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 شثٛخ .كهٛخ انز   

 كهٛخ يؼزًذح يٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ
 نضًبٌ خٕدح انزؼهٛى . 

 لسى انًُبْح ٔعشق انزذسٚس.
 
 

فٙ انًذػٕيخ ثبنٕٚــت كٕٚسذ ئسزشارٛدٛخ انًُزخخ فبػهٛخ 
نذٖ اإلساليٛخ  ٛخانًفبْٛى انذُٚ جؼطانفٓى انخغأ ن ػالج

 راليٛز  انًشحهخ اإلػذادٚخ .

 
 

 ئػذاد
 

   بر انذكــزٕســـاألسز            بر انذكزـٕســـاألسز        

               ػجذ انـْٕبة ْــبشى سٛــــــذ            ػجذ انشاصق يخزـــبس يحًــٕد 

 س انهـغــخ   ـأسزـبر انًُبْـح ٔعشق رذسٚ          ــســــــأسزبر انًُبْح ٔعــشق رذسٚـ

 ساسبد اإلساليـٛخ انًسبػذانؼـشثٛخ ٔانذ        ٛخاإلسالي انهغخ انؼــشثٛخ ٔانذساسـبد
  خبيـــؼخ أسٛــٕط . -خ كهٛـخ انزشثـٛ -         خبيؼخ اسٛـــــٕط . - كهٛخ انزشثٛخ - 

 
 

 ػضد صالذ ػجذ انهغٛف ػًشاٌ
 اإلػذادٚخ انصغشٖنغخ ػشثٛخ ثًذسسخ انًُشبح  (أ) يؼهى أٔل

 .ئداسح انمٕصٛخ انزؼهًٛٛخ
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 ) مسرخلص الثحث (

 

ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ : " كجػ٤ِز إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞــخ ٣ًٞغش ك٢  ذقظػ٘ٞثٕ ثُ -
 ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز ".ُذٟ صال٤ٓز  ٤٘ز ثإلعال٤ٓزُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٣

 
كجػ٤ِز إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞــخ ٣ًٞغش  ٛذثف ثُذقظ : ٛذف ثُذقظ إ٢ُ ه٤جطأ -

ثُٔشفِز ثُظق ثُغج٢ٗ ٖٓ ُذٟ صال٤ٓز  ٤٘ز ثإلعال٤ٓز٤ْ ثُذ٣ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلجٛك٢ 
 ثإلػذثد٣ز ".

  
 إؽشثءثس ثُذقظ : صْ إػذثد ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألدٝثس ٝثُٔٞثد شِٔش : -
 . ُِظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ٤٘ز ثإلعال٤ٓز ًضجح ثُضشد٤ز ثُذ٣ ثعضٔجسر صق٤َِ ٓقضٟٞ -
 .  ُِظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ٤٘ز ثإلعال٤ٓز ضشد٤ز ثُذ٣ًضجح ثُ ذ٤٘٣ز ثُ٘جصؾز ػٖ صق٤َِهجةٔز ثُٔلج٤ْٛ ثُ -
ذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثخضذجس صشخ٤ظ٢ ُِٞهٞف ػ٢ِ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُ -

 ثإلػذثد١ .
ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ  ز ثإلعال٤ٓز ُؼالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ ٔوضشؿثُذشٗجٓؼ ثُ - 

 .ُض٤ِٔز(ثإلػذثد١ . )ًضجح ث
 دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞخ ٣ًٞغش .  د٤َُ ثُٔؼِْ ك٢ ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ -
ك٢ ػالػ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞــخ ٣ًٞغش كجػ٤ِز ثخضذجس صقظ٢ِ٤ ُِٞهٞف ػ٢ِ  - 

ٝدضـذ٤ن ٛزٙ  ،١ ٢ ثإلػذثدُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغجٗ ثإلعال٤ٓز ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز
 ثُٔٞثد ٝثألدٝثس صْ ثُضٞطَ إ٢ُ ٗضجةؼ ثُذقظ ٝٓؼجُؾضٜج إفظجة٤ًج ٝصلغ٤شٛج.

 ٗضجةؼ ثُذقظ :  -
هجةٔز ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثُ٘جصؾز ػٖ ػ٤ِٔز صق٤َِ ٓقض١ٞ ٜٓ٘ؼ ثُضشد٤ز  ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ُِظق  -

ًٓج ، ٜٓ٘ج )011ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ٝثُض٢ صؼٔ٘ش ) ًٓج34( ٓلٜٞ ُِؼو٤ذر ، ٝد٘غذز ٓت٣ٞز  ( ٓلٜٞ
ًٓج ُِؼذجدثس ، ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )44( ٖٓ ٓؾٔٞع ٓلج٤ْٛ ثُوجةٔز ، ٝ)3431) ( ٖٓ 4431( ٓلٜٞ

ًٓج ُِغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )43)ٓؾٔٞع ٓلج٤ْٛ ثُوجةٔز ، ٝ  .ثُٔلج٤ْٛٓؾٔٞع (ٖٓ 4331( ٓلٜٞ
ُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ثُ٘جصؾز ػٖ صـذ٤ن هجةٔز ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز  ُذٟ صال٤ٓز  ثُظق ث -

( 66ثالخضذجس ثُضشخ٤ظ٢ ػ٢ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ، ٝثُض٢ صؼٔ٘ش )
ًٓج ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ كْٜ خـأ ٓضؼِن دضِي ثُٔلج٤ْٛ ، ٜٓ٘ج ) ًٓج ك٢ 44ٓلٜٞ ( ٓلٜٞ

ًٓج ك٢ ثُؼذجدثس ، ٝد٘غذز 46، ٝ)( ٖٓ ٓؾٔٞع ٓلج٤ْٛ ثُوجةٔز 4333ثُؼو٤ذر ، ٝد٘غذز ٓت٣ٞز ) ( ٓلٜٞ
ًٓج ك٢ ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ٝد٘غذز ٓت٣ٞز 01( ٖٓ ٓؾٔٞع ٓلج٤ْٛ ثُوجةٔز ، ٝ )4333ٓت٣ٞز ) ( ٓلٜٞ

 ( ٖٓ ٓؾٔٞع ٓلج٤ْٛ ثُوجةٔز .4٫31)
ك٢ ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞــخ ٣ًٞغش  ز دُش ثُ٘ضجةؼ ػ٢ِ كجػ٤ِ -

ْ ثُذ٤٘٣ز  ُذٟ صال٤ٓز  ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١، ف٤ظ ًجٗش ٛ٘جى كشٝم دثُز إفظجة٤ًج ُذؼغ ثُٔلج٤ٛ
( د٤ٖ ٓضٞعـجس دسؽجس ٓؾٔٞػز ثُذقظ ك٢ ثُضـذ٤و٤ٖ ثُوذ٢ِ 1  3 1 0ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز )

 –س ثُؼذجدث –ٝرُي ك٢ ٓقجٝس )ثُؼو٤ذر ٝثُذؼذ١ ُظجُـ ثُضـذ٤ن ثُذؼذ١ ُالخضذجس ثُضقظ٢ِ٤ ، 
ٓؾِٔز ، ٝك٢ ًَ ٓلّٜٞ د٢٘٣ كشػ٢ ُٜزٙ ثُٔقجٝس ػ٢ِ فذر ، ًٔج دُش ثُ٘ضجةؼ  ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز(

       ػ٢ِ ٝؽٞد أعش ٓشصلغ ُِذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ ك٢ ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُٔقجٝس
 ) ثُؼو٤ذر ٝثُؼذجدثس ٝثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز(.
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 ( Abstract  Research) 

- Title of Research: "The Effectiveness of using Met cognition strategies that 
is supported with the Web quest to treat understanding false in some 
religious concepts for preparatory stage students. 

: Search Results- 

1- List of religious concepts arising from the content of curriculum Islamic 
religious education of second grade secondary, which included the analysis 
process (100) concept, which (43) concept of the faith, and percentage (43.0) 
of the total concepts of the list, and (33) concept of worship, and the 
percentage (33.0) of the total existing concepts, and (24) concept of the 
biography of the Prophet and the percentage (24.0) of the total existing 
concepts.. 

2- List understanding error of some religious concepts with the second 
graders intermediate resulting from the diagnostic test applied to a group of 
second graders secondary, which included (66) the understanding of the 
Second Prep understanding related fault of those concepts, including (23) 
concept in the faith, and by percentage (34.9) of the total concepts of the list, 
and (26) concept in worship, and percentage (39.4) of the total concepts of 
the list, and (17) concept in the Biography of the Prophet and percentage 
(25.7) of the total concepts list. . 

3- The results showed the effectiveness of the proposed program using a 
beyond-backed knowledge of the Web Quest strategies in the treatment of 
understanding error of some religious concepts to the Second Prep, where 
there were statistically significant differences at the level of significance (1 
0.0) between the mean scores of the research group in the two applications 
tribal and post in favor of the post application of the test grades, in the axes 
(creed - Alebadlt - Biography of the Prophet) overview, and in each sub-
religious concept of these axes separately, and the results indicated the 
presence of high impact of the proposed program in the treatment of 
understanding error of some religious concepts of axes (of belief and 
worship The Biography of the Prophet)..) 
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 يمذيخ :  -
٣ٝضؼجظْ دٝسٛج ك٢ ٓٞثؽٜز ثُضقذ٣جس ثٌُذشٟ ثُض٢ ٣ؼج٢ٗ ٜٓ٘ج  ثُضشد٤ز ثإلعال٤ٓز ، أ٤ٔٛزصضدثد      

  ثإلٗضشٗشثُٞؿٖ ثُؼشد٢  ٝثُض٢ ٜٓ٘ج صضث٣ذ ثُـضٝ ثُلٌش١  ٝثُغوجك٢ ُِٔ٘ـوز ثُؼشد٤ز ػٖ ؿش٣ن 
٤ْ  ٝٓلج٤ْٛ ثُؼُٞٔز ثُغوجك٤ز  ٝثُلؼجة٤جس ٝٓقجٝالس صـ٤٤ش ثُو٤ْ  ٝثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ٝثعضذذثُٜج دو

 ٝثُض٢ ٣شثد ُٜج ثالٗضشجس ك٢ ًجكز أٗقجء ثُؼجُْ ُضقو٤ن ثُضؾجٗظ ثُلٌش١  ٝثُذ٢٘٣ د٤ٖ شؼٞح ثُؼجُْ .
صؾؼِٜج ٓض٤ٔضر ػٖ ؿ٤شٛج ك٢ ًغ٤ش ٖٓ  ٤ٓز دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُخظجةضٝص٘لشد ثُضشد٤ز ثإلعال     

ُٜٔ٘ؼ ثإل٢ُٜ ، ٝإٗغج٤ٗز ، ٝشجِٓز ألٓٞس ثُذ٤ٗج صغضٔذ صثدٛج ٖٓ ث زٝثُض٢ ٜٓ٘ج أٜٗج سدج٤ٗثُؾٞثٗخ ، 
 ٝث٥خشر ٝٝعـ٤ز ال ؿِٞ ك٤ٜج ، ٝصؾٔغ د٤ٖ ثُغذجس ٝثُٔشٝٗز ٣ٝذشص ك٤ٜج ثُؾجٗخ ثُؼو٢ِ ٝثُؼ٢ِٔ .

 ( .01 – 04،   0330)  فغٖ ، 
٤ز ٣ٝ٘شأ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ٖٓ خالٍ صلجػَ ثُلشد ٓغ د٤تضٚ ثُـذ٤ؼ٤ز ٝثالؽضٔجػ     

ثُٔذ٤٘ز ػ٢ِ خذشثصٚ  ثُذ٤٘٣ز ، ٝٛزث ٣ؼ٢٘ إٔ ثُض٤ِٔز ٣أص٢ إ٢ُ ثُٔذسعز ُٝذ٣ٚ دؼغ ثُٔلج٤ْٛ
، ٝثُض٢ هذ  ش١ ؿ٤ش ثُضشد٤ز ثإلعال٤ٓزًٝغ٤ش ٖٓ ٛزٙ ثُٔلج٤ْٛ ٌٓضغخ ٖٓ ٓظجدس أخ، ثُشخظ٤ز 

 ٤ٓزػ٢ِ ف٤جر ثُضالٝٛزث هذ ٣ضشصخ ػ٤ِٚ دؼغ ث٥عجس ثُغِذ٤ز  ، ال صضلن ٓغ ٓذجدةٜج أٝ أعغٜج
ثُلْٜ ٖٓ خالٍ صشخ٤ض  ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذ٣ْٜ ، ٝرُيُْ ٣ضْ  إرث ٝعًِْٜٞ

دجعضخذثّ ثألعج٤ُخ  ك٢ ٝهش ٓذٌش ٝثُؼَٔ ػ٢ِ ػالؽٚثُذ٤٘٣ز  جُٔلج٤ْٛد ثُخـأ ثُٔضؼِن
 .  ٝثإلعضشثص٤ؾ٤جس ثُٔ٘جعذز ُزُي

ُذ٤٘٣ز ثُض٢ صوذّ ُْٜ ٖٓ خالٍ ٓ٘جٛؼ ثُضشد٤ز ٝٛزث ٣ؼ٢٘ إٔ ثًضغجح ثُضال٤ٓز ٝصؼِْٜٔ ُِٔلج٤ْٛ ث   
ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ٣ضْ ػ٢ِ ٓشثفَ أٝ فِوجس ٓغضٔشر ، ٖٝٓ عْ كئٕ أ٣ز خذشثس صؼ٤ٔ٤ِز خـأ أٝ كْٜ 
خـأ أٝ أكٌجس ؿ٤ش ده٤وز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذ٤٘٣ز ٣ٌضغذٜج ثُضال٤ٓز خالٍ ص٣ٌْٜٞ٘ ٝصؼِْٜٔ ُِٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز 

ش أٝ ٓلج٤ْٛ دذ٣ِز ص٘ـ١ٞ ػ٢ِ كْٜ خـأ ُٜؤالء ثُضال٤ٓز ٤ُظ كوؾ صؤد١ دجُؼشٝسر إ٢ُ ص٣ٌٖٞ أؿ
ُِٔلج٤ْٛ ٓٞػغ ثُض٣ٌٖٞ كقغخ ؛ دَ ًزُي ٓج ٣ضشصخ ػ٤ِٜج ، ٝٓج ٣شصذؾ دٜج ٖٓ خذشثس صؼ٤ٔ٤ِز 

 ٝأكٌجس ، ٝٓلج٤ْٛ د٤٘٣ز عٞف ٣ضْ صؼِٜٔج ك٢ ثُٔشثفَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضج٤ُز . 
ٓ٘جعذز ُؼالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز  صذس٣ظإعضشثص٤ؾ٤جس  ٘ذغ أ٤ٔٛز ثعضخذثّٝص    

عِغِز ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ٝثُخـٞثس ثُؼو٤ِز ٝثُٜٔجس٣ز  صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز ٖٓ ًٜٞٗجُذٟ 
ٝثُٞؽذث٤ٗز ثُض٢ ٣ضؼِْ ٖٓ خالُٜج ثُضال٤ٓز دجالػضٔجد ػ٢ِ ٗشجؿْٜ ثُزثص٢ ٝإ٣ؾجد٤ضْٜ ك٢ أع٘جء ػ٤ِٔز 

أعشًث  ٤ِز ٝثألكٌجس ٝثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ، ًٔج إٔ ُضِي ثإلعضشثص٤ؾ٤جسثُضؼِْ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٜٔجسثس ثُؼو
 ،كْٜ ٓج ٣ضؼِٔٚ ثُضال٤ٓز ٖٓ ٓلج٤ْٛ ٝػ٢ِ صقظ٤ِْٜ ثُذسثع٢ ٝثفضلجظْٜ دجُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز  ك٢ كؼجاًل

ثُٔ٘جعذز ُضؼِْ ثُٔلج٤ْٛ ثُضذس٣ظ  ثخض٤جسإعضشثص٤ؾ٤جسٝػ٢ِ ص٤ٔ٘ز ٤ُْٜٓٞ ٗقٞ ٓج ٣ضؼِٔٞٗٚ ، ُزث ٣ؾخ 
 . ٤٘٣زُذث

ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ػ٢ِ ٗشجؽ ثُضال٤ٓز  ٝهذسصْٜ ػ٢ِ ثُٞطٍٞ ُِٔؼِٞٓجس  إعضشثص٤ؾ٤زصؼضٔذ ًزُي ٝ    
 ٣ٝوضظش دٝس ثُٔؼِْ ك٤ٜج ػ٢ِ ثُضقل٤ض ٝثُضٞؽ٤ٚ  ٝثُضو٤٤ْ .   ثإلٗضشٗشٖٓ خالٍ شذٌز 

ؼٞثَٓ ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ػ٢ِ ثُ٘ظش٣ز ثُذ٘جة٤ز ، ٝثُض٢ ص٘وَ ثُضش٤ًض ٖٓ ثُ إعضشثص٤ؾ٤ز ٝصشصٌض     
ثُخجسؽ٤ز  ، ثُض٢ صؤعش ك٢ ثُضؼِْ إ٢ُ ثُضش٤ًض ػ٢ِ ثُؼٞثَٓ ثُذثخ٤ِز أ١ ٓج ٣ؾش١ دثخَ ػوَ 
ثُٔضؼِْ ػ٘ذٓج ٣ضؼشع ُِٔٞثهق ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٓغَ ٓؼشكضٚ ثُغجدوز  ٝهذسصٚ ػ٢ِ ٓؼجُؾز ثُٔؼِٞٓجس ٓٔج 

 ( .  414،  ٣4114ؤد١ إ٢ُ ؽؼَ ثُضؼِْ أًغش كجػ٤ِز .) ثُ٘ؾذ١ ٝآخشٕٝ ، 
ٝٗٔجرػ ثُضذس٣ظ ثُذ٘جة٤ز  ٝثُض٢ ٜٓ٘ج ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ػ٢ِ ٓٞثؽٜز   إعضشثص٤ؾ٤جسضٔذ ٝصؼ     

ثُضال٤ٓز دٜٔٔز أٝ دٔشٌِز فو٤و٤ز رثس طِز دق٤جر ثُضال٤ٓز ٝٝثهؼْٜ ، ٣ٝقجٍٝ ثُضال٤ٓز إ٣ؾجد فٍِٞ 
ُٜج ٖٓ خالٍ ثُذقظ ٝثُض٘و٤خ ٖٝٓ خالٍ ثُٔلجٝػز ثالؽضٔجػ٤ز ، ف٤ظ ٣ؼذ ثُض٤ِٔز ٓقٞس ثُؼ٤ِٔز 

ثُقٍِٞ ُِٔشٌالس ، كٜٞ دزُي  ثًضشجفُضؼ٤ٔ٤ِز ك٤ذ٢٘ ٓؼشكضٚ د٘لغٚ ٖٓ خالٍ ٗشجؿٚ ك٢ ػ٤ِٔز ث
. )ص٣ضٕٞ ،  ُِٔشٌالس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٌٓضشق ُٔج ٣ضؼِٔٚ ٖٓ خالٍ ٓٔجسعز ثُذقظ ػٖ ثُقٍِٞ ثُؼ٤ِٔز

 ( .  61،   4114ٝػذذ ثُق٤ٔذ  ، 
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ك٢  (Lipscomb,2003,152-155 )  أدٝثس ثُٔؼِْ ك٢ ص٘ل٤ز ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ٝص٘قظش     
صقذ٣ذ  ه٤جط ًلجءر ثُضال٤ٓز ك٢ ثُوذسر ػ٢ِ ٤ًل٤ز ثُذقظ ٝ ٝ ٓٞػٞع ث٣ُٞخ ٣ًٞغش دقٌٔزثخض٤جس

ك٢  ثإلٗضشٗشثُٔؼشكز ثُغجدوز ٝٓقض١ٞ كْٜ ثُٔضؼِْ ُِٔٞػٞع ٝصو٤٤ْ ٓذ١ صٞثكش أؽٜضر ثٌُٔذ٤ٞصش ٝ
ِٞطٍٞ إ٢ُ ثُٔؼِٞٓجس صقذ٣ذ أدٝثس ثُضال٤ٓز ُ ثُٔذسعز ، ٝٝػغ خـز إفض٤جؿ٤ز ُِؼَٔ ، ٝ

ثالعضٔشثس ك٢ ثُؼَٔ ٓغ ثُضال٤ٓز ٖٓ خالٍ ثُضٞؽ٤ٚ  ثُظق٤قز ٖٓ خالٍ ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ، ٝ
 .صوذ٣ْ صو٤٤ْ ٝثػـ ُِضال٤ٓز  سشجد ،ٝٝثإل
 

٣ٌٖٔ  زٓشٗ إعضشثص٤ؾ٤ز٢ٛٝ  ٝصؼضٔذ ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ػ٢ِ دٓؼ شذٌز ث٣ُٞخ ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز    
ذثسع٤ز ٝك٢ ًجكز ثُضخظظجس ٣ٌٖٝٔ صِخ٤ض أٛذثف  ٤ٔٓٝضثس ٜج ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔشثفَ ثُثعضخذثٓ

 ( :   Dodge , 1998, 10 – 13 ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ػ٢ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ ) 
 ٣ؼذ ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ٗٔـًج صشد٣ًٞج د٘جة٤ًج ف٤ظ ٣ضٔقٞس فٍٞ ٗٔٞرػ ثُٔضؼِْ ثُشفجٍ ٝثُٔغضٌشق .  -
ػ٤ِٔز  زثُضأ٤ًذ ػ٢ِ كشد٣ثُضال٤ٓز ٓغ صوّٞ دضشؾ٤غ ثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢ ٝصذجدٍ ث٥سثء ٝثألكٌجس د٤ٖ  -

 . ثُضؼِْ 
 ػج٤ُز .ر ٓغ ٓظجدس ثُٔؼِٞٓجس دٌلجءر ٝؽٞدصؼض٣ض ٝع٤ِز ثُضؼجَٓ  -
ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ٣ٔ٘ـ ثُضال٤ٓز إٌٓج٤ٗز ثُذقظ ك٢ ٗوجؽ ٓقذدٙ دشٌَ ػ٤ٔن ٝٓذسٝط ؛ ٌُٖٝ ٖٓ  -

 ٖٓ هذَ ثُٔؼِْ  .  رخالٍ فذٝد ٓخضجس
دشٌَ خالم ٝٓ٘ضؼ ٝٛزث ٣ضؾجٝص ٓؾشد ًْٜٞٗ  ثإلٗضشٗش٢ِ شذٌز ٜٓجسر ثُذقظ ػ ضال٤ٓزإًغجح ثُ -

 . ثإلٗضشٗشٓضظلق٤ٖ ُٔٞثهغ 
ٓج ٝسثء ثُٔؼشكز  إعضشثص٤ؾ٤جس جعضخذثّددشٗجٓؼ ٓوضشؿ إػذثد  أ٤ٔٛزٓٔج عذن ٣ضؼـ        

ٝٓشجسًضْٜ ك٢  ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ صال٤ٓزػ٢ِ ٗشجؽ  ؼضٔذ، ٝثُض٢ صج٣ُٞخ ٣ًٞغش ثُٔذػٞٓز د
ٝػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ثُٔضؼِن  ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣زثًضغجح ك٢  إ٣ؾجد٤ضْٜثُضؼ٢ٔ٤ِ ٝثُضأ٤ًذ ػ٢ِ  ثُٔٞهق

 ُذ٣ْٜ .   دٜج
 
 :ك٢ ثُقج٢ُ  ٓشٌِز ثُذقظ صضقذ  رحذٚذ يشكهخ انجحث : -
ػؼق صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ك٢ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز دظلٚ ػجٓز ، ٝٝؽٞد كْٜ خـأ ُذؼغ   -

 .ُذ٣ْٜ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز 
ذ١ صال٤ٓز ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُ هِز ثُذقٞط ٝثُذسثعجس ثُض٢ صوّٞ دضشخ٤ض -

، ٝ إػذثد دشثٓؼ  دظلز خجطز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز دظلز ػجٓز ٝصال٤ٓز 
الػ ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞخ ٣ًٞغش ك٢ ػُؼالؽٚ ، ٝثُٞهٞف ػ٢ِ كجػ٤ِز إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز  ٓوضشفز

ُٝذسثعز ٛزٙ ثُٔشٌِز ، ، ٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ُذ لْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣زثُ
  ٝثُضظذ١ ُٜج فجٍٝ ثُذقظ ثُقج٢ُ ثإلؽجدز ػٖ ثألعتِز ثُضج٤ُز :

 أسئهخ انجحث :  -
 :  ٤ٖثُضج٤ُ ٤ُٖثُغؤث ػٖعؼ٢ ثُذقظ ثُقج٢ُ إ٢ُ ثإلؽجدز 
 ٤ز ثإلعال٤ٓز ثُخـأ ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٠ٗ ثإلػذثد١ ؟ثُغؤثٍ ثألٍٝ : ٓج ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٣٘

ْٜ ثُخـأ ػالػ ثُلك٢  ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞــخ ٣ًٞغشإعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز ٓج كجػ٤ِز ثُغؤثٍ ثُغج٢ٗ : 
 ،  ُذٟ صال٤ٓز  ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز؟ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز

 ٛذف ثُذقظ ثُقج٢ُ إ٢ُ : :أْذاف انجحث  -
ْ  ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثُلٜ ثُٞهٞف ػ٢ِ – 0

 ثإلػذثد١ .
ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ك٢ ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞخ ٣ًٞغش  ز ثُ٘ٔزؽزإعضشثص٤ؾ٤ هٞف ػ٢ِ كجػ٤ِزثُٞ – 4

 ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ . 
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  حذٔد انجحث :  -
 ثُضؼ٤ٔ٤ِز. ثُوٞط٤ز إدثسر  فذٟ ٓذثسطئق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ دٓؾٔٞػز ٖٓ صال٤ٓز ثُظ – 0
ثُض٢  ثُلْٜ  ثُخـأ ُذؼغ  ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ هجةٔز – 4 

 . ٖٓ خالٍ ثالخضذجس ثُضشخ٤ظ٢ صْ ثُضٞطَ إ٤ُٜج
 دج٣ُٞخ ٣ًٞغش. زثُٔذػٞٓ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز -4
 يُٓح انجحث :  -
 زثُٜٔ٘ؼ شذصْ ثعضخذثّ ِذقظ ، ًٔج ػ٘ذ ص٘جٍٝ ثإلؿجس ثُ٘ظش١ ُ ٜ٘ؼ ثُٞطل٢ثُٔ جفغٕٞعضخذّ ثُذث

 ثثُضظ٤ْٔ ثُضؾش٣ذ٢ ر، ٝهذ ثعضخذّ ثُذقظ  ػ٘ذ ثُضـذ٤ن ث٤ُٔذث٢ٗ ألدٝثس ثُذقظثُضؾش٣ذ٢ 
٢ كثُٔذػٞٓز دج٣ُٞخ ٣ًٞغش  ز ثُ٘ٔزؽزإعضشثص٤ؾ٤ هٞف ػ٢ِ كجػ٤ِزُِٞ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ثُٞثفذر

  . )ٓؾٔٞػز ثُذقظ( ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١

 :  يصغهحبد انجحث  -
 رثُخـٞثس ثُٔقذدٖٓ  زػٖ ٓؾٔٞػر ػذجس :خ انًُزخخ سزشارٛدٛإل انزؼشٚف اإلخشائٙ -1

ثُذ٢٘٣ ثُٔشثد ػالػ ثُلْٜ )صوذ٣ْ ثُٔلّٜٞ  ٠وًج ٝثُض٢ صضٔغَ ك٢ خـٞثس عالط ٛص٘ظ٤ًٔج ده٤ زٝثُٔ٘ظٔ
ثُ٘ٔزؽز دٞثعـز  –ثُ٘ٔزؽٚ دٞثعـز ثُٔؼِْ  –ثُخـأ ثُخجص دٚ ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ 

ٓغ دػْ  جثُٔؼشكز ك٢ ثُخـٞثس ثُغالط صذجًػٓج ٝسثء  إعضشثص٤ؾ٤جسثُٔضؼ٤ِٖٔ( ٝ دق٤ظ ٣ضْ صلؼ٤َ 
ُذٟ صال٤ٓز  ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز  ْٜ ثُخـأدج٣ُٞخ ٣ًٞغش ك٢ ػالػ ثُل زعضؼجٗدجال صِي ثُخـٞثس

 ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١.
ٝثُٔغجٗذر ُؼ٤ِٔز  ثُٔقذدر ٓضضجدؼز ٖٓ ثُخـٞثس ٓؾٔٞػزهٕٚت كٕٚسذ : انزؼشٚف اإلخشائٙ ن – 2

ػٖ إؽجدجس ُٔؾٔٞػز ٖٓ ثُٜٔجّ ك٢ ثُذقظ ٝصؼجٝٗٚ دثخَ ٓؾٔٞػضٚ ؽ ثُض٤ِٔز صؼضٔذ ػ٢ِ ٗشجثُضؼِْ 
ػ٢ِ ٚ ٝٝع٤وز ثُظِز دضِي ثُٜٔجّ ٝٓذسٝع ٞم ك٢ طقز ٓؼِٞٓجصٜجٓٞع ٖٓ خالٍ سٝثدؾ ثُٔقذدر
دٜذف ثُٞطٍٞ ثُٔذجشش ُِٔؼِٞٓجس ثُذ٤٘٣ز ثُٔضؼِوز دذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ، ٝرُي ثإلٗضشٗش شذٌز 

 ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ . ـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ؼالػ ثُلْٜ ثُخُ
ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألكٌجس ٝثُٔؼضوذثس  جؼط  انًفبْٛى انذُٚٛخ  :هفٓى انخغأ نانزؼشٚف اإلخشائٙ ن – 3

ثُض٢ ٣ٌضغذٜج صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ٖٓ خالٍ ُِٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ثُخـأ أٝ ثُذذ٣ِز 
ٝثُـ٤ذ٤جس  صشصذؾ دجُؼو٤ذرٝ ، أٝ ٖٓ خالٍ صؼِْٜٔ ُِٔقض١ٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ صلجػِْٜ ٓغ ثُذ٤تز ثُٔق٤ـز

 دجعضخذثّٝثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ٝثألخالم ٝث٥دثح ثإلعال٤ٓز ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ػالؽٜج  ٝثُؼذجدثس ٝثُٔؼجٓالس
 ثُضذس٣ظ ثُٔ٘جعذز. إعضشثص٤ؾ٤جسدؼغ 

 أدٔاد انجحث ٔيٕادِ :   -
ُِٞهٞف ػ٢ِ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ  صشخ٤ظ٢ ثخضذجس – 0

 ثإلػذثد١ . 
 ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ . هجةٔز دجُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ  – 4
 ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ . ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز  دشٗجٓؼ ٓوضشؿ ُؼالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ -4
دج٣ُٞخ ٣ًٞغش  زثُٔذػٞٓز ثُ٘ٔزؽز عضشثص٤ؾ٤د٤َُ ثُٔؼِْ ك٢ ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ ٓؼذ ٝكوًج إل – 3

 ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ .  ثإلعال٤ٓز  ٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣زخـأ ُذؼغ ثُُؼالػ ثُلْٜ ثُ
ك٢ ػالػ  دج٣ُٞخ ٣ًٞغش زثُٔذػٞٓز ثُ٘ٔزؽز إعضشثص٤ؾ٤ كجػ٤ِزُِٞهٞف ػ٢ِ صقظ٢ِ٤  ثخضذجس –٫

 ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ . 
 :   ٔئخشاءارّ خغٕاد انجحث -

 ٢ُ ٝكن ثُخـٞثس ثُضج٤ُز :عجس ثُذقظ ثُقج
ثُٔلج٤ْٛ ُِظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ُِٞهٞف ػ٢ِ  صق٤َِ ٓقض١ٞ ًضجح ثُضشد٤ز ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز صْ  -0

ك٢  إػذثد ثخضذجس صشخ٤ظ٢ثُِلظ٤ز ، ٝ ٝٝػؼٜج ك٢ هجةٔز ٝصقذ٣ذ دالُضٜج ٚثُٔضؼٔ٘ز ك٤ ثُذ٤٘٣ز
صـذ٤ن ثالخضذجس صْ ٝ ،  ثُٔلج٤ْٛ صِي ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُِٞهٞف ػ٢ِ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغػٞء هجةٔز 
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ثُضٞطَ  ز ، ٝصْك٢ طٞسصٚ ثُٜ٘جة٤ ثُضشخ٤ظ٢ ػ٢ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١
 .  ٣ُْٜذ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣زُوجةٔز 

شـز ضؼ٢ٔ٤ِ ُٚ ٝصقذ٣ذ ثألٗٔقض١ٞ  ثُثُإػذثد  ، ٝ إػذثد ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ ف٤ظ صْ صقذ٣ذ أٛذثكٚ -4
ٝثُٜٔجّ ٝثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔضؼِوز دٚ ، ٝصقذ٣ذ أعج٤ُخ ثُضو٣ْٞ ثُٔ٘جعذز ، ٝإػذثد د٤َُ ثُٔؼِْ 

ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞخ ٣ًٞغش ُؼالػ ثُلْٜ ز ثُ٘ٔزؽز إعضشثص٤ؾ٤ دجعضخذثُّضذس٣ظ ٓٞػٞػجس ثُذشٗجٓؼ 
ُِظٞسر  ، ٖٝٓ عْ ػشع ثُذشٗجٓؼ ػ٢ِ ثُٔق٤ٌٖٔ ٝصْ ثُضٞطَ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز

 ثُٜ٘جة٤ز ُِذشٗجٓؼ .
ٝإؽشثء صق٤ٌٔٚ ٝثُٔضؼٔ٘ز ك٢ ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ  إػذثد ثخضذجس صقظ٢ِ٤ ك٢ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز -4

صـذ٤ن ثالخضذجس ٝصْ  ٚثُٜ٘جة٤ز ُ رثُضٞطَ ُِظٞس ، ٝصْء ثُٔق٤ٌٖٔثُضؼذ٣الس ك٢ ػٞء آسث
، ٝ  ذقظػ٢ِ ٓؾٔٞػز ثُذٙ ٝدؼصذس٣ظ ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ هذَ ْ ثُذ٤٘٣ز  ٤ثُضقظ٢ِ٤ ك٢ ثُٔلجٛ

ز ثُ٘ٔزؽز إعضشثص٤ؾ٤ ٝثُٞهٞف ػ٠ِ كجػ٤ِز، ٓؼجُؾز ثُذ٤جٗجس إفظجة٤ًج ، ٝصق٤َِ ثُ٘ضجةؼ ٝصلغ٤شٛج
ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ك٢ ش ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞخ ٣ًٞغ

 ػٞء ٗضجةؼ ثُذقظ .ك٢  ٝصوذ٣ْ ثُضٞط٤جس ٝثُٔوضشفجس ( ٓؾٔٞػز ثُذقظ)ثإلػذثد١ 

 : اإلعبس انُظش٘ نهجحث

 

 خ انًُزخخ :سزشارٛدٛأٔاًل : ئ

٣ٝقضجػ ثُٔؼِْ ػ٘ذ صذس٣ظ ٓقض١ٞ ثُضشد٤ز ثإلعال٤ٓز ، ٝػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُبذؼغ ثُٔلبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز      
ّ ُبذٟ صال٤ٓبز ثُظببق ثُغبج٢ٗ ثإلػبذثد١ إُبب٢      ؛ ٌُب٢ ٣غببجػذ صال٤ٓبزٙ كبب٢    ز ثُ٘ٔزؽبز عببضشثص٤ؾ٤إ ثعبضخذث

ف٤ظ صؼضٔذ صِي ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ػِب٢  ْ ، ضخـ٤ؾ ٝثُٔشثهذز ٝثُضقٌْ ٝثُضو٤٤ْ خالٍ ػ٤ِٔز ثُضؼِػ٤ِٔز ثُ
ثُوظبذ١ ثُبٞثػ٢ ٝػبذّ هذبٍٞ     خض٤جسثُضخـ٤ؾ ٝثُضِخ٤ض ٝص٤ُٞذ ثألعتِز ٝإػـجء ثُغوبز ٝثُضوبذ٣ش ٝثال  

ط٤جؿز  ًِٔز ال أعضـ٤غ ٖٓ هذَ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٝثُضو٣ْٞ دٔؼج٤٣ش ٓضؼذدٙ ُٝؼخ ثألدٝثس ٝثُٔقجًجر ٝإػجدر
ثألكٌجس ٝصٞػ٤ـ ثُٔظـِقجس ٝط٤جؿز عب٤ًِٞجس ثُٔضؼِٔب٤ٖ كب٢ طبٞسر إؽشثة٤بز ًٝضجدبز ثُضوبجس٣ش        

 ( 404،  4113ٝثُٔزًشثس ث٤ٓٞ٤ُز ٝثُوُٞذز ٝص٘ظ٤ْ ثألكٌجس . )ػ٢ِ ، 

 كب٢ صبذس٣ظ ٓقضب١ٞ ثُضشد٤بز ثُذ٤٘٣بز ثإلعبال٤ٓز       ٣ضْ ثُضش٤ًض ػ٘ذ ثعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽزٝ      
د٘لغٚ ك٢ فَ ثُٔشٌالس ثُض٢ صٞثؽٜٚ أع٘جء ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ، دذاًل  ض٤ِٔز إ٢ُ ٤ًل٤ز ثُضل٤ٌشثُ صٞؽ٤زػ٢ِ 
ف٤بظ ٣بضْ   قوبجةن ٝثُٔلبج٤ْٛ ٤ُوبّٞ دقلظٜبج ،     ، أٝ إٓبذثدٙ دجُٔؼِٞٓبجس ٝثُ   ػـجةٚ إؽجدجس ؽجٛضٖٙٓ إ

ضب٢  جس ثُِظبؼٞد كٜٔبٚ ُ الٍ ك٢ فَ ثُٔشٌالس ٖٓ خ ؿشثةوِْٚ ،ٝدأكٌجس ثُٔضؼ ثالٛضٔجّثُضش٤ًض ػ٢ِ 
  ٔ ، إٗـالهبًج ٓبٖ ػبشٝسر ص٘ظب٤ْ ثُبضؼِْ       لبج٤ْٛ ثُضب٢ صقضب١ٞ ػ٤ِٜبج ثُٔٞػبٞػجس      ٣ٞثؽٜٜج كب٢ كٜبْ ثُ

دظٞس ٓشصلغ دٔج ٣٘جعخ فجؽجس ٝثٛضٔجٓجس ثُٔبضؼِْ ، ٝٓغبض١ٞ ٜٓجسثصبٚ ثُخجطبز ، ف٤بظ ٣ـِبخ       
ٓبٖ ثُٔببضؼِْ إٔ ٣بزًش دظببٞس ٓشصلبغ ًببَ شبب ػببٖ ًبَ ٓببج ٣قبذط دثخببَ رٛ٘بٚ أع٘ببجء ص٘جُٝبٚ ُِٜٔٔببٚ         

 0331ز ثُٔقبذدٙ ثُضبب٢ صضـِبخ فببَ ٓبٖ خببالٍ ػ٤ِٔبز ثُببضؼِْ . )ػذبذثُِـ٤ق ،ٝػذببذثُق٤ٌْ ،      ثُضؼ٤ٔ٤ِب 
،414   ) 

 

ثُض٢ ٣ٌٖٔ صٞظ٤لٜج ٖٓ  عضشثص٤ؾ٤جسثإل( دؼغ 004 - 001،  4111ُٝوذ ط٘ق )ػذذثُٞٛجح ،    
 :  خالٍ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز ك٤ٔج ٢ِ٣

ٜٓببجسر  ثص٤ؾ٤ز الًغببجح ثُضال٤ٓببزصغببضخذّ صِببي ثإلعببضش :Questioningإعببضشثص٤ؾ٤ز ثُضغببج ٍ  -

ط٤جؿز ثألعتِز رثس ثُٔغض٣ٞجس ثُؼ٤ِج ٖٓ ثُضل٤ٌش ، ٖٝٓ خالٍ ؿشؿ ثألعتِز ٣ضؼشف ثُٔضؼِْ ٓلضبجؿ  
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ط٤جؿز ثُٔؼِٞٓجس ك٢ شٌَ صغج الس ،   ًزُي ٣غضـ٤غدر ك٢ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ، ٝثُٔؼِٞٓجس ثُٔٞؽٞ

 وذسر ػ٢ِ إعضذػجء ثُٔؼِٞٓجس .ُو٤جط ٓذٟ ثُلْٜ ٝصقذ٣ذ ثُ جرثص٤ً ثٝٛزث ٣ؼذ ثخضذجًس

ثُضٞػبببب٤ـ ٣ٌضببببخ ثُضال٤ٓببببز  إعببببضشثص٤ؾ٤زٝٓببببٖ خببببالٍ   :Clarifingإعببببضشثص٤ؾ٤ز ثُضٞػبببب٤ـ  -

 ثصخبجر ٓالفظجصْٜ ػ٘ذٓج ٣ؾذٕٝ طؼٞدز ك٢ ثُلْٜ ٖٝٓ خالٍ رُي ٣ٌٖٔ صقذ٣ذ ٓظجدس عٞء ثُلْٜ ٝ

ثُضٞػب٤ـ ُِضال٤ٓبز ٣بضْ     زإعبضشثص٤ؾ٤ ٞظ٤بق  ء ثُٔبجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِبز ، ٝػ٘بذ ص   ثُخـٞثس ثُٔ٘جعذز إلػجدر د٘ج

ؽزح أٗضذجْٜٛ ُضقذ٣ذ ٝٓؼشكز أعذجح ػذّ كْٜ ٓقض١ٞ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُض٢ هذ صٌٕٞ ًِٔجس ؽذ٣ذر 

 ؿ٤ش ٝثػقز أٝ ٓلج٤ْٛ ؿ٤ش ٓأُٞكز أٝ طؼذز ثُلْٜ .

أٝ  جإٔ ٣ؼبغ ثُٔبضؼِْ كشًٝػب    عضشثص٤ؾ٤زصضـِخ ٛزٙ ثإل Predicting  :  ئسزشارٛدٛخ انزُجإ -

ٍٞ ٓج ٣٘جهشٚ ٓقضب١ٞ ثُٔبجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِبز  ثألٓبش ثُبزٟ ٣بٞكش ٛبذكًج أٓجٓبٚ ، ٣ٝؼبٖٔ          ؽ صٞهؼجس ف٣ٞظ

ثُضش٤ًض أع٘جء ثُوشثءر ُٔقجُٝز صأ٤ًذ أٝ دفغ ٛزٙ ثُضٞهؼجس ًٔج إٔ ثُض٘ذؤ ٣ض٤ـ ثُلشطز أٓجّ ثُٔضؼِْ 

ُِضش٤ًببض أع٘ببجء ثُوببشثءر ُٔقجُٝببز صأ٤ًببذ أٝ دفببغ ٛببزٙ ثُٔؼِٞٓببجس ثُضبب٠ ع٤قظببَ ػ٤ِٜببج ٓببٖ ثُٔببجدر     

 .  ٤ٔ٤ِز ٓغ صِي ثُض٠ ٣ٔضٌِٜج كؼاًلثُضؼ

٣ٔ٘ـ ثُضال٤ٓز ثُلشطبز   عضشثص٤ؾ٤زٝك٠ ٛزٙ ثإل :Summarizationئسزشارٛدٛخ انزهخٛص  -

ُضقذ٣ببذ ثُؼذببجسثس ٝ ثُٔؼِٞٓببجس ثُٜٔٔببز ٝثُٔضشثدـببز كبب٠ ثُٔببجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِببز ، ٣ٌٝٔببٖ صِخبب٤ض ثُٔببجدر     

 إعضشثص٤ؾ٤زذأ ثُضال٤ٓز ثُضذس٣خ ػ٠ِ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٠ِ شٌَ ػذجسثس أٝ كوشر أٝ هـؼز ٓضٌجِٓز ٝف٤ٖ ٣ذ

ثُضِخ٤ض كئٕ ؽٜٞدْٛ صضشًض ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُلوشر ٝػ٘ذٓج ٣ظذقٕٞ أًغبش ًلبجءر ٜٝٓبجسر عب٤ٌٕٞٗٞ     

 هجدس٣ٖ ػ٠ِ دٓؼ ٝسدؾ ثُٔغ٤شثس ثُٔض٘ٞػز ٖٓ أؽضثء ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

ْٜ ثُخـأ ُبذؼغ  ثُل ز ثُ٘ٔزؽز ك٢ ػالػإعضشثص٤ؾ٤ ثعضخذثّٖٝٓ ثُٔذجدا ثُض٢ ٣ؾخ ٓشثػجصٜج ػ٘ذ   

 ( ٓج ٢ِ٣ :10- 11،  4116)ع٤ِْ ٝآخشٕٝ ،   ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١

ثُ٘ظش٣ز ث٤ٌُِز ٝص٤ٔ٘ضٜج ، ٝرُي ػٖ ؿش٣ن ثُشدؾ د٤ٖ ثألؽضثء ٌٝٓٞٗجصٜج ث٤ٌُِز ٝإعجسر ثُضغج الس  -
 ٝصؼض٣ض ثإلؽجدجس ، ٝإعجسر ثُقٞثس فُٜٞج .

 ُٔؼشكز ثُٔضجفز ،ٝؽٔؼٜج دظٞسٙ ٓ٘ظٔز .ثُضؼشف ػ٢ِ ٓظجدس ث -

 ثُضأَٓ ك٢ ثُٔؼشكز ٝٓ٘جهشضٜج ٝإدذثء ثُشأ١ ك٤ٜج )ٗوذٛج(، ٝصٞظ٤لٜج ك٢ ٓٞثهق صؼ٤ٔ٤ِز ٓخضِلز . -

ثُ٘ظببش كبب٢ ثُ٘شببجؽ ثُضؼ٤ِٔبب٢ ًٌٔببٕٞ أعجعبب٢ ٝٓضٌجٓببَ دٔببج ٣ضؼببٔ٘ٚ ٓببٖ ٓٔجسعببز ُِؼٔببَ ثُلببشد١    -
 ٝثُؾٔجػ٢ ك٢ طٞس ٝأشٌجٍ ٓخضِلز .

جس ثُٔغضوذ٤ِز ، ٝثُضذس٣خ ػ٢ِ ؿشؿ ػذد ٖٓ ثالفضٔجالس ٝٓ٘جهشبز ًبَ ٜٓ٘بج ٣ٝبضْ     جٓثالٛضٔص٤ٔ٘ز  -
رُي دأعج٤ُخ ٓض٘ٞػز ػٖ ؿش٣ن ثُضذس٣خ ػ٢ِ ٓ٘جهشز ثُذبذثةَ ٝثعبضذؼجد دؼؼبٜج أٝ صبشؽ٤ـ أفبذثٛج      

 ػ٢ِ ثُذذثةَ ث٥خش١.
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 ص٤ٔ٘ببز فغجعبب٤ز خجطببز ٗقببٞ ٓالفظببز ٝصؼببشف ثألٓببٞس ٝثُٔغببجةَ ثُـش٣ذببز ٝثُغببؼ٢ ٗقببٞ إعببجسر         -
 ٓج٤ٛضٜج . ثًضشجفثُضغج الس فُٜٞج ٝ

نررذٖ راليٛررز  غررأ نررجؼط انًفرربْٛى انذُٚٛررخ نؼررالج انفٓررى انخ ٛدٛخ انًُزخررخيجررشساد اخزٛبسئسررزشار -
 انصف انثبَٙ اإلػذاد٘:

ػ٢ِ ثُضؼِْ دجُٔالفظز أ١ ٓالفظز ثُض٤ِٔز ُِؼَٔ ثُز١ ٣وّٞ دبٚ ثُٔؼِبْ   ٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز صؼضٔذ إعضشثص    
ػبالػ ثُلٜبْ ثُخـبأ ُبذؼغ     ُي ػ٘ذٓج ٣وّٞ ثُٔؼِْ دضٞظ٤ق صِي ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ك٢ عْ ٣وّٞ دضو٤ِذٙ ، ٝر

ػٖ ؿش٣بن   ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج دؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ٝص٤ٔ٘ز 
ثُضل٤ٌش دظٞس ٓشصلغ أٓجّ ثُضال٤ٓز ٝصٞؽ٤ٚ ٗلغٚ ُلظ٤ًج ٓبغ ثُبٞػ٢ دبجُضل٤ٌش ٝإظٜبجسٙ ُِضال٤ٓبز ػبٖ       

ٞػ٤ـ ٓغجسثس ثُضل٤ٌش ثُٔضذؼز ك٢ ًبَ خـبٞر ٣خـٞٛبج ثُٔؼِبْ ٗقبٞ صقو٤بن أٛبذثف ػ٤ِٔبز         ؿش٣ن ص
ثُضؼِْ ، ، ٝال صوضظش ثُ٘ٔزؽز ػ٢ِ ثُؼشع ثُٔضؼجسف ػ٤ِٚ ٖٓ خالٍ ه٤جّ ثُٔؼِْ دجُض٘ل٤ز خـٞر صِٞ 
خـٞر أٓجّ صال٤ٓزٙ ؛ دَ ٣وّٞ إُب٢ ؽجٗبخ رُبي دضٞػب٤ـ ده٤بن ُِخ٤بجسثس ثُٔضجفبز كب٢ ًبَ ٓشفِبز ،           

أعذجح ثٗضوجء ًبَ خ٤بجس ٓبٖ ٛبزٙ ثُخ٤بجسثس ، ٝصؼضذبش ػ٤ِٔضبج ثُضٞػب٤ـ ٝثألدثء ؽبضءًث ٜٓٔبًج            ٝصقذ٣ذ
ٕٝ ث٥خش ٣ؼذ ؿ٤ش ًجف ٝػشٝس٣ًج ك٢ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽز ، ٝرُي ألٕ ثالهضظجس ػ٢ِ أ١ ٜٓ٘ٔج د

 . ك٢ ػ٤ِٔز ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُِٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز

ُ٘ٔزؽببز ٓببج ٝسثء ثُٔؼشكببز كبب٢ إٔ ثألُٝبب٢ صوببّٞ ػِبب٢ ثُببضؼِْ    ٝصخضِببق ثُ٘ٔزؽببز ثُٔؼشك٤ببز ػببٖ ث      
دجُٔالفظز ، ف٤ظ صؼضٔذ ػ٢ِ ٓالفظبز ثُض٤ِٔبز ُغبِٞى ٣وبّٞ دبٚ ثُٔؼِبْ عبْ ٣وبّٞ ثُض٤ِٔبز دضو٤ِبذٙ دٕٝ           
صٞػ٤ـ ػ٤ِٔجس ثُضل٤ٌش ثُٔغضخذٓز ك٢ رُي ٝثإلعضشثص٤ؾ٤جس ثُض٢ صْ ثعضخذثٜٓج ك٢ ثُضل٤ٌبش ، د٤٘ٔبج   

ٔؼشك٤ز ػ٢ِ ه٤جّ ثُٔؼِْ دجُضل٤ٌش دظٞس ػجٍ أٓجّ صال٤ٓبزٙ ٝٛبٞ ٣لٌبش كب٢     صؼضٔذ ثُ٘ٔزؽز ٓج ٝسثء ثُ
فببَ ثُٔشببٌالس ٣ٝٞؽببٚ ٗلغببٚ ُلظ٤ببًج ٣ٝٞػببـ إعببضشثص٤ؾ٤جس ثُضل٤ٌببش ثُضبب٢ ٣غببضخذٜٓج ُِٞطببٍٞ إُبب٢   
ثُقٍِٞ ثُٔ٘جعذز ٓٔبج ٣ؾؼبَ ثُض٤ِٔبز أًغبش ٝػ٤بًج دئعبضشثص٤ؾ٤جس ثُضل٤ٌبش ثُٔغبضخذٓز كب٢ ػ٤ِٔبز ثُبضؼِْ            

 (31،  4111دشث٤ْٛ ، إٖٓ طقز ٓج ٣ظِٕٞ إ٤ُٚ ٖٓ فٍِٞ ُِٔشٌالس . ) ٝثُضؼٞد ػ٢ِ ثُضقون

 ك٠ ػٞء ٓج عذن عبٞف ٣غبضخذّ ثُذقبظ ثُقبج٢ُ  إعبضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽبز ) ٗٔبٞرػ ٝأُبٖ ٝك٤ِبذظ(            
 ُِٔذشسثس ث٥ص٤ز : ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُؼالػ ثُلْٜ ثُخ

٤ؾ٤جس ثُض٠ صؤعش ك٠ ػذد ًذ٤بش ٓبٖ ثُضال٤ٓبز ٝٛبزث ٣ضلبن ٓبغ ؿذ٤ؼبز كظبُٞ٘ج         ثُ٘ٔزؽز ٖٓ ثإلعضشثص -
 ثُذسثع٤ز رثس ثٌُغجكز ثُٔشصلز .

ثُ٘ٔبٞرػ ٝ ثُوبذٝر ٣شبٌَ هجػبذر سة٤غببز ُِٔبضؼِْ ، ٣ٝ٘ـِبن رُبي ٓببٖ أ٤ٔٛبز ػبشع أٗبٞثع ثُغببِٞى            -
   .٤جّ ثُضال٤ٓز دٔٔجسعضٚثُٔشؿٞح ك٤ٜج أٓجّ  ثُضال٤ٓز ٝ ثُضل٤ٌش دجُ٘ٔؾ ثُٔـِٞح ص٤ٔ٘ضٚ أٓجّ ثُضال٤ٓز ُو

صؼذ ٛزٙ ثإلعضشثص٤ؾ٤ز ٖٓ أهٟٞ ثإلعضشثص٤ؾ٤جس ٖٓ ف٤ظ ثُضأع٤ش ف٤ظ إٕ ػذجسر "كٌش ًٔبج صشثٗب٠    -
 أكٌش " أهٟٞ ٖٓ ػذجسر " ثػَٔ ٓج أهُٞٚ ".

ال صوضظش ثُ٘ٔزؽز ٓج ٝسثء ثُٔؼشك٤ز ػ٠ِ ثُؼشع ثُٔضؼجسف ػ٤ِٚ ٖٓ خبالٍ ه٤بجّ ثُٔؼِبْ دجُض٘ل٤بز      -
أٓجّ صال٤ٓزٙ ؛ دَ ٣وّٞ إ٠ُ ؽجٗخ رُي دضٞػ٤ـ ده٤ن ُِخ٤بجسثس ثُٔضجفبز كب٠ ًبَ      خـٞر صِٞ ثُخـٞر

ٓشفِز ٝ صقذ٣ذ أعذجح ثٗضوجء ًَ خ٤جس ٖٓ ٛزٙ ثُخ٤جسثس ، ٝصؼضذش ػ٤ِٔضج ثُضٞػ٤ـ ٝ ثألدثء ؽبضءًث  
ٜٓٔبجً ٝ ػببشٝس٣ج كب٠ إعببضشثص٤ؾ٤ز ثُٔغبجٍ أٝ ثُ٘ٔببٞرػ ف٤بظ ثٕ ثالخببز دئفبذٟ ثُؼ٤ِٔضبب٤ٖ ؿ٤بش ًببجف       

 ( 04،  4114ز ثُضؼِْ  ) ػ٠ِ  ، ُ٘ؾجؿ ػ٤ِٔ

نرذٖ راليٛرز انصرف     خٓى انخغأ نجؼط انًفربْٛى انذُٚٛر  ػالج انفخغٕاد ئسزشارٛدٛخ انًُزخخ فٙ  -
 انثبَٙ اإلػذاد٘:
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ُؼبالػ ثُلٜبْ ثُخـبأ    إعبضشثص٤ؾ٤ز   دجعبضخذثّ ٝصغ٤ش خـز ص٘ل٤ز صذس٣ظ ٓقضب١ٞ ثُذشٗبجٓؼ ثُٔوضبشؿ        
 ثُخـٞثس ثُضج٤ُز : دجصذجعق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ُذٟ صال٤ٓز ثُظ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز

ٚ    ثُخـٞر ثأل٢ُٝ :صوذ٣ْ ثُٔلّٜٞ ثُبذ٢٘٣ ثُٔبشثد ػبالػ ثُ    - ُبذٟ صال٤ٓبز ثُظبق     لٜبْ ثُخـبأ ثُٔضؼِبن دب
ُغجُغبز :ثُ٘ٔزؽبز دٞثعبـز    ثُخـبٞر ث  - .ثُغج٤ٗز :ثُ٘ٔزؽبز دٞثعبـز ثُٔؼِبْ    ثُخـٞر  -. ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ 

 .ز : ثُضو٣ْٞ ثُخـٞر ثُشثدؼ -       . ثُٔضؼِْ
 ثبًَٛب : اسزخذاو انٕٚت كٕٚسذ فٙ ػالج انفٓى انخغأ :

ٗظبجّ صلبجػ٠ِ ُِضؼِب٤ْ ػبٖ دؼبذ ٣وبذّ ُِٔبضؼِْ ٝكوبًج          إٔ ث٣ُٞخ ٣ًٞغش  ( 4،  411٫)أفٔذ ، ٣زًش   
ٝصٞطب٤ِٜج دٞثعبـز     ُِـِخ ٣ٝؼضٔبذ ػِب٠ د٤تبٚ إٌُضش٤ٗٝبز سه٤ٔبز ٓضٌجِٓبز صغبضٜذف د٘بجء ثُٔوبشسثس         

 د ٝثُضٞؽذز ٝص٘ظ٤ْ ثالخضذجسثس ٝإدثسر ثُٔظجدس ٝثُؼ٤ِٔجس ٝصو٣ٜٞٔج.طلقجس ث٣ُٞخ ٝثإلسشج

أدٝثس  ثعببضخذثّأعببِٞح صؼ٤ِٔبب٠ صشببجس٠ً ٣ببضْ ك٤ببٚ ٜٗببج أ( 463، 4100)ػذببذ ثُٔؾ٤ببذ ، ٣ش١ٝ       

ُِضؼجٓبَ    Rssِٝٓخظبجس ثُٔٞثهبغ    Wikisٝثُب٠ٌ٣ٞ   Blogsث٣ُٞخ ثُؾذ٣ذٙ ٓغَ : ثُٔذٝٗجس 

كب٠ أٟ ٝهبش ٝكب٠ أٟ ٌٓبجٕ ف٤بظ ٣بضْ ك٤بٚ          ثإلٗضشٗبش ش شبذٌز  ٝثُضلجػَ ٓغ ثُٔقضبٟٞ ثُضؼ٤ِٔب٠ ػذب   
ثُضٞثطَ ٝثُضٞؽ٤ز ٝثإلسشجد ثُضؼ٠ٔ٤ِ د٤ٖ ثُٔؼِْ ٝثُٔضؼِْ دظٞسر ٓضضثٓ٘بز أٝ ؿ٤بش ٓضضثٜٓ٘بز ػذبش     

 ثُؼج٤ُٔز. ثإلٗضشٗششذٌجس 

 : ػالج انفٓى انخغأ نجؼط انًفبْٛى انذُٚٛخانٕٚت كٕٚسذ فٙ  يًٛضاد اسزخذاو -

ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ػ٠ِ صٞؽ٤ٚ ثُضال٤ٓز إُب٠ ثالعضوظبجء ثُٔٞؽبز ٝثُٔذجشبش ػذبش       ؾ٤زإعضشثص٤صؼَٔ       
دقغْٜ ػٖ إؽجدجس ٓذجششر ُِٔغ٤شثس ٝثُٜٔٔجس ثُضؼ٤ِٔز ثُض٢ ٣ضْ ص٤ٌِلْٜ دٜج ،  ٣ٝؼذ رُبي ٗٞػبًج ٓبٖ    

ٝ ثُذ٘جة٢ ثُز١ ٣ٌٖٔ ثُٔضؼِْ ٖٓ د٘جء ٓؼجسكز د٘لغز  ثالصؾجٙ أٜٗج صضذ٠٘ؼض٣ض ثُٔؼشك٢ ثُزثص٢ ، ًٔج ثُض
دـش٣وز رثص٤ز، ٖٓ خالٍ صغخ٤ش ؽ٤ٔغ هذسثصٚ ثُؼو٤ِز ُٔٞثؽٜز هؼج٣ج ٝٓشٌالس ثُؼ٤ِٔبز ثُضؼ٤ٔ٤ِبز ،   
ف٤ببظ ٤٣غببش ػ٤ِببٚ رُببي  كٜببْ ٓببج ٣ٔببش دببٚ ٓببٖ خذببشثس ٓض٘ٞػببز ، ٝثُضبب٢ صوببٞد ػببًٔ٘ج إُبب٠ ٓٞثؽٜببز        

     ٖ ٓٔبج ٣غبْٜ كب٢ ػبالػ ثُلٜبْ ثُخـبأ        ثُٔشٌالس ثُض٢ ٣ضؼشع ُٜج دٔج ٣ٌِٔبٚ ٓبٖ د٘بجء ٓؼشكب٢ سطب٤
صؼَٔ ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ػ٢ِ صقو٤ن ثُضؼِْ ثُزثص٢ ُذٟ ثُضال٤ٓز ك٢ ٓخضِق غ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ، ًٔج ُذؼ

 ٓشثفَ ثُضؼ٤ِْ .

ثُٔ٘قبب٠ ثُذ٘ببجة٢ كبب٢ ثُببضؼِْ ، ٝثُببز١ ٣ضبب٤ـ ُِضال٤ٓببز كشطببز   دجعببضخذثّٝصض٤ٔببض ث٣ُٞببخ ٣ًٞغببش        
ُٜٔٔبز ثُضؼ٤ٔ٤ِبز،   خ٤جُْٜ ٝصٞظ٤بق ٜٓبجسثس فبَ ثُٔشبٌالس ُِٞطبٍٞ د٘ؾبجؿ إُب٢ أٛبذثف ث         ثعضخذثّ

كجإلؽجدجس ُِٜٔٔجس ثُض٢ ٣ضٝد دٜج ثُضال٤ٓز ؿ٤بش ٓؼشٝكبز ُبذ٣ْٜ ، ف٤بظ صغبضغ٤ش صل٤ٌبشْٛ ٝدثكؼ٤بضْٜ        
ٝصٌٔببْٜ٘ ٓببٖ ثعببضؼٔجٍ صل٤ٌببشْٛ ثُٔذببذع ثُخببجص ٜٝٓببجسثس فببَ ثُٔشببٌالس إل٣ؾببجد ثُقِببٍٞ ُٜببزٙ        

 ثُٜٔٔجس ٓٔج ٣شؼشْٛ دٔضؼز ثُضؼِْ ٖٓ خالٍ ثُؼَٔ ثُضؼج٢ٗٝ .

نرذٖ   اإلسراليٛخ ػالج انفٓى انخغأ نجؼط انًفبْٛى انذُٚٛخ فٙ انٕٚت كٕٚسذ  اوخغٕاد اسزخذ  -

 راليٛز انصف انثبَٙ اإلػذاد٘:

ٔ    ُـٞثس ث٣ُٞخ ٣ًٞغش صضٌٕٞ خ     ُبذٟ صال٤ٓبز ثُظبق     لبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز  ؼبالػ ثُلٜبْ ثُخـبأ ُبذؼغ ثُ
 –ُٔظببجدس ث –ثُؼ٤ِٔببز  –ثُٜٔٔببز  –: ) ثُٔوذٓببز ٛبب٠ ثُغببج٢ٗ ثإلػببذثد١ ٓببٖ عببش خـببٞثس ٓضضجدؼببز  

 ثُخجصٔز ( ٝثُشٌَ ثُضج٢ُ ٣ٞػـ خـٞثس ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ًٔج ٢ِ٣ : –ثُضو٣ْٞ 
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  . ( ٣ٞػـ خـٞثس ث٣ُٞخ ٣ًٞغش0شٌَ )                              
 

 :اإلساليٛخ نذٖ راليٛز انصف انثبَٙ اإلػذاد٘ذُٚٛخ انفٓى انخغأ نجؼط انًفبْٛى ان: ًب ثبنث

ٖٓ ثُخظجةض ثُٜٔٔز ثُض٢ صضؼِن دجُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ، ٝثُض٢ ٣ٌٜٞٗج ثُٔبضؼِْ كب٢       
عبضوشثس ٝثُذوبجء كب٢ ثُذ٤٘بز ثُٔؼشك٤بز ، ٣ٝظبؼخ ػ٤ِٔبز        شبذ٣ذ ثال  د٤٘ضٚ ثُٔؼشك٤بز إٔ رُبي ثُلٜبْ ثُخـبأ     

         ٔ ٤بز ، ٣ٝغبضٔش ثُلٜبْ    صؼذ٣ِٚ ، ف٤ظ ٣ٌبٕٞ ٛبزث ثُلٜبْ ثُخـبأ ٓبٖ أعبظ ثُذ٘بجء ثُٔؼشكب٢ ُِخذبشثس ثُضؼ٤ِ
 إ٢ُ ٓض٣ذ ٖٓ ثُؾٜذ ٝ ٚػ٤ِٔز ػالؽ ، ٝصقضجػ ٓشثفَ ثُضؼ٤ِْ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز فض٢ ٜٗج٣ز

ػ٤ِٔز صؼِْ ثُٔلج٤ْٛ ثُظق٤قز ، ٝ ٣ضشصخ ػ٢ِ ثُلْٜ ثُخـأ ثُٔض٣بذ ٓبٖ ثُلٜبْ     ٚش ٓٔج صقضجؽغثُٞهش أً
خالٍ ثُضشد٤ز ثإلعال٤ٓز ، ٣ٝ٘ضشش ثُلْٜ ثُخـأ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثُؾذ٣ذر ثُٔشثد صؼِٜٔج ٖٓ 

 .ًجٗٞث ػجد٤٣ٖ أّ ٓضلٞه٤ٖ أُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز عٞثء 
إٕ ػ٤ِٔز صشخ٤ض ثُلْٜ ثُخـأ ُِٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز أٓش ٣ٌض٘لٚ دؼغ ثُظؼٞدجس ، كجألخـجء ثُض٢ ٣وبغ      

٘وغْ إ٢ُ عالعز أٗٞثع : ثُ٘ٞع ثألٍٝ ٜٓ٘ج ٛٞ ثألخـبجء ثُؼجد٣بز   ك٤ٜج ثُضال٤ٓز ك٢ ثالخضذجسثس ٓض٘ٞػز ٝص
ثُض٢ ص٘ضؼ ػٖ ػذّ ٝؽٞد ٓؼشكز عجدوز دجُٔلّٜٞ ، ٝثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ ٛٞ ثألخـجء ثُض٢ ٣ٌٕٞ عذذٜج ٓؼشكز 
ه٤ِِببز دببجُٔلّٜٞ ، ٝثُ٘ببٞع ثُغجُببظ ٛببٞ ثألخـببجء ثُ٘جصؾببز ػببٖ ثُلٜببْ ثُخـببأ ُِٔلٜببّٞ ُببذٟ ثُٔببضؼِْ ، ٝٛببٞ  

ثُظببق٤ـ ُِٔلٜببّٞ ؛ ٌُٝببٖ ثُٔببضؼِْ ٣ؼضوببذ أٗببٚ طببق٤ـ ، كببجُ٘ٞع ثألٍٝ ٝثُغببج٢ٗ ٓببٖ دخببالف ثُٔظببـِـ 
ػجد٣ز ٣غَٜ ثُضؼجَٓ ٓؼٜج ٝصظق٤قٜج ، أٓج ثُ٘بٞع ثُغجُبظ ٓبٖ ثألخـبجء أٝ ٓبج ٣ـِبن        جءأخـ ثألخـجء

 & Nazario. ) ك٢ صظ٣ٞذٚ ٝصؼذ٣ِٚػ٤ِٚ ثُلْٜ ثُخـأ ُِٔلج٤ْٛ كوذ ٝؽذ إٔ ثُٔضؼِْ ٣ذذ١ ٓوجٝٓز 

Burrowes ,2000, 292- 296 ) 

 
 :، ٔانزٙ يُٓب أسبنٛت رشخٛص انفٓى انخغأ نجؼط انًفبْٛى انذُٚٛخ اإلساليٛخ  -
 ٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ، ٝصقذ٣ذثُضؼشف ػ٢ِ ٓؼِٞٓجس ثُضال٤ٓز ػٖ ثُ ك٢ صغضخذّ : ثالخضذجسثس ثُضشخ٤ظ٤ز -

 .أ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذ٣ْٜ ثُلْٜ ثُخـ

٣غببضخذّ ثٌُٔذ٤ببٞصش ًببأدثر ُضشببخ٤ض  Computer Simulations:ثُٔقجًببجر دببجٌُٔذ٤ٞصش  -

 . صظٞسثس ثُضال٤ٓز ٣ٝؼذ ثُٔقجًجر دجٌُٔذ٤ٞصش ٖٓ أكؼَ ثُـشم ٌُِشق ػٖ أكٌجس ثُضال٤ٓز

ػٖ ؿش٣ن ص٤ٌِق ثُضال٤ٓز دضقذ٣ذ ثُٔلبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز ثُضب٢ ٣ؼشكٜٞٗبج ٓبغ ًضجدضٜبج        صق٤َِ د٘جء ثُٔلج٤ْٛ : -
 ش عذخ صشص٤ذٜج دٜزث ثُشٌَ .  ػ٢ِ دـجهجس طـ٤شر عْ صشص٤ذٜج ٓغ صلغ٤

 ٙج ٣ضبجؿ ُِض٤ِٔبز إٔ ٣ؼذبش ػبٖ أكٌبجس     ٝك٤ٜب  :Classroom Discussionثُٔ٘جهشبز ثُظبل٤ز    -

فٍٞ ٓلّٜٞ د٢٘٣ ٓؼ٤ٖ دثخَ ثُلظَ ثُذسثع٢ ، ٝإٔ ٣٘جهش ثُضال٤ٓز ك٢ ثألكٌبجس ثُضب٢ ٣ـشفٜبج فبٍٞ     
 ُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ ثُض٤ِٔز.ثُٔلّٜٞ ثُذ٢٘٣، ٖٝٓ خالٍ رُي ٣ضْ ثُضؼشف ػ٢ِ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ث
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ٝ صضؼذ أٗبٞثع ثُلٜبْ ثُخـبأ ُِٔلبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز       إَٔاع انفٓى انخغأ نجؼط انًفبْٛى انذُٚٛخ اإلساليٛخ :  -
( ، ٝ)ص٣ضبٕٞ ،  13- 14،  0333ٝصض٘ٞع ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز ، ٝهذ هجّ ًَ ٖٓ )ص٣ضبٕٞ ،  

خـببأ ثُلٜببْ ثُ ٗببٞثع( دضظبب٤٘ق أ03٫ - 033،  4113، (، ٝ )ٓظببـل٢ ، ٝ ٓقٔببٞد 066،  4114
 : ٓج ٢ِ٣ُِٔلج٤ْٛ إ٢ُ 

ٖٓ أٗٞثع ثُلْٜ ثُخـبأ ُِٔلبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز ٝهبٞع خـبأ ػ٘بذ صؼش٣بق ثُٔبضؼِْ           ثُضؼ٤ْٔ ثُ٘جهض ُِٔلّٜٞ : -
 ٝ هضظبجسٙ ػِب٢ رًبش خجطب٤ز أٝ أًغبش ٓبٖ       ث٣ضؼبـ رُبي ٓبٖ خبالٍ     ُِٔلّٜٞ أٝ صقذ٣ذ دالُضٚ ثُِلظ٤بز ، 

 ٛج ٖٓ ثُخظجةض.خظجةض ثُٔلّٜٞ دٕٝ ؿ٤ش
ِْ كب٢ صؼٔب٤ْ ثُٔلٜبّٞ ،    ٣قذط ثُلٜبْ ثُخـبأ ُِٔلٜبّٞ ػ٘بذٓج ٣لبشؽ ثُٔبضؼ       ثإلكشثؽ ك٢ صؼ٤ْٔ ثُٔلّٜٞ : -

ػضذجس ثُخجط٤ز ثُؾضة٤ز ثُض٢ ص٘ـذن ػ٢ِ دؼغ ثُٔٞثهق خجطب٤ز ػجٓبز ٓٞؽبٞدر كب٢ ًبَ      ثٝرُي ػ٘ذ 
 .قؼ ػضوجد ثُٔضؼِْ إٔ ًَ ٖٓ أد١ ثُؼٔشر  هذ أد١ كش٣ؼز ثُث ثُٔٞثهق كٔغاًل

كوببذ ٣خِببؾ ثُٔببضؼِْ دبب٤ٖ ثُٔلببج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ببز ثُضبب٢ صضوببجسح    ثُخِببؾ دبب٤ٖ ثُٔلببج٤ْٛ ثُٔضوجسدببز كبب٢ ثألُلببجف :  -
 (.ثُ٘ٞثكَ –ثُضـٞع  –ثُذش  –ُظذهز ث –ثُغش٣ز  –ٓظـِقجصٜج ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُِلظ٤ز ٓغَ : )ثُـضٝر 

لج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثُٔضوجدِبز ٓبٖ ثُ٘جف٤بز    كوذ ٣خِؾ ثُٔضؼِْ د٤ٖ ثُٔ ثُخِؾ د٤ٖ ثُٔلج٤ْٛ ثُٔضوجدِز ك٢ ثألُلجف : -
 ٓلّٜٞ ثُقغ٘ز ٝثُغ٤تز (. –ثُِلظ٤ز ٓغَ ) ٓلّٜٞ ثألٓش دجُٔؼشٝف ٝث٢ُٜ٘ ػٖ ثٌُٔ٘ش 

   دٔس انًؼهى فٙ ػالج انفٓى انخغأ نجؼط انًفبْٛى انذُٚٛخ اإلساليٛخ :  -
عببال٤ٓز ُببذٟ ز ثالثُخـببأ ُببذؼغ ثُٔلببج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بب ػ٤ِٔببز ػببالػ ثُلٜببْثُ٘ؾببجؿ كبب٢  ثُٔؼِببْ  ٌُب٢ ٣قوببن    

 صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز ٣٘ذـ٢ إٔ صضٞثكش ك٤ٚ ثُ٘وجؽ ثُضج٤ُز :
: ٖٓ ف٤ظ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُٔذبجدا ٝثألفٌبجّ    انزًكٍ يٍ يؼشفخ يحزٕ٘ يمشس انزشثٛخ انذُٚٛخ اإلساليٛخ -

          ٖ ٓبٖ   ثُشبشػ٤ز ٝثُوؼبج٣ج ثُلو٤ٜبز ٝثُوؼبج٣ج ثُذ٤٘٣بز ثُخالك٤بز ٝأعبج٤ُخ ثالعبضذالٍ ٝثالعضوظبجء ٝثُبضٌٔ
صالٝر ٝصلغ٤ش ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ٝثُضؼشف ػِب٢ ثُغب٘ز ثُٔـٜبشر ٝثُغب٤شر ثُؼـبشر ُغب٤ذٗج ٓقٔبذ طب٢ِ ث          

 ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝطقذٚ ثألؿٜجس .
ف٤بظ ص٤غبش صِبي ثُؼ٤ِٔبز ػبالػ ثُلٜبْ ثُخـبأ ُبذؼغ         صقذ٣ذ أٛذثف صذس٣ظ ثُضشد٤ز ثإلعال٤ٓز دذهبز :   -

ػذثد٣بز ، ٣ٝ٘ذـب٢ إٔ صضبٞثكش كب٢ ثألٛبذثف ثُضؼ٤ٔ٤ِبز       ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثالعال٤ٓز ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِبز ثإل 
ثُذهز ٝثُٞػٞؿ ٝصِذ٤بز صٞهؼبجس ٝؿٔبٞؿ ثُٔؾضٔبغ ، ٝإٔ صؼٌبظ ثُٔلبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز ثُٔبشثد ػبالػ ثُلٜبْ           

 ثُخـأ ثُٔضؼِن دٜج ٓغ ٓشثػجر ثُلشٝم ثُلشد٣ز د٤ٖ ثُضال٤ٓز ٖٓ ف٤ظ ثُلْٜ .
: ف٤بظ ٣غبَٜ رُبي ػِب٢     ذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز صقذ٣ذ ٓظجدس ثُٔؼشكز ثُٔ٘جعذز ُؼالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُ -

 .  جٞػز ٣ٝغَٜ ثُٞطٍٞ إ٢ُ ٓقضٞثٛصٌٕٞ صِي ثُٔظجدس ٓض٘ٝدق٤ظ ٤ٓزٙ إ٤ُٜج ، ثُٔؼِْ عذَ إسشجد صال
 ثُشدؾ د٤ٖ إعضشثص٤ؾ٤جس ثُضذس٣ظ ثُٔخضِلز ثُٔغضخذٓز ك٢ ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز  -
ٝدق٤بظ صغبضخذّ    ٣غب٤ز ٤بظ صضٞثكبن أعبج٤ُخ ثُضوب٣ْٞ ٓبغ ثألٛبذثف ثُضذس      دقثُض٣ٞ٘غ ك٠ أعج٤ُخ ثُضو٣ْٞ : -

ٗضببجةؼ ػ٤ِٔببز ثُضوبب٣ْٞ كبب٠ ثُضخـبب٤ؾ ُؼببالػ ثُلٜببْ ثُخـببأ ُببذؼغ ثُٔلببج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ببز ثألخببشٟ ثُضبب٠ ُببْ ٣ببضْ   
 ػالؽٜج ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز .

 ئخشاءاد انجحث : -

 يىيح لذي ذالميز الصف الثاوي اإلعذادي :الرىصل لقائمح الفهم الخطأ لثعض المفاهيم الذ -أٔاًل 

 جن :،  للىقىف علٍ الفهن الخطأ لبعض الوفبهُن الذَنُة لذي جالهُذ الصف الثبنٍ اإلعذادٌ     

ثُٔلج٤ْٛ ُِظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ُِٞهٞف ػ٢ِ  ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓزصق٤َِ ٓقض١ٞ ًضجح ثُضشد٤ز ثُذ  -1
 . ثُٔضؼٔ٘ز ك٤ٚ ثُذ٤٘٣ز

 ٝصقذ٣ذ ثُذالُز ثُِلظ٤ز ُٜج . ج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثُٞثسدر ك٢ ثُٔقض١ٞةٔز ثُٜ٘جة٤ز ُِٔلثُضٞطَ إ٢ُ ثُوج -
إعذاد اخرثاس ذشخيصي للىقىف علي الفهم الخطأأ لأثعض المفأاهيم الذيىيأح لأذي ذالميأز الصأف         -2

 الثاوي اإلعذادي :



 13 

ثُذ٤٘٣ببز ثُٞهببٞف ػِبب٢ ثُلٜببْ ثُخـببأ ُببذؼغ ثُٔلببج٤ْٛ   :   الرشخيصأأي ذحذيأأذ الهأأذف مأأه ا خرثأأاس   -
 ثُٞثسدر ك٢ هجةٔز ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ .

جن صىغ هفزدات االخحببر الحشخُصً بحُث جغطً الوفبهُن : الرشخيصيصىغ مفشداخ ا خرثاس  -

وقذ جن صىغ هفرزدات االخحبربر هرو نرىح وا رذ      ،  الذَنُة االسالهُة الىارده فٍ قبئوة الوفبهُن الذَنُة

 .ألسئلة هٍ ) االخحُبرهو هحعذد( هو ا

كبب٢ طببٞسصٚ ثُٔذذة٤ببز ػِبب٠  ٚصببْ ػشػبب للحأكررذ هررو صررذب االخحبرربر الحشخُصررٍ :صأأذا ا خرثأأاس  -
  ٖ كبب٢ ٓؾببجٍ ٓ٘ببجٛؼ ٝؿببشم ثُضببذس٣ظ ٝثُذسثعببجس ثإلعببال٤ٓز ٝثُٔببٞؽ٤ٜٖ       ٓؾٔٞػببز ٓببٖ ثُٔقٌٔبب٤

٤ٖ ، ، ٝأطبذـ  ، ٝ صبْ صؼبذ٣َ ثالخضذبجس ثُضشخ٤ظب٢ كب٢ ػبٞء آسثء ثُٔقٌٔب       (0ِٓقبن )   ٝثُٔؼ٤ِٖٔ 
 . ُِضـذ٤نطجُقًج 

دؼذ ثُضأًذ ٖٓ طالف٤ز ثالخضذجس ثُضشخ٤ظ٢ دٔشٝسٙ : رغجٛك االخزجبس ػهٙ انًدًٕػخ انزدشٚجٛخ -

ػِبب٢ ( 3دجُؼ٤ِٔببجس ثُغببجدوز ٝثُضأًببذ ٓببٖ طببذهٚ ٝعذجصببٚ ، صببْ صـذوببٚ كبب٢ طببٞسصٚ ثُٜ٘جة٤ببز  ِٓقببن )    
ٝهبذ صبْ صظبق٤ـ ثإلؽجدبجس ،     ،  (061ثُظق ثُغبج٢ٗ ثإلػبذثد١ دِـبش  )    ٓؾٔٞػز ثُذقظ ٖٓ صال٤ٓز

ثُغب٤شر   –ثُؼذجدثس  –ٝصغؾ٤َ ثُذ٤جٗجس ٝٓؼجُؾضٜج ُِٞهٞف ػ٢ِ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ٓلج٤ْٛ )ثُؼو٤ذر 
 .ثُ٘ذ٣ٞز( ُذٟ ٓؾٔٞػز ثُذقظ 

ذحذيذ الفهم الخطأ لثعض المفاهيم الذيىيأح األكثأش وأيىعاد لأذي ذالميأز الصأف الثأاوي اإلعأذادي          -3

 مدمىعح الثحث:

ٞء ٗضبجةؼ صـذ٤بن ثالخضذبجس ثُضشخ٤ظب٢ ػِب٢ ٓؾٔٞػبز ثُذقبظ ٓبٖ صال٤ٓبز ثُظبق ثُغبج٢ٗ            ك٢ ػ    
ثإلػذثد١ ، صْ فغبجح صٌبشثسثس ثإلؽجدبجس ثُضب٢ دٜبج كٜبْ خـبأ ُبذؼغ ثُٔلبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز ُبذٟ صال٤ٓبز             
ثُظق ثُغج٢ٗ ٓؾٔٞػز ثُذقظ ، ًٔج صْ فغجح ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ُضِي ثُضٌبشثسثس ٝد٘بجء ػِب٢ رُبي صبْ      

لْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثألًغش ش٤ٞػًج ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػبذثد١  ثُٞهٞف ػ٢ِ ثُ
%(  41)   –ًٔببج فببذدٛج ثُذقببظ ثُقببج٢ُ  -ع  ٓؾٔٞػببز ثُذقببظ ، ًٝببجٕ ثُقببذ ثألدٗبب٢ ُ٘غببذز ثُشبب٤ٞ

، ٝد٘ببجء ػِبب٢ رُببي صببْ  كببأًغش ٓببٖ إؽٔببج٢ُ ػببذد صال٤ٓببز ثُظببق ثُغببج٢ٗ ثإلػببذثد١ ٓؾٔٞػببز ثُذقببظ     
 (.6ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ِٓقن ) لْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓزثُضٞطَ ُوجةٔز ثُ

 ثاوياد : مىاد الثحث )الثشوامح المقرشذ( وذطلة رلك :

 ميز الصف الثاوي:لذي ذالىيح إعذاد الثشوامح المقرشذ لعالج الفهم الخطأ لثعض المفاهيم الذي -1

ثُٔذػٞٓبز دج٣ُٞبخ    ز ثُ٘ٔزؽبز خذثّ إعبضشثص٤ؾ٤ ضبشؿ دجعبض  صْ صقذ٣ذ خـٞثس إػذثد ثُذشٗبجٓؼ ثُٔو        
 ٔج ٢ِ٣ :ًُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ٣ًٞغش ُؼالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ث

 فهن الخطأ لبعض الوفربهُن الذَنُرة  جحذد الهذف العبم للبزنبهح فٍ عالج ال ذحذيذ أهذاف الثشوامح : -

شع ػببٖ ثُٜببذف ثُؼببجّ ُِذشٗببجٓؼ ثُٔوضببشؿ ٓؾٔٞػببز ٓببٖ   ٝصلبب،لررذي جالهُررذ الصررف الثرربنٍ اإلعررذادٌ   
 .ثألٛذثف ثإلؽشثة٤ز ، ٝصػش ػ٢ِ ٓٞػٞػجس ثُذشٗجٓؼ 

ٝهبذ صبْ إػبذثد ٓقضب١ٞ ثُذشٗبجٓؼ ثُٔوضبشؿ        إعذاد محرىي الثشوامح المقرشذ والخثأشاخ الرعليميأح :   -
ؼوببَ ٝ ٝثُخذببشثس ثُضؼ٤ٔ٤ِببز ٓببٖ ٓظببجدس ٓض٘ٞػببز صببْ ص٘ظ٤ٜٔببج دأعببِٞح عببَٜ ٣غببجػذ ػِبب٠ إػٔببجٍ ثُ 

ثُضل٤ٌبش كب٠ كٜبْ ثُٔؼِٞٓببجس ٝ ثُٔلبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز ثُٔببشثد ػبالػ ثُلٜبْ ثُخـبأ ثُٔضؼِببن دٜبج ُبذٟ صال٤ٓببز           
 . ثإلػذثدٟثُظق ثُغج٠ٗ 

ٝهذ صْ صقذ٣ذ دؼغ ثُٜٔبجّ ٝ ثألٗشبـز ثُضب٠ ٣ٌٔبٖ      رحذٚذ انًٓبو ٔ األَشغخ انزؼهًٛٛخ نهجشَبيح : -
ْٜ كب٠ صوش٣بخ ثُٔؼبج٠ٗ ثُخجطبز دجُٔلبج٤ْٛ      ثعضخذثٜٓج ك٠ صذس٣ظ ٓٞػٞػجس ثُذشٗبجٓؼ ، ٝثُضب٠ صغب   

 .ثُذ٤٘٣ز ثُٔؾشدر ؛ ٓٔج ٣غشٟ ٓؼِٞٓجس ثُضال٤ٓز فٍٞ ٓلج٤ْٛ ٓٞػٞػجس ثُذشٗجٓؼ 
 إعذاد دليل المعلم لرذسيس الثشوامح المقرشذ ) كراب المعلم( :  -2

ظش٣بز  سٝػ٢ ك٢ إػذثد ثُظٞسر ثأل٤ُٝز ُذ٤َُ ثُٔؼِْ ُضذس٣ظ ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ إٔ ٣ضؼبٖٔ ٓوذٓبز ٗ  
ٞ صضؼـ ٖٓ خالُٜج أٛذثكٚ ٝ  دج٣ُٞبخ  ثُٔذػٞٓبز   ز ثُ٘ٔزؽبز ثص٤ؾ٤إعبضش  ٝصٞػب٤ـ خـبٞثس   ثٙ ، ٝٓقضب

الفهرن الخطرأ لربعض الوفربهُن الذَنُرة لرذي جالهُرذ الصرف الثربنٍ           ٤ًٝل٤ز صٞظ٤لٜبج كب٢ ػبالػ   غش ٣ًٞ
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أعبببج٤ُخ ثُضوببب٣ْٞ  ، ٝثُٜٔبببجّ ٝثالٗشبببـز ثُضؼ٤ٔ٤ِبببزٝثُٞعبببجةَ ًبببزُي صبببْ ػبببشع دؼبببغ ٝ اإلعرررذادٌ
ك٢ صذس٣ظ ٓٞػٞػجس ثُذشٗجٓؼ ، ٝصٔغَ ثُٜذف ٖٓ إػذثد ثُذ٤َُ كب٢ صوبذ٣ْ ثُضٞؽ٤ٜبجس     غضخذٓزثُٔ

  ٔؼِْ ػ٘ذ ثُضذس٣ظ.ٝثإلسشجدثس ُِ
 

 وذشمل علي : ، : أدواخ القياس ثالثدا

إعأأذاد اخرثأأاس ذحصأأيلي للىقأأىف مأأه خاللأأ  علأأي جاعليأأح الثشوأأامح المقرأأشذ جأأي عأأالج الفهأأم   – 1

 :يىيح لذي ذالميز الصف الثاوي اإلعذادي الخطأ لثعض المفاهيم الذ

٣ٜذف ٛزث ثالخضذجس إ٢ُ ثُٞهٞف ػ٢ِ كجػ٤ِبز ثُذشٗبجٓؼ ثُٔوضبشؿ  كب٢      ذحذيذ الهذف مه ا خرثاس:  -
 ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز  ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ . 

ُضقظ٢ِ٤ فٍٞ عالعز ٓقجٝس سة٤غبز  صذٝس أعتِز ثالخضذجسث :الرحصيلي ذحذيذ محاوس ا خرثاس -

ثُغبب٤شر ثُ٘ذ٣ٞببز(، ٝثُٔلببج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ببز ثُشة٤غببز ٝثُلشػ٤ببز ثُخجطببز دٌببَ   –ثُؼذببجدثس  –ٛبب٢ : )ثُؼو٤ببذر 
ٜٓ٘ج، ٝثُٞثسدر ك٢ ٓٞػٞػجس ثُذشٗبجٓؼ ثُٔوضبشؿ ٝ ٝثُٔلبج٤ْٛ ثُشة٤غبز ُِٔقبجٝس ثُغالعبز ٛب٢ ) ث         

 –ثُقببؼ  –ثُضًببجر  –ثُظببالر  –وببشإٓ ثٌُببش٣ْ ثُ –ثإل٣ٔببجٕ ٝثإلعببالّ  –ثألٗذ٤ببجء ٝثُشعببَ  –صؼببج٢ُ 
طبقجدز ثُشعبٍٞ طب٢ِ ث      –ؿبضٝر ٓؤصبز    –ثُٜؾبشر   –ثُشعٍٞ ط٢ِ ث  ػ٤ِبٚ ٝعبِْ    –ثُـٜجسر 

 ؿضٝر ف٤ٖ٘ ٝفظجس ثُـجةق (. –كضـ ٌٓز   -ػ٤ِٚ ٝعِْ 
دؼبذ إػبذثد ٓلبشدثس ثالخضذبجس ٝ     ػشض االخزجبس انزحصٛهٙ فٙ صٕسرّ االٔنٛخ ػهرٗ انًحكًرٍٛ :   -

د صؼ٤ِٔجصببٚ صببْ ػشػببٚ كبب٢ طببٞسصٚ ثال٤ُٝببز ػِبب٢ ٓؾٔٞػببز ٓببٖ ثُٔقٌٔبب٤ٖ ثُٔضخظظبب٤ٖ كبب٢    إػببذث
ٝ ك٢ ػٞء آسثء ثُٔق٤ٌٖٔ ٝٓوضشفجصْٜ ، ٝٓج أعلشس ػ٘ٚ  ، ثُٔ٘جٛؼ ٝؿشم ثُضذس٣ظ ٝػِْ ثُ٘لظ

ُِضـذ٤ن ػ٢ِ ٓؾٔٞػز ثُذقظ ٖٓ صال٤ٓز ثُظق  جٗضجةؼ ثُضؾشدز ثالعضـالػ٤ز أطذـ ثالخضذجس طجًُق
 .(00ِٓقن ) د١ ، ٝأطذقش طٞسصٚ ثُٜ٘جة٤زثُغج٢ٗ ثإلػذث

       اإلخبثخ ػٍ أسئهخ انجحث : - 
  انسإال األٔل يٍ أسئهخ انجحث :إلخبثخ ػٍ ن
 يب انًفبْٛى انذُٚٛخ اإلساليٛخ انخغأ نذٖ راليٛز انصف انثبَٗ اإلػذاد٘ ؟ -

ُِظق  عجٕ( -ٍ ) كظَ دسثع٢ أ٤٘ٝز ثإلعال٤ٓز صْ سطذ ٗضجةؼ صق٤َِ ٓقض١ٞ ًضجح ثُضشد٤ز ثُذ٣
، ٝرُي دٜذف إػذثد  ذ٤٘٣ز ثُٔضؼٔ٘ز ك٢ ثُٔقض١ٞ ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ، ٝثُضٞطَ ُوجةٔز ثُٔلج٤ْٛ ثُ

ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ  دٜج ثخضذجس صشخ٤ظ٢ ك٢ صِي ثُٔلج٤ْٛ ُِٞهٞف ػ٢ِ ثُلْٜ ثُخـأ ثُٔضؼِن
 ثإلػذثد١ ، ٝهذ ؽجء ِٓخض ثُ٘ضجةؼ ًجُضج٢ُ :

) فصم دساسٙ أٔل  رحهٛم يحزٕ٘ كزبة انزشثٛخ انذُٚٛخ اإلساليٛخ اذدح عهالى المفاهيم الذيىيح -1
 : ثبٌ( نهصف انثبَٙ اإلػذاد٘ -

سة٤ظ ٝكشػ٢  ( ٓلّٜٞ 011ُِظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ )  ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓزصؼٖٔ ًضجح ثُضشد٤ز ثُذ
   ذٍٝ ثُضج٢ُ :ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ( ، ٣ٞػقٜج ثُؾ –ثُؼذجدثس  –ٓٞصػز ػ٢ِ ثُٔقجٝس ثُغالعز )ثُؼو٤ذر 

       
 (0) ؽذٍٝ           

ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثُشة٤غز ٝثُلشػ٤ز ثُٔضؼِوز دٔقجٝس ثُؼو٤ذر ٝثُؼذجدثس ٝثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ثُٔضؼٔ٘ز ك٢ 
 ُِظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ٝٗغذضٜج ثُٔت٣ٞز. ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓزًضجح ثُضشد٤ز ثُذ

ػررررررررررررررررذد 
 يفبْٛى

يحرررررررررررٕس 
 انؼمٛذح

 
انُسرررررررجخ 
انًئٕٚرررررخ

% 

 ٛىػذد يفبْ
يحررررررررررررٕس  

 انؼجبداد

انُسررررررررررررررررررجخ 
 انًئٕٚخ%

 

ػررررررررررررررررررذد 
يفررررررررررربْٛى 

 يحٕس 
انسرررررررررررٛشح 

 انُجٕٚخ

انُسررررررررجخ 
انًئٕٚررررررخ 

% 
 

يدًرررررٕع 
انًفررربْٛى 
فررررررررررررررررٙ 
انًحرررربٔس 

 انثالثخ

انُسررررررررررررجخ 
 انًئٕٚخ %

43 4334 33 3334 24 2434 144 144 



 15 

 ٣ضؼـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن ٓج ٢ِ٣ :    
ُٝب٢ ٓبٖ ف٤بظ ثُؼبذد ف٤بظ دِبؾ ػبذد        ؽجءس ثُٔلج٤ْٛ ثُٔضؼِوز دٔقٞس ثُؼو٤ذر ك٢ ثُٔشصذبز ثأل  -

 %(. 3431( ٓلًٜٞٓج ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )34ثُٔلج٤ْٛ ثُشة٤غز ٝثُلشػ٤ز ثُٔضؼِوز دٜزث ثُٔقٞس ) 
ؽجءس ثُٔلج٤ْٛ ثُٔضؼِوز دٔقٞس ثُؼذجدثس ك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ٖٓ ف٤بظ ثُؼبذد ف٤بظ دِبؾ ػبذد       -

 %(.4431ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )( ٓلًٜٞٓج 44ثُٔلج٤ْٛ ثُشة٤غز ٝثُلشػ٤ز ثُٔضؼِوز دٜزث ثُٔقٞس ) 
ؽجءس ثُٔلج٤ْٛ ثُٔضؼِوز دٔقٞس ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ك٢ ثُٔشصذز ثُغجُغز ٖٓ ف٤ظ ثُؼبذد ف٤بظ دِبؾ     -

( ٓلٜٞٓبببًج ٝد٘غبببذز ٓت٣ٞبببز 43ػبببذد ثُٔلبببج٤ْٛ ثُشة٤غبببز ٝثُلشػ٤بببز ثُٔضؼِوبببز دٜبببزث ثُٔقبببٞس )  
(4331.)% 

ي اإلعأذادي للىقأىف   ورائح ذطثيق ا خرثاس الرشخيصي علي مدمىعح مأه ذالميأز الصأف الثأاو     –2

السيشج الىثىيح( ووضعها  –العثاداخ  –علي الفهم الخطأ المرعلق تمفاهيم المحاوس الثالثح )العقيذج 

 جي قائمح :
ثُغب٤شر   –ثُؼذجدثس  –ُِٞهٞف ػ٢ِ ثُلْٜ ثُخـأ ثُٔضؼِن دذؼغ ٓلج٤ْٛ ثُٔقجٝس ثُغالعز ) ثُؼو٤ذر     

، صبْ صـذ٤بن ثالخضذبجس ثُضشخ٤ظب٢ ػِب٢ ٓؾٔٞػبز ٓبٖ        ثُ٘ذ٣ٞز( ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػبذثد١  
( ص٤ًِٔزث ، ٝصْ فغبجح ثُضٌبشثسثس ٝثُ٘غبخ ثُٔت٣ٞبز ٌُبَ      ٫٫4صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ دِـش )

ز ٌُببَ عببؤثٍ ٓببٖ أعببتِز ثالخضذببجس ، ٝ صببْ ثػضذببجس ثُلٜببْ ثُخـببأ ُببذؼغ   خض٤جسٟببدببذ٣َ ٓببٖ ثُذببذثةَ ثال
، أكبشثد ٓؾٔٞػبز ثُذقبظ ٓبٖ ثُضال٤ٓبز      % ( كبأًغش دب٤ٖ    4٫ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ٛٞ ثُز١ ٣ضٌشس د٘غذز )

 ٝؽجءس ثُ٘ضجةؼ ًجُضج٢ُ :
ٝؽٞد كْٜ خـأ ٣ضؼِن دذؼغ ٓلج٤ْٛ ثُؼو٤ذر ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغبج٢ٗ ثإلػبذثد١ د٘غبخ صضبشثٝؿ      - 

( ، ٢ٛٝ ٗغخ ٓشصلؼز صذٍ ػ٢ِ ثٗضشجس ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ٓلج٤ْٛ ثُؼو٤بذر  ٫3316( ٝ )4634د٤ٖ )
 ػز ثُذقظ .د٤ٖ أكشثد ٓؾٔٞ

:  )ثألٗذ٤بجء(  ٝ  ٝؽٞد كْٜ خـأ ٣ضؼِن دجُٔلج٤ْٛ ثُشة٤غز ُِؼو٤ذر ٝٛبزٙ ثُٔلبج٤ْٛ صضٔغبَ كب٢ ٓلٜبّٞ       -
 )ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ( ٝ )ثإلعالّ( ٝ )ثإل٣ٔجٕ(. 

( 41ٝؽٞد كْٜ خـأ ٣ضؼِن دجُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُٔ٘ذغوبز ػبٖ ثُٔلبج٤ْٛ ثُشة٤غبز ُِؼو٤بذر دِبؾ ػبذدٛج )        -
ًٓج ،  ف٤ظ ثفضَ ثُٔلّٜٞ ثُشة٤ظ)ثُـ٤ذ٤جس( ثُٔشًض ثألٍٝ ك٢ ػذد ثُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُضب٢ ُبذٟ    ٓلٜٞ

( ٓلبج٤ْٛ كشػ٤بز ٝد٘غبذز ٓت٣ٞبز     1صال٤ٓز ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ ٓضؼِبن دٜبج ، ف٤بظ دِبؾ ػبذدٛج )     
( ٖٓ ػذد ٓلج٤ْٛ ٓقٞس ثُؼو٤ذر ، ٝثفضبَ ثُٔلٜبّٞ ثُبشة٤ظ )ث  ػبض ٝؽبَ( ثُٔشًبض ثُغبج٢ٗ كب٢         31)

( ٫ُلشػ٤ز ثُض٢ ُذٟ صال٤ٓز ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ دِبؾ ػبذدٛج )  ػذد ثُٔلج٤ْٛ ث
( ٓببببٖ ػببببذد ٓلببببج٤ْٛ ٓقببببٞس ثُؼو٤ببببذر ، ٝ ثفضببببَ ثُٔلٜببببّٞ    4٫ٓلببببج٤ْٛ كشػ٤ببببز ٝد٘غببببذز ٓت٣ٞببببز )  

ثُشة٤ظ)ثألٗذ٤جء( ثُٔشًض ثُغج٢ٗ ك٢ ػذد ثُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُض٢ ُذٟ صال٤ٓز ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ 
( ٖٓ ػذد ٓلج٤ْٛ ٓقٞس ثُؼو٤ذر 41( ٓلج٤ْٛ كشػ٤ز ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )3دِؾ ػذدٛج ) ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ

، ٝ ثفضَ ثُٔلّٜٞ ثُشة٤ظ)ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ( ثُٔشًض ثُغجُظ ك٢ ػذد ثُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُض٢ ُبذٟ صال٤ٓبز   
( ٖٓ 0٫( ٓلج٤ْٛ كشػ٤ز ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )4ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ دِؾ ػذدٛج )

 .لج٤ْٛ ٓقٞس ثُؼو٤ذر ػذد ٓ
ٝؽببٞد كٜببْ خـببأ ٣ضؼِببن دببذؼغ ٓلببج٤ْٛ ثُؼذببجدثس ُببذٟ صال٤ٓببز ثُظببق ثُغببج٢ٗ ثإلػببذثد١ د٘غببخ     - -

( ، ٢ٛٝ ٗغخ ٓشصلؼز صذٍ ػ٢ِ ثٗضشجس ثُلْٜ ثُخـبأ ُبذؼغ ٓلبج٤ْٛ    3634( ٝ )4133صضشثٝؿ د٤ٖ )
 ثُؼذجدثس د٤ٖ أكشثد ٓؾٔٞػز ثُذقظ .

ز ُِؼذجدثس ٝٛزٙ ثُٔلج٤ْٛ صضٔغَ ك٢ ٓلٜبّٞ :  )ثُظبالر(  ٝ   ٝؽٞد كْٜ خـأ ٣ضؼِن دجُٔلج٤ْٛ ثُشة٤غ -
 )ثُضًجر( ٝ )ثُقؼ( ٝ )ثُـٜجسر(. 

( 44ٝؽٞد كْٜ خـأ ٣ضؼِن دجُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُٔ٘ذغوبز ػبٖ ثُٔلبج٤ْٛ ثُشة٤غبز ُِؼو٤بذر دِبؾ ػبذدٛج )        -
ًٓج ،  ف٤ظ ثفضَ ثُٔلّٜٞ ثُشة٤ظ)ثُظالر( ثُٔشًض ثألٍٝ ك٢ ػبذد ثُٔلبج٤ْٛ ثُلشػ٤ب    ز ثُضب٢ ُبذٟ   ٓلٜٞ

( ٓلبج٤ْٛ كشػ٤بز ٝد٘غبذز ٓت٣ٞبز     1صال٤ٓز ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ ٓضؼِبن دٜبج ، ف٤بظ دِبؾ ػبذدٛج )     
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( ٖٓ ػذد ٓلج٤ْٛ ٓقٞس ثُؼو٤ذر ، ٝثفضبَ ثُٔلٜبّٞ ثُبشة٤ظ )ثُقبؼ( ثُٔشًبض ثُغبج٢ٗ كب٢ ػبذد         4634)
( 6دٛج )ثُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤بز ثُضب٢ ُبذٟ صال٤ٓبز ٓؾٔٞػبز ثُذقبظ كٜبْ خـبأ ٓضؼِبن دٜبج ، ف٤بظ دِبؾ ػبذ             

( ٓبببٖ ػبببذد ٓلبببج٤ْٛ ٓقبببٞس ثُؼو٤بببذر ، ٝ ثفضبببَ ثُٔلٜبببّٞ       4134ٓلبببج٤ْٛ كشػ٤بببز ٝد٘غبببذز ٓت٣ٞبببز )   
ثُشة٤ظ)ثُـٜجسر( ثُٔشًض ثُغج٢ٗ ك٢ ػبذد ثُٔلبج٤ْٛ ثُلشػ٤بز ثُضب٢ ُبذٟ صال٤ٓبز ٓؾٔٞػبز ثُذقبظ كٜبْ          

س ( ٖٓ ػذد ٓلج٤ْٛ ٓق4134ٞ( ٓلج٤ْٛ كشػ٤ز ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )6خـأ ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ دِؾ ػذدٛج )
ثُؼو٤ذر ، ٝ ثفضَ ثُٔلّٜٞ ثُشة٤ظ)ثُضًجر( ثُٔشًض ثُغجُظ ك٢ ػذد ثُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُض٢ ُبذٟ صال٤ٓبز   

( 3313( ٓلٜبّٞ كشػب٢ ٝد٘غبذز ٓت٣ٞبز )    4ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ دِؾ ػذدٛج )
ؼغ ٓلبج٤ْٛ  ٖٓ ػذد ٓلج٤ْٛ ٓقٞس ثُؼذجدثس ، ٝك٤ٔج ٢ِ٣ ػشع ُِ٘ضجةؼ ثُض٢ صضؼِن دجُلْٜ ثُخـبأ ُبذ  

 ثُؼذجدثس ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ :
ٝؽٞد كْٜ خـأ ٣ضؼِن دذؼغ ٓلج٤ْٛ ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ُبذٟ صال٤ٓبز ثُظبق ثُغبج٢ٗ ثإلػبذثد١ د٘غبخ         -

( ، ٝٛبب٢ ٗغببخ ٓشصلؼببز صببذٍ ػِبب٢ ثٗضشببجس ثُلٜببْ ثُخـببأ كبب٢ دؼببغ  3433( ٝ )4634صضببشثٝؿ دبب٤ٖ )
 ثُذقظ .ٓلج٤ْٛ ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز د٤ٖ أكشثد ٓؾٔٞػز 

ٝؽٞد كْٜ خـأ ٣ضؼِن دجُٔلج٤ْٛ ثُشة٤غز ُِغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ٝٛزٙ ثُٔلج٤ْٛ صضٔغَ ك٢ ٓلّٜٞ ٝثفبذ كوبؾ    -
 )ؿضٝثس ثُ٘ذ٢ ط٢ِ ث  ػ٤ِٚ ٝعِْ(. : ٛٞ 

( 06ٝؽٞد كْٜ خـأ ٣ضؼِن دجُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُٔ٘ذغوبز ػبٖ ثُٔلبج٤ْٛ ثُشة٤غبز ُِؼو٤بذر دِبؾ ػبذدٛج )        -
ًٓج ،  ف٤ظ ثفضَ ثُٔلٜ ث  ػ٤ِبٚ ٝعبِْ( ثُٔشًبض ثألٍٝ كب٢      ٠ّٞ ثُشة٤ظ)ؿبضٝثس ثُشعبٍٞ طبِ   ٓلٜٞ

( ٫ػذد ثُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُض٢ ُذٟ صال٤ٓز ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ دِبؾ ػبذدٛج )  
ثُٔلّٜٞ ثُشة٤ظ  ( ٖٓ ػذد ٓلج٤ْٛ ٓقٞسثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ، ٝثفض4034َٓلج٤ْٛ كشػ٤ز ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )

 ػ٤ِبٚ ٝعبِْ( ثُٔشًبض ثُغبج٢ٗ كب٢ ػبذد ثُٔلبج٤ْٛ ثُلشػ٤بز ثُضب٢ ُبذٟ صال٤ٓبز            ث  ٠)طقجدز ثُ٘ذب٢ طبِ  
( 4٫31( ٓلج٤ْٛ كشػ٤بز ٝد٘غبذز ٓت٣ٞبز )   3ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ دِؾ ػذدٛج )

ث  ػ٤ِٚ ٝعِْ(  ٠ثُٔلّٜٞ ثُشة٤ظ ) ع٤ذٗج ٓقٔذ طِ ٖٓ ػذد ٓلج٤ْٛ ٓقٞس ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ، ٝثفضَ
٢ ػذد ثُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُضب٢ ُبذٟ صال٤ٓبز ٓؾٔٞػبز ثُذقبظ كٜبْ خـبأ ٓضؼِبن دٜبج ،          ثُٔشًض ثُغجُظ ك

( ٖٓ ػذد ٓلج٤ْٛ ٓقٞس ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ٝ 0131( ٓلج٤ْٛ كشػ٤ز ٝد٘غذز ٓت٣ٞز )4ف٤ظ دِؾ ػذدٛج )
ثفضَ ثُٔلّٜٞ ثُشة٤ظ)كضـ ٌٓز( ثُٔشًض ثُشثدغ ك٢ ػذد ثُٔلج٤ْٛ ثُلشػ٤ز ثُض٢ ُذٟ صال٤ٓز ٓؾٔٞػبز  

( ٓبٖ ػبذد   043٫( ٓلج٤ْٛ كشػ٤بز ٝد٘غبذز ٓت٣ٞبز )   4ْٜ خـأ ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ دِؾ ػذدٛج )ثُذقظ ك
ٓلج٤ْٛ ٓقٞس ثُغب٤شر ثُ٘ذ٣ٞبز، ٝ ثفضبَ ثُٔلٜبّٞ ثُشة٤ظ)ثُٜؾبشر( ثُٔشًبض ثُشثدبغ كب٢ ػبذد ثُٔلبج٤ْٛ           

( ٓلّٜٞ كشػ٢ 4ثُلشػ٤ز ثُض٢ ُذٟ صال٤ٓز ٓؾٔٞػز ثُذقظ كْٜ خـأ ٓضؼِن دٜج ، ف٤ظ دِؾ ػذدٛج )
( ٓبٖ ػبذد ٓلبج٤ْٛ ٓقبٞس ثُغب٤شر ثُ٘ذ٣ٞبز  ، ٝك٤ٔبج ٣ِب٢ ػبشع ُِ٘ضبجةؼ ثُضب٢            043٫ز ٓت٣ٞبز ) ٝد٘غبذ 

 .صضؼِن دجُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ٓلج٤ْٛ ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١
 ووص  : اإلخاتح عه السؤال الثاوي  -

فهرن الخطرأ لربعض الوفربهُن     الوذعىهرة ببلىَـرـك كىَ رث فرٍ عرالج ال      ة النوذخرة إسرحزاجدُ  هب فبعلُرة  

 الذَنُة  لذي جالهُذ  الصف الثبنٍ اإلعذادٌ؟

ُإلؽجدز ػٖ ٛزث ثُغؤثٍ صْ صـذ٤ن ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ ُؼالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز       
ُبذٟ صال٤ٓبز ثُظبق ثُغبج٢ٗ ثإلػبذثد١ )ٓؾٔٞػببز ثُذقبظ( ٝصـذ٤بن ثالخضذبجس ثُضقظب٢ِ٤ هذبَ صـذ٤ببن           

ٙ ، ٝفغجح ثُلشم د٤ٖ ٓضٞعـجس دسؽجس ثُضال٤ٓز ك٢ ثالخضذجس هذَ صـذ٤بن ثُذشٗبجٓؼ   ثُذشٗجٓؼ ٝدؼذ
كبب٢ ػببالػ ثُلٜببْ ثُخـببأ  الوذعىهررة ببلىَـررـك كىَ ررث  ة النوذخررةإسررحزاجدُٝدؼببذٙ ، ٝفغببجح كجػ٤ِببز 
ٓؾٔٞػببز ثُذقببظ ، ٝؽببجءس ثُ٘ضببجةؼ صال٤ٓببز ثُظببق ثُغببج٢ٗ ثإلػببذثد١ ُببذٟ   ُببذؼغ ثُٔلببج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ببز

 ًجُضج٢ُ : 
٣ٞػببـ ٓضٞعببؾ دسؽببجس صال٤ٓببز ٓؾٔٞػببز ثُذقببظ كبب٢ ثُضـذ٤ببن ثُوذِبب٢ ٝثُذؼببذ١       ثُضببج٢ُ  ذٍٝؾببثُٝ

 :ُٔؼذٍ ُذالى ٝدالُضٜج ثإلفظجة٤زُالخضذجس ثُضقظ٢ِ٤ ٝٗغذز ثٌُغخ ث
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 (4)ؽذٍٝ                                                           
ثُذؼذ١ ُالخضذجس ثُضقظ٢ِ٤ ٝٗغذز ٓضٞعؾ دسؽجس صال٤ٓز ٓؾٔٞػز ثُذقظ ك٢ ثُضـذ٤ن ثُوذ٢ِ ٝ

 ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ُذالى ٝدالُضٜج ثإلفظجة٤ز .
        

 انجٛبَبد
 انزغجٛك

انُٓبٚرررررخ انؼظًرررررٙ   ػذد انزاليٛز
 نالخزجبس انزحصٛهٙ

يزٕسررظ دسخرربد  
 انزاليٛز

َسرررررجخ انكسرررررت 
 انًؼذل

دالنرررررررخ َسرررررررجخ  
 انكست انًؼذل

 دانخ 1324 4434 123 35 انمجهٙ

 14431 123 35 انجؼذٖ

 ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن ٣ضؼـ إٔ :   
ٖ    (01331ذؼبذ١ دِـبش )  ز ٓؾٔٞػبز ثُذقبظ كب٢ ثُضـذ٤بن ثُ    ٓضٞعؾ دسؽجس صال٤ٓب  -   ٝٛب٢ أػِب٢ ٓب

ٝثُضبب٢ دِـببش   ُالخضذببجس ثُضقظبب٢ِ٤  وذِبب٢ٓؾٔٞػببز ثُذقببظ كبب٢ ثُضـذ٤ببن ثُ   ٓضٞعببؾ دسؽببجس صال٤ٓببز  
(3133. ) 
ز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ )ٓؾٔٞػبز  ٗغذز ثٌُغخ ثُٔؼذٍ " ُذالى " ك٢ ثالخضذجس ثُضقظ٢ِ٤ ُضال٤ٓ -

( ، ٝٛبب٢ ثُ٘غببذز ثُضبب٢ 034( ، ٝٛببزٙ ثُ٘غببذز دثُببز إفظببجة٤ًج ؛ ألٜٗببج أًذببش ٓببٖ )0343ثُذقببظ( ٛبب٢ )
٣وضشفٜج دبالى ًقبذ أدٗب٢ ُِذالُبز ثإلفظبجة٤ز ػِب٢ كجػ٤ِبز ثُذشٗبجٓؼ ، ٝٛبزث ٣بذٍ ػِب٢ إٔ ثُذشٗبجٓؼ             

دج٣ُٞبخ ٣ًٞغبش ٣ؼبذ رث كجػ٤ِبز ٓوذُٞبز       ثُٔوضشؿ دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤جس ٓج ٝسثء ثُٔؼشكبز ثُٔذػٞٓبز  
ٝأٗٚ فون أٛذثكٚ ك٢ ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظبق ثُغبج٢ٗ ثإلػبذثد١    

 )ٓؾٔٞػز ثُذقظ(.
ٓذٟ كجػ٤ِز ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤جس ٓج ٝسثء ثُٔؼشكز ثُٔذػٞٓز ُِٞهٞف ػ٢ِ ٝ    

ثُغب٤شر ثُ٘ذ٣ٞبز( ُبذٟ     –ثُؼذبجدثس   –ْ ثُخـأ ُذؼغ ٓلج٤ْٛ ) ثُؼو٤بذر  دج٣ُٞخ ٣ًٞغش ك٢ ػالػ ثُلٜ
فغجح ٓضٞعؾ دسؽجس صال٤ٓز ٓؾٔٞػز ثُذقظ ، صْ ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ٓؾٔٞػز ثُذقظ صال٤ٓز ثُظق 

ٝٗغببذز ثٌُغببخ ثُٔؼببذٍ )ثُلجػ٤ِببز( ، ٝثُذالُببز  ،  كبب٢ ثثُضـذ٤ببن ثُوذِبب٢ ٝثُذؼببذ١ ُالخضذببجس ثُضقظبب٢ِ٤ 
 ًٔج ٛٞ ٓٞػـ ك٢ ثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ :، ٝرُي  ثإلفظجة٤ز ُٜج

 (4) ؽذٍٝ
ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞخ ٣ًٞغش ك٢ ػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ٓلج٤ْٛ ) ثُؼو٤ذر  إعضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽزكجػ٤ِز 
ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز( ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ٓؾٔٞػز ثُذقظ ػٖ ؿش٣ن  –ثُؼذجدثس  –

 فغجح ٗغخ ثٌُغخ ثُٔؼذٍ .

               
 َبدانجٛب

 انًحبٔس

انُٓبٚرررررخ انؼظًرررررٙ  
 نذسخخ انًحٕس

يزٕسرررررظ دسخررررربد  
 انزغجٛك انمجهٙ

يزٕسررررررظ دسخرررررربد 
 انزغجٛك انجؼذ٘

َسرررررررررررجخ 
انكسرررررررت 

 انًؼذل

 انذالنرررررررررررررخ
 اإلحصبئٛخ

 دانخ 1331 4336 1533 54 انؼمٛذح

 دانخ 1322 3531 1335 42 انؼجبداد

 دانخ 1314 2631 1231 31 انسٛشح انُجٕٚخ

 دانخ 1324 14431 4434 123 انًدًٕع

 :إٔ  ثُؾذٍٝ ثُغجدن٣ضؼـ ٖٓ  
ٝٗغذز ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ك٢ ٓقٞس ثُؼذجدثس ، ( 0341ٗغذز ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ك٢ ٓقٞس ثُؼو٤ذر دِـش ) -

، ٝٛزٙ  ثُ٘غخ صؼذس  (0303( ٝٗغذز ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ك٢ ٓقٞس ثُغ٤شر ثُ٘ذ٣ٞز دِـش )0341دِـش )
( ك٢ ثُٔقجٝس ثُغالعز ُالخضذجس 034ثُذشٗجٓؼ ٝٛٞ )ثُقذ ثُلجطَ ثُز١ فذدٙ دالى ُِقٌْ ػ٢ِ كجػ٤ِز 

 . ثُضقظ٢ِ٤
صوببجسح ٗغببخ ثٌُغببخ ثُٔؼببذٍ كبب٢ ٓلببج٤ْٛ ٓقببٞس ثُؼو٤ببذر ، ٝٓلببج٤ْٛ ٓقببٞس ثُؼذببجدثس  ُالخضذببجس        -

ثُضقظ٢ِ٤ ، ك٤ِظ ٛ٘جى كشم ًذ٤ش كب٢ ٗغبخ ثٌُغبخ د٤ٜ٘ٔبج ، كب٢ فب٤ٖ هِبش ٗغبذز ثٌُغبخ ثُٔؼبذٍ           
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ز ػبٖ ٗغبذز ثٌُغبخ ثُٔؼبذٍ كب٢ ثُٔقبٞس٣ٖ ثُغبجدو٤ٖ ، ٌُٜٝ٘بج         ه٤ِاًل ك٢ ٓلج٤ْٛ ٓقٞس ثُغب٤شر ثُ٘ذ٣ٞب  
كجػ٤ِببز ثُذشٗببجٓؼ  صخـببش ثُ٘غببذز ثُضبب٢ فببذدٛج دببالى ُِقٌببْ ػِبب٢ كجػ٤ِببز ثُذشٗببجٓؼ ، ٓٔببج ٣ببذٍ ػِبب٢   

ثُٔوضشؿ دجعضخذثّ إعضشثص٤ؾ٤جس ٓج ٝسثء ثُٔؼشكز ثُٔذػٞٓز دج٣ُٞخ ٣ًٞغش ك٢ ػبالػ ثُلٜبْ ثُخـبأ    
ثُغب٤شر   –ثُؼذبجدثس   –) ثُؼو٤بذر  ضذبجس ثُضقظب٢ِ٤ ٝثُٔضٔغِبز كب٢     ثُٔقبجٝس ثُغالعبز ُالخ  ُذؼغ ٓلبج٤ْٛ  

 .  ثُ٘ذ٣ٞز( ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػذثد١ ٓؾٔٞػز ثُذقظ
 

   ساتعدا : ذىصياخ الثحث :
 ك٢ ػٞء ٗضجةؼ ثُذقظ أٌٖٓ ثُضٞطَ إ٢ُ دؼغ ثُضٞط٤جس ٜٓ٘ج : 

 ميح :ذىصياخ مرعلقح تمصممي تشامح ومىاهح الرشتيح الذيىيح اإلسال -1

ببلن بة لعالج الفهرن الخطرأ الوحعلرب بربعض هفربهُن العوُرذب والعبربدات وال رُزب النبىَرة هرو خرال               -

 هنبهح الحزبُة الذَنُة اإلسالهُة ، َىصٍ ببِجٍ :  

صشبخ٤ض   ػشٝسر د٘جء ٓ٘جٛؼ ثُضشد٤ز ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ػ٢ِ أعجط ٓلج٢ٔ٤ٛ ٣ؼضٔبذ ػِب٢ أعبج٤ُخ    -
 .ٖٓ خالٍ د٘جء دشثٓؼ ػالؽ٤ز خجطز ْ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ ثُضال٤ٓز ، ٝ ٓٞثؽٜضٚثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ٛ

ثالعضششجد دوجةٔز ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُغج٢ٗ ثإلػبذثد١ ثُضب٢ صبْ     -
 ثُضٞطَ إ٤ُٜج ػ٘ذ صخـ٤ؾ ٝد٘جء ٓ٘جٛؼ ثُضشد٤ز ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ٝأٗشـضٜج .

و٤ٔ٣ٞببز ٓغببضٔشر ُِضال٤ٓببز ؛ ُِٞهببٞف ػِبب٢ ٓببذ١ ٗٔببٞ ثُٔلببج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ببز ػببشٝسر إؽببشثء ثخضذببجسثس ص -
ثإلعال٤ٓز ُذ٣ْٜ ، ٝ ُو٤جط طقز ٓج ُذ٣ْٜ ٖٓ ٓلج٤ْٛ د٤٘٣بز ؛ فضب٢ ٣ٌٔبٖ ػبالػ ٓبج ُبذ٣ْٜ ٓبٖ كٜبْ         

 خـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز .
 .٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثالٛضٔجّ دضظ٤ْٔ ثُذشثٓؼ ثُؼالؽ٤ز ُِضال٤ٓز ثُز٣ٖ ُذ٣ْٜ كْٜ خـأ ٣ضؼِن دذؼغ ثُٔلج -
ثالهض٘جع ٝثُلْٜ ثُظق٤ـ ، ٝرُي ٖٓ خالٍ ثعضخذثّ أعِٞح ثُقٞثس  أعجط د٘جء ػو٤ذر ثُضال٤ٓز ػ٢ِ -

؛ فض٢ ٣لٜٔٞث ُٔبجرث  ثُؼٔش١ ٝثُؼو٢ِ ٝثُٔ٘جهشز ٝصض٣ٝذْٛ دجألدُز ثُؼو٤ِز ٝثُ٘و٤ِز ثُٔ٘جعذز ُٔغضٞثْٛ 
رثصبٚ ٝطبلجصٚ ٝأعبٔجةٚ ٝ ٓبج ٝظ٤لبز       ٣ؼضوذٕٝ إٔ ث  ٤ُظ ُٚ شش٣ي ك٢ ٛزث ثٌُٕٞ ٝأٗٚ ثُٔضلبشد كب٢  

ثُشعَ ٝثألٗذ٤جء ٝٓج فو٤وز ثُٔالةٌز ٝثُؾٖ ، ُٝٔجرث ع٤ٌٕٞ ثُقغجح ٣ّٞ ثُو٤جٓز ٝثُؾضثء دجُؾ٘بز أٝ  
 دجُ٘جس .

 ثُض٢ صضػضع ػو٤ذر ثُٔغِْ . كجس ثٌُٔ٘شرص٘و٤ز ػو٤ذر ثُضال٤ٓز ٖٓ ثُذذع ٝثُخشث -
وشدٜبج ٓبٖ أرٛبجٕ ثُضال٤ٓبز ًٔبج ٝسدس كب٢ ث٣٥بجس        ص٘جٍٝ ثُٔلج٤ْٛ ثُـ٤ذ٤ز ثُٔؾشدر دأعِٞح دغب٤ؾ ٣  -

 ثُوشآ٤ٗز ٝثألفجد٣ظ ثُ٘ذ٣ٞز دٕٝ صقش٣ق أٝ صلغ٤ش خـأ ٣خشؽٜج ػٖ فو٤وضٜج .
ص٣ببجدر ثُٞهببش ثُٔخظببض ُضببذس٣ظ ثُضشد٤ببز ثُذ٤٘٣ببز ثإلعببال٤ٓز ٝثالٛضٔببجّ دٔ٘جٛؾٜببج ٝثُؼٔببَ ػِبب٢      -

جكز دسؽجصٜبج إُب٢ ثُٔؾٔبٞع    صـ٣ٞشٛج دظٞسر ٓغضٔشر ٝسدـٜج دٔشٌالس ثُضال٤ٓز ٝثُٔؾضٔبغ ، ٝإػب  
 ث٢ٌُِ ٝػذّ ثػضذجسٛج ٓجدر دسثع٤ز ُِشعٞح ٝثُ٘ؾجؿ كوؾ . 

 تالىسثح لمعلم الرشتيح الذيىيح اإلسالميح واللغح العشتيح ، جئن الثحث الحالي يىصي تاألذي : -2

-       ّ إعببضشثص٤ؾ٤ز  صببذس٣خ ٓؼِٔبب٢ ثُِـببز ثُؼشد٤ببز ٝثُضشد٤ببز ثُذ٤٘٣ببز ثإلعببال٤ٓز ػِبب٢ صٞظ٤ببق ٝثعببضخذث
 . ٝثُِـز ثُؼشد٤ز ث٣ُٞخ ٣ًٞغش ك٢ صؼ٤ِْ ٝصؼِْ ٓقض١ٞ ٓ٘جٛؼ ثُضشد٤ز ثإلعال٤ٓز ٘ٔزؽز ٝثُ
ػِب٢ ثعبضخذثّ أعبج٤ُخ صشبخ٤ض ٝػبالػ      ٝثُِـبز ثُؼشد٤بز   صذس٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُضشد٤ز ثُذ٤٘٣بز ثإلعبال٤ٓز    -

 ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ُذٟ صال٤ٓز ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ .
ِـز ثُؼشد٤ز ٝثُضشد٤ز ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ٝثالعضٔشثس ك٢ صذس٣ذٚ ٝثُؼٔبَ  صـ٣ٞش دشثٓؼ إػذثد ٓؼِْ ثُ -

 .٤زػ٢ِ ص٣جدر ػ٤ِٔز ثُض٤ٔ٘ز ث٤ُٜ٘ٔز ٝثألًجد٣ٔ
ثُقذ٣غز ثُضب٢ صغبجػذٙ    د٤ز ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز ، ٣ضؼٖٔ إعضشثص٤ؾ٤جس ثُضذس٣ظٝػغ د٤َُ ُٔؼِْ ثُضش -

 دٜج ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز .ػ٢ِ ص٤ٔ٘ز ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ٝػالػ ثُلْٜ ثُخـأ ثُٔضؼِن 
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 ذىصياخ مرعلقح تالمؤسساخ الرعليميح :  -3
 إعببضشثص٤ؾ٤ز ثُ٘ٔزؽببز ثُٔذػٞٓببز    ٝػببغ خـببز ُةٗشببـز ٝثُٜٔببجّ ثُضؼ٤ٔ٤ِببز ثُوجةٔببز ػِبب٢ صٞظ٤ببق      -
ج٣ُٞببخ ٣ًٞغببش كبب٢ ثُؼ٤ِٔببز ثُضؼ٤ٔ٤ِببز ػِبب٢ أعببظ ػ٤ِٔببز ٓخــببز دأعببِٞح ؽ٤ببذ ، ٝصببٞك٤ش ثُٞهببش   د

 ٝصو٣ٜٞٔج ُضقو٤ن ثُلجةذر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔشؽٞٙ ٜٓ٘ج.  ثُٔ٘جعخ ُض٘ل٤زٛج
ثإلكجدر ٖٓ ثألدٝثس ٝثُٔٞثد ٝثُٜٔجّ ثُض٢ أػذس ك٢ ٛزث ثُذقظ ك٢ ص٤ٔ٘بز ثُٔلبج٤ْٛ ثُذ٤٘٣بز ٝػبالػ      -

 ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز . دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُ٘جهذ ص٤ٔ٘زثُلْٜ ثُخـأ ثُٔضؼِن دذؼؼٜج ٝ
 
 شتيح الذيىيح اإلسالميح واللغح العشتيح ، يىصي تالرالي :تالىسثح لمىخهي الر - 4

صٞؽ٤ٚ ٓؼ٢ِٔ ثُِـز ثُؼشد٤بز ٝثُضشد٤بز ثُذ٤٘٣بز ثإلعبال٤ٓز إُب٢ ػبشٝسر ثعبضخذثّ أعبج٤ُخ صشبخ٤ض           -
 ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز هذَ ٝدؼذ صذس٣ظ ثُٔٞػٞػجس ثُذ٤٘٣ز .

إلعال٤ٓز إ٢ُ ػشٝسر ثعبضخذثّ دؼبغ إعبضشثص٤ؾ٤جس    صٞؽ٤ٚ ٓؼ٢ِٔ ثُِـز ثُؼشد٤ز ٝثُضشد٤ز ثُذ٤٘٣ز ث -
ٓببج ٝسثء ثُٔؼشكببز ثُٔذػٞٓببز دج٣ُٞببخ ٣ًٞغببش ُؼببالػ ثُلٜببْ ثُخـببأ ُببذؼغ ثُٔلببج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ببز ُببذٟ           

 .صال٤ٓزْٛ
 

 خامسا : مقرشحاخ الثحث :

 ثعضٌٔجاًل ُِذقظ ثُقج٢ُ كئٕ ثُذجفظ ٣وضشؿ ثُذقٞط ثُضج٤ُز :
ٔل٢ٜٓٞ ُؼالػ ثُلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ٝص٤ٔ٘ز كجػ٤ِز دشٗجٓؼ ٓوضشؿ ٓذٖ ػ٢ِ ثُضـ٤ش ثُ -

 دؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٢ِٔ ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثإلػذثد٣ز .
صظٞس ٓوضشؿ ُضـ٣ٞش ٓ٘جٛؼ ثُضشد٤ز ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز دجُٔشفِز ثإلػذثد٣ز ك٢ ػٞء دؼغ أٗٔجؽ  -

 ثُلْٜ ثُخـأ ثُٔضؼِن دذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ز ثإلعال٤ٓز .
ػذش أعش صظ٤ْٔ إعضشثص٤ؾ٤ز ُِضؼِْ ثالٌُضش٢ٗٝ هجةٔز ػ٢ِ ثُض٤ُٞق د٤ٖ أعج٤ُخ ثُضؼِْ ثُ٘شؾ  – 

صال٤ٓز ثُٔشفِز ُذٟ   زلْٜ ثُخـأ ُذؼغ ثُٔلج٤ْٛ ثُذ٤٘٣ُؼالػ ثُ ثُؾٔؼ٢ث٣ُٞخ ٜٝٓجسثس ثُضل٤ٌش 
 .ثإلػذثد٣ز

 
 

 انًشاخغ انؼشثٛخ::أٔاًل

ٓج ٝسثء ثُٔؼشكز ك٢ صذس٣ظ  إعضشثص٤ؾ٤ز( ،" أعش ثعضخذثّ 4111ثدشث٤ْٛ ، أفٔذ ػ٢ِ ، ) -0
 ثُش٣جػ٤جس ػ٢ِ ثُضقظ٤َ ٝص٤ٔ٘ز ثُضل٤ٌش ثإلدذثػ٢ ُذٟ صال٤ٓز ثُقِوز ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُضؼ٤ِْ ثألعجع٢ "

 .  ثُل٤ّٞ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، ؽجٓؼز سسبنخ يبخسزٛش ،غٛش يُشٕسِ
ؼشكز ك٠ ص٤ٔ٘ز ٓجٝسثء ثُٔ إعضشثص٤ؾ٤جس( ، " كجػ٤ِز 411٫أفٔذ  ، شؼذجٕ ػذذ ثُؼظ٤ْ ،) -4

سسبنخ ثُٔلج٤ْٛ ثُ٘لغ٤ز ٝدؼغ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٠ِٔ ُذٟ ؿالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ثُضؾجس٣ز " ، 
 ، ٤ًِز ثُضشد٤ز، ؽجٓؼز أع٤ٞؽ.يبخسزٛش ، غٛش يُشٕسِ

حذٚثخ فٗ رذسٚس  ئسزشارٛدٛبدعشق ٔأسبنٛت ٔ( ، 4110ثُ٘ؾذٟ  ، أفٔذ ،  ٝآخشٕٝ، )  -4
 ٌش ثُؼشد٢.، ثُوجٛشر ، دثس ثُلانؼهٕو

،  انزشثٛخ اإلساليٛخ أسسٓب ٔيُبْدٓب فٗ انٕعٍ انؼشثٗ( ، 0330، ) فغٖ ، فغٖ شقجصز  -3
 ثُوجٛشر ، ٓشًض ثٌُضجح ُِ٘شش .

 
،  رؼهٛى انزفكٛش سؤٚخ رغجٛمٛخ فٙ رًُٛخ انؼمٕل انًفكشح(، 4114ص٣ضٕٞ ، فغٖ فغ٤ٖ ، ) -٫

 ثُوجٛشر ، ػجُْ ثٌُضخ. 
انزؼهٛى ٔانزذسٚس يٍ يُظٕس انُظشٚخ (، 4114) ذ ثُق٤ٔذ ،  ًٔجٍ ، ، ٝ ػذ ---------------- -6

 ، ثُوجٛشر ، ػجُْ ثٌُضخ . انجُبئٛخ
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 ، ػًبٌ ، داس انششٔق . أسبنٛت رذسٚس انؼهٕو( ، 1444صٚزٌٕ ، ػبٚش يحًٕد ، ) -2
 

ع٤ِْ ، ٓقٔذ ، ٝ ع٤ِٔجٕ ،٣ق٢٤ ، ٤ٓٝ٘ج ، كج٣ض ، ٝػل٤ل٢ ، ٣غش١ ،ٝشقجصٚ، فغٖ،ٝكشثػ   -1
 ، ػٔجٕ ، دثس ثُلٌش . ثُبء انًُبْح ٔرخغٛغٓب( ، 4116ٓقغٖ ، )،
(،" كؼج٤ُز إعضشثص٤ؾ٤ض٤ٖ ُٔج ٝسثء ثُٔؼشكز 0331ٝػذذثُق٤ٌْ ،فٔضر ،) ٓقٔٞد ، ػذذثُِـ٤ق ، -4

يدهخ كهٛخ  ز ُذٟ ؿالح ثُضؼ٤ِْ ثُغج١ٞٗ " ، ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس فَ ثُٔشٌِز ٝث٤ٍُٔٞ ثُش٣جػ٤
 (، أدش٣َ .44(، ثُؼذد )44جٓؼز دٜ٘ج ،ثُٔؾِذ )، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، ؽ انزشثٛخ

 
أدٝثس ثُؾ٤َ ثُغج٢ٗ  ثعضخذثّ(،" أعش دشٗجٓؼ هجةْ ػ٢ِ 4100ػذذثُٔؾ٤ذ ،أفٔذ طجدم ، ) -01

ك٢ صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ػ٢ِ ص٤ٔ٘ز أٗٔجؽ ثٌُضجدز ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝصؼذ٣َ  ٣ُِٞWeb 2.0خ 

، ٤ًِز  يدهخ كهٛخ انزشثٛخ٤ٌِز ثُضشد٤ز " ثُضلؼ٤الس ثُٔؼشك٤ز ُذٟ ؿالح شؼذز ثُضؼ٤ِْ ثألدضذثة٢ د
 (، ثُؾضء ثُغج٢ٗ ، ٓج٣ٞ .16ثُضشد٤ز ، ؽجٓؼز ثُٔ٘ظٞسر ، ثُؼذد )

ٓج ٝسثء ثُٔؼشكز ك٢  إعضشثص٤ؾ٤جس(،" أعش ثُضذس٣خ ػ٢ِ 4111ػذذثُٞٛجح ، ػذذثُ٘جطش ،) -00
ِْ دجُٔشفِز ٓٞثهق صؼج٤ٗٝز ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُلْٜ ثُوشثة٢ ُذٟ ثُضال٤ٓز ر١ٝ طؼٞدجس ثُضؼ

 ( ،ثُؾضء ثُغج٢ٗ ، ٣٘ج٣ش .1٫ؽجٓؼز ثُٔ٘ظٞسر ،ثُؼذد) ، يدهخ كهٛخ انزشثٛخ ثذيٛبطثألدضذثة٤ز " 

 
 .، ثُوجٛشر ، دثسثُلٌش ثُؼشد٢ انسُخ انُجٕٚخ سؤٚخ رشثٕٚخ(، 4114ػ٢ِ ، عؼ٤ذ إعٔجػ٤َ ، )  -04
ٝسثء ثُٔؼشكز ك٢  ٓج إعضشثص٤ؾ٤جس ثعضخذثّ(،" أعش 4113ػ٢ِ ، ٝثةَ ػذذث  ٓقٔذ ،) -04

يدهخ دساسبد فٙ صقظ٤َ ثُش٣جػ٤جس ٝ فَ ثُٔشٌالس ُذٟ صال٤ٓز ثُظق ثُخجٓظ ثألدضذثة٢ " ،
، ثُؾٔؼ٤ز ثُٔظش٣ز ُِٔ٘جٛؼ ٝؿشم ثُضذس٣ظ ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، ؽجٓؼز  انًُبْح ٔعشق انزذسٚس

 (.36ػ٤ٖ شٔظ ، ثُؼذد )

رصٕٚت  ئسزشارٛدٛبد( ، 4113ٝ ٓقٔٞد ، ػذذ ثُشثصم ٓخضجس ) ،  ٓظـل٠ ، ٓقٔذ ٗؾ٤خ -03
 ، ثُوجٛشر ، دثس ثُلٌش ثُؼشد٢ .انؼهٕو ٔانزشثٛخ اإلساليٛخ أًَبط انفٓى انخغأ فٗ
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