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فبػهيخ اعزخذاو َظشيخ انزكبء انُبجخ فٗ رذسيظ انفهغفخ نزًُيخ يٓبساد يؼبنجخ 

 انًؼهٕيبد نذٖ طالة انًشدهخ انضبَٕيخ
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" فبػهيخ اعزخذاو َظشيخ انزكبء انُبجخ فٗ رذسيظ انفهغفخ نزًُيخ يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد 

 (1)نذٖ طالة انًشدهخ انضبَٕيخ" 

 

 كهخ انجذشأٔالً:  اإلطبس انؼبو نًش

 يهخص

ٛذف ثُذقظ إ٠ُ ثُضقون ٖٓ كجػ٤ِز ثعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ صذس٣ظ ثُلِغلز ُض٤ٔ٘ز ٜٓجسثس 

ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُذٟ ؽالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ، ُٝضقو٤ن أٛذثف ثُذقظ صْ إػذثد ثخضذجس ٜٓجسثس 

( ؽجُخ ٖٓ ؽالح 08ٖ )ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝصْ ثُضقون ٖٓ طذهٚ ٝعذجصٚ ، صٌٞٗش ػ٤٘ز ثُذقظ ٓ

( ؽجُخ 08ثُظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ دٔقجكظز ثُذق٤شر ٝٝصػٞث ػشٞثة٤جً إ٠ُ ٓؾٔٞػز ػجدطز )

( ؽجُخ ٝصْ ثُضذس٣ظ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز دجعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ، 08ٝٓؾٔٞػز صؾش٣ذ٤ز )

ُؾز ثُٔؼِٞٓجس ك٠ صقغ٤ٖ ٜٓجسثس ٓؼج‚( 81ٝهذ أشجسس ثُ٘ضجةؼ إ٠ُ ٝؽٞد كشم دثٍ إفظجة٤جً )

ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ؛ ٓٔج ٣ذٍ ػ٠ِ كجػ٤ِز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز 

ثُٔؼِٞٓجس ثُض٠ صذ٘جٛج ثُذقظ ، ٝأٝط٠ ثُذقظ دضطذ٤ن ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ػ٠ِ ٓٞثد صؼ٤ٔ٤ِز ٓخضِلز 

 ٝصذس٣خ ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثعضخذثٜٓج ك٠ ٓخضِق ثُٔشثفَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز .

 ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس . –: ثُزًجء ثُ٘جؽـ  يخانكهًبد انًفزبد

Abstract 

The research aimed at verify the effectiveness of the use of the theory of 

successful intelligence in teaching philosophy to develop information 

processing skills of secondary school students, and to achieve the 

objectives of the research‚ information processing skills was prepared and 

validated and verified, the research sample was made up of (80) students of 

the Second grad  secondary in the El-Beheira Governorate ‚it was divided  

randomly to a control group (40) Student and experimental Group (40) 

student and was taught to the experimental group using the theory of 

successful intelligence, the results indicated that there was statistically 

significant difference ('01) in Improving information processing skills in 

favor of the experimental group, this shows that the successful intelligence 

is effective in developing the information processing skills, the research 

recommended applying this theory to different educational materials and 

training teachers to use it at different educational levels. 

Keywords: successful intelligence - information processing skills. 
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   يمذيخ:

أٝؽذ هللا عذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ثإلٗغجٕ ػ٠ِ ٛزٙ ثألسع ٝثعضٞدػٚ ك٤ٜج أٓجٗز ثإلعضخالف 

ٝخظٚ دجُوذسر ػ٠ِ ثُضل٤ٌش ٝثُذ٤جٕ ٝٓ٘قٚ ٝعجةَ ٓؼشك٤ز ٓض٘ٞػز ًجُغٔغ ٝثُذظش ٓ٘ٞٛجً دؼشٝسر 

ٌَ نَُْٓى لُهُ صلؼ٤َ أدٝثس ثُٔؼشكز ك٠ هُٞٚ "  ٌٌ أَفَهَْى يَِغيُشٔا فِي اْْلَْسِض فَزَُكٕ ْٔ آَرا َٓب أَ ٌَ ثِ ٌٕة يَْؼمِهُٕ

ُذِٔس ) ٗ اْنمُهُُٕة انَّزِي فِي انصُّ ًَ ِكٍ رَْؼ نََٰ َٔ ٗ اْْلَْثَصبُس  ًَ َٓب اَل رَْؼ َٓب ۖ فَاََِّ ٌَ ثِ ُؼٕ ًَ ( عٕسح انذج اآليخ 24يَْغ

ٝدزُي كجُوذسر ػ٠ِ إًضغجح ثُٔؼشكز ٝثُضؼجَٓ ٓؼٜج ٝٓؼجُؾضٜج ٖٓ أْٛ ٓج ٤ٔ٣ض ثإلٗغجٕ ػٖ ( ، 24)

ثُٔخِٞهجس ثألخشٟ ؛ كئرث ٗظشٗج إ٠ُ ثُؼظش ثُزٟ ٗؼ٤ش ك٤ٚ ٗؾذٙ ٣ضغْ دجُضـ٤ش ثُغش٣غ ٝثُ٘ٔٞ  دجه٠

ثُٔؼشك٠ ثُٔضغجسع ٝدجُضج٠ُ صضث٣ذ فؾْ ثُٔؼشكز ثُٔضؼٔ٘ٚ ك٠ ثٌُضخ ثُٔذسع٤ز ٝثُض٠ أطذقش ػذتجً 

 صذثخِٜج.عو٤الً ػ٠ِ ثُٔؤعغز ثُضشد٣ٞز ٖٓ ؽٜز ٝػ٠ِ ثُطجُخ ٝثُٔؼِْ ٖٓ ؽٜز أخشٟ دغذخ ص٘ٞػٜج ٝ

ٝٛزث ٓؼ٘جٙ إٔ ثُضٞؽٚ ك٠ ثُؼظش ثُقج٠ُ ٣ضطِخ صـ٤شثً ك٠ ٝظ٤لز ثُٔؤعغز ثُضشد٣ٞز ُضـط٤ز  

ٛزث ثُؾجٗخ دٔج ٣ٌٖٔ ٓؼٚ ؽؼَ ثُطالح أهذس ػ٠ِ صوذَ ٓضـ٤شثس ثُٔغضوذَ ٝثُضلجػَ ٓؼٜج دجإلػجكز 

٣قذط دثخَ إ٠ُ صط٣ٞش ثُٜٔجسثس ثُض٠ ٣غضخذٜٓج ثُطالح ك٠ ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝثإلٛضٔجّ دٔج 

أدٓـضْٜ ٓ٘ز ُقظز ثعضوذجٍ ثُٔؼِٞٓجس ثُذسثع٤ز ٝك٠ ٤ًل٤ز ص٘ظ٤ٜٔج ٝصخض٣ٜ٘ج ٝثعضخذثٜٓج ٝهش 

 (3،  8880ثُقجؽز إ٤ُٜج .                 )ُؤٟ ػذجط،

ٝٗظشثً ألٕ ٓجدر ثُلِغلز صؼذ كشع ٖٓ كشٝع ثُٔؼشكز ثإلٗغج٤ٗز ثُض٠ صضخز ٖٓ ثُضل٤ٌش 

٤ِظ ٛ٘جى كشع ٖٓ كشٝع ثُٔؼشكز أًغش صؼِوجً دجُضل٤ٌش ٖٓ ثُلِغلز ٓٞػٞػجً ٜٝٓ٘ؾجً ك٠ إٓ ٝثفذ ، ك

، ُزُي ٗؾذ إٔ ثُلِغلز ٠ٛ ٗشجؽ ُِضل٤ٌش ٤ُٝغش ٓؼشكز ؽجٛضر ؛ ٌُٖٝ ط٤ؾ ٜٓ٘ؼ ثُلِغلز دطش٣وز 

صشًض ػ٠ِ ثُؾجٗخ ثُزٟ ال ٣ضؼذٟ ًٞٗٚ ٓؾشد ٓجدر ٗظش٣ز ؽجكز ، صشًض ػ٠ِ ثُضِو٤ٖ ٓغ ؿ٤جح 

 ج ؽجكز خج٤ُز ٖٓ ثُق٤جر ٝػغ٤شر ثُلْٜ .ثُشٝؿ ثإلدذثػ٤ز ٓٔج ٣ؾؼِٜ

ُزث دجصش ثُقجؽز ِٓقز العضخذثّ ٗظش٣جس فذ٣غز صضٞثءّ ٓغ ًْ ثإلٗلؾجس ثُٔؼشك٠ ك٠ ٓخضِق 

ثُٔؾجالس ٝرُي ٖٓ ف٤ظ هذسصٜج ػ٠ِ ص٘ظ٤ْ ًْ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُٔؼِٞٓجس ٝثُقوجةن ثُض٠ ٣ضِوجٛج ثُطجُخ 

ثُٔؼشكز ك٠ فَ ٓج ٣ٞثؽٜٚ ٖٓ ٓشٌالس أع٘جء دسثعضٚ ؛ دق٤ظ ٣غضط٤غ ثُطجُخ ثعضخذثّ صِي 

ٝصقذ٣جس ك٠ ف٤جصٚ ، دٔج ٣ض٘جعخ ٓغ هذسثصْٜ ٝخظجةظْٜ ٝإٌٓجٗجصْٜ ، ، ُزث ظٜشس ػذر ٗظش٣جس 

صشد٣ٞز ؽذ٣ذر ك٠ ث٥ٝٗز ثألخ٤شر ٜٝٓ٘ج ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ، ٝثُض٠ صؼذ ٝثفذر ٖٓ أْٛ ثُ٘ظش٣جس 

ثُضق٤َِ ٝثُٔوجسٗز ٝثُضو٤٤ْ ٝثُض٤٤ٔض ٝصق٣َٞ ثُضشد٣ٞز ثُض٠ صضؼٖٔ ص٤ٔ٘ز هذسثس ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ 

ثألكٌجس إ٠ُ ٓٔجسعجس ٝإٗضجػ ثُٔؼشكز ٝصغ٣ٞن ثألكٌجسثإلدذثػ٤ز دٔج ٣قون ثُ٘ؾجؿ ُِلشد ك٠ ف٤جصٚ 

ثُؼ٤ِٔز ثألًجد٤ٔ٣ز ًٝزُي ك٠ ف٤جصٚ ثُؼ٤ِٔز ٖٓ خالٍ ثُضٞثصٕ د٤ٖ ثُوذسثس ثُغالعز )ثُضق٤ِ٤ِز 

 زٟ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ ثُلشد .ٝثإلدذثػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز( ػٖٔ ثُغ٤جم ثُ
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 انشؼٕس ثًشكهخ انجذش  

 ٗذغ ثإلفغجط دٔشٌِز ثُذقظ ثُقج٠ُ ٖٓ خالٍ ٓج ٠ِ٣: 

ثُض٠ أعذضش ػؼق كجػ٤ِز ثعضخذثّ ثُطشم ثُضو٤ِذ٣ز ك٠  اإلطالع ػهٗ اْلدثيبد ٔانذساعبد انغبثمخ

ثعضخذثّ ثُضذس٣ظ ٝهظٞسٛج ك٠ صقو٤ن أٛذثف ٓجدر ثُلِغلز، ٝصأ٤ًذ صِي ثُذسثعجس ػ٠ِ  ػشٝسر 

ؽشم ٝثعضشثص٤ؾ٤جس صذس٣غ٤ز فذ٣غز ُضقو٤ن صِي ثألٛذثف ٖٝٓ ٛزٙ ثُذسثعجس: ] )دػجء ػذذ ثُق٠ ، 

8882، ) 

 ٔنزذػيى اإلدغبط ثبنًشكهخ لبيذ انجبدضخ ثًب يهٗ:  

 أٔالً : ئجشاء يمبثهخ يغ ػذد يٍ انًؼهًيٍ فٗ انًشدهخ انضبَٕيخ :

دؼغ ٓؼ٠ِٔ ٓجدر ثُلِغلز ٝهجٓش دضٞؽ٤ٚ ػذد ٖٓ  هجٓش ثُذجفغز دؼَٔ دؼغ ثُٔوجدالس ثُشخظ٤ز ٓغ

ثألعتِز ٜٓ٘ج:ٓج ثُطشم ٝثألعج٤ُخ ٝثإلعضشثص٤ؾ٤جس ثُض٠ صغضخذٜٓج ك٠ صذس٣ظ ٓجدصي ؟ ٓجرث صؼشف 

 ػٖ ٗظش٣جس ثُزًجء ٝٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ؟ٓج ٓذٟ ثعضؾجدز ؽالدي ُٔج صوذٓٚ ُْٜ ك٠ ثُقظز ؟

٣ؼضٔذٕٝ ػ٠ِ ثُطشم ثُضو٤ِذ٣ز ك٠ ثُضذس٣ظ ألٕ  ْٝصٞطِش ثُذجفغز ٖٓ خالٍ إؽجدجس ثُٔؼ٤ِٖٔ أٜٗ

ثُطالح ٣ؼضٔذٕٝ دشٌَ أًذش ػ٠ِ ثُذسٝط ثُخظٞط٤ز ، ٝأْٜٗ ٝإٕ ًجٗٞث ػ٠ِ ػِْ دذؼغ 

ثإلعضشثص٤ؾ٤جس ٝثُطشم ثُقذ٣غز إال أْٜٗ ال ٣ؼشكٕٞ ٤ًل٤ز صطذ٤وٜج دجُشٌَ ثُظق٤ـ ك٠ فؾشر 

 ثُضذس٣ظ .

هجٓش ثُذجفغز دئػذثد ثخضذجس ُٜٔجسثس ٓؼجُؾز ٕيبد : صبَيبً : رطجيك ئخزجبس يٓبساد يؼبنجخ انًؼه

ثُٔؼِٞٓجس ، ف٤ظ ٛذكش ٖٓ ٝسثء صطذ٤ن ٛزث ثإلخضذجس إ٠ُ ه٤جط دؼغ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس 

كوشر ٖٓ  11( ؽجُذجً ٝؽجُذز ٝهذ صٌٕٞ ثإلخضذجس ٖٓ  82ُذٟ ؽالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ، ٝؽذن ػ٠ِ ) 

ؼز ٖٓ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ، ٝدضظق٤ـ ثإلخضذجس ٗٞع ثإلخض٤جس ٖٓ ٓضؼذد ٣و٤غٕٞ أسد

٪ ٖٓ ثُطالح هذ فظِٞث ػ٠ِ أهَ ٖٓ ٗظق  01ٝفغجح دسؽجس ثُطالح ، ٝؽذس ثُذجفغز إٔ 

_______________________________________________________ 
(1)

 –ز ثُذ٘جس ٛزث ثُذقظ ٓوذّ ًأفذ ٓضطِذجس ثُقظٍٞ ػ٠ِ دسؽز ثُٔجؽغض٤ش ك٠ ثُضشد٤ز ٖٓ ٤ًِ 

 ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ.

ِٜٗز ػ٤ِش ، ،)  ( 8811طلجء ػذذ ثُؾٞثد ، )، (8811ع٤ٔشر ػط٤ز ، ،) (8880)عؼجد ػٔش،  

8818)[  

ثُذسثعجس ٝثُذقٞط ثُض٠ أًذس ػ٠ِ ػشٝسر ثإلٛضٔجّ دض٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس  (1

،  (8888جدذ٣ٖ خؼشثٟٝ ،])ص٣ٖ ثُؼ ٝأعشٛج ثإل٣ؾجد٠ ك٠ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٓغَ دسثعز ًَ ٖٓ :

,2006) Encheva,et al) ، ، ػٔجس ،  (8812)ػذذ ثُؼجٍ ػذذ ثُغ٤ٔغ ،،  (8811)فٔذٟ ثُذ٘ج(

 ](8812ٓقٔذ ٝأٗؼجّ طجُـ ،
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ثُذسؽز ث٤ٌُِز ُإلخضذجس ٓٔج ٣ؤًذ ٝؽٞد ػؼق ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ ك٠ ٜٓجسثس 

 ي ثُٜٔجسثس .ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٓٔج ٣غضذػ٠ ثُقجؽز إ٠ُ ص٤ٔ٘ز صِ

 يشكهخ انجذش 

رزذذد يشكهخ انجذش انذبنٗ فٗ: " اَخفبض يغزٕٖ يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد نذٖ طالة 

 انشدهخ انضبَٕيخ فٗ يبدح انفهغفخ " 

ُِٝضظذٟ ُٜزٙ ثُٔشٌِز عضوّٞ ثُذجفغز دجعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ٠ٛٝ صوّٞ ػ٠ِ ثعضخذثّ     

إلدذثػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز( ُضقو٤ن ثُ٘ؾجؿ ك٠ ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼ٤ِٔز ٝثٌُشق ثُوذسثس ثُغالعز )ثُضق٤ِ٤ِز ٝث

 ػٖ ٓذٟ كجػ٤ِضٜج ك٠ ص٤ٔ٘ز

 ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ خالٍ صذس٣ظ ٓجدر ثُلِغلز ُذٟ ؽالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز. 

 أعئهخ انجذش        

 ثُضج٠ُ :ُِٝضظذٟ ُٜزٙ ثُٔشٌِز ٣قجٍٝ ثُذقظ ثُقج٠ُ ثإلؽجدز ػٖ ثُغؤثٍ ثُشة٤ظ 

يب فبػهيخ اعزخذاو َظشيخ انزكبء انُبجخ فٗ رًُيخ يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد ٔانكفبءح انزاريخ نذٖ 

  انطالة انذاسعيٍ نًبدح انفهغفخ  فٗ انًشدهخ انضبَٕيخ ؟

 ٣ٝضلشع ػٖ ثُغؤثٍ ثُشة٤ظ ثألعتِز ثُلشػ٤ز ثُضج٤ُز : 

ر ثُلِغلز ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغج٠ٗ ـ ٓج أعظ إعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ صذس٣ظ ٓجد1

 ثُغجٟٗٞ؟          

ـ ٓج ٌٓٞٗجس ٝفذر ٖٓ ٓقضٟٞ ًضجح ثُلِغلز ُِظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ ك٠ ػٞء ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ 8

 ٖٓ ف٤ظ )ثألٛذثف ـ ثُطشثةن ـ ثألٗشطز ـ أعج٤ُخ ثُضو٣ْٞ ( ؟

ز ثُٔؼِٞٓجس ُذٟ ؽالح ثُظق ـ ٓج كجػ٤ِز إعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾ3

 ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ؟

 فشٔض انجذش

ـ ٣ٞؽذ كشم دثٍ إفظجة٤جً د٤ٖ ٓضٞعط٠ دسؽجس ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝ ثُؼجدطز ك٠ 1

 ثُضطذ٤ن ثُذؼذٟ الخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز .

ُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ك٠ ثُضطذ٤و٤ٖ ثُوذ٠ِ ٝ . ٣ٞؽذ كشم دثٍ إفظجة٤جً د٤ٖ ٓضٞعط٠ دسؽجس ؽالح ث8

  ثُذؼذٟ الخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُظجُـ ثُضطذ٤ن ثُذؼذٟ.

. ثعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ صذس٣ظ ٝفذر " ثُلِغلز ٝثُق٤جر " صقون ٓغضٟٞ ٓ٘جعخ ٖٓ 3

 ثُلجػ٤ِز ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُذٟ ؽالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز .

 دذٔد انجذش :

 ثهضظش ثُذقظ ثُقج٠ُ ػ٠ِ ثُقذٝد ثُضج٤ُز :

 : ٓؾٔٞػز ٖٓ ؽالح ثُظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ أدد٠ ثُذثسع٤ٖ ُٔجدر ثُلِغلز  انذذ انجششٖ -1

 -8810ّ: ثعضـشم صطذ٤ن ثُذقظ ثُؼجّ ثُذسثع٢ ُِظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ )انذذ انضيُٗ  -8

 ضذس٣غٚ .ّ ( ًجٓالً ؛ ف٤ظ ؽذن ك٠ ثُٔذٟ ثُض٠٘ٓ ثُٔخظض 8812ُ
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: ٓذسعز ثُش٤ٜذ ٓقٔذ ٓقٔٞد فشد٢ ثُضجدؼز إلدثسر إ٣ضجٟ ثُذجسٝد دٔقجكظز انذذ انًكبَٗ  -3

 ثُذق٤شر 

ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝرُي ك٠ ػٞء ٓٞػٞػجس ثُٞفذر ثُٔؼذر دجعضخذثّ  -0

 ثدسثى ثُؼالهجس (. –ثُضطذ٤ن  –ثُضِخ٤ض  –ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ٝصشَٔ ) ثُضلغ٤ش 

 : جذشأًْيخ ان

 ٣شؽ٠ إٔ ٣ل٤ذ ثُذقظ ثُقج٠ُ ك٠ : 

 أٔالً : اْلًْيخ انُظشيخ ٔانزٗ رًضهذ فٗ :

ثُزًجء ثُ٘جؽـ )ٓلٜٞٓٚ ، أ٤ٔٛضٚ ، ٓذجدةٚ ٤ًٝل٤ز صٞظ٤لٜج ك٠ رمذيى ئطبس َظشٖ ػٍ كم يٍ :  -1

جً ثُضؼِْ ٝدٝسٙ ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝثٌُلجءر ثُزثص٤ز ( ًزُي ٣وذّ ثُذقظ إؽجسثً ٗظش٣

 ػٖ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ ف٤ظ ٓلٜٜٞٓج ٝصظ٤٘لجصٜج ٝأعظ ص٤ٔ٘ضٜج. 

 صبَيبً : اْلًْيخ انزطجيميخ : -3

 صٔغِش ثأل٤ٔٛز ثُضطذ٤و٤ز ُِذقظ ثُقج٠ُ ك٤ٔج ٠ِ٣ :

: ف٤ظ ٣غجػذ ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُذ٣ْٜ فض٠  طالة انصف انضبَٗ انضبَٕٖ - أ

ؾجؿ ، ٝإػذثدْٛ ُٔٞثؽٜز ثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز ٝثُضؼجَٓ دذشثػز ٓغ ٣ضٌٔ٘ٞث ٖٓ صقو٤ن أٛذثكْٜ د٘

 ثُٜٔجّ ثًُِٔٞز إ٤ُْٜ. 

: ف٤ظ ٣ضٝدْٛ دخطٞثس ص٘ل٤ز ٝثعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ صذس٣ظ ٓجدر   يؼهًٗ انفهغفخ - ح

ثُلِغلز ، ٝدجُضج٠ُ ٣غْٜ ك٠ صقو٤ن أٛذثف ثُٔجدر ٝصط٣ٞش أعج٤ُخ صذس٣غٜج ٓٔج ٣غْٜ ك٠ صٞك٤ش د٤تز 

 ؼِْ ؿ٤٘ز دجُٔغ٤شثس ٝٓظجدس ثُضؼِْ ثُٔخضِلز.ص

ػ٠ِ إػجدر ثُ٘ظش ك٠ صخط٤ؾ ثُٔ٘جٛؼ ثُذسثع٤ز ُضضٔجش٠ ٓغ دش يإنفٗ ٔيطٕسٖ انًُبْج  -جـ

ثُ٘ظش٣جس ٝثُٔذثخَ ثُقذ٣غز ك٠ ثُضذس٣ظ ٖٓ خالٍ إٓذثدْٛ دٞفذر ٓظجؿز ٝكوجً ُ٘ظش٣ز ثُزًجء 

ي ٖٓ أؽَ ثإلعضلجدر ٖٓ ٓذجدا ثُ٘ظش٣ز ثُ٘جؽـ ك٠ ٓوشس ثُلِغلز  ُِظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ ٝرُ

 ٝثعضشثص٤ؾ٤جصٜج ك٠ صقغ٤ٖ ػ٤ِٔجس ثُضذس٣ظ .

: ٣لضـ ٛزث ثُذقظ آكجهجً ؽذ٣ذر أٓجْٜٓ إلؽشثء فٗ يجبل انًُبْج ٔطشق انزذسيظ انجبدضيٍ - د

ٝك٠ ٓؾجالس ٝصخظظجس أخشٟ ُض٤ٔ٘ز ،  ٓض٣ذ ٖٓ ثُذقٞط دجعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ

 جس .ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓ

 يُٓج انجذش :

 صْ إؽشثء ثُذقظ ٝخطٞثصٚ ٝكوجً ُٜٔ٘ؾ٤ٖ ٛٔج :

  : ٗٝرُي ك٤ٔج ٣ضؼِن دٔشثؽؼز ثألدد٤جس ٝثُذسثعجس ثُغجدوز ثُض٠ ص٘جُٝش انًُٓج انٕصفٗ انزذهيه

 ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس( . –ٓضـ٤شثس ثُذقظ ثُقج٠ُ ٠ٛٝ :) ثُزًجء ثُ٘جؽـ 

  : ٖٕ٣ضؼِن دضؾشدز ثُذقظ ، ٝثٌُشق ػٖ ٓذٟ طقز ٝرُي ك٤ٔج انًُٓج انزجشيجٗ انزشث

ثُلشٝع ٝػذؾ ٓضـ٤شثصٚ ، ٝع٤ضْ ثإلعضؼجٗز دضظ٤ْٔ ثُٔؾٔٞػجس ثُٔضٌجكتز ٖٓ خالٍ إخض٤جس 

ٓؾٔٞػض٤ٖ ٓضٌجكتض٤ٖ إفذثٛٔج صؾش٣ذ٤ز صذسط دجعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ  ٝثألخشٟ ػجدطز 

 صذسط دجُطش٣وز ثُضو٤ِذ٣ز.
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  أدٔاد انجذش :

 عتِز ثُذقظ ثُقج٠ُ هجٓش ثُذجفغز دئػذثد ثألدٝثس ثُضج٤ُز :ُإلؽجدز ػٖ أ

 يٕاد انزجشيت ٔانزٗ رًضهذ فٗ : - أ

 . د٤َُ ثُٔؼِْ إلػذثد ٝفذر ٓظجؿز دجعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ 

 . )أٝسثم ثُؼَٔ )ًشثعز ثألٗشطز 

 أدٔاد انميبط ٔرًضهذ فٗ : - ة

 ) ثخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس . ) ٖٓ إػذثد ثُذجفغز 

 ئجشاءاد انجذش ٔخطٕارّ :

 نإلجبثخ ػٍ رغبؤالد انجذش انذبنٗ ٔانزذمك يٍ صذخ فشٔضّ رى ارجبع انخطٕاد انزبنيخ :

ثإلؽالع ػ٠ِ ثألدد٤جس ٝثُذسثعجس ثُغجدوز ثُؼشد٤ز ٝثألؽ٘ذ٤ز ثُض٠ ُٜج طِز دٔٞػٞع ثُذقظ  .1

 ثُقج٠ُ .

 ثُظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ.ثخض٤جس ٝفذر ثُلِغلز ٝثُق٤جر ٖٓ ًضجح ثُلِغلز ثُٔوشس ػ٠ِ ؽالح  .8

 إػذثد د٤َُ ثُٔؼِْ ٝكوًج ُ٘ظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ. .3

 إػذثد أٝسثم ثُؼَٔ)ًشثعز ثُ٘شجؽ( ٝكوجً ُ٘ظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ . .0

 إػذثد أدٝثس ثُو٤جط )ثخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ( ٝػشػٚ ػ٠ِ ثُٔق٤ٌٖٔ . .2

 ٓؾٔٞػض٤ٖ صؾش٣ذ٤ز ٝػجدطز. ثخض٤جس ػ٤٘ز ٖٓ ؽالح ثُظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ، ٝصوغ٤ْٜٔ إ٠ُ  .1

 صطذ٤ن أدٝثس ثُو٤جط هذ٤ًِج ػ٠ِ ٓؾٔٞػض٠ ثُذقظ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز. .2

ثُضذس٣ظ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز دجعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ُِٝٔؾٔٞػز ثُؼجدطز دجُطش٣وز  .0

 ثُٔؼضجدر.

 صطذ٤ن أدٝثس ثُو٤جط دؼذ٣ًج ػ٠ِ ٓؾٔٞػض٠ ثُذقظ . .2

ِٜج ٝصلغ٤شٛج ٝٓؼجُؾضٜج إفظجة٤جً ك٠ ػٞء كشٝع سطذ ثُ٘ضجةؼ ٝثُذ٤جٗجس ٝصق٤ِ .18

 ثُذقظ ٝأعتِضٚ .

 صوذ٣ْ ثُضٞط٤جس ٝثُٔوضشفجس ك٠ ػٞء ٗضجةؼ ثُذقظ . .11

 

 يصطهذبد انجذش :

 The Effectivenessانفبػهيخ : ـ 1

٣ؼذش ٓظطِـ ثُلجػ٤ِز ك٠ ثُذسثعجس ثُضشد٣ٞز ثُضؾش٣ذ٤ز ػٖ ٓذٟ ثألعش ثُزٟ ٣ٌٖٔ إٔ صقذعٚ         

ثُضؾش٣ذ٤ز دجػضذجسٛج ٓضـ٤شث ٓغضوال ك٠ أفذ ثُٔضـ٤شثس ثُضجدؼز ، ًٔج ٣ؼشف دأٗٚ ٓذٟ أعش ثُٔؼجُؾز 

                  ٛزث ثألعش إفظجة٤ج  ػجَٓ أٝ دؼغ ثُؼٞثَٓ ثُٔغضوِز ػ٠ِ ػجَٓ أٝ دؼغ ثُؼٞثَٓ ثُضجدؼز .٣ٝضْ صقذ٣ذ 

 ( 838، 8883)فغٖ شقجصٚ ٝآخشٕٝ ، 

ٓذٟ ثُلجسم ثُزٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٣قذعز صذس٣ظ ٓجدر ثُلِغلز جذش ػهٗ أَّ ٔيؼشف ئجشائيب فٗ ْزا ان        

دجعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ ٓضٞعط٠ دسؽجس ثُضطذ٤و٤ٖ ثُوذ٠ِ ٝثُذؼذٟ إلخضذجس ٜٓجسثس 

 ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُذٟ ؽالح ثُظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ . 
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  Theory of Successful Intelligenceَظشيخ انزكبء انُبجخ : ـ3

٣ّٝؼشف ًَ ٖٓ" عض٤شٗذشػ ٝؽش٣ؾٞسٌٗٞ" ثُزًجء ثُ٘جؽـ ػ٠ِ أٗٚ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوذسثس ثُٔضٌجِٓز     

 ثُض٠ صِضّ

ثألشخجص ٖٓ أؽَ ثُ٘ؾجؿ ك٠ ثُق٤جر دٔج ٣ض٘جعخ ٓغ ثُغ٤جم ثإلؽضٔجػ٠ ٝثُغوجك٠ ثُزٟ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ ٝإٔ  

٣ٝغضغٔشٛج دأهظ٠ إٌٓجٗجس  ثُلشد ثُزٟ ُذ٣ٚ رًجء ٗجؽـ ٣غضط٤غ ثُضؼشف ػ٠ِ ٗوجؽ ثُوٞر ثُٔٞؽٞدر ُذ٣ٚ

ٓٞؽٞدر ػ٘ذٙ ، ٣ٝغضط٤غ ثُضؼشف ػ٠ِ ٗوجؽ ثُؼؼق ُذ٣ٚ ٝثًضشجف ثُٞعجةَ ُضؼذ٣ِٜج ٝثُضخِض ٜٓ٘ج 

ًٔج ُذ٣ْٜ ثُوذسر ػ٠ِ صشـ٤َ ٝإخضذجس ثُذ٤تجس ثُٔ٘جعذز ٖٓ خالٍ ثُضٞثصٕ ك٠ ثُوذسثس ثُضق٤ِِز 

 ٝثإلدذثػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز.

                                                                  ( (Sternberg &Grigorniko,2007,65 

         Information Processing Skillsـ يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد  2

 ( Skillيٓبسح : )

 (  223،  ٣8882ُوجٍ ُـ٣ًٞج ٜٓش ثإلٗغجٕ ثُشب أٟ أفٌٔٚ ٝطجس دٚ فجرهًج . ) ٓؾٔغ ثُِـز ثُؼشد٤ز ، 

ثُِوج٠ٗ ٝػ٠ِ ثُؾَٔ دأٜٗج " ثألدثء ثُغَٜ ثُذه٤ن، ثُوجةْ ػ٠ِ ثُلْٜ ُٔج ٣ضؼِٔٚ  ٣ٝؼشكٜج أفٔذ    

   ثإلٗغجٕ فش٤ًج ٝػو٤ِج، ٓغ صٞك٤ش ثُٞهش ٝثُؾٜذ ٝثُضٌج٤ُق "

 (  318،  8883) أفٔذ ثُِوج٠ٗ، ػ٠ِ ثُؾَٔ ،                                                              

" أدثء ثُطالح ثُٔض٤ٔض دجُذهز ٝثُغشػز ثُوجةْ ػ٠ِ كْٜ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز  ٓبٔرُؼشف ئجشائيب ثأَ

 ثُٔؼِٞٓجس ".

( ٜٓجسر ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس دأٜٗج " 382،  ٣ٝ8883ُؼشف ًَ ٖٓ )فغٖ شقجصٚ ، ص٣٘خ ثُ٘ؾجس،

 هذسر ٤ًِز صغٔـ ُِٔضؼِْ دضٔغَ ثُٔؼشكز ثُضوش٣ش٣ز ) فوجةن ٝٓلج٤ْٛ ٝٗظش٣جس ( ٝثُٔؼشكز ثإلؽشثة٤ز )

 صق٤َِ ٝصش٤ًخ ٝصؾش٣خ ( ٝصوجط ٛزٙ ثُوذسر دجخضذجس ثُوذسر ػ٠ِ ػ٤ِٔجس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس .

٣ٝش٤ش "ك٤ْٜ ٓظطل٠" إ٠ُ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس دأٜٗج "ٓوذسر ثُطالح ػ٠ِ صق٣َٞ ٓج ٣ضْ 

ث٠ُ ٗظٞص ٌٓضٞدز ثٝ شل٤ٜز ثٝ سعٞٓجس  –ثعض٤ؼجدٚ ٖٓ ثُٔوشثسثس ثُذسثع٤ز ثٝ ثُوشثءر ثُقشر 

٠ ٤ٛتز ثشٌجٍ ٝٓخططجس ٝصضقون ٛزٙ  ثُٜٔجسر ٖٓ خالٍ ثعض٤ؼجح ٝكْٜ ثُٔؼِٞٓجس ٝصخض٣ٜ٘ج ػِ

ٓٔج ٤٣غش ػ٠ِ ثُطالح ثعضشؽجػٜج ػ٘ذ ثُقجؽز ث٤ُٜج ٝػ٘ذ ثعضخذثٜٓج ك٠ ٓٞثهق صؼ٤ِٔز ؽذ٣ذر."   

 (183، 8888)ك٤ْٜ ٓظطل٠ ،

  ٔرُؼشف ئجشائيبً :

وّٞ دٜج ؽجُخ ثُظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ ٤ُضٌٔ٘ٞث ٖٓ دأٜٗج ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٜٔجسثس ثُؼو٤ِز ثُٔ٘ضظٔز، ٣

ثُضؼجَٓ دغُٜٞز ٓغ ثُٔؼِٞٓجس ٝثإلعضلجدر ٜٓ٘ج ك٠ ف٤جصْٜ ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼ٤ِٔز ٗض٤ؾز كٜٔٚ ُٜج ٝسدطٜج 

دذؼؼٜج ٝإدسثى ثُؼالهجس د٤ٜ٘جٝصضٔغَ ك٠ ثُضلغ٤ش ٝثُضِخ٤ض ٝثُضطذ٤ن ٝإدسثى ثُؼالهجس، ٝصوجط 

 ك٠ ثخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس .دجُذسؽز ثُض٠ ٣قظَ ػ٤ِٜج ثُطجُخ 

                                            



 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                                      ى التربيةمجلة البحث العلمى ف

 

 

 

21 

 صبَيبً: اإلطبس انُظشٖ نهجذش 

 ٣شَٔ ثإلؽجس ثُ٘ظشٟ ُِذقظ ٓقٞس٣ٖ أعجع٤٤ٖ ٝٛٔج: 

  Theory of Successful Intelligence  أٝالً :ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ.

         Information Processing Skills  عج٤ٗجً : ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُؼِٞٓجس

  أٔالً : َظشيخ انزكبء انُبجخ :

 َجزح ػٍ يإعظ َظشيخ انزكبء انُبجخ َٔشأرٓب

دجُٞال٣جس ثُٔضقذر   Yaleُٝذ عض٤شٗذشػ ك٠ ٝال٣ز ٤ٗٞؽشع٠ ٝػَٔ أعضجر ػِْ ثُ٘لظ دؾجٓؼز ٤٣َ 

دذثع ٝثُزًجء ٝثُقخ ، ٝٝػغ ثألٓش٤ٌ٣ز  ، ًضخ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔوجالس ٝثٌُضخ ثُٔضؼِوز دٔٞثػ٤غ ثإل

ٗظش٣ض٤ٖ سة٤غ٤ض٤ٖ ٛٔج ٗظش٣ز ثُزًجء ثُغالع٠ ٝٗظش٣ز ٓغِظ ثُقخ إػجكز إ٠ُ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُ٘ظش٣جس 

 .ٓؤُلز صضٞصع د٤ٖ ًضجح ٝدقظ ٝٓوجُز  1888ثُض٠ صضؼِن دجإلدذثع ٝأعج٤ُخ ثُضل٤ٌش ، ٝأًغش ٖٓ 

ثُزًجء ثإلٗغج٠ٗ ٝصؼٞد ؽزٝسٛج إ٠ُ ٓوجُض٤ٖ ُـ ٝصؼذ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ثٓضذثدثً ُِ٘ظش٣ز ثُغالع٤ز ك٠ 

( ص٘جٍٝ خالُٜٔج ٌٓٞٗجس ثُزًجء ٝثُ٘ظش٣ز ثُغالع٤ز ُِزًجء 1202،1208" عض٤شٗذ٤شػ" ٗششث ػج٠ٓ )

ٝثُض٠ صشَٔ عالط    "The triarchic  theory of Successful Intelligence" ثإلٗغج٠ٗ

صلغش ثُزًجء دطش٣وز ٓذشٓؾز ٝصٞػ٤ـ ثُؼجُْ ٗظش٣جس ؽضة٤ز صضلجػَ د٤ٖ دؼؼٜج ثُذؼغ ٝصقجٍٝ إٔ 

ثُؼو٠ِ ثُذثخ٠ِ ُِٔضؼ٤ِٖٔ ، كجشضِٔش ثُ٘ظش٣ز ثُلشػ٤ز ثأل٠ُٝ ػ٠ِ ٌٓٞٗجس ثُزًجء ثُخجطز دجُؼجُْ 

ثُذثخ٠ِ ُِلشد أٝ ث٤ٌُٔجٗضٓجس ثُؼو٤ِز رثس ثُؼالهز دجُؼ٤ِٔجس ثإلدسث٤ًز ٝثُض٠ صوغ صقش ثُغِٞى ثُز٠ً 

ثُغ٤جم ٝثُٞػغ ثُٔق٤ؾ دجُلشد ٝؽش٣وز ثعضخذثّ صِي ث٤ٌُٔجٗضٓجس ك٠  ، أٓج ثٌُٕٔٞ ثُغج٠ٗ ك٤ضٔغَ ك٠

ثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز ُِضقون ٖٓ إٔ ؽذ٤ؼز ثُزًجء صض٘جعخ ٓغ ثُذ٤تز ثُض٠ ٣ؼ٤ش ك٤ٜج ثُلشد ، ٣ٝضٔغَ 

دٝسثٌُٕٔٞ ثُغجُظ ك٠ ثُشدؾ د٤ٖ ثُؼج٤ُٖٔ ثُذثخ٠ِ ٝثُخجسؽ٠ ُِلشد ف٤ظ ٣شصذؾ دخذشثس ثُٔؼشكز 

(، ٝٓغ ٓشٝس فٞث٠ُ ػوذ ػ٠ِ ٗظش٣ضٚ ٝدجُضقذ٣ذ ك٠ Sternberg,2005,189ٝثُضؼِْ ثٌُٔضغذز )

ّ ، ّٝعغ "عض٤شٗذ٤شػ" ك٠ ٓلٜٞٓٚ ُِزًجء ، كظجؽ ثُ٘ظش٣ز ثُغالع٤ز ُِزًجء ٖٓ أؽَ 1222ػجّ 

ثُ٘ؾجؿ ف٤ظ ػذّشس ًَ ٗظش٣ز كشػ٤ز ٖٓ ثُغالع٤ز ػٖ ٗٞع ٖٓ أٗٞثع ثُزًجء ) ثُضق٠ِ٤ِ ، ثإلدذثػ٠ ، 

    ثُؼ٠ِٔ (.        

 يفٕٓو انزكبء انُبجخ

( ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ دأٜٗج " ٓؾٔٞػز ٖٓ (Sternberg,1998,89ػشكٚ "عض٤شٗذشػ" 

ثُٔذجدا ك٠ ثُضذس٣ظ ٝثُض٠ صغجػذ ك٠ صشؽٔز ٝصق٣َٞ ثألكٌجس ٝثُٔٔجسعجس ػ٠ِ أسع ثُٞثهغ 

ثُضو٤٤ْ ٝصوذ٣ْ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضطذ٤وجس ثُؼ٤ِٔز دٔ٘ظٞٓز ٓضٌجِٓز ٖٓ ػ٤ِٔجس ثٌُشق ٝثُضذس٣ظ ٝ

 دجإلػضٔجد ػ٠ِ ثُوذسثس ثُضق٤ِ٤ِز ٝثإلدذثػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز ".

 ثُٔؼج٤٣ش ، ٝصقو٤ن ثُق٤جر ك٢ ثُ٘جؽقز ثالٗؾجصثس صقو٤ن ػ٠ِ ثُوذسر ٝصُؼشف أ٣ؼجً دأٜٗج "   

 ثُلشد ثُٔٞؽٞد دٚ ٝثُغوجك٢ ثالؽضٔجػ٢ ثُغ٤جم ػٖٔ ثُٔغج٤ُز ثُشخظ٤ز

Sternberg, 2006, 323)   ) 
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( هذ ػّشف ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ دأٜٗج "ٓؾٔٞػز ٖٓ 82،8881د أدٞ ؽجدٝ ، د٤٘ٔج ٗؾذ ) ٓقٔٞ

ثُوذسثس صغضخذّ ُضقو٤ن أٛذثف ثُلشد ك٠ ثُق٤جر ػٖٔ ثُغ٤جم ثُغوجك٠ ثإلؽضٔجػ٠ ٖٓ خالٍ ثُض٤ٌق 

 ٓغ ثُذ٤تز ٝثخض٤جسٛج ٝصش٤ٌِٜج.

٤ز ٝثإلدذثػ٤ز "ثُزًجء ثُ٘جؽـ دأٗٚ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوذسثس ثُضق٤ِِ  (Chan, 2008,23)ًٔج ػّشف 

ٝثُؼ٤ِٔز ثُض٠ صغضخذّ دشٌَ ٓضٌجَٓ ٝٓضذثخَ ُضقو٤ن أٛذثف ثُلشد ُِ٘ؾجؿ ك٠ ٜٓجسثس ثُضؼِْ ٝثُق٤جر 

 ، ٝرُي ػٖٔ ثُغ٤جم ثُغوجك٠ ثإلؽضٔجػ٠ ُٜج ك٠ ػٞء ص٤ٌق ثُلشد ٓغ ثُذ٤تز ٝثخض٤جسٛج ٝصش٤ٌِٜج"

 ثُيخ َظشيخ انزكبء انُبجخ 

ك٠ ثُزًجء ثإلٗغج٠ٗ ػ٠ِ ٗظش٣ز ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝصشضَٔ صغض٘ذ ٗظش٣ز ع٤شٗذشػ ثُغالع٤ز        

ػ٠ِ عالط ٗظش٣جس كشػ٤ز ٠ٛ )ثُ٘ظش٣ز ثُضش٤ًذ٤ز ـ ثُ٘ظش٣ز ثُضؾش٣ذ٤ز ـ ثُ٘ظش٣ز ثُغ٤جه٤ز ( ٝؽ٤ٔغ  

 ( Sternberg,1985,304ٛزٙ ثُ٘ظش٣جس صٜضْ دجُؼجُْ ثُؼو٠ِ ثُذثخ٠ِ ُِٔضؼِْ :)

                             Componential Sub-theoryأٝالً: ثُ٘ظش٣ز ثُضش٤ًذ٤ز : 

صقذد ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ٌٓٞٗجس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ثُض٠ صلؼَ ثُضٔغ٤َ ثُذثخ٠ِ ُِخذشر ٠ٛٝ صغضخذّ         

ُٞطق ثُلؼج٤ُجس ثُؼو٤ِز ثُذثخ٤ِز ُِٔضؼِْ ٣ٝقذد ثُزًجء ك٠ ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ٖٓ خالٍ ثُؾٞثٗخ ثُغالعز 

 ٠ ُِلشد ٝثُؼجُْ ثُخجسؽ٠ ٝخذشثس ثُلشد.ثُٔضذثخِز ٝصشَٔ : ثُؼجُْ ثُذثخِ

(  د٤ٖ عالعز أٗٞثع ٖٓ ػ٤ِٔجس صؾ٤ٜض ٝٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٤ٔ٣ٝSternberg,1996ض عض٤شٗذشػ )

((Sternberg,2003b,401  : ٠ٛٝ 

رثس ٓغضٟٞ ػجٍ  control: ٠ٛٝ ػ٤ِٔجس صقٌْ  Meta Componentsيب ٔساء انًكَٕبد   -

ز ٝثإلششثف ػ٤ِٜج ٝصو٣ٜٞٔج دؼذ ثإلٗضٜجء ٜٓ٘ج ، ًٔج صٜذف إ٠ُ ٣ٝغضخذٜٓج ثُلشد ك٠ ثُضخط٤ؾ ُِٜٔٔ

                صٞؽ٤ٚ ٌٓٞٗجس ثألدثء ٌٝٓٞٗجس إًضغجح ثُٔؼشكز ُِضأًذ ٖٓ إٗؾجصثُٜٔٔز دطش٣وز طق٤قز .                                              

ػز ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس : ٠ٛٝ ػذجسر ػٖ ٓؾٔٞ Performance Componentsيكَٕبد اْلداء  -

ثُٔؼشك٤ز ثُالصٓز ألدثء ثُٜٔٔز ، دجعضخذثّ ٓخطؾ ٣ذ٤ٖ صغِغَ ثُؼ٤ِٔجس ثُٔغضخذٓز ُقَ ٓشٌِز ٓج 

، ٖٝٓ أٓغِز ٛزٙ ثٌُٔٞٗجس :).صشل٤ش أٝ صش٤ٓض ؽذ٤ؼز ثُٔغ٤ش ، ثعض٘ضجػ ثُؼالهجس د٤ٖ ٓغ٤ش٣ٖ 

ُضٞطَ إ٤ُٚ عجدوج ػ٠ِ ٓضشجد٤ٜٖ ك٠ دؼغ ثُ٘وجؽ ٝٓخضِل٤ٖ ك٠ ؽٞثٗخ أخشٟ ، صطذ٤ن ثعض٘ضجػ صْ ث

 ( 18،8881)ػظجّ ثُط٤خ،                                                     فجُز ؽذ٣ذر ( .     

٠ٛٝ ثُؼ٤ِٔجس :  knowledge Acquisition Componentsيكَٕبد ئكزغبة انًؼشفخ   -

ٜٓ٘ج ك٠ ثُضؼِْ ثُؾذ٣ذ ثُٔضؼٔ٘ز ك٠ ػ٤ِٔجس صؼِْ ٓؼِٞٓجس ؽذ٣ذر ٝصخض٣ٜ٘ج ك٠ ثُزثًشر  ٝثإلعضلجدر 

 ، ٣ٝشٟ عض٤شٗذشػ إٔ ٌٓٞٗجس إًضغجح ثُٔؼشكز ثُغالعز ثألًغش أ٤ٔٛز ك٠ ثألدثء ثُز٠ً ٠ٛ : 

: ٣ٝش٤ش ٓلّٜٞ ثُضش٤ٓض ثإلٗضوجة٠ إ٠ُ ثُؼ٤ِٔز ثُض٠ صضْ Selective Encodingثُضش٤ٓض ثإلٗضوجة٠  -

ز فض٠ ٣ٌٖٔ ثإلعضلجدر ٜٓ٘ج دلظَ ثُٔؼِٞٓجس ٝع٤وز ثُظِز دجُٔشٌِز ػٖ ثُٔؼِٞٓجس ؿ٤ش رثس ثُظِ

 ، كٜٞ ػ٤ِٔز ػجٓز ٣ٌٖٔ ثعضخذثٜٓج ك٠ شض٠ ٓ٘جف٠ ثُق٤جر .
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٣ٝوظذ دٚ ثُؼ٤ِٔز ثُض٠ ٣ضْ ٖٓ خالُٜج ٝػغ Selective Combination: ثُضؾ٤ٔغ ثإلٗضوجة٠  -

 ثُٔؼِٞٓجس رثس ثُؼالهز ٓؼج ُِضٞطَ إ٠ُ فَ ُِٔشٌِز 

ذؾ ػٖ ؽش٣وٜج ثُٔؼِٞٓجس ثُؾذ٣ذر دجُٔؼِٞٓجس : صشص Selective Comparisonثُٔوجسٗز ثإلٗضوجة٤ز  -

ثُض٠ صْ صخض٣ٜ٘ج ٖٓ هذَ ك٠ ثُزثًشر إل٣ؾجد ػالهز ٓج أٝ خِن صشثدؾ ٠ٌِ٤ٛ أهٟٞ ٓج ٣ٌٕٞ                         

( .Sternberg,2008,35  ) 

ٓٔج عذن صشٟ ثُذجفغز إٔ ثٌُٔٞٗجس ثُغالعز صؼَٔ ٓغ دؼؼٜج ثُذؼغ دٜذف ػٔجٕ ثُضل٤ٌش دشٌَ  

ر٠ً ٖٓ خالٍ ثُضؼشف ػ٠ِ آ٤ُجس صؾ٤ٜض ٝٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ف٤ظ صغضخذّ ٓجٝسثء ثٌُٔٞٗجس ك٠ 

ػ٤ِٔز ثُضخط٤ؾ ٝط٘غ ثُوشثسثس إلٗؾجص ثُٜٔٔز ثًُِٔٞز دٜج ،عْ ٣أص٠ دٝس ٌٕٓٞ ثألدثء ٝٛٞ ص٘ل٤ز 

ضج٠ُ ثُضؼ٤ِٔجس ثُخجطز دجُٜٔٔز ، أٓج ٌٕٓٞ إًضغجح ثُٔؼشكز ك٤ل٤ذ ك٠ صؼِْ ًَ ٓجٛٞ ؽذ٣ذ ، ٝدجُ

 إٗؾجص ثُٜٔٔجس ثُٔطِٞدز دٔغضٟٞ ػجٍ ٖٓ ثٌُلجءر ٝدظٞسر طق٤قز .

 :  Aspects of successful intelligenceجٕاَت انزكبء انُبجخ  

  Analytical Intelligenceثُزًجء ثُضق٠ِ٤ِ 

٣ؼذ ثُزًجء ثُضق٠ِ٤ِ ثُٔلضجؿ ثألٍٝ ُِزًجء ثُ٘جؽـ ، ٣ٝخضض دٔؾٔٞػز ثُؼ٤ِٔجس ثُز٤٘ٛز 

ؾجد ثُقَ ُٔشٌِز ٓج ،٣ٝش٤ش إ٠ُ هذسر ثُلشد ػ٠ِ صغخ٤ش ٜٓجسثصٚ ك٠ ػ٤ِٔز ثُضق٤َِ ثُخجطز دئ٣

ٝثُضو٣ْٞ ٝثُقٌْ ػ٠ِ ثألٓٞس، دٔؼ٠٘ إٔ ٣ظذـ ثُلشد هجدسث ػ٠ِ إفذثط ثُٔوجسٗز ٝثُضذج٣ٖ ، ٝصقذ٣ذ 

ٓلجص٤ـ ثُوؼج٣ج ٝثُؼالهجس ، ٝصشخ٤ض ثُلشص ثُٔضجفز ٝد٘جء ثإلعض٘ضجؽجس ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضجفز 

٣ضقون دشٌَ ٗٔٞرؽ٠ ػ٘ذٓج ٣ضقٍٞ إ٢ُ عِٞى إػض٤جدٟ ٣ؤد٣ٚ ثُلشد دظٞسر ؽذ٤ؼ٤ز ك٠ ًَ ،ٝ

ثُٔٞثهق ثُض٠ ٣ٔش دٜج عٞثء ك٠ د٤تضٚ أٝ ثُذ٤تجس ثألخشٟ         .                                                   

( (Strenburg,2006b,324-325                                                  

 ٝصضٔغَ أْٛ ثُخظجةض ث٤ُٔٔضر ُِلشد رٟ ثُزًجء ثُضق٠ِ٤ِ ك٤ٔج ٠ِ٣ :

) هجدس ػ٠ِ صق٤َِ ٝصلغ٤ش دؼغ ثُشعٞٓجس ٝثُظٞس ٝأفذثط ٓٞهق ٓؼ٤ٖ أٝ أفذثط هظض هجّ 

دوشآصٜج ٝ ثُضؼ٤ِن ػ٠ِ دؼغ ثألفذثط ثُٔق٤طز دٚ ٝ إدذثء سأ٣ٚ ك٠ دؼغ ثُٔٞػٞػجس ثُٔطشٝفز 

ثُزٟ ٣غضخذّ ثُزًجء ثُضق٠ِ٤ِ ُذ٣ٚ ثُوذسر ػ٠ِ ثُقٌْ ، ثُضو٤٤ْ ، ثُٔوجسٗز ، ُِٔ٘جهشٚ (؛ كجُطجُخ 

  Thomas,thorne,small,2004 )ثُٔ٘جهشز ، ثُضٞػ٤ـ ، ثُلقض.                               )

 Creative Intelligenceانزكبء اإلثذاػٗ 

خضشثع ٝثإلًضشجف ٝثُضخ٤َ ٣ش٤ش إ٠ُ هذسر ثُلشد ػ٠ِ ثإلعضلجدر ٖٓ ٜٓجسثصٚ ك٠ ػ٤ِٔجس ثإل 

ٝد٘جء ثإلكضشثػجس ػ٘ذ ٓٞثؽٜز ٓٞهق ؽذ٣ذ ٣ضطِخ صوذ٣ْ ثُقٍِٞ ، ٣ٝشٟ إٔ ػ٤ِٔز ثإلدضٌجس صضؼٖٔ 

ًال ٖٓ ثُضل٤ٌش ثُضوجسد٠ ٝثُضل٤ٌش ثُضذجػذٟ ٤ُٝظ ٗٞػج ٝثفذث كوؾ ، ٖٝٓ ثُؾذ٣ش دجُزًش إٔ 

جُ٘غذز إلخضذجس عضجٗلٞسد د٤٘٤ٚ ، ٝإخضذجس ثإلخضذجسثس ثُضو٤ِذ٣ز ُِزًجء ال صو٤ظ ثإلدذثع ًٔج ٛٞ ثُقجٍ د

ًٝغِش ، ٣ٝؼضوذ عض٤شٗذ٤شػ أٗٚ ٣ٌٖٔ ه٤جط ثإلدذثع ٖٓ خالٍ ٜٓٔجس ٓغَ ًضجدز ثُوظض ثُوظ٤شر ، 
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ٝفَ ثُٔشٌالس ثُؼ٤ِٔز ثُؾذ٣ذر ، ٝإًٔجٍ أفذثط ٗجهظز ، ٝد٘جء ثُضشذ٤ٜجس .  

(Sternberg,2006a,325                  )   

ةض ث٤ُٔٔضر ُِلشد رٟ ثُزًجء ثُ٘جؽـ فغخ عض٤شٗذشػ دأٗٚ  هجدس ػ٠ِ ثُ٘وذ ٝص٤ُٞذ ٝصضٔغَ أْٛ ثُخظج

أكٌجس ؽذ٣ذر ُٝذ٣ٚ هذسر ػج٤ُز ػ٠ِ فَ ثُٔشٌالس ثُض٠ صٞثؽٜٚ دطشم ٓخضِلز ٝؽذ٣ذر ،ًٔج ٣ؼط٠ 

                                                                                     (    Sternberg, 2003a,117)                              فٍِٞ ًغ٤شر ُٔشٌِز ٝثفذر .              

 Practical Intelligenceانزكبء انؼًهٗ 

٣ؼذ ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ ثٌُٕٔٞ ثُغجُظ ثُخجػغ ُؼ٤ِٔجس ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ، كؼذش ثُوذسر ػ٠ِ  

صو٤ِذ٣ز ، ٣ؼَٔ ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ ػ٠ِ صطذ٤ن صِي صق٤َِ ٝصو٤٤ْ ثألكٌجس ٝثإلص٤جٕ دأكٌجس ؽذ٣ذر ٝؿ٤ش 

ثألكٌجس ػ٠ِ أسع ثُٞثهغ ػذشٓٞثءٓز هذسثس ثُلشد ٝثفض٤جؽجصٚ ٓغ ٓضطِذجس ثُذ٤تز ثُض٠ ٣ؼ٤ش ك٤ٜج 

 (22،8810ٝخظجةظٜج ، ٝثفذثط ثُضـ٤شثس ثُٔ٘شٞدر ك٠ ػ٘جطشٛج  .     ) ػذذ ثُٔطِخ أ٤ٖٓ،

ذسثصٚ ك٠ ٓٞثؽٜز ثُٔشٌالس ثُض٠ صٞثؽٜٚ ك٠ ٣ٝش٤ش ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ إ٠ُ هذسر ثُلشد صطذ٤ن ه 

ثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز ، عٞثء ك٠ ثُؼَٔ أٝ ك٠ ثُٔ٘ضٍ ٣ٝضؾ٠ِ ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ دضطذ٤ن ػ٘جطش ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ 

ػٖٔ ثُذ٤تز ثُض٠ ٣ٞؽذ ك٤ٜج ثُلشد ٝرُي ٖٓ أؽَ ثُض٤ٌق ٓغ ثُذ٤تز ٝصش٤ٌَ ٝثخض٤جس ثُذ٤تجس ثُٔ٘جعذز 

لغٚ ٤ُضالءّ ٓغ د٤تضٚ ، ٝثُضش٤ٌَ ٛٞ إٔ ٣ـ٤ش ثُٔشء ك٠ ثُذ٤تز ُضالةٔٚ ، كجُض٤ٌق ٣ضؼِن دضـ٤٤ش ثُٔشء ُ٘

، أٓج ثإلخض٤جس ك٠ٜ إٔ ٣وّٞ ثُلشد دجُذقظ ػٖ د٤تز أًغش ص٘جعذج ٓغ فجؽجصٚ ٝهذسثصٚ ٝسؿذجصٚ ٣ٝضؼٖٔ 

ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ ثُوذسر ػ٠ِ صق٤َِ ثُٔٞثهق ٝكٜٜٔج ٝثإلعضلجدر ٖٓ ثُٔؼشكز ثُؼ٤٘ٔز ثُٔضٞثكشر ُذ٣ٚ ك٠ 

                                                                       ( Sternberg,2007,19)                          ق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز فض٠ ٣ضٌٔ٘ٞث ٖٓ صقو٤ن أٛذثكْٜ .    ثُ

، ٝثُٔوظٞد دجُٔؼشكز ثُؼ٤٘ٔز ٣ٝtacit knowledgeشصذؾ ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ دجُٔؼشكز ثُؼ٤٘ٔز . 

ثُلشد ٖٓ ثُٔؼشكز ٝرُي ٖٓ أؽَ إٔ ٣ؼَٔ دلجػ٤ِز ك٠ د٤تز ٓج ٝثُٔؼشكز ثُؼ٤٘ٔز ال صؼِْ  ٓج ٣قضجؽٚ

دشٌَ ٓذجشش ٌُٖٝ ص٘ذغن ػٖ ثُٔؼشكز ثُٔضؼِٔز ٖٓ ثُذ٤تز دشٌَ ػجّ عٞثء ك٠ ثُٔذسعز أٝ ك٠ ثُٔق٤ؾ 

٣ٝشٟ عض٤شٗذ٤شػ  إٔ ثُٔؼشكز ثُؼ٤٘ٔز ثُٔضؼِوز  Sternberg,2004b,193)ثإلؽضٔجػ٠ ،     )

ُزًجء ثُؼ٠ِٔ صضدثد دجصد٣جد خذشر ثُلشد ، ًٔج د٤ٖ إٔ ٛ٘جى ػالهز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُؼ٤٘ٔز ٓغ إدثسر دج

ثُزثس ُِٔضؼِْ ، ٝإدثسر ث٥خش٣ٖ ، ٝإدثسر ثُٜٔٔجس . ٖٝٓ ثُلٞثةذ ثُض٠ ٣ٌٖٔ ؽ٤ٜ٘ج ٖٓ ثُٔؼشكز 

ُضو٤ِذ٣ز ، ًٔج صض٘ذأ ثُؼ٤٘ٔز ٠ٛ ثُض٘ذؤ دٔذٟ ٗؾجؿ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ك٠ ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز أًغش ٖٓ ثإلخضذجسثس ث

دٔذٟ ثُلجػ٤ِز ثُزثص٤ز ُِٔضؼ٤ِٖٔ ك٠ ٓٞثؽٜز ثُٜٔٔجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُق٤جص٤ز،ٝصشٌَ دثخَ ثُلشد ثُوجػذر 

ثُٔؼشك٤ز ثُض٢ ٣٘طِن ٜٓ٘ج إ٢ُ شض٢ ػ٤ِٔجصٚ ثُؼو٤ِز .                                                          

( Sternberg & Hedlund 2002,152) 

إٕ كٌشر ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ صٜذف إ٠ُ صٞؽ٤ٚ ثألٗظجس ٗقٞ ثُزًجء ثُزٟ ٗشجٛذٙ خجسػ أعٞثس ثُٔذثسط     

ٝثُؾجٓؼجس ، دٔج ٣غجػذ ػ٠ِ ثُضـِخ ػ٠ِ ثُظؼٞدجس ٝثإلشٌج٤ُجس ثُض٠ صٞثؽٚ ثُلشد ك٠ ثُق٤جر 

 ث٤ٓٞ٤ُز ك٠ د٤تضٚ ٝثُذ٤تجس ثألخشٟ 
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 أعظ ٔ يجبدب َظشيخ انزكبء انُبجخ 

غ ٓذجدا ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ٛٞ صشؽٔز ثُ٘ظش٣ز إ٠ُ شب ِٓٔٞط ػ٠ِ أسع إٕ ثُٜذف ٖٓ ٝػ

ثُٞثهغ دشٌَ ٝثػـ ، ٝثُٔغجػذر ك٠ د٘جء ثُذشثٓؼ ثُضطذ٤و٤ز ثُٔغض٘ذر إ٠ُ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ دو٤َِ 

ٖٓ ثألخطجء ، ًزُي ٌُِشق ػٖ دؼغ ثُٞعجةَ ٝثإلعضشثص٤ؾ٤جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٠ صؼَٔ ػ٠ِ خِن د٤تز 

كجػ٤ِز ، ٝثُضٞػ٤ـ ُِٔؼ٤ِٖٔ ٓج ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ثُضؼ٤ِْ ٝٓج ال٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ  صؼِْ أًغش

 فض٠ ٣غضل٤ذ أًذش ػذد ٖٓ ثُطالح ٖٓ خالٍ صٞؽ٤ْٜٜ ٗقٞ ثإلعضخذثّ ثألٓغَ ُوذسثصْٜ ٜٝٓجسثصْٜ . 

( Sternberg,1998ٝصضٔغَ ثُٔذجدا ٝثألعظ ثُخجطز د٘ظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ًٔج ٝػقٜج )     

 ٢ِ:ك٤ٔج ٣

 : ٛذف ثُضؼ٤ِْ إ٣ؾجد هجػذر ٓؼشك٤ز ٓ٘ظٔز ٝٓشٗز ٣ٌٖٔ ثعضشؽجػٜج دغُٜٞز  انًجذأ اْلٔل -

 : صضطِخ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ٓٞثصٗز د٤ٖ ثُضل٤ٌش ثُضق٠ِ٤ِ ٝثإلدذثػ٠ ٝثُؼ٠ِٔ  انًجذأ انضبَٗ -

ؼ٣ٞغ : ٓغجػذر ثُطالح ك٠ دػْ ؽٞثٗخ ثُوٞر ُذ٣ْٜ ٝك٠ ٗلظ ثُٞهش ٓغجػذصْٜ ُض انًجذأ انضبنش -

 ٝصظق٤ـ ؽٞثٗخ ثُؼؼق.

: ٣قضجػ ثُطالح صؼِْ أ٤ٔٛز ثُٔٞثصٗز د٤ٖ ثُض٤ٌق ٓغ ثُذ٤تز أٝ صش٤ٌِٜج أٝ ثخض٤جس د٤تز  انًجذأ انشاثغ -

 أخشٟ .                                                    

غذغ : ٣ؾخ إٔ ٣ضؼٖٔ ثُضذس٣ظ ٝثُضو٤٤ْ ثإلكجدر ٖٓ دٝسر فَ ثُٔشٌالس ثُ انًجذأ انخبيظ -

٠ٛٝ:صقذ٣ذ ثُٔشٌِز ـ صؼش٣ق ثُٔشٌِز ـ ط٤جؿز إعضشثص٤ؾ٤جس فَ ثُٔشٌِز ـ ط٤جؿز ثُضٔغ٤الس 

ٝثُض٘ظ٤ٔجس ثُؼو٤ِز ثُذثخ٤ِز ٝثُخجسؽ٤ز ُِٔشٌِز ٝثُٔؼِٞٓجس ثُٔشصذطز دٜج ـ صقذ٣ذ ثُٔظجدس ـ 

                                                       ٓشثهذز ثُقَ ـ صو٤٤ْ فَ ثُٔشٌِز                      .   

       (Sternberg,Grigorenko,2002b,272                 ) 

: ٣ؾخ إٔ ٣ضؼٖٔ ثُضذس٣ظ ثإلكجدر ٖٓ ثٌُٔٞٗجس ثألدثة٤ز ثُغضز ٠ٛٝ :) كي سٓٞص  انًجذأ انغبدط -

 (ثُٔؼِٞٓجس )ثُضش٤ٓض( ، ثالعض٘ضجػ ، ػَٔ خش٣طز، ثُضطذ٤ن ، ٓوجسٗز ثُذذثةَ ، ثإلعضؾجدز 

: ٣ؾخ إٔ ٣ضؼٖٔ ثُضذس٣ظ ثإلكجدر ٖٓ ٌٓٞٗجس إًضغجح ثُٔؼشكز ٝثُض٠ صضؼٖٔ :  انًجذأ انغبثغ -

 )ثُضش٤ٓض ثإلخض٤جسٟ ـ ثُٔوجسٗز ثإلخض٤جس٣ز ـ ثُضؾ٤ٔغ ثإلخض٤جسٟ (

: ٣ؾخ إٔ ٣أخز ًَ ٖٓ ثُضذس٣ظ ٝثُضو٤٤ْ ثُلشٝم ثُلشد٣ز دؼ٤ٖ ثإلػضذجس ك٠ ثُضٔغ٤الس انًجذأ انضبيٍ -

 ز ـ ث٤ٌُٔز ـ ثُش٤ٌِز ـ أشٌجٍ ثُضؼذ٤ش ( ثُؼو٤ِز )ثُِلظ٤

 : ٣ؾخ إٔ ٣شًض ثُضذس٣ظ ػ٠ِ ثُقذثعز ثُ٘غذ٤ز ك٠ ثُضؼِْ ٝثُضِوجة٤ز ثأل٤ُز ُِلشد : انًجذأ انزبعغ -

: ثُضٌجَٓ د٤ٖ ػ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ )ثُضذس٣ظ( ٝثُضو٤٤ْ ٓغ ؽ٤ٔغ ػ٘جطش ثُزًجء ثُ٘جؽـ د٘لظ  انًجذأ انؼبشش -

 (Sternberg,2002a,48)                                            ثُذسؽز دٕٝ ثُٔلجػِز د٤ٜ٘ٔج .  

 يًيضاد انزذسيظ ثبعزخذاو َظشيخ انزكبء انُبجخ .

. صؼَٔ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ػ٠ِ صقو٤ن ثإلٗغؾجّ د٤ٖ ػ٤ِٔز ثٌُشق ٝؽشم ثُضذس٣ظ ٝػ٤ِٔز 1

 ثُضو٤٤ْ .
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ص٘ظ٤ٜٔج دشٌَ ؽ٤ذ ٝٓشٕ دق٤ظ  . صغجػذ ػ٠ِ خِن خذشثس ٓض٘ٞػز ك٠ أٝعجؽ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػذش8

                                                                                                                                                    (Sternberg,2007,80)                             ٣ٌٖٔ دغُٜٞز إعضشؽجع ثُوجػذر ثُٔؼِٞٓجص٤ز.  

. هذٓش ثُ٘ظش٣ز خظجةض ثُٔضؼ٤ِٖٔ فغخ ٗٞع ثُضل٤ٌش ثُٔضٞثةْ  ٓؼْٜ عٞثء ثُضق٠ِ٤ِ أٝ ثإلدذثػ٠  3

 أٝ ثُؼ٠ِٔ ، ٝدجُضج٠ُ صظَ إ٠ُ أًذش ػذد ٖٓ ثُٔضؼ٤ِٖٔ .

. صشثػ٠ ثُ٘ظش٣ز ٓغأُز ثُلشٝم ثُلشد٣ز د٤ٖ ثُٔضؼ٤ِٖٔ إدضذثء ٖٓ ػ٤ِٔز ثٌُشق إ٠ُ ػ٤ِٔز ثُضذس٣ظ 0

 ٝ ثُضو٤٤ْ .

. ٣ٜضْ ثُضطذ٤ن ثُضشدٟٞ ُِ٘ظش٣ز دضش٤ٓض ثُٔٞثد دطشم ٓخضِلز ٝٓضؼذدر، كذذال ٖٓ ثُقلع ثأل٠ُ 2

ُِٔؼِٞٓجس ٣ضْ صؼ٤ِْ ثُطالح دطشم صق٤ِ٤ِز ٝإدذثػ٤ز ٝػ٤ِٔز ك٤ٌضغخ ثُطجُخ ؽشثةن ٓضؼذدر ُضش٤ٓض 

                     (Jarvin&Neuman&Randi,2008,100)ثُٔؼِٞٓجس ، ٓٔج ٣غَٜ إعضشؽجػٜج 

. ٣ٌضغخ ثُضطذ٤وجس ثُضشد٣ٞز ُِ٘ظش٣ز ك٠ صقل٤ض ثُطالح ػ٠ِ ثُضؼِْ ، كجإلخضالكجس ك٠ ٓغض٣ٞجس 1

ثُذثكؼ٤ز ٓغأُز ٝثسدر ك٠ ثُضؼ٤ِْ ،ٝٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ال ص٘ظش ُِٔٞٛذز ثألفجد٣ز كوؾ ٝثُٔشصٌضر 

ؼجُؾز صض٘جعخ ٓغ هذسثصْٜ ػ٠ِ ثُضقظ٤َ دَ صٜضْ دجُوذسثس ثُضق٤ِ٤ِز ٝثإلدذثػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز ٝصوذّ ُْٜ ٓ

ٝأٗشطز صضقذٟ صِي ثُوذسثس ٝثإلٌٓجٗجس ، ٝدجُضج٠ُ صٌٕٞ ثُٔجدر ثُٔوذٓز إ٤ُْٜ أًغش صش٣ٞوجً.        

 (                                82، 8811أ٣ٞح ،   )ػالء

 . صقشص ثُ٘ظش٣ز  ػ٠ِ صلش٣ذ ثُضؼ٤ِْ ُِطالح ، كض٘ظش ٌَُ ٓضؼِْ ٤ًٌجٕ خجص ُٚ إفض٤جؽجص2ٚ

ثُخجطز ٝإٛضٔجٓجصٚ ٝؽشم صل٤ٌشٙ ٝأعج٤ُخ صؼِٔٚ ُزث صقشص ػ٠ِ ٝؽٞد طلقز ٗلغ٤ز ُِطجُخ هذَ 

  ثُذذء ك٠ ػ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ دق٤ظ ٣ذ٠٘ ػ٠ِ أعجعٜج ثُٔؼجُؾز ثُضشد٣ٞز ثُخجطز دٚ.     

(Sternberg & Grigorinko , 2004,279 )                                                  0عخ . ص٘ج

ًَ ثُٔغض٣ٞجس ، رُي إٔ ثُضذس٣ظ دجعضخذثّ ثُزًجء ثُ٘جؽـ ٣ٌٖٔ صطذ٤وٚ ك٠ ًَ ثُٔغض٣ٞجس دٔج ك٠ رُي 

ثُٔغضٟٞ ثُض٤ٜٔذٟ ، رُي إٔ أؿِخ ثُٔٞثد ثألعجع٤ز ٣ٌٖٔ صذس٣غٜج ٖٓ خالٍ أٟ ٖٓ ثألعج٤ُخ ثُغالط 

 .    ٝثُض٠ صشذٚ إ٠ُ فذ ًذ٤ش أٗٞثع ثُضل٤ٌش ثُٔطِٞدز ُِؼَٔ ك٠ ثُق٤جر ثُٞثهؼ٤ز 

 (             31، 8811)ػالء أ٣ٞح ،                                                                               

ٖٓ خالٍ ثُؼشع ثُغجدن ُأل٤ٔٛز ثُضشد٣ٞز ُ٘ظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ صشؽغ ثُذجفغز أ٤ٔٛضٜج إ٠ُ   

 ٠ :ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُ٘وجؽ صؼشػٜج ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضجُ

 ٝعؼش ٓلّٜٞ ثُزًجء ثُزٟ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼضشف إال دشٌَ ٝثفذ ٖٓ أشٌجُٚ ُذٟ ؽ٤ٔغ ثُٔضؼ٤ِٖٔ . .1

. ٣ؾؼَ د٤تز ثُضؼِْ ثُظل٤ز كؼجُز ف٤ظ ٣غٔـ دلشص ثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ثألط٤َ ثُٔذ٠٘ ػ٠ِ ثٛضٔجٓجس 8

 ثُطالح .

 ثُ٘وذ ٝثُضق٤َِ .. صوذّ ٓلّٜٞ ػ٤ٔن ُِٔؼشكز ف٤ظ صشؾغ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثإلدذثع ٝثإلدضٌجس 3ٝ

 صؼض٣ض ثُذثكؼ٤ز ُِضؼِْ ُذٟ ثُطالح . .0

 .ثإلٛضٔجّ د٘طجم ٝثعغ ٖٓ ثُوذسثس ٝثُؼَٔ ػ٠ِ ص٤ٔ٘ضٜج .2

 .ٓغجػذر ثُطالح ػ٠ِ ثُضش٤ًض ػ٠ِ ٓج ٤ٔ٣ضْٛ ٖٓ ٗوجؽ هٞر .1

 .ٓغجػذر ثُطالح ػ٠ِ صظق٤ـ أٝ صؼ٣ٞغ ٓج ُذ٣ْٜ ٖٓ ٗوجؽ ػؼق .2
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 ٓجس ٝصش٤ٓضٛج ك٠ أشٌجٍ ٝطٞس ٝدجُضج٠ُ دوجء أعشثُضؼِْ. ٓغجػذر ثُطالح ػ٠ِ صٔغ٤َ ثُٔؼِٞ .0

ص٤ٔ٘ز ًلجءر ثُطالح ثُزثص٤ز ٖٓ خالٍ ص٣جدر عوضْٜ دأٗلغْٜ ٝهذسثصْٜ ػ٠ِ إٗضجػ أكٌجس ٓذذػز  .2

          ٝٓض٤ٔضر ٝصشؾ٤ؼْٜ ػ٠ِ ثإلعضلجدر ٖٓ أخطجةْٜ ٝصقغ٤ٜ٘ج .                                                              

ُْٔبن انؼذيذ يٍ انذساعبد انغبثمخ انزٗ أكذد ػهٗ فبػهيخ انزكبء انُبجخ فٗ انزؼهيى ٔانزؼهى فٗ 

(، 8883) ػذذ ثُؾ٤َِ  ثُوشػجٕ ،يجبالد يخزهفخ  ٔيٍ ْزِ انذساعبد :دساعخ 

(Sternberg,2004b) (،3332، ف٘جٕ سصم ،)، ْطلجء أفٔذ ،  (8811)كجؽٔز ثُؾجع (

 ( ، )8811إدضغجّ ػ٤غ٠ ، ف٘جٕ ٓقٔٞد ، ،) (8810أدٞ ؽجدٝ، ٤ُٝذ ثُظ٤جد ،( ، ٓقٔٞد 8818،

 ([8810) عؼجد ػٔش، ( ، 8812ٓشٝثٕ ثُغٔجٕ ،

 صبَيبً : يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد 

صؼذ ٗظش٣ز ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس أفذ ثُ٘ظش٣جس ثُٔؼشك٤ز ثُقذ٣غز ٝثُض٠ صؼذ عٞسر ك٠ ٓؾجٍ 

غج٠ٗ دجإلػجكز إ٠ُ دسثعز ثُِـز ٝثُضل٤ٌش ، ف٤ظ صخضِق ػٖ دسثعز ثُزثًشر ٝػ٤ِٔجس ثُضؼِْ ثإلٗ

ثُ٘ظش٣جس ثُٔؼشك٤ز ثُوذ٣ٔز ٖٓ ف٤ظ ػذّ ثإلهضظجس ػ٠ِ ٝطق ثُؼ٤ِٔجس ثُٔؼشك٤ز ٝإٗٔج فجُٝش 

صلغ٤ش آ٤ُز فذٝط ثُؼ٤ِٔجس ٝدٝسٛج ك٠ ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝظٜٞس ثإلعضؾجدز ثُغ٤ًِٞز .   )ػٔجد 

 (121، 8881ثُضؿٍٞ ، 

٘ظش إ٠ُ ثُضؼِْ ك٠ إؽجس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس دئػضذجسٙ أد٤٘ز ٓؼشك٤ز ، كجُٔؼِٞٓجس ف٤ظ ٣ضْ ثُ

ثُؾذ٣ذر صٔغَ إػجكز ُِذ٤٘ز ثُٔؼشك٤ز ثُغجدن ٝؽٞدٛج ك٠ ثُزثًشر ، ٠ٌُٝ ٣ظذـ ثُضؼِْ أًغش د٣ٔٞٓز 

ٝعذجس ٣ضؼ٤ٖ إدٓجػ ثُخذشثس ثُؾذ٣ذر ك٠ ثُخذشثس ثُغجدوز ، عْ إػجدر ثعضخذثّ ٛزٙ ثُخذشثس ك٠ 

ٞثهق ثُؾذ٣ذر ، كجُضؼِْ إرٕ ٓج ٛٞ إال عِغِز ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثُض٠ صؾشٟ دثخَ ػوَ ثإلٗغجٕ د٤ٖ ثُٔ

ٓشفِز ثُٔذخالس ) ثُضِو٠ ( ٝٓشفِز ثُٔخشؽجس )ثإلعضؾجدز (.                                                      

 (8882)ٓقغٖ أفٔذ ،

ُؾز ثُٔؼِٞٓجس صٜضْ دجألد٤٘ز ثُٔؼشك٤ز ٣ٌٖٔ إٔ ٗغضخِض ٖٓ ثُؼشع ثُغجدن إٔ ٗظش٣ز ٓؼج

ثُخجطز دجُطالح ٝص٘ظش إ٤ُْٜ ػ٠ِ أْٜٗ ٓؼجُؾٕٞ ٗشطٕٞ ُِٔؼِٞٓجس ٓ٘ز ُقظز ثعضوذجُٜج ٖٓ ثُذ٤تز 

ثُخجسؽ٤ز ٝٓؼجُؾضٜج ٝصخض٣ٜ٘ج ك٠ رثًشصْٜ فض٠ ٣ٌْٜٔ٘ ثعضشؽجػٜج ٝثعضخذثٜٓج ك٠ ٓٞثهق 

م ٓخضِلز ُضؼ٤ِْ ثُطالح ؛ ٤ُطٞسٝث ٝٓشٌالس ؽذ٣ذر ، ٗض٤ؾز ُزُي ٣ؾخ إٔ ٣ضؼٖٔ ثُضؼ٤ِْ ؽش

ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٣ٝضو٘ٞث رُي دشٌَ ٓ٘ظْ ٝكؼجٍ ، ُزُي الدذ ٖٓ إصوجٕ دؼغ ثُٜٔجسثس 

 ثألعجع٤ز ُٔؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس.

 يفٕٓو يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد

س ٠ٛٝ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٜٔجسثس ثُٔؼشك٤ز ثُٔ٘ضظٔز ثُض٠ صقذط أع٘جء إعضوذجٍ ثُشخض ثُٔؼِٞٓج

ٝصق٤ِِٜج ٝصلغ٤شٛج دثخَ ػوِٚ ٝإعضؼجدصٜج ٝصزًشٛج ف٤٘ٔج ٣ضطِخ رُي ٝخجطز ػ٘ذ دشٝص ٓشٌِز ٓج 

 (0، 8882)ٓظؼخ شؼذجٕ،             صقضجػ إ٠ُ فَ ٖٓ ثُشخض ٗلغٚ .                     



 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                                      ى التربيةمجلة البحث العلمى ف

 

 

 

22 

ظ٤ق ثألٗشطز ٝصؼشف أ٣ؼج دأٜٗج "ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٜٔجسثس ثُٔضؼِٔز ٝثُض٠ ص٘طٟٞ ػ٠ِ صٞ

ثُؼو٤ِز أٝ ثُٔؼشك٤ز ثُٔض٘ٞػز ٝثُؼ٤ِٔجس ثُض٘ظ٤ٔز ثُض٠ صقذط د٤ٖ ػ٤ِٔض٠ ثعضوذجٍ ثُٔؼِٞٓجس 

ٝثعضؼجدصٜج أٝ صزًشٛج أٝ د٤ٖ ٓذخالس ثُزثًشر ٝٓخشؽجصٜج " .                                         

 (22، 8880)ٓقٔذ سصم،

٣ٝش٤ش "ك٤ْٜ ٓظطل٠" إ٠ُ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس دأٜٗج "ٓوذسر ثُطالح ػ٠ِ صق٣َٞ 

ث٠ُ ٗظٞص ٌٓضٞدز ثٝ شل٤ٜز ثٝ  –ٓج ٣ضْ ثعض٤ؼجدٚ ٖٓ ثُٔوشثسثس ثُذسثع٤ز ثٝ ثُوشثءر ثُقشر 

سعٞٓجس ػ٠ِ ٤ٛتز ثشٌجٍ ٝٓخططجس ٝصضقون ٛزٙ  ثُٜٔجسر ٖٓ خالٍ ثعض٤ؼجح ٝكْٜ ثُٔؼِٞٓجس 

٤٣غش ػ٠ِ ثُطالح ثعضشؽجػٜج ػ٘ذ ثُقجؽز ث٤ُٜج ٝػ٘ذ ثعضخذثٜٓج ك٠ ٓٞثهق صؼ٤ِٔز ٝصخض٣ٜ٘ج ٓٔج 

ؽذ٣ذر ، ٝدجُضج٠ُ ٣ٌٕٞ ثُطالح ثًغش ٓشٝٗز ك٠ ثُضؼجَٓ ٓغ ٓج٣ضْ صؼِٔٚ، ٣ٌْٜٝٔ٘ ط٤جؿضٚ دغُٜٞز 

 ٝثالعضلجدر ٓ٘ٚ ك٠ ف٤جصْٜ ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼ٤ِٔز." 

عِغِز ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ٝثُوذسثس  ٝصؼّشف ثُذجفغز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس دأٜٗج " "

ثُٔؼشك٤ز ٣وّٞ دٜج ثُطجُخ ػ٘ذ ثعضوذجُٚ ُِٔؼِٞٓجس ٝصق٤ِِٜج ٝثإلفضلجظ دٜج ك٠ رثًشصٚ إلعضذػجةٜج 

ٝهش ثُقجؽز إ٤ُٜج ُقَ ٓشٌِز ٓج أٝٓٞثؽٜز ٓٞثهق ثُق٤جر ، ٝصشَٔ ثُضِخ٤ض ٝثُضلغ٤ش ٝثُضطذ٤ن 

 ٝإدسثى ثُؼالهجس.

 أًْيخ يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد:  

صؼذ ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ ٓوٞٓجس ٗؾجؿ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ِٔز إٕ ُْ صٌٖ أٜٛٔج، ألٕ ه٤جّ ثُٔضؼِْ 

دٔؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ثُض٠ ٣ضِوجٛج صقون ُٚ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُلٞثةذ ،دَ صقون ثُـج٣ز ٖٓ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ِٔز ، 

٤ْٜ ٓظطل٠ ( )ك2، ٣ٝ8883ٌٖٔ ثؽٔجٍ أ٤ٔٛضٜج ك٠ ثُ٘وجؽ ثُضج٤ُز : ])ص٣ٖ ثُؼجدذ٣ٖ خظشثٟٝ،

،8881 ،88] ) 

 .صؾؼَ ثُٔؼِٞٓجس رثس ٓؼ٠٘، ٝصغجػذ ػ٠ِ ثعضشؽجػٜج دغُٜٞز ػ٘ذ ثُقجؽز.1

 . صؼ٤ٖ ثُٔضؼِْ ػ٠ِ كْٜ ثُٔقضٟٞ ٝسدؾ ثُٔؼِٞٓجس ثُؾذ٣ذر دجُغجدوز.8

 . صٌغخ ثُٔضؼِْ ثُوذسر ػ٠ِ ثُضؼذ٤ش ثُٔذ٠٘ ػ٠ِ ثُضل٤ٌش ثُغ٤ِْ.3

 عض٘ذجؽ ثُؾذ٣ذ ٜٓ٘ج ٝصٞظ٤لٜج... صغجػذ ثُٔضؼِْ ػ٠ِ ص٘ظ٤ْ ثُٔؼِٞٓجس ٝث0

 . صخضظش ثُٞهش ٝثُؾٜذ ػ٠ِ ثُٔؼِْ ٝثُطجُخ ،ٝصقغٖ ٖٓ ؽٞدر ثُضؼِْ.2

 ٝصؼ٤ق ثُذجفغز إ٠ُ أ٤ٔٛز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٓج٠ِ٣:

 صؼضذش هجػذر أعجع٤ز ُؾ٤ٔغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثالخشٟ. -

٠ ثًضشجف هٞثػذ ٝٗظش٣جس صؼضذش ٝع٤ِز ٛجٓز ُِضٞطَ إ٠ُ ثعض٘ضجؽجس ٝػالهجس ؽذ٣ذر ٝدجُضجُ -

 فذ٣غز. 

صغجػذ ثُطجُخ ػ٠ِ ثُض٤٤ٔض د٤ٖ ثُقوجةن ٝث٥سثء ٝثُٔوجسٗز د٤ٜ٘ج ًٔج صغجػذٙ ػ٠ِ ثصخجر ثُوشثس  -

 ثُغ٤ِْ.  

 صغجػذ ثُطجُخ ػ٠ِ ثإلفضلجظ دجُٔؼِٞٓجس ُٞهش أؽٍٞ ٗض٤ؾز صش٤ٓضٛج دشٌَ طق٤ـ . -
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 صغجػذ ثُطالح ػ٠ِ صٞظ٤ق ثُٔؼِٞٓجس ك٠ ف٤جصْٜ ث٤ٓٞ٤ُز . -

ُٝوذ صؼذدس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ف٤ظ ًجدس صلوذ صظ٤٘لٜج  ثالعجع٠ ٝص٘ذسػ صقش 

ٓغ٤ٔجس ثخشٟ ُِضل٤ٌش، ف٤ظ أٝسدصٜج ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔشثؽغ ، ٝثؽِوش ػ٤ِٜج صغ٤ٔز ثُٜٔجسثس 

 ثألعجع٤ز، ٝك٤ٔج ٠ِ٣  ػشع ألْٛ صِي ثُٜٔجسثس .

 Summarizingأالً : يٓبسح انزهخيص  

ؿز ُٔجدر ٓغٔٞػز ثٝ ٓشة٤ز أٝ ٌٓضٞدز ، ٝرُي ٖٓ خالٍ صلقض ٓلج٤ٜٛٔج ، ٣وظذ دٜج إػجدر ط٤ج

ٝثكٌجسٛج ٝكظَ ثألعجع٠ ٜٓ٘ج ، ٝثُو٤جّ دظ٤جؿضٜج دأعِٞح ٖٓ ٣وّٞ دجُضِخ٤ض ، أٟ ثُو٤جّ 

          دئعضخالص ُخ ثُٔٞػٞع ٝأكٌجسٙ ثُشة٤غ٤ز ، دق٤ظ صظذـ ثُٔجدر رثس ٓؼٕٔٞ ٝثػـ ٝٓٞؽض                                

 (128، 8883) فغٖ شقجصٚ، ص٣٘خ ثُ٘ؾجس:

٣ٝشٟ "عؼ٤ذ ػذذ ثُؼض٣ض" أٜٗج ػ٤ِٔز صضطِخ كشص ثألكٌجس ٝٓقجُٝز كظَ ٓجٛٞ ؿ٤ش أعجع٠ ػٖ  

ٓج ، ثٗطالهج ٖٓ خذشٙ ٖٓ ٣وّٞ ٓجٛٞ أعجع٠ ، ٝٓؼجُؾز ثُٔلج٤ْٛ ٝثالكٌجس ثُٔضؼٔ٘ز ك٠ ٜٓجسر ٗض 

                     دؼ٤ِٔز ثُضِخ٤ض ، ٝصضطِخ صِي ثُٜٔجسر ثالُضضثّ دجُذهز ٝثُضو٤ٖ٘ ٝثُلجػ٤ِز ثالهضظجد٣ز                        

 (100، 8882،)عؼ٤ذ ػذذ ثُؼض٣ض 

 ٝ صضؼـ أ٤ٔٛز ٜٓجسر ثُضِخ٤ض دجُ٘غذز ُِطالح ك٠ ثُ٘وجؽ ثُضج٤ُز: 

 صذس٣ذْٜ ػ٠ِ ٤ًل٤ز ثُضل٤ٌش ثُغ٤ِْ. -

 ص٤ٔ٘ز ٓلشثدثصْٜ ٝٓظِقضْٜ ثُِـ٣ٞز. -

 صغجػذ ثُطالح ػ٠ِ إعضخالص أدشص ثُؼ٘جطش ٝثألكٌجس ثُشة٤غ٤ز ُٔٞػٞع ٓج دظٞسر ؽ٤ذر        -

 ( 02-01، 8882ثػ٤ز ٝثُٔغٔشر.                 ) ك٤ْٜ ٓظطل٠ ،صقلضْٛ ػ٠ِ ثُوشثءر ثُٞ -

  Interpretingصبَيب : يٓبسح انزفغيش : 

ٝصقذط ػ٤ِٔز ثُضلغ٤ش ػ٘ذٓج ٣وّٞ ثُطجُخ دضؼ٤َِ  ثٝ رًش ثعذجح فذٝط دؼغ ثالفذثط ثٝ 

، 8881ز  ٓؼ٤٘ز . )فغٖ ص٣ضٕٞ،ثُظٞثٛش ثُطذ٤ؼ٤ز ثٝ ثالٗغج٤ٗز ثٝ ٣وّٞ دجُذشٛ٘ز ػ٠ِ طقز ػاله

80.) 

٣ٝش٤ش كضق٠ ؽشٝثٕ إ٠ُ أٗٚ ػ٤ِٔز ػو٤ِز ؿج٣ضٜج ثػلجء ٓؼ٠٘ ػ٠ِ خذشثص٘ج ثُق٤جص٤ز أٝ ثالعضخالص 

ٓؼ٠٘ ٜٓ٘ج ، ف٤ظ ٗوّٞ دششؿ ثُٔؼ٠٘ ثُزٟ صٞط٠ دٚ خذشر ٓج، ٝٗوذّ صلظ٤الس صذػْ صلغ٤شٗج ُٜج، 

طٞس أٝ سعّٞ ًجس٣ٌجص٤ش٣ز ٣ٝطِخ ْٜٓ٘ ٝػ٘ذٓج صؼشع ػ٠ِ ثُطالح سعّٞ د٤ج٤ٗز أٝ ؽذثٍٝ أٝ 

 ثعضخالص ٓؼ٠٘ أٝ ػذشر ٜٓ٘ج ، كْٜ أٓجّ ٜٓٔز صغضذػ٠ إػطجء صلغ٤ش ُٔج ٣شجٛذٕٝ.                                     

 ( 112، 8882) كضق٠ ؽشٝثٕ،

ٛ٘جى أشٌجٍ ًغ٤شر ُؼ٤ِٔز ثُضلغ٤ش ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ دٜج ثُطجُخ ٖٓ ثدشصٛج ٓج٠ِ٣ : ثعضخالص ٝ

ثالكٌجس ثُشة٤غ٤ز ٝثُلشػ٤ز ثُٞثسدر دجُ٘ض، ثُضؼشف ػ٠ِ ثُؼالهجس ثُٔٞؽٞدر د٤ٖ أؽضثء ثُٔجدر 

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ، ثػجدر ط٤جؿز دؼغ ثالكٌجس ، ثٝ ششفٜج دجعِٞح ؽذ٣ذ ثًغش دِٞسر ٓٔج ٝسد ك٠ ثُ٘ض ،
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ٝثخ٤شث صقذ٣ذ ثُشٞثٛذ ثُض٠ صؤ٣ذ كٌشر ٓج ثٝ صؼ٤ْٔ ثرث ؽِخ ٓ٘ٚ رُي .    )فغٖ شقجصٚ ، ص٣٘خ 

 ( 188، 8811ثُ٘ؾجس،

 Applyingصبنضب: يٓبسح انزطجيك: 

٣وظذ دٜج ثعضخذثّ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُوٞث٤ٖٗ ٝثُقوجةن ٝثُ٘ظش٣جس ثُض٠ عذن ثٕ صؼِٜٔج ثُطجُخ ُقَ 

ثُطجُخ دؼ٤ِٔز ثُضطذ٤ن ف٤٘ٔج ٣ؼشع ثُٔٞهق ػ٠ِ شٌَ  ٓشٌِز صؼشع ُٚ ك٠ ٓٞهق ؽذ٣ذ. ٣ٝوّٞ

فذط ٝهغ ك٠ ثُٔجػ٠ ٝٗض٤ؾضٚ ٓؼشٝكز، ٝٛ٘ج ٣وضظش دٝسٙ ػ٠ِ صلغ٤ش ثُ٘ض٤ؾز ثعض٘جدثً إ٠ُ هٞث٤ٖٗ 

ٝفوجةن ٣لضشع ثٗٚ هذ ٓش دٜج ، ٣ٝؼذ ثُضطذ٤ن ٛذكجً صشد٣ٞجً ٜٓٔجً ؛ ألٗٚ ٣شه٠ دجُٔضؼِْ إ٠ُ ٓغضٟٞ 

ٓغ ٓٞثهق ٝٓشٌالس ؽذ٣ذر ، ٝثُٜذف ثُؼجّ ٖٓ ثُ٘شجؽجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٞظ٤ق ثُٔؼِٞٓز ك٠ ثُضؼجَٓ 

ثُض٠ صغضذػ٠ ثُضطذ٤ن ٛٞ كقض هذسر ثُطجُخ ػ٠ِ ثعضخذثّ ثُقوجةن ثُض٠ صؼِٜٔج ك٠ ٓٞثهق ؽذ٣ذر 

 (183، 8812) ٤ُٝذ ثُؼ٤جطشر ،                                                                      ُٚ 

 ٝصؼشف دأٜٗج "ثُوذسر ػ٠ِ صٞظ٤ق ثُٔذجدا ٝثُٔلج٤ْٛ ٝثُ٘ظش٣جس ك٠ ثُٔٞثهق ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼ٤ِٔز". 

 (01، 8880)٤ٓش٤َ ؽشؽظ،سٓضٟ ف٘ج هللا ،                                                                

دأٜٗج " ثُوذسر ػ٠ِ صطذ٤ن ثُٔذجدا ٝثُضؼ٤ٔٔجس ثُ٘ظش٣ز ػ٠ِ  (80، 8811ٝدؼشكٜج )ٓقٔذ ػ٠ِ ، 

 ثُٔٞثهق ثُق٤جص٤ز ٝثُوذسر ػ٠ِ صٞظ٤ق ثُٔؼجسف ٝثُٔؼِٞٓجس ك٠ ثعضؼٔجالس ٓ٘جعذز " .

 ساثؼبً : يٓبسح ئدسان ػهٗ انؼاللبد 

٠ٛ ٜٓجسر كشػ٤ز ٖٓ ٜٓجسثس ثُضق٤َِ ، ٝصٌٖٔ ثُطجُخ ٖٓ صٞػ٤ـ ثُؼالهجس ثُذثخ٤ِز ثُض٠ 

ألٗٔجؽ ٝثُؼالهجس ؛ ٝصؼضٔذ ٛزٙ ثُٜٔجسر دذسؽز ًذ٤شر ػ٠ِ ٓؼشكز ثُٔقضٟٞ ٖٓ هذَ ثُطجُخ ، صقذد ث

 ٝدجُخذشر ثُغجدوز ألٕ ثُذ٤٘ز ثُٔؼشك٤ز ثُؾ٤ذر صِؼخ دٝسثً ٜٓٔجً ك٠ صقذ٣ذ ثألٗٔجؽ ٝثُؼالهجس . 

 (    21، 8882ٞ ؽجدٝ ، ٓقٔذ ٗٞكَ ، ) طجُـ أد                                                           

ٝصضطِخ صِي ثُٜٔجسر ثُوذسر ػ٠ِ كقض ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼٔ٘ز دجُلوشر أٝ ثُ٘ض ثٌُٔضٞح ٝثُقٌْ 

ػ٤ِٜج ٖٓ أؽَ إًضشجف ثُؼالهجس ثُض٠ صشدؾ د٤ٖ ػ٘جطشٛج ، ٣ٌٕٝٞ ثُٔشؽغ ك٠ رُي ثإلعض٘جد إ٠ُ 

ٓضؼِوز د٤ٔذثٕ ثُِـز كٜ٘جى ػالهجس دثخَ ثُ٘ض  ثُٔؼشكز ثُٔضؼِوز د٤ٔذثٕ ثٌُضجدز ؛ كئرث ًجٗش ثٌُضجدز

صضؼِن دجإلعضذالٍ ثُِلظ٠ ، ٝٛ٘جى ػالهجس د٤ٖ ثٌُِٔز ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثٌُِٔجس ٖٓ ف٤ظ ثُضشثدف أٝ 

ثُضؼجد أٝ ثُظِز ، ٝهذ صٌٕٞ ثُؼالهز د٤ٖ ؽِٔز ٝؿ٤شٛج أٝ د٤ٖ كوشر ٝؿ٤شٛج ، ٝهذ صٌٕٞ ثُؼالهز 

) ص٣ٖ ثُؼجدذ٣ٖ خؼشثٟٝ ،    ي ٖٓ ػالهجس ٝأٗٔجؽ .     عذذ٤ز أٝ ثسصذجؽ٤ز أٝ ص٘جظش إ٠ُ ؿ٤ش رُ

8883 ،12) 
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 : انؼاللخ ثيٍ انزكبء انُبجخ ٔيٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد

صوّٞ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ػ٠ِ ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ؛ ف٤ظ ٣وذّ عض٤شٗذشػ ٜٓ٘ؾ٤ز صضؼِن  

ؼ٤ِٔز ثُضق٤َِ ُِٜٔٔز ثُٔؼشك٤ز ٝصوغ٤ٜٔج ٌُِٔٞٗجس ثألعجع٤ز ، دٔؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝصؾ٤ٜضٛج صذذأ د

 –ٝدزُي ٤ٔ٣ض د٤ٖ عالعز أٗٞثع ٖٓ ػ٤ِٔجس صؾ٤ٜض ٝٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٠ٛٝ )ٓج ٝسثء ثٌُٔٞٗجس 

ٌٓٞٗجس ثًضغجح ثُٔؼشكز ( ، ٣ٝضٌٕٞ ثُزًجء ثُ٘جؽـ ٖٓ ثُزًجء ثُضق٠ِ٤ِ ٝثُزًجء  –ٌٓٞٗجس ثألدثء 

٠ِ ( ، أٓج ثُزًجء ثُضق٠ِ٤ِ كٜٞ ٣ضؼٖٔ إؽشثء ػ٤ِٔجس ثُضق٤َِ ٝثُضو٣ْٞ ثُزًجء ثُؼٔ –ثإلدذثػ٠ 

ٝثُٔوجسٗز ٝفَ ثُٔشٌالس ، ٝثُزًجء ثُؼ٠ِٔ ٣وظذ دٚ صٞظ٤ق ٜٓجسثس ثُلشد دظٞسر ػ٤ِٔز ك٠ 

ع٤جم ثُؼجُْ ثُٞثهؼ٠ ، ك٠ ف٤ٖ إٔ ثُزًجء ثإلدذثػ٠ ٣ش٤ش إ٠ُ هذسر ثُلشد ػ٠ِ ثإلعضلجدر ٖٓ ٜٓجسثصٚ 

ضشجف ٝثُضخ٤َ ٝد٘جء ثإلكضشثػجس ، أٓج ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس صضؼٖٔ ) ك٠ ػ٤ِٔجس ثإلً

ثُضؼشف ػ٠ِ ثُؼالهجس ٝثألٗٔجؽ ( ٝٛزٙ ثُٜٔجسثس ٓضؼٔ٘ز دجُلؼَ  -ثُضطذ٤ن -ثُضِخ٤ض –ثُضلغ٤ش 

ك٠ ٌٓٞٗجس ثُزًجء ثُ٘جؽـ ؛ كٜٔجسر ثُضلغ٤ش ٝإدسثى ثُؼالهجس ٣ٌٖٔ ص٤ٔ٘ضٜج ٖٓ خالٍ ثعضخذثّ ثُزًجء 

 Stemler et، ٜٝٓجسر ثُضطذ٤ن ٣ٌٖٔ ص٤ٔ٘ضٜج دجعضخذثّ ثُزًجء ثُؼ٠ِٔ ، ًٔج صش٤ش دسثعز ) ثُضق٢ِ٤ِ

al,2009 إ٠ُ أ٤ٔٛز إدٓجػ ثُ٘ظش٣جس ثُقذ٣غز ٜٝٓ٘ج ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس )

ٔج إ٠ُ ٓوج٤٣ظ ثُضو٤٤ْ ٝرُي ُضقو٤ن ثُضٞثصٕ د٤ٖ ًَ ٖٓ ثُٔقضٟٞ ٜٝٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ، ً

( إ٠ُ دٝس ثُخذشر ٝثُضذس٣خ ك٠ عشػز ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ؛ كل٠ فجُز ٣Sternberg,1986ش٤ش )

ه٤جّ ثُشخض دٜٔٔز ٓج ٓؼضجد ػ٠ِ آدثةٜج كئٗٚ ٣غضخذّ ثٌُٔٞٗجس ثألدثة٤ز ٠ٛٝ ػ٤ِٔجس ٓؼشك٤ز أد٠ٗ 

٤ش ٓأُٞكز سصذز ٝصضْ دضِوجة٤ز ٝال صضطِخ ٓؼجُؾز ػ٤ٔوز ، أٓج ك٠ فجُز صؼشع ثُلشد ُٜٔٔز ؽذ٣ذر ٝؿ

كئٕ أدثءٙ ٣خؼغ ُٔج ٝسثء ثٌُٔٞٗجس ٠ٛٝ ػ٤ِٔجس ٓؼشك٤ز أػ٠ِ سصذز ٝص٘طٟٞ ػ٠ِ ٓؼجُؾز ػ٤ٔوز 

 ُِٔؼِٞٓجس .

َٔظشاً ْلًْيخ يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد فٗ انؼًهيخ انزؼهيًيخ فمذ رُبٔنزٓب انؼذيذ يٍ انذساعبد 

( ، )سثكذ 8811)فٔذٟ ثُذ٘ج ، ( ، 8881) دٜجء فٔٞدر ،  :ثبنجذش ٔ انذساعخ ٔيٍ ْزِ انذساعبد

(، ) ٓجٛش صٗوٞس 8812(، ) ػذذ ثُؼجٍ ػذذ ثُغ٤ٔغ ، 8810( ، ) آٓجٍ ٓظذجؿ ، 8818ثُٔؼ٤ٞف، 

 ،8812)[ 

 صبنضبً:  أدٔاد انجذش

 ُوذ هجٓش ثُذجفغز دئػذثد أدٝثس ثُذقظ ٝثُض٠ صٔغِش ك٠ ث٥ص٠ : 

 الخزجبس ثبنخطٕاد انزبنيخ :ئػذاد اخزجبس يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد : ٔلذ يش ئػذاد ا  -

  رذذيذ انٓذف يٍ اإلخزجبس :  .1

٣ٜذف ٛزث ثإلخضذجس إ٠ُ ه٤جط ثُوذسر إعضخذثّ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ك٤ٔج ٣وذّ إ٤ُْٜ ٖٓ 

كوشثس ٝٗظٞص ، ٝرُي دؼذ ثُضؼشع ُضؾشدز ثُذقظ ٝثُضذس٣ظ ُِطالح ٝفذر " ثُلِغلز ٝثُق٤جر " 

ؼجد ط٤جؿضٜج ك٠ ػٞء ثُزًجء ثُ ُٔ  –ثُضِخ٤ض  –٘جؽـ ٣ٝو٤ظ ثإلخضذجس ثُٜٔجسثس ثُضج٤ُز ) ثُضلغ٤ش ثُ

 إدسثى ثُؼالهجس ( ٠ٛٝ ٗلظ ثُٜٔجسثس ثُض٠ ٝػغ ك٠ ػٞةٜج ػذجسثس ثالخضذجس . –ثُضطذ٤ن 
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 صيبغخ يفشداد االخزجبس : -8

صْ ط٤جؿز هؼج٣ج ثإلخضذجس ػ٠ِ ٤ٛتز كوشثس هظ٤شر ، ف٤ظ صؼذش ًَ كوشر ػٖ هؼ٤ز • 

جُخ إٔ ٣وشأ ثُلوشر ؽ٤ذثً عْ ٣غؼ٠ إلخض٤جس ثُذذ٣َ ثُظق٤ـ ثُزٟ ٣ؼذش ػٖ ثُٔطِٞح ٓؼ٤٘ز ، ٝػ٠ِ ثُط

ُوذ أػوذش ًَ كوشر أسدغ إخض٤جسثس ٝرُي ك٠ ٜٓجسثس ) ، ٖٓ خالٍ ثألعتِز ثُض٠ صؼوخ ًَ كوشر 

ثُضطذ٤ن( أٓج ٜٓجسر إدسثى ثُؼالهجس كضشَٔ ؽضة٤ٖ ثألٍٝ خجص دضقذ٣ذ ؽشك٠  -ثُضِخ٤ض -ثُضلغ٤ش

٣ضؼٖٔ عالط إخض٤جسثس ٝثُؾضء ثُغج٠ٗ خجص دضقذ٣ذ ثُؼالهز د٤ٖ ثُطشك٤ٖ ٣ٝضؼٖٔ أ٣ؼجً ثُؼالهز ٝ

عالط إخض٤جسثس ، ُوذ ثعضخذٓش ثُذجفغز ك٠ ٝػغ ٛزث ثإلخضذجس ٗٞع ثألعتِز ثُٔٞػٞػ٤ز ، ٠ٛٝ 

 أعتِز ثإلخض٤جس ٖٓ ٓضؼذد ًٝجٗش ػذد ثُذذثةَ أسدؼز دذثةَ ٌَُ كوشر .

 ٝثُض٠ ٖٓ خالُٜج صْ صقذ٣ذ ث٥ص٠::انزجشثخ اإلعزطالػيخ نالخزجبس  -3

 دغبة صجبد االخزجبس  ( أ)

صْ فغجح عذجس ثالخضذجس دطش٣وز ثُضؾضةز ثُ٘ظل٤ز ، ف٤ظ هجٓش ثُذجفغز دضوغ٤ْ ثالخضذجس إ٠ُ 

ٗظل٤ٖ ٓضٌجكت٤ٖ ػذدثً ٝٓقضٟٞ، ٝصْ فغجح ٓؼجَٓ ثإلسصذجؽ د٤ٖ دسؽجس ثُؾضة٤ٖ عْ صطذ٤ن 

) ٜٓذٟ ثُوظجص ، (.  8‚22ٖ أٗٚ ٣غجٟٝ )ثُٔؼجدُز ثُخجطز دقغجح ٓؼجَٓ ثُغذجس كضذ٤

8882 ،382) 

 دغبة صذق االخزجبس ( ة)

ثُظذم ثُظجٛشٟ :صْ ػشع ثالخضذجس ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔق٤ٌٖٔ ثُضشد٤٣ٖٞ ُِضأًذ ٖٓ طذهٚ، 

 ٝهذ أهشٝث دظالف٤ز ثالخضذجس ُِضطذ٤ن دؼذ إؽشثء دؼغ ثُضؼذ٣الس .

ٝٛٞ ٓؼجَٓ طذم ‚( ٤02ؼ٠ ُٔؼجَٓ ثُغذجس ٝٛٞ)ثُظذم ثُزثص٠ ٝرُي دقغجح ثُؾزس ثُضشد

 ٓشصلغ.

 دغبة صيٍ االخزجبس)ج( 

صْ صقذ٣ذ ثُضٖٓ ثُٔ٘جعخ ُالخضذجس ٖٓ خالٍ سطذ ثُضٖٓ ثُزٟ ثٗض٠ٜ ك٤ٚ أعشع ؽجُخ، ٝثُضٖٓ 

ؽذ إٔ ٓضٞعؾ صٖٓ ثالخضذجس ٛٞ ) ُٝ ( ده٤وز 08ثُزٟ ثٗض٠ٜ ك٤ٚ أدطأ ؽجُخ ُإلؽجدز ػٖ ثالخضذجس، ٝ

 ( ده٤وز .02ن ُوشثءر ثُضؼ٤ِٔجس ك٤ظذـ ثُضٖٓ ثُٔ٘جعخ ُالخضذجس )( دهجة2ٝإػجكز )

 ئػذاد يفزبح رصذيخ االخزجبس -2

( دسؽز ٓٞصػز 88صْ إػذثد ٓلضجؿ ثُضظق٤ـ ألعتِز ثالخضذجس ، ف٤ظ دِؾ ٓؾٔٞع ثُذسؽجس )

( كوشر ًَٝ كوشر ٣ؼوذٜج أسدغ دذثةَ ، صدزُي كوذ ثشضَٔ 11ػ٠ِ كوشثس ثإلخضذجس ثُزٟ صؼٖٔ )

ذجس ػ٠ِ أسدغ ٓؾٔٞػجس ٖٓ ثألعتِز ؛ عالعز ٜٓ٘ج صخضِق ػذد دذثةِٜج ػٖ ثُٞثفذر ثُٔضذو٤ز ، ثالخض

أٓج ثُغالعز ٓؾٔٞػجس ك٠ٜ ثُٔؾٔٞػز ثأل٠ُٝ ًٔج ؽجء صظ٤٘لٜج ك٠ ثالخضذجس ٜٓجسر ثُضلغ٤ش ، 

س ٝثُٔؾٔٞػز ثُغج٤ٗز ٜٓجسر ثُضِخ٤ض ، ٝثُٔؾٔٞػز ثُشثدؼز ٜٓجسر ثُضطذ٤ن ، ٝػذد أعتِز ثُٔؾٔٞػج

( عؤثٍ ، ٝك٤ٜج ٣طِخ ٖٓ ثخض٤جس دذ٣َ ٝثفذ طق٤ـ ٖٓ أسدغ دذثةَ ٓؼشٝػز ػ٤ِٚ 18ثُغالط )
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ٝهذ صْ صظق٤ـ أعتِز ثُٔؾٔٞػجس ثُغالط ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٠ُ : ٣قظَ ثُطجُخ ػ٠ِ دسؽز ٝثفذر 

 ػ٘ذ ثخض٤جسٙ ُِذذ٣َ ثُظق٤ـ ٝ ٣قظَ ػ٠ِ دسؽز )طلش( إرث ثخضجس دذ٣الُ خجؽتجً .

 ( دسؽز  18( = )  1( ×)   ٠18 ألعتِز ثُغالط ٓؾٔٞػجس = ) إرٕ ثُٜ٘ج٣ز ثُؼظٔ

( أعتِز ٣ٝطِخ ٖٓ ثُطالح 0أٓج ثُٔؾٔٞػز ثُٔضذو٤ز ك٠ٜ ٜٓجسر إدسثى ثُؼالهجس ٝصقضٟٞ ػ٠ِ)  

( دذ٣َ ثألٍٝ ٓشصذؾ دطشك٠ ثُؼالهز ٝثُغج٠ٗ ٓشصذؾ د٘ٞع ثُؼالهز ، ٝصْ صظق٤ـ ٛزٙ 8ثخض٤جس ػذد )

ُ٘قٞ ثُضج٠ُ : ٣قظَ ثُطجُخ ػ٠ِ دسؽضجٕ ػ٘ذ ثخض٤جسٙ ثُذذ٤ِ٣ٖ ثُٔؾٔٞػز ٖٓ ثالخضذجس ػ٠ِ ث

ثُظق٤ق٤ٖ ٝ دسؽز ٝثفذر ػ٘ذ ثخض٤جسٙ دذ٣الً ٝثفذثً طق٤قجً .ٝ ٣قظَ ػ٠ِ دسؽز )طلش( إرث 

 ثخضجس دذ٣الً خجؽتجً .

 دسؽجس . 0= 8×0ٝدزُي صظذـ ثُٜ٘ج٣ز ثُؼظ٠ٔ ألعتِز ٜٓجسر إدسثى ثُؼالهجس = 

 دسؽز . 88= 0+18ذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ًٌَ = إرٕ ثُٜ٘ج٣ز ثُؼظ٠ٔ الخض

 اإلجشاءاد انًيذاَيخ –ساثؼبً  

 ُٝضطذ٤ن صؾشدز ثُذقظ صْ ثصذجع ثُخطٞثس ثُضج٤ُز : 

 اخزيبس يجًٕػخ انجذش: –أٔالً 

ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز( ٖٓ ٓذسعز ثُش٤ٜذ ٓقٔذ  –صْ ثخض٤جس ٓؾٔٞػز ثُذقظ ) ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز    

( 08ثُغج٣ٞٗز ثُضجدؼز إلدثسر إ٣ضجٟ ثُذجسٝد دٔقجكظز ثُذق٤شر ٝهذ دِؾ ػذد ثُٔؾٔٞػض٤ٖ )ٓقٔٞد فشد٢ 

 ؽجُخ. 

 صبَيًب : انزطجيك انمجهٗ ْلدٔاد انجذش:

صْ صطذ٤ن أدٝثس ثُذقظ ػ٠ِ ٓؾٔٞػض٠ ثُذسثعز ٝرُي هذَ دسثعز ثُٞفذر ثُٔخضجسر ٖٓ ًضجح ثُلِغلز 

 ّ. 8812   -8810ؽـ  ك٠ ثُؼجّ ثُذسثع٠ ٝثُزٟ صْ ط٤جؿضٜج ك٠ ػٞء ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘ج

 صبنضًب : انزذسيظ نًجًٕػزٗ انجذش:

ُض٘ل٤ز صؾشدز ثُذقظ، هجٓش ثُذجفغز دضذس٣ظ ٝفذر "ثُلِغلز ٝثُق٤جر " ثُٔؼجد ط٤جؿضٜج ك٠ ػٞء 

ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ  ُطالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز، أٓج ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز كوذ صْ ثالعضؼجٗز دٔؼِْ 

 ثُلظَ. 

 انزطجيك انجؼذٖ ْلدٔاد انجذش: –اثًؼب س

دؼذ ثالٗضٜجء ٖٓ ثُضذس٣ظ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز، صْ إػجدر صطذ٤ن أدثر ثُذقظ، ٝصظق٤قٜج، 

 ٝسطذ 
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 ثُذسؽجس ٝٓؼجُؾز ثُذ٤جٗجس إفظجة٤ج ُِضأًذ ٖٓ طقز ثُلشٝع ثُض٠ ٝػؼش عِلجً.ً 

 َزبئج انجذش ٔرفغيشْب في ضٕء فشٔض انجذش: –خبيًغب 

ِضأًذ ٖٓ طقز ثُلشع ثألٍٝ: " ٣ٞؽذ كشم دثٍ إفظجة٤ج د٤ٖ ٓضٞعط٠ دسؽجس ؽجُذجس ُ

ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٠ ثُضطذ٤ن ثُذؼذٟ الخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُظجُـ 

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز." صْ فغجح ٓضٞعطجس دسؽجس ثُطالح ك٠ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز ٝثُؼجدطز 

ؼذٟ الخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ًٌَ ٝك٠ ثُٜٔجسثس ثُلشػ٤ز، ٝفغجح ك٠ ثُضطذ٤ن ثُذ

. ٣ٌٖٝٔ صٞػ٤ـ رُي ك٠ (spss)ثالٗقشثكجس ثُٔؼ٤جس٣ز، ٝفغجح ه٤ٔز "س" دجعضخذثّ دشٗجٓؼ 

 ثُؾذٍٝ ثُضج٠ُ :  

 (1جذٔل )

= 3، ٌ 23= 1َزيجخ انزطجيك انجؼذٖ الخزجبس يٓبساد يؼبنجخ انًؼهٕيبد نذٖ يجًٕػزٗ انجذش ٌ

23 

ثُٔؾٔٞػ ثُٜٔجسر ّ

 ر

ثُٔضٞعؾ 

 ثُقغجد٠

ثالٗقشثف 

 ثُٔؼ٤جسٟ 

)س(    ثُضذج٣ٖ

 ثُٔقغٞدز

ثُذالُز 

 ثالفظجة٤ز

ٓغضٟٞ 

 ثُذالُز

 دثُز إفظجة٤جً  0‚220 ‚008 ‚202 8‚18 ػجدطز ثُضلغ٤ش   1
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الُ

 د
ٟ
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 ‚800 ‚020 3‚22 صؾش٣ذ٤ز

 دثُز إفظجة٤جً  1‚233 ‚028 ‚288 8‚32 ػجدطز ثُضِخ٤ض 8

 ‚802 ‚233 3‚12 صؾش٣ذ٤ز

ثدسثى   3

 ثُؼالهجس

 دثُز إفظجة٤جً  18‚ 300 1‚ 318 1‚ 102 0‚ 12 ػجدطز

 ‚ 001 ‚ 288 2‚ 88 صؾش٣ذ٤ز

صقذ٣ذ ؽشك٠  أ

 ثُؼالهز 

 دثُز إفظجة٤جً  1‚ 310 ‚ 201 ‚ 010 8‚ 12 ػجدطز

 ‚ 002 ‚ 128 3‚ 82 صؾش٣ذ٤ز

صقذ٣ذ ٗٞع  ح

 ثُؼالهز

 دثُز إفظجة٤جً  18‚ 228 ‚ 201 ‚ 010 8‚ 12 ػجدطز

 ‚ 230 ‚ 233 3‚ 22 صؾش٣ذ٤ز

 دثُز إفظجة٤جً  1‚238 ‚008 ‚212 8‚10 ػجدطز ثُضطذ٤ن 0

 ‚800 ‚020 3‚22 صؾش٣ذ٤ز

ثالخضذجس  

 ث٠ٌُِ 

 دثُز إفظجة٤جً  12‚ 881 3‚ 212 1‚ 201 11‚ 20 ػجدطز

 1‚ 218 1‚ 838 10‚ 83 صؾش٣ذ٤ز

 ( ٍٝإٔ  ه٤ٔز " س" ُِٜٔجسثس ثُلشػ٤ز ُالخضذجس ٝثالخضذجس ًٌَ ػ٠ِ ٣1ضؼـ ٖٓ ثُؾذ )

( ، ٜٓجسر إدسثى 1‚233( ، ٜٓجسر ثُضِخ٤ض )0‚220ثُضش٣خ ًجٗش : ٜٓجسر ثُضلغ٤ش )

ٗٞع  ( ، ٜٓجسر صقذ٣ذ1‚ 310( ،] ٜٓجسر صقذ٣ذ ؽشك٠ ثُؼالهز )18‚ 300ثُؼالهجس )

( 12‚ 881( ٝك٠ ثالخضذجس ًٌَ ) 1‚238( [، ٝك٠ ٜٓجسر ثُضطذ٤ن )18‚ 228ثُؼالهز )

إٔ ٛزٙ ثُو٤ْ ثُضجة٤ز ؽ٤ٔؼجً ًجٗش ص٘قظش ػ٘ذ ثُو٤ٔز  (Spss)ًٔج ثصؼـ ٖٓ خالٍ دشٗجٓؼ 

 (.8‚81أٟ أٜٗج أهَ ٖٓ ٓغضٟٞ ثُذالُز ) ‚.( 88)
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 ٝ ثُؼجدطز ك٠ ثُضطذ٤ن ثُذؼذٟ ثُلشم د٤ٖ ٓضٞعط٠ دسؽجس ؽالح ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ز

( ُظجُـ ؽالح 8‚81الخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس دثٍ إفظجة٤جً ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) 

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ، ٝٛزث ٣ذٍ ػ٠ِ صلٞم ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ك٠ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز 

٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ثُٔؼِٞٓجس ك٠ ثُضطذ٤ن ثُذؼذٟ ُالخضذجس ، ٓٔج ٣ش٤ش إ٠ُ كجػ٤ِز ثعضخذثّ ٗظش

ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ، ٝدزُي صْ ثُضقون ٖٓ 

 طقز ثُلشع ثألٍٝ .

" ٣ٞؽذ كشم دثٍ إفظجة٤ًج د٤ٖ ٓضٞعط٠ دسؽجس ثُضطذ٤و٤ٖ ثُوذ٠ِ  نهزأكذ يٍ صذخ انفشض انضبَٗ : 

ؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُظجُـ ثُضطذ٤ن ٝثُذؼذٟ ُطالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ك٠ ثخضذجس ٜٓجسثس ٓ

ثُذؼذٟ". صْ فغجح ٓضٞعطجس دسؽجس ثُطالح ك٠ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ك٠ ثُضطذ٤و٤ٖ ثُوذ٠ِ 

ٝثُذؼذٟ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ًٌَ،  ٝك٠ ًَ ٜٓجسر كشػ٤ز ػ٠ِ فذر، ٝفغجح ه٤ٔز "س" 

 ، ٣ٝضؼـ رُي ك٠ ثُؾذٍٝ ثُضج٠ُ:(spss)دجعضخذثّ دشٗجٓؼ 

 (3جذٔل )

 08ه٤ٔز "س" ك٠ ثخضذجس ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ثُوذ٠ِ ٝثُذؼذٟ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز   ٕ=      

ثُٔضٞعؾ  ثُضطذ٤ن ثُٜٔجسر ّ

 ثُقغجد٠

ثالٗقشثف 

 ثُٔؼ٤جسٟ

ثُلشم د٤ٖ 

 ثُٔضٞعط٤ٖ 

)س(   

 ثُٔقغٞدز

ثُذالُز 

 ثالفظجة٤ز

ٓغضٟٞ 

 ثُذالُز

دثُز  11‚ 281 1‚1 ‚ 088 8‚ 12 ثُوذ٠ِ ثُضلغ٤ش   1

 إفظجة٤جً 
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 ‚ 020 3‚ 22 ثُذؼذٟ

دثُز  18‚ 012 1‚2 ‚ 231 8‚ 12 ثُوذ٠ِ ثُضِخ٤ض 8

 ‚ 233 3‚ 12 ثُذؼذٟ إفظجة٤جً 

ثدسثى   3

 ثُؼالهجس

دثُز  12‚ 180 3‚22 1‚ 131 3‚ 82 ثُوذ٠ِ

 ‚ 288 2‚ 88 ثُذؼذٟ إفظجة٤جً 

صقذ٣ذ  أ

ؽشك٠ 

 ثُؼالهز 

دثُز  18‚ 112 1‚12 ‚ 282 1‚ 18 ثُوذ٠ِ

 ‚ 128 3‚ 82 ثُذؼذٟ إفظجة٤جً 

صقذ٣ذ  ح

ٗٞع 

 ثُؼالهز

دثُز  11‚ 282 8‚80 ‚ 100 1‚ 23 ثُوذ٠ِ

 ‚ 233 3‚ 22 ثُذؼذٟ إفظجة٤جً 

دثُز  18‚ 288 1‚1 ‚ 088 8‚ 12 ثُوذ٠ِ ثُضطذ٤ن 0

 ‚ 020 3‚ 22  ثُذؼذٟ إفظجة٤جً 

ثالخضذجس  

 ث٠ٌُِ 

دثُز  82‚ 322 0‚21 8‚ 118 2‚ 82 ثُوذ٠ِ 

 1‚ 838 10‚ 83 ثُذؼذٟ إفظجة٤جً 

( ثسصلجع ٓضٞعطجس دسؽجس ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ك٠ ٜٓجسثس ٣8ضؼـ ٖٓ ؽذٍٝ )

، ٓوجسٗز دٔضٞعطجس  ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ك٠ ثُضطذ٤ن ثُذؼذٟ ُالخضذجس ًٌَ ٝ ك٠ ًَ ٜٓجسر ػ٠ِ فذر

دسؽجصْٜ ك٠ ثُضطذ٤ن ثُوذ٠ِ ، ٝ ػ٘ذ فغجح ه٤ْ " س" ُِٜٔجسثس ثُلشػ٤ز ُالخضذجس ٝثالخضذجس ًٌَ 

ؽذ أٜٗج ػ٠ِ ثُضشص٤خ صغجٟٝ : ثُضلغ٤ش ) ( ، ٜٓجسر  18‚ 012( ، ، ٜٓجسر ثُضِخ٤ض )11‚ 281ُٝ
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ٜٓجسر صقذ٣ذ ٗٞع  ( ،18‚ 112( ،] ٜٓجسر صقذ٣ذ ؽشك٠ ثُؼالهز )12‚ 180إدسثى ثُؼالهجس )

( ًٔج ثصؼـ 82‚ 322( ، ٝك٠ ثالخضذجس ًٌَ )18‚ 288( [ ، ٜٓجسر ثُضطذ٤ن )11‚ 282ثُؼالهز )

أٟ أٜٗج أهَ ‚.( 88إٔ ٛزٙ ثُو٤ْ ثُضجة٤ز ؽٔذؼجً ًجٗش ص٘قظش ػ٘ذ ثُو٤ٔز ) (Spss)ٖٓ خالٍ دشٗجٓؼ 

ثُضطذ٤و٤ٖ ثُوذ٠ِ ٝثُذؼذٟ  ( ، ٓٔج ٣ذٍ ػ٠ِ ٝؽٞد كشم دثٍ إفظجة٤جً د8ٖ٤‚81ٖٓ ٓغضٟٞ ثُذالُز ) 

( ُظجُـ ثُضطذ٤ن ثُذؼذٟ، ٓٔج ٣ؼ٠٘ إٔ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ هذ أعشس 8‚81ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز )

 صأع٤شثً إ٣ؾجد٤جً ك٠ ص٤ٔ٘ز ٛزٙ ثُٜٔجسثس ُذ٣ْٜ ، ٓٔج ٣غذش طقز ثُلشع ثُغج٠ٗ.

 نهزأكذ يٍ صذخ انفشض انضبنش انزٖ يُص ػهٗ :

ك٠ صذس٣ظ ٝفذر " ثُلِغلز ٝثُق٤جر" صقون ٓغضٟٞ ٓ٘جعخ ٖٓ  "ثعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ

ثُلجػ٤ِز ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ". ٝالخضذجس طقز ٛزث ثُلشع صْ ثالعضؼجٗز دٔؼجدُز 

ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ُـذالى ٝرُي ك٠ ػٞء دسؽجس ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ك٠ ثُضطذ٤و٤ٖ ثُوذ٠ِ 

 ٠ِ ثُ٘ضجةؼ رُي  ٝثُذؼذٟ ألدٝثس ثُذسثعز، ٝك٤ٔج ٣

 (2جذٔل).                                                          

دغبة َغجخ انكغت انًؼذل نًزٕعظ دسجبد طالة انًجًٕػخ انزجشيجيخ فٗ اخزجبس يٓبساد 

 يؼبنجخ انًؼهٕيبد

ٓضٞعؾ ثُذسؽجس  ثُٜٔجسثس ّ

 ك٠ ثُضطذ٤ن ثُوذ٠ِ

ٓضٞعؾ 

ثُذسؽجس ك٠ 

 ثُضطذ٤ن ثُذؼذٟ

ج٣ز ثُٜ٘

ثُؼظ٠ٔ 

 ُالخضذجس

ٗغذز ثٌُغخ 

 ثُٔؼذٍ ُذالى

ثُذالُز 

 ثإلفظجة٤ز

 ٓوذٍٞ 1‚81 0 3‚22 8‚12 ثُضلغ٤ش 1

 ٓوذٍٞ 1‚10 0 3‚12 8‚12 ثُضِخ٤ض 8

إدسثى  3

 ثُؼالهجس

 ٓوذٍٞ 1‚ 82 0 2‚ 88 3‚ 82

ؽشك٠  أ

 ثُؼالهز

 ٓوذٍٞ 1‚ 82 0 3‚ 82 1‚ 18

 ٓوذٍٞ 1‚ 01 0 3‚ 22 1‚ 23 ٗٞع ثُؼالهز ح

 ٓوذٍٞ 1‚ 81 0 3‚ 22 8‚ 12 ثُضطذ٤ن 0

 ٓوذٍٞ 1‚ 82 88 10‚ 83 2‚ 82 ثالخضذجس ًٌَ 

٣ضذ٤ٖ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن إٔ صذس٣ظ ٝفذر  "ثُلِغلز ٝثُق٤جر" ٖٓ ًضجح ثُلِغلز ُطالح 

ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز دجعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ًجٕ ُٚ كجػ٤ِز ػج٤ُز ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز 

ٓجس ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ، ٣ٝؤًذ رُي إٔ ٗغذز ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ُذالى دِـش ك٠ ثُٔؼِٞ

( 1‚ 82( ، ٝك٠ ٓغضٟٞ إدسثى ثُؼالهجس )1‚10( ، ٝك٠ ٓغضٟٞ ثُضِخ٤ض )1‚81ٜٓجسر ثُضلغ٤ش )

( ، ٝك٠  1‚ 81( ، ٝك٠ ٓغضٟٞ ثُضطذ٤ن )1‚ 01( ، ٗٞع ثُؼالهز )1‚ 82]ؽشك٠ ثُؼالهز )

-1( ٝٛزٙ ثُ٘غخ ؽ٤ٔؼٜج صوغ ك٠ ثُٔذٟ ثُزٟ فذدٙ ثُؼجُْ " دالى " ٝٛٞ ٖٓ )1‚ 82ثالخضذجس ًٌَ )
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( ٓٔج ٣ذٍ ػ٠ِ كجػ٤ِز ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُذٟ ؽالح 8

 ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز.

ؼ ثألعش صقون ثُلشٝع ثُض٠ ٝػؼضٜج ثُذجفغز، ٝأظٜشس ثُ٘ضجةٔرشيش انُزبئج انًؼشٔضخ عبثمبً ئنٗ: 

ثإل٣ؾجد٠ العضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ صذس٣ظ ثُلِغلز ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس 

 ُطالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز. 

 رفغيش َزبئج انجذش:

صش٤ش دالُز ثُلشٝم ك٠ ثُلشػ٤ٖ ثألٍٝ ٝثُغج٠ٗ إ٠ُ ثألعش ثإل٣ؾجد٠ ثُٞثػـ ٝثُلؼجٍ ُ٘ظش٣ز  -

ؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ثُٔخضجسر ٠ٛٝ ) ثُضلغ٤ش، ثُضِخ٤ض ، إدسثى ثُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓ

ثُؼالهجس ، ثُضطذ٤ن ( ٝهذ ثصؼـ رُي ُذٟ ؽالح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ٓوجسٗز دجُٔؾٔٞػز 

ثُؼجدطز ، ف٤ظ ًجٕ ُ٘ظش٣ز ثُ٘جؽـ ٝؽشم ثُضذس٣ظ ثُٔغضخذٓز ٓؼٜج ٝؽش٣وز ػشع 

ِٞٓجس ٣ٌٖٝٔ إسؽجع ثُغذخ ك٠ رُي ثُٔٞػٞػجس دٝسثً دجسصثً ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼ

 إ٠ُ :

ثػضٔجد ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ػ٠ِ ػذد ٖٓ ثُخطٞثس ٝثالؽشثءثس ثُٔ٘ظٔز ثُض٠ صْ ثعضخذثٜٓج ك٠  -

صذس٣ظ ٝفذر ثُلِغلز ؛ ٝثُض٠ عجػذس ثُطالح ػ٠ِ كْٜ ٝإعض٤ؼجح ثُٔقضٟٞ دٔج صؼٔ٘ٚ ٖٓ 

ثُؼالهجس ٝصوذ٣ْ صلغ٤شثس ٝ  صق٤َِ ٝٓوجسٗز ٝإدسثى ثإلخضالكجس ٝثُٔضشجدٜجس ٝثُضؼشف ػ٠ِ

ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج ك٠ شٌَ ٓخططجس ِٝٓخظجس ٝصق٣ِٜٞج إ٠ُ صطذ٤وجس ػ٤ِٔز ِٓٔٞعز ك٠ ف٤جصْٜ 

ثُٞثهؼ٤ز دشٌَ أًغش كجػ٤ِز ٝٗشجؽجً ٖٓ ٓؾشد فلظٜج ػٖ ؽش٣ن ثُضِو٤ٖ ، ف٤ظ عجٛٔش دشٌَ 

ضْٜ إ٤ُٜج ، ًذ٤ش ك٠ صذغ٤ؾ ثُٔؼِٞٓجس ٝص٘ظ٤ٜٔج ٝٓؼجُؾضٜج فض٠ ٣غَٜ ثعضشؽجػٜج ٝهش فجؽ

ٝظٜش ؽٜذ ثُطالح ك٠ ثُو٤جّ دجألٗشطز ثُٔؼذر ُْٜ ٝثُض٠ عجٛٔش ك٠ ص٤ٔ٘ز ٓؼجسكْٜ ٝٓؼِٞٓجصْٜ 

ثُٔشصذطز دجُذسط ٓٔج صثد ٖٓ ٗغذز صلجػِْٜ ٝصقظ٤ِْٜ دشٌَ ػ٠ِٔ ٖٓ خالٍ ثُضؼجَٓ ٓؼٚ 

دٔج دشٌَ ٓذجشش ٝدزُي ٓجسط ثُطالح أٗٞثع ٓخضِلز ٖٓ ثُضل٤ٌش صٔغِش ك٠ ثُضل٤ٌش ثُضق٠ِ٤ِ 

٣ضؼٔ٘ٚ ٖٓ صلغ٤ش ٝصق٤َِ ٝإدسثى ٝصقذ٣ذ ثُؼالهجس ثُض٠ صشدؾ د٤ٖ ثألكٌجس ٝثُلوشثس ٝصل٤ٌش 

ػ٠ِٔ ٣ضؼٖٔ صطذ٤ن ٓج صؼِٔٞٙ ك٠ ف٤جصْٜ ث٤ٓٞ٤ُز ٝصل٤ٌش إدذثػ٠ إلٗضجػ أكٌجس ؽذ٣ذر ؿ٤ش 

ٓأُٞكز ) خجسػ ثُظ٘ذٝم (، ٝدزُي كوذ عجٛٔش ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ دضطذ٤وجصٜج ك٠ ص٤ٔ٘ز 

 س ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝثُض٠ صضؼٖٔ )ثُضلغ٤ش، ثُضِخ٤ض ، إدسثى ثُؼالهجس ، ثُضطذ٤ن ( .ٜٓجسث

 : رٕصيبد انجذش 

 ك٠ ػٞء ثُ٘ضجةؼ ثُض٠ صٞطَ إ٤ُٜج ثُذقظ ، ٣ٌٖٔ صوذ٣ْ ثُضٞط٤جس ثُضج٤ُز :

صذظ٤ش ٓظ٠ٔٔ ثُٔ٘جٛؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِز دؼشٝسر ثالٛضٔجّ دضٞظ٤ق ٓذجدا ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ػ٘ذ  -1

 فذثس ثُلِغلز .صظ٤ْٔ ٝ

ػوذ دٝسثس صذس٣ذ٤ز ُٔؼ٠ِٔ ثُلِغلز ُضؼش٣لْٜ د٘ظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ٝصذس٣ذْٜ ػ٠ِ ٤ًل٤ز صٞظ٤ق  -8

 ٓذجدةٜج ك٠ ثُضذس٣ظ دٜذف ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ُذٟ ؽالدْٜ .
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ز إعشثء ثُٔ٘جٛؼ ثُذسثع٤ز ك٠ ٓخضِق ثُٔشثفَ ٝثُٔغض٣ٞجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز دجألٗشطز ثُضشد٣ٞز ثُٔ٘جعذ -3

ثُض٠ صغجػذ ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز ثُؾجٗخ ثُضق٠ِ٤ِ ٝصض٣ذ ٖٓ إدذثع ثُطالح ٝصغجػذ ػ٠ِ صٞظ٤ق ٓج صؼِٔٞٙ 

 ك٠ ف٤جصْٜ 

صذس٣خ ثُطالح ثُٔؼ٤ِٖٔ ك٠ ٤ًِجس ثُضشد٤ز شؼذز ثُٔٞثد ثُلِغل٤ز ػ٠ِ ثعضخذثّ ٗظش٣ز ثُزًجء  -0

٣ذ ثُٔغضٔش ك٠ ثُ٘جؽـ ٝثألعج٤ُخ ثُضذس٣غ٤ز ثُقذ٣غز فض٠ ٣ضٌٔ٘ٞث ٖٓ ٓٞثًذز ثُضطٞسثس ٝثُضضث

 ثُٔؼجسف ٝثُٔؼِٞٓجس .

ػشٝسر ثالٛضٔجّ دض٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ك٠ ًَ ثُٔشثفَ ثُؼٔش٣ز ُِلشد ٖٓ خالٍ  -2

صٞك٤ش ثُٞعجةَ ثُض٠ صغجػذ ػ٠ِ ثُضق٤َِ ٝثُضلغ٤ش ٝثُضطذ٤ن ٝإدسثى ثُؼالهجس ٝرُي ُٔج ُٜج ٖٓ 

 أ٤ٔٛز ٝثػقز ك٠ ثًضغجح ثُٔؼِٞٓجس ٝصٞظ٤لٜج دغُٜٞز .

 ضشثؿ ثعضشثص٤ؾ٤جس فذ٣غز صؼَٔ ػ٠ِ ٓخجؽذز أٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ثُٔخضِلز ُذٟ ثُطالح .ثه -1

 سدؾ ٓٞػٞػجس ثُٞفذر دجُٞثهغ ثُق٤جص٠ ُِطالح . -2

  يمزشدبد انجذش 

 ٣وذّ ٛزث ثُذقظ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔوضشفجس ُذقٞط أخشٟ ، ٜٓ٘ج :

 ح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز .دقظ كجػ٤ِز دشٗجٓؼ ُض٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ك٠ ثُٔ٘طن ُذٟ ؽال -

دقظ كجػ٤ِز دشٗجٓؼ هجةْ ػ٠ِ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ  ك٠ ص٤ٔ٘ز ثُٔلج٤ْٛ ثُلِغل٤ز ٝثألدثء ثُضذس٣غ٠  -

 ُِطالح ثُٔؼ٤ِٖٔ شؼذز ثُلِغلز .

دشٗجٓؼ ُضذس٣خ ثُٔؼ٤ِٖٔ أع٘جء ثُخذٓز ػ٠ِ ثعضخذثّ ٗظش٣ز ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝه٤جط صأع٤شٛج  -

 ػ٠ِ ؽالدْٜ .

ُزًجء ثُ٘جؽـ ك٠ ص٤ٔ٘ز ثُزًجء ثُشٝف٠ ٝدؼغ ثُو٤ْ ثُلِغل٤ز ُذٟ ؽالح ثُظق كجػ٤ِز ٗظش٣ز ث -

 ثُغجُظ ثُغجٟٗٞ .

 يشاجغ انجذش

 أٔالً: انًشاجغ انؼشثيخ 

( : ثُزًجء ثُ٘جؽـ ٝػالهضٚ دٌَ ٖٓ كؼج٤ُز ثُزثس 8812إدضغجّ ٓقٔٞد ػجٓشػ٤غ٠ ، ف٘جٕ فغ٤ٖ ٓقٔٞد ) .1

 .20، ثُٔؾِذ  يجهخ كهيخ انزشثيخ جبيؼخ انضلبصيكز ٖٓ ؽجُذجس ثُؾجٓؼز ، ثألًجد٤ٔ٣ز ٝثُذثكؼ٤ز ُذٟ ػ٤٘

يؼجى انًصطهذبد انزشثٕيخ انًؼشفخ فٗ انًُبْج ٔطشق (:  8883أفٔذ ثُِوج٠ٗ ، ػ٠ِ ثُؾَٔ )  .8

 ، ثُطذؼز ثُغجُغز، ثُوجٛشر، ػجُْ ثٌُضخانزذسيظ

٤ُٞذٟ ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز (: كجػ٤ِز ثعضخذثّ ٗٔٞرػ ثُضؼِْ ثُض8810آٓجٍ ػ٠ِ ػ٤جد ٓظذجؿ )  .3

ثُٔؼِٞٓجس ٝثٌُلجءر ثإلؽضٔجػ٤ز ُذٟ ػ٤٘ز ٖٓ ثُطالح ثُذثسع٤ٖ ُٔجدر ػِْ ثإلؽضٔجع ك٠ ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ، 

 سعجُز ٓجؽغض٤ش ، ٤ًِز ثُذ٘جس ، ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ .

ذثس " ، ثُوجٛشر ، ثُ يؼجى انًصطهذبد انزشثٕيخ ٔانُفغيخ( : " 8883فغٖ شقجصٚ، ص٣٘خ ثُ٘ؾجس) .0

 ثُٔظش٣ز ثُِذ٘ج٤ٗز ُِطذجػز 

، ثُوجٛشر ، ثُذثس  8" ، ؽ يؼجى انًصطهذبد انزشثٕيخ ٔانُفغيخ( : " 8811______________) .2

 ثُٔظش٣ز ثُِذ٘ج٤ٗز ُِطذجػز.
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( :" ٜٓجسثس ٝٓغض٣ٞجس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٝػالهضٜج دجألعِٞح ثُٔؼشك٠ ُذٟ 8811فٔذٟ ثُذ٘ج ) .1

، ثُٔؾِذ ثُخجٓظ ، ثُؼذد ثُغجُظ  بد ػشثيخ فٗ انزشثيخ ٔػهى انُفظ، يجهخ دساعؽالح ؽجٓؼز ثُطجةق " 

 .8811، ؽضء أٍٝ ، ٤ُٞ٣ٞ 

( : " كجػ٤ِز ثُضذس٣ظ دجُزًجء ثُ٘جؽـ ػ٠ِ ثُضقظ٤َ ٝثُضل٤ٌش ثإلدذثػ٠ 8880ف٘جٕ د٘ش ػذذ هللا سصم ) .2

نًإرًش انؼهًٗ ، اُطجُذجس ثُظق ثُغج٠ٗ ثُغجٟٗٞ ثُٔضلٞهجس دٔجدر ثُش٣جػ٤جس دٔذ٣٘ز ٌٓز ثٌُٔشٓز" 

، ثُٔؾِذ ثألٍٝ ،ثُٔؾِظ ثُؼشد٢  انغبدط ـ سػبيخ انًْٕٕثيٍ ضشٔسح دزًيخ نًغزمجم ػشثٗ أفضم

 .80ٞ٤ُٞ٣ُِٔٞٛٞد٤ٖ ٝثُٔضلٞه٤ٖ ، ػٔجٕ ، 

( كجػ٤ِز ثعضخذثّ ٗٔٞرػ أدؼجد ثُضؼِْ ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش 8882دػجء ػذذ ثُق٠ ٓقٔذ ثُغ٤ذ : ) .0

ٍ صذس٣ظ ثُلِغلز ُطالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، ثُ٘جهذ ٝثصخجر ثُوشثس ٖٓ خال

 ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ.

( : أعش صذس٣ظ ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ثُش٣جػ٤ز ك٢ ٜٓجسر ثصخجر 8818سثكذ دقش أفٔذ ثُٔؼ٤ٞف ) .2

ألٗذجس ُِؼِّٞ ثُوشثس ُذٟ ؽِذز ثهغجّ ثُش٣جػ٤جس ك٢ ٤ًِجس ثُضشد٤ز ك٢ ٓقجكظز دـذثد ، ٓؾِز ؽجٓؼز ث

 . 3ثإلٗغج٤ٗز ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ ثإلٗغج٤ٗز ،ثُؼذد 

( : ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ثُش٣جػ٤ز ثٌُٔضٞدز ُذٟ ؽالح شؼذز 8883ص٣ٖ ثُؼجدذ٣ٖ شقجصٚ خؼشثٟٝ ) .18

 ثُش٣جػ٤جس ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، عٞٛجػ . 

زثص٤ز ٝثُٔٞثؽٜز ك٢ ص٤ٔ٘زثُضقظ٤َ ( : كجػ٤ِز ثعضخذثّ أعتِز ثُطالح ث8880ُعؼجد ٓقٔذ ػٔش ) .11

يجهخ انجًؼيخ انزشثٕيخ ثُٔؼشك٢ ٝثٌُلجءر ثُزثص٤ز ُذٟ ثُطالح ثُذثسع٤ٖ ُِلِغلز ك٢ ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ، 

 ، أًضٞدش 12ثُؼذدنهذساعبد االجزًبػيخ، 

( : دشٗجٓؼ هجةْ ػ٠ِ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ُض٤ٔ٘ز ثُٜٔجسثس ثُلِغل٤ز ُذٟ ؽالح 8810________) .13

 ، كذشث٣ش. 831، ثُؼذد  يجهخ دساعبد فٗ انًُبْج ٔطشق انزذسيظٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ، ثُ

" ،ػٔجٕ ، دثس  رذسيجبد ٔرطجيمبد ػًهيخ، رؼهيى انزفكيش ٔيٓبسارّ( : " 8882عؼ٤ذ ػذذ ثُؼض٣ض ) .13

 ثُغوجكز.

س (: كجػ٤ِز ثعضخذثّ ٝفذر ٖٓ ٓوشس ثُلِغلز هجةٔز ػ٠ِ ٗظش٣ز ثُزًجءث8811ع٤ٔشر ػط٤ز ػش٣جٕ ) .10

ثُٔضؼذدر ك٠ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ص٤ُٞذ ثألكٌجس ٝص٣جدر ثصؾجٙ ؽالح ثُظق ثألٍٝ ثُغج١ٞٗ ٗقٞ ثالٛضٔجّ دذؼغ 

 .،أًضٞدش 31، ثُؼذد يجهخ انجًؼيخ انزشثٕيخ نهذساعبد االجزًبػيخثُوؼج٣ج ثُؾذ٤ُز، 

ثُضقظ٤َ كجػ٤ِز ثعضخذثّ هذؼجس ثُضل٤ٌش ثُغش ٍ "د٣ذٞٗٞ" ك٠ ك٠ ص٤ٔ٘ز :  (8811طلجء ػذذ ثُؾٞثد) .12

ثُٔؼشك٠ ٜٓجسثس فَ ثُٔشٌالس ٖٓ خالٍ صذس٣ظ ثُلِغلز ُطالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز، سعجُز ٓجؽغض٤ش، ٤ًِز 

 ثُذ٘جس ، ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ .

( : "دشٗجٓؼ ٓوضشؿ هجةْ ػ٠ِ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ٝأعشٙ ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز 8818طلجء ٓقٔذ ػ٠ِ أفٔذ ) .14

،  صؾجٙ ٗقٞ ثإلدذثع ُذٟ ص٤ِٔزثس ثُظق ثُغج٠ٗ ثُٔضٞعؾثُضقظ٤َ ثُٔؼشك٠ ٜٝٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُٔشًخ ٝثإل

 سعجُز دًضٞسثر، ٤ًِز ثُضشد٤ز ُِذ٘جس ، ؽجٓؼز ثُذجفز .

( : أعش دشٗجٓؼ صؼ٢ٔ٤ِ ٓغض٘ذ إ٠ُ ٗظش٣ز عض٤شٗذ٤شؽ ثُغالع٤ز ُضقغ٤ٖ 8883ػذذ ثُؾ٤َِ ثُوشػجٕ،) .12

دًضٞسثٙ، ؽجٓؼز ػٔجٕ ثُؼشد٤ز  ٓغضٟٞ ثصخجر ثُوشثس ُذ١ ؽِذز ثُظق ثألٍٝ ثُغج١ٞٗ أدد٢/ ػ٢ِٔ ، سعجُز

 ُِذسثعجس ثُؼ٤ِج، ػٔجٕ.
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( : دشٗجٓؼ هجةْ ػ٠ِ ثُخشثةؾ ثُز٤٘ٛز ُض٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز 8812ػذذ ثُؼجٍ س٣جع ػذذ ثُغ٤ٔغ )  .10

يجهخ ثُٔؼِٞٓجس ٝصظ٣ٞخ ثُضظٞسثس ثُذذ٣ِز ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُؾـشثك٤ز ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلدضذثة٤ز ، 

 . 110-03، ٤ُٞ٣ٞ ، ص ص 13،ثُؼذد  ثيخ ٔػهى انُفظدساعبد ػشثيخ فٗ انزش

، ثُوجٛشر ، ػجُْ  : أعبنيت انزفكيش ، َظشيبد ٔدساعبد ٔثذٕس يؼبصشح( 8881ػظجّ ػ٠ِ ثُط٤خ ) .12

 ثٌُضخ 

 ، ثُوجٛشر ، ػجُْ ثٌُضخ َظشيخ انزكبء انُبجخ انزٕافك ثيٍ انزذسيظ ٔانزمٕيى( : 8811ػالء أ٣ٞح ) .33

 " ، ػٔجٕ ، دثس ثُششٝم ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ .َظشيبد انزؼهى ( : " 8881ػٔجد ػذذ ثُشف٤ْ ثُضؿٍٞ ) .81

: كجػ٤ِز أٗٔٞرػ صثٛٞس٣ي ثُذ٘جة٠ ك٠ صقظ٤َ ٓجدر ثُش٣جػ٤جس  ٝ  (8812ػٔجس ٓقٔذ ٝأٗؼجّ طجُـ ) .88

، ثُؾجٓؼز  يجهخ كهيخ انزشثيخص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ثُش٣جػ٤جص٤ز ُذٟ ؽِذز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز ، 

 . 1ش٣ز ، ثُؼذد ثُٔغض٘ظ

( : أعش دشٗجٓؼ صذس٣ذ٠ طْٔ ُِٔٞثءٓز د٤ٖ ثُٜٔ٘ؼ ثُٔذسع٠ ٝٗظش٣ز 8811كجؽٔز أفٔذ ثُؾجعْ ) .83

 يجهخ كهيخثُزًجء ثُ٘جؽـ  ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز ثُوذسثس ثُضق٤ِ٤ِز ٝثإلدذثػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز ُطِذز ثُظق ثُغجُظ ثألعجع٠ ، 

 . 22، ؽجٓؼز ثُٔ٘ظٞسر ، ثُؼذد  انزشثيخ

، ػٔجٕ ، دثس ثُلٌش 3" ، ؽ رؼهيى انزفكيش، يفبْيى ٔرطجيمبد( : "8882شٝثٕ )كضق٠ ػذذ ثُشفٖٔ ؽ .80

 ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ .

 انطفم ٔيٓبساد انزفكيش فٗ سيبض اْلطفبل ٔانًذسعخ اإلثزذائيخ( : " 8881ك٤ْٜ ٓظطل٠  ) .82

 "،ثُوجٛشر ، دثس ثُلٌش ثُؼشد٠ .

 " ، ثُوجٛشر ، دثس ثُلٌش ثُؼشد٠ يٓبساد انزفكيش فٗ يشادم انزؼهيى انؼبو( : " 8888______ ) .34

 "، ثُوجٛشر ، ثُظقٞر ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ . رًُيخ يٓبساد انزفكيش( : " 8882_______ )  .82

( : كجػ٤ِز دشٗجٓؼ صؼ٠ٔ٤ِ هجةْ ػ٠ِ ثعضشثص٤ؾ٤جس ثُضذس٣ظ ثُٔذ٤٘ز ػ٠ِ 8880ُؤٟ ػذجط ثُٜضث٣ٔز ) .80

ؼ٤ِج ُذٟ ؽِذز ثُظق ثُضجعغ ك٠ ٓذقظ ٗظش٣ز ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ك٠ ثُضقظ٤َ ٝص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُ

 ثُضشد٤ز ثإلعال٤ٓز عِط٘ز ػٔجٕ" ، سعجُز دًضٞسثر ، ؽجٓؼز ػٔجٕ ثُؼشد٤ز.

صقٌْ  –( : أعش ثإلخضالف د٤ٖ ٗٔط٠ ثُضقٌْ " صقٌْ ثُٔضؼِْ 8812ٓجٛش ٓقٔذ طجُـ صٗوٞس ) .82

ثُٔؼِٞٓجس ٝٓغض٣ٞجس  ثُذشٗجٓؼ " دذشٓؾز ثُٞعجةؾ ثُلجةوز ػ٠ِ أٗٔجؽ ثُضؼِْ ثُٔلؼِز ٜٝٓجسثس ٓؼجُؾز

،  يجهخ رشثٕيبد انشيبضيبدصؾ٤ٜضٛج ٝثُضل٤ٌش ثُٔغضوذ٠ِ ك٠ ثُش٣جػ٤جس ُذٟ ؽالح ثُٔشفِز ثُٔضٞعطز ، 

 . 120-1، ص ص 10ثُٔؾِذ  2ثُؼذد 

 ، ثُوجٛشر ، ث٤ُٜتز ثُؼجٓز ُٔطجدغ ثُشتٕٞ ثأل٤ٓش٣ز. انًجًغ انٕجيض"(: "8882ٓؾٔغ ثُِـز ثُؼشد٤ز ) .23

( : كجػ٤ِز دشٗجٓؼ إلعضشثص٤ؾ٤جس صؾ٤ٜض ثُٔؼِٞٓجس ك٠ صؼذ٣َ ثإلصؾجٙ 8880) ٓقٔذ ػذذ ثُغ٤ٔغ سصم .31

يجهخ كهيخ ٗقٞ ثُٔٞثد ثُضشد٣ٞز ٝص٣جدر ٜٓجسثس ثإلعضزًجس ٝثإلٗؾجص ثألًجد٠ٔ٣ ك٠ ػٞء ثُغؼز ثُؼو٤ِز ، 

 . 182-21، ص ص 21دجُٔ٘ظٞسر ، ثُؼذد انزشثيخ

كجػ٤ِز دشٗجٓؼ صذس٣ذ٠ ُِٔؼ٤ِٖٔ ٓغض٘ذ إ٠ُ  ( :8810ٓقٔٞد ٓقٔذ أدٞ ؽجدٝ ، ٤ُٝٝذ ػجؽق ثُظ٤جد ) .38

ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ػٖٔ ٜٓ٘جػ ثُش٣جػ٤جس ٝثُؼِّٞ ك٠ ص٤ٔ٘ز ثُوذسثس ثُضق٤ِ٤ِز ٝثإلدذثػ٤ز ٝثُؼ٤ِٔز 

يجهخ دساعبد فٗ انؼهٕو ٝثُضقظ٤َ ثألًجد٠ٔ٣ ُذٟ ػ٤٘ز ٖٓ ؽالح ثُٔذثسط ثإلدضذثة٤ز ك٠ ثُذٓجّ ، 

 ، ثألسٕ  انزشثٕيخ
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( : ثعضشثص٤ؾ٤ز صذس٣غ٤ز هجةٔز ػ٠ِ ٗظش٣ز ثُزًجء ثُ٘جؽـ ُض٤ٔ٘ز ٜٓجسثس 8812غٔجٕ )ٓشٝثٕ أفٔذ ثُ .33

يجهخ دساعبد فٗ انًُبْج ٔطشق ثالعضٔجع ُذٟ دثسع٠ ثُِـز ثُؼشد٤ز ثُ٘جؽو٤ٖ دـ٤شٛج ٖٓ ثُٔغ٤ِٖٔ ، 

 ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ . انزذسيظ

دجُوذسر ػ٠ِ فَ ثُٔشٌالس ُذٟ ؽالح  ( : صؾ٤ٜض ثُٔؼِٞٓجس ٝػالهضٜج8882ٓظؼخ ٓقٔذ شؼذجٕ ) .30

 ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، ؿضر .

( : كجػ٤ِز ثعضخذثّ ك٤٘جس ثُضل٤ٌش ثُذظشٟ ٖٓ خالٍ صذس٣ظ ثُلِغلز ك٠ ص٤ٔ٘ز 8818ِٜٗز ػ٤ِش )  .32

خ نهذساعبد يجهخ انجًؼيخ انزشثٕي ثُضقظ٤َ ٝدثكؼ٤ز ثإلٗؾجص ُذٟ ؽالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ثُؼجٓز ،

 ، ٓج٣ٞ .08، ثُؼذد  االجزًبػيخ
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