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بزىامج تدرييب قائه على التعله الذاتي يف مفاٍيه ثكافة أبعاد " 
العامل لتينية املكوٌ الجكايف ملعلني مادة عله االجتناع باملزحلة 

   "الجاىوية 
 شادية عبد احلليم متام متولي /د

 : املستخلص 
متثلتتمشكلتتالبشث يف تتوش شلعتتد شث أوجتتوشكتترشالعتت شث ميتتدملشثٍ اتتبشيف    تتبشث اتتد شث ثمتت  ششش

شلهوفشث يف وشثٌ   أل  شك   شلل شثجاع    شيف   أل  شث ث ود، شلا ابشقم ةبشايفأ  شث أ ،م ش 
 شلوث شا م بشفما ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشث زامكبش أل  شك   شلل شثجاع    شيف  حللبشث ث ودجتبشإل
إلتوث شيفحوت ك شششتلكشث م م بش أل  شك   شلل شثجاع    شيف  حللبشث ث ودجتب شلشىوجوشث  دثةحشكرشل

 شتوملجيبشا م شللىشث  أل شث ذثت ش ششالشلم يفتبشتأل   تب;ش     تبشكات ه  شقم ةتبشايفأت  شث أت ،مششششششش
ع  تت  شا ت  شةأ   تبشث اوتت ك شث  توملجيبشث متنمش شت   تتبشث اتد شث ثمت  ش أل تت شكت   شللت شثجاششششششششل

شتيف شث  :تحجيبشث مت م شششش شلثست دو شث يف توشك ي:ت :شث داتا شث   ل لت شششششلاوشش.(يف  حللبشث ث ودجب
جدعتتوش)شث   ثلتبش :شث تتثزا شث يف توش يتت بشةحل تبششششلاتوشتداتتلششللتىش ملثستتبشثع دلتبشث دثلتتو .شش

ةتتتحاش ثحشإليتتت م  تشيفتتتدشك دستتتم ش ملعتتت مشكأل تتت شكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  شيفتتت   أل  شث ثتتت ود،ش ششششش
 شث   يتتت ل شث ميفلتتت شلث يفأتتتو،ش يتتت بشث  ميف تتتلشث يفأتتتو،شو  :تتتبش وملثستتتبشث اوتتت ك شششثجاا يفتتت ملش

جدعوشةحاش ثحشإلي م  تشيفدشك دسم ش ملع مشكأل  شك   شلل شثجاع    شيف   أل  شث ثت ود،ش ششل
ث  ميفتتتت مدشث ميفلتتتت شلث يفأتتتتو،ش يفم اتتتتبشث زالاتتتتبش يتتتت بشث  ميف تتتتلشث يفأتتتتو،شو  :تتتتبش وملثستتتتبشش

ث متت م شللتتىشث تت أل شث تتذثت ش شكاتت ه  شقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مش لشششششششث اوتت ك شث  تتوملجيبش شلث اوتت ك 
ش(.شةأ   بش شت   بشث اد شث ثم  ش أل  شك   شلل شثجاع    شيف  حللبشث ث ودجب

(.ث ثم  شث اد تتشقم ةبشايفأ  شث أ ،مششكا ه  تتشث  أل شث ذثت شكل  مشكا  ل بش)

A Training Program Based on Self-Learning in Culture of World 
Dimensions Concepts to Develop Cultural Concept of Sociology 

Teachers at Secondary Schools 

Dr. Shadya Abdelhalem Tamam

Abstract : 
The problem with the current research was the deficiencies  of  

developing  the cultural component of sociology teacher  , especially the 
culture of the world dimensions. The aim of the study was to prepare a list of 
the  necessary concepts of world dimensions culture  for teachers of 
Sociology at the secondary, to Determine the availability of the concepts of 
world culture dimensions  for sociology teachers at the secondary level. To 
prepare training program   based on self-learning , in the form of 
educational bag; for the development of the concepts of world  dimensions 
culture for sociology teachers in secondary education, and to measure the 
effectiveness of the proposed training program in the development of the 
cultural component of sociology teachers at the secondary level meeting. 
The current research used the analytical descriptive approach for the 
preparation of the modules and research tools, for the analysis and 
interpretation of the results, and for recommendations and further 
suggestions. It used the quasi experimental approach based on the study of 
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the same group, the sample study performance is measured using pre post 
achievement tests and observation cards, that's after the application of the 
experimental variable ( training program ). The current study has verified 
the effectiveness of the program for developing the cultural component of 
teachers of Sociology at the secondary level. 

Key Words: self-learning, concepts of world dimensions culture, 
cultural component  

 :املكدمة 
كنثيفت شلك توثالشثزعت ثوشهتدشالتوششششششش أ اتحشك ات  شلت  شششجأوشتيتدملشث أت ،مشث شش

جاشج :ت اششش أ ج شث لأدملشيفأو  شمج أت تشعت و شش جيوفششثٌ    شلث ذ،ث أيحششكسل  م
شششششششششأتت جلشث أيتتحجبش تتذثشك وتتمشكتترشاهتت شث ششششكتترشه دكتت شلإّ مثتتت .ششلكتترشهتتذثشث أتت ،مششش

التوشاع ثمت شجيت شثًت وششششششا شجوملكشثإلوس  شا شل    شهدشل ،مشلثلوشلا شك شعتح ش ش
ثشملغتتت شث يتتتحثل مشث س  ستتت بشلث متتت ك شششش شكدلتتتو لا شث يفلتتتحجبشتلتتتالشكلتتتتششش ثآلاتتتح

ثجاا ي  جبشلثجاا زاةت مشث ثم ة تبشلثزجوجد دع تبشلكثتح شث ت ولثمشلث ست :وثمششششششش
تأ  تتتلشث تتتدلىشيفأ   تتتبشث أتتت ،مششششش ش لمل،مشواتتترشو داتتت شلتتتولقي شلكتتت  ش تتت ششششششث تتتي

كرشل ،مشامشلشلاكاشة أ ششل   بششَثأحشيفأو شع وثإلوس  شجل شمم شعألشلللوت 
يفتتتلشلل   تتتبشششلث م دلتتت مشبشث أحةتتتب شلل   تتتبشثزمكتتت مشلثإلّتتت مثمش تتتث تتت اال شلل  

شششششششششششششج   تتتتلشاتتتتوملثتشا شكتتتتلشكاتتتت  شش ثإلوستتتت  شش شلااتتتتيف شكتتتترشث دثعتتتت شللتتتتىثٌمتتتتدا
شششششششششلإ شكتت  ش  تتكشششيف ل يفتت ملمشكدثا تت تشل   تت ت ششثٌ  قتتبشكتترشث ستتةد  بشإمثوشث ستت :وثمششش

 ت شث   ثك تت شثزازاا تبشوت مشششششُل  تشلإال   ت تششجاشجأ ىشوحجومشكرشكدو شكدثا  تش
ش.شلا  

تا:حثتشكأحة  تشلتموك تشلل   تشكترشكتلشةتح ششششث ذ،ششيوشج مل شث أيحشثٌ   شل
ا شجلتتت شيفمتتتوملشك  ستتت شكتتترشث أحةتتتبشلث يتتت ملثمشلاستتت    شث تتت اال شل  لتتتكشاتتتوملثمشش

 ايتتت شكتتت شجتتتولملشلد تتت شلكدثعيتتتبشث لتتتازامشث تتتيشتأتتتن شل  تتتت ششلل  تتتبشك  دلتتتبش
 شلإ  وتت شيفتتأ ش لملشثإلوستت  شجاشجم يتتحشللتتىشَتتح شث دعتتد ش شهتتذثشث أتت ،مشششششششث  دك تتب

ش(.87 ش2007 ش،لإمن شج أوثمشإىلشثجاش يف كشكأ ش شلزاا مشلتا لزامش)يف ل دشةحجح

ث أل  تب ش تذثششششلتأوشث نيف بشالوشثزس س مشث يشمتارشث اح شكرشت يف شث  مدملثم
ةتت  شلل يتت شا شتأ تتلشللتتىشإلتتوث شع تتلشج ستتل شيفتتأكاشاتتوملشكتترشث أتت ملفشلث يتت ملثمشششششششش
 دثعيتتتبشثٌ تتت   شلمم ملستتتبش لملمشيف ٔ يف تتتبش شاوكتتتبشثع  تتت  شلجمتتت شللتتتىشلتتت تلشششششش
ششششششششششث نيف تتبش شِ لتتاشكحثلتتلشث  ألتت  شثًتت وشثزكتتاشكتترشهتتذمشث ي تتب شةيتت شتستتي شششش

ستتتأ وش)لك  دلتتتب.شل مشلَتتت جامشلل  تتتبشك أتتتو  ششيف  أحةتتتبش شكد تتتدشو  شت لجتتتو
ش(.ش262تتشش261 ش2007إمس ل لشل حل ش

شث ست ، ششثٌتحششثإلوست  ششتيف تىششل توششثإلوس   شلتادجرشيف  وشلرشكسةد بشة  نيف ب
شث ت االششللتىششلتست لومششَ  أيت  ششيف ت وششةتىششث دثل بشث اأ  بشث ل ملكبشث م  ملشللى

شإيفحثه  شث ا  مشليفو.ش)لوا كي شلا  ي شل  ت شَ جامشجمدملشل ىشثإليفوثلى شثٌح
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شششششششششششششششششششيفتتتتتتذثتي  شا م تتتتتتبشكولمتتتتتتبشل ل تتتتتتبش.شك تتتتتت شاويتتتتتت ش  ستتتتتتم(115شصش 1993شتحكتتتتتتى
شلثات ششكترششاهتوثةي ششلت ست ششك  تيت ششتلت لششةيتىششقم ة تب ششل ل تبششعدهحهت ششةىشإوي شيفل

شزمن ايت ششثزةحث شيف ك س بشإجاشتس  حشجاشث ثم ةبشا شك  شلقم ة   شثع   شل   
لااتتيف شكتترشاهتت شششعدهحهتت شةتتىشتحيفدجتتبشهتتىشثع   ل تتبشل ل تت مشيفدثستتمبشلكأ و يتت 

ثستت  أ بشك مليفتت مشللتتىشثاتت زافشكحثللتتي ش ا شث  أل   تتبشث و جتت مشثزس ستت بشش لتت
ث ستت ميفلشلعألتتي شكتترشث حلوتتبشن تتوشتتت  ارشجاشكتترشكدثعيتتبشث   تتوج مشلكدثكيفتتبششش

لوث شثإلوس  شث م  ملشللىشثإلستي  ششإشيفلشاجض تش  اد شا ث شة للبش  شمشة س ثث  ول
ششششششششششششششششتوتتت لشلتلتتتا لشث ستتت ميفلشيف  يتتتدمل شث  لتتتد  شكتتترشاتتتزاحشإلتتت   شث  اتتتحششش شللتتت ث ا
ث أ   تبششلث ت ولثمششلثا شث   ه شث وملثس بشلتمدجحهت شن توشت دثةتلشلث  دعيت مشششششش 

اايتتىش شث ألتتكستت بشإلشثع  أ تتبشلث أ   تتبشلتتلشث لتتازامشلتدظ ايتت ش شثًوجتتو 
 ملع مشث حلوبشلسحلبشث  االشلا يفل بشث   ملشفمأ ت مشث دثست شعوحثة ت تشلثع   ل ت تششششش

ش(.198تتشش191 ش2015ث س وشث يفيلدشىش ش(   تشقم ةل

ل توشا ت  شششلثو ه مشث  مدجحششث نيفدجبل ا ش إازامشش كلشش  كجس ل  شل
 شث نيفدجتتتبث حتيفمتتتبشيفيتتت شتاتتتح شواستتتي شللتتتىشث ستتت لبششششث ثم ةتتتبشلثزةاتتت ملششكايتتتد ش

لت ملتت شث  أ كتتلشكتت شث أم تت مشثجاع   ل تتبشلث س  ستت بشلثجاا يتت  جبشلث ثم ة تتبششششش
ششششششششششششششششمتاتتتترشثإلوستتتت  شث نيفدجتتتتبشث تتتتيشتلتتتتكشثزستتتت    شلث دستتتت ملشث أ اتتتتح شتمتتتتدجحش 

ش.كرشكدثعيبشث  و لثمشث د لاب

ي شلج يفوتت شتيفيتتلشث نيفتتدجدشفمتت شج يفوتت شل لتت ش دثعيتتبشث   تتوج مشث تتيشتاح تتششش
ششششششششششششششششششششكتتت ولثمشكتتت شيفأتتتوشثٌوثقتتتبشلك يتتت شإلتتت   شث  اتتتحش شإلتتتوث شلت   تتتبشث ألتتت شث ااتتتحششششش

ش(.294 شكحع شس يفل 2007جاشث لمرش)سأ وشل حل 

لث ألتت شنستتيف و شث حك تت  شثزس ستت بشلثٌ مستتبش شكتتو شّتت مشعيتتد شل ل تتبشششش
شششششششششششش شكد تت شث ملتت شششلواتتحتي ش ل  تت   شجتتأت ششث تت أل دث نيف تتبش شتلتتا لشثو هتت مشش

ثشإلتتتوث ثا  تتت ملثتشلثو متتت و  شششث  اتتت  شث نيفتتتد،شك ادكتتتبشث أ  اتتتحشث  ا للتتتبش ششششكتتتر
ا ثوشكي كتت شجأ  تتوششملةتت شكستت د شا ثوشث ألتت شلمجتت   شةأ    تت ش ششش تتذثشكتت  لتتتوملجيف ت ش

َتتت جامشث  دمتتت  شلث  تتتوملج شلث تتت أل شلإ ثمل شششكأتتت جلش   ملستتت  ش شللتتتىشإلتتتوث 
)شت  جبشمتت  شلاكت و شات  شششششش(2005ث ي  ب.ش)ُ وشث س وشلسدوب ششث ايلشلث  مدج 

ش.(5 ش2013

َ حشتأه تلشث ألت شلتوملجيفت ش اتدجاتششششششكذ كشة  شثإل   شيف جاو ه مشث أ   بش 
ش(.17 ش2016شش  جبشمت  شلازامشةؤث  )ششللىشث س ميفل شإمن شج مد،شللىشثجات ش:

 شتم  شلثًد  .ث   دحشكرشقم ةبشثٌوشثز وىشإىلشششقم ةبشثإل
 .شث   دحشكرشقم ةبشث ميحشإىلشششقم ةبشث ل ملكب
 .شث   دحشكرشقم ةبشثجاس يزاكشإىلشششقم ةبشثإلو  ج
 .شث   دحشكرشثجال    شللىشث ولشإىلشششثجال    شللىشث ذثم
 .   ٌث   دحشكرشث  أل شُول شثزكوشإىلشششث  أل شكو شث 
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ث تت ولثمشثٌ  قتبشلث   تتوج مشش متدجحشث  ألتت  ش شظتلششش ث تتولد ش كشك وتمشش تذش
ل تتحلمل شث أ تتلشللتتىشل تت شكيفتت   ش شل   تت تشإال   تت تشلث أ اتتح شلث ستت ميفل بشُل تت تشل

احشعوجو ش ل أل  شتحتات شللتىشث حةجتبشث ست ميفل بش ش تدوشكست  وق مشث حللتبششششششششال
شوملتتتبشْتتدششث  ألتت  ششتمتتدجحششإ تت ششلث تتولد ش(ش2003ث حثه تتبش)لمثمل شث نيف تتبشلث  ألتت   ششش

(شلث  ملت شإ ت شتمتدجحشث  ت ه شفمت شششششش2007)لمثمل شث نيف تبشلث  ألت   شششث  أل  ش شودل ب
ثجاع   ل تتتبش ش تتتدوشث حةجتتتبشث ستتت ميفل بشع  تتت شث أحةتتتب ششششششألتتتد شة يتتت شك تتت ه شث ش

تول  شث   ه شفمات ه  شث ت ولثمشث  داأتبشك  نيف تبشث ول  تبشلث نيف تبشششششششلكذ كش
 ألتتتت  شثإل انلوتتتت ش)ليفتتتتوشث ششش( شلث أد تتتتب شلث 119 ش2002ث  دثموتتتتبش)للتتتت شثً تتتتل شش

 شك تت شك وتتمشث تتولد ش  متتدجحشث ألتت شلت    تت شششششش(شلغلهتت ش282:268تتتتشش2001يفتتدعحث 
  ادجرشكأل شكس  لشلكيفو شلة لتلش شثع  ت شثيلت شلثإلال  ت شلث أت   ش)شتيفلششششششش

ش.ش(2009 223يفوملث  

شششششششششث  متتتو شث  ا د تتتدع شلقتتتدمل شث ألدكتتت مشلثجاتيتتت جامششث أد تتتبشللكتتت  شكتتترشو تتت جش
ا شاايف شث أت ،مشاحجتبشاتول  شلااتيف مشث ت ا شث يف ة تبشلثجاا يت  جبشلث س  ست بششششششششش
لث ثم ة تتتتتبشلث  ا د دع تتتتتبش ش لحشث أتتتتت ،مشث د لاتتتتتب شلثع  أتتتتت مش ثمشث ثم ةتتتتتبشششش
لثٍيتت ماشث د لاتتبشك يتتلبشيفيفأضتتي شث تتيفأ  شلكأ  تتو شللتتىشيفأضتتي شث تتيفأ .شششش

 شَ  ت شششيفتلشااتيف شكدثا ت تشششش شَ  أ شثيل شةمت  ششل،مشجأوشثإلوس  شكدثا  ت
لثو هت مششكيت ملثمششلش ل   شلاايف شجأ شش شليتحشستحج شث ت ولشج ملت شكألدكت مششششش

شششششششششششششششش.شكتتترشه تتت شثم ث شثجاه  تتت  شيفمتتتحمشكمتتتحملثمشأحةتتتبتستتت لومشللتتتىشث أتتت شش شليتتتحشث ش
شا ابش شث س دثمشث مل لبشث    ب.لقم ةبشايفأ  شث أ ،مش شث ثم ةبشث ادو بش

شث أتتت ،م شايفأتتت  شقم ةتتتبشكاتتت ه  شت تتت لحشاه  تتتبشث ستتت يفمبشث وملثستتت مشاكتتتومشلاتتتو
 Demovsky and  دةستتتا شلو  تتتد ششش ملثستتتبشكثتتتلشث أل تتتدش تتتو شلت    يتتت 

Niemuth, 1999)ش ملثستتتتبل( ش(هدجاوتتتتوملشHollander, 2002) مل تتتت شش) ملثستتتتبشلش
ش.ش(2011 ثًحف

ستت  اشش ث يتتح،شَ  أ تت شش جدثعييتت شث  ألتت  ششث تتي أتتلشكتترشاهتت شث أداتت مشل
لتتتو شثجاستتت محثملشث تتتحتيف شيفنثكتتت شث أحةتتتبشششششلث ألتتتحجر شثٌتتت  ،ىتتتوج مشث متتتح شش

شششششششششششششلثو لتتت مله شث ستتتحج شلتتتاشث دستتت ملشث  ا د دع تتتب.شلوتتتوشكؤسستتت مشإلتتتوث شث ألتتت ششششش
هتتتذمشث تتتت ولثمشلث   تتتتوج مشل عتتتبشك ستتتتبش دثكيفتتتتبشث  متتتدملشث  متتتتلشلتتتترشاحجتتتتلشششش

شششششششششششششثَي شلةلشكأت جلشلوجثتبشتتؤ  ششششتلد اشث دثا شلث  دم  ش ل س ميفلشليف  وشيفح
شث ثمتتت  إىلشكدثعيتتتبشك مليفتتت مشث متتتح شث متتت   شفمستتت :وثت .شتتتتأتىشاه  تتتبشث اتتتد شششش

شث نيفتتتتد،ش  أه لتتتت ش لتتتتولملث ألتتتت شت   تتتتبشيفتتتتحثك شش كألتتتتوشثًدثوتتتت شثزس ستتتت بشش
جس م  شا شجتوك شششث ذ،ث ملدبشك  شيفداا ش ل كبشث يف  وشث  أل   ششلثجاع   ل 

ل اتد شش.ش(2007 شغلت  ششُ توششُ توشك ت  شلثلتو.ش)شششسلدك  مشاةتحث شثع  ت ش شش
ث أوجتتوشكتترشث مضتت ج  شةتت  شث ثم ةتتبشث أ كتتبشيف   ستتيفبشإ  تت شش ث ألتت شكحعأتت تش مزايفتت ش

لظيتتحمشة تت شاه  تتبششثإلوستت و  ليتتحشتضتتد شة تت شث تتنث شش تتحلمل شيفيتتا  شكحيف تت تش 
ث أل شث أ كبشمث مشاوملت شللىشكس شقمبشازايفت  ششللو شث أحةب شةال  شمث مشقم ةبش

ةيتت شعدثوتت شث  متتو ششلث  تأقلشةتت ي  شك تت شا شث ثم ةتتبشث  ا  تتبش ل ألت  شتستتي ش شش
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ش يفتتدشكأل تتشش،لث نيفتتدش لتاتتدجرش وتتبشكلتتنكبشتستتيلشثجاتيتت حشث أل تتشششش ثإلوستت و
ششششششششششجستتت لوشش،ث تتتدث شث د لاتتتب شليفتتتدشغلهتتت شكتتترشث اتتت للدشثجاع  تتت ل د شثزكتتتحشث تتتذشش

 ش2003)لستترششتت  تب ششللتتىشمليفتت شكتت شج أل تت شث ألتت شفمم  تت شثٌ تت  شثجاع   ل تتب.ش
ش(131

ث تتتيش اتتترشثستتت دوثكي ش شث     تتتبشث ي  تتتبششششششثزستتت    له تتت كشث أوجتتتوشكتتترششش
ك يت :شلضتدملشث تؤمتحثمشلث  تولثم شلث ت أل ششششششش  ل أل دشللتىشثات زافشيييت تي ششش

 شممت شى تد،شلل ت  شلثٍتاثمششششششتيفا مشثإلونوتمش زاست ا  شششللتىشششث ذثت  شلث توادحش
شششششششششششششششششششششششششث نيفدجتتتتتتبشث يف شتتتتتتح شكثتتتتتتلشث تتتتتتاثك شث  وملجيف تتتتتتبشلث وملثستتتتتت مشث أل تتتتتت شلثجااتتتتتتزا ششششش
للتتىشكتتلشكتت شهتتدشعوجتتوش شث حثعتت شث أل  تتب شلغلهتت شكتترشثزستت    شث تتيشتضتت رششششش

ش (Bemeaned & Kahn, 2004, 185)ثست  حثملشل ل تبشث     تبشث ي  تبش ل ألت .شششششش
ش(.14تتشش12ش 2013شا  شلاك و شمت  ش جبش )

يفتتحثك شث  تتوملج شاق تت وشثٍوكتتبشالتتوشاهتت شلستت ملشث     تتبشث ي  تتبش ل ألتت شششلتأتتوش
ث تيشت  ل تمشششلث تؤمتحثمشث أل  تبشششث  تولثمشلشت ا   تشلةأ   ب شلهتدشكت شاكتومشلل ت ششششش

)ث ؤمتحشث ست د،شثٌت  ،شللتحشيفال تبشث نيف تبشع كأتبشششششششششلك ي :شإلوث شث أل شلتوملجيف 
( شل)ث ؤمتحشث أل  شث س   شللتحش ل: أ تبشث أحيف تبش ل  ت ه شلاتحاشششششش2003للدث  ش

ش ل ألتت  شفمأيتتوششث ثمتت  ش)ث  اتتدجرش( شلوتتول 2004ث  تتوملج شم كأتتبشلتتدشمشتت  ششش
ش (2013ش لثم ةتتتتب شثزللتتتت شثعلتتتت شكتتتت شيف   أتتتت ل شث نيفدجتتتتبشلث يف تتتتد شث وملثستتتت م

شششششششششششششششششششكتتتتذ كشث أوجتتتتوشكتتتترشث وملثستتتت مشث ستتتت يفمبشث أحيف تتتتبشلثزع يف تتتتبشث تتتتيشت  ل تتتتمشششششل
 ,Lozano & Others) شل ملثستبشش(Dumouchel, 2004)هذمشث اثك شلك ي :ش ملثستبشش

 شل)ةتتتدم،ش(Marshall, 2005)( شل ملثستتتبش2005 شج ستتتد  شل ملثستتتبش)ك تتت حش(2004
;ش ذثش ارش(9-7ش كحل شس يفل 2013شا  شلاك و شمت  شش  جب)( شل2007 13ش  ت  

شششششششششششششش شث ثمتت  ش ل ألتت ششتمتتدجحشكستت د شث تتدلشثجاستت ا   شكتترشتلتتكشث تتاثك ش شت   تتبشلشش
ش يف  م تتلشث  متت ملبشثع  أتتشلش كتترشاتتزاحشت   تتبشإ ملثكتت ش أتت ،مشث  متتدملشثع  أتتششش

 ذ كشتمل شثزكحشث   سدشث س  حش ا ةبشعدثو شوا  شإلوث شش ;شلث  م ملبشث ول 
شقم ة  ت.شأل ث 

ليف  حغ شكرشاه  بشتوملج شث أل شقم ة  شةموشاكومشث وملثس مشلث يف تد شايتدملششش
ث اثك شث  وملجيف تبشلترشت   تبشثً وت شث ثمت  ش ل ألت شل توشاكتومش ملثستبش)يفت نششششششششششش

(شللىشاه  بشث  دعيت مشش2013 666-667يفد مشل  د شه مل  شتحمجبشمجرشث أ يفوجر 
شششششششششأل تتتت شث حللتتتتبشث ث ودجتتتتب;ششث أحة تتتتبشلثجاع   ل تتتتبشثٍ اتتتتبشيفتتتت  ألد شثإلوستتتت و بش شش

 تتتذثشتيف  تتتمشث ايتتتد شث ثمتتت  ش ل تتتوملج ش     تتتبشث ألتتت شفمتتت شج اتتتلشكتتت شث ستتت :وثمشششش
شث أ   ب.

تأتتوشكادوتت تشكي تت تشكتترشكادوتت مشششلث تتيلثومزااتت تشكتترشاه  تتبشقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مشش
لثإلوستت و بشيفيتتابشل كتتب شلكألتت شكتت   ششششثجاع   ل تتبألتت شث ألتتد ش شث ثمتت  ث  اتتدجرش

اكثتتحشث تتدث شث وملثستت بشاتتلبشلثملتيف اتت تشكتترششيف ل يف ملهتت ا اتتبشللتت شثجاع  تت  شيفيتتابش
ش.لكلازات شث ول  يفدثا شثع   ش
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اق تت وشا تت كي شيف تتوملج شششث أل تتدشكتترششع دلتتبشكزالاتتبشث يف لثتتبشلكتترشاتتزاحشش
   ل تت مشلك يتت شثجاعشلث  تتوملج ش أل تت شتتحثفشإلث   يفأتتبشلثشتلتتكشث تت   شكتترشاتتزاحش
شاتتتزابشث تتتويفلد شث أ كتتتبشيفال تتتبتتتتتششث أ كتتتبيف  تتتوثمل شث ث ودجتتتبشكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  شش

ث يف لثتتب شجالاتتبشث يف لثتتبشل تتلششع كأتتبشث متت هح  شكمتتحتتتتششث أل تت ش لنيف تتبث وملثستت مش
 لمضتتتت ج شش  شت تتتت ل ايتتتتدملثتش تتتتو،شكأاتتتت شهتتتتؤجاوشث أل تتتتدش شث اتتتتد شث ثمتتتت  ششششش

ا كتتمش شل ل أكتتوشكتترشث زالاتتبشث ستت يفمبشششلث أ   تتبشلثجاال   تتبشلث لتتازامشثيل تتبش
شيفوملثسبشثس مزال بشثومس مشاس د:ث يف لثبش

 (شكترشكأل ت شللت شششش8َ دلبشكترشث أل تدشيفلوتمش)شششس مزا شآملثوشث مس شثزلحشجا
ثجاع    شيف  حللبشث ث ودجب ش  أحفشاه  بشت  لحشث د دل مشلث ا ه  شثٍ اتبشش

    شلل شثجاع    .يفثم ةبشايفأ  شث أ ،مشل وشتوملجس ش 
 لث مس شث ثت و شجاست مزا شآملثوشل  تبشكترشث ست   شثٍتاثوشلث تدعيدشلث وملستدششششششششش

(ش  أتحفشتم ت  ي ششش12ثزلثملش  دياشلل شثجاع    شيف  حللبشث ث ودجبشيفلوتم)ش
 ل ستت د،شث ثمتت  ش ألتت شللتت شثجاع  تت  شيف  حللتتبشث ث ودجتتب شلثٍ اتتبشفماتت ه  شش

ث  دثةحشكرشكا ه  شقم ةتبشايفأت  ش توجي شلث ات ه  شششششقم ةبشثيفأ  شث أ ،م شل  أحفش
شإلتتوث شث ألتت شكتترشاتتزاحشيفتتحثك ششششغتتلشث  تتدثةح  شلث تتيشٔتت شا شجتت ل شيفيتت شث ألتت شششش

 لتوملجيف .

لع ومشث    م ش لمس دشلث يشامجأمشث أ  بشللىش أاشث ت  شكأات شكأل ت شششش
 شكترشاه   يت شششللتىشث تحغششك   شلل شثجاع    ش ا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشث د لاب;ش

شك مليفت مشتتوملج شث ت   شلث تيشت ضت رشتتوملج ششششششك:ت وشكترششششت لجتوه شيفيت ششل حلمل ش
ثزلتتتتتحثفشلثزوستتتتت اشلثٍيتتتتت ماشثجاع   ل تتتتتبشلث ااحجتتتتتبشلث ثم ة تتتتتبش  ةتتتتتحث ششششش

شششششششششششششكتت   شللتت شثجاع  تت  ششا شه تت كشايتتدملثشلث تت  ش تتو شاغلتت شكأل تتدششششلثع  أتت م شل
ث حتيفمتتبشيف  نيف تتبش  د تتدل مشليفش يفأتت  شث أتت ،م شيفأتت شث اتت ه  شث حتيفمتتبشيفثم ةتتبشا

ك   أتتت ل شث تتتول   شلثجال  تتت  شث  يفتتت  ح شلث يتتتحثل مشث أ   تتتبشث أحا تتتب ششششششث ول  تتتب
(.شثستت مزا شآملثوشث أل تتدشلث ستت   شثٍتتاثوشلث تتدعيدشلث وملستتدششششش1)كل للغلهتت 

شللت ششكت   ششث أ ،مش و،شكألت ششايفأ  شقم ةبشلكا ه  شث ثم  شث س د،شثزلثملش  م   
ششث ث ودجب.شيف  حللبشثجاع    

ش:كي  ملشلو شك ي ث س يفمبشلجأ مشث    م ش
 شلث تيشلق مبشث يتلبشيف توملج شث ألتد شثجاع   ل تبششششش:شلث يف د ث س يفمبشث وملثس مش

  ش(Earlham College, 2000, pp1: 9 كتت   شللتت شثجاع  تت  شك يتت :شتضتت ش

(Roseau European, 2001, pp. 1-6)ش
 دلتبشثٌمت ملشلث ات ه  شلث مضت ج شثزس ست بشششششششتأحفشيفضحلمل :شل وشالام َ

متثتلشا  ت تشل   تبشكلتنكبشششششش شلث تيشث ستزا ششتتتششث ست لث شتتششحك ي :ش"ث أولث أ اح ش
ث ول  تتب.شكتت شالاتتمششثجاتا ا تت ملويتتدصششث   تتو  ك ثتت اشثزكتت شش وستتومش

وشىوجتتلكثتتلش"شث يتتحثل مشثإلال   تتبششششث أ   تتبشيفأ شث مضتت ج ث  كتت شيفتتششيفأه  تتب
 شث ل هوشثجال     بش  ش ش ليف   شملا شث م ود شث ول ث أ    شكو شتأقلشث يفأوش
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تاستتتتلشث أ هتتتتوثمششش ش كستتتت وشاس ستتتتشش إيفتتتتحثمش لملشث متتتت ود شث تتتتول ششل تتتتحلمل ش
كتوالشقم ةتبشايفأت  ششششىم تلشششلثجاتا ا  مشلتسدجبشث   ملت مشث ول  تبشلكترشقت ش شششش

 ث أ ،م.ش
 كاتت ه  شقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مشششش ايتتدملششاكتتولثشلعتتد ششل تتوآملثوشث  دييتتد:ش

ش أك تتوش ل ةتت شيفأضتتي ششش،ث تتذ تتو،شكأل تت شث ألتتد شثإلوستت و بشلثجاع   ل تتب;شلششش
شجاملتيف ايتت أ   تتبشث شت لجتتوشث ألتت شيف  يفأتتوشث ثمتت  شلتترشث د تتدل مشششششللتتىش تتحلمل ش

"شل وشش ثًوجوشله ابش"تميف لشكدث شث م ود شث ول ش يف دعي مشث  ا  شث أ  
 لتتتازامش للكتتتو شةي تتت ش لأتتت ،مشثيتتت  شيفتتت شلشششث ألتتت شت   تتتبشإ ملثكششستتتي ش ج

 (.Simon Margin son شPP  2011 1:20.ش)ث أ   بشلك مليف مشث  أ كلشكأي 
 يفضتتحلمل شثجاه  تت  شششوتت  ميف تت وشث  تت ه شلتمدجحهتت :شل تتوششششثجاو هتت مشث أ   تتبش ش

فماتت ه  شقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،م شلتدع تت شك ةتتبشث   شتت شث  أل   تتبشْتتدشت   تتبشششش
 لمزابشْده شل  كشكرشازاحشث نك ت شللتىششش ل أل شل مشثإلٔ يف بشثجاو ه

 ش لث  ات ه شث أت  ششش تؤكوشللىشث  أت جششث ستل ششش ل شلولحشث م  شث أ   بشث ي
شك ي :شث و محثا بشلواىشكا ه  شإلزاوشث ذثملثٌحجب شل
 ش لكت  شُتدملمشثجاس ستشششش2001(شستيف  اشش8شتتتشش5ع  اش)شلموش شث ذ،ث ؤمتحش

يفتلشلإيفتحثمشكداتاشث متدثودششششش شللتىش لت شلولتحشتلتكشث مت  شششششةمت ششجحك ش   ش
( شلث تتؤمتحشث تتذ،شلمتتوششUNESCO , 2001  pp 5-8)شلثزلتتحثفشث ول  تتب
لث ذ،شاكوش شتدا  ت شللىشاه  تبشتتوملج شث ألت ششششش2015يف  وحبش شودة اش

 للىشا  شث دثا بشث أ   بشلقم ةبشايفأ  شث أ ،م.

شَ  أ تت ش لتتد شث ستتةد دشلتترشث س  ستتبشث  أل   تتبش ششششش   تتكششثوأاتت لاتتوش
ش;ث أ ل تبشث  أل   تبششش لملشث ألت ش ششضحلمل شإل   شيم  شث   ه  شلإل   شث  اتحش شيف

كستتتت جح شث مضتتتت ج شث أ اتتتتح شششيفيتتتتوفشعأتتتتلشث  تتتت ه شث وملثستتتت بشاكثتتتتحشةأ   تتتتبش ششش
زلتوث ششث مضت ج شث أ اتح شلثششلت لجوشث ألت شلتوملجيفت شلةتلشتلتكشششششلثزلوث شثً ملجبش

ششثيل بشثإلال   بشلث ول  ب.

 شلث  ا   اشث ايفل ش اثك شث  وملج شفما  شلثلوشلواحثتش يأديفبشمج شث أل د
لث     تتتبشث ي  تتتبشث  مل وجتتتب شلزه  تتتبشث تتت أل شلث  تتتوملج شلتتترشيفأتتتوش شكزالمتتتبششششششششش

إلتتتتوث شكتتتتيفل شكتتتترشث أل تتتتدشششث  متتتتدملثمشث  ا د دع تتتتبشثٌوجثتتتتب شلث داتتتتدحشإىلش
 لتتاشث  تت الشثًوحثة تتب شلث حلوتتبشلثجاا يتت  ش شث أ ل تتبشث  أل   تتبشث  تتومليفدشفمد

لث  وملجيف بشكرشل وشث دامشلث  ا   ا شلىم لشث ذثت بشلثجاس مزا  بش ل ت أل دشش
لث تتذ،شجيتتوفشششكتت  شث يف تتوشثٌتت   شش(;ش31-26 ش2003لث  تتومليفدش)إ تت  شث وتتحثب شش

ششششششششششششششش شكتتترشكتتتلشث  ثجتتت ششاتتت م شللتتت شث تتت أل شث تتتذثت ش زاستتت ا  شششتتتتوملجيبشلتتتوث شيفحوتتت ك شإل
ش ل أل .ث يش   ي شهذثشث  ا  ش اثك شث  أل  شلث  وملج شيف   سيفبش

يفتتت   أل  شكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  ششتتتتأت شاه  تتتبشإلتتتوث شيفحوتتت ك شتتتتوملجيبش أل تتت ششششل
كاتت ه  شقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،م;ششث ثتت ود،شاق تت وشثٍوكتتبشاتت م شللتتىشث تت أل شث تتذثت ش 
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كات ه  شقم ةتبشايفأت  شششششكرشازاحش شث ميدملشث دعد  ش وجي ي ل بشث  ول شللىشالع
  وجي .شث ثم      بشث اد ش شث أ ،م

 مشكلة البحح : 
 شلعتتد شث أوجتتوشكتترشالعتت ششثٌتت   شكلتتالبشث يف تتوششممتثلتتيف تت وعشللتتىشكتت شستتيفلشش

شششششششششششثٍ اتتتبشيف    تتتبشث اتتتد شث ثمتتت  ش ل ألتتت  شلا اتتتبشقم ةتتتبشايفأتتت  شث أتتت ،م شششث ميتتتدمل
كأل تت شكتت   شللتتت شثجاع  تت  شيفتتت   أل  ششششث أل تتدشيفدعتت شلتتت   شلشششجأتت و شك يتتت شث تتيششل

 ت  ارشث أل تد شكترشث م ت  ششششش لث يشتس ل  شلزاعيت شششللىشلع شثٍيدص ث ث ود،ش
ش.فمي كي شلثز لثملشث  دابشيفي شيفاا و شلة لل ب

ٕتت لحشثإلع يفتتبشلتترشثزستتةلبشششششش لتتالبشةتت  شث يف تتوشثٌتت  ششش  لتتكشث شل ل يتتو،ش
شث     ب:

 حللتبششيفك   شلل شثجاع    شش  شكا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشث زامكبش أل ك شاه  
 ث ث ودجب؟

  شكتت   شللتت شثجاع  تت  شيف  حللتتبشششكأل تت ش تتو شث ستت يفمبشث اتت ه  شكتترشث  تتدثةحشكتت
 شث ث ودجب؟

 كتت شث اوتت ك شث  تتوملجيبشث متت م شللتتىشث تت أل شث تتذثت  شلث تتذ،ش اتترشكتترشازا تت شششششششش
،مش أل تتت شكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  شيفتتت   أل  ششششت   تتتبشكاتتت ه  شقم ةتتتبشايفأتتت  شث أتتت ششش

شث ث ود،؟ش
 متت م شللتتىشث تت أل شث تتذثت ش شيفأتت شكاتت ه  شششششث  تتوملجيبشث اوتت ك شث كتت شةأ   تتبشش

قم ةبشايفأ  شث أ ،مش     بشث اتد شث ثمت  ش أل ت شكت   شللت شثجاع  ت  شيف  حللتبشششششششش
 ث ث ودجب؟

 أٍداف البحح  : 
شجيوفشث يف وشثٌ   شإىل:ش

 كت   شللت شثجاع  ت  ششششش ات ه  شقم ةتبشايفأت  شث أت ،مشث زامكتبش أل تششششششفمشإلوث شا م ب
 .  حللبشث ث ودجبيف
 كتتت   شللتتت شششكأل تتت ش تتتو شث أتتت ،مشايفأتتت  شقم ةتتتبشكاتتت ه  شكتتترشىوجتتتوشث  تتتدثةحش

ششث ث ودجب.شثجاع    شيف  حللب
 ششتتتالشلم يفتتتبشتأل   تتتب;ششيفحوتتت ك شتتتتوملجيبشاتتت م شللتتتىشث تتت أل شث تتتذثت  إلتتتوث ش 

ايفأتتت  شث أتتت ،مش أل تتت شكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  شيفتتت   أل  ششش   تتتبشكاتتت ه  شقم ةتتتبشش  
شش.ث ث ود،

 ت   تبشث اتد شث ثمت  ش أل ت شكت   شششششش ششث متنمش توملجيبششث او ك شث ةأ   بشا   ش
ش.لل شثجاع    شيف  حللبشث ث ودجب

 أٍنية البحح  : 
ش: شكرشث أكدحشا شجا وشث يف وشثٌ   

   شك   شلل شثجاع    شيف  حللبش أل  شث زامكبشث أ ،مشايفأ  شقم ةبشىوجوشكا ه
ش.ث ث ودجب
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 ث تتاثك شث  وملجيف تتبش لتت شث تتحيفدشلث ستتةد دشلتترشث  ألتت  شيف  تت  جشكمنلتتبشكتترشششش
 ارشث حعد شإ  ي شلثجاسنش  ششث م م بشللىشكا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشلث ي

 تميف لشيفأ شث ا ه  شلث ي ملثمشلثجاو ه مشثزاح .ش يفي ش
 كتتت   شللتتت شششكأل تتت ش تتتو شث أتتت ،مشايفأتتت  شقم ةتتتبشكاتتت ه  بشتأك تتتوشكيفتتتواش ملثستتتش

 دوشكلتازامشلاضت ج شَ  أ تبش تحلملجبشلفمت ششششششش شث ث ودجبشثجاع    شيف  حللب
ث أل دشإٔ يف  شْدشث نيف بشث ول  تبشلكات ه  شث ثم ةتبشششششثو ه مٕملشت   بش

 ث أ   ب.
 للتتتىششتدع تتت شواتتتحشث ستتتؤل دشلتتترشث  تتتوملج شزه  تتتبشيفتتتحثك شث  تتتوملج شث م م تتتبشش

 ل أل تتتتدشاق تتتت وشثٍوكتتتتبش شك ةتتتتبشششششث ثم ة تتتتب شث     تتتتبشش ث تتتت أل شث تتتتذثتش
شث  ديي م.

 يفت   أل  شث ثت ود،ششششثجاع   ل تبشلزاجشالعت شث ميتدملش تو شيفأت شكأل ت شث ألتد ششششششش
ت   تتبشكاتت ه  ششكتترشاتتزاحشششكتت   شللتت شثجاع  تت  شيفيتتابشا اتتبشششش ل كتتبشلكأل تتش

  وجي .شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشلث ثم ةبشث ادو ب

 بحححدود ال  : 
ش  شللى: م يحشلول شث يف وشثٌج
 ش تدمي شش س   شيف  وشث اوت ك شث متنمششششيفأ شكا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشث ي 

ثجاع  تت  شيف  حللتتبششششللتت شلىتتو شيف تت وعشللتتىشلتتو شتدثةحهتت ش تتو،شكأل تتدشكتت   ششششششش
شث ث ودجب.

 ثستت دوث شثٌم متت شث  أل   تتبشكتترشاتتزاحشإلتتوث شث د جتتدجامشث  أل   تتبشكألتتوششش
 ث  أل شث ذثت .شاس    

 كت   شللت شثجاع  ت  شفمحللتبشششششش كترشكأل تشش(ش30يفلوتمش)شتميف لشث يف وشللىشل  تبشش
ث متت هح شث اتتا شممتترشجوملستتد شيفال تتبشث وملثستت مششششششفم  ةاتتبشش،ث  ألتت  شث ثتت ودش

 .تتشَ حشل لشث يف لثبتتشث أل  ش لنيف بشيف  ويفلد شث أ كبش
 لث  أتت جششش أتت  ث ستتزا شث )شه تت :كد جتتد دشث اوتت ك شث  تتوملجيبشث متتنمشجلتت لش

ثجاع  تتت  ششللتتت شكتتت   شٌ عتتتبشكأل تتت شواتتتحثتشش(;ث أد تتتبشلث دثا تتتبشل)ش (ث لتتتنك
ك  شع وشيف   م ش ملثسبشتتششزه   ي  شث لوجو يف  حللبشث ث ودجبشإ  ي  شلواحو ش

 تتش.شثس مزال ب شليف جاس يف وب

 ميَج البحح  : 
شث يف وشثٌ   شك ي: :ثس دو ش

 لا لثمشث يف تو.شلىل تلشلك  التبششششش د شل إلتوث شث د جتدششش ش ث   ل لتشش ث داا
شلح شث  دا  مشلث منل م.شلتاسلشو  م شث يف و شلكذ كش 

 ث م م شللىش ملثسبشثع دلبشث دثلو شل وشمتشا ت  شا ثوشششث  ي ششيف شث  :حجيب
ل  تكششث   يت ل شليفم اتبشث زالاتب ششششاةحث شث أ  بشايفل   شليفأوج  شللىشثجاا يفت ملشش

 (.ث او ك شث  وملجيب)شليفأوشتميف لشث  ولشث  :حجيبايفلش
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  واملواد التعلينيةالبححأدوات ،  : 
شلمتثلمش :ش

 شلث تتتتدعيد ثٍتتتتاثوش ملثستتتبشثستتتت مزال بشجاستتتت مزا شملا شث أل تتتد شلث ستتتت   ش)شش
  أتحفششثجاع  ت  ششللت ششَ حشث   ه شلاحاشتوملج شك   ششثزلثمل(ش لث وملسدش

كت   شللت شثجاع  ت  شيف  حللتبشث ث ودجتبشكترشل توشإ ت كي شششششششششث س د،شث ثم  ش أل ش
ثستت دوث شكألتت شللتت شثجاع  تت  شيف  حللتتبششششفماتت ه  شقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مشلكتتو،شش

 ش.ا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مث ث ودجبش 
 أحفشيف   أل  شث ث ود،شش   شلل شثجاع     ش دعي شلث أل د شثزلثملثس يف   ش  

ل شلل شثجاع    ش ألدك مشلكي ملثمشقم ةبشايفأت  ششلدحشكو،شثس دوث شكأشمي آملث
شث أ ،م.ش

 كتت   شللتت شثجاع  تت  شكأل تت شث تتزام شت لجتتوشاتت ه  شقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مشا م تتبشفم
 ث ث ود،شيفي  شل يفمي .شيف   أل  

 ات ه  شقم ةتبششش ثا يف ملشىي ل شكد دل ش م   شكو شمندشثًدثوت شث أحة تبشششش
 ث ث ود، شل يفمي .شيف   أل    شك   شلل شثجاع  ايفأ  شث أ ،مش أل  ش

 يفم اتتبشكزالاتتتبش م تتت  شمنتتتدشثًدثوتتت شث ي ملجتتبش اتتت ه  شقم ةتتتبشايفأتتت  شث أتتت ،مششش
 ث ث ود، شل يفمي .شيف   أل  ك   شلل شثجاع    ش أل  ش

 أل ت شششث اتد شث ثمت  شش    تبشش شجيتوفشيفحو ك شتوملجيبشا م شللىشث ت أل شث تذثت  ششش 
 شىوجتوشاست شيف ت وشث اوتت ك شششلت ل:)ششلجشكت   شللت شثجاع  ت  شيفت   أل  شث ثت ود،ششششش

ىوجتتتوش شلىوجتتتوشُ تتتد شث اوتتت ك شلت ا  تتت ش شلاتتت  غبشاهتتتوثفشث اوتتت ك شل
ثا  تتت ملش شلثزولتتتمبشث  وملجيف تتتبشث   ستتتيفبشي تتتد شث اوتتت ك شلايف أتتتبشث  تتتومليفدشششش

إلتتوث شا لثمش شلكيتت  ملشث تت أل شث تتيش اتترشث حعتتد شإ  يتت شل تتوش ملثستتبشث اوتت ك شششش
شش . يفم( شلث  مدج ش لاو ك 

 فزوض البحح : 
ششل  ملشكرشا بشث احل شث     ب:ثٌ   ش جسأىشث يف وش

 كتت   شللتت شثجاع  تت  شششدعتتوشةتتحاش ثحشإليتت م  تشيفتتدشك دستتم ش ملعتت مشكأل تت شششششج
د تدل شث اوت ك شششث   ي ل شث ميفل شلث يفأتو،ش ششيف   أل  شث ث ود،ش شثجاا يف مل

ش(ث أد تتتبشلث دثا تتتب( شل)لث  أتتت جششث لتتتنكش ث أتتت  ث  تتتوملجيبشث متتتنمش)ث ستتتزا ش
 . ي بشث  ميف لشث يفأو،

 كتت   شللتت شثجاع  تت  شششجدعتتوشةتتحاش ثحشإليتت م  تشيفتتدشك دستتم ش ملعتت مشكأل تت ششششش
يفتت   أل  شث ثتت ود،ش شث  ميفتت مدشث ميفلتت شلث يفأتتو،ش يفم اتتبشث زالاتتبشثٍ اتتبششش

( شلث  أتت جششث لتتنكشش ث أتت  )ث ستتزا ششفمد تتدل شث اوتت ك شث  تتوملجيبشث متتنمشش
ش.او ك  ي بشث  ميف لشث يفأو،شو  :بش وملثسبشث ش(ثا بث أد بشلث دل)
  شششمت م شللتىشث ت أل شث تذثت ش شكات ه  شقم ةتبشايفأت  شث أت ،مششششششششث  وملجيبشث او ك شث

 .ت   بشث اد شث ثم  ش أل  شك   شلل شثجاع    شيف  حللبشث ث ودجب شةأ   بش لش
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 مصطلحات البحح  : 
   شث يمل  مشث     ب:ش تيف ىشث يف وشثٌ

 :الربىامج 
ث دم شث أ  شث ذ،شجد  ش شلامشست يفلشللتىشل لت يشث  ألت  شلث  توملج  شششششششهد

ششششششششششلجلدتتتتاشثإلعتتتتحثوثمشث تتتتيشجتتتت  شثتيف ليتتتت  شك تتتت شج ضتتتت رشثٍتتتتاثمشث  أل   تتتتبشششششش
شت  جبشمتت  شششث يشجا سيفي شث  وملبشكحتيفبشتحت يف تشج   شتىشكت شل ع تت شلك مليف تت ش)شششش

ش(.2016لازامشةؤث  

  التدرييبالربىامج:  
لجضتتت شاتتت ه  شقم ةتتتبشايفأتتت  شث أتتت ،مششش اتتت م شللتتتىشث تتت أل شث تتتذثت شششهتتتدشيفحوتتت ك شش

ت ا كتتلشكتت شيفأضتتي شث تتيفأ شلةتتلشششششث تتيلثجاو هتت مشللث يتت ملثمششث أتت ملفَ دلتتبش
شش.يف  حللبشث ث ودجبش  بشث اد شث ثم  ش أل  شك   شلل شثجاع       شامبشُو  

 :املوديوالت التعلينية 
لس شاوملثت شلسحل  شش كيوح شتس  ش ل  أل شيف   أل شث ذثتشللوثمشتوملجس ب

   م تتلشثزهتتوثفشث  أل   تتبشثيتتو  شلتيفتتواشيف أل  تت مش ملثستتبشث د جتتدحشقتت شثا يفتت ملشش
 شق شاوملشكرشث    شث أل  بشج دللشيفأضي شَ دلبشكرشثزولتمبشلث  دعيت مششش ايفل

حشآاتتتحشثجاشيفأتتتوشيف ا يفتتت ملشيفأتتتو  شلجاشج  متتتلشث تتت أل ش د جتتتدششلت  يتتت  يتتت  ملشث تتت أل ش
ش  جبشمت  ش%شكرشث وملعبشث ال ب شلجاد ش  كشىمشإشحثفشث أل ش)80ليد  شللىش

ش(.2008لاك  بشلا ا  ش

 :ثكافة أبعاد العامل  

كوالشج   ش تو شث اتح شةي ت شال تلشلالست ش لأت ،مشك : دلتبشكترشثزوا تبشششششششششش
  شث يفلحجبشلث ميف أ بشث  يلبشيفيفأضي شث يفأ شل وشتأ لشهذمشثزوا بش ثالشوا

ش.كدكيبشلثلوشجول شثٌ   

 البعد العاملي: 
ث أتتت ،مش كتتت شث ثم ةتتتبشث أ   تتتبش شث يف ةتتت مشث د لاتتتبش ستتت لو شث اتتتح شللتتتىشةيتتت شش

ل ملثستتتبشث لتتتازامشلث مضتتت ج شث تتتيشت دمتتتىشثٌتتتول شيفتتتدشث تتتولح ششششش اةضتتتلشيفيتتتدمل 
لثزوا تتتبشث  يتتتتلبشيفيفأضتتتي شث تتتتيفأ شكثتتتتلشثزوا تتتبشثجاع   ل تتتتبشلثجاا يتتتت  جبشششش

يفيتتوفشىستتدشاتتومل شث اتتح شللتتىشثجالتتنث ششششششششلث ثم ة تتبشلث س  ستت بشلث  ا د دع تتبشش
  شيف  يف ةتبششلث  أ ل شلث  أ جششث لنكشلثجال    شث  يف  حشيفدشث يفلحشلمجت   شثجاه  تشش

ش.ث يشجأ  ول شلل ي ش شلعد ه 

 ي للبححاإلطار اليظز : 
ششُدملجدشه  :شجل لشثإلا ملشث  اح،ل
 ش شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشثيدملشثزلح
 ش.ثجاع    لل ش أل شك   ششث اد شث ثم   شثيدملشث ث ول
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 ثكافة أبعاد العامل: احملور األول : 
ث ثم ةتتتتب شلقم ةتتتتبشايفأتتتت  شث أتتتت ،مشششجلتتتت لشُتتتتدملشقم ةتتتتبشايفأتتتت  شث أتتتت ،م:)كايد ش

شايفأتت  ش ثم ةتتبشث حم ستتبشلثه   يتت  شلللتت شثجاع  تت  شلقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،م شلثزيفأتت  شششش
 ث أ ،م( شلسدفشج  شت  لحش  كشتاي ل  .ششش

 :مدخل 
 تتت  شإكزالمتتتبشكتتتلشتمتتتدمل شلثومزااتتت تشكتتترشششواتتتحثتشزه  تتتبشث  ألتتت  شل تتتولملمش ش

 شث  ات  شث  أل  ت شششثع  ت شٔت شا شج يفأت شتوتلش شششششتوتلش ششا،ث م م دشلل  شيفأ ش
وات  شج ا كتلشلج يفت  حششششش لز شث نيف بشث ميد  ش  سمشوا ك تشكا ا  تشيفذثت شإمنت شهتشش

ث  تتأقلشلث  تتأقحشكتت شاوا تتبشثع   ل تتبشتألتتدمشالشتدثكيفتت شالشت اتتح شل تت شك   اتت  ششششش
فمات ه  ششث أ  جتبششش، تذثشكت  شكترشث ضتحلملشششش ;شالشثجاع   لش،الشثجاا ي  ش ث س  س

كستت :و شظيتتحمشللتتىشث ستت لبشث نيفدجتتبشلةح تتمشواستتي شكثتتلشث نيف تتبشث ول  تتب ششششششششش
شلث لحل بشث ول  ب شلقم ةبشايفأ  شث أ ،مشلغله شكرشث ا ه  .

 ش ث تدارشث أحيفتتششلاتوشااتوملمشع كأتبشث تتولحشث أحيف تبشامتبش  متتدجحشث  ألت  ش شششششش
 ثإلمنت م شش  و ث شثزك شيفحو ك :ش)متثلمش شملك مشللىشامليفأبشُ لملشملم سبشلث ي

UNDP  ش(2011 شث يحجبشثٌادكبشك شيف   أ ل
 ث  أل شكرشاعلشيف  وشث مومل شث ل كلب. 

 لث  أل شكرشاعلشث األشلث   ملسبشثٌ  ت ب. 

 يف تت وشث دثا تتتبشششثإلوستت و شلث تت أل شكتترشاعتتلشث  أتت جششث لتتنكشلةيتت شثع  تت شششششششش
 .ث ي أ ش ل  دحشإىلشششليحشث ألدك مشلثجاوا: ملشث أح 

 لث  أل  شكرشاعلشيف  وشث لدي بشثإلوس و ب. 

لتأتتتوشكتتترشاكثتتتحشث   تتتوج مشث ستتت ميفل بشث تتتيشتدثعتتت شَ  أ تتت شيفلتتتالشلتتت  شششششششش
ششششششلتأل   تت شيفلتتالشاتت ص شتلتتكشث   تتوج مشث ااحجتتبشلث ثم ة تتبشث    تتدمل ش شةاتتح ششششششش
كتت شيفأتتوشثٌوثقتتبشلاضتت بشث ادكيف تتبشلىتتوج مشث ستتزا شث أتت   شلث  متت ملبشث تتول   شششششش

شششششششش شللتتتىشثع  تتت شا شجلأتتتوشكألتتت شث أيتتتحشثٌتتت   شيفلتتتالشِ لتتتاشششششلهتتتذثشكتتت شجاتتتحش
شششششششششششل تتتتذ كشوستتتت أح شش(.ش127 شكحعتتتت شستتتت يفل ش2003لتتتترش ،شايفتتتتل ش)لستتتترششتتتت  تب ششش

ل  احشثيدملشثزلح.ث     شثً وشش 

  الجكافةمفَوو: 

شثإلوست و شث ث  وشيفأويت ش"منتد جشكلتىش لستلدكشششششش جأحةي شا كد ش"ليفسن"شث ول 
لاتتتومل ششثإلوستتت و ب لكتتت شجيتتت أ شلثٌحجتتتبششلثزةأتتت حث اتتتزا شش شث  :ستتتو شلو  ع تتت ش

 Webster S. Third new international) ت حشث م  أتبشششعثإلوس  شليفوشث أحةبش  

dictionary david rothkop 1997,p.1).ش

"شكتتتلش(شيفأويتتت 30 ش2007غلتتت   شش( ش)ُ تتتو31 ش2005ُ تتتوشل تتت مل  ش)لثشتتتنكش
شلكت شج  :ت ششثزع ت حشث د لاتب ششششإىلششج أل ي شثإلوس  شلج ملي ششاس    شثٌ   شث ي
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شلثع   ل تب ششستلدك بششلامنت  ششتحيفدجتب ششلاست    ششلات  ششلكأت ملفششاةات ملششكرشثع   
ش ل متدملششلثست ث  ملششثع  ت ل  ششلتا لتلششلمللل بشلاازاا بشةاحجبشكمدك مش شت :لى

شلاوكتتتبش لألتتت شتميف تتتلشهتتت شث  ا د دع تتت شا شثل يفتتت ملشلث  ا د تتتدع شللتتتىشث أل تتت 
شل ل :   .شش لثم ةب

  ثكافة أبعاد العاملمفَوو    : 
ج  ت ش تو شث اتح شةي ت تشال تلشلالست ش لأت ،مشششششششششقم ةبشايفأت  شث أت ،مشكتوازاتششششمتثل

ك : دلبشكرشثزوا بشث يفلحجبشلث ميف أ بشث  يلبشيفيفأضي شث يفأ شل وشتأ لش
اومل شث اح شهذمشثزوا بش ثالشوا  شكدكيبشلثلوشجول شثٌ   ش شيفيوفشىسدش

للتتىشثجالتتنث شلث  أتت ل شلث  أتت جششث لتتنكشلثجال  تت  شث  يفتت  حشيفتتدشث يفلتتحشلمجتت   ششش
ش مجت  شثزكتحشث تذ شتحتت شلل ت ششششش ششثجاه    شيف  يف ةبشث يشجأ  ول شلل يت ش شلعتد ه شش

ششششششششششششششششششششششششششثجاه  تتتتتت  شاتتتتتتزاحشلميفتتتتتتبشث  ستتتتتتأ   مشيف لتتتتتتكشث ااتتتتتتح ش"شلث اتتتتتت ه  شث حتيفمتتتتتتبشششش
ؤكوشث اثلشكرشث حيفدشيفدعدبشتضت   ي شللتىشاتدحشث حثلتلشث  أل   تبششششششيفي ل وشج

شششششششششششششششششثيف وثوشكرشث حثللشثجالىلشلل ىشوي جبشث حللبشث ث ودجبشل  كش  شمتثلت شكترشاه  تبششش
ش.(8:ش7 شش2001 ششث ثم  ش ثإل ثمل شث أ كبش ل أ ل شث ول ششل   شث اح ش)شش 

 ثكافة أبعاد العامل:  ةأٍني  
شث ألدكتتت مشتا د دع تتت مشتتتتدةحشكتتت شتداأ  هتتت شث تتتيشث  متتت ملبشظتتت هح شكتتترشوجاتيفتتت

شث  تتتد شكتتيفلشششتتأ شش ثمشث ثم ة تتبششثجاا زاةتتت مشتتت ثحششجاش "(ث أ   تتبششث محجتتبششقم ةتتبش)"
شث    تت شللتتىشاتت  ملجرشواتتد شا شاعتتلشكتترشة وتت ش تتذ ك .شث  جتت   شإىلشث   تتد شل  تتل

شثجاا زاةتتت مشيفيتتتذمش ملثجتتتبشللتتتىشواتتتد شا شٔتتت شث ثم ةتتت م شيفتتتدشُنكتتتبشيفأزااتتت م
ش(Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede(ش2010)ش.ث ثم ة ب

شثٌ عتبشتحتيف شاه  تبشقم ةتبشايفأت  شث أت ،مشيف   ستيفبش لاتح ش شهتذثشث أيتحشإىلشششششششششل
شششششششششششششةتتتتحث شكتتتت أل دشك  تتتتدملجر شجل تتتتد شنتتتتوشا وتتتتىشكتتتترشث أحةتتتتب.شلتميف متتتت تششششششزث  ستتتتبش

يفأه  تبشمليفت شث  ألت  شفم مليفت مشثع  ت ششششششش  ل ج تش ذثشث  يدملشة  شلل  وشث نيف تبشش
لل ع ت ش"ل ىشت   غ شث  ولثمش شيف  م شث  اس شلث أمل شك شث  ولثمشثٍ ملعتب شش

شلإجاشة و شسدفشجلأحشيف جاغنثبشلرشهذثشث أ ،مشثًوجو.شش

 ذ كش،مشجأوش  كشَح شتحفش ارشثجاس و  وشل   شيفلشاايف ش حلمل شكل تبشش
 لوشث اتتح شللتتىشلستترشثستت وزاحشاوملثتتت شفمتت شجأتتد شلل تت ششش شةيتتدشجستتث أل تتدً  تت ش

لللتتتىشيف ة تتت شلَ  أتتت شيف  ا متتتو ش"شك تتت شا شثملتيفتتت  شث   ثجتتتوشث ستتت  حش شث أحةتتتبششش
ث أل  تتتبشيف عتتت جامشثٌ  ت تتتبشث د لاتتتب شجاتتتح شللتتتىشإوستتت  شهتتتذثشث أيتتتحشت تتتدملثتشششششش

ش)ملوتتو ششتت  تبشلد تت .شجدثكتت شهتتذمشث أحةتتبشث   ثجتتو  شلجأ  تت شللتتىشةيتت شكتت شجتتولملششششششش
ش(ش10 ش2009شامحو 

 اترشإمجت حشاه  تبشل تحلمل شقم ةتبشايفأت  شث أت ،مشيفأويت شششششششششلتأس س شللىشكت شستيفلششش
 شك  يفأتبشكتلشكت شهتدشعوجتتوشششش شلكت شجتولملشلد ت شكترشتوتلثمشششششش للتى:شةيتششتست لوشث اتح ششش

ث لت ملكبشش شللسرشثس وزاحشاوملثت شلإكا و ت شفم شجأد شيفت   ا شللتىشواست شليف ة ت ششششل
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كدثعيتتتبشكلتتتازامش شلجاشهتتتوثك تشكدثا تتت تشيف تتت و يفا لل تتتبش شَ  أتتت  شن تتتوشجاتتتد شش
ش.ثٌ   شث  دك ب شلثي  شث محثملثمشث   سيفبشل    

 جكافة أبعاد العامل:الزئيسة لبعاد األ 
ااذمشك ا بشثزك شث   و شكرشازاحشك ا تبشث  دوستادشللتىشل تميت شكي تبش شششششش

اتتزاحشىم تتلشكيفتت   شث نيف تتبشث ول  تتبشلث  أك تتوشلل يتت شيفأتتوشةلتتلشىم ميتت شكتترشششش
للتىش تحلمل شششش1974ست بشششكؤمتحه شث أ  شلث  أمتوش ششملع حشث س  سبشل وشاكومش 
 شكتترشاعتتلشإمهتت ملشث أوث تتبش شش تتتيتتوفشإىلشتحيف تتبشثً شتلتت:  شل لتت شثزولتتمبشث تتيش

 شلقم ةتبشث لتأدبشث د لاتب شلاتوشثهت  شششششش لثٌحجب شللمتداشثإلوست   شلث ستزا شث أت  شششش
 لتأدبشلث تولحش ثمشثزوا تبشثجاع   ل تبشششششيف   ا ه شلث  أت ل شيفتدشثشششث س يفلشث ؤمتح

 شك ت شثهت  شششثزس ست بشللحج ت ششثإلوس  لث س  س بشث  يف ج ب شلكيفواشثلنث شلمداش
يفيف تتت  ش تتتحلمل شمجتتت   شة لل تتتبشتألتتت شيفأتتت شثًدثوتتت شث ثم ة تتتب شليفأتتت شث مضتتت ج ششششششششش
ششششششششششششلث لتتازامشثإلوستتت و بشث اتتتا شكثتتتلشث التتت شلثستتت دوث شث متتتد شل لملشثزكتتت شث   تتتو ش

ِ لاشام ل مششللي  شللزاابشثإلوس  شيف  يف ةب شك  شلح شك ا بشث أ لش ش 
شششششششششششششش لتتت شلإقتتتحثوشهتتتذمشث اتتت ه  شلث مضتتت ج شن تتتوشتاتتتد شششش ش ث نيف تتتبشلث  أتتت ل شث تتتول 

)ة مللتتبشلستترشُ تتو ششلإلتتوث ششث ألتت شلتوملجيفتت .شإاتت ملشث  تت ه شث وملثستت بشث م م تتبش 
 (.222ش:179 شصشصش1999

جاشج مم ش شال شعوجاتشمم وثتزث س دثمشث ألحشثثع   شث يح،ش شششيوك  ش
نيف تبشث ول  تبشلث ات ه  شث حتيفمتبششششش  يفدشثٍاثوشلث يف لثدشلدحشكت شجملتلشلل ت شيفششش

شششششششششششششهتتتذثشثجاه  تتت  شث اتتتيفلشيفيتتت شإىلشث ا ا تتتبششششث أتتت ،م شلجأتتتد شيفيتتت  شلك يتتت شقم ةتتتبشايفأتتت  شش
ظتلشثواتحث شث دجاجت مشث   تو شيفم ت   شث  ات  ششششششششج  شيفيت شثست دوثكي شلا اتبش ششششث ي
شث   تو  شثًوجوشله    ي شللتىشث ؤسست مشلث  ةت مشث ول  تبشلك يت شثزكت شششششششش ث أ  

إ ثمل شث أزااتت مشث ول  تتبشششيفتت مشه تت كشالتتزاتشلث تت  تش شث ول  تتب شلثجامكتت مشش ش اتتبا
ا  شإىلش تتت   شه يفتتتبشششث تتتذ،كتتتحشثزش(.16ش:12 شصشصش2000شث أ جتتت  ث تتتوجرشش)اتتتل

ظتتلشتدثعتتوشث    تتبششششث ؤسستت مشلث  ا تت مشث أ   تتبش)ثزكتت شث   تتو (شله اتتبش ششششش
ش(.109ش:87 شصشصش1999شكدسى ش) ج بثزكحجا بش

كتتت شزلتاأ تتتلشل تتتلشثشتمتتتدجحش تتتحلمل للتتتىشش(4 ش2000جؤكتتتوش)لستتت  شستتتدجل  ششل
ث تبشلث ستزا شششت ات  شث أزاات مشث ول  تبشفمت شٕمتلشث أوشششششش شجأ  شث  اتحش ش شلاث   و 

تميف تتلشث أيتتد شلث دثق تتلششششث  دل تتبشيفتتولملشثزكتت شث   تتو ش شش شللثزكتترش تتولحشث أتت ،مش
 ش.ث ول  ب

شك شجل :ثزيفأ  شث حم سبش ثم ةبشايفأ  شث أ ،مشلكرش

 السالو واألمً الدوليني: 
ششا ملكتتمشث يفلتتحجبشيفأتتوشثوتتوجا شثٌتتحبشث أ   تتبشث ث و تتبشا شثٌتتحبش،مشتأتتوشتستتاحشش
لترشك  يتتحشل اتترشلتترش ملعتت مشك ا لتتتبشكتترشث تت ثم  شلاتتوشجااتتىشهتتذثشث اتتح ش تتو ششش
ث ااحجرشليفأ شث س سبشايفدجاتشكيفلثتشازاحشث   ملجخشث أ اتحشلتست وحشملعت حشث ااتحششششش
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لرشك ه بشثٌحب؟شلل  شإ ثشك ومشهتذمشث ات هح شايف أ تبشكت     ثحشلث تاثكدشششششش
 متتلشةةتتبشال لتتبشلملةضتت  شششايفأتتوشلتترشإ ملثكشث يفلتتح؟شلاتتوشايفتتلشهتتذثشث شششش لكتترشقتت شةيتتش

ث و  يف ب شل ارشهذمشث و  يف بشلت  مشلثلنةتمشيفتأ شَتح شتتدثةحشملغيفت شث ستزا شةمت ششششششششش
شششششششششششلتت حشكتترشثزلتتدثحشتأ تتىشتتتدثةحشث ستتزا شلثزكتترشثزكتتحششششششششيفتتأ، تتو شث لتتأدبش  ستتمششش

ستتأ ي ش   م تتلشث ستتزا شإىلشششةتتحاشلكتتوثمل ش ششث تتذ شا  شإىلشششثومستت  شث ااتتحجرش 
لشث اا لبشيف  م م ش شلاساحمشث  أكزامشث أمل بشلرشاو شجاش ارشش ىشلدحشث دس م

ةيتتت شلتمتتتوجحشا  تتتبشث ستتتزا شلث  أتتت جششث ستتتل ىشكتتت ش،مشتتتتوملكشثزع تتت حشِتتت احشششششش
ششششششششتتت ملجخشث يفلتتحجبش ش تتذ كشالاتتمشث  دوستتادششششششثٌتتحلبشلكتت شج تت  شل يتت شكتترش كتت ملش ششششش

   تو شٌات ششش شللىش تحلمل شمجت   شعيتد شثزكت شثشششش1974كؤمتحه شث ذ شلموشل  شش 
ث سزا شلاوشك ومشث  دوسادش ثم  تشلحجيتبشلجاشتت ثحشاكثتحشلحات تشللتىشثجاه  ت  ششششششش

 تتذثشاشتت ملمشإىلشششةاتتح شث نيف تتبشث ول  تتبش)وتتدملمشششششش  يفيتتذثشثزكتتحشللتتىشث ستت د شث وملستتششش
شث أل شيف  اا ج مشث     ب:  لجوش تيوفششلث ي ش(113 ش112 ش1996محوشليفوشث ش شا

  ش. ثع   شث ول شإ ملثك ش ولملمشك ل ملكش
 .شإاوثملشثزلا  شللىشث لازامشلث مض ج شث أ   ب
  ش .ثع   شث أ  شى لشث سةد  بش

ا  تتت ششةتت  شثوتت مشث نيف تتبشث ول  تتبشإ ثشكتت  شج ضتت رش شششلتأس ستت شللتتىش  تتكشش
ششكات  شكترشث أت ،مشةت  ش  تكشجأ تىشا شث نيف تبشٔت ششششششششش،اشثتشا ات تش ل تدثارش ششإلوث 

ششششششششششش  تتتتكش ش تتتو شثزيف تتتت وشلاه   تتت شيف   ستتتيفبش  كتتتترشث أتتت  شششششا شتأتتت مشكايتتتد شث ستتتتزا شش
جاشجتتحتيف شةمتت شيف  يتت بشثٍ اتتبش اتتلش ل تتبشللتتىشلتتومشل اتترششش ز شث ستتزا شث أتت  

جتتتحتيف شاس ستتت تشن تتت  شثإلوستتت  شلستتتزاك  شلهتتتدشكتتت شجتتت أا شللتتتىشاوملتتتت شث أ ل تتتبششششش
ش.لثإلو  ع بشلكرشق شللىشمم ملس  ش ل    

ششششششششششستتت  مشةاتتتح ش لتتت شث ستتتزا شلثزكتتترشث تتتول  دشلكتتت شجتتتحتيف شيفي تتت شششةمتتتوش تتتذ كشل
ث اتثلشكترش لحشث أت ،مش شيفتلشلتأتو شثزكتحش  تكشإىلشكست د ششششششششششكرشكا ه  شلات  ش ش

ثجاه    شيفي شلةىشث  ا شث نيفدجبش شلاتوشتتحع شهتذثشإىلشششك ت ه شكوملست بشلاولتمبششششششش
 Dan)ة ل تتت  ششواتتتد شث   شتتتةبشلاتتتوشاتتتو ش ث ششلمم ملستتت مشجدك تتتبش  أاتتت لي ش ش

Felmingششششششششششششششثزكتتتترشلث ستتتتزا شش (شتمحجتتتتحثتشلتتتترشك ا تتتتبشإلتتتتوث شث  ا كتتتتلشيفتتتتدشةاحتتتتتشش
ثجاع   ل تبشلاكتوشاه  تبشتتوملج شيفأت شث د تدل مش ثمشث يتلبششششششششألد شك  ه شث ش 

ششششششششششششششششستتت يفلشث  ستتتل شلستتتيفلشثٌتتتوشك تتت (شك تتت ششتتتو شششلتش–يفي تتت شكثتتتلش)ث م اتتتبشث  دلجتتتبشش
يفتتتدشث وملستتتبشلث  ةتتت مشث أ  تتتبشيفيتتتذثشثزكتتتحشل  تتتكش تتتول شششللتتتىش تتتحلمل شثجاتيتتت حشش

ششششششششششلمتتتدحشث متتتزابشلكتتترشقتتت شثٍتتتحلجشيفيتتت شكتتترشكستتت د شث  احجتتتبششلتحستتت خشث ااتتتح ش 
ش. (Fleming Dan.b, 1984, Pp. 2 : 18 )كس د شث   ملسبششإىل

كرشث  أل  شكرشاعلشث سزا شهدشتمتدجحششث أ  شث وفششلتأس س شللىشك شسيفلشة  
ث  ي جتتبشلهتتدشكتت شٕ تت جشإىلشششال تت حشششششش وستت  شيف ل يفتت ملمشاتت ل شكيتتل بششششيف تت وشثإل

لاازاا تت مشلستتلدك  مشة للتتبشلكث تتح شلهتتذثشجأ  تتوشيفميف أتتبشثٌتت حشللتتىش ملثستتبشششششش
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عيتتوثتش  تتكشج ملتت شللتتو مشث ستتزا شلثزكتترشث تتول  د شششث اتت ه  شلثزلتتوث شث تتيش
يف  حللتتتبششبث  أل   تتت تتت ه شث كتتتيفلثتشلكضتتت   تشكتتترشث متتت م دشللتتتىشإلتتتوث شلت ا تتتذشش

ث ث ودجبشل  كش يف   شث أزاابشيفدشث سزا شلث أ اشلاقتحش  تكشللتىشثزكترشلكترشقت ششششششش
شللىشثٌ   شث أ كبش مزابشث حللب.

 :ٌحكوم اإلىسا 

ششششششششششششإ شث ستتتت مح شٌحكتتتتبشث  متتتتدجحشث  تتتت ملٖ ش ااتتتتح شلمتتتتداشثإلوستتتت  شيف كا وتتتت ششش
ه    شيفيت ششثجالاوشثم ث شكو شثه    شثإلوس  شلثٌادك مشيفي شلاشث  ك   ششجوملكا ش

شششششششششش تتبشث ث و تتبشلكحعتت شهتتذثشهتتدشكتت شلتتو شكتترشإيفتت   شمج ل تتبش زاجتتدششا زك تتذشثٌتتحبشث
ش كرشث يفلحشثزيفحج و ش تذ كشااتحمشثً أ تبشث أ كتبش  كت شث   تو شثإللتزا شث أت  شششششششش

لث تذ شتمتحملشة ت شث ست لث شيفتدشمج ت شششششششش1948ث أ شحشكرش جست اشششٌمداشثإلوس  ش 
(شثزكتحشث تذ شجؤكتوشششش126ش 1996ش محوشليفتوشث ششاثزةحث شالشث ولحشللىشث سدثوش)ودملش

ششششششششششثجاه  تت  شيفااتتح ش"اضتتت ب"شلمتتداشثإلوستتت  شك تتذشث متتو شلث تتتذ شثم ث شيفلتتالشلث تتت ششششششش
ش وشثزاتلشكترشث متح شث   تششششث أمشا ابش ش للىشث س د شث ول ش ث أيحشثٌ  ش 

لث ألحجرشش،ث مح شثٌ  شللىشثل يف ملشا شهذمشث ااح شتأوشالوشث وثالشث حم س بش 
شتتيحشجدو تتبششلمتتوش ش،كتتؤمتحشة   تت شث تتذش شلهتتذثشكتت شظيتتحشيفيتتدمل شاكثتتحشل تتدل تش ش

ى تلشثزكت شث   تو شكستةد   ي شكترشاعتلششششششششلث ذ شجأتوشيفوثجتبشثزولتمبشث تيششششش1993
ش.ثإلوس  شتأ ج شلمح جبشلمدا

شششششششششلمتتوشلث تتذ،كتتؤمتحش مليفتت  شم تتدبشاةحجم تت ششششش  شضتتاجك تت شمتشث  أك تتوشلل تت ششش
ششششششششش شل تتتوشمتشث نك تتت شة تتت شللتتتىشث     تتتبشيف ل يف ملهتتت شلمتتت تششش2000اغستتتم شستتت بشش 

( ش2ش:1 ش2001شثزستت دجب كتترشلمتتداشثإلوستت  ش)ك ا تتبشتضتت كرشث لتتأدبشثزةحجم تتبشششش
ش(.25ش:1 ش2001ش ثإلوس  شث أحيف بشٌمداشل)ث  ا ب

كتترشازا تت شإىلششش تتحلمل شش  لتتشلث تتيث ستت يفمبشليفتت   احشإىلشثٍلا تتبشث   ملٖ تتبش
جاشتتتحتيف شيفتت  احلفشلث أزااتت مش ثاتتلششّتتوشاويت ششيفمضتت بشلمتتداشثإلوستت  ثجاه  ت  شش

 ت  شاكتحثتشةح جت ت ششششةيتدششليفأضي شث يفأ شاجض ت ششث ول بشث دثلو شةم  شيفلشيفدشث ولح
كتت  شثه  تت  شث تتولحشلثٌادكتت مشيفضتت   شتلتتكشش تتذثشل اتترششتتأ شكتترششتتةد شث أتت ،مشش

 ش تتذ كشل تتوك شولتتأمششكاتتلثٌمتتداشجاشٍتتلشثزةتتحث شة ستت شيفتتلشلٍتتلشث تتولحششششش
 غشك ث ايت شاقت ملشمحت  شثٌادكت مشلث لتأدبشتلتكشث  ميف مت مششششششششاثزك شث   و شل

للتىشاقحهت شيفتوامشث وملثست مشث أ   تبشث أ  جتبششششششششث نيفدجبش ااح شلمتداشثإلوست  شلث تيششش
ث دجاج مشث   و شكثزاتشاوكمشكمحملثمش ملثس بشش كرشك  ه شث  أل   شةاشيفي شك: و

لتترشلمتتداشثإلوستت  شيفيتتوفشتد تت  شةاحتيتت شلستتيفلشمم ملستت ي شل ل تت تشكتت شث متتزابشششششش
ا ملجشث وملسبشيف   أ ل شك شكؤسس مشثع   شثيلىشل  كشللىشثل يف ملشا شث لةد ش

ش(ش.127 شصشش1996ث ش شامحوشليفوششمث دا  بشيفوثجبش وملثسبشث لةد شث أ   بش)شودمل

جايفتتتتوشكتتتترش ملثستتتتبشثزلتتتتدثحشلث يتتتتحثل مشثيل تتتتبشلثإلال   تتتتبشششش اوتتتتشممتتتت شجأتتتت،
 ملثسبشك شجدعوشك يت شللتىشث ست د شششششلثوأا س تي شللىشلمداشثإلوس  شايفلشث يفووش 
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 دثكيفتتتبشهتتتذمشث  دعيتتت مشيفو تتتبشت لتتتةبشكتتتدثا دشك اتتت  دشللتتتىشث أتتت ،مشششش ث أتتت  
اشث حثللشث  أل   ب.شلثومزاا تشكرشهذمشث ااح شِ لشكل  كدشنمداشثإلوس  ش 

شيفواشث يفأ شجي اشلمداشثإلوس  شإىلشششودلد:ش
 شتتتتشثجال متت  شلث  أيفتتوشششلشتتتتششثٌ تت  شش)لتتلشششث ستتل :شلت ضتت رششلمتتداشثإلوستت  شلاتتمششش

شتتتشش ث  :  شث سل لشتتششلث  أيفلشش،ث حالشتتششث   ملشلث ساحشلشتتثإلا كبشلشتتث أوث بشل
شتتتشث  ألت  ششلشتتتشك  ست ششش كس د شكأ لتشش لث أ شششتتشث أ لشلشتشتشث لحللبشث لا بل
ش.(45 شصش2002شث يف  ت  )ك لشمح وشش.ثٌ   شث ثم ة بشث ل ملكبش ل
 لاتتمشثٌتتحبش:شلمتثتتلشثٌتتوشثز وتتىش ضتت   شكحثكتتبشلستتزاكبششششششششثإلوستت  لمتتداش

ث سا  شث م  دشيف  محبشكرشك ت الشث   ثلت مشلهتدشث توفشث تذ ش ثتلش ت  و تشششششششش
ثإلوس  شلث ذ شت اشكدث شللىش حلمل :"مح جبشش    م لشكيف   شث م ود شث ول 

مح جتتبشثجاشتتد صشششلشتتتتشمح جتتبشثزستتح شششلشتتتتشمح جتتبشثزل تت  شث وو تتبششششلشتتتتشث تتوو دشش
كتحلملشث ست لوثمشششلشتتتشث م ت  شيفأل ت حشلوثم تبش توشاتدثمشثجالت زاحششششششششتتشث ل يف شة ي 

 لستتا  شث تتوو د"ششش،لاتتحشث نل تتلشث مستتحششلشتتتتمح جتتبشثًحلتتىششلشتتتتثإلوستت و بش
:شش40 شكحعتت شستت يفل ششش2003  لتت شيفل دوتتمش ششل)ش( ش25:شش20شش ش2003ستتلجشيفتتدمل ش ش)

 (.ش57 شش56 ششش2000ليفوشث و ىشليفوشثٌ  وشُ د ش شش)ش( ش43

ة ت  ملثتشكت شتلتلشششش شيفلتأ شث  ألت  ششش ثٍمت بشث تول ششجو ت ششش،للىشث يأ وشث نيفدل
ش ثإلوستتت وش ت  تتت لحشث  ألتتت  شإىلشكيفتتت   شث متتت ود شث تتتول شششششث ا  يفتتت مشث ول  تتتبشث تتتيشش

تااتتلشك جتتوثتشكتترشثٌ  جتتبشٌتتلشثزااتت حششششششيفداتتاي شَ دلتتبشكتترشث مدثلتتوشث تتيشششش
ةضتتتزاتشلتتترشإجتتتحث مش  لاتتت  ششششش ةتتتنثمشث   ثلتتت مشث ستتتل بشششث  ألتتت  ش شلث لتتتيف بش 
ششششششششششششث  ألتتت  شاق تتت وشث   ثلتتت مشث ستتتل ب شششثك تتتبش ضتتت   شمح جتتتبشثٌتتتلش شش ث م ودو تتتبشث 

ىوجوشُ د شث  ألت  شكترشكأت ملفشلكيت ملثمشلكدثاتاشششششششة و شاجض تش  ش لملثتشجؤ ج ش 
كتتت هحشليفتتتوششكثتتتلشهتتتذمشث اتتتحلفش)ُ تتتوش ش،ث ضتتتحلملش تلتتتالشثي تتتد شث  أل  تتت

ش(.36 ش2002ث دثلوش ش

ششششششششششششششش لمتتتتتداشثإلوستتتتت  شالتتتتتوشكادوتتتتت مششديتتتتت بشث تتتتتدثارشث أتتتتت  ششششششلتأتتتتتوشاضتتتتت بش
ششششششششششششششششةيتتتتدشإ ثشليتتتتلشللتتتتىشلمداتتتت شك كلتتتتبشلتتتتتدثةحمش تتتت ش تتتت  و مشثٌاتتتت ظشلل يتتتت شششششش

ث يتتولش"لا تت "ششش إاتت ملمشثجاع  تت لششةتت  شهتتذثشث اتتح شستت اد شااتتوملشللتتىشثٌ تت  ش شششش
ج ميفلشاجض تشللتىشث أت ،مششش.شل   سيفبش ل س د شثزكاش"ثإلال   لكذ كشثزكحشيف

شششششششششششششششششثزكتتتتتتح شش (FelisaTibbitta,2015,11-14)ستتتتتتارشثإلوستتتتتت  شششيف ل يفتتتتتت ملمكلتتتتتت ش
ثٍحجمتبشث أحة تبششششث ذ شج مل شكرشث م م دشللىشث   ه ش تحلمل شإلتوث شتوتلش ششش

عتتلشك  التتبشكد تتدل مشششل تتىشت تت مش تت شث اتتحصشث   ستتيفبشكتترشاشششششالشث ألتت ش ل تت أل 
لمداشثإلوس  شك  البشكد دل بشللىشْدشجاي شكرشازا  شلكرشق شت أوحشا   ش
لستتلدك  ت  شلتمتتوج شملةجتتبشا اتتبشالشكدااتت تشمم تت ثتشإمثوشهتتذمشث ستت ملش تت  شللتتىششششششششش

تتتششش207 ش2009.)ششتيفلشيفتوملث  شششث س د شثيلتىشالشثإلال  ت شة ست شيفتلشلث أت ،مشاجضت تشششششش
ش(.214
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 يالتفاٍه الدول: 
:  شث  دييد شللىشا شل ،مشث  د شهدشل ،مشث  يف ج  مشلثجاا زاة م شل  لدثشجل

لث  ا د دع  شلث ذ شثوأاسمشاق ملمشللىشتمتدملششش للىش  كشيفأو شملغ شث  مو شث أل 
ل   شث يفلحشلىسرشيفألدحشكأ ل ي شإجاشاو ش،مشج  شث مضت وشللتىشثٌتحلبشلإويت وششششش

،مش شثزكحشث ذ شجيتو شيفمت وشثإلوست  ششششث أ شثزمك مشلث  دتحثمشلث يحثل مشث س مو ش 
لاك  ش شةضزاتشلرشك شاتوششجنتت شللتىش  تكشكترشثست    بشث  دة تلشيفتدشكت شٕتو ششششششششششش

امحثتشش  كشجلاللليفدشةحصشث     بشثجاا ي  جبشلثجاع   ل بشفمأوحشكميفدحش ش
شششششششششششششيفتتلشلجأحاتتلشمنتتدشث أزااتت مشث ميف تتبششششش لث أتت  ش كتترشث متتدكشزجيتتو شث و محثا تتبشلثش

دشث تتولحش شك تت شجتتؤقحشللتتىشل:تت شلثوتت مشث  يفتت  جامشثجاا يتت  جبشلثجاع   ل تتبششششششيفتت
لث ثم ة بشلث  ا د دع ب شك  شجأحالشاجض شثًيد شث يفذل بشكترشاعتلشإا كتبشوات  ششششش

 شكحعت شست يفل ششش1999ة مللتبشلسترش شششعوجوشللتىشاست شاكثتحشلتوجاتشلإويت ة تش)شششششش  ل 
222:179.) 

 شللتىشاه  تبشتحيف تبشث أمتلشكترششششششاتوملشك ث ايتشششاكومشك ا بشث  دوسادش شك  
لمتدحشث يفلتحششششاعلشس    شث سزا شلدشاش ملمشإىلشاوت ش"إ ثشك وتمشثٌتحلبشت د توش شششش

ش ليد شث سزا "شلجأ تىشهتذثشا شتأ جت شث  ات ه شث تول شششششش،لمد  شٔ شا شتيفش ةا
إ ثشكتت شالستترشتأيفةتتبشلتدع تت شث  ألتت  ششششلتترشاحجتتلشث نيف تتبشث وملستت بشش  اتترشا شجتتأت

فماتت  شتيفيتتلشش،شثعيتتبشىوج تتت شلكتترشقتت شااتتيف شكتترشث ضتتحلملششكدشكمتتد شة للتت ش 
لت حششش ثم  تش  ي ةبشثزلتدثحشث اتحلفش ششش ث أ ،مشلث سأشث أمدحشنم مبشث دااش 

(ش شتدات  ت شش2015اةضل شك  شاكوشكؤمتحش)ث  دوسادشيف  وحب شكلازاتي شيفلالش
 شثًلسبشثٍ  ك بشيفلأ شتوملج شث أل ش شمج  شث مم ل مشللىشلمتداشثإلوست  ششش
كيفأتتوشاس ستت ش  اتتدجرشث تتدثارشث أتت    شةضتتزاشلتترش كتت شهتتذمشث يفتت   ش شك تت ه ششششششششش

 شستتت يفل( شش شكحعتتت2015ث  ألتتت  شلا اتتتبشثإلوستتت و  م.)ث ؤمتحشثإلال  تتت شيفتتت  وحبش شششش
شل  كشلرشاحجلش:

 .شت   بشثجاس أوث شلث مومل شللىشلس شلتسدجبشثٍزاة م
 ث دثات  شششتمد شإىلشششلس شث يحثل مشيفمحجمبشسل  بش شتأ ج شث سلدك  مشث ي

ل  تتكشكتتترشاتتزاحشتمتتتوج شيفتتحثك شا اتتتبش"يف ستتدجبشالعتتت شث يتتحث شلت   تتتبشمللمشششششش
شث  ا ه شلث  ا ل .

 ثٍ تت ملثمشلث يفتتوثمل"شششتتتتلشث ستتةد  بشكثتتلش"شى تتششث ي تتبيفأتت شث اتت ه  شششتضتت د
شش(.78ش 77 شصشصش1999لآاحل  شش) لو شثتل جو

لهتتت شتيتتت  شيفمضتتت بشث  اتتت ه شششش1946لك تتتذشا شاولتتتةمشك ا تتتبشث  دوستتتادشستتت بششش
تداتلششش  تكشإا كبشل ،مشجسد مشثزكرشلث أوحشلثإلا و شلكرشازاحششاكزاتش شث ول  

وشاولةمششيفابشث وثمل شث   ستيفبششهذثشثع حشل شث نيفدجد شإىلشآملثوشلاةا ملشع و ش 
يفتتحثك شا اتتبشتستت لوشللتتىشثإل تت  شيف  مضتت ج شث أ   تتب ششششششششلشلث أ  تتبشيف  اتت  شلتميف تتشش

ش.((Haakenson paul, op.cit, pp.3,4)شلتأ ج شث  ا ه شيفدشث لأدب
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إلتتتزا شااتتتوملت ششتيفلتتتدملمشعيد هتتت ش شك تتت شلمتتتومشث اتتتثلشكتتترشث تتتؤمتحثمشث تتتيش
ش ث ستتتتزاشلوتتتت  مشيف لتتتتحش1965 جستتتت اشستتتت بششثً أ تتتتبشث أ كتتتتبش  كتتتت شث   تتتتو ش 

و شتتومشة تت شك ةتتبشثٌادكتت مششششلثجالتتنث شث  يفتت  حشلث  اتت ه شيفتتدشث لتتأدب"شلث تتيششش
لث  ا تت مشغتتلشثٌادك تتبشللحكتتبشث لتتيف بشثجالتتنثفشفميف  متت شلثيتت  شثإلعتتحثوثمشش
لث  وثيفلشث   ستيفبش     تبشمللمشث  ات ه شلث  ست ك شيفتدشث لتأدبشل  تكشكترشاتزاحشششششششششش

يف بشللىشمللمشث أوث تبشلثٌحجتبش شلكتذ كشتأتحجاي شيف  تولملشث تذ شتمتد ششششششششت لةبشث ل
يفتتت شثزكتتت شث   تتتو شيف ل يف ملهتتت شلستتت لبشٌاتتت شث ستتتزا شلاتتت  و  شلتأ جتتت شث  اتتت ه شششش

كؤمتحهتت شش شاتتيفزاتاكتتومشلل تت ش(شششلك وتتمشاتتوش2015ش )ث  دوستتادش لث  أتت ل شث تتول 
جتتتولملشلتتتدحشك ا تتتبششش لث تتتذ شكتتت  شُتتتدملمشثزس ستتتشش( 2001ش ع  تتتا)شث  أمتتتوش 

تدع  شك ةتبشث   شت شث  أل   تبشْتدشت   تبشثجاو هت مشثإلٔ يف تبش لمتزابشْتدشششششششششش
تؤكوشللىشث  أ جششث سل ىشلواىشكا ه  شإلزاوشث تذثم شششولحشث م  شث أ   بشث ي

ش.(Unesco , op,cit, p, 5 : 7)ش لثٌحجبشكرشاعلشتأ ج شةاح شث  ا ه شث ول 

ث   ه شث وملثست ب شكترشاعتلشتمدجحهت شلإلتوث ششششششش شإل   شث  احتمل ششث ذ،ثزكحش
ش.ه شيفلالشجس لوشللىشتأ ج شث ثمبشللسرشث  ا ه شيفدشث لأدبشلثزك 

لك يتتت شللتتت ششتتتتتشك تتت ه شث ألتتتد شثجاع   ل تتتبشش تتتذثشةتتت  شث يف تتتوشثٌتتت   شجتتتح،شا ششش
غتلشك أت مل شششش للت  شش إات ملشاتدكشششللتىشث   تدش ششث أل شتس لوش ارشا شتتششثجاع    

للتتىشث  اتت ه شلث  أتت ل شلثجالتتنث شث  يفتت  حششششجا ستتيفد  شكتترش  تتكشيفتتلشللتتىشث أاتتش
شث حك م شثزس س بش   م لشكوالشقم ةبشايفأ  شث أ ،م.تلكششلمتثل

 :االعتناد املتبادل  
كتترشكحثلتتلشت ملٖتت شث أ اتتحش ثكتتمشششكي تتبجمتتد شث أتت ،مشثآل شاتتا  مشكحللتتبشش

إىلشواتتت كدشش زكثتتتحشكتتترشامليفأتتتبشلمتتتد شثتستتت مشفمتتت شجأتتتحفشيف جاستتت مم بشث تتتول شش
ثا ي  جدشِ لادشمت ك ت شلجا  شث أ ،مشكرشيفأوشاا  مشكحللبشعوجو شت ست شش

يف إل ت ةبشإىلشششث  متو شث ستحج شلث  متدملششششش شيفأل  جبشث مم  شلت يف ىشلد بشثجاا ي  
ا  شش،ث أحةتبشلث ألدكت مشللست ملشثجاتيت جامشيفا ةتبشاودثليت  شثزكتحشث تذشششششششششث س  حش 

شششششششششششا دلتتتتبشن تتتتوشااتتتتيف شلتتتت ،مشث  تتتتد شكمحجتتتتبشاتتتتول .ششششإىلشششولتتتتأ شثع  أتتتت مشث 
كتتترشث يتتتأديفبشفماتتت  شا شتأتتت شش ل تتتبشكتتت شفمأتتت حشلتتترشلتتت ،مشث  تتتد شكي تتت شك وتتتمششل
كا و  تي شث يفلتحجبشلثجاا يت  جبشلث س  ست بشز شث أت ،مشث  تد شتنثيفت شلت لت يفكششششششششإ

شثل  تتت  شثع  أتتت مشللتتتىشيفأضتتتي شلج  ثجتتتوة تتت شث أزااتتت مشلث يتتت بشيفتتتدشث لتتتأدبش
ش.ث يفأ 

ششششششششششتأتتتو مشلعيتتت مشث  اتتتحشيفلتتتأ شكايتتتد ششثجال  تتت  شث  يفتتت  حششواتتتحثتش تتت شاتتتحاششششلاتتتوش
ثجاتيتتت جامشلثزستتت    شث  ا د دع تتتبششششكتتترشتوتتتلثمشستتتحجأبشل  قتتتبشكتتترشقتتتدملثمش شششش

لَ جامشتميف م تي شلتوتلثمشكترشثزوست اشث م   تبشلغلهت شا مشإىلشتدثيفت شعألتمشششششششش
ششششششششششششك  تتتتبشايتتتتل شوستتتتيف  تشممتتتت شاتتتتوشجيتتتتأ ةتتتتن شمشتزالتتتت شث أتتتت ،مشلوا تتتت شتتتتت ولش 

 شإجاشإ ثشثك ستتت شلتدثيفأيتتت كتتترشُ ل تتتبشث  ا تتتاشث  تتتوملٔ شكتتت شهتتتذمشث تتت ولثمشششششش
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ششششششششش ليفمتتتت وشلث دثعيتتتتبشلث   ةستتتتبشلإلتتتتحثمشث ستتتتيفلششتؤهلتتتت ثإلوستتتت  شاتتتتوملثمشلكاتتتت وثمش
تاأ تلشششهتدشإجاششك شتتكايد شثجال    شث  يف  حشش،اشتتك شثآلاحجرشل وشملا شث يفأ شاو ش

 ذمشثٌحكبشث وج  ك بشلىدجلشث أ ،مشإىلشششك ادكتبشكترشث أزاات مشثجاا يت  جبشششششش
ث  لتت يفابششلجأ تتىشهتتذثشإمث تتبشثٌتتول شثجاا يتت  جبشيفتتدشث تتولحش  اتتد شث أتت ،مشاشتتيف شششششش

ش(.91ش:85 ش1999 شيفسداشكدلو .ش)ُ وشاكدشث اي

شةت ل المشمشث  يف  حشللىشاو شلميف شت ملٖ تبشُتو ششش زال    شك  شواحشث يفأ 
ةاتح شث   ت يف ششش  كشاوي شتمتد شللتىشششجأ ىشلظ هح شثا ي  جبشيفوامشيفس  سبشث دة ا ش
ة  شثجال    شث  يف  حشكرشلعيبشواحه شش ث  ك ىشل   شللىشكيفواشث سيفيف بشليف     

للتىششش)ُ توشتأمت شثٌتحبشث يفت مل  شكترشث   ل تبشث   ملٖ تبششششششششليف مل شلرشث حللبشث ي
ش.(89ش:62ش 1999شويح 

لثلوشنا ششآ شكيمل شاوج شعوجوش شا شثجال    شث  يف  ح: شسيفلشممشلج ض 
الشكرشك مللشا شل ل  مشث  يف  حش...شتيف  حشث   ة شيفدششأدبشث أت ،مش  ستمشل  تو شششش

شاو شثٌض مل شثإلوس و ب.شاو بش ك شلإمن شهزث  د شالشث

اتتتوشت لتتت شيفتتتدشث تتتولحشششششثٍزاةتتت مشالشث   ثلتتت مشث تتتيشششيف و يتتت وشجاشج  متتتلشإجاشل
ث ستزا ششل شحةيت شثآلاتششلتايحشكا ه  شعوجتو شكثتلشث دةت ا شششششثليفأضي شث يفأ شلهاذ

ِ لاشَ جامشثٌ   ششلتلكشث ا ه  شتي ليفي شوا شلاس    شتأ كلش ش ث أ  
ليفدشِ لاشث ولحشلهذمشث ا ه  شلك شجي ليفي شكرشوا شلاس    شتأ كلشعوجو ش

لدك  مشثزةتتتحث شن تتتوشجا ستتتيفدثشستتتلدك  مششششستتتششا شجدثكيفيتتت شتأتتتوجلش شش ج يفوتتت
عوجو شت   س شك شك شجس دو شكرشكا ه  شلوا شلاس    شتأ كتلشله ت شجتامش لملشششش
ث نيف بشيف ل يف مله شث سةد بشلرشت لةبشث اح شليف  م شلتادج ت شلت لجتومشيف  ستلدك  مشششش

ةلستابشششىو شكرشلد  شإىلشإل   شث  احش شمتا  شكرشكدثعيبشث  ولثمشث يشث ي
غتت   شليفتتوشش( ش)89:شش88 شصشش1999 شنيف تتبشلاهتتوثةي شثٌ   تتبش)ُ تتوشاكتتدشث اتتيشث 

ش(.46صششكحع شس يفل ش 1996ث ا  مشليفوشث أ ج ش ش

ششششششششششششششششااتتتتيف شثًوجتتتتوشش ث  اتتتت  شث أتتتت  ششثةحمهتتتت شحثلتتتت  شث ستتتت  مشلث أم تتتت مشث تتتتيشش ل
ششششششششششششششششششستتتت شهتتتتذمشث  تتتت ه شيفميتتتتوشتمدجحهتتتت شفمتتتت شج   ششششإلتتتت   شث  اتتتتحش ششكتتتترشث ضتتتتحلمل،ش

إيفتحثمششش،لهذمشث س  مشلث أم  مشكدمد شالىلش   م لش  كشجييف شكترشث ضتحلملشش
شششششششششششششششششستتتي شيفتتتولملشةأتتت حشش  يفأتتت شث  دعيتتت مشث أ كتتتبشل تتتوشيمتتت  شث  تتت ه شلتمدجحهتتت ششش

يف    بشث ي ملثمشث زامكبش ذ كشلش:أمشللىشثك ست بششلكدثعيبشهذمشث  ولثمشش 
ل  تتكشكتترشاتتزاحشش ستتلدكشثزةتتحث شتستت لوشللتتىشتاتتدجرشللتتىشجتتؤقحش ششث أتت ملفشث تتي

ش.ش(105ش:82 شكحع شس يفل ش2002:ش)للىشامحوشثً ل شجل ث  أك وشللىشك ش
 .شث   ةسبشكرشاعلشىسدشثإلو  ج
 .شث أ لشليفذحشثًيوشلتل:  شث   : مشث دا  بشلث أحيف بشلثإلسزاك ب
  شاح شلثع   .إاحثملشث لا بشث اح جبشلتدع يي شْدشاوكبشث
 ،ش. لثإلسزاكش لث أحيفشتمدجبشثجاا ي  شث دا
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  شَ  أ ت  شث أحيف بشلثإلسزاك ب.شإيفحثمشثآلق ملشث نتيفبشللىش أاشثجاا ي  ش
 ملثستتبشثجاتا ا تت مشثجاا يتت  جبشكثتتلش"ثًتت م"شلثآلقتت ملشث نتيفتتبشلل يتت شلك ا تتبششششششش 

شكدثعي ي .
 أحيف بشلثإلسزاك بشتول  شةاح شثجال    شث  يف  حشيفدشثزةحث شلث ولحشث  

 اتتترشثستتتت دزاصشا شث  تتتت ه شث وملثستتت بشااتتتتيف مشاكتتتت  شل تتت شعوجتتتتوشجوتتتتلششششل
تضت دشكايتد شثجال  ت  شث  يفت  حشششششش،ضتحلملشكترشث شش تذثشكت  ششتدعي تي شلك ملم تي  ش

تأل   شا  ملشللىشإلتوث شثإلوست  ش دثعيتبشىتوج مشششششش،إا ملشتحيفدشتلكشث   ه ش ش 
شلل شثجاع    .رشاهوثفشتوملج شك   شكشكي ث ل كلشكيوفشش ثجاا ي  شث أ  

 : األمه املتحدة 
إ شةاتتح شإا كتتبشلادكتتبشل   تتبشللتتىشاستت  شكتترشثٌحجتتبشلث  أتت ل شلث أتتوحشتحعتت شش

ششششششششششششش ة  تت شجتتحثمشيفأتت شث تتؤملادشإىلشليتتوشةزاستتابشث  دوتت  شثزل تتد شغتتلشا شكتترشثزملعتتششش
ششششششششششششششششثم هتتت ملشث مدك تتت مشا شث ااتتتح شث وثل تتتبشإىلشإا كتتتبشلادكتتتبشل   تتتبشتحعتتت شإىلشليتتتوششششش

ث يتحث شيفتدشث تولحشثزلمليف تبشلتأتح ششششششاشت وششغضتد شث متح شث حثيفت شللتح ششششششالمليف ش ش 
ث ضتتأ اشك يتت ش ا تتكشث متتد  شةاتت  ش  تتكشإجتتذثو تشز شجأ تتلشملعتت حشث ااتتحشل لتت  ششششششش

ظلتي شثزكترشلث ستزا شللترشاحجميت شتت دلاششششششششثإلازامش ليف وشلرشلس لبشجستد ش ش
هتتتذثشث لتتتأ شلتتترشلتتتو ششث تتتوك مل شلاتتتوشمتدتتت شتاالهتتت ش ث يفلتتتحجبشكتتترشثٌتتتحلبشل

كلحلل مشتولملشلدحشةاح شإول وشلدك بشل   بشالشك ا بش ل  بشتيفس شسلم وي ش
ىل ش للتتىشثٌادكتت مشليفتتذ كشتااتتلشث ستتزا ش لأتت ،مشلتتتدةحشث م أو  تتبش)يفمتتح شغتتششششش

ش(.15:شش9 شصشصش1992

مشتتتأقلش لتتدثمشليفأتتوشثٌتتحبشث أ   تتبشثزلىلشلىتتشث ستت يفمبشلثتستت ا تشكتت شث ااتتح ش
كل تتتبشلاتتت  ابشكتتترشث ازاستتتابشلملعتتت حشث ااتتتحشيفتتتوامشثٍمتتتد شثزلىلشلتتترشاحجتتتلشششششش

ك وتتمشُ ل تتبشمتي وجتتبش ل يفلتتلشششششث لتتحل بشث ول  تتبشيف ولتت وشليتتيفبشثزكتت شث تتيشششش
ششششششششششششششششث تتولحش يفضتتحلمل شا تت  شستتلم مشل كتتبش ل  تتبشللتتىشمنتت شكتت شثستت محشلل تت شثٌتت حششششششششش

إجاشاوي شسحل  شك شثوي ملمشيفأوشا   ش.شيله لحامششأديفي شللىشللشتمحجحشكشث ي
ل تتتومشاهدث تتت شلاستتت محه شث يفلتتتحجبشلثجاا يتتت  جبششث تتتيلثٌتتتحبشث أ   تتتبشث ث و تتتب ش

ث أتت  شكتترشعوجتتوش  دق تتلشث تت زال ش تتو شث لتتأدبشلث تتولحش لستتلشاتتوك تشلهمتتدثمشششش
استتح ش  تتول  شث لتتحل بشث ول  تتبشلتمدجتتبشاعي تيتت شل  تتكشيف ولتت وشك ا تتبشثزكتت ششششششش

 للتتحل بشث ول  تتبشم وتت شادثلتتوششششش جأتتوشك ث ايتت شث يتتوملشثزس ستتششششث تتيشث   تتو شل
لثجاتا ا تتت مشث ول  تتتبشث  كتتتبشل تتتوشا كتتتمشثزكتتت شث   تتتو شك تتتذششششش ث متتت ود شث تتتول 

ششششششششششلحشزلجأاتتت شث ايتتتلشثشإلتتتوث ه شلت ا تتتذه .ش ش إولتتت مي شلل تتتىشثآل شيفتتتولملشاس ستتت
للتتتىشث ستتتزا شلثزكتتترشششثي ةاتتتب):شكتتترشك ث ايتتت شث زاكتتت شثزس ستتت بشلٔستتتوه ش شش

لتلشث لتازامشششش ش ث  أ ل شث تول ش شلت   بشث أزاا مشث د جبشيفدشث لأدب شلث ول  د
تأ جتت شثلتتنث شلمتتداشششلثإلوستت و ب شلث أ   تتبشثجاا يتت  جبشلثجاع   ل تتبشلث ثم ة تتبشششش

لتو شش شلثإلوس  شللحج تت شثزس ست بش ل شتاحاتبشيفستيف شث أ يتحشالشثًت  شالشث توجرششششششش
ش شكحعتت شستت يفل 1999)ُ تتوشمل تت شث تتوج  شش(.ث وثال تتبش لتتولحث لتتةد ششث  تتوالش 

ش(.13ش:10
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 الجاىوية:  مبيَج مادة عله االجتناع باملزحلة توافزٍا ومدى العامل أبعاد ثكافة 

   شللتتتت شش(ش تتتتش2008لث  ألتتتت  ش ششث نيف تتتتبششلمثمل )لث  ألتتتت  شششث نيف تتتتبششثه  تتتتمشلمثمل 
لتو مششيف  اد شث ثم  شلك ي شقم ةبشايفأ  شث أ ،م شل وشثجاع    شيف  حللبشث ث ودجبش

ك ي :شك أو  ش  لكشث ثم ةباهوثفش
 ششششششششششششششششش  ملثستتتتبشيفأتتتت شث لتتتتازامشث أ   تتتتب شليف تتتت  شعيتتتتد شث ول تتتتبشلثع  تتتت شث تتتتول شششششششش

شكدثعي ي .ش 
 ،شتميف تتتلشث اتتت ه  شث س  ستتت بشلثجاا يتتت  جبشلثجاع   ل تتتبشللتتتىشث دثاتتت شث تتتدا

ش. لث أ  ش لث أحيف
 ش. لث أ  ش إ ملثكشثكا و مشث دلو شيفا ةبشاشا   شللىشث س د شث أحيف
 نمتتتتداشثإلوستتتت  شللثعيف تتتتت شش لث س  ستتتتشلث ثمتتتت  ش ثجاع  تتتت ل شت   تتتتبشث تتتتدل

شتمدجحثتش لاح شلثع   . شك ةبشَ جامشثٌ   شلمم ملس ي ش 
 زااتت مشلاقحهتت شللتتىشث أشش ت   تتبشثجاوتت مشْتتدشكاتت ه  شلاضتت ج شث  أتت ل شث تتول ششششش

ش.ث ول  بشإ  و تشيفأ شث أ ،مشكل شللو شلثلو شو أ شكي بشلاك حشكلنكب

كاتت ه  شقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مشكستتةد  بشششثكستت بشاتتد شلتأس ستت تشللتتىشكتت شستتيفلشجش
نات شششتتتششثجاع  ت  ششلل لشث ألد شثإلوس و بشلثجاع   ل بشيفيابشل كبشمج  شك  ه ش

ا شتست جحشكت شٕتو ششششش ج يفوتشش تيشكموكتبشهتذمشث  ت ه شلثشششش شيفيابشا ابشتتايف أ ي ش
ش   جبشلثع   ل تتب شةيتتيتتثع  ت شكتترشتوتتلثمشلتدعيتت مشِ لاتبشس  ستت بشلثا ششش 

كترشالتوث شششش لث أت  شلثإلال  ت ششثع   شثيلىشش شٔح ش فمشتأقحثكرشاكثحشث دث ش
 إلوست  ششش،لك شجأنج شكرشكلازام شك  شاوي شتس لوشللىشثك ل فشث ولملشثٌ تدش

تمد شث حلمشث مدك تبشلتتولي   شششش  ىش وجبشث  احجبشث أ   بشث يثع   شل وشتش 
لتستت يوفشإمجتت جاتشتألتت  شث متتزابشك تتاشجااتتحل شلج أتت كلد شكتت شكيتت  ملشث أحةتتبشششش
لك تتاشجادوتتد شكتتدثا دشاتت ٌدشاتت  ملجرشللتتىشث لتت ملكبشث اأ  تتبشلث  ا تتاشكتت ششش

َششش ث دثا شثجاع   ل  دلتبششفم شجأنج شكرشتولثمشلتدعي مشتاح شللتىشث ت أل ش
شك ي :شثًوجو لث  مليف مش ش كرشث ي

 لتوث شثً ملجتتبشللتىشكستت د شث أتت ،م شششش للتىش ملعتتبشكتيفل شكتترشث ايت شث تتدثلششش  
ش يفي شلث ل ملكبشة ي .يفلا  ملثتشللىشىل لشاس

 تدعت شْتدشث ستلدكشث   ست شوت مشششششششَ دلبشكترشثجاو هت مشلث مت  شث تيششششش  وج
ث    تبشث س  ست بششششتتتشث لازامشث أ   بشكثتلشتامتوشث أوث تبشلث ست لث شيفتدشث تولحششششششش

 .لثجاا ي  جب"
 جاح تي ششش وج شكرشث ي ملثمشك ش ا  شكترشث  أ كتلشكت شث لتازامشلث مضت ج شث تيشششششش

شثًوجوشكثل:ش ث  ا  شث أ  
  ش. ثع   شث ول شإ ملثكشاو شلضدش
 شث محثملثمشلى لشث سةد   م.ثي  ش
 إاتتتتوثملشثزلاتتتت  شة  تتتت شج ألتتتتلشيف  أوجتتتتوشكتتتترشث لتتتتازامشلث مضتتتت ج شلثزلتتتتوث شش

شث أ اح شللىشث س دج مشثيل بشلثإلال   بشلث أ   ب.
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 تموجحشث ميف أبشث  ول ش ل :   شلث يدمل شث س ميفل بش لأزاا مشث ول  ب. 

 مكومات:  ياحملور الجاى  ٌ ُ  الجكوايف  املكوو موادة علوه االجتنواع كاملكووٌ الجكوايف       ملعلوه  وأٍنيتو
 للنعله، واملكومات األربع للنكوٌ الجكايف(:  

ث أل تد شششإلوث شلتوملج ش ش شللىش لملشث اد شث ثم   نكاه  بشث ثومزاا تشكرش
شيفلدغشثزهوثفشث     ب:ة  شلل   شث دادحش   م لشلِ لاشايفأ  مشلكمدك ت  شش 
 لتوملجيفت شاق ت وششششإلتوث شث ألت شششفمد لتاشكمدك تت  ش ششش ثيفحثمشاه  بشثً و شث ثمت ش

ش.ثٍوكب
  ستتيفلشىم تتلشث  تتدثم شيفتتدشثًدثوتت شث ثزاقتتبش"ثزك    تتبشلث نيفدجتتبششث يف تتوش

ش يفتتتتحثك شإلتتتتوث شث ألتتتت شكتتتترشاتتتتزاحشثجاا تتتتوثوشيفتتتت  ااحشث لتتتت د ششششلث ثم ة تتتتب"ش 
ش. ث  ا كل

 شششششششششششششششششششش شكتترشاتتزاحش لملمشث ألتتإلتتوث شش ش لثجاع  تت لش ازااتتإيفتتحثمشاه  تتبشثًتت ويفدشثزش
شششششششششششششلىحجتتتتحشث أمتتتتلش غتتتتح شث متتتت  شثزس ستتتت بشإللتتتتوث شث  ضتتتت كرشثجاع  تتتت لشش 

شكرشلم   .
 للزاا ي تت ششش،ث أ جلتتبشث نيفدجتتبشلثٌتتدثملشث نيفتتدششششش  متت وشث ضتتدوشللتتىشكايتتدكشششإ

شإلوث شث أل .ش شيف ً و شث ثم  
 تمتتدجحشمنتتد جشششيف  لتت ملكبشث اأ  تتبش شث   يف تت شإىلششش تتحلمل شل  جتتبشكألتت شث  تتد شششش

ك ا لتتتتتلشكتتتتت شتوتتتتتلثمشث أيتتتتتحشلجأ تتتتتىشيفتتتتت   مدملثمشث  ا د دع تتتتتبشششش،لضتتتتت مل
 لتدظ اي .ش

  ٌاالجتناع: عله الجكايف ملعلهمكومات املكو 
 شكحعتت ش2003كا تت مشث  اتتدجرش أل تت شث ستت ميفلش)لستترششتت  تب شششششث ثم ةتتبششتأتتو
ش :لاه   ي ش ل أل ششم  كمدك مشث اد شث ثاه ششل ارشىوجوش(164:160س يفل ش

 لضدملشث ا ه  شلث يف   شلث ألدك مشكرشَ جامشث أحةبشث   دلتبشث زامكتبش ايت شششش
ش. تا كلش ثإلوس  شلل    شلث  أ كلشكأي شيفااحشمشد 

 يفأه  تتبش لملشش ت   تتبشثع  تت  شلث تتدلشكتتوملك مشث ألتت شلتتدحشلظ اتتبشث نيف تتبش ش
لتمدجحم شلتأحجا شيف إلا ملشث أت  ش ثم ةتبشثع  ت ششششش ث أل شةىشث  ا  شثجاع   ل

لاوملتتتتت شللتتتتىشتد  تتتتوشقم ةتتتتبشك ا  تتتتبشُاتتتت  ش لتتتتي  شتتتتتدثم شيفتتتتدشثجااتتتت  بششششش
شلث  :وجو.

 كتترششتتأوي شملةتت شششث تتيشكمدكتت مشثزاتتزااشث ا  تتلب شلايتت ماشث ستتلدكشث يتت،ششش
كستتت د شث ي تتتبشلمم ملستتت ي شلت   تتتبشإلس ستتت شيف  ستتتؤل  بشثجاع   ل تتتبشللل تتت ششششش

شششششششششششششششثع  تتتت  شفمتتتت شجستتتت لومشع   ل تتتتبشلثجاا يتتتت  جبشلث س  ستتتت بش يفتتتت  احلفشثجا
ث أتت ،مششللتىشتيف تىشااتحشةاحجتبشك ا تبشمتا تت شكترشةيت شكست :وثمشثجالتوث ش ششششششششش

شىم لشت   بشثع   .شلتمدملثتي  شلكو شثإلة   شك ي ش 
 كألتت ششز،يف ل يفتت ملمشل عتتبشل دجتتبشجاشغ تتىشل يتت ششش،تحستت خشكيفتتواشثٌتتدثملشث نيفتتدش

شالا   شث ثم ة ب.شل شلتأ  ،جؤكرشيف    د شث ااح
   شث أ  جتبشيفنست خشث  ا لتلشلث أزاات مشثجاع   ل تبششششششلكرشكمدك مشث اد شث ثم 

 .لثإلوس و ب
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  إلوث شث أل شلث متومل شششث ثم ةبشث  ا د دع بشيف ل يف مله شكرشث أ  احشثزس س بش
ث  االشلكدثعيبشش ش للىشكدثكيفبشث  مدملثمشلث  وملجيف مشللىشثزسلدبشث أل 

ش(.ش213شتتش212صشش.2003شث حثما:ث لازام.ش)إيفحثه  شُ وشليفوش

لث يف ةتبشششث متزابش ل أل شلاوملتت شللتىشةيت شششششليف  حغ شكرشاه  بشث  ادجرشث ثم  
تتتت زاو شكتتت شقم ةتتتبششث وملستتت بشلث أتتت ،مشكتتترشلد تتت  شلتدع تتت شثًيتتتد شث نيفدجتتتبشث تتتي

ث أوجوشكرشكل ت مشششيفيابشل كبش ش ثٌ  ثع   شلىم لشاهوثة  شإجاشا شث دثا ش
للتتىشثًتت ويفدشششة يتت    تتكشثً وتت شلجحكتت ششششثإللتتوث شالشكحثكتت شث  تتوملج  شجي تتلشش

شششششششششششفمأ تتتت مشث دثستتتتت شششلتتتتتدشجاشٕاتتتتىشث  اتتتتدجرشث ثمتتتتت  ششش شلث نيفتتتتد، شش ثزكتتتت   ش
ششلكرشهذمشث مدك م:إجاشيف  مل لشكرشث أ  جبشملغ شاه    ش

  عله االجتناع:مادة الجكافة التكيولوجية وأٍنيتَا ملعله  :األولاملكوو 
ششششششششششششاتتل شزث ستت دثمشثشلا تتمشيفيتت شتا د دع تت شث ألدكتت مش شششإ شث ا وتتبشث يفتت ملم شث تتيش

ششششششششششتاتتدجرشث ألتت  شلث أ تتلشللتتىشث   تتد ششش شستت مللمشإللتت   شث  اتتحش  ثعتت حشث  أل  تتش 
لتدظ اي شث  دظ اشثزكثلشفم شجت زاو شلتاتدجرشششثس ث  ملشث  ا د دع  شث  موكب شش 

 ا تت شكتترشثجاستت ا   شثجأ يف تتبشكتترشَ  تت شث ألدكتت مششششش،ث ألتت شللتتىشث   تتدشث تتذش
لث  دثةتتلشكتت شك مليفتت مشث ستت ميفل شإوتت شلةتتىشليتتحشث أد تتبشجايفتتوشلا شج تتأقحشث  ألتت  شششش
شيف   مدملشث  ا د دع  شلث   تدجامشكترشتمتو شث ألتد شله   تبشث  ا د دع ت شلثو لت ملششششششش

ل لتتمشللتتىشتوتت لشث اتت ه  شششششش.شهتتذمشث   تتدجامشث تتيشش،لستت ملشثجاتيتت حشثً تت هلشش
و تت م شإىلشلىلشجستت  وشزث نيفدجتتبشةأاتتيف شث  تتوملج شولتت ا تشتا د دع تت تشيف  وملعتتبشثششش

شش.ث ألد 

ث أ تتتىشث ضتتت ل شةلتتت  شث ميتتتد شششج  يتتتحشكايتتتد شث  ا د دع تتت ش شاجاشش ج يفوتتتل
ةمتتتت  شلإمنتتتت شجأ تتتتىششش،يف   ا د دع تتتت شإ اتتتت حشثزعيتتتت  شلث  م  تتتت مشيفتتتت  أ ىشث تتتت  شش

.ش ث  أل  تششيف إل  ةبشإىلش  كشث وملثسبشث أل  بش لدس ملشلث  م  ت مشث ست أ لبش شش
كا وتت مشثإلوستت  ششإجمتتد شث  تتد شللتتىشغتت لشث أمتتلشلثستت ث  ملششششش لثزستتلدبشث  ا د تتدعش

جأ ىشاللشمن  جشجأ لشيفيوجي شش  شث  ادملشث  ا د دعا ب.شك  شث ااحجبشلث دعوثو
(شلةتتتىشثوستتت:  شكتتترشإّتتت مشث تتتومل  شللتتتىشعأتتتلشث متتتزابششششش)ث تتت م،شثًيتتت مشث اتتت،ش

ٕممتتد شاهتتوثة تشلث تت بشلُتتو  شستتلا تشللتتىششتتالشتوتتلثمشستتلدك ب شلىوجتتوشششششششش
ل تتتيف شمج تتت شكادوتتت مشث  لتتت  شث  أل  تتت .شش استتتلدبش ل حثايفتتتبشلث  متتتدج شث تتتذثت

ش ث  ي:يف زسلدبشاذشزه شهدشثزعي  شل ارشثزث ي شإ  شَح شثس دوث شثةل  ش
ث  وملج ش   م لششتأ لشلةم شث  :ي  ثمشلثس دوثك ش شث ذ،لشث  ا  ش)ث  سل(شا
ش(.61شتتش59صشش2004 هوثة ش)ُ وشث وملج شا

الملليفتتت ششيفتتتوامشيفتتتحثك شإلتتتوث شث ألتتت ش ششل شث اتتتن شثزاتتتل شكتتترشث متتتح شثٌتتت   شش
  لجوشث أل دشيف  ثم ةبشث  ا د دع ب شكرشازاحش ملثسبشلو شكمحملثمشكثلشلاكحجا شيف

تمتدجحشك ت ه شتألت  شششششتتتشث  ميف م مشث  أل   بش لا يف دتحششتت"كوالش أل شث ا يف دتحش
اتتح .شليفتحممشيف ت و شللتتىش  تكشيفأتت ششششزث ا يف تدتح"شلثست دوث شث  م  تت مشثٌوجثتبشثششش

إلتوث ششش   ي شتلتكشث تاثك ش ششتضشث اا ج مشثزس س بش لثم ةبشث  ا د دع بشلث ي
ش(71شتتش70صشش2003:ش)إيفحثه  شُ وشليفوشث حمثا:شك ي شث أل 
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 ث ألتتتت شن تتتتوشجاتتتتد شاتتتت  ملثتشللتتتتىشث  ا تتتتاشكتتتت شَ  تتتت شث ألدك ت تتتتبششششششششإلتتتتوث ش
َ  ت شششإا ملشةحث ش ل    ش ز شث نيف بشتس يوفشإلوث شثالاي مي  شيف ل يف ملش

شكأد.
 ث ثم ةتبشث ألدك ت تبشستدثوشمتثتلش  تكشششششش وىشكترشل  اتحشششزثكس بشث أل شثٌوشث

شيفأتت شث يتت ملثمشث  ميف م تتبشششكمتتحملثمشواحجتتبشلتتدحشث ألدكتت مشلثجاتيتت ح شا ش شش 
شهذثشثع ح.ش 
 عيتتت  شا وتتتىشكتتترشكيتتت ملثمشثستتت دوث شيفأتتت شلستتت ملشلششششزكستتت بشث ألتتت شثٌتتتوشثشإ

شتا د دع  شث ألدك م
 عيت مشزمنت  شششلث يف   شثزازاا تبشك دششثإلوس و ب ث  أك وشللىشاه  بشث م  ش

شَ   شث ألدك ت ب.شسدفشت س شيف   أم وش ش شلث ي ث سلدكشثجاع   ل

وا  شإلوث شث أل  شلث أ لشللىشث   تد شششج ض شمم شسيفلشاه  بشإل   شث  احش ل
ثس ث  ملشث  ا د دع  شث  موكب شلتدظ اي شث  دظ اشثجاكثلشفم شجت زاو شلتاتدجرشششش 

ٔ يف تبشكترشَ  ت ششششإلث أل دشيفال ت مشث نيف تبشللتىشْتدش ات ي شكترشثجاست ا   شثششششششش
ش.شلث ألدك ت بشلث  دثةلشك شك مليف مشث س ميف

ششششششششششششششششث  ألتتتتت  شعأتتتتتلشكتتتتترشث يتتتتتأديفبشفماتتتتت  ششإ شث  متتتتدملشث ستتتتتحج ش ل ا د دع تتتتت ش ش
 لثتيتت شاو هتتلشتلتتكشث  م  تت مشثًوجتتو شلشششكؤسستت مشإلتتوث مششش للتتىشث ألتت شث أحيفتتشش

ث ااحجتتب.شةيف ةتتبشثجاتيتت جامشثٌوجثتتب شااتتيف مش تتحلملجبشكتترشثعتتلشتاأ تتلشلتدستت  ششش
مشد  تبشث أت ملفشل ا يت  ششششش ث موملثمشث أل  تبشل توشث ألت شلثجاست ا   شك يت  شليف   ت  شششششش

ش شز شث  دلتتاشث ثمتت  ظتتلشث    ةستت بيف  ستتيف اش شُ ل تتبشث أ تتلش ل تت اشش لج يفوتت
ششششششششششششششششششششش ل متتتتتتتتتدمل.شش لإىلشةمتتتتتتتتتوث شث تتتتتتتتوثة شث تتتتتتتتذثتششش،جتتتتتتتتؤ  شإىلشث  دلتتتتتتتتاشثٌضتتتتتتتت ملششش

ىات شششتمدجحشلتتوملج شثٍتاثمشث تيششششلللىشهذثشثزس  شتيفلغشثزه  بشث ميد ش 
شث م ا مشث ا ك بشلت  ىشث ذك و شكس أ لبشثزس شث  اس بشلث نيفدجب.

 االجتناع مادة عله إعداد معلهالجكافة امليفتحة و:  ياملكوو الجاى : 
تمتتتتتدمل شتدعييتتتتت شث متتتتت  شلث  متتتتتدملثمششششا،إ شث ثم ةتتتتتبشث  ا  تتتتتبشث ا ك تتتتتبشلملثوشش

للتتىشتد  تتوشقم ةتتبشك ا  تتبشُاتت  ش لتتي   شكتت ل ششششش ثإلاتتزال ب شلإ شاتتومل شث تتدلش
 لأمتتتدح شت داتتتاشللتتتىشكحلو يتتت شلثستتت أوث ه ش ل ا لتتتلشكتتت شايداتتت  مشث يف ةتتتبششششششش

شششششششششششششششششل تتتتبشكتتتترشعيتتتتبشلثستتتتت  أ بشث  يف ج تتتت مشث ااحجتتتتبشلث  استتتت بش ل:  لتتتتت مشششششششثجاع   
شثظيتت ملإ ششل اتترشث متتدحشكتترشعيتتبشااتتح .ششش جلتتالشَ دليتت شثع  تت شث تتووشششث تتي

ششششششششششششششششششوألتتتتي شتا ستتتت شثلتتتتنث شث  تتتت  ششششش  تتتتبشل    يتتتت شث تتتتيششاايتتتت ماشث ثم ةتتتتبشث  ش
ثة تتب.شلتتتوةأي شإىلشُ ك تيتت شلث ستتلشللتتىشِ لتتاشثو  تت وثتي شث وج  تتبشلثًوح

شللىشهوجي .

او :تتمششإ شواتتح شكم ملوتتبشإىلشث مدثستت شث لتتنكبشيفتتدشث ثم ةتتبشث  ا  تتبشث تتيشششششش
لضتتت ملثمششتتت ِبشلتتتاشث  تتت ملجخ شتايتتتحشا شث ثم ةتتتبشث  ا  تتتبشت   تتت شه اتتت  دشششش

ش(2003ش ملم س  د:ش)إيفحثه  شُ وشليفوشث حمثا
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 يف أتت ل شثةتتحث شثع  تت شلتزامحيتت ششششج  ثتتلشش ث متتومل شللتتىشتد  تتوشتضتت كرش ثالتتششش
شش.لتا كلشعيد ه 

 ششششششششششششششششششششششلث متتتتتتتومل شللتتتتتتتىشىحجتتتتتتتحشث م اتتتتتتتبشثٍزااتتتتتتتبشث يفولتتتتتتتبش لاتتتتتتتح شلثً  لتتتتتتتب ششششش
شمتا  ي شكرشتمدجحشا لثتي شلمج   شة لل  ي .ش ليف     

شش ل :  تت ش شجتتحتيف شكيف شتتح شيفتت  م  شث ا  تتلبششش،ةتت   يد شلثجاوا تت مشثٌضتت ملش
ششششششششششششششششششلثجاع يتتتت  شلثجاوا تتتت مششش كتتتترشتمتتتتوجحش احثكتتتتبشثإلوستتتت  شلثلتتتتنث شثجايفتتتتوث شث أل تتتتششششش

ه تت شش للتتىشث ثم ةتتبشث احل تتبشلثستت  أ بشث ااتت وثمشث أل  تتبشلث ا  تتبش للتتأدب شلجتتأت
تدملجتتتتتوشقم ةتتتتتبشث  يضتتتتتب شلإلتتتتتوث شإاتتتتتزال مشقم ة تتتتتبشششث تتتتتولملشث يتتتتت ش ل ألتتتتت ش 

تأك وشث م  شثزس س بشث اح جتبششش ش الشملم لثع   ل ب شلجاشج  و ش لملشث أل شيفل
لىحجحشث أملشكرشلم  ت شة ست ش شة أك توشث مت  شششششش إللوث شث  ض كرشثجاع   ل

شششششششششششششش لاتتت شاةتتتتحث شثع  تتتت شمج أتتتت تشللتتتىشثاتتتت زافشإكا وتتتت تي شث ااحجتتتتبشلث  دثاتتتتل ب ششش
شششششششششششششششششششاتتتتوشج  تتتت كىشلجو تتتت شلتتتترشكتتتتثلشششش لث ستتتت دشث دعتتتتوثوشش يفتتتتلشا شث تتتتدلىشثجاازااتتتتش

ت  جتلشث مت  شللتتىششششكترشث تثماد.ش تذ كشةت  شث ست ه بشث حم ست بش ل ألت شتاتد ش شششششششش
ش.امل شث دثا شث ي،

 لملشثزاتت  بشل تتوشث ألتت شل تتحلمل شثس  ضتت ملشث أ  اتتحشث ال تتبشكتترشث تتنث شششششجتتأت 
شششششششششششششششلوتتت لمشثٍيداتتت  مشلإلتتت   شتلتتتا لي شلووجتتتوه ش ل شإ تتت لبشهدج يتتت ششششث ثمتتت  

ةتتت  شثزاتتت  بشلث  :وجتتتوش  ستتت شششششليف   تتت   اتتت ملشت ملٖيتتت شلتحثقيتتت شث   تتت ش تتت  شششششالشإو
كايدكدشك ض  جرشك  شجارشث يفأ  شيفلشه  شكايدك  شك ات كزا .شةتزاشووجتوشششش

لتيف تتىشث تت كرشللتتىشإّتت مثمشث ستتلا.شش لم م تت تش ل شااتت  بشتتتحيف شثٌ  تتحشيف    تت
ش(.112شتتش110 ش2002ا   شش، شل ؤ محوشكدالا)

 األخالقي البعد: لح املكوو الجا: 
ث داتمشثٌ  تحشهتدشثجاة مت ملشإىلشث تحلث شششششششإ شالوشااد شثزسيف بشزمكبشث ليف بش 

لث م تت  جدشث تتذجرش اتترشثجاا تتوثوشيفيتت  شك تت شا شإكستت بشث ستتلدكشث ستت م  شإمنتت ششش
تأ تاشنتوش ثتيت شكأ  تبششششششث تيشلجأ  وشللىشتدثةحشاوشك  س شكرشث أحةبشثٍلم تب شش

ستي لبششل)ش( 37 ش2003شث ات زال  ش)ستي لبششثزكثتل شلتؤكتوشششش للىشث  و لشثجاع   ل
ش:لت ث لش شتادجرشث أل ش(شللىشث اا ج مشثجاازاا بشث     بش 2004ش ث ا زال 

 .شا شج ياشث حلوبشك شل  شلعوجب
 شايفدملثتشله  م تشجاشج األ شلغلشل  شث ميف .شكث يفحثت ا شجاد ش
 شي شًل شثو يف مشث مزاب. ج  ك  شجس دو شتأيفلثمشلعش ل وملج  ك   س تش
 . شجل: شللىشثجالنث شث  يف  حشيف   شليفدشث  أل دشاواسي
 يفمليف تت  شلجأ كلتتي شكأ كلتتبشا م تتبشللتتىشث حل جتتبشششششششبجلتتأحشيف  ثمتتبشلجيفتتو شث ثمتتششش

شلثجاه    .
  ثزولتتتمبشث  أ لو تتتبشلج د اتتت شكتتت شث تتت أل دششجلتتت: شكلتتت ملكبشث تتت أل دش

ش .يفأس    شتحيفدجبشت جوشكرش ثةأ  ي ش ل أل
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 .شٕ ة شللىشك  خشتوملج شكزام شن وشجاشجلأحشث  أل دشيف  للشلث اسل
 ملستت شلج أ كتتلشكأيتت شيفحل يفتتبشاتتوملشششششجلتتأحشث تت أل دشيف  حثلتتبشلث م أو  تتبش شش 

شن وشجيفولشث ايلشلكأو شل ملبشكيفل .
 ششششششششششششٕستتترشثجاستتت    شثً تتتوش ل تتت أل دشلجؤجتتتوشإع يفتتت تي شث يتتت   ب شلوضتتت اششششش

شششششششششششثزازااتتت تأ جتتت شث يفأتتتوششث ستتت يفمبشكا جتتت مشوتتتح شاويتتت شكي تتتبش شإىلشث اا جتتت مش
ش:  و شث أل شله

 ث  دث  شل وشث أل  شةيدشلزاكبشللتىشوضت: شلللتىشةضت لبشك ت  شلث ااجت وششششششش
شأةضتتلشثجاشتتد صشهتت شث تتذجرشج أتت ملةد ششةلزاكتتبشومتتاشلثٓاتت  شكستت دثمشش

ثجاشتتد صشكت شث  تت  شل   عتتد شلجؤسستتد شلزاات مشث تتد  شكأيتت .شلاومتتاششش
ششهت شث تذجرشجاحهتتد شِ  متبشث  تت  شلجست  ااد شكت ش  تتك.شجات  شث  دث تت شششششش

 لتتتكشهتتتذمشث ستتت: بششش،ا شجاتتتد شكا  لتتت تش اتتتلشث ستتت: ج شثٌ  تتتو  شلث تتتذششش
شجس م  شثك زاكشث س: ج شثٌ  و شثجااح .

 ستتتلدك شوتتت مشش شوشتتت ث ألتتت شكتتترشواستتت شك  ثوتتت تشجتتت  شيفتتت شكتتتلششششلا شٔأتتت
شششششششششششششج ستتتىششاجا شجحجتتتومش ياتتتحجر.شللل تتت شثآلاتتتحجر.شة تتت شجحجتتتومش  استتت شلل تتت شاش

اوتتتت شل تتتتوك شجاتتتتحمشتيتتتتحة تشكأ  تتتت تشو هتتتت شةتتتت  شثآلاتتتتحجرشاجضتتتت تشجاحهدوتتتت  ششش
شة  دلاشيفذ كشكرشمج  شث  يحة مشثٍ اةب.

 ا شجاد شث أل شاول :شة ي تبشث نيف تبشلث  ألت  شت ملت شا شجاتد شث حيفتىشاتول شششششششش
مشثٍ ات بشاتوشجنتت شلل ت شششششهتذششااات اش شش،يفيدمل ش ثم بشلكست  ح  شإ شإ شاش

ا  تتبشث نيف تتبشلث  ألتت   شةتت  حيفىششششكتتثلشكتترشلتت جامشث  اتتدصشلث نثعتت ش ششش
كدثااتتت شلثو ه تتتت شلستتتلدك  ت ش ثاتتتلشهتتتذمشث دثاتتتاشكتتترشاتتتزاحششششششاتتتول ش 

لزاا  شكأي شلسلدك شة ي .شلث حيفىش ارشا شجاد شاتول شكترشاتزاحشاستلديف ششششش
لكتترشاتتزاحشتيتتحة ت ششششث اتتزا شلكتتذ كشكتترشاتتزاحشلزاا تتت شثإلوستت و ب شششششش 

لاستتت    شتااتتتلم شلكتتترشاتتتزاحش لاتتت شلاوملتتتت شللتتتىشث     تتت شيفتتتدشثزشتتت  وششششششش
شلثزشد صشكرشازاحشا يف شلاسلدبشل  ت شلاش  وشااح شكثل .

  عله االجتناع إعداد معله ية واإلىساىية يفعالتفاعل والعالقات االجتنا دور: املكوو الزابع:  
شث  ا للشلث أزااتبشثجاع   ل تبشلثإلوست و بش شششج الشث نيفدجد شيف   سيفبشٌ دجبش

.شصش2003:ش،إلوث شث أل شللىش حلمل شثك زاك ش لاا ج مشث     ب:ش)سي لبشث ا زال
ش(44
 شا شج أتت ل شث ألتتت شكتتت شمكزامتتت شث أل تتتدشثآلاتتتحجرشلكتتت شث تتتوجحشإلّتتت مشل لتتت يش

شث  أل  شلث  أل شيفدع شل  .
  ششششششششششجدثعييتت ششفمأ ًتتبشث لتتازامشث تتيششثيتت  شث متتحثملثمشث  ألمتتبششا شجستتي شث ألتت ش

لايتتتوشش لا شجمتتتو شث ألتتت شولتتت ا مشٌتتتلشث لتتتازامشيفتتتدلششششش ثعتتت حشث وملستتتشش 
جستت لوشللتتىشتحمجتتتبشششش جأ تتلشة تت  شليف   تتت  ششش،لجستت دل شايف أتتبشثع  تت شث تتتذششش

شجأ ششة  .شث ذ،ثزهوثفشث وملس بش ي بشثع   شثيلىش
 م تتبشللتتىشث  اتت ه شلث  أتت ل شلثجالتتنث ششا شجمتت  شث ألتت شلزااتتبشكتت شث تت أل دشا ش

شث  يف  ح.
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 ا شجأمتتتىشث ألتتت شتدع يتتت مشلتأل  تتت مشلث تتت بشلُتتتو  ش ل تتت أل دش  ستتتي لش
شل ل بشث  أل .

 ش و شث  أل د.ش ا شٔ وشث أل شت   بشثجاوضيف  شث ذثت
 ث  ا لتتتلش ثاتتتلشث ايتتتلشلكتتتذ كششششا شجلتتت: شث ألتتت شكلتتت ملكبشث تتت أل دش شش

شجل: شثا   مله ش  ولمبشلت ا  ي شلإ ثملتي شلجزال شل لي شلتأ لوي ش

 البحح إجزاءات: ثاىيًا : 
 إلع يفتتبشلتترشاستتةلبشث يف تتوشلث   متتلشكتترشاتت بشةحل تت شمتشثيتت  شثإلعتتحثوثمشششش

شث     ب:ش

ك شاه شكا ه  شج اشللى:شش، إلع يفبشلرشث سؤثحشثزلحشكرشاسةلبشث يف وشلث ذ
ةمتوشششث حللتبشث ث ودجتب؟شششك   شلل شثجاع    ش ش قم ةبشايفأ  شث أ ،مشث زامكبش أل 

شثتيف شث يف وشثإلعحثوثمشث     ب:

  حللبشيفك   شلل شثجاع    شش ىوجوشكا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشث زامكبش أل 
شكرشازاح:ث ا ه  ششتلكث ث ودجبشل ل دالشإىلش

 ش ثمشث يلب.يف د شل ملثس مش و  م شرشثإلا ملشث  اح،شلك شتض   شككحثعأبش
 ثٌتتت   شجاستتت دزاصششث ا تتت شلث وملثستتت مشث  يتتتلبشفمد تتتد شث يف تتتوشششششكحثعأتتتب

شع دلتبششفمحثعأتبشلةىش دوش  كشا كمشث يف لثبشكا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،م ش
( ش2كل تتلش)شلس  ستت بشلثع   ل تتبشلث م ودو تتبشكتترشثجا يف تت مشلث حثعتت شث م ودو تتب

شتتتششث تول  ش تدثم ششلث شتتتشست محثملششلثجاشتتتش ض كرش::)ث ث     بيف  ا ه  شلاوشمتشثٍحلجش
كترششلثزشتتتشال  ت ششثإل ت ث ششلث شتتتششث تول  شتات اششلثجاشتتتشلتلشث أوث تبشششلشتتلا شث سزا شل

شتتتشللشث  :  شث ستل ىششلشتتشث ول   أ ل شلث شتتدا م بشث ويفلدك س بشلث شتتشثً  ل 
لتتلشلشتتتتلتتلشث لا تتبشلشتتتت بشثإلوستت وغ قتتبشلثإلشتتتتمح جتتبشث تتوو دشلشتتتتلتتلشث   اتت  شل

شتتتتتا يتتت  جبشثجالتتتالبشلث شتتتتتشثجاا يتتت  ، ا تتتلشلث شششتتتتتلستتترشثًتتتدثملشلشتتتتتثإلا كتتتبش
شتتتشثتا ا تبششتحثكبشششلشتتتشست    ششلث شتتتشست مزاحششلثجاشتت ا ل شلث شتتس وثكبشث     بشلث 

شتتتتك ا تتبشثزكتت شث   تتو ششلشتتتتو محثا تتبشلث شتتتتشثً تت ل كتترشلثزشتتتتلتتلشث أ تتلشل
َلت ششلشتتتشأ كتبششث  أ تبششلثًشتت ث اشلث شتتال   بشثإل ا بشلث شتتول  بشث  ا بشلث 

لتلششلشتتتشُا تبشلتوحشششلشتتتشَلت شلات جبشششلشتتتششثع  ت ل ششثا ي  ،َل شلشتتاكرش
ش(.تمحجحشث يل

 ضتت وشلكتترشاثستت مزا شملا،شثٍتتاثوشلث  دييتتدشلث تتدعيدشلث أل تتد شثزلثمتتلش
كت   شللت شششتتوملج شششبالض وشه ةليفال  مشثٌمدا ششث ول  توملج شث م ود شه ةبش

لاتاثوشكت   شللت شثجاع  ت  ششششششلكتدعي ششثجاع    ششيفال بشثآل ثبشع كأبشث م هح  
شث وملسدشثزلثملش    شلل شثجاع    شيف  وثمل شث ث ودجبليفدمثمل شث نيف بشلث  أل   ش

   شللت ششكرشازاحشسؤثحشكا دمشلرشكا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مشث زامكبش أل شكتش
ششششششششششاةتتحث شث أ  تتبششثجاع  تت  شيف  حللتتبشث ث ودجتتبشلث تتيشٔتت شت لجتتومشيفيتت  شلاتتوشثتاتتلشششششش

ثل    شلشتتش تا ه ش ل لشتتش سزا شل  لشتتش اكرش ل ث     ب:ش)للىشاه  بشث ا ه  ش
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للتىشثل يفت ملشششش ل  تب(;شل  تكششك  تو "شك ا تبششششلاكت شتتتششلمداشثإلوست  ششلشتتك يف  حش
شث أ ،م. ا بشث  دابشيف ميف لشكا ه  شقم ةبشايفأ  شاوي شتأا شاهوثفشث 

 شششششششششششششششششششليفأتتتتوشثستتتتت مزا شآملثوشثٍتتتتاثوشلث حعتتتتتد ش لأوجتتتتوشكتتتتترشث وملثستتتت مشلث يف تتتتتد ششششش
شتتتشول  تبششث   جبشلثٌشتتو   وشلثجاشتتكرش)ثز:ش(شكايد شمتثلمش 22متشث  دالشإ  )

يتتحث شلث شتتتشوت  شث ستزامشششلشتتتشش ستل شث  أتت جششلث شتتتشست محثملششلثجاشتتتشول  تبششث أوث تبششلث 
شتتتتتش ول ث تتت  اتتت  شلث شتتتتت ستتتدجبشلث شتتتتتش ول ث تتت اتتت ه شلث شتتتتت ستتت ك شلث شتتتتتش ول ث تتت
شتتتتتستتت    شلا  تتتبشلشتتتتتستتت لث شلث شتتتتتويفتتتذشث أ تتتاشلشتتتتتلمتتتداشثإلوستتت  شلشتتتتت اتتت ل شلث 

ستتت محثملشلثجاشتتتتت يفتتت  حشث ل  تتت  شجاثلشتتتتتول  تتتبشث ستتتةد  بشلث شتتتتتش ول ث تتتتاتتت اشجاثل
ش(.ا ي  جبثجالالبشلث شتتش،ا ي  ثجا

 كرشازاحشثٍمدثمشث س يفمبش:شفما ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مكيفوم بشا م بشإلوث ش
شششششششششششششششششششم م تتتتتبشكيفوم تتتتتبشفماتتتتت ه  شقم ةتتتتتبشايفأتتتتت  شث أتتتتت ،مششش شث يف تتتتتوشثٌتتتتت   تداتتتتتلش

 شللىش"مخسب"شكات ه  شملم ستب شل"قزاقتبشلقزاقتد"شكايدكت تشةحل ت تششششششش،ى دشلث ي
شقم ةتتبشكاتت ه  ش(شا م تتب3)كل تتلش ش شاتتدملتي شث  ي م تتب.شلمتش تتيفمي  ش  يتتيفش

ش.(ث  ي م بشيفيدملتي شث أ ،مشايفأ  

شث  تدثةحششكت شجت اشللتى:شششش،كترشاستةلبشث يف توشلث تذششششش ل إلع يفبشلرشث سؤثحشث ثت وش
شكأل تتت شكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  شيف  حللتتتبش تتتو شث أتتت ،مشايفأتتت  شقم ةتتتبشكاتتت ه  شكتتتر

شث ث ودجب؟

كأل ت شكت   شللت ششششش تو ششث أت ،مششايفأ  شقم ةبشكا ه  شكرشث  دثةحةموشمتشىوجوش
ش شل  كشكرشازاح:ث ث ودجبشثجاع    شيف  حللب

 شكحثعأبشو  م شث يف د شلث وملثس مشث س يفمبش ثمشث يلب.ش
 شلث وملستتتدش( شلث تتتدعيد6ثٍتتتاثوشللتتتو ه )شث ستتت   ش  م تتت  شمهتتتوةثستتت يف وبش

شيف  حللتتتبشثجاع  تتت  شللتتت شكتتت   ش ألتتت شث ثمتتت  ش ل ستتت د،ش(6ثزلثمتتتلشللتتتو ه )
ششششششششششششششششث أتتت ،مشلىوجتتتوشث  تتتدثةحششايفأتتت  شقم ةتتتبشفماتتت ه  شإ تتت كي شل تتتوشكتتترشث ث ودجتتتب

شكتت   شللتت شثجاع  تت  شيف  حللتتبششششكأل تت ش تتو شث أتت ،مشايفأتت  شقم ةتتبشكاتت ه  شكتتر
شث ث ودجب شلال  مشث    م شك شجل :ش

 َتت حشش ثٍتتاثوش)ث ستت   ش%شكتترشإمجتت   شث أ  تتبشث ستت يفمبشكتترشششش97.8اكتتوش
شثزلثمتل( شلث وملستدششش شلث تدعيد شثجاع  ت  شللت شش  ه شلاتحاشتتوملج شكت   ششششث 

كاتت ه  شت تتدثةحش تتوجي شجاشش   دثٌتتا شكأاتت شكأل تت شكتت   شللتت شثجاع  تت  شش
للتتىشث تتحغ شكتترشاه   يتت شل تتحلمل شششششش;شقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مشيف  لتتالشث ملتتدبششششش

شك مليفتت مشتتتوملج شث تت   شلث تتيشت ضتت رشتتتوملج شششك:تت وشكتترشششت لجتتوه شيفيتت ش
حثفشلثزوستت اشلثٍيتت ماشثجاع   ل تتبشلث ااحجتتبشلث ثم ة تتبش  ةتتحث شششششثزلتت

 لثع  أ م.
 ششششششششششششششا شه تت كشايتتدملثشلث تت  ش تتو شاغلتت شث أل تتدشششش%شكتترشث أ  تتبش94ك تت شاكتتوشش

  د تتتدل مشث ول  تتتبشليف شيفأتتت شث اتتت ه  شث حتيفمتتتبشيفثم ةتتتبشايفأتتت  شث أتتت ،م;ششش
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  يف  ح شلث يحثل مشث أ   تبششك   أ ل شث ول   شث نيف بشث ول  ب شلثجال    شث
شثزلثمتتلششلث وملستتدشث تتدعيدشثٍتتاثوشث ستت   ششثستت يف وبش(4ث أحا تتبشكل تتلش)ش

شقم ةتتبشلكيتت ملثمش ألدكتت مشثجاع  تت  شللتت شكأل تت شثستت دوث شكتتو،ش   وجتتو
شلث وملستتتدشث ستتت   شثٍتتتاثو شلث تتتدعيد شامستتت و(ش5شكل تتتل)ث أتتت ،م شلشايفأتتت  

 ش.لل ي ثجاس يف وبششتميف لشمتشث ذجرشثزلثمل
 كت   شللت شثجاع  ت  شششششش أل ت ششث أت ،مششايفأت  ششقم ةبشكا ه  شث  دثةحشكرىوجوشمتش

 دجت مششثست يف وبشيشث يشمتشث  دالشإ  يت شلترشاحجتلشلتح شششششلشث ث ودجب شيف  حللب
َتت حشث  تت ه شلاتتحاششش للتتىشثٍتتاثوشثٍ اتتبشيفثم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مششم م تتبشث 

ث وملستدششلث س   شث دعيد شلث ست   ششث وملثس مشثجاع   ل بشلث السا ب شتوملج ش
 شلاتتتوشتضتتت  مششكتتترشكأل تتت شكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  ششيفتتت   أل  شث ثتتت ود،ششششثزلثمتتتل

ك تدثةحشيفوملعتبششش شك تدثةحشيفوملعتبشكتيفل شششش)شايفأت  شهت :ششكم   شك وملجشكرشمخستبشش
شايفأتت  ش م م تتبشقم ةتتبشش(غتتلشك تتدثةح شجاشاللتت ششال لتتب شك تتدثةحشيفوملعتتبششك دستتمب ش

لمتشلستتت بشث تتتدم شث  ستتتيبششششث ث ودجتتتب شيف  حللتتتبششكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  ششش أل تتت 
 ل  عبشكرشازاحشث أ   بشث     ب:

ش1+ ش2 2+ش3 3+ش4 4+ش5 5ث دم شث  سيب=ش
ش1+ 2+ 3+ 4+ 5 شششششششششششششششششششششششش

يف ستت مزا شث تتحث،ش لدتتاثو شششلاتتوشال تت مشث   تت م شا شمج تت شث أ  اتتحشث تتدثمل  ششش
غتتتلششايفأتتت  شمتتتلشلثٍ اتتتبشيفم م تتتبشقم ةتتتبشليف جاستتت يف وبش ل تتتدعيدشلث وملستتتدشثزلثش

شكتتيفل ;يفوملعتتبششكأل تت شكتت   شللتت شثجاع  تت  ش   لجتتوه شيفيتت شٕ تت جشك تتدثةحمشل تتذثش
شششششششششششششششششششششششحم ستتتتبششث ش لأ  اتتتتحشستتتتدثوليتتتتلمشللتتتتىش)جاشت تتتتدثةح(ش أاتتتت شل  اتتتتحه شششششل تتتتوش

ش% شلليلمشللىش)ت دثةحش ملعبشال لب(شللىشلدثىل80شيف س ش،مشتملشلراحل بشث ش ا
ششششششششششششششششليف   تتتت   شمتشثجال اتتتت ظشم  تتتت شل  اتتتتحشث م م تتتتبشث تتتتيشمتشث  داتتتتلشإ  يتتتت شش% 20

ث وتتلشك تتدثةحمشلث تتزام شششث أتت ،مشايفأتت  شقم ةتتبشكاتت ه  جد تت شش(1)لعتتولحششايفتتل كتترش
ث حم ستتبشلث تتدم شث  ستتيبششششث ث ودجتتبشكتت   شللتت شثجاع  تت  شيف  حللتتبشششت لجتتوه ش أل تت ش
الشتتتدثةحمشيفوملعتتبشال لتتب;شليف   تت   شل عتتبشث أل تتدششش أتتو شتدثةحهتت لث  ستتيفبشث ةدجتتبش

ش:ش   لجوه شيفي 

ك   شلل ششت لجوه ش أل  شث حم س بشث ولشك دثةحمشلث زام شث أ ،مشايفأ  شقم ةبشكا ه  ش(1عولحش)
شث ث ودجبششثجاع    شيف  حللب

شثٍ ابشيفثم ةبشايفأ  شث أ ،مشث ا ه  ش 
ث دم ش  سيبش ل  عبش

ش أو شث  دثةح
ث  سيفبشث ةدجبش
ش أو شث  دثةح

 ل  عبششث نت  
ش   لجوه شيفي 

ش2ش%90ش4.5ش.لث  أ جششث لنكشث أ   توملج شث سزا شش1
ش1ش%92ش4.6ش.ث أد بشلث دثا بش2
ش5ش%80ش4شث ول  .ثزكرشش3
ش4ش%82ش4.2ش.ثجال    شث  يف  حش4
ش6ش%80ش4ش.لمداشثإلوس  شلامشث سل شلثٌحبش5

ش6
ثجاا ي  جبشىوجوشاقحشث أد بشللىشث أزاا مش

ش.ث ول  بشلثجاع   ل ب
ش3ش%88ش4.4
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شت لجتتتوه شلث تتتزام شك تتتدثةحمش(شاوتتت شكتتترشاكثتتتحشث اتتت ه  شث وتتتل1لجد تتت شعتتتولحش)
 شث أد تبشلث دثا تبششك وتمشك ت شجلت :شششششث ث ودجتبششك   شلل شثجاع    شيف  حللتبشش أل  

ىوجوشاقحشث أد بشللىشث أزاا مشق شش لث  أ جششث لنكشث أ   توملج شث سزا شق ش
ش.شث ول  بشثجاا ي  جبشلثجاع   ل ب

شششششششششششششششششششش:شجتتتت اشللتتتتىشش،ل إلع يفتتتتبشلتتتترشث ستتتتؤثحشث ث  تتتتوشكتتتترشاستتتتةلبشث يف تتتتوشلث تتتتذششششششش
ك شث او ك شث  وملجيبشث م م شللىشث  أل شث ذثت  شلث ذ،ش ارشكرشازا ت شت   تبششش

ش   شلل شثجاع    شيف   أل  شث ث ود،؟كا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،مش أل  شك

ث اوتت ك شث  تتوملجيبشث تتذ،ش اتترشكتترشازا تت شت   تتبشكاتت ه  شقم ةتتبشايفأتت  شششششششيف تت و
شىوجتوش:)شاتزاحششكرشازاحشكرشيف   أل  شث ث ود،ك   شلل شثجاع    شث أ ،مش أل  ش

شث اوتتت ك شُ تتتد شلىوجتتتوشث اوتتت ك  شاهتتتوثفشلاتتت  غبشث اوتتت ك  شيف تتت وشاستتت 
شلايف أتتتتبشث اوتتتت ك شي تتتتد شث   ستتتتيفبشث  وملجيف تتتتبشثزولتتتتمبشلىوجتتتتوشلت ا  تتتت  

شث اوت ك  شش ملثستبششل توششإ  يت ششث حعتد شش اترششث تيششث ت أل ششكيت  ملششلثا   ملشث  ومليفد 
تد تت  شكتتلشامتتد ششش لستت  ش(ث اوتت ك شل تتيف ش لاوتت ك  شث  متتدج شا لثمشلإلتتوث 

ش.كرشثٍمدثمشث س يفمب

 حتديد أسس بياء الربىامج :  
شششششششششششششششش اتتتت شجاتتتتد شث اوتتتت ك شك  ستتتتيف تش ل أل تتتتدشلُممتتتت تش  هتتتتوثفشث حعتتتتد شك تتتت  شش

ش:متثلمش لهذمشثزس شم  شةموشمتشثجال    شللىشَ دلبشكرشثزس شل وشيف  
 ث تيشمتشث  داتلشإ  يت ششششلشثٍ ابشيفثم ةبشايفأ  شث أت ،مششث  وملجيف بشث ا ه  ا م بش

ٕ  عتت شث أل تتد شكتترشكأتت ملفشلكيتت ملثمشش شثٍمتتد شث ستت يفمب شلث تتيشتأتتاشل تت شش
ش.ث دع شثزك لييي بششش لم   شيفدظ ماي شللىش

 اي ماشث  أل دشث ايف مل شلظتحلفشلايف أتبشل تلشكأل ت شكت   شللت شثجاع  ت  شششششششش
شيف   أل  شث ث ود،.

 كايتتد شث تت أل شث تتذثت شلثل يفتت ملشث د جتتدجامشث  أل   تتبشثزستتلدبشث زامتت ش  تتوملج شششش
ثجال يفت ملشل توشيف ت وشهتذثشث اوت ك شاوت شستدفشجمتتو شششششششششث أل تد شل توشمتشثزاتذش ششش

ش ل  ومليفدشلرشيفأو.
  شلث وملثس مشث س يفمبش ثمشث يلب.شث حثع
 .شاهوثفشث     بشث ي  بش ل أل د
 شثٌوثقبشلث وابش شكلشُ دج مشث او ك .ش

 صياغة أٍداف الربىامج : 
وملجيف تتبش ش تتدوشاستت شيف تت وشث اوتت ك شث تتيشمتشىوجتتوه  شلكأتت جلشثزهتتوثفشث  ش

"ت   تتتتبشث أتتتت ملفشلث يتتتت ملثمششمتثتتتتلش :ثً تتتتو  شمتشىوجتتتتوشهتتتتوفشلتتتت  ش لاوتتتت ك شش
ث  دييتت بشلثٍ اتتبشيفثم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،مش أل تت شكتت   شللتت شثجاع  تت  شيفتت   أل  شش

متشاتت  غبشثزهتتوثفشث  وملجيف تتبششششث ستت يفلشيتتح".شل ش تتدوشث تتوفشث أتت  ششفمث ثتت ود،ش
شث او ك .ش د دل م
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  وتيظينُحتديد حمتوى الربىامج : 

 ش تتتدوشاهتتتوثفشث اوتتت ك شلكأتتت جلشثي دجتتت مشث  وملجيف تتتبشثً تتتو شمتشثا  تتت ملشششش
لمتشت ا  ت شششثزهتوثفشثيتو   ششُ د شث اوت ك شث تذ،ش اترشكترشازا ت شىم تلششششششش

فمتت شايفلت شلكت شيفأتتوم ششششل يتحشيفت ششلكتتلشكد تد ششيفلتالشك ممت ;شل توشمتشمليفتت شكتلششششش
شششششششششششششششلك ممتت  شلاتتوشملللتت ششششيفلتتالشك ا كتتلششكد تتد  شكتتلششأل  تتبلمتشتحت تت شث تت   شث ش

ششش شهتتتتذثشث   اتتتت  شإكا و تتتتبش ملثستتتتبشثي تتتتد شيفلتتتتالش ثتتتتت شكتتتترشع وتتتت شث  تتتتومليفد ششش
شالشلم يفبشتوملجيف بشهت شااتحبشكت شتاتد ش ل د جتدجامشششششششلكذ كشإكا و بشلح  ش 

ش.شث  أل   ب

 حتديد األىشطة التدريبية املياسبة حملتوى الربىامج وطبيعة املتدربني : 
أ جلشثزولمبشث  وملجيف بشثً تو شمتشىوجتوشَ دلتبشكترشثزولتمبشششششش ش دوشك

لايف أتتبششث  أل  تت   تتد شثيث اوتت ك شت   ستت شكتت شششكد تتدل مكتترششكد تتد  اتتلش
ث  ومليفد شلتسي ش شىم لشثزهوثف.

 اختيار مصادر التعله اليت ميكً الزجوع إليَا عيد دراسة الربىامج : 
  شك ومشكم  أبشكي  ملشث  أل شث د لاتبشكترشث دست ملشث ي تبش ل    تبشث ي  تبششششششش
ششششششششششششش ل ألتتت ;شةمتتتوشمتشثا  تتت ملشَ دلتتتبشكتتترشث حثعتتت شث أل  تتتبشلث دثاتتت شثإل انلو تتتبشششششششش

يفت   أل  شث ثت ود،شث حعتد شإ  يت شل توش ملثستبششششششششث يش اترش ألت شكت   شللت شثجاع  ت  ششششش
ث او ك شث  وملجيب.شكد جدحكلش

 إعداد أدوات التكويه للربىامج : 
ششششششششششششششششششششش ل متتتتتدج شث يف تتتتت م ش لاوتتتتت ك شمتشل تتتتت شَ دلتتتتتبشكتتتتترشثزستتتتتةلبش شوي جتتتتتبششششششش
كلشكد د شكرشكد تدل مشث اوت ك شتومت شاهتوثفشهتذثشث د تد  شلتد ت شكتو،ششششششششش

شإ   شث  ومليفدشفم  دثم.

 ضبط الربىامج : 
متشلح ت شششث  توملجيبشوت ك ششل  اتحشث اشل يتحشكترشششكتلشششيفأوشثجاو ي وشكرشإلتوث ش

ث  دييتتدش شتتتوملج شثجاع  تت  شلث  تت ه شلاحثمتتلشثيا تتدشللتتىشَ دلتتبشكتترش
;ش(شامس وشث س   شثيا دشللىشا لثمشث يف وشلث دث شث  أل   بش9)شكل لششث  وملج 

شششششششششششششششش  أتتتتحفشآملثميتتتت شلتتتتدحشكتتتتلشل يتتتتحشكتتتترشهتتتتذمشث أ  اتتتتح شلمتشإعتتتتحثوشث  أتتتتوجزامششش
(ش8)كل تلششث يشاش مللثشيفي  شليفذ كشاايف شث اوت ك شث  توملجيبش شاتدملت شث  ي م تبششششش

شث ث ود،(.ث او ك شث  وملجيبش أل  شك   شلل شثجاع    شيف   أل  ش

كت شةأ   تبششش شل إلع يفبشلرشث ستؤثحشث حثيفت شكترشاستةلبشث يف تو شلث تذ،شجت اشللتىشششششششش
ةتبشايفأت  شث أت ،مششششكات ه  شقم شيفأت ششيفحو ك شتتوملجيبشات م شللتىشث ت أل شث تذثت ش شششششش

ششششششششششششششششششششششششششش     تتتتتبشث اتتتتتد شث ثمتتتتت  ش أل تتتتت شكتتتتت   شللتتتتت شثجاع  تتتتت  شيف  حللتتتتتبشث ث ودجتتتتتب؟ش
ش  كشكرشازاح:شمتش
 شث منلبشكرشث او ك ش  ميف مي شللىشث أ  بشث د  مل .شث د دل مثا   ملش
 ش د تتتدلدليفم اتتتبشكزالاتتتبش ل متتتدج شث  يتتت م ش لششششىيتتت ل  إلتتتوث شثا يفتتت ملشش

شد  ملتد.ث 
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 يفت   أل  شث ثت ود،ش)َ دلتبششششكت   شللت شثجاع  ت  ششششثا   ملشَ دلبشكرشكأل  ش
شث يف و(.

 شليفم ابشث زالابشايفل  تشللىشل  بشث يف و.ش تميف لشثجاا يف مل
 شث  توملجيبشكترشث اوت ك ششششد دل مشث منلب;ش وملثسبشث ث او ك شث  وملجيبإلوث ش

ش ثت  ت.
  شليفم ابشث زالابشيفأوج تشللىشث أ  بشث د  مل .ش تميف لشثجاا يف ملشث   ي ل
 . شتس: لشث    م شلىل لي شإلي م  تشلتاسله
 .تموج شث  دا  مشلث منل م 

 لس   شلح شك شسيفلشتاي ل  :

 اختيار موضوعني مً موضوعات الربىامج التدرييب : 
ش  أحفشاقحشث اوت ك شمتشثا  ت ملشكد تدلدشكترشكد تدل مشث اوت ك شث  توملجيبششششششش

لث  أ جششث لنك( شل)ث أد تبشلث دثا تب(;شله ت شث د تدلدشششششش له  ش:)ث سزا شث أ  
;شلواتحثتشٌ عتبشششث ات ه  شث لذجرشليزاشللىشاللىشوسيفبشكرشث  س شث ةدجبش وملثسبش

كأل شك   شلل شثجاع    شث ايفل ش ل وملج شللىشُ دج تي  شلسيف  شاشت ملمشو ت م ششش
شثس مزا شملا،شث أل د.

 وبطاقة مالحظة ،ختبار حتصيليإعداد اك  ت البحح واملتنجلة يفإعداد أدوا): 
ا يفتتت ملشىيتتت ل شكد تتتدل ش م تتت  شكتتتو شمنتتتدشثًدثوتتت شث أحة تتتبشششششثمتشإلتتتوث ش

ث حتيفمتتتبشيفي تتت ش تتتو شكأل تتت شكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  شيفتتت   أل  شث ثتتت ود،ش)َ دلتتتبششش
شث يف و( شليفم ابشكزالابش م   شمندشثًدثو شث ي ملجب شل  كشك  شجل :

 االختبار التحصيلي : 
شإلوث شهذثشثجاا يف ملش ش دوشثٍمدثمشث     ب:شمت

 شا ت  شكست د شششلث   ثتلش شمتشىوجوشهوفش زاا يف ملش:شىوجوشهوفشثجاا يف ملش:
ث منمشله  شش شثًدثو شث أحة بشث حتيفمبشفمد دل شث او ك شث  وملجيبشكأل 

تميف تتلشششليفأتتوشا تتب(شايفتتلشل)ث أد تتبشلث دثششلث  أتت جششث لتتنك(شش )ث ستتزا شث أتت  ش
ششث او ك .

 متشىوجتوشلتو شكاتح ثمشثجاا يفت ملشيفت شششششششثا   ملشود شكاتح ثمشثجاا يفت ملشلك  يف يت :ششش
شك أتتو ;لمتتتمشاتت  غبشهتتذمشث اتتح ثمش ششتتالشاستتةلبشثا  تت ملشكتترششششششكاتتح   (ش30)

وي شتأ اشاةضلشاودث شثزسةلبشث د دل بش شتمل لشاقتحشث ت د دش  جت   ششششإل وش
 وشث ي  غبشمتشكحثل  شثل يف ملثمشثإللوث شثً وش ذثشث  تد ششللشثٌل لو شيفوثملش

شكرشثزسةلب.شش
 يفأتتوشإلتتوث شكاتتح ثمشثجاا يفتت ملشمتشاتت  غبشتأل   تتت ششششك  يفتتبشتأل  تت مشثجاا يفتت مل:ش

تتتشششل  بشث يف وتتشش شتد  شاهوثة شلكلشك شجس لوشث أل دللث  بيفلوبشيفس مبش
شللىشثإلع يفبشيفمحجمبشا   بشلرشاسةل  .
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 متشىوجتوش ملعتبشلثلتو ش اتلشكاتح  شكترشكاتح ثمشششششششششث توملع م:ششل  شوا  شتمتوجحش
تاتتد شإع يفتتبشث ألتت شل يتت شاتت   ب شليفتتذ كشتاتتد شث وملعتتبشث أا تتىششششششثجاا يفتت مل

ش زاا يف ملشه شقزاقدش ملعب.ش
 : متتمشكحثعأ ت شلتأوجلت شششششيفأوشك  يفبشاسةلبشثجاا يف ملشكحثعأبشثجاا يف ملشل يفم

 ش دوشهذمشث حثعأب شق شمتشلح  شللىشَ دلتبشكترشثيا تدشث  دييتدششششش
 شث   ه شلاحثملشث  وملج ;ش ضيفم شلإاحثملم شلاتوشمتشثزاتذشيف  زالات مشث تيششششش

شايفوثه شهؤجاوشثيا د شل وشثإللوث شث  ي م ش زاا يف مل.ش
 يفت ملشلقيف تت شلاتتوا شمتششش أحةتبشمكترشثجااشش:شلست بشمكترشثجاا يفت ملشلقيف تت شلاتوا ششششش 

كتت   شللتت شثجاع  تت  شششتميف متت شثستت مزال  تشللتتىشل  تتبشكتترشمخستتبشكتترشكأل تت شششششش
شيف   أل  شث ث ود، شق شمتشل لشثآلت :

 متشىوجتتوشمكتترشثجاا يفتت ملشلتترشاحجتتلشلستت بشك دستت شمكتترششششثجاا يفتت مل:شمكتترش
مج تت شاةتتحث شث أ  تتبشثجاستت مزال بشث تتذجرشاعتت يفدثشلتترشاستتةلبشثجاا يفتت ملشلاتتوششششش

  ا مب.ش20شك  شهذثشث  كر=
 ٌستت بشقيفتت مشثجاا يفتت ملشمتشتمستت  ش ملع تتت شإىلشششويتتادششششششلشقيفتت مشثجاا يفتت مل:ش

الوه  شٕ د،شللىش ملع مشثزسةلبشث اح جتبشلثآلاتحشللتىش ملعت مشثزستةلبشششششش
ث  لع تتتب شلمتشلستتت بشقيفتتت مشويتتتاشثجاا يفتتت ملشيف ستتت دوث شاحجمتتتبشث  : متتتبششش

 مشللعتتتوشا شكأ كتتتلشقيفتتتششش ش(133ش 2011 ثكتتت و شستتتأ و ش) شث  يتتتا بش يفلستتتدش
%شتمحجيف ت.شق شمتشلس بشقيفت مشش80وياشثجاا يف ملششيف س دوث شهذمشث محجمبش=ش

 ش2002)اتتتزامشث تتتوجرشلتتتزا  شستتتيفلك  .شثجاا يفتتت ملشكلتتت شيف ستتت دوث شكأ   تتتبش
%ش89للعوشا شكأ كتلشقيفت مشثجاا يفت ملشكلت شيف ست دوث شهتذمشث أ   تبش=ششششششششش( 156

 تمحجيف ش  شلهذثشكؤشحشللىشا شثجاا يف ملشج    شيفوملعبشقيف مشل   ب.
 اواشثجاا يف مل:شمتشلس بشاواشثجاا يفت ملشكترشاتزاحشلست بشث ثيفت م شللعتوششششششش

%.شممتت شجتتوحشللتتىشثملتاتت  ش ملعتتبششششش94%ششش=شش89ا شكأ كتتلشاتتواشثجاا يفتت ملش=شششششش
شاوا .

شششششششششششششششششششششليفأتتتتتوشلستتتتت بشمكتتتتترشثجاا يفتتتتت ملشلقيف تتتتتت شلاتتتتتوا شااتتتتتيف شاتتتتت ٌ تش ل ميف تتتتتلششششش
ش أل تتت شللتتت شثجاع  تتت  ش ث   يتتت لشثجاا يفتتت ملش(6ش)كل تتتلللتتتىشَ دلتتتبشث يف تتتوش

ش شلكا  مشث  ي   .يف  حللبشث ث ودجبش     بشيفأ شكا ه  شقم ةبشايفأ  شث أ ،م

 بطاقة املالحظة: 

ش ش دوشثٍمدثمشث     ب:ششششلاوشتكشإلوث ه 
 تأتتتتحفشكستتتت د شا ثوش ششمتشىوجتتتتوشهتتتتوفش ليفم اتتتتب:شىوجتتتتوشهتتتتوفشث يفم اتتتتب

لث  أتتت جششش )ث ستتتزا شث أتتت  شش ث أل تتتدش ل:دثوتتت شث ي ملجتتتبشث حتيفمتتتبشفمد تتتدلششش
ش.شششششششششتميف لشث او ك شليفأوشلث دثا ب(شايفلث لنك( شل)ث أد بش

 ث تتوفشكتترشث يفم اتتبشمتشىوجتتوشث يتت ملثمششششششث يفم اتتب:ش   م تتلشاتت  غبشكاتتح ثمشش
ششششششششششششششششششث احل تتتتبشث تتتتيشتتتتتحتيف شيف  د تتتتدلدشث منلتتتتد شلمتشىدجتتتتلشهتتتتذمشث يتتتت ملثمشششششششش

ثوشث ملدبشكرشث أل ش شكلشع وشك ي  شلاوشيفلوتمشتلتكشششليف ملثمشتياشثز شإىل
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(شليف مل  شلاوشمتشكحثل  شا شتيفواشكلشليف مل شكرشهذمشث أيفت ملثمشيفاأتلششش14ث أيف ملثمش)
سلدك شلتاد شا يفلبش ل زالابشلث م ت  شلتيتاشا ثوشلثلتوشةمت شكترشا ثوثمشششششش

شث أل .
 ا  غبشث اح ثمشمتشتيت   شث يفم اتبشث تيشستدفشتأتح شششششششث يفم اب:شيفأوتي   ش

يفي شتلكشث اح ثمشللىششالشكم   شك وملجشكرشمخ شكس دج م:ش)مم  م شع وش
(شمتدثملشث ست د شث تذ،شششش√ن وشج  شل  شلزاكبش)ش(  أ اشكميفدح عوثت شع و ش

شلرشا ثوشث أل شل وشتميف لشث يفم اب.شجأا
 ك  ش  أحفشكس د شا ثوشث أل تدششمتشىوجوشتموجحشش:ل  شوا  شتموجحشثز ثو

كرشازاحشيفم ابشث زالابشهد:شمخ ش ملع مش   ثوشث    م شامليف ش ملع مش ل: وش
عوثت شقزا ش ملع مش ل: و ش ملع   ش ل ميفدح شل ملعبشلثلتو ش لضتأ ا شليفتذ كشششش

ش ملعب.شششش70تاد شث وملعبشث أا ىش ليفم ابشه ش
 : ليفم اتتتبشمتتتتمشكحثعأ يتتت شيفأتتتوشثإللتتتوث شث يفتتتوم ششكحثعأتتتبشث يفم اتتتبشل تتتيفمي 

لتأوجلي  شق شمتشل لشثآلت :
 يفأتتوشكحثعأتتبشث يتتدمل شث يفوم تتبش ليفم اتتبشمتشلح تتي ش:شلستت بشاتتواشث يفم اتتب

شششششششششششششللتتتىشَ دلتتتبشكتتترشث  دييتتتدش شث  تتت ه شلاحثمتتتلشث  تتتوملج ;ش ل أكتتتوشش
كرشسزاكبشل ابشليف ملثتي  شلمتث لشهذمشث أيفت ملثمش ل:دثوت شث ملتدبشا  ستي  ششششش

 بشواتت  شتمتتوجحشثز ثوشيفيتت  شلاتتوشمتشثزاتتذشيف  زالاتت مشث تتيشايفتتوثه ششلاتتزال
شهؤجاوشثيا د 

 ششٌستت بشقيفتت مشث يفم اتتتبشمتشتميف ميتت شثستتت مزال  تشششش:شللستت بشقيفتت مشث يفم اتتتبشش
للتتىشواتت شثع دلتتبشث تتيشايفمتتمشلل يتت شث  :حيفتتبشثجاستت مزال بش زاا يفتت ملششش

ل  شيفتتت   أكتتت   شللتتت شثجاع  تتت  ششث   يتتت ل  شللتتتو ه شمخستتتبشكتتترشكأل تتت ششش
است   ششتتتششش .اكت و شُ توشات ششش)ااتح ششث ث ود،;شل توشا كتمشث يف لثتب شلمك لتبششششش

 شلث     ب(ش شوا شث  ديتاششث نيفدجبش ليف د شث مدك شيف  حك تتشكس لوش
 شلامشلثلتوشفمزالاتبشكتلشكألت شكترشث أل تدشثٍ ستبشاق ت وشث  توملج  شششششششششش
شللس بشوس شثجاتا اشيفدشث    م شث تيشٕيتزا شلل يت شكترشكزالاتبشكتلشششششش

 يف س دوث شكأ   بشكديفحشث     ب:شكأل شكرشهؤجاوشث أل دش
 لو شكحثمشثجاتا ا

ش100شششششХتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشششتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشوسيفبشثجاتا ا=ش

شلو شكحثمشثجاتا اش+شلو شكحثمشثجاا زافشششش

 شث أل تدشثٍ ستبشايفمت تش تذمشث أ   تبشششششششث يف لث ت  شوس شثجاتا اشيفتدشششللالم
ة  شك دس شوسيفبشثجاتا اشيفدشث يف لثدشش%(شليف      83ش% 90ش% 80ش% 81ش% 85)ه :ش

شلهتتت شوستتتيفبشثتاتتت اشكميفد تتتبشتتتتوحشللتتتىشقيفتتت مشث يفم اتتتب.ششتمحجيفتتت ت %ش84يفلوتتتمشلتتتد  ش
(شيفم ابشث زالابشللىشيفأ شكا ه  شقم ةتبشايفأت  شث أت ،مش     تبشث اتد شششششش7ش)كل ل
ش. أل  شلل شثجاع    شيف  حللبشث ث ودجبش) شادملتي شث  ي م ب(شث ثم  
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  بالتعليه الجاىوي كجمنوعة البحح(:مادة عله االجتناع اختيار جمنوعة مً معلني 
جاتتد ش تتو شث  تتومليفدشش تت شكتت  شكتترشك مليفتت مشثستت دوث شث اوتت ك شث  تتوملجيبشا شششش

  ميف تتلشث اوتت ك ششَ دلتتبشث يف تتو;شةمتتوشمتشثا  تت ملش ث متتومل شللتتىشث تت أل شث تتذثت
يفتت   أل  شث ثتت ود،شششكتت   شللتت شثجاع  تت  ششششكتترشكأل تت شش(ش30)ث متتنمشلل يتت شادثكيتت ششش

شششششششششششششششششششششش ث متتتتتتت هح شث اتتتتتتتا  شممتتتتتتترشٔ تتتتتتتول شث تتتتتتت أل شث تتتتتتتذثتشششششثً تتتتتتت  شفم  ةاتتتتتتت مش
ش70فمد دل مشث نيف بشث ول  ب شل  كشكرشَ دلتبشادثكيت ششششثه   ك ملممرش  ش

يفال تبششكأل شمتشثا   مله شيفمحجمبشللدثم بشممرشجوملستد شث تويفلد شث أت  شلثٍت صششششش
ل تتوش اتترشششتتتتشكاتت  شل تتلشث يف لثتتبشتتتتششع كأتتبشث متت هح ششتتتتشث وملثستت مشث أل تت ش لنيف تتبش

احةيت شششلكتذ كشإكا و تبشث   يفأتبشكترششششش ث حعد شإ  ي شكرشلامشآلاحشلتدشثٌ عتبشش
ش.شث يف واوشتدثعيي شاق  وشش  ذ  لشث يأ بشث ي

 :تطبيل االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة قبليًا على جمنوعة البحح 
)جتتد ششيفأتوشىوجتوشَ دلتتبشث يف توشمتشتميف تلشثجاا يفتت ملشث   يت ل شللت ي ش شششششش

( شك ت شا كتمشث يف لثتبشيف جت ملثمش ل توثمل شث تيشجأ تلشششششششش2014تتتششش11تتتششش9ثزلوشث دثةتلشش
ششششششششششششششششششششششش2014تتتتتتشش11تتتتتتشش10يفيتتتت شث أل تتتتد شَ دلتتتتبشث يف تتتتوشاتتتتزاحشث اتتتتن شكتتتترشثإلقتتتت دششششششش

لكزالاتتت ي شاق تت وشا تت كي شيف   تتوملج شيف ستتت دوث ششششش2014تتتتششش11تتتتششش13إىلشثٍ تت  شش
شلمتشتس: لشث    م .شث زالاب يفم ابش

 ُتطبيكإعداد الربىامج و: 
ت ا تذشث اوت ك ششششيف تو شمتشث يفتووش ششث شز ثت يفأوشثجاو ي وشكرشث  ميف لشث ميفل ش

ش(شلم يفتتب8)كل تتلششث متتنمشلث يفتتووشةتتىش ملثستتبشث د تتدلدشث د تت ملجرش ملثستتبش ثت تتبششششش
شثٌم يفتتبشث أتت ،م شل   تتلشايفأتت  شقم ةتتبشكاتت ه  شيفأتت شةتتىشث ألتت ش ل  تتوملبشتوملجيف تتب

ش.ث  وملجيف ب

 التحصيلي وبطاقة املالحظة بعديًا على العيية املختارة: تطبيل االختبار 
ثو ي وشمج  شاةحث شث أ  بشكرش ملثسبشث د دلدشث د  ملجرش ثت  ت شمتشتميف لششيفأو

شيفأوج ت;ش  مدكدثشنل شاك  شث يف لثبشل  كشجد شثإلق دشث دثةل شثجاا يف ملشث   ي ل
 شل شواتت شث  تتد شمتشتميف تتلشيفم اتتبشث زالاتتبشللتت ي شيفأتتوج تشاتتزاحشششششش2014تتتتشش12تتتتشش7

 احل تتتتبشث  ضتتتت  بشيف  د تتتتدل مشششكدثاتتتتاشتتتتتوملج شكيتتتتوحشً  تتتت شث د تتتتدل مشثششش
شث حم سب شلمتشتس: لشث    م .ششش

 وتفسريٍا:وحتليلَا احصائيًا  اليتائج 
ث   يتت ل شليفم اتتبشث زالاتتبش شث  ميفتت مدشث ميفلتت شششمتشملاتتوشو تت م شثجاا يفتت مل

ث أتتت  جامشثإلليتتت م بشششيف ستتت دوث لث يفأتتتو،شلمتشىل تتتلشهتتتذمشث   تتت م شإليتتت م  تششششش
شث     ب:

  ل  تكش أحةتبشششش:(2011 دستمدشكتحتيفمد.ش)اكت و شستأ و  ششششكأ   بشثا يف ملش)م(ش
شث احاشيفدشك دسم ش ملع مشاةحث شث أ  بش شث  ميف مدشث ميفل شلث يفأو،.

 ل  تتتكش أحةتتتبشل:تتت شتتتتأقلشششش:(ش2011اكتتت و شستتتأ و  ش)ث  تتتأقل.شكأ   تتتبشل:تتت شش
ش( .8(شاكتاشكترشالشتست ل،ش)شششd)ش.شلجاد شهذثشثٌ: شكتيفلثتشإ ثشك وتمششث او ك 
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لجاتتد شش( .5.(شلاكتتاشكتترشالشتستت ل،ش)ش8(شااتتوحش)dك وتتم)لجاتتد شك دستتم تشإ ثشش
 .(.ش2.(شلاكاشكرشالشتس ل،ش)5كرش)ش(شااوحdك وم)اولثتشإ ثش

شجل :إىلشك ششث يف ولاوشاش ملمشو  م ش
 ششششششششششششششششششششششششششششيف   ستتتتتتيفبش لأزااتتتتتتبشيفتتتتتتدشك دستتتتتتم ش ملعتتتتتت مشث أل تتتتتتدشَ دلتتتتتتبشث يف تتتتتتوشششش

 شث  ميف مدشث ميفل شلث يفأو،ش زاا يف ملشث   ي ل .شمتشث  دالشإىلشششث   ت م شش
ش:(2)ث د  بشمولحش

و  م شث أزاابشيفدشك دسم ش ملع مشَ دلبشث يف وش شث  ميف مدشث ميفل شلث يفأو،شش(2عولحش)
 زاا يف ملشث   ي ل 

شفش2ك شمشث  دس شث أو شث  ميف ل
 ملعبش
شثٌحجب

)م(ش
شثيسديفب

شثًول  ب)م(ش

ش.05كس د شش.01كس د ش
شش18.80ش30شث يفأو،

ش210.807
ش
ش29

ش
ش17.004

ش
ش2.462

ش
ش1.699 ش10.43ش30شث ميفل 

شك شجل :ش(2)ج ض شكرشعولحل
 مجتتت   شك دستتت ش ملعتتت مشث أل تتتدشَ دلتتتبشث يف تتتوش شث  ميف تتتلشث يفأتتتو،ششششششش

 زاا يف ملشث   ي ل شلرشك دس ش ملعت تي ش شث  ميف تلشث ميفلت  شل توشيفلتغشششششش
(ش شلتدشيفلتغشك دست شث  ميف تلشث ميفلت شششششش18.80ك دس شث  ميف تلشث يفأتو،ش)شش

(.شممت شجتوحشللتىشمنتدشثًدثوتت شث أحة تبشث حتيفمتبشيف  اوت ك شث متتنمشششششششش10.43)
ش وجي شو  :بش ملثسبشث د دلدشث منلدشكرشث او ك شث  وملجيفى.

 (شثًول  بشسدثوشل وشكس د ش)ششششششششش.(ش01ا  بش)م(شثيسديفبشاكاشكرشا  بش)م
(ش شلتتدش17.004.( شل تتوشيفلوتتمشا  تتبش)م(شثيستتديفبش)شش05الشل تتوشكستت د ش)ش

(شل تتتتتوش1.669.(شل)01(شل تتتتوشكستتتتت د ش)ش2.462تيفلتتتتغشا  تتتتتبش)م(شثًول  تتتتتبش)ش
.(.شلجتتوحش  تتكشللتتىشا شث اتتحاشيفتتدشك دستتم ش ملعتت مشث أل تتدشش05كستت د ش)

 شث  ميف مدشث ميفلت شلث يفأتو،ش زاا يفت ملشث   يت ل ش ثحششششششَ دلبشث يف و
اتت بشليفتتذ كشجثيفتتمشش.(.05.(شالشكستت د ش)01ليت م  تشستتدثوشل تتوشكستت د ش)شإ

شثزلح.شث يف وةح ش
 يف   ستتتتتيفبش لأزااتتتتتبشيفتتتتتدشك دستتتتتم ش ملعتتتتت مشث أل تتتتتدشَ دلتتتتتبشث يف تتتتتوش شششش

ث  ميفتتتت مدشث ميفلتتتت شلث يفأتتتتو،ش يفم اتتتتبشث زالاتتتتب.شمتشث  داتتتتلشإىلشث   تتتت م ششششش
ش(.ش3)ث د  بشمولحش

 ملع مشَ دلبشث يف وش شث  ميف مدشث ميفل شلث يفأو،ش يفم ابشو  م شث أزاابشيفدشك دسم شش(3عولحش)
شث زالاب

شفش2ك شمشث  دس شث أو شث  ميف ل
 ملعبش
شثٌحجب

)م(ش
شثيسديفب

ش)م(شثًول  ب
ش.05كس د شش.01كس د ش

شش46.80ش30شث يفأو،
ش1921.377

ش
ش29

ش
ش1.699ش2.462ش12.429 ش28.33ش30شث ميفل 

شجل :ك ش(ش3)ج ض شكرشعولحشل
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 مجتتت   شك دستتت ش ملعتتت مشث أل تتتدشَ دلتتتبشث يف تتتوش شث  ميف تتتلشث يفأتتتو،ششششششش
 يفم اتتبشث زالاتتبشلتترشك دستت ش ملعتت تي ش شث  ميف تتلشث ميفلتت  شل تتوشيفلتتغششششششششش

(ش شلتدشيفلتغشك دست شث  ميف تلشث ميفلت شششششش46.80ك دس شث  ميف تلشث يفأتو،ش)شش
(.شمم شجوحشللىشمندشثًدثو شث ي ملجبشث حتيفمبشفمد دل مشث او ك ش28.33)

شمنمش وجي شو  :بش ملثسبشث د دلدشث يشمتشتمو ي ش  ش ثت  ت.ث 
 (شثًول  بشسدثوشل وشكس د ش)(ش01ا  بش)م(شثيسديفبشاكاشكرشا  بش)م.

(ش شلتتدش12.429.( شل تتوشيفلوتتمشا  تتبش)م(شثيستتديفبش)شش05الشل تتوشكستت د ش)ش
(شل تتتتتوش1.669.(شل)01(شل تتتتوشكستتتتت د ش)ش2.462تيفلتتتتغشا  تتتتتبش)م(شثًول  تتتتتبش)ش

.(.شلجتتوحش  تتكشللتتىشا شث اتتحاشيفتتدشك دستتم ش ملعتت مشث أل تتدشش05كستت د ش)
َ دلتتتبشث يف تتتوش شث  ميفتتت مدشث ميفلتتت شلث يفأتتتو،ش يفم اتتتبشث زالاتتتبش ثحشش

اتت بشجثيفتتمششك(.شليفتتذ .05كست د ش)شش .(شا01إليت م  تشستتدثوشل تتوشكستت د ش)ش
شث ث و .شث يف وةح ش

 ث اوت ك ششاشت ملمشث   ت م شإىلشششا شل:ت شتتأقلششششششث اوت ك :ششيف   سيفبشٌ: شتتأقلش
(شايفمت تش   ت م شيفم اتبشششش4.616(شايفمت تش   ت م شثجاا يفت ملشث   يت ل شل)شششش6.315هدش)

ششششششششششششث زالاتتب شممتت شجتتوحشللتتىشا شث د تتدلدشث لتتذجرشمتش ملثستت ي  ش  تت شاقتتحشكتتيفلشش
     تتتبشش شت   تتتبشثًدثوتتت شث أحة تتتبشلث ي ملجتتتبشث حتيفمتتتبشيف  اوتتت ك شث  تتتوملجيبششش

ل:تت شث  تتأقلشايفمتت تش   تت م شثجاا يفتت ملشليفم اتتبشششششش شإقم ةتتبشايفأتت  شث أتت ،م شل تتوشششش
شث يف وشث ث  و.ةح شا بشليفذ كشجثيفمشش.(.8ث زالابشاكاشكرش)

شكرشازاحشهذمشث    م شج ض شك شجل :ل
 شث ثم ة بش لنيف بشث ول  بشلك يت شقم ةتبشايفأت  شث أت ،مشششششث ا ه  لعد شث أوجوشكرش

زلع شث ميدملشث اثل شو  :بششلك ي شلل شثجاع    ;ثجاع   ل بشث ألد ش أل  ش
لل توشششث ات ه  شث يشجأ ود شك ي  شلث يشثتض مشيفلالشكيفلشل وشىوجوشهذمش

شث  ميف لشث ميفل شآل ثت شث يف و.
 تأ اشكرشاوس شاست    شتتوملج ششششيفأو ا شيفحثك شث  وملج شث ذثت شالشث  وملج شلرش

شث أل دشللىشثا زافشييي تي .
 كتت   شللتت شثجاع  تت  ششششاه  تتبشيفتتحثك شث  تتوملج ش ثت تت تش شث     تتبشث ي  تتبش أل تت ششششششش

ل توشثتضت شكترشاتزاحشتميف تلشإلتو شكد تدل مشث اوت ك ششششششششششث ثت ود، شيف   أل  ش
او شاوشاقحشيفلالشكيفلش شث     بشثٌ   ش شث يف وششمث  وملجيبشث ذ،شمتشإلوث 

شث ي  بش ل أل دشَ دلبشث يف و.

 التوصيات: 
 ث ألتتتد شقم ةتتتبشايفأتتت  شث أتتت ،مش أل تتت شششث نيف تتتبشث ول  تتتبشلك يتتت ششه  شت   تتتبشكاتتت ش

 ثإلوس و بشلثجاع   ل ب.
 ث ألتد شثجاع   ل تبشششش أل تش ث د لاتبشششث ثم ة بثجاه    شث ايفلشيفاثك شث     بش

ش.دصيك   شلل شثجاع    شللىشلع شثٍكأل  شللث السا بشل كبش
 ش زال   ع مشث األ بش ل أل دث ثم ة بش حلمل شكحثل  شيفحثك شث     بشث ي  بش 

ش.ل  مليف مشث  مدملشث أح شلث ثم  شلث  ا د دع 
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 لث  تتوملج شلتترشيفأتتوشلتتاششتتيفابشثإلونوتتمش ششش ثجاه  تت  شيفتتاثك شث  تتوملج شث تتذثتش
توملج شث أل دشللىشثات زافشاوتدثلي  شلثل يفت ملشهتذثشث  تد شكترشيفتحثك شث  توملج ششششششششش

شكا لشكي ش اثك شث  وملج شث  مل وجب.ش
 ش ث أل دشللىشثس دوث شاس    شث  وملج شثٌوجثبشكثتلشث  توملج شث تذثتشششتوملج ش

لث  تتوملج شثإل انلوتت ;ش تت ش تتذ كشكتترشاه  تتبشكتتيفل ش شمتاتت ي شكتترشث  أ كتتلششششش
شيفسيد بشك شث اثك شث  وملجيف ب.

   تتتوةأي ش ل لتتت ملكبشش، أل تتت شث  ألتتت  شث ثتتت ودشش لثز يفتتتش،تتتتدةلشثٌتتت ة شث تتت 
ش. ة ببشث ثملث  ا للشك ش لملثمشث  وملجيف

 كتأ ث شملمس تبش ل يتدحشللتىششتي  ثمشتوملجيف تبشششششششش ثل    شيفحثك شث  وملج شث تذثتش
 كأ  و شكرشثًي مشث د يب.ش

  شلاي مي شث ألدك ت بشَ   شك شث  ا اشللىشا  ملثتشجاد شن وشث أل شإلوث
 .شث ذثتىشلتأل  شث ي  بشت     شةىشث  موكبشث  ا د دع  شلثس ث  مل

   :شلكدثكيف يت ششث ت ولثمششكت ششث  أ جششي ل بشلتدع ي شت   بشللىشث أل شتل
شهتدششلاوت ششيفدثعيفت  ششث م ت  شش شثست   يفي ششلثست دوث ششإٔ يف  شيفلالشة ي شلث س ه ب

 .شكضىشلامشا شكرشاكثحشث  د شث ملدبشث أل 
  ل أل شلث ثم ةىشثجاك    ش ل ادجرشتثم ا بشامبشل  ش حلمل . 

 :املكرتحات 
 ملثس مشىل ل بش و شثإلةت   شكترشتدظ تاشتمتوج شيفتحثك شث     تبشث ي  تبششششششششإلوث ش 

ث حللتتبشايفتتلشثً كأ تتبشً  تت شث  دييتت مشا اتتبشث ألتتد ششششششش  أل تتث ثم ة تتبش
شثجاع   ل ب.

 إعحثوش ملثسبشثس مزال بشلدحشالع شثإلتا اشلثإلا زافش ل:ي مشث م م تبشللتىششش
  أق تتتوشكحثكتتت ششث ول  تتتبشليف  نيف تتتبشث أل تتتدشاق تتت وشثٍوكتتتبششش   لجتتتول ل تتتبش

شلإ انلو بشلاشث ليفاب.ش  ثتشقم  شكأ  و ش  موج شيفحثك شتوملج 
 ش ملثسبش   وجوشث أ جلشث نيفدجبشلث ا  تبشث زامكتبشإللتوث شيفتحثك شث  توملج شششششإلوث ش

  اةبشث أل دش ثالشثٍوكبشةىش دوشكأ جلشثًد  شث أ   ب.شث ثم  

 املزاجع : 
ك ادكبشتادجرشث أل شةىش دوشكأ جلشثًد  شث ل كلب شش(:2003إيفحثه  شُ وشليفوشث حثماش) 

 ثزمل  .ش–ل   ششث ااح  ثملش

 . ثملشث ااح ش كللشث أحيف  ث دارشش (شعذلملشامكبشث ثماش2002 ش ؤ ش)لا   شكدال محوشا 

(شث  لتتح شث ولملجتتبشزل تت حشث ل: تتبشث مدك تتبششششش2001ث ثمتت ةىش)شث تتول  ثإل ثمل شث أ كتتبش ل أتت ل شش 
 مجيدملجبشكيحشث أحيف ب.ش لمثمل شث أوحشث م هح  ثيفحجلششثجالح ث أو ششثإلوس و  ولىلش لم ود شث 

ثجاّلدشث يحجب ششبلث  مدج ش   ث؟شلك ا؟شكا يفش (:شث م  2011اك و شسأ و شس وشإيفحثه  ) 
 ث م هح .ش

شلتلد ا:لح ششث ث ودجب لم يفبشثزك شث   و شث  أل   بش ل وملسبشش(:1997ثزك شث   و ش) 
ث حكتتت شث متتتدكىش ليف تتتد ششششث متتت هح  شلث  ألتتت   َلتتتبشلمثمل شث نيف تتتبشششستتتزا  ُ تتتوشتدة تتتلشش

 سيف  ا.ش( 10لو ش)شلث     ب ث نيفدجبش



 (ASEP) دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفس

 
 

 

 

   

 

111 
 

شث  مل تتو، شغتتلشث  تتوملج شإىلشششكتتوال-ثإل انلوتت شث تت أل (:ش2003)شث وتتحثبشُ تتوشإ تت   
 ش.ثإل ثملجبش ل    بشث أحيف بشث  ا بشث م هح  

(:ش شَ حشلمداشثإلوست  شلث دثا تبشكيتح شششش2015 ملثمشثع   شث وو  ش)ث ؤمتحشثإلال   ش يف  
 (.–ث حيف  ش–ث وحب ش يف    شتدو "ش)ث وحبش

"شتاتدجرشش(:ش2004)شث ؤمتحشث أل  شث س   شللحش ل: أ بشث يتحجبش ل  ت ه شلاتحاشث  توملج شششش 
 جد  د.ش22-21ث أل " ش ثملشث ض  ةب شع كأبشلدشمش  ش

"ثًد  شث لت كلبشش(:ش2003)ث ؤمتحشث أل  شث س د،شثٌ  ،شللحش ال بشث نيف بشع كأبشللدث ش 
ش13-12 شإلتتوث شث ألتت شيفتت  دارشث أحيفتت شز ا تتبشعوجتتو " شكل تتبشث نيف تتب شع كأتتبشللتتدث  شششششش

 ك مل شش

شللمتتداشث دثا تتبشللتتىشث تتوو شثع  تت ش يفتت  ملثمشثزلحشثإلال  تت ش(:شث تتؤمتح2015)شث  دو ستتاد 
شث وحب.شث حيف   (شودة ا3ش–شودة ا2)شكيح-تدو - يف   -ث وحب"ش  ثإلوس

شتحيفدجتتتبشآةتتت اشل تتت مل شل كتتتوشتحمجتتتبشث  تتت ا شث تتتدل شاعتتتلشكتتترشث تتت أل (:ش2007)ش،يفتتت ل دشةحجتتتحش 
ش.ث م هح شث ليف  و ب شث يحجبشث وثملشك :و   

شث   تتو (.ش2011)شث يتتحجبشثٌادكتتبشكتت شيف   أتت ل شUNDPثإلمنتت م ششث   تتو شثزكتت شيفحوتت ك  
شلث تتتوملل شث ول  تتتبشث  :تتت ملبشلتتتدحشتمحجتتتح"شث تتتو محثاىشث   تتتدحشكستتت ملثم"شلتتتدحشث تتتولىل

 ش.جدو دش6-5شث م هح  .شاوك تشلث محجلشث س ا   

 ث أ ملف شث م هح .شث أ   ب ش ثملشثٌادكبش(:1992)غ ىلششيفمح  

شث أحة تتبشث  دعيتت مشُ تتو شستت وشث أ يفتتوجرشمجتترشتحمجتتب(ش20013)هتت مل  ششل  تتد شيفد تتمشيفتت ن 
شكيف اتح ششمنت  جششلترششث يف توششيف  أ تل ششث   ت اي ششايفتلششث ث ودجبشث حللبشكأل  شيفأةا ملشللزاا ي 

 .4شث أو ش 43شثعلوشكس ميفل  م شةأ  بشتأل   بش  ا 

شث   تتو شثزكتت "شث ول  تتب شث لتتحل بشإاتت ملش شث ستتزا شلاتت ش تتدثيف ش(:2000)شستتدجل شلستت   
ش شث   تتو شث أحيف تتبشثجاكتت ملثمش ش يفتتىش شث يف تت  شًحجتتو شث س  ستتىشث لتتاش "شل   تتبشلادكتتبش  ستتم

ششسيف  ا.شششلو 

 ش-يفتتدشث دثاتت شلث ستت ميفلش–(:شْتتدشتمتتدجحشث  ألتت  شةتتىشث تتد شث أحيفتت شش2003لستترششتت  تبش) 
 ث م هح  شث وثملشث يحجبشث ليف  و ب.

شلإلت   ششث اتا ششث مد شث ول  ب شث لحل بشلتدظ اشثز لثملشتم س ش(:2000)شث أ ج شث وجرشال 
شلتتو شث أحيف تتب شثجاكتت ملثمش يفتت  شث يف تت   شعلتتبشث س  ستت شث لتتاشث ول  تتب شثٍ ملاتتبشةتتىشث  اتتح

 .شسيف  ا

تحمجتبشست وشُ توشششششلث ألتحل  ش لمتح شث دثلتوششششإلتوث شث متزابششش(:1999 لو شثتل جوشلآاحل ش) 
 .ل ،مشث ا  شث م هح  شللش ملماشش لولمل شإيفحثه  

ش ملثستتتت مشَلتتتتبشث أحيفتتتت  ش ل :  تتتت شث م  كتتتتبشث   تتتتوج م(:ش1999)شث يفوثج تتتتبشكدستتتتىش جتتتت ب 
 ث س ميفل.ش ملثس مشكحك شاس د  شجد  د ش( 5)شلو شكس ميفل ب 

ش و شث أحيف بشث لوبشْدشيف جاو مشللزاا  شث لود،شث   دملشكس د ش(:2009)امحوششش    شملوو  
شث نيف ب شكل بشك لدمل  شغلشك عس لشملس  بشغ   شُ ةابش شللحشثٌ  ،شث ياشا  يف م

 شغ   شثإلسزاك ب شثً كأب

 ث اضت وش زنت  ش  ث أحيفتش ث حكت ش ثًوجتو  ش ث ادو تبش ث ثم ةتبش :(2011)ثًتحفش ستأوش مل ت ش 
  جس ا. شثسنثت : ب اض ج  سلسلبشثإل انلو  

شو اتو شش لنيف تبششىل ل بش ملثسبشث و محثا  شلث   دحشث نيف ب(:ش2007)ل حلشإمس ل لشسأ و 
ش.ث م هح شث ليف  و ب شث يحجبشث وثملشك :و   شتحيفدجبشآة اشعلل شه ح،شل و
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 ملثستبشىل ل تبش لنيف تبشششش-(:شةىشث نيف بشلث   دحشث و محثاى2007سأ وشإمس ل لشل حل) 
 ث  موجبشل و"ه ح شعلل" شث م هح  شث وثملشث يحجبشث ليف  و ب.

ش ش)منتد جشث أل ششإلوث شلتأه ل(:ش"تاحجوشث  أل  شةىش2004ث ا زال،ش)شُ وشك ظ شسي لب 
 ث م   شث نيفد،شلث  مدج شث نيفد،(" شثزمل   ش ثملشث لحلا.

كا جت مشث  توملج  ش ثملشث لتحلاش ل لتحشلث  دمجت  ششششششش:(2003 ش)،ث ات زالشُ وشكت ظ ششسي لبش 
 ثزمل  شش–ل   ش

ششش.(:شث  أل  شلإشا   بشتأا لشث دجب شل ،مشث ا   شث م هح 2015ث س وشث يفيدثش ش) 

شكتت مل  (ش24)شثإلوستت و  شلتتو شَلتتبشثزمللثم شٕ تتىش تتذ،ثشث متت ود شهتتذث(:ش2003)شيفتتدمل شستتلج 
 ش.ثجامححش ليل  شث ول  بشث ل:ووبشكميفدل مشث م هح  

( شث     تتتبشث ي  تتتبش ل ألتتت  شث ا يفتتتبش2011اكتتت و شُ تتتوشاتتت ش)ش&شتتت  جبشليفتتتوشثٌلتتت  شمتتتت  ش 
 ث أيحجب شث م هح .

توملجيبشكمنمش ششةأ   بشيفحو ك ش( 2008اك    شلا ا شُ وش)ش&ش  جبشليفوشثٌل  شمت  ش 
 دوشثل   ع تي شث  وملجيف ب شث تؤمتحشث تول  شث ست يف شششششت   بشاوملثمشالض وشه ةبشث  وملج ش 

فمأيتتتوشث وملثستتت مشث نيفدجتتتب شع كأتتتبشششش–ث تتت أل شكتتتو شثٌ تتت  ششش–ثجات لتتتبش–يفأ تتتدث ش"ثًتتتد  شش
 .16/7 :ش2008/ش7/ش15ث م هح شةىشث ان شكرش

(:شث لت كلش شث  تت ه شلاحثمتلشث  ألتت  ششش2016ةتؤث )شاتزامشثمحتتوششش&شت  جبشليفتوشثٌلتت  شمتت  شششش 
 لث  أل شثٌوجثب ش ثملش جيفدودش  أل  شث  اال شل    شث  لابشثزمل و بشث  مش ب.

شك :و   شتحيفدجبشآة اشثإلوس   شللمداشلث دثا بشث  أل  شث وو ب شث نيف ب(:ش2009)يفوملث ششيفل 
ش.ث م هح شث ليف  و ب شث يحجبشث وثمل

شلتو ششثإلوست و  ششَلتبششثزس ست  ششلث  ألت  ششثإلوست و ششث ول  شث م ود (:ش2002)شادجلشايف   
 ثجامحح.ش ليل  شث ول  بشث ل: بشكميفدل مشث م هح  شك مل  (ش24)

شث ااتحشش ثملشث مت هح  ششلث  است  ششث نيفتد،ششلث  مدج شث م   (:ش2002)لزا شُ د شث وجرشازام 
 ث أحيف ش

شث متت ود شةتتىشث ستتل بشث   ثلتت مش تت  ج شمح جتتب(:ش2000)شُ تتد شثٌ  تتوشليفتتوشث و تتىشليفتتو 
 شثزمححش ليل  ش ول  بشث ل: بشكميفدل مشث م هح  شثإلسزاك ب شلث لحجأبشثإلوس و شث ول  

شثإلستا وملجب ششث أحيفت  ششثإلوس  ش يف  وشتحيفدجبشةلسابشْد(:ش1993)شتحكىشإيفحثه  شث ا  مشليفو 
 .ثً كأ بشث أحةبش ثمل

 ث تول  ش ث تؤمتحش " ث   ك تبش ث تولحش   ث  ألت  ش للتىش ث أد تبش تأقل " (2001) يفدعحث ث  ليفو 
 ششش 19-17. ل    سلم ب " لث ألحجر ثٌ  ، ث مح  ع كأب لدح

(:شتيتتدملشكمتتنمش  تت ه شث  تت ملجخشةتتىش تتدوشىتتوج مشث أد تتبشلاقحهتت شش2002للتىشامحتتوشثً تتلش)ش 
(ش80ج  شلتو ش)شيفيفأ شث مض ج شث أ اح  ش ملثس مشةىشث  ت ه شلاتحاشث  توملشششش للىشت   بشث دل

  ل   ه .ث م هح  شثً أ بشث يحجبش

شكرشث ث كرشيف  ياشثجاع   ل بشث وملثس مشك ي شتمدج (:ش1996)ث أ ج شليفوشث ا  مشليفوشغ    
شث نيف تب ششكل تبش"ششك لتدمل ششغتلششك عست لش"شث  يف  حشةاح شثجال    ش دوشةىشثزس سىشث  أل  
ش.مش شلدشع كأب

 ملثستتتبش"(:شايفأتتت  شث  اتتت ه شث أتتت  ىشةتتتىشيفتتتحثك شإلتتتوث شثًوحثة تتت شش1999بشلستتترشُ تتتوش)لتتتة مل 
  ملثس مشلند شةىشث   ه شلتا د دع  شث  أل   شث م هح  شل ،مشث ا  .ش" تمد  ب

شث ل: تتبشكميفدلتت مشث متت هح شثإلوستت و  شث تتولىلشث متت ود شلتمتتدملشولتتأ :ش(1998)شيفتتدمل شةحثوستتدث 
 ثزمحح.ش ليل  
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شكت مل  ش(ش24)شلتو ششثإلوست و  ششَلتبششث الت  ششث دثات ششهتذثششكت ششث  أت جشش(:ش2003)شيفل دومش  ل  
 ث م هح  شكميفدل مشث ل: بشث ول  بش ليل  شثزمحح.

شلت دليت  ششولتأتي ششث يفلتحجبششث ثم ةتبششيف  ثم ةتب؟ششثإلوست  ششج اتح شش ت  ثش:ش(1998كت ملج  ش)ششك جال 
 .229شلو شث أحةب شل ،مشث ادجم 

 .ث   و شث أحيف بشثإلك ملثمشث أد شث   ف شث  وملج ش:(2004)شث وملج شُ وشش 

:ش"ملة شكستتت ميفل بش  تتتوملج شث أل تتتدشةتتتىش تتتدوشث ستتت دج مششششششش(2005)ُ تتتوشث ستتت وشلستتتدوبشششش 
  ليف د شث نيفدجبشلث     ب شث م هح .شث مدك ش" شث حك ث م  س بشث أ   ب

أد تب شث تؤمتحششش(:شتدعيت مشكمنلتبشةتىشيمت  شث  ت ه ش دثعيتبشث شششششش1999)شُ وشاكدشث اي 
للحش"شث أد تبشلك ت ه شث  ألت  ش"شلتو ش جست ا شث مت هح  شثً أ تبششششششششش ث مدكىشث س د شثٌ  

 .ث يحجبش ل   ه شلاحاشث  وملج 

ش "ثإلال   تتتبشلث  ا تتت مشث أ كتتتبشث  احجتتتب"شث ول  تتتبشث  ا تتت م(:ش1999)شث تتتوج شمل تتت شُ تتتو 
  لميف لب.شث ول  بشث حس  بشكا  شث م هح  

(:شإلوث شث أل شلتوملجيف شيفدشث أد  شلث دجبشث مدك ب شث تؤمتحشث متدكىششش1999)ُ وشللىشويحش 
شث يتحجبششثً أ تبششث مت هح  شش جست ا ششلتو ششث س د شثٌ   شللتحش"ث أد تبشلك ت ه شث  ألت  " شششش

 ث  وملج .شلاحاش ل   ه 

 ششششش(:شثجاو   وشث ثم   شث م هح  شويضبشكيح.ش2005ل  مل ش)شُ و 

شلتو ششثإلوست و  ششَلبشث  أل   شلك  ه شثإلوس وىشث م ود (:ش2002)شث دثلوشليفوشك هحشُ و 
 ششثزمحح.ش ليل  شث ول  بشث ل: بشكميفدل م/ششث م هح ش (22)

(:ش لملشث اتتتد شث ثمتتت ةىشةتتتىشإلتتتوث شث ألتتت شةتتتىش تتتدوشث تتت ولثمشششش2007ُ تتتوشُ تتتوشغلتتت  ش)ش 
 سيف  ا شل   .ش16ث أ اح  شملس  بشث نيف ب شث أو ش

ششتت  ت شملماشةتتدم،شكتترشكموكتتبش ملثستتب(:ش2007)لث     تتبشث نيفدجتتبش ليف تتد شدك ث متتشث حكتت  
ش.ث  دم  شند ششأيفب.ش ل أل شث ذثت بشث ي  بشث     ب

(:شوتول شث  اتدجرشث ثمت  شششش2013كأيوشث وملثس مشلث يف د شث نيفدجبشيف   أ ل شك شلمثمل شث ثم ةب) 
 .26/3/2013ث ثزاق وشث دثةلشش ل أل  ش 

(:شةأ   بشيفحو ك شتوملجيبشات م شللتىشث ت أل شث تذثت ش شملةت شششششش2005ج سدش)ك  حشُ وشك كلش 
ث س د شث ي،ش أل  شث دث شث  : ملجبش ش دوشثجاو ه مشث أ اح ش ل ألت  شث  :ت مل، شملست  بشششش

  ك دملثمش"غلشك لدمل " شكل بشث يف  م شع كأبشلدشمش .

شةتتىشث ث ودجتتبشث حللتتبشةتتىشإع   ل تتبشكتتدث شك تت ه شتمتتدج (:ش1993)شث تت أ شليفتتوشامحتتوشك يتتدمل 
شث تتؤمتحشثجاا يتت  ، شث أتت   شلث  اتت ه شللمتتداشثإلوستت   شث ستتزا  شلوتت  شث أتت  ىشث ستتزا ش تتدو

  ل   ه .شث يحجبشثً أ بشث م هح  شاةضل شق ود شتأل  شْدشثٍ ك شث أل ى

ث ث  وش ا ة بشث أ يحجبشلث      شش (:شث ؤمتحشث أ  2001ث  ا بشث أحيف بشٌمداشثإلوس  ش) 
ث أ يح شلكحثه بشثجاع وت  ش مت وشتلت لمل ش ل  ا ت مشغتلشثٌادك تبشةتىشكيتحش ل  ست لشششششششششش

 شش.(21/5/2001ش–يفلأ شث مض ج شث محللبشللىشث ؤمتحش)ث م هح ش

شث أت  ىششث ؤمتحشلدحشث  م ش بشثٌلمب(:ش2001)شثزس دجبشثزةحجم بشث لأدبشتض كرشك ا ب 
 ث  ا ب.شكمحشث م هح  شث أ يح، شلث      شث أ يحجبش ا ة ب

شلمثمل شثزكتتب شك تت بشلث متت ود  شث لتتحجأبشيفتتدشثإلوستت  شلمتتدا(:ش2002)شث يف تت ت شمح تتوشكتت ل 
 (.88)شلو شامح شث وللب شثجالا ف 

(:شتمتتدجحشيفتتحثك شتتتوملج شكأل تتىشثًوحثة تت شةتتىشاق تت وشثٍوكتتبششششششششش1996وتتدملمشثمحتتوشليفتتوشث ش)ششش 
ةاتتح شث دثا تتبشث أ   تتب شملستت  بش ك تتدملثم شغتتلشك لتتدمل  شكل تتبشث نيف تتب شششيفتت  يف حجرشةتتىش تتدوش

 .ع كأبشلدشمش 
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شثعلتتوشث أتت   شثإلاتت مل-كيتتحش ش ل ألتت  شث مدك تتبشث أتت جل(:ش2003)شلث  ألتت  شث نيف تتبشلمثمل  
 .ثزلح

شايفتتتتلشث  ألتتتت  شإلاتتتتزامشث مدك تتتتبشثجاستتتتنثت : بشثٍمتتتتب(:ش2007)شلث  ألتتتت  شث نيف تتتتبشلمثمل  
ش.ش2011/2012ش–ش2007/2008شث  أل   ش شودل بشوملبشْد-كيحش شثً كأ 
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