددـلبيش٥ٝظدد١لبيؿهددش٠لعددٔلٜظددةٍلإٔلبيددذبسغلَددٔلؾٝدد٘

لأطدد١ً٦لطددد١لَددٔلَهددٕٛلبي دداْٞلٚبزبددضالظشؾددا٤ليهددٔليـددٛقاللؾددًِٝلَددٔلَٛقددـ

ل.ٚبشبطةلبيـٛبالأط١ً٦لَٔلؾشع١ٝ

 :ضبط االختباز 

٘للَٔلٚبيدةنذلب٫خدثاس،ليلث لبشبطٛببلَٔلنُٛع١مبلبيكٝاّلإ لؿد٬حٝد

ل:ًٜٞلؾُٝالبشبطٛببلٖزٙلٚ دُ ٌليًدطثٝل

 ُلالختباز االستطالعًُ التذسب: 

لمخظددد١(ل25)ل ًػدددتلبطددددط٬ع١ٝلعٝٓددد١لعًددد٢لب٫طددددُاعلبخدثددداسل طثٝدددللإ

لبي ش ٝدد١لبيًػدد١ليد ًددِٝانًُدداباللَ ٗددذلدبسطددٞلَددٔلٚدبسطدد١ لدبسًطددالٚعؼددشٜٔ

لٚريدولل14/5/2016ل لٚريدولل،َدٔلغدرللصبُٛعد١لبيثخد للللل ايذقٞلا ػرلٖليًٓا كغ
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٘للٚؿدخ١للب٫خدثداس،للَٓاطث١لَٔلبيدةنذل-: ٗذف ليًذبسطدغ،للٚٚكدٛحٗاللَؿشدب د

 .ب٫خدثاسل طثٝللصَٔلٚحظاالبيٛكٛم،ليضٜاد٠لبيد ًُٝابل  ثلٚعكاؾ١

ٔللَدٛط لحظاالإلب٫طدُاعلأط١ً٦لعٔلب جا ١لصَٔلٚيدخذٜذ ٟللبيدضَ لبيدز

ٔللدبسغ،لٚأ طةلدبسغلأطشعلبطدػشق٘ ٔللذبذٜدذللريدوللَٚد لي٬خدثداسللبالٓاطدبللبيدضَ

ٔللبيد ًُٝدابلليكشب٠٤لدقا٥للٚطث لدقٝك١ل23لٚ ًؼ ٕللٚ دزيوللبيثٝاْداب،للٚ دذٜٚ لٜهدٛ

ٔلليإلجا د١للبالٓاطبلبيهًٞلبيضَٔ ٌللب٫خدثداسللعد ٕل(لدقٝكد١لل30)لنهد ل،لدقٝكد١للث٬ثدٛ

للل-:ناٯ ٞلريولحظاالٚإ

لطةلدبسغلأجاالعٔلب٫خدثاسصَٔلأطشعلدبسغلأجاالعٔلب٫خدثاسل+لصَٔلأ 

لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلصَٔلب٫خدثاسل=

للللللللللللللللللل2للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللل23ل=ل2(/25+لل21 )لل=للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 االختباز ثبات: 

لصبُٛعدد١لْؿددعلعًدد٢لب٫خدثدداسل طثٝددللععدداد٠ل شٜكدد١ل اخدٝدداسلبيثاحدد لقدداّ

ًَالعؼشلمخظ١لَشٚسل  ذلٚريولب٫طدط٬ع١ٝ،لبيدنش ١ ،لب٭ٍٚلبيدطثٝدلللَٔلٜٛ

ٚؾُٝالًٜٞلبيٓددا٥جلبيد لحـدٌلعًٝٗدالللللل،ثثابلب٫خدثاسل  ذ٠ل شملحظااٚلقذلإل

لبيثاح :

ل(لْدا٥جلثثابلبخدثاسلب٫طدُاعل1جذٍٚ)ل

لعذدلبالؿشدبب

َ اٌَلبيدنض١٥لبيٓـؿ١ٝل

ل شبٕٚ-اطثرلَإ

لنشْٚثاخ-َ اٌَلأيؿالَ اٌَلجٛمتإ

ل.877 .896ل.792ل24

ل.ل،792)ل ددذلبٚمل ددغ(لإٔلَ ددا٬َبلثثددابلب٫خدثدداسل1ٜدلددحلَددٔلْدددا٥جلجددذٍٚ)ل

َٚٔلثِلٜؼرللريولعيٞلؿ٬ح١ٝلب٫خدثداسللل;،لٖٚٞلَ ا٬َبلثثابلَش ؿ ١(.896

لي٬طداذبّ.

 االختباز صدم: 

٘للللب٫خدثداسللٜكدٝعللإٔ ـدذملب٫خدثداسلٖدٛلللللٜكـذ ،لٚبالدشبدل د٘للللَدالٚكد ليكٝاطد

،لٚقدذلبطدد إللللٖٓالإٔلٜكدٝعلب٫خدثداسلبال دذلَٗداسببلب٫طددُاعلبمدذد٠ل ايكا٥ُد١للللللل

ل ل ايطشملبيداي١ٝليًدةنذلَٔلؿذملب٫خدثاسل:بيثاح

 الراتٌ الصدم: 

لثثددابلال اَددٌلبيذل ٝ ددٞلبزبددزسلحبظدداالي٬خدثدداسلبيددزب ٞلبيـددذملحظدداالإ

لب٫خدثاس

ٌل ٚنددإلبيـددذملبيددزب ٞلي٬خدثدداسلل،بيـددذملبيددزب ٞل=للللَ اَددٌلبي ثدابللللَ اَد

ل94,ل=لللللل       877بيدخـًٝٞل=
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ٔللعايٝد١لل ذسجد١للُدد لٜدلب٫خدثداسللإٔلع٢ًلٖزبلٜٚذٍ ٘للبيـدذم،للَد لالداللَٚٓاطدثد

ل.قٝاط٘لٚك 

  :صدم احملهنني 

لبمهُددددغلبيظدددداد٠لَددددٔلصبُٛعدددد١لعًدددد٢لب٫خدثدددداسل  ددددش لبيثاحدددد لقدددداّ

ل:ًٜٞلؾُٝالآسب٥ِٗل  ذب٤لٚريولبيدذسٜع،لٚ شملبالٓاٖجل لبالداــغ

 ٚٚكٛحٗالب٫خدثاس،ل٭ط١ً٦لبيًػ١ٜٛلبيـٝاغ١لط١َ٬. 
 ب٫خدثاسلٖزبل لًذبسطغيلبالكذ١َلبيد ًُٝابلٚكٛم. 
 يًذبسطغلب٫خدثاسلأط١ً٦لَٓاطث١. 
 َٓاطًثالٜشْٚ٘لَال  ذٌٜلأٚلحزفلأٚلعكاؾ١. 

٘للٚكد للَدالليكٝداغللؿداحلللب٫خدثاسل ةٕلآسب٤ِٖلأ ذٚبلٚقذ ٌلل  دذلل،ليكٝاطد ل  دذٜ

 .بالادـغلٚ ٛجٝٗابلآسب٥ِٗلع٢ًل ٓا٤لبالؿشدبب،ل  ثلٚؿٝاغ١

 وتتطنً االختباز، مفسدات حتلًل: 

  معامل الصعىبُ لالختباز:سشاب 

 :ُأواًل: معامل الصعىب 

مخظد١لل(ل25)لإلحظاالَ اٌَلؿ ٛ ١لبالؿشد٠لعًٞلعٝٓد١لبطددط٬ع١ٝل ًػدتللل

ل،لٚريولَٔلخ٬ٍلبال ادي١لبيداي١ٝ:ٚعؼشٜٔل ايًثا

 (272،ل2000:ع٬ّلضبُٛدلبيذٜٔلؿ٬م)لللللل                                              

لحٝ ل:

ليٞلعذدلب٭ؾشبدلبيزٜٔلأجا ٛبلعجا ١لؿخٝخ١لعٔلبالؿشد٠.ملل شَضلع

لخلل شَضلعيٞلعذدلب٭ؾشبدلبيزٜٔلأجا ٛبلعجا ١لخا ١٦لعٔلبالؿشد٠.

لىل شَضلعيٞلعذدلبيثذب٥ٌليًُؿشد٠.

لٕل شَضلعيٞلعذدلب٭ؾشبدللنهٌ.

لٕ/ل شَضلعيٞلعذدلب٭ؾشبدلبيزٜٔل شنٛبلبالؿشد٠للدٕٚلعجا ١.

 ًًا  : معامل التنًًز:ثاى

حظدداالَ اَددٌلمتٝٝددضلبالؿددشد٠ل اطددداذبّلَ اديدد١لجْٛظددٕٛ،لحٝدد لس ثددتللللإل

دسجددابلب٫خدثدداسل٭ؾددشبدلبي ٝٓدد١ل ش ٝثددا ل ٓاصيٝددا لحظددبلدسجددا ِٗلعًددٞلب٫خدثدداسلللللل

%(لَٚدٔلل27%(ل،لٚندزيولأدْدٞلل)لل27نهٌ،لٚإل كظُِٝٗلعيٞلصبُٛعدغلأعًٞل)

سبظداالَ اَددٌلمتٝٝددضلنددٌلللJohnson(1951)ثدِلإل طثٝددللَ اديدد١لجْٛظددٕٛلل

ل(ل.ل321،ل2007ؿشد٠ل)عًٞلَاٖشلخطاا،لَ
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قلع –  قلد

لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ اٌَلمتٝٝضلبيثٓذ)ّلب(ل=ل

لٕل×ل

لحٝ ل:ل

يثٓدذلعجا د١لللقلعل=ل ذٍلع٢ًلعذدلب٭ؾشبدلَٔلبيؿ٦د١لب٭عًد٢لبيدزٜٔلأجدا ٛبلعًد٢لبللللل

لؿٛبال.

قلدل=ل ذٍلع٢ًلعذدلب٭ؾشبدلَدٔلبيؿ٦د١لب٭دْد٢لبيدزٜٔلأجدا ٛبلعًد٢لبيثٓدذلعجا د١للللللللل

لؿٛبال.ل

لٕل=لعذدلب٭ؾشبدلبي ١ٓٝلنهٌ

ل7=لل25%ل×ل27 ٕ=ل%ل×ل27 

لٚبزبذٍٚلبيدايٞلٜٛكحلَ ا٬َبل

ل(لْدا٥جلَ ا٬َبلبيـ ٛ ١لٚبيدُٝٝضل٫خدثاسلب٫طدُاع2جذٍٚ)ل

لَ اٌَلبيدُٝٝضلَ اٌَلبيـ ٛ ١لبالؿشد٠لَ اٌَلبيدُٝٝضلَ اٌَلبيـ ٛ ١لبالؿشد٠

 71. 36.ل17 23. 72.ل1

ل29. 88.ل18ل29. 48.ل2

 14.- 68. 19 29. 64.ل3

 29. 88. 20 29. 40.ل4

 14. 52. 21 29. 52.ل5

 14. 44. 22 57. 56.ل6

 29. 32. 23 57. 68.ل7

 29. 68. 24 29. 84.ل8

 29. 84. 25 29. 16.ل9

 29. 36. 26 29.- 48.ل10

 43. 36. 27 14.- 48.ل11

 57. 65. 28 43. 48.ل12

 0 52. 29 29. 32.ل13

 71. 28. 30 43. 68.ل14

 29.- 32. 31 43. 56.ل15

    0 32.ل16

 55.َ اٌَلؿ ٛ ١لب٫خدثاسلنهٌ=ل

 38.َ اٌَلمتٝٝضلب٫خدثاسلنهٌ=ل
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ببلب٫خدثداسل دذلبٚمللل(لإٔلَ ا٬َبلبيـد ٛ ١لالؿدشدللل2ٜدلحلَٔلْدا٥جلجذٍٚ)ل

(،لٖٚٞلَ ا٬َبلؿ ٛ ١لجٝذ٠،لنزيول شبٚحتلَ ا٬َبلمتٝٝدضلل16.- 88. غ)

(،لٖٚددٞلَ ددا٬َبلمتٝٝددضلجٝددذ٠،لَٚددٔلثددِل ؼددرللل14.-71.َؿددشدببللب٫خدثدداسل ددغ)

ل ًولبيٓدا٥جلعيٞلؿ٬ح١ٝلب٫خدثاسلي٬طداذبّل لبيثخ لبسبايٞ.

 التذاىص الداخلٌ:ثالًجا : 

بيدنداْعلبيدذبخًٞلي٬خدثداس،لٚريدولَدٔلخد٬ٍللللللللقاّلبيثاح لندزيولحبظداالل

حظاالَ اٌَلب٫س ثاطلبشبطٞلبيثظٝ ليثرلطدٕٛل دغلبيدذسجابلعًدٞلبالؿدشدببلللللل

لٚبيذسج١لبيه١ًٝلي٬خدثاس،لٚؾُٝالًٜٞلبيٓدا٥جلبي لحـٌلعًٝٗالبيثاح :

ل(لْدا٥جلبيدناْعلبيذبخًٞلي٬خدثاسل3جذٍٚل)

لبالؿشد٠

َ اٌَلب٫س ثاطل ايذسج١لبيه١ًٝل

لثاسي٬خد

لبالؿشد٠

َ اٌَلب٫س ثاطل ايذسج١لبيه١ًٝل

لي٬خدثاس

ل**784.ل13ل*448.ل1

ل**796.ل14ل*494.ل2

ل**827.ل15ل**633.ل3

ل**789.ل16ل*433.ل4

ل**759.ل17ل*405.ل5

ل**833.ل18ل*498.ل6

 **854.ل19ل*431.ل7

ل**777.ل20ل*437.ل8

ل**698.ل21ل*501.ل9

ل**837.ل22ل**784.ل10

ل**799.ل23ل**886.ل11

ل**719.ل24ل**822.ل12

 :تصشًح االختباز 

لب٭طد١ً٦للعًد٢للب٫طددُاعللَٗداسببلليكٝداغللبال دذللب٫خدثداسللأطد١ً٦لل٫عدُادلْعًشب

لبالـددخح،لرب ٝدد١لعددٔلٚ  ددذٖال ـددخٝخٗا،لطددٗٛي١لزلا ٗددالَددٔلبيدد لبالٛكددٛع١ٝ،

ل:ًٜٞلَالبيدـخٝحلعٓذلسٚعٞلؾكذ

 ٌلبخدثدداسليذسجدد١لٞبيهًددلب ُددٛعلٜـددثحلٚ ددزيولٚبحددذ٠،لدسجدد١ليدد٘لطدد٪بٍلندد

 دسج١ٚبحذلٚث٬ثغل(ل31)لب٫طدُاع
 ٌلؿدؿشللٚعًد٢للؿخٝخ١،لعجا د٘لناْتلعربلٚبحذ٠لدسج١لع٢ًلبيذبسغلحيـ

 .خا ١٦لعجا د٘لناْتلعرب
 عجا دغلبيذبسغلبخداسلعربلبيظ٪بٍلدسج١لعيػا٤. 
 ٍللدسجد١للعيػا٤ ٘للبيدذبسغللأيػد٢للعربلبيظد٪ب لعجا د١للعرلٚعدذشلاللبيـدخٝخ١للعجا دد

 .أخش٣
 لذبظدبلل٫لأخدش٣للعجا ١لخيذللٚكلحزؾٗا،لثِلٚبحذ٠لعجا ١ليذبسغبلبخداسلعرب

 .بمزٚؾ١لب جا ١لي٘
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  لعًدد٢لٚ ظددنٌلبيدـددخٝحلعًُٝدد١لَددٔلب٫ْدٗددا٤ل  ددذلبيددذبسغ،لدسجددابلدبُدد

 .ب٫خدثاسلؿؿخ١

 َلالختباز اليهآًُ الصىز: 

لْٚدددا٥جلبمهُددغ،لٯسب٤لٚؾك ددالب٫خدثدداسلضبدٜٛددابل  ددذٌٜلَددٔلب٫ْدٗددا٤ل  ددذ

ل.يًدطثٝللبال ذ٠لبيٓٗا١ٝ٥لؿٛس ٘ل لب٫خدثاسل ذبلطدط٬ع١ٝب٫لبيدنش ١

   ُواملشلشالت األفالو مكاطع اختًاز معايريإعداد قآن: 

لب٭ؾدددد٬ّلَكددددا  لبخدٝدددداسلَ دددداٜرلليدخذٜددددذل طًددددبلب٭َددددشلعُددددٌلبطدددددثا١ْل

لبالدٛطددد ،لبالظدددد٣ٛل ل ػرلٖدددالبيٓدددا كغلبي ش ٝددد١لبيًػددد١ليذبسطدددٞلٚبالظًظدد٬بل

 :بٯ ٞلعجشب٤لإل;ب٫طدثا١ْلٖزٙلٚ عذبد

  االستباىُ مً اهلدف حتديد:  

ل،َ دداٜرللبخدٝدداسلَكددا  لب٭ؾدد٬ّلٚبالظًظدد٬بللللذبذٜددذلعرلب٫طدددثا١ْل ٗددذف

لَدداَددٔلأطدد١ً٦لبيذسبطدد١لْٚـدد٘:للللبيشب دد ٖٚددزٙلب٫طدددثا١ْليإلجا دد١لعددٔلبيظدد٪بٍلللل

لَٗددداسببل ُٓٝددد١ل ل ظدددِٗلبيددد لٚبالظًظددد٬بلب٭ؾددد٬ّلَكدددا  لبخدٝددداسلَ ددداٜرل

لبالدٛط ?لبالظد٣ٛل ل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١لبسطٞدليذ٣لب٫طدُاع

 االستباىُ اشتكام مصادز : 

  لب٭ؾدددد٬ّلَكددددا  لبخدٝدددداسلَ دددداٜرلل ٓاٚيددددتلبيدددد لبيظددددا ك١لبيذسبطددددابل دثدددد

 .ٚبالظًظ٬ب
 ٌللبطدددداذبّل ٓاٚيدددتلبيدد للبيهدا دددابلَشبج دد١ل ل لبيثـدددش١ٜلبيظدددُ ١ٝلبيٛطددا٥

 .بي ا١ْٝلبيًػ١لؾـٍٛ

 ُاالستباىُ صًاغ: 

ٝػتلب٫طدثا١ْلعًد٢لػدهٌلقا٥ُد١ل،لٚناْدتلبيكا٥ُد١ل لؿدٛس ٗالبالثذ٥ٝد١للللللللؿل

لؾشع١ٝ،لَ اٜرل.لٜٚدلُٔلنٌلَ ٝاسلَٓٗالس٥ٝظ١لَ اٜرلأس  ١لل(ل4 دهٕٛلَٔلل)

لإلعشكٗالع٢ًلصبُٛع١لَٔلبمهُغلبشبدلب٤لٚبالداــغ.

 احملهنني علِ عايريعسض قآنُ امل: 

هُدغلٚبشبددلب٤ل  دذب٤لآسب٥ٗدِلللللعشكتلبيكا١ُ٥ل لؿٛس ٗالبالثذ٥ٝد١لعًد٢لبملل

ٚريدول ٛكد لع٬َد١لللللبال داٜرل،لحٛشلا،لٚقذل ًبلَٔلبمهِلع ذب٤لسأٜ٘لحٍٛلٖدزٙلل

ّل–ب٭١ُٖٝل ايؼ)لٖٚٞلب٭١ُٖٝ،(لأَاّلدسج١ل/) عرلحدذٍّلَدا(ليدخذٜدذلَدذ٣لللللل–ٖدا

ّل(ل/.لٚندزيولٚكد لع٬َد١ل)للللبال اٜرللأ١ُٖٝ ٖٚدٞلللبيـدٝاغ١،للٚكدٛمللدسجد١للأَدا

دخذٜددذلَددذ٣لٚكددٛملبيـددٝاغ١.لنُددال ًددبلَددٔللللللغددرللٚبكددخ١(ليلل–)ٚبكددخ١ل

  لٖزٙلبيكا١ُ٥.لبال اٜرلبمهِلعكاؾ١لأٚلحزفلأٚل  ذٌٜلَالٜشبٙلَٔل
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 املعله دلًل: 

ليًٓددا كغلبي ش ٝدد١لبيًػدد١لَ ًددِل دد٘ليٝظذلػددذلبال ًددِلديٝددٌلبيثاحدد لأعددذلٚقددذ

لب٫طددددُاعلَٗددداسببل دددذسٜعل لٚبالظًظددد٬بلب٫ؾددد٬ّلبطدددداذبّلأسبدلعربل ػرلٖدددا

لٖدزبلل لبال ًِلٚديٌٝ.لريول  ذلبيدنش ١لَٔلٚب٫طدؿاد٠لبي ش ١ٝ،ل ػرلليًٓا كغ

ٔللَٓع١ُلخط١لعٔلعثاس٠لبيثخ  ِللَكذَد١لل دلدُ ٔللبشلدذفلل دثغلليًُ ًد لٖدزبللَد

٘لٚأُٖٝد٘لٚخطدٛببللل،ٚأٖذبفل ذسٜعلَٗاسببلب٫طدُاعللبيذيٌٝ، لٚ  دثلل ذسٜظد

ليٝبٚأطددالبيدددذسٜع،ل ٓؿٝددزلأثٓددا٤لبطددداذبَٗالفهددٔلبيدد لبيد ًُٝٝدد١لبيٛطددا٥ٌ

ل.عًٝٗالبيدػًبلٚنٝؿ١ٝلبالدٛق ١لٚبيـ ٛ ابلبالدث ١،لبيدكِٜٛ

ِللديٝددٌلععددذبدللطدداسلٚقددذ ليًاطددٛببللٚؾك ددالب٫طدددُاعللدسٚغل ددذسٜعل لبال ًدد

ل:بيداي١ٝ

 َاألوىل اخلطى: 

 لبال ًددددِلأديدددد١لبطددددداذَتلبيدددد لٚبيذسبطددددابلٚبيثخددددٛرلبالشبجدددد لؾخددددفلإ

 .ٚععذبدٖا
 لديٝددٌل ٓددا٤لنٝؿٝدد١لعرلسبأػددالبيدد لبيذل ٜٛدد١لٚبيهدددبلب٭د ٝددابلؾخددفلإ

 .بال ًِ
 ل. ذسٜظ٘لبالشبدلبمد٣ٛلذبذٜذلإ

 َالدلًل مً اهلدف: الجاىًُ اخلطى 

ٌللٖددزبلل إعددذبدلبيثاحدد للقدداّ ٘لليرلجدد لبيددذيٝ ِللعيٝدد ّللبيددزٟلبال ًدد ل دددذسٜعللٜكددٛ

ٌللٖدزبللٜٚٗدذفلل،)أ(للبالظدد٣ٛلل لب٫طددُاعللَٗداسببل ـللعرلبيدذيٝ ِلل  شٜد لبيًػد١للَ ًد

ّللبطددداذبّلُٖٝدد١ل ةل ػرلٖددالليًٓددا كغللبي ش ٝدد١ ل ددذسٜعلل لبالظًظدد٬بللب٭ؾدد٬

لب٭ؾدد٬ّلبخدٝدداسلمب دداٜرللبال ًددِل  شٜددـلٚنددزيولثاْٝدد١،لنًػدد١لبي ش ٝدد١لبيًػدد١

.لبطددددداذبَ٘لٚنٝؿٝدددد١ليددددزيو،لبالٓاطددددث١لبيدذسٜظدددد١ٝلٚبيطددددشملٚبالظًظدددد٬ب،

 .بالادًؿ١لبيدكِٜٛلأطايٝبلعجشب٤لنٝؿ١ٝلعرلٚ ٛجٝٗ٘

 َهاملعل دلًل ذلتىّ إعداد: الجالجُ اخلطى: 

ليدُٓٝدد١لأعددذبلدسبَٝدد١لَؼدداٖذل ظدد ١لعًدد٢لبال ًددِلديٝددٌلضبددد٣ٛلٚ لددُٔ

ٌللسبعد٢للٚقدذل)أ(،للبالدٛطد للبالظد٣ٛل لب٫طدُاعلَٗاسبب ٙلل لبيدذيٝ لبخدٝداسللضبددٛب

لٚبيؿدددشٚملبيذسبطدددغلَٚٝدددٍٛلقدددذسببلٜشبعدددٞل ـدددشٟلزل دددٞلدسبَدددٞلضبدددد٣ٛ

ل:قظُغلبال ًِلديٌٝلٜٚدلُٔ.ل ِٝٓٗلبيؿشد١ٜ

 اليظسٍ الكشه: 

بفلععذبدلبيدذيٌٝ،لٚأٖدذبفل ُٓٝد١لَٗداسببلب٫طددُاعل اطدداذبّلللللللأٖذلٜٚؼدٌُ

 لبيدددددذسٜع،لٚ ٛكددددٝحلبيٛطددددا٥ٌللللٚأُٖٝدٗددددالٚبالظًظدددد٬ب،لب٭ؾدددد٬ّلَكددددا  

لبيد ١ًُٝٝلبي لفهٔلبطداذبَٗالأثٓا٤لبيدذسٜع.
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بػدددًُتلبيذسبطدد١لبيٓعشٜدد١لعًدد٢لأطددايٝبلبيدكددِٜٛلبشباؿدد١ل دددذسٜعللللنُددا

يكٝدداغل ُٓٝدد١لبالٗدداسببلَددٔلخددد٬ٍللللللَٗدداسببلب٫طدددُاعل،لٚنٝؿٝدد١لبطددداذبَٗالللل

ل.بالكا  لَٔللَكط بيدكِٜٛلبالـاحبليهٌل

 التطبًكٌ الكشه: 

بزباْددددبلبيدطثٝكددددٞليددددذيٌٝلبال ًددددِل ل ددددذسٜعلَٗدددداسببلب٫طدددددُاعلللبػدددددٌُ

ل:دسب١َٝلَكا  يًُظد٣ٛلبالدٛط لألع٢ًلمثا١ْٝل

 َـشٟلطؿشلجٛبص. 
 يإلجياسلػك١. 
 حشبَٞلبَظو. 
 ازبُدلٟلؾطرل٠ . 
 ٍٚضباكش٠لأ 
 ٌآٙ:لق 
 ،ًٛب  .سؿٝذىلْؿزلعؿ
 َه ؿ١لدٚس٠. 

لٚضبدد٣ٛللب جشب٥ٝد١،للٚب٭ٖدذبفللبيذسغ،لعٓٛبٕ:لدسبَٞلَٛقـلنٌلٚ لُٔ

ل.بيدكِٜٛلٚأخرًلبل،ٚب٭ْؼط١لب٫طدُاع١ٝلٚبيدذسٜثابلب٫طدُاع،لدسغ

 ًًا  :املًداىًُ التذسبُ: ثاى

 ُالتطبًل علِ املىافك: 

ٗددذلبيًػدد١لبي ش ٝدد١للٚنددإلريددولمب ل2016/ل6/6بيدطثٝددللَددٔلٜددّٛلب٫ثددٓغلللإ

جاَ ددد١لبيكددداٖش٠،لٚبطددددُشلبيدطثٝدددللحدددد٢للل–يًٓدددا كغل ػرلٖدددال هًٝددد١لبٯدبال

ًٝالالذ٠لطد١لأطا ٝ .ل28/7/2016 ل ٛبق لطاع١ل ذسٜظ١ٝلَٜٛ

 البشح دلنىعُ اختًاز: 

ّللإ ٞللبيدـدددُِٝلبطددداذب لٖٚدددزبلبيٛبحدددذ٠،لبيثخدد لل ُٛعددد١لبيث دددذٟ/لبيكثًدد

ل.ٚأٖذبؾٗال١بسبايٝلبيذسبط١ل ثٝ ١لَ لٜدٓاطبلبيدـُِٝ

بيثاح ل ايدٓظٝللَد لَدذٜشٟلَٚؼدش لَٚ ًُدٞلَ ٗدذلبيًػد١لبي ش ٝد١لللللللللٚقاّ

ٚإلبخدٝدداسلعٝٓدد١لبيثخدد لللل–يًٓددا كغل ػرلٖددال هًٝدد١لبٯدبالجاَ دد١لبيكدداٖش٠للللل

ل(لدبسًطالٚدبسط١لَٔلجٓظٝابلطبدًؿ13١ طشٜك١لعؼٛب١ٝ٥لٚنإلعذدٖال)

 التطبًل خطىات: 

 ًٝدددا طثٝدددللبخدثددداسلب٫طددددُاعلللإ ٚريدددوليدخذٜدددذلل،6/6/2016ل٫ثدددٓغبلٜدددّٛلقثً

 ب٭ؾ٬ّلٚبالظًظ٬بلل لبيدذسٜع.لَكا  َظدٛبِٖلقثٌلبطداذبّل
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 ل ٛبقدد لأطددا ٝ لطددد١(ل6)لبيذبسطددغلعًدد٢لبيذسبَٝدد١لبالٛبقددـل طثٝددللبطدددػشم

ًٝا،ل ذسٜظ١ٝلطاع١  .28/7/2016لعرل12/6/2016لب٭حذلَٔل ذ٤ًبلَٜٛ
 ًّٜالّٜٛلقا  .ل31/7/2016ب٭حذلللبيثاح ل دطثٝللبخدثاسلب٫طدُاعل  ذ

 املشتخدمُ اإلسصآًُ األسالًب: 

٫طدددا٬قلل(SPSS Version 18)بيثاحدد لبيشصَدد١لب حـددا١ٝ٥;للبطددداذّ

لْدا٥جلبيذسبط١ل ا٭طايٝبلبيداي١ٝ:

 البخدثاسtلبيذسبطد١لل ُٛع١لبيؿ ًٞلبيدُهٔلَظد٣ٛلسبظاالبيٛبحذ٠ليً ١ٝٓال

ًٝددا ًٜالقثً لدبسطددٞليددذ٣لبيؿ ًٝدد١ل٠بيهؿددا٤لَٚظددد٣ٛلبيُٓددٛلَ ددذٍلٚذبذٜددذلٚ  ددذ

 )أ(.لبالدٛط لبالظد٣ٛل ل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١
 بخدثددداسلالtلبيكثًدددٞ،لبيدطثٝدددللْددددا٥جل دددغليًُكاسْددد١لبالدددش ثطدغليً ٝٓددددغال

لْدددددا٥جلَدٛطددددطٞل ددددغلبيؿددددشٚملٚبطدددددا٬قلبيذسبطدددد١،ل٭دٚببلٚبيث ددددذٟ

 .بيدطثٝكغ
 لبيددا  للبالددػرلللعًد٢للكٌبالظددللبالددػرللل ةثرللحنِلسبظاالبيدةثرللحنِلذبذٜذ

لبيـذؾ١ل)بي ٛبٌَلبي ؼٛب١ٝ٥(ل.لعٛبٌَلٚحظاا

 الدزاسُ ىتآر: 

ليذبسطددَٞددالب٫حدٝاجددابلبي٬صَدد١للْـدد٘ل:لل;لبيددزٟب٭ٍٚلبيظدد٪بٍلعددٔليإلجا دد١

ّللل?ل لبالظدد٣ٛلبالدٛطد لألللل ػرلٖداللبيٓدا كغللبي ش ٝد١للبيًػ١ ل دخذٜدذللبيثاحد للقدا

ل،اأالبالدٛطددد لبالظدددد٣ٛل لرلٖدددا ػلبيٓدددا كغلبي ش ٝددد١لبيًػددد١لدبسطدددٞلبحدٝاجددداب

ل:بيدايٞلبيٓخٛلع٢ًلؾنا٤ب

 بيظدداعابلل–بيؼددشٚطلل–ٜؼددذلىل لضبادثدد١لسبنددضلدٚس٠لدسبطدد١ٝل)لبالٛبعٝددذلل

لب٭ْؼط١.ل–بيظ شلل–بيذسبط١ٝل

 .لٜد اٌَلَ لَٛظـلب٫طدكثاٍل لبيؿٓذملسبنضلغشؾ١

 ٜؼذلىل لضبادث١لَ لٚطدٝ لعكداسببلحدٍٛلبطدد٦ناسلػدك١ل)أْدٛبعلبيظدهٔل،لللللللل

لب جياس،لبالٛق ،لبالشبؾل(لق١ُٝ

 .لٜد اٌَلَ لَٛظـلبيثٓوليؿدحلحظاا،لأٚليدخٌٜٛلع١ًُ

 .٘لٜثًؼلبيؼش ١لعٔلحادرلطشق١ل  ش لي

 .لجياٌَلبالدخذثغلب٭ؿًٝغل لبالٓاطثابلبيظاس٠ل

 .لٜٛبطٞلبالدخذثغلب٭ؿًٝغل لبالٓاطثابلغرللبيظاس٠

 .لجيشٟلَهاال١لٖا ؿ١ٝليؼشب٤لطً ١

 لٓذلَشك٘،لٜٚؿِٗل  ًُٝا ٘.ٜؼشملحايد٘ليًطثٝبلع

َددالَٗدداسببلب٫طدددُاعلبي٬صَدد١للل:لبيددزٟلْـدد٘للل،لبي دداْٞعددٔلبيدظددا٩ٍللليإلجا دد١

ّلل-?للألبالدٛطد للبالظدد٣ٛلل ل ػرلٖداللبيٓدا كغللبي ش ٝد١للبيًػ١ليذبسطٞ لبيثاحد للقدا

لبيًػدد١ل  ًددِٝلصبدداٍل لٚبشبدددلب٤لب٭طددا ز٠لعًدد٢لعشكددتبطدددثا١ْلبيدد للل  ُددٌ
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إلبيدٛؿددٌلعرلقا٥ُدد١لمبٗدداسببللللريددولعًدد٢لٓددا٤ٚ ل ػرلٖددا،ليًٓددا كغلبي ش ٝدد١

 بيٓخٛلبيدايٞ:لع٢ًلٚجا٤بلأ،لبالدٛط لبالظد٣ٛل لطدُاعب٫
 ل.َظُٛع١لمجٌلصبُٛع١لَٔلَٓاطث١لغرللعثاس٠لأٚلن١ًُلٜظدث ذ

   ل.ٚبالـٛسلبالظُٛعلبيذسبَٞلبالٛقـل غلٜش

 ُٔل.بيظٝاملخ٬ٍلَٔلبيهًُابل  ثلَ ٢ٓلخي

 ل.عيٝ٘لٜظدُ لؾُٝالْؼا٥ٞٚب لبشبدلٟلب٭طًٛال غلفٝض

 ل.بيش٥ٝظ١لبيؿهش٠لحيذد

 ل.بيذسبَٞلبالٛقـل لجشبلبي لب٭حذبرلأِٖلٜظداًف

عدٔلبيظد٪بٍلبي ايد لٚبيدزٟلْـد٘لالَدالَدذ٣ل دٛبؾشلَٗداسببلب٫طددُاعلللللللللللليإلجا ١

بيثخ ل?القداّلبيثاحد ل دـدُِٝلبخدثداسلبطددُاعلقثًدٞ/للللللللصبُٛع١لبيذبسطغيذ٣ل

لَٗداسببلل دٛبؾشللَدذ٣ل١ً٦لب٫خدثاسليدكٝعلٚجا٤بلأطل،  ذٟليًُظد٣ٛلبالدٛط لأ

 .لل ايكا١ُ٥لبيٛبسد٠لب٫طدُاع

٘لعٔلبيظ٪بٍلبيشب  ،لٚبيزٟلليإلجا ١ الَدالَ داٜرللبخدٝداسلَكدا  لب٭ؾد٬ّلللللللْـد

ٚبالظًظ٬بلبي ل ظِٗل ل ١ُٝٓلَٗداسببلب٫طددُاعليدذ٣لدبسطدٞلبيًػد١لبي ش ٝد١للللللل

ٌللل ل اال دداٜرلبطدددثا١ْللبيٓددا كغل ػرلٖددال لبالظددد٣ٛلبالدٛطدد ?اللقدداّلبيثاحدد ل  ُدد

ٚ  ددذلعشكددٗالعًدد٢لب٭طددا ز٠للللٚبالظًظدد٬ب،لب٭ؾدد٬ّلَكددا  ل٫خدٝدداسلبالكذلحدد١

،لجدا٤بلعًد٢لللبيددذسٜعللٚ شب٥دلللٚبالٓاٖجل،لبيد ًِٝل هٓٛيٛجٝالصباٍٚبشبدلب٤ل ل

لبيٓخٛلبيدايٞ:

بالكطد لرٚلؿد١ًل ا٭ٖدذبفلب جشب٥ٝد١ليدذسغلب٫طدددُاع.للللللل-1َ داٜرللأطاطد١ٝ:للل

لذبسطغ.ًٜ لبحدٝاجابلبيل-2

 دضبَٔليػد١لبالكطد لَد للللل-2يػ١لبالكط لٚبكخ١لَٚؿ١َٛٗ.لل-1َ اٜرلليػ١ٜٛ:ل

  هدعللل-4 دثغليػد١لبالكطد لثدشب٤لبيٓطدللٚ ٓٛعد٘.لللللللل-3طٝاقابلبسبٝا٠لبي ـدش١ٜ،لل

ليػ١لبالكط لبي كاؾ١لبالـش١ٜ.

ٜدذلبٚمللل-2بالد٪ثشببلبيثـدش١ٜلٚبيـدٛ ١ٝل ظدٝط١لَٚثاػدش٠.للللللل-1َ اٜرللؾ١ٝٓ:ل

ػاـددٝابلبالكطدد لث٬ثدد١لعًدد٢للل-3ٝكدد١لعرلثدد٬رلدقددا٥ل.لل ددٍٛلبالكطدد ل ددغلدقل

لب٭ن ش.ل

حيدذلّلبي كاؾدابلب٭خدش٣.للللل-2ٜ٪طدعلبالكطد ليثٓدا٤لبيكدِٝ.لللللل-1َ اٜرللخًكٝد١:لل

خيًددٛلبالكطدد لَددٔلللل-4خيًددٛلبالكطدد لَددٔلأٟلمتٝٝددضلعشقددٞلأٚلقثًددٞلأٚلجٓظددٞ.لللل-3

خيًدددٛلبالكطددد لَدددٔلأٜددد١لَؼددداٖذل ظددداشلأٚلللل-5لأ١ٜلَؼاٖذلعٓٝؿ١لأٚلع اح١ٝ.

للظ٧ٝليٮػااق. 

لَكددا  لبطددداذبّلؾاعًٝدد١لَددااللْـدد٘لٚبيددزٟلبشبدداَع،لبيظدد٪بٍلعددٔليإلجا دد١

لبي ش ٝدد١لبيًػدد١لدبسطددٞليددذ٣لب٫طدددُاعلَٗدداسببل ُٓٝدد١ل للٚبالظًظدد٬بلب٫ؾدد٬ّ
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لبيؿددش ،لؿددخ١ل اخدثدداسلبيثاحدد لقدداّاللبالدٛطدد ?لبالظددد٣ٛل ل ػرلٖددالبيٓددا كغ

لدسجددابلس ددبلَدٛطددطٞلغ ددلعحـددا٥ٝا لدبٍلؾددشملٜٛجددذاللأْدد٘لعًدد٢لٜددٓفلٚبيددزٟ

لل.ب٫طدُاعل٫خدثاسلٚبيث ذٟلبيكثًٞلبيكٝاطغل لبيدنشٜث١ٝلب ُٛع١

ّللبيؿدش للؿخ١لَٔليًدخكل ٛللًٜٚهٛنظدٕٛ،للبخدثداسلل دإجشب٤للبيثاحد للقدا لٖٚد

ّللػدشٚطللذبكللعذّلحاي١ل لٜظداذّل اسبَذلٟل٫لبخدثاس لب٫خدثداسببللبطدداذب

ٌلل،  ددذٟ(ل-١)قثًٞ لحايدد١لب ُٛعدد١لبيٛبحددذ٠لبالش ثطددللللبيثاسبَذلٜدد١ لؿددػشللَ دد

ل:بيثاح لعًٝٗالحـٌلبي لبيٓدا٥جلًٜٞلٚؾُٝالبي ١ٓٝ،لحنِ

ل(لْدا٥جلبخدثاسلًٜٚهٛنظٔليًُنُٛع١لب٭ٚيٞلعًٞلبخدثاسلب٫طدُاعل4)لجذٍٚ

لٕلبدباٙلؾشٚملبيش بلبالدػرل

َدٛط ل

لبيش ب

صبُٛعل

لبيش ب

لZق١ُٝلل

َظد٣ٛل

لبيذ٫ي١

حنِل

لب٭ثش

2ل

لبخدثاس

لب٫طدُاع

 00. 00. 0لطً 

-3.195 
ل

.01 
ل

ل

 

.61 
 91.00 7.00 13لعجيا ٞ

   0لضباٜذ

   13لنًٞ

(لذبكدللبيؿدش لبيثخ دٞ،لبيدزٟلٜدٓفلعًدٞلأْد٘اللللللللل4َٔلْدا٥جلجدذٍٚ)لللٜدلح

ٜٛجدذلؾدشملدبٍلعحـدا٥ٝا ل دغلَدٛطددطٞلس دبلدسجدابلب ُٛعد١لبيدنشٜثٝدد١ل لللللللل

-)بمظدٛ ١ل z  قُٝد١لللحٝد ل ًػدتللل;بيكٝاطغلبيكثًٞلٚبيث ذٟل٫خدثاسلب٫طددُاعل

ًٝا.ل3.195 ل(،لٖٚٞلق١ُٝلدبي١لعحـا٥

نُدالقداّلبيثاحدد لحبظداالحندِلب٭ثددشلَدٔلخد٬ٍلَ اديدد١لَ اَدٌلب٫س ثدداطلللللللل

لنايدايٞ:ل،بي ٓا٥ٞلب٭ؿٌٝ

 ٔلٜدِلذبذٜذلق١ُٝلَظدٟٛلبيذ٫ي١لب حـا١ٝ٥لبالكا ًد١ل٫خدثداسللل لًٜٚهٛنظد

ل(.0001)

 ل(.1-اي١ل ظاٟٚل)ٕٜدِلذبذٜذلدسجابلبسبش١ٜل)د.م(،لٖٚٞل لٖزٙلبسب

 ٜددِلذبذٜددذلقُٝدد١لبخدثدداس)ب(لبزبذٚيٝدد١لبالكا ًدد١ليهددٌلَددٔلَظدددٟٛلبيذ٫يدد١،لل

لٚدسجابلبسبش١ٜلبمذدٜٔ.

 ٜدِل كذٜشلق١ُٝلَ اٌَلب٫س ثاطلبي ٓا٥ٞلب٭ؿٌٝلبالكا ١ًليك١ُٝلبخدثداس)ب(لل

 بزبذٚي١ٝلبي لإل كذٜشٖال لبشبطٛببلبيظا ك١ل اطداذبّلبال ادي١لبيداي١ٝ:

ل
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ل ُٛعدد١ٖددزبلعرلأْدد٘لحددذرلمنددٛلٚبكددحلٚدبٍل لَٗدداسببلب٫طدددُاعللللللرلٜٚؼدد

بيكا٥ُددد١لعًددد٢لَكدددا  لب٭ؾددد٬ّلللب٫طددددُاع١ٝليٮْؼدددط١ل  شكدددٗال  دددذلبيثخددد 

لٚبالظًظ٬ب.

 ُوتفشريها اليتآر مياقش: 

ل ددايثخٛرلٚس طٗددالٚ ؿظددرلٖا،لبيثخدد لْدددا٥جلَٓاقؼدد١لبمددٛسلٖددزبلٜدلددُٔ

ٞللنُداللبيثخد للْددا٥جللٚجا٤بلبيظا ك١،لٚبيذسبطاب ًٝاللدبٍلؾدشمللٜٛجدذل:لًٜد لبحـدا٥

ٞللبيكٝاطدغلل لبيدنشٜثٝد١للب ُٛعد١للدسجابلس بلَدٛططٞل غ ٟللبيكثًد لٚبيث دذ

ل.ب٫طدُاعل٫خدثاس

لٚب٭ْؼدط١للٚبالظًظد٬بللب٭ؾ٬ّلَكا  لبطداذبّلإٔلعرلٜشج لريولٚ ؿظرل

لب٫طددُاع;للَٗداسببلل ُٓٝد١لل لبيٛبكدحللب٭ثشلشلُالنإلشلالبالـاحث١لب٫طدُاع١ٝ

ِللب٭ؿدًٝغ،للبالدخدذثغللطدشع١للع٢ًلبيد ٛدلع٢ًلبيذبسطغلطاعذبلذؾك لْٚددلب ٗ

لعًد٢للٚبيكدذس٠للبالٓطٛقد١،للبيًػ١لَٔلحكٝك١ٝلأَ ١ًلٚ  شفليٮؿٛبب،لٚ ٓػُِٝٗ

ٌل ٙللٚ دؿددل.لب٭ؿددًٝغلبالدخدذثغللَدد لٚبيدٛبؿددٌلبيدؿاعد لدسبطدد١لَدد لبيٓدٝندد١لٖدز

ٛللبيذبسطدغللبدباٖابلحب تلبي (ل2013لطدؿٓظٕٛ،لعٜشٜها) ّلبلعبد لَكدا  للطدداذب

لبيًػدددد١ليددددد ًِلٜٛ ٝددددٛالَٛقدددد لعًدددد٢لبيدًؿضْٜٛٝدددد١لٚبالظًظدددد٬بلب٭ؾدددد٬ّلَددددٔ

ل لدبسًطدالل78لعًد٢للبيدنش د١للأجشٜدتللٚقدذلل.ب٫طددُاعللَٗاسببلٚ  ضٜضلب ظبًٝض١ٜ

لبطددداذبّلؾاعًٝدد١لعرلبيذسبطدد١لخًـددتلٚقددذ.لب٫ظبًٝضٜدد١لبيًػدد١لضبادثدد١لدٚس٠

َ لدسبط١لل دؿللنُا.لدُاعب٫طلَٗاسببلذبظغل لٚبالظًظ٬بلب٫ؾ٬ّلَكا  

ِللبيددذسٜعللؾاعًٝد١للَذ٣لقٝاغلبطدٗذؾتلبي (ل2013لْاسٜت) لَكدا  للعًد٢للبيكدا٥

ٚقددذلل دا٬ْٜددذ،لبي ددأَلبيـددـل دد٬اليددذ٣لبيدٛبؿددٌلَٗدداسببليد ضٜددضلب٭ؾدد٬ّ

نؼددؿتلبيذسبطدد١لعددٔلؾاعًٝدد١لبطددداذبّلب٫ؾدد٬ّل لذبظددغلَٗدداسببلبيدٛبؿددٌلللل

عرل  دددشفلب٫دباٖدددابلللبيًػدددٟٛليدددذ٣ل ددد٬البيـدددـلبي دددأَ،لنُدددالخًـدددتلللللل

للب٫جيا ١ٝلبثشلبيد ًِل اطداذبّلَكا  لب٫ؾ٬ّ.

لعرلطد تللحٝد للبيثخد ،للْددا٥جللَد لليددؿدلل(ل2016لحظغلسبْٝا)لدسبط١لٚلجا٤ب

لمب ٗددذلبالدٛطدد ل االظددد٣ٛلب ظبًٝضٜدد١لب٭ؾدد٬ّلبطددداذبّلؾاعًٝدد١لَددذ٣لقٝدداغ

.ليظددد ٛد١ٜبلبي ش ٝددد١ل االًُهددد١لبي ضٜدددضلعثدددذلبالًدددولجباَ ددد١لب ظبًٝضٜددد١لبيًػددد١

لإٔلفهدددٔلقٜٛددد١ل  ًُٝٝددد١لأدٚببلٖدددٞلب٭ؾددد٬ّلإٔلعرلبيذسبطددد١لْددددا٥جلٚخًـدددت

ل.بيًػ١ٜٛلبالٗاسببل طٜٛشل ل ظاعذ

بطددداذبّلَكددا  لب٭ؾدد٬ّلٚبالظًظدد٬بل للللأُٖٝدد١لٜدلددحلريددولخدد٬ٍلَٚددٔ

 ١ُٝٓلَٗاسببلب٫طدُاع،لؾكذلحككتلَد ١ليًذبسطغ،لٚصبدبلدبؾ ٝددِٗليًدد ًِ;للل

ل.ب٭ؿًٝغلبالدخذثغلَٚ ل  ًلال  لِٗ لبيدٛبؿٌلَ ل الػن لصبدلسغثدِٗل

ل:إٔعرللب٫طدُاعلالٗاسببلبيث ذٟلبيدطثٝلل لبيثخ لصبُٛع١ل ؿٛملٜٚشج 
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   ّللَكا طداعذبلللؿدخثدٗاللبيد للب٫طددُاع١ٝللٚب٭ْؼدط١للٚبالظًظد٬بللب٭ؾد٬

ِلللل ل لبيذبسطدغللسغثد١للصٜداد٠للعرلأد٣ل دالل;ع٢ًلصٜداد٠لدبؾ ٝد١لبيذبسطدغليًدد ً

 .ب٭ؿًٝغلبالدخذثغلَٚ ل  ًلال  لِٗلَ لبيدٛبؿٌ
 أٖددددذبفلدسغللذبذٜددددذل لٜعٗددددشلٚبيددددزٟلب٫طدددددُاعل ددددذسٜعل لبال ًددددِلدٚس

ٙللٚندزيولل،لب٫طددُاع،للدسغلطدرلللخطدٛببلب٫طدُاع،لٚذبذٜدذلل ل٭ُٖٝد١للع دشبص

ٚلللللبزبٝدذللٚبيداطٝ لب٫طدُاع، لعطدد اس٠لي ٓاؿدشلبيدذسغ،لٚ ٛجٝد٘لبيذبسطدغل

 دُاعلبيذبسطغ. ١ُٝٓلَٗاسببلبطلطاعذلقذل اطِٗ
 لآدبال اسطدِٗل لظٗشبلبي ل،بيثخ لل لدسغلب٫طدُاعلصبُٛع١لؾاع١ًٝ

ِللب٫طددُاع،ل ل،لب٭حددذبرلٚبطددا٬قللبيش٥ٝظدد١،لب٭ؾهداسللبيدكداطلعًدد٢للٚقدذس ٗ

ل.بسبذٜ لمبٛكٛعلبالش ثط١لبيظا ك١لبشبدلببلٚ غلٜظُ ٘لَال غلٚبيش  

 البشح ىتآر ملخص: 

لا٥جلفهٔلعجياصٖالؾُٝالًٜٞ:أطؿشلبيثخ لعٔلصبُٛع١لَٔلبيٓد

 ٞللبالٓاطدث١لل ا٫حدٝاجدابلل١ُ٥بيدٛؿٌلعرلقا لبيٓدا كغللبي ش ٝد١للبيًػد١لليذبسطد

 )أ(.لبالدٛط لبالظد٣ٛل ل ػرلٖا
 ٌعرلقا٥ُدد١لمبٗدداسببلب٫طدددُاعليذبسطددٞلبيًػدد١لبي ش ٝدد١لبيٓددا كغللللللللبيدٛؿدد

 .بالدٛط لبالظد٣ٛ ػرلٖال ل
 ليددددذ٣لب٫طدددددُاعلَٗدددداسببل١يدُٓٝددددلٚب٭ؾدددد٬ّلبالظًظدددد٬بلبطددددداذبّلؾ ايٝدددد١

 .بيــلدبخٌل ؿاع١ًٝليًُؼاسن١لبيذبسطغلدبؾ ١ٝلٚعثاس٠لبيذبسطغ،
 لعثدددشب٤لدٚسلبال ًدددِ،لٚبيهؼدددـلعدددٔلللٚب٭ؾددد٬ّلبالظًظددد٬بلبطدددداذبّلؾاعًٝددد١ 

 قذسب ٘لٚعَهاْا ٘ل لبيدذسٜعل  ًٝذبلعٔلب٭طًٛالبيدكًٝذٟ.
 لحندددش٠ل ل  ددد لبسبٝدددا٠لَدددٔلجذٜدددذلللٚبالظًظددد٬بلب٭ؾددد٬ّلَكدددا  ل ؿٝدددذ 

بيذسبط١لحٝ لٜثد ذلَٓاخلحنش٠لبيذسبط١لعٔلبيُٓط١ٝلبالد اد٠ل لبيددذسٜعلل

ًُدال دالللل ٚ زيول هٕٛلبال ًَٛابلٚبالٗاسببلبي لحيـٌلعًٝٗالبيذبسغلأعُدللؾٗ

 قذلحيـٌلعًٝ٘لدبخٌلحنش٠لبيذسبط١ل ةطًٛال كًٝذٟ.
 لٜؿٝددذلبيثخدد لبال ًُددغلٚبيذبسطددغلعًدد٢ل  ددشفلبال دداٜرللبيد ًُٝٝدد١لبي٬صَدد١للللل

 ٫خدٝاسلَؼاٖذلَٔلب٭ؾ٬ّلٚبالظًظ٬ب.
 ّيًذبسطددغ،ل اطددداذبّلبخدثدداسببليكٝدداغللب٫طدددُاعلَٗدداسبب دكددِٜٛللب٫ٖدُددا

لَٗاسببلب٫طدُاعل،ليدخذٜذلَظدٜٛا ِٗلبسبكٝك١ٝل لٖزٙلبالٗاسبب.

 التىصًات: 

ع٢ًلبيٓدا٥جلبي ل ٛؿٌلعيٝٗدالبيثاحد لَدٔلخد٬ٍلبيثخد لبسبدايٞ،لفهدٔللللللللل ٓا٤ً

لبلبيداي١ٝ:ل كذِٜلبيدٛؿٝا

 لْؼددشببلب ع٬ْدداب،لبالظًظدد٬ب،)ب٭ؾد٬ّ،لللبيؿٝددذٜٛلَكددا  لبطددداذبّلكدشٚس٠ل

٘للالدالل ػرلٖدا،لليًٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١لؾـٍٛلدبخٌ(لب٭خثاس ٔللحككدد لْددا٥جللَد

 .بيثخ لٖزبل لعجيا ١ٝ
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 ٞللبيدذسٜبلخ٬ٍلَٔلبي ش ١ٝلبيًػ١لَ ًُٞلٚنؿا٠٤لٚعٞلسؾ لكشٚس٠ لبيدزب 

أٚللبقدـاقلػةْٗالَٔلبي لٚبالهظاج،لبالْٛداجلشبَج لَ لبيد اٌَلَٗاسببلع٢ً

 دَجلًَـلؿٛ ٞلأٚلؿٛس٠لَدخشن١.
 لعًدد٢لبيذل ٝدد١ل هًٝددابلب٭نددادفٞلب عددذبدلأثٓددا٤لبال ًُددغل ددذسٜبلكددشٚس٠:

 . ػرلٖاليًٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١ل ذسٜعل لبيذسبَال ٛظٝـ
 لٚب خدددشبج،لبالظدددشمل لَداــددد١لعُدددٌلٚسؾل لبال ًُدددغل دددذسٜبلكدددشٚس٠

 .بيــل لريولَٔلب ؾاد٠ٚ
 لبطددداذبّلعًدد٢لٚبي ُددٌلبيـددـ،لدبخددٌلب٫طدددُاعلمبٗدداسببلب٫ٖدُدداّلكددشٚس٠

 .َٗاس٠ليهٌلبالٓاطث١لٚبيطشملب٫طذلب ٝناب
 ّٔللبيذبسطغلمتهٔلَذ٣ليكٝاغلبالٓاطث١لبيدكِٜٛلأطايٝبلبطداذب لَٗداسببللَد

 .ب٫طدُاع
 ٞلبالثددذ٨،للالظدد٣ٛلبلَٓدزللب٫طدُاعلَٗاسببلع٢ًلبيذبسطغل ذسٜبلٜثذألإٔلٜٓثػ

 .  ١ًُٝٝلَشح١ًلنٌلٜٓاطبلمبالٜٚظدُش
 لَظدٜٛابلَٔلَظد٣ٛلنٌل لب٫طدُاعلَٗاسببليدذسٜعليًُ ًِلديٌٝلععذبد

 . ػرلٖاليًٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١ل  ًِٝ
 كشٚس٠لدبٓبل شب٥للبيدذسٜعلبي ل  دُذلعًد٢لب يكدا٤،لعًد٢لإٔلٜظدداذّلللللل

ًْددالَد ددذد٠لَددٔلبيٛطددا٥ٌلبيد ًُٝ ٝدد١لبسبذثٝدد١،لٚب٭ْؼددط١لبيـددؿ١ٝلبال ًددِلأيٛب

 ٚبي٬ؿؿ١ٝ،ل٭ٕلنٌلَالطثللٜظاعذلع٢ًل ١ُٝٓلَٗاسببلب٫طدُاع.

 املكرتسُ البشىخ:  

لبيكٝددداّلٜكدددذلملبيثخددد لٖدددزبل لْددددا٥جلَدددٔلبيثاحددد لعيٝددد٘ل ٛؿدددٌلَدددالكددد٤ٛل 

ل:بيداي١ٝلٚبيذسطابل ايثخٛر

  ِللَٗاسببل ١ُٝٓل لبيذسب١َٝلبالٛبقـلؾاع١ًٝلحب ٞللبيؿٗد ل دثرللٚبيدلب٫طددُاع

لَظددٜٛابلل ل ػرلٖدالليًٓدا كغللبي ش ١ٝلبيًػ١لدبسطٞليذ٣لبيٛظٝؿٞلبيهدا ٞ

 .طبدًؿ١
  ليددذ٣لٚبيدخددذرلب٫طدددُاعلَٗدداسببل ُٓٝدد١ل لبيذسبَٝدد١لبالٛبقددـلؾاعًٝدد١لحبدد

لبالدددداٍلمبندددداٍلبي دددداًَغلأخددددش٣ل ًػددددابلبيٓددددا كغلبي ش ٝدددد١لبيًػدددد١لدبسطددددٞ

 .ٚب٭عُاٍ
  ِلل ُٓٝد١لل ل١بالش٥ٝدللب٭خثداسللْؼدشببللبطداذبّللؾاع١ًٝلحب ٞللبيؿٗد لب٫طددُاع

ٞلليدذ٣للبيؼؿٟٛلٚبيد ثرل ل لبي داًَغلل ػرلٖداللبيٓدا كغللبي ش ٝد١للبيًػد١للدبسطد

 .ٚبيذ ًَٛاطٞلبيـخؿٞلب اٍ
 حب لأثشلبطداذبّلب٭ؾ٬ّلَ لبيهدا ١لبالـاحث١ل ل ١ُٝٓلَٗاسببلب٫طددُاعللل

 ٚبيكشب٠٤ليذ٣لدبسطٞلبيًػ١لبي ش ١ٝلبيٓا كغل ػرلٖا.
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 املسادع : 

 املسادع العسبًُ:أوال : 
لبيٛقؿ١ٝ،لبالهدث١لصنٞ،لٚعُادلعُشٚلأ ٞلذبكٝللبيؿشد١ٜ،لبيؿشٚم(ل1419ٙأ ٛلبشل٬ٍلبي ظهشٟ) -

لبيكاٖش٠د

ل) - ل لحظغ، لضبُذ لعًٞ لك٤ٛل2008أ ذ ل  لبيٛظٝؿٞ لبيؼؿٟٛ لبيد ثرل لَٗاسبب ل  ث ل ١ُٝٓ )

لسطاي١لَاجظدرللغرل لن١ًٝللب٫حدٝاجابلبيًػ١ٜٛليًذبسطغلغرللبيٓا كغل اي ش ١ٝ، َٓؼٛس٠،

لبيذل ١ٝ،لجاَ ١لعغلسلع،لبيكاٖش٠.

لجا ش)لل - لبسبُٝذ لعثذ لبسبذٜ ،ل1995جا ش لبيهداا لدبس لبيد ًِٝ، لْٚعشٜاب لبيد ًِ لطٝهٛيٛج١ٝ )

لبيهٜٛت.

ل)لل - لػخا ١ لبيًثٓا١ْٝ،ل2004حظٔ لبالـش١ٜ لبيذبس لٚبيدطثٝل، لبيٓعش١ٜ ل غ لبي ش ١ٝ لبيًػ١ ل  ًِٝ ،)

لا١ْٝ،لبيكاٖش٠.،لبيذبسلبالـش١ٜلبيًث6ٓبيكاٖش٠،لط

ل2012)لبيظُإلَشٚبٕلػخا ١،لحظٔلل - لبي ش ١ٝلبيذبسلٚ  ًُٗا،لبي ش ١ٝلبيًػ١ل  ًِٝل لبالشج (

 .بيكاٖش٠ليًهداا،
ل) - لعط١ٝ لضبُذ لبٜذلبىل2006سبػذ ل طثٝك١ٝ، لع١ًُٝ لدسبط١ لبيؼؿٟٛ، لبيدٛبؿٌ لَٗاسبب ل ١ُٝٓ )

ل.2يًطثاع١لٚبيٓؼش،لبيكاٖش٠،لط

لعدللبي ش ١ٝل  ًِل ليًُثدذ٥غلب٫طدُاعلَٗاسببليد١ُٝٓل شْاَجل،ل( 2015)لب صْا ٞلعثذللسحاا -

لحب لبالٗاّ،لع٢ًلبيكا٥ِلٚبيد ًِلبيؿْٛٛيٛجٞلبيٛعٞل اطداذبّل ٗالبيٓا كغلغرللَٔلب٫ْذلْت

لبيش٣٩ل ػرلٖاليًٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١ا  ًِٝلل اططٓثٍٛلب٭ٍٚلبيذٚيٞلبال٪متشلأعُاٍل،لَٓؼٛس

 .عُإلٚبيدٛصٜ ،ليًٓؼشلشؾ١بال لنٓٛصلدبسلٚبيدناسا،
لبيؿهشلدبسلٚبيؿٔ،لبي ًِل غلٚبيذٜٔلبي ش ١ٝل  ًِٝ(ل2000)َٓاعلبيظٝذلضبُذل،ل  ١ُٝلأ ذلسػذٟ -

ل.1طلبيكاٖش٠،لبي ش ٞ،

لأّلجاَ ١لأخش٣،ل ًػابليًٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١ل  ًِٝل لبالشج (ل1986 ذل  ١ُٝ)أسػذٟل -

 .بيظ ٛد١ٜلبيكش٣،
ل  ١ُٝ) - لأ ذ ل2003سػذٟ ل( لأطظ٘ لَؿاُٖٝ٘ لخاؿ١ ل٭غشب  لبي ش ١ٝ لبيًػ١ لَٓٗنٝا ٘،  ًِٝ

ل.بيظٛدبٕلبي ش ١ٝ،ليًػ١لبيذٚيٞلبشبش ّٛلَ ٗذلخاؿ١،ل٭غشب لبي ش ١ٝلبيًػ١ل  ًِٝلْذ٠ٚ

 (لبالٗاسببلبيًػ١ٜٛلَظدٜٛا ٗال ذسٜظٗالؿ ٛ دٗا،لدبسلبيؿهشلبي ش ٞ.2009سػذٟلأ ذل  ١ُٝ) -
ل2006)لبيٓاق١لناٌَلضبُٛدل  ١ُٝ،لأ ذلسػذٟ - ًٝالبيًػ١ل  ًِٝ(: لبالٓاٖجل غلب ـاي

 .2006(.لبٜظٝظهٛ)لٚبي كاؾ١ليً ًّٛلبي ش ١ٝلبالٓع١ُلَٓؼٛسببلٚب٫طذلب ٝنٝاب،
ل.بيكاٖش٠لبيهدب،لعاكلبال اؿش٠،لبي ش ١ٝلبيًػ١ل  ًِٝ(ل2015)سؾاعٞل٫ لط ٝذ -

طٝهٛل ل ًث١ٝل(لؾاع١ًٝل شْاَجل ُٟٓٛليػٟٛل لك٤ٛلٚثٝك١لب٭2013ػانشلعثذلبي عِٝلقٓاٟٚ:ل) -

لٚعًِل لبيذل ١ٝ ل  لعش ١ٝ لدسبطاب لصب١ً لَٓؼٛس٠، لدسبط١ لبيًػ١ٜٛ، لبزباَ ٞ لبال ًِ بحدٝاجاب

 .53،لبزبض٤لبي اْٞ،لبيكاٖش٠،لبي ذدل35،لبي ذدل،بيٓؿع
(ل ـٛسلَكذلمل٫خدثاسببلذبذٜذلبالظد٣ٛل لَٗاسببلبيًػ١لبي ش ١ٝل2012ػشٜـلضبُذلبسبثٝ ) -

ل ًػابلأخش٣ل لك٤ٛ لَ ٗذلليًٓا كغ لسطاي١لَاجظدرللغرللَٓؼٛس٠، لبيًػ١ٜٛ، لبيهؿا٠٤ َؿّٗٛ

لبيذسبطابلبيذل ١ٜٛ،لجاَ ١لبيكاٖش٠.

للػُٝا٤ - لمتِٝ لضبُذ لع شبِٖٝ لبيش ٔ ل2015)ل،عثذ لَذخًٞلع٢ًلقا١ُ٥لَكذلح١لبطذلب ٝن١ٝ(

ل ػرلٖالبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١لَد ًُٞليذ٣لبيؼؿٗٞلبيدٛبؿٌلَٗاسببليد١ُٝٓلبيًػٟٛلبيدخًٌٝ

ل.بيكاٖش٠لجاَ ١لبيذل ١ٜٛ،لبيذسبطابلَ ٗذلَٓؼٛس٠،لغرللَاجظدرللسطاي١لبالثدذ٨،لالظد٣ٛبل 
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ل) - لبي ُشٟ لَـطؿ٢ لبندظاال2011ػُٝا٤ ل  لبيـٛ ٞ لبيٛعٞ ليد١ُٝٓ لَكذلم ل شْاَج لؾاع١ًٝ ،)

لسطاي١لدندٛسبٙل َٗاسببلب٫طدُاعلٚبيه٬ّليذ٣لبالد ًُغليًػ١لبي ش ١ٝلَٔلغرللبيٓا كغل ٗا،

لَ ٗذلبيذسبطابلبيذل ١ٜٛ،لجاَ ١لبيكاٖش٠.غرللَٓؼٛس٠،ل

لبيشكال2009ؿؿ١ٝلؾدحلبيثاالأَغ) - لؾ اي١ٝل شْاَجليد١ُٝٓلَٗاسببلبيدخذرلٚب٫طدُاعليضٜاد٠ )

عٔلبيـذبق١ليذ٣لع١ٓٝلَٔل ايثابلجاَ ١لجٓٛالبيٛبدٟ،لسطاي١لدندٛسبٙلغرللَٓؼٛس٠،لن١ًٝل

لبٯدبا،لقظِلعًِلبيٓؿع،لجاَ ١لبيكاٖش٠.

ل2000)لع٬ّلدضبُٛلبيذٜٔلؿ٬م - لٚ طثٝكا ٘لأطاطٝا ٘لٚبيٓؿظٞلبيذل ٟٛلٚبيدكِٜٛلبيكٝاغ(

 .بيكاٖش٠لبي ش ٞ،لبيؿهشلدبسلبال اؿش٠،لٚ ٛجٗا ٘
ل2015)لبي عِٝلعثذلؿدلٟلبي عِٝلعثذ - لبيُٓٛرجلع٢ًلقا١ُ٥لَكذلح١لبطذلب ٝن١ٝلؾاع١ًٝل،(

لبالطٛس)َهاسثٞللبيد ًِل٭طايٝبلبيش اعٞ ل اي كاؾ١لٚبيٛعٞلػٟٛبيًلبيدٛبؿٌلَٗاسببل ١ُٝٓل (

أعُاٍلبال٪متشلبيذٚيٞلب٭ٍٚللَٓؼٛس،لحب ل ػرلٖا،لبيٓا كغلبي ش ١ٝلبيًػ١لَد ًُٞليذ٣لبي ش ١ٝ

لبال شؾ١ليًٓؼشل لدبسلنٓٛص لبيش٣٩لٚبيدناسا،  اططٓثٍٛلا  ًِٝلبيًػ١لبي ش ١ٝليًٓا كغل ػرلٖا

 ٚبيدٛصٜ ،لعُإ.
ل2001)بيثن١لحظٔلبيؿداملعثذ - لبيهداالدبسلٚآدب ٗا،لبي ش ١ٝلبيًػ١لَٗاسببل ذسٜعلأطايٝب(

ل1طلب٭سدٕ،لبزباَ ٞ،

ل)لبيذسبَا،لػهشٟلب ٝذلعثذ - لبيدًؿض١ْٜٝٛلبيدُ ١ًٝٝلٚعخشبجلندا ١لؾٔ(ل2009بيدًؿض١ْٜٝٛل: لدبس،

ل.1،لبيكاٖش٠،لط1،لطبي ش ٞلبيؿهش

لل.بيكاٖش٠لبي ش ٞ،لبيؿهشلدبسلبيٓؿظ١ٝ،لبيـخ١ل (ل1998)بيكشٜطٞلأَغلبالطًبلعثذ -

لَـطؿ٢لع ُإ - ل1995)لع ُإ،ل ل ٬َٝزليذ٣لٚآدب ٘لب٫طدُاعلَٗاسببليد١ُٝٓلَكذلمل شْاَج(

جاَ ١لعغلل،،لن١ًٝلبيذل ١ٝلبيذل ١ٝلن١ًٝلصب١ًلَٓؼٛس٠،لسطاي١،لللب٫ دذب٥ٞ،لبيظادغلبيــ

ل.2جسلع،لبي ذدلبيداط ،

 (ل ذسٜعلؾٕٓٛلبيًػ١لبي ش ١ٝ،لدبسلبيؼٛبف،لبيكاٖش1991.٠ع٢ًلأ ذلَذنٛسل) -
(لبالشج ل لَٓاٖجل  ًِٝلبيًػ١لبي ش ١ٝليًٓا كغل ًػابلأخش٣،ل2010ذلَذنٛسلٚآخشٕٚ)عًٞلأ  -

لدبسلبيؿهشلبي ش ٞ،لبيكاٖش٠.

ل.بيكاٖش٠لبي ش ٞ،لبيؿهشلدبسلبي ش ١ٝ،لبيًػ١لؾٕٓٛل ذسٜع(ل2008)َذنٛسلأ ذلعًٞ -

ل2008)لخطاالَاٖشلعًٞ - لَهدث١ل،ٚب٫جدُاع١ٝلٚبيذل ١ٜٛلبيٓؿظ١ٝلبي ًّٛل لٚبيدكِٜٛلبيكٝاغ(

ل.بيكاٖش٠لبالـش١ٜ،لب٫ظبًٛ

ل2012)صٖشبٕلب لعثذلؾا ٔ - ل ايًػ١لب٫طدُاعلَٗاسببليد١ُٝٓلبيذسب١َٝلب٭ْؼط١لبطداذبّ(

لبيذل ١ٜٛ،لبيذسبطابلَ ٗذلَٓؼٛس٠،لغرللَاجظدرللسطاي١لب عذبد١ٜ،لبالشح١ًليط٬الب٫ظبًٝض١ٜ

ل.بيكاٖش٠لجاَ ١

لْٜٛع) - لعًٞ لبي1978ؾدخٞ ليد ًِٝ لَٓٗج ل ـُِٝ لدبسل( لدبشٜ ، لحب  ليٮجاْب، لبي ش ١ٝ ًػ١

ل.بيكاٖش٠بي كاؾ١،ل

(لأثشلبطداذبّلبيذسبَالع٢ًلذبظغل  ثلبالٗاسببلبيكشب١ٝ٥ليذ٣ل2008يطؿٞلَٛط٢لأ ٛلَٛط٢،لل) -

  ٬البيــلبيظا  لب٭طاطٞ،لسطاي١لَاجظدرللغرللَٓؼٛس٠،لبزباَ ١لب ط١َٝ٬،لغض٠.
ٓا كغل ػرلٖا،لَٓاٖجل ذسٜعلَٗاس٠لب٫طدُاعل(ل ذسٜعلبيًػ١لبي ش ١ٝلي2013ًضبُذل ٛلظب١ُ) -

ل غلبيٓعش١ٜلٚبيدطثٝل،لحب لَٓؼٛس،لجاَ ١لب٭خٜٛٔل،لبالػشا.

لعاكل2014ضبُذلسجبلؾلٌلب ) - لبالشج ل ل ذسٜعلَٓاٖجلبيًػ١لبي ش ١ٝل ايد ًِٝلب٭طاطٞ، )

ل.1بيهدب،بيكاٖش٠،لط

لؾاع١ًٝلبطذلب ٝن١ٝلَكذلح١ل2011،)لػشب ٞلضبُذلع٢ًلضبُٛد - ل قا١ُ٥لع٢ًلَذخًٞلبيدكا ٌل(

لٚبيهدا ١ل لبزبٗش١ٜ لٚبيكشب٠٤ لب٫طدُاعٞ لبيؿِٗ لَٗاسبب ل ١ُٝٓ ل  لب٭خطا٤ لٚذبًٌٝ بيًػٟٛ
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لَ ٗذل لَٓؼٛس٠، لغرل لدندٛسبٙ لسطاي١ ل ػرلٖا، لبيٓا كغ لبي ش ١ٝ لبيًػ١ لدبسطٞ ليذ٣ بيٛظٝؿ١ٝ

لبيذسبطابلبيذل ١ٜٛ،لجاَ ١لبيكاٖش٠.

ل2003) ؼٓذٟلخايذلحؼٝؽ،لأ ٛلبي ضٜضلعثذلبشلادٟ،لعثذلْثٌٝ - لدبسلٚبيدؿهرل،لبيًػ١ل لَٗاسبب(

ل.1طلعُإ،لبالٝظش٠،

(ل شْاَجليد١ُٝٓلَٗاسببلب٭دب٤لبيًػٟٛلالد ًُٞلبيًػ١ل2009ْؼةبلعثذلبي ضٜضلعثذلبيكادسل َٝٛٞ،ل) -

بي ش ١ٝليػرللبيٓا كغل ٗال لك٤ٛلبالذخٌلبيهًٞ،لسطاي١لدندٛسبٙلغرللَٓؼٛس٠،لَ ٗذلبيذسبطابل

لَ ١لبيكاٖش٠.بيذل ١ٜٛ،لجا

ل2001)ل٬ٖيٞ،لضبُٛدلضبُذلٖذ٣ -   ثلبالذبخٌل ل ١ُٝٓلَٗاسببلب٫طدُاعل لبيًػ١للؾاع١ًٝ(

لن١ًٝلَٓؼٛس٠،لغرللَاجظدرللسطاي١ل،بي ش ١ٝليذ٣ل ٬َٝزلبسبًك١لب٭ٚرلَٔلبيد ًِٝلب٭طاطٞ

 .حًٛبٕلجاَ ١لبيذل ١ٝ،
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