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 املكدمُ واخللفًُ اليظزيُ للنشهلُ: -
 ىظزيُ الذناءات املتعددَ: -

ىٗجء وُّ ٜٛيٗجء؛ فٰظ إ٨٣ج صو ٟقوهرد٤لٌر  -فض٬ ثٱ١ -ٰٟٔورز د٪ٯٛٔو كٜش ث٠٠ٛجًّز ثٛضٌ
ٓوًر ٩ثفور ٩ٟ٪فور ٯ٢٘٠ صٜنٰظ٨ج أ٩ ثٛضوذٌٰ ه٨٤ج ٢ٟ مٸٙ ًٓٞ ٟو٢ٰ  ث٠ٛضوٜٞ هذجًر ه٢

. ٠ٗج أ١ ٧ي٥ ث٤ٛلٌر ثٛضٰٜٔوٯز ٜٛيٗجء كٜش ٟقو٩هر ٢ٟ فٰظ "ٟوجٟٚ ثٛيٗجء "ٯظـٜـ ه٦ٰٜ
 ٛو٫ثٷهض٠جه ه٨ٰٜج ُٮ صقوٯو ْٟض٪٫ ثٛيٗجء ثٛي٭ ٯض٪ٌُ  أ٩، ثٛؤٰٜز ثٛضٮ ٯضٞ ٰٓج٨ّج ثٛٔوًثس

ثٛذٌثٟؼ  ٠٧٩ج ث٠ٛؾجٷ١ ثٜٛيث١ ٯـٌٰج١ ه٬ٜ ،ثٛـِٚ. ٧٩ي٥ ثٛٔوًثس ٧ٮ: ثٌُّٜٛز ٩ثٌٛٯجػٰجس
 أ٩ ًٯجػًٰج ٌ٪ٯًجثٛؼوِجء ُٛ ث٠ٛوًّٰز ثٛضٰٜٔوٯز، فٰظ إ٦٣ ٢ٟ ثٛظو٪دز د٠٘ج١ أ١ ٯضٞ ث٠ٛضو٠ٜ٪١

 .ثٛضٰٜٔو٭ث٠ٛوًّٮ ٌْٰٟص٨ٞ ثٛضو٠ٰٰٜز ُٮ ث٤ٛلجٝ 

 ه٬ٜ ٧يث ث٤٠ٛل٪ً ثٛؼْٰ، ك٨ٌس ُٮ ث٤ْٛ٪ثس ثٳمٌٰر ثٛووٯو ٢ٟ ثٛوًثّجس ٩ًهًث 

 ضغذش د٘ٚ ؽٸء أ١ ثٛيٗجء ثٵ٣ْج٣ٮ ٯشض٠ٚ ه٬ٜ ٨ٟجًثس ٟضووهر،؛ ٛزثْٰٛ٘٪ٛ٪ؽ٩ٰث٤ٛلٌٯجس 

ِز ث٠ٛنضٜ ٩ىٖٛ د٠ٌثهجر ثٛٔوًثس؛ ٩صوه٪ ثٳ٣ل٠ز ث٠ٛوًّٰز إ٬ٛ ٌٟثؽوز صوج٨ٜٟج ٟن ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ
صي٧خ ُٮ ٧يث  ٌ٪ٯز ٩ثٌٛٯجػٰز.  ٩ٛوٚ أ٧ٞ ٣لٌٯز٩هوٝ ثٛضٌَٰٗ ُٔؾ ه٬ٜ ث٨٠ٛجًثس ثُّٜٛ ٞ، ٯ٨ٛو

ثٳٌٟٯ٘ٮ ٧ج٩ًه  ثٷصؾج٥ ثٛؾوٯو ٧ٮ ٣لٌٯز "ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر" ثٛضٮ دٜ٪٧ًج ثٛذجفظ
ٟنضِٜز ٢ٟ ثٳشنجص  س٢ٟ أدقجع٦ ث٠ٰٛوث٣ٰز ٟن ٟؾ٠٪هج ث٣ـٸًٓج haward Gardnerجًه٣ٌؽ

ُٔو ص٪طٚ إ٬ٛ أ١ ثٛٔوًر (ٛلإث٠ٛض٠َٰٯ٢ ٩ثٳشنجص ثٛيٯ٢ صوٌػ٪ث ٵهجٓجس هٰٜٔز، )ثٳؿِجٙ 
ْٟضٜٔز ه٢ دوؼ٨ج ثٛذوغ إ٬ٛ  ٩أ١ ٧ي٥ ثٛيٗجءثس هور ىٗجءثس،  ٤و ثٵ٣ْج١ صض٘٪١ ٢ٟهثٛؤٰٜز

 .(66،  0222.)هذو ثٛٔجهً ثَٛث٬ٗ،فو ٗذٌٰ

ٌِه ٯ٠ضٜٖ ع٠ج٣ٰز ٩صشٌٰ ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ؿذًٔج ٳه٠جٙ ؽجًه٣ٌ إٛٮ أ١ ثٛ
طِجء ثٳهٌْ ىٗجءثس أ٩ أٗغٌ، ٠ُٰ٩ج ٯٜٮ ٨ِٟ٪ٝ ٗٚ ٢ٟ ٧ي٥ ثٛيٗجءثس ثٛي٭ ثّضنٜظ٦ ثٛذجفظ )

 (66-0، 0222) ؽجدٌ هذو ثٛق٠ٰو ؽجدٌ( 02-88، ٩0222هٸء ثٛوٯ٢ ِٗجُٮ 
(Gardner,2005) ،(Scherer , 1999),( Edwards,2000)   Armstrong , T 2001, 103)). 

 غىٍ :  لُّالذناء ال -1
)٠ٗج ُووٮ ٩ًثٯووز دِجهٰٜووز شووِ٪ٯًج أ٩ صقٌٯٌٯووًج٧٩وو٪ ثٛٔوووًر هٜوو٬ ثّووضنوثٝ ث٠ٜ٘ٛووجس ّوو٪ثء    

٩ٯضؼوو٢٠ ٧وويث ثٛوويٗجء أٯؼووًج،  ثْٛوو٨٪ٛز ُووٮ إ٣ضووجػ  ، ثٛٔظووز ٩ثٛنـجدووز أ٩ ٗضجدووز ثٛشوووٌ ٩ثٛضوو َٰٛ(
        ٘ ٠ٜوجس،  ٩صٔوٯٞ ثٌُّٜٛز ٩ثٛقْجّٰز إٛو٬ ثِٛو٩ٌّ ثٛوٰٓٔوز ثٛضوٮ ٷ ص٘وجه صويٌٗ دو٢ٰ ث٠ٜ٘ٛجس،٩صٌصٰوخ ثٛ

٩ٯؼٞ ٧يث ثٛيٗجء ثٛٔوًر هٜٮ ص٤ج٩ٙ ٩ٟوجٛؾز د٤وجء ثٌُّٜٛوز ٩ثٷّوضنوثٟجس ثٛو٠ٰٜوز ٨ٛوج،  ٗجّوضنوثٝ       
ثٌُّٜٛووز ُووٮ إ٤ٓووجم ثٱمووٌٯ٢ ٩ُووٮ شووٌؿ ث٠ٛوٜ٪ٟووجس، ٩ٯْووضنوٝ ٧وويث ثٛوويٗجء أٯؼووًج، ُووٮ ثٷّووض٠جم       

٪ثطوووٚ، ثٛٔووووًر هٜووو٬ ثّوووضنوثٝ ثٌُّٜٛوووز ٜٛضوذٰوووٌ، ٩ثٛضأٯؼوووًج،  ٧ووو٪٩ ٩ثٛ٘ضجدوووز ٩ثٛٔوووٌثءر ٩ثٛضقووووط.
إ٣ضجػ ثٌُّٜٛز،  -ِٰٛ ُٔؾ -ٌ٪٭ٟوٜ٪ٟجس ٩أُ٘جً... ٩ٯضؼ٢٠ ثٛيٗجء ثُّٜٛ ؿٌؿ٩ثٛضقَِٰ، ٩ثٵ٤ٓجم، ٩

 .٩ٌِّٜٛ ثٛـِِٰز د٢ٰ ث٠ٜ٘ٛجس، ٩صٌصٰخ ٩ّؾن ث٠ٜ٘ٛجس ٢٘ٛ٩ فْجّٰز هجٰٛز
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 الذناء املهاىٌ :  -2
ثٳشٰجء  ٩ثٛضٌِٰ٘ ُٮ ٩ٯو٤ٮ ثٛٔوًر ه٬ٜ ثٛضنٰٚ دوٓز، ٧٩٪ ٟج ٯوٌٍ دـ"ىٗجء ثٛظ٪ًر"، 

ث٠ٌٛةٮ ُٮ ثٛي٢٧ ٓذٚ  ه٢ ؿٌٯْ ثٛضظ٪ً، ٟن ثٟضٸٕ ثٛٔوًر ه٬ٜ صووٯٚ ٧يث ثٛضظ٪ً دظٌٯًج
٧٩٪ ثٛض٠َٰ ُٮ ثٛٔوًر  ،"دـ"ثٛيٗجء ثِٛؼجةٮ ،٠ٗج ٯوٌٍ أٯؼًج ، أ١ ٯضٌؽ٦٠ ثٛشنض إ٬ٛ ٩ثٓن

ءر د٠ج ُٮ ىٖٛ ٌٓث-ثٌِٛثًٮ أ٩ ٟج ٯوٌٍ دجٛ٪هٮ-ه٬ٜ ثّضو٠جٙ ثِٛؼجء أ٩ ثٌِٛثى دشض٬ أش٘ج٦ٛ 
ثٛٔوًر ه٬ٜ إهًثٕ أٯؼًج، ٧٩٪ .ث٠ْٛجفجس... إٛل ثٛنٌثةؾ ٩ثٛؾوث٩ٙ ٩صنٰٚ ثٳشٰجء ٩صظ٪ً

ث٠ٛ٘ج٣ٰز،٩ٯضؼ٢٠ ثٛيٗجء ث٠ٛ٘ج٣ٮ أٯؼًج، ثٛٔوًر ثٛوجٛٞ دوٓز ٩ص٘٪ٯ٢ ط٪ًر هٰٜٔز ٛقٚ ث٠ٛش٘ٸس 
َّ ٨ُ٪ ٯل٨ٌ ه٤و ثٛؾٌٌثُٰٰ ٢ ه٬ٜ ٨ُٞ ٩إهًثٕ ٩صقٰٜٚ ثٛوٸٓجس د٢ٰ ثٳش٘جٙ ث٤٨ٛوّٰز،٢ٟ٩ َع

 ٩ث٤٨٠ٛو٢ّٰ ٩ُٮ دوغ ثٳٛوجح ٟغٚ :ثٛشـ٣ٌؼ. 

 الذناء االجتناعٌ :   -3
٧٩٪ ثٛٔوًر ه٬ٜ إهًثٕ ثٛقجٷس ث٠َٛثؽٰز ٛٲمٌٯ٢،  ٩ثٛض٠َٰٰ د٨٤ٰج،  ٩ٟوٌُز ث٤ٛ٪ثٯج  

٩ثٛو٩ثُن ٩ث٠ٛشجهٌ،  ٩ٯضؼ٢٠ ىٖٛ ثٛقْجّٰز ٛضوذٌٰثس ثٛ٪ؽ٦ ٩ثٛظ٪س ٩ثٵٯ٠جءثس،  ٠ٗج 
ّضؾجدز ث٤٠ٛجّذز ٠ٛج ّذْ ٩ثٛض عٌٰ ُٮ ثٱمٌٯ٢.   ٧٩٪ ثٛٔوًر ٯضؼ٢٠ ٧يث ث٤ٛ٪م ٢ٟ ثٛيٗجء ثٷ

٩أ٧وث٨ُٞ  و٩ثُو٨ٞ ٩ٟشجه٧ٌٞد ه٬ٜ ٨ُٞ ثٱمٌٯ٢،  ٩إهًثٕ ث٩ٌِّٛ د٢ٰ ثٳٌُثه مجطز ٟج ٯضظٚ
ٓوًر  أ٩ ٧٪ ٣٩2٪ثٯج٧ٞ ٩ثٛضظٌٍ ُٮ ػ٪ء ىٖٛ، ٩ٯل٨ٌ ٧يث ثٛيٗجء ه٤و ثٛٔجهر ثٷؽض٠جه٢ٰٰ

هٌ ثٱمٌٯ٢ ٩فجٷص٨ٞ ث٠َٛثؽٰز، ٩ثفضٰجؽجص٨ٞ، ٩ص٤وِ٘ ٨ُٞ ٩إهًثٕ ٩ٟٸفلز ٟشج ثٌِٛه ه٬ٜ
 .ثٛٔوًر ُٮ ٨ٟجًثس صوجٟٚ ثٌِٛه ٟن ثٱمٌٯ٢ ٩صق٧َِٰٞ ٧ي٥

  : امليطكٌ الزياضٌالذناء  -4
ثٛضوٌٍ ه٬ٜ ثٛوٸٓجس ث٠ٛؾٌهر،  ثّضـجهز ثٌِٛه ثّضنوثٝ ثٳهوثه دِ٘جءر، ٩ٗيٖٛ ٧٪٩

، ٯ٦ُز ٛٔ٪ر ثٷّض٤ضجػ ٩ثٛضظ٤َٰ ٛوإػج٩ه٠ٚ هٸٓجس ٩ثًصذجؿجس د٢ٰ ٟنضَٜ ث٠ٛوٜ٪ٟجس، 
ٟن ثٵ٤ٓجم ، ٜٛوٓز ٩ث٤ٛلجٝ ٩ث٨٤٠ٛؾٰز ٩ٯ٠ٰٚ ٧يث ثٛشنض .٩صوج٦ٜٟ ثٛذجًم ٟن ثٌٟٛ٪ٍ ث٠ٛؾٌهر

ثِٛٸِّز، ٩ثٛو٠ٜجء: ثٌٛٯجػ٢ٰٰ ٩ث٠ٛقجّذ٢ٰ، ٩ث٠٘ٛذٰ٪صٌ،  ٩ٯض٠ضن د٦ ٗٚ ٢ٟ: ٟذٌٟؾٮ ،ثٛؾٰو
ًر ه٬ٜ ثّضو٠جٙ ثٛضٌِٰ٘ ثٌٛٯجػٮ ٛٔوأٯؼًج، ث ٧٩٪ث٢ِْٰٰ٤ٛ...   ثٛـذٰو٢ٰٰ، ثٷؽض٠جه٢ٰٰ،

٩ثٵٓذجٙ ه٬ٜ هًثّز ثٌٛٯجػٰجس ٩ه٬ٜ فٚ ث٠ٛشجٗٚ ٩٩ػن ثٌِٛػٰجس ٩ثمضذج٧ًج  ٩ث٤٠ٛـٔٮ
٨ٛيث، ُئ١ ثٛ٪ّٰٜز ث٠ِٛؼٜز  . ٩صذوًج.............إٛلثٳشٰجء ٩ثّضو٠جٙ ث٠ِٛج٧ٰٞ ث٠ٛؾٌهر  ٩صظ٤َٰ

شٰجء ٩ًدؾ هٸٓجس د٢ٰ ٛو٫ أطقجح ٧يث ثٛيٗجء ٧ٮ ثّضو٠جٙ ثٌٟٛ٪ٍ ٩صظ٤َٰ ثٳ ٜٛضوٜٞ
 .ٯ٠غٚ ثٛض٠َٰ ُٮ ٧يث ثٛيٗجء ث٠ٛضِ٪ٓ٪١ ُٮ ثٌٛٯجػٰجس ٩ث٤٨ٛوّز٩ .ث٠ِٛج٧ٰٞ

 اجلسنٌ:  / الذناء احلزنٌ -5
ٛوجح ًٯجػٰز ٩ًٓض ٩ٌْٟؿ أٯضظٚ دجّضو٠جٙ ثٛؾْو ٢ٟ  ٧٩٪ ثٛض٠َٰ ُٮ ٗٚ ٟج  

٣شـز، ُئ١ ثٛضوٜٞ .  ٩صذوج ٨ٛي٥ ثٳإٛل ............ث٤٨٠ٰٛز ٩أشٌجٙ ٯو٩ٯز ٩ص٪كَٰ ثٳه٩ثس
ٯضٞ ه٢ ؿٌٯْ ث٤٠ٛج٩ٛز ثٛو٠ٰٜز ٩ثٛضقٌٕ ٩ثٛضوذٌٰ  ث٠ِٛؼٚ ٛو٫ أطقجح ٧يث ثٛيٗجء ٧٪ ثٛي٭

ُٮ .  ٩ٯضؾْو ثٛض٠َٰ ُٮ ٧ي٥ ث٠ٛؾجٷس إٛل ............ثٛؾْو٭ ٩ثّضو٠جٙ ثٛق٪ثُ ث٠ٛنضِٜز
٢ٟ ًٓض ث٠ٛ٪ث٧خ ُٮ ث٤ِٛ٪١ ث٠ٌْٛفٰز ٩ ثٵ٣ؾجٍ ثٛي٭ ٯقظٚ ه٦ٰٜ ثٳدـجٙ ثٌٛٯجػٰ٪١ ٩ى٩

ثّضنوثٝ ثٛؾْٞ د٨٠جًر ٜٛضوذٌٰ ه٢ ث٤ِِٛ  ثٛٔوًر ه٬ٜأٯؼًج،  ٧٪إٛل ، ٩ ............٩ص٠غٰٚ 
ٯض٠ضو٪١ د٨يث ثٛيٗجء ؽٰو١٩ ُٮ ثٛضوجٟٚ ٟن  ثٳشنجص ثٛيٯ٩٩٢ثٛض٪ثطٚ ٩ثٵ٣ضجػ ٩ث٨ِٛٞ. 
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ٯقوط ٢ٟ  ٳ١ ثٛضوٜٞ دجٛو٠ٚٞ،  ٩٩أٯوٯ٨ٞ ٩أطجدو٨ ثٳشٰجء ٩ثٳ٣شـز ثٛضٮ صضـٜخ أؽْج٨ٟٞ
ٳهثء ثٛووٯو ٢ٟ ث٨٠ٛجٝ، ٟغٚ: ًٗ٪ح  ثٛقٌٗز ثٛذو٣ٰز ُجٛؾْٞ ٯوٌٍ ؿًٌٓج مٸٙ

ثٌٛٓض، أ٩فٌٗز ثٛؾْٞ فٌٗز ٟو٤ٰز، صَٜٔ شٮء ٟٔي٩ٍ، ثٛض٪ث١ٍ أع٤جء ث٠ٛشٮ، أ٩ثٛوًثؽز،
 وُّٛ٪فز ثٛ٘ضجدز ه٬ٜ ث٠٘ٛذٰ٪صٌ، ٩ثٰٛٔجٝ د٠غٚ ٧ي٥ ثٳ٣شـز د٨٠جًر ٯو ُٮث٠ِٛجصٰـ  ثٛضوٌٍ ه٬ٜ

 . ...ثٛذو٣ٮ ثٛقٌٗٮ٢ٟ ثٛيٗجء  ٣٪هًج

  الذناء املىسًكٌ:   -6
ث٠ٛض٠ٰووَر هٜوو٬ صوووٌٍ ثٳطوو٪ثس ٩صووي٩ّ ثٳ٣ٌووجٝ ٩صوويٌٗ ثٳٛقووج١ ٩ثٛضوذٰووٌ    ٧٩وو٪ ثٛٔوووًر  

ُئ١ أطقجح ٧يث ثٛيٗجء ٯقذ٪١ ث٤ٌٛجء ٩ثٛوٍَ ه٬ٜ ثٱٷس ث٠ٛ٪ّٰٰٔز ٩صٌهٯوو   ٩ٛيٖٛ ،د٪ثّـض٨ج
ثٛٔووًر هٜو٬   أٯؼوًج،   ٧٩و٪  جم ٩ثٜٛقو٢. ٠ٗج أ٨٣ٞ ٯِؼٜ٪١ ثٛوضوٜٞ هو٢ ؿٌٯوْ ث٤ٌٛوجء ٩ثٵٯٔو     ٝ، ثٳ٣ٌج

٩مٜوْ ث٠ٛووج٣ٮ ثٛضوٮ ٯض٘و٪١ ٨٤ٟوج ثٛظو٪س ٩ثٛضوذٰوٌ         ثٛضوذٌٰ ه٢ ثٳشو٘جٙ ث٠ٛ٪ّؤٰٰز ٩إهًث٨ٗوج،    
ه٨٤ج ٩ثٵفْجُ دج٠ٌ٤ٛجس ٩ثٵٯٔجهجس ٩ثٛؾٌُ ث٠ٛ٪ّٰٔٮ، ٩ٯل٨ٌ ٧ويث ثٛويٗجء ه٤وو ث٠ٛ٪ّو٢ٰٰٰٔ     

 ٤٨ٟ٩وّٮ ثٛظ٪س.  

 الذناء الذاتٌ: -7
ٔوًر ه٬ٜ ثٛضظٌٍ ث٠ٛض٪ثةٞ ٟن ثٛيثس،  ٩ٯضؼ٢٠ ٧يث ث٤ٛ٪م ٟو٢  ٧٩٪ ٟوٌُز ثٛيثس،  ٩ثٛ

ثٛيٗجء ط٪ًر هٰٓٔز ه٢ ث٤ِِٛ ) ؽ٪ث٣خ ثٛؼووَ ٩ثٛٔو٪ر (،  ٩ثٛو٪هٮ دجٛقجٛوز ث٠َٛثؽٰوز ٩ؿوٌّ       
هٜو٬ ٟوٌُوز ثٛو٤ِِ ٩ثٛض ٟوٚ      ٧٩٪ ثٛيٗجء ثٛي٭ ٯض٠غٚ ُوٮ ثٛٔووًر  ص٧ٌٌٰج،  ٨ُ٩ٞ ٩ثفضٌثٝ ثٛيثس.   

طووجفذ٨ج إٛوو٬ صِؼووٰٚ ثٛو٠ووٚ   ثٛٔوووًر ثٛضووٮ صوووُن  ٪٧٩وو ،ُووٮ ٟ٘٪٣جص٨ووج ٩ٟوو٪ثؿ٢ ػووو٨ِج ٩ٓ٪ص٨ووج  
٩٩ُْ إٯٔجم  ىثصًٰج ثٛضٮ صق٠ٚ ؿجدوًج ٩إ٬ٛ ثٛضوٜٞ ه٢ ؿٌٯْ ثٛو٠ٚ ث٠ْٛضٔٚ ٩ث٠ٛشجًٯن ثٷ٣ٌِثه٭، 

ثٛويثصٮ" إٛو٬ ٟوٌُوز ثِٛوٌه ثٛؾٰوور ديثصو٦ ٩ثصنوجى ٓوٌثًثس ٩صقوٯوو           ٯشٌٰ ٨ِٟو٪ٝ "ثٛويٗجء  ٩  مجص.
ثٛوٰٓٔووز دجٛوويثس، ٩ٗوويٖٛ ص٪ؽٰوو٦ ث٠ٛشووجهٌ ٩ثٳُ٘ووجً  ث٠ٛوٌُووز ثٛ٪ثهٰووز ٩ أ٧وووثٍ هٜوو٬ أّووجُ ٧ووي٥

٩ثٛضوجٟووٚ ٟوون ٧ووي٥ ث٠ٛشووجهٌ دوو٪هٮ. ٩صضؼوو٢٠ ٧ووي٥ ث٠ٛوٌُووز دجٛوويثس: ث٠ٛشووجهٌ        ٩ثٷفضٰجؽووجس
 ث٠َٛثؽٰز ٩ثًٌٛذجس، ٩ٗيٖٛ ؿٌٯٔز ثٛضٌِٰ٘ ٩ثِٰٰٛ٘ز ثٛضٮ ٯقظِّٚ د٨ج ث٠ٛوٌُز، ٩أٯؼًج ٩ثٛقجٷس

ثٛٔووًر هٜو٬    أٯؼوًج،  ٧٩و٪  .، ٩ثٳ٧ووثٍ ٩ث٤ٛ٪ثٯوج  ثٛق٪ثَُ ثٛوثمٰٜز ٩ثٛو٩ثُن، ٣٩ٔجؽ ثٛٔ٪ر ٩ثٛؼوَ
؛ أ٭ أ١ ثٌِٛه ٯ٘٪١ ٓجهًًث هٜو٬ ٟوٌُوز   ٟوٌُز ثٛيثس ٨٠٨ُ٩ج ٩ثٛضظٌٍ ه٬ٜ أّجُ ٧ي٥ ث٠ٛوٌُز

 أ٧وث٦ُ ٣٩٪ثٯج٥،  ٩ ص٘٪ٯ٢ ط٪ًر فٰٰٔٔز ه٢ ٦ِْ٣ د٠ج صضؼ٦٤٠ ٢ٟ ؽ٪ث٣خ ػوَ ٩ٓ٪ر.

 الذناء الطبًعٌ: -8
ج ٨ُٰوج ٟو٢ أشوؾجً ٣٩ذجصوجس ٩فٰ٪ث٣وجس ٩ؿٰو٪ً       د٠و  ٧٩٪ ثٛٔوًر هٜو٬ ثٛضوجٟوٚ ٟون ثٛـذٰووز    

ث٠ٛؾجٙ ُٮ فخ ثٛضؾ٪ٙ ُوٮ ثٛـذٰووز ٩ؽ٠ون ثٳشوٰجء ثٛقٰوز       ٛل. ٩ٯضؾ٬ٜ ثٛض٠َٰ ُٮ ٧يثإ٠ّجٕ، أ٩
أٟج ثٛوضوٜٞ ٛوو٫   ،ؿٸم ه٬ٜ أط٪٨ٛج ٩أ٩طج٨ُج ٩مظجةظ٨ج٩ثٷ ٩ث٠ٰٛضز ث٠ٛ٪ؽ٪هر ٨ُٰج ٩صظ٨ِٰ٤ج
ؿٌٯووْ ث٠ٛشووجًٯن ثٛضووٮ صووٌدؾ    ثٛوويٗجء، ُِٰؼووٚ أ١ ٯ٘وو٪١ هوو٢   ثٳشوونجص ى٩٭ ٧وويث ث٤ٛوو٪م ٟوو٢ 

٩ٟٸْٟز ثٳشٰجء ٤ٟ٩ج٩ٛض٨ج. ٩صذوج ٨ٛيث، ُئ١ ثٛض٠َٰ ُٮ ٧ي٥  ثٛشنض ٟذجشٌر دجٛـذٰوز ٩ٟ٘٪٣جص٨ج
٩ٟوج   ً ٩ث٤ٛذجصجس ٩ثٌٛجدجس، جثٛو٠ٜجء ثٛـذٰو٢ٰٰ ٩ث٠ٛنضظ٢ٰ ُٮ هجٛٞ ثٛذق ثٛٔوًر ٯض٠غٚ ُٮ أه٠جٙ

٩ثٛقٰ٪ث٣جس  جسٗج٤ٛذجص د٢ٰ ثٳشٰجء ثٛقٰز ٩ثٛض٠َٰٰ ثٛٔوًر هٜٮ ٨ُٞ ثٛـذٰوزأٯؼًج،  ٧٩٪  إ٬ٛ ىٖٛ.
، ٠ٗووج ٯضؼوو٢٠ ٧وويث ثٛوويٗجء فْجّووٰز ثِٛووٌه ٛو٤جطووٌ ثٛـذٰوووز ًٰووٌ ثٛقٰووز: ٗجٛظوون٪ً   ٩ثٛظوون٪ً



 

 مقرتح يف إكساب معلمي اللُّغت العزبيت مهاراث استخذام الذكاءاث املتعذدة يفعاليت بزنامج تذريب

 

 
4 

 

)صووٞ ص٤ووج٩ٙ  .٩ثْٛووقجح ٩ث٠ٛوووجه٩،١ٯل٨ٌ ٧وويث ثٛوويٗجء ه٤ووو ه٠ٜووجء ث٤ٛذووجس ٩ثٛقٰوو٪ث١ ٩ثٛؾٰ٪ٛ٪ؽٰووج  
 2(2دوغ ٧ي٥ ثٛيٗجءثس دجٛضِظٰٚ ُٮ ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ، )ٟٜقْ 

 ـوـجر دوٚ ٯ٠٘و٢ ص٠٤ٰض٨وج ؿو٪ٙ فٰ     ـز٧ي٥ ثٛويٗجءثس ْٰٛوش عجدضو    أ١ Gardner ؽجًه٣ٌ ٩ٯٌ٭
٩ٓو  ، ( Dorsey , 1998 ,76 )٠ٜٗج ٗذٌ ثٵ٣ْج١.   ٩٩ػ٪فًج ص٠ًَٰث أٗغٌثٵ٣ْج١ ٠ٗج أ٨٣ج صظذـ 

٩ُتوز ٨ٛوج ىٗوجءثس    ، ُتوز ٨ٛوٞ ىٗوجءثس ٟضوووهر هجٰٛوز ث٠٤ٛو٪      : ْٓٞ ؽجًه٣ٌ ثٳٌُثه إ٬ٛ عوٸط ُتوجس   
ٌُهٯز  ًج٩ٌُٓ ؛ أ٭ أ١ ٤٧جٕ (Conell,2005 , 226).٩ُتز عجٛغز ٰٜٜٓز ث٠٤ٛ٪ هر ٟض٪ّـز ث٠٤ٛ٪، ٟضوو

ُوذوغ   ؛ د٢ٰ ثٳٌُثه ُوٮ ثٛويٗجءثس، ٠ُ٘وج ٯنضٜوَ ث٤ٛوجُ ُوٮ شنظوٰجص٨ٞ  ٯنضِٜو٪١ ُوٮ هٔو٪٨ٛٞ          
٩ثٛوذوغ ثٛغجٛوظ فلو٦     موٌ ٟض٪ّوؾ،   ٩ثٛوذوغ ثٱ  ، ٢ٟ ٧ي٥ ثٛيٗجءثس هجًٰٛج ث٤ٛجُ ٯ٠ضٜ٘٪١ ٓوًًث

ٚ ٨٤ٟوج   ّ ٌؽون ٧وو ص٩ ،ٰٜٓو ه٪ثٟوٚ عٔجُٰوز ٟوو٢ فٰوظ هًؽوز ثٛو٤جٯووز      أ٩إٛو٬ ه٪ثٟووٚ ٩ًثعٰوز    ي٥ ثِٛو٩ٌ
 ٩ثٷ٧ض٠جٝ د٨ي٥ ثٛيٗجءثس.  

( أ٣و٦ ٯ٤ذٌوٮ أ١ ٯ٘و٪١ ٠٣وؾ ىٗوجء ثٛض٠ٰٜوي ٟو٢ موٸ ٙ         ٩Martin, 2001,228ٯ٫ٌ ٟجًص٢ )
               صوًٯْووووو٦ ؛ ٛضْٰوووووٌٰ د٤وووووجء ث٠ٛوٌُوووووز ٛوٯووووو٦ ٩ٛض٘جٟوووووٚ شنظوووووٰض٦، ٩ُوووووٮ ػووووو٪ء ىٛوووووٖ ٯووووو٫ٌ                  

(أ١ ث٠ٛوٜوٞ ُوٮ كوٚ ٣لٌٯوز ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر       Armstrong ,T 2001 ,66-84  أًْٟوض٣٩ٌؼ ) 
ٯْضـٰن أ١ ٯقوه ٩ٯ٠َٰ ىٗجءثس صٸٰٟي٥، ٩ٯْضنوٝ أٓ٪٫ ٧وي٥ ثٛويٗجءثس ٠ٗوومٚ ٜٛضووًٯِ،  ٩أ١     
ٯوووًُ هٜووٮ ثٳٓووٚ دغ٠ووج٣ٮ ؿووٌّ ٟنضِٜووز ٩مذووٌثس ٟض٤٪هووز صٔجدووٚ ٣وو٪ثفٮ ثٛٔوو٪ر ُووٮ ىٗووجءثص٨ٞ.     

( أ١ ٣لٌٯوووز ثٛووويٗجءثس  Goodnough, 2001,A ؼوووَٰ                          ؽ٪ه٣وووَ ) ٩ٯ
ث٠ٛضووهر صٔوٝ ٠ٜٛوٜٞ إؿجًًث ٜٛضوٌٍ هٜٮ ٓوًر ٗٚ ص٠ٰٜي ٩ِٰٰٗز صو٢ٟ٩،٦٠ٜ عوٞ ٯْوضـٰن ث٠ٛوٜوٞ أ١    

ٜٛضٸٰٟي، ٩ثمضذجً ٣ٔجؽ ٓ٪ص٨ٞ ٩ػو٨ِٞ،  ٩َٰٗ ٯضو٠ٜ٪١ هثمٚ ثِٛظوٚ     زٯقوه ثٛنذٌثس ثٛٸٍٟ
 ٯ٘٪١ ٧ؤٷء ثٛضٸٰٟي أٗغٌ ٓوًر هٜٮ ثّضٰوجح ٟج ٯٔوٝ ٨ٛٞ ٢ٟ ٟوجًٍ ٨ٟ٩جًثس.  ٢ٟ٩ عٞ 

٩ُووٮ ػوو٪ء ٟووج ّووذْ ٯْووضنٜض ثٛذجفووظ إّووضٌثصٰؾٰجس ثٛضوووًٯِ ث٠ٛٔجدٜووز ٛ٘ووٚ ىٗووجء ٟوو٢    
 ثٛيٗجءثس ثٛضٮ ٯضؼ٨٤٠ج ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز،  ٩ىٖٛ ه٬ٜ ث٤ٛق٪ ثٛضجٛٮ :

  ، ثٛق٪ثً، ث٤٠ٛجٓشز، ث٠ٛقجػٌر.ثٛٔظظٮ، ثٛوظَ ثٛي٤٧ٮ ومٚ ثٛيٗجء ثٌُّٜٛ٪٭ : ث٠ٛ-6
 ، ثٌّٛ٪ٝ ٩ثٛظ٪ً ثٛض٪ػٰقٰز.  ثٛنٰجٙ ثٛٔظضث٠ٛومٚ ثٛذظٌ٭،  ثٛيٗجء ث٠ٛ٘ج٣ٮ :-0
 2ثٳ٣جشٰو ٩ثٳًج٣ٮ، ثٌٛٔثءر ث٠ٛوذٌر  ثٛيٗجء ث٠ٛ٪ّٰٔٮ :-2
موٌٯ٢، ٩ثٳٛووجح   ثٱ ثٛضٰٜٔوو ٩ث٠ٛقجٗوجر، صوذٰوٌثس   ٩، ثٛضوٜٞ ثٛضووج٣٩ٮ  ثٛيٗجء ثٷؽض٠جهٮ :-4

       2ثٌُّٜٛ٪ٯز 
)صووووٞ ص٤ووووج٩ٙ دوووووغ ٧ووووي٥   ٛض ٟووووٚ ٩ثٛضِٰ٘ووووٌ.   ثٛووووضوٜٞ ثٛوووويثصٮ، ٩ث  : ثٛشنظووووٮثٛوووويٗجء -5

 2( 2ثٵّضٌثصٰؾٰجس دشٮء ٢ٟ ثٛضِظٰٚ ُٮ ع٤جٯج ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ،  )ٟٜقْ 

٩ ث٠ٛوٜٞ ِٰٛ دجٛؼ٩ًٌر أ١ ٯوًُ ث٠ٛ٪ػ٪م ثٛ٪ثفو دجّوضنوثٝ ٗوٚ ٧وي٥ ثٵّوضٌثصٰؾٰجس     
٦ أ١ ٯْضنوٝ دووغ ٧وي٥ ثٵّوضٌثصٰؾٰجس، ٩ٯ٤و٪م ٨ُٰوج هٜوٮ ٣قو٪ ْٟوض٠ٌ دقٰوظ ٯٌثهوٮ           دٚ ٯ٤٘٠

ىٗوجءثس   ٝؽ٠ٰن ثٛيٗجءثس ٛو٫ صٸٰٟي٥، ٩ٯ٦٤٘٠ أ١ ٯْضنوٝ مٰٜـًج ٟو٢ صٜوٖ ثٵّوضٌثصٰؾٰجس ٛوضٸء    
ثٛضٸٰٟي ؛ ُِٮ كٚ ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُئ١ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ُوٮ فجؽوز إٛوٮ ص٪ّوٰن فظوٰٜض٨ٞ ٟو٢       

ثس ٩ثٵّضٌثصٰؾٰجس دقٰوظ صضووو٫ ثٛؾ٪ث٣وخ ثٛضٰٜٔوٯوز ثٛضوٮ ٯشوٰن ثّوضنوث٨ٟج ُوٮ         ثٳّجٰٛخ ٩ثٳه٩
 فؾٌر ثٛوًثّز.

٩ٓو د٤ٰش ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر هٜوٮ أّوجُ ثٷهضٔوجه د ٤٣وج ؽ٠ٰووًج ٠٣ضٜوٖ هٜو٬ ثٳٓوٚ         
هٜوٮ صوٜوٞ ٩صوٜوٰٞ ٟوٜ٪ٟوجس ؽوٯوور،       ٢صْوز ىٗجءثس ٠َٰٟر، ٩ٯ٠٘و٢ ٟو٢ مٸ٨ٛوج أ١ ٣٘و٪١ ٓوجهًٯ     

٢ٟ أ١ ٗٚ ٌُه ٯ٠ضٜٖ ٧ي٥ ثٛٔوًثس ُئ١ ؽوجًه٣ٌ ٯوٌ٭ أ٣و٦ ٷ ٯ٪ؽوو ثع٤وج١ ٯ٠ضٜ٘ج٨٣وج       ٩ه٬ٜ ثًٌٛٞ 
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د٤ِِ ثٛٔوً، ٩ىٖٛ ٟغٚ دظ٠جس ثٳطجدن ص٠جًٟج.  ٢ٟ٩ ٧يث ث٤٠ٛـْٜ ٯؾخ هٜوٮ ث٠ٛضو٠ٜو٢ٰ صوووٯٚ    
أ٠٣جؽ صوًٯ٨ْٞ ٛضٜذٰز فجؽجس ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ دش٘ٚ أُؼٚ؛ فٰظ إ١ ثٛضوٜٞ ٢ٟ موٸٙ مذوٌثس ٟض٠ٰوَر    

 ًج أُؼٚ ٠ٜٛضو٢ٰ٠ٜ.  ٩ٟض٤٪هز ٯضٰـ ٨ُ

أ١ ٣لٌٯوووز ثٛووويٗجءثس ث٠ٛضوووووهر ٯ٠٘ووو٢ أ١ صٔووووٝ ٠ٜٛوٜوووٞ  (Goodnough,2001,A) ٩ٯوووٌ٭
إؿجًًث ٌٟؽوًٰج ٟ ٛ٪ُوًج ٷٗضشوجٍ ٟوج  ُوٮ د٤ٰوز ث٠ٛوضوٜٞ،  ٩٩ػون ٓوٌثًثس هو٢ ِٰٰٗوز د٤وجء ثٛنذوٌر             

ثٛوضوٜٞ   ثٛضو٠ٰٰٜز ٦ٛ،  دجٵػجُز إٛوٮ أ١ ٧وي٥ ث٤ٛلٌٯوز أطوذقش ثصؾج٧وًج ٩ثػوقًج ٷٗضشوجٍ أّوجٰٛخ        
٩صٌِٯووو ثٛضوٜووٰٞ ٩صـوو٪ٯٌ ث٤٠ٛووج٧ؼ، ٩صقْوو٢ٰ ؿووٌّ ثٛووضوٜٞ ث٠ٛوًّووٰز. ٠ٗووج أ١ ٣لٌٯووز ثٛوويٗجءثس       
َّٞ ُوئ١ هٜو٬ ث٠ٛوٜوٞ               ث٠ٛضووهر ص٢٘٠ ث٠ٛو٠ٜو٢ٰ ٟو٢ إك٨وجً ثٛويٗجء ٟو٢ موٸٙ ؿوٌّ ٟضوووهر، ٩ٟو٢ عو
صوٌٍ ثٛـٌّ ثٛضٮ ُٯل٨ٌ د٨وج ث٠ٛضو٠ٜو٪١ ىٗوجء٧ٞ، ٩ٯْوضنوٝ ثٛؾ٪ث٣وخ ثٛٔ٪ٯوز ٛووٯ٨ٞ ٩ْٟوجهوص٨ٞ         

 ٬ٜ ثٛضوٜٞ.ه

 فٰظ؛ ث٠٨٠ٛز٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٢ٟ ث٤ٛلٌٯجس ثٛضٌد٪ٯز  وصو٢ٟ٩ ٧يث ث٤٠ٛـْٜ  
ّجفز ثٛضـذْٰ، ٩ٯو٠ٚ ه٨ٰٜج ثٛذجفغ٪١ ُٮ ٗٚ  ث٤ٛلٌٯز ف٧َٰج ث٤ٛلٌ٭ ٛض٤َٙ ُوًٰٜج ٧ي٥ صووس
ُٮ  أ٩ ُجهر ُٮ ص٠٤ٰز ثٛـِٚ ّ٪ثء ُٮ ثٳٌّرإأٓظ٬  -٩صـذًٰٰٔج صؾٌٯذًٰج-٨٤ٟج  ِٰٰٛو٩ث  ؛ ٰٟوث١

أ١ صٰٔٞ ثٛٔوًثس  ٜٛيٗجء ثٛذشٌ٭ ص٪ػـ ٤ٛج أ٦٣ ٢ٟ ثٛنـ  ه٠ًٰٜج ٨ي٥ ث٤ٛلٌٯز ثٛقوٯغزُ .ًّزث٠ٛو
 ٦٣ ٢ٟ ثٛنـ  ٢ٟ٩ ًٌٰأ٠ٗج ،ٌ٪ٯز أ٩ ثٌٛٯجػٰزثٛؤٰٜز ٠ٜٛضوٜٞ ُٔؾ ٢ٟ فٰظ ث٨٠ٛجًثس ثُّٜٛ

ٜٔٚ ص ٮ أ٩٩أ١ صٔظ ث٤٠ٛـٔٮ أ١ صٌَٗ ث٤٠ٛج٧ؼ ٩ث٠ٛ٪ثه ثٛضٌد٪ٯز ه٬ٜ ٧ي٥ ث٠ٛؾجٷس ثٛضوًٯْٰز، 
ثٛيٗجءثس ٢ٟ٩ ثٷمضٸُجس  ٢ٟ صووه ث٣ـٸًٓج .أ٩ ث٨٠ٛجًٯز ثٳم٫ٌ ٢ٟ أ٠٧ٰز ث٠ٛؾجٷس ث٠ٛوٌُٰز

ُئ٦٣ ٢ٟ دجح ثٵ٣ظجٍ، دٚ  ث٠ٛقض٠ٚ ٩ؽ٪ه٧ج هثمٚ ثِٛظٚ ثٛوًثّٮ ٢ٟ فٰظ ٧ي٥ ثٛيٗجءثس،
 ٩ث٠ٛضو٠ٜجس ثٌِٛطز ٩ثٛ٪ّٰٜز ٢ٟ دجح ثٛ٪ثؽخ ثٳمٸٓٮ ٩ث٤٨٠ٛٮ، أ١ ٯ٬ٜٔ ٗٚ ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ

 ث٠ٛوًّز.ث٠ٛضجفز ٜٛضوٜٞ ٩ث٠٤ٛ٪ ٩صقْٰٔ ثٛيثس هثمٚ 

ث٠ٛوًّٰز ٩ص٤٪ٯن  ٩د٤جء ه٬ٜ ٧يث، ُئ١ ث٤٠ٛج٧ؼ ٩ث٠ٛ٪ثه ث٠ٛوًّٰز ٟـجٛذز دض٤٪ٯن ث٠ٛقض٪ٯجس       
٩ث٨٠ٛجًثس ث٠ٛض٪ٌُر  ث٠ٛوثمٚ ٤ِِٛ ث٨ٛوٍ ثٛضٌد٪٭، ٩صَٰٰ٘ ث٠ٛجهر ثٛضوًٯْٰز فْخ ثٛيٗجءثس

ص٢ٰ٘٠ ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ  :ثٵٯؾجدٰز ٣يٌٗ ٨٤ٟج ٢ٟ ث٤ٛضجةؼ ثٛضٌد٪ٯز ٠ٟج ٯقْٔ ٟؾ٠٪هز ؛ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ  ٛو٫
ُجهر ٟض٪ِٓز ه٬ٜ ثٵ أ١ ص٘٪١ دوًٷ ٢ٟثٛضوٜٞ ث٠ْٛض٨وٍ،  ٩ث٠ٛضو٠ٜجس ى٩٭ ثٛيٗجءثس ث٠ٛنضِٜز ٢ٟ

إ١ ص٤٪ٯن  ٨ِْ٣ج؛ إى ٠ٜجهرٛإهـجء ٌُص ٛضوَٯَ ٩صٔ٪ٯز ثٛضوٜٞ ٩ ٌ٪ٯز أ٩ ثٌٛٯجػٰز، ث٨٠ٛجًثس ثُّٜٛ
 ٠ٟج ٯ٨ْٚ؛ ٟنضِٜز ـ٩ٌّ د ٦ِْ٣ ث٠ٛضوٜٞ ٢ٟ ثٛضوجٟٚ ٟن ث٠ٛقض٪٫ ٯ٢٘٠ ٩ّجةٚ صٔوٯ٨٠ج

٩َّ ،ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ ٢ٟهوه  ٢ٟ ػ٠ج١ ٟشجًٗز أٗذٌ ث٠ٛوٜٞص٢ٰ٘٠ ،٩ثٷّضٰوجح ٩صغذٰش ثٛضوٜٞ  ٢ٟ َع
صقْٰٔ  ، ٩ٗيُٖٛٮ ث٤ٛلجٝ ث٠ٛوًّٮ ؿصقْٰٔ ٣ضجةؼ أف٢ْ ٩ػ٠ج١ ْٟض٪٫ أه٬ٜ ٢ٟ ث٤ٛؾج

 .ث٠ٰٛ٪ٙ ث٠ٛنضِٜز٩ ثٵ٣ظجٍ د٢ٰ ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ ى٩٭ ثٛٔوًثس

 دراسات سابكُ عً استدداو الذناءات املتعددَ يف عنلًيت التعلًه والتعله:-
ث٣ـٸًٓج ٟو٢ أ٠٧ٰوز أ١ ٯوضوٜٞ ثٛضٸٰٟوي ُوٮ ػو٪ء ىٗوجءثص٨ٞ، ث٧ض٠وش ثٛووٯوو ٟو٢ ثٛوًثّوجس            
 دضـذٰووووْ ٣لٌٯووووز ثٛوووويٗجءثس ث٠ٛضووووووهر ُووووٮ ه٠ٰٜضووووٮ ثٛضوٜووووٰٞ ٩ثٛووووضوٜٞ،٢ٟ٩ ٧ووووي٥ ثٛوًثّووووجس:        

ثٛضٮ ٧وُش ثّضنوثٝ د٣ٌجٟؼ صو٠ٰٜٮ ُٮ ػ٪ء ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر  ٣٪ٍ هًثّز ًٯو ٩ً٩ٟج
ٜٛضوووٌٍ هٜوو٬ ثٳؿِووجٙ ث٠ٛ٪٧وو٪د٢ٰ، ٩ىٛووٖ دضٔوووٯٞ أ٣شووـز هٜوو٬ شوو٘ٚ ٟشوو٘ٸس صضقووو٫ هٔوو٪٨ٛٞ     
٠ٗشو٘ٸس ثٛوووجٛٞ ثٛقٰٰٔٔووز،  ٩ٗج٣وش ٟوو٢ أ٧ووٞ ٣ضوجةؼ ٧ووي٥ ثٛوًثّووز : ثٛٔووًر هٜوو٬ ثٗضشووجٍ ٧ووؤٷء     

٧ي٥ ث٠ٛش٘ٸس ٩أ١ ٟج ٯقظٜ٪١ ه٦ٰٜ ٢ٟ صٔووٯٌثس هو٢ فوٚ    ثٳؿِجٙ ث٠ٛ٪٧٪د٢ٰ ه٢ ؿٌٯْ فٚ 
 ٧Reid and Romanoff , 1997) )2ي٥ ث٠ٛش٘ٸس ٯوٙ ه٬ٜ صٔو٨ٟٞ ٩إدوثه٨ٞ.  
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٩ هًثّز دج١٩ ثٛضوٮ أٗووس أ١ ٨ُوٞ ٟو٠ٜوٮ ثٌٛٯجػوٰجس ٜٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر أه٫ د٨وٞ إٛوٮ          
٦ ّجهو ه٬ٜ صظو٠ٰٞ أ٣شوـز   صـ٪ٯٌ ثٵّضٌثصٰؾٰجس ثٛضوًٯْٰز ٛضقْٰٔ ثٳ٧وثٍ ثٛضٌد٪ٯز.   ٠ٗج أ٣

صو٠ٰٰٜوز صٌثهوٮ ٓوووًثس ٩ثفضٰجؽوجس ث٠ٛضو٠ٜوو٢ٰ ؛ ٠ٟوج أه٭ إٛووٮ  ٍٯوجهر صقظوو٨ٰٜٞ ثٛوًثّوٮ ٠ٛووجهر       
(Bowen , 1997 )ثٌٛٯجػٰجس ٩ٍٯجهر ثٛوثُوٰز  ٣ق٪ ثٛضوٜٞ.  

  . 

٩ٓجٝ د٤ٰٮ دئؽٌثء هًثّز ٗج١ ثٌٌٛع ٨٤ٟج ٩طَ مذٌثس ٩٩ؽ٨جس ٣لٌ أًدوز ٟو٢ٰ٠ٜ 
ٌِٯووْ ٛضـذٰووْ إّووضٌثصٰؾٰجس صٔوو٪ٝ هٜووٮ ٣لٌٯووز ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ،  ٩ٟوو٢   ٓووجٟ٪ث ٟوووًج دجٛو٠ووٚ ٗ

ث٤ٛضووجةؼ ثٛضووٮ ص٪طووٜش إ٨ٰٛوووج ثٛوًثّووز : أ١ ٧وويث ثٛو٠ووٚ هوووٍَ ٠ٜٛشووج٢ًٰٗ ٟوووٌُض٨ٞ دجٛووويٗجءثس         
ث٠ٛضووهر،٩ٗويٖٛ ثٗضْوذ٪ث ثّضذظوجًًث أٗذوٌ د٠٠جًّوض٨ٞ ثٛضو٠ٰٰٜوز ثٛنجطوز ٩إهًثٗوًج ه٠ٰٔوًج ٨ٛوج ٟو٢            

 Baney, 19982)ٛيثصٮ، ٩أٯؼًج ٢ٟ مٸٙ صِجه٨ٜٞ ٟوًج.)مٸٙ ثٛضٌِٰ٘ أ٩ ثٛض ٟٚ ث

٤٧٩ووجٕ هًثّووز أؽٌث٧ووج إٰٛوو٪س ٩ٍٰٟٜوو٦ ٛضـذٰووْ ٟووومٚ ُووٌه٭ هٜووٮ ثٛضوووًٯِ دجٛوويٗجءثس   
ث٠ٛضووهر ٩صٔ٪ٯ٦٠، ٩أشجًس ثٛوًثّز إٛٮ أ١ ثٛـٌٯٔز ثٛضٮ ٯضوٜٞ د٨ج ثٌِٛه، ٩ثٵّوضٌثصٰؾٰجس ثٛضوٮ                    

د٨ج ث٠ٛوٜ٪ٟجس ٨ٜٗج صؤعٌ ُووًٸ هٜوٮ ه٠ٰٜوز ثٛوضوٜٞ ٛوو٫ ثٛـوٸح،        ٯْضنو٨ٟج، ٩ثٛـٌٯٔز ثٛضٮ صٔوٝ
 Elliot & Gintzler, 1999 2)٩أشجًس ث٤ٛضجةؼ إٛٮ ُوجٰٛز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٗـٌٯٔز صوًٯِ. )

( إٛٮ أ١ ث٠ٛو٠ٜو٢ٰ ثٛويٯ٢ ثّوضنوٟ٪ث     ٠ٗChristison,&Kenedy,1999ج أشجًس هًثّز )
ثٛظوِٰز ٯقٔٔو٪١ ٠٨ُوًج أٗذوٌ ٛضٸٰٟوي٧ٞ، دجٵػوجُز إٛوٮ         ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُوٮ ٠ٟجًّوجص٨ٞ  

أ٨٣ووٞ أطووذق٪ث أٗغووٌ ٟوٌُووز دٔوووًثص٨ٞ ٩دؾ٪ث٣ووخ ثٛٔوو٪ر ٩ؽ٪ث٣ووخ ثٛؼوووَ ٛوووٯ٨ٞ، ٠ٗووج ٛوو٪فق أ١     
ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ ٗج٣٪ث أٗغٌ صِوجهًٸ ُوٮ ث٠ٛ٪ثٓوَ ثٛضو٠ٰٰٜوز ٣ضٰؾوز ثّوضنوث٨ٟٞ أ٠٣وجؽ صوٜوٞ ٤ٟجّوذز ٛويٗجء           

 صٸٰٟي٧ٞ.

٣لٌٯوز ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر ُوٮ ث٠ٛووثًُ ث٠ْٛوض٨وُز،       صـذٰوْ   Sumit ٩ٓو صذ٤و٬ ٟشو٩ٌم   
٩أعذش ث٠ٛش٩ٌم أ١ صـذْٰ ٧ي٥ ث٤ٛلٌٯز ه٢ ؿٌٯْ صٔوٯٞ أ٣شـز ٠ٜٛضو٢ٰ٠ٜ ٟظو٠٠ز ُوٮ ػو٪ة٨ج    

 )ّجهو ه٬ٜ ٍٯجهر ثٛضقظٰٚ ثٛوًثّٮ ٨ٛٞ ُٮ ٟولٞ ث٠ٛ٪ثه ٗجٛؾذٌ ٩ث٤٨ٛوّز ٩ثٛوٜو٪ٝ ٩ث٤ِٛو٪١.)  

Dodge  19992 

ظوٰٚ ثٛـوٸح ُوٮ ثٷمضذوجًثس ث٤٤ٔ٠ٛوز دجّوضنوثٝ       أٟج هًثّوز ٣و٪ٯ٢ ُٔوو ٧ووُش صقْو٢ٰ صق     
ثٛضوًٯِ دجٛيٗجءثس ث٠ٛضوووهر ،  ٩ص٪طوٜش ثٛوًثّوز إٛوٮ هوور ٣ضوجةؼ ٨٤ٟوج: أ١ ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر          
أعذضووش ُوجٰٛض٨ووج ٟوو٢ ٤ٟـٜووْ أ٨٣ووج صؤٗووو أ٣٪ثهووًج ٟنضِٜووز ٟوو٢ ثٳ٣شووـز، ٩ؿٌٓووًج أٗغووٌ ص٤٪هووًج ُووٮ          

 2(Nguyen  2000.   )ثٛضوٜٞ،٩صٔوٝ دوٯًٸ ه٢ ثِٛظٚ ثٛوًثّٮ ثٛضٰٜٔو٭

٩ٗيٖٛ هًثّز إٟجٝ ٟظوـ٬ِ،  ثٛضوٮ ص٪طوٜش إٛوٮ أ١ أ٣شوـز ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر ثٛوغٸط         
)ث٤٠ٛـٔٮ ثٌٛٯجػٮ، ث٠ٛ٘وج٣ٮ، ثٌُّٜٛو٪٭ (، ٗج٣وش أٗغوٌ ُوجٰٛوز ُوٮ صقوٯوو ٟؾ٠٪هوجس ٟنضِٜوز ٟو٢           
ثٛضٸٰٟووووي ث٠ٛ٪٧وووو٪د٢ٰ ٟٔج٣ًووووز دووووذوغ ث٠ٛٔووووجٯِٰ ثْٛووووٰ٘٪ٟضٌٯز ثٳموووو٫ٌ، )ثٛيٗجء،ثٛٔوووووًثس        

ٰٜٔز،ثٛضقظوٰٚ(،٠ٗج ٩ؽوو ٍٯوجهر ٩ص٤٪هوًج ُوٮ أهووثه ثٛضٸٰٟوي ث٠ٛ٪٧و٪د٢ٰ ث٠ٛ٘ضشو٢ِٰ دجٳ٣شوـز.           ثٛو
 2(  0226)إٟجٝ ٟظـ٬ِ،  

أٟج  هًثّز طٸؿ ثٛشٌٯَ،  ُٔو ص٪طٜش إٛٮ أ١ ٩هوٮ ثٛضٸٰٟوي د٠وج ٛووٯ٨ٞ ٟو٢ ىٗوجءثس       
ٌدٰوز ٩ثٛوٜو٪ٝ   ٟضووهر ّجهو ه٬ٜ صٔوٯ٧ٌٞ ٛوي٩ثص٨ٞ ٩ٍٯوجهر صقظو٨ٰٜٞ ثٛوًثّوٮ ُوٮ ٟو٪ثه ثٌُّٜٛوز ثٛو       

 2(٩0226ثٌٛٯجػٰجس ٩ثٛوًثّجس ثٷؽض٠جهٰز.   ) طٸؿ ثٛشٌٯَ، 

أٟج هًثّوز إّو٠جهٰٚ ثٛووًهٯٌ٭ ٩ًشوو٭ ٗجٟوٚ،  ُٔوو ٧ووُش ٩ػون د٣ٌوجٟؼ صووًٯذٮ ُوٮ            
صوووًٯِ ثٛوٜوو٪ٝ ٛض٠٤ٰووز ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ٛووو٫ ٟو٠ٜووجس ثِٛظووٚ ثٛ٪ثفووو ٟضووووه ث٠ْٛووض٪ٯجس، ٩ٓووو   
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٨٠ج: ثًصِوجم ْٟوض٪٫ ثٛويٗجء ُوٮ أ٠٣جؿو٦ ثْٛوذوز ٟووًج ٛوو٫         ص٪طٜش ثٛوًثّز إٛٮ هور ٣ضجةؼ ٢ٟ أ٧
دوو صوًٯذ٢٨ د٪ثّـز ثٛذ٣ٌجٟؼ ه٠ج ٗج١ ه٦ٰٜ ٓذٚ ثٛضوًٯخ، ٩ٓوو  -ٟؾ٠٪هز ثٛوًثّز  –ث٠ٛو٠ٜجس 

أ٩طوووش ثٛوًثّوووز دؼووو٩ًٌر ثٷ٧ض٠وووجٝ دض٠٤ٰوووز ثٛووويٗجءثس ث٠ٛضوووووهر ٛوووو٫ ث٠ٛو٠ٜووو٢ٰ ٩ث٠ٛضو٠ٜووو٢ٰ،   
ٛوضوٜٞ ثٛويثصٮ، ٩ثٛوضوٜٞ ثٛضووج٣٩ٮ، ٩صووًٯِ ثٳٓوٌث١       ٩ثّضنوثٝ إّوضٌثصٰؾٰجس ثٛوضوٜٞ ث٤ٛشوؾ  ٟغوٚ :ث    

 2(٧ًٌٰ٩0226ج.   ) إ٠ّجهٰٚ ثٛوًهٯٌ٭ ٩ًشو٭  ٗجٟٚ، 

أٟووج ثْٛووٰو هذووو ثٛوووثٯٞ ٩هظووجٝ ثٛوّوو٪ٓٮ ُٔووو ثّووض٨وُج ثٛذ٤ووجء ثٛوووجٟٜٮ ٤ٛلٌٯووز ثٛوويٗجءثس       
ث٠ٛضووووهر ٩هٸٓض٨ووج دووذوغ ث٠ٛضٌٰووٌثس، ٩ثمضذووجً طوووّ ث٤ٛلٌٯووز، ٩ٓووو أ٩ػووقش ث٤ٛضووجةؼ ٩ؽوو٪ه    

ٓووز ثًصذجؿٰووز دوو٢ٰ ثٛضقظووٰٚ ٩أ٣وو٪ثم ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر، ٩أّووجٰٛخ ثٛووضوٜٞ ٩ثٛضنظووض،٩أ١      هٸ
صنظض ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٩ثٵ٣ؾَٰٜٯز ٗج١ ٠٨ٛج هٸٓز ٓ٪ٯز دؾ٠ٰن أ٣و٪ثم ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر ؛ ٠ٟوج     

ٞ ٯوٙ هٜٮ ثٛظٜز ثٛٔ٪ٯز د٢ٰ ثٛضقظٰٚ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٩ثٛيٗجءثس ث٠ٛضوووهر.  ) ثْٛوٰو هذوو ثٛووثٯ    
 (.٩0222هظجٝ ثٛوّ٪ٓٮ،

أٟووج هًثّووز ٟووـ٨ج ٠ٗووـجٙ فِووـ٤ٮ ُٔووو ٧وووُش ثٛ٪ٓوو٪ٍ هٜووٮ أعووٌ ثّووضنوثٝ د٣ٌووجٟؼ ٟٔضووٌؿ      
ٛٴ٣شووـز ثٛضو٠ٰٰٜووز ُووٮ ػوو٪ء ٣لٌٯووز ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر هٜوو٬ صقظووٰٚ ثٛؾٌٌثُٰووج ٛووو٫ ؿووٸح     

 ُو٩ٌّ ىثس هٷٛوز إفظوجةٰز    هثٛظَ ثٳ٩ٙ ثٛغج٣٪٭،  ٢ٟ٩ أ٧ٞ ث٤ٛضجةؼ ثٛضٮ ص٪طٜش إ٨ٰٛج : ٩ؽ٪
د٢ٰ ٟض٪ّـٮ هًؽجس ث٠ٛؾ٠٪هز ثٛضؾٌٯذٰز ٩ث٠ٛؾ٠٪هز ثٛؼجدـز ُٮ ثٷمضذجً ثٛضقظٰٜٮ ثٛذوو٭ 

 2( 0224ٛظجٛـ ث٠ٛؾ٠٪هز ثٛضؾٌٯذٰز.  )ٟـ٨ج ٠ٗـجٙ فِـ٤ٮ، 

٩هًثّز ٟق٠و ًٯجع ه٠ٌ ثٛضٮ ٧وُش دقظ طوّ ٩ُوجٰٛز دوغ ثٳ٣شـز ثٳهثةٰز 
٢ ثٛضٸٰٟي ث٠ٛ٪٧٪د٢ٰ دجٛظَ ثٛنجِٟ ث٠ٛذ٤ٰز هٜٮ ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر،٩ىٖٛ ُٮ ثٛ٘شَ ه

ثٷدضوثةٮ، ٩ٓو ص٪طٜش ثٛوًثّز إٛٮ ٩ؽ٪ه دوغ ث٠ٛؤشٌثس هٜٮ طوّ ثٳ٣شـز ُٮ ثٗضشجٍ 
ث٠ٛ٪٧٪د٢ٰ، فٰظ ٩ؽوس هٸٓز ثًصذجؿٰز هثٛز إفظجةًٰج د٢ٰ دوغ ثٳ٣شـز. )ٟق٠و ًٯجع 

 2(0224ه٠ٌ، 

ز د٣ٌجٟؼ ٓجةٞ هٜٮ ٩هًثّز ّوٰو فجٟو ٩أفٸٝ ثٛذجٍ ثٛضٮ ٧وُش ثٛ٪ٓ٪ٍ هٜٮ ُوجٰٛ
ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ ص٠٤ٰز ث٠ِٛج٧ٰٞ ثٛو٠ٰٜز ٩ه٠ٰٜجس ثٛوٜٞ ٩ثٷصؾج٧جس ٣ق٪ ثٛوٜ٪ٝ ٛو٫ ثٛضٸٰٟي 
ثٛظٞ، ٩ٓو ص٪طٜش ثٛوًثّز إٛٮ ُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ ُٮ صقْٰٔ دوغ أ٧وثٍ صوًٯِ ثٛوٜ٪ٝ 

ٟجهر ثٛوٜ٪ٝ ٛو٫ ثٛضٸٰٟي ثٛظٞ  ث٠ٛض٠غٜز ُٮ ص٠٤ٰز ث٠ِٛج٧ٰٞ ثٛو٠ٰٜز ٩ه٠ٰٜجس ثٛوٜٞ ٩ثٷصؾج٥ ٣ق٪
 2(0224دجٛظَ ثٳ٩ٙ ثٷدضوثةٮ.   )ّوٰو فجٟو ٩أفٸٝ ثٛذجٍ، 

ٟق٠ووو أَٟٯووج١ ثٛضووٮ ٧وووُش ثٛ٘شووَ هوو٢ أ٣وو٪ثم        ٩ٟوو٢ ٧ووي٥ ثٛوًثّووجس أٯؼووًج ، هًثّووز    
ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛو٫ ه٤ٰز ٢ٟ ثٳؿِجٙ ث٠ٌٛجًدز ُٮ ٌٟفٜز ثٛضوٰٜٞ ثٳ٩ٛٮ، ٩ٗيٖٛ ثٛ٘شَ ه٢ 

٢ٟ٩ أ٧ٞ ث٤ٛضجةؼ ثٛضٮ ص٪طوٜش  س ث٠ٛضووهر ٛو٫ ثٳؿِجٙ د ّجٰٛخ ف٨ٜٞ ٠ٜٛش٘ٸس،. هٸٓز ثٛيٗجءث
: هووٝ ٩ؽو٪ه ُو٩ٌّ ؽ٪٧ٌٯوز دو٢ٰ أُوٌثه ثٛو٤ٰوز ُوٮ ٟؾوجٷس ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر. ُوٮ فو٢ٰ               إ٨ٰٛج

ٗشِش ث٤ٛضجةؼ ه٢ ٩ؽ٪ه ٩ٌُّ ؽ٪٧ٌٯز د٢ٰ أّجٰٛخ فوٚ ث٠ٛشو٘ٸس ٛوو٫ ثٳؿِوجٙ ُوٮ ٟؾوجٷس       
 2(0225)ٟق٠و أَٟٯج١، ٢ٟ ثٛيٗجءثس  ث٠ٛضووهر.

٩ٓو ثّضنوٟش ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ ٟؾجٙ ثٌُّٜٛز ؛ ٛضقْو٢ٰ ؽ٪ث٣وخ هوٯوور،           
٢ٟ٩  ثٛوًثّجس ثٛضٮ ثّضنوٟش ث٤ٛلٌٯز ُٮ ٟؾجٙ ثٌُّٜٛز ،  هًثّز أ٣وًّو٪١ ثٛضوٮ أ٩ػوقش أ٣و٦     

٠ٛضوووهر، ٩ىٛوٖ هٜوٮ    ٯ٢٘٠ ص٠٤ٰز ثٛضيٌٗ ُٮ ٌِٟهثس ثٌُّٜٛز ثٳؽ٤ذٰز ٢ٟ مٸٙ ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث
( ؿجٛوخ ٷص٤ٰوٮ دجٛظو٢ِٰ ثْٛوجدن ٩ثٛغج٩،٢ٟٓوو ص٪طوٜش ثٛوًثّوز إٛوو٬ أ١        622ه٤ٰوز ٟ٘٪٣وز ٟو٢ )   

طو٪دجس صيٌٗ ثٛـٸح ٠ٌِٛهثس ثٌُّٜٛوز ثٳؽ٤ذٰوز ًثؽون إٛوٮ هووٝ ثّوضنوثٝ ث٠ٛوٜوٞ ٵّوضٌثصٰؾٰجس         
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ٳؽ٤ذٰز ًثؽن أّجّوًج  ص٠٤ٰز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر،٩ثٛوِ٘ ثًصِجم ثٛٔوًر هٜٮ ثٛضيٌٗ ٠ٌِٛهثس ثٌُّٜٛز ث
  ,Anderson ٷّووضنوثٝ ث٠ٛوٜووٞ إّووضٌثصٰؾٰجس ٨ٟ٩ووجًثس ص٠٤ٰووز ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ٜٛـووٸح.   

1998).) 

 ٩ هًثّوووز ؽووو٤ِ ٩د٩ٌُوووج٣ِ ثٛضوووٮ أ٩ػوووقش أ١ ثّوووضنوثٝ ث٠ٛوٜوووٞ ٨٠ٛوووجًثس ثٛووويٗجءثس     
 ث٠ٛضوووووهر ٩صـذ٨ٰٔوووج ُوووٮ ٟووو٨٤ؼ ٤ُووو٪١ ثٌُّٜٛوووز ٯقْووو٢ ْٟوووض٪٫ ث٨ِٛوووٞ ثٌٛٔثةوووٮ ٛضٸٰٟوووي ث٠ٌٛفٜوووز       

                                 2( Gens Provance,1998ثٷدضوثةٰز.    )

٢ٟ٩ ث٠ٛشجًٯن ثٛذقغٰوز ثٛضوٮ ثّوضنوٟش ٧وي٥ ث٤ٛلٌٯوز  ٟشو٩ٌم ٛض٪ّوٰن ٣ـوجّ ثٛويٗجءثس          
 ث٠ٛضووهر ؛ َٛٯوجهر ث٨ِٛوٞ ثٌٛٔثةوٮ ُوٮ ٗوٚ ٟو٢ ثٌُّٜٛوز ثٵ٣ؾَٰٜٯوز ٩ثٌٛٯجػوٰجس،  ٧٩ووٍ ث٠ٛشو٩ٌم            

 ث٠ٛضووووووهر ٟوووون أّووووجٰٛخ ثٛووووضوٜٞ ثٛؾ٠ووووجهٮ ُووووٮ ٩فوووووثس ثٌُّٜٛووووز    ّووووضٌثصؾٰجس ثٛوووويٗجءثس إهٟووووؼ 
 ثٵ٣ؾَٰٜٯز ٩ثٌٛٯجػٰجس.   ٩ٓو أشجًس ث٤ٛضجةؼ إٛٮ ٍٯجهر ُٮ ٨ٟجًثس ث٨ِٛٞ ثٌٛٔثةٮ ٛو٫ ثٛـوٸح  
 ُوووووٮ ٗوووووٚ ٟووووو٢ ثٌُّٜٛوووووز ثٵ٣ؾَٰٜٯوووووز  ٩ثٌٛٯجػوووووٰجس، ٩ٍٯوووووجهر ُوووووٮ ص٪ٓووووووجس ثٛوووووضوٜٞ ٛووووووو٫           

 2(Kuzniewski,  et.al,  1998)ثٛـٸح. 

ثّز أؽٌث٧ج ٗج٤ٰٛذجٓ ٦ٍٰٜٟ٩ ؛ ٷمضذجً َٰٗ ٯ٢٘٠ ٤ٛلٌٯز ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر   ٤٧٩جٕ هً
ٜٛذوج٢ٌٰٛ ٩ُوٮ    ٮأ١ صوٍَ ٩صوهٞ ثٛضوًٯِ ٩ثٛضٰٰٔٞ ث٠ٛض٠ٌٗوَٯ٢ فو٪ٙ ث٠ٛوضوٜٞ ُوٮ ثٛضوٜوٰٞ ثٳّجّو      

ثٌُّٜٛز ثٷ٣ؾَٰٜٯز ٠ٜٛضقوع٢ٰ دٌٜجس أم٫ٌ   ٩ص٨ضٞ صٜٖ ثٛوًثّز دضو٠ْٰ ٨ُٞ إّضٌثصٰؾٰجس ثٛضوًٯِ 
٩ٓو أعذضش ثٛوًثّز أ١ صٜٖ ث٤ٛلٌٯز  صوو ُوجٛز ُٮ  2ثٛضٮ ص٤ظخ ه٬ٜ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر  ٩ثٛضٰٰٔٞ

صوٰٜٞ ثٛذج٢ٌٰٛ.  ٠ٗج أ١ ثٛـٸح أع٤جء ثٛو٠وٚ ٗوج٣٪ث ٠ٌ٤ْٟو٢ٰ ُوٮ ث٤ٛشوجؽ ٩ٟضِوجه٢ٰٜ ُٰو٦، ٩ٗوج٣٪ث         
 & , kallenbach)أٯؼوًج، ٓوجهًٯ٢ هٜو٬ فوٚ ث٠ٛشو٘ٸس دجّوضنوثٝ ٩ثفوو أ٩ أٗغوٌ ٟو٢ ثٛويٗجءثس.          

Viens, 2001) 2 

هًثّز أعٌ ثّضنوثٝ د٣ٌجٟؼ صوًٯذٮ ٓوجةٞ هٜو٬   ،  ُٔو ٧وُش ٟق٠٪ه ٟق٠و ّٰو  أٟج هًثّز
 شوذز ثٌُّٜٛوز   –ص٠٤ٰز ٨ٟجًثس ثٷصظجٙ ثٛش٨ِٮ ٛو٫ ؿٸح ثٌِٛٓز ثٳ٬ٛ٩  ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ه٬ٜ

صظووجٙ أ٩ػوقش ث٤ٛضووجةؼ أ١ ثٛذ٣ٌوجٟؼ ٛوو٦ صو عٌٰ ٗذٰووٌ هٜو٬ ص٠٤ٰووز ٨ٟوجًثس ثٷ      ٩ٓووو ثٵ٣ؾَٰٜٯوز.    
٩ٓووو أ٩طووش ثٛوًثّووز دؼوو٩ًٌر ثّووضنوثٝ ثٛضوووًٯِ ثٛٔووجةٞ هٜووٮ ثٛوويٗجءثس ُووٮ ٟؾووجٙ     ثٛشوو٨ِٮ، 

 (.0225 ٟق٠٪ه ٟق٠و ّٰو، ) ثٛضوٰٜٞ ٩مظ٪طًج صوٰٜٞ ثٌٜٛجس.  

ٯضؼووـ ٟوو٢ صٜووٖ ثٛوًثّووجس أ١ ٣لٌٯووز ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ٨ٛووج ُوجٰٛووز ُووٮ ث٠٠ٛجًّووجس          
ثء ث٠ٛوٜوٞ ٩ث٠ٛوضوٜٞ دظوِز هجٟوز، ٩ُوٮ ٟؾوجٙ       ثٛضو٠ٰٰٜز، ٩ُٮ صقْٰٔ أ٧وثٍ ثٛضووًٯِ ٩صقْو٢ٰ أه  

 ثٛضوٰٜٞ ثٌُّٜٛ٪٭ دظِز مجطز.  

 دراسات اهتنت بتينًُ اإلبداع اللُّغىٍ والتخصًل لدى الطالب: -
٣ضٰؾووز ٠ٛووج ث٣ضووجح ثٛو٠ٰٜووز ثٛضو٠ٰٰٜووز ُووٮ ٗغٰووٌ ٟوو٢ ثٳٓـووجً ٟوو٢ أٍٟووجس،  أد٧ٌٍووج ثُضٔووجه      

و٫ ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ، ٩ٗويٖٛ ثّوضغ٠جً ؿجٓوجس ث٠ٛضو٠ٜو٢ٰ،     ث٤ٛ٪ثصؼ ثٛضو٠ٰٰٜز ث٠ْٛض٨وُز،  ٗض٠٤ٰز ثٵدوثم ٛ
ُٔو ثصؾ٦ ثٛووٯوو ٟو٢ ثٛذوجفغ٢ٰ ٛوًثّوز ثٛو٪ثٟوٚ  ثٛضوٮ ٓوو صوؤعٌ إٯؾجدوًج أ٩ ّوٜذًج هٜوٮ ثٵدووثم ٛوو٫              
ث٠ٛضو٠ٜوو٢ٰ، ٩ٟوو٢ ٧ووي٥ ثٛو٪ثٟووٚ :ه٩ً ث٠ٛوٜووٞ ُووٮ ص٠٤ٰووز ثٵدوووثم ٛووو٫ صٸٰٟووي٥،  ٩ٟووو٫ ثّووضنوث٦ٟ   

ٌ ُوٮ صِؾٰوٌ ثٛـجٓوجس ثٛ٘ج٤ٟوز ٛوو٫ ث٠ٛضو٠ٜو٢ٰ، ٩ٟو٢        ٳّجٰٛخ ٩إّضٌثصٰؾٰجس ص٨ْٞ دش٘ٚ أ٩ دوخم 
٧ي٥ ثٛوًثّجس هًثّز إٯ٪٣ِ ثٛضٮ أعذضش أ١ ص٩َٯو ث٠ٛوٜٞ دج٠ِٛج٧ٰٞ ثٛضٮ صض٤ج٩ٙ ثٵدوثم، ٩ثٛو٠ٰٜز 
ثٵدوثهٰز، ٩ث٠ٛو٪ٓجس ثٛذٰتٰز، ٩ثٛوجؿِٰوز ثٛضوٮ صو٪ٓو٦، أ٩ صْٰو٥ٌ، ٓوو أه٫ إٛوٮ ٍٯوجهر ٨ُوٞ ث٠ٛوٜوٞ          

 (. Eunice,1990)2عٌر ه٦ٰٜ، ٠٣٩٪ ٓوًثص٦ ثٛضوًٯْٰز ثٵدوثهٰز ٛـذٰوز ثٵدوثم ٩ثٛو٪ثٟٚ ث٠ٛؤ
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٩ٓووو أعذضووش هًثّووز دوو٩ٌِٗ أ١ إعووجًر ثٵدوووثم ٛووو٫ ثٛضٸٰٟووي صقوووط ٟوو٢ مووٸٙ ثْٛووٜ٪ٕ       
ثٛضوًٯْٮ ٠ٜٛوٜٞ ؛ ٳ٨٣ٞ ٷ ٯوًٗ٪١ ٓووًثص٨ٞ ثٵدوثهٰوز ثٛ٘ج٤ٟوز، ٩ٷ ٯْوضـٰو٪١ أ١ ٯضِوجهٜ٪ث ٟون       

ٖ ثٛٔووًثس هو٢ ؿٌٯوْ ٟ٪ثٓوَ صو٠ٰٰٜوز صوض٠وو هٜوٮ فوٚ         ث٠ٛ٪َٓ ثٛضو٠ٰٜٮ إٷ ٢ٟ مٸٙ إعوجًر صٜو  
ث٠ٛش٘ٸس،٩ٓو ٓووٟش ٧وي٥ ثٛوًثّوز ٜٛضٸٰٟوي ٟؾ٠٪هوز ٟو٢ ث٠٠ٛجًّوجس، ٩٩ُوٌس ٨ٛوٞ ثٛنذوٌثس،           
٧٩ٰوو س ٨ٛووٞ ث٠ٛ٪ثٓووَ ثٵٯؾجدٰووز ثٛضووٮ صْووجهو هٜووٮ ص٠٤ٰووز ثٵدوووثم ٛوٯ٨ٞ،٩أٟوووس ث٠ٛوٜووٞ دج٠ٛذووجها    

٥، ٩ٓووٟش ٛو٦ أٯؼوًج، دووغ ثٳّوجٰٛخ ثٛضوٮ       ثٳّجّٰز ٵٓجٟوز هٸٓوجس ٟذض٘وٌر ٟضذجهٛوز ٟون صٸٰٟوي      
صْجهو ُٮ إص٠جٝ ه٠ٰٜجس ثٛضوٜٞ ٩ثٗضْجح ثٛنذٌر ؛٠ٟوج ٗوج١ ٛو٦ ثٳعوٌ ثٵٯؾوجدٮ هٜوٮ ٠٣و٪ ثٵدووثم         

 2(Brooks,1990ٛو٫ ثٛضٸٰٟي.   )

٩ٓو ٓجٝ ًػج ثٳهًٞ دوًثّز ثّض٨وُش هوٸػ دووغ ٣و٪ثفٮ ثٛٔظو٪ً ٠ُٰوج ٯضوٜوْ دض٠٤ٰوز        
ٛوٌدٰز ٛضٸٰٟي ثٛظوَ ثْٛوجدن ٟو٢ ٌٟفٜوز ثٛضوٜوٰٞ ثٳّجّوٮ،  ٩ٓوو ٓوجٝ         ثٵدوثم ٛو٫ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ث

ثٛذجفظ دذ٤جء ثمضذجً ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ؛ ٰٛٔجُ ثٛيٗجء ثٵدوثهٮ ٛضٸٰٟي ثٛظَ ثْٛجدن دوو صـذ٦ٰٔ 
هٜوووٮ ه٤ٰوووز ُوووٮ ٟقوووجُلضٮ هٰٟوووجؽ ٩ثٛو٨ٰٜٓز،٩ٓوووو ص٪طوووٜش ثٛوًثّوووز إٛوووٮ أ١ ٟض٪ّوووؾ هًؽوووجس  

ٟض٪ّؾ هًؽجس ث٠ٛؾ٠٪هز ثٛؼجدـز ٛو٤ٰز ثٛذقظ ٢ٟ ثٛضٸٰٟي ُٮ ث٠ٛؾ٠٪هز ثٛضؾٌٯذٰز أه٬ٜ ٢ٟ 
 2(6000)ًػج ثٳهًٞ، 2ثٛـٸٓز ٩ث٣٩ٌ٠ٛز ٩ثٳطجٛز ٩ثٛضٌِٰ٘ ثٵدوثهٮ دظِز هجٟز 

٩ٟووو٢ ثٛوًثّوووجس أٯؼوووًج، هًثّوووز ؽ٪هٟوووج١ ثٛضوووٮ ص٪طوووٜش إٛوووٮ أ١ ثّوووضنوثٝ أّوووجٰٛخ          
و٫ ثٛضٸٰٟوي، ٩ٯوووٙ ٩ؽ٨وز    ٩إّضٌثصٰؾٰجس إدوثهٰز ُٮ ثٛضوًٯِ ٯؤه٭ إٛٮ ك٨٪ً ٣شجؽ إدوثهٮ ٛ

(،٩أٯؼوًج ٤٧وجٕ هًثّوز ٗو٪ٯ٢  ثٛضوٮ       ٣Goodman ,1993ل٧ٌٞ ٩ثصؾج٨٧ٞ ٣ق٪ ث٠ٛجهر ثٛوًثّوٰز)  
أعذضش أ١ ه٠ٰٜز ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٛو٫ ثٛضٸٰٟي صقووط هو٢ ؿٌٯوْ ص٪كٰوَ ؿوٌّ صوًٯْوٰز ٟذض٘وٌر،         

 (. ٩Queen ,1994ٗيٖٛ إهـجء ثٛضٸٰٟي ٌُطًج ٜٛ٪طَ ٩ثٛضوذٌٰ ثٛقٌ.   )

،  زثّز ف٢ْ ْٟٜٞ ٧وُش صقوٯو ثٛٔوًثس ثٵدوثهٰز ث٤٠ٛجّذز ٛضٸٰٟي ث٠ٌٛفٜز ثٵهوثهٯو ٩هً
٩ثٛضووٮ ص٠غووٚ أ٧ووٞ ث٠ٛٔ٪ٟووجس ثٛٸٍٟووز ٛٶدوووثم ُووٮ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز،  عووٞ ٩ػوون ٰٟٔووجُ ٰٛٔووجُ ٧ووي٥     
ثٛٔوووًثس ه٤ووو ٧ووؤٷء ثٛضٸٰٟووي،  عووٞ ص٪ػووٰـ ثٛوٸٓووز دوو٢ٰ ثٵدوووثم ُووٮ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ٩دوووغ            

ٳم٫ٌ.   ٩ٗج١ ٢ٟ أ٧ٞ ث٤ٛضجةؼ ثٛضٮ أٌِّ ه٨٤وج صـذٰوْ ث٠ٰٛٔوجُ أ١ ٷ ص٪ؽوو ُو٩ٌّ      ث٠ٛضٌٌٰثس ث
ىثس هثٛز إفظجةًٰج د٢ٰ ثٛذ٢ٰ٤ ٩ثٛذ٤وجس ُوٮ ثٵدووثم ُوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز د٠ٔ٪ٟجصو٦ ث٠ٛنضِٜوز.) فْو٢          

 2(6004أف٠و ْٟٜٞ، 

٠ٌفٜز ثٛشٰل،  ُٔو ثّض٨وُش صقوٯو ْٟض٪ٯجس أهثء صٸٰٟي ثٛ ٍأٟج هًثّز ٟق٠و هذوثٌٛء٩
ثٷدضوثةٰز ثٛوٰٜج دو٩ٛز ثٵٟجًثس ثٛوٌدٰوز ث٠ٛضقوور ُوٮ ثٵدووثم ثٌُّٜٛو٪٭ ٟض٠وغًٸ ُوٮ ٓووًصٮ ثٛـٸٓوز          
ثٌِٛ٘ٯز ٩ثٛـٸٓز ثِٜٛلٰز، ٩ٗج١ ٢ٟ أ٧ٞ  ث٤ٛضجةؼ ثٛضٮ ص٪طٜش إ٨ٰٛج ثٛوًثّز : أ١ ًجٛذٰز ثٛضٸٰٟي 

أهثء ثٛضٸٰٟوي هٜوٮ ثمضذوجً    ٟض٪ّـ٪ ثٛـٸٓز ثٌِٛ٘ٯز ٩ثِٜٛلٰز، ٩٩ؽ٪ه أعٌ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ ُوٮ  
 (.6004ثٛشٰل، ٍ) ٟق٠و هذوثٌٛء٩ 2ثٵدوثم ثٌُّٜٛ٪٭ ُٮ ثٛـٸٓز ثٌِٛ٘ٯز

أٟج هًثّز ٠ٌّٰ هذو ثٛ٪٧جح،  ُٔو ٧وُش ٟوٌُز ٟو٫ ص٪ثٌُ ٓوًثس ثٵدوثم،  ٠ٗج صل٨ٌ 
٢ٟ مٸٙ ثٳهثء ثٌُّٜٛ٪٭ ثٛشِ٪٭ ٛو٫ ثٳؿِجٙ ُٮ ٌٟفٜز ًٯجع ثٳؿِوجٙ، ٩ٟوو٫ إٟ٘ج٣ٰوز إٯؾوجه     

وٰجً ٯْوضوٙ ٟو٢ مٸٛو٦ هٜوٮ ٓووًثس ثٵدووثم ه٤وو ثٳؿِوجٙ هذوٌ أهثة٨وٞ ثٌُّٜٛو٪٭، ٩ٓوو ص٪طوٜش              ٟ
ثٛوًثّز إ٬ٛ : أ٦٣ ٯ٢٘٠ ثٷّضوٷٙ هٜٮ ٟو٫ ص٪ثٌُ ٓوًثس ثٵدوثم ه٤و ثٳؿِجٙ ٢ٟ مٸٙ أهثة٨ٞ 

 (.  6006) ٠ٌّٰ هذو ثٛ٪٧جح أف٠و،  2ثٌُّٜٛ٪٭ ٢ٟ مٸٙ ثمضذجًثس ٤٤ٟٔز أهوس ٛيٖٛ 

ُوجٰٛز ثشوضٌثٕ ثٛضٸٰٟوي ُوٮ ثٳ٣شوـز ثٵدوثهٰوز ُوٮ صوٜو٨٠ٰٞ ثٌُّٜٛوز          هًثّز ٩ٯٌأعذضش ٠ٗج 
(. أٟووج هًثّووز "أدوو٪ ثٛووو٧خ ثٛذوووً٭"، ُٔووو ثّووض٨وُش    Wurr,٩1996ثٗضْووجح ٨ٟووجًثس ثٛقٰووجر.  ) 
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ثّضنوثٝ د٣ٌجٟؼ ُٮ ثٳ٣شـز ثٌُّٜٛ٪ٯز هٜٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ ؿوٸح  
غج٣٪٭، ٩ٓو ص٪طٜش ثٛوًثّز إٛٮ : أ١ ثٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ ٗج١ ٛو٦ أعوٌ إٯؾوجدٮ ُوٮ     ثٛظَ ثٳ٩ٙ ثٛ

ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛوو٫ ثٛـوٸح، ٠ٗوج ص٪طوٜش ثٛوًثّوز إٛوٮ ٩ؽو٪ه هٸٓوز ثًصذجؿٰوز هثٛوز           
)أدو٪ ثٛوو٧خ ثٛذووً٭،    2إفظجةًٰج د٢ٰ هًؽجس ثٛـٸح ُوٮ ثٛضقظوٰٚ ثٌُّٜٛو٪٭ ٩ثٛضِٰ٘وٌ ثٵدووثهٮ      

6008   .) 

ز ٣جٯٚ ٯ٪َّ ،  ُٔو ٓجٟش د٪ػن د٣ٌجٟؼ صوًٯذٮ ٠ٛو٠ٜوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ٛض٠٤ٰوز     أٟج هًثّ
 ٨ٟوووجًثس ثّوووضنوثٝ ٟووووثمٚ ثٛضووووًٯِ ثٵدووووثهٮ ٛوووو٫ ٟو٠ٜوووٮ ثٌُّٜٛوووز ثٛوٌدٰوووز،  ٩ٓوووو ص٪طوووٜش        
 ثٛوًثّوووز إٛوووٮ ُوجٰٛوووز ثٛذ٣ٌوووجٟؼ ثٛضووووًٯذٮ ُوووٮ ص٠٤ٰوووز دووووغ ٨ٟوووجًثس ثٛضووووًٯِ ثٵدووووثهٮ ٛوووو٫ 

ثٛذقظ، ٩ٗيٖٛ ثٳعٌ ثٵٯؾجدٮ ٨ٛيث ثٛذ٣ٌجٟؼ ُوٮ ص٠٤ٰوز ثٵدووثم ٛوو ٫      ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز، ه٤ٰز
 (0226صٸٰٟي٧ٞ.   ) ٣جٯٚ ٯ٪َّ، 

ُوجٰٛوز د٣ٌوجٟؼ ٟٔضوٌؿ ٛض٠٤ٰوز      ، ُٔوو ٧ووُش ثٛ٪ٓو٪ٍ هٜو٬     ٟق٠٪ه هذو ثٛقوجُق  أٟج هًثّز
جًثس ٨ٟو ٩ىٛوٖ دووو صقوٯوو    ٨ٟجًثس صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛٶدوثم ٛو٫ ٟو٠ٜٮ ث٠ٌٛفٜز ثٷدضوثةٰز، 

ضٸٰٟووي ثٛظووِ٪ٍ ثٳمٰووٌر ٟوو٢ ٨ٟٛووجًثس ثٛضوذٰووٌ ثٛ٘ضووجدٮ ثٵدوووثهٮ ث٤٠ٛجّووذز  ٩ثٛٔووٌثءر ثٵدوثهٰووز 
ص٠٤ٰز أهثء  ُٮُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ هور ٣ضجةؼ ٨٤ٟج: ثٛذقظ إ٬ٛ ،٩ٓو ص٪طٚ ث٠ٌٛفٜز ثٷدضوثةٰز

 ثٛذ٣ٌووجٟؼ  ُوجٰٛووز٩صوووًٯِ ٨ٟووجًثس ثٛٔووٌثءر ثٵدوثهٰووز دشوو٘ٚ هووجٝ،      ُووٮثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز   ٟو٠ٜووٮ
ٚ  ثٵدووثهٮ  ثٛ٘ضوجدٮ صوًٯِ ٨ٟجًثس ثٛضوذٌٰ  ُٮثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز  ٟو٠ٜٮص٠٤ٰز أهثء  ُٮث٠ٛٔضٌؿ    دشو٘

 2(0220،) ٟق٠٪ه هذو ثٛقجُق 2مجص

ٯضؼـ ٢ٟ ثٛوًثّجس ثْٛجدٔز أ٠٧ٰز ص٠٤ٰز ثٵدووثم ٩ثٛضقظوٰٚ ٛوو٫ ثٛضٸٰٟوي ُوٮ ث٠ٌٛثفوٚ       
ّووًٰج ُووٮ ٧ووي٥ ثٛض٠٤ٰووز ٟوو٢ مووٸٙ ثّووضنوثٝ ٩صذ٤ووٮ   ثٛضو٠ٰٰٜووز ث٠ٛنضِٜووز، ٩أ١ ث٠ٛوٜووٞ ٯٜوووخ ه٩ًًث أّج 

َّ  ص٠٤ٰوز   أّجٰٛخ صوًٯْٰز ُوجٛز ٣٩شـز صْجهو هٜٮ إٯٔجف ؽ٪ث٣خ ثٵدوثم ٛو٫ ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ،  ٢ٟ٩ َع
 2ثٛضقظٰٚ ٛوٯ٨ٞ 

 مشهلُ البخح:-
ثّضنوثٝ ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ ٟؾجٙ ثٛضوًٯِ، ٩ٓو أعذضوش   ز٠ٟج ّذْ ٯضؼـ أ٠٧ٰ

جس ثْٛجدٔز ُوجٰٛز ٧ي٥ ث٤ٛلٌٯوز ُوٮ ٟؾوجٙ ثٛضووًٯِ دظوِز هجٟوز،  ٩ُوٮ ٟؾوجٙ         ثٛووٯو ٢ٟ ثٛوًثّ
صوٰٜٞ ثٌٜٛجس دظِز مجطز، ٩هٜٮ ثٛوًٌٞ ٟو٢ ىٛوٖ ُوئ١ ثٛذجفوظ ٛوٞ  ٯقظوٚ هٜوٮ هًثّوز ٩ثفوور           
ص٤ج٩ٛش ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ ٟؾجٙ ثٌٜٛز ثٛوٌدٰز، ٧٩٪ ٟج ههج ثٛذجفظ إٛٮ صؾٌٯخ ٧ي٥ 

ٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز،  ٩ىٛوٖ  ٟو٢ ٤ٟـٜوْ أ١ ٧وي٥ ث٤ٛلٌٯوز ث٣وْ٘وش د٪ػو٪ؿ          ث٤ٛلٌٯز ُٮ ٟؾجٙ صوٜوٰٞ ث 
ه٬ٜ ؿٌّ ٩ٟوثمٚ ثٛضوًٯِ فٰظ ههش إٛٮ ثّضنوثٝ ؿٌثةوْ ٩ٟووثمٚ ٩دوٌثٟؼ صو٠ٰٰٜوز صض٪ثُوْ      
ٟن أّجٰٛخ ثٛضوٜٞ ٛو٫ ثٛـٸح، ٩صنجؿخ ثِٛو٩ٌّ ثٌِٛهٯوز ٛووٯ٨ٞ، ُٔوو عذوش أ١ ثٛـوٸح ٯضو٠ٜو٪١        

د٠ذووجهًر ىثصٰووز ٟوو٨٤ٞ،  ٩ه٤وووٟج ٯووضٞ ٟ٪ثءٟووز أّووجٰٛخ ثٛووضوٜٞ    دِجهٰٜووز أٗذووٌ ه٤وووٟج ٯووضٞ ٧وويث ثٛووضوٜٞ   
 ث٠ٛ٪ؽ٪هر ٛوٯ٨ٞ ٟن 

ٟوووثمٚ ثٛضوووًٯِ ث٠ٛٸة٠ووز ٨ٛووٞ، ُْوو٪ٍ صووَهثه ٩صوووٍَ ٗووٚ ٟوو٢ ثٛوثُوٰووز، ٩ْٟووض٪ٯجس           
،  ٧٩ويث ٯووٙ هٜوٮ أ٠٧ٰوز ثٛو٤جٯوز دجفضٰجؽوجس ثٛـوٸح ٠ٗضـٜوخ         Kang  1994 :6)ثٛضقظوٰٚ. )  

ؽج٣خ صووٯٚ ٩ٟ٪ثءٟز أّجٰٛخ ثٛضوًٯِ ٗوٮ صض٪ثُوْ ٟون    أّجّٮ ٩أ٩ٛٮ ُٮ ه٠ٰٜز ثٛضوًٯِ،  إٛٮ 
 صٜٖ ثٷفضٰجؽجس.
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٤٧٩جٕ ّذخ آمٌ ٯذًٌ ٓ٪ر ٩ص عٌٰ ٧ي٥ ث٤ٛلٌٯز  ُوٮ ثٛضووًٯِ،  ٧٩و٪ أ١ ه٩ً ث٠ٛوٜوٞ ٓوو      
صٌٰووٌ ٗغٰووًٌث ؛ ُٜووٞ ٯوووو ث٠ٛوٜووٞ ٣ووجًٓٸ ٠ٜٛوٌُووز، ٤٘ٛ٩وو٦ أطووذـ "ٟ٪ؽ٨ووًج ٜٛـووٸح ٩ٟوووٯٌث ٜٛو٠ٰٜووز         

ًث ٜٛـٸح، ٩ًٌْٰٟث ٜٛضوٜٞ، ٩ٌٟثٓذًج، ٩ٟظوًًث ٟ٪ع٪ٓوًج ٠ٜٛوٜ٪ٟوجس   ثٛضو٠ٰٰٜز ٤ٟ٩ل٠ًج ٨ٛج، ٩ْٟضشجً
 2ثٌُّٜٛ٪ٯز، ٩شنظًج ٯضِجهٚ ثؽض٠جهًٰج ٟن ؿٸد٦، ٠٣٩٪ىؽًج ٨ٛٞ ٯقي١٩ في٥٩ 

٩صذوًج ٛيٖٛ ٗج١ هٜٮ ث٠ٛ٪َٓ ثٛضو٠ٰٜٮ هثمٚ ثِٛظٚ ث٠ٛوًّوٮ  أ١ ٯضٌٰوٌ ؛ ٰٛضْوٞ د٤٠وجك     
ُووٮ دٰتووز صْوو٠ـ ٨ٛووٞ دجٛضِجهووٚ ثٛقووٌ      ٣شووؾ ٩فٰوو٪٭ ٩ُوووجٙ ٠ٟ٩ضوون "ُووجٛـٸح ثٛوويٯ٢ ٯ٪ػووو٪١    

٩ثٛضوج١٩ ثٛؾ٠جهٮ، ٯ٠٤٪ ٛوٯ٨ٞ ثصؾج٥ إٯؾجدٮ ٣ق٪ ثٛضوٜٞ،  ٠ٗج أ١ ىٛوٖ ٯؾو٨ٜوٞ ٯووه٠٪١ دوؼو٨ٞ     
 2( Hahn   1994 ,77ثٛذوغ ث٣ِوجًٰٛج  ٩هجؿًِٰج " . ) 

   ٧٩ووويث ٯووووُو٤ج إٛووو٬ ثٛٔووو٪ٙ دووو ١ ثٛـوووٸح ه٤ووووٟج ٯ٘ووو٪١ ٛووووٯ٨ٞ ثصؾوووج٥ إٯؾوووجدٮ ٣قووو٪ ٟوووج                         
ٯضو٠ٜ٪١، ٩هٸٓجس ٓ٪ٯز ٠ُٰج د٨٤ٰٞ، ُئ٨٣ٞ ٯضو٠ٜ٪١ دظ٪ًر أٗغٌ ٣شجؿًج ٩ٯؤه١٩ أٯوز ٠٨ٟوز صٜٔو٬    

 هٜٮ هجص٨ٔٞ د٘ٚ ؽو.  

٨ٛوويث ٣ؾووو أ١ ٣لٌٯووز ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر صق٠ووٚ ُووٮ ؿٰجص٨ووج إّوو٨جٟجس هوٯووور ُووٮ ٟؾووجٙ      
وٜوٞ أ١ ٯ٤و٪م   ثٛضٌدٰز دظِز هجٟز، ٩ُٮ ٟؾجٙ صوٰٜٞ ثٌُّٜٛجس دظِز مجطوز ؛ ٨ُوٮ صٔضوٌؿ هٜوٮ ث٠ٛ    

٢ٟ أّجٰٛخ ٤ُ٩٪١ ثٛضوًٯِ ث٠ٛ٪ؽ٪هر ٛوٯ٦ ٗٮ ٯض٢٘٠ ثٛـوٸح ٟو٢ صقٰٔوْ أٓظو٬ إُوجهر ٟو٢ ٧ويث        
ثٛضوًٯِ؛ د٠و٤ٮ آمٌ ٯقضوجػ ث٠ٛو٠ٜو٪١ إٛوٮ ص٤٪ٯون ٩إعوٌثء ثٳّوجٰٛخ ٩ثٳه٩ثس ٩ثٵّوضٌثصٰؾٰجس        

ٮ ث٤٠ٛوجك  ث٠ٛضجفز ٛوٯ٨ٞ ؛ ثٌُّٜٛ٪ٯز ٨٤ٟج ٩ث٤٠ٛـٰٔز ٩ثٛضٮ ثّضنوٟش ٗغٰوًٌث ٟو٢ ٓذوٚ، ٩ّوٰـٌس هٜو     
 2( Armstrong ,T ,  2001 , 48 ثٛضو٠ٰٜٮ ٩أطجدض٦ دج٠٤ٛـٰز ٩ثٛؾِجٍ .).

٠ٗووج أ١ ثٟووضٸٕ ٟوٜووٞ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ٨٠ٛووجًثس صوًٯْووٰز صْووجهو٥ هٜوو٬ ثٛض٪كٰووَ ثٳٟغووٚ     
٤ٛلٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛضِؾٌٰ ثٛـجٓجس ثٛ٘ج٤ٟز ٛو٫ ثٛضٸٰٟي، ٩ٗيٖٛ ص٦٤٘٠ ٢ٟ ص٠٤ٰز ٟظوجهً  

أطووذـ ػوو٩ًٌر ٟٜقووز ٯؾووخ أ١ صضؾووج٩ٍ ث٠ٛـجٛذووز دضق٨ٰٔٔووج إٛووٮ فٰووَ ثٛ٪ؽوو٪ه        ثٵدوووثم ٛوووٯ٨ٞ، 
٩ثٛضوووًٯخ ثٛو٠ٜووٮ ه٨ٰٜووج،  ٠ٗووج أ١ صوووًٯخ ث٠ٛو٠ٜوو٢ٰ هٜووٮ ٟغووٚ ٧ووي٥ ث٨٠ٛووجًثس ٟـٜووخ ٟضؾوووه        

 ٩ْٟض٠ٌ، ٦ٛ٩ ٟذًٌثص٦ ثٛٔ٪ٯز، ٩أّجٰٛذ٦ ث٠ٛض٤٪هز .  

وٯ٨ٞ ث٠ٛوووثمٚ ٩ٟوو٢ ٤٧ووج أطووذـ هٜووٮ ث٠ٛو٠ٜوو٢ٰ أ١ ٯضذ٤وو٪ث أّووجٰٛخ ؽوٯووور، ٩أ١ صضوو٪ثٌُ ٛوو       
ث٠ٛٸة٠ز ثٛضٮ صض٪ثُْ  ٟن أّجٰٛخ ثٛضوٜٞ ٩ث٩ٌِّٛ ثٌِٛهٯز ٛو٫ ؿٸد٨ٞ ؛ ٠ُوٜوٞ  ث٠ْٛوضٔذٚ ٟقضوجػ    
أ١ ٯ٘وو٪١                   ٟؾوووهًث، ٩ٟذض٘ووًٌث، ٩ٟذوووهًج،  ٩ٟذجهةووًج دجٛضؾٌٯووخ، ٤ٟ٩ل٠ووًج، ٩ٌٟشوووًث،    

٧٩وي٥ ثٳه٩ثً ٧وٮ ُوٮ فٰٔٔوز     ٩ٓجهًًث هٜٮ إهثًر ثٛضِجهٸس ثٛظِٰز دِ٘وجءر ٩ُوجٰٛوز ٩هٯ٠ٌٔثؿٰوز،    
ثٳٟووٌ أه٩ثً ًٰووٌ صٰٜٔوٯووز ؛أ٭ أ٨٣ووج ٷ صووووُّ ٟ ٛ٪ُووز ُووٮ إؿووجً ثٛضظوو٪ً ثٛضٰٜٔووو٭ ٛووو٩ً ث٠ٛوٜووٞ ُووٮ  

 (.6084) ؽ٪هس ّوجهر، 2ثٛو٠ٰٜز ثٛضو٠ٰٰٜز 

٩هٜٮ ػ٪ء ٟج ّذْ ؽجء ثٛذقظ ثٛقجٛٮ ؛ ٰٛقوه ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ  
ز ثٛوٌدٰوز، ٩ٗويٖٛ ؽوجء ٩ػون د٣ٌوجٟؼ ٛضووًٯذ٨ٞ هٜوٮ ٧وي٥ ث٨٠ٛوجًثس          ثٛضوًٯِ ٛو٫  ٟو٠ٜوٮ ثٌُّٜٛو  

٩ٰٓووجُ ُوجٰٛووز ٧وويث ثٛذ٣ٌووجٟؼ ُووٮ إْٗووجح ٧ووي٥ ث٨٠ٛووجًثس، ٩ٗوويٖٛ ٰٓووجُ أعوو٥ٌ ُووٮ ص٠٤ٰووز ثٵدوووثم   
 ٩ثٛضقظٰٚ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ صٸٰٟي ٧ؤٷء ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ.  

 ٛضجٛٮ :٩ٯ٢٘٠ ثٛضوذٌٰ ه٢ ٟشٜ٘ز ثٛذقظ ُٮ طٰجًز ثّض٨ِجٰٟز هٜٮ ث٤ٛق٪ ث

 ٟج ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ثٛٸٍٟز ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ   -6

ٟووج ٟ٘٪٣ووجس  د٣ٌووجٟؼ صوووًٯذٮ ٵْٗووجح دوووغ ٨ٟووجًثس ثّووضنوثٝ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر         -0
 ثٛٸٍٟز ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ   
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س ثّووضنوثٝ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر  ٟووج ُوجٰٛووز ثٛذ٣ٌووجٟؼ ثٛضوووًٯذٮ ُووٮ إْٗووجح دوووغ ٨ٟووجًث  -2
 ثٛٸٍٟز ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ  

ٟج أعٌ ثٛذ٣ٌوجٟؼ ث٠ٛٔضوٌؿ ُوٮ ص٠٤ٰوز ثٛضقظوٰٚ  ُوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ٛوو٫ صٸٰٟوي ث٠ٛو٠ٜو٢ٰ            -4
 ث٠ٛضوًد٢ٰ  

 ٢ٰ ٟج أعٌ ثٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ث٠ٛضوًد-5

 مصطلخات البخح: -
 الذناءات املتعددَ: -

٧وٮ ث٨٠ٛوجًثس ثٛؤٰٜووز ث٠ٛض٠وجٯَر ثٛٔجدٜوز ٜٛض٠٤ٰووز،  ٩ثٛضوٮ صووٌٍ دجٛوويٗجءثس ثٛغ٠ج٣ٰوز ثٛضووٮ        
ص٪طٚ إ٨ٰٛج ؽجًه٣ٌ ٩ث٠ٛض٠غٜز ُٮ:ثٛيٗجء ثٌُّٜٛو٪٭، ٩ثٛويٗجء ث٤٠ٛـٔوٮ، ٩ثٛويٗجء ث٠ٛ٘وج٣ٮ، ٩ثٛويٗجء       

هٮ، ٩ثٛيٗجء ثٛشنظوٮ، ٩ثٛويٗجء ثٛـذٰووٮ. )ؽوجدٌ     ثٛقٌٗٮ، ٩ثٛيٗجء ث٠ٛ٪ّٰٔٮ، ٩ثٛيٗجء ثٷؽض٠ج
 (.60- 0، 0222هذو ثٛق٠ٰو، 

 مهارات استدداو الذناءات املتعددَ يف تدريس اللُّغُ العزبًُ: -
٧ووٮ ٟؾ٠٪هووز ثْٛووٜ٪ٰٗجس ثٛضوًٯْووٰز ٩ث٠٠ٛجًّووجس ثٛضٌد٪ٯووز ثٛضووٮ ٯل٧ٌ٨ووج ث٠ٛوٜووٞ أع٤ووجء    

دج٠٠ٜٛ٘ووز ثٛوٌدٰووز ثْٛووو٪هٯز، ٩صضْووٞ    صوًٯْوو٦ ٠ٛٔووًٌ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز دجٛظووَ ثْٛووجهُ ثٷدضوووثةٮ    
دجٛٔوًر هٜٮ ثٗضشجٍ ٩ص٪كٰوَ ٩ص٠٤ٰوز ٟوج ٛوو٫ ثٛضٸٰٟوي ٟو٢ ىٗوجءثس ٟضوووهر،  ٩ثّوضنوث٨ٟج ُوٮ           

 ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ ٧ؤٷء ثٛضٸٰٟي.  

 الربىامج التدرييب: -
ٛؾْٜوجس ثٛضوًٯذٰوز ثٛضوٮ    ٯوٌٍ ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ُٮ ثٛذقوظ ثٛقوجٛٮ د ٦٣:ٟؾ٠٪هوز ٟو٢ ث    

٩ػوش ٩ُْ ٟؾ٠٪هز ٢ٟ ثٵؽٌثءثس ث٤٠ٛل٠ز ٩ث٠ٛنـؾ ٨ٛج،  ٩ىٖٛ ٢ٟ مٸٙ ص٪كَٰ ٟقض٪٫ 
٩أ٣شـز ٩أّجٰٛخ صوًٯذٰز ٟض٤٪هز ؛ د٨وٍ إْٗجح دوغ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ 

 ثٛضوًٯِ ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز.   

 امج التدرييب:فعالًُ الربى -
٩ٯٔظو دو٦ ُوٮ ثٛذقوظ ثٛقجٛٮ:ٟٔووًر ثٛذ٣ٌوجٟؼ ثٛضووًٯذٮ ث٠ٛٔضوٌؿ هٜوٮ إْٗوجح ٨ٟوجًثس           
ثّووضنوثٝ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ُووٮ صوووًٯِ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ٠ٛو٠ٜووٮ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز دج٠٠ٜٛ٘ووز ثٛوٌدٰووز   

 (.Blakeثْٛو٪هٯز، ٩صٔجُ ثِٛوجٰٛز ُٮ ٧يث ثٛذقظ دجّضنوثٝ ٣ْذز ثْٛ٘خ ث٠ٛووٙ ٛذٰٜٖ )

 أثز الربىامج التدرييب: -
٩ٯٔظووو دوو٦ ُووٮ ثٛذقووظ ثٛقووجٛٮ :ٟوووٯ٬ ثٛضٌٰووٌ ثٛقووجهط ُووٮ أهثء صٸٰٟووي ثٛظووَ ثْٛووجهُ     
ثٷدضوثةٮ دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛوو٪هٯز هٜوٮ ٰٟٔوجُ ثٵدووثم  ُوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز،  ٩ٗويٖٛ ثٷمضذوجً          

ٌ ُٮ ٧يث ثٛذقظ دجّضنوثٝ ثٛضقظٰٜٮ ٣ضٰؾز صٜٔٮ ٟو٨ٰ٠ٜٞ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ث٠ٛٔضٌؿ، ٩ٯٔجُ ثٳع
 (.  Carlٟوجهٛز فؾٞ ثٳعٌ ٛ٘جًٙ )
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 اإلبداع يف اللُّغُ العزبًُ: -
٧٩وو٪ ثٛٔوووًر هٜووٮ إ٣ضووجػ أٗذووٌ هوووه ٠ٟ٘وو٢ ٟوو٢ ثٳُ٘ووجً ٩ث٠ٛوووج٣ٮ ثٛؾوٯووور ثٛضووٮ صض٠ٰووَ دجٛـٸٓووز     
٩ث٣٩ٌ٠ٛز ٩ثٳطوجٛز، ٩ىٛوٖ ُوٮ طو٪ًر ِٟوٌهثس ٩صٌثٰٗوخ ٩ؽ٠وٚ ٟ٘ض٪دوز؛ ثّوضؾجدز ٠ٛ٪ٓوَ أ٩           

 ، فٰظ إ١ : 2ٟغٌٰ ٌُٛ٪

صو٤ووٮ صووووه ثٳُ٘ووجً ثٛظووقٰقز ٌُٛ٪ٯووًج ثٛضووٮ ٯ٠٘وو٢ أ١ ٯوو صٮ د٨ووج ثِٛووٌه ٩فووور     الطالقةةُ:  -

 ٤ٍٰٟز ٟو٤ٰز.   

 ٯٔظو د٨ج ص٤٪م ثٳُ٘جً ث٤٠ٛجّذز ٩ثٛظقٰقز ٌُٛ٪ٯًج ثٛضٮ ٯ صٮ د٨ج ثٌِٛه. املزوىُ:  -

ج ثِٛوٌه إٟوج دج٤ْٛوذز    ٯٔظو د٨ج ثٳُ٘جً ثٛؾوٯور ٩ثٛظقٰقز ٌُٛ٪ٯًج ثٛضٮ ٯ صٮ د٨و األصالُ :   -

 ٦ِْ٤ٛ،  أ٩ دج٤ْٛذز َٟٛٸة٦.  

٩ٯٔووجُ ثٵدوووثم ُووٮ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ُووٮ ثٛوًثّووز ثٛقجٰٛووز د٠ٔوووثً ٟووج ٯقظووٚ هٰٜوو٦ ؿجٛووخ      
ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز ٢ٟ هًؽجس ُٮ ث٠ٰٛٔجُ ثٛي٭ أهوو٥ ثٛذجفوظ   

 ٌٌٛع ٧ي٥ ثٛوًثّز.

 أهنًُ البخح : -
 ٠ٰز ثٛذقظ إٛٮ :ص٤ْٔٞ أ٧

 األهنًُ اليظزيُ: -أواًل
ٯٔوٝ ثٛذقظ ثٛقجٛٮ هًثّز ٣لٌٯز ف٪ٙ ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٢ٟ فٰظ : ك٨٪٧ًج، 

٩ثّضٌثصٰؾٰجس ثٛضوًٯِ ث٠ٛٔجدٜز ٛ٘ٚ ىٗجء ٢ٟ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر،٩هٸٓض٨ج دجٵدوثم  ٩أ٠٧ٰض٨ج،
٢ٟ ٧ي٥ ث٤ٛٔجؽ ٧ًٌٰ٩ج صٞ ص٤ج٨ٛ٩ج دظِز هجٟز ٩ثٵدوثم ُٮ ثٌٜٛز ثٛوٌدٰز دظِز مجطز ) ٗغٌٰ 

 ُٮ ٟقض٪٫ ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ث٠ٛٔضٌؿ(.

 األهنًُ التطبًكًُ:  –ثاىًًا 
 ٯٌؽ٬ ٢ٟ ث٤ٛجفٰز ثٛضـذٰٰٔز أ١ ٯِٰو ثٛذقظ ثٛقجٛٮ:

إٯٔجف ٩ص٪كَٰ ثٛيٗجءثس فٰظ ٯْو٬ ثٛذقظ إ٬ٛ  ثٷدضوثةٮ: ثْٛجهُصٸٰٟي ثٛظَ  
ٛضقظٰٚ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٢ٟ مٸٙ دوغ ث٠ٛضووهر ٛوٯ٨ٞ،  ٩ٗيٖٛ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ث

  ث٠٠ٛجًّجس ٩ثٵؽٌثءثس ثٛضٮ ٯْضنو٨ٟج ٟوٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ه٤و صوًٯ٦ْ ٨ٛٞ.  

ُٮ صـ٪ٯٌ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠ٌٛفٜز ثٷدضوثةٰز،  ٩ىٖٛ  ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز: 
٠ضووهر ُٮ ص٪كَٰ ٟج صٞ صوًٯذ٨ٞ ه٦ٰٜ ٢ٟ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٢ٟٛ مٸٙ 

ْٟض٪٫ ثٵدوثم ُٮ  ه٬ٜ ٩ٗيٖٛ  إٟوثه٧ٞ د هثص٢ٰ ٓو ص٨٤٘٠ٞ ٢ٟ ثٛ٪ٓ٪ٍصوًٯ٨ْٞ،  
 ٌ٪٭.  ،  ٩ٗيٖٛ صقظ٨ٰٜٞ ثُّٜٛثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ صٸٰٟي٧ٞ

د٣ٌجٟؾًج صوًٯذًج ُٮ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛ٪ؽ٢ٰ٨ : ُجٛذقظ ٯؼن د٢ٰ أٯوٯ٨ٞ  
٠ج ٓو ٯوو ٟقج٩ٛز ٛضـ٪ٯٌ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ؛ ٟ ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز 

٧ي٥ ثٛوٌدٰز، ٧٩يث ٯ٢٘٠ أ١ ٯْضغ٥ٌ٠ ث٠ٛ٪ؽ٨٪١ ُٮ ص٪ؽ٦ٰ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ إ٬ٛ ثّضنوثٝ 
 ث٨٠ٛجًثس ُٮ صوًٯ٨ْٞ.
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 ثٛذجفغ٢ٰ : ٢٠ُ ث٠ٛض٪ٓن أ١ ٯِضـ ٧يث ثٛذقظ أٟجٝ دجفغٮ صوٰٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز آُجًٓج 
ثّضنوٝ ٣لٌٯز ،  ٩ٜٛذقظ ُٮ أعٌ ؽوٯور ٛضظ٠ٰٞ صؾجًح ٠ٟجعٜز ُٮ ث٠ٌٛثفٚ ثٳم٫ٌ

ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ ؽ٪ث٣خ ٟنضِٜز ُٮ صوٰٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ ٌٟثفٚ صو٠ٰٰٜز 
 ٟنضِٜز.                               

 أهداف البخح:-
 ٯ٨وٍ ثٛذقظ ثٛقجٛٮ إٛٮ :

ثٛ٘شَ ه٢ ُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ُٮ إْٗجح دوغ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس  
 ٠ضووهر ثٛٸٍٟز ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ.  ثٛ
ٰٓجُ أعٌ ثٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ ه٬ٜ ص٠٤ٰز ثٛضقظٰٚ  ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ   

  ث٠ٛضوًد٢ٰ.

ٰٓجُ أعٌ ثٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ ه٬ٜ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ   
 ث٠ٛضوًد٢ٰ.

 :حدود البخح -
 ٯٜضَٝ ثٛذقظ ثٛقجٛٮ دجٛقو٩ه ثٛضجٰٛز :

ثٷٓضظجً هٜٮ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ثٛضجٰٛز : ) ثٛيٗجء ثٌُّٜٛ٪٭، ثٛيٗجء ث٠ٛ٘ج٣ٮ، ثٛويٗجء  -6   
ثٷؽض٠ووجهٮ، ثٛوويٗجء ث٠ٛ٪ّوؤٰٮ،  ثٛوويٗجء ثٛشنظووٮ(، ُٔووؾ ه١٩ ٧ًٌٰووج، ٧٩ووٮ        

ٛقوجٛٮ، ٧٩و٪   ثٛيٗجءثس ثٳٗغٌ ثًصذجؿًج دضوٰٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز،  ٩د٠٪ػو٪م ثٛذقوظ ث  
 2ٟج أشجً إ٦ٰٛ أٯؼًج دوغ ث٠ٛق٢ٰ٠٘ 

 ه٤ٰز ثٛذقظ ثٓضظٌس ه٬ٜ : -0
-٢ٟ ؿٸح ثٛوودٜ٪ٝ ثٛووجٝ ُوٮ ثٛضٌدٰوز دٰٜ٘وز ثٛضٌدٰوز       دوغ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز  -أ

-6406ؽجٟووووز ث٠ٜٛوووٖ مجٛوووو دج٠٠ٜٛ٘وووز ثٛوٌدٰوووز ثْٛوووو٪هٯز ٜٛووووجٝ ثٛؾوووجٟوٮ ) 
 ٝ(.0226-٧0225ـ()6401

ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ دجٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ ٟو٢ ٟووثًُ ٤ٟـٔوز    ه٤ٰز ٢ٟ صٸٰٟي ٧ؤٷء -ح
م٠ووِٰ ٟشووٰؾ (،  ثٌٛٔٯذووز ٟوو٢ ٟقووٚ ه٠ووٚ ٩إٓجٟووز   –هْووٌٰ ثٛضو٠ٰٰٜووز )أد٨ووج 

 ثٛذجفظ.  
ٰٓووجُ ُوجٰٛووز ثٛذ٣ٌووجٟؼ ثٛضوووًٯذٮ ُووٮ إْٗووجح ٨ٟووجًثس ثّووضنوثٝ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ُووٮ  -2

ثٛذقووظ ثٛقووجٛٮ،   ثٛوٌدٰووز،  ثٓضظووٌ هٜووٮ ث٨٠ٛووجًثس ثٛضووٮ ص٪طووٚ إ٨ٰٛووج  ثٌُّٜٛووزصوووًٯِ 
 2( ٨ٟجًر ٌُهٰز 66( ٨ٟجًثس ًةْٰز،  ٩)٩8هوه٧ج ) 

ثٷمضذجً ثٛضقظٰٜٮ ثٓضظٌ ه٬ٜ ٟ٪ػ٪هجس ثِٛظٚ ثٛوًثّٮ ثٛغج٣ٮ ُٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز     -4
 2ُٔؾ، ٟ٪هو صـذْٰ صؾٌدز ثٛذقظ 

 أدوات البخح:-
 ئهوثه ثٳه٩ثس ثٛضجٰٛز:ٓجٝ ثٛذجفظ  د

 ٠ضووهر ثٛٸٍٟز ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ.ٓجة٠ز د٨٠جًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ثٛ -6

 ٰٟٔجُ ٛذوغ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.  -0

د٣ٌجٟؼ صووًٯذٮ ٟٔضوٌؿ ٵْٗوجح دووغ ٨ٟوجًثس ثّوضنوثٝ ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر ثٛٸٍٟوز            -2
 ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ. 



 

 مقرتح يف إكساب معلمي اللُّغت العزبيت مهاراث استخذام الذكاءاث املتعذدة يفعاليت بزنامج تذريب

 

 
15 

 

ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ث٠ٛٔووًٌر هٜووٮ صٸٰٟووي ثٛظووَ جس ٟ٪ػوو٪هدوووغ  ُووٮ ٮمضذووجً صقظووٰٜث -4
 ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز.

ٰٟٔجُ ثٵدووثم ُوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ٛضٸٰٟوي ثٛظوَ ثْٛوجهُ ثٷدضووثةٮ دج٠٠ٜٛ٘وز ثٛوٌدٰوز            -5
 ثْٛو٪هٯز.                 

 دلنىعُ البخح: -
 ح ثٛووووودٜ٪ٝ ثٛوووووجٝ  ٌٛووووٌع ثٛذقووووظ ثٛقووووجٛٮ صووووٞ صقوٯووووو ٟؾ٠٪هووووز ثٛذقووووظ ٟوووو٢ ؿووووٸ      

 ؽجٟووووز ث٠ٜٛوووٖ مجٛوووو دج٠٠ٜٛ٘وووز ثٛوٌدٰوووز ثْٛوووو٪هٯز ٜٛووووجٝ ثٛؾوووجٟوٮ    -ُوووٮ ثٛضٌدٰوووز دٰٜ٘وووز ثٛضٌدٰوووز 
(،  02ٝ(، ٩ٗج١ هوه ث٤٠ٛضل٢ٰ٠ ُٮ صنظض ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز )0226-٧0225ـ( )6406-6401)

ـز ٩دوووو ثّووضذوجه ثٛوويٯ٢ ٷ ٯو٠ٜوو٪١ ُووٮ ثٛضوًٯِ،٩ٗوويٖٛ ثٛوويٯ٢ ٯو٠ٜوو٪١ ُووٮ ث٠ٛوووثًُ ث٠ٛض٪ّوو        
٩ثٛغج٣٪ٯووز ٩ث٠ٛو٨ووو ثٛو٠ٜووٮ، ٩ٗوويٖٛ ثٛوويٯ٢ ٯو٠ٜوو٪١ ُووٮ ٤ٟووجؿْ دوٰووور، ٩ٗوويٖٛ ثٛوويٯ٢ ٯٔ٪ٟوو٪١          
دجٛضوووًٯِ ٛظووِ٪ٍ ٛووِٰ ػوو٨٤٠ج ثٛظووَ ثْٛووجهُ ثٷدضوثةٮ،أطووذقش ه٤ٰووز ثٛذقووظ ثٰٜٛ٘ووز ٟوو٢      

 (ٟو٠ًٜج ٧ٞ ث٠ْٛض٨وُ٪١ دجٛضوًٯخ.  02ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ)

وثةٮ ٨ٛؤٷء ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ثٛيٯ٢ أٟج ٟؾ٠٪هز ثٛضٸٰٟي ُض٘٪٣ش ٢ٟ صٸٰٟي ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدض
( ُظوٸً ٟو٢ ُظو٪ٙ ثٛظوَ ثْٛوجهُ       28( ص٠ٰٜيًث ٟ٪ٍه٢ٰ هٜٮ )     100دٜي إؽ٠جٛٮ هوه٧ٞ )

ثٷدضوووثةٮ د٤٠ـٔووز هْووٌٰ ثٛضو٠ٰٰٜووز دج٠٠ٜٛ٘ووز ثٛوٌدٰووز ثْٛووو٪هٯز،  ٩ٓووو ٓووجٝ ثٛذجفووظ دجمضٰووجً ه٤ٰووز  
 ٟ ٢  ( ٟو٢ ٓجة٠وز أّو٠جء ثٛضٸٰٟوي     ٠ٟغٜز ٨ٛؤٷء ثٛضٸٰٟي ثمضٰجًًث ص٤ل٠ًٰٰج، ه٢ ؿٌٯْ أمي ٗٚ )  عوج

  2( ص٠ٰٜيًث  10ث٠ٌٛصذز أدؾوٯًج، ٩ٓو دٜي هوه ه٤ٰز ثٛضٸٰٟي )

 (1خذٔل )

 تٕسٚغ أفزاد ػُٛخ انجسث

 العدد العيية و

1 

 اجملنوعة األولي

 )عيية البخح مً املعلنني(

23 

2 

 اجملنوعة الجاىية

 )عيية البخح مً التالمير(

72 

 ميهج البخح: -
٩ٓوووو ثّوووضنوٝ ث٠ٛووو٨٤ؼ   ثٛضؾٌٯذوووٮ: ٩شوووذ٦  ثٛ٪طوووِٮث٨٤٠ٛؾووو٢ٰ  ثٛقوووجٛٮ قوووظثّوووضنوٝ ثٛذ

ثٛٸٍٟوووز ٠ٛو٠ٜوووٮ ثٌُّٜٛوووز ثٛوٌدٰوووز ُوووٮ  ثّوووضنوثٝ ثٛووويٗجءثس ث٠ٛضوووووهر٨ٟوووجًثس  ٛضقوٯووووثٛ٪طوووِٮ؛ 
أٟوج ث٠ٛو٨٤ؼ   صوًٯ٨ْٞ،٩ٗيٖٛ ه٤و د٤جء ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ٩ٰٟٔجُ ثٵدوثم ٩ثٷمضذجً ثٛضقظوٰٜٮ.   

ٜٛ   ثٛضؾٌٯذٮشذ٦  ٮ ُوجٰٛوز ثٛذ٣ٌوجٟؼ ثٛضووًٯذٮ ُوٮ إْٗوجح دووغ ٨ٟوجًثس        ٪ٓو٪ٍ هٜو  ُٔوو ثّوضنوٝ 
ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضوووهر ثٛٸٍٟوز ٠ٛو٠ٜوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ُوٮ صوًٯْو٨ٞ، ٩ٗويٖٛ  أعوٌ ثٛذ٣ٌوجٟؼ           
ث٠ٛٔضٌؿ ُوٮ ص٠٤ٰوز ثٵدووثم ُوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ٛوو٫ صٸٰٟوي ث٠ٛو٠ٜو٢ٰ ث٠ٛضووًد٢ٰ ٩ أعو٥ٌ ُوٮ ص٠٤ٰوز              

 .2ٌدٰز ٛوٯ٨ٞ ثٛضقظٰٚ  ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛو
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 خطىات البخح وإعداد أدواته: -
 الباحح باإلجزاءات التالًُ: قاولإلجابُ عً أسئلُ البخح  

 قائنُ مبهارات استدداو الذناءات املتعددَ الالسمُ ملعلنٌ اللُّغُ العزبًُ يف تدريسهه:  -أواًل
 ٩ٓو صٞ إهوثه ثٛظ٪ًر ث٠ٛذوةٰز ٨ٛي٥ ثٛٔجة٠ز ٢ٟ مٸٙ ث٠ٛظجهً ثٛضجٰٛز :

ثٷّضٌشجه دجٛنِٰٜز ث٤ٛلٌٯز ث٠ٛضؼ٤٠ز دجٛذقظ ثٛقجٛٮ،  ٩ٌٟثؽوز ثٛذق٪ط ٩ثٛوًثّجس ثْٛجدٔز -6
٩أهدٰجس ثٛضٌدٰز ثٛضٮ صٌصذؾ د٨٠جًثس ثٛضوًٯِ دظِز هجٟز، ٩ثٛضوًٯِ ثٵدوثهٮ دظِز مجطز 

(، ٩هذو 6008(، ٩ّ٪٣ٰج ٧ج٣ٞ َٓثٟٚ )6008ٟغٚ: ٟق٠و ثْٰٛو هٜٮ ٩ٟقٌٍ هذو٥ ث٤ٌٛجٝ )
(،  ٩ 0226(، ٩ه٪ع طجٛـ ث٠ٛجٛ٘ٮ )0226(،  ٣٩جٯٚ ٯ٪َّ َّٰ )0222َثٗٮ )ثٛٔجهً ثٛ

(، ٩ٯو٢ ثهلل هٜٮ ث٣ٌٔٛٮ 0220(، ٩ّوٰو ٟق٠و ّوٰو )0220إدٌث٧ٰٞ أف٠و ثٛقجًعٮ  )
(0225) 

Brroks, J.,  (1990)  ، Eunice,  M.L., ( 1990) Goodman, B. W., ( 1993)    ،
QueenK. W,  (1994)  . 

ٖٛ ثٛذق٪ط ٩ثٛوًثّجس ثْٛجدٔز ٩أهدٰجس ثٛضٌدٰز ثٛضٮ ص٤ج٩ٛش ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ٩ٗي         
 ف٢ْٰ ثٛشٌٯَ ٯ٢طٸؿ ثٛو، ٩( 0226ٟجٝ ٟظـ٬ِ ّٰو ) ث٠ٛضووهر ُٮ ثٛضوًٯِ ٨٤ٟ٩ج إ

(، ٩ إ٠ّجهٰٚ ٟق٠و ثٛوًهٯٌ٭ ٩ًشو٭ ُضقٮ 0222، ٩ؽجدٌ هذو ثٛق٠ٰو ؽجدٌ )( 0226)
(، ٩ّوٰو فجٟو 0224(،  ٩ٟق٠و ًٯجع ه٠ٌ ) 0224(، ٩ٟـ٨ج ٠ٗـجٙ  فِـ٤ٮ ) 0226ٗجٟٚ )
 ٟق٠و 

 ،  (0225،  ٩ٟق٠و أَٟٯج١ )(0225) ٟق٠٪ه ٟق٠و ّٰو (، ٩0224٩أفٸٝ ثٛذجٍ ف٢ْ )
 .Kuzniewski, F.  et. al  ( 1998) Dodge, G.R (، ٩0222ٟق٠و هذو ثٌٛف٢٠ هوُ )

(1999).   Armstrong , T ( 2001) 

٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ثٛٸٍٟز ٠ٛو٠ٜٮ  ٧يث، ٩ٓو أ٢ٟ٘ فظٌ ٟؾ٠٪هز ٢ٟ
ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ،  ػ٤٠ض٨ج ٓجة٠ز ٟذوةٰز ُٮ ٧ٰتز ثّضذج٣ز ٷّضـٸم آًثء ث٠ٛنضظ٢ٰ 
ف٪ٙ صقوٯو ث٨٠ٛجًثس ث٤٠ٛجّذز ٠ٛؾ٠٪هز ثٛذقظ ٢ٟ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز،  ٩ٓو طوًس 

ث٠ٛـٜ٪ح إدوثء ثٌٛأ٭ ٦ُٰ،  ٩ٓو دٜي ٟؾ٠٪م ثٷّضذج٣ز دنـجح صوٌٯَ دج٨ٛوٍ ٩ث٠ٛقض٪٫،  ٩
 ( ٨ٟجًر ٌُهٰز. 51( ٨ٟجًثس ًةْٰز ٩صش٠ٚ ) 8ث٨٠ٛجًثس ث٠ٛضؼ٤٠ز دجٛٔجة٠ز)

(  66( ٟنضظًج، ٨٤ٟٞ : ) 05صٞ هٌع ثٷّضذج٣ز ه٬ٜ ٟؾ٠٪هز ٢ٟ ث٠ٛنضظ٢ٰ هوه٧ٞ )  -0
ؽجٟوز ث٠ٜٖٛ مجٛو -ٟنضظًج ُٮ صوٰٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٢ٟ أهؼجء ٧ٰتز ثٛضوًٯِ دٰٜ٘ضٮ ثٛضٌدٰز 

( ٢ٟ  8( ٟش٢ٌُٰ صٌد٪ٯ٢ٰ، )  6ؽجٟوز أّٰ٪ؽ،  ٩) -دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز ٩ٰٜٗز ثٛضٌدٰز 
 ٤ّ2٪ثس  62ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠ٌٛفٜز ثٷدضوثةٰز ٢٠ٟ صَٯو مذٌص٨ٞ ه٢ 

 دؾ٠ن ثٷّضذج٣ز ٩صقٰٜٚ آًثء ث٠ٛق٢ٰ٠٘ ثصؼـ ٟج ٯٜٮ :  -2

أ١ ٤٧جٕ ٨ٟجًثس ٓو ص٘٪١ ٟضشجد٨ز ٟن ٧ًٌٰج ٢ٟ ث٨٠ٛجًثس، ًأ٫ هوه ٢ٟ ث٠ٛق٢ٰ٠٘،   -أ 
أ٩ صضـٜخ ثٳهثء ٦ِْ٣، ٩ه٦ٰٜ ٯِؼٚ في٨ُج، ٨٤ٟ٩ج: ٯـٌؿ أّتٜز صقض٠ٚ أٗغٌ ٢ٟ إؽجدز 

 ؛ٳ٨٣ج ٟضؼ٤٠ز ُٮ ٨ٟجًر أم٫ٌ ،  ٩ٓو ٓجٝ ثٛذجفظ دقي٨ُج.  
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هٜو٬   ًأ٫ هوه آمٌ ٢ٟ ث٠ٛق٢ٰ٠٘،  صووٯٚ ثٛظٰجًز ُٮ دوغ ث٨٠ٛجًثس ٟغٚ : ٯووٌع  -ح
ثٛضٸٰٟووي ٓظووز أ٩ طوو٪ًر،  ٩ٯـٜووخ ٟوو٨٤ٞ إهـووجء أٗذووٌ هوووه ٟوو٢ ثٛو٤ووج٩ٯ٢ ث٤٠ٛجّووذز ٨ٛووج   
ٛضظذـ :ٯوٌع هٜوٮ ثٛضٸٰٟوي ٓظوز أ٩ طو٪ًر أ٩ ٟ٪ِٓوًج أ٩ فو٪ثًًث أ٩ ٩طوًِج،  ٩ٯـٜوخ         

 ٨٤ٟٞ إهـجء أٗذٌ هوه ٢ٟ ثٛو٤ج٩ٯ٢ ث٤٠ٛجّذز ٨ٛج دئػجُز ٟ٪َٓ أ٩ ف٪ثً أ٩ ٩طَ.  

٨٠ٛجًثس ٟغٚ:ث٣٩ٌ٠ٛز ُٮ ثّضنوثٝ ؿٌثةْ ثٛضوًٯِ أػجٍ هوه ٢ٟ ث٠ٛق٢ٰ٠٘ دوغ ث-ػ
ث٠ٛنضِٜز، ٩هوٝ ثٛضٰٔو دـٌٯٔز ٩ثفور، ٩ثفضٌثٝ أّتٜز ثٛضٸٰٟي ًٌٰ ثٛوجهٯز ٩صٔذ٨ٜج دظوً 
ًفخ،٩ٯـٌؿ أّتٜز صضـٜخ إ٣ضجؽًج أ٩ صووٯًٸ ُٮ ث٠ٛقض٪٫، ٩ٯوٍَ ٟج ٯل٥ٌ٨ ثٛضٸٰٟي 

ذضٌ٘ر، ٩ٓو ثصِْ ثٛذجفظ ٟن ٢ٟ فٜ٪ٙ ٩أُ٘جً ؽوٯور،٩صـذْٰ دوغ أُ٘جً ثٛضٸٰٟي ث٠ٛ
 ًأ٭ ث٠ٛق٢ٰ٠٘ ُٮ إػجُز ٧ي٥ ث٨٠ٛجًثس.  

 ( ٨ٟجًثس ًةْٰز ٧ٮ: 8أطذقش ثٛٔجة٠ز ُٮ ط٪ًص٨ج ث٨٤ٛجةٰز صق٪٭ )-ه

 ٯ٪كَ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر د٠نضَٜ أ٠٣جؿ٨ج ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.-
 .  ٯشجًٕ ثٛضٸٰٟي ُٮ ٠ٟجًّز أ٣شـز صـذٰٰٔز ٛض٠٤ٰز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر -
ٯْووضنوٝ دِ٘ووجءر إّووضٌثصٰؾٰجس صوووًٯِ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ُووٮ ٟ٪ػوو٪هجس ثٌُّٜٛووز         -

 ثٛوٌدٰز.  
ٯْووجهو ثٛضٸٰٟووي هٜووٮ ثٛضوذٰووٌ ه٠ووج ٛوووٯ٨ٞ ٟوو٢ أ٠٣ووجؽ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ٟوو٢ مووٸٙ    -

 ه٩ًُ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.  
 ٯْضنوٝ أ٣شـز ٟض٤٪هز ٛضٔ٪ٯٞ أهثء ثٛضٸٰٟي ُٮ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر.  -
ضٸٰٟوووي دوووذوغ ثٛ٪ثؽذوووجس ث٤٠َٰٛٛوووز ًٰوووٌ ث٠٤ٛـٰوووز ٩ث٠ٌٛصذـوووز دجٛووويٗجءثس  ٯٜ٘وووَ ثٛ-

 ث٠ٛضووهر.
 ٯْ ٙ ثٛضٸٰٟي أّتٜز صقَِٰٯز ٵٯٔجف ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛوٯ٨ٞ.-
 ٯٌدؾ د٢ٰ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٩ثٵدوثم ه٤و صوًٯِ ٟ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.-

صِْ ث٠ٛق٠٘٪١ ه٬ٜ ّٸٟض٨ج ( ٨ٟجًر ٌُهٰز، ث٩66ٯ٤وًػ صقش ٧ي٥ ث٨٠ٛجًثس ثٌٛةْٰز )
  2(  ٤ٟ٩0جّذض٨ج ) ٟن ثمضٸٍ أ٩ٍث٨٣ج ث٤ْٛذٰز( ٠ٜٛو٢ٰ٠ٜ، ٟؾ٠٪هز ثٛذقظ، ) ٟٜقْ ًٓٞ ) 

مةا مهةارات   "٩ديٖٛ ٯ٘٪١ ٓو صٞ ثٵؽجدز ه٢ ثْٛؤثٙ ثٳ٩ٙ ٢ٟ أّوتٜز ثٛذقوظ، ٩ثٛوي٭ ٣ظو٦     
 استدداو الذناءات املتعددَ الالسمُ ملعلنٌ اللُّغُ العزبًُ يف تدريسهه ؟"

 الربىامج التدرييب املكرتح: إعداد -ثاىًًا
أهو ٧يث ثٛذ٣ٌجٟؼ ٵْٗجح ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰوز دج٠ٌٛفٜوز ثٷدضوثةٰوز ُوٮ ث٠٠ٜٛ٘وز ثٛوٌدٰوز            

ثْٛو٪هٯز دوغ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯ٨ْٞ ؛ ٰٛظذق٪ث ٓجهًٯ٢ هٜٮ ص٠٤ٰوز  
َّ إهوثه ثٛذ٣ٌوجٟؼ دوجٛنـ٪ثس ثٛضجٰٛوز    ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫  صٸٰٟي٧ٞ، .  ٩ٓو ٟ

 : 

د٤جء دٌثٟؼ صوًٯذٰز ٠ٜٛو٢ٰ٠ٜ، ٌٟثؽوز ثٛوًثّجس ٩ثٛ٘ضجدجس ٩ثٛذق٪ط ثٛضٌد٪ٯز ثٛضٮ ص٤ج٩ٛش -6
(، ٩ّ٪٣ٰج ٩6008مظ٪طًج ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.ٟغٚ: ٟق٠و ثْٰٛو هٜٮ ٩ٟقٌٍ هذو٥ ث٤ٌٛجٝ )

(، ٩ًشو٭ ُضقٮ ٗجٟٚ، ٩ٍٯ٤خ ٟق٠و أ٢ٰٟ 0226َّٰ )(، ٣٩جٯٚ ٯ٪َّ ٧6008ج٣ٞ َٓثٟٚ )
 2( 0225) ٟق٠٪ه ٟق٠و ّٰو (، 0224٩(، ٩ّوٰو فجٟو ٟق٠و، ٩أفٸٝ ثٛذجٍ ف٢ْ )0222)

 طٰجًز ُِْٜز ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ث٠ٛٔضٌؿ.-0
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صقوٯو أ٧وثٍ ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ُٮ ػ٪ء ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ثٛٸٍٟز  -2
 ز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ ٩ث٠ٌٛثه إْٗجد٨ج ٨ٛٞ.  ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛ

؛  ٛضقْٰٔ أ٧وث٦ُ ثٛضو٠ٰٰٜز ث٠ٛقوهر ّجدًٔج، ٩ثٛضٮ ص٘٪٣ش ٢ٟ ّش زصقوٯو مـز ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛٸٍٟ-4
 هشٌر ؽْٜز صوًٯذٰز :

٩ػن  ث٠ٛقض٪٫ ثٛضو٠ٰٜٮ ثٛي٭ ص٘٪١ ٢ٟ عٸط ٩فوثس صوًٯذٰز ٟ٪ٍهز هٜٮ ثٛؾْٜجس -أ
 ثٛضوًٯذٰز ٜٛذ٣ٌجٟؼ ٠ٗج ٯٜٮ : 

 الىحدَ األولٌ: -
٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر: ث٨ِ٠ٛ٪ٝ ٩ثٳ٣شوـز ٩ث٨٠ٛوجًثس، ٩صشوض٠ٚ هٜو٬ ع٠وج٣ٮ ؽْٜوجس                       

 صوًٯذٰز، ٧ٮ:

 ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٣لٌر صجًٯنٰز.   -6
 ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ث٠ٛذًٌثس ٩ث٤٠ٛـٜٔجس. -0
 ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.   ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجء ثٌُّٜٛ٪٭ ُٮ صوًٯِ -2
 ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجء ث٠ٛ٘ج٣ٮ ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.   -4
 ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجء ثٷؽض٠جهٮ ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز. -5
 ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجء ثٛشنظٮ ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.   -6
 ٌدٰز.  ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجء ث٠ٛ٪ّٰٔٮ ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛو -1
 ٰٟٔجُ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر.   -8

 الىحدَ  الجاىًُ: -
إّوووضٌثصٰؾٰجس ثٛضووووًٯِ ُوووٮ ػووو٪ء ٣لٌٯوووز ثٛووويٗجءثس ث٠ٛضوووووهر، ٩صشوووض٠ٚ هٜووو٬ ّوووش ؽْٜوووجس               

 صوًٯذٰز، ٧ٮ:
 ثٛوظَ ثٛي٤٧ٮ : ث٨ِ٠ٛ٪ٝ، ٩ث٠٠َٰٛثس، ٩ث٠ٌٛثفٚ، ٩ثٛو٪ثةْ، ٩ثٛضـذْٰ.   -6
 ثس، ٩ث٠ٌٛثفٚ،، ٩ثٛضـذْٰ.  فٚ ث٠ٛش٘ٸس: ث٨ِ٠ٛ٪ٝ، ٩ث٠٠َٰٛ -0
 ص٠غٰٚ ثٳه٩ثً: ث٨ِ٠ٛ٪ٝ، ٩ث٠٠َٰٛثس، ٩ث٠ٌٛثفٚ،، ٩ثٛضـذْٰ.   -2
 ثٳٛوجح ثٌُّٜٛ٪ٯز: ث٨ِ٠ٛ٪ٝ، ٩ثٛنظجةض،٩ثِٛ٪ثةو،  ٩ثٳ٣٪ثم، ٩مـ٪ثس ثٛضظ٠ٰٞ. -4
ثٛووووضوٜٞ ثٛضوووووج٣٩ٮ:ث٨ِ٠ٛ٪ٝ، ٩ث٠٠ٰٛووووَثس، ٩أه٩ثً ث٠ٛوٜووووٞ ٩ثٛـووووٸح ُٰوووو٦، ٩ٟو٪ٓجصوووو٦       -5

 ٩صظ٦٠ٰ٠.  
 ٳًج٣ٮ ٩ثٳ٣جشٰو : ث٨ِ٠ٛ٪ٝ،  ٩ثٳ٠٧ٰز،  ٩ثٛنظجةض،  ٩مـ٪ثس ثٛضوًٯِ.  ث  -6

 الىحدَ  الجالجُ: -
ثٵدوثم ُوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ٩هٸٓضو٦ دجٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر، ٩ٯشوض٠ٚ هٜو٬ عوٸط ؽْٜوجس  صوًٯذٰوز،            

 ٧ٮ:
 ثٵدوثم: ث٨ِ٠ٛ٪ٝ، ٩ثٛو٤جطٌ، ٩ثٛظِجس. -6
 ٰخ ثٛضوٜٞ.ثٵدوثم: ث٠ٛو٪ٓجس، ٩ثٛنظجةض، ٩أّجٛ -0
 ص٠٤ٰز ثٵدوثم: ث٠ٛو٠ٜ٪١، ٠٣٩٪ىػ صـذٰٔٮ.  -2

 ثمضٰجً إّضٌثصٰؾٰجس ٩أّجٰٛخ ثٛضوًٯخ ث٤٠ٛجّذز. -ح
 صقوٯو ثٵؽٌثءثس ٩ثٳ٣شـز ثٛضوًٯذٰز ث٠ٛظجفذز ٜٛذ٣ٌجٟؼ. -ػ
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 صقوٯو ثٛ٪ّجةٚ ٩ثٵٟ٘ج٣جس ث٠ٛـٜ٪دز ٵص٠جٝ ثٛضوًٯخ.   -ه
 ٢ صقْٰٔ ثٛذ٣ٌجٟؼ ٳ٧وث٦ُ.صقوٯو أّجٰٛخ ثٛضٔ٪ٯٞ ث٤٠ٛجّذز ٜٛض ٗو ٟ -٧
 ٛض٤ِٰي ثٛذ٣ٌجٟؼ. زثِٛضٌر ث٤َٰٟٛز ثٛٸٍٟ -٩

هٌع ثٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ د٠٘٪٣جص٦ هٜٮ ٟؾ٠٪هز ٢ٟ ث٠ٛق٢ٰ٠٘ ث٠ٛضنظظ٢ٰ -5
ؽجٟوز ث٠ٜٖٛ -٠ٌٛثؽوض٦ ٩ػذـ٦ ٩إٌٓث٥ً،  ٧ؤٷء ث٠ٛق٠٘٪١ ٢ٟ ٰٜٗضٮ ثٛضٌدٰز 

 ٩2ؽجٟوز أّٰ٪ؽ  -مجٛو دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز 

إؽٌثء ثٛضووٯٸس ثٛضٮ أشجً إ٨ٰٛج ث٠ٛق٠٘٪١، أطذـ ثٛذ٣ٌجٟؼ ُٮ ط٪ًص٦ ث٨٤ٛجةٰز طجٛقًج  ٩دوو
 2(2ٜٛضـذْٰ، )ٟٜقْ 

 ثٛنجص د٘ٚ ؽْٜز: ٩٢ ثٛؾو٩ٙ ثٛضجٛٮ ٯ٪ػـ ص٪ٍٯن ثٛؾْٜجس ثٛضوًٯذٰز ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ٩ثَٟٛ

 (2خذٔل )

 هظخانخبص ثكم خ ٍتٕسٚغ اندهظبد انتذرٚجٛخ نهجزَبيح انتذرٚجٙ ٔانشي

 الزمً بالشاعة اجللشات و

 ساعة اللكاء األول للتعازف والتعسيف بأٍداف الربىامج

 ساعة ىظسية الرناءات املتعددة ىظسة تازخيية.   1

 ساعة ىظسية الرناءات املتعددة املربزات وامليطلكات. 2

 ساعتاٌ 0مَازات استخداو الرناء اللػوي يف تدزيص اللُّػة العسبية 3

 ساعتاٌ 0استخداو الرناء املهاىي يف تدزيص اللُّػة العسبيةمَازات  4

 ساعتاٌ 0مَازات استخداو الرناء االجتناعي يف تدزيص اللُّػة العسبية 5

 ساعتاٌ 0مَازات استخداو الرناء الظخصي يف تدزيص اللُّػة العسبية 6

 ساعتاٌ 0مَازات استخداو الرناء املوسيكي يف تدزيص اللُّػة العسبية 7

 ساعتاٌ مكياض الرناءات املتعددة. 8

 ساعتاٌ 0العصف الرٍين : املفَوو, املنيزات, واملساحل, والعوائل, والتطبيل 9

 ساعتاٌ 0حل املظهالت: املفَوو, واملنيزات, واملساحل,, والتطبيل 10

 ساعتاٌ 0متجيل األدواز: املفَوو, واملنيزات, واملساحل,, والتطبيل 11

 ساعتاٌ ػوية: املفَوو,واخلصائص,والفوائد,  واألىواع, وخطوات التصنيه.األلعاب اللُّ 12

 ساعتاٌ 0التعله التعاوىي:املفَوو, واملنيزات, وأدواز املعله والطالب فيُ, ومعوقاتُ وتصنينُ 13

 ساعتاٌ 0األغاىي واألىاطيد : املفَوو واألٍنية واخلصائص وخطوات التدزيص 14

 ساعتاٌ العياصس والصفات.  اإلبداع: املفَوو و 15

 ساعتاٌ 0اإلبداع : املعوقات وخصائص وأساليب التعله 16

 ساعتاٌ 0تينية اإلبداع: املعلنوٌ, ومنوذج تطبيكي 17

 ساعة32 اجملنوع
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٩ديٖٛ ٯ٘٪١ ٓوو صوٞ ثٵؽجدوز هو٢ ثْٛوؤثٙ ثٛغوج٣ٮ ٟو٢ أّوتٜز ثٛذقوظ،  ٩ثٛوي٭ ٣ظو٦" ٰٗوَ             
٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضوووهر ثٛٸٍٟوز ٠ٛو٠ٜوٮ     ٯ٢٘٠ د٤جء  د٣ٌجٟؼ صوًٯذٮ ٵْٗجح دوغ

 ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ   "

 يمٛبص نجؼض يٓبراد اطتخذاو انذكبءاد انًتؼذدح فٙ تذرٚض انهُّغخ انؼزثٛخ :ثُبء  -ثبنثًب

أهو ٧يث ث٠ٰٛٔجُ ٛضٔوٯٌ ْٟض٪٫ أهثء ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ) ه٤ٰز ثٛذقظ ( ٛذوغ ٨ٟجًثس  ثّضنوثٝ 
 ثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز، ٩ٯض٘٪١ ث٠ٰٛٔجُ ثٛيٗجء
( هذجًر أٟجٝ ٗٚ ٨٤ٟج أًدوز دوثةٚ ٧ٮ : )ٌٟصِن،  ٟض٪ّؾ، ٤ٟنِغ،  ٛٞ ٯٔٞ دجٳهثء(، ٢ٟ66 ) 

٩ٯـٜخ ٢ٟ ث٠ٛٸفق أ٩ ث٠ٛٔ٪ِّٝ ثمضٰجً ثٛذوٯٚ ثٛي٭ ٯٌث٥ ٤ٟجّذًج ٠ْٛض٪٫ أهثء ث٠ٛوٜٞ،  ٧٩ي٥ 
 ذجًثس ٟ٪ٍهز هٜٮ ع٠ج٣ٰز ٟقج٩ً ٧ٮ:ثٛو

 ٯ٪كَ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر د٠نضَٜ أ٠٣جؿ٨ج ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز. -أ٩ًٷ
  2ٯشجًٕ ثٛضٸٰٟي ُٮ ٠ٟجًّز أ٣شـز صـذٰٰٔز ٛض٠٤ٰز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر-عج٣ًٰج
ٯْضنوٝ دِ٘جءر إّضٌثصٰؾٰجس صوًٯِ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ ٟ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز  -عجٛغًج

  2وٌدٰزثٛ
ٯْجهو ثٛضٸٰٟي هٜٮ ثٛضوذٌٰ ه٠ج ٛوٯ٨ٞ ٢ٟ أ٠٣جؽ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٢ٟ مٸٙ  -ًثدوًج

 ه٩ًُ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.  
 ٯْضنوٝ أ٣شـز ٟض٤٪هز ٛضٔ٪ٯٞ أهثء ثٛضٸٰٟي ُٮ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر.-مجًْٟج
س ٯَٜ٘ ثٛضٸٰٟي دذوغ ثٛ٪ثؽذجس ث٤٠َٰٛٛز ًٌٰ ث٠٤ٛـٰز ٩ث٠ٌٛصذـز دجٛيٗجءث-ّجهًّج

  2ث٠ٛضووهر
 ٯْ ٙ ثٛضٸٰٟي أّتٜز صقَِٰٯز ٵٯٔجف ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛوٯ٨ٞ.  -ّجدوًج
 ٯٌدؾ د٢ٰ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٩ثٵدوثم ه٤و صوًٯِ ٟ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.-عج٤ًٟج

َّ إهوثه ثٰٛٔجُ فض٬ ٩طٚ إ٬ٛ ط٪ًص٦ ث٨٤ٛجةٰز دوور مـ٪ثس ٯ٢٘٠ إؽ٠ج٨ٛج           ٧يث، ٩ٓو ٟ
 :٠ُٰج ٯٜٮ 

إؽٌثء هًثّز ْٟقٰز ٛووه ٢ٟ ثٛ٘ضخ ٩ث٠ٛؾٸس ثٛو٠ٰٜز ٩ثٛوًثّجس ثٛضٮ ص٤ج٩ٛش ٨ٟجًثس -6
ثٛضوًٯِ دظِز هجٟز  ٩ثٛيٗجءثس ٩ث٠ٛضووهر دظِز مجطز،  ٢ٟ٩ ٧ي٥ ثٛوًثّجس هًثّز: ٟق٠و 

(، ٩ٗيٖٛ هًثّز ُضقٮ 6008(، ٩ّ٪٣ٰج ٧ج٣ٞ َٓثٟٚ )6008ثْٰٛو هٜٮ ٩ٟقٌٍ هذو٥ ث٤ٌٛجٝ )
(،  0222(، ٩هذو ثٛٔجهً ثَٛثٗٮ )6000( هٜٮ ثٛق٠جه٭ ) 6008ث١. ) هذو ثٌٛف٢٠  ؽ٩ٌ

(، ٠ّٰٜ٩ج١ ٟق٠و 0226(، ٩ه٪ع طجٛـ ث٠ٛجٛ٘ٮ )٣٩0226جٯٚ ٯ٪َّ َّٰ )
 (، ٠ّٰٜ0226ج١)

، ( 0226ٟجٝ ٟظـ٬ِ ّٰو ) (، ٩إ٩0226 إ٠ّجهٰٚ ٟق٠و ثٛوًهٯٌ٭  ٩ًشو٭ ُضقٮ ٗجٟٚ )
(، ٩إدٌث٧ٰٞ أف٠و ثٛقجًعٮ  0220ضٮ ) ، ٩ؽٰ٪ٌٓ ٯذٰ( 0226) ٢ ف٢ْٰ ثٛشٌٯَٯطٸؿ ثٛو٩
(، ٩ُضقٮ هذو ثٌٛف٢٠ 0220)٩ٟق٠٪ه هذو ثٛقجُق (، 0220(، ٩ّوٰو ٟق٠و ّوٰو )0220)

(، ٩  ٩0224ٟـ٨ج ٠ٗـجٙ فِـ٤ٮ )  (،0222(،  ٩ؽجدٌ هذو ثٛق٠ٰو ؽجدٌ ) 0220ؽ٩ٌث١ ) 
ٟق٠و  ٟق٠٪ه(، 0224٩(، ٩ّوٰو فجٟو ٟق٠و ٩أفٸٝ ثٛذجٍ ف٢ْ )0224ٟق٠و ًٯجع ه٠ٌ )

  2(0225، ٩ٯو٢ ثهلل هٜٮ ث٣ٌٔٛٮ )(0225، ٩ٟق٠و أَٟٯج١ )(0225) ّٰو 

ثٷؿٸم هٜٮ ٓجة٠ز ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠٠ٜٛ٘ز  -0
 2ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز ثٛضٮ ص٪طٚ إ٨ٰٛج ثٛذقظ ثٛقجٛٮ
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وًٯِ ٩هٜٞ ث٤ِِٛ دٰٜ٘ز ثٛضٌدٰز هٌع ث٠ٰٛٔجُ هٜٮ ٟؾ٠٪هز ٢ٟ أّجصير ث٤٠ٛج٧ؼ ٩ؿٌّ ثٛض-2
ؽجٟوز ث٠ٜٖٛ مجٛو ٩ٰٜٗز ثٛضٌدٰز د ّٰ٪ؽ؛ ٵدوثء آًثة٨ٞ ف٪ٙ ث٣ض٠جء ٗٚ هذجًر ٠ٜٛق٪ً ثٛضجدوز 

 ٦ٛ2، ٩ٟو٫ ش٠٪٨ٛج ٩طو٨ٓج ٤ٟ٩جّذض٨ج ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز

 ثٛضٮ أشج٩ًث د٨ج.  دوو ثّضـٸم آًثء ثْٛجهر ث٠ٛق٢ٰ٠٘، صٞ إؽٌثء ثٛضووٯٸس -4

صٞ فْجح عذجس ث٠ٰٛٔجُ دجّضنوثٝ أّٜ٪ح )ثصِجّ ث٠ٛٸفل٢ٰ (؛ فٰظ ٓجٝ ثٛذجفظ دجمضٰجً  -5
ه٤ٰز هش٪ثةٰز ٢ٟ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دجٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز، 

جءس ٟوجٟٸس ( ٟو٢ٰ٠ٜ ٢ٟ ًٌٰ ه٤ٰز ثٛذقظ، ٩ٟٸفلز أهثة٨ٞ ثٛضوًٯْٮ، ٩ٓو ؽ1ٓ٪ث٨ٟج) 
 ثٷصِجّ د٢ٰ ث٠ٛٸفل٢ٰ هٜٮ ث٠ٰٛٔجُ، ٠ٗج ٯ٪ػق٨ج ثٛؾو٩ٙ ثٛضجٛٮ :

 (3خذٔل )

 يؼبيالد االتفبق ٔاالختالف ثٍٛ انًالزظٍٛ ػهٙ يمٛبص يٓبراد

 اطتخذاو انذكبءاد انًتؼذدح فٙ تذرٚض انهُّغخ انؼزثٛخ ثبنًًهكخ انؼزثٛخ انظؼٕدٚخ

 معامل االتفام املعله

1 0.79 

2 0.81 

3 0.85 

4 0.84 

5 0.80 

6 0.77 

7 0.79 

ٯضؼـ ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ ثْٛجدْ ٟو٫ ثًصِجم ٟوجٟٸس ثٷصِجّ ؛ ٠ٟج ٯؤٗو هٜٮ عذجس ٰٟٔجُ 
٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز، 

 2(٩4أطذـ طجٛقًج ٜٛضـذْٰ، ) ٟٜقْ

( صٔجدٚ ثٷمضٰجًثس أ٩ ثٛذوثةٚ )ٌٟصِن،  2، 6، 0، 2ثٳ٩ٍث١ ) ٛضظقٰـ ث٠ٰٛٔجُ ُٔو ٗج٣ش-6
ٟض٪ّؾ، ٤ٟنِغ،  ٛٞ ٯٔٞ دجٳهثء(هٜٮ ثٛضٌصٰخ، ٩ديٖٛ صظذـ ث٨٤ٛجٯز ثٛول٬٠ ٠ٰٜٛٔجُ ٧ٮ 

 2(2  66هًؽز، )682

ٙ  -راثؼااًب  انهُّغااخ انؼزثٛااخ انًماازرح ػهااٗ تاليٛااذ  يٕطاإػبد فااٙ ثؼااض  ثُاابء االختجاابر انتس ااٛه
  .تذائٙ ثبنًًهكخ انؼزثٛخ انظؼٕدٚخان ف انظبدص االث

صٸٰٟي ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضووثةٮ   ٗج١ ث٨ٛوٍ ٢ٟ ٧يث ثٷمضذجً ٧٪ ٰٓجُ ْٟض٪٫ صقظٰٚ
،  ٩ٟوو٢ مووٸٙ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ث٠ٛٔووًٌر هٜوو٨ٰٟٞ٪ػوو٪هجس دج٠٠ٜٛ٘وز ثٛوٌدٰووز ثْٛووو٪هٯز ُووٮ دوووغ  

جُز إٛو٬ هووه   دجٵػو  ٛٴ٧وثٍ ٩ث٢َٟٛ ث٠ٛنظض ٛضووًٯِ ٗوٚ ٟ٪ػو٪م،      ث٤ْٛذٮصقوٯو ثٛ٪١ٍ 
٠ْٜٛووض٪ٯجس ث٠ٛوٌُٰووز   طووِقجص٦ صووٞ إهوووثه ؽووو٩ٙ ٠ٜٛ٪ثطووِجس ٯقوووه هوووه أّووتٜز ثٷمضذووجً ؿذٔووجً      

ص٠ٜ٘وووز ٩طووو٪ثح طووو٪ًص٨ج ث٠ٛذوةٰووز هٜووو٬ شوو٘ٚ    ُوووٮث٠ٛنضِٜووز، عوووٞ طووٌٰش ِٟوووٌهثس ثٷمضذووجً    
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هٌع ثٷمضذجً د٨وي٥ ثٛظو٪ًر   صٞ ٩ٜٛضقْٔ ٢ٟ ٟو٫ ٟٸءٟض٨ج ٩ش٠٪٨ٛج ٛٴ٧وثٍ ث٠ٛقوهر ٩مـ ،
٩دوووغ دوووغ ث٠ٛشوو٢ٌُٰ ثٛضٌدوو٪ٯ٢ٰ   ث٠ٰٛوووث١ ٩ ُووٮٜوو٬ ٟؾ٠٪هووز ٟوو٢ ث٠ٛضنظظوو٢ٰ   ث٠ٛذوةٰووز ه

إٛو٬ آًثة٨وٞ ٩ص٪ؽ٨ٰوجص٨ٞ.   عوٞ ؿذوْ ثٷمضذوجً دووو         ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ،  ٩صٞ ه٠ٚ دوغ ثٛضووٯٸس ثّوض٤جهثً 
ٟوٌص٢ٰ   ثْٛوجهُ ثٷدضووثةٮ  ثٛظوَ   صٸٰٟوي ٢ٟ ص٠ٰٜيًث ( 01ىٖٛ ه٬ٜ ه٤ٰز ثّضـٸهٰز ٟ٘٪٣ز ٢ٟ )

 هوو٢ّووجدٰن ٛقْووجح ٟوجٟووٚ ثٛغذووجس ٩صٔوووٯٌ ثٛوو٢َٟ ثٛووٸٍٝ ٛٶؽجدووز    ٓووو٥ً أًدوووز أ ٤ٍٟووٮدِجطووٚ 
٩ؽوو أ١ ٟوجٟوٚ    ثٛضـذ٢ٰٰٔ،  ُٮأّتٜض٦،  ٩دجّضنوثٝ ٟوجٟٚ ثًصذجؽ دٌّٰ٪١ د٢ٰ هًؽجس ثٛـٸح 

 ( ٧٩٪ ٟوجٟٚ عذجس ٤ٟجّخ.   2.82ٯذٜي )  ثٛغذجس 

ْ  ط٪ًص٦ ث٨٤ٛجةٰز طوجٛقجً  ُٮ٢ٟ٩ عٞ أطذـ ثٷمضذجً ثٛضقظ٬ٰٜ  ٟو٢ )   ًج،  ٩ٟ٘٪٣و ٜٛضـذٰو
(،  ٧وويث 2.82،  ٩ٟوجٟووٚ عذجصوو٦ )  (65) فوو٪ثٛٮ،  ٩دٜووي  ثٛوو٢َٟ ث٤٠ٛجّووخ ٛضـذٰٔوو٦    ( ّووؤثًٷ62

دجٵػووجُز إٛوو٬ ثٛضقٔووْ ٟوو٢ طووو٦ٓ ٟوو٢ مووٸٙ  ث٠ٛق٠٘وو٢ٰ ٩طوووّ ث٠ٛقضوو٪٫ ثٛوجةووو إٛوو٬ ثّووضنوثٝ  
 2( 8، 1، )ٟٜقْ ؽو٩ٙ ث٠ٛ٪ثطِجس

نظبدص االثتذائٙ ثبنًًهكخ ثُبء يمٛبص اإلثذاع فٙ انهُّغخ انؼزثٛخ نتاليٛذ ان ف ا-خبيظًب
 انؼزثٛخ انظؼٕدٚخ:

أهو ٧يث ث٠ٰٛٔجُ ؛ ٰٛٔجُ ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ ؿٸح ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ 
دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز، ٩ىٖٛ ٢ٟ مٸٙ ثٵؽجدز ه٬ٜ ٌِٟهثس د٤٪ه ث٠ٰٛٔجُ ثٛضٮ ص٤ـ٪٭ 

 طجٛز.  صقش عٸعز ه٤جطٌ أّجّٰز ٧ٮ : ثٛـٸٓز ٩ث٣٩ٌ٠ٛز ٩ثٳ

َّ إهوثه ث٠ٰٛٔجُ دجٛنـ٪ثس ثٛضجٰٛز:  ٩ٓو ٟ

ثٷؿٸم هٜٮ ثٛ٘ضخ ٩ثٛوًثّجس ثٛضٮ ص٤ج٩ٛش ثٵدوثم دظِز هجٟز،  ٩ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز  -6
 6002ثٛوٌدٰز دظِز مجطز، ٢ٟ٩ ٧ي٥   ثٛوًثّجس:  شجٌٗ هذو ثٛق٠ٰو ٩هذو ثٜٛـَٰ مِٰٜز )

 ،) 
(، ٩شجٌٗ هذو ثٛولٰٞ 6002ذو ثٛقٰٜٞ ٤ْٟٮ )(، ٩ٟق٠٪ه ه ٩6000ًػج أف٠و فجُق ثٳهًٞ )

(، ٩ّجٟٮ 6004(،ٟق٠و هذو ثٌٛؤ٩ٍ ثٛشٰل ) 6004(،ف٢ْ أف٠و ْٟٜٞ )٤ٓ6002ج٩٭ )
(، ٠ّ٩ٌٰ هذو ثٛ٪٧جح 6005(، ٩هٜٮ هذو ثٜٛـَٰ مـٰخ ) 6005ٟق٠و هٜٮ ثِٛـجٯٌ٭ )

ؽ٩ٌث١.  (، ٩ُضقٮ هذو ثٌٛف٢٠  6008)ثٛذو٫ً ه٬ٜ أد٪ ثٛو٧خ   أد٪ ثٛو٧خ(، 6006٩أف٠و )
(، ٩ؽٰ٪ٌٓ ٯذٰضٮ ) 0226(، ٣٩جٯٚ ٯ٪َّ َّٰ )6000(،  ٩هٜٮ ثٛق٠جه٭ ) 6008) 

(، ٩ ُضقٮ هذو ثٌٛف٢٠ 0220)ٟق٠٪ه هذو ثٛقجُق (،  0220٩(،  ٩ّوٰو ٟق٠و ّوٰو )0220
 (.   0220ؽ٩ٌث١ ) 

 ذلتىى املكًاس : -2
هٰز، ٩ٟج ط٠ٞ ٧يث ث٠ٰٛٔجُ هٜٮ ػ٪ء ٟج صٞ ثٷصِجّ ه٦ٰٜ ٢ٟ ٓوًثس ٨ٟ٩جًثس إدوث

ٯوذٌ ه٨٤ج ٢ٟ أ٠٣جؽ ثٳّتٜز ٩ث٠ٛغٌٰثس، ٧٩ٮ هذجًر ه٢ م٠ْز أّتٜز ٟ٘٪٣ز ٢ٟ أؽَثء صشض٠ٚ 
هٜٮ هور د٤٪ه صِٰٔ ث٨٠ٛجًثس ث٠ٛنضِٜز ٛ٘ٚ ٢ٟ ثٛـٸٓز ٩ث٣٩ٌ٠ٛز ٩ثٳطجٛز،  ٩ٯـٜخ ٢ٟ 

 ثٛـجٛخ ثٵؽجدز ه٨٤ج ُٮ ػ٪ء ثٛضو٠ٰٜجس ٩ث٠ٛوٜ٪ٟجس ث٠ٛوـجر.  
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 مفتاح التصخًح: -3

 رجُ الطالقُ :)أ ( د 

٩صٔوً هًؽض٨ج  دووه ثٵؽجدجس ث٤٠ٛجّذز ٩ثٛظقٰقز ٌُٛ٪ٯًج،  دوو ثّضذوجه أٯز إؽجدز 
هش٪ثةٰز أ٩ ًٌٟ٘ر، أ٩ أٯز إؽجدز ٯِضٌع أ٨٣ج طجهًر ه٢ ؽ٨ٚ ٩هوٝ ٟوٌُز، أ٩ ٓجة٠ز هٜٮ 
ثُضٌثع مـ  ٗجٛنٌثُجس ٟغًٸ،  ٩ٯوـ٬ ٛ٘ٚ إؽجدز ٤ٟجّذز ٩طقٰقز هًؽز ٩ثفور،  ٟن ٌٟثهجر 

٤٧جٕ إؽجدجس ٷ طٜز ٨ٛج دج٠ٛ٪ثَٓ،  ٤٧٩جٕ إؽجدجس ٟذجشٌر، ٩ٗيٖٛ إؽجدجس ىثس هٸٓز  أ١
 ًٌٰ ٟذجشٌر دج٠ٛ٪ثَٓ.

 )ب ( درجُ املزوىُ ) علٌ السؤال ىفسه ( :

٩صٔوً هًؽض٨ج دووه ثٵؽجدجس ث٠ٛض٤٪هز هٜٮ ٗٚ ٟ٪َٓ ٩ٗٚ ص٤٪م ٯوـ٬ هًؽز ٩ثفور،  
 ث٣٩ٌ٠ٛز. ٠ٜٗ٩ج ٍثه هوه ثٵؽجدجس ث٠ٛض٤٪هز ٍثهس هًؽز

 ) ج (درجُ األصالُ :

٩صٔوً هًؽض٨ج دووه ثٵؽجدجس ث٠ٛض٠َٰر  ٩ث٠ٛضٌِهر د٢ٰ ثٛـٸح،  ٩ؿذًٔج ٜٛضٌ٘ثً   
ثٵفظجةٮ ٛٶؽجدز ٩ٟٔوثً ثٛشٰ٪م،  ٠ُٜ٘ج ٗج١ ثٛضٌ٘ثً أٓٚ ٢ٟ ثٛؾ٠جهز ثٛضٮ ٯ٤ض٠ٮ إ٨ٰٛج 

ُّ، ثٛـجٛخ ٗج٣ش هًؽز ثٳطجٛز هجٰٛز.  أٟج إىث ٍثه صٌ٘ث٧ًج ٩شٰ٪ه٨ج ُئ١ ه ًؽز أطجٛض٨ج صٔ
 ٩2ثٛؾو٩ٙ ثٛضجٛٮ ٯ٪ػـ ث٠ٰٛٔجُ ث٠ٛضوًػ ٛٴطجٛز هٜٮ ٰٟٔجُ ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز 

 (  4خذٔل )

 نجٛبٌ انًمٛبص انًتذرج نألصبنخ ػهٗ يمٛبص اإلثذاع فٙ انهُّغخ انؼزثٛخ 

 نطالة ان ف انظبدص االثتذائٙ ثبنًًهكخ انؼزثٛخ انظؼٕدٚخ

 اليشبة املئوية لتهساز

 اإلجابة

أقل مً 

10% 

أقل مً  -10مً 

20% 

أقل مً  -20مً 

30% 

أقل مً  – 30مً 

40% 

أقل مً   - 40مً 

50% 

 1 2 3 4 5 دزجة األصالة

 )د( الدرجُ الهلًُ:

٩صٔوً دقجطٚ ؽ٠ن هًؽجس ثٛـٸٓز ٩ث٣٩ٌ٠ٛز ٩ثٳطجٛز ٛ٘ٚ ؿجٛخ ه٬ٜ فور، ٩ص٘٪١ 
٢ فْٔ هًؽز ٰٜٗز ٌٟصِوز ٤ٜٓج إ١ ٧يث ٧ٮ ث٠ٛوذٌر ه٢ ْٟض٪٫ ثٛـجٛخ ُٮ ث٠ٰٛٔجُ ٗ٘ٚ، ٩ٟ

ثٛـجٛخ ٓو ٩طٚ إٛٮ هًؽز  ْٟض٪٭ ٌٟصِن،  أٗذٌ ٓوً ٢ٟ ٟٔ٪ٟجس ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز 
 دج٠ٛٔج٣ًز دَٟٸة٦ ٩ثٛوِ٘.  

 ثبات وصدم املكًاس: -4
 ثبات املكًاس: -أ

ُ ثٛقجٛٮ صٞ ثمضٰجً ؿٌٯٔز إهجهر ثٛضـذْٰ ٛقْجح عذجس ث٠ٰٛٔجُ،  ُٔو صٞ صـذْٰ ث٠ٰٛٔج
( ؿجٛذًج، ٩دوو ٩ًٌٟ ُجطٚ ٤ٍٟٮ ٓو٥ً عٸعز أّجدٰن ؿذْ ٌٟر 22هٜٮ ه٤ٰز ٟنضجًر دٌٜش )

أم٫ٌ هٜٮ ث٠ٛؾ٠٪هز ٨ِْ٣ج ٟن ٌٟثهجر أ١ ص٘٪١ ك٩ٌٍ ثٛضـذْٰ ثٛغج٣ٮ ٌٓٯذز ٢ٟ ك٩ٌٍ 
ثٛضـذْٰ ثٳ٩ٙ، ٢ٟ فٰظ هوه ثٛقظض ثٛضٮ صٞ ٨ُٰج ثٛضـذْٰ،  ٩ص٪ٌُٰ ثٛؾ٪ ث٤ِْٛٮ ٩ثٛل٩ٌٍ 
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٩صٞ فْجح ٟوجٟٚ ثٷًصذجؽ د٢ٰ هًؽجس ثٛضٸٰٟي ُٮ ث٠ٌٛر ثٳ٬ٛ٩ ٩ث٠ٌٛر ثٛغج٣ٰز ٛ٘ٚ ث٠ٛقٰـز، 
ٟٔ٪ٟجس ث٠ٰٛٔجُ هٜٮ فور، ٩ٗيٖٛ ٜٛوًؽز ثٰٜٛ٘ز،  ٩ثٛؾو٩ٙ ثٛضجٛٮ ٯ٪ػـ ٟوجٟٸس ثٛغذجس 

 ٠ٰٜٛٔجُ، ٩ٓو ٗج٣ش ٟوجٟٸس ثٷًصذجؽ ٗجٛضجٛٮ :

 

 

 

 

 (  5خذٔل )  

 تطجٛمٍٛ األٔل ٔانثبَٙ نهًمٛبص )ثًمٕيبتّ انًختهفخ (نجٛبٌ يؼبيالد االرتجبط ثٍٛ درخبد ان

 اجملنوع الهلي األصالة املسوىة الطالقة معامل االزتباط

معامالت االزتباط لدزجات 

 التطبيل األول والجاىي

0.80 0.76 0.73 0.77 

 0.01 0.01 0.01 0.01 مشتوى الداللة

 ذز ٢ٟ ثٛغذجس.   ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ ثْٛجدْ ٯضؼـ أ١ ث٠ٰٛٔجُ ٯض٠ضن دوًؽز ٤ٟجّ

 صدم املكًاس : -ب

 2ثٛظوّ ثٛلج٧ٌ٭-
 2طوّ ث٠ٛقض٪٫-
 2طوّ دـٌٯٔز ث٠ٛٔج٣ًز ثٛـٌُٰز -

 َّ ٩ٓو فظٚ ث٠ٰٛٔجُ هٜٮ هًؽجس طوّ هجٰٛز ُٮ ؽ٠ٰن أ٣٪ثم ثٛظوّ ثْٛجدٔز، ٢ٟ٩ َع
 2(6، 5أطذـ طجٛقًج ٜٛضـذْٰ، ) ٟٜقْ 

 التطبًل الكبلٌ ألدوات البخح: -سادسًا 
 ْ ثٛٔذٜووٮ ٳه٩ثس ثٛذقووظ ْٓوو٢ٰ٠: ص٠غووٚ ثٳ٩ٙ ُووٮ صـذٰووْ ٰٟٔووجُ دووذوغ      ص٤ووج٩ٙ ثٛضـذٰوو

٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر ُوٮ صووًٯِ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز هٜوٮ ه٤ٰوز ثٛذقوظ ث٠ٛنضوجًر ٟو٢            
ٟو٠ٜووٮ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ثٛوويٯ٢ ٯٔ٪ٟوو٪١ دجٛضوووًٯِ ٜٛظووَ ثْٛووجهُ ثٷدضوووثةٮ دج٠٠ٜٛ٘ووز ثٛوٌدٰووز           

فوو٢ٰ ص٠غووٚ ثْٛٔووٞ ثٛغووج٣ٮ ُووٮ صـذٰووْ ٰٟٔووجُ ثٵدوووثم ُووٮ ثٌُّٜٛووز     ثْٛووو٪هٯز،)ثٛو٤ٰز ثٳ٩ٛووٮ(، ُووٮ  
ثٛوٌدٰز،  ٩ٗيٖٛ ثٷمضذجً ثٛضقظٰٜٮ ُٮ دوغ ٟ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز هٜوٮ ثٛو٤ٰوز ث٠ٛنضوجًر      
ٟوو٢ صٸٰٟووي ثٛظووَ ثْٛووجهُ ثٷدضوووثةٮ دج٠٠ٜٛ٘ووز ثٛوٌدٰووز ثْٛووو٪هٯز)ثٛو٤ٰز ثٛغج٣ٰووز(، ٠ُٰ٩ووج ٯٜووٮ         

 ْ ثٛٔذٜٮ :ثٵؽٌثءثس ثٛضٮ ثصذوش ُٮ ثٛضـذٰ

 التطبًل الكبلٌ علٌ عًيُ املعلنني:-أ

صٞ صـذْٰ ٰٟٔجُ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز هٜٮ ه٤ٰز 
ثٛذقووظ ث٠ٛنضووجًر ٟوو٢ ٟو٠ٜووٮ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ثٛوويٯ٢ ٯٔ٪ٟوو٪١ دجٛضوووًٯِ ٜٛظووَ ثْٛووجهُ ثٷدضوووثةٮ  

٩ىٛووٖ ٓذووٚ ص٤ِٰووي ثٛذ٣ٌووجٟؼ، ٣٩لووًٌث ٛ٘غووٌر هوووه       دج٠٠ٜٛ٘ووز ثٛوٌدٰووز ثْٛووو٪هٯز،)ثٛو٤ٰز ثٳ٩ٛووٮ (،   
( ٨ٟجًر ٌُهٰوز، ُٔوو صوٞ ثٷّوضوج٣ز دوذوغ ثٛوَٟٸء       66ث٨٠ٛجًثس ثٛضٮ ٯ٨ْٰٔج ث٠ٰٛٔجُ، ٩ثٛذجٌٛز )

ؽجٟوووز ث٠ٜٛووٖ مجٛووو، ٩دوووغ    -ُووٮ ؿووٌّ صوووًٯِ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز دٰٜ٘ووز ثٛضٌدٰووز        ٢ث٠ٛضنظظووٰ
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٢ٰ، ٩ىٛوٖ ٛٸشوضٌثٕ ُوٮ ه٠ٰٜوز صٔووٯٌ      ث٠ٛش٢ٌُٰ ثٛضٌد٪ٯ٢ٰ ث٠ٛ٪ؽ٪هٯ٢ ُٮ ٟوثًُ ٧ؤٷء ث٠ٛو٠ٜو 
 ٨ٛي٥ ث٨٠ٛجًثس ٟن إهـجة٨ٞ دوغ ثٛضو٠ٰٜجس ٟغٚ:-ه٤ٰز ثٛذقظ -ْٟض٪٫ أهثء ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ 

 ٓذٚ ثٛذوء ُٮ ثٛضوًٯِ.   ٢هوٝ ص٪ؽ٦ٰ أٯز صو٠ٰٜجس ٠ٜٛو٠ٰٜ-
 2هوٝ ثٛضومٚ ُٮ أع٤جء ثٛضوًٯِ -
ق ٗوٚ فظوض ثٌُّٜٛوز    ٟٸفلز ٗٚ ٟوٜٞ  )م٠ِ فظض ٟضضجٰٛز (؛ ٩ىٖٛ فض٬ ٯْضٌٌّ ث٠ٛٸفو -

 ثٛوٌدٰز ث٠ًٌٛٔر هٜٮ ثٛضٸٰٟي ُٮ ثٳّذ٪م،  ٩ٛضْضٌٌّ ٗيٖٛ ٗٚ ٩ٌُم ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز .  

٩ٓووو ثّووضٌٌّ ثٛضـذٰووْ ثٛٔذٜووٮ ٰٛٔووجُ ٨ٟووجًثس ثٛضوووًٯِ ثّووضنوثٝ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ُووٮ  
 صوووًٯِ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز أّووذ٪ه٢ٰ ؛ فٰووظ دوووأ ُووٮ دوثٯووز ثٳّووذ٪م ثٳ٩ٙ ٟوو٢ شوو٨ٌ طووٌِ/ٟجًُ،  

 ٩ث٣ض٬٨ ُٮ ٨٣جٯز ثٳّذ٪م ثٛغج٣ٮ ٢ٟ ثٛش٨ٌ ٦ِْ٣.

 التطبًل الكبلٌ علٌ عًيُ التالمًذ: -ب

صووٞ صـذٰووْ ٰٟٔووجُ ثٵدوووثم ُووٮ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز، ٩ٗوويٖٛ ثٷمضذووجً ثٛضقظووٰٜٮ ُووٮ دوووغ        
ٟ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰوز هٜوٮ ثٛو٤ٰوز ث٠ٛنضوجًر ٟو٢ صٸٰٟوي ثٛظوَ ثْٛوجهُ ثٷدضووثةٮ دج٠٠ٜٛ٘وز           

هٯز)ثٛو٤ٰز ثٛغج٣ٰووز(، ٩ىٛووٖ ُووٮ دوثٯووز ثِٛظووٚ ثٛوًثّووٮ ثٛغووج٣ٮ ٟوو٢ ثٛوووجٝ ثٛؾووجٟوٮ   ثٛوٌدٰووز ثْٛووو٪
 ٝ ،  ٩ىٖٛ د٠وج٣٩ز ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ثٛيٯ٢ مؼو٪ث ٜٛضوًٯخ.0225/0226-٧ 6401/ 6406

 تيفًذ الربىامج التدرييب: -سابعًا

ٟو٪١  صٞ ص٤ِٰي ثٛذ٣ٌجٟؼ ث٠ٛٔضٌؿ ه٬ٜ ثٛو٤ٰز ث٠ٛنضوجًر ٟو٢ ٟو٠ٜوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ثٛويٯ٢ ٯٔ٪      
ّووجهز   20دجٛضوووًٯِ ٜٛظووَ ثْٛووجهُ ثٷدضوووثةٮ دج٠٠ٜٛ٘ووز ثٛوٌدٰووز ثْٛووو٪هٯز، ٩ثّووضٌٌّ ىٛووٖ      

صوًٯذٰوز  د٪ثٓوون أًدوون  ّووجهجس ٯ٪ٰٟووًج، ٩د٪ثٓوون ٯوو٪٢ٰٟ ُوٮ ثٳّووذ٪م، ٩ىٛووٖ ُووٮ ثِٛضووٌر ٟوو٢ دوثٯووز   
ثٳّوووذ٪م ثٛغجٛوووظ ٛشووو٨ٌ طوووٌِ/ ٟوووجًُ فضووو٬ ٨٣جٯوووز ثٳّوووذ٪م ثٛغوووج٣ٮ ٟووو٢ شووو٨ٌ ًدٰووون ثٳ٩ٙ      

 2ٝ  0226-٧ 6401/أدٌٯٚ

 التطبًل البعدٍ ألدوات الدراسُ: -ثاميًا

صووٞ ثٛضـذٰووْ ثٛذوووو٭ ٳه٩ثس ثٛذقووظ هٜوو٬ ٗووٚ ٟوو٢ ه٤ٰووز ث٠ٛو٠ٜوو٢ٰ، ٩ه٤ٰووز ثٛضٸٰٟووي ٩ُٔووًج   
 ٛٶؽٌثءثس ثٛضجٰٛز:

دوووو ثٷ٣ض٨ووجء ٟوو٢ ص٤ِٰووي ثٛذ٣ٌووجٟؼ ثٛضوووًٯذٮ،  ٩دجٷّووضوج٣ز دووذوغ ثٛووَٟٸء ٩دوووغ ث٠ٛشوو٢ٌُٰ   -6
د٨ٞ ُٮ ثٛضـذْٰ ثٛٔذٜٮ،  صوٞ صـذٰوْ ٰٟٔوجُ ٨ٟوجًثس ثّوضنوثٝ       ثٛضٌد٪ٯ٢ٰ،  ٩ثٛيٯ٢ ّذْ ثٷّضوج٣ز

ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صووًٯِ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز هٜوٮ ه٤ٰوز ثٛذقوظ ٟو٢ ٟو٠ٜوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ثٛويٯ٢            
/ 6406مؼو٪ث ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ، ٩ىٖٛ ٌٓح ٨٣جٯز ثِٛظٚ ثٛوًثّٮ ثٛغج٣ٮ ٢ٟ ثٛوجٝ ثٛؾجٟوٮ 

ض٠ٌ أّووذ٪ه٢ٰ ُووٮ ثِٛضووٌر ٟوو٢ دوثٯووز ثٳّووذ٪م ثٛغجٛووظ ٟوو٢  ٝ ، ٩ثٛووي٭ ثّوو0225/0226-٧ 6401
 2ش٨ٌ ًدٰن ثٳ٩ٙ /أدٌٯٚ إٛٮ ٨٣جٯز ثٳّذ٪م ثٳ٩ٙ ٢ٟ ش٨ٌ ًدٰن ثٱمٌ /ٟجٯ٪ 

دوو صقٰٜٚ ثٛذٰج٣جس ثْٛجدٔز دجّضنوثٝ ثٳّجٰٛخ ثٵفظجةٰز ث٤٠ٛجّذز، صٞ ثمضٰجً ه٤ٰز ٢ٟ صٸٰٟي -0
ص٠ٰٜوويًث( ٟوو٪ٍه٢ٰ هٜوو٬   ٠100ووجٛٮ هوووه٧ٞ ) ثٛوويٯ٢ مؼووو٪ث ٜٛضوووًٯخ، ٩ثٛوويٯ٢ دٜووي إؽ  ٢ث٠ٛو٠ٜووٰ

( ُظًٸ ٢ٟ ُظ٪ٙ ثٛظَ ثْٛوجهُ ثٷدضوثةٮ،٩ٓوو ٓوجٝ ثٛذجفوظ دجمضٰوجً ه٤ٰوز ٠ٟغٜوز ٨ٛوؤٷء         28)
ثٛضٸٰٟووي ثمضٰووجًًث ص٤ل٠ٰٰووًج، هوو٢ ؿٌٯووْ أمووي) عووج٢ٟ ( ص٠ٰٜووي ٟوو٢ ٗووٚ ُظووٚ، ٩ٓووو دٜووي هوووه ه٤ٰووز      

 2ص٠ٰٜيًث (  10ثٛضٸٰٟي )
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ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٩ثٷمضذجً ثٛضقظٰٜٮ ُٮ دوغ ٟ٪ػو٪هجس ثٌُّٜٛوز   صٞ صـذْٰ ٰٟٔجُ ثٵدوثم ُٮ  -2
ثٛوٌدٰز  هٜٮ ه٤ٰز ثٛضٸٰٟي ث٠ٛنضجًر،  د٠وج٣٩ز ث٠ٛو٠ٜو٢ٰ ثٛويٯ٢ مؼوو٪ث ٜٛضووًٯخ ، ٩ىٛوٖ ٓوٌح       

 ٝ .  0225/0226-٧ 6401/ ٨٣6406جٯز ثِٛظٚ ثٛوًثّٮ ثٛغج٣ٮ ٜٛوجٝ ثٛوًثّٮ 

 ىتائج البخح وتفسريها: -
 ح:ىتائج البخ  -أواًل 

ٛٶؽجدز ه٢ أّتٜز ثٛذقظ،  ص٠ش ٟوجٛؾز ثٛذٰج٣جس ثٛضٮ صٞ ثٛقظ٪ٙ ه٨ٰٜج دجّضنوثٝ 
ثٛـٌّ ثٵفظجةٰز ثٛ٪طِٰز ) ث٠ٛض٪ّـجس ثٛقْجدٰز،  ٩ثٷ٣قٌثُجس ث٠ٛوٰجًٯز (،  ٩ثٛـٌّ 

،  ٩ٟوجهٛز فؾٞ ثٳعٌ ٛ٘جًٙ، ٣٩ْذز ثْٛ٘خ 2. 26ثٛضقٰٰٜٜز ) ثمضذجً " س " ه٤و ْٟض٪٫ هثٙ 
 ٩ٓو صٞ ثٛض٪طٚ إ٬ٛ ٟؾ٠٪هز ٢ٟ ث٤ٛضجةؼ ٠ٗج ٯٜٮ : ث٠ٛووٙ ٛذٰٜٖ، 

 باليسبُ لإلجابُ عً السؤال الجالح : -1

مةا فعالًةُ الربىةامج التةدرييب يف إنسةاب بعة        ٗج١ ثْٛؤثٙ ثٛغجٛظ ُوٮ ثٛذقوظ ثٛقوجٛٮ ٧و٪ : "     
 مهارات استدداو الذناءات املتعددَ الالسمُ ملعلنٌ اللُّغُ العزبًُ يف تدريسهه ؟

٧وويث ثْٛووؤثٙ،  ٓووجٝ ثٛذجفووظ دقْووجح ثِٛوو٩ٌّ دوو٢ٰ ثٳهثء ثٛٔذٜووٮ ٩ثٛذوووو٭      ٩ٛٶؽجدووز هوو٢  
ُووٮ ٰٟٔووجُ ٨ٟووجًثس ثّووضنوثٝ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر ثٛٸٍٟووز ٠ٛو٠ٜووٮ  -ٟؾ٠٪هووز ثٛذقووظ -٠ٜٛو٠ٜوو٢ٰ 

 ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ صوًٯ٨ْٞ ٗ٘ٚ،  ٩ثٛؾو٩ٙ ثٛضجٛٮ ٯ٪ػـ ٧ي٥ ث٤ٛضجةؼ :

 

 

 

 

 

 

 ( 6خذٔل )
 يؼهًٙ انهُّغخ انؼزثٛخ ػهٗ انًمٛبص انمجهٙ ٔانجؼذ٘ انُظت انًئٕٚخ نًتٕططبد درخبد 

 نًٓبراد اطتخذاو انذكبءاد انًتؼذدح فٙ تذرٚض انهُّغخ انؼزثٛخ

املشتوي 

 املكبول

 املتوسط 

 املتوقع
اليَاية العظني 

 للنكياض
اليشبة املئوية 

 للنتوسط
االحنساف 

 املعيازي
 البياىات عدد املعلنني املتوسط

70% 126 180 

 قبلي 23 43.1 8.4 23.89

 بعدي 23 139.8 6.5 77.66

( أ١ ث٠ٛض٪ّؾ ٛوًؽجس ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ هٜٮ ث٠ٰٛٔجُ ُٮ ثٳهثء ثٛٔذٜٮ  6ٯضؼـ ٢ٟ ؽو٩ٙ ) 
( هًؽز د٤ْذز ٨٠ٛ42.6جًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٧٪ )

% 12( هًؽز د٤ْذز ٧606٪ )(، ٧٩٪ أٓٚ ٢ٟ ث٠ٛووٙ ث٠ٛٔذ٪ٙ صٌد٪ٯًج )ث٠ٛض٪ٓن ( ٩ 02.80)
٢ٟ ثٛوًؽز ثٰٜٛ٘ز ٠ٰٜٛٔجُ .   أٟج ٠ُٰج ٯضوْٜ دجٳهثء ثٛذوو٭، ُٰضؼـ ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ أٯؼًج، أ١ 
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ٟض٪ّؾ هًؽجس ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ هٜٮ ٰٟٔجُ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز 
صٌد٪ٯًج )ث٠ٛض٪ٓن (، ، ٧٩٪ أٗذٌ  ٢ٟ ث٠ٛووٙ ث٠ٛٔذ٪ٙ 11.66( هًؽز د٤ْذز 620.8ثٛوٌدٰز ٧٪ )

 2% ٢ٟ ثٛوًؽز ثٰٜٛ٘ز ٠ٰٜٛٔجُ  12( هًؽز د٤ْذز ٧٩606٪ )

٩ٛذٰج١ ُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ٵْٗجح ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٠ٛو٠ٜٮ 
ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز  ُٮ صوًٯ٨ْٞ صٞ ثّضنوثٝ ٟوجهٛز ثْٛ٘خ ث٠ٛووٙ ٛذٰٜٖ، ٩ثٛضٮ صشٌٰ إٛٮ أ٦٣ إىث 

ث٠ٛووٙ صٔن د٢ٰ ثٛظٌِ ٩ثٛ٪ثفو ثٛظقٰـ ُئ٦٣ ٯ٢٘٠ ثٛق٘ٞ دووٝ ُوجٰٛز  ٗج٣ش ٣ْذز ثْٛ٘خ
% ٢ٟ ثْٛ٘خ ث٠ٛض٪ٓن أ٩ 52ثٛذ٣ٌجٟؼ، ٩ىٖٛ ٯو٤ٮ أ١ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ٛٞ ٯض٤٘٠٪ث ٢ٟ دٜ٪ى ٣ْذز 

 ث٠ْٛض٨وٍ.

(،  ٨ُيث ٯو٤ٮ أ١ ٣ْذز 6.0أٟج إىث ٍثهس ٣ْذز ثْٛ٘خ ه٢ ثٛ٪ثفو ثٛظقٰـ ٩ٛٞ صضوو)
ثٳه٬٣ ٢ٟ ثِٛوجٰٛز،  ٩ىٖٛ ٯشٌٰ إٛٮ أ١ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ص٤٘٠٪ث ٢ٟ  ثْٛ٘خ ث٠ٛووٙ ٩طٜش إٛٮ ثٛقو

 % ٢ٟ ثْٛ٘خ ث٠ْٛض٨وٍ، ٧٩يث ٯوٙ هٜٮ أ١ ُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ٟٔذ٪ٛز.   52دٜ٪ى أٗغٌ ٢ٟ 

( ُ ٗغٌ ٨ُيث ٯو٤ٮ أ١ ٣ْذز ثْٛ٘خ ث٠ٛووٙ ٢٘ٛ٩6.0 إىث صووس ٣ْذز ثْٛ٘خ ث٠ٛووٙ )
% ٢ٟ ثْٛ٘خ ٠ٛ12و٢ٰ٠ٜ ص٤٘٠٪ث ٢ٟ دٜ٪ى ٩طٜش ثٛقو ثٳٓظ٬ ِٜٛوجٰٛز، ٩ىٖٛ ٯوٙ هٜٮ أ١ ث

( ،  Blake, 1974, 20-21)ث٠ْٛض٨وٍ، ثٳٌٟ ثٛي٭ ٯشٌٰ إٛٮ أ١ ثٛذ٣ٌجٟؼ ٓو فْٔ ُوجٰٛز هجٰٛز، 
٩ثٛؾو٩ٙ ثٛضجٛٮ ٯ٪ػـ ٣ْذز ثْٛ٘خ ث٠ٛووٙ ُٮ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ 

جد٨ج ٠ٛو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠ٌٛفٜز ثٷدضوثةٰز ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٩ثٛضٮ ثّض٨وٍ ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ إْٗ
 دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز.

 ( 7)  خذٔل
 َظجخ ثهٛك نفؼبنٛخ انجزَبيح انتذرٚجٙ فٙ تًُٛخ يٓبراد اطتخذاو  انذكبءاد انًتؼذدح فٙ تذرٚض انهُّغخ انؼزثٛخ

 البياىات

عدد 

 املعلنني

املتوسط 

 الكبلي

املتوسط 

 البعدي

 اليَاية العظني

 للنكياض

ىشبة الهشب 

 املعدل

 1.2429 180 139.8 43.1 23 الربىامج التدزييب

ٯضؼـ ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ ثْٛجدْ أ١ ٣ْذز ثْٛ٘خ ث٠ٛووٙ ٠ٛؾ٠٪هز ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ثٛيٯ٢ مؼو٪ث 
( ؛٠ٟج ٯوٙ هٜٮ ُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ُٮ 6.0400ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ )ثٛو٤ٰز ثٳ٩ٛٮ( ٧ٮ )

ٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ، ٩ديٖٛ ص٘٪١ ٓو ص٠ش إْٗجح ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ  ثٛي
 ثٵؽجدز ه٢ ثْٛؤثٙ ثٛغجٛظ ٢ٟ أّتٜز ثٛذقظ ثٛقجٛٮ.  

 باليسبُ لإلجابُ عً السؤال الزابع: - 2

" ما أثز الربىامج املكرتح علةٌ تينًةُ التخصةًل  يف    ٗج١ ثْٛؤثٙ ثٌٛثدن  ُٮ ثٛذقظ ثٛقجٛٮ ٧٪ : 
 تالمًذ املعلنني املتدربني؟"اللُّغُ العزبًُ لدى 

  ٙ ً ٷصوٞ صـذٰوْ ث   ٩ٛٶؽجدز ه٢ ٧يث ثْٛوؤث ثٛضقظوٰٜٮ ُوٮ دووغ ٟ٪ػو٪هجس ثٌُّٜٛوز       مضذوج
٩ىٛوٖ دووو    ثٛوٌدٰز ث٠ًٌٛٔر هٜٮ صٸٰٟي ثٛظوَ ثْٛوجهُ ثٷدضووثةٮ دج٠٠ٜٛ٘وز ثٛوٌدٰوز ثْٛوو٪هٯز،       

ص٤ِٰووي ، ٩دوووو ظثٛذقووعووٞ صـذٰٔوو٦ ٓذٰٜووًج هٜوو٬ ٟؾ٠٪هووز  ثّووضـٸهًٰج فْووجح طووو٦ٓ ٩عذجصوو٦ ٩صؾٌدضوو٦
٩ٵٯؾوجه  .  زث٠ٛؾ٠٪هو  صٸٰٟوي صٞ صـذْٰ ثٷمضذجً صـذًٰٔج دووٯًج ه٬ٜ ٣ِوِ   ثٛذ٣ٌجٟؼ هٜٮ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ،

ص٠وش  ثٛضقظوٰٚ ثٌُّٜٛو٪٭ ٛضٸٰٟوي ثٛظوَ ثْٛوجهُ ثٷدضووثةٮ،        أعٌ ثٛذ٣ٌوجٟؼ ثٛضووًٯذٮ هٜوٮ ص٠٤ٰوز     
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( ِٜٛوو٩ٌّ دوو٢ٰ  ،  ٩صووٞ فْووجح ٠ٰٓووز )س  ثٳهثء ثٛٔذٜووٮ ٩ثٛذوووو٭ ٠ٛؾ٠٪هووز ثٛذقووظ  ث٠ٛٔج٣ًووز دوو٢ٰ  
ً ُٛوٮ ثٛضـذٰوْ ثٛٔذٜوٮ ٩ثٛذووو٭      ثٛضٸٰٟوي ٟض٪ّـٮ هًؽوجس   ثٛضقظوٰٜٮ،  ٩ثٛؾوو٩ٙ ثٛضوجٛٮ     ٸمضذوج

 2ٯ٪ػـ ىٖٛ

 (9خذٔل )
 انتس ٛهٙ ختجبر الفٙ ا ٔانجؼذ٘  انًتٕطط انسظبثٙ ٔاالَسزاف انًؼٛبر٘ ٔلًٛخ )د( فٙ انتطجٛك انمجهٙ

 72= ٌ زٛث 

 التطبيل البعدي التطبيل الكبلي

 اإلحصائيةالداللة  قينة ت

حجه 

 األثس

 االحنساف املعيازي املتوسط ياالحنساف املعياز املتوسط

 1.76 0ز01دالة عً مشتوي  7ز26 6ز09 46ز75 8ز17 32ز33

(، 22ً20) ثٛذقوظ ُوٮ ثٛضـذٰوْ ثٛٔذٜوٮ     ٯضؼـ ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ ثْٛجدْ أ١ ٟض٪ّؾ هًؽجس أٌُثه ٟؾ٠٪هوز  
٧٩وويث ٯوووٙ هٜوو٬ ثًصِووجم أهثء    ،(15ً46) ُووٮ ثٛضـذٰووْ ثٛذوووو٭  قووظثٛذد٠٤ٰووج ٟض٪ّووؾ هًؽووجس أُووٌثه ٟؾ٠٪هووز   

،  ٩دقْووجح ٠ٰٓووز )س( ٩ؽووو أ٨٣ووج صْووج٩٭ ة٨ووج ُووٮ ثٛضـذٰووْ ثٛٔذٜووٮهوو٢ أهث ثٛذقووظ ُووٮ ثٛضـذٰووْ ثٛذوووو٭ٟؾ٠٪هووز 
٩دقْوجح فؾوٞ ثٳعوٌ دضـذٰوْ ٟوجهٛوز فؾوٞ ثٳعوٌ ٛ٘وجًٙ         (، 2.26(، ٧٩ٮ هثٛوز إفظوجةٰز ه٤وو ْٟوض٪٫)    06ً1)

  6.16 ثٳعٌ فؾٞ أ١ ٯضؼـ

 ثٛذ٣ٌجٟؼ أ٩ ٠٤ٜٛ٪ىػ ثٳعٌ فؾٞ ٣ْذز ٗج٣ش إىث ٦٣؛ ُ٘جًٙ ٯ٫ٌ أ ٗذٌٰ ثٳعٌ فؾٞ أ١ ه٬ٜ ٯوٙ ٧٩يث     
 د٢ٰ ٟقظ٪ًر ث٤ْٛذز ٗج٣ش إىث د٠٤ٰج ػوًِٰج، ثٳعٌ فؾٞ ٗج١( ,5) ٢ٟ أٓٚ ثٛضوًٯِ ُٮ ث٠ْٛضنوٝ ث٠ٛومٚ أ٩
.( ٗج١ فؾٞ ثٳعٌ ٌٟصِوًج، ٩دقْجح 8عٌ)ثٳ فؾٞ ٣ْذز صووس إىث ٢٘ٛ٩،  ٟض٪ّـًج ثٳعٌ فؾٞ ٗج١( ,1،  ,5)

٩ثٛضٮ ص٤ض  ،,Car , F.  Beger et.   al)  ( 497 ,1994 فؾٞ ثٳعٌ دضـذْٰ ٟوجهٛز فؾٞ ثٳعٌ ٛ٘جًٙ 
 هٜٮ: 

 2 و - 1 و        

 _________    =  األثس حجه              

                                                                            2ع

 ثٛٔذٜوووٮ ثٛضـذٰوووْ ٟض٪ّوووؾ=  0ٝثٛذقوووظ، ٩  ٠ٛؾ٠٪هوووز ثٛذووووو٫ ثٛضـذٰوووْ ٟض٪ّوووؾ=  6 ٝ فٰوووظ
 .  ثٛٔذٜٮ ٜٛضـذْٰ ث٠ٛوٰجً٭ ثٷ٣قٌثٍ=  0 م  ثٛذقظ، ٩ ٠ٛؾ٠٪هز

 0.21=  ثٳعٌ فؾٞ أ١ ٯضؼـ ث٠ٛوجهٛز ٩دضـذْٰ

 ٠٤ٜٛ٪ىػ ثٳعٌ فؾٞ ٣ْذز ٗج٣ش إىث ٦٣؛ ُ٘جًٙ ٯ٫ٌ أ ٗذٌٰ ثٳعٌ فؾٞ أ١ ه٬ٜ ٯوٙ ٧٩يث     
 إىث د٠٤ٰج ػوًِٰج، ثٳعٌ فؾٞ ٗج١( ,5) ٢ٟ أٓٚ ثٛضوًٯِ ُٮ ث٠ْٛضنوٝ ث٠ٛومٚ أ٩ ثٛذ٣ٌجٟؼ أ٩

 فؾٞ ٣ْذز صووس إىث ٢٘ٛ٩ ، ٟض٪ّـًج ثٳعٌ فؾٞ ٗج١( ,1 -  ,5) د٢ٰ ٟقظ٪ًر ث٤ْٛذز ٗج٣ش
؛ ٟج ٯوٙ  ٥0.21 ث٤ٛضٰؾز إ٬ٛ أ١ فؾٞ ثٳعٌ ٗج١.( ٗج١ فؾٞ ثٳعٌ ٌٟصِوًج، ٩صشٌٰ ٧ي8ثٳعٌ)

هٜٮ ثٛض عٌٰ ثٛ٘ذٌٰ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ثٛي٭ صٜٔج٥ ث٠ٛو٠ٜ٪١ ُٮ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس 
 ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯ٨ْٞ.

 باليسبُ لإلجابُ عً السؤال اخلامس:

إلبةداع يف اللُّغةُ   ما أثز الربىامج املكرتح علٌ تينًُ ا" ٗج١ ثْٛؤثٙ ثٛنجِٟ ٢ٟ ٧يث ثٛذقظ ٧٪ : 
 العزبًُ لدى تالمًذ املعلنني املتدربني؟ "
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-٩ٛٶؽجدز ه٢ ٧يث ثْٛؤثٙ ٓجٝ ثٛذجفظ دقْجح ثٌِّٛ د٢ٰ ثٳهثء ثٛٔذٜٮ ٩ثٛذوو٭ ٜٛضٸٰٟي
ُٮ ٰٟٔجُ ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دؾ٪ث٣ذ٦ ثٛغٸعز : ثٛـٸٓز، ٩ث٣٩ٌ٠ٛز، -ٟؾ٠٪هز ثٛذقظ 

 ـ ٧ي٥ ث٤ٛضجةؼ :٩ثٳطجٛز،  ٩ثٛؾو٩ٙ ثٛضجٛٮ ٯ٪ػ

 

 

 

 

 ( 8خذٔل )
 انًتٕططبد ٔاالَسزافبد انًؼٛبرٚخ ٔلًٛخ ) د ( ٔدالنتٓب نًتٕططبد درخبد انتاليٛذ 

 فٙ األدائٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ ٔزدى األثز فٙ يٓبرح انطاللخ

حجه 

 األثس

مشتوى 

 الداللة
 قينـة )ت(

الكدزة 

 املكاسة
االحنساف 

 املعيازي
 ىاتالبيا عدد التالمير املتوسط

 الطالقة 9.44 0.01 2.07
 قبلي 72 39.61 18.96

 بعدي 72 79.04 14.94

 املسوىة 7.22 0.01 1.91
 قبلي 72 31.21 16.83

 بعدي 72 63.45 11.68

 األصالة 6.42 0.01 1.59
 قبلي 72 27.78 13.92

 بعدي 72 49.93 10.76

 الهلي 10.35 0.01 2.76
 قبلي 72 98.6 33.91

 بعدي 72 108.42 22.53

ٯضؼـ ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ ثْٛجدْ أ١ ٟض٪ّؾ هًؽجس ثٛضٸٰٟي ُٮ ثٳهثء ٜٛضـذْٰ ثٛذوو٭ أه٬ٜ ٢ٟ 
(،  0.44ٟض٪ّؾ أهثة٨ٞ ُٮ ثٛضـذْٰ ثٛٔذٜٮ ُٮ ٨ٟجًر ثٛـٸٓز؛فٰظ ٗج٣ش ٠ٰٓز)س( ث٠ٛقْ٪دز  )

وجٰٛز ث٠ٛوجٛؾز (، ٧٩يث ٯشٌٰ إ٬ٛ 2.26ُأٗذٌ ٢ٟ ٠ٰٓز ) س ( ثٛؾو٩ٰٛز ه٤و ْٟض٪٫ أٓٚ ٢ٟ ) 
مٸٙ -ٟؾ٠٪هز ثٛذقظ -ثٛضؾٌٯذٰز ُٮ ص٠٤ٰز ٨ٟجًر ثٛـٸٓز ٛو٫ صٸٰٟي ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ 

 صوًٯِ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دوو مؼ٪ه٨ٞ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ.

٩ٯضؼـ ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ أٯؼًج، أ١ ٟض٪ّؾ هًؽجس ثٛضٸٰٟي ُٮ ثٳهثء ٜٛضـذْٰ ثٛذوو٭ أه٬ٜ 
ٛضـذْٰ ثٛٔذٜٮ ُٮ ٨ٟجًر ث٣٩ٌ٠ٛز؛ فٰظ ٗج٣ش ٠ٰٓز)س( ث٠ٛقْ٪دز  ٢ٟ ٟض٪ّؾ أهثة٨ٞ ُٮ ث

(، ٧٩يث ٯشٌٰ إ٬ٛ ُوجٰٛز 2.26( أٗذٌ ٢ٟ ٠ٰٓز ) س ( ثٛؾو٩ٰٛز ه٤و ْٟض٪٫ أٓٚ ٢ٟ )  1.00)
ٟؾ٠٪هز -ث٠ٛوجٛؾز ثٛضؾٌٯذٰز ُٮ ص٠٤ٰز ٨ٟجًر ث٣٩ٌ٠ٛز ٛو٫ صٸٰٟي ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ 

ثٛوٌدٰز دوو مؼ٪ه٦ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ، ٩صشٌٰ ٧ي٥ ث٤ٛضٰؾز مٸٙ صوًٯِ ٟوٜٞ ثٌُّٜٛز -ثٛذقظ 
 .6.06إ٬ٛ أ١ فؾٞ ثٳعٌ 

٩ٯضؼـ ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ أٯؼًج، أ١ ٟض٪ّؾ هًؽجس ثٛضٸٰٟي ُٮ ثٳهثء ٜٛضـذْٰ ثٛذوو٭ أه٬ٜ 
٢ٟ ٟض٪ّؾ أهثة٨ٞ ُٮ ثٛضـذْٰ ثٛٔذٜٮ ُٮ ٨ٟجًر ثٳطجٛز؛ فٰظ ٗج٣ش ٠ٰٓز)س( ث٠ٛقْ٪دز 

(، ٧٩يث ٯشٌٰ إ٬ٛ ُوجٰٛز 2.26( ثٛؾو٩ٰٛز ه٤و ْٟض٪٫ أٓٚ ٢ٟ )  ( أٗذٌ ٢ٟ ٠ٰٓز ) س6.40)
ٟؾ٠٪هز -ث٠ٛوجٛؾز ثٛضؾٌٯذٰز ُٮ ص٠٤ٰز ٨ٟجًر ثٳطجٛز ٛو٫ صٸٰٟي ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ 
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مٸٙ صوًٯِ ٟوٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دوو مؼ٪ه٦ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ، ٩صشٌٰ ٧ي٥ ث٤ٛضٰؾز -ثٛذقظ 
 .6.5إ٬ٛ أ١ فؾٞ ثٳعٌ ٗج١

ؼـ ٢ٟ ثٛؾو٩ٙ أٯؼًج،  أ١ ٟض٪ّـجس هًؽجس ثٛضٸٰٟي ُٮ ثٳهثء ٜٛضـذْٰ ثٛذوو٭ ٩ٯض
ٍّ ؛فٰظ  أه٬ٜ ٢ٟ ٟض٪ّؾ أهثة٨ٞ ُٮ ثٛضـذْٰ ثٛٔذٜٮ ُٮ ٨ٟجًثس ثٛـٸٓز ٩ث٣٩ٌ٠ٛز ٩ثٳطجٛز ٗ٘

( أٗذٌ ٢ٟ ٠ٰٓز ) س ( ثٛؾو٩ٰٛز ه٤و ْٟض٪٫ أٓٚ ٢ٟ )  62.25ٗج٣ش ٠ٰٓز)س( ث٠ٛقْ٪دز )
ُوجٰٛز ث٠ٛوجٛؾز ثٛضؾٌٯذٰز ُٮ ص٠٤ٰز ٨ٟجًثس ثٛـٸٓز ٩ث٣٩ٌ٠ٛز  (، ٧٩يث ٯشٌٰ إ2.26٬ٛ

ٍّ ٛو٫ صٸٰٟي ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ مٸٙ صوًٯِ ٟوٜٞ ثٌُّٜٛز -ٟؾ٠٪هز ثٛذقظ  -٩ثٳطجٛز ٗ٘
 .0.16ثٛوٌدٰز دوو مؼ٪ه٦ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ، ٩صشٌٰ ٧ي٥ ث٤ٛضٰؾز إ٬ٛ أ١ فؾٞ ثٳعٌ ٗج١

 مياقشُ اليتائج وتفسريها: -
أ٩ػقش ٣ضجةؼ ثٛذقظ ثٛقجٛٮ ُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ُٮ إْٗجح ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز - ٔاًلأ

دج٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛضٸٰٟي 
هًٞ ) أف٠و ثٳ ًػج(، ٩صضِْ ث٤ٛضٰؾز ٟن ٣ضجةؼ ٗٚ ٢ٟ :  6،1ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ ) ؽو٩ٙ

 Bowen ( 6004ثٛوذو ٟق٠٪ه )  أف٠و،٩( 6002ٯ٪َّ هذو ثٛوَٯَ )  أف٠و، ٩(  6000
(1997)

(، ٩ ّ٪٣ٰج 6008، ٩ٟق٠و ثْٰٛو هٜٮ ٩ٟقٌٍ هذو٥ ث٤ٌٛجٝ )( 6008)  دجًٌٗآٷ١     
Baney(  ٧6008ج٣ٞ ) 

 (Elliot & Gintzler ( 1998(1999) ٟق٠و هذو ثٛق٠ٰو )  أ٠ّجء٩
(، 0226(، ٩إ٠ّجهٰٚ ٟق٠و ثٛوًهٯٌ٭ ٩ًشو٭ ُضقٮ ٗجٟٚ ) 0226) ٣٩جٯٚ ٯ٪َّ ، (0222

،  ٩ٟق٠٪ه (0222(،  ٩ًشو٭ ُضقٮ ٗجٟٚ،٩ٍٯ٤خ ٟق٠و أ٢ٰٟ)٩0226ه٪ع طجٛـ ث٠ٛجٛ٘ٮ )
(، ٩ّوٰو  0224(، ٩ٟـ٨ج ٠ٗـجٙ فِـ٤ٮ ) 0220(،  ٩ّوٰو ٟق٠و ّوٰو )0220)هذو ثٛقجُق

 ٟق٠٪ه ٟق٠و ّٰو ، ٩(0225)٩ٟق٠و أَٟٯج١ (، 0224فجٟو ٟق٠و ٩أفٸٝ ثٛذجٍ ف٢ْ )
 2( 0225(، ٩ٯو٢ ثهلل هٜٮ ث٣ٌٔٛٮ )0225)

  :وقد تزجع فعالًُ الربىامج لعدَ عىامل مً بًيها

ثّضنوثٝ ثٛووٯو ٢ٟ ثٳّجٰٛخ ثٛضوًٯْٰز ث٠ٌٛصذـز دجٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٟغٚ :ثٛوظَ ثٛي٤٧ٮ  -6
ُٮ صوًٯخ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ه٬ٜ ٩ثٛضوٜٞ ثٛضوج٣٩ٮ ٩فٚ ث٠ٛش٘ٸس ٩ثٛو٩ٌع ثٛو٠ٰٜز،  ٗٚ ىٖٛ ّجهو 

أْٗذش  خثٗضْجح ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز،٧٩ي٥ ثٳّجٰٛ
 ثٛضوًٯخ ؽ٪ًث ٟغًٌٰث ٜٛضٌِٰ٘ ؛ ٠ٟج أْٗخ ثٛضوًٯخ فٰ٪ٯز ٣٩شجؿًج.

ثٳّجٰٛخ ثْٛجدٔز ثٛضٮ ثّضنوٟش ُٮ ثٛضوًٯخ ٧ٮ ٨ِْ٣ج ثٛضٮ ٯْضنو٨ٟج ث٠ٛو٠ٜ٪١ ُٮ أع٤جء -0
ٯ٨ْٞ ٠ٛ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دوو ث٣ض٨جء ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ، ٧٩يث أٯؼًج أْٗخ  ثٛذ٣ٌجٟؼ صوً

ثٛضوًٯذٮ ٩ثٓوٰز ُٮ ٣ِ٪ُ ث٠ٛضوًد٢ٰ،  ٠ُج ٯ٤ذٌٮ أ١ ٯِوٜ٪٦٣ ٟن صٸٰٟي٧ٞ ّذْ ٩أ١ صوًد٪ث 
 ه٦ٰٜ.  

ثٛضوًٯخ  صؼ٢ٰ٠ ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ثٛووٯو ٢ٟ ثٳ٣شـز ث٠ٛذضٌ٘ر  ٩ث٠ِٰٛور ٠ٜٛضوًد٢ٰ  أْٗخ-2
أٯؼًج دووًث ؽوٯًج أمٌؽ٦ ٢ٟ ث٠٤ٛـٰز ٩ثٌٛصجدز ، ُ٘ج١ ث٠ٛو٠ٜ٪١ ٯٔ٪ٟ٪١ د ٨ِْ٣ٞ دض٠غٰٚ ثٳه٩ثً 
٩أهثء ثٳ٣شـز ثٛضٮ صضـٜخ ٨٤ٟٞ أ١ ٯض٠ٔظ٪ث أه٩ثً ثٛضٸٰٟي،  ٧٩يث أٯؼًج ّجهو هٜٮ إْٗجح 

 ثٛضوًٯخ ؽ٪ًث ٢ٟ ث٠ٌٛؿ ٩هوٝ ثٌٛصجدز.  
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ٰظ صٞ ثّضنوثٝ ثٛضٔ٪ٯٞ ثٳ٩ٛٮ ُٮ ثٛذوثٯز ؛ ٛضقوٯو ٟو٫ صووه أ٣٪ثم ثٛضٔ٪ٯٞ ُٮ ثٛذ٣ٌجٟؼ ؛ف-4
ص٪ثٌُ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز، ه٤ٰز ثٛذقظ،  ٩ىٖٛ 

 ٓذٚ ثٛضوًٯخ، ٩ثٛضٔ٪ٯٞ ثٛض٘٪ٯ٤ٮ أع٤جء ثٛضوًٯخ، ٩ثٛضٔ٪ٯٞ ث٨٤ٛجةٮ دوو ثٷ٣ض٨جء ٢ٟ ثٛضوًٯخ.  

ٌٓش ع٤ض٢ٰ ٩عٸع٢ٰ ّجهز صوًٯذٰز،  ٠ٗ٩ج ٓجٙ ث٠ٛضوًد٪١ د ٨ِْ٣ٞ إ٨٣ج ٟور ثٛضوًٯخ ثٛضٮ ثّضٌ-5 
ٗج٣ش ٤ٟجّذز، ٩ٛٞ صشو٧ٌٞ دج٠ٜٛٚ، ٩ٗيٖٛ ص٪ٍٯن ثٛؾْٜجس هٜٮ أٯجٝ ٟض٤٪هز ؛ ٠ٟج ؽوٚ 

 ث٠ٛضوًد٢ٰ ٯٔذٜ٪١ هٜٮ ثٛضوًٯخ ه١٩ ٟٜٚ أ٩ ػؾٌ.  

٢ ه٬ٜ صـذْٰ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛضوًٯِ ث٠ٛظٌٌ ُٮ ع٤جٯج ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯْٮ ٛضوًٯخ ث٠ٛو٠ٰٜ-6
ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯ٨ْٞ،  ّجهو ث٠ٛضوًد٢ٰ دش٘ٚ أ٩ د مٌ هٜٮ أ١ ٯؾو٩ث أ٨ِْ٣ٞ 
ُٮ ٟقٖ ه٠ٜٮ ٯضٜٔ٪١ ٦ُٰ دوو أهثة٨ٞ ثٛضٌيٯز ثٌٛثؽوز ث٠ِٰٛور ثٛضٮ صو٨٤ٰٞ هٜٮ ثٗضْجح ٩ص٠٤ٰز 

 صٜٖ ث٨٠ٛجًثس.  

وًّٮ ث٠ًٌٛٔ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز هٜٮ صٸٰٟي صؼ٢ٰ٠ ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ٠٤ٛجىػ ٢ٟ ثٛ٘ضجح ث٠ٛ-1
ثٛظَ ثْٛجهُ ثٷدضوثةٮ، ٩ثٛي٭ ٯْضنو٦ٟ ث٠ٛو٠ٜ٪١ أ٨ِْ٣ٞ ُٮ صوًٯ٨ْٞ ٛـٸد٨ٞ أهـ٬ 
ثٛذٌثٟؼ ٟظوثٰٓز ٩٩ثٓوٰز ٛو٫ ٧ؤٷء ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ، ُج٠ًٌٛٔثس ثٛضٮ د٢ٰ أٯوٯ٨ٞ ُٮ ث٠ٰٛوث١ ٧ٮ ثٛضٮ 

أهـ٬ أٯؼًج ٩ثٓوٰز ُٮ ثّضنوثٝ  ٧ي٥  ٯٔ٪ٟ٪١ دض٪كَٰ ث٨٠ٛجًثس ثٛضٮ ثٗضْذ٪٧ج ه٨ٰٜج ؛ ٠ٟج
 ث٨٠ٛجًثس ُٮ ثٛضوًٯِ ثِٛوٜٮ.  

ثٛؾور ث٤ْٛذٰز ٠ٛ٪ػ٪م ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ٍثه ٢ٟ ًًذز ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ٛٶُجهر ٢ٟ ٟؼ٠٪٦٣،  -0
٧٩يث ٟج ى٥ٌٗ ث٠ٛو٠ٜ٪١ د ٨ِْ٣ٞ ؛ ُ٘غٌٰ ٢ٟ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ  ٷ ٯوٌٍ ثٛ٘غٌٰ ه٢ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر، 

ث٨ٟج؛ دجٵػجُز إ٬ٛ أ١ ثٛو٤ٰز ث٠ٛنضجًر ٢ٟ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ٛوٯ٨ٞ ثًٌٛذز ُؼًٸ ه٢ ٨ٟجًثس ثّضنو
 ثٛظجهٓز ُٮ ثٛقظ٪ٙ هٜٮ ث٠َٛٯو ٢ٟ ث٠ٛوجًٍ ٩ث٨٠ٛجًثس دوٰٛٚ ثٛضقج٨ٓٞ دجٛوًثّجس ثٛوٰٜج.  

٠ٗج د٤ٰش ٣ضجةؼ ثٛذقظ أٯؼًج، ثٳعٌ ثٵٯؾجدٮ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ هٜٮ ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز - ثبًَٛب
 ٮ ثٛضقظٰٚ ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ثٛيٯ٢ مؼو٪ث ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ،ثٛوٌدٰز، ٩ٗيٖٛ ُ

  Lerose   ( 1987)  Rappopor(، ٩صضِْ ٧ي٥ ث٤ٛضٰؾز ٟن هًثّجس ٗٚ ٢ٟ:  0،  8)ؽو٩ٙ 
 (،   6000 ((، ٩ ًػج ثٳهًٞ  6002، ٩شجٌٗ هذو ثٛق٠ٰو ٩هذو ثٜٛـَٰ مِٰٜز )1990)) 

أد٪ ٩(،  6008، ٩ ّ٪٣ٰج ٧ج٣ٞ ) ( 6002ـــٞ ) هذو ثٛولٰـــ شج٩ٌٗ(،  ٩6000 ف٢ْ ْٟٜٞ ) 
 Anderson 1998) )Gens &Provance(1998،)(،  6008)ثٛو٧خ ثٛذو٫ً ه٬ٜ أد٪ ثٛو٧خ 

٣٩جٯٚ ٯ٪َّ ) ،  Dodge (1999 ) (،6000(، ٠ّ٩ٌٰ هذو ثٛ٪٧جح ) 6000 (٩ٟق٠و ؿ٦  
0226( ،)Nguyen ( 2000 ( 0226، ٩ ٟق٠و هٸء ثٛوٯ٢  ،)0220ؿ ) ٯ٪٣ِ طٸ ٩ٌٰ٠ّ 

)  2 

٩ٓو ٯٌؽن ثٳعٌ ثٵٯؾجدٮ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ هٜٮ ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز،  ٩ٗيٖٛ ُٮ  
 ثٛضقظٰٚ ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ثٛيٯ٢ مؼو٪ث ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ٛوور ه٪ثٟٚ ٢ٟ د٨٤ٰج: 

٠ٛضووهر  ٨٠ٛجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث-ثٛيٯ٢ مؼو٪ث ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ  –ثٗضْجح ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ -6
ُٮ صوًٯ٨ْٞ ٠ٛ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٨ٛؤٷء ثٛضٸٰٟي ّجهو٧ٞ هٜٮ ص٪كَٰ ٧ي٥ ث٨٠ٛجًثس ُٮ 

 صوًٯ٨ْٞ؛  ٠ٟج أْٗخ صوًٯ٨ْٞ دووًث ؽوٯوًث.

ٜٛووٯو ٢ٟ أّجٰٛخ ٩إّضٌثصٰؾٰجس -دوو مؼ٪ه٨ٞ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ -ثّضنوثٝ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ -0
ٜٞ إؿٸّ أُ٘ج٥ً، ٩ص٨ٰب ؽ٪ًث ٤ٟجّذًج ٵدوثه٦، ٠ٗج أ١ ثٛضوًٯِ ث٠ٛغٌٰر ٜٛضٌِٰ٘، ٩ثٛضٮ صضٰـ ٠ٜٛضو

ثّضنوثٝ ث٠ٛوٜٞ ٠ٛغٚ ٧ي٥ ثٳّجٰٛخ  ٯْجهو ثٛضٸٰٟي ه٬ٜ ثشضٔجّ ثٳُ٘جً د ٨ِْ٣ٞ، ٤ٟ٩جٓشز ٧ي٥ 
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 َّ ثٳُ٘جً، ٧٩يث ٯؾو٨ٜٞ ٟضق٢ْٰ٠ ٩ٓجهًٯ٢ ه٬ٜ ٍٯجهر ٌِٟهثص٨ٞ،  ٩ثٛضوذٌٰ ه٢ أُ٘ج٧ًٞ،  ٢ٟ٩ َع
 2ٯ٨ٞ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو

ث٤٠ٛجك ث٤ٛشؾ ثٛي٭ ٥ٌُ٩ ث٠ٛوٜٞ ٛضٸٰٟي٥، دوو مؼ٪ه٦ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ، ٠ٟ٩جًّز ثٛووٯو -2
٢ٟ ثٳ٣شـز ث٠٠ٛضوز ٩ث٠ٛغٌٰر ٜٛضٌِٰ٘، ٓو ٯْجهو أٯؼًج، ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ 

 2ثٛضٸٰٟي

ٯخ أّجٰٛخ ثٛوٌع ث٠ٛنضَٜ ٠ٜٛجهر ثٛو٠ٰٜز ٢ٟ فٰظ ثّضنوثٝ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ دوو مؼ٪ه٨ٞ ٜٛضوً-4
ٟغٌٰر ُٮ هٌػ٨ج، ٢ٟ٩ فٰظ صؼ٨٤ٰ٠ج ثٛووٯو ٢ٟ ثٳ٣شـز، ٩ٗيٖٛ صٌٌٰ ه٩ً ثٛـجٛخ ُٮ 
صقظٰٚ ٧ي٥ ث٠ٛجهر ؛ ُو٥ً٩ ٛٞ ٯظذـ ٟؾٌه ْٟض٠ن، ٩إ٠٣ج دجفظ ٤ٟ٩ٔخ ه٢ ث٠ٛوٜ٪ٟز، ٓو ّجهو 

 ٧يث أٯؼًج، ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ ٧ؤٷء ثٛضٸٰٟي.  

د٢ ث٠ٛوٜٞ ٩ث٠ٛضوٜٞ،  ٧٩ٮ ًثدـز شوٌ ٢ٟ مٸ٨ٛج ث٠ٛضوٜٞ  دجٳ٢ٟ ثٌٛثدـز ثٛؾوٯز ثٛضٮ ٣ش س  -5
٩ثٳٟج١،  ٩ٗيٖٛ ص٪ٌُٰ دٰتز ثٛضوٜٞ ثٛضٰضْجهو ُٮ أ١  ٯ٘٪١ ه٩ً ث٠ٛضوٜٞ إٯؾجدًٰج،دقٰظ ٯضوٜٞ ُٮ 
٤ٟجك ٯذقظ ٦ُٰ ه٢ ث٠ٛوٜ٪ٟز، ٩ٯوذٌ ه٢ أُ٘ج٥ً ث٠ٛنضِٜز ٩ث٠ٛض٤٪هز ٩ثٛؾوٯز ٛٲمٌٯ٢ دقٌٯز، 

جهو ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ثٛيٯ٢ مؼو٪ث ٗٚ ٧يث أٯؼًج، ٓو ٯْ
 ٜٛضوًٯخ.

أهثء ثٛضٸٰٟي ٜٛووٯو ٢ٟ ثٳ٣شـز ث٠ٛضووهر،  ٩ث٠ٛض٠غٜز ُٮ ثٳٛوجح ثٌُّٜٛ٪ٯز ٩ثٳهثء ثٛض٠غٰٜٮ -6
٩ثٳ٣جشٰو ٩ثٳًج٣ٮ ٧ًٌٰ٩ج ٢ٟ ثٳ٣شـز، ّجهو ه٬ٜ ٠ٟجًّز ثٛو٠ٰٜجس ثٛؤٰٜز ثٛوٰٜج ث٠ٛو٤ٰز 

 ٠2ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛوٯ٨ٞ هٜٮ ص٤

ث٠ٛ٪ثَٓ ثٛووٯور ثٛضٮ ثّضنو٨ٟج ث٠ٛو٠ٜ٪١ ثٛيٯ٢ مؼو٪ث ٜٛضوًٯخ ٟن صٸٰٟي٧ٞ، ٩ثٛضٮ صضٰـ -1
٨ٛٞ إٯٔجف ثٛضٌِٰ٘ ٩ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛوٯ٨ٞ، ٓو ّجهو أٯؼًج، ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ 

 ٧2ؤٷء ثٛضٸٰٟي

٠ٛذضٌ٘ر د٠ج ٯنوٝ ص٪كَٰ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثّضنوثٝ ث٠ٛوٜٞ ٜٛ٪ّجةٚ ٩ث٠ٛو٤ٰجس ث -8
ٟ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز،  ٩ٟشجًٗز ثٛضٸٰٟي ُٮ ٠ٟجًّز أ٣شـز صـذٰٰٔز ٛض٠٤ٰز ثٛيٗجءثس 

 ث٠ٛضووهر،  ٓو ّجهو أٯؼًج، ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ ٧ؤٷء ثٛضٸٰٟي.

أ٠٣جؽ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٢ٟ مٸٙ  ْٟجهور ث٠ٛوٜٞ  ٜٛضٸٰٟي هٜٮ ثٛضوذٌٰ ه٠ج ٛوٯ٨ٞ ٢ٟ -0
 2ه٩ًُ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز، ٓو ّجهو أٯؼًج، ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ ٧ؤٷء ثٛضٸٰٟي

ثّضنوثٝ ث٠ٛوٜٞ ٳ٣شـز ٟض٤٪هز ٛضٔ٪ٯٞ أهثء ثٛضٸٰٟي ُٮ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر، ٩ٗيٖٛ ص٨ِٰٜ٘ٞ -62
ءثس ث٠ٛضووهر، ٓو ّجهو أٯؼًج، ُٮ ص٠٤ٰز دذوغ ثٛ٪ثؽذجس ث٤٠َٰٛٛز ًٌٰ ث٠٤ٛـٰز ٩ث٠ٌٛصذـز دجٛيٗج

 2ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ ٧ؤٷء ثٛضٸٰٟي

ّؤثٙ ث٠ٛوٜٞ ٜٛضٸٰٟي أّتٜز صقَِٰٯز ٵٯٔجف ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛوٯ٨ٞ، ٧٩ٮ أّتٜز ًٌٰ صٰٜٔوٯز -66
٩ٟغٌٰر ٜٛضٌِٰ٘ ٩ صضـٜخ ٢ٟ ث٠ٛضو٢ٰ٠ٜ إؽجدجس ًٌٰ ٠٣ـٰز، ٩ ىثس ْٟض٪ٯجس هٰٜج ُٮ ثٛضٌِٰ٘ 

ثٛضقٰٜٚ ٩ثٛضٌٰٗخ ٩ثٛضٔ٪ٯٞ، ٓو ّجهو أٯؼًج ، ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ ٧ؤٷء ٟغٚ: 
 ثٛضٸٰٟي.  

٢ٟ ثّضنوثٝ  ثٳّتٜز ث٠ِٛض٪فز ثٛضٮ صو٢ٰ هٜٮ -دوو مؼ٪ه٦ ٜٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ-إٗغجً ث٠ٛوٜٞ-60
خ ٩ؿٌؿ إٯٔجف ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر، ٩ٗيٖٛ ثفضٌثٝ أّتٜز ثٛـٸح ًٌٰ ثٛوجهٯز ٩صٔذ٨ٜج دظوً ًف
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أّتٜز صضـٜخ إ٣ضجؽًج أ٩ صووٯًٸ ُٮ ث٠ٛقض٪٫، ٓو ّجهو أٯؼًج ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ 
 ٧2ؤٷء ثٛضٸٰٟي

ثٌٛدؾ ثٛي٭ ٓجٝ د٦ ث٠ٛوٜٞ  د٢ٰ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٩ثٵدوثم ه٤و صوًٯِ ٟ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز -62
، ٩هوٝ ثٷٗضِجء دٌِ٘ر ثٛوٌدٰز. ٟغٚ : أ١ ٯـٜخ ٢ٟ ثٛضٸٰٟي إهـجء أٗذٌ هوه ٢ٟ ثٳُ٘جً

٩ثفور،٩صشؾٰن ثٛضٸٰٟي ه٬ٜ إهـجء أًٌح ثٳُ٘جً ث٠ٌٛصذـز د٠٪ػ٪م ث٤٠ٛجٓشز،  ٩ث٠ْٛجؿ ٨ٛٞ 
دئك٨جً ثهضٌثػ٨ٞ هٜٮ دوغ ثٳُ٘جً ثٛضٮ ٯض٤ج٨ٛ٩ج، ٩صشؾٰو٨ٞ  هٜٮ صٔوٯٞ ثٛقٜ٪ٙ ًٌٰ 
ث٠ٛ ٛ٪ُز ٠ٛج ٯوٌع ه٨ٰٜٞ ٢ٟ ٟ٪ثَٓ ٩ٟش٘ٸس، ٩صوٌٯغ ثٛضٸٰٟي ٛذوغ ث٠ٛ٪ثَٓ 

ثٛل٪ث٧ٌ،  ٩ثٛـٜخ ٨٤ٟٞ ثٛذقظ ه٢ ٣ٔجؽ ثٛضشجد٦ ٩ثٷمضٸٍ، ٩ٗيٖٛ صـذْٰ دوغ أُ٘جً ٩
 ثٛضٸٰٟي ث٠ٛذضٌ٘ر ، ٓو ّجهو أٯؼًج، ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ ٧ؤٷء ثٛضٸٰٟي.  

 تىصًات البخح :  -
ُٮ ػ٪ء ٟج أشجًس إ٦ٰٛ  ٣ضجةؼ ثٛذقظ ٢ٟ ُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ُٮ إْٗجح ٨ٟجًثس 
ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز، ٩ٗيٖٛ ثٳعٌ ثٵٯؾجدٮ ٦ٛ ُٮ ص٠٤ٰز ثٵدوثم 
٩ثٛضقظٰٚ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ثٛيٯ٢ مؼو٪ث ٜٛضوًٯخ،  ُئ١ ثٛذقظ ثٛقجٛٮ 

 ٯ٪طٮ د٠ج ٯ صٮ:

ٌز ثٛوٌدٰز دظِز مجطز، صوًٯخ ٟو٠ٜٮ ث٠ٛ٪ثه ثٛوًثّٰز ث٠ٛنضِٜز دظِز هجٟز،  ٩ٟو٠ٜٮ ثُّٜٛ-6
 ُٮ ث٠ٌٛثفٚ ثٛضو٠ٰٰٜز ث٠ٛنضِٜز ه٬ٜ ٨ٟجًثس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯ٨ْٞ.

ٰٓجٝ ث٠ْٛت٪٢ٰٛ ه٢ صـ٪ٯٌ ٤ٟج٧ؼ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ ث٠ٌٛثفٚ ثٛوًثّٰز ث٠ٛنضِٜز دجٛو٠ٚ ٩ُْ -0
 ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر.  

ـ ٦ٛ ِٰٰٗز ثّضغ٠جً ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛو٫ ثٛضٸٰٟي إهوثه هٰٛٚ ٠ٛوٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٯ٪ػ-2
 أع٤جء صوًٯ٦ْ ٠ٛ٪ػ٪هجس ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز.  

صؼ٢ٰ٠ دٌثٟؼ إهوثه ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٤ٜٛلٌٯجس ثٛقوٯغز ُٮ ثٛضٌدٰز ٩هٜٞ ث٤ِِٛ،  -4
 : ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر.   ٨٤ٟ٩ٙج هٜٮ ّذٰٚ ث٠ٛغج

ثٛضو٠ٰٰٜز ث٤٠ٛجّذز ٩ثّضنوثٝ ثٳ٣شـز ث٤٠ٛجّذز،   زٌُٰ ثٛذٰتهٜٮ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ص٪ -5
 ٵٯٔجف ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛو٫ صٸٰٟي٧ٞ ٩ٗيٖٛ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٛوٯ٨ٞ.

صـ٪ٯٌ ٤ٟج٧ؼ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دج٠ٌٛفٜز ثٷدضوثةٰز ٩أّجٰٛخ ثٛضوًٯِ د٨ج، دقٰظ صضِْ ٧ي٥ -6
ثٳّجٰٛخ ه٬ٜ ثٛق٪ثً ٩ث٤٠ٛجٓشز ث٤٠ٛج٧ؼ ٟن فجؽجس ٩ٓوًثس ثٛضٸٰٟي،  ٩أ١ صٔ٪ٝ ٧ي٥ 

٩صذضوو ه٢ ثٛؼٌؾ ٩ث٨ٌٔٛ د٠ج ٯِ٘ٚ ص٠٤ٰز ثٛضٌِٰ٘ ٩ثٵدوثم ٩إٯٔجف ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر 
 ٛوٯ٨ٞ.

ث٠ْٛجؿ ٜٛض٠ٰٜي دٔوً ٢ٟ ثٛقٌٯز ث٠ٛؤ٪ٙ هثمٚ ثِٛظٚ ٩مجًؽ٦ ؛ فض٬ ٷ ٯشوٌ ثٛض٠ٰٜي -1
ٮ فٚ ث٠ٛش٘ٸس،  ث٠ٛذوم د ١ فٌٯض٦ ٰٟٔور ٷّضنوثٝ ثٛـٌّ ٩ثٳّجٰٛخ ثٵدوثهٰز ُ

٩ٯ٢٘٠ أ١ ٯنظض ث٠ٛوٜٞ ٦ِْ٤ٛ فظز أّذ٪هًٰج ٯ٠جًُ ٨ُٰج أّجٰٛخ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ؛ 
ٗضشؾٰن ثٛضٸٰٟي ه٬ٜ ثٌٛٔثءر ٩ثٛ٘ضجدز ثٵدوثهٰز ٩ه٠ٚ ْٟجدٔجس د٢ٰ ثِٛظ٪ٙ ٜٛض٤جُِ 

 ُٮ ىٖٛ.
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ثس ث٠ٛضووهر ثٛض٤٪م ُٮ ثّضنوثٝ أّجٰٛخ ثٛضٔ٪ٯٞ ثٛضٮ ٯضذو٨ج ث٠ٛوٜٞ د٠ج ٯْجهو ُٮ إٯٔجف ثٛيٗجء-8
 ٛو٫ ثٛضٸٰٟي.  

ٍٯجهر ٣ْذز ثٳّتٜز ث٠ٛغٌٰر ٜٛضٌِٰ٘ ٩ثٵدوثم ُٮ ثٛضوًٯذجس ثٌُّٜٛ٪ٯز ٩ثٷمضذجًثس د٘جُز -0
ْٟض٪ٯجص٨ج؛ دقٰظ صضٰـ ٧ي٥ ثٛضوًٯذجس ٜٛضٸٰٟي ثٌِٛطز ٤ٜٛٔو ٩إدوثء ثٌٛأ٭ ٩ث٠ٛ٪ث٣ٍز 

 ٩صٌِْٰ ث٠ٛجهر ثٛضو٠ٰٰٜز.  

ء ٓجة٠ز ث٨٠ٛجًثس أ٩ ٰٟٔجُ ثٵدوثم أ٩ ثٷمضذجً ثٵُجهر د ه٩ثس ثٛذقظ ثٛقجٛٮ ّ٪ث-62
ثٛضقظٰٜٮ ٩ٗيٖٛ ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ٟن ٟؾ٠٪هجس أم٫ٌ ٢ٟ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ٩ثٛضٸٰٟي ؛ ٠ٟج 

 ٯٔوٝ هه٠ًج ٤ٜٛضجةؼ ثٛضٮ صٞ ثٛض٪طٚ إ٨ٰٛج.

 دراسات مكرتحُ: -
ٮ ُٮ ػ٪ء ٣ضجةؼ ثٛذقظ ثٛقجٛٮ  ٯٔضٌؿ ثٛذجفظ  إؽٌثء ث٠َٛٯو ٢ٟ ثٛوًثّجس ٩ثٛذق٪ط ُ

 ٧يث ث٠ٛؾجٙ، ٨٤ٟ٩ج ه٬ٜ ّذٰٚ ث٠ٛغجٙ ٟج ٯٜٮ :

إؽٌثء ثٛووٯو ٢ٟ ثٛوًثّجس ف٪ٙ ٟو٫ ُوجٰٛز ثٛضوًٯِ ُٮ ػ٪ء ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ -6
 2إْٗجح ثٛضٸٰٟي ث٠ٛو٪٢ٰٓ ٨٠ٛجًثس ثٌُّٜٛز ٩ثٵدوثم ُٮ ثٌُّٜٛز 

ر ٛو٫ هًثّز ُوجٰٛز ثٛذ٣ٌجٟؼ ثٛضوًٯذٮ ُٮ ٧يث ثٛذقظ ُٮ ص٠٤ٰز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووه-0
 ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ٩ٛو٫ صٸٰٟي٧ٞ.  

د٤جء د٣ٌجٟؼ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ ػ٪ء ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر، ٩ٰٓجُ أع٥ٌ هٜٮ ص٠٤ٰز -2
 2ث٨٠ٛجًثس ثٌُّٜٛ٪ٯز ٩ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛو٫ ثٛضٸٰٟي

صظ٠ٰٞ أ٣شـز إعٌثةٰز ُٮ ػ٪ء ٣لٌٯز  ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٩ٰٓجُ أع٧ٌج ُٮ ص٠٤ٰز ثٛيٗجءثس -4
 ٠ضووهر ٩ثٛضقظٰٚ ٛو٫ ثٛضٸٰٟي.  ثٛ

إؽٌثء هًثّز صٔ٪ٯ٠ٰز ٛضقٰٜٚ ًٌٟٔثس إهوثه ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ ػ٪ء ث٤ٛلٌٯجس -5
 ثٛقوٯغز، ٨٤ٟ٩ج :٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر.

 صوًٯخ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز هٜٮ صظ٠ٰٞ أ٣شـز ٛض٠٤ٰز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛو٫ صٸٰٟي٧ٞ.  -6

    2ضوٌٍ هٜٮ ٟو٪ٓجس ثّضنوثٝ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ُٮ صوًٯِ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز إؽٌثء هًثّز ٜٛ-1

إهوثه د٣ٌجٟؼ ٛضوًٯخ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ه٬ٜ ٨ٟجًثس صٔ٪ٯٞ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٛو٫ -8
 ثٛضٸٰٟي ُٮ ث٠ٌٛثفٚ ثٛضو٠ٰٰٜز ث٠ٛنضِٜز.

فٰض٨ج ؛ ٛض٠٤ٰز ثٛيٗجءثس صٔ٪ٯٞ ٤ٟج٧ؼ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز د٠ٌثفٚ ثٛضوٰٜٞ ثٛوجٝ ُٮ ػ٪ء طٸ-0
 ث٠ٛضووهر ٩ثٵدوثم ٛو٫ ثٛضٸٰٟي.

إؽٌثء هًثّز ه٢ أعٌ  أ٣شـز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ثٛضٮ ٯْضنو٨ٟج ٟوٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ُٮ -62
  2ثٛ٘شَ ه٢ ثٛضٸٰٟي ث٠ٛ٪٧٪د٢ٰ ٌُٛ٪ٯًج
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 املزاجع العزبًُ واألجيبًُ
 املزاجع العزبًُ: –أواًل 

صوووًٯخ ث٠ٛو٠ٜوو٢ٰ هٜوو٬ صوٜووٰٞ ٨ٟووجًثس ثٛضِٰ٘ووٌ      ( :2002زاْٛى أزًااذ انساابرثٙ  ) إثاا 
 د ّٜ٪ح ثٛضوٰٜٞ ثٛضوج٣٩ٮ،  ٟ٘ضذز ثٛشٌٔ٭،ثٌٛٯجع.

 ث٠ٌٛفٜزص٠٤ٰز ٨ٟجًثس ثٵدوثم ٛو٫ ث٠ٛو٢ٰ٠ٜ ٩صٸٰٟي  :(  1994انؼجذ يسًٕد )  أزًذ 
 ٪ًر(، )ًٌٰ ٤ٟشثٵهوثهٯز ٢ٟ مٸٙ ثٛوًثّجس ثٷؽض٠جهٰز،  ًّجٛز هٗض٪ًث٥ 

 ثٛ٘٪ٝ، ؽجٟوز ث٤٠ٛ٪ُٰز.   دشذ٢ٰٰٜٗز ثٛضٌدٰز 

ص٠٤ٰز ِٗجٯجس ثٵدوثم ٛو٫ ؿٸح شوذز  :( 1993ٕٚطف ػجذ انؼشٚش )  أزًذ 
، ٰٜٗز )ًٌٰ ٤ٟش٪ًر(ثٛضٌدٰز دْ٪٧جػ،  ًّجٛز هٗض٪ًث٥ دٰٜ٘زثٛؾٌٌثُٰج 

 ثٛضٌدٰز دْ٪٧جػ،  ؽجٟوز أّٰ٪ؽ.  
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ثٛوظَ ثٛي٤٧ٮ ُٮ ص٠٤ٰز  ضٌثصٰؾٰزإّثّضنوثٝ  :( 2000يسًذ ػجذ انسًٛذ )  أطًبء 
)ًٌٰ  ثٷدض٘جً٭ ٛو٫ ؿٸح ٰٜٗز ثٛضٌدٰز دج٤٠ٰٛج، ًّجٛز ٟجؽْضٌٰ ثٛضٌِٰ٘

 ؽجٟوز ث٤٠ٰٛج.   ،ٰٜٗز ثٛضٌدٰز ٤ٟش٪ًر(، 

د٣ٌجٟؼ صوًٯذٮ ٟٔضوٌؿ ُوٮ    (:2001إطًبػٛم يسًذ انذردٚز٘ ٔرشذ٘ فتسٙ كبيم ) 
ِظووٚ ثٛ٪ثفووو ٟضووووه   صوووًٯِ ثٛوٜوو٪ٝ ٛض٠٤ٰووز ثٛوويٗجء ث٠ٛضووووه ٛووو٫ ٟو٠ٜووجس ثٛ    

  2،هووووه64ث٠ْٛوووض٪ٯجس، ٟؾٜوووز ثٛذقوووظ ُوووٮ ثٛضٌدٰوووز ٩هٜوووٞ ثٛووو٤ِِ، ٟؾٜوووو       
 621-14ص ص 

٢ هٰٓٔز، ثٛوثً ٰصوٰٜٞ ثدض٘جً ثٳُ٘جً ثٵدوثهٰز مٸٙ عٸع :( 1998)  ثبركز آالٌ 
 د٩ٌٰس. ،ٜٛوٜ٪ٝثٛوٌدٰز 

ٗ     ٟوو٫   :(  2001يبو ي طفٗ طٛذ ) إ  جءثس ُجهٰٜوز صٰٔوٰٞ ثٳهثء دجّوضنوثٝ أ٣شوـز ثٛوي
ث٠ٛضووهر ٛؾوجًه٣ٌ ُوٮ ثٗضشوجٍ ث٠ٛ٪٧و٪د٢ٰ ٟو٢ صٸٰٟوي ث٠ٌٛفٜوز ثٷدضوثةٰوز ".           

 – 660ص ص  .  61ٟؾٜووو . 6ٟؾٜووز ٰٜٗووز ثٛضٌدٰووز.   ؽجٟوووز أّووٰ٪ؽ.  م  
052  . 

ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٩ث٨ِٛٞ ص٠٤ٰوز ٩صو٠ٰٔوًج، هثً ثِٛ٘وٌ            (: 2003خبثز ػجذ انسًٛذ خبثز ) 
 ثٛوٌدٮ، ثٛٔج٧ٌر.  

٤ٟووج٧ؼ ثٛوًثّووجس ثٷؽض٠جهٰووز، دٰوو٩ٌس، هثً ثٛوٜووٞ      (:1984زًااذ طااؼبدح ) خاإدد أ 
 ٠ٜٛٸٯ٢ٰ.  

، صٌؽ٠وز : ّوجٟٮ   َٰٗ ص٠٤ٮ ٓوًصٖ ه٬ٜ ثٛضِٰ٘وٌ ثٵدووثهٮ   ( :2002خٕٛلز ٚجٛتٙ )  
 صٌْٰٰ ٠ّٜج١، دٰش ثٳُ٘جً ثٛو٩ٰٛز.  

٩ػن ٰٟٔجُ ٛٶدووثم ُوٮ ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ٛـوٸح ثٛقٜٔوز        (: 1994زظٍ أزًذ يظهى ) 
ثٛغج٣ٰوووز ٟووو٢ ثٛضوٜوووٰٞ ثٳّجّوووٮ، ًّوووجٛز ٟجؽْوووضٌٰ )ًٰوووٌ ٤ٟشووو٪ًر (، ٰٜٗوووز      

 ثٛضٌدٰز،ؽجٟوز ثَٛٓجٍٯْ.

ثٳ٣شووـز  ُووٮأعووٌ ثّووضنوثٝ د٣ٌووجٟؼ  (: 1998)أثاإ انااذْت انجااذرٖ ػهااٗ أثاإ انااذْت   
ثٌُّٜٛوز ثٛوٌدٰوز ٛوو٫ ؿوٸح ثٛظوَ       ُوٮ ثٌٜٛ٪ٯز ه٬ٜ ص٠٤ٰز ثٵدوثم ٩ثٛضقظٰٚ 

 ٌ ٤ٟش٪ًر(، ٰٜٗز ثٛضٌدٰز، ؽجٟوز ث٤٠ٰٛج.  ، ًّجٛز ٟجؽْضٌٰ )ًٰثٛغج٣٪٭ثٳ٩ٙ 

٣لٌٯوجس ثٛوٜوٞ ٩ثٛو٠وٚ ٟون ثٛـِوٚ       (:2003رشذ٘ فتسٙ كبيام  سُٚات يسًاذ أياٍٛ )     
 ٩ثٳ٧ٚ)هٰٛٚ ث٠ٛشٌُز(، ٧ٰتز إ٣ٔجى ثٛـِ٪ٛز، ث٤٠ٰٛج.  

ٟوٜٞ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٩ه٥ً٩ ُوٮ ص٠٤ٰوز ثٵدووثم ٛوو٫      (: 1992رطب أزًذ زبفظ األدغى ) 
ن ٢ٟ ثٛضوٰٜٞ ثٳّجّٮ، ًّجٛز ٟجؽْضٌٰ )ًٌٰ ٤ٟش٪ًر (، صٸٰٟي ثٛظَ ثْٛجد

 ٰٜٗز ثٛضٌدٰز دوٰٟجؽ، ؽجٟوز ث٤٠ٛظ٪ًر.  

إّضٌثصٰؾٰز ٟٔضٌفز ٛض٠٤ٰز ثٵدوثم ُٮ ثِِْٜٛز (:  1995طبيٙ يسًذ ػهٙ انفطبٚز٘ ) 
 ( ٯ٤جٯٌ. 00دج٠ٌٛفٜز ثٛغج٣٪ٯز،ٟؾٜز ٰٜٗز ثٛضٌدٰز دجَٛٓجٍٯْ، ثٛووه)

ُوجٰٛوز د٣ٌوجٟؼ ٓوجةٞ هٜوٮ ثٛويٗجءثس       (:2004بس زظاٍ ) طؼٛذ زبيذ يسًاذ ٔأزاالو انجا    
ث٠ٛضووهر ُٮ ص٠٤ٰوز ث٠ِٛوج٧ٰٞ ثٛو٠ٰٜوز ٩ه٠ٰٜوجس ثٛوٜوٞ ٩ثٷصؾج٧وجس ٣قو٪ ثٛوٜو٪ٝ         
ٛو٫ ثٛضٸٰٟي ثٛظٞ،ثٛؾ٠وٰز ث٠ٛظٌٯز ٜٛضٌدٰز ثٛو٠ٰٜوز،ث٠ٛؤص٠ٌ ثٛو٠ٜوٮ ثٛغوج٢ٟ    

ٯ٪ٰٛ٪"،ث٠ٛؾٜووو 08-05"ثٳدوووجه ثٌٛجةذووز ُووٮ ٤ٟووج٧ؼ ثٛوٜوو٪ٝ دووجٛ٪ؿ٢ ثٛوٌدووٮ      
 .600-650ثٳ٩ٙ، 
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ُجهٰٜووز ثٛقٔجةووخ ثٛضو٠ٰٰٜووز ُووٮ ص٠٤ٰووز ٨ٟووجًثس ثٛضوووًٯِ  (:2002طااؼٛذ يسًااذ طااؼٛذ ) 
ثٵدوووثهٮ ٛووو٫ ٟو٠ٜوووٮ ثٌٛٯجػووٰجس دج٠ٌٛفٜووز ثٷدضوثةٰوووز ٩هٸٓضوو٦ دوووجٛضٌِٰ٘      
ثٵدوثهٮ ٛو٫ صٸٰٟي٧ٞ، ًّجٛز هٗض٪ًث٥ )ًٌٰ ٤ٟش٪ًر (،ٰٜٗز ثٛضٌدٰز،ؽجٟوز 

 ثَٛٓجٍٯْ، د٨٤ج.

  ً ٨ِٟوو٪ٝ ثٛوويٗجءثس ث٠ٛضووووهر، ٩ًٓووز دقووظ ٌٟؽوٰووز   (: 2001بٌ )طااهًٛبٌ يسًااذ طااهٛ
 ٟٔوٟز ػ٢٠ ٟضـٜذجس ثٛضٌٰٓز ٛوًؽز أّضجى ْٟجهو.  

 ثٵدوثهٰزُوجٰٛز د٣ٌجٟؼ ٛض٠٤ٰز ٨ٟجًثس ثِٛ٘جٯز  :( 1999ػجذ انْٕبة أزًذ )  طًٛز 
ٛو٫ ؿٸح ث٠ٌٛفٜز ثٛغج٣٪ٯز ث٠ٛ٪٧٪د٢ٰ ُٮ ٟؾجٙ ثٛشوٌ، ٟؾٜز ٰٜٗز ثٛضٌدٰز 

 ( أدٌٯٚ.   6ؽَء )  ،( 26)  ، هوهدوٰٟجؽ

ٰٓووجُ دووغ ٓوووًثس ثٵدووثم ٟوو٢ ثٳهثء ثٌٜٛوو٪٭    (:1996) ػجااذ انْٕابة أزًااذ  طاًٛز  
ٳؿِووجٙ ٌٟفٜووز ًٯووجع ثٳؿِجٙ،ٟؾٜووز ٰٜٗووز ثٛضٌدٰووز د ّوو٪ث١، ؽجٟوووز ؽ٤وو٪ح 

 .420-425ثٛ٪ثه٭، ثٛووه ثٛقجه٭ هشٌ ٯ٪ٰٛ٪ ص ص 

ُٮ ص٠٤ٰز دوغ أعٌ د٣ٌجٟؼ ٓجةٞ ه٬ٜ ثٛٔظز   :( 2002َٕٚض صالذ )  طًٛز 
ثٌٛٔثءر ثٵدوثهٰز ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٌٛفٜز ثٷدضوثةٰز،  ثٛٔج٧ٌر، ثٛؾ٠وٰز  ٨ٟجًثس

 ٤٠ٜٛج٧ؼ ٩ؿٌّ ثٛضوًٯِ.   ث٠ٛظٌٯز

د٣ٌجٟؼ ٟٔضٌؿ ٛض٠٤ٰوز ٨ٟوجًثس ثٛضووًٯِ ثٵدووثهٮ ٛوو٫       (:1998طَٕٛب ْبَى لشايم ) 
ثٛـووٸح ث٠ٛو٠ٜوو٢ٰ دٰٜ٘ووجس ثٛضٌدٰووز "شوووذز صووجًٯل"، ًّووجٛز هٗضوو٪ًث٥ )ًٰووٌ        

 ٤ٟش٪ًر (، ٰٜٗز ثٛضٌدٰز، ؽجٟوز ؿ٤ـج.

: ثٛذ٤وووجء ثٛووووجٟٜٮ ٜٛووويٗجءثس ث٠ٛضوووووهر  (2003انظاااٛذ ػجاااذ اناااذاٚى  ػ ااابو انذطااإلٙ)  
٩هٸٓض٨ووج دووذوغ ث٠ٛضٌٰووٌثس: ثمضذووجً ٛظوووّ ٣لٌٯووز ؽووجًه٣ٌ، ٟؾٜووز ٰٜٗووز      

 .215-005، ُذٌثٯٌ،ص ص666ثٛضٌدٰز، ؽجٟوز ثٳ٧ٌٍ. ثٛووه

فوخ ثٷّوضـٸم ٩ثٵدووثم، هًثّوز     (: 1990شبكز ػجذ انسًٛذ ٔػجذ انهطٛف خهٛفاخ )  
ثًصٔجةٰز هٜٮ صٸٰٟي ث٠ٌٛفٜض٢ٰ ثٷدضوثةٰز ٩ثٵهوثهٯز، ث٠ٛؤص٠ٌ ث٤ْٛ٪٭ ثٛغجٛظ 
ٜٛـِووٚ ث٠ٛظووٌ٭ ص٤شووتض٦ ٩ًهجٯضوو٦، ٌٟٗووَ هًثّووجس ثٛـِ٪ٛووز. ؽجٟوووز هوو٢ٰ      

 ش٠ِ.

ّضٌثصٰؾٰجس ثٛضوًٯِ ُٮ إص عٌٰ دوغ  :( 1993)  لُبٔ٘ ػجذ انؼظٛــــــى شبكز 
ثٵدوثهٰز ٢ٟ مٸٙ ٟجهر ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دجٛضوٰٜٞ ثٳّجّٮ،  ًثسثٛٔوص٠٤ٰز 

ثٛوًثّجس ٩ثٛذق٪ط ثٛضٌد٪ٯز، ؽجٟوز  ٟو٨و، )ًٌٰ ٤ٟش٪ًر(ًّجٛز هٗض٪ًث٥
 ثٛٔج٧ٌر 

ثٛيٗجء ثٛ٪ؽوث٣ٮ، هثً ٓذجء ٜٛـذجهز  (:2000صفبء األػظز ٔػالء انذٍٚ كفبفٙ ) 
 ٩ث٤ٛشٌ ٩ثٛض٪ٍٯن ثٛٔج٧ٌر.  

ثٛض٤ذووؤ دجٛضقظووٰٚ ثٛوًثّووٮ ُووٮ ػوو٪ء       :( 2001)  ٍ زظااٍٛ انياازٚف ٚصااالذ انااذ  
ٟؾٜز ٰٜٗز ثٛضٌدٰز.  ؽجٟوز  "،٣لٌٯضٮ ٟوجٛؾز ث٠ٛوٜ٪ٟجس ٩ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر

 .  655 – 660، ص ص 61.  ٟؾٜو 6م .أّٰ٪ؽ

ثٛضووًٯِ ث٠ٛض٠ٌٗوَ فو٪ٙ ث٠ٛوضوٜٞ ٩ث٠ٛضو٠ٜوز ) ٟذوجها         ( :2000ػجذ انمبدر انشاكاٗ )  
، ثٛ٪ٗجٛوز ثٳٌٟٯٰ٘وز   (MEG)ٰجس دوج٠ٌٌٛح  ٩صـذٰٔجس( "، ٟش٩ٌم صٌدٰز ثِٛض

 .  ٟضجؿ ُٮ:60 – 66ص ص  ،(USAID )ٜٛض٠٤ٰز ثٛو٩ٰٛز
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 http://www.ibtikar.ac.ma/modules/module_html/mod6_projet/mod6_utf8. Htm 

شٌثًر ثٵدووثم، هثً ثدو٢ فوَٝ ٜٛـوـذجهز ٩ث٤ٛشوٌ ٩ثٛض٪ٍٯون،        (:1999ػهٙ انسًبد٘ ) 
 د٩ٌٰس.

ثٛضٌدٰووز ثٵدوثهٰووز صوٜووٞ ُووٮ ثٛو٠ووْ ٩ثّووض٠ـجً     (:1995ت )ػهااٙ ػجااذ انهطٛااف خطٛاا   
 ، ٟج04ًُٛٴُ٘جً ٟؾٜز ثٛضٌدٰز دٔـٌ، ثٛووه ثٛغج٣ٮ هشٌ دوو ث٠ٛجةز،ث٤ْٛز 

ٟووو٫ ثٟووضٸٕ ٟو٠ٜووٮ ثٌٛٯجػووٰجس ٛووذوغ ٨ٟووجًثس   (:2001ػاإص صاابنر انًاابنكٙ ) 
ص٠٤ٰووز ثٛضِٰ٘ووٌ ثٷدض٘ووجً٭، ًّووجٛز ٟجؽْووضٌٰ )ًٰووٌ ٤ٟشوو٪ًر (، ٰٜٗووز ثٛضٌدٰووز،  

 وز أٝ ث٫ٌٔٛ، ٟ٘ز ث٠ٌٟٛ٘ز، ث٠٠ٜٛ٘ز ثٛوٌدٰز ثْٛو٪هٯز.   ؽجٟ

صوٜوٰٞ ثٛضِٰ٘وٌ ِٟوج٧ٰٞ ٩صـذٰٔوجس، هثً ثِٛ٘ووٌ      (: 2002فتساٙ ػجاذ اناززًٍ خازٔاٌ )      
 ٜٛـذجهز ٩ث٤ٛشٌ ٩ثٛض٪ٍٯن، َه٠ج١.

ث٠ٛ٪٧ذووووز  ٩ثٛضِوووو٪ّ ٩ثٵدوووووثم، هثً ثٛ٘ضووووجح     (: 1998) ـــــــــــــــــــــــــــــااااــــــــــ 
 ثٛو٢ٰ. ثٛؾجٟوٮ،

ُجهٰٜوز د٣ٌوجٟؼ ٟٔضوٌؿ ُوٮ إْٗوجح        (:1998يسًذ انظٛذ ػهٙ ٔيسزس ػجذِ انغُابو )  
ثٛـووٸح ث٠ٛو٠ٜوو٢ٰ ٨ٟووجًثس ثٛضوووًٯِ ثٷدض٘ووجً٭، ٟؾٜووز ٰٜٗووز ثٛضٌدٰز،ؽجٟوووز  

 .21ث٤٠ٛظ٪ًر، م 

ثٛويٗجءثس ث٠ٛضوووهر ٩فوٚ ث٠ٛشو٘ٸس ٛوو٫ ه٤ٰوز ٟو٢ ثٳؿِوجٙ          (:2005يسًذ أيشٚبٌ ) 
ث٠٠ٜٛ٘ووز  -ثٛؾوٯووور  –ث٠ٌٛٗووَ ثٛضٌدوو٪٭ ثٛؾ٨وو٪٭  - ث٠ٌٛجًدووز دووجٛضوٰٜٞ ثٳ٩ٛووٮ 

 ث٠ٌٌٛدٰز.  ٟضجفز ُٮ:

  http://www.arabpsynet.com/ J ournals/JAC/JAC18.HTM   

طوّ ٩ُوجٰٛز أ٣شـز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ٩ُوجٰٛض٨ج ُٮ  (:2004يسًذ رٚبص ػًز ) 
. ٰزٟؾٜز ٰٜٗز ثٛضٌدثٗضشجٍ ثٛضٸٰٟي ث٠ٛ٪٧٪د٢ٰ دجٛظَ ثٛنجِٟ ثٷدضوثةٮ، 

 .  025 – 655، ص ص 02ٟؾٜو ،6م ،ؽجٟوز أّٰ٪ؽ

ثٵدوثهٰز ٛو٫ ؿٸح  ثٌٛٔثءر ُٮْٟض٪٫ ثٳهثء  :( 1999طّ راشذ )  يسًـــــــذ 
، ًّجٛز ؽٌٓثٛظَ ثٳ٩ٙ ثٛغج٣٪٭ ث٠ٛضِ٪٢ٰٓ ُٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٟقجُلز 

 ٟجؽْضٌٰ، ٰٜٗز ثٛضٌدٰز، ؽجٟوز ثٌٰٟٛ٪ٕ.  

ٵدوثم ثٌٜٛ٪٭ ٛو٫ صٸٰٟي ث٠ٌٛفٜز ثٛوٰٜج دو٩ٛز ث (:1994يسًذ ػجذ انزءٔف انيٛخ ) 
ثٵٟجًثس ثٛوٌدٰز ث٠ٛضقور :ٰٓجّو٦ ٩ص٠٤ٰضو٦، ٟؾٜوز ث٤٠ٛوج٧ؼ ٩ؿوٌّ ثٛضووًٯِ،       
ثٛؾ٠وٰووز ث٠ٛظووٌٯز ٤٠ٜٛووج٧ؼ ٩ؿووٌّ ثٛضوووًٯِ، ٰٜٗووز ثٛضٌدٰووز، ؽجٟوووز هوو٢ٰ       

  .28-6ش٠ِ،ثٛووه ثٛنجِٟ ٩ثٛوش١٩ٌ، أدٌٯٚ، ص ص

٢ ٤ٟلوو٪ً ؽوٯووو، هثً ثِٛ٘ووٌ ٜٛـذجهووز ثٛوويٗجء ٟوو (:2000يسًااذ ػجااذ انااززًٍ ػااذص ) 
 ٩ث٤ٛشٌ ٩ثٛض٪ٍٯن. ه٠ج١.

ٰٓجُ ٩صٰٰٔٞ ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر،  ه٠ج١، ثٳًه١،   (:2003) ٍٚبطٛ ٘يسًذ ػجذانٓبد 
 هثً ثٌِٛ٘ ٜٛـذجهز ٩ث٤ٛشٌ ٩ثٛض٪ٍٯن.

أعٌ ثّضنوثٝ ثٛضوًٯِ ثٛضذجهٛٮ ُٮ ص٠٤ٰز  :( 2001ٍ انيؼٛجٙ ) ٚػالء انذ يسًذ 
ث٤ٛجٓور ٛو٫ ؿٸح ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز دٰٜ٘ز ثٛضٌدٰز د٩َ٤٭"  ثٌٛٔثءردوغ ٨ٟجًثس 

ه٠ج١ "،  ٟؾٜز ثٛذقظ ُٮ ثٛضٌدٰز ٩هٜٞ ث٤ِِٛ، ٰٜٗز ثٛضٌدٰز،  ؽجٟوز  ّٜـ٤ز
 .(6(، هوه ) 65)   ث٠ٛؾٜوث٤٠ٰٛج، 
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ُوجٰٛز د٣ٌجٟؼ ٟٔضٌؿ ٛض٠٤ٰز ٨ٟجًثس ثٛضووًٯِ ٛٶدووثم    (:2002)يسًٕد ػجذ انسبفظ  
، ًّووجٛز هٗضوو٪ًث٥ )ًٰووٌ  ث٠ٌٛفٜووز ثٷدضوثةٰووز  ٟو٠ٜووٮُوو٬ ثٌُّٜٛووز ثٛوٌدٰووز ٛووو٫   

 ٤ٟش٪ًر( ٰٜٗز ثٛذ٤جس، ؽجٟوز ه٢ٰ ش٠ِ.

ثٛضوٜوٰٞ ثٳّجّوٮ ٩إدووثم ثٛضٸٰٟوي ّْٜوٜز ثٛضٌدٰوز        (:1993يسًٕد ػجذ انسهٛى يُظٙ ) 
 (، هثً ث٠ٛوٌُز ثٛؾجٟوٰز، ثٵ٤ّ٘وًٯز.٩0ثٵدوثم )

جةٞ هٜوو٬ ثٛوويٗجءثس  أعووٌ ثّووضنوثٝ د٣ٌووجٟؼ صوووًٯذٮ ٓوو    (:2005) يسًاإد يسًااذ طااٛذ    
٨ٟووجًثس ثٷصظووجٙ ثٛشوو٨ِٮ ٛووو٫ ؿووٸح شوووذز ثٌُّٜٛووز        ث٠ٛضووووهر هٜوو٬ ص٠٤ٰووز  

 ؽجٟوز أّٰ٪ؽ  –ٰٜٗز ثٛضٌدٰز  ، ًّجٛز ٟجؽْضٌٰ )ًٌٰ ٤ٟش٪ًر (،ثٵ٣ؾَٰٜٯز

: أعٌ ثّضنوثٝ د٣ٌجٟؼ ٟٔضٌؿ ٛٴ٣شـز ثٛضو٠ٰٰٜز ُٮ ( 2004يـٓب كًـبل زفـُٙ )  
ظٰٚ ثٛؾٌٌثُٰج ٛو٫ ؿٸح ثٛظَ ػ٪ء ٣لٌٯز ثٛيٗجءثس ث٠ٛضووهر ه٬ٜ صق

ثٳ٩ٙ ثٛغج٣٪٭، ًّجٛز ٟجؽْضٌٰ )ًٌٰ ٤ٟش٪ًر (، ٰٜٗز ثٛضٌدٰز، ؽجٟوز 
 أّٰ٪ؽ.  

ُوجٰٛز د٣ٌجٟؼ صوًٯذٮ ٛض٠٤ٰز دووغ ٨ٟوجًثس ثٛضووًٯِ      (:2001َبٚم ٕٚطف طٛف )  
ثٵدوثهٮ ٛو٫ ٟو٠ٜٮ ثٌُّٜٛز ثٛوٌدٰز ٩أع٥ٌ هٜٮ ص٠٤ٰوز ثٵدووثم ٛوو٫ صٸٰٟوي٧ٞ،     

ٌٰ )ًٰوووٌ ٤ٟشووو٪ًر (، ٰٜٗوووز ثٛضٌدٰوووز دوووجٛ٪ثه٭ ثٛؾوٯو،ؽجٟووووز   ًّوووجٛز ٟجؽْوووض
 أّٰ٪ؽ.  

٩ثٓووون ٠ٟجًّوووز ٟو٠ٜوووٮ ثٌٛٯجػوووٰجس ْٜٛوووٜ٪ٰٗجس     (:2005ٚؼاااٍ ال ػهاااٙ انمزَاااٙ )  
ثٛضوًٯْووٰز ث٠ٌٛصذـووز دووذوغ ؽ٪ث٣ووخ ثٛضِٰ٘ووٌ ثٵدوووثهٮ ٛووو٫ صٸٰٟووي ث٠ٌٛفٜووز 
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