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 رارقإ

 يلمع نم وه ةلاسرلا هذه ةباتك نa يناطحقلا دمحأ نب ضيعم تنب دوهع :ةبلاطلا Vأ رقأ

 اهنم ءزج يأ ذخأ متي مل ةلاسرلا هذه نأو ةيبرتلا ةيلكب ةصاخلا ةيبرتلا مسق يف ،يصخشلا

 هذه نم ءزج يأ ميدقت متي مل هنأ ًايمسر دهعتأ و ،ًالاحتنا دعت دق يتلاو ةحيحص ريغ ةروصب

 .ةيملع ةجرد ىلع لوصحلل رخأ ناكم يأ يف ةلاسرلا

 .يناطحقلا دمحأ نب ضيعم تنب دوهع :مسألا

 218007435 :يعماجلا مقرلا

      : عيقوتلا

 1443 ،لوألا عيبر 7 ،ءاعبرألا     :خيراتلا
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  لصيف كلملا ةعماج

  ةروشنملا ريغ ثاحبألا مداختسا ةيعورشم تابثإو عبطلا قوقحب رارقإ

 يناطحقلا دمحأ نب ضيعم تنب دوهع :ــل ةظوفحم )2021 /1443( عبطلا قوقح

 .ةطسوتملا ةلحرملا يف تXوهوملا تابلاطلل يئارثإ جمSرب لالخ نم ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت

 امب )اهريغ وأ ةينورتكلإ وأ تناك ةيلآ( ةروص يcو لكش يأ يف روشنملا ريغ ثحبلا اذه مادختسا وأ جاتنإ ةداعإ زوجي ال

 :ةيتألا تالاحلا يف الإ ثحابلا نم بوتكم نذإ نود نم ،ليجستلا وأ خاسنتسالا كلذ يف

 ةروصب صنلا قيثوتو سبتقملا صنلا بحاص ىلإ دانسإلا طرشب مهتباتك يف روشنملا ريغ ثحبلا اذه نم ةدام ةيأ سابتقا نيرخآلل نكمي .1

 .ةبسانم

 عيبلا ضارغأل سيل نكلو ،ةيميلعتو ةيتاسسؤم ضارغأل )ةيلآ ةروصب وأ عبطلا لكشب( خاسنتسالا قح اهتبتكمو لصيف كلملا ةعماجل نوكي .2

 .ماعلا

 .ىرخألا ثوحبلا زكارمو تاعماجلا تابتكم اهتبلط اذإ روشنملا ريغ ثحبلا اذه نم خسن جارختسإ قح لصيف كلملا ةعماج ةبتكمل نوكي .3

 ينورتكلإلا وأ يديربلا هناونع لالخ نم دارفألل روشنملا ريغ ثحبلا اذه خاسنتسا ىلع هتقفاوم ىلع لوصحلا ضرغل ثحابل| لاصتالا متي .4

 ديوزت يف اهقح مادختسå ةعماجلا ةبتكم موقتس ،هيلإ ةهجوملا ةلاسرلا خيرã نم عيباسأ ةثالث لالخ ثحابلا بجي مل اذإو .ةبتكملا يف رفوتملا

 .نيبلاطملا

 .يناطحقلا دمحأ نب ضيعم تنب دوهع :رارقإلا اذه دكأ

 1443 ،لوألا عيبر 7 ،ءاعبرألا :خيراتلا                                                     :عيقوتلا
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 ريدقتو ركشو ءادهإ

 اًنسح ًالوبق لمعلا اذه لبقتي نأ هللا لاسأو ،اًدبأو اًمئاد هللا دمحلاو ،ًةعاطو ًءاجر هللا دمحلاو ،اًركش هللا دمحلا ،ا(بح هللا دمحلا

 ...نيدلا موي َّيدلاولو يل اًعيفش هلعجيو ،ملعلا ةرسم انل ميدي نأ هلأسأو ،هللا هجول اًصلاخ

 نآلا هيف فقأ يذلا يناكمف ،هتوطخ يذلا قيرطلا يف نيمعادلا hاك ِنْيَذللا يبأو يمأل ميظعلاو ريدقلا ركشل^ هجوتأ ...ةيادب

 سودرفلا ةنج هللا امكازجف !ءاطعلا اذه يفوأس قح يأبف ،قامعألا نم اًركشف ،يل لصاوتملا مهمعدو يب مهتيانع ةرمث وه

 ...ىلعألا

 ىلع ناميغجلا دمحم نب هللا دبع /روتكدلا ذاتسألا /ةلاسرلا هذه ىلع فرشملا ةداعسل ريدقتلاو ركشلا ليزجب هجوتأ امك

 دبع نب ديمحلا دبع /روتكدلا ةداعس يذاتسأ ىسنأ الو ،يتاراسفتساو يتلئسأ عيمج هلُّمحتو لمعلا ةعباتم ىلعو ةلوذبملا هدوهج

 ...ءازجلا ريخ ينع هللا مكازجف ،يعم دهج نم هلذب ام لك ىلع جفرعلا هللا

 

 اًركشف ،ميظع نأش تاذ يننوريو يب نورخفي املاطل نيذلا )هللا دبع ،دمحأ ،دعو ،مير ،فون( نيعئارلا يناوخإ ىسنأ الو

 ...ءازجلا ريخ هللا مكازجف ،يل هنومتمدق ام لك ىلعو ،يل ةيباجيإلا مكترظنو مكتدناسمل

 

 رجألا مكل هللا لأسأف ،مكئاعدو ،مكتدناسمو ،مكئاطعو ،مكلاؤسب ...ملعلل ةقفر ةريخ اوناك نيذلا يتاليمزو يئالمز ىسنأ الو

 ...ملعلا ةرسم مكل مودت نأو ،ةرخآلاو ايندلا يف ريخلاو
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 .ةلاسرلا صلختسم

 .ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا تابلاطلل يئارثإ جمhرب لالخ نم ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت :ةلاسرلا ناونع

  .ريتسجام :ةجردلا .ناميغجلا دمحأ نب دمحم نب هللا دبع :فرشملا .يناطحقلا دمحأ نب ضيعم تنب دوهع :ةثحابلا

  .1443/2021 :يعماجلا ماعلا

 جماربلا ميمصتل ةحاولا ةيجهنم عبتي يئارثإ جمhرب لالخ نم ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىلإ ةيلاحلا ةساردلا تفده

 ةطباض( :نيتعومجم ىلإ  ةمسقم ةنيعلا ،ةطسوتملا ةلحرمل^ ت̂وهوملا تابلاطلا نم ةبلاط )٣٠( اهرادقم ةنيع ىلع ،ةيئارثإلا

 مادختس^ جئاتنلا ترهظأ دقو ،ةيفيكلاو ةيمكلا تاودألا ىلع دمتعت يتلا ةطلتخملا ةيجهنملا ةساردلا تعبتا دقو ،)ةيبيرجتو

 ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعوم¶ا تاجرد يطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلاد تاذ قورف دوجو ىلع نيتطبارتم نيتعوم¶ )ت( رابتخا

 ةلالد تاذ قورف دوجو جئاتنلا ترهظأ امك ،ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل ةيلكلا ةجردلا ىلع يدعبلا قيبطتلا حلاصل

 ةعوم¶ا ىدل ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل ةيلكلا ةجردلا ىلع يدعبلاو يلبقلا رابتخالا تاجرد يطسوتم نيب ةيئاصحإ

 ت̂وعصل عاونأ ةسمخ دوجو ةلباقملا لالخ نم يفيكلا ليلحتلا جئاتن ترهظأ امك ،يدعبلا رابتخالا حلاصل ةطباضلاو ةيبيرجتلا

 .)بيردتلاو ةسرامملا ،عفاودلا ،ةيميظنتلا تاراهملا ،ةينهذلا تاراهملا ،ةثادحلا( ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم

 

 :ةيحاتفملا تاملكلا 

 .يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ،ةبهوملا ،يئارثإلا جمhربلا ،ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا

 

 

 لـصـيف كلمـلا ةـعماـج

  ةيبرتلا ةيلك

  ةصاخلا ةيبرتلا مسق
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لـصـيف كلمـلا ةـعماـج  

ةيبرتلا ةيلك   

  ةصاخلا ةيبرتلا مسق

 

Abstract 
Title of thesis: Reinforcing Self- Regulated Learning skills by an Enrichment 

Program for gifted Student in intermediate stage. Student: Ahood Alqahtani. 

Supervisor: Abdullah Aljughaiman. Degree: Master's. Academic year: 
1443-2021. 

 
The main objective of the current study is to enhance self- regulated learning skills through 

an Enrichment program which follows the methodology of Oasis for designing Enrichment 

programs, on a sample of (30) giftedness female students in the middle stage divided into 

two groups one group is control group and the other one is experimental. The study has 

followed a mixed methodology that depends on quantitative and qualitative tools. The 

results, by using the (T) test for two related groups, have showed that there are statistically 

significant differences between the mean scores of the experimental and control groups in 

favor of the post  application on the total score of the scale of Self- Regulated learning 

skills, and the results also showed that there are statistically significant differences between 

the mean of the pretest scores and The overall score on the scale of the scale is the Self- 

Regulated learning skills of the experimental and control group in favor of the post-test, 

The results have also showed that there are statistically significant differences between the 

averages of the pre and post test scores on the total score of the scale Self- Regulated 

learning skills of the experimental and control group in favor of the post test. Also the 

results of the qualitative analysis have showed through the interview that there are five 

types of difficulties for practicing Self- Regulated learning (novelty, mental skills, 

organizational skills, motivation, practice and training). 

Key words: Self- Regulated learning, Enrichment Program, Gifted, Enrichment oasis 

model. 
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 لاكشألا سرهف

 مقر

 لكشلا

 ةحفصلا لكشلا ناونع

 34 )2011 ،رفيش ،ركيم( ستيب جروجل لقتسملا ملعتلا جذومن  1

 Davis et al. ,  2017(  35( ةثالثلا لحارملا وذ ودريب جذومن 2

 43  (Bandura,1989) ةلدابتملا ةيثالثلا ةيمتحلا أدبم  3

 56  ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم فيرعت يف تاهجوت   4

 Zimmerman,1989) (  73  نامرميزل  ا(يـتاذ مظنملا ملعتل يثالثلا يليلحتلا جذومنلا  5

 ا(يـتاذ مظنملا ملعتلل ةيرودلا لحارملا نمضتيو ،نامرميزل روطملا جذومنلا 6

Zimmerman,2000A) (  

74 

 Zimmerman & Moylan ا(يـتاذ مظنملا ملعتلل نامرميز جذومنل يلاحلا رادصإلا 7

,2009)( 

75 

 Zimmerman,2000A ) (  76 ت—وتسملا ددعتم نامرميز جذومن   8

 Winne, 1996(  77( ا(يـتاذ مظنملا ملعتلل نيو جذومنل لوألا رادصإلا  9

 Winne& Hadwin, 1998(  78( ا(يـتاذ مظنملا ملعتل نيو جذومنل يلاحلا رادصإلا 10

 Boekaerts, 1996(  80( ةتسلا رصانعلا وذ ستراكوب جذومن  11

 Boekaerts, 1991, 1992(  81( فيكتلل لباقلا ملعتلا جذومن  12

 Boekaerts, 2011(.  82( ستراكوبل ةجودزملا ةجلاعملل يتاذلا ميظنتلا جذومن  13

 Pintrich, 2000(  83( ا(يـتاذ مظنملا ملعتلل كيرت^ جذومن 14
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 Efklides, 2011(  84( ةيفرعملا ءارو امو مظنملا ملعتلا جذومن  15

 Hadwin et al., 2011)(  85  ا(يعامتجا كرتشملا مظنملا ملعتلا جذومن  16

.)(Järvelä and Hadwin,2013 ا(يـعامتجا كرتشملا مظنملا ملعتلل اليفر—و نيوداه جذومن  17
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 قحالملا سرهف

 مقر

 قحلملا

 ةحفصلا قحلملا ناونع

 198 .ةساردلا تاودأ ميكحت باطخ جذومن 1

 199 .يئارثإلا جمêربلل نيمكحملا ةداسلا ءامسأ 2

 200 .ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقملل نيمكحملا ةداسلا ءامسأ 3

 201 .ةساردلا تاودأ ىلع ةثحابلا لبق نم تاليدعتلا جذومن 4
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 208 .سايقملاو يئارثإلا جمêربلا قيبطتل باطخ جذومن 6

 209   ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقملل ةيلوألا ةروصلا 7

 218  ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقملل ةيئاهنلا ةروصلا 8

 225 .هتاقحلمو يئارثإلا جمêربلا 9
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 ةساردلا ةمدقم :ًالوأ 

 تايناكمإلا رامثتسال كلذو ؛ةيلاع تاردقب عتمتت ةيرشب رداوك نم هكلتمت ام ىلع رضاحلا انتقو يف ممألا ءاقتراو روطت دمتعي

 يقيقحلا رامثتسالا نأ امك .يملاعلاو ،يلحملا :نيديعصلا ىلع ةلودلا تالاجم ةفاكل عفن تاذ تاجتنم ىلإ لوصولل ؛ةيداملا

 ًاليج يهتني نأ نكمي ال اًددجتم اًردصمو بوعشلا اهكلمت يتلا تاورثلاو ةوقلا رداصم نم نوُّدَعُـي نيذلا نطولا ءانبأ يف لّثمتي

 .)(Unesco, 2005 ليج دعب

 يف لودلا زوربو رُّوطت اهيلع دمتعي يتلا تاورثلا هذه دحأ مه _ ةبهوملا يوذ _ ةيلاعلا تاردقلا باحصأ نأ هيف كش ال اممو

 ؛ةيراهملاو ،ةيعامتجالاو ،ةيفرعملا :بناوجلا عيمج يف ةبهوملا يوذل ِْنيَمزاللا مامتهالاو معدلا ريفوت نم ّدب ال اذهل ،مدقتلا ةيلمع

 تالكشم تدجو لاح يف ةيديلقتلا ريغ لولحلا ميدقتو تاعمت¶^ ضوهنلا نم مهنّكمت ةيدايتعا ريغ تاردقب نوعتمتي مÓوك

 ،يرصملا ؛2017 ،ةكباردلا( ًالبقتسم عمت¶ا اهينجيس يتلا رامثلا ىوتسم ددحيس ةبهوملا يوذب ةيانعلا ىوتسمف ،تابقع وأ

 .)2012 ،شاوه وبأ ؛2017

 يذلا نع ةفلتخم نوكتو زيامتل^ عتمتت تامدخو ةصاخ ةيوبرت ةياعر ميدقت نم ّدب الف ،ةبهوملا يوذب مامتهالاو ةيانعلا رطُأ يفو

 يوذ تاجايتحا فالتخا ببسب ؛ةعونتم تامدخ ميدقت متي كلذل.)2014،ناورج( يدايتعالا يسردملا ناديملا يف مدقي

 ةدع نم ةريبك ةيمهأ تاذ دعُت يتلا ةيئارثإلا جماربلا ةمَّدقملا تامدخلا كلت نيب نمو ،(Davis et al.,  2017) ةبهوملا

 ،تامولعملا طيحم زواجتت نيصتخم يديأ ىلع ةعونتم تاربخ ميدقت عم ةيعقاولا ةايحل^ ةطبترملا ةفرعملا نم ةنوكم يهف" :بناوج

 ةياغل ةمظنم فادهأو تاوطخ قفو ريست تاربخ يهو ،ةيعامتجالاو ةيصخشلا تاراهملاو ايلعلا ريكفتلا ت—وتسم عيمج لعفُتو

 .)أ 2018 ،ناميغجلا(" ةبهوملا يوذ ةبلطلا تاردق ةياعر يهو ،ةدحاو
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 ،ريكفتلا تاراهمو ،يفرعملا ىوتحملا :يهو ةيئارثإلا جماربلا تhوكم اهيمسن دق وأ ةيئارثإلا جماربلا اهنمضتت يتلا رومألا نمو

 تhوكملا هذه نأ دجنو.) أ 2005 ،ناميغجلا( ملعتلا تاراهمو ،ةيعامتجالاو ةيصخشلا تاراهملاو ،يملعلا ثحبلا تاراهمو

 ماعلا ميلعتلا سرادم يف يديلقتلا جهنملا اهمدقي ال دق يتلاو ةبهوملا يوذ جمارب يف اهتيمنت ىلع زيكرتلا متي ةريبك ةيمهأ تاذ

 ،اهيف نوقوفتي يتلا تاردقلا ضعب مهيدل ةبهوملا يوذ ةبلطلا نألو.ايلعلا ت—وتسملا قفو ريكفتلاو ديرجتلا ةلحرم ىلإ لوصولل

 متيو ،(—وبرت بسنألا وه تاراهملا لالخ نم ملعتلا دعي كلذل ،ايلعلا ت—وتسملا قفو ريكفتلاو ديرجتلا ةلحرم ىلإ لوصولا يهو

 ؛ا(يـلعف ةبهوملا يوذ ةبلطلا هجاتحي ام اذهو ،يفرعملا ىوتحملا باعيتسا ىلع ةيلاعلا ةردقلا نم مغرلا ىلع تاراهملا ىلع زكرتلا

 يف ةفرعملا ىلإ لوصولا يف دعاسي تاراهملا هذه باستكا نأ امك ،)2015 ،نورخاو زرتيب( مهيدل يتلا ةنماكلا تاردقلا زيزعتل

 .)2012 ،ينادهشملا(  "يتاذلا ملعتلا" هيلع قلطن ام اذهو ،هجراخ وأ فصلا لخاد ءاوس ،ناكم يأو تقو يأ

 نمكتو ،ةيساردلاو ةيرمعلا لحارملا عيمج يف همادختسا نكميو ،ملعتلا ةيلمعل ةيلعاف قرطلا رثكأ نم هن˜ ىتاذلا ملعتلا زيمتيو

 هملعتي نأ ديري ام ديدحتو ةيملعلا ةداملل هطيطخت نع ىلوألا ةجردل^ ةيلوؤسملا بحاص نوكي ملعتملا نأ يف يتاذلا ملعتلا ةيمهأ

 ملعتلا ةيلمع زفحت يتاذلا ملعتلل ةيميلعتلا تالخدتلا نأ )Lin-Siegler et al., 2016( اًضيأ دّكأو .)2012 ،ةليحلا(

 نكمي قرط ةدع كانهو .ةيساردلا تاعاقلا يف ملعتلل ةصرف دعي هنأ امك ،جاتنإلا ىلع دعاست يتلا فورظلا دوجو عم اهززعتو

 :اهنمو ،)2012 ،ينادهشملا( اهدروأ امك اهلالخ نم يتاذلا ملعتلا ليعفت

 نود ةفرعملا بستكيو ثحبيو جمhربلا عم درفلا لماعتي ثيحب ،جمربملا جمhربلاو ملعتملا نيب لعافتلا هيف متي يذلا جمربملا ملعتلا

 قيقحتل ةطشنألا نم ةعومجم حرطت ذإ ،ا(يـتاذ اًميظنت ةمظنم نوكت يتلا ةيميلعتلا بئاقحلا اًضيأ كانهو .ملعملا ىلع دامتعالا

 ملعتلا دجوي قرطلا هذهل ةفاضإ .هتاردقو هتادادعتسال اًقـفو ةيفرعملا ةداملا عم لعافتي نأ نم ملعتملا نّكمتو ،ةددحم فادهأ

 فادهأ عيمج ناقتإ ىلع ةردقلا نم نوملعتملا هب عتمتي ام ىدم حضوي يذلا وهف ،يئاقتنالا ملعتلا امأ .يلآلا بساحل^

 ،ملعتل^ ءارقتسالا ةيلمع ىلع دمتعي يذلا ،فاشتكال^ ملعتلا كانهو .نمزلاو ملعتلا لدعم يف ً!وافت كانه نأ الإ ،جمhربلا

 .ةفرعملا ىلإ ًالوصو فاشتكالا ةقيرطب موهفملا طبر ىلإ لصي نأ لواحي _ ةيبرتلا ناديم يف ثدحتسم _ موهفم وهو



 

 22 
 

 هذه زيزعتل اهقايس يف قرطلا هذه عيمج نمضتت ةيجهنم كانه نكل ، يتاذلا ملعتلا زيزعت يف اهركذ قباسلا قرطلا عيمج دعاستو

 -Self ا(يـتاذ مــــــــــظنملا ملعتلا لالخ نم ةايحلا ىدم ا(يمُّلعت اًكولس اهلعجو ا#استكا يف ةبهوملا يوذ ةبلطلا ةدعاسملو تاراهملا

Regulated Learning  هل زمريو )SRL( نأ نكمي ةيجهنم هنإ لوقلا نكمي وأ ،ةلماكتم ةموظنم هن˜ فرعي يذلا 

 ،ا(يـتاذ ملعتلا ةيلمع  ءادأو ميظنتل ةيرورضلا تايلمعلا :هنأ ىلع هفيرعت نكميو ،ميلعتلاو طيطختلا ةيلمع يف نوّيوبرتلا اهعبّتـي

 باسكإ يف ةلثمتم ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا ةيمهأ لثمتتو .) Zimmerman, 1990 a( مُّلعتلا ةيلوؤسم لمحتو ةءافكو ةيلاعفبو

 Dent & Koenka, 2015; Zimmerman and( يميداكألا ليصحتلا عم ً^اجيإ طبترت ةيتاذ تاداع ةبلطلا

Schunk, 2009دنع ةيعفادلا زيزعت ىلع ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا دعاسي امك .)٢٠١٨ ،عطاسو رباج ؛٢٠١٠ ،حارجلا ؛ 

 .)٢٠١٥ ،ينغرم ،شياعلا( ىدملا ةديعب ًةطشن ًةيلمع ملعتلا ةيلمع نم لعجي هنإف كلذ ىلإ ًةفاضإ ،ةبلطلا

 ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ىلإ ةفاضإل^ ،ةفرعملا ءارو ام تايلمعو ريكفتلا تايلمع ميظنت يف دعاسي ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا نأ امك

 ةيملاعلا جذامنلا فادهأ عم قفتي اذهو ،)Zimmerman, 2002( ةايحلا ىدم ةرمتسم ملعتلا ةيلمع لعج ىلإ فدهي

 ملعتلا نأل ؛ملعتلا تايجهنم نم عونلا اذه ىلإ نوجاتحي ال ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ ضعبلا ركذي دق نيح يف ةبهوملا يوذل

 نولصي ال دق ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ الإ ،)Deur, 2004( ةسارد هتحضوأ امك ةبهوملا يوذ ةبلطلا دنع ٌكولس ا(يـتاذ مظنملا

 ةفرعملا ءارو امو ةيفرعملا تايلمعلا طبضو مادختسا ىلع م.ردق مدع ببسب ؛ةيلاثملا تازاجنإلا ىلإ

)Zimmerman,1986 a(. 

 دقلف ،)Hurte, 2004; Raborn, 2000( ةبهوملا يوذ ةبلطلا ءادأ ىلع يباجيإو لاعف ريث/ اهل ةيئارثإلا جماربلا نألو

 ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل مدقت يتلا جماربلا يف ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا نيمضت ةيلعاف ىدم لوح ةيملع تاساردب مايقلا يلا ةجاحلا تعد

 ؛Stoeger et al., 2015( ةيفصلا تالخدتلا لالخ نم ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلاعفب اهجئاتن لالخ نم نيبتو

Hogrebe, 2015؛ Efklides, 2019(، دكأ دقو Vantassel-Baska & Brown, 2009)( نأ ىلع 

 ثاحبألاو تاساردلا زكرت نأ ةرورض ىلع اودكأ دقف كلذلو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةلاعفلا ةيئارثإلا جماربلا نم اًدودحم اًددع كانه

 .ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةعونتملا ةيئارثالا جماربلا ميمصت ىلع ةيلبقتسملا
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 wةساردلا ةلكشم :اًيـن 

 ;Deur, 2004( ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تلوانت يتلا ةقباسلا تاساردلا ىلع عالطالاو ةءارقلا دعب ةساردلا ةلكشم ترولبت

Efklides,2019; Stoeger et al., 2015; مظنملا ملعتلا دعي ثيح ،)2015 ،ميعنلا ؛2018 ،عطاسو رباج 

 يتلا ملعتلا تابلطتم نم ُهنأ امك ،ةيلمعلاو ةيملعلا ةايحلا تابلطتم نم دعي وهف ؛يلاحلا انتقو يف ةيرورضو ةريبك ةيمهأ وذ ا(يـتاذ

 هتردق ديزي امم ،ةيميلعتلا فقاومل^ ريكفتلا ةيلمع طشنت و هتاردق ريثتستو ،زاجنإلل هعفدتو ،ةايحلا ىدم اًملعتم درفلا نم لعجت

 .)2018 ،خيوشلا( همُّلعت ىوتسم يف مكحتلا ىلع

 نم ددع يف ةيباجيإ ةجيتن اذ تناك ةددعتم بيلاسأو تايجيتارتسا مادختسا لالخ نم ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا ةيمنت نأ امك

 &Housand ؛2016 ،يلع ؛2015 ،لضف ؛2016 ،معنملا دبعو ةفيلخ ؛2016 دمحأو نانحلا( تاساردلا

Reis,2008(، عابتا نود اهدحو تايجيتارتسالا ةسرامم نأ الإ Óمييقتو اهتبسانم ىدمو اهقيبطت تاوطخ ةفرعمو حضاو ج 

 ملعتلا ةيمهأ نم مغرلا ىلعو .)Dignath et al., 2008( ةئطاخلا تاسرامملا يف مهعقوي دق لمع يأ يف ةبلطلا مدقت

 مظنملا ملعتلا زيزعت نأ الإ ،ةيميلعتلا ةئيبلا يف ا(يـتاذ اًميظنت رثكأ اونوكي نأ ةبلطلا ميلعت ىلع نيملعملا مظعم قافتاو ا(يـتاذ مظنملا

 مهعابتا ةاعارم عم _ ملعتلا ةلحر ةبلطلا أدبي امنيحف ،)Zumbrunn et al., 2011( ت—دحتلا نم اًضعب هجاوي ا(يـتاذ

Óإف _ ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا جÓةربخ لقألاو ا(نـس رغصألا ةبلطلا اًديدحتو ،قلقلاو طابحإلا رعاشم نوهجاوي دق م 

)Siddaiah-Subramanya et al., 2017(. 

 ؛تقولا ةلأسم يه ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا زيزعت يف ةيساسألا ةيضقلا نأ )Boekaerts & Cascallar, 2006( دكأ دقو

 ساسأ نألو ،ةيتاذلا ةيميظنتلا م.اراهم ريوطت يف اًمساح اًرود بعلي مÓارقأو مهيملعم عم بالطلا هبعلي يذلا لعافتلا نأل

 نل تاكرحملا هذه نإف عفاودلا دوجو بايغ لاح يفف ،ئفطني الو اًطشن اًكرحم دعي يذلا عفادلا دوجو وه ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا

 ،ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا اوسرامي نأ نوعيطتسي ال نيذلا ةبلطلا نأ ىلع )Zimmerman, 2000 a( نامرميز دكأ دقو ،لمعت

 .ساسألا نم عفادلا اذه مهيدل نوكي ال
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  ,.Bouffard -Bouchard et al( ا(يـتاذ مظنملا ملعتلل مهليضفت نيبت تاسارد كانهف ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةبسنل^ امأ

1993; Risemberg & Zimmerman, 1992(. سامحلاو ةبغرلا مهيدل ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ نم مغرلا ىلعو 

 نأ امك .)(Sontag et al., 2012 اهيف نوقفخي يتلا براجتلا ضعبو تاطوغضلا نم اًضعب نوهجاوي دق مÓأ الإ ،ملعتلل

 ةيتاذلا مهملعت تايلمع ةرادإو ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم ىلإ نورقتفي ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ نيبت تارشؤم كانه

)Siegle & McCoach, 2008(، رب مادختسا ىلإ ةساردلا هذه تعس كلذلhمظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتل ىئارثإ جم 

 .ةبهوملا يوذ ةبلطلل ًايتاذ

 جذامنلا هذه دعتو ،)Panadero, 2017( ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن نم اًددع مّدق يوبرتلا بدألا نأ ركذل^ ريدجلا نمو

 ا(يملعت اًكولس ةبلطلا بسكُيو ةمادتسال^ عتمتي يذلا ملعتلا قيقحتل ،ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم زيزعتل قيرط ةطراخو ةطخ

 مهميلعت يف تاراهملا ىلع دمتعت تايجهنم عابتا ىلإ نيملعملا هيجوتو يديلقتلا ميلعتلا نع داعتبالا بجي كلذل ،ةايحلا ىدم

 & Stoeger جذومنب ةيلاحلا ةساردلا تناعتسا دقف كلذل اًقيقحتو .)(Sontag et al., 2012 ةبهوملا يوذ ةبلطلا عم

Ziegler _ لحارم عبس نم نوكملا _ ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن دحأ )Ziegler et al., 2012(، تددحت كلذل 

 تابلاطلل يئارثإ جمhرب لالخ نم ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت نكمي له :ىلاتلا لاؤسلا يف ةيلاحلا ةساردلا ةلكشم

 ؟ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا

wةساردلا ةلئسأ :اًثـل 

 ةعبرأ هنم عرفتيو ؟ةطسوتملا ةلحرملU تUوهوملا تابلاطلل اPيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت يف حرتقملا يئارثإلا جم9ربلا رثأ ام :سيئرلا لاؤسلا

 :ةلئسأ

 ىدل اVيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقم ىلع يدْعَـبلاو يلْبَقلا :نْيرابتخالا تاجرد تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له -١

 ؟ةطباضلاو ةيبيرجتلا :نيتعومXا

 ةعومXا ىدل اVيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقم ىلع يدْعَـبلاو يلْبَقلا :نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له -٢

 ؟ةيبيرجتلا

 ةعومXا ىدل اVيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقم ىلع يدْعَـبلاو يلْبَقلا :نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له -٣

 ؟ةطباضلا
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 يئارثإلا جمfربلا لالخ نم ةطسوتملا ةلحرمل` ت̀وهوملا تابلاطلا ىدل اVيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتب ةقلعتملا ت̀وعصلا ام -٤

 ؟حرتقملا

 ةساردلا فادهأ :اًعبار 

 ت̂وهوملا تابلاطلا ىدل ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت يف يئارثإ جمhرب رثأ سايق ىلإ ةسيئر ةروصب ةيلاحلا ةساردلا فد.

 :فادهأ ةثالث هنم عرفتيو ،ةطسوتملا ةلحرمل^

  .ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىلع ةرداق تhوكم نمضتي يئارثإ جمhرب ميمصت .1

  .ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىلع يئارثإلا جمhربلا ةردق ىدم سايق .2

 ملعتلا تاراهم يف ً^اجيإ ريثأتلا ىلع ةيئارثإلا جماربلا ةردق نم ّدحت نأ نكمي يتلا ت̂وعصلاو ت—دحتلا مهأ رصح .3

  .ا(يـتاذ مظنملا

 .ةساردلا ةيمهأ :اًسماخ 

 .ةيرطنلا ةيمهألا

 ملعتلا تاراهم زيزعتو )ةبهوملا يوذ جماربو ميلعت( ةيضقب قلعتي اميف يوبرتلا ىوتحملا ءارثإ يف ةساردلا هذه مهست نأ نمكي

 ةيئارثإلا جماربلا ميمصتل ةسيئرلا تhوكملا نم دعت تاراهملا هذه نأ امك ،ةيئارثإلا جماربلا هذه لالخ نم اًيتاذ مظنملا ملعتلا

 تاذ ةيجهنملا هذه دعتو  .ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم ًةعبتم ملعتلا تاراهم زيزعت ىلع ةساردلا هذه زكرتو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل

  .)Zimmerman, 2002( ةيفرعملا قوف ام تاراهم اًديدحت ريكفتلا ةيلمع ميظنت ىلع ةبلطلا دعاست ثيح ،ةريبك ةيمهأ

 .ةيلمعلا ةيمهألا

 ًءانب ةميمصت مت ثيح ،ةبهوملا يوذ ةبلطل ةيئارثإلا جماربلا ىلع نيمئاقلل يلمع جذومن ميدقت يف ةساردلا هذه مهست نأ نمكي

 نييوبرتلاو نيثحابلل ةيلاحلا ةساردلا ُجئاتن عجشت دقو ،اًيتاذ مظنملا ملعتلا ريكفتلا ةيجهنمو يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ةيجهنم ىلع

 .ةيئارثإلا جماربلا يف تايجهنملا هذه لثم نيمضتب َةيانعلا ةبهوملا يوذ ةبلطلا ةيبرت ناديم يف
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 .ةساردلا تاحلطصم :اًسداس 

 :Enrichment Program يئارثإلا جمaربلا •

 ال اًبلاغ يتلاو يركفلاو يملعلا قمعلاو عونتل^ مستت ةمَّظنم ةيوبرت تاربخ" :هنأ ىلع )33ص ،2018 ،ناميغجلا( هفرعي

 اهقيبطت دارملا تاوطخلا نم ةعومجم" :هن˜ ةيلاحلا ةساردلا يف اvيـئارجإ ةثحابلا هفرعتو ."ماعلا يسردملا جهنملا يف رفاوتت

   ."ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت فد# ةددحم ةمظنم ةيوبرت تاربخ مدقي يذلا جمhربلل ةيئارثإلا تاءاقلل^

 :Self- Regulated Learning اvيـتاذ مظنملا ملعتلا •

 اهيف نوكي يتلا تاءارجإلا وأ تاوطخلا نم ةعومجم" :هن˜ (Schunk & Zimmerman, 2012, P.53) هفرعي

 قيقحتل كلذو ؛)ةفرعملاو رعاشملاو كولسلا( :ةثالثلا رصانعلا لالخ نم يتاذ لكشب نيمَّظنمو نيهَّجومو نيطشن دارفألا

 لالخ نم مهملعت نيسحت ىلإ ةهجوملا لوذبملا هجلا :هنأ ىلع ةيلاحلا ةساردلا يف اvيـئارجإ ةثحابلا هفرعتو ."ةَّوجرملا فادهألا

 .يئارثإلا جمhربلا تاءاقلب ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتو جمد

 ةساردلا تاددحم :اًعباس 

 :ةيرشبلا تاددحملا •

 ةبهوملا سايقم قفو ت̂وهومك تافنصملا ربخل^ ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا تابلاطلا ىلع ةيلاحلا ةساردلا قيبطت ترصتقا

 .ـه 1442 / ـه 1441 يساردلا ماعلا يف

 :ةيعوضوملا تاددحملا •

 ملعتلا جذومنأ قفو )تامولعملا عمج ،صيخلتلا ،تقولا ةرادإ( ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىلع ةيلاحلا ةساردلا ترصتقا

 .يئارثإلا ةحاولا جذومنأل لوألا ىوتسملا ىلع مئاقلا )ءاودلا تاعناص( يئارثإلا جمhربلا يف جمدملا ا(يـتاذ مظنملا

  :ةينمزلا تاددحملا •

 .ـه 1442 /ـه 1441 ماع لالخ م—أ )10( ةرشع ةرتف ىلع ةيلاحلا ةساردلا ترصتقا

 :ةيناكملا تاددحملا •

 .ةيقرشلا ةقطنمل^ ربخلا ةنيدم ىلع ةساردلا هذه ترصتقا
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 ةساردلا تايبدأ :يناثلا لصفلا

 

 

 

 

 

  ةبهوملا :ًالوأ

wةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا :اًين  

wيـتاذ مظنملا ملعتلا :اًثلzا  
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 يناثلا لصفلا

 ةساردلا تايبدأ

.ةبهوملا :ًالوأ  

 

 .ةبهوملا موهفم روطت لحارم

 موهفم نأ ظحاليو ،هنم ةدافتسالاو هتيمهأ ديدحت يف تافاقثلاو تاراضحلا فالتخ^ ةبهوملا موهفم فيرعتو ريسفت فلتخا

 يف زربت يتلا ةردقلا ىلإ اهعاجرإ مت :ةبهوملا موهفم ريسفتل ىلوألا ةلحرملا يفف .هرولبتو هليكشتل تدأ لحارم ةدعب ّرم ةبهوملا

 ةلحرم ىلإ ةبهوملا موهفم روطت كلذ دعب .عمتجم لك ةفاقثل كلذ دوعيو ،رعشلا ةباتكو ةيسورفلاو بورحلا :لثم ،نيدايملا ضعب

 ،نآلا ىلإ اهيلع فراعتم لازت ال يتلا ةلحرملل ًالوصو موهفملا كلذ روطت كلت دعبو .ةثوروم ةيدرف ةردق ةبهوملا نأ يهو ،ىرخأ

 ةيعون ةلقن تناكو ،ثادحألا نم ةعومجم تدهش ةلحرملا هذهو ،ءاكذلا لماعمو ةجرد سايقب ةبهوملا طابترا ةلحرم يهو

 ميهافملا نم ضعب ركذ ىلع ةساردلا هذه رصتقتسو ،)Davis et al. ,  2017; Stoeger, 2009( ةبهوملا ديدحتل

 .ءاكذلا موهفم ىلع زكرت يتلا كلت بنجتو ،ةبهوملا موهفم لوح اًراشتنا رثكألا

 ْنأ ىلإ ،ةبهوملا ريسفت يف _ دحاولا دعبلا يذ ريسفتلل اًعبت كلذو _ ءاكذلا لماعمو ةجردب ةبهوملا طابترا رمتسا ةليوط ةرتفلو

 ساسأك تانيجلا رود يف ثحب ثيح ةبهوملا موهفم ريسفت يف ديدج بناج انل مدق يذلا Galton نوتلاج ملاعلا انل رهظ

 ةلدعملا ةخسنلا مدق ىتح هينب دروفناتس سايقم ريوطتب ماقو ،نامريت ءاج كلذ دعب مث .)Galton, 1904( ةبهوملا ةثارول

)Terman & Merrill, 1961(، ماق كلذ ءانثأو Bىلع ةريهشلا ةيلوطلا هتسارد ءارج )بوهوم لفط )1500، 

 .)Terman, 1961( ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةينهذلاو ةيمسجلا صئاصخلا ةساردلا تمدق ثيح
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 عفترملا ءاكذلا يوذ نأ حيضوتل تالواحملا نأ الإ ،ةبهوملا موهفم ريسفت يف تدعاس دق نامريت ةسارد جئاتن نأ نم مغرلا ىلع

 ام اذهو ،قايسلا تاريغتم نيبو يلاعلا ءاكذلا لدعم نيب اًطلخ دعي كلذ نوك ؛لشفل^ تء^ دق يلاعلا زاجنإلا يوذ مه

 انه نمو ،ةبهوملل مهريسفت نع م.اروصت لوح ريكفتلاو رظنلا نوديعي نيثحابلا لعج امم ،Terman ةسارد يف لصح

 .)Stoeger et al. , 2018( ةبهوملا موهفم ريسفتل ةثيدحلا تاهجوتلا انل ترهظ

 ةيرظن :اهنم ،ةبهوملا ريسفتل ةفلتخم ةرظن ميدقت يف ا(مهم اًرود تبعل يتلا ةديدجلا طامنألاو ت—رظنلا نم ةعومجم كانه نأ دجنو

 يهو ،تاقلح ثالث لعافت نع جتh كولس :ةبهوملا نأ هتيرظن لالخ نم اًريسفت مّدق ثيح :)Renzulli, 1988( يلوزنر

 ةثالثلا تاقلحلا اهيف يقتلت يتلا ةطقنلاو ،)تامهمل^ ٍلاع مازتلاو ،ةطسوتملا قوف ةيعادبإ ةردقو ،ةطسوتملا قوف ةماع تاردق(

 الأ ،هتيرظن يف ةبهوملا ريسفتل ا(مهم ا(يلعافت اًرصنع يلوزنر فاضأ دقو .)Renzulli& Reis, 2008( ةبهوملا اهيف عقت

 .)2012 ،يلوزنر( )ةئيبلاو درفلا( وهو

 نأ ىلع ا.ركف موقت يتلا ) Successful intelligenceحجانلا ءاكذلا( ةيرظن Sternberg غربنريتس مّدق ةبيرق ةرظنبو

 لاح يف حاجنلا عيطتسي درفلا نأ غربنريتس ىريو ،)يلمعلا دعبلاو ،يعادبإلا دعبلاو ،يليلحتلا دعبلا( :داعبأ ةثالث اهل ةبهوملا

 ،)ةمكحلا( موهفم ةفاضB اًضيأ ماقو ،)ةيلمعلا ،ةيعادبإلا ،ةيليلحتلا( تاردقلا :يهو ،ةثالثلا تاردقلا عم لعافتلا عاطتسا

  .)2011 ،غربنريتس( نيرخآلا دارفألا حلاصمو هحلاصم نيب درفلا نزاوي ْنأ :ا# دوصقملاو

 يه ةبهوملا نأ حيضوت لالخ نم كلذو ،ةبهوملا موهفم ريسفت يف امهسأ دق اًجذومنو ةيرظن  Gagneهيناج انل مّدقو

 ،ةيمسجلا تاراهملا ،ةيعادبإلا تاردقلا ،ةينهذلا تاردقلا( :تالاجم ةدع نمضتت يتلاو ،دارفألا ىدل ةيرطف تادادعتسا

 ةيلخادلا لماوعلا لالخ نم اهريوطتو اهيجوتل ا# ؛ءانتعالا بجي قوفتلا ةلحرم ىلإ ةبهوملا لصت ىتحو ،)ةيعامتجالا تاراهملا

  .)Gagne, 2005; 2006( ةيجراخلا لماوعلاو
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 مل ةبهوملا نأ حضوي يذلا يلمعلا هجذومن لالخ نم كلذو ،ةبهوملا موهفم ريسفت يف فلتخم هاجتا ىلإ Ziegler رلقيز انلقنيو

 ةصاخلا لماوعلا نابسحل^ ذخألا ةرورض ىلع دكؤي كلذل ،هب ةطيحملا ةئيبلاو درفلا نم نوكتي ماظن كانه امنإ ،درفل^ ةزكرمتم دعت

 كولس نأ هجذومن يف فاضأو ،)Ziegler, 2005( ةيجراخلاو ةيلخادلا رداصملا ىمستو ،ةئيبل^ ةصاخلا لماوعلاو درفل^

 اذه رارمتسا ىلع يباجيإ لكشب سكعني امم ،ا(يـتاذ مظنملا ملعتلل ةحجانلا ةسرامملا لالخ نم زيمتلاو ريوطتلا يف رمتسي درفلا

 روطت يأ نأو ،يعامتجالا طيحملا يف ًالاعف اًرود دارفألل نأ ىلع رلقيز دكأ امك ،)Ziegler et al. , 2011( كولسلا

 .)Ziegler et al. , 2013 ( يعامتجالا طيحملا ىلع يلاتل^ رثؤي هنإف دارفألا هب موقي

 عادبإلا( :لثم ،ةيصخشلا تامسلا تنمضت ْنأ ىلإ ةبهوملا ريسفت تالاجم يف ءارآلاو تافيرعتلا يف عسوتلا اذه ىدأ دقل

 اهكلتمي يتلا ةبهوملا ىلع زكرت ال ةبهوملا يوذ ةبلطل^ ةصاخلا جذامنلا نأ دجنف ،)قايسلا يف تالاحلاو لماوعلا ضعبو ةيعفادلاو

 .)Subotnik et al., 2010; Ziegler, 2009( اًضيأ اهيف نوشيعي يتلا ةئيبلاو ماظنلا ىلع امنإ ،بسحف ةبلطلا

 ريثأتلا امهنم دحأل نأ ةيضرف ىلع كلذو ،ةطيحملا ةئيبلاو درفلا :امهو ،ةبهوملا ريسفت يف نْيرصنع تلوانت ت—رظنلا نأ ظحاليو

 ةساردلا ىنبتتو .)Davidson, 2009( ضعبلا امهضعب عم نالعافتيو نارثؤي امهْيلك نأ وأ ،رخآلا رصنعلا نع ىوقألا

 .ةريخألا رظنلا ةهجو ةيلاحلا

 اننكمي فيك :يهو ،ةريبك ةيمهأ تاذ ةوطخ يت/ ،ةبهوم موهفم ريسفت يف ءاملعلاو نيثحابلا رظن تاهجو فالتخا لالخ نمو

 عيمج يف رركت دق تاردقلا حلطصم نأ دجن ةيادبلا يف ؟ةبهوملا يوذ ةيبرت جمارب يف ت—رظنلاو تاهاجتالا هذه فظون نأ

 تامدخلا ميدقت عيطتسن ىتحو .ةيعادبإلا ،ةيدايق ،ةيدسج ،ةينهذ تاردق تناك ءاوس ةبهوملا ريسفت يف تركذ يتلا تافيرعتلا

 تالاجم زيزعتو تاراسملا عيمج ريفوت عيطتسن ىتح ؛ةلماش ةرظنب تاردقلا هذه ىلإ رظنن نأ انيلعف ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةمزاللا

 ،ا(يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتو ،طيطختلا( :لالخ نم تاردقلا هذه ةرادإ اننكمي امك ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا ىدل ةوقلا

 .)2010et al. Mandelman ,( )تاريثملل زيكرتلا هيجوتو
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 ةيئارثإلا جذامنلاو جماربلا

 هنإف كلذلو ،نييداعلا ةبلطل^ ًةنراقم ةيلاع تاردقب نودرفتي مÓأ امك ،ةعونتم ةيوبرت تاجايتحا ةبهوملا يوذ ةبلطلا ىدل دجوت

 ثاحبألا تتبثأ دقو ،)2012 ،ناورج( مهل ةبسانملا ةياعرلا تامدخ ميدقتو ؛ ةيوبرتلا تاجايتحالا هذه ةيبلتل ةجاح دجوت

 اهيف نوفلتخي يتلا ةينهذلا م.اردق ىوتسم عم مءالتت يتلا ةيئارثإلا جماربلاو جهانملا ىلإ نوجاتحي ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ ةيملعلا

 .)2000 ،نورخآو عراش لا( ةيعادبإلاو ةينهذلا م.اجاح عابشإل كلذو ،يداعلا جاهنملا بناج ىلإ ،ةبلطلا نم مهريغ نع

 

 ؛اهجراخ وأ ةسردملا لخاد متت يتلا ةطشنألا كلت" :هموهفمب ءارثإلاف ،ةبهوملا يوذ ةياعرل قرطلا ىدحإ ةيئارثإلا جماربلا دعتو

 ،)أ 2011 ،ناميغجلا( "ةيداعلا جهانملا بناج ىلإ ةبهوملا يوذل ةيفاضإ جهانم ميدقت :يأ ،جهنملل بالطلا ملعت زيزعت دصقب

 ،م.اردق يدحتل ةصرفلا ةح!إل ؛اًقمعو اًديقعت رثكألا ملعتلا صرفب ةبهوملا يوذ ةبلطلا ديوزت ىلإ ةيئارثإلا جماربلا هذه فد.و

 نوليمي تالاجم ةدع يف ةيفرعملا ءارو ام تاراهمو ايلعلا ريكفتلا تاراهم ةسراممو ،م.اردق ىوتسم عم مءالتي يفرعم ىوتحم ميدقتو

 .)2010 ،يماطق( اهيف مامتهالا نورهظيو اهل

 

 ةيئارثإلا جماربلا كانهف ،اهميدقت ناكمو ةينمزلا ةدملا ىلع دمتعي كلذو ،ةيئارثإلا جماربلا وأ ءارثإلا ميدقتل عاونأ ةدع كانهو

 ةيئارثإلا جماربلاو ،ةبهوملا يوذب ةصاخلا لوصفلا لالخ نم ةسردملا لخاد ةيئارثإلا جماربلاو ،ةيئاسملا ةيئارثإلا جماربلاو ،ةيفيصلا

  , .Davis et al( ةصاخلا عيراشملاو ،يداونلاو ،ةيملعلا تالحرلاو ،تاقباسملاو ،ةذملتلا جماربو ،عوبسألا ةياÓ ةلطع يف

 هذهل ةمعادلا تhاكمإلا ريفوتو ةبهوملا يوذ تاجايتحا عونت بسح ةيئارثإلا جماربلاو تامدخلا عونت حضتي كلذبو .)2017

 اًزيمت رثكألا يه ةبهوملا يوذ تاجايتحا عونت ىلع ءانب تممص يتلا ةيئارثإلا جماربلا دعتو .)2011 ،بويأ( تاجايتحالا

 .)2012 ،نورخآو زمدآ(
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 (—رظن ا# قوثوم ةيملع سسأ ىلعو ،ةحضاو ةيجهنم قفوو ،ةميلس ريياعم قفو نوكت نأ ّدب ال ،ةيئارثإلا جماربلا ءانبلو

 ءاملعلا فالتخال ًارظنو ،) ،)Davis et al. , 2017( ةيملعلا ثاحبألاو تاساردلا ىلع ةينبم نوكت نأ :يأ ،ا(يـبـيرجتو

 ميمصتل ةيملاع جذامن ةدع ترهظ دقف هيلعو ،اهزيزعتو اهتيمنت ةقيرط يف ًاضيأ اوفلتخا دقف كلذل ، ةبهوملا ريسفت ىف نيثحابلاو

 ءانبل ةيلمع ةطخ مدقت اÓأ امك ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا ميلعت ناديم يف اًمادختساو ةرهش رثكألا دعتو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل جماربلا

 .)Davis et al. , 2017 ،2011 ،رفيش ،ركيم( ةيئارثإلا جماربلا

 

 ةثالثلا تاقلحلا موهفم ىلع ينب يذلا _ لماشلا ءارثإلا جذومن _ ةبهوملا يوذ ميلعت ناديم يف ةرهش رثكألا جذامنلا نمو

 ،ةيماظنلا ةيساردلا لوصفلا يف لوطأ اًتـقو نوضقي ةبهوملا يوذ ةبلطلا بلغأ نأل اًرظن ؛جذومنلا اذه ريوطت مت دقو ،ةبهوملل

 نيلماعلا نم ربكأ اًددع نمضتي ثيح اًعاستا رثكأ حبصيل جذومنلا ريوطتب )2011 ،رفيش ،ركيم( :نم لك ماق كلذل

 ،ملعتلا ةيلمع يف ةبلطلا دهجو ءادأ عفر اهفده ةمظنم تايجيتارتسا نم جذومنلا فلأتيو .يناثلاو لوألا نيطمنلا يف ةبلطلاو

 ،طشانم ةثالث نم جذومنلا نوكتيو ،)Renzulli, 2005( هيلإ لوصولا دارملا ىوتسملا ىلإ ةيجراخلا ملعتلا براجت عفرو

 يوذ نم ةبلطك مهفينصتو مهفاشتكا مت نيذلل وأ نييداعلا ةبلطلل ءاوس ،ةبلطلا عيمجل ةماع ةيفاشكتسالا طشانملا :يهو

 جاهنملا لالخ نم اهذيفنت نكميو ،ةديدج تاعوضومو اًراكفأ اوملعتي نأ ةيفاشكتسالا طشانملا هذه حيتت ثيحب ،ةبهوملا

 نم ةعومجم نمضتت ةيفاشكتسالا طشانمو ،جايتحالا بسح ةيفاضإ تادحو ميمصت وأ ،ةسردملا يف يمسرلا وأ يساسألا

 نمضتت طشانملا كلت ضعب نإ .)2011 ،رفيش ،ركيم(ءاربخو فويض ىلإ ثدحتلا مامتها زكارمو تار—زلا :لثم ،ةطشنألا

 ام اًبـلاغو ،ةزيامتملا تاربخلاو طشانمل^ ىمستو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ا(صاخ نوكي اهضعبو ،ةبلطلا عيمجل ةيبيردت ةيعامج تاربخ

 مظنملا ملعتلا تاراهم اهنمض نمو ،تاراهم نيمضت متي طشانملا هذه نأ ىلإ ةفاضإ .ىوتسملا اذهل رداصملا ةفرغ مادختسا متي

 .تاراهملا زيزعت طشانملا هذه ةياÓ يف فدهيو ،ةبوعصلا ةجردل اًقفو ا# جردتلا متيو ،)Davis et al. , 2017( ا(يـتاذ
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 اهنع ثحبلا يف نوبغري يتلا تاعوضوملا ةبهوملا يوذ ةبلطلا راتخي انهو ،ةلقتسملا تاساردلا يهف ةثلاثلا ةلحرملا يف طشانملا امأ

 ,Renzulli &Renzulli( ام ٍةلكشم وأ ام ٍرمأ ةجلاعم يف يئاÓ جتنم رهظي ثيحب ،اهيف قمعتلا لامكتسا وأ

 ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا ةياعر يف هتيلعاف تبثأ ثيح ،جذومنلا ىلع تاساردلا نم ديدعلا تيرجأ دقف ،هتيلعاف نايبلو.)2010

 ،تامهمل^ مازتلالاو ،عادبإلا زيزعتو ،سيردتلا قرط يه :جذومنلا اهتبثأ يتلا ةيباجيإلا رKآلا نم نأ جذومنلا يممصمل نيبتو

 .)2011 ،رفيش ،ركيم( ةعونتم تاجتنم ميدقت ىلع عيجشتلا كلذكو ،ملعملا ةسرامم ىلع يباجيإ لكشب رثؤي اذهو

 

Lستيب جروجل _ لقتسملا ملعتلا جذومن _ كلذ دعب يتGeorge Betts ، ةبلطلل ةيئارثإلا جماربلا جذامن دحأ دعي ثيح 

 مهلعجيو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا ىدل ةيلالقتسالا تاردقلا زيزعتل جذومنلا اذه فدهي و ،)Betts,2003( ةبهوملا يوذ

 لالخ نم لحارم سمخب رورملا مهيلع بجي مهملعت يف ةايحلا ىدم نيلقتسم اوحبصي ىتحو ،ةايحلا ىدم نيلقتسم نيملعتم

 ملعتلاو تاراهملا زيزعت ىلع زيكرتلا متي انهو ،ىتاذلا ريوطتلا :اًيـنK ،داشرإلاو هيجوتلا :ًالوأ :يهو ،)2( مقر لكش جذومنلا اذه

 ءدبلل ةصرفلا أدبت انهو ،ةيساردلا تاقلحلا :اًعـبار ،ةبلطلا لويم بسح (—رايتخا نوكي ةيئارثإلا ةطشنألل لوخدلا :اًثـلK ،يتاذلا

 ،يعامج وأ يدرف لكشب طارخنالاو قمعتل^ ةبلطلا أدبي ةلحرملا هذه يفو ،ةقمعملا ةساردلا :اًسماخ ،يملعلا ثحبلا ةيلمع يف

 ةيلمع يف ملعتلل زفحمك ةربخلا ىلع Betts دكؤيو ،)Betts & Kercher, 2009( لمعلا يف ةليوط ةرتف رمتسي دقو

 الإ ،ةيميلعتلا لحارملا عيمج عم بسانتيل هريوطت مت دق هنأو ،يفرعملا قمعل^ زيمتي جذومنلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو ،فاشتكالا

 جذومنلا يف نيكراشملا ةبلطلا صئاصخ حضوي مل هنأو ،هتيلعاف لوح ثوحبلا ةلق لثم هل تهجو تاداقتناو ذخآم كانه نأ

 .)٢٠١١ ،رفيش ، ركيم(
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Lلحارملا يثالث ودريب _ جذومن يت _ The Purdue Three-Stage Enrichment model ىلع زكري يذلا 

 مهنّكُمي نيملعملا بيردت نأ )Davis et al. , 2017( ركذيو  .جماربلا ءانب يف ساسألا ربتعيو نيملعملا ىدل عادبإلا زيزعت

 جردت فنصيو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا ىدل ملعتلا ةيلمعل اًرسيم دعي هنأل ؛ا(دج مهم رمأ وهو ،ةيسيردتلا تاراهملا باستكا نم

 بجيو ،يبراقتلاو يدعابتلا ريكفتلا ىلع لمعلا متي :ىلوألا ةلحرملا يف :لحارم ثالث ىلإ ةبهوملا يوذ ةبلطلا دنع تاراهملا

  :ةيناثلا ةلحرملا امأ .حرطت يتلا ةطشنألا لالخ نم كلذو ،اًضيأ امهنيب قيرفتلاو امهنيب نزاوتلا

 .اًديقعت رثكألا تايجيتارتسالا ملعتو ،يعادبإلا ريكفتلا تاردق ىلع زيكرتلا حبصيو ،ملعتلا ةيلمعل رسيملا ىلإ ملعملا رود لقتنيف

 نودمتعي ثيح ،يتاذلا هيجوتلا ىلع دمتعت يتلا ةلقتسملا ةساردلا تاراهم ةبلطلا باسكا ىلإ فد. يهف :ةثلاثلا ةلحرملا امأ

 نإف ،ىرخأ ةلحرم ىلإ بلاطلا لقتنا املك ا(يـجيردت ملعملا باحسنا انظحال ولف ،ةقباسلا لحارملا يف اهوملعت يتلا تاراهملا ىلع

 يف جذومنلا تhوكم )2( مقر لكشلا حضويو ،)(Kolloff & Feldhusen, 1984 هيجوتلا ثيح نم ّلقي ملعملا رود

  .ءارثإلا ميدقت

 

  1 يحيضوت مسر 

 )٢٠١١ ،رفيش ،ركيم( ستيب جروجل لقتسملا ملعتلا جذومن

 .ناكيبعلا :ضMرلا .)ةنرقلا دواد ةمجرت( ،نيبوهوملا ميلعت يف ةيسيردت جذامن .)2011( .ش ،رفيشو .س ،ركيم .ةظوحلم

 .43ص .)2005 ماع يف رشن يلصألا لمعلا(
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 يئارثإلا ةحاولا جذومنأ

 ال نيذلا ةبهوملا يوذ ةبلطلا تاجايتحال ًةيبلت كلذو ؛هريوطتو هيلع لمعلا نم تاونس دعب يئارثإلا ةحاولا جذومنأ انل رهظ

 ةلماكلا ةياعرلا ميدقت ىلإ جذومنألا فدهيو .)Aljughaiman, 2010( ةيساردلا لوصفلا يف ةصاخ ةياعر مهل مدقي

 :ريياعم ةعومجم ىلع جذومنألا ءانب مت دقف ةبهوملا يوذ ةبلطل^ ةصاخلا تاجايتحالا هذه ةيبلت نامضلو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل

 ةركف ىلع جذومنألا موقيو.)أ 2005 ،ناميغجلا( كلذ ريغو ةيلومشلاو قدصلاو نيذفنملا ةءافكو ةيعباتتلا ةيملعلا ةيجهنملاك

 يملعلا يفرعملا قمعلا ثيح نم ةجردتم ت—وتسملا هذه نوكتو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيئارثإلا جماربلا ميمصت يف ت—وتسملا

 متهي ىوتسملا اذه يف :)يتاودأ( ىمسي جذومنألا يف لوألا ىوتسملاف :ةفلتخم ريكفت ةيجهنم ىوتسم لكلو ،تاراهملا جردتو

 يناثلا ىوتسملا امأ .ةيصخشلا تاراهملا نم اًضعبو ةيساسألا ثحبلاو ريكفتلا تاراهمب ةبهوملا يوذ ةبلطلا ديوزت متي ،دادعإل^

 ثلاثلا ىوتسملا امأ .لوألا ىوتسملا نم اًديقعت رثكأ ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةلكوملا تامهملا نوكتو ،نيكمتل^ متهي وهف :)يتوق(

 عبارلا ىوتسملا امأ .ةيعامتجالاو ةيصخشلا تامسلا زيزعتو طيطختلا ةيلمع ىلع ىوتسملا اذه يف جذومنألا زكريو :)يتيؤر(

 تاراهم زيزعتو ةبهوملا يوذ ةبلطلل نيكمتلا ةيلمع اهيف أدبت يتلا قالطنالا ةطقن ةباثمب ّدَعُـي ىوتسملا اذهو :)لبقتسملا ملاع(

 2  يحیضوت مسر 

 )Davis et al. ,  2017( ةثالثلا لحارملا وذ ودریب جذومن 

Note. Davis, A., & Rimm, B. & Siegle, D. (2017). Education of the gifted and 
talented (7th ed.). Boston: Allyn & Bacon. 
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 يف نيلقتسم نيملعتم ةبهوملا يوذ ةبلطلا حبصيو ،ةقباسلا ت—وتسملا يف اهتسرامم مت يتلا تاراهملا عيمج ليعفتو يتاذلا ملعتلا

  .)Aljughaiman, 2011( ةفرعملل نيجتنمو مهملعت

 ةلحرم مث .مهزفحتو ةبهوملا يوذ ةبلطلا ئي. يتلا :فاشتكالا ةلحرمب :أدبتو ،يئارثإ جمhرب لك يف لحارم ثالثب ةبلطلا رميو

 اًسوملم اًجتنم ةبلطلا مدقي ثيح :زيمتلا ةلحرم كلذ دعبو .تاراهملا ةسراممو يفرعملا ىوتحملا عم ةبلطلا لعافتي يتلا :ناقتإلا

 ةنورمل^ ةيئارثإلا ةحاولا جذومنأ زيمتيو .)Aljughaiman, 2010؛ أ 2005 ،ناميغجلا( ةقباسلا لحارمل^ مهرورم ةجيتن

 جذومنأ رايتخا مت دقو .)Aljughaiman & Ayoub, 2012( ةيناكملاو ةينمزلا فورظلا فالتخ^ قيبطتلا ةيناكمإو

 قفاوتيل هميمصت مت دق ُهنأ ؛كلذ يف ببسلاو ا.اريغتم دحأ دعي يذلاو ،ةيلاحلا ةساردلل يئارثإلا جمhربلا ميمصتل يئارثإلا ةحاولا

 ميمصتل ميلعتلا ةرازو لبق نم دمتعم هنأ امك ،)أ 2005 ،ناميغجلا( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةئيبلا عم

 ضرع ىلي اميفو  .يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ةيلعاف ىلع تاساردلا نم ديدعلا ءارجإ مت دقو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيئارثإلا جماربلا

:يئارثإلا ةحاولا جذومنأ تمدختسا ىتلا ةقباسلا ثوحبلاو تاساردلا ضعب جئاتنل
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  1 لودج

 يئارثإلا ةحاولا جذومنأ تنمضت يتلا تاساردلا

 

ءانب تاساردلا هذه رايتخإ مت .ةظوحلم
ً
 .يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ىلع ينبملا يئارثإلا جمIربلا وهو لقتسملا ريغتملا ىلع 

 جئاتنلا زربأ ةيجهنملا ةنيعلا فدهلا ةساردلا م

 جذومنأ ىلع مئاق يئارثإ جم8رب ةيلعاف ةساردل تفده )2006( حلاص 1

 .يراكتبالا ريكفتلا ةيمنتل يلزنملا داصتقالا يف ةحاولا

 داعبأ عيمج يف ةيبيرجتلا ةعومfا ىدل ةيباجيإ رcآ دوجو نع جئاتنلا ترفسأ يبيرجتلا جهنملا ةبوهوم ةبلاط 50

 .سناروت سايقم ىلع يراكتبالا ريكفتلا

 

 ميهاربإو ناميغجلا 2

)2009( 

 ىلع يفيص يئارثإ جم8رب رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده

 .ينادجولا ءاكذلا تاراهمو يببسلا وزعلا بيلاسأ

 وزعلا دعب نع يببسلا وزعلا دعب ىلع يباجيإ رثأ دوجو ىلع جئاتنلا ترفسأ يبيرجتلا جهنملا ةبلاطو اًبـلاط 63

 ةلاد قورف دوجو مدعو ،رتوتلا دعبو سفنل� ةقثلا دعبو بنجتلا دعبو دهجلل

 .ينادجولا ءاكذلا رابتخا ىلع اÉيـئاصحإ

 

3 Aljughaiman 

)2011( 

 مولعلا يف ةيفيصلا جماربلا ريثê ىلإ ةساردلا تفده

 بناوجلاو ثحبلاو ،ريكفتلا تاراهم ىلع تايضíرلاو

 .ةيميداكألاو ةيصخشلا

 ،ريكفتلا تاراهم ىلع ةيفيصلا جماربلل يباجيإ رثأ دوجو نع جئاتنلا ترفسأو يبيرجتلا جهنملا اًبـلاط 88

 .ةيميداكألاو ةيصخشلا بناوجلاو ،ثحبلاو
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 2 لودج

 .يئارثإلا ةحاولا جذومنأ تنمضت يتلا تاساردلا

ءانب تاساردلا هذه رايتخإ مت .ةظوحلم
ً
 .يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ىلع ينبملا يئارثإلا جمIربلا وهو لقتسملا ريغتملا ىلع 

 

 

 جئاتنلا زربأ ةيجهنملا ةنيعلا فدهلا ةساردلا م

 ناميغجلا 4

 )أ 2011 (

 ريكفتلا تاراهم ةيمنت ىلع ةيسردملا ةيئارثإلا جماربلا رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده

 .زاجنإلا وحن ةيعفادلا ةيمنتو ملعتلا وحن هاجتالاو يعادبإلا

بـلاط 251
ً
 وحن هاجتالاو يعادبإلا ريكفتلا ىلع ةيباجيإ رeآ دوجو نع جئاتنلا ترفسأو يبيرجتلا جهنملا ا

 .زاجنإلل عفادلاو ملعتلا

 نورخآو ناميغجلا 5

 )ب2011(

 ماعلا يفصلا ءادألا ةيمنت يف جذومنألا رود نع فشكلا ىلإ ةساردلا تفده

 .يملعلا ريكفتلاو ثحبلا تاراهمو

جـمyرب 43
ً

مــئاق ا
ً

 ىلع ا

 ةحاولا جذومنأ

 ريكفتلا تاراهمو يفصلا ءادألا يف عفترم روطت دوجو نع جئاتنلا ترفسأو يبيرجتلا جهنملا

 :لثم ،لصاوتلا تاراهم نم تاراهم ةدع زيزعتو ةبلطلل يملعلا ثحبلاو

 روطتو ةيليلحتلا تاراهملا ضعب روطتو يعامجلاو يدرفلا لمعلاو ثدحتلا

 .يملعلا ثحبلا تاراهم يف لقأ

6 Aljughaiman & 

Ayoub 

)2012( 

 ةيعادبإلاو ةيليلحتلا تاردقلا ىلع يئارثإلا جمyربلا رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده

 .ةيلمعلاو

بـــلاط 42
ً
 ،ةيليلحتلاو ةيعادبإلا تاردقلا حلاصل ةيباجيإ رeآ دوجو نع جئاتنلا ترفسأ يبيرجتلا جهنملا ا

 .ةيلمعلا تاردقلل رثأ يأ كانه نكي ملو
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 3 لودج

 يئارثإلا ةحاولا جذومنأ تنمضت يتلا تاساردلا

ءانب تاساردلا هذه رايتخإ مت .ةظوحلم
ً
 .يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ىلع ينبملا يئارثإلا جمIربلا وهو لقتسملا ريغتملا ىلع 

 

 جئاتنلا زربأ ةيجهنملا ةنيعلا فدهلا ةساردلا م

 ىلع اúيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده )2015( ميعنلا 7

 .يلمأتلا ريكفتلا ىوتسم

 ىلع تاجردلا تاطسوتم يف اúيــئاصحإ ةلاد قورف دوجو مدع نع جئاتنلا ترفسأ يبيرجتلا جهنملا ةبلاط 33

 نم ةعومجم تحضوأو ،اúيــتاذ مظنملا ملعتلا سايقمو يلمأتلا ريكفتلا سايقم

 .اúيــتاذ مظنملا ملعتلا هجاوت يتلا ت§وعصلا

 ىلع ةيئانبلا ةيرظنلا ىلع ةمئاقلا ةيئارثإلا ةدحو رثأ سايق ىلإ ةساردلا تفده )2017(رهوجلا 8

 .يتاذلا ملعتلا وحن هاجتالاو ةيلقعلا ةعسلا ةءافك

 هاجتالاو ةيلقعلا ةعسلا ةءافك رابتخا يف ةيئاصحإ ةلالد دوجو نع جئاتنلا ترفسأ يبيرجتلا جهنملا ةبلاط 34

 يفرعملا دعبلا ،داعبألا عيمج يف ةيبيرجتلا ةعوم´ا حلاصل يتاذلا ملعتلا وحن

 .ةيئاصحإ ةلالد يأ رهظي مل يذلا يكولسلا دعبلا ادع ،يصخشلاو

 ةحرتقملا ةيئارثإلا ةيملعلا ةطشنألا مادختسا رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده )1440( نورخآو ليقعلا 9

 .يعادبإلا ريكفتلا ةيمنتل

بــلاط 50
ً
 الك يف ةبلطلا طسوتم تاجرد نيب اúيـــئاصحإ ةلاد قورف دوجو نع جئاتنلا ترفسأ يبيرجتلا جهنملا ا

 ريكفتلا تاراهم م≤اسكإ يف ةيئارثإلا ةطشنألا رثأو ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعوم´ا

 .يعادبإلا
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 لوألا روحملا ىلع بيقعتلا

 الإ ،ةيعون هلقن ثادحإل ةردقلا مهيدل نأو ةيئانثتسا ةئف نودعي نيبوهوملا ةبلطلا نأ حضتي ،اًقباس ركذ ام ضارعتسا دعب

 ةيرمعلا ةلحرملا فالتخ] فلتخت نأ دبالو ،لئادبلا ةددعتمو ةلماكتم ةياعرو ةمعاد ةئيب رفوت بلطتي كلذ ثودح نأ

 ريسفت لالخ نم نيبوهوملا ةيبرت يف يوبرتلا بدألا ةعجارم لالخ نم انل حضتا ام كلذو ،نيبوهوملا ةبلطل ءالؤهلل

 .ةيئارثإلا جماربلا ميمصتل ةيملاعلا جذامنو ةبهوملا

 رداصمل] مامتهالا ىنعمب ،درفل] ةطيحملا ةئيبل] متv ةثيدحلا تاساردلا تلعج نيبوهوملا ةيبرت يف ةثيدحلا تاهجوتلا نأ الإ

 جذومنأ وه ةساردلا هذه يف عبتملا جذومنلا نأ الإ ،تاهاجتالا هذه بكاوت جذامن انل ترهظ كلذل ،ةيجراخلاو ةيلخادلا

 ،ةنيصر ةيرظن رطُأ ىلع ينبم هنوك ؛نيبوهوملا ةبلطلا ةياعرل ةيلومشلا ةرظنلا تاذ جذامنلا نم دعي يذلا يئارثإلا ةحاولا

 تاراهم :زيزعت يف ريبك لكشب متهي هنأ امك ،)اéيصخش ،اéيعامتجا ،اéيفرعم ،اéينهذ( نيبوهوملا ةبلطلا بناوج عيمج ززعيو

 ثحبلا تاراهمو ،ملعتلا تاراهمو ،)يليلحتلا ريكفتلا تاراهم ،يعادبإلا ريكفتلا تاراهم( ايلعلا ريكفتلا

 ديدعلا تيرجأ دقو .نيبوهوملا ةيبرتل ةثيدحلا تاهجوتلا عم مغانتي ام اذهو .ةيعامتجالاو ةيصخشلا تاراهملاو،يملعلا

 .ةعونتملا تاراهملا نم ديدعلا نيسحت ىف يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ةيلعاف تتبثأ ىتلا تاساردلا نم
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 يناثلا لصفلا

 ةساردلا تايبدأ

 ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا :اًيـن3 

 

 ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا ةأشن

 مايق ةيفيك حرشت ،يسفنلا بناجلا نم ةقتشم ةيرظن يه Social cognitive theory ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا

 .ةفرعملاو تامولعملا دامتعاو باستكا كلذ يف امب ،ةفلتخم ةيرشب تايلمع قيبطتب ةيعامتجالا ةمظنألا لخاد دارفألا

  لبق نم ةيرظنلا هذه ريوطت مت دقو .هيف ةددعتملا لماوعلا نيب لعافتلاو ملعتلا تايلمع ىلع ةيرظنلا كلت زيكرت بصنيو

Bandura[اًدعاصف تاينيعبسلا فصتنم نم ارودن )Bandura, 1977 A; 1986 A; 1988; 1989; 

1998; 2000; 2001; 2004(.  

 

 ةيرظنلا روذج عاجرإ نكميو ،تاصصختلا فلتخمو ثوحبلا يف عساو قاطن ىلع ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا رشن مت

 ةيرظنلل يساسألا ملعتلا أدبملا نإو .)Pálsdóttir, 2013( نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ ىلإ ةيفرعملا ةيعامتجالا

 ت]اجتسالاو تاراشإلاو عفاودلا فلتخمل ةباجتسالا ملعت ىلع دارفألا ثح متي هنأ ىنعمب ديلقتلا وه ةيفرعملا ةيعامتجالا

 حضوتو ت∆رظنلا ثدحأ نم دعت ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظن نإ .يعامتجالا عفادلا وه عفاودلا هذه دحأو ،تآفاكملاو

 ,Bandura( نيرخآلا تايكولس ةجذمنو ديلقتو ةبقارم يف ةلثمتملا ةيعامتجالا تايلمعلا لالخ نم نوملعتي سانلا نأ

1986 A; Bandura, 1998(. 
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 ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا تايضرف

 لك نألو ،اéيـملاع ةفورعملا ت∆رظنلا نم تحبصأ ىتح ،ةيرظنلا هذه لوح تاساردلاو ثاحبألا ميدقت يف ارودن] رمتسا

 ةيفرعملا ةيرظنل] ةصاخلا تاضارتفالا ضارعتسا يرورضلا نم ناك كلذل ،تايضرفلا نم ةعومجم ىلع موقت ةيرظن

 :يلاتلاك يهو ،ةيعامتجالا

 Active learning and Alternative Reinforcement ليدبلا زيزعتلاو طشنلا ملعتلا

يـنهذو اéيـلقع اًطاشن ةيرظنلا هذه يف ملعتلا دعي
ً
 ،كولسلا هجوت زومر يف لثمتت ةيلعف ىلإ ةيرظن ةفرعم نم ملعتلا لوحتيو ،ا

 ةيلمع أدبت كلذ دعبو ،ةباينل] ملعتلا لالخ نم اًطشن ملعتلا نوكيف ،ت–ايبلاو تامولعملا ةجلاعم ماظنب ىمسي ام اذهو

 نيعم فده زاجنإ وحن كولسلا داشرإ هلالخ نم متي يعامتجالا يفرعملا ملعتلا نأ حيضوتلا بجيو ،ةاكاحملا

)Bandura, 1986 B(. 

 Triadic Reciprocal Determinism ةلدابتملا ةيثالثلا ةيمتحلا أدبم

 ،اهثودح عقوتملا جئاتنل] ريكفتلا :لثم ،ملعتلا ةيلمعل ةمهملا ةيفرعملا رصانعلا يف رظنت ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا نأ دجن

 ةزيمم ةمس يه كولسلل تاددحمك ملعتلل ةيفرعملاو ةيعامتجالا لماوعلا نيب تالعافتلا نإف يلاتل]و ،قلقلا :لثم ،رعاشملاو

 Bandura, 1977( "ةلدابتملا ةيمتحلا" مس] اًضيأ فرعُتو ،)Pálsdóttir, 2013( ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلل

A(، جذومنلا طلسي ثيح
ُ

ءوضلا "ةيثالثلا ةيلدابتلا ةيببسلا" ــــب ىمسملا يببسلا 
َ
 لعافتت يتلا لماوعلا نم ةعومجم ىلع 

 )3( .ةيئيبلا لماوعلا )2( .تادقتعملاو فادهألاو ميقلا :لثم ، ةيصخشلا لماوعلا )1( :يهو ،اهنيب اميف رثأتتو لدابتتو

 اذه دمتعيو ،ةثالثلا لماوعلا هذه نيب توافت كانه نأ امك .)3( مقر لكشلا لالخ نم حضتت يتلا ،ةيكولسلا لماوعلا

 .)Bandura, 1989( دارفألا ةعيبط ىلع توافتلا
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 ىلع ًالاثمو ،ةيصخشلاو ةيئيبلاو ةيكولسلا لماوعلا نيب ةيلدابتلا تالعافتلا نم ةلسلس :هنأ ىلع )ناسنإلا ءادأ( فرعيو

 ،دهجلا لذبو ةيرارمتسالاو تامهملا ءادأ :لثم ،زاجنإلا كولس يف رثؤي )اéيصخش( ًالماع دعي هنإف ،تاذلا زيزعت :كلذ

 ،مهمدقت نوظحالي م‹إف ،)كولس( ام ةدام يف مvابجاو ةبلطلا يدؤي امدنعف ،ةيصخشلا لماوعلا يف رثؤي كولسلا اذهو

 ًالماع دعي اذهو ةديدج ةلداعم ةملعملا مدقت امدنع :ًالثمف ،كولسلا ىلع رثؤت ةئيبلا نألو ،مهيدل تاذلا زيزعت ديزيف

 ثيح ؛يئيبلا لماعلا ىلع رثؤي يكولسلا لماعلاو ،)كولس( ةلداعملا هذه لوح مههابتناو مهزيكرت ةبلطلا هجويو ،)اéيــئيب(

 ةفاضإ ،)اéيــئيب( ًالماع كلذ دعيف ،حرشلا ةداعfi موقت ةملعملا نإف ،)كولس( ةملعملا نم مهمهف مدع لاح يف ةبلطلا نإ

 يوذ ةبلط نم ةعومجم موقت امدنع :كلذ ىلع ًالاثم ،ضعبلا اهضعب يف رثؤت ةيئيبلاو ةيصخشلا لماوعلا نإف كلذ ىلإ

 ًالماع دعي اذهو ،ةبوعصب مهزيكرت بلطتي كلذ نإف ،ءاضوضل] زيمتت ةئيب يف ام ٍةلكشم لح يف ةيلاعلا ةيتاذلا ةءافكلا

 ،ملعملا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلإ نوعمتسي كلذ دعبو ،تتشتو ءاضوض لقأ ةئيبلا نم اولعجي ىتح كلذو ،)اéيـصخش(

 لك رث‰ ظحالنو ،)اéيـصخش( ًالماع كلذ دعيو ،ةبلطلا ىدل تاذلا زيزعت ىلإ دوعي اذهو ،)اéيــئيب( ًالماع اذه دعيو

 .)Schunk,1998( اهضعبب اهطابتراو ةثالثلا رصانعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 يحیضوت مسر  

 (Bandura,1989) ةلدابتملا ةیثالثلا ةیمتحلا أدبم

Note. Bandura A (1989) Human agency in Social Cognitive Theory. American 
Psychologist .44(9), 1175-1184. 
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 .Observational learning ةظحالملd ملعتلا

 باستكا نأ ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا حرتقتو ،ةيرظنلا هذه يف يساسألا زيكرتلا لثمت يتلا ةيعامتجالا ةيلمعلا وه ملعتلا

 يأ ،"ناقتإلا ةجذمن"و ،ماهملا وأ تاراهملل ةرشابملا ةربخلا يأ ،"طشنلا ناقتإلا ةبرجت" لالخ نم يتÁ تاراهملاو ةفرعملا

 ءانبو ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ءاوس نيرخآلا كولس ةظحالم لالخ نم تايكولسلا دارفألا ملعتيو ،ةظحالمل] ملعتلا

 (Bandura,1989). اهجئاتن ىلع

 

 ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظن ميهافم

 :اهمهأ نم ،)Bandura, 1989( دارفألا كولس ىلع رثؤت ميهافم ةدع ىلع ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا تزكر

 self-efficacy ةيتاذلا ةءافكلا -

ءانب نوكي مكحلاو ،"ام ةمهم يف هلشف وأ هحاجن ةيناكمإ ىلع مكحلا يف درفلا ةردق " ا‹أ ىلع ةيتاذلا ةءافكلا فرعتو
ً
 

 يوذ دارفألا نأ ربتعي ثيح ،يتاذلا طبضلاو ةيتاذلا ةءافكلا نيب ةقالع دجوتو ،تاردقو تاراهم نم كلتمي ام ىلع

  لضفأ لكشب مهملعت نوؤش ميظنتو ةرادإ يف يتاذلا طبضلا ىلع ةردقلا مهيدل نوكي ةيلاعلا ةيتاذلا ةءافكلا

(Bandura, 1977 B). 

  self -control  يتاذلا طبضلا -

 ىنعمب ،هلوح يتلا ةيئيبلا تاريغتملا عم هكولس ىلع ةرطيسلاو يتاذلا مكحتلا ىلع درفلا ةردق" هنأ ىلع يتاذلا طبضلا فرعي

 ةقباس ةربخ نم هيدل رفوتي ام لالخ نم درفلا ملعتيو ،ةيفرعملا تايلمعلاو ةيئيبلا تاريغتملا نيب ةيلدابت ةقالع كانه نأ

ءانبو
ً
 .هيلع ريسيس يذلا بولسألاو هملعت قرط ددحي اهيلع 

  Cognitive Processes ةيفرعملا تايلمعلا -

 و مكحت يتلا ظافتحالاو يدصقلا هابتنالا تايلمعو ةينهذلا روصلاو راكفألل يزمرلا ريفشتلا نم تايلمعلا هذه فلأتتو

 .مÌ ةطيحملا ةئيبلا عم مهلعافت ءانثأ دارفألا كولس يف رثؤت
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 Self-learning by modeling ةجذمنلd يتاذلا ملعتلا -

 هذه نيزختب دارفألا موقي كلذب ،نيرخآلا دارفألا كولس ةظحالم ةطساوب كولسلا طامنأ دارفألا ملعتي نأ كلذب دصقيو

 .اهليج‰ وأ اهقيبطت وأ اÌ ظافتحالاو اهتجلاعمو طامنألا

  اvيـتاذ مظنملا ملعتلاو ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا

 ةبلطلا تايكولسو راكفأ نع جتانلا ملعتلا ىلإ )SRL( اéيـتاذ مظنملا ملعتلا ريشي ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا روظنم نم

 مظنملا ملعتلا نمضتيو ،مÌ ةصاخلا ملعتلا فادهأ قيقحت وحن يجهنم لكشب اههيجوت متي يتلاو اéيـتاذ اهؤاشنإ متي يتلا

 ليبس ىلع ،)Zimmerman, 1998( اهتمادتساو اهليدعتو اهليعفتب ةبلطلا موقي فدهلا وحن ةهجوم ةطشنأ اéيـتاذ

 ،ةقباسلا ةفرعمل] ديدجلا ملعتلا طبرو بيردتلاو تامولعملا ةجلاعمب نوموقيو ةيساردلا فوفصلا ةبلطلا رضحي :لاثملا

 مظنملا ملعتلا عم مءالتي اذهو ،ةجتنمو ةبسانم تائيبو ةيعامتجا تاقالع ءاشنإو ،ملعتلا ىلع رداق ءرملا نı داقتعالاو

 ةطشنألا ءانثأ نومهاسي بالطلا نإف ،تامولعملل نييبلس نيقلتم اونوكي نأ نم ًالدب هنأ ةركف عم ديج لكشب اéيـتاذ

 .ةصاخلا مهفادهأو ماعلا فدهلا قيقحت يف مكحتلا نوسراميو

ي هنإف ،ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلل يرظنلا راطإا يفو
ُ
ي هنأ ىلع اéيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلإ رظن

ُ
ءانب دَّدحـ

ً
 وأ فقوملا ىلع 

 اéيـتاذ مظنملا ملعتلا دمتعيو ،روطتلا نم اًنـيعم ىوتسم وأ ةماع ةمس سيل اéيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ينعي اذهو ،يلاحلا فرظلا

 اéيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ىلع ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا دكؤت امك .)Schunk,1995( قايسلا ىلع ةريبك ةجردب

 :)Schunk, 1989( اهركذ امك يهو ،اهنيب اميف ةلدابتم طباور تاذ ةيعرف تايلمع ثالث نمضتي
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 Self- Observation ةيتاذلا ةظحالملا

ماكحأ ردصي نأ عيطتسيو ،هكولس ةظحالم درفلا عيطتسي ةيتاذلا ةظحالملا لالخ نم
ً

 ،هتظحالم مت يذلا هكولس ىلع ا

 .هيف بوغرملا ريغ كولسلا عم سكعلاو ،ًالبقتسم كولسلا هذه ثودح ةيرارمتسال كلذو ؛هتاذ زيزعتل درفلا موقيو

 Self- Judgment يتاذلا مكحلا

 كولس وه مأ ؟نيرخآلا نم ءانثلاو ريدقتلا قحتسيو ًالوبقم كولسلا اذه دعي له :ثيح نم درفلا كولس ىلع مكحلا

ملع  ؟باقعلا بلطتيو هيف بوغرم ريغو ضوفرم
ً

 صئاصخو ،ريياعملا :لثم ،لماوع ةدعب رثأتت ماكحألا هذه نı ا

 .ةعقوتملا جئاتنلاو ،فدهلا قيقحت ةيمهأو ،فدهلا

 Self- Reaction ةيتاذلا ةباجتسالا

 ةباجتسالا رايتخا درفلا عيطتسيو ،ةيزيفحت تاريث‰ سرامت مهفادهأ وحن دارفألا مدقت ىلع ةيتاذلا لعفلا دودر سرامت

 زيفحتلاو نسحتلا ىلع ةيباجيإلا ت]اجتسالا دعاستو ،باقعلا اهيلع بترتي يتلا ةيبلسلا ةباجتسالا بنجتو ةيباجيإلا

 هقيقحت دعب فدهلا نع اضرلا نوعقوتيو لوبقم هنأ ىلع فدهلا مدقت ىلع نومكحي نيذلا ةبلطلا نأ امك ،فدهلا قيقحتل

ملع ،ةمهملا لامكإل زيفحتلاو نيسحتلا يف رارمتسال] ةءافكل] نورعشي
ً

 للقت نل ةرورضل] ةيبلسلا تامييقتلا ّنı ا

 ىلع ةردقلا ىلإ نورقتفي م‹أ ةبلطلا دقتعا اذإ عفادلا ديزي نلو ،نيسحتلا ىلع نورداق م‹أ ةبلطلا دقتعا اذإ زفاحلا

 .نسحتلا وأ حاجنلا

 ةبهوملا يوذ ةبلطلاو ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا

رود بسنت ةيرظنلا هذهو ،دارفألا كولس حرشل ةيكيمانيد ةيلعافت ةيلمع ملعتلا نأ ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا دكؤت
ً
 اـéيروحم ا

 ،دارفأل] ةصاخلا تايكولسلا ىلع كلذ سكعنيو ،ةئيبلاو نيرخآلا ةبقارم رودلا اذÌ درفلل نكمي يتلا ةيفرعملا تايلمعلا يف

 هذه يف ةبهوملا يوذ ةبلطلا ميلعتب ةيرظنلا طبر نم ضرغلا ناكو ،كلذل اًقـفو ةصاخلا ةيتاذلا ةيميظنتلا مهفئاظو رييغتو

 .)Burney, 2008( ةيتاذلا ةيميظنتلا مvاراهمو مvاردق ريوطتو مهعد وه ةساردلا
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 ّدب الف ًاليكو ةيرظنلا حبصت ىتحو ،Human Agency يناسنإلا ليكوتلا موهفم ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا مدقتو

 ملعتلا تاردقو تادقتعملا ماظنو ةبهوملا زيمت يتلا يه ةلاكولا نإف كلذل ،يدصق لكشب ثدحت رومألا لعجت نأ نم

ملع ،)Bandura,2001( اéيـتاذ مظنملا
ً

 نولازي ال ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ الإ ،ماع لكشب ةبلطلل تمدُق ةيرظنلا نı ا

 نم ىوتسم تاذ ةيميلعت براجت ىلإ نوجاتحي م‹أو ،ملعتلا تايجيتارتسا ريوطتو مهملعت يف يدحتلا ىلإ نورقتفي

 ,Burney( مv–اكمإ ريوطت لجأ نم ؛بسانم لكشب مامتهالل ةريثم براجتلا هذه نوكت نأو ،ديقعتلاو ةبوعصلا

2008(. 

رظن ؛مهكولس ىلع رثؤي مهسفنأ هاجت هب نورعشيو دارفألا هدقتعي ام نأ ),a1986 Bandura ( ارودن] ركذ دقو
ً
 ا

يأ نإف ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا دنع ةدوجوم ةمس وه لمأتلا نأل
ّ
 يذلا ةيميلعتلا جماربلا ميمصتب ةصاخلا جذامنلا نم ٍ

ـباذج نوكي يتاذلا لمأتلا ريث‰ نمضتت
ً
 عم بسانتي امب جماربلاو جهانملا ءانب متي ىتحو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل اًتـفلمو ا

 فوفصلا يف مدقي امم ىلعأ ىوتسم تاذ تايجيتارتساو ةيسيردت جماربو جاهنم ءانب نم ّدب ال هنإف ةبهوملا يوذ ةبلطلا

 نوملعتيس ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأل ؛ةيميلعتلا ةيلمعلا قايس نم ءزج يه يتلا ةيعامتجالا ةئيبلا كلذك ،ةيداعلا ةيساردلا

 تاراهم فيظوت نكمي ثيح ،يميداكألا عباطلا تاذ يدحتلا صرف ريفوت بجي امك ،ةرشابملا ريغ صرفلا لالخ نم

 مامتهالا تاذ صرف ريفوتو فادهألا ةباتكو ةرباثملاو ملعتلا تايجيتارتسا ةسراممو تقولا ةرادإ :لثم ،اéيـتاذ مظنملا ملعتلا

 دهجلا ىلإ ةبلطلل يلاعلا ءادألا وزع ةفاقث زيزعت ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع بجي امك ،صاخ لكشب ةبهوملا يوذ ةبلطلل

 .)Burney, 2008( ناقتإلاو ملعتلا يف هولذب يذلا

 ةيفرعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا لوح تاسارد

 نم حضتتو ،اvريغتم دحأك ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلل اهمادختساو ،ثدحألا ىلإ مدقألا نم تاساردلا ضارعتسا مت

:يلاتلا )4( لودجلا لالخ
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 4 لودج

 اBاريغتم ىدحإك ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا نمضتت تاسارد

 جئاتنلا زربأ ةيجهنملا ةنيعلا فدهلا ةساردلا م

 ةيرظنلا قفو اHيـتاذ مظنملا ملعتلا يف يبيردت جم:رب رثأ ةفرعمل ةساردلا تفده )2012( ديعاسملا 1

 .يتاذلا يفرعملا طبضلاو ةيلخادلا ملعتلا ةيعفاد يف ةيعامتجالا ةيفرعملا

 جهنملا اًبـلاط 41

 يبيرجتلا

 كلذك ،ةساردلا هذهل سايقملا ةجرد ىلع ةيلخادلا ةيعفادلا حلاصل ةيئاصحإ قورف دوجو نع جئاتنلا ترفسأو

 بيردتو اHيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيمهأ ىلع ةساردلا هذه يف صولخلاو يفرعملا طبضلا حلاصل قورف كانه تناك

 .ةيساردلا فوفصلا يف ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا ئدابم ىلع نيملعملا

 طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا ةيلعاف رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده )2017( ناسرعلا 2

 ةيعفادو ةيفرعملا ةنورملا ةيمنت يف ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا ىلإ ةدنتسملا

 .يميداكألا زاجنإلا

 اًبـلاط 65

 ةبلاطو

 جهنملا

 يبيرجتلا

 هيلعو .ةيبيرجتلا ةعومÜا حلاصل يميداكألا زاجنإلا ةيعفادو ةيفرعملا ةنورملا يف رثأ دوجو نع جئاتنلا ترفسأو

 ةيفرعملا ةيرظنلا قفو طشنلا ملعتلا فيظوت ىلع ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأو نيملعملا عيجشتب ةساردلا يصوت

 .ةيعامتجالا

 يرمعلاو يماطق 3

)2018( 

 ةيفرعملا ةيرظنلا ىلع دنتسم يبيردت جم:رب رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده

 .ةقادصلاو عالطتسالا بح يتراهم ةيمنت يف ةيعامتجالا

 جهنملا ةبلاط 48

 يبيرجتلا

 اوضرعت نيذلا بالطلل ةقادصلا ىوتسمو لوضفلا ىوتسم ىلع اًقورف ةساردلا تدجوو جئاتنلا ترفسأو

 بالطلل ةفلتخملا ةيفرعملا تاراهملا ىلع ةلثامم ةيبيردت جمارب قيبطتب ثحابلا يصوي .يبيردتلا جم:ربلل

 .ةفلتخملا مهرامعأ لحارم لالخ نسحتلا ىلع مõدعاسمو

4 Tuli (2019) ةيفرعملا ةيرظنلا ءوض ىلع مالكلا ةراهم ميلعت ىلإ ةساردلا تفده 

 .ةيعامتجالا

 ةسردملا ريدم

 ةسردملا وملعمو

 اهقئ§وو

 ةسارد

 ةلاحلا

 تناك مالكلا ةراهم زيزعتل ةيئادتبالا ةسردم يف ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا ذيفنت نأ ىلع جئاتنلا ترفسأو

 ةيرظنلا معدت لماوع ةعبرأ كانه نأ ركذتو ،ةعبرألا ةيرظنلا ئدابم ذيفنتب نوموقي نيملعملا نأ نوك ؛ةديج

 .مالكلا ةراهم ةسرامم ءانثأ اهل هابتنالا بجي ةيعامتجالا ةيفرعملا

 .ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا اAاريغتم دحأ نأ ًءانب تاساردلا هذه رايتخإ مت .ةظوحلم
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 يناثلا روحملا ىلع بيقعتلا

 هذه يف ملعتلا نم ساسألا نأ امك ،ملعتلا ةيلمع ىلع ءوضلا طلستو مت; ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا نإ لوقلا اننكميو

 ،ةقباسلا تاساردلU ركذ امك ةيفرعملا تاراهملU مت; امنإ ،طقف اذه سيلو ةجذمنلا لالخ نم ملعتلا ىلع موقي ةيرظنلا

  .ةديدج تاربخو جذامن ملعت هنع جتني ملعتلا ةيلمع ءانثأ لصحي يذلا لعافتلا نألو

 فراعم باستكاو ملعتلا تاراهم زيزعت يف ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا رود تحضوأ دق ةقباسلا تاساردلا نأ امك

 زيزعتو يميداكألا زاجنإلا كلذك ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلاو يتاذلا ميظنتلا :اهنم ،ةدع تالاجم يف اهتيمهأ نيبتو ،ةديدج

 ةززعم لماوع كانه نأ دجن ةبهوملا موهفمو ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا نيب ةقالعلا حيضوت دنعو .ةبلطلا ىدل عفاودلا

 مادختسUو ةبسانم ةئيب دوجو يف ملعتلا ةيلمع ثدحت نأ ىلإ ىعست ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلاف ،ةرمتسمو

 .ةبسانملا تايجيتارتسالا

 ةردقلل حاجنلا وزع نع داعتبالاو نيبوهوملا ةبلطلا لبق نم لوذبملا دهجلل حاجنلا وزع زيزعت يف ةيرظنلا مهست امك

 نأ امك .اwيــتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتل ؛ةبوعصلا نم ىوتسم تاذ صرفلا دوجو نم ّدب ال نأ امك ،طقف ةيلقعلا

 يرظن ساسأ ريوطت مت دق كلذل ،ةبلطلا ىدل اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتل ةديفم ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا ئدابم

 ةيرظنلU ةمتهم نوكتس يتلا ثاحبألا نأ امك .يتاذلا ميظنتلا تايلمع نيسحت لوح انتفرعم ىلإ فيضيسو ،نيتم يثحبو

رود اهل نوكيس ةيعامتجالا ةيفرعملا
ٌ

 ةبلطلا ةدعاسمو ملعتلا ةيلمع يف ةيرظنلا ئدابم قيبطتل ةديدج لئاسو ريوطت يف 

 .اwيـتاذ نيمظنم نيملعتم اوحبصي نأ ىلع

 

 

 

 

 



 

 50 

 يناثلا لصفلا

 ةساردلا تايبدأ

 ا@يــتاذ مظنملا ملعتلا :اًثـل3 

 .اBيـتاذ مظنملا ملعتلا ةأشن لوح ةيخير3 ةحمل

لو ،ينقتلاو يفرعملا راهدزالU يلاحلا انتقو زيمتي
ِ

 ةيوبرتلا تامظنملا ىلع تضرُف دقلف ،مولعلا ىتش يف تاروطتلا ةعرس

 هيجوت مت دقف هيلعو ،هنع ةجتانلا تاريغتلا ةبكاومل ؛رصعلا اذه صئاصخ عم بسانتي امب ملعتلا ةيلمع ريوطت ةيميلعتلاو

 امك ،ةيميلعتلا ةيلمعلا عم بسانتي امب مهراودأ ميدقتل نيملعملا ةئيهتف ،ةيوبرتلا تاسرامملا ليدعتل ةيميلعتلا رداوكلا

 ديدحت ةيفيك لوح لمعلا زيكرتو مامتهالا ىلإ ةفاضإ ،اهليعفتل ةبسانملا ملعتلا تايجيتارتسا قرط ةفرعم مهيلع بجوتي

 لك نيمضت عيطتسن ال اننأل كلذو ؛ا;رادإو ا©استكا نم نكمتلا ةطقنل مهلاصيإل ؛فراعملا هذه لوح نيملعتملا داشرإو

 .دجأ فراعم ا≠اكم يت¨و ةميدق حبصت ام ناعرس ةديدجلا ةفرعملا نأل كلذو ؛دحاو يملعت جم™رب يف فراعملا كلت

 نم مهنكمي ىتح ؛لقتسملا ملعتلا زيزعت اًضيأو هعاونÆ ريكفتلا تاراهم زيزعت ىلإ مامتهالا هيجوت لضفألا نم ناك كلذل

 .)2004،يواطهط( اهنم ةدافتسالاو ةفرعملا ليكشتل ؛راكتبالاو يصقتلاو ثحبلل م;اردق هيجوت يف كلذ فيظوت

 ام مهأ لعلو ،اهنم ةبلطلا هعقوتي ام لك يطعت ال ا≠إف ،يوبرتلا ناديملا يف قبطُت يتلا ملعتلا ةيلمعل رظنلا ديعن امدنعو

 تاراهملا هذه ززعت ةيجهنم عابتا انيلع كلذل ،ديعبلا ىدملا ىلع اهريوطتو ةفرعملا هذه ميظنت ةيفيك وه هوملعتي نأ نكمي

 ىمستو ،ةايحلا ىدم هوسرامي اwيـمُلعت اًكولس اهلعجو ا©استكا يف ةبلطلا دعاسن نأو ،ناديملا يف ملعتلا ةيلمع لالخ نم

 نكمي ةيجهنم وأ ،ةلماكتم ةموظنمب هبشأ يه يتلا Self- Regulated Learning اwيـتاذ مــــــــــظنملا مّلعتلا ةيجهنمب

 دحأ اwيـتاذ مظنملا ملعتلا دعيو .)Zimmerman,1990 A( ميلعتلاو طيطختلا ةيلمع يف نويوبرتلا اهعبتي نأ

 ىلع اًديك¨ هتايط يف نمضتو ،2002 ماع هريرقت يف يبوروألا سل≈ا اهيلع دكأ يتلاو ،نهارلا انتقو يف ةمهملا تاراهملا

 ,Council of the European Union( عيرس طمن تاذ ملعتلا ةيلمع لعجي امم ،هتسراممو هسيردت

2002(. 
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 ثحبلل نيصصختملا عفد يذلاو ،ميلعتلاو ملعتلا ناديم يف ةلئاهلا تاروطتلا ىلإ اwيـتاذ مظنملا مُّلعتلا موهفم روهظ دوعي

 دعب ةيفرعملا ةيرظنلU ةيبرتلا ءاملع متها دقو ،يلاحلا تقولا بكاويو بسانتي ملعت ريفوتل تاسرامملا لضفأ نع يصقتلاو

 نكميو اهتظحالم متي تUاجتسا ا≠أ ىلع ملعتلا ةيلمعل رظنت تناك يتلا ةيكولسلا ةيرظنلU نمزلا نم ةرتفل مهكسمت

 ةيلمع ملعتلا نأ ربتعت يتلا _ ةيفرعملا ةيرظنلا _ كلذ فالخو ،زيزعتلاو راركتلU تUاجتسالا هذه رمتستو ،اهسايق

مهف سكعت ةيلقع
ً

ـباعيتساو ا
ً
مادختساو اًعاجرتساو ا

ً
 تاروطتلا هذهل ةجيتنو ،ىنعم تاذ فقاوم يف اهفيظوتو تامولعملل ا

 ملعتلا ةيلمعل سيئرلا روحملا م≠وك م;اردقو م;اراهم زيزعتب كلذو _ ةبلطلا _ نيملعتملU مامتهالا نم ّدب ال ناك

 .)2019 ،يدادرلا(

ءانبو
ً
 Self- Regulated اwيـتاذ مظنملا ملعتلا حلطصم يوبرتلا بدألا يف رهظ دقف ،مامتهالا اذه ىلع 

Learning هل زمريو )SRL( مهملعت ةيلمع يف ةيتاذ ةيدرف دوهج نم نوملعتملا هلذبي ام ىلع زكتري يذلا، 

 يف رهظ دق اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم نأ الإ ،مهملعت ةيلمعب قلعتي ام لكب ةيلوؤسملا نم ردق ربكأ لمحت ىلع بيردتلاو

ساسأ تعضو يتلاو ،ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلل هميدقت لالخ نم م1977 ماع ارودنU ملاعلا عم ةيادبلا
ً

 ملعتلا موهفمل ا

  .)2002 ،يدادرلا( اwيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامنو تاضارتفا ريسفتل اهدامتعا مت يتلاو ،اwيـتاذ مظنملا

 م1980 ماع يف أدب دقو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفمب ةيسفنلا تاساردلاو ةيوبرتلا تالا≈ا يف نوثحابلا متها انه نمو

 لوح ةباجإ ىلإ لوصولل كلذو ؛موهفملا اذه لوح تاداهتجاو تادقتعم تجرخ ثيح ،)2019 ،يدادرلا(

 نأ ةيفيك حرشل ةلواحملا تءاج كلذل .؟ا© نوموقي يتلا ملعتلا تايلمع يف مكحتلا نيملعتملا دارفألل نكمي فيك:لؤاست

مظنم درفلا حبصي
ً

مكحتمو اwيـتاذ ا
ً

زـفحمو اwيـتاذ ا
ً
 ام -1 :كلذ لوح ةلئسأ ةسمخ تËرظنلا تحرط دقو ،ملعتلا كولسل ا

يأ -2 ؟اwيـتاذ مظنملا ملعتلا زفحي يذلا
ّ
 ةسيئرلا تايملعلا يه ام -3 ؟اهلالخ نم اwيـتاذ اًكردم درفلا حبصي تايلمعلا نم ٍ

 ؟يتاذلا ميظنتلا ىلع ةردقلا ملعتملا كلتمي فيك -5 ؟يعامتجالا يداملا طيحملا رثؤي فيك -4 ؟كلذل

)Zimmerman& Schunk, 2009(. 
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Uيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم تابث نم مغرلwىلع 1980 ماع يف لّكشت دق هنأ ّالإ ،ةيوبرتلا ةيسفنلا تاساردلا لاجم يف ا 

 ليصحتلاو اwيـتاذ مظنملا ملعتلا -م;افلؤم دحأ يف Schunk كنوشسو Zimmerman نامرميز :نم لك دي

 يف نامرميز ركذيو ،Self- Regulated Learning and Academic Achievement يميداكألا

 ةلحرم يف نوطيشن نوكراشم م≠أ ىلع بالطلا ىلإ نورظني اwيـتاذ مظنملا ملعتلا يرظنم" نأ  ،1986 ماع يف روشنم لوأ

 صاخشأ مه اwيـتاذ مظنملا ملعتلل نوعضخي نيذلا نيملعتملا نأو ،م© صاخلا ملعتلا يف اwيكولس نوطشنو ،ةفرعملا ءارو ام

 ،زيفحتلاو رابتخالا ةيلمع ءانثأ ةفلتخم لحارم يف يتاذلا مييقتلل نوعضخيو مهسفنأ نوبقاريو م;اميلعت نوهجويو نوططخي

 مظنملا ملعتلا نوسرامي نيذلا نيملعتملا نأ امك ،ةيتاذ ةءافك ىلع م≠أ ىلع مهسفنأ ىلإ اwيـتاذ نومظنملا نوملعتملا رظنيو

 , .Bembenutty et al( "مهملعت بسانتل اهنيسحت نولواحيو ا© لمعلا نوديري يتلا ةئيبلا ديدحتب نوموقي اwيـتاذ

2013; Zimmerman,1986 A (. يـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ظحالنوwىظحي ا Uدجن كلذل ،نيثحابلا مامته 

راشتنا
ً
عساو ا

ً
 ةيملعلا ةيحانلا نم ةفلتخم جئاتن ىلإ كلذ ىدأو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم لوح تيرجا ىتلا ثاحبألل ا

معاد ناك كلذو ،ةيفرعملاو
ً

 .اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممو زيزعت يف جئاتنلا ضعبب مهاست نأ ةساردلا هذهل ا

	 اBيـتاذ مظنملا ملعتلا تافيرعت روطت

 ثيح ،ةيكولسلا مولعلا يف هل ةفلتخملا تاقيبطتلا ةرثك نم مغرلا ىلع كلذو ،اًضماغ اwيـتاذ مظنملا ملعتلا حلطصم دعي

 ديدحت عيطتسن ال كلذل ،ديقعتلا نم ىوتسم تاذ ةيعامتجالا مظنلا ىلإ ةقيقدلا ةيجولويسفلا تايلمعلا نم لقتني

 ءاملعلا مامتها نألو ،)Ziegler & Stoeger, 2019( اwيـتاذ مظنملا ملعتلل لوبقمو حضاو فيرعت داجيإو

 ةفلتخملا رظنلا تاهجو حيضوتل ةددعتم تافيرعت هنع تجتن دق اwيـتاذ مظنملا ملعتلا لوح اًقـباس ركُذ يذلا نيثحابلاو

 حلطصم يه اwيـتاذ مظنملا ملعتلا فيرعتب تطبترا يتلا تاحلطصملا لوأ دجن اننإف كلذل ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم لوح

 ،رخآ بناج نم كولسلاو ،بناج نم يميداكألا ءادألاو ملعتلا تايجيتارتسا نيب طابترالا انل كلذ سكعيل ؛ةيعفادلا

  .ةيفرعماللاو ةيفرعملا تاريغتملا نم اهريغو
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 هساسأ لالخ نم نيبيو حضتي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ىلع اwيـتاذ مظنملا ملعتلU ةطبترملا تاساردلا نم ديدعلا تقفتا دقو

ريثك نأ يرظنلا
ً
 ىلع لمعلا ةبوعصل ؛هسفن درفلا تاذ نم الإ اهريغت نكمي ال درفلا هب موقي يتلا ةيكولسلا فقاوملا نم ا

 ةسرامم ةرورض ىلع دكؤت يتلاو يجولوكيسلا عباطلا تاذ ةميدق ةركفل دوعن انلعجي كلذو ،مئادو رمتسم لكشب اهتبقارم

يقلتمو ًالبقتسم طقف نوكي الأو ،هملعت ءانثأ ةيلعافب درفلا ةكراشمو
ً
 .)2019 ،يدادرلا( ملعتلا ةيلمع ءانثأ ا

 ةبلطلا نيب لعافتلل ةحاسملا كرتو ملعتلU ةيرحلا نأ )2015 ،داقرلا ،هللا داج( نع ًالقن )Bobbi,1992( ريشيو

 ءاوس مهسفنÆ ا≠وددحيس يتلا ريكفتلا قرط رايتخال مهل ةصرفلا ةحˇإو مهرايتخU ةيلوؤسملا نولمحتي مهلعجو مهسفنأ

 لكو ،اwيـجيردت يعادبإلا ريكفتلا ىلإ ديكأتلU _ ةيرحلا هذه _ مهعفدتس ،فاشتكالU وأ ءارقتسالU قرطلا تناك

 فيرعت :اهنمو ،ةيعفادلا حلطصم نمضتت تافيرعت ةدع دجنو .م;اوذ نم يلخاد عفاد نع جتني اذه

)McWhorter, 2008( يـتاذ مظنملا ملعتلا نإ ركذي يذلاwنم نيعم ىوتسم ىلع نوملعتملا حبصي نأ وه ا 

 زنوبو نامرميز فيرعت اًضيأو .ملعتلU ةصاخلا مهفادهأ نوققحي مهلعجت يتلا تايجيتارتسالا عيمج اوكلتمي نأو ،ةيعفادلا

هنأ ىلع هفرع دقو ،هموهفم يف اwيـتاذ مظنملا ملعتلا زئاكر دحأ ةيعفادلا دعت ثيح ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل
ُ
 ةجردلا وأ ىوتسملا 

 ملعتلا ةيلمع يف كولسلاو ةيعفادلاو ةيفرعملا ءارو ام ىوتسم ىلع ةيلعاف يوذ نوملعتملا اهيف نوكي يتلا

)Zimmerman & Pons, 1986(. فيرعت ءاج كلذك )Linder& Harris, 1992( صني يذلا 

 تامهملU رارق ذاختU قلعتي اميف ةئيبلاو ةيكاردإلاو ةيعفادلاو ةيفرعملا ءارو امو ةيفرعملا ت™وكملا نم ةنوكم هفيلوت ىلع

 .ةيميداكألا
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 عضي ةيئانب ةيلمع" وه اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نPintrich, 2004( Æ( هركذ ام اwيـتاذ مظنملا ملعتلا فيرعت ىلوأ نمو

 يف ةيفرعملا تايجيتارتسالا نومدختسيو مهفادهأ ىلع اًدامتعا مهكولسو مهفراعم طبض ةيلمع نوبقاريو مهفادهأ نوملعتملا

 &Risemberg( فيرعت ءاج كلذك ؛ "ةيملعتلا ةئيبلا يف تقولا ةرادإ عم ةفرعملا ءارو ام تايلمع

Zimmerman, 1992( يـتاذ مظنملا ملعتلا نإ ركذ يذلاwمادختساو ،ققحتلل ةلباق فادهأ عضو ةيلمع" وه ا 

 ةيلمعل دارفألا مييقت متي كلذ دعبو ،اهقيقحت ىدم ةفرعمل ؛ةرمتسملا ةبقارملا دوجو عم ،فادهألا كلتل هققحم تايجيتارتسا

 ."مهريكفت

 تافيرعت ترهظ كلذلو ،نيثحابلا ضعب ىدل اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم حيضوتل ةيفاك نكت مل تافيرعتلا هذه نأ الإ

 ىلإ دوعي كلذو ،مهملعت ةدوج نيسحت فد© هيجوتو قمع يذ دهج لذبب نوموقي دارفألا نأ ىنعمب يفرعم عباط تاذ

 ىلع لمعت ةفرعملاف ،ةفرعملا دوجو ىلع دمتعت هذه لكو ،يتاذلا عفادلا هنوك ةيفيكو همّلعت ةيفيكو ةراهملا عم ةدارإلا جمد

 كانه كلذل .يمّلعتلا مهئادأو مهتسرامم نيسحتل مهفادهأ عم قفاوتي امب اهليدعتو اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تايلمع طبض

 اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ىلإ راشأ ىذلاو )Boekaerts,1999( فيرعت :لثم ،يفرعملا بناجلا اذ© تمتها تافيرعت

 كلذو ،رخآ ىلإ نيعم قايس نم لقنتلا يف هدعاست يتلا تاهاجتالاو تاراهملاو ةفرعملا ريوطت ىلع درفلا ةردق وه"

 ملعتلا نأ ركذ ىذلاو )2007 ،ميهاربإ( فيرعت كلذك ."ةيلمعلا ةايحلا فقاوم ىلإ اهلقنو ،تامولعمو ةربخ باستكال

 راطإلا ىدعتت يتلاو ،يلبقتسملا مّلعتلا لهستو معدت يتلا تاهاجتالاو تاراهملاو ةفرعملا ةيمنت ىلع ةردقلا وه" اwيـتاذ مظنملا

 ."ةايحلا تالاجم ىتش يف هقيبطت متي امنإ ،يميداكألا يساردلا
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 ةيكاردإ ةرظنب نورظني نيذلا نيثحابلا نأ الإ ،ةيئرم ريغ ةيلمع دعي هنأل اًضماغ دعي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم نألو

 وأ ةردق طقف سيل اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ىنعمب ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا فيرعت يف رثأ هل ناك تاذلا موهفم نأ ىلع اودكأ

 قيقحتل ًالوصو ،اهريدقتو تاذلا مهف نم أدبت ةيتاذلا تاهيجوتلا نم تËوتسم اًضيأ نمضتي امنإ ،عفاد وأ ةراهم

 ةردقلا لاقتنا لالخ نم ثدحت يتلا يه ةيتاذلا تاهيجوتلا نأ )Zimmerman,2002( نامرميز دكأ دقو .تاذلا

 ،يماطق( فيرعت يت(و .ةيميداكألا ةايحلا يف اهمادختسا نكمي ةيملعت ةراهم ىلإ اwيـتاذ مظنملا ملعتلا مادختسU ةيلقعلا

 هسفن ميظنت يف طشنلا ملعتملا دهج" هنأ ىلع هفرعيف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلمع يف اهرودو تاذلا ززع يذلا )2005

 وحن هلعف دودرو ماكحألا رادصإو ةيتاذلا ةبقارملا نمضتيو ،ملعتلا فقاوم يف ةيئيبلاو ةيلاعفنالاو ةيفرعملا رداصملا لالغتساو

 ."همدقت

 

 نم ةعقوتملا ةدئافلا ةبلطلا فرعي نأ يرورضلاو مزاللا نم نأ دجن اننأ ةقباسلا تافيرعتلا ضارعتسا دعب ظحالملا نمو

 ةعجارلا ةيذغتلا ىلإ ةفاضإ ،يساردلا مهليصحت ىلع رثؤتس ىتلا لماوعلا اًضيأ اوفرعي نأو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل مهتسرامم

 بقاري يتلا اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تاوطخ نم ةوطخ لك يف ةيرود ةيلمع يهو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل مهتسرامم ءانثأ ةيتاذلا

 Carver & Scheier,2012( مهملعت ةيلمع يف مهمدقت ىوتسم ةبلطلا اهيف ميقيو

;Zimmerman,2000 a(. 
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 دق نيرظنملا نأ دجنو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ترسف يتلا تËرظنلا عونتل اًقفو تعونت تافيرعتلا نأ ًاضيأ ظحالن امك

 ام اذهو ؟اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ققحتي ىتم :يه اهركذ دارملا ةطقنلا نأ الإ ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم فيرعت لوح اوفلتخا

 نأ نكمي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلمع نإ ثيح Vygotskians نويكستوجيفو نويفرعملاو نويئانبلا نورظنملا هلوانت دق

 ,.Paris et al( اهل نيسرامملا ةردق ىلع سكعني كلذو ،ركبم نس يف اهتسرامم لالخ نم ةديج ةيلعاف ققحت

 اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفمل ًالامك امنإ ،اًفالتخا سيل ةروكذملا تافيرعتلا فالتخا نأ ةيلاحلا ةساردلا ىرتو .)2001

 بناوجلا نأ دجن )4( مقر لكشلل رظنلا دنعو .موهفملا اذ© ةمتهملا ثاحبألاو تاساردلا يف ةيلماكت ةروصب هروهظو

ملع ،مكحتلا ىلع ةردقلا دوجوو ةرمتسملا ةعجارلا ةيذغتلU اهتطاحإ عم اهضعبل ةلمكم ةعبرألا
ً

 ىصقأ قيقحت نÆ ا

  .اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم يف دهج نم دارفألا هلذبي ام ىلع دمتعي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم نم ةدافتسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  يحیضوت مسر

 ا>یـتاذ مظنملا ملعتلا موھفم فیرعت يف تاھجوت 

 .ًايتاذ مظنملا ملعتلا تافيرعت يف ةقمعتملا ةءارقلا دعب ،ةثحابلا لبق نم يحيضوتلا مسرلا اذه ميمصت مت .ةظوحلم
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  اBيـتاذ مظنملا ملعتلا تOوكم

 اميف ةطبارتملا ت™وكملا نم اًددع هتايط يف نمضتي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ىلإ )Zimmerman, 1990 B( ريشي

 ،ةبوعصلا تاذ تامهملا عم لماعتلا ىلع _ ت™وكملا هذه _ لمعت كلذك ،ةيمهألا تاذ ميهافملا لمشت يتلاو ،اهنيب

 نيح يف .ملعتلا ةيلمعل ةيلوؤسملا ةفاك لمحت عم ،تاجتنملا ىلإ لوصولل تايجيتارتسالاو طامنألا مدختست ىتم ةفرعمو

عتلل ةقباسلا تافيرعتلا تحضوأ
ّ
ُهنأ اwيـتاذ مظنملا مل

 _ تذخأ دقو ،ت™وكم ةدع نم نوكتيو ،بكرمو دقعم موهفم 

ردق _ ت™وكملا هذه
ً
 )2012،بيطلا ؛2006،ناوشر ؛2019،يدادرلا( نيثحابلاو ءاملعلا لبق نم مامتهالا نم ا

 :يلاتلاك يهو ،ةيلاحلا ةساردلا اهضرعتو .ةيوناثلا ا;™وكمو ،اهتعيبطو ت™وكملا هذه دافم نيمتهملاو ءارقلل حضوت يتلا

 

 يفرعملا نِّوَكملا .أ

 ىلع بلطتيو ،هيف شيعي يذلا ملاعلا فاشكتسال درفلا ةلواحمو ةسرامم نمضتت لحارم ةدع نم نوكتي يفرعملا نوكملا

يـعاو نوكي نأ درفلا
ً
 موقي يتلا ماهملا ةسارد هنكمي هنإف هيلعو .مهفلاو ةيكاردإلا ةيح™ نم ا© موقي يتلا ةيلقعلا تايلمعلU ا

 ةفرعملا طشنيو مظني يذلا وه يفرعملا نوكملا نأ امك ،ةعقوتملا جئاتنلاو تايضرفلا ىلإ لصوتيو ،فادهألا عضيو ،ا©

رود يفرعملا نوكملا بعلي كلذك ،ةفرعملU قلعتي ملعت يأ يف ساسألا دعي اذهو ،نيعم لاجمب ةصاخلا ةقباسلاو ةيلاحلا
ً
 يف ا

 اهمييقتو ا© ريكفتلاو اهتبقارمو ةيفرعملا تامولعملا ةجلاعم طامنأ ميظنتل كلذو ؛ةيفرعملا تايجيتارتسالا مادختساو ةسرامم

Leutwyler & Merki ,2009)(. 

 يفرعملا ءارو ام نِّوَكملا .ب

 ىلع دمتعي يفرعملا نوكملل حيحصلا قيبطتلا نإ ثيح ؛اwيـتاذ مظنملا مّلعتلل ساسألا رجح _ نوكملا _ اذه ربتعي

  .ةماع ةايحلاو يميداكألا طيحملا :اهنم ،رومأ ةدع يف هفيظوت يف نوكملا اذه ةيمهأ نمكتو ،ةءافكب يفرعملا ءارو ام نوكملا

لضفلا ةفرعملا ءارو ام نوكمل نوزعي عفاودلا لاجمب نيمتهملا نأ )2004 ،ةبيرخ( دكؤت نيح يف
َ

 مادختسا يف 

 ةءافكلل ةنيصر ةدعاق ءانب متيس _ نوكملا _ اذه لالخ نمو ،يساردلا ليصحتلا يف اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا

 ،درفلا ا© موقي يتلا ريكفتلا تايلمعو ةيلقعلا تايملعلU يعولا ةلحرمل لصي درفلا لعجب نوكملا اذه ءارو فدهلاو ،ةيتاذلا
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رشؤمو ًالماع نوكملا اذه دعي امك
ً
 ،ةيميداكألا تامهملا يف ديجلا ءادألU نوكملا اذه طبتريو ،يميداكألا حاجنلل ا

 ءارو ام نوكملا نمضتيو ،ةديدجلا تامولعملا ةجلاعمبو يجيتارتسا لكشب ملعتلU دارفألل ةفرعملا ءارو ام نوكم حمسيو

وكم يفرعملا
ّ

وَكم وهو اwيعرف ً™
ّ
 ةرادإ نمضتت يتلاو ،ةيداملا ةئيبلل ةبلطلا ةرادإ ميظنتب صتخي يذلاو ،ملعتلا ةئيب ةرادإ نِ

 بلطتت يتلا ملعتلا قرط رايتخاو ملعتلا نكامأ ديدحت ىلإ ةفاضإ ،لامعألا لودج وأ يساردلا لودجلل طيطختلاو تقولا

  ةفرعملا ءارو ام نوكملا عم لخادتي كلذ لكو ،ةدعاسملا بلط بلطتي دق وأ يدرف لكشب وأ يعامج لكشب ملعتلا امإ

Leutwyler & Merki ,2009)(. 

   يعفادلا نِّوَكملا .ج

رود يعفادلا نوكملا بعلي
ً
 كولسلا اذه طبض ىلع لمعي يعفادلا نوكملاو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ثودح يف اـwيرهوج ا

 يف كولسلا هيجوت يف ًالماع دعي عفادلا نأل ؛نيملعملاو نيدلاولا :لثم ،كولسلل ةيجراخلا طباوضلا بيغت امنيح اwيـلخاد

 نألو .اهقيقحتو فادهألا رايتخال كرحملا كرحت يتلا ةقاطلا هنÆ _ نوكملا _ اذه ضعبلا فصي نيح يف ،ملعتلا ةيلمع

 w™وكم يعفادلا نوكملا نمضتيو .ا©ابسأو مهعفاود عونب نوهرم دارفألا ءادأ نإف كلذل ،ةيئرم ريغ ةيلخاد ةيلمع عفادلا

وَكملا وهو اwيـعرف
ّ
 تاذ فقاوم يف مكحتلاو تاذلا ةرادإو هابتنالا طبضو تتشتلا ةراد1 مكحتلا عضوب موقيو ،يدارإلا نِ

   .هب موقي يتلا لمعلU ةلصلا

 تادقتعمو تاذلا مارتحا :اهنمو ،ةيزيفحتلا تاهيجوتلاو ةيعجرملا يتاذلا كاردإلا ت™وكم ىلع نوكملا اذه لمتشي امك

 ،ةيزيفحتلا تاليضفتلا اًضيأ ةيزيفحتلا تاهجوتلا لمشت امك ،)Garcia & Pintrich, 1994( ةيتاذلا ةءافكلا

 & Dweck( ةنيعم ماهم عم لماعتلاو ،) Deci & Ryan, 1985( ملعتلU ةصاخلا صخشلا عفاود :لثم

Elliott ، 1983(. مظنملا ملعتلل ةيويحلا ت™وكملا نم لمعلا يف مكحتلل ةيدارإلا صئاصخلاو يعفادلا نوكملا ربتعيو 

 لعفلا ءدب يف ةيسفانتلا تابغرلا عم لماعتلا :لثم ،ةدارإلا نم بناج ىلع ةيح™ نم يوطني هنأل ؛اwيـتاذ

)Heckhausen, 2018(، ملعتلا ةمهم رارمتسالا يأ ،ةرباثملا نم بناج ىلع يوطنت ا≠إف ،ىرخأ ةيح™ نمو 

 .)Kuhl,1996( تUوعصلاو قئاوعلا روهظ مغر
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   اBيـتاذ مظنملا ملعتلا داعبأ

موهفم دعي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نإ
ً

رظنو ،نامرميز ةيؤرل اًقـفو كلذو اًدقعم ا
ً
 داعبأ ةدع هنع جتن دقف ،ديقعتلا اذهل ا

)Schunk & Usher, 2013(، يلاتلاك يهو: 

 عفادلا -

 تايلمعلا هذه نأ نودقتعي اوناك اذإ اwيـتاذ مظنملا ملعتلا يف دارفألا طرخني ثيح ،)؟اذامل( ةيضق دعبلا اذه نمضتي

 نمضتت امك ،عفاودلا لمع ىلع ظفاحي داقتعالا اذهو ،ا© نوموقي يتلا تامهملا يف ءادأ لضفأ قيقحت ىلع مهدعاستس

 نيذلا نوملعتملا عضي ،ةمهم يف طارخنالا لبقو ،ةيتاذلا ةءافكلاو فادهألا دعبلا اذه يف اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تايلمع

 ةءافكلU ساسحإ اًضيأ مهيدلو ،ةجاحلا بسح ةيعرف فادهأ ىلإ ا≠ومسقيو ةيميلعت اًفادهأ اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوعبتي

   .مهفادهأ قيقحتل ةيتاذلا

ءانب مهمدقت مييقتو ةعباتمب نوموقي م≠إف ،ةمهملا يف مهلمع ءانثأ
ً
مدقت نوزرحي م≠Æ داقتعالا نأ امك ،مهفادهأ ىلع 

ً
 ،ا

 ريغ مهمدقت نأ اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوسرامي يذلا نوملعتملا ىري امدنعو ،ةيتاذلا م;ءافك ززعيو مهعفاود ىلع ظفاحي

 ةلواحم وأ ،ةدعاسملا بلط وأ ،مهفده رييغت وأ ،لضفأ ةيجيتارتسا مادختساو مهتيجيتارتسا ليدعت مهنكميف ،ٍفاك

 .مهملعت زيزعتل مهل ةحاتم اًقرط مهيدل نأ اودقتعا اذإ ةيتاذلا مهتيلاعف ضفخنت الأ بجي امك ،مهفده مدقت نيسحت

 ةقيرطلا -

 مظنملا ملعتلا نوسرامي نيذلا نوملعتملا موقيو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ثودح ةيفيك وأ ،)؟فيك( ةيضق دعبلا اذه لوانتي

ءانب مهملعت ةقيرطو ،)فورظلاو ،ةمهملا( ىلع ءانب م;ايجيتارتسا رايتخU اwيـتاذ
ً
 ،ةلاعف نوكتس ا≠أ مهداقتعا ىلع 

رمأ اهذيفنتو م;ايجيتارتسا رايتخا ةيلمع حبصت ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل ةسرامم رثكأ نوملعتملا حبصي امدنعو
ً
 ،اwيـنيتور ا

 ذيفنتو رايتخا ةيلمع نإف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نم ٍلاع ىوتسم ىلإ نولصيو ةراهم رثكأ نوملعتملا حبصي امدنعو

 ةءافكلUو ملعتلل عفادلU نوملعتملا رعشيو ،قباسلا ينيتورلا لمعلا كلذ سكعيو يئاقلت لكشب حبصت ةيجيتارتسالا

 يطعت ال اهوراتخا يتلا تايجيتارتسالا نأ اورعش لاح يف ،ةيلعافب تايجيتارتسالا قيبطت نوعيطتسي م≠وك ؛ةيتاذلا

 .ةيلاعف رثكأ نوكتس ا≠أ نودقتعي تايجيتارتسا ىلإ م;ايجيتارتسا رييغت ىلع نورداق مهف ،ةعقوتملا جئاتنلا
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 تقولا -

 نوكراشيس يذلا تقولا اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوسرامي نيذلا نوملعتملا راتخي دعبلا اذه يف نإف .)؟ىتم( ةيضق حضتت ،انهو

 نيذلا نوملعتملا ططخيو ،تقولا ةرادإ يه ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل ةسيئرلا ةيلمعلا نأ امك ،ا© مايقلا ةدمو،ام ةمهم يف هيف

 اًدهج بلطتت ماهملا ضعب نأ نوكردي م≠أ امك ،ةيلاعفب هنومدختسي ىتح ؛هنوبقاريو مهتقول اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوسرامي

زيفحتو
ً
 لدي اذهو ،اهل ينهذلا دادعتسالا مهيدل نوكي امدنع اهيلع لمعلل ًˇاقوأ نوددحي مهف اذل ،اهريغ نم رثكأ اwيـفرعم ا

 ام لضفأ هيف نومدقيس م≠أ نودقتعي يذلا تقولا رادقم نوططخي مه كلذل ،م;ايناكمإ دودح اًضيأ نوفرعي م≠أ ىلع

 .ماهملا يف لمعلا ءانثأ تاتتشملا داعبتساو زفاحلا ىلع نوظفاحيو ،مهيدل

 

 

  ءادألا -

ب ريشي
ُ
 ماهملا يف لقأ اًتـقو نوضقي م≠أ ىنعمب ،نوملعتملا هيلإ ىعسي يذلا ةءافكلا ىوتسم ىلإ وأ ةجيتنلا ىلإ ءادألا دع

 نيدهاج نوعسي امدنع رثكأ اwتـقو نوضقي م≠أل ؛سكعلا ىلع اذهو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ةيادب يف نونوكي امدنع

 ةبقارمو كلذل اًقـفو مهفادهأ ديدحت نيملعتملا نم ةيكولسلا جئاتنلا بلطتتو ،ةنيعم ةراهم يف ىلعأ تËوتسم ىلإ لوصولل

ديدحتل مهئادأ مييقتو
ِ

وجرملا جئاتنلا اوققح دق اوناك اذإ ام 
ّ

بلا اذه يف ةسيئرلا اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تايلمعو .ة
ُ

 يه دع

 نومكحيو مهءادأ اwيـتاذ مظنملا ملعتلل نوسرامملا نوملعتملا ظحاليو ،يتاذلا لعفلا درو ،تاذلا ىلع مكحلاو ،ةيتاذلا ةبقارملا

 رثكأ نوكتس ا≠أ نودقتعي ةقيرط ىلإ رييغتلا وأ مهج≠ يف رارمتسالا لالخ نم نولعافتيو مهفادهأ وحن مهمدقت ىلع

 .ةيلاعف
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 ةيداملا ةئيبلا -

 ملعتلا نوسرامي نيذلا نيملعتملا نأ امك _ اهرصانعو ةيداملا ةئيبلا _ دارفألا هيف ملعتيس يذلا ناكملا ىلإ دعبلا اذه ريشي

 مهل حمستو تاتتشملا نع دعتبت يتلاو مهمُّلعتب ةصاخ تائيب نوقلخي م≠أ امك ،مهلوح يتلا ةئيبلل نوساسح اwيـتاذ مظنملا

Uيـتاذ مظنملا ملعتلا تايلمع نمضتتو ،حاجنلwةطبترملا كلت ا Uةدوجوملا رصانعلاو تادادعإلا رايتخا :لثم ،ةيئيبلا ةلكيهل 

 تادعملاو داوملا نوعمجيو ،ملعتلا يف ةحارلU اهيف نورعشي يتلا َةئيبلا اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوسرامي نيذلا نوملعتملا راتخي.هيف

 ةئيبلا نأ اودجو اذإ نكلو ،مهل هتتشملا لماوع ىلع ءاضقلا لالخ نم مهتئيب نونسحي م≠أ امك ،ةمهملل ا≠وجاتحيس يتلا

عـقوم نودجي دقف ،ملعتلا ىلع مهدعاست ال
ً
 .تالكشملا ةجلاعم نولواحي وأ اًديدج ا

 ةيعامتجالا ةئيبلا -

ب لمشي
ُ
 نيذلا نوملعتملا راتخي كلذل ،اwيـتاذ نومظنملا نوملعتملا مهعم لماعتي نيذلا صاخشألا ةيعامتجالا ةئيبلا دع

 جذامن نع نوثحبيو اwيـعامتجا نوساسح مهف ،ملعتلل نيلاعفلا ءالمزلاو نيبردملاو نيملعملا اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوسرامي

 يتلا ةمهملا اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تايلمع نأ امك ،مهفادهأ قيقحتل ا≠وجاتحي يتلا تاراهملا ملعت نوعيطتسي م≠أ نودقتعي

 نيذلا نوملعتملا لكشيو مظني  .ةدعاسملا نع يئاقتنالا ثحبلاو ةيعامتجالا تاكبشلا يه دعبلا اذه اهيلع يوطني

 امدنع ةدعاسملا نوبلطيو ،ريكفتلا يف ني©اشتم صاخشأ نم نوكتت ةيوق ةيعامتجا تاكبش اwيـتاذ مظنملا ملعتلل نوعضخي

 عم قفتي امب ملعتلا ءاكرشو جذامنلا رايتخاو ةمهملا تابلطتمل ةقدلU نوزيمتي مهف ،ملعتلا ىلع مهدعاستس ا≠أ نودقتعي

  .ةيتاذلا م;ءافكو مهملعت رثأتيسف ،ةئيس ةيعامتجا ةيئيب تارايخ نوملعملا ذختي امدنعو ،م© ةصاخلا ملعتلا فادهأ
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 ؛)Schunk & Usher, 2013( ةلئسألا نم ةعومجم ا;ايط يف نمضتت اwيـتاذ مظنملا ملعتلا داعبأ نإ لوقلا نكميو

ب لكلو
ُ
 هذهو ،ا© بغري يتلا تاراهملا زيزعتو ملعتلا ةيلمعب مكحتيل هتاذ ىلع ةلئسألا ملعتملا حرطيو ،هلثمي لاؤس دع

ريثم هملعت لعجت يتلا عفاودلاو ا© موقي يتلا ةيلخادلا ملعتلا تايلمعب يعو ىلعو ظقيت ةلاح يف ملعتملا لعجت ةلئسألا
ً
 ا

زيمتمو
ً
 مظنملا ملعتلا داعبأ حيضوت يف )Zimmerman & Risemberg, 1997( ةسارد تدعاس دقو ،ا

 :كلذ صخلي )5( مقر لودجلاو ،اwيـتاذ

 5 لودج

 (Schunk & Usher, 2013) .ا3یـتاذ مظنملا ملعتلا داعبأ

 ا© موقي يتلا تايلمعلا صئاصخلا فورظلا داعبألا ةلئسألا

 اwيـتاذ نومظنملا

 ةءافكلا ،فادهألا عضو يتاذلا عافدنالا هب لمعلل ام رمأ رايتخا عفادلا ؟اذامل

 .وزعلا ،ةيتاذلا

 ،تايجيتارتسالا ةسرامم نيتورلا ،طيطختلا مكحتلا ةيلآ ةقيرطلا ؟فيك

 ةحارب لمعلا

 .تقولا ديدحت ةيناكمإ تيقوتلا طبض دودح تقولا ؟ىتم

 .لمعلU ةيلاعفلا

 .هل طيطختلاو تقولا ةرادإ

 لمعلU ماتلا يعولU عتمتي هب موقي يذلا لمعلا طبض ءادألا ؟اذام

 يتلا ةجيتنلاو هب موقي يذلا

 .اهيلإ لصوتيس

 ةبقارملا ،رايتخالا ةرادإ

 ،ةيتاذلا

 مكحلا ،لمعلا طبض

 .يتاذلا

 ساسحإو يعو هيدل يقيزيفلا لمعلا فقوم ةئيبلا ؟نيأ

Uةئيبل. 

 ةبسانملا ةئيبلا رايتخا

 .لمعلل

 طيحملا ؟نم عم

 يعامتجالا

 ساسحإو يعو هيدل يعامتجالا لمعلا فقوم

Uيعامتجالا طيحمل. 

 لمعلل ةودق وأ لاثم رايتخا

 .ةدعاسملا بلطو

 

 مكحتلاو مهملعت ةيلمع طبض ىلع نيملعتملا طقف دعاست ال اwيـتاذ مظنملا ملعتلا داعبأ نأ قباسلا لودجلا نم حضتي

 اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوكلو ،رثكأ ريكفتلا ةيلمع هيجوت ىلع _ داعبألا _ اًضيأ دعاست امنإ ،هنوديري يذلا ملعتلا كولسب

يعو رثكأ اwيـتاذ مظنملا ملعتملا لعجتس هزيزعتل بيلاسألاو تاودألا لك فيظوت نإف ،ةدقعم ةيلمع ّدعي
ً
  .ا

 .ةيلصإلا ةلاقملا لالخ نم اهتئارق مت يتلا تامولعملا ىلع ًءانب يلاحلا لكشب لودجلا فينصت مت .ةظوحلم
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  اBيـتاذ مظنملا ملعتلا تاءارجإ

 ،كولسلا ةرادإ نمضتت ةرادإلا نإف هيلعو ،نيملعتملل ةمˇ ةيتاذب ملعتلا ةرادإل ةلاعفلا قرطلا نم اwيـتاذ مظنملا ملعتلا دعي

 ىلإ ةجاحلا تعد دقف ،ةدحاو ةبيتك يف رصانعلا هذه ةرادإلو ،رداصملا نع ثحبلا ،ةيلقعلا تايلمعلا ،ةفرعملا ،عفادلا

 &Zimmerman ةسارد زنوبو نامرميز نم لك انل مّدق دقلو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا زيزعتل تاءارجإ دوجو

Pons,1986)( مقر لودجلا اهحضوي ،تاءارجإلا نم ةعومجم ىلإ تلصوت )6(: 

 6 لودج

 (Zimmerman& Pons,1986 ) ا3یـتاذ مظنملا ملعتلا تاءارج

 حيضوتلا تاءارجإلا

 نم دكأتلاو ا. تمق يتلا لامعألا ةعجارمب موقأ :لاثم ،هناقتإو هتدوج ثيح نم هب ماق يذلا لمعلا ميوقتل درفلا ا. موقي يتلا ةلاحلا يه يتاذلا مييقتلا .1

 .اهتحص

 .ةيميلعتلا تادحولا ىدحإل يئدبم صيخلت :لاثم ،ملعتلا نيسحتل كلذو ؛اهملعت دارملا ةداملا قيسنت ةداعإل درفلا هب موقي يذلا دهجلا وه ليوحتلاو ميظنتلا .2

 يفو ،عوبسأ ةدمل ةركاذملل لودج عضو :لاثم ،ةعقوتم جئاتن ىلإ لوصولل ةيوناثلاو ةيساسألا فادهألا ةبلطلا اهيف عضي يتلا ةيلمعلا يه .طيطختلاو فدهلا ديدحت .3

tمدقتلا ىدم ةفرعم ةدملا ةيا. 

 ةكبش لالخ نم عوضوملا نع أرقأ :لاثم ،ةفلتخم رداصم نم تvايبلاو تامولعملا نم ديزم ىلإ لوصولل ةبلطلا لبق نم ةلوذبملا دوهجلا وه تامولعملا نع ثحبلا وأ بلط .4

 .ةباتكلا رشÄأ نأ لبق ةبتكملÄ يتلا بتكلاو تنرتنإلا

 نع تاظحالملا ضعب نّودأ :لاثم ،مهملعت لالخ اهل نولصوتي يتلا جئاتنلا نع )Notes( تاظحالملا ةباتك يف لوذبملا دهجلا وه جئاتنلل تاليجستب ظافتحالا .5

 .فصلا لخاد تاشقانملا

 .ملعتلا ءانثأ ينع اًديعب لاوجلا عضأ :لاثم ،ملعتلا ةيلمعل ةيعامتجالا ةئيبلا ةبلطلا مظني يتلا ةلاحلا يه ةيعامتجالا ةئيبلل يعامتجالا ءانبلا .6

 يتامهم ءاôt تمق اذإ :لاثم ،حاجنلا مدع لاح يف باقع وأ حاجنلا لاح يف ةأفاكم ديدحتو ميظنتل درفلا ا. موقي يتلا ةلاحلا يه ةيتاذلا بقاوعلا .7

 .لضفملا يلسلسم دهاشأس ،يساردلا

 ءاصحإ رابتخا ىدل نوكي امدنع :لاثم ،ةرشابملا ريغ ةرشابملا بيلاسألا لالخ نم تاررقملا دحأ ركذتل ةبلطلا هب موقي يذلا دهجلا وه ركذتلاو راركتلا .8

 .اهظفح نم نكمتأ ىتح نيناوقلا عيمج ةباتكب موقأ

9.   10.   11.  

 ةيعامتجالا ةدعاسملا بلط

 يف ميهافملا دحأ مهف يف ةلكشم هجاوأ امدنع :لاثم ،نيدلاولا ،نارقألا ،نيملعملا :نم ةدعاسملا بلط ةبلطلا نم يعدتست يتلا تالاحلا يه

 .ةدعاسملا يقيدص نم بلطأ يننإف ،مولعلا ةدام

12.   13.   14.  

 تالجس ةعجارم

 ام لك ةعجارمب موقأ :لاثم ،ةقباس تارابتخا وأ تاظحالم وأ بتك :نم ءاوس تالجسلا ةفاك ةعجارمل ةبلطلا لبق نم ةلوذبملا دوهجلا يه

 .مولعلا ررقم يف لمع قاروأو تاظحالم نم هتبتك

 .نيعم ٍكولس وأ ام ٍعفاد زيزعتل نيملعملا وأ نيدلاولا ةسرامم ةجيتن رهظي دق كولس يأ ىلإ ريشتو حضوت ىرخأ .15
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سق دق ام≠أ زنوبو نامرميز ةسارد لالخ نم حضتي
ّ

ءانب تاءارجإلا هذه ام
ً
 ام تاءارجإ )1( :يهو ،تائف ثالث ىلع 

  .)ظفحلاو راركتلاو ،تامولعملا نع ثحبلاو ،ليوحتلاو ميظنتلاو ،طيطختلاو فادهألا ديدحت( :نمضتتو :ةفرعملا ءارو

 ةيئيبلا( نمضتتو :كولسلt ةصاخ تاءارجإ )3( .)ةيتاذلا بقاوعلاو يتاذلا مييقتلا( :نمضتتو :ةيزيفحت تاءارجإ )2(

 .)ىرخألا دراوملا ،نيبردملاو ءالمزلا نم ةدعاسملا بلطو ،تالجسلا ةعجارمو ،اهجئاتنو تالجسلا ظفحو ،ةيعامتجالا

 هذه ةيلعاف رثأ ةساردب تاساردلا نم ديدعلا تماق تاءارجالا هذه ىلع ءانبو ،تاءارجإلا هذه مهئانب لالخ نمف

 &Ainscough et al., 2018; El-Adl & Alkharusi, 2020; Fauzi( :اهنيب نمو ،تاءارجإلا

Widjajanti, 2018; Law et al.,2008; Sebesta & Bray Speth, 2017; ؛2012 ،بيطلا 

  .)2011 ،يسيقلا

 

 يف نوعقي دقو ،نيسرامملا نم مهف ءوس ىلإ يدؤت دق اهدحو اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا وأ تاءارجإ ةسرامم نأ الإ

 وأ تاءارجإلا هذه ةسرامم نم ّدب ال ناك كلذل ،تاسرامملا هذه هاجتا ةيبلس رعاشم جتنت دقو ،ةئطاخلا تاسرامملا

 نيملعملاو ةبلطلل لمع راطإ ريفوت عم حيحص لكشب هميمصت مت لاح يف يجهنم راطإ يف تايجيتارتسالا

)Dignath et al., 2008(. ردصم تايجيتارتسالا وأ تاءارجإلا هذه ُّدعُتو
ً
 اهيلع تدمتعا يتلا رداصملا نم ا

 )9( مقر قحلملا يف اwيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن نمضتي يذلا تابهوملا تابلاطلل يئارثإلا جم™ربلا ءانب يف ةيلاحلا ةساردلا

 .)ءاودلا تاعناص( ىمسم تحت
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   .اBمهم اBيـتاذ مظنملا ملعتلا لعجت بابسأ

 ةبلطلا لعج بلطتي كلذو ،مّلعتلا ةيلمع نم ةدئاف ىصقأ قيقحت ىلإ نوعسي يوبرتلا لا≈U نيمتهملا بلغأ نأ دجن

 تاذ ملعتلا ةيلمع نوكت نأ نمضن ىتح كلذو ؛يعفادلاو يئيبلاو يفرعملا بناجلا :اهنمو ،بناوج ةدع يف نيمظنم

 هنأ دجنف ،اهركذ قباسلا تافيرعتلا لالخ نم كلذ حضتيو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا فده عم قفاوتي فدهلا اذهو ،ىنعم

وج ريفوتو مييقتلاو طيطختلا ميهافم هتايط يف نمضتي
ّ
 نم مهملعت ةيلمع ةبقارمو لمأتلاو ةسرامملا ىلع ةبلطلا فيكتل ٍ

وكي وهف ،يساردلا فصلا لخاد ةسرامملاو تامهملا لالخ
ّ

حاجن نوققحي مهلعجل ةمزاللا تاراهملا مهيدل ن
ً

 عتمتي ا

Uيـتاذ مظنملا ملعتلا ربتعي كلذل ،ةمادتسالwززعي نأ ةردقو ةيناكمإ هلو ،ةيفرعملا تالا≈ا يف ةيلقعلا تاسرامملا دحأ ا 

 :ةيفرعملا تاراهملا  :اهنم ،تاراهملا نم ةعومجم نمضتي وهف ؛ةيدرفلا قورفلا بسح ملعتلاو زاجنإلا ىلع ةردقلا

 ءارو ام تاراهمو  ،)رعاشملU مكحتلا ،رعاشملا ميظنت ،ةبقارملا( :ةيفطاعلا تاراهملاو ،)تالكشملا لح ،هابتنالا ،ةركاذلا(

 تاراهملا هذه عيمج دجن اننإف ،رظنلا ةداعإ دنعو .)ا© ةصاخلا ريكفتلا ةيلمعو ملعتلا ةيلمع ىنعم ةفرعم( :ةيفرعملا

 يف ةيمهأ اذ دعي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ دجن كلذل ،)Roeser & Peck, 2009( غامدلا يف اهزكرمو اهردصم

 ديدحتل اwبـلطم اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلآ مهف دعي كلذل ،ءاوس دح ىلع نيسرامملا عيمج ىدل زاجنإلا وحن تاردقلا ريوطت

 .)Zimmerman & Risemberg, 1997( هتابلطتم

 ملعتلا تاراهمو يملعلا ثحبلا تاراهم نأو ،)ةينهذ تاراهم( دعت ريكفتلا تاراهم نأ ىلإ ةراشإلا ركذلU ريدجلا نمو

 ،ةيميظنت تايلمع ىلإ جاتحت ةينهذلا تاراهملا نأ انل حضتيو ،)أ 2018 ،ناميغجلا( اهحضوأ امك ،)ةيميظنت تاراهم(

 ةيجهنم عبتت نأ ةيميظنتلا تاراهملا ىلع بجي نكل ،ةينهذلا ةيلمعلا مظنت ىتح ةيميظنتلا تاراهملا انه يت¨ كلذل

 زيزعتو هيجوت يف دعاست يهف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم يه ةيجهنملا هذهو ،ةينهذلا تاراهملا مظنُتو اههجوتل ةحضاو

 ال اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ريث¨ نأ امك ،ةينهذلا تاراهملا ةدايقو ميظنت نم نسحيس اذهو ،ةيميظنتلا تاراهملل ةيتاذلا ةرادإلا

 يف ريكفتلا تايلمع( ينعت يتلا Thanking About Thanking تاراهم ىلإ لصي امنإ ،دحلا اذه دنع فقوتي

 ( كلذ عم قفتيو ،اًضيأ دارفألا كولس ىلع امنإ ،طقف ةينهذلا تاراهملا ىلع ميظنتلا اذه سكعني نلو ،)ريكفتلا

Cleary, 2018; Jantz, 2010(.  
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 دارفألا دجنف ،ةيميداكألا تاراهملاو زاجنإلا ىلع سكعني ةينهذلا تاراهملا ميظنت نإف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممل ةجيتنو

 نأ )Alghamdi, 2020( ةسارد تتبثأ دقو ، ،ةيباجيا ةروصب ةيتاذلا ةيلعافلا ىلع رثؤي امم ،نومظنيو نوططخي

 ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممل ةجيتن كلذو ،ةددعتملا ةيساردلا تامهملا ميظنت ىلإ نوليمي ةبلطلا لعجي ةيتاذلا ةيلعافلا موهفم

 .تنرتنإلا ربعو ةيديلقتلا ملعتلا تائيب يف ٍحاجنو ٍزاجنإ باحصأ ةبلطلا لعج يف مهاس امك

 

 دنع يساردلا ليصحتلا نيسحت يف اwيـتاذ مظنملا ملعتلا رود ىلع تدكأ تاساردلا بلغأ نأ دجن ،تايبدألا ةعجارم دنعو

 & Bidjerano & Dai, 2007; Boekaerts,2006; DiBenedetto( ،ةبلطلا

Zimmerman, 2010; McCombs, 1989; Schunck & Zimmerman, 2007; 

Stoeger& Ziegler, 2006; Zimmerman, 2009; و ،)2011 ،يسيقلا ؛2010 ،حارجلاUيلاتل 

عف ٍرود اذ دعي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ دجن
ّ
 حرص دقو ،تالاجم ةدع يف همادختسا لوح ةطشن ثحبلا نيدايم لازت الو ،ٍلا

Schunk ,2005)( يـتاذ مظنملا ملعتلا نوسرامي نيذلا ةبلطلا نأwـي هتراهم نوبستكيو ا
ُ

 نم ملعتلل ةيلاعف رثكأ نوّدَع

ءاوس هتراهمب اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نارتقاو زيزعت نإو ،هتراهم ىلإ نورقتفيو اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوسرامي نيذلا ةبلطلا
ً
 ،ءاوسب 

 زيمتت يتلا تامهملاو ملعتلا يف طارخنالل مهسامح ربكيو ىَوقيسو ،ربكأ زاجنإلاو ملعتلا ىلع م;ردق لعجيس كلذ

Uيدحتل. 
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 ؟ةبهوملا يوذ ةبلطلل اBمـهم اBيـتاذ مظنملا ملعتلا	دعي اذامل

 يذلا )Risemberg & Zimmerman, 1992( ةسارد ىلإ ةدوعلا انيلع :لؤاستلا اذه ىلع ةباجإللو

 بيردتلا دنعو ،نييداعلا ةبلطلا نم ربكأ اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامملل دادعتسالا مهيدل ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ حضوأ

 تامهملا يف هنوفظويو ةيلاعف رثكأ لكشب هنومدختسي ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ دجن ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ىلع

 ةهجو نم اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تامسو صئاصخ عم قفاوتت ةبهوملا يوذ ةبلطلا دنع ملعتلا تاليضفت نأ امك ،ةديدجلا

  .جربمزيرو نامرميز رظن

 

 ةبلطلا دنع اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ةفرعمل ةادأ قيبطت لالخ نم )2018 ،عطاس و رباج( جئاتن ترهظأ نيح يف

 فقاوملا يف مهملعت ةيلمع ميظنت ىلع ةردقلا مهيدل نأل كلذو ؛ةمس دعي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ نيبت دق ،ةبهوملا يوذ

 نˇاه تءاج و .ةيتاذلا ةءافكلا نم ٍلاع ىوتسم كانه نأ حضوت يتلا تاءارجإلاو تايجيتارتسالا مادختساو ةيميلعتلا

ل )Efklides, 2019; Kaplan et al., 2019( ناتساردلا
ِ
 يتلا ميهافملا دحأ دعي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ حضوت

رمأ دعي ةنيعم ةيجهنم قفو اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم نأ نيبتو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا تايناكمإو ةبهوملا ريوطت يف دعاست
ً
 ا

 هتيجيتارتساو ىوتحملU ةماتلا ةفرعملا ىلإ جاتحتو ةيكيمانيدو ةدقعم ةيلمع اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نوك دوعي كلذو ؛اـwيرورض

 اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ اًضيأ ةساردلا حضوتو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلمع يف ةرثؤم دعت اهلكو ،ةيفطاعلا لماوعلاو هت™وكمو

 هذه نأ ظحالنو ،ةيميلعتلا فقاوملا يف رارقلا ذاختا ىلع نيسرامملا ربجت اًضيأ هتسرامم نأو ،مكحتلا ىلع ةردقلا ىلإ جاتحي

 و اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ناقتإل ريبك دح ىلإ نوليمي م≠وك ؛ةبهوملا يوذ ةبلطلا دنع ريبك لكشب ةحضاو ودبت ةردقلا

 .ملعتلا ةيلمع ةرادإل ةيلاع تاردق نوكلتمي
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 بيردت ةرورض ىلع ةدكؤم )Manning & Glasner, 1996( ةسارد تءاج دقف ،كلذ نم مغرلا ىلعو 

 ملعتلا ةسرامم نأ يهو ،بابسأ ةدعل كلذو ؛ةيبيردتلا جماربلا لالخ نم اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع ةبهوملا يوذ ةبلطلا

 ام ريغتم نأ امك ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا نيب فلتخي هتسرامم ىوتسم نأو ،ةديدجلا تامهملا يف هفيظوتب طبتري اwيـتاذ مظنملا

 ةيملعلا تاساردلا اهمدقت يتلا ةيرظنلا رطألا لقن نأ ةفاضإ ،اwيـئاصحإ ةبهوملا يوذ ةبلطلل هتيلاعف تنيبت دق ةفرعملا ءارو

 نم لك حضوتو .ةيساردلا تائيبلا عم بسانتي اِمب حيضوتو ريسفتل جاتحت ا≠وك ؛اwيـفاك سيل ةيفص تاسرامم ىلإ

)Sontag & Stoeger, 2015( مئاد اوسيل عفترملا ءاكذلا يوذ ةبلطلا نأ امهتسارد يف
ً

ميظنت رثكألا مه ا
ً

 وأ ا

 مل ءاكذلا تارابتخا يف )٪5 ىلعأ( مهفينصت مت يذلا ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ نيبت دقو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممل نوليمي

 له :وه امهتسارد يف هحرط مت يذلا لاؤسلا نكلو ،ىرخألا ملعتلا لاكشأ ىلع اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم اولّضفي

حج™ اًزاجنإ اوققحيل اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلإ ةبهوملا يوذ ةبلطلا جاتحي
ً

هنأ الإ ،يرورضلا نم سيل هنأ :ةباجإلا تناكو  ؟
ُ
 

ـيدحت رثكألا تاقايسلا يف اـwيرورض دعي
ً
  .ةددحم تاصصخت اهيف نوكيس يتلا ةيعماجلا ةلحرملU يأ ،ا

 

 جاتحي نكل ،ةايحلا تالاجم ىتش يف اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نع ىنغ ال هنأ )Zimmerman, 2006( حضوأ نيح يف

 اهيمدختسم دعاست اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ا© موقي يتلا تايلمعلا نأ نيح يف ،ءادألا ةورذ ىلإ لوصولل ؛ةربخلا ىلإ رمألا

 ,Risemberg & Zimmerman( ةسارد يف نيبت امكو .ةيلاعف رثكأ لكشب ةراهملاو ةفرعملا ىلإ لوصولل

 يف ةبغرلا ىلإ رقتفي دق ضعبلاف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ىوتسم ثيح نم نيواستم اوسيل ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ )1992

 نوموقي دق وأ ،مهفادهأ ةباتك يف نولشفي دق ٍلاع ءاكذ ىوتسم نوكلتمي نيذلا ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ امك ،ملعتلا

Uنومتهي ال وأ ،ةبسانملا ريغ ةيجيتارتسا رايتخا ثيح نم مهملعت قح يف ةئطاخ تارايتخ Uامك ،ةيتاذلا ةبقارملاو ةعباتمل 

 ،اهرداصم نم تامولعملا نع ثحبلا يف ةراهم لقأ مهنكل تامولعملا نم ةدافتسالا يف ٍلاع ىوتسم مهيدل نوكي دق

 ميظنت يف نوقفخي دق م≠أ الإ ،ةيميلعت تاودأ ةدع مادختسا نم نينكمتم نودعي ةبهوملا يوذ ةبلطلا ءالؤه نأ امك

 .تUوعصو تاقوعم نوهجاوي امدنع ةدعاسملا بلط يف نوقفخي دق وأ م© ةطيحملا ةئيبلا
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 دقف ،ةدعاسملا بلطو ةطيحملا ةيميلعتلا ةئيبلا يه ةبهوملا يوذ ةبلطلا دنع اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم قيعت يتلا رومألا نمو

 ال ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ ةدكؤم )Freedberg et al., 2019; Gonida et al., 2019( ةسارد تءاج

 يف ضافخنا مهيدل نيذلا ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ ىلإ ةفاضإ ،مهملعت ريس مهفو ةبقارمو ةيملعتلا مهفادهأ ديدحت نوعيطتسي

بـلط لقأ مه فادهألا ديدحت ةيلمع
ً
ل ثحبلاو يصقتلا ىلإ ةجاحلا تعد دقف هيلعو ،ةدعاسملل ا

ِ
 لوح ثاحبألا ةلق

 .ةبهوملا يوذ ةبلطلا ميلعت يف هجذامنو هتايجيتارتساو اwيـتاذ مظنملا ملعتلا مادختسا

  اBيـتاذ مظنملا ملعتلا تادقتعم

رمأ دعت اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تادقتعم
ً
 امإ حاجنلا وزعو مهئاكذو م;ردق هاجت ةبلطلا راكفأ حضوت يتلا يهف ؛اwمـهم ا

 يف )Dweck & Master, 2012( نم لك انل صخل دقو ،اهيلإ قرطتلا بجو كلذل ،مهدهجل وأ م;ردقل

 ةيفرعملا م;اراهم ريخستو فيظوت نم اونكمتي نل م≠أو ،ةبلطلا ملعت هيجوتل ةريخذ دعت ملعتلا تايجيتارتسا نأ امهتسارد

 تاردقلا يوذ ةبلطلا نأ دجن عقاولا ىلإ ةدوعلا دنع نكل ،تايجيتارتسالا هذه نود تاراهملا باستكال لاعف لكشب

 مادختسا وأ دهجلا لذب ىلإ اوجاتحي نلف ،ةيلاعلا م;ردق دوجوب هنأ نودقتعيو تايجيتارتسالا هذه نع نولختي ةيلاعلا

 لذبل نوكي نلف ،ةيلاع ةردق كيدل نكت مل اذإ هنأ نودقتعي امك ،ةديدج داوم ناقتإل ةسوردم ةيميلعت تايجيتارتسا

 .اهيلإ ةسام ةجاح كانه نوكت امدنع ةيلاعف يأ تايجيتارتسالا ةسرامم يف دهجلا

 تادقتعملا هذه نأ حضتيو  ؟ةبلطلا دنع تادقتعملا هذه لصأ وه امو ، .؟داقتعالا اذه اذامل :ـــــــب لؤاستلا نكمي انهو

 ،تاساردلا يف اهل قرطتلا مت يتلا تادقتعملا دحأ نأو ،مهئاكذو م;اردق هاجت ةبلطلا نم عبنت يتلا راكفألا نم تءاج دق

 ,Nussbaum & Dweck( نايكلا ةيرظن وأ تباثلا ءاكذلا ةيرظن تادقتعم :يهو ،انه اهنع ثدحتلا مزل دق

 عجشت ال كلذل ،ةردقلا ىلع اwيـلك اًدامتعا دمتعت ةيرظنلا هذه نأو ،ريغتي ال تبA ءاكذلا نأ نمؤت يتلاو )2008

 نأ مـهملا نم سيلف ،ءاكذلا نم ردق كيدل كنوك نأ ةيرظنلا هذه ىرت نيح يف ،مهملعت ةيلوؤسم لمحت ىلع ةبلطلا

 ةيرظن ورّظنم دنع دهجلا يف لشفلا نأ نيح يف ،ءاكذ رثكأ كنوك ىلإ هنوزعي ملعتلا يف حاجنلا نأو اًفادهأ كل عضت

 .ءاكذلا يف ضافخنا وه نايكلا
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 هب ءاج ام سكع ىلع تناك يتلا (Dweck, 2015) ةيجيردتلا وأ ةيديازتلا ةيرظنلا تءاج دقف ،لباقملا يفو

 ةصاخلا ملعتلا تايلمع مادختساو مايقلا ىلع ةبلطلا عجشتو ،هريوطت نكميو نرم ءاكذلا نأ نمؤت يهو ،نايكلا ورظنم

رمأ دعي فادهألا عضو نأ نيح يف ،اwيـتاذ اهومظني نأو م;اردق اوزفحي نأو ،م©
ً
 نأ نوك ؛ةيديازتلا ةيرظنلا يف ةيمهأ اذا

 ،رطاخملU ةفوفحم وأ ةبوعصلU عتمتت تناك امهم اهملعت نكمي ةديدج ءايشأ ا≠أ ىلع فادهألا ىلإ نورظني نييديازتلا

ي ةيرظنلا هذهل ةبسنب حاجنلا نأ ىلإ ةفاضإ
ُ
 ىلإ لشفلا نويديازتلا نورّظنملا وزعيو ،هب نوموقي امل ناقتإو نسحت روهظ يف ّدع

 هذه دكؤت تاسارد ةدع تءاج دقف هيلعو ،ةبسانملا ةيجيتارتسالا مادختسا يف فعضلا ىلإو دهجلا لدعم يف ضافخنا

 .اهريث¨ ىدمو تËرظنلا

 ،لماوع ةدع ىلع دمتعي تادقتعملا دحأ ينبت نأ )Blackwell et al.,2007( ةيلوطلا ةساردلا تحضوأ دقو

 ةساردلا هذه ترمتسا دقو .ةبلطلا ميلعتب موقي يذلا ملعملاو ،ةيرمعلا ةلحرملاو ،)ةيسردملا ،ةيرسألا( ةطيحملا ةئيبلا :اهنم

 نأ الإ .ملعتلل مهعفاود نم ززعت ا≠وك ؛ةيديازتلا ةيرظنلا تادقتعمل هجوتلا نولضفي ةبلطلا نأ نيبتف ،تاونس سمخ ةيلوطلا

 ,.Sisk et al( ةسارد تءاجف ،ثودحلا دراو رمأ وه تادقتعملا هذه لوح تاساردلا يف جئاتنلا هباشت مدع

 ريث¨ لوح ةفيعض تناك نإو ىتح جئاتنلا نأ ترفسأو ،يميداكألا ليصحتلا ىلع ةيديازتلا ةيرظن ريث¨ لوح )2018

ـئدابم تمعد دق ةساردلا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا ضعب نأ الإ ،يميداكألا ليصحتلا ىلع ةيديازتلا ةيرظنلا تادقتعم
ً
 ا

 دق ضفخنملا ليصحتلا يوذ وأ ضفخنملا يداصتقالاو يعامتجالا عضولا يوذ بالطلا نأ يهو ،ةيرظنلل ًةددحم

   .ة©اشم جئاتن ىلإ )Yeager et al., 2019( ةسارد تلصوت دقو ،ةينهذلا تالخدتلا نم نوديفتسي

 ةيرظنلا تادقتعم نأ ىرت ةيلاحلا ةساردلا نأ الإ ،ةيملعلا تاساردلا يف تادقتعملا هذه نيب ليضفت كانه لازام و

 مهلعجتو تاراهملا ززعت يتلا تايجيتارتسالا نم ةبلطلا ةريخذ لعفت ا≠وك ؛اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ليعفت يف مهاست ةيديازتلا

 ةصاخو ،ةبوعصلا نم ىوتسم تاذ تامهملا يف لضفأ مهؤادأ نوكي ةيرظنلا هذه نونبتي نيذلا ةبلطلا نأ دجنو ،ا≠وسرامي

مـُّلعت بلطتت يتلا كلت
ً

مظنم ا
ً

 كلذبو ،اهريوطت ةيفيكو مهلوقع نع نيلوؤسم ةبلطلا لعجتو ،ديج وه ام ميدقتل ؛اwيـتاذ ا

 يذلاو مهلخاد نماكلا كرحملا نأ نيح يف مهيدل يتلا ملعتلا تاراهمو تايجيتارتسالا ةريخذل زيفحتلا ةلجع كرحتت

 .ملعتلل مهعفدي يذلا عفادلا وه نولعافتي مهلعجي
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  اBيـتاذ مظنملا ملعتلا تاقوعم

 ,Greene et al., 2011; Winne( ةثيدحلا ثاحبألا ناديم يف اًديدج سيل اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم

 وذ رشؤم هنإ ثيح ؛فادهألا قيقحت وحن يجهنم لكشب هجوم كولس اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ حضتا دقو ،)2018

 مظنملا ملعتلا ةسرامم قيعُت تËدحت كانه نأ الإ ،هتناكم نم مغرلا ىلعو.)Zimmerman, 2010( ةيميداكأ ةيمهأ

 م≠إف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ج≠ نيعبتم ملعتلا ةلحر ةبلطلا أدبي امنيحف ،)Zumbrunn et al., 2011( اwيـتاذ

 Siddaiah-Subramanya( لقألا ةربخلا يوذو اwنـس رغصألا ةبلطلل اًديدحتو ،قلقلاو طابحإلا رعاشم نوهجاوي

et al., 2017(.   

 ةساردلا تدكأ ثيح ،)Černe & Juriševič, 2018( نِم ٌّلك اهمدق يتلا ةلاحلا ةسارد تءاج دقف كلذك

رـظن ؛اًديدحت نيقهارملاو( اwنـس رغصألا ةبلطلا نأ
ً
 ةيبصع ةيسفن تابلقت نم م;ايح نم ةلحرملا هذه يف هنوهجاوي امل ا

 .زجعلا رعاشمو يعافدلا مؤاشتلا تامالع ةلحرملا هذه يف مهبحاصيو مهملعت ةيلمع ىلع رثؤي كلذ نإف ،)ةيجولويسفو

 مدع لاح يف لمعت نل تاكرحملا هذهف ،ئفطني الو اًطشن اًكرحم دعي يذلا عفادلا دوجو وه اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ساسأو

 مظنملا ملعتلا ةسرامم نوعيطتسي ال نيذلا ةبلطلا نأ )Zimmerman, 2000 B( نامرميز دكأ دقو ،عفاودلا دوجو

 ،ةبلطلل ةيتاذلا ةيباجيإلا تادقتعملاو عفاودلا ىلع موقي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نألو .ساسألا نم عفادلا مهيدل سيلف ،اwيـتاذ

رومأ كانه نأ )Wang & Zhan, 2020( ةسارد تحضو دقف
ً
 قلقلا :اهنمو ،ملعتلا ءانثأ عفاودلا ىلع رثؤت ا

بـلس رثؤي يذلا
ً
  .اwيـتاذ مظنملا مهملعتب رضيو ةبلطلا عفاودب رضيو ،ا

 يذلا نيملعملا ىلإ دوعي اwيـتاذ مظنملا ملعتلل م©استكا ساسأ نإف ،اهل مهتسراممو ةبلطلا ناديم يف فقت ال تاقوعملا نأ الإ

 ;Ali & Yasmeen, 2019( ةسارد تءاج دقو ،مهل ةيجهنملا هذه حيضوتو مهسيردتب نوموقي

Alabdullatif, 2020( نأ مهيلع نأ ،ةبلطلا سيردتب نوموقي نيذلا نيملعملا صخت يتلاو تاقوعملا دحأ ةحضوم 

 نوسردملا _ نوملعملا عضخي نأ بجي كلذل ،ةبلطلا ملعت ىلع سكعنيس كلذ نأ نوك ؛اwيـتاذ نيمظنم نيملعتم اونوكي

 تاذ دعت اwيـتاذ مظنملا ملعتلا لوح نيملعملا تادقتعم نإف ،طقف اذه سيلو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلU صتخي يبيردت جم™ربل _

  .)Alvi & Gillies, 2020( ةيساردلا فوفصلا يف ةبلطلل اwيـتاذ مظنملا ملعتلا زيزعت قيعيو ٍمساح ٍرمأ
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 مظنملا ملعتلا ةسرامم ءانثأ _ ةبهوملا يوذ ةبلطلا مهنمو _ ةبلطلا اههجاوي يتلا تاقوعملا نأ حضوي هضارعتسا مت ام لعل

 ،اًفـلس ةروكذملا بابسألا دحأل دوعي يقطنملا ببسلا لعلو ،لوألا ماقملا يف نيسرامملا ةعيبط فالتخا ىلع لدت اwيـتاذ

  .اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم قيعت يتلا بابسألا ةفرعمو ثحبلا اwيـتاذ مظنملا ملعتلا لاجم يف نيثحابلا ىلع ّدب الف كلذل

 

  اBيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن

 .ملعتلا ةيلمعل ةيفطاعلا بناوجلل ةززعملا بناوجلاو ،ةيكاردإلا ةيلمعلا مهفل ةيساسأ ةيجهنم وه اwيـتاذ مظنملا ملعتلا دعي

 نيب زييمتلU ءاملعلا اهيف أدب يتلا تËادبلا ذنم سفنلا ملعل ميلعتلا لاجم يف ةريبك ةمهاسم اwيـتاذ مظنملا ملعتلا انل مدق دقو

  .)Pintrich et al., 1993 A( ةفرعملا ءارو امو اwيـتاذ مظنملا ملعتلا

 ميهافملا روطت حيضوت يف روطتلا ثيح نم تعسوتو تداز دقو ،لا≈ا اذه يف ةطشن تاساردلاو نيحلا كلذ ذنمو

 ,Puustinen & Pulkkinen( ةسارد تدعاس دقو ،جذامنلا نم ةعومجم انل ترهظف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل

 :لاثمأ ،تقولا كلذ يف ةفرعم رثكألا دعت يتلا اwيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامنل ةيرظن ةعجارم تنمضت يتلا )2001

Boekaerts, Borkowski, Pintrich, Winne, Zimmerman,، رـمتسم لازي ال لا≈ا نأ الإwيف ا 

 Hadwin :لاثمأ ،م2001 ماع يف ةدوجوم نكت مل ىرخأ جذامن انل ترهظف ،ظوحلم لكشب روطتلاو لمعلا

 .Efklidesو

 ريثأتل  meta-analyses  يدعبلا ليلحتلا تاسارد )1(:وهو اهروهظل لوألا ببسملا ىلإ روطتلا اذه وزع متو

Dignath & Bu) .اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ̈ttner,2008; Sitzmann & Ely,2011). ببسملا امأ 

 امأ ،)Efklides, 2011; Hadwin et al., 2011( اwيـتاذ مظنملا ملعتلل ةديدج جذامن روهظ وهف )2(:يناثلا

 مظنملا ملعتلا مييقتل بيلاسألا نم ةعومجم مدق يذلا 2011 كنوشو نامرميز باتك رودص وهف )3(:ثلاثلا ببسملا

 ,Panadero( حوضولاو جضنلا ةلحرم ىلإ هلوصو يف ٍروطت يف اwيـتاذ مظنملا ملعتلا لاجم نأ ىلع لدي امم ،اwيـتاذ

  .اwيـتاذ مظنملا ملعتلU ةصاخلا جذامنلا نم ةعومجم ةيلاحلا ةساردلا ضرعتست كلذل .)2017
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  اBيـتاذ مظنملا ملعتلل Zimmerman  نامرميز جذومن

 روط دقف ةيادبلا هذه نمو ،)(Zimmerman,1986B اwيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفمل نيفلؤملا لئاوأ نم نامرميز دعي

 ثيح ،م١٩٨٩ ماع اwيـتاذ مظنملا ملعتلل تالعافتلا حرشل ةلواحم لوأ رشن مت ثيح ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل جذامن ةثالث

 ةيلدابتلا ةيلمعلا وه ةيرظنلا هضرتفت يذلا أدبملاو ،ارودنU ملاعلل ةريهشلا ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا ىلع نامرميز دمتعا

 ةيصخشلاو ةيئيبلا هتاددحمب يرشبلا كولسلا نأ ةيرظنلا هذه دكؤت نيح يف ،)تاذلا ،كولسلا ،ةئيبلا( ةثالثلا رصانعلا نيب

ماظن دعي
ً

 يف ،ىرخألا رصانعلا باسح ىلع ةصاخ ةبتر رصانعلا هذه نم يأ ءاطعإ عيطتسن الو ًالخادتم و اًدـقعم ا

  .رشابملا زيزعتلا نم لضفأ ةبترتملا جئاتنلاو نيرخآلا تايكولس ةبقارم نأ ارودنU دكؤي نيح

 يف نامرميز أدب كلذ دعبو ،لاتنزور ديتو ارودنU تربلأ عم نواعتلU ةجذمنلاو ةفرعملا ثاحبأ يف نامرميز لمع أدب دقل

 ّرَم دقف كلذل ةجيتنو ،ةفلتخم ماهم ةدع يف ءاربخ اوحبصي نأو ةفرعملا دارفألا باستكا ةيفيك نع فشكلاو ثحبلا

 دعي )5( مقر لكشب (Panadero and Alonso-Tapia,2014) ريوطتلا نم لحارم ثالثب نامرميز جذومن

روصت جذومنلا اذه مدقيو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل يثالثلا ليلحتلU ىمسيو ،لكشلا اذ© ناكو نامرميز جذومنل روهظ لوأ
ً
 ا

 .يعامتجالا كاردإلا يف يثالثلا ارودنU جذومن لخاد اwيـتاذ مظنملا ملعتلل

 

 

 

 

 

 

 

person (self) 
الذات

Behavior
السلوك

Envlronment
البیئة

Behavioral Self-
Regulation

التنظیم الذاتي السلوكي

Envlronment Self- Regulation
التنظیم الذاتي للبیئة

Covert Self-
Regulation

Triadic model of SRL. Adapted from Zimmerman (1989).

strategy use استخدام

االستراتیجیة

Enactive feedback ردود الفعل النشطة  

  5 يحیضوت مسر 

 ) (Zimmerman,1989  نامرمیزل  ا6یـتاذ مظنملا ملعتل يثالثلا يلیلحتلا جذومنلا

Note. Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. 

Journal of educational psychology. 81(3), 329. 
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 بيتكلا اذه ناكو ،م٢٠٠٠ ماع بيتك ردصُأو ،قباسلا جذومنلا ىلع تاليدعت ةفاضإ مت ةليوط ةينمز ةرتف دعبو

 يدرفلا ىوتسملا ىلع حرشي يذلا )6( مقر لكشلا حضويو ،نآلا هيلع فراعتملاو روطملا _ نامرميز جذومن _ نمضتي

 لحارم نم ةلحرم لك ىلإ يمتنت يتلا ةيعرفلا تايلمعلا كلذك حضويو ،ةيزيفحتلا تايلمعلاو يفرعملا ءارو ام نيب طبارتلا

 .)Zimmerman and Campillo, 2003( جذومنلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليلحت متي :ىلوألا ةلحرملا يفف :)6( مقر لكشلا يف نامرميز اهددح امك لحارم ثالث قفو اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلمع متت

 يف ةرثؤمو ةرمتسم ةيلمعلا نم لعجت يتلا ةيلخادلا تازفحملاو ،اهيلإ لوصولا ةيفيكو طيطختلاو فادهألا ديدحتو ةمهملا

 مادختسا عم مهمدقت نوبقاريو ،ةمهملا ذيفنت متي _ ءادألا _ يهو :يناثلا ةلحرملا امأ .ملعتلا تايجيتارتسا ليعفت

 لمأتلا _ :ةثلاثلا ةلحرملا يف امأ .ةمهملا مامتإل ةيفرعملا ةكراشملا ىوتسم ىلع ظافحلل ؛تاذلا طبض يف تايجيتارتسالا

يقي نأ _ يتاذلا
ّ

 لعف دودر دلوتف ،هومدق يذلا ءادألا ىوتسمل مهلشفو مهاحاجن اوزعي نأو ،ا© اوماق يتلا ماهملا دارفألا م

  .ةيبلس وأ ةيباجيإ امإ

Performance or Volitional

Control.

األداء أو التحكم في الجھد

Self- Reflection

التأمل الذاتي
Forethought

التفكیر األستباقي

cyclical self- Regulatory phases  المراحل التنظیم الذاتي

Forethought

التفكیر األستباقي

Performance or Volitional

Control.

األداء أو التحكم في الجھد
Self- Reflection

التأمل الذاتي

task analysis.

تحلیل المھمة
goal setting

تحدید األھداف
Strategic planning

تخطیط استراتیجي

self- motivation beliefs

معتقدات الدافع الذاتي
self- afficacy 

الكفاءة الذاتیة
Outcome expectations

توقعات النتیجة

Goal orientation

توجیھ الھدف

self- control

التحكم بالذات
self- instruction

Imagery

صور التعلیم الذاتي
Attention Focusing

تركیز االنتباه
Task strategies

استراتیجیات المھام

self- observation

المالحظة الذاتیة
self-recording

التسجیل الذاتي
self- experimentation

تجربة ذاتیة

self- judgment

الحكم الذاتي

Text

self- evaluation

التقییم الذاتي
Causal attribution

اإلسناد السببي

self- reaction

ردود الفعل الذاتیة

self- satisfaction/ affect

الرضا عن النفس / التأثیر

Adaptive-defensive

الدفاعیة التكیفیة

Cyclical phases model (1st version). Adapted from Zimmerman (2000).

 6  يحیضوت مسر

 ) (Zimmerman,2000A ا3یـتاذ مظنملا ملعتلل ةیرودلا لحارملا نمضتیو ،نامرمیزل روطملا جذومنلا

Note. Zimmerman, B. J. (2000 A). Attaining self-regulation: A social. In M. Boekaerts, P. R. 
Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self- 
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 ضعب ىلإ قباسلا جذومنلا )(Zimmerman & Moylan ,2009 عضخأ ،م٢٠٠٩ ماع يف ةريصق ةرتف دعبو

  .)7( مقر لكشلا كلذ حضويو ،ءادألا ةلحرم يف تايجيتارتسالا ةفاض1 ،ةيفرعملا ءارو اميف تاليدعتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7  يحیضوت مسر 

 )(Zimmerman & Moylan ,2009 ا>یـتاذ مظنملا ملعتلل نامرمیز جذومنل يلاحلا رادصألا  

performance phase

مرحلة األداء
self- control

 التحكم بالنفس
task strategies Imagery

استراتیجیات المھمة
Time management

 إدارة الوقت
Environmental structuring

 الھیكلة البیئیة
help- seeking

 طلب المساعدة

Interest incentives

الفائدة من الحوافز
self-Observation

المالحظة الذاتیة
Metacognitive monitoring

 المراقبة ما وراء المعرفیة
self- recording

التسجیل الذاتي

self- reflection phase

مرحلة التأمل الذاتي
self- judgment

الحكم الذاتي
self- evaluation

التقییم الذاتي
causal attribution

اإلسناد السببي
self- reaction

ردود الفعل الذاتي
self- satisfaction/ affect

الرضا عن النفس/ التأثیر
Adaptive/ defensive

الدافعیة التكیفیة

Forethought phase

مرحلة التفكیر األستباقي/القبلي
task analysis

تحلیل المھمة
goal setting

تحدید الھدف
Strategic planning

التخطیط االستراتیجي
self- motivation beliefs

معتقدات الدافع الذاتي
self- efficacy

الكفاءة الذاتیة
Outcome expectations

توقعات النتیجة
Goal orientation

توجیة الھدف

 Current version Cyclical phases model. Adapted from Zimmerman and Moylan (2009).

Note. Zimmerman, B. J., & Moylan, A. R. (2009). Self-regulation: Where metacognition and motivation intersect. In Handbook 
of metacognition in education (pp. 311-328). Routledge. 
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رخؤم نكل
ً
 هذه _ لالخ نمف .)ةعبرألا لحارملا يوذ تËوتسملا ددعتم نامرميز جذومن( ـــب يمسو جذومنلا ريوطت مت ا

 .)8( مقر لكشلا كلذ حضويو ،مهملعت ةيلمعل يتاذلا ميظنتلل ةيتاذلا ةءافكلا ةبلطلا بستكي _ لحارملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8  يحیضوت مسر

 ) ( Zimmerman,2000A تایوتسملا ددعتم نامرمیز جذومن

Level

المستوى
name

االسم
Description

الوصف

1

2

3

4

Observation

المالحظة

Emulation

محاكاة

Self- Control

التحكم بالذات

self- Regulation

التنظیم الذاتي

Vicarious induction of a skill from a proficient

model.

Imitative proformance of the general pattern or style of

a models skill with social assistance.

Independent display of the models skill under

structured conditions.

Adaptive use of skill across changing personal and

environmental

Multi-level model. Adapted from Zimmerman (2000).

Note. Zimmerman, B. J. (2000 A). Attaining self-regulation: A social. In M. Boekaerts, P. 
R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self- 



 

 77 

  اBيـتاذ مظنملا ملعتلل 	Winne نيو جذومن

 ةيرظنب جذومنلا اذه رثأتيو ،)Winne, 1995( تانيعستلا فصتنم يف جذومنلا اذه Winne نيِو ضرتفا دقل

 ةبقارملا ىلع دمتعي جذومنلل سيئرلا رودلا نإ الأ ،ةفرعملا ءارو ام بناجب مامتهالا جذومنلا ريعيو ،تامولعملا ةجلاعم

 يف ةرثؤمو ةطبترم امهاتلكو ،ةعجارلا ةيذغتلاو ةيفرعملا تايلمعلا نيب ةيلدابت تاقالع دوجول كلذو ؛ةعجارلا ةيذغتلاو

 .)Winne, 1996( جذومنلل لوألا رادصإلا لثمي )9( مقر لكشلا يف ،ىرخألا

 

 

 

 

 

 

 

  

 .اهل مهمهف لالخ نم دكأتلاو مهماهم ىلع ةبلطلا فرعتي يتلا :ةمهملا فيرعت )أ( :لحارم عبرأ نم جذومنلا نوكتي

 تايكينكتلا عضو )ج( .اهقيقحت نكمي ةطخو اًفادهأ ةبلطلا ددحي نأ :فادهألل طيطختلاو دادعإلا )ب(

 فيكتلا ةيلمع متت ةلحرملا هذه :يفرعملا ءارو ام )د( .فادهألا قيقحتل ةمزاللا تاءارجإلا مادختسا :تايجيتارتسالاو

رارق ةبلطلا ذختيو ،ةقباسلا لحارملا لامتكا درجمب ثدحت يتلا
ً
 يف امأ .ىدملا ةليوط تاريغتلل م;ادقتعمو مهعفاود نأشب ا

 مقر لكش يف كلذو ،)Winne& Hadwin, 1998( جذومنلل يناثلا رادصإلا ردصأ دقف م1998 ماع

)10(.  

  9  يحیضوت مسر

 .)Winne, 1996( ا>یـتاذ مظنملا ملعتلل نیو جذومنل لوألا رادصإلا 

Note. Winne, P. H. (1996). A metacognitive view of individual differences in selfregulated learning. 
Learn. Individ. Differ. 8, 327–353. doi: 10.1016/S1041- 6080(96)90022-9 
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حرش مدق دقو ،ةيفرعملا بناوجلا يف ثحبلا يف Winne رمتسا
ً

 )Winne,2011( هتاروشنم دحأ يف ًالصفم ا

 زفاوحلا ركذ دق امنيب ،ةفطاعلا بناوج نم بناج يأ ركذي مل هب صاخلا جذومنلا نأ هابتنالا تفلي يذلاو

)Panadero, 2017(. 

 

  10  يحیضوت مسر

 )Winne& Hadwin, 1998( ا>یـتاذ مظنملا ملعتل نیو جذومنل يلاحلا رادصإلا

Note.Winne, P. H., and Hadwin, A. F. (1998). “Studying as self-regulated engagement in learning,” in 
Metacognition in Educational Theory and Practice, eds D. Hacker, J. Dunlosky, and A. Graesser 
(Hillsdale, NJ: Erlbaum),277–304. 
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  اBيـتاذ مظنملا ملعتلل 	Boekaerts	ستريكوب جذومن

 ةيا≠ يفف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا لوح ثاحبألاو لامعألا نم ةعومجم ميدقت يف Boekaerts ستريكوب تدهتجا

 حرشت تاسارد ميدقت يف تأدب كلذ دعبو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن انل تمدق )Boekaerts, 1988( تاينامثلا

 مييقت عاطتسا نم لوأ ا≠أ Boekaerts ـــل بسحي امك ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع ريثأتلا يف اهرودو فادهألا اهيف

 Boekaerts انل تروط كلذ نيح يف ،)Boekaerts, 1991( ةنيعم فقاوم يف اwيـتاذ مظنملا ملعتلاو عفادلا

جذومن دعي :لوألا جذومنلا :اwيـتاذ مظنملا ملعتلل نيجذومن
ً

 )11( مقر لكشلا يف حضوم وه امك اwيـلكيه ا

)Boekaerts, 1996(، يـتاذ مظنملا ملعتلا ميسقت مت جذومنلا اذه لالخ نمفwاذه دمتعيو ،ت™وكم ةتس ىلإ ا 

 مت .)يزيفحتلا يتاذلا ميظنتلا(و )يفطاعلاو يفرعملا يتاذلا ميظنتلا( :SRL ـــل نيتيساسألا نيتيلآلا ىلع جذومنلا

 ـــل لا≈U ةصاخلا ت™وكملا يف رصبتلا نم ديزم ىلع لوصحلا )أ( :لجأ نم يساسأ لكشب جذومنلا اذه مادختسا

SRL. )( لخدتلا جمارب ميمصت )د( .ثحبلل ةديدج سايق تاودأ ءاشنإ )ج( .نيملعملا بيردت )بPanadero, 

2017(. 
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  11  يحیضوت مسر

 )Boekaerts, 1996( ةتسلا رصانعلا وذ ستراكوب جذومن

Self- Regulation
 التنظیم الذاتي

Goals
األھداف

StrategyUse
أستخدام اإلستراتیجیة

Domain-Specific
Knowledge 

المعرفة الخاصة بالمجال

1

2

43

5

6

Motivational self- regulation
التنظیم الذاتي التحفیزي

Cognitive self- regulation
التنظیم الذاتي المعرفي

Cognitive regulatoy stratgies
استراتیجیات التنظیم المعرفي

Cognitive stratgies
االستراتیجیات المعرفیة

content domain
مجال المحتوى

motivational regulatiry strategies
استراتیجیات التنظیم التحفیزي

motivational strategies
استراتیجیات تحفیزیة

metacognitive
Knowledge and

motivational beliefs
المعرفة وراء المعرفیة والمعتقدات

التحفیزیة

Six-component	model	of	SRL.	Adapted	from	Boekaerts	(1996).

Note. Boekaerts, M. (1996). “Coping with stress in childhood and adolescence,” in Handbook of 
Coping: Theories, Research, Application, eds M. Zeidner and N. S. Endler (New York, 
NY:Wiley), 452–484. 
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روهشم دعي يذلا :يناثلا جذومنلا امأ
ً
 لكشلا كلذ حضويو ،فيكتلل لباقلا ملعتلا جذومن ىمسيو ،ةيملعلا ثاحبألا يف ا

 ,Boekaerts, 1991( اwيـتاذ مظنملا ملعتلل ةيكيمانيدلا بناوجلا حيضوتب _ جذومنلا _ اذه زيمتيو ،)12( مقر

1992(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12  يحیضوت مسر

 )Boekaerts, 1991, 1992( فیكتلل لباقلا ملعتلا جذومن 
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Model of adaptable learning. Adapted from Boekaerts (1996).
Note. Boekaerts, M. (1991). Subjective competence, appraisals and self-assessment. Learn. Instr. 1, 1–17. 
doi: 10.1016/0959-4752(91)90016-2. Boekaerts, M. (1992). The adaptable learning process: initiating and maintaining 

behavioural change. Appl. Psychol. 41, 377–397. doi: 10.1111/j.1464-0597.1992. tb00713.x 

 



 

 82 

 دمتعيو ،)13( مقر لكش يف امك ةجودزملا ةجلاعملل يتاذلا ميظنتلا جذومن ىلإ _ قباسلا جذومنلا _ روطت مت كلذ دعب

 ،عفاودلا كلذ يف امب ،ةيسفنلا بناوجلا ىلع ةبترتملا جئاتنلا مهفل Scaffold theory ةلاقسلا ةيرظن ىلع جذومنلا

 ناقتإلا نيب :لوألا :ةنزاوتملا ةجلاعملل نيهجو _ جذومنلا _ فصيو .ملعتلاو تاذلا موهفم ،ةفرعملا ءارو ام ،ةفطاعلا

 نم اهتيرظن لوح ةيساسألا ميهافملا Boekaerts تمدق دقو .نيسحتلا يف ةلواحملاو فيكتلا نيب :يناثلاو  .ملعتلاو

 ملعتلا يف ةيبلس وأ ةيباجيإ تناكأ ءاوس هبعلت يتلا فطاوعلا رود ىلع تزكرو ،ىلعأ ىلإ لفسألا نمو لفسألا ىلإ ىلعأ

 .)Boekaerts, 2011( اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ليلد يف 2011 ماع ةعسوم ةروصب جذومنلا تركذ دقو ،اwيـتاذ مظنملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task - in- context
المھمة في المجال أو

السیاق

Motivational
Beliefs

المعتقدات التحفیزیة

(Meta) Cognitive
strategy use

استخدام االستراتیجیة المعرفیة
WM

appraisal

Assessment

Affect
تأثیر

Learning
intention
  األنتباه لتعلم

Well-being Pathway
مسار االتقان

Growth pathway
مسار النمو

Dual processing self-regulation model. Adapted from Boekaerts (2011).

 13  يحیضوت مسر

 .)Boekaerts, 2011( ستراكوبل ةجودزملا ةجلاعملل يتاذلا میظنتلا جذومن  

Note. Boekaerts, M. (2011). “Emotions, emotion regulation, and self-regulation of learning,” in 
Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance, eds B. J. Zimmerman and D. H. Schunk 
(New York, NY: Routledge), 408–425. 
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  اBيـتاذ مظنملا ملعتللPintrich	  كيرتنيب جذومن

 Pintrich and de( اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ميهافم ريوطت يف ةزيمم تامهاسم اومدق نيذلا لئاوألا نم Pintrich دعي

Groot, 1990(، يـتاذ مظنملا ملعتلا نيب ةقالعلا حيضوتو ليلحت يف نيقباسلا نم ناك دقوwكلذو ،زيفحتلا نيبو ا 

 سايقل عساو قاطن يف مدختست لازت ال ةادأ ممصو ،)Pintrich et al., 1993A( ةيبيرجت تاسارد ىلإ اًدانتسا

 .Pintrich انل رطأ ةباثمب يه تاماهسإلا هذه نأ نيح يف .)Pintrich et al., 1993B( اwيـتاذ مظنملا ملعتلا

حرش مدق دقو ،تالاجم ةعبرأ ةلحرم لكلو ،لحارم عبرأ نم نوكتي هجذومن نإ
ً

 يف رهظي امك تايلمعلا هذهل ًالصفم ا

 تايلمعلا ليلحتو فينصت ىلإ فد; يتلا ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا ىلع هجذومن يف فلؤملا دمتعيو ،)14( مقر لكش

 يتلاو ،)Context قايسلا ةقطنم( :وهو َالأ ،جذومنلا يف تاراكتبالا دحأ دعيو ،ةيمهأ وذ رمأ حضتيو .ةفلتخملا

 ةيلومش ةروص مدقي تالا≈او لحارملا نيب جيزملا اذه لالخ نمو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلمع نمض ةرم لوأل عضخت

 ,.Pintrich et al( نأ اهركذ بجي يتلا رومألا نمو .)Pintrich, 2000( اwيـتاذ مظنملا ملعتلا تايلمع حيضوتل

  .اwيـتاذ مظنملا ملعتلاو ةفرعملا ءارو ام نيب تافالتخا كانه نأ ىلع دكأ دق )2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 14  يحیضوت مسر

 )Pintrich, 2000( ا>یـتاذ مظنملا ملعتلل كیرتاب جذومن   

Note. Pintrich, P. R., Wolters, C. A., and Baxter, G. P. (2000). “Assessing metacognition and self-regulated 
learning,” in Issues in the Measurement of Metacognition, edsG. Schraw and J. Impara (Lincoln, 
NE: University of Nebraska), 43–97. 
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	 ا@يـتاذ مظنملا ملعتلل Efklides سيديلكفيإ جذومن

مامتها Efklides ترهظأ
ً

 نيتيثحب نيتلاقم يف كلذ لوح اهراكفأ تمدقو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا لاجم يف ا

)Efklides, 2006; Efklides, 2008(، اهرث¨ حضتي Uةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنل )Bandura, 1986 

A(، اهجذومن تمدق هيلعو )Efklides, 2011( ءارو ام بناجب مامتهالا ةيح™ نم ىوقألا جذامنلا نم دعي يذلا 

هنأ الإ ،جذومنلا ةثادح نم مغرلا ىلعو ،ةيفرعملا
ُ
 عفادلا نأ دجنو ،)Sirazieva et al., 2018( هب داهشتسالا مت 

رثؤم دعي
ً
ساسأ هنوك ىلإ كلذ دوعي دقو ،جذومنلا يف ا

ً
 .ةفلؤملا ةيصخش يف ا

 

 

 

 

 

 

 ىوتسملا _ ىمسيو :يصخشلا ىوتسملا )1( :نييوتسم نم نوكتيو ،)15( مقر لكشلا يف Efklides جذومن لثمتي

 اذه نوكتيو ،ةبلطلا صئاصخ مهفتيو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا لمعل ةيديلقتلا ةفصلU ىوتسملا اذه عتمتيو _ يلكلا

 ءارو ام ةفرعم)و( .ةدارإلا )ـه( .ريثأتلا )د( .تاذلا موهفم )ج( .عفادلا )ب( .ةفرعملا )أ( :رصانع ةعبس نم ىوتسملا

 نم نوكي نأ لضفي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ دجت Efklides رظن ةهجو نمو  .ةيفرعملا ءارو ام تاراهم )ز( .ةيفرعملا

 Task وهو :يناثلا ىوتسملا )2( .ةيفرعملا ةجلاعملاو تايلمعلا هجوت ةبلطلا فادهأ نأ نوك ؛لفسألا ىلإ ىلعألا

Person level مكحتلا نوكيو ،ةمهملا عونو ةبلطلا تافص نيب نوكي لعافتلا انهو _ يئزجلا ىوتسملا _ ىسميو 

 )أ( :ىوتسملا اذهل فئاظو عبرأ ةفلؤملا ددحتو ،يئزج لكشب نوكت انه ةبقارملاف ،ةنهارلا ةمهملU يفرعملا ءارو ام رصنع عم

 ىلإ لفسألا نم أدبي اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ دجن انهو ،دهجلاو ريثأتلا ميظنت )د( .ريثأتلا )ج( .ةفرعملا ءارو ام )ب( .ةفرعملا

  15  يحیضوت مسر

 )Efklides, 2011( ةیفرعملا ءارو امو مظنملا ملعتلا جذومن  

Note.Efklides, A. (2011). Interactions of metacognition with motivation and affect in self-regulated learning: the 

MASRL model. Educ. Psychol. 46, 6–25. doi: 10.1080/00461520.2011.538645 
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رظنو ،ةمقلا
ً
 جذامنب جذومنلا اذه طابترا ئراقلا نهذل ردابتيو ،جذومنلا اذهل ةيلماكتلا ةروصلا تلكشت دقف كلذل ا

 .اهبيرجت متو ةقباس ةيرظن سسأ ىلع هدانتسال ؛يلاحلا جذومنلا ززعي اذهو ،)ستراكوب ،كيرتU ،نامرميز( :لاثمأ ،ةقباس

 

  ا@يـتاذ مظنملا ملعتل Hadwin نوده جذومن

 تحرتقاو ،)16( مقر لكش )(Hadwin et al., 2011 يعامتجالا ينواعتلا قايسب Hadwin جذومن متهي

 نألو _ ينورتكلإلا _ ينقتلا ينواعتلا معدلا عم اwيـتاذ مظنملا ملعتلا راطإو ءوض يف ةيعامتجالا تامسلاو ملعتلا ليعفت

مازتلا دعي نواعتملا لمعلا نألو ،)Järvelä et al., 2015( ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيزيفحتلا تËدحتلا ززعي نواعتلا
ً

 ا

Uرايتخاو فادهأل
ً
مـيدقتو تاحارتقالل ًالبقتو ،لمعلا قرطل ا

ً
 اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلإ نوجاتحي م≠إف ،تاروصتلل ا

)Hadwin et al., 2010(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16  يحیضوت مسر

 )(Hadwin et al., 2011  ا>یعامتجا كرتشملا مظنملا ملعتلا جذومن   

Note. Hadwin, A. F., Järvelä, S., and Miller, M. (2011). “Self-regulated, co-regulated, and socially shared 
regulation of learning,” in Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance, eds B. J. 
Zimmerman and D. H. Schunk (New York, NY: Routledge), 65–84. 
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 اهلازتخا نكمي الو ،ةيعامتجالا تايلمعلا يف مهجمد متيو ،دارفألا ىلع ىنبي هنوك جذومنلا اذه يف ةيساسألا ةلكشملا نألو

 نأو ،قباسلا جذومنلا ىلع تاليدعت ةفاضإ )(Hadwin et al., 2011 تحرتقا دقف هيلعو ،درفلا ىوتسم ىلإ

 ,Järvelä& Hadwin ينواعت لكشب ميظنتلا طامنأ نم ةعومجم )17( مقر لكش ديدجلا جذومنلا نمضت

 Co-regulation(CoRL) كرتشملا ميظنتلاو (SRL) يتاذلا ميظنتلا :ىلع تادادعإلا تلمتشاو ،)(2013

 مظنملا ملعتلا نيمضت :لوألا طمنلا .)Socially shared regulated learning )SSRL ميظنتلا ةكراشمو

 ،)كولسلا ،ةفطاعلا ،زفاحلا ،ةفرعملا ءارو ام ،ةفرعملا( يدرفلا ملعتملل ةيميظنتلا تاءارجإلا ىلإ ريشي نأو ،نواعتلU اwيـتاذ

 رومألا ىلإ ماع لكشب ريشيو (CoRL) :يناثلا طمنلا .ىرخألا ةعوم≈ا عم لعافتو فيكتب رصانعلا هذه دمتعتو

 مهسفنأ ةبلطلا نيب لعافتلا طمنلا اذه يف ثدحيو ،)عيرشتلا ،ريكفتلا ،يجيتارتسالا طيطختلا( ةبلطلا زفحت يتلا

 اذه يف ثدحيو )Socially shared regulated learning )SSRL :ثلاثلا طمنلا .ىرخألا تاعوم≈او

 .فيكتلاو لمأتلاو ،تامهملا ليعفتو ،اwيـجيتارتسا دمتعملا طيطختلا طمنلا

 

 

 

 

 

  

 17  يحیضوت مسر 

 .)(Järvelä and Hadwin,2013 ا3یـعامتجا كرتشملا مظنملا ملعتلل الیفرایو نیوداھ جذومن 

Note. Järvelä, S., and Hadwin, A. F. (2013). New frontiers: regulating learning in CSCL. Educ. 
Psychol. 48, 25–39. doi: 10.1080/00461520.2012.748006 
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  ا@يـتاذ مظنملا ملعتلل Ziegler	and	Stoeger جذومن

جذومن )Zimmerman,2009( مدق دق
ً

 نإف ،كلذ عمو ،ملعتلا ةرود حضوت تاوطخ عبرأ نم نوكتي اـwيرود ا

 Zimmerman,1990( اwنـس رغصأ اوناك اذإ نيملعتملل اهريسفت بعصي لازت ال نامرميز اهعضو يتلا سسألا

B(، مـلع
ً

 نم دارفألا همظني ام ددحت يتلا هتيرظنل اًقـفو ةمهم ةزيكر تاذ دعت نامرميز اهعضو يتلا داعبألا وأ لحارملا نÆ ا

 نم مغرلا ىلعو ،يعامتجالا طسولا تاذ ةيداملا ةئيبلا يف ةعقوتملا جئاتنلل ًالوصو )تقولا ديدحت ،بيلاسألا ،عفاودلا(

 Bembenutty( اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلمع ليعفت يف ًاليئض دعي همدقت يذلا ةقيقحلا ىنعم نأ الإ ،رطُألا هذه ةيمهأ

et al., 2013(. 

ب كلذ ىلعو ،اهيلع بردتلاو م;ايلوؤسمب دارفألا عانق1 زيمتت ةطشن ةيلمع اwيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ مهفن نحنو
ُ

 جذومن  ين

)Stoeger and Ziegler, 2005( حوضو رثكأ حبصيل ؛نامرميز جذومن ريوطتو حيضوتل ؛صوصخلا هجو ىلع
ً

 ا

 & Ziegler  نم ٌّلك عبتا دقلو ،ةلوهسو ةنورم لكب ملعتلا ةرود عبتت لهسيل كلذو ؛نيملعملاو نيملعتملل

Stoeger (2005) ≠ج )Bandura, 1986 A; Zimmerman, 1995( ةيرظنلل اًقــفو دنتسا يذلا 

هنÆ ملعتلا فصت يتلا ةيعامتجالا ةيفرعملا
ُ
 عبس نم نوكتيل جذومنلا روط دقف هيلعو ،اهراركتب دارفألا موقي ةرمتسم ةيلمع 

 .)18( مقر لكشلا كلذ حضويو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلل ملعتلا ةرود لثمت لحارم
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 ةلحرملا .تالاجم نم نيعم لاجم يف همهفو ملعتلا ةردقبو ،مهل ةنهارلا ةلاحلU قلعتي اميف يتاذلا مييقتلا :ىلوألا ةلحرملا

 .م© ةصاخلا ملعتلا ةيلمعل يجيتارتسالا طيطختلا :ةثلاثلا ةلحرملا .م© ةصاخلا ملعتلا فادهأ دارفألا عضو :ةيناثلا

 ليدعت :ةسداسلا ةلحرملا .ةيجيتارتسالا ذيفنت ةبقارم :ةسماخلا ةلحرملا .ملعتلا ةيجيتارتسا ذيفنت :ةعبارلا ةلحرملا

 دعتو ،م© ةصاخلا ملعتلا ةيلمع جئاتن نوميقي ثيح ،يتاذلا مييقتلا :ةعباسلا ةلحرملا .رمألا مزل اذإ ةراتخملا ةيجيتارتسالا

 روطملا جذومنلا نأ ئراقلل حضتي ىتحو .ةيلاتلا ةرودلل قالطنا ةطقنو ةيلاحلا ةرودلا مهزايتجال مييقت ةباثمب جئاتنلا هذه

ب دق
ُ

 Stoeger, Ziegler جذومنألل ىلوألا ةثالثلا لحارملا :تناك ثيح ،نامرميز اهعضو يتلا رطُألاو لحارم ىلع ين

 .)19( مقر لكشلا ىلإ رظنلا نكمي _ Zimmerman جذومنأل ًة©اشم

 

 

 18  يحیضوت مسر 

 )Ziegler and Stoeger, 2012( ا∆يـتاذ مظنملا ملعتلل رقنرتسو رلجيز جذومن تاوطخ

1-Ability to assess state of one's own learning

قدرة الطالب على تقویم حالة التعلم

2-Ability to set suitable learning goals.

القدرة على وضع أھداف تعلم مناسبة

3- Choice of effective learning strategy.

اختیار استراتیجیة التعلم المؤثرة

4-Consistency of learning strategy application

 تطبیق استراتیجیة التعلم
5-Ability to monitor one's own learning progress.

قدرة الطالب على مراقبة تقدم التعلم

6- Ability to adjust one's own learning strategy. 

القدرة على تعدیل استراتیجیة التعلم

7- Checking and assessing the learning outcome.

التحقق من تقویم مخرجات التعلم

self-regulated learning model.
(Stoeger, Ziegler, 2012)

Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W., & Wimmer, B. (2012). Diagnosis of self-regulated learning

profiles. Australasian Journal of Gifted Education,21(2), 62.

Note. Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W., & Wimmer, B. (2012). Diagnosis of self-regulated 
learning profiles. Australasian Journal of Gifted Education, 21(2), 62-74. 
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 جذومنلل ةيلخادلا ةرودلا لثمت يهو ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلمع ثيح نم ًاليصفت رثكأ يهف ،ةيلاتلا ةثالثلا تاوطخلا امأ

رارم ةيلخادلا ةرودلا ةداعإو ،راتخملاو ىوتحملل ةمعادلا ةفلتخملا تايجيتارتسالا رايتخاو
ً
راركتو ا

ً
 ةبلطلا لصي نأ ىلإ ،ا

 جاتحي امنإ ،روفلا ىلع همادختسا نكمي اًئـيش سيل اهقيبطتو تايجيتارتسالل مهرايتخا نأ مهف مهيلعو ،ةبولطملا ةيلاعفلل

 اهيف متي ةرغصم ةرود لثمت ةعباسلا ةوطخلا امأ  .ملعتلا ةيلمع حاجنل كلذو ؛اـwيرورض ناك املك ليدعتلاو ةعباتملا ىلإ

 ،ةوجرملا فادهألا ققحت نأ ىلإ ملعتلا ةرود ةداعإ رمتستو ،ةقباسلا ةرغصملا ملعتلا تارود يف لصح ام جئاتن حيضوت

 .ملعتلا ةيلمع يف ريبخلا وأ نكمتلا ىوتسم ىلإ ئدتبملا ىوتسم نم ةبلطلا لقتني نأ ىلإو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،رثكأ ةفلتخملا اهبناوج ةفرعمل ؛ةنراقملا عضوم يف اهعضو مزل دقف ،اwيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن نم ةعومجم ضارعتسا دعبو

 نم ددع دوجو ،ةيلخادلا تايلمعلاو لحارملا ،اهيلع ةينبملا ةيرظنلا سسألا :اهنم ،رومأ ةدعل اًقـفو ةنراقملا متتس امك

 :يلاتلا لودجلا يف جذامنلا هذه ىلع ذخآملاو تافالتخالا حيضوتو ،جذامنلا ىلع ةفاضملا ةديدجلا ميهافملا

  19 يحیضوت مسر 

 .)Stoeger et al., 2014( ا∆يـتاذ مظنملا ملعتلل رقنرتس  رلجيز لحرمو نامرميز جذومن ءاقتلا لحارم

Note.Stoeger, H., Fleischmann, S., & Obergriesser, S. (2015). Self-regulated learning (SRL) and the gifted 
learner in primary school: the theoretical basis and empirical findings on a research program dedicated to 
ensuring that all students learn to regulate their own learning. Asia Pacific Education Review, 16(2), 257-267. 
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 7 لودج

 ا8یـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن نیب ةنراقم

 طامنأ /تBوكم /ت?وتسملا /لحارملا اهيلع ينبملا ةيرظنلا جذومنلا فلؤم جذومنلا مسا

 امأ ،لحارم ثالث ناك يناثلاو لوألا هرادصA جذومنلا ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا Zimmerman نامرميز نامرميزل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن

 .تXوتسم ةعبرأ ناك ريخألا رادصإلا

 .ةتسلا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تBوكم جذومن

 .فيكتلل لباقلا ملعتلا جذومن

 .ةجودزملا ةلجاعملل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن

 .تgوكم ةتس ناك لوألا رادصإلd ةلاقسلا ةيرظن Boekaerts ستريكوب

dوكم ةثالث يناثلا رادصإلgةسيئر ت. 

dوكم ةعبرأ ثلاثلا رادصإلgةسيئر ت. 

 .لحارم عبرأ نم نوكتي نيرادصإلا الكب جذومنلا تgايبلا ةجلاعم ةيرظن Winne نيو .نيول اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن

 .لحارم عبرأ نم نوكتي جذومنلا ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا Pintrich كيرتنب .كيرتنبل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن

 .نييوتسم نم نوكتي جذومنلا ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا سيديلكفيإ  Efklides .اIيـتاذ مظنملا ملعتلل ينادجولاو يفرعملا ءارو ام جذومن

 .طامنأ ثالث نم جذومنلا نوكتي ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا اليفرX ، نيوداه Hadwin, Järvelä اIيـعامتجا كرتشملا مظنملا ملعتلا جذومن

 .لحارم عبس نم نوكتي جذومنلا ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا رلجيز ،رنقرتسStoeger, Ziegler  يرايعملا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن
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 8 لودج

 (Panadero, 2017; Sirazieva et al., 2018;Stoeger et al., 2015)  ا8یـتاذ مظنملا ملعتلا لحارم نیب ةنراقم

 ا3يـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن يف ا3يـتاذ مظنملا ملعتلا لحارم

 ميوقتلا ةلحرم ءادألا ةلحرم ةيريضحتلا ةلحرملا جذومنلا

 )يتاذلا لعفلا درو يتاذلا مكحلا( يتاذلا لمأتلا )ةيتاذلا ةبقارملا ،سفنلا طبض( ءادألا )تاذلا عفادلا ،ةمهملا ليلحت( ريضحت Zimmerman نامرميز

 ءادألا مييقت فدهلا وحن لمعلk ءدبلا .يوناثلاو يلوألا ميوقتلاو فادهألا ديدحت Boekaerts ستريكوب

 ةفرعملا ءارو ام ةلحرم يف فيكتلا تايجيتارتسالاو تاكيتكتلا قيبطت طيطختلاو فدهلا ديدحتو ةمهملا فيرعت Winne نيو

 لعفلا دودرو لمأتلا مكحتلاو ةبقارملا طيطختلا ،ليعفتلا ،ريضحتلا Pintrich كيرتنب

Efklides ءادألاو ةيفرعملا ةجلاعملا ةمهملا ليثمتو ديدحت سيديلكفيإ - 

Hadwin, Järvelä نيوداه، 

çاليفر 

 ميظنتلا مكحتلاو ةبقارملا طيطختلا

Stoeger, Ziegler ديدحت ،يجيتارتسالا طيطختلا ،يلبقلا ميوقتلا رلجيز ،رنقرتس 

 فادهألا

 تاجرخملا ميوقت اهليدعتو اهتبقارمو تايجيتارتسالا قيبطت
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  9 لودج

 .(Panadero, 2017; Sirazieva et al., 2018; Stoeger et al., 2015)  ا8یـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن يف ةیلخادلا تایلمعلا ةیمھأ نیب ةنراقم

 رعاشملا ةفرعملا ءارو ام ةفرعملا عفاودلا ةيمهألا ت%وتسم

1 Zimmerman, 
Boekaerts, 
Pintrich. 

Winne, Efklides, 

Hadwin. 
Stoeger& Ziegler. 

Boekaerts 

2 Winne, Efklides, 

Hadwin. 
Pintrich, 

Zimmerman. 
Zimmerman, 

Pintrich, 
Hadwin, 

Stoeger& Ziegler. 
3  Boekaerts. Efklides, Winne 
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  10 لودج

 ).(Panadero, 2017; Sirazieva et al., 2018 ا8یـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن يف ا8یـتاذ مظنملا ملعتلا سایقو تازیممو تایبلس

 جذومنلا تايبلس جذومنلا تازيمم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا سايق جذومنلا

 نامرميز

Zimmerman 

 .ةلباقملل لودج -

 .اéيـتاذ مظنملا ملعتلا مييقتل يئارجإ ليلد -

 .ةيرودلا لحارملا مييقتل يليلحت سايقم -

 .ةيتاذلا ةءافكلل صاخ سايقم -

 .يميداكألا اéيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقم -

 تبثت يتلا ةيبيرجتلا تاساردلا نم ريبك ددعب جذومنلا زيمتي -

 .جذومنلا ةيلعاف

 تاراهملا زيزعتب همامتها يهو ،ةصاخ ةزيمب جذومنلا زيمتي -

 .ةيميداكألاو ةيضXرلا

 .اéنـس رغصألا ةبلطلل ةيساردلا فوفصلا يف قيبطتلا ةبوعص

 ستريكوب

Boekaerts 

 .ةنيعم فقاوم يف ملعتلا ةيساسح سايقم ريوطتب تمق -

 اéيـتاذ مظنملا ملعتلا ئدابم ىلع اéيـنبم ةينهملا ةيوناثلا ةلحرملل اéيـميلعت اًج§ تركتبا -

 .ادنلوه يف

 .ةقثلاو كشلا سايقم ىمسيو ،ةبلطلا دنع عفاودلا سايقل سايقم تروط -

 ؛اéيـتاذ مظنملا ملعتلل ةيبصعلا تاكبشلا ذيفنت يف ءاملعلا نم ةعومجم عم تنواعت -

 .ةيلاعلا ةيؤبنتلا ةوقلا داجيإل

 

 .اهسفنب ةيبيرجتلا تاساردلd جذومنلا ةبحاص تماق -

 .ةفرعملا مييقت نم ةفلتخم بناوج ةسارد -

 .ملعتلا Xاونو ةيبلسلا رعاشملاو ةعقوتملا ةيباجيإلا جئاتنلا ديدحت -

 Xاون ىلع ةيلبقتسملا فطاوعلاو كاردإلا ريث∞ ةساردب تماق -

 .ملعتلا

- 
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 نيو

Winne 

 يتلا ملعتلا ةئيبل اًقـفو هممصم رتويبمكلا زاهج ىلع عبتتلا تالجس مادختسا -

 .اéيـتاذ مظنملا ملعتلا معدت

 .جذومنلا ةيلعاف تبثت ةلماش ةعجارم ةيملعلا تاساردلا تمدق -

 لالخ نم رعاشملا :لثم ،ةديدج داعبأ ىلإ اولصوت -

 .يلصألا جذومنلا يف اهركذ مدع نم مغرب تاجاتنتسالا

 

 يهو ،ةعبارلا ةلحرملا لوح رثكأ تاساردل جاتحي -

 ملعتلل ةيلبقتسملا تارييغتلا حيضوتل ةيجراخلا تامييقتلا

 .اéيـتاذ مظنملا

 .جذومنلل ةدنتسم مييقت ةادأ ميمصت متي مل -

 

 يذلا سايقملا ميمصت :كيرتنبل اéيـتاذ مظنملا ملعتلا لاجم يف ةسيئرلا تامهاسملا مهأ Pintrichكيرتنب

 MSLQ .اًسايقم ١٥ نمضتي

 ملعتلل تالاجم ةتس ديدحت يف ةريبك تامهاسم يف كيرتنب دهتجا

 .اéيـتاذ مظنملا

 ةحص نم ققحتلل كيرتنب جذومنل يبيرجت ليلد دجوي ال

 .جذومنلا

Efklides 

 سيديلكفيإ

 :اéيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقل نيجذومن سيديلكفيإ تمدق

 .ةيوغللا تامهملا يف تاذلا موهفم سايقل سايقم -١

 ءادألاو تاربخلا نيب ةقالعلاو ماكحألا فشكي يذلا ةفرعملا ءارو ام سايقم -٢

 .ةمهملا ةبوعص ريث∞و

 ةيبيرجتلا ةلدألا نم ددع ةعجارمو ليلحت لالخ نم جذومنألا ءانب

 .ةقباسلا

 .هب داهشتسالا مت هنأ الإ ،جذومنألا ةثادح نم مغرلا ىلع

- 

Hadwin, 

Järvelä  نيوداه، 

 اليفر?

 اوماق دق نيفلؤملا داهتجd نأ الإ جذومنلا ةثادح نم مغرلا ىلع .ةيتاذلا ريراقتلا

 :ديدحتب

 .يعامتجالا ميظنتلا نم ةفلتخم تXوتسم ديدحت -

 .جذومنلل ةدنتسم مييقت ةادأ ميمصت متي مل
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 .يزيفحتلا ،ةفرعملا ءارو ام ،ةفرعملا ىلع جذومنلا ريث∞ -

Stoeger, 

Zieglerرنقرتس، 

 رلجيز

 تاودألا هذه نيب عمجلا بجيو ،اéيـتاذ مظنملا ملعتلا سايق ةيمهأ ىلع اودكأ -

 ملعتلا يف كراشت ،ماظتنd صاخشألا عم تالباقم :اهنمو ،جئاتنلل لوصولل

 تايموي ،ةظحالملا ،تgايبتسالاو نيملعملا ،نيدلاولا( نم لفطلا ةئيب ،يصخشلا

 .)ملعتلا

 .مŒ صاخلا جذومنألا ىلع ينبم روصم نايبتسا ميمصتب نوفلؤملا ماق

Ziegler et al., 2012)(. 

 ميدقتب اودهتجا نيفلؤملا نأ الإ جذومنلا ةثادح نم مغرلا ىلع -

 ،تاساردلا يف ةكراشم ةنيعك ٢٠١٩ نمضتت تاسارد عبس

 .يرايعملا جذومنلا ةيلعاف تبثأ ثيح

 .ةبهوملا يوذ ةبلطلاو ماع لكشب ةبلطلا ىلع هتيلعاف رثأ نيبت -

) Stoeger et al., 2015(. 

 ،ةمدقتملا لحارملا يف ةبلطلا ىلع قبطي مل نكل اًذخأم دعي ال

 .ةيئادتبالا ةلحرملا يف ةبلطلا ىلع طقف
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 كلتمت جذامنلا عيمج نأ حضتيو ،اKيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن نيب هباشتلاو فالتخالا حيضوت ةنراقملا هذه نم فدهلا ناك

 ةثالث ىلع ةعبسلا جذامنلا تقفتاو ،ةيلخادلا تايلمعلا يف كرتشت اهلك جذامنلا نأو ،اهتيلاعف تبثت ةيبيرجت تاسارد

 يعولاو ةيملعتلا ةطشنألا زيزعتو ،ىوتحملاو قايسلا نمض تامهملا مادختساو ،ددحم قايس يف بيردتلا :يهو ،بناوج

 ةقباسلا جذامنلا نم نيبت امك ،ةيتاذلا ةءافكلاو دهجلا :لثم ،ةيسفنلا تاطابترالv مامتهالاو ،ةيفرعملا ءارو ام ةلحرم يف

 ريفوت عم حيحص لكشب هميمصت مت لاح يف ةبلطلا ملعت نيسحتل قرطلا حجنأ نم دعت اKيـتاذ مظنملا ملعتلا تالخدت نأ

 .)Dignath et al., 2008( ةسارد  يف ركذ ام اذهو نيملعملاو ةبلطلل لمع راطإ

 

 جذامنلاو ةيرظنلا رطألا ىلع نيملعملا بيردت ةيمهأ ىلع دكأ ثيح )Rosário et al. 2012( هركذ ام اذهو

 Ewijk et تحضوأ دقو ،ةبلطلا ىدل اKيـتاذ مظنملا ملعتلا زيزعت ىلع سكعنيس كلذو ،اKيـتاذ مظنملا ملعتلv ةصاخلا

al., 2013) Dignath-van( يف ةمدخلا لبق بيردتلا نوكي نأ :يهو ،نيملعملا بيردتل قرط ةدع كانه نأ 

 ىلع بجيو .ميلعتلا عاطق يف ةمدخلا ءانثأ اKيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع بيردتلا ىقلتو .ًالبقتسم مهفيكت لجأل ؛ميلعتلا عاطق

 .مهفراعم ىلع ريث¨ هل نوكيس كلذ نأل ؛ةيوبرت ةراهمو ةربخك اKيـتاذ مظنملا ملعتلا باستكا نيملعملا

 

 ،ةبلطلا ملعت ىلع رثؤت يتلا تاريغتملا ةفرعمل اًعساو ً≠اديم دعي اKيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ حضون نأ دون جذامنلا هذه ماتخ يفو

 ملعتلا باستكا نوكي نأو ماع لكشب ةبلطلا زيزعت ةيمهأ ىلع كلذ ّلد دقف ،هب مت≥ لازت ال ةيلاحلا تاساردلا نألو

 جذامنلا هذه لالغتساو اKيـتاذ مظنملا ملعتلا زيزعتب نيمتهملاو نيثحابلل نكميو ،ةايحلا ىدم مُّلعت بولسأ ةباثمب اKيـتاذ مظنملا

 .مπ ةطيحملا ةئيبلاو جهانملاو ةبلطلا ملعتب ةصاخلا ريياعملا عم بسانتي امب
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 نيملعتم ةبلطلا لعج وه يساسألا اهفده نأ دجن اننإف ،اKيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن نم ددع ضارعتسا لالخ نمو

 اذه قيقحتل لصن ىتحو ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيئارثإلا جماربلا ميمصت جذامن عم قفتي فدهلا اذه ،ةايحلا ىدم نيلقتسم

 عقوف ،نيبوهوملا ةبلطلل ةيئارثإلا جماربلا نمض اKيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم ززعتل ةيلاحلا ةساردلا تءاج دقف ،فدهلا

 ةبلطلا ىلعو ةيسردملا تائيبلا يف همادختسال ؛َرِّوُط دق هنوك ؛Stoeger and Ziegler جذومن ىلع رايتخالا

 ميظنتل ةيجهنم دعي اKيـتاذ مظنملا ملعتلا نوك وه رخآلا رمألاو ،نيبوهوملا ةبلطلا نم ةنيع ىلع َقِّبُط دقو ،اKنـس رغصألا

  :بابسأ ةدعل كلذو ؛اًنـكمم نوكيس يئارثإلا ةحاولا جذومنأ يف هنيمضت نإف ،ريكفتلا ةيلمع

 

 دارملا تاراهملا زيزعتل ؛ريكفتلل ةيجهنم بلطتي ىوتسم لكو ،تÀوتسم ةعبرأ نمضتي يئارثإلا ةحاولا جذومنأ :ًالوأ 

 ريكفتلا تاراهمو ملعتلا تاراهم :اهنمض نمو ،تاراهملا نم ةعومجم ىلع يوتحي يئارثإلا ةحاولا جذومنأ :اًيـن% .اهملعت

 لحارمو اKيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن لحارم نيب نمازت دوجو :اًثــل% .اهزيزعتو اهملعتل ةيميظنت ةيجهنم ىلإ جاتحت يتلاو

 نمض لمعت )9مقر قحلم( يف اهحيضوتو اهحرش مت يتلا ةعبسلا SRL لحارم نأ دجنف ،يئارثإلا ةحاولا جذومنأ

 نمضتت لكشلv ةثلاثلا ةلحرملا _ ةعبسلا لحارملا ءاقتلا حضوي )20( مقر لكشلاو ،يئارثإلا ةحاولا جذومنأ لحارم

 جذومنأ لحارمب اKيـتاذ مظنملا ملعتلل _ اهتسراممو اهقيبطت ءانثأ اهلصف بعصي هنأ نوك )ةسداسلا ،ةسماخلا ،ةعبارلا( ةلحرملا

 اًسوملم اًجتنم جتني يذلا حيحصلا لكشلv ةحاولا جذومنأ يف زيمتلا ةلحرمل لوصولا نأ حيضوت بجي .يئارثإلا ةحاولا

 ؛ةرم نم رثكأ اKيـتاذ مظنملا ملعتلا ةرود ةداعإ ىلإ جاتحي دقو ،مدقملا يفرعملا ىوتحملv ةقالع وذ هن‘و ةلاصألv عتمتي

 .زيمتلا ةلحرمل يقيقحلا ىنعملا ىلإ لوصولل
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  20يحیضوت مسر 

 .ا>یـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن لحارمب ةحاولا جذومنأ لحارم ءاقتلا 

  .لحارملا نيب مغانتلا ىدمو رقرتس ةروتكدلا و رلقيز روتكدل اًيتاذ مظنملا ملعتلا جذومن و ناميغجلا هللا دبع روتكدل يئارثإلا ةحاولا جذومنأ لحارم ءاقتلإ حيضوتل ةثحابلا لبق نم يحيضوتلا مسرلا اذه ميمصت مت .ةظوحلم
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 ثلاثلا روحملا ىلع بيقعتلا

 الو عساو قمع تاذ ةموظنمو ةيجهنم دعي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ دجن ،ءزجلا اذه يف اًقـباس درو ام ىلع عالطالا دعب

 لصن مل ةيفخم تايلمع كانه ديكأتل^ نإف ،انل ةرهاظ تايلمع كانه نأ امكف ،نيعم جذومن يف وأ فيرعت يف فقت

 مدقت يتلا ةيملعلا تاساردلا ةجيتن ؛ًاليلق حضتت تأدب دق ةروصلا نأ الإ ،جذامنلاو تjوكملاو داعبألا كلذك ،اهيلإ

 :رومأ ةدعل جاتحي نيملعتملا ىدل هزيزعت نأ الإ ،ةيميداكألا ةيلمعلا يف نأش اذ دعي هنوك و ،لاsا اذه يف رمتسم لكشب

 لماوعلاو ،ميلعتلا فادهأ قفو هنيمضتو اIيـتاذ مظنملا ملعتلا قفو ةممصم جهانم ،نيملعملا ةئي{ ،ةبلطلا ةئي{(

 .)ةيجولويسفلا

جá ةبلطلا كلتمي نأ ّدب ال كلذل
ً

حضاو ا
ً

 دعي كلذ نأل ؛ةددحم تاءارجإ عابتا طقف سيلو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممل ا

 نأو ،ةساردلا هذه ةنيع نودعي ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ امك ،ةئطاخ تاسرامم يف نوعقي دقو ،مهتسرامم ءانثأ اًتـتشت

 هذه ءارجإل ةيناكمإ تطعأ دق _ م{ايناكمإ و م{اردق عم بسانتي امب _ تاسرامملا نم عونلا اذه لثمل مهتجاح

جـمjرب ةيلاحلا ةساردلا تمدق كلذل ،ةساردلا
ً

 مظنملا ملعتلا نيمضت عم لوألا ىوتسملا يف ةحاولا جذومنأ ىلع ماق اIيـئارثإ ا

 ،بناوج ةدع نم نيجذومنلا نيب قفاوت دوجول كلذو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن دحأ مادختس^ ريكفتلل ةيجهنمك اIيـتاذ

 .مهلبق نم اهريوطتو تاراهملا باستكاو ملعتلا ةمادتساو ةبلطلا ةيلالقتسا وهو ،جرخملاو فدهلا يف ناقفتي كلذك
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 ا8اءارجإو ةساردلا جهنم :ثلاثلا لصفلا

 

 

 

 

 ةساردلا تاريغتم :ًالوأ

 اهتيجهنمو ةساردلا جهنم :اًيـن@

 ةنيعلاو ةساردلا عمتجم :اًثـل@

 ةساردلا تاءارجإ :اًعـبار

 ةساردلا تاودأ :اًسماخ

 ةيفيكلاو ةيئاصحإلا ةجلاعملاو بيلاسألا :اًسداس
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 ثلاثلا لصفلا

 ا8اءارجإو ةساردلا جهنم

 ةساردلا تاريغتم :ًالوأ 

 :امه ،نْيريغتم ةساردلا هذه لوانتت

 اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم نمضتيو ،يئارثإلا ةحاولا جذومنأ بولسأ ىلع مئاق حرتقم يئارثإ جمjرب :لقتسملا ريغتملا- 

 .ملعتلا تايلمع ةدايقل

 هذه رايتخا مت دقو ،تامولعملا عمج -3 صيخلتلا -2 .تقولا ةرادإ-1 :اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم :عباتلا ريغتملا -

 .2 .ركبم نس يف اهملعت بجي يتلا ةيساسألاو ةيرورضلا ملعتلا تاراهم نم تاراهملا هذه دعت .1 :نيببسل تاراهملا

 .يئارثإلا ةحاولا جذومنأ اهددح يتلا تاراهملا نم تاراهملا هذه دعت

 اهتيجهنمو ةساردلا جهنم :اًيـن@

 ةيعونلا تاودألا نيب جمدلا ينعت يتلاو ،)MIXED METHODS( ةطلتخملا ةيجهنملا ةيلاحلا ةساردلا تعبتا

 تjايبلا نيب جمدي يذلاو ،ةساردلا هذه يف يلباقتلا يزاوملا ميمصتلا ىلع دامتعالا مت امك ،تjايبلا ليلحتل ةيمكلاو

 ،2017 ،ناوص ( ًالامجإ جئاتنلا يف تاضقانتلا ريسفتو ةساردلا ةلكشمل لماش ريسفت ميدقت متي ىتح ؛ةيعونلاو ةيفيكلا

Creswell, 2002; Taghipoorreyneh & de Run, 2019;(. يف ةطلتخملا ةيجهنملا ينبت مت دقو 

 ;Cleary& Zimmerman, 2004; Patrick& Middieton, 2002)  تاساردلا نم ديدعلا

Ruban& Reis, 2006; Schmitz & Wiese, 2006; Zimmerman, 2008 (، تماق يتلا 

 اذهو ،يملعتلا كولسلا وأ يميداكألا كولسلا ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ساكعنا ىدم ةفرعمل كلذو ؛نيريغتملا الك ةساردب

 اIيـتاذ مظنملا ملعتلا لوح دارفألا روطتو ةقدلا ةيحj نم امأ ،ةيعونلا بيلاسألا مادختس^ الإ هتيؤر نكمي ال دق ساكعنالا

 ةطلتخملا ةيجهنملا مادختس^ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا سايق نإف كلذلو ،ضرغل^ يفتس ةيمكلا بيلاسألا نأ حجرألاف ،اIيـنايب

مومع جئاتنلا ريسفتل كلذو ؛لضفألا نوكيس
ً

 ةدعل جاتحي اًضيأ هسايق نإف ،ٌدقعم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم نألو ،ا
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 عضخت ال ةطباض ةعومجم :نيتعومجم رفوت ىلع موقي يذلا يبيرجتلا هبش وه عبتملا جهنملاو .هروطتل اًديك‡ بيلاسأ

 دوصقم لكشب ةبرجتلل عضخت يتلا ةيبيرجتلا ةعومsا يهف ةيناثلا ةعومsا امأ .جئاتنلا طبضل كلذو ةروكذملا تاريغتملل

بَقلا رثألا سايقل
ْ
ـبلاو يل

َ
ع
ْ

 ةلئسأ ىلع ةباجإللو ةلكشملا ةساردل اهتبسانمل ؛ةيجهنملا هذه ىلع دامتعالا مت دقو ،يد

 .اهفورظو ا{اريغتمو، اهفادهأل اًقـيقحتو ،ةساردلا

 Oاهتنيعو ةساردلا عمتجم :اًثـل 

 :ةساردلا عمتجم -أ

 يتاللاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممل^ ربخلا ةنيدمب ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا تابلاطلا عيمج نم ةساردلا عمتجم نوكتي

 ،ـه1442 /ـه1441 يساردلا ماعلا يف نيبوهوملا ةبلطلا نع فشكلل ينطولا عورشملا قفو ت̂وهومك نهفينصت مت

 .ةبوهوم ةبلاط )442( نهددع غلبيو

 :ةساردلا ةنيع  -ب

 ثيح ،ت̂وهوملا ةرادإ عم نواعتل^ كلذو ،)ربخلا( ةنيدمب صاخلا ميلعتلا بتكم عم لصاوتل^ ةساردلا ةنيع رايتخا مت

 ةسمخو ةيبيرجتلا ةعومجملل ةبوهوم ةبلاط )15( ةرشع ةسمخ :ةبوهوم ةبلاط )30( نيثالث نم ةساردلا ةنيع تنوكت

ماع رشع ةعبرأ نهرامعأ طسوتم ناك ثيحب ،ةطباضلا ةعومجملل ةبوهوم ةبلاط )15( رشع
ً

 ةلحرملا هذه رايتخا نأو ،ا

رظن ددحت ةيرمعلا
ً
 دعي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ ىلإ ًةفاضإ ،هميدقت دارملا يئارثإلا جمjربل^ صاخلا يفرعملا ىوتحملا ليلحتل ا

 اهددح يتلا يفرعملا ومنلا ةلحرم عم يقتلي هنوك ؛اIيـلاثم دعي ةلحرملا هذه يف هتسرامم نأ ىنعمب ،ةلحرملا هذه يف اًطشن

 ةرادإ نكميو ،ايلعلا ريكفتلا تاراهم زيزعتل ةلحرملا هذه يف لاقتنالا ةبلطلل نكمي ثيح ،ةدرsا ةلحرملا يهو ،هيجايب

 اًقـفو كلذو ،يدصق لكشب تناك دقف ،ةنيعلا رايتخا ةقيرط امأ .)2000 ،يماطق(  مظنم لكشب ةيلقعلا تايلمعلا

 نهفينصتو ،ةبهوم رابتخا زايتجا ىنعمب ،نيبوهوملا ةبلطلا نع فشكلل ينطولا عورشملا قفو تافنصم تابلاطلا نوكل

 .ةعبتملا تاءارجإلاو ةساردلا ةنيع رايتخا تاوطخب حيضوت يلي اميفو ،%1 ىلعأ نيب نم
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 ةنيعلا رايتخا تاوطخ

 .ةساردلا تاءارجإ ليهستل لصيف كلملا ةعماج لبق نم ربخلا ةنيدم يف ميلعتلا بتكمل يمسر باطخ لاسرإ .1

 ةنيدم سرادم يف ةطسوتملا ةلحرمل^ ت̂وهوملا تابلاطلا نهو ،ةساردلا عمتs حيحصلا ددعل^ ةثحابلا ديوزت .2

 .ربخلا

 .ت̂وهوملا تابلاطلا نم ةريبك دادعأ ا¯ دجاوتت يتلا ربخلا ةنيدمل ةعباتلا سرادملا ةبطاخم .3

 .نارهظل^ ةثلاثلا ةطسوتملا يف ةساردلا قيبطتل ؛ةفاضتسالل لوبقلا مت .4

 ددع غلب ثيح ،)٦مقر قحلم( جمjربل^ قاحتلالا ىلع ةقفاوملا فد¯ تابلاطلل باطخ ميلست مت .5

 .ةبوهوم ةبلاط )60( جمjربل^ تاكراشملا

 ةطباض :نيتعومجم ىلإ يئاوشع لكشب نهعيزوتو ت̂وهوملا تابلاطلا ىلع فرعتل^ لوألا ءاقللا ميدقت أدب .6

 .)ءارضخلا وأ ءارمحلا تاقاطبلا دحأ بحس( قيرط نع ،ةيبيرجتو

 .نيتعومsا الكل يلبقلا رابتخالا قيبطت مت كلذ دعبو ،مدقيس امل يفيرعتلا حرشلاو ىوتحملا ضارعتسا مت .7

 دوعي كلذو ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةساردلا قيلعت ببسب كلذو ؛يئارثإلا جمjربلا ميدقت قيلعت مت .8

 .COVID-19)( ضرم يشفتل

 قيبطت قيرط نع ت̂وهوملا تابلاطلا عم لصاوتلا ةداعإ مت ،نهارلا تقولا يف رومألا رارقتسا دعب .9

WhatsApp ربلا قيبطت لامكتسال كلذو ؛ن¯ ةصاخلا ت̂وهوملا ةفرشم دوجوبjجم. 

 ةحئاج لظ يف فرظلا مكحب ؛يرايتخا لكشب هلعجو ديدج نم ليجستلا ةداعإ ةسردملا ةريدم نم بلطلا مت .10

 .jوروك

 ةداعإو ،ةبوهوم ةبلاط )30( تاكراشملا ددع غلب ثيح ،يرايتخالا ليجستلا حتفو ةريدملا بلط لوبق مت .11

رظن ؛Google form قيبطت قيرط نع يلبقلا رابتخالا نهعم قيبطتو ،نيتعومجم ىلإ نهعيزوت
ً
 قيبطتل ا

 .jوروك ةحئاج ببسب ؛يعامتجالا دعابتلا أدبم
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 ةساردلا ةنيع رامعأ طسوتم

 ماعلا ميلعتلا سرادم يف ةطسوتملا ةلحرملا يف ةيعيبطلا رامعألا هذهو ،)ةنس 15 ىلإ ةنس 12( نيب ةنيعلا رامعأ تتوافت

مومع
ً

 تاقاطبلا دحأ بحس( قيرط نع يئاوشع لكشب كلذو ،ةيبيرجتو ةطباض :ىلإ نيتعومsا ميسقت مت دقو ،ا

 نأ دجنف ،بناجلا اذه يف نيتعومsا عيزوتب ؤفاكت كانه نوكي ىتح ؛رامعألا طسوتم باسح متو ،)ءارضخلا وأ ءارمحلا

 .)13.66( ةطباضلا ةعومsا رامعأ طسوتمو ،)14.13( ةيبيرجتلا ةعومsا رامعأ طسوتم

 ةساردلا ةنيع ؤفاكت

 طسوتملا باسح مت ،يلبقلا سايقلا يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم ىلع نيتعومsا ؤفاكت نم ققحتن ىتحو

 مت كلذ دعب ،)11( مقر لودجل^ حضوم وه امك ،ةيبيرجتلاو ةطباضلا :نيتعومsا تاجردل يرايعملا فارحنالاو يباسحلا

 لودجلا حضويو ،ةعومsا فالتخ^ نيطسوتملا نيب لصاحلا قرفلا ةلالد نم ققحتلل ؛سناجتلل نفيل رابتخا مادختسا

 .رابتخالا هده جئاتن )12( مقر

 11 لودج

 .سناجتلل نفیل رابتخال يرایعملا فارحنالاو طسوتملا باسح  

 يرايعملا فارحنالا يباسحلا طسوتملا N ةعوم]ا

 16.69 117.80 15 ةيبيرجتلا

 13.25 113.19 15 ةطباضلا

 

 ،)16.69( يرايعم فارحن^ )117.80( يواسي ةيبيرجتلا ةعومجملل يباسحلا طسوتملا نأ قباسلا لودجلا نم نيبت

 نم ققحتللو ،)13.25( يرايعم فارحن^ )113.19( غلب يذلا ةطباضلا ةعومsا تاجرد طسوتم نم ىلعأ وهو

 مقر لودجل^ حضوم وه امك سناجتلل نفيل رابتخا مادختسا مت ،نيتعومsا تاجرد يطسوتم نيب لصاحلا قورفلا ةلالد

)12(. 
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 12 لودج

 .ةنیعلا ؤفاكت 

 سناجتلل نفيل رابتخا

 أطخلا قورف %95 ةقثلا لاجم

 يرايعملا

 قورف

 تاطسوتملا

 ةميق

  ةلالدلا

 ت

 ةجرد

 ةيرحلا

 ةلالدلا ىوتسم ت ةميق

 رشيف

 رشيف ةميق
 يواست

 نيابتلا

 

 رابتخالا

 يلبقلا

0,40491 -0,18891 0,14494 0,108 0,462 28 0,745 0,703 0,148 

 

 Levene’s Test for Equality of سناجتلل نفيل رابتخا لالخ نم كلذو ،عيزوتلا ةيلادتعا حضتتو

Variances ، ةيئاصحإ ىلع ىنبي يذلاو F ةلالدلا ةميق نإف ،لودجلا جئاتن لالخ نمو 0,148 يواست يتلاو 

 .نيتعومsا نيب نيابتلا يواست هنمو 0,05 نم ربكأ يهو 0,703 يواست ةيونعملا

 ةساردلا تاءارجإ :اًعـبار 

 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتا مت ،ةساردلا هذه ةصالخ ىلإ لوصولل

 دقف هيلعو ،هتاراهمو اIيـتاذ مظنملا ملعتلاو نيبوهوملا ميلعتو ةبهومل^ طبترملا يوبرتلا بدألا يف عالطالاو ثحبلا •

 .ةساردلا تاريغتم قفو ةبسانملا ةنيعلا ديدحت مت

 عم ،هتراهمو اIيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقب ةصاخلا ةعونتملا سيياقملاو ةقباسلا تاساردلا يف عالطالاو ةءارقلا •

 كلذ دعب ،يئارثإلا ةحاولا جذومنأ قفو ةيئارثإلا جماربلا ميمصت ا{ايط يف تلوانت يتلا تاساردلا ىلع عالطالا

 .نيصصختم لبق نم اهميكحتو )يئارثإلا جمjربلاو اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم( ةساردلا تاودأ ءانب مت

 ةدافإلا بلطل ؛لصيف كلملا ةعماج :اهنمو ،ةساردلا تابلطتم ةيلمع ليهستل ؛ةينعملا ةيمسرلا تاهجلا ةلسارم •

 اهيف دجاوتت يتلا سرادملا رايتخالو ،ةنيعلا ديدحتل ؛ربخلا ةنيدمب ميلعتلا بتكمو .ةساردلا ءارجإ ةمهم ليهستل

 .ةساردلا قيبطت فد¯ ؛سرادملا هذه ىدحإ رايتخالو ،ةبولطملا ةنيعلا
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 كلذو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم ةحص تابثإل ؛ةيعالطتسالا ةنيعلا ىلع ةيثحبلا ةادإلا قيبطت •

 .ةبسانملا ةيئاصحإلا بيلاسألا مادختس^

 .هيف ةكراشملاو جمjربلا لوخدب تابغارلا تابلاطلا ةقفاوم ذخأو ةسردملا رايتخا •

 مايقلا نهيلع ام نهل حضوي يحاتفتسا ءاقل يف يئارثإلا جمjربل^ تاكِراشملا ت̂وهوملا تابلاطلا عم عامتجالا •

 .يئاوشع لكشب ةيبيرجتو ةطباض :نيتعومجم ىلإ نهميسقتو ،هب

 .ةطباضلاو ةيبيرجتلا :نيتعومsا ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقل يلبقلا سايقملا قيبطت •

 تايجيتارتس^ معدملا يئارثإلا جمjربلا اهل ميدقت متيس :ةطباضلا ةعومsا :نيتعومs يئارثإلا جمjربلا قيبطت •

 ةدمل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن نمضتملا يئارثإلا جمjربلا اهل ميدقت متيس :ةيبيرجتلا ةعومsا .اـIتاذ مظنملا ملعتلا

  .اIيـعوبسأ ناءاقل ةعومجم لكل نوكيو ،عوبسأ لك تاءاقل ٤ قفاوي ام ينعي ،عيباسأ ةسمخ

رظن ؛يئارثإلا جمjربلا فقوت •
ً
 يف ميلعتلا قيلعت ىلإ ىدأ يذلا j )(COVID-19وروكلا ء̂و راشتنال ا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف سرادملا عيمج

 ةسردمل^ ت̂وهوملا ةفرشم عم لصاوتلا ةداعإ مت ،COVID-19)( ء̂و صوصخب عاضوألا رارقتسا دعب •

 .دعُب نع جمjربلا ميدقت ةداعإل ؛نارهظ ةثلاثلا

 .اـIيرايتخا ليجستلا نوكي نأو يئارثإلا جمjربلل مامضنالل ليجستلا ةداعإ مت •

 )15( نمضتت :ةطباض :نيتعومجم ىلإ نهميسقت مت دقو ،يئارثإلا جمjربلل ةبوهوم ةبلاط )30( ليجست مت •

 .ةبوهوم ةبلاط )15( نمضتت :ةيبيرجت ةعومجمو ،ةبوهوم ةبلاط

 كلذو  ،ةطباضلاو ةيبيرجتلا :نيتعومsا ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقل يلبقلا سايقملا قيبطت •

رـظن ؛Google form مادختس^
ً
 .jوروك ةحئاج ببسب ؛يعامتجالا دعابتلا أدبم قيبطتل ا

 تايجيتارتس^ معدملا يئارثإلا جمjربلا اهل ميدقت مت :ةطباضلا ةعومsا :نيتعومجملل يئارثإلا جمjربلا قيبطت •

 نمضتملا يئارثإلا جمjربلا اهل ميدقت مت :ةيبيرجتلا ةعومsا امأ ،ةيلاتتم تاءاقل )10( عقاوب اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

 .Zoom جمjرب مادختس^ ةيلاتتم تاءاقل )10( عقاوب اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن
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 يتلا ت̂وعصلا ةفرعمل ؛جمjربلا نم ءاهتنالا دعب لصفنم لكشب نيتعومsا الك يف ت̂وهوملا تابلاطلا ةلباقم •

 .Zoom جمjرب مادختس^ كلذو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ءانثأ نهجاوت

 كلذو ،ةطباضلاو ةيبيرجتلا :نيتعومsا ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقل يدعبلا سايقملا قيبطت •

رـظن ؛Google form مادختس^
ً
 .jوروك ةحئاج ببسب ؛يعامتجالا دعابتلا أدبم قيبطتل ا

 .تاحرتقملاو تايصوتلا ىلإ لوصولاو اهتشقانمو جئاتنلا ريسفت •

  13 لودج

 .انوروك ةحئاج لبق ةساردلا ءارجإ لحارم يف يئارثإلا جمانربلا تاءاقل عیزوت

 ةنيعلا ةيبيرجتلا ةطباضلا

 ىلوألا ةلحرملا .نيتعومGا الك ىلع )يلبقلا( ا?يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم قيبطت

 ةيناثلا ةلحرملا ةئيهتلا ءاقل ةئيهتلا ءاقل

 معدملا جم6ربلا نم ناءاقل

 SRL تايجيتارتسال;

 جذومن نمضتملا جم6ربلا نم ناءاقل لوألا عوبسألا

SRL 

 لوألا عوبسألا

 معدملا جم6ربلا نم ناءاقل

 SRL تايجيتارتسال;

 جذومن نمضتملا جم6ربلا نم ناءاقل يناثلا عوبسألا

SRL 

 يناثلا عوبسألا

 معدملا جم6ربلا نم ناءاقل

 SRL تايجيتارتسال;

 جذومن نمضتملا جم6ربلا نم ناءاقل ثلاثلا عوبسألا

SRL 

 ثلاثلا عوبسألا

 معدملا جم6ربلا نم ناءاقل

 SRL تايجيتارتسال;

 جذومن نمضتملا جم6ربلا نم ناءاقل عبارلا عوبسألا

SRL 

 عبارلا عوبسألا

 معدملا جم6ربلا نم ناءاقل

 SRL تايجيتارتسال;

 جذومن نمضتملا جم6ربلا نم ناءاقل سماخلا عوبسألا

SRL 

 سماخلا عوبسألا

 معدملا جم6ربلا نم ءاقل

 SRL تايجيتارتسال;

 جذومن نمضتملا جم6ربلا نم ءاقل سداسلا عوبسالا

SRL 

 عوبسالا

 سداسلا

 ةثلاثلا ةلحرملا .نيتعومgا الك ىلع )يدعبلا( ا̀يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم قيبطت

 .ةيبيرجتلا ةعومgا عم ةلباقملا ةادأ قيبطت .ةطباضلا ةعومgا عم ةلباقملا ةادأ قيبطت
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 14 لودج

 .انوروك ةحئاج ءانثأ ةساردلا ءارجإ لحارم يف يئارثإلا جمانربلا تاءاقل عیزوت 

 ةنيعلا ةيبيرجتلا ةطباضلا

 ىلوألا ةلحرملا ١٢/٥/٢٠٢٠ خيرL يف نيتعومGا الك ىلع )يلبقلا( ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم قيبطت

 ةيناثلا ةلحرملا

 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

 لوألا مويلا

١٣/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

 لوألا مويلا

١٣/٥/٢٠٢٠ 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

  يناثلا مويلا

١٤/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

  يناثلا مويلا

١٤/٥/٢٠٢٠ 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

  ثلاثلا مويلا

١٥/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

  ثلاثلا مويلا

١٥/٥/٢٠٢٠ 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

 عبارلا مويلا

١٦/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

 عبارلا مويلا

١٦/٥/٢٠٢٠ 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

 سماخلا مويلا

١٧/٥/٢٠٢٠  

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

 سماخلا مويلا

١٧/٥/٢٠٢٠  

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

 سداسلا مويلا

١٨/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

 سداسلا مويلا

١٨/٥/٢٠٢٠ 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

 عباسلا مويلا

١٩/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

 عباسلا مويلا

١٩/٥/٢٠٢٠ 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

 نماثلا مويلا

٢٠/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

 نماثلا مويلا

٢٠/٥/٢٠٢٠ 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

 عساتلا مويلا

٢١/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

 عساتلا مويلا

٢١/٥/٢٠٢٠ 

 معدملا جمVربلا نم ءاقل

Yتايجيتارتسال SRL 

 رشاعلا مويلا

٢٢/٥/٢٠٢٠ 

 جذومن نمضتملا جمHربلا نم ءاقل

SRL 

 رشاعلا مويلا

٢٢/٥/٢٠٢٠ 

 ٢٣/٥/٢٠٢٠ نيتعومGا الك ىلع )يدعبلا( ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم قيبطت

 ةثلاثلا ةلحرملا

 .ةيبيرجتلا ةعومjا عم ةلباقملا ةادأ قيبطت .ةطباضلا ةعومGا عم ةلباقملا ةادأ قيبطت
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 ةساردلا تاودأ :اًسماخ 

  اyيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم :ىلوألا ةادألا 

 تددعت كلذل ،تاساردلا هيلع تقفتا فيرعت دجوي ال هنأ دجن اننإف ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم فيرعت ىلإ ةدوعلا دنع

 سيقي رخآلا ضعبلاو ،)Purdi, 2003 ؛2015،ميعنلا( :لثم ،هتايجيتارتسا ةسرامم سيقي اهنم ضعبلاف ،سيياقملا

 Kocdar et( :لثم ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم نم ةعومجم سايقب موقي رخآو ،)2013 ،يرمعلا( :لثم ،هتjوكم

al., 2018; Stoeger et al., 2014(، لثم ،يتاذلا ملعتلل ماعلا هاجتالا لوح سيياقم ىلع عالطالا متو: 

 .)2017،رهوجلا(

ءانبو
ً
سايقم مّدقت ةساردلا هذه نإف ،كلذ ىلع 

ً
 هدادعإو هميمصت مت سايقم وهو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقل ا

 ،)8 مقر قحلم( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم نم تاراهم ثالث ةسراممو زيزعت ىوتسم سايق فد¯ ؛ةثحابلا لبق نم

 عيمج يف ةقلغملا ةباجتسالا ىلع دمتعيو ،داعبأ  ةثالث سايقملا اذه نمضتي كلذبو ،ا¯ ٌّصاخ ٌدْعُـب ةراهم لكل دجويو

 امأ ،ةرقف )15( نمضتي يناثلا دعبلاو ،تارقف )8( نمضتي :لوألا دعبلاف ،تارقفلا نم ٌددع دعُب لكل دجويو ،داعبألا

 تراكيل بولسأ ىلع دمتعي وهو ةقفاوملا ىوتسم رايتخ^ اهنع ةباجإلا متي ةرقف )15( نمضتي وهف ثلاثلا دعبلا

 :يع̂رلا هلكشب

 اًمودعم لئادبلا

 

 ًاليلق

 

 اًطسوتم

 

 اًمـئاد

 

 4 3 2 1 تاجردلا
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 سايقملا ءانب لحارم

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا مت ةيلوألا هتروصب جورخلاو سايقملا اذه ءانبل

 عوجرل^ كلذوPanadero et al., 2018) ( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا لوح ماعلا يوبرتلا بدألا ةعجارم :ًالوأ

 :اهنمو ،تاراهم ةعومجم ىلع زيكرتلا ناكف ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهمب ةصاخلا ةيرظنلا تايبدألاو ةيملعلا تاساردلل

 ,Özdemir, 2018 Merchie & Van Keer ؛ Pasunuru et al., 2017( صيخلتلا ةراهم

 نم تامولعملا عمج ةراهمو .)2010 ،ينارهزلا ؛2017 ،لوغزلا ،ليللا ،ليخدلا( تقولا ةرادإ ةراهمو .);2016

 .)Grumbine, 2010; Ruble et al., 2018( اهرداصم

Oابتسالاو سيياقملا ءانب يف يوبرتلا بدألا همدق ام ىلع دامتعالا :اًيـنjةراتخملا ةيرمعلا ةلحرملا عم قفاوتي امب ت 

 اهيلع ةباجتسالا متي ةقلغم ةرقف )40( نيعبرأ نم نوكتت دقو ،ةيلوألا هتروص يف سايقملا ءانب مت :اًثـلO .ةساردلل

مودعم( يع̂رلا هلكشب تراكيل بولسأ مادختس^
ً

مـئاد ،3=اًطسوتم ،2=ًاليلق ،1=ا
ً

 ىلع تارابعلا عيزوت امأ ،)4=ا

 دعب امأ .ةرقف )15( اهرداصم نم تامولعملا عمج تاراهم دعب .تارقف )8( صيخلتلا ةراهم دعب :يلاتلاك وهف داعبألا

 .)7مقر قحلم( ـــب كلذ حضتيو .ةرقف )17( تقولا ةرادإ تاراهم

 سايقملا قدص

 يرهاظلا قدصلا :ًالوأ

 مهددع غلبو ،ةيوبرتلا تالاsا يف نيصتخملا نم ددع ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل ةيلوألا ةروصلا ضرع مت

 ءادبإل كلذو ،)3 مقر قحلم( ةيبرعلا لودلا ىدحإو ةكلمملا لخاد ميلعتلا زكارمو تاعماج ةدع نم نيمِّكحم ةرشع

 )ج( .ئراقلا لبق نم ا{ءارق دنع تارقفلا حوضو )ب( .ةساردلا هذهل ةراتخملا داعبألل تارقفلا ءامتنا )أ( :لوح يأرلا

ءانبو .ليدعتلاو ريوطتلل تاحرتقم ةفاضإ )د( .ةيئالمإلاو ةيوغللا ةمالسلا
ً
 تاحارتقالا ضعب ةفاضإ تمت دقف ،كلذ ىلع 

 :يلاتلاك يهو ،)4 مقر قحلم( فرشملا عم قافتالاو ةرواشملا دعب تاليدعتلاو
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 .٪71 ةبسنب نيمكحملا عيمج اهيلع قفتا يتلا تارابعلا ىلع ءاقبلاو رارمتسالا .1

 .اهليدعت ىلع مهقافتا نيمكحملا ىدبأ يتلا تارابعلا نم نيعم ددع ىلع تاليدعتلا تافاضإ .2

 .٪ 29 ةبسنب نومكحملا اهيلع قفتا يتلا رركتملا ىنعملا تاذ تارابعلا فذح .3

 

 ةراهم :يلاتلاك ،تارابعلا نم نيعم ٌددع ٍدْعُـب لكل دجويو ،ةرابع )38( سايقملا تارابع ددع حبصأ دقف اذه ىلعو

 )15( تقولا ةرادإ تاراهم دعُب امأ .ةرقف )15( اهرداصم نم تامولعملا عمج تاراهم دعُب .تارقف )٨( صيخلتلا

 .)8 مقر قحلم( ـــب كلذ حضتيو .ةرقف

Oيلخادلا قاستالا قدص :اًيـن 

 _ ةساردلا ةنيع ريغ نم _ ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا تابلاطلا نم ةبلاط )300( ىلع سايقملا قيبطت مت

 ؛)Pearson's Correlation Coefficient( نوسريب رابتخا قيبطت لالخ نم يلخادلا قدصلا باستحال

 لوادجلا حضوتو ،ةرابعلا هيلإ يمتنت يذلا دعُبلل ةيلكلا ةجردل^ سايقملا تارابع نم ةرابع لك طابترا ةجرد ىلع فرعتلل

جئاتنلا ُليلحتلا رهظأ ثيح ،تارابع نم اهيف امب رواحملا نم روحم لكل طابترالا تالماعم ةيلاتلا
َ

 :ةيلاتلا 
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  صيخلتلا ةراهم دعُب •

  15 لودج

 .لوألا دعبلل )نوسریب( يلخادلا قدصلا تاجرد

 نوسريب لماعم ةرقفلا م

 طابترالل

 ةميقلا

 ةيلامتحالا

)Sig.( 

يلوأ ةءارق هنع بتكأ نأ ديرأ يذلا عوضوملا أرقأ  .1
ّ

 0.000 505.** .ة

 0.000 565.** .هنع ةباتكل^ بغرأ يذلا عوضوملل ةسيئرلا راكفألا ددحأ  .2

 0.000 469.** .عوضوملا ةباتك ةداعإو ةدئازلا ليصافتلا فذحب موقأ  .3

 0.000 610.** .عوضوملا ةباتك معدت يتلا راكفألا صعب فيضأ  .4

 0.000 505.** .اًقـباس اهيلع ناك امع فلتخم لكشب لمعلا رهظأ  .5

 0.000 405.** .ةحضاوو ةرصتخم ةقيرطب عوضوملا راكفأ ضرعب موقأ  .6

 0.000 523.** .ةفلتخم رظن تاهجوو ءار@ هصيخلتب تمق يذلا لمعلا دوزأ  .7

وـنأ  .8
ّ

 ،ةريصق ةلاقم ،يطيطخت مسر ،ةينايب موسر( يب صاخلا صيخلتلا قرط يف ع

 )يرجش مسر

**.504 0.000 

 دعبلا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم )15( لودج حضوي ،.α≥0.05 ةلالد ىوتسم دنع ا̀يـئاصحإ لاد طابترال * .ةظوحلم

 امل اًقداص لاgا ربتعي كلذبو α ≥ 0.05 ةيونعم ىوتسم دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،دعبلل ةيلكلا ةجردلاو لوألا

 .هسايقل عضو
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 تقولا ةرادإ ةراهم دعُب •

  16 لودج

 .يناثلا دعبلل )نوسریب( يلخادلا قدصلا تاجرد

 نوسريب لماعم ةرقفلا م

 طابترالل

 ةميقلا

 ةيلامتحالا

)Sig.( 

 0.000 650.** .اç موقأ نأ بجي يتلا ماهمل; ا̀يـعوبسأ ةبوتكم ًةمئاق دعأ  .1

 0.000 668.** .ددحملا اهتقو يف ماهملا نم يهتنأ نأ ىلع صرحأ  .2

 0.000 692.** .اهقيقحت يننكمي ةيموي اًفادهأ عضأ  .3

 0.000 666.** .ءاخرتسالل اًتـقوو ةلئاعلا عم سولجلل اًتـقو صصخأو لمعلا تاعاس ددحأ  .4

 0.000 584.** .ددحملا تقولا لالخ اهزاجنإ نم يننكمت ةحضاو ةقيرطب راكفألا ددحأ  .5

 0.000 539.** .ةيلبقتسملا ةيتاذلا يتيؤر ققحت اًفادهأ عضأ  .6

 0.000 661.** .اç موقأ نأ َّيلع بجي يتلا تامهملا بتكأ  .7

 0.000 601.** .ةددحم ةينمز ةرتف لالخ تامهملا ءا¶إل اهجاتحأس يتلا تاعاسلا ددع ردقأ  .8

 0.000 521.** .فيوست نود ةددحملا تامهمل; موقأ  .9

 0.000 504.** .لمعلا ءانثأ تاتتشملا عيمج نع دعتبأ  .10

 تقولا رادهإل اًبـنجت ؛ةيونÆ لامعأ مث ةيلوأ لامعأ ىلإ _ ةيولوألا بسح _ لامعألا مسقأ  .11

 .لمعلا ءانثأ

**.595 0.000 

 0.000 630.** .يب صاخلا ماهملا لودج نمض ملعتلل اًتـقو صصخأ  .12

 0.000 265.** .بيرقلا تقولا يف اهميلست بجي يتلا تابجاول; أدبأ  .13

 0.000 153.** .ةعتممو ةلهس اهدجأ يتلا داوملا ملعتب أدبأ  .14

 0.000 258.** .يزيكرت لماكبو اًطيشن نوكأ امدنع ةدقعملا داوملا ملعتب أدبأ  .15

 دعبلا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم )16( لودج حضوي ، .α≥0.05 ةلالد ىوتسم دنع ا̀يـئاصحإ لاد طابترالا * .ةظوحلم

 امل اًقداص لاgا ربتعي كلذبو α ≥ 0.05 ةيونعم ىوتسم دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،دعبلل ةيلكلا ةجردلاو يناثلا

 .هسايقل عضو
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 اهرداصم نم تامولعملا عمج ةراهم دعُب •

  17 لودج

 .ثلاثلا دعبلل )نوسریب( يلخادلا قدصلا تاجرد

 لماعم ةرقفلا م

 نوسريب

 طابترالل

 ةميقلا

 ةيلامتحالا

)Sig.( 

 0.000 513.** .) ةيملعلا تالgا ،رتويبمكلا ،بتكلا( :لثم ،ةحاتملا تامولعملا عمج رداصم ددحأ  .1

 0.000 585.** .اهيف ثحبأ يتلا رداصملا عاونأ اهيف بتكأ ةفوفصم مدختسأ  .2

 0.000 630.** .) عومسم ،روصم ،ءورقم ،يرشب( ردصملا عون ةفوفصملا يف ددحأ  .3

 0.000 664.** .ةيوناثلا رداصملاو ةيلوألا رداصملا نيب ةفوفصملا يف زيمأ  .4

 0.000 397.** .تنرتنإلا ةكبش ربع ردصملا ةقوثوم ةيملعلا عقاوملا حفصتأ  .5

 0.000 455.** .ةيملعلا تاساردل; يتπ يذلا يملعلا يأرلا نيبو ةينورتكلإلا عقاومل; بتك يذلا يصخشلا يأرلا نيب زيمأ  .6

 0.000 490.** .مظنم لمع ىلإ اهعمج دعب تامولعملا لّوحأ  .7

 0.000 555.** .اهنم ةدافتسالا نكمي راطإ يف اهميظنت دعب تامولعملا عمج ةميقب رعشأ  .8

 0.000 521.** .) خلإ ،ةيفصو ت6ايب ،تاطسوتم ،ةيوئم بسن( :قرط ةدعب تامولعملا مظنأ  .9

 0.000 562.**  .سيئرلا فدهلل اًقـفو تامولعملا مظنأ  .10

 0.000 539.** .يساسأ فده ىلع جتنملا لكشل يرايتخا دمتعي  .11

 0.000 529.** .ةيئاصحإ وأ ،ةجيتن وأ ،ةنراقم نم بلطتي ام ىلع ًءانب لمعلا جرخُأ  .12

 0.000 442.** .هنع ةباجإلل ددحم لاؤس ىلع ءانب لمعلا جرخُأ  .13

 0.000 405.** .تامولعملا عمج ةلحرم ةيادب ذنم لمعلا جارخإل روصت ّيدل  .14

 0.000 527.** .)ةيفصو ،ةيددع( تامولعملا عون ىلع اًدامتعا جتنملا لكش ددحأ  .15

 دعبلا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم )17( لودج حضوي .α≥0.05 ةلالد ىوتسم دنع ا̀يـئاصحإ لاد طابترالا * .ةظوحلم

 امل اًقداص لاgا ربتعي كلذبو α ≥ 0.05 ةيونعم ىوتسم دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،دعبلل ةيلكلا ةجردلاو ثلاثلا

 .هسايقل عضو
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Oيديكوتلا ،يفاشكتسالا( يلماعلا قدصلا :اًثـل( 

 تjوكملا ةقيرط مادختس^ يفاشكتسالا يلماعلا ليلحتلا ءارجإ مت دقف ،سايقملل يلماعلا ءانبلا قدص نم ققحتللو

 رايتخا لالخ نم لماوعلا ىلع لوصحلل كلذو ؛ promax ةقيرطب تjايبلل دماعتملا ريودت مت ثيح ،ةيساسألا

عـبشت رثكألا تادرفملا
ً
 .هريودت دعب لماع لكل ا

 18 لودج

 .لوألا دعبلل يفاشكتسالا يلماعلا قدصلا 

 ةبسن لوألا دعبلا تارقف م

 عبشتلا

يـلوأ ةءارق هنع بتكأ نأ ديرأ يذلا عوضوملا أرقأ 1
ّ

 0.421 .ة

 0.430 .هنع ةباتكلا بغرأ يذلا عوضوملل ةسيئرلا راكفألا ددحأ 2

 0.388 .عوضوملا ةباتك ةداعإو ةدئازلا ليصافتلا فذحب موقأ 3

 0.513 .عوضوملا ةباتك معدت يتلا راكفألا صعب فيضأ 4

 0.382 .اًقـباس اهيلع ناك امع فلتخم لكشب لمعلا رهظأ 5

 0.396 .ةحضاوو ةرصتخم ةقيرطب عوضوملا راكفأ ضرعب موقأ 6

 0.519 .ةفلتخم رظن تاهجوو ءار@ هصيخلتب تمق يذلا لمعلا دوزأ 7

وـنأ 8
ّ

 0.413 .)يرجش مسر ،ةريصق ةلاقم ،يطيطخت مسر ،ةينايب موسر( يب صاخلا صيخلتلا قرط يف ع
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  19 لودج

 .يناثلا دعبلل يفاشكتسالا يلماعلا قدصلا

 عبشتلا ةبسن يناثلا دعبلا تارقف م

 0.536 .ا¯ موقأ نأ بجي يتلا ماهمل^ اIيـعوبسأ ةبوتكم ًةمئاق دعأ 1

 0.562 .ددحملا اهتقو يف ماهملا نم يهتنأ نأ ىلع صرحأ 2

 0.575 .اهقيقحت يننكمي ةيموي اًفادهأ عضأ 3

 0.539 .ءاخرتسالل اًتـقوو ةلئاعلا عم سولجلل اًتـقو صصخأو لمعلا تاعاس ددحأ 4

 0.588 .ددحملا تقولا لالخ اهزاجنإ نم يننكمت ةحضاو ةقيرطب راكفألا ددحأ 5

 0.524 .ةيلبقتسملا ةيتاذلا يتيؤر ققحت اًفادهأ عضأ 6

 0.551 .ا¯ موقأ نأ َّيلع بجي يتلا تامهملا بتكأ 7

 0.509 .ةددحم ةينمز ةرتف لالخ تامهملا ءاáإل اهجاتحأس يتلا تاعاسلا ددع ردقأ 8

 0.511 .فيوست نود ةددحملا تامهمل^ موقأ 9

 0.444 .لمعلا ءانثأ تاتتشملا عيمج نع دعتبأ 10

بـنجت ؛ةيونD لامعأ مث ةيلوأ لامعأ ىلإ _ ةيولوألا بسح _ لامعألا مسقأ 11
ً
 تقولا رادهإل ا

 .لمعلا ءانثأ

0.552 

 0.609 .يب صاخلا ماهملا لودج نمض ملعتلل اًتـقو صصخأ 12

 0.454 .بيرقلا تقولا يف اهميلست بجي يتلا تابجاول^ أدبأ 13

 0.677 .ةعتممو ةلهس اهدجأ يتلا داوملا ملعتب أدبأ 14

 0.512 .يزيكرت لماكبو اًطيشن نوكأ امدنع ةدقعملا داوملا ملعتب أدبأ 15
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 20 لودج

 .ثلاثلا دعبلل يفاشكتسالا يلماعلا قدصلا 

 عبشتلا ةبسن ثلاثلا دعبلا تارقف م

 0.448 .) ةيملعلا تالsا ،رتويبمكلا ،بتكلا( :لثم ،ةحاتملا تامولعملا عمج رداصم ددحأ 1

 0.483 .اهيف ثحبأ يتلا رداصملا عاونأ اهيف بتكأ ةفوفصم مدختسأ 2

 0.521 .) عومسم ،روصم ،ءورقم ،يرشب( ردصملا عون ةفوفصملا يف ددحأ 3

 0.595 .ةيوناثلا رداصملاو ةيلوألا رداصملا نيب ةفوفصملا يف زيمأ 4

 0.481 .تنرتنإلا ةكبش ربع ردصملا ةقوثوم ةيملعلا عقاوملا حفصتأ 5

 يتE يذلا يملعلا يأرلا نيبو ةينورتكلإلا عقاومل^ بتك يذلا يصخشلا يأرلا نيب زيمأ 6

 .ةيملعلا تاساردل^

0.413 

 0.440 .مظنم لمع ىلإ اهعمج دعب تامولعملا لوحأ 7

 0.560 .اهنم ةدافتسالا نكمي راطإ يف اهميظنت دعب تامولعملا عمج ةميقب رعشأ 8

 0.449 .) خلإ ،ةيفصو تjايب ،تاطسوتم ،ةيوئم بسن( :قرط ةدعب تامولعملا مظنأ 9

 0.492  .سيئرلا فدهلل اقفو تامولعملا مظنأ 10

 0.509 .يساسأ فده ىلع جتنملا لكشل يرايتخا دمتعي 11

ءانب لمعلا جرخأ 12
ً
 0.470 .ةيئاصحإ وأ ،ةجيتن وأ ،ةنراقم نم بلطتي ام ىلع 

ءانب لمعلا جرخأ 13
ً
 0.452 .هنع ةباجإلل ددحم لاؤس ىلع 

يدل 14
ّ

 0.396 .تامولعملا عمج ةلحرم ةيادب ذنم لمعلا جارخإل روصت 

 0.463 .)ةيفصو ،ةيددع( :تامولعملا عون ىلع اًدامتعا جتنملا لكش ددحأ 15
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 نم ربكأ تاقالع هيدل لماع يأ نأ يه ةدعاقلاو ،ًالماع )11( نمضتت يتلاو ريودتلا دعب لماوعلا ةفوفصم نم حضتي

وكم هنأ هرابتعا نكمي ،رثكأ وأ تاريغتم ةثالث عم 0,30
ّ
 ذخOver load( G( تالاح يفو ،هب ذخألل ديج نِ

 ةبسن ىلإ لصوتلا مت امك ،حيحصلا دحاولا نم ربكأ اهعيمجو لماوعلا هذهل نماكلا رذجلا جارختسا مت دقو .ربكألا ةميقلا

 مت دقو .ةلوبقم ةبسن يهو 58.106 لماوعلا عيمج نايبتو ةدح ىلع لماع لكل يلكلا نيابتلا نم تانيابتلا ريسفت

 0.865 يواست اáأ ىلع )Kaiser- Meyer- Olkin KMO( ةميق حضتتو ،KMO لودج جارختسا

 SIG  غلبيو زاتمم سايقلا نأ ىلع لدي اذهو ،0.600 ةميقلا كلتل ىندألا دحلا نإ ثيح ؛ةلوبقم ةميق يهو

 يلماعلا ليلحتلا ءارجإ مت كلذ دعب مث .يلماعلا ليلحتل^ مايقلل بسانم ةنيعلا ددع نأ ىلع لدي كلذو 0,000

 ىمظعلا ةيحجرألا ةقيرط دامتعا متو ،ةادألل يئانبلا قدصلا نم ققحتلل AMOS سومآ جمjرب مادختس^ يديكوتلا

Maximun Likelihood Estimates ايب ةبسانم نم ققحتللjديدعلا ىلإ ةفاضإ ،ضرتفملا جذومنلا ةنيع ت 

 .)21( مقر لودجلا يف يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا جئاتن رهظتو ،ةقباطملا نسح تارشؤم نم

 21 لودج

 .لوألا دعبلل يدیكوتلا يلماعلا قدصلا 

 ةبسن لوألا دعبلا تارقف م

 عبشتلا

ـيلوأ ةءارق هنع بتكأ نأ ديرأ يذلا عوضوملا أرقأ 1
ّ
 0.499 .ةـ

 0.591 .هنع ةباتكلا بغرأ يذلا عوضوملل ةسيئرلا راكفألا ددحأ 2

 0.390 .عوضوملا ةباتك ةداعإو ةدئازلا ليصافتلا فذحب موقأ 3

 0.726 .عوضوملا ةباتك معدت يتلا راكفألا ضعب فيضأ 4

 0.515 .اًقـباس اهيلع ناك امع فلتخم لكشب لمعلا رهظأ 5

 0.237 .ةحضاوو ةرصتخم ةقيرطب عوضوملا راكفأ ضرعب موقأ 6

 0.589 .ةفلتخم رظن تاهجوو ءار@ هصيخلتب تمق يذلا لمعلا دوزأ 7

 0.662 .)يرجش مسر ،ةريصق ةلاقم ،يطيطخت مسر ،ةينايب موسر( :يب صاخلا صيخلتلا قرط يف عونأ 8
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  22 لودج

 .يناثلا دعبلل يدیكوتلا يلماعلا قدصلا - لوألا دعبلل يدیكوتلا يلماعلا قدصلا

 عبشتلا ةبسن يناثلا دعبلا تارقف م

 1.081 .ا¯ موقأ نأ بجي يتلا ماهمل^ اIيـعوبسأ ةبوتكم ًةمئاق دعأ 1

 0.837 .ددحملا اهتقو يف ماهملا نم يهتنأ نأ ىلع صرحأ 2

 1.039 .اهقيقحت يننكمي ةيموي اًفادهأ عضأ 3

 1.033 .ءاخرتسالل اًتـقوو ةلئاعلا عم سولجلل اًتـقو صصخأو لمعلا تاعاس ددحأ 4

 0.900 .ددحملا تقولا لالخ اهزاجنإ نم يننكمت ةحضاو ةقيرطب راكفألا ددحأ 5

 0.814 .ةيلبقتسملا ةيتاذلا يتيؤر ققحت اًفادهأ عضأ 6

 1.075 .ا¯ موقأ نأ َّيلع بجي يتلا تامهملا بتكأ 7

 0.907 .ةددحم ةينمز ةرتف لالخ تامهملا ءاáإل اهجاتحأس يتلا تاعاسلا ددع ردقأ 8

 0.683 .فيوست نود ةددحملا تامهمل^ موقأ 9

 0.627 .لمعلا ءانثأ تاتتشملا عيمج نع دعتبأ 10

بـنجت ؛ةيونD لامعأ مث ةيلوأ لامعأ ىلإ _ ةيولوألا بسح _ لامعألا مسقأ 11
ً
 تقولا رادهإل ا

 .لمعلا ءانثأ

0.890 

 1.074 .يب صاخلا ماهملا لودج نمض ملعتلل اًتـقو صصخأ 12

 0.213 .بيرقلا تقولا يف اهميلست بجي يتلا تابجاول^ أدبأ 13

 0.095 .ةعتممو ةلهس اهدجأ يتلا داوملا ملعتب أدبأ 14

 0.352 .يزيكرت لماكبو اًطيشن نوكأ امدنع ةدقعملا داوملا ملعتب أدبأ 15
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 23 لودج

 .ثلاثلا دعبلل يدیكوتلا يلماعلا قدصلا 

 عبشتلا ةبسن ثلاثلا دعبلا تارقف م

 0.684 .) ةيملعلا تالsا ،رتويبمكلا ،بتكلا( :لثم ،ةحاتملا تامولعملا عمج رداصم ددحأ 1

 0.888 .اهيف ثحبأ يتلا رداصملا عاونأ اهيف بتكأ ةفوفصم مدختسأ 2

 1.000 .) عومسم ،روصم ،ءورقم ،يرشب( :ردصملا عون ةفوفصملا يف ددحأ 3

 1.177 .ةيوناثلا رداصملاو ةيلوألا رداصملا نيب ةفوفصملا يف زيمأ 4

 0.411 .تنرتنإلا ةكبش ربع ردصملا ةقوثوم ةيملعلا عقاوملا حفصتأ 5

 يتE يذلا يملعلا يأرلا نيبو ةينورتكلإلا عقاومل^ بتك يذلا يصخشلا يأرلا نيب زيمأ 6

 .ةيملعلا تاساردل^

0.547 

 0.672 .مظنم لمع ىلإ اهعمج دعب تامولعملا لوحأ 7

 0.441 .اهنم ةدافتسالا نكمي راطإ يف اهميظنت دعب تامولعملا عمج ةميقب رعشأ 8

 0.425 .) خلإ ،ةيفصو تjايب ،تاطسوتم ،ةيوئم بسن( :قرط ةدعب تامولعملا مظنأ 9

 0.582  .سيئرلا فدهلل اًقـفو تامولعملا مظنأ 10

 0.659 .يساسأ فده ىلع جتنملا لكشل يرايتخا دمتعي 11

ءانب لمعلا جرخأ 12
ً
 0.504 .ةيئاصحإ وأ ،ةجيتن وأ ،ةنراقم نم بلطتي ام ىلع 

ءانب لمعلا جرخأ 13
ً
 0.731 .هنع ةباجإلل ددحم لاؤس ىلع 

 0.842 .تامولعملا عمج ةلحرم ةيادب ذنم لمعلا جارخإل روصت َّيدل 14

 0.482 .)ةيفصو ،ةيددع( تامولعملا عون ىلع اًدامتعا جتنملا لكش ددحأ 15
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 دقو ،ةلوبقم هتبسن اهنم ضعبلاو ،ةعفترم لماوعلا يف تابعشتلا ةبسن نأ ،يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا جئاتن نم حضتي

  RMSEA يعيبرتلا رذجلا نيبت ثيح ،جذومنلا ةقباطم نسح ىلع لدت ثيح ،ةقباطملا تارشؤمب ةجيتنلا تءاج

 تناك يتلا  PNFI ةيداصتقالا ةقباطملا رشؤم ةميقو ،جذومنلا قباطتل ةزاتمم ةميق دعت ثيح ،)0.062( ناك

 يهو ،)0.698( تناك يتلا  PGFI ةيداصتقالا ةقباطملا ةدوج رشؤم ةمسق كلذكو ،ةديج ةميق دعتو )0.529(

 رشؤم ةميق نأ امك ،ةلوقعم ةميق يهو ،)0.778( يواست GFI ةقباطملا ةدوج رشؤم ةميق كلذك ،ةلوقعم ةميق

Jسيول ـرك )TLI( يواست يتلا )نراقملا ةقباطملا رشؤم ةميق كلذك، ةلوقعم دعت ةميق يهو ،)0.681  AGFI 

  .ةلوقعم ةميق يهو ،)0.753( يواست يتلا

 جذومنلل اهتمءالم تjايبلا تتبثأ دقف ،يلماعلا ءانبلا ثيح نمف ،لوبقم قدصب عتمتي سايقملا نأ دجن قبس اممو

 لّثـمت ضرتفملا جذومنلا يف اهريدقت مت يتلا ةمئاقلا تاقالعلا نأ تنيب دقف ،ةقباطملا نسح تارشؤم ثيح نمو ،ضرتفملا

 .تjايبلل ةديج ةقباطمب ةادألا عتمتت يلاتل̂و ،ةنيعلا تjايب

 سايقملا تابث

 :سايقملل ليلحتلا جئاتن )24( لودجلا نم حضتيو ،)خابنورك افلأ( لماعم مادختس^ سايقملا تابث نم ققحتلا مت

 

 24 لودج

 .سایقملا تابث  

 سايقملا تابث

 38 تارابعلا ددع

 0.894 ماعلا تابثلا

 

 عتمتت ةنابتسالا نأ ىلع لدي اذهو ،)0.894( غلب ثيح ،ٍلاع ماعلا تابثلا لماعم نأ )24( مقر لودجلا نم حضتي

 .ةساردلل يناديملا قيبطتلا يف اهيلع دامتعالا نكمي ةعفترم تابث ةجردب
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    يئارثإلا جمñربلا :ةيناثلا ةادألا

جـمjرب ةيلاحلا ةساردلا مدقت
ً

 ام وأ يمسرلا ماودلا ةرتف نمض هميدقت متيو ،ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا تابلاطلل اIيـئارثإ ا

 تاسرامم يئارثإلا جمjربلا اذه مدقي .)9 مقر قحلم( ةثحابلا لبق نم ةّدعُم يهو "ةيحابصلا ةيئارثإلا" جماربل^ ىمست

 ةمئاق ةيملع ةيجهنم عابت^ كلذو ،ت̂وهوملا تابلاطلا تاجايتحا ةيبلتل كلذو ؛ةيلومشو ةلماكتم ةروصب ةيميلعتو ةيوبرت

 ميمصت يف هيلع دمتعي ثيحب ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ميلعتلا ةرازو لبق نم دمتعملا يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ىلع

 ةيملعلا تاساردلا نم ةيلاتتم ةلسلس لالخ نم جذومنألا ةيلعاف تتبثأ ثيح ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيئارثإلا جماربلا

 ،بويأ ؛1440  ،نورخآو ليقعلا ؛2011 ،ناميغجلا ؛2011  ،نورخآو ناميغجلا ( ةيقيبطتلا تاسرامملاو

2011(. 

 

 ثيح ةحاولا جذومنأ تافصاومل ةقباطم ىلوألا ةروصلا :نيتروصب مدُق دق ةيلاحلا ةساردلا ةنيعِل مدقملا يئارثإلا جمjربلا نإ

 يهف ةيناثلا ةروصلا امأ .ةطباضلا ةعومجملل مدقيس ام وهو ،ريكفت جمjربك اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا نمضت

 مظنملا ملعتلا ةسرامملل صاخ جذومنب ريكفت جمjربك اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا لادبتسا مت هنأ الإ ؛جمjربلا تاذ

 داشرإو هيجوتب ةجردتُم لحارمو تاوطخ لكشب جذومنلا ةسرامم متت ثيحب ،)Ziegler et al., 2012( اIيـتاذ

 .جمjربلا طشانم يف ة/ملعملا

 يئارثإلا جمñربلا اهيلع ينب يتلا سسألا

 يئارثإلا ةحاولا جذومنأ -أ

 ملعتل^ كلذو ،هزيزعت يف هقح بناج لك يطعت يتلاو ،ةيلومشلا ةيلماكتلا ةرظنب يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ةركف تءاج

 اهجاتحي يتلا ةفلتخملا بناوجلا عيمج ةيبلتل ؛ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تاسرامملاو تاربخلا نم ةعومجم هميدقتب كلذو ،ةسرامملاو

 يتلا ريياعملا ىلإ ةفاضإ ،ةحاولا جذومنأ اهيلع ينب يتلا تNرظنلل ةيملعلا ةينبلا ىلع رمألا اذه دوعيو ،نوبوهوملا ةبلطلا

 ،نيذفنملا ةءافك ،حيشرتلا لئاسو ددعت ،ةيلومشلا ،ةيملعلا ةيجهنملا ،ةيعباتتلا( :)أ 2005 ،ناميغجلا( ا¯ زيمتي

 .)ميوقتلا رواحم حوضو ،قدصلا
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وتسم لكل نإف ،ةبهوملا يوذ ةبلطلا ا¯ رمي يتلا جذومنألا تNوتسم امأ
ً

 اهنقتي نأ بجي يتلا تاراهملا نم ًةعومجم ى

 ةصاخلا تاراهملا عيمج زيزعت نمضن ىتح ؛ةيئارثإ ةدحو نم رثكأ ىلإ جاتحن دقو ،يلاتلا ىوتسملل مهلاقتنا لبق ةبلطلا

 ،ةيئارثإلا ةيلمعلا ريس حضوت لحارم ةيئارثإلا ةدحولا نمضتت امك .هدعب يذلا ىوتسملا ىلإ مهلاقتنا لبق يلاحلا ىوتسمل^

 تاءاقللا ةياá يف كلذ دعبو ،ناقتإل^ ةلحرملا هذه ىمستو ،قمعتلا أدبي كلذ دعب مث ،فاشتكالا ةلحرمب أدبت يتلا يهو

 تاراهملا زيزعت عم ةيئارثإلا ةفرعملا جمد نع تجتن يتلا تاجتنملا ضرع اهيف متي يتلا زيمتلا ةلحرم ىلإ ةبلطلا لقتني

 .جمjربلا تNوتسم نم ىوتسم لكب )ريكفتلا جمارب( ةصاخلا قرطل^ ةيريكفتلا

 

 لادبتسا مت دقو ،يئارثإلا جمjربلا ميمصت يف ةحاولا جذومنأل )يتاودأ( لوألا ىوتسملا ىلع ةساردلا هذه يف دامتعالا مت

  اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومنب _ ىوتسملا اذهل جذومنألا فلؤم _ هعضو يذلا ينهذلا فصعلاو تروكلا ريكفت جمjرب

Self- Regulated Learning Model رب اًضيأ دعي يذلاjجـم
ً

 يف يفرعملا ىوتحملل ريكفتلا ةيلمع ةرادإل ا

 نم عقوتملا يئاهنلا فدهلا يف يئارثإلا ةحاولا جذومنأ عم قفتي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ نوك ؛هرايتخا متو ،يئارثإلا جمjربلا

ملعتم درفلا لعج وهو ،نيسرامملا
ً

 نأ لواحن ام اذهو ،يتاذ لكشب ميلعتلا ةيلمع ةمادتسا يأ :رخآ ىنعمب ،ةايحلا ىدم ا

 ةبهوملا يوذ ةبلطلا هملعتي نأ ىرحأل^ و ،ةريبك ةيمهأ وذ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ وهو ،ةساردلا هذه لالخ نم هحضون

 ،ناميغجلا( مئاد لكشب ريوطتلا ةيلمع ىلإ جاتحت ةيلاعلا ةردقلا وأ ةبهوملا نأل ؛مهيدل ريكفتلا ةيلمع ميظنت ةيادب ذنم

 .)أ 2018
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  اyيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن  -ب

 جذومنلا اذه باحصأ انل اهومدق امك ةحضوم يهو ،ةبلطلا ا¯ رمي لحارم عبس نم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن نوكتي

Stoeger, Ziegler، ةيزهاج نم دُّكأتلا نمضتتو :ملعتلا ةلاح ميوقت ىلع ةردقلا .1 :يلاتلاك يه لحارملا كلتو 

بقلا تاميوقتلا لالخ نم كلذو ،ملعتلل ةبلطلا
ْ
 يفرعملا ىوتحملل مهكالتما ىدم سايقو ،مهيدل يتلا تاراهملا سايقل ةيل

ءانب تاميوقتلا عونت دمتعيو .ملعتلا طامنأو تامامتهالاو لويملاو قباسلا
ً
 يت‡ كلذ دعب .مِّلعملا اهعضي يتلا فادهألا ىلع 

 ملعتلا ةيجيتارتسا رايتخا .3 :ةثلاثلا ةلحرملا اهيلت .ملعتلل ةبسانم فادهأ عضو ىلع ةردقلا .2 :يهو ،ةيناثلا ةلحرملا

 ةلحرملا يف اهعضو مت يتلا فادهألا قيقحت يف دعاستس يتلا ةيجيتارتسالا وأ ةقيرطلا رايتخا متي ،ةوطخلا هذه يف ةرثؤملا

 يأ رايتخا ةبلطلل نكْميو ،تايجيتارتسالا نم ةعومجم ضارعتسا يف ةبلطلا ةدعاسم يف ملعملا رود نوكي انهو ،ةقباسلا

  .جذومنألا نم ةسماخلا ةلحرملا يف حضتي اذهو ،اهنم هوجري ام ققحت اذإ اهريغت ةيناكمإ عم ةبسانتم اáودجي ةيجيتارتسا

 تايجيتارتسالا :يهو ،مهفادهأ قيقحتل ؛اهنيب نم رايتخالا مهنكمي ةيجيتارتسا ةرشع عبرأ مهيدل ةبلطلا نأ ىلإ ةفاضإ

  .Zimmerman, 2000)( اهتيمهأ ىلع دكأو ،هتسارد يف نامرميز اهحرتقا يتلا

 نم ققحتلا .7 .ةيجيتارتسالا ليدعت ىلع ةردقلا .6 .ملعتلا مُّدقت ةبقارم ىلع ةردقلا .5 .ملعتلا ةيجيتارتسا قيبطت .4

 ,Risemberg& Zimmerman( نأ نيح يف ،لحارملا هذه حضوي يلاتلا لكشلاو ،اهميوقتو ملعتلا تاجرخم

 نمضتي كلذو ،مهملعت ةيلوؤسم نولمحتيو نوميقي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا كولس مهيدل نيذلا ةبلطلا نأ انل ركذي )1992

 & Stoeger نم لك هروط يذلا اIيـتاذ ملعتلا جذومن ةيلاحلا ةساردلا تحرتقا .مهروطت ةبقارمو مهفادهأ عضو

Zieglerيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيلآ ملعت ىلع ةبهوملا يوذ ةبلطلا ةدعاسمل كلذو ؛Iميظنتو ةيساسألا م{راهم ريوطتو ا 

 .م{اردق
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 جمñربلا ءانب تاوطخ

 مظنملا ملعتلا جذامنو ،ماع لكشب اIيـتاذ مظنملا ملعتلا موهفم لوح يوبرتلا بدألاو ةقباسلا تاساردلا ىلع عالطالا :ًالوأ

 .ةيئارثإلا جماربلا يف هقيبطت ةيناكمإ ىدم ةفرعمل ؛اهميـيقتو اهقيبطت قرطو ،صاخ لكشب اIيـتاذ

Oربلا عوضوم رايتخا مت :اًيـنjءانب حرتقملا جم
ً
 .ةراتخملا ةيساردلا ةلحرملل قباسلا يفرعملا ىوتحملا ليلحت ىلع 

Oلكشب لحنلا ةيبرتو ،ماع لكشب تارشحلا ملع لاجم يف صصختلا تاذ بتكلاو ةيملعلا تاساردلا ةعجارم :اًثـل 

 .يئارثإلا جمjربلا ءانبل ةيفرعم سسأ نيوكتل كلذو ؛صاخ

 جمارب ىلع عالطال̂و جذومنأل^ ةصاخلا تاساردلل عوجرل^ كلذو ،يئارثإلا ةحاولا جذومنأل اًقـفو جمjربلا ءانب :اًعـبار

 .كلذل اًقـفو اهميمصت مت دق ةيئارثإ

 جذومنب SRL تايجيتارتسا لادبتسا لالخ نم كلذو ،يئارثإلا جمjربلا ىلع تاليدعتلا ضعب ةفاضإ مت :اًسماخ

 .ةيبيرجتلا ةعومجملل مَّدقيس يذلا وهو ،يئارثإلا جمjربلل ريكفت جمjربك اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

1-Ability to assess state of one's own learning

قدرة الطالب على تقویم حالة التعلم

2-Ability to set suitable learning goals.

القدرة على وضع أھداف تعلم مناسبة

3- Choice of effective learning strategy.

اختیار استراتیجیة التعلم المؤثرة

4-Consistency of learning strategy application

 تطبیق استراتیجیة التعلم
5-Ability to monitor one's own learning progress.

قدرة الطالب على مراقبة تقدم التعلم

6- Ability to adjust one's own learning strategy. 

القدرة على تعدیل استراتیجیة التعلم

7- Checking and assessing the learning outcome.

التحقق من تقویم مخرجات التعلم

self-regulated learning model.
(Stoeger, Ziegler, 2012)

Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W., & Wimmer, B. (2012). Diagnosis of self-regulated learning

profiles. Australasian Journal of Gifted Education,21(2), 62.

 20 يحیضوت مسر

 ً.ایتاذ مظنملا ملعتلا جذومن 

Note. Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W., & Wimmer, B. (2012). Diagnosis of self-regulated 
learning profiles. Australasian Journal of Gifted Education, 21(2), 62-74. 
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  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسرامم ةعباتمو تاظحالمو ،ةصاخلا يئارثإلا جمjربلل ةعباتلا تاودألا ءانب لامكتسا :اًسداس

 .ةغللا ةمالسو تامولعملا ةمالس نم دكأتلاو ،لماش لكشب جمjربلا ةعجارم :اًعـباس

 هريوطتو جمñربلا ميكحت

 ىدم نم دكأتلل كلذو ؛ةصاخلا ةيبرتلاو نيبوهوملا ةيبرت لاجم يف نيمكحملا نم ةعومجم ىلع يئارثإلا جمjربلا ضرع مت

 اًضيأ متو .صاخ لكشب يئارثإلا ةحاولا جذومنأو ،ماع لكشب ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيئارثإلا جماربلا ءانب تاوطخ عابتا

 يفرعملا بناجلا ةحص ىدم نم دكأتلل كلذو ؛تارشحلا ملع لاجم يف نيمكحملا نم ةعومجم ىلع يئارثإلا جمjربلا ضرع

 ميكحتلا اذهل اًقـفوو )2مقر قحلم( ،نيمكحم )10( يئارثإلا جمjربلل نيمكحملا ددع غلب دقو .حرتقملا يئارثإلا جمjربلل

 .)4مقر قحلم( فرشملا عم قافتالا دعب جمjربلا ريوطتل ؛تاليدعت ةفاضإ تمت دقف
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 ةيبيرجتلا ةعومجملل جمñربلا ىوتحم

 25 لودج

 .ةيبيرجتلا ةعومجملل يئارثإلا جمEربلا تCوتحم 

 ءاودلا تاعناص جمñربلا مسا

 .يساردلا مويلا ءانثأ يئارثإ جمjرب جمñربلا عون

 .لسعلا لحن لالخ نم ةيحصلاو ةيعارزلا تافآلا ةلكشمل ةحرتقم لولح جمñربلا عوضوم

 .موي 11 جمñربلا ةدم

 .تاءاقل 10 جمñربلا تاءاقل ددع

 .ةعومجم لكل اIيـموي ةعاس ءاقللا ةدم

 .jوروك ةحئاج فورظل ؛online   هميدقت مت كلذ دعبو ،اًقـباس نارهظل^ ةثلاثلا ةطسوتملا ذيفنتلا ناكم

 

 تVوكم ططخم

 يئارثإلا جمVربلا

 .ةلاحنلا خيرn .1 يملعلا ىوتحملا

2. tيداصتقالا بناجلا ىلع لسعلا لحن ريث. 

 .لسعلا لحن عاونأ .3

 .لسعلا لحن لكاشم .4

 .اهدئاوفو لسعلا لحن تاجتنم .5

 .لسعلا لحن ةيبرت تاقوعم .6

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلاحنلا ةبرجت .7

 اëيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ،)Stoeger, Ziegler, 2005( اëيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةعبتملا ريكفتلا ةيجهنم

)Zimmerman & Martinez-Pons, 1986( 

 .تقولا ةرادإ ةراهم ،اهرداصم نم تامولعملا عمج ةراهم ،صيخلتلا ةراهم ملعتلا تاراهم

 ةيعامتجالا تاراهملا

 ةيصخشلا

 .يعامجلا لمعلا ،سفنل≠ ةقثلا ،رظنلا تاهجو مارتحا

 .نواعتلا ،مارتحالا ميقلا
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 يئارثإلا جمñربلا يف اyيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتل لمع راطإ

 مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىلإ فد{ ت̂وهوملا تابلاطلل يئارثإلا جمjربلا يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن نيمضت ةركف نإ

 ةلكوملا تامهملاو ةيئارثإلا طشانملا ءانثأ اIيـتاذ مظنملا ملعتلل ةبلطلا ةسرامم ميظنت جذومنلا رفوي ثيحب ،مظنم لكشب اIيـتاذ

 يتلا ةلحرملا ديدحتو جذومنأل ينايب مسر ،يتاذلا مييقتلا ةقاطب( ةعباتم تاقاطب ميمصت مت دقف ةبولطملا ةسرامملا زيزعتلو .مهل

  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت يف مهستو فد{ اهلكو ،)يئارثإ طشنم لك يف تاظحالملا ةباتك ،ا¯ نورمي

 

 ،ةريبك ةيمهأ تاذ يهو ،)يتاذلا مييقتلا ةقاطب( جمjربلا ريس ءانثأ مهسفنأ ةبلطلا ةعباتم يف معدلا تاقاطبلا هذه مدقت

 عم ةملعملل لسرتو ،ةمداقلا ةمهملا يف مهئادأ ريوطت ةيفيكو اهومدق يتلا ةمهملا هاجتا يتاذلا مهمييقت ةبلطلا بتكي ثيح

 نوراتخيو ،مهفادهأ اهيف نوبتكيو ،ا¯ نورمي ةمهم لك عم جذومنألا قيبطت متيف ،جذومنألا ةقاطبل ةبسنل^ امأ .ةمهملا

 يف ةملعملا لبق نم هيجوتلا ميدقت عم ،م{امهم لح يف ةعقوتملا ةجيتنلا يطعت مل لاح يف اهليدعت نكميو ،م{ايجيتارتسا

 .ةمزاللا تاهيجوتلا ميدقت عم ،ةمهم لك دعبو ءاقل لك يف تاقاطبلا هذه ةعباتمو ،ةلحرم لك
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 ةطباضلا ةعومجملل جمñربلا ىوتحم

  26 لودج

 .ةطباضلا ةعومجملل جمانربلا ىوتحم

 ءاودلا تاعناص جمVربلا مسا

 .يساردلا مويلا ءانثأ يئارثإ جمHرب جمVربلا عون

 .لسعلا لحن لالخ نم ةيحصلاو ةيعارزلا تافآلا ةلكشمل ةحرتقم لولح جمVربلا عوضوم

 .موي 11 جمVربلا ةدم

 .تاءاقل 10 جمVربلا تاءاقل ددع

 .ةعومجم لكل اëيـموي ةعاس ءاقللا ةدم

 .Hوروك ةحئاج فورظل ؛online   هميدقت مت كلذ دعبو ،اًقـباس نارهظل≠ ةثلاثلا ةطسوتملا ذيفنتلا ناكم

 

 تHوكم ططخم

 يئارثإلا جمHربلا

 .ةلاحنلا خيرn .1 يملعلا ىوتحملا

2. tيداصتقالا بناجلا ىلع لسعلا لحن ريث. 

 .لسعلا لحن عاونأ .3

 .لسعلا لحن لكاشم .4

 .اهدئاوفو لسعلا لحن تاجتنم .5

 .لسعلا لحن ةيبرت تاقوعم .6

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلاحنلا ةبرجت .7

 )Zimmerman & Martinez-Pons, 1986( اëيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةعبتملا ريكفتلا ةيجهنم

 .تقولا ةرادإ ةراهم ،اهرداصم نم تامولعملا عمج ةراهم ،صيخلتلا ةراهم ملعتلا تاراهم

 ةيعامتجالا تاراهملا

 ةيصخشلا

 .يعامجلا لمعلا ،سفنل≠ ةقثلا ،رظنلا تاهجو مارتحا

 نواعتلا ،مارتحالا ميقلا

 

 



 

 130 

  ةلباقملا :ةثلاثلا ةادألا 

 ةقلعتم نوكت يتلا تjايبلا عمجل لاعفلا ريثأتلا تاذ تاودألا ىدحإو ةيفيكلا ةيعونلا ثوحبلا تاودأ نم ةلباقملا دعت

 دعت ةلباقملا ةيمهأ نأ )2016 ،نورخآو تاديبع( دكؤيو ،)2012 ،ميركلا دبعلا( رظنلا تاهجو وأ ةيفطاعلا بناوجل^

 اهيف متي يتلا ةحوتفملا هبش ةمظنملا ةلباقملا ةقيرط رايتخا متو .ةيلاع ةيمهأ تاذ ةيرشبلا اهرداصم نم تامولعملا ذخأ يف

 هذهل ةراتخملا ةلباقملا ةادأ تدمتعا دقف هيلعو ،)2012 ،ميركلا دبعلا( ةنيعلا دارفأ ىلع ددحمو دحاو لاؤس حرط

 ؟يئارثإلا جمjربلا يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلل كتسرامم ءانثأ كهجاوت يتلا ت̂وعصلا يه ام :وهو ،دحاو لاؤس ىلع ةساردلا

 

 ةلباقملا ذيفنت تاءارجإ

 .ءاقللا ءاهتنا دعب مهعم ءارجإ كانه نوكيس هنأ مويب جمjربلا ةياá لبق ةنيعلا دارفأ راعشإ مت -

 .ةيارِدو ةيزهاج ىلع اونوكي نأو ،ةنيعلا دارفأ نم درف لك عم متيس يذلا راوحلا حيضوت -

 ،ةبلاط لكل يدرف لكشب لاؤسلا حرطو ،ةطباضلا ةعومsا اهدعبو ،ًالوأ ةيبيرجتلا ةعومsا عم ةلباقملا تمت -

 يذلا تقولا يلامجإ ناك ثيح ،)قئاقد 9 ىلإ قئاقد 7( براقي ام ةبلاط لك عم لمعلا قرغتسا دقو

  .ناتعاس وه ةعومجم لك هتقرغتسا

 .ةيصوصخلا ىلع ظافحلل كلذو ؛ةراعتسم ءامسS ةنيعلا دارفأ ءامسأ زيمرت مت دقو -
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 ةيفيكلا ةجلاعملاو ةيئاصحإلا ةجلاعملاو بيلاسألا :اًسداس 

 قفتت ةفلتخم ليلحت بيلاسأ عون لكلو .ةيعونلا تjايبلا /ب  .ةيمكلا تjايبلا /أ :تjايبلا نم نيعون ةساردلا نمضتت

 .هعم

 ةيمكلا تñايبلا ليلحت /أ

راصتخا ريشي يذلاو SPSS يئاصحإلا جمjربلا مادختس^ ةساردلا هذهل ةيمكلا تjايبلا ليلحت متو
ً
 ةمزحلا ىلإ ا

 فادهألا قيقحتل كلذو ؛Statistical Package for Social Sciences ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا

 :ةيلاتلا

ءانب ةنيعلا عيزوت •
ً
 نفيل رابتخا مادختس^ كلذو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل يلبقلا رابتخالا ىلع 

 .Levene’s Test for Equality of Variances سناجتلل

 ؛اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل يدعبلا رابتخالا يف )ةيبيرجتلاو ةطباضلا( نيتعومsا نيب قورفلا جارختسا •

 )ت( رابتخا مادختس^ كلذو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىلع يئارثإلا جمjربلا رثأ ةفرعمل كلذو

 .نيتلقتسملا نيتنيعلل

 ةعومsا ىلع يدعبلاو يلبقلا سايقلا جئاتن نيب قرفلا ةفرعمل نيتطبترملا نيتنيعلا )ت( مادختسا متيسو •

 :ةطباضلاو ةيبيرجتلا

I. يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا نيب قورفلا ةفرعمIةعومجملل ا 

 .ةطباضلا

II. يـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا نيب قورفلا ةفرعمIةعومجملل ا 

 .ةيبيرجتلا
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 ةيفيكلا تñايبلا ليلحت /ب

 يف Thematic analysis يعوضوملا ليلحتلا ىلع دامتعالا مت دقف ،ةساردلا هذه يف ةيفيكلا تjايبلا ليلحتلو

 ،ةنيعم تائفل تjايبلا ميظنتو بيترت لالخ نم ةيفيكلا تjايبلا ليلحتل قرطلا دحأ نم دعي ثيح ،تjايبلا ليلحت

 ،تjايبلا نيب ةكرتشملا طاقنلا ىلع زيكرتلا يف مدختسيو ،ةيثحبلا ةلئسألا ىلع ةباجإلل ليلحتلاو ريسفتلا متي كلذ دعب

 مازتلإلا نود ةعومسم وا ةبوتكم ءاوس تjايبلا ليلحت متي ثيح ،تjايبلا عم لماعتلا يف ةنرملا قرطلا نم دعي امك

Uةيكولس طامنأ ىلع عونلا اذه زكريو ةفلتخم ةيرظن رطأ نمض يعوضوملا ليلحتلا مادختسإ نكمي يلاتل^ ،ددحم لمع راط 

)Aronson, 1994(.  

 فرعتلا :ًالوأ :يهو )Clarke &Braun, 2013( تjايبلا ليلحت ا¯ رمي لحارم ىلع يعوضوملا ليلحتلا دمتعيو

 يهو زومرلا ديلوت :اًيـنO  .حضاو مهفو قمعتم لكشب تjايبلا ةءارق ثحابلا بجي ُهنأ دوصقملا انهو تjايبلا ىلع

 ةيلمع يه لب ،تjايبلا ليلقتل زيمرت درجم اáأ كلذ ينعي الو ليلحتلا ءانثأ ةكرتشملا تjايبلا زيمرت اهيف متي يتلا ةلحرملا

 :ًاسداس .اهتيمستو تاعوضوملا ديدحت :ًاسماخ .تاعوضوملا ةعجارم :اًعـبار  .عيضاوملا نع ثحبلا :اًثـلO .ةيليلحت

 .ةساردل هذهل عبارلا لاؤسلا ىلع ةباجإلل ؛يعوضوملا ليلحتلا لحارم ةيلاحلا ةساردلا تعبتا دقو .ةباتكلا
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 ةساردلا جئاتن :عبارلا لصفلا

 

 

 

 

 

 لوألا لاؤسلا ةباجإ :ًالوأ

 يناثلا لاؤسلا ةباجإ :اًيـن@

 ثلاثلا لاؤسلا ةباجإ :اًثـل@

 عبارلا لاؤسلا ةباجإ :اًعـبار
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 عبارلا لصفلا

 ةساردلا جئاتن

 

ءانب ةساردلا هذه اهيلإ تلصو يتلا جئاتنلل اًضرع عبارلا لصفلا ضرعتسي
ً
 يتلا فادهألاو اهتحرط يتلا تالؤاستلا ىلع 

 هبشلا عبتت ةساردلا ةيجهنم نألو ،ةساردلا ةلئسأ نم لاؤس روحم لكل ،رواحم ةثالث ىلإ لصفلا اذه ميسقت متو ،اهتعضو

ءانب جئاتنلا ضارعتسال نيتقيرط انيدل نإف ،ةيبيرجت
ً
 نم ةمزاللا تامولعملا عمج دعبو ،ةيمكلاو ةيعونلا تjايبلا عون ىلع 

 .بسانملا يئاصحإلا ليلحتلا ءارجإ مت ،ةساردلا ةنيع

 لوألا لاؤسلا ةباجإ :ًالوأ 

 

 يلبقلا رابتخالا تاجرد تاطسوتم نيب اIيـئاصحإ لاد قرف دجوي له :لوقي يذلا لوألا لاؤسلا ىلع ةباجإلل

 عيزوتلا ةيلادتعا نم دكأتلا مت ،ةيادبلا يف ؟ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومsا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقم ىلع يدعبلاو

 مقر لودجلا نم نييبت دقو ،  50 نم لقأ نوكت يتلا تانيعلل  Shapiro- Wilk كليو وريباش رابتخا مادختس^

 نيب قورفلا ةفرعمل ؛نيتلقتسم نيتنيعل )ت( رابتخا قيبطت مت دقف هيلعو ،يعيبطلا عيزوتلا عبتت تjايبلا نأ )27(

 ةراهم ،صيخلتلا ةراهم( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقم ىلع ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا

 :يلاتلا )29( لودجلا يف )ت( رابتخا يف جئاتنلا ترهظأو .)تقولا ةرادإ ةراهم ،رداصملا يف ثحبلا

 

 

 



 

 135 

 

  27 لودج

 .تانایبلل يعیبطلا عیزوتلا رابتخا

 يعيبطلا عيزوتلا رابتخا

 كليو وريباش رابتخا فونريمس-فوركوملوك رابتخا

 ةميقلا

 ةيئاصحإلا

 ةميقلا ةلالدلا ىوتسم ةيرحلا ةجرد

 ةيئاصحإلا

 ةلالدلا ىوتسم ةيرحلا ةجرد

.094 30 *.200 .964 30 .386 

 

 

 28 لودج

 .تانایبلل ةیفصولا تایئاصحإلا 

 ةيفصو تايئاصحإ

 يلبقلا رابتخالا ةعومgا ةنيعلا مجح يباسحلا طسوتملا يرايعملا فارحنالا يرايعملا أطخلا

 ةيبيرجت 15 3,0993 0,43989 0,11358

 ةطباض 15 2,9913 0,34875 0,09005

  رابتخالا ةيبيرجت 15 3,5593 0,23828 0,06152

 ةطباض 15 3,2507 0,32666 0,08434  يدعبلا

 

 

 29 لودج

 .يلبقلا رابتخالل نیتلقتسملا نیتنیعلل 

 نيتلقتسملا نيتنيعلل ت رابتخا

 رابتخالا

 يلبقلا

 تاطسوتملا يواستل )ت( رابتخا سناجتلل نفيل رابتخا

 ىوتسم رشيف ةميق

 ةلالدلا

 رشيف

 ةجرد ت ةميق

 ةيرحلا

 ةميق

 ةلالدلا

 ت

 نيب قورفلا

 تاطسوتملا

 أطخلا قورف

 يرايعملا

  % 95ةقثلا لاجم

0,148 0,703 0,745 28 0,462 0,108 0,14494 -0,18891 0,40491 

0,745 26,615 0,463 0,108 0,14494 -0,1896 0,4056 

 رابتخالا

 يدعبلا

0,5 0,485 2,957 28 0,006 0,30867 0,1044 0,09482 0,52252 

2,957 25,611 0,007 0,30867 0,1044 0,09391 0,52342 
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 دجوت ال هنإف هنمو 0,05 نم ربكأ يهف 0,462 يواست ةيونعملا ةلالدلا ةميق نأ )29( مقر لودجلا لالخ نم حضتي

 لاجم لالخ نم كلذكو .يلبقلا رابتخالل ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومsا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف

 قرفلا لثمي وهو ،لاsا اذه ىلإ يمتني رفصلا نأ امبو 404910, و 0,18891- :نيتميقلا نيب روصحم وهو ،ةقثلا

 .ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومsا تاطسوتم نيب يونعم قرف دوجو مدع انل دكؤي ام اذهف ،ةيمدعلا ةيضرفلا يف

 

 هنإف هنمو 0,05 نم لقأ يهف 0,006 يواست ةيونعملا ةلالدلا ةميق تءاج دقف ،يدعبلا رابتخالا صخي اميف امأ

 لالخ نم كلذكو .يدعبلا رابتخالل ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومsا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت

 ال وهو ،لاsا اذه ىلإ يمتني ال رفصلا نأ امبو 522520, و 0,09482 :نيتميقلا نيب روصحم وهو ،ةقثلا لاجم

 امك .ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومsا تاطسوتم نيب يونعم قرف دوجو انل دكؤي ام اذهف ،ةيمدعلا ةيضرفلا يف قرفلا لثمي

 يتلا ةيبيرجتلا ةعومsا يهو ،ربكألا يباسحلا طسوتملا تاذ ةعومsا حلاصل يه تافالتخالا هذه وأ تاقورفلا هذه نأ

 .نيتعومجملل ةيئاصحإلا تارشؤملا لودج بسح 3,5593 يواسي يباسح طسوتم اهل
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Oيناثلا لاؤسلا ةباجإ :اًيـن 

بَقلا :نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له" :يناثلا لاؤسلا ىلع ةباجإلل
ْ
ـبلاو ،يل

َ
ع
ْ

 ىلع يد

 ةيفصولا تايئاصحإلا ةفرعمب لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا تمت دقل ؟ةيبيرجتلا ةعومsا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقم

 :نيتطبترملا نيتنيعلا ةلاح يف )ت( رابتخاو

 30 لودج

 .ةیفصولا تایئاصحإلا 

 ةيفصو تايئاصحإ

 يباسحلا طسوتملا ةنيعلا مجح يرايعملا فارحنالا يرايعملا أطخلا
 

  ةيبيرجتلا ةعومجملل يلبقلا رابتخالا 3,0993 15 0,43989 0,11358

 ةيبيرجتلا ةعومجملل يدعبلا رابتخالا 3,5593 15 0,23828 0,06152

 

 31 لودج

 .ةیبیرجتلا ةعومجملل نیتطبترملا نیتنیعلا رابتخا 

 نيتطبترملا نيتنيعلا )ت( رابتخا

 تافالتخالا

 يدعبلاو يلبقلا رابتخالا

 ةيبيرجتلا ةعومجملل

 ىوتسم

 ةلالدلا

 ةجرد

 ةيرحلا

 ةميقلا

يئاصحإلا

 ت ة

 ةقثلا لاجم
 يرايعملا أطخلا

 طسوتملل

 فارحنالا

 يرايعملا

 طسوتملا

 يباسحلا
 ةميقلا

 ايلعلا

 ةميقلا

 ايندلا

0,006 14 -3,275 

-

0,158

75 

-

0,761

25 

0,14046 
0,5439

8 
-0,46 

 

 قورف دجوت هنإف هنمو 0,05 نم لقأ يهف 0,006 يواست يتلا ةيونعملا ةلالدلا ةميق نأ )31( مقر لودجلا نم حضتي

 وهو ةقثلا لاجم لالخ نم كلذكو ،ةيبيرجتلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ

 يف قرفلا لثمي وهو ،لاsا اذه ىلإ يمتني ال رفصلا نأ امبو 0,15875- و 0,76125- :نيتميقلا نيب روصحم

 .ةيبيرجتلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالل تاطسوتم نيب يونعم قرف دوجو انل دكؤي ام اذهف ،ةيمدعلا ةيضرفلا
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 Oثلاثلا لاؤسلا ةباجإ :اًثـل 

بَقلا :نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له " :يناثلا لاؤسلا ىلع ةباجإلل
ْ
ـبلاو ،يل

َ
ع
ْ

 ىلع يد

 رابتخاو ةيفصولا تايئاصحالا ةفرعمب لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا تمت ."؟ةطباضلا ةعومsا ىدل ًايتاذ مظنملا ملعتلا سايقم

 :نيتطبترملا نيتنيعلا ةلاح يف )ت(

 32 لودج

 .ةیفصولا تایئاصحالا 

 ةيفصو تايئاصحا

   يباسحلا طسوتملا ةنيعلا مجح يرايعملا فارحنالا يرايعملا أطخلا

  ةعومجملل يلبقلا رابتخالا 2,9913 15 0,34875 0,09005

 ةطباضلا

  ةعومجملل يدعبلا رابتخالا 3,2507 15 0,32666 0,08434

 ةطباضلا

 

 33 لودج

 . ةطباضلا ةعومجملل نیتطبترملا نیتنیعلا رابتخا 

 نيتطبترملا نيتنيعلا ت رابتخا

  تافالتخالا

 يلبقلا رابتخالا

 يدعبلاو

 ةعومجملل

 ةطباضلا

 ىوتسم

 ةلالدلا

 ةجرد

 ةيرحلا

 ةميقلا

 ةيئاصحإلا

 ت

 أطخلا ةقثلا لاجم

 يرايعملا

 طسوتملل

 فارحنالا

 يرايعملا

 طسوتملا

 ةميقلا يباسحلا

 ايلعلا

 ةميقلا

 ايندلا

0,006 14 -3,204 

-

0,08

574 

-

0,4329

3 

0,08094 0,31347 -0,25933 

 

 قورف دجوي هنمو 0,05 نم لقأ يهف 0,006 يواست يتلا ةيونعملا ةلالدلا ةميق نأ )33( مقر لودجلا نم حضتي

 وهو ةقثلا لاجم لالخ نم كلذكو ةطباضلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحا ةلالد تاذ

 يف قرفلا لثمي وهو لاsا اذه ىلإ يمتني ال رفصلا نأ امبو 0,08574- و 0,43293- :نيتميقلا نيب روصحم

 .ةطباضلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالل تاطسوتم نيب يونعم قرف دوجو انل دكؤي ام اذه ةيمدعلا ةيضرفلا
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 عبارلا لاؤسلا ةباجإ :اًعـبار 

 ال ناك ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتل ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا تابلاطلل مدقملا يئارثإلا جمjربلا رثأ ةفرعم دعب

 ام /س :لاؤسلا ناك دقف .يئارثإلا جمjربلا ةسرامم ءانثأ ت̂وهوملا تابلاطلا تهجاو يتلا ت̂وعصلا ةفرعم نم ّدب

 جمjربلا لالخ نم ةطسوتملا ةلحرمل^ ت̂وهوملا تابلاطلا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتب ةقلعتملا ت̂وعصلا

 يتلا ت̂وعصلا لوح )ةطباضلا(و )ةيبيرجتلا( ةعومsا نم اهيلع لوصحلا مت يتلا تjايبلا لالخ نمو ؟حرتقملا يئارثإلا

 ةيجهنملا نألو ،ةلباقملا ةادأ لالخ نم اهعمج مت يتلاو اIيـتاذ مظنملا ملعتلا مهتسرامم ءانثأ ت̂وهوملا تابلاطلا اهتهجاو

 ةسمخ دوجو ىلإ صولخلا متو ،)Thematic analysis يعوضوملا ليلحتلا( يه ةيفيكلا تjايبلا ليلحتل ةعبتملا

 لكش يف تائفلا نم ةعومجم ىلإ امهميسقت متو ،)ةيبيرجتلاو ةطباضلا( نيتعومsا الك دنع ت̂وعصلا نم تائف

 نيب ةنراقملاو هباشتلاو فالتخالا هجوأ راهظإو ،ةلباقملا ءانثأ ت̂وهوملا تابلاطلا ت^اجتسا قافرإ متيسو ،)21(

 .ةطباضلاو ةيبيرجتلا ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 يحیضوت مسر

 ةطباضلا و ةیبیرجتلا نیتعومجملا الكل تابوعصلا ططخم 

المجموعة	التجریبیة

الفئات	الغیر
مشتركة

 الدافع

المجموعة الضابطة

الفئات الغیر مشتركة

 المھارات الذھنیة
(ضعف التركیز)

الفئات المشتركة

١- الحداثة
٢- المھارات التنظیمیة

(إدارة الوقت و التسویف)
٣- الممارسة و التدریب

ءانب ةثحابلا لبق نم يحيضوتلا مسرلا ميمصت مت .ةظوحلم
ً
 .اهل لوصولا مت يتلا جئاتنلا ىلع 
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 .ةيبيرجتلا ةعوم]ا تهجاو يتلا ت®وعصلا -

 ،ةعبسلا لحارملا يذ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومنل اهتسرامم ءانثأ ةيبيرجتلا ةعومsا تهجاو يتلا ت̂وعصلا ضرعن ىتحو

 دعب ،ةبلاطلا يتزيزع :وهو ،ةلباقملا ءانثأ هحرط مت يذلا لاؤسلا ىلع ةيبيرجتلا ةعومsا ت^اجإل ليلحتلا ضرع متو

 يتلا اyيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ءانثأ كتهجاو يتلا ت®وعصلا يه ام ،اyيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومنل ِكتسرامم

 .ةيصوصخلا ىلع اًظافح ؛ةراعتسم ءامسأ مادختس^ كلذو ،دهاوشك ةنيعلا دارفأ ةباجإ ةفاضإ مت امك ؟اهتسراممب ِتمق

 تحت هباشتملا زيمرتلا لك عمج مت كلذ دعب ،ةطقن لك)Coding( زيمرتو ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا عيمج ةباتك تمت

 ةساردلا اهارت امك ةيلاتلا ت̂وعصلا هذه نع تفشك يتلا ت^اجتسالا ليلحت مت كلذ دعب ،دحاو )Theme( ناونع

 :ةيلاحلا

 ةثادحلا :ًالوأ

 تاربخلا نألو ،ملعتلا طامنأ وأ قئارط ديدحت يه ملعتل^ ةثادحلا كلذك ،دارفألا ىلع ديدج وه ام لك ةثادحلا دعت

بـلاغ ةديدجلا
ً
ريبك Nًدحت لكشت ام ا

ً
 ،اهلبقتل تقولل جاتحتو ةديدجو ةثيدح ةداع دعت اáوك ؛رمألا ةيادب يف اهيسرامم مامأ ا

 :اهنم ،ت̂وعص ةدع اهنمض جردنت ةثادحلا ةبوعص نأ امك ،ةيبيرجتلا ةعومsا دارفأ ىلع اًضيأ قبطني رمألا نإف كلذل

 تاءارجإ دعتف ،ةراتخملا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتو ةسرامم يف اáوعبتي يذلا :اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةثادح

 :نيل انل ركذتف.ةسرامملا ةيادب يف مهفلا مدعو ةبوعصلا ضعب دوجو ىلإ ىدأ امم ،نهل ةبسنل^ ةديدج جذومنلا

 ".ةيادبلا يف جذومنلل مهفلا مدع اًضيأو ،جذومنلا ةسرامم يف ةبوعص تهجاو"

 :اهلوقب ةايح يأرلا اهقفاوتو

 ".ةيادبلا يف مهفلا وه اyيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسرامم ءانثأ اهتهجاو يتلا ت®وعصلا " 
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بـلاغ ديدج ءيش يأ ةسرامم نأ انل حضتيف
ً
 يهف ىرخألا ةبوعصلا امأ .مهفلا مدعو ةبوعصلا نم ضعب هبحاصي ام ا

سرام يتلا :اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم ةسرامم ةثادح
ْ

  :راونأ انل ركذتف.اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن مادختس^ اهَن

  ".تامولعملا عمج ةراهمو تقولا ةراداو صيخلتلا ةراهم اهلوأو ،ت®وعصلا نم ًاليلق تهجاو دقل ،ًةحارص" 

 :تركذف ،لاريم اهعم قفتتو

 نيودــــــــــــت نــــــــــــم تاراــــــــــــهملا قــــــــــــيبطت ءاــــــــــــنثأ ةــــــــــــليلق ةبوعــــــــــــص تــــــــــــهجاو جمñربــــــــــــلا ةــــــــــــيادب يف" 

  ".ديفملاو مهملا طابنتساو تامولعملا صيخلتو تاظحالملا

 

 يف تابلاطلا ءادأ ىلع ريث‡ تاذ تناك ةراتخملا تاراهملاو اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةثادح نإ لوقلا نكميو

ءانب ةيبيرجتلا ةعومsا
ً
 ةيلمع ءانثأ تايساسألا نم دعت :اهتغايصو فادهألا ةباتك ةثادح .نهتباجتسا ىلع 

 جذومن لحارم نم فادهألا ةباتك نأو ،نيسرامملا عيمجل ملعتلا ريس هجوت يتلا _ فادهألا _ ببسب ؛ملعتلا

 ةباتك ةسرامم ءانثأ ت̂وعص دوجول ىدأ امم ،ةيبيرجتلا ةعومsا دارفأ هسرام يذلا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

 :اريم انل ركذتف  .فادهألا

 :لوقتو ،نيل اهديؤت كلذك ".اهبيترت يفو ةيساسألا يفادهأ جارختسا يف ةبوعص تهجاو" 

 يف ينادجولاو يكولسلا فدهلا نيب قيرفتلا ةفرعم مدعل ؛فادهالا ةباتك يف ةبوعص تهجاوو"

 ؛فادهألا ةباتك ينتهجاو يتلا ت®وعصلا نم" :اهلوقب ا{اليمز عم ءاروح قفتت كلذك ".ةيادبلا

 )اهتغايص( اهتباتك ةيفيكو فادهألا عاونأ نع ةيفاكلا ةفرعملا كلتمأ نكأ مل يننإ ثيح

 ملعتلا جذومن ةسرامم ءانثأ اهتهجاو يتلا ت®وعصلا" :ةايح انل ركذت كلذك ".قيقد لكشب

 ".فادهألا ةباتك اyيـتاذ مظنملا

 ةباتك نأل كلذو ؛ةنيعلا دارفأ ضعبل Nًدحت تناك فادهألا ةباتك ةسرامم ةبوعص نأ ت^اجتسالا لالخ نم حضتيف

 ةبسنل^ ةديدج ةسرامم اáوك اًضيأو ،ةقيقد ةغايصب فدهلا ةباتك ةقيرطو فادهألا عونت ليصافت اًضيأ نمضتت فادهألا

 .نهل



 

 142 

 ةئفلا هذه نوك ؛ةنيعلا دارفأ ىوتسمل ةديدج ةفرعم ربتعي هنأ الإ ،عيمجلل اًفورعم ربتعي يتاذلا مييقتلا نأ نم مغرلا ىلعو

 ضرعتسو :يتاذلا مييقتلا ةثادح :يه ،ةساردلا هذه يف تحضتا يتلا ت̂وعصلا نمض نم كلذل ،ةديدج دعُت ةيرمعلا

  :اريم انل تركذ دقو .ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا

  ".يسفنب هتميق نأ يل قبسي مل يننأل ؛يملعت ةقيرط مييقت يف ةطيسب ةبوعص تهجاو ،ةيادب"

 ".ا∏ تمق يتلا ةمهملا مييقتب موقأ نأ ًاليلق بعصلا نم ناك " :اهلوقب ءاروح دكؤت امك

 نأ ةركف ىلع ًةداتعم تنك يننأل ؛اًبـعص ناك يسفنب يتاراهم مييقت نإ" :يواضم اهديؤتو

   ".ةملعملاك ،يل مّيـقي يريغ اًصخش كانه

 مييقت ةنيعلا دارفأ سرام امدنعف ،ةملعملا وأ ملعملاك ،رخآ صخش قتاع ىلع عقت ماع لكشب مييقتلا ةسرامم نأ انه دجن

 .رمألا ةيادب يف ةبوعصلا اوهجاو اهدنع ،مهسفنS مهلامعأ

 ةيجيتارتسالا رايتخا نأل ؛اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسرامم يف ةريبك ةيمهأ تاذ ةلحرم يه :ةيجيتارتسالا رايتخا ةثادح 

 طقف دمتعي ال رمألاو ،ملعتلا ةيلمع ريسل ةيعباتتو ةيمكارت ةيلمعلاف ،اًقـباس اهعضو مت يتلا فادهألا قيقحتل ةليسو دعي

بـعص كلذ مهف نوكي دق ،ةيدجم نكت مل لاح يف ةجاحلا دنع اهريغتو اهتسرامم ىلع اًضيأ امنإ ،اهرايتخا ىلع
ً
 دارفأ ىلع ا

ءانب ةنيعلا
ً
  .تدصر يتلا ت^اجتسالا ىلع 

 اهرايتخال ببس نييعتو ىلثملا ةيجيتارتسالا جارختسا يف ةبوعص تهجاو" :اهلوقب اريم دكؤتف

 رايتخا يف ةبوعص تهجاو اًضيأو" :راونأ اهديؤتو ".ةمهملا نم يهتنأ ام دعب اهمييقتو

 ةيجيتارتسالا رايتخا ةيفيكو تقولا ةرادإ ت®وعصلا نم" :اله دكؤتو ".ةبسانملا ةيجيتارتسالا

 ".ةيجيتارتسالا رايتخا ينتهجاو يتلا ءايشألا بعصأ نم" :ةرهوجلا دكؤتو".ةمهملا بسح
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 ت^اجتسالا حضوتو ،ليصافتلا نم ديزم ىلإ جاتحي ةيجيتارتسالا رايتخا نأ حضتي ةقباسلا ت^اجتسالا لالخ نمو

 :نيل اهدكؤت ،ىرخأ ت̂وعص ةيلاتلا

 اهتعمس تاحلطصم دجوت هنأ مكحب يل ةبسانملا تايجيتارتسالا رايتخا يف ةلكشم تهجاو"

 لكل ةبولطملا ةيجيتارتسالا ديدحت يف ةبوعص تهجاو كلذك" :ءاروح ركذتو ".ةرم لوأل

 هذه يطخت تعطتسا قيقد لكشب اهيلع فرعتلاو ةيجيتارتسا لك ةءارق دعب نكلو ،ةمهم

 وه اyيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسرامم ءانثأ اهتهجاو يتلا ت®وعصلا" :ةايح ركذتو ".ةبوعصلا

 ".ةيجيتارتسالا رايتخا

 هنع جتن دق ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن لحارم ريس عابتاو ةبولطملا ةمهملا ةسراممل ةيجيتارتسالا رايتخا ةيلمع نأ حضتي

 رايتخا ىلع ا{اذ دحب ةبوعصلا رصتقت ال هنأ حضتيو ،ةيبيرجتلا ةعومsا ةنيع ت^اجتسال اًقـفو ةبوعصلا نم اًضعب

 كلذ ناك ،لمعلل ىلثملا ةيجيتارتسالا ديدحت ةيناكمإو تاحلطصملا ةثادح ىلع فقوتت اًضيأ امنإ ،اهتسراممو ةيجيتارتسالا

 .ةسرامملا ءانثأ ةيساسألا ةلكشملا نمض

Oيـنyعفادلا :ا 

 نم مدقملا يملعلا ىوتحملا وأ ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةيمهأ لبقت مدع ىلع ةساردلا هذه يف عفاودلا ةيلاكشإ زكترت

 ةدع نم ةيلاحلا ةساردلا يف ةلكشملا هذه تحضتاف ،ةيلبقتسملا ةيمهأل^ ؤبنتلا مدعو ،يئارثإلا جمjربلا لالخ

 ،كلذ ىلإ ةفاضإو ".يندشي مل عوضوملاف ؛ةكراشملا يف بغرأ نكأ مل ةيادبلا يف" :نيلوت هتركذ ام :اهنمو ،ت^اجتسا

 نم اáونجيس يتلا ةدئافلا لوح ةريثك تالؤاست دوجو ظحولو ،جمjربلا ةيادب يف ةنيعلا دارفأ كولس ةظحالم تمت دقف

 يعولا مدع وه اهببسم نوكي ام ًةداع عفاودلا بايغ ةيلاكشإ نأ حضتي ت^اجتسالا ىلع ءانبو ،جذومنلا هذ¯ لمعلا

 .ةيلبقتسملا جئاتنل^
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Oفيوستلاو تقولا ةرادإ :اًثـل 

 مل تقولا ةرادإ ةيمهأ نأ اًضيأ حضتيو ،ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا لالخ نم ًةحضاو هميظنتو تقولا ةرادإ ةيلاكشإ رهظت

 تقولا ةرادإ" :اهلوقب ةرهوجلا حضوتو .كلذ ىلع ةبترتملا جئاتنلا الو كلذك ،ةنيعلا دارفأ دنع ماتلا يعولا ةلحرمل لصت

 نيدj اًضيأو ".تقولا ةرادإ ينتهجاو يتلا ت®وعصلا نم" :اهلوقب اله اهديؤتو ".ينتهجاو يتلا ءايشألا بعصأ نم

 امنإ ،ةراهمك طقف سيل هميظنتو تقولا ةرادإ ةبوعص نأ امك".ت¬دحتلا بعصأ نم ناك تقولا ميظنت" :نأ ركذت

 ةرادإ ةيفيك اهتهجاو يتلا ت®وعصلاو" :نيلوت هتركذ ام اذهو  .ٍدحاو ٍنآ يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسراممو اهتسرامم

 فيوستلا نإف ،ميظنتلاو تقولا ةرادإ بايغ يف نأ الإ  ".اهيلع داتعأ مل ءايشأ ا√وك جذومنلا ىلع بيردتلاو تقولا

رضاح نوكيس
ً
 :ركذتف ،نايل هتحضوأ ام اذهو .ا

 لكشب تقولل يترادإ مدع ببسب لامعألا َّيلع تمكارتف ،عيمجلا عم أدبأ مل يننأ يتلكشم"

 ".يتقو ميظنت ىلع ةرداق نوكأ يكل ؛َِّيف ءيشلا اذه نيسحت لواحأس يننكل ،ديج

 ةيمهS ماتلا يعولا كلذك ،ةثادحلا وأ دوعتلا مدع ىلإ دوعي هميظنتو تقو ةرادإ يف ةلكشملا نأ ىلإ لوصولا اننكميو

ءانب ةعقوتملا جئاتنلاو
ً
 .ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا ىلع 

 بيردتلاو ةسرامملا رثأ :اًعـبار

 ةنيعلا دارفأ رظن ةهجو نم نإف ،ةعقوتملا جئاتنلل لوصولل فثكم لكشب لمعلا ةلصاوم يف بيردتلاو ةسرامملا ةيمهأ دعت

  :لوقت نيلوت نأ دجنف .ةسرامملا دعب تريغت دق ،م{^اجتساو

 دعبو كلذ دعب يننكل ،يندشي مل عوضوملاف ،ةكراشمل® يف ةبغرلا مدع َّيدل ناك ةيادبلا"

 تهجاو ،ًةحارص" :لوقتو راونأ ركذت كلذك  ".يرظن ةهجو تريغت دق تامهملا ةسرامم

 يننكلو ،تامولعملا عمج ةراهمو تقولا ةراداو صيخلتلا يتراهم اهلوأو ،ت®وعصلا نم ًاليلق

   ".ليمجلا جمñربلا اذه لضفب تاراهملا هذه نقتأ تحبصأ
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 نيودت نم تاراهملا قيبطت ءانثأ ةليلق ةبوعص تهجاو جمñربلا ةيادب يف" :ركذت لاريمو

 نم لاقتنالا دنع يننكلو ،ةساردلا نم ديفملاو مهملا طابنتساو تامولعم صيخلتو تاظحالم

 ةرداقو ،نيودتلاو ثحبلا ىلع ةرداق تحبصأو ،يسفن يف يتقث تداز دق ،ىرخأ ىلإ ةمهم

 علطأ نأ تعطتسا ،بولطملل اًعـبتو بترمو مظنم لكشبو يسايق تقو يف يتمهم زاجنإ ىلع

 ريبك جمñربلا اذهل ناك دقلف ،نطولا ءانب«و ينطوب اًزازتعاو اًرخف ينتداز ةريثك تاسارد ىلع

 ".ةديفم تامولعمو ةديدج تاراهم ةفاضإو يتاراهم لقص يف رثألا

 يئارثإلا جمjربل^ ىرخأ ةمهم ىلإ ةمهم نم لاقتنال^ كلذو ،ةنيعلا دارفأ رظن ةهجو اّريغ دق بيردتلاو ةسرامملا نأ ودبي

 ،اهيلع عالطالا نهل قبسي مل ةديدج تامولعم ملعتو سفنل^ ةقثلا داز امم ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن نيمدختسم

 بيردتلاو ةسرامملاف لب ،طقف اذه سيل .نطولا ءانبأ مدقي امب زازتعالاو رخفلا ةرظن نم داز دق رداصملا ىلع عالطالاو

عـتمم حبصأ دق رمألا امنإ ،ةديدج تامولعم ىلع عالطالاو تاراهملا زيزعت دنع افقوتي مل
ً
  :ءاروح هتركذ ام اذهو .اIمـهمو ا

 ةيفاكلا ةفرعملا كلتمأ نكأ مل ثيح :فادهألا ةباتك :يلي ام ،ينتهجاو يتلا ت®وعصلا نم"

 ديدحت يف ةبوعص تهجاو كلذك ،قيقد لكشب )اهتغايص( اهتباتك ةيفيكو فادهألا عاونأ نع

 لكشب اهيلع فرعتلاو ةيجيتارتسا لك ةءارق دعب نكلو :ةمهم لكل ةبولطملا ةيجيتارتسالا

 ةمهملا مييقتب موقأ نأ ًاليلق بعصلا نم ناك كلذكو .ةبوعصلا هذه يطخت تعطتسا ،قيقد

   .اyمـهمو اًعـتمم اًرمأ هتدجو ةسرامملا دعب يننكل :ا∏ تمق يتلا

 .ةقوثوم ريغ رداصم يف ثحبلا ةراهمك ،ريث‡ اهل ناك جمjربلا اهنمضتي يتلا تاراهملا ىلع بيردتلاو ةسرامملا نأ امك

ءانب كلذ حضتيو
ً
  :سامير ةباجتسا ىلع 

 ال تامولعم صخلأ ñًايحأو ،ةد¬زب صخلأ ñًايحأف ،تامولعملا صيخلت يف ةلكشم ينتهجاو"

 يف ةلكشم تهجاوو ،زاتمم لكشب صيخلتلا ةيفيك تملعت دق بيردتلا دعب يننكلو ،ديفت

 تحبصأف نآلا امأ ،طقف دحاو عقوم يف لخدأ تنك ةيادبلا يف هنإ ثيحب ،تامولعملا جارخإ

   ".تامولعملا ةحص نمو يثحب ةدوج نم دك أل ؛عقوم نم رثكأ يف ثحبأ
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 ةفاضإ ،ةمهملا بسح ةيجيتارتسالا رايتخا ةيفيكو تقولا ةرادإ ت®وعصلا نم" :اله ركذتو

 اyمـهم اًئيش كلذ حبصأ بيردتلاو راركتلا عم نكلو ،موهفم ريغ ةيادبل® ناك جذومنلا نأ ىلإ

  ".ملعتلا ةيلمع مظنيو

 هتيمهأ تحضتا دق تاراهملا ةسراممو ريكفتلا ةرادإ يف مدختسملا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن نأ ةباجتسالا لالخ نم حضتي

بـلاغ ةعقوتملا ملعتلا جئاتن نأ ىلإ صولخلا اننكميو ،بيردتلاو ةسرامملا دعب ملعتلا ةيلمع ةرادإو ميظنت يف
ً
 يف رهظت ال ا

 حضوي يذلا )22( مقر لكشلا ىلإ صولخلا نكميو  .اهجئاتن روهظو اهيلع مكحلل ؛تقولا ىلإ جاتحت امنإ ،رمألا ةيادب

 .ةيبيرجتلا ةعوم]ا تهجاو يتلا ةصلختسملا ت̂وعصلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22  يحیضوت مسر 

 اEیـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن تسرام يتلا ةیبیرجتلا ةعومجملاب صاخلا تابوعصلا ططخم

صعوبات المجموعة التجریبیة

١- الحداثة

  حداثة النموذج المستخدم 

حداثة المھارات

حداثة اختیار االستراتیجیة

حداثة التقییم الذاتي

حداثة كتابة االھداف

المھارات التظیمیة٢-الدافع

 إدارة الوقت و التسویف 

٤-الممارسة و التدریب

 .ةيفيكلا تYايبلا ليلحت لالخ نم ةيبيرجتلا ةعومQا تهجاو يتلا تJوعصلا حيضوتل ةثحابلا لبق نم يحيضوتلا مسرلا ميمصت مت .ةظوحلم
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 ةطباضلا ةعوم]ا تهجاو يتلا ت®وعصلا -

 ضرع متيس ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسال اهتسرامم ءانثأ ةطباضلا ةعومsا تهجاو يتلا ت̂وعصلا ضرعن ىتحو

 قيبطت دعب ،ةبلاطلا يتزيزع" :وهو ،ةلباقملا ءانثأ هحرط مت يذلا لاؤسلا ىلع ةطباضلا ةعومsا ت^اجإل ليلحتلا

 ِتمق يتلا ملعتلا تاراهم زيزعت ءانثأ كتهجاو يتلا ت®وعصلا يه ام ،اyيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا

 مت .ةيصوصخلا ىلع اًظافح ؛ةراعتسم ءامسأ مادختس^ كلذو ،دهاوشك ةنيعلا دارفأ ةباجإ ةفاضإ متـتس امك "؟اهتسرامِمب

 ناونع تحت هباشتملا زيمرتلا لك عمج مت كلذ دعب ،ةطقن لك)Coding ( زيمرتو ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا عيمج ةباتك

)Theme( ةساردلا اهارت امك ،ةيلاتلا ت̂وعصلا هذه نع تفشك يتلا ت^اجتسالا ليلحت مت كلذ دعب ،دحاو 

 :ةيلاحلا

 ةثادحلا :ًالوأ

بلاغ :ةديدجلا تاربخلا ةثادح
ً
 ،ةربخلا هذهل ةنيتملا دعاوقلاو تايساسألا بايغل دوعي كلذو ؛تNدحتلا ضعب اههجاوت ام ا

 :نيجل انل ركذتف .ت^اجتسالا ىلع ءانب ةساردلا هذه يف ةطباضلا ةعومsا عم لصح ام اذهو

 ءانثأ صيخلتلا تايساسأ فرعأ نكأ ملو ،تامولعملل يصيخلت ءانثأ ةبوعص تهجاو" 

  ".ةبوعص تدجوف ،تامولعملا عمجو صيخلتلا

 :ماعنأ انل ركذت امك  .ةبوعصلا نم اًضعبدارفألا ىلع ببست ةديدج ةربخ يأ تايساسأ نأ حضتي

 تدجوو ،تامهملا ماظن تفرع كلذ دعبو ،حيحص ريغ ناك ةمهم لوأ يف يمهف نإ" 

 اًضيأ ناك تامولعملا عمج نإ" :اهم فيضت امك ".ةيادبلا يف تايجيتارتسالا قيبطت يف ةبوعص

  ".ينتهجاو يتلا ت®وعصلا نم

بـلاغ ملعتلا ةيلمع يف اهتسراممو ةديدجلا ةربخلا نأ حضتي
ً
مييقتلا ةيلمع ةثادح .ةبوعصلا نم اًضعب ببست ام ا

 
 دعت :يتاذلا

 نم ةعومجم ةنيعلا دارفأ سرام دق ةساردلا هذه يف نأ الإ ،ةبلطلا ءادأ نع مييقت ةباتك نيملعملا ةسرامم نم

ءانب ت̂وعص ترهظ دقف هيلعو ،يتاذلا مييقتلا ةيجيتارتسا :اهنيب نمو ،تايجيتارتسالا
ً
 .ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا ىلع 
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 دجوأ نأ فرعأ مل يننأ يتاذلا مييقتل® ينتهجاو يللا ت¬دحتلا نمو" :الغ انل تركذ دقو

 نكمي لماوع ديدحت ىلع ةردقلا مدع" :ءاميش حضوت امك ".ةنكمملا قرطلا وأ لكاشملا

 ةبعص يل ةبسنل® تناك يتاذلا مييقتلا ةيجيتارتسا" :نيتل دكؤت امك "اهريوطت قرطو اهريوطت

 مييقتلا ةيجيتارتسا مادختسا مهفو رايتخا" :اًضيأ ردايب ركذت امك ".ا∏ موقأ نأ ةعنقم ريغو

  ".يتاذلا

 ديدحت :اهنمو ،ت̂وعصلا ضعبب تببست يتاذلا مييقتلا ةيجيتارتسا نأ ةطباضلا ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا لالخ نم حضتي

بـئاغ ناك مييقتلا ةيجيتارتسال ماعلا مهفلا نأ امك ،رثكأ ريوطت ىلإ جاتحت يتلا وأ فعضلا نطاوم
ً
 ىلإ ةفاضإ ،ةيادبلا يف ا

 .ةملعملا وأ ملعملا تاسرامم نم اك مييقتلا نأ مكحب ؛ةلوبقم ريغ تناك يتاذلا مييقتلا ةسرامم ةركف نأ

:ةيجيتارتسالا رايتخا ةثادح
 
 ةيجيتارتسالا رايتخا نأل ؛ةيمهألا ةياغ يف رمأ ،ةبولطملا ةمهملل ةبسانملا ةيلعافلا هذه دعت

ببس
ٌ

بـعص كلذ مهف ناكو ،رثكأ رايتخا ىلإ درفلا جاتحي دقو ،ةمهملا مامتإ يف 
ً
ءانبو ،ةطباضلا ةنيعلا دارفأ ىلع ا

ً
 ىلع 

 .تدصر يتلا ت^اجتسالا
 

 امأ  ".اّنـم ةبولطملا تامهملل ةيجيتارتسالا رايتخا ينتهجاو يتلا ت®وعصلا نم" :لوقت ةمطاف دجنف

 :نNدو دكؤت كلذك ".ةيجيتارتسالا رايتخال يمهف مدع يه ينتهجاو يتلا ةبوعصلا" :تركذ دقف ،يروج

 رايتخا نإ" :حضوت فرت كلذك ".تايجيتارتسالا قيبطت ةيفيك مهف ينتهجاو يتلا ت®وعصلا نم"

 رايتخا ،ينتهجاو يتلا ت®وعصلا نم " :نانح دكؤت كلذك".رومألا بعصأ نم ناك ةيجيتارتسالا

 نأ لواحأ يننأو ،تايجيتارتسالا رايتخا :ت®وعصلا نم" :اًضيأ ردايب حضوتو ".اهقيبطتو تايجيتارتسالا

 ".اهقبطأل اهمهفأ

 ت^اجتسال اًقـفو كلذو ةبوعصلا نم اًضعب هنع جتن ةبولطملا ةمهملا ةسراممل ةيجيتارتسالا رايتخا ةيلمع نأ حضتي ام

 ةثادح امنإ ،ا{اذ دحب ةبوعصلا يه تسيل اهتسراممو ةيجيتارتسالا رايتخا نأ حضتيو ،ةطباضلا ةعومsا ةنيع

 .ةسرامملا ءانثأ ةيساسألا لكاشملا نمض تناك لمعلل ىلثملا ةيجيتارتسالا ديدحت ةيناكمإو تاحلطصملا
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Oفيوستلاو تقولا ةرادإ :اًيـن 

  .ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا لالخ نم ةحضاو تقولا ةرادإ ةيلاكشإ رهظت

 يتلا ت®وعصلا رثكأ نم ناك تقولا نكلو ،ت®وعصلا نم ريثكلا ينهجاوت مل ةقيقحلا يف" :اهم ركذتو

 ".يلامعأ لودجل اًقـفو يتقو بترأ نكأ مل _ اًقباس _ يننأل ؛ينتهجاو

 كلذو ؛م{اقوأ ميظنت مهل قبسي مل نيذلا دارفألل ةبسنل^ ةحضاو ةبوعص دعي تقولا نأ ةقباسلا ةباجتسالا نم حضتي

 بيردتلل جاتحت ةراهم كلت امنإ ،ةنيعم ةينمز ةدم وأ ءاقل يف اهملعت نكمي ةراهم تسيل هميظنتو تقولا ةرادإ نأل

 .اهجئاتن رهظتل ؛تقولاو

Oزيكرتلا فعض :اًثـل 

 بيترتو ءودهلا ىلع ةردقلا مدع" :ءاميش اهتحضوأ يتلا ةنيعلا دارفأ دحأ ةباجتسا لالخ نم زيكرتلا ةيلاكشإ ترهظ

 ام وأ ةيجراخ لماوع دوجو ببسملا نوكي دق انهو ".دهجلاو تقولا ضعب عيضي امم ،ثحبل® ءدبلا لبق راكفألا

 عايض ىلإ ىدأو ،زيكرتلا نادقف ىلإ ىدأ امم ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ةثادح ببسب كلذ نأ الإ ،ةساردلا هيلإ وزعت

 .دهجلاو تقولا

 بيردتلاو ةسرامملا رثأ :اًعـبار

مئاد بيردتلاو ةسرامملا نأ الإ ،ةديدج تاربخلا تناك امهمو
ً

 يف درو ام اذهو ،فاطملا ةياá يف رظنلا تاهجو ناريغي ا

  .ةنيعلا ت^اجتسا

 اهقبطأ تنك امبر وأ ،مظتنم لكشب تايجيتارتسالا قبطأ مل يننأل ؛ةبوعص تهجاو ،ةيادبل®" :الغ ركذتف

 قرطلا وأ لكاشملا داجيإ فرعأ مل يننأ يتاذلا مييقتل® ينتهجاو يتلا ت¬دحتلا نمو ،كلذل هابتنالا نود

 ءايشألا _ ةمهم دعب ةمهم نم _ تفرع يننكل ،ينتهجاو يتلا ةلكشملا نم روطت نأ نكمملا نم يتلا

   ".اهروطأ نأ يننكمي يتلا
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 حبصأ دقلو ،يتقو ميظنت يف َّيدل ريبك قراف ثودح مت دقل ،تايجيتارتسالا دعب نكل" :اهم حضوت امك

 دقف ،ةيولوألا بسح بيترتل® تأدب دقف ،لامعألل ٍلودج بيترت مت نأ دعب تقولا نم ريثكلا يدل

   ".هللا نذ‘ لضفألل حمطأو ،ريثكلا ملعتلا تايجيتارتسا نم تملعت

 ةسراممو ريكفتلا ةرادإ يف ةمدختسملا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا نأ نيتقباسلا نيتباجتسالا لالخ نم حضتي

 جئاتن نأ ىلإ صولخلا اننكميو .بيردتلاو ةسرامملا دعب ملعتلا ةيلمع ةرادإو تقولا ميظنت يف اهتيمهأ تحضتا دق تاراهملا

بـلاغ ةعقوتملا ملعتلا
ً
 مقر لكشلا حضويو .اهجئاتن روهظو اهيلع مكحلل ؛تقولا ىلإ جاتحت امنإ ،رمألا ةيادب يف رهظت ال ا

 .ةطباضلا ةعوم]ا تهجاو يتلا ةصلختسملا ت̂وعصلا حضوي يذلا )23(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23  يحیضوت مسر

 اEیـتاذ مظنملا ملعتلا تایجیتارتسا تسرام يتلا ةطباضلا ةعومجملاب صاخلا تابوعصلا ططخم

صعوبات المجموعة الضابطة

١- الحداثة

 حداثة  المھارات

حداثة ممارسة
االستراتجیات و اختیارھا

حداثة التقییم الذاتي

المھارات الذھنیة

ضعف التركیز

المھارات التظیمیة

 إدارة الوقت و التسویف 

٤-الممارسة و التدریب

 .ةيفيكلا تYايبلا ليلحت لالخ نم ةطباضلا ةعومQا تهجاو يتلا تJوعصلا حيضوتل ةثحابلا لبق نم يحيضوتلا مسرلا ميمصت مت .ةظوحلم
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 اهضرع نكميو ،فالتخالاو هباشتلا هجوأ ضعب دوجو ،اهيلإ انلصوت يتلا تائفلا فينصت لالخ نم حضتي

 :ةيلاتلا لوادجل®

 34 لودج

 .)اھتسراممو ةربخلا ةیدج( ةثادحلا ةئفل ةنیعلا دارفأ تاباجتسال فالتخالاو ھباشتلا ھجوأ 

 )اهتسراممو ةربخلا ةيدج( ةثادحلا ةئفلا

 :ت̂وعصلا هذه نمض نمو ،تايطعملا فالتخ^ ةبوعصلا هذه نيتعومsا الك تهجاو هباشتلا

 ةسرامم ةثادح كلذكو ،ةيبيرجتلا ةعومجملل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومنل جذومنلا ةسرامم ةثادح

 ضعب ةبوعصلا هذه تنمضت دقو ،ةطباضلا ةعومجملل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا

ةراتخملا تاراهملا :اهنمو ،ةيعرفلا ت̂وعصلا
١

 عمج ةراهم ،صيخلتلا ةراهم( ةساردلا هذهل 

 .)تقولا ةرادإ ،اهرداصم نم تامولعملا

 

يتاذلا مييقتلا ةيجيتارتسا ةسرامم كلذك
٢

 يف ةكبرلا ببس امم ،نيتعومsا الك تهجاو يتلا 

 .نهل ةبسنل^ ةربخلا ةثادح ىلع ّلد دق اذهو ،م{اوذ مييقت يف عانتقالا مدعو رمألا ةيادب

 

اهقيبطتو ةيجيتارتسالا رايتخا :نيتعومsا الك تهجاو يتلا ت̂وعصلا نم اًضيأ
٣

 دوعي اذهو ؛

 ثيح ،ىلوألا ةرملل عمسُت تاحلطصمو ةديدج ةسرامم اáوك ؛ةنيعلا دارفأ ىلع ةربخلا ةثادحل

 .نهرظن ةهجو نم بسنألا رايتخاو ةءارقلل ةرح ةحاسم ةحJإ اهيف نإ

 

فادهألا ةباتك ةيبيرجتلا ةعومsا تسرام فالتخالا
١

 ملعتلا جذومن لحارم ىدحإ فادهألا ةباتك نوك 

رمأ فادهألا ةباتك نأ نوك ؛Nًدحت دعت اًديدحت ةيناثلا ةلحرملا هذهو ،اIيـتاذ مظنملا
ٌ

 ةياغ يف 

 .ةبوعصلا نم ةجوم تدجوأ ةنيعلا دارفأ ىلع ةربخلا ةثادحو ةسرامملا ةثادح نأ الإ ،ةيمهألا

 



 

 152 

 

 35 لودج

 .عفادلا ةئفل ةنیعلا دارفأ تاباجتسا فالتخا ھجوأ 

 عفادلا ةئفلا

 فالتخالا

 

 

بـلاغو ،ةيعفادلا وأ عفادلا :يهو ،ت̂وعصلا ىدحإ ةيبيرجتلا ةعومsا تهجاو
ً
 مدع ببس وزعي ام ا

 ت^اجتسالا لالخ نم هريسفت مت اذهو ،ةيتاذلا لويملا عم لمعلا قفاوت مدع ىلإ ةكراشملا يف ةبغرلا

 .ةطباضلا ةعومsا دنع ةبوعصلا هذه دوجو ظحالي مل نيح يف ،ةنيعل^ ةصاخلا

 

 

 36 لودج

 .ةیمیظنتلا تاراھملا ةئفل ةنیعلا دارفأ تاباجتسال ھباشتلا ھجوأ 

 )ةيميظنت ةراهم( فيوستلاو تقولا ةرادإ ةئفلا

 لالخ نم هتظحالم مت ام اذهو ،تايطعملا فالتخ^ ةبوعصلا هذه نيتعومsا الك تهجاو هباشتلا

 رهظأ ام اذهو ،نهلبق نم ةمدختسم ريغ تقولا ةرادإ ةراهم نأ حضوت يتلا ت^اجتسالا

 .جمjربل^ لمعلا ءانثأ ةبوعصلا

 

 

 37 لودج

 .ةینھذلا تاراھملا ةئفل ةنیعلا دارفأ تاباجتسال فالتخالاو ھباشتلا ھجوأ 

 )ةينهذلا تاراهملا( زيكرتلا فعض ةئفلا

 فعض :يهو ،ةينهذلا تاراهملا لاجم يف ت̂وعصلا ىدحإ ةطباضلا ةعومsا تهجاو فالتخالا

ًءانب اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ةثادح ىلإ بابسألا وزع متو ،زيكرتلا
 ،ةنيعلا دارفأ ةباجتسا ىلع 

 .ةيبيرجتلا ةعومsا ىدل ظحالت وأ ركذت مل ةبوعصلا هذه نأ الإ
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 نمدختسا يتاللا ءاوس نيتعومsا الك يف ةساردلا ةنيع ت^اجتسا نيب فالتخالاو هباشتلا هجوأ دوجو نم مغرلا ىلع

 زيزعتل جمjربلا ريس ءانثأ ةسرامملاو بيردتلا نأ دجن ،ًايتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا وأ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن

ريغت Dدحأ دق تاراهملا
ً
ءانب ا

ً
 ةسرامملاو بيردتلا ةيمهأ ىلإ لوصولا نكميف هيلعو ،ةساردلا ةنيع دهاوشو ت^اجتسا ىلع 

  .بيردتلا ةياá يف اهل بسحي مل يتلا جئاتنلل مهلوصو دنع بيردتلا اذه دئاوف نيسرامملل حضوت يتلا ةرركتملا

 

 مزاللا نم ناك اهل اولصوت يتلا جئاتنلا نأ الإ ،نهتهجاو يتلا ت̂وعصلا نع ثيدحلاقايسلا اذه لمتشا دق هنS ًاملع

ءانب اهضرع
ً
 تاراهملا ىلع ةسرامملاو بيردتلا دنع رخآ بناج انل رهظو ،بناجلا اذه يف ترركت يتلا ن{^اجتسا ىلع 

 اهمدق يتلا تامولعملا هذ¯ زازتعالاو رخفلا ملاعم نحضوأ ثيح ،يئارثإلا جمjربلا يف يملعلا ىوتحملا نمض ةراتخملا

 .ىوتحملا لاجم يف نطولا ءانبأ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 154 

	
 

	

 ةساردلا جئاتن ةشقانم :سماخلا لصفلا

 

 

 

 

 

 لوألا لاؤسلا جئاتن ةشقانم :ًالوأ

 يناثلا لاؤسلا جئاتن ةشقانم :اًيـن@

 ثلاثلا لاؤسلا جئاتن ةشقانم :اًثـل@

 عبارلا لاؤسلا جئاتن ةشقانم :اًعـبار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 155 

 سماخلا لصفلا

 ةساردلا جئاتن ةشقانم

 

ءانب ةساردلا هذه اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا ةشقانمل اًضرع سماخلا لصفلا ضرعتسي
ً
 تاساردلاو يوبرتلا بدألا ىلع 

 لاؤسلا كلذكو ،يمك لاؤس اًضيأ وهو يناثلا لاؤسلا ةجيتن هيلي مث ،يمك لاؤس وهو لوألا لاؤسل^ أدبتس يتلا ،ةقباسلا

ماتخ  .ةباجإلا يف يفيكلا جهنلا عبتي لاؤس وهف عبارلا لاؤسلا امأ ،يمك لاؤس وهو ثلاثلا
ً

 ةماع ةشقانم ضرع متيس ا

مـلع ،اهل لصوتلا مت يتلا جئاتنلا نيب
ً

 تاراهم زيزعت ىلع يئارثإلا جمjربلا رثأ سايق وه ةساردلا هذهل سيئرلا فدهلا نS ا

 .ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا تابلاطلل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

 

 لوألا لاؤسلا ةباجإ ةشقانم :ًالوأ 

 :نْيرابتخالا تاجرد تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له :لوقي يذلا لوألا لاؤسلا جئاتن نإ

 مدع ترهظأ دق ؟ةطباضلاو ،ةيبيرجتلا :نيتعوم]ا ىدل اyيــتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم ىلع يدْعَـبلاو ،يلْبَقلا

 ةيلكلا ةجردلا ىلع ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملل يلبقلا رابتخالا تاجرد تاطسوتم نيب اIيـئاصحإ لاد قرف دوجو

 هذه ىلع ءانب ،اIيـئاصحإ ةلاد ريغ ةميق يهو ،) 0,462( رثألا ةميق تناك ثيح ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل

 ةيبيرجتلا نيتعومsا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي ال" :لوقي يذلا يرفصلا ضرفلا لبقن ةجيتنلا

 يدعبلا رابتخالا تاجرد تاطسوتم نيب اIيـئاصحإ لاد قرف دوجو ىلع جئاتنلا ترهظأ امك ،"يلبقلا رابتخالل ةطباضلاو

 رثألا ةميق تناك ثيح ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقمل ةيلكلا ةجردلا ىلع ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملل

 :لوقي يذلا ليدبلا ضرفلا لبقنو يرفصلا ضرفلا ضفرن ةجيتنلا هذه ىلع ءانب ،اIيـئاصحإ ةلاد ةميق يهو ،)0,006(

 ةعومsا حلاصل "يدعبلا رابتخالل ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومsا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي"

  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت يف )ةحاولا جذومنأ( ينبملا يئارثإلا جمjربلا رثأ ىلإ ريشي امم ،ةيبيرجتلا
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 نيب اIيـئاصحإ لاد قرف دوجو رهظأ دق ليلحتلا نأ دجن اننإف ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقمل ةثالثلا تاراهملا داعبأ جئاتن امأ

 ،يدعبلا قيبطتلا حلاصل صيخلتلا ةراهم دعُب يف ةيبيرجتلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا تاجرد يطسوتم

 يف اًضيأ .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم نم ةراهملا هذه ىوتسم روطت ىلإ ريشي امم ،)0,040( رثألا ةميق تناك ثيح

 هذه ىوتسم روطت ىلإ ريشي امم ،)0,025( رثألا ةميق تناك ثيح ،يدعبلا قيبطتلا حلاصل تقولا ةرادإ ةراهم دعُب

 ،يدعبلا قيبطتلا حلاصل اهرداصم نم تامولعملا عمج ةراهم دعُب يف كلذك  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم نم ةراهملا

 دكؤتو  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم نم ةراهملا هذه ىوتسم روطت ىلإ ريشي امم ،)0.001( رثألا ةميق تناك ثيح

 مت يذلا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسرامم يف روطت دوجو ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم ىلع ةيلكلا ةجيتنلا

 .)3,5593( هتميق طسوتمب حرتقملا يئارثإلا جمjربلا يف ريكفتلا ةيجهنم هنيمضت

 

 لاد قرف دوجو رهظأ دق ليلحتلا نأ دجن اننإف ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا سايقمل ةثالثلا تاراهملا داعبأ جئاتن لالخ نمو

 قيبطتلا حلاصل صيخلتلا ةراهم دعُب يف ةطباضلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا تاجرد يطسوتم نيب اIيـئاصحإ

 يف اًضيأ  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىوتسم روطت ىلإ ريشي امم ،)0,042( رثألا ةميق تناك ثيح ،يدعبلا

 زيزعت ىوتسم روطت ىلإ ريشي امم ،)0,042( رثألا ةميق تناك ثيح ،يدعبلا قيبطتلا حلاصل تقولا ةرادإ ةراهم دعُب

 تناك ثيح ،يدعبلا قيبطتلا حلاصل اهرداصم نم تامولعملا عمج ةراهم دعُب يف كلذك   .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم

 سايقمل ةيلكلا ةجيتنلا دكؤتو  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىوتسم روطت ىلإ ريشي امم ،)0,039( رثألا ةميق

 ةيجهنم اهنيمضت مت يذلا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم يف روطت دوجو ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم

 .)3,2507( هتميق طسوتمب حرتقملا يئارثإلا جمjربلا يف ريكفتلا
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 ةعومsا حلاصل يهو ،طسوتملا لالخ نم حضتت ىلعألا ةميقلا نأ الإ ،نيتعومsا الك يف تاراهملا زيزعت ظحالي

 دحأ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت نألو ،يلكلا سايقملا ةجرد ىلع رثألا دوجو ىلع ةساردلا وزعتو ،ةيبيرجتلا

 جذامن مادختس^ وأ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا مادختس^ ءاوس ،ةيئاهنلا ةكرتشملا ةدئافلاو ةساردلا هذه فادهأ

 عبس نم يرايعم جذومن ىلع يئارثإلا جمjربلا اهيف زكتري يتلا ةيبيرجتلا ةعومsا نأ دجنف اننإف ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

 لالخ نم مظنم لكشب هنومدختسيو لمعلا ريس ءانثأ هيلع ةنيعلا دارفأ بردت يذلاو اIيـتاذ مظنملا ملعتلل لحارم

 اIيـتاذ مظنملا ملعتلل نامرميز تايجيتارتسا ىلع يئارثإلا جمjربلا اهيف زكتري يتلا ةطباضلا ةعومsا عم ةنراقم ،تامهملا

 ةسراممل مهليضفت حضتي ،تامهملا لالخ نم مظنم لكشب اáومدختسيو لمعلا ريس ءانثأ اهيلع ةنيعلا دارفأ بردتو

 &Stoeger( ةسارد عم اهيلإ لصوتلا مت يتلا ةجيتنلا قفتتو ،مهيدل تاراهملا زيزعت ةجيتن كلذو ؛اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

Ziegler, 2014; Stoeger& Ziegler, 2008  Alabdullatif, 2020;(، بيردتلا نأ تحضوأو 

 ةيمويلا تjراقملا لالخ نم مهعيجشت ةجيتن ؛ةبلطلا ةءافك عفريو يتاذلا ملعتلا تاراهم نسحي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع

 جمjربل^ ةصاخلا ةيمويلا تامهملا يف تاشقانملا لالخ نم ةساردلا هذه يف لصح ام اذهو ،ةيتاذلا تاريدقتلا ةشقانمو

 نيسرامملا ةبلطلل ةيتاذلا ةءافكلا ىلع سكعنيس اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع بيردتلاو ةسرامملا رثأ نإف كلذل ،يئارثإلا

)Bouffard-Bouchard et al. ,1991; Zimmerman & Bandura, 1994(. رارمتسال̂و 

 Bandura ,1986( بيرقلا لبقتسملا يف عفنلا تاذ ةيتاذلا تايلمعلا ىلع ةيلعافلا سكعنتس بيردتلاو ةسرامملاو

A; Schunk, 1986; Zimmerman, 1986 B(. 

 ةيجهنم مدقت جذامنلا نأ وه ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامنو اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم نيب قرفلا نأ الإ

 ةيجهنملا لحارملا يف ةديدج تاراهم اوبستكي نأو م{اراهم ةبلطلا روطي نأ نكميو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممل ةحضاو

 جذامن ىلع دامتعالا نأ امك .)Zimmerman& Tsikalas 2005( تقولا عم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومنِل

 ,.Sirazieva et al ( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهمل ةسرامم لضفأ قيقحتل رثكأ ةدعاو تدب اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

 ةعباتمو هيجوتلاو ةدعاسملا مّدقيو ةبلطلل ةعجار ةيذغت مدقي هنأ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن هب زيمتي ام نأ امك .)2018

 .رشابم ريغ لكشب مهملعت ريس
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 لالخ نم كلذ تبث دقو ،حضاو ريث‡ اهل اهتسرامم نإف ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسراممب قلعتي اميف امأ

 &Ainscough et al., 2018; El-Adl & Alkharusi, 2020; Fauzi( :اهنمو ،تاساردلا

Fauzi &Widjajanti, 2018; Law et al.,2008; Sebesta & Bray Speth, 2017; 

 لكشب نوسرامملا اهمهفي دق اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم نأ الإ ،)2011 ،يسيقلا ؛2012 ،بيطلا

 ةسرامم نم ّدب ال ناك كلذل ،تاسرامملا هذه هاجتا ةيبلس رعاشم جتنت دقو ،ةئطاخلا تاسرامملا يف نوعقي دقو ،ئطاخ

 نيملعملاو ةبلطلل لمع راطإ ريفوت عم حيحص لكشب هميمصت مت لاح يف كلذو ،يجهنم راطإ يف تايجيتارتسالا هذه

)Dignath et al., 2008(. 

 ؛قيبطتلاو ميمصتلا ءانثأ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا عم ةحاولا جذومنأ عم ينبملا يئارثإلا جمjربلا ماجسنا وهو ،رخآ رمأ كانهو

 ةايحلا ىدم نيلقتسم نيملعتملا العجي نأ اIيـتاذ مظنملا ملعتلاو يئارثإلا ةحاولا جذومنأ فدهي :ًالوأ :بابسأ ةدعل دوعي دقو

)Zimmerman,2009(. Oبراجتلاك دعت كلذل ،تاراهملاو تاردقلا يف جردتلا ثيح نم هباشت كانه :اًيـن 

 دمتعي ةحاولا جذومنأل اًقـفو تاراهملا زيزعت نأل ؛كارتشالا ةطقن نكمت انهو ،ديدجو فلتخم ىوتسمل ةيلاقتنالا ةيدعاصتلا

  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع اًضيأ قبطني كلذو ،اًديقعت رثكأ ىوتسم ىلإ ةبهوملا يوذ ةبلطلا لقتنا املك تNوتسملا ىلع

Oلك ءانب :اًعـبار  .قيبطتلاو جمدلا ةيلمع لهس امم ،ميمصتلا ةيلمع ءانثأ نرم لكشب نيجذومنلا لحارم ءاقتلا :اًثـل 

 تاوطخلا راركتو بيردتلا يه ةسرامملا ةيجهنم تناك كلذل ،تاراهملا ريوطتب مت{ ةنيتم ةيرظن سسأ ىلع نيجذومنلا

 ةياعرلا مدقي ةحاولا جذومنأ نأ امك .نيجذومنلا ىلع قبطني كلذو ،تقولا نم ليوط ىدم ىلعو يجهنم لكشب

 :اهنمو ،ا{Nوتسمب تاراهملا زيزعت ىلع هزيكرت اذه نم مهألاو ،)ب 2018 ،ناميغجلا( ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةلماكتملا

رود اذهل ناك كلذل .ديعبلا ىدملا ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم
ٌ

 .ةنيعلا دارفأ لكل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت يف 
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 يناثلا لاؤسلا ةباجإ ةشقانم :اًيـن@ 

 ،يلْبَقلا :نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له :لوقي يذلا يناثلا لاؤسلا جئاتن نإ

 ةلالد تاذ قورف دوجوب ترهظأ دق ؟ةيبيرجتلا ةعوم]ا ىدل اyيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم ىلع يدْعَـبلاو

 ةعومجملل يدعبلا سايقلا غلب ثيح ،ةيبيرجتلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا رابتخالا تاجرد يطسوتم نيب ةيئاصحإ

 نأ نيتطبارتم نيتنيعل )ت( رابتخا جئاتن تراشأ دقو ،ةطباضلا ةعومsا طسوتم نم ىلعأ وهو ،)3,5593( ةيبيرجتلا

 تاذ قورف دوجو ىلإ ريشي امم ،اًقبسم 0.05)( ددحملا ىوتسملا نم لقأ وهو ،)0,006( دهاشملا ةلالدلا ىوتسم

 تاذ قورف دوجوب جئاتنلا ترهظأ امك ،ةيبيرجتلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد

 اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت يف يدعبلاو يلبقلا قيبطتلا يف ةيبيرجتلا ةعومsا تاجرد تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد

 نإف ،اIيـئاصحإ ًالاد دعي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم ىلع لصاحلا قرفلا نإف يلاتل̂و ،ةيبيرجتلا ةعومsا حلاصل

  .ةطسوتملا ةلحرمل^ ت̂وهوملا تابلاطلا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتل يئارثإلا جمjربلا ةيلعاف ىلع لدي كلذ

 &Alabdullatif, 2020; Stoeger) :اهنمو ،ةقباسلا تاساردلا هيلإ تلصوت ام عم ةجيتنلا هذه قفتتو

Ziegler, 2014; Stoeger& Ziegler, 2008; Stoeger et al., 2015; Sontag & 

Stoeger, 2015; Stoeger et al., 2014(. 

 

 مظنملا ملعتلا جذومن يئارثإلا جمjربلا نيمضتل كلذو ،ةيبيرجتلا ةعومsا حلاصل ةيباجيإ تءاج يتلا ةجيتنلا هذه وزعتو

 يف هقيبطت ةيناكمإو ةيميلعتلا ةئيبلا عم بسانتيل هميمصت مت يذلا )Ziegler & Stoeger 2005( اIيـتاذ

 يف تاراهملا زيزعتو ةيفرعملا ءارو امو ةيفرعملا بناوجلا ىلع همامتها زكري جذومنلا نأ ىلإ ةفاضإ ،ةيساردلا فوفصلا

  &Zimmerman ( نيسرامملل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا اهحنمي يتلا ملعتلاو زاجنإلا ةردق امنإ ،طقف اذه سيلو ،اهطيحم

Risemberg, 1997(. 
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 ىلع نوبردتي مهلعجتو ةيجهنملا هذه ىلع نيئدتبملا ةبلطلا دعاست اáوك ا{دئاف حضتت اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن نأ امك

 ةيلمع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نوك دوعي كلذو ؛اهنم مهنكمتل ؛ةليوط ةينمز تارتفل جاتحتو ،ةسرامملاو ملعتلل ةنيعم تاوطخ

 ةيلمع يف ةرثؤم دعت اهلكو ،ةيفطاعلا لماوعلاو هتjوكمو هتيجيتارتساو ىوتحمل^ ةماتلا ةفرعملا ىلإ جاتحيو ةيكيمانيدو ةدقعم

 ملعتلا جذامن ةبلطلا راتخي نأ نسحتسي امك .)Efklides, 2019; Kaplan et al., 2019( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

 اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم مادختسا نأ امك .)Hooshyar et al., 2020( مهل ةبسانم اáودجي يتلا اIيـتاذ مظنملا

رمأ دعت نيبوهوملل ةيئارثإلا جماربلا يف
ً
رُطُأ عضت اáوك ؛اIمـهم ا

ً
 ةيفرعملا ءارو امو ةيفرعملا ريكفتلا تايلمع ةدايق مظنتو ا

 .)أ٢٠١٨ ،ناميغجلا(

ءانب ممصم يئارثإلا جمjربلا نأل ؛ةجيتنلا هذه قفتت كلذك
ً
 نم ةعومجمب متهي هنوك ؛ةحاولا جذومنأ ةيجهنم ىلع 

 ،ميعنلا( ةيصخشلاو ةيعامتجالا تاراهملاو ملعتلا تاراهمو ةيفرعملا ءارو ام تاراهمو ريكفتلا تاراهم :اهنمو ،تاراهملا

 .)1440 ، نورخأو ليقعلا ؛2011 ،ينيجاعم ،ناميغجلا ؛2017 ،رهوجلا ؛2015

 

 ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلاو عفاودلا نيب ةقالعلل دوعي كلذو ؛ةجيتنلا هذه يف ةيباجيإ ةقالع تاذ دعت عفاودلا نأ ىلإ ًةفاضإ

 )2011 ،يبانجلا( دجنو ،مهملعت ةيلمع ريس يف نيريخم دارفألا لعجت يتلا يه عفاودلا نأ اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ىري ثيح

 دقو ،رمألا اذهل اًدادعتسا دعت يتلا ةيعفادلا :اهنمو ،رومأ ةدع دوجوب الإ نوكتي نأ نكمي ال يتاذ لكشب ملعتلا نأ ركذي

 ,Habiba et al., 2020; Lau; عفاودلا دوجوب طبترم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ قفتت يتلا تاساردلا تءاج

2020) Çebi & Güyer, 2020(. 
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 ثلاثلا لاؤسلا ةباجإ ةشقانم :اًثـل@ 

 ،يلْبَقلا :نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له :لوقي يذلا ثلاثلا لاؤسلا جئاتن نإ

 ةلالد تاذ قورف دوجوب ترهظأ دق ؟ةطباضلا ةعوم]ا ىدل اyيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم ىلع يدْعَـبلاو

 ةعومجملل يدعبلا سايقلا غلب ثيح ،ةطباضلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا رابتخالا تاجرد يطسوتم نيب ةيئاصحإ

 نأ نيتطبارتم نيتنيعل )ت( رابتخا جئاتن تراشأو ،يلبقلا رابتخالا طسوتم نم ىلعأ وهو ،)3,2507( ةطباضلا

 ةلالد تاذ قورف دجو ىلإ ريشي امم ،اًقبسم 0.05)( ددحملا ىوتسملا نم لقأ وهو ،)0,006( دهاشملا ةلالدلا ىوتسم

 سايقم ىلع لصاحلا قرفلا نإف يلاتل̂و ،ةطباضلا ةعومجملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ

 مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعتل يئارثإلا جمjربلا ةيلعاف ىلع لدي كلذ نإف ،اIيـئاصحإ ًالاد دعي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم

 ,Stoeger& Ziegler( تاسارد ةدع عم ةجيتنلا هذه قفتتو .ةطسوتملا ةلحرمل^ ت̂وهوملا تابلاطلا ىدل اIيـتاذ

 .)2015 ،ميعنلا ؛2014

 ملعتل ةنيعلا دارفأ ةبغر يه اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم ىلع تدعاس يتلا بابسألا دحأ نأ ةساردلا وزعتو

 & Neber ( ركذيو ،ملعتلل ةيعفادلا ىلع لدي اذهو ،يئارثإلا جمjربلا لالخ نم مدقملا يفرعملا ىوتحملا

Schommer-Aikins,2002( تداز املك ،ةيميلعتلا ةيئيبلا يف ملعتلاو ثحبلا يف ةبغر كانه تناك املك هنأ 

 .ةبهوملا يوذ ةبلطلا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسال ةيزيفحتلا تادقتعملاو ةيعفادلا

 

 ماتلا مهمهف يف دعاس اذهو ،ةنيعلا دارفأل ةملعملا لبق نم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسال قيبطتو حرش وه رخآلا رمألا

 ةبلطلا بيردت ءانثأ ةيلعاف اهل يتلا رومألا نمض نم نأ )Housand &Reis, 2008( ركذ دقو ،قيبطتلا ءانثأ

 ,Kostons et al( ةسارد هيلع تدكأ ام اذهو ،اهتجذمنو تاميلعتلا حوضو وه اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسال

 .ةبلطلا ىدل مهفلا زيزعت يف رثأ امهل نوكيس اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةجذمنو قيبطت نأ )2012
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 تناكو تاراهملا زيزعتل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم زيزعت يف هب ناهتسي ال رود ةيمويلا تامهملل نأ امك

 دقو ،اهذيفنتب نوموقي ةمهم لك دعب ةنيعلا دارفأ اهسرامي يتاذلا مييقتلا ةيجيتارتسا تناكو اIيـموي بيردتلاو ةسرامملا

 رثكألا تناك يتاذلا مييقتلا ةيجيتارتسا نأ )Zimmerman & Martinez-Pons, 1990 ( ةسارد تدكأ

 َّنُك ثيح ؛تابلاطلا ىلع رثأ اهل ناك ةيروفلا ةعجارلا ةيذغتلا نأ امك .ثjإلا ةبهوملا يوذ تابلاطلا لبق نم ةسرامم

ي
َ
رِظـَتـْنـ

ْ
 .)Zimmerman & Cleary, 2004( كلذ دكؤيو ،اهلاسرإ دعب ةمهم لك دعب درلا َن

 

 يوذ ةبلطلل ةلماشلا ةياعرلا همـيدقتب فرعي يذلاو ،يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ىلع مئاقلا يئارثإلا جمjربلا ةينب ىسنن الو

 مظنملا ملعتلا تjوكم عم قفتي اذهو ،)ةمعاد ةئيب ،اIيـفرعم ،اIيعامتجا ،اIيصخش ،NIراهم( بناوجلا عيمج نم ةبهوملا

 اهل ةيكولسلا ةيصخشلا تايلمعلاو ةطيحملا ةئيبلا نأ )Housand &Reis, 2008( ةسارد تركذ ثيح ،اIيـتاذ

 نيمضت ىلع تدعاس دق جذومنألل يلخادلا ميمصتلا ةينب نأ امك ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم يف ريث‡

 ةحاولا جذومنأ ةنورم ىلع لدي كلذو ،قيمع يفرعم ىوتحم عم رشابم ريغ لكشب تاراهملا زيزعتل تايجيتارتسالا

 جذومنألا زئاكر دحأو ةمهملا رصانعلا نم دعي ثيح ،)ةيعفادلا( زيزعتب يئارثإلا ةحاولا جذومنأ متها دقو ،يئارثإلا

 .)ب 2005 ،ناميغجلا(
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 عبارلا لاؤسلا ةباجإ ةشقانم :اًعـبار 

 الك يف ت̂وهوملا تابلاطلا تهجاو يتلا ت̂وعصلا نم ةيساسأ عاونأ )5( دوجو ىلع عبارلا لاؤسلا ةجيتن ترهظأ

 بسحب ت̂وعصلا هباشتتو فلتختو ،يئارثإلا جمjربلا يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلل مهتسرامم ءانثأ ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومsا

ءانب ت̂وعصلا ضرع بيترت مت ،نيتعومsا نيب اهروهظ
ً
 بناج ركذن كلذ دعب مث ،امهنيب هباشتلا طاقن ىلع 

 .امهنيب فالتخالا

 :ةثادحلا )1( :يه ،ةيبيرجتلا ةعومsا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسراممب ةطبترملا ت̂وعصلا نأ جئاتنلا ترهظأ

 ةرادإ ،صيخلتلا( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم ةثادحو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسرامم ةثادح :عاونأ ةسمخ اهنم عرفتيو

 رايتخا ةثادحو ،يتاذلا مييقتلا ةسرامم ةثادحو ،فادهألا ةباتك ةسرامم ةثادحو ،)اهرداصم نم تامولعملا عمج ،تقولا

ءانب جتن دقو ،لمعلل عفادلا فعض )2( .اهتسراممو ةيجيتارتسالا
ً
 ةرادإ )3( .ةيتاذلا لويملا عم لمعلا قفاوت مدع ىلع 

 .بيردتلاو ةسرامملا )4( .ةيميظنتلا تاراهملا نم دعت تقولا

 )1( :يه ،ةطباضلا ةعومsا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسراممب ةطبترملا ت̂وعصلا جئاتن ترفسأ امك

 اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم ةثادحو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم ةثادح :عاونأ ةعبرأ اهنم عرفتيو :ةثادحلا

 ةيجيتارتسالا رايتخا ةثادحو ،يتاذلا مييقتلا ةسرامم ةثادح ،)اهرداصم نم تامولعملا عمج ،تقولا ةرادإ ،صيخلتلا(

 )4( .ةيميظنتلا تاراهملا نم دعت تقولا ةرادإ )3( .ةئيبلا يف ةيجراخلا لماوعلا ةجيتن زيكرتلا فعض )2( .اهتسراممو

 :يلاتلا فينصتلا قفو )ةطباضلاو ةيبيرجتلا( نيتعومsا الكل ةبسنل^ ت̂وعصلا فينصت نكميو .بيردتلاو ةسرامملا
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 ةثادحلا :ًالوأ

 ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن ةسرامم ةثادح :اهنم ،ةثادحلا ةئف ىلإ يمتنت يتلا رصانعلا نم ةعومجم ةساردلا هذه يف ترهظ

 عمج ،تقولا ةرادإ ،صيخلتلا( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم ةثادحو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسرامم ةثادحو

 الو .فادهألا ةباتك ،اهتسراممو ةيجيتارتسالا رايتخا ةثادحو ،يتاذلا مييقتلا ةسرامم ةثادح ،)اهرداصم نم تامولعملا

مومع ةثادحلاف ،رصانعلا هذه نيب فلتخن
ً

رمأ يه ا
ٌ

عقوتم 
ٌ

 ةديدج ةفرعم دعي يذلا يئارثإلا جمjربلل دوعي كلذ نوك ؛

 ناك ترهظ يتلا ت̂وعصلاو ،هتاذ جمjربلا لالخ نم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع مهبيردت كلذكو ،ةفدهتسملا ةئفلل ةبسنل^

 يف اهتجلاعم ةيمهأ تبثي كلذو ،اذه ىلع نيتنيعلا الك تقفتأ دق امك .جمjربل^ ةيلوألا ةرتفلا يف اهروهظ عقوتملا نم

 اذه ىلع ةقفتملا ةنيعلا دارفأ ت^اجتسا ضرعتسن لاثملا ليبس ىلعو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نمضتي جمjرب يأ ةيادب

 :ةيبيرجتلا ةعومsا ركذتف ،بناجلا

 عمج ةراهمو تقولا ةرادإو صيخلتلا يتراهم اهلوأو ،ت®وعصلا نم ًاليلق تهجاو دقل ،ًةحارص"

 نم تاراهملا قيبطت ءانثأ ةليلق ةبوعص تهجاو جمñربلا ةيادب يف" :ةلئاق ىرخأ تباجتساو ".تامولعملا

 ".ديفملاو، مهملا طابنتساو ،تامولعم صيخلتو ،تاظحالم نيودت

 تايساسأ فرعأ نكأ ملو ،تامولعملل يصيخلت ءانثأ ةبوعص تهجاو":لوقتف ،ةطباضلا ةعومsا امأ

 ".ةبوعصلا نأ تدجو تامولعملا عمجو صيخلتلا ءانثأو ،صيخلتلا

 

 ةجيتن هنع جتني دقو هرم لوأل هسرامن يذلا ديدجلا رمألا انه دوصقملاو ةثادحلا يهو ت̂وعصلا دحأ نأ هذه نم حضتي

 ةهجاوت يتلا ةبوعصلا بابسأ فرعن نأ نيملعمك انيلع بجي )Zimmerman, 2002( ركذ دقو ،مهف ءوس

 طاقن زواجت اوعيطتسي ىتح ؛ةمزاللا ةدعاسمل^ مهدوزن نأو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلل ةبلطلا ةسراممل مهفلا فعض و ةبلطلا

 ىلإ ةفاضإ ،ةدعاسملا بلطو تايجيتارتسالا ةسراممو يتاذلا مييقتلاو فدهلا عضو :لثم ،اهنم نوناعي يتلا فعضلا

  .عفاودلا
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 نمو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع بيردتلا لالخ نم بستكت ةيميظنتلا ريكفتلا تايلمع نأ ةبلطلل حضون نأ بجي امك 

 ةلمتحم تاقيبطت اهل اهملعت متي يتلا تامولعملا نأ فرعي نأو ،ةفرعملا ءارو امب تاراهمب ةيارد ىلع ملعتملا نوكي نأ مهملا

 ملعتلا ةيجهنم ىلع دمتعت جمارب وأ تادحو نومدقيس نمل حصني اذهل ،يلصألا ملعتلا قايس جراخ ةلمتحم ةيلبقتسمو

 & Salomon( .ةبستكملا تاراهملا نم ةدافتسالل ؛ةعقوتملا صرفلاو ةيلبقتسملا دئاوفلا راركتب اوموقي نأ اIيـتاذ مظنملا

Perkins, 1989; Stoeger& Ziegler, 2011;Weinstein et al., 2000(. 

 ذخ‡ نأ ريكفت ةيجهنمك اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نمضتت يتلا ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيلبقتسملا ةيئارثإلا جماربلا ىلع بترتيو

 هذه لثم يدافت نإو ،ةسرامملا ةيادب يف ةبلطلا هجاوت يتلا ت̂وعصلا ىدحإ دعت اáوك ،تاربخلا ةثادح رابتعالا نيعب

 ميدقتب ةساردلا يصوت كلذل ،عرسأ لكشب اهلبقت ةبهوملا يوذ ةبلطلاو ةيئارثإلا جماربلا يمدقم ىلع لهسيس ت̂وعصلا

يفيرعت ءاقل
ّ

 نيذلا نيملعملل ديجلا بيردتلا ميدقت نم ّدب ال امك ،تايجهنملا نم عونلا اذه عم مهلماعت لوح ةبلطلل 

 بيردتل قرط ةدع كانه نأ )Ewijk et al., 2013) Dignath-van تحضوأ دقو ،جماربلا هذه نومدقيس

 ملعتلا ىلع بيردتلا يقلتو  .ًالبقتسم مهفيكت لجأل ؛ميلعتلا عاطق يف ةمدخلا لبق بيردتلا نوكي نأ  :يهو ،نيملعملا

 نأل ؛ةيوبرت ةراهمو ةربخك اIيـتاذ مظنملا ملعتلا باستكا نيملعملا ىلع بجيو  .ميلعتلا عاطق يف ةمدخلا ءانثأ اIيـتاذ مظنملا

 مظنملا ملعتل^ ةصاخلا جذامنلاو ةيرظنلا رطألا ىلع نيملعملا بيردت نوكي نأو  .مهفراعم ىلع ريث‡ هل نوكيس كلذ

 .)Rosário et al. 2012( ةبلطلا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا زيزعت ىلع سكعنيس كلذف ؛ًايتاذ
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Oعفاودلا فعض :اًيـن  

 يف توافت كانه نإف ،ةنيعلا دارفS ةطبترم ةيعفادلا وأ عفادلا نوكو ،ةقباسلا تايبدألا يف ةيلدج عفاودلا ةيلاكشإ دعت

 ةبغرلا مدعب حرص دق رخآلا ضعبلا امأ ،لمعلا صوصخب ةلكشم يأ رهظي مل ضعبلا نأ نوك ؛مهيدل عفاودلا ىوتسم

ملع ،ةلكشملا هذه جئاتن ةفرعم مهملا نم ناك اذل ،لمعل^
ً

 ميمصتلا يف ةحاولا جذومنأ عبتي يذلا يئارثإلا جمjربلا نS ا

 هتjوكم دحأ عفاودلا دعت يتلا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم كلذكو ،)أ 2018 ،ناميغجلا( عفاودلا ةيمهأ ىلع زكريو متهي

ملع ،نيفيرطلا الكل ةلكشملا حيضوت بجوملا نم ناكف ،)Schunk& Usher,2013( ةسيئرلا
ً

 ةباجتسالا نS ا

 :ةباجتسالا تناك ثيح ،ةيبيرجتلا ةعومsا دنع طقف ترهظ دق

 ".يندشي مل عوضوملاف ؛ةكراشملا يف ةبغر َّيدل نكي مل ،ةيادبلا يف"

 لويملا عم يملعلا ىوتحملا قفاوت مدع ىلإ دوعت انه ةلكشملاو ،دارفألل ةيصخشلا بناوجلا نم بناج دعت عفاودلا نأ امك

ملع ،يئارثإلا جمjربلا عم لماعتلا ةيادب يف ةيصخشلا
ً

 اذه عم لماعتل^ ًاليفك ناك ةساردلا هذه يف جمjربلا ءانب نS ا

ملع ،جمjربلا ةياá يف نيبت ام كلذو ،رمألا
ً

 ةيجهنمكو يملع ىوتحمك يئارثإلا جمjربلا لالخ نم مدق ام نS ا

 ةديدج ةربخ اáوك ؛اIيـعيبط دعي اذهو ،نيفدهتسملا ةنيعلا دارفأ ىلع ام اًعون اًثـيدح ناك دقف ،تاراهملا زيزعتو ريكفتلل

 ملعتلا ةسرامم ىلع ةبلطلا عيجشت بجوت كلذل .)Siddaiah-Subramanya et al., 2017( اهعم نولماعتي

 & Salomon( نم ٌّلك هدكأ ام اذهو ،ةيلبقتسملا دئاوفلا حيضوتب مهيدل ةيعفادلا ىوتسم عفرل كلذو ،اIيـتاذ مظنملا

Perkins, 1989; ; Schunk& Usher,2013; Stoeger& Ziegler, 2011; Weinstein 

et al., 2000(. حيضوتلا بجيو Sتايجيتارتسا وأ جذامن ةسرامم طقف سيل ،رومأ ةدع ىلع دمتعي عفادلا دوجو ن 

 ززعُيس ام اذهو ،فدهل لوصولا يف مهتبغرو مهسفنأ نع ةيباجيإلا نيملعتملا تادقتعم ىلإ دوعي امنإ ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

 .)Wang & Zhan, 2020( اIيـتاذ مظنملا ملعتلل مهتيعفاد مهيدل
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 ذخ‡ نأ ريكفت ةيجهنمك اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نمضتت يتلا ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيلبقتسملا ةيئارثإلا جماربلا ىلع بترتيو

 جماربلا فادهأ )David et al., 2017( ركذ دقو ،ةيفرعملا م{اجاحو ةبهوملا يوذ ةبلطلا لويم رابتعالا نيعب

 .يتاذلا ملعتلا تاراهمو عفاودلا زيزعتو مهلويمو م{اجايتحا عم بسانتي امب يملع ىوتحم ميدقت :اهنيب نمو ،ةيئارثإلا

 سرادملا يف ةبهوملا يوذ ةبلطلا تاجايتحال يلوأ عالطتس^ مايقلا ةيئارثإلا جماربلا يممصم ىلع ةيلاحلا ةساردلا حرتقتو

مامتهاو ًةبغر قلخيس كلذ نأل ؛هيف قمعتلا نوديري يذلا يفرعملا لاsا عون ديدحتو مهل ةصصخملا لوصفلا وأ
ً

 ا

 املك ،ددحم يفرعم مامتها مهيدل ناك املك ،)أ 2018 ،ناميغجلا( نيئدتبملل اًديدحت نيعم يفرعم لاجم فاشكتسال

 & Neber( ةبهوملا يوذ ةبلطلا ىدل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممل ةيزيفحتلا تادقتعملاو ةيعفادلا تداز

Schommer-Aikins,2002(. 

Oةيميظنتلا تاراهملا :اًثـل 

 اًديدحتو ،تاراهملا هذهل مهتسرامم مدعل دوعي كلذ نوك ؛ةنيعلا دارفأل ةبسنل^ ةعقوتم ةبوعصلا هذه دعت لاحلا ةعيبطب

 ىلع رمألا ةثادح ىلإ دوعي كلذ نوك ؛ةبوعصلا هذه روهظ بيرغب سيلو ،)تقولا ةرادإ( ةراهم ىلع ةبوعصلا تزكرت

 مازتلالاو ءاهتنالاو ءدبلا تقو ديدحتو فادهألا ديدحتو لمعلل ةطخ عضو بلطتي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نألو ،ةنيعلا دارفأ

 تركذ دقف اذهل ،اهتسرامم ىلع ندتعي مل يتاللا اًديدحت ،تابلاطلا ىلع ًالهس نوكي نل هنأ دكؤملا نمف ،كلذب

)Stoeger & Ziegler, 2008( تقولا ةرادإ ةراهم ىلع ةركبم ةلحرم يف ةبلطلا بيردت بجي ُهنأ اهتسارد يف 

 ةسارد هتدكأ ام اذهو ،ًالبقتسم ةيتاذلا ةءافكلا نم ديزت تقولا ةرادإ ةراهم نإل ؛ملعتلا تايجيتارتسا مادختساو

)Çimenlİ & Çoban, 2019( Sيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممو ةيتاذلا ةءافكلا نيب يباجيإ طابترا دجوي هنIا. 

 ةراهم :اهنمو ،ةيميظنتلا تاراهملا يف ةبوعص اوهجاو دق نيبوهوملا ةبلطلا نأ )Gee, 2017( ةسارد فيضت كلذك

 يف اًتـقو قرغتست يتلا تاراهملا نم تقولا ةرادإ ةراهم دعت كلذك ،ةسرامملا يف ةثادحلا ببسب كلذو ؛تقولا ةرادإو ميظنت

 .اهتيلاعف حضتتل بيردتلا
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 كلذل ،)أ 2018 ،ناميغجلا( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم يف ةسيئرلا ةيميظنتلا تاراهملا نم تقولا ةرادإ ةراهم نأ امك

 يف نيئدتبملا ةبلطلل اًديدحت ،ةراهملا هذه زيزعتب مت{ نأ ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيلبقتسملا ةيئارثإلا جماربلا ىلع بترتي ام

 اهيف اوقمعتي نأ نوديري يتلا ةيملعلا تاراسملاو مهميلعتل طيطختلا ةيلمع مهل مظنتس ةراهملا هذه نأل ؛ةيئارثإلا جماربلا

 &Comalogu( يميداكألا ليصحتلا ىلع تقولا ةرادإ ةراهم ةسرامم رثأ تاساردلا تحضوأ دقو ،ًالبقتسم

Fliiz, 20102017 ،نورخآو ليخدلا ؛(. 

 ةينهذلا تاراهملا :اًعـبار

 نأ ةيلاحلا ةساردلا وزعتو ،)زيكرتلا فعض( يهو ،ةينهذلا تاراهملا نمض ةساردلا هذه يف اهدصر مت يتلا ةلكشملا دعت

 ةيلاع ةينهذ تاردق بلطتي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نألو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ةثادحل دوعت ةبوعصلا هذه لثم دصر

بـيردتو ةسرامملل اًدهجو
ً
 هذه نأ الإ .رمألا ةيادب يف ةبوعصلا هذه لثم روهظ يعيبطلا نم هنإف ،هتابلطتمب ءافيإلاو ا

 نوفلتخي ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأل ؛كلذل نيعم ببس كانه نوكي ال دقو ،طقف ةطباضلا ةعومsا دنع ترهظ ةبوعصلا

 ،ناميرف( تاتتشملا نع داعتبالاو زيكرتلا طبض ىلع ةدارإلا ةردقو لمعلل ةيعفادلاو زيكرتلا ىدمو ةردقلا ثيح نم

 ةجيتن ؛مهفلاو مهملعت ريس ةبقارمو ةيميلعتلا مهفادهأ ديدحت يف ضافخنا مهيدل ةبهوملا يوذ ةبلطلا نأ نيبتو  .)2014

 رارمتسالا نأ امك ،(Freedberg et al., 2019; Gonida et al.,2019) زيكرتلا ةيلمع طبض مدع

زيكرت رثكأ ةبهوملا يوذ ةبلطلا لعجتس اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسراممو بيردتلاو
ً
 ةيلبقتسملا تامهملا يف ةيلاعفو ا

)Risemberg & Zimmerman, 1992(. 

 تقولا زيكرت عم دادزت بالطلل ةيميداكألا جئاتنلا نأ )Winne, 1995( ركذيف ،ةيجراخلا لماوعل^ قلعتي اميف امأ

 يف م¯الط ةدعاسم نيملعملل نكميو ،ةيلوألا تاذ تامهملا ديدحت ةبلطلا عيطتسي يلاتل̂و ،ةمهملا يف هنوضقي يذلا

 ؛ةرركتم ةحار تارتفب بالطلا ديوزتو ،هابتنالا تيتشت ببست دق يتلا تاهبنملا ةلازإ قيرط نع مههابتنا يف مكحتلا

  .)Kuhl, 1985( مههابتنا تارتف ءانب ىلع م{دعاسمل
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رمأ دعي هيجوتلاو داشرإلا رود نإ لوقلا اننكميو
ً
 ىلإ ةدوعلا دنعو ،تايجهنملا نم عونلا اذه لثم ةسرامم ءانثأ NIرورض ا

 ةبلطلا نأ هنايب يف ركذي )Zilli, 1971( دجن اننإف ،ةلكشملا هذه نأشب ةبهوملا يوذ ةبلطلا لوح ةقباسلا تاساردلا

صقن نوهجاوي مáأ :اهنمض نمو ،تالكشملا نم ةعومجم نوهجاوي ةبهوملا يوذ
ً
 نوضرعتيو ،ةيفرعملا م{الاجم يف ا

 كلذل .نارقألاو ،نيدلاولاو ،نيملعملا نم ءاوس ةبهوملا يوذ ةبلطلا هيف شيعي يذلا طيحملا لبق نم ةيداع ريغ طوغضل

 ،ملعتلا ءانثأ ةدعاسملا بلط ززعيو عجشي اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نوكو ،ملعتلا ةسرامم ءانثأ بلطم داشرإلا دوجو نإف

 .مهملعت ىلع اIيـباجيإ سكعنيس هنأل ؛ةجاحلا تناكف

 بيردتلاو ةسرامملا :اًسماخ

 ءاقللا ذنم يئارثإلا جمjربل^ ءدبلا دنعف ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلل ةبلطلا ةسرامم ةيادب يه دعت يتلا ةطقنلا هذهل دوعن امدنع

موي ريخألا ءاقللا ىلإ ةيجهنملا هذهل بيردتلاو ةسرامملا تأدب ،لوألا
ً

 تامهملا ميدقتب تابلاطلا ترمتسا دقف ،موي دعب ا

حضاو ناك رثألاو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلل تاسرامم
ً

 نود ايِتE نأ نكمي ال ةسرامملاو بيردتلا نأ الإ ،ن{^اجتسا ىلع ءانب ا

 تاراهملا ،ةثادحلا( :ت̂وعصلا نم ةعومجم دصر مت ثيح ،ةساردلا هذه يف لصح ام اذهو ،ت̂وعصو تNدحت

 تاءاقللا نم ديزملا ةبلطلل مدقن نأ اننكمي اننأ الإ ،بيردتلاو ةسرامملا ةلظم تحت )عفاودلا ،ةينهذلا تاراهملا ،ةيميظنتلا

 .)Paris & Winograd, 1990( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم يف طارخنالا يف مهدعاست يتلا

 لحارمب نورمي مáوك ؛نيئدتبملا اًديدحت ،ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةبسنل^ لهسلا رمأل^ تسيل ةسرامملاو بيردتلا ةيلمع نألو

 ،مهملعت نيسحتل ةقيرط لصفأ ىلإ لوصولل ؛يصقتلاو ثحبلا كلذ دعبو ،فادهألا عضو نمضتت يتلا طيطختلا

 ىلإ جاتحي كلذ لكو ،تانيسحتلا عضو عم جهنلا اذه ىلع رارمتسالا يهو ،مهملعت دعب نوكت يتلا بعصألا ةلحرملاو

 ملعتلا ةسرامم نيسحت يف يباجيإ رثأ ةبيردتلا جماربلل ناك دقو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم نيسحتل ريبك ربصو ليوط دهج

  .)Theobald, 2021( اIيـتاذ مظنملا
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 ةكراشملاو يتاذلا طبضلا ةظحالم لالخ نم كلذو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم يف ةبلطلا مدقت جئاتن ددحن نأ انكميو

 نكل .)Harris et al., 2002( مهرارمتسا مدعب وأ مهرارمتس^ ءاوس ،اهلك جئاتنلا ىلع دكؤنو ،ةيعفادلاو ةلعافلا

 فيكو ؟اIيـتاذ نيمظنم نيملعتم مهلعج يف ةبلطلا دعاسن فيك :يه نيملعمك انهجاوت نأ نكمملا نم يتلا ةسيئرلا ةبقعلا

 بيردت ميدقت بجي كلذل .)Boekaerts & Cascallar, 2006( ؟حيحصلا لكشب اIيـتاذ مظنملا ملعتلا اوسرامي

 جماربلا ىلع بترتيو .)Rosário et al. 2012( اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم نومدقيس يذلا نيملعملل ٍفاك

 ةسرامم ءانثأ ةبهوملا يوذ ةبلطلا هجاوت يتلا ُت̂وعصلا رابتعالا نيعب ذخؤُت نأ ةبهوملا يوذ ةبلطلل ةيلبقتسملا ةيئارثإلا

  .مهداشرإو مهيجوتو ةبلطلا مدقت ةظحالم متت نأو ،ةيجهنملا هذه ىلع نيملعملا بيردت متي نأو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا

لِمُْجن نأ jدرأ اذإ ،اًماتخو
َ

 .ةايحلا ىدم نيحجjو اIيـتاذ نيمظنم نيملعتم نيوكت :انيلع ّنأ لوقنسف ،فادهألاو مالكلا 

  .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم ةسرامم ىلع مهنيعت يتلا ةحاتملا دراوملا لك مهل ميدقت نم دكأتلاو
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 ةماعلا ةشقانملا

 تاجايتحا ةيبلتل كلذو ؛يلحملا وأ يملاعلا ىوتسملا ىلع نيبوهوملا ةبلطل^ يلاحلا رصعلا يف اًديازتم مامتهالا حبصأ دقل

 كلذل ،ةيداصتقالاو ةيملعلاو ةيسايسلا تالاsا ىتش يف نطول^ ضوهنلل ةينطوو ةيفرعم ةورث دعُت يتلا ةصاخلا ةئفلا هذه

 اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم ىلع ءوضلا طلستلو ،ةقباسلا تاساردلا يف ءاملعلا هب أدب امل ةلمكم ةساردلا هذه تءاج

 فدهلاو  .)Stoeger & Ziegler, 2015( نيبوهوملا ةبلطلا ةئفل يوبرتلا بدألا ناديم يف ةيمهأ تاذ دعت يتلا

 تابلاطلا نم ةنيع ىلع اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت ىلع يئارثإلا جمjربلا رثأ سايق وه ةساردلا هذه نم سيئرلا

 جئاتنلا انل مدقي يذلا( يمكلا جهنملا جمدت يتلا ةطلتخملا ةيجهنملا ةساردلا تمدختساو .ةطسوتملا ةلحرملا يف ت̂وهوملا

مـهف يطعي يذلا( يعونلا جهنملاو ،)ددحم لكشب اهسايق متي يتلا
ً

 اهسايق نكمي ال يتلا بناوجلا نم جئاتنلا هذهل قمعأ ا

 .)Taghipoorreyneh & de Run, 2019 ؛2011 ،مالع وبأ( ).اIيـمك

 

 نيب )0,006( ةلالد ىوتسم دنع ةيئاصحإ قورف دوجوب لوألا لاؤسلا يف ةيمكلا تjايبلا ا{رهظأ يتلا جئاتنلا نأ الإ

 رابتخالا يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم ىلع ةيبيرجتلا ةعومsا حلاصل يدعبلاو يلبقلا رابتخالا تاطسوتم

 نيب روطتلا نم ىوتسم اهل دهوش دق ةطباضلا ةعومsا نأ الإ ،ىلعألا طسوتملا ةيبيرجتلا ةعومجملل ناك امنيب ،يدعبلا

 هل ناك اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نأ حضتي ثيح ،)0,006( ةلالد ىوتسمب يدعبلا رابتخالا حلاصل يدعبلاو يلبقلا رابتخالا

 ملعتلا جذومن لالخ نم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تسرام ةيبيرجتلا ةعومsا نأ وه فلتخي ام نكل ،نيتعومsا الك يف ليضفت

 تسرام دق ةطباضلا ةعومsا امنيب ،)Stoeger & Ziegler, 2005( ةعبسلا لحارملا يذ يرايعملا اIيـتاذ مظنملا

 .)(Zimmerman& Pons,1986 نامرميز اهدروأ يتلا اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا طقف
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 ملعتلا جذومن ةسراممل ةيبيرجتلا ةعومsا ليضفتب ةيمكلا تjايبلا ىلع نادمتعي ناذللا ثلاثلاو يناثلا لاؤسلا دكأ دقو

 ىلع يئارثإلا جمjربلا رثأ حضوي كلذو ،يدعبلا رابتخالا حلاصل )0,006( ةلالد ىوتسمبو ةيئاصحإ قورفب اIيـتاذ مظنملا

 امك ،راتخملا SRL جذومن راطإ يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم نيمضت لالخ نم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم زيزعت

 اذه ىلع بيردتلا نأ الإ ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا قيبطت نم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ةطباضلا ةعومsا تلضف

 )5( ىلإ صولخلا متو ،عبارلا لاؤسلا انل همدق ام اذهو .ت̂وعصلاو تNدحتلا نم ةعومجمب رمي تاسرامملا نم عونلا

 يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلل نهتسرامم ءانثأ ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومsا الك يف ت̂وهوملا تابلاطلا تهجاو دق ت̂وعص

 نم ةيفيكلا تjايبلا ىلإ لوصولا متو ،نيتعومsا نيب اهروهظ بسحب ت̂وعصلا هباشتتو فلتختو ،يئارثإلا جمjربلا

 ةسمالم تناك ةلباقملا ءانثأ تابلاطلا ت^اجتسا لالخ نم انل ترهظ يتلا ت̂وعصلا نأ دجنو .ةلباقملا ةادأ لالخ

 اذه يف ا¯ نورمي يتلا ةربخلا ةيدجل دوعي كلذو ؛تابلاطلا ت^اجتسا يف ىلوألا ةبترمل^ )ةثادحلا( ةبوعص نأ دجنف ،عقاولل

 بايغ( كلذك .اهركذ قبس دق رومأ ةدع نم ةجرد يه امنإ ،ةيجهنملا هذ¯ ةفرعم اSá ةثادحلا عقوتت ملو ،بيردتلا

 .)ةيميظنتلا تاراهملا ةسرامم ىلإ راقتفالا( كلذك ،بيردتلا ةيادب يف اIيـئدبم )عفاودلا

 

 قبس دق تاهيجوتو ىدابم ةدعل يعن نأ انيلع نإف ،ًالبقتسم اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايلمع ةيلاعف نامضل ،ماتخلا يفو

 مظنملا ملعتلا ةسرامم يف نوطرخني ةبلطلا ناك املك نأ حضوتو ،)Jansen et al., 2019( ةساردلا هذه يف اهركذ

 ةطشنألا كاردإو مهف ىلإ ةبلطلا عفدت ملعتلا ةيلمعل ةرركتملا ةبقارملا نأو ،ةيفرعملا ةطشنألا يف ةيلاعف رثكأ اوناك املك ،اIيـتاذ

 هذه يف اهيلإ انلصوت يتلا ةجيتنلاو نيبوهوملا ةبلطلا ميلعت يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم ىلع ةبترتملا رDآلا نأ امك  .ةيفرعملا

 امك ،يفرعملا ىوتحملا تاذ ةيئارثإلا جماربلا يف ريكفت ةيجهنمك اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم نيمضت نكمي هنأ يه ةساردلا

 .)Stoeger et al., 2015( ةسارد يف لصح امك ةيداعلا ةساردلا فوفصلا يف هتسرامم نكمي
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 اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ىلع نيبوهوملا ةبلطلا ةدعاسم وحن ًاليوط اًطوش انيلع عطقي نأ نكمي تابلطتملا هذه ةيبلت نأ امك

 لصفلا ةبكاوم يف طقف نوبغري نيذلا نيبوهوملل ةيرورض تاراهملا هذه نوكت ال دق ،مهملعت يف ماع لكشب نسحتلاو

 نم سيل هنأ تركذ يتلا )Sontag & Stoeger, 2015( ةسارد هتحضوأ ام اذهو ،ةساردلاو ملعتلا ءانثأ

حاجن اوققحيل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا نوبوهوملا ةبلطلا كلتمي نأ يرورضلا
ً

 ،Nًدحت رثكألا تاقايسلا يف NIرورض دعي ُهنأ الإ ،ا

 امدنع نيبوهوملا ةبلطلا تاهجوت ريغتت نأ لمتحي يلاتل̂و ،ةددحم تاصصخت اهيف نوكتس يتلا ةيعماجلا ةلحرمل^ يأ

يدج ٍدهج لذب يف نوؤدبي امدنع وأ ةبوعص رثكأ ةيميلعت ةئيب نولخدي
ّ
 نكل ،نيعم بهاوم لاجم يف زيمتلا قيقحتل ٍ

حوضو رثكأ ةيميلعتلا ةيلمعلاو ملعتلا حبصي لب ،ةيمهأ لقأ ةيقبتملا ملعتلا رصانع نأ ينعي ال اذه
ً

 نم كلذو ،ةرانتساو ا

 .ملعتلا تاراهم ريوطتو باستكا نيبو ملعتلا تNوتحمب ةصاخلا ةفرعملا نيب طبارتلا يف ينأتملا ريكفتلا لالخ
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 ةساردلا تايصوت :سداسلا لصفلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةساردلا تaدحت :ًالوأ

 ةساردلا تاحرتقمو تايصوت :اًيـن@
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 ةساردلا تaدحت :ًالوأ 

 

 ديدحت مت دقف ،يقيبطتلا بناجل^ ةقلعتملا تناك اهنيب زربألا نكل ،تNدحتلا نم ةعومجم ةيلاحلا ةساردلا تهجاو دقل

 نع نالعإلا دعب عاضوألا نأ الإ ،يئارثإلا جمjربلا قيبطتب ءدبلاو يلبقلا رابتخالا قيبطتو ةنيعلا رايتخاو قيبطتلا ةدم

 jوروك ةحئاج ببسب ؛عيمجلا تأجاف دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كلذكو ملاعلا ءاجرأ عيمج يف ئراوطلا ةلاح

)COVID-19(، نوك ؛يعامتجالا دعابتلا يهو ،ةيحصلا تازارتحالا نم كلذ نوك ؛ميلعتلا قيلعت ىلإ ىدأ امم 

 رظنلا ةداعإ نأ الإ ،ةيلاحلا ةساردلا قيبطت قيلعتو فقوت ىلع رّثأ امم ،اهراشتنا نم ّدحيو ىودعلا ليلقت يف دعاسي كلذ

 تابلاطلل ةفاضإ دعي كلذ نوك ؛ةئيرج ةوطخ تناك ،دعُب نع ملعتلا تاصنم مادختسا ربع ةساردلا قيبطت ةداعإ يف

  .NIرابجإ سيلو ت̂وهوملا

 قيبطت ةداعإو مامضنال^ تابغارلل كلذو ،يئارثإلا جمjربلل ليجستلا حتف ةداعإو تابلاطلا عم لصاوتلا مت دقف هيلعو

 ربع تابلاطلا ةلباقم مادختساو جمjربلا قيبطت مت امك ،)Google form( ةصنم ربع يدعبلاو يلبقلا رابتخالا

 ةلقنلا هذه لك نإ .)WhatsApp( قيبطت ربعتامهملا لاسرإو ثيدحلا يف رشابملا لصاوتلا ناكو ،)Zoom( ةصنم

 مدختسي ناك ضعبلاف ةيكذ فتاوه وا ةزهجأ نهيدل نكي مل تابلاطلا ضعب نأ ثيح ةساردلل ةبسنل^ Nًدحت ناك

 تناك تامزألا ةرادإو لماعتلا نكل ،راذنإ قباس نود تثدح دق تاريغتلاف ،جمjربلا روضح لامكإل لهألا ةزهجأ

  .ًالبقتسم نيثحابلا عيمجل ةرضاح نوكت نأ بجي ةليدبلا ططخلا نأ امك ،ةساردلا هذهل اًفـيلح
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 Oةساردلا تاحرتقمو تايصوت :اًيـن 

 

ودت ةيسايق ةروص :روص ثالث لكش ىلع يئارثإلا جمjربلا قيبطت •
ّ

 ةمعدم ةروصو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا لُّخدت ن

   .اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن نمضتت ةروصو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتس^

 .ةصاخلا تاجايتحالا ىوذ نم ىرخأ تائف عم يئارثإلا جمjربلا قيبطت •

 رمتسم لكشب اهقيبطت متي نأو ،)ةيعونو ةيمك( نوكت نأ لضفيو ،ةبسانملا مييقتلا تاودأ مادختسا ةرورض •

 .ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم روطتلا دهاشيو حضتي ثيحب ،جمjربلا قيبطت ءانثأ

 ليصحتلا ىلع هرثأ سايقو ،نيبوهوملا ةبلطلل ةيميداكأ ةيبيردت جمارب يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذومن قيبطت •

 .يساردلا

 .نيبوهوملا ةيبرت جمارب يف اIيـتاذ مظنملا ملعتلا جذامن مادختسا لوح ربكأو لمشأو رثكأ تاسارد ءارجإ •

 ؛ةسرامملا ةيادب ذنم اهسايقو ،اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم يف تحضتا يتلا ت̂وعصلا لوح ةسارد ميدقت •

 .ةرمتسم لازتام يتلا ت̂وعصلا حيضوتل

  .اIنـس رغصألا نيبوهوملل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةسرامم لوح تاسارد ميدقت •

 .ةبهوملا يوذ ةبلطلل اIيـتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم نومدقيس نيذلا نيملعملل ةيبيردت جمارب ميدقت •

 .بالطلل ةيساردلا جهانملا نمض اIيـتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم نيمضت ةرورض •

 

 

 

 

 

 



 

 177 

 ةساردلا عجارم	

 

 

 

 

 

 

 

 ةيبرعلا عجارملا :ًالوأ

 ةيبنجألا عجارملا :اًيـن@

 

 

 

 

 

 

 



 

 178 

 .ةيبرعلا عجارملا

 ةيلودلا ةيوبرتلا ةلgا .مهرظن ةهجو نم ةحابلا ةنيدم يف نيقوفتملا و نيبوهوملا ةبلطلا تالكشم .)2012(ربج دمحم يضار ،شاوهوبأ

  .16-1،)217(1 ،ةصصختملا

 يعماجلا ميلعتلا وحن تاهاجتالاو راكذتسالا تاداعب اهتقالعو ايتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا .)2007( .نيدلا رون دمحم نانح ،ميهاربا

 عجرتسم .506 - 448 ،صاخ ددع ،ةيبرتلل ايلعلا تاساردلا ةيلك - ةرهاقلا ةعماج :ةيوبرتلا مولعلا .ةعماجلا بالط ىدل

 https://search.mandumah.com/Record/24664 نم

 .رشنلل تاعماجلا راد .ةيوبرتلاو ةيسفنلا مولعلا يف ثحبلا جهانم .)2011( دومحم ءاجر ،مالع وبأ

 ةبلطلا ىدل يلمعلا ءاكذلاو ةيفرعملا ةنورملاو ةيلمأتلا تاردقلا ىلع هرثأو يئارثإلا ةحاولا جذومن .)2011( ديمحلا دبع نيدلا ءالع ،بويأ

 . 168- 115،)3( 17 .ةيعامتجاو ةيوبرت تاسارد .ةيميوقت ةسارد :نيبوهوملا

 ،رشع يناثلا فصلا ىلإ لافطألا ضflر لبق ام ىوتسم جماربلا ميمصتو ةجمربلا جذامن .)2012 ( .ب ،يتليكو .ك ،يكسريم ،.ش ،زمدآ

 -193 .ص ص( .)وداج وبأ حلاص ةمجرت( اهذيفنتو ةدوجلا ةيلاع تامدخ طيطختل ليلد :نيبوهوملا ةيبرت ةجمرب ريياعم

 .)2012 ماع يف رشن يلصألا لمعلا( .ناكيبعلا .)231

 نيبوهوملل ةمدقتم ةيميداكأ جمارب ميمصت نيبوهوملا ةيبرت ءاروام .)2015(يستيب،شوكامو ويثام ،يبكامو لكيام ،سويتامو توكس ،زرتيب

 .)2012 ماع يف رشن يلصألا لمعلا( .رشنل ناكيبعلا .)ةنرقلا ناميلس دواد ةمجرت( اهذيفنتو

 ثوحبلا ةلجم .نيبوهوملا ةبلطلا ىدل ةيتاذلا ةءافكلاو ًايتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسإ .)2018( حاضو رون ،عطاسو دمحم لاصو ،رباج

  .143-124 ،)56(.ةيسفنلاو ةيوبرتلا

 .ندرألا / نامع يف نماثلا فصلا ةبلط ىدل ايتاذ مظنملا ملعتل; هتقالعو ةيغامدلا ةرطيسلا طمن .)2015( .ءانه ،داقرلاو ،دادو ،هللا داج

 نم عجرتسم .1736 - 1697 ،)9 (29.ةينطولا حاجنلا ةعماج :ةيناسنإلا مولعلا - ثاحبألل حاجنلا ةعماج ةلجم

https://search.mandumah.com/Record/931161 

 .نوعزومو نورش6 ركفلا راد .قوفتلاو ةبهوملا .)2014( نمحرلا دبع يحتف ،ناورج

 .نوعزومو نورش6 ركفلا راد .مهتياعر و نيبوهوملا نع فشكلا بيلاسأ .)2012( نمحرلا دبع يحتف ،ناورج

 يف ةيندرألا ةلgا .كومريلا ةعماج ةبلط نم ةنيع ىدل يميداكألا ليصحتلاو ًايتاذ مظنملا ملعتلا نيب ةقالعلا .)2010( رصانلا دبع ،حارجلا

  .348-333،)4(6 .ةيوبرتلا مولعلا

 .نيبوهوملا ةياعرل هلاجرو زيزعلا دبع كلملا ةسسؤم .يسردملا نيبوهوملا ةياعر جم6رب .) أ  2005( دمحأ دمحم هللا دبع ،ناميغجلا

 ىلإ ةمدقم لمع ةقرو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممل; نيبوهوملا ةياعرل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رود .)ب 2005 ( هللادبع ،ناميغجلا

 .ناولح ةعماج :ناولح ،يبرعلا نطول; ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةياعر يف ةيعوطتلاو ةيلهألا دوهجلا رود ةودن

 ءاكذلا و رارقلا ذاختا تاراهمو وزعلا بيلاسأ ىلع نيبوهوملل يفيص يئارثإ جم6رب رثأ .)2009( ةماسأ ،ميهاربإ و هللادبع ،ناميغجلا

  .)١١( ةرودلا ،زيمتملا يميلعتلا ءادألل موتكملا دشار نب نادمح ةزئاج .نييدوعسلا نيبوهوملا ةبلطلا يدل يننادجولا

 .زاجنإلا وجن ةيعفادلا ةيمنتو ملعتلا وحن هاجتالاو يعادبإلا ريكفتلا تاراهم ةيمنت ىلع ءارثإلا جمارب رثأ .)أ 2011( دمحم هللا دبع ،ناميغجلا

 .)١( .ةيوبرتلاو ةيسفنلا ثوحبلا ةلجم

 ،ماعلا يفصلا ءادألا ةيمنت يف لعافلا يئارثإلا جذومنألا رود )ب 2011 ( .يلع ،تاكرب و ،ةماسأ ،ينيجاعم و ،هللادبع ،ناميغجلا

 ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .ةيدوعسلا ماعلا ميلعتلا سرادم يف نيبوهوملا ذيمالتلا ىدل يملعلا ثحبلاو ريكفتلا تاراهمو

 .لاوش ،)٢١(.ةيعامتجالاو

 .ناكيبعلا .ةبهوملا يوذ ةيبرت جمارب ذيفنتو ميمصت يف لماشلا ليلدلا .)أ2018 ( دمحأ دمحم هللا دبع ،ناميغجلا 

 .ناكيبعلا ةبتكم .ةبهوملا يوذ ةيبرت جمارب طيطخت يف لماشلا ليلدلا .) ب 2018 ( دمحأ دمحم هللا دبع ،ناميغجلا
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 ةلجم .اھوحن مھتاھاجتا و ءايحألا ةدامب طسوتم يناثلا بالط ليصحت يف )ملعتلا ةرود ( ةيئانب ةيجيتارتسا ةيلعاف .)2011( .قراط ،يبانجلا

 264-265 ،)1( 7 . ةيناسنإلا مولعلل رابنألا ةعماج

.http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14276 

 ىدل يتاذلا ملعتلا وحن ةيلقعلا ةعسلا ةءافك عفر يف ةيئانبلا ةيرظنلا ىلع مئاق يئارثإ جم6رب رثأ .)2017( رهوج دمحم ةعفر ،رهوجلا

 .لصيف كلملا ةعماج .]ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاس[ .ءاسحألا ةظفاحمب ةطسوتملا ةلحرملا يف ت;وهوملا تابلاطلا

 يف خيراتلا سيردتل بولقملا ملعتلا ةيجيتارتسإ مادختسا رثأ .)2016( دمحم نيدلا دعس دمحم ،دمحأو دمحم دمحم دومحم رهاط ،نانحلا 

 تاساردلل يوبرتلا ةيعمجلا ةلجم .ماعلا يوناثلا لوألا فصلا بالط ىدل يرثألا يعولا و ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم ضعب ةيمنت

  .78-1 ،)79( .ةيعامتجالا

 .يعماجلا باتكلا راد .هتايجيتارتساو سيردتلا قئارط .)2012( دومحم دمحم ،ةليحلا

 ريغ[ ريتسجام ةلاسر .قيزاقزلا ةعماج بالط ىدل ملعتلل يتاذلا ميظنتلا تايجيتارتساو ةفرعملا ءارو ام .)2004( دمحم سانيإ ،ةيبرخ

 .قيزاقزلا ةعماج .]ةروشنم

 ىوتسمو ةيباحسلا ةئيبلا يف كراشتلا تاعومجم مجح فالتخا رثأ .)2016( ردب مهيف دمحأ ،معنملا دبعو نسح دمحم بنيز ،ةفيلخ

 .ايلعلا تاساردلا بالط ىدل ًايتاذ مظنملا ملعتلاو ةينورتكلإلا زاجنإلا تافلم جاتنا تاراهم ةيمنت ىلع مادختسالل ةيلباقلا

 .114-61 ،)75(،سفنلا ملع و ةيبرتلا يف ةيبرع تاسارد

 ىدل يساردلا ليصحتل; اهتقالعو تقولا ةرادإ تاراهم .)2017( .دامع ،لوغزلا ،لمج رفعج دمحم ،ليللا ,دمحأ نمحرلا دبع ،ليخدلا

-1 ،)5274( ،445.ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلا ةلجم .تيوكلا ةلود يف ةيوناثلا ةلحرملا يف ايضflر نيبوهوملا بالطلا نم ةنيع

20. 

 ةبلطلا نم ةيندرأ ةنيع ىدل زاجنإلا ةيعفاد ةيمنت يف ةيلبقتسملا تالكشملا لح ةيجيتارتسا مادختسا رثأ .)2017( يضفم دمحم ،ةكباردلا

  .)20(6 ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلاو ثاحبألل ةحوتفملا سدقلا ةعماج ةلجم .نيبوهوملا

  .ريوصتلاو ةعباطلل يملعلا خسانلا .يساردلا ليصحتلاو اًيتاذ مظنملا مّلعتلا .)2019( دياع دهف ،يدادرلا

 ذيمالت ىدل يساردلا ليصحتل; امهتقالع يف ملعتلل يتاذلا ميظنتلا تايجيتارتساو ةيعفادلا تادقتعملا .)2002( نسح نب نيز ،يدادر

 نم عجرتسم .234 - 171 ،41 ،ةيبرتلا ةيلك - قيزاقزلا ةعماج :قيزاقزل; ةيبرتلا ةيلك ةلجم .ةرونملا ةنيدملا تارانم سرادم

https://search.mandumah.com/Record/112328 

 .ةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل بتكلا ملاع .زاجنُإلا فادهأ تاهيجوتو ًايتاذ مظنملا ملعتلا .)2006( هدبع عيبر ،ناوشر

 نوسديفيد .ج و غريبنريتس .ر يف .ةيعادبإلا ةيجاتنإلا زيزعتل يروطت جذومن :ةبهوملل ثالثلا تاقلحلا موهفم .)2012( .ج ،يلوزنر

 لمعلا( .ناكيبعلا .)331 -297 .ص ص( .)ةيناطبلا ةماسأ و ،ةنب;دلا دولخ ،ةنرقلا دواد ةمجرت( ةبهوملا ميهافم .)نيررحم(

 .)2005 ماع يف رشن يلصألا

 ةلاسر[ .لئاح ةعماج بالط نم ةنيع ىدل تقولا ةراد˝ اهتقالعو ةينالقعاللا راكفألا .)2010( دمحم نب ىلع نب نيسح ،ينارهزلا

 .لئاح ةعماج .]ةروشنم ريتسجام

 ةمجرت ( ،نيبوهوملا ةيبرت يف عجرملا .)نيررحم( .زيفيد .غ و وليجنالوك .ن يف .حجانلا ءاكذلا ةيرظنل اقفو ةبهوملا .)2011 ( .ر ،جربنريتس

 .)2003 ماع يف رشن يلصألا لمعلا( .ناكيبعلا .)129 -117 . ص ص( .)وداج وبأ دومحمو وداج وبأ حلاص

 كلملا ةنيدم .نيبوهوملا نع فشكلا جم6رب .)2000( قلطم ، يمزاحلاو ، حلاص ، نايبضلاو ، هللادبع ، يعطاقلاو ، هللادبع ، عراش لآ

 .ةينقتلا زيزعلا دبع

 و زاجنإلل ةيعفادلا و يتاذلا ميظنتلا تاراهم ةيمنت يف ًايتاذ مظنملا ملعتلا ىلع مئاق جم6رب .)2018( حاتفم مالسلا دبع داعس ،خيوشلا

  .122-79 ،)9( ،ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلا ةلجم .ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت ىدل تايضflرلا يف يعادبإلا ريكفتلا

 يملعلا رمتؤملا .] ةيملع ةسارد[ .ت;وهوملل يراكتبالا ريكفتلا ةيمنتل يلزنملا داصتقالا يف يئارثإ جم6رب ةيلعاف .)2006( .ةعور ،حلاص

 .ةدج .نيبوهوملا ةياعرل هلاجر و زيزعلا دبع كلملا ةسسؤم ،ةبهوملل يميلقالا

 .ةيفاقثلا دفاورلا راد .ىلوألا ةعبطلا .تايلمعلاو قئارطلا ،راكفألا ،ميهافملا :يملعلا ثحبلا .)2017( دمحم جرف ،ناوص
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 ةلحرمل; نيبوهوملا لافطألا نيب ةعئاشلا تالكشملا ضعب ةهجاومل ةحرتقم ةيوبرت ةيجيتارتسا .)2004( ديسلا دمحأ ديس ،يواطهطلا

 نم عجرتسم .143 - 73 ،20 ،ةيبرتلا ةيلك - جاهوس ةعماج :ةيوبرتلا ةلgا .ةيحسم ةسارد :ةيئادتبالا

https://search.mandumah.com/Record/6937  

 .بتكلا ملاع .ناقتإلا لجأ نم رصاعم لخدم :ًايتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا .)2012( ىلع ماصع ،بيطلا

 يفرعملا ليصحتلاو ةيتاذلا ةءافكلا نيسحت يف يتاذلا ميظنتلا ىلع ةمئاق ةحرتقم ةيجيتارتسا ةيلعاف .)2016( باهولا دبع ردب بنيز ،يلع

-ةيعامتجالا تاساردلل ةيوبرتلا ةيعمجلا ةلجم  .يونÆ يناثلا فصلا بالط ىدل ًايتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا وحن هاجتالاو

  .164-117 ،)77( رصم

 .]ةروشنم ريتسجام ةلاسر[ .يعماجلا بلاطلا ىدل ملعتلل ةيعفادل; هتقالعو ًايتاذ مظنملا ملعتلا .)2015( ةزنك ،ينغرمو ايسآ ،شياعلا

 .يداولا رضخل همح ديهشلا ةعماج

 .دوعس كلملا ةعماج .ةيبرتلا يف يعونلا ثحبلا .)2012( دشار ،ميركلا دبعلا

 .ركفلا راد .هبيلاسأو هتاودأو هموهفم يملعلا ثحبلا .)2016( نمحرلا دبع ،سدعو دياك ،قحلا دبعو ناقوذ ،تاديبع

 ةنورملا ةيمنت يف ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا ىلإ ةدنتسملا طشنلا ملعتلا تايجيتارتسإ مادختسا ةيلعاف )2017( دجام عفار رماس ،ناسرعلا

 ثاحبألل ةحوتفملا سدقلا ةعماج ةلجم .لئاح ةعماج يف سفنلا ملع مسق بالط ىدل يميداكألا زاجنإلا ةيعفادو ةيفرعملا

 .)18(5 ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلاو

 ىدل يعادبإلا ريكفتلا ةيمنت يف ةحرتقم ةيئارثإ ةيملع ةطشنأ مادختسا رثأ .)1440( هللادبع ،ناميغجلا و ؛دهف ،عياشلا ؛دمحم ،ليقعلا

  .101-81 ،)1(20  ،لصيف كلملا ةعماجل ةيملعلا ةلgا .ةيئادتبالا ةلحرملا يف نيبوهوملا ذيمالتلا

 جهانم يف ايتاذ مظنملا ملعتلا ت6وكمل ىلوألا دبرإ ةقطنمل ايلعلا ةيساسألا ةلحرملا ةبلط كالتما ةجرد .)2013( .ملاس يناه لاصو ،يرمعلا

 ،Journal of Educational and Psychological Studies، 7 (2055) .تاريغتملا ضعب ءوض يف مولعلا

1-62. 

 نم ةنيع ىدل لقعلا تاداع ضعبو ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم ةيمنت يف ريكفتلا طئارخ ىلع بيردتلا رثأ .)2015( تبÆ دمحأ ،لضف

  .84-1 ،)58(،رصم -اطنط ةعماج -ةيبرتلا ةيلك ةلجم .ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت

 يفو مهملعمو مهرسأ عم مçراجت ،ةددعتملا م%flدحتو نيبوهوملا تالكشم ،اهرداصم ،اهموهفم :ةبهوملا ةيجولوكيس .)2014( .ج ،ناميرف

 .ةفاقثلا راد .)ةزعلا ديعس ةمجرت( نيبوهوملل ةفلتخملا ميلعتلاو ملعتلا بيلاسأ ،مهسرادم

 .عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد .نيقوفتملاو نيبوهوملا سيردت بيلاساو جهانم .)2010( ةفي6 ،يماطق

 عالطتسالا بح يتراهم ةيمنت يف ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا ىلإ دنتسم يبيردت جم6رب رثأ .)2018( لابن ،يرمعلاو ةفي6 ،يماطق

 .Dirasat: Educational Sciences, 45 .يساسألا سماخلا فصلا تابلاط ىدل ةقادصلاو

 .ركفلا راد .ميلعتلاو ملعتلا تflرظن .)2005( فسوي ،يماطق

.عيزوتلاو رشنلل ةيلهألا راد .يوغللاو يفرعملا لفطلا ومن .)2000( فسوي ،يماطق  

 ،)35( 2 ،ةيبرتلا ةيلك ةلجم .ةينقتلا ةليفطلا ةعماج ةبلط ليصحت ىلع ةيلكلاو سنجلاو ًايتاذ مظنملا ملعتلا رثأ .)2011( دجام امل ،يسيقلا

511-530. 

 .يبرعلا ركفلا راد .مهتياعرو مهفاشتكاو مهصئاصخ :نوقوفتملاو نوبوهوملا .)2005 ( .بلطملادبع ،يطيرقلا

 ملعتلا ةيعفاد يف ةيعامتجالا ةيفرعملا ةيرظنلا قفو ايتاذ مظنملا ملعتلا يف يبيردت جم6رب رثأ .(2012)ديرج هللا دبع ميركلا دبع ،ديعاسملا

 . كومريلا ةعماج .]ةروشنم ريتسجام ةسارد[ .رشاعلا فصلا ةبلط ىدل يتاذلا يفرعملا طبضلاو ةيلخادلا

 .664-631 ،99 ،دادغب ةعماج .هيلع امو هلام :يتاذلا ملعتلا .)2012( لالش بيبح دومحم ،ينادهشملا

 ضعب ءوض يف ”يئارثإلا يفيصلا ةبهوم“ جم6ربب نيقحتلملا نيبوهوملا ةبلطلا ىدل يفاقثلاءاكذلا ىوتسم .)2017( ناضمر س6ا ،يرصملا 

  .)2(25 ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلل ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم .ةيفارغميدلا تاريغتملا ضعب

 ماع يف رشن يلصألا لمعلا( .ناكيبعلا .)ةنرقلا دواد ةمجرت ( نيبوهوملا ميلعت يف ةيسيردت جذامن .)2011( .ش ،رفيشو .س ،ركيم

2005(. 
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 يف ت;وهوملا تابلاطلا ىدل يلمأتلا ريكفتلا ىلع ًايتاذ مظنملا ملعتل ةحرتقم تايجيتارتسا رثأ .)2015( دمحم نمحرلا دبع مالحأ ،ميعنلا

  .لصيف كلملا ةعماج .]ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاس[ .ءاسحأل; ةطسوتملا ةلحرم
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 .ةساردلا تاودأ ميكحت باطخ جذومن
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يئارثإلا جم1ربلل نيمكحملا ةداسلا ءامسأ

 م مسالا ةيملعلا ةجردلا لمعلا ةهج 

م5ربلا ميكحت
تلا ةيح5 نم يئارثإلا ج

تلاو ميمص
يطخ

ط  

 /زيزعلا دبع كلملا ةعماج

 ةمكحلا

 ١ ينيجاعم ةماسأ .د ةصاخلا ةيبرتلا يف ذاتسأ

 ٢ زيافلا دهف .د .دعاسملا نيبوهوملا ةياعر ذاتسأ دوعس كلملا ةعماج

 ٣ يناطحقلا ديعس .د نيبوهوملا ةيبرت يف هاروتكد ميلعتلا ةرازو

 ٤ ليخدلا نمحرلا دبع .د نيبوهوملا ةيبرت يف ةفسلفلا هاروتكد تيوكلا ةلودب ميلعتلا ةرازو

 ٥  يرمشلا لالط .د عادبإلاو ةبهوملا يف هاروتكد ميلعتلا ةرازو

 ٦ ماهدلا يراشم .أ نيبوهوم ةيبرت ريتسجام ميلعتلا ةرازو

 ٧ فيطللا دبعلا كالم .أ نيبوهوم ةيبرت يف ريتسجام ميلعتلا ةرازو

 ٨ يدماغلا هللا فيض .أ سيردتلا قرطو جهانملا ريتسجام ميلعتلا ةرازو

م5ربلل يفرعملا ىوتحملا ميكحت
 ج

يئارثإلا
 

 نمحرلا دبع مامألا ةعماج

 لصيفلا

 ٩ رغظلا مزمز .د .)تارشح( تايليفطو تايلصفم صصخت يف ةفسلفلا هاروتكد

 نمحرلا دبع مامألا ةعماج

 لصيفلا

 ١٠ هتالف رحس .د كراشملا تارشحلا ملع ذاتسأ
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 .سايقملل نيمكحملا ةداسلا ءامسأ

 

 م مسالا ةيملعلا ةجردلا لمعلا ةهج
 ١ ينيجاعم ةماسأ .د  ةصاخلا ةيبرتلا يف ذاتسأ ةمكحلا /زيزعلا دبع كلملا ةعماج

 ٢ زيافلا دهف .د دعاسملا نيبوهوملا ةياعر ذاتسأ دوعس كلملا ةعماج

 ٣ يناطحقلا ديعس .د نيبوهوملا ةيبرت يف هاروتكد ميلعتلا ةرازو

 ٤ ميعنلا دهف .د  ةصاخلا ةيبرتلا هاروتكد لصيف كلملا ةعماج

 ٥  يرمشلا لالط .د عادبإلاو ةبهوملا يف هاروتكد ميلعتلا ةرازو

 ٧ ليخدلا نمحرلا دبع .د نيبوهوملا ةيبرت يف ةفسلفلا هاروتكد تيوكلا ةلودب ميلعتلا ةرازو

 ٨ فيطللا دبعلا كالم .أ نيبوهوم ةيبرت يف ريتسجام ميلعتلا ةرازو

 ٩ يدماغلا هللا فيض .أ سيردتلا قرطو جهانملا ريتسجام ميلعتلا ةرازو

 ١٠ ماهدلا يراشم .أ نيبوهوم ةيبرت ريتسجام ميلعتلا ةرازو
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 تاليدعتلا جذومن

 )حرتقملا يئارثإلا جم2ربلا ةادأل نيمكحمل0 ةصاخلا ةعجارلا ةيذغتلا(

ي َْمل ريربتلا
ُ
م ريربتلا هب لمع

َ
 مكحملا هب لمُع ا

 ةباتك تايساسأل ًاقفو يغبني امك ةفسلفلا ةباتك ةداعإ مت .1  

 .ةيئارثإلا جماربلا ةفسلف

 يتلا عجارملل عوجرب كلذو جمKربلا ةيمهأ ةباتك ةداعإ مت .2

 .ةباتك ةيفيك حضوت

 ليلحت نأ تدجو اهتباتك دنعف يأرلا اذه عم ةثحابلا قفتت .3

 هذه ةفرعمل مهسفنأ ةبلطلا دوجو ىلع دمتعي ومنلا لحارم

 .اهفذح نسحتسملا نم ناك كلذل روكذملا رومألا

 الا ًاديعب هفده نوكي تاراهملا ضعب دوجو نأ ةثحابلا دجت .4

 يف سبل ثدحي ىتحو rًرورض تاراهملا نمض هدوجو نأ

 ةيئارثإلا ةدحولا اهيلع هزكرت نل يتلا تاراهملا ةلازإ مت ةءارقلا

 .اهزيزعت دارملا تاراهملا ىلع راصتخالاو

 ةفيعض ةمدقم امنا ةفسلف دعت ال جمKربل� ةصاخلا ةفسلفلا .1

 .ًادج

 .ةعنقم ريغ جمKربلا ةيمهأ .2

 .جمKربل� درو امل ةلص يإ تمت ال ومنلا لحارم .3

 اهعضو مدع لضفي كلذل بيردت ىلإ جاتحت ةلاصألا ةراهم .4

 .جمKربلا ةيادب يف

 ةماسا .د

 ينيجاعم

 ةحاولا جذومنأ حيضوتو ركذ مت .1

 جمNرب يف هرايتخا ببسو

 كلذل جمNربلR ةصاخلا ةيعوتلا

 .جمNربلا ةيادب يف هركذ مزلي ال

 جمKربلا ةيادب يف مسق ةفاضإ .1

 جذومنأ رايتخا بابسأ حضوي

 .ةحاولا

 

 ًاقفو عونتي ثيحب جمKربلا فادهأ ةباتك ةداعإ .1 .ثيحب جمKربلا فادها ةباتك ةداعإ مت .1

 .مولب تrوتسمل

 

 دهف .د

 زيافلا
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 مكحملا هب لمُع اَم ريربتلا هب لمعُي َْمل ريربتلا

 نم دصقملا نأ ةثحابلا دقتعت .1

 لسلست وه اهعضو

 صخي اميف اما تاءاقللا

 مت دقف ةيرمعلا ةلحرملا

 يرظنلا راطإلا يف هحيضوت

 .جم5ربلل

 تاءاقللا ريضحت جذومن يف .1

 ةلحرملا لثمي اهنم لوألا رطسلا

 نيفدهتسملا ةبلطلل ةيساردلا

 ماقرألاف تاءاقللا ددع سيلو

 نم يأ 12 ىلإ 1 ب أدبت

 ىتح يئادتبالا لوألا فصلا

 .رشع يناثلا فصلا

 ءانثأ نابسحلì كلذ ذخا متيس .1

 نيب قيسنتب كلذو جمòربلا قيبطت

 .ةيسردملا ةرادإلا

 ةسمخ نع ةراتخملا ةيئارثإلا ةدحولا قيبطت ديزي الأ .1

 .ةيسارد عيباسأ

 يراشم .أ

 ماهدلا

 لالخ نم كلذو نأ ةثحابلا دقتعت

 تلوانت يتلا ثاحبألل اoاءارق

 نوكت نأ عنام دجوي ال جذومنلا

 ةرم لوأل مدقت ةيئارثإلا ةدحولا

 جذومن مدقي تقولا سفن يفو

 .ةراتخملا ريكفتلا

 ،ىلوألا يه ةدحولا هذه تناك اذإ

 نلف ،ةرم لوأل ملعتلا ةرود اهيف مدقت

 ،فاشكتسالا ةلحرم يف اهميدقت متي

 .زيمتلا ةلحرم عم اهميدقت أدبي لب

 دبعلا كالم .أ  

 فيطللا

 

 

 



 

 203 

 مكحملا هب لمُع اَم ريربتلا هب لمعُي َْمل ريربتلا

  

 

 نيتغللì ةثيدحلا تاساردلل ةدوعلا مت .1

 ديوزتل كلذو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

 ديفتسيس يتلا تامولعملì جمòربلا

 .ةبلطلا اهنم

 

 نا الإ ةميقو ةعونتم تامولعم رداصم ىلع دامتعال .1

 نم دبالو تارشحلا ملع يف لماشو ماع اهضعب

 لوانتب زيمتت نم يتلاو ةيبنجألا عجارملì داهشتسالا

 دعاسي امم ليصفتو باهس§ لحنلا ةرشح ةايح

 .ةرشحلì لماشلا يفرعملا ماملإلا ىلع ةبردملا

 .هتالف رحس .د

  

 

 .طباورلا لادبتسا مت .1

 

 ملكتي ثيحب جمòربلا صيلقت مت .2

 لصفم لكشب لحنلا نع

 تارشحلا ملع نإل دوعي كلذو

 ةيصصختلا ةفرعملل جاتحي

 .تامولعملا عيمج نم دكأتل

 رظننو نيصتخم عم لصاوتلا مت .3

 .ةقفاوملì دودر

 

 

 .لمعت ال اهمادختسا مت يتلا طباورلا .1

 قمعتلل لحنلì ةصاخ عجارم ىلع دامتعالا .2

 رثكأ

 .لحنلا لاجم يف نيصتخملì ةناعتسالا .3

 رفظلا مزمز .د
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  تاليدعتلا جذومن

 )سايقملا ةادأل نيمكحمل0 ةصاخلا ةعجارلا ةيذغتلا( 
ي َْمل ريربتلا

ُ
م ريربتلا هب لمع

َ
 مكحملا هب لمُع ا

 ةيظفللا ةيمستلا نأ ةثحابلا دقتعت

 سايقملا دونبل ةباجإلا ةغيصل

 فدهلا نأ ةفاضإ ،تارابعلل ةبسانم

 تارم ددع ةفرعم سايقملا نم

  .روكذملا تارابعلل تاسرامملا

 ىلإ سايقملا تارايخ ريغت

 )ًادبأ ،ًاردK، Kايحأ ،ًامئاد(

 ريغ تارايخ اîوك ببسلاو

 .اهيلع فراعتم

 ةماسا .د  

 ينيجاعم

 .اهبيرعت لضفألاف ةيبرعلا ةغلل� قباطم حلطصم كانه نإل ًارظن .1  

 نم دبإل كلذل سايقملا تارابع يف يرجشلا مسرلا ركذ مت دقل .2

 .تاحلطصملا ةمئاق يف هفيرعت

 هذه عم ةثحابلا قفتت اهيلإ راشملا تارابعلل ةءارقلا ةداعإ دعب .3

 .نيترابعل� ىنعملا هباشتل ًارظن اهفذح متو يأرلا

 تابجاولا( ةملكب اهلادبتساو ةملكلا فذح عم ةثحابلا قفتت .4

 .)ةيساردلا

 اîأ تدجو ًاديج اûءارق دعب كلذو اهفذح لوح ةثحابلا قفتت .5

 .ةرابعلا يف ةدئاز

 نيب زِّيمُأ :يلاتل� ةغايصلا ةداعإ متو اهليدعت لوح ةثحابلا قفتت .6

 يملعلا يأرلاو ةينورتكلإلا عقاومل� بتُك يذلا يصخشلا يأرلا

 ةيملعلا تاساردلا يف يتß يذلا

 .يطيطختلا مسرل� )مارقياد( حلطصم لادبتسا .1

  .سايقمل� تاحلطصملا لودجل )يرجشلا مسرلا( حلطصم ةفاضإ .2

 .)١٢( مقر ةرابعل هباشم نيترابع فذح .3

 اهضومغل ًارظن ثلاثلا روحملا ةمدقم يف )ةيميداكألا تابجاولا( ةملك ريغت .4

 .ةطسوتملا ةلحرملا يف

 .)٢٤( مقر ةرابع يف )طيحملا( ةملك فذح .5

 .ةفدهتسملا ةئفلل رثكأ اهحيضوتل )٢٩( مقر ةرابع ةغايص ةداعإ .6

 دهف .د

 زيافلا
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ي َْمل ريربتلا
ُ
م ريربتلا هب لمع

َ
 مكحملا هب لمُع ا

 نع داعتبالا نأ ةثحابلا رظن ةهجو نم .1

 هاجتالا وه يبلسلا عباطلا تاذ دونبلا

 .سايقملا ءانب يف هترتخا يتلا

 راطإلا لوح ثحبلا لالخ نم .2

 نم تامولعملا عمج( ةراهملل يرظنلا

 دحأ تامولعملا ميظنت نإف )اهرداصم

 ركذ دبإل كلذل ةراهملا هذه بناوج

 .بناوجلا عيمج لثمت دونب

 ىلوألا روحملا يف ىلوألا ةرابعلا ريغت .1

 .اهتيادب يف )ال( ةملك لعجب

 ثلاثلا روحملا يف ريخألا تارابعلا .2

 سيلو تامولعملا ميظنت لثمت

 ةفلتخملا اهرداصم نم اهعمج

 ساسأ يإ دوجو مدع لوح ةثحابلا قفتت .1

 حيضوتل ًاداهتجا ناك امنا هيلع تدمتعا

 تقولا يف لضفأ اهتلزأ نأ الا لئادبلا

 سسألا ةفرعم متيس ًالبقتسم نكل يلاحلا

 .اهيلع دامتعالا ضرتفملا

 ةغلل� قباطم حلطصم كانه نإل ًارظن .2

 .اهبيرعت لضفألاف ةيبرعلا

 ىلوألا ةحفصلا يف ةباجإلا لئادب رسفت يتلا ةمدقملا فذح .1

 .اهل ساسأ دوجو مدعل ًارظن سايقملل

 

 .يطيطختلا مسرل� )مارقياد( حلطصم لادبتسا .2

 

  ميعنلا دهف .د

 نكل حرتقملا يأرلا عم ةثحابلا قفتت .1

 لالخ نمو ىرخأ رظن ةهجو نم

 يذلاو سيياقملا ءانب لوح اهتسارد

 ىلع دمتعي دونبلا ددع نأ لوانت

 ًارظنو هعاستاو موهفملا قيض ىدم

 نم ةعومجم سيقي سايقملا نإل

 عيمج ةيطغت بجي كلذل تاراهملا

 ىتح دونبلا لالخ نم ةراهملا بناوج

 تابثلا قيقحتل ةقثلR سايقملا عتمتي

 ىوتحملا قدصل ًاديج ًاليثمت نوكيو

 لك يف تارابع ٥،٦ ــــب ءافتكالا .1

 .سايقلل يفاك كلذو دعب

 نمحرلا دبع .د .تارابعلاو تاحفصلا ميقرت .1 .تارابعلاو تاحفصلا ميقرت مت .1

  ليخدلا
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 مكحملا هب لمُع اَم ريربتلا هب لمعُي َْمل ريربتلا

  

 

 راشملا تارابعلل ةءارقلا ةداعإ دعب .1

 يأرلا هذه عم ةثحابلا قفتت اهيلإ

 ىنعملا هباشتل ًارظن اهفذح متو

ìنيترابعل. 

 

 تارابعلا نم ةعومجم كانه .1

 .ا±اشتمو ةرركتملا

 لالط .د

 يرمشلا

 قبست يتلا ةيديهمتلا ةمدقملا نأ ةثحابلا دجت .1

 ،ةفدهتسملا ةئفلل ةبسانم روحملا يف تارابعلا

 بنجتي سايقملا ءانب يف ماعلا هجوتلا نأ ةفاضإ

 ىدم نع فرعتي نأ ديري لي ةيبلسلا تارابعلا

 .ةراتخملا تاراهملا ةسرامم

 

 عباط نع فلتخم سايقملل ماعلا لكشلا .2

 تدجو ةثحابلا نكل اهيلع فراعتملا سيياقملا

 ًاطمن عبتت تاساردلا نم ةعومجم كانه نأ

 .هتعبتا يتلا لكشل ًاèاشم

 ةمدقملا فذح .1

 لك يف ةيديهمتلا

 .روحم

 ىلع دامتعالا .2

 يديلقتلا لكشلا

 ثيحب سيياقملا يف

 تارابعلا نوكت

 تارايخ اهلباقيو

 .ةباجإلا

 

 

 راشملا تارابعلل ةءارقلا ةداعإ دعب .1

 يأرلا هذه عم ةثحابلا قفتت اهيلإ

 ىنعملا هباشتل ًارظن اهفذح متو

ìنيترابعل. 

 

 تارابعلا نم ةعومجم كانه .1

 .ا±اشتمو ةرركتملا

 دبعلا كالم .أ

  فيطللا
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 سايقملل ةيرتموكيسلا صئاصخلا جارختسال ت0ايبلا عمج باطخ جذومن
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 .سايقملاو يئارثإلا جم0ربلا قيبطتل باطخ جذومن
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  ً ایتاذ مظنملا ملعتلا تاراھم سایقمل ةیلوألا ةروصلا

		ملعتلاب	ِكتیجھنمو	ِكتقیرط	ىلع	فرعت

	
	:ةذیملتلل	ةیلوألا	تانایبلا
	
			مسالا

	
	ةلحرملا
	ةیساردلا

	
	

		خیراتلا
	

	
	

	:تامیلعتلا

	ِكنكمی	فیكو	،اھعبتت	يتلا	بیلاسألا	ةفرعمو	،ملعتلا	يف	ِكتقیرط	ىلع	فرعتلل	سایقملا	اذھ	فدھی
	.)اًمودعم	ً،الیلق	،اًطسوتم	،اًمئاد(	يھو	تارایخ	٤	اھنم	لك	مامأو	ةرابع	٤٢	نمضتتو	،اھِنسحت	نأ
	عضوب	ةقیرطلا	هذھل	كتسرامم	ىدم	يددحتو	تارابعلا	يئرقت	نأ	ةبلاطلا	يتزیزع	ًكنم	بولطملاو
	.كیأر	لثمی	يذلا	دنبلا	دنع	)	P	(	ةمالع
	:يحیضوت	لاثم

	ً.ادیج	ةرابعلا	يرقأ
	.عوضوملا	ةباتك	معدت	يتلا	راكفألا	ضعب	فیُضأ	-

 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
	
	:تارملا	ددعب	اھب	ِكمایق	ىلع	دمتعی	كرایتخا	نكل

	.ةیمیداكألا	كتابلطتم	عیمج	يف	كسفن	ءاقلت	نم	تارم	١٥	براقی	ام	رمتسم	لكشب	اھب	نیموقت	ً=امئاد

	.ةیمیداكألا	كتابلطتم	عیمج	يف	كلذ	ِكنم	بلط	اذإ	١٠	براقی	ام	رمتسم	لكشب	اھب	نیموقت	ً=اطسوتم

	.ةیمیداكألا	كتابلطتم	عیمج	يف	نیترم	وا	هرم	لداعی	ام	لیلق	لكشب	اھب	نیموقت	ً=الیلق

	.ةیمیداكألا	كتابلطتم	عیمج	يفً	ادبأ	اھب	نیموقت	ال	ً=امودعم
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	:تارابعلل	كتءارق	ءانثأ	ةبلاطلا	يتزیزع	كھجاوت	دق	يتلا	تاحلطصملا	ضعب	حیضوت	مت	-
	يحیضوت	لكش 	حیضوتلا 	حلطصملا

-	 	لوح	ةیسیئرلا	نیوانعلا	دیدحتل	ةیحسم	ةقیرطب	نوكت	يتلا	ةءارقلا	عاونأ	دحأ	يھ
	.ھنع	ةباتكلاب	درفلا	بغری	،ام	عوضوم

	ةءارقلا
	ةیلوألا

	،يطخلا	ططخملا(	لثم	زومرلا	مادختساب	تانایبلا	وا	تامولعملا	لیثمت	يھ 
	)يرئادلا	ططخملا

	
	
	

	موسرلا
	ةینایبلا

	
	
	
	

	فلتختو	ةدع	لاكشأ	اھلو	راكفألا	میظنت	يف	دعاست	ةیطیطخت	بلاوق	يھ
	.اھعمجت	يتلا	طباورلاو	اھوتحم	فالتخاب

	مارقیاد

-	 	يف	دعتت	دق	وا	دحاو	عوضوم	لوح	روحمتت	ةریصق	ةیئاشنإ	ةبیكرت	يھ
	.ئراقلا	ىلع	مھفلا	لھس	طیسب	بولسأب	بتكتو	،رواحملا

	ةلاقم
	ةریصق

-	 	يف	هزاجنإ	بلطتی	رما	لیجأت	رخا	ىنعمب	وأ	،ام	لمع	ریخأتب	رارق	ذاختا	وھ
	.ھتیمھأل	بیرقلا	تقولا 	فیوستلا

-	 	،ةیرادإ	،ةیرصب(	ىلإ	تاتتشملا	مسقنتو	زیكرتلا	قیعیو	درفلا	هابتنا	تلفی	ام	لك
	.)ةیعمس	،ةیودی 	تاتتشملا

-	 	اھنم	لحارم	ةدع	يف	رمت	نأ	دعب	ددحم	لاجم	يفً	اثاحبأ	رشنت	ةیملع	ةیرود	يھ
	.لاجملا	تاذ	يف	ةیملع	تالھؤمو	ةربخ	تاذ	ةنج	لبق	نم	میكحتلاو	میوقتلا

	تالجملا
	ةیملعلا

	
	
	
	
	

	نیعم	ناونعب	أدبی	مخض	لودج	نوكتِل	فوفصلاو	ةدمعألا	نم	ةعومجم	يھ
	.ناونعلاب	ةصاخلا	ةیلخلا	تحت	ةلصلا	تاذ	تامولعملا	بتكی	أدبیو	درفلا	هددحی 	ةفوفصملا

-	
	لكشب	ةمولعملا	ىلع	درفلا	اھنم	لصحی	يتلا	رداصملا	يھ	:ةیلوألا	رداصملا
	.)..تانابتسالا	،ةیصخشلا	تالباقملا(	لثم	رشابم
	مت	تامولعملا	ىلع	درفلا	اھنم	لصحی	يتلا	رداصملا	يھ	:ةیوناثلا	رداصملا

	.)بتكلا	،ةیتوبكنعلا	ةكبشلا(	لثم	صاخشأ	ةدع	وا	صخش	لبق	نمً	اقباس	اھعمج

	رداصملا
	ةیلوألا
	رداصملاو
	.ةیوناثلا

-	 	ىلع	دعاوق	اھیدل	ثحبلا	تاكرحمو	رشنلا	رودو	تائیھلاو	تامظنملا	يھ
	.بتكلاو	ثاحبألاو	تاساردلا	نم	نییالملا	يوحت	تنرتنإلا

	عقاوملا
	ةیملعلا
	ةقوثوم

-	
	وا	درف	اھكلتمیو	ةیتوبكنعلا	ةكبشلا	ىلع	ةلصتملا	تاحفصلا	نم	ةعومجم	يھ

	عقاوملا	،تانودملا(	لثم	ةلصلا	تاذو	نیعم	عوضوم	نع	ثدحتتو	ةمظنم
	.)ةیراجتلا	عقاوملا	.ةماعلا

	عقاوملا
		ةینورتكلإلا

-	
	ةیملع	جھانم	عابتإب	ةمظنم	ةقیرطب	ةقوثوملا	تامولعملا	عمجل	بولسأ	يھ

	نكمی	جئاتنل	انلصوی	دق	كلذو	ةفاضإلاو	لیدعتلاو	ةحص	نم	دكأتلل	كلذو	هددحم
	ً.البقتسم	اھب	ؤبنتلا

	تاساردلا
	.ةیملعلا
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	.ھنع	بتكأ	نأ	دیرأ	يذلا	عوضوملل	ةیلوأ	ةءارق	أرقأ-
 £اًمودعم

 
 ً£الیلق

 
 £اًطسوتم

 
 £اًمئاد

	
 

	.ھنع	ةباتكلاب	بغرأ	يذلا	عوضوملل	ةیسیئرلا	راكفألا	ددحأ	-
 £اًمودعم

 
 ً£الیلق

 
 £اًطسوتم

 
 £اًمئاد

	
 

	.عوضوملا	ةباتك	ةداعإو	ةدئازلا	لیصافتلا	فذحب	موقأ	-
 £اًمودعم

 
 ً£الیلق

 
 £اًطسوتم

 
 £اًمئاد

	
 

	.عوضوملا	ةباتك	معدت	يتلا	راكفألا	ضعب	فیُضأ	-
 £اًمودعم

 
 ً£الیلق

 
 £اًطسوتم

 
 £اًمئاد

	
 

	ً.اقباس	ھیلع	ناك	امع	فلتخم	لكشب	لمعلا	رھُظأ-
 £اًمودعم

 
 ً£الیلق

 
 £اًطسوتم

 
 £اًمئاد

	
 

	.ةحضاوو	ةرصتخم	ةقیرطب	عوضوملا	راكفأ	ضرعب	موقأ	-
 £اًمودعم

 
 ً£الیلق

 
 £اًطسوتم

 
 £اًمئاد

	
 

	ةفلتخم	رظن	تاھجوو	ءارألاب	ھصیخلتب	تمق	يذلا	لمعلا	دوزأ-
 £اًمودعم

 
 ً£الیلق

 
 £اًطسوتم

 
 £اًمئاد

	
 

 

	:ةبلاطلا	يتزیزع
	ىلع	ةیسیئرلا	راكفألا	نیعضتو	،اھنیرصتخت	اھدعبو	،ةیساردلا	كلامعأ	يف	اھیلع	نیلمعت	يتلا	عیضاوملا	ةءارقب	ةداعلاب	نیموقت	لھ
	ركذ	ام	لالخ	نم	.راكذتسالا	يف	كدعاسیل	يرجش	مسر	وأ	لودج	لكش	ىلع	اھنیضرعتست	وأ	،ةلاقم	لكش	ىلع	اھنیبتكت	وأ	طاقن	لكش
	:ةحاتملا	تارایخلا	نیب	نم	رایتخالاو	ةیلاتلا	تارابعلا	ةءارق	ِكنم	وجرنً	اقباس
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	)...ةریصق	ةلاقم	،مارقیاد	،ةینایب	موسر(	يب	صاخلا	صیخلتلا	قرط	يف	عونأ-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ةیلاتلا	ةحفصل	لاقتنالا	ِكنكمی	..لوألا	روحملا	ةلئسأ	ىھتنأ
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	.اھب	موقأ	نأ	بجی	يتلا	ماھملاب	ًایعوبسأ	ةبوتكم	ةمئاق	ُّدُعأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ددحملا	اھتقو	يف	ماھملا	نم	يھتنأ	نأ	ىلع	صرحأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.اھقیقحت	يننكمی	ةیموی	ًافادھأ	عضأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ءاخرتسالل	ًاتقوو	ةلئاعلا	عم	سولجلل	ًاتقو	صصخأو	لمعلا	تاعاس	ددحأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ددحملا	تقولا	لالخ	اھزاجنإ	نم	يننكمت	ةحضاو	ةقیرطب	راكفألا	ددُحأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ةیلبقتسملا	ةیتاذلا	يتیؤر	ققحت	ًافادھأ	عضأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.اھب	موقأ	نأ	ّيلع	بجی	يتلا	تامھملا	بتكأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	:ةبلاطلا	يتزیزع
	تقولا	دیدحت	عم	اھقیقحت	نیدیرت	يتلا	كفادھأ	نیبتكت	وأ	،ةبوتكم	كماھم	دیدحتب	ةیمویلا	كتایحب	ةداعلاب	نیموقت	لھ
	:ةحاتملا	تارایخلا	نیب	نم	رایتخالاو	ةیلاتلا	تارابعلا	ةءارق	ِكنم	وجرنً	اقباس	ركذ	ام	لالخ	نم	،اھمامتإل	مزالا
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ّدقأ	- 	.ةددحم	ةینمز	ةرتف	لالخ	تامھملا	ءاھنإل	اھجاتحأس	يتلا	تاعاسلا	ددع	رِ
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.فیوست	نود	ةددحملا	تامھملاب	موقأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.لمعلا	ءانثأ	تاتتشملا	عیمج	نع	دعتبأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.لمعلا	تاعاسو	ةحارلا	تاعاس	ددُحأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.لمعلا	ءانثأ	تقولا	رادھإل	ًابنجت	ةیوناثلا	مث	ةیلوألا	تاذ	لامعألا	مِّسقأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.يب	صاخلا	ماھملا	لودج	نمض	مُّلعتلل	ًاتقو	صصُخأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.بیرقلا	تقولا	يف	اھمیلست	بجی	يتلا	تابجاولاب	أدبأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

ّدقأ	- 	.ماعطلا	لوانتو	ةحارلا	تاعاسو	ملعتلا	تاعاس	رِ
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	
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	.ةعتمموً	ةلھس	اھدجأ	يتلا	داوملاب	ملعتلا	أدبأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.يزیكرت	لماكبو	اًطیشن	نوكأ	امدنع	ةدقعملا	داوملا	مُّلعتب	أدبأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

 يلاتلا	ةحفصل	لاقتنالا	ِكنكمی	..يناثلا	روحملا	ةلئسأ	تھتنا
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	.)ةیملعلا	تالجملا	،رتویبمكلا	،بتكلا(	:لثم	طیحملا	يف	ةحاتملا	تامولعملا	عمج	رداصم	ددحأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.اھیف	ثحب	يتلا	رداصملا	عاونأ	اھیف	بتكا	ةفوفصم	مدختسأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.)عومسم	،روصم	،ءورقم	،يرشب(	:ردصملا	عون	ةفوفصملا	يف	ددحأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ةیوناثلا	رداصملاو	ةیلوألا	رداصملا	نیب	ةفوفصملا	يف	ِزّیُمأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.تنرتنإلا	ةكبش	ربع	ردصملا	ةقوثوم	ةیملعلا	عقاوملا	حفصتأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ةیملعلا	تاساردلا	يف	يتأی	امو	ةینورتكلإلا	عقاوملاب	بتُك	ام	نیب	ِزّیُمأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.مظنم	لمع	ىلإ	اھعمج	دعب	تامولعملا	لِّوحأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	:ةبلاطلا	يتزیزع
	،ةقوثوملا	عقاوملا	،بتكلا(	تانایبلا	عمجل	رداصم	نیمدختست	وا	،ةعلاطملا	ىلع	نیصرحت	لھ	ةیساردلا	كتایح	يف
	،يمیدقت	ضرع	،لاقم	،لودجلا	:لثم(	بسانم	لكشب	اھمیظنتب	نیموقتو	،ةیمیداكالا	كتابجاو	لحو	معد	يف	)ثاحبألا
	:ةحاتملا	تارایخلا	نیب	نم	رایتخالاو	ةیلاتلا	تارابعلا	ةءارق	ِكنم	وجرنً	اقباس	ركذ	ام	لالخ	نم	،)ططخم
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	.ھنم	ةدافتسالا	نكمی	راطإ	يف	اھمیظنت	دعب	تامولعملا	عمج	ةمیقب	رعشأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.).خلإ	،ةیفصو	تانایب	،تاطسوتم	،ةیوئم	بسن(	قرط	ةدعب	تامولعملا	مِّظُنأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.يسیئرلا	فدھلل	ًاقفو	تامولعملا	مِّظُنأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.يساسأ	فدھ	ىلع	دمتعی	جتنملا	لكش	يرایتخا	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ةیئاصحإ	وأ	ةجیتن	وأ	ةنراقم	نم	بلطتی	ام	ىلع	ًءانب	لمعلا	جِرُخأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.ھنع	ةباجإلل	ددحم	لاؤس	ىلع	ًءانب	لمعلا	جِرُخأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.تامولعملا	عمج	ةلحرم	ةیادب	ذنم	لمعلا	جارخإل	روصت	َّيدل	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	.)ةیفصو	،ةیددع(	:تامولعملا	عون	ىلعً	دامتعا	جتنملا	لكش	ددحأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	

	
 

	ثلاثلا	روحملا	ةلئسأ	تھتنا
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 ًایتاذ مظنملا ملعتلا تاراھم سایقمل ةیئاھنلا ةروصلا

	
		مُّلعتلاب	ِكِتَّیجھنمو	ِكِتقیرط	ىلع	يفرعت

	
	:ةذیملتلل	ةیلوألا	تانایبلا
	
			مسالا

	
	ةلحرملا
	ةیساردلا

	
	

		خیراتلا
	

	
	

	:تامیلعتلا

	فیكو	،اھنیعبتت	يتلا	بیلاسألا	ةفرعمو	،مُّلعتلا	يف	ِكِتقیرط	ىلع	ِفُّرعتلا	ىلإ	ُسایقملا	اذھ	ُفدھی
	ً،الیلق	،اًطسوتم	،اًمئاد(	:يھو	تارایخ	٤	اھنم	ٍّلك	مامأو	،ةرابع٣٨	نمضتتو	،اھیِنِّسحت	نأ	ُِكنكمی
ّدحتو	،تارابعلا	يئرقت	نأ	ةبلاطلا	يتزیزع	ِكنم	بولطملاو	.)اًمودعم 	هذھل	كتسرامم	ىدم	يدِ
ّثمی	يذلا	دنبلا	مامأ	)	P	(	ةمالع	عضوب	ةقیرطلا 	.َِكیأر	ُلِ
	:يحیضوت	لاثم

	.ًادیج	ةرابعلا	يئرقا

	.عوضوملا	ةباتك	معدت	يتلا	راكفألا	َضعب	ُفیُضأ	-
 £اًمودعم	

 
 ً£الیلق	

 
 £اًطسوتم	

 
 £اًمئاد	
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 :تارابعلا ِكِتءارق ءانثأ ةبلاطلا يتزيزع ِكُهِجاوت دق يتلا تاحلطصملا ضعبل اًحيضوت ِكيلإ -

 حلطصملا حيضوتلا يحيضوت لكش

-	  بغري ام ٍعوضوم لوح ةيسيئرلا نيوانعلا ديدحتل ةَّيِحْسم ةقيرطب نوكت يتلا ةءارقلا عاونأ دحأ يه

 .هنع ةباتكلS درفلا

 ةيلوألا ةءارقلا

 )يرئادلا ططخملا ،يطخلا ططخملا( :لثم زومرلا مادختسS ت]ايبلا وأ تامولعملا ليثمت يه 

 

 

 

 ةينايبلا موسرلا

	
	
	
	

 طباورلاو اهوتحم فالتخS فلتختو ،ةدع ٌلاكشأ اهلو ،راكفألا ميظنت يف دعاست ةيطيطخت بلاوق يه

 .اهعمجت يتلا

 

 يطيطخت مسر

	
	
	
	
	

 ًايلاغ متيو ةروكذملا رصانعلا نيب تاقالعلا حضوت يتلا هتاعرفتب زيمتي يطيطخت عباط وذ مسر وه

 .تانيجلاو ءايحألا ملع يف ةيرجشلا تاموسرلا مادختسا

 يرجش مسر

-	  بولسâ بتكُتو ،رواحملا يف دعتت دق وأ ،دحاو عوضوم لوح روحمتت ةريصق ةيئاشنإ ةبيكرت يه

 .ئراقلا ىلع مهفلا لهس طيسب
 ةريصق ةلاقم

-	  فيوستلا .هتيمهأل بيرقلا تقولا يف هزاجنإ بَّلطتُي رمأ ليجë رخآ ىنعمب وأ ،ام لمع ريخأتب رارق ذاختا وه

-	  تاتِّتشملا .)ةيعمس ،ةيودي ،ةيرادإ ،ةيرصب( :ىلإ تاتتشملا مسقنتو ،زيكرتلا قيعيو درفلا هابتنا تفلي ام لك

-	  نم ميكحتلاو ،ميوقتلا :اهنم لحارم ةدع يف رمت نأ دعب دَّدحم ٍلاجم يف úًاحبأ رشنت ةيملع ةيرود يه

 .لا¢ا تاذ يف ةيملع تالهؤمو ةربخ تاذ ةنجل لَبِق
 ةيملعلا تالGا

	
	
	
	
	

 بتكي أدبيو درفلا هُدِّدحي نيعم ناونعب أدبي اًمخض ًالودج ُنِّوكت فوفصلاو ةدمعألا نم ةعومجم يه

 .ناونعلS ةصاخلا ةيلخلا تحت ةلصلا تاذ تامولعملا

 ةفوفصملا

-	
 تالباقملا( :لثم رشابم لكشب ةمولعملا ىلع درفلا اهنم لصحي يتلا رداصملا يه :ةيلوألا رداصملا

 .)خلإ ..ت]ابتسالا ،ةيصخشلا

 ٍصخش لَبِق نم اًقباس اهُعمج َّمت تامولعم ىلع درفلا اهنم لصحي يتلا رداصملا يه :ةيوناثلا رداصملا

 .)بتكلاو ،ةيتوبكنعلا ةكبشلا( :لثم صاخشأ ةدع وأ

 ةيلوألا رداصملا

 رداصملاو

 .ةيوناثلا

-	  تاساردلا نم نييالملا يوحت دعاوق اهيدل يتلا ثحبلا تاكرحمو رشنلا رودو تائيهلاو تامظنملا يه

 .تنرتنإلا ىلع بتكلاو ثاحبألاو

 ةيملعلا عقاوملا

 ةقوثوملا

-	  نع ثدحتتو ،ةمظنم وأ ٌدرف اهكلتميو ،ةيتوبكنعلا ةكبشلS ةلصتملا تاحفصلا نم ةعومجم يه

 .)ةيراجتلا عقاوملاو ،ةماعلا عقاوملاو ،ت]ودملا( :لثم ةلص تاذ تاعوضوم وأ نيعم عوضوم

 عقاوملا

  ةينورتكلإلا

-	  نم دكأتلل كلذو ،ةددحم ةيملع جهانم عابتS ةمظنم ةقيرطب ةقوثوملا تامولعملا عمجل ٌبولسأ يه

 .ًالبقتسم ا¥ ؤبنتلا نكمي جئاتنل انلصوي دق كلذو ،اهيلإ ةفاضإلا وأ اهليدعت وأ اهِتَّحص

 تاساردلا

 .ةيملعلا
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 :ةبلاطلا يتزيزع

 ةيسيئرلا راكفألا نيعضت مث ،اهنيرصتخت اهدعبو ،ةيساردلا كلامعأ يف اهيلع نيلمعت يتلا عيضاوملا ةءارقب ًةداع نيموقت له

 يف كدعاسيل ٍّيرجش مسر وأ لودج لكش ىلع اهنيضرعتست وأ ،ةلاقم لكش ىلع اهنيبتكت وأ طاقن لكش ىلع

 :ةحاتملا تارايخلا نيب نم رايتخالاو ةيلاتلا تارابعلا ةءارق ِكنم وجرن اًقباس ركُذ ام لالخ نم ؟راكذتسالا

		.ھنع	بتكأ	نأُ	دیرأ	يذلا	َعوضوملاً	ةَّیلوأً	ةءارقُ	أرقأ-1
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

ّدُحأ	-2 	.ھنع	ةباتكلاب	ُبغرأ	يذلا	عوضوملل	ةیسیئرلا	َراكفألاُ	دِ
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.عوضوملا	ةباتك	ةداعإو	ةدئازلا	لیصافتلا	فذحب	ُموقأ	-3
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.عوضوملا	ةباتك	معدت	يتلا	راكفألا	ضعب	ُفیُضأ	-4
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ًاقباس	ھیلع	ناك	امع	ٍفِلتخم	ٍلكشب	لمعلا	ُرھُظأ5-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ةحضاوو	ةرصتخم	ةقیرطب	عوضوملا	راكفأ	ضرعب	ُموقأ	6-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

		.ةفلتخم	رظن	تاھجوو	ءارآب	ھصیخلتب	ُتمق	يذلا	َلمعلاُ	دِّوُزأ7-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.)...يرجش	مسر	،ةریصق	ةلاقم	،مارقیاد	،ةینایب	موسر(	:يب	صاخلا	صیخلتلا	قرط	يف	ُعِّوُنأ-8
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ةیلاتلا	ةحفصلا	ىلإ	لاقتنالا	ِكنكمی	..لوألا	روحملا	ةلئسأ	تھتنا
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 :ةبلاطلا يتزيزع

 ديدحت عم اهقيقحت نيديرت يتلا كفادهأ نيبتكت وأ ،ةبوتكم ةقيرطب كماهم ديدحتب ةيمويلا كتايحب ًةداع نيموقت له

 :ةحاتملا تارايخلا نيب نم رايتخالاو ةيلاتلا تارابعلا ةءارق ِكنم وجرن ًاقباس ركُذ ام لالخ نم ؟اهمامتإل مزاللا تقولا

	.اھب	موقأ	نأ	بجی	يتلا	ماھملاب	ا•یعوبسأً	ةبوتكمً	ةمئاق	ُّدُِعأ	9-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ددحملا	اھتقو	يف	ماھملا	نم	َيھتنأ	نأ	ىلع	ُصِرَحأ	10-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.اُھقیقحت	يننكمی	ةیموی	ًافادھأ	ُعَضأ	11-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

ّدُحأ	12- 	.ءاخرتسالل	ًاتقوو	ةلئاعلا	عم	سولجلل	ًاتقو	ُصِّصُخأو	،لمعلا	ِتاعاسُ	دِ
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

ّدُحأ	13- 	.ددحملا	تقولا	لالخ	اھزاجنإ	نم	يُننِّكمت	ةحضاو	ةقیرطب	راكفألاُ	دِ
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

ّقُحت	ًافادھأ	ُعَضأ	14- 	.ةیلبقتسملا	ةیتاذلا	يتیؤر	ُقِ
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.اھب	موقأ	نأ	ّيلع	ُبجی	يتلا	تامھملا	ُبتَكأ	15-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

ّدُقأ	16- 	.ةددحم	ةینمز	ةرتف	لالخ	تامھملا	ءاھنإل	اھجاتحأس	يتلا	تاعاسلاَ	ددع	ُرِ
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.فیوست	نود	ةدَّدحملا	تامھملاب	ُموَقأ	17-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	
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ّتشملا	عیمج	نعُ	دعتَبأ	18- 	.لمعلا	ءانثأ	تاتِ
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.لمعلا	ءانثأ	تقولا	رادھإل	ًابنجت	ةیوناث	ٍلامعأ	مث	ةیلوأ	ٍلامعأ	ىلإ	ةیولوألا	بسح	َلامعألا	ُمِّسُقأ	19-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.يب	صاخلا	ماھملا	لودج	نمض	مُّلعتلل	ًاتقو	ُصِّصُخأ	20-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.بیرقلا	تقولا	يف	اھُمیلست	ُبجی	يتلا	تابجاولابُ	أدَبأ	21-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ةعتمموً	ةلھس	اُھدِجأ	يتلا	داوملاب	َمُّلعتلاُ	أدَبأ	22-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.يزیكرت	لماكبو	اًطیشن	نوكأ	امدنع	ةدَّقعملا	داوملا	مُّلعتبُ	أدَبأ	23-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	ةیلاتلا	ةحفصلا	ىلإ	لاقتنالا	ِكنكمی	..يناثلا	روحملا	ةلئسأ	تھتنا
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 :ةبلاطلا يتزيزع

 ،ةقوثوملا عقاوملا ،بتكلا( تÄايبلا عمجل َرداصم نيمدختست وأ ،ةعلاطملا ىلع نيصرحت له ،ةيساردلا كتايح يف

 ،يميدقت ضرع ،لاقم ،لودج( :لثم ،بسانم لكشب اهميظنتب نيموقت مث ،ةيساردلا كتابجاو لحو معد يف )ثاحبألا

 :ةحاتملا تارايخلا نيب نم رايتخالاو ةيلاتلا تارابعلا ةءارق ِكنم وجرن ًاقباس ركُذ ام لالخ نم ؟)ططخم

ّدُحأ	24- 	.)ةیملعلا	تالجملا	،رتویبمكلا	،بتكلا(	:لثم	ةحاتملا	تامولعملا	عمج	َرداصمُ	دِ
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.اھیف	ثحبأ	يتلا	رداصملا	عاونأ	اھیف	ُبتكأً	ةفوفصم	ُمِدختَسأ	25-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

ّدُحأ	26- 	.)عومسم	،رَّوصم	،ءورقم	،يرشب(	:ردصملا	عون	ةفوفصملا	يفُ	دِ
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ةیوناثلا	رداصملاو	ةیلوألا	رداصملا	نیب	ةفوفصملا	يف	ِزّیُمأ	27-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.تنرتنإلا	ةكبش	ربع	ردصملا	ةقوثوم	ةیملعلا	َعقاوملا	ُحفصَتأ	28-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ةیملعلا	تاساردلا	يف	يتأی	يذلا	يملعلا	يأرلاو	ةینورتكلإلا	عقاوملاب	بتُك	يذلا	يصخشلا	يأرلا	نیب	ِزّیُمأ	29-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.مظنم	لمع	ىلإ	اھعمج	دعب	تامولعملا	لِّوُحأ	30-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ھنمُ	ةدافتسالا	ُنكمی	ٍراطإ	يف	اھمیظنت	دعب	تامولعملا	عمج	ةمیقب	ُُرعَشأ	31-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	
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	.).خلإ	،ةیفصو	تانایب	،تاطسوتم	،ةیوئم	بسن(	:قرط	ةدعب	تامولعملا	ُمِّظُنأ	32-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.يسیئرلا	فدھلل	ًاقفو	تامولعملا	ُمِّظُنأ	33-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.يساسأ	ٍفدھ	ىلع	دمتعی	جتنُملا	َلكش	يرایتخا	34-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ةیئاصحإ	وأ	،ةجیتن	وأ	،ةنراقم	نم	بلطتی	ام	ىلع	ًءانب	َلمعلا	ُجِرُخأ	35-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

	.ھنع	ةباجإلل	ٍدَّدحم	ٍلاؤس	ىلع	ًءانب	َلمعلا	ُجِرُخأ	36-
	£اًمودعم	 	ً£الیلق	 	£اًطسوتم	 	£اًمئاد	

 

	.تامولعملا	عمج	ةلحرم	ةیادب	ذنم	لمعلا	جارخإل	ٌروصت	َّيدل	37-
 £اًمئاد	 £اًطسوتم	 ً£الیلق	 £اًمودعم	

 

ّدُحأ	38- 	.)ةیفصو	،ةیددع(	:تامولعملا	عون	ىلعً	دامتعا	جتنُملا	َلكشُ	دِ
 £اًمئاد £اًطسوتم ً£الیلق £اًمودعم

 

ثلاثلا	روحملا	ةلئسأ	تھتنا
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		يناطحقلا	ضیعم	تنب	دوھع	:ةثحابلا	دادعإ
 

		ءاودلا	تاعناص	يئارثإلا	جمانربلا
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 يرظنلا راطإلا

 جم2ربلا ةفسلف

 دعت تامدخلا هذه نإلو .)٢٠١٣،ناورج(ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةياعرلا لبس ميدقت بجي هيلعو يلمعلا مهفينصتل ًاقفو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم نيبوهوملا ةبلطلا نوك دوعي كلذو ،ًامهم ًابلطم نيبوهوملا ةبلطل3 ةصاخلا ةيئارثإلا جماربلا دعت

 تاردق بلاط وا درف لكل نأ وه هيلإ لصن نأ ديرن نيذلا يتلا رمالاو .)Plucker & Callahan, 2008( مlاجايتحاو مهلويمو مlاردق ثيح نم نوتوافتي ةبهوملا يوذ ةبلطلا نال كلذو ةيدرفلا قورفل3 عتمتت نأ بجيو ًابلطم

 ةبلطلا اهجاتحي يتلا ةيئارثإلا داوملا ىلإ راقتفالاو ميلعتلا يف ةيوستلا ىنعمب يأ ماع لكشب ةبلطل3 متهي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممل3 ماعلا ميلعتلا سرادم يف يلاحلا ميلعتلا نإلو .ةقيرطلاو تقولا ثيح نم ملعتلا ةيلمع ريس ديدحت هيلع متحت

 ،ناميغجلا( يئارثإلا ةحاولا جذومنأل ًاقفو يلاحلا يئارثإلا جمòربلا ميمصت مت مlاردقو مهامامتها ةرïا يف مهست دق ةمدخ ريفوتلو انه نم اقالطناو .)١٩٩٠،ينيجاعم( سرادملا يف ةماعلا جهانملا اهرفوت ال يتلاو ةيلاعلا تاردقلا يوذ نيبوهوملا

 ةيداصتقا ةورثك صاخ لكشب لحنلا لوح ءوضلا طلسيو تارشحلا ملعب يئارثإلا جمòربلا اذه متهي .نيبوهوملا ةبلطلا ىلع هرثأو هتيلعاف لوح تاساردلا تبثأ دقو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ميلعتلا ةرازو لبق نم دمتعملا )٢٠١٨

 ت´ابنلا راهزألا حيقلتب موقي لحنلا نوك كلذو ةعفانلا تارشحلا نم لحنلا دعي امك ،يملع لكشب هدئاوفو لحنلا ةايح يف ةيرهوجلا تامولعملا نم ةعومجم نمضتيو ،ضعبلل ةيحص ةلكشم تقولا تاذ يفو ةيعامتجا ةميقو ةيعانصو

 ةدع نم ءاج لا∂ا اذه يف ءارثإلا ةرورض نأ دجن امك .)١٩٩٦،يجيفخلا( يعارزلا رامثتسالاو داصتقالاو ةينطولا ةورثل ةميظع ةيمهأ وذ دعت اذهلو هتيجاتنا ديزتو اهرامث تافص نم نسحيف راجشأو تاورضخو ةيناتسب ليصاحم نم ةيقيحرلا

 جمòربلا هذه ءاجو ،ةديدع تالكشم لح يف مهاست نأ نكمي ،ةيعيبطو ةيندعم تاورث نم نطولا ضرأ هكلمت ام لك رامثتساو ةيلخادلا ةعانصل3 مامتهالا ىلع ءوضلا تطلس يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤرل ًاقيقحتو ًازيزعت اهلوأ رومأ

 لماكتم ًومن ققحت يتلا ميقلا نم ةعومجمو ةيعامتجالاو ةينهذلاو ةيميظنتلا تاراهملا نم ةعومجم يلاحلا جمòربلا نمضتيو تالا∂ا هذه يف ءارثإلا نم عونلا هذه ضوخل ةبسانم ةئفلا هذه دعتو ةطسوتملا ةلحرملا يف ت3وهوملا تابلاطلا فدهتسيل

 اهتسرامم مت امنأ نهيلع ةديدج دعت ال اهيلع ءوضلا طيلست مت يتلا تاراهملا كلذك ،اهل ًادادتما و مهل ةقباس تاربخل ةعب´ ةمدقملا تاربخلا نأ دكأتلا متف نيفدهتسملا ةبلطلل قباسلا ىوتحملا ليلحتب متl ةيئارثإلا جماربلا ءانب سسأ نإلو .مهل

 و جمòربلا طشانم يف تاردقلا فالتخا رابتعالا نيعب ذخألا متو ،يئارثإلا ةحاولا جذومنألا تƒوتسمل ًاقفو اهتسرامم يف تاراهملا لسلست و ةيعباتتل3 عتمتي جمòربلا هيلع ينبلا جذومنلا نوك دوعي كلذو ،ةقباسلا ةيساردلا مهلحارم يف ًاقباس

 بناوجب اهتقالعو مولعلا دحا ىلع عالطإلا نهل حيتي هنوك تابلاطل ةيلبقتسملا جمòربلا ةيمهأ دجنو ،نهيدل لوضفلا ريثي يذلا يصقتلا رصنع دوجو كلذل ةفاضإ ليدعتلا و رايتخالا ةصرف تابلاطلا عيمجل حيتت يتلاو جمòربلل يئاهنلا جتنملا

 تبثا دقو نيفلؤملا لبق نم نيبوهوملا ةبلطلا ىلع هبيرجت مت دقو ،ةينهذلا ةيميظنتلا تاراهملا زيزعتل )Stoeger& Ziegler, 2005( ًايتاذ مظنملا ملعتلا جذومن نيمضتب يلاحلا يئارثإلا جمòربلا زيمتي .ةيعامتجالا ،ةيحصلا ،ةيداصتقالا

 و مامتهال اذه لالخ نمو .)Risemberg& Zimmerman, 1992( َايتاذ مظنملا ملعتلا عم لاعف لكشب نولماعتي ايلعلا تاردقلا باحصأ ةبلطلا نا نأ نيبت دقو نيبوهوملا ةبلطل صاخ لكشبو ،هيلع بيردتلا ةيمهأو هتيلاعف

 ةيؤرل كلذو ةساردلا هذهل ةراتخملا ةيبيرجتلا ةعومجملل مدقي يذلاو ةيميظنتلا ةينهذلا تاراهملا زيزعتل ًايتاذ مظنملا ملعتلا جذومن و  ءارثإلا بناج زيزعتل ةحاولا جذومنأ ىلع دمتعي يئارثإ جمòرب ةساردلا هذه مدقت ةبهوملا يوذ ةبلطل3 ةياعرلا

 رثأ ىدم ام ةفرعم اننكمي كلذبو جمòربلا طشانم يف  اهركذ مت هددحم تايجيتارتسإ امنا روكذملا ريكفتلا جذومن سرامت نل نكل يئارثإلا جمòربلا  اهل مدقيس يتلا ةطباضلا ةعوم∂3 ةنراقم نهيلع تاراهملا نم ةعومجم زيزعت لوح قرفلا

 .ت3وهوملا تابلاط ىلع نيرمألا لك مادختسا
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 يرظنلا راطإلا

 جم1ربلا ةيمهأ

 ُلَّثمتي جم1ربلا اذه همدقي يذلا فالتخالا لعلو ،ةيديلقتلا قرطلا نع اًديعب مَّدقُي يذلا يئارثإلا جم1ربلا لالخ نم نيبوهوملا ةبلطلل مَّدقملا قمعتملا ىوتحملا يف جم1ربلا ةيمهأ رولبتت

 ىلع براجتلا ضعب ءارجإو ءاضعألا فئاظوو حيرشتلا ملع عم َلَخادت دقف :ام اًعون اًبعشتم تارشحلا ملع ُّدَعُـيو ،ملعلا اذه يف نيبوهوملا ةبلطلا بذجت دق يتلا ليصافتلا يف

 .)٢٠٠٦ ،يعرب( ةقالمعلا تاموسوموركلا فاشتكاو ةيثارولا ةفرعملا ميدقت يف ريبك ردقب مهاسو دعاس اذهو ،ريثكب رصقأ اهرمع نأل كلذو ؛ناسنإلا نم ًالدب تارشحلا

 كانه تحبصأ ملعلا روطت عمو ،ضرألا ىلع تارشحلا تأشن يتم اوددحي نأ ءاملعلا لواح امك ،ضرألا بكوك ىلع اهتيادب نم ةايحلا ملع ةساردب تارشحلا ةسارد تطبتراو

 يبطلا لاúا كلذكو ناسنإلا اهيف شيعي يتلا ةئيبلا و ةيعارزلا ليصاحملا اهنم تالاجم ةدع ىلع تارشحلا هذه ريثñ كلذ نم حضتيو ةيملع تاداهشو تارشحلا ملعب ةصتخم ماسقأ

 كلذك ،)٢٠٠١،مالسلا دبع(تارشحلا ضعب اهببست يتلا ضارمألا ضعبل ةداضملا ق¢رتلا جارختساو ،ناسنإلا بيصت يتلا ضارمألا ضعب ءافش يف دعاست داوم فاشتكû كلذو

ñا يف تارشحلا ملع ةيمهأ لفغن ال و ،دالبلل داصتقالا و ةراجتلا ىوتسم عفر و تاعانصلا لاجم يف اهريثúذلا ةرشح دوجول كلذو ؛يئانجلا لاûثثجلا ىلع ىَّذغتت يتلا يِّمَّرلا ب 

 نع فالتخالا رصنع لثميل "ءاودلا تاعناص" :ناونعب جم1ربلا اذه ءاج ةيمهألا هذه نم اًقالطناو ،هحيضوت قبس ام ىلع ًءانبو .)٢٠٠١ ،ةطياعملا( ةقدب ةافولا دعوم ددحت يتلاو

ûةنَّمضتملا تادحولا ّنإف :اهل نوضرعتي يتلا فراعملا يق ûقمعتلا ىلع ةبلطلا دعاستس جم1ربل ûمهديوزت ىلع لمعيو مهرظن ةهجو نم ملعلا اذه موهفم ريغيس امم ؛يملعلا يوتحمل 

ûيفيس هنأ امك ،ةفلتخملا ةيساردلا مهلحارمب ةماعلا جهانملا يف اهودجي نل يتلا ليصافتل ûززعي يئارثإلا جم1ربلا نأ لفغن ال اضيأ .مهلوضف عِبشُيو نيبوهوملا ةبلطلا ءالؤه تاجايتح 

 ةقباطملا ةروصلا تاراهملا هذه دعت امك ،ملعتلا تاراهم نم دعتو )اهرداصم نم تامولعملا عمج ،تقولا ةرادإ ،صيخلتلا( تاراهم ثالث لالخ نم ةيميظنتلا تاردقلا نم ةعومجم

 نيبوهوملا ةبلطلا نوك ًايتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم عابتإ يف دعت اهزيزعتل ةقيرط لضفأ نأ ةفاضإ .)١٤٥ص ،٢٠١٨ ،ناميغجلا( لماشو ماع موهفمب نإل يملعلا ثحبلا تاراهملل

 .مهسفنª مهروطت ةدهاشمو ملعتلا ةميقب نورعشتسيس
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 جم2ربلا فادهأ

 ةماعلا فادهألا ةيليصفتلا فادهألا

 .خيراتلا يف ةلاحنلا روطت لوح ةبلطلا ثحبي نأ •

 .يداصتقالا ىوتسملا ىلع لسعلا لحن ريثN ىلع ةبلطلا فرعتي نأ •

 .لسعلا لحن عاونأ نيب ةبلطلا نراقي نأ •

 لسعلا لحن نكاسم ءاشنإ طورش ةبلطلا ددعي نأ •

 .اهدئاوفو لسعلا لحن تاجتنم ةبلطل ركذي نأ •

 .لسعلا لحن تاجتنم دئاوف ةيملعلا تاساردلا نم ةبلطلا جتنتسي نأ •

 .لسعلا لحن ةيبرت تاقوعمو بابسأ ةبلطلا ددعي نأ •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلاحنلا ةبرجت ةبلطلا موقي نأ •

 تارشحلا ملعب ةطبترملا ةيساسألا ميهافملا ىلع عالطالا

 .اهنم اًضعب باستكاو

 .اwيتاذ مهسفنأ مييقتو مهمدقت اوعباتي نأ ةبلطلا عيطتسي نأ •

 .ملعتلل ةصاخلا هفادهأ بتكي نأ •

 .لمعلل ةبسانم اهدجي يتلا ةيجيتارتسالا راتخي نأ •

 .ريوطتلا لمحم ىلع ةعجارلا ةيذغتلاو تاقيلعتلا ذخÄ نأ •

 مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا ةسراممو قيبطت نم نُّكمتلا

 .اwيتاذ

 .ةعونتملا ةرداصملا نم تامولعملا عمج ةيلمع سرامي نأ •

 .مدقت يتلا تامهملا يف تقولا ةرادإ ةراهم نقتُي نأ •

 .ةعونتملا رداصملا لالخ نم تعُمج يتلا تامولعملل صيخلتلا ةيلمع ةسرامم •

 .ايلعلا ريكفتلا تاراهم ةيمنت

 .سفنلë ةيلاعلا ةقثلا ةيمنت •

 .تاعومجم نمض يعامجلا لمعلا ةسرامم •

 .كلذل مارتحالا ءادبإو رظنلا تاهجو لُّبقت •

 .ةيعامتجالاو ةيصخشلا بناوجلا ةيمنت
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 ريياعملا

 ةيعباتتلا ةيلومشلا ةيملعلا ةيجهنملا مييقتلا رواحم حيشرتلا تاودأ عونت قدصلا نيذفنملا ةءافك
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 ىوتحملا

ىوتح"ا

يملعلا ىوتح"ا

خيراتلا ربع ةلاحنلا خيرات  ىوتس"ا ىلع لسعلا لحن ريثأت
يداصتق=ا

لسعلا لحن ةيبرت تاقوعم اهدئاوف و لسعلا لحن تاجتنم لسعلا لحن نكاسم لسعلا لحن عاونأ  ةيبرعلا ةكلم"ا يف ةلاحنلا ةبرجت
ةيدوعسلا

 ةيعامتج=ا و ةيصخشلا تاراه"ا

.يعامجلا لمعلا .رظنلا تاهجو مارتحا .سفنلاب ةقثلا

ً ايتاذ مظن"ا ملعتلا تايجيتارتسإ

 تايجيتارتسإ رايتخإ مت
Zimmerman ةعبرأ اهددع يتلا 

.ةيجيتارتسإ رشع

 ملعتلا تاراهم

تقولا ةرادإ اهرداصم نم تامولع"ا عمج صيخلتلا

ميقلا

نواعتلا مارتح=ا
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 )Stoeger, Ziegler( ا;يتاذ مظنملا ملعتلا جذومن :تاردقلاو بيلاسألا

 ءوض ىلعو ،ةايحلا ىدم ًالقتسمو اًملعتم بوهوملا لعج ىلإ يئارثإلا ةحاولا جذومنأ ىعسي كلذك .ةايحلا ىدم نيملعتم مهلعجت نأ ىلع نيبوهوملا ةبلطلا ةياعرب ةصاخلا جذامنلا عيمج دكؤت

 رولبتتو ،نهارلا تقولا يف نوصتخملاو ءاملعلا اهلوانت يتلا تاعوضوملا دحأ نم ا;يتاذ مظنملا مُّلعتلا دَعُـيو ،ريكفتلا ةيلمعل اًميظنتو تاراهملل اًزيزعت ا;يتاذ مظنملا ملعتلا ةيجهنم مدختسن اذه

 رون( ا;يتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا مادختسا ىلع بيردتلا لالخ نم ةايحلا ىدم اًملعتم درفلا نم لعجيو ،)٢٠١٥ ،اجاوخلا ،قزر ،تاليهلا( مهنيوكتل ىعسي نيذلا ةبلطلا عون يف هتيمهأ

 ؛Schunk, Zimmerman, 2009, P303( يميداكألا ليصحتلا عم ا;يباجيإ طبترت ةيتاذ تاداع ةبلطلا باسكإ يف ةلثمتم ا;يتاذ مظنملا ملعتلا ةيمهأ دعُتو .)٢٠١٦ ،نيدلا

 ىدملا ةديعب ةطشن ةيلمع مُّلعتلا ةيلمع نم لعجي كلذ ىلإ ةفاضإ ،ةبلطلا دنع ةيعفادلا ةد∞ز يف دعاسيو ،)Dent & Koenka, 2015 ؛٢٠١٠ ،حارجلا ؛٢٠١٨ ،عطاس ،رباج

 )Stoeger, Ziegler, 2012( نم لك روط دقو .ملعتلا ةرود حضوت تاوطخ عبرأ نم نوكتي ;∞رود اًجذومن )Zimmerman,2009( مدق دقو .)٢٠١٥ ،ينغرم ،شياعلا(

 Stoeger, Ziegler جذومنألل ىلوألا ةثالثلا لحارملا تناك ثيح .ةيساردلا فوفصلا يف هقيبطت بسانتيو ةطاسبلª عتمتيو ،تاوطخ عبس نم نوكتي ٍّيرود جذومن ىلإ قباسلا جذومنلا

 مظنملا ملعتلا تاوطخ نم ةوطخ لكل يحيضوتلا مسرلا لالخ نم حضتت ا;يتاذ مظنملا ملعتلا ةيلمعل ًاليصفت رثكأ يهيف ةيقبتملا عبرألا تاوطخلا امأ ،Zimmerman جذومنأل ةøاشم

 كلذو ؛ةرغصم ةرود يف ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ةوطخلا جمد متو ،ةرغصم ًةرود لثمت ةوطخ لكو ،تاوطخ عبس يف رمت ملعتلا ةرود نأ دجن SRL جذومنألل رظنلا دنعف :ا;يتاذ

 .ةقباسلا ةرغصملا ملعتلا تارود يف لصح ام جئاتن حيضوت اهيف متي ةرغصم ًةرود لثمت ةعباسلا ةوطخلا كلذكو ،يئارثإلا جم ربلا ممصم رظن ةهجو نم اهذيفنت ءانثأ قايسلا يف اهطابترال

 .ملعتلا ةيلمع يف ريبخلا وأ نُّكمتلا ىوتسم ىلإ ئدتبملا ىوتسم نم نوبوهوملا ةبلطلا لقتنيو ،ةوجرملا فادهألا ققُحت نأ ىلإ ملعتلا ةرود ةداعإ رمتستو
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1-Ability to assess state of one's own learning

قدرة الطالب على تقویم حالة التعلم

2-Ability to set suitable learning goals.

القدرة على وضع أھداف تعلم مناسبة

3- Choice of effective learning strategy.

اختیار استراتیجیة التعلم المؤثرة

4-Consistency of learning strategy application

 تطبیق استراتیجیة التعلم
5-Ability to monitor one's own learning progress.

قدرة الطالب على مراقبة تقدم التعلم

6- Ability to adjust one's own learning strategy. 

القدرة على تعدیل استراتیجیة التعلم

7- Checking and assessing the learning outcome.

التحقق من تقویم مخرجات التعلم

self-regulated learning model.
(Stoeger, Ziegler, 2012)

Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W., & Wimmer, B. (2012). Diagnosis of self-regulated learning

profiles. Australasian Journal of Gifted Education,21(2), 62.
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 )Stoeger, Ziegler( اºيتاذ مظنملا ملعتلا لحارم
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 ةلحرملا حيضوتلا

 جذومن لحارم

 مظنملا ملعتلا

 )(SRL ا;يتاذ

)Stoeger, 

Ziegler( 

 ىوتحملل مهكالتما ىدم سايقو ،مهيدل يتلا تاراهملا سايقل ةيلْبقلا تاميوقتلا لالخ نم كلذو ؛ملعتلل ةبلطلا ةيزهاج نم دُّكأتلا

 .مِّلعملا اهعضي يتلا فادهألا ىلع ًءانب تاميوقتلا عونت دمتعيو .ملعتلا طامنأو تامامتهالاو لويملاو قباسلا يفرعملا

 .ملعتلا ةلاح ميوقت ىلع ةردقلا .1

 اهزاجنإ نمم نونكمتيس مهسفنأل فادهأ ديدحتب نوموقي اهدعبو ،ملعتلل م‘ادادعتسا جئاتن ىلع ةبلطلا علطي ةلحرملا هذه يف

 ةريصق فادهألا قيقحت ةدمو اهطورش حيضوتو فادهألا ةغايص ةيفيكل ةيفاكلا ةدعاسملا ميدقت متيو ،اهديدحت متي ةرتف لالخ

 .ىدملا ةديعب فادهألاو ىدملا

 فادهأ عضو ىلع ةردقلا .2

  .ملعتل ةبسانم

 انهو ،ةقباسلا ةلحرملا يف اهعضو مت يتلا فادهألا قيقحت يف دعاستس يتلا ةيجيتارتسالا وأ ةقيرطلا رايتخا متي ةوطخلا هذه يف

 هبسانم اŸودجي ةيجيتارتسا يأ رايتخا ةبلطلل نكْميو ،تايجيتارتسالا نم ةعومجم ضارعتسا يف ةبلطلا ةدعاسم يف ملعملا رود نوكي

 .جذومنألا نم ةسماخلا ةلحرملا يف حضتي اذهو ،اهنم هنوجري ام ققحت اذإ اهريغت ةيناكمإ عم

 ملعتلا ةيجيتارتسا رايتخا .3
 .ةرثؤملا

 تاداشرإ ىلإ عامتسالا عم ،ةيئاوشعلا نع اًديعب ٍعاو لكشب اهتسرامم عم اًقباس ةراتخملا ةيجيتارتسالا ذيفنت متي ةلحرملا هذه يف

  .ةفرعم نم اهنم جتني امو ملعتلا ةيلمع ىلإ هابتنالاو ملعملا تاهيجوتو

 .ملعتلا ةيجيتارتسا قيبطت .4

 .ملعتلا مُّدقت ةبقارم ىلع ةردقلا .5 .جئاتن كانه ناك اذإ ام ةفرعمو ةبلطلا عم اهتيلاعف يف رظنلاو ةراتخملا ةيجيتارتسالا ةبقارم متي ةلحرملا هذه يف

 ىلع عالطالل ةدوعلاو ،ملعتلا ةيلمع يف ةلاعف جئاتن نع رفسُت مل اŸأل ًارظن ةراتخملا ةيجيتارتسالا ىلع ليدعتلا متي ةلحرملا هذه يف

 تاداعلا لادبتساو رييغت يعدتسي امم ؛داج لكشب رارقلا ذاختا جاتحت ةوطخلا هذه ،ملعملا اهضرع يتلا ةقباسلا تايجيتارتسالا

  .هتاهيجوتو ملعملا تاداشرfi ةناعتسالا عم ةقباسلا

 ليدعت ىلع ةردقلا .6
 .ةيجيتارتسالا

 يتلا ةدعاسملا ىدمو ،اًقباس تعضُو يتلا فادهألا قيقحت مت ىدم يأ ىلإ رظنلاو ،لمعلل يئاهنلا جَتنملا ميوقت متي ةوطخلا هذه يف

  .اًقباس ةبلطلا ءاد‡ ةنراقم كلذو جذومنألل ىلوألا ةوطخلا يف ةوطخلا هذه ميوقت مادختسا نكميو ،ةراتخملا تايجيتارتسالا اهتفاضأ

 ملعتلا تاجرخم نم ققحتلا .7

 .اهميوقتو



 

 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ا:يتاذ مظنملا ملعتلا جذومنأ لحارمل يحيضوت ليثمت

 .ملعتلا ةلاح ميوقت ىلع ةردقلا -1

	اھكلتمی	يتلا	تاراھملا	ىوتسم	ةفرعم
 ةبلطلا

 ةبلطلا	ملعت	طامنأ	ةفرعم

	ام(	ھنم	ققحتلا	دارملا	يملعلا	ىوتحملا
 )؟ھب	ةبلطلا	ةفرعم	ىدم

 ةیلاتلا	ةوطخلل	قالطنالل	جئاتنلا	دیدحت
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 .اºيتاذ مظنملا ملعتلا جذومنأ لحارمل يحيضوت ليثمت

 .مُّلعتلل ةبسانم فادهأ عضو ىلع ةردقلا-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	دادعتسا	میوقت	ىلع	ًءانب	فادھألا	دیدحت	متی
 ةقباسلا	ةلحرملا	يف	ةبلطلا	ىدل	ملعتلا

	،ىدملا	ةریصق(	فادھألا	ةباتك	تاددحم
 )ىدملا	ةدیعب

		فادھألا	ةباتك	رییاعم	ةاعارم

 ةیلاتلا	ةوطخلل	قالطنالل	فادھألا	ةباتك
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  .اºيتاذ مظنملا ملعتلا جذومنأ لحارمل يحيضوت ليثمت

 .ةيجيتارتسالا ليدعت ىلع ةردقلا -6 .ملعتلا مُّدقت ةبقارم ىلع ةردقلا -5.ملعتلا ةيجيتارتسا قيبطت -4 .ةرثؤملا ملعتلا ةيجيتارتسا رايتخا-3

	

	
 

 

 

 

 

 

 

	
	 

	لقتنن	ةروكذملا	لحارملا	نم	ءاھتنالا	دعب
 ةریخألا	ةلحرملل

	ةدع	نمض	نم	ةیجیتارتسالا	رایتخا
 تایجیتارتسا

	ىلع	ًءانب	ةیجیتارتسإلا	رایتخا
 ةبوتكملا	فادھألا

	قیبطت	ةیلمعب	ءدبلا
	ةیجیتارتسالا	ةسراممو

 يعاو	لكشب

	ةیلمع	أدبت	ةیجیتارتسالا	ةسرامم	عم
 ةلاعف	جئاتن	يطعت	لھ	اھتبقارم

	يف	ةیجیتارتسإلا	لیدعت
 ةجیتن	يأ	يطعت	مل	ةلاح

	اھیلإ	راشملا	لحارملا	ریست
	تاھیجوتو	فارشأ	تحت

ً	اتقو	قرغتستو	ملعملا
	ةعرس	ىلع	دمتعیوً	الیوط

 	.مھنیب	امیف	ةبلطلا
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  .اºيتاذ مظنملا ملعتلا جذومنأ لحارمل يحيضوت ليثمت

.اهميوقتو ملعتلا تاجرخم نم ققحتلا - 7 

	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	ةلحرملا	نمض	ةرودلا	هذھ	جئاتن	مدختُست
 SRL	ملعتلا	ةرود	ةداعإ	مت	لاح	يف	ىلوألا

 ؟تعضُو	يتلا	فادھألا	تققحت	لھ

 ؟ةبلطلا	ىدل	ملعتلا	ةلاح	میقت	مت	لھ
	قیقحت	يف	ةیجیتارتسالا	تدعاس	لھ

 ؟فادھألا
	ةریخألا	ةلحرملا	لالخ	نم
	جئاتن	ةبلطل	حضتی	جذومنألل
	ریوطتب	نوؤدبیو	يلاحلا	مھئادأ
 	ةرودلا	ةداعإ	لالخ	نم	مھسفنأ
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 يئارثإلا ةحاولا جذومنأ لحارم عم اºيتاذ مظنملا ملعتلا جذومنأ تاوطخل يحيضوت ليثمت

	

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	فاشتكالا
Exploring	ناقتإلا	Perfection	

	زیمتلا/روطأو	جتنأ

Excellence/	Create	

The	Seven	Steps	of	the	Model	of	Self-	Regulated	Learning .ا7یتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأل	عبسلا	تاوطخلا	 		
	

Stages	of	the	Oasis	Enrichment	Model	 	.يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم 	
	

    

	جتنی	يذلا	حیحصلا	لكشلاب	ةحاولا	جذومنأ	يف	زیمتلا	ةلحرمل	لوصولا	نأ	حیضوت	بجیو	.يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم	عم	ا7یتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ	ءاقتلا	يلاحلا	لكشلا	لثمی
	.زیمتلا	ةلحرمل	يقیقحلا	ىنعملا	ىلإ	لوصولل	ةرم	نم	رثكأ	ا7یتاذ	مظنملا	ملعتلا	ةرود	ةداعإ	ىلإ	جاتحی	دق	مدقملا	يفرعملا	ىوتحملاب	ةقالع	وذو	ةلاصألاب	عتمتی	اًسوملم	اًجتنم
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 ةعجارلا ةيذغتلا

 دحأ يتاذلا مييقتلا ن‡ اًملع ،يتاذ لكشب هسفن ميقي ثيحب درفلا لبِق نم ةعجارلا ةيذغتلا نوكت ثيحب ،ةيمهألا ةياغ يف ٌرمأ ا;يتاذ مظنملا ملعتلا جم رب عبتي يذلا جم ربلا اذه يف ةعجارلا ةيذغتلا

 نونوكيس ةبلطلا نأل ا;دج ةريبك انه ةعجارلا ةيذغتلا ةيمهأ كلذل ؛يئارثإلا ةحاولا جذومنأ نم لوألا ىوتسملا ىنبتي جم ربلا اذه نأ لفغن الأ انيلع اًضيأو ،ا;يتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا

 :يه رومأ ةدع يف ةعجار ةيذغت ميدقت لالخ نم كلذو ،اهيلع ةظفاحملاو ةيعفادلا ةراثتساو مامتهالا ةد∞ز يف ا;يتاذ مظنملا ملعتلا دعاسيس اًضيأو ،ملعملا نم لعفلا ةدرل نيشطعتم

 .ءاقللا نمض نوكت يتلا لمعلا قاروأ •
 .ءالمزلاو ملعملا عم ءاقللا يف ةكراشملا •
 .يتاذلا ميوقتلª صاخلا بلاطلا فلم لالخ نم •

 .تاراهملا ةعباتم ةرامتسا لالخ نم •

 ءاقللا يف ينيوكتلا ميوقتلا •
 .ةبلطلل ىطعُت يتلا ةيميلعتلا تامهملا لالخ نم •

 

 

 

 

 

 ةیذغتلا
ةعجارلا

 ةرامتسا
تاراھملا

 میوقتلا
ينیوكتلا

ةكراشم

 قاروأ
لمع

 میوقتلا
يتاذلا

 تامھملا
ةیمیلعتلا
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 ا:يتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا

 :يهو ةيجيتارتسا رشع ةعبرأ اIيتاذ مظنملا ملعتلل نأ )١٩٨٦( Zimmerman& Martinez -Pnos ركذ دقل

 تاذلا مييقت

 ليوحتلاو ميظنتلا

 فدهلا ديدحت

 طيطختلاو

 نع ثحبلا

 تامولعملا

 ريكذتلاو عيمستلا

 بقاوع( جتاون

)تاذلا

 يئيبلا بيكرتلا

 تالجسلT ظافتحالا

 ةبقارملاو

 نم نوعلا بلط

ءالمزلا

 نم نوعلا بلط

 ملعملا

 نم نوعلا بلط

 نيدشارلا

 تارابتخالا ةعجارم تاظحالملا ةعجارم

 بتكلا ةعجارم

ةيسردملا
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 يعيمجتلا بولسألا

حوتفم رايخلا كرت متيس
ً

 :يتآلا لالخ نم ةحاتملا نكامألاو جمOربلا ميدقت ةرتف ىلع دمتعي كلذو ،بسانملا يعيمجتلا بولسألا رايتخا يف ا

 

 :يساردلا ماعلا لالخ جم2ربلا ميدقت-

 نم نيبوهوملا ةبلطلا جورخ قيرط نع عيمجتلا :هنl هفيرعت اننكميو ،لوصفلا نم بحسلا pull out programs بولسأ ىلع دامتعالا متيس 

 عم بسانتي امب كلذو ةمَّدقملا ةيئارثإلا ةطشنألا يف ةكراشملل تاعاس ثالث وأ نيتعاس ءاقللا قرغتسيو ،عوبسألا لالخ نيترم وأ ةرم ةيديلقتلا مهلوصف

 .ماعلا ميلعتلا سرادمب يلاحلا عضولا

 

  :ةيفيصلا ةرتفلا لالخ جم2ربلا ميدقت-

 ٥ نم نيكستو ،ةصاخ لوصف يف نيبوهوملا ةبلطلا عيمجت :اlé اهفيرعت اننكميو ،ةيدوقنعلا تاعومåا Cluster groups بولسأ ىلع دامتعالا متيس

  .انعم تقولا لوط نوبوهوملا ةبلطلا ىقبي ثيحب فيصلا ةرتف عم بسانتي امب رايتخالا متو .ةردقلا يعفترم ةبلط ١٠ ىلإ
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 تاجتنملا

تاجتنملا

 ةلاقم
ةبوتكم

راكتبا

ةيح ةبرجت

ويديف عطقم
 ضرعم

 ضرع
يميدقت

 قصلم

يملع ثحب
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تامولعملا رداصم تاينقتلاو ةيميلعتلا لئاسولا    

  :ةءورقملا رداصملا-

 .نامع .ةماعلا تارشحلا .)٢٠١٣( نزام ،يواكعو تبõ ،يوالعو قيفوت ،ىفطصمو ميعن ،فرش •

 .عيزوتلاو رشنلل نارهز راد

 .زيزعلا دبع كلملا ةعماج .يملعلا رشنلا زكرم .لسعلا لحن ةيبرت .)١٩٩٦( معنملا دبع ،يجيفخلا •

 .ءارسإلا ةبتكمو راد .ةرهاقلا .تارشحلا فينصت .)٢٠٠٦( معنملا دبع نيسح ،يعرب •

 .ةرسيملا راد .نامع .ماعلا تارشحلا ملع .)٢٠٠٩( يفيفع رسß ،ديسلا •

  .ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو .تافآلا ةحفاكم ريرقت .).ت .د( ميهاربإ دمحم ،هللاراجلا •

 .ةيبطلا تارشحلا ةدام يف ةرضاحم .لجرألا تايلصفمل ةيرطيبلاو ةيبطلا ةيمهألا .).ت .د( .ن .د •

 ةبتكملا .ةرهاقلا .ةيرطيبلاو ةيبطلا تارشحلا ملع تايساسأ .)٢٠١٣( نسح ديسلا ،بروشلا •

 .رشنل ةيميداكالا

 في2 ةيميداكأ .يئانجلا يعرشلا يبطلا لا¨ا يف تارشحلا رود .)٢٠٠١( رمع نب روصنم ،ةطياعملا •

 .٥٦-٥٩ ،)٢٢٢( ٢٠ .ةينمألا مولعلل ةيبرعلا

 .ةبهوملا يوذ ةيبرت جمارب ذيفنتو ميمصت يف لماشلا ليلدلا .)٢٠١٨( دمحأ دمحم هللا دبع ،ناميغجلا •

 .ناكيبعلا ةبتكم :ضßرلا

 تاراهم ةيمنت يف اwيتاذ مظنملا ملعتلا ىلع مئاق جم2رب .)٢٠١٦( بيرغ نمحرلا دبع بيرغ ،نيدلا رون •

 ةلجم .ةروشنم هاروتكد ةسارد .يوناثلا لوألا فصلا بالط ىدل ةءارقلا يف ليصحتلاو دقانلا ريكفتلا

 .)٢٢( .ةيبرتلا ةيلك

 ضرع ةشاش •

 ضرع زاهج •

 بيساوح لمعم •

 ةعونتم مالقأ •

 قاروأ •

 تراش بلف •

 .تافلم •

 سيفوألا جمارب ليمحت •

 مالفألا جاتنوم جمارب •

 .ميمصت جمارب •
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 ةبلط نم ةنيع ىدل يميداكألا ليصحتلاو اwيتاذ مظنملا ملعتلا نيب ةقالعلا .)٢٠١٠( رصانلا دبع ،حارجلا •

 .٣٤٨-٣٣٣،)٤(٦ ،ةيوبرتلا مولعلا يف ةيندرألا ةل¨ا .كومريلا ةعماج

 

 ملعتلا تايجيتارتسا .)٢٠١٥( فسوي دمحأ ،اجاوخلاو دمحم هللا دبع ،قزرو ميسق ىفطصم ،تاليهلا •

 يناثلا يلودلا رمتؤملا .نيبوهوملا ريغ ةبلطلاو نيبوهوملا ةبلطلا نم ةنيع نيب ةنراقم ةسارد اwيتاذ مظنملا

 .ةددحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج .نيقوفتملاو نيبوهوملل

 ريكفتلا ىلع اwيتاذ مظنملا ملعتلل ةحرتقم تايجيتارتسا رثأ .)٢٠١٥( دمحم نمحرلا دبع مالحأ ،ميعنلا •

 ةعماج .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر .ءاسحألë ةطسوتملا ةلحرلا يف تëوهوملا تابلاطلا ىدل يلمأتلا

 .لصيف كلملا

 .نيبوهوملا ةبلطلا ىدل ةيتاذلا ةءافكلاو اDيتاذ مظنملا ملعتلا تايجيتارتسا .)٢٠١٨( .و .ن ,عطاس & ,.م .و ,رباج •

  .١٤٣-١٢٤ ,)٥٦(ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلا ةلجم

 

 بلاطلا ىدل ملعتلل ةيعفادلë هتقالعو اwيتاذ مظنملا ملعتلا .)٢٠١٥( ةزنك ،ينغرمو ايسآ ،شياعلا •

 .يداولا ةعماج .رئازجلا .ةروشنم ريتسجام ةلاسر .يعماجلا

 

• Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2012). Motivation and 

self-regulated learning: Theory, research, and applications: 

Routledge. 

• Zimmerman, B., Schunk, D. H (2009). self-regulated learning 
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and academic achievement theoretical Perspectives. (pp.1-37). 

New York: Routledge. 

• Dent, A. L., & Koenka, A. C. (2015). The Relation Between 

Self-Regulated Learning and Academic Achievement Across 

Childhood and Adolescence: A Meta-Analysis. Educational 

Psychology Review, 28(3), 425-474. doi:10.1007/s10648-015-

9320-8. 

• Risemberg, R., & Zimmerman, B. J. (1992). Self-regulated 

learning in gifted students. Roeper Review, 15(2), 98-101. 

doi:10.1080/02783199209553476 

 

• Stoeger, H., & Ziegler, A. (2005). Evaluation of an elementary 

classroom self-regulated learning program for gifted 

mathematics underachievers. International Education Journal, 

6, 261–271. 

 :عومسملا يئرملا-

  :ويديف عطاقم

 :ةديدج رارسا نع فشكي لحنلا

https://www.youtube.com/watch?v=8hjK_uh36NE 
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 :ضرألا يف اميظنت رثكالا تانئاكلا لحنلا نع هشهدم قئاقح

https://www.youtube.com/watch?v=i0N4g9H5urM 

 

 :ةايحلا ءارفس

https://www.youtube.com/watch?v=Cvir5LZJCts&t=313s 

 

 :لحنلا مس لالخ نم ضارمالا جالع

W2mNDJKtl8&pbjreload=10-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 :ةيرشبلا رداصملا-

.لحنلا ةيبرت لاجمب لا¨ë نيصتخم عم تاءاقل لمع  

.لسعلا لحنلë ةقالع اهل يتلا تاربتخملاو عرازملا ىلإ تارßز  
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 ماهملا عيزوت

 ةبهوملا ة/ملعم فصلا ة/ملعم ة/ريدملا ةرود نيبوهوملا ةبلطلا رود رومألا ءايلوأ رود

 .نواعتلا •
  ريدقتلا •

 تاوعدلا روضح •

 ةيعوتلا

  ميوقتلا •
 ةعباتملا •
 مهئانبأ عيجشت •

 رارمتسالا ىلع

 .روضحلا •

 مازتلالا •

 نيناوقلا مارتحا •

 طاشنلاو سامحلا •

  مارتحالا •

  نواعتلا •

  ملعتلا وحن ةيعفادلا •

  لمعلا ءانثأ طاشنلا •

 

  ةيرادإلا رومألا ةرادإ •

 لهالا عم قيسنتلا •

 نيملعملاو

 بسانم ناكم ريفوت •

 جمãربلا تماقأل

 عم نواعتلا •

 .ةبهوملا ة/ملعم

 يف ةدعاسملا •

 ةئيبلا دادعإ

 .ةيميلعتلا

 .ةبلطلا حيشرت •

 

 طيطخت •

  ذيفنت •

  ميوقت •
 ريوطت •

 رومألا ءايلوأ ةيعوت •

 ةيدرف ططُخ عضو •

 داشرإ •
 ةعباتم •
 ةودق •

 ةيداصتقالا •

 مييقت •

  عيجشت •

  يدحتلاو سامحلا ةرòإ •
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 ت¢افكلا

 ئدتبم ٍم  نكمتم مدقتم

 يف ةلاحنلا لوح تامولعم ة/بلاطلا دجی نأ

 .ًا?نمز اهف?نصت عم خ;راتلا

 

 ة?فاE تامولعم ة/بلاطلا دجی نأ

 خ;راتلا يف ةلاحنلا لوح

 ثالث ةثالث ة/بلاطلا دجی نأ

 .خ;راتلا يف ةلاحنلا لوح تامولعم

 لوح تامولعملا ة/بلاطلا مدق? الأ

 .خ;راتلا يف ةلاحنلا

 لحن تاریثأت ةفرعم ة/بلاطلا Mدبی نأ

 ح?ضوت عم Mداصتقالا Sوتسملا ىلع لسعلا

 .رثألا

 

 نْ;ریثأتب ةفرعملا ة/بلاطلا Mدبی نأ

 ىلع لسعلا لحن ریثأت لوح

 .Mداصتقالا Sوتسملا

 ریثأتب ةفرعملا ة/بلاطلا Mدبی نأ

 ىلع لسعلا لحن لوح دحاو

 .Mداصتقالا Sوتسملا

 لوح ةفرعم Mإ ة/بلاطلا Mدبی الأ

 Sوتسملا ىلع لسعلا لحن ریثأت

 .Mداصتقالا

 

 لحن نم عاونأ ةثالث نیب ة/بلاطلا نراق? نأ

  .ينا?ب لEش[ كلذ حضو;و لسعلا

 عاونأ ةثالث نیب ة/بلاطلا نراق? نأ

 .لسعلا لحن نم

 نم نیعون نیب ة/بلاطلا نراق? نأ

 لسعلا لحن

 لحن عاونأ نیب ة/بلاطلا نراق? الأ

 لسعلا

 ءاشنإ _ورش نامث ة/بلاطلا رEذی نأ

 .روصلا[ اهح?ضوت عم لحنملا

 نم ةسمخ ة/بلاطلا رEذی نأ

 .لحنملا ءاشنإ _ورش

 _ورش نم نینثأ ة/بلاطلا رEذی نأ

 .لحنملا ءاشنإ

 _ورش ىلع ة/بلاطلا رEذی الأ

 .لحنملا ءاشنإ
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 تGافكلا

 ئدتبم ٍم2 نكمتم مدقتم

 عم ةينامثلا لسعلا لحن تاجتنم ة/بلاطلا ركذي نأ

 .هدئاوفو اهتيمهأ حيضوت

 لحن تاجتنم نم ةسمخ ة/بلاطلا ركذي نأ

 .لسعلا

 لحن تاجتنم نم نينثا ة/بلاطلا ركذي نأ

 .لسعلا

 لحن تاجتنم نم يإ ة/بلاطلا ركذي الأ

 .لسعلا

 ةيملعلا تاساردلا نم دئاوف نامث ة/بلاطلا جتنتسي نأ

 .لسعلا لحنل

 

 نم دئاوف سمخ ة/بلاطلا جتنتسي نأ

 .لسعلا لحنل ةيملعلا تاساردلا

 تاساردلا نم نيتدئاف ة/بلاطلا جتنتسي نأ

 .لسعلا لحنل ةيملعلا

 نم هدحاو ةدئاف ة/بلاطلا جتنتسي نأ

 .لسعلا لحنل ةيملعلا تاساردلا

 لحن ةيبرت تاقوعمل بابسأ عبرأ ة/بلاطلا ددعي نأ

 .رارضألا حيضوت عم لسعلا

 تاقوعمل بابسأ عبرأ ة/بلاطلا ددعي نأ

 .لسعلا لحن ةيبرت

 لحن ةيبرت تاقوعمل نيببس ة/بلاطلا ددعي نأ

 .لسعلا

 تاقوعمل دحاو ببس ة/بلاطلا ددعي نأ

 .لسعلا لحن ةيبرت

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلاحنلا ةبرجت ة/بلاطلا ميقي نأ

 حيضوت عم هنع ةجتانلا تاجتنملا لالخ نم ةيدوعسلا
 .يحبرلا لخدلاو تافورصملا

 ةكلمملا يف ةلاحنلا ةبرجت ة/بلاطلا ميقي نأ

 تاجتنملا ليلحت لالخ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا

  .هنع ةجتانلا

 ةكلمملا يف ةلاحنلا ةبرجت ة/بلاطلا ميقي نأ

 ضارعتسا لالخ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .تامولعملا نم ةعومجم

 ةكلمملا يف ةلاحنلا ةبرجت ة/بلاطلا ميقي الأ

  ةيدوعسلا ةيبرعلا
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 تGافكلا

 ئدتبم ٍمã نكمتم مدقتم

 ةرامتسال اًقفو يتاذ لكشب هسفن ة/بلاطلا ميقي نأ ي

 .ءاقل لك بلاطلë ةصاخلا مييقتلا

 اًقفو يتاذ لكشب هسفن ة/بلاطلا ميقي نأ

 لك بلاطلë ةصاخلا مييقتلا ةرامتسال

  .عوبسأ

 مييقتلا ةرامتسال اًقفو يتاذ لكشب هسفن مِّيقي

 .نيعوبسأ لك بلاطلë ةصاخلا

 يتاذ لكشب هسفن ة/بلاطلا ميقي نأ
 بلاطلë ةصاخلا مييقتلا ةرامتسال اًقفو

 .عيباسأ ةثالث لك

 عم ملعتلا ةيلمعل ةصاخلا هفادهأ ة/بلاطلا بتكي نأ

 .ىدملا ريصقو ىدملا ةديعب فادهألا حيضوت

 ةيلمعل هفادها ثالث ة/بلاطلا بتكي نأ

 .هملعت

 ةصاخلا هفادهأ ة/بلاطلا بتكي الأ  .هملعت ةيلمعل نيفده ة/بلاطلا بتكي نأ

ëملعتل. 

 بسحب لكشب ملعتلا ةيجيتارتسا ة/بلاطلا راتخي نأ

  .هبسانت مل لاح يف ةيجيتارتسالا ليدعتو لمعلاو فدهلا

 لكشب ملعتلا ةيجيتارتسا ة/بلاطلا راتخي نأ

 .فدهلا بسحب

 ةراشتسë ملعتلا ةيجيتارتسا ة/بلاطلا راتخي نأ

 .ة/ملعملا

 ملعتلا ةيجيتارتسا ة/بلاطلا راتخي نأ

 .يئاوشع لكشب

 ةيذغتلاو تاقيلعتلا ذخÄ ة/بلاطلا ميقي ذخÄ نأ

 لالخ نم هسفن نم روطيو ،دجلا لمحم ىلع ةعجارلا

 .رمتسم لكشب تامهملا ءادأ يف ةباجتسا راهظإ

 

 

 

 ةيذغتلاو تاقيلعتلا ة/بلاطلا ميقي ذخÄ نأ

 هسفن نم روطيو ،دجلا لمحم ىلع ةعجارلا

 تامهملا ءادأ يف ةباجتسا راهظإ لالخ نم

 ٍلاتتم لكشب

 ةيذغتلاو تاقيلعتلا ة/بلاطلا ميقي ذخÄ نأ

 نم هسفن نم روطيو ،دجلا لمحم ىلع ةعجارلا

 لكشب تامهملا ءادأ يف ةباجتسا راهظإ لالخ

  ٍلاتتم ريغ

 تاقيلعتلا ة/بلاطلا ميقي ذخÄ الأ

 الو ،دجلا لمحم ىلع ةعجارلا ةيذغتلاو

 .هسفن نم روطي
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 ت¢افكلا

 ئدتبم ٍم1 نكمتم مدقتم

 ةعبرأ نم تامولعملا عمج ةيلمع ة/بلاطلا سرامي نأ

 .رداصم

 تامولعملا عمج ةيلمع ة/بلاطلا سرامي نأ

 .رداصم ةثالث نم

 تامولعملا عمج ةيلمع ة/بلاطلا سرامي نأ

 .نْيردصم نم

 تامولعملا عمج ةيلمع ة/بلاطلا سرامي نأ

 .دحاو ردصم نم

 لكشب ةيميلعتلا ماهملل اًقفو هتقو ة/بلاطلا ريدي نأ

 .رمتسم

 ماهملل اًقفو هتقو ة/بلاطلا ريدي نأ

 .ٍلاتتم لكشب ةيميلعتلا

 ماهملل اًقفو هتقو ة/بلاطلا ريدي نأ

 .ٍلاتتم ريغ لكشب ةيميلعتلا

 ماهملل اًقفو هتقو ة/بلاطلا ريدي الأ

 .ةيميلعتلا

 قيبطتب صيخلتلا ةراهم ة/بلاطلا سرامي نأ .اهطورشل اًقفو صيخلتلا ةراهم ة/بلاطلا سرامي نأ

 .اهطورش نم ْنيطرش

 قيبطتب صيخلتلا ةراهم ة/بلاطلا سرامي نأ

 .اهطورش نم طرش

 اًقفو صيخلتلا ةراهم ة/بلاطلا سرامي ال نأ

 .اهطورشل

 ةثالث يف سفنلë ةقث ة/بلاطلا رهظُي نأ .فقاوم ةعبرأ يف سفنلë ةقث ة/بلاطلا رهظُي نأ

 .فقاوم

 فقوم يف سفنلë ةقث ة/بلاطلا رهظُي نأ .ْنيفقوم يف سفنلë ةقث ة/بلاطلا رهظُي نأ

 .دحاو

 

 تاعومجم نمض يعامجلا لمعلا ة/بلاطلا سرامي نأ

 .ةرمتسم ةرتفل

 نمض يعامجلا لمعلا ة/بلاطلا سرامي نأ

 .طسوتم ةرتفل تاعومجم
 نمض يعامجلا لمعلا ة/بلاطلا لَّبقتي نأ

 .ةريصق ةرتفل تاعومجم

 نمض يعامجلا لمعلا ة/بلاطلا ضفري نأ

 تاعوم¨ا

 مارتحالا يدبُيو رظنلا تاهجو ة/بلاطلا لَّبقتي نأ

 .فقاوم ةعبر1

 يدبُيو رظنلا تاهجو ة/بلاطلا لَّبقتي نأ

 .فقاوم ةثالث يف مارتحالا

 يدبُيو رظنلا تاهجو ة/بلاطلا لَّبقتي نأ

 .ْنيفقوم يف مارتحالا

 .ةفلتخملا رظنلا تاهجو ة/بلاطلا لبقتي الأ
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 ميوقتلا مييقتلا

 :يلبقلا ميوقتلا

 .يفرعملا ىوتحملا لوانتي يريرحت رابتخا-

  ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم -

 :ينيوكتلا :ميوقتلا

 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

 :يماتخلا ميوقتلا

 .يفرعملا ىوتحملا لوانتي يريرحت رابتخا-

  ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم -

 .يئاهنلا جَتنملا ت¢افك-

  ةماعلا ةيجهنملا

 عوبسأ لك ةعاس هتدم ٍءاقِلِب كلذو ةيساردلا ةنسلا لالخ قيبطتلا متيس



 

 254 

 جمMربلل حيشرتلا ةيلآ

 )�( ةناخ يف )Ö( ةمالع عض-

 رايتخالا ةلحرم فشكلا ةلحرم رايتخالا ةلحرم

 

 �رثكأف ١٢٠ ىلع نيلصاحلا

.يساردلا ليصحتلا  � ةبهوم رابتخا    � 

 .نيملعملا حيشرت � ةيلقعلا تاردقلا رابتخا �

.ةيكولسلا تامسلا ةرامتسا عادبإلل سناروت رابتخا � � 

رلسكو رابتخا  .اهسفنب وأ هسفنب ة/بلاطلا حُّشرت � � 

هينب رابتخا  � 

 لاح يف ١٢٠-١١٥ نيب ام مهؤاكذ ةبسن نيذلا ةبلطلا لوبق نكمي .كلذ تبثي ام ميدقت دعب جم2ربلل لويمو ةبغر مهيدل نيذلا ةبلطلا لوبق

 .ًاليلق ددعلا ناك
 جم2ربلا يف ةصاخلا تالاحلا

 لاح يف ىرخألا تßوتسم نم اونكمت نيذلا وا ًانس لقألا ةبلطلا لوبق

 طورشلا لامكتسا عم ةبغرلا

 ةصاخلا تالاحلل عادبإلا تارابتخا قيبطت نكمي

 :جمMربل[ ماظتنالا طورش-

.جم ربلا نم هداعبتسا متيسو ،راذنfi بلاطلا راعشإ متيس رخآ ءاقل نع هبايغ لاح يف هيلعو ،جم ربلا تاءاقل نم ءاقل نم رثكأ بايغلا مدع   ًالوأ 

.ةيلاتتم تارم ثالث كلذ راركت لاح يف راذنfi بلاطلا راعشإ هيلع بترتيس تامهملª مازتلالا مدعو ،ءاقل لك يف ملعملا اهبلطي يتلا ةيميلعتلا تامهملª مازتلالا  Ïاًين  

 ًاثلÏ .جم ربلا مهروضحب ةداهش ءاطعإ بترتيس هيلعو ،ةبلطلاو ملعملا نيب ةيساسألا تايقافتالª مازتلالا
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 دادعالاو ميمصتلا ةلحرم

  ةفدهتسملا ةئفلا ةفدهتسملا ةئفلا تاجايتحا  فادهألا

 نيبوهوملا ةبلطلا ةياعرل ةمدقملا ةيعوتلا جماربلا ةيمهأ

 .ةقالعلا يوذو

 ربع اهلاسرإ متي تاجايتحالا ديدحت ةرامتسا

 متيو .ةحاتملا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 قيرط نع تاحرتقملاو تOايبلا ةئبعت

google form. 

 تاهمألا

 نوبوهوملا ةبلطلا

 ةبلطلل يباجيإ لكشب ةيئارثإلا جماربلا زيزعت

 .ةقالعلا يوذو نيبوهوملا

 دعاسملا يرادإلاو يميلعتلا قيرفلا

 ةيعوتلا جم2رب

 كلذكو ةبلطلاو رومألا ءايلوأ نم نيّينعملا عيمج فدهتستو ،ةبهوملا ةياعر ةيمهأ حيضوتو ةفاقث رشنل قرط يه امنإ ةيئارثإلا جماربلل ةقفارملا ةيعوتلا جمارب

 عيجشت ةيعوتلا جمارب ميدقت نم ةدئافلاو .نيبوهوملا ةبلطلل تامدخ وأ جمارب ميدقت متي نيح ةيمهأ تاذ ةيعوتلا جمارب نأ امك .نييرادإلاو نيملعملا

 جمOربلا حاجن نم ءزج مéأ نينعملا صاخشألل حِّضوت كلذك .جماربلا هذه لالخ نم معتس يتلا ةحلصملا كاردإو معدلا لوبق ىلع ةينعملا فارطألا

ªنيبوهوملا ةبلطلل ةمدقملا جماربلا حاجنإ يف دعاستس رومألا هذه لكو ،مييقتلا ةيلمع يفو مهرظن تاهجوو ءارآلا ميدقت يف دعملا قيرفلا عم نواعتل. 
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 ميدقتلا ةلحرم

 ةمَّدقملا تاعوضوملا رومألا ءايلوأ ةكراشم

 :اهنم ةبلطلا صخت رومأ نأشب تاقفاوملا ضعبل نوجاتحي دق مûü رومألا ءايلوأ ةيعوت متي

 .جماربلل ةبلطلا مامضنا- •

 .جماربلß ةصاخلا ماهملا مامتإل معدلاو تقولا ريفوت- •

 .تالحرلا ضعبل ةبلطلا مامضنا- •

 .ةماقملا تايلاعفلا يف ةبلطلا ةكراشمو روضح لوبق- •

 .مييقتلا ةيلمع يف مهكارشإو رومألا ءايلوأ ةقفاوم- •

 .ةَّيماتخ وأ ،جمãربلا ءانثأ وأ ،ةيلْبق ءاوس جمãربلل تايصوتو تاحرتقم ميدقت •

 .يماتخلا ضرعملل مهروضحب مهئانبأ معد- •

 ةيئارثإلا جماربلا ميمصت متي يذلا ةحاولا جذومنأ نع ةمدقمب ديهمتلا -

  .اهززعي يتلا تاراهملاو هفادهأو هريياعم حيضوتو ،هقفو

 ةيمهأ ركِذو ،جذومنألا نم لوألا ىوتسملا قفو مدقملا جمãربلا نû ةيعوتلا-

 جماربلا يف بلاطلا ةريسم لامكتسال سيسأتلا ربتعي يذلا لوألا ىوتسملا

 .ةيئارثإلا

 .م∂اجايتحاو نيبوهوملا ةبلطلا صئاصخ ددحيو ركذي يميدقت ضرع-

 فادهألا ققحت ىتح تابلطتملاو جمãربلا ذيفنتل ينمزلا لودجلا ضرع-

  .ةينعملا

 لك لاسرإل كلذو .email group ةمدخ ربع بورق ءاشنإ متي-

 ةبِهوملا ناديم يف ةحورطملا تاعوضوملاو تاراهملا لوح تافيرعت نم ديدج

  .نيبوهوملاو
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 رداصملا ديدحت

 ةيلاملاو ةيداملا تاجايتحالا ةينورتكلإلا عقاوملا تامولعملا رداصم

 ذيفنتو ميمصت يف لماشلا ليلدلا .)٢٠١٨( دمحم هللا دبع ،ناميغجلا-

 .ناميغجلا ةبتكم :ضßرلا .ةبهوملا يوذ ةيبرت جمارب

 راد :نامع .قوفتلاو ةبهوملا .)٢٠١٣( نمحرلا دبع يحتف ،ناورج-

 .نوعزومو نورش2 ركفلا

 طيطخت يف لماشلا ليلدلا .)٢٠١٨( دمحأ دمحم هللا دبع ،ناميغجلا-
 .ناكيبعلا ةبتكم :ضßرلا .ةبهوملا يوذ ةيبرت جمارب

 يف نيبوهوملا ةياعر جمارب ريياعم .)٢٠٠٩( دمحم هللا دبع ،ناميغجلا-

 ةكلمملا .ميلعتلا ةرازو .ثوحبلل ةماعلا ةرادإلا .ماعلا ميلعتلا سرادم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

-Davis, G. A. & Rimm, S. B.& Siegle, D 

(2014). Education of the gifted and talented 

(6nd) e. 

-James T. Webb. Ph. D, Jane L. Gore, M. 

Ed (2007). A Parent’s Guide to Gifted 

Children. Usa. Scottsdale. Az. 

 :ليجستل ةبهوم عقوم

https://login.mawhiba.org/ 

 :رتيوت ىلع ةبهوم باسح

https://twitter.com/mawhiba?lang=ar 

 :بويتويلا ىلع ةبهوم باسح

-https://www.youtube.com/channel/UCMiYJgdnouTiK

g1R8I3yFA 

 

 :ةيساطرقلا

 .صاصر ،ربح ،ةنولم :مالقأ
 Philip( ةيقرو ةحول

Chart(. 

 .A4 ساقم ءاضيب قاروأ

 .تاظحالملا نيودتل تابيتك

 بوساح زاهج +ضرع زاهج

 .تالواطلاو يساركلë ةزهجم ةفرغ

 تنرتنا

 :ةفايضلا

 /ءام/ةوهق/يهاش ،ءام ةيالغ

 .رئاصع

 .ميدقتل تالوكأم
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 دراوملا ديدحت
 ةيرشبلا رداصملا ميظنتلا ةيلا

 :ذيفنتلا ناكمو دعوم-

 ميدقت دعوم حارتقال كلذو ،email group لالخ نم نيينعملا ىلع حارتقا لاسرإ متي 

 فارطألا لكل بسانملا نمزلاو ناكملا ديدحت كلذك .نيموي وأ موي لالخ ةيعوتلا جمãرب

 تßاجإلا رصح لجأ نم نايبتسالا ةئبعتل Google form جذومن لاسرإ قيرط نع

  .نمزلاو ناكملا ديدحتو

 

 :ةوعدلا لاسرإ قرط

 .email group ليميإلا قيرط نع ريكذت •

 .ةيصن لئاسر لاسرإ •

 

 

 .جمãربلا ةمدقم •

 .تßوهوملا ةيبرت تاملعم •

 .رومألا ءايلوأ •

 .نوبوهوملا ةبلطلا •

 .تادعاسملاو ةريدملا لمشي يذلا يرادإلا قيرفلا •

 



 

 259 

 

 ةيعوتلا جمPرب ذيفنت

 ذيفنتلا قرط ذيفنتلا تاوطخ

 .روضحلاو فويضلë بيحرتو ةمدقم •

 .اهززعي يتلا تاراهملاو هفادهأو هريياعم حيضوتو ،هقفو ةيئارثإلا جماربلا ميمصت متي يذلا ةحاولا جذومنألا نع ةمدقم ميدقت •

 .ةقيقد ١٥ ةدم ةحارتسا •

 يف بلاطلا ةريسم لامكتسال سيسأتلا ربتعي يذلا لوألا ىوتسملا ةيمهأ ركذ عم ،جذومنألا نم لوألا ىوتسملا قفو مدقملا جم2ربلا نأ حيضوت •

 .ةيئارثإلا جماربلا

 .)تاقباسم( ةلئسألا ضعب حرط •

 .م@اجايتحاو نيبوهوملا ةبلطلا صئاصخ ددحيو ركذي يميدقت ضرع •
 .ةقيقد ١٥ ةدمل شاقن •

 .ةوجرملا فادهألا ققحتت ىتح تابلطتملاو جم2ربلا ذيفنتل ينمزلا لودجلا ضرع •

 ةبهوملا ناديم يف ةحورطملا تاعوضوملاو تاراهملا لوح تافيرعت نم ديدج لك لاسرإل كلذو .email group ةمدخ ربع بورق ءاشنإ متي •

 .نيبوهوملاو

 .google form قيرط نع ةيعوتلا جم2رب مييقتل نيملعملاو نييرادإلاو ةبلطلاو رومألا ءايلوأل رشابم طبار لاسرإ •

 :ذيفنتلë ءدبلا لبق

 نع ةيعوت جم2رب ةماقC مهرابخاو ةبلطلë عامتجالا متي-

 رومألا ءايلوأ روضحب نوكيس هنأو ،ةيئارثإلا جماربلا

 ةبلطك مكرظن ةهج نم :مهلأسيو ،نييرادإلاو نيملعملاو

 مهعاسيو ،اهحرط نم دبال عيضاوم كانه له ،نيبوهوم

 .جم2ربلا ميدقت ءانثأ تاعوضوملا حرط ةيلمع يف

 نيعب ذخؤي كلذك .مَّدقملا جم2ربلا ىوتحم ءانب متي هيلعو-

 .نيبوهوملا ةبلطلا ءارآ رابتعالا

 

 هركذ مت ام اًقفو نمزلاو ناكملا ديدحت متي كلذ دعب-
 .اًقباس

 ةيعوتلا جمòرب ميوقت

 :رومأ ةدع ىلع ًءانب ميوقتلا متيس

 .google form قيرط نع ةيعوتلا جم2ربلا مييقتل نيملعملاو نييرادإلاو ةبلطلاو رومألا ءايلوأل رشابم طبار لاسرإ ،.ةيدرسلا تاظحالملا قيرط نع ةفدهتسملا ةئفلا لعافت •

 .يئارثإلا جم2ربلل يماتخلا لفحلا يف ةيعوتلا جم2رب نم ةدافتسالا ىدمو مدقملا جم2ربلا كلذك ةياE يف رشابم طبار لاسرإ •
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ا
áعوم

 

 ريياعملا

ئادبلا
ل

 

 ذيفنتلا ةيناكمإ
 رداصم ريفوت

 ةفرعملل
 قمعتلا بعشتلا

 ةيمهألا

 عمتجملل

 ةايحب طابترالا

 بلاطلا
 ومنلا ةلحرم بلاطلل ةيمهألا

 

 

 

٢١ 

 ءاودلا تاعناص ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣

 

 

 

١٥ 

 لسعلا لحن ١ ١ ٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ١

 ٣نم ٣ ةيلكلا ةجردلا :تاظحالم-

 .ةروكذملا ريياعملا عم قفاوتي امب كلذو ،)ضرألا تارمعتسم( :جم2ربلا ناونعو ،عوضوملا رايتخا مت ،انل رهظ يذلا عوم¨ا ىلع ًءانبو*

 جمMربلل ماعلا راطإلا

 جمMربلا ىمسم رايتخا

 :يلاتلاك اهحضون ريياعم ةينامثل )ءاودلا تاعناص( يمسم عاضخإ متو ،يئارثإلا جمãربلل بسنألا ىمسملا رايتخا ريياعمل ةدوعلا مت ،جمãربلا ىمسم رايتخا متي نأ لبق
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	جمانربلا	راعش
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	ءاودلا	تاعناص
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  يفرعملا ىوتحملا ليلحت

 :يفرعملا ىوتحملا عوضوم يف تابلاطلا ىدل ةقباسلا تاربخلا ليلحت -

 ةديدج ةفاضإ مدقيو ةقباسلا تاربخلل ًالِّمكمو جردتم لكشب ا;ينبم لمعلا نوكي ىتح نيبوهوملا ةبلطلا نم ةعقوتملا ةقباسلا تاربخلا ةفرعمب كلذو ؛جم ربلل يفرعملا ىوتحملا ددحن نأ ديجلا نمو

  :يلاتلا لودجلا لالخ نم ليلحتلا اذه حضونسو ،ماعلا ميلعتلا سرادم يف سردت يتلا طسوتم ثلاثلا ىلإ لوألا فصلا نم مولعلا بتكل عوجرلا لالخ نم كلذو ؛مهل

  ةلحرملا ةداملا تاعوضوملا

 يئادتبالا لوألا مولعلا .تارشحلا موهفم لوانتيو ،ت اويحلا عاونأ سرد

 يئادتبالا سداسلا مولعلا  .جارخإلاو ،سفنتلا :لثم ةيويحلا تايلمعلا متت فيك سردلا لوانتيو ،ناويحلاو ناسنإلل ةايحلا تايلمع :عبارلا لصفلا ،ةيناثلا ةدحولا

 ،ةيراقف اللا ت اويحلا دحأ تارشحلا ربتعتو ،ةيراقف اللا ت اويحلا ركذو ،ةيناويحلا ةكلمملا لوانت يذلا يناثلا لصفلا ،ةيناثلا ةدحولا

 .عون نويلم ىدعتت اًعاونأ اهل ّنأو ،ا‘افصو اهفيرعت ركذو

 يئادتبالا عبارلا مولعلا

 :ًالثمف ىرخأ ت اويح ىلع ىذغتت ت اويح كانهف ؛اهضعب عم ةيحلا تانئاكلا لعافت ةدحولا هذه تلوانتو :يئيبلا ماظنلا ةدحو

 لصفلاو .ةيحلا تانئاكلا نيب لعافت ةيلمع كانه كلذل ؛ناسنإلل ىذأ ردصم بªذلاو ،بªذلا لثم تارشحلا ىلع ىذغتي عدفضلا

 .طسبم لكشب تايلصفملل ضرعت ةسماخلا ةدحولا يف يناثلا يساردلا

 طسوتم لوألا مولعلا
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		يفرعملا	ىوتحملا	لیلحت
 :عيضاوملا هذهل مهف مهيدل ةبلطلا نأ عقوتملا نم دجن ،ماعلا ميلعتلا يف ةبلطلل ةقباسلا تاربخلا ىلع عالطالا دعب

 .ىرخألا تانئاكلا نيبو اهنيب زيمتلا عيطتسن فيكو تارشحلا موهفم •

 .جارخإو ،ءاذغو ،سفنت نم ةيويحلا تايلمعلا عيمج اهيدلو تOاويحلا نم دعت تارشحلاو ،ناويحلاو ،ناسنإلا لمشت :ةيحلا تانئاكلا •

 ،تايلصفملا اهتحت نم جردنيو ،ت¢راقفاللا اهنم جردنت يتلاو ةيناويحلا ةكلمملا اهنمو ،كلاممل اًعبت فنصتو مسقنت ةيحلا تانئاكلا نأ ةفرعم •

  .اهساسأ ىلع فَّنصتو اهزيمت تافصو فيرعت اهل تارشحلا اهنمو

 .عفانمو رارضأ اهلو .ضعبلل ءاذغ ردصم تارشحلا دعتو ،اهضعب عم ةيحلا تانئاكلا لعافت  •

 :ةطسوتملاو ةيئادتبالا ةلحرملل مولعلا جهانمل يفرعملا ىوتحملا ليلحتلا جئاتن

 .ملعلا اذهل ةيساسألا تامولعملا ضعب ضرعل ءاقل ميدقت ىلإ جاتحيس امبر تارشحلا ملع نع ةطيسب تامولعم مهيدل •

 .اهريغو ت¢وخرو ةيجنفسإو ةيراقف ريغو ةيراقف نم ةيحلا تانئاكلا فينصت ىلع ةردق مهيدل •

ءاوس تارشحلا فينصتلا مدعو تارشحلا عاونأو ءامسأ ةفرعم مدع •
ً
 .ةعفO وأ ةراض 

 .عمتجملل ةيبطلاو ةيحصلاو ةيراجتلاو ةيعانصلاو ةيداصتقالا تالاåا ىلع تارشحلا ريثƒ نع تامولعملا ةلق •
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	:جمانربلا	ةطخل	ماعلا	راطإلا 	م
	ةیفرعملا	ةرجشلا	/جمانربلا	ناونع ١	
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	م :جم2ربلا ةطُخل ماعلا راطإلا
	٢ لخدملا ديدحت ."يتاذلا لودجلا" ةيجيتارتسا مادختسx ةبلطلا تxاجتسا ىلع ًءانب تالخدملا ديدحت متي

 ؟ءاودلا تاعناص نع فرعأ اذام ؟ءاودلا تاعناص نع ملعتت نأ ديرت اذام ؟ءاودلا تاعناص نع هملعت ىلإ جاتحن يذلا ام
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	:جمانربلا	ةطُخل	ماعلا	راطإلا 	م
	ًاقباس	اھركذ	مت	يتلا	ةلئسألا	ىلع	ًءانبو
	ىوتحملا	فادھأ	ينبن	نأ	عیطتسن
	:يلاتلاك	جمانربلاب	ةصاخلا

	ىوتحم	فادھأ	دیدحت
	جمانربلا

	اھؤانب	مت	يتلا	ةیفرعملا	ةطیرخلل	ًاقفو
	عیطتسن	ةلخدملا	تاددحملا	ىلع	ًءانبو
	:ةیلاتلا	ةلئسألا	عضو

	ةلئسألا	دیدحت
	؟ةسیئرلا

٤+٣	

	.خیراتلا	يف	ةلاحنلا	روطت	لوح	ةبلطلا	ثحبی	نأ .1
	ىوتسملا	ىلع	لسعلا	لحن	ریثأت	ىلع	ةبلطلا	فرعتی	نأ .2
	.يداصتقالا
		.لسعلا	لحن	عاونأ	نیب	ةبلطلا	نراقی	نأ .3
		لسعلا	لحن	نكاسم	ءاشنإ	طورش	ةبلطلا	ددعی	نأ .4
	.اھدئاوفو	لسعلا	لحن	تاجتنم	ةبلطل	ركذی	نأ .5
	لحن	تاجتنم	دئاوف	ةیملعلا	تاساردلا	نم	ةبلطلا	جتنتسی	نأ .6
	.لسعلا
	.لسعلا	لحن	ةیبرت	تاقوعمو	بابسأ	ةبلطلا	ددعی	نأ .7
	.ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا	يف	ةلاحنلا	ةبرجت	ةبلطلا	موُقی	نأ .8

	؟لسعلا	لحن	ةیبرتو	ةلاحنلا	خیرات	وھ	ام .1
	؟يداصتقالا	لاجملا	ىلع	لسعلا	لحن	ةیبرت	ریثأت	ىدم	ام .2
	؟لسعلا	لحن	عاونأ	يھام .3
	؟اھطورش	يھامو	لسعلا	لحن	نكاسم	ىنبت	فیك .4
	؟لسعلا	لحن	تاجتنم	يھام .5
	نم	لسعلا	لحن	ةیبرت	تاجتنم	نم	ةدافتسالا	اننكمی	فیك .6

	؟ةیملعلا	تاساردلا	لالخ
	؟لسعلا	لحن	ةیبرت	تاقوعمو	بابسأ	بنجت	اننكمی	فیك .7
	؟ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا	يف	لاحنلا	ةبرجت	نم	دیفتسن	اذام .8
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	يئارثإلا	جمانربلل	ماعلا	راطإلا	م
	ةمزاللا	رداصملا	نمزلا	زیمتلا	نمزلا	ناقتإلا	نمزلا	فاشكتسالا	ةسیئرلا	ةلئسألا
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	خیرات	وھ	ام		
	ةلاحنلا
	لحن	ةیبرتو
	؟لسعلا

	

	ریثأت	ىدم	ام
	لحن	ةیبرت
	ىلع	لسعلا
	لاجملا
	؟يداصتقالا

	عاونأ	يھام
	؟لسعلا	لحن

	

	ىنبت	فیك
	لحن	نكاسم
	يھامو	لسعلا

	؟اھطورش

	تاجتنم	يھام

	ةبلطلا	ةئیھت	-
	فراعتو	،جمانربلل
	،مھضعب	ىلع	ةبلطلا
	ةدحولاب	فیرعتلاو
		.ةمدقملا	ىلوألا

	

	تاراھم	ىلع	فرعتلا-
	نوزیمتی	يتلا	ءاملعلا
	.اھب

	

	ضعب	راضحا-
	طینحت	مت	يتلا	حاولألا
	ركذو	اھیف	تارشحلا
			.اھنع	تامولعملا

	

ً	اقفو	ةبلطلا	عیزوت-
	لمعلا	يف	ةبغرل
	.يعامجلا

	ةلاحنلا	خیرات	وھ	نع	تامولعملا	عمج-	نیءاقل
	ربع	ثحبلا	لالخ	لسعلا	لحن	ةیبرتو
	.تنرتنالا

	

	ریثأت	نع	اھرداصم	نم	تامولعملا	عمج-
	كلذو	،يداصتقالا	بناجلا	ىلع	لسعلا	لحن
	ءاج	امو	تنرتنالا	ربع	ثحبلا	لالخ	نم
	.ةحاتملا	عجارملاب

	

	لحن	نع	اھعمج	مت	يتلا	تامولعملا	فینصت-
	نم	ھتافینصتو	عاونأ	ىلع	فرعتل	لسعلا

	مت	يتلا	عجارملل	صیخلت	ءارجا	لالخ
	.اھل	عوجرلا

	

	لحن	ةیبرت	لوح	ةقمعتملا	تاءارقلا	دعب	-
	اھنكاسم	ءانب	ةیفیك	لوح	ثحبلا	متی	لسعلا
	.اھطورشو	اھتاوطخ	صیلختب

٦	

	تاءاقل

	ةحرتقملا	لولحلا	عضو-
	يف	نییئاصخا	ةراشتساو
	لحنلا	ةیبرت	لاجم

	

	هذھ	ریوطت	ةلواحم-
	اھمیدقتب	ةحرتقملا	لولحلا
	ىتح	يملعلا	ثحبلا	بلاقب
ً	اقفو	بیرجتلا	عیطتسن
	ھتباث	ةیملع	تاوطخل
			.حیحصو

	

	لكشب	تاجتنملا	میدقت-
	ةیذغت	ءاطعإو	يئدبم
	.اھریوطتل	ةعجار

	

	

	

 رداصملا-	نیءاقل

		:ةءورقملا

 د6ع ،0123فخلا

 .)١٩٩٦( معنملا

 .لسعلا لحن ةBC0ت

 .P3لعلا LMNلا زكرم

 د6ع كلملا ةعماج

	.زSTعلا

UNم0عن ،ف 

 قيفوت ،XYطصمو

 تaاث ،يوالعو

 نزام ،يواcعو

)٢٠١٣(. 

 .ةماعلا تاMNحلا

 نارjز راد .نامع

	.عــــTزوتلاو LMNلل

 د6ع qrYسح ،o3رب

 .)٢٠٠٦( معنملا

 .تاMNحلا فL0صت
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	؟لسعلا	لحن

	

	

	

	اننكمی	فیك
	نم	ةدافتسالا
	ةیبرت	تاجتنم
	لسعلا	لحن
	لالخ	نم
	تاساردلا
	؟ةیملعلا

	

	اننكمی	فیك
	بابسأ	بنجت
	تاقوعمو
	لحن	ةیبرت
	؟لسعلا

	

	ةمھملا	عیزوت-
	رییاعملا	عم	ةیماتخلا
	.اھب	ةصاخلا

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

xyلا ة0باجvإلا قرطلا ةفرعم -
3 vاننكم 

 نم لسعلا لحن تاجتنم نم ةدافتسالا

ÄY ةقaاسلا تاساردلا لالخ
 .P3لعلا لاجملا 3

	

 تاقوعمو با6سأ لوح É3قتلاو ثح6لا -

 âع عالطالا لالخ نم لسعلا لحن ةBC0ت

 ام ص0خلتو ل0لحتو بتäلاو تاعوسوملا

 .هتاءارق مت

 

 ةBC0علا ةäلمملا ةBCجت ضارعتسا-

ÄY ةvدوعسلا
 لالخ نم كلذو لحنلا ةBC0ت 3

ÄY ثح6لا
 ةحاتملا تامولعملا رداصم 3

 .ةدافتسالا حيضوتو كلذ ص0خلتو

 

	

	كلذو	تاجتنملا	ضرع-
	لكشب	لامعالا	ةشقانمل

	عامتسالاو	يعامج
	.رظنلا	تاھجول

	

	عامتسالا	ذخا	دعب-
	ادبی	ةعومجملا	تاشقانملل
	جاتحی	ام	ةداعإب	ةبلطلا
	.لیدعتو	ریوطتل

	

	ماما	تاجتنملا	ضرع-
		عیمجلا

 راد .ةرjاقلا

	.ءاUإلا ة6تكمو

0XYفع Uاv ،د0سلا
3 

 ملع .)٢٠٠٩(

 .ماعلا تاMNحلا

	.ةìMملا راد .نامع

 دمحم ،îراجلا	

 .).ت .د( مj0اربا

 ةحفاcم رBTقت

 ةرازو .تافآلا

 ةvدل6لا نوؤشلا

		.ةTورقلاو

 .).ت .د( .ن .د	

 ة0بطلا ة0مjالا

 ةBTط0بلاو

 تا0لصفمل

 ةôYاحم .لجرالا

ÄY
 تاMNحلا ةدام 3

	.ة0بطلا
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	دیفتسن	اذام
	ةبرجت	نم
	يف	لاحنلا
	ةكلمملا
	ةیبرعلا
	؟ةیدوعسلا

	

	

	

	

 د0سلا ،بروشلا	

 .)٢٠١٣( نسح

 ملع تا0ساسا

 ة0بطلا تاMNحلا

 .ةرjاقلا .ةBTط0بلاو

 ة0مvداöالا ة6تكملا

	.LMNل

 روصنم ،ةطvاعملا

 .)٢٠٠١( رمع نب

ÄY تاMNحلا رود
3 

 x23طلا لاجملا

õúانجلا MNo3لا
3. 

 فvان ة0مvداöا

 مولعلل ةBC0علا

 ٢٠ .ة0نمألا

)٥٦-٥٩ ،)٢٢٢.	

	:ةüMNTلا رداصملا-

 صصخت تاملعم-

 ءا0حالا
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 تادجاوتملا

aسردملا.	

  qrYيجراخ راوز-

õúرملا-
	:ع°مسملا 3

	

 نع فشكv لحنلا

	:ةدvدج راUا

https://www
.youtube.com
/watch?v=8h
jK_uh36NE	

	

 هشjدم قئاقح

 لحنلا نع

 ¶•§الا تانئا£لا

ÄY ام0ظنت
	:ضرألا 3

https://www
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.youtube.com
/watch?v=i0
N4g9H5urM	

	

	:ةا0حلا ءارفس

https://www
.youtube.com
/watch?v=Cv
ir5LZJCts&t=

313s	

	

 نم ضارمالا جالع

	:لحنلا مس لالخ

https://www
.youtube.com

-/watch?v=
W2mNDJKtl8
&pbjreload=
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	)ءاودلا	تاعناص	ةدحولل	يئاھنلا	جتنملا(	ةیماتخلا	ةمھملا	فصو
	میوقتلا 		رییاعملا 	جتانلا 	فقوملا 	روھمجلا 	فدھلا 	ةمھملا

	میدقت	:يئدبملا	میوقتلا
	ةیادب	يف	جتنملل	حرتقم

	.جمانربلا

	يف	ةدجلاو	ةلاصالا-
		جتنملا

	.يملع	ثحب
	.ةلاقم	ةباتك ول نك	

ت 	 اثحاب يفً	 لاجم	 	 ارشحلا	ملع
یك	ت

	ف 	عیطتست 	ةدافتسالا 	نم هذھ 	
امولعملا

	ت ثحب	يتلا
ت قمعتو	

	ت 	يف	اھیف ولا
لوص 	 	لولح	يلا 	ةدیدج

	تابلاطلا
	

یظوت
ف وتحملا	

يفرعملا	ى ذلا	
	اوقمعتو	اوثحب	ي ھیف ولل	

يلا	لوص جتنم	 	 	وا 	ةقالع
لاوقب	اھتبثأ	نوعیطتسی	ةدیدج

	ةددعتم	ب

	ربعی	جتنم	میدقت ةیمھأ	نع يف	لحنلا	 ةایحلا	 ویو	
حض ىلع	هریثأت	 	 ناوج

ب 	،ةدیدع	
ریثأتو لحنلا	 	يف	 	لماوعلا	نم	لیلقت يتلا	ةیبلسلا ارشحلا	اھببست	

رخألا	ت
.ى 	

	ضرع	يف	ةقدلا
		تامولعملا

	ةیملع	ةقرو
	يفیقثت	ضرعم

	میكحتلا	ةنجل
	

	:يلحرملا	میوقتلا
	يئدبم	لكشب	جتنملا	میدقت

	ذخاو	لیدعتلا	ةیناكمإو
		تاظحالملا

	جتنملل	ریسفت	میدقت
		ضورعملا

	ءاود	يلا	لوصولا
	.دیدج

	تنیوب	روب	ضرع
	تارشحلا	حضوی
	اھنم	دیفتسی	يتلا

	يبطلا	لاجملا

		ملعملا
	

	ذخا	وا	میكحت
	يأ	نم	ةراشتسا
	لاجم	يف	صخش

	تارشحلا	ملع

	حضوت	ةینایب	موسر
	.ةقالعلا	هذھ

	.يخیرات	ضرعم

	رومالا	ءایلوأ

	:يماتخلا	میوقتلا
	ھتروصب	جتنملا	جارخا

	ةیئاھنلا

	جتنملا	ةقالع
	يفرعملا	ىوتحملاب

	ةدحولل

	.ةیملع	ةرشن
	.تنرتنالا	ىلع	عقوم

	.يقئاثو	ویدیف

	سرادم	نم	نیملعم
	ىرخا

	تامولعملا	قیثوت
	ضورعملا
	اھرداصمب

	نع	ویدیف	جاتنا
	اھجتنت	يتلا	بابسألا
	لاجملا	يف	تارشحلا

	.يداصتقالا

	نییجراخ	راوز
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	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب 	رییاعملا

	ھمیدقتو	ةدجلاو	ةلاصألاب	عتمتی	جتنملا
	زیمم	لكشب

			ةدجلاو	ةلاصألاب	عتمتی	جتنملا 	عتمتی	ال	نكل	ةدجلا	ثیحم	دیج	جتنملا
	ةلاصألاب

			ةدجلاو	ةلاصألاب	عتمتی	ال	جتنملا 	يف	ةدجلاو	ةلاصالا-
		جتنملا

	قیقد	لكشب	تامولعملا	ضرع
		يلیصفتو

	قیقد	لكشب	تامولعملا	ضرع 	نكل	حضاو	لكشب	تامولعملا	ضرع
	.قیقد	لكشب	سیل

	عتمتت	ال	ضورعملا	تامولعملا
	ةبولطملا	ةقدلاب

	ضرع	يف	ةقدلا
		تامولعملا

	ضورعملا	جتنملل	تاریسفت	میدقت
	زیمم	لكشبو	ةقباسلا	تاساردل	عوجرب

	ةیحیضوت	روصب	حیضوت	عم

	ضورعملا	جتنملل	تاریسفت	میدقت
		ةقباسلا	تاساردل	عوجرب

	ضورعملا	جتنملل	تاریسفت	میدقت
	ریسفتلا	اذھ	دیكأت	نود	ةبوتكم	تارابعب

			تاساردب

	جتنملل	تاریسفت	میدقت	متی	ال
	دیج	لكشب	ضورعملا

	جتنملل	ریسفت	میدقت
		ضورعملا

	هزیمتل	جتنملا	ىلع	ءانثلاو	میكحتلا	متی 	لبق	نم	كلذو	جتنملا	میكحت	متی
		نییئاصخا

	لبق	نم	جتنملل	طیسب	يئار	ذخا	متی
		نییئاصخالا

	لبق	نم	جتنملا	میكحت	متی	ال
	نییئاصخالا

	ذخا	وا	میكحت
	يأ	نم	ةراشتسا
	لاجم	يف	صخش

	تارشحلا	ملع
	جتنملا	نیب	ةقمعتمو	ةزیمم	ةقالع

	.يفرعملا	ىوتحملاو
	جتنملا	نیب	ةحضاو	ةقالع	كانھ

		يفرعملا	ىوتحملاو
	جتنملا	نیب	ةطیسب	ةقالع	كانھ

	يفرعملا	ىوتحملاو
	جتنملا	نیب	ةقالع	دجوت	ال

	.يفرعملا	ىوتحملاو
	جتنملا	ةقالع

	يفرعملا	ىوتحملاب
	ةدحولل

ً	اعبتم	ةحیحصلا	قرطب	قیثوتلا	متی
	.قیثوتلا	بولسأل	حضومو

	ةحیحصلا	قرطب	قیثوتلا	متی 	ةحیحصلا	قرطب	سیل	نكل	قیثوتلا	متی 	تامولعملا	قیثوت	متی	ال
	اھرداصم	نم	ضورعملا

	تامولعملا	قیثوت
	ضورعملا
	اھرداصمب

	ب 	ئدتبم
	ن 	يمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	:جمانربلا	ةطُخل	ماعلا	راطإلا
 يئارثإلا جم2ربلا مييقت

ةماعلا ةلئسألا تاددحملا  فادهألا   

تايلمعلا ؟هذيفنتو جم ربلا ميمصت ةدوج ىدم ام .1   ةيلاع ةدوج يذ جم رب ميدقت 

 ةبلطلا تاجايتحا ةيبلت جم ربلا عاطتسا ىدم يأ ىلإ .2

 ؟نيبوهوملا

ةفلكتلا/جئاتنلا /تاجرخملا  

نيبوهوملا ةبلطلا تاجايتحا ةيبلت  

 

 

تاراهملا نم اًضعب زيزعتو ريوطت  

  ؟ةفدهتسملا تائفلل تاجرخملا ةيمهأ ىدم ام .3

 ؟تاجرخملا عم ْنيبسانتم دهجلاو ةفلكتلا تناك له .4

 ؟ًالبقتسم جم ربلا ريوطت عيطتسن فيك .5

ةيلبقتسملا تانيسحتلا ؟هءافك اذ ملعملا ءادأو ميدقت ناك له .6  

  جم ربلا نيسحتو ريوطت
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تامولعملا ردصم تاودألا  رشؤملا  يعرفلا لاؤسلا  سيئرلا يميوقتلا لاؤسلا   

ةبلطلا  

+ 

ملعملا  

نايبتسا يمك  ؟ةيملع سسأ ىلع هذيفنت يف دمتعي جم2ربلا ناك له   جم2ربلا ميمصت ةدوج ىدم ام 

؟هذيفنتو  

ةبلطلا رابتخا  يمك  ؟ةبلطلل يفرعملا عاستالاو َءارثإلا ُجم2ربلا ققح له   ةيبلت جم2ربلا عاطتسا ىدم يأ ىلإ 

؟نيبوهوملا ةبلطلا تاجايتحا  

ةبلطلا  ةيصخش ةلباقم 

)ةعومجملل(  

يعون ؟ةيئاهنلا م@اجتنم رايتخال ةبلطلا تعفد يتلا بابسألا يهام   

؟اهملعت دارملا تاراهملل اًزيزعت جم2ربلا طشانم تققح له  

 تائفلل تاجرخملا ةيمهأ ىدم ام

؟ةفدهتسملا  

ملعملا .تافورصملا نع ريرقت  يمك  ؟ةبلطلا تاجرخملë ةنراقم لمجم لكشب جم2ربلا تاجايتحا ةفلكت ىدم ام   تاجرخم ةبسانتم ةفلكتلا تناك له 

؟جم2ربلا  

ةبلطلا  

+ 

ملعملا  

نايبتسا يمك   ؟ًالبقتسم اهيف جم2ربلا ميدقت نكمي يتلا نكامألë تاحرتقملا يهام .1 
 رثكأ جم2ربلا نوكيل هلادبتسا وأ هليدعت نكمي هنأ نورت يذلا ام .2

 ؟ةيلعاف

 ؟ًالبقتسم جم2ربلا روطت عيطتسن فيك

ةبلطلا نايبتسا  يمك   ؟جم2ربلا تاءاقل يف ملعملا ءادأ ناك فيك 
 ؟يئارثإلا جم2ربلا يف اهزيزعت دارملا تاراهملا ملعملا ززع له
 ؟مهماهم زاجنإ ىلع ةبلطلا ةدعاسمل ةعبتملا لئاسولا ام .3

 ؟هءافك اذ ملعملا ءادأو ميدقت ناك له
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تاظحالم ذفنملا  ليلحتلا بولسأ  فدهلا  ةادألا   

 تاودألا لالخ نم تامولعملا ىلع لوصحلا متيس

 يف ةينمزلا ةطخلا ةاعارم عم قحالمب دجاوتتس يتلا

.ذيفنتلا  

نيبوهوملا ملعم  فيكو جم ربلا ةدوج ةفرعم SPSS يئاصحإلا جم ربلا 

.ًالبقتسم هنيسحت نكمي  
)نايبتسا( ةظحالم ةرامتسا  

نيبوهوملا ملعم  يعوضوملا ليلحتلا 

Thematic analysis 

 عيراشملل تاعوم˙ا ةلباقم

 بابسأ ةفرعمو ةيماتخلا

.مهرايتخا  

ةلباقم  

نيبوهوملا ملعم  ميدقت يف ملعملا ءادأ ةفرعم SPSS يئاصحإلا جم ربلا 

جم ربلا  
)نايبتسا( ةظحالم ةرامتسا  

نيبوهوملا ملعم  Excel ةبلطلا باستكا ىدم ةفرعم 

.يفرعملا ىوتحملا نم ٍتامولعم  
رابتخا  

نيبوهوملا ملعم  تاراهملل ةبلطلا روطت ةفرعم SPSS يئاصحإلا جم ربلا 

.ةبولطملا  
سايقم  

	ءاودلا	تاعناص	:يئارثإلا	جمانربلا	ذیفنت	ةیلآ
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 ءاودلا تاعناص :يئارثإلا جمãربلا ذيفنت ةيلآ

 ةلحرملا ذيفنتلا تاءارجإ ذيفنتلا ناكم ذيفنتلا خيرJ ةراهملا ميوقتلا

 ىوتحملا لوانتي يريرحت رابتخا-

 .يفرعملا

 ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم -

 

 :ءاقللا نم ماعلا فدهلا-  نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا -

 ةيساسألا تايقافتالا ضرعو ةدحولاو جم2ربلا نع فيرعتلاو ،تابلاطلا ىلع فرعتلا •

  .تابلاطلا نيب

 مهتبغرل ًاقفو تاعوم¨ا ليكشتل لا¨ا كرت متيس قبس امع ضارعتسالا دعب •

 

 فاشكتسالا

 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

  :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا صيخلتلا

  اL نوزيمتي يتلا ءاملعلا تاراهم ملعت •
 صيخلتلاو تاظحالملا ةباتك ةيلآ حيضوت •

 .ةلاحنلا خيرJ ىلع فرعتلا •

 ؟يداصتقالا بناجلا ىلع لسعلا لحن عفانم يهام :ةيميلعتلا ةمهملا
 :يماتخلا عورشملا

 .ةدحولل يماتخلا جتنملل فصو عم جتنملا مييقت ريياعم ةبلطلا ميلست متي

 فاشكتسالا
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 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

 تامولعملا عمج

 اهرداصم نم

  :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا

 ربع ثحبلا لالخ نم يداصتقالا بناجلا ىلع لسعلا لحن ريثN نع تامولعملا عمج •

 .تنرتنالا

  ثلاثلا ءاقللا أدبن ةقباسلا ةيميلعتلا ةمهملا لالخ نم •

  .اهعمج مت يتلا تامولعملا ضرعتسي •

 .لسعلا لحن عاونأ نيب قورفلا ةفرعم •

 

 :ةيميلعتلا ةمهملا

 ؟اهدئاوف لسعلا لحن تاجتنم يهام

 ناقتالا

 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

 

 تقولا ةرادإ

+ 
 تامولعملا عمج

 .اهرداصم نم

  :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا

 :بلاقب اهميدقتو مهل ةلكوملا ةمهملا لالخ نم اهعمجب اوماق يتلا تامولعملا ضارعتسا •

 .طئاحلا ىلع قاروأ ،ويديف ،روص ،يتوص ليجست ،تنيوب روب ضرع •
 .ا@امولعم ضارعتسال نيعم تقو ةعومجم لكل ديدحت •

 :ةيميلعتلا ةمهملا

 .لسعلا لحن ةيبرت تاقوعم نع ثحبلا-

 

 

 

 

 ناقتالا
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 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

 تقولا ةرادإ

+ 
 تامولعملا عمج

 .اهرداصم نم

+ 
 صيخلتلا

  :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا

 :بلاقب اهميدقتو مهل ةلكوملا ةمهملا لالخ نم اهعمجب اوماق يتلا تامولعملا ضارعتسا •

 .طئاحلا ىلع قاروأ ،ويديف ،روص ،يتوص ليجست ،تنيوب روب ضرع •
 .ا@امولعم ضارعتسال نيعم تقو ةعومجم لكل ديدحت •
 ءارجاو لسعلا لحن ةيبرتل تاقوعملا رثكأ نع اهعمج مت يتلا تامولعملا فينصت •

 .كلذل صيخلت

 :ةيميلعتلا ةمهملا

 ؟لسعلا لحن ةيبرت ىلع تارشحلا اهببست يتلا تاقوعملا نع ثحبلا-

 ناقتالا

 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

  :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا تقولا ةرادإ

  .ةمهملا لالخ نم اهعمج مت يتلا تامولعملا ضارعتسا •

 ىلع  ةراضلا تارشحلا اهببست يتلا ةيبلسلا بناوجلا لوح ةقمعتملا تاءارقلا ضعب •

  .)لحنلا( تارشح لالخ نم لولح داجيإ ةلواحمو لسعلا لحنلا ةيبرت

 .تاعقوتلاو راكفألا حرط •

 :ةيميلعتلا ةمهملا

 ؟ةلاحنلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةبرجت نع ثحبلا
 

 

 

 

 ناقتالا
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 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

 تامولعملا عمج

 .اهرداصم نم

+ 
 صيخلتلا

 :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا

 نع ثدحتت يتلاو مهل ةلكوملا ةمهملا لالخ نم اهعمج مت يتلا تامولعملا ضارعتسا •

 .ةعومجم لك هضرعتس ةلاحنلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةبرجت

 :ةيميلعتلا ةمهملا

 ؟ةلاحنلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةبرجت نع ثحبلا

 ناقتالا

 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

 تامولعملا عمج

 .اهرداصم نم

+ 
 تقولا ةرادإ

 :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا

 نع ثدحتت يتلاو مهل ةلكوملا ةمهملا لالخ نم اهعمج مت يتلا تامولعملا ضارعتسا •

 .ةعومجم لك هضرعتس ةلاحنلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةبرجت

 .ةعونتم ضرع بلاوقب وا روصب كلذ ميعدتو تامهملا ضرع •

 .ةعومجم نمض شيعت يتلاو ةدرفنم شيعت يتلا نيب ةنراقم لمع •

 :ةيميلعتلا ةمهملا

 .ءالمزلا عم اهتشقانمو ،يئدبم لكشب تاجتنملا ميدقت

 ناقتالا

 .ةيتاذلا ةعباتملا ةرامتسا-

 .ةيميلعتلا تامهملا مييقت ةرامتسا-

 تامولعملا عمج

 .اهرداصم نم

+ 
 تقولا ةرادإ

 :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا

 .مهئالمز اما م@اجتنم تاحرتقم ةبلطلا ضرعتسي •

 .تارشحلا ملع لاجم يف نييئاصخا ةراشتساو ةحرتقملا لولحلا عضو •

 عيطتسن ىتح يملعلا ثحبلا بلاقب اهميدقتب ةحرتقملا لولحلا هذه ريوطت ةلواحم •

   .حيحصو هتبõ ةيملع تاوطخل ًاقفو بيرجتلا
  .عيمجلل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت- •

 :ةيميلعتلا ةمهملا

 زيمتلا
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 .هيلع لمعلل يئاهنلا جتنملا ىلع تاليدعتلا ةباتك

 

 ىوتحملا لوانتي يريرحت رابتخا-

 .يفرعملا

 ًايتاذ مظنملا ملعتلا تاراهم سايقم -

 نيودت

 تاظحالملا

 :ءاقللا نم ماعلا فدهلا نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا

 .اهريوطتل ةعجار ةيذغت ءاطعإو يئدبم لكشب تاجتنملا ميدقت •

 .رظنلا تاهجول عامتسالاو يعامج لكشب لامعالا ةشقانمل كلذو تاجتنملا ضرع •

 .ليدعتو ريوطتل جاتحي ام ةداعC ةبلطلا ادبي ةعوم¨ا تاشقانملل عامتسالا ذخا دع •

 .تحرط يتلا تاظحالملا نم ةدافتسالل ءاقللا يف هركذ مت ام صيخلت- •

  

 زيمتلا

 تاراهملا .يئاهنلا جَتنملا تßافك

  ةيصخشلا

 يماتخلا مويلا ةيماتخلا تاجتنملا ضرع نيال نوا يناثلا يساردلا لصفلا
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا	

	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ریكفتلا	تاراھم	يملعلا	ثحبلا

-	
	

	لكشب	جمانربلا	ضارعتسا	،بیحرت	-	-	-
		لمعلا	تاعومجم	دیدحت	،ماع

	يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم
	

	فاشكتسالا
	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
	

		ىلوألا	ةوطخلا
	.ملعتلا	ةلاح	میوقت	ىلع	ةردقلا -1
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	عامتسالا	/ةشقانملا 	تنیوب	روب	ضرع	 		ةماعلا	جمانربلا	ةركف	ىلع	ةبلطلا	فرعتی	نأ 	ةقیقد	١٥

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	ةقوطنم	وأ	ةبوتكم	ةلمج 	وأ	ةلئسألا	نع	ةباجإلا	دیرن	انك	اذإ
	اھلعفن	نأ	عیطتسن	ةوطخ	لوأف	،شاقنلا
	ًادیج	عمتسن	امدنعف	؛عامتسالا	يھ
	.دیج	لكشب	بیجن	نأ	عیطتسن

	دحأ	ةكراشم	مدع	ملعملا	ظحالی
	ةشقانملا	ءانثا	ةبلطلا
	.نیرخلا	ةبلطلا	ىلإ	عامتسالاو

	تارشحلا-
	لحنلا-
	نم	ةعومجم-
	تارشحلا
	نم	انسفنأ	يمحن	فیك-
	.تارشحلا

	.مھل	زھجملا	ناكملا	يف	ةبلطلا	لابقتسا-
	.ةبلطلا	ىلع	فرعتلاب	ملعملا	أدبی-
	يذلا	تنیوب	روبلا	ضرع	ضارعتسا-
	.ھمدقنس	امو	جمانربلا	نع	ثدحتی
	نآلا	،ھضارعتسا	مت	ام	دعب	:ملعملا	لأسی-
	؟جمانربلا	يف	ضرعن	نأ	نوعقوتتس	اذام
	؟فرعتنس	اذام	ىلعو

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ددحیو	،ةماعلا	ةركفلا	بلاطلا	ركذی
	ةربخب	ھطبر	عم	عوضوملا	بلص
	.ةقباس

	ددحیو	،ةماعلا	ةركفلا	بلاطلا	ركذی
	.اھصخلیو	ةركفلا	بلص

	جمانربلل	ةماعلا	ةركفلا	بلاطلا	ركذی	
	.راصتخاب

	جمانربلا	ةركف	ركذی	الو	بعوتسی	ال
		.ماع	لكشب
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	ةحوللا	ىلع	تاعومجملا	دیدحت
	.كلذب	ةصاخلا

	مھل	ركذیو	عیمجلا	هابتنا	ملعملا	تفلی
	ةعومجمل	كرایتخا	:رومألا	ضعب
	فرعتل	مھعم	ثدحتلا	نم	كنِّكمی

	كانھ	نوكیس	لھو	،مھتایصخش
	ثدحتلا	كیلع	بجی	كلذل	،ماجسنا
	ةبغرب	كلذ	نوكی	نأو	عامتسالاو
	.كنم

	ال	دق	ةبلط	دوجو	ملعملا	ظحالی
	ال	وأ	مھناكم	نم	نوكرحتی
	عم	دیج	لكشب	نوثدحتی
	.مھئالمز

	ىلع	فرعتلا-	
	تاعومجملا
	ةبلطلا	دحأ	مامضنا	بلط-
		.ةنیعم	ةعومجمل
	

	جمانربلا	نع	تامولعملا	ضارعتسا	دعب-
	.ةبلطلا	ةشقانم	ىلإ	عامتسالاو	ةدحولاو
	ةبلطلا	لكشی	نأ	ملعملا	بلطی	-
	عیراشملا	لمعل	ٌبلطم	كلذو	،تاعومجم
	.رایتخالا	ةیرح	مھلو
	

 

 

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	يعامجلا	لمعلا
	

	ةبلطلا	ءامسأ	+تاعومجملا	ةحول	 	.مھتبغرل	ًاقفو	مھتعومجم	ةبلطلا	لكشی	نأ 	ةقیقد	١٥

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	مھتبغر	قفو	مھتعومجم	ةبلطلا	لكشی
	.عیرسو	تفال	لكشبو

	قفو	مھتعومجم	ةبلطلا	لكشی
		.مھتبغر

	مھتبغر	قفو	مھتعومجم	ةبلطلا	لكشی	
		.ملعملا	ةدعاسمب

	قفو	مھتعومجم	ةبلطلا	لكشی	ال
	.مھتبغر

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	ةئبعت
	.تارامتسالا

	نأ	ةبلطلل	ملعملا	ركذی-
	صخشلا	ىلإ	تاصنإلا
	نأ	يف	هدعاسی	رمأ	ثدحتملا
	انیلع	كلذل	؛ھثیدح	لمكی

	لصن	ىتح	عمتسن	نأ	ًاعیمج
	مدع	نأو	.بولطملا	مھفلل
	مدع	ببسیس	دیجلا	تاصنالا
	يھتنیو	لمعلا	ءانثأ	مھفلا
	.اًصقان	لمعلا

	ةبلطلا	ضعب	ملعملا	ظحالی-
	حرش	ءانثأ	نولغشنی	نیذلا
	هذھل	ملعملا	تاھیجوت
	.تارامتسالا
	
	دق	تارامتسالا	ةئبعت	ءانثأ-
	ةبلطلا	ضعب	ملعملا	ھجاوی
	.اھنولمكی	ال	نیذلا

	هذھ	ةئبعتب	موقن	اذامل-
	؟تارامتسالا
	دنع	للملاب	رعشأ-
	.كلذب	مایقلا
	

	بجی	تانایبتسالاو	تارامتسالا	نم	ةعومجم	ھیدل	نأ	ملعملا	ركذی-
	.ةحیحص	انتاباجإ	نوكت	نأو	،ةقدب	اھئبعت	انیلع
	مایقلا	نم	فدھلا	حضویو	،ةدرفنم	لكشب	ةرامتسا	لك	ملعملا	حرشیو-
	.رمألا	اذھب
	.ةسلجلا	ءاھتنا	دعب	قاروألا	عیمج	ملعملا	عمجی-
	يلاتلا	انئاقل	يف	اًریثم	ًالمع	انیدل	نإ	:مھل	لوقی	ثیحب	ءاقللا	قلغیو
	؟ءاملعلا	تاراھم	كلتمن	فیك	:وھو
	

 

 

 

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	عامتسالا	/ةشقانملا 	)تارامتسا	+	تانابتسا(	قاروأ	 		ملعملا	تاھیجوت	ىلإ	ةبلطلا	عمتسی	نأ 	ةقیقد	١٥

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ظَحالم	لكشب	تاھیجوتلا	ىلإ	بلاطلا	عمتسی
	اھمیلست	عم	ةلئسألا	حرطو	ةباتكلا	لالخ	نم
	.ركبم	تقو	يف

	لكشب	تاھیجوتلا	ىلإ	بلاطلا	عمتسی
	حرطو	ةباتكلا	لالخ	نم	ظَحالم
	.ةلئسألا

	تاھیجوتلا	ىلإ	بلاطلا	عمتسی	
	.ةباتكلا	لالخ	نم	ظحالم	لكشب

	ىلإ	بلاطلا	عمتسی	ال
	.تاھیجوتلا

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا
	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم	يملعلا	ثحبلا

-	
	

	تاظحالملا	نیودت	-
+	

	صیخلتلا	

	تاظحالملا	ةباتك	ةیلآ	حیضوت	-
	صیخلتلاو

		ةلاحنلا	خیرات	ىلع	فرعتلا
	يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم

	
		فاشكتسالا

	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
	

		ىلوألا	ةوطخلا
	.ملعتلا	ةلاح	میوقت	ىلع	ةردقلا	-1
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	.تاظحالملا	نیودت	+عامتسالا	/ةشقانملا 	مالقأ	+	ةروبس	 	ةباتك	قرط	ةبلطلا	فرعتی	نأ

	.حیحصلا	لكشب	تاظحالملا
	ةقیقد	١٥

 

	میلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	ةباتك-
	.تاظحالم

	اًطاقن	كانھ	نأ	ركذیو	،ةبلطلا	ةلئسأ	ىلع	ملعملا	قلعی
	نیودت	عیطتسن	ىتح	اھیلع	فرعتن	نأ	بجی	ةیساسأ
	:حیحص	لكشب	تاظحالملا
	.ةرضاحملا	ىلإ	انروضح	فدھ	ةفرعم	نم	دبال-
	.ةمھم	اھنأ	رعشن	يتلا	تامولعملا	لجسن	نأ-
	.لاقی	ام	لك	سیلو	،صاخلا	انبولسأب	بتكن	نأ-
	.تاظحالملا	ضعب	تیوفت	ءانثأ	رتوتلاب	رعشن	ال	نأ-
	.ءالمزلا	عمو	ذاتسألا	عم	ھنیودت	مت	ام	ةعجارم-
	.تاظحالملا	ةباتكل	عبسلا	طاقنلا	لمكیو
	

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	،ةبلطلا	ضعب
	لھ	:لوح	نولءاستی
	عیمج	بتكن
	ركُذت	يتلا	تامولعملا
	؟ةمھم	اھنأ	انرعش	ول

		ةكراشملا-	
	ةلئسألا	حرط-
	ةباتك-
	تاظحالم

	.ةبلطلا	ىلع	مالسلاو	ةیحتلاب	ملعملا	أدبی-	
	..ءاملعلا	تاراھم	مویلا	ملعتنس	اننأ	مھربخی-
	ءاملعلا	لقن	فیك	ً:الاؤس	ةبلطلا	ملعملا	لأسی-
		؟انیلإ	مھملع	نوقباسلا
	وا	اھتباتكب	متی	ىرخألا	مولعلا	لقن	نأ	مھل	ركذیو
	نیودتو	ةباتك	ةیفیك	ملعملا	ركذی	مث	،اھظفحو	اھنیودت
	ركذیو	،ةروبسلا	ىلع	ةباتكلا	لالخ	نم	تاظحالملا
	.طاقن	عبس	يف	اھرصح	عیطتسن	اننأ
	نمو	ةقباسلا	تارامتسالا	جئاتنب	ةبلطلا	ةیعوت	متی-
	يف	جئاتنلا	هذھ	نم	دیفتسن	اذامو	،ملعتلا	طمن	اھنیب

	.ملعتلا	ةیلمع
	

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ةباتك	تایساسأ	نم	ةعبس	بلاطلا	قبطی
	.ةظحالملا

	تایساسأ	نم	ةسمخ	بلاطلا	قبطی
	.ةظحالملا	ةباتك

	تایساسأ	نم	ةعبرأ	بلاطلا	قبطی	
	.ةظحالملا	ةباتك

	تایساسأ	نم	نینثا	بلاطلا	قبطی
	.ةظحالملا	ةباتك
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	وأ	ةبوتكم	تارابع-
	.ةقوطنم
	.تاظحالم	ةباتك-

	نأ	طقف	تسیل	عامتسالا	ةیمھأ	نا	ةبلطلل	ملعملا	حضوی
	مدختستو	عمتست	فیك	امنإ	،كمامأ	يئرملا	عطقملل	رظنت
	يتلا	طاقنلا	بسح	تاظحالملا	نیودت	يف	كتراھم
		.ًاقباس	مكل	اھتركذ
	.ةجیتنلا	نورتسو	،اولواح
	.ةدیج	اھجئاتن	نوكت	ملعتلل	ةساح	نم	رثكأ	مادختسا	نإف
	
	
	

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	ال	ةبلطلا	ضعب
	نوبتكی	ال	وأ	نوكراشی
	.تاظحالم

		ةكراشملا-	
	ةلئسألا	حرط-
	تاظحالم	ةباتك-

	ةباتك	باعیتسا	نم	ءاھتنالا	دعب
	.تاظحالملا
	نع	ثدحتت	ةلاقم	عیزوتب	ملعملا	موقی
	ةبلطلا	نم	بلطیو	ةلاحنلا	خیرات
	قیبطت	ةاعارم	عم	تاظحالملا	ةباتكب
		.تاظحالملا	ةباتكل	٧	ـلا	طاقنلا
	
	

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	تایساسأ	نم	ةعبس	بلاطلا	قبطی
	.ةظحالملا	ةباتك

	ةباتك	تایساسأ	نم	ةسمخ	بلاطلا	قبطی
	.ةظحالملا

	.ةظحالملا	ةباتك	تایساسأ	نم	ةعبرأ	بلاطلا	قبطی 	تایساسأ	نم	نینثا	بلاطلا	قبطی
	.ةظحالملا	ةباتك

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	.تاظحالملا	نیودت	+عامتسالا/ةشقانملا 	.طینحتلا	حاولأ	+تنیوب	روب	ضرع	 	.تاظحالملا	ةباتك	تایساسأ	ةبلطلا	قبطی	نأ

	
	ةقیقد	١٥

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

		صخلم	ةباتك 	نأ	ركذیو	،ةبلطلا	هابتنا	ملعملا	تفلی
	رومأ	ةدع	اھل	صیلختلا	ةباتك	ةیلمع
	:اھنم	اھل	ھبتنن	نأ	بجی
	.ةیسیئرلا	راكفألا	دیدحت-
		راكفألا	هذھ	ةغایص	ةداعإ-
	.تارابعلا	نیب	طبرلا-
	.ةمدقم	ةباتك-
	.ةمتاخ	ةباتك-

	ملعملا	ظحالی
	ضعب	دوجو
	نیتتشتم	ةبلطلا
	نم	نوفرعی	الو
	.نوؤدبی	نیأ

	قرف	كانھ	لھ-
	ةباتك	نیب
	تاظحالملا
	.صیخلت	ةباتكو
	
	مزتلن	لھ-
	بیترتلا	سفنب
	ةباتك	يف
	.صیخلتلا
	

	.صیخلتلا	يھو	ءاملعلا	تاراھم	نم	ىرخأ	ةراھم	ملعتنس	اننأ	ملعملا	ركذی-
		.ھتباتك	تاوطخ	ضرعو	جذومن	ضرعب	صیخلتلا	ةباتك	ةیفیك	مھل	ركذیو
ّلكی	،صیخلتلا	ةیلمع	نم	ءاھتنالا	دعب- 	ةیمیلعتلا	ةمھملاب	ةبلطلا	ملعملا	فِ
	براجتلا	دحأ	ضارعتساو	ةلاحنلا	خیرات	نع	ثحبلا	يھو	،ءاقللا	اذھب	ةصاخلا
	؟ملاعلا	يف	ةلاحنب
	ةدحولل	يماتخلا	عورشملا	رییاعم	مھل	ضرعتسی	ءاقللا	ملعملا	قالغإ	لبق-
	.يئاھنلا	جتنملل	ماع	فصوو
	

 

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	میظنتلا	ةیجیتارتسا
	صیخلتلا/لیوحتلاو

	بوساح	ةزھجأو	مالقأو	قاروأ	 	عم	صیخلتلا	ةباتك	تاوطخ	ىلع	ةبلطلا	فرعتی	نأ
	.اھقیبطت

	ةقیقد١٥

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ًایعارم	صیلختلا	بلاطلا	بتكی
	ةحیحصلا	تاوطخلا	نم	اًسمخ

	.صیخلتل

	دیدحت	عم	صیلختلا	بلاطلا	بتكی
	ةباتكو	ةغایصلا	ةداعإو	راكفألا

		.ةمتاخو	ةمدقم

	راكفألا	دیدحتب	صیلختلا	بلاطلا	بتكی	
	.ةمتاخو	ةمدقم	دوجو	مدع	عم	ةیسیئرلا

	ةقیرط	صیلختلا	بلاطلا	بتكی
	ةتتشمو	ةیئاوشع

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم



 

 292 

		:ةیمیلعتلا	ةمھملا
		؟يداصتقالا	بناجلا	ىلع	لسعلا	لحن	عفانم	يھام	-

	بولطملا 	ةیلاتلا	ةساردلا	ىلع	علطا
	.ةساردلا	يتءارق	ءانثأ	تاظحالملا	نودأ •
	.عوضوملا	نع	ثدحتت	ىرخأ	عجارم	نع	ثحبأ •
	.يداصتقالا	ریثأتلا	حضوأ •
		.يحیضوت	بلاقب	تامولعملا	ضرع •

-1-11425-file:///Users/machd/Downloads/2991
PB.pdf	
	

	
	

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ركذی	مث	لسعلا	لحنلا	ةیبرت	نع	ةذبن	بلاطلا	مدقی
	حیضوت	عم	ةیداصتقالا	لسعلا	لحن	عفانم	حضویو

	.ةیحیضوت	لاكشأو	تاموسرب	كلذ

	ةیبرت	نع	ةذبن	بلاطلا	مدقی
	عفانم	حضویو	ركذی	مث	لحنلا

	.ةیداصتقالا	لسعلا	لحن

	لحنلا	دئاوف	نع	ةذبن	بلاطلا	مدقی
	.ةیداصتقالا	لسعلا

	اًرصتخم	اًصیخلت	بلاطلا	بتكی
	لسعلا	لحنلا	دئاوفلل

	.ةیداصتقالا
	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم	يملعلا	ثحبلا

-	
	-	-	.اjرداصم نم تامولعملا عمج	

	ينطولا	داصتقالا	ىلع	لسعلا	لحن	ریثأت
	لسعلا	لحن	عاونأ

	
	يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم

	
		فاشكتسالا

	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
	

	ةیناثلا	ةوطخلا
	.ملعتلل	ةبسانم	فادھأ	عضو	ىلع	ةردقلا	-2
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	عامتسالا	/ةشقانملا	ةیجیتارتسا 	،بوساح	ةزھجأ	،ضرع	زاھج

	.بتك
	داصتقالا	ىلع	لسعلا	لحن	ریثأت	ةبلطلا	ركذی	نأ
	.ينطولا

	ةقیقد	١٥

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجالا

	ةقوطنم	تارابع
	.ةبوتكم	وأ

	ةیمھأ	نأ	مھل	حضویو	ةبلطلل	ملعملا	ركذی
	كانھ	امنإ	ثدحتملل	رظنت	نأ	طقف	تسیل	عامتسالا

	.كلذل	طورش
	.يزكرم	لكشب	ثدحتملل	رظنلا-
	.يباجیإ	صخش	كنأ	حضوت	دسجلا	ةغل-
	.ثدحتملا	عم	تاظحالم	ةباتك-
	.دیج	عمتسم	كنأ	ىلع	لدت	يتلا	ةلئسألا	حرطا-

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	ال	ةبلطلا	ضعب
	نوبتكی	ال	وأ	نوكراشی
	ال	دق	وأ	تاظحالم
	ىلع	ةلئسأ	نوحرطی
	.مھئالمز

		ةلئسألا	حرط-
	ةكراشملا-

	

		.مھیلع	ةیحتلا	ءاقلإو	ةبلطلا	لابقتسا-
	ھعجار	ةیذغت	میدقتو	ةقباسلا	ةمھملا	لوح	ةشقانم-
	.اھنم	ةعومجم	ضارعتساو	اھیلع
	لسعلا	لحن	ریثأت	نوركذیو	ضرعلا	ةبلطلا	أدبی-
		ينطولا	داصتقالا	ىلع
	ملعملا	ركشی	ةبلطلا	عیمج	ضرع	نم	ءاھتنالا	دنع	-
	يتلا	ةمِّیقلا	تامولعملاو	مھثحب	ىلع	ةبلطلا

	.اھوضرع

 

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	داصتقالا	ىلع	لحنلا	لسعل	تاریثأت	سمخ	ةبلطلا	ركذی
	.ينطولا

.	

	لسعل	تاریثأت	ةبلطلا	ركذی
	.ينطولا	داصتقالا	ىلع	لحنلا

	لسعل	تاریثأت	ثالث	ةبلطلا	ركذی	
	.ينطولا	داصتقالا	ىلع	لحنلا

	ىلع	لحنلا	لسعل	نیریثأت	ةبلطلا	ركذی
	.ينطولا	داصتقالا

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	.اھرداصم	نم	تامولعملا	عمج	/تامولعملا	بلط	ةیجیتارتسا 	بتك	،بوساح	ةزھجأ	،ضرع	زاھج 	لسعلا	لحن	عاونأ	نیب	قورفلا	داجیإ 	ةقیقد	١٥

 

 

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم	ةراھملا	زیزعت	ةعجارلا	ةیذغتلا	ةبلطلا	ةباجتسا	تاءارجإلا

	،اھضارعتسا	مت	يتلا	تامولعملا	ىلإ	ملعملا	دوعی-
	،اھضرع	مت	يتلا	لحنلا	تارشح	ىلإ	هابتنالا	تفلیو
	؟ا	اھضعب	نع	فلتخت	لھ	:لأسیو
	؟لسعلا	لحنلا	عاونأ	نیب	قورفلا	يھام	:ةبلطلا	لأسی-
	ةحاتملا	لئاسولا	لالخ	نم	ثحبلل	ةبلطلل	لاجملا	كرتیو
	.ءاقللا	ناكم	يف
	.اھیلإ	اولصوت	يتلا	تامولعملا	ةبلطلا	ضرعتسی-

	ةیلمع	ةبلطلا	أدبی-
	نیمدختسم	ثحبلا
	بیساوحلاو	بتكلا
	.ملعملا	لاؤسو

	ضعب	دوجو	ملعملا	ظحالی
	نم	تاباجإلا	نوذخأی	ةبلطلا
	.ةیملعلا	ةقثلاب	عتمتت	ال	عقاوم

	ساسأ	نم	اھل	دبال	تامولعملا	عمج	ةیلمع	نأ	ملعملا	ركذی
	حیحص	ساسأ	ىلع	ةینبم	تعمُج	يتلا	تامولعملا	نوكت	ىتح
	.كشلا	ھطلاخی	ال
	؟يملع	عقوم	وھ	لھ	:عقوملا	نم	دكأتلا-
	.هركذ	نم	كل	دبال	؟بتاك	وأ	فلؤم	مسا	كانھ	لھ-
	.ا7دج	نیمھم	خیراتلاو	ةنسلا-
	

	ةینھذ	طئارخ-
		ةلاقم	ةباتك-
	ةیوفش	تارابع-

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لحن	عاونأ	نیب	قورف	ةسمخ	داجیإ
	.لسعلا

	لحن	عاونأ	نیب	قورف	ةعبرأ	داجیإ
	.لسعلا

	لحن	عاونأ	نیب	قورف	ةثالث	داجیإ	
	.لسعلا

	.لسعلا	لحن	عاونأ	نیب	نْیقرف	داجیإ

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	ةلئسألا	ةغایص	/	فدھلا	عضو 	ةروبس	+	مالقأ 	.يئارثإلا	جمانربلا	لالخ	نم	اھقیقحتب	نوبغری	يتلا	فادھألا	ةبلطلا	غیصی 	ةقیقد	١٥

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا
	ةباتك

	فادھألا
	ىلع

	وأ	ةروبسلا
	يف

	.تاركذملا

	اًرومأ	كانھ	نأ	ةبلطلا	هابتنا	ملعملا	تفلی	
	فادھألا	ةباتك	ءانثأ	اھیعارن	نأ	بجی
	:اھنم
		.سایقلل	ًالباق	نوكی	نأ-
		.ًاقیقدو	اًحضاو	نوكی	نأ-
	ةدھاشم	نكمیو	ىدملا	ریصق	نوكی	نأ	-
	.ھجئاتن
	.)ةنیعم	ةیضق(	ًانیعم	اًرمأ	فصی-
	

	ضعب	دوجو	ملعملا	ظحالی
	ةغایص	ءانثأ	تابوعصلا
		:فادھألا
	اھنكل	ةدیج	فادھأ	ةغایص-
	.لیوط	تقول	جاتحت
	طبترت	ال	فادھالا	ضعب-
	.ةیلاحلا	ةیضقلاب

	حرطب	ةبلطلا	أدبی
	:مھسفنأ	ىلع	ةلئسأ
	ققحن	نأ	دیرن	اذام

	؟جمانربلا	نم

	قئاقد١٠	اھتدم	ةحارتسا	دعب	ةیمیلعتلا	ةعاقلا	ىلإ	ةبلطلا	دوعی
	؟ةیلبقتسملا	مكفادھأ	يھام	نكل	:اًرركم	نوكی	دقً	الاؤس	ملعملا	حرطی
	يتلا	جئاتنلاو	جمانربلا	ىلإ	مكلوخد	نم	مكفادھأ	ةفرعم	دیرأ	.ةیلبقتسم	فادھأ	مكل	ناك	ًاذإ
	؟اھیلإ	لصوتلا	نودیرت
	؟كلذ	قیقحتل	لعفن	نأ	انیلع	بجی	اذام	:لأسیو	ةروبسلا	ىلع	فدھلً	الثم	ةباتكب	ملعملا	أدبی
	لوصولا	دیرن	يتلا	ةیتامولعملا	ةوجفلا	دس	ةیلمع	يف	دعاسیس	فدھلا	عضو	نأ	مھل	حضوی
		.اھیلإ
 قباسلا	فقوملا	يف	ھب	انمق	ام	اذھو	،دیجلا	عالطالا	كلذ	بلطتیو

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لكشب	فادھألا	ةبلطلا	غیصی
	ةفاك	نیققحم	قیقدو	حضاو

	.طورشلا

	vألا ة6لطلا غيصjش™ فادcل 
 رواحم لوان¨ت اهنäل ،حضاو

	ةفلتخم

	،حضاو	لكشب	فادھألا	ةبلطلا	غیصی	
	.اھقیقحتل	لیوط	تقو	ىلإ	جاتحت	اھنكل

	ًاقفو	فادھألا	ةبلطلا	غیصی	ال
	.ةددحملا	طورشلل

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	:ةیمیلعتلا	ةمھملا

	.دئاوفلا	امو	لسعلا	لحن	تاجتنم	يھ	ام

 

 

 

 

 

 

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ماق	يتلا	تامولعملا	بلاطلا	ضرعی
	نع	)تنیوب	روب(	بلاق	يف	اھعمجب
	كلذو	هدئاوفو	لسعلا	لحن	تاجتنم
	اھقیثوت	عم	ةیملعلا	تاساردل	عوجرب

APA	

	ماق	يتلا	تامولعملا	بلاطلا	ضرعی
	نع	)تنیوب	روب(	بلاق	يف	اھعمجب
	كلذو	دئاوفو	لسعلا	لحن	تاجتنم

	ةیملعلا	تاساردلل	عوجرب

	يتلا	تامولعملا	بلاطلا	ضرعی
	)تنیوب	روب(	بلاق	يف	اھعمجب	ماق

	.لسعلا	لحن	تاجتنم	نع

	ماق	يتلا	تامولعملا	بلاطلا	مدقی
	نع	)صیخلت(	بلاق	يف	اھعمجب

	.لسعلا	لحن	تاجتنم

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا
	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم	يملعلا	ثحبلا

-	
	

	اھدئاوفو	لسعلا	لحن	تاجتنم	تقولا	ةرادإ	-	.اjرداصم نم تامولعملا عمج
	.تامولعملا	عمج	ىلع	ءانب	تقولا	ةرادإ

		
	يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم

	
		فاشكتسالا				

	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
	

	)3,4,5,6(	ةوطخلا
	.ةرثؤملا	ملعتلا	ةیجیتارتسا	رایتخا-3
	.ملعتلا	ةیجیتارتسا	قیبطت-4
	.ملعتلا	مدقت	ةبقارم	ىلع	ةردقلا-5
	.ةیجیتارتسالا	لیدعت	ىلع	ةردقلا-6
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	وأ	ةقوطنم	تارابع
	.ةبوتكم

	ةبلطلا	عم	ملعملا	عمتجی	ةحارتسالا	ةرتف	يف
	نأ	طقف	تسیل	عامتسالا	ةیمھأ	نأ	مھل	حضویو
	.اھنم	كلذل	طورش	كانھو	،ثدحتملل	رظنت
	.يزكرم	لكشب	ثدحتملل	رظنلا-
	.يباجیإ	صخش	كنأ	حضوت	دسجلا	ةغل-
	.ثدحتملا	عم	تاظحالم	ةباتك-
	عمتسم	كنأ	ىلع	لدت	يتلا	ةلئسألا	حرطا-
	.دیج

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	ال	ةبلطلا	ضعب
	نوبتكی	ال	وأ	نوكراشی
	ال	دق	وأ	تاظحالم
	ىلع	ةلئسأ	نوحرطی
	.مھئالمز

		ةلئسألا	حرط-
	ةكراشملا-

	

	.ةیحتلا	مھیلع	يقلیو	ةبلطلا	ملعملا	لبقتسی-
	.ةقباسلا	ةیمیلعتلا	تامھملاب	مھریكذتب	أدبی-
	و	لسعلا	لحن	تاجتنم	نوركذیو	،ضرعلا	ةبلطلا	أدبی-
	.اھنع	اوثحب	يتلا	تامولعملا	لالخ	نم	هدئاوف
	ملعملا	ركشی	،ةبلطلا	عیمج	ضرع	نم	ءاھتنالا	دنع	-
	.اھوضرع	يتلا	ةمیقلا	تامولعملاو	مھثحب	ىلع	ةبلطلا
	.مھشقانیو	ةعجارلا	ةیذغتلا	مدقیو	،ھب	اوماق	ام	ضرعتسی
	

 

 

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	عامتسالا	/ةشقانملا	ةیجیتارتسا
	

	بتك	،بوساح	ةزھجأ	،ضرع	زاھج 	.هدئاوفو	لسعلا	لحن	تاجتنم	ةبلطلا	ضرعی	نأ 	ةقیقد	١٥

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ماق	يتلا	تامولعملا	بلاطلا	ضرعی
	نع	)تنیوب	روب(	بلاق	يف	اھعمجب
	كلذو	هدئاوفو	لسعلا	لحن	تاجتنم
	اھقیثوت	عم	ةیملعلا	تاساردل	عوجرب

APA	

	ماق	يتلا	تامولعملا	بلاطلا	ضرعی
	نع	)تنیوب	روب(	بلاق	يف	اھعمجب

	كلذو	دئاوفو	لسعلا	لحن	تاجتنم
		ةیملعلا	تاساردلل	عوجرب

	ماق	يتلا	تامولعملا	بلاطلا	ضرعی	
	نع	)تنیوب	روب(	بلاق	يف	اھعمجب

	.لسعلا	لحن	تاجتنم

	ماق	يتلا	تامولعملا	بلاطلا	مدقی
	نع	)صیخلت(	بلاق	يف	اھعمجب

	.لسعلا	لحن	تاجتنم

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا
	دیدحت

	تایجیتارتسالا
	حوللا	ىلع	ةراتخملا
	.ةصاخلا	تاركذملاو

	رایتخا	نأ	ىلإ	هابتنالا	ملعملا	تفلی
	ىلع	دمتعت	ةبسانملا	ةیجیتارتسالا
		.اھقیقحت	نودیری	يتلا	فادھألا
	قیبطت	ةیلمع	جئاتن	كلذك
	.اھتیلاعف	ىدم	حضوتس	ةیجیتارتسالا
	

	نأ	ملعملا	ظحالی
	ًاتقو	نوذخأی	ةبلطلا
	.رایتخالا	يف

	رایتخا	عیطتسأ	لھ	
	؟ةیجیتارتسا	نم	رثكأ

	
	

	دعاست	دق	يتلا	تایجیتارتسالا	ةعومجم	ملعملا	ضرعتسی-	
	.يئارثإلا	جمانربلا	اذھ	لالخ	مھفادھأ	قیقحت	يف	ةبلطلا
	.اھمادختسا	ةیفیكو	،ينعت	اذامو	،ةیجیتارتسالا	ملعملا	حرشی-
	عم	ھعضو	يذلا	فدھلا	ًایعارم	اúیقیبطت	ًالاثم	ملعملا	حرشی-
	.ھقیقحتل	ةبسانملا	ةیجیتارتسالا
	عم	ةیجیتارتسالا	رایتخا	ةبرجت	ضوخل	ةبلطلا	ملعملا	كرتی-
	.اھقیبطت	ةلواحم
	.ةبلطلل	ھیجوتلاو	داشرالا	مدقیو	،رومألا	ریس	ملعملا	عباتی-

 

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لمعلل	ةبسانم	تایجیتارتسا	ةبلطلا	راتخی
	.مھفادھأب	ةطبترمو

	ةبسانم	تایجیتارتسا	ةبلطلا	راتخی
		.مھفادھأب	ةطبترم	ریغ	اھنكل	،لمعلل

	ریغ	تایجیتارتسالا	دحأ	ةبلطلا	راتخی
	.مھفادھأب	ةطبترملا

	.ةیجیتارتسا	ةیأ	ةبلطلا	راتخی	ال

 

 

 

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	عامتسالا	/ةشقانملا 	مالقأ	/قاروأ/	ویدیف	/ةیقرو	ةحول 	.ةضورعملا	تایجیتارتسالا	دحأ	ةبلطلا	راتخی	نأ 	ةقیقد	١٥

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	نم	تامولعملا	عمج	/تامولعملا	بلط	ةیجیتارتسا
		تقولا	ةرادإ	+	.اھرداصم

	بتك	،بوساح	،ضرع	زاھج 		.تامولعملا	عمج	ىلع	ءانب	تقولا	ةبلطلا	ریدی	نأ 	ةقیقد	٣٠

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجالا

		ةیوفش	لمج
	تاصخلم

	

	ىتح	ساسأ	نم	اھل	دبال	تامولعملا	عمج	ةیلمع	نأ	مھل	ملعملا	ركذی
	اھللختی	ال	حیحص	ساسأ	ىلع	ھینبم	تعمُج	يتلا	تامولعملا	نوكت
	.كشلا
	؟يملع	عقوم	وھ	لھ	:عقوملا	نم	دكأتلا-
	.هركذ	نم	كل	دبال	؟بتاك	وأ	فلؤم	مسا	كانھ	لھ-
	.اúدج	نیمھم	خیراتلاو	ةنسلا-
	ةبلطلل	رومأ	حیضوتب	تقولا	ةرادإ	تاراھم	زیزعت	ملعملا	لواحی-
	:اھنم
	نع	دعتباو	،تایولوألا	ددحت	نأ	لواح	،ةمھملا	كئدب	لبق	نمزلا	ددح
	.تاتتشملا

	دوجو	ملعملا	ظحالی-
	نولصحی	ةبلطلا	ضعب

	اھنع	تاباجإلا	ىلع
	عتمتت	ال	عقاوم	نم
	.ةیملعلا	ةقثلاب
	دوجو	ملعملا	ظحالی-
	نم	نوفرعی	ال	ةبلط
	.لمعلا	أدبی	نیأ

	ةبلطلا	أدبی-
	ثحبلا	ةیلمع
	بتكلا	مادختساب
	بیساوحلاو
	.ملعملا	لاؤسو

	نم	ملعملا	دكأتیو	،ءاقللا	ناكم	ىلإ	عیمجلا	دوعی-	
	.ءدبلا	لبق	عیمجلا	دوجو
	يف	تامیلعتلا	عابتا	ةبلطلا	نم	ملعملا	بلطی-
	نم	ةعومجم	لیزنتب	كلذو	بساحلا	مادختسا
	.رلوكس	لقوق	نم	ةیملعلا	تاساردلا
	و		لسعلا	لحن	تاجتنم	ثحبلا	ةبلطلا	نم	بلطی-
	،ناكملاب	ةحاتملا	رداصملا	لالخ	نم	هدئاوف
	ىلإ	لقتنن	ىتح	ءاھتنالل	مزاللا	تقولا	مھل	ددحیو
	.يلاتلا	يمیلعتلا	فقوملا

 

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	مازتلالا	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ردصم	ركذ	متیو	،تقولاب
	ةیملعلا	قرطلاب	تامولعملا

		مظنم	لكشب	اھجارخإ	عم	ةحیحصلا

	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ركذ	متیو	،تقولاب	مازتلالا
	قرطلاب	تامولعملا	ردصم

	.ةحیحصلا	ةیملعلا

	مازتلالا	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	تامولعملا	ردصم	ركذ	متیو	،تقولاب

		.ةحیحص	ریغ	قرطب

	نود	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ركذ	متی	الو	،تقولا	مازتلالا

		.ةمولعملا	ردصم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
		تقولا	ةرادإ	/ةشقانملا	ةیجیتارتسا 	بوساح	ةزھجأ	+ضرع	زاھج 	ضرع	ىلع	ءانب	تقولا	ةبلطلا	ریدی	نأ

	تامولعملا
	ةقیقد١٥

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا
	تارابع

	وأ	ةقوطنم
	.ةبوتكم

	ةبلطلا	عم	ملعملا	عمتجی	ةحارتسالا	ةرتف	يف
	نأ	طقف	تسیل	عامتسالا	ةیمھأ	نأ	مھل	حضویو
	.اھنم	كلذل	طورش	كانھو	،ثدحتملل	رظنت
	.يزكرم	لكشب	ثدحتملل	رظنلا-
	.يباجیإ	صخش	كنأ	حضوت	دسجلا	ةغل-
	.ثدحتملا	عم	تاظحالم	ةباتك-
	.دیج	عمتسم	كنأ	ىلع	لدت	يتلا	ةلئسألا	حرطا-

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	ال	ةبلطلا	ضعب
	ال	وأ	نوكراشی
	وأ	تاظحالم	نوبتكی
	ةلئسأ	نوحرطی	ال	دق

	.مھئالمز	ىلع

		ةلئسألا	حرط-
	ةكراشملا-

	

	،ضرعلل	ناح	دق	تقولا	نأ	ىلإ	ملعملا	ریشی	،تقولا	ءاھتنا	دعب	
	ً؟الوأ	ضرعلا	دیری	نم	:مھل	لوقی	مث
	هدئاوف	و	لسعلا	لحن	تاجتنم	نوركذیو	،ضرعلا	ةبلطلا	أدبی-
	.مھنم	بولطم	وھ	امك
	ةبلطلا	ملعملا	ركشی	،ةبلطلا	عیمج	ضرع	نم	ءاھتنالا	دنع	-
	،اھوضرع	يتلا	ةمیقلا	تامولعملاو	مھثحب	نع
	يفو	لزنملاب	ةمھملا	هذھ	لمكنس	،يفكی	ال	تقولا	نأ	امب	:لوقیو
	.تامولعملا	اذھ	شقاننس	يلاتلا	ءاقللا
	

 

	میوقتلا 
	ق 	م 	ن 	ب

	مازتلالا	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	تامولعملا	ردصم	ركذ	متیو	،تقولاب

	عم	ةحیحصلا	ةیملعلا	قرطلاب
		مظنم	لكشب	اھجارخإ

	مازتلالا	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	تامولعملا	ردصم	ركذ	متیو	،تقولاب

	.ةحیحصلا	ةیملعلا	قرطلاب

	مازتلالا	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	تامولعملا	ردصم	ركذ	متیو	،تقولاب

		.ةحیحص	ریغ	قرطب

	نود	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ركذ	متی	الو	تقولاب	مازتلالا

		ةمولعملا	ردصم
	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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		لسعلا	لحن	ةیبرت	تاقوعم	:ةیمیلعتلا	ةمھملا

	:بلاطلا	يزیزع	كنكمی

	.رداصملا	هذھ	قیثوت	عم	كیدل	ةرفوتملا	رداصملا	عیمج	يف	ثحبلا •
	.صصختم	صخش	ةراشتسا	كنكمی •
	.اھعمج	مت	يتلا	تامولعملا	بیوبت •
	.اھلح	يفً	اماھسا	رثكألا	حیضوتو	تاقوعملا	ةنراقم •

 

 

  

 

 

 

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم

	نیصصختملا	دحأ	يأر	ةفاضإو
	يتلا	تامولعملا	بیوبت	عم	لاجملاب

	نیب	ةنراقملاو	اھعمجب	ماق
	.نیلاجملا

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم

	نیصصختملا	دحأ	يأر	ةفاضإو
	تامولعملا	بیوبت	عم	لاجملاب

		.اھعمجب	ماق	يتلا

	رداصم	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
		.اھقیثوت	عم	ةفلتخم

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	.اھقیثوت	نود	ةفلتخم	رداصم

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم	دقانلا	ریكفتلا	تاراھم

-	
	

	.صیلختلا	
 اjرداصم نم تامولعملا عمج

	ةعونتملا

	لسعلا	لحن	ةیبرت	تاقوعم	تقولا	ةرادإ

	يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم
	

		فاشكتسالا
	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
	

	)3,4,5,6(	ةوطخلا
	.ةرثؤملا	ملعتلا	ةیجیتارتسا	رایتخا-3
	.ملعتلا	ةیجیتارتسا	قیبطت-4
	.ملعتلا	مدقت	ةبقارم	ىلع	ةردقلا-5
	.ةیجیتارتسالا	لیدعت	ىلع	ةردقلا-6
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	تنیوبروب
	لیجست

	يتوص
		روص
		ویدیف
		لودج
	موسر
	ةیرجش

	بوتكم	صن

	ھنأ	حیضوتب	ةبلطلا	ىدل	ةراھملا	ملعملا	ززعی-
	تقولا	ةرادإ	نم	كل	دبال	ضرعلا	ءانثأ
	رومألا	ركذب	أدیت	نأب	كلذو	؛كل	صصخملا
	دنعو	،اھضارعتساو	كضرع	يف	ةمھملا
	ةحاسم	كرتتو	،يقبتملا	تقولا	يعارت	ءاھتنالا
	.تاراسفتسالاو	ةلئسألل
- vنأ حيضوتب ة6لطلا ىدل ةراهملا ملعملا ززع 
 عيطتسxy Æح د0ج لcش™ ع°ضوملا مهف انيلع
 ەذqrY jب فL0صتلاو ةنراقملا ة0لمعa موقن نأ
 مث ،تامولعملا ل± عمج لواحن مث .تامولعملا
	.ددحملا بناجلا ¥إ P3تLي ال ام فذحa أد6ن

	دوجو	ملعملا	ظحالی-
	نوفرعی	ال	ةبلط
	تقو	نوردی

	ببستی	امم	مھضرع
	تقوب	لالخإلا	يف
	ذخأی	دق	أ	ضرعلا
	.ةلیمز	تقو
	مدع	ملعملا	ظحالی-
	ةیفیكل	ةبلطلا	مھف
	نیب	ةنراقملا
	.تامولعملا

	ةلئسألا حBط-
 ةكراشملا-

	تاظحالم ذخأ-

	طاشنب	أدبیو	ةیحتلا	مھیلع	يقلیو	،ةبلطلاب	ملعملا	بحری-
	.ءاقللاب	ءدبلا	لبق	مھلً	ازیفحت	يلعافتلا
	مدقیو	مھشقانیو	،ھنع	اوثحب	ام	ضارعتساب	ةبلطلا	ملعملا	ركذی
	.ددحملا	تقولاب	مازتلالا	عم	ةعجارلا	ةیذغتلا
xYثTو ،ثدحتلاa ملعملا أد6ي-

xyلا تامولعملا âع 3
	.اهضرع مت 3

-vصت تاعومجملا نم بلطL0ف jلا تاقوعملا ەذxy
 قيعت 3

	.لسعلا لحن ةyC0•ل ¶•§ا لcش™
	ةبلطلا	ملعملا	ركشی	،ةبلطلا	عیمج	ضرع	نم	ءاھتنالا	دنع	-
	.اھوضرع	يتلا	ةمیقلا	تامولعملاو	مھثحب	ىلع
	

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
		تقولا	ةرادإ	/ةشقانملا	ةیجیتارتسا
	ةقرافملا/لیوحتلاو	میظنتلا	ةیجیتارتسا

	بتك	،بوساح	،تكجورب 		لسعلا	لحن	ةیبرت	تاقوعم	ةبلطلا	ركذی	نأ 	ةقیقد	٢٥

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لحنلا	ةیبرت	تاقوعم	ةبلطلا	ركذی
	ةسمخ	ضرع	لالخ	نم	لسعلا

	.رثكا	وأ	تاقوعم

	ةیبرت	تاقوعم	ةبلطلا	ركذی
	لالخ	نم	لسعلا	لحنلا

	.تاقوعم	عبرأ	ضرع

	لسعلا	لحنلا	ةیبرت	تاقوعم	ةبلطلا	ركذی
	.تاقوعم	ةثالث	ضرع	لالخ	نم

	لسعلا	لحنلا	ةیبرت	تاقوعم	ةبلطلا	ركذی
	.دحاو	قوعُم	ضرع	لالخ	نم

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	ةعونتملا اjرداصم نم تامولعملا عمجπتاظحالملا ةعجارم 	/ةصاخلا	تاركذملا	/ملعتلا	ةرئاد	قصلم

	مالقأ
	.ًاقباس	ةراتخملا	تایجیتارتسالا	ةبلطلا	بقاری	نأ	 	ةقیقد	١٥

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجالا

		تاركذم
	تاظحالم

	ةبوتكم

	ينعت	ةیجیتارتسالا	ةبقارم	نأ	ملعملا	ركذی	
	هذھ	لھو	نم	اھنع	جتنی	اذامو	كقیبطت	ةظحالم
	؟ھقیقحت	دیرت	يذلا	فدھلا	ققحت	ةجیتنلا
	تلاز	ام	ةیجیتارتسالا	نم	ةجیتن	نأ	دجت	مل	ول
	اھریغتب	كیلع	؟جاتحت	اذام	،ھسفن	ناكملا	يف
		.اھتیلاعف	ىدم	بقارتو	اھقیبطت	دیعتو

	ملعملا	ظحالی
	نم	ةبلطلا	تالؤاست

	مھتباجتسا	لالخ
	.ةحورطملا

	ةبقارم	ينعت	اذام-
	؟ةیجیتارتسالا

	؟لیدعتلا	اننكمی	فیك-
	نأ	فرعن	نأ	يل	فیك-

	؟ةلاعف	جئاتنلا

	ءاقللا	يف	اھرایتخا	مت	يتلا	تایجیتارتسالاب	ةبلطلا	ملعملا	ركذی-
	؟رومألا	ریست	فیك	:مھلأسیو	قباسلا
	يھامو	،مھرایتخا	بابسأ	لوح	ةبلطلا	عم	ملعملا	شقانتی-
	؟نالا	ىتح	اھیلإ	لصوتلا	مت	يتلا	جئاتنلا
	جئاتن	ةبقارم	مكیلع	بجی	ھنأ	ملعملا	ركذی	كلذ	دعب-
	اوبتكت	نأو	،اھومترتخا	يتلا	تایجیتارتسالا	وأ	ةیجیتارتسالا
	ةیجیتارتسالا	لیدعت	مكنكمیُ	ھنأ	ةاعارم	عم	اھلوح	تاظحالم
	لوصولل	تایجیتارتسالل	قباسلا	لودجلا	لالخ	نم	اھریغتو
	نم	اھقیقحت	نودیرت	يتلا	فادھألا	ققحت	نأ	اھنأش	نم	جئاتنل

	.جمانربلا	لالخ
	.ةبلطلل	ھیجوتلاو	داشرالا	مدقیو	،رومألا	ریس	ملعملا	عباتی-

 

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لوح	تاظحالم	ةبلطلا	بتكی
	مھتایجیتارتسال	مھتبقارم

	.اھجئاتن	نوحضویو

	نم	ةعومجم	ةبلطلا	بتكی
	مھتبقارم	لوح	تاظحالملا

	.مھتایجیتارتسال

	مھتبقارم	لوح	نیتظحالم	ةبلطلا	بتكی
	.مھتایجیتارتسال

	تاظحالم	يأ	ةبلطلا	بتكی	ال
	.مھتایجیتارتسال	مھتبقارم	لوح

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا
	ةباتك

	نع	صخلم
	ءاقللا

	ةباتك	ةیلمع	نأ	ركذیو	،ةبلطلا	هابتنا	ملعملا	تفلی
	:اھنم	اھل	ھبتنن	نأ	بجی	رومأ	ةدع	اھل	صیلختلا
	.ةیسیئرلا	راكفألا	دیدحت-
	.راكفألا	هذھ	ةغایص	ةداعإ-
	.تارابعلا	نیب	طبرلا-
	.ةمدقم	ةباتك-
	.ةمتاخ	ةباتك-

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	ةبلطلا	ضعب
	نوفرعی	الو	نیتتشتم
	.نوؤدبی	نیأ	نم

	.بتكنس	ءيش	يأ	نع-
	لامعتسا	عیطتسن	لھ-

	بوساحلا
	تاظحالملا	مدختسنس-

	،اھانبتك	يتلا
	يتلا	تامولعملاو

	.اھانفنص

	،لیدعتلا	ةیناكمإو	تایجیتارتسالا	ةبقارم	ةیلمع	نم	ءاھتنالا	دعب
	.ءاقللا	نع	صیخلتلا	ةباتك	متی
	صاخلا	فلملا	لخاد	صیخلتلا	اذھ	عضو	مھنم	بلطی	مث
	.ةیمیلعتلا	ةمھملا	ةبلطلا	ىلع	عزوی	مث	.جمانربلاب
	

 

 

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	صیخلتلا/لیوحتلاو	میظنتلا	ةیجیتارتسا 	مالقا	،قاروأ 	.اھعمج	مت	يتلا	تامولعملا	ةبلطلا	صخلی	نأ	 	ةقیقد	٢٠

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ًایعارم	صیلختلا	بلاطلا	بتكی
	ةحیحصلا	سمخلا	تاوطخلا
	.صیخلتلل

	عم	صیلختلا	بلاطلا	بتكی
	ةغایصلا	ةداعإو	راكفألا	دیدحت
		.ةمتاخو	ةمدقم	ةباتكو

	راكفألا	دیدحتب	صیلختلا	بلاطلا	بتكی	
	.ةمتاخو	ةمدقم	دوجو	مدع	عم	ةیسیئرلا

	ةقیرط	صیلختلا	بلاطلا	بتكی
	.ةتتشمو	ةیئاوشع

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	:ةیمیلعتلا	ةمھملا

	.لسعلا	لحنلا	ةیبرت	تاقوعمل	لولح	نع	ثحبا

	؟)لحلا	،ببست	اذام	،اھمسا(	قوعملا	ركذ	.ةعونتم	رداصمو	عجارمب	دھشتسن	:نأ	اننكمی
	.ا|ینورتكلإ	ا|یقرو	ةئیبلا	يف	ةحاتملا	دراوملاو	تاماخلا	عیمج	مدختسا
	.اھضرع	متیس	يتلا	تامولعملل	)APA(	قیثوت	.ةیملعلا	تاساردلا	يلإ	عوجرلا

	
	

		
	
 

 

 

 

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم

	تارشحلا	حضوی	لودج	ةفاضإو
	اھلح	يف	لحنلا	ةقالعو	ةراضلا

	.زیمتم	بلاقب	اھضرع	عم

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم

	حضوی	لودج	ةفاضإو
	ةقالعو	ةراضلا	تارشحلا

	.اھلح	يف	لحنلا

	تامولعملا	بلاطلا	عمجی	نأ
	عم	ةفلتخم	رداصم	نم

	.اھقیثوت

	بلاطلا	عمجی
	رداصم	نم	تامولعملا

	.اھقیثوت	نود	ةفلتخم
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا
 

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم	دقانلا	ریكفتلا	تاراھم

	تقولا	ةرادإ			
	ضعب	ببسب	لحنلا	ةیبرت	تاقوعم

	تارشحلا
	

	يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم
	

		فاشكتسالا
	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
	

	)3,4,5,6(	ةوطخلا
	.ةرثؤملا	ملعتلا	ةیجیتارتسا	رایتخا-3
	.ملعتلا	ةیجیتارتسا	قیبطت-4
	.ملعتلا	مدقت	ةبقارم	ىلع	ةردقلا-5
	.ةیجیتارتسالا	لیدعت	ىلع	ةردقلا-6
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجالا

 تنیوبروب
 لیجست

 يتوص
  روص

  ویدیف
 بلف قاروأ

 تراش
 ىلع ةقلعم
 طئاح
 فصلا

 ھنأ حیضوتب ةبلطلا ىدل ةراھملا ملعملا ززعی-
 تقولا ةرادإ نم كل دبال ضرعت نوكت امدنع
 يف ةمھملا رومألا ركذب كلذو ؛كل صصخملا

 ىرت ءاھتنا دنعو ،اھضارعتساو كضرع
 ةلئسألل ةحاسم كرتتو يقبتملا تقولا
 .تاراسفتسالاو
 كانھ نأب مھربخیو ةبلطلا هابتنا ملعملا تفلی-
 ةیجیتارتسالل ًاقفو راكفألا ةباتكل طورش
 :ةعبتملا
 .راكفألا عیمج ةباتك
  حرطت ةركف يأ دقن مدع
 كراشی نم عیمج ركش

 دوجو ملعملا ظحالی-
 فیك نوفرعی ال ةبلط
 تقو نوریدی

 ببستی امم مھضرع
 تقو يف للخلاب
 ذخأی دق وا ضرعلا
 .ةلیمز تقو
 ملعملا ظحالی دق-
 نودقتنی ةبلط دوجو
 .مھئالمز راكفأ
 

 ةلئسألا حرط-
 ةكراشملا-
 تاظحالم ذخا-
 .تاعومجملا نمض لمعلا-
  ةحرتقملا راكفألا ةباتك-
 قاروأو مالقأ ذخأ-

 طاشنب أدبیو ةیحتلا مھیلع يقلیو ةبلطلاب ملعملا بحری-
 .ءاقللاب ءدبلا لبق مھلً ازیفحت يلعافت
 ،ھنع اوثحب ام ضارعتساب ةبلطلا ملعملا ركذی
 تقولاب مازتلالا عم ةعجارلا ةیذغتلا مدقیو ،مھشقانیو
 .ددحملا
 مت يتلا تامولعملا ىلع ينثیو ،ثدحتلاب ملعملا أدبی-
 اھضرع
 يتلا تامولعملا لالخ نم لھ لاؤس ھبلط ىلع حرطی

 يفالتل ةیلبقتسم لولحب جورخلا عیطتسن اھتعمج
 لحن ةیبرت تقاعأو اھتببس يتلا ةیبلسلا بناوجلا
 .لسعلا
 ٢٠ ةدمل راكفألا حرطب ةعومجم لكل لاجملا كرت
 .ةقیقد

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	تقولا	ةرادإ	/ةشقانملا
	ةقالطلا	/ينھذلا	فصعلا

	مالقأ	،قاروأ	،بتك	،بوساح	،تكجورب
	تراش	بلف	،ةروبس

I. نأ	ركذی	ةبلطلا	بناوجلا	ةیبلسلا	تارشحلل	فیكو	قیعت	ةیبرت	لحنلا	
II. نأ	عیطتسی	ةبلطلا	حرط	راكفأ	لولحل	بناوجلل	ةیبلسلا	تارشحلل	ةطساوب	ةبیكرت	ةلحنلا	اھتاجتنمو.	

	ةقیقد	٢٥
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	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	نم	بناوج	ةعبرأ	ةبلطلا	ركذی
	ةیبرت	ىلع	تارشحلل	ةیبلسلا	بناوجلا

	لسعلا	لحن

	نم	بناوج	ةثالث	ةبلطلا	ركذی
	ىلع	تارشحلل	ةیبلسلا	بناوجلا

	لسعلا	لحن	ةیبرت

	نم	نیبناج	ةبلطلا	ركذی
	تارشحلل	ةیبلسلا	بناوجلا

	لسعلا	لحن	ةیبرت	ىلع

	بناوجلا	نم	ًابناج	ةبلطلا	ركذی
	لحن	ةیبرت	ىلع	تارشحلل	ةیبلسلا

	لسعلا
 لولحل ةركف ٢٠ بلاطلا جتLي نأ

	 ةطساوب تاMNحلل ة0بلسلا بناوجلل
	.ھتاجتنمو	لحنلا

 لولحل راcفا MNع بلاطلا جتLي
 تاMNحلل ة0بلسلا بناوجلل

	ھتاجتنمو	لحنلا	 ةطساوب

 راcفا سمخ بلاطلا جتLي	
 ة0بلسلا بناوجلل لولحل
	لحنلا	ةطساوب تاMNحلل

	.ھتاجتنمو

	بناوجلل	لولحل	نیتركف	بلاطلا	جتنی
	لحنلا	ةطساوب	تارشحلل	ةیبلسلا

	ھتاجتنمو

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجالا

	بلف	قاروأ
	تراش

	ىلع	ةقلعم
	طئاح

	.فصلا

	اھل	ينھذلا	فصعلا	ةسلج	نأ	ملعملا	ركذی	
	:يھو	طروش
	.راكفألا	مك	ىلع	دمتعن-
		ةركف	يأ	ىلع	قیلعتلا	وأ	دقن	مدع-
	.اھتباتك	مت	ةركف	يأ	ىلع	لدعن	نأ	انل	نكمی-

	ملعملا	ظحالی	دق
	نودقتنی	ةبلط	دوجو
	.مھئالمز	راكفأ

		.ةحرتقملا	راكفألا	ركذ-
		.قاروأو	مالقأ	ذخأ-

	ركذب	ةعومجم	لك	أدبت	،ریكفتلل	صصخملا	تقولا	ءاھتنا	دعب
	فصعلا	ةسلج	دعاوقب	مازتلالا	عم	.اھل	تلصوت	يتلا	راكفألا
	.ينھذلا
	.ةروبسلا	ىلع	راكفألا	عیمج	ةباتكب	ملعملا	أدبی
	ركذیو	،راكفألا	حرط	ىلع	عیمجلا	ركشی	،ةسلجلا	ءاھتنا	دعب
	ةیماتخلا	ةمھملا	مامتإ	يف	اندعاستس	ةمھم	كانھ	نأ	مھل
		.جمانربلل

 

 

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	ةقالطلا	/ينھذلا	فصعلا 	تراش	بلف	+ةروبس	مالقأ+	قاروأ 	تارشحلل	ةیبلسلا	بناوجلل	لولحل	راكفأ	حرط	ةبلطلا	عیطتسی	نأ	

	ھتاجتنمو	لحنلا	ةطساوب
	ةقیقد	١٠

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

 لولحل ةركف ٢٠ بلاطلا جتLي نأ
 تاMNحلل ة0بلسلا بناوجلل

	.ھتاجتنمو	لحنلا	 ةطساوب

 راcفا MNع بلاطلا جتLي
 ة0بلسلا بناوجلل لولحل
	لحنلا	 ةطساوب تاMNحلل

	ھتاجتنمو

 لولحل راcفا سمخ بلاطلا جتLي	
 تاMNحلل ة0بلسلا بناوجلل

	.ھتاجتنمو	لحنلا	ةطساوب

	لولحل	نیتركف	بلاطلا	جتنی
	ةطساوب	تارشحلل	ةیبلسلا	بناوجلل

	ھتاجتنمو	لحنلا
	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	عامتسالا	/ةشقانملا 	مالقأ	/قاروأ/	ویدیف	/ةیقرو	ةحول 	.ةضورعملا	تایجیتارتسالا	دحأ	ةبلطلا	راتخی	نأ 	ةقیقد	١٥

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجالا
	دیدحت

	تایجیتارتسالا
	ىلع	ةراتخملا

	حوللا
	تاركذملاو
	.ةصاخلا

	رایتخا	نأ	ىلإ	هابتنالا	ملعملا	تفلی
	فادھألا	ىلع	دمتعت	ةبسانملا	ةیجیتارتسالا
		.اھقیقحت	نودیرت	يتلا
	ةیجیتارتسإلا	قیبطت	ةیلمع	جئاتن	كلذك
	.اھتیلاعف	ىدم	حضوتس
	

	نأ	ملعملا	ظحالی
	ًاتقو	نوذخأی	ةبلطلا
	.رایتخالا	يف

	رایتخا	عیطتسأ	لھ	
	؟ةیجیتارتسا	نم	رثكأ

	
	

	ءاقللا	يف	اھرایتخا	مت	يتلا	تایجیتارتسالاب	ةبلطلا	ملعملا	ركذی-
	رایتخا	ةداعإب	مھیلع	،ةلاعف	جئاتن	تاذ	نكت	ملو	قباسلا
	.ةدیدج	جئاتن	ىلإ	لوصولل	اھبیرجتو	ةدیدج	ةیجیتارتسا
	دعاست	دق	يتلا	تایجیتارتسالا	ةعومجم	ملعملا	ضرعتسی-	
	.يئارثإلا	جمانربلا	اذھ	لالخ	مھفادھأ	قیقحت	يف	ةبلطلا
	.اھمادختسا	ةیفیكو	ةیجیتارتسالا	ىنعم	ملعملا	حرشی-
	عم	ھعضو	يذلا	فدھلا	ًایعارم	اúیقیبطتً	الاثم	ملعملا	حرشی-
	.ھقیقحتل	ةبسانملا	ةیجیتارتسالا
	عم	ةیجیتارتسالا	رایتخا	ةبرجت	ضوخل	ةبلطلا	ملعملا	كرتی-
	.اھقیبطت	ةلواحم
	.ةبلطلل	ھیجوتلاو	داشرإلا	مدقیو	،رومألا	ریس	ملعملا	عباتی-

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لمعلل	ةبسانم	تایجیتارتسا	ةبلطلا	راتخی
	.مھفادھأب	ةطبترمو

	ةبسانم	تایجیتارتسا	ةبلطلا	راتخی
		.مھفادھأب	ةطبترم	ریغ	اھنكل	،لمعلل

	تایجیتارتسالا	دحأ	ةبلطلا	راتخی
	.مھفادھأب	ةطبترملا	ریغ

	ةیأ	ةبلطلا	راتخی	ال
	.ةیجیتارتسا

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	:ةیمیلعتلا	ةمھملا

 ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا	يف	ةلاحنلا	ةبرجت	نع	ثحبلا	

	:نأ	اننكمی
	.ةثیدحلا	ثاحبألاب	اندوزت	يتلا	ةیدوعسلا	ةیمقرلا	ةبتكملا	ىلإ	عوجرلا	اننكمی	كلذك	،ةعونتم	رداصمو	عجارمب	دھشتسن •
	.اھضرع	متیس	يتلا	تامولعملا	قیثوت •

	
	

	
		

 

 

 

 

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم
	اذام	حضوی	لودج	ةفاضإو
	ةفاضإ	عم	تاساردلا	هذھ	تلوانت

	.زیمتم	بلاقب	صیخلت

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم
	اذام	حضوی	لودج	ةفاضإو
	.تاساردلا	هذھ	تلوانت

	تامولعملا	بلاطلا	عمجی	نأ
	عم	ةفلتخم	رداصم	نم

	.اھقیثوت

	بلاطلا	عمجی
	رداصم	نم	تامولعملا
	.اھقیثوت	نود	ةفلتخم
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا
	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ریكفتلا	تاراھم
	دقانلا

	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم
	ةیعامتجالاو

	ىوتحملا

ÄY ةلاحنلا ةBCجت		ةعونتملا اjرداصم نم تامولعملا عمج رداصم ةفرعم	،صیخلتلا		
 ةBC0علا ةäلمملا 3

	ةvدوعسلا
	يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم

	
		فاشكتسالا

	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
	

	)3,4,5,6(	ةوطخلا
	.ةرثؤملا	ملعتلا	ةیجیتارتسا	رایتخا-3
	.ملعتلا	ةیجیتارتسا	قیبطت-4
	.ملعتلا	مدقت	ةبقارم	ىلع	ةردقلا-5
	.ةیجیتارتسالا	لیدعت	ىلع	ةردقلا-6

	

	
	
	
	
	
	
	
	

   

    



 

 317 

 

 

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	تاصخلم 	ةباتك	ةیلمع	نأ	ركذیو	،ةبلطلا	هابتنا	ملعملا	تفلی	
	بجی	رومأ	ةدع	اھل	ةیملعلا	تاساردل	صیلختلا
	:اھنم	اھل	ھبتنن	نأ
	.اھفلؤم	ركذ	عم	ةساردلا	عوضوم	دیدحت-
	.ةساردلا	نم	فدھلا-
	.ةنیعلا-
	.جئاتنلا-
	.ةمدقم	ةباتك-
	.ةمتاخ	ةباتك-

	نأ	ملعملا	ىری
	عیمج	نوبتكی	ةبلطلا
	.تاساردلا	لیصافت

		.زاجیإب	اھركذن •
	اھركذن	لھ •

	؟اھعیمج
	لك	ركذن	لھ •

	؟ءيش
	

	دیری	نم	:مھل	لوقی	مث	.تامھملاب	مھریكذتب	ةبلطلا	عم	ملعملا	أدبی
	ً؟الوأ	ضرعلا
	ةكلمملا	ةبرجت	نع	تامولعم	نوركذیو	،ضرعلا	ةبلطلا	أدبی-
	.ةلاحنلاب	ةیدوعسلا	ةیبرعلا
		.ھب	مازتلالا	بجی	تقو	ةعومجم	لكلو
	ىلع	ةبلطلا	ملعملا	ركشی	ةبلطلا	عیمج	ضرع	نم	ءاھتنالا	دنع	-
	.اھوضرع	يتلا	ةمیقلا	تامولعملاو	مھثحب
	.ضرع	ام	لوح	صیخلتب	موقی	نأ	عیمجلا	نم	بلطیو
	
	

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	صیخلتلا/لیوحتلاو	میظنتلا	ةیجیتارتسا 	مالقا	،قاروأ	،بتك	،بوساح	ةزھجأ	،تكجورب 	.ةلاحنلاب	ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا	ةبرجت	ةبلطلا	ركذی	نأ	 	ةقیقد	١٥

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ةبرجت	نم	تامولعم	ةًرشع	ةبلطلا	ركذی
	.ةلاحنلاب	ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا

	ةّسمخ	ةبلطلا	ركذی	نأ
	ةبرجت	نم	تامولعم

	ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا
	ةلاحنلاب

	تامولعم	ًاثالث	ةبلطلا	ركذی	
	ةیبرعلا	ةكلمملا	ةبرجت	نم

	.ةلاحنلاب	ةیدوعسلا

	ةكلمملا	ةبرجت	نم	نیتمولعم	ةبلطلا	ركذی
	ةلاحنلاب	ةیدوعسلا	ةیبرعلا

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
 ا8رداصم نم تامولعملا عمج رداصم ةفرعم/تاظحالملا ةعجارم
	.ةعونتملا

	.مالقأ	/ةصاخلا	تاركذملا	/ملعتلا	ةرئاد	قصلم 	.ًاقباس	ةراتخملا	تایجیتارتسالا	ةبلطلا	بقاری	نأ	 	ةقیقد	١٥

 

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

		تاركذم
	تاظحالم

	ةبوتكم

	ينعت	ةیجیتارتسالا	ةبقارم	نأ	ملعملا	ركذی	
	هذھو	،ةجیتن	نم	ھنع	جتنی	امو	كقیبطت	ةظحالم
	؟ھقیقحت	دیرت	يذلا	فدھلا	ققحت	لھ	:ةجیتنلا
	يف	تلاز	ام	ةیجیتارتسالا	نم	ةجیتن	دجت	مل	ول
	ةداعإو	اھریغتب	كیلع	؟جاتحت	اذام	،ھسفن	ناكملا
		.اھتیلاعف	ىدم	ةبقارمو	اھقیبطت

	ملعملا	ظحالی
	نم	ةبلطلا	تالؤاست

	مھتباجتسا	لالخ
	.ةحورطملا

	ةبقارم	ينعت	اذام-
	؟ةیجیتارتسالا

	؟لیدعتلا	اننكمی	فیك-
	نأ	فرعن	نأ	انل	فیك-

	؟ةلاعف	جئاتنلا

	ءاقللا	يف	اھرایتخا	مت	يتلا	تایجیتارتسالاب	ةبلطلا	ملعملا	رّكذی-
	؟رومألا	ریست	فیك	:مھلأسیو	،قباسلا
	يتلا	جئاتنلاو	مھرایتخا	بابسأ	ةبلطلا	عم	ملعملا	شقانتی-
	؟نآلا	ىتح	اھیلإ	اولصوت
	جئاتن	ةبقارم	مھیلع	بجی	ھنأ	ملعملا	ركذی	كلذ	دعب-
	اوبتكی	نأو	،اھوراتخا	يتلا	تایجیتارتسالا	وأ	ةیجیتارتسالا
	ةیجیتارتسالا	لیدعت	مكنكمیُ	ھنأ	ىلإ	ةفاضإ	،اھلوح	تاظحالم
	لوصولل	تایجیتارتسالل	قباسلا	لودجلا	لالخ	نم	اھریغتو
	نم	اھقیقحت	نودیری	يتلا	فادھألا	ققحت	نأ	اھنأش	نم	جئاتن

	.جمانربلا	لالخ
	.ةبلطلل	ھیجوتلاو	داشرإلا	مدقیو	،رومألا	ریس	ملعملا	عباتی-

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لوح	تاظحالم	ةبلطلا	بتكی
	عم	مھتایجیتارتسال	مھتبقارم

	.اھجئاتن	حیضوت

	نم	ةعومجم	ةبلطلا	بتكی
	مھتبقارم	لوح	تاظحالملا

	.مھتایجیتارتسال

	مھتبقارم	لوح	نیتظحالم	ةبلطلا	بتكی
	.مھتایجیتارتسال

	تاظحالم	يأ	ةبلطلا	بتكی	ال
	.مھتایجیتارتسال	مھتبقارم	لوح

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	:ةیمیلعتلا	ةمھملا

		ةلاحنلاب	ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا	ةبرجت	لوح	ثحبلاب	ةعباتملا

	:نأ	اننكمی

	.ةثیدحلا	ثاحبألاب	اندوزت	يتلا	ةیدوعسلا	ةیمقرلا	ةبتكملا	ىلإ	عوجرلا	اننكمی	كلذك	،ةعونتم	رداصمو	عجارمب	دھشتسن •
	.اھضرع	متیس	يتلا	تامولعملا	قیثوت •
	.ةیحیضوت	ةروص	قافرا •
	.اھضرع	متیس	يتلا	تامولعملا	مدخی	ویدیف	ةفاضإ •
	.ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا	يف	لسعلل	يونسلا	جاتنإلا	تایئاصحإ	تافاضإ •
	.نھرظن	ةھجو	نم	ةلاحنلاب	ةیدوعسلا	ةیبرعلا	ةكلمملا	ةبرجت	میوقت •

	

	
		

 

 

 

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم
	مدخی	ویدیفو	روص	ةفاضإو
	بلاقب	ضرعیو	تامولعملا

	.زیمتم

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم
	.ةیحیضوت	ةروص	ةفاضإو

	نم	تامولعملا	بلاطلا	عمجی
	.اھقیثوت	عم	ةفلتخم	رداصم

	بلاطلا	عمجی
	رداصم	نم	تامولعملا
	ب	.اھقیثوت	نود	ةفلتخم 	ئدتبم

	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	 )ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم	دقانلا	ریكفتلا	تاراھم

 اjرداصم نم تامولعملا عمج		
		تقولا	ةرادإ	.ةعونتملا

		يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم
	

		فاشكتسالا
	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
	

	)3,4,5,6(	ةوطخلا
	.ةرثؤملا	ملعتلا	ةیجیتارتسا	رایتخا-3
	.ملعتلا	ةیجیتارتسا	قیبطت-4
	.ملعتلا	مدقت	ةبقارم	ىلع	ةردقلا-5
	.ةیجیتارتسالا	لیدعت	ىلع	ةردقلا-6
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	تنیوبروب
	لیجست

	يتوص
		روص
		ویدیف

	ھنأ	حیضوتب	ةبلطلا	ىدل	ةراھملا	ملعملا	ززعی
	تقولا	ةرادإ	نم	كل	دبال	ضرعت	نوكت	امدنع
	ًالوأ	ةمھملا	رومألا	ركذب	كلذو	:كل	صصخملا
	ءاھتنالا	دنعو	،اھضارعتساو	كضرع	يف
	ةحاسم	كرتتو	،يقبتملا	تقولا	ظحالت
	.تاراسفتسالاو	تالؤاستلل

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	فیك	نوفرعی	ال	ةبلط

	مھضرع	تقو	نوریدی
	تقو	يف	لخی	امم
	ذخأی	دق	وا	ضرعلا

	.ةلیمز	تقو
	

		ةلئسألا	حرط-
	ةشقانملا-

	

		مث	.تامھملاب	مھركذیو	،ةبلطلاب	بیحرتلاب	ملعملا	أدبی
	ةدرفنم	شیعت	يتلا	تارشحلا	اذھ	انءاقل	يف	لوانتنس	اننأ	مھل	ركذی
	نم	مھنیب	قرفلا	فرعنسو	،تارمعتسملا	يف	شیعت	يتلا	تارشحلاو
	.ةعونتملا	رداصملا	نم	اھعمجب	متمق	يتلا	تامولعملا	لالخ
 ةvدوعسلا ةBC0علا ةäلمملا ةBCجت مT°قت	،ضرعلا	ةبلطلا	أدبی-
aرظن ةهجو نم ةلاحنلاj،.ن	لكلو	ةعومجم	تقو	بجی	مازتلالا	ھب.		
	ىلع	ةبلطلا	ملعملا	ركشی	،ةبلطلا	عیمج	ضرع	نم	ءاھتنالا	دنع	-
	.اھوضرع	يتلا	ةمیقلا	تامولعملاو	مھثحب
	

 

 

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	.اھرداصم	نم	تامولعملا	عمج	/تامولعملا	بلط	ةیجیتارتسا
		تقولا	ةرادإ	+

	بتك	،بوساح	ةزھجأ	،تكجورب 	تامولعملا	عمج	ىلع	ًءانب	تقولا	ةبلطلا	ریدی	نأ 	ةقیقد	٢٠

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	دیدحت	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	تامولعملا	ردصم	ركذ	متیو	،تقولا

	عم	ةحیحصلا	ةیملعلا	قرطلاب
		.مظنم	لكشب	اھجارخإ

	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ركذ	متیو	تقولا	دیدحت

	قرطلاب	تامولعملا	ردصم
		.ةحیحصلا	ةیملعلا

	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ركذ	متیو	،تقولا	دیدحت
	قرطب	تامولعملا	ردصم

		.ةحیحص	ریغ

	دیدحت	نود	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ردصم	ركذ	متی	الو	،تقولا

	.ةمولعملا

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	عامتسالا	/ةشقانملا 	مالقأ	/قاروأ/	ویدیف	/ةیقرو	ةحول 	.ةضورعملا	تایجیتارتسالا	دحأ	ةبلطلا	راتخی	نأ 	ةقیقد	٢٠

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجالا

	دیدحت
	تایجیتارتسالا
	ىلع	ةراتخملا
	حوللا
	تاركذملاو
	.ةصاخلا

	نأ	ىلإ	هابتنالا	ملعملا	تفلی
	ةبسانملا	ةیجیتارتسالا	رایتخا
	يتلا	فادھألا	ىلع	دمتعت
		.اھقیقحت	نودیرت
	قیبطتل	ةیلمعلا	جئاتنلا	كلذك
	ىدم	حضوتس	ةیجیتارتسالا
	.اھتیلاعف
	

	نأ	ملعملا	ظحالی
	نوذخأی	ةبلطلا
	.رایتخالا	يف	ًاتقو

	رایتخا	عیطتسأ	لھ	
	؟ةیجیتارتسا	نم	رثكأ
	
	

	نكت	ملو	قباسلا	ءاقللا	يف	اھرایتخا	مت	يتلا	تایجیتارتسالاب	ةبلطلا	ملعملا	ركذی-
	ىلإ	لوصولل	اھبیرجتو	ةدیدج	ةیجیتارتسا	رایتخا	ةداعإب	مھیلع	،ةلاعف	جئاتن	تاذ
	.ةدیدج	جئاتن
	قیقحت	يف	ةبلطلا	دعاست	دق	يتلا	تایجیتارتسالا	ةعومجم	ملعملا	ضرعتسی-	
	.يئارثإلا	جمانربلا	اذھ	لالخ	مھفادھأ
	.اھمادختسا	ةیفیكو	ةیجیتارتسالا	ىنعم	ملعملا	حرشی-
	ةیجیتارتسالا	عم	ھعضو	يذلا	فدھلا	ًایعارم	اúیقیبطتً	الاثم	ملعملا	حرشی-
	.ھقیقحتل	ةبسانملا
	.اھقیبطت	ةلواحم	عم	ةیجیتارتسالا	رایتخا	ةبرجت	ضوخل	ةبلطلا	ملعملا	كرتی-
	.ةبلطلل	ھیجوتلاو	داشرإلا	مدقیو	،رومألا	ریس	ملعملا	عباتی-
	مھجئاتن	ىلإ	لوصولل	جمانربلا	نم	نیءاقل	ىوس	َقبتی	مل	ھنأ	ةبلطلا	ملعملا	ربخی-
	.اھقیقحت	دارملا

	ب 	ئدتبم
	ن 	يمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لمعلل	ةبسانم	تایجیتارتسا	ةبلطلا	راتخی
	.مھفادھأب	ةطبترمو

	ةبسانم	تایجیتارتسا	ةبلطلا	راتخی
		.مھفادھأب	ةطبترم	ریغ	اھنكل	،لمعلل

	دحأ	ةبلطلا	راتخی	ال
	ةطبترملا	ریغ	تایجیتارتسالا
	.مھفادھأب

	ةیأ	ةبلطلا	راتخی	ال
	.ةیجیتارتسا
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	:ةیمیلعتلا	ةمھملا

	.ةیئاھنلا	تاجتنملا	نع	حرتقم	میدقت	

	:نأ	اننكمیو
	.)ةحول	،ویدیف	،روب	ضرع(	.جتنملا	ةركف	حضوی	بلاق	يأب	اھمدقت •
	.يقیبطتلا	لاثملا	عم	ةركفلل	صخلم	میدقت •
	.ھب	اھطابتراو	عوضوملا	ىلع	اھرثأو	،ةیمھألاو	،ةركفلا	ىلع	يوتحی	نأ	دب	ال	صخلملا •
	.لوألا	ءاقللا	يف	اھمالتسا	مت	يتلا	يئاھنلا	جتنملا	رییاعم	راضحإ •

 

 

 

 

 

 

 

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	يوفش	لكشب	حرتقملا	بلاطلا	مدقی
	يوتحی	صخلم	ةفاضإ	عم	يباتكو
	ھطابترا	حضویو	فدھلاو	ةركفلا	ىلع

	.زیمتم	بلاقب	اھمدقیو	.عوضوملاب

	لكشب	حرتقملا	بلاطلا	مدقی
	ةفاضإ	عم	يباتكو	يوفش
	ةركفلا	ىلع	يوتحی	صخلم

	ھطابترا	حضویو	فدھلاو
	.عوضوملاب

	لكشب	حرتقملا	بلاطلا	مدقی
	ةفاضإ	عم	يباتكو	يوفش

	.طیسب	صخلم

	ب	.يوفش	لكشب	حرتقملا	بلاطلا	مدقی 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم	دقانلا	ریكفتلا	تاراھم

	لالخ	نم	تامولعملا	عمج	-	
	.لئادبلا	حارتقاو	،تامولعملا	عمج	تقولا	ةرادإ	يتاذلا	مییقتلا	،.تنرتنإلا

	ةلحرم
	

		فاشكتسالا
	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

	
	

	ةعباسلا	ةوطخلا
	ملعتلا	تاجرخم	میوقت	نم	ققحتلا-7
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	نم	تامولعملا	عمج	/تامولعملا	بلط	ةیجیتارتسا
		تقولا	ةرادإ	+	.اھرداصم

	بتك	،بوساح	ةزھجأ	،تكجورب 	.تامولعملا	عمج	ىلع	ًءانب	تقولا	ةبلطلا	ریدی	نأ 	ةقیقد	٣٠

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ركذ	متیو	،تقولا	دیدحت
	قرطلاب	تامولعملا	ردصم
	اھجارخإ	عم	ةحیحصلا	ةیملعلا
		.مظنم	لكشب

	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ركذ	متیو	،تقولا	دیدحت
	قرطلاب	تامولعملا	ردصم
		.ةحیحصلا	ةیملعلا

	دیدحت	عم	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ردصم	ركذ	متیو	،تقولا
	.ةحیحص	ریغ	قرطب	تامولعملا

	دیدحت	نود	تامولعملا	ةبلطلا	عمجی
	ردصم	ركذ	متی	الو	،تقولا
	.ةمولعملا

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

	تنیوبروب
	لیجست

	يتوص
	روص

	ویدیف

	تقو	يف	ةبلطلل	حیضوتب	ةراھملا	ملعملا	ززعی
	نم	كل	دبال	ضرعت	نوكت	امدنع	ةحارتسالا
	رومألا	ركذب	كلذو	،كل	صصخملا	تقولا	ةرادإ
	دنعو	،اھضارعتساو	كضرع	يف	ًالوأ	ةمھملا
	ةحاسم	كرتتو	،يقبتملا	تقولا	ظحالت	ءاھتنالا
	.تاراسفتسالاو	ةلئسألل

	ةبلط	دوجو	ملعملا	ظحالی
	نوریدی	فیك	نوفرعی	ال
	ببستی	امم	مھضرع	تقو
	ضرعلا	تقو	يف	للخ	يف
	.ةلیمز	تقو	ذخأی	دق	وأ
	

	ةلئسألا	حرط-
	ةشقانملا-
	

	مكتاحرتقم	نومدقتس	مویلا	:ًالئاق	مھركذیو	ةبلطلاب	ملعملا	بحری
	.ریوطتلاو	ةفاضإلاو	لیدعتلل	وھ	مكضرع	امنإو	،يئاھنلا	جتنملل
	ةعومجم	لكلو	،ةیئاھنلا	مھتاجتنم	تاحرتقم	ضرع	ةبلطلا	أدبی
	.ھب	مازتلالا	بجی	تقو
	ىلع	ةبلطلا	ملعملا	ركشی	،ةبلطلا	عیمج	ضرع	نم	ءاھتنالا	دنع
	.اھوضرع	يتلا	ةمیقلا	تامولعملاو	مھتاحرتقم

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	اھرداصم	نم	تامولعملا	عمج/ةشقانملا
	ةنورملا/

	بوساح	تراش	بلف	+ةروبس	مالقأ+	قاروأ 		.تاحرتقملا	مدخت	لئادبلا	نم	ةعومجم	ةبلطلا	حرطی	نأ 	ةقیقد	٢٠

 

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا
	لمج
	ةبوتكم

	تقولا	عییضت	مدع	ىلع	ةبلطلا	ملعملا	ثحی
	،ةحاتملا	لئاسولا	لالخ	نم	ثحبلاب	ةردابملاو
	وأ	ثحب	نم	دبال	.ةفاضإ	وأ	ةلیدب	لولح	داجیإ

	حرتقمب	جورخلا	عیطتست	ىتح	تانراقم	لمع
	.لماكتم

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	نورظنی	ةبلط

	لكشب	مھتاحرتقمل
	.ةریحلاب	يحوی

	ةلئسألا	حرط-
	ةشقانملا-

	

	ةسلج	روضحل	ءایحألا	ملع	يف	نوصتخم	ةذتاسأ	روضح-
	انوعد	اھیلا	ریشیو	تاحرتقملا	ملعملا	ضرعی	كلذ	دعب	،ةشقانملا
	.فلتخم	ایاوز	نم	اھل	رظنن
	.اھتشقانمو	ةفلتخم	راكفأ	ضرعو	ریكفتلل	لاجملا	مكل	كرتن-
	ةراشإلا	عم	ةعومجم	لكل	راكفألا	عیمج	ةباتك	ملعملا	بلطی	-
	.ةعومجملا	رظن	ةھجو	نم	تالیدعتلا	ىلإ
	عم	اھتشقانمو	يئدبم	لكشب	تاجتنملا	میدقت	:ةیمیلعتلا	ةمھملا
	.ءالمزلا

 

 

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	مدخت	لئادبلا	نم	ةسمخ	ةبلطلا	حرطی
		.تاحرتقملا

	لئادبلا	نم	ةعبرأ	ةبلطلا	حرطی
	.تاحرتقملا	مدخت

	لئادبلا	نم	ةثالث	ةبلطلا	حرطی
	.تاحرتقملا	مدخت

	مدخت	لئادبلا	نم	نینثا	ةبلطلا	حرطی
	.تاحرتقملا

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
õyاذلا م0يقت

3π اذلا م0يقتلاõy
3	 	تاركذم	/مالقأ/قاروأ 	.فادjألا	قیقحت	ىدم	ةعجارم	لالخ	نم	مھسفنأ	ةبلطلا	ّمیقی	نأ 	ةقیقد	١٥

	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجإلا

		ةبوتكم	ةركذم
	ططخم	مسر

		ينایب

	يف	كتیادب	ىلع	دمتعی	يتاذلا	مییقتلا	نأ	ملعملا	ركذی
	تعضو	فیكو	،ملعتلا	تأدب	فیك	:ملعتلا	ةرود
	،اھب	بغرت	يتلا	فادھألا	ققحتل	تایجیتارتسالا
	فدھلل	لوصولل	رومألا	ضعب	لیدعتب	تمق	فیكو
	دكأتتل	ھب	تمق	ام	ةعجارمب	موقت	مث	،ھب	بغرت	يذلا
	نأ	دبال	تالیدعت	كانھ	نأ	وأ	حیحص	ھب	تمق	ام	نأ
	.متت

	كمیقت	ةحص	نم	دكأتت	يتح	رییاعملا	ددحت	نأ	كل	دبال
	.مكتامھمل	مكمیقت	يف	كؤالمزو	تنأ	تلعف	امك	يتاذلا

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	ةبلطلا	ضعب
	ضعب	نوھجاوی
	ءانثأ	تابوعصلا
	.مھسفنأ	مییقت

		
	

	میقت	اننكمی	فیك
	؟انسفنأ

	

	ةوطخلا	ىلإ	لوصولا	ىلع	انكشوأ	اننأ	ةبلطلا	ملعملا	ربخی-
	انققح	وأ	انمدقت	لھ	فرعن	نأ	:يھو	ملعتلا	ةرود	نم	ةعباسلا

	.تاءاقللا	ةیادب	يف	اھانبتك	يتلا	فادھألا	نم	اًطیسب	ولو	اًءزج
	يف	اھتیلعاف	ىدمو	رایتخا	مت	يتلا	تایجیتارتسالاو	فادھألا	ىرن
	.فادھألا	قیقحت
	ةباتك	ةیادب	نم	مھسفنأ	مییقتب	اوموقی	نأ	ةبلطلا	نم	ملعملا	بلطی-
	مھمدقت	ناك	فیك	نوبتكی	كلذك	،اھقیقحت	ةلحرم	ىلإ	فادھألا
		.جمانربلا	ةیادب	نم	يراھملاو	يتاذلا
	ىوتحملا	رابتخا	ھیف	متیس	)ریخألا	وھو(	يلاتلا	ءاقللا	يف
	.جمانربلا	تاءاقل	لالخ	ھیلع	متفرعت	يذلا	يفرعملا

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	ةبوتكم	ةركذم	لالخ	نم	مھسفنأ	ةبلطلا	میقی
	ةیتامولعم	بلاوقب	مدقتلا	ةیلمع	حیضوت	عم
	.ةینایب	وأ

	ةركذم	لالخ	نم	مھسفنأ	ةبلطلا	میقی	
	.ةبوتكم

	لالخ	نم	مھسفنأ	ةبلطلا	میقی
	.ةیھفشلا	لمجلا

	مییقت	ةبلطلا	عیطتسی	ال
	.مھسفنأ

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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	)ءاودلا	تاعناص(	يئارثإلا	جمانربلا	تاءاقلل	يمویلا	طیطختلا

 

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

	تاراھملا
	ةیساسألا

	ىوتحملا	ةیعامتجالاو	ةیصخشلا	تامسلا	ملعتلا	تاراھم	دقانلا	ریكفتلا	تاراھم

	تاجتنملا	ةعجارم		صیخلتلا		
	يئارثإلا	ةحاولا	جذومنأ	لحارم

	
		فاشكتسالا

	

	
		ناقتإلا

	
	زیمت

		اúیتاذ	مظنملا	ملعتلا	جذومنأ	تاوطخ
 

	ةعباسلا	ةوطخلا
	ملعتلا	تاجرخم	میوقت	نم	ققحتلا-7
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	يمیلعتلا	فقوملا
	جتنم 	ةراھملا	زیزعت 	ةعجارلا	ةیذغتلا 	ةبلطلا	ةباجتسا 	تاءارجالا
	ةباتك

	تاظحالملا
	vع ملعملا قلعâ و ،ة6لطلا ةلئسأTنأ ركذ 

jة0ساسأ طاقن كان vاهيلع فرعتن نأ بج 
 لcش™ تاظحالملا نTودت عيطتسxy Æح
	:حيحص
 ¥إ انروضح فدj ةفرعم نم دaال-
	.ةôYاحملا
xyلا تامولعملا لجسÆ نأ-

3 Æةمهم اهنأ رعش.	
õyاذلا انr•بعتب بتكن نأ-

3 aالد
ً

 ل± ةaاتك نم 
	.لاقv ام
 ضعa تT°فت ءانثأ رتوتلاa رعشÆ ال نأو-
	.تاظحالملا
 عمو ةôYاحملا عم هنTودت مت ام ةعجارم-
	.ءالمزلا

	دوجو	ملعملا	ظحالی
	،ةبلطلا	ضعب
	بتكن	لھ	:نولءاستی

	تامولعملا	عیمج
	اھلوقی	يتلا
	.رضاحملا

		ةكراشملا-
	ةلئسألا	حرط-
	تاظحالم	ةباتك-

	

	نوكیسو	،ریخألا	وھ	ءاقللا	اذھ	نأب	مھركذیو	ةبلطلاب	ملعملا	بحری-
	.يماتخلا	ضرعملاب	اھضرع	لبق	انلامعأل	ةعجارم	نوكیسو	،اًریصق
	بجی	تقو	ةعومجم	لكلو	ةیئاھنلا	مھتاجتنم	ضرع	ةبلطلا	أدبی
		.ھب	مازتلالا
	.اھریوطتل	ةعجار	ةیذغت	میدقتو	يئدبم	لكشب	تاجتنملا	میدقت-
	عامتسالاو	يعامج	لكشب	لامعألا	ةشقانمل	كلذو	؛تاجتنملا	ضرع-
	.رظنلا	تاھجول
	ىلإ	جاتحی	ام	ةداعإب	ةبلطلا	أدبی	ةعومجملا	تاشقانملل	عامتسالا	دعب-
	.لیدعتو	ریوطت
	.تحرُط	يتلا	تاظحالملا	نم	ةدافتسالل	ءاقللا	يف	تاظحالملا	نیودت-
	ىوتحملا	يف	رابتخالا	عم	ةبلطلل	يتاذلا	مییقتلا	ةیلمع	رارمتسا-
	دیدحتو	ةقباسلا	مھجئاتن	عم	ھیلإ	اولصوت	ام	ةنراقمل	ةفاضإ	،يفرعملا
	.دیدجلا	قالطنالا	ةطقن

 

	ةراھملا	/ةیجیتارتسالا 	ةلیسولا 	فدھلا 	نمزلا
	نیودت/لیوحتلاو	میظنتلا	ةیجیتارتسا
	.تاظحالملا

	بوساح	/قاروأ	/مالقأ	/ةروبس 		.يئدبم	لكشب	مھتاجتنم	ةبلطلا	ضرعی	نأ	 	ةقیقد	٦٠

	میوقتلا
	ق 	م 	ن 	ب

	لكشب	مھتاجتنم	ةبلطلا	ضرعی	نأ
	مت	يتلا	تالیدعتلا	ركذ	عم	يئدبم
	.دیج	جارخإو	حیضوت	عم	اھتفاضإ

	مھتاجتنم	ةبلطلا	ضرعی	نأ
	ركذ	عم	يئدبم	لكشب

	.اھتفاضإ	مت	يتلا	تالیدعتلا

	مھتاجتنم	ةبلطلا	ضرعی	نأ
	ركذ	عم	يئدبم	لكشب

	.يرظن	لكشب	تالیدعتلا

	لكشب	مھتاجتنم	ةبلطلا	ضرعی	نأ
	.طقف	يئدبم

	ب 	ئدتبم
	ن 	ٍمان
	م 	نكمتم
	ق 	مدقتم
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ً	ایتاذ	مظنملا	ملعتلا	زیزعتل	ةمدختسملا	لمعلا	قاروأ
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 ملعتلا ةلاح موقأ
؟اھب رمأ يتلا

ً افادھأ عضأ
؟يملعتل

ةیجیتارتسا راتخا
 تایجیتارتسإلا نم

؟ملعتلا ةیلمعل

 قبطأ
 ةیجیتارتسإلا

 لوح ةظحالم بتكأ
ھب رمأ يذلا ملعتلا

 ریغتب موقأ
 دنع ةیجیتارتسإلا

 ةجاحلا

 تاجتنملا موقأ
 اھمیدقتب تمق يتلا

يملعت ةجیتن

؟كملعت ةقیرط ثیح نم كسفن نیرت فیك اھقیقحتل حمطأ يتلا يفادھأ

 قیبطت لوح ةظحالم بتكأ
ةیجیتارتسإلا

ببسلا ةراتخملا ةیجیتارتسإلا
ببسلا  اھریغت مت يتلا ةیجیتارتسإلا

SRL جذومن
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 كئادأ ریوطت لوح حارتقا يبتكأ
.ةمداقلا ةمھملا يف

.ةمھملا يف ِكئادأ يمیق تامھملا

)١( مقر ةمھملا

)٢( مقر ةمھملا

)٣( مقر ةمھملا

)٤( مقر ةمھملا

)٥( مقر ةمھملا

)٦( مقر ةمھملا

)٧( مقر ةمھملا

	
	

	
	
	
 

 

 

 

 

 

 


