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 َكس١َ 

اؿُس هلل ايصٟ عًِّ بايكًِ، عًِّ اإلْػإ َا مل ٜعًِ، ٚايك٠٬ ايػ٬ّ  

ع٢ً خامت ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني ٚقا٥س ايػطِّ احملٖذًني قُس بٔ عبس اهلل ايصٟ 

زّٜا، ٚؾاٖسّا َٚبؿطّا ْٚصٜطّا، ٚزاعّٝا أضغً٘ ضب٘ َ٪زبّا َٚطبّٝا، َٚعًُّا ٖٚا

إىل اهلل بإشْ٘ ٚغطادّا َٓريّا، ٚع٢ً آي٘ ٚأقشاب٘ َٚٔ اٖتس٣ بٗساٙ إىل ّٜٛ 

  ٚبعس:           ايسٜٔ.  

ٜتُٝع ايعكط اؿايٞ بأْ٘ عكط ايتكسّ املعطيف ٚايتهٓٛيٛدٞ،  

٢ً ايتعًِّ ؾايتطٛضات ايػطٜع١ يف ؾت٢ ؾطٚع املعطؾ١ ٚتعاٜس ا٭عساز املكب١ً ع

ؾطض ع٢ً امل٪غػات ايرتب١ٜٛ إٔ تعٌُ ع٢ً تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ملٛانب١ 

ايتػريات ايٓاػ١ عٔ ٖصٙ ايتطٛضات، نُا ؾطنت ع٢ً املدتكني يف فاٍ 

ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ نطٚض٠ إعاز٠ ايٓعط يف ا٭غايٝب ايرتب١ٜٛ اييت ت٤٬ّ ٖصا 

 ايٛنع.

يٓعطٟ ـ إىل إٔ نجريّا َٔ أمناط ٜٚؿري ٖصا املؿّٗٛ ـ يف أغاغ٘ ا 

ايػًٛى اإلْػاْٞ ٫ ميهٔ تػٝريٖا إ٫َّ َٔ خ٬ٍ ايؿدل ْؿػ٘، يصا ٫ بس 

َٔ َػا١ُٖ املتعًُّني بؿعاي١ٝ يف ع١ًُٝ تعًُِٗ، ٚأ٫َّ ٜهْٛٛا فطز َتًكني 

 َػتكبًني.

ٜٚتهح مما غبل إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِّ ٜتٝح يًُتعًُني ؾطق١ أنرب  

١ًٝ تعًُِٗ مٛ ا٭ٖساف اييت ٜطاز ؼكٝكٗا; نُا أْ٘ يف تٛدٝ٘ عُ

ٜػاعسِٖ ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا أنجط ْؿاطّا ٚؾعاي١ٝ; عٔ ططٜل ٚنع أٖساف 

ايتعًِّ، ٚنبط ٚتٓعِٝ املكازض ايتع١ًُٝٝ، ٚضبط املعاضف ايكا١ُ٥ باملعاضف 
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ايػابك١; ؾه٬ّ عٔ تهُٓ٘ اغرتاتٝذٝات تطَٞ إىل تطق١ٝ َٗاضات ايتكِٝٝ 

 ايصاتٞ.

ٚاغتٓاّزا ع٢ً َا غبل دا٤ ٖصا ايهتاب عذِ َكبٍٛ َٚعكٍٛ،  

ٚبؿهط َطنع َتدكل، ٚبأغًٛب َبػط ٚغٌٗ، خاٍ َٔ اؿؿٛ 

ايعا٥س، عٝح ٜػٌٗ ع٢ً ايكاض٨ ايهطِٜ ؼكٌٝ َعًَٛات٘، ٚؾِٗ أؾهاضٙ 

 بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١. 

ٚبعس شيو أزعٛ ايكاض٨ ايهطِٜ يًػٛم بني أغطط ٚقؿشات ٖصا  

َتؿتح، ٚأغأٍ اهلل تعاىل ٚاٍع أؾهاضٙ بعكٌ َعاضؾ٘ َٚع  ايهتاب ٚايتؿاعٌ

 إٔ ٜٓؿع بٗصا ايهتاب ٚإٔ هعً٘ خايّكا يٛدٗ٘ ايهطِٜ.

 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني.
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 : َؿَٗٛٗا، أُٖٝتٗا، تكُُٝٗاايتع١ًُٝٝ ايرباَر

 َؿّٗٛ ايربْاَر 

بأْ٘: "فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ احملسز٠ ( ايربْاَر 2001عطف ايسٚغطٟ ) 

يًتعاٌَ َع َؿه١ً َع١ٓٝ أٚ ايتذسٜس ملُاضغ١ قا١ُ٥ أٚ إزخاٍ تطٜٛط َعني 

ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚيف ايػايب ٫ تهٕٛ نُٔ اـط١ ا٭ق١ًٝ يف املٓٗر 

ٚقس ٜتهٕٛ ايربْاَر َٔ عسز َٔ املؿاضٜع املٓؿك١ً شات ا٭غطاض احملسز٠ 

 (.١ٜ448 إىل خس١َ أٖساف ايربْاَر")ماييت ت٪زٟ يف ايٓٗا

( بأْ٘: "ططٜك١ تطب١ٜٛ َٓٗذ١ٝ تكّٛ ع٢ً أغؼ 2009ٜٚعطؾ٘ إبطاِٖٝ ) 

ػطٜب١ٝ تػتٗسف ٚنع ْعاّ يف عطض املعًَٛات ٚاملؿاِٖٝ، َع تٛؾري 

 (.195ا٭ْؿط١ يهُإ لاح ايربْاَر )م

( بأْ٘: "فُٛع١ َٔ 2011نُا عطؾ٘ ؾشات٘ ٚايٓذاض ٚعُاض ) 

ٚاملُاضغات امل١ًٝ بكاع١ أٚ سذط٠ ايٓؿاط ملس٠ ظ١َٝٓ قسز٠; ٚؾكّا  ا٭ْؿط١

 (.74يتدطٝط ٚتٓعِٝ ٖازف قسز ٜٚعٛز ع٢ً املتعًِ بايتشػٔ )م

َٔ ايتعطٜؿات ايػابك١ ٜتهح إٔ ايربْاَر ٜعتُس ع٢ً عٓاقط نجري٠،  

َٔ أُٖٗا: ٚنٛح اهلسف ٚاملٓٗذ١ٝ، ٚتٛاؾط ايتدطٝط اؾٝس، ٚتٓٛع 

ربات املكس١َ، إىل داْب املُاضغات ايكشٝش١، ٚؼكل ايٓؿاطات ٚاـ

 ا٭ٖساف اييت َٔ أدًٗا مت بٓا٤ ايربْاَر ٚتكُُٝ٘. 

 ايتع١ًُٝٝ أ١ُٖٝ ايرباَر

تأتٞ أ١ُٖٝ ايرباَر تبعّا ٭ٖساؾٗا َٚكاقسٖا، ٚع٢ً شيو ميهٔ  

(، يف 2011إمجاٍ أ١ُٖٝ ايربْاَر نُا شنط ؾشات٘ ٚايٓذاض ٚعُاض )

 ايٓكاط ايتاي١ٝ: 
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 تٛنٝح غري ايعٌُ ايٛادب ايكٝاّ ب٘ يتشكٝل ا٭ٖساف املككٛز٠.  .1

 تٛؾري ا٭غؼ املًُٛغ١ إللاظ ا٭عُاٍ.  .2

 (.74ؼسٜس ْٛاسٞ ايٓؿاطات ايٛادب ايكٝاّ بٗا خ٬ٍ َس٠ َع١ٓٝ )م .3

ٚع٢ً شيو أقبشت ايرباَر بهٌ تٛدٗاتٗا َطًبّا نطٚضّٜا ؿادات  

ع ب٘ تًو ايرباَر يف ظٜاز٠ ايساؾع١ٝ ايعكط َٚتطًبات٘; ْعطّا يًسٚض ايصٟ تهطً

 مٛ ايتعًِّ، ٚبًٛؽ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ املطاز ؼكٝكٗا.   

 ايتع١ًُٝٝتكُِٝ ايرباَر 

متط ع١ًُٝ تكُِٝ ٚبٓا٤ ايرباَر مبطاسٌ ٚخطٛات َتعسز٠، أٚضزٖا  

 ( ؾُٝا ًٜٞ:1991نُب )

ز ايتعطف ع٢ً ا٭ٖساف ايعا١َ بعس ؼسٜس استٝادات املتعًُني، ٚإعسا .1

 قا١ُ٥ باملٛنٛعات ايط٥ٝػ١ اييت غٛف ٜتٓاٚهلا خ٬ٍ قت٣ٛ ايسضاغ١. 

ؼسٜس خكا٥ل املتعًُني ايصٟ ٜػتٗسؾِٗ تكُِٝ اـط١ ايتع١ًُٝٝ َٔ  .2

 سٝح قسضاتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ. 

ؼسٜس ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ املطاز ؼكٝكٗا َٔ املتعًُني يف قٛض٠ ْتا٥ر  .3

 تعًِّ غًٛن١ٝ ميهٔ قٝاغٗا ٚتكٛميٗا. 

سٜس قت٣ٛ املاز٠ ايسضاغ١ٝ اييت تطتبط بهٌ ٖسف َٔ ا٭ٖساف ؼ .4

 ايتع١ًُٝٝ. 

إعساز أزٚات قٝاؽ َٓاغب١ يتشسٜس خربات املتعًُني ايػابك١، ٖٚٛ َا  .5

 ٜػ٢ُ بايكٝاؽ ايكبًٞ يتشسٜس َػت٣ٛ اغتعساز املتعًُني.
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اختٝاض ٚتكُِٝ ْؿاطات ايتعًِّ ٚايتعًِٝ ٚايٛغا٥ٌ املكازض ايتع١ًُٝٝ اييت  .6

ف ٜتِ َٔ خ٬هلا ٚبٛاغطتٗا تٓاٍٚ قت٣ٛ املاز٠ ٚايسضاغ١ ٚاييت غٛ

 تػاعس يف ؼكٝل ا٭ٖساف. 

ؼسٜس اإلَهاْات ٚاـسَات املػاْس٠; َجٌ: املٝعا١ْٝ، ٚا٭ؾدام،  .7

 ٚا٭دٗع٠، ٚا٭زٚات، ٚدسٍٚ ايسضاغ١. 

تكِٜٛ تعًِٝ ايط٬ب، َٚعطؾ١ َس٣ ؼكٝكِٗ يٮٖساف ايتع١ًُٝٝ،  .8

 (.21-19ا ايتكِٜٛ يف ؼػني ايربْاَر )مٚا٫غتؿاز٠ َٔ ٖص

( ايػابل بايؿٍُٛ يف عطض ا٭ؾهاض، 1991ميتاظ منٛشز نُب )  

ٚاـطٛات، ٚا٭غايٝب، ٚتٓاٍٚ املٗاضات اي٬ظ١َ يتطبٝكٗا، نُا ميتاظ 

 .نٛح ٚايػٗٛي١ يف ايتطبٝلبايٛ

( إٔ َهْٛات ايربْاَر ايتعًُٝٞ ٚؾل َا سسزت٘ 2009ٜٚٛنح إبطاِٖٝ ) 

خ ٚايسضاغات ايرتب١ٜٛ تتُجٌ يف: ا٭ٖساف، ٚاحملت٣ٛ، ٚططم ايبشٛ

ايتسضٜؼ، ٚايٛغا٥ٌ ٚا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ، ٚايتكِٜٛ، باإلناؾ١ إىل فُٛع١ 

 (.196َٔ اإلدطا٤ات املٓٗذ١ٝ اـاق١ بهبط ايربْاَر )م

َٚٔ خ٬ٍ تتبع اـطٛات ايػابك١ يف بٓا٤ ايرباَر ٜتهح إٔ بٓا٤ ايرباَر  

ب١ٜٛ عا١َ تتطًب ايعسٜس َٔ املطاسٌ اييت تبسأ مبطس١ً ايتع١ًُٝٝ ٚايرت

اإلعساز، ٚؽتتِ مبطس١ً ايتكِٜٛ، ؾه٬ّ عٔ إدطا٤ َعٜس َٔ عًُٝات 

ايهبط ايعًُٞ ع٢ً ٖصا ايربْاَر; يهٞ وكل بايؿعٌ ايػا١ٜ َٓ٘، ؾٗٞ تٝػط 

 ٚؾل خطٛات َٓتع١ُ َٚتػًػ١ً َٚرتابط١. 
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 ايجاْٞ ايؿكٌ

 

ّٝ  اايتعًِّ املٓعِ شات

 

 ْؿأ٠ ايتعًِ املٓعِ شاتٝا 

 َٞايتعًِ ايصاتٞ َٔ َٓعٛض إغ٬ 

 َؿّٗٛ ايتعًِ املٓعِ شاتٝا 

 ايتعًِ املٓعِ شاتٝا أ١ُٖٝ 

 ايتعًِ املٓعِ شاتٝا أبعاز 

 ايتعًِ املٓعِ شاتٝا َهْٛات 

 ايتعًِ املٓعِ شاتٝا اؾرتانات 

 ٌايتعًِ املٓعِ شاتٝا َطاس 

 اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا 

 ايٛادب تٛاؾطٖا يف ايط٬ب املٓعُني شاتٝا اـكا٥ل 

  ايتعًِ املٓعِ شاتٝاططم تسضٜؼ اغرتاتٝذٝات 

  ايتعًِ املٓعِ شاتٝاأزٚاض املتعًُني ٚاملعًُني يف ن٤ٛ اغرتاتٝذٝات 

 ايتعًِ املٓعِ شاتٝا بعض مناشز 
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 متٗٝس

ٜتُٝع ايعكط اؿايٞ بأْ٘ عكط ايتكسّ املعطيف ٚايتهٓٛيٛدٞ،  

ٜع١ يف ؾت٢ ؾطٚع املعطؾ١ ٚتعاٜس ا٭عساز املكب١ً ع٢ً ايتعًِّ ؾايتطٛضات ايػط

ؾطض ع٢ً امل٪غػات ايرتب١ٜٛ إٔ تعٌُ ع٢ً تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ملٛانب١ 

ايتػريات ايٓاػ١ عٔ ٖصٙ ايتطٛضات، نُا ؾطنت ع٢ً املدتكني يف فاٍ 

ت٤٬ّ ٖصا ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ نطٚض٠ إعاز٠ ايٓعط يف ا٭غايٝب ايرتب١ٜٛ اييت 

 ايٛنع.

ؾإعساز املتعًِ ايكازض ع٢ً ايكٝاّ بسٚض إهابٞ يف عًُٝيت ايتعًِّ ـ  

ايتعًِٝ ٜتطًب َٔ عًُا٤ ايرتب١ٝ نطٚض٠ ايبشح عٔ اغرتاتٝذٝات تعًِّ تػاعس 

املتعًِ ع٢ً تهٜٛٔ َع٢ٓ ملا ٜتعًُ٘، ٫ٚ ٜٓتعط إٔ ٜكسّ ي٘ املعًِّ اؿًٍٛ 

، ٚيف غبٌٝ شيو ططسٛا ايعسٜس اد١ٝ٘ٗ اييت تٛداٖع٠ يًُؿه٬ت ايتعًُٝ

َٔ ايكٝؼ ٚايتكٛضات اييت تػاعس ع٢ً ايتعًِّ َس٣ اؿٝا٠ َٚٓٗا "ايتعًِّ 

املٓعِ شاتّٝا" ٚشيو يرتنٝعٙ ع٢ً ؾدك١ٝ املتعًِ بٛقؿ٘ َؿاضى ْؿط 

 .    يف ع١ًُٝ ايتعًِّٚؾٓعاٍ 

 ْؿأ٠ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

يف كتًـ  ٛضات ٖا١ً٥تط خ٬ٍ ايعكٛز ا٭خري٠ ايعامل يكس ؾٗس 

اجملا٫ت ايرتب١ٜٛ، َٚٔ نُٓٗا فاٍ ايتعًِّ ٚايتعًِٝ ؾكس ْؿأت ْعطٜات 

ايططم  أؾهٌعسٜس٠ تٓاٚيت ٚدٗات ْعط كتًؿ١ ؼاٍٚ مجٝعٗا إهاز 

، ٜٛانب تطٛضات ايعامل املعاقط أؾهٌ ٚتعًُّٝا ٚا٭غايٝب اييت تٛؾط تعًُّا

ٍٛ اٖتُاّ عًُا٤ ايٓؿؼ ٚايرتب١ٝ ٚقس نإ هلصٙ ايتطٛضات أثطّا باضظّا يف ؼ
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ٌٖ ـ ٚيؿرت٠ ط١ًٜٛ ـ َتؿبجّا مبباز٨  إىل َباز٨ ايٓعط١ٜ املعطؾ١ٝ، بعس إٔ ظ

، سٝح تٓعط ايٓعط١ٜ ايػًٛن١ٝ إىل ع١ًُٝ ايتعًِّ ع٢ً ايػًٛن١ٝايٓعط١ٜ 

أْٗا اغتذابات ٬َسع١ قاب١ً يًكٝاؽ، ٚتك٣ٛ عٔ ططٜل املُاضغ١ ٚايتععٜع، 

١ املعطؾ١ٝ إىل ٖصٙ ايع١ًُٝ ع٢ً أْٗا عًُٝات عك١ًٝ يف سني تٓعط ايٓعطٜ

زاخ١ًٝ َُٜعٖبط عٓٗا بكسض٠ املتعًِ ع٢ً َتَبٗكط املعًَٛات املكس١َ ٚٚعٝٗا، 

، ٚقس قاسب َٛاقـ َؿاب١ٗ ٚاغتٝعابٗا، ٚاغرتداعٗا، ٚاغتدساَٗا يف

تًو ايتش٫ٛت اٖتُاّ نبري باملتعًِ; نْٛ٘ احملٛض ايط٥ٝؼ ايصٟ تػتٗسؾ٘ 

 .َٗاضات٘ ٚقسضات٘ ١ٝ، ٚتػدط ناؾ١ عٓاقطٖا، َٔ أدٌ تطق١ٝايرتب

ٚأغؿط ٖصا ا٫ٖتُاّ عٔ ظٗٛض منط دسٜس َٔ ايتعًِّ، ٜعتُس ع٢ً َا  

، ٚتسضٜب٘ ع٢ً ؼٌُ قسض نبري يف ع١ًُٝ تعًُ٘ ٜبصي٘ املتعًِ َٔ دٗٛز شات١ٝ

َٔ املػ٦ٛي١ٝ عٔ نٌ َا ٜتكٌ بتعًُ٘، ٚؾاع يف ا٭زب ايرتبٟٛ تػ١ُٝ ٖصا 

 . Self-Regulated Learning ٛع َٔ ايتعًِّ باغِ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ايٓ

ٚبايطغِ َٔ ضغٛر ؾهط٠ ٖصا املؿّٗٛ يف ايسضاغات ايٓؿػ١ٝ  

( ع٢ً ٜس نٌ 1989ٚايرتب١ٜٛ، إ٫َّ إٔ تؿهًَُّ٘ ـ بؿهٌ ٚانح ـ نإ عاّ )

يف نتابُٗا ايتعًِّ املٓعِ  Zimmerman & Schunkَٔ ظميطَإ ٚغؿْٛو 

 Self Regulated Learning and Academicّٝا ٚايتشكٌٝ ا٭نازميٞ شات

Achievement نُا إٔ يٮعاخ اييت قاّ بٗا باْسٚضا ،Bandura (1986 )

زٚضّا باضظّا نصيو يف ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا َٔ خ٬ٍ ْعطٜت٘ عٔ ايتعًِّ املعطيف 

ُست يتؿػري ا٫دتُاعٞ اييت ْتر عٓٗا ايعسٜس َٔ ا٫ؾرتانات، ٚاييت اعت

    .املٓعِ شاتّٝاٚمنصد١ ايتعًِّ 
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إٕ املتتبع يًذصٚض ايتاضى١ٝ هلصا املؿّٗٛ ٜسضى إٔ ايٓعطٜات ٚايتٛدٗات  

ٚايُٓاشز اييت ظٗطت يف فاٍ عًِ ايٓؿؼ ـ خاق١ ْعطٜات ايتعًِّ ـ ناْت 

ضٚاؾس ١َُٗ غصت٘، ٚأغُٗت يف بطٚظٙ، ٚؼسٜس ا٭بعاز املدتًؿ١ ي٘، ٚقس 

ٖٗس يعٗٛض  ٖصا املؿّٗٛ عسز َٔ اإلضٖاقات ميهٔ إهاظٖا ؾُٝا ًٜٞ: َ

تأنٝس ْعط١ٜ ايتعًِّ اإلدطا٥ٞ ع٢ً َؿّٗٛ ايتععٜع ايصاتٞ ٚقسض٠ املتعًِ  .1

 ع٢ً ايتُٝٝع بني املععظات امل٪قت١ ٚايسا١ُ٥ ٚشات ا٭ثط طٌٜٛ املس٣.

ٚايتكِٜٛ  تأنٝس اػاٙ تهٜٛٔ ٚتٓاٍٚ املعًَٛات ع٢ً َؿَٗٛٞ: املطاقب١، .2

 .تٞايصا

إغٗاَات ْعط١ٜ ايتعًِّ املعطيف ا٫دتُاعٞ أٚ ايتعًِّ بامل٬سع١ اييت قسَٗا  .3

يف ايتعطف ع٢ً عسز َٔ ايعًُٝات احملسز٠  (Bandura,1986)باْسٚضا 

يًتٓعِٝ ايصاتٞ نايؿاع١ًٝ ايصات١ٝ، ٚاؿهِ ايصاتٞ، ٚتأثري ايُٓاشز 

 .اع١ٝ، ٚا٭ٖسافا٫دتُ

ٗاضات ايصات١ٝ، يف تطٜٛط تأنٝس ايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ع٢ً زٚض امل .4

 اغرتاتٝذٝات ايتعًِّ ٚا٭زا٤.  

تأنٝس ْعط١ٜ اؾؿطًت ع٢ً َباز٨ اإلغ٬م ٚايتٓعِٝ ٚا٫غتُطاض١ٜ  .5

يهٔ بكٛض٠ ٚاييت تٛنح إٔ املتعًِ ٫ ٜتعًِ املعًَٛات بكٛض٠ َٓؿك١ً ٚ

 .َتها١ًَ

ني ا٭عاخ ايٓؿػ١ٝ يف فاٍ ايتشهِ ايصاتٞ بني ايهباض، ٚتطٛضٖا ب .6

 .ؿاٍا٭ط
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 ايتعًِّ ايصاتٞ َٔ َٓعٛض إغ٬َٞ

ُٜعٗس َكطًح ايتعًِّ ايصاتٞ َٔ املكطًشات اييت ؾاعت نأسس 

ا٫غرتاتٝذٝات ايع١ًُٝ إلعاز٠ ايتٛاظٕ املؿكٛز بني املعًِّ ٚاملتعًِ، ٚايصٟ 

ٜػتذٝب يف ايٛقت ْؿػ٘ يعٛاٌَ أخط٣ َتعسز٠ ظازت َٔ نطٚض٠ اغتدساّ 

ٗس أسس املٗاضات ا٭غاغ١ٝ امل١ُٗ يًتعًِّ ايؿٓعاٍ ، نُا ُٜعٓٛع َٔ ايتعًِّٖصا اي

ًُٞ املطدٛ يف فتُع ٜٗسف إىل ايتعًِّ املػتُط، َٚٛانب١ ايتكسّ ايع

 .ٚايتهٓٛيٛدٞ

ُٚدس اإلْػإ ع٢ً ظٗط ا٭ضض، ٚاغتُط   ٚايتعًِّ ايصاتٞ ظٗط َٓص إٔ 

 ع٢ً َطِّ ايعكٛض َٔ خ٬ٍ قا٫ٚت اإلْػإ ايبشح عٔ املعطؾ١ ٚاملعًَٛات

ِٖ اإلغ٬ّ بايتعًِّ ايصاتٞ سٝح ػ٘ ٚدٗسٙ ايصاتٞٚاإلبساعات بٓؿ ، ٚقس اٖت

املػًِ َٔ خ٬ٍ ايٓكٛم ايهجري٠ إىل طًب ايعًِ ٚاغتػ٬ٍ املعاضف "زعا 

ايبؿط١ٜ يف ؾت٢ اجملا٫ت اييت تػاعس اإلْػإ املػًِ ع٢ً ؾِٗ َا وٝط ب٘ 

أدًٗا، غٛا٤ أنإ  ٚتطٜٛطٙ ٚتػدريٙ ـس١َ ايطغاي١ اييت ُخًل اإلْػإ َٔ

أّ ؾطض  ٖصا ايعًِ زّٜٓٝا أّ زّْٜٝٛا، ْعطّٜا أّ ػطٜبّٝا، ؾطض عنٍي نإ

بٌ ٚايػؿط ٫نتػابٗا أسٝاّْا ، عٔ أبٞ ايسضزا٤ ـ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـ  ،نؿا١ٜ"

َٔ غًو ططٜكّا ًٜتُؼ ؾٝ٘ عًُّا غٌٗ اهلل ي٘  ـ:" ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ـ 

، املكس١َ، باب ؾهٌ 223، ح١1995،" )غٓٔ ابٔ َادططٜكّا إىل اؾ١ٓ

(، ؾًِ ًٜعّ اإلغ٬ّ مجٝع 81ايعًُا٤ ٚاؿح ع٢ً طًب ايعًِ، قشٝح،م

املػًُني با٫ػاٙ إىل عًِ َعني، بٌ تطى ٖصا ا٭َط َطًكّا سػب ضغب١ نٌ 

ؾطز َٚٝٛي٘، بٌ إٕ َكته٢ اؿاٍ ٜسعٛ إىل إٔ ٜهٕٛ يًُػًُني باع يف نٌ 

ٕ يس٣ مجاع١ املػًُني اـربا٤ ٚاملدتكٕٛ عًِ َٔ ايعًّٛ املؿٝس٠ ٚإٔ ٜهٛ
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يف كتًـ اجملا٫ت، ٚقس ٚضز يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ 

ايهجري َٔ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ اييت ؼح ايؿطز ع٢ً ايعًِ ٚايتعًِّ ايصاتٞ 

ٚايتؿهُّط يف كًٛقات اهلل، ٚؼج٘ ع٢ً إٔ ٜػتدسّ طاقات٘ يف انتؿاف 

ٌٖ ـ، َٚٔ أَج١ً شيو:  ٖصا ايهٕٛ َٔ بسٜع  قٓع اهلل ـ عٖع ٚد

  :ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچقاٍ تعاىل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ     ٿٺ  ٺ  ٿ

(، طًب ٠٦٢: ،اٯ١ٜيبكط٠) غٛض٠ اچڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

اىل ـ إٔ ٜطٜ٘ ببكطٙ نٝـ وٝٞ املٛت٢، إبطاِٖٝ ـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ـ َٔ ضب٘ ـ تع

غأٍ اـًٌٝ عٔ ايهٝؿ١ٝ َع إمياْ٘ اؾاظّ بكسض٠ اهلل ـ تعاىل ـ ٭ْ٘ قس تٝكٔ 

شيو غرب اهلل ـ تعاىل ـ ٚيهٓ٘ أسب إٔ ٜؿاٖسٙ عٝاّْا يٝشكٌ ي٘ َطتب١ عني 

ايٝكني، ؾأَطٙ اهلل إٔ ٜهِ إيٝ٘ أضبع١ َٔ ايطٝٛض يٝهٕٛ شيو مبطأ٣ َٓ٘ 

ثِ ميعقٗٔ ٚىًط أدعا٤ٖٔ بعهٗا ببعض، ٚهعٌ ع٢ً نٌ َٚؿاٖس٠، 

دبٌ َٔ اؾباٍ ايكطٜب١ َٓ٘ دع٤ّا َٔ تًو ا٭دعا٤، ثِ ٜٓازٜٗٔ ؾتشكٌ هلِ 

سٝا٠ نا١ًَ، ٜٚأتٝٓ٘ بك٠ٛ ٚغطع١ ايطريإ، ؾؿعٌ إبطاِٖٝ ـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ـ 

ٖصٙ إقطاض َٔ ايكطإٓ كٌ ي٘ َا أضاز، قك١ إبطاِٖٝ ـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ـ شيو ٚس

ايهطِٜ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايتعًِّ ايصاتٞ ٚاملُاضغ١ ايع١ًُٝ اييت ٜتعًِ املط٤ َٔ 

نُا أْٗا تسٍ ز٫ي١ ٚانش١ َٚباؾط٠ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ٚأ١ُٖٝ خ٬هلا بٓؿػ٘، 

ايتعًِّ ايصاتٞ يًؿطز يف ؼكٌٝ ايعًِ ٚاملعطؾ١، سٝح إٕ املعطؾ١ اييت ٜبصٍ 

ايتعًِّ اؿكٝكٞ، ايؿطز دٗسّا يف غبٌٝ اؿكٍٛ عًٝٗا ٖٞ اييت ُتشسخ 

 ٜٚهٕٛ أنجط زمي١َٛ يف ايصٖٔ. 
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  ـ زخٌ املػذس.  ملسو هيلع هللا ىلصـ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ـ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـ:" إٔ ضغٍٛ اهلل

ـ ـ، ؾطز ضغٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصـ ؾسخٌ ضدٌ ؾك٢ً. ثِ دا٤ ؾػًِ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

ِّ "ؾطدع ايطدٌ ؾك٢ً نُا نإ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌِّ. ؾإْو مل تك ـ ٚقاٍ ي٘:" اضدع ؾك

ـ:" ٚعًٝو ايػ٬ّ "ثِ  ملسو هيلع هللا ىلصـ ـ ؾػًِ عًٝ٘ . ؾكاٍ  ملسو هيلع هللا ىلصٓيب ـ ق٢ً. ثِ دا٤ إىل اي

ِّ" ست٢ ؾعٌ شيو ث٬خ َطات. ؾكاٍ ايطدٌ:  ٌِّ. ؾإْو مل تك قاٍ:" اضدع ؾك

ُٔ غري ٖصا. عًُين. قاٍ: " إشا قُت إىل ايك٠٬  ٚايصٟ بعجو باؿل! َا ُأِسٔػ

ِ ؾهرب. ثِ اقطأ َا تٝػط َعو َٔ ايكطإٓ. ثِ اضنع ست٢ تط٦ُٔ ضانعّا. ث

اضؾع ست٢ تعتسٍ قا٥ُّا. ثِ اغذس ست٢ تط٦ُٔ غادسّا. ثِ اضؾع ست٢ تط٦ُٔ 

، 397، ح2009)قشٝح َػًِ، دايػّا. ثِ اؾعٌ شيو يف ق٬تو نًٗا " 

(، ٜسٍ 203نتاب ايك٠٬، باب ٚدٛب قطا٠٤ ايؿاؼ١ يف نٌ ضنع١، م

ـ أعط٢ ايطدٌ ايؿطق١ ست٢ ٜتعًِ بٓؿػ٘ عس٠  ملسو هيلع هللا ىلصاؿسٜح ع٢ً إٔ ايٓيب ـ 

ٚيهٔ عٓسَا مل ٜؿًح يف شيو أدًػ٘ ٚعًُ٘، ؾاملعًِ هب عًٝ٘ إٔ  َطات

ٜكرب ع٢ً ايطايب، ٜٚعطٝ٘ ايؿطق١ ايهاؾ١ٝ يف ايتعًِّ، "٭ٕ ٖصا ا٭غًٛب 

، ٜٚ٪نس ٜاؾٔ يف ايصانط٠"أٚقع يف ايٓؿؼ ٚأزع٢ إىل قبٛي٘ ٚاْطباع٘ 

ِ ( ع٢ً شيو قا٬ّ٥: "ٚايتذطب١ ٖٚٞ دعٌ املرتبٞ هطب بٓؿػ٘ ايك1986ٝ)

١ُٝ ٚا٭ؾهاض ٚاؿكا٥ل املكس١َ إيٝ٘، شيو أٚقع يف ْؿػ٘ ٚأقطب إىل إزضاى ق

 . تًو اؿكا٥ل ٚا٭ؾهاض"

  ٕإٕ َٔ أِٖ َباز٨ ايتعًِّ ايصاتٞ إٔ ٜكّٛ املتعًِ بتشسٜس َا ٜطٜس أ

ٜتعًُ٘ بكٛض٠ زقٝك١ بعٝسّا عٔ ايعؿٛا١ٝ٥، ٚقس ناْت سط١ٜ ايتعًِّ ٚانش١ 

ـ ؾُِٓٗ ايعامل بايكطإٓ ٚايعامل بػ١ٓ ايٓيب ـ  ملسو هيلع هللا ىلصيف سٝا٠ قشاب١ ضغٍٛ اهلل ـ 
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ـ ٚايعامل بايًػ١ ايعطب١ٝ َِٚٓٗ ايؿاعط ٚايكانٞ َِٚٓٗ ايكا٥س احملٓو  ملسو هيلع هللا ىلص

اـبري بؿٕٓٛ اؿطب ٚايتادط املتُطؽ بايتذاض٠ ٚايعامل بايؿطا٥ض ٚايعامل 

ـ َا ٜسٍ ع٢ً تؿذٝع٘ ٚإقطاضٙ يهٌ  ملسو هيلع هللا ىلصباؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ، ٚقس ٚضز عٓ٘ ـ 

اجملاٍ ايصٟ بطع ؾٝ٘ أٚ ايعًِ ايصٟ اختاضٙ، َٔ شيو َا ضٚاٙ ابٔ  َِٓٗ ع٢ً

ـ قاٍ: "أضسِ أَيت أبٛ  ملسو هيلع هللا ىلصعبس اهلل بٔ عُط ـ ضنٞ اهلل عُٓٗا ـ إٔ ايٓيب ـ 

بهط، ٚأؾسٖا يف زٜٔ اهلل عُط، ٚأقسقٗا سٝا٤ عجُإ، ٚأعًُٗا باؿ٬ٍ 

ٞٓ، ٚأعًُٗا باي ؿطا٥ض ظٜس ٚاؿطاّ َعاش بٔ دبٌ، ٚأقط٩ٖا يهتاب اهلل ُأَب

بٔ ثابت، ٚيهٌ أ١َ أَّٝٓا ٚأَني ٖصٙ ا٭١َ أبٛ عبٝس٠ بٔ اؾطاح" )َػٓس 

 .(1)(184،م3، َػٓس أْؼ بٔ َايو، ز12904، ح1998اإلَاّ أمحس،

ٚيكس أٖثطت تعايِٝ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ يف املػًُني َٓص ايطعٌٝ ا٭ٍٚ هلِ،   

، ايصٟ اعتُس ؾطؿكٛا ٜتعًُٕٛ ٜٚعًُٕٛ، ٚأثطٚا ايبؿط١ٜ غ٬ق١ ؾهطِٖ

عًٝ٘ ايػطب يف نجري َٔ ا٭سٝإ، ٚيعٌ ايػعايٞ ٚايعضْٛدٞ ٚابٔ خًسٕٚ 

ٚاـطٝب ايبػسازٟ ـ ضمحِٗ اهلل ـ ٚغريِٖ َٔ ا٭َج١ً ايطا٥س٠ ايصٜٔ ْبٗٛا إىل 

، َجٌ َطاعا٠ املتعًك١ ب٘أ١ُٖٝ ايتعًِّ ايصاتٞ، ٚأؾاضٚا إىل بعض ا٭َٛض 

تعًُني ٚقسضاتِٗ، ٚايساؾع١ٝ يًتعًِّ، ايؿطٚم ايؿطز١ٜ، ٚا٫ٖتُاّ مبٍٝٛ امل

ِٜٛ ٚسط١ٜ ا٫ختٝاض، ٚايٓؿاط ايصاتٞ، َٚعطؾ١ املتعًِّ مبس٣ تكسَ٘ )ايتك

ٖـ(  591،  ؾأيَّـ بطٖإ ايسٜٔ ايعضْٛدٞ ـ ضمح٘ اهلل ـ املتٛؾ٢ غ١ٓ )ايصاتٞ(

نتاب٘ "تعًِٝ املتعًِ ططٜل ايتعًِّ" يٝسٍ عٓٛاْ٘ ع٢ً َا تٓازٟ ب٘ ايرتب١ٝ 

ؾا٭قٌ يف ايتعًِّ عٓسٙ إٔ ٜتعطف  ،نٝـ ٜتعًَِٔ تعًِٝ املتعًِ اؿسٜج١ 

                                                           

شٝح ايبداضٟ: سسٜح ضداي٘ ثكات. ( ـ ضمح٘ اهلل ـ يف ؾتح ايباضٟ ؾطح ق2000( قاٍ عٓ٘ اإلَاّ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ )1) 

 (. 119، 7)ز
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املتعًِ ططا٥ل ايتعًِّ ٚؾطا٥ط٘، يٝكبح َعًِّ ْؿػ٘، ٫ٚ ؾو إٔ املتعًِّ إشا 

 ايتعًِّ َس٣ اؿٝا٠ انتػب َٓٗذ١ٝ ايتعًِّ ٚططا٥ك٘، غٛف ٜػاعسٙ شيو يف

ٜتشسخ ُٜٚعٗس ٖصا ايهتاب أٍٚ نتاب يف ططا٥ل ايتسضٜؼ  ٚبؿهٌ ؾعاٍ،

عٔ ايتعًِّ ايصاتٞ ٚآزاب٘ ٚأغايٝب٘ ٚهُع بني ايٓعط١ٜ ايرتب١ٜٛ ايتطبٝك١ٝ ٚبني 

ايط١ٜ٩ ايتعبس١ٜ ايؿطع١ٝ بكٛض٠ َتذاْػ١ َٓسف١ ػػس ايتهاٌَ اؿكٝكٞ 

 بني اؾاْبني اإلمياْٞ ٚايػًٛنٞ.

(: "ملا بكٞ ط٬ب ايعًِ ٬ٜظَٕٛ 1992ٜٚكٍٛ ابٔ خًسٕٚ ـ ضمح٘ اهلل ـ )  

ايع١ًُٝ غهٛتّا ٫ ٜٓطكٕٛ عًٝ٘ اؿكٍٛ ع٢ً املًَه١ ٚاؿصم يف اجملايؼ 

ٚزعا ، ايتكطف يف ايعًِ ٚايتعًِّ"ايعًّٛ ٚمل وكًٛا ع٢ً طا٥ٌ َٔ ًَه١ 

ابٔ َػهٜٛ٘ ـ ضمح٘ اهلل ـ إىل تطى املتعًِ ٜتعًِ َٔ خ٬ٍ تؿاعً٘ َع ايب١٦ٝ 

تعًِ ايطبٝع١ٝ، ٭ٕ ٖصا ايتؿاعٌ َٔ ٚد١ٗ  ْعطٙ ٜ٪زٟ إىل انتػاب امل

يًُتعًِ ي٬ستؿاظ بٗا ملس٠  خربات عُٝك١ ٚط١ًٜٛ ا٭ثط، مما ٜتٝح فا٫ّ

أنس ابٔ طؿٌٝ ـ ضمح٘ اهلل ـ ع٢ً نطٚض٠ تطى املتعًِ يٝتعًِ ، نُا أطٍٛ

َٔ خ٬ٍ تؿاعً٘ َع ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ احملٝط١، ٭ٕ تؿاعٌ املتعًِ َع ايب١٦ٝ 

 .غٝ٪زٟ إىل انتػاب٘ ـربات عُٝك١ ط١ًٜٛ ا٭ثط

نُا زعا املطبٕٛ املػًُٕٛ إىل َطاعا٠ ايتبأٜ ٚا٫خت٬ف بني طبا٥ع   

: إٕ ع٢ً املعًِ (1990) ٜكٍٛ ايػُعاْٞ ـ ضمح٘ اهلل ـاملتعًُني ٚخكا٥كِٗ، 

ايتٓب٘ إىل قسضات املتعًُني املتؿاٚت١ ع٢ً ا٫غتٝعاب، ؾ٬ نطٚض٠ ٭ٕ ٜطٟٚ 

( 463سازٟ املتٛؾ٢ غ١ٓ )ٚزعا اـطٝب ايبػ ،ؼتًُ٘ عكٍٛ ايعٛاّ املعًِّ َا ٫

ـ ضمح٘ اهلل ـ املتعًِ إىل إٔ ٜكـ بٓؿػ٘ ـ ٫ بططٜل َعًُ٘ ـ ع٢ً ْتٝذ١ تعًُ٘ 

ؾصيو  ٚتكِٜٛ دٗسٙ َٚس٣ ايتكسّ ايصٟ ٚقٌ إيٝ٘ يف ع١ًُٝ تكِٜٛ شاتٞ،
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أزع٢ إىل تهٝٝـ تعًُ٘ مبا وكل ي٘ أٖساؾ٘ ٚع٢ً إداز٠ ٖصا ايتعًِّ َٔ 

"ٜٓبػٞ ع٢ً املتعًِ إٔ ٜطاعٞ َا وؿع٘  :سٝح َكساضٙ ْٚٛع٘ ٚغطعت٘، ؾكاٍ

ٜٚػتعطن٘ مجٝع٘ نًُا َهت َس٠ ٫ٚ ٜػؿٌ عٔ شيو، ٚإشا ؾطؽ املعًِّ َٔ 

زضغ٘ ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜعتعٍ ٜٚٓعط ؾٝ٘ ؾإشا ؾُٗ٘ اْكطف ٚطايع٘ ٚنطض 

َطايعت٘ ست٢ ٜعًل عؿع٘ ٜٚعٝسٙ ع٢ً ْؿػ٘ ست٢ تتكٓ٘، ؾإٕ قعب عًٝ٘ 

-101،م2،ز1975َعًُ٘ ثِ غأي٘ عٓ٘" ) أَط ٚتعصض عًٝ٘ ؾُٗ٘ بازض إىل

102 .) 

يكس نإ يًُطبني ا٭ٚا٥ٌ َٚؿهطٟ اإلغ٬ّ آضا٤ يف ايتعًِّ ايصاتٞ  

ٚايعٛاٌَ اييت تُٗٝٔ عًٝ٘ ٚت٪ثط ؾٝ٘، ٖٚٞ آضا٤ يٛ ططست اٯٕ يف قؿش١ 

ايؿهط ايرتبٟٛ املعاقط يسيت ع٢ً غبل أغ٬ؾٓا ـ ضمحِٗ اهلل ـ يف فاٍ 

سيت ع٢ً ايك١ُٝ ايرتب١ٜٛ اييت وًُٗا تطاثٓا اإلغ٬َٞ، ايسضاغات ايرتب١ٜٛ ٚي

ٌٖ َٓٗا َا يكٞ عٓا١ٜ املدتكني ست٢  ٚع٢ً املباز٨ ٚا٭قٍٛ ايرتب١ٜٛ اييت ق

  ايّٝٛ.

 َؿّٗٛ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

ظٗطت ايعسٜس َٔ ايتعطٜؿات املكس١َ يًتعًِّ املٓعِ شاتّٝا، ؾٓذس بسا١ٜ   

ّٝا قس بطظ ؾذأ٠ ع٢ً َػطح ايساؾع١ٝ; يٝعهؼ إٔ َؿّٗٛ ايتعًِّ املٓعِ شات

ايع٬ق١ بني ا٫غرتاتٝذٝات ٚا٭زا٤ املسضغٞ تاض٠ ٚايػًٛى تاض٠ أخط٣ ٚغريٖا 

 َٔ املتػريات املعطؾ١ٝ ٚاي٬َعطؾ١ٝ.

َٚٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ ايعسٜس َٔ ا٭زبٝات ٚايسضاغات ايرتب١ٜٛ املطتبط١  

١ ؾُٝا بٝٓٗا، ع٢ً إٔ ٖصا املؿّٗٛ مبؿّٗٛ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا، لس أْٗا َتؿك
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ٜؿري يف أغاغ٘ ايٓعطٟ إىل إٔ نجريّا َٔ أمناط ايػًٛى اإلْػاْٞ، ٫ 

ميهٔ تػٝريٖا إ٫َّ َٔ خ٬ٍ ايؿدل ْؿػ٘ يكعٛب١ ايعٌُ ع٢ً َطاقبتٗا 

بؿهٌ َػتُط. ٚبصيو ؾايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا، ٜت٤٬ّ َع ؾهط٠ قسمي١ ضاغد١ 

ع٢ً نطٚض٠ َػا١ُٖ املتعًِ بؿعاي١ٝ يف  يف ايرتاخ ايػٝهٛيٛدٞ، ت٪نس

 ع١ًُٝ تعًُ٘، ٚأ٫َّ ٜهٕٛ فطز َتًٍل َػتكبٌ.

ٚبايطغِ َٔ اتؿام ايٓعطٜات ايرتب١ٜٛ سٍٛ ا٭غاؽ ايػابل، إ٫َّ أْٗا           

تتبأٜ يف تؿػري ايسٚاؾع ٚايططم اييت تػِٗ يف اضتؿاع َػت٣ٛ َٗاضات 

ٔ غريِٖ. ٚقس دا٤ ٖصا ا٫خت٬ف ايتٓعِٝ ايصاتٞ يس٣ بعض ايط٬ب أنجط َ

ٚانشّا يف ثٓاٜا عسز َٔ ا٭زبٝات ٚايسضاغات اييت مت ا٫ط٬ع عًٝٗا; ؾٝعطِّف 

ٜهع  بٓا١ٝ٥: "ع١ًُٝ بأْ٘ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا(Pintrich, 2005)  بٝٓرتٜـ

يف تٓعِٝ ٚنبط َعطؾتِٗ  املطاقب١ ٜٚػتدسَٕٛ ،مبٛدبٗا املتعًُٕٛ أٖساؾّا

ٚايتٓعِٝ  املعطؾ١ٝ ا٫غرتاتٝذٝاتٜٚٛظؿٕٛ ٔ بأٖساؾِٗ، ٚغًٛنِٗ َتكٝسٜ

 (.385)م ايصاتٞ يعًُٝات َا ٚضا٤ املعطؾ١ ٚإزاض٠ ايٛقت ٚب١٦ٝ ايسضاغ١"

( إٔ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ٖٛ: "ايكسض٠ ع٢ً 2007ٚتط٣ سٓإ إبطاِٖٝ ) 

ت١ُٝٓ املعطؾ١ ٚاملٗاضات ٚا٫ػاٖات اييت تسعِ ٚتػٌٗ ايتعًِّ املػتكبًٞ، 

ٚاييت تتذطز َٔ قت٣ٛ زضاغٞ َعني يتطبل عٌ نٌ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ" 

 (.456)م

( ؾكس ْعط إىل ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ع٢ً أْ٘: "ايع١ًُٝ 2007أَا أمحس ) 

اييت َٔ خ٬هلا ٜهع املتعًِ أٖساؾّا، ٜٚػتدسّ اغرتاتٝذٝات َع١ٓٝ يتشكل 

ٌٝ انتػاب تًو ا٭ٖساف، ٜٚٛد٘ خربات تعًُ٘، ٜٚعسٍ غًٛن٘ يتػٗ

 (.76املعًَٛات ٚاملٗاضات" )م
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( إىل ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ع٢ً أْ٘: "قسض٠ 2008ْٚعطت ْب١ًٝ ؾطاب ) 

ايؿطز ع٢ً زضاغ١ ٚتٓعِٝ ٚتطتٝب املٛقـ بساؾع١ٝ ٚاْؿعاٍ َتعٕ َٚٛاد١ٗ أ١ٜ 

 (. 100َؿتتات أٚ ضز ؾعٌ إهابٞ غعٝا يتشكٝل ا٭زا٤ املطًٛب ٚتكٛمي٘" )م

( ؾكس ْعط إىل ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ع٢ً أْ٘: "ا٭غًٛب 2009أَا َطغٞ ) 

ايصٟ ٜتعًُ٘ ايطايب َٔ خ٬ٍ منٛشز ٜكتسٟ ب٘ ـ نإٔ ٜهٕٛ أسس ٚايسٜ٘ أٚ 

َعًُٝ٘ أٚ أسس أقطاْ٘ ـ يف نٝؿ١ٝ ؼكٌٝ املعاضف ٚاملعًَٛات اييت ٜسضغٗا" 

 (.203)م

ط بعًُٝات ( بأْ٘: "ع١ًُٝ عك١ًٝ تطتب2010ٚعٖطؾ٘ ايؿطٜـ ٚايسغٛقٞ ) 

َعطؾ١ٝ ٚعًُٝات َا ٚضا٤ َعطؾ١ٝ، ٚتعتُس ع٢ً املتعًِ، ايصٟ ٜػتدسّ 

ا٫غرتاتٝذٝات املدتًؿ١ َٔ أدٌ ؼػني ٚتطٜٛط تعًُ٘، ٚميهٔ تسضٜب 

ٚي٘ َهْٛات تتعًل بصات املتعًِ ٚباملٓٗر  ايط٬ب عًٝ٘ َٔ قبٌ املعًُّني،

ٖٛ ؼػني ع١ًُٝ  ايسضاغٞ ٚايب١٦ٝ احملٝط١ باملتعًِ، ٚاهلسف ايٓٗا٥ٞ َٓ٘

 (.101تعًِّ ايؿطز" )م

ٍٖ َؿّٗٛ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا َٔ ٚد١ٗ 2011أَا ٖب١ ايطؾٝسٟ )  ( ؾكس ز

ْعطٖا ع٢ً: "إٔ ٜعًِ ايؿطز ْؿػ٘ َٔ خ٬ٍ اغتدساّ َكازض ايتعًِّ املتٓٛع١" 

 (. 44)م

َٚٔ خ٬ٍ عطض ايتعطٜؿات ايػابك١ ملؿّٗٛ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ٜتهح  

ع املؿاُٖٝٞ يًتعًِّ املٓعِ شاتّٝا، ايصٟ دا٤ ْتٝذ١ يتٓٛع ايٓعطٜات، ايتٓٛ

ٚايتٛدٗات اييت تٓاٚيت ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِّ، ؾٗٓاى تعطٜؿات شات تٛد٘ 

َعطيف، ٚأخط٣ شات تٛد٘ غًٛنٞ، ٚثايج١ شات تٛد٘ زاؾعٞ، ٚضابع١ ضبطت 

ؾٝ٘  بني ايتٛدٗات ايج٬خ ايػابك١، ٚإٔ مث١ قسضّا َٔ ا٫تؿام ػتُع

ايتعطٜؿات ايػابك١، ٜطتبط بكسض٠ املتعًِ ع٢ً ايتشهِ يف نٌ عًُٝات 
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ايتعًِّ اـاق١ ب٘، ٚإٔ ايتؿاعٌ يف أثٓا٤ ايتعًِّ بني اؾٛاْب ايؿدك١ٝ 

يًُتعًِ، تعتُس ع٢ً إزضان٘ يؿعايٝت٘ ايصات١ٝ يف ايتعًِّ ٚبني ايتأثريات 

خ٬ٍ َطاقب١  ايػًٛن١ٝ ٚاييت تعتُس ع٢ً ٬َسع١ اغتذابات املتعًِ َٔ

شات٘، ٚبني ايتأثريات ايب١ٝ٦ٝ املته١ُٓ حملٝط ايؿكٌ ايسضاغٞ، ٚإٔ إداز٠ 

املتعًِ هلصا ايٓٛع َٔ ايتعًِّ ٜعتُس ع٢ً اغتدساَ٘ جملُٛع١ ؾعاي١ َٔ 

 ا٫غرتاتٝذٝات.

 أ١ُٖٝ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

 َٔ ٜتطًب ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٖسف ؼكٝل إٔ ع٢ً ايباسجني َععِ ٜتؿل 

 َع٢ٓ، شا تعًُِٗ يٝهٕٛ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايساؾع١ٝ املعطؾ١ٝ دٛاْبِٗ تٓعِٝ يط٬با

 كطط١ ع١ًُٝ ؾٗٛ شاتّٝا; املٓعِ ايتعًِّ َٔ اهلسف ْؿػ٘ ٖٛ ا٭َط ٖٚصا

 بايبس٤ ايط٬ب ٜكّٛ ٚإغرتاتٝذٝات عًُٝات َٔ َه١ْٛ ٚتهٝؿ١ٝ، ٚتك١ُٝٝٝ

 أنجط اع١ًٝبؿ ع٢ً ايتعاٌَ ٜػاعسِٖ مما كطط١ بططٜك١ ٚتٓعُٝٗا ؾٝٗا

 ايؿكٌ زاخٌ ْادشني يٝهْٛٛا عاز٠ ٜٚػع٢ ايط٬ب، املسضغ١ٝ املٗاّ َع

 ب٘ ٜكّٛ َا َٗاض٠، ٖٚصا يسِٜٗ ٜهٕٛ إٔ إىل وتاز ا٭َط ٖٚصا ايسضاغٞ;

 شاتّٝا.  املٓعِ ايتعًِّ

إناؾ١ إىل شيو، ؾج١ُ اعتباضات أؾاضت إيٝٗا عسز َٔ ايسضاغات  

 صا ايٓٛع َٔ ايتعًِّ تتشسز ؾُٝا ًٜٞ: ٚا٭زبٝات ايرتب١ٜٛ، ػًٞ أ١ُٖٝ ٖ

  إٔ ايطايب ايكازض ع٢ً ايتٓعِٝ ايصاتٞ يتعًُ٘ ٖٛ ايكازض ـ أٜهّا ـ ع٢ً

 اغرتاتٝذٝات ايط٬ب تعًِٝ ؾإٕ ، يصاق١ٝ َٗاضات٘ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتٓعِٝتط

  اؿٝا٠. َس٣ ايتعًِّ ٖسف ٜعهؼ شاتّٝا املٓعِ ايتعًِّ
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  ٝا٠ ايط٬ب، ٭ْ٘ ٜ٪زٟ إىل اضتؿاع إلاظ ٜ٪زٟ زضّٚا َُّٗا ٚأغاغّٝا يف س

ايؿطز يف نٌ املٗاّ اييت ٜكّٛ بٗا بكؿ١ عا١َ، ٜٚ٪زٟ إىل اْسَاز ايط٬ب يف 

 قت٣ٛ املاز٠ املتع١ًُ، ٚانتػاب املعطؾ١ ٚايتػري املؿاُٖٝٞ بؿهٌ أنرب.

   .ميهٔ إٔ ٜتعًُ٘ ايطايب يف أ١ٜ َطس١ً عُط١ٜ 

  ػ٦ٛيٝت٘ يف دعٌ ايتعًِّ شٟ هعٌ ايطايب ٜعٗط َعٜسّا َٔ ايٛعٞ مب

َع٢ٓ َٚطاقبّا ٭زا٥٘ ايصاتٞ، ٜٚٓعط إىل املؿه٬ت ايتع١ًُٝٝ باعتباضٖا 

 ؼسٜات ٜطغب يف َٛادٗتٗا ٚا٫غتُتاع بايتعًِّ َٔ خ٬هلا.

   ٜػِٗ يف تؿعٌٝ دٛاْب ٚعًُٝات َتعسز٠ يع١ًُٝ ايتعًِّ; سٝح ٜٛدس

١ٝ، مبا ٜٓؿط ايط٬ب تؿاع٬ّ بني ايعًُٝات ايؿدك١ٝ ٚايػًٛن١ٝ ٚايب٦ٝ

 .طؾّٝا ٚزاؾعّٝاغًٛنّٝا َٚع

   َُٜعبِّط عٔ ايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٛدٝ٘ ٚاْتكا٤ أْؿط١ ػٗٝع

املعًَٛات، ٜٚؿذع ايط٬ب يًشكٍٛ ع٢ً املػ٪ٚي١ٝ ا٭ٚي١ٝ يًتشهِ يف 

 .ٝٗات املعًِّزضاغتِٗ أنجط َٔ ا٫عتُاز ع٢ً تٛد

  ايتعًِّ املٓؿٛز٠، إش إٕ آيٝات  ُٜعٗس أسس اؿًٍٛ املٓاغب١ يتشكٝل دٛز٠

ايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِّ تػاعس ايط٬ب ع٢ً ايتُٝٝع ايسقٝل بني املاز٠ اييت مت 

تعًُٗا بؿهٌ دٝس ٚاملاز٠ اييت مت تعًُٗا بؿهٌ أقٌ دٛز٠، ٚبايتايٞ غٛف 

 .اي١ٜٝٓعُٕٛ زضاغتِٗ بؿهٌ أنجط ؾع

  ٤ َعطؾ١ٝ ٚاملعتكسات ُٜٓؿِّط ع١ًُٝ ايتعًِّ ٜٚػِٗ يف بٓا٤ َعًَٛات َا ٚضا

 .ٚايسضاغ١سٍٛ املعطؾ١، ٚايبشح ايصاتٞ عٓٗا، َٚٛاق١ً ايكطا٠٤ 

 ؼػني ٜٚتهح مما غبل ا٭١ُٖٝ ايكك٣ٛ يًتعًِّ املٓعِ شاتّٝا يف 

ط٬بٗا، ْعطّا إلغٗاَ٘ يف ظٜاز٠ ٚعٞ ايط٬ب  نؿا٠٤ ٚضؾع ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ
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ع كتًـ املٛاقـ اييت مبػت٣ٛ تؿهريِٖ، ٚبكسضتِٗ ايصات١ٝ يف ايتعاٌَ َ

ٜٛادْٗٛٗا، نُا أْ٘ ٜعٜس َٔ َػت٣ٛ تؿاعًِٗ َع املعطؾ١، ٜٚػِٗ يف ت١ُٝٓ 

ضؾع  يف نبريّا زٚضّا ي٘ إٔ املعطؾ١، نُا ؾطٚع ناؾ١ َٗاضاتِٗ اإلبساع١ٝ; يف

َػت٣ٛ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ; ا٭َط ايصٟ هعٌ تسضٜب ايط٬ب ع٢ً 

قك٣ٛ، خكٛقّا يف ايعكط إغرتاتٝذٝات ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِّ نطٚض٠ 

 اؿايٞ، ايصٟ أنش٢ ايتػري املػتُط مس١ باضظ٠ َٔ مسات٘. 

 أبعاز ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

 ٜكّٛ ا٭غ١ً٦ َٔ عسز اغتدساّ ع٢ً شاتّٝا املٓعِ ايتعًِّ أبعاز تػتٓس 

 تعًُٗا، املطاز املٗاضات َع ٚتؿاعً٘ تعًُ٘ يهبط ْؿػ٘ ع٢ً بططسٗا املتعًِ

 تعًُ٘ بعًُٝات ٚعٞ ع٢ً ايطايب دعٌ ع٢ً ٭غ١ً٦ا ٖصٙ تعٌُ عٝح

 إمتاّ ع٢ً املع١ٓٝ املٓع١ُ شاتّٝا ايػُات ؼسٜس َع هلا، ايهطٚض١ٜ ٚايسٚاؾع

ٚقس غعت عسز َٔ ايسضاغات إىل ؼسٜس ٖصٙ ا٭بعاز  ايتع١ًُٝٝ. امل١ُٗ

  ٚؼتٌ اؾٗٛز اييت قاَت بٗا زضاغ١ ظميطَإ ٚضٜعَربؽ ٚتٛنٝشٗا،

Zimmerman & Risemberg, 1997) ) ،َها١ْ َتُٝع٠ يف ٖصا ايػٝام

 بٝٓٗا. ؾُٝا ٚايع٬ق١ ا٭بعاز تًو ٜٛنحايتايٞ  ٚاؾسٍٚ
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ا٭غ١ً٦ 

 ايع١ًُٝ

ا٭بعاز 

 ايٓؿػ١ٝ
 ظطٚف امل١ُٗ

املٓع١ُ  ايػُات

 شاتّٝا
 ايعًُٝات املٓع١ُ شاتّٝا

 اختٝاض املؿاضن١ ايساؾع ملاشا؟
أٚ َسؾٛع  زاخًّٝا

 شاتّٝا

ايهؿا٠٤  أٖساف ايؿطز،

 ايصات١ٝ، ايكِٝ، ايععٚ

 كطط أٚ ضٚتٝين ططٜك١ ايهبط ايططٜك١ نٝـ؟
اغتدساّ اإلغرتاتٝذ١ٝ، 

 ايطاس١

 ايٛقت َت٢؟
 سسٚز نبط

 ايٛقت
 ؽطٝط ايٛقت ٚاإلزاض٠ قسز ايٛقت ٚؾعاٍ

 نبط ا٭زا٤ ا٭زا٤ َاشا؟
ع٢ً ٚعٞ بأزا٥٘ 

 ْٚٛاػ٘

املطاقب١ ايصات١ٝ، اؿهِ 

 ايصاتٞ، نبط ايؿعٌ،

 إزاض٠ ا٫ختٝاض

 ب٦ٝٞبعس  أٜٔ؟
َٛقـ ايهبط 

 ١ايؿٝعٜكٝ

شٚ َكازض ٚسػاؽ 

 ب٦ٝٝا

ايرتنٝب ٚا٫ختٝاض 

 ايب٦ٝٞ

 َع َٔ؟
بعس 

 ادتُاعٞ

نبط ايب١٦ٝ 

 ا٫دتُاع١ٝ

شٚ َكازض ٚسػاؽ 

 ادتُاعّٝا

اختٝاض ايُٓٛشز، طًب 

 املػاعس٠

 يهبط ايؿطز يتؿهري َٛدٗات ٖٞ ا٭غ١ً٦ تًو إٔ ٜتهح غبل مما  

 يتعًُ٘، نُا إٔ ا٭غ١ً٦ ايصاتٞ ايتٓعِٝ يتشكٝل َٚؿاعطٙ ٚغًٛن٘ ٘ٚعٝ

  ايصاتٞ. ايتعًِّ أؾهاٍ مجٝع يؿِٗ نطٚض١ٜ أزا٠ ُتعٗس ا٭ٍٚ ايعُٛز يف ايػت١
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 َهْٛات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

زيَّت املؿاِٖٝ ايػابك١ ع٢ً إٔ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا َؿّٗٛ َطنَّب َٔ  

ت ـ ٖصٙ املهْٛات ـ سِّعّا نبريّا َٔ اٖتُاّ َهْٛات َتعسز٠، ٚقس ؾػً

; 2009; ٚبٛ محا2006،١َايباسجني يف ٖصا اجملاٍ َجٌ: )ضؾٛإ،

( إش ُعٓٛا بتشسٜسٖا، ٚبايتعطف ع٢ً 2012; ٚايطٝب،2012ٚاؿطبٞ،

طبٝعتٗا، َٚهْٛاتٗا ايؿطع١ٝ، ٚتتٓاٍٚ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ أبطظ ٖصٙ املهْٛات 

 ؾُٝا ًٜٞ: 

 ِّٕٛ  املعطيفأ ـ اُيَُه

املعطؾ١ َؿّٗٛ ٜؿري إىل اـطٛات املته١ُٓ يف قاٚي١ ايؿطز َعطؾ١  

ايعامل َٔ سٛي٘، ٜٚؿتٌُ ع٢ً ؼسٜس خطٛات اإلزضاى ٚايؿِٗ ٚاحملان١ُ 

 .عٛض١ٜ ٚاع١ٝايعك١ًٝ، ٜٚتهُٔ يف ايعاز٠ عًُٝات ؾ

ٚاملهٕٛ املعطيف ٜعين ؾِٗ املتعًِ يٓعاّ املعطؾ١ عٓسٙ، ؾهًُا ظازت  

، سٝح ٜ٪نس ٖصا ايصٟ غٝشكك٘ تعًِ مبٛقـ َا نًُا ظاز ايٓذاحَعطؾ١ امل

ِّٕ ع٢ً املعطؾ١ اييت تسعِ قسض٠ املتعًِ ع٢ً اغتدساّ ا٫غرتاتٝذٝات  امُلَه

املعطؾ١ٝ يف ع١ًُٝ تعًُ٘; مبا ميهٓ٘ َٔ ؾِٗ املٗاّ املعطٚن١ ٚؼسٜس 

 ٚتععٜع ْؿاط املعطؾ١ هٜٛٔ ايتٓب٪ات ٚايتٛقعات يًٓتا٥ر،ا٭ٖساف، ٚت

ايعك١ًٝ، ٚؼكٝل َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ، ٜٚؿرتض املهٕٛ 

املعطيف تٛاؾط ب١ٝٓ َعطؾ١ٝ َػتكط٠ يس٣ ايؿطز، تػاعسٙ يف عًُٝات ايتذٗٝع 

 ٚاملعاؾ١. 
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ِّٕ َا ٚضا٤ املعطيف  ب ـ اُيَُه

ِّٕ املع  إش إٕ ايتطبٝل ; ٗط ا٭غاؽ يًتعًِّ املٓعِ شاتّٝاُٜعٗس ٖصا امُلَه

ٝح يًُعطؾ١ ٜعتُس ـ بؿهٌ نبري ـ ع٢ً نؿا٠٤ املتعًِ يف اغتدساّ ايكش

اغرتاتٝذٝات٘ َٗاضات َا ٚضا٤ املعطؾ١، ٚتربظ أ١ُٖٝ ٖصا املهٕٛ ٚاغتدساّ 

ٕٖ َهٕٛ َا ٚضا٤ املعطؾ١ ي٘ 2004، ٚت٪نس خطٜب١ )يف ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ( أ

اؾع١ٝ ايط٬ب أ١ُٖٝ نبري٠ يف ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا; ؾايباسجٕٛ املٗتُٕٛ بس

ّْ ٫غتدساّ ايط٬ب إلغرتاتٝذٝات ايتعًِّ  ٕٖ َا ٚضا٤ املعطؾ١ ٖا ٜ٪نسٕٚ أ

املٓعِ شاتّٝا ٚيتشكًِٝٗ ايسضاغٞ، ٚ٭ْ٘ ايكاعس٠ اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا بٓا٤ 

ٜٚؿري ٖصا املهٕٛ إىل ٚعٞ ايؿطز  ،ٝص َعتكسات ايهؿا٠٤ ايصات١ٝٚتٓؿ

املدتًؿ١ ْتٝذ١ سكٛي٘ ع٢ً َعطؾ١  بايعًُٝات اييت مياضغٗا يف َٛاقـ ايتعًِّ

، نُا ٜؿري إىل عًُٝات ايتؿهري َعًَٛات َع١ٓٝ تتكٌ بٗصٙ املٛاقـأٚ 

املعكس٠، اييت ؼسخ أثٓا٤ ايعًُٝات املعطؾ١ٝ، ٚاييت تػاعس املتعًِ ع٢ً 

، ٚتػِٗ يف ا٫ْتكاٍ ب٘ َٔ َػت٣ٛ ايتعًِّ املعطؾ١ٝايتشهِ يف بٓٝت٘ 

 ٝؿٞ.  ايهُٞ، إىل َػت٣ٛ ايتعًِّ ايه

ِّٕ ايساؾعٞ  ز ـ امُلَه

ؼكٌٝ املعطؾ١ ٚايؿِٗ  ُتعٗس ايساؾع١ٝ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس ع٢ً 

، نُا ُتعٗس ايساؾع١ٝ يإللاظ عا٬َّ َُّٗا يف تٛدٝ٘ غًٛى ايؿطز ٚاملٗاضات

ٚتٓؿٝط٘، ٚيف إزضان٘ يًُٛقـ، نُا ُتعٗس َهّْٛا أغاغّٝا يف غعٞ ايؿطز 

نٝسٖا، سٝح ٜؿعط بتشكٝل شات٘ َٔ خ٬ٍ َا ٜٓذعٙ ػاٙ ؼكٝل شات٘ ٚتٛ

ٚؾُٝا وكك٘ َٔ أٖساف، ٚتٛقـ بأْٗا طاق١ أٚ قطى; ٖسؾٗا متهني 

ايؿطز َٔ اختٝاض أٖساف َع١ٓٝ، ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝكٗا، ؾٗٞ عباض٠ عٔ 
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، ٜٚػتدسّ ٖصا د٘ ْؿاط ايؿطز مٛ ٖسف يف ب٦ٝت٘""ع١ًُٝ زاخ١ًٝ تٛ

ب املٓعُني شاتّٝا ي٬غتُطاض يف املُاضغ١ املكطًح يٝكـ زضد١ إزاض٠ ايط٬

، دٞ َٔ قبٌ ايٛايسٜٔ أٚ املعًُّنيأٚ ايسضاغ١ يف ساي١ غٝاب ايهبط اـاض

ٚميجٌ ا٫ٖتُاّ بايساؾع١ٝ أٚي١ٜٛ قك٣ٛ يًسضاغات اييت ُتِذَط٣ يف َٝسإ 

ِّٕ َِٗ يًتعًِّ املٓعِ شاتّٝا، اْط٬قّا َٔ أْٗا عٓكط ٫ظّ  ََُه ايتعًِّ بكؿت٘ 

سٚخ ايتعًِّ ايصاتٞ، ا٭َط ايصٟ ٖٝأ هلا ايكٝاّ بسٚض َتُٝع يف ايػٝطط٠ ؿ

ع٢ً غًٛى املتعًُني، ٚنبط٘، ٚتٛدٝٗ٘ مٛ ؼكٝل ا٭ٖساف احملسز٠; ٭ٕ 

أزا٤ ايؿطز يف أٟ ١َُٗ َطٖٕٛ بٓٛع١ٝ زاؾعٝت٘ ٚزضدتٗا، ٖٚٞ باإلناؾ١ إىل 

ٗاضات ايتؿهري شيو تًعب زٚضا دٖٛطٜا يف ايتػًب ع٢ً املؿه٬ت، ٚت١ُٝٓ َ

، ٚضؾع َػت٣ٛ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚاغتدساّ اعٞ يس٣ املتعًُنياإلبس

 اغرتاتٝذٝات ايتعًِّ ايؿٖعاي١.

ِّٕٛ إزاض٠ املكازض ََُه  ز ـ 

يط٬ب يب١٦ٝ ايسضاغ١ ٚنبط ٜٚتعًل ٖصا املهٕٛ بهٝؿ١ٝ إزاض٠ ا  

، ٜٚؿتٌُ ع٢ً: إزاض٠ ٚقت ٚب١٦ٝ ايسضاغ١، ٚنع دسٍٚ أعُاٍ، دٗٛزِٖ

يتعًِّ َٔ ا٭قطإ، طًب اض املهإ املٓاغب يًتعًِ، تٓعِٝ اؾٗس، ااختٝ

 املػاعس٠.

ِّٕ اإلضازٟ  ٖـ ـ امُلَه

ٜٚأتٞ ٖصا املهٕٛ زاعُّا يًُهٕٛ ايساؾعٞ، ٜٚكّٛ بسٚض ٖاّ يف   

ايتكًٌٝ َٔ زٚض املؿتتات احملٝط١ باملتعًِ، ٜٚعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ َػت٣ٛ ايساؾع١ٝ 

تٌُ ع٢ً: ايتشهِ يف ا٫ْتباٙ، ايتشهِ يف اي٬ظّ إللاظ ١َُٗ َا، ٜٚؿ
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ايساؾع١ٝ، تعًِٝ ايصات، ايتشهِ يف اٯخطٜٔ مبٛقـ امل١ُٗ، ايتشهِ يف 

 امل١ُٗ شاتٗا. 

 اؾرتانات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

  ٌٌّ ٜعتُس ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ع٢ً عسز َٔ ا٫ؾرتانات، ٚقس سسزٖا ن

( َٔPintrich,2000 ،ٌَيرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ ; َٚهتب ا 200; ٚنا

 ( مبا ًٜٞ:2008; ٚايؿاؾعٞ،2006اـًٝر،

ايتعًِّ ْؿط، ؾايطايب ٜٓسَر بٓؿاط يف بٓا٤ املعطؾ١ اعتُازّا ع٢ً  .1

ٍِّ املعًَٛات، ٜٚبين  َعًَٛات٘ ايػابك١ أٚ اؿاي١ٝ، ؾاملتعًِ وسز ُٜٚش

 ايؿطنٝات، ٜٚتدص قطاضات اعتُازّا ع٢ً ايب٢ٓ ايعك١ًٝ اييت يسٜ٘.

 ايتعًِّ ٜعتُس ع٢ً ايطايب ٚيٝؼ ع٢ً املعًِّ ٜٚعتُس ع٢ً ايتشهِ يف .2

 ا٭ٖساف اييت وسزٖا املتعًِ. 

ٚدٛز قهات َٚعاٜري يًتكِٝٝ ٜعتُس عًٝٗا املتعًِ ي٬غتُطاض يف  .3

 اـطٛات أٚ إدطا٤ ايتػٝريات ايهطٚض١ٜ.

أْؿط١ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا تعٌُ نٛغٝط بني خكا٥ل املتعًِ ٚايػٝام  .4

ا٭زا٤ املتشكل ؾعًٝا َٔ د١ٗ أخط٣، ٚاييت تتِ َٔ خ٬ٍ اؾُع َٔ د١ٗ، ٚ

بني خكا٥ل املتعًِ ايؿدك١ٝ، ٚايػًٛى، ٚايب١٦ٝ اييت ت٪ثط ع٢ً خطٛات 

 ايتعًِّ.

 َطاسٌ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

ؽتًـ َطاسٌ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا تبعّا ٫خت٬ف املساخٌ اييت تٓاٚيت٘،  

ؿل يف  تؿاقٌٝ املطاسٌ إ٫َّ أْٗا مجٝعّا تتٚع٢ً ايطغِ َٔ ا٫خت٬ؾات يف
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، ٚميهٔ اغتد٬م َطاسٌ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا املؿّٗٛ ٚاهلسف َٔ املطس١ً

; ٚآٍ 2010; ٚإبطاِٖٝ،2009; ٚغامل ٚظنٞ، 2009َٔ خ٬ٍ آضا٤ )سػٔ،

 (، ٚؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح هلصٙ املطاسٌ:2010; ٚايٓطف، 2010ضٚؾٛز،

تذٗٝع(: ٚميهٔ إٔ ٜطًل ع٢ً ٖصٙ املطس١ً َطس١ً ايتؿهري ٚايتدطٝط )اي .1

َطس١ً ايتدطٝط ٚٚنع ا٭ٖساف، سٝح تتهُٔ ٚنع ا٭ٖساف املطاز 

ؼكٝكٗا َٔ ع١ًُٝ ايتعًِّ، ٚايتدطٝط اؾٝس يًٛقت ٚاؾٗس املطًٛب يع١ًُٝ 

 ايتعًِّ. 

َطس١ً ا٭زا٤: ٚيف ٖصٙ املطس١ً ٜتِ ايهبط ايصاتٞ ٚامل٬سع١ ايػًٛن١ٝ  .2

َطس١ً ا٭زا٤، ثِ ٜكّٛ املتعًِ بتٓؿٝص ا٫غرتاتٝذٝات  نعٓاقط أغاغ١ٝ يف

 اييت مت اختٝاضٖا يف َطس١ً ايتؿهري.

َطس١ً ايهبط ٚايتٓعِٝ: ٚتؿري ٖصٙ املطس١ً إىل قاٚي١ تٓعِٝ املتعًِ  .3

يًذٛاْب املعطؾ١ٝ ٚايساؾع١ٝ ٚايػًٛى ٚايب١٦ٝ َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭ٖساف اييت مت 

 ط.ؼسٜسٖا يف َطس١ً ايتؿهري ٚايتدطٝ

َطس١ً ايتكِٜٛ ايصاتٞ: ٚتػتدسّ يف ٖصٙ املطس١ً ايتػص١ٜ ايطادع١ ٚاييت  .4

تتهُٔ ايتكُٝٝات ايصات١ٝ ٚإقساض ا٭سهاّ ع٢ً َا مت تعًُ٘، َٚكاض١ْ أزا٤ 

امل١ُٗ ببعض املعاٜري أٚ ا٭ٖساف اييت مت ٚنعٗا يع١ًُٝ ايتعًِّ، ٚقس ٜبشح 

 قع ؾٝٗا.املتعًِ يف ٖصٙ املطس١ً عٔ أغباب ا٭خطا٤ اييت ٚ

ُٔست يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف أثٓا٤   ٖٚصٙ املطاسٌ ٖٞ املطاسٌ اييت اِعُت

تكُِٝ ايربْاَر ايكا٥ِ ع٢ً ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا يف َكطض ايتٛسٝس يس٣ ط٬ب 

 ايكـ ايجاْٞ املتٛغط. 
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 اغرتاتٝذٝات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

 ٚنبط ٚايساؾع١ٝ ىٚايػًٛ باملعطؾ١ ايٛعٞ ٜتهُٔ شاتّٝا املٓعِ ايتعًِّ 

 يف ايطايب تػاعس ا٫غرتاتٝذٝات َٔ عسز اغتدساّ ٜتطًب مما املكازض،

 تتكٌ ٚاييت ايصات١ٝ، ايؿعاي١ٝ َٔ ٜٚعٜس َػتك١ً، بططٜك١ ٖسؾ٘ ؼكٝل

 اغتدساّ ٜعترب يصا ايسضاغٞ; ٚايتشكٌٝ اهلسف بتشكٝل َباؾط٠ّ

 Zimmerman)) ّٝاشات املٓعِ ايتعًِّ ع١ًُٝ دٖٛط ٖٛ يًتعًِّ ا٫غرتاتٝذٝات

& Bandura,1994 

 Zimmerman & Pons, 1986)) قاّ نٌ َٔ ظميطَإ ٚبْٛع ٚقس 

بإدطا٤ زضاغ١ تٛق٬ َٔ خ٬هلا إىل عسٔز َٔ اغرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ ايصاتٞ 

اييت ٜػتدسَٗا ايط٬ب يتٓعِٝ تعًُِٗ يف ايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١، ٜٚكسّ 

 ا٫غرتاتٝذٝات ٚتٛقٝؿّا هلا:  تعطٜؿّا بؿ٦ات ٖصٙ ايتايٞاؾسٍٚ 

ّ 
 ؾ٦ات

 ا٫غرتاتٝذٝات
 تٛقٝـ اإلغرتاتٝذ١ٝ

 ايصاتٞ ايتكِٝٝ 1

ٜؿري إىل اؾٗس ايصاتٞ ايصٟ ٜبصي٘ املتعًِ يتكِٜٛ َس٣ دٛز٠ 

ا٭عُاٍ اييت ٜ٪زٜٗا، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو َطادع١ املتعًِ 

 يًٛادبات اييت قاّ عًٗا يًتأنس َٔ قشتٗا.

2 
 ٚ ايتٓعِٝ

 يتشٍٛا

ٜؿري إىل اؾٗس ايصاتٞ ايصٟ ٜبصي٘ املتعًِ إلعاز٠ تٓػٝل 

املاز٠ املتع١ًُ ٚتٓعُٝٗا، ٚؼًٜٛٗا ٭مناط أخط٣ بؿهٌ 

َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً  قطٜح أٚ نُين يتشػني ع١ًُٝ تعًُ٘،

 شيو ٚنع كططات َبس١ٝ٥ قبٌ ايؿطٚع يف َٗاّ ايتعًِّ.

يصٟ ٜبصي٘ املتعًِ يٛنع ا٭ٖساف ٜؿري إىل اؾٗس ايصاتٞ ا اهلسف ٚنع 3
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ّ 
 ؾ٦ات

 ا٫غرتاتٝذٝات
 تٛقٝـ اإلغرتاتٝذ١ٝ

ايتع١ًُٝٝ، ٚايتدطٝط َٔ أدٌ اغتهُاٍ اإلدطا٤ات  ٚايتدطٝط

املطتبط١ بٗا، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو ايتسضب ع٢ً بعض 

 ا٫ختباضات ٚا٫غتعساز هلا.

4 
 ايبشح عٔ

 املعًَٛات

ٜؿري إىل اؾٗس ايصاتٞ ايصٟ ٜبصي٘ املتعًِ يًبشح عٔ 

از تعًُ٘، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً املعًَٛات املطتبط١ باملٛنٛع املط

شيو ظٜاض٠ املهتب١ أٚ تكؿح َٛاقع اإلْرتْت شات ايك١ً 

 باملٛنٛع املطاز تعًُ٘.

5 

ا٫ستؿاظ 

ْٚٓات  باملس

 ٚامل٬سعات

ٜؿري إىل اؾٗس ايصٟ ٜبصي٘ املتعًِ َٔ أدٌ تػذٌٝ ا٭سساخ 

أٚ ايٓتا٥ر اييت تتِ زاخٌ ايؿكٌ ٚا٫ستؿاظ بٗا، َٚٔ ا٭َج١ً 

سٜٚٔ ٬َسعات عٔ املٓاقؿات ايؿك١ًٝ، ع٢ً شيو ت

 ٚا٫ستؿاظ بكا١ُ٥ يًهًُات اييت سسخ اـطأ ؾٝٗا.

 ايب٦ٝٞ ايبٓا٤ 6

ٜؿري إىل اؾٗس ايصٟ ٜبصي٘ املتعًِ َٔ أدٌ تٓعِٝ ا٭ٚناع 

ايطبٝع١ٝ اييت تػٌٗ ع١ًُٝ ايتعًِّ، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو 

٤ ا٫بتعاز عٔ َؿاٖس٠ ايتًؿاظ ست٢ ٜتِ ايرتنٝع يف أزا

 ا٭ْؿط١ املطتبط١ بايتعًِّ.

7 
ايتكٛض ايصاتٞ 

 يعٛاقب ا٭زا٤

ٜؿري إىل قٝاّ املتعًِ بتدٌٝ املهاؾأ٠ أٚ ايعكاب ايٓاػ١ عٔ 

ايٓذاح أٚ ايؿؿٌ، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو َهاؾأ٠ املتعًِ 

 يٓؿػ٘ بايصٖاب يًشسٜك١ عٓس ا٫ْتٗا٤ َٔ سٌ ايٛادبات.

ايتػُٝع  8
س ايصٟ ٜبصي٘ املتعًِ قطاس١ أٚ نُٓا يتصنط ٜؿري إىل اؾٗ

أٚ اغتعٗاض املاز٠ املتع١ًُ، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو نتاب١ 
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ّ 
 ؾ٦ات

 ا٫غرتاتٝذٝات
 تٛقٝـ اإلغرتاتٝذ١ٝ

املعاز٫ت ايطٜان١ٝ عٓس ايتشهري ٫ختباض ايطٜانٝات يف  ٚا٫غتعٗاض

ٚضق١ عس٠ َطات ٚا٫ستؿاظ بٗا ست٢ ٜػٌٗ عًٝ٘ اغتعٗاضٖا 

 ٚاغرتداعٗا.

9-

11 

 عٔ ايبشح

 املػاعس٠

 ا٫دتُاع١ٝ

ٗٛز املتعًِ اييت ٜبصهلا يف غبٌٝ طًب املػاعس٠ ٜؿري إىل د

َٔ ا٭قطإ ٚايطؾام، أٚ املعًُّني، أٚ ايطاؾسٜٔ َجٌ ا٭ب 

ٚا٭ّ، َٚٔ ا٭َجٌ ع٢ً شيو طًب املػاعس٠ َٔ ايكسٜل عٓس 

 َٛاد١ٗ َؿه١ً سٍٛ ٚادب يف ايطٜانٝات.

12-

14 

اغتعطاض أٚ 

 َطادع١

 ايػذ٬ت

ِ َٔ أدٌ إعاز٠ قطا٠٤ ٜؿري إىل اؾٗٛز اييت ٜبصهلا املتعً

امل٬سعات اـاق١ ب٘، ٚا٫ط٬ع ع٢ً مناشز  َٔ ا٫ختباضات 

ايػابك١، أٚ اغتعطاض ايهتب املٓٗذ١. ٬ٜٚسغ ٚدٛز ث٬خ 

اغرتاتٝذٝات ٖٓا ٚنًٗا قطا٠٤ أٚ َطادع١، ٚيهٔ ؽتًـ 

يف تٓؿٝصٖا َٔ طايب ٯخط; ؾكس ٜٓؿصٖا بعض ايط٬ب 

 ٖصٙ ا٫غرتاتٝذٝات. مجٝعٗا بُٝٓا ٜػتدسّ اٯخطٕٚ بعض

 أخط٣ 15

تؿري إىل أٟ غًٛى تعًِّ ْؿأ َٔ قبٌ اٯخطٜٔ َجٌ املعًُّني 

أٚ ايٛايسٜٔ أٚ عباضات يتك١ٜٛ اإلضاز٠ أٚ غًٛى ايػـ، أٚ أ١ٜ 

 تعبريات يؿع١ٝ أخط٣ غري ٚانش١.

ٚقس سعٝت ا٫غرتاتٝذٝات ايػابك١ اييت تٛقٌ هلا ظميطَإ ٚبْٛع  

(Zimmerman & Pons,1986)  باٖتُاّ عسز َٔ ايسضاغات; ؾكاَت بعض

ايسضاغات بتبٓٝٗا، ٚأعازت بعض ايسضاغات تكٓٝؿٗا، ٚقاَت زضاغات 
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أخط٣ بتشًًٝٗا إىل اغرتاتٝذٝات ؾطع١ٝ; ست٢ تعزاز ٚنٛسّا مبا ٜت٤٬ّ َع 

; Shapley,1994طبٝع١ ايسضاغ١ اييت تبٓتٗا، َٚٔ تًو ايسضاغات )

 ,Law, Chan &Sachs; 2007ػٛاح،; ٚاي2006; ٚضؾٛإ،2003ٚايعػريٟ،

 (.2012; ٚايطٝب،2009; ٚغامل ٚظنٞ،2008

عًٝٗا  ك١ َكسضّا َٔ املكازض اييت اعتُسُٚتعٗس ا٫غرتاتٝذٝات ايػاب  

ٓعِ شاتّٝا ع٢ً ايتشكٌٝ يف بٓا٤ ايربْاَر ايكا٥ِ ع٢ً ايتعًِّ امل امل٪يـ

كات ٖٚٛ ايؿكٌ ايػازؽ َٔ ٖصا ايهتاب ؼت َػ٢ُ " تطبٝ ايسضاغٞ

 تطب١ٜٛ ع٢ً اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتّٝا".

 اـكا٥ل ايٛادب تٛاؾطٖا يف ايط٬ب املٓعُني شاتّٝا

 َٔ غريِٖ عٔ متٝعِٖ خكا٥ل َتعسز٠ شاتّٝا املٓعُني يًط٬ب 

ايط٬ب، ٚقس ناْت ٖصٙ اـكا٥ل قٌ اٖتُاّ عسز َٔ ا٭زبٝات 

غتٗا ٚتٛنٝشٗا ٚؼسٜسٖا، ايرتب١ٜٛ يف فاٍ ايتٓعِٝ ايصاتٞ; إش عٓٝت بسضا

;  Butler,1995  ;Zimmerman & Kitsantas,2000ؾكس أؾاض نٌ َٔ: )

Kirk,2001  ;،2010; ٚا٭محسٟ، 2009ٚاملؿطح، 2006ٚضبٝع  ;

( إىل اـكا٥ل 2011; ٚايكٝػٞ، 2011; ٚعبس اؿُٝس، 2010ٚأمحس،

 ايتاي١ٝ:  

 خ٬ٍ َٔ ٗايتشكٝك اإلتكإ، ٜػعٕٛ مٛ َٛد١ٗ ٚانش١ أٖساف يسِٜٗ .1

 ايرباع١ عٔ ٚادتٗاز عجّا بجك١ ايتع١ًُٝٝ املٗاّ بأزا٤ ٜٚكَٕٛٛ ايتع١ًُٝٝ، املٗاّ

 ؾٝٗا.
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 بأْؿػِٗ َعطؾتِٗ خ٬ٍ َٔ ايتعًِّ، ع١ًُٝ عٔ ؾا١ًَ َعطؾ١ يسِٜٗ .2

 ٚباحملت٣ٛ ايتع١ًُٝٝ، ٚبا٫غرتاتٝذٝات أزا٥ٗا، املطًٛب ٚبامل١ُٗ نط٬ب،

 .ايتع١ًُٝٝ بامل١ُٗ املطتبط

 ايتعاٌَ يف تػاعسِٖ اييت املعطؾ١ٝ ا٫غرتاتٝذٝات َٔ فُٛع١ ٕٛميًه .3

 يف بسق١ ػتدسَْٛٗاٚاغرتداعٗا، ٜٚ ٚإتكاْٗا ٚتٓعُٝٗا ٚؼًٜٛٗا ايبٝاْات َع

 . ايتع١ًُٝٝ يًُٗاّ َعاؾتِٗ

 إزاض٠ َٔ متهِٓٗ اييت املعطؾ١ٝ ؾٛم ا٫غرتاتٝذٝات َٔ فُٛع١ ميًهٕٛ .4

 ؾٝٗا ٚايتشهِ ايعك١ًٝ عًُٝاتِٗ ؽطٝط َع تؿهريِٖ َٚطاقب١ تعًُِٗ

 .ايؿدك١ٝ أٖساؾِٗ يتشكٝل ٚتٛدٝٗٗا

 نُا بؿاع١ًٝ تكسَِٗ شاتّٝا، ٚتكِٝٝ أعُاهلِ َطاقب١ ع٢ً عاي١ٝ قسض٠ يسِٜٗ .5

ًُُٕٔٛ أزا٥ِٗ، بٓتا٥ر ايتٓب٪ ٜػتطٝعٕٛ  عجّا ايتكشٝش١ٝ، ايطادع١ ايتػص١ٜ ُِٜٚع

 .يًٓذاح املع١ٓٝ ايططم عٔ

 ٫ٚ ٚباغتك٬ي١ٝ، عاي١ٝ بؿعاي١ٝ ٚاملٗاض٠ ملعطؾ١ا ٫نتػاب شاتّٝا ٜػعٕٛ .6

 ؾكط اٯخطٜٔ َٔ املػاعس٠ طًب ع٢ً ٜٚكسَٕٛ اٯخطٜٔ، ع٢ً ٜعتُسٕٚ

 يف ا٫غتك٬ي١ٝ هلِ وكل ٚمبا عًُِٗ، دٛز٠ َٔ ايتشكل أٚ امل٬سعات ٭خص

 . ايبعٝس املس٣ ع٢ً ايعٌُ

 ايتع١ًُٝٝ ا٭ْؿط١ بني ٜٓتكًٕٛ سٝح ايتعًِّ ع١ًُٝ باغتُطاض ٜتإًَٔٛ .7

 ايعًُٝات ؼسٜس أدٌ َٔ ٚشيو ٚاملػتكب١ًٝ، سايّٝا ٚاملػتُط٠ ايػابك١

 ا٫غرتاتٝذٝات ؼسٜس ٚتطٜٛطٖا، أٚ املٗاّ ٭زا٤ املٓاغب١ ٚا٫غرتاتٝذٝات

 . ايٓذاح ٚؼكٝل يتػٝريٖا املعٝك١ ٚا٭غايٝب



    
 

- 39 - 
 

 باملٛقـ املطتبط١ ٚزٚاؾعِٗ غًٛنِٗ يف ايتشهِ ع٢ً قسض٠ يسِٜٗ .8

 املٛقـ َتطًبات َع ٜتٓاغب مبا ٚتهٝٝؿٗا تعسًٜٗا ع٢ً ٚايعٌُ ايتعًُٝٞ،

 .ايتعًُٝٞ

 َٔ فُٛع١ ميتًهٕٛ ؾِٗ يًتعًِّ، عاٍ إهابٞ ٚععٚ ٚزاؾع١ٝ إضاز٠ يسِٜٗ .9

 بايكسض٠ ايعايٞ اإلسػاؽ َجٌ: ايتهٝؿ١ٝ ٚا٫ْؿعا٫ت ايساؾع١ٝ ا٭ٖساف

 )ايؿطح، َجٌ ١ٝايتعًُٝ املٗاّ ػاٙ إهاب١ٝ َؿاعط ايتع١ًُٝٝ، َع ايصات١ٝ

 ع٢ً ايكسض٠ َع ا٫غرتاتٝذٝات إىل ايؿؿٌ ْٚػب )ععٚ( ،(اؿُاؽ ايطنا،

 يتشكٝل املٓاغب١ ا٫غرتاتٝذٝات إىل يًٛقٍٛ عس٠ ملطات ٚاحملاٚي١ ايٓذاح

 .ايٓذاح

 عًٝٗا يًشكٍٛ ٜػعٕٛ هعًِٗ مما املعًَٛات يطًب زاخ١ًٝ زاؾع١ٝ يسِٜٗ .10

 .املعًَٛات تًو ٚضا٤ َا ِٗٚؾ اـاضد١ٝ، أٚ ايساخ١ًٝ َكازضٖا َٔ

 َع تعًُِٗ، ْتا٥ر َػ٪ٚي١ٝ ٚؼٌُ تكبٌ ع٢ً ايعاي١ٝ ايكسض٠ يسِٜٗ .11

  شٟ املع٢ٓ. بايتعًِّ ا٫يتعاّ

 املٓعُني غري ايط٬ب يس٣ ايػابك١ ايػًٛنٝات مجٝع تعٗط ٚقس

 شاتّٝا، املٓعِ يًتعًِّ اؾٝس ايؿِٗ ططٜل عٔ عًٝٗا ايتػًب املُهٔ َٚٔ شاتّٝا،

ٌٍ  شاتّٝا، املٓعِ ايتعًِّ ٚإغرتاتٝذٝات يعًُٝات املٓاغب يتسضٜبا ٚتٛؾري بؿه

 هعً٘ ٚمبا ٚأزا٥٘، تعًُ٘ يف ؼهُ٘ َٔ وػٔ إٔ ٜػتطٝع َع٘ ايطايب

 ي٘ وكل مبا ٚظ٥٬َ٘ َعًُٝ٘ َٔ ٚا٫غتؿاز٠ تعًُ٘ َػ٪ٚي١ٝ ؼٌُ ع٢ً قازضّا

 .املٓؿٛز٠ أٖساؾ٘ وكل ٚمبا ايبعٝس املس٣ ع٢ً ايتعًِّ يف ا٫غتك٬ي١ٝ
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 ططم تسضٜؼ إغرتاتٝذٝات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

ٜعتُس تسضٜؼ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ع٢ً عسز َٔ ايططم اييت تػاعس  

 ايط٬ب ع٢ً انتػاب ا٫غرتاتٝذٝات، ميهٔ إهاظٖا ؾُٝا ًٜٞ:

ايتسضٜؼ املباؾط: سٝح ٜؿطح املعًِّ يط٬ب٘ خكا٥ل ا٫غرتاتٝذٝات اييت  .1

 تٓعِٝ تعًُِٗ، َٔ سٝح: َت٢ ٚنٝـ ٚملاشا ميهٔ إٔ تػاعسِٖ يف

 تػتدسّ إغرتاتٝذ١ٝ َع١ٓٝ زٕٚ غريٖا.

ايتػص١ٜ ايطادع١ َٔ اٯخطٜٔ )بكؿ١ ض٥ٝػ١ٝ َٔ املعًِّ( باعتباض إٔ ؾاع١ًٝ  .2

اإلغرتاتٝذ١ٝ ٖٞ ططم يتشػني تعًِ ٚزاؾع١ٝ ايط٬ب. متهٔ ايطايب َٔ 

ٚايط٬ب وتادٕٛ إىل  إزضاى ايؿذ٠ٛ بني َػتٛاٙ ايؿعًٞ ٚاملػت٣ٛ املطغٛب.

عٝح ٜتٛؾط يسِٜٗ  ع١ًُٝ ايتعًِٝ، تًكٞ ايتػص١ٜ ايطادع١ يف ٚقت َبهط َٔ

ايٛقت ايهايف يتعسٌٜ تهتٝهات ايتعًِّ قبٌ إٔ تكبح ٖصٙ َتأخط٠ 

 تسضٜػّٝا. 

املُاضغ١ املٛد١ٗ ٚاملػتك١ً باغتدساّ إغرتاتٝذٝات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا،  .3

شهِ ٚاملبازض٠، ٚاْتكاٍ تطبٝل ٚتكِٜٛ بػطض اْتكاٍ املػ٦ٛي١ٝ ٚايت

 ا٫غرتاتٝذٝات َٔ املعًِّ إىل ايطايب.

ايُٓصد١: ٖٚٞ ٚاسس٠ َٔ أنجط ايططم املٛق٢ باغتدساَٗا يف تسضٜؼ  .4

أٚ مناشز  ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا، سٝح ٬ٜسغ ايط٬ُب املعًِّ، أٚ مناشز ا٭قطإ،

ب يف ٬َسع١ "نٝـ ٖٚٞ نجرّيا َا تؿٝس ايط٬أخط٣ ِٖٚ ٜ٪زٕٚ أَاَِٗ، 

 .ٜبسٚ ا٭َط" َٔ أدٌ إتكإ ؾعًٞ ٭ٖساف املٓٗر ايسضاغٞ

: ٖٚٛ ْٛع َٔ أْٛاع ايتعًِّ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ املؿاضن١ ايتعًِّ ايتعاْٚٞ .5

ايؿعاي١ٝ ٚايٓؿٝط١ يًط٬ب يف ع١ًُٝ ايتعًِّ. ٜٚتِ ايتعًِّ ايتعاْٚٞ بتكػِٝ 
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طق١ هلِ يتشٌُ ايط٬ب إىل فُٛعات قػري٠ زاخٌ ايؿكٌ، ٚإعطا٤ ايؿ

 املػ٪ٚي١ٝ عٓس زضاغت٘ َٛنٛع َا، ٜٚتِ ؼت إؾطاف ٚتٛدٝ٘ املعًِ.

١ٖٝ: ٖٚٞ ْؿاط ٜتِ ؾٝ٘ تسضٜب ايط٬ب ع٢ً ايتعبري عٔ  .6 ايهتاب١ ايتأًَ

١ُٝ يف أٟ َطس١ً َٔ َطاسٌ أؾهاضِٖ نتابّٝا سني ٜ٪زٕٚ املٗاّ ايتعًٝ

 تعًُِٗ.

ٜكٛغٗا ايطايب سٍٛ  ايتػا٩ٍ ايصاتٞ: ٖٚٛ فُٛع١ َٔ ايتػا٫٩ت اييت .7

ف؟ ٚنٝـ أْعِ اغتُطاض١ٜ ع١ًُٝ ايتعًِّ َجٌ )َاشا أعطف؟ َٚاشا ٫ أعط

 تعًُٞ؟(.

اؿٛاض ٚاملٓاقؿ١: ٖٚٞ ططٜك١ ٜؿرتى املعًِّ َع ايط٬ب يف ؾِٗ ٚؼًٌٝ  .8

ٚتؿػري ٚتكِٜٛ َٛنٛع أٚ ؾهط٠ أٚ سٌ َؿه١ً َا، ٚبٝإ َٛاطٔ 

يتًو املؿه١ً أٚ أٚ سٌ  أدٌ ايٛقٍٛ إىل ؾِٗ أعُل ا٫خت٬ف بِٝٓٗ َٔ

 . املٛنٛع املططٚح

ايعكـ ايصٖين: ٖٚٛ َٛقـ تعًُٝٞ ٜػتدسّ َٔ أدٌ تٛيٝس أنرب عسز  .9

٬ٍ َس٠ ظ١َٝٓ قسٚز٠ َٔ ا٭ؾهاض يًُؿاضنني يف سٌ َؿه١ً َؿتٛس١ خ

تكِٝٝ اؿط١ٜ ٚا٭َإ يف ططح ا٭ؾهاض بعٝسّا عٔ املكازض٠ ٚاي يف دٛ تػٛزٙ

 . أٚ ايٓكس

ٜعٝس ايطايب أٚ املتسضب قٝاغ١ دٖٛط ْل َا أٚ ايتًدٝل: سٝح  .10

 .خرب٠ َا بأقٌ َا ميهٔ َٔ ايهًُات ٚع٢ً مٛ دسٜس ٚؾعاٍ

  ايتكِٜٛ ايصاتٞ. .11
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  أزٚاض املتعًُني ٚاملعًُّني يف ن٤ٛ اغرتاتٝذٝات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

أغِٗ ايتشٍٛ ايهبري ايصٟ ؾٗست٘ ايسضاغات ايرتب١ٜٛ باػاٙ  

َٚا تبع شيو َٔ اٖتُاّ بعًُٝات ايتٓعِٝ ايصاتٞ يف  ايٓعطٜات املعطؾ١ٝ،

إسساخ تػريات يف طبٝع١ ا٭زٚاض اييت ٜكّٛ بٗا املعًُّٕٛ، ٚاملتعًُٕٛ ع٢ً سس 

غٛا٤; ؾأنشت ع١ًُٝ ايتعًِّ تٗتِ بايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ يًُتعًِ، ٚتطنع ع٢ً 

ايهٝؿ١ٝ اييت ٜٓؿط بٗا املتعًُٕٛ شاتّٝا، بعس إٔ ناْت تطنع ع٢ً تٓعِٝ 

ٟ املجريات اـاضد١ٝ، َجٌ: ْٛع١ٝ ايتسضٜؼ، ٚخكا٥ل ايب١٦ٝ، ٚايػٝام ايص

 .ٜتِ ؾٝ٘ ايتعًِّ

;  2008ٚقس أؾاضت عسز َٔ ايسضاغات ٚا٭زبٝات ايرتب١ٜٛ )ايؿاؾعٞ، 

( إىل مج١ً أزٚاض هب ع٢ً املتعًُني ايكٝاّ 2012; ٚضٜإ، 2006ٚايؿُا١ًٜ،

  ميهٔ إهاظٖا ؾُٝا ًٜٞ: بٗا، يف غبٌٝ تٓعِٝ شٚاتِٗ، ٚبٓا٤ تعًُِٗ، 

 ؼسٜس ا٭ٖساف املطاز تعًُٗا َٔ َٛنٛع َعني.  .1

قٓاع١ َٓار ٥٬َِ يع١ًُٝ ايتعًِّ، ٚشيو باختٝاض ايب١٦ٝ اييت تٝػطٙ ٚايتٓٛع  .2

 يف اغتدساّ ا٫غرتاتٝذٝات املػاعس٠ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف.

طاسٌ ايكٝاّ بعًُٝات ايتدطٝط، ٚايتٓعِٝ، ٚاملطاقب١، ٚايتكِٜٛ يف ؾت٢ َ .3

 ايتعًِّ.

 ؼسٜس َكازض ايتعًِّ، اييت ميهٔ اغتدساَٗا يف تعًِ َٛنٛع َعني.  .4

 ؼسٜس ططٜك١ تٓعِٝ املعًَٛات; يهٞ ميهٔ ؼًًٝٗا، ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا. .5

 ؼسٜس املٛنٛع ايكعب، ٚتٓاٚي٘ يف أسػٔ ا٭ٚقات. .6

تٓعِٝ ايٛقت; عٝح ٜهٕٛ ٖٓايو ٚقت يتعًِّ َعًَٛات دسٜس٠، ٚٚقت  .7

 ًَٛات غابك١.ملطادع١ َع
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اختٝاض َهإ ٖاز٨، ٜػاعس ع٢ً ا٫ْسَاز يف ايعٌُ، ٚا٫غتُطاض ؾٝ٘،  .8

 زٕٚ إظعاز، أٚ تؿٜٛـ.

ٚايؿطع١ٝ بًػ١ خاق١،  اؿطم ع٢ً تسٜٚٔ أؾهاض املٛنٛع ايط٥ٝػ١ٝ،  .9

ُِّل ؾُٗٗا.  تػاعس ع٢ً تصنطٖا، ُٚتَع

تسٜٚٔ ٬َسعات َطتبط١ باملٛنٛع بًػ١ َٛدع٠، ٚٚانش١، ٚاختٝاض   .10

ك١ َٓاغب١ يتسٜٚٓٗا; ٚشيو عٔ ططٜل ٚنع خطٛط ؼت ايهًُات ططٜ

 ِّٕ املؿتاس١ٝ امل١ُٗ، أٚ تسٜٚٔ تًو امل٬سعات يف أٚضام َٓؿك١ً; عٝح ته

ًَؿّا، ٜٛد٘ دٗٛز املتعًِ، ٜٚػاعسٙ ع٢ً اغتصناض زضٚغ٘، بططٜك١ 

 تتٓاغب َع َٝٛي٘، ٚاٖتُاَات٘.

عِ شاتّٝا ٜٛيٞ ا٭زٚاض ٜٚتهح َٔ خ٬ٍ َا غبل عطن٘، إٔ ايتعًِّ املٓ 

اييت ٜكّٛ بٗا املتعًُني يف ع١ًُٝ تعًُِٗ أ١ُٖٝ بايػ١; ؾٗٞ املعٗط ا٭غاؽ 

ايصٟ ميٝع ٖصا ايُٓط عٔ غريٙ َٔ أمناط ايتعًِّ ا٭خط٣، ٚيٝؼ َع٢ٓ شيو 

أْ٘ ٌُٜٗ َا ٜكّٛ ب٘ املعًُّٕٛ َٔ أزٚاض يف غبٌٝ تسضٜب ايط٬ب ع٢ً 

أؾاض إىل تًو ا٭زٚاض نٌ َٔ اغتدساّ تًو ا٫غرتاتٝذٝات، ٚقس 

 ( باٯتٞ: 2011; ٚايطٓاٟٚ، 2011)ايػًُٞ،

تبكري ايط٬ب بأ١ُٖٝ اغرتاتٝذٝات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا يف ع١ًُٝ ايتعًِّ; إش  .1

إٔ ايتُهٔ َٓٗا ٚغ١ًٝ يًتعًِّ املػتُط، إناؾ١ إىل أْٗا تػِٗ يف منٛ َػت٣ٛ 

اهلِ ع٢ً املاز٠ املطاز تعًُٗا زاؾع١ٝ ايط٬ب مٛ ايتعًِّ، ٚتعٜس َٔ زضد١ إقب

 بطغب١ ٚتؿاعٌ نبرئٜ.

تعطٜـ ايط٬ب بعسز َٔ اغرتاتٝذٝات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا، َٚٛاطٔ  .2

 اغتدساَٗا; بايؿهٌ ايصٟ ٜسعِ ع١ًُٝ تعًُِٗ.
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عطض عسز َٔ ايُٓاشز املتػك١ َع ا٫غرتاتٝذٝات اييت مت ايتعطٜـ بٗا;  .3

ايؿع١ًٝ إلغرتاتٝذٝات ايتعًِّ املٓعِ  ست٢ ٜكبح ايط٬ب قازضٜٔ ع٢ً املُاضغ١

 شاتّٝا.

َٓح ايط٬ب ؾطق١ أنرب ملُاضغ١ ا٫غرتاتٝذٝات بؿهٌ َػتكٌ; ٭ٕ  .4

 شيو ٜػِٗ يف تععٜع ايتعُِٝ ٚاغتُطاض١ٜ َعاٚيتٗا. 

تسضٜب ايط٬ب ع٢ً َطاقب١ ا٭زا٤ ٚتكٛمي٘، ٚاملؿاضن١ ايؿعاي١ يف تٛدٝ٘  .5

 اؾٗٛز مٛ ؼكٝل ا٭ٖساف احملسز٠.

ايط٬ب ع٢ً اغتدساّ ا٫غرتاتٝذٝات املتٓٛع١، غٛا٤ ا٫غرتاتٝذٝات سح  .6

املعطؾ١ٝ، َجٌ: تػذٌٝ امل٬سعات، ٚٚنع خطٛط ؼت املع١ًَٛ، أٚ 

 ا٫غرتاتٝذٝات َا ٚضا٤ املعطؾ١ٝ، َجٌ: ايتػا٫٩ت ايصات١ٝ، ٚخطا٥ط املؿاِٖٝ.

إتاس١ ؾطم َتعسز٠ تسعِ ايعٌُ ايتعاْٚٞ بني ايط٬ب أثٓا٤ تطبٝل  .7

 غرتاتٝذٝات. ا٫

َػاعس٠ ايط٬ب ع٢ً تطٜٛط، ٚبٓا٤ اغرتاتٝذٝات دسٜس٠، خاق١ بِٗ،  .8

 ٚايعٌُ ع٢ً ٬َسعتٗا، ٚتكٛميٗا َع ايط٬ب ؾُٝا ٜعطف بتبازٍ اـربات.

 ايٛقٛف عٌ خربات ايط٬ب ايػابك١، ٚايعٌُ ع٢ً تٓؿٝطٗا. .9

 تععٜع شات١ٝ ايط٬ب، ٚإنػابِٗ ايجك١ بايٓؿؼ.  .10

 ٓعِ شاتّٝابعض مناشز ايتعًِّ امل

 اغتٓست اييت يًٓعطٜات تبعّا شاتّٝا، املٓعِ ايتعًِّ مناشز ٚتٓٛعت تعسزت 

 ايط٬ب ىتاض ٚملاشا ٚنٝـ َاشا سٍٛ ٚقؿّا تؿٌُ ايُٓاشز ٚمجٝع ،إيٝٗا

 ايتعًِّ خ٬ٍ َٔ إٜهاح أٚ َا، أٚ اغتذاب١ قسز٠، شاتٞ تٓعِٝ اغرتاتٝذ١ٝ

(Puustinen & Pulkkinen,2001). أْٗا يف ايُٓاشز ٖصٙ ١ٝأُٖ ٚتعٗط 
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 املدتًؿ١، ايعٓاقط َٔ مبذُٛع١ اـاق١ ايبشج١ٝ ايٓتا٥ر ػُٝع يف تػاعس

 املٓعٛض ؼسٜس إَها١ْٝ تتٝح أْٗا نُا َتهاٌَ، ٚاسس ٖٝهٌ يتهٜٛٔ

 .املػتكب١ًٝ ايبشح بع١ًُٝ اـام

 ٚؾُٝا ًٜٞ عطض َٛدع ٭ِٖ ٖصٙ ايُٓاشز: 

 ضبع يًتعًِّ املٓعِ شاتّٝاشٚ املطاسٌ ا٭ (Winne)أ ـ منٛشز ٚأٜ 

ٜٚط٣ ؾٝ٘  ،(Winne,1995-2002)اؾرتض ٖصا ايُٓٛشز َٔ ٔقَبٌ ٚأٜ  

إٔ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ٜتُجٌ يف عبٛض ايؿذ٠ٛ بني ؼسٜس ا٭ٖساف ا٭نازمي١ٝ 

ٚؼكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف ٚشيو بايتأنٝس ع٢ً ايسٚض ايتؿاعًٞ بني املعطؾ١ٝ َٚا 

ٚبكؿ١ خاق١ ٜطنع ٖصا ايُٓٛشز ع٢ً زٚض املطاقب١  ،عطؾ١ٝ ٚايساؾع١ٝٚضا٤ امل

، يٛدٛز ع٬قات تبازي١ٝ بني ايتػص١ٜ ايطادع١ ٚايعًُٝات ١ٜ ايطادع١ٚايتػص

 .ٜ٪ثط يف اٯخط املعطؾ١ٝ ؾه٬ُٖا

 يًتعًِ ايكابٌ يًتهٝـ  (Boekarsts)ب ـ منٛشز بٛناضتؼ 

ٚهٝب ٖصا ايُٓٛشز عٔ ايػ٪اٍ اـام مبا١ٖٝ ايهؿا٤ات اييت 

ًُهٗا ايط٬ب ٚمتهِٓٗ َٔ تٓعِٝ تعًُِٗ شاتّٝا، ٚتبعا هلصا ايُٓٛشز ٜت

ٖٓاى ث٬خ نؿا٤ات يًتعًِّ املٓعِ شاتّٝا تعٌُ يف ث٬خ َٓاطل كتًؿ١، ٖٞ: 

َٓطك١ تٓعِٝ َٓع١َٛ، ػٗٝع َٚعاؾ١ املعًَٛات، َٚٓطك١ تٓعِٝ عًُٝات 

ػٗٝع  ايتعًِّ، َٚٓطك١ تٓعِٝ ايصات، ٚميهٔ اعتباض إٔ تٓعِٝ َٓع١َٛ

َٚعاؾ١ املعًَٛات ٚتٓعِٝ عًُٝات ايتعًِّ مبجاب١ اؾاْب املعطيف يًتعًِّ املٓعِ 

.اؾاْب ايساؾعٞ شاتّٝا، بُٝٓا تٓعِٝ ايصات ميهٔ إٔ ُٜٓعط إيٝ٘ ع٢ً أْ٘
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ز ـ ايُٓٛشز املعطيف ا٫دتُاعٞ يٮٖساف ٚايتٓعِٝ ايصاتٞ يبٝٓرتٜـ

(Pintrich)  

 شاتّٝا، املٓعِ يًتعًِّ عاَّا إطاضّا( Pintrich, 2000)طٛض بٝٓرتٜـ  

 املدتًؿ١ ايعًُٝات ٚؼًٌٝ تكٓٝـ ٖسؾ٘ َعطيف، ادتُاعٞ َٓعٛض ع٢ً ٜعتُس

 ايتهاٌَ َٔ ْٛع إلسساخ قاٚي١ ايتٓعِٝ، يف شاتٞ ايتعًِّ يف زٚضّا تًعب اييت

 ٖصا يف ا٫بتهاضات ٚأسس يًتعًِّ. ٚايساؾع١ٝ املعطؾ١ٝ املهْٛات نٌ بني

 ؽهع َٓطك١ أْٗا ع٢ً ا٭ٚىل يًُط٠ ايػٝام َٓطك١ َع ايتعاٌَ ٖٛ ايُٓٛشز

 .ايصاتٞ يًتٓعِٝ

ٚطبكّا هلصا اإلطاض ؾإٕ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ٜتهٕٛ َٔ أضبع١ َطاسٌ،  

ٖٞ: ايتؿهري ايػابل، ٚاملتابع١، ٚايهبط ٚايتأٌَ، ٚبايٓػب١ يهٌ َطس١ً 

َٓؿك١ً، ٖٚٞ  ٜتِ غطز ا٭ْؿط١ ايتٓع١ُٝٝ ايصات١ٝ يف أضبع١ فا٫ت

اجملا٫ت املعطؾ١ٝ ٚايساؾع١ٝ ٚايػًٛن١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ )ايػٝاق١ٝ(، ٚتؿٌُ 

ا٭ْؿط١ ايتٓع١ُٝٝ ايصات١ٝ اييت ؼسخ خ٬ٍ َطس١ً ايتؿهري ايػابل، 

ٚاملعطؾ١ ايػابك١ باحملت٣ٛ، ٚتٓؿٝط املعطؾ١ َا ٚضا٤ املعطؾ١ٝ )فاٍ َعطيف(، 

)فاٍ زاؾعٞ(، ٚأسهاّ سٍٛ ايهؿا٠٤، ٚتبين اػاٙ مٛ اهلسف 

ٚايتدطٝط يًٛسس٠ )فاٍ غًٛنٞ(، َٚسضنات سٍٛ امل١ُٗ ٚايػٝام 

)فاٍ غٝاقٞ(، نُا تتهٕٛ املطس١ً ايجا١ْٝ َطس١ً َتابع١ ايٛعٞ، َٚتابع١ 

املعطؾ١، ٚايسٚاؾع، ٚايٛدسإ، ٚاغتدساّ ايٛقت، ٚاؾٗس ٚامل١ُٗ ٚايػٝام، 

غرتاتٝذٝات َٔ أدٌ ٚتؿري أْؿط١ ايهبط )ايتشهِ( إىل اختٝاض ٚتطبٝل ا٫

ايتشهِ يف ايتعًِّ ٚايتؿهري، ٚايسٚاؾع، ٚايٛدسإ، بٗسف تٓعِٝ اؾٗس 

ٚايتعاٌَ َع امل١ُٗ، ٚأخريّا ٜؿتٌُ تأٌَ ا٭سهاّ املعطؾ١ٝ ٚايتؿاع٬ت 

 .١ُ ٚايػٝامايٛدسا١ْٝ، ٚاختٝاض ٚتكِٜٛ املٗ
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 ا٫دتُاعٞ املعطيف يًتٓعِٝ ايصاتٞ Zimmerman منٛشز ظميطَإز ـ 

 ٬ثٞايج

َٚٔ أؾٗط مناشز ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا; ايُٓٛشز ايصٟ اقرتس٘ ظميطَإ 

َٚا بعسٙ، ٚاعتُس ؾٝ٘ ع٢ً ْعط١ٜ املعطؾ١ ا٫دتُاع١ٝ  1986ٚظ٩٬َٙ يف ايعاّ 

يباْسٚضا، ٚاييت تؿرتض َبسأ ايع١ًُٝ ايتبازي١ٝ بني ايعٓاقط ايج٬ث١; ايصات 

ٕ ايػًٛى اإلْػاْٞ ٚقسزات٘ ٚايب١٦ٝ ٚايػًٛى، ٚت٪نس ٖصٙ ايٓعط١ٜ ع٢ً أ

ايؿدك١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ تؿهٌ ْعاَّا َتؿابهّا َٔ ايتأثريات املتبازي١ ٚاملتؿاع١ً 

٫ٚ ميهٔ إعطا٤ أٟ َٔ ٖصٙ احملسزات ايط٥ٝػ١ ايج٬ث١، أ١ٜ َها١ْ َتُٝع٠ 

ٕٖ  ٬َسع١  ِٜٔ، ٜٚ٪نس باْسٚضا ع٢ً أ ع٢ً سػاب احملسِزٜٔ اٯخط

تب١ عًٝٗا، أٟ ايتعًِّ بامل٬سع١ أٚ ا٫قتسا٤ غًٛنٝات اٯخطٜٔ ٚايٓتا٥ر املرت

 . يتععٜع املباؾطبايُٓٛشز أنجط ؾا٥س٠ َٔ ا

ٕٖ  (Zimmerman,1998)ٚتبعّا هلصا ايُٓٛشز، اؾرتض ظميطَإ  أ

عًُٝات ايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِّ تتبع ث٬ث١ أطٛاض يف ع٬ق١ تبازي١ٝ زا٥ط١ٜ 

، املٓعِ شاتّٝاٝات يًتعًِّ بٝٓٗا، وٟٛ ن٬ّ َٓٗا فُٛع١ َٔ ا٫غرتاتٝذ

 ٖٚصٙ ا٭طٛاض تتُعٗط يف ث٬خ َطاسٌ ٖٞ:

( : ٚاييت تػبل ا٭زا٤ اؿكٝكٞ ٚتؿري إىل Forethoughtَطس١ً ايتسٗبط ) .1

ايعًُٝات اييت تػبل َطس١ً ايتٓؿٝص أٚ ا٭زا٤ ايؿعًٞ، نٛنع ا٭ٖساف 

 ٚايتدطٝط اإلغرتاتٝذٞ ٚاعتكازات ايؿعاي١ٝ ايصات١ٝ.

 Performance or Volitional) )٤ أٚ ايتشهِ اإلضازٟ  َطس١ً ا٭زا .2

Control ،ٚتؿتٌُ ع٢ً ايعًُٝات اييت ؼسخ أثٓا٤ ايتعًِّ ٚايتٓؿٝص :

 نرتنٝع ا٫ْتباٙ ٚاملطاقب١ ايصات١ٝ.
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: ٚؼٟٛ (Self-Reflection) َطس١ً ضز ايؿعٌ ايصاتٞ )ايتأٌَ ايصاتٞ(  .3

يتكِٝٝ ايصاتٞ ٚضزٚز ايتأ٬َت ايصات١ٝ ٚايتكِٝٝ ايصاتٞ يًٓتا٥ر، نا

ايتايٞ (، ٜٚبني ايؿهٌ 10،م2010ا٭ؾعاٍ ٚايتهٝؿ١ٝ )عبس اؿُٝس،

 َهْٛات ٖصا ايُٓٛشز: 

 

ايُٓٛشز ا٫دتُاعٞ املعطيف ايسا٥طٟ يًتعًِّ املٓعِ شاتّٝا يعميطَإ

(Zimmerman,1998

ٜٚطًل ع٢ً ٖصا ايُٓٛشز زا٥طّٜا ٭ٕ املعًَٛات َٔ أٟ ٚد٘ ميهٔ 

 .٫سلاغتدساَٗا يف ايٛد٘ ايتايٞ، نُا ٜكٛز نٌ دٗس غابل إىل منٛ 

ٜٚتهح مما غبل إٔ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ٚؾل ٖصا ايُٓٛشز وسخ تبعّا  

يسضد١ اغتدساّ املتعًِ يًعًُٝات ايصات١ٝ يف ايهبط ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓعِٝ 

 .ٝط١اإلغرتاتٝذٞ يًػًٛى ٚايب١٦ٝ احمل
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 حايؿكٌ ايجاي

 

 ايتشكٌٝ ايسضاغٞ 

 

 متٗٝس 

 َٞؿّٗٛ ايتشكٌٝ ايسضاغ 

 ٞأٖساف قٝاؽ ايتشكٌٝ ايسضاغ 

 ًّٛتكٓٝـ ا٭غ١ً٦ ايتع١ًُٝٝ ٚؾكا يتكٓٝـ ب 

 ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚع٬قت٘ بايتعًِ املٓعِ شاتٝا 
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يًتشكٌٝ ايسضاغٞ أ١ُٖٝ نبري٠ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛ; إش إْ٘  

ايتعًِٝ اييت ٜػع٢ إيٝٗا ايط٬ب، ٚقٛض ا٫ٖتُاّ يف  ُٜعٖس َٔ أِٖ كطدات

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚأسس املعاٜري ا٭غاغ١ٝ يف تكِٜٛ ايعٌُ ايتعًُٝٞ ايرتبٟٛ يف 

اجملتُع، نُا ُٜعٗس املعٝاض ا٭ٍٚ يف املؿان١ً بني ايط٬ب، ٚقس ْاٍ اٖتُاَّا 

ٝت٘ يف سٝا٠ ايطايب َتعاٜسّا َٔ ٔقَبٌ ايباسجني ايرتبٜٛني ٚا٫دتُاعٝني ٭ُٖ

ٚاجملتُع، ؾايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٜػتدسَ٘ ايرتبٜٕٛٛ نأزا٠ ؾٖعاي١ متهِٓٗ 

َٔ َعطؾ١ َس٣ ايتػري ايصٟ ٜططأ ع٢ً غًٛى املتعًُني ٚميهِٓٗ َٔ تعسٌٜ 

 ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ ايطا١ٖٓ ٚٚنع أٖساف تطب١ٜٛ دسٜس٠.

 َؿّٗٛ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ

زضد١ ا٫نتػاب اييت بأْ٘: " ( ايتشكٌٝ ايسضاغ2006ٞعطف ع٬ّ ) 

وككٗا ايؿطز، أٚ َػت٣ٛ ايٓذاح ايصٟ وطظٙ أٚ ٜكٌ إيٝ٘ يف َاز٠ زضاغ١ٝ 

 . (122م)أٚ فاٍ تعًُٝٞ" 

 أٖساف قٝاؽ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ

ٜعٗس ايتشكٌٝ ايسضاغٞ أسس اؾٛاْب اهلا١َ يف ايٓؿاط ايعكًٞ ايصٟ  

ضاغٞ، ٚيصيو نإ قٌ ٜكّٛ ب٘ ايطايب، ٚايصٟ ٜعٗط ؾٝ٘ أثط ايتؿٛم ايس

اٖتُاّ نجري َٔ ايرتبٜٛني ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ يف اؽاش ايكطاضات ايكشٝش١ يف 

تشكٌٝ ايسضاغٞ يف ايٓكاط امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ، ٚتتًدل أٖساف قٝاؽ اي

 ايتاي١ٝ:

َػاعس٠ املعًِّ ع٢ً اؿهِ ع٢ً منٛ ايطايب املعطيف ٚتكِٝٝ قسضات٘  .1

 كبٌ.ايعك١ًٝ ٚايتٓب٪ بأزا٥٘ يف املػت
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ُُٗس املعًِّ مبعًَٛات عٔ ايطايب َٚس٣ اغتعسازٙ يًتعًِّ َٚا ميتًه٘ َٔ  .2 َٜ

 املعطؾ١ ٚاملٗاضات ا٭غاغ١ٝ يسضاغ١ َاز٠ دسٜس٠. 

 َعطؾ١ تطتٝب ايطايب بايٓػب١ إىل ظ٥٬َ٘ ٚممٔ ِٖ يف َجٌ غ١ٓ. .3

تٓؿٝط زاؾع١ٝ ايتعًِّ، ٚايٓكٌ َٔ قـ ٯخط، َٚٓح ايسضدات  .4

 ٚايؿٗازات.

ايب ع٢ً اؽاش ايكطاض املٓاغب سٍٛ َٛاق١ً ايسضاغ١ يف َػاعس٠ ايط .5

 فاٍ َعني.

تعٜٚس ايطايب بتػص١ٜ ضادع١ عٔ أزا٥٘ ايتشكًٝٞ بػطض ؼػني ٖصا  .6

 ا٭زا٤.

ايهؿـ عٔ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني ايط٬ب )املتؿٛقني، ٚايعازٜني، ٚبط٦ٝٞ  .7

 ايتعًِّ(.

اييت ايهؿـ عٔ قسضات ايط٬ب َٚٝٛهلِ ٚضغباتِٗ ْٚٛع ايسضاغ١  .8

 ت٥٬ُِٗ.

تعٜٚس اٯبا٤ مبعًَٛات عٔ زضد١ ايتكسّ ايصٟ أسطظٙ أبٓا٩ِٖ ٚتٛنٝح  .9

دٛاْب ايك٠ٛ ٚايككٛض يسِٜٗ، ٚانتؿاف قسضاتِٗ َٚٝٛهلِ ٚؼسٜس 

 ايططم ٚا٭غايٝب اييت ميهٔ بٛاغطتٗا َػاعس٠ أبٓا٥ِٗ. 

تطٜٛط َٓع١َٛ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ ؼػني عٓاقطٖا املتعسز٠ املتُج١ً  .10

اف، ٚاحملت٣ٛ ايسضاغٞ، ٚأغايٝب ايتسضٜؼ، ٚايٛغا٥ٌ يف ا٭ٖس

ٚا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ، ٚأغايٝب ايتكِٜٛ ٚأزٚات٘، عٝح تكبح تًو 

 ايعٓاقط أنجط نؿا٠٤ يف إسساخ ايتعًِّ يس٣ ايطايب.

تعٜٚس دٗات اإلؾطاف ايتعًُٝٞ مبعًَٛات يتػاعسِٖ ع٢ً إضؾاز   .11

 ٚتٛدٝ٘ ايطايب َٗٓٝا ٚتطبٜٛا. 
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ؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ اـاق١ بايطايب ايتعطف ع٢ً امل  .12

 َٚػاعست٘ يًتهٝـ َع اجملتُع.

ًٜكٞ ايه٤ٛ ع٢ً َٗاضات املعًِّ ايتسضٜػ١ٝ، ٚبايتايٞ ٜػاعسٙ ع٢ً   .13

ؼسٜس ْكاط ايك٠ٛ ٚدٛاْب ايهعـ يسٜ٘، نُا ٜػاعس املعًِّ ع٢ً 

قٝاغ١ ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ ٚؼسٜس ايططم ٚايٛغا٥ٌ ٚا٭ْؿط١، ٚاختٝاض 

كازض ايؿعاي١ يًتعًِ، ٖصا باإلناؾ١ إىل أْ٘ ًٜكٞ ايه٤ٛ ع٢ً ع٬ق١ امل

 املعًِّ بط٬ب٘ ٚبع٥٬َ٘ ٚباإلزاض٠ املسضغ١.

 تكٓٝـ ا٭غ١ً٦ ايتع١ًُٝٝ ٚؾكّا يتكٓٝـ بًّٛ  

يٮٖساف َٔ أؾٗط تكٓٝؿات ا٭ٖساف  (Bloom)ُٜعٗس تكٓٝـ بًّٛ   

رتب١ٜٛ ا٭غاغ١ٝ ٚامل١ُٗ يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ؾٗٛ َٔ ايتكٓٝؿات اي

يهٌ عح تطبٟٛ، ٚقس ْاٍ ٖصا ايتكٓٝـ َا مل ًٜٓ٘ غريٙ، ست٢ أقبح ٫ 

غ٢ٓ عٓ٘ يف امل٪غػات ٚاؾاَعات، ٚتربظ أ١ُٖٝ ٖصا ايتكٓٝـ يف أْ٘ 

ُٜػتدسّ نأغاؽ يكٝاغ١ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ ايعا١َ ٚا٭ٖساف ايػًٛن١ٝ 

، ٚقس قػِ بًّٛ اجملاٍ سق١تكاؾ٘ بايؿُٛي١ٝ ٚايػٗٛي١ ٚاياـاق١; ٚشيو ٫

املعطيف إىل غت َػتٜٛات َتؿاٚت١ يف غٗٛيتٗا ٚقعٛبتٗا، ٜػتسعٞ نٌ 

َػت٣ٛ َٓٗا ْٛعّا َعّٝٓا َٔ أْٛاع ايتؿهري يس٣ املتعًِ، ٚضتبت ٖصٙ 

املػتٜٛات تطتٝبّا ٖطَّٝا، سٝح لس إٔ قاعس٠ اهلطّ تؿهٌ املػتٜٛات 

ب١ املػتٜٛات نًُا اقرتبٓا ايػ١ًٗ، َبتس١٥ باؿؿغ ٚايتصنط، ٚتعزاز قعٛ

َٔ ق١ُ شيو اهلطّ، ٖٚصٙ املػتٜٛات بايرتتٝب ٖٞ: اؿؿغ ٚايتصنط، 

ٚايؿِٗ ٚا٫غتٝعاب، ٚايتطبٝل، ٚايتشًٌٝ، ٚايرتنٝب، ٚايتكِٜٛ أخريّا، 

 ٜبني ٖصٙ املػتٜٛات: ايتايٞ ٚايؿهٌ
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 التقىٌم

 التزمٍة

 التحلٍل

 التطثٍق

 الفهم و االستٍعاب

 الحفظ و التذمز

 

 

 

 

 

 

 (Bloomايرتتٝب اهلطَٞ ملػتٜٛات اجملاٍ املعطيف عٓس بًّٛ )

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصٙ املػتٜٛات املعطؾ١ٝ ايػت١، ُقَِّؿٔت ا٭غ١ً٦ ايتع١ًُٝٝ إىل  

غت َػتٜٛات نصيو، ٚغٛف تتٓاٍٚ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ املػتٜٛات املعطؾ١ٝ 

 ايج٬ث١ ا٭ٚىل، سٝح بٓت ا٫ختباض ايتشكًٝٞ بٓا٤ّ عًٝٗا:

 :  Knowledge Questionsأغ١ً٦ اؿؿغ ٚايتصنط-1

نط َٔ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ايبػٝط١ اييت تكع يف أز٢ْ ُتعٗس ع١ًُٝ ايتص  

َػتٜٛات اجملاٍ املعطيف، ٚيف ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭غ١ً٦ ُِٜطًَب َٔ ايطايب 

تصنط املعًَٛات، أٚ املعاضف، أٚ اؿكا٥ل، أٚ املؿاِٖٝ، أٚ ايتعُُٝات، أٚ 

، ٚع٢ً ايطغِ َٔ تعًُٗا غابكّا ايٓعطٜات، أٚ املباز٨، أٚ ايكٛاْني اييت

، ١ٝ أَط ٫ بس َٓ٘ط١ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭غ١ً٦ إ٫َّ إٔ تصنط املاز٠ ايسضاغبػا

ؾايتصنط نطٚضٟ ٭ٟ َػت٣ٛ آخط َٔ َػتٜٛات ايتؿهري ا٭خط٣، ٖٚصا 

ٜعين إٔ ايطايب ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜؿهط يف املػتٜٛات ايعًٝا إشا ناْت تعٛظٙ 

 .ًَٛات ايبػٝط١املع
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إٔ تهٕٛ ا٭غ١ً٦ : ععٓس نتاب١ أغ١ً٦ دٝس٠ َٔ ٖصا ايٓٛ ٜٚٓبػٞ 

تػتدسّ ْؿؼ ٚإٔ  ،َطابك١ ملا زضؽ أٚ َا ٖٛ َٛدٛز بايهتاب املسضغٞ

 .ايتعًُٝٞ زٕٚ تػٝري ايتعبريات أٚ ا٭يؿاظ نُا غبل اغتدساَٗا يف املٛقـ

 :Comprehension Questionsأغ١ً٦ ايؿِٗ أٚ ا٫غتٝعاب  -2

أٚ ؼًٜٛٗا  ات،تتطًب ا٭غ١ً٦ يف ٖصا املػت٣ٛ َٔ ايطايب تػٝري املعًَٛ 

إىل ؾهٌ ضَعٟ، أٚ إىل يػ١ كتًؿ١، أٚ إعاز٠ قٝاغ١ عباض٠ بأغًٛب٘، أٚ 

انتؿاف ع٬قات بني اؿكا٥ل، أٚ تؿػري املاز٠ اييت ُتِعَطُض عًٝ٘ يف ؾهٌ 

، أٚ تًدٝل أٚ ايطبط بني املعًَٛاتضغّٛ أٚ خطا٥ط أٚ دساٍٚ، أٚ تٛنٝح، 

٭غ١ً٦ إىل َػاعس٠ ط٬ب٘ ع٢ً ٜٚٗسف املعًِّ َٔ اغتدساّ ٖصا ايٓٛع َٔ ا

 تٓعِٝ اؿكا٥ل ٚاملعًَٛات بأغًٛب ٜهٕٛ شا َع٢ٓ يسِٜٗ.

١ اييت متٝع ايؿِٗ تتُجٌ يف ايططٜك١ اييت ٜتبعٗا ٝاـاق١ٝ ايط٥ٝػإٕ  

مبع٢ٓ إٔ ايػ٪اٍ  ;املتعًِ يف اإلداب١ عٔ ايػ٪اٍ ٚاييت تهٕٛ قسز٠ بٛنٛح

 .داب١ عٜٓ٘تهُٔ املعًَٛات اييت تعني املتعًِ ع٢ً اإل

 :Application Questionsأغ١ً٦ ايتطبٝل   -3

ٜٚتطًب ا٭َط َٔ ايطايب يف ٖصا املػت٣ٛ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تطبٝل  

اؿكا٥ل، ٚاملؿاِٖٝ، ٚايتعُُٝات، ٚايٓعطٜات، ٚايكٛاْني، ٚاملباز٨ اييت 

غ٤ٛا يف ايكـ أٚ يف  دسٜس٠ ٚقسز٠، زضغٗا ٚؾُٗٗا يف َٛاقـ تع١ًُٝٝ

١ً٦ تتٝح ايؿطق١ يًط٬ب يف سٌ َؿه١ً ب١ٝ٦ٝ ٚاقع١ٝ، أٚ اؿٝا٠، ٖٚصٙ ا٭غ

َؿاب١ٗ ملؿه١ً َا يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ، ٖٚٞ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ تعطٞ يًط٬ب 
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ؾطق١ املُاضغ١ ايؿع١ًٝ ٫ْتكاٍ أثط ايتعًِّ، ٚتطبٝل قاعس٠ أٚ َبسأ يف سٌ 

 َؿه١ً َع١ٓٝ.

هب إٔ  ع٢ً ايتطبٝل ايطايباملٛاقـ اييت تػتدسّ ٫ختباض قسض٠ إٕ  

تهٕٛ دسٜس٠ أٚ ؼت٣ٛ ع٢ً بعض ايعٓاقط اؾسٜس٠ مبكاضْتٗا باملٛقـ 

َؿه١ً أٚ َٛقـ غبل إٔ  يًطايبايصٟ مت ؾٝ٘ ايتعًِ ، ؾاهلسف ايصٟ ٜكسّ 

٫ ٜتعس٣  عاؾ٘ املسضؽ يف ايؿكٌ ٫ ٜكٝؼ َػت٣ٛ ايتطبٝل ، ٚزا٥ُّا

 َػت٣ٛ ايتصنط.

 :Analysis Questionsأغ١ً٦ ايتشًٌٝ  -4

غ١ً٦ اييت تكٝؼ قسض٠ ايطايب ع٢ً ؼًٌٝ ا٭ؾهاض أٚ املؿاِٖٝ ٖٞ ا٭ 

إىل أدعا٥ٗا اييت تتهٕٛ َٓٗا; ٚشيو بٗسف إزضاى ايع٬قات ٚايطٚابط بٝٓٗا 

َعتُس٠ ع٢ً َٗاضات َٔ املػتٜٛات ايسْٝا َٔ اجملاٍ املعطيف، نايتصنط، 

 ٚايؿِٗ ٚايتطبٝل.

ٚٚقتّا أطٍٛ،  ٚمما غبل ٜتهح إٔ أغ١ً٦ ايتشًٌٝ تتطًب تؿهريّا  

نُا إٔ ايػ٪اٍ ايٛاسس َٓٗا وتٌُ إدابات َتعسز٠، نُا أْٗا تػاعس 

ايط٬ب ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهري ايٓاقس، ٚايبشح عٔ ا٭غباب ايها١َٓ ٚضا٤ َا 

 سسخ، ٚيٝؼ فطز تعًِ َا سسخ.

 :Synthesis Questionsأغ١ً٦ ايرتنٝب  -5

ات، ٚٚنع ٖٞ ا٭غ١ً٦ اييت ٜطًب َٔ ايطايب ؾٝٗا تؿهٌٝ ع٬ق 

ا٭ؾٝا٤ يف أؾهاٍ دسٜس٠ ٚأق١ًٝ، ٚتٗسف ٖصٙ ا٭غ١ً٦ إىل تؿذٝع 

 ِّٕ ا٫بتهاض يس٣ ايطايب نٞ ٜ٪يـ بني ا٭ؾهاض ٚاـربات; ٚنٞ َُٜه
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ؾ٦ّٝا دسٜسّا، ٚيصا ؾٗٞ تتٝح يًطايب سط١ٜ نبري٠ يف ايبشح عٔ سًٍٛ هلا 

يإلداب١ عًٝٗا،  ٚؼتاز إىل ؾِٗ عُٝل يًُاز٠ ايسضاغ١ٝ، ٚتتٝح َطاسٌ َتعسَِّز٠

ٚيصا ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜػطم ايطايب يف ايتدُني يهٞ هٝب عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦، 

 ٚإمنا  عًٝ٘ إٔ ٜسضؽ املاز٠ زضاغ١ عُٝك١ َٚتأ١ْٝ.

ٚمما غبل ٜتهح إٔ أغ١ً٦ ايرتنٝب تتطًب بإٔ ٜكّٛ املعًِ با٫غتعا١ْ  

بايعٓاقط َٔ َكازض عسٜس٠، ثِ هُعٗا يف ٚسس٠ ٚاسس٠، ٫ٚ بس إٔ 

ُدض دٗٛز ايطايب ٖٓا عٔ ْتاز ميهٔ ٬َسعت٘ بٛنٛح، ٚوتاز ٖصا تت

 املػت٣ٛ إىل املػتٜٛات ايػابك١ ي٘; يٝهتٌُ ايعٌُ ؾٝ٘.

 :Evaluation Questionsأغ١ً٦ ايتكِٜٛ  -6

متجٌ أغ١ً٦ ايتكِٜٛ ق١ُ ا٭غ١ً٦ املعطؾ١ٝ تبعا يتكٓٝـ بًّٛ، ٚتتطًب  

طايب ؾطق١ إقساض أسهاّ، ٗٞ تتٝح يًأع٢ً َػتٜٛات ايتؿهري ايعكًٞ، ؾ

أٟ ايهؿـ ع٢ً ق٬س١ٝ ا٭ؾٝا٤ ٚاملعًَٛات، أٚ إٔ ٜكسّ سهُا ع٢ً 

 ٌ ملؿه١ً َع١ٓٝ ٚؾل َعاٜري َع١ٓٝ.عٌُ َعني، أٚ ع٢ً س

ِّع َٔ   َٓ ُٜ ٚمما غبل ٜٛز ايباسح إٔ ٜ٪نس يًُعًِ أْ٘ ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ 

ع يف َػتٜٛات َػت٣ٛ ا٭غ١ً٦ اييت ٜططسٗا ع٢ً ط٬ب٘، ؾإتكإ َٗاض٠ ايتٜٓٛ

ا٭غ١ً٦ املعطؾ١ٝ املططٚس١ ٜ٪زٟ إىل دصب اْتباٙ ايط٬ب ٜٚسؾعِٗ إىل 

املؿاضن١ اؾاز٠، ٜٚؿعطِٖ بأُٖٝتِٗ ٚقُٝتِٗ، مما ٜ٪زٟ إىل إسساخ 

 تؿاعٌ قؿٞ ْادح.
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 ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚع٬قت٘ بايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا

ٝٗا زضاغات ُٜعٗس ايتشكٌٝ ايسضاغٞ َٔ أِٖ املتػريات اييت ضنعت عً 

ٍِ أعُل  ِٗ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا; سٝح ُٜٖٛد٘ ا٫ْتباٙ يف ايسضاغات اؿسٜج١ إىل َؾ

يًهؿاٜات ٚا٫غرتاتٝذٝات شات ايك١ً ٚاييت تٓعهؼ آثاضٖا اإلهاب١ٝ ع٢ً 

َُّٚٗا يف ايتشكٌٝ ايسضاغٞ، ٜٚؿهٌِّ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا َٓش٢ّٓ دسٜسّا 

أنَّس ايعسٜس َٔ ايباسجني ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعًِّ ٚقس زضاغ١ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ، 

املٓعِ شاتّٝا ٚأْ٘ ُٜعٗس َهّْٛا ٖاَّا يف غًٛى سٌ املؿه٬ت ٚايتشكٌٝ 

ايسضاغٞ، نُا أْ٘ ٜ٪زٟ زٚضّا َ٪ثطّا يف َعاؾ١ املعًَٛات ٚؼػني ا٭زا٤ 

، يف تعًِ ايط٬ب ٚؼكًِٝٗ ايسضاغٞبططم كتًؿ١، نُا ٜ٪ثط بايتايٞ 

ٜس َٔ ا٭زي١ اؾٖٛط١ٜ اييت ت٪نِّس ع٢ً إٔ ايتشكٌٝ سٝح تٛدس ايعس

ايسضاغٞ ٜعتُس بؿهٌ َباؾط ع٢ً ا٫غتعساز ٚايكسض٠ ع٢ً ايتٓعِٝ ايصاتٞ 

يًػًٛى ٚايعًُٝات املعطؾ١ٝ ٚايساؾع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ مبا ٜتٓاغب َع َطايب املٛقـ 

١ ايتعًُٝٞ، سٝح هُع ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا بني نٌٍُّ َٔ ايعٛاٌَ املعطؾٝ

 .ٚايساؾع١ٝ

نُا إٔ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا أسس املتػريات امل١ُٗ اييت ميهٔ إٔ ت٪ثط  

يف ؼكٌٝ ايطًب١، إش باغتدساَ٘ ميهٔ إٔ ٜػِٗ يف ضؾع َػت٣ٛ ايتشكٌٝ 

  .ايسضاغٞ، ٜٚعٜس َٔ ؾاعًٝتِٗ، ٚوػٔ أٖساؾِٗ

ٚقس أنست ايهجري َٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيت ايع٬ق١ بني ايتعًِّ  

 ,Pintrich & Grootِ شاتّٝا ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ نسضاغ١ نٌ َٔ : )املٓع

1990  ;Eshel & Kohavi, 2003 ;Gynnild, Holsted, & Myrhaug, 

; 2009; ٚاملكطٟ، 2009; ٚعبس املككٛز، 2009; ٚضظم، ,2008
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١ٖٝ ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ع٢ً ( 2012; ٚايكشطاْٞ،2011ٚايكٝػٞ، إىل ؾاعً

يف َٓاٖر زضاغ١ٝ أخط٣ غري َكطض ايتٛسٝس، َكاض١ْ  ايتشكٌٝ ايسضاغٞ

بايططم ٚا٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ ا٭خط٣، ٚإٔ ي٘ اضتباطّا ططزّٜا ٚتأثريّا إهابّٝا 

ٚزٚضّا ؾاع٬ّ ع٢ً ايتشكٌٝ ايسضاغٞ، نُا أنست زضاغات أخط٣ ع٢ً إٔ 

 ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِّ ُٜعٗس عا٬َّ أغاغّٝا، ٚقٛضّا ٜطتهع عًٝ٘ ايتشكٌٝ

ايسضاغٞ، ٚأْ٘ ٜ٪زٟ زٚضّا َُّٗا يف ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚايتٓب٪ ب٘ 

(، نُا أؾاضت ٖصٙ 2006; ٚسػاْني ٚعاؾٛض،2003; ٚعًٞ،2002)ضزازٟ،

ايسضاغات إىل إَها١ْٝ اغتدساّ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِّ يف ت١ُٝٓ أزا٤ املتعًُني 

 يف كتًـ اجملا٫ت ايع١ًُٝ.
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 ايؿكٌ اـاَؼ

 

 املتٛغط١ طبٝع١ املطس١ً

 

 متٗٝس 

 أ١ُٖٝ تسضٜؼ املطس١ً املتٛغط١ 

 أٖساف املطس١ً املتٛغط١ 

 خكا٥ل ايُٓٛ َٚطايب٘ يس٣ ط٬ب املطس١ً املتٛغط١ 
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ايتع١ًُٝٝ َٔ أِٖ امل٪غػات ا٫دتُاع١ٝ اييت ؾأت  امل٪غػات عٗسُت 

إيٝٗا اجملتُعات اؿسٜج١، يتًب١ٝ سادات تطب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ عذعت عٔ تأزٜتٗا 

ا٭غط٠ بعس تعكس اؿٝا٠، ؾأقبشت املسضغ١ َ٪غػ١ ادتُاع١ٝ َتدكك١ 

نُا تػع٢ ًٜكٔ ؾٝٗا ايط٬ب ايعًِ ٚاملعطؾ١ ْٚكٌ ايجكاؾ١ َٔ دٌٝ إىل دٝـٌ. 

إىل ؼكٝل منٛ ايط٬ب دػُّٝا ٚعكًّٝا ٚاْؿعايّٝا ٚادتُاعّٝا، مبا وكل 

طّٓا قاؿّا إعساز ايؿطز ٚتٓؿ٦ت٘ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ايكشٝش١ يٝهٕٛ َٛا

 ََُعٖسا يًشٝا٠.

ْٚعطّا ٭ٕ فتُع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٔ ط٬ب املطس١ً املتٛغط١،  

ؾػٛف ٜتٓاٍٚ ٖصا احملٛض ٖصٙ املطس١ً َٔ سٝح: أُٖٝتٗا، ٚأٖساؾٗا، 

 ٚخكا٥ل ايُٓٛ ؾٝٗا َٚطايب٘، ٚزٚض َكطض ايتٛسٝس مٛ ٖصٙ اـكا٥ل.

 أ١ُٖٝ تسضٜؼ املطس١ً املتٛغط١

َطاسٌ ايتعًِٝ ٚظٝؿتٗا اييت تكّٛ بٗا، نُا إٔ يهٌ َطس١ً َٔ  

يهٌ َطس١ً أ١ُٖٝ خاق١ تتُٝع بٗا عٔ غريٖا َٔ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ، 

ٚاملطس١ً املتٛغط١ بٛنعٗا اؿايٞ يف ايػًِ ايتعًُٝٞ متجٌ َطس١ً اْتكاٍ شات 

أ١ُٖٝ يف سٝا٠ ايطايب، ؾٗٞ اؿًك١ ايٛغط٢ بني املطسًتني ا٫بتسا١ٝ٥ 

س٠ ايسضاغ١ بٗا ث٬خ غٓٛات، ُٚتعٗس ٖصٙ املطس١ً َٔ املطاسٌ ٚايجا١ْٜٛ، َٚ

امل١ُٗ اييت سعٝت باٖتُاّ نبري َٔ ايباسجني يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ، 

ٚيعٌ أبطظ ايعٛاٌَ اييت تهتػب َٔ خ٬هلا املطس١ً املتٛغط١ أُٖٝتٗا َا 

:ًٜٞ 
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ً٘ أْٗا املطس١ً اييت ٜتِ ؾٝٗا إعساز دٌٝ ٚغط يف نؿاٜت٘ ٚتأٖٝ .1

ٚقسضات٘، ميهٓ٘ ايكٝاّ مبػ٦ٛيٝات٘ ٚؾل ططٜك٘ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ، 

ٚانط٬ع ط٬بٗا سني ؽطدِٗ بأعبا٤ اؿٝا٠ أٚ نػب ايعٝـ أٚ َٛاق١ً 

 ايسضاغ١ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ أٚ ايؿ١ٝٓ بأْٛاعٗا املدتًؿ١.

ا١ٝ٥ أْٗا املطس١ً اييت هطٟ ؾٝٗا تجبٝت ٚتٛغٝع َا سككت٘ املطس١ً ا٫بتس .2

َٔ ت١ُٝٓ املٗاضات ٚاملعاضف، ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا ٚتُٓٝتٗا ٚؾل إَهاْات 

ٚقسضات غٔ ايطايب يف ٖصٙ املطس١ً ٚإعسازٙ يًُطس١ً اي٬سك١، ٚبايتايٞ 

 .َؿه٬ت اؿٝا٠ ٜهٕٛ أنجط قسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ

أْٗا املطس١ً اييت ؼسز َػتكبٌ سٝا٠ ايطايب، ٭ْٗا تهٕٛ باْتٗا٤  .3

ريات ْؿػ١ٝ ٚابتسا٤ غٔ املطاٖك١، َٚا ٜتبع ٖصا ايػٔ َٔ تػَطس١ً ايطؿٛي١ 

ؾٗٞ تعٌُ ع٢ً ايٛؾا٤ عادات ايط٬ب مبا ٜتؿل ٚدػس١ٜ ٚعك١ًٝ ٚخًك١ٝ، 

 َع خكا٥ل املطاٖك١.

أْٗا املطس١ً اييت تعطٞ عٓا١ٜ نبري٠ يًهؿـ عٔ ٍَٝٛ ايط٬ب  .4

سازات ٚاغتعسازاتِٗ ٚقسضاتِٗ، ٚتكّٛ بت١ُٝٓ ٚتٛدٝ٘ ٖصٙ املٍٝٛ ٚا٫غتع

 ٚايكسضات ملا ؾٝ٘ خري ايط٬ب ٚخري اجملتُع ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘.

 أٖساف املطس١ً املتٛغط١

ٜؿػٌ ايتعًِٝ املتٛغط َٛقعّا خاقّا يف ْعاّ ايتعًِٝ ايعاّ، هعً٘   

ٜتُٝع مبذُٛع١ ا٭ٖساف اييت ؼسزٖا غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ 

ُٛع١ َٔ ا٫ستٝادات ايرتب١ٜٛ ايػعٛز١ٜ، نُا هعً٘ كتكّا مبٛاد١ٗ ف

اييت تتعًل بكسضات ايطايب يف غٔ املطاٖك١ املبهط٠، ٚبإعسازٙ ؿٝا٠ ايعٌُ 

َٔ ْاس١ٝ أٚ ملٛاق١ً ايسضاغ١ ايجا١ْٜٛ َٔ ْاس١ٝ أخط٣، ٚيف ْطام اإلطاض 
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ايعاّ يٛظٝؿ١ املطس١ً املتٛغط١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ميهٔ تٛنٝح 

املطس١ً ع٢ً بًٛغٗا، إش إٕ يًُطس١ً املتٛغط١ يف  ا٭ٖساف اييت تعٌُ ٖصٙ

املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ نػريٖا َٔ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ا٭خط٣ أٖساؾٗا 

تتُؿ٢ َع غٝاغ١ ايسٚي١ اييت تٓبجل َٔ اإلغ٬ّ ايصٟ تسٜٔ ب٘ ا٭١َ عكٝس٠، 

ٚعباز٠، ٚخًكّا، ٚؾطٜع١، ٚسهُّا، ٚتعٌُ ايػٝاغ١ ايعًٝا يًتعًِٝ ع٢ً بًٛؽ 

 صٙ ا٭ٖساف، اييت ميهٔ تٛنٝشٗا ؾٝا ًٜٞ: ٖ

متهني ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ يف ْؿؼ ايطايب، ٚدعًٗا نابط١ يػًٛن٘  .1

 .ٚتكطؾات٘، ٚت١ُٝٓ قب١ اهلل ٚتكٛاٙ ٚخؿٝت٘ يف قًب٘

ِٖ با٭قٍٛ ايعا١َ  .2 تعٜٚسٙ باـربات ٚاملعاضف امل١ُ٥٬ يػِّ٘، ست٢ ًٜ

 ٚاملباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًجكاؾ١ ٚايعًّٛ.

 ٘ إىل ايبشح عٔ املعطؾ١، ٚتعٜٛسٙ ايتأٌَ ٚايتتبع ايعًُٞ.تؿٜٛك .3

ت١ُٝٓ ايكسضات ايعك١ًٝ ٚاملٗاضات املدتًؿ١ يس٣ ايطايب، ٚتعٗسٖا  .4

 .بايتٛدٝ٘ ٚايتٗصٜب

تطبٝت٘ ع٢ً اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ اإلغ١َٝ٬ اييت ٜػٛزٖا اإلخا٤ ٚايتعإٚ،  .5

 ٚتكسٜط ايتبع١ ٚؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ.

ٚٚطٓ٘، ٚت١ُٝٓ ضٚح ايٓكح ٚاإلخ٬م ي٠٫ٛ  تسضٜب٘ ع٢ً خس١َ فتُع٘ .6

 أَطٙ.

َٖت٘ املػ١ًُ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٚاغت٦ٓاف  .7 سؿع ُٖت٘ ٫غتعاز٠ أفاز ُأ

 ايػري يف ططٜل ايعع٠ ٚاجملس.

تعٜٛسٙ ا٫ْتؿاع بٛقت٘ يف ايكطا٠٤ املؿٝس٠، ٚاغتجُاض ؾطاغ٘ يف ا٭عُاٍ  .8

 َعزٖط٠ ق١ٜٛ. ايٓاؾع١، ٚتكطٜـ ْؿاط٘ مبا هعٌ ؾدكٝت٘ اإلغ١َٝ٬

نٝـ ٜٛاد٘ اإلؾاعات امله١ًً  ـ بكسض غٓ٘ ـ تك١ٜٛ ٚعٞ ايطايب يٝعطف .9
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 ٚاملصاٖب اهلسا١َ ٚاملباز٨ ايسخ١ًٝ.

 .إعسازٙ ملا ًٜٞ ٖصٙ املطس١ً َٔ َطاسٌ اؿٝا٠ .10

 ٚبكطا٠٤ ؾاسك١ هلصٙ ا٭ٖساف ميهٔ اـطٚز بايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

ملٓاٖر ايسضاغ١ٝ ا٭خط٣ تؿرتى َٓاٖر ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ َع غريٖا َٔ ا .1

يف املطس١ً املتٛغط١ يف ؼكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف، سٝح إٕ ٖصٙ ا٭ٖساف مل 

تكتكط ع٢ً َٓٗر َعني، بٌ ٖٞ ؾا١ًَ ؾُٝع َٓاٖر ايتعًِٝ يف املطس١ً 

 املتٛغط١.

تؿري ٖصٙ ا٭ٖساف فتُع١ إىل نطٚض٠ ت١ُٝٓ مجٝع دٛاْب ايُٓٛ يس٣  .2

١، ٚا٫دتُاع١ٝ، ست٢ ٜتشكل هلصا ايطايب، ايعك١ًٝ، ٚايٓؿػ١ٝ، ٚاؾػُٝ

 ايطايب ايُٓٛ املتهاٌَ املتٛاظٕ.  

اؾتًُت ٖصٙ ا٭ٖساف ع٢ً مجٝع َػتٜٛات ا٭ٖساف ايػًٛن١ٝ َٔ  .3

تكٓٝـ بًّٛ، املػت٣ٛ املعطيف; ٜٚبسٚ شيو ٚانشّا َٔ خ٬ٍ اهلسف ايجاْٞ إش 

، ٜتٓاٍٚ املؿاِٖٝ، ٚاؿكا٥ل ٚايتعُُٝات، ٚاملباز٨. ٚاملػت٣ٛ ايٛدساْٞ

بايتأنٝس ع٢ً متهني ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ يف ْؿؼ ايطايب، ٚدعًٗا نابط١ 

يػًٛن٘، ٚتكطؾات٘، باإلناؾ١ إىل ايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ ت١ُٝٓ ايؿعٛض 

ٚايعاطؿ١، ٚايتأنٝس ع٢ً ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚاملجٌ ايعًٝا، نُا ٖٛ َٛنح يف 

صٟ ٜتعًل اهلسف ا٭ٍٚ ٚاـاَؼ ٚايػازؽ ٚايػابع. ٚاملػت٣ٛ املٗاضٟ، اي

باملٗاضات ايعك١ًٝ باإلناؾ١ إىل ا٭ٖساف اؿطن١ٝ نُا ٖٛ َٛنح يف اهلسف 

 ايجأَ.

تسعٛ ٖصٙ ا٭ٖساف املعٓٝني بتعًِٝ ايط٬ب يف املطس١ً املتٛغط١ إىل  .4

أ١ُٖٝ تٛعٝتِٗ بعٓكط ايٛقت ٚنطٚض٠ اغتػ٬ي٘ ؾُٝا ٜؿٝسِٖ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ 

ا ٜصاع يف اجملتُع َٔ ؾا٥عات أٚ ا٭ْؿط١ اييت تكسّ هلِ، ٚتٛعٝتِٗ نصيو مب
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 زعٛات ٖسا١َ.

ٚبعس ٖصا ايعطض ؾٝٓبػٞ ع٢ً َعًُٞ املطس١ً املتٛغط١ بؿهٌ عاّ   

َٚعًُٞ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ بؿهٌ خام، ايعٌُ ع٢ً تطمج١ ٖصٙ ا٭ٖساف يف 

أؾعاٍ غًٛن١ٝ، َٔ أدٌ ؼكٝل أمناط ايتعًِّ املدتًؿ١، بػ١ٝ ايٛقٍٛ إىل َا 

غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، َٚا تٗسف تػع٢ إيٝ٘ أٖساف 

إيٝ٘ َٓاٖر املطس١ً املتٛغط١ عا١َ، َٚٓاٖر ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ خاق١، َٔ أدٌ 

 إخطاز دٌٝ قازض ع٢ً َٛاد١ٗ َٛاقـ اؿٝا٠ بهٌ اقتساض.

 خكا٥ل ايُٓٛ َٚطايب٘ يس٣ ط٬ب املطس١ً املتٛغط١

ؾٗٞ َٔ  طاسٌ يف سٝا٠ ايطايب،ُتعٗس املطس١ً املتٛغط١ َٔ أِٖ امل 

املطاسٌ اؿطد١ اييت ميٗط بٗا ايطايب زضاغّٝا; إش ٜعٗط ؾٝٗا نجري َٔ 

ايتػريات اييت ت٪ثط بسٚضٖا ع٢ً تطب١ٝ ايطايب ٚتؿاعً٘ َع اٯخطٜٔ، ٖٚٞ 

املطس١ً ايٛاقع١ بني غٔ ايجا١ْٝ عؿط٠ ٚاـاَػ١ عؿط٠، ؾٗٞ تعترب بسا١ٜ 

 ايطؿٛي١ إىل َطس١ً ايبًٛؽ. املطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ َٔ َطس١ً

ُٜٚطًل ايبعض ع٢ً ٖصٙ املطس١ً )املطاٖك١ املبهط٠(، ٚاملطاٖك١ إسس٣  

املطاسٌ ايعُط١ٜ اهلا١َ يف سٝا٠ ايطايب، ٚتعين يف ا٭قٌ ايًػٟٛ: "ا٫قرتاب; 

 (.130، 10،ز1990ؾطاٖل ايػ٬ّ: أٟ قاضب ا٫ست٬ّ" )ابٔ َٓعٛض،

َٚعٓاٙ  Adolescere اي٬تٝين  ٚاملطاٖك١ نُكطًح َؿتك١ َٔ ايؿعٌ 

، ؾٗٞ ٞ ٚايعكًٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚا٫دتُاعٞايتسضز مٛ ايٓهر اؾػُٞ ٚاؾٓػ

تعين ؾرت٠ اؿٝا٠ ايٛاقع١ بني ايطؿٛي١ املتأخط٠ ٚايطؾس، أٟ أْٗا تأخص َٔ 

مسات ايطؿٛي١ َٚٔ مسات ايطؾس، نُا ُٜعٗس ايبًٛؽ بسا١ٜ ايتهًٝـ َٔ 
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يؿطز َػ٫ّٛ٦ عٔ نٌ تكطؾات٘ ٚقاغب عًٝٗا ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ ٜكبح ؾٝ٘ ا

 زّْٜٝٛا ُٚأخطّٜٚا.

َٚطس١ً املطاٖك١ َطس١ً ؾاق١ً ٚشات أ١ُٖٝ بايػ١ يف سٝا٠ ايطايب  

"ٜٓتكٌ ؾٝٗا َٔ طؿٛي١ عادع٠ تعتُس ع٢ً ايػري إىل ضدٛي١ قازض٠ تعتُس ع٢ً 

ايٓؿؼ، ٚملا ناْت ؾدك١ٝ ايٓاؾ٧ غتهتٌُ َٔ سٝح ايٓهر يف دٛاْبٗا: 

ا١ٜ ٖصٙ املطس١ً، ؾ٬ غطاب١ يف إٔ تهٕٛ ٖصٙ املطس١ً َطس١ً تؿهٌٝ يف ْٗ

 ْٗا٥ٞ، ٚإٔ تتكـ يف بعض ؾرتاتٗا با٫نططاب ٚايتػري يف اؾاْب اؾػُٞ

( ـ ضمح٘ اهلل ـ: "ثِ 2003، ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ )ٚايعكًٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚا٫دتُاعٞ"

٢ُٖ َطاٖكّا، َٚٓاٖعّا ي٬ست ٬ّ، ؾإشا بًؼ مخؼ بعس ايعؿط إىل غٔ ايبًٛؽ ُٜػ

عؿط٠ غ١ٓ عطض ي٘ ساٍ آخط: وكٌ َع٘ ا٫ست٬ّ، ْٚبات ايؿعط اـؿٔ، 

 . (475م)ٚغًغ ايكٛت ٚاْؿطام أضْب١ أْؿ٘" 

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ هلصٙ املطس١ً أُٖٝتٗا ايهبري٠ ٚاـاق١ يف تهٜٛٔ  

ؾدك١ٝ ايطايب، ٚيصا ٚدب ؾِٗ خكا٥كٗا َٚتطًباتٗا َٚؿه٬تٗا 

 اٌَ َع املطاٖكني بؿهٌ تطبٟٛ شٟ أثط إهابٞ.املتؿابه١ يٓشػٔ ايتع

ًَُُّا   ٚيهٞ ؼكل املسضغ١ أٖساؾٗا ؾإْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ املعًِّ 

غكا٥ل ايُٓٛ يًُطس١ً اييت َُٜسضؽ ؾٝٗا، نٞ ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً ايتعاٌَ 

بؿهٌ قشٝح َع ط٬ب تًو املطس١ً، ٚتهٕٛ يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً سٌ ايعسٜس 

تًو ايؿ١٦ َٔ ايط٬ب، ٚايتشهِ يف ايعٛاٌَ َٔ املؿه٬ت اييت تٛاد٘ 

اييت ت٪ثط يف ايُٓٛ، ٚايتعطف ع٢ً أٟ ؾصٚش أٚ امطاف ٫ ٜتٓاغب َع 

َطاسٌ ايُٓٛ. ٚؾُٝا ًٜٞ عطض ـكا٥ل ايُٓٛ َٚطايب٘ يس٣ ط٬ب املطس١ً 

 املتٛغط١ َٚا ميهٔ ملكطض ايتٛسٝس إٔ ٜكسَ٘ َٔ تعايِٝ ٚتٛدٝٗات.
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 أ٫ّٚ: ايُٓٛ اؾػُٞ

 ايتػريات اؾػ١ُٝ َٔ أبطظ ٚأظٗط ايتػريات اييت ميٗط بٗا املطاٖل، ُتعٗس 

ؾايُٓٛ اؾػُٞ يف ٖصٙ املطس١ً ٜتكـ بايعٜاز٠ ايػطٜع١ املؿاد١٦، ٜٚعٜس 

َعسٍ ايػطع١ يف بس٤ املطس١ً عٓ٘ يف ْٗاٜتٗا، ٖٚٛ َبهط عٓس اإلْاخ 

ل َٚتأخط عٓ٘ عٓس ايصنٛض، مبع٢ٓ إٔ ٖصا ايُٓٛ ايػطٜع يف اؾػِ ٜػب

 "ايبًٛؽ" عٓس اإلْاخ، ٚوسخ يف ؾرت٠ ايبًٛؽ عٓس ايصنٛض.

 َٚٔ أِٖ َعاٖط ايُٓٛ اؾػُٞ يف ٖصٙ املطس١ً َا ًٜٞ: 

  ٍٜٛعزاز ايطٍٛ ظٜاز٠ غطٜع١ ٜٚتػع ايهتؿإ، ٜٚعزاز طٍٛ اؾصع ٚط

ايػاقني، مما ٜ٪زٟ إىل ظٜاز٠ ايطٍٛ ٚايك٠ٛ، نُا ٜعزاز منٛ ايعه٬ت 

 ٚايك٠ٛ ايعه١ًٝ ٚايععاّ.

  ٢ُٖ )سب ايؿباب(، ٚشيو ْتٝذ١ يًٓؿاط ظٗٛض بجٛض ايؿباب أٚ َا ُٜػ

 ايعاّ ايعا٥س يًؿطز َع ايبًٛؽ.

  تططأ تػريات ع٢ً قٛت املطاٖل ٜٚتشٍٛ إىل ْٛع اـؿ١ْٛ غري ايها١ًَ

ػعً٘ يف َٓعي١ َتٛغط١ بني قٛت ايطؿٛي١ ايٓاعِ ٚقٛت ايطدٛي١ 

 اـؿٔ.

 طاٖل مما ٜ٪نس ي٘ أْ٘ ظٗٛض ايؿعط يف أنجط َٔ َٛنع َٔ دػِ امل

 أقبح يف عساز ايهباض. 

  ا٫ٖتُاّ ايؿسٜس باؾػِ، ٚاؿػاغ١ٝ ايؿسٜس٠ يًٓكس، ٚشيو ْتٝذ١

 قاٍٚ املطاٖل يًتهٝـ َع ايتػريات املؿاد١٦ يف ايُٓٛ اؾػُٞ.

  ٜتُٝع ايُٓٛ اؾػُٞ يف ٖصٙ املطس١ً بػطعت٘ ايهبري٠ اييت ٜػًب عًٝٗا

، ؾا٭ْـ ٜبسٚ بني أدعا٤ اؾػِ املدتًؿ١يتٓاظط عسّ ا٫ْتعاّ أٚ عسّ ا
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نبريّا، ٚايٛد٘ غري َتٓاغل، ٚاؾػِ ٫ ٜتٓاغب ط٫ّٛ ٚعطنّا ٜٚرتتب 

عًٝ٘ اخت٬ٍ ايتٛاؾل اؿطنٞ ٚؾكس املطاٖل ٫تعإ اؿطن١ ْٚعَٛتٗا 

 ٝٗا.ٚايتشهِ ؾ

 اؾػُٞ يف ٖصٙ املطس١ً: ( 2)َطايب ايُٓٛ 

 طس١ً َطاعا٠ َا ًٜٞ:هب ع٢ً ايٛايسٜٔ ٚاملطبني يف ٖصٙ امل  

  ٙإعساز املطاٖكني يًٓهر اؾػُٞ ٚايتػريات اؾػ١ُٝ اييت تططأ يف ٖص

 املطس١ً، ٚإعساز ايرباَر ايرتب١ٜٛ املدطط١ اـاق١ بصيو.

 .ػٓب املكاض١ْ بني ا٭ؾطاز 

 .َطاعا٠ ايؿطٚم بني اؾٓػني بكؿ١ عا١َ 

 يعٓا١ٜ بايطب ا٫ٖتُاّ بايرتب١ٝ ايكش١ٝ ٚايكها٤ ع٢ً ا٭١َٝ ايكش١ٝ ٚا

ايٛقا٥ٞ ٚظٜاز٠ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٫ٖتُاّ بايتػص١ٜ ٚايعازات ايكش١ٝ 

 .اؾػُٞ ايػطٜع اـاق١ بايّٓٛ ٚايطاس١ ملٛاد١ٗ ايُٓٛ

  ،َع ايتػريات اؾػ١ُٝ اييت تتػاضع يف ايععاّ ٚتتباطأ يف ايعه٬ت

ايؿاق١ اييت تتطًب دٗسّا ٜٓبػٞ ػٓٝب املطاٖل ايٓؿاطات اؾػ١ُٝ 

 . عهًّٝا

 ٜٚتُجٌ زٚض اٯبا٤ ٚاملطبني مٛ ايُٓٛ اؾػُٞ يف ٖصٙ املطس١ً ؾُٝا ًٜٞ:

                                                           

(  ُٜعٗس ٖصا املؿّٗٛ َٔ أِٖ املؿاِٖٝ اييت ظٗطت يف عًِ ايُٓٛ ايٓؿػٞ، ٚهلصا املؿّٗٛ أُٖٝت٘ يف قٝاؽ َطاسٌ 1)

ايُٓٛ، ٚيف ايهؿـ عٔ املػتٜٛات ايهطٚض١ٜ اييت ؼسز نٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تطٛض ايؿطز َٔ امل٬ٝز ست٢ ْٗا١ٜ 

يو تكًح َطايب ايُٓٛ يتٛقٝت ايعًُٝات ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١ ٚتطتٝبٗا يف ٚسسات َتعاقب١. َُٜٚعٖطف َطًب ايعُط، ٚبص

ايُٓٛ ع٢ً أْ٘: املطًب ايصٟ ٜعٗط يف ؾرت٠ عُط١ٜ َع١ٓٝ َٔ سٝا٠ ايؿطز، ٜٚ٪زٟ ايتشكٝل ايٓادح هلصا املطًب إىل 

ٜ٪زٟ اإلخؿام إىل ؾعٛض ايؿطز بايتعاغ١ ٚإىل عسّ ؾعٛضٙ بايػعاز٠ ٚايٓذاح يف إلاظ املطايب اي٬سك١، بُٝٓا 

 .ل املطايب ا٭خط٣اغتشػإ اجملتُع ٚإىل ايكعٛب١ يف ؼكٝ
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تٛدٝ٘ ايط٬ب بإٔ َا وسخ هلِ َٔ منٛ دػُٞ إمنا ٖٛ أَط طبٝعٞ أؾاض  .1

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ قاٍ تعاىل:إيٝ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ، 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ         ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

 (.٦٦: ،اٯ١ٜغاؾطغٛض٠ )چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ

تبكري ايط٬ب بأ١ُٖٝ ايُٓٛ اؾػُٞ يف اؿٝا٠ اإلْػا١ْٝ، ٚإٔ ٖصا ايُٓٛ  .2

ِٕٛ اييت خًل اهلل اـًل ٭دًٗا، قاٍ إمنا دعً٘ اهلل يتتشكل  عُاض٠ ايَه

)غٛض٠ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچتعاىل:

ِٕٛ تهٕٛ بايعبٛز١ٜ هلل ٚسسٙ ٚإقا١َ ؾطع٘، (، ٣٢ٚ:،اٯ١ٜايبكط٠ عُاض٠ ايَه

 (.٥٦:،اٯ١ٜايصاضٜات)غٛض٠  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃچقاٍ تعاىل:

تٛدٝ٘ ايط٬ب ٚسجِٗ ع٢ً مماضغ١ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚاإلقباٍ عًٝٗا اييت  .3

تٓاغب طبٝعتِٗ َع َطاعا٠ ايهٛابط ايؿطع١ٝ يف شيو َجٌ عسّ نؿـ 

ّ هلِ َعًَٛات عٔ أْٛاع ايطٜان١، نايػبل، ايعٛض٠، ٚشيو بإٔ تكس

ٚاملكاضع١، ٚضنٛب اـٌٝ، ٚايػباس١، ٚايطَا١ٜ مما زيت عًٝ٘ ايػ١ٓ 

ايٓب١ٜٛ ٚأقٛاٍ ايكشاب١ َع تٛنٝح أ١ُٖٝ شيو يكشتِٗ، َع تٛدِٝٗٗ إىل 

ٚدٛب ا٫عتساٍ بني مماضغ١ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚبني ايكٝاّ بايٛادبات 

نً٘ يف مماضغ١ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٌُٜٚٗ  ا٭خط٣، عٝح ٫ ٜكطف ٚقت٘

 غريٖا َٔ إقا١َ ايك٠٬ ٚاملصانط٠ ٚبط ايٛايسٜٔ.

"تٛدٝ٘ ايط٬ب ٚسجِٗ ع٢ً ايعٓا١ٜ بكشتِٗ ٚا٫ٖتُاّ بايكٛاعس ايكش١ٝ،  .4

ٚتٓعِٝ أٚقات ايّٓٛ، ٚتٓاٍٚ ايػصا٤ ايػًِٝ ٚا٫بتعاز عٔ نٌ احملطَات يف 

بإٔ تٛنح هلِ أؾهاضّا ت٪نس  ، ٚشيويت تهط بايكش١"املأنٌ ٚاملؿطب اي

ہ    ہ  ھ   ھ  چشيو مما ٚضز يف ايكطإٓ ايهطِٜ َجٌ قٛي٘ تعاىل:
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ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸ ﮹  

ٚميهٔ أٜهّا ا٫غتؿٗاز مبا ٚضز يف (، ٠٤٦: ،اٯ١ٜايبكط٠)غٛض٠ چ﮺

: "إٕ ـ ملسو هيلع هللا ىلصايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف اؿطم ع٢ً ايكش١ ٚايعٓا١ٜ بٗا َجٌ قٛي٘ ـ 

، نتاب ايكّٛ، 1975، ح2010ى عًٝو سكّا" )قشٝح ايبداضٟ، ؾػس

(، ٖصا إىل داْب نطٚض٠ تبكري ايط٬ب 310باب سل اؾػِ يف ايكّٛ، م

 بأَٛض ايٓعاؾ١ ٚؾٛا٥سٖا َٚهاض إُٖاهلا.

بٝإ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ املتعًك١ بٗصٙ املطس١ً )ايبًٛؽ(، َجٌ: ايطٗاض٠  .5

ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٔ قِٝ  (3)كٛمٚايك٠٬ ٚايكّٛ ٚغري شيو، مما تتهُٓ٘ ْ

َٚباز٨ تطتبط بايُٓٛ اؾػُٞ ٚاييت ٜٓبػٞ ع٢ً َعًِ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ إٔ 

َُ     .ًُا بٗاٜهٕٛ 

ٖٚصٙ ايتطبٝكات ايػابك١ تػاعس ايطايب يف ٖصٙ املطس١ً ع٢ً ايتدًل   

َٔ املؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ ايٓاػ١ عٔ ايُٓٛ اؾػُٞ مما ٜ٪زٟ إىل تطغٝذ 

 ١َٝ يف ْؿػ٘ ٚظٗٛضٖا غًٛنّا يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ.ايعكٝس٠ اإلغ٬

 ثاّْٝا: ايُٓٛ ايعكًٞ

تتُٝع َطس١ً املطاٖك١ ا٭ٚىل )املطس١ً املتٛغط١( بأْٗا ؾرت٠ ْهر  

ايكسضات ايعك١ًٝ سٝح تػري اؿٝا٠ ايعك١ًٝ ؾٝٗا َٔ اجملٌُ إىل املؿكٌ أٟ 

ايؿرت٠ ٜهٕٛ ، مبع٢ٓ إٔ املطاٖل يف ٖصٙ أْٗا ؾرت٠ متاٜع ايكسضات ايعك١ًٝ

قازضّا ع٢ً ايتعاٌَ َع َتػريات نجري٠ يف ْؿؼ ايٛقت، ٜٚهٕٛ يف َكسٚضٙ 

إزضاى اجملاظ ٚا٫غتعاض٠ ٚايتعبري با٫بتػاّ، ٜٚؿهط يف ا٭َٛض ٚا٭ؾٝا٤، 

 .َٔ عٓسٙ ٜٚبين أَج١ً

                                                           
(1 ) ٖٓ  (.2007ايكطإٓ ٚايػ١ٓ " )عُاض٠، يؿغَطًل ل َٔ سٝح ا٫قط٬ح عس٠ َعإ، أؾٗطٖا: "يً
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 َٚٔ أِٖ َعاٖط ايُٓٛ ايعكًٞ يف ٖصٙ املطس١ً َا ًٜٞ: 

 يطايب إىل أقك٢ سس ميهٔ ُٜٓٛ ايصنا٤ ايعاّ بػطع١، ٜٚكٌ شنا٤ ا

 إٔ ٜكٌ إيٝ٘ يف ْٗا١ٜ ٖصٙ املطس١ً، تعٗط ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بؿهٌ ٚانح.

  ٍايتؿهري ٚايكسض٠ ع٢ً سٌ املؿه٬ت، ٚاغتدساّ ا٫غتس٫ ُٜٛٓ

ٚا٫غتٓتاز، ٚإقساض ا٭سهاّ ع٢ً ا٭ؾٝا٤، ٚتعٗط ايكسض٠ ع٢ً ايتشًٌٝ 

 ٚايرتنٝب ٚايتدطٝط ٚايتكُِٝ.

 أنجط َٔ شٟ قبٌ، ٚؾِٗ ايطَٛظ يتعُِٝ ٚايتذطٜسزاز ايكسض٠ ع٢ً اتع. 

  ُٛٓايتصنط َعتُسّا ع٢ً ايؿِٗ ٚاغتٓتاز ايع٬قات ٚاملتعًكات، ٚت ُٜٛٓ

 ٚتك٣ٛ اؿاؾع١. َع٘ ايكسض٠ ع٢ً ا٫غتسعا٤ ٚايتعطف،

  تكبح ايكسضات ايعك١ًٝ أنجط زق١ يف ايتعبري َجٌ ايكسض٠ ايًؿع١ٝ ٚايكسض٠

 ايعسز١ٜ.

  ٌٝٚإَهاْات٘، ٚاملٌٝ إىل بعض املٛاز ايسضاغ١ٝ زٕٚ تعزاز غطع١ ايتشك

 ا٭خط٣.

  تُٓٛ املؿاِٖٝ املع١ٜٛٓ َجٌ اـري ٚايؿط، ٚايؿه١ًٝ ايطش١ًٜ، ٚايكٛاب

 .ساي١ ٚايعًِٚاـطأ، ٚايع

  تعزاز ايكسض٠ ع٢ً ا٫ْتباٙ يف َست٘ َٚساٙ َٚػتٛاٙ، سٝح ٜػتطٝع املطاٖل

 يف ٜػط ٚغٗٛي١.يف ٖصٙ املطس١ً إٔ ٜػتٛعب َؿانٌ ط١ًٜٛ َعكس٠ 

  ٘خٝاٍ املطاٖل منّٛا خكبّا ٜتذ٢ً يف ضغَٛات٘ ٚنتابات٘ ٚإْتاد ُٜٛٓ

 .يؿعطٟ ٚايؿينا

 َطايب ايُٓٛ ايعكًٞ يف ٖصٙ املطس١ً:

 هب ع٢ً ايٛايسٜٔ ٚاملطبني يف ٖصٙ املطس١ً َطاعا٠ َا ًٜٞ: 
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  تٜٓٛع َٛاز ايسضاغ١ ٚططقٗا ست٢ تتؿل َع ايؿطٚم ايؿطز١ٜ املٛدٛز٠ بني

 طاز َٔ سٝح ايكسض٠ ع٢ً ايتعًِّ.ا٭ؾ

  َػاعس٠ ايطايب ع٢ً تهٜٛٔ املؿاِٖٝ، ٚإزضاى املعاْٞ ايكشٝش١

 يٮؾٝا٤.

  َطاعا٠ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ يف اإلضؾاز ايرتبٟٛ ٚتكػِٝ ايط٬ب سػب

 قسضاتِٗ.

 .تؿذٝع اهلٛاٜات اييت تُٓٞ َٗاضات ايتؿهري ٚا٫بتهاض 

 ختٝاض ١َٓٗ َع١ٓٝ يف ٖصٙ عسّ إدباض املطاٖل ع٢ً اؽاش قطاض غكٛم ا

 ايػٔ.

  ًِّناؾ١ تؿذٝع ايطغب١ ع٢ً ايتشكٌٝ، َٚػاعس٠ املطاٖل ع٢ً ايتع َٔ

 .املكازض

 ٜتُجٌ زٚض اٯبا٤ ٚاملطبني مٛ ايُٓٛ ايعكًٞ يف ٖصٙ املطس١ً ؾُٝا ًٜٞ:

َٖٛنح يًط٬ب املؿاِٖٝ املتعًك١ بايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايهٕٛ  .1 هب إٔ ُٜ

ّا قشٝشّا، ٚشيو بتٛدِٝٗٗ مٛ إعُاٍ ايتأٌَ ٚايٓعط ٚاؿٝا٠ ٚاـًل تٛنٝش

ٚايتؿهط يف آٜات اهلل ايه١ْٝٛ، ٚشيو بتسضٜؼ ٚؾطح اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت 

ۀ    ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچتسٍ ع٢ً شيو، َجٌ قٛي٘ تعاىل:

 (.٠٢ – ٠٢: اٯٜتإ ،ايصاضٜات)غٛض٠ چہ

كًٞ، ٫ فطز ايتكًٝس هب إٔ تكّٛ ايرتب١ٝ يف ٖصٙ ايؿرت٠ ع٢ً ايٛعٞ ايع .2

ٚاحملانا٠ ٚايعاز٠، ٚهب تعًِٝ ايطايب أ١ُٖٝ ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ ايكشٝش١ 

َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ خري بايٓػب١ يًؿطز ٚاجملتُع، ٜٚٓب٘ إىل كاطط ايٛقٛع يف 
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َا ٜٓايف ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ ايكشٝش١ َٚا ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ ؾط بايٓػب١ 

 يًؿطز ٚاجملتُع.

ايط٬ب ع٢ً ا٫غتٓباط ٚا٫غتٓتاز، ٚشيو بعطض املٛاقـ  ت١ُٝٓ قسض٠ .3

ايتع١ًُٝٝ اييت ٜتُهٔ ايط٬ب َٔ خ٬هلا اغتٓباط ايعرب ٚايععات 

 ٚا٭سهاّ ايعكا٥س١ٜ ٚايؿك١ٝٗ.

ايعٌُ ع٢ً إؾعاض ايط٬ب مبػ٪ٚيٝاتِٗ ػاٙ َا ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ أعُاٍ،  .4

٫ست٬ّ ٜهٕٛ ٚإؾعاضِٖ بأْ٘ "سُٝٓا وسخ ايبًٛؽ ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ أٍٚ ا

٫ّٛ٦ عٔ ايُٓٛ ايعكًٞ عٓس ايؿطز ٜبًؼ سسّا هعً٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َػ

ـ قاٍ: "ضؾع ايكًِ  ملسو هيلع هللا ىلصـ ، عٔ عا٥ؿ١ ـ ضنٞ اهلل عٓٗا ـ إٔ ضغٍٛ اهلل عًُ٘"

عٔ ث٬خ: عٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜربأ، ٚعٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜػتٝكغ، ٚعٔ ايكيب 

اؿسٚز، باب يف ، نتاب 4398،ح2007ست٢ ٜعكٌ" )غٓٔ أبٞ زاٚز، 

ٖٝٔ 789اجملٕٓٛ ٜػطم أٚ ٜكٝب سسّا، قشٝح، م (، ؾؿٞ ٖصا اؿسٜح َب

 ـ إٔ ايعكٌ ٖٛ َٓاط ايتهًٝـ. ملسو هيلع هللا ىلصـ ايٓيب 

بٝإ ايعًٌ ٚا٭غباب ٚسه١ُ ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ ٚضا٤ َا ٜسضغ٘ ايط٬ب  .5

َٔ عًّٛ إغ١َٝ٬ اهلسف َٓٗا تهٜٛٔ ؾدك١ٝ ايطايب مبا وكل ايػا١ٜ َٔ 

تتعُل يسٜ٘ ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ ايكشٝش١ ٚاإلقٓاع ايعكًٞ ايصٟ خًك٘، ٚبصيو 

 ٜسؾع٘ إىل ايػًٛى اؿُٝس َٚطاقب١ اهلل يف نٌ تكطؾات٘.  

تطغٝب ايط٬ب يف ؼكٌٝ ايعًِ ٚاؾس ٚا٫دتٗاز يف طًب٘ ٚتؿذٝعِٗ  .6

 ع٢ً ايكطا٠٤ ايٓاؾع١ ٚخاق١ يف أٚقات ايؿطاؽ.
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ع٢ً ايرتب١ٝ ايػ١ًُٝ  ٖٚصٙ ايتطبٝكات ايػابك١ تعٌُ ع٢ً اؿؿاظ  

يًطايب ُٚتَطغِّذ ؾٝ٘ ايعكٝس٠ ايكشٝش١ يف ايتعاٌَ َع َا ٜعرتٜ٘ َٔ تػريات يف 

 ٖصٙ املطس١ً.

 ثايجّا: ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ

تعترب ا٫ْؿعا٫ت زٚاؾع يًػًٛى اإلْػاْٞ ٚت٪ثط تأثريّا ٚانشّا يف منٛ  

ؽ ؾدك١ٝ املطاٖل، ٚتتهٕٛ ا٫ْؿعا٫ت َٔ ث٬ث١ عٓاقط ٖٞ: إسػا

)ناإلسػاؽ بايهطا١ٖٝ(، ٚزاؾع )نايساؾع يًٗطٚب(، ٚإزضاى ايصٟ 

 .ا٫ْؿعاٍْػتطٝع إٔ ِْعِطف عٔ ططٜك١ املكسض ايصٟ أثاض 

َُٜٚعٖطف ا٫ْؿعاٍ ع٢ً أْ٘:" ساي١ تٛتط يف ايها٥ٔ اؿٞ تكشبٗا  

تػريات ؾػٝٛيٛد١ٝ زاخ١ًٝ َٚعاٖط دػُا١ْٝ غايبّا َا ُتَعبِّط عٔ ْٛع ٖصا 

(، ٜٚتأثط ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ ـ إىل سس نبري ـ 452،م1985ٍ،ا٫ْؿعاٍ )د٬

 . ٚا٫دتُاعٞبايُٓٛ اؾػُٞ ٚايعكًٞ 

 َٚٔ أِٖ َعاٖط ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ يف ٖصٙ املطس١ً َا ًٜٞ: 

  ،تتكـ ا٫ْؿعا٫ت يف ٖصٙ املطس١ً بأْٗا اْؿعا٫ت عٓٝؿ١ َٓطًك١ َتٗٛض٠

يف  يتشهِ ؾٝٗا أ٫ٚ تتٓاغب َع َجرياتٗا، ٚقس ٫ ٜػتطٝع املطاٖل ا

، َٚٔ أبطظٖا ايػهب، ٚسس٠ ايطبع، ْٚٛع َٔ املعاٖط اـاضد١ٝ هلا

 .طس١ً ايبًٛؽاـٛف ايصٟ َكسضٙ ايتػريات ايػطٜع١ اييت ميٗط بٗا يف َ

  ٜعٗط ايتصبصب ا٫ْؿعايٞ يف غطش١ٝ ا٫ْؿعاٍ، ٚيف تكًب غًٛى املطاٖل

 بني غًٛى ا٭طؿاٍ ٚتكطؾات ايهباض.
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  ٖصٙ املطس١ً مٛ ؼكٝل "ايؿطاّ ايٓؿػٞ" مبع٢ٓ ٜػع٢ املطاٖل يف

دكٝت٘ ا٫غتك٬ٍ ا٫ْؿعايٞ عٔ ايٛايسٜٔ ٚغريِٖ َٔ ايهباض ٚتهٜٛٔ ؾ

 .املػتك١ً

  يف بسا١ٜ ٖصٙ املطس١ً ٬ٜسغ ايرتزز ْتٝذ١ يعسّ ايجك١ بايٓؿؼ، نُا

٬ٜسغ اإلسػاؽ بايصْب، ْتٝذ١ املؿاعط اؾسٜس٠ خاق١ املتعًك١ 

 باؾٓؼ.

 اٖل يف ٖصٙ املطس١ً غٝاٍ خكٝب، ٚيف اـٝاٍ وٌ ٜتُتع املط

 َؿه٬ت٘ ٚوكل ضغبات٘ اييت ٫ ٜػتطٝع ؼكٝكٗا يف ٚاقع سٝات٘.

  ٜٞػتػطم املطاٖل يف ٖصٙ املطس١ً يف أس٬ّ ايٝكع١، ٜٚٓتاب٘ ايكًل ايٓؿػ

أسٝاّْا، ٚيف أس٬ّ ايٝكع١ ٜٓتكٌ املطاٖل َٔ عامل ايٛاقع إىل عامل غري 

 .ٝاٍخًٝط َٔ ايٛاقع ٚاـ ٚاقعٞ، ؾٗٞ بصيو

 َطايب ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ يف ٖصٙ املطس١ً:

  هب ع٢ً ايٛايسٜٔ ٚاملطبني يف ٖصٙ املطس١ً َطاعا٠ َا ًٜٞ: 

  ا٫يتؿات إىل ظٗٛض أٟ َؿه١ً اْؿعاي١ٝ عٓس املطاٖل ٚاملبازض٠ عًٗا

 ٚع٬ز اؿاي١، قبٌ إٔ تػتؿشٌ.

 أس٬ّ غتػطام ايعا٥س يفايعٌُ ع٢ً ايتدًل َٔ ايتٓاقض ا٫ْؿعايٞ، ٚا٫ 

 .ايٝكع١

 عٔ ايٛايسٜٔ.ؼكٝل ا٫غتك٬ٍ ا٫ْؿعايٞ ٚايؿطاّ ايٓؿػ ٞ 

  ٟػٓب اؾساٍ َع ايطايب أَاّ اٯخطٜٔ، ٚعسّ ايعٗٛض مبعٗط ايتشس

 ي٘.

 غًٛن٘ اإلهابٞ تطب١ٝ ايطايب ع٢ً ايجك١ بٓؿػ٘، ٚتؿذٝع ٚتععٜع. 
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 يف ٖصٙ املطس١ً ؾُٝا ًٜٞ: ٜتُجٌ زٚض اٯبا٤ ٚاملطبني مٛ ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ

تطغٝذ عكٝس٠ ايتٛسٝس يف ْؿٛؽ ايط٬ب ست٢ ُٜٓٛ يف قًٛبِٗ ؾعٛض  .1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  چبا٭َٔ ٚا٫ط٦ُٓإ، قاٍ تعاىل:

(،"هلِ ا٭َٔ َٔ املداٚف ٢٠: ،اٯ١ٜا٭ْعاّ)غٛض٠ چپ     ڀ  ڀ

 .ط املػتكِٝ"اٚا٭سعإ ٚا٭نساض ٚايعصاب ٚايؿكا٤، ٚهلِ اهلسا١ٜ إىل ايكط

َػاعس٠ ايط٬ب ع٢ً نبط اْؿعا٫تِٗ ٚتطٜٚهٗا َٔ أدٌ ؼكٝل ايتٛاؾل  .2

ا٫ْؿعايٞ، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ شيو َٔ خ٬ٍ عطض اٯٜات ايكطآ١ْٝ 

ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ، َٚٛاقـ ايػًـ ايكاحل َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني اييت 

ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چتؿري إىل شيو، قاٍ تعاىل:

 (.٢٣٤: ،اٯ١ٜآٍ عُطإ)غٛض٠ چٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٹ  ٹ

"اغتُاي١ عاطؿ١ ايطايب يف ٖصٙ املطس١ً مٛ سب اـري ٚؾها٥ٌ ا٭خ٬م،  .3

ٚميهٔ قكً٘ بصيو َٔ خ٬ٍ تصنريٙ باٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ 

ٚغري٠ ايػًـ ايكاحل اييت ؼح ع٢ً ٖصٙ ايؿها٥ٌ، ٚيف اؾاْب اٯخط 

ٙ ايؿط ٚاـٛف َٓ٘، ٚتصنط عكاب اهلل ست٢ تػتجاض اْؿعا٫ت٘ مٛ نط

 .  ذٓب ايطشا٥ٌ " ٜت

تعٜٛس ايط٬ب يف ٖصٙ املطس١ً ع٢ً اؾس ٚا٫دتٗاز ٚاملجابط٠ ٚاإلخ٬م  .4

ٚقسم ايتٛنٌُّ ع٢ً اهلل ٚسسٙ يف نٌ عٌُ ٜكّٛ ب٘، ؾإٕ شيو "ٜ٪زٟ إىل 

تعًكات تٛؾري اؾٗس ا٫ْؿعايٞ ٚايعكًٞ بٌ ٚايبسْٞ املبصٍٚ يف ا٫ٖتُاَات ٚاي

 .ايتعًِّ" املتؿطق١ ثِ تٛدٝ٘ شيو اؾٗس ٚتطنٝعٙ يف 

ايتعاٌَ َع ايطايب بطؾل ٚيني ٚسًِ ٚأْا٠، ؾٗٛ املؿتاح يتذٓب ايهجري َٔ  .5

ؾ٤ٞ إ٫  يف ٜهٕٛ ٫ ايطؾلإٕ ـ: " ملسو هيلع هللا ىلصايػًبٝات اييت ٜكع ؾٝٗا ايطايب، قاٍ ـ 
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اب ، نت6602، ح2009" )قشٝح َػًِ، ظاْ٘ . ٫ٚ ٜٓعع َٔ ؾ٤ٞ إ٫ ؾاْ٘

 (.1076ايرب ٚايك١ً ٚاٯزاب، باب ؾهٌ ايطؾل، م

إٕ اغتدساّ ايتطبٝكات ايػابك١ غٝكًٌ ـ بإشٕ اهلل ـ َٔ اْؿعا٫ت   

ايطايب مما هعً٘ ٜتُتع بكش١ ْؿػ١ٝ خاي١ٝ َٔ ا٫نططاب ٚا٫ْؿعا٫ت 

املٓاؾ١ٝ يتعايِٝ زٜٓٓا اؿٝـ ٜٚػاعسٙ ع٢ً ا٫يتعاّ بايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ 

 ايكشٝش١.

 ّا: ايُٓٛ ا٫دتُاعٞضابع

متجٌ َطس١ً املطاٖك١ َٓعطؿّا ٜٓطًل َٓ٘ ايؿطز َٔ ايٓطام ا٭غطٟ    

احملسٚز إىل ؾها٤ اجملتُع ايطسٝب، يٝؼ ؾكط بايع٬ق١ باٯخطٜٔ، بٌ ؾُٝا 

ٜتعًل بايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ ٚاملطس١ً املتٛغط١ تعٗس َٔ أِٖ َطاسٌ 

تعًُِّ ايكِٝ ٚاملعاٜري ا٫دتُاع١ٝ َٔ  ايتٓؿ١٦ ٚايتطبٝع ا٫دتُاعٞ; سٝح ٜتِ

ٚيف ٖصٙ املطس١ً ٜؿٗس ل، َٚٔ ثكاؾ١ اجملتُع، ا٭ؾطاز اهلاَني يف سٝا٠ املطاٖ

ٚايتٓاقهات; ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ تػريات نجري ١٦ًَٝ بايػُٛض ٚايكطاعات 

٭ْ٘ اْتكٌ َٔ عٗس ايطؿٛي١ إىل فتُع ايهباض ؾٗٛ ٫ ٜعطف قُِٝٗ ٚعازاتِٗ 

 ٫ ٜعذبِٗ. ، َٚا ايصٟ ٜعذبِٗ َٚا ايصٟٚاٖتُاَاتِٗ

 َٚٔ أِٖ َعاٖط ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يف ٖصٙ املطس١ً َا ًٜٞ: 

  تػتُط ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ٚترتٖغذ ايكِٝ ٚاملعاٜري ا٫دتُاع١ٝ

٬ٜٚسغ ظٜاز٠ تأثري ايؿطٚم يف ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتطبٝع 

 ا٫دتُاعٞ يف غًٛى املطاٖل.

 يجك١ يف ايٓؿؼ ٚايؿعٛض با٭١ُٖٝ ٚتٛغٝع ا٭ؾل ا٫دتُاعٞ ظٜاز٠ ا

 ٚايٓؿاط ا٫دتُاعٞ.
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  ،تُٓٛ قسض٠ املطاٖل ع٢ً اؿسٜح ٚايؿِٗ َٚٓاقؿ١ ا٭َٛض ا٫دتُاع١ٝ

 ٚتُٓٛ َٝٛي٘ ٚاػاٖات٘، ٚتُٓٛ ؾدك١ٝ بكؿ١ عا١َ. 

  َٔ ميٌٝ املطاٖل يف ٖصٙ املطس١ً إىل َػاٜط٠ اؾُاع١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا

 يػًٛن١ٝ اييت ؼسزٖا تًو اؾُاع١.عٗط ٚاملعاٜري اسٝح امل

  ٜعٗط ا٫ٖتُاّ باملعٗط ايؿدكٞ ٚا٭ْاق١، ٚاملٌٝ إىل ايععا١َ، ٚايٓعع١

إىل ا٫غتك٬ٍ ا٫دتُاعٞ، ٚا٫ْتكاٍ َٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايػري إىل ا٫عتُاز 

 ع٢ً ايٓؿؼ.

 َ ها١ْ ُٜٓٛ ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ ٚاملػ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايػعٞ يتشكٝل

 .ْا١ْٝ ٚاإلٜجاضادتُاع١ٝ، ُٜٚؿاٖس ايتصبصب أسٝاّْا بني ا٭

  تعٗط املٓاؾػ١، سٝح ٜ٪نس املطاٖل َهاْت٘ مبٓاؾػت٘ يع٥٬َ٘ يف

 .كًِٝٗ ْٚؿاطِٗأيعابِٗ ٚؼ

 َطايب ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يف ٖصٙ املطس١ً:

 هب ع٢ً ايٛايسٜٔ ٚاملطبني يف ٖصٙ املطس١ً َطاعا٠ َا ًٜٞ: 

 ٫دتُاعٞ بإهاز َٛاظ١ْ َٓطك١ٝ بني ضغبات املطاٖل ؼكٝل ايتهٝـ ا

 .ايؿدك١ٝ ٚبني ٚادبات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚتععٜع ايتعإٚ بس٫ّ َٔ ايٓعع١ ايؿطز١ٜ

  ا٫ٖتُاّ بتعًِٝ ايكِٝ ٚاملعاٜري ايػًٛن١ٝ ايػ١ًُٝ يف مجٝع ْٛاسٞ ايع١ًُٝ

 ايرتب١ٜٛ.

 ُاع١ٝتؿذٝع ايتعإٚ َع أؾطاز ا٭غط٠ ٚامل٪غػات ا٫دت. 

 اى املطاٖل بكسض اإلَهإ يف ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ.إؾط 
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  ٔتطى اؿط١ٜ يًُطاٖل يف اختٝاض أقسقا٥٘ َع تٛدٝٗ٘ إىل سػ

اختٝاضِٖ، ٚايتأنس َٔ غ١َ٬ املعاٜري ا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ يف مجاع١ 

 .ييت ٜٓهِ إيٝٗاايطؾام ا

  تٛؾري ايكس٠ٚ ايكاؿ١ َٔ قبٌ ايٛايسٜٔ َٚٓػٛبٞ املسضغ١ ٚامل٪غػات

 يع٬ق١.شات ا

  تٛدٝ٘ املٓاؾػ١ اييت تكّٛ بني املطاٖكني تٛدٝٗا غًُٝا ست٢ ٫ تتشٍٛ إىل

 .ٚتٛتط ٚخًل عساٚات بِٝٓٗ قطاع

 ٚاض ا٫دتُاع١ٝتهٜٛٔ ْعاّ َٔ ايكِٝ ٚاملجٌ اييت ت٪ٌٖ املطاٖل يٮز. 

 ٜتُجٌ زٚض اٯبا٤ ٚاملطبني مٛ ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يف ٖصٙ املطس١ً ؾُٝا ًٜٞ:

يط٬ب ي٬ؾرتاى يف اؾُاعات، ٚشيو بتٛدِٝٗٗ إىل ايًعب اغتػ٬ٍ ٌَٝ ا .1

يف ايؿطم اييت تهُٗا املسضغ١، ٚا٫ؾرتاى يف ايكٝاّ بأعُاٍ ايربِّ ٚاإلسػإ، 

ٚتهٜٛٔ اؾُعٝات ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚغريٖا َٔ اؾُعٝات اييت 

 تكاّ ع٢ً أغاؽ َٔ ايكِٝ ٚاملعاٜري.

املطس١ً يٝهٕٛ ؾطٜهّا ؾاع٬ّ يف ايعٌُ ع٢ً تأٌٖٝ ايطايب يف ٖصٙ  .2

فتُع٘ َٔ خ٬ٍ تعًُٝ٘ سطؾ١ أٚ قٓع١ يٝهٕٛ عهّٛا ؾاع٬ّ يف فتُع٘ 

اقتسا٤ّ با٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني ـ عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ـ يف ٖصا ايؿإٔ، قاٍ 

)غٛض٠ چۅ  ۉ  ۉ   ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچتعاىل:

 (.٢٢: ،اٯ١ٜا٭ْبٝا٤

١ ٚمثطاتٗا، ٚتٛنٝح ايعٛاقب اييت تتُدض تبكري ايط٬ب بأ١ُٖٝ ايطاع .3

عٔ عسّ ا٫يتعاّ بايطاع١ نايؿٛن٢ ٚا٫نططاب، ٚميهٔ ا٫غتؿٗاز ع٢ً 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چشيو ببعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ نكٛي٘ تعاىل:

 (.٤٦: ،اٯ١ٜا٭ْؿاٍ)غٛض٠ چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ڀڀ   پپ  پ

ل، ٚآزاب ايػ٬ّ، تعٜٚس ايط٬ب باٯزاب ا٫دتُاع١ٝ، َجٌ آزاب ايططٜ .4

ٚآزاب اؿسٜح، ٚآزاب عٝاز٠ املطٜض، ٚآزاب ايتعاٌَ َع اٯبا٤ ٚاملطبني َٚٔ 

ِٖ أنرب غّٓا ٚنصيو ايطؾل ٚايعطـ ع٢ً َٔ ِٖ أقػط غّٓا، ٚا٫غتؿٗاز 

 ع٢ً شيو ببعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ.

تُع تعٜٚس ايط٬ب مبٛنٛعات تربظ بعض ايطشا٥ٌ اييت تؿهو عط٣ اجمل .5

نايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ٚايطٜا٤ ٚايهصب ٚايػطق١ ٚايطؾ٠ٛ ٚايٓؿام ٚؾٗاز٠ ايعٚض 

 ٚتٛدِٝٗٗ يتذٓب ٖصٙ ا٭َٛض.

تبكري ايط٬ب بؿطٚط اؾًٝؼ ايكاحل، ٚتٛدِٝٗٗ إىل نٝؿ١ٝ اختٝاض  .6

 ا٭قسقا٤ يف ن٤ٛ ايكِٝ ٚاملباز٨ اإلغ١َٝ٬.

مبعٗطٙ  تبكري ايط٬ب با٭غؼ اييت ٜتؿانٌ بٗا ايٓاؽ، ؾًٝؼ ايؿدل .7

٫ٚ بػٝاضت٘ ٚإمنا بسٜٓ٘ ٚخًك٘ ٚسػٔ تعاًَ٘ َع اٯخطٜٔ، اْط٬قّا َٔ قٛي٘ 

ڇ    ڍ  ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچتعاىل:

 (.٢٣:،اٯ١ٜاؿذطات)غٛض٠ چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڌ  ڌ

مما غبل ٜتبني إٔ مجٝع َطاسٌ ايُٓٛ ايػابك١ يس٣ ط٬ب املطس١ً   

َتها١ًَ َٚتؿاع١ً َع بعهٗا ايبعض، ؾايطايب ُٜٓٛ املتٛغط١ َتك١ً ٚ

عك١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ، بططٜك١ ؾا١ًَ يف مجٝع ايٓٛاسٞ اؾػ١ُٝ ٚاي

ٚإٔ نٌ داْب َٔ ٖصٙ اؾٛاْب ٜ٪ثط يف اؾٛاْب ا٭خط٣، ٜٚتأثط بٗا 

ؾايُٓٛ اؾػُٞ يًطايب ٜ٪ثط يف ايُٓٛ ايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ، ٚإٔ ن٬ّ َُٓٗا 

ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ، ٚإٔ ايهٌ ٜػري ؾُٝا ٜؿب٘ ايٛسس٠ املتها١ًَ  ٜ٪ثط ع٢ً
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املرتابط١ يف اػاٙ ٚاسس ٖٛ اػاٙ ايُٓٛ ايؿاٌَ. نُا إٔ زضدات ايُٓٛ يف 

اؾٛاْب املدتًؿ١ يًطايب ٫ تػري بػطع١ ٚاسس٠، ؾكس ٜهٕٛ منٛ طايب 

يٓاس١ٝ غطٜعّا َٔ ايٓاس١ٝ اؾػ١ُٝ، بُٝٓا ٜهٕٛ منٛٙ َتٛغطّا أٚ بط٦ّٝا َٔ ا

ايعك١ًٝ، ٚيصيو ٜٓبػٞ أ٫َّ ٜٓعط املٓٗر ايسضاغٞ إىل مجٝع ايط٬ب يف أٟ 

َطس١ً تع١ًُٝٝ نُا يٛ نإ هلِ فط٣ منٛ ٚاسس، أٚ نُا يٛ نإ هلِ 

 .اٜري منٛ ثابت١َع
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 ايؿكٌ ايػازؽ

 

 تطبٝكات تطب١ٜٛ ع٢ً اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا

 

 املتٛغط١ طس١ًزضؽ تطبٝكٞ َٔ نتاب ايتٛسٝس يًُ
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 احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ

 ايسضؽ )ايسعا٤(

 َْٗل نتاب ايتٛسٝس

)غٛض٠ چک ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  چ  ٚقٍٛ اهلل تعاىل:  

 .(6اؾٔ، اٯ١ٜ:

 ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ ٚعٔ خٛي١ بٓت سهِٝ ـ ضنٞ اهلل عٓٗا ـ قايت: مسعت ضغٍٛ اهلل  

ِٔ ْعٍ َٓع٫ّ ؾكاٍ ََ َٖات َٔ ؾطِّ َا خًل، مل ٜهطٙ ٜكٍٛ:"  : أعٛش بهًُات اهلل ايتا

 .(1)ؾ٤ٞ ست٢ ٜطسٌ َٔ َٓعي٘ شيو"

خب  مب  ىب  يب  جت      حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچٚقٛي٘ تعاىل: 

ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پحت  خت   

 – 106: ٜتإ،اٯْٜٛؼ)غٛض٠ چٹ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺٺ

107.) 

 (.17: ،اٯ١ٜايعٓهبٛت)غٛض٠ چچچچچڇچٚقٛي٘ تعاىل: 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  چٚقٛي٘ تعاىل: 

 (.5:، اٯ١ٜا٭سكاف)غٛض٠ چىئ  ىئ  ىئ  ی

: ، اٯ١ٜايٌُٓ )غٛض٠چۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋچ ٚقٛي٘ تعاىل: 

62.) 

 

اب ايصنط ٚايسعا٤ ٚايتٛب١ ٚا٫غتػؿاض، باب يف ايتعٛش َٔ غ٤ٛ ايكها٤، ، نت6880، ح2009قشٝح َػًِ،  (1)

 (.1116ٚزضى ايؿكا٤، ٚغريٙ، م
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 ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ: 

 تعطِّف َؿّٗٛ ايسعا٤ اقط٬سّا. (1)

 تػتٓبط سهِ قطف ايسعا٤ يػري اهلل. (2)

 تعسز أغباب إداب١ ايسعا٤. (3)

 تػتٓتر َٛاْع إداب١ ايسعا٤. (4)

 تطبل أغباب إداب١ ايسعا٤. (5)

 اغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ: 

 . ايتعًِّ ايتعاْٚٞ. 2اؿٛاض ٚاملٓاقؿ١.                        

 . ايتػص١ٜ ايطادع١.  5. ايعكـ ايصٖين.       4. ايُٓصد١ )ايتعًِّ بامل٬سع١(.       3

 

 ايٛغا٥ٌ ٚايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ: 

  .ا٭ق٬ّ امل١ًْٛ  0 2                                                      .ايػبٛض٠ .1

 . ايطايب نتاب 4 0.             (Data Show) دٗاظ ايعطض ايه٥ٛٞ 0 3

 أٚضام عٌُ.  0 6بطاقات.                                                        0 5

 املهتب١ املسضغ١ٝ. 0 8َعٌُ اؿاغب اٯيٞ.                                      0 7
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 ايٓؿاط ا٭ٍٚ: 

عزيزي الطالب: قم بوضع خطة مسبقة قبل القيام بأي مجهود في هذا الدرس، 

 تتضمن هذه الخطة ما يلي:

 

: إن تحديدك ألهدافك، وإعداد خطة دقيقة لتحقيقها، تؤدي الذكيأيُّها الطالب 

م، وتتيح لك السير وفق منهجية واضحة، تهيئ لك في دافعيتك للتعلّ هامًا دورًا

    ة التعليمية بيسر وسهولة بعيدا عن العشوائية.مزاولة األنشط

 درب نفسك عليها.

 

ّ 
اهلسف ايصٟ تطٜس ؼكٝك٘ َٔ 

 ايسضؽ

ْٛع 

 اهلسف

ططم 

ٚٚغا٥ٌ 

ؼكٝل 

 اهلسف

ايعَٔ اي٬ظّ 

يتشكٝل 

 اهلسف

َػت٣ٛ 

ؼكٝل 

 اهلسف

1 

................................................ 

................................................ 

 

 

................... 
.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

........... 

........... 

2 

................................................ 

................................................ 

 

 

................... 
.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

........... 

........... 

3 

................................................ 

................................................ 

 

 

................... 
.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

........... 

........... 

4 
................................................ 

................................................ 

 

................... 
.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

........... 

........... 

5 
................................................ 

................................................ 

 

................... 
.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

........... 

........... 
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 ايٓؿاط ايجاْٞ: 

ِٔ زعا اهلل بس ـ تعاىلـ س هلل َٔ ايعبازات ايعع١ُٝ ايتعٗب ََ عا٥٘ ٚايتهٗطع إيٝ٘، ٚنٌ 

ُٚؾَِّل ـري ععِٝ، ٜٛنَِّ ِٔ ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ ِح شيو اؿسٜح ايتايٞ قاٍ كًكّا يف زعا٥٘ ؾكس  َٔ :"َا 

َٖا َػًِ ٜس عٛ بسع٠ٛ يٝؼ ؾٝٗا إثِ ٫ٚ قطٝع١ ضسِ، إ٫َّ أعطاٙ اهلل بٗا إسس٣ ث٬خ: إ

َٖا إٔ ٜكطف عٓ٘ َٔ ايػ٤ٛ  َٖا إٔ ٜٖسٔخطٖا ي٘ يف اٯخط٠، ٚإ إٔ َُٜعذٌِّ ي٘ زعٛت٘، ٚإ

،نتاب ا٭زع١ٝ، باب قبٍٛ زعا٤ 17210،ح1994)اهلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س، َجًٗا"

٪َٔ ٜسعٛ ضب٘ يف نٌ ق٠٬ إٔ ٜٗسٜ٘ ايكطاط ، ٚايعبس امل(148،م10املػًِ،ز

 .....................................َٖط٠ غٝسعٛ بٗصا ايسعا٤ يف ايّٝٛ ايٛاسس ع٢ً ا٭قٌ؟ َِِهاملػتكِٝ، َؾ

 .....................................................................................َا ايصٟ ٜػتؿعطٙ املػًِ ٖٚٛ ٜسعٛ بٗصا ايسعا٤؟

 ...................................................................................................................................................................... َا َع٢ٓ ايسعا٤؟

 .................................................................................................................................ٌٖ ايسعا٤ عباز٠؟ زيٌ ملا تكٍٛ؟

.................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................عباز٠ قًب١ٝ أّ بس١ْٝ؟ ٌٖٖٛ ٚ

 .............................................، ٚزعا٤ ....................................ايسعا٤ ٜٓكػِ إىل قػُني. ُٖا: زعا٤ 

 ............................................................... ٌٖ ايسعا٤ يف مجٝع ا٭سٛاٍ ٚا٭ٚقات غٛا٤؟ ٚنح شيو.

................................................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................َا ق١ً ايسعا٤ بايتٛسٝس؟ 

................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

الطالة: إن تىشٍط خلفٍتل المعزفٍح ٌساعدك على رتط المعزفح  يعزٌز

الساتقح تالمعلىماخ الجدٌدج وتؤدي إلى امتساب المعزفح وتناملها، مما 

 لتعّلم. تسهم فً تحسٍه قدرتل على ا

 درب وفسل علٍها.
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 ايٓؿاط ايجايح: 

 

وتحدِّد  التعلّمعزيزي الطالب: األسئلة الذاتية تساعدك على التفكير وتسهِّل عملية 

 درب نفسك عليها.      القوة والضعف في تعلمك.  لك نقاط

 اإلداب١ ايػ٪اٍ

قــــبـــــــٌ ايـــــــبس٤ بايتعًِّ
 

 ملاشا أتعًِّ زضؽ ايسعا٤ ؟

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

أثـــــــــــــــ
ٓا٤ ايتعًِّ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

٫ْـــــــــــــتٗا٤ َٔ ايتعًِّ 
بعس ا

 

 
 

 

 

 
 

 ٌٖ استاز إىل إعاز٠ ايسضؽ؟
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 : ايطابعايٓؿاط 

ـ:"أٜٗا ايٓاؽ! إٕ اهلل طٝب ٫ ٜكبٌ  ملسو هيلع هللا ىلصعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ـ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ـ 

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  چإ٫ طٝبّا. ٚإٕ اهلل أَط امل٪َٓني مبا أَط ب٘ املطغًني. ؾكاٍ :

چ  ڇ  ڇ  چ ٚقاٍ : (51:، اٯ١ٜامل٪َٕٓٛ)غٛض٠ چہ  ھ     ھ  ھ  ہہ  ہ

(. 172:،اٯ١ٜايبكط٠)غٛض٠ چڈ  ڈ    ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ 

ٜا ضب! ٜا ضب! َٚطعُ٘  .ايػُا٤ إىل ٜسٜ٘ ميسأغرب . ثِ شنط ايطدٌ ٜطٌٝ ايػؿط. أؾعح 

َٟ باؿطاّ. ؾأ٢ْٖ ُٜػتذاب يصيو ؟" )قشٝح  سطاّ، َٚؿطب٘ سطاّ، ًَٚبػ٘ سطاّ، ُٚغصِّ

ٚتطبٝتٗا،  ، نتاب ايعنا٠، باب قبٍٛ ايكسق١ َٔ ايهػب ايطٝب2346، ح2009َػًِ، 

 (.412م

 بعهٗا يف اؿسٜح ايػابل.شنط إلداب١ ايسعا٤ أغباب عسٜس٠، دا٤ 

انتب أنرب عسٕز َٔ ٖصٙ ا٭غباب، َػتؿٗسّا ع٢ً شيو مبا تػتطٝع َٔ اٯٜات 

 ايكطآ١ْٝ أٚ ا٭سازٜح ايكشٝش١.

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... ............ 

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 

 

عزيزي الطالب: إن واجهتك صعوبة فال تتردد بطلب المساعدة من زمالئك 

 لمتفوقين، أو أحد معلميك، أو والديك، أو إخوتك، أو ممن تثق به وبعلمه.   ا

 درب نفسك على ذلك.
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 : اـاَؼايٓؿاط 

ععٜعٟ ايطايب: شنطت يف ايٓؿاط ايطابع أغباب إداب١ ايسعا٤، ٚيف املكابٌ  

ُُٜٓع إداب١ ايسعا٤ مبٛاْع عسٜس٠، اغتٓتر َٛاْع إداب١ ايسعا٤ َٔ ا٭غباب املصنٛض٠ 

 ايٓؿاط ايطابع؟ يف

  عزيزي الطالب: استعن بمصادر المعلومات المتاحة لديك لإلجابة على ذلك.

 

 

 

..................................................................................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. ......... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ............................................................ 

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 

............................................................................................................................................................................................... ....................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ............................................................ 

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 

.......................................................................................................................................................... ............................................................ 
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 : ايػازؽايٓؿاط 

 ـ بأسلوبك ـ أبرز مضامين الدرش . عسيسي الطالب: لخِّص

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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  أغ١ً٦ ايتكِٜٛ:

 : َا َع٢ٓ ايسعا٤؟1ؽ

 إٔ ايسعا٤ ٫ ىًٛ َٔ ث٬خ، ؾُا ٖٞ؟ َع ايتُجٌٝ. ـ ملسو هيلع هللا ىلص: شنط ايٓيب ـ 2ؽ

َٚنِِّح شيو.3ؽ  : ايسعا٤ َٔ أععِ ايعبازات، 

ِٔ ضؾع ٜسٜ٘ ٚق4ؽ ََ اٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل أقًح ٚيسٟ، أٚ أزخٌ ٚايسٟ اؾ١ٓ، َاشا تكٍٛ : يٛ مسعت 

 ي٘؟

 : عًٌ ملا ٜأتٞ:5ؽ

 َقِطُف ايسعا٤ يػري اهلل ؾطى.-أ

 ايسعا٤ بطًب ايٓؿع ٚزؾع ايهط هلل ٚسسٙ.-ب

 : عسز أغباب إداب١ ايسعا6.٤ؽ

 سعا٤ اغتٓتر َٛاْع إداب١ ايسعا٤..: َٔ أغباب إداب١ اي7ؽ
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 تٞ ٭خطا٤ أزا٤ ايطايب يف ايسضؽ ٚأغباب٘بطاق١ تكِٜٛ شا

ضقِ 

 ايٓؿاط
 ايتكشٝح غبب اـطأ اـطأ

1 

 

 

 

  

2 
 

 
  

3 

 

 

 

  

 

4 
   

 

5 

 

   

6 
 

 
  

 

بكل ما قمت بتدوينه من مالحظات، ونقاشات مع معلمك  ظعزيزي الطالب: احتف

 أو زمالئك في ملف األعمال الخاص بك.

ادًا لالختبار، أو لدرس جديد، أو لتطبيق عزيزي الطالب: راجع كل ذلك استعد

 المعلومات في موقف جديد.
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م يف تنفيذ النشبط األول من 
ّ
 الدرسدور املعل

  ٜعطض ايٓؿاط ع٢ً دٗاظ ايعطض ايه٥ٛٞ، ثِ ٜهتب اغِ اإلغرتاتٝذ١ٝ املػتدس١َ

 ع٢ً ايػبٛض٠ )اغرتاتٝذ١ٝ ٚنع ا٭ٖساف ٚايتدطٝط يتشكٝكٗا(.

 ٭ٖساف ٚعٌُ خط١ عا١َ يتٓؿٝصٖا; ست٢ ٜبتعس ايتعًِّ عٔ ٜبني يًط٬ب أ١ُٖٝ ٚنع ا

ايعؿٛا١ٝ٥، ٜٚكبح أنجط تٓعُّٝا، ثِ ٜطًب َٔ نٌ طايب يف ٖصا ايٓؿاط إٔ ٜكّٛ مبا 

:ًٜٞ 

 .ؼسٜس ا٭ٖساف اييت ٜطغب يف ؼكٝكٗا َٔ ايسضؽ 

  .ؼسٜس ْٛع ا٭ٖساف اييت ٜطغب يف ؼكٝكٗا، أٖساف أزا٤، أٚ أٖساف إلاظ 

 طم ٚايٛغا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف اييت قاّ بتشسٜسٖا.ؼسٜس ايط 

 .ؼسٜس ايعَٔ املتٛقع يتشكٝل نٌ ٖسف َٔ ٖصٙ ا٭ٖساف 

  بعس ايبس٤ بسضاغ١ َٛنٛع ايسضؽ ٜكّٛ نٌ طايب بتعسٌٜ ا٭ٖساف مبا ٜتٓاغب َع

 قت٣ٛ ايسضؽ.

 ٖساف بعس زضاغ١ املٛنٛع ٜكّٛ نٌ طايب بتشسٜس َس٣ تكسَ٘ يف ؼكٝل ٖصٙ ا٭

 يتععٜع َا مت ؼكٝك٘ َٓٗا، ٚتكسِٜ ايتػص١ٜ ايطادع١ ملا مل ٜتشكل.

  )ٚتعين: ٜطًب َٔ ايط٬ب بإٔ ٬ٜسعٛا بعهِٗ أثٓا٤ تأز١ٜ ٖصا ايٓؿاط )ايُٓصد١

 ايتعًِّ بامل٬سع١.

  ٚنع ٜطًب َٔ ايط٬ب شنط ايؿٛا٥س اييت سكًٛا عًٝٗا َٔ اغتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ

 ييت َاضغٖٛا يف ايٓؿاط.ا ا٭ٖساف ٚايتدطٝط يتشكٝكٗا

ععٜعٟ املعًِّ: تابع ط٬بو أثٓا٤ ٚنعِٗ يٮٖساف ٚاـط١، ٚغاعسِٖ، ٚازعِ 

 دٗٛزِٖ، ٚأدب عٔ أغ٦ًتِٗ، ٚععظ َٔ ثكتِٗ بأْؿػِٗ.
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م يف تنفيذ النشبط الثبني 
ّ
 من الدرسدور املعل

  ٜعطض ايٓؿاط ع٢ً دٗاظ ايعطض ايه٥ٛٞ، ثِ ٜهتب اغِ اإلغرتاتٝذ١ٝ

 ١َ ع٢ً ايػبٛض٠ )ايتٓؿٝط املعطيف(.املػتدس

 .ٜٛد٘ ايط٬ ب بإيكا٤ ْعط٠ غطٜع١ ع٢ً قت٣ٛ ايسضؽ 

 .ٜٛد٘ ايط٬ب بكطا٠٤ قت٣ٛ ايسضؽ قطا٠٤ قاَت١ 

 .ٜسٜط سًك١ ْكاف مجاع١ٝ سٍٛ َا ٜعطؾ٘ ايط٬ب عٔ قت٣ٛ ايسضؽ 

  ٜٛد٘ ايط٬ب بطبط اـربات ٚامل٬سعات ٚاملعطؾ١ املهتػب١ باملعطؾ١ اؾسٜس٠

 ييت غٝتِ تعًُٗا.ا

 .ٜطًب َٔ ايط٬ب بايبشح عٔ املؿاِٖٝ ٚاملعاْٞ املأيٛؾ١ 

  ٜطًب َٔ ايط٬ب نتاب١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘، ثِ ٜطًب َِٓٗ اإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦

 املطًٛب١ يف ايٓؿاط.

  َٔ ٜكّٛ بعطض َا ٖٛ َطًٛب يف ايٓؿاط عرب دٗاظ ايعطض ايه٥ٛٞ، ثِ ٜطًب

 إيٝ٘ مبا عطض عرب اؾٗاظ ايه٥ٛٞ.ايط٬ب َكاض١ْ َا مت ايتٛقٌ 

  ٜطًب َٔ ايط٬ب شنط ايؿٛا٥س اييت سكًٛا عًٝٗا َٔ اغتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ ايتٓؿٝط املعطيف

 اييت َاضغٖٛا يف ايٓؿاط.

 .ٜطًب َٔ ايط٬ب عؿغ َا قاَٛا بهتابت٘ يف ًَؿاتِٗ اـاق١ 

تِٗ، ٚععظ ععٜعٟ املعًِّ: تابع ط٬بو، ٚغاعسِٖ، ٚازعِ دٗٛزِٖ، ٚأدب عٔ أغ٦ً

 َٔ ثكتِٗ بأْؿػِٗ.
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م يف تنفيذ النشبط الثبلث من 
ّ
 الدرسدور املعل

  ٜعطض ايٓؿاط ع٢ً دٗاظ ايعطض ايه٥ٛٞ، ثِ ٜهتب اغِ اإلغرتاتٝذ١ٝ

 املػتدس١َ ع٢ً ايػبٛض٠ )اغرتاتٝذ١ٝ ا٭غ١ً٦ ايصات١ٝ(.

 ٛض ٜطًب َٔ ايط٬ب ا٫ط٬ع ع٢ً عٓٛإ ايسضؽ ٚايتُعٔ ؾٝ٘ ٚقطا٤ت٘ ٚٚنع تك

 عٔ ا٭ؾهاض اييت ٜعرب عٓٗا.

  ٜٛد٘ ايط٬ب مٛ ططح أغ١ً٦ شات١ٝ، متجٌ ا٭ؾهاض ٚاملؿاِٖٝ املتٛقع١ يف قت٣ٛ

 ايسضؽ، ٚايػعٞ يإلداب١ عًٝٗا.

 .ٜٛد٘ ايط٬ب إىل قطا٠٤ قت٣ٛ ايسضؽ قطا٠٤ ؾا١ُٖ َٚتأ١ْٝ 

 ضؽ.ٜٛد٘ ايط٬ب إىل تعسٌٜ ا٭غ١ً٦ املكرتس١ مبا ٜتٓاغب َع أؾهاض قت٣ٛ ايس 

  ٕيف ْٗا١ٜ ايسضؽ ٜٛد٘ ايط٬ب مٛ ططح أغ١ً٦ شات١ٝ، تبني َس٣ تكسَِٗ يف إتكا

 ايسضؽ، َجٌ: َا ايصٟ اغتٛعبت٘ َٔ ايسضؽ؟

  :ٜطًب َٔ ايط٬ب بإٔ ٬ٜسعٛا بعهِٗ أثٓا٤ تأز١ٜ ٖصا ايٓؿاط )ايُٓصد١( ٚتعين

 ايتعًِّ بامل٬سع١.

 غتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ ٜطًب َٔ ايط٬ب شنط ايؿٛا٥س اييت سكًٛا عًٝٗا َٔ ا

 ا٭غ١ً٦ ايصات١ٝ اييت َاضغٖٛا يف ايٓؿاط.

 

ععٜعٟ املعًِّ: تابع ط٬بو، ٚغاعسِٖ، ٚازعِ دٗٛزِٖ، ٚأدب عٔ أغ٦ًتِٗ، ٚععظ 

 َٔ ثكتِٗ بأْؿػِٗ.
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م يف تنفيذ النشبط الزابع من 
ّ
 الدرسدور املعل

 

 ١ٝ ٜعطض ايٓؿاط ع٢ً دٗاظ ايعطض ايه٥ٛٞ، ثِ ٜهتب اغِ اإلغرتاتٝذ

 املػتدس١َ ع٢ً ايػبٛض٠ )طًب املػاعس٠ ايتع١ًُٝٝ(.

  ٜطًب َٔ ايط٬ب يف ٖصا ايٓؿاط ايؿطزٟ، إٔ هٝبٛا ع٢ً ا٭غ١ً٦ املطًٛب١ يف

 ايٓؿاط.

  ٕٜٛد٘ ايط٬ب إٕ ٚادٗتِٗ قعٛب١ يف ٖصا ايٓؿاط، أٚ ضغبٛا يف ظٜاز٠ ايؿِٗ، أ

املعًُني أٚ أسس  ٜطًبٛا املػاعس٠ ايتع١ًُٝٝ َٔ أقطاِْٗ املتؿٛقني، أٚ أسس

ايٛايسٜٔ، أٚ إَاّ املػذس، أٚ با٫تكاٍ ع٢ً أسس ايعًُا٤ املعطٚؾني، أٚ طًب 

 املػاعس٠ َٔ أٟ ؾدل ٜجكٕٛ ب٘ ٚبعًُ٘. 

  ٌيف اؿك١ ايتاي١ٝ ٜسٜط املعًِّ سًك١ ْكاف مجاع١ٝ سٍٛ ايٓؿاط، ٜٚطًب َٔ ن

 طايب تػذٌٝ املعًَٛات اييت ٫ تتٛؾط يسٜ٘. 

 ط ايؿٛا٥س اييت سكًٛا عًٝٗا َٔ اغتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ ٜطًب َٔ ايط٬ب شن

 طًب املػاعس٠ ايتع١ًُٝٝ اييت َاضغٖٛا يف ايٓؿاط.

   

ععٜعٟ املعًِّ: تابع ط٬بو، ٚغاعسِٖ، ٚازعِ دٗٛزِٖ، ٚأدب عٔ أغ٦ًتِٗ، ٚععظ 

 َٔ ثكتِٗ بأْؿػِٗ.
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م يف تنفيذ النشبط اخلبمس من 
ّ
 الدرسدور املعل

  دٗاظ ايعطض ايه٥ٛٞ، ثِ ٜهتب اغِ اإلغرتاتٝذ١ٝ ٜعطض ايٓؿاط ع٢ً

 املػتدس١َ ع٢ً ايػبٛض٠ )ايبشح عٔ املعًَٛات(.

 ٜ طًب َٔ ايط٬ب يف ٖصا ايٓؿاط ايؿطزٟ; إٔ ٜػتعٝٓٛا مبكازض املعًَٛات املتاس١

، يف ايػٞ زٟيسِٜٗ، ناإلْرتْت، ٚاملهتب١ املسضغ١ٝ، ٚاؿاغب اٯيٞ، ٚأؾطط١ 

 طًٛب١ يف ايٓؿاط.اإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ امل

 ٜٚ ،ٞسضبِٗ ع٢ً نٝؿ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً ٜصٖب بايط٬ب إىل َعٌُ اؿاغب اٯي

املعًَٛات عٔ ططٜل اإلْرتْت، أٚ ايهتب اإليهرت١ْٝٚ ٚ املٛغٛعات ايع١ًُٝ املتٛؾط٠ 

 ع٢ً اؿاغب اٯيٞ.

  ٚسضبِٗ ع٢ً نٝؿ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً ٜصٖب بايط٬ب إىل املهتب١ املسضغ١ٝ ٜٚأ

 َكازضٖا ا٭ق١ًٝ عٔ ططٜل ايهتب. املعًَٛات َٔ

 ٜ.ٛد٘ ايط٬ب بتػذٌٝ نٌ َا وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ َعًَٛات 

  ٜطًبسًك١ ْكاف مجاع١ٝ سٍٛ ايٓؿاط، ثِ املعًِّ  ٜسٜطيف اؿك١ ايتاي١ٝ  َٔ

َٔ  ٜطًبايط٬ب تػذٌٝ نٌ َا ٜسٚض َٔ ْكاؾات ٬َٚسعات َٚعًَٛات، ثِ 

 نٌ طايب إٔ وؿع٘ يف ًَـ ا٭عُاٍ اـام ب٘.

 ايط٬ب بإٔ ٬ٜسعٛا بعهِٗ أثٓا٤ تأز١ٜ ٖصا ايٓؿاط )ايُٓصد١( ٚتعين:  ٜطًب َٔ

 ِ بامل٬سع١.ايتعًّ

 ٜ ٔطًب َٔ ايط٬ب شنط ايؿٛا٥س اييت سكًٛا عًٝٗا َٔ اغرتاتٝذ١ٝ ايبشح ع

 املعًَٛات َٔ َكازضٖا ا٭ق١ًٝ اييت َاضغٖٛا يف ايٓؿاط.

ٗٛزِٖ، ٚأدب عٔ أغ٦ًتِٗ، ٚععظ َٔ تابع ط٬بو، ٚغاعسِٖ، ٚازعِ دععٜعٟ املعًِّ: 

 ثكتِٗ بأْؿػِٗ.
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م يف تنفيذ النشبط السبدس من 
ّ
 الدرسدور املعل

  ٜعطض ايٓؿاط ع٢ً دٗاظ ايعطض ايه٥ٛٞ، ثِ ٜهتب اغِ اإلغرتاتٝذ١ٝ املػتدس١َ ع٢ً

 ايػبٛض٠ )ايتًدٝل(.

 ٖٓل( ٚؾكّا ٜٗسف ايٓؿاط ايػازؽ إىل تسضٜب ايط٬ب ع٢ً تًدٝل أبطظ َهاَني ايسضؽ )أٚ اي

ِّل َٔ ؾِٗ ايط٬ب، ٚتصنطِٖ يٮؾهاض ايٛاضز٠  ٭غًٛب نٌ طايب، َٚٔ ؾإٔ شيو إٔ ٜع

 يف ايسضؽ أٚ )ايٖٓل(، يصا ؾإٕ املعًِّ َطايب مبا ًٜٞ:

 ٜ بإتباع اـطٛات ايتاي١ٝ: ايسضؽ أٚ )ايٖٓل(،طًب َٔ ايط٬ب تًدٝل 

 قطا٠٤ ؾا١ُٖ َٚتأ١ْٝ. ايسضؽ أٚ )ايٖٓل(قطا٠٤   

 .ٚتػذًٝٗا داْبّا ايسضؽ أٚ )ايٖٓل(تشسخ عٓٗا ٜٜس ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ اييت ؼس  

تهُٔ ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ اييت ٜبًػ١ ايطايب اـاق١ عٝح  ايسضؽ أٚ )ايٖٓل(إعاز٠ نتاب١   

 .غذًٗا غابكّا

ا٭قًٞ َٔ سٝح تٛؾط ا٭ؾهاض  بايسضؽ أٚ )ايٖٓل(نتب٘  ايصٟ ايسضؽ أٚ )ايٖٓل(َكاض١ْ   

 ١ٝ ؾٝ٘.ايط٥ٝػ

 إعاز٠ ايتًدٝل ٚإناؾ١ ايتعس٬ٜت اييت تٛقٌ إيٝٗا يف ن٤ٛ ع١ًُٝ املكاض١ْ.  

  ايتًدٝل ا٭ؾهٌ، ٜٚٛظع٘ ع٢ً بك١ٝ ايط٬ب، ثِ ٜطًب َٔ نٌ  ٜطؾحيف اؿك١ ايتاي١ٝ

 طايب إٔ وؿع٘ يف ًَـ ا٭عُاٍ اـام ب٘.

  َٓع١ُ(سط١ٜ اختٝاض ططٜك١ ايتًدٝل )نتابٞ ـ ضغَٛات ـ أؾهاٍ ٜرتى يًط٬ب 

  ًِّٜطًب َٔ ايط٬ب بإٔ ٬ٜسعٛا بعهِٗ أثٓا٤ تأز١ٜ ٖصا ايٓؿاط )ايُٓصد١( ٚتعين: ايتع

 بامل٬سع١.

 ٜ اييت َاضغٖٛا يف  ايتًدٝلطًب َٔ ايط٬ب شنط ايؿٛا٥س اييت سكًٛا عًٝٗا َٔ اغرتاتٝذ١ٝ

 ايٓؿاط.

ٚععظ َٔ ثكتِٗ ، أغ٦ًتِٗتابع ط٬بو، ٚغاعسِٖ، ٚازعِ دٗٛزِٖ، ٚأدب عٔ ععٜعٟ املعًِّ: 

 بأْؿػِٗ.
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م يف تنفيذ أسئلة التقويم يف 
ّ
 الدرسدور املعل

ٜطًب َٔ ايط٬ب اإلداب١ ع٢ً أغ١ً٦ ايتكِٜٛ نٛادب َٓعيٞ، ثِ يف بسا١ٜ اؿك١ ايتاي١ٝ ٜكسّ هلِ 

 منٛشز اإلداب١ ايكشٝح ٜٚطًب َٔ نٌ طايب تكشٝح إدابات٘ يف ن٥ٛ٘، ٚٚنع زضد١ يصات٘. 

 يصاتٞ.نٓٛع َٔ ايتكِٜٛ ا

ثِ ٜطًب َٔ نٌ طايب سؿع٘ يف ًَـ ا٭عُاٍ اـام ب٘، ٜٚطًب َِٓٗ شنط ايؿٛا٥س اييت 

 .سكًٛا عًٝٗا َٔ اغتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ ايتكِٜٛ ايصاتٞ

 

 

م يف بطبقة التقويم الذاتي يف 
ّ
 الدرسدور املعل

 .ٜٛظع بطاق١ ايتكِٜٛ ايصاتٞ يهٌ طايب يف ْٗا١ٜ ايسضؽ 

 بطاق١، ٚشيو بهتاب١ ضقِ ايٓؿاط ٚاـطأ ايصٟ ٚقع ؾٝ٘ ٚغبب ٜطًب َٔ ايط٬ب تعب١٦ اي

 شيو اـطأ.

 .ٜكسّ ملٔ ٚقع يف خطأ ايتػص١ٜ ايطادع١، ٜٚطًب َٓ٘ نتاب١ اإلداب١ ايكشٝش١ 

 .ٜطًب َٔ ايط٬ب سؿغ بطاق١ ايتكِٜٛ ايصاتٞ يف ًَـ ا٭عُاٍ اـام بهٌ طايب 

 اغتعسازّا ي٬ختباض، أٚ يسضؽ ُاٍ ٜطًب َٔ ايط٬ب مبطادع١ َا قاَٛا عؿع١ يف ًَـ ا٭ع

 دسٜس، أٚ يتطبٝل املعًَٛات يف َٛقـ دسٜس.

 ٜ َٔ ا٫ستؿاظ اغرتاتٝذ١ٝ اغتدساّ طًب َٔ ايط٬ب شنط ايؿٛا٥س اييت سكًٛا عًٝٗا

 .بايػذ٬ت املهتٛب١ َٚطادعتٗا

 ععٜعٟ املعًِّ: تابع ط٬بو، ٚغاعسِٖ، ٚازعِ دٗٛزِٖ، ٚأدب عٔ أغ٦ًتِٗ، ٚععظ َٔ ثكتِٗ

 بأْؿػِٗ.
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 املطادع ايعطب١ٝ:

 ايكطإٓ ايهط ِٜ .1

(. اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا ٚع٬قتٗا بعازات 2007إبطاِٖٝ، سٓإ قُس ) .2

 ف١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ،ا٫غتصناض ٚا٫ػاٖات مٛ ايتعًِٝ اؾاَعٞ يس٣ ط٬ب اؾاَع١، 

 . 506-448(، م م999ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايكاٖط٠، َكط، ايعسز)

عًِ ايٓؿؼ ايعكيب املعطيف "ض١ٜ٩ (. 2010إبطاِٖٝ، غًُٝإ عبس ايٛاسس ) .3

ايكاٖط٠، ،إٜرتاى يًطباع١ ٚايٓؿط  ْٝٛضٚغٝهٛيٛد١ٝ يًعًُٝات ايعك١ًٝ املعطؾ١ٝ"،

 ٚايتٛظٜع.

ايكاٖط٠،  َعذِ َكطًشات َٚؿاِٖٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ،(. 2009إبطاِٖٝ، فسٟ ععٜع ) .4

 عامل ايهتب. 

(. ايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِ ٚايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ يف ع٬قتُٗا 2007أمحس )أمحس، إبطاِٖٝ  .5

 ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،بايتشكٌٝ ا٭نازميٞ يس٣ ط٬ب ن١ًٝ ايرتب١ٝ )زضاغ١ تٓب٪١ٜ(، 

 .135-69(، اؾع٤ ايجايح، م م31ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عني مشؼ، ايعسز)

ِ ايكا٥ِ ع٢ً سٌ املؿه٬ت (. ؾاع١ًٝ اغرتاتٝذ١ٝ ايتع2010ًأمحس، أ١َُٝٝ قُس ) .6

املٓعِ شاتٝا يف ت١ُٝٓ ايتشكٌٝ ٚؾِٗ طبٝع١ ايعًِ ٚايتٓعِٝ ايصاتٞ يتعًِ ايعًّٛ يس٣ ت٬َٝص 

اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ، َكط،  ف١ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ،ايكـ ا٭ٍٚ اإلعسازٟ، 

 .130-81(، ْٛؾُرب، م م6، ايعسز)13اجملًس

 ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚع٬قت٘ بايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ايرتب١ٜٛ،(. 2010أمحس، عًٞ عبس اؿُٝس ) .7

ضغاي١ زنتٛضا٠ )َٓؿٛض٠(. اؾاَع١ ا٭َطٜه١ٝ يف يٓسٕ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قػِ عًِ ايٓؿؼ. 

 يٓسٕ، بطٜطاْٝا، بريٚت، َهتب١ سػٔ ايعكط١ٜ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع.

ع٢ً ايتعًِ املٓعِ شاتّٝا يف  ؾاع١ًٝ بطْاَر َكرتح قا٥ِ(.  2009ا٭محسٟ، غعاز َػاعس )  .8

ت١ُٝٓ ايتٓعِٝ ايصاتٞ يتعًِ ايطٜانٝات ٚا٫غتٝعاب املؿاُٖٝٞ يس٣ طايبات املطس١ً 

بٓت عبس  داَع١ ا٭َري٠ ْٛض٠ (.غري َٓؿٛض٠) ٠ضغاي١ زنتٛضا ،املتٛغط١ مبس١ٜٓ ايطٜاض

 ايطٜاض.قػِ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ. ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ايطمحٔ

ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس  عًِ ايٓؿؼ ايُٓٛ،(. 2005ٝذ، تاز ايػط )أخطؽ، ْا٥ٌ ; ٚايؿ .9

 ْاؾطٕٚ.
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اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا ٚع٬قتٗا مبٗاضات سٌ (. 2011إمساعٌٝ، غٗري ايػعٝس ) .10

ضغاي١ َادػتري )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ املٓكٛض٠، املؿه٬ت يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ، 

 ًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ. َكط.ن١ًٝ ايرتب١ٝ ؾطع زَٝاط، قػِ ع

ايكاٖط٠،  ،عًِ ْؿؼ ايُٓٛ َٔ اؾٓني إىل ايؿٝدٛخ١(. 1998ا٭ؾٍٛ، عازٍ عع ايسٜٔ ) .11

 َهتب١ ا٭لًٛ املكط١ٜ. 

س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ٚطبكات (. 1990ٖـ )430ٖـ ـ 336ا٭قبٗاْٞ،أبٛ ْعِٝ أمحس بٔ عبس اهلل  .12

 (، بريٚت، زاض ايهتاب ايعطبٞ.4)ط ا٭قؿٝا٤،

َؿاٖري ايؿهط ايرتبٟٛ عبس (. 1999اهلل عًٞ; ٚباقاضف، قاحل غامل ) ا٭ْػٞ، عبس .13

 (، َه١ املهط١َ، َهتب١ إسٝا٤ ايرتاخ اإلغ٬َٞ.3)ط ايتاضٜذ،

داَع١ أّ ايكط٣، ن١ًٝ  ايرتب١ٝ ايصات١ٝ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ،(. 2010ا٭ٖسٍ، ٖاؾِ عًٞ ) .14

 ايرتب١ٝ، قػِ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬. 

 قشٝح ايبداضٟ،، 2010ٖـ )256ٖـ ـ 194ٌ بٔ إبطاِٖٝ ايبداضٟ، قُس بٔ إمساعٝ .15

 ؼكٝل: ضا٥س بٔ قربٟ، ايطٜاض، زاض طٜٛل يًٓؿط ٚايتٛظٜع.

ؼكٝل: أبٞ  ؾعب اإلميإ،(. 2000) 458ٖـ ـ 384ايبٝٗكٞ، أبٛ بهط أمحس بٔ اؿػني  .16

 ٖادط قُس ظغًٍٛ، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ.

بطْاَر تعًُٝٞ يف ؼػني َٗاضات تٓعِٝ ايصات  (. ؾاع2006١ًٝايرتنٞ، دٗاز عبس ضب٘ ) .17

اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًكطا٠٤  ف١ً ايكطا٠٤ ٚاملعطؾ١،يس٣ ا٭طؿاٍ شٟٚ قعٛبات ايتعًِ، 

-18(، أنتٛبط، م م59ٚاملعطؾ١، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عني مشؼ، َكط، ايعسز)

43. 

غٓٔ (. 2008ٖـ )279ٖـ ـ 194ايرتَصٟ، اإلَاّ اؿاؾغ قُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠  .18

(، ايطٜاض، َهتب١ املعاضف يًٓؿط 2)ط ايرتَصٟ "املعطٚف باؾاَع ايكشٝح يًرتَصٟ"،

 ٚايتٛظٜع.

يٓسٕ،  أغاغٝات عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ،(. 1984تٛم، قٝٞ ايسٜٔ; ٚعسؽ، عبس ايطمحٔ ) .19

 زاض دٕٛ ٚاًٜٞ ٚأ٫ٚزٙ.

 ٖـ728ـ ٖـ 661ابٔ ت١ُٝٝ، ؾٝذ اإلغ٬ّ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ اؿطاْٞ ايسَؿكٞ  .20

 (، اإلمساع١ًٝٝ ـ َكط، زاض ا٭قاي3.١)ط ايعبٛز١ٜ،(. 1999)
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(. 2004ٖـ )728ٖـ ـ 661ابٔ ت١ُٝٝ، ؾٝذ اإلغ٬ّ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ اؿطاْٞ ايسَؿكٞ  .21

مجع ٚتطتٝب: عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ فُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اإلغ٬ّ أمحس بٔ ت١ُٝٝ، 

 طباع١ املكشـ ايؿطٜـ.قاغِ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، فُع املًو ؾٗس ي

ا٭ضزٕ،  ططم ايتسضٜؼ ايعا١َ ؽطٝطٗا ٚتطبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ،(. 2003دابط، ٚيٝس أمحس ) .22

 زاض ايؿهط. 

(، ا٭ضزٕ، زاض املػري٠ يًٓؿط 8)ط عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ،(. 2011أبٛ دازٚ، قاحل قُس ) .23

 ٚايتٛظٜع ٚايطباع١.

. ا٭ضزٕ، زاض ايؿهط يًطباع١  ٝكاتتعًِٝ ايتؿهري َؿاِٖٝ ٚتطب(. 2002دطٚإ، ؾتشٞ ) .24

 ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع.

 ، ايكاٖط٠، زاض ايؿهط ايعطبٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.املطدع يف عًِ ايٓؿؼ(. 1985د٬ٍ، غعس ) .25

(. أثط ايتسضٜب ع٢ً اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا يف تكسٜط 2007دًذٌ، ْكط٠ قُس ) .26

اؿاغب اٯيٞ يس٣ ط٬ب ؾعب١ َعًِ ايصات ٚايساؾع١ٝ يًتعًِ ٚا٭زا٤ ا٭نازميٞ يف 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٓٛؾ١ٝ،  ف١ً ايبشٛخ ايٓؿػ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ،اؿاغب اٯيٞ، 

 .322-257(، ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ، م م1ايعسز)

(، 3، )طَطاسٌ ايُٓٛ يف ن٤ٛ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬(. 2005اؿاظَٞ، خايس بٔ ساَس ) .27

 ًٓؿط ٚايتٛظٜع.املس١ٜٓ املٓٛض٠، زاض ايعَإ ي

(. 1997ٖـ )405ٖـ ـ 341اؿانِ، اإلَاّ اؿاؾغ أبٞ عبس اهلل اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ  .28

 ايكاٖط٠، زاض اؿطَني يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع. املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني،

(. أثط اغرتاتٝذٝات ايتعًِّ ٚمناشز ايعك١ًٝ ع٢ً اغرتاتٝذٝات 2005سبؿٞ، لسٟ ْٚٝؼ ) .29

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ،س٣ ط٬ب ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا، َعاؾ١ املعًَٛات ي

 . 289-248(، م م18، ايعسز)18ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٓٝا، اجملًس

ٚظاض٠ ا٭ٚقاف  ف١ً ايٛعٞ اإلغ٬َٞ،(. نٝؿ١ٝ ايتعًِّ ايصاتٞ، 2012سذاظٟ، آْسٟ ) .30

 .5-2(، م م566ٚايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬، ايهٜٛت، ايعسز )

( يف َاز٠  1تكٛض َكرتح يتطبٝل بطْاَر نٛضت ) (. ١ٜ2010، ؾاط١ُ غًطإ )اؿذط .31

ف١ً ، َٔ ايكـ اؿازٟ عؿط ا٭ٍٚ: ٚسس٠ ايعكٝس٠ يًؿكٌ ايسضاغٞ اإلغ١َٝ٬ايجكاؾ١ 

(، َاضؽ، م 55، ايعسز)8ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، عُإ، اجملًس ايتطٜٛط ايرتبٟٛ،

 .62-57م
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(. ؾعاي١ٝ ايصات ايًػ١ٜٛ َٚا ٚضا٤ 2006أمحس سػٔ ) سػاْني، قُس سػاْني; ٚعاؾٛض، .32

ايؿِٗ ٚإغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتّٝا يف ن٤ٛ ايتدكل ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ يس٣ ع١ٓٝ 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ا٭ظٖط،  ف١ً ايرتب١ٝ،َٔ ط٬ب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ بٓٗا، 

 .229-181(، اؾع٤ ايجايح، ْٜٛٝٛ، م م129ايعسز)

ايتؿهري ايٓاقس ٚع٬قت٘ باغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا (. 2012َٗا َٓٛض ) اؿطبٞ، .33

داَع١ أّ ايكط٣، ن١ًٝ ضغاي١ َادػتري )غري َٓؿٛض٠(.  يس٣ طايبات داَع١ أّ ايكط٣،

 ايرتب١ٝ قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ. َه١ املهط١َ. 

ملٓعِ شاتٝا يف ن٤ٛ منٛشز (. اغرتاتٝذٝات ايتعًِ ا2010اؿػٝٓإ، إبطاِٖٝ بٔ عبس اهلل ) .34

 بٝٓرتٜـ ٚع٬قتٗا بايتشكٌٝ ايتدكل ٚاملػت٣ٛ ايسضاغٞ ٚا٭غًٛب املؿهٌ يًتعًِ،

ضغاي١ زنتٛضا٠ )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغ١َٝ٬، ن١ًٝ ايعًّٛ 

 ا٫دتُاع١ٝ، قػِ عًِ ايٓؿؼ. ايطٜاض.

ات املعطؾ١ٝ ٚغري املعطؾ١ٝ يًتعًِ (. منٛشز َكرتح يًُه2006ْٛاؿػٝين، ٖؿاّ سبٝب ) .35

املٓعِ شاتٝا ٚع٬قتٗا با٭زا٤ ا٭نازميٞ يف ن٤ٛ َٓع١َٛ ايصات ٚمنٛشز ايتٛقع ـ ق١ُٝ 

اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًسضاغات ايٓؿػ١ٝ،  اجمل١ً املكط١ٜ يًسضاغات ايٓؿػ١ٝ،ايساؾع١ٝ، 

 .436-385(، م م50َكط، ايعسز)

ٛ اإلْػإ )َٔ َطس١ً اؾٓني إىل َطس١ً من(. 1999أبٛ سطب، ؾ٪از; ٚقازم، آَاٍ ) .36

 (، ايكاٖط٠، َهتب١ ا٭لًٛ املكط4.١ٜ)ط املػٓني(،

ْعاّ ٚغٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ (. 2003اؿكٌٝ، غًُٝإ عبس ايطمحٔ ) .37

 (، ايطٜاض، زاض اؿُٝهٞ.15)ط ايػعٛز١ٜ،

ذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًرتب١ٝ ايً ف١ً ايرتب١ٝ،(. ايساؾع١ٝ ٚايتعًِ، 2009بٛ محا١َ، د٬ٝيٞ ) .38

 . 178-158(، م م170، ايعسز)37، قطط، اجملًسٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ

َػٓس أمحس بٔ (. 1998ٖـ )241ٖـ ـ 164سٓبٌ، اإلَاّ أبٛ عبس اهلل أمحس بٔ قُس  .39

 ؼكٝل: ايػٝس أبٛ املعاطٞ ايٓٛضٟ، بريٚت، عامل ايهتب.  سٓبٌ،

 ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚؾل املػتٜٛات قٝاغ١ ا٭غ١ً٦ يف(. 2012اـطٚقٞ، ضاؾس بٔ قُس ) .40

، غًط١ٓ عُإ، ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، املسٜط١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ملٓطك١ املعطؾ١ٝ يبًّٛ

دٓٛب ايباط١ٓ، زا٥ط٠ ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ، قػِ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، ٚسس٠ ايرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ 

 اإلغ١َٝ٬.
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ا٤ املعطؾ١  ٚاغرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِ يس٣ َا ٚض(. 2004خطٜب١ ، إٜٓاؽ قُس ) .41

ضغاي١ َادػتري )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ ايعقاظٜل، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ط٬ب داَع١ ايعقاظٜل،  

 قػِ عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ. َكط.

 ايؿكٝ٘ ٚاملتؿك٘،(. 1975) 463-ٖـ 392اـطٝب ايبػسازٟ، أبٛ بهط أمحس بٔ عًٞ  .42

 (، بريٚت، زاض ايهتب ايع2.١ًُٝ)طؼكٝل: إمساعٌٝ ا٭ْكاض، 

(. أثط بطْاَر تعًُٝٞ يف ن٤ٛ بعض اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ 2007خًٝؿ١، ٚيٝس ايػٝس ) .43

شاتٝا ع٢ً سٌ املؿه٬ت ايطٜان١ٝ ٚزاؾع ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يس٣ ايت٬َٝص املٖٛٛبني 

، 2ًسداَع١ طٓطا، اجمل ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،َٓدؿهٞ ايتشكٌٝ يف َاز٠ ايطٜانٝات، 

 .292-245(، م م37ايعسز)

(. اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا نُسخٌ ع٬دٞ َبهط 2010خًٝؿ١، ٚيٝس ايػٝس ) .44

يس٣ ت٬َٝص املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ املٖٛٛبني املعطنني ٫نؿاض ايتشكٌٝ يف َاز٠ ايطٜانٝات 

يتعًِٝ بايكًٝٛب١ٝ َٚسٜط١ٜ ايرتب١ٝ ٚا امل٪متط ايعًُٞ يه١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ بٓٗاَػتكبًٞ، 

إىل  14/7/2010يف ايؿرت٠ َٔ "، ٚضعا١ٜ املٖٛٛبني بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ "انتؿاف

 .840-829م م، َكط، 15/7/2010

 ايتدطٝط يًتسضٜؼ ٚا٭غ١ً٦ ايكؿ١ٝ ض١ٜ٩ َٓٗذ١ٝ دسٜس٠،(. 2002اـًٝؿ١، سػٔ دعؿط ) .45

 (، ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس ْاؾطٕٚ.2)ط

(، ايطٜاض، 2، )طَسخٌ إىل املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ (.2007اـًٝؿ١، سػٔ دعؿط ) .46

 َهتب١ ايطؾس ْاؾطٕٚ.

بريٚت،  َكس١َ ابٔ خًسٕٚ،(. 1992ٖـ )808ٖـ ـ 732ابٔ خًسٕٚ، عبس ايطمحٔ بٔ قُس  .47

 َهتب١ يبٓإ. 

، ؼكٝل: ْاقط ايسٜٔ غٓٔ أبٞ زاٚز(. 2007أبٛ زاٚز، غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ) .48

 َهتب١ املعاضف يًٓؿط ٚايتٛظٜع.(، ايطٜاض، 2ا٭يباْٞ، )ط

ا٭ضزٕ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط  أغاغٝات يف عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ،(. 2004زضٚظ٠، أؾٓإ ) .49

 ٚايتٛظٜع.

ؾاع١ًٝ بطْاَر َكرتح يت١ُٝٓ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ يس٣ (. 2008ايسٖٝـ، ق٬ح َؿاضٟ ) .50

، ضغاي١ ١ ايػعٛز١ٜا٭سساخ بسٚض امل٬سع١ ا٫دتُاع١ٝ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ باملًُه١ ايعطبٝ

زنتٛضا٠ )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ ا٭ظٖط، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ. 

 ايكاٖط٠، َكط. 
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(، ايطٜاض، 3)ط إطاض َطدعٞ يًتكِٜٛ ايرتبٟٛ،(. 2001ايسٚغطٟ، إبطاِٖٝ بٔ َباضى ) .51

 َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر.

ذٝات ايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِّ بؿعاي١ٝ ايصات ع٬ق١ اغرتاتٝ(. 2006ضبٝع، دٝٗإ قطْٞ ) .52

ضغاي١ َادػتري )غري ٚتكٛضات ايتعًِّ يس٣ ط٬ب املطس١ً اؾاَع١ٝ "زضاغ١ َكاض١ْ"، 

َٓؿٛض٠(. داَع١ ايكاٖط٠، َعٗس ايسضاغات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ، قػِ عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ. 

 َكط.

١ ايكـ ايعاؾط ا٭غاغٞ (. َػت٣ٛ زاؾع١ٝ ايتعًِ يس٣ طًب2011ايطبٝع، ؾٝكٌ خًٌٝ ) .53

(، 21َكط، ايعسز) ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ باإلمساع١ًٝٝ،با٭ضزٕ ٚع٬قت٘ ببعض املتػريات، 

 . 90-63غبتُرب، م م

َا١ٖٝ َا ٚضا٤ املعطؾ١ ٚع٬قتٗا بايتؿهري ٚايتعًِ املٓعِ (. 2010ضساب، ؾُٝا٤ ْكط ) .54

ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ، قػِ ضغاي١ زنتٛضا٠ )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ املٓكٛض٠، ن١ًٝ شاتٝا، 

 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ. َكط.

(. املعتكسات ايساؾع١ٝ ٚإغرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِ يف 2002ضزازٟ، ظٜٔ بٔ سػٔ ) .55

ف١ً ن١ًٝ ع٬قتُٗا بايتشكٌٝ ايسضاغٞ يس٣ ت٬َٝص َساضؽ َٓاضات املس١ٜٓ املٓٛض٠، 

 .234-171(، َاٜٛ، م م41داَع١ ايعقاظٜل، ايعسز) ايرتب١ٝ،

(. اغرتاتٝذٝات ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا ٚؾاع١ًٝ ايصات يس٣ 2009ضظم، قُس عبس ايػُٝع ) .56

داَع١ املٓكٛض٠،  ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،املتؿٛقني زضاغّٝا ٚايعازٜني َٔ ط٬ب اؾاَع١، 

 . 44-2(، اؾع٤ ا٭ٍٚ، غبتُرب، م م71ايعسز)

، ايكاٖط٠، عامل ٛدٗات أٖساف اإللاظايتعًِ املٓعِ شاتٝا ٚت(. 2006ضؾٛإ، ضبٝع عبسٙ ) .57

 ايهتب يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١.

ؾعاي١ٝ بطْاَر )ايهٛضت( يتعًِٝ َٗاضات ايتؿهري يف (. 2011ايطؾٝسٟ، ٖب١ عبس اهلل ) .58

ايتشكٌٝ ا٭نازميٞ ٚت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايتعًِ شاتٞ ايتٓعِٝ َٔ خ٬ٍ تسضٜؼ َاز٠ 

ضغاي١ َادػتري )غري َٓؿٛض٠(. ن١ًٝ اإلعساز١ٜ، ا٫قتكاز املٓعيٞ يس٣ تًُٝصات املطس١ً 

 ايرتب١ٝ، داَع١ املٓكٛض٠، قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ. َكط.

ؾاع١ًٝ منٛشز زٚض٠ ايتعًِ َا ٚضا٤ املعطيف يف تعسٌٜ (. 2010آٍ ضٚؾٛز، دٛاٖط بٓت غعٛز ) .59

س٣ ٚايكٛاعس ٚا٭٬َح ٚتٓعِٝ ايصات يًتعًِ ي ا٭محاضايتكٛضات اـطأ سٍٛ َؿاِٖٝ 

، اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًكطا٠٤ ف١ً ايكطا٠٤ ٚاملعطؾ١، طايبات املطس١ً املتٛغط١ بايطٜاض

 .56-14(، م م106ٚاملعطؾ١، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عني مشؼ، َكط، ايعسز)
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، ا٭ضزٕ، زاض املػري٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ايتعًِ املعطيف(. 2007أبٛ ضٜاف، سػني قُس ) .60

 ٚايطباع١.

اغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ يت١ُٝٓ ايتؿهري ٚسكا٥ب تسضٜب١ٝ زيٌٝ (. 2012ضٜإ، قُس ٖاؾِ ) .61

 (، ا٭ضزٕ، َهتب١ ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع.2)طاملعًِ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ، 

(، 2)ط أغؼ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ،(. 1993ايعْتاْٞ، عبس اؿُٝس ايٓكٝس ) .62

 يٝبٝا، تْٛؼ، ايساض ايعطب١ٝ يًهتاب. 

ايتعًِ املٓعِ شاتّٝا ع٢ً  اغرتاتٝذٝاتأثط (. 2008ْبٌٝ عٝس; ظقعٚم، ضاْٝا أمحس ) ايعٖاض، .63

داَع١ ايعقاظٜل، َكط،  ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،، ؾاع١ًٝ ايصات يس٣ طايبات قعٛبات ايتعًِ

 .20-1(، أنتٛبط، م م61ايعسز)

يكاٖط٠، (، ا6)ط عًِ ْؿؼ ايُٓٛ ايطؿٛي١ ٚاملطاٖك١،(. 2005ظٖطإ، ساَس عبس ايػ٬ّ ) .64

 عامل ايهتب يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١، ايطٜاض، َهتب١ ايعبٝهإ.

، ايُٓٛ ايٓؿػٞ يًطؿٌ ٚاملطاٖل ْٚعطٜات ايؿدك١ٝ(. 1994ظٜسإ، قُس َكطؿ٢ ) .65

 (، دس٠، زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع4.١)ط

س٠، (، د3)ط عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ،(. 1996ظٜسإ، قُس َكطؿ٢; ٚايػُايٛطٞ، ْبٌٝ ) .66

 زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١.

ض١ٜ٩ دسٜس٠ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ اإليهرتْٚٞ ـ املؿّٗٛ ـ (. 2005ظٜتٕٛ، سػٔ سػني ) .67

 ايطٜاض، ايساض ايكٛيت١ٝ يًرتب١ٝ. ايكهاٜا ـ ايتطبٝل ـ ايتكِٝٝ، 

ٚضا٤ تكُِٝ اغرتاتٝذ١ٝ تعًِّ َٓعِ شاتّٝا َػتٓس٠ إىل عًُٝات َا (. 2003ايعٜٛز، قُس ) .68

َعطؾ١ٝ ٚاختباض ؾاعًٝتٗا يف ا٭زا٤ اي٬سل يف َاز٠ ايرتب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يس٣ ط٬ب ايكـ 

.  ضغاي١  زنتٛضاٙ  )غري ايتاغع ا٭غاغٞ َٔ شٟٚ ايتشكٌٝ املطتؿع ٚايتشكٌٝ املتسْٞ

 َٓؿٛض٠(، داَع١ عُإ ايعطب١ٝ يًسضاغات ايعًٝا، ن١ًٝ ايسضاغات ايرتب١ٜٛ ايعًٝا، ا٭ضزٕ. 

(. املعتكسات املعطؾ١ٝ ٚبعض 2009قُٛز عٛض اهلل; ٚظنٞ، أٌَ عبس احملػٔ )غامل،  .69

اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا يس٣ ع١ٓٝ َٔ ط٬ب اؾاَع١ شٟٚ أغايٝب ايتعًِ 

، ضابط١ ايرتبٜٛني ايعطب، َكط، ف١ً زضاغات عطب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼاملدتًؿ١، 

 .213-157(، ٜٛيٝٛ، م م3، ايعسز)3اجملًس

قعٛبات ايتعًِ ٚايتٓعِٝ (. 2009غامل، قُٛز عٛض اهلل; ٚظنٞ، أٌَ عبس احملػٔ ) .70

 ايكاٖط٠، إٜرتاى يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع. ايصاتٞ،
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ا٭ٖساف ايػًٛن١ٝ ـ ؼسٜسٖا ـ َكازضٖا ـ قاغتٗا ـ (. 2001غامل، َٗسٟ قُٛز ) .71

 (، ايطٜاض، َهتب١ ايعبٝهإ.3)ط تطبٝكاتٗا،

تطمج١: عبس ايطمحٔ  نٝـ ٜعس املعًِ اختباضات٘ )زيٌٝ عًُٞ(،(. 2000)غباضظٚ، ؾطاْو  .72

 عبس اهلل ايؿُريٟ، ايطٜاض، زاض املعطؾ١ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ.

(. َعاٜري بٓا٤ أغ١ً٦ ا٫ختباضات ايتشك١ًٝٝ املسضغ١ٝ 2002ايػبشٞ، عبس اؿٞ بٔ أمحس ) .73

، ١31 طٓطا، َكط، اجملًسداَع ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،شات املػتٜٛات املعطؾ١ٝ املتعسز٠، 

 .294-256(، زٜػُرب ، م م2ايعسز)

قٝاغ١ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف مجٝع املٛاز (. 2001غعاز٠، دٛزت أمحس ) .74

 ا٭ضزٕ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع. ايسضاغ١ٝ،

 املٓٗر املسضغٞ املعاقط،(. 2011غعاز٠، دٛزت أمحس; ٚإبطاِٖٝ، عبس اهلل قُس ) .75

 ضزٕ، زاض ايؿهط ْاؾطٕٚ َٚٛظعٕٛ. (، ا٭6)ط

غعاز٠، دٛزت أمحس; ٚعكٌ،ؾٛاظ; ٚظاٌَ، فسٟ; ٚاؾتٝ٘، مجٌٝ; ٚأبٛ عطقٛب،ٖس٣  .76

 ا٭ضزٕ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع.ايتعًِ ايٓؿط بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل،(. 2006)

تٝػري ايهطِٜ ايطمحٔ يف تؿػري ن٬ّ (. 2000ايػعسٟ، عبس ايطمحٔ بٔ ْاقط ) .77

 ؼكٝل: عبس ايطمحٔ ايًٛول، بريٚت، َ٪غػ١ ايطغاي١. املٓإ،

(. قٝاغ١ ا٭غ١ً٦ ا٫ختباض١ٜ ٚؾل ا٭ٖساف ايػًٛن١ٝ 2010غًطإ، غ٣ًٛ ا٭َري )  .78

، 8ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، غًط١ٓ عُإ، اجملًس زٚض١ٜ ايتطٜٛط ايرتبٟٛ،املعطؾ١ٝ )بًّٛ(، 

 .31-29(، م م54ايعسز)

ؾاع١ًٝ اغرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ قا١ُ٥ ع٢ً ايتعًِ املٓعِ ّ (. 2011ايػًُٞ، ؾٛاظ بٔ قاحل )  .79

ضغاي١  شاتٝا يف ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايهتاب١ اإلبساع١ٝ يس٣ ط٬ب ايكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ،

َادػتري )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ أّ ايكط٣، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ. 

 َه١ املهط١َ.

َر قا٥ِ ع٢ً ايتعًِّ املٓعِ شاتّٝا يت١ُٝٓ َٗاضات (. بطْا2012ايػُإ، َطٚإ أمحس ) .80

، اؾُع١ٝ املكط١ٜ ف١ً ايكطا٠٤ ٚاملعطؾ١ ايهتاب١ اإلقٓاع١ٝ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ،

(، أبطٌٜ، م 23، ايعسز)20يًكطا٠٤ ٚاملعطؾ١، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عني مشؼ، اجملًس

  .64-22م

أزب اإل٤٬َ (. 1989ٖـ )562ٖـ ـ 506ايػُعاْٞ، أبٞ غعٝس عبس ايهطِٜ بٔ قُس  .81

 ، بريٚت، زاض َٚهتب١ اهل٬ٍ. ٚاإلغت٤٬ُ



    
 

- 111 - 
 

ؾاع١ًٝ اغرتاتٝذ١ٝ ايتسضٜؼ ايتبازيٞ يف ت١ُٝٓ َٗاضات (. 2010ايػُريٟ، عُط عبس اهلل ) .82

، ضغاي١ َادػتري )غري َٓؿٛض٠(. ؾِٗ ايٓل ايكطآْٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ا٭ٍٚ املتٛغط

 ِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ، املس١ٜٓ املٓٛض٠.داَع١ طٝب١، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قػ

(. اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا يس٣ ايط٬ب َطتؿعٞ 2007ايػٛاح، عبس ايط٤ٚف ) .83

َٚٓدؿهٞ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ بتدككٞ إعساز َعًِ اؿاغب اٯيٞ ٚاإلع٬ّ ايرتبٟٛ 

ٛع١ٝ، داَع١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓ ف١ً عٛخ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ،به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ، 

 .105-37(، ٜٛيٝٛ، م م10املٓكٛض٠، ايعسز)

ططم املعطؾ١ اإلدطا١ٝ٥ ٚاملعتكسات املعطؾ١ٝ ٚع٬قتُٗا (. 2009ايػٝس، ٚيٝس ) .84

ضغاي١ زنتٛضا٠ )غري َٓؿٛض٠(. ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١  بإغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا،

 ايعقاظٜل، قػِ عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ. َكط.

(. ايب١ٝٓ ايعا١ًَٝ يبعض أزٚات قٝاؽ ايتٓعِٝ ايصاتٞ 2008ايسغٛقٞ ) ايؿاؾعٞ، قُس .85

-332(، م م1، ايعسز)38داَع١ طٓطا، َكط، اجملًس ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،يًتعًِ، 

377. 

(. دٛز٠ ايتعًِٝ َٔ َٓعٛض 2004ؾاٖني، قُس عبس ايؿتاح; ٚؾٓسٟ، إمساعٌٝ ) .86

ِٝ اؾاَعٞ ايؿًػطٝين ايصٟ عكسٙ ٚضق١ ع١ًُٝ أعست مل٪متط ايٓٛع١ٝ يف ايتعً إغ٬َٞ،

بطْاَر ايرتب١ٝ ٚزا٥ط٠ نبط ايٓٛع١ٝ يف داَع١ ايكسؽ املؿتٛس١ يف َس١ٜٓ ضاّ اهلل يف ايؿرت٠ 

 . 35-1م م ،5/7/2004-3ايٛاقع١ 

َعذِ املكطًشات ايرتب١ٜٛ (. 2011ٚعُاض، ساَس ) ;ٚايٓذاض، ظٜٓب ;ؾشات٘، سػٔ  .87

 ١ ايًبٓا١ْٝ.ايساض املكطٜ، ايكاٖط٠(، 3، )طٚايٓؿػ١ٝ

ايتٓعِٝ ايصاتٞ ٚع٬قت٘ بُٓط ايؿدك١ٝ شات (. 2008ؾطاب، ْب١ًٝ عبس ايط٩ٚف ) .88

ضابط١  ف١ً ايرتب١ٝ املعاقط٠،، املػا٥ٞ يس٣ ط٬ب ن١ًٝ ايرتب١ٝ-ايٓؿاط ايكباسٞ 

 .132-91(، ٜٓاٜط، م م78، ايعسز)25، َكط، اجملًسايرتب١ٝ اؿسٜج١

اغرتاتٝذٝات َا ٚضا٤ املعطؾ١ بني ايٓعط١ٜ (. 2006ايؿطبٝين، ؾٛظٟ; ٚايطٓطاٟٚ، عؿت ) .89

 املٓكٛض٠، َكط، املهتب١ ايعكط١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع. ٚايتطبٝل، 

(. َطاسٌ تطٛض املؿاِٖٝ ايعكس١ٜ عٓس ع١ٓٝ َٔ طًب١ املطس١ً 2009أبٛ ؾطٜذ، ؾاٖط ) .90

، (25ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ غٖٛاز، َكط، ايعسز)اجمل١ً ايرتب١ٜٛ،  ا٭غاغ١ٝ يف ا٭ضزٕ،

 .397-367ٜٓاٜط، م م
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(. أثط ايبٓا٤ املتٓاَٞ ملًـ اإللاظ اإليهرتْٚٞ 2010ايؿطٜـ، إميإ ; ٚايسغٛقٞ، ٚؾا٤ ) .91

ف١ً ع٢ً اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا ٚدٛاْب تعًِ ط٬ب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ، 

(، 4)، ايعسز16ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ سًٛإ، َكط، اجملًس زضاغات تطب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ،

 .138-82م م

(. ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ايتٓعِٝ ايصاتٞ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل 2009ؾعبإ، ؾطٜـ عبس اهلل ) .92

داَع١ ايبشطٜٔ، املٓا١َ،  ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،"َكطًشات تطب١ٜٛ دسٜط٠ بايسضاغ١"، 

 .103-96(، َاضؽ، م م27، ايعسز)8اجملًس

يب يًساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ يًتعًِ ع٢ً زضد١ أثط بطْاَر تسضٜ(. 2006ايؿُا١ًٜ، ْػطٜٔ بٗذت ) .93

ضغاي١ زنتٛضا٠ )غري َٓؿٛض٠(. داَع١  ايتعًِ املٓعِ شاتٝا يطًب١ املطس١ً ا٭غاغ١ٝ ايعًٝا،

 عُإ ايعطب١ٝ يًسضاغات ايعًٝا، ن١ًٝ ايسضاغات ايرتب١ٜٛ ايعًٝا. ا٭ضزٕ. 

(. 2009أمحس )ايؿٝذ، تاز ايػط عبس اهلل; ٚأخطؽ، ْا٥ٌ قُس ; ٚعبس اجملٝس، بج١ٓٝ  .94

 (، ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس ْاؾطٕٚ.5)ط ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ ايرتبٟٛ،

 ايكاٖط٠، َهتب١ ايٓٗه١ ايعطب١ٝ. عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ،(. 1979قاحل، أمحس ظنٞ ) .95

(. أثط اغتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ ملا ٚضا٤ املعطؾ١ يف 2011ايكباؽ، ضنا اؿػٝين ) .96

٤ أثط ايتعًِ ٚايتؿهري ايتهٓٛيٛدٞ يس٣ ط٬ب تسضٜؼ عًِ املٛاز ع٢ً ايتشكٌٝ ٚبكا

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايعقاظٜل،  ف١ً زضاغات ْؿػ١ٝ ٚتطب١ٜٛ،ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايكٓاعٞ، 

 . 371-309(، أنتٛبط، م م73َكط، ايعسز)

(. أثط تكُِٝ اغرتاتٝذ١ٝ يًتعًِ اإليهرتْٚٞ قا١ُ٥ ع٢ً ايتٛيٝـ 2011طًب١، عبس ايععٜع ) .97

تعًِ ايٓؿط عرب ايٜٛب َٚٗاضات ايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِ ع٢ً نٌ َٔ بني أغايٝب اي

ايتشكٌٝ ٚإغرتاتٝذٝات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ املٓعِ شاتٝا ٚت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهري ايتأًَٞ، 

-248(، اؾع٤ ايجاْٞ، ٜٓاٜط، م م75داَع١ املٓكٛض٠، ايعسز) ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ،

316. 

ات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا: َسخٌ َعاقط َٔ أدٌ اغرتاتٝذٝ(. 2012ايطٝب، عكاّ عًٞ ) .98

 ايكاٖط٠، عامل ايهتب. اإلتكإ،

ايتسضٜؼ ايؿعاٍ: ؽطٝط٘، َٗاضات٘، إغرتاتٝذٝات٘، (. 2011ايطٓاٟٚ، عؿت َكطؿ٢ ) .99

 (، ا٭ضزٕ، زاض املػري٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع2.١)ط تكٛمي٘،

ضغاي١ ؿهط اإلغ٬َٞ، (. دصٚض ايتعًِ ايصاتٞ يف اي1991عابسٜٔ، قُٛز عباؽ ) .100

 . 54-41(، م م8ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، غًطٓ٘ عُإ، ايعسز) ايرتب١ٝ،
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(. إغٗاَات ب٦ٝيت ايسضاغ١ ٚا٭غط٠ يف ايتعًِ املٓعِ 2011عبس اؿُٝس، أمسا٤ قُس ) .101

ف١ً ن١ًٝ شاتٝا يس٣ ط٬ب املطسًتني ايجا١ْٜٛ ٚاؾاَع١ٝ ٚع٬قت٘ بايتشكٌٝ ايسضاغٞ، 

 .65-1(، اؾع٤ ايجاْٞ، ٜٛيٝٛ، م م87داَع١ بٓٗا، ايعسز) ا،ايرتب١ٝ ببٓٗ

، ضغاي١ (. اـطٝب ايبػسازٟ َباز٥٘، ٚقسزات1983٘عبس ايعاٍ، سػٔ إبطاِٖٝ ) .102

َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ،  اـًٝر ايعطبٞ،

 . 56-23(، م م10، ايعسز)3اجملًس

ايؿهط ايرتبٟٛ عٓس بطٖإ ايسٜٔ ايعضْٛدٞ يف (. 1996هلل )آٍ عبس اهلل، ؾاٜع٠ عطا ا .103

ضغاي١ َادػتري )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ أّ ايكط٣،  نتاب "تعًِٝ املتعًِ ططٜل ايتعًِّ"،

  ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قػِ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚاملكاض١ْ. َه١ املهط١َ.

اضات ايتعًِ املٓعِ (. أثط تؿاعٌ املعتكسات املعطؾ١ٝ 2009َٗٚعبس املككٛز، ٖامن عًٞ ) .104

، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝشاتٝا ع٢ً ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يطًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ ايعقاظٜل، 

 .111-64( َاٜٛ، م م70داَع١ املٓكٛض٠، َكط، ايعسز)

اغرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ يف غٝام ثكاؾ١ اؾٛز٠ "أطط َؿا١ُٖٝٝ (. 2009عبٝس، ٚيِٝ ) .105

 ض املػري٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١.ا٭ضزٕ، زا ٚمناشز تطبٝك١ٝ"،

ؾتح ايباضٟ (. 2000ٖـ )852ٖـ ـ 773ايعػك٬ْٞ، اإلَاّ اؿاؾغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط  .106

ؼكٝل: ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ باظ ـ ضمح٘ اهلل ـ ايطٜاض، زاض  ؾطح قشٝح ايبداضٟ،

 ايػ٬ّ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.

ِ املٓعِ شاتّٝا ٚع٬قتٗا ببعض اغرتاتٝذٝات ايتعًّ(. 2003ايعػريٟ، قُس بٔ عًٞ ) .107

ضغاي١ زنتٛضا٠ )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز  َتػريات ايؿدك١ٝ،

 اإلغ١َٝ٬، ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، قػِ عًِ ايٓؿؼ. ايطٜاض. 

غٝاغ١ ايتعًِٝ ْٚعاَ٘ يف املًُه١ ايعطب١ٝ (. 2005ايعكٌٝ، عبس اهلل بٔ عكٌٝ ) .108

 ١ ايطؾس ْاؾطٕٚ.ايطٜاض، َهتب ايػعٛز١ٜ،

(. ايؿطٚم بني ايط٬ب شٟٚ ايتشكٌٝ املطتؿع 2003أبٛ ايع٬، َػعس ضبٝع عبس اهلل ) .109

ٚاملٓدؿض يف اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا ٚتٛدٗات ا٭ٖساف يس٣ ع١ٓٝ َٔ ط٬ب 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١  ف١ً ايبشٛخ ايٓؿػ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ،نًٝات ايرتب١ٝ بػًط١ٓ عُإ، 

 .133-97(، ايػ١ٓ ايجا١َٓ عؿط، م م2ايعسز) املٓٛؾ١ٝ،

، ا٭ضزٕ، زاض ا٫ختباضات ٚاملكاٜٝؼ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ(. 2006ع٬ّ، ق٬ح ايسٜٔ )  .110

  ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
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 (، ايهٜٛت، زاض ايكًِ.6، )طعًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ(. 1993أبٛ ع٬ّ، ضدا٤ قُٛز ) .111

(. ايع٬ق١ بني ايساؾع١ٝ 2010طمحٔ )ايعًٛإ، أمحس ؾ٬ح; ٚايعطٝات، خايس عبس اي .112

ايساخ١ًٝ ا٭نازمي١ٝ ٚايتشكٌٝ ا٭نازميٞ يس٣ ع١ٓٝ َٔ طًب١ ايكـ ايعاؾط ا٭غاغٞ 

 ف١ً اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ "غًػ١ً ايسضاغات اإلْػا١ْٝ"،يف َس١ٜٓ َعإ يف ا٭ضزٕ، 

 .717-683(، م م2، ايعسز)18اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬، غع٠، ؾًػطني، اجملًس

(. ايتٓب٪ با٭زا٤ ا٭نازميٞ يف ن٤ٛ بعض اغرتاتٝذٝات ايتعًِ 2003ُاز أمحس )عًٞ، ع .113

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ أغٝٛط،  اجمل١ً ايع١ًُٝ،املٓعِ شاتٝا يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ،

 .619-581، ٜٓاٜط، م م2(، اؾع1٤، ايعسز)19اجملًس

هابٞ ٚإغرتاتٝذٝات أثط ايتسضٜب ع٢ً ايتؿهري اإل(. 2008ايعٓعٟ، ٜٛغـ ق٬ٕٝ ) .114

 ايتعًِ يف ع٬ز ايتأخط ايسضاغٞ يس٣ ت٬َٝص ايكـ ايطابع ا٫بتسا٥ٞ يف زٚي١ ايهٜٛت،

ضغاي١ زنتٛضا٠ )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ ايكاٖط٠، َعٗس ايسضاغات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ، قػِ 

 عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ. َكط.

(، 3)ط  ايكطإٓ ايهطِٜ،ؾًػؿ١ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف(. 1988أبٛ ايعٝٓني، عًٞ خًٌٝ ) .115

 املس١ٜٓ املٓٛض٠، َهتب١ إبطاِٖٝ سًيب.

تطٛض ْعاّ ايتعًِٝ (. 2002ايػاَسٟ، محسإ أمحس; ٚعبس اؾٛاز، ْٛض ايسٜٔ قُس ) .116

 ايطٜاض، َهتب١ تطب١ٝ ايػس. باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ،

ػتٓس إىل أثط بطْاَر تسضٜيب يف ايتعًِ املٓعِ شاتٝا َ(.  2007غامن، ْاقط مخٝؼ )  .117

ْعط١ٜ ايتعًِ املعطيف ا٫دتُاعٞ يف ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚايؿاع١ًٝ ايصات١ٝ يس٣ طًب١ ايكـ 

، قػِ ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝااؾاَع١ ا٭ضز١ْٝ، (.غري َٓؿٛض٠) زنتٛضا٠ضغاي١  ،ايػابع

 عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ. ا٭ضزٕ.

٢ يعب ا٭زٚاض يف (. ؾاع١ًٝ بطْاَر قا٥ِ ع2012ًايػبٟٝٛ، ط٬ٍ بٔ عبس اهلازٟ ) .118

ضغاي١ ، ايتشكٌٝ ٚا٭زا٤ ايعًُٞ ملٛنٛعات ايؿك٘ يس٣ ت٬َٝص ايكـ ايػازؽ ا٫بتسا٥ٞ

َادػتري )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ أّ ايكط٣، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ. 

 َه١ املهط١َ.

أبعازٖا  (. قٝاؽ اغرتاتٝذٝات ايتعًِ شاتٞ ايتٓعِٝ ٚؼسٜس2010ايػطاٜب١، غامل عًٞ ) .119

ف١ً داَع١ ايؿاضق١ ٚع٬قتٗا بايتشكٌٝ ايسضاغٞ يس٣ ع١ٓٝ َٔ ايطًب١ اؾاَعٝني، 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايؿاضق١، اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠،  يًعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ،

 .115-91،  م م2010ٖـ، 1431ْٜٛٝٛ(،مجازٟ اٯخط2٠، ايعسز)7اجملًس
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، ايطٜاض، زاض ايٓؿط ايسٚيٞ ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ(. 2005) ؾتح اهلل، َٓسٚض عبس ايػ٬ّ .120

 يًٓؿط ٚايتٛظٜع.

ا٭ضزٕ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط  املسخٌ إىل ايتسضٜؼ،(. 2003ايؿت٬ٟٚ، غ١ًٗ قػٔ )  .121

 ٚايتٛظٜع.

 (، ايهٜٛت، زاض ايكًِ.2، )طزضاغات يف غٝهٛيٛد١ٝ ايُٓٛ(. 1991ايؿكٞ، ساَس ) .122

ا ٚضا٤ املعطؾ١ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايكطا٠٤ ايٓاقس٠ (. إغرتاتٝذٝات 2003َؾُٗٞ، إسػإ ) .123

، اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًكطا٠٤ ٚاملعطؾ١، ف١ً ايكطا٠٤ ٚاملعطؾ١يس٣ طًب١ ايكـ  ا٭ٍٚ ثاْٟٛ، 

 .154-117(، م م 23ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عني مشؼ، ايعسز)

ع٬قتٗا اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتّٝا ٚ(. 2012ايؿٛظإ، ؾٛظإ بٔ عبس ايطمحٔ ) .124

، ضغاي١ بأغايٝب ايتؿهري يس٣ طًب١ داَع١ املًو ؾٗس يًبرتٍٚ ٚاملعازٕ: زضاغ١ تٓب٪١ٜ

َادػتري )غري َٓؿٛض٠(.  ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، داَع١ اـًٝر ايعطبٞ، بطْاَر تطب١ٝ 

 املٖٛٛبني. ايبشطٜٔ.

١َٝ يف (. تكِٜٛ ا٭زا٤ ايتسضٜػٞ ملعًُٞ ايرتب١ٝ اإلغ2012٬ايكشطاْٞ، قُس ٖازٟ ) .125

َاز٠ ايتٛسٝس يط٬ب املطس١ً املتٛغط١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ن٤ٛ َعاٜري 

ضغاي١ َادػتري )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ أّ ايكط٣، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قػِ املٓاٖر  اؾٛز٠،

 ٚططم ايتسضٜؼ. َه١ املهط١َ.

(. 1993)ٖـ 656ٖـ ـ 578ايكططيب، اإلَاّ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أمحس ا٭ْكاضٟ  .126

 بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ. اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ،

(. ا٫غرتاتٝذٝات املعطؾ١ٝ يًتعًِ املٓعِ شاتٝا يًطًب١ اؾاَعٝني 2004قطاَٞ، ْاٜؿ١ ) .127

ف١ً َػتكبٌ ٚع٬قتٗا مبتػري ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚاملط١ْٚ املعطؾ١ٝ ٚايساؾع١ٝ املعطؾ١ٝ، 

-309(، م م32، ايعسز)١ٝ10، َكط، اجملًساملطنع ايعطبٞ يًتعًِٝ ٚايتُٓ ايرتب١ٝ،

340. 

ا٭ضزٕ، زاض  ططم تسضٜؼ ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ،(. 2007قطاٟٚ، قُس إبطاِٖٝ ) .128

 ايؿهط. 

(. أثط ايتعًِ املٓعِ شاتٝا ٚاؾٓؼ ٚايه١ًٝ ع٢ً ؼكٌٝ طًب١ 2011ايكٝػٞ، ملا َادس ) .129

، 2َكط، اجملًس ، داَع١ عني مشؼ،ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝداَع١ ايطؿ١ًٝ ايتك١ٝٓ، 

 .530-511(، م م35ايعسز)
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ؼؿ١ املٛزٚز بأسهاّ (. 2003ٖـ )751ٖـ ـ 691ابٔ ايكِٝ، أبٞ عبس اهلل قُس اؾٛظ١ٜ  .130

ؼكٝل: غًِٝ بٔ عٝس اهل٬يٞ، ايسَاّ، زاض ابٔ ايكِٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايكاٖط٠،  املٛيٛز،

 زاض ابٔ عؿإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.

عض املتػريات املطتبط١ بايتٓعِٝ ايصاتٞ يًتعًِ يس٣ (. ب2003ناٌَ، َكطؿ٢ قُس ) .131

امل٪متط ايعًُٞ ايجأَ يه١ًٝ ايرتب١ٝ بطٓطا ) ايتعًِ ايصاتٞ ع١ٓٝ َٔ ط٬ب اؾاَع١، 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ طٓطا، ،2003  َاٜٛ 12 ـ11يف ايؿرت٠ َٔ ، ٚؼسٜات املػتكبٌ(

 .193-137َكط، م م

، املسخٌ يًتسضٜؼ(. 2009حل بٔ عبس ايععٜع )ايهجريٟ، ضاؾس بٔ محس; ٚايٓكاض، قا  .132

 (، ايطٜاض، َطابع اؿُٝهٞ.2)ط

، تطمج١: أمحس خريٟ ناظِ، تكُِٝ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ(. 1991نُب، دريٚيس )  .133

 ايكاٖط٠، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ.

(. أثط 2008ايهٓسضٟ، ٚيٝس أمحس; ٚعبس ايطسِٝ، عبس ايطسِٝ عبس اهلازٟ )  .134

ملٓعِ شاتٝا ع٢ً ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يف َكطض ططم ايتسضٜؼ ايعاّ اغرتاتٝذٝات ايتعًِ ا

، ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ يس٣ ع١ٓٝ َٔ ط٬ب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ا٭غاغ١ٝ بسٚي١ ايهٜٛت

 .238ـ 212(، م م 3، ايعسز )21، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٓٝا، َكط، اجملًسايٓؿؼ

غٓٔ (. 1995ٖـ )275ٖـ ـ 207ايكعٜٚين ابٔ َاد٘، اؿاؾغ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ ٜعٜس  .135

 ؼكٝل: قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، ايكاٖط٠، زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ.   ابٔ َاد١،

(. اغرتاتٝذٝات تٓعِٝ ايساؾع١ٝ ٚايتعًِ َا ٚضا٤ املعطؾ١ٝ 2009قُس، ؾشت٘ عبس املٛىل ) .136

١ ن١ًٝ فًٚع٬قتُٗا بؿعاي١ٝ ايصات ٚايتشكٌٝ ا٭نازميٞ يس٣ ط٬ب اؾاَع١، 

 .216-156(، أنتٛبط، م م80، ايعسز)19داَع١ بٓٗا، َكط، اجملًس ايرتب١ٝ،

(. زٚض ايٓٛع ٚايتؿٛم ايسضاغٞ يف اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا 2010قُس، قػٔ ) .137

، اجمل١ً املكط١ٜ يًسضاغات ٚخكا٥ل ايب١٦ٝ ايكؿ١ٝ املسضن١ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ

(، ؾرباٜط، 66، ايعسز)١ٜ20 يًسضاغات ايٓؿػ١ٝ، َكط، اجملًس، اؾُع١ٝ املكطايٓؿػ١ٝ

 .486-413م م

 سا٥ٌ، زاض ا٭ْسيؼ. َباز٨ عًِ ْؿؼ ايُٓٛ يف اإلغ٬ّ،(. 1998قُٛز، محسٟ ) .138

(. عازات ا٫غتصناض ٚع٬قتٗا بهٌ َٔ ايتعًِ املٓعِ 2009َطغٞ، د١ًًٝ عبس املٓعِ ) .139

اجمل١ً املكط١ٜ َٝص املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥، شاتٝا ٚبعض ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ نُا ٜسضنٗا ت٬
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(، 62، ايعسز)19اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًسضاغات ايٓؿػ١ٝ، َكط، اجملًس يًسضاغات ايٓؿػ١ٝ،

 .252-190ؾرباٜط، م م

(. 2009ٖـ )261ٖـ ـ 206َػًِ، أبٞ اؿػني َػًِ بٔ اؿذاز ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ  .140

 ت، َ٪غػ١ ايطغاي١ ْاؾطٕٚ.ؼكٝل: ٜاغط سػٔ ٚآخطٕٚ، زَؿل ـ بريٚ قشٝح َػًِ،

(. ايعضْٛدٞ ٜطغِ َعامل ايتعًِ ايصاتٞ ٚأغاغٝات٘، 2003املؿطف، عبس اإلي٘ عبس اهلل ) .141

 .75-70(، م م2املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ايعسز،) ف١ً َٓاٖر،

(. ايع٬ق١ بني اغرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓعِ شاتٝا ٚايتشكٌٝ 2009املكطٟ، قُس ) .142

ف١ً ٚطايبات ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ظاَع١ اإلغطا٤ اـاق١،  ا٭نازميٞ يس٣ ط٬ب

-341(، م م4-3، ايعسز)25، غٛضٜا، اجملًسداَع١ زَؿل يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ

370. 

 املٓاٖر ايسضاغ١ٝ عٓاقطٖا ٚأغػٗا ٚتطبٝكاتٗا،(. 2003َكطؿ٢، ق٬ح عبس اهلل ) .143

 ايطٜاض، زاض املطٜذ يًٓؿط.

ْعِ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚايٛطٔ ايعطبٞ (. 1982َكًح، أمحس َٓري ) .144

(، ايطٜاض، داَع١ املًو 2، )طزضاغ١ ْعط١ٜ ٚؼًٌٝ َكاضٕ يٓعِ ايتعًِٝ ايعطبٞ املؿرتى

 غعٛز، عُاز٠ ؾ٦ٕٛ املهتبات.

أثط بطْاَر تسضٜيب قا٥ِ ع٢ً اغرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ ايصاتٞ (. 2009املؿطح، ْٗا قُس ) .145

، ؿِٗ ايكطا٥ٞ يس٣ شٟٚ قعٛبات ايتعًِ باملطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ بسٍٚ ايهٜٛتيًتعًِ ع٢ً اي

ضغاي١ زنتٛضا٠ )غري َٓؿٛض٠(. داَع١ طٓطا، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قػِ عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ. 

 َكط.

زضاغ١ َػش١ٝ سٍٛ ايتعًِ ايصاتٞ عرب (. 2006َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر ) .146

 َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر.، ايطٜاض، ؾبه١ اإلْرتْت ٚتطبٝكات٘

َٓكٛض، عبس اجملٝس غٝس أمحس; ٚايتٛهطٟ، قُس بٔ عبس احملػٔ; ٚايؿكٞ،  .147

(، ايطٜاض، َهتب١ ايعبٝهإ 7)ط عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ،(. 2011إمساعٌٝ قُس )

 يًٓؿط.

ايُٓٛ َٔ ايطؿٛي١ إىل (. 1989َٓكٛض، قُس مجٌٝ ; ٚعبس ايػ٬ّ، ؾاضٚم غٝس ) .148

 (، دس٠، َهتب١ تٗا4.١َ)ط املطاٖك١،

ابٔ َٓعٛض، اإلَاّ ايع١َ٬ أبٞ ايؿهٌ مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ ا٭ؾطٜكٞ املكطٟ  .149

 بريٚت، زاض قازض. يػإ ايعطب،(. 1990)
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ؾاع١ًٝ بعض ايٓؿاطات املكرتس١ يف ن٤ٛ (. 2006ايٓبٟٛ، عبس اهلل; ٚاملطغٞ، إبطاِٖٝ ) .150

عكا٥س١ٜ َٚٗاضات ايتؿهري ايٓاقس يس٣ طايبات املسخٌ ايرتاثٞ يف ت١ُٝٓ بعض املؿاِٖٝ اي

َٓاٖر ايتعًِٝ "ايجأَ عؿط  ايعًُٞامل٪متط ، ايؿطق١ ا٭ٚىل بكػِ ايرتب١ٝ داَع١ ا٭ظٖط

، اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًُٓاٖر 2006ٜٛيٝٛ  26-25يف ايؿرت٠ َٔ  ايعطبٞ" اإلْػإٚبٓا٤ 

 . 447 -396َكط، م  ٚططم ايتسضٜؼ،

(، ايكاٖط٠، زاض ايؿطٚم 2، )طايكطإٓ ٚعًِ ايٓؿؼ(. 1989لاتٞ، قُس عجُإ ) .151

 يًٓؿط ٚايتٛظٜع.

أقٍٛ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚأغايٝبٗا يف ايبٝت (.  2010ايٓش٬ٟٚ، عبس ايطمحٔ )  .152

 (، زَؿل، زاض ايؿهط.28، ) طٚاملسضغ١ ٚاجملتُع

ملٓعِ (. منصد١ ايع٬قات ايػبب١ٝ بني اغرتاتٝذٝات ايتعًِ ا2010ايٓطف، ٖؿاّ إبطاِٖٝ ) .153

شاتٝا ٚؾاع١ًٝ ايصات ٚايتٛدٗات ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚقًل ا٫ختباض ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ يس٣ 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ سًٛإ، ف١ً زضاغات تطب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ،ع١ٓٝ َٔ طًب١ اؾاَع١، 

 .267-205( أنتٛبط، م م4، ايعسز)16َكط، اجملًس

(. 2001ٖـ )303ٖـ ـ 215ـطاغاْٞ ايٓػا٥ٞ، أبٛ عبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب بٔ عًٞ ا .154

ؼكٝل: ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚط; ٚسػٔ عبس املٓعِ ؾًيب، بريٚت، َ٪غػ١  ايػٓٔ ايهرب٣،

 ايطغاي١.

تطٜٛط ا٭غايٝب ايتسضٜػ١ٝ ّ(. 2010ْٝب، دٝعيٞ َاضتٞ; ٚظٚناتؿٝا، دٛاْا بٛنْٛٞ ) .155

َهتب ، تطمج١: ز. أمحس بني غعس آٍ َؿطح بتهًٝـ َٔ "ُٜشػِّٔ ططم تعًِ ايط٬ب"

 ايرتب١ٝ ايعطب١ٝ يسٍٚ اـًٝر، ايطٜاض.

(. بطْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايتعًِّ ايصاتٞ يت١ُٝٓ َؿاِٖٝ 2012ٖاْٞ، َطؾت ساَس ) .156

ف١ً ايرتب١ٝ املعًَٛات١ٝ اؿ١ٜٛٝ ٚاؽاش ايكطاض يس٣ َعًُٞ ا٭سٝا٤ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ، 

، 15داَع١ عني مشؼ، اجملًس اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ايع١ًُٝ،

 . 218-169(، ٜٓاٜط، م م1ايعسز)

(. ايتعًِ املٓعِ شاتٝا يس٣ َطتؿعٞ 2006اهلٛاضٟ، مجاٍ ؾطغٌ ; ٚاـٛيٞ، َٓاٍ عًٞ ) .157

اجمل١ً املكط١ٜ يًسضاغات َٚٓدؿهٞ ايػع١ ايعك١ًٝ َٔ ط٬ب اؾاَع١ َٔ اؾٓػني، 

، ٜٛيٝٛ، م 52، ايعسز16اجملًساؾُع١ٝ املكط١ٜ يًسضاغات ايٓؿػ١ٝ، َكط، ايٓؿػ١ٝ، 

 .160-112م
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ٖـ 807ٖـ ـ 735اهلٝجُٞ، اإلَاّ اؿاؾغ ْٛض ايسٜٔ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ أبٞ بهط  .158

ؼكٝل: سػاّ ايسٜٔ ايكسغٞ، ايكاٖط٠، َهتب١  فُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س،(. 1994)

 ايكسغٞ.

، ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚثٝك١ غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١(. 1996ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ) .159

 ايطٜاض، ايًذ١ٓ ايعًٝا يػٝاغ١ ايتعًِٝ، ا٭َا١ْ ايعا١َ.

، ايطٜاض، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، اإلزاض٠ زيٌٝ املعًِ(. 1998ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ) .160

 ايعا١َ يإلؾطاف ايرتبٟٛ.

 يرتبٟٛ. ايطٜاض،ايتطٜٛط ا زيٌٝ َعًِ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ،(. 2006ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ) .161

َؿطٚع تطٜٛط اغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ )عًُين نٝـ (. 2008ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ) .162

 (، ايطٜاض.4)ط أتعًِ(،

 .بريٚت، زاض ايطواْٞ دٛاْب ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ا٭غاغ١ٝ،(. 1986ٜاؾٔ، َكساز ) .163
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