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فاعمية بزٌاوج وكرتح قائي عمى التعبري الفين يف تٍىية الكيي 
 االبتذائيةالذيٍية لتالويذ املزحمة 

 د / خميس حامد عبد الحميد وزة
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 كلية الرتبية بالدقهليةجامعة األزهر
 د / محمود الراعي محمد عبد العظيم
 مدرس املناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية 

 جامعة األزهر كلية الرتبية بالقاهرة
  : املشتدمص 

ايهؾـ عٔ ؾاع١ًٝ بضْاَخ َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايتعبري ايؿين    نُٓٝين١ ايكينِٝ    ٖزؾت ايزصاع١ إىل 

ايز١ٜٝٓ يت٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥, ٚيتركٝل ٖشا اهلزف قاّ ايباذةينإ ببٓينا٤ قا٥ُين١ ايكينِٝ اي٬طَين١      

يت٬َٝينينش املضذًينين١ ا٫بتزا٥ٝينين١   مينين٤ٛ َكافينينز ايؾينينضٜع١ اٱعينين١َٝ٬, بينينِ قاَينينا ببٓينينا٤ بضْينيناَخ نعًُٝينينٞ  

ٔ  70ِ ع٢ً ايتعبري ايؿ , ٚمتةًت ع١ٓٝ ايزصاعين١ َينٔ عينبع     َكرتح قا٥ ن٬َٝينش املضذًين١    ( نًُٝينشا َين

ا٫بتزا٥ٝينين١ رزصعينين١ رٜٚينيند ا٫بتزا٥ٝينين١ رضنينينظ ْكينينار٠ رراؾقينين١ قٓينينا, نُينينا قينيناّ ايباذةينينإ بتقينينُِٝ    

( ستيناٚص متةينينٌ  5( َٛطعين١ عًين٢ ةغينين١   28اختبيناص بقينضٟ يًكينينِٝ َهينٕٛ َينٔ شينينإ ٚعؾينضٜٔ َؿينينضر٠      

ملكافينينز ايؾينينضٜع١ اٱعينين١َٝ٬, ٚء إجينينضا٤ ايزصاعينين١ ايتحضٜبٝينين١ خينين٬ٍ ايؿقينينٌ    زتينينا٫ا ايكينينِٝ ٚؾكينينا

( ذقينين١ 32ّ ٚاعينينتػضقت ايتحضبينين١ ابٓينينت  ٚب٬بينين     2019/  2018ايزصاعينينٞ ا٭ٍٚ َينينٔ ايعينيناّ ايزصاعينينٞ   

نزصٜغ١ٝ بٛاقع أصبع ذقك   ا٭عبٛع, ٚنٛفًت ايزصاع١   ْتا٥حٗا إىل ٚجٛر ؾينضٚم ساا ر٫يين١   

َٝينينينش اةُٛعينينين١ ايتحضٜبٝينينين١ ٚرصجينينيناا ن٬َٝينينينش اةُٛعينينين١ اينينينيناب ١      إذقينينينا١ٝ٥ بينينين  رصجينينيناا ن٬ 

ايبقينينضٟ يًكينينِٝ; كينينا ٜهؾينينـ عينينٔ ؾاعًٝينين١ اياْينيناَخ املكينينرتح ايكينينا٥ِ عًينين٢ ايتعينينبري ايؿينين         ا٫ختبينيناص

نُٓٝينين١ ايكينينِٝ يينينز٣ ن٬َٝينينش املضذًينين١ ا٫بتزا٥ٝينين١; َٚينينٔ بينينِ نٛفينينٞ ايزصاعينين١ بنينينضٚص٠ نينينزصٜ  َعًُينينٞ   

ؿٓٝين١ عًين٢ رَينخ ايرتبٝين١ ايؿٓٝين١ ٚاافين١ ايتعينبري ايؿين    نينزصٜػ          ايرتب١ٝ اٱعين١َٝ٬ ٚايرتبٝين١ اي  

 ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ  يتركٝل عزٜز َٔ أٖزاف نزصٜػ ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ املعضؾ١ٝ ٚايٛجزا١ْٝ.  

 ايكِٝ ايز١ٜٝٓ  –ايتعبري ايؿ   –ايهًُاا املؿتاذ١ٝ : بضْاَخ َكرتح 

The Effectiveness of a Proposed Program based on Artistic 
Expression in the Development of the Religious Values of 

Primary School Students 

Dr. Khamis Hamid Abdel Hamid Waza 

Dr. Mahmoud El-Raey Mohamed Abdel Azim 

 Abstract 
The study aimed to uncover the effectiveness of a proposed 

program based on artistic expression in the development of the 
religious values of primary school students. To achieve this goal, the 
researchers built a list of values necessary for primary students in 
the light of the purposes of Islamic law. They then constructed a 
proposed educational program based on artistic expression. The 
study sample consisted of seventy (70) students from the elementary 
school at the Dweih Primary School in Naqada, Qena Governorate. 
The researchers also designed a visual test of the values consisting 
of twenty eight (28), divided into five (5) axes representing values. 
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The study was conducted during the first semester of the academic 
year 2018/2019. The experiment took 32 (32) teaching hours of 
four classes per week. The study concluded that there were 
statistically significant differences between the grades of the 
experimental group and the pupils' The study recommends the need 
to train teachers of Islamic education and art education to 
integrate art education, especially artistic expression in TED. Reis 
art education to achieve many of the objectives of teaching Islamic 
knowledge and cognitive education. 
Keywods : Proposed Program - Artistic Expression - Religious 
Values

 :وكذوة 
حتقينينين٢ ايكينينينِٝ ببُٖٝينينين١ بايػينينين١   ذٝينينينا٠ اٱْغينينينإ, ؾٗينينينٞ املٛجٗينينين١ يغينينينًٛن٘,   

املك١َٛ يتقضؾان٘ إطا٤ اٯخضٜٔ, يتؾهٌ َٓ٘ إْغيناْا فيناذتا   زتتُعين٘, ٚعًين٢     

اخت٬ف ٚنٓٛع أْٛاع ايكِٝ ناط ايكِٝ ايز١ٜٝٓ بؾهٌ خال ملا هلا أ١ُٖٝ قق٣ٛ 

ع َينٔ ذٛيين٘, ٚنضنكينٞ      ذٝا٠ اٱْغإ, ؾٗٞ اييت نغُٛ ب٘ ٚحبٝان٘ ٚبع٬قان٘ َين 

اًك٘, َٔ ٖٓا ناط أ١ُٖٝ نُٓٝتٗا يز٣ ايٓؿ٤, ٚغضعٗا   ْؿٛعِٗ, ؾِٗ أَينٌ  

 املغتكبٌ ٚفاْعٝ٘. 

ٚنعينينينز ايكينينينِٝ ايزٜٓٝينينين١ أذينينينز ا٭ٖينينينزاف ايينينينيت نغينينينع٢ أْقُينينين١ ايتعًينينينِٝ يػضعينينينٗا 

ٚنُٓٝتٗينينا   ٚجينينزإ نينينٌ نايينين  َينينٔ نينين٬ر املضاذينينٌ ايزصاعينين١ٝ املدتًؿينين١ رينينا        

زصعين١ ٚخاصجٗينا, ٚ  نعاًَين٘ َينع أبٓينا٤ زتتُعين٘,       ٜٓعهػ ع٢ً عًٛن٘ راخينٌ امل 

 حبٝت ٜقبد َٛانٓا فاذتا قز٠ٚ ٭قضاْ٘ ْاؾعا ةتُع٘.

نُا نعز ايكِٝ ايز١ٜٝٓ أذز ايزٚاؾع احملضن١ يغًٛنٝاا ايؿضر, ٚستينزر٠  

ي٘   نهاٌَ ايؾدق١ٝ ايغ١ٜٛ, ذٝت ٜزٍ انغينام ْقيناّ ايكينِٝ يينز٣ ايؿينضر عًين٢       

 أْ٘ سٚ ؽدق١ٝ ع١ًُٝ.

ِ ايز١ٜٝٓ اٱع١َٝ٬ ع٢ً محا١ٜ ايؿضر َٔ اضتضاف ايينٓؿػ عينٔ   ٚنعٌُ ايكٝ

ايؿ ينينض٠ ٚا٫ضتينينزاص ٚصا٤ ؽينينٗٛانٗا ٚغضا٥ظٖينينا ايينينيت ننينينض باٱْغينينإ, يينينشا ؾينينايكِٝ        

ايزٜٓٝينينين١ حتؿينينينع يًٓينينينٛع ايبؾينينينضٟ بكينينينا٤ٙ ٚاعينينينتُضاصٜت٘ ٖٜٚٛتينينين٘ ٚمتٝظٙ َاجينينينز     

 .(45: 2007ادت٬ر,

ٞ حتين٫ٛا نينينةري٠,  ٚيكينز ؽينٗز ايكينضٕ املامينينٞ املين٬ٝرٟ ٚأٚا٥ينٌ ايكينينضٕ اذتيناي       

ٚنػينينينرياا عًينينين٢ ناؾينينين١ املغينينينتٜٛاا, َينينينٔ نينينينضانِ يًُعضؾينينين١, ٚن ينينينٛص   ٚعينينينا٥ٌ     

ا٫نقاٍ ٚايتببرياا املدتًؿ١ هلا, َاب  إجيابٞ ٚعًيب, ا٭َينض ايينشٟ جيعينٌ َينٔ     

مضٚص٠ احملاؾق١ ع٢ً ايكِٝ ايزٜٓٝين١ اٱعين١َٝ٬ ٚنُٓٝتٗينا يينز٣ ايينٓؿ٤ َ ًبينا       

أٚ َ٪عغينيناا ايتعًينينِٝ املدتًؿينين١ َُٗينينا عًينين٢ ناؾينين١ ا٭فينينعز٠ عينينٛا٤ راخينينٌ ا٭عينينض٠ 

 َٔ خ٬ٍ املٛار ايزصاع١ٝ, ٚغريٖا َٔ امل٪عغاا اةتُع١ٝ.

                                                           

(, بِ نشنض مجٝع املضاجع أصقاّ ايقؿراا ايغ١ٓ, امل٪يـ,اعِ   :ايٓرٛ ايتايٖٞشا ايبرت ع٢ً َنت   ايتٛبٝل  حيزر  

 .  قا١ُ٥ املضاجع آخض َنت ايبرت



 م2019..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
319 

( َينٔ إٔ ٖٓيناى شين١ اااٖينا قٜٛينا      1993إيٝ٘ أمحز املٗينزٟ   صٜ٪نز سيو َا أؽا

  املغينينينتٜٛاا ايعاملٝينينين١ ٚاحملًٝينينين١ يًينينينزع٠ٛ إىل بينينينشٍ جٗينينينٛر َٓقُينينين١ يتبفينينينٌٝ إٔ   

ِٝ, ٚقينينز خيتًينينـ ايٓينيناؼ     ٜعتُينينز ايٓينيناؼ   أقينينٛاهلِ عًينين٢ زتُٛعينين١ َينينٔ ايكينين      

ايٓعٛا اييت نٛفـ بٗا ٖينشٙ ايكينِٝ إ٫ أْٗينا نبكين٢   ايترًٝينٌ ايٓٗينا٥ٞ املٛجٗيناا        

ا٭عاعينينين١ٝ يًغينينينًٛى جيينينين  إٔ نعٓينينين٢ بٗينينينا امل٪عغينينيناا ايرتبٜٛينينين١ ٚ  ايكًينينين  َٓٗينينينا    

 (.201: 1993َ٪عغاا ايتعًِٝ ايٓقاَٞ أمحز املٗزٟ عبز اذتًِٝ,

امل٪عغيناا ايتعًُٝٝينين١ ٚايرتبٜٛينين١  ٚايرتبٝين١   جٖٛضٖينينا عًُٝين١ قُٝٝينين١ نغينينع٢   

إىل غضعٗا يز٣ ا٭بٓا٤, بٌ إٕ أِٖ ْتاد يًرتب١ٝ ٖينٛ إٔ نتدينش هلينا زتُٛعين١ َينٔ      

ايكِٝ اييت ختنع هلا ادتُاع١ ٚنٓقِ ذٛهلينا ذٝينا٠ ا٭ؾينضار ٚادتُاعيناا, ٚإٕ       

حتكينينينينل ايرتبٝينينينينين١ َٚ٪عغينينينينيناا ايتعًينينينينينِٝ ٖينينينينشا اهلينينينينينزف ؾينينينينين ٕ ايؿا٥ينينينينينز٠ عتقينينينينينبد   

 (.159: 2004َعز١َٚ ستُز ستُٛر ارتٛايز٠,

ٚنعز املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥ َٔ املضاذٌ امل١ُٗ   ايغينًِ ايتعًُٝينٞ ملينا متةًين٘ َينٔ      

نْٛٗينا إذينينز٣ ايًبٓينيناا ا٭ٚىل ايينيت نؾينينهٌ َعينيناصف َٚٗيناصاا ٚٚجينينزإ اي ؿينينٌ      

نًينو ايؿينرت٠ ايعُضٜين١, ايينيت ٜتُٝينظ ايينتعًِ ؾٝٗينا بٓينٛع َينٔ ايةبيناا ٚا٫عينتُضاص١ٜ,            

يينينشا ؾعًينين٢ املزصعينين١ نُ٪عغينين١    ايتايٝينين١. ٚأعينيناؼ ملينينا ٜينينبنٞ   املضاذينينٌ ايزصاعينين١ٝ  

 نضب١ٜٛ رٚصا أعاعٝا   ن١ُٝٓ ايكِٝ يز٣ ايٓؿ٤ َٔ خ٬ٍ:

  َِٗنٛؾري ارتااا املتٓٛع١ يت١ُٝٓ ايكِٝ يز٣ ايٓاؽ١٦, ٚإناذ١ ايؿضل أَا

يًتعينينينضف عًٝٗينينينا ٚايينينينٛعٞ بٗينينينا, إس إٔ املغينينينبي١ يٝغينينينت زتينينينضر نكينينينزِٜ ايكينينينِٝ         

 ايكِٝ ٚنعظٜظٖا   ْؿٛعِٗ.ٚاعتٝعابٗا ْقضٜا, ٚإمنا نٝؿ١ٝ بٓا٤ ٖشٙ 
      ٝا٫ٖتُينيناّ بتينينٛؾري َٛاقينينـ عًُٝينين١ ملُاصعينين١ نًينينو ايكينينِٝ, ؾينين٬ ٜهتؿينين٢ ببعينيناي

ايٛعع ٚايتًك , بٌ ٫بز َٔ نينٛؾري املٛاقينـ اذتٝين١ ايينيت ٜعٝؾينٗا ايٓاؽين١٦         

 املزصع١ يتعظٜظ قُٝ٘.
   ا٫ٖتُينينينيناّ باااٖينينينيناا َٚؾينينينيناعض ايٓاؽينينينين١٦, ٚاعينينينينتدزاّ ايؾينينينينر١ٓ ا٫ْؿعايٝينينينين١

 ١ُٝٓ ايكِٝ.ٚايتؿهري   ن
     ا٫ٖتُاّ بتٛؾري ايكز٠ٚ ايقاذت١ املتُة١ً   املعًِ ايقاحل ايينشٟ ٜهينٕٛ عًين٢

 رصج١ عاي١ٝ َٔ املٗاص٠, ٚع٢ً ٚعٞ ٚنزصٜ  ناؾٝ  يت١ُٝ ايكِٝ.
       ,٘ا٫ٖتُينينيناّ بتٓقينينينِٝ ايع٬قينينين١ ايكا٥ُينينين١ بينينين  املزصعينينين١ ٚاةتُينينينع َٚ٪عغينينينان

جٛ قُٝٞ ذت٢ ٜتينببض  ٚايع٬ق١ ب  ايعاًَ    املزصع١, إس جي  إٔ ٜغٛرٖا 

 بٗا ايٓاؽ١٦ نببريا إجيابٝا.
         ا٫ٖتُينيناّ با٭ْؾينين ١ املزصعينين١ٝ املتٓٛعينين١, ٚايينينيت نعينينز ب٦ٝينين١ َٓاعينينب١ يتُٓٝينين١

 ايكِٝ.
    ا٫ٖتُاّ باملهتب١ املزصع١ٝ ع٢ً إٔ ختتاص ستتٜٛانٗا بعٓا١ٜ بايػ١ َينٔ ذٝينت

 ايؾهٌ ٚاملنُٕٛ, َٚضاعا٠ نٓٛعٗا ٚنٓقُٝٗينا ٚا٫ٖتُيناّ بايضٜامين١, ٚايًعين ,    

 (.15: 2012ٚكاصع١ ا٭ْؾ ١ ْز٣ يكُإ ستُز أَ ,

ٜٚينينينبنٞ ا٫ٖتُينينيناّ بتُٓٝينينين١ ايكينينينِٝ َينينينع َينينينا ٜؿرتمينينين٘ ايٛاقينينينع املعينينيناـ َينينينٔ نػينينينري  

ٚاخت٬ط   ايةكاؾاا ٚاْتؾاص ٚعينا٥ٌ اٱعين٬ّ َٚٛاقينع ايتٛافينٌ ا٫جتُيناعٞ        
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عقض ايغُاٚاا املؿتٛذ١ َٔ مضٚص٠ احملاؾق١ ع٢ً اهل١ٜٛ اٱعين١َٝ٬ يًينٓؿ٤   

بايكِٝ ايز١ٜٝٓ ايغين١ًُٝ, ٖٚينشا َينا صنينظا عًٝين٘ ايزصاعيناا ٚايبرينٛث        ٚنغًٝر٘ 

  زتينيناٍ نُٓٝينين١ ايكينينِٝ بؾينينت٢ ايٛعينينا٥ٌ ايرتبٜٛينين١ املُهٓينين١, ٖٚينينشا َينينا أؽينيناصا إيٝينين٘  

( َينينٔ إٔ حتينينزٜاا ايعقينينض ٚبينينٛص٠ ا٫نقينينا٫ا جعينينٌ  2016رصاعينين١ َنينيناٟٚ ايضاؽينينز 

 ٖٓينينيناى ذاجينينين١ َاعينينين١ إىل ايتينينينظٚر بينينينايكِٝ ايزٜٓٝينينين١ ٚا٭خ٬قٝينينين١ ملٛاجٗينينين١ نًينينينو     

ايترينينزٜاا ايينينيت نهينينار نعقينينـ بهينينٌ َينينا ء غضعينين٘ َينينٔ قينينِٝ َٚبينينار٨ ايينينيت نعينين           

اينينينينٛابمل املترهُينينين١ بايغينينينًٛى, يينينينشا نعينينينز َضذًينينين١ اي ؿٛيينينين١ َينينينٔ أٖينينينِ املضاذينينينٌ   

اذتامس١   ذٝا٠ ايؿضر, ذٝت ٜتِ ؾٝٗينا ٚمينع ايبينشٚص ا٭ٚىل يؾدقينٝت٘, نُينا      

نهتغينينينينينينين  ؾٝٗينينينينينينينا ايكينينينينينينينِٝ ٚا٫ااٖينينينينينينيناا ٚنهينينينينينينينٕٛ ايعينينينينينينيناراا, ٚنُٓينينينينينينينٛ املٝينينينينينينينٍٛ        

 (. 251: 2016عزاراا َناٟٚ عبز ايضمحٔ ايضاؽز,ٚا٫عت

( َينٔ إٔ  2017ٜ٪ٜز سيو َا سٖبت إيٝين٘ رصاعين١ ستُينز بينٔ عبينز اح بينٔ ذغين         

ايكِٝ    اةتُعاا اٱع١َٝ٬ نٛاج٘ ٖح١ُ ؽضع١ َٔ خ٬ٍ ٚعينا٥ٌ اٱعين٬ّ   

املدتًؿ١ نٗزف إىل نؾٜٛٗٗا ٚنشٜٚبٗا كا اْعهػ ع٢ً ٚاقع اةتُع   ناؾ١ 

ايرتب١ٜٛ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚاٱْغا١ْٝ, ذٝت نعٌُ اذتناص٠ ايػضب١ٝ عًين٢  اةا٫ا 

ؾضض قُٝٗا ايٛمع١ٝ يترٌ ستٌ ايكِٝ اٱع١َٝ٬ كا أر٣ إىل نٓاطٍ ؽضا٥د 

عزٜز٠ َٔ أنٝاف اةتُع عٔ بعض املبار٨ ٚايكِٝ اييت ٖٞ َٔ املٓٗخ ايرتبٟٛ 

   (.198: 2017اٱع٬َٞ ستُز بٔ عبز اح بٔ ذغ ,

( بنينينضٚص٠ نُٓٝينين١ ايكينينِٝ   2016اعينين١ بٓينينزص بينينٔ إبينينضاِٖٝ ايعضٜينينزٟ     ٚاٖتُينينت رص

ْتٝح١ ملينا نتعينضض يين٘ اةتُعيناا َينٔ ٖينظاا عٓٝؿين١ نٗينزر بٓا٤ٖينا ارتًكينٞ, ؾكينز            

نعايينينينت ايٓينينينزا٤اا ي٬ٖتُينينيناّ رٓقَٛينينين١ ايكينينينِٝ ٚإعينينينار٠ نؾينينينهًٝٗا يينينينز٣ اٱْغينينينإ      

املعافينينض, ٚخؾينينٞ نينينةري َينينٔ املينينضاقب  اضت ينيناط نينينٌ َينينا ٜع ينينٞ َعٓينين٢ عُٝكينينا      

ذتٝانٓا, َعظٜٔ ٖشا ايرتاجع إىل اطرٖاص ايعٛمل١ اييت حتقض اٖتُاَٗينا  ٭عُايٓا ٚ

بايت ٛص ايتك , ٚبايتايٞ نبزٚ َػضق١   َار١ٜ ختًٛ َٔ أٟ صٚح, ٫ٚ نكينِٝ أٟ  

 (.93: 2016ٚطٕ يًكِٝ بٓزص بٔ إبضاِٖٝ ايعضٜزٟ,

( عًين٢ مينضٚص٠ غينضؼ ٚنُٓٝين١ ايكينِٝ      2015ٚصنظا رصاع١ َقين ؿ٢ صعين٬ٕ   

ز َغ٦ٛي١ٝ َؾرتن١ نتكامسٗا ٚعينا٥مل نضبٜٛين١ عزٜينز٠ َٓٗينا     ايز١ٜٝٓ ٚاييت نع

ا٭عض٠, ٚاملغحز, ٚٚعا٥ٌ اٱع٬ّ, ٚمجاع١ ا٭قضإ, ٚاةتُع بهينٌ َينا ؾٝين٘ َينٔ     

قينينٛاْ  ٚنٓقُٝينيناا, ٚايكينينار٠ ٚاملؿهينينضٜٔ, ٖٚينينِ ايكينينز٠ٚ أَينيناّ املينينتعًُ  ٜكًينينزِْٚٗ   

را ْٚينينا  (.114: 2015ٜٚتبعينينِْٛٗ   أؾهينيناصِٖ ٚأعُاهلِ َقينين ؿ٢ صعينين٬ٕ صعينين٬ٕ,    

( با٫ٖتُينيناّ بتُٓٝينين١ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ ْتٝحينين١ ملينينا   2008رصاعينين١ ٚيٝينينز إبينينضاِٖٝ عينينعز  

ٜؿضمينين٘ ايٓقينيناّ ايعينيناملٞ ادتزٜينينز َينينٔ حتينينزٜاا اجتُاعٝينين١ ٚبكاؾٝينين١ ٚإع٬َٝينين١        

ٚنهٓٛيٛجٝينين١ أبعينينزا نينينةريا َينينٔ ايؾينينبار املغينينًِ عينينٔ ايتُغينينو بكُٝينين٘ ايزٜٓٝينين١       

 (.355: 2008اٱع١َٝ٬ ٚيٝز إبضاِٖٝ ععز,

ُينينيناّ نًينينينو ايزصاعينينيناا بنينينينضٚص٠ نُٓٝينينين١ ايكينينينِٝ ايزٜٓٝينينين١ كينينينا عينينينبل ٜتنينينيند اٖت

خاف١ ؾُٝا ٜتعًل باملضذ١ً ايعُض١ٜ املضنب ين١ برتبٝين١ ايينٓؿ٤ ملينا هلينشٙ املضذًين١       

 َٔ أ١ُٖٝ   غضؼ نًو ايكِٝ   ْؿٛعِٗ ٱمتاّ ع١ًُٝ بٓا٤ ؽدقٝانِٗ.
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ٚعًُٝينين١ ايبٓينينا٤ ايكُٝينينٞ ٖينينشٙ يٝغينينت َغينين٦ٛي١ٝ جٗينين١ بعٝٓٗينينا أٚ َينينٓٗخ رصاعينينٞ  

َغ٦ٛي١ٝ مجاعٝين١ يهينٌ َينٔ يين٘ ع٬قين١ بعًُٝين١ ايرتبٝين١ ٚايتعًينِٝ          بعٝٓ٘, ٚيهٓٗا

  اناص اةتُع بؾهٌ عاّ, َٚار٠ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ نُينار٠ رصاعين١ٝ هلينا رٚص َٗينِ     

   ٖشا ايؾبٕ.

ٚإسا ناْينينت ايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١ نغينينع٢ َينينع بكٝينين١ املينينٛار ايزصاعينين١ٝ ا٭خينينض٣ إىل         

ٚاملٗاصٜينينينينين١  إذينينينينينزاث نُٓٝينينينينين١ ؽينينينينينا١ًَ يً ينينينينين٬ر   مجٝينينينينينع ادتٛاْينينينينين  املعضؾٝينينينينين١  

ٚايٛجزا١ْٝ, إ٫ إٔ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ نتؿضر عٔ نًو املينٛار بتعينزر زتا٫نٗينا ايؿٓٝين١     

ٚأعايٝ  ايتؾهٌٝ املضنب ين١ بتًينو اةينا٫ا, ا٭َينض ايينشٟ جيعًينٗا أنةينض َضْٚين١         

ٚإبينينينضا٤   ذضٜينينين١ ايتعينينينبري رينينينا خيينينينزّ أٖينينينزاف ايرتبٝينينين١ ٚخزَينينين١ أٖينينينزاف املينينينٛار      

ٜكينـ رٚصٖينا عٓينز ذينز اٱَتيناع ؾكينمل, بينٌ         ايزصاع١ٝ ا٭خض٣, ؾايرتبٝين١ ايؿٓٝين١ ٫  

ميتينينز يتهينينٕٛ َغينينح١ً ذتامينينض أَينين١ َٚغينينتكبًٗا, َغينينا١ُٖ   ذًينينٍٛ َؾينينه٬نٗا    

أٖينزاؾا خًكٝين١ إميناؾ١     -عٓينز نزصٜغينٗا  -نُينا إٔ يًرتبٝين١ ايؿٓٝين١    ٚايتعبري عٓٗا.

دتاْبٝٗا ايعًُٞ ٚاملٗين , ٚإس   ٜينزصى املعًينِ نًينو ادتٛاْين  ذتُينا عينٝتدبمل          

ٖينٞ  -َع بك١ٝ املٛار ايزصاع١ٝ ا٭خينض٣ -ؾايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ْتا٥خ َؿتع١ً َٚظٜؿ١,

ايينينيت نكينينِٝ أصنينينإ ايتكينينزّ, ٖٚينينٞ َينينٔ أٖينينِ ا٭عينينػ ايينينيت نغينيناعز   خًينينل جٝينينٌ       

َتهاٌَ ايؾدق١ٝ, عًِٝ ايشٚم, َتظٕ ايغًٛى, ؾن٬ عٔ نْٛٗا متةينٌ جاْبينا   

َُٗا َٔ ٖشا ايرتاث ايندِ ايشٟ ميٝظ ا٭َينِ ٚايؾينعٛر ايتَٛٞ قٜٛينزص ايؾينضع,     

2012 :22.) 

نُا نًع  ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ رٚصا نبريا   حتغ  ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ, ٚسيينو  

َينينٔ خينين٬ٍ ايؿينينٔ, ٖٚينينشا َينينا نٓينينارٟ بينين٘ ايرتبٝينين١ اذتزٜةينين١ ٖٚينينٛ ايبعينينز عينينٔ ايينينتًك ,   

ٚا٫ْتكاٍ إىل أعايٝ  نزعٛ إىل إن٬م ارتٝاٍ ٚايؿهض, ٖٚشا َا نٓينارٟ بين٘ أغًين     

أجٌ ايٓٗينٛض بايعًُٝين١ ايتعًُٝٝين١    ايغٝاعاا ايتع١ًُٝٝ   ايزٍٚ املتكز١َ َٔ 

ٚنًبٝينينين١ اذتٝاجينينيناا َٚٝينينينٍٛ املينينينتعًُ , َينينينٔ ٖٓينينينا نينينيناط أُٖٝينينين١ ايتعينينينبري ايؿينينين     

عًُٝاا نضب١ٝ ايٓؿػ ٚاٱذغاؼ ٚايؾعٛص, ْقضا يهْٛين٘ ٜتينٝد يًُينتعًِ ايتعينبري     

ٚايتٓؿٝػ ٚنضمجين١ أذاعٝغين٘ حبضٜين١ ٚرٕٚ قٝينٛر كينا جيعًين٘   نينٛاطٕ ْؿغينٞ         

رتبٜٛينٕٛ عًين٢ أُٖٝين١ ايؿٓينٕٛ   نعًينِ َٚعضؾين١       َغتُض, ٚقز أنز نينةري َينٔ اي  

َٛار رصاع١ٝ أخض٣, ٚإٔ َا ٜينزعٛ إىل اعينتدزاّ ايؿينٔ ٚايتعينبري ايؿين  نٛعين١ًٝ       

َينينينٔ ٚعينينينا٥ٌ ايؿٗينينينِ َينينينا ٖينينينٛ إ٫ نْٛينينين٘ َٛفينينين٬ جٝينينينزا بينينين  ايٓقضٜينينين١ ٚايعينينينا          

 (.189: 2009احملغٛؼ عبز اح عٝغ٢ ؽٗار, 

نؿيناٍ يًتعينبري ايؿين     ( أٜنا أ١ُٖٝ كاصع١ ا٭1999ٜٚٛمد ستُز إبضاِٖٝ 

  ٖشٙ املضذ١ً نْٛ٘ ٜتٝد يٮنؿاٍ نضقا عزٜز٠ يًتٛافٌ املض٥ٞ متهِٓٗ َٔ 

نعًينينِ أعينينايٝ  ايتعينينبري عينينٔ املؾينيناعض ٚا٭ؾهينيناص, ٖٚينينٞ َينينٔ ا٭ؽينينٝا٤ املُٝينينظ٠ يًغينينًٛى 

اٱْغاْٞ, ؾٝؾضع   ايتعبري عٔ نًو ا٭ؾهاص ٚا٭ذاعٝػ َينٔ خين٬ٍ ا٭يؿيناو أٚ    

اّ أٚ ا٭يينٛإ ٚا٭ؽينهاٍ, ؾراعين١ ايبقينض نؾينبعٗا      ارت ٛط أٚ اذتضناا أٚ ا٭ْػين 

ايقٛص٠, ٚايؾهٌ, ٚايًٕٛ, ٚنشيو ذاع١ ايًُػ ستُز إبضاِٖٝ عبينز اذتُٝينز,   

1999 :79 ,80  .) 
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ٜٚتببض ايتعبري ايؿ  عٓينز ا٭نؿيناٍ   نًينو املضذًين١ بعينز٠ عٛاَينٌ ٫ ختتًينـ        

ؿ١ نينينةريا عٓينينز اذتينينزٜت عٓٗينينا عينينٔ اذتينينزٜت عًينين٢ ايعٛاَينينٌ املينين٪بض٠   ايُٓينينٛ بقينين  

عاَينين١, ؾينينايتعبري ايؿينين  يًت٬َٝينينش َقٗينينض َينينٔ َقينيناٖض ايُٓينينٛ, َٚينينٔ نًينينو ايعٛاَينينٌ   

ايٛصابينين١ ٜٚٓينينزصد حتتينين٘ عينينزر َينينٔ ايعٛاَينينٌ َٓٗينينا اخينينت٬ف ْينينٛع ادتينينٓػ, ٚايعُينينض       

ايينينينظَ , ٚايُٓينينينٛ ادتغينينينُٞ, ٚايُٓينينينٛ ايعكًينينينٞ, ٚايُٓينينينٛ ا٫ْؿعينينينايٞ, ٚعاَينينينٌ ايب٦ٝينينين١  

ض عًين٢ ايؿينينضر َٓينينش  ٜٚؾينٌُ نينينٌ ايعٛاَينينٌ ايينيت نينين٪بض نينينببريا َباؽينضا أٚ غينينري َباؽينين   

اٱخقينينار, ٚنؾينينٌُ ايب٦ٝينين١ أٜنينينا عينينز٠ عٛاَينينٌ َٓٗينينا املعًينينِ, ٚايٓنينينخ, ٚاملينينةرياا,      

ٚايتػشٜينينين١, ٚاي كينينينػ, ٚاذتايينينين١ ا٫جتُاعٝينينين١ ٚا٫قتقينينينار١ٜ  ؾينينينتد ايبينينينار عبينينينز      

 (.   220 -197: 2014(,  َق ؿ٢ ستُز عبز ايعظٜظ, 61: 1982اذتًِٝ,

 ب١ٝ ايؿ١ٝٓ إىل قغُ :ٜٚٓكغِ ايتعبري ايؿ  عٓز ا٭نؿاٍ   رصاع١ ايرت

      ِا٭ٍٚ: نعينينينبري ؾينينين  َغينينين د, ٜٚؾينينينٌُ ايتعينينينبرياا ساا ايبعينينينزٜٔ َةينينينٌ ايضعينينين

 ٚاي باع١ ٚايٛصم املًٕٛ.

   ايةاْٞ: نعبري ؾ  زتغِ, ٜٚع  سيو ايٓٛع َٔ ايؿٕٓٛ ايشٟ ٜتنُٔ أؽينها٫

زتغينينين١ُ ساا ب٬بينينين١ أبعينينينار, ذٝينينينت اٱذغينينيناؼ بايهًُينينين١ ٚاذتضنينينين١ ٚاملتعينينين١  

ص٩ٜتٗا ؾرغ , بٌ رينا نع ٝين٘ َينٔ نينببرياا شتتًؿين١      ايؿ١ٝٓ يٝػ َٔ خ٬ٍ 

ْتٝح١ يترضى ايق٬ٍ اييت نٓؾب َٔ نػينري اينين٤ٛ ايغيناقمل عًٝٗا َقين ؿ٢     

 (.81: 2014ستُز عبز ايعظٜظ, 

ٚقز اقتقض ايبرت اذتايٞ ع٢ً ايكغِ ا٭ٍٚ َٔ ايتعينبري ايؿين  ٖٚينٛ ايتعينبري     

ٚسيينينو ملٓاعينينبت٘  ايؿينين  املغينين د سٚ ايبعينينزٜٔ َينينٔ خينين٬ٍ ايتعينينبري ايؿينين  بايضعينينِ,      

يعٝٓينين١ ايبرينينت, ٚبغينينان١ ايتعينينبري بايضعينينِ َينينٔ خينين٬ٍ ارت ينينٛط ٚايع٬قينيناا ايينينيت  

ميهينينينٔ إٔ نؾينينينهًٗا نًينينينو ارت ينينينٛط, ٚعينينينٗٛي١ ايتعاَينينينٌ َينينينع ارتاَينينيناا ٚا٭رٚاا       

 اي٬ط١َ يًتعبري ايؿ  رٕٚ إٔ نؾهٌ خ ٛص٠ ع٢ً ايت٬َٝش.

  ٚ قينينت ٚملُاصعينين١ ايضعينينِ رٚصا بينيناصطا   ذٝينينا٠ اي ؿينينٌ َينينٔ ذٝينينت ا٫عينينتؿار٠ َينينٔ 

ٚاملتعينين١, ذٝينينت ٜقينينبد أنةينينض ؽينينعٛصا  ٠ايؿينضاؽ   أَينينٛص نعينينٛر عًينين٢ اي ؿينينٌ بايؿا٥ينينز 

بايٓٛاذٞ ادتُاي١ٝ َٔ ذٛي٘ كا ٜغاعز ع٢ً بٓا٤ ايغعار٠ ايٓابعين١ َينٔ ايينٓؿػ,    

 ٜٚقبد أنةض نؿا٫٩, ٚنقبد ْقضن٘ يًرٝا٠ أنةض عُكا.

ٓٗينا  ٚيكز اٖتُت ايعزٜز َٔ ايزصاعاا بايتعبري ايؿ  بايضعِ عٓز ا٭نؿاٍ َ

(, 2007(, ٚرصاعين١ ايعٓينٛر عينعٝز فيناحل     2007رصاع١ ْناٍ ؽعبإ, ٚعين٣ًٛ عةُينإ   

(, 2010(, ٚرصاعينين١ عبينينينز اح ستُينينز َبينينيناصى   2009ٚرصاعينين١ عبينينينز اح عٝغينين٢ ؽينينينٗار   

(, 2012(, ٚرصاعينينين١ ايتينينينَٛٞ قٜٛينينينزص ايؾينينينضع   2012ٚرصاعينينين١ عٓاٜينينيناا أمحينينينز ذحينينينار   

إىل أُٖٝينين١  (, ذٝينينت أؽينيناصا نًينينو ايزصاعينيناا    2016ٚرصاعينين١ إميينينإ فينيناحل ع ٝينين١    

ايتعينينبري ايؿينين  بايضعينينِ عينينٛا٤ َينينٔ ذٝينينت نُٓٝتينين٘ أٚ اعينينتدزاَ٘ َينينع َينينٛار رصاعينين١ٝ   

    (. 2007أخض٣ با٭عًٛر ايتهاًَٞ َةٌ رصاع١ ْناٍ ؽعبإ, ٚع٣ًٛ عةُإ 

نُا نؾري ْتا٥خ ايزصاعيناا املعافينض٠ إىل إٔ ايرتبٝين١ ايؿٓٝين١ ميهينٔ إٔ نهينٕٛ       

ٔ ادتٛاْينينين  املعضؾٝينينين١  َؿٝينينينز٠ إىل ذينينينز نينينينبري   إنغينينينار املينينينتعًُ  عزٜينينينزا َينينين   
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Cognitive  َٓٗينينا: اٱرصاى ايؿينين ,Artistic Perception  ٞ  ٚايينينٛعٞ ا٭خ٬قينين

Esthetic Awareness  ٚنعًينينِ ا٭ذهينيناّ ايترًًٝٝينين١Informed Analytical 

Judgement     ٚادتٛاْينينينينين  ا٫جتُاعٝينينينينين١Social    َٓٗينينينينينا: اذينينينينينرتاّ ايعينينينينيناراا ,

, َٓٗينا  Affectiveزاْٝين١ ٚادتٛاْين  ايٛج   Traditions and Culturesٚايةكاؾيناا 

 Social- Emotional نعظٜينظ ايعٛانينـ ادتٛاْين  ايٛجزاْٝين١ املتعًكين١ بيناةتُع       

ٚنكينينزٜض   Imaginationٚايتدٝينٌ   Self- Awareness ٚنكٜٛين١ ايينينٛعٞ ايينينشانٞ  

 Self- Esteemٚ نكينينينينينزٜض ايينينينينشاا   Appreciation of Beautyادتُينينينيناٍ  

َٔ خ٬ٍ َزخٌ ايتهاٌَ  نُا ميهٔ إٔ حتكل ٖشٙ ايؿٛا٥ز  Wellbingٚايضقٞ

بينين  ايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١ ٚاملينينٛار ايزصاعينين١ٝ; كينينا جيغينينز زتُٛعينين١ َينينٔ ايينينشنا٤اا          

 . Semiotic Systems (Susan, 2015:87) ٚا٭ْق١ُ اٱؽاص١ٜ 

إٔ ايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١ نينينٛؾض ب٦ٝينين١ نعًينينِ ٚكاصعينين١ اعينينٌ    (2006ٜٚينينض٣ أْينينٝهػ 

ٚنُٜٓٛين١; ذٝينت إٕ   املتعًُ  ٜٓدضنينٕٛ بؿاعًٝين١   خينااا ٚعًُٝيناا إبزاعٝين١      

ٜٴزَخ ؾٝٗا عٓافض بكاؾتِٗ   عًُٝاا ايينتعًِ   ٚمع املتعًُ    عًُٝاا ؾ١ٝٓ 

 Fertileنينينينينظصع   نينينينينٌ ؾينينينينضر إذغاعينينينينا باٱبينينينينزاع ٚاملبينينينينارص٠, ٚخٝينينينينا٫ خقينينينينبا    

Imagination  ٚسنينا٤ عانؿٝينا , Emotional Intelligence     ٚنٛجٗينا أخ٬قٝينا

Moral Campass ١ُٝٓ ايكزص٠ عًين٢ امل٬ذقين١   ٚقزص٠ ع٢ً ايتؿهري ايٓكزٟ, ٚن

   ٘  ,Annex)ٚنهينينٜٛٔ ايقينينٛص ايشٖٓٝينين١ ٚاعينينتدزاّ ايتدٝينينٌ   صعينينِ ٜغينينتُعٕٛ يينين

2006:4) . 

نُا نكزّ ايرتبٝين١ ايؿٓٝين١ قٓينٛاا إميناؾ١ٝ متهينٔ املينتعًُ  َينٔ ؾٗينِ أؾنينٌ          

 :Brezovnik,2015)يًُع٢ٓ   املٛار ٚاملكينضصاا ايزصاعين١ٝ ا٭خينض٣ بضٜظٚؾٝٓينو    

خ٬ٍ ايتعإٚ ٚنُٓٞ املٗيناصاا ٚايؿٗينِ ٚاٱنكينإ     , ٚنؾحع ذٌ املؾه٬ا َٔ (16

dexterity ( Shevle, 2010: 93). 

( عينينٓٛاا ٜهينينٕٛ يينينزِٜٗ 7إىل إٔ ا٭نؿينيناٍ َينينٔ عينينٔ  (James)ٜٚؾينينري جينينُٝػ  

ايكزص٠ ع٢ً ٬َذقين١ ايقينٛص ٚا٫عتؿغيناص عٓٗينا َٚينٔ بينِ نت ينٛص يينزِٜٗ َٗيناص٠          

ضؾين١ املؾينٗز,   ق١ٜٛ يكضا٠٤ ايقٛص ٚنهينٜٛٔ نؿغينرياا َضنهينظٜٔ عًين٢ اذتينزث َٚع     

نُا ميهِٓٗ َتابع١ عًغ١ً َينٔ ا٭عين١ً٦ ذينٍٛ ايقيناٖض٠ ايبقينض١ٜ ايينيت متةينٌ        

( ٜهينٕٛ ايت٬َٝينش   12 -8غُٛما هلِ ٚاختاس قينضاصاا ذغين  َينا ٜضغبينٕٛ, ٚ  عينٔ       

قينينارصٜٔ عًينين٢ ؾٗينينِ ا٭ْقُينين١ ايبقينينض١ٜ َينينٔ خينين٬ٍ امل٬ذقينين١ ٜغينينت ٝعٕٛ ؾٗينينِ       

     ٔ َٛقينينـ نقينينٜٛضٟ   َؿينيناِٖٝ ايتؾينينهٌٝ ٚا٭را٤ َينينٔ ذٝينينت ايينينُٓمل ٚ ايٓينينٛع ٚنهينينٜٛ

 . (James, 2007: 4)يًٓقض إىل نٝؿ١ٝ فٓع ايقٛص٠ ٚيٝػ زتضر َا متةً٘ 

كا عبل ٜتند إٔ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ميهٔ إٔ حتكل عزٜزا َٔ أٖينزاف ايينتعًِ   

  املٛار ايزصاع١ٝ ا٭خض٣  َٚٓٗا ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬(   ذاٍ ؾهينض ايبيناذةٕٛ     

زتاٍ املٓاٖخ ٚنضم ايتزصٜػ   نقُِٝ بضاَخ ايتعًِ ايينيت نكينّٛ عًين٢ ايينزَخ     

 ٚ ٖينينٛ َينينا نٗينينزف إيٝينين٘ ايزصاعينين١ بينين  ايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١ ٚغريٖينينا َينينٔ املينينٛار ايزصاعينين١ٝ; 

اذتايٝينين١, ذٝينينت نٗينينزف إىل نُٓٝينين١ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ َينينٔ خينين٬ٍ ايتعينينبري ايؿينين  ٚ          

اعينينتدزاّ إَهاْٝانينين٘ املتُةًينين١   أرٚانينين٘ املتٓٛعينين١   ايتعينينبري عينينٔ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١     



 م2019..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
324 

َغينينينتػ٬   سيينينينو قٝينينيناّ ايت٬َٝينينينش باملُاصعينينين١ ايعًُٝينينين١ ملٗينينيناصاا ايتعينينينبري ايؿينينين         

يًؿقٞ يتًو ايكِٝ, كا جيعٌ ايينتعًِ أبكين٢ أبينضا,    َقرٛب١ بايتكزِٜ ايٓقضٟ ا

 ٚأبًؼ نعبريا عٔ نًو ايكِٝ َٔ خ٬ٍ ايضعِ.

ٚاعينينتٓز ايباذةينينإ   سيينينو إىل جعينينٌ ايتعينينبري عينينٔ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ َينينٔ خينين٬ٍ       

ايضعِ أذز ايزٚاؾع اييت نغينتٓؿض ناقيناا ايت٬َٝينش   ايتعينبري عٓٗينا بعينز عينضض        

شر اْتبيناٙ ايت٬َٝينينش ٚإع ينينا٥ِٗ  ْقينضٟ َؾينينٛم َقينينرٛبا بايٛعينا٥ٌ املدتًؿينين١ دتينين  

فٛصا شتتًؿ١ َٔ فٛص ايتعبري عٔ نٌ ق١ُٝ َينٔ ايكينِٝ ايزٜٓٝين١, بينِ ٜٓ ًينل      

 َٔ خ٬ٍ نًو ايٛعا٥ٌ يًتعبري عٓٗا بض٩ٜت٘ ايشان١ٝ.

ٚيًٛقينينينينينٛف عًينينينينين٢ َؾينينينينينه١ً ايبرينينينينينت ٚنعنينينينينينٝزٖا أجينينينينينض٣ ايباذةينينينينينإ رصاعينينينينين١  

ضذًين١  اعت ٬ع١ٝ اعتٗزؾت نعينضف َينز٣ نينٛاؾض ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ يينز٣ ن٬َٝينش امل       

( فينينٛص 10ا٫بتزا٥ٝينين١, ٚننينينُٓت ايزصاعينين١ ا٫عينينت ٬ع١ٝ زتُٛعينين١ َينينٔ ايقينينٛص     

متةينينٌ نينينٌ فينينٛص٠ َٓٗينينا قُٝينين١ َينينٔ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١, ء عضمينينٗا عًينين٢ ايت٬َٝينينش       

( ن٬َٝينش ؾكينمل     8( نًُٝينشا, ٚأعينؿضا ايٓتينا٥خ عينٔ متهينٔ      80ايشٜٔ بًؼ عزرِٖ 

شا َينٔ ايت٬َٝينش   ( نًُٝين 16ايتعضف ع٢ً ايقٛص املعينا٠ عينٔ ايكينِٝ, بُٝٓينا اعينت اع       

( فينينٛص,   ذينين    ٜتعينينضف بكٝينين١   6%( َينينٔ ايقينينٛص ٚعينينزرٖا  60  ايتعينينضف عًينين٢  

ايت٬َٝش ع٢ً أٟ َٔ ايقٛص املُة١ً يًكِٝ ايز١ٜٝٓ, كا ٜزٍ ع٢ً نينزْٞ َعضؾين١   

 ايت٬َٝش بتًو ايكِٝ.

ٚنتؿل نًو ايٓتٝح١ َع َينا أؽيناصا إيٝين٘ ايزصاعيناا ايغينابك١ ايينيت ء عضمينٗا        

ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١   ن٬َٝينينش املضذًينين١ ا٫بتزا٥ٝينين١ َةينينٌ    َينينٔ أُٖٝينين١ نُٓٝينين١ ٚغينينضؼ 

(, ٚرصاع١ ستُز 2016(, ٚرصاع١ َناٟٚ ايضاؽز 2008رصاع١ ٚيٝز إبضاِٖٝ ععز 

(, ٜٚضجينع ايباذةينإ اعينتدزاّ ايتعينبري ايؿين  بايضعينِ       2017بٔ عبز اح بٔ ذغ  

       ْ ٝيناا  يت١ُٝٓ ايكِٝ ايزٜٓٝين١ يكينزص٠ ايتعينبري ايؿين  بايضعينِ, ٚا٫عتُينار عًين٢ إَها

ايقٛص٠   ايتعبري عينٔ ايكينِٝ ٚإٜقيناهلا يًت٬َٝينش أؾنينٌ َينٔ ايقينٛص٠ ايهتابٝين١,         

ٚايينينيت صرينينا ٫ ٜغينينت ٝع ن٬َٝينينش ٖينينشٙ املضذًينين١ َينينٔ اعينينتٝعابٗا, ٚايتعاَينينٌ َعٗينينا,       

( ايينيت اٖتُينت   1981ٜٚتؿل سيو َع َا أؽاصا إيٝ٘ رصاع١ نينٌ َينٔ يًٝين٢ ذغين      

١ ايؿٓٝينين١ باملضذًينين١  بٛعينينا٥ٌ نينينزعِٝ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ َينينٔ خينين٬ٍ نينينزصٜػ ايرتبٝينين       

( اييت ٖزؾت إىل ايتعضف عًين٢  2004ا٫بتزا١ٝ٥, ٚرصاع١ ستُز ستُٛر ارتٛايز٠ 

رٚص َٓينينينيناٖخ ايرتبٝينينينين١ ايؿٓٝينينينين١   إنغينينينينار ايكينينينينِٝ املدتًؿينينينين١ يت٬َٝينينينينش ايتعًينينينينِٝ  

 ا٭عاعٞ.

 :وظهمة البحح 
ن٬َٝينينش املضذًينين١  ذاجينين١  مينين٤ٛ َينينا عينينبل نتُةينينٌ َؾينينه١ً ايبرينينت اذتينينايٞ     

يكينِٝ ايزٜٓٝين١ خافين١   ٖينشٙ املضذًين١ املُٗين١ َينٔ َضاذينٌ         غينضؼ ا    ا٫بتزا١ٝ٥

ايتعًِٝ, ٚعزّ ٚجٛر بضاَخ نعًِ اٖتُت بتُٓٝين١ نًينو ايكينِٝ َينٔ خين٬ٍ ايتعينبري       

ٚبٝينإ   ايتعبري ايؿ  بايضعِكا ٜزعٛ إيٞ ايكٝاّ ببٓا٤ بضْاَخ قا٥ِ عًٞ ايؿ ; 

 يزِٜٗ.ايكِٝ ايز١ٜٝٓ أبضٙ عًٞ ن١ُٝٓ 
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 :تشاؤالت البحح 
 َؾه١ً ايبرت   ايتغا٩ٍ ايض٥ٝغٞ ايتايٞ:ميهٔ بًٛص٠ 

  ِ  ايكينِٝ ايزٜٓٝين١    نُٓٝين١   ايتعينبري ايؿين   عًينٞ   َا ؾاع١ًٝ بضْاَخ َكينرتح قينا٥

 ؟ ن٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥يز٣ 

 :ٜٚتؿضع عٓ٘ ايتغا٫٩ا ايتاي١ٝ 

  ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املٓاعب١ اييت ٜٓبػٞ نُٓٝتٗا يت٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥َا 

 َٔ ٚج١ٗ ْقض ارتاا٤ ٚاملتدقق ؟

  ايكينينينِٝ   نُٓٝينينين١ ايتعينينينبري ايؿينينين  َينينينا ؾاعًٝينينين١ بضْينينيناَخ َكينينينرتح قينينينا٥ِ عًينينين٢

 ؟ ن٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥ يز٣ايز١ٜٝٓ 

  :فزوض البحح  
   اةُٛعينينينين١  ن٬َٝينينينينشرصجينينينيناا  ٫ٞ ٜٛجينينينينز ؾينينينينضم راٍ إذقينينينينا٥ّٝا بينينينين  َتٛعينينينين

ايكبًينينينٞ ٚايبعينينينزٟ   ايكٝاعينينين   اياْينينيناَخ املكينينينرتح  ايتحضٜبٝينينين١ ايينينينيت نينينينزصؼ  

  .يت٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥ ٫ختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املقٛص
    ٫ ٜٛجينينينينز ؾينينينينضم راٍ إذقينينينينا٥ّٝا بينينينين  َتٛعينينينين ٞ رصجينينينيناا ن٬َٝينينينينش اةُٛعينينينين١

ايتحضٜب١ٝ "اييت نزصؼ اياْاَخ املكرتح", ٚاةُٛع١ ايناب ١ "اييت نزصؼ 

 ١ املقينينينٛصباي ضٜكينينين١ ايغينينينا٥ز٠"   ايكٝينينيناؼ ايبعينينينزٟ ٫ختبينينيناص ايكينينينِٝ ايزٜٓٝينينين    

 يت٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥.

 :هذف البحح 
ٖينينزف ايبرينينت اذتينينايٞ إيينينٞ ايهؾينينـ عينينٔ ؾاعًٝينين١ بضْينيناَخ َكينينرتح قينينا٥ِ عًينينٞ        

 .ن٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥ يز٣ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ  ن١ُٝٓ ايتعبري ايؿ  

 :أهىية البحح 
 :ٜٞتٛقع إٔ ٜؿٝز ايبرت اذتايٞ ؾُٝا ًٜ

  ِ ايزٜٓٝينين١ ايينينيت أعينينزٖا ايباذةينينإ َينينٔ قبينينٌ    ميهينينٔ اٱؾينينار٠ َينينٔ أرا٠ قٝينيناؼ ايكينينٝ

َعًُينينٞ ايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١ ٚايرتبٝينين١ اٱعينين١َٝ٬   قٝينيناؼ َينينز٣ نُٓٝينين١ ايكينينِٝ      

 ايز١ٜٝٓ يز٣ املتعًُ .
   قز نغؿض إجضا٤اا ٖشا ايبرت عٔ قا١ُ٥ ببعض ايكِٝ ايز١ٜٝٓ ميهٔ اٱؾينار٠

 َٓٗا   بٓا٤ َٓاٖخ ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ يًُضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥.

 يبرت اَتينزارا يًزصاعيناا ٚايبرينٛث ايبٝٓٝين١ ايينيت نتعينإٚ ؾٝٗينا َينار٠         ٜعز ٖشا ا

ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ َع َار٠ ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬, كا ٜتٝد إبضا٤ جزٜزا يًُعضؾين١  

   زتاٍ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬.

 :وصطمحات البحح 
  :الربٌاوج 

عًينينين٢ ٜعينينينضف إجضا٥ٝينينينا ببْينينين٘ زتُٛعينينين١ َينينينٔ ارت ينينينٛاا املضنبينينين١ ايينينينيت نؾينينينتٌُ   

ٚمنينيناسد  ,ايتزصٜغينين١ٝ زتُٛعينين١ َينينٔ ارتينينااا ٚا٭ْؾينين ١ ٚايٛعينينا٥ٌ, ٚا٭عينينايٝ   

ايتكِٜٛ, اييت نٗزف إىل ن١ُٝٓ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ ايتعينبري ايؿين  يت٬َٝينش    

 املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥.
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 :الكيي الذيٍية 
نعضف إجضا٥ٝا ببْٗا زتُٛع١ َٔ املعتكزاا اييت ٜ٪َٔ بٗينا ايؿينضر ٚاملغينتُز٠    

ايزٜٔ اٱع٬َٞ ٚن٪بض ع٢ً عًٛن٘   نعاًَين٘ َينع اٯخينضٜٔ, ٚايينيت     َٔ نعايِٝ 

 ٜغت ٝع ايت٬َٝش ايتعبري عٓٗا بايضعِ املغ د.

 :التعبري الفين 
ٜعضف إجضا٥ٝا ببْ٘ زتُٛع١ َٔ ايضعّٛ املغ ر١ ساا ايبعينزٜٔ ايينيت ٜعينا     

بٗينينا ايتًُٝينينش عينينٔ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ ببعينينًٛب٘ ارتينينال َغينينتدزَا   سيينينو ارتاَينيناا    

 ٚا٭رٚاا املٓاعب١. 

 :اإلطار الٍظزي لمبحح 
ايٓقينينضٟ هلينينشا ايبرينينت اذتينينزٜت عينينٔ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ ٚأُٖٝينين١      صٜتٓينيناٍٚ اٱنينينا 

 ؿ  بايضعِ َٚز٣ ؾاعًٝت٘   ن١ُٝٓ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ.نُٓٝتٗا, ٚايتعبري اي

 أواًل: الكيي الذيٍية وأهىية تٍىيتها 
نعينينز َضذًينين١ اي ؿٛيينين١ َينينٔ أٖينينِ املضاذينينٌ ايعُضٜينين١   ذٝينينا٠ اٱْغينينإ, ؾٗينينٞ          

ايضنٝينينظ٠ ٚايًبٓينين١ ا٭ٚىل ذتٝانينين٘, ٚأٚىل خ ٛانينين٘ ملضاذينينٌ منينينٛٙ ايتايٝينين١, ٚمتةينينٌ   

م يبٓينا٤ املينٛانٔ ايقيناحل   مجٝينع     صعا١ٜ اي ؿٌ   ٖشٙ املضذًين١ ْك ين١ ا٫ْ ين٬   

ادتٛاْ  ايعك١ًٝ ٚايبزْٝين١, ٚميتينز أٜنينا يٝؾينٌُ نُٓٝين١ جٛاْبين٘ ايٛجزاْٝين١ َينٔ         

 أخ٬م ٚاااٖاا ٚرٚاؾع ٚؾكا يًُعاٜري ايز١ٜٝٓ ٚا٫جتُاع١ٝ ايغ١ًُٝ.

( إىل أُٖٝين١ نُٓٝين١ ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ يينز٣ اي ؿينٌ       2016ٚنؾري َنيناٟٚ ايضاؽينز   

ؾينيناملتعًِ حيتينيناد   أٟ َضذًينين١ عُضٜينين١ إٔ ٜينينتعًِ      أْٗينينا نٗٝينين٧ يُٓينينٛ اينينينُري,   

نٝـ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜغينًو   اذتٝينا٠ َغينًها خًكٝينا ٚرٜٓٝينا َينٔ خين٬ٍ املُاصعين١,         

ذٝت َٔ املتٛقع عٓينز رخينٍٛ اي ؿينٌ املزصعين١ ا٫بتزا٥ٝين١ ٜهينٕٛ قينز عينضف ايقيند          

َٔ ارت ب, ٚايتُهٔ متاَينا َينٔ متٝٝينظ ا٭َينض ايينشٟ جيينٛط ٚايينشٟ ٫ جيينٛط, ٚبعينز          

ذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥ ٜهٕٛ نهٕٛ يزٜ٘ َعٝاصا خًكٝينا ٚرٜٓٝينا ستينزرا ٜغيناعزٙ     اْتٗا٤ املض

ٜٚٛجٗينين٘   اختينيناس ايكينينضاصاا املتعًكينين١ با٭ذهينيناّ ايكُٝٝينين١ ايغ١ًُٝ َنينيناٟٚ عبينينز 

 (.251: 2016ايضمحٔ ايضاؽز,

( إٔ نُٓٝين١ ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ ٚنعظٜظٖينا     2017ٜٚنٝـ ستُز عبينز اح اذتيناطَٞ   

 ٙ ٚنهينينٜٛٔ ؽدقينينٝت٘ ٚعينينًٛن٘ ٚع٬قانينين٘  يينينز٣ اي ؿينينٌ يينين٘ أُٖٝينين١ بايػينين١   منينينٛ

 ا٫جتُاع١ٝ   املغتكبٌ, ٚنتًدك ؾُٝا ًٜٞ:

     متينينٓد ايكينينِٝ املؾينيناعض ايٓبًٝينين١ ٚايتعينينبري عٓٗينينا ببعينينًٛر َكبينينٍٛ يينينز٣ ادتُاعينين١

 اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا يتركٝل ايغعار٠ ٭ْؿغِٗ ٚيٰخضٜٔ.
       ٜٔنغاعز اي ؿٌ ع٢ً ايتٓب٪ بايغًٛى ارتًكٞ ايؿينضرٟ ٚادتُيناعٞ يٰخينض

 ٛاقـ املدتًؿ١.امل
 .اعٌ عًٛى اي ؿٌ ٜتقـ بايتٓاعل ٚعزّ ايتٓاقض 
    ٘نهغينينين  اي ؿينينينٌ ايغينينينًٛنٝاا ايزٜٓٝينينين١ ايينينينيت نغينينينتُض َعينينين٘   َضاذينينينٌ ذٝانينينين

 املغتكب١ًٝ.
            ٛنغاعز اي ؿينٌ عًين٢ ايتعينضف عًين٢ ٚاجبين٘ ضتينٛ ْؿغين٘ ٚضتينٛ اٯخينضٜٔ, ٚضتين

 زتتُع٘.
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     نعينينينينز املقينينينينزص ا٭عاعينينينينٞ ملينينينينا ٜقينينينينزص عٓينينينين٘ َينينينينٔ َؾينينينيناعض ٚأذاعينينينينٝػ ٚأؾهينينينيناص

ٚنُٛذينينيناا, َٚينينينٔ بينينينِ أقينينينٛاٍ ٚأؾعينينيناٍ, ؾٗينينينٞ املهينينينٕٛ اذتكٝكينينينٞ يؾدقينينينٝت٘       

 (.158: 2017املغتك١ً ٚاملُٝظ٠ عٔ غريٙ ستُز عبز اح اذتاطَٞ,

( بينين  أُٖٝينين١ ايكينينِٝ بايٓغينينب١ يًؿينينضر, ٚبينين  أُٖٝتٗينينا     2010ٜٚؿينينضم عًينينٞ عينينعز   

 بايٓغب١ يًُحتُع, ؾُٔ ذٝت أُٖٝتٗا بايٓغب١ يًؿضر ميهٔ عضرٖا   اٯنٞ:

  كينِٝ ؽدقينين١ٝ اي ؿينٌ املتظْينين١ ايكٜٛين١ ٚاملتُاعينه١, ٭ْٗينينا نغينري ٚؾينينل      نؾينهٌ اي

 َبار٨ ٚقِٝ بابت١.
 .نزؾع اي ؿٌ يًعٌُ ٚنٛج٘ ْؾان٘ بقٛص٠ َتٓاعك١ 
       ٔنعٌُ ايكِٝ نُٛجٗاا يًدٝاصاا   زتا٫ا اذتٝينا٠ ناؾين١ رينا نينٛؾضٙ َين

 َعاٜري َٚضجعٝاا ميهٔ ايٛبٛم بٓتا٥حٗا.
 كُٝٝ٘.نغتدزّ رةاب١ َعاٜري يكٝاؼ ايعٌُ ٚن 
    ,نعُينينينينٌ عًينينينين٢ نٛجٝينينينين٘ ايينينينينشاا ٚنكٜٛينينينين١ اٱصار٠ َينينينينٔ خينينينين٬ٍ نٛذٝينينينينز ٚجٗتٗينينينينا

ؾايؾينينينيندك غينينينينري ا٭خ٬قينينينينٞ َتشبينينينينشر َؾينينينينتت ايينينينينٓؿػ نٓتابينينينين٘ ايهينينينينةري َينينينينٔ  

 ايقضاعاا.
    نغينينِٗ   ٚقاٜينين١ اي ؿينينٌ َينينٔ ا٫ضتينينضاف, ؾينينايكِٝ ايزٜٓٝينين١ ٚا٫جتُاعٝينين١ ايينينيت

مل٪رٜين١  ٜتبٓاٖا اي ؿينٌ رةابين١ ذقينا١ْ ٚٚقاٜين١ يين٘ َينٔ ا٫ْينظ٫م   ا٭خ ينا٤ ا        

 ي٬ضتضاف َٚغببان٘.
   ٘نغينيناعز اي ؿينينٌ عًينين٢ حتُينينٌ املغينين٦ٛي١ٝ َينينٔ خينين٬ٍ ايكينينزص٠ عًينين٢ نؿٗينينِ نٝاْينين

ايؾدقٞ ٚايتُعٔ   قناٜا ذٝان٘ ارتاف١, كا ٜ٪رٟ إىل ايؾعٛص بايضمينا,  

 ٚا٫ن٦ُٓإ ٚايةك١ بايٓؿػ ٚآب٘ َقاٖض اٱذباط.

 أَا أُٖٝتٗا بايٓغب١ يًُحتُع ؾتتُةٌ  :

 ٛاطٕ ٚايةباا   اذتٝا٠ ا٫جتُاع١ٝ.إجيار ْٛع َٔ ايت 
  إع ينينينا٤ ايينينينٓقِ ا٫جتُاعٝينينين١ أعاعينينينا عكًٝينينينا ٜغينينينتكض   سٖينينينٔ أعنينينينا٤ اةتُينينينع

 املٓتُ  هلشٙ ايةكاؾ١ أٚ نًو يتركٝل أٖزاف اةتُع.
      نؾهٌ ايكِٝ إناصا عاَا يًحُاع١, ٚمن ا َٔ أمنيناط ايضقابين١ ايزاخًٝين١ عًين٢

 ذضنتٗا.
  ٚايترزٜاا اييت ن ضأ عًٝ٘.نغاعز اةتُع ع٢ً َٛاج١ٗ ايتػرياا 
      نزعِ ا٭ْق١ُ ا٫جتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ حتزٜينز ايبٓينا٤ ا٫جتُيناعٞ ٚا٫ذتؿيناو

 ب٘ َٔ خ٬ٍ َا متزٙ ب٘ ايكِٝ َٔ متاعو ٚاْتقاّ.
       نٛجٝينينين٘ ايغينينينًٛى ايعينينيناّ يًُحتُينينينع, ٚاملغينينينا١ُٖ   ذؿقينينين٘ َينينينٔ ا٫ضتضاؾينينيناا

 ايغًٛن١ٝ ٚايؿهض١ٜ اهلزا١َ.
   ؾهينينضٟ عًُينينٞ َت ينينٛص َٓ ًينينل َينينٔ    ن ينينٜٛض اةتُينينع َينينٔ خينين٬ٍ نهينينٜٛٔ إنينيناص

َٓقَٛينين١ قُٝٝينين١ َت ينينٛص٠ نكينينزص ايعًينينِ ٚحتينينت عًينين٢ انبينيناع خ ٛانينين٘ نُينينٓٗخ    

 (.16, 15: 2010ذٝا٠ عًٞ ععز َ ض اذتضبٞ,

ٚعينينٔ رٚص املزصعينين١   أُٖٝينين١ نُٓٝينين١ ٚغينينضؼ ايكينينِٝ   ْؿينينٛؼ ايينينٓؿ٤ ٜينينض٣       

( إٔ نعًينينينِٝ ايكينينينِٝ ٜعينينينز ؾضٜنينينين١ غا٥بينينين١   ْقينينينِ ايتعًينينينِٝ     1993أمحينينينز املٗينينينزٟ  
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ٚإ بينينينضاَخ ايتُٓٝينينين١ بعاَينينين١ ٚبينينينضاَخ ن ينينينٜٛض ايتعًينينينِٝ اافينينين١ إسا     ايعضبٝينينين١,

ن٪عػ ع٢ً أعُاٍ َكقٛر٠ نٗزف إىل ن١ُٝٓ ايكِٝ يز٣ املتعًُ  ٜعينز عبةينا ٫   

جز٣ٚ َٓ٘ َٚنٝع١ يًٛقت ٚادتٗينز ٚامليناٍ, ٭ٕ ايكينِٝ ٖينٞ املٛجٗيناا ا٭عاعين١ٝ       

عبينينينينز يهينينينينٌ َينينينينا حيينينينينضط املينينينينتعًُ    زتينينينينا٫ا ايعًينينينينّٛ املدتًؿ١ أمحينينينينز املٗينينينينزٟ  

 (.202: 1993اذتًِٝ,

( إٔ رصاعين١ ٚنعًينِٝ ايكينِٝ مينضٚص٠ َينٔ اينينضٚصاا       1994ٜٚنٝـ مٝا٤ طاٖينض  

اي٬ط١َ   ع١ًُٝ ايرتب١ٝ   إناص امل٪عغيناا ايرتبٜٛين١ ٚا٫جتُاعٝين١ املدتًؿين١,     

َٔ أجٌ غضعٗا ٚنزعُٝٗا يز٣ ا٭ؾضار ٚادتُاعاا, ٚايرتبٝين١   جٖٛضٖينا عُينٌ    

ا٫ختٝيناصاا املضغينٛر ؾٝٗينا, ٚنينٓقِ ع٬قانين٘       قُٝٞ ٭ْٗينا نٛجين٘ عينًٛى ايؿينضر إىل    

بينينيناٯخضٜٔ, ؾينينينايكِٝ ٚايرتبٝينينين١ ٚجٗينينينإ يعًُينينين١ ٚاذينينينز٠, ٚبينينينزٕٚ ايكينينينِٝ ٫ نهينينينٕٛ    

ايرتبٝينينين١, ٚبينينينزٕٚ ايرتبٝينينين١ ٫ ٜينينينتِ غينينينضؼ ايكينينينِٝ ٚايغينينينًٛى ايكُٝينينينٞ   ْؿينينينٛؼ      

 (.9: 1994ايٓؿ٤ مٝا٤ طاٖض,

   مينين٤ٛ َينينا نكينينزّ ٜينينض٣ ايباذةينينإ أُٖٝينين١ نُٓٝينين١ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١   َضذًينين١       

َبهينينينض٠ َينينينٔ عُينينينض اي ؿينينينٌ يتُٓينينينٛ َعٗينينينِ ٜٚتُغينينينهٛا بٗينينينا, ذٝينينينت نينينينٓعهػ عًينينين٢       

نقضؾانِٗ ايَٝٛٝين١   ايبٝينت, ٚاملزصعين١, ٚاةتُينع, كينا ٜغينِٗ   نضعينٝ  ٖينشٙ         

 ايكِٝ   ْؿٛعِٗ, ٚنقبد جظ٤ َٔ عًٛنِٗ ايَٝٛٞ.

ٖٚٓينيناى ايعزٜينينز َينينٔ ايتعضٜؿينيناا ايينينيت نٓاٚيينينت َؿٗينينّٛ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ َٓٗينينا َينينا   

( ببْٗينا ايتينظاّ إْغيناْٞ خيتيناصٙ ايؿينضر      2002ٚستُينز اذتًٝين١   سنضٙ نٛؾٝل َضعٞ, 

يًتؿاعٌ ٚحتكٝينل ا٫ْغينحاّ َينع سانين٘ َٚينع اٯخينضٜٔ ٚايب٦ٝين١ ايهًٝين١ ايينيت حيٝينا           

 (.228: 2002بٗا نٛؾٝل َضعٞ, ٚستُز اذت١ًٝ, 

( ببْٗينينينا َهينينينٕٛ ْؿغينينينٞ َعينينينض  عكًينينينٞ ٚٚجينينينزاْٞ  2005ٚعضؾٗينينينا َاجينينينز ادتينينين٬ر 

ٗينينين١ ستينينينزر٠ َٚع١ٓٝ َاجينينينز طنينينينٞ  ٚأرا٥ينينينٞ, ٜٛجينينين٘ ايغينينينًٛى ٜٚزؾعينينين٘ ضتينينينٛ ٚج 

 (.55: 2005ادت٬ر, 

( ببْٗينينا زتُٛعينين١ َتهاًَينين١ َتٓاعينينك١ َينينٔ    2011ٜٚعضؾٗينينا عينينارٍ عبينينٛر َٛعينين٢   

املعتكزاا اييت ٜ٪َٔ بٗا املغًِ إمياْا ٜكٝٓٝا, ٚنين٪بض نينببريا ؾعينا٫ عًين٢ عينًٛن٘,      

ٚاعينينٌ ٖينينشا ايغينينًٛى ْابعينينا َينينٔ نعينينايِٝ ايينينزٜٔ َٛاؾكينينا هلينينا, ٖٚينينٞ نؾينينٌُ ع٬قينين١     

 (.1061: 2011ب٘ ٚبٓؿغ٘ ٚباةتُع ايشٟ ٜعٝؿ ؾٝ٘ عارٍ عبٛر َٛع٢,املغًِ بض

( ببْٗينينا أنةينينض 2015ٚعضؾٗينا ؾٝقينينٌ ستُينينز عبينينز ايٖٛينينار, ٚايؾينؿا٤ عبينينز ايكينينارص   

مسينيناا ايؾدقينين١ٝ نينينببضا بينيناةتُع, ٖٚينينٞ ستقينين١ً نؿاعينينٌ اٱْغينينإ ب َهاْانينين٘        

ايؾدقينينين١ٝ َينينينع َينينينتػرياا اجتُاعٝينينين١ ٚبكاؾٝينينين١ َعٝٓينينين١, نُينينينا ٖينينينٞ اْعهينينيناؼ         

يينينشٟ ٜؿهينينض بينين٘ ا٭ؽينيندال   ْ ينينام بكاؾينين١ َعٝٓينين١, ٚ  ؾينينرت٠ طَٓٝينين١  يٮعينينًٛر ا

ستزر٠, ذٝينت نٛجين٘ عينًٛى ا٭ؾينضار ٚأذهيناَِٗ   مين٤ٛ َينا ٜنينع٘ اةتُينع َينٔ           

 (.110: 2015قٛاعز ْٚقِ َٚعاٜري ؾٝقٌ ستُز عبز ايٖٛار, ٚايؾؿا٤ عبز ايكارص,

(ببْٗينينا فينينؿاا إْغينينا١ْٝ صاقٝينين١ نينين٪رٟ  2016ٜٚعضؾٗينينا عينينٝز ستُينينز ايغينينٝز عًينينٞ  

بينينيناملتعًِ إىل ايغينينينًٛنٝاا اٱجيابٝينينين١   املٛاقينينينـ ا٫جتُاعٝينينين١ املدتًؿينينين١ ايينينينيت       
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: 2016ٜتؿاعٌ ؾٝٗا َينع أقضاْين٘, ٚأعينضن٘, ٚاحملينٝ   ب٘ عينٝز ستُينز ايغينٝز عًينٞ,        

246.) 

عًين٢ إٔ ايترًينٞ    كا عبل ٜتند نضنٝظ ايتعضٜؿاا ايغابك١ يًكِٝ ايزٜٓٝين١ 

بينينينايكِٝ ايزٜٓٝينينين١ ٜؿٝينينينز املينينينتعًِ   ؽينينينعٛصٙ بايضمينينينا ٚايغينينينعار٠ ايشانٝينينين١, ٚذغينينينٔ    

َعا١ًَ اٯخضٜٔ كٔ حيٝ ٕٛ ب٘ َٔ أؾينضار أعينضن٘ َٚينع بكٝين١ أؾينضار اةتُينع,       

 ٚايترًٞ ببخ٬قٝاا اٱع٬ّ ٚنعايُٝ٘, ٚايتٛجٝ٘ ايغًِٝ يغًٛنٝان٘.

  :خصائص الكيي الذيٍية 
ٝينينينع ايكينينينِٝ ايزٜٓٝينينين١, ٚنهتغينينين  َٓينينين٘ خقا٥قينينينٗا ٜعينينينز ايينينينزٜٔ ٖينينينٛ أعينينيناؼ دتُ

 ٚفؿانٗا املُٝظ٠ عٔ غريٖا َٔ ايكِٝ ا٭خض٣, َٚٔ نًو ارتقا٥ك:

      ٔارتقينينا٥ك ايضباْٝينين١: أٟ َٓغينينٛب١ إىل ارتينينايل عينينبراْ٘ ٚنعينيناىل, ٚسيينينو َينين

نتابا -جاْب  ا٭ٍٚ, إٔ َقزصٖا َٔ عٓز اح, ؾٗٞ ن٪خش َٔ ايٛذٞ اٱهلٞ

٘   -ٚعينين١ٓ , ٚيينينشا جينينا٤ا ناَينين١ ناًَينين١, ٚادتاْينين    ٚنٓ ًينينل َينينٔ أٚاَينينضٙ ْٚٛاٖٝينين

ايةاْٞ, أْٗا صبا١ْٝ ايٛج١ٗ, أٟ إٔ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ نغع٢ إىل صبمل ايٓاؼ بيناح  

عينينبراْ٘ ٚنعينيناىل, نينينٞ ٜعضؾينينٛٙ ذينينل املعضؾينين١, ٜٚعبينينزٚٙ ذينينل ايعبينينار٠ َؿضح        

 (.88: 2006عًُٝإ ايكٛعٞ,
     ٗا أْٗينينا عبارٜينين١ املكقينينز: ٜٚكقينينز بٗينينا إٔ ا٫يتينينظاّ بٗينينا ٜعينينز عبينينار٠ ٜٓينيناٍ فينيناذب

ايةينينٛار َينينٔ اح عينينبراْ٘ ٚنعينيناىل, َتينين٢ َينينا ققينينز ٚجينين٘ اح, ٚسيينينو يؾينينُٛي١ٝ        

 َؿّٗٛ ايعبار٠   اٱع٬ّ.
     ارتقينينا٥ك ايؾينينُٛي١ٝ: ؾٗينينٞ ؽينينا١ًَ دتُٝينينع َهْٛينيناا ايؾينيندك َةينينٌ ايينينضٚح

ٚادتغينز ٚايعكينينٌ, ذٝينت ٜٛجينينز يهينٌ َهينينٕٛ َٓٗينينا َينا خيزَينين٘ َينٔ ايكينينِٝ, نُينينا      

ٌ ايينينشٟ جيُينينع بينين   نؾينينٌُ اةتُينينع ايينينشٟ ٜعينينٝؿ ؾٝينين٘, نُينينا نتُٝينينظ بايتهاَينين   

 (.89: 2007حتكٝل ايٓؿع ٚاٱف٬ح ذتٝا٠ ايؿضر ٚادتُاع١ َكزار ٜادتٔ,
   ارتقا٥ك ايٛاقع١ٝ: نتُٝظ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ بايٛاقع١ٝ ؾ٬ ميهٔ إن٬م يؿينع

ايكِٝ عًين٢ ويناٖض٠ َينا راَينت   ذينزٚر ارتٝيناٍ, ؾينايكِٝ ٫بينز َينٔ ايؾينعٛص بٗينا            

 ٚإرصانٗا ٚايتببض بٗا, ٚبايتايٞ ؾٗٞ ٚاقع١ٝ.
        ,ايةبينيناا: َينينٔ خقينينا٥ك ايكينينِٝ ايةبينيناا ٚا٫عينينتُضاص١ٜ, ٚيٝغينينت َٛقؿينينا عينينابضا

ٚسيينينو َينينٔ خينين٬ٍ نببريٖينينا ايؿعينيناٍ عًينين٢ ايغينينًٛى, ٚجعينينٌ ايؿينينضر َتؾينينبعا بٗينينا,     

 ٜٚعٝؿ   نٓؿٗا.
   ٖؾحينينب٠, ؾٗينينٞ نينينبنٞ بؾينينهٌ نينينزصجيٞ, ايتينينزصد: ؾينينايكِٝ ٫ نينينبنٞ ؾحينينب٠ ٫ٚ نينينش

 عؾ١ٝ ٚمراٖا.ٜتِ ايتػري   ايغًٛى اٱْغاْٞ بؾهٌ َؿاج٧ ب  ٫ٚ
     ايكينينينِٝ ايتٓاعينينينل ٚا٫ْغينينينحاّ, ذٝينينينت    ايتٓاعينينينل ٚا٫ْغينينينحاّ: ؾُينينينٔ خقينينينا٥ك

 نتعاصض ق١ُٝ َع أخض٫.٣
      خقا٥ك راؾع١ يًغًٛى: ذٝت حيتاد نٌ ؾينضر إىل عٛاَينٌ نزؾعين٘ ملٛافين١ً

أٟ ْؾاط, َٚٔ خقا٥ك ايكِٝ أْٗا نزؾع ايؾيندك ٚنٛجين٘ عينًٛن٘ إىل َينا     

 (.12, 11: 2007ٖٛ أؾنٌ ععز صٜاض, 
 كيي:تصٍيف ال 

أبينيناص نقينينٓٝـ ايكينينِٝ ايعزٜينينز َينينٔ املؾينينه٬ا بينين  ايبينيناذة , ٚسيينينو ٫خينينت٬ف       

ٚجٗينيناا ايٓقينينض ايينينيت نبٓاٖينينا نينين٬ َينينِٓٗ, ٚاخينينت٬ف ا٭نينينض ايؿًغينينؿ١ٝ ٚايؿهضٜينين١   
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يهٌ نقٓٝـ, ٚؾُٝا ًٜٞ عضض ٭ِٖ ايتقٓٝؿاا اييت نٛفٌ إيٝٗينا ايباذةينإ     

 نقٓٝـ ايكِٝ:

  ٜ ٕهٕٛ َةٌ ق١ُٝ اي٤٫ٛ يًينٛنٔ أٚ  قِٝ إيظا١َٝ: ٖٚٞ اييت حتزر َا ٜٓبػٞ أ

 ا٭عض٠, أٚ ق١ُٝ اذتض١ٜ.
    ,قينينينِٝ نؿنينينين١ًٝٝ: ٖٚينينينٞ ايينينينيت حتينينينزر َينينينا ٜؿنينينينٌ إٔ ٜهينينينٕٛ نكُٝينينين١ اي ُينينينٛح

 ٚايٓحاح   ايزصاع١, ٚايتكزّ   ايعٌُ.
  ٍقينينينِٝ َةايٝينينين١: ٖٚينينينٞ ايينينينيت ٜؾينينينعض ايٓينينيناؼ إٔ   حتكٝكٗينينينا نينينيناط فينينينٛص ايهُينينينا

إ ركابًينينينين١  احملُينينينينٛر يًكُٝينينينين١ نكُٝينينينين١ ايعينينينينزٍ امل ًينينينينل, ٚقُٝينينينين١ اٱذغينينينين      

 (.83: 2003اٱعا٠٤ ؾٛط١ٜ رٜار,

 ٚقز فٓؿت ايكِٝ أٜنا إىل قِٝ ر١ٜٝٓ ٚاجتُاع١ٝ نايتايٞ:

      ايكِٝ ايز١ٜٝٓ: ٚنتُٝظ ٖشٙ ايكِٝ بانباع نعينايِٝ ايينزٜٔ, ٚايٓقينض إىل صمينا اح

ٚبٛابينين٘   ايينينزْٝا ٚاٯخينينض٠, َٚينينٔ جٗينين١ أخينينض٣ ؾينين ٕ اٱعينين٬ّ جينينا٤ رٓقَٛينين١       

ؾايكِٝ نؾهٌ َٓٗخ ذٝا٠ ٥٬َِ ي بٝع١ ايبؾينض,   َتها١ًَ َٔ املبار٨ ٚايكِٝ,

ًَٚبٝينين١ ٫ذتٝاجانينين٘ اذتٝانٝينين١ ٚايبؾينينض١ٜ, ٚايكينينِٝ ايينينيت جينينا٤ بٗينينا اٱعينين٬ّ ٫      

قُٝتٗينينا ٚخقا٥قينينٗا, ٫ٚ نبًينين٢ َينينع رٚاّ ايينينظَٔ, ٭ْٗينينا بابتينين١ صاعينيند١       زنؿكينين

بضعينينٛذ ايعكٝينينز٠, ٚببينيناا ايضعينيناي١ احملُزٜينين١, َٚينينٔ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ اٱذغينينإ,   

 ٚايقزم, ٚا٭َا١ْ , ٚايٛؾا٤ بايعٗز, ٚغريٖا َٔ ايكِٝ.
   ٌايكِٝ ا٫جتُاع١ٝ: ٚنتُةٌ   اٖتُاّ ايٓاؼ باٯخضٜٔ, ٚاااِٖٗ ضتٛ ؾعين

َغاعز٠ اٯخضٜٔ, إقا١َ ع٬قاا اجتُاع١ٝ كٝظ٠, ٜٚتُٝينظ أفينرار   ارتري, 

ٖينينشٙ ايكينينِٝ باذتينين  ٚايع ينينـ ٚاٱٜةينيناص, ٚخزَينين١ اٯخينينضٜٔ, ٜٚينينضٕٚ إٔ ايعُينينٌ    

عًينين٢ إعينينعار اٯخينينضٜٔ غاٜينين١   ذينينز سانٗينينا, َٚينينٔ ايكينينِٝ ا٫جتُاعٝينين١ ايتعينينإٚ,    

 (.85, 84: 2015ٚا٫ذرتاّ, ٚغريٖا َٔ ايكِٝ ستُز خًٝؿ١ ع ١ٝ,

ُٗا ٚفٓؿٗا َٔ ذٝت احملت٣ٛ: إىل قِٝ ْقضٜين١, ٚاقتقينار١ٜ,   َِٚٓٗ َٔ قغ

َٚينينينٔ ذٝينينينت ايؾينينينز٠: إىل ًَظَينينين١, ٚنؿنينينين١ًٝٝ,     ٚمجايٝينينين١, ٚعٝاعينينين١ٝ, ٚرٜٓٝينينين١. 

: 2017َٚينينٔ ذٝينينت ايينينزٚاّ: إىل را٥ُينين١, ٚعابض٠ ستُينينز عبينينز اح ذغينين ,     َٚةايٝينين١.

202.) 

كينينينا عينينينبل ٜتنينينيند نعينينينزر نقينينينٓٝؿاا ايكينينينِٝ يتؾينينينٌُ مجٝينينينع َٓينينيناذٞ اذتٝينينينا٠,    

ؿينينضر   مجٝينينع نعا٬َنينين٘ عينينٛا٤ ايزٜٓٝينين١ أٚ ايزْٜٝٛينين١, يتؾينينهٌ بينينشيو  ٚنقينينضؾاا اي

َٓقَٛينين١ قُٝٝينين١ َتهاًَينين١ َت٬محينين١ َينينا بينين  رٜٓٝينين١, ٚاجتُاعٝينين١, ٚأخ٬قٝينين١,       

ٚاقتقينينينار١ٜ, ٚعٝاعينينين١ٝ, ٚغريٖينينينا, نؾينينينهٌ ؽدقينينين١ٝ ايؿينينينضر املتهاًَينينين١   مجٝينينينع  

جٛاْبٗينينينا, إ٫ أْٗينينينا نبكينينين٢ ايكينينينِٝ ايزٜٓٝينينين١, ٖٚينينينٞ املتعًكينينين١ بع٬قينينين١ ايعبينينينز بضبينينين٘,      

بع٬قت٘ َع اٯخضٜٔ ٖٞ ا٭بك٢ أبضا, ٚا٭نةض ببانينا ٚرميَٛين١, ٭ْٗينا صاعيند١     ٚ

بضعينينٛذ ايعكٝينينز٠, ٚبابتينين١ ببينيناا صعينيناي١ اٱعينين٬ّ, ٚنعينينايِٝ ْينينيب اٱعينين٬ّ فينينٌ اح  

 عًٝ٘ ٚعًِ.

 :وصادر الكيي الذيٍية 
 َٔ َقارص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ   اٱع٬ّ:
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  ا٥ض أريتٗينينا, ٖٚينينٛ ايكينينضإٓ ايهينينضِٜ: ؾٗينينٛ أعينيناؼ ايؾينينضٜع١ اٱعينين١َٝ٬, ٚأفينينٌ عينين

ن٬ّ اح املعحظ, رعتٛص ذٝا٠ اةتُع املغينًِ, ٜؾينتٌُ عًين٢ جٛاْين  َتعينزر٠      

عينينٔ اذتٝينينا٠ ايينينزْٝا َٚينينا بعينينزٖا, َٚينينٔ ايتقينينٓٝؿاا ةُينينٌ آٜانينين٘ َةينينٌ ايعكا٥ينينز       

ناٱميإ باح ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ ٚصعً٘ ٚايٝينّٛ اٯخينض, ٖٚينٞ اذتينز ايؿافينٌ      

يؿامين١ً نيناٯرار ٚايكينِٝ ٚاملةينٌ     ب  اٱميإ ٚايهؿض, َٚٓٗينا أٜنينا ا٭خين٬م ا   

ايعًٝا, ٚأَة١ً هلا   نٗيناص٠ ايينٓؿػ, ٚايعؿين١, ٚايقينزم, ٚايتٛامينع, ٚاٱٜةيناص,       

ٚإىل ايكضإٓ نغتٓز باقٞ ا٭ري١   ذحٝتٗا َينٔ ايغين١ٓ, ٚاٱمجيناع, ٚايكٝيناؼ,     

 ٚايعضف.

 عٔ ايضعينٍٛ   ضايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ امل ٗض٠: ٖٞ املقزص ايةاْٞ يًتؾضٜع, ٖٚٞ َا أب

ًٝ٘ ٚعًِ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ نكضٜض أٚ فينؿ١ خًكٝين١ أٚ خًكٝين١, أٚ    فٌ اح ع

عينينري٠ عينينٛا٤ نينينإ قبينينٌ ايبعينينت أٚ بعينينزٙ, ٚقينينز أمجينينع املغينينًُٕٛ عًينين٢ إٔ ايغينين١ٓ    

ايٓبٜٛينين١ ذحينين١   ايينينزٜٔ, ٚريٝينينٌ َينينٔ أريينين١ ا٭ذهينيناّ ايؾينينضع١ٝ, ٚبايتينينايٞ ؾٗينينٞ 

نعينينينينز َقينينينينزصا َينينينينٔ َقينينينينارص ايكينينينينِٝ اٱعينينينين١َٝ٬ عبز ادتًٝينينينينٌ ايكضْؾينينينيناٟٚ      

 (.65: 2007(, ععز إمساعٌٝ عًٞ ٚآخضٕٚ,87 :1963ٚآخضٕٚ,

    اٱمجينيناع: ٖٚينينٛ انؿينينام اةتٗينينزٜٔ َينينٔ أَينين١ ستُينينز فينينٌ اح عًٝينين٘ ٚعينينًِ عًينين٢

ذهينينِ ؽينينضعٞ   عقينينض غينينري عقينينض ايضعينينٍٛ فينينٌ اح عًٝينين٘ ٚعينينًِ, ٚاملينينضار َينينٔ  

ا٫نؿينينينام ا٫ؽينينينرتاى   ا٫عتكينينينار أٚ ايكينينينٍٛ أٚ ايؿعينينينٌ أٚ َينينينا   َعٓاُٖينينينا َينينينٔ       

ض٣ سيينينو نينيناف   اٱمجينيناع, ٚاٱمجينيناع إَينينا إٔ ايتكضٜينينض, ٚايغينينهٛا عٓينينز َينينٔ ٜينين

ٜهٕٛ ق عٞ ايز٫ي١ ع٢ً اذتهِ, أٚ و  ايز٫ي١, ؾين ٕ نيناّ ق عينٞ ايز٫يين١     

عًينينين٢ اذتهينينينِ ٖٚينينينٛ اٱمجينينيناع ايقينينينضٜد ؾينينين٬ عينينينبٌٝ إىل شتايؿتينينين٘, ٫ٚ زتينينيناٍ    

ي٬جتٗار   َغاي١ ء ؾٝٗا سيو اٱمجاع, ٭ْٗا فيناصا قاْْٛينا ؽينضعٝا ٚاجين      

ٞ   -أَا إٕ نإ و  ايز٫ي١ ا٫نباع ٚايعٌُ ركتناٙ,  -ٖٚٛ اٱمجيناع ايغينهٛن

ؾ ْ٘ ٫ خيضد ايٛاقع١ عٔ إٔ نهٕٛ ست٬ ي٬جتٗار ٭ْ٘ ٫ خيضد عينٔ نْٛين٘   

 صأٟ مجاع١ َٔ اةتٗزٜٔ ٫ مجٝعِٗ.

     ٘ايكٝاؼ: ٖٚٛ َغاٚا٠ ستٌ ٯخض   ع١ً ذهِ ي٘ ؽضعٞ, ٫ نينزصى َينٔ ْقين

 رحضر ؾِٗ ايًػ١.

   ايٓؿٛؼ َٔ ج١ٗ ايعكينٍٛ ٚنًكتين٘ اي بيناع    ايعضف: ٜٚكقز ب٘ ٖٛ َا اعتكض 

ايغينين١ًُٝ بينينايكبٍٛ, ؾهينينٌ َينينا اعتينينارا عًٝينين٘ ٚأيؿتينين٘ ايعكينينٍٛ ايضؽينينٝز٠ ٚاي بينيناع    

ايغ١ًُٝ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ نهضص َض٠ بعز أخض٣ ذت٢ متهٔ أبضٙ َٔ ْؿٛعينِٗ  

ٚانُبْت إيٝ٘ نبا٥عِٗ ؾٗينٛ عينضف   ا٫فين ٬ح  عبينز ادتًٝينٌ ايكضْؾيناٟٚ       

 (.88, 87: , 1963ٚآخضٕٚ,

ا عينينبل ٜتنينيند نعينينزر َقينينارص اذتقينينٍٛ عًينين٢ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ َينيناب  ايكينينضإ كينين

ايهينينضِٜ ٚايغينين١ٓ امل ٗينينض٠ ٚاٱمجينيناع ٚايكٝينيناؼ ٚايعينينضف, كينينا ٜينينزٍ عًينين٢ إٔ ايكينينِٝ  

ايز١ٜٝٓ أعاعٗا اٱميإ باح, يشا ؾٗٞ ًَب١ٝ ذتاجاا ايؿضر ٚادتُاعين١   نينٌ   

عتينزاٍ ٚايٛاقعٝين١   طَإ َٚهإ, نُا أْٗا متتاط بايؾٍُٛ ٚا٫نغاع ٚايتينٛاطٕ ٚا٫ 

ٚايٝغينينض ٚايينينضبمل بينين  ا٫عتكينينار ٚايعُينينٌ, ٚبينين  ايكينينٍٛ ٚايؿعينينٌ, ٚبينين  ايٓقضٜينين١        

ٚايت بٝل, ٚايةباا   ا٭فٍٛ ايعا١َ, ٚعزّ نعاصمينٗا َينع َغينترزباا ايعقينض     

 ٚنكزّ اةتُعاا. 
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  :تهويَ الكيي يف وزحمة الطفولة 
         ٜ هتغين   ٜٓؾب اي ؿينٌ َٓينش ذتقين١ َين٬ٝرٙ فينؿر١ بٝنينا٤ إ٫ أْين٘ عينضعإ َينا 

ايكينينِٝ ٚغريٖينينا َينينٔ ا٭ؽينينٝا٤ َينينٔ خينين٬ٍ نؿاعًينين٘ َينينع َينينٔ ذٛيينين٘ َينينٔ احملينينٝ   بينين٘,  

( إٔ ٖٓيناى َكينزَاا ٫نتغينار    2002ٚنينض٣ إميينإ ايٓكٝين      ٚأٚهلِ أؾينضار أعينضن٘,.  

اي ؿينينٌ يتًينينو ايكينينِٝ ميهينينٔ اعتباصٖينينا نادتينينشٚص يًٓبينيناا, ٖٚينينشٙ املكينينزَاا ٜينينتِ          

املزصعينين١ َٚينينع  غضعينينٗا   َضاذينينٌ ايعُينينض ا٭ٚىل يً ؿينينٌ, ؾؿينينٞ َضذًينين١ َينينا قبينينٌ      

بزاٜينين١ ايغينين١ٓ ايضابعينين١ ٜقينينبد اي ؿينينٌ قينينارصا عًينين٢ ايتُٝٝينينظ بينين  ايقينينٛار ٚارت ينينب,  

ٚنشيو اذتهِ ع٢ً َا١ٖٝ ايغًٛى نْٛ٘ َضغٛبا ؾٝين٘ أٚ َضغٛبينا عٓين٘  إميينإ     

 (.47: 2002ايعضبٞ ايٓكٝ ,

 َٚٔ ا٭َٛص اييت نعٌُ ع٢ً نهٜٛٔ ايكِٝ يز٣ ايٓؿ٤:

     خين٬ٍ إٜكيناو إذغيناؼ ايت٬َٝينش     جشر اْتباٙ املتعًِ ضتينٛ ايكُٝين١: ٚسيينو َين ٔ

بٗا, ٚسيو بعضمٗا بؾهٌ ٜغرتعٞ اْتباِٖٗ, ٚإباص٠ ايضغب١   ْؿٛعِٗ, كا 

 ٜعظط اعتحابانِٗ اٱجياب١ٝ ضتٛ نعًِ ايك١ُٝ, ٚاعتٝعابٗا.
        ٕٚنكبٌ ايك١ُٝ: ٚنغتُض ا٫عينتحاب١   ٖينشٙ املضذًين١ ذتين٢ ٜغينت ٝع اٯخينض

ٜغينينينًو عينينينًٛنا بابتينينينا َينينينٔ متٝٝينينينظ ٖينينينشٙ ايكُٝينينين١ راخينينينٌ ايؾينينيندك, ذٝينينينت أْينينين٘ 

ًَٚتظَينينا كينينا ٜعينين  إٔ ايكُٝينين١ أفينينبرت َرتعينيند١ ٚعُٝكينين١ يينينز٣ ايتًُٝينينش,      

 ٚفاصا نغٝ ض ع٢ً عًٛن٘.
       نؿنٌٝ ايك١ُٝ: بعز صعٛذ ايك١ُٝ يز٣ ايتًُٝينش ٜبينزأ بايينزع٠ٛ ٚايرتٜٚينخ هلينا

 ٚنبْ٘ ٜؾحع غريٙ ع٢ً ا٫يتظاّ بتًو ايك١ُٝ ٚغريٖا.
 ىل َضذًينين١ اٱقٓينيناع ايتينيناّ ٚايتكبينينٌ ا٫يتينينظاّ: ٚ  ٖينينشٙ املضذًينين١ ٜقينينٌ ايتًُٝينينش إ

ايٛجزاْٞ ايهاٌَ, ؾًٝتظّ متاَا بايك١ُٝ, ٜٚبرت عينٔ ا٭ؾينضار ايينشٜٔ ٜ٪َٓينٕٛ     

بٗشٙ ايك١ُٝ, ٚا٫يتظاّ ٜع  ا٫عتُضاص ايعانؿٞ يتبنٝينز ا٫يتينظاّ بايكُٝين١    

 ٚنؿنٌٝ ا٭عُاٍ امل٪نز٠ هلشٙ ايك١ُٝ.
      ايع٬قيناا املتباريين١   ايتٓقِٝ: ٖٚٛ ٚمع املتعًِ يٓقيناّ َعين  يًكينِٝ, ٚحتزٜينز

 ب  ق١ُٝ ٚأخض٣, ٚنهٜٛٔ أذهاَا ع٢ً ا٭ؽٝا٤ ٚايع٬قاا َٔ ذٛي٘.
       ايتُٝٝظ: ٖٚٞ إٔ ايؿضر أفبد َتُٝينظا, إس ٜقينبد نقينضؾ٘ ايغينًٛنٞ َضنب ينا

بتًو ايكِٝ, ايينيت أفينبرت جينظ٤ َينٔ عينًٛن٘ ايينشانٞ, ٖٚٓينا ٜهينٕٛ املينتعًِ قينز           

ٚنؾينهٌ يزٜين٘ نٛجٗينا     رَخ قُٝ٘ ٚأؾهاصٙ ٚاااٖان٘ َٔ ٚج١ٗ ْقض َتهاًَين١, 

عينينينينينًٛنٝا أعاعينينينينينٝا ميهٓينينينينين٘ َينينينينينٔ ايينينينينينترهِ   ايعينينينينينا  َينينينينينٔ ذٛيينينينينين٘ بةبينينينينيناا        

, 135:  2007(, ذغينينٔ إبينينضاِٖٝ عبينينز ايعينيناٍ,  63, 62: 2001ٚؾاعًٝينين٘ إبضاِٖٝ ْافينينض, 

136  .) 
كينينا عينينبل ٜتنينيند إٔ نهينينٜٛٔ ايكينينِٝ ميينينض رحٛعينين١ َينينٔ املضاذينينٌ ايينينيت ن٪نينينز       

يًتعًينينِٝ ٚبزاٜينين١ ايغينين١ٓ   ٚنضعينين  ايكينينِٝ   ْؿينينٛؼ ايت٬َٝينينش َٓينينش املضاذينينٌ ا٭ٚىل  

ايضابع١ َٚعضؾت٘ ايقٛار ٚارت ينب إىل إٔ ٜقينٌ إىل إٔ نؾينهٌ ايكُٝين١ جينظ٤ َينٔ       

 عًٛن٘.

 :تعمي الكيي الذيٍية وتعميىها 
ميض نعًِ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ ٚنعًُٝٗا رحُٛعين١ َينٔ ايؾينضٚط ايٛاجين  نٛاؾضٖينا      

 َٓٗا.
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 .إٔ حيزر اي ٬ر ايكِٝ املغتٗزؾ١ بزق١ ٚب ضٜك١ َبغ ١ 
  املٓينينيناذ ايينينينٛرٟ ْؿغينينينٝا ٚاجتُاعٝينينينا َٚارٜينينينا ايينينينشٟ نؾينينينٝع ؾٝينينين٘ صٚح ايينينينٛر     نينينينٛؾري

 ٚايتغاَد كا ٜؾهٌ أصما خقب١ يتعًِٝ ايكِٝ ٚنعًُٗا.
 .ايزٚص ايؿعاٍ يًُعًِ   عًُٝاا ايتٛجٝ٘ ٚايتٛافٌ ٚايتعظٜظ 
 .نعظٜظ ايكِٝ باي ضم املٓاعب١ يزؾعٗا با٫ااٙ املضغٛر 
 اييت متةٌ أمنانا قُٝٝين١ َتٓٛعين١    نظٜٚز اي ٬ر بايعزٜز َٔ ايُٓاسد اذت١ٝ

 متٝظ عًٛنٗا ٚكاصعتٗا   املٛاقـ املدتًؿ١.
   إناذ١ ايؿضف١ املٓاعب١ ملُاصع١ ايكِٝ املهتغب١ ٚصب ٗا باملعظطاا ٚايتػشٜين١

, 233: 2002ايضاجعينين١ املٓاعينينب١ نٛؾٝل أمحينينز َضعينينٞ, ٚستُينينز ستُينينٛر اذتًٝينين١, 

234.) 
املعًينينِ   نينينزصٜػ ايكينينِٝ ٖٚٓينيناى بعينينض ارت ينينٛاا ايينينيت ميهينينٔ إٔ ٜغينينتدزَٗا 

 (:2010َٓٗا َا سنضن٘ صابع١ املكاب١ً 

  نؾحٝع اي ٬ر ع٢ً ؾِٗ ايتؿافٌٝ ايزقٝك١ ٚقضا٤نٗا, كا ٜغاعز ايت٬َٝش

 ع٢ً نكبٌ ا٭ؾهاص ادتزٜز٠, ٚايتغاَد َع ؾهض اٯخض.
      ن١ُٝٓ مبمل ايشاا باعتدزاّ أعايٝ  مبمل ايغينًٛى, كينا ٜؾينحع ايت٬َٝينش

 ١ٜ بز٫ َٔ إٔ جياٚا عًٝٗا. ع٢ً ن١ُٝٓ عاراا إصار
            نؾينحٝع ا٫ااٖيناا اٱجيابٝين١ ضتينٛ ايينتعًِ بقينؿ١ عاَين١, ٚضتينٛ ايكينِٝ املينضار

نعًُٗينينا بقينينؿ١ خافينينين١, ٚسيينينو َينينينٔ خينين٬ٍ إٔ ٜتغينينِ املعًينينينِ بينينزف٤ ايغينينينًٛى       

ٚاذتُاؼ ٚايتٛقعاا ايعاي١ٝ, ٚإٔ ٜعضف ن٬َٝشٙ ببمسا٥ِٗ, ٚا٫ٖتُاّ بٗينِ  

 نبؾضار.
 يكِٝ ايز١ٜٝٓ ع٢ً ضتٛ ْغينكٞ, ٚعًين٢ املعًينِ    اعتدزاّ اعرتانٝحٝاا نٛمٝد ا

إٔ ٜٓتب٘ إىل اختٝاص ن٬ب٘ يًكِٝ ٌٖ ٖٞ إجيابٝين١ أّ عينًب١ٝ, ٚعًين٢ ايتًُٝينش     

, 14: 2012إٔ خيتاص قُٝ٘ حبض١ٜ بين  بينزا٥ٌ َتاذ١ ْينز٣ يكُينإ ستُينز أَين ,      

15.) 
          ٜتُٝظ ايُٓٛ ايينزٜ  يً ؿينٌ بايٛاقعٝين١ ٚايؾينه١ًٝ ٚايٓٛعٝين١, يينشا ٜٓبػينٞ عًين٢

نكينينزِٜ ا٭َةًينين١ اذتغينين١ٝ ايٛاقعٝينين١ ايبعٝينينز٠ عينينٔ نؾينينبٝ٘ اح عينينظ ٚجينينٌ,     املعًينينِ 

ٚاافينين١ املتقينين١ً  حبٝينينا٠ اي ؿينينٌ سانينين٘, أٚ ع٬قانينين٘ َينينع اٯخينينضٜٔ, ٚإٔ ٜكينينّٛ   

املضبينينٕٛ بتكًٝينينزٖا, ٚستانانٗينينا أَاَينين٘ يٝغينينٌٗ عًٝينين٘ ستانانٗا أمحينينز عبٝينينز 

 (.239: 2014عٜٛز,

١ َينٔ حتزٜينز ايكينِٝ    كا عبل ٜتنيند أُٖٝين١ رٚص املعًينِ   نعًينِٝ ايكينِٝ بزاٜين      

املٓاعينينب١ ملغينينت٣ٛ ن٬َٝينينشٙ ٚإنينين٬م اذتضٜينين١ يًت٬َٝينينش ضتينينٛ رصاعينين١ نًينينو ايكينينِٝ,   

ٚنؾينينينحٝعِٗ عُٝينينينع ايٛعينينينا٥ٌ اذتغينينين١ٝ ايينينينيت َينينينٔ ؽينينينبْٗا نكينينينضر املعٓينينين٢ يينينينز٣       

ايت٬َٝينينينينش, َينينينينع اذتينينينينضل عًينينينين٢ اعينينينينتدزاّ أْغينينينين  اي ينينينينضم يت٦ٝٗينينينين١ ايت٬َٝينينينينش     

ايت٬َٝينش ضتينٛ   ٚحتؿٝظِٖ ضتٛ رصاع١ ايكِٝ اييت نعٌُ ع٢ً نعزٌٜ عينًٛنٝاا  

 ا٭ؾنٌ.

ٚبا٫ن٬ع ع٢ً ا٭ربٝاا ٚجز إٔ ٖٓاى ايعزٜز َينٔ ايزصاعيناا ٚايبرينٛث ايينيت     

ٚايينينيت  Andrea Iglesias, M. A(2010)نٓاٚيينينت ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ َٓٗينينا رصاعينين١  



 م2019..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
334 

ٖزؾت ايتعضف ع٢ً نببري ايزٜٓاَٝه١ٝ ايٛايز١ٜ ع٢ً اعتٝعار املعتكزاا ٚايكِٝ 

نعينينينينز ٖينينينينشٙ ايزصاعينينينين١ َينينينينٔ ايزصاعينينينيناا     ايزٜٓٝينينينين١ ٚايضٚذٝينينينين١ يٮنؿينينينيناٍ, ذٝينينينينت    

ا٫عتهؾاؾ١ٝ اييت نٗزف إىل انتؾيناف ايعًُٝين١ ايٛصابٝين١ بين  ا٭نؿيناٍ ٚاٯبينا٤       

  عٛاَينينٌ ايع٬قينيناا ٚايتٛافينينٌ بُٝٓٗينينا, ٚسيينينو َينينٔ خينين٬ٍ أرا٠ املكابًينين١ يٮبٓينينا٤         

( 12-7ٚاٯبا٤ َٓؿقً  ع٢ً عٝٓين١ َهْٛين١ َينٔ عينبع عينا٬٥ا ٚأبٓينا٥ِٗ َينٔ عينٔ         

يرتنٝظ عًين٢ املعتكينزاا ايزٜٓٝين١   ايؾينضم ا٭ٚعينمل,      عاَا, ٚأٚفت ايزصاعين١ بينا  

ٚإٔ ٜكينينّٛ اٯبينينا٤ بتعًينينِٝ ا٭بٓينينا٤ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ ٚايضٚذٝينين١ َينينٔ خينين٬ٍ ايتٛافينينٌ     

 املغتُض بُٝٓٗا ب ضم شتتًؿ١ ٚعزّ ا٫قتقاص ع٢ً نضٜك١ ٚاذز٠.

( ٚايينينينيت ٖينينينزؾت إىل نُٓٝينينين١ ايكينينينِٝ  2011ٖٚينينينزؾت رصاعينينين١ عينينينارٍ عبينينينٛر َٛعينينين٢  

رتاَػ ا٭عاعٞ بينا٭صرٕ َينٔ خين٬ٍ نينزصٜػ ايرتبٝين١      ايز١ٜٝٓ يت٬َٝش ايقـ ا

اٱعينين١َٝ٬ باعينينتدزاّ املينينزخٌ ايينينزصاَٞ, ٚيتركٝينينل اهلينينزف أعينينز ايباذينينت قا٥ُينين١     

بينايكِٝ ايزٜٓٝينين١ املتنينين١ُٓ   ٚذينينزن  َينينٔ ٚذينينزاا نتينينار ايرتبٝينين١ اٱعينين١َٝ٬,  

ٚاختباصا يًكينِٝ ايزٜٓٝين١, ٚريين٬ٝ يًُعًينِ يتينزصٜػ ايٛذينزن  باعينتدزاّ املينزخٌ         

ٚء ن بٝل ا٫ختباص ع٢ً عٝٓين١ ايزصاعين١ املهْٛين١ َينٔ زتُينٛعت  َينٔ       ايزصاَٞ, 

( نًُٝينشا, ٚأخينض٣ ميناب ١    30ن٬َٝش ايقـ ارتاَػ, أذزُٖا اضٜب١ٝ قٛاَٗا 

إىل ؾاع١ًٝ املزخٌ ايزصاَٞ   ن١ُٝٓ ايكِٝ  خ( نًُٝشا, ٚنٛفًت ايٓتا30٥قٛاَٗا 

 ايز١ٜٝٓ يز٣ ن٬َٝش اةُٛع١ ايتحضٜب١ٝ.

( إىل َعضؾين١ ابينض اعينتدزاّ نضٜكين١     2012كُينإ ستُينز   ٖٚزؾت رصاع١ ْينز٣ ي 

ا٫نتؾاف   إنغار ايكِٝ اٱع١َٝ٬ ٚنُٓٝين١ ايينتؿهري ايتينبًَٞ يينز٣ نين٬ر      

ايقـ ارتاَػ ا٫بتزا٥ٞ, ٚيتركٝينل اهلينزف أعينزا ايباذةين١ اختبيناصٜٔ أذينزُٖا       

يًكِٝ اٱع١َٝ٬, ٚايةاْٞ يًينتؿهري ايتينبًَٞ, ء ن بٝكُٗينا عًين٢ عٝٓين١ ايزصاعين١       

( 19( نًُٝينينشا, ٚمينيناب ١ عينينزرٖا   21ٔ زتُينينٛعت  اضٜبٝينين١ ٚعينينزرٖا   املهْٛينين١ َينين 

نًُٝشا, ٚريت ايٓتا٥خ ع٢ً نؿٛم اةُٛع١ ايتحضٜبٝين١   ايكٝيناؼ ايبعينزٟ عًين٢     

 اةُٛع١ ايناب ١   نٌ َٔ انتغار ايكِٝ اٱع١َٝ٬, ٚايتؿهري ايتبًَٞ.

( 2013ٚاعينينينتٗزؾت رصاعينينين١ محينينينظ٠ خًٝينينينٌ َينينينايهٞ, ْٚافينينينض عينينينعٝز ايكر ينينيناْٞ  

ف عًين٢ ؾعايٝين١ بضْيناَخ إصؽينارٟ َعينضف عينًٛنٞ   نُٓٝين١ بعينض ايكينِٝ          ايتعض

ايز١ٜٝٓ يينز٣ اي ين٬ر   املضذًين١ ايةاْٜٛين١, ٚقيناّ ايباذينت ب عينزار َكٝاعينا يًكينِٝ          

ايزٜٓٝينين١ ء ن بٝكينين٘ عًينين٢ عٝٓينين١ ايبرينينت ايينينيت نهْٛينينت َينينٔ زتُينينٛعت  اضٜبٝينين١ 

 ( نينينين٬ر, ٚنٛفينينًت ايٓتينينينا٥خ إىل 10( نينينين٬ر, ٚمينيناب ١ ٚعينينينزرٖا أٜنينينا   10عينينزرٖا  

 ؾاع١ًٝ اياْاَخ اٱصؽارٟ   ن١ُٝٓ ايكِٝ يز٣ ن٬ر اةُٛع١ ايتحضٜب١ٝ.

نُا ٖزؾت رصاعين١ عينارٍ عبينز ايػؿيناص, ٚإٜٓيناؼ ستُينٛر ذاَينز, ٚأَينٌ ايغينٝز          

( إىل ايتعضف عًين٢ ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ املتنين١ُٓ   َٛاقينع ا٭نؿيناٍ       2014عبز اذتهِ 

ٚسيينينو   ب٬بينين١  اٱيهرتْٚٝينين١, ٚاعينينتدزّ ايبينيناذةٕٛ اعينينتُاص٠ حتًٝينينٌ املنينينُٕٛ,    

ّ, 2014إىل 2011َٛاقينينع ٖينينٞ ايؿينيناند, نٝينينزط رٚا جينينٛ, ٚبينينٓ  ٚبٓينيناا,   ايؿينينرت٠ َينينٔ  

%, 66.7ٚنٛفينينًت ايٓتينينا٥خ إىل إٔ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ جينينا٤ا   فينينزاص٠ ايكينينِٝ بٓغينينب١    

%, بينينِ ايكينينِٝ ا٭خ٬قٝينين١ 52.5نًتٗينا ايكينينِٝ ا٫جتُاعٝينين١   ايرتنٝينين  ايةيناْٞ بٓغينينب١   
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ْ 43.3بٓغينب١   %, بينِ جينينا٤ا بكٝين١ ايكينينِٝ بٓغينين    25.8ٝينين١ بٓغينينب١%, بينينِ ايكينِٝ ايٛجزا

 َتؿاٚن١, كا ٜزٍ ع٢ً اذت٬ٍ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ ايقزاص٠   نًو املٛاقع.

( ايتعينضف  2015ٚذاٚيت رصاع١ ؾٝقٌ ستُز عبزايٖٛار, ٚايؾؿا٤ عبزايكارص 

عًينين٢ ؾاعًٝينين١ ايضقابينين١ ا٭عينينض١ٜ   نعظٜينينظ ايكينينِٝ ارتًكٝينين١ اٱعينين١َٝ٬ يً ايبينين١     

ب١ٝ جاَع١ ارتضنّٛ, ٚيتركٝل اهلزف اعتدزّ ايباذةينإ  ادتاَع١ٝ به١ًٝ ايرت

املٓٗخ ايٛفؿٞ ايترًًٝٞ, ٚء يشيو نقُِٝ اعتبا١ْ دتُع ايبٝاْيناا َينٔ عٝٓين١    

( َينينٔ أٚيٝينينا٤ أَينينٛص نايبينيناا َكينينضص أفينينٍٛ ايرتبٝينين١,   106ايزصاعينين١ ايينينيت نهْٛينينت َينينٔ  

ٚأعؿضا ْتينا٥خ ايترًٝينٌ عينٔ ذينضل أٚيٝينا٤ ا٭َينٛص عًين٢ متغينو بٓينانِٗ بينايكِٝ           

ٓٝينينينين١, ٚإٔ ايتٛجٝينينينين٘ املباؽينينينينض ٚاذتينينينينٛاص اهلينينينينار٨ ٜعينينينينظط َينينينينٔ ايكينينينينِٝ ارتًكٝينينينين١   ايزٜ

 اٱع١َٝ٬ يً ايب١ ادتاَع١ٝ.

( إىل ايتعينينضف عًينين٢ ؾاعًٝينين١   2016ٖٚينينزؾت رصاعينين١ عينينٝز ستُينينز ايغينينٝز عًينينٞ      

بضْيناَخ َكينرتح قينا٥ِ عًينين٢ ايغينري٠ ايٓبٜٛين١ يتُٓٝين١ ايكينينِٝ ايزٜٓٝين١ يينز٣ ن٬َٝينينش         

يؿهضٜينين١, ٚيتركٝينينل اهلينينزف اعينينز   ايقينينـ ايغينينارؼ ا٫بتينينزا٥ٞ رينينزاصؼ ايرتبٝينين١ ا  

ايباذينينينينت َكٝاعينينينينا يًكينينينينِٝ ايزٜٓٝينينينين١, ٚب اقينينينين١ ٬َذقينينينين١ ايغينينينينًٛى ايكُٝينينينينٞ ء      

( نًُٝينينش ٚنًُٝينينش٠ زتُٛعينين١ 15ن بٝكُٗينينا عًينين٢ عٝٓينين١ ايزصاعينين١ ايينينيت نهْٛينينت َينينٔ 

اضٜبٝينينين١ ٚاذينينينز٠, ٚأعينينينؿضا ايٓتينينينا٥خ عينينينٔ ٚجينينينٛر ؾينينينضم راٍ إذقينينينا٥ٝا يقينينيناحل        

 ٬ذق١ ايغًٛى ايكُٝٞ.ايت بٝل ايبعزٟ   نٌ َٔ َكٝاؼ ايكِٝ, ٚب اق١ َ

( إىل ايتعينينضف عًينين٢ َينينز٣   2016نُينينا ٖينينزؾت رصاعينين١ َنينيناٟٚ عبينينز ايينينضمحٔ     

ؾعايٝينين١ بضْينيناَخ َكينينرتح باعينينتدزاّ ايكقينينك ٚا٭ْاؽينينٝز اٱيهرتْٚٝينين١   نُٓٝينين١    

ايكِٝ ايز١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ يز٣ نؿٌ ايضٚم١, ٚيتركٝل اهلزف أعزا ايباذة١ 

تبينينينيناص نكينينينينزٜض ايينينينينشنا٤ َكٝاعينينينينا يًكينينينينِٝ ايزٜٓٝينينينين١ ٚا٭خ٬قٝينينينين١, ٚاعينينينينتدزَت اخ 

"دتٛرإْينينينـ ٖٚينينيناصٜػ", ٚاعينينينتُاص٠ املغينينينت٣ٛ ا٫جتُينينيناعٞ ٚا٫قتقينينينارٟ يٮعينينينض٠     

( نؿينينين٬ ٚنؿًينينين١ ء 104"يضجينينين  ؽينينينعبإ", ء ن بٝكٗينينينا عًينينين٢ عٝٓينينين١ َهْٛينينين١ َينينينٔ  

نكغينينُِٝٗ إىل زتُينينٛعت  اضٜبٝينين١ ٚمينيناب ١ َتغينيناٜٚٔ   ايعينينزر  ٚادتينينٓػ      

 نُٓٝين١ ايكينِٝ ايزٜٓٝين١    ٚايشنا٤, ٚريت ايٓتا٥خ ع٢ً ؾاعًٝين١ اياْيناَخ املكينرتح     

 زٚا٭خ٬قٝينين١ يقينيناحل ايكٝينيناؼ ايبعينينزٟ يًُحُٛعينين١ ايتحضٜبٝينين١, بُٝٓينينا ٫ نٛذينين      

ؾينينينينضٚم رايينينينين١ إذقينينينينا٥ٝا بينينينين  ايينينينينشنٛص ٚاٱْينينينيناث   انتغينينينينار ايكينينينينِٝ ايزٜٓٝينينينين١   

 ٚارتًك١ٝ.

( بضْازتينينينينا نينينينينزصٜبٝا ملعًُينينينينٞ ايرتبٝينينينين١    2017ٚقينينينينزَت رصاعينينينين١ ةينينينينٝػ ٚط٠    

   ٚأبينينينضٙ ايكينينينِٝ نعًينينينِٝ   ؾاعًٝتينينين٘ عينينينٔ ايهؾينينينـ إىل َٓينينين٘ اٱعينينين١َٝ٬ ٖينينينزؾت 

 ايكينينِٝ قا٥ُينين١ بترزٜينينز ايباذينينت قينيناّ اهلينينزف ٖينينشا ٚيتركٝينينل ي ٬بٗينينِ; إنغينينابٗا

ٞ  نينزصٜيب  بضْيناَخ  ٚنقُِٝ , ا٫بتزا١ٝ٥ املضذ١ً يت٬َٝش اي٬ط١َ  ايرتبٝين١  ملعًُين

 ا٭ٍٚ ادتينينظ٤ ننينينُٔ: أجينينظا٤ أصبعينين١ َينينٔ نهينينٕٛ ا٫بتزا٥ٝينين١ باملضذًينين١ اٱعينين١َٝ٬

 ّ ٍ  ٚنقينينٓٝؿٗا, ٚخقا٥قينٗا,  ايكينينِٝ, َؿٗينٛ ٞ  ادتينينظ٤ ٚنٓيناٚ  املعًُينين  نينينزصٜ   ايةيناْ

 نينزصٜ   نٓاٍٚ ؾكز ايةايت ادتظ٤ أَا ايكِٝ, م٤ٛ   احملت٣ٛ حتًٌٝ َٗاصاا ع٢ً

 َينينزخٌ, يهينينٌ نٓتُينينٞ ايينينيت ٚا٫عينينرتانٝحٝاا ايكينينِٝ نعًينينِٝ َينينزاخٌ عًينين٢ املعًُينين 
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 عٝٓينين١ ٚنهْٛينينت ايكينينِٝ, نعًينينِ نكينينِٜٛ عًينين٢ املعًُينين  نينينزصٜ  ايضابينينع ادتينينظ٤ ٚنٓينيناٍٚ

 عًينينينين٢ قغينينينينُٛا اٱعينينينين١َٝ٬; ايرتبٝينينينين١ َعًُينينينينٞ َينينينينٔ َعًُينينينينا( 42  َينينينينٔ ايزصاعينينينين١

 اياْينينيناَخ, عًينينين٢ ايتينينينزصٜ  نًكينينينٛا َعًُينينينا,( 21   اضٜبٝينينين١ إذينينينزاُٖا زتُينينينٛعت 

 ب٬بين١  َينزاص  عًين٢  نزصٜبٝين١  عاع١ 27 ايتزصٜ  ٚاعتػضم ,(21  ماب ١ ٚا٭خض٣

 رراؾقينينين١ ٚايتعًينينينِٝ يًرتبٝينينين١ ايعاَينينين١ يينينينٲراص٠ ايتينينينابع ايتينينينزصٜ  رضنينينينظ أٜينينيناّ

ّ  نُا بًحضؽٞ, ِ  ايباذينت  قينا ِ  ب اقين١  بتقينُٝ      املعًُين   أرا٤ يكٝيناؼ  ا٭را٤ نكٝينٝ

ِ   ( ايزصاع١ ع١ٓٝ   ِ  نعًينٝ  ايتينزصٜيب;  اياْيناَخ  َهْٛيناا  مين٤ٛ    فينُُت  ايكينٝ

ّ  نُا ايتزصٜ , َٔ ا٫ْتٗا٤ ٚبعز ايتزصٜ    ايبز٤ قبٌ ن بٝكٗا ء  ايباذينت  قينا

 20 َينينٔ نهينينٕٛ اٱعينين١َٝ٬ ايؾينينضٜع١ َكافينينز  مينين٤ٛ   ايكينينِٝ َكٝينيناؼ بتقينينُِٝ

ٞ  بايك١ُٝ, ا٫يتظاّ ا٭ٍٚ: َغتٜٛاا أصبع١ ٜكٝػ َٛقؿا ٌ : ايةيناْ  ايكُٝين١,  نؿنينٝ

 نًُٝينشا ( 240  ع٢ً ن بٝك٘ ٚء ايك١ُٝ ٚجٛر عزّ ايضابع ٚ ايك١ُٝ, نكبٌ: ايةايت

ِ  ايباذين١  رٓ ك١ ا٫بتزا١ٝ٥  املضذ١ً ن٬َٝش َٔ ٔ  نًُٝينشا (  120  َينٓٗ  ن٬َٝينش  َين

 املعًُين   زتُٛع١ ن٬َٝش َٔ(  120  ٚ , ايتزصٜ  نًكٛا ايشٜٔ ملعًُ ا زتُٛع١

 ٚنؾينينؿت ,( عؾينينٛا٥ٝا اختٝينيناصِٖ ء  ايكينينِٝ نعًينينِٝ عًينين٢ نينينزصٜبا ٜتًكينينٛا   ايينينشٜٔ

 بينين  0.05  َغينينت٣ٛ عٓينينز إذقينينا١ٝ٥ ر٫يينين١ ساا ؾينينضٚم ٚجينينٛر عينينٔ ايزصاعينين١ ْتينينا٥خ

 باياْينيناَخ ايتينينزصٜ  نًكينينٛا ايينينشٜٔ   ايزصاعينين١ عٝٓينين١ املعًُينين  رصجينيناا َتٛعينين ٞ

 نؾؿت نُا ا٭را٤, نكِٝٝ ب اق١   ايبعزٟ ٚا٭را٤ ايكبًٞ ا٭را٤  (  ايتزصٜيب

 ن٬َٝينينش بينين  0.01 َغينينت٣ٛ عٓينينز إذقينينا١ٝ٥ ر٫يينين١ ساا ؾينينضٚم ٚجينينٛر عينينٔ ايزصاعينين١

 باياْيناَخ  ايتينزصٜ   نًكينٛا  ايشٜٔ املعًُٕٛ هلِ رصؼ ايشٜٔ ايتحضٜب١ٝ اةُٛع١

 املعًُينين  زتُٛعينين١ هلينينِ رصؼ ايينينشٜٔ   اينينيناب ١ اةُٛعينين١ ٚن٬َٝينينش( ايتينزصٜيب 

 أٚفينين٢ ايزصاعينين١ ْتينينا٥خ مينين٤ٛ ٚ  ايكينينِٝ, َكٝينيناؼ  ( ايتينينزصٜ  ٜتًكينينٛا   ايينينشٜٔ

 ايعًينينينّٛ َٓينينيناٖخ   ايزصاعينينين١ هلينينينا نٛفينينينًت ايينينينيت ايكينينينِٝ قا٥ُينينين١ بتنينينينُ  ايباذينينينت

ِ  عًين٢  املعًُين   نينزصٜ   بنينضٚص٠  أٚفين٢  نُينا  ٚامينر١,  بقينٛص٠  ايؾضع١ٝ  نعًينٝ

ِ  عًين٢  نضنينظ  اييت ايتزصٜغ١ٝ املزاخٌ ٚاعتدزاّ ايكِٝ ٌ  ايكينٝ  نٛمينٝد  نُينزخ

ّ  ارتًكٞ ايتؿهري َٚزخٌ ايكِٝ, حتًٌٝ َٚزخٌ ايكِٝ,  اعينرتانٝحٝاا  ٚاعينتدزا

 خينين٬ٍ َينينٔ ذكٝكٝينينا نكٛميينينا ايكينينِٝ ٚنكينينِٜٛ ايكينينِٝ, يتينينزصٜػ املٓاعينينب١ ايتينينزصٜػ

 نعًينينِٝ نعظٜينينظ   ٜغينينِٗ كينينا ايبينينزٌٜ; ايتكينينِٜٛ أرٚاا َينينٔ ٚا٫عينينتؿار٠ , املٛاقينينـ

 .ايكِٝ

( ايتعينينضف عًينين٢ رٚص ادتاَعينين١ 2017ٚذاٚيينينت رصاعينين١ ستُينينز عبينينزاح اذتينيناطَٞ 

ايرتبينٟٛ   نعظٜينينظ ايكينينِٝ ارتًكٝينين١   اةتُينع اي ٬بينينٞ, ٚيتركٝينينل اهلينينزف أعينينز   

( عنينٛ  114ايباذت اعينتبا١ْ ء ن بٝكٗينا عًين٢ عٝٓين١ َينٔ أعنينا٤ ٦ٖٝين١ ايتينزصٜػ         

( 250شنٛص ( َينٔ اٱْيناث, ٚاي ين٬ر ايين    60( َٔ ايشنٛص, ٚ ١٦ٖٝ54 نزصٜػ َِٓٗ 

( َٔ اٱْاث, ٚنٛفًت ايزصاع١ إىل إٔ ٚاقع رٚص ادتاَع١   نُٓٝين١  280نايبا, ٚ 

ايكِٝ ارتًك١ٝ جا٤   اٖتُاّ ٚذضل أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتينزصٜػ ٚاي ين٬ر بقينؿ١    

عاَينين١, ٖٚينينٛ عٓينينز اي ينين٬ر ايينينشنٛص اقينينٌ َٓينين٘   اٱْينيناث, ٚإىل إٔ أعنينينا٤ ٦ٖٝينين١         

 ا٭ُٖٝينين١ ايهينينبري٠ ايينينيت   ايتينينزصٜػ ايينينشنٛص ٚاٱْينيناث َينينتؿك  عًينين٢ نقينينٛصِٖ      

 جي  إٔ ٜٓاط بزٚص ادتاَع١   نعظٜظ ايكِٝ ارتًك١ٝ.



 م2019..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
337 

َينٔ رصاعيناا ٬ٜذينع احتارٖينا   اهلينزف ٖٚينٛ        لَٔ خين٬ٍ اعينتعضاض َينا عينب    

نُٓٝينين١ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ ٚارتًكٝينين١, ٚإ اختًؿينينت املعادتينيناا املغينينتدز١َ يتركٝينينل   

    ً ُٝٝينينين١, سيينينينو اهلينينينزف َينينيناب  بينينينضاَخ َكرتذينينين١, ٚبينينينضاَخ إصؽينينينار١ٜ, ٚبينينينضاَخ نع

ٚاعينينرتانٝحٝاا نزصٜغينين١ٝ, ٚايكقينينك ٚا٭ْاؽينينٝز ايزٜٓٝينين١, نُينينا نٓٛعينينت أرٚاا      

 ايكٝاؼ َاب  َكاٜٝػ يًكِٝ, ٚاختباصاا, ٚب اقاا ٬َذق١.

نُا نٓٛعينت ايعٝٓيناا املغينتٗزؾ١ يتُٓٝين١ نًينو ايكينِٝ يتؾينٌُ مجٝينع املضاذينٌ          

ايزصاعينين١ٝ َينينٔ ايضٚمينين١ ٚذتينين٢ َضذًينين١ ادتاَعينين١ َينينضٚصا باملضذًينين١ اٱعزارٜينين١         

ْٜٛينين١, َٚينينزاصؼ ايرتبٝينين١ ايؿهضٜينين١, ٚيهينينٔ نضنينينظا َعقينينِ ٖينينشٙ ايزصاعينيناا    ٚايةا

ع٢ً َضذ١ً اي ؿٛي١ ملا هلشٙ املضذ١ً َٔ أ١ُٖٝ نا٣, ذٝت ٜتُٝينظ ا٭نؿيناٍ   

   ٖشٙ املضذ١ً بايكاب١ًٝ يًتؾهٌٝ ٚبباا املع١ًَٛ ٚايتكًٝز ٚايتعًِ بايكز٠ٚ.

ٜٛين١    نُا   نػؿٌ نًينو ايزصاعيناا رٚص ا٭عينض٠ ٚادتاَعين١ نُ٪عغين١ نضب     

غينينضؼ ٚنعظٜينينظ ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ ٚا٭خ٬قٝينين١ يينينز٣ نينين٬ر ادتاَعينين١, أٚ نُضاقينين  

ع٢ً احملاؾق١ ع٢ً ايتُغو بتًو ايكِٝ, ٚاعينتؿار ايباذةينإ َينٔ نًينو ايزصاعيناا      

  مجٝع َضاذٌ إعزار ايبرت اذتايٞ, ٚإٕ اختًينـ ايبرينت اذتينايٞ عينٔ عينابكٝ٘      

٢ ايتعبري ايؿ  بايضعِ َٔ نًو ايبرٛث   أْ٘ اعتُز ع٢ً بضْاَخ ؾ  قا٥ِ عً

  ن١ُٝٓ ايكينِٝ ايزٜٓٝين١, نُينا اعينتدزّ ايبرينت اذتينايٞ َكٝاعينا َقينٛصا يًكينِٝ          

ؾِٝ اعتدزَت ايزصاعاا ايغابك١ َكٝاعا ٚصقٝا يتركٝل أٖزاؾٗا, نُا اختًـ 

عٓٗينينينينا   عٝٓينينينين١ ايبرينينينينت ٚايينينينينيت ألًينينينينت ايينينينينة٬ث فينينينينؿٛف ا٭ٚىل َينينينينٔ املضذًينينينين١    

 ا٫بتزا١ٝ٥.

 ثاٌيًا: التعبري الفين 
ايتعبري ايؿ  أذز ا٭عايٝ  اييت ٜغينت ٝع املينتعًِ َينٔ خ٬هلينا ايتٓؿينٝػ      ٜعز 

عُينا بزاخًينين٘ َينينٔ َؾينيناعض ٚأذاعينينٝػ ٚاْؿعينينا٫ا َغينتحٝبا بينينشيو ملينينا ميينينض بينين٘ َينينٔ   

َٛاقينينـ ٚأذينينزاث ٜعينينا عٓٗينينا بًػينين١ صَظٜينين١ متتينينز رعضؾتٓينينا إىل َينينا ٚصا٤ ارتينينا٠       

 .ايٛاقع١ٝ بًػ١ صَظ١ٜ َضنب١ را ٜغِٗ   بٓا٤ ايؾدق١ٝ ٚنهاًَٗا

ٜٚعينينز ايتعينينبري عينينٔ املؾينيناعض أذينينز ٚوينينا٥ـ ايؿينينٔ, ٚعًينين٢ َينينض ايعقينينٛص قينيناّ ايؿينينٔ   

بزٚص نبري   اغٝز ا٭ذاعٝػ إىل قِٝ بقض١ٜ نؾه١ًٝٝ, ذٝينت قينزص٠ ايؿينٔ    

 ع٢ً ايتعبري عٔ نٌ َهْٓٛاا ايٓؿػ يٝرٛهلا إىل اعتعاصاا َض١ٝ٥. 

بٝينين١ ( إٔ ايتعينينبري ايؿينين  ٖينينٛ أذينينز أرٚاا ايرت 2001ٜٚينينض٣ عبينينز امل ًينين  ايكضٜ ينينٞ  

ايؿٓٝينين١, ٖٚينينٛ يػينين١ قٛاَٗينينا ارت ينينٛط ٚا٭ؽينينهاٍ, ٚا٭يينينٛإ, ٚاملغينيناذاا, ٚايضَينينٛط      

ايؾينينه١ًٝ املض٥ٝينين١, ٚايينينيت نغينيناعز اي ايينين  عًينين٢ ايتعينينبري عينينٔ َؾينيناعضٙ ٚاْؿعا٫نينين٘,   

ٚاٱؾقينيناح عٓٗينينا بينينز٫ َينينٔ نتابتٗينينا, ٚسيينينو بتؾينينحٝع٘ ٚإبينيناص٠ ايزاؾعٝينين١ يزٜينين٘          

ؾٝٗينينا أبٓينينا٤ املٛاقينينـ  ردتًينينـ ايٛعينينا٥مل, َٚينينٔ خينين٬ٍ إبينينضا٤ ايب٦ٝينين١ ايينينيت ٜعينينٝؿ     

 (.26: 2001ايتع١ًُٝٝ عبز امل ً  أَ  ايكضٜ ٞ,

ٜٚكقينينز بينينايتعبري ايؿينين  أْينين٘ أذينينز ايعًينينّٛ اٱْغينينا١ْٝ ايينينيت نٗينينزف إىل عينينعار٠      

اٱْغينينإ, ٜٚؾينينهٌ زتينينا٫ َينينٔ زتينينا٫ا ايبرينينت ايعًُينينٞ املتعينيناصف عًٝٗينينا عاملٝينينا,          
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املينينضب  ٜٚٗينينتِ بينين٘ املتدققينينٕٛ   ايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١, نُينينا ٜٗينينتِ بينين٘ غريٖينينِ َينينٔ   

ناٯبا٤ ٚا٭َٗاا, ٚعًُا٤ ايٓؿػ, ٚادتُاٍ, ٚايترًٝينٌ ايٓؿغينٞ, ٚا٭خقينا٥ٝ     

 (.68: 2014ا٫جتُاعٝ  َق ؿ٢ ستُز عبز ايعظٜظ,

( ببْينين٘ نٓؿينينٝػ اي ؿينينٌ عُينينا   ْؿغينين٘ ببعينينًٛب٘    1995ٚعضؾينين٘ َقينين ؿ٢ عبٝينينز  

ارتال, ٚإٔ ٜرتجِ أذاعٝغ٘ ايشان١ٝ رٕٚ مػٛط أٚ نغًمل   اناص احملاؾق١ 

 ين٘ ٚؽدقينٝت٘ ٚنبٝعتين٘, ؾٝعينا عينٔ ا٭ؽينهاٍ ٚايكينِٝ ادتُايٝين١, َٚينٔ          ع٢ً من

خ٬ٍ ٖشا ايتعبري اذتض نُٓٛ خاان٘ ٚنت ٛص َؾاعضٙ, ٚنتبًٛص أخًٝتين٘, ٚنتؿينتد   

َٝٛي٘ ٚنترزر اٖتُاَان٘, ٚنقٗض اااٖانين٘   بٓاٜينا ٖينشا ايتعينبري, َغينتدزَا        

ؾٝينتُهٔ   سيو زتُٛع١ َٔ ارتاَاا اييت ٜتعينضف عًين٢ خقا٥قينٗا َٚقينارصٖا,    

 (.117: 1995َٔ ايغٝ ض٠ عًٝٗا َق ؿ٢ عبٝز,

( ببْين٘ نقينؿ١ٝ ي٬ْؿعينا٫ا املهينضص٠ ؾين٬ ٜغينتزٍ       2000نُا عضؾ٘ عًٞ املًٝحينٞ  

عًٝٗا إ٫ عٓز اْعهاعٗا ع٢ً فؿر١ َينضآ٠ ايؿينٔ, ذٝينت نترينٍٛ ٚنهتغين  فينٛص٠       

جزٜينز٠, ذٝٓٗينا ٜقٗينض ا٫ْؿعيناٍ ادتُينايٞ بيناملع٢ٓ ايينزقٝل املتُيناٜظ هلينشٙ ايهًُين١,           

 (.128: 2000اْؿعاٍ نعٌُ ع٢ً إْتاج٘ َار٠ ساا فبػ١ نعبري١ٜ عًٞ املًٝحٞ,ٖٚٛ 

( ببْ٘ أذز اةينا٫ا املغينترزب١ ايينيت نغينتدزّ ايؿينٔ      2014ٜٚعضؾ٘ أمحز أَ  

ايتؾهًٝٞ   املغا١ُٖ   بٓينا٤ ٚنهاَينٌ ايؾدقين١ٝ َةًينٗا َةينٌ ايرتبٝين١ ايزٜٓٝين١,        

ٚايينينيت نتركينينل عينينٔ نضٜينينل  ٚايرتبٝينين١ ايكَٛٝينين١, ٚايرتبٝينين١ ايبزْٝينين١ َٚينينا إىل سيينينو,  

حتكٝينينينل أٖينينينزاف عينينينًٛن١ٝ, حتتينينينٟٛ جٛاْينينين  َعضؾٝينينين١, َٚٗاصٜينينين١, ٚٚجزاْٝينينين١,    

ٚأمينينينينٝؿت   ايتعينينينينبري ايؿينينينين  ادتٛاْينينينين  ايتعبريٜينينينين١ ٚا٫بتهاص١ٜ أمحينينينينز أَينينينين       

 (.6: 2014عًٞ,

كينينا عينينبل ٜتنينيند أُٖٝينين١ ايتعينينبري ايؿينين    ايتعينينبري عينينٔ اذتٝاجينيناا املينينتعًُ    

نضٜل ايه١ًُ, ٚيعٌ َينا ٜكينّٛ بين٘ املينتعًِ     خاف١ كٔ ٫ ٜغت ٝعٕٛ ايتعبري عٔ 

َٔ صعّٛ نًكا١ٝ٥ صرا ٫ ًْكٞ هلا با٫ ريٌٝ ٚامد ع٢ً ٖينشٙ ايضغبين١ املًرين١      

 كاصع١ ايتعبري ايؿ  عٔ نضٜل ايضعِ.

( إٔ أُٖٝينينين١ ايتعينينينبري ايؿينينين  نهُينينينٔ   قٛنينينين٘       2012ٚنينينينض٣ عٓاٜينينيناا ذحينينينار   

    ٌ اي ؿينٌ ب ضٜكين١ غينري     ايهؾـ, ذٝت أْ٘ أذز ايٛعا٥ٌ غينري ايًؿقٝين١ ايينيت اعين

َباؽينينض٠ ٜٓغينينار   نعينينبريٙ عينينٔ َينينا ٜهبينينت رٕٚ ٚعينينٞ َٓينين٘ بينينشيو, ٚرٕٚ خينينٛف,          

 (.147: 2012ٚب ضٜك١ غري َباؽض٠ عٓاٜاا ذحار,

ٚن٪رٟ كاصع١ ايتعبري ايؿ  ٚنشٚم آباصٙ إىل حتكٝل أٖزاف نضب١ٜٛ عا١َ 

ٓٝين١  يًرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ, ذٝت ميض اي ٬ر أبٓا٤ املُاصع١ اااا ذغ١ٝ َباؽينض٠ غ 

بتحاصر ٚانتؾاؾاا ختتًـ َٔ ناي  ٯخينض, ٚنتٓينٛع بتٓينٛع َٛمينٛع ٚعٓافينض      

نينينٌ خينينا٠, ذتينين٢ نٓتٗينينٞ بهينينٌ نايينين  إىل فينينٝاغ١ نٝينينإ نؾينينهًٝٞ َبتهينينض, ٖينينٛ       

نقينينينينزٟ يتؿاع٬نينينينين٘ َينينينينع ايب٦ٝينينينين١, ٚذحينينينينِ اٱبينينينيناص٠ َينينينينٔ املعًينينينينِ, ٚارتينينينينا٠ َينينينينع     

 (.81: 1999ارتا١َ ستُز إبضاِٖٝ عبز اذتُٝز,

    :نُا نؿٝز رصاع١ ايتعبري ايؿ
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       ,ٍايٛفينينينـ ايهاَينينينٌ ٚايينينينزقٝل يًعًُٝينينيناا ايغينينينًٛن١ٝ   ايؿينينينٔ عٓينينينز ا٭نؿينينينا

 ٚانتؾاف خقا٥ك ايتعبري ايؿ  يهٌ عُض طَ  خ٬ٍ ؾرت٠ اي ؿٛي١.
       ٌنؿغينينري ايينينتػرياا اذتاربينين١   ايتعينينبري ايؿينين  يٮنؿينيناٍ, ٚانتؾينيناف ايعٛاَينين

 ٚا٭عبار ٚاملتػرياا اييت أرا إىل ٖشٙ ايتػرياا.
    ِايتػرياا ايغًٛن١ٝ يٮنؿاٍ   ايؿٔ يُٝهٔ مينب ٗا ٚنٛجٝٗٗينا   ايتره

 ٚايتٓب٪ بٗا.
      ٘ؾِٗ إْتاد ا٭نؿاٍ, ٚنكبً٘ َٔ قبٌ اٯبينا٤, َٚغيناعزنِٗ ٚنينٛجِٝٗٗ ايتٛجٝين

 (.44, 43: 2014 َق ؿ٢ ستُز عبز ايعظٜظ, ايغًِٝ

كينينا عينينبل ٜتنينيند َينينز٣ أُٖٝينين١ ايتعينينبري ايؿينين  يٮنؿينيناٍ ؾُينينٔ خ٬يينين٘ ميهينينٔ      

ٝعٝينينينا ضتينينينٛ ايؿينينينٔ, ؾٗينينينٛ ٚعينينين١ٝ ي٬نقينينيناٍ ٚايتعينينينبري بايٓغينينينب١  إوٗينينيناصِٖ َينينين٬ٝ نب

يٮنؿاٍ ايقػاص, ؾٗٛ َض٥ٞ أنةض َٓين٘ يؿقينٞ, نُينا ٜعينز ٚعينًٝتِٗ يًتٓؿينٝػ       

 عٔ صغبانِٗ ٚشتاٚؾِٗ ٚقًكِٗ بز٫ َٔ اعتدزاّ ايهًُاا أٚ ا٭ؾعاٍ.

 :أهذاف التعبري الفين 
يؿٓٝين١    ايتعبري ايؿين  را٥ُينا ٚعًين٢ َينض ايغينٓ    َكزَين١ ستيناٚص ايرتبٝين١ ا        

َضاذينينٌ ايتعًينينِٝ املدتًؿينين١, ٚسيينينو ملينينا يينين٘ َينينٔ أُٖٝينين١ ْابعينين١ َينينٔ أٖزاؾينين٘ املتعينينزر٠,   

( زتُٛعين١ َينينٔ نًينو ا٭ٖينينزاف   2008ٚيكينز أٚصرا طٜٓينين  عبينز اذتًينينِٝ, ٚبٓينا٤ عًينينٞ    

 َٓٗا:

 .اٱذان١ بايب١٦ٝ ٚاٱذغاؼ رقاٖض اٱهلاّ ؾٝٗا 
 .ايٛعٞ بكناٜا اةتُع ٚاٱذغاؼ بٗا 
 ٬ر ايتعبري١ٜ ٚايٝز١ٜٚ.ايعٌُ ع٢ً منٛ أعايٝ  اي  
 .ْنخ ارتٝاٍ ايؿ , ٚإؾغاح اةاٍ يٮؾهاص اٱبزاع١ٝ 
 . ايتبنٝز ع٢ً اي ابع ايشانٞ ٚاملُٝظ يهٌ ناي    زتاٍ ايتعبري ايؿ 
        َعادتينين١ ارتاَينيناا ٚايغينينٝ ض٠ عًٝٗينينا, ٚابتهينيناص أعينينايٝ  جزٜينينز٠ يينينٮرا٤ ايؿينين

 (.23, 22: 2008املٗاصٟ طٜٓ  عبز اذتًِٝ, ٚبٓا٤ عًٞ,

نشيو ميهٔ اعتٗزاف ايتعبري عٔ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ َينٔ خين٬ٍ ايتعينبري ايؿين ,     

ملا ميتًه٘ ايتعينبري ايؿين  َينٔ أرٚاا ٚخاَيناا هلينا قينزص٠ نعبريٜين١ ٚاعينع١, ٚيًينزٚص          

ايشٟ حيتً٘ ايتعبري ايؿ  بايضعِ   ٚجزإ ايت٬َٝش, ٚإقباهلِ عًٝ٘ كا ٜٝغض 

نعٌُ عًين٢ حتُينٝػ ايت٬َٝينش     ١َُٗ املعًِ   نضح ايكِٝ ايز١ٜٝٓ بقٛص٠ ؾ١ٝٓ

ٚإبيناصنِٗ ضتينينٛ ايتعينبري عينينٔ نًينو ايكينينِٝ ايزٜٓٝين١ َينينٔ خين٬ٍ ايضعينينِ, نُينا ميهينينٔ       

اعينينينتدزاّ ايتعينينينبري ايؿينينين  نبذينينينز أرٚاا غينينينضؼ ايكينينينِٝ   ْؿينينينٛؼ ايت٬َٝينينينش       

 َضذ١ً اي ؿٛي١.

   دوافـ  التعــبري الفــين عٍــذ التالويــذ يف وزحمــة الطفولــةيف ودور املــزب  يف
 إطباعها:

َٔ ايزٚاؾع يز٣ ايتًُٝينش نزؾعين٘ ملُاصعين١ ايتعينبري ايؿين , َٚينٔ        ٖٓاى ايعزٜز

( َةينينٌ ايتغينين١ًٝ ٚؽينينػٌ أٚقينيناا    1983ستُينينٛر ايبغينينْٝٛٞ   ٙنًينينو ايينينزٚاؾع َينينا أٚصر  

ايؿينينينضاؽ, ٚاٱٜنينينيناح  يشانينينين٘ ٚا٫نقينينيناٍ بينينيناٯخضٜٔ َينينينٔ خينينين٬ٍ ايضعينينينِ, ٚايتكًٝينينينز    
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يٰخينينضٜٔ عينينينٛا٤ فينينػاصا أٚ نبينينيناصا, ٚايتًدينينينٝك يتٝينيناص ايٓؾينينيناط ايينينشٟ َينينينضا بينينين٘     

١ٜ ؾاي ؿينينٌ ٜبينينزأ بينينايتد ٝمل بينينِ ٜٓتكينينٌ إىل املغينيناذ١  ايضعينينِ اٱجيينيناطٟ   ايبؾينينض

ايضَظٟ( بِ إىل ايبعز ايةايت ٚنبنٝز اذتضن١, ٚنقضٜـ اي اقين١, ذٝينت ٜعينز    

ايضعينينِ أذينينز ايٛعينينينا٥ٌ ايينينيت نغينينينتٓؿش اي اقينين١, ٚارتًينينل ٚاٱبينينينزاع, ٚايتهٝينينـ َينينينع       

يت ايب٦ٝينين١, ذٝينينت ٜعتينينا ايضعينينِ بايٓغينينب١ يً ؿينينٌ َينينزخ٬ يًتهٝينينـ َينينع ايب٦ٝينين١ ايينين    

 (.27-25: 1983ٜتؿاعٌ َعٗا, ٚمينٞ ؾٝٗا ٚقت٘ ستُٛر ايبغْٝٛٞ,

( زتُٛعينين١ أخينينض٣ َينينٔ ايينينزٚاؾع َٓٗينينا ايًعينين ,   1995ٜٚنينينٝـ َقينين ؿ٢ عبٝينينز  

ٚايتٓؿينينٝػ بايضعينينِ عينينٔ صغبينيناا أذب ينينت ٚ  نتركينينل, ؾينين٬ جيينينز اي ؿينينٌ زتينينا٫     

ٱؽينينينباعٗا إ٫ َينينينٔ خينينين٬ٍ ايتعينينينبري ايؿينينين , ٚايتحضٜينينين  ٚا٫نتؾينينيناف, ٖٚينينينٛ ذينينين     

انتؾينينينيناف عٓافينينينينض ايب٦ٝينينينين١ َينينينينٔ ذٛيينينينين٘, ٚايتعينينينينبري عينينينينٔ ايب٦ٝينينينين١    ا٫عينينينينت ٬ع, ٚ

ارتاصجٝينين١, ٚنػينينٝري ايب٦ٝينين١ ارتاصجٝينين١, ؾينين سا نينينإ ايينينزاؾع يًتعينينبري ايؿينين  عٓينينز         

ا٭نؿاٍ ٖينٛ اٱذغيناؼ بايكينزص٠ عًين٢ نػينٝري ايب٦ٝين١ ارتاصجٝين١, ؾا٭نؿيناٍ أبٓينا٤          

اْزَاجِٗ   ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ٜؾينعضٕٚ بينبِْٗ أؽيندال إجيينابٕٝٛ قينارصٕٚ عًين٢       

ؾينينضاؽ ايقينينؿر١ ايينينيت أَينيناَِٗ, ٚإجيينينار ع٬قينيناا جزٜينينز٠ بٗينينا, كينينا ٜةبينينت           نػينينٝري

: 1995قينينزصنِٗ عًينين٢ ايتػينينٝري, ٜٚؾينينبع يينينزِٜٗ اذتاجينين١ يٲصتينيناط  َقينين ؿ٢ عبٝينينز,   

126-137.) 

( إٔ َٔ أِٖ ايزٚاؾع يز٣ ايتًُٝش يًتعينبري ايؿين  ٖينٞ    2000ٜٚض٣ عًٞ املًٝحٞ 

تعينبري عينٔ ايينشاا      ايتعبري عٔ ايشاا ٚنبنٝينزٖا, ؾاي ؿينٌ ٜغينتدزّ ايؿينٔ   اي    

ذا٫نٗينينينينا املدتًؿينينينين١, َينينينينٔ ذٝينينينينت ايغينينينينضٚص ٚايهينينينينزص, ٚاذتينينينين  ٚايينينينينبػض, ٚايًعينينينين ,  

ٚا٫ْؿعينيناٍ, ٜٚينينتِ سيينينو   فينينٛص٠ خت ٝ ينيناا, أٚ نضَٝينينظ, أٚ إؽينيناصاا ساا ر٫٫ا    

سانٝينينين١ ٜكينينينّٛ بٗينينينا اي ؿينينينٌ يًتعاَينينينٌ َينينينع ْؿغينينين٘, َٚينينينع اٯخينينينضٜٔ َينينينٔ ذٛيينينين٘ عًٞ  

 (.151: 2000املًٝحٞ,

 رٚاؾع ايت٬َٝش يًتعبري ايؿ   :( 2014ًٜٚدك أمحز أَ  

 .ٞاٱؽباع اذتغٞ اذتضن 
 .ايتٓؿٝػ عٔ ا٫ْؿعا٫ا ٚاملؾاعض 
 .ايتعبري عٔ ايشاا 
 ,ًٞ11: 2014اذتاج١ يًتكزٜض ٚحتكٝل ايشاا أمحز أَ  ع.) 

كا عبل ٜتند إٔ ٖٓاى ايعزٜز َٔ ايينزٚاؾع ايينيت أٚصرٖينا ايعًُينا٤   نؿغينري      

, ٚايينيت ٫ ٜٛجينز نعيناصض بٝينِٓٗ بينٌ بينا٭ذض٣       إقباٍ ايتًُٝينش عًين٢ ايتعينبري ايؿين     

أخشٖا نًينٗا   ا٫عتبيناص ٚإجيينار ْينٛع َينٔ ايتهاَينٌ بٝٓٗينا ذتين٢ ٜتغين٢ٓ يًُينضب            

 َضاعانٗا عٓز إؽباع نًو ايزٚاؾع ٚنًبٝتٗا يزِٜٗ.

( إٔ يًُعًينينِ َُٗينين١ نينينبري٠   نًبٝينين١ نًينينو  2000ٜٚينينض٣ عبينينز ايعظٜينينظ إمساعٝينينٌ  

ضبٝين١ اي ؿينٌ ْؿغينٝا ب غٓينا٤ ايؿينرت٠ ايينيت       ايزٚاؾع َٔ خ٬ٍ ايتٛجٝ٘ ٚاٱصؽينار, ٚن 

نبزأ َٔ ايغين١ٓ ا٭ٚىل يينزخٍٛ اي ؿينٌ إىل املزصعين١ بينا٭يٛإ ٚا٭ؽينٝا٤ ٚايع٬قين١        

نُينينا إٔ املزصعينين١ ٖينينٞ ايهؿًٝينين١ رعضؾينين١ اي ؿينينٌ املتُٝينينظ َينينٔ بينين  ط٥٬َينين٘    بٝٓٗينينا.

بٓظعتينين٘ يًضعينينِ, ٚعًينين٢ املعًينينِ إٔ ٜينينزع اي ؿينينٌ ٜضعينينِ بعينينز إٔ ٜينين٪َٔ يينين٘ ايٛعينينا٥ٌ     
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ٜؿغد ي٘ اةاٍ نٞ ٜػشٟ ْؿغ٘, ٜٚتعًِ ٚذزٙ, ٜٚقٌ ستاؾقينا  اي٬ط١َ, ٚإٔ 

عًينين٢ عؿٜٛتينين٘, ٚقينينز أببتينينت ايزصاعينيناا ايٓؿغينين١ٝ إٔ اي ؿينينٌ قينينارصا عًينين٢ إٔ ٜهتغينين   

املٗينيناصاا ايؿٓٝينين١ ؾُٝينينا يينينٛ اعينينت اع املضبينينٞ إٔ ٜٗٝينين٧ املٓينيناذ امل٥٬ينينِ ٚايب٦ٝينين١ ايؿٓٝينين١     

ٖينينا   ذٝانينين٘ املٓاعينينب١ ايينينيت نؿينينتد اةينيناٍ أَينيناّ َٝٛيينين٘ ايؿٓٝينين١ يتقٗينينض ٚنبخينينش رٚص  

 (.159: 2000اي١َٝٛٝ عبز ايعظٜظ إمساعٌٝ امحز,

 ( إٔ رٚص املضب    نًب١ٝ نًو ايزٚاؾع ٜتُةٌ  :2014ٜٚنٝـ أمحز أَ  

       ,إبضا٤ ب١٦ٝ اي ؿٌ ردتًـ أْٛاع ا٫عينتةاص٠ اذتغين١ٝ ٚايبقينض١ٜ ٚايًُغين١ٝ

 ٕ.ٚايتُٝٝظ ب  ايغ ٛح املدتًؿ١, ٚاهل٦ٝاا, ٚا٭ؽهاٍ, ٚارت ٛط ٚا٭يٛا
      ن٦ٝٗينين١ ارتاَينيناا ٚاملينينٛار اي٬طَينين١ يًضعينينِ أٚ ايتد ينينٝمل ٚايتؾينينهٌٝ, ٚنؾينينحٝع

اي ؿٌ ع٢ً َعادتتٗينا, ٚايتٛيٝينـ بٝٓٗينا ٚاضبتٗينا, يتةينضٟ خاانين٘ ٚااصبين٘        

 َٚٗاصان٘.
     ن٦ٝٗينين١ جينينٛ ٜتغينينِ باذتضٜينين١ ٚاملضْٚينين١ ٚعينينزّ ايتكٝٝينينز, ٚنؾينينحٝع اي ؿينينٌ عًينين٢

 ايتعبري ايؿ  عٔ َؾاعضٙ ٚاْؿعا٫ن٘.
 ٌُاي ؿٌ َٚا ٜتنُٓ٘ َٔ صَٛط ٚخٝاٍ ٚحتضٜـ. ستاٚي١ نؿِٗ ع 
         نؾحٝع اي ؿٌ ع٢ً اٱؾنينا٤ ايًؿقينٞ إىل جاْين  ايتعينبري ايؿين  ٱيكينا٤ املظٜينز

 َٔ اين٤ٛ ع٢ً َا ٜغترت خًـ ايضَٛط ايؾه١ًٝ َٔ َعإ.
   ٍٛاذرتاّ عٌُ اي ؿٌ ٚنكزٜضٙ بهٌ ايٛعا٥ٌ, ٚعزّ ايتزخٌ ؾٝ٘ بػضض ذًين

 ايؾدقٞ. ستزٚر٠ ٫ نًٝل ٚنبٝع١ خقا٥ق٘ ٚمنٛٙ
         عزّ ايغدض١ٜ َٓ٘ أٚ ايينتٗهِ يتُهٝٓين٘ َينٔ ايةكين١ بينايٓؿػ ٚآٝبين٘ َؾيناعض

 اٱذباط ٚايكقٛص.
  عينينينينينضض مجٝينينينينينع ايضعينينينينينّٛ ايينينينينينيت ٜٓتحٗينينينينينا ا٭نؿينينينينيناٍ رٕٚ ايتكٝينينينينينز باملغينينينينينت٣ٛ

 (.13: 2014ايؿ  أمحز أَ  عًٞ,

 :وزاحن تطور التعبري الفين يف ضوء العىز الزوين 
ايؿ  َٔ ايعٛاَينٌ املُٗين١ ايينيت متهينٔ َعًينِ      نعز رصاع١ َضاذٌ ن ٛص ايتعبري 

ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ َٔ َعضؾين١ خقينا٥ك نينٌ َضذًين١ َينٔ نًينو املضاذينٌ, ٚنؿُٗٗينا         

 ذت٢ ٜتُهٔ َٔ نٛجٝ٘ أعُاهلِ, ٚنٛقع ْٛع١ٝ أعايٝ  نٓؿٝش نًو ا٭عُاٍ.

ٚقينينينز قغينينينِ ايبينينيناذةٕٛ ٚعًُينينينا٤ ايينينينٓؿػ املضاذينينينٌ ايينينينيت ميينينينض بٗينينينا ا٭نؿينينيناٍ         

قينينا٥ك َعٝٓينين١, ٚذكينينا٥ل عًُٝينين١ ٫ ٜغينينتػ   صعينينَِٛٗ, َٚٝينينظٚا يهينينٌ َضذًينين١ خ 

عٓٗينينينا املضبينينينٕٛ, ٚننينينينُٓت نًينينينو املضاذينينينٌ ايت ينينينٛص ايعُينينينضٟ يً ؿينينينٌ َينينينٔ َضذًينينين١   

 اي ؿٛي١ ذت٢ َضذ١ً املضاٖك١ ٖٚٞ نايتايٞ:

 .َضذ١ً َا قبٌ ايتد ٝمل ٚنبزأ َٔ اي٫ٛر٠ إىل عٔ ايةا١ْٝ 
 .َضذ١ً ايتد ٝمل ٚنبزأ َٔ عٔ ايةا١ْٝ إىل عٔ ايضابع١ 
  ٚنبزأ َٔ عٔ ايضابع١ إىل ايغابع١. املزصى ايؾهًَٞضذ١ً حتنري 

 ًٞٚنبزأ َٔ عٔ ايغابع١ إىل عٔ ايتاعع١. َضذ١ً املزصى ايؾه 

  ٞ ٚنبينينزأ َينٔ عينينٔ ايتاعينينع١ إىل عينينٔ اذتارٜينين١   َضذًين١ ستاٚيينين١ ايتعينينبري ايينينٛاقع

 عؾض٠.  
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         َضذًينين١ ايتعينينبري ايينينٛاقعٞ ٚنبينينينزأ َينينٔ عينينٔ اذتارٜينينين١ عؾينينض٠ إىل عينينٔ ايةايةينينين١

 عؾض٠.
 ٚنبينينزأ َينينٔ عينينٔ ايةايةينين١ عؾينينض٠ إىل عينينٔ ايغينينابع١ عؾينينض٠ أٚ     َضذًينين١ املضاٖكينين١

 (.152: 2014ايةا١َٓ عؾض٠ أمحز أَ , 

 ) وزحمة وا قبن التدطيط:)الوالدة حتى سٍت 

نعينينز ٖينينشٙ املضذًينين١ َضذًينين١ إعينينزار ٚحتنينينري يًُضاذينينٌ ايكارَينين١, ٖٚينينٞ إذينينز٣   

ايٛعينينا٥ٌ ا٭ٚىل ايينينيت ٜعينينا بٗينينا اي ؿينينٌ عينينٔ ْؿغينين٘, َتُةًينين١   ذضنينين١ جغينينُ٘      

ٝين٘ ٚصجًٝين٘, نُينينا ٜعينز بهينا٩ٙ ٚفينينضاخ٘ َينٔ ايٛعينا٥ٌ ايتعبريٜينين١ ٜعينا َينينٔ        ٚسصاع

 (.28: 2007خ٬هلا عٔ ذاجت٘ يً عاّ أٚ ايؾضار أٚ ا٭  ستُز ذغ  جٛر٣,

 (:سٍوات4-2وزحمة التدطيط) 

ٜبزأ اي ؿٌ   ٖشٙ املضذ١ً باٱَغاى بايكًِ, ٜٚقٗينض ؾٝٗينا أْينٛاع ب٬بين١ َينٔ      

 ايتد ٝمل:

   ذينينينع ؾٝٗينينينا إٔ اي ؿينينينٌ خي ينينينمل عينينينٔ نضٜينينينل      ايتد ينينينٝمل غينينينري املينينينٓقِ: ٬ٜٚ

املقينينينارؾ١ أٚ صغبينينين١   ايتكًٝينينينز يًهبينينيناص, ٚنقٗينينينض   خت ٝ انينينين٘   اااٖينينيناا   

عٔ ؽ٤ٞ ع٣ٛ إذغاعاا عن١ًٝ ٚجغين١ُٝ   ِشتتًؿ١, ٖٚٞ   ايػاي  ٫ نٓ

 َٓبعٗا ؽدق١ٝ اي ؿٌ.
       ٕٛايتد ينينٝمل املينينٓقِ: ٖٚٓينينينا ٜبخينينش ايتد ينينينٝمل َقٗينينضا ْقاَٝينينينا, ؾ َينينا إٔ ٜهينينين

ٝا أٚ َينينا٬٥, ٜٚضجينينع سيينينو إىل ارصاى اي ؿينينٌ يًع٬قينين١   خت ٝ ينينا أؾكٝينينا أٚ صأعينين 

 ب  ذضناا ٜزٜ٘ ٚابضٖا ع٢ً ايٛصم أٚ ادتزصإ.
         ٍايتد ينينٝمل ايينينزا٥ضٟ: ٜت ينينٛص خت ينينٝمل اي ؿينينٌ   ٖينينشٙ املضذًينين١ إىل أؽينينها

را٥ض١ٜ أٚ ؽب٘ را٥ضٜين١, ٖٚٓينا ٜين٪بض ايُٓينٛ ا٫ْؿعينايٞ يً ؿينٌ, ٚنين٪رٟ شتًٝتين٘         

 ٔ عٓافينض ْؿغين١ٝ َينٔ ؽينبْٗا إٔ      رٚصٖا   صعِ أؽهاٍ غري ٚامر١, ؾن٬ عين

 نزؾع اي ؿٌ إىل اف ؿا٤ أٚ إماؾ١ عٓافض قضٜب١ إىل ْؿغ٘.
    ٞايتغ١ُٝ أٚ ايضَٛط املغُا٠:   ايٛقت ايشٟ ٜظرار ؾٝ٘ ْؾاط اي ؿينٌ ايتدًٝين

ٚايؿهضٟ نهتغ  نعبريان٘ ؽ٤ٞ َٔ ايٛاقع١ٝ, ٜٚغُٞ َا ٜكّٛ بين٘ َينٔ صعينّٛ    

٘ ٫ ٜعضؾٗينا ايهينبري إ٫ َينٔ    أٚ صَٛط, ٚنهٕٛ ٖشٙ املغُٝاا خافين١ باي ؿينٌ سانين   

خينين٬ٍ َغينين٢ُ اي ؿينينٌ هلينينا, ٚ  مجٝينينع َينينا عينينبل ٜهينينٕٛ ارصاى اي ؿينينٌ يٮؽينينهاٍ 

٫ٜظاٍ ْاققا بايٓغب١ يًٕٛ ؾٗٛ سانينٞ َينا عينزا ذايين١ ايتغين١ُٝ ؾ ْين٘ ٜغينتدزّ        

(,  أمحينينينينز أَينينينين  34: 2001ايًينينينينٕٛ يًتؿضقينينينين١ بينينينين  ا٭ؽينينينينهاٍ ْبٌٝ عبينينينينز اهلينينينينارٟ, 

 (.172 -170: 2014عًٞ,

ٖينشٙ املضذًين١ ٖينٞ َضذًين١ عؿٜٛين١ يً ؿينٌ ٜ ًينل ايعٓينإ         كا عينبل ٜتنيند إٔ   

يكًُينينين٘   ايتد ينينينٝمل ميٝٓينينينا ٚألينينينا٫ إىل إٔ ٜقينينينٌ يتغينينين١ُٝ ٖينينينشٙ املد  ينينيناا      

ٚايضَينينٛط ببمسينينا٤ َينينضنبمل بٗينينا ٚحتينينٝمل بينين٘ راخينينٌ َٓظيينين٘ نينينا٭ّ ٚا٭ر ٚا٭خينين٠ٛ     

ٚق ع ا٭باث, يشا ع٢ً املضبٞ   ٖشٙ املضذ١ً إٔ ٧ٜٝٗ ارتاَيناا ٚا٭رٚاا عين١ًٗ   

صم ٚا٭ق٬ّ, ٚسيو يت١ُٝٓ ٚعٞ اي ؿٌ با٭ؽهاٍ يهٞ ٜهةينض َينٔ   ايتؾهٌٝ نايٛ

 صَٛطٙ ٜٚٓٛعٗا.
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 (:سٍوات7-4وزحمة حتضري املذرك الظهمي ) 

نقٗينينض   ٖينينشٙ املضذًينين١ عًينين٢ اي ؿينينٌ ع٬َينيناا ايٓنينينخ ايعكًينينٞ ٚادتغينينُاْٞ         

ٚا٫جتُينينيناعٞ عينينينٔ سٟ قبينينينٌ, ؾبفينينينبرت صَينينينٛطٙ نتُٝينينينظ ببْٗينينينا ستًُينينين١ بينينينارتا٠   

 ّ ايٓاذٝينين١ ؽينينب٘ اهلٓزعينين١ٝ, ٚنتُٝينينظ ٖينينشٙ املضذًينين١    ايٛاقعٝينين١, ٚنػًينين  عًينين٢ ايضعينينٛ

بايبرينينت عينينٔ صَينينظ خينينال يهينينٌ ؽينين٤ٞ, ٚيينينشيو نقٗينينض ستينينا٫ٚا َتٓٛعينين١ يضعينينِ     

نإ اي ؿٌ ٜضٜز صعينِ   اعٓقض ٚاذز ناٱْغإ َة٬, ْٚغت ٝع إٔ منٝظ َا إس

ذٝٛاْينينا أّ إْغينيناْا, نُينينا نتُٝينينظ ٖينينشٙ املضذًينين١ بينينبٕ اي ؿينينٌ ٜضعينينِ َينينا ٜعضؾينين٘ ٫ َينينا  

سانينينٞ يًع٬قينيناا املهاْٝينين١, ٚمتتينيناط صعينينَٛ٘   ٖينينشٙ املضذًينين١       ٜينينضاٙ, ٚإٔ يينين٘ ااينيناٙ   

 باٯنٞ:

        ُٞصعينينّٛ ستًُينين١ بينينارتا٠ ايٛاقعٝينين١: ذٝينينت ٜقٗينينض ايٓنينينخ ايعكًينينٞ ٚادتغينين

ٚا٫جتُاعٞ   نعينبريٙ ايؿين , ؾبعينزَا ناْينت صَينٛطٙ   املضذًين١ ايغينابك١ ٫        

إ٫ َينينٔ خينين٬ٍ ايتغينين١ُٝ أفينينبرت اٯٕ صَينينٛطا ستًُينين١ بينينارتا٠, ٚأْٗينينا  فنعينينض

 ع٢ً ايتؿهري املغتُز َٔ ايٛاقع.نعتُز 
           ٔصعّٛ نػً  عًٝٗينا ايٓاذٝين١ ؽينب٘ اهلٓزعين١ٝ: ؾين سا َينا أصار اي ؿينٌ إٔ ٜعينا عين

إْغينينينإ نينينينإ ايينينينضأؼ عبينينيناص٠ عينينينٔ ؽينينينب٘ را٥ينينينض٠, ٚا٭سصع ٚا٭صجينينينٌ خ ٛنينينينا         

َغتك١ُٝ أٚ َٓر١ٝٓ, ٚميهٔ إصجيناع سيينو إىل ايٓؾيناط اذتضنينٞ ٚايعنينًٞ      

 ايشٟ ٜتُٝظ ب٘   ٖشٙ املضذ١ً ايعُض١ٜ.
           ٔنٓٛع   صعينّٛ ايعٓقينض ايٛاذينز: ٚؾٝٗينا ميٝينٌ اي ؿينٌ إىل إٔ ٜينبنٞ نينةريا َين

اذتضنينينيناا ساا ا٭منينينيناط املدتًؿينينين١ هلينينينشا نقٗينينينض صعينينينَٛ٘ يًعٓقينينينض ايٛاذينينينز       

َتٓٛع١, ٖٚٛ   ٖشٙ املضذ١ً نُٔ ٜبرت عٔ صَٛط َعٝٓين١   ٜغينتٓز إيٝٗينا    

 َٔ قبٌ, إْٗا َضذ١ً حبت ٚاضٜ    ايضعّٛ.
  ملهاْٝينين١ يٮؽينينٝا٤: ؾينينارصاى اي ؿينينٌ هلينينشٙ ايع٬قينيناا  ااينيناٙ سانينينٞ ضتينينٛ ايع٬قينيناا ا

املهاْٝينين١ ٖينينٛ ارصاى ٜعتُينينز عًينين٢ املعضؾينين١, ٚيينينٝػ عًينين٢ ايض٩ٜينين١ ايبقينينض١ٜ, ؾٗينينٛ   

, ؾاي ؿٌ ٫ ُٜٗ٘ ٚمع ا٭ؽٝا٤   أَانٓٗا بكزص َا ٞارصاى سانٞ ٫ َٛمٛع

ٜعٓٝينين٘ إٔ نهينينٕٛ َٛجينينٛر٠ عًينين٢ ايغينين د ايينينشٟ ٜضعينينِ عًٝينين٘ ؾينين٬ ٜعٓٝينين٘ عٓينينزَا     

إْا٤ ب٘ طٖٛص إٔ نهٕٛ ٖشٙ ايظٖينٛص بينزاخٌ اٱْينا٤, إمنينا ٜهينٕٛ      ٜضٜز ايتعبري عٔ 

ٖٓاى صعِ ٜعا عٔ اٱْا٤ ٚآخض ٜعا عٔ ايظٖٛص, بػينض ايٓقينض عينٔ ايع٬قين١     

 املها١ْٝ ب  ايعٓقضٜٔ.
            اعينينتدزاّ ايًينينٕٛ َينينٔ أجينينٌ املتعينين١ ٚايتؿضقينين١ بينين  ايعٓافينينض: ْتٝحينين١ يًغينينب

اٙ عٓينينزَا ٜغينينتدزّ ايغينينابل عينينٔ ايع٬قينيناا املهاْٝينين١ يٮؽينينٝا٤ ؾٗينينٛ ْؿينينػ ا٫اينين   

ا٭يينينٛإ, ؾاعينينتدزاَ٘ هلينينا اعينينتدزاّ سانينينٞ ٫ ٜعتُينينز عًينين٢ ايض٩ٜينين١ ايبقينينض١ٜ         

٭يٛإ ا٭ؽٝا٤, هلشا ؾٗينٛ َينة٬ ٜغينتدزّ ايًينٕٛ ا٭محينض يٝعينا بين٘ عينٔ ايغينُا٤          

ايظصقا٤, ٚايًٕٛ ا٭محض يٝعينا بين٘ عينٔ ا٭ؽينحاص ارتنينضا٤, ؾاي ؿينٌ ٜغينتدزّ        

   ٓ ؿغينين١ٝ بعًُٝينين١ ايتًينينٜٛٔ, ٫ٚ  ايًينينٕٛ ؾكينينمل يًتؿضقينين١ بينين  ايعٓافينينض ٚاملتعينين١ اي

(, 98, 97: 1989ُٜٗينين٘ نًينينٜٛٔ ا٭ؽينينٝا٤ ببيٛاْٗا ؽينينانض عبينينز اذتُٝينينز عينينًُٝإ,       

 (.175, 174: 2014(,  أمحز أَ  عًٞ,35: 2007 ستُز ذغ  جٛر٣,
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كا عبل ٜتند إٔ اي ؿٌ أفبد أنةض ْنينحا ٚٚعٝينا َينٔ املضذًين١ ايغينابك١,      

 ٍ ميهينٔ إٔ ٜينزصنٗا املتًكينٞ     ؾٗٓاى ر٫٫ا ٚامر١   صَٛطٙ حتٛيت إىل أؽينها

هلشٙ ايضعّٛ َٔ ذٝت ايٛاقع١ٝ, ٚايتٓينٛع, ٚاعينتدزاّ ايًينٕٛ, يينشا ؾعًين٢ املعًينِ أ٫       

ٜتعينينضض ٭عينينًٛر اي ؿينينٌ ٚنعبريانينين٘, ٚعًٝينين٘ إٔ ٜؾينينحع٘ عًينين٢ َظاٚيينين١ ايٓؾينيناط     

ايؿ , ٜٚعز ي٘ املهإ املٓاع  ٚارتاَيناا ٚا٭رٚاا ايينيت نعٝٓين٘ ٚنينةريٙ عًين٢ إبينضاط       

 نعبريان٘.

 ( سٍوات 9-7ذرك الظهمي: )وزحمة امل 

ٖٚينينٞ املضذًينين١ ايينينيت ٜكينينع ايبرينينت اذتينينايٞ   ْ اقٗينينا, ذٝينينت نترينينزر   ٖينينشٙ          

املضذ١ً َعا  ؽدق١ٝ اي ؿٌ, ٚنظرار قزصنين٘ عًين٢ ايتعينبري عينٔ ايع٬قيناا بٝٓين٘       

ٚب  صعَٛ٘ بؿنٌ ايت ٛص اذتينارث   ْنينح٘ ايعكًينٞ ٚا٫جتُيناعٞ, ٚامل٬ذينع      

   ٚ ايتًكا٥ٝينين١, ٚحتُينينٌ مسينيناا أفينينرابٗا   إٔ صعينينّٛ ٖينينشٙ املضذًينين١ نتغينينِ باذتضٜينين١ 

َينٔ   ٘املُٝظ٠, ذٝت ٜقبد أنةض ؽينعٛصا بب٦ٝتين٘ احملٝ ين١, َينٔ خين٬ٍ َينا انتغينب       

 خااا.

نُا ٜقٌ   ٖشٙ املضذ١ً إىل متةٌٝ أنةض حتزٜزا ٚشتتًـ عٔ ا٭ؽينحاص  

ٚا٭ؽينينينيندال ٚاذتٝٛاْينينينيناا ٚاملٓينينينيناطٍ, ٜٚغينينينينتدزّ ايينينينينزا٥ض٠ ٚاملضبينينينينع ٚارت ينينينينٛط    

 (.37: 2007ؽٝا٤ ستُز ذغ  جٛر٣,املغتك١ُٝ يًتعبري عٔ ٖشٙ ا٭

( 1992ٜٚتؿل سيو َينع َينا سنينضاٙ عبينز ايهينضِٜ ارت٬ًٜين١, ٚعؿيناف ايًبابٝينزٟ         

َينينٔ إٔ عٓينينينز بًينينينٛؽ اي ؿينينينٌ ٖينينينشٙ املضذًينينين١ َينينٔ ذٝانينينين٘ نهينينينٕٛ قينينينز حتينينينزرا َعينينينا    

ؽدقينينينٝت٘, ٚسيينينينو بؿنينينينٌ ْنينينينح٘ ايعكًينينينٞ ٚادتغينينينُٞ ٚا٫جتُينينيناعٞ َضذًينينين١       

ِ ب٘ صعّٛ ٖشٙ املضذ١ً َٔ ذض١ٜ َتكز١َ كا ٜ٪بض   نعبريان٘ ايؿ١ٝٓ, ملا نتغ

 (.42: 1992ٚنًكا١ٝ٥ عبز ايهضِٜ ارت١ًٜ٬, ٚعؿاف ايًبابٝزٟ, 

 ٜٚتُةٌ رٚص املعًِ   ٖشٙ املضذ١ً  :

           ٔعزّ ايتينزخٌ   نعينبرياا ا٭نؿيناٍ, ؾا٭عُيناٍ ايؿٓٝين١ نكيناؼ رينا حتًُين٘ َين

 ع٬قاا   ايؾهٌ ٚا٭يٛإ, ٫ٚ نكاؼ بٓٛع اااٖانٗا.
    ًِأعُاٍ ن٬َٝشٙ, ٚ  ٖشٙ املكاٜٝػ ايػري َبيٛؾين١ يزٜين٘ ٜؾينعض    نزخٌ املع

اي ؿينينينٌ بينينينايعحظ عينينينٔ نًبٝينينين١ َ ايينينين  املعًينينينِ, ؾُٝٝينينينٌ إىل ا٫َتٓينينيناع, ٚبايتينينينايٞ   

 حيحِ عٔ ايتعبري.
 .ٜ٘إعزار ارتاَاا ٚا٭رٚاا اي٬ط١َ يًتعبري ٚجعًٗا را٥ُا   َتٓاٍٚ ٜز 
   ٤ بعنينٗا, ٚٚاجين    ٜزصى اي ؿٌ   ٖشٙ املضذ١ً ايكِٝ اي١ًْٝٛ, ٜٚعينضف أمسينا

عًينينينينين٢ املعًينينينينينِ َغينينينينيناعز٠ اي ؿينينينينينٌ عًينينينينين٢ ارصاى املغينينينينينُٝاا ا٭خينينينينينض٣, ٚنينينينينينضم   

 (.81: 2013اعتعُاهلا إمساعٌٝ ؽٛقٞ, 

 (:سٍة11-9وزحمة حماولة التعبري الواقعي ) 

نعز ٖينشٙ ايؿينرت٠ ؾينرت٠ اْتكيناٍ ٜترينٍٛ ؾٝٗينا اي ؿينٌ َينٔ ا٫ايناٙ ايينشانٞ ايينشٟ            

مٛعٞ ايشٟ ٜعتُز ع٢ً اذتكينا٥ل  ٜعتُز ع٢ً اذتكا٥ل املعضؾ١ٝ إىل ا٫ااٙ املٛ

املض١ٝ٥ ٚايبقض١ٜ, ٖٚٛ ارصاى ايب١٦ٝ ٚايتُغينو رقيناٖض ا٭ؽينٝا٤ نُينا ٬ٜذينع      

 اختؿا٤ بعض املقاٖض املُٝظ٠ يضعّٛ ا٭نؿاٍ   املضاذٌ ايغابك١ َةٌ:
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       ايترينينٍٛ َينينينٔ ا٫اينيناٙ ايينينينشانٞ إىل ا٫اينيناٙ املٛمينينينٛعٞ ْتٝحينين١ َينينينا نينينضأ عًينينين٢

ٞ, ٚإرصانينينين٘ يًب٦ٝينينين١ َٚقاٖضٖينينينا  اي ؿينينينٌ َينينينٔ منينينينٛ ؽينينيناٌَ   مجٝينينينع ايٓينينينٛاذ  

 املدتًؿ١ إرصانا َٛمٛعٝا.
           ايتُغينو بايع٬قيناا ايقيناٖض٠ املُٝينظ٠ يٮؽينٝا٤ ؾعٓينزَا ٜعينا عينٔ إْغينإ َينينة٬

 ؾ ْ٘ ٜاط ايع٬قاا املُٝظ٠ هلشا اٱْغإ نايؾبار ٚايهٗٛي١.
       اختؿا٤ بعض املقاٖض ايغينابك١ نيناييت ٚصرا   املضاذينٌ ايغينابك١ ناملبايػين١

ؿاؾ١ٝ, ٚخينينمل ا٭صض, ٚحيينينٌ ستًينينٗا َينينا نينينٛذٞ بينين٘ ايض٩ٜينين١      ٚاذتينينشف, ٚايؾينين 

ايبقض١ٜ, ٚارصاى ايكضٜ  ٚايبعٝز, أٚ جعينٌ بعينض ايعٓافينض حيحين  ايينبعض      

اٯخينينينض, ٚاعينينينتدزاّ ايًينينينٕٛ بؾينينينهٌ َٓاعينينين  َٚٛمٛعٞ ؽينينينانض عبينينينز اذتُٝينينينز 

 (.82, 81: 2013(,  إمساعٌٝ ؽٛقٞ, 102: 1989عًُٝإ,

ايٛعٞ ايينشانٞ يً ؿينٌ عينٔ نضٜينل     ٜٚتُةٌ رٚص املعًِ   ٖشٙ املضذ١ً نٓؾٝمل 

املٛمينٛعاا ايؿٓٝين١ بينايؿضٚم ايؿضرٜين١, ٚاملُٝينظاا ارتافين١ ٫عينُٝا ايؿينضٚم بين           

ادتٓغ , ٚنكينزِٜ ا٭عُيناٍ املٓاعينب١ يهينٌ جينٓػ, ٚبينت صٚح ايتعينإٚ عينٔ نضٜينل          

ا٭يعينينار ادتُاعٝينين١ ٚاملؾينينضٚعاا, ٚنبقينينري اي ؿينينٌ ب بٝعينين١ ا٭عُينيناٍ ايؿٓٝينين١ َينينٔ  

: 2013ٚيينينٝػ نغينينح٬ٝ هلا إمساعٝينينٌ ؽينينٛقٞ,   ذٝينينت نْٛٗينينا نعينينبريا عينينٔ اذتكينينا٥ل  

82.) 

 ( :سٍة13-11وزحمة التعبري الواقعي ) 
ِ  ذينزرٖا  ٚقز املضاٖك١, عٔ نغبل اييت باملضذ١ً املضذ١ً ٖشٙ نقٓـ  َعقين

ٞ  املتينبخض٠,  اي ؿٛيين١  َغين٢ُ  ايُٓٛ حتت ايٓؿػ عًِ عًُا٤ ٌ  ايينيت  ٖٚين    نكابين

 ٚرخًٛا ايزصاع١   اْتقُٛاملٔ  ا٫بتزا٥ٞ, ايغارؼ بايقـ ا٫بتزا١ٝ٥ املضذ١ً

ٔ    املزصعين١  ٞ  ايغين ٌ  .ايٓقيناَ ٙ    ٚاي ؿين ٘  ٜقينبد  املضذًين١  ٖينش  أنةينض  عينًٛن

ٞ  جزٜين١,  ٍ  ٚنتُٝينظ بينبمل٤   يًُضاٖكين١,  إعينزار  َضذًين١  نعتينا  ٖٚين ٛ  َعينز  ايُٓين

 بين   ايتُيناٜظ  ٚطٜينار٠  اي٬ذك١, ٚاملضذ١ً ايغابك١, املضذ١ً   يغضعت٘ بايٓغب١

ٕ  اي٬طَين١  املٗاصاا ٚنعًِ ٚامد, ادتٓغ  بؾهٌ ِ  اذتٝينا٠,  يؾين٦ٛ  املعيناٜري  ٚنعًين

ٔ  ٚايكِٝ, ارتًك١ٝ ٌ  ٚا٫عينتعزار  ا٫ااٖيناا,  ٚنهينٜٛ  ٚمينبمل  املغين٦ٛي١ٝ,  يترُين

 (.45: 2005 طٖضإ, ا٫ْؿعا٫ا ذاَز عبز ايغ٬ّ

 ٚ  ٙ ٍ  ايعُضٜين١  املضذًين١  ٖينش ٌ  ٜترينٛ ٔ  اي ؿين  ذٝينا٠  إىل اي ؿٛيين١  ذٝينا٠  َين

٘ جٛاْ مجٝع   نػرياا عز٠ عًٝ٘ ن ضأ ايضجٛي١, ذٝت  ٚادتغين١ُٝ  ايعكًٝين١  بين

ٞ  ٚايينيت  ٚا٫جتُاعٝين١,  ٚايٓؿغين١ٝ  ٌ  نعينبري  عًين٢  بق٬هلينا  بين٬ ؽينو   نًكين  اي ؿين

ٔ  ٚيعينينٌ ايؿين ,  ٙ  كٝينظاا  أبينينضط َين ٍ  املضذًينين١ ٖينش أٚصرٙ  َينا  ايؿينين    اةينا

 (:2005(, ٚعًُٝإ 2006ايعتّٛ 

  ٜتُٝينظ  اٱْتيناد:  قًين١  ٍ ٙ    ا٭نؿينا ّ  املضذًين١  ٖينش  كاصعين١    ايضغبين١  بعينز

 .ايؿ١ٝٓ املُاصع١ ضتٛ ايغابك١ باااٖانِٗ قٛصٕ سيو إسا ايؿ  ايعٌُ
  إ٫ اٱْتيناد  قًين١  واٖض٠ ٬َذق١ َٔ بايضغِ ارتاف١: ايكزصاا وٗٛص  ٘  أْين

 ٔ ٍ  بعينض  إٔ ٖٓيناى  امل٬ذينع  َين ٕ  ا٭نؿينا  حبُيناؼ  ايؿين   ايٓؾيناط  ٜتينابعٛ

 .أنٝز٠ ٚصغب١ واٖض
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  ٙبعض ٜتُٝظ ايبقضٟ: ا٫اا  ٍ ٙ    ا٭نؿينا ِ  املضذًين١  ٖينش  عًين٢  باعتُينارٖ

 .ايؿ  عٓز ايتعبري ايبقض١ٜ اذتكا٥ل
 ٙبايٓغ  ا٫يتظاّ بعزّ املضذ١ً ٖشٙ   ا٭نؿاٍ بعض ًٜحب ايشانٞ: ا٫اا 

 ْاٜـ أمحينز  اذتكٝكٝين١  ببيٛاْٗينا  ٫ٚ ايعٓافينض,  ب  ٫ٚ بايع٬قاا اي بٝع١ٝ,

 (. 78: 2006(,  َٓشص عاَد ايعتّٛ, 65: 2005عًُٝإ, 

املضذ١ً رحُٛع١ َٔ ارتقينا٥ك, ٚإٔ ٖينشٙ   ٚنتُٝظ صعّٛ ا٭نؿاٍ   ٖشٙ 

ارتقا٥ك صرا نقٗينض نًينٗا أٚ بعنينٗا   َضاذينٌ عُضٜين١ َبهينض٠ يينز٣ بعينض         

ا٭نؿينيناٍ, نُينينا قينينز نقينينٌ ٬َطَينين١ يضعينينّٛ بعنينينِٗ   َضاذينينٌ عُضٜينين١ أنةينينض        

نكينينزَا ذغينين  ايؿينينضٚم ايؿضرٜينين١   ا٫عينينتعزار ايعكًينينٞ ٚاٱرصانينينٞ, ٚادتغينينُٞ,     

١, ٚايتعًُٝٝينينينين١ املينينينين٪بض٠ عًينينينين٢ منينينينينٛ    َٚعينينينينز٫ا ايُٓينينينينٛ, ٚاملينينينينتػرياا ا٫جتُاعٝينينينين   

اعتعزارانِٗ ايتعبري١ٜ اٱبزاع١ٝ, َٚٔ نًو ارتقا٥ك ايتغ ٝد, ارتًينمل بين    

املغينين راا ٚاةغينينُاا   ذٝينينظ ٚاذينينز, ٚاملبايػينين١ ٚاذتينينشف, ٚايؾينينؿاؾ١ٝ, ٚخينينمل      

ا٭صض, ٚادتُينينع بينين  ايًػينين١ ايؾينينه١ًٝ ٚايًؿقٝينين١, ٚاملٝينينٌ, ٚايتهينينضاص اٯيٞ عبينينز        

 .(55: 2001امل ً  ايكضٜ ٞ,

  ( :سٍة17-13وزحمة املزاهكة ) 

ٚنبزأ ٖشٙ املضذ١ً َٔ ايبًٛؽ ٚنٓتٗينٞ بانتُيناٍ ايضؽينز, ٜٚٓتكينٌ ؾٝٗينا ايؿينضر       

َينينٔ خٝايينين٘ املعتُينينز عًينين٢ ايهبينيناص, إىل َضذًينين١ ا٫عتُينينار عًينين٢ ايينينشاا, ٚاُينينع ٖينينشٙ  

املضذ١ً ب  خقا٥ك اي ؿٛي١, ٚعينُٝاا ايضجٛيين١, ٚنيناط ؾٝين٘ بعينض املُٝينظاا       

دتغينُٞ, ٚقابًٝتين٘ ا٫جتُاعٝين١, ٚذايتين٘ ايعكًٝين١      ايشان١ٝ يًؾدك نُقٗينضٙ ا 

 (.48: 2007(,  ستُز ذغ  جٛر208,٣: 1982ٚاملظاج١ٝ  ؾتد ايبار عبز اذتًِٝ,

كا عبل ٜتند ألٛي١ٝ ايتكغِٝ ايغينابل ملضاذينٌ ايتعينبري ايؿين , ٚنقينٓٝؿٗا      

ذغ  َضاذٌ ايُٓٛ َٓش امل٬ٝر ذت٢ َضذ١ً ايبًٛؽ ٚاملضاٖك١, َٚا ْينتخ عينٔ ٖينشا    

ص   خقينينينا٥ك ا٭نؿينينيناٍ َينينينٔ منينينينٛ جغينينينُٞ ٚعكًينينينٞ نينينينظأَ َعينينين٘ منينينينٛ    ايت ينينينٛ

ايتعبري ايؿ    نٌ َضذ١ً َٔ املضاذٌ, ٚاقتقض ايبرت اذتايٞ عًين٢ َضذًين١   

( عينينينٓٛاا, ذٝينينينت حيينينيناٍٚ ايباذةينينينإ   9-7املينينينزصى ايؾينينينهًٞ, ٚايينينينيت نبينينينزأ َينينينٔ عينينينٔ    

اعينينتدزاّ ارتقينينا٥ك املُٝينينظ٠ يًتعينينبري ايؿينين  يٮنؿينيناٍ   ٖينينشٙ املضذًينين١ يينينزعِ      

  ايكِٝ ايز١ٜٝٓ يزِٜٗ َٔ خ٬ٍ ايضعّٛ املعا٠ عٔ نًو ايكِٝ بقينٛصٖا  ٚنضعٝ

املدتًؿ١ َزع١َٛ بايقٛص ايًؿق١ٝ املقاذب١ يهٌ ق١ُٝ َٔ نًينو ايكينِٝ, ٚؾُٝينا    

 ًٜٞ عضض ٭ِٖ خقا٥ك صعّٛ ا٭نؿاٍ   َضاذٌ ايُٓٛ املدتًؿ١.

 :خصائص رسوً األطفاه 
ٚنتُٝينينينظ ب ابعٗينينينا نتؾينينيناب٘ َعقينينينِ صعينينينّٛ ا٭نؿينينيناٍ صغينينينِ اخينينينت٬ف ب٦ٝينينينانِٗ,   

ارتينال ملينا نبزٜين٘ َينٔ صَينٛط ؽينه١ًٝ, ٚص٩ٜين١ سانٝين١, ٚقينز ٚجينز ايعًُينا٤ إٔ صعينينّٛ            

 ا٭نؿاٍ نتُٝظ رحُٛع١ َٔ ارتقا٥ك املُٝظ٠ هلا َٓٗا:

          , ايتهينينينضاص   ايضعينينينّٛ: ٜقينينينٌ اي ؿينينينٌ إىل إنكينينينإ صعينينينِ َعينينين  بؾينينينهٌ َعينينين

ٚب ضٜك١ َعٝٓين١ يينشيو ؾٗينٛ ٜهينضص را٥ُينا صعينَٛ٘ عًين٢ منينمل ٚأعينًٛر ٚاذينز,           

ٛ ٜضعينينِ ايؾينينحض٠ أٚ اٱْغينينإ با٭عينينًٛر سانينين٘ ٜٚهينينضص صمسينين٘ يتًينينو ا٭ؽينينٝا٤  ؾٗينين
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باي ضٜك١ ْؿغٗا, ٫ٚ ٜتٓاقض ايتهضاص َع ا٫بتهاص, ٫ٕ اي ؿٌ املبتهينض ٜبخينش   

ايتهينينضاص عٓينينزٙ نابعينينا َٓٛعينينا, ؾعٓينينزَا نغينينتةاص أذاعٝغينين٘ يبٓينينا٤ ابتهينيناصٟ ؾضٜينينز    

مساعٝينينٌ ٜػينينري   صعينينَٛ٘ َينينٔ ذٝينينت اذتحينينِ ٚايٓغينين  ٚا٭بعار عبينينز ايعظٜينينظ إ   

 (.161: 2000أمحز,
          ًِٜٗٚحب ا٭نؿيناٍ يًتهينضاص   صعينَِٛٗ َينٔ أجينٌ إذينزاث ايٓقيناّ   فينؿران

ٚٱرصاى ايع٬قينيناا ايؾينينه١ًٝ بينين  عٓافينينض ايعُينينٌ, نُينينا إٔ بعينينض ا٭نؿينيناٍ        

ٜهضصٕٚ يعحظِٖ عٔ إخضاد فينٛصِٖ ايشٖٓٝين١ بؾينهٌ أنةينض نٜٓٛعينا َينٔ سٟ       

نهينينضاص املؿينينضر٠ ْؿغينينٗا   قبينينٌ أٚ ببؽينينهاٍ ٫ نؾينيناب٘ ؾٝٗينينا, يينينشا ؾٗينينِ ًٜح٦ينينٕٛ إىل     

حباي١ َؾاب١ٗ ذتايتٗا ايغينابك١, أٚ ٭ٕ نبٝعين١ املٛمينٛع املضعينّٛ ٫ حيتُينٌ      

جاْبينينا نينينبريا َينينٔ ايتٓينينٛع   ايٛذينينزاا, أٚ ٭ٕ املؿينينضر٠ ايؾينينه١ًٝ ٫ نينينةري ؾينينِٝٗ   

اٖتُاَا ؾريمسْٛٗا عًين٢ ٚنينري٠ ٚاذينز٠   ذين  إٔ بعنينِٗ اٯخينض ٫ ٜعينإْٛ        

ِٗ قينزصا نينبريا َينٔ ايتٓينٛع   ايكينينِٝ     َينٔ ٖينشا ايعحينظ, ذٝينت حيًُينٕٛ نهينضاصان      

ايتعبريٜينين١ نبعينينا يًُٛاقينينـ ايينينيت نينينةريِٖ, يينينشيو ٫ ٜهينينٕٛ ايتهينينضاص آيٝا بؾينينض٣       

(, ٚسنينضا َٛاٖين  عٝينينار إٔ ويناٖض٠ ايتهينينضاص    309: 2013عينًُإ, ٚإعينضا٤ ذاَينينز,   

نقٗض عٓز ا٭نؿاٍ َٔ عٔ ايغابع١ ذت٢ ايعاؽض٠ َٔ عُينضٙ  َٛاٖين  عٝينار,    

 (   88ر.ا., 

  شف: ًٜحينينب اي ؿينينٌ أبٓينينا٤ نعينينبريٙ ايؿينين  إىل بعينينض ايترضٜؿينيناا    املبايػينين١ ٚاذتينين

ايٓؿع١ٝ, ٚايينيت نين٪رٟ إىل ٚوٝؿين١ َعٝٓين١ يتٛمينٝد ؾهضنين٘ عينٔ ايؾين٤ٞ صغبين١          

َٓينين٘   إٜنينيناح ايؿهينينض٠ ٚاغينينٝزٖا, ؾٝعُينينز اي ؿينينٌ إىل إمينيناؾ١ عٓافينينض, أٚ        

أجظا٤ إىل صمس٘, أٚ نهبري بعض ايعٓافض أٚ نقػريٖا, ٚنقٗض ٖشٙ ايقاٖض٠ 

ؿاٍ َٔ عٔ ارتاَغ١ ٚذت٢ ايةا١ْٝ عؾض, ٚقز متتينز إىل أبعينز     صعّٛ ا٭ن

 (.84َٔ سيو  َٛاٖ  عٝار, ر.ا., 
  ,نُا ًٜحب اي ؿٌ   ٖشٙ املضذ١ً إىل نػٝري صَٛطٙ نبعا ٫ْؿعا٫ن٘ املدتًؿ١

يزٜينين٘, ٜٚكًينينٌ َينينٔ ايعٓافينينض ايينينيت    ؾٗينينٛ ٜ٪نينينز عًينين٢ ايعٓافينينض ايينينيت هلينينا قُٝينين١   

 عينٔ إْغينينإ جيينضٟ أٚ ٜكؿينظ نينينإ    ٜؾينعض ببُٖٝتٗينا, ؾين سا نًينين  َٓين٘ ايتعينبري     ٫

نعبريٙ عٔ نًو ايقٛص٠ باملبايػ١   ا٭جظا٤ املُٗين١   ادتينضٟ أٚ ايكؿينظ ٖٚينٞ     

ا٭صجينينٌ   ذينين  ٜكينينظّ أٚ ٫ ٜضعينينِ ا٭جينينظا٤ ايػينينري راخًينين١   ادتينينضٟ, نينينشيو 

عٓينينز صعينينِ فينينٛص٠ يؾينيندك ٜؾينينضر ؾٝبينينايؼ   صعينينِ ايٝينينزٜٔ ٚايٛجينين٘  ؽينينانض   

 (.100: 1989عبز اذتُٝز عًُٝإ,

  ٝد: ٖٚٛ صعِ اي ؿٌ يًؾ٤ٞ املضار صمسين٘ ببغينمل مجٝينع جٛاْبين٘, ٚؾينضر      ايتغ

نينينٌ أجظا٥ينين٘ حبٝينينت ٫ حيحينين  بعنينينٗا ايينينبعض اٯخينينض, كينينا جيعينينٌ ايضعينينّٛ      

َغ ر١ خاي١ٝ َينٔ املٓقينٛص أٚ اٱحيينا٤ بايبعينز ايةايينت, ٚنينبٕ اي ؿينٌ ٜينزٚص         

  صعينَٛ٘ ذينٍٛ ا٭جغيناّ, ؾٝٓقينض عًٝٗينا َينينٔ ايينُٝ  نيناص٠, َٚينٔ ايٝغيناص نينيناص٠          

 ض٠ َٔ أع٢ً, َٚض٠ َٔ أعؿٌ.أخض٣, َٚ
      َٔينينينٔ ايعُينينينض, ٖٚينينينِ ايينينينشٜٔ     12ٜٚقٗينينينض ايتغينينين ٝد عٓينينينز ا٭نؿينينيناٍ رٕٚ عينينين )

ٜتُٝينينينظٕٚ بايكينينينزص٠ اي٬ْٗا٥ٝينينين١ يًرضنينينين١, ٚنػٝريٖينينينا   ادتًينينينٛؼ ٚايًعينينين ,   

ٚا٫عينينينينينتشناص كينينينينينا جيعًينينينينينٗا نينينينينينٓعهػ نينينينينينشيو عًينينينينين٢ نعينينينينينبرياا اي ؿينينينينينٌ      

 (.246: 2000ايبقض١ٜ عًٞ املًٝحٞ,
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    ْينينٛع َينينٔ ايتٛؾٝينينل بينين  اذتكٝكينين١ املض٥ٝينين١,   ايؾينينؿٛف ٚايؾينينؿاؾ١ٝ: ٖٚينينٞ ٚنعينين

ٚاذتكٝك١ ايؿهض١ٜ, أٟ إوٗاص املؿضراا رٕٚ إٔ حيح  بعنٗا بعنا, ٚنبٕ 

املٛمينينٛع ٜٓقينينض إيٝينين٘ َينينٔ خينين٬ٍ ق عينين١ َينينٔ ايظجينيناد, ٜٚقٗينينض ا٭نؿينيناٍ ٖينينشٙ       

ارتافينينينين١ٝ   صعينينينينَٛانِٗ ْقينينينينضا ملينينينينا ميتًهْٛينينينين٘ َينينينينٔ ْكينينينينا٤ ايض٩ٜينينينين١ ايشانٝينينينين١    

٠ ؽا١ًَ ٚؽؿاؾ١, ؾِٗ إٕ صمسٛا بٝتينا  يًُض٥ٝاا, ٚيهٓٗا   ايٛقت ْؿغ٘ ْقض

أوٗينينينينضٚا ستتٜٛانينينينين٘ ايزاخًٝينينينين١, ٖٚينينينينِ بينينينينشيو ٜٓكًينينينينٕٛ يًُتًكينينينينٞ َعينينينينضؾتِٗ  

(,  عًينينٞ 309: 2013ٚأؾهينيناصِٖ ٚخينيناانِٗ عٓ٘ بؾينينض٣ عينينًُإ, ٚإعينينضا٤ ذاَينينز,      

(, ٚقز سنضا َٛاٖ  عٝار إٔ ايؾؿاؾ١ٝ نبينزأ   ايقٗينٛص َينٔ    250: 2000املًٝحٞ,

 (.84ايعاؽض٠ َٛاٖ  عٝار, ر.ا., عُض ارتاَغ١ ٚنغتُض إىل َا بعز 
         ادتُينينع بينين  املغينين راا املدتًؿينين١   ذٝينينظ ٚاذينينز: ٜعينينا اي ؿينينٌ عينينٔ ا٭ؽينينٝا٤

ٚنبْ٘ ٜزٚص ذٛهلا, ؾٝحُع َا ٜضٚم ي٘ َٔ َقاٖضٖا َٔ طٚاٜا شتتًؿين١    

ذٝظ ٚاذز, ؾُة٬ عٓزَا ٜضٜز إٔ ٜضعِ ٚجٗا ْضاٙ ٜعينا عينٔ املقٗينض ادتيناْيب     

ٜعينا عينٔ ا٭ؽينٝا٤   أٚميند فينٛص٠ هلينا هلينشا        ٚا٭َاَٞ َعا, ؾاي ؿينٌ ٜضٜينز إٔ   

صتينينينزٙ جيُينينينع بينينين  املقٗينينينض ادتينينيناْيب ٚا٭َينينيناَٞ يًٛجينينين٘, ٭ٕ املقٗينينينض ادتينينيناْيب  

ٜٛمينيند ا٭ْينينـ بهاَينينٌ ٦ٖٝتٗينينا بُٝٓينينا ٜينيناط املقٗينينض ا٭َينيناَٞ ايعٝينينٓ  ٚا٭سْينين      

 بهاٌَ ٦ٖٝتُٗا.
        ادتُينينع بينين  ا٭َهٓينين١ ٚا٭طَٓينين١ املدتًؿينين١   ذٝينينظ ٚاذينينز: ؾاي ؿينينٌ ٫ ٜتكٝينينز

با٭َه١ٓ ٚا٭طَٓين١ ايينيت نٛجينز عًٝٗينا ا٭ؽينٝا٤, بينٌ ٜعينا عٓٗينا نُينا يينٛ نينإ            

ٜعينينينضض ؽينينينضٜ ا َقينينينٛصا يٮذينينينزاث بػينينينض ايٓقينينينض عينينينٔ أَهٓتٗينينينا ٚأطَٓتٗينينينا,      

ؾاي ؿينينٌ ٜضٜينينز إٔ ٜٛمينيند يًُتًكينينٞ نينينٌ ا٭ذينينزاث ٚخ ينينٛاا عينينريٖا يٝ٪نينينز   

 (.76: 2013ادتٛاْ  املعضؾ١ٝ بز٫ َٔ ادتٛاْ  املض١ٝ٥ إمساعٌٝ ؽٛقٞ,
  :ٜضجع وٗٛص خمل ا٭صض   صعّٛ ا٭نؿاٍ ع٢ً ؽينهٌ ٦ٖٝيناا   خمل ا٭صض

صأع١ٝ أٚ عاَٛرٜين١ إىل ارتينااا اذتغين١ٝ ايينيت انتغينبٗا اي ؿينٌ َينٔ ٚمينع٘         

ا٭ؾكينينٞ َغينينتًكٝا عًينين٢ عينينضٜضٙ, ٚٚمينينع٘ ايضأعينينٞ ٖٚينينٛ َغينينتٝكع َينينٔ ايٓينينّٛ,      

ؾينينينينارصاى ايع٬قينينينين١ بينينينين  ايٛمينينينينع  جعًينينينين٘ ميةينينينينٌ ا٭صض ا ينينينينٛط أؾكٝينينينين١,   

٦ٖٝاا صأعين١ٝ أٚ عاَٛرٜين١, كينا ٜينزٍ عًين٢ إٔ       ٚايعٓافض اييت نضنهظ عًٝٗا  

اي ؿينينٌ ٜعتُينينز   نعينينبريٙ ايؿينين  عًينين٢ اذتكينينا٥ل ايشٖٓٝينين١ بينينز٫ َينينٔ اذتكينينا٥ل      

املض٥ٝينين١, ٚإ٫ نينينإ نعينينبريٙ عينينٔ ا٭صض ٜتُةينينٌ   َغينيناذاا نترينينضى عًٝٗينينا       

ايعٓافينينض بينينز٫ َينينٔ خ ينينٛط نضنهينينظ عًٝٗينينا ايعٓافينينض, ٜٚغينينتدزّ اي ؿينينٌ خينينمل   

ٙ ا٭صض َٓينينش ايغارعينين١ ٚذتينين٢ ايةاْٝينين١     َٛاٖينين  عٝينينار, ر.ا.,  عؾينينض٠ َينينٔ عُض

(, 46: 1999(,  ؾٗينينينينز ايؾينينينينُضٟ,101: 1989,  ؽينينينينانض عبينينينينز اذتُٝينينينينز عينينينينًُٝإ, (76

 (.79: 2013 إمساعٌٝ ؽٛقٞ,
       ٘اعتدزاّ ايًٕٛ: ايًٕٛ بايٓغب١ يً ؿٌ   ٖينشٙ املضذًين١ أفينبد اعينتدزاَ٘ يين

ع٬ق١ بايب١٦ٝ ارتاصج١ٝ, نُا ٜغتدزّ أيٛاْا َع١ٓٝ يعٓافض َع١ٓٝ, نُا 

ٜغينينتدزّ ايًينينٕٛ َينينٔ ايٓاذٝينين١ ايشانٝينين١ ايينينيت ٜعضؾٗا ؽينينانض عبينينز اذتُٝينينز    أْينين٘

 (.79: 2013(,  إمساعٌٝ ؽٛقٞ, 101: 1989عًُٝإ, 
           ارتًمل بين  ايهتابين١ ٚايضعينِ: ٜغينتدزّ اي ؿينٌ ايتعينبري ايؿين  نًػين١ أنةينض

َٔ نْٛ٘ ٚع١ًٝ رتًل ؽ٤ٞ مجٌٝ, ؾٗٛ ٜضعِ صج٬ ٜٚهتين  عاْبين٘ صجينٌ,    
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ٚايهتابين١, ٚقينز ٜعينظٟ ايينبعض نغين١ُٝ اي ؿينٌ       ٖٚهشا ؾٗينٛ جيُينع بين  ايضعينِ     

يعٓافينينض ايهتابينين١ املغينينح١ً عينينٛاص ايضعينينِ إىل عينينزّ اقتٓينيناع اي ؿينينٌ رينينا ٜضعينينِ,  

ؾتهينينٕٛ ايضَينينٛط ايًؿقٝينين١ ٚعينين١ًٝ نٛمينينٝر١ٝ يًضَينينٛط ايؿٓٝينين١  ؽينينانض عبينينز         

: 2013(,  إمساعٝينٌ ؽينٛقٞ,   250: 2000(,  عًينٞ املًٝحينٞ,   101: 1989اذتُٝز عينًُٝإ, 

79.) 

اي ؿٌ   املضاذٌ ا٭ٚىل َٔ عُضٙ ٜضعِ َا ٜعضؾ٘ ٫ َينا  كا عبل ٜتند إٔ 

ٜينينضاٙ, بينينِ نبخينينش صعينينَٛ٘ بينينايت ٛص نبعينينا يًُضذًينين١ ايعُضٜينين١ ايينينيت ميينينض بٗينينا إىل إٔ    

ٜقٌ ملضذ١ً املضاٖك١ ٚايبًٛؽ, ؾتبزأ َزصنان٘ اذتغين١ٝ نبخينش َهينإ َزصنانين٘     

عض ايؿهض١ٜ ؾٝعا عُا ٜضاٙ, ؾغضعإ َا نٓبض نًو ايضعّٛ باملعاْٞ ٚنبٛح بينب 

 خقا٥قٗا املُٝظ٠ يتًو املضاذٌ.

ٚيكينينينز اٖتُينينينت ايعزٜينينينز َينينينٔ ايزصاعينينيناا بينينينايتعبري ايؿينينين  يٮنؿينينيناٍ ٚرصاعينينين١        

( 2007خقينا٥ك نًينو ايضعينّٛ, َٚينينٔ نًينو ايزصاعيناا رصاعينين١ ايعٓينٛر عينعٝز فينيناحل        

ايينينيت ٖينينزؾت إىل ايتعينينضف عًينين٢ ؾاعًٝينين١ اعينينتدزاّ ققينينك ا٭نؿينيناٍ نُقينينزص        

بينزاعٞ يينز٣ نؿينٌ َينا قبينٌ املزصعين١,       يًتعبري ايؿ    ن١ُٝٓ َٗيناصاا ايينتؿهري اٱ  

ٚيتركٝينينل اهلينينزف أعينينزا ايباذةينين١ َكٝاعينينا يتكٝينينِٝ َٗينيناصاا ايينينتؿهري اٱبينينزاعٞ   

زتينيناٍ ايتعينينبري ايؿينين  بايضعينينِ, ء ن بٝكينين٘ عًينين٢ عٝٓينين١ ايبرينينت ايينينيت متةًينينت         

( نؿينينينينٌ 16( نؿينينينينٌ, ٚأخينينينينض٣ مينينيناب ١ عينينينينزرٖا  16زتُٛعينينين١ اضٜبٝينينينين١ عينينينزرٖا   

ٔ ؾاع١ًٝ ققينك ا٭نؿيناٍ   نُٓٝين١    رٓ ك١ َه١ املهض١َ, ٚأعؿضا ايٓتا٥خ ع

ايتؿهري اٱبزاعٞ َٔ خ٬ٍ صعّٛ ا٭نؿاٍ, ٚأٚفت ايباذة١ بنضٚص٠ ا٫ٖتُيناّ  

 بتعبرياا ا٭نؿاٍ ايؿ١ٝٓ, ٚاذرتاّ ذضٜتِٗ   ايتعبري ايؿ .

( ايتعينينبري ايؿينين  َينينٔ 2007ٚاعينينتدزَت رصاعينين١ ْنينيناٍ ؽينينعبإ, ٚعينين٣ًٛ عةُينينإ 

ايتهينينيناًَٞ بينينين  ايرتبٝينينين١ ايؿٓٝينينين١ خينينين٬ٍ ٚذينينينز٠ َكرتذينينين١ َبٓٝينينين١ عًينينين٢ ا٭عينينينًٛر  

ٚايعًينينّٛ   نُٓٝينين١ ايترقينينٌٝ   ايعًينينّٛ باملضذًينين١ املتٛعينين ١ ٚاااٖينينانِٗ ضتينينٛ      

ايعًينينّٛ ٚايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١, ٚيتركٝينينل اهلينينزف أعينينزا ايباذةتينينإ اختبينيناصا حتقينينًٝٝا   

َٚكٝاعينينينا ي٬ااٖينينيناا ضتينينينٛ ايعًينينينّٛ ٚايرتبٝينينين١ ايؿٓٝينينين١, ء ن بٝكٗينينينا عًينينين٢ عٝٓينينين١  

ً  َينينٔ ايقينينـ ايةايينينت املتٛعينينمل َينينٔ إذينينز٣    اضٜبٝينين١ ٚاذينينز٠ نهْٛينينت َينينٔ ؾقينين  

َينينزاصؼ ايضٜينيناض ايعافينين١ُ ايغينينعٛر١ٜ, ٚنٛفينينًت ايزصاعينين١ إىل ؾاعًٝينين١ ايٛذينينز٠ 

املكرتذ١ املب١ٝٓ ع٢ً ايتعبري ايؿ    طٜار٠ ايترقٌٝ   َار٠ ايعًّٛ, كينا ٜينزٍ   

عًينينين٢ إٔ ايتعينينينبري ايؿينينين  بايضعينينينِ ميهينينينٔ اعينينينتدزاَ٘   صؾينينينع ايترقينينينٌٝ يًُينينينٛار   

ٜٚغينينتٓز ايبرينينت اذتينينايٞ إىل نًينينو ايٓتٝحينين١   نُٓٝينين١ ايكينينِٝ  ايزصاعينين١ٝ ا٭خينينض٣, 

ايزٜٓٝينين١ َينينٔ خينين٬ٍ ايتعينينبري ايؿينين  بايضعينينِ, ٚايينينشٟ ميةينينٌ أذينينز ؾينينضٚع ايرتبٝينين١         

 ايؿ١ٝٓ.

( ايتعضف ع٢ً ؾاع١ًٝ بضْيناَخ  2010ٚاعتٗزؾت رصاع١ عبز اح ستُز َباصى 

نين٬ر  ذاعٛبٞ َكرتح   ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ   ن١ُٝٓ َٗيناصاا ايتعينبري ايؿين  يينز٣     

ايقـ ايغارؼ ا٫بتزا٥ٞ, ٚيتركٝل اهلزف أعز ايباذينت َكٝاعينا يًتعينبري ايؿين      

( 19ء ن بٝكينين٘ عًينين٢ عٝٓينين١ ايبرينينت املهْٛينين١ َينينٔ زتُينينٛعت , اضٜبٝينين١ ٚعينينزرٖا  
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( نًُٝينينشا َينينٔ ن٬َٝينينش ايقينينـ ايغينينارؼ ا٫بتينينزا٥ٞ,   19نًُٝينينشا, ٚمينيناب ١ ٚعينينزرٖا  

ٗاصاا ايتعبري ايؿ  يز٣ ٚريت ايٓتا٥خ ع٢ً ؾاع١ًٝ اياْاَخ املكرتح   ن١ُٝٓ َ

 ع١ٓٝ ايزصاع١.

( ايتعينينينبري ايؿينينين  بايضعينينينِ نٛعينينين١ًٝ    2012ٚنٓاٚيينينينت عٓاٜينينيناا أمحينينينز ذحينينينار    

   ٕ  إعكانٝ٘ نؾدٝق١ٝ ٚع٬ج١ٝ, ذٝت أؽاصث ايباذةين١   رصاعينتٗا ايٛفينؿ١ٝ أ

ْتعينينضف عًينين٢ ايؾدقينين١ٝ, َٚينينا   اعًٓينيناِ ايغينينبٌ ايينينيت ٖينينايضعينينّٛ ايتًكا٥ٝينين١ َينينٔ أ 

ٔ عتينا إذينز٣ ايٛعينا٥ٌ ايينيت     َؾينه٬ا, نُينا ن   ايؿضر َٔ ٜ٘عاْٝ  هلينا َينٔ خ٬  ميهين

صعينينّٛ اي ؿينينٌ  , ذٝينينت أٚمينينرت إٔ  هبٛنينينااايتدؿٝينينـ َينينٔ ايتينينٛنضاا ٚاٯ٫ّ ٚامل  

غينينينري  املٓبينينين٘ايزؾٝٓينينين١ ايينينينيت نًعينينين  رٚص   ٘, ٚصغبانينينين٘, ٚاذتٝاجانينينين٘نعهينينينػ فينينينضاعان

 إٔ, ٚشٙ ايعٛاٌَٖببعًٛر صَظٟ عٔ َةٌ  ريؾٝتٝد ذض١ٜ ايتعبستزٚر ايب١ٝٓ, 

 ضغباانًو اي عٔ ؽعٛص١ٜ, ريغ نهٕٛ َا غايبّا ب ضٜك١ ٘صعَٛ   ٜعا اي ؿٌ

ٌ  ايٛاقينع,    عٓٗا ريايتعب ٜغت ٝع ٫ اييت اجاااذتٚ ٌ  شٖٙين  نين ٘  ايعٛاَين  اعًين

 ي٘ ننُٔ ب ضٜك١ بٛع١حملا ا٫ْؿعا٫ا عٔ يٝعا ايضعِ إىل اذتاج١ أؽز  

ِ    ٓ ًلشا املَٖٚٔ ٘, ذٛي َٔ إصما٤ نٛعين١ًٝ   دتب ايينبعض إىل اعينتدزاّ ايضعين

, يهينينٞ ٜينينتِ ايعُينينٌ عينينٔ خقينينا٥ك ؽدقينين١ٝ اي ؿينينٌ ٘إعينينكاط يٝهؾينينـ َينينٔ خ٬يينين

( إىل ايهؾينـ  2012ع٢ً نُٓٝتٗا ٚنهاًَٗا. ٖٚينزؾت رصاعين١ ايتينَٛٞ قٜٛينزص ايؾينضع      

عينينٔ ؾاعًٝينين١ بضْينيناَخ نعًُٝينينٞ يتُٓٝينين١ املٗينيناصاا ايؿٓٝينين١   ؾينينٔ ايضعينينِ يت٬َٝينينش        

 املضذًينينينين١ ا٭ٚىل يًتعًينينينينِٝ ا٭عاعينينينينٞ, ٚيتركٝينينينينل اهلينينينينزف قينينينيناّ ايباذينينينينت ب عينينينينزار   

زتُٛع١ َٔ اختباصاا ا٭را٤ ايؿ  بايضعِ ء ن بٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايبرينت ايينيت   

( نًُٝينينش َينينٔ ن٬َٝينينش ايقينينـ ايضابينينع ا٫بتينينزا٥ٞ ء نكغينينُِٝٗ إىل   83نهْٛينينت َينينٔ 

( نًُٝينشا,  40(, ٚأخض٣ ماب ١ عينزرٖا  43زتُٛعت  أذزُٖا اضٜب١ٝ ٚعزرٖا 

ِ يينينينز٣ عٝٓينينين١ ٚريينينينت ايٓتينينينا٥خ عًينينين٢ ؾاعًٝينينين١ اياْينينيناَخ   نُٓٝينينين١ َٗينينيناصاا ايضعينينين  

 ايزصاع١.

( إىل 2013نُينينا ٖينينزؾت رصاعينين١ بؾينينض٣ عينينًُإ نينيناوِ, ٚإعينينضا٤ ذاَينينز عًينينٞ     

ٌ  مجايٝين١ ايتعينضف عًين٢    ّ    ايؾينه ٍ  صعينٛ , ذٝينت نٓاٚيينت ٖينشٙ ايزصاعين١     ا٭نؿينا

( 9-7ايٛفينينؿ١ٝ رصاعينين١ ٚحتًٝينينٌ صعينينّٛ ا٭نؿينيناٍ ايينينشٜٔ نينينرتاٚح أعُينيناصِٖ َينينٔ        

َينينٔ أربٝينيناا ايؿينينٔ  عينينٓٛاا, ٚاعينينتٓتاد مجايٝينين١ ايؾينينهٌ   نًينينو ايضعينينّٛ املترقينين١ً 

ٚايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ, ٚيتركٝل اهلزف أعزا ايباذةتإ أرا٠ يترًٌٝ صعّٛ ا٭نؿيناٍ  

 , ارتينمل  ايًينٕٛ, (نهْٛينت َينٔ زتُٛعين١ َينٔ عٓافينض ايتقينُِٝ ٚاقتقينضا عًين٢        

ٕ ( ايتهينضاص  , ايغينٝار٠  ايؿينضاؽ(, ٚأعينػ ايتقينُِٝ ٚاقتقينضا عًين٢     , ًُينػ امل  – َينض

ٕ  ,) جاَينز  ِ (ايتينٛاط ِ  غينري  – َٓينتق ّ  ايتنينار,  ,)َٓينتق , ٚبت بٝينل نًينو   ا٫ْغينحا

ا٭را٠ ع٢ً صعّٛ ا٭نؿاٍ ٚجزا ايباذةتإ نؿاٚا   ْغ  نٛاؾض نًينو ايعٓافينض   

 ٚا٭عػ   صعَِٛٗ, ٚنٛفًتا إىل زتُٛع١ َٔ ا٫عتٓتاجاا َٓٗا:

  َّٛينينٔ نْٛٗينينا نٓقينينِٝ   أنةينينضختنينينع ٫ْؿعينيناٍ سانينينٞ   ا٭ؽينينهاٍ ا٭نؿينيناٍصعينين

 بقضٟ

   ٕٛمتتع ايؾهٌ   ؾٓين ٍ ايٝين١ ٚبكينِٝ نعبريٜين١ ٚايينيت     عُايٝين١ ٚباختظ  ا٭نؿينا

 .جعًت ايؿٓإ املعافض ٜعٛر يٝغتكٞ َٓٗا
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   َينٔ  صعينّٛ ا٭نؿيناٍ   اغينزا بؾينهٌ ٚاميند       ا٭را٤ؾاع١ًٝ املتدٌٝ ٚذضٜين١

 .عٌُ َغبك١ خ٬ٍ عزّ ايتكٝز بٛفاٜا َٚبار٨

  خينينيناصد انينينيناص ايعكينينينٌ ٚاذتينينينػ ٚنكايٝينينينز ( ايؾينينينهٌ اذتينينينضا٭ؽينينينهاٍ  ايًعينينين  عًينينين٢

 ا٭ؽهاٍ.ايتعاٌَ َع 

 ؾاي ؿٌ قارص ع٢ً صعينِ   ْقاّ َع , إىلختنع  ٫ أؽها٢ًٍ نٛيٝز ايكزص٠ ع

ايهينينبري ٚسيينينو يتُتعينين٘ بينينشانض٠  غينينري َتؾينيناب١ٗ عهينينػ أعُاٍ أؽينينهاٍ(ةغينين١ 

 .ٜشنضٖا بايةٛابت ؽ٤ٞيٝػ هلا نقٛص عٔ أٟ 

    ايهينينينةري  ع٫ ٜغينينينت ٝٚايينينينيت  اٚاملتنينينينارااعتُينينينار ْينينينٛع َينينينٔ ايع٬قينينيناا ايا٦ٜينينين١

    ارتٛض ؾٝٗا.

ؾكينينز ٖينينزؾت إىل ايهؾينينـ عينينٔ     (Brezovink  2015و  أَينينا رصاعينين١ بضٜظٚؾٝٓينين  

ؾٛا٥ينينينز ايينينينزَخ بينينين  ايضٜامينينينٝاا ٚايؿٓينينينٕٛ ادتًُٝينينين١, ٚاعينينينتدزّ ايباذينينينت املينينينٓٗخ    

ايتحينينضٜيب سا اةُٛعينين١ اينينيناب ١, ٚقينيناّ بتقينينُِٝ َٓٗحينينٞ ٜينينزَخ بينين  ستتينين٣ٛ   

ايؿٓينينينينٕٛ ادتًُٝينينينين١ ٚايضٜامينينينينٝاا, ٚأعينينينينز أصبعينينينين١ اختبينينينيناصاا   ادتينينينيناْٞ املعينينينينض     

حضٜبٝينين١ ٚاينينيناب ١, ٚأعينينؿضا يًضٜامينينٝاا يترزٜينينز ايؿينينضٚم بينين  اةُٛعينين١ ايت 

ْتا٥خ ايزصاع١ عٔ ٚجينٛر ؾينضٚم ساا ر٫يين١ إذقينا١ٝ٥ بين  اةُٛعين١ اينيناب ١        

ٚاةُٛعينين١ ايتحضٜبٝينين١ يقينيناحل اةُٛعينين١ ايتحضٜبٝينين١, ٚأٚمينينرت إٔ املؾينيناصن١ 

ن١ًٜٛ ا٭جٌ   أْؾ ١ ايؿٕٓٛ ادت١ًُٝ نكزّ َظاٜا نتعًل بينايتؿهري ايضٜامينٞ   

بقينينضٟ, ٚ ايتبَينينٌ   نٝؿٝينين١ نٛيٝينينز ا٭ؾهينيناص   َةينينٌ ايينينزٚاؾع ايشانٝينين١, ٚارتٝينيناٍ اي  

 اٱبزاع١ٝ.

ٚ  إنينيناص نينينب  َينينزخٌ رَينينخ ايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١ ٚنكينينزميٗا عينينا املينينٓٗخ حبةينينت         

  ٕ ( ؾٛا٥ينز نكينزِٜ منينٛسد يًُينٓٗخ قينا٥ِ عًين٢ ننينُ         Susan  2015رصاعين١ عينٛطا

ايؿٓينينٕٛ عينينا املينينٓٗخ , ٚاعينينتدزَت ايباذةينين١ املينينٓٗخ ايٛفينينؿٞ يتعينينضف آصا٤ ارتينيناا٤   

ذٍٛ ٖشٙ ايؿٛا٥ز , ٚأٚمرت ايزصاع١   ْتا٥حٗينا إٔ ايتقينٛص املكينرتح    ٚاملعًُ  

  نكينينزِٜ ايؿٓينينٕٛ عينينينا املينينٓٗخ( ٜكينينينزّ يًُينينتعًُ  ؾٛا٥ينينينز َعضؾٝينين١, ٚاجتُاعٝينينين١,      

ٚٚجزا١ْٝ, ٚن ٛص زتُٛع١ َٔ ايشنا٤اا ٚا٭ْق١ُ اييت نينٓك عًٝٗينا املٓيناٖخ    

 سٟٚ ايؾينينينا١ًَ   ايتعًينينينِٝ نُينينينا أْينينين٘ ٜعينينينظط املؾينينيناصن١ املٗٓٝينينين١ بينينين  املعًُينينين         

 meaningfulايتدققينينينيناا املدتًؿينينينين١ ٜٚ ينينينينٛص ايتؾينينينيناصى ايبينينينينٝ  سا املعٓينينينين٢    

interdisciplinary collaboration . 

ٚرينينينا إٔ ا٭ؾهينينيناص ايرتبٜٛينينين١ اذتزٜةينينين١ ٚايُٓينينيناسد املعافينينينض٠ يًتعًينينينِٝ ٚايينينينتعًِ    

ن٪نز ع٢ً مضٚص٠ إٔ نتاح يهٌ نًُٝش ايؿضف١ يت ٜٛض قزصان٘ ع٢ً امل٬ذقين١  

كِٝٝ, ٚايترًٌٝ ٚن ٜٛض َٗاصان٘ ع٢ً ايتعينبري ٚاٱبينزاع;   ٚايتبٌَ, ٚايتحضب١ ٚايت

ٚقينينز ٜهينينٕٛ َينينزخٌ ايينينزَخ بينين  املينينٛار ايزصاعينين١ٝ َينينزخ٬ َٓاعينينبا يتركٝينينل ٖينينشٙ          

ا٭ٖينزاف ؾينين ٕ ايبرينينت اذتينايٞ ٜغينينتٓز إيٝينين٘ ذٝينينت حييناٍٚ نكينينزِٜ منٛسجينينا يًينينزَخ    

ب  ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٚايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ, يت١ُٝٓ ايكِٝ َٔ خين٬ٍ ايتعينبري ايؿين     

 يكا٥ِ ع٢ً ايضعِ; ذٝت ٜتِ ايتقُِٝ   م٤ٛ املٛجٗاا ايتاي١ٝ:ا
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     نقُِٝ اياْاَخ ٜتنُٔ ا٫ٖتُاَاا ايتع١ًُٝٝ غري ايتكًٝزٜين١ ايينيت نضنهينظ

 ع٢ً ايتعبري ايشانٞ يًُتعًُ .
        ًُايتزصٜػ َٔ خ٬ٍ ا٭ؾهاص, ٚنكزِٜ ا٭ؾهيناص ايبقينض١ٜ ايينيت حتؿينظ املينتع

َٓاقؾينينين١ َتعُكينينين١ ذينينينٍٛ ايكُٝينينين١    عًينينين٢ امل٬ذقينينين١ ٚايتبَينينينٌ ٚاملؾينينيناصن١    

 ٚنٝؿ١ٝ ايتعبري عٓٗا َٔ خ٬ٍ ايضعِ. 
       ًِحتؿٝظ بٓا٤ زتُٛعاا ايتعًِ راخٌ ب١٦ٝ نعًِ راعُين١ بينز٫ َينٔ ب٦ٝين١ ايينتع

 ايتٓاؾغ١ٝ.
        منشج١ ذٛاصاا املتعًُ  يتبَينٌ ا٭عُيناٍ ايؿٓٝين١ ٚنكينزِٜ ايتػشٜين١ ايضاجعين١

 ايزاع١ُ.
       ٜٔغينينتٓز نينينزصٜػ اياْينيناَخ إىل نؿاعينينٌ املينينتعًُ  َينينع ايعُينينٌ ايؿينين  املعينينا عينين

ايكُٝين١ َٚٓاقؾينينت٘ َينينٔ قبينينٌ املينينتعًُ  بٛفينينؿ٘ منٛسجينينا, بينينِ املُاصعينين١ ايؿٓٝينين١  

يًتعينينبري عينينٔ ايكُٝينين١ َٛمينينٛع ايينينزصؼ, بينينِ رصاعينين١ ٚحبينينت ا٭عُينيناٍ ٚا٭ؽينينهاٍ 

 ايؿ١ٝٓ املكز١َ َٔ قبٌ اةُٛعاا املدتًؿ١.  

( ايهؾينـ عينٔ خقينا٥ك    2016ٕ فاحل ع ١ٝ إبينضاِٖٝ  ٚاعتٗزؾت رصاع١ إميا

صعّٛ ا٭نؿاٍ   م٤ٛ بعينض املينتػرياا, ذٝينت اؾرتمينت ايباذةين١ ٚجينٛر ع٬قين١        

إجياب١ٝ ب  بعض املتػرياا ٚخقا٥ك صعّٛ ا٭نؿاٍ, ٚمتةًت نًينو املينتػرياا   

٘  -  ايٓقضٜينيناا َةٌ ْقضٜينين١ نريؽٓؾينينتآٜض   ْقضٜينين١ صَٚينينا(,   -ْقضٜينين١ يٛنٝينين

ُينينض ايينينظَ , ذٝينينت نت ينينٛص صعينينّٛ ا٭نؿينيناٍ نبكينينا ملضاذينينٌ     ٚاملينينتػري اٯخينينض ٖينينٛ ايع 

 منِٖٛ املدتًؿ١.

كا عبل ٜتند نٓٛع ايزصاعاا اييت نٓاٚيت ايتعينبري ايؿين , ٚصعينّٛ ا٭نؿيناٍ     

َٔ ذٝت اهلزف َيناب  عيناع يتُٓٝين١ َٗيناصاا ايتعينبري ايؿين , ٚبين  َينٔ اعينتدزّ          

ايهؾينينـ عينينٔ  ايتعينينبري ايؿينين    نُٓٝينين١ َٗينيناصاا أٚ حتقينينٌٝ   ايعًينينّٛ ا٭خينينض٣, أٚ

خقا٥ك ؽدق١ٝ اي ؿٌ َٔ خ٬ٍ صعَٛ٘, أٚ حتًٌٝ صعّٛ ا٭نؿاٍ يًهؾـ 

عينينٔ نبٝعتٗينينا ٚن ٛصٖينينا بينيناخت٬ف املضاذينينٌ ايعُضٜينين١ يً ؿينينٌ ٚخقينينا٥ك صعينينّٛ    

نٌ َضذًين١, ٚقينز أؾينار ايباذةينإ َينٔ نًينو ايزصاعيناا   نينزعِٝ َؾينه١ً ايبرينت           

يٓتينينا٥خ, ٚنكينينزِٜ َٚينينٛار املعادتينين١, ٚ  نؿغينينري ا ٚ  بٓينينا٤ أرٚاا ايزصاعينين١,اذتينينايٞ, 

َينينع ٖينينشٙ ايزصاعينيناا   بعينينض     اذتينينايٞايتٛفينينٝاا, ٚاملكرتذينيناا, ٜٚتؿينينل ايبرينينت    

, ٚا٭رٚاا َٚينينٛار ايبرينينتا٭ٖينينزاف, ٚعٝٓينين١   ادتٛاْينين , ٚخيتًينينـ عٓٗينينا َينينٔ ذٝينينت   

 .اذتايٞاملعادت١ ايتحضٜب١ٝ املغتدز١َ   ايبرت 

 :إجزاءات البحح 
 :التصىيي التجزييب 

املعينينضٚف باعينينِ اةُٛعينين١ اينينيناب ١ اعينينتدزّ ايباذةينينإ ايتقينينُِٝ ايتحينينضٜيب 

سٟ ا٫ختباص ايكبًٞ ٚايبعزٟ, ٜٚؾتٌُ عًٞ زتُٛع١ اضٜب١ٝ ٚاذز٠ ٚأخينضٟ  

 ماب ١.

 :وٍهج البحح 
اعينينتدزّ ايباذةينينإ اذتينينايٞ املينينٓٗخ ايتحينينضٜيب يبٝينينإ أبينينض املينينتػري املغينينتكٌ ٖٚينينٛ   

 ١ٝٓ.اياْاَخ املكرتح ايكا٥ِ ع٢ً ايتعبري ايؿ , عًٞ املتػري ايتابع ايكِٝ ايزٜ
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 :حذود البحح 
 اقتقض ايبرت اذتايٞ ع٢ً َا ًٜٞ:

     نينينينزصٜػ اياْينينيناَخ املكينينينرتح ايكينينينا٥ِ عًينينين٢ ايتعينينينبري ايؿينينين  يت٬َٝينينينش ايقينينينؿٛف

 اية٬ب١ ا٭ٚىل َٔ املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥.
   , ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١, ٚايينينيت ء حتزٜينينزٖا َينينٔ ٚجٗينين١ ْقينينض ارتينيناا٤ ٚاملتدققينين

 املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥. ٚاملٓاعب١ يت٬َٝش ايقؿٛف اية٬ب١ ا٭ٚىل َٔ 
        ع١ٓٝ َٔ ن٬َٝش ايقينؿٛف اية٬بين١ ا٭ٚىل َينٔ املضذًين١ ا٫بتزا٥ٝين١ رزصعين١

 رٜٚد ا٫بتزا١ٝ٥ رضنظ ْكار٠ ستاؾق١ قٓا.

 :أدوات البحح 
 متةًت أرٚاا ايبرت  :

   اعينينتبا١ْ يترزٜينينز ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ املٓاعينينب١ يت٬َٝينينش ايقينينؿٛف اية٬بينين١ ا٭ٚىل

 ج١ٗ ْقض ارتاا٤ ٚاملتدقق .َٔ املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥ َٔ 
 .)ٕاختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املقٛص  َٔ إعزار ايباذةا 

 :وواد املعاجلة التجزيبية 
متةًينينت َينينٛار املعادتينين١ ايتحضٜبٝينين١   اياْينيناَخ املكينينرتح ايكينينا٥ِ عًينين٢ ايتعينينبري      

 ايؿ  بايضعِ. 

 أوال: بٍاء أدوات البحح وضبطها 
 لتالويذ الصفوف الجالثة األوىل وـَ   الكيي الذيٍية املٍاسبة استباٌة لتحذيذ

 وَ جهة ٌظز اخلرباء واملتدصص .املزحمة االبتذائية 
 :اهلذف وَ االستباٌة 

ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ املٓاعينب١ يت٬َٝينش ايقينؿٛف      اعتٗزؾت ٖشٙ ا٫عتبا١ْ حتزٜينز  

   اية٬ب١ ا٭ٚىل َٔ املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥ َينٔ جٗين١ ْقينض ارتيناا٤ ٚاملتدققين      

 ضم نزصٜغٗا, ٚايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬.ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚن

 :وصادر بٍاء االستباٌة 
ايزصاعيناا  اعتُز ايباذت   بٓا٤ ا٫عتبا١ْ ع٢ً املضاجع ٚاملقارص ٚا٭ربٝاا, ٚ

 ساا ايق١ً رٛمٛع ايبرت اذتايٞ.   ٚايبرٛث ايغابك١ املتعًك١ 

 صورتها األولية: يف االستباٌة 
١ُٝ َٔ ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ حتينت    ( ق18نهْٛت ا٫عتبا١ْ   فٛصنٗا ا٭ٚي١ٝ َٔ 

ةغين١ أبعينينار ص٥ٝغينين١ ايبعينينز ا٭ٍٚ ٖٚينينٛ قينِٝ ايتينينزٜٔ ٚاؽينينتٌُ عًينين٢ ةغينين١ قينينِٝ,   

ٚايبعز ايةاْٞ ٖٚٛ قِٝ ذؿع ايٓؿػ ٚاؽتٌُ ع٢ً ب٬ث قِٝ, ٚايةايت ٖٚينٛ قينِٝ   

ذؿع ايعكٌ ٚاؽتٌُ ع٢ً ب٬ث قِٝ, ٚايضابع ٖٚٛ قِٝ ذؿينع ايعينضض ٚاؽينتٌُ    

 املاٍ ٚاؽتٌُ ع٢ً ب٬ث قِٝ. ع٢ً أصبع قِٝ, ٚارتاَػ ٖٚٛ قِٝ ذؿع

 –غينري َٓاعينب١    –ا٭بعار َٓاعب١  ب٬بَٞكٝاؼ ايتكزٜض  إٚاعتدزّ ايباذة

َينينع , نًينينو ايعٓافينينض يًت٬َٝينينش عٝٓينين١ ايبرينينت  نعينينزٍ( يًغينين٪اٍ عينينٔ َينينز٣ َٓاعينينب١   

د ٝنُينينينا أنينينين ا٭بعينينينار,ٱمينينيناؾ١ َينينينا ٜينينينضاٙ َٓاعينينينبّا َينينينٔ  ,يؿضفينينين١ يًُرهينينينِإناذينينين١ ا

, ٚسيو بعز ٯخضَٔ  عباص١ٜٛ٠, أٚ ْكٌ ايؿضف١ يًُرهِ يتعزٌٜ ايقٝاغ١ ايًػ

  .ا٫عتبا١ْ  ارتال بين "نعزٍ"  املهإ  
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  االستباٌةتعميىات االستجابة عمى: 
, ا٫عينتبا١ْ ا ٠ٛ إعزار ايتعًُٝاا, حبٝت ألًت اهلزف َٔ  إاٖتِ ايباذة

 عًين٢ ؾٝٗا إٔ نهٕٛ ٚامينر١, ٚشتتقينض٠, ٚنٛميند يًُغينتحٝ  اٱجابين١       ٚصٚعٞ

 نٌ ايعٓافض.

 االستباٌة ضبط: 
( 11احملهُينينين  فينينينٛصنٗا ا٭ٚيٝينينين١, ء عضمينينينٗا عًينينين٢    ا٫عينينينتبا١ْبعينينينز إعينينينزار 

نضم نينزصٜػ    ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٚنضم نزصٜغٗا, َٚٔ املتدقق  ستهِ 

ٚنًين  َينِٓٗ   ٚسيو يًتبنز َينٔ ايقينزم ايقيناٖضٟ ي٬عينتبا١ْ,     , ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 :ًٜٞ, َٔ ذٝت َا ا٫عتبا١ْ   ايضأٟإبزا٤ 

 ٌٝا٭بعار ٚألٛهلا يًكِٝ ايز١ٜٖٝٓشٙ  َز٣ متة. 

    نًينينينو ايكينينِٝ ايينينينيت ألًتٗينينا ا٭بعينينار ارتُغينينين١ يًت٬َٝينينش عٝٓينينين١     َينينز٣ َٓاعينينب١

 .ايبرت

 .ع١َ٬ ايقٝاغ١ ايًػ١ٜٛ 

 .رق١ نعًُٝاا ا٫عتحاب١ ع٢ً ايكا١ُ٥ 

 .إماؾ١ أٚ ذشف أٚ نعزٌٜ َا ٜضْٚ٘ َٓاعبّا 

, ٚنينينينإ يينينينبعض ا٫عينينينتبا١ْٚؾينينين٢ مينينين٤ٛ ٬َذقينينيناا احملهُينينين , ء َضاجعينينين١   

ا٫عتبيناص, عٓينز     أخينشا  َٔ ذشف ٚنعزٌٜ, احملهُ  بعض اٯصا٤ ٚايتٛجٝٗاا, 

  .فٛصنٗا ايٓٗا١ٝ٥   ا٫عتبا١ْبٓا٤ 

 ستباٌةالصورة الٍهائية لال: 

مين٤ٛ َينينا    بعينز إجينضا٤ ايتعينينز٬ٜا اي٬طَين١, َينينٔ ذينشف أٚ إميناؾ١ أٚ نعينينزٌٜ,      

, بينينِ قينيناّ  ايٓٗينينا٥ٞؽينينهًٗا    ا٫عينينتبا١ْأعينينؿضا عٓينين٘ آصا٤ احملهُينين , ء فينينٝاغ١    

ِ 11احملهُين   َينض٠ أخينض٣ عًين٢    ا٫عتبا١ْ عضض  إ ب عار٠ايباذة , ٚسيينو  ( ستهين

 يًت٬َٝينينشاملٓاعينينب١  ا٭بعينينارحتزٜينينز   بٗينينزف ايٛفينينٍٛ يكينينزص َٓاعينين  َينينٔ ايزقينين١  

عينينينار٠ إبعينينينز  -ء ا٫نؿينينينام عًٝٗينينينا  ايينينينيت ذٝينينينت ء اختٝينينيناص ا٭بعينينينار , ايبرينينينتعٝٓينينين١ 

%( َينٔ عينزر احملهُين ,    75ؿام ٫ نكٌ عينٔ  َٔ قبٌ احملهُ  بزصج١ ان -ايت بٝل

نكينينينٌ ْغينينينب١ ا٫نؿينينينام عًٝٗينينينا عينينينٔ ٖينينينشٙ ايٓغينينينب١, ٚبينينينشيو   ايينينينيت ايكينينينِٝٚء ذينينينشف 

 حتتينينٟٛ عًينين٢ ةغينين١ أبعينينار ص٥ٝغينين١,    فينينٛصنٗا ايٓٗا٥ٝينين١  ا٫عينينتبا١ْ   أفينينبرت 

ٖٚٛ قِٝ ايتزٜٔ ٚاؽتٌُ عًين٢ بين٬ث قينِٝ, ٚايبعينز ايةيناْٞ ٖٚينٛ قينِٝ ذؿينع         ا٭ٍٚ 

ٚايةايت ٖٚٛ قِٝ ذؿع ايعكٌ ٚاؽتٌُ ع٢ً ب٬ث ايٓؿػ ٚاؽتٌُ ع٢ً قُٝتإ, 

قِٝ, ٚايضابع ٖٚٛ قِٝ ذؿع ايعضض ٚاؽتٌُ عًين٢ بين٬ث قينِٝ , ٚارتيناَػ ٖٚينٛ      

( قُٝين١ رٜٓٝينين١  14قينِٝ ذؿينع املينيناٍ ٚاؽينتٌُ عًين٢  بينين٬ث قينِٝ, يٝقينبد زتُٛعٗينينا       

حتت ةغ١ أبعار حبشف أصبع قِٝ رٜٓٝين١ يعينزّ انؿينام ايغينار٠ احملهُين  عًٝٗينا       

ٛبينينين١, ٚادتينينينزٍٚ ايتينينينايٞ ٜٛمينينيند ايكا٥ُينينين١ ايٓٗا٥ٝينينين١ يًكينينينِٝ    ذغينينين  ايٓغينينينب١ امل ً 

ايز١ٜٝٓ املٓاعب١ يت٬َٝش ايقينؿٛف اية٬بين١ ا٭ٚىل َينٔ املضذًين١ ا٫بتزا٥ٝين١ بعينز       

 ا٫نؿام عًٝٗا َٔ قبٌ ارتاا٤ ٚاملتدقق .
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 ا٫بتزا١ٝ٥ايٓٗا١ٝ٥ يًكِٝ ايز١ٜٝٓ املٓاعب١ يت٬َٝش ايقؿٛف اية٬ب١ ا٭ٚىل َٔ املضذ١ً كا١ُ٥ اي:  (1جزٍٚ 

 ايتعبري ايؿ   امل٪ؽضاا ايغًٛن١ٝ  ايكِٝ  ايبعز ّ

1 

ٔ
ٜ
ز
ت
ي
 ا
ِ
ٝ
ق

 

ٜقٗض ايتًُٝش عًٛنا إمياْٝا َةٌ ايتٛج٘ إىل اح  اٱميإ

 بايزعا٤, ٚايتٛنٌ عًٝ٘.

 فٛص ٚصعَٛاا ايزعا٤

ٜقٗض ايتًُٝش ن ابكا ب  ايكٍٛ ٚايؿعٌ.   مجٝع  ايقزم 2

 َٛاقـ اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ.

ٚصعَٛاا ايقزم   َٛاقـ فٛص 

 ايقـ ٚاملٓظٍ

ٜقٗض ايتًُٝش ايتظاَا يًُراؾق١ ع٢ً كتًهاا  ا٭َا١ْ 3

 اٯخضٜٔ ٚخقٛفٝانِٗ.

فٛص ٚصعَٛاا احملاؾق١ ع٢ً كتًهاا 

املزصع١, ٚعزّ ايت ًع إىل خقٛفٝاا 

 ايػري

4 
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احملاؾق١ ع٢ً 

 ايقر١ ايعا١َ

ايػشا٤, ٚايبعز عٔ ٜقٗض ايتًُٝش عًٛنٝا فرٝا   

 املدانض.

فٛص ٚصعَٛاا ايػشا٤ املتهاٌَ, ٚيع  

 ايضٜام١, ٚايبعز عٔ املدانض

حياؾع ايتًُٝش ع٢ً ْقاؾت٘ ايعا١َ   ادتغِ,  ايٓقاؾ١ 5

 ٚاملًبػ, ٚايب١٦ٝ َٔ ذٛي٘, ٚاملٛاوب١ ع٢ً ايٛم٤ٛ.

فٛص ٚصعَٛاا يتٓقٝـ ادتغِ ٚ 

 املًبػ ٚايب١٦ٝ ٚفٛص ايٛم٤ٛ
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نزصٜ  ايعكٌ 

 ع٢ً ايتؿهري

ٜقٗض ايتًُٝش عًٛنا نؿهضٜا ؾُٝا ذٛي٘ َٔ وٛاٖض 

بٗزف ايٛفٍٛ إىل إجاباا ع١ًُٝ يتؿغري ٖشٙ 

 ايقٛاٖض.

فٛص ٚصعَٛاا يًتؿهض ؾُٝا ذٍٛ 

 ايتًُٝش َٔ وٛاٖض ن١ْٝٛ 

نكزٜض أ١ُٖٝ  7

 املعضؾ١ ٚايؿِٗ

ٜقٗض ايتًُٝش صغب١   ايكضا٠٤ ٚاملعضؾ١, يًٛفٍٛ 

 ؾِٗ ملا ٜزٚص بزاخً٘ َٔ أع١ً٦. إىل

فٛص ٚصعَٛاا ٚ عضض مناسد يًكضا٠٤ 

 ٚاملعضؾ١

ٜقٗض ايتًُٝش صغب١   ا٫عتظار٠ َٔ املعضؾ١  ذ  ا٫عت ٬ع 8

ٚايت ًع ملعضؾ١ َا ٚصا٤ ايقٛاٖض ايه١ْٝٛ ٚاعتهؾاف 

 ايعا  َٔ ذٛي٘.

فٛص ٚصعَٛاا ٚعضض مناسد 

 ٫عتهؾاف ايعا  احملٝمل بايتًُٝش
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ٜقٗض ايتًُٝش عًٛنا ٜقٕٛ ؾٝ٘ يغاْ٘ َٔ ع   ذؿع ايًغإ 

 ايػري أٚ اغتٝاب٘.

فٛص ٚصعَٛاا يٲعضاض عٔ اٱعا٠٤ 

 يًػري 

ٜقٗض ايتًُٝش فاا ٚحتهُا   ا٫ْؿعاٍ ايشانٞ    اذتًِ 10

 َٛاقـ ايتعضض ي٘ َٔ ايػري.

فٛص ٚصعَٛاا نقٗض ايتًُٝش ٜعضض 

 عٔ َباري١ اٱعا٠٤

ٜقٕٛ ايتًُٝش بقضٙ عٔ ايٓقض يعٛصاا اٯخضٜٔ  غض ايبقض  11

 ٚايت ًع إىل خقٛفٝانِٗ.

فٛص ٚصعَٛاا نقٗض ايتًُٝش ميتٓع عٔ 

 ايٓقض يعٛصاا اٯخضٜٔ, ٚخقٛفٝانِٗ.

12 
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فٛص ٚصعَٛاا نقٗض ايتًُٝش ٜعتزٍ    ٜقٗض ايتًُٝش عًٛنا َعتز٫   اٱْؿام ا٫عتزاٍ

 املدتًؿ١.اٱْؿام ببٚجٗ٘ 

ٜقٗض ايتًُٝش عًٛنا إرخاصٜا َٔ خ٬ٍ ذؿق٘  ا٫رخاص 13

 بعنا َٔ َقضٚؾ٘ ايَٝٛٞ 

فٛص ٚصعَٛاا ٚإْتاد مناسد نقٗض 

ايتًُٝش حيؿع جظ٤ا َٔ َقضٚؾ٘ 

 بػضض ا٫رخاص.

ٜقٗض ايتًُٝش ذضفا ع٢ً ايتقزم ببعض املاٍ  ايقزق١ 14

 بػضض احملاؾق١ ع٢ً املاٍ ٚن ٗريٙ 

فٛص ٚصعَٛاا َٚٛاقـ نقٗض ايتًُٝش 

 ٜتقزم ببعض املاٍ بػضض ن ٗريٙ 

َينينا ايبرينينت ْٚقين٘:  عينٔ ايغينين٪اٍ ا٭ٍٚ َينٔ أعين١ً٦    ١ جابين ٚبينشيو نهينٕٛ متينينت اٱ  

ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ املٓاعينينب١ ايينينيت ٜٓبػينينٞ نُٓٝتٗينينا يت٬َٝينينش املضذًينين١ ا٫بتزا٥ٝينين١ َينينٔ      

  ٚج١ٗ ْقض ارتاا٤ ٚاملتدقق ؟

 :اختبار الكيي الذيٍية املصور 

ّ  ايبرت أٖزاف م٤ٛ   ٕ  قينا ِ  ايباذةينا ِ  اختبيناص  بتقينُٝ ايزٜٓٝين١ املقينٛص    ايكينٝ

 :ايتاي١ٝ اٱجضا٤اا نقُُٝ٘   ٚانبعا ا٫بتزا١ٝ٥, املضذ١ً ن٬َٝش يز٣

 االختبار وَ اهلذف حتذيذ :  
َينٔ   ا٫بتزا٥ٝين١  املضذًين١  ايكِٝ ايز١ٜٝٓ يز٣ ن٬َٝش إىل قٝاؼ ا٫ختباص ٖزف

 .خ٬ٍ ايتعبري ايؿ 

 االختبار وهوٌات حتذيذ : 
ٔ  اختبينيناص ايكينينِٝ َهْٛينيناا حتزٜينينز ء  عًينين٢ ا٫نينين٬ع خينين٬ٍ ايزٜٓٝينين١ املقينينٛص َينين

 املكينينينينرتح ايتقينينينينٓٝـ مينينين٤ٛ  ٚ  ايقينينينين١ً, ساا ٚايزصاعينينينيناا ا٭ربٝينينيناا  َينينينينٔ ايعزٜينينينز 
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 ا٫ختبيناص  حتزٜينز  ايؾينضٜع١( ٚء  َكافز زتا٫ا م٤ٛ   ايكِٝ نقٓٝـ يًكِٝ

ِ  ايعكينٌ,  ذؿينع  ٚقِٝ ايٓؿػ, ذؿع قِٝ: ستاٚص ةغ١    ايتينزٜٔ,  ذؿينع  ٚقينٝ

 املاٍ. ذؿع ٚقِٝ ايِعضض, ذؿع ٚقِٝ

 لالختبار العاً التصىيي: 
 :أعاع١ٝ أجظا٤ ب٬ب١ ع٢ً ٜؾتٌُ حبٝت ا٫ختباص نقُِٝ ء

 يًتًُٝش ا٭عاع١ٝ ايبٝاْاا ٜتنُٔ: ا٭ٍٚ ادتظ٤ . 

 َٚةينينيناٍ ا٫ختبينينيناص, ٚنعًُٝينينيناا ا٫ختبينينيناص, َينينينٔ اهلينينينزف ٜتنينينينُٔ: ايةينينيناْٞ ادتينينينظ٤ 

 .ا٫ختباص عٔ اٱجاب١ يهٝؿ١ٝ نٛمٝرٞ

 28   ٚنتُةينينٌ ا٫ختبينيناص; بٓينينٛر عًينين٢ ٜؾينينتٌُ: ايةايينينت ادتينينظ٤ ٔ  ( شينينإ ٚعؾينينضٜ

 عًينينين٢ َٛقينينينـ نينينينٌ , ٚاؽينينينتٌُ(َٛقؿينينينا اختباصٜينينينا بقضٜا َضعينينينَٛا أٚ َقينينينٛصا  

ٟ : ا٭ٍٚ: جينينظأٜٔ بينينزا٥ٌ بقينينض١ٜ   أصبعينين١ ٜتنينينُٔ: ايةينيناْٞٚ .املٛقينينـ ا٫ختبينيناص

 ا٫بتزا٥ٝين١  املضذًين١  ن٬َٝينش  انتغينار  َغينت٣ٛ   َقٛص٠ أٚ َضعين١َٛ( نكينٝػ  

  يًكِٝ.

 الكيي الختبار الهىي التكذيز: 
 رصجين١  عًين٢  ايتعضف ميهٔ ذت٢ بايزصجاا ايهُٞ ايتكزٜض ايباذةإ اعتدزّ

ٌ    ا٫بتزا٥ٝين١  املضذًين١  ن٬َٝينش  منٛ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ يز٣ ٕ  نين ٔ  َهينٛ  َهْٛيناا  َين

ي٬ختبينيناص َينينٔ  ا٭ٚيٝينين١ ايقينينٛص٠ منينينٛ ايكينينِٝ   رصجينين١ حتزٜينينز ٚء ايكينينِٝ, اختبينيناص

خ٬ٍ اختٝاص ايتًُٝش يًبزٌٜ املعا عٔ ايك١ُٝ; َٚٔ بِ ٜٛجز بزٌٜ ٚاذز ؾكمل 

َينينينٔ بينينين  أصبعينينين١ بينينينزا٥ٌ ٖينينينٛ ايبينينينزٌٜ ايقينينينرٝد, ٚعًٝينينين٘ نهينينينٕٛ ايزصجينينين١ ايهًٝينينين١      

ِ  ٫ختباص ا٭ٚي١ٝ ( رصج١ متةٌ ايقٛص28٠ي٬ختباص   املضذًين١  ن٬َٝينش  يينز٣  ايكينٝ

 :ا٫بتزا١ٝ٥

 اختبار الكيي ضبط: 
 :ايتاي١ٝ اٱجضا٤اا ا٫ختباص مبمل   ايباذةإ انبع

 احملهى  صذم: 
 ايتبنينينز بٗينينزف ( ستهُينينا11احملهُينين ;   َينينٔ زتُٛعينين١ عًينين٢ ا٫ختبينيناص عينينضض

َٔ: 

 ٚٚمٛذٗا ملؿضران٘ اٱجضا١ٝ٥ ايقٝاغ١ ع١َ٬. 

 ايباذةإ ٚمعٗا اييت ايتعًُٝاا رق١. 

 يكٝاع٘ ٚمع َا قٝاؼ   ي٬عتدزاّ ا٫ختباص ف٬ذ١ٝ. 

   نًدقينت  ٚقز احملهُٕٛ اقرتذٗا اييت ايتعز٬ٜا ب جضا٤ ايباذةإ قاّ ٚقز

نػينينٝري بعينينض ايضعينينّٛ ٚايقينينٛص ذتينين٢ نتٓاعينين  َينينع َٛمينينٛع ايكُٝينين١ املنينين١ُٓ        

ايؿكض٠ ا٫ختباص١ٜ, نُا أؽاص بعض ايغار٠ احملهُين  اٱؾينار٠ َينٔ بعينض صعينّٛ      

 ا٭نؿاٍ َٔ ْؿػ ايؿ١٦ ايعُض١ٜ يع١ٓٝ ايبرت.

 نؾينينـ ٚايينينشٟ ي٬ختبينيناص; ايقينيناٖضٟ ايقينينزم ريَعينيناٜ نينينٛؾض َينينٔ ايتركينينل بعينينز

ٔ  اعينت ٬ع١ٝ  عٝٓين١  ع٢ً ا٫ختباص بت بٝل ايباذةإ قاّ ايغابل, اٱجضا٤ عٓ٘  َين
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( 30  عزرِٖ بًؼ -ا٭عاع١ٝ ايبرت ع١ٓٝ خاصد َٔ - ا٫بتزا١ٝ٥ املضذ١ً ن٬َٝش

 :ًٜٞ َا ذتغار ٚسيو نًُٝشا,

  :قٝكين١,  ر( 35 ايترقينًٝٞ بينين  ٚحتزر طَٔ اٱجابين١ عينٔ ا٫ختبيناص    طَٔ ا٫ختباص

+طَينينٔ اْتٗينينا٤ آخينينض  نايينين   طَٔ اْتٗينينا٤ أٍٚ ٚسيينينو َينينٔ خينين٬ٍ ن بٝينينل املعاريينين١  

 . 2(÷ناي  

 :صذم االتشام الذاخمي 
اعتدزّ ايباذةإ فزم ا٫نغام ايزاخًٞ َٔ خ٬ٍ إجيينار َعاَينٌ ا٫صنبيناط    

 (2رصج١ املؿضر٠ ٚايزصج١ ايه١ًٝ ي٬ختباص نُا ٖٛ َٛمد بادتزٍٚ ايتايٞ 

 َعاٌَ ا٫صنباط ب  املؿضر٠  ٚايزصج١ ايه١ًٝ ي٬ختباص: (2جزٍٚ 

 َعاٌَ ا٫صنباط ؿضر٠صقِ امل َعاٌَ ا٫صنباطؿضر٠صقِ امل

1 0.89* 15 0.89* 

2 0.65* 16 0.69* 

3 0.97* 17 0.77* 

4 0.65* 18 0.68* 

5 0.94* 19 0.81* 

6 0.89* 20 0.83* 

7 0.82* 21 0.79* 

8 0.65* 22 0.66* 

9 0.56* 23 0.78* 

10 0.89* 24 0.84* 

11 0.82* 25 0.82* 

12 0.56* 26 0.65* 

13 0.65* 27 0.66* 

14 0.58* 28 0.71* 

 0.26=  0.05ق١ُٝ "ص" ادتزٚي١ٝ عٓز َغتٟٛ 

(إٔ مجٝينينع َعينينا٬َا ا٫صنبينيناط بينين  َؿينينضراا ا٫ختبينيناص  2ٜتنينيند َينينٔ ادتينينزٍٚ 

( ٖٚينشا ٜ ُين٦ٔ   0.05ٚايزصج١ ايه١ًٝ ي٬ختباص راي١ إذقا٥ٝا عٓز َغينت٣ٛ ر٫يين١   

ايباذةينينينإ إٔ ا٫ختبينينيناص ٜتغينينينِ با٫نغينينينام ايينينينزاخًٞ ٚميهينينينٔ ن بٝكينينين٘ عًينينين٢ عٝٓينينين١   

ٜٳعين  نينٛؾض فينزم ا٫نغينام ايينزاخًٞ        ايبرت,  اص نُينا إٔ  ملؿينضراا ا٫ختبين  ٖٚينٛ َينا 

( كينينا ٜينينزٍ عًينينٞ 0.94  - 0.56َعاَينينٌ ا٫صنبينيناط ملؿينينضراا ا٫ختبينيناص نضاٚذينينت َينينا بينين  

 .انغام ايؿكضاا ٚبايتايٞ فزم ا٫ختباص

 :ثبات وفزدات االختبار 
ء ايتبنينز َينينٔ ببينيناا َؿينضراا ا٫ختبينيناص َينينٔ خين٬ٍ نينينضٜكت  ا٭ٚىل َعاَينينٌ    

ضْٚبينيناذ يكٝينيناؼ نضٜكينين١ أيؿينينا نايةبينيناا ب ضٜكينين١ ايتحظ٥ينين١ ايٓقينينؿ١ٝ, ٚايةاْٝينين١  

 (.4(, 3َؿضراا ا٫ختباص نُا ٖٛ َٛمد عزٚيٞ بباا 

  طزيكة التجزئة الٍصفية 
 بباا َؿضراا ا٫ختباص: ( 3جزٍٚ 

 َعاٌَ ا٫صنباط ب ضٜك١ ايتحظ١٥ ايٓقؿ١ٝ املتػري

 *0.93 اختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املقٛص

 0.26=  0.05ق١ُٝ "ص" ادتزٚي١ٝ عٓز َغتٟٛ 

( ٚجينٛر اصنبيناط راٍ إذقينا٥ّٝا بين  رصجيناا ايعٝٓين١ عًين٢        3ٜتند َٔ ادتزٍٚ 

ايعبينيناصاا ايظٚجٝينين١ ي٬ختبينيناص ٚايعبينيناصاا ايؿضرٜينين١ ذٝينينت إٔ قُٝينين١ "ص" احملغينينٛب١       
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أع٢ً َٔ قُٝتٗا ادتزٚي١ٝ ٖٚشا ٜع  نكاصر رصجيناا ْقينؿٞ ا٫ختبيناص كينا      0.93

 ٜزٍ ع٢ً ببان٘.

  نزوٌباخطزيكة ألفا :Cronbach's  Alpha 
َؿينينضراا ا٫ختبينيناص نضٜكينين١ أيؿينينا نضْٚبينيناذ يكٝينيناؼ ببينيناا    إاعينينتدزّ ايباذةينين

 ن ضٜك١ با١ْٝ يكٝاؼ ايةباا

 (نضْٚباذَعاٌَ ايةباا  نضٜك١ ايؿا :  (4 جزٍٚ

 أيؿا نضْٚباذَعاٌَ ا٫صنباط ب ضٜك١  املتػري

 *0.94 اختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املقٛص

 0.26=  0.05ق١ُٝ "ص" ادتزٚي١ٝ عٓز َغتٟٛ 

(ٚجينٛر اصنبيناط راٍ إذقينا٥ّٝا بين  رصجيناا ايعٝٓين١ ذٝينت        4َٔ ادتزٍٚ ٜتند 

أعًينين٢ َينينٔ قُٝتٗينينا ادتزٚيٝينين١ كينينا ٜينينزٍ عًينين٢ ببينيناا     0.94إٔ قُٝينين١ "ص" احملغينينٛب١   

 ا٫ختباص.

متٝينينظ بايقينينزم  اذتينينايٞ ايبرينينتٜٚتنينيند كينينا عينينبل إٔ ا٫ختبينيناص املغينينتدزّ    

  بٝك٘.ٚايةباا, كا ٜ٪نز ف٬ذٝت٘ يًت بٝل ٚا٫ن٦ُٓإ إىل ْتا٥خ ن

 :إعذاد وواد املعاجلة التجزيبية  ثاٌيًا  
اياْينيناَخ املكينينرتح ايكينينا٥ِ عًينين٢ ايتعينينبري     متةًينينت َينينٛار املعادتينين١ ايتحضٜبٝينين١    

  ايؿ  بايضعِ. 

 املكرتح الربٌاوج إعذاد خطوات. 
 يًاْاَخ املكرتح اٱناص ٱعزار ايتاي١ٝ اٱجضا٤اا ايباذةإ انبع

 املكرتح الربٌاوج بٍاء أسص. 
 :ايتاي١ٝ ا٭عػ إىل املكرتح اياْاَخ نقُِٝ   ايباذةإ اعتٓز

 ا٫بتزا١ٝ٥ املضذ١ً يت٬َٝش ٚارتًكٞ املعض  ايُٓٛ خقا٥ك. 

 ٌايكِٝ نعًِٝ َزاخ. 

 ايكِٝ نعًِٝ   ٚرٚصٙ ايؿ  ايتعبري 

 ٌاملزصعٞ املٓٗخ   ايؿ١ٝٓ ايرتب١ٝ رَخ َزخ. 

 ايتعًِ يااَخ ايتعًُٝٞ ايتقُِٝ مناسد. 

 املكرتح: الربٌاوج إعذاد وزاحن 
 ايتاي١ٝ: باملضاذٌ املكرتح اياْاَخ إعزار َض

 ا٫بتزا١ٝ٥ باملضذ١ً ا٭ٚي١ٝ ايقؿٛف يت٬َٝش اي٬ط١َ ايكِٝ قا١ُ٥ بٓا٤. 

 اياْاَخ أٖزاف. 

 ُٖا: َغتٜٛ  ع٢ً ا٭ٖزاف ٚمع ء ٚقز

  إىل العاً هذفه يف املكرتح الربٌاوج هذف: لمربٌاوج العاً اهلذف: 
ا٭ٚيٝينينين١ ا٭ٍٚ ٚايةينينيناْٞ ٚايةايينينينت  ايقينينينؿٛف يت٬َٝينينينش نُٓٝينينين١ ايكينينينِٝ ايزٜٓٝينينين١

 .ايؿ  ايتعبري باعتدزاّ ا٫بتزا٥ٞ(

 :ايتاي١ٝ اٱجضا١ٝ٥ ا٭ٖزاف اهلزف ٖشا َٔ ٜٚتؿضع
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 :إٔ اياْاَخ رصاع١ َٔ ا٫ْتٗا٤ بعز ا٭ٚي١ٝ ايقؿٛف ن٬َٝش َٔ ٜتٛقع

 ايتزٜٔ قِٝ ٜهتغبٛا . 

 ايؿ  ايتعبري أرٚاا بعض باعتدزاّ ايتزٜٔ قِٝ عٔ ٜعاٚا. 

 ايٓؿػ ع٢ً احملاؾق١ قِٝ ٜهتغبٛا. 

 ايؿ  ايتعبري أرٚاا بعض باعتدزاّ ايٓؿػ ع٢ً احملاؾق١ قِٝ عٔ ٜعاٚا. 

 ايعكٌ ع٢ً احملاؾق١ قِٝ ٜهتغبٛا. 

 ايؿ  ايتعبري أرٚاا بعض باعتدزاّ ايعكٌ ع٢ً احملاؾق١ قِٝ عٔ ٜعاٚا. 

 ايعضض ع٢ً احملاؾق١ قِٝ ٜهتغبٛا. 

 ٜعينيناٚا  ٔ ِ  عينين  ايتعينينبري  أرٚاا بعينينض  باعينينتدزاّ ايعينينضض  عًينين٢  احملاؾقينين١ قينينٝ

 .ايؿ 

 املاٍ ع٢ً احملاؾق١ قِٝ ٜهتغبٛا. 

 ايؿ  ايتعبري أرٚاا بعض باعتدزاّ املاٍ ع٢ً احملاؾق١ قِٝ عٔ ٜعاٚا. 

 لمربٌاوج: العاً احملتوى 
ِ  ٚأْؾين ١  خااا ١َٔ: زتُٛع( ستتٛاٙ   ايتعًُٝٞ اياْاَخ نهٕٛ  ايينتعً

 بٗينينزف ايؿٓٝينين١ ٚايرتبٝينين١ اٱعينين١َٝ٬ ايرتبٝينين١ بينين  ايينينزَخ مينين٤ٛ   فينينُُت ايينينيت

ٔ  ا٫بتزا٥ٝين١  املضذًين١  ن٬َٝش يز٣ ايز١ٜٝٓ ايكِٝ ن١ُٝٓ ٍ  َين ايؿين ,   ايتعينبري  خين٬

 ٜٛمد ستت٣ٛ اياْاَخ ايتعًُٝٞ املكرتح: (5 ٚادتزٍٚ 

 ستت٣ٛ اياْاَخ ايتعًُٝٞ : ( 5جزٍٚ 

ّ 

 ايكِٝ  ايبعز

امل٪ؽضاا 

 ايغًٛن١ٝ

ايٓؾاط ايؿ   احملت٣ٛ املعض 

 املغتدزّ 

عزر  املزخٌ ايتزصٜغٞ

ذقك 

 ايتزصٜػ

1 

ٔ
ٜ
ز
ت
ي
 ا
ِ
ٝ
ق

 

ٜقٗض ايتًُٝش  اٱميإ

عًٛنا إمياْٝا َةٌ 

ايتٛج٘ إىل اح 

بايزعا٤, ٚايتٛنٌ 

 عًٝ٘.

 ِّٞ ِّٞ َؾِ  ٚٳِإسٳا عٳَبَيَو ِعبٳاِرٟ عٳ

ٛٳ٠َ ُأِجٝ ٴَقِضٜ ٷ   ِإسٳا يزَّاِعٱ رٳع

 ِٕ  ِيٞ ٝٳغتٳِحٝبٴِٛاَؾًرٳعٳا

ٝٴ ٓٴِٛا٪ٚٳي ٗٴِ ِبٞ َِ ٕٳ.  َيعٳَّ  ٜٳضؽٴزٴٚ

 (186  ايبكض٠: 

فٛص ٚصعَٛاا 

 ايزعا٤

 َع املتعًُ  نؿاعٌ

 عٔ املعا ايؿ  ايعٌُ

 َٔ َٚٓاقؾت٘ ايك١ُٝ

 بٛفؿ٘ املتعًُ  قبٌ

منٛسجا.

 ايؿ١ٝٓ املُاصع١ 

 ايك١ُٝ عٔ يًتعبري

 ايزصؼ. َٛمٛع

 ٚحبت رصاع١

 ٚا٭ؽهاٍ ا٭عُاٍ

 َٔ املكز١َ ايؿ١ٝٓ

 اةُٛعاا قبٌ

 .املدتًؿ١

 

     2 

ٜقٗض ايتًُٝش  ا٭َا١ْ 2

ايتظاَا يًُراؾق١ 

ع٢ً كتًهاا 

اٯخضٜٔ 

 ٚخقٛفٝانِٗ.

 َّ ٘ٳٱِإ  نٴ٪ٳرُِّٚا َإٔ َۡٴضٴُنِٜۡٳب يَّ

ّٳٍۡٱ ٗٳاَۡأٙ ِٰٓإَي٢ ِإٰٳَٰأ  ٚٳِإسٳا ِي

 َإٔ يَّاِؼٱ ٕٳۡبٳٞ نٴِۡذٳَهِ

ُٴِٛاۡنٳد َّ ٍِۚۡعٳزٍۡٱِر ُن  ِإ

٘ٳٱ َّا يَّ ِ٘ ٜٳِعُقُهِ ِِْع َّ ۦِٓۗٓب  ِإ

٘ٳٱ ٕٳ يَّ ُِٝعٳ َنا  اٗ  بٳِقري ۢاعٳ

 (58  ايٓغا٤: 

 ِّ ِٔ ايَِّب ٜٵضٳ٠َ , عٳ ٖٴضٳ ٔٵ َأِبٞ  عٳ

ِٳ : " َأرِّ  ٚٳعٳَّ  ِ٘ ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ فٳ٢َّ ايَّ

ٚٳ٫  ٓٳَو ,  ُٳ ِٔ ا٥ٵتٳ َٳ ْٳ١َ ِإَي٢  َٳا اَ٭

ٔٵ  َٳ ٔٵ  ْٳَونٳدٴ   " خٳا

 2579 أخضج٘ ايزاصَٞ 

 1264ٚايرتَشٟ 

فٛص ٚصعَٛاا 

احملاؾق١ ع٢ً 

املُتًهاا ايعا١َ 

ٚكتًهاا 

 اٯخضٜٔ.

 

 

    2 

3 

ع 
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ذ
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احملاؾق١ 

ع٢ً ايقر١ 

 ايعا١َ

ٜقٗض ايتًُٝش 

عًٛنٝا فرٝا   

ايػشا٤, ٚايبعز عٔ 

 املدانض.

ٜٵضٳ٠َ عٔ َأبٞ ٞٳ ٖٴضٳ ٘ٴ اح صِم  عٓ

ٍٳ ٍٳ:  َقا ٍٴ َقا ِ٘ صٳعٴٛ  ف٢ً ايَّ

ٔٴ:    ٚعًِ عًٝ٘ اح َِ ُٴ٪ٵ  اِي

ُّ٣ِٛ ٝٵضٷ اِيَك ِ٘ ِإَي٢ ٚٳَأذٳ ُّ خٳ  ايَّ

ٔٳ َِ ِٔ َِ ُٴ٪ٵ ـِ اِي  ٚٳِؾ٢ اينَِّعٝ

فٛص ٚصعَٛاا 

ايػشا٤ املتهاٌَ, 

ٚيع  ايضٜام١, 

 ٚايبعز عٔ املدانض

 

 

 

 

     2 
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ّ 

 ايكِٝ  ايبعز

امل٪ؽضاا 

 ايغًٛن١ٝ

ايٓؾاط ايؿ   احملت٣ٛ املعض 

 املغتدزّ 

عزر  املزخٌ ايتزصٜغٞ

ذقك 

 ايتزصٜػ

ٍّ ٝٵضٷ ُن ٢ًَ اذٵِضلٵ خٳ  َٳا عٳ

ٓٵَؿعٴَو ٔٵ ٜٳ ِ٘ ٚٳاعٵتٳِع  ٚٳ٫َ ِبايَّ

ٕٵ نٳعٵِحظٵ  َؾ٬َ ؽٳ٤ٞٷ َأفٳابٳَو ٚٳِإ

ٌٵ ٛٵ نٳُك ٢ِّ َي ًِتٴ َأ ٕٳ َؾعٳ  َنشٳا َنا

ٔٵ. ٚٳَنشٳا ٌٵ ٚٳَيِه ِ٘ َقزٳصٴ ُق َٳا ايَّ  ٚٳ

ٌٳ ؽٳا٤ٳ َّ َؾعٳ ٛٵ َؾِ  ٌٳ نٳِؿتٳدٴ َي ُٳ  عٳ

ِٕ ٝٵَ ا  ( . ايؾَّ

 ( . 2664   َغًِ صٚاٙ

حياؾع ايتًُٝش  ايٓقاؾ١ 4

ْقاؾت٘ ايعا١َ ع٢ً 

  ادتغِ, ٚاملًبػ, 

ٚايب١٦ٝ َٔ ذٛي٘, 

ٚاملٛاوب١ ع٢ً 

 ايٛم٤ٛ.

ِٰٟٓٞٳ ّٳ ٓبٳ ٓٳتٳُهِ خٴشٴِٚا ٤ٳارٳ  ِعٓزٳ ِۡطٜ

ِّ ٚٳُنًُِٛا  ٗ  ِجزَۡٳػ ُن

 صٳبٴِٛا ۡـٱٚٳ

٘ٴ ِۚآِصُؾٛۡٚٳَيا نٴػ َّ  ٜٴِر ُّ َيا ۥِإ

  ا٭عضاف(  31ِصِؾ ٳ َۡٴػٍۡٱ

 

فٛص ٚصعَٛاا 

يتٓقٝـ ادتغِ ٚ 

املًبػ ٚايب١٦ٝ 

 ٚفٛص ايٛم٤ٛ
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نزصٜ  ايعكٌ 

 ع٢ً ايتؿهري

ٜقٗض ايتًُٝش 

عًٛنا نؿهضٜا 

ؾُٝا ذٛي٘ َٔ 

وٛاٖض بٗزف 

ايٛفٍٛ إىل إجاباا 

ع١ًُٝ يتؿغري ٖشٙ 

 ايقٛاٖض.

ًَاَأ ٕٳ َؾ ٌِ ِإَي٢ ٜٳُٓقضٴٚ  اِيِ ِب

ـٳ ٝٵ  ٚٳِإَي٢( 17  خٴًَِكتٵ َن

ُٳا٤ِ ـٳ ايغَّ ٝٵ ( 18  صٴِؾعٳتٵ َن

ٍِ ٚٳِإَي٢ ـٳ اِيِحبٳا ٝٵ  ْٴِقبٳتٵ َن

ـٳ اِيَبصٵِض ٚٳِإَي٢( 19  ٝٵ  َن

  ايػاؽ١ٝ( (20  عٴِ رٳتٵ

فٛص ٚصعَٛاا 

يًتؿهض ؾُٝا ذٍٛ 

ايتًُٝش َٔ وٛاٖض 

 ن١ْٝٛ 

 َع املتعًُ  نؿاعٌ

 عٔ املعا ايؿ  ايعٌُ

 َٔ َٚٓاقؾت٘ ايك١ُٝ

 بٛفؿ٘ املتعًُ  قبٌ

منٛسجا.

 ايؿ١ٝٓ املُاصع١ 

 ايك١ُٝ عٔ يًتعبري

 ايزصؼ. َٛمٛع

 ٚحبت رصاع١

 ٚا٭ؽهاٍ ا٭عُاٍ

 َٔ املكز١َ ايؿ١ٝٓ

 اةُٛعاا قبٌ

 .املدتًؿ١

 

 

 

     2 

نكزٜض أ١ُٖٝ  6

املعضؾ١ 

 ٚايؿِٗ

ٜقٗض ايتًُٝش 

صغب١   ايكضا٠٤ 

ٚاملعضؾ١, يًٛفٍٛ 

إىل ؾِٗ ملا ٜزٚص 

 بزاخً٘ َٔ أع١ً٦.

ِِ اِقضٳِأ ًَلٳ ايَِّشٟ صٳبَِّو ِباعٵ ( 1  خٳ

ًَلٳ ٕٳ خٳ ٔٵ اِيِ ْغٳا ًٍَل َِ ( 2  عٳ

ّٴ ٚٳصٳبَُّو اِقضٳِأ  ايَِّشٟ( 3  اِيَبِنضٳ

ِٳ ِِ عٳَّ ًَ ِٳ( 4  ِباِيَك ٕٳ عٳَّ  اِيِ ْغٳا

ِٵ َٳا ِٵ َي ًَ   ايعًل( (5  ٜٳعٵ

ٔٵ : َقاٍ , ايزَّصٵرا٤ِ, َأبٞ عٳ

ِ٘ صٳعٴٍٛ مِسعٵتٴ ٍٴ ,ملسو هيلع هللا ىلص ايَّ : ٜكٛ

ٔٵ ًََو َ ِ٘ ٜٳبٵتٳِػٞ َنضّٜكا عٳ  ِؾٝ

ُٶا ًِ ٌَّ ع  ِإَي٢ َنضّٜكا َي٘ ايَّ٘ ع

َّ ادت١ِٓ,  َيتٳنٳعٴ امل٥ِ٬َه١َ ٚٳإ

ٗٳا ِٓرٳتٳ ِِ ِي اي  أجٵ ًِ  ِصمٶا اِيِع

ٓٳعٴ, ِبُا َّ ٜٳقٵ  اِيعاِيِ ٚٳإ

ٝٳغٵتٳػٵِؿضٴ ٘ٴ َي ٔٵ َي ُٳٛاِا   َ  ايغَّ

ٔٵ  ذت٢َّ ا٭صٵِض ِؾٞ َٚ

ٕٴ ٌٴ املا٤ِ,   اذِتٝتا  َٚؾنٵ

٢ًَ اِيعٳاِيِ ٌِ اِيعاِبِز عٳ  َنَؿنٵ

ٛٳاِنِ , عٳا٥ِِض عٳ٢ً اِيَكُض  اِيَه

َّ ًَُا٤ٳ ٚإ ْٵِبٝا٤ِ ٚٳصٳبٳ١ُ اِيعٴ  ا٭

َّ ْٵِبٝا٤ٳ ٚإ ِٵ ا٭ ٓٳاصٶا ٜٴٛصِّبٴٛا َي  ِرٜ

ُٶا ٚٳ٫ ٖٳ ِٳ, ٚصَّبٴٛا ٚإَُّا ِرصٵ ًِ  اِيِع

ٔٵ ٙٴ َؾُ  . ٚٳاِؾٍض ِبرعٍّ َأخٳشٳ َأخٳشٳ

ٙٴ ُّ راٚر َأبٴٛ صٚا  .ٚايرتَش

فٛص ٚصعَٛاا 

ٚعضض مناسد 

 يًكضا٠٤ ٚاملعضؾ١
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ٜقٗض ايتًُٝش  اذتًِ

فاا ٚحتهُا   

ا٫ْؿعاٍ ايشانٞ   

َٛاقـ ايتعضض ي٘ 

 َٔ ايػري.

فٛص ٚصعَٛاا  

نقٗض ايتًُٝش 

ٜعضض عٔ َباري١ 

 اٱعا٠٤

 

 

    2 
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ّ 

 ايكِٝ  ايبعز

امل٪ؽضاا 

 ايغًٛن١ٝ

ايٓؾاط ايؿ   احملت٣ٛ املعض 

 املغتدزّ 

عزر  املزخٌ ايتزصٜغٞ

ذقك 

 ايتزصٜػ

ٜقٕٛ ايتًُٝش  غض ايبقض  8

ايٓقض بقضٙ عٔ 

يعٛصاا اٯخضٜٔ 

ٚايت ًع إىل 

 خقٛفٝانِٗ.

ٔٵ ٜٵضٳ٠َ َأِبٞ عٳ ٔٵ ٖٴضٳ ِّ عٳ  ايَِّب

٘ٴ فٳ٢َّ ِ٘ ايَّ ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ٍٳ ٚٳعٳَّ : َقا

ٜٳ١ُ ٓٳاِؾِل آ ُٴ ًَاثٷ اِي  ذٳزَّثٳ ِإسٳا: بٳ

ـٳ, ٚٳعٳزٳ ٚٳِإسٳا َنشٳرٳ, ًَ  ٚٳِإسٳا َأخٵ

ٔٳ ُِ ٕٳ. ا٩ٵنٴ  ايبداصٟ صٚاٙ  خٳا

 (59  َٚغًِ( 33 

ٚصعَٛاا  فٛص

نقٗض ايتًُٝش 

ميتٓع عٔ ايٓقض 

يعٛصاا اٯخضٜٔ, 

 ٚخقٛفٝانِٗ.
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ٜقٗض ايتًُٝش  ا٫عتزاٍ

عًٛنا َعتز٫   

 اٱْؿام

ٌٵ ٚٳَيا ًَُٛي١ّ ٜٳزٳَى نٳحٵعٳ  ِٰإَي٢ َٳػٵ

ٓٴِكَو ٗٳا ٚٳَيا عٴ َّ نٳبٵغٴِ   ُن

َٶا َؾتٳِكعٴزٳ اِيبٳغٵمِل ًُٛ  َٳ

  (29  ََّرٵغٴٛصٶا

  اٱعضا٤(

ٔٳ ِٵ َأَْؿُكٛا ِإسٳا ٚٳايَِّشٜ  ٜٴغٵِضُؾٛا َي

ِٵ ٕٳ ٜٳِكتٴضٴٚا ٚٳَي ٔٳ ٚٳَنا ٝٵ  ِيَوٰسٳ بٳ

َٶا ٛٳا   ايؿضقإ( 67َق

فٛص ٚصعَٛاا 

نقٗض ايتًُٝش 

ٜعتزٍ   اٱْؿام 

 ببٚجٗ٘ املدتًؿ١.

 

 

 

 

   2 

ٜقٗض ايتًُٝش  ا٫رخاص 10

عًٛنا إرخاصٜا َٔ 

خ٬ٍ ذؿق٘ بعنا 

َٔ َقضٚؾ٘ 

 ايَٝٛٞ 

 

 

فٛص ٚصعَٛاا 

ٚإْتاد مناسد نقٗض 

ايتًُٝش حيؿع 

جظ٤ا َٔ َقضٚؾ٘ 

 بػضض ا٫رخاص.

 

 

    2 

ٜقٗض ايتًُٝش  ايقزق١ 11

ذضفا ع٢ً 

ايتقزم ببعض 

املاٍ بػضض 

احملاؾق١ ع٢ً املاٍ 

 ٚن ٗريٙ 

ٌٴ ٔٳ َّةٳ ٕٳ ايَِّشٜ ِٵ ٜٴِٓؿُكٛ ٗٴ ٛٳاَي َٵ  َأ

ٌِ ِؾٞ ِ٘ عٳِبٝ ٌِ ايَّ ُٳةٳ  ذٳب١ٍَّ َن

ٌٳ عٳبٵعٳ َأْبٳتٳتٵ ٓٳاِب ِّ ِؾٞ عٳ  ُن

١ًٍَ ٘ٴ ۗٓ ذٳب١ٍَّ ِّا٥ٳ١ُ عٴٓبٴ  ٚٳايَّ

ـٴ ُٳٔ ٜٴنٳاِع ٘ٴ ۗٓ ٜٳؾٳا٤ٴ ِي  ٚٳايَّ

ِٷ ٚٳاِععٷ ًِٝ   عٳ

   ايبكض٠( 261

فٛص ٚصعَٛاا 

َٚٛاقـ نقٗض 

ايتًُٝش ٜتقزم 

ببعض املاٍ بػضض 

 ن ٗريٙ 

 

 

    2 

 صالحيته وَ والتأنذ الربٌاوج ضبط: 
 َينينٔ زتُٛعينين١ عًينين٢ عضمينين٘ ء يًاْينيناَخ ا٭ٚيٝينين١ ايقينينٛص٠ َينينٔ ا٫ْتٗينينا٤ بعينينز

 : ذٝت َٔ ف٬ذٝت٘ ذٍٛ ايضأٟ ٱبزا٤ ايتزصٜػ ٚنضم املٓاٖخ   ارتاا٤

 احملزر٠ ٭ٖزاؾ٘ اياْاَخ احملت٣ٛ َٓاعب١. 

 ٚنضنٝبٗا ايع١ًُٝ املار٠ عضض أعًٛر َٓاعب١. 

 يًُتعًُ  ايتعًِ ٚأْؾ ١ خااا َٓاعب١. 

 اياْاَخ   جا٤ ملا ايع١ًُٝ ايزق١ َز٣  . 

 بينينين جضا٤ ايباذةينينينإ قينينيناّ ٬َذقينينيناا, َينينينٔ أبينينينزٚٙ َٚينينينا احملهُينينين  آصا٤ مينينين٤ٛ ٚ 

ٔ  اعينينت ٬ع١ٝ عٝٓينين١ عًينين٢ اضٜبينين٘ بينينِ ايتعينينز٬ٜا,  َينينٔ نًُٝينينشا( 30 َهْٛينين١ َينين

 ايتػشٜينينين١ عًينينين٢ بٓينينينا٤ املٓاعينينينب١ ايتعينينينز٬ٜا ٚإجينينينضا٤ ا٫بتزا٥ٝينينين١, املضذًينينين١ ن٬َٝينينينش

 .ايتحضٜ  ملضذ١ً ايضاجع١

  :إجزاءات التجزبة الٍهائية 
 ء إجضا٤ ايتحضب١ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:
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 :اختيار العيٍة 
َزصعينين١" رٜٚينيند ا٫بتزا٥ٝينين١" إذينينز٣ َينينزاصؼ َضنينينظ ْكينينار٠       إاختينيناص ايباذةينين 

عٝٓينين١ عًٝٗينينا ايبرينينت, ٚقينينز ء اختٝينيناص   جيينينض٣٭خينينش ايعٝٓينين١ ايينينيت   رراؾقينين١ قٓينينا

َٔ ب  عت١ ؾقٍٛ ؾق٬ٕ يًقينـ ا٭ٍٚ, ٚؾقين٬ٕ   ب ضٜك١ عؾٛا١ٝ٥  ايبرت

يًقينينينـ ايةينينيناْٞ, ٚؾقينينين٬ٕ يًقينينينـ ايةايينينينت, ذٝينينينت بًينينينؼ عينينينزر ن٬َٝينينينش اةُٛعينينين١  

( ن٬َٝينينش َينينٔ ايقينينـ   10( نًُٝينينشا َينينٔ ايقينينؿٛف اية٬بينين١ ا٭ٚىل     35ايتحضٜبٝينين١ 

( نًُٝينينشا َينينٔ ايقينينـ ايةايينينت, ٚعينينزر  13( نًُٝينينشا َينينٔ ايقينينـ ايةينيناْٞ, ٚ 12٭ٍٚ, ٚ ا

( نًُٝينينشا َينينٔ ن٬َٝينينش ايقينينؿٛف اية٬بينين١ ا٭ٚىل  35ن٬َٝينينش اةُٛعينين١ اينينيناب ١  

( 13( نًُٝينينينشا َينينينٔ ايقينينينـ ايةينينيناْٞ, ٚ  12( ن٬َٝينينينش َينينينٔ ايقينينينـ ا٭ٍٚ, ٚ  10بٛاقينينينع  

 نًُٝشا َٔ ايقـ ايةايت.  

  :تٍفيذ التجزبة 
ّ  2018/2019حضب١   ايؿقينٌ ايزصاعينٞ ا٭ٍٚ َينٔ ايعيناّ ايزصاعينٞ      ء نٓؿٝش ايت

ٚملينينز٠ عينينت١ أعينينابٝع َتتايٝينين١ بٛاقينينع ب٬بينين١ يكينينا٤اا أعينينبٛعٝا, ذٝينينت قينيناّ ايباذةينينإ  

با٫جتُاع َع َعًينِ ايؿقينٌ ايينشٟ عينٛف ٜينزصؼ ي ين٬ر اةُٛعين١ ايتحضٜبٝين١         

( ْغيند١ َ بٛعين١ َينٔ    35ٚؽضذا ي٘ نضٜك١ ايتزصٜػ يًاْيناَخ املكينرتح ٚعينزر    

اْاَخ املكرتح, ٚارتاَاا ٚا٭رٚاا ٚايٛعا٥ٌ اييت نعٝٓ٘ ع٢ً نٓؿٝش ايتحضبين١,  اي

 َٚتابعت٘ أبٓا٤ ايتٓؿٝش.

 :التطبيل الكبمي 

 ايبرينت عًٞ عٝٓ٘ اختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املقٛص(ايكٝاؼ قبًّٝا  ا٠ء ن بٝل أر 

 , ٚصفز ايينزصجاا, اٱجاباارحُٛعتٝٗا ايتحضٜب١ٝ ٚايناب ١, ٚبعز نقرٝد 

"ا"  ا٭عًٛر اٱذقينا٥ٞ اختبيناص   باعتدزاّبترًٌٝ ْتا٥خ ايت بٝل  إيباذةقاّ ا

T. test  ٞعينينٔ نضٜينينل بضْينيناَخ اٱذقينينا٤ اذتاعينينٛبSPSS  ٚسيينينو يينينظّٚ اينينينبمل )

  املينزخٌ ايتحينضٜيب    ايعٝٓين١  ن٬َٝينش ايتحضٜيب ,ذٝت ٜتِ َعضؾ١ َزٟ ااْػ 

 ايتاي١ٝ:إىل ايٓتا٥خ  إٜتِ ايتعضض ي٘   ايت بٝل ٚنٛفٌ ايباذة شٟاي

 التجزيبية والضابطة( قبميًا يف املذخن التجزييب لفزم ب  اجملىوعت ا( 
 "الكيي الذيٍية"

ايت بٝل  "ا" َٚغت٣ٛ ر٫يتٗا يًؿضم ب  َتٛع ٞ اةُٛع١ ايتحضٜب١ٝ ٚايناب ١   ق١ُٝ: (6 جزٍٚ 

 ٫ختباص ايكِٝ املقٛص  ايكبًٞ

 ايز٫ي١ رصج١ اذتض١ٜ ق١ُٝ ا ا٫ضتضاف املعٝاصٟ املتٛعمل اةُٛع١

 1.30 7.20 اضٜب١ٝ

 غري راي١ 68 0.52

 1.41 7.37 ماب ١

 ٔ إٔ ق١ُٝ ا(احملغينينينينٛب١ يًؿينينينينضم بينينينين  َتٛعينينينين ٞ    ( 6 ادتينينينينزٍٚ ٜتنينينينيند َينينينين

ٖٚٞ ق١ُٝ غري رايين١ عٓينز رصجين١     (0.52اةُٛعت  ايتحضٜب١ٝ ٚايناب ١ بًػت 

اةُينٛعت   (, كا ٜع  اْ٘ يٝػ ٖٓاى ؾينضم بين  َتٛعين ٞ رصجيناا     68اذتض١ٜ 

ختبينيناص ايكينينِٝ ايبقينينضٟ; كينينا ٜينينزٍ عًينين٢ نهينيناؾ٪ زتُينينٛعيت        ايكٝينيناؼ ايكبًينينٞ ٫ 

  ايبرت ايتحضٜب١ٝ ٚايناب ١(.
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 :الكياض البعذي 
بعز ا٫ْتٗا٤ َٔ ن بٝل ايتحضب١, ء ايكٝاّ بايكٝاؼ ايبعينزٟ يًُحُينٛعت ,   

 اختبينيناص ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١ املقينينٛص(,  ايتحضٜبٝينين١ ٚاينينيناب ١, باعينينتدزاّ أرا٠ ايبرينينت 

ٚجزٚي١ رصجاا ن٬َٝش اةُينٛعت  ايتحضٜبٝين١ ٚاينيناب ١ متٗٝينزّا يًُعادتين١      

 .SPSSاٱذقا١ٝ٥ باعتدزاّ بضْاَخ ايترًٌٝ اٱذقا٥ٞ 

 )ٌتائج البحح)عزضها ووٍاقظتها وتفشريها 

 أوال: عزض الٍتائج 

 :الٍتائج املزتبطة بالفزض األوه 

تٛع ٞ رصجاا ٫ ٜٛجز ؾضم راٍ إذقا٥ّٝا ب  َ"ٜٓك ايؿضض ا٭ٍٚ ع٢ً: 

اةُٛع١ ايتحضٜب١ٝ اييت نينزصؼ اياْيناَخ املكينرتح   ايكٝاعين  ايكبًينٞ       ن٬َٝش

, ٚيًتركينل  "ٚايبعزٟ ٫ختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املقٛص يت٬َٝش املضذًين١ ا٫بتزا٥ٝين١  

اختبيناص ايكينِٝ ايزٜٓٝين١    بت بٝينل   إَٔ فر١ ٖشا ايؿضض, أٚ صؾن٘, قيناّ ايباذةين  

ٚبعينينينينز صفينينينز ايينينينينزصجاا,  املقينينينٛص بعينينينزٜا عًينينينين٢ ن٬َٝينينينش اةُٛعينينينين١ ايتحضٜبٝينينين١,     

باعينتدزاّ   ”Spss“عٔ نضٜل بضْاَخ  T. Testٚحتًًٝٗا باعتدزاّ اختباص "ا" 

اذتاعينين  اٯيينينٞ, ٚسيينينو يبٝينينإ ايؿينينضم بينين  ايكٝاعينين  ايكبًينينٞ ٚايبعينينزٟ, نٛفينينٌ          

 يًٓتا٥خ ايتاي١ٝ: إايباذة

اختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ  ايؿضم ب  ايكٝاع  ايكبًٞ ٚايبعزٟ ي ٬ر اةُٛع١ ايتحضٜب١ٝ  :  (7جزٍٚ 

 املقٛص

اةُٛع١ 

 ايتحضٜب١ٝ

 ايز٫ي١ اذتض١ٜ رصج١ ق١ُٝ ا ا٫ضتضاف املعٝاصٟ املتٛعمل

 1.30 7.20 قٝاؼ قبًٞ

85.34 68 

 َغتٟٛ عٓز راي١

0.01   
 قٝاؼ بعزٟ

24.11 1.37 

ٟ     7ٜتند َينٔ ادتينزٍٚ    بين    (0.01 (, إٔ ٖٓيناى ؾينضم راٍ إذقينا٥ّٝا, عٓينز َغينتٛ

اختبينيناص ايكينينِٝ ايزٜٓٝينين١   ايكٝاعينين  ايكبًينينٞ ٚايبعينينزٟ يًُحُٛعينين١ ايتحضٜبٝينين١,      

(, 0.01(, ٖٚينينٞ رايينين١ عٓينينز َغينينتٟٛ  85.34, ذٝينينت بًػينينت قُٝينين١ ا احملغينينٛب١  املقينينٛص

ايكٝاعينين  ايكبًينينٞ ٚايبعينينزٟ,    ٞٚبينينايٓقض إيينينٞ َتٛعينين    (,  68عٓز رصج١ ذض١ٜ  

نينينإ   فينيناحل ايكٝينيناؼ ايبعينينزٟ, ذٝينينت بًينينؼ   ا٭عًينين٢إٔ املتٛعينينمل  إيباذةينينٚجينينز ا

(, كينا ٜعين  إٔ   7.20َٚتٛعينمل ايكٝيناؼ ايكبًينٞ     (,24.11َتٛعمل ايكٝيناؼ ايبعينزٟ   

, ذٝينت إٕ ايز٫يين١ نٛجين٘    ا٭عًين٢ ايؿضم راٍ يقاحل ايكٝاؼ ايبعينزٟ سٚ املتٛعينمل   

 .ا٭ع٢ًيقاحل املتٛعمل 

ٚبٗشٙ ايٓتٝح١ ٜتِ صؾض ايؿينضض ايقينؿضٟ ا٭ٍٚ, ٚقبينٍٛ ايؿينضض ايبينزٌٜ      

بينينين  َتٛعينين ٞ رصجينينيناا  ( 0.01عٓينينينز َغينينت٣ٛ  ْٚقينين٘: " ٜٛجينينز ؾينينينضم راٍ إذقينينا٥ّٝا    

  ايكٝينيناؼ  يقينيناحلاةُٛعينين١ ايتحضٜبٝينين١ ايينينيت نينينزصؼ اياْينيناَخ املكينينرتح       ن٬َٝينينش

ٚبينينينينينينينينينينينينينينشيو   ",ايبعزٟ ٫ختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املقٛص يت٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥

املكينرتح, ذٝينت أبينض اعينتدزاَ٘        اياْيناَخ ١ًٝ عَٔ ؾا اقز نبنز إٜهٕٛ ايباذة

   ايكٝاؼ ايبعزٟ. ايكِٝ ايز١ٜٝٓ يت٬َٝش اةُٛع١ ايتحضٜب١ٝن١ُٝٓ 
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 :الٍتائج املزتبطة بالفزض الجاٌي 
ٜٓك ايؿضض ايةاْٞ ع٢ً: ٫ ٜٛجز ؾضم راٍ إذقا٥ّٝا ب  َتٛع ٞ رصجاا 

ايتحضٜبٝينينين١ "ايينينينيت نينينينزصؼ اياْينينيناَخ املكينينينرتح", ٚاةُٛعينينين١     ن٬َٝينينينش اةُٛعينينين١  

اينينيناب ١ "ايينينيت نينينزصؼ باي ضٜكينين١ ايغينينا٥ز٠"   ايكٝينيناؼ ايبعينينزٟ ٫ختبينيناص ايكينينِٝ 

ٚيًتركل َٔ فينر١ ٖينشا ايؿينضض    ", ايز١ٜٝٓ املقٛص يت٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥

ٝ   اختبيناص ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ املقينٛص    بت بٝينل   إأٚ صؾن٘ قاّ ايباذةين  ٓين١  بعينزّٜا عًين٢ ع

ايبرينينينت رحُٛعتٝٗينينينا ايتحضٜبٝينينين١ ٚاينينينيناب ١, ٚبعينينينز صفينينينز ايٓتينينينا٥خ ٚحتًًٝينينينٗا  

باعينتدزاّ اذتاعين     ”SPSS“عٔ نضٜل بضْاَخ  T. Testباعتدزاّ اختباص ا( 

 يًٓتا٥خ ايتاي١ٝ: ء ايتٛفٌاٯيٞ, 

 قٛص٫ختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ املايؿضم ب  اةُٛعت  ايتحضٜب١ٝ ٚايناب ١   ايكٝاؼ ايبعزٟ :  (8جزٍٚ 

 ايز٫ي١ رصج١ اذتض١ٜ ق١ُٝ ا ا٫ضتضاف املعٝاصٟ املتٛعمل اةُٛع١

 ايتحضٜب١ٝ
24.11 1.37 

21.30 68 

راي١ عٓز 

 َغتٟٛ

0.01 

 ايناب ١
16.28 1.69 

( إٔ قُٝينين١  ا( يًؿينينضم بينين  َتٛعينين ٞ رصجينيناا نينين٬ر    8ٜتنينيند َينينٔ جينينزٍٚ   

اةُينينينٛعت  ايتحضٜبٝينينين١ ٚاينينينيناب ١   ايكٝينينيناؼ ايبعينينينزٟ ٫ختبينينيناص ايترقينينينٌٝ     

( عٓز 0.01(, ٖٚٞ ق١ُٝ راي١ عٓز َغتٟٛ  21.30بًػت   ايٓكز ايؿ املعض  ملٗاصاا 

ٚملا نإ ٖٓاى ؾضم ب  َتٛع ٞ رصجاا اةُٛعت , يينظّ   (,68رصج١ ذض١ٜ  

ٔ اااٙ ايؿضم, ٚسيو بينايتعضف عًين٢ َتٛعين ٞ اةُينٛعت , ٚبينايٓقض      ايبرت ع

 (, ٚاينينينينيناب 24.11١إٔ َتٛعينينينينمل اةُٛعينينينين١ ايتحضٜبٝينينينين١ ٚجينينينينز  (4إيينينينينٞ جينينينينزٍٚ 

(, كا ٜع  إٔ ايؿضم راٍ يقاحل اةُٛع١ ايتحضٜبٝين١, ذٝينت إٕ ايز٫يين١    16.28 

 .ا٭ع٢ًنٛج٘ يقاحل املتٛعمل 

, ٚقبينٍٛ ايؿينضض ايبينزٌٜ    ةاْٞايٚبٗشٙ ايٓتٝح١ ٜتِ صؾض ايؿضض ايقؿضٟ 

بينينين  َتٛعينينين ٞ رصجينينيناا ( 0.01عٓينينينز َغينينينت٣ٛ ْٚقينينين٘: "ٜٛجينينينز ؾينينينضم راٍ إذقينينينا٥ّٝا 

ن٬َٝينينينش اةُٛعينينين١ ايتحضٜبٝينينين١ "ايينينينيت نينينينزصؼ اياْينينيناَخ املكينينينرتح", ٚاةُٛعينينين١       

   يقينيناحل اةُٛعينين١ ايتحضٜبٝينين١  اينينيناب ١ "ايينينيت نينينزصؼ باي ضٜكينين١ ايغينينا٥ز٠"    

 .قٛص يت٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥ايكٝاؼ ايبعزٟ ٫ختباص ايكِٝ ايز١ٜٝٓ امل

املكينينرتح,  اياْينيناَخَينينٔ ؾاعًٝينين١ اعينينتدزاّ   اقينينز نبنينينز إٚبينينشيو ٜهينينٕٛ ايباذةينين 

   ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ ي ين٬ر اةُٛعين١ ايتحضٜبٝين١     ذٝت أبض اعينتدزاَ٘   نُٓٝين١   

 ايكٝاؼ ايبعزٟ.

ايةينيناْٞ َينينٔ أعينين١ً٦ ايبرينينت   عينينٔ ايغينين٪اٍ   اقينينز أجابينين  –أٜنينينّا  – إٜٚهينينٕٛ ايباذةينين 

ؾاعًٝينين١ بضْينيناَخ َكينينرتح قينينا٥ِ عًينين٢ ايتعينينبري ايؿينين    نُٓٝينين١ ايكينينِٝ        َينينا ْٚقينين٘: 

 ايز١ٜٝٓ يز٣ ن٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥؟

 ثاٌيًا: وٍاقظة الٍتائج وتفشريها  
, َٚينينينا نضنينينين  عًٝينينين٘ َينينينٔ قبينينينٍٛ   ايبرينينينتَينينينٔ خينينين٬ٍ ايعينينينضض ايغينينينابل يٓتينينينا٥خ   

ايؿينينضٚض, أٚ صؾنينينٗا, نينينتِ َٓاقؾينين١ ٖينينشٙ ايٓتينينا٥خ ٚنؿغينينريٖا   مينين٤ٛ ؾينينضٚض        

 ايٓقضٟ, ٚسيو ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:ٚاٱناص , ايبرت
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  بتٍىية الكيي الذيٍية لتالويذ املزحمة االبتذائيةتفشري الٍتائج املزتبطة: 
ٍٚ عًينين٢" , ذٝينينت ٜينينٓك ايؿينينضض ا٭ ايبرينينت بؿضمينينٞ ايٓتٝحينين١ٚنينينضنبمل ٖينينشٙ 

اةُٛعين١ ايتحضٜبٝين١    ن٬َٝينش ٜٛجز ؾضم راٍ إذقا٥ّٝا ب  َتٛع ٞ رصجيناا  ٫

كينينينرتح   ايكٝاعينينين  ايكبًينينينٞ ٚايبعينينينزٟ ٫ختبينينيناص ايكينينينِٝ   ايينينينيت نينينينزصؼ اياْينينيناَخ امل

ٜٚتنينينيند َينينينٔ خينينين٬ٍ ايٓتينينينا٥خ   ",  يت٬َٝينينينش املضذًينينين١ ا٫بتزا٥ٝينينين١  قينينينٛصايزٜٓٝينينين١ امل

ارتاف١ بٗينشا ايؿينضض, إٔ قُٝين١ "ا" احملغينٛب١ يًؿينضم بين  ايكٝاعينٝ , ناْينت         

 ٛ ( يقينيناحل ايكٝينيناؼ ايبعينينزٟ, كينينا ٜعينين  ؾاعًٝينين١ اعينينتدزاّ     0.01 ٣رايينين١ عٓينينز َغينينت

 ٭ؾضار اةُٛع١ ايتحضٜب١ٝ. ايكِٝ ايز١ٜٝٓ,   ن١ُٝٓ ملكرتحاياْاَخ ا

, ٚايينشٟ ٜينٓك   ايبرينت َٔ ؾضٚض  ايةاْٞنُا نضنبمل ٖشٙ ايٓتا٥خ بايؿضض 

٫ ٜٛجينينينز ؾينينينضم راٍ إذقينينينا٥ّٝا بينينين  َتٛعينينين ٞ رصجينينيناا ن٬َٝينينينش اةُٛعينينين١  عًينينين٢"

ايتحضٜبٝين١ "ايينيت نينزصؼ اياْيناَخ املكينينرتح", ٚاةُٛعين١ اينيناب ١ "ايينيت نينينزصؼ        

يت٬َٝينش   قينٛص ٜك١ ايغا٥ز٠"   ايكٝاؼ ايبعزٟ ٫ختبيناص ايكينِٝ ايزٜٓٝين١ امل   باي ض

ٜٚتند َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥خ املضنب ١ بٗشا ايؿضض, إٔ قُٝين١  , املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥"

(   ايكٝينينيناؼ ايبعينينينزٟ يقينينيناحل اةُٛعينينين١  0.01 ٣"ا" احملغينينينٛب١ رايينينين١ عٓينينينز َغينينينتٛ

 ايتحضٜب١ٝ, 

   ح ايكينينا٥ِ عًينين٢ ايتعينينبري ايؿينين  اياْينيناَخ املكينينرتكينينا ٜعينين  ؾاعًٝينين١ اعينينتدزاّ 

٭ؾضار اةُٛعين١ ايتحضٜبٝين١ َكاصْين١ باي ضٜكين١ ايغينا٥ز٠,       ايكِٝ ايز١ٜٝٓن١ُٝٓ 

 َا ًٜٞ: إىلٚقز ٜضجع سيو 

         َينينزخٌ ايينينزَخ بينين  ايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١ ٚايرتبٝينين١ اٱعينين١َٝ٬ ٜعينينز سا ؾاعًٝينين١

ن١ُٝٓ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ يز٣ ن٬َٝش املضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥; ٚميهٔ إٔ ٜضجينع سيينو   

إىل َينينا متٝينينظ بينين٘ اياْينيناَخ ايتعًُٝينينٞ املكينينرتح َينينٔ نينينٛؾري ؾينينضل ناؾٝينين١ يينينز٣   

عُاٍ ايؿ١ٝٓ املتعًُ  يًتؿهري   ايكِٝ بؾهٌ حتًًٝٞ َٔ خ٬ٍ َٓاقؾ١ ا٭

املعا٠ عٓٗا عٛا٤ ايُٓيناسد املعينز٠ عينًؿا ٚايُٓيناسد ايينيت أعينزٖا ايت٬َٝينش نعينبريا         

بٗا عينٔ ايكينِٝ; ذٝينت ناْينت نينزٚص َٓاقؾين١ َتعُكين١ بين  زتُٛعيناا ايينتعًِ           

ذٍٛ ٖشٙ ايكِٝ َٚا متةًٗا َٔ عًٛنٝاا ٜكرتذٗا ايت٬َٝش, َٚا ٜعا عٓٗينا  

٬َٝينش ٚجيينضٕٚ عًٝٗينا بعينض     َٔ أعُاٍ ؾ١ٝٓ باعتدزاّ ايضعِ ٜكّٛ بٗينا ايت 

ايتعينينينز٬ٜا يتهينينينٕٛ أنةينينينض ٚمينينينٛذا   ايتعينينينبري عينينينٔ ٖينينينشٙ ايكينينينِٝ; كينينينا جعينينينٌ   

ايت٬َٝينينش ٜؾينينعضٕٚ حبايينين١ ؽينينعٛص١ٜ ناًَينين١ اينيناٙ ٖينينشٙ ايكينينِٝ, ٚنقينينٜٛضٖا       

ٚمتةًٗا عًٛنٝا    ٖٚٛ َا عا عٓ٘ ايت٬َٝينش أبٓينا٤ َٓاقؾين١ أعُيناهلِ ايؿٓٝين١      

ايتعًِ ايترٛيٞ; ذٝت حيزث املٓتح١ أبٓا َٛاقـ ايتعًِ, ٜٚؿغض سيو َبار٨ 

نػرياا رَاغ١ٝ أبٓا٤ َٛاقـ ايتعًِ اييت نزٚص ذٍٛ َٓاقؾ١ ا٭ؾهاص ٚحتًٝينٌ  

 ا٭عُاٍ ٚاملُاصعاا ايؿ١ٝٓ  ايُٓاسد ٚ َٓتحاا املتعًُ (.  
       نُا إٔ أعًٛر نٓاٍٚ اياْاَخ يًكِٝ َٔ خين٬ٍ ايينزَخ بين  ايرتبٝين١ ايؿٓٝين١

كاصعين١ أنةينض َينٔ َينزخٌ َينينٔ      ٚايرتبٝين١ اٱعين١َٝ٬ أنيناح يًت٬َٝينش ؾضفينين١    

 ادتاْينين  إىل َينينزاخٌ نعًينينِٝ ايكينينِٝ َٓٗينينا: َينينزخٌ نٛمينينٝد ايكينينِٝ; ايينينشٟ ٜغينينتٓز 

 ا٫ٖتُينينينيناّ إٔ اؾينينينينرتاض عًينينينين٢ ٜٚكينينينينّٛ اٱْغينينينينا١ْٝ, ايؾدقينينينين١ٝ   ا٫ْؿعينينينينايٞ

 عًينينين٢ املينينينتعًُ  َغينينيناعز٠ ضتينينينٛ َٛجٗينينينا ٜهينينينٕٛ إٔ جيينينين  ارتًكٝينينين١ بايرتبٝينينين١
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ٔ  ايكِٝ; َٔ زتُٛع١ نًكِٝٓٗ عٔ بز٫ ايؾدق١ٝ قُِٝٗ اعتٝناح ِ  َٚين  بين

 نعًُٝٝين١  اااا املضٚص خ٬ٍ َٔ ٚوٝؿ١ٝ بقٛص٠ قُِٝٗ املتعًُٕٛ ٜهتغ 

ٔ  َباؽض٠ ٔ  ٚؽينؿا١ٖٝ;  حتضٜضٜين١,  أْؾين ١  نتنينُ  املينتعًُ   نؾينحع  ؽينبْٗا  َين

 ِ ـ    ذٛهلينينا ٚايتؿهينض  قينينُِٝٗ نعينضف  عًينين٢ ٚنغيناعزٖ  املدتًؿينين١, اذتٝينينا٠ َٛاقين

 اذتٝينينا٠ َٛاقينينـ   يينين٘ نعينينضض ايينينيت يًبينينزا٥ٌ ايغينينًِٝ ا٫ختٝينيناص َينينٔ ميهٓينين٘ كينا 

 ايٓقينينضٟ ا٭عينيناؼ (, ٜٚضنهينينظ1257, 1256: ٬ٖٚ2008يينينٞ,  عُينيناص٠, املدتًؿينين١        

 ايت٬َٝينينينش, يينينينز٣ املٓ كينينينٞ ايينينينتؿهري نُٓٝينينين١ ا٭خ٬قينينينٞ عًينينين٢ ملينينينزخٌ ايترًٝينينينٌ

 َنيناَ   حتٌُ اييت املؾه٬ا ذٌ   ايعًُٞ ا٫عتكقا٤ أعايٝ  ٚاعتدزاّ

 ٖينينشا ٜٴعينينضف يينينشا ,(Kormandy, 1990, 404- 410   ٚأخ٬قٝينين١ اجتُاعٝينين١

 اعتكقينينا٤ نتنينينُٔ َعضؾٝينين١ عًُٝينيناا أْٗينينا عًينين٢ ايكينينِٝ نعًينينِ عًُٝينيناا املينينزخٌ

                       ايزصاعينينينينينين١ ستينينينينينينٌ ايقينينينينينيناٖض٠ ايكُٝينينينينينين١ إىل يًٛفينينينينينينٍٛ ستاٚيينينينينينين١   عًُٝينينينينينينا

( Gardner& Lawton,2000,600),  أعاعينين١ٝ عًُٝينيناا املينينزخٌ ٖينينشا ٜٚت ًينين 

 ايكينينينضاص ٚنكينينينِٜٛ ايؿينينينضٚض, ٚفينينينٝاغ١ ٚايٛفينينينـ, ٚايتُٝٝينينينظ, امل٬ذقينينين١,: ٖينينينٞ

ٞ  نُٓٝين١    املزخٌ ٖشا ٜغاعز  نُا ,(205 :2009 عضٜإ,  ايٓٗا٥ٞ بينايكِٝ   ايينٛع

 ايُٓينينٛ اةتُينينع, َٚينينزخٌ   ايكُٝينينٞ ايقينينضاع َٛاجٗينين١   يًُينينتعًُ  ايشانٝينين١

 املينينتعًُ  حتؿٝينينظ عًينين٢ املينينزخٌ هلينينشا املٓ كينينٞ ا٭عينيناؼ ٜضنهينينظ ارتًكينينٞ; ذٝينينت

 ارتًكينينينٞ ايُٓينينينٛ َينينينزخٌ نُينينينا إٔ , ارتًكينينينٞ ريايينينينتؿه عًينينين٢ قينينينزصانِٗ يظٜينينينار٠

ِ  إىل ٜٗينزف  ٚإمنينا  املينتعًُ ;  يينز٣  َعٝٓين١  قِٝ غضؼ إىل ٫ٜٗزف  إىل رؾعٗين

ّ  ايينينتؿهري َينينٔ ا٭عًينين٢ املغينينتٜٛاا   ايتكينينزّ  عًينين٢ املينينزخٌ ٖينينشا ارتًكينينٞ ٜٚكينينٛ

ٞ  اؾينرتاض  ٛ  أعاعين  َينينٔ ا٭عًين٢  املغينتٜٛاا  إىل را٥ُينا  ٜٓحينينشبٕٛ املينتعًُ   إٔ ٖين

ـ  ٖٓاى ٜهٕٛ عٓزَا ايتؿهري ٕ  َعين   يغينًٛى  َتعاصمين   صأٜين   بين   ْكينا  ؾين 

 املغينتٜٛاا  سٚٚا ٚايت٬َٝش َع , يضأٟ ا٭ق٣ٛ ايتببري حيزر املٓاقؾ١ َغت٣ٛ

 .ا٭ر٢ْ املغتٜٛاا سٟٚ املتعًُ  ع٢ً ٜ٪بضٕٚ ا٭ع٢ً

 عُٕٝٛ اقرتح ٚقز Simon يت بٝل نضقا  ٌ ٛ  َينزخ ٞ  ايُٓين  عًين٢  نضنينظ  ارتًكين

 ا٫جتُينينيناعٞ, ايكبينينينٍٛ   املينينينتعًُ  صغبينينين١ بت ينينينٜٛض نكينينينّٛ أْؾينينين ١ اعينينينتدزاّ

 ايكينينضاص, اختينيناس   اذتضٜينين١ املينينتعًِ ٚإع ينينا٤ خًكٝينينا, اٱجيينينابٞ ايغينينًٛى ٚنعظٜينينظ

   .(Simon, 1975: 46-50   بايعزاي١ اٱذغاؼ ع٢ً قزصان٘ ٚن١ُٝٓ

  :توصيات البحح 
   م٤ٛ َا نٛفٌ إيٝ٘ ايبرت َٔ ْتا٥خ, ميهٔ نكزِٜ ايتٛفٝاا ايتاي١ٝ:

   ٞايرتبٝينين١ ايؿٓٝينين١ ٚايرتبٝينين١ اٱعينين١َٝ٬ عًينين٢ نقينينُِٝ بينينضاَخ      نينينزصٜ  َعًُينين

 نع١ًُٝٝ نزَخ ب  ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٚايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ.
       ٚمع َعاٜري ؾ١ٝٓ ٚع١ًُٝ يًضعينّٛ ايتعًُٝٝين١ ٚاملينةرياا ايبقينض١ٜ املنين١ُٓ

  َٓينيناٖخ ايرتبٝينين١ اٱعينين١َٝ٬ ٚاعينينتةُاصٖا   نُٓٝينين١ َٗينيناصاا قينينضا٠٤ ايضعينينّٛ  

 ٓز املتعًُ .ٚايتشٚم ادتُايٞ هلا ع
   ٕٛننُ  َٓاٖخ ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ يبعض ايضعّٛ ايتع١ًُٝٝ ٜكّٛ املتعًُين

ب نُاٍ صمسٗينا ٚنًٜٛٓٗينا ذغين  خيناانِٗ ايؾدقين١ٝ, كينا ٜغينِٗ   نُٓٝين١         

 ايتبٌَ ٚايتؿهري اٱبزاعٞ يزِٜٗ.
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   ننينينينُ  َٓينينيناٖخ ايرتبٝينينين١ ايؿٓٝينينين١ يًكينينينِٝ املدتًؿينينين١ ٚنينينينزصٜ  املينينينتعًُ  عًينينين٢

 نِٗ ايؿ١ٝٓ.ايتعبري عٓٗا بضعَٛا
      ِنزصٜ  َعًُٞ ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ ٚايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ عًين٢ نقينُِٝ ب٦ٝين١ نعًين

 بقض١ٜ َةري٠ ٚغ١ٝٓ ٚستؿظ٠ ع٢ً ايتبٌَ ٚبٓا٤ ا٫عتٓتاجاا.

 :املكرتحات 
   م٤ٛ َا نٛفٌ إيٝ٘ ايبرت َٔ ْتا٥خ, ميهٔ نكزِٜ املكرتذاا ايتاي١ٝ:

 يؿ١ٝٓ   املٛار ايزصاعين١ٝ  رصاع١ َكرتذ١ يبٓا٤ َٓٗخ قا٥ِ ع٢ً رَخ ايرتب١ٝ ا

 املدتًؿ١.
         رصاعينين١ نكٛميٝينين١ يٮعُينيناٍ ايؿٓٝينين١ ٚايضعينينّٛ ايتعًُٝٝينين١   َٓينيناٖخ ايرتبٝينين١

 ايؿ١ٝٓ   م٤ٛ أٖزاف ايتعًِ.
        ّٛرصاعينينين١ َكرتذينينين١ يتُٓٝينينين١ َٗينينيناصاا ايينينينتؿهري ايبقينينينضٟ َينينينٔ خينينين٬ٍ ايضعينينين

 ايتع١ًُٝٝ املن١ُٓ   املٛار ايزصاع١ٝ املدتًؿ١.
 ١ املنينين١ُٓ   املٓينيناٖخ ايزصاعينين١ٝ ٚنُٓٝينين١ اٱبينينزاع  ايع٬قينين١ بينين  ا٭عُينيناٍ ايؿٓٝينين

 ٚارتٝاٍ   ٖشٙ املٛار.

  املزاج: 
 , عُإ, راص ٚا٥ٌ يً باع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع.ؾًغؿاا ايرتب١ٝ(: 2001إبضاِٖٝ ْافض  -
, َقض, زت١ً املغًِ املعافض(:" نعًِٝ ايكِٝ ؾضٜن١ غا٥ب١", 1993أمحز املٗزٟ عبز اذتًِٝ  -

 , ؾااٜض.68, 67, ايعزر17اةًز
 , ادتٝظ٠, راص نٝب١ يً باع١.ايتعبري ايؿ (: 2014أمحز أَ  عًٞ َٛع٢  -
(: "ن١ُٝٓ املؿاِٖٝ ٚايكِٝ ايز١ٜٝٓ يز٣ أنؿاٍ َضذ١ً َا قبٌ املزصع١ َٔ 2014أمحز عبٝز عٜٛز  -

, ن١ًٝ صٜاض ا٭نؿاٍ, جاَع١ زت١ً اي ؿٛي١ ٚايرتب١ٝخ٬ٍ بضاَخ ا٭نؿاٍ ايتًؿظ١ْٜٝٛ", 

 , ٜٛيٝٛ.19, ايعزر6اٱعهٓزص١ٜ, اةًز
, ايكاٖض٠, طٖضا٤ 4, ايكاٖض٠, طاملزخٌ إىل ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ(: 2013إمساعٌٝ ؽٛقٞ إمساعٌٝ  -

 ايؾضم. 
(: "بضْاَخ نعًُٝٞ يت١ُٝٓ املٗاصاا ايؿ١ٝٓ   ؾٔ ايضعِ باملضذ١ً ا٭ٚىل 2012ايتَٛٞ قٜٛزص ايؾضع  -

ن١ًٝ ايؿٕٓٛ ٚاٱع٬ّ, جاَع١ نضابًػ,  َٓؾٛص٠(,صعاي١ َاجغتري غري يًتعًِٝ ا٭عاعٞ", 

 يٝبٝا.
(: "ؾاع١ًٝ اعتدزاّ ققك ا٭نؿاٍ نُقزص يًتعبري ايؿ    ن١ُٝٓ 2007ايعٓٛر ععٝز فاحل   -

ن١ًٝ  صعاي١ َاجغتري غري َٓؾٛص٠(,َٗاصاا ايتؿهري اٱبزاعٞ يز٣ نؿٌ َا قبٌ املزصع١", 

 ايرتب١ٝ, جاَع١ أّ ايكض٣, ايغعٛر١ٜ.
, اٱعهٓزص١ٜ, راص املعضؾ١ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ: رصاع١   َغضح اي ؿٌ(: 2002ايعضبٞ ايٓكٝ  إميإ  -

 ادتاَع١ٝ.
(: "ايتعبري ايؿ  عٓز ا٭نؿاٍ   م٤ٛ بعض 2016إميإ فاحل ع ١ٝ إبضاِٖٝ  -

ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ,  صعاي١ َاجغتري غري َٓؾٛص٠(,َتػريان٘" ايٓقضٜاا ٚايعُض ايظَ (, 

 جاَع١ ذًٛإ.
زت١ً ايعًّٛ (:"مجاي١ٝ ايؾهٌ   صعّٛ ا٭نؿاٍ", 2013بؾض٣ عًُإ ناوِ, إعضا٤ ذاَز عًٞ  -

 .15, ن١ًٝ ايرتب١ٝ, جاَع١ بابٌ, ايعضام, ايعزر اٱْغا١ْٝ
(: "رٚص املضؽز اي ٬بٞ   ن١ُٝٓ ايكِٝ ارتًك١ٝ يز٣ ن٬ر املضذ١ً 2016بٓزص إبضاِٖٝ ايعضٜزٟ  -

زت١ً جاَع١ ايؿّٝٛ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ رز١ٜٓ ايضٜاض", ايةا١ْٜٛ َٔ ٚج١ٗ ْقض املعًُ  

 .3, ادتظ6٤, ن١ًٝ ايرتب١ٝ, جاَع١ ايؿّٝٛ, ايعزرٚايٓؿغ١ٝ
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 , عُإ, راص ذٓ .نضا٥ل ايتزصٜػ ايعا١َ(: 2002نٛؾٝل أمحز َضعٞ, ٚستُز ستُٛر اذت١ًٝ  -
 ض٠, عا  ايهت ., ايكا6ٖ, طعًِ ْؿػ ايُٓٛ اي ؿٛي١ ٚاملضاٖك١(: 2005ذاَز عبز ايغ٬ّ طٖضإ  -
 , عُإ راص ايؿهض.ايرتب١ٝ اٱبزاع١ٝ مضٚص٠ ٚجٛر(: 2007ذغٔ إبضاِٖٝ عبز ايعاٍ  -
(: "ؾعاي١ٝ بضْاَخ إصؽارٟ َعض  عًٛنٞ   2013محظ٠ خًٌٝ َايهٞ, ْٚافض ععٝز ايكر اْٞ  -

, زت١ً َغتكبٌ ايرتب١ٝ ايعضب١ٝن١ُٝٓ بعض ايكِٝ ارتًك١ٝ يز٣ اي ٬ر   املضذ١ً ايةا١ْٜٛ", 

 , أنتٛبض.87, ايعزر20َقض, اةًز
(: "ؾاع١ًٝ بضْاَخ نزصٜيب يًُعًُ    نعًِٝ ايكِٝ ٚأبضٙ   إنغابٗا 2017ةٝػ ذاَز ٚط٠  -

 .1, ادتظ176٤, ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ ايظٖض, ايعزر, اة١ًي ٬بِٗ", 
 ايعًِ ٚاٱميإ يًٓؾض. ,رعٛم ,نزصٜػ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ :( ٨٠٠٢بٓا٤ عًٞ   طٜٓ  عبزاذتًِٝ, -
, ايضٜاض, 2, طايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ املؿَٗٛاا ٚايت بٝكاا(: 2007ععز إمساعٌٝ عًٞ ٚأخضٕٚ  -

 َهتب١ ايضؽز.
 , ايكاٖض٠, َ٪عغ١ اقضأ يًٓؾض ٚايتٛطٜع ٚايرتمج١.غضؼ ايكِٝ عٓز ا٭نؿاٍ(: 2007ععز صٜاض  -
 يت١ُٝٓ َكرتذ١ ٚذز٠ صٜػنز   ايكِٝ نٛمٝد َزخٌ :اعتدزاّ(2009  ع ١ٝ عضٜإ مسري٠ -

 زت١ً ايتزصٜػ, ١َٓٗ ضتٛ اٱجيابٞ اااِٖٗ ٚطٜار٠ ايؿًغؿ١ َعًُٞ اي ٬ر يز٣ ايكِٝ بعض

 .150:ايعزر ألػ, ع  جاَع١ ايرتب١ٝ, ن١ًٝ ايتزصٜػ, ٚنضم املٓاٖخ   رصاعاا
(: "بضْاَخ َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايغري٠ ايٓب١ٜٛ يت١ُٝٓ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ 2016عٝز ستُز ايغٝز عًٞ  -

, جاَع١ زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝيز٣ ن٬َٝش ايقـ ايغارؼ ا٫بتزا٥ٞ رزاصؼ ايرتب١ٝ ايؿهض١ٜ", 

 , ٜٛيٝٛ.107, ايعزر27بٓٗا, َقض, اةًز
ظ٤ ا٭ٍٚ, عًغ١ً ايزصاع١ ايع١ًُٝ اي ؿٛي١ ٚاٱبزاع, ادت(: 1989ؽانض عبز اذتُٝز عًُٝإ  -

 , ايهٜٛت, راص ايٓؾض ادتُع١ٝ ايهٜٛت١ٝ يتكزّ اي ؿٛي١ ايعضب١ٝ.املٛمس١ٝ املتدقق١
 , ايكاٖض٠, َضنظ ايهتار يًٓؾض.ايكِٝ   ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ(: 1994مٝا٤ طاٖض  -
١ٜٝٓ املتن١ُٓ (: "ايكِٝ ايز2014عارٍ عبز ايػؿاص, ٚإٜٓاؼ ستُٛر ذاَز, ٚأٌَ ايغٝز عبز اذتهِ  -

, 17, َقض, اةًززت١ً رصاعاا اي ؿٛي١  َٛاقع ا٭نؿاٍ اٱيهرت١ْٝٚ رصاع١ حت١ًًٝٝ", 

 , عبتُا.64ايعزر
(: "أبض نزصٜػ ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ باعتدزاّ املزخٌ ايزصاَٞ ع٢ً ن١ُٝٓ 2011عارٍ عبٛر َٛع٢  -

زت١ً ايبرت ايعًُٞ   بعض ايكِٝ ايز١ٜٝٓ يز٣ ن٬َٝش ايقـ ارتاَػ ا٭عاعٞ با٭صرٕ", 

 .4, ادتظ12٤, َقض, ايعزرايرتب١ٝ
, جاَع١ ا٭طٖض, ن١ًٝ املٛجظ   أفٍٛ ايؿك٘, ايكاٖض٠(: 1963عبز ادتًٌٝ ايكضْؾاٟٚ ٚآخضٕٚ  -

 ايؾضٜع١ ٚايكإْٛ.
زت١ً َضاذً٘",  -خقا٥ق٘ -(: "ايضعِ عٓز ا٭نؿاٍ: أُٖٝت2000٘عبز ايعظٜظ إمساعٌٝ أمحز  -

 .32, ايعزر10اةًز, ايهٜٛت, ايرتب١ٝ
, عُإ, راص ايؿهض نضم نعًِٝ ايتؿهري يٮنؿاٍ(: 1997عبز ايهضِٜ ارت١ًٜ٬, ٚعؿاف ايًبابٝزٟ  -

 يً باع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع.
(: "ؾاع١ًٝ نٛوٝـ َٗاصاا ايتؿهري   ن١ُٝٓ ايتعبري ايؿ    رصٚؼ 2009عبز اح عٝغ٢ ؽٗار  -

 , ْٜٛٝٛ.58, ايعزر16َقض, اةًززت١ً َغتكبٌ ايرتب١ٝ ايعضب١ٝ, ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ", 
(: "بضْاَخ ذاعٛبٞ َكرتح   ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ يت١ُٝٓ َٗاصاا ايتعبري 2010عبز اح ستُز َباصى  -

ن١ًٝ ايرتب١ٝ,  صعاي١ َاجغتري غري َٓؾٛص٠(,ايؿ  يز٣ ن٬ر ايقـ ايغارؼ ا٫بتزا٥ٞ", 

 جاَع١ املًو خايز, ايغعٛر١ٜ.
, ايكاٖض٠, راص ايؿهض 2, طصعّٛ ا٭نؿاٍ ١َزخٌ إىل عٝهٛيٛجٝ(: 2001عبز امل ً  أَ  ايكضٜ ٞ  -

 ايعضبٞ.
 , ايكاٖض٠, ذٛصؼ يً باع2.١, طنعبرياا ا٭نؿاٍ ايبقض١ٜ(: 2000عًٞ املًٝحٞ  -
(: "أ١ُٖٝ رٚص َعًُٞ ايعًّٛ اي بٝع١ٝ   ن١ُٝٓ ايكِٝ ايع١ًُٝ يز٣ 2010عًٞ ععز َ ض اذتضبٞ  -

ن١ًٝ ايرتب١ٝ, جاَع١ أّ ايكض٣,  صعاي١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠(,ايقـ ايةايت ايةاْٟٛ",  ن٬ر

 ايغعٛر١ٜ.
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(: "ايتعبري ايؿ  بايضعِ ٚع١ًٝ إعكانٝ٘ نؾدٝق١ٝ ٚع٬ج١ٝ", 2012عٓاٜاا أمحز ذحار  -

 , أنتٛبض. 19, ايعزر5, َقض, اةًززت١ً اي ؿٛي١ ٚايت١ُٝٓ
 , ايكاٖض٠, عا  ايهت .  ايؿٔ ٚايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ايبرت(: 1982ؾتد ايبار عبز اذتًِٝ  -
 , ايضٜاض, راص املؿضراا يًٓؾض ٚايتٛطٜع.صعّٛ ا٭نؿاٍ(: 1999ؾٗز ستُز ايؾُضٟ  -
, ايكاٖض٠, َهتب١ ا٭عض٠, اهل١٦ٝ املقض١ٜ ايعا١َ ايكِٝ ٚايعاراا ا٫جتُاع١ٝ(: 2003ؾٛط١ٜ رٜار  -

 يًهتار.
(: "رٚص ايضقاب١ ا٭عض١ٜ   نعظٜظ ايكِٝ 2015 ارصٚايؾؿا٤ عبز ايكؾٝقٌ ستُز عبز ايٖٛار,  -

ارتًك١ٝ اٱع١َٝ٬ ي ايباا املغت٣ٛ ايةاْٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ عاَع١ ارتضنّٛ َٔ ٚج١ٗ ْقض 

 , رٜغُا.9, ايعزر7, ايغٛرإ, اةًززت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝأٚيٝا٤ ا٭َٛص", 
ٍ نزصٜػ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ (: "ٚعا٥ٌ نزعِٝ ايكِٝ ايز١ٜٝٓ َٔ خ1981٬ي٢ًٝ ذغ  إبضاِٖٝ  -

 .2, ايعزر4, جاَع١ ذًٛإ, اةًززت١ً رصاعاا ٚحبٛثباملضذ١ً ا٫بتزا١ٝ٥", 
 , عُإ, راص املغري٠ يًٓؾض ٚايتٛطٜع.نعًِٝ ايكِٝ ٚنُٓٝتٗا(: 2005َاجز طنٞ ادت٬ر  -
, نعًِٝ ا٭ْؾ ١ ٚاملٗاصاا يز٣ ا٭نؿاٍ املعاق  عكًٝا(: 1999ستُز إبضاِٖٝ عبز اذتُٝز  -

 ايكاٖض٠, راص ايؿهض ايعضبٞ.
 , عُإ, راص فؿا٤ يً باع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع.نعًِٝ ايؿٔ يٮنؿاٍ(: 2007ستُز ذغ  جٛر٣  -
امل٪متض (: "رٚص َغضح اي ؿٌ   ن١ُٝٓ بعض ايكِٝ ا٫جتُاع١ٝ", 2015ستُز خًٝؿ١ ع ١ٝ  -

نض١ْٖٛ, جاَع١ , ن١ًٝ اٯرار ٚايعًّٛ, ايعًُٞ ا٭ٍٚ بعٓٛإ "ادتاَع١   خز١َ اةتُع"

 , رٜغُا.1ايظٜت١ْٛ, يٝبٝا, ادتظ٤
(: "رٚص ادتاَع١ ايرتبٟٛ   نعظٜظ ايكِٝ ارتًك١ٝ   اةتُع 2017ستُز عبز اح ذغ   -

 , أبضٌٜ.2, ايعزر33, جاَع١ أعٝٛط, َقض, اةًززت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝاي ٬بٞ", 
(: "رٚص ا٭عض٠   ن١ُٝٓ ايكِٝ ارتًك١ٝ يز٣ اي ؿٌ   2017ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين -

 , ذظٜضإ.6, ايعزر6, ا٭صرٕ, اةًزاة١ً ايرتب١ٜٛ ايزٚي١ٝ املتدقق١م٤ٛ ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬", 
١ٝ ايعًٝا َٔ (: "ايكِٝ ايرتب١ٜٛ اييت ٜهتغبٗا نًب١ املضذ١ً ا٭عاع2004ستُز ستُٛر ارتٛايز٠  -

, زت١ً رصاعاا ايعًّٛ ايرتب١َٜٛٓاٖخ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ   ا٭صرٕ َٔ ٚج١ٗ ْقض املعًُ ", 

 .1, ايعزر31ا٭صرٕ, اةًز 
 , ايكاٖض٠, راص املعاصف.3, طايضعِ   املزصع١ ا٫بتزا١ٝ٥(: 1983ستُٛر ايبغْٝٛٞ  -
امل٪متض ايكَٛٞ ايغٟٓٛ يكِٝ", (: "َٓاٖخ ايرتب١ٝ ايز١ٜٝٓ ٚن١ُٝٓ ا2015َق ؿ٢ صع٬ٕ صع٬ٕ  -

, َضنظ ن ٜٛض ايتاعع عؾض بعٓٛإ" ايتعًِٝ ادتاَعٞ ايعضبٞ ٚأط١َ ايكِٝ   عا  ب٬ ذزٚر"

 , عبتُا.30ايتعًِٝ ادتاَعٞ, جاَع١ ع  ألػ, ايعزر
, اٱعهٓزص١ٜ, املهت  ايعًُٞ يًهُبٝٛنض ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٭نؿاٍ اذتنا١ْ(: 1995َق ؿ٢ عبٝز  -

 يتٛطٜع.ٚايٓؾض ٚا
, ايكاٖض٠, ا٭صتًٛ ايتعبري ايؿ  عٓز ا٭نؿاٍ ١عٝهٛيٛجٝ(: 2014َق ؿ٢ ستُز عبز ايعظٜظ  -

 املقض١ٜ.
(: "ؾاع١ًٝ بضْاَخ َكرتح باعتدزاّ ايكقك ٚا٭ْاؽٝز 2016َناٟٚ عبز ايضمحٔ ايضاؽز  -

, دقق١اة١ً ايرتب١ٜٛ ايزٚي١ٝ املتاٱيهرت١ْٝٚ   ن١ُٝٓ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ي ؿٌ ايضٚم١", 

 ,نإْٛ ا٭ٍٚ.12, ايعزر5ا٭صرٕ, اةًز
, ايضٜاض, رصاعاا   ايٓقاّ ارتًكٞ ب  اٱع٬ّ ٚايٓقِ ايٛمع١ٝ(: 2006َؿضح عًُٝإ ايكٛعٞ  -

 راص إَاّ ايزع٠ٛ يًٓؾض ٚايتٛطٜع.
 , ايضٜاض, راص عا  ايهت .َٓٗخ أفٍٛ ايرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ امل ٛص(: 2007َكزار ٜادتٔ  -
 , ايضٜاض, راص ايقُٝعٞ يًٓؾض ٚايتٛطٜع.املزخٌ إىل ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ(: 2006َٓشص عاَد ايعتّٛ  -
 , اٱعهٓزص١ٜ, َٓؾب٠ املعاصف.ايٓؾاط ايتعبريٟ ي ؿٌ َا قبٌ املزصع١َٛاٖ  عٝار ر. ا(:  -
 , عُإ,املٛعٝك٢ -ايؿٕٓٛ ايتؾه١ًٝٝ -املغضح -نعًِ ا٭نؿاٍ ايزصاَا(: 2005ْاٜـ أمحز عًُٝإ  -

 راص فؿا٤ يً باع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع. 
 , عُإ, راص ايٝاطٚصٟ ايع١ًُٝ.ايتؿهري عٓز ا٭نؿاٍ ن ٛصٙ ٚنضم نعًُٝ٘(: 2001ْبٌٝ عبز اهلارٟ  -
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(: "أبض اعتدزاّ نضٜك١ ا٫نتؾاف   انتغار ايكِٝ اٱع١َٝ٬ 2012ْز٣ يكُإ ستُز أَ   -

زت١ً أحباث ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚن١ُٝٓ ايتؿهري ايتبًَٞ يز٣ ن٬ر ايقـ ارتاَػ ايعًُٞ", 

 .1, ايعزر12, جاَع١ املٛفٌ, ايعضام, اةًزا٭عاع١ٝ
ي١ٝ نزصٜػ ٚذز٠   ايتعبري ايؿ  (: "ؾعا2007ْناٍ ؽعبإ ا٭محز, ٚع٣ًٛ عةُإ عةُإ  -

باعتدزاّ ا٭عًٛر ايتهاًَٞ   حتقٌٝ َار٠ ايعًّٛ يز٣ َتعًُاا ايقـ ايةايت املتٛعمل 

زت١ً جاَع١ ايؾاصق١ يًعًّٛ ايؾضع١ٝ ٚاااٖانٗٔ ضتٛ نٌ َٔ ايعًّٛ ٚايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ", 

 , ْٜٛٝٛ.2, ايعزر4, اٱَاصاا, اةًزٚاٱْغا١ْٝ
 ايكِٝ نٛمٝد اعرتانٝح١ٝ اعتدزاّ : "ؾاع١ًٝ(2008 ايغٝز عُاص٠ إستُز ٬ٖيٞ, جٝٗ ٖز٣ -

 ايعًُٞ امل٪متض ا٫بتزا٥ٞ", ايةًت ايقـ ن٬َٝش يز٣ ا٫عتٓتاجٞ ا٫عتُاع َٚٗاصاا ا٫جتُاع١ٝ

 , ايتزصٜػ ٚنضم يًُٓاٖخ املقض١ٜ ادتُع١ٝ ايةكاؾ١ٝ, ٚاهل١ٜٛ ايتعًِٝ َٓاٖخ ايعؾضٕٚ

 .ايكاٖض٠

(: "رٚص ايرتب١ٝ ايز١ٜٝٓ اٱع١َٝ٬   ن١ُٝٓ بعض ايكِٝ يز٣ ن٬ر 2008ٚيٝز إبضاِٖٝ ععز  -

ن١ًٝ ايرتب١ٝ, جاَع١  صعاي١ َاجغتري غري َٓؾٛص٠(,املضذ١ً ايةا١ْٜٛ َٔ ايتعًِٝ ا٭عاعٞ", 
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