املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
ٚظاض ٠ايتعًِٝ
داَع ١ا٭َرل غطاّ بٔ عبسايععٜع

دلل٘ العلْو الرتبْٓ٘
زٚض ١ٜعًُ ١ٝضبهُْ ١كف غٓ١ٜٛ
تكسض عٔ داَع ١ا٭َرل غطاّ بٔ عبسايععٜع

اجملًس ا٭ ٍٚايعسز ا٭ٍٚ
ضدب ٖ1437ـ ــ أبطّ2016 ٌٜ
ض.ز.ّ.ز0000- 0000 :.
URL: http://jes.psau.edu.sa

ٖ ١٦ٝايتشطٜط

اشل ١٦ٝا٫غتؿاض١ٜ

ضٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝايتشطٜط

أ.ز .ق٬ح عبس ايػ ّ٬اشبطاؾٞ

أ .ز .ددل بٔ ضبُس ازبدل

أ.ز .عبس اهلل بٔ عً ٢اسبكني

أعها ١٦ٖٝ ٤اسبطٜط

أ.ز .ضبُس بٔ غًُٝإ املؿٝكح
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التعرٓف باجملل٘
صبً ١داَع ١ا٭َرل غطاّ بٔ عبس ايععٜع يًسضاغات ايذلب ١ٜٛصبً ١عًُ ١ٝضبهَُـٖٚ ،١ـ ٞزٚضٜـ١
ْكف غٓ ١ٜٛتُعٓ ٢بٓؿط ايبشٛخ ٚتطـٜٛط املعطفـ ١ايعًُٝـ ١يف صبـاٍ ايذلبٝـَٚ ،١ـا ٜتكـٌ بٗـا َـٔ
ايعًــ ّٛايــم ربــسّ ايعًُٝــ ١ايذلبٜٛــ ١يف املطاســٌ ايتعًُٝٝــ ١نافــ ، ١مبــا ٜتفــل ٚضغــاي ١ازباَعــ١
ٚأٖسافٗآٜٚ ،ػذِ َع ا٭طط ٚايهٛابط املٓعُ ١يًبشح ايعًُ ٞيف ازباَعات ايػعٛز.١ٜ
ا٭ٖساف:
تٗسف اجملً ١بؿهٌ عاّ إىل تػًٝط ايه ٤ٛعً ٢بعض دٛاْب ايٓؿاط ايعًُ ٞيف داَع ١ا٭َـرل
غطاّ بٔ عبس ايععٜع َٔ ،خـْ ٍ٬ؿـط ايبشـٛخ ايعًُٝـ ١ا٭قـ ١ًٝيف صبـاٍ ايعًـ ّٛايذلبٜٛـَ ،١ـٔ
خ ٍ٬تـٛفرل ٚعـا ٤يًٓؿـط ًٜـيب سادـات ايبـاسجني املتدككـني زاخـٌ ازباَعـٚ ١خاضدٗـا ،نُـا
تٗسف اجملً ١بؿهٌ خام إىل ذبكٝل ا٭ٖساف ايتاي:١ٝ
 .1اإلغٗاّ ايفاعٌ َع ازباَعات َٚطانع ايبشح ايعًُ ٞاحملًٚ ١ٝايعامل ١ٝإلثـطا ٤سطنـ١
ايبشح يف اجملاٍ ايذلب.ٟٛ
 .2اغـــتٓٗا

ُٖـــِ ايبـــاسجني املتُٝـــع ٜٔيطـــطح املعازبـــات ايعًُٝـــ ١املتعُكـــٚ ١املبتهـــط٠

يًُػتذسات ٚايكهاٜا ايذلب ١ٜٛاملعاقط.٠
 .3تٛفرل ٚعا ٤يٓؿط ايبشٛخ ايعًُ ١ٝا٭ق ١ًٝيف ايتدككات ايذلبٚ ١ٜٛايٓفػ.١ٝ
َ .4تابع ١امل٪متطات ٚايٓسٚات ايعًُ ١ٝيف صباٍ ايعً ّٛايذلب.١ٜٛ
املٛافك ١عً ٢اإلقساض:
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قٛاعس ايٓؿط ٚإدطا٤ات٘
ٜؿذلط يف ايبشٛخ املكسَ ١يًٓؿط يف اجملً ١إٔ تتُٝع با٭قايٚ ،١تتبع ايكٛاعس ايعًُٚ ١ٝاملٓٗذ١ٝ
املتعاضف عًٗٝا يف نتاب ١ايبشٛخ ا٭نازمي ١ٝيف صبا٫ت ايعً ّٛايذلبٜٚ ، ١ٜٛتِ ايعٌُ عً٢
ْؿط ٖص ٙايبشٛخ َٔ خ ٍ٬اتباع اإلدطا٤ات ٚايكٛاعس ايتاي:١ٝ
ٜ .1ـتِ إضغـاٍ ايبشـٛخ عـدل ايدلٜـس اإليهذلْٚـ ٞيًُذًـَ ،١طبٛعـ ١عًـ ٢بطْـاَر

Microsoft

ٜٚ ،Wordه ٕٛتكُ ِٝايكفشات بكٝاؽ (17غِ×24غِ)َ ،ع تطى ٖاَـ (2غِ) عًـ٢
ازباْبنيٖٚ ،اَـ (2.5غِ) أعً ٢ايكفشٚ ١أغفًٗاٚ ،ميهٔ ا٫غتعاْ ١بايُٓٛشز املتـٛافط
عً ٢املٛقع اإليهذل ْٞٚيًُذً ١يف شيو.
ٜ .2طاع ٢إٔ ٜه ٕٛايبشح َهتٛباّ بًغ ١غً ١ُٝبايعطب ١ٝأ ٚاإلظبًٝعَٚ ،١ٜطاعٝاّ يكٛاعس
ايهبط ٚزق ١ايطغٚ ّٛا٭ؾهاٍ – إٕ ٚدست

َٚ -طبٛعاّ ببٓط (ٚ )16خبط

( )Traditional Arabicيًبشٛخ املهتٛب ١بايًغ ١ايعطبٚ ،١ٝبٓط ٚ 12خط (

Times New

 )Romanيًبشٛخ املهتٛب ١بايًغ ١اإلظبًٝعَ ،١ٜع َطاعا ٠إٔ ٜه ٕٛايتباعس بني ايػطٛض
َػافَ ١فطزٚ ،٠بني ايفكطات (ٜٚ )10ه ٕٛتطق ِٝايكفشات يف َٓتكف أغفٌ ايكفش.١
ٜ .3ؿذلط أٜ ٫كٌ عسز نًُات ًَف ايبشح عٔ ( )4000نًُٜ ٫ٚ ،١عٜس عٔ ()8000
نًَُ ١تهُٓ ١املػتدًلٚ ،اشلٛاَـٚ ،املطادع ،نُا ٜٓبغ ٞإٔ ته ٕٛازبساٍٚ
ٚا٭ؾهاٍ َسضد ١يف أَانٓٗا ايكشٝشٚ ،١إٔ تؿٌُ ايعٓاٚ ٜٔٚايبٝاْات اإلٜهاس١ٝ
ايهطٚضٜٚ ،١ٜطاع ٢أ ٫تتذاٚظ أبعاز ا٭ؾهاٍ ٚازبساَ ٍٚػاس ١ايكفشٜٚ ،١ػتدسّ
اشبط ( ،)Traditional Arabicبٓط ( )10يف َنت ازبسا ٍٚيف ايبشٛخ ايعطبٚ ،١ٝاشبط
( ،)Times New Romanبٓط ( )8يف َنت ازبسا ٍٚيف ايبشٛخ اإلظبًٝع.١ٜ
ُٜ .4طاع ٢إٔ ٜهـ ٕٛايبشـح ًَتعَـ ّا بسقـ ١ايتٛثٝـلٚ ،سػـٔ اغـتدساّ املكـازض ٚاملطادـعَ ،ـع
ا٭خــص يف اسبػــبإ إٔ ْعــاّ ايتٛثٝــل املعتُــس فـــ ٞاجملًــٖ ١ــْ ٛعــاّ مجعٝــ ١عًــِ ايــٓفؼ
ا٭َطٜهٝـ ١اإلقـساض ايػـازؽ (

th

American Psychological Association, APA, 6

.)Edition
ُٜ .5تبــــــع يف تٓػــــــٝل ايعٓــــــٛإ ٚ ،املػــــــتدًل َٚ ،ــــــنت قــــــفشات ايبشــــــح َٚ ،طادعــــــ١
ايُٓٛشز املتٛافط عً ٢املٛقع اإليهذل ْٞٚيًُذً.١
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ُٜ .6طفل بايبشح املطاز ْؿطَ ٙػتدًل بايًغ ١اإلظبًٝعٚ ، ١ٜإشا نإ ايبشح بايًغ١
اإلظبًٝع ١ٜفرلفل مبػتدًل بايًغ ١ايعطبٜٚ ، ١ٝه ٕٛاملػتدًل يف سسٚز ()250- 150
نًُٜٓٚ ، ١تٗ ٞبايهًُات املفتاس ١ٝملٛنٛع ايبشح.
ٜ .7طفل بايبشح تعطٜف َٛدع يًباسحٜ ،تهُٔ ازل٘ ناَٚٚ ،ّ٬ظٝفت٘ٚ ،بٝاْات ايتٛاقٌ
ايدلٜسٚ ،ٟاإليهذلٚ ،ْٞٚاشلاتفَ ٞع٘.
ٜ .8ؿذلط أٜ ٫ه ٕٛايبشح قس غبل ْؿط ٙأ ٚقُسّ يًٓؿط يف أ ٟدٗ ١أخطٜٚ ، ٣كسّ ايباسح
ايطٝ٥ؼ تعٗساّ َٛقعاّ َٓ٘  َٔٚمجٝع ايباسجني (إٕ ٚدسٚا) ٜفٝس بصيو ،نُا ٜفٝس بإٔ
ايبشح ئ ُٜكسّ يًٓؿط يف دٗ ١أخط ٣ست ٢تٓتٗ ٞإدطا٤ات ذبهٚ ُ٘ٝقسٚض ايكطاض بؿأْ٘.
 .9شل ١٦ٝايتشطٜط سل ايفشل ا٭ّٚي ٞيًبشحٚ ،تكطٜط أًٖٝت٘ يًتشه ،ِٝأ ٚضفه٘ ز ٕٚإبسا٤
ا٭غباب ،نُا إٔ شلا اسبل يف ذبسٜس أٚيٜٛات ْؿط ايبشٛخ يف أعساز اجملً.١
 .10يف ساٍ قب ٍٛايبشح َبسٝ٥اّٜ ،تِ إؾعاض ايباسح َٔٚ ،ثِ ربتاض ٖ ١٦ٝايتشطٜط سهُني
َٔ ش ٟٚا٫ختكام ،باإلناف ١إىل سهِ َطدح ي٬غتعاْ ١بطأ ٜ٘عٓس اسباد.١
ٜ .11تِ إؾعاض ايباسح بكطاض ق٬س ١ٝحبج٘ يًٓؿط َٔ عسَٗا خ ٍ٬غت ١أؾٗط ــــ عً ٢ا٭نجط
ـــ َٔ تاضٜذ اغت ّ٬ايبشح.
 .12يف ساٍ ٚضٚز َ٬سعات َٔ احملهُني ،تطغٌ تًو امل٬سعات إىل ايباسح إلدطا٤
ايتعس٬ٜت اي٬ظَ ، ١عً ٢إٔ تعاز يًُذً ١خَ ٍ٬س ٠أقكاٖا ث٬ث ١أغابٝع َٔ إضغاشلا إي.٘ٝ
 .13ايبشٛخ ايم  ٫تتِ املٛافك ١عًْ ٢ؿطٖا  ٫تعاز إىل ايباسجني.
 .14ذبتفغ اجملً ١حبكٗا يف إخطاز ايبشحٚ ،إبطاظ عٓا ٜ٘ٓٚمبا ٜتٓاغب ٚأغًٛبٗا يف ايتشطٜط
ٚايٓؿط.
 .15فـ ٞساٍ قب ٍٛايبشح يًٓؿط ت ٍٚ٪ناف ١سكٛم ايٓؿط يًُذً ٫ٚ ،١ػبٛظ ْؿط ٙفـ ٞأٟ
َٓفص ْؿط آخط ٚضقٝاّ أ ٚإيهذلْٝٚاّ ،ز ٕٚإشٕ نتاب ١٦ٖٝ َٔ ٞذبطٜط اجملً.١
 .16ميٓح أقشاب ايبشٛخ املٓؿٛضْ ٠ػدٚ ١اسس َٔ ٠عسز اجملً ١املٓؿٛض حبج٘ فٚ ،٘ٝعؿط
َػت٬ت َٔ حبٛثِٗ ،باإلناف ١إىل ْػد ١إيهذل َٔ )PDF( ١ْٝٚاملػتً.١
َ .17طاغً ١اجملً ١تعين قب ٍٛؾطٚط ايٓؿط ٚايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املتبع ١يف اجملً.١
 .18اٯضا ٤ايٛاضز ٠فـ ٞايبشٛخ املٓؿٛض ٠تعدل عٔ ٚدْٗ ١عط ايباسجني ٫ٚ ،تعدل بايهطٚض ٠عٔ
ضأ ٟاجملً.١
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احملتٜٛات
عيْاٌ البخح

الباحح

افتتاس ١ٝايعسز
َس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض
ايعً ّٛاملطٛض يًكف ا٭ ٍٚاملتٛغط باملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز١ٜ
زضاغ ١ذبً ١ًٝٝملسَٛ ٣ا ١َ٤املٗاضات اسبٝات ١ٝيف ايكف
ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥يٛثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜباملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
زٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز: ١ٜ
َعٛقات٘ ٚأغايٝب تطٜٛط( ٙزضاغَٝ ١ساْ ١ٝيف َس ١ٜٓايطٜا )
تكٚ ِٝٝاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانٚ ١ٝإدطا٤ات ذبػٗٓٝا
َٔ ٚدْٗ ١عط ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف ازباَعات
ايػعٛز( ١ٜداَع ١ؾكطا ٤أمنٛشدًا)
ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟيف نً ١ٝايعً ّٛيف ن ٤ٛإطاض
امل٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعاي ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
فاعً ١ٝاغذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايتعًِّ اشبُاغٚ ١ٝأمنٛشز أبعاز ايتعًِّ
يف تَُٓٗ ١ٝاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس ٣طايبات ايتعًِٝ
ايجاْْ ٟٛعاّ املكطضات يف َكطض ا٭سٝا1 ٤
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افتتاس ١ٝايعسز
اسبُــس هلل ايــص ٟعًــِ بــايكًِ ،عًــِ اإلْػــإ َــا مل ٜعًــِٚ ،ايكــٚ ٠٬ايػــ ّ٬عًــَ ٢عًــِ
ايبؿط ١ٜضبُس بٔ عبساهللٚ ،عً ٢آي٘ ٚقشب٘  َٔٚاقتف ٢أثط ٙإىل  ّٜٛايسٚ ، ٜٔبعس.
فٗا ٖ ٛايعـسز ا٭َ ٍٚـٔ «صبًـ ١ايعًـ ّٛايذلبٜٛـ »١ايـم تكـسض عـٔ داَعـ ١ا٭َـرل غـطاّ بـٔ
عبسايععٜع مبشافع ١اشبطز ُٜطٌ عًٝهِ ،ساَ ّ٬بني طٝات٘ أحباثاّ تطب ّ١ٜٛمتجٌ َكسضاّ ثطٜاّ َٔ
املعــاضف بهافــ ١ايتدككــات ايذلبٜٛــَٚ ،١عًٓــاّ اْطــ٬م ٖــص ٙاجملًــ ١ايعًُٝــ ١ايفتٝــ ١زبُٗــٛض
ايبــاسجني ايذلبــٜٛني عًــ ٢املػــت ٣ٛاحملًــٚ ٞاشبًٝذــٚ ٞايعطبــ ،ٞيتهــَٓ ٕٛــدلاّ ٭حبــاثِٗٚ ،أزا٠
يًتٛاقٌ ايفهط ٟبٚ ِٗٓٝبني اجملتُع ايذلب ٟٛبهاف ١أفطاز٪َٚ ٙغػات٘ ايذلبٚ ١ٜٛايتعً.١ُٝٝ
ٜٓٚطًل إقساض ٖص ٙاجملًـَ ١ـٔ ضٜ٩ـ ١داَعـ ١ا٭َـرل غـطاّ بـٔ عبـسايععٜع ٚضغـايتٗا ،ايـم
تكته ٞتؿذٝع ايتٛاقٌ ايعًُ ٞبني ايباسجنيٚ ،تـٛفرل غـبٌ ٖـصا ايتٛاقـٌ ٚايـصَ ٟـٔ ؾـأْ٘ إٔ
ٜػطع ٚترل ٠تبازٍ املعاضف ٚاْتؿاضٖا مبا ٜتُاؾٚ ٢طبٝع ١ايعكـط ،سٝـح تُعـس ايـسٚضٜات ايعًُٝـ١
املتدكك ١إسس ٣قٓٛات ايتٛاقٌ ايم ٜع ٍٛعًٗٝا يف ٖصا ايكسز ،فه ٬عٔ نْٗٛا متجٌ أزا٠
َُٗ َٔ ١أزٚات ايتػٜٛل ايعًُ ٞيًذاَعٚ ،١قُٝـَ ١ـٔ ايكـ ِٝاملعٝاضٜـ ١ايـم ٜـتِ ايطدـٛع إيٗٝـا يف
ايتكُٝٝات احملًٚ ١ٝايعامل ١ٝشات ايع٬ق ١بايٓؿاط ايعًُٚ ٞاإلْتاد ١ٝايبشج ١ٝيًذاَعات.
ٚيف ٖصا ايكسز ،تٗسف «صبً ١ايعًـ ّٛايذلبٜٛـ »١إىل تػـًٝط ايهـ ٤ٛعًـ ٢دٛاْـب ايٓؿـاط
ايعًُ ٞيف اجملاٍ ايذلبٚ ٟٛايتعًٚ ،ُٞٝاملؿاضن ١ايفاعًَ ١ع ازباَعات َٚطانع ايبشح ايعًُٞ
احملًٚ ١ٝاشبًٝذٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝايعامل ١ٝإلثطا ٤سطن ١ايبشح يف اجملـاٍ ايذلبـ .ٟٛإنـاف ١إىل شيـو،
تػــع« ٢صبًــ ١ايعًــ ّٛايذلبٜٛــ »١إىل اغــتٓٗا

ايبــاسجني املتُٝــع ٜٔيإلغــٗاّ يف طــطح املعازبــات

ايعًُ ١ٝاملتعُكٚ ١املبتهط ٠يًُػتذسات ٚايكهاٜا ايذلب ١ٜٛاملعاقطٚ ،٠تٛفرل ٚعا ٤يٓؿط ا٭حباخ
ا٭ق ١ًٝيف صبا٫ت ايعً ّٛايذلب ١ٜٛاملدتًف.١
ٚقس تهُٔ ايعسز ا٭« َٔ ٍٚصبً ١ايعً ّٛايذلبٜٛـ »١غـبع ١أحبـاخ ،تٓٛعـت يف َٛنـٛعاتٗا
ايذلبٜٛــٚ ١ايتعًُٝٝــ ،١سٝــح تٓاٚيــت أحباثً ـا ســ ٍٛتهــُني َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔيف
َكطضات ايعً ّٛاملطٛضَٛٚ ; ٚا ١َ٤املٗاضات اسبٝات ١ٝيٛثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜباملًُهٚ ; ١زٚض
ازباَعات يف زعِ ايتُٓ :١ٝاملعٛقات ٚأغايٝب ايتطٜٛط; ٚتكٚ ِٝٝاقع مماضغ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ١ٝ
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ٚإدــطا٤ات ذبػــٗٓٝا َــٔ ٚدٗــْ ١عــط ايطــ٬ب ٚأعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ يف ازباَعــات ايػــعٛز;١ٜ
ْٚــٛاتر تعًــِ ايعُــٌ املدــدل ٟيف نــ ٤ٛإطــاض املــ٬ٖ٪ت يًتعًــ ِٝايعــايٚ ;ٞاغــذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايــتعًِّ
اشبُاغـــٚ ١ٝأمنـــٛشز أبعـــاز ايـــتعًِّ يف تُٓٝـــَٗ ١ـــاضات ا٫غتككـــا ٤ايعًُـــٚ ; ٞأخـــرلاّ  ،اتػـــام
املٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓ ١ٝيف ايٓػدتني ايػعٛزٚ ١ٜا٭قً َٔ ١ٝزيَ ٌٝعًِ ايطٜانٝات.
ٜٚػــط ٖ٦ٝــ ١ذبطٜــط «صبًــ ١ايعًــ ّٛايذلبٜٛــ »١جباَعــ ١ا٭َــرل غــطاّ بــٔ عبــسايععٜع يف ٖــصٙ
املٓاغب ١إٔ تتكسّ بٛافط ايؿهط ٚايتكسٜط ملعايَ ٞسٜط ازباَع ١يًُٛافك ١ايهطميـ ١عًـ ٢إقـساض
أ ٍٚصبًَ ١تدكك ١يف اجملاٍ ايذلب ٟٛبازباَع ،١نُا تتكسّ بايؿهط إىل صبًـؼ ازباَعـ، ١
ٚإىل ٚن ٌٝازباَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ ٞعً ٢دٗٛزِٖ إلقساض اجملً.١
ٚختاًَا ،إٕ ٖ ١٦ٝذبطٜـط «صبًـ ١ايعًـ ّٛايذلبٜٛـ »١تفـتح أبٛابٗـا زبُٝـع ايبـاسجني ٚايهتّـاب
ٚاملٗتُني يف اجملـاٍ ايذلبـٚ ٟٛايتعًُٝـ ،ٞآًَـني َـٔ قطاٗ٥ـا ا٭عـعا ٤إٔ ٜتفـاعًٛا َعٗـا َـٔ خـٍ٬
َٛقعٗــا عًــ ٢ؾــبه ١اإلْذلْــت ٚبطٜــسٖا اإليهذلْٚــ ٞبإبــسا٬َ ٤سعــاتِٗ ٚتكــسَ ِٜكذلســاتِٗ
ايبّٓا ،٠٤ايم َٔ ؾأْٗا إثطا ٤ايعٌُ ا٫سذلايف يًُذًٚ ١ايعٌُ عً ٢تطٜٛطٖا ٚا٫ضتكا ٤بٗا.
ٚاهلل ْػأٍ يٓا ٚيهِ زٚاّ ايتٛفٝل ٚايػساز

ضٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝايتشطٜط
أ .ز .ددل بٔ ضبُس ازبدل

8

صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

مد ٚتضنني مَارات الكرٌ احلادٖ ّالعظرًٓ يف مكرر العلْو املطْر
للصف األّل املتْسط باملنلل٘ العربٔ٘ الشعْدٓ٘
د .ىشرًٓ بيت حشً سبخٕ
املػتدًل :
ٖسفت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عًَ ٢ـس ٣تهـُني َٗـاضا ت ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط ٜٔيف َكـطض ايعًـ ّٛاملطـٛض
يًكــف ا٭ ٍٚاملتٛغــط باملًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛزٚ ، ١ٜيتشكٝــل ٖــصا اشلــسف اغــتدسَت ايباسجــ ١املــٓٗر
ايٛقف ٞايتشً ًٞٝباغـتدساّ اغـتُاض ٠ذبًٝـٌ احملتـَ ٣ٛعسيـَ ١ـٔ قبـٌ ايباسجـ ، ١سٝـح اؾـتًُت ا٭زا ٠يف
قــٛضتٗا ا٭ٚيٝــ ١عًــ٪َ )52(٢ؾــطاّ َٛظعــ ١عًــ )7( ٢صبــا٫ت ٖٚــ :ٞايــتفهرل ايٓاقــس ٚســٌ املؿــهً ١ـــــ
ا٫بتهــاض ٚاإلبــساع ـــــ ايتعــاٚ ٕٚايعُــٌ يف فطٜــل ـــــ ايكٝــاز ٠ـــــ فٗــِ ايجكافــات املتعــسز ٠ـــــ ثكافــ ١ا٫تكــا٫ت
ٚاملعًَٛات ٚاإلع ّ٬ـــ ثكاف ١اسبٛغـبٚ ١تكٓٝـ ١املعًَٛـات ٚا٫تكـاٍ ــــ املٗٓـٚ ١ايـتعًِ املعتُـس عًـ ٢ايـصات ،
نُــا متجًــت عٓٝــ ١ايسضاغــ ١يف َكــطضات ايعًــ ّٛاملطــٛض ٠يًكــف ا٭ ٍٚاملتٛغــط يًفكــًني يعــاّ - 1436
ٖ1437ــــ ٚعـــسزٖا (ٚ ، )6يتشًٝـــٌ ايبٝاْـــات د اغـــتدساّ (ايتهـــطاضات–ايٓػـــب املٜٛ٦ـــ- ١املتٛغـــطات
اسبػـابٚ ، )١ٝسبػـاب ايكـسم د تطبٝـل َعازيـٖ ١ـاَبًتٚ ، Hambleton ٕٛسبػـاب ايجبـات د تطبٝـل
ططٜكــ ١إعـاز ٠ا٫ختبـاض َٚ ، Test – Retestعاَـٌ أيفـا نطْٚبـار ٚ . Alphaقـس أظٗـطت ْتـا٥ر ايسضاغـ١
اغبفا

َػت ٣ٛتهُني َكطضات ايعً ّٛاملطٛض ٠ملٗاضات ايكطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط ٜٔبٓػـب ١بًغـت ; %22.86

سٝح بًغت ْػب ١تٓا ٍٚاملكطضات يبعض املٗاضات اسبٝات ١ٝقفطٚ .%يف ن ٤ٛايٓتا٥ر أٚقت ايباسجـ ١بأُٖٝـ١
إ عاز ٠ايٓعط يف َكطضات ايعً ّٛاملطٛض ٠يًُطسً ١املتٛغط ،١حبٝح تتهُٔ املٗاضات اسبٝات ١ٝيًكطٕ اسبازٟ
ٚايعؿط ٜٔبكٛض ٠ذبكل َبسأ ا٫غتُطاضٚ ١ٜايتهاٌَ ; ْعطاّ ٭ُٖٖ ١ٝص ٙاملٗاضات يف إعـساز ايفـطز ايكـازض
عًَٛ ٢انب ١ايتطٛضات ٚايتغرلات ايم قس تٛادٗ٘ .
ايهًُات املفتاسَٗ : ١ٝاضات ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط ٜٔـــــ ذبًٝـٌ احملتـ ٣ٛـــــ َكـطضات ايعًـ ّٛاملطـٛض ٠ـــــ
َٓاٖر ايعً ّٛيًُطسً ١املتٛغط.١

املكسَ: ١
٫ؾو إٔ ايعكط ايصْ ٟعٝؿ٘ اي ٖٛ ّٛٝعكط ا٫قتكاز ايكا ِ٥عًـ ٢املعطفـٚ ،١إٔ املٓافػـ١
ا٫قتكاز ١ٜبني ايس ٍٚتتٛقف عًَ ٢ا متتًه٘ ايك ٣ٛايعاًَـَ ١ـٔ َٗـاضات تتفـل ٚخكـا٥ل ٖـصا
ايعكــط ; ممــا أز ٣بايهــطٚض ٠إىل إٔ ميتًــو ا٭فــطاز َٗــاضات متهــِٓٗ َــٔ اسبٝــاٚ ٠ايعُــٌ يف
صبتُـع عكــط املعطفــ .١ا٭َـط ايــص ٟأيكــ ٢عًـ ٢ايذلبٝــَ ١ػــٛ٦ي ١ٝنـدل ٣يف إعــساز ايفــطز ايٓــادح
ٚايكازض عًَٛ ٢ادٗ ١ذبسٜات ٖص ايعكط َٔٚ .أِٖ ٚغا ٌ٥ايذلبٝـ ١يتشكٝـل تًـو املٓـاٖر ايذلبٜٛـ١
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ْػط ٜٔغبشَ : ٞس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض ايعًّٛ

مبفَٗٗٛــا اسبــسٜح نُٓعَٛــَ ١تهاًَــ ،١سٝــح إٔ املــٓٗر ٜػــِٗ يف ذبكٝــل ايُٓــ ٛايؿــاٌَ
ٚاملتهاٌَ يًُتعًِ َٔ خ ٍ٬تفاعٌ َهْٛات٘ املعطفٚ ١ٝايٓفؼ سطنٝـٚ ١ايٛدساْٝـ( ١ايعذُـ،ٞ
َٚ .)161 ،2005ـع شيــو ايتطـٛض ايػــطٜع ٚايـتغرلات اشلاً٥ــ ١ايـم ذبــسخ يف ٖـصا ايعكــط ،نــإ
٫بس يًُ٪غػات ايتعًَٛ َٔ ١ُٝٝانبٖ ١ـصا ايـتغرلٚ ،ايػـع ٞيتعٜٚـس املـتعًُني بهافـ ١املٗـاضات
ايم تػاعسِٖ عً ٢ايتفاعٌ َع صبتُعاتِٗٚ ،املؿاضن ١يف بٓا ٤أٚطاِْٗ ،زلٝت ٖص ٙاملٗـاضات
بـ (َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٜٚ .)ٜٔط ٣اشبـدلا ٤إٔ تهاَـٌ ٖـص ٙاملٗـاضات بؿـهٌ َككـٛز
َٗٓٚذــ ٞيف َٓــاٖر ايتعًــ ِٝغــٛف ميهــٔ ايذلبــٜٛني َــٔ إظبــاظ ايعسٜــس َــٔ ا٭ٖــساف ايــم مل
ٜتُهٓٛا َٔ ذبكٝكٗا يػٓٛات طَ ١ًٜٛهت(ؾًيب.)14 ،2014 ،
ٚقس أؾاض ايتكطٜط ايكـازض عـٔ ايْٛٝػـه ٛبعٓـٛإ :ايـتعًِ شيـو ايهٓـع املهٓـ،1996(ٕٛ
 )75إىل ن ـطٚض ٠اٖ٫تُــاّ مبٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــطٚ ٜٔايــتفهرل بٗــا تفهــرلّا ؾــاَّ٬
ٜتذاٚظ َٝاز ٜٔايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ،ِٝشيو إلثطا ٤ايتعًـٚ ِٝتعُُٝـ٘ .نُـا أنـس املٓتـس ٣ا٭نـازميٞ
املٓعكس عًٖ ٢اَـ َ٪متط ايتشسٜات ٚفطم ايتعً ِٝيف ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف زب ٞأْـ٘ ململ
ٜعــس باإلَهــإ ا٫غــتُطاض يف تعًــ ِٝاملــتعًُني بــٓٗر تعًُٝــ( ٞأســاز ٟايبعــس) ٜعتُــس عًــَٓ ٢شــ٢
ربككٚ ٞاسسٚ ،إٕ ايتعًـ ِٝيف عكـط ايعٛملـ ١ؼبتـاز اىل ايتٛافـل َـع اسبٝـا ٠يف ايكـطٕ اسبـازٟ
ٚايعؿط ،ٜٔيصا ػبب تطٜٛط املٗاضات اي٬ظَـ ١ي٬ظزٖـاض يف ٖـصا ايتشـ ٍٛايعـامل ٞازبسٜـس ،سٝـح
ػبب إنـافَ ١هْٛـات يف قـًب املٓـاٖر ايتعًُٝٝـٚ ١املُاضغـات ايذلبٜٛـ ١ملػـاعس ٠ايطـ٬ب عًـ٢
تطـــٜٛط ب٦ٝـــات ايعُـــٌ املػـــتكبً ،١ٝنُٗـــاضات ايتعـــاٚ ٕٚايتٛاقـــٌ ٚســـٌ املؿـــه٬ت ْٚؿـــط
املعًَٛاتمل(املٓتــس ٣ا٭نــازميَ .)25- 22 ،2014، ٞــٔ ٖٓــا ظبــس أْــ٘ ٜكــع عًــ ٢عــاتل ايذلبٝــ١
َػــٚ٪ي ١ٝاعــاز ٠ايٓعــط يف املٗــاضات ايــم ؼبتادٗــا املتعًُــ ٕٛإلعــسازِٖ إعــسازًا َٓاغــبا يًشٝــا٠
املعاقط.٠
ٚتعــس ايعًــَ ّٛــٔ أنجــط املٓــاٖر ايــم تًعــب زٚضا ًَُٗــا يف ذبكٝــل ٖــص ٙاملٗــاضات بؿــهٌ
فعاٍٚ ،ايم تعس نطٚض ٠بايغ ١يتطٛض اجملتُع يف عكط ا٭يف ١ٝايجايجـ ١ايـصْ ٟعٝؿـ٘ ايٝـ .ّٛسٝـح
زَر َٗاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔيف َٓـاٖر ايعًـٜ ّٛػـاعس عًـ ٢تعًـ ِٝايطـ٬ب إٔ ٜهْٛـٛا
َفهطَ ٜٔبسعني قازض ٜٔعً ٢سٌ املؿه٬ت ،ممتًهني املٗاضات ايهـطٚض ١ٜيًـتعًِٚ ،اسبٝـا٠
بفعاي ١ٝيف اجملتُع ٚيف ايعٌُ .ا٭َط ايص ٟزعا املػٚ٪يني باملًُهـٜٛ ١يـ ٕٛايعًـ ّٛعٓاٜـ ١خاقـ،١
مما دعًٗا َٔ أٚا٥ـٌ املكـطضات ايـم سلًـٗا َؿـطٚع تطـٜٛط َكـطضات ايتعًـ ِٝايعـاّٚ .يف ؾـٗط شٟ
ايكعسٖ1429 ٠ـ قسض َطغًَ ّٛه ٞبإْؿا ٤ؾطن ١ايتطـٜٛط ايتعًُٝٝـ ١ايـم تعُـٌ عًـ ٢ايعسٜـس
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َٔ املؿاضٜع يتععٜع املٗاضات اسبٝات ١ٝيًكطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـطَٗٓٚ ; ٜٔـا َكـطضات ايعًـ ،ّٛبٗـسف
ذبػني اغتعسازات املتعًُني يتٗ٦ٝتِٗ يًشٝا ٠املٗٓ ١ٝبأغايٝب تسعِ من ٛؾدكٝتِٗ ٚتععظ َفّٗٛ
املٛاطٓــ ١ايكــاسبٚ ١تًٖ٪ــِٗ أنازمي ٝـاّ  َٝٓٗٚـاّ مبــا ٜتٛافــل َــع غــٛم ايعُــٌ يف ايكــطٕ اسبــازٟ
ٚايعؿط(ٜٔؾطن ١تطٜٛط ايتعً.)2015،ِٝ
ٚعً ٢ايـطمِ َـٔ شيـو اتهـح ٚدـٛز فذـ ٠ٛعُٝكـ ١بـني املٗـاضات ايـم ٜتعًُٗـا ايطـ٬ب َـٔ
َكطضات ايعًٚ ، ّٛتًو ايم ؼبتادْٗٛا يف اسبٝاٚ ٠ايعٌُ يف صبتُع املعطف ،١سٝـح قـاّ

Bybee

( (2010مبطادعــ ١ايسضاغــات ايــم اٖتُــت مبذــا٫ت غــٛم ايعُــٌ يف ايكــطٕ ايٛاســس ٚايعؿــطٜٔ
يتشسٜس املٗاضات ايم تتطًبٗا ٚع٬ق ١شيو مبٓاٖر ايعً ّٛاسبايٝـٚ ،١تٛقـٌ اىل إٔ ْـٛاتر ايـتعًِ
يف ٖص ٙاملٓاٖر مل تعس ناف ١ٝإلعساز املتعًِ يًشٝاٚ ٠ايعٌُ يف ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط .ٜٔنُـا
أٜست ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايم اٖتُت مبٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ،ٜٔنسضاغ١
مٓـــٚ )2000(ِٝاسبطبـــٚ )2013(ٞؾـــًيب(ٚ )2012مـــام( ،)2014سٝـــح أنـــست مجٝعٗـــا عًـــ٢
نــطٚض ٠اٖ٫تُــاّ مبٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــطٚ ٜٔتهــُٗٓٝا يف ضبتــَٓ ٣ٛــاٖر ايعًــ ّٛيف
ايتعً ِٝايعاّ ،مبا ٜػاعس عً ٢تطٜٛط املٓاٖر ٚايطق ٞمبػت ٣ٛإعساز املتعًِ ٚبٓا ٤ؾدكٝتَ٘ .ـٔ
ٖٓــا ظبــس أْــ٘ ٜكــع عًــ ٢عــاتل ٚانــعَٓ ٞــاٖر ايعًــَ ّٛػــٚ٪ي ١ٝايعُــٌ عًــ ٢تطٜٛطٖــا ٚاملطادعــ١
املػــتُط ٠ملكطضاتٗــا مبطاســٌ ايتعًــ ِٝاملدتًفــ ،١يًهؿــف عــٔ َــسٚ ٣فاٗ٥ــا ملجــٌ ٖــص ٙاملتطًبــات
ٚمرلٖا مما ٜػتذس عً ٢ايػاس ١يتشكٝل أٖساف ايذلب ١ٝايعًُ.١ٝ
ٚتعس املطسً ١املتٛغط َٔ ١أِٖ َطاسٌ ايتعً ِٝايعاّ ايم متجـٌ َطسًـ ١اْتكايٝـ ١شات أُٖٝـ١
نبرل ٠يف سٝا ٠ايتًُٝصٚ .تٓبع أُٖ ١ٝاملطسًـَ ١ـٔ أْٗـا تػـع ٢يتجبٝـت ٚتٛغـٝع َـا سككتـ٘ املطسًـ١
ا٫بتسا َٔ ١ٝ٥تُٓ ١ٝيًُٗاضات ٚاملعاضف ا٭غاغ ٖٞٚ ،١ٝا٭غاؽ ايص ٟتبٓ ٢عًَ ٘ٝطاسٌ ايتعًـِٝ
اي٬سك ١ايم تـدلظ َٗـاضات املـتعًِ يف صبـا٫ت اسبٝـا ٠املدتًفـٚ ١ايـم ذبـسز َػـتكبً٘ ايعًُـ ٞأٚ
املٗين ،نُا أْٗا تتٝح يًُتعًِ نجرل َٔ ايفطم يتُٓٝـ ١قسضاتـ٘ ٚاغـتعسازات٘ٚ ،بٓـا ٤ؾدكـٝت٘
نُٛاطٔ ي٘ قفات  ٚغًٛنٝات ؼبطم عًٗٝـا اجملتُـع إٔ تتُجـٌ يف أبٓا٥ـ٘( ايغاَـس،2002،ٟ
ٚ .)195تعس املطسً ١املتٛغط َٔ ١أفهٌ املطاسٌ ايم ٜتُهٔ فٗٝا املتعًِ َٔ اغـتٝعاب املفـاِٖٝ
ٚاسبكا٥ل اجملطز ،٠سٝح تُٓـ ٛقـسض ٠ايفـطز عًـ ٢ايـتفهرل اجملـطز بؿـهٌ ًَشـٛظ ممـا ٜػـاعس
عًــ ٢انتػــاب املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١املدتًفــٚ ١تــبين ادباٖــات إػبابٝــ ١عبٖٛا(بٗذــات،1996 ،
َ .) 164ــٔ ٖٓــا ٚدــست ايباسجــ ١يف ايكــف ا٭َ ٍٚــٔ املطسًــ ١املتٛغــط ١صبــا ٫خكــبا ملٓاقؿــ١
َٛنــٛع ايسضاغــ ١اسبــاي ٞباعتباضٖــا َــٔ أٖــِ َطاســٌ ايتعًــ ِٝايعــاّ ايــم ميهــٔ إٔ ْبــسأ فٗٝــا
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ْػط ٜٔغبشَ : ٞس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض ايعًّٛ

إنػاب ايطايبات املٗاضات اسبٝات ١ٝيًكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔايم تتٓاغب َـع سادـاتٗٔ ٚتتفـل
َع َػت ٣ٛتفهرلٖٔ .ممـا غـبل بـست اسبادـ ١نـطٚض ١ٜيتشًٝـٌ ضبتـَ ٣ٛكـطضات ايتعًـ ِٝايعـاّ
َٗٓٚا َكطضات ايعً ّٛيًُطسً ١املتٛغط ١ملعطفَ ١س ٣تهُٗٓٝا ملٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط.ٜٔ
َؿهً ١ايسضاغ: ١
يف نــَ ٤ٛــا تك ـسّ ٜتهــح إٔ َٓــاٖر ايعًــ- ّٛعًــ ٢املػــتٜٛني ايعــاملٚ ٞايعطبــ - ٞتعــاْٞ
قكٛضا ٚانشا يف إعساز املتعًُني يًشٝاٚ ٠ايعٌُ يف ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٚ ٜٔقكٛضًا يف تٓاٚشلا
ملٗــاضات ٖــصا ايكــطٕ ،عًــ ٢ايــطمِ َــٔ أُٖٝــ ١ايــسٚض ايــص ٟت٪زٜــ٘ َٓــاٖر ايعًــ ّٛيف تُٓٝــٖ ١ــصٙ
املٗاضات يس ٣املتعًُني.
ٚبٓا ً٤عًَ ٢ا ٚضز يف خط ١ايتُٓٝـ ١ايتاغـعٚ( ١ظاض ٠ا٫قتكـاز ٚايتدطـٝط- 375 ،2009 ،
 َٔ )376أٖساف تسع ٛي ٬غتُطاض يف تك ِٜٛأْعُـ ١ايتعًـ ِٝايعـاّٚ ،بٓـآَ ٤ـاٖر َتطـٛض ٠تٗـسف
يتشكٝــل ايُٓــ ٛايؿــاٌَ يًُــتعًِ ايكــازض عًــ ٢ايٓذــاح يف صبتُعــ٘ٚ ،اغــتذاب ١يتٛقــٝات املــ٪متط
ايعًُ ٞاشباَؼ يهً ١ٝايذلب ١ٝجباَع ١بٛضغعٝس ٚاملٓعكس يف ايفذلَ ٠ـٔ  17- 16أبطٜـٌ ()2016
ٚايــصَ ٟــٔ أٖــِ تٛقــٝات٘ نــطٚض ٠اٖتُــاّ َطــٛض ٟاشبطــط ايسضاغــ ١ٝمبٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٟ
ٚايعؿطٚ ، ٜٔنٝف ١ٝزصبٗا يف ضبت ٣ٛاملٓٗر .ا٭َط ايص ٟزعا ايباسج ١إىل ضباٚي ١ايتعطف عًـ٢
َــس ٣تهــُني َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔيف َكــطض ايعًــ ّٛاملطــٛض يًكــف ا٭ ٍٚاملتٛغــط
باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
أغ ١ً٦ايسضاغ: ١
تػع ٢ايسضاغ ١يإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايتاي: ٞ
َــا َــس ٣تهــُني َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔيف َكــطض ايعًــ ّٛاملطــٛض يًكــف ا٭ٍٚ
املتٛغط باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟
ٜٚتفطع َٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايػابل ا٭غ ١ً٦ايفطع ١ٝاٯت: ١ٝ
َ .1ــا َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔايــ٬ظّ تٛافطٖــا يف ضبت ـَ ٣ٛكــطضات ايعًــ ّٛاملطــٛض٠
يًكف ا٭َ ٍٚتٛغط باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟
َ .2ــا َــس ٣تهــُني َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط( ٜٔايــتفهرل ايٓاقــس ٚســٌ املؿــهً- ١
ا٫بتهاض ٚاإلبساع  -ايتعاٚ ٕٚايعٌُ يف فطٜل –ايكٝاز - ٠فِٗ ايجكافات املتعـسز - ٠ثكافـ١
ا٫تكــا٫ت ٚاملعًَٛــات ٚاإلعــ - ّ٬ثكافــ ١اسبٛغــبٚ ١تكٓٝــ ١املعًَٛــات ٚا٫تكــاٍ -املٗٓــ١
ٚايـــتعًِ املعتُـــس عًـــ ٢ايـــصات) يف ضبتـــَ ٣ٛكـــطضات ايعًـــ ّٛاملطـــٛض ٠يًكـــف ا٭َ ٍٚتٛغـــط
باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟

12

صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

أٖساف ايسضاغ: ١
تٗسف ايسضاغ ١إىل :
 .1ذبسٜــس أٖــِ َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔايــ٬ظّ تٛافطٖــا يف ضبتــ ٣ٛنتــب ايعًــّٛ
املطٛض ٠يًكف ا٭َ ٍٚتٛغط باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
َ .2عطفَ ١س ٣تهُٔ نتب ايعً ّٛاملطٛض ٠يًكف ا٭َ ٍٚتٛغط باملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز١ٜ
ملٗاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط.ٜٔ
أُٖ ١ٝايسضاغ: ١
تتُجٌ أُٖ ١ٝايسضاغ ١يف :
.1

تأتٖ ٞص ٙايسضاغ ١اغتذاب ١يًتٛدٗات ايعاملٝـ ١ايـم تٓـاز ٟبأُٖٝـ ١تهـُني َٗـاضات ايكـطٕ
ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔيف َكطضات ايتعً ِٝعاََٚ ،١كطضات ايعً ّٛعًٚ ٢د٘ اشبكٛم.
قـس تفٝــس طبططـَٓ ٞــاٖر ايعًــَ ّٛـٔ ٖــص ٙايسضاغـَ ١ــٔ سٝــح تعٜٚـسِٖ بكاُ٥ــَٗ ١ــاضات

.2

ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔاي٬ظّ تهُٗٓٝا يف ضبتَٓ ٣ٛاٖر ايعً ّٛباملطسً ١املتٛغط.١
.3

ْسض ٠ايسضاغات ايم تٓاٚيت َس ٣تهُني َٓـاٖر ايعًـ ّٛباملطسًـ ١املتٛغـط ١ملٗـاضات ايكـطٕ
اسبازٚ ٟايعؿط- ٜٔعً ٢سس عًِ ايباسج - ١مما قس ٜفتح اجملاٍ يسضاغات أخط.٣

.4

إٔ املؿاضن ١يف ذبً ٌٝأَ ٟكطض َٔ َكطضات ايتعً ِٝايعاّ ٜعتدل أسـس املؿـاضنات ايفعايـ١
يف عًُ ١ٝايتطٜٛط ; يصا فإٕ أُٖ ١ٝايسضاغ ١تدلظ يف ا٫غتفازْ َٔ ٠تا٥ذٗـا َٚـٔ ايتٛقـٝات
ٚاملكذلسات ايم غتػِٗ بإشٕ اهلل يف ايتشػني ٚايتطٜٛط.

سسٚز ايسضاغ: ١
تكتكط ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢اسبسٚز ايتاي: ١ٝ
اسبسٚز ايعَاْ :١ٝد تطبٝل ايسضاغ ١عً ٢نتاب ايعً ّٛاملطٛض يًكـف ا٭َ ٍٚتٛغـط باملًُهـ١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜأسسخ طبع ١عاّ ٖ1436/1435ـ (.) 2014
اسبسٚز املٛنٛع : ١ٝتكتكط ايسضاغ ١اسباي ١ٝعً: ٢
-

ذبً ٌٝضبتـ ٣ٛنتـاب ايعًـ( ّٛايطايـب ٚايتُـاض )ٜٔيًكـف ا٭َ ٍٚتٛغـط يف املًُهـ١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيًعاّ ايسضاغٖ1436/1435 ٞـ.

-

قا ١ُ٥مبٗـاضات ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط ٜٔايـ٬ظّ تٛافطٖـا يف نتـاب ايعًـ( ّٛايطايـب
ٚايتُاض )ٜٔيًكف ا٭َ ٍٚتٛغط.
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َكطًشات ايبشح :
املــس: Extensity ٣
عطَفــ٘ ايًكــاْٚ ٞازبُــٌ( )2003،23بأْــ٘ ايكــسض ايــص ٟؼبــسز ٙاشبــدلاَ ٤ــٔ املــاز ٠ايعًُٝــ١
َتهُٓ ّا يف َٓٗر َا ،فِٗ َٔ خ ٍ٬خدلتِٗ ٜػتطٝع ٕٛذبسٜس َسَ ٣ا ٜكـسَّ يًتَٝ٬ـص يف نـٌ
َػــت ٣ٛتعًُٝــ ٞحبٝــح ٜ ٫هــٖٓ ٕٛــاى ْكــل ٚتعٜٝــسٖٚ ،ــِ عٓــسَا ٜتدــص ٕٚقــطاضات يف ٖــصا
ايؿإٔ ٜه ْٕٛٛعًٚ ٢ع ٞتاّ با٭ٖساف احملسز ٠يًُٓٗر.
ٚتعطفــ٘ ايباسجـــ ١إدطاٝ٥ــاّ بأْـــ٘  :ايكـــسض َـــٔ َٗـــاضات ايكـــطٕ اسبـــازٚ ٟايعؿـــط ٜٔايـــم د
ذبسٜــسٖا يف ايسضاغــ ١اسبايٝــ ١ايــ٬ظّ تهــُٗٓٝا يف َكــطض ايعًــ ّٛايــصٜ ٟــسضؽ يطايبــات ايكــف
ا٭َ ٍٚتٛغط باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط: 21st century skills ٜٔ
عطّفٗــا ضٚفاٝ٥ــٌ ٜٛٚغــف( )77 ،2001بأْٗــا :املٗــاضات ايــم تُُهــٔ املــتعًِ َــٔ ايتعاَــٌ
ٚايتفاعــٌ َــع تطــٛضات اسبٝــا ٠يف ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــطَ ،ٜٔجــٌ َٗــاضات ايــتفهرل بأمناطٗــا
املتعــسزٚ ، ٠ذبُــٌ املػــٚ٪يٚ ، ١ٝايكــسض ٠عًـــ ٢ســٌ املؿــه٬ت ٚ ،ايتهٝــف َــع املـــتغرلات ،
َٗٚاضات تُٓ ٞايكٚ ِٝا٫دباٖات ٚأٚد٘ ايتكسٜط.
ٚتعطفٗـــا ايباسجـــ ١إ دطاٝ٥ـ ـاّ بأْٗـــا :صبُٛعـــَٗ ١ـــاضات ايـــتعًِ ايٓـــادح يف ايكـــطٕ اسبـــازٟ
ٚايعؿط ٜٔاحملسزَٓ َٔ ٠عُات ؾطان ١ملٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٚ ٜٔايم ميهـٔ تُٓٝتٗـا
َٔ خَٗٓ ٍ٬ر ايعً ّٛيًكف ا٭َ ٍٚتٛغط :ٖٞٚ ،ايتفهرل ايٓاقس ٚسٌ املؿهً- ١ا٫بتهـاض
ٚاإلبــساع -ايتعــاٚ ٕٚايعُــٌ يف فطٜــل–ايكٝــاز- ٠فٗــِ ايجكافــات املتعــسز- ٠ثكافــ ١ا٫تكــا٫ت
ٚاملعًَٛات ٚاإلع - ّ٬ثكاف ١اسبٛغبٚ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚا٫تكاٍ -املٗٓٚ ١ايـتعًِ املعتُـس عًـ٢
ايصات.
ذبً ٌٝاحملت: Content analysis ٣ٛ
عطَف٘ ايًكاْٚ ٞازبٌُ( )145 ،2003بأْ٘ :أغًٛب ٜػـتدسّ جباْـب أغـايٝب أخـط ٣يتكـِٜٛ
املٓـاٖر َــٔ أدــٌ تطٜٛطٖـاٜٚ ،عتُــس عًــ ٢ذبسٜـس أٖــساف ايتشًٝــٌ ٚٚسـس ٠ايتشًٝــٌ يًتٛقــٌ إىل
َس ٣ؾٛٝع ظـاٖط ٠أ ٚفهـط ٠أ ٚأنجـطٚ ،بايتـاي ٞتهـْ ٕٛتـا٥ر ٖـص ٙايعًُٝـ ١إىل داْـب َـا ٜـتِ
اسبك ٍٛعًْ َٔ ٘ٝتا٥ر َٔ خ ٍ٬أغايٝب أخط ٣ذبسز ادبا ٙايتطٜٛط َػتكب.٬
ٚعطفتــ٘ ايباسجــ ١إدطاٝ٥ــا بأْــ٘ :عــعٍ ضبتــَ ٣ٛكــطض ايعًــ ّٛاملطــٛض ايــصٜ ٟــسضؽ يطايبــات
ايكــف ا٭ ٍٚاملتٛغــط ٚتبٜٛبٗــا يف قــٛض ٠ضَــٛظ نُٝــ ،١يًتعــطف عًــَ ٢ــس ٣تهــُٗٓٝا ملٗــاضات
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ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔايم د ذبسٜسٖا يف ايسضاغ ١اسباي ،١ٝعً ٢إٔ تتِ عًُ ١ٝايتشًٚ ٌٝفكـا
ملعاٜرل ٚخطٛات غبل ذبسٜسٖا.
َكطضات ايعً ّٛاملطٛض: Developed science courses ٠
ٖــ ٞإســس ٣ايػ٬غــٌ ايتعًُٝٝــ ١ايــم أعــستٗا ؾــطنَ ١ــاى دطٖٚــٌ ا٭َطٜهٝــ ١يًذلبٝــ١
 ، McGraw Hill Educationسٝـــح ٚفـــطت املٓـــاٖر ايتعًُٝٝـــ ١يًعًـــ ّٛبايتعـــاَ ٕٚـــع ؾـــطن١
ايعبٝهإ يٮحباخ ٚايتطٜٛط ; حبٝـح ٜـتِ تطمجتٗـا َٛٚاَ٤تٗـا يتكـبح َٓاغـب ١يًب٦ٝـ ١ايتعًُٝٝـ١
احملًٝــٚ .١تؿــٌُ ٖــص ٙاملٓــاٖر مجٝــع اشبــدلات ايــم تؿــًُٗاَ :ــٔ نتــب َكــطضٚ ، ٠زيٝــٌ أْؿــط١
يًطـــ٬ب َٚـــا مياضغـــَ ْ٘ٛـــٔ أْؿـــط ١تعًُٝٝـــَ ١طتبطـــ ١بأٖـــساف املـــٓٗرٚ ،أزيـــ ١املعًُـــني َٚـــا
ٜػـــتدسََ ْ٘ٛـــٔ ططا٥ـــل تـــسضٜؼ ٚتكٓٝـــات تعًـــٚ ،ِٝأغـــايٝب تكـــ ِٜٛتعًـــِ ايطـــ٬ب (ايػـــعٝس
ٚاملان.)20133131،ٞ
املطسً ١املتٛغط: Intermediate stage ١
عطفٗــا ايعكٝــٌ ( )87 ،1426بأْٗــا :املطسًــ ١ايجاْٝــَ ١ــٔ ايػــًِ ايتعًُٝــ ٞباملًُهــ ١ايعطبٝــ١
ايػعٛزٚ ١ٜتً ٞاملطسً ١ا٫بتساًٜ ،١ٝ٥تشل بٗا ايتًُٝص عاز ٠يف غٔ ايجاْ ١ٝعؿط ٠يٝكه ٞبٗا ث٬خ
غٓٛات ٖٞٚ ،تتفل َع اشبكا٥ل ازبػُٚ ١ٝايٓفػ ١ٝيًتًُٝص يف غٔ املطاٖك ١املبهط.٠
ٚعطفتٗـــا ايباسجـــ ١إدطاٝ٥ـــا بأْٗـــا :املطسًـــ ١ايتعًُٝٝـــ ١ايـــم تتٛغـــط املـــطسًتني ا٫بتساٝ٥ـــ١
ٚايجاَْٚ ،١ٜٛس ٠ايسضاغ ١فٗٝا ث٬خ غٓٛاتٚ ،تذلاٚح أعُاض ايطايبات فٗٝا بني  15- 13غٓ.١
َكطضات ايعً ّٛاملطٛض ٠يًُطسً ١املتٛغط١
Developed science courses for Intermediate stage:
عطف ـت بأْٗ ـا :نــٌ َــا ذبتٜٛــ٘ َكــطضات ايعًــ ّٛاي ـم ت ـسضؽ يطايبــات املطسًــ ١املتٛغــط١
بكفٛفٗا ايج٬ث( ١يًفكًني) باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز(١ٜايػبش.)2001،ٞ
َكطض ايعً ّٛاملطٛض ٠يًكف ا٭ ٍٚاملتٛغط
Developed science course for the first Intermediate stage:
عطفت٘ ايباسج ١إدطاٝ٥ا بأْ٘ :نـٌ َـا ؼبتٜٛـ٘ َكـطض ايعًـ ّٛايـصٜ ٟـسضؽ يطايبـات ايكـف
ا٭ ٍٚاملتٛغط(يًفكًني)باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
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اإلطاض ايٓعطٚ ٟايسضاغات ايػابك: ١
اغتعطنت ايباسج ١اشبًف ١ٝايٓعطٚ ١ٜا٭زبٝـات ايـم تٓاٚيـت َٛنـٛع ايسضاغـ ،١إىل داْـب
عــط

أٖــِ ايبشــٛخ ٚايسضاغــات ايػــابك ١شات ايع٬قــ ١املباؾــط ٠بــسٚض َكــطضات ايعًــ ّٛيف تُٓٝــ١

َٗاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط.ٜٔ
أ : ٫ٚاإلطاض ايٓعط: ٟ
ٜٚؿتٌُ عً ٢عط

ملٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٚ ، ٜٔأغًٛب ذبً ٌٝاحملت.٣ٛ

َٗ .1اضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط: ٜٔ
ناْــت املٗــاضات ا٭غاغــ ١ٝاملطًٛبــ ١يًكــطٕ املانــ ٞايــم ٜٓبغــ ٞيٮفــطاز انتػــابٗا ٖــٞ
َٗــاضات ايكــطاٚ ٠٤ايهتابــٚ ١اسبػــابٖٚ ،ــَ ٛــا ٜطًــل عًٝــ٘ َٚ ،3Rsــا ظايــت ٖــ ٞاملٗــاضات
ايهطٚض ١ٜيٓذـاح املـتعًِ يف ايٛقـت اسبـايٚ ،ٞيهـٔ يف ظـٌ َعطٝـات ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـطٜٔ
فكــس يــٛسغ تٓــٛع ٚتطــٛض ٚغــا ٌ٥املعطفــٚ ١املعًَٛــات ايــص ٟدعًــٗا َتاســ ١يًذُٝــع يف أ ٟظَــإ
َٚهــإ (ايكــاحلٚ .)2013،72،بايتــاي ٞأقــبح تعطٜــف ا٭َٝــٜ ٫ ١كتكــط عًــَ ٢عطفــ ١ايك ـطا٠٤
ٚايهتابٚ ١اسبػابٚ ،يهٔ ٜؿٌُ َعاضف َٗٚاضات تطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛـات ٚا٫تكـا٫ت
ٚاإلعٚ ،ّ٬ايتأنٝس عً ٢إٔ تُٖٓ ١ٝص ٙاملٗاضات ٚاملعـاضف (يٝكـبح ايفـطز َتعًُـاّ َـس ٣اسبٝـا)٠
يــٔ ٜــأت ٞإ ٫بٛدــٛز ْعــاّ تعًُٝــٚ ٞتــسضٜيب ٜطٜــس إٔ ٜطــٛض ُٜٓٚــ ٞصبتُعــَ٘ ،ــٔ خــ ٍ٬ذبسٜــس
استٝادات٘ املػتكبًٖ َٔ ١ٝص ٙاملٗاضاتٚ ،قس نإ َٔ تٛقٝات َ٪متط ايعٌُ ايـسٚي ٞاملٓعكـس يف
دٓٝف يف تكطٜط ٙاشباَؼ ٚزٚضت٘ ،101ايتأنٝس عً ٢أُٖ ١ٝإدطا ٤زضاغات ٚحبٛخ اغتؿطاف١ٝ
٫ستٝادات اجملتُع ٚزلات املٗٔٚ ،ايتش ٍٛيٓعِ املعًَٛات ٚغٛم ايعٌُ ٚخسَات ايتٛظٝـف َـع
نطٚض ٠ايذلابط باجملتُع (.)44- 42 ،2012
أُٖ ١ٝانتػاب َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط: ٜٔ
إٕ ايتشَ ٍٛـٔ ا٫قتكـاز ايكـٓاع ٞإىل ا٫قتكـاز املعـطيف املعًَٛات(ٞايكـا ِ٥عًـ ٢تطـٛضات
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ٚاإلعٜ )ّ٬تطًب صبُٛعات طبتًف َٔ ١املتطًبـات ٚاملٗـاضات
ايــم ػبــب عًــ ٢ا٭فــطاز انتػــابٗا َــٔ خــْ ٍ٬عــِ ايتعًــٚ ،ِٝايــم ٫بــس ٚإٔ تٛانــب ٖــصٙ
ايتطٛضات ٚايتشسٜات ،يصيو ػبب عًـ ٢املػـٚ٪يني عـٔ ايذلبٝـ ١قـٝامْ ١عـِ ايتعًـ ِٝنـُٔ ٖـصا
ايٛنع يتتُهٔ َٔ إنػاب ايط٬ب َٗاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٚ ،ٜٔايـم  ٫متهـِٓٗ َـٔ
انتػــاب املعطفــ ١فكــط ،بــٌ متــٓشِٗ ايكــسض ٠عًــ ٢إْتــاز املعطفــٚ ١تطبٝكٗــا يف ْــٛاس ٞاسبٝــا٠
املدتًف(١ايػعٝس ٚاملان.)20133101،ٞ
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ٚتهُٔ أَُٖٗ ١ٝاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔيف أْٗا متهٔ املتعًِ َٔ ايتعًِ ٚاإلظبـاظ
يف املٛاز ايسضاغ ١ٝملػتٜٛات عًٝا ،نُا تٛفط إطاضا َٓعُا ٜهـُٔ اغبـطاط املـتعًُني يف عًُٝـ١
ايــتعًِٜٚ ،ػــاعسِٖ عًــ ٢بٓــا ٤ايجكــٜٚ ،١عــسِٖ ي٬بتهــاض ٚايكٝــاز ٠يف ايكــطٕ ايٛاســس ٚايعؿــطٜٔ
ٚاملؿاضن ١بفعاي ١ٝيف اسبٝا ٠املسْ ( ١ٝؾًيب3 ،2014 ،ــ.)4
ايتشسٜات ايم تٛاد٘ ايتعً ِٝيف ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط: ٜٔ
ٜؿـٗس ايتعًــ ِٝيف َطًــع ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿـط ٜٔصبُٛعــَ ١ــٔ ايتشــسٜات ٚايكــعٛبات
ػبًُٗا ضٚفاٜٛٚ ٌٝ٥غف ( )28 ،1997( )26- 19،2001عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
 .1ايتشس ٟايجكايف ٚايفهطٚ ٟايك ُٞٝيف عكط ايعٛمل : ١تعس ايجكافٚ ١ادٗ ١ا٭َ ١ايم تطغـِ
ؾدكٝتٗا ٚتهبط ادباٖات غرلٖاٚ ،ذبسز أٖسافٗا املػتكبًٚ ،١ٝيف ايٛقت اسباي ٞأخص
ايكطاع ايجكايف ؾه ّ٬باضظاّ ،سٝح بسأت تٓتؿط قـٚ ِٝغـًٛنٝات تػـٛز يف ثكافـَ ١عٓٝـ١
بني ثكافات أخط ٣تعس ضبافع ; ١سٝح إٕ ايكـازّ ازبسٜـس ؼبُـٌ قـَٚ ِٝفـاَٖٚ ِٝـتغرلات
ثكاف ١ٝتفط

ْفػٗا بايك ،٠ٛفايٓعاّ ايعاملٚ ٞعكط اسبساثٚ ١تعاٜـس املعًَٛـات ٚتػـاضعٗا

ٚاْفكــاٍ ايتعًــ ِٝعــٔ ايكــ ِٝأثــط يف اإلْػــإ ٚتعًُــ٘ٚ ،أقــبشت ايبؿــط ١ٜتٛادــ٘ ذبــ٫ٛت
عامل ١ٝادتُاعٚ ١ٝثكاف ١ٝتفط

َعطٝاتٗا عً ٢ايٓػٝر ا٫دتُاع ٞايٛطين َٓٚع ١َٛايكـِٝ

اإلْػاْ ; ١ٝمما ٪ٜز ٟإىل ؾعٛض اجملتُع بايتُعم ٚفكسإ اشل َٔٚ ١ٜٛثِ اغتػ َ٘٬يتٝاضات
مطٜب ١عٔ أقايت٘ مما ٪ٜز ٟإىل ؾعٛض ٙبايػًبٚ ١ٝايهٝاع ٚتؿتت اْ٫تُا.٤
 .2منطٚ ١ٝتكًٝس ١ٜايتعًٜ : ِٝتُجٌ ٖصا بايتشسٜات ٚايتطٛضات ايم دعًت ايتعًـ ِٝعـادع ّا عـٔ
َٛانبــ ١تطًعــات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ;ٜٔممــا دعًــ٘ ٜعــاَْ ٞــٔ أظَــات َجــٌ :تكًٝسٜــ١
املٓاٖر ،املدطدات مرل املٓاغب ١يػٛم ايعٌُ ،ايطفط ٠يف تكٓٝات املعطفٚ ١ا٫تكاٍ ،عـسّ
ٚنــٛح َعــاٜرل متٗــني ايتعًــ ِٝأ ٚعــسّ تطبٝكٗــا بايؿــهٌ ايكــشٝح ،ا٫ظزٜــاز اشلا٥ــٌ يف
املعطفٚ ،١ايطًب املتعاٜس عً ٢ايتعً.ِٝ
 .3ايذلب ١ٝاملػـتساَ : ١إ ٕ ايذلبٝـ ١شلـصا ايكـطٕ تتأنـس اغـتُطاضٜتٗا َـس ٣اسبٝـاٖٚ ،٠ـ ٞتطبٝـ١
متتاظ باملطٚ ١ْٚايتٓٛع ٚبػـٗ ٛي ١اسبكـ ٍٛعًٗٝـا يف أٚقـات َتٓٛعـٚ ١أَـانٔ َتعـسز ،٠فًـٔ
ٜكف ايتعً ِٝعٓس سسٚز أغٛاض املسضغ ١ايعطبٚ ١ٝئ ٜٓتٗ ٞباْتٗا ٤ايٝـ ّٛايسضاغـٚ ، ٞتعتـدل
َفتاح ايٓذاح يف ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط.ٜٔ
 .4ايجــٛض ٠ايتهٓٛيٛدٝــ ١ايجايجــٚ :١تعتُــس عًــ ٢املعطفــ ١ايعًُٝــ ١املتكسَــٚ ١ا٫غــتدساّ ا٭َجــٌ
يًُعًَٛـــات املتسفكـــ ،١نُـــا تعتُـــس عًـــ ٢ايعكـــٌ ايبؿـــطٚ ، ٟاإليهذلْٝٚـــات ايسقٝكـــ، ١
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ْػط ٜٔغبشَ : ٞس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض ايعًّٛ

ٚايهُبٛٝتط ٚإْتاز املعًَٛـات ٚتٓعُٗٝـا ٚربعٜٗٓـا ٚاغـذلداعٗا ٚاسبكـ ٍٛعًٗٝـا بػـطع١
َتٓاٖٖٚ ،١ٝصا ٜتطًب دبسٜس ٚتطٜٛط تسضٜؼ ايعًٚ ّٛايذلب ١ٝايعًُ ١ٝيتًب ١ٝتًو املتطًبات.
 .5ايــتغرل ا٫دتُــاع ٞاملتػــاضعٖٚ :ــصا ٜعــين إٔ ايع٬قــات ا٫دتُاعٝــ ١مبــا تتهــُٓ٘ َــٔ ايكــِٝ
ٚاملٚ ٍٛٝا٫دباٖات ٚايعازات ٚايتكايٝس غته ٕٛعطن ١يًتغرل ٚايتش ،ٍٛمبا ٜػـتًعّ عًـ٢
ايفطز ٚاجملتُـع إٔ ٜهْٛـا غـطٜع ٞايتـأقًِ ٚايتهٝـف  ٫ٚميهـٔ شلُـا شيـو إ ٫إشا ناْـا
َػًشني بايتفهرل ٚاملعطف.١
 .6ذبس ٟايعٓف  ٚايتطـطف ٚاإلضٖـاب  :تعٗـط ٖـص ٙايعـاٖط ٠يف عكـ ٍٛا٭فـطاز قبـٌ إٔ تعٗـط
عًــ ٢ايػــاسْ ،١تٝذــ ١ايتــأثرل عًــ ٢عكــ ٍٛايــٓـٚ ٤تًكٝــِٓٗ أَــٛضاّ َغًٛطــَٚ ١ؿــ ،١ٖٛيــصا
فايتشس ٖٛ ٟنٝفَٛ ١ٝادٗ ١ايٓعِ ايتعً ١ُٝٝشلص ٙايعاٖط.٠
 .7ظٜــاز ٠ســس ٠بعــض املؿــه٬ت ايعاملٝــٚ : ١تعٗــط يف ايعسٜــس َــٔ املؿــه٬ت ايــم اْتؿــطت
َ٪خطًا ٚ ،تفاقُـت آثاضٖـا عاملٝـاَ ،جـٌ  :ا٭ظَـات ايبٝ٦ٝـ - ١اْ٫فذـاض ايػـهإ ْ-كـل
ايغصاٚ ٤ايسٚا–٤اسبطٚب.
زٚض َٓاٖر ايعً ّٛيف َٛادٗ ١ذبسٜات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط: ٜٔ
ت٪زَٓ ٟاٖر ايعً ّٛزٚضاّ باضظاّ يًشفاظ عًـ ٢اشلٜٛـ ١ايجكافٝـ ١ايعطبٝـٚ ١اإلغـٚ ، ١َٝ٬إعـساز
اإل ْػــإ املفهــط املبتهــطٚ ،ضغــِ ايططٜــل ايكــشٝح ايــص ٟػبــب ايػــرل فٝــ٘ ،خاقــ ١يف ظــٌ
املتغرلات ايعاملٚ ١ٝايسٚي َٔٚ ،١ٝأِٖ ٖص ٙا٭زٚاض:
 .1يف صبـاٍ ا٭ٖــساف :شنـط عبــس ايػــ )41،2006(ّ٬إٔ َـٔ أٖــِ أٖـساف ايعًــ ّٛيف نــ٤ٛ
َٗاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔإعساز ايط٬ب ايكازض ٜٔعً:٢
-

اثطا ٤اشبدلٚ ٠إثاض ٠املعطفٚ ١ايفِٗ يًعامل ايطبٝع.ٞ

-

اغتدساّ ايعًُٝات ايعًُ ١ٝاملٓاغبٚ ١املباز ٨يف قٓاع ١ايكطاضات ايؿدك.١ٝ

-

ا٫ؾذلاى ايٛاع ٞيف املٓاقؿـات ايعاَـٚ ١اسبـٛاضات سـ ٍٛا٭َـٛض ايعًُٝـٚ ١اٖ٫تُاَـات
ايتهٓٛيٛد.١ٝ

-

ظٜــاز ٠إْتــادٝتِٗ ا٫قتكــازَ ١ٜــٔ خــ ٍ٬اغــتدساّ املعطفــٚ ١ايفٗــِ َٗٚــاضات ايؿــدل
املجكف عًُٝاّ.

-

تَُٓٗ ١ٝاضات ايتفهرل ايعًُٚ ٞا٫بتهاضٚ ٟتؿذٝع ايط٬ب عً ٢ا٫بتهاض يف فـطٚع
ايعً ّٛاملدتًف.١
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 .2يف صباٍ ضبت ٣ٛايعً : ّٛأنس عبس ايػ )2006(ّ٬عً ٢أْ٘ ٫بس َٔ:
-

ايتٛاظٕ بني بعس ٟايهِ ٚايهٝف ٚعُل َٛنٛعات ايعً.ّٛ

-

اختٝاض ضبتَ ٣ٛكطضات ايعً ّٛيف نَ ٤ٛعاٜرل ضبت ٣ٛايعً ّٛايجُاْ. ١ٝ

 ٜٚتُجــٌ ضبتــ ٣ٛايعًــ ّٛايجُاْٝــ ١يف :تٛسٝــس املفــاٖٚ ِٝايعًُٝــات يف َــاز ٠ايعًــ ،ّٛايعًــّٛ
ناغتككــــا ،٤ايعًــــ ّٛايفٝعٜاٝ٥ــــ ،١عًــــ ّٛاسبٝــــا ،٠عًــــ ّٛا٭ض  ،عًــــ ّٛايفهــــا ،٤ايعًــــّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا ،ايعً َٔ ّٛاملٓعـٛض ايؿدكـٚ ٞا٫دتُـاع ،ٞتـاضٜذ ٚطبٝعـ ١ايعًـِٜٚ .ؿـٌُ نـٌ
َعٝـاض عًــ ٢املفـاٖٚ ِٝا٭فهــاض ايـم ذبككــَ٘ ،ــع ايتأنٝـس عًــ ٢أُٖٝـ ١ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيف
املٛنــٛعاتٚ ،ايــصٜ ٟعــس أغاغ ـاّ يــتعًِ ايعًــ٪ٜٚ ،ّٛنــس عًــ ٢تُٓٝــ ١قــسضات ايطــ٬ب

عــط

ٚفُِٗٗ  ،با٫ضتباط مبذا٫ت أخط ٣نايطٜانٝات.
 .3يف صباٍ تكَٓ ِٜٛاٖر ايعً :ّٛسٝح أؾاض عبـس ايػـ )44،2006(ّ٬إىل أْـ٘ ػبـب َطاعـا٠
املعاٜرل ايتاي ١ٝعٓس تكَٓ ِٜٛاٖر ايعً: ّٛ
-

اضتباط ٚاتػام ايتك ِٜٛبا٭ٖساف.

-

عًُ ١ٝايتك ِٜٛعًُٝـَ ١ػـتُط ٠يًتكـسٜطات ٚملػـتٜٛات ايطـ٬ب ملعطفـَ ١ـسَ ٣ـا ؼبككـ٘
املٓٗر َٔ أٖساف.

-

إٔ تٗتِ عًُٝات ايتك ِٜٛبهٌ ايٛغاٚ ٌ٥ايغاٜات.

-

إٔ تٗتِ بتشسٜس َا انتػب٘ املتعًِ َٔ َعًَٛات َٗٚاضات ٚقَٚ ِٝا سسخ َـٔ منـ ٛيف
ايط٬ب.

-

ٜؿذلى يف ايتك ِٜٛنٌ َٔ ي٘ قً ١بايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ

-

ٜٗتِ ايتك ِٜٛجبُٝع أٚد٘ املٓٗر املدطط ٚاملٓفص ٚايعٛاَـٌ ايـم تـ٪ثط فٝـ٘ نـايٓٛاسٞ
اإلزاضٚ ١ٜاإلَهاْات ايبؿطٚ ١ٜاملاز.١ٜ

-

إٔ ٜك ّٛايتك ِٜٛعً ٢فًػف ١ايسميكطاطٚ ١ٝايعساي.١

-

إٔ ٜػتدسّ ٚغاَ ٌ٥تٓٛع ١زبُع ايبٝاْات.

إٕ اشلــسف َــٔ زَــر َٗــاضات ايكــطٕ ايٛاســس ٚايعؿــط ٜٔيف َٓــاٖر ايعًــٜ ّٛتُجــٌ يف تعًــِٝ
ايطــ٬ب إٔ ٜهْٛــٛا َفهــطَ ٜٔبــسعني قــازض ٜٔعًــ ٢ســٌ املؿــه٬ت ،ممــتًهني املٗــاضات
ايهطٚض ١ٜيًتعًِ ٚ ،اسبٝا ٠بفعاي ١ٝيف اجملتُع ٚيف ايعٌُٜٚ .ط ٣اشبدلا ٤إٔ تهاٌَ ٖص ٙاملٗاضات
بؿــهٌ َككــٛز َٗٓٚذــ ٞيف َٓــاٖر ايتعًــ ِٝغــٛف ميهــٔ ايذلبــٜٛني َــٔ إظبــاظ ايعسٜــس َــٔ
ا٭ٖساف ايم مل ٜتُهٓٛا َٔ ذبكٝكٗا يػٓٛات طَ ١ًٜٛهت(ؾًيب.)14 ،2014 ،
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َٓعُات (ؾطان )١ملٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط: ٜٔ
ٖ ٞعباض ٠عٔ ؾطانٚ ١اغعٚ ١نبرل ٠مـرل ضحبٝـ ١تهـِ َـا ٜكـاضب ا٭ضبعـني َٓعُـَ– ١ـٔ
نــُٓٗا ؾــطنَ ١انذطٖٝٚــٌ–ٚ ،عــسز َــٔ ٚظاضات ايذلبٝــٚ ١ايتعًــ٦َٚ ،ِٝــات ا٭عهــاَ ٤ــٔ
َٓعُات ايتطٜٛط املٗين ٚايبشح ايم تك ّٛبسضاغَ ١ا ٜٓبغـ ٞإٔ ٜهـ ٕٛعًٝـ٘ َػـتكبٌ ايتعًـ،ِٝ
ٚبعس َكاب٬ت ٪َٚمتطات ٚزضاغات عس ،٠د ططح إطـاض يًـتعًِ ٜٓاغـب َتطًبـات ايكـطٕ اسبـازٟ
ٚايعؿط ،ٜٔأطًل عً(٘ٝإطاض ايتعًِ يًكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط( )ٜٔؾهٌٚ ،)1،ميجٌ زي ّ٬ٝسبطن١
ٖص ٙاملٗـاضاتٚ ،خط ٜطـ ١يططٜـل ايـتعًِ ،ممـا ػبعـٌ املدطدـات املتٛقعـَ ١ـٔ تطبٝـل ٖـصا اإلطـاض
أنجط زقٚ ١فاعًٚ ،١ٝأنجط ع٬ق ١بايٛاقع َٔ طبطدات املان(ٞايكاحل.)173 ،2013 ،
ٖٚــصا اإلطــاض ٜعُــل ايتعًــ ٚ ِٝػبعًــ٘ أنجــط ََ٤٬ــ ١يًكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ،ٜٔسٝــح
ٜؿــٌُ املٛنــٛعات ايتكًٝسٜــ ١ازبٖٛطٜــ ١ايــم تــسضؽ يف أمًــب َــساضؽ ايٝــٖٚ ، ّٛــ ٞايكــطا٠٤
ٚايهتابٚ ، ١ايًغٚ ١آزابٗا ٚ ،ايطٜانٝات ٚايعًٚ ، ّٛايسضاغات ا٫دتُاعٝـٚ ،١ايفٓـٚ ٕٛمرلٖـا،
ثــِ تــأتَٛ ٞنــٛعات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــطَ ٜٔجــٌ ايجكافــ ١املايٝــٚ ١ايكــشٚ ١ٝايبٝ٦ٝــٚ ١املسْٝــ١
ٚايٛع ٞايعـاملٚ ،ٞؼبـٝط بٗـا ثـ٬خ صبُٛعـات َـٔ املٗـاضات املطًٛبـ ١بإسبـاح يف ايكـطٕ اسبـازٟ
ٚايعؿط:ٖٞٚ ،ٜٔ
شكل ( )1اطار التعمم في القرن الواحد وعشرين
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َٗاضات ايتعًِ  ٚاإلبساع ٚ :تؿٌُ اٯت: ٞ
-

َٗاضات ايتفهرل ايٓاقس ٚسٌ املؿه٬ت

-

َٗاضات ا٫بتهاض ٚاإلبساع

-

َٗاضات ا٫تكاٍ ٚايتؿاضى

-

َٗاضات ايجكاف ١ايطقُ١ٝ

َٗاضات اسبٝا ٚ ٠املٗٓٚ : ١تؿٌُ اٯت: ٞ

.2

-

َٗاضات املطٚ ١ْٚايتهٝف

-

َٗاضات املبازضٚ ٠ايتٛد ٘ٝايصاتٞ

-

َٗاضات ايتفاعٌ ا٫دتُاعٚ ٞايتفاعٌ َتعسز ايجكافات

-

َٗاضات اإلْتادٚ ١ٝاملػا٤ي١

-

َٗاضات ايكٝازٚ ٠املػٚ٪ي١ٝ

ططٜك ١ذبً ٌٝاحملت: ٣ٛ
تُعس ططٜك ١ذبً ٌٝاحملت َٔ ٣ٛايططم ايبشج ١ٝاملُٗ ١ايم ٜعتُس عًٗٝا ضداٍ ايذلب ١ٝنافـ١

ٚٚ ،انــع ٛاملكــطضات ايسضاغــ ١ٝخاقــ ١يف صبــاٍ تطــٜٛط املٓــاٖر ايسضاغــ ، ١ٝفكــس شنــط غــعٝس
ٚعُــاض( )152 ،1996إٔ عًُٝــ ١ذبًٝــٌ ايهتــب املسضغــ ١ٝعًُٝــ ١تؿدٝكــ ١ٝع٬دٝــ ١تكــٛز إىل
تطٜٛط املٓـاٖر ٚذبػـني ضبتـ ٣ٛايهتـب .سٝـح إ ٕ ايعكـط ايـصْ ٟعٝؿـ٘ ٖـ ٛعكـط تغـرل ٚتكـسّ
غطٜع سلٌ صبا٫ت ايعً ّٛاملدتًف ،١مما ٜكتهـ ٞعًـ ٢ايـسٚاّ إعـاز ٠ايٓعـط يف ضبتـ ٣ٛايهتـب
ايسضاغَٚ ١ٝطادعتٗا ٚتعسًٜٗا.
َفٗ ّٛذبً ٌٝاحملت: ٣ٛ
ٜعسّ ذبً ٌٝاحملت ٣ٛعٓكطاّ َُٗاّ يف عًُ ١ٝايتسضٜؼ ; سٝح ٜعتُس عً ٘ٝذبسٜس ا٭ٖـساف،
ٚبٓا ٤ا٫ختباضاتٚ ،اختٝاض فكطات ايتك ِٜٛاملٓاغبٚ ،١بٓـا ٤اشبطـط ٚاملٓـاٖر ايسضاغـ ١ٝاملٓاغـب.١
ٜٚعطف بأْ٘ :أسس أغايٝب ايبشح ايعًُ ٞايم تٗسف إىل ايٛقـف املٛنـٛعٚ ٞاملـٓعِ ٚايهُـٞ
يًُهُ ٕٛايعاٖط ملازَ َٔ ٠ـٛاز ا٫تكـاٍ(طعُٝـ .)75 - 69 ،2004 ،١نُـا عُـطف بأْـ٘ :أسـس
ا٭غــايٝب ايبشجٝــ ١ايــم تػــتدسّ يف ذبًٝــٌ املــٛاز اإلعَٝ٬ــ ١بٗــسف ايتٛقــٌ إىل اغــتس٫٫ت
ٚاغتٓتادات قشٝشَٚ ١طابك ١يف ساي ١إعاز ٠ايبشح أ ٚايتشً(ٌٝسػني.)19 ،1996،
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أٖساف ذبً ٌٝاحملت: ٣ٛ
تػـــتٗسف عًُٝـــ ١ذبًٝـــٌ ضبتـــ ٣ٛايهتـــب املسضغـــ ١ٝعـــسزّا َـــٔ املٗـــاّ أٚضزٖـــا غـــعٝس
ٚعُاض( )169 ،1996فُٝا :ًٜٞ
 .1ايٛق ٍٛإىل ْتا٥ر اػباب ١ٝتػِٗ يف تطٜٛط ايهتاب.
 .2ايهؿف عٔ َس ٣تطمجت٘ يٮٖساف ٚقسضت٘ عً ٢خسَ ١املطسً ١ايم ٚنعت شلا.
 .3ايهؿف عٔ َس ٣فاعً ١ٝايططم ٚايٛغاٚ ٌ٥ا٭ْؿطٚ ١ا٭غ ١ً٦املٛدٛز ٠يف ايهتاب.
 .4دبػٝس دٛاْب ايكٚ ٠ٛايهعف يف ايهتاب ٚٚنعٗا بني ٜس ٟقاْع ٞايكطاض.
 .5اإلغٗاّ يف تطٜٛط ايهتاب ٚذبػ َٔ ٘ٓٝخ ٍ٬ايتعس ٌٜأ ٚاسبصف أ ٚاإلناف.١
خكا٥ل ذبً ٌٝاحملت: ٣ٛ
أٚضز طع )110- 2004،93( ١ُٝأِٖ خكا٥ل ذبً ٌٝاحملت ٣ٛفُٝا :ًٜٞ
 .1ايٛقفٜٗ :سف أغًٛب ذبً ٌٝاحملتـ ٣ٛيًٛقـف املٛنـٛع ٞملـاز ٠ا٫تكـاٍٜٚ ،عـين تفػـرل
ايعاٖط ٠نُا تكع ٚيف نَ ٤ٛا ميهٔ ايتٓب ٪ب٘ َٔ قٛاْني .فعً ٢ايباسح إٔ ٜكتكط عً٢
 ٬يهـٌ ف٦ـ ١خكا٥كـٗاَ ،ػـتدطد ّا ايػـُات
تكٓٝف املاز ٠ايم ؼبًًـٗا إىل ف٦ـات َػـذ ّ
ايعاَ ١ايم تتكف بٗآَٚ ،تٗٝاّ بتفػرل َٛنٛع ٞزقٝل ملعٓاٖا.
 .2ايتٓعٜٚ : ِٝعين إٔ ٜتِ ايتشً ٌٝيف ن ٤ٛخط ١عًُ ١ٝتتهح فٗٝا ايفطٚ

ٚتتشسز ايف٦ات،

فتشًٝــٌ احملتــ ٣ٛعًُٝــَٓ ١عُــ ١ذبهُٗــا خطــ ١عًُٝــ ١شات خطــٛات ضبــسزٚ ٠إدــطا٤ات
ٚانش ١ت٪ز ٟيًٛق ٍٛإىل ايٓتا٥ر.
 .3املٛنٛعٚ : ١ٝتعين ايٓعط إىل املٛنٛع ْفػ٘ ز ٕٚتـأثط نـبرل بايـصات املسضنـٚ ،١تتشكـل
املٛنٛع َٔ ١ٝخ ٍ٬تٛفط ؾططني أغاغٝني ُٖا:
 ايكسم  ٖٛٚ :إٔ ته ٕٛأزا ٠ايتشًَ ٌٝعس ٠حبٝح تكٝؼ بسقَ ١ا أعست يكٝاغ٘. ايجبــات ٖٚ :ــ ٛإٔ تعطــ ٞأزا ٠ايتشًٝــٌ ايٓتــا٥ر ْفػ ـٗا تكطٜب ـاّ إشا اغــتدسَت يف إعــاز٠ذبً ٌٝاحملت ٣ٛشات٘ بٛاغط ١ايباسح شات٘ أ ٚباسجني آخط.ٜٔ
 .4أْــ٘ ٜتٓــا ٍٚايؿــهٌ ٚاملهــُ :ٕٛفًًباســح إٔ ػبُــع يف ذبًًٝــ٘ بــني َهــُ ٕٛايــٓل َــٔ
أفهاض َٚعـاضف ٚسكـا٥ل َٚعًَٛـاتٚ ،نـصيو ايؿـهٌ ايـصٚ ٟضز فٝـ٘ ايـٓل َـٔ سٝـح
إخطاز احملتٚ ٣ٛمرل شيو.
 .5أْــ٘ أغــًٛب عًُــ :ٞفتشًٝــٌ احملتــ ٣ٛأغــًٛب َــٔ أغــايٝب ايبشــح ايعًُــ ٞتتشكــل فٝــ٘
اؾــذلاطات ايبشــح ايعًُــٜٚ ،ٞػــِٗ يف ذبكٝــل أٖسافــ٘ٚ .ايعًُٝــ ١يٝػــت َككــٛض ٠عًــ٢
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ايتذطبــ ١املٝساْٝــ ،١أ ٚايسضاغــ ١ايعًُٝــٚ ،١إمنــا نــٌ تفهــرل َــٓعِ ٜػــتكط ٨اسبكــا٥ل
ٚؼبكٗٝا ٜٚفػطٖا بؿهٌ ٚانح َٓٚطك.ٞ
 .6أْــ٘ أغــًٛب نُــَ :ٞــٔ أٖــِ َــا ميٝــع ذبًٝــٌ احملتــ ٣ٛأْــ٘ ٜعتُــس عًــ ٢ايتكــسٜط ايهُــٞ
نأغاؽ إلدطا ٤ايسضاغٚ ،١نُٓطًل يًشهِ عً ٢اْتؿـاض ايعـٛاٖطٚ ،نُ٪ؾـط يًسقـ١
يف ايبشـــح ،سٝـــح تذلدـــِ َ٬سعـــات ايباســـح ٚاْطباعاتـــ٘ عـــٔ احملتـــ ٣ٛإىل أضقـــاّ ،أٚ
تكسٜطات نُ( ١ٝتهطاضات أْ ٚػب َ...١ٜٛ٦اخل ) ٚشيو ػبعٌ ايتأنس َٔ قش ١ايبٝاْات
ٚقسقٗا ٚثباتٗا أَطاّ ممهٓاّ  ،إَا بإعاز ٠ايتشًٝـٌ أ ٚإعـاز ٠سػـاب ايتكـسٜطات ايهُٝـ١
ايم ضقسٖا ايباسح.
ٚسسات ذبً ٌٝاحملت: ٣ٛ
اتفــل نــٌ َــٔ غــعٝس ٚعُــاض(ٚ ،)160 ،1996طعُٝــ )103 ،1987 (١عًــ ٢إٔ َــٔ أبــطظ
ٚسسات ايتشًٚ ٌٝأنجطٖا اغتدساَ ّا يف ايسضاغات ايذلب:ٖٞ ١ٜٛ
 .1ايهًُ ٖٞٚ :١أقغط ٚسسات ايتشًٚ ٌٝقس ته ٕٛضَعّا أَ ٚكطًشاّ.
 .2املٛنٛع أ ٚايفهـطٖٚ :٠ـ ٛإَـا مجًـ ١أ ٚأنجـط تـسٚض سـَ ٍٛفٗـَ ّٛعـني ،أ ٚفهـط ٠تـسٚض
س ٍٛقه ١ٝضبسز.٠
 .3ايؿدكــٜٚ :١ٝككــس بٗــا اسبكــط ايهُــ ٞشبكــا٥ل ضبــسز ٠ســ ٍٛؾدكــَ ١ٝعٓٝــ ١قــس
ته ٕٛعاملاّ أَٓ ٚعطاّ أ ٚتطبٜٛاّ باضظاّ.
 .4املػاسٚ ١ايعَٜٔٚ :ككس باملػاس ١ايتكسٜط ايهُ ٞيًُس ٣ايصٜ ٟؿـغً٘ َٛنـٛع َـا نـُٔ
ايهتــاب أ ٚاحملتــ ٣ٛاحملــسزٜٚ ،تُجــٌ شيــو يف عــسز ايكــفشات ٚايػــطٛض أ ٚا٭عُــس ٠يف
قــشٝفٜٚ .١ككــس ب ـايعَٔ َكــساض ايٛقــت ايــص ٟخُكــل يسضاغــَٛ ١نــٛع َــا َ ،جــٌ عــسز
اسبكل أ ٚايػٓٛات ايسضاغ.١ٝ
ٚ .5سـس ٠املــاز ٠اإلعَٝ٬ــ ١أ ٚاملفــطزٜٚ : ٠ككــس بٗــا ايٛســس ٠ايــم ٜكــ ّٛايباســح بتشًًٝــٗا َجــٌ
ايهتاب ،ايف ،ًِٝايكك.١
خطٛات ذبً ٌٝاحملت: ٣ٛ
يٝتِ ذبً ٌٝضبتَ ٣ٛعطيف يف َٓاٖر ايعً٫ ّٛبس َٔ اتباع عـسز َـٔ اشبطـٛات أٚضزٖـا فـتح
اهلل ( )229 ،2006فُٝا :ًٜٞ
 .1ذبسٜس اشلـسف َـٔ أزا ٠ايتشًٝـٌٜ :ـطتبط اشلـسف ايـص ٟتبٓـ ٢ا٭زاَ ٠ـٔ أدًـ٘ بعـس ٠عٛاَـٌ
أُٖٗا َ :ؿهً ١ايسضاغٚ ١تػا٫٩تٗاْٛٚ ،ع احملت ٣ٛايصٜ ٟتِ ذبً. ً٘ٝ
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 .2ذبسٜس ف٦ات ايتشًٜٚ :ٌٝككس بٗا صبُٛع ١ايتكٓٝفات ايم ٜتِ إعـسازٖا يف نـ ٤ٛطبٝعـ١
احملتٚ ،٣ٛاشلسف َٔ ايتشًٚ ، ٌٝتعس ٖصَ ٙـٔ أٖـِ اشبطـٛات ،سٝـح تـ٪ثط يف َٛنـٛع١ٝ
ٚغٗٛي ١ايتشً. ٌٝ
 .3ذبسٜــس ٚســسات ايتشًٝــٌ :تعــطف ٚســس ٠ايتشًٝــٌ بأْٗــاٚ :ســسات احملتــ ٣ٛايــم ميهــٔ
إخهاعٗا يًعس ٚايكٝاؽ بػٗٛيٜٚ ،١عطٚ ٞدٛزٖا أ ٚمٝابٗا أ ٚتهطاضٖـا ز٫٫ت تفٝـس يف
تفػرل ايٓتا٥ر ايهُ.١ٝ
 .4إعــساز زيٝــٌ ايتشًٝــٌٜٚ :تهــُٔ ايهــٛابط ٚايكٛاعــس ايــم ػبــب عًــ ٢ايكــا ِ٥بايتشًٝــٌ
َطاعاتٗا عٓس اغتدساّ أزا ٠ايتشً ، ٌٝنُا ٜتهـُٔ تعطٜفـات إدطاٝ٥ـ ١يهـٌ ف٦ـ ١ضٝ٥ػـ١
أ ٚفطع َٔ ١ٝف٦ات ايتشً ،ٌٝخاق ١إشا ناْت ٖص ٙايف٦ات مرل َأيٛف ١أ ٚمـرل َتفـل عًـ٢
املطاز بٗا.
 .5نبط أزا ٠ايتشًٜ :ٌٝتطًب شيو ايتشكل َٔ قسقٗا ٚثباتٗـاٜٚ ،ككـس بكـسم ا٭زاَ ٠ـس٣
َٓاغبتٗا يكٝاؽ َا ٚنعت يكٝاغٜ٘ٚ ،عتُس َععِ ايباسجني يف صباٍ ايذلب ١ٝعً ٢ايكسم
ايعاٖط ٟيًتأنس َٔ قسم بطاق ١ايتشً ،ٌٝأَا ايجبات فٝعين إعطا ٤ا٭زا ٠ايٓتا٥ر ْفػٗا
إشا تهطض اغتدساَٗا َٔ قبٌ ايباسح أ ٚباسجني آخط.ٜٔ
ٚ .6نــع ايكــٛض ٠ايٓٗاٝ٥ــ ١٭زا ٠ايتشًٝــٌ :بعــس ايتأنــس َــٔ قــسم ٚثبــات ا٭زاٚ ٠إٔ َعاَــٌ
ايجبات ٜ ٫كٌ عٔ( )0.75تكبح ا٭زا ٠قاسب ١يًتطبٝل عً ٢احملت ٣ٛاملطاز ذبً.ً٘ٝ
 .7تفطٜغ ايٓتا٥ر َٚعازبتٗا إسكاٝ٥ا :بعس إدطا ٤ايتشً ٌٝباغتدساّ ا٭زاٜ ،٠تِ تفطٜغ ايٓتا٥ر
يف دسا ٍٚإسكا ١ٝ٥يٝتِ َعازبتٗا باغتدساّ بطاَر ساغٛب٫ ١ٝغتد٬م ايٓتا٥ر َٚـٔ ثـِ
عطنٗا ٚتفػرلٖا.
ثاْٝا  :ايسضاغات ايػابك: ١
ٖــسفت زضاغــ ١ايغاَــس )2015(ٟإىل ايتعــطف عًــ ٢زضدــ ١تــٛافط َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٟ
ٚايعؿــط ٜٔايــ٬ظّ تٛافطٖــا يف ضبتــ ٣ٛنتــب ايطٜانــٝات يًكــفٛف ايعًٝــا يًُطسًــ ١ا٫بتساٝ٥ــ،١
ٚاغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقف ٞايتشًَ ًٞٝتُج ّ٬يف أغًٛب ذبً ٌٝاحملت َٔ ٣ٛخـ ٍ٬بٓـا ٤أزا٠
ذبً ٌٝسلًت غـبع ١صبـا٫تٚ .تٛقـًت ايسضاغـ ١إىل تـٛفط َٗـاضات ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط ٜٔيف
نتب ايطٜانٝات بًغ  % 4130سٝـح تٛظعـت بٓػـب َتفاٚتـ ١عًـ ٢طبتًـف اجملـا٫ت دـا٤ت َطتبـ١
تٓاظيٝاّ سػب زضد ١تٛافطٖا نايتاي(:ٞايتفهرل ايٓاقس ٚسٌ املؿه٬ت ،املٗٓٚ ١ايتعًِ املعتُـس
عًــ ٢ايــصات ،ا٫بتهــاض ٚاإلبــساع ،ثكافــ ١ا٫تكــا٫ت ٚاملعًَٛــات ٚاإلعــ ،ّ٬ايتعــاٚ ٕٚايعُــٌ يف
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فطٜــل ٚايكٝــاز ،٠فٗــِ ايجكافــات املتعــسز ،٠ثكافــ ١اسبٛغــبٚ ١تكٓٝــ ١املعًَٛــات ٚا٫تكــاٍ) ٚأضدــع
ايباسح ايػبب يًتٓع ِٝاسبًع ْٞٚايص ٟتتُتع ب٘ غ٬غٌ ايطٜانٝات اسباي.١ٝ
نُــا ٖــسفت زضاغــ ١مــام( )2014ملعطفــ ١فاعًٝــ ١اغــذلاتٝذَ ١ٝكذلســ ١يف تــسضٜؼ ايعًــّٛ
قا ١ُ٥عًْ ٢عط ١ٜايصنا٤ات املتعسز ٠يف تُٓ ١ٝبعض َٗاضات ايكطٕ ايٛاسـس ٚايعؿــــــطٚ ،ٜٔاتبـع
ايبشح املـٓٗر ايٛقفــــ ٞيتشسٜـس املٗــاضات املٓاغـب ١يتَٝ٬ـص ايكـف ايجـاْ ٞاإلعـسازٚ ،ٟإعـساز
ا٫غذلاتٝذ ١ٝاملكذلس ١ايكا ١ُ٥عًـْ ٢عطٜـ ١ايـصنا٤ات املتعـسز ،٠نُـا اتبـع املـٓٗر ايتذـطٜيب شا
اجملُــٛعتني ايتذطٜبٝــٚ ١ايهــابط ١قٛاَُٗــا  72تًُٝــصاّ يكٝــاؽ فعايٝــ ١ا٫غــذلاتٝذ ١ٝاملكذلســ ١يف
تُٓ ١ٝبعض َٗاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔيس ٣ايتَٝ٬ص .نُا طبكت ايباسج ١بطاق٬َ ١سع١
َعــاٜرل تكــسٜط ا٭زا ٤شات ا٭ضبعــَ ١ػــتٜٛات يف أثٓــا ٤تــسضٜؼ ايٛســس ٠ايسضاغــ ١ٝبعٓــٛإ ملايغــ٬ف
ازبٚ ٟٛمحا ١ٜنٛنب ا٭ض مل عً ٢اجملُٛعتني ايهابطٚ ١ايتذطٜبٝـٚ .١أظٗـطت ايٓتـا٥ر تفـٛم
اجملُٛعــ ١ايتذطٜبٝــ ١عًــ ٢ايهــابط ١يف ايتطبٝــل ايبعــس ٟيبطاقــ٬َ ١سعــ ١أزاَٗ ٤ــاضات ايكــطٕ
ايٛاسس ٚايعؿط ،ٜٔنُا أنست عً ٢فعاي ١ٝا٫غـذلاتٝذ ١ٝاملكذلسـ ١يف تُٓٝـ ١املٗـاضات احملـسز٠
بايبشحٚ .أٚقت ايباسجـ ١باٖ٫تُـاّ بتُٓٝـٖ ١ـص ٙاملٗـاضات املٓاغـب ١يًعكـط اسبـاي ٞيـس ٣تَٝ٬ـص
املطسً ١اإلعسازٚ ١ٜإنػابِٗ ايكسضات ٚاملٗاضات ايهطٚض ١ٜملػتكبًِٗ.
نُا قاَت ؾًيب()2014بٛنع تكٛض َكذلح يـسَر َٗـاضات ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط ٜٔيف
َٓاٖر ايعً ّٛبايتعً ِٝا٭غاغ ٞيف َكطٚ ،يتشكٝل أٖـساف ايسضاغـ ١اغـتدسَت ايباسجـ ١املـٓٗر
ايٛقف ٞايتشً ًٞٝإلعساز قا ١ُ٥مبٗـاضات ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط ٜٔا٭غاغـٚ ،١ٝأغـًٛب زيفـاٟ
نأسس أغايٝب ايسضاغات املػتكبً ،١ٝإىل داْب أغًٛب ذبً ٌٝاحملتـ ٣ٛيتشًٝـٌ ضبتـ ٣ٛنتـب
ايعًــ ّٛيًتعًــ ِٝا٭غاغــٚ ٞعــسزٖا (ٚ .)6تٛقــًت ايسضاغــ ١إىل ٚدــٛز تــسٕت ٚانــح يتٓــاٖ ٍٚــصٙ
املٗاضات يف نتب ايعً ،ّٛنُا تٛقًت إىل إطاض َكذلح ٜته 3 َٔ ٕٛصبُٛعـات َـٔ املٗـاضات
تتهُٔ عسز َٔ املٗاضات ايفطع.١ٝ
ٖٚــسفت زضاغــ ١اسبطبــ)2013(ٞيتشسٜــس املٗــاضات ايــم ٜٓبغــ ٞتٛافطٖــا يــسَ ٣عًــِ ايكــطٕ
اسبازٚ ٟايعؿطٚ ،ٜٔاغتدسَت ايسضاغ ١أغًٛب زيفا ٟيٛنع إطاض تٓب ٟ٪ملٗاضات املعًِ املتٛقع١
يف ايكطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـطٚ ،ٜٔد اغـتدساّ املـٓٗر ايٛقـف ٞايتشًًٝـ ٞٯضا ٤املعًُـني ٚاملؿـطفني
ســ ٍٛتكــسٜط أُٖٝــ ١املٗــاضات ايــم د ايتٓبــ ٪بٗــاٚ ،تهْٛــت ايعٓٝــَ ١ــٔ َ 15ــٔ أعهــا٦ٖٝ ٤ــ١
ايتسضٜؼ بازباَعاتٚ ،تهْٛـت عٓٝـ ١ايتطبٝـل املٝـساَْ ٞـٔ َ 323عًُـاّ َٚؿـطفاّٚ ،اغـتدسَت
قا ١ُ٥املٗاضات ايهطٚض ١ٜاملتٛقع إ نػـابٗا يًُعًـِ يف ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـطَ ٜٔـٔ ٚدٗـْ ١عـط
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املعًُني ٚاملؿطفني ٚاشبدلا ٤املتدككنيٚ ،قس أؾاضت ايٓتا٥ر إىل عسّ ٚدٛز فطٚم يف املٗـاضات
املتٛقع ١يًُعًُني يف ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٚ َٔ ٜٔدْٗ ١عط املعًُني ٚاملؿطفني َٔ سٝح ايٓٛع،
أَــا َــٔ سٝــح اشبــدلٚ ٠دــست فــطٚم بــني املؿــطفني ٚاملؿــطفات يف تكــسٜط املٗــاضات املتٛقعــَ ١ــٔ
املعًُني يف ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط.ٜٔ
ٚغع ٢عجُإ ( ) 2010Osmanإىل َٓاقؿـ ١ايتطـٜٛط ٚايتشكـل َـٔ َٗـاضات ايكـطٕ اسبـازٟ
ٚايعؿط ٜٔمبايٝعٜا َٔ خ ٍ٬اغـتدساّ ا٭زا )M-21 CSI( ٠يف عًُٝـات تعًـِ ايعًـٚ ،ّٛتهْٛـت
ٖــص ٙاملٗــاضات َــٔ

ػ ـ ١عٓاقــطٖ ،ــ :ٞضبــ ٛأَٝــ ١ايعكــط ايطقُــ–ٞايــتفهرل ا٫بتهــاض–ٟ

ا٫تكاٍ ايفعاٍ–اإلْتاد ١ٝايعاي–١ٝايك ِٝايطٚسٝـٚ ،١يتشسٜـس َٗـاضات ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـطٜٔ
مبايٝعٜــا د اغــتدساّ أغــًٛب زيف ـاٚ ،ٟيًشهــِ عًــ ٢قــ٬س ١ٝا٭زا ٠املػــتدسَ ١د أخــص أضا٤
أضبعـَ ١ـٔ اشبـدلاٚ ،٤قـس أنـست ْتـا٥ر ايسضاغـ ١قـشَٛٚ ١ثٛقٝـ ١ا٭زاٚ )M-21 CSI( ٠بايتـايٞ
فٗ ٞأزاَ ٠فٝس ٠يتك ِٜٛإتكإ ايط٬ب ملٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط.ٜٔ
ٖٚــسفت زضاغــ ١غــٛنط ( )2010 Sukor.يكٝــاؽ َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔيف
ايهُٝٝــاَٚ ٤كاضْــَ ١ػــت ٣ٛايطــ٬ب ٚفك ـاّ يًشايــ ١ا٫قتكــازٚ ١ٜا٫دتُاعٝــٚ ،١اختبــاض َٗــاضات
ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔيف ايهُٝٝــا ٤مبايٝعٜــا ٜتهــُٔ

ػ ـ ١صبــا٫ت ٖــ :ٞضبــ ٛا٭َٝــ١

ايطقُ- ١ٝايتفهرل ا٫بتهـاض- ٟا٫تكـاٍ ايفعـاٍ -اْ٫تادٝـ ١ايعايٝـ- ١ايكـ ِٝايطٚسٝـٚ ،١د
ايتأنس َٔ ثبات ا٭زا ٠باغتدساّ َعازي ١نٛٝزض ضتؿاضزغٚ ،ٕٛأظٗطت ايٓتا٥ر إٔ ايط٬ب َٔ
اسبايــ ١ا٫قتكــازٚ ١ٜا٫دتُاعٝــ ١ايعايٝــ ١سككــٛا َػــت ٣ٛأعًــَ ٢كاضْــ ١بــعََ ِٗ٥٬ــٔ املػــت٣ٛ
املٓدفضٚ ،قسَت ايسضاغ ١بعض املكذلسات يتشػني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيًطـ٬ب
 ٫ٚغُٝا يف غٝام تعًِ ٚتعً ِٝايهُٝٝا.٤
نُا ٖسفت زضاغـًٖٝ ١تـ )2010) Hilton ٕٛإىل انتؿـاف ايتكـاطع بـني ايذلبٝـ ١ايعًُٝـ١
َتُجً ١يف َعاٜرل ايعًَٗٚ ّٛاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط َٔ ٜٔخ ٍ٬تٓفٝص ٚضؾ ١عٌُٚ ،يتشكٝل
أٖساف ايسضاغ ١د تكَ ِٜٛـس ٣تهـُني ا٭ٖـساف ايذلبٜٛـ ١نُـا ٖـَٛ ٞدـٛز ٠يف َعـاٜرل ايعًـّٛ
اسبايٝــ ١ملٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــطٚ ٜٔفكــا إلطــاضٚ ،P21قــس د تطبٝــل ايسضاغــ ١عًــ9 ٢
ٜ٫ٚات أَطٜه َٔ ،١ٝخ ٍ٬تطبٝل َكٝـاؽ

اغـٚ ،ٞقـس تٛقـًت ايسضاغـ ١إىل ٚدـٛز تـساخٌ

َتٛغط بني املٗاضات َٚعاٜرل ايٜ٫ٛات ايتػعٚ ،١اغتٓتذت ايسضاغ ١إٔ ٚدٛز املٗاضات يف املعاٜرل
ٜ ٫هُٔ ذبككٗا يف ايٛاقع.
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ٚأخرلا فكس ٖسفت زضاغ ١مٓ )2000(ِٝيتشسٜـس َتطًبـات ايذلبٝـ ١ايعًُٝـ ١يف عًـِ ا٭سٝـا٤
يًكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔاي٬ظَ ١يطايبات املطسً ١ايجاَْٚ ١ٜٛس ٣تهُني املـٓٗر شلـص ٙاملتطًبـات،
ٚاغتدسَت ايباسج ١املٓٗر ايٛقف ،ٞسٝح د اغتدساّ ث٬خ اغتباْات طبل َٔ خ٬شلا أغـًٛب
زيفــا ٟيف ثــ٬خ زٚضات عًــ ٢عٓٝــَ ١ــٔ طبتًــف ف٦ــات اجملتُــع تهْٛــت َــٔ 250فــطزًا إنــاف١
٫غتط٬عني يًطأَٚ ،ٟعٝاض يتك ِٜٛا٭ٖساف اسباي ١ٝيًُـٓٗرٚ ،أزا ٠يتشًٝـٌ احملتـٚ ،٣ٛتٛقـًت
ايسضاغ ١إىل إٔ َٓٗر ا٭سٝاُٜ ٤عس قاقطاّ عٔ ذبكٝل َتطًبات ايذلب ١ٝايعًُ ١ٝيف صباٍ َتطًبات
ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ،ٜٔسٝــح إٕ املٛن ـٛعات ايــم سككٗــا يتًــو املتطًبــات ناْــت بٓػــب١
 َٔ %25.87سذِ املكطض فكط ،إناف ١يهْٗٛا َعًَٛات بعٝس ٠عٔ اجملـا٫ت ايتطبٝكٝـ ١يٛظٝفـ١
املٓٗر املطًٛب.١
ايتعًٝل عً ٢ايسضاغات ايػابك: ١
َٔ ايعط

ايػابل ميهٔ تٛنٝح أٚد٘ اغتفاز ٠ايسضاغ ١اسبايَ ١ٝـٔ ايسضاغـات ايػـابك١

نُا :ًٜٞ
 .1ا٫غــتفازَ ٠ــٔ ا٭زبٝــات ايذلبٜٛــٚ ١املٓٗذٝــ ١ايعًُٝــ ١شلــص ٙايسضاغــات مبــا ؽبــسّ ايسضاغــ١
اسباي١ٝ
 .2ا٫ط٬ع عً ٢ا٭غايٝب اإلسكا ١ٝ٥املػتدسََٚ ، ١عطف ١املٓاغب َٓٗا يًسضاغ١
 .3مجٝــع ايسضاغــات ايػــابك ١اٖتُــت بؿــهٌ َباؾــط مبٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــطٜٔ
ٚأنـــست عًـــ ٢أُٖٝــــ ١تٓاٚشلـــا يف َكـــطضات ايتعًــــ ِٝايعـــاّ  ،نسضاغـــ ١مٓــــ)2000( ِٝ
ٚغــٛنط(ٚ )2010Sukerعجُــإ(ٚ )2010Osmanؾــًيب (ٚ )2014مــام (ٚ )2013اسبطبــٞ
(ٚ )2013ايغاَس.)2015(ٟ
 .4أؾاض عسز َٔ ايسضاغات ايػابك ١إىل ٚدٛز قكٛض يف تٓاَ ٍٚكطضات ايعً ّٛملٗـاضات ايكـطٕ
ايٛاسس ٚايعؿـط ٜٔيف َطاسـٌ ايتعًـ ِٝاملدتًفـ ١نسضاغـ ١مٓـٚ )2000( ِٝؾـًيب (، )2014
مما ؾذع ايباسج٫ ١دطا ٤ايسضاغ ١اسباي.١ٝ
 .5تٓاٚيت ايسضاغات اٖ٫تُاّ مبٗاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔيف َطاسـٌ ايتعًـ ِٝا٫بتـساٞ٥
ٚايجاْٜٛـــ ،١نسضاغـــ ١ايغاَـــسٚ )2015(ٟؾـــًيب(ٚ )2014غـــٛنط ٚ )Sukor)2010مٓـــِٝ
( ،) 2000يف ســني مل ٜــتِ ايتٛقــٌ يسضاغــات تٓاٚيــت املطسًــ ١املتٛغــط ،١ا٭َــط ايــص ٟزعــا
ايباسجـ ١يتٓـاٖ ٍٚــص ٙاملطسًـٚ ، ١زعـِ ايؿــعٛض باسبادـ ١يًبشـح يف َٗــاضات ايكـطٕ اسبــازٟ
ٚايعؿطَٚ ٜٔس ٣تهُٗٓٝا يف َٓاٖر ايعً.ّٛ
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إدطا٤ات ايبشح :
أ ّ٫ٚــــ َــٓٗر ايبشــح  :اتبعــت ايباسجــ ١املــٓٗر ايٛقــف ٞايتشًًٝــ ٞايــصٜ ٟعطّفــ٘ ايعػّــاف (،2006
 )235بأْ٘  :ايطقس ايتهطاض ٟاملٓعِ يٛسس ٠ايتشً ٌٝاملدتاض ٠غٛا ٤ناْت نًُ ،١أَٛ ٚنٛع،
أَ ٚفطز ،٠أ ٚؾدك ،١ٝأٚ ٚسس ٠قٝـاؽ٪َ ،نـسّا عًـ ٢أُٖٝتـ٘ عٓـس اسبهـِ عًـ ٢ضبتـ ٣ٛأٜـ١
َاز ٠تعًٚ ،١ُٝٝقس ٜه ٕٛايتشً ٌٝيف نَ ٤ٛعٝاض ٚاسس أ ٚعسَ ٠عاٜرل صبتُع.١
ثاْٝاّ ــ صبتُع ٚع ١ٓٝايبشح :
-

صبتُع ايبشحٜ :تُجٌ يف مجٝع نتب ايعً ّٛاملطٛض ٠يًُطسً ١املتٛغط ١باملًُهـ ١ايعطبٝـ١
ايػعٛز ١ٜطبع.)2014( ١

-

عٓٝــ ١ايبشــح :تتُجــٌ يف نتــب ايعًــ ّٛاملطــٛض ٠يًكــف ا٭ ٍٚاملتٛغــطٚ ،تؿــٌُ نتــابٞ
ايطايبٚ ،نطاغ ١ايتذـاضب ايعًُٝـ ١يًفكـًني ايسضاغـني ا٭ٚ ٍٚايجـاْ ٞباملًُهـ ١ايعطبٝـ١
ايػعٛز ١ٜطبع ١عاّ (.)2014

ثايجـا ـــ أزا ٠ايسضاغـٚ : ١تتُجـٌ يف أزا ٠ذبًٝـٌ احملتــ ٣ٛيًغاَـسَ )2015(ٟعسيـَ ١ـٔ قبـٌ ايباسجــ١
حبٝح تٓاغب صباٍ ايعًٚ ، ّٛقس اؾتًُت ا٭زا ٠يف قٛضتٗا ا٭ٚي ١ٝعً٪َ 52٢ؾـطاّ َٛظعـ ١عًـ٢
 7صبا٫ت.
قسم أزا ٠ايبشح  :د عط

ا٭زا ٠عً ٢عسز َٔ احملهُني إلعطا ٤آضاٗ٥ـِ سٛشلـاَ ،ـٔ سٝـح

غ ١َ٬ايكـٝام ١ايًغٜٛـٚٚ ١نـٛح ايعبـاضاتَٚ ،ـس ٣اضتبـاط املٗـاضات مبٛنـٛع ايسضاغـَٚ ،١ـس٣
َٓاغـــبتٗا يًُطسًـــ ١ايعُطٜـــٚ ،١قـــس د إدـــطا ٤بعـــض ايتعـــس٬ٜتٚ ،أقـــبشت ا٭زا ٠يف قـــٛضتٗا
ايٓٗا ١ٝ٥تهِ ٪َ 47ؾطاّ َٛظع ١عً ٢غبع ١صبا٫ت ضٝ٥ػ (١ٝدس.)1ٍٚ
ثبات أزا ٠ايبشح  :سبػاب َعاٌَ ايجبات د ا٫تفام َع ضبًً ١أخط ٣متًو خدلْ ٠فػٗاٚ ،قاَت
بتشًٝــــٌ ضبتــــٚ ٣ٛســــس ٠عؿــــٛاَ ١ٝ٥ــــٔ نتــــاب ايعًــــ ّٛعٓٝــــ ١ايسضاغــــٚ ،١بتطبٝــــل َعازيــــ١
ٖاَبًتٚ (Hambleton, 1979)ٕٛدس إٔ قَ ١ُٝعاٌَ ايجبات بًغـت(ٖٚ )0.85ـَ ٛعاَـٌ ثبـات عـاٍ
ٜػُح بايٛثٛم يف ْتا٥ر ايتشً.ٌٝ
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دس :)1( ٍٚتٛظٜع صبا٫ت ٚأزٚات أزا ٠ذبً ٌٝاحملت٣ٛ
م

مجال المهارة

عدد المهارات الفرعية

1

التفكير الناقد وحؿ المشكالت

9

2

االبتكار واإلبداع

5

3

التعاوف والعمؿ في فريؽ والقيادة

8

4

ثقافة االتصاالت والمعمومات واإلعالـ

9

5

ثقافة الحوسبة وتقنية المعمومات واالتصاؿ

4

6

المينة والتعمـ المعتمد عمى الذات

8

7

فيـ الثقافات المتعددة

4
47

المجمــــــــــــــــــــــوع

نـــٛابط ايتشًٝـــٌ  :د اغـــتدساّ ا٭زاٚ ٠فكــاّ يعـــسز َـــٔ ايهـــٛابط املكذلســـَ ١ـــٔ قبـــٌ ايػـــاز٠
احملهُني ٖٞٚ ،نُا :ًٜٞ
 .1د ايتشًٝـــٌ يف إطـــاض احملتـــ ٣ٛايعًُـــ ٞيًهتـــبَ ،ـــع اغـــتبعاز ايغـــ٬ف َٚكسَـــ ١ايهتـــاب
ٚايفٗاضؽ.
 .2اؾتٌُ ايتشً ٌٝعً ٢أغ ١ً٦اختباض ايٛسسْٗٚ ٠ا ١ٜنٌ فكٌ ٚا٭ْؿط ١ايٛاضز ٠يف احملت.٣ٛ
ٚ .3ســس ٠ايتشًٝــٌ :د اختٝــاض ٚســس ٠ايفهــط ٠أ ٚاملٛنــٛع نٛســس ٠يًتشًٝــٌ ،ملَ٤٬تٗــا طبٝعــ١
ايبشح.
دس :)2( ٍٚنٛابط اسبهِ عً ٢زضد ١تٛافط َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٜٔ
النسبة المئوية

درجة التوافر

من

إلى

%0

%00

متوفر بدرجة منخفضة

أكبر مف %00

%70

متوفر بدرجة متوسطة

أكبر مف %70

%000

متوفر بدرجة عالية
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ذبًْ ٌٝتا٥ر ايسضاغٚ ١تفػرلٖا :
 .1اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ا٭: ٍٚ
ٜٓٚل عًَ :٢ا َٗـاضات ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط ٜٔايـ٬ظّ تٛافطٖـا يف ضبتـَ ٣ٛكـطض ايعًـّٛ
املطٛض يًكف ا٭َ ٍٚتٛغط باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟
ٚتتُجــٌ اإلدابــ ١يف صبــا٫ت ٪َٚؾــطات أزا ٠ايتشًٝــٌ بعــس عطنــٗا عًــ ٢احملهُــني ٖٚــصٙ
املٗاضات ايم د اعتُازٖا نُٔ أزا ٠ايتشًًَ(ٌٝشل ضقِ . ) 1
 .2اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايجاْ: ٞ
ٜٓٚل عًَ :٢ا َس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض ايعًـ ّٛاملطـٛض يًكـف
ا٭َ ٍٚتٛغط باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟
ٚيإلدابــ ١عــٔ ٖـــصا ايػـــ٪اٍ د ذبًٝـــٌ ضبتــ ٣ٛنتـــب ايعًـــِ املطـــٛض ٠يًكـــف ا٭َ ٍٚتٛغـــط
باغتدساّ أزا ٠ايتشًٚ ٌٝد سػاب ايتهطاضات ٚايٓػب امل ١ٜٛ٦ع ١ٓٝايسضاغ ١نايتاي: ٞ
دسْ : )3(ٍٚتا٥ر ذبً ٌٝنتب ايعً ّٛاملطٛض ٠يًكف ا٭ ٍٚاملتٛغط
كتاب العموم عينة التحميل

مجموع األفكار

الفصؿ الدراسي األوؿ

008

الفصؿ الدراسي الثاني

064

المجموع

702

أْ :ّ٫ٚتا٥ر ايتشً ٌٝبايٓػب ١جملاٍ َٗاضات ايتفهرل ايٓاقس ٚسٌ املؿه٬ت:
ٜٛنـــح ازبـــس ٍٚايتاي(ٞدـــس )4ٍٚإٔ مجٝـــع َ٪ؾـــطات َٗـــاضات ايـــتفهرل ايٓاقـــس ٚســـٌ
املؿه٬ت َتٛافط ٠يف نتاب ايعً ّٛاملطٛض يًكف ا٭َ ٍٚتٛغط بسضد ١عايٝـ ١بٓػـب ١امجايٝـ١
 ،%72.6سٝــح تــٛافطت بٓػــب %70.3١يف نتــاب ايفكــٌ ايسضاغــ ٞا٭ٚ ٍٚبٓػــب %75 ١يًفكــٌ
ايسضاغ ٞايجاْ ٞمما ٜسٍ عًـ ٢أْٗـا َتـٛافط ٠بسضدـ ١عايٝـ ١يف ايهتـابنيٚ ،سكـٌ َ٪ؾـط ملُٜٓـٞ
َٗــاضات تفػــرل املعًَٛــات ٚاٯضاٚ ٤ا٭ســساخمل عًــ ٢أعًــ ٢تهــطاض ٜٚطدــع شيــو إىل طبٝعــَ ١ــاز٠
ايعًــٚ ّٛايــسٚض ايــص ٟتكــ ّٛبــ٘ يف تُٓٝــَٗ ١ــاضات ايتفػــرل ٚسكــٌ َ٪ؾــط ملٜتهــُٔ ذبًٝــٌ بــساٌ٥
ٚدٗات ايٓعطمل عً ٢أزْ ٢تهطاض.
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دسْ : ) 4 ( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ايتفهرل ايٓاقس ٚسٌ املؿه٬ت
الفصل الدراسي األول
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

المهارات الفرعية
يوجه المحتوى المتعمم لكتابة
عبارات تبين رأيه
يوجه المحتوى المتعمم لتفسير

األفكار وتوضيحها

يتضمن المحتوى مواقف لتنمية

مهارات اتخاذ القرار

يتضمن تحميل بدائل وجهات
النظر
ينمي مهارات تفسير المعمومات
واآلراء واألحداث
يتضمن فرصاً لحل المسائل
بشكل مستقل

يعطي فرصة لمحكم عمى
اإلجابات المختمفة
يتضمن أنواعاً مختمفة من

المشكالت والمواقف غير المألوفة
يتضمن أسئمة توضح وجهات

النظر المتنوعة
المجــمـــوع
%7226

الفصل الدراسي الثاني
المجموع

كتاب

كراسة

كتاب

كراسة

الطالب

التجارب

الطالب

التجارب

09

0

05

0

04

60

9

78

04

064

09

2

00

2

04

00

2

6

2

20

005

60

044

40

080

50

00

67

20

054

04

8

40

07

002

09

5

46

9

99

00

4

8

0

28

088

006

408

009

%7020

%75

0020
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ْػط ٜٔغبشَ : ٞس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض ايعًّٛ

ثاْٝاّْ :تا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ايتفهرل ٚاإلبساع :
ٜٛنح ازبس ٍٚايتاي(ٞدس )5ٍٚإٔ مجٝع َ٪ؾـطات َٗـاضات ا٫بتهـاض ٚاإلبـساع يف نتـاب
ايعًــ ّٛاملطــٛض يًكــف ا٭َ ٍٚتٛغــط َتــٛافط ٠بسضدــَٓ ١دفهــ ١بٓػــبٚ ،%14.25 ١بًغــت ْػــب١
تهــُني املٗــاضات يف ايفكــٌ ايسضاغــ ٞا٭ٚ %13.8 ٍٚايفكــٌ ايسضاغــ ٞايجــاْ ،%14.7 ٞسٝــح
سكـٌ امل٪ؾــط ملٜطًــب احملتــ ٣ٛتفػــرلات مــرل َأيٛفــ ١يًبٝاْــات ٚا٭ؾــهاٍمل عًــ ٢أعًــ ٢تهــطاض
بُٓٝا سكٌ امل٪ؾط ملٜكسّ احملت ٣ٛططقاّ طبتًفـ٫ ١بتهـاض ا٭فهاض(نايعكـف ايـصٖين)مل عًـ٢
أزْ ٢تهطاض.
دسْ :) 5 ( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ايتفهرل ٚا٫بساع
الفصل الدراسي األول
م

0
2
0
4
5

المهارات الفرعية
يقدم المحتوى طرقاً مختمفة البتكار

األفكار

يحث المحتوى عمى بناء األفكار

وتوسيعها

يحث المحتوى عمى إضافة تفاصيل
جديدة ومتنوعة لفكرة ما
يطمب تفسيرات غير مألوفة لمبيانات
واالشكال
يحث عمى تنظيم المعمومات وفق
أفكار جديدة
المجــمـــوع
%04225

الفصل الدراسي الثاني
المجموع

كتاب

كراسة

كتاب

كراسة

الطالب

التجارب

الطالب

التجارب

6

2

8

0

06

20

2

04

0

07

00

0

9

0

20

20

8

25

02

65

20

4

27

8

62

80

06

80

20

%0028

%0427

200

ثايجاّْ :تا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ايتعاٚ ٕٚايعٌُ يف فطٜل ٚايكٝاز:٠
ٜٛنــح دــس ٍٚضقــِ ( ) 6ظبــس إٔ َععــِ َ٪ؾــطات َٗــاضات ٖــصا اجملــاٍ َتــٛافط ٠بسضدــ١
َٓدفه ١بٓػب ١إمجاي ١ٝبًغت  ،%10.8سٝح بًغت ْػبٖ ١ص ٙاملٗاضات يف ايفكٌ ايسضاغ ٞا٭ٍٚ
ٚ ،%8.9بٓػـــب %12.7 ١يف ايفكـــٌ ايسضاغـــ ٞايجـــاْ ، ٞيف ســـني سكـــٌ امل٪ؾـــط ملٜعـــعظ احملتـــ٣ٛ
ا٫دباٖات اإلػباب ١ٝعب ٛايعٌُ ايتعاْٞٚمل عً ٢أعً ٢تهطاض بُٓٝا غذٌ امل٪ؾـط ملٜٛدـ٘ احملتـ٣ٛ
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إىل اغــتجُاض ْكـــاط ايكـــ ٠ٛيف اٯخـــطٜٔمل أزْـــ ٢تهـــطاض ،نُـــا ٜؿـــرل ازبـــس ٍٚإىل إٔ نطاغـــ١
ايتذاضب يًفكٌ ايسضاغ ٞا٭ ٍٚمل تتٓا ٍٚأ ٟأْؿط ١أ ٚتطبٝكات يتَُٓٗ ١ٝاضات ايتعاٚ ٕٚايعٌُ
يف فطٜل سٝح غذٌ ْػب ١ايتٓا.%0 ٍٚ
دسْ : ) 6 ( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ايتعاٚ ٕٚايعٌُ يف فطٜل ٚايكٝاز٠
الفصل الدراسي األول
المهارات الفرعية

ـ

كتاب

كراسة

الفصل الدراسي الثاني
كتاب

كراسة

المجموع

الطالب

التجارب

الطالب

التجارب

8

0

07

2

27

0

0

6

0

00

2

0

00

0

00

7

0

7

0

04

9

0

02

0

22

6

يوجه السموك اإلنساني نحو االستقامة

02

0

8

0

20

7

ينمي المشاركة والتعاون بفاعمية

00

0

02

0

24

8

يوجه السموك بأسموب مهني

00

0

00

0

22

60

0

82

7

0
2
0
4
5

يعزز المحتوى االتجاهات اإليجابية
لمعمل التعاوني
يوجه إلى استثمار نقاط القوة في
اآلخرين
يتضمن مواقف تعممية بالمشروعات

الجماعية

يركز عمى قضايا المجتمع ومصالحه
يتضمن مواقف تحث عمى المبادرة
والقيادة

المجــمـــوع
%0028

%829

%0227

052

ضابعاّْ :تا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ثكاف ١اسبٛغبٚ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚا٫تكاٍ :
ٜٛنـــح ازبـ ـس ٍٚايتـــاي(ٞدـــس )7ٍٚإٔ بعـــض َ٪ؾـــطات َٗـــاضات ثكافـــ ١اسبٛغـــبٚ ١تكٓٝـــ١
املعًَٛــات ٚا٫تكــاٍ َتــٛافط ٠يف نتــاب ايعًــ ّٛاملطــٛض بسضدــَٓ ١دفهــ ١بٓػــب ١إمجايٝــ ١بًغــت
 ;%12.65سٝــح تــٛافطت يف ايفكــٌ ايسضاغــ ٞا٭ ٍٚبٓػــب ١بًغــت ٚ %10.4يف ايفكــٌ ايسضاغــٞ
ايجاْ ٞبٓػب ،%14.9 ١نُا سكـٌ امل٪ؾـط ملٜعـعظ ا٫دباٖـات اإلػبابٝـ ١عبـ ٛايتكٓٝـ١مل عًـ ٢أعًـ٢
تهطاض بُٓٝا سكٌ امل٪ؾط ملؼبح احملت ٣ٛعً ٢إقساض ا٭سهاّ عًْٛ ٢عَ ١ٝكـازض املعًَٛـاتمل
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ْػط ٜٔغبشَ : ٞس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض ايعًّٛ

عًــ ٢أزْــ ٞتهــطاض ،نُــا ٜؿــرل ازبــس ٍٚإىل إٔ نطاغــ ١ايتذــاضب مل تتٓــا ٍٚأ ٟأْؿــط ١أٚ
تطبٝكات يتَُٓٗ ١ٝاضات ثكاف ١اسبٛغبٚ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات،سٝح بًغت ْػب ١ايتٓا ٍٚيًفكًني .%0
دسْ : ) 7 ( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ثكاف ١اسبٛغبٚ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚا٫تكاٍ
الفصل الدراسي األول
م

المهارات الفرعية

كتاب

0

يعزز االتجاهات اإليجابية نحو التقنية

2
0
4

يتضمن مواقف تتطمب توظيف

واستخدام التقنيات الحديثة

يتضمن مواقف الستخدام التقنيات

الرقمية لموصول لممعمومات

يحث المحتوى عمى اصدار األحكام
عمى نوعية مصادر المعمومات
المجــمـــوع
%02265

كراسة

الفصل الدراسي الثاني
كتاب

كراسة

المجموع

الطالب

التجارب

الطالب

التجارب

05

0

54

0

89

09

0

02

0

50

05

0

06

0

00

4

0

0

0

7

70

0

005

0

%0024

%0429

078

خاَػاّْ :تا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ثكاف ١ا٫تكا٫ت ٚاملعًَٛات ٚاإلع: ّ٬
ٜٛنــح ازبــس )8( ٍٚإٔ َععــِ َ٪ؾــطات َٗــاضات ثكافــ ١ا٫تكــا٫ت ٚاملعًَٛــات ٚاإلعــّ٬
تــٛافطت بسضدــَٓ ١دفهــ ١دــسا يف نتــب ايعًــٚ ،ّٛقــس بًغــت ايٓػــب ١اإلمجايٝــ ١شلــص ٙاملٗــاضات
 ،%18.9سٝـح تهــُٔ املٗـاضات بٓػــب %21.6 ١يف ايفكــٌ ا٭ %16.2ٚ ٍٚيف ايفكـٌ ايجــاْٚ ،ٞقــس
سكــٌ َ٪ؾــط ملؼبــح عًــ ٢اغــتدساّ املعًَٛــات بؿــهٌ زقٝــلمل عًــ ٢أعًــ ٢تهــطاض بُٓٝــا سكــٌ
َ٪ؾــط ملؼبــح عًــ ٢إقــساض ا٭سهــاّ عًــ ٢فاعًٝــ ١ايٛغــاٚ ٌ٥ايتكٓٝــات اإلعَٝ٬ــ١مل عًــ ٢أزْــ٢
تهطاض ،نُا ٜؿرل ازبس ٍٚإىل إٔ نطاغ ١ايتذاضب مل تتٓا ٍٚاملٗاضات املطتبط ١بتُٓ ١ٝثكافـ١
ا٫تكا٫ت بايؿهٌ املطًٛب ،سٝح بًغت ْػب ١ايتٓا ٍٚيف َكطض ايفكٌ ايسضاغ ٞايجاْ.%16 ٞ
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دسْ : ) 8 ( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات ثكاف ١ا٫تكا٫ت ٚاملعًَٛات ٚاإلعّ٬
الفصل الدراسي األول
ـ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

المهارات الفرعية
يتضمن مواقف لتنمية مهارات
االتصال الشفهي
يتضمن مواقف لتنمية مهارات
االتصال المكتوب
يساعد المحتوى عمى الوصول

لممعمومات بكفاءة الوقت

يتضمن مواقف ترتبط بجمع

المعمومات من مصادرها

يحث عمى استخدام المعمومات بشكل
دقيق
ينمي تقويم المعمومات تقويماً نقدياً

يوجه المحتوى لما ينشر في اإلعالم

واالستفادة منه
يحث عمى استخدام وسائل وتقنيات
إعالمية متعددة
يحث عمى اصدار األحكام عمى

فاعمية الوسائل والتقنيات
المجــمـــوع
%0829

كتاب

كراسة

الفصل الدراسي الثاني
كتاب

كراسة

المجموع

الطالب

التجارب

الطالب

التجارب

7

0

6

2

05

07

9

24

4

54

07

0

22

0

90

04

7

08

0

09

20

08

20

0

60

00

0

7

0

07

8

0

2

0

00

20

0

6

0

27

0

0

5

007

7

4
008
%2026

04

%0622

280

غازغاّْ :تا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات املٗٓٚ ١ايتعًِ املعتُس عً ٢ايصات:
ٜتهح َٔ ازبس )9( ٍٚإٔ َععِ َٗاضات املٗٓٚ ١ايتعًِ املعتُس عًـ ٢ايـصات َتـٛافط ٠بٓػـب١
َٓدفهـــ ١بًغـــت  ،%28.9سٝـــح تـــٛافطت املٗـــاضات بٓػـــب %29.1 ١يف ايفكـــٌ ا٭ %28.7ٚ ٍٚيف
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ْػط ٜٔغبشَ : ٞس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض ايعًّٛ

ايفكــٌ ايجــاْٚ ،ٞقــس سكــٌ امل٪ؾــط ملٜٛنــح ا٭ٖــساف يًُــتعًُنيمل عًــ ٢أعًــ ٢تهــطاضٚ ،غــذٌ
امل٪ؾط ملٜٛد٘ اىل اغتجُاض ايتغص ١ٜايطادع ١بفاعً١ٝمل أزْ ٢تهطاض.
دسْ : ) 9 ( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات املٗٓٚ ١ايتعًِ املتعُس عً ٢ايصات
الفصل الدراسي األول
المهارات الفرعية

ـ

كتاب

كراسة

الفصل الدراسي الثاني
كتاب

كراسة

مجموع

الطالب

التجارب

الطالب

التجارب

09

2

04

6

40

06

4

8

2

70

02

00

07

9

50

4

يوضح األهداف لممتعممين

24

04

20

04

70

5

يوجه إلدارة المشاريع بكفاءة

6

8

02

00

09

25

5

05

7

52

0
2
0

6

7

ينمي تكييف المتعمم ألدوار
ومسؤوليات متنوعة
يوجه الى استثمار التغذية الراجعة
بفاعمية
يتضمن مواقف تعممية بمشروعات

تزداد تعقيداً

يحفز المحتوى المتعممين عمى
التساؤل الذاتي
يعطي فرصة لتجاوز متطمبات المنهج

الى استكشاف وتوسيع التعمم

22

4

4

20

50

الشخصي
8

ينمي الشعور بالمسئولية وتحمل
النتائج
المجــمـــوع
%2829

09

00

00

00

040

60

007

65

%2920

%2827

70
447

غابعاّْ :تا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات فِٗ ايجكافات ا٭خط: ٣
َـٔ ازبــس ٍٚايتــاي( ٞدـسٜ )10ٍٚتهــح إٔ َععــِ َٗــاضات فٗـِ ايجكافــات ا٭خــطَ ٣تــٛافط٠
بسضد ١ؾـسٜس ٠ا٫غبفـا

بٓػـب ١إمجايٝـ ١بًغـت  ،%1.95سٝـح تـٛافطت بٓػـب %2.4 ١يف ايفكـٌ

ايسضاغــ ٞا٭ٚ ،ٍٚبٓػــب %1.5 ١يف ايفكــٌ ايسضاغــ ٞايجــاْٖٚ ،ٞــ ٞايٓػــب ١ا٭زْــ ٢بــني نافــ١
املٗــاضات ،نُــا سكــٌ امل٪ؾــط ملٜعــعظ ا٫دباٖــات اإلػبابٝــ ١عبــ ٛايجكافــات ا٭خــط٣مل عًــ ٢أعًــ٢
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تهطاضٚ ،غذٌ َ٪ؾط َٔ ازبس ٍٚايػابل (دسٜ )10ٍٚتهح إٔ َععِ َٗاضات فِٗ ايجكافات
ا٭خطَ ٣تٛافط ٠بسضدـ ١ؾـسٜس ٠ا٫غبفـا

بٓػـب ١إمجايٝـ ١بًغـت  ،%1.95سٝـح تـٛافطت بٓػـب١

 %2.4يف ايفكٌ ايسضاغ ٞا٭ٚ ،ٍٚبٓػب %1.5 ١يف ايفكٌ ايسضاغ ٞايجاْ ٖٞٚ ،ٞايٓػـب ١ا٭زْـ٢
بني ناف ١املٗاضات ،نُا سكٌ امل٪ؾط ملٜععظ ا٫دباٖات اإلػباب ١ٝعب ٛايجكافات ا٭خط٣مل عً٢
أعً ٢تهطاضٚ ،غذٌ َ٪ؾط ملٜتهُٔ َٛاقف يتَُٓٗ ١ٝاضات ايتفاعـٌ َـع اٯخـط( ٜٔناإلقـغا٤
ٚايتشسخ)مل أزْ ٢تهطاض ،نُا ٜؿرل ازبس ٍٚإىل إٔ نطاغ ١ايتذاضب مل تتٓـا ٍٚأ ٟأْؿـط ١أٚ
تطبٝكات يتَُٓٗ ١ٝاضات فِٗ ايجكافـات ا٭خـط ،٣فكـس بًغـت ْػـب ١ايتٓـا ٍٚيًفكـًني ٚ .%0بـصيو
ته ٕٛمتت اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايجاْ َٔ ٞأغ ١ً٦ايسضاغ.١
دسْ : ) 10 ( ٍٚتا٥ر ايتشً ٌٝجملاٍ َٗاضات فِٗ ايجكافات ا٭خط٣
الفصل الدراسي األول
م

0
2
0
4

المهارات الفرعية
يعزز االتجاهات اإليجابية نحو
الثقافات األخرى
يتضمن مواقف لتنمية مهارات التفاعل

مع اآلخرين (كاإلصغاء والتحدث)

يشجع االستجابة لمقيم االجتماعية
المختمفة
يشير الى ما يميز ثقافات البمدان
المختمفة
المجــمـــوع
%0295

الفصل الدراسي الثاني
المجموع

كتاب

كراسة

كتاب

كراسة

الطالب

التجارب

الطالب

التجارب

9

0

2

0

00

2

0

5

0

7

5

0

4

0

9

0

0

0

0

2

07

0

00

0

29

%224

%025

ايتعًٝل عًْ ٢تا٥ر ايسضاغ: ١
َــٔ خــ ٍ٬ا٫دابــ ١عــٔ أغــ ١ً٦ايسضاغــَٚ ، ١ــٔ ايكــطا ٠٤ايتشًًٝٝــ ١يًذــسا ٍٚايػــابك ،١ايــم
تٛنح ٚاقع َٗاضات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔيف َكطض ايعً ّٛاملطٛض يًكـف املتٛغـطٜ ،تهـح إٔ
ٖــص ٙايٓػــب ٫ ١تعٜــس يف أعًــَ ٢عــسٍ عــٔ ٖٚ ،%22.86ــ ٞتعتــدل ْػــبَٓ ١دفهــ ١دــسا (أزْــَ ٢ــٔ
املتٛغط) ،نُا إٔ ايعسٜس َٔ املٗاضات ايفطع ١ٝغذًت ْػب ،%0 ١مما ٜسٍ عً ٢إُٖاشلا ٚعـسّ
تٓاٚشلــا يف َكــطض ايعًــ ّٛاملطــٛض بايؿــهٌ املطًــٛبٚ .قــس دــا٤ت َٗــاضات ايــتفهرل ايٓاقــس ٚســٌ
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املؿــه٬ت يف املطتبــ ١ا٭ٚىل بٓػــب ١بًغــت ٚ ،%72.6سًّــت َٗــاضات املٗٓــٚ ١ايــتعًِ املعتُــس عًــ٢
ايصات يف املطتب ١ايجاْ ١ٝبٓػبٚ ،%28.9 ١دا٤ت َٗاضات ثكاف ١ا٫تكا٫ت ٚاملعًَٛات ٚا٫عـ ّ٬يف
املطتب ١ايجايج ١بٓػب ،%18.9١تًتٗا َٗاضات ا٫بتهاض ٚاإلبساع بٓػب.%14.25 ١
ٚقس دا٤ت باق ٞاملٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف ايهتب بٓػب َتسْ ،١ٝسٝح دا٤ت
َٗــاضات ثكافــ ١اسبٛغــبٚ ١تكٓٝــ ١املعًَٛــات ٚا٫تكــاٍ يف املطتبــ ١خاَػــ ١بٓػــب ،%12.65 ١أَــا
َٗاضات ايتعاٚ ٕٚايعٌُ يف فطٜـل ٚايكٝـازَٗٚ ٠ـاضات فٗـِ ايجكافـات املتعـسز ٠فذـا٤ت يف املـطتبتني
ا٭خرلتــني بٓػــب %1.95ٚ %10.8 ١عًــ ٢ايتــٛايٚ .ٞتطدــع ايباسجــ ١ايػــبب يهــعف اٖتُــاّ احملتــ٣ٛ
بايٛغا ٌ٥ايتكٓٚ ١ٝاإلعٚ ١َٝ٬تطبٝكاتٗاٚ ،عسّ استٛا ٘٥عً ٢أْؿط ١تؿذع عً ٢تبـازٍ اشبـدلات
ٚايعٌُ ايتعاٚ ْٞٚايجكافات بكٛضٚ ٠انش.١
ٜتهح ممـا غـبل ٚدـٛز تـسٕت ًَشـٛظ يف تٓـاَ ٍٚكـطض ايعًـ ّٛاملطـٛض يًكـف ا٭ ٍٚاملتٛغـط
ملٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ،ٜٔسٝــح اتفكــت ْتــا٥ر ايسضاغــ ١اسبايٝــَ ١ــع ْتــا٥ر ايسضاغــات
ايػـــابك ١يف إٔ َٓـــاٖر ايعًـــ ّٛعًـــ ٢املػـــتٜٛني ايعطبـــ(ٞمـــام ( )2014،مٓـــ( )2000، ِٝؾـــًيب
ٚ ،)2014،ايعـامل ) (Hilton)2010 (Sukor ) 2010Osman, ( ٞتعـاْ ٞقكـٛضا ٚانـشا يف
اعساز املتعًُني يًشٝـاٚ ٠ايعُـٌ يف ايكـطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـطٚ ،ٜٔقكـٛضا يف تٓاٚشلـا شلـص ٙاملٗـاضات
ٖصا ايكطٕٚ ،أمفًت زٚضٖا ايباضظ يف إعساز املـتعًِ إعـسازا عًُٝـا َتُٝـعا ملٛادٗـ ١ذبـسٜات ٖـصا
ايكطٕٖ .صا فه ٬عٔ إٔ املٗاضات ايم د تٓاٚشلا باحملت ٣ٛتتػِ باملعازب ١ايػطش ،١ٝسٝح دا٤
َععُٗا عطنٝا ٚمرل َٛظف بططٜك ١عًُ ١ٝغًَ ،١ُٝع ْسض ٠ا٭ْؿط ١ايتسضٜب ١ٝايم تٗـسف اىل
ذبكٝل ٖص ٙاملٗـاضات أ ٚا٭ْؿـط ١ايتكٛميٝـ ١يكٝاغـٗاٚ ،عـسّ تفعًٝـٗا يف نتـب ايٓؿـاطٖٚ ،ـصا
ٜتفل َع ْتا٥ر زضاغ ١مٓٚ )2000( ِٝؾًيب( ٚ .)2014ميهٔ تفػرل ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ َعـاٜرل بٓـا٤
َٓــاٖر ايعًــ ّٛيف ٖــص ٙاملطسًــ ١مل تتهــُٔ َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔبؿــهٌ َٓٗذــٞ
َككــٛزٚ ،بايتــاي ٞمل تــٓعهؼ يف احملتــ ٣ٛبايكــسض املطًــٛبٚ ،إٔ َــا دــا ٤يف ضبتــ ٣ٛبعــض
ايسضٚؽ د تٓاٚي٘ بؿهٌ عطن ٞمرل َككٛز د ططس٘ ْتٝذ٫ ١دتٗاز َ٪يفٖ ٞص ٙايهتـب يف
ذبكٝل بعض املٗاضاتٚ ،إٕ نإ يف صبًُ٘ نعٝفٚ .بصيو متت ا٫داب ١عً ٢ايػ٪اٍ ايجأَْ ٞ
أغ ١ً٦ايسضاغٚ ،١ازبس ٍٚايتاي(ٞدـسٜٛ )11ٍٚنـح ايٓػـب املٜٛ٦ـ ١يًُذـا٫ت املدتًفـ ١يًُٗـاضات
اسبٝات ١ٝيًكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط:ٜٔ
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دس : ) 11 ( ٍٚايٓػب امل ١ٜٛ٦يًُذا٫ت املدتًف ١يًُٗاضات اسبٝات١ٝ
النسبة المئوية

مدى التضمين

مجال المهارات

م
1

التفكير الناقد وحؿ المشكالت

7226

عالي

2

االبتكار واالبداع

04225

منخفض

3

التعاوف والعمؿ في فريؽ والقيادة

0028

منخفض

4

ثقافة االتصاالت والمعمومات واإلعالـ

0829

منخفض

5

ثقافة الحوسبة وتقنية المعمومات واالتصاؿ

02265

منخفض

6

المينة والتعمـ المعتمد عمى الذات

2829

منخفض

7

فيـ الثقافات المتعددة

0295

منخفض

ايتٛقٝات ٚاملكذلسات  :يف نْ ٤ٛتا٥ر ايسضاغ ١تٛق ٞايباسج ١مبا :ًٜٞ
 .1ا٫غتفازْ َٔ ٠تـا٥ر ايسضاغـ ١اسبايٝـ ١يف تطـٜٛط َكـطضات ايعًـ ّٛباملًُهـ ١يف نـَٗ ٤ٛـاضات
ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط.ٜٔ
 .2إعاز ٠ايٓعط يف ضبتَ ٣ٛكطضات ايعً ّٛاملطٛض ٠ملطاسٌ ايتعً ِٝايعاّ َٔ سٝح تٓاٚشلـا ملٗـاضات
ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطْ ،ٜٔعطا ٭ُٖٝتٗـا يف إعـساز املـتعًِ ايكـازض عًـَٛ ٢انبـ ١ايتشـسٜات
َٚعازب ١املؿه٬ت ايم قس تٛادٗ٘.
ٚ .3نع َعاٜرل يبٓآَ ٤اٖر ايعً ّٛيف املطسً ١املتٛغـط ١حبٝـح تتهـُٔ َٗـاضات ايكـطٕ اسبـازٟ
ٚايعؿط ٜٔبؿهٌ َٓٗذَ ٞككٛز ؼبكل ايتهاٌَ ٚا٫غتُطاض.١ٜ
 .4بٓا ٤أْؿط ١اثطا ١ٝ٥يتَُٓٗ ١ٝاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيس ٣طايبات ايتعً ِٝايعاّ.
 .5إدـطا ٤زضاغــ ١يٛنـع تكــٛض َكـذلح يتهــُني املٗـاضات ايكــطٕ اسبـازٚ ٟايعؿــط ٜٔيف َكــطضات
ايتعً ِٝايعاّ.
 .6قٝــاؽ َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔيــس ٣طايبــات املطسًــ ١ايجاْٜٛــ ١باملًُهــ ١ايعطبٝــ١
ايػعٛز.١ٜ
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املراع العربٔ٘:
بٗذــات ،ضفعــت صبُــٛز (  :)1996تــسضٜؼ ايعًــ ّٛاملعاقــط ( ٠املفــاٖٚ ِٝايتطبٝكــات) ،ايكــاٖط، ٠عــامل
ايهتب.
متاّ ،إزلاع ٌٝمتاّ ،ناَـٌ ،ضؾـس ٟفتشـٚ ٞأَـني  ،ظٜٓـب ضبُـس( : )1997ا٫دباٖـات املػـتكبً ١ٝيف
تسضٜؼ ايعًٚ ّٛتهٓٛيٛدٝا ايتعً، ِٝأغٛٝط َ،طبع ١ا٭ٚفػت اسبسٜج.١
اسبطب ،ٞعً ٞبٔ غعس (:)2013زضاغ ١تؿدٝك ١ٝملٗاضات َعًُ ٞايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٚ َٔ ٜٔدْٗ ١عط
ٚاملؿطفني باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜصبً ١داَع ١ؾكطا ،٤عْٛ ،1فُدل.
سػني ،زلرل ضبُس ( :)1996ذبً ٌٝاملهُ ،ٕٛط ،2ايكاٖط ،٠عامل ايهتب.
ضٚفا ،ٌٝ٥عكاّ ٚقفٜٛ - ٞغف ،ضبُس أمحـس ( :)2001تعًـٚ ِٝتعًـِ ايطٜانـٝات يف ايكـطٕ اسبـازٟ
ٚايعؿط ،ٜٔايكاٖطَ ،٠هتب ١ا٫ظبً ٛاملكط.١ٜ
غبشْ ، ٞػط ٜٔسػٔ ( َ : )2001س ٣تهُني َتطًبات ايذلب ١ٝايٛقا ١ٝ٥يف َكـطضات ايعًـ ّٛيتًُٝـصات
املطسًـ ١املتٛغــط ١باملًُهـ ١ايعطبٝــ ١ايػـعٛز ،١ٜضغــايَ ١ادػـترل مــرل َٓؿـٛض ،٠قػــِ املٓــاٖر
ٚططم ايتسضٜؼَ ،ه ،١داَع ١أّ ايكط.٣
غعٝس ،ضبُٛز ؾانط -عُاض ،ضبُٛز ازلاعَ :)1996(ٌٝعاٜرل ذبً ٌٝايهتـب املسضغـ ،١ٝايطٜـا ،
زاض املعطاز.
ايػعٝس ،غعٝس ضبُس ; املان ، ٞعبسايطمحٔ بٔ إبطاَٖ ، )ّ2013( ِٝؿه٬ت تسضٜؼ َٓاٖر ايعًـّٛ
املطٛضٚ ٠ايتشك ٌٝايسضاغ ،ٞصبً ١زضاغات ايعً ّٛايذلب ،١ٜٛصبًس  ،26ايعسز .1
ؾــطن ١ايتطــٜٛط ايتعًُٝٝــَ :)2015( ١ؿــطٚع املًــو عبــس اهلل بــٔ عبــس ايععٜــع يتطــٜٛط ايتعًــ ِٝايعــاّ
(http://www.tatweer.edu.sa/tatprojectsاغذلدع بتاضٜذ ٖ1436/12/17ـ).
ؾــًيبْ ،ــٛاٍ ( :)2014اطــاض َكــذلح يــسَر َٗــاضات ايكــطٕ اسبــازٚ ٟايعؿــط ٜٔيف َٓــاٖر ايعًــ ّٛبــايتعًِٝ
ا٭غاغ ٞيف َكط ،اجملً ١ايسٚي ١ٝايذلب ١ٜٛاملتدكك ،١صبًس  ،3ع ،10ا٭ضزٕ.
ايكاحل ،بسض عبس اهلل (َٗ : )2013اضات ايكطٕ اسبـازٚ ٟايعؿـط :ٜٔايـتعًِ يًشٝـا ٠يف ظَٓٓـا ،ايطٜـا
داَع ١املًو ،غعٛز.
طع ،١ُٝضؾس :)2004( ٟذبً ٌٝاحملت ٣ٛيف ايعً ّٛاإلْػاْ ،١ٝايكاٖط ،٠زاض ايفهط ايعطب.ٞ
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عبس ايػَ ،ّ٬كطف ٢عبس ايػ :)2006( ّ٬ملتطـٜٛط َٓـاٖر ايتعًـ ِٝيتًبٝـَ ١تطًبـات ايتُٓٝـَٛٚ ١ادٗـ١
ذبسٜات ايعٛمل١مل٪َ ،متط ايتعً ِٝايٓٛعٚ ٞزٚض ٙيف ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف عكط ايعٛمل ، ١م - 273
.310
ايعذَُٗ ،ٞا ضبُس( :)2005املٓاٖر ايسضاغ ( ١ٝأغػٗاَ ،هْٛاتٗا ،تٓعُٝاتٗاٚ ،تطبٝكاتٗا ايذلب١ٜٛ
) ،ايسَاّ ،نً ، ١ٝط ،2اإلسػا.٤
ايعك ،ٌٝعبس اهلل بٔ عكٝـٌ( :) 2004غٝاغـ ١ايتعًـْٚ ِٝعاَـ٘ يف املًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ،١ٜايطٜـا
َ،هتب ١ايطؾس.
ايغاَــس ،ٟمحــسإ بــٔ أمحــس ٚآخــط : )2002 ( ٕٚتطــٛض ْعــاّ ايتعًــ ِٝيف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز،١ٜ
ايطٜا َ ،هتب ايذلب ١ٝايعطب ٞيس ٍٚاشبًٝر.
ايغاَس ،ٟضبُس بٔ فِٗ ( : )2015ذبً ٌٝضبت ٣ٛنتب ايطٜانٝات يًكفٛف ايعًٝا يًُطسً ١ا٫بتساٝ٥ـ١
يف نَٗ ٤ٛاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ، ٜٔضغايَ ١ادػترل مرل َٓؿٛض .٠قػـِ املٓـاٖر ٚطـطم
ايتسضٜؼ ،نً ١ٝايعً ّٛا٫دتُاع ،١ٝايطٜا

 ،داَع ١اَ٫اّ ضبُس بٔ غعٛز اإلغ.١َٝ٬

مــام ،تفٝــس ٠غــٝس أمحــس (  :)2014فعايٝــ ١اغــذلاتٝذَ ١ٝكذلســ ١يف تــسضٜؼ ايعًــ ّٛقاُ٥ــ ١عًــْ ٢عطٜــ١
ايــصنا٤ات املتعــسز ٠يف تُٓٝــ ١بعــض َٗــاضات ايكــطٕ ايٛاســس ٚايعؿــط ،ٜٔصبًــ ١نًٝــ ١ايذلبٝــ،١
داَع ١بين غٜٛفَ ،كط.
مٓ ،ِٝقفٓٝاظ عً ٞسػٔ ( :)2000تكَٗٓ ِٜٛر عًِ ا٭سٝا ٤باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛيًبٓات يف نَ ٤ٛتطًبـات
ايذلب ١ٝايعًُ ١ٝيف صباٍ عًِ ا٭سٝا ٤يًكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ،ٜٔضغاي ١زنتٛضا ٙمرل َٓؿـٛض،٠
َه ، ١نً ١ٝايذلب ،١ٝداَع ١أّ ايكط.٣
فتح اهللَٓ ،سٚض عبس ايػ :)2006( ّ٬تكَٗٓ ِٜٛر ايتهٓٛيٛدٝا ٚتُٓ ١ٝايتفهرل يف نَ ٤ٛعاٜرل ازبٛز٠
بايتعً ِٝايعاّ يف مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ،١ٝصبً ١ضغاي ١اشبًٝر ايعطبـَ ،ٞهتـب ايذلبٝـ ١ايعطبـٞ
يس ٍٚاشبًٝر ،ايعسز  ،104ايػٓ ،28 ١م.131- 59
ايًكاْ ،ٞأمحـس سػـني ٚازبُـٌ ،عًـ ٞأمحـس (َ :)2003عذـِ املكـطًشات ايذلبٜٛـ ١املعطفـ ١يف املٓـاٖر
ٚططم ايتسضٜؼ ،ط ،3ايكاٖط ،٠عامل ايهتب.
َ٪متط ايعٌُ ايسٚي :)2012( ٞأظَ ١عُاي ١ايؿباب (سإ ٚقت ايعٌُ) ،ايسٚض ،101 ٠ايتكطٜط اشبـاَؼ،
دٓٝف غٜٛػطا.
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ِٟ يف ايكــطٕ اسبــازٝايتعًـٚ ايفـطم يف تعًــِ ايًغــاتٚ اتٜمتط ايتشــس٪ َـ:)2014( ٞ ا٭نــازمي٣املٓتـس
فُدلْٛ 15- 13 ،ٞ زب،١ َطنع املعطف،ٜٔايعؿطٚ
ٟ يف ايكـطٕ اسبـاز١ٜ املكـط١ ) ملاملسضغـ2016( ١ـٝ ايذلب١ـًٝ ايجايـح يهٞيٚايـسٚ  اشبـاَؼٞمتط ايعًُـ٪امل
،١ـٝيٚس ايسٝضغـعٛ َـساضؽ ب،سٝضغـعٛ ب١ داَع،ِملًٝ يًتع١ٝدباٖات ايعامل٫ ا٤ٛٔ يف نٜايعؿطٚ
.ٌٜأبط17 - 16
- 1437/36 ٠ ايعاؾط١ُٝٓ ايت١اغات شبطٝايػٚ  ا٭ٖساف:)2019( طٝايتدطٚ قتكاز٫ ا٠ظاضٚ
)ٖـ1436/12/15ذٜ (اغذلدع بتاض،ٖـ1441/40
http://www.mep.gov.sa/themes/BlueArc/index.jsp;jsessionid=4ADA2CD2A0
20A9EA94A4DC3DC9F78BDC.alfa?event=View&ViewURI=/inetforms/the
mes/clasic/article/articleView.jsp;jsessionid=4ADA2CD2A020A9EA94A4D
C3DC9F78BDC.alfa&Article.ObjectID=119

ٕ يًكــط١ــٝ بايذلب١ــٝٓ املع١ــٝيٚ ايس١ــط ايًذٓــٜ تكط، ٕٛ شيــو ايهٓــع املهٓــ: ًِ ايــتع، )1996( ْٛػــهٛٝاي
. ٕ ا٭ضز، ٜٔايعؿطٚ ٟاسباز
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ًَشل ضقِ ( ) 1
أزا ٠ذبًَ ٌٝس ٣تهُني َٗاضات ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔيف َكطض ايعًّٛ
يًكف ا٭ ٍٚاملتٛغط باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
م

المهارات الفرعية

مجال المهارات

يوجو محتوى مقرر العموـ المتعمـ لكتابة عبارات تبيف رأيو
يوجو محتوى مقرر العموـ المتعمـ لتفسير األفكار وتوضيحيا
يتضمف محتوى العموـ مواقؼ لتنمية ميارات اتخاذ القرار
1

التفكير الناقد وحل
المشكالت

يتضمف محتوى العموـ تحميؿ بدائؿ وجيات النظر
ينمي ميارات تفسير المعمومات واآلراء واألحداث
يتضمف فرصاً لحؿ المسائؿ بشكؿ مستقؿ
يعطي فرصة لمحكـ عمى اإلجابات المختمفة
يتضمف أنواعاً مختمفة مف المشكالت والمواقؼ غير المألوفة
يتضمف أسئمة توضح وجيات النظر المتنوعة

يقدـ المحتوى طرقاً مختمفة البتكار األفكار (كالعصؼ الذىني)
يحث المحتوى عمى بناء األفكار وتوسيعيا
2

االبتكار واإلبداع

يحث المحتوى عمى إضافة تفاصيؿ جديدة ومتنوعة لفكرة ما
يطمب تفسيرات غير مألوفة لمبيانات واالشكاؿ
يحث عمى تنظيـ المعمومات وفؽ أفكار جديدة
يعزز مقرر العموـ االتجاىات اإليجابية نحو العمؿ التعاوني
يوجو الى استثمار نقاط القوة في اآلخريف
يتضمف مواقؼ تعممية بالمشروعات الجماعية

3

التعاون والعمل في فريق

والقيادة

يركز عمى قضايا المجتمع ومصالحو
يتضمف مواقؼ تحث عمى المبادرة والقيادة
يوجو السموؾ اإلنساني نحو االستقامة
ينمي المشاركة والتعاوف بفاعمية
يوجو السموؾ بأسموب ميني
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يتضمف مقرر العموـ مواقؼ لتنمية ميارات االتصاؿ الشفيي
يتضمف محتوى مقرر العموـ مواقؼ لتنمية ميارات االتصاؿ المكتوب
4

ثقافة االتصاالت
والمعمومات واالعالم

يساعد المحتوى عمى الوصوؿ لممعمومات بكفاءة الوقت وفاعمية المصادر
يتضمف مواقؼ ترتبط بجمع المعمومات مف مصادرىا
يحث عمى استخداـ المعمومات بشكؿ دقيؽ
ينمي تقويـ المعمومات تقويماً نقدياً
يوجو المحتوى لما ينشر في اإلعالـ واالستفادة منو

م

المهارات الفرعية

مجال المهارات

يحث عمى استخداـ وسائؿ وتقنيات إعالمية متعددة
يحث عمى اصدار االحكاـ عمى فاعمية الوسائؿ والتقنيات اإلعالمية المتعددة
يعزز محتوى مقرر العموـ االتجاىات اإليجابية نحو التقنية

5

ثقافة الحوسبة وتقنية
المعمومات واالتصال

يتضمف مواقؼ تتطمب توظيؼ واستخداـ التقنيات الحديثة
يتضمف مواقؼ الستخداـ التقنيات الرقمية لموصوؿ لممعمومات وادارتيا ودمجيا
وتقويميا
يحث محتوى العموـ عمى اصدار األحكاـ عمى نوعية مصادر المعمومات
ينمي تكييؼ المتعمـ ألدوار ومسؤوليات متنوعة
يوجو الى استثمار التغذية الراجعة بفاعمية
يتضمف مواقؼ تعممية بمشروعات تزداد تعقيداً بالتدريج

6

المهنة والتعمم المعتمد
عمى الذات

يوضح مقرر العموـ األىداؼ لممتعمميف
يوجو محتوى مقرر العموـ إلدارة المشاريع بكفاءة
يحفز المحتوى المتعمميف عمى التساؤؿ الذاتي
يعطي فرصة لتجاوز متطمبات المنيج الى استكشاؼ وتوسيع التعمـ الشخصي
ينمي الشعور بالمسئولية وتحمؿ النتائج
يعزز االتجاىات اإليجابية نحو الثقافات األخرى

7

فهم الثقافات المتعددة

يتضمف مواقؼ لتنمية ميارات التفاعؿ مع اآلخريف (كاإلصغاء والتحدث)
يشجع االستجابة لمقيـ االجتماعية المختمفة
يشير الى ما يميز ثقافات البمداف المختمفة
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دراس٘ حتلٔلٔ٘ ملد ٚمْاٛم٘ املَارات احلٔاتٔ٘ يف الصف الشادض االبتدإٜ
لْثٔك٘ ميَج الرتبٔ٘ األسرٓ٘ باملنلل٘ العربٔ٘ الشعْدٓ٘
ىْف بيت عبد العزٓز بً عبداهلل احملشً
املػتدًل :
ٖسفت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عًَ ٢سَٛ ٣ا ١َ٤املٗاضات اسبٝات ١ٝاملتهُٓ ١يف َكطض ايذلبٝـ ١ا٭غـط ١ٜيًكـف
ايػازؽ ا٫بتـسا ٞ٥يٛثٝكـَ ١ـٓٗر ايذلبٝـ ١ا٭غـطَ ،١ٜـٔ خـ ٍ٬اجملـا٫ت ايج٬ثـ ١ايـٛاضز ٠يف ايٛثٝكـٖٚ ،١ـ:ٞ
صباٍ اشبدلات املعطفٚ ،١ٝاملٗاضٚ ،١ٜايٛدساْ .١ٝاغتدسَت ٖص ٙايسضاغ ١املٓٗر ايٛقفٚ ، ٞأغًٛب ذبًٌٝ
احملتــ ٣ٛيتشكٝـــل ٖـــسفٗاٚ ،د بٓـــا ٤أزا ٠ايتشًٝــٌ ،سٝـــح تهـــ ٕٛصبتُـــع ايسضاغــٚ ١عٓٝتٗـــا َـــٔ مجٝـــع
َٛنٛعات َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜيًكف ايػازؽ ا٫بتسا ،ٞ٥بفكً ٘ٝايسضاغـٝني :ا٭ٚ ٍٚايجـاْ ٞيف طبعتـ٘
ٚ .ّ2015- ٙ1436قس تٛقًت ْتا٥ر ايسضاغ ١إىل إٔ تهطاض املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١املتهـُٓ ١يف َكـطض ايذلبٝـ١
ا٭غـط ١ٜيف صبـاٍ اشبـدلات املعطفٝـ ١سكـٌ عًـ ٢ايذلتٝـب ا٭ٚ ،ٍٚتـ ٙ٬صبـاٍ اشبـدلات ايٛدساْٝـ ،١بُٓٝــا
سكــٌ عًــ ٢ايذلتٝــب ا٭خــرل صبــاٍ اشبــدلات املٗاضٜــٚ .١يف نــ ٤ٛايٓتــا٥ر تٛقــًت ايسضاغــ ١إىل عــسز َــٔ
ايتٛقٝاتَٗٓ ،ا ،نطٚض ٠إعاز ٠ايٓعط يف ْػب ١تهُني اشبدلات املعطف ١ٝيف َكطض ايذلب ١ٝا٭غـط ١ٜحبٝـح
ٜطاعــ ٢املٛاظْــ ١مبــا ٜتُاؾــَ ٢ــع ٚثٝكــ ١املــٓٗرٚ ،تبكــ ٢اشبــدلات ايٛدساْٝــ ١يف املكــطض ْعـطًا يتكــاضب ْػــب
تهُٗٓٝا يف املكطض مبا ٜتفل َع ايٛثٝكٚ ،١نطٚض ٠ايذلنٝع عً ٢تهُني اشبدلات املٗاض ١ٜيف املكطض يٛدـٛز
تفاٚت نبرل َع ٚثٝكـ ١ايذلبٝـ ١ا٭غـطْ ،١ٜعـطًا سبادـ ١ايتًُٝـصات شلـا خاقـ ١يف ٖـص ٙاملطسًـَٚ ١ـا ٜتطًبـ٘
ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطَٗ َٔ ٜٔاضات.
ايهًُات املفتاس :١ٝاملٗاضات اسبٝات ١ٝــ ٚثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜــ َكطض ايذلب ١ٝا٭غط.١ٜ

َكسَ ١ايسضاغ:١
ٜؿــٗس ايتعًــ ِٝيف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛزْ ١ٜكًــْٛ ١عٝــ ١ملػــاٜط ٠ا٫دباٖــات اسبسٜجــ ١يف
ايذلبٚ ١ٝايتعًٜٚ .ِٝأت ٞاٖ٫تُاّ باملٓاٖر َٔ أبطظ ايتذسٜسات ايذلبٚ ،١ٜٛايم َٔ أُٖٗـا املؿـطٚع
ايؿاٌَ يتطٜٛط املٓاٖر يف املًُه ،١سٝـح ٜٗـسف إىل تطـٜٛط ايعًُٝـ ١ايتعًُٝٝـ ١جبُٝـع أبعازٖـا
ٚعٓاقطٖا ،بسً٤ا َٔ املٓـاٖر ٚاملعًُـني ٚإغـذلاتٝذٝات ايتـسضٜؼَٚ ،ـطٚضًا بب٦ٝـ ١ايتعًـَ ِٝطاعًٝـا
ايتكٓٝــٚ ١ايتكــسّ ايعًُــٚ ٞايتشــ٫ٛت ا٫دتُاعٝــٚ ١ا٫قتكــازٚ ١ٜايــتغرلات ايعاملٝــٚٚ ،١قــٛيّا إىل
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نطٚض ٠ايذلابـط ٚايتهاَـٌ بـني املـٛاز ايسضاغـٚ ،١ٝاسبادـ ١إىل إزخـاٍ تُٓٝـَٗ ١ـاضات ايـتفهرل
َٗٚاضات اسبٝا( ٠ايعبٛز َٔٚ .)2010 ،ٟأِٖ َطاسٌ املؿطٚعَ ،طسً ١إعساز ٚثـا٥ل املـٓٗر ٚايـم
تؿتٌُ عً ٢ايعٓاقط ايطٝ٥ػ ١يبٓا ٤املٓاٖر ايسضاغ ١ٝيًُٛاز ايتعًٚ ،١ُٝٝتعس ٚثٝكـَ ١ـٓٗر ايذلبٝـ١
ا٭غط ١ٜشات قٚ ١ُٝأُٖٜٓ ،١ٝعهؼ شيو يف ربطٝطٗا ملٓٗر ٜكسّ املعاضف ٚاملفـاٖٚ ِٝاملٗـاضات
ٚايكٚ ِٝا٫دباٖـات يًتًُٝـصات يف املطسًـ ١ا٫بتساٝ٥ـ ،١سٝـح تتبـع ايٛثٝكـ ١يف اؾـتكاقٗا ٭ٖـساف
ايذلب ١ٝا٭غطٚ ١ٜثٝك ١غٝاغ ١ايتعًـ ِٝباملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛزَ ،١ٜطاعٝـ ١اشبكـا٥ل ايعُطٜـ١
يتًُٝــصات املطسًــ ١ا٫بتساٝ٥ــٚ ،١تٛدٗــات اشبطــط ايتُٜٓٛــٚ ١ايتذــاضب ايسٚيٝــٚ ١ايعطبٝــ ١يف ٖــصا
اجملاٍ (ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً.)2006 ،ِٝ
ٚتعتدل املٗاضات اسبٝات ١ٝنُٔ املتطًبـات ايهـطٚضٚ ١ٜاملُٗـ ١يتهٝـف ايتًُٝـصَٚ ٠ػـاٜطتٗا
يًتغرلات ايػطٜع ١ايم ٜتكف بٗا ٖصا ايعكـط .فايتًُٝـص ٠يف سادـَ ١اغـ ١إىل صبُٛعـَٗ ١ـاضات
متهٓٗا َٔ ايتعـاٜـ َـع اسبٝـاَٛٚ ٠ادٗـَ ١ؿـه٬تٗا بططٜكـ ١أنجـط إػبابٝـٚ ،١متهٓٗـا َـٔ
ايــتفهرل ايب ءٓــا ٤يف صبطٜــات ا٭َــٛض َــٔ سٛشلــا َــع ا٫عتُــاز عًــْ ٢فػــٗا يف اربــاش قطاضاتٗــا
ٚاغتٝعاب ايتطٛضات ايتكٓ ١ٝازبسٜس .٠فاملٗـاضات اسبٝاتٝـٖ ١ـ ٞأزٚات متهـٔ ايتًُٝـصَ ٠ـٔ إزاض٠
سٝاتٗا بططٜكْ ١ادشَ ١ع َٛادٗ ١عسز َٔ املػٚ٪يٝات ،نُا متهٓٗـا َـٔ ايتفاعـٌ ازبٝـس َـع
أفــطاز صبتُعٗــاٚ ،ايــصٜ ٟعهــؼ ْعطتٗــا عــٔ شاتٗــاٚ ،بايتــاي ٞتػــتطٝع إٔ تتهٝــف ؾدك ـًٝا
ٚادتُاعًٝاٚ ،تتـٛفط يـسٜٗا زضدـَ ١كبٛيـَ ١ـٔ ايتٛافـل ايٓفػـ( ٞنـٝؼ ٚآخـطKays, et. al., ،ٕٚ

ٜٛ ;2009غف.)2015 ،
إٕ َــا ؼبكــل َتطًبــات َٗــاضات اسبٝــا ٠يــس ٣ايتًُٝــصات ٖــ ٛتهــُٗٓٝا يف َٓــاٖر َطاســٌ
ايتعًـ ِٝايعـاّٚ ،تـسضٜب املعًُـات عًـ ٢تًـو املٗــاضات َـٔ خـ ٍ٬تكـُ ِٝا٭ْؿـط ١املدتًفـ ١غــٛا٤
ناْت ٖص ٙا٭ْؿط ١دعً٤ا َٔ املٓٗر أ ٚخاضد٘ (خًٚ ٌٝايباظ ;1999 ،عبساهلل ;2003 ،قؿـط،١
ٚ ;2008ازبُــٌٜٚ .)2013 ،هــٝف اسباٜــو ( )2015حبٝــح ٜــتِ تععٜــع ٖــص ٙاملٗــاضات بايتــسضٜب
ٚبا٫غتدساّ املػتُط; ٚايتدطٝط يتُٓٝتٗـا بكـٛضَٗٓ ٠ذٝـَٓ ١عُـٚ ١ؾـاًََٚ ١تسضدـ ١يتسضٜػـٗا
عدل املػتٜٛات املدتًف ١بسً٤ا َٔ املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥ستْٗ ٢ا ١ٜاملطسً ١ايجاْ.١ٜٛ
ٚاْط٬قّا َٔ أُٖ ١ٝتهُني املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١يف َطاسـٌ ايتعًـ ،ِٝفـإٕ املطسًـ ١ا٫بتساٝ٥ـ١
متجٌ ايبسا ١ٜاسبكٝك ١ٝيعًُ ١ٝايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١ملساضى املتعًُني ،فٗ ٞتعٚزِٖ بهٌ َا َٔ ؾـأْ٘
ذبكٝل ايُٓ ٛايؿاٌَ يؿدكٝاتِٗ يف مجٝع دٛاْبٗا ايطٚسٝـٚ ١ا٫دتُاعٝـٚ ١ايعكًٝـٚ ١ايٛدساْٝـ١
ٚازبػــُٖٚ ،١ٝــ ٞمبجابــ ١بساٜــ ١ايػــًِ ايتعًُٝــ ٞشل ـِ ٚأغــاؽ َػــتكبًِٗ (ايعذُــٚ ٞاسبــاضث،ٞ
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ٚ .)2004يعٌ َٔ أبطظ َا ؼبكل ايتُٓ ١ٝايؿاًََ ١ا تتُٝع ب٘ َكطضات ايذلبٝـ ١ا٭غـط ١ٜعـٔ مرلٖـا
َــٔ املكــطضات ايسضاغــ ١ٝيف زضدــ ١اضتباطٗــا بٛاقــع سٝــا ٠ايتًُٝــصات .إٕ ضبــٛض اٖتُــاّ ضبتــ٣ٛ
َكطضات ايذلب ١ٝا٭غطٜٓ ١ٜكب س ٍٛإظاي ١ايتباعس بني َٛاقف اسبٝا ٠ايَٝٛٝـٚ ١ضبتـ ٣ٛاملكـطضات
ايٓعطٚ ،١ٜشيو َـٔ خـ ٍ٬تُٓٝـ ١املٗـاضات :ايصٖٓٝـٚ ،١ا٫دتُاعٝـٚ ،١ايٛدساْٝـٚ ،١ايعًُٝـ ١يـس٣
ايتًُٝــصات ملٛادٗــَ ١ؿــه٬ت اسبٝــا ٠جبٛاْبٗــا املدتًفــَ ١ــع تٛظٝــف قــٛاْني ايعًــِ ٚعًُٝاتــ٘
ٚأغايٝب٘ (عُطإ ٚازبٌُ.)2010 ،
َؿهً ١ايسضاغ:١
ميــط ايعــامل مبطسًــ ١غــطٜع ١ايتطــٛض يف اجملــا٫ت ا٫قتكــازٚ ،١ٜاملعًَٛاتٝــٚ ،١ايتعًُٝٝــ;١
ٚتتطًب ٖص ٙاملطسً ١إعـاز ٠ايٓعـط يف ايـدلاَر ايتعًُٝٝـٚ ١تطٜٛطٖـا ستـ ٢تتٓاغـب طبطداتٗـا َـع
ايتطــٛضات ايعاملٝــَ ١ــٔ ْاسٝــٚ ،١تًب ٝـ ّ١يًشادــات ا٫دتُاعٝــَ ١ــٔ ْاسٝــ ١أخــط ،٣باإلنــاف ١إىل
إغٗاَٗا يف إنػاب املتعًُني املٗاضات ا٭غاغـ ١ٝاي٬ظَـ ١يتأًٖٝـِٗ يًشٝـا ٠بفاعًٝـٚ ١املؿـاضن١
يف ايتطــٛضات ايعاملٝــ ١املعاقــط .٠إٕ َــا ؼبــسخ َــٔ تطــٛضات َت٬سكــٜ ١كتهــ ٞاٖ٫تُــاّ بتعًــِٝ
ايتًُٝــصات يًُٗــاضات اسبٝاتٝــ ١ا٭غاغــ ١ٝايــم تػــاعسٖٔ عًــَٛ ٢ادٗــ ١أعبــا ٤اسبٝــا ٠ايَٝٛٝــ١
َٚتطًباتٗا ،سٝح تؿرل زضاغ ١نٌ َٔ عبـساهلل (ٚ ،)2003عطٝـٚ ،)2007( ١قؿـط،)2008( ١
ٚضبُــس ٚعُــطإ ٚازبُــٌ ( )2012إىل إٔ مماضغــَ ١جــٌ ٖــص ٙاملٗــاضات ُُٜهّــٔ ايفــطز َــٔ ايكٝــاّ
بػــًٛنات أ ٚأزا٤ات يف َٛادٗــَٛ ١اقــف اسبٝــا ٠ايكــعبٚ ،١تعهــؼ ٖــص ٙايػ ـًٛنات ٚتًــو
ا٭زا٤ات نٌ َا يسَ َٔ ٜ٘عًَٛاتٚ ،ادباٖاتٚ ،قَٚ ،ِٝعتكسات عً ٢أض

ايٛاقع.

ٚاملٗاضات اسبٝات ١ٝيس ٣ايتًُٝصات ٖ َٔ ٞأِٖ ْـٛاتر ايـتعًِ ،سٝـح تػـاعسٖٔ عًـ ٢إزاض٠
سٝــاتٗٔ ٚذبكٝــل ايتــٛاظٕ ايؿدكــٚ ٞا٫دتُــاعٚ ٞايتعــاٜـ َــع املــتغرلات ايبٝ٦ٝــَٚ ١تطًبــات
اسبٝا ،٠نُا دبعًٗٔ قازضات عً ٢ذبٌُ املػٚ٪ي ١ٝايؿدكـٚ ١ٝا٫دتُاعٝـٚ ١ايتكـطف بفاعًٝـ١
يف املٛاقــف املدتًفــٚ ،١ايتفاعــٌ ا٫دتُــاع ٞباغــتدساّ ا٫تكــاٍ ايفعــاٍ َــع اٯخــطَٓ( ٜٔػــٞ
ٚخبٝت .) 2011 ،يصا فكس أقبح تعًَٗ ِٝاضات اسبٝاٖ ٠سفّا أغاغًٝا َـٔ ا٭ٖـساف ايذلبٜٛـ ١ايـم
تػـع٪َ ٢غػــات ايتعًــَ - ِٝـٔ خــَٓ ٍ٬اٖذٗــا ايسضاغــٚ ١ٝأْؿــطتٗا ايذلبٜٛــ - ١إىل ذبكٝكٗــا
ٚذبػني َػت ٣ٛدٛز ٠تعًُٗا ٚتعًُٗٝا يس ٣ايتًُٝصات عٔ ططٜـل تعٜٚـسٖٔ بـاشبدلات ٚاملٗـاضات
اي٬ظَــ ١ملُاضغــ ١أْؿــط ١اسبٝــا ٠املدتًفــ( ١أبــ ٛاسبُا٥ــٌ ;2013 ،ازبُــٌٖٚ ،)2013 ،ــصا بــسٚضٙ
ٜكتهــ ٞتعٜٚــس ايتًُٝــصات باملٗــاضات ا٭غاغــ ١ٝاي٬ظَــ ١يًشٝــا ٠ايٓادشــ ١ايــم تػــاعسٖٔ عًــ٢
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ذبكٝــل أٖــساف اجملتُــع ايــصٜ ٟعؿــٔ فٝــ٘ٚ ،ســٌ املؿــه٬ت ايــم تــٛادٗٗٔ ٚذبػــني ظــطٚف
َعٝؿتٗٔٚ ،تُٓ ١ٝإزضاناتٗٔ زبٛز ٠اسبٝا ٠يس.ٜٔٗ
ْٚعطًا يهطٚضٚ ٠أُٖ ١ٝاَت٬ى ايتًُٝـصات املٗـاضات اسبٝاتٝـٚ ، ١تفعٝـٌ زٚضٖـٔ يف ايعًُٝـ١
ايتعً ،١ ُٝٝفكس أقبح ايتأنٝـس عًـ ٢أُٖٝـ ١تُٓٝـ ١املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١نـطٚضًَ ٠شـ٘ ،حبٝـح مل
تعــس ايتًُٝــصات صبــطز َػــتكب٬ت يًُعًَٛــات ٚاملعــاضف ،بــٌ َؿــاضنات إػبابًٝــا يف ايعًُٝــ١
ايتعًُٝٝــ ،١نُــا إٔ املٓــاٖر ايكاُ٥ــ ١عًــ ٢املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١تكــ ّٛعًــ ٢ايتكطٜــب بــني املٛاقــف
اسبٝاتٝــ ١ايَٝٛٝــ َ ١ـٔ دٗــٚ ١ضبتــ ٣ٛاملــاز ٠ايتعًُٝٝــَ ١ــٔ دٗــ ١أخــطٚ ،٣شيــو يف نــ ٤ٛقــسضات
ايتًُٝصات ٚخدلاتٗٔ ٚايفطٚم ايفطز ١ٜب ٔٗٓٝيتؿـٌُ نافـ ١اجملـا٫ت .فكـس أنـست زضاغـ ١نـٌ
َــٔ آٍ عــاضّ ( ،)2012اشبًٝــٌ ٚايبــاظ ( ،)1999سذــاظ )2006( ٟعًــ ٢تهــُني ٚإبــطاظ املٗــاضات
اسبٝات ١ٝيف املٓاٖرٚ ،اإلفاز َٔ ٠املٗاضات اسبٝاتٚ ١ٝتٛظٝفٗا عٓس بٓـا ٤ا٭ْؿـطٚ ١أغـ ١ً٦ايتكـِٜٛ
يف املكطضات ايسضاغ ;١ٝ٭ٕ تًـو املٗـاضات تعـس َـٔ أٖـِ املتطًبـات يتُٓٝـ ١املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١يـس٣
ايتًُٝصات.
ُٜٚعس َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜيف املطسًـ ١ا٫بتساٝ٥ـَ ١ـٔ املـٛاز ايسضاغـ ١ٝايـم ميهـٔ اإلفـاز٠
َٓٗا يف تُٓ ١ٝاملٗاضات اسبٝات ١ٝيس ٣ايتًُٝصات ٚ ،ػبعًٗٔ أنجط قسض ٠عً ٢ايتفاعـٌ َـع اسبٝـا٠
ايَٝٛٝــ ،١سٝــح تُعــس ٖــص ٙاملطسًــ ١خاقــَُٗٚ ١ــَ ١ــٔ َطاســٌ ايتعًــ ،ِٝخاقــ ١ايكــف ايػــازؽ
ا٫بتــسا ٞ٥ملــا ميجًــ٘ َــٔ َطسًــ ١عُطٜــ ١تتطًــب ذبكٝــل اسبــس ا٭زْــَ ٢ــٔ املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١قبــٌ
اْ٫تكاٍ إىل املطسً ١املتٛغط ١ايم ٜعٜس فٗٝا اعتُاز ايتًُٝص ٠عًْ ٢فػٗاٚ ،متط مبٛاقف سٝاتٝـ١
أنجط تٓٛعًا ٚعُكّاٚ .تأغٝػًا عًَ ٢ا غـبل ،تتُجـٌ َؿـهً ١ايسضاغـ ١اسبايٝـ ١يف ايتعـطف عًـ٢
َسَٛ ٣ا ١َ٤املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١املتهـُٓ ١يف َكـطض ايذلبٝـ ١ا٭غـط ١ٜيًكـف ايػـازؽ ا٫بتـسا،ٞ٥
بفكً ٘ٝايسضاغٝني :ا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞيف طبعتـ٘ ٖ1436ـــــ  ،ّ2015-يٛثٝكـَ ١ـٓٗر ايذلبٝـ ١ا٭غـط١ٜ
باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز َٔ ،١ٜخ ٍ٬اجملا٫ت ايج٬ث ١ايٛاضز ٠يف ايٛثٝك :ٖٞ ،١صباٍ اشبـدلات
املعطفٚ ،١ٝصباٍ اشبدلات املٗاضٚ ،١ٜصباٍ اشبدلات ايٛدساْٚ .١ٝعً ;٘ٝتتشسز َؿهً ١ايسضاغـ١
يف اإلدابـ ١عـٔ ايتػـا ٍ٩ايتــايَ :ٞـا َــسَٛ ٣اَ٤ــ ١املٗـاضات اسبٝاتٝــ ١يف َكـطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط١ٜ
يًكف ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥يٛثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟
أٖساف ايسضاغ:١
ٖسفت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عًَ ٢سَٛ ٣ا ١َ٤املٗاضات اسبٝات ١ٝاملتهـُٓ ١يف َكـطض ايذلبٝـ١
ا٭غط ١ٜيًكف ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥يٛثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَ ،١ٜـٔ
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خــ ٍ٬اجمل ـ ا٫ت ايج٬ثــ ١ايــٛاضز ٠يف ايٛثٝكــٖٚ ،١ــ :ٞصبــاٍ اشبــدلات املعطفٝــٚ ،١صبــاٍ اشبــدلات
املٗاضٚ ،١ٜصباٍ اشبدلات ايٛدساْ.١ٝ
أُٖ ١ٝايسضاغ:١
تػتُس ايسضاغ ١اسباي ١ٝأُٖٝتٗا يف نْٗٛا:
 .1تكسّ تكٛضاّ يكا ١ُ٥باملٗاضات اسبٝات ١ٝاملتهـُٓ ١يف َكـطض ايذلبٝـ ١ا٭غـط ١ٜيًكـف ايػـازؽ
ا٫بتسا.ٞ٥
 .2تٛد٘ َػٚ٪يَٚ ٞطٛضٚ ٟطبططَٓ ٞاٖر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜيٮْؿط ١ايم ذبتاز إىل ذبػني
ٚتطٜٛط  ،يهُإ تهُني ٖص ٙاملٗاضات اسبٝات ١ٝيف ٖص ٙاملٓاٖر مبا ٜتٛافل َع ٚثٝكَ ١ـٓٗر
ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 .3تتٝح اجملاٍ أَـاّ حبـٛخ َػـتكبً ١ٝأخـط ٣مماثًـ ١سـ ٍٛتهـُني املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١يف َـٓٗر
ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜبؿــهٌ خــامٚ ،يٖ٬تُــاّ باملٗــاضات اسبٝاتٝــ ١بؿــهٌ عــاّ يف َطاســٌ
ايتعً ِٝايعاّ.
سسٚز ايسضاغ:١
اقتكــطت ايسضاغـــ ١اسبايٝـــَٛ – ١نـــٛعًٝا – عًـــ ٢ذبًٝــٌ َكـــطض ايذلبٝـــ ١ا٭غـــط ١ٜيًكـــف
ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜيف فكً ٘ٝايسضاغٝني :ا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞيف طبعت٘
ٖ1436ــــ .ّ2015-
باإلنــاف ١إىل ٚثٝكــَ ١ــٓٗر ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜاملعتُــسَ ٠ــٔ قبــٌ ٚظاض ٠ايذلبٝــٚ ١ايتعًــ ِٝيعــاّ
.ّ2006
َكطًشات ايسضاغ:١
ٚ .1ثٝكَٗٓ ١ر ايذلبٝـ ١ا٭غـطٚ :١ٜتعـطف بأْٗـا :ملاإلطـاض احملـسز ايـصٜ ٟؿـتٌُ عًـ ٢اشبطـٛط
ايعاَـ ١ايعطٜهـ ١يًُــٓٗر املسضغـ ، ٞايـم تٗــسف إىل تٛدٝـ٘ عًُٝـ ١تــأيٝف املـٛاز ايتعًُٝٝــ١
يتشكٝل َػت ٣ٛعاٍ َٔ ازبٛزٚ ٠فكّا حملتٜٛات َٚتطًبات ايٛثٝك١مل (ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً،ِٝ
 ،ّ2006م.)11
 .2ايذلب ١ٝا٭غـطٚ :١ٜتؿـرل إىل ملايعًـِ ايـص ٟؽبـتل بسضاغـ ١ا٭غـطٚ ٠استٝاداتٗـا َٚكَٛاتٗـا
عًَ ٢ػت ٣ٛاملٓعٍ ٚايبٚ ١٦ٝاجملتُع بككس ايٓٗٛ

بٗا إىل سٝـا ٠عاًٝ٥ـ ١أفهـٌمل (ازبُـٌ،

 ،2013م.)193
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ْٛف احملػٔ  :زضاغ ١ذبً ١ًٝٝملسَٛ ٣ا ١َ٤املٗاضات اسبٝات ١ٝيف ايكف ايػازؽ
ا٫بتساٞ٥

ٚتعطفٗا ايباسج ١إدطاًٝ٥ا بأْٗاَ :كطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜيًكـف ايػـازؽ ا٫بتـسا ،ٞ٥بفكـً٘ٝ
ايسضاغــــٝني :ا٭ٚ ٍٚايجــــاْ ،ٞيف طبعتــــ٘ ٖ1436ـــــٚ ،ّ2015 ،املعتُــــس َــــٔ ٚظاض ٠ايتعًــــ ِٝيف
ايػعٛزٚ ، ١ٜايصٜ ٟؿتٌُ عً ٢عسَٛ ٠نـٛعات ٚصبـا٫ت عًُٝـَ ١ذلابطـَٚ ١تساخًـ ١تعهـؼ يف
مجًتٗا اسبٝـا ٠ا٭غـطٚ ،١ٜتكـسّ املعـاضف ٚاملعًَٛـات ٚاملٗـاضات اي٬ظَـ ١يتٗ٦ٝـ ١ايتًُٝـصات سبٝـا٠
أغط ١ٜغعٝس.٠
 .3املٗاضات اسبٝاتٚ :١ٝتعطف بأْٗا :ملصبُٛع َٔ ١ايػًٛنٝات ٚايكسضات ايعكًٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚاْ٫فعاي ١ٝايم متهٔ ايطًب َٔ ١ايكٝـاّ بػـًٛى تهٝفـٚ ٞإػبـاب ٞػبعًـِٗ قـازض ٜٔعًـ٢
ايتعاٌَ ايفعاٍ َع َتطًبات اسبٝا ٠ايٚ ١َٝٛٝذبسٜاتٗاٚ ،املؿاضن ١بفاعًَ ١ٝع احملٝط مبا
ٜٛانب َتطًبات ايعكطٚ ،سادات غٛم ايعٌُمل (اسباٜو ،2015 ،م.)191
ٚتُعطفٗا ايباسج ١إدطاًٝ٥ا بأْٗا :ايػًٛنات ايم تػاعس ايتًُٝص ٠عً ٢تطبٝل َا د زضاغت٘
َــٔ َعًَٛــات َٗٚــاضات ٚقــ ; ِٝيتتهٝــف ٚتتعــاٜـ َــع تغــرلات اسبٝــا ٠ايَٝٛٝــٖٚ ،١ــص ٙاملٗــاضات
اسبٝاتٝــ ١تتعًــل بــاشبدلات املعطفٝــٚ ،١املٗاضٜــٚ ،١ايٛدساْٝــ ،١ايــٛاضز ٠يف ٚثٝكــَٚ ١كــطض ايذلبٝــ١
ا٭غط ١ٜيًكف ايػازؽ ا٫بتسا.ٞ٥
اإلطاض ايٓعطٚ ٟايسضاغات ايػابك:١
اإلطاض ايٓعط:ٟ
املطسً ١ا٫بتسا:١ٝ٥
تعتدل املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥املطسً ١ا٭غاغ ١ٝيف بٓا ٤غًٛنات ٚقـ ِٝاملـتعًِ ،سٝـح ٜهتػـب
نــجرل َــٔ املعــاضف ٚاملٗــاضات ايــم تؿــهٌ خكــا٥ل ؾدكــٝت٘ يف املػــتكبٌ ; يــصا اٖتُــت
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبايتعً ِٝيف ٖص ٙاملطسًٚ .١ظٗط شيو اٖ٫تُاّ يف قـسٚض ٚثٝكـ ١ايتعًـِٝ
َٔ ايًذٓ ١ايعًٝا يػٝاغ ١ايتعً ِٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعاّ ٖ1389ــ (ٚ ،)1970ايم ْكت
عً ٢أٖساف املطسً ١ا٫بتساٝ٥ـ ،١سٝـح ضنـعت ٖـص ٙا٭ٖـساف عًـ :٢تعٗـس ايعكٝـس ٠اإلغـ،١َٝ٬
تُٓٝــ ١املٗــاضات ا٭غاغــ ١ٝاملدتًفــٚ ،١تعطٜف ـ٘ بــٓعِ اهلل عًٝــ٘ يف ْفػــ٘ ٚيف ب٦ٝتــ٘ٚ ،تطبٝــ ١شٚقــ٘
ايبــسٜعٚ ، ٞتعٗــس ْؿــاط٘ ا٫بتهــاضٚ ، ٟتُٓٝــ ١تكــسٜط ايعُــٌ ايٝــس ٟٚيسٜـ٘ٚ ،تٛيٝــس ايطمبــ ١يف
ايتعٚز َٔ ايعًِ ٚايعٌُ ايٓافع ٚ ،تسضٜبـ٘ عًـ ٢ا٫غـتفازَ ٠ـٔ أٚقـات فطامـ٘ٚ ،إعـساز املـتعًِ ملـا
ٖ ًٜٞص ٙاملطسًَ َٔ ١طاسٌ سٝات٘ (اسبك.)2011 ،ٌٝ
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٪ٜٚنس ظٜسإ ٚايػً ) 1985( ّٛعًـ ٢إٔ ٖـص ٙا٭ٖـساف قـٝغت يف صبُٛعـَ ١ـٔ اشبـدلات
ٚاملفـاٖٚ ِٝاملٗــاضات ٚايعـازات ٚا٫دباٖــات ٚاملعـاضفٚ ،تعُــٌ املسضغـ ١ا٫بتساٝ٥ــ ١عًـ ٢إٔ دبعــٌ
نــٌ شيــو دــعً٤ا َــٔ ؾدكــ ١ٝاملــتعًِ َٚك ًَٛـا يػــًٛن٘ ٚنــابطّا يتكــطفات٘ َٛٚدًٗــا يطاقتــ٘
اإلْتاد ١ٝيف ْطام ْعِ ٚتعاي ِٝايؿطٜع ١اإلغ.١َٝ٬
ٚيتشكٝل أٖساف املطسً ١ا٫بتسا ،١ٝ٥فإْ٘ َٔ ايهطٚض ٟتٛافط صبُٛعَ َٔ ١تطًبات ايُٓـٛ
ايــم ٜٓبغــ ٞإٔ ٜطاعٗٝــا َــٔ ٜعُــٌ يف ٖ ـص ٙاملطسًــ ،١سٝــح إٕ ايــٛع ٞبٗــص ٙاملتطًبــات ٜػــاعس
ايكــاُ٥ني عًــ ٢ايعًُٝــ ١ايذلبٜٛــ ١ايتعًُٝٝــ ١يف تٛدٝــ٘ ٖــصا ايُٓــ ٛايٛدٗــ ١ايكــشٝش( ١ايعٖطاْــ،ٞ
٪ٜٚ .)2006نــس أبــ ٛيبــسٚ )1996( ٠إبــطاٖ )2009( ِٝإٔ ٖــص ٙاملتطًبــات تعتــدل إســس ٣ا٭غــؼ
املُٗ ١ايم ٜك ّٛعًٗٝا املٓٗر ; ٭ٕ َعطفتٗا تُػٌٗ عًَ ٢كـُُ ٞاملـٓٗر ٚعًـ ٢املعًـِ ايتعاَـٌ َـع
املتعًِ بتكس ِٜخدلات تتٓاغب َع قسضاتِٗ ايعكًٚ ١ٝاملٗاض ،١ٜإناف ١إىل إنػابِٗ َا ٜـٓفعِٗ يف
سٝاتِٗ ايعًُٚ ١ٝايعًَُ ١ٝع َطاعا ٠سادات اجملتُع ايصٜ ٟعٝؿ ٕٛف.٘ٝ
ٚتتُجٌ أبطظ َتطًبـات ايُٓـ ٛيف تعًـِ ايهـٚ ،ّ٬املٗـاضات ازبػـُٚ ١ٝاسبطنٝـ ١اي٬ظَـ،١
ٚايكسض ٠عً ٢ايتٓاغـل اسبطنـٚ ٞايتـ ظض ايبكـطٚ ٟايٝـسَ ،ٟٚـٔ خـ ٍ٬ا٫عتُـاز عًـ ٢اسبـٛاؽ
أنجط َٔ ايعًُٝات ايعكً .١ٝإناف ١إىل شيوٜ ،عزاز ايُٓ ٛايًغ ٟٛيس ٣املتعًِ ،ف ٌُٝٝإىل ازبُـٌ
املطنب ١ايطٚ ،١ًٜٛمتتس َٔ ايتعبرل ايؿـف ٟٛإىل ايتشطٜـط ،ٟنُـا ٜبـسأ تهـ ٜٔٛايع٬قـات َـع
ا٭قــطإٚ ،تعًــِ قٛاعــس ا٭َــٔ ٚايػــٚ ،١َ٬تعًــِ املٗــاضات ايطٝ٥ػــ ١يًكــطاٚ ٠٤ايهتابــٚ ،١تُٓٝــ١
اشبٝاٍٚ ،بٓا ٤ادباٖات قشٚ ،١ٝته ٜٔٛاملفاٖ ِٝاشباق ١باسبٝاٚ ،٠تعًِ املؿاضن ١يف ذبُـٌ
املػٚ٪يٚ ،١ٝتعًِ نبط اْ٫فعا٫ت ٚنبط ايٓفؼٚ ،إبساَ ٤ؿـاعط اسبـب ٚايػـطٚضٚ ،اْفعـا٫ت
ايغرلٚ ٠ايعٓاز ٚايتشس( ٟايسَطزاف ;2001 ،اسبك.)2011 ،ٌٝ
ٚإْط٬قّا َٔ أَُٖ ١ٝتطًبات ايُٓ ٛايػابك ،١فإْـ٘ ٜـتعني عًـ ٢طبططـَٚ ٞكـُُ ٞاملـٓٗر
املسضغـــ ٞإٔ ٜٛدٗـــٛا ٖـــصا املـــٓٗر يٝهـــَ ٕٛطنــعًا عًـــ ٢أغـــؼ ذبكـــل َتطًبـــات ايُٓـــ ٛيـــس٣
املتعًُنيَ ،جٌ :تَُٓ ١ٝعاضفِٗ عـٔ شاتٗـِ ٚب٦ٝـتِٗ ٚصبـتُعِٗ ،تُٓٝـَٗ ١ـاضاتِٗ ايًغٜٛـٚ ،١تُٓٝـ١
ايك ِٝايم ذبهِ غًٛنِٗٚ ،اغتدساّ ططم ايتعًٚ ِٝايتعًِ ايم تعتُس عً ٢اشبدل ٠املباؾـط،٠
ٚاختٝــاض أْؿــط ١ايــتعًِ املتٓٛعــَ ١ــع ايذلنٝــع عًــ ٢ا٭ْؿــط ١ايــم تُٓــ ٞضٚح ايعُــٌ ازبُــاع،ٞ
ٚتكسَٛ ِٜاقف ٚأْؿط ١تػُح مبعاٚي ١ا٭ْؿط ١ايفٓٚ ١ٝاسبطنَ ١ٝجٌ ا٭ؾغاٍ ايٝسٚ ،١ٜٚطـطح
َٛنٛعات يف املٓٗر املسضغ ٞشات قًٚ ١ثٝك ١حباداتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ َٛٝٚشلِٚ ،تطنٝـع املـٓٗر
عً ٢قٛاعس ا٭َٔ ٚايػ( ١َ٬غعازٚ ٠إبطاٖ ;2008 ،ِٝظٜت.)2010 ،ٕٛ
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ْٛف احملػٔ  :زضاغ ١ذبً ١ًٝٝملسَٛ ٣ا ١َ٤املٗاضات اسبٝات ١ٝيف ايكف ايػازؽ
ا٫بتساٞ٥

ايذلب ١ٝا٭غط:١ٜ
ٜٗــسف املؿــطٚع ايؿــاٌَ يتطــٜٛط املٓــاٖر باملًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ١ٜإىل تطــٜٛط ايعًُٝــ١
ايتعً َٔ ،١ُٝٝخ ٍ٬إعاز ٠بٓا ٤احملٛض ا٭غاغَٗٓ ٞا  ٖٛٚ ،تطـٜٛط املٓـاٖر َػـتٓسًا إىل غٝاغـ١
تعًٚ ١ُٝٝانش ١تك ّٛعً ٢أغؼ ايس ٜٔاإلغٚ ،َٞ٬ثٛابت ايعكٝسَ٤٬َٚ ،٠ـ ١قُٓٝـا ا٫دتُاعٝـ١
املٛضٚث ١مبا فٗٝا َٔ تطاخ ٚثكاف ١عطب ١ٝأق.١ًٝ
 َٔٚأِٖ َطاسٌ املؿطٚعَ ،طسًـ ١إعـساز ٚثٝكـَ ١ـٓٗر ايذلبٝـ ١ا٭غـطٚ ١ٜايـم تؿـتٌُ عًـ٢
ايعٓاقط ايطٝ٥ػ ١يبٓا ٤املٓاٖر ايسضاغـ ١ٝيًُـٛاز ايتعًُٝٝـٚ ،١تٗـسف إىل َػـاعس ٠املػـٚ٪يني عـٔ
ربطــٝط ٚتكــَُ ِٝــٓٗر َتُاغــو َتػًػــٌ ٜكــسّ ا٭فهــاض ٚاملٗــاضات يًتًُٝــصات يف املطسًــ١
ا٫بتساٚ ،١ٝ٥تهَ ٕٛبٓ ١ٝعً ٢خـدلات تطانُٝـَٚ ١تتابعـَ ١ـٔ غـٓ ١٭خـطَٚ ٣ـٔ َطسًـ ١٭خـط٣
دبٓبًـــا يًتهـــطاض ٚتعُٝكّـــا يًُعـــاضف ٚاملفـــاٖٚ ِٝاملٗـــاضات ٚايكـــٚ ِٝا٫دباٖـــات (ٚظاض ٠ايذلبٝـــ١
ٚايتعً.)2006 ،ِٝ
ٚتٓبع أَُٖٗٓ ١ٝر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜنٜ ْ٘ٛػع ٢إىل إعساز ايتًُٝص ٠يتهـ ٕٛفتـا ّ٠فاعًـ ّ١يف
ته ٜٔٛا٭غط ٠املجايٚ ،١ٝايص ٟغٓٝعهؼ إػبابًا عً ٢ته ٜٔٛاجملتُـع ايكـاحل ٚايطقـ ٞبـ٘ إىل
َكاف َتكسَٚ ،١شيو ٭ٕ ا٭غط ٠شلا زٚض يف إسساخ ايتغرلات املطمٛب ١فٚ ٘ٝيف سٝا ٠أفطاز ٙعٔ
ططٜــل ظٜــاز ٠املكــازض ا٫قتكــاز ٚ ،١ٜايكــش ١ٝايٛقاٝ٥ــٚ ،١ذبكٝــل ايتــٛاظٕ ٚايتٓعــ ِٝبــني املــٛاز
ٚا٫ستٝادات ٚ ،زعِ ايعازات ٚا٫دباٖات ٚايكـ ِٝا٭غـط ،١ٜيف نـ ٤ٛتكايٝـس اجملتُـع اإلغـَٞ٬
(اسبًيبٚ .)1999 ،تٓبجل ا٭ٖساف ايعاَ ١يًذلب ١ٝا٭غط َٔ ١ٜا٭ٖساف ايعاَ ١يػٝاغ ١ايتعً ِٝيف
املًُهـــ ١ايعطبٝـــ ١ايػـــعٛز ،١ٜحبٝـــح تًـــيب قـــسضات ايتًُٝـــصاتَٝٚ ،ـــٛشلٔٚ ،سادـــات ايب٦ٝـــ،١
ٚإَهاْــاتٗٔٚ .قـــس ْكـــت أٖـــساف ايذلبٝـــ ١ا٭غـــط ١ٜيًُطسًـــ ١ا٫بتساٝ٥ـــ ١عًـــٚ( : ٢ظاض ٠ايذلبٝـــ١
ٚايتعً ،2006 ،ِٝم:)147
 .1اغتؿعاض قسض ٠اهلل يف ععُ ١خًل اإلْػإ.
 .2مماضغ ١عازات مصا ١ٝ٥قش ١ٝغً ١ُٝتفٝسٖا يف ايعٓا ١ٜجبػُٗا يف أثٓا ٤اسبٝض.
 .3مماضغ ١تسابرل ايطٛاضٚ ٨ا٭َٔ ٚططٜك ١ايٛقا َٔ ١ٜأخطاض ايهٗطباٚ ٤اسبطٜل ٚا٫ختٓام.
 .4تُٓ ١ٝايطٚح ايٛطٓ ١ٝباحملافع ١عًْ ٢عاف ١ايب َٔ ١٦ٝاملًٛثات.
 .5املكاضْ ١بني اإلعْ٬ات َٔ سٝح ايتأثرل ايكشٚ ٞايٓفػٚ ٞا٫قتكاز.ٟ
 .6ايتغًب عًَ ٢ؿاعط ايغهب ٚاشبذٌ ٚتتدص ايكطاض ايػً ِٝسبٌ املؿه٬ت.
 .7مماضغ ١ا٫زخاض َٔ املكطٚف ايؿدك ٞيتشكٝل ا٫ستٝادات َٚػاعس ٠اٯخط.ٜٔ
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تُٓٝـَٗ ١ــاضات ايــتعًِ ايــصاتٚ ٞايتعــا ْٞٚيف إعــساز بعــض ا٭قــٓاف ايــم تكــسّ َــع ايؿــاٟ
ٚايكٗ.٠ٛ
ٚتتُٝع َكطضات ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜعٔ مرلٖا َٔ املكطضات ايسضاغ ١ٝيف زضد ١اضتباطٗـا بٛاقـع

سٝا ٠ا٭فطاز ،ايم تتُجٌ يف غًػً ١املٛاقف مرل احملسزٚ ٠مـرل ٚانـش ١املعـاملٚ ،شيـو بعهـؼ
ضبتـــ ٣ٛاملكـــطضات ايعًُٝـــ ١شات املٛاقـــف ايكـــطؼب ١ايٛانـــش ١احملـــسز ،٠ايـــم ميهـــٔ تٓاٚشلـــا
باغــتدساّ قٛاعــس َٓهــبط ١عًًُٝــاْ .تٝذــ ١يــصيو; إٕ ضبــٛض اٖتُــاّ ضبتــَ ٣ٛكــطضات ايذلبٝــ١
ا٭غــطٜٓ ١ٜكــب ســ ٍٛإظايــ ١ايتباعــس بــني َٛاقــف اسبٝــا ٠ايَٝٛٝــٚ ١ضبتــ ٣ٛاملكــطضات ايعًُٝـَ ١ــٔ
خـــ ٍ٬تُٓٝـــ ١املٗـــاضات :ايصٖٓٝـــٚ ١ا٫دتُاعٝـــٚ ١ايٛدساْٝـ ـٚ ١ايعًُٝـــ ١يـــس ٣ايتًُٝـــصات ملٛادٗـــ١
َؿــه٬ت اسبٝــا ٠مــرل ضبــسز ٠ا٭بعــاز ٚا٫غــتعاْ ١يف شيــو بكــٛاْني ايعًــِ ٚعًُٝاتــ٘ ٚأغــايٝب٘
ٚإظباظات٘ (عُطإ ٚازبٌُ.)2010 ،
املٗاضات اسبٝات:١ٝ
تُعــس املٗــاضات اسبٝاتٝــَ ١فًَٗٛــا دسٜـسًا يف عــامل ايبشــح ٚايذلبٝــ ،١إ ٫إْٗــا دــعَ ٤ــٔ ٚاقــع
اسبٝا ٠ايَٝٛٝـٚ ١مياضغـٗا أفـطاز اجملتُـع عًـْ ٢طـام ٚاغـع ; يـصا فإْـ٘ َـٔ ا٭ُٖٝـ ١ذبسٜـس ٖـصٙ
املٗاضات ٚتػُٝتٗا ٚتٛظٝفٗا َٓٗذًٝا ٖٚ .ـص ٙاملٗـاضات ٖـ ٞايـم تهتػـبٗا ايتًُٝـص ٠يًتعـاٜـ َـع
صبتُعٗا ٚايتأثرل ف ،٘ٝمبا  ُٜٞٓتهاٌَ ؾدكٝتٗا ٚمنٖٛا ٚتكسٜطٖا يصاتٗا ٚقـشتٗا ايٓفػـ١ٝ
ٚع٬قاتٗا ا٫دتُاعٜٛ( ١ٝغف.)2015 ،
ٚتتعـسز تعطٜفــات املٗــاضات اسبٝاتٝـْ ١عـطًا ٫خــت٬ف ايفًػــف ١ايـم تكــ ّٛعًٗٝــا اجملتُعــات
ٚثكافــ ١أفطازٖــاٚ .بؿــهٌ عــاّ تعــطف املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١بأْٗــا صبُٛعــَ ١ــٔ املٗــاضات املطتبطــ١
بايب ١٦ٝايم ٜعـٝـ فٗٝـا ايفـطز َٚـا تتهـُٓ٘ َـٔ َعـاضف ٚادباٖـات ٚقـٜ ِٝتعًُٗـا ايفـطز بكـٛض٠
َككــٛز ،٠بٗــسف بٓــا ٤ايؿدكــ ١ٝاملتهاًَــ ١ايــم متهــٔ َــٔ ذبُــٌ املػــٚ٪يٚ ١ٝايتفاعــٌ َــع
َكتهٝات اسبٝا ٠اي( ١َٝٛٝعبساملعطَٚ ٞكطف َٔٚ .)2008 ،٢ظاٜٚـ ١أخـط ،٣فكـس ضبـط َٓػـٞ
ٚخبٝت ( )2011املٗاضات اسبٝات ١ٝبج٬ث ١صبا٫تٖٚ ،ـ :ٞا٭زا٤ات ٚا٫ختٝـاضات ايؿدكـ ١ٝايـم
تعٌُ عً ٢ظٜاز ٠ا٫سػاؽ بايطنا عٔ ايـصات ٚذبكٝـل ا٭ٖـساف ٚ ،ايكـسض ٠املعطفٝـٚ ١اسبػـ،١ٝ
ٚايعًُٝات ٚاإلدطا٤ات اي٬ظَ ١سبٌ َؿهً ١أَٛ ٚادٗـ ١ذبـس يف اسبٝـاٜٚ .٠ؿـرل ٜٛغـف ()2015
إىل إٔ املٗاضات اسبٝات ١ٝعباض ٠عٔ صبُٛع َٔ ١املٗاضات ايهطٚض ١ٜيف سٝا ٠ايفطزٚ ،ايـم ٜٓبغـٞ
إٔ مياضغٗا بٓفػ٘ ،سٝـح إْٗـا تًـيب ساداتـ٘ بكـٛضَ ٠تهاًَـ ١يبٓـا ٤ايؿدكـ ١ٝبٓـاَ ً٤تهاًَّـا
َٚتٛاظًْا بسًْٝا ٚعكًًٝا ٚادتُاعًٝا ٚضٚسًٝا.
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إٕ أُٖٝــ ١املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١تعٗــط يف متهٗٓٝــا املــتعًِ َــٔ إزاض ٠سٝاتــ٘ بططٜكــْ ١ادشــ١
ملٛادٗــ ١عسٜــس َــٔ املػ ـٚ٪يٝات ،نُــا متهٓــ٘ َــٔ ايتفاعــٌ ازبٝــس َــع أفــطاز صبتُعــ٘ .فٗــصٙ
املٗاضات تعٌُ عً( ٢عبساملعطَٚ ٞكطف:)2008 ،٢
 .1ذبكٝــل ايتهاَـــٌ بــني املسضغـــٚ ١اجملتُــع َـــٔ خــ ٍ٬ضبـــط سادــات املـــتعًُني مبــا ًٜـــيب
استٝادات َٛاقف اسبٝا ٠يف اجملتُع.
 .2إتاس ١ايفطم أَاّ املتعًُني يًتهٝف ٚايتفاعٌ بفاعًَ ١ٝع املتغرلات املت٬سك ١يف اجملتُـع
احملًٚ ٞايعامل.ٞ
 .3إنػاب املعًِ اشبدلات املباؾطَٗٚ ٠اضات ايتٛاقٌ ٚايتفاعٌ َع املتعًُني.
 .4دعــٌ ايــتعًِ شا َعٓــٚ ٢تــٛفط اإلثــاضٚ ٠ايتؿــٜٛل يًعًُٝــ ١ايتعًُٝٝــْ ; ١ع ـطًا ٫ضتباطٗــا بٛاقــع
ٚسادات املتعًُني َ٬َٚػتٗا ملؿه٬ت اجملتُع ٚايطمب ١يف سًٗا.
 .5تُٓٝـــ ١قـــسض ٠املـــتعًُني يف ايكـــسض ٠عًـــَٛ ٢ادٗـــَٛ ١اقـــف اسبٝـــا ٠املدتًفـــٚ ١ايتغًـــب عًـــ٢
املؿه٬ت اسبٝاتٚ ١ٝايتعاٌَ َعٗا حبهُ٘.
إٕ مماضغــ ١املــتعًِ ملٗــاض ٠سٝاتٝــَ ١عٓٝــ – ١بغــض ايٓعــط عــٔ ْٛعٗــا َٚػــتٛاٖاٚ ،زضدــ١
ايــتُهٔ َٓٗــا -تعتُــس عًــ َ ٢ـس ٣تــطابط صبــا٫ت تعًــِ ٖــص ٙاملٗــاضْٚ .٠ع ـطًا يتٓــٛع تكــٓٝفات
املٗاضات اسبٝات ،١ٝفكس نإ َٔ ا٭ُٖ ١ٝإٔ تتعسز صبا٫ت تعًُٗا يتشكل ايغـط

َٓٗـا ،سٝـح

إٕ املٗاض ٠تؿٌُ عٓس تعًُٗا ث٬ث ١دٛاْب (َٓػٚ ٞخبٝتٜٛ ;2011 ،غف:ٖٞٚ )2015 ،
 .1ازباْب املعطيف :عٓـسَا ٜـتعًِ املـتعًِ َٗـاضَ ٠ـا ،فـ ٬بـس إٔ ٜهـًًَُ ٕٛـا جبُٝـع ازبٛاْـب
املعطف ١ٝاملتكً ١بٗص ٙاملٗاضٚ ،٠إشا مل ٜتٛافط شيو ،فإْ٘ ٜ ٫ػتطٝع إٔ ٪ٜزٜٗا بسقـ ،١ستـ٢
ٚإٕ نإ ميتًو قسض ٠دػُاْ ١ٝ٭زاٗ٥اٖٚ ،صا ٜطدع إىل إٔ أَ ٍٚػتٜٛات تعًِ املٗاضٖ ٠ـٛ
اإلزضاىٜ ٖٛٚ ،ـسخٌ نـُٔ ايعًُٝـات ايعكًٝـٚ ، ١بايتـاي ٞفاملٗـاض ٫ ٠تُعـس ْؿـاطّا سطنًٝـا
فكط.
 .2ازباْــب املٗــاض :ٟبعــس انتػــاب ازبٛاْــب املعطفٝــ ١يًُٗــاض ٠اسبٝاتٝــٜٓ ،١تكــٌ املــتعًِ إىل
َطسً ١نٝف ١ٝأزاٖ ٤ـص ٙاملٗـاضات اسبٝاتٝـ ١بططٜكـ ١عًُٝـٖٚ .١ـصا ازباْـب مايبًـا َـا ٜتعًـل
با٭ْؿط ١اسبطن.١ٝ
 .3ازباْـــب اْ٫فعـــايٜٚ :ٞعـــس َـــٔ أٖـــِ ضبـــسزات ايػـــًٛى اإلْػـــاَْٚ ،ٞـــٔ دٛاْـــب ايـــتعًِ
ا٭غاغــ ١ٝايــم  ٫ميهــٔ إُٖاشلــا ،سٝــح ٜتعًــل ٖــصا ازباْــب با٫دباٖــاتٚ ،ايتكــسٜط،
ٚايكٚ ،ِٝايٛدساْٝات.
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ٚملا ناْت فًػفات ٚثكافـات اجملتُعـات تأخـص أمناطّـا ٚأؾـهايّا َتعـسزٚ ٠طبتًفـ ،١فـإٕ
ٖــصا أز ٣إىل تبــاٚ ٜٔتعــسز املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١اي٬ظَــ ١ملػــاٜطتٗاَٚ .ــٔ ٖٓــا تعــسزت تكــٓٝفات
املٗاضات اسبٝات ،١ٝإ ٫إٔ أبطظ َا أؾاضت ي٘ ايعسٜس َـٔ ا٭زبٝـات َـا ًٜـ :ٞاملٗـاضات ا٫دتُاعٝـ،١
ٚاملعطفٚ ،١ٝايـتشهِ ايـصاتٚ ،ٞاجملـاضا ٠اْ٫فعايٝـ ،١املٗـاضات ايتبازيٝـ ١ايؿدكـ( ١ٝعبـساملعطٞ
َٚكطف ،)2008 ،٢يف سني قٓفٗا َٓػٚ ٞخبٝـت ( )2011إىل :املٗـاضات ايكَٝٛـ ١أ ٚايٛطٓٝـ،١
إزاض ٠ا٭َـــٛض ايؿدكـــٚ ،١ٝإزاض ٠املـــٛاضز املايٝـــَٗ ،١ـــاضات ايتٛظٝـــف ٚايعُـــٌٚ ،إزاض ٠املٓـــعٍ،
ٚايسضاغــٚ ١ا٫غــتصناضٚ ،املٗــاضات ايٝسٜٚــٚ .١قــس قــٓف يٛباْكــا (ٜٛٚ (Lubanga, 2011غــف
( )2015املٗــاضات إىلَٗ :ــاضات ايتعاَــٌ َــع ايعٛاطــف ،ا٫تكــاٍ ٚايتٛاقــٌ ،ســٌ املؿــه٬ت،
ارباش ايكطاضٚ ،ايتفهرل ايٓاقسٚ ،ايتعاٌَ َع ايهغٛطاتَٗ ،اضات قشٚ ،١ٝايتٛع ١ٝايغصا،١ٝ٥
ٚإزاض ٠ايٛقت ،ايجك ١ايٓفؼ ٚايٛع ٞبايصاتٚ ،ايتعاٌَ َع اٯخطٚ ،ٜٔايتفهرل اإلبساع.ٞ
مما غـبل ٜتهـح إٔ املٗـاضات اسبٝاتٝـٖ ١ـَٗ ٞـاضات َطنبـ ١ذبتـاز إىل عـسز َـٔ املٗـاضات
ايفطع ١ٝايم تتهُٔ اجملا٫ت املعطفٚ ١ٝاملٗاضٚ ١ٜاإلْفعايٚ ،١ٝشيو يهُإ اتكـإ ٖـص ٙاملٗـاضات.
ٚعًٝــ٘; إٕ املٓــاٖر ايكاُ٥ــ ١عًــ ٢املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١ػبــب إٔ تكــ ّٛعًــ ٢ايتكطٜــب بــني املٛاقــف
اسبٝاتٝــ ١ايَٝٛٝــَ ١ــٔ دٗــٚ ١ضبتــ ٣ٛاملــاز ٠ايتعًُٝٝــَ ١ــٔ دٗــ ١أخــطٚ ،٣شيــو يف نــ ٤ٛقــسضات
املــتعًُني ٚخــدلاتِٗ ٚايفــطٚم ايفطزٜــ ١بٝــِٓٗ يتؿــٌُ نافــ ١اجملــا٫ت (اسباٜــو ،)2010 ،ممــا
ميهِٓٗ َٔ ايتهٝف عً ٢عبـ ٛإػبـاب ٞيف ضبـٝطِٗ ا٭غـطٚ ٟا٫دتُـاعٚ ، ٞػبعًـِٗ قـازضٜٔ
عً ٢ايتعاٌَ َع َتطًبات اسبٝا ٠اي( ١َٝٛٝأب ٛسذطٚ ;2011 ،غت.)West, 2014 ،
ايسضاغات ايػابك:١
تهتػب املٗاضات اسبٝات ١ٝأُٖ ١ٝخاق ،١نْٗٛا تػاعس عً ٢تؿـهٚ ٌٝقـكٌ ؾدكـ١ٝ
املــتعًِ ٚإعــساز ٙملٛادٗــ ١ذبــسٜات ايعكــط َٚؿــه٬ت اسبٝــا ٠ايَٝٛٝــ ; ١يٝهــ ٕٛفــطزًا َبــسعًا
َٓٚتذًا ٚفاعًّا ٚ ،قازضًا عً ٢ايتُٓٚ ١ٝايتطٜٛطٚ ،إسساخ ايتغٝرل يف صبتُع٘ٚ .أنست عسٜس َـٔ
ايسضاغات أُٖٝـ ١تهـُ ني املٗـاضات اسبٝاتٝـٚ ١إبطاظٖـا نـُٔ املـٓٗر يف مجٝـع املطاسـٌ ايسضاغـ١ٝ
ٚخاق ١يف َٓاٖر املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥نْٗٛا أغاؽ ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
ٚقــس أدــط ٣عبــساهلل ( )2003زضاغــٖ ١ــسفت إىل ايتعــطف عًــ ٢املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١ايٛادــب
تٛافطٖا يف َٓاٖر ايسضاغات ا٫دتُاعٝـٚٚ ،١نـع تكـٛض َكـذلح يدلْـاَر يف ا٭ْؿـط ١املكـاسب١
يتًو املٓاٖر بٗسف تُٓ ١ٝاملٗاضات اسبٝات ،١ٝسٝح طبكت ايسضاغ ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝتَٝ٬ـص ايكـف
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ايطابــع ا٫بتــسا ٞ٥يف َكــطٚ .قــس تٛقــًت ايسضاغــ ١إىل إٕ املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١شات ايكــً ١مبٓــاٖر
ايسضاغات ا٫دتُاع ١ٝمتجًت يف ث٬ثـ ١صبـا٫ت ضٝ٥ػـٖٚ ،١ـ ٞاملٗـاضات :ا٫دتُاعٝـٚ ،١ايعكًٝـ،١
ٚايٓفؼ سطن ،١ٝنُا أؾاضت ايٓتا٥ر إىل إٔ املٗاضات اسبٝاتَ ١ٝتذسزَٚ ٠تطٛض ٠عً ٢ايـسٚاّ،
ا٭َــط ايــص ٟؼبــتِ نــطٚض ٠تطــٜٛط املٓــاٖر ايتعًُٝٝــ ١بكــفَ ١ػــتُطَ ،٠ــع اسبادــ ١إىل مماضغــ١
ا٭ْؿـــط ١زاخـــٌ سذــــطات ايسضاغـــٚ ١خاضدٗــــا ،حبٝـــح تتهـــُٔ املعــــاضف ٚاملفـــاٖٚ ِٝايكــــِٝ
ٚا٫دباٖــات ٚاملٗــاضات ايــم تــطتبط حبٝــا ٠ايتَٝ٬ــص ٜٚػــتدسّ فٗٝــا َــساخٌ ٚأغــايٝب تــسضٜؼ
َتٓٛع.١
ٚقاّ عط )2007( ١ٝبسضاغٖ ١سفت إىل ايتعطف عً ٢املٗاضات اسبٝاتٝـ ١ايـم ػبـب تُٓٝتٗـا
يس ٣تَٝ٬ص املطسً ١ا٫بتسا َٔ ،١ٝ٥خ ٍ٬تطبٝل تكٛض َكذلح يٛسس ٠تعً ١ُٝٝقا ١ُ٥عً ٢ايٓؿاط
يف ايسضاغات ا٫دتُاع ١ٝيتُٓ ١ٝاملٗاضات اسبٝات ،١ٝسٝح طبكت ايسضاغ ١عًـ ٢عٓٝـ ١بًغـت ()40
تًُٝصًا ٚتًُٝصًَ ٠كػُ ١بايتػا ٟٚبني اجملُٛعتني ايهابطٚ ١ايتذطٜب َٔ ١ٝتَٝ٬ص ايكف ايطابـع
يف َكــطٚ .قــس تٛقــًت ايسضاغــ ١إىل تفــٛم تَٝ٬ــص اجملُٛعــ ١ايتذطٜبٝــ ١يف َٗــاضات ايتفاعــٌ
ٚا٫تكاٍ َع اٯخط ،ٜٔسػٔ اغتدساّ املٛاضز ،ارباش ايكـطاضٚ ،شيـو ٜعـع ٣إىل تطبٝـل ايتكـٛض
املكـــذلحٚ .قـــس أٚقـــت ايسضاغـــ ١باٖ٫تُـــاّ بتُٓٝـــ ١املٗـــاضات اسبٝاتٝـــ ١يف تـــسضٜؼ ايسضاغـــات
ا٫دتُاعٝـــٚ ،١اٖ٫تُـــاّ بتهـــُٗٓٝا بؿـــهٌ ٜـــطتبط بـــايٛاقع اسبٝـــات ٞيف َٓـــاٖر ايسضاغـــات
ا٫دتُاع ١ٝيف املطسً ١ا٫بتساٚ ١ٝ٥ا٫عساز.١ٜ
ٖٚسفت زضاغ ١ايعٜسآْني ( )2009إىل ذبسٜس َفاٖ ِٝايذلب ١ٝا٭غط ١ٜايـ٬ظّ تهـُٗٓٝا يف
املٓـاٖر ٚايهتــب املسضغــٚ ،١ٝزضدـ ١تــٛافط ٚأُٖٝــ ١تهــُني ٖـص ٙاملفــاٖ ِٝيف ايهتــب املسضغــ١ٝ
يًكفٛف ا٭غاغ ١ٝايج٬ث ١ا٭ٚىل َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني يف اإلَاضاتٚ .قس تٛقـًت ايسضاغـ ١إىل
ذبسٜس قا ١ُ٥مبفاٖ ِٝايذلب ١ٝا٭غط ١ٜتهْٛت َٔ (َ )57فًَٗٛا ،سٝح ناْـت َفـاٖ ِٝايذلبٝـ١
ا٭غــط ١ٜاملتعًكــ ١بتٓؿــ ١٦ا٭طفــاٍ يف نــ ٤ٛايذلبٝــ ١اإلغــٚ ، ١َٝ٬احملافعــ ١عًــ ٢ايب٦ٝــ ١ا٭عًــ٢
تهطاضًا يف ايهتب املسضغٚ .١ٝقس أٚقت ايسضاغ ١با٫غتفاز َٔ ٠قاَ ١ُ٥فاٖ ِٝايذلب ١ٝا٭غط١ٜ
ايٛاضز ٠يف تسضٜؼ ا٭طفاٍ.
ٚيف شات ايػــٝام ،فكــس ٖــسفت زضاغــ ١غــًُٝإ ٚقاغــِ ( )2010إىل ايتعــطف عًــَ ٢ــس٣
تهــُني املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١يف َــاز ٠ايسضاغــات ا٫دتُاعٝــ ١يًكــفٛف ايج٬ثــ ١ا٭ٚىل َــٔ َطسًــ١
ايتعً ِٝا٭غاغٚ ،ٞايهؿف عٔ َػـت ٣ٛتتابعٗـا يف ٖـص ٙايكـفٛفٚ ،نٝفٝـ ١تـٛظع َعاٖطٖـا
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ايػـًٛن .١ٝسٝـح طبكــت ايسضاغـ ١عًـ ٢عٓٝــَ ١ـٔ َكـطضات ايسضاغــات ا٫دتُاعٝـ ١يف ايكــفٛف
ايج٬ثــ ١ا٭ٚىل يف غــٛضٚ .١ٜقــس تٛقــًت ايسضاغــ ١إىل إٔ ْػــب ١املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١يف ايكــفٛف
ايج٬ث ١قس بًغت ( ،)%47.43سٝح دا٤ت َٗاض ٠ارباش ايكطاض يف املطتب ١ا٭ٚىل بٓػـب،)%37.09( ١
ٚتٖ٬ـــا َٗـــاض ٠ســـٌ املؿـــه٬ت بٓػـــب ،)%28.16( ١بُٓٝـــا سكـــًت َٗـــاض ٠اسبـــٛاض عًـــْ ٢ػـــب١
(ٚ .)%11.73قس أٚقت ايسضاغ ١بإعاز ٠ايٓعط يف ضبتٜٛات َاز ٠ايسضاغات ا٫دتُاع ١ٝيًكـفٛف
ايج٬ثــ ١ا٭ٚىل َــٔ ايتعًــ ِٝا٭غاغــ ٞمبــا ٜػــاعس عًــ ٢متجٝــٌ املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١بططٜكــَٓ ١عُــ١
َٚتٛاظْـــٚ ،١اٖ٫تُـــاّ بكاُ٥ـــ ١املٗـــاضات اسبٝاتٝـــ ١املكذلســـ ١يف عًُٝـــات بٓـــاَ ٤ـــاز ٠ايسضاغـــات
ا٫دتُاع ١ٝيًكفٛف ايج٬ثٚ ،١إدطا ٤عًَُ ١ٝتابعٚ ١ذبًَ ٌٝػتُط ٜٔشلا.
ٚقــاّ غَٛاْػــ )Samanci, 2010) ٞبسضاغــٖ ١ــسفت إىل َػــح آضا ٤املعًُــني ســ ٍٛتُٓٝــ١
املٗاضات ا٫دتُاع ١ٝيس ٣ايتَٝ٬ص ،سٝح طبكت ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢ع ١ٓٝبًغـت (َ )54ـٔ َعًُـٞ
املساضؽ ا٫بتسا ١ٝ٥يف تطنٝاٚ .قس أغـفطت ْتـا٥ر ايسضاغـ ١إٔ ٖٓـاى أضبعـ ١عٛاَـٌ ضٝ٥ػـ ١تـ٪زٟ
زٚضًا ًَُٗا يف تُٓ ١ٝاملٗاضات ا٫دتُاع ١ٝيًتَٝ٬ص يف املساضؽ ا٫بتسا :ٖٞٚ ،١ٝ٥املسضغٚ ١ا٭غـط٠
ٚايب٦ٝــٚ ١اشبكــا٥ل ايؿدكــ ١ٝايفطزٜــ ١يًتَٝ٬ــصٚ .قــس أٚقــت ايسضاغــ ١بهــطٚض ٠زعــِ ا٭غــط٠
يًُٗاضات ا٫دتُاعٚ ١ٝايعاطف ،١ٝدٓبًا إىل املػت ٣ٛا٭نازمي ٞايصٜ ٟػـُح بطـطح أفهـاضِٖ،
ٚايتعبرل عٔ َؿاعطِٖٚ ،ايتعاٌَ َع ايػـًٛنات مـرل املطمـٛب فٗٝـا ٚتطـٜٛط ايػـًٛنات ايـم
تػُح يًتفاعٌ ا٫دتُاع ٞاإلػباب.ٞ
ٚيف ايػٝام ْفػ٘ ،أدط ٣آٍ عاضّ ( )2012زضاغ ١يًهؿف عٔ فاعً ١ٝبطْـاَر قـا ِ٥عًـ٢
ا٭ْؿط ١ايكف ١ٝاملطتبط ١مبٓٗر ايذلب ١ٝا٫دتُاعٝـٚ ١ايٛطٓٝـ ١يف تُٓٝـ ١بعـض املٗـاضات اسبٝاتٝـ١
ايب ١ٝ٦ٝيس ٣تَٝ٬ص ايكف ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥يف َسٜٓـ ١أبٗـا ،سٝـح طبكـت ايسضاغـ ١عًـ ٢عٓٝـ١
بًغـــت ( )28تًُٝـ ـصًا يًُذُٛعـــ ١ايهـــابط )29(ٚ ،١تًُٝـ ـصًا يًُذُٛعـــ ١ايتذطٜبٝـــٚ .١قـــس أٚقـ ـت
ايسضاغ ١بأُٖ ١ٝبٓا ٤خطٜط ١يًُٗاضات اسبٝات ١ٝايٛادـب تٛافطٖـا يف َٓـاٖر ايتعًـ ِٝا٫بتـسا، ٞ٥
ٚتهــُني تًــو املٗــاضات بكــٛض ٠ت٪نــس عًــَ ٢طاعــا ٠ايتــٛاظٕ بــني ازبٛاْــب املفاُٖٝٝــ ١املعطفٝــ١
ٚازبٛاْب ايتطبٝك ١ٝايٛظٝف.١ٝ
ٖٚـسفت زضاغـْ ١ـاٜط ٚاْكـاْل ) )Nair & Ngang, 2012إىل اغـتط٬ع آضا ٤أٚيٝـا ٤ا٭َــٛض
ٚاملعًُــني ســَٗ ٍٛــاضات ايــتفهرل ٚســٌ املؿــه٬ت يــس ٣تَٝ٬ــص املطسًــ ١ا٫بتساٝ٥ــٚ ١ذبسٜــس
َكذلساتِٗ يتععٜع تًو املٗاضاتٚ .طبكت ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢ع ١ٓٝبًغت ( َٔ )302أٚيٝـا ٤ا٭َـٛض،
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ا٫بتساٞ٥

 َٔ )104(ٚاملعًُني ،يف  ١ٜ٫ٚنٝسا سلاٍ َايٝعٜـاٚ .قـس أغـفطت ْتـا٥ر ايسضاغـ ١إٔ آضا ٤أٚيٝـا٤
ا٭َٛض ٚاملعًُني أبطظت أَُٖٗ ١ٝاضات ايتفهرل ٚسٌ املؿه٬ت يًتَٝ٬ـص ملـا شلـا َـٔ زٚض فاعـٌ
يف سٝــاتِٗ ايَٝٛٝــَٛٚ ١ادٗــ ١ايتشــسٜات يف املػــتكبٌْ .تٝذــ ١يــصيو ،أٚقــت ايسضاغــ ١بأُٖٝــ١
تؿـــذٝع املؿـــاضن ١ايفعايـــ ١يًتَٝ٬ـــص يف ا٭ْؿـــط ١املكـــاسب ١يًُٓـــاٖر ايسضاغـ ـ ١ٝيتععٜـــع تًـــو
املٗــاضاتٚ ،تــسضٜب املعًُــني عًــ ٢مماضغــٖ ١ــص ٙاملٗــاضات ،إنــاف ١إىل أُٖٝــَ ١ؿــاضن ١أٚيٝــا٤
ا٭َٛض ٭بٓا ِٗ٥ايتَٝ٬ص يف مماضغ ١تًو املٗاضات.
ٚيف شات ايػٝام ،فكس ٖسفت زضاغَٛ ١ضغب ٚنٝهٌ ))Muursepp & Kikkull, 2014
إىل ايتعطف عً ٢أُٖ ١ٝاملٗاضات ايٝس ١ٜٚيًتَٝ٬ص يف غـٔ تػـعٚ ١اثـين عؿـط عاًَـاٚ .طبكـت ٖـصٙ
ايسضاغ ١عً ٢ع ١ٓٝبًغت ( )200تًُٝصًا ،يف اغتْٝٛاٚ .قس أغفطت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ أبطظ املٗاضات
ايٝس( ١ٜٚايبٓـا ،٤ايطـبذٚ ،إقـ٬ح ا٭ؾـٝا )٤ملـا شلـا َـٔ اضتبـاط ٚثٝـل حبٝـا ٠ايتَٝ٬ـص ،سٝـح إٔ
ايتَٝ٬ــص ٜكَٛــ ٕٛمبُاضغــتٗا بأْفػــِٗٚ .قــس أٚقــت ايسضاغــ ١بهــطٚض ٠تــٛفرل املــٛاز ٚا٭زٚات
اي٬ظَــ ١يًُعًُــني يتُهــِٓٗ َــٔ تٓفٝــص أْؿــط ١ايــسضٚؽ ايٝسٜٚــٚ ،١ايتأنٝــس عًــ ٢املعًُــني يف
ا٫بتسا ٞ٥بإٔ املٗاضات ايٝسٜٚـٖ ١ـ ٞأغـاؽ تعًـِ ايتَٝ٬ـص يف املسضغـٚ ،١نـصيو عًـ ٢ايبـاسجني
َٚطــٛض ٟاملٓــاٖر ٚقٝــازات املــساضؽ بــإٔ تطــٜٛط املٗــاضات ايٝسٜٚــ ١دــعَ ٤ــٔ ايتُٓٝــ ١ايؿــاًَ٫ ١
ميهٔ إٔ تذلى ز ٕٚاٖتُاّ ٚضعا ١ٜيف َٓاٖر املطسً ١ا٫بتسا.١ٝ٥
ايتعًٝل عً ٢ايسضاغات ايػابك:١
َــٔ خــ ٍ٬ا٫غــتط٬ع املتــأْ ٞيًسضاغــات ايػــابكٚ ١ا٭زبٝــات ايذلبٜٛــٚ ،١تٓاٚشلــا بــايعط
ٚايتشًٝــٌ يف صبــاٍ املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١عًــ ٢اخــت٬ف أٖــسافٗا ٚايتػــا٫٩ت ايــم أدابــت عٓٗــا،
ٜتهــح إٔ تًــو ايسضاغــات أبــطظت َععــِ املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١ايــم ٜٓبغــ ٞتهــُٗٓٝا يف املٓــاٖر
ٚأْؿـــطتٗا ،سٝـــح قملـــٓفت املٗـــاضات اسبٝاتٝـــ ١إىل َٗـــاضات :ا٫تكـــاٍٚ ،قٝـــاز ٠ايتغـــٝرلٚ ،ســـٌ
املؿه٬ت اسبٝاتٚ ١ٝايٛع ٞمبطاسٌ سٌ املؿهًٚ ،١اسبٛاضٚ ،ارباش ايكطاضٚ ،املٗاضات ايبٝ٦ٝـ١
ٚايغصاٝ٥ــٚ ١ايكــشٚ ١ٝايٛقاٝ٥ــ ،١يف ســني أبــطظت بعــض ايسضاغــات َٚفــاٖ ِٝايذلبٝــ ١ا٭غــطَ ١ٜــٔ
َٓعٛض طبتًف.
ٚظٗــط دًًٝــا اتفــام ايسضاغــات -عًــ ٢اخــت٬ف أٖــسافٗا َٚتغرلاتٗــا -عًــ ٢إٔ ٖٓــاى
اٖتُاًَا عاملًٝا ٚضبًًٝا بتهُني املٗاضات اسبٝات ١ٝيف املٓاٖرٚ ،شيو نْٗٛا تػاعس عً ٢ذبػـني
ْٛع ١ٝايتعًٚ ِٝظٜاز ٠فاعًٝت٘ ،مما ٜٓعهؼ إػبابًا عً ٢املدطدات ايتعًٚ ١ُٝٝؾدك ١ٝاملـتعًُني
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ايفاعًــ ١يف اجملتُــع .إنــاف ١إىل شيــو ،اتفكــت ايسضاغــات عًــ ٢نــطٚض ٠تــسضٜب املعًُــني عًــ٢
املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١املتهــُٓٚ ،١إعــساز أزيــ ١تتٓــاَ ٍٚــساخٌ ٚأغــايٝب تــسضٜؼ تػــِٗ يف تُٓٝــ١
املٗاضات اسبٝات.١ٝ
َٓٗذ ١ٝايسضاغٚ ١إدطا٤اتٗا:
د اغتدساّ املٓٗر ايٛقف َٔ ٞخٚ ٍ٬قف ظاٖطَ ٠عاقط ٠بككس تفػـرلٖا (ايعػـاف،
 ،)2010سٝــح د تٛظٝــف أغــًٛب ذبًٝــٌ احملتــ ٣ٛيتشًٝــٌ احملتــ ٣ٛبؿــهٌ َٛنــٛعَ ٞــٓعِ
ٚنُ ٞضبت ٣ٛا٫تكا٫ت (أب ٛعْٚ .)2009 ،ّ٬عطًا ٭ٕ ٖص ٙايسضاغ ١تػتٗسف ذبً ٌٝضبتـ٣ٛ
َكـــطض ايذلبٝـــ ١ا٭غـــط ١ٜيًكـــف ايػـــازؽ ا٫بتـــسا ٞ٥يف املًُهـــ ١ايعطبٝـــ ١ايػـــعٛز ١ٜبفكـــً٘ٝ
ايسضاغٝني :ا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞيف طبعت٘ ٖ1436ــ َٚ ّ2015-س ٣تهـُ ٘ٓٝيًُٗـاضات اسبٝاتٝـ ،١فـإٕ
املٓٗر ايٛقف ٞأغًٛب ذبً ٌٝاحملت ٖٛ ٣ٛا٭ْػب يتشكٝل ٖسفٗا.
صبتُع ايسضاغٚ ١عٓٝتٗا:
تهــ ٕٛصبتُــع ايسضاغــٚ ١عٓٝتٗــا َــٔ مجٝــع َٛنــٛعات َكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜيًكــف
ايػازؽ يف املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜبفكـً ٘ٝايسضاغـٝني :ا٭ٚ ٍٚايجـاْٞ
يف طبعتــ٘ ٖ1436ــــــ  ،ّ2015-سٝــح بًــغ ايعــسز ايهًــ ٞيًُٛنــٛعات (َٛ )20نــٛعًاٚ ،عــسز
ايكفشات ( )228قفش ١يهاٌَ املكطض ،نُا ٜٛنح ازبس.)1( ٍٚ
دسٚ )1( ٍٚقف صبتُع ٚع ١ٓٝايسضاغ١
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أزا ٠ايسضاغ:١
يتشكٝــل ٖــسف ايسضاغــ ،١قاَــت ايباسجــ ١ببٓــا ٤أزا ٠ذبًٝــٌ ملكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜيًكــف
ايػـازؽ ا٫بتـسا ٞ٥يف املًُهــ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ١ٜبفكــً ٘ٝايسضاغـٝني :ا٭ٚ ٍٚايجـاْ ٞيف طبعتــ٘
ٖ1436ــــ ٚ ،ّ2015-شيــو اغــتٓازًا إىل ٚثٝكــَ ١ــٓٗر ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜاملعتُــسَ ٠ــٔ قبــٌ ٚظاض٠
ايتعً.ِٝ
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ٚيًتشكل َٔ قسم أزا ٠ايسضاغ ١عطنت ايباسج ١ا٭زا ٠بكٛضتٗا ا٭ٚي ١ٝايـم تهْٛـت َـٔ
( )3صبا٫ت  )78(ٚعباض ،٠عً ٢صبُٛع َٔ ١احملهُني املتدككني ،سٝـح بًـغ عـسزِٖ ()15
ضبهًُاٚ ،شيـو يتشهُٗٝـا ٚإبـسا ٤آضاٗ٥ـِ ًَٚشٛظـاتِٗ سٛشلـا ببٝـإ اضتبـاط املٗـاض ٠باجملـاٍ،
ٚٚنـٛح ايكـٝام ،١سٝــح د ا٭خـص جبُٝــع ايتعـس٬ٜت ايــم أثـط ٣بٗــا احملهُـ ٕٛا٭زا ،٠ستــ٢
ٚقًت إىل ايكٛض ٠ايٓٗاٚ ،١ٝ٥بًغ عسز عباضاتٗا ( )78عباضَ ،٠كٓف ١ذبت ( )3صبا٫ت ضٝ٥ػ،١
ٖٚــ :ٞصبــاٍ اشبــدلات املعطفٝــ )22( ١عبــاضٚ ،٠صبــاٍ اشبــدلات املٗاضٜــ )35( ١عبــاضٚ ،٠صبــاٍ
اشبدلات ايٛدساْ )21( ١ٝعباض.٠
ٚسبػاب ايجبات ٭زا ٠ايسضاغ ،١قاَت ايباسج ١باغتدساّ َعازيٖٛ ١يػم ( )Holistiعً٢
دع َٔ ٤ايع ١ٓٝا٭قًٚ ،١ٝشيو ْعطًا يكغط صبتُع ايسضاغٚ ١عٓٝتٗا ٚ ،عسّ ٚدٛز ع ١ٓٝمماثًـ.١
 َٔٚثـِ ايتشًٝـٌ َـٔ قبـٌ ايباسجـٚ ،١ضبًًـ ١أخـط ،٣سٝـح اتبعـت احملًًتـإ إدـطا٤ات َٛسـس ٠يف
أغــًٛب ايتشًٝــٌٚ ،بعــس شيــو طبكــت ايباسجــَ ١عازيــٖٛ ١يػــم ،سٝــح بًغــت ْػــب ١ا٫تفــام بــني
احملًًتني يف صباٍ اشبدلات املعطفٚ ،)%91( ١ٝصباٍ اشبـدلات املٗاضٜـٚ ،)%93( ١صبـاٍ اشبـدلات
ايٛدساْٝــ ،)%95( ١نُــا بًغــت ْػــب ١ا٫تفــام ايهًٝــ ١عًــ ٢ا٭زا ٠نهــٌ (ٚ ،)%97تعــس ٖــصٙ
ايٓػب َطتفعَٓٚ ١اغب ١يًتطبٝل.
إدطا٤ات ٚخطٛات ايتشً:ٌٝ
ربتًف أٖساف ايتشًٚ ٌٝأْٛاعـ٘ بـاخت٬ف طبٝعـ ١احملتـ ٣ٛاملـطاز ذبًًٝـ٘; ٚيطبٝعـ ١اشلـسف
ايطٝ٥ؼ َٔ ايسضاغ ١اسباي ١ٝفكس د ذبسٜس اشلسف ا٭غاغ َٔ ٞايتشًٚ ٌٝايـص ٟمتجـٌ يف ذبًٝـٌ
ضبتـَ ٣ٛكـطض ايذلبٝــ ١ا٭غـط ١ٜيًكـف ايػــازؽ ا٫بتـسا ٞ٥يف املًُهـ ١ايعطبٝــ ١ايػـعٛزَٚ ١ٜــس٣
تهــُ ٘ٓٝيًُٗـاضات اسبٝاتٝــ ،١اْط٬قّــا َــٔ ٚثٝكــَ ١ــٓٗر ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜاملعتُــسَ ٠ــٔ قبــٌ ٚظاض٠
ايتعً .ِٝبعس ايتشكل َٔ قسم أزا ٠ايتشًٚ ٌٝثباتٗا ،د ذبًَ ٌٝكطض ايذلب ١ٝا٭غطٚ ،١ٜشيو ضمب١
يف ايٛق ٍٛإىل أفهٌ ايٓتا٥ر ٚأزقٗا ،سٝح غاضت عًُ ١ٝايتشًٚ ٌٝفل اشبطٛات اٯت:١ٝ
ٚ .1سس ٠ايتشًٝـٌ :د ذبسٜـس ٚسـس ٠ايتشًٝـٌ بــــــــملٚسس ٠املٛنـٛع أ ٚايفهـط٠ملٖٚ ،ـ ٞايٛسـس٠
ايسضاغــ ١ٝمبــا ذبتٜٛــ٘ َــٔ ايعٓــا ٜٔٚايطٝ٥ػــٚ ،١ايعٓــا ٜٔٚايفطعٝــٚ ،١أٖــساف ايٛســس،٠
ٚايفكــطاتٚ ،ا٭غــٚ ،١ً٦خــطا٥ط املفــاٖٚ ،ِٝا٭ْؿــطٚ ،١املعًَٛــات اإلثطاٝ٥ــٚ ،١ايكــٛض،
ٚايطغــَٛات ايهطتْٝٛــٚ ،١املفــاٖ ِٝايطٝ٥ػــٚ ،١ايتطبٝكــات ايعاَــَٚ ،١فــاتٝح ايهتــاب
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ٚتؿٌُ (تطبٝكات َٔ اسبٝا َٔ ،٠سٛيٓاْ ،ؿاط ،فا٥س ،٠فهط ،ٟاْتبٗ ٌٖ ،ٞتعًُـني،
َ٬سع ،١تصنط ،ٟأتعًِ ٚأتػً.)٢
 .2ف ١٦ايتشً :ٌٝمتجًت ف ١٦ايتشً ٌٝجبُٝع املٗاضات اسبٝات ١ٝاملٛدٛز ٠يف عباضات أزا ٠ايتشً.ٌٝ
 .3قطاَٛ ٠٤نٛعات َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜقطا ٠٤أٚي ١ٝعاَٚ ١فاسكـ ١يهـٌ َٛنـٛع ،بٗـسف
ايتعطف عًَ ٢ا ٜتهُٓ٘ َٔ أفهاض َٚفاَٖٗٚ ِٝاضات.
 .4قطا ٠٤ثاَْ ١ٝتأْ ١ٝيهٌ َٛنٛع عً ٢سس ،ٙقطاَ ٠٤تأْٚ ١ٝزقٝك ١بٗسف اغتدطاز املٗـاضات
ايـٛاضز ٠فٝـَ٘ٚ ،ــٔ ثـِ إعطـا ٤تكــسٜط يهـٌ َٗــاض ،٠حبٝـح أعطـ ٞايتكــسٜط ( )1عٓـس تــٛفط
املٗاضٚ ٠ايتكسٜط ( )0عٓس عسّ تٛفط املٗاض ،٠غٛا ٤نإ شيو نًُٓٝا أ ٚقطؼبّا ٚبا٫عتُاز
عًٚ ٢سس ٠ايتشًٚٚ ،ٌٝنع ايتكسٜط املٓاغب يف اجملاٍ املدكل يصيو.
 .5تفطٜغ ْتا٥ر ايتشًٚ ، ٌٝشيو حبػاب تهطاضات نـٌ عبـاض ٠يف دـسا ٍٚد تكـُُٗٝا شلـصا
ايغط .
 .6إدطا ٤املعازب ١اإلسكا ١ٝ٥املٓاغبٚ ١اغتدطاز ايٓتا٥ر ٚتفػرلٖا ٚايتعًٝل عًٗٝا.
 .7سػــاب ايــٛظٕ ايٓػــيب يًُٗــاضات اسبٝاتٝــ ١يف ٚثٝكــَ ١ــٓٗر ايذلبٝــ ١ا٭غــط ،١ٜنُــا ٜٛنــح
ازبس.)2( ٍٚ
دس :)2( ٍٚاملٗاضات اسبٝاتٚ ١ٝأٚظاْٗا ايٓػب ١ٝيف ٚثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط١ٜ
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د اغتٓتاز ازبسَ ) 2( ٍٚـٔ ٚثٝكـَ ١ـٓٗر ايذلبٝـ ١ا٭غـط ١ٜاملعتُـسَ ٠ـٔ قبـٌ ٚظاض ٠ايتعًـ،ِٝ
ٚشيو َٔ خ ٍ٬سػاب ايٛظٕ ايٓػيب يهٌ صباٍ َٔ اجملا٫ت ايج٬ث ١ايٛاضز ٠يف ايٛثٝك:ٖٞٚ ،١
صباٍ اشبدلات املعطفٚ ،١ٝاملٗاضٚ ،١ٜايٛدساْٜٚ ،١ٝبًـغ عـسز َٗـاضات ٖـص ٙاجملـا٫ت (َٗ )78ـاض٠
َٛظع ١عًٚ )10( ٢سسات.
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ٜٚتهــح َــٔ ازبــس )2( ٍٚإٔ صبــاٍ اشبــدلات املٗاضٜــ ١سكــٌ عًــ ٢ايذلتٝــب ا٭ ٍٚبٓػــب١
(ٚ ،)%44.87ت ٙ٬صباٍ اشبـدلات املعطفٝـ ١بٓػـب ،)%28.20( ١بُٓٝـا سكـٌ عًـ ٢ايذلتٝـب ا٭خـرل
صباٍ اشبدلات ايٛدساْٚ ،١ٝبٓػب.)%26.93( ١
املعازبات ٚا٭غايٝب اإلسكا:١ٝ٥
يإلدابـ ١عـٔ أغـ ١ً٦ايسضاغــ ،١د اغـتدساّ سػـاب ايتهــطاضات ٚايٓػـب املٜٛ٦ـٚ ١ايذلتٝــب
يعبـــاضات نـــٌ صبـــاٍ إلبـــطاظ أٖـــِ ايٓتـــا٥ر َٓٚاقؿتــــٗا ،نُـــا د اغـــتدساّ َعازيـــٖٛ ١يػـــم
( )Holistiسبػاب ثبات أزا ٠ايتشً.ٌٝ
ْتا٥ر ايسضاغَٓٚ ١اقؿتٗا:
ْل غـ٪اٍ ايسضاغـ ١عًـَ :٢ـا َـسَٛ ٣اَ٤ـ ١املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١يف َكـطض ايذلبٝـ ١ا٭غـط١ٜ
يًكف ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥يٛثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜباملًُه ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز١ٜ؟ ٚيإلدابـ١
عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ،د ذبً ٌٝاملٗاضات اسبٝات ١ٝاملتهُٓ ١يف َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜيًكف ايػازؽ
ا٫بتسا ٞ٥يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز َٔ ١ٜخ ٍ٬سػاب ايتهطاضاتٚ ،ايٓػب امل َٔٚ ،١ٜٛ٦ثـِ
َكاضْتٗــا مبــا دــا ٤يف ٚثٝكــَ ١ــٓٗر ايذلبٝــ ١ا٭غــطٜٛٚ .١ٜنــح ازبــسْ )3( ٍٚتــا٥ر ذبًٝــٌ املٗــاضات
اسبٝات ١ٝاملتهُٓ ١يف َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜيًكف ايػازؽ ا٫بتـساَ ٞ٥كاضْـ ١مبـا دـا ٤يف ٚثٝكـ١
َٓٗر ايذلب ١ٝا٭غط.١ٜ
دسَ :)3( ٍٚكاضْ ١بني صبا٫ت ٚثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غطَٚ ١ٜكطضٙ
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ٚمبكاضْــ ١ايٓتــا٥ر ايــٛاضز ٠يف ازبــسٜ ،)3( ٍٚتهــح ٚدــٛز تبــا ٜٔيف ْػــب تهــُني صبــا٫ت
املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١بــني ٚثٝكــ ١املــٓٗر َٚكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ،١ٜسٝــح ٜعٗــط ايذلنٝــع –بؿــهٌ
عاّ -عً ٢اشبدلات املعطف ١ٝيف َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜبٓػب ،)%63.42( ١يف سني ناْت ْػـبتٗا
( )%28.20يف ٚثٝكــ ١املــٓٗرٜٚ .تهــح -أٜهًــا -إٔ اشبــدلات املٗاضٜــ ١ناْــت ا٭قــٌ تهــًُٓٝا يف
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َكطض ايذلبٝـ ١ا٭غـط ١ٜبٓػـب ،)%9.03( ١بُٓٝـا ناْـت ا٭عًـ ٢يف ٚثٝكـ ١املـٓٗر بٓػـب.)%44.87( ١
ٚأخرلًا ،ظٗط دًًٝا إٔ ٖٓاى تكاضبًا يف ْػب تهُني املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١يف اجملـاٍ ايٛدـساْ ٞبـني
ايٛثٝكٚ ١املكـطض بٓػـب ( )% 27.55( ٚ )%26.93عًـ ٢ايتـٛايٚ .ٞفُٝـا ًٜـ ٞتفكـ ٌٝيٓتـا٥ر َٓٚاقؿـ١
ٖص ٙاجملا٫ت ايج٬ث.١
أٚيّا :صباٍ اشبدلات املعطف:١ٝ
ٜــبني ازبــسْ )4( ٍٚتــا٥ر املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١املتهــُٓ ١يف َكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜيًكــف
ايػــــازؽ ا٫بتــــسا ٞ٥يف املًُهــــ ١ايعطبٝــــ ١ايػــــعٛز ١ٜاملتعًكــــ ١مبذــــاٍ اشبــــدلات املعطفٝــــ،١
ٚتهطاضاتٗاْٚ ،ػبٗا املٚ ،١ٜٛ٦تطتٝبٗا.
تٛنــح ْتــا٥ر ٖــصا اجملــاٍ إٔ املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١املتهــُٓ ١يف َكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜبًغــت
ْػبتٗا ( ،)%63.42سٝح دا٤ت يف املطتب ١ا٭ٚىل ،مما ٜؿـرل إىل إٔ املكـطض ٜطنـع بسضدـ ١عايٝـ١
عً ٢املٗاضات اسبٝات ١ٝيف صباٍ اشبدلات املعطفٝـٚ .١قـس اعبكـطت ْتـا٥ر املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١شلـصا
اجملــاٍ بــني (ٚ .)%12.36- %0.75قــس أظٗــطت ايٓتــا٥ر إٔ ٖــص ٙاملٗــاضات دــا٤ت بٓػــب َتبآٜــ،١
فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ :سكًت َٗاضات ايػ ١َ٬يف املٓعٍٚ ،ايٓفاٜـات ٚأخطاضٖـا ،ايًبـاؽ ٚايعـازات
ٚايتكايٝسٚ ،ايتعاٌَ َع املؿه٬ت ا٫دتُاع ،١ٝعًـ ٢أعًـ ٢ايتهـطاضات بًغـت (،25 ،33 ،33
 )20عً ٢ايتٛايٚ .ٞتعع ٚايباسجٖ ١ص ٙايٓتا٥ر إىل َٓاغبٖ ١ص ٙاملٗاضات شبكا٥ل املطسً ١ايعُط١ٜ
يًتًُٝصاتٚ ،يت عطنٗٔ املباؾط ٚاملػتُط شلا يف سٝـاتِٗ ايَٝٛٝـ ،١نُـا تعتـدل املطسًـ ١ا٫بتساٝ٥ـ١
َطسًــ ١تأغــٝؼ ملــا بعــسٖا َــٔ َطاســٌ ايتعًــ ،ِٝسٝــح َــٔ ا٭ُٖٝــ ١بٓــا ٤بٓٝــَ ١عطفٝــ ١قٜٛــ ١شلــصٙ
املٗاضات .إناف ١إىل شيو ،أظٗطت ايٓتـا٥ر إٔ َٗـاضات ايتطبٝكـات املتٓٛعـ ١عًـ ٢مـطظ اشبٝاطـ،١
ٚطباططٖاٚ ،ايتعطف عً ٢خطٛات دبٗٝع اسبً ٣ٛسكًت عً ٢ايتهـطاض ا٭قـٌ ٚبًغـت (،3 ،2
 ) 4عً ٢ايتٛايٚ .ٞتطدع ايباسجٖ ١ص ٙايٓتـا٥ر إىل إٔ سادـ ١ايتًُٝـصات شلـا قًًٝـ ١يف ٖـص ٙاملطسًـ،١
ٚإٔ َا ؼبتذٓء٘ ٖ ٛتعٜٚسٖٔ باملعاضف ايعاَٚ ١ايبػٝط ١متٗٝسًا ملا غٝتعًُٓء٘ يف املطسً ١ايسضاغـ١ٝ
ايكازَ.١
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دس :)4( ٍٚايتهطاضات ٚايٓػب املٚ ١ٜٛ٦ايذلتٝب يٓتا٥ر صباٍ اشبدلات املعطف١ٝ
م

المئوية

0

أىمية األنشطة البدنية لمفتيات في مرحمة البموغ2

4

%025

00

2

الوضع الصحيح لمقامة في أثناء الوقوؼ والمشي والجموس والنوـ2

7

%2262

00

0

العناية بالبشرة مف خالؿ الغذاء والنظافة2

00

%429

6

4

االستعداد لمطوارئ (مثؿ :حقيبة اإلسعافات األولية ،أرقاـ الطوارئ)2

9

%0207

9

00

%02206

0

6

النفايات ،وأخطارىا ،والطرؽ السميمة لمتخمص منيا2

00

%02206

0

7

التسمـ الغذائي ،ومسبباتو ،وأعراضو ،وسبؿ الوقاية والعالج2

04

%5224

5

8

أثر اإلعالنات التجارية عمى المستيمؾ2

8

%0

00

25

%9206

2

5

9
00

الس ػ ػػالمة ف ػ ػػي المن ػ ػػزؿ (مث ػ ػػؿ :حػ ػ ػوادث الكيرب ػ ػػاء ،الحري ػ ػػؽ ،الس ػ ػػقوط،
االختناؽ)2

الممػػبس مػػف حيػػث أحكػػاـ اإلسػػالـ ،والعػػادات والتقاليػػد ،والسػػف ،وق ػواـ
الجسـ ،وغرض االستعماؿ2
التعام ػػؿ م ػػع المش ػػكالت االجتماعي ػػة (مث ػػؿ :ح ػػؿ المش ػػكالت الذاتي ػػة،
والتعامؿ مع مشاعر الغضب والخجؿ)2

20

%725

0

00

اإلنفاؽ في المصروفات2

7

%2262

00

02

ادخار في المصروفات2

02

%425

7

00

%0275

8

08

%6274

4

4

%025

00

06

التعرؼ عمى أدوات الخياطة2

5

%0287

02

07

التعرؼ عمى مخاطر الخياطة2

0

%0202

04

08

التعرؼ عمى خطوات عمؿ غرزة السراجة2

8

%0

00

09

التعرؼ عمى خطوات عمؿ غرزة الشاللة2

7

%2262

00

20

التعرؼ عمى خطوات عمؿ غرزة الكفافة2

00

%429

6

20

التعرؼ عمى خطوات عمؿ غرزة المكينة اليدوية2

02

%425

7

22

بعض التطبيقات المتنوعة عمى غرز الخياطة2

2

%0275

05

00
04
05
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المهارة الحياتية

التكرار

النسبة

الترتيب

التع ػػرؼ عم ػػى خطػ ػوات تحض ػػير القي ػػوة ،م ػػع م ػػا يرافقي ػػا م ػػف التم ػػور
وبعض أصناؼ الحموى2
التعرؼ عمى خطوات تحضير الشاي ،مع ما يرافقػو مػف بعػض أطبػاؽ
الكعؾ2
التعػػرؼ عمػػى خط ػوات تجييػػز بعػػض األصػػناؼ البسػػيطة مػػف الحمػػوى
(مثؿ :الميمبية والكريمة الباردة)2

صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

ثاًْٝا :صباٍ اشبدلات ايٛدساْ:١ٝ
ٜــبني ازبــسْ ) 5( ٍٚتــا٥ر املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١املتهــُٓ ١يف َكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜيًكــف
ايػـــازؽ ا٫بتـــسا ٞ٥يف املًُهـــ ١ايعطبٝـــ ١ايػـــعٛز ١ٜاملتعًكـــ ١يف صبـــاٍ اشبـــدلات ايٛدساْٝـــ،١
ٚتهطاضاتٗاْٚ ،ػبٗا املٚ ،١ٜٛ٦تطتٝبٗا.
دس :)5( ٍٚايتهطاضات ٚايٓػب املٚ ١ٜٛ٦ايذلتٝب يٓتا٥ر صباٍ اشبدلات ايٛدساْ١ٝ
المهارة الحياتية

م

التكرار

النسبة
المئوية

الترتيب

20

التأمؿ في قدرة اهلل مف خالؿ مراحؿ نمو اإلنساف2

2

%0272

00

24

إدراؾ أىمية تناوؿ الغذاء الصحي عند الدورة الشيرية2

5

%4200

7

25

المحافظة عمى صحة وجماؿ البشرة2

8

%629

4

26

إدراؾ أىمية تطبيؽ قواعد السالمة عند استخداـ الكيرباء2

4

%0245

8

27

الحذر مف مسببات حوادث السقوط2

2

%0272

00

28

ضرورة توخي الحذر عند حدوث الحرائؽ واالختناؽ2

6

%5207

6

0

%226

9

00

المحافظة عمى نظافة البيئة2

00

%9248

0

00

تقدير التصرؼ السميـ في التخمص مف بقايا النفايات2

00

%8262

2

02

إدراؾ أىمية المفاىيـ والعادات الصحية المتعمقة بالتسمـ الغذائي2

7

%6200

5

00

الحكـ عمى اإلعالنات التجارية الموجودة في المجتمع2

7

%6200

5

04

المحافظة عمى ارتداء المباس المحتشـ2

8

%629

4

00

%8262

06

حسف اختيار الحؿ األمثؿ لممشكالت الشخصية2

2

%0272

00

07

السيطرة عمى المشاعر عند الشعور بالخجؿ أو الغضب2

7

%6200

5

08

فف التعامؿ مع اآلخريف عند الشعور بالخجؿ أو الغضب2

4

%0245

8

9

%7276

0

40

الرغبة في المشاركة في المناسبات االجتماعية2

0

0

00

40

تقدير أىمية العمؿ اليدوي في صنع الطعاـ2

4

%0245

8

42

االىتماـ باستقباؿ الضيوؼ واكراميـ2

4

%0245

8

0

%226

9

29

05

09

40

الحػػرص واالسػػتعداد ألي طػػارئ فػػي تػػوفير ألدوات السػػالمة الالزمػػة
في المنزؿ2

الحػرص عمػى اختيػار المالبػس المناسػبة لمعمػر ،ولػوف البشػرة ،وقػواـ
الجسـ ،وغرض االستعماؿ2

إبػػداء الرغبػػة فػػي االدخػػار مػػف المصػػروؼ اليػػومي لتحقيػػؽ األىػػداؼ
الخاصة بيا ومساعدة اآلخريف2

الحرص عمى إتقاف العمؿ إلخراجو في أحسف صورة2

2
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ا٫بتساٞ٥

تبني ْتا٥ر ٖصا اجملاٍ إٔ املٗاضات اسبٝات ١ٝاملتهُٓ ١يف َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜبًغت ْػبتٗا
( ،)%27.55سٝح دا٤ت يف املطتب ١ايجاْ ،١ٝمما ٜؿرل إىل إٔ املكطض ٜطنع بسضدـَ ١تٛغـط ١عًـ٢
املٗاضات اسبٝات ١ٝشلصا اجملاٍ ،سٝح أٚنشت ايٓتـا٥ر إٔ َٗـاضات ٖـصا اجملـاٍ اعبكـطت ْػـبٗا
امل ١ٜٛ٦بني (ٚ .)%9.48- %1.72قس أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ ٖص ٙاملٗـاضات دـا٤ت بٓػـب َتبآٜـٚ .١عًـ٢
غب ٌٝاملجاٍ ،فكس سكًت َٗاضات احملافع ١عًْ ٢عاف ١ايبٚ ،١٦ٝايتدًل َٔ ايٓفاٜاتٚ ،اختٝاض
ايًباؽ املٓاغـبٚ ،ا٫زخـاض َـٔ املكـطٚف ايٝـ ،َٞٛعًـ ٢أعًـ ٢ايتهـطاضات ،سٝـح بًغـت (،11
 )9 ،10 ،10عًــ ٢ايتــٛايٚ .ٞتــ ط ٣ايباسجــ ١إٔ ٖــص ٙايٓتــا٥ر طبٝعٝــٚ ،١شيــو ملٓاغــبتٗا يطبٝعــ١
َٛنٛعات َكطض ايذلب ١ٝا٭غطٚ ،١ٜساد ١ايتًُٝـصات شلـا نْٗٛـا َـٔ املٗـاضات ايعًُٝـ ١املُٗـ ١يف
تعاًَٗٔ َع َٛاقف اسبٝا ٠ايَٝٛٝـ .١إنـاف ١إىل أُٖٝـ ١مـطؽ ٖـص ٙاملٗـاضات ايٛدساْٝـ ١يـس ٜٔٗيف
ٖــص ٙاملطسًــ .١يــصيو; نــإ ايذلن ٝـع عًــ ٢تًــو املٗــاضات َــٔ ايٓاسٝــ ١ايٛدساْٝــ ١أَ ـطًا َٓطكًٝــا
ٚخاقــ ١يف ٖــص ٙاملطسًــ ١ايسضاغــٚ .١ٝتٛنــح ايٓتــا٥ر -أٜهًــا -إٔ َٗــاضات تأَــٌ قــسض ٠اهلل يف
َطاســٌ ايُٓــٚ ،ٛاسبــصض َــٔ َػــببات ســٛازخ ايػــكٛطٚ ،ايتعاَــٌ َــع املؿــه٬ت ايؿدكــ،١ٝ
ٚسػــٔ اختٝــاض اسبــٌ ا٭َجــٌ يًُؿــه٬ت ايؿدكــ ١ٝسكــًت عًــ ٢ايتهــطاض ا٭قــٌ ،بٛاقــع
تهطاض ٜٔيهٌ َٓٗا ،بُٓٝا مل تتهطض َٗاض ٠املؿاضن ١باملٓاغبات ا٫دتُاع َٔ ١ٝبني َٗاضات
اجملاٍ ايٛدساْٚ .ٞتعع ٚايباسجـٖ ١ـص ٙايٓتـا٥ر إىل إٔ َجـٌ ٖـص ٙاملٗـاضات ٜكـعب قٝاغـٗا يف ٖـصٙ
املطسً ١ايعُط ١ٜيعسّ ايٓهر ايهايف يًتًُٝصات.
ثايجًا :صباٍ اشبدلات املٗاض:١ٜ
ٜــبني ازبــسْ ) 6( ٍٚتــا٥ر املٗــاضات اسبٝاتٝــ ١املتهــُٓ ١يف َكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜيًكــف
ايػــــازؽ ا٫بتــــسا ٞ٥يف املًُهــــ ١ايعطبٝــــ ١ايػــــعٛز ١ٜاملتعًكــــ ١يف صبــــاٍ اشبــــدلات املٗاضٜــــ،١
ٚتهطاضاتٗاْٚ ،ػبٗا املٚ ،١ٜٛ٦تطتٝبٗا.
تبني ْتا٥ر ٖصا اجملاٍ إٔ املٗاضات اسبٝات ١ٝاملتهُٓ ١يف َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜبًغت ْػبتٗا
( ،)% 9.03سٝـح دـا٤ت يف املطتبـ ١ايجايجـ ،١ممـا ٜؿــرل إىل إٔ املكـطض ٜطنـع بسضدـ ١نـعٝف ١عًــ٢
املٗاضات اسبٝات ١ٝشلصا اجملاٍ ،سٝح أٚنشت ايٓتـا٥ر إٔ َٗـاضات ٖـصا اجملـاٍ اعبكـطت ْػـبٗا
املٜٛ٦ــ ١بــني ( .)%15.8- %2.63فعًــ ٢غــب ٌٝاملجــاٍ :مل ُٜهــُٔ َكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜعــسزًا َــٔ
املٗاضاتَ ،جٌ :ايعٓا ١ٜبايٓعافٚ ١ايتغص ١ٜايػـً ١ُٝيف أثٓـا ٤فـذل ٠ايبًـٛأٚ ،أنـطاض أؾـع ١ايؿـُؼ
ٚاملهٝاز عً ٢ايبؿـطٚ ،٠ايتعاَـٌ َـع أنـطاض ايهٗطبـاٚ ٤اسبطٜـل ٚسـا٫ت ا٫ختٓـام ٚايتػـُِ،
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ٚيباؽ ايفتٝات ٚايعازات ايػً ١ُٝيف املأنٌ ٚاملؿطب ٚايٓٚ .ّٛتعع ٚايباسجـٖ ١ـص ٙايٓتـا٥ر إىل إٔ
عُــط تًُٝــصات املطسًــ ١ا٫بتساٝ٥ــ ١أقــٌ َــٔ ذبُــٌ املػــٚ٪يٚ ١ٝاإلسػــاؽ بأُٖٝــ ١تًــو املٗــاضات،
نُا إٔ سادتٗٔ شلا يٝػت شات أُٖ ١ٝبايغ ١يف ٖـص ٙاملطسًـ ،١بكـسض َـا ؼبتذٓـ٘ َـٔ انتػـاب
املعاضف ايعاَٚ ١ايبػٝط ١س ٍٛتًو املٗاضات ،ع ٠ٚ٬أْ٘ غٝتِ تٓاٖ ٍٚص ٙاملٗاضات بؿهٌ َٛغع
يف املطسً ١املتٛغط ،١سٝح ته ٕٛايتًُٝصات أنجط ْهذًا ٚٚعًٝا.
دس :)6( ٍٚايتهطاضات ٚايٓػب املٚ ١ٜٛ٦ايذلتٝب يٓتا٥ر صباٍ اشبدلات املٗاض١ٜ
م
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تدويف أضرار أشعة الشمس القوية عمى البشرة مف خالؿ األنشطة2
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5
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جمع صور تتضمف عبارات عف أضرار أشعة الشمس2
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عمؿ مطوية بسيطة حوؿ العناية بالنظافة في أثناء فترة البموغ2

التكرار

النسبة

الترتيب

ترتيػػب عبػػارات موضػػح عمييػػا أىميػػة التغذيػػة السػػميمة فػػي أثنػػاء فتػرة
البموغ2
كتاب ػػة تقري ػػر مبس ػػط ع ػػف الع ػػادات الس ػػميمة ف ػػي المأك ػػؿ والمش ػػرب
والنوـ2

تػػدويف بعػػض النصػػائح عػػف أض ػرار المكيػػاج والم ػواد الممونػػة عمػػى
البشرة2
تجيي ػػز األدوات الت ػػي تس ػػاعد ف ػػي حال ػػة الطػ ػوارئ (مث ػػؿ :الكش ػػاؼ،
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تنفيذ تطبيقات عممية لكيفية الوقاية عند حدوث حاالت االختناؽ2

0

0

6
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ممارسة طرؽ صحيحة لمتخمص مف النفايات في أماكف مختمفة2

2
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4
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جمع قصاصات عف أسباب التسمـ الغذائي2

0

0

6

57

كتابة قصة عف حادثة تسمـ غذائي2

0
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5
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تطبيؽ عممي عمى إسعاؼ المصاب بالتسمـ2

0

0

6

50
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والشموع والكبريت ،وحقيبة اإلسعاؼ ،وطفاية الحريؽ)2

0

عمؿ ممصقات تحذيرية عف أضرار الكيرباء2
تطبيػ ػػؽ مشػ ػػاىد تمثيميػ ػػة تحػ ػػاكي التصػ ػػرؼ السػ ػػميـ فػ ػػي أثنػ ػػاء وقػ ػػوع
الحريؽ2
تصميـ بطاقات برسومات وعبارات توضح سبؿ الوقاية مػف حػوادث
السقوط2

5
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المئوية
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جمع إعالنات لمنتجات ضارة بالصحة2

0

0

6
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تصميـ إعالف لبعض المنتجات المفيدة لمصحة2

2
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4
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تصنيؼ المالبس ومدى مطابقتيا لمشريعة اإلسالمية2

0

%2260

5
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ع ػػرض مجموع ػػة ص ػػور الختي ػػار المالب ػػس المناس ػػبة لمعم ػػر ،ول ػػوف
البشرة ،وقواـ الجسـ ،وغرض االستعماؿ2
كتابػػة مقػػاؿ اجتمػػاعي نقػػدي حػػوؿ مالبػػس الفتيػػات فػػي المناسػػبات
االجتماعية2

2
0

الت ػػدريب عم ػػى ح ػػؿ المش ػػكالت الواقعي ػػة بمحاك ػػاة مش ػػكالت وط ػػرؽ
حميا2

6

أداء مش ػػيد تمثيم ػػي لم ػػتحكـ فػ ػػي مش ػػاعر الغض ػػب والخجػ ػػؿ وادراؾ
نتائجو اإليجابية عمى الفرد والمجتمع2

0

%520
0
%0528
%2260

4
6

0
5
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تصميـ جدوؿ يوضح أوجو إنفاؽ المصروؼ الشيري2

0

%2260

5
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تصميـ حصالة لالدخار مف المصروؼ الشخصي بانتظاـ2

0

%2260

5
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صحيحا2
إعدادا
إعداد القيوة العربية
ً
ً

0

%2260

5
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إعداد أطباؽ بسيطة مف التمر تقدـ مع القيوة2

0
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0
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صحيحا2
إعدادا
إعداد الشاي
ً
ً

0

%2260

5
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إعداد بعض أصناؼ مف الكعؾ التي تقدـ مع الشاي2

5
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2

0
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إعداد أطباؽ بسيطة مف الحموى التي تقدـ مع الوجبات2

2

%520

4
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استخداـ أدوات الخياطة بطريقة صحيحة2

2

%520

4
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تطبيؽ غرزة السراجة بطريقة صحيحة2

0

%2260

5
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تطبيؽ غرزة الشاللة بطريقة صحيحة2

0

%2260

5
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تطبيؽ غرزة الكفافة بطريقة مرتبة2

0

%2260

5
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تنفيذ غرزة المكينة اليدوية بطريقة صحيحة2

0

%2260

5
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أداء مشيد تمثيمػي عػف تقػديـ القيػوة والشػاي كعػادة مػف عػادات كػرـ
الضيافة عند الشعب السعودي2
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صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

تٛقٝات ايسضاغ:١
يف ن ٤ٛايٓتا٥ر ايـم تٛقـًت إيٗٝـا ايسضاغـ ١اسبايٝـ ،١فـإٕ ايباسجـ ١تتكـسّ بعـسز َـٔ ايتٛقـٝات
نُا :ًٜٞ

.1
.2
.3

نطٚض ٠إعاز ٠ايٓعط يف ْػب ١تهُني اشبدلات املعطف ١ٝيف َكطض ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜحبٝح
ٜطاع ٢املٛاظْ ١مبا ٜتُاؾَ ٢ع ٚثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط.١ٜ
تبك ٢اشبدلات ايٛدساْ ١ٝيف املكطض ْعطًا يتكاضب ْػب تهُٗٓٝا يف املكطض مبا ٜتفل َـع
ٚثٝك ١ايذلب ١ٝا٭غط.١ٜ
نــطٚض ٠ايذلنٝــع عًــ ٢تهــُني اشبــدلات املٗاضٜــ ١يف املكــطض يٛدــٛز تفــاٚت نــبرل َــع
ٚثٝك ١ايذلب ١ٝا٭غطْ ،١ٜعطًا سباد ١ايتًُٝصات شلا خاقـ ١يف ٖـص ٙاملطسًـَٚ ١ـا ٜتطًبـ٘
ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطَٗ َٔ ٜٔاضات.

َكذلسات ايسضاغ:١
يف نْ ٤ٛتا٥ر ٚتٛقٝات ايسضاغ ،١تكذلح ايباسج ١عسزًا َٔ ايسضاغات املػتكبً ١ٝاٯت:١ٝ
 .1إدـطا ٤زضاغــات يًهؿـف عــٔ َٛاَ٤ــ ١املٗـاضات اسبٝاتٝــ ١يف َكـطض ايذلبٝــ ١ا٭غــط ١ٜيف
َطسًم املتٛغطٚ ١ايجاْ ١ٜٛيٛثٝكَٗٓ ١ر ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 .2إدــطا ٤زضاغــات يتكــَ ِٜٛــس ٣تــأثرل ضبتــَ ٣ٛكــطض ايذلبٝــ ١ا٭غــطَٚ ١ٜــا ٜتهــُٓ٘ َــٔ
املٗاضات اسبٝات ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛطايبات املطسً ١املتٛغط.١
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ا٫بتساٞ٥
املطادع ايعطب:١ٝ
إبطاٖ ،ِٝيٓٝا ضبُس ( .)2009أغايٝب تسضٜؼ ايعً ّٛيًكفٛف ا٭ضبع ١ا٭ٚىل :ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل .ط،1
عُإَ :هتب ١اجملتُع ايعطب ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع.
أب ٛسذط ،فاٜع ضبُس (إبط ،)2011 ،ٌٜزٚض ا٭ْؿط ١ايذلب ١ٜٛيف تُٓٝـ ١املٗـاضات اسبٝاتٝـ ،١حبـح َكـسّ
إىل املــ٪متط ايػــٓ ٟٛايجايــح يًُــساضؽ اشباقــ :١آفــام ايؿــطان ١بــني قطــاع ٞايتعًــ ِٝايعــاّ
ٚاشبــام ،ا٭ضزَٕ :طنــع زٜبْٛــ ٛيتعًــ ِٝايــتفهرل ْٚكابــ ١أقــشاب املــساضؽ اشباقــ ١ا٭ضزْٝــ١
ٚؾطن ١طٝف يًدسَات ايتعً.١ُٝٝ
أب ٛاسبُا ،ٌ٥أمحس عبساجملٝـس ( .) 2013فعايٝـ ١بطْـاَر إثطا٥ـ ٞيف ايعًـ ّٛيتُٓٝـ ١املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١يـس٣
تَٝ٬ـــص ايكـــف ايػـــازؽ ا٫بتـــسا ٞ٥مبشافعـــ ١دـــس .٠صبًـــ ١نًٝـــ ١ايذلبٝـــ ١ببٓٗـــا،)93(24 ،
م.182- 111.
أب ٛع ،ّ٬ضدا ٤ضبُٛز (َٓ .)2009اٖر ايبشح يف ايعً ّٛايٓفػٚ ١ٝايذلبٜٛـ .١ط ،6ايكـاٖط :٠زاض ايٓؿـط
يًذاَعات.
أب ٛيبس ،٠عبساهلل عًَٗٓ .)1996( ٞر املطسً ١ا٫بتسا .١ٝ٥ط ،1اإلَاضات :زاض تعًِ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
ازبٌُ ،أزلا ٤ضبُس املعتكِ ( .)2013تسضٜؼ ايذلب ١ٝا٭غط ١ٜباغتدساّ خطا٥ط ايتفهرل يف تَُٓٗ ١ٝـاضات
ايتفهرل ٚايكسض ٠عً ٢ايتكطف يف املٛاقف اسبٝات ١ٝيس ٣تًُٝـصات املطسًـ ١اإلعسازٜـ .١صبًـ ١ايكـطا٠٤
ٚاملعطف ،)139(1 ،١م.226- 181.
اسباٜـو ،آَٓـ ١خايـس (ٚ .)2015اقـع تُٓٝـ ١املٗـاضات اسبٝاتٝـ :١زضاغـ ١ذبًًٝٝـ ١حملتـَٓ ٣ٛـاٖر ايًغـ ١ايعطبٝـ ١يف
املطسً ١ايجاْ .١ٜٛصبً ١اذباز ازباَعات ايعطب ١ٝيًذلبٚ ١ٝعًِ ايٓفؼ ،)1( 13 ،م.203- 178.
اسباٜو ،قـازم خايـس ( .)2010املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١املعاقـط ٠املٛانبـ ١يًتطـٛضات ايذلبٜٛـ ١املسصبـ ١يف َٓـاٖر
نًٝات ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝيف ازباَعات ا٭ضزْٝـ ١ايطزلٝـ .١صبًـ٪َ ١تـ ١يًبشـٛخ ٚايسضاغـات -ايعًـّٛ
اْ٫ػاْٚ ١ٝا٫دتُاع ،)4(25 ،١ٝم.132- 109.
سذــاظ ،ٟضنــا ايػــٝس ضبُــٛز (ٜٛيٝــ ،)2006 ،ٛفعايٝــ ١ايتٓعــ ِٝاسبًعْٚــ ٞحملتــٚ ٣ٛســسات املــاز ٠يف
ايتشكٚ ٌٝتُٓ ١ٝاملٗاضات اسبٝات ١ٝيس ٣تَٝ٬ص ايفكٌ َتعسز ايكفٛف ،حبح َكسّ إىل امل٪متط
ايعًُ ٞايعاؾط -ايذلب ١ٝايعًُ- ١ٝذبـسٜات اسبانـط ٚض ٣٩املػـتكبٌ ،ا٫زلاعًٝٝـ :١ازبُعٝـ١
املكط ١ٜيًذلب ١ٝايعًُ.١ٝ
اسبك ،ٌٝغًُٝإ عبس ايـطمحٔ (ْ .)2011عاّ ٚغٝاغـ ١ايتعًـ ِٝيف املًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ١ٜازبـصٚض
ايتاضؽب ١ٝيٓعاّ ايتعً ،ِٝا٭غؼ ،ا٭ٖساف ٚبعض ٚغا ٌ٥ذبكٝكٗا ،ا٫دباٖات ،منـاشز َـٔ
املٓذعات .ط ،16ايطٜا َ :طابع اسبُٝه.ٞ
اسبًيب ،إسػإ ضبُٛز ( .)1999املسخٌ إىل ا٫قتكاز املٓعي .ٞط ،1دس :٠زاض دس.٠
خًٝـٌ ،ضبُـس أبـ ٛايفتــٛح; ٚايبـاظ ،خايـس قــ٬ح (ٜٛيٝـ ،)1999 ،ٛزٚض َٓـاٖر يعًــ ّٛيف تُٓٝـ ١بعـض املٗــاضات
اسبٝات ١ٝيس ٣تَٝ٬ص املطسً ١ا٫بتسا ،١ٝ٥حبح َكسّ إىل امل٪متط ايعًُ ٞايجايح (َٓاٖر ايعً ّٛيًكطٕ
اسبازٚ ٟايعؿط ٜٔضَ ١ٜ٩ػتكبًَ ،)١ٝكط :ازبُع ١ٝاملكط ١ٜيًذلب ١ٝايعًُ.١ٝ
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ايسَطزاف ،قدل .)2001( ٟاملٓاٖر سانطًا َٚػتكب .ّ٬ط ،1ايهٜٛتَ :هتب ١املٓاض اإلغ.١َٝ٬
ايعٖطاْــ ،ٞس سٓــاؽ غــفط ( .)2006ايتُٝــع ايذلبــ ٟٛيف ايكــفٛف ا٭ٚيٝــ .١طَ ،1هــ ١املهطَــ :١زاض طٝبــ١
اشبهطا.٤

ظٜت ،ٕٛسػٔ سػني (َ .)2010سخٌ إىل املٓٗر ايسضاغ ٞض ١ٜ٩عكـط .١ٜط ،1ايطٜـا  .ايـساض ايكـٛيت١ٝ
يًذلب.١ٝ
ظٜسإ ،ضبُس َكطفٚ ;٢ايػً ،ّٛمحس إبطاٖ .)1985( ِٝايتعً ِٝا٫بتسا ٞ٥ب املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
زضاغَٛ ١نٛعَ ١ٝتهاًَ .١ط ،2دس :٠زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع.١
ايعٜساْني ،مجاٍ عاٜس (َ .)2009س ٣تهُني َفاٖ ِٝايذلب ١ٝا٭غط ١ٜيف نتب ايكفٛف ايـج٬خ ا٭ٚىل يف
زٚي ١اإلَاضات ايعطب ١ٝاملتشس .٠ضغايَ ١ادػترل مرل َٓؿـٛض .٠قػـِ املٓـاٖر ٚطـطم ايتـسضٜؼ ،نًٝـ١
ايذلب ،١ٝداَع ١ايرلَٛى ،ا٭ضزٕ.
غـعاز ،٠دـٛزت أمحــس; ٚإبـطاٖ ،ِٝعبــساهلل ضبُـس ( .)2008املــٓٗر املسضغـ ٞاملعاقــط .ط ،5عُــإ :زاض
ايفهط ْاؾطَٛٚ ٕٚظع.ٕٛ
غًُٝإ ،مجاٍ; ٚقاغِ ،ضٖاّ عً .)2010( ٞاملٗاضات اسبٝات ١ٝاملتهُٓ ١يف َـاز ٠ايسضاغـات ا٫دتُاعٝـ١

يًكــفٛف ايج٬ثــ ١ا٭ٚىل َــٔ َطسًــ ١ايتعًــ ِٝا٭غاغــ ٞيف غــٛض .١ٜصبًــ ١داَعــ ١تؿــط ٜٔيًبشــٛخ
ٚايسضاغات ايعًُ- ١ٝغًػً ١اٯزاب ٚايعً ّٛاإلْػاْ ،)3( 32 ،١ٝم.193- 169.
عبـــساهلل ،عـــاطف ضبُـــس ( .)2003فاعًٝـــ ١بطْـــاَر َكـــذلح يف ا٭ْؿـــط ١املكـــاسب ١ملـــٓٗر ايسضاغـــات

ا٫دتُاع ١ٝبايكف ايطابع ا٭غاغ ٞيف تُٓ ١ٝبعـض املٗـاضات اسبٝاتٝـ .١صبًـ ١ايكـطاٚ ٠٤املعطفـ،١
 ،)28(1م.175- 130.
عبــساملعط ،ٞأمحــس سػــني; َٚكــطف ،٢زعــا ٤ضبُــس ( .)2008املٗــاضات اسبٝاتٝــ .١ط ،1ايكــاٖط :٠زاض
ايػشاب يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
ايعبــٛز ،ٟأزلــاَ .)2010( ٤كــطضات َتهاًَــ ١تعتُــس «ايٛغــطٚ »١ٝتًــيب سادــات غــٛم ايعُــٌ :املؿــطٚع
ايؿاٌَ يتطٜٛط املٓاٖر .صبً ١املعطف.)187( ،١
ايعذُ ،ٞضبُـس عبسايػـٚ ;ّ٬اسبـاضث ،ٞغـعاز فٗـس ( .)2004املسضغـ ١ا ٫بتساٝ٥ـ ١يف املًُهـ ١ايعطبٝـ١
ايػعٛزَ ( ١ٜفَٗٗٛاٚ .ظا٥فٗاَ .ؿه٬تٗا) .ط ،1ايطٜا َ :هتب ١ايطؾس ْاؾط.ٕٚ
آٍ عاضّ ،قاحل دابط ( .)2012فاعً ١ٝبطْـاَر َكـذلح قـا ِ٥عًـ ٢ا٭ْؿـط ١ايكـف ١ٝاملطتبطـ ١مبـٓٗر ايذلبٝـ١
ا٫دتُاعٚ ١ٝايٛطٓ ١ٝيف إنػـاب بعـض املٗـاضات اسبٝاتٝـ ١ايبٝ٦ٝـ ١يـس ٣تَٝ٬ـص ايكـف ايػـازؽ
ا٫بتسا ٞ٥يف َس ١ٜٓأبٗا .ضغايَ ١ادػترل مرل َٓؿٛض .٠قػِ املٓاٖر ٚطـطم تـسضٜؼ ،نًٝـ ١ايذلبٝـ،١
داَع ١أّ ايكطَ ،٣ه ١املهطَ.١
ايعػاف ،قاحل محس ( .)2010املسخٌ إىل ايبشح يف ايعً ّٛايػًٛن .١ٝط ،1ايطٜا  :زاض ايعٖطا.٤
عط ،١ٝعً ٞسػني ( .)2007فاعًٚ ١ٝسس ٠زضاغ ١ٝقاُ٥ـ ١عًـ ٢ايٓؿـاط يف ايسضاغـات ا٫دتُاعٝـ ١يتُٓٝـ١

املٗاضات اسبٝات ١ٝيس ٣تَٝ٬ص املطسً ١ا٫بتسا .١ٝ٥صبً ١ازبُع ١ٝايذلب ١ٜٛيًسضاغـات ا٫دتُاعٝـ،١
 ،)13(1م.98- 48.
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 يف ايكف ايػازؽ١ٝاتٝ املٗاضات اسب١َ٤اَٛ ٣ ملس١ًًٝٝ ذب١ زضاغ: ٔف احملػْٛ
ٞ٥بتسا٫ا
 َٗـاضات١ُٝٓ يت١ٜ ا٭غط١ٝؼ ايذلبٜ تسض.)2010( ِ ضبُس املعتك٤ أزلا،ٌُازبٚ ;س عبساهللٜ تغط،ٕعُطا
،)35(11 ،١ـُٝٓايتٚ ١ ايجكافـ١ صبًـ.٘تـٝاؽ فعايٝقٚ ١ٜ اإلعساز١ًصات املطسًُٝ ت٣رل يسٝ ايتغ٠ازٝق
.44- 2.م
املٗـاضاتٚ ١ـًُِٝ ايعٖٝ املفا١ُٝٓ يف ت١ املعطف٤ضاٚ ات َاٝذٝف اغذلاتٝظٛ أثط ت.)2008( ٠زٛ أمحس ع،١قؿط
ِ قػـ.٠ضٛ َادػـترل مـرل َٓؿـ١ ضغـاي.٠ بغـعٞ ايكـف اشبـاَؼ ا٭غاغـ١ طًبـ٣ّ يـسًٛ بـايع١ٝاتٝاسب
.٠ مع،١َٝ٬ اإلغ١ ازباَع،١ٝ ايذلب١ًٝ ن،ًِٝا ايتعٝدٛيٛٓتهٚ املٓاٖر
ؼٜ تسض١ًٝ فاع.)2012( ِ ضبُس املعتك٤ أزلا،ٌُازبٚ ;س عبساهللٜ تغط،ٕعُطاٚ ;ٞ عبسايباق٤ أزلا،ضبُس
١ــٝاتٝت اسب٬ َٗــاضات ســٌ املؿــه١ــَُٝٓــات يف تًٛاملعٚ اْــاتٍٝ ايبٛ املتُطنــع ســ١ٜ ا٭غــط١ــٝايذلب

،١ــٝ يف ايذلبٞ ايبشــح ايعًُــ١ صبًــ.١ــٜ اإلعساز١ــصات املطسًــًُٝ ت٣ يــس١ً مبطاســٌ ســٌ املؿــهٞعٛايــٚ
.220- 187. م،)13(1
،1 ط.تعًُٗــاٚ ُٗــاًٝ تع٠ــاٝ َٗــاضات اسب.)2011(  أمحــس١ خسػبــ،ــتٝخبٚ ;ًِٝز عبــسايعٛ ضبُــ،َٞٓػــ
.٤ زاض ايعٖطا: اٜايط
.ِّ ايعاًٝ يًتع١غطٛاملتٚ ١ٝ٥بتسا٫ يًُطسًتني ا١ٜ ا٭غط١ٝ َٓٗر ايذلب١كٝثٚ .)2006( ًِٝايتعٚ ١ٝ ايذلب٠ظاضٚ
. يًُٓاٖر١َ ايعا٠ اإلزاض،ٟٛط ايذلبٜٛ َطنع ايتط: اٜايط
ــعٜظٛايتٚ  يًٓؿــط٠ زاض املػــرل:ٕ عُــا،1 ط.١ــٝاتٝ املٗــاضات اسب.)2015( اســسُٛإ عبــس ايًٝ غــ،غــفٜٛ
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صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

دّر اجلامعات يف دعه التينٔ٘ باملنلل٘ العربٔ٘ الشعْدٓ٘  :معْقاتُ ّأسالٔب تطْٓرِ

(دراس٘ مٔداىٔ٘ يف مدٓي٘ الرٓاض)
د  .حئ ٙبً صاحل احلربٕ
املػتدًل :
تػتٗسف ٖص ٙايسضاغ ١ايهؿف عـٔ ايـسٚض املفـذل

ايـصٜٓ ٟبغـ ٞإٔ تكـ ّٛبـ٘ ازباَعـات يف زعـِ ايتُٓٝـ١

باملًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛزٚ ، ١ٜشيــو يف نــٚ ٤ٛظــا٥ف ازباَعــ ١ايــج٬خ  :ايتــسضٜؼٚ ،خسَــ ١اجملتُــع ،
ٚايبشــح ايعًُــ ، ٞمبــا ٜػــاعس يف اغــتذٖ ٤٬ــص ٙازبٛاْــب املتعــسزٚ ، ٠ضباٚيــ ١تٛنــٝشٗا ٚإبطاظٖــا ،
باإلناف ١إىل ايهؿف عٔ املعٛقات ايم ذبس َٔ قٝاّ ازباَعات بسٚضٖا يف خسَـ ١ايتُٓٝـٚ ، ١ا٭غـايٝب
املكذلس ١يتطٜٛط شيو ايسٚض .
ٚته ٕٛصبتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتـسضٜؼ ايعـاًَني يف قػـِ أقـ ٍٛايذلبٝـ ١جباَعـ ١اإلَـاّ
ضبُس بٔ غعٛز اإلغـٚ ، ١َٝ٬يف قػـِ ايػٝاغـات ايذلبٜٛـ ١جباَعـ ١املًـو غـعٛز خـ ٍ٬ايفكـٌ ا٭َ ٍٚـٔ
ايعاّ ايسضاغٖ1437 - 1436 ٞـ.
ٚقــس اغــتدسَت ايسضاغــ ١املــٓٗر ايٛقــفٚ ، ٞناْــت ( ا٫غــتباْ ) ١أزا ٠شلــا ٚ ،تٛقــًت إىل صبُٛعــَ ١ــٔ
ايٓتا٥ر  َٔ ،أبطظٖا :
 .1إٔ أِٖ أزٚاض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ١ٜيف نـٚ ٤ٛظا٥فٗـا ٖـ ٞإعـاز ٠قـٝام١
أٖــساف املكــطضات ايسضاغــ ١ٝاسبايٝــ ١مبــا ٜتُاؾــَ ٢ــع ا٫ستٝادــات ايتُٜٓٛــ ١املتذــسز ، ٠تــسضٜؼ َكــطضات
داَعٝــ ١دسٜــس ٠تتٛافــل َــع َتطًبــات ايتُٓٝــ ، ١تكــس ِٜايــدلاَر ايتسضٜبٝــ ١ايــم تػــِٗ يف تُٓٝــَٗ ١ــاضات
ايطــ٬ب ٚاملــٛظفني  ،ايتٛغــع يف طــطح ايــسبًَٛات املتدككــ ١ايــم تتُاؾــَ ٢ــع استٝادــات غــٛم ايعُــٌ
ايػعٛز ، ٟتبين ازباَع ١يًسضاغات ٚاملؿطٚعات ايبشج ١ٝايم تتٓا ٍٚقهاٜا ايتُٓ. ١ٝ
 .2إٔ أِٖ املعٛقات ايـم ذبـس َـٔ قٝـاّ ازباَعـات بـسٚضٖا يف زعـِ ايتُٓٝـ ١باملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛزٖ ١ٜـٞ
ايذلنٝع عً ٢ازباْب ايٓعط ٟيف َععِ املكطضات ايسضاغـٚ ١ٝإُٖـاٍ ازبٛاْـب ايتطبٝكٝـٚ ، ١نـعف بعـض
املكطضات ايسضاغٚ ١ٝخاق ١يف داْب تَُٓٗ ١ٝاضات ايط٬ب  ،باإلناف ١إىل نعف ايتٓػٝل بني ازباَعـات
ٚازبٗات املٛظف ، ١إىل داْب ٚدٛز ربككات داَعٜ ١ٝكٌ ا٫ستٝاز إيٗٝا يف غٛم ايعٌُ ايػعٛز. ٟ
 .3إٔ أِٖ ا٭غايٝب املكذلس ١يتععٜع قٝاّ ازباَعات بسٚضٖا يف زعِ ايتُٓٝـ ١باملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛزٖ ١ٜـٞ
إعــساز خطٜطــ ١حبجٝــَ ١كذلســ ١٭ٚيٜٛــات ايبشــح يف َٛنــٛع ايتُٓٝــٚ ١تعٜٚــس ا٭غــاتصٚ ٠طــ٬ب ايسضاغــات
ايعًٝــا بٗــا ٚ،اعتُــاز َؿــطٚع عًُــ ٞيذلمجــ ١صبُٛعــَ ١ــٔ ايهتــب ا٭دٓبٝــ ١املتُٝــع ٠يف َٛنــٛع ايتُٓٝــ١
بعٚاٜا ٙاملتٓٛع ، ١باإلناف ١إىل إدطاَ ٤طادع ١ؾاًَ ١زبُٝع ايسبًَٛات ايم تكسَٗا ازباَعٚ ١ايتشكل َـٔ
َطابكتٗا ٫ستٝادات غٛم ايعٌُ ايػـعٛز ، ٟإىل داْـب اعتُـاز بطْـاَر جملُٛعـَ ١ـٔ ايـسٚضات ايتسضٜبٝـ١
شات ازبٛز ٠ايعاي ١ٝايم تػِٗ يف إنػاب ايط٬ب املٗاضات ا٭غاغ ١ٝاي٬ظَ ١يػٛم ايعٌُ.
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ؼب ٢ٝاسبطب : ٞزٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

أ : ّ٫ٚاإلطاض ايعاّ يًسضاغ: ١
َكسَ ١ايسضاغ: ١
َع اْتٗا ٤اسبطب ايعاملٝـ ١ايجاْٝـ ١ظٗـطت تكػـُٝات يًُذتُعـات اإلْػـاَْٗٓ ، ١ٝـا تكـٓٝف
ايــس ٍٚإىل زَ ( ٍٚتكسَـــٖٚ ، ) ١ــ ٞايـــس ٍٚايــم ٜتُتـــع أفطازٖــا مبػـــت ٣ٛعــاٍ َـــٔ ايطفاٖٝـــ١
ا٫قتكازٚ ، ١ٜتتُتـع صبتُعاتٗـا بعـطٚف ايتكـسّ ا٫قتكـازٚ ٟا٫دتُـاعٚ ، ٞزَ ( ٍٚتدًفـ ١أٚ
ْاَ ٖٞٚ ) ١ٝايم مل ذبغ مبػت ٣ٛادتُاعٚ ٞاقتكازَ ٟتكسّ .
ٚشلصا ظٗطت اسباد ١املاغ ١إىل ايتُٓ ١ٝا٫قتكاز ١ٜنع٬ز يتدًف تًو ايس ٍٚايـم ٜعـٝـ
أفطازٖا يف َػتَ ٣ٛعٝؿَٓ ٞدفض ٖٓ ( .سٚ ٟآخطٖ1428 ٕٚـ  ،م . ) 55
ٚقــــس اتػــــعت ايفذــــ ٠ٛبــــني ايــــس ٍٚايٓاَٝــــٚ ١ايــــس ٍٚاملتكسَــــ ١بػــــبب ايتكــــسّ ايعًُــــٞ
ٚايتهٓٛيــٛد ٞيف ايعــامل ٚ ،تطًعــت ز ٍٚايعــامل ايجايــح ( ايٓاَٝــ ) ١إىل ايًشــام بطنــب ايــسٍٚ
املتكسَــٚ ١إىل ٚنــع اشبطـــط ايتُٜٓٛــ ١يعٜـــاز ٠تكــسَٗا  ( .اشبطٝــب ٚايهػـــٛاْٚ ٞأبــ ٛســـٜٛر
ٖ1430ـ  ،م . ) 193
فايتُٓٝـ ١إشٕ أقـبشت َطُشـ ّا َُٗـ ّا زبُٝـع اجملتُعـات ايبؿــط ، ١ٜبعـس إٔ بـسأت تػــتأثط
باٖتُاَــات ٚاغــع ١زاخــٌ ا٭ٚغــاط ا٫قتكــازٚ ، ١ٜا٫دتُاعٝــٚ ، ١ايذلبٜٛــٚ ، ١اإلعَٝ٬ــ ١عًــ٢
َػت ٣ٛايعامل أمجع .
ٚعًــ ٢ايــطمِ َــٔ اٖ٫تُــاّ ايٛانــح ايــص ٟذبعــ ٢بــ٘ ايتُٓٝــ ١يف ايسضاغــات ا٫قتكــاز١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايذلب ١ٜٛإ ٫أْٗا يف ايٛقت ْفػ٘ قاضت ضبط ْكس ٚدبطٜح يس ٣بعـض ايهتـاب ،
ٚشيو يف أعكاب فؿٌ نجرل َٔ ايدلاَر ايتُٓٚ ، ١ٜٛتفؿ ٞاإلسبـاط يـس ٣صبُٛعـَ ١ـٔ ا٭فـطاز
ٚازبُاعــات  ،أ ٚعًــ ٢ا٭قــٌ اعبػــاض َٛدــ ١ايتفــا ٍ٩ايــم قــاسبت اٖ٫تُــاّ بايتُٓٝــٚ ١ايعٓاٜــ١
خبططٗا ٚبطاصبٗا َٛ ( .غ ، ّ 2002 ٢م . ) 123
ٚست ٢ؼبكل أ ٟصبتُع َٔ اجملتُعات ايبؿط ١ٜاملػت ٣ٛاي٥٬ل َٔ ايتُٓٝـ ١فإْـ٘ ؼبتـاز إىل
تٛفط صبُٛع َٔ ١ازبٗٛز ايبؿط ١ٜاملٓعُ ; ١٭ٕ ايتُٓ ١ٝيف دٖٛطٖا تعس دٗساّ بؿطٜاّ َٓعُاّ ،
 ٫ٚذبــسخ بؿــهٌ عفــ ٟٛأ ٚتًكــاٚ ، ٞ٥إمنــا ذبتــاز إىل خطــط طُٛســٚ ، ١آيٝــات ضبــسز، ٠
ٚإَهاْات َازٚ ١ٜبؿط ، ١ٜنُا ذبتاز إىل ٚعٚ ٞتهـاتف أفـطاز اجملتُـع ( َ٪غػـات ٚأفـطاز
ٚقطاعات سهٚ ١َٝٛأًٖ ) ١ٝيتشكٝل تطًعات اجملتُع ٚآَاي٘ ايتُٓ ١ٜٛاملٓؿٛز. ٠
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َٚــٔ امل٬ســغ أْــ٘ مل َــع أفــ ٍٛسطنــ ١ا٫غــتعُاض املباؾــط يف بساٜــ ١اشبُػــٝٓٝات ٚظٗــٛض
سطنــات ايتشــطض ايــٛطين يف بًــسإ ايعــامل ايجايــح أخــص ٜٓعــط إىل ايتعًــ ِٝبٛقــف٘ أســس أزٚات
ايتكسّ ا٫قتكازٚ ٟايكـٓاعٚ ٞبٛقـف٘ سكـاّ ٭بٓـا ٤ايطبكـات ايفكـرل ٠ايـم سطَـت َٓـ٘ يػـٓٛات
ط ١ًٜٛمل ( بسضإ ٚضبفٛظ  ، ّ 2009م . ) 359
ُٜٚعس ايتعً - ِٝبهافَ ١طاسً٘ ٪َٚغػات٘  -أسس ا٭شضع ا٭غاغـ ١ٝيتشكٝـل ايتُٓٝـ ١يف
اجملتُع ٫ٚ ،ميهٔ تكٛض قٝاّ تُٓ ١ٝصبتُع ١ٝسكٝك ١ٝبسٚ ٕٚدـٛز تعًـَ ِٝتطـٛض ٜكـٛز ازبٗـٛز
ايتُٜٓٛٚ ، ١ٜٛدٗٗا ٜٚ ،ػِٗ يف إعساز ايهٛازض ايبؿط ١ٜاي٬ظَ ١يتػٝرل ٚترلتٗا يف اجملتُع .
ٚيصيو ظبس إٔ ا٭َِ املتشس ٠قس تبٓت َؿطٚع عكس ا٭َِ املتشس ٠يًتعًـَ ِٝـٔ أدـٌ ايتُٓٝـ١
( ٚ ) ّ2014 - 2005شيو بٗسف تغٝرل نٝف ١ٝايتعًِ ٚزٚافع٘ ٚ ،شيو عٔ ططٜل تؿذٝع ايـسٍٚ
عً ٢إعاز ٠تٛد ٘ٝأْعُتٗا ايتعًٚ ، ١ُٝٝأغٓست َُٗ ١تٓفٝص ٖصا املؿطٚع إىل َٓعُ ١ايْٛٝػه.ٛ
( ايدلاٖٖ1435 ، ِٝـ  ،م . ) 2
ٚتأت ٞازباَعات عً ٢ضأؽ امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝايم ٜٓبغ ٞإٔ ت٪ز ٟزٚضاّ َ٪ثطّا يف إسساخ
ايتُْٓ ; ١ٝعطاّ يإلَهاْات ٚايتذٗٝعات املازٜـ ١ايـم متتًهٗـا ازباَعـات  ،باإلنـاف ١إىل تـٛفط
ايعٓاقط ايبؿط ١ٜامل َٔ ١ًٖ٪أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايباسجني ٚ ،ايهٛازض اإلزاض ١ٜامل. ١ًٖ٪
مما غبل نً٘ ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايتُٓٝـ ١قهـ ١ٝادتُاعٝـًَ ١شـ ١تؿـهٌ ٖادػـ ّا أغاغـّ ٝا
٭ ٟصبتُــع ٜٓؿــس ايتكــسّ ٚايتطــٛض ٜٚ ،طُــح إىل ذبكٝــل ايطفاٖٝــ ١ا٫دتُاعٝــٚ ١ا٫قتكــاز١ٜ
يهاف ١ؾطا٥ح اجملتُع .
ٚتبك ٢ايتُٓ ١ٝعًُ ١ٝتؿاضنٜٓ ١ٝبغ ٞإٔ ٜؿذلى فٗٝا ًٜٚ ،تف سـ ٍٛأٖـسافٗا ٚخططٗـا ،
نافــ ١قطاعــات اجملتُــع  ،أفــطازّا ٪َٚ،.غػــات سهَٝٛــ٦ٖٝٚ ، ١ــات أًٖٝــ ، ١ستــ ٢تتهــافط
ازبٗٛز ٚ ،تتهاٌَ ايطٜٚ ، ٣٩تِ ايٛق ٍٛإىل ا٭ٖساف املطغ. ١َٛ
ٜٚعــٌ ايتعًــ ِٝا٭زا ٠ايطٝ٥ػــ ١يتشكٝــل ايتُٓٝــ ، ١فــ ٬تُٓٝــ ١بــس ٕٚتعًــَ ِٝتطــٛض ٚ ،تبكــ٢
ازباَعات عً ٢ضأؽ امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝاملٓاط بٗا زٚض َٗـِ يف زفـع َػـرل ٠ايتُٓٝـ ١يف اجملتُـع
ايػعٛزٚ ،ٟعًٗٝا إٔ تطادع غٝاغاتٗا ٚ ،بطاصبٗا ٚ ،ربككاتٗا ٚ ،طـطم ايتـسضٜؼ ٚأغـايٝب
ايتك ِٜٛاملػتدسَ ١فٗٝا  ،ست ٢تػِٗ يف ذبكٝل آَاٍ اجملتُع ٚتطًعاتـ٘ ٚ ،تهـٚ ٕٛغـَ ١ًٝجًـ٢
يتشكٝل اظزٖاض اجملتُع ايػعٛزٚ ، ٟتٓاَ ٞاملٓذعات ايتُٓ ١ٜٛعً ٢ناف ١ا٭قعس. ٠
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ٚيف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ١ٜســسثت قفــعٖ ٠اً٥ــ ١يف ايتعًــ ِٝازبــاَع ٞخ ـ ٍ٬ايػــٓٛات
املان ١ٝمتجًت يف ظٜاز ٠أعساز ازباَعات إىل  38داَع ١سهٚ ١َٝٛأًٖ ١ٝتتٛظع عًَ ٢ععـِ َـسٕ
املًُهٚ . ١مبا إٔ اجملتُع ايػـعٛزٜ ٟعـس أسـس اجملتُعـات ايفتٝـ ١ايطاضبـ ١عبـ ٛذبكٝـل ايتُٓٝـ١
ايؿاًَ ١فإْـ٘ َـٔ املَ٪ـٌ إٔ تكـ ّٛازباَعـات ايػـعٛز ، ١ٜغـٛا ٤ايكسميـ ١أ ٚايٓاؾـ ١٦سـسٜجاّ بـسٚض
َ٪ثط يف اإلغٗاّ يف ذبكٝل ايتُٓ ، ١ٝخاقـَ ١ـع تـٛفط خطـط ايتُٓٝـ ١اشبُػـ ١ٝاملٓعُـ ، ١ايـم
ابتسأت َٓص عـاّ ٖ 1390ــ ( اشبطـ ١اشبُػـ ١ٝا٭ٚىل ) ٚ ،تتايـت عـدل ايػـٓٛات ستـٚ ٢قـًت إىل
اشبط ١اشبُػ ١ٝايم ْؿٗسٖا سايٝاّ  ٖٞٚ ،اشبط ١اشبُػ ١ٝايعاؾطٖ1440 - 1435 ( ٠ـ ) .
إىل داْب استٝاز َػرل ٠ايتُٓ ١ٝيف املًُه ١إىل َٜ٬ني ا٭ٜس ٟايعاًَ ١ايم ٜٓتعط إس٬شلا
تسضػبٝاّ ضبٌ ايعُاي ١ايٛافس ، ٠خاقَ ١ع اإلع ٕ٬عٔ َؿاضٜع إْؿا ٤املسٕ ا٫قتكاز ١ٜايهدل٣
يف بعض َٓاطل املًُهَ ١جٌ ضابغ ٚ ،ساٚ ، ٌ٥دٝعإ ٚمرلٖا .
َؿهً ١ايسضاغ: ١
أقــبشت ايتُٓٝــَ ١طًب ـاّ أغاغــٝاّ َــٔ َتطًبــات اجملتُعــات املعاقــط ٠ايــم تٓؿــس ايتطــٛض
ٚايتكسّ يف اجملا٫ت املدتًفٚ ، ١ايٛق ٍٛباإلْػإ إىل زضد ١عاي َٔ ١ٝايطاسٚ ١ايطفاُٖٜٚ . ١ٝعـس
ايتعً ِٝايعٓكط ايطٝ٥ؼ يًتُٓ ١ٝايؿاًَ ١بكف ١عاََٚ ، ١فتاح ايتُٓٝـ ١ا٫قتكـاز ١ٜبكـف ١خاقـ١
سٝــح أقــبح ْؿــط ايتعًــٚ ِٝذبػــني ْٛعٝتـــ٘ أســس ايعٛاَــٌ ا٭غاغــ ١ٝيف ايتُٓٝــ ١ا٫قتكـــاز١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ، ١ٝعٓكطاّ َُٗ ّا يف ايتشهِ يف َـس ٣عُكٗـا ٚغـطعتٗا مل  ( .اسبـاز ٖ1434ــ  ،م
. ) 261
ٚيف ٖـصا ايػـٝام ٜؿـرل سػــإ ٚصباٖـس ٚايعذُـ ، ّ2007 ( ٞم  ) 9إىل إٔ ايتعًـ ِٝبــات
َطًب ـاّ نــطٚضٜاّ يتشكٝــل ايتُٓٝــ ١ايؿــاًَ ، ١باعتبــاض إٔ ايكُٝــ ١اسبكٝكٝــ ١يتكــسّ أ ٟصبتُــع َــٔ
اجملتُعات  ٫تكاؽ بهجـط ٠ثطٚاتـ٘ َٚـٛاضز ٙاملازٜـ ، ١بـٌ يف قـسض ٠طاقاتـ٘ ايبؿـط ١ٜاملًٖ٪ـ ١عًـ٢
اغتغ ٍ٬تًو املٛاضز ٚايجطٚات ٚاْ٫تفاع بٗا يكاحل ايفـطز ٚاجملتُـع  .نُـا ٪ٜنـس سذـٚ ٞعبـس
اسبُٝس ( ٖ1433ـ  ،م  ) 9عً ٢نطٚض ٠مل أ ٫ته ٕٛايذلب ١ٝصبطز ٚغ َٔ ١ًٝبني ٚغـا ٌ٥أخـط٣
يًتُٓ ، ١ٝبٌ إٔ ته ٕٛعٓكطاّ َٔ عٓاقطٖا ايتأغٝػٚ ١ٝما َٔ ١ٜماٜاتٗا ا٭غاغ ١ٝمل .
ٚستــ ٢تػــتُط املػــرل ٠ايتُٜٓٛــ ١بؿــهٌ َــٓعِ طبطــط يــ٘ ربطٝط ـ ّا دٝــساّ ،بعٝــسّا عــٔ
ايفٛنٚ ٢ايعؿٛا ، ١ٝ٥فإْ٘ ٫بس َٔ تعانس امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝــ ٚعً ٢ضأغٗا ازباَعات ــ َع
ازبٗٛز اسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝايطاَ ١ٝإىل ذبكٝـل ايتُٓٝـٚ ، ١ايكٝـاّ بـسٚض َـ٪ثط يف خسَـ ١ايتُٓٝـ١
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ٚزعُٗا ٚ ،تطغٝذ أضناْٗا يف اجملتُع ٚ .تؿـرل غٝاغـ ١ايتعًـ ِٝيف املًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز١ٜ
إىل إٔ َٔ ا٭غؼ ايعاَ ١ايم ٜك ّٛعًٗٝا ايتعً ِٝمل ضبط ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝيف مجٝع املطاسـٌ خبطـ١
ايتُٓ ١ٝايعاَ ١يًسٚي ١مل.
ٚقــس أؾــاضت أٜه ـاّ يف بابٗــا ايجــاْ ( ٞاملــاز ٠ايجآَــٚ ١اشبُػ ـ ) ٕٛإىل إٔ َــٔ ا٭ٖــساف
اإلغ ١َٝ٬ايعاَ ١ايم ذبكل ما ١ٜايتعً ِٝمل تسضٜب ايطاقات ايبؿط ١ٜاي٬ظَـٚ ، ١تٜٓٛـع ايتعًـ، ِٝ
َع اٖ٫تُاّ اشبام بايتعً ِٝايفين مل .
نُــا أٚضزت نــُٔ أٖــساف ايتعًـــ ِٝايعــاي ٞمل إعــساز َـــٛاطٓني أنفــاَ ٤ــًٖ٪ني عًُٝــ ّا
 ٬عايٝـ ّا ٭زاٚ ٤ادـبِٗ يف خسَـ ١ب٬زٖـِ ٚ ،ايٓٗـٛ
ٚفهطٜـ ّا تـأّٖ ٝ

بـأَتِٗ  ،يف نـ ٤ٛايعكٝـس٠

ايػـًَٚ ، ١ُٝبـاز ٨اإلغـ ّ٬ايػـسٜس ٠ملباإلنـاف ١إىل مل ايكٝـاّ باشبـسَات ايتسضٜبٝـٚ ١ايسضاغــات
ايتذسٜس ١ٜايم تٓكٌ إىل اشبطػبني ايص ِٖ ٜٔيف صباٍ ايعٌُ َا ٜٓبغ ٞإٔ ٜطًعٛا عً ٘ٝممـا دـس
بعس ربطدِٗ مل ٚ ( .ظاض ٠املعاضف  ، ٙ1416م . ) 22 - 8
يف سني اؾـتًُت أٖـساف خطـ ١ايتُٓٝـ ١ايتاغـع ١يف املًُهـٚ ١ايـم اَتـست خـ ٍ٬ا٭عـٛاّ
ٖ1435 - 1430ـ عً ٢ظٜاز ٠ايهفا ٠٤ايساخًٚ ١ٝاشباضد ١ٝيتشكٝل َتطًبـات ايتُٓٝـٚ ، ١اغـتُط
ايتأنٝس عًٖ ٢ص ٙايكه ١ٝازبٖٛطٜـ ١يف اشبطـ ١ايـم تًتٗـا ٖٚ ،ـ ٞاشبطـ ١اسبايٝـ ١يًتُٓٝـ ١يف
املًُه ( ١اشبط ١ايعاؾطٚ )٠ايم اؾتًُت أٖسافٗا عً ٢املٛا ١َ٤بني طبطدات ايتعًَٚ ِٝتطًبـات
غٛم ايعٌُ ٚ ( .ظاض ٠ا٫قتكاز ٚايتدطٝط ٖ1436 ،ـ ) .
َٚــٔ ٖٓــا ٜتــبني إٔ ٖٓــاى زٚضاّ َٓتعــطاّ َــٔ ازباَعــات ايػــعٛز ١ٜدبــاَٛ ٙنــٛع ايتُٓٝــ، ١
تفع ّ٬ٝملا دا ٤يف غٝاغ ١ايتعًـ ِٝيف املًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛزٚ ، ١ٜملـا دـا ٤يف خطـط ايتُٓٝـ، ١
ٚإغٗاَ ّا يف خسَ ١اجملتُع ٚ ،اْػذاَاّ َع ا٫ستٝادات ايتُٓ ١ٜٛيف ايب٬ز .
ٚتتُجـــٌ َؿـــهًٖ ١ـــص ٙايسضاغـــ ١يف ذبسٜـــس ايـــسٚض املفـــذل

يًذاَعـــات يف زعـــِ ايتُٓٝـــ١

باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜإىل داْـب ايهؿـف عـٔ املعٛقـات ايـم ذبـس َـٔ قٝـاّ ازباَعـات
بٗصا ايسٚض املٓؿٛز ٚ ،ا٭غايٝب املكذلس ١يتطٜٛط زٚض ازباَعات يف ٖصا اجملاٍ .
أغ ١ً٦ايسضاغ: ١
تػعٖ ٢ص ٙايسضاغ ١إىل اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ اٯت: ٞ
َا زٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف نٚ ٤ٛظا٥ف ازباَع ١؟
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ٜٚتفطع َٔ ٖصا ايػ٪اٍ ا٭غ ١ً٦ايفطع ١ٝاٯت: ١ٝ
َ .1ا زٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ َٔ ١ٝخٚ ٍ٬ظٝف ١ايتسضٜؼ ؟
َ .2ا زٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ َٔ ١ٝخٚ ٍ٬ظٝف ١خسَ ١اجملتُع ؟
َ .3ا زٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ َٔ ١ٝخٚ ٍ٬ظٝف ١ايبشح ايعًُ ٞ؟
َ .4ــا املعٛقــات ايــم ذبــس َــٔ قٝــاّ ازباَعــات بــسٚضٖا يف زعــِ ايتُٓٝــ ١باملًُهــ ١ايعطبٝــ١
ايػعٛز ١ٜ؟
َ .5ا ا٭غايٝب املكذلس ١يتطـٜٛط قٝـاّ ازباَعـات بـسٚضٖا يف خسَـ ١ايتُٓٝـ ١باملًُهـ ١ايعطبٝـ١
ايػعٛز ١ٜ؟
أٖساف ايسضاغ: ١
تػتٗسف ٖص ٙايسضاغ ١ايهؿف عٔ ايسٚض املفذل

ايصٜٓ ٟبغ ٞإٔ تك ّٛب٘ ازباَعات يف

زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ، ١ٜشيو يف نٚ ٤ٛظـا٥ف ازباَعـ ١ايـج٬خ  :ايتـسضٜؼ ،
ٚخسَـ ١اجملتُــع ٚ ،ايبشـح ايعًُــ ، ٞباإلنـاف ١إىل ايتعــطف عًـ ٢املعٛقــات ايـم ذبــس َـٔ قٝــاّ
ازباَعات بٗصا ايـسٚض  ،إىل داْـب ا٭غـايٝب املكذلسـ ١يتطـٜٛط قٝـاّ ازباَعـات بـسٚضٖا يف ٖـصا
اجملــاٍ  ،مبــا ٜػــاعس يف اغــتذٖ ٤٬ــص ٙازبٛاْــب املتعــسزٚ ، ٠ضباٚيــ ١تٛنــٝشٗا ٚإبطاظٖــا ،
باإلناف ١إىل اشبطٚز مبذُٛع َٔ ١ايتٛقٝات ٚاملكذلسات ايم غتػِٗ بإشٕ اهلل تعاىل يف تصيٌٝ
ايكع ٛبات ايم تٛاد٘ املػرل ٠ايتُٓ ١ٜٛيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ، ١ٜشيو يف نْ ٤ٛتا٥ر ٖصٙ
ايسضاغ. ١
أُٖ ١ٝايسضاغ: ١
تعٗط أُٖٖ ١ٝص ٙايسضاغ ١يف نْٗٛا تتٓا ٍٚدٛاْب َُٗـ ١تتعًـل بكهـ ١ٝأغاغـ ١ٝتٓؿـسٖا
اجملتُعـــات املعاقـــطٖٚ ، ٠ـــ ٞقهـــ ( ١ٝايتُٓٝـــ ) ١بهـــٌ َـــا ذبًُـــ٘ َـــٔ َفـــاٖٚ ِٝذبـــسٜات
َٚؿه٬ت .نُا تػتُس ٖص ٙايسضاغ ١أُٖٝتٗا َٔ أُٖٝـ ١ايتُٓٝـْ ١فػـٗا  ،نُٛنـٛع فـط
ْفػ٘ بهٌ دساض ٠عً ٢ايػاس ١ايسٚي. ١ٝ
 ٫ٚؾو بإٔ يًذاَعات زٚض ّا نبرل ّا يف زعـِ ايتُٓٝـٚ ١قٝازتٗـا زاخـٌ اجملتُـع ٚ ،يـٔ ذبكـل
ايتُٓ ١ٝأٖسافٗا ٚت٪ت ٞمثاضٖا بس ٕٚداَعـات َتُٝـع ٠تعُـٌ بهفـا ٠٤عايٝـ ١ستـ ٢تػـِٗ يف إزاض٠
زف ١املػرل ٠ايتُٓٚ ١ٜٛخسَتٗا ٖٓ َٔٚ ،ا تٓبع أُٖٖ ١ٝصا ايبشح َـٔ خـ ٍ٬غـع ٘ٝإىل اغـتذ٤٬
صبُٛع َٔ ١ازبٛاْب ٚاحملاٚض املُٗ ١املتعًك ١بسٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ. ١ٝ
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ٚمبا إٔ ٖص ٙايسضاغ ١تتٓا ٍٚازبٛاْب املتعًك ١بايتُٓ ١ٝبؿهٌ عاّ ٚ ،بـسٚض ازباَعـات يف
زعُٗــا بؿــهٌ خــام  ،فــإٕ ايباســح َ٪ٜــٌ إٔ ٜػــتفٝس قــاْع ٛايكــطاض يف ٚظاض ٠ايتعًــٚ ِٝيف
ازباَعات ايػعٛزٖ َٔ ١ٜصا ايبشح  ،سٝح  ٌَ٪ٜإٔ تػـاعس ْتـا٥ر ٖـص ٙايسضاغـ ١يف ايهؿـف
عٔ أبطظ ا٭زٚاض ايم ٜفذل

إٔ تك ّٛبٗا ازباَعات يف زعِ َػرل ٠ايتُٓٚ ، ١ٝأِٖ املعٛقات ايم

ذبــس َــٔ قٝــاّ ازباَعــات بٗــصا ايــسٚض  ،إىل داْــب ا٭غــايٝب املكذلســ ١يتطــٜٛط قٝــاّ ازباَعــات
بسٚضٖا يف ٖصا اجملاٍ  ،مما ميهّٔ قاْع ايكطاض َٔ ته ٜٔٛضٚ ١ٜ٩انش ١سـٖ ٍٛـصا املٛنـٛع
تػاعس ٙيف تعسٜـٌ َا ٜطآَ ٙاغـب ّا ٚ ،إقـساض ايكـطاضات ايتكـشٝش ١ٝايـم تػـاعس ازباَعـات يف
أزا ٤ز ٚضٖا املٓؿـٛز يف ٖـصا اجملـاٍ ٚ ،ضفـع َػـتٖ ٣ٛـصا ا٭زا ، ٤مبـا ٜعـٛز بـايٓفع عًـ ٢اجملتُـع
أفطازاّ ٚمجاعات .
سسٚز ايسضاغ: ١
 .1اسبسٚز املٛنٛع : ١ٝتكتكط ٖـص ٙايسضاغـ ١يف سـسٚزٖا املٛنـٛعٚ ١ٝايبؿـط ١ٜعًـ ٢ذبسٜـس
أِٖ ا٭زٚاض ايم ٜٓبغ ٞإٔ تك ّٛبٗا ازباَعات يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز١ٜ
ٚ ،شيو يف ن ٤ٛايٛظا٥ف ايج٬خ يًذاَع : ١ايتسضٜؼ  ،خسَ ١اجملتُع  ،ايبشح ايعًُ، ٞ
باإلنــاف ١إىل ايهؿــف عــٔ املعٛقــات ايــم ذبــس َــٔ قٝــاّ ازباَعــات بــسٚضٖا دبــا ٙزعــِ
ايتُٓٚ ، ١ٝا٭غايٝب املكذلس ١يتطٜٛط قٝاّ ازباَعـات بـسٚضٖا يف ٖـصا اجملـاٍ ٚ ،شيـو َـٔ
ٚدْٗ ١عط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف قػـِ أقـ ٍٛايذلبٝـ ١جباَعـ ١اإلَـاّ ضبُـس بـٔ غـعٛز
اإلغٚ ، ١َٝ٬يف قػِ ايػٝاغات ايذلب ١ٜٛجباَع ١املًو غعٛز .
 .2اسبـــسٚز ايعَاْٝـــ : ١د تطبٝـــل ٖـــص ٙايسضاغـــ ١خـــ ٍ٬ايفكـــٌ ا٭َ ٍٚـــٔ ايعـــاّ ايسضاغـــٞ
ٖ1437 - 1436ـ .
 .3اسبسٚز املهاْ : ١ٝتكتكط ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢داَع ١اإلَاّ ضبُـس بـٔ غـعٛز اإلغـ، ١َٝ٬
ٚداَع ١املًو غعٛز يف َس ١ٜٓايطٜا

.

َكطًشات ايسضاغ: ١
.1

زٚض ازباَعات :
ٜككس ب٘  :ايػًٛى املتٛقع َٔ ازباَعات ايػعٛز ١ٜدباَٛ ٙنٛع ايتُٓ ١ٝيف ايب٬ز ٚ ،شيو
يف نٚ ٤ٛظا٥ف ازباَع ١ايج٬خ  : ٖٞٚايتسضٜؼ ٚ ،خسَ ١اجملتُع ٚ ،ايبشح ايعًُ. ٞ
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ايتُٓ: ١ٝ

.2

تٛقف ايتُٓ ١ٝبأْٗا :مل عًُ ١ٝادتُاع ١ٝطبططَٓٚ ١عُٚ ، ١تٗسف إىل إسساخ ذبػـٓٝات
دٖٛط ١ٜيف مجٝع دٛاْب اسبٝا ٠ا٫دتُاعٝـٚ ١ايجكافٝـٚ ١ايػٝاغـٚ ١ٝا٫قتكـاز ، ١ٜبغـط
ذبكٝل ايتكسّ ٚايُٓا ٤يًُذتُع مل ( اشبطٝب ٚايهػٛاْٚ ٞأب ٛسٜٛر ٖ1430ـ ،م . )194
ثاْٝاّ  :اإلطاض ايٓعطٚ ٟايسضاغات ايػابك: ١
َفٗ ّٛايتُٓ: ١ٝ
ْعطاّ ملا ؼبع ٢ب٘ َٛنٛع ايتُٓ َٔ ١ٝأُٖٝـ ١نـدل ٣باعتبـاضَ ٙطًبـاّ أغاغـٝاّ ٭ ٟصبتُـع
بؿط ٟفكس سا ٍٚصبُٛع ١نـبرلَ ٠ـٔ ايبـاسجني ا٫قتكـازٜني ٚايذلبـٜٛني ٚا٫دتُـاعٝني تكـسِٜ
تعطٜف ٚانح يعًُ ١ٝايتُٓ. ١ٝ
فٗٓاى َٔ ْعط إىل ايتُٓ ١ٝعً ٢أْٗا  :مل عًُ ١ٝتٗـسف إىل ذبكٝـل ظٜـاز ٠غـطٜعٚ ١تطانُٝـ١
خ ٍ٬فذل َٔ ٠ايعَٔ ٚ ،تتطًب سؿس املٛاضز ٚاإلَهاْات املازٚ ١ٜايبؿط ، ١ٜيٓٝتكٌ اجملتُع َٔ
ساي ١ايطنٛز ٚايتدًف إىل ساي ١ايُٓٚ ٛايتكسّ  ( .ايطٝطٚ ٞآخطٖ1429 ٕٚـ  ،م . ) 209
ٖٓٚاى َٔ ٜكف ايتُٓ ١ٝبأْٗا  :مل عًُ ١ٝادتُاع ١ٝطبططَٓٚ ١عُٚ ، ١تٗسف إىل إسساخ
ذبػــٓٝات دٖٛطٜــ ١يف مجٝــع دٛاْــب اسبٝــا ٠ا٫دتُاعٝــٚ ١ايجكافٝــٚ ١ايػٝاغــٚ ١ٝا٫قتكــاز، ١ٜ
ذبكٝل ايتكـسّ ٚايُٓـا ٤يًُذتُـع مل  ( .اشبطٝـب ٚايهػـٛاْٚ ٞأبـ ٛسـٜٛر ٖ1430ــ  ،م

بغط
. )194

بُٓٝا ٜط ( ٣بايس ) ٜٔٚإىل إٔ ايتُٓ : ١ٝمل عًُٝـ ١ادتُاعٝـ ١تكهـ ٞعًـ ٢ايتدًـف ٜٚ ،هـٕٛ
ايكها ٤عً ٢ايتدًف بايك ٠ٛايصات ١ٝيًُذتُع  ( .أب ٛؾعرلٖ1431 ٠ـ  ،م . ) 341
نُــا ٜؿــرل َكــطًح ايتُٓٝــ ١إىل مل ازبٗــس املــٓعِ املتهاَــٌ يــسفع منــَ ٛــٛاضز اجملتُــع
اقتكـــازٜاّ ٚ ،ادتُاعٝـ ـاّ ٚ ،فهطٜـ ـاّ َـــٔ أدـــٌ َٛادٗـــ ١ايتدًـــف ٚ ،ايًشـــام بطنـــب ايتكـ ـسّ
اسبهاض ٟمل ( .أمحس  ، ّ 2003م . ) 49
ٚعً ٢شيو فايتُٓ ٖٞ ١ٝمل نًُ ١داَعٜ ٫ ١ككس بٗا صبطز خطـ ١أ ٚبـطاَر أَ ٚؿـطٚعات
يًٓٗٛ

حبٝا ٠ايؿعٛب ادتُاعٝاّ ٚاقتكازٜاّ ٚ ،إمنا ٜككس بٗا أٜهاّ نٌ عٌُ إْػاْ ٞبٓا ٤يف

مجٝع ايكطاعات ٚ ،يف طبتًف اجملا٫ت ٚ ،عً ٢ناف ١املػتٜٛات مل ( .فً ، ّ 1997 ٘ٝم.)71
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أَــا غــطسإ (  ، ّ2003م  ) 266فٓٝعــط إىل ايتُٓٝــ ١عًــ ٢أْٗــا  :مل عًُٝــ ١تغــٝرل يًٛاقــع
ا٫دتُاعٚ ٞاضتكا ٤ب٘ عٔ ططٜل ايتكسّ مل .
٪ٜٚنس ضبُس ( ٖ1433ـ  ،م  ) 19إٔ مل ايتُٓ ١ٝايم ضبٛضٖا ايطٝ٥ؼ ايبٓـا ٤ا٫دتُـاعٞ
بأبعاز ٙاملدتًف ٖٞ ١ايـم تٓط ًـل أَ ٫ّ ٚـٔ اإلْػـإ ٚتعـٛز إيٝـ٘ أ ٚتٓتٗـ ٞعٓـسٚ ، ٙتـدلظ َٛقعـ٘ يف
ايٓؿــاط اجملتُعــ ٞباعتبــاض ٙقــاْع ايتُٓٝــٚٚ ١غــًٝتٗا يف إٓ ٚاســس ٖٚ ،ــ ٛيف ْفــؼ ايٛقــت ماٜــ١
ايتُٖٓٚ ١ٝسفٗا ايٓٗا ٞ٥مل .
فايتُٓ ١ٝإشٕ عًُ ١ٝصبتُعَٓ ١ٝعُ ١تتػـِ بايطـابع ايؿـُٛي ، ٞمبعٓـ ٢أْٗـا تؿـٌُ نافـ١
دٛاْب اجملتُع ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع ٫ٚ ، ١ٝتكتكط عً ٢داْب ٚاسس فكط  ،نُا إٔ ايتُٓ١ٝ
تعس َهاز ٠يًتدًف ٚ ،ايصٜ ٟعين تسٖٛض ا٭ٚناع ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝزاخٌ اجملتُع .
دٛاْب ايتُٓٚ ١ٝأبعازٖا :
إٕ املتتبع شبطط ايتُٓ ١ٝػبس إٔ ايتُٓ ١ٝا٫قتكاز ١ٜذبع ٢باٖتُاّ أٚغـع ممـا ذبعـ ٢بـ٘
ايتُٓ ١ٝا٫دتُاع ١ٝأ ٚا٫قتكـاز ١ٜأ ٚايػٝاغـ ١ٝأ ٚايجكافٝـٚ ، ١يعـٌ ايػـبب يف شيـو ٜعـٛز إىل إٔ
ايتُٓ ١ٝا٫قتكاز ١ٜتك ّٛعًَ ٢عاٜرل َازٜـٚ ، ١إٔ َطززٖٚـا ًَُـٛؽ  ،بُٓٝـا ايتُٓٝـ ١ا٫دتُاعٝـ١
ٚايجكافٝــ ٫ ١تكــ ّٛعًــَ ٢عــاٜرل َازٜــَ - ١جــٌ املــاٍ ٚاٯ٫ت َٚ-طززٖٚــا يــٝؼ ًَُٛغ ـاّ بــٓفؼ
زضدَ ١طزٚز ايتُٓ ١ٝا٫قتكازٖٓ ( . ١ٜسٚ ٟآخطٖ1428 ٕٚـ  ،م . ) 57
ٚقـــس اقتكـــط َفٗـــ ّٛايتُٓٝـــ ١يف املانـــ ٞعًـــ ٢ازبٛاْـــب ا٫قتكـــاز ١ٜفكـــط  ،إ ٫أْـــ٘ يف
ايػــتٓٝات َــٔ ايكــطٕ املانــ ٞبــسأ ٜتػــًٌ َفٗــ ّٛايتُٓٝــ ١إىل ازبٛاْــب ا٫دتُاعٝــٚ ١ايجكافٝــ ١يف
اجملتُع  ( .أمحس  ، ّ 2003م . ) 48
ٜٚؿــرل اشبطٝــب ٚايهػــٛاْٚ ٞأبــ ٛســٜٛر ( ٖ1430ـــ  ،م  ) 193إىل إٔ قكــط َفٗــّٛ
ايتُٓٝــ ١عًــ ٢ايتُٓٝــ ١ا٫قتكــاز ١ٜفكــط ز ٕٚاجملــا٫ت ا٭خــط ٣قــس أز ٣إىل اظزٜــاز ايفذــ ٠ٛبــني
ا٭مٓٝــاٚ ٤ايفكــطا ، ٤ممــا ســسا بايــس ٍٚإىل ا٫عتُــاز عًــ ٢اشبطــط ايتُٜٓٛــ ١ايؿــاًَ ١ايــم تٗــتِ
با يتُٓٝــ ١ا٫دتُاعٝــ ١املتُجًــ ١يف ايتعًــٚ ِٝايكــشٚ ١ايعُــٌ ٚايطعاٜــ ١ا٫دتُاعٝــ ، ١باإلنــاف ١إىل
ايتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ .. ١ٜبٗصا مل تعس خطط ايتُٓ ١ٝتكتكط عً ٢داْب ز ٕٚآخط  ،بٌ سلًت مجٝع
ازبٛاْب ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝمرلٖا  ،مما ٜعطف بايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١املتهاًَ.١
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فايتُٓ ١ٝإشٕ يٝػت تكسَ ّا اقتكـازّ ٜا فكـط ٚ ،إمنـا ٖٓـاى صبُٛعـَ ١ـٔ ازبٛاْـب ٚا٭بعـاز
يًتُٓ: ٖٞٚ ١ٝ
 .1ايتُٓٝـــ ١ا٫قتكـــازٜ : ١ٜككـــس بايتُٓٝـــ ١ا٫قتكـــاز : ١ٜمل ايعًُٝـــ ١ايـــم ميهـــٔ مبٛدبٗـــا إٔ
ٜػتدسّ ؾعب أ ٚزٚي ١أَٓ ٚطكَ ١ا َٛاضز ٙاملتٝػـط ٠يف ذبكٝـل ظٜـازات َػـتسمي ١يف ْكـٝب
نــٌ فــطز ٚيف املتٛغــط َــٔ غــًع ٚخــسَات ٚاضتفــاع َػــتٛا ٙاملعٝؿــ ٞبعــس شيــومل ( .فًٝــ٘
ٖ1427ـ ،م .)48
ٚتتشكــل َــٔ خــ ٍ٬صبُٛعــَ ١ــٔ امل٪ؾــطات َ ،جــٌ  :ظٜــاز ٠ايــسخٌ ايكــ َٞٛيًبًــس  ،تٜٓٛــع
َكــازض ايــسخٌ يًبًــس  ،اضتفــاع قــازضات ايسٚيــَ ١كابــٌ َػــتٛضزاتٗا  ،اضتفــاع َعــسٍ ايــسخٌ
ايػٓ ٟٛ٭فطاز اجملتُع  ،اضتفاع سذِ َٝعاْ ١ٝايسٚي. ١
 .2ايتُٓٝــ ١ا٫دتُاعٝــٚ : ١تتشكــل َــٔ خــ ٍ٬صبُٛعــَ ١ــٔ امل٪ؾــطات َ ،جــٌ  :اضتفــاع َػــت٣ٛ
ايتعً ِٝبـني أفـطاز اجملتُـع  ،اضتفـاع َػـت ٣ٛاشبـسَات ايكـش ، ١ٝتـٛفط املػـانٔ املٓاغـب١
٭فــطاز اجملتُــع  ،اْتؿــاض املبــاْ ٞاسبسٜجــٚ ١ايطــطم ايُٓٛشدٝــ ، ١تــٛفرل خــسَات ايطعاٜــ١
ا٫دتُاع ١ٝيهاف ١ؾطا٥ح اجملتُع .
 .3ايتُٓ ١ٝايجكافٚ ١ٝا٭زبٚ ١ٝاإلعٚ : ١َٝ٬تعين اٖ٫تُاّ بايٓٛاس ٞايجكافٚ ١ٝا٭زبٝـٚ ١اإلعَٝ٬ـ١
زاخــٌ اجملتُــع َ ،جــٌ  :اضتفــاع ايــٛع ٞايجكــايف يــس ٣أفــطاز اجملتُــع ٚ ،اٖ٫تُــاّ بازبٛاْــب
ايفهطٜــ ١يف اجملتُــع ٚ ،اْتؿــاض ا٭ْسٜــ ١ا٭زبٝــٚ ١ايجكافٝــٚ ، ١قٝــاّ ٚغــا ٌ٥اإلعــ ّ٬بــسٚض
إػباب ٞيف تٛع ١ٝأفطاز اجملتُع .
 .4ايتُٓ ١ٝايطٜانٚ : ١ٝتعين اٖ٫تُاّ بازبٛاْب ايطٜانـ ١ٝزاخـٌ اجملتُـع َ ،جـٌ اضتفـاع ايـٛعٞ
ايطٜان ٞيس ٣أفطاز اجملتُع ٚ ،اْتؿاض ا٭ْس ١ٜايطٜانٚ ، ١ٝقٝاَٗـا بـسٚض إػبـاب ٞيف خسَـ١
اجملتُع ٚ ،اْتؿاض املطانع ايطٜان ١ٝاشباق ١ايم تكسّ اشبسَات ايطٜان ١ٝ٭فطاز اجملتُع
ناف.١
 .5ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ : ١ٜتعس َٔ أِٖ دٛاْب ايتُٓٚ ١ٝإٕ ناْـت تـسخٌ نـُٓ ّا يف ا٭بعـاز ايػـابك١
يًتُٓٝـٜٚ . ١ككــس بايتُٓٝـ ١ايبؿــط : ١ٜتكـس ِٜأٚدــ٘ اٖ٫تُـاّ ٚاإلعــساز ٭فـطاز اجملتُــع َ ،ــٔ
خـ ٍ٬ايتأٖٝــٌ ايعًُــٚ ، ٞايتــسضٜب املتدكــل ٚ ،تعٜٚـسِٖ باملٗــاضات اي٬ظَــ ١ايــم تٗٝــِٗ٦
شبسَ ١بًسِٖ َٔ خ ٍ٬ايٛظا٥ف ايم غٝتكًسْٗٚا .
ٚقــس بــسأ اٖ٫تُــاّ بايتُٓٝــ ١ايبؿــط ١ٜيف نــجرل َــٔ ز ٍٚاملتكسَــ ١عًــ ٢اعتبــاض إٔ ايتُٓٝــ١
يٝػت داْباّ َازٜاّ فكط ٚ ،عً ٢اعتباض إٔ اإلْػإ عاٌَ َِٗ يف إسـساخ ايتُٓٝـٚ ١ايتكـسّ زاخـٌ
اجملتُع ٚفل َـا ٜعـطف ( بٓعطٜـ ١ضأؽ املـاٍ ايبؿـط ، ) ٟبُٓٝـا تعـس بكٝـ ١ايعٛاَـٌ ( تـٛفط املـٛاز
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اشبــاّ  ،تــٛفط ضٚ٩ؽ ا٭َــٛاٍ  ،تــٛفط اإلزاض ٠ايٓادشــ ) .. ١عٛاَــٌ َػــاعس ٫ ٠ميهــٔ إٔ تفعــٌ
ؾ٦ٝاّ ًَُٛغاّ بس ٕٚاإلْػإ ايصٜ ٟعس ايجط ٠ٚاسبكٝك ١ٝ٭ ٟصبتُع َٔ اجملتُعات َتَ ٢ا أسػـٔ
تعًٚ ُ٘ٝتسضٜب٘ .
ٚقس قسَت ايٝابإ منٛشداّ ضا٥عاّ يبك ١ٝبًـسإ ايعـامل يف اٖ٫تُـاّ بايتُٓٝـ ١ايبؿـط ، ١ٜفكـس
ٚدــست ْفػــٗا بًــساّ َٗع َٚـ ّا يف اسبــطب ايعاملٝــ ١ايجاْٝــَٚ ، ١هــطٚباّ بايكٓابــٌ ايصضٜــ ١املــسَط، ٠
باإلناف ١إىل فكطٖا يف املٛاز اشباّ ٚ ،عسّ تـٛافط ايجـطٚات املعسْٝـ ١يـسٜٗا  ،إىل داْـب قـعٛب١
تهاضٜػٗا امله َٔ ١ْٛعـسز َـٔ ازبـعض املتٓـاثط ، ٠فُـا نـإ َٓٗـا ٚ -اسبايـ ١تًـو  -إ ٫إٔ
ضنعت عً ٢اإلْػإ ايٝابـاْ ٞنعاَـٌ َٗـِ يف ايتُٓٝـٚ ، ١اٖتُـت بتعًُٝـ٘ ٚتسضٜبـ٘  ،بؿـهٌ
َٓعِ ٚ ،فع ّ٬ذبكل شلا َا أضازت  ،سٝح مـست ايٝابـإ ايٝـ ّٛزٚيـ ١قـٓاعَ ١ٝتكسَـ ، ١تٓـافؼ
نجرل َٔ ز ٍٚايعامل ايم متتًو ثطٚات طبٝعٖ ١ٝا ، ١ً٥بٌ ذبا ٍٚنجرل َٔ ز ٍٚايعامل استـصا٤
دبطبتٗا .
ٚيف ٖصا ايػٝام ٜؿـرل اسبُٝـس (  ، ٙ1433م  ) 9إىل إٔ مل ايذلنٝـع عًـَٗ ٢ـاضات ايبؿـط
ٖ ٛاملفتاح إىل ايتكسّ  ،فايتهٓٛيٛدٝا ميهٔ اغترلازٖا َٔ اشباضز ٚ ،عٓاقط اإلْتاز املدتًف١
ميهٔ اغترلازٖا أٜهـ ّا َـٔ اشبـاضز َجًُـا تفعـٌ ايٝابـإ ايـم تػـتٛضز ايهـجرل َـٔ َـٛاز اشبـاّ
ٚايطاق ١ثِ تعٝس تكٓٝعٗا ٚتكسٜطٖا إىل اشباضز بعس إٔ تهف ٞعًٗٝا قَ ١ُٝهاف َٔ ٖٞ ١قٓع
ايؿعب ايٝاباْ ٞمل .
ٜٓٚبغـــ٬َ ٞسعـــ ١إٔ ٖـــص ٙازبٛاْـــب ٚا٭بعـــاز يًتُٓٝـــ ( ١ا٫قتكـــاز - ١ٜا٫دتُاعٝـــ- ١
ايجكافٚ ١ٝا٭زب - ١ٝايتُٓ ١ٝايبؿطَ ) ١ٜتساخًَٚ ، ١تهاًَٜٚ ، ١كعب فكٌ تأثرل نـٌ داْـب
َٓٗا عٔ اٯخط .
خكا٥ل ايتُٓ: ١ٝ
ؼبسز صبُٛعَ ١ـٔ ايبـاسجني ( ايطؾـسإ  ، ّ 2005م ٚ ، 81ايطٝطـٚ ٞآخـطٖ1429 ٕٚــ
 ،م  ،210اشبطٝــب ٚايهػــٛاْٚ ٞأبــ ٛســٜٛر ٖ1430ـــ  ،م  ) 194عــسزاّ َــٔ اشبكــا٥ل
املُٝع ٠يًتُٓ ١ٝنعًُ ١ٝادتُاعٖ َٔٚ ، ١ٝص ٙاشبكا٥ل :
 .1ايتُٓ ١ٝعًُ ١ٝؾاًَ ، ١تؿٌُ مجٝع دٛاْب اجملتُع  ٫ٚ ،تكتكط عً ٢داْب ز ٕٚآخط.
 .2ايتُٓ ١ٝعًُ ١ٝادتُاع ، ١ٝقٛاَٗا اإلْػإ ٚاجملتُع ٚ ،ماٜتٗا ذبكٝل ايتكسّ يًُذتُع .
 .3ايتُٓ ١ٝعًَُ ١ٝػتُطَٚ ٠تٛاقً ٫ ، ١تتٛقف عٓس سس َعني .
 .4ايتُٓ ١ٝعًُٝـ ١طبططـ ٫ ١تـأت ٞبؿـهٌ عؿـٛا ، ٞ٥أ ٚتًكـاٚ ، ٞ٥إمنـا ٖـ ٞمثـط ٠أغـايٝب
عًُٚ ، ١ٝخطط َسضٚغ. ١
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 .5ايتُٓٝــــ ١عًُٝــــ ١اغــــتجُاض ، ١ٜتػــــتجُط يف طاقــــات اجملتُــــع َٚــــٛاضزٚ ، ٙيٝػــــت عًُٝــــ١
اغتٗ٬ن ١ٝيٝؼ شلا َطزٚز ٚانح .
 .6ايتُٓٝــ ١تٗــسف إىل ذبكٝــل ايطفاٖٝــ ، ١فٗــ ٞتػــع ٢إىل ضاســ ١اإلْػــإ ٚ ،تــٛفرل اشبــسَات
املتُٝع ٠ي٘ .
 .7ايتَُٓ ١ٝػٚ٪ي ١ٝإزاض ، ١ٜذبتاز إىل أدٗع ٠إزاضَ ١ٜتطٛضٚ ، ٠قٝازات إزاض ١ٜتٓذح يف تػٝرل
بطاصبٗا .
 .8ايتُٓ ١ٝعًُ ١ٝدصاب ، ١فٗ ٞدبصب املػتجُطٚ ، ٜٔاملػتٗسفني  ،عً ٢سس غٛا. ٤
 .9ايتُٓ ١ٝعًُ ١ٝشاتٚ ١ٝأق ، ١ًٝمبعٓ ٢إٔ نٌ بصٚضٖا َٚكَٛاتٗا ا٭قـًَٛ ١ٝدـٛز ٠يف زاخـٌ
اجملتُــع ْفػــ٘ ٚ ،إٔ نــٌ عٛاَــٌ خاضدٝــ ١قازَــَ ١ــٔ خــاضز اجملتُــع  ٫تعــس ٚإٔ تهــٕٛ
عٛاٌَ َػاعس ٠أ ٚثاْ. ١ٜٛ
إش ّا ميهٔ اختكاض خكا٥ل ايتُٓٝـ ١يف أْٗـا عًُٝـ : ١إْػـاْ ، ١ٝادتُاعٝـ ، ١طبططـ، ١
َػـــتُط ، ٠اغـــتجُاض ، ١ٜتٗـــسف إىل ذبكٝـــل ايطفاٖٝـــٚ ١ايتكـــسّ ٭فـــطاز اجملتُـــع يف اجملـــا٫ت
ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝايفهط. ١ٜ
ايسضاغات ايػابك: ١
ٚدس ايباسح صبُٛع ١نبرل َٔ ٠ايسضاغات ايعًُ ١ٝاحملًٚ ١ٝايعطب ١ٝايم تٓاٚيـت َٛنـٛع
ايتُٓ ١ٝبؿهٌ عاّ ٚ .يهٓ٘ مل ػبس زضاغـات تتٓـا ٍٚزٚض ازباَعـات يف خسَـ ١ايتُٓٝـ ١بؿـهٌ
َباؾط .
فكـس قاَـت قـاسب ١عٝػـإ (  ) ّ2006بسضاغـ ١عٓٛاْٗـا  :ايتٛافـل بـني طبطدـات ايتعًـِٝ
ايعايَٚ ٞتطًبات ايتُٓ ١ٝيف غًطٓ ١عُإ ٚ .قـس اغـتدسَت ايباسجـ ١املـٓٗر ايٛقـف ٞايٛثـا٥ك. ٞ
ٚتٛقًت ايسضاغ ١إىل صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٔ أبطظٖا إٔ تأٖ ٌٝأبٓـا ٤عُـإ يػـٛم ايعُـٌ ٜٛادـ٘
صبُٛع َٔ ١املعٛقات َٗٓٚا :
 .1ضبسٚز ١ٜايعط

َٔ ايك ٣ٛايعاًَ ١ايٛطٓ ١ٝباملػتٜٛات ايفٓٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝاملاٖط. ٠

 .2املٓافػ ١مرل املتهاف ١٦ايم تٛادٗٗا ايك ٣ٛايٛطٓ َٔ ١ٝقبٌ ايٛافس. ٜٔ
 .3إسذــاّ بعــض أقــشاب ايعُــٌ عــٔ تؿــغ ٌٝايعُــاْٝني ٚفك ـ ّا يــسٚافع اقتكــازٚ ، ١ٜعــعٚف
ايؿباب ايعُاْ ٞعٔ ايعٌُ املٗين ٚاسبطيف .
َ .4ؿاضن ١ايكطاعني ايعاّ ٚاشبام يف تكس ِٜايدلاَر ايتأٖ ١ًٝٝيػٛم ايعٌُ .

84

صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

نُا قاّ بادات (  ) Bhagat. 2006بسضاغ ١عٓٛاْٗا  :ايتعً ِٝ٭دٌ ايتُٓ ١ٝاملػتساَ: ١
زضاغ ١يإلدطا٤ات ٚاإلظباظات ٚايتشسٜات فُٝا ٜتعًل بايتعً ِٝاملسضغ ٞيف اشلٓس .
ٚقــس ٖــسفت ايسضاغــ ١إىل حبــح َــا سككــ٘ ايتعًــ ِٝاملسضغــ ٞيف اشلٓــس َــٔ إظبــاظات دبعًــ٘
َػاُٖ ّا يف ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
ٚقس تٛقًت ايسضاغـ ١إىل أ ٕ ايػٝاغـات ٚايـدلاَر ايتعًُٝٝـ ١ايـم ْفـصت بعـس فـذلَ ٠ـا بعـس
ا٫غــتك ٍ٬قــس أزت إىل ذبػــني ْػــب ١ا٫يتشــام ٚايٛقــ ٍٛإىل ايتعًــ ِٝا٭غاغــ ( . ٞايــدلاِٖٝ
ٖ1435ـ  ،م . )5
أَــا ايــصبٝاْٖ 1427 ( ٞـــ) فكــس قــاّ بسضاغــ ١عٓٛاْٗــا  :ايتعًــ ِٝيًُٗٓــ ١يف املطسًــ ١ايجاْٜٛــ١
ٚقًت٘ بػٛم ايعٌُ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقف ٞبأغًٛب ٘ٝاملػشٚ ٞايٛثا٥كٚ ، ٞناْـت (ا٫غـتباْ) ١
أزا ٠يًسضاغـــٚ . ١تهـــ ٕٛصبتُـــع ايسضاغـــَ ١ـــٔ َػـــٚ٪ي ٞايتدطـــٝط ٚايتطـــٜٛط يف ٚظاض ٠ايذلبٝـــ١
ٚايتعًــَٚ ، ِٝػــٚ٪ي ٞايغــطف ايتذاضٜــ ١ايكــٓاعَٚ ، ١ٝػــٚ٪ي٪َ ٞغػــات ايكطــاع اشبــام يف
املًُهٚ . ١قس تٛقًت ايسضاغ ١إىل صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٔ أبطظٖا :
 .1إٔ تطبٝل بطْاَر ايتعً ِٝيًُٜٗٓ ١ػِٗ يف َعازبَ ١ؿهً ١ايبطاي ١يس ٣ايط٬ب املتدـطدني
َٔ ايتعً ِٝايجاْ. ٟٛ
 .2إٔ َٔ أنجط ايهفاٜات ا٭غاغ ١ٝايم ٪ٜنـس عًٗٝـا أفـطاز عٓٝـ ١ايسضاغـ : ١تكـسٜط ايفـطز
يكُٝـــ ١ايٛقـــت  ،ايعُـــٌ بـــطٚح ايفطٜـــل  ،ايتٛاقـــٌ َـــع اٯخـــط ، ٜٔايهفاٜـــات املتعًكـــ١
بأخ٬قٝات ايعٌُ .
نُــا قــاّ ايػــهطإ (ٖ1429ـــ) بسضاغــ ١عٓٛاْٗــا  :ايتهاَــٌ بــني ايتعًــ ِٝايجــاْ ٟٛايعــاّ
ٚايتعًــ ِٝايعــاي ٞباملًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ، ١ٜقــٝغَ ١كذلســ ١يتشكٝــل املٛاَ٤ــ ١بــني طبطدــات
ايتعًَٚ ِٝتطًبات ايتُٓ. ١ٝ
ٚقــس طبــل ايباســح املــٓٗر ايٛقــف ٞاملػــشٚ ، ٞقــاّ باغــتدساّ اغــتباْتني تػــتطًع آضا٤
عُــسا ٤ايكبــٚ ٍٛايتػــذ ٌٝبازباَعــات َٚػ ـٚ٪ي ٞايتدطــٝط يف ٚظاض ٠ايذلبٝــٚ ١ايتعًــٚٚ ، ِٝظاض٠
ايتعً ِٝايعايَٚ ، ٞػٚ٪ي ٞايغطف ايتذاضٚ ، ١ٜعَ َٔ ١ٓٝـسٜط ٟاملـساضؽ ايجاْٜٛـٚ . ١قـس تٛقـًت
ايسضاغ ١إىل صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٔ أبطظٖا :
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ٚ .1دٛز نعف يف ذبكٝل ايتهاٌَ بني ايتعً ِٝايجاْٚ ٟٛايتعً ِٝايعاي ٞيف املٓاٖر ٚ ،يف قٓع
ايكطاض ايتعًٚ ، ُٞٝيف ايتٛد ٘ٝاملٗين يًط٬ب .
 .2إٔ أبطظ ايتدككات ايم ؼبتادٗا غٛم ايعٌُ تذلنـع يف عًـ ّٛايتكٓٝـٚ ، ١عًـ ّٛاسباغـب
اٯيٚ ، ٞايعً ّٛاشلٓسغ. ١ٝ
أَــا ايطؾــٛز (ٖ1430ـــ) فكــس قــاّ بسضاغــ ١عٓٛاْٗــا  :زٚض نًٝــات اجملتُــع يف اسبــس َــٔ
ايبطاي ١اشلٝهً ١ٝيف غٛم ايعٌُ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
ٚقس طبل ايباسح املٓٗر ايٛقف ٞاملػـشٚ ، ٞقـاّ باغـتدساّ (ا٫غـتباْات ) أزا ٠يبشجـ٘ ،
باإلناف ١إىل اغتدساّ َعٝاض عًُ ٞضبهِ أعس ٙايباسح يتشسٜس ايٛنع ا٭َجٌ ايص ٟػبـب إٔ
ٜه ٕٛعً ٘ٝايدلْاَر ايتأٖ ًٞٝبهًٝات اجملتُع .
ٚقس تعاٌَ ايباسح َع أنجط َٔ صبتُع حبح  : ٖٞٚصبتُع نًٝـات اجملتُـع ٚ ،صبتُـع
ربككات ايدلْاَر ايتأٖٚ ، ًٞٝصبتُع طـ٬ب ايدلْـاَر ايتـأٖٚ ، ًٞٝصبتُـع َػـٚ٪ي ٞايكطـاع
اشبام باملًُهٚ . ١تٛقًت ايسضاغ ١إىل صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٔ أبطظٖا:
 .1ايهًٝــات ايــم سككــت َػــت ٣ٛدٝــسّا يف ايؿــطٚط املعٝاضٜــ١

ــؼ نًٝــات ٖــ : ٞنًٝــ١

اجملتُــع يف دــسٚ ، ٠نًٝــ ١اجملتُــع يف َهــ ١املهطَــٚ ، ١نًٝــ ١اجملتُــع يف ايطٜــا

،

ٚنً ١ٝاجملتُع يف تبٛى ٚ ،نً ١ٝاجملتُع يف داظإ .
 .2إٔ َػ ـٚ٪ي ٞايكطــاع اشبــام يــس ِٜٗقٓاعــ ١دٝــس ٠بانتػــاب خطػبــ ٞربكــل اسباغــب
اٯي ٞيًُٗاضات ايم ؼبتادْٗٛا يًعٌُ يف ايكطـاع اشبـام  ،بُٓٝـا بكٝـ ١ايتدككـات ٚدـس
ايباســح إٔ َػ ـٚ ٪ي ٞايكطــاع اشبــام يــس ِٜٗقٓاعــَ ١تٛغــط ١باملػــت ٣ٛاملعــطيف ٚاملٗــاضٟ
شبطػبٗٝا .
بُٓٝا قاّ ْٜٛؼ (  )ّ2011بسضاغـ ١عٓٛاْٗـا َ :ـسُ٥٬َ ٣ـ ١خطػبـ ٞازباَعـات ايػـعٛز١ٜ
٫ستٝادات غٛم ايعٌُ ايػـعٛزٚ . ٟقـس اغـتدسّ ايباسـح املـٓٗر ايٛقـف ٞاملػـشٚ ، ٞناْـت
(ا٫غتباْ ) ١أزا ٠يًسضاغٚ . ١قس تٛقًت ايسضاغ ١إىل صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٔ أبطظٖا :
 .1إٔ أِٖ أغباب عسّ تٛا فط َتطًبـات ايكطـاع اشبـام يف خطػبـ ٞازباَعـٚ ١ايـم تـ٪ز ٟإىل
عسّ إقباٍ َػٚ٪ي ٞايتٛظٝف عً ٢تعـٝني ٖـ ٤٫٪اشبـطػبني ٜتُجـٌ يف عـسّ إملـاّ اشبـطػبني
بايًغ ١اإلظبًٝعٚ ١ٜاغتدساَات اسباغـب اٯيـٚ ، ٞعـسّ تـٛافط املعًَٛـات ٚاملعـاضف املتعًكـ١
بايتأٖ ٌٝايتدكك ، ٞإىل داْب عسّ تٛفط املٗاضات املٗٓ ١ٝاي٬ظَ. ١
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 .2إٔ أٖــِ ايػٝاغــات ايــم ميهــٔ إٔ تػــِٗ يف ذبكٝــل امل ُ٥٬ـ ١بــني اشبــطػبني ٚاستٝادــات
غٛم ايعُـٌ تطنـعت يف نـطٚض ٠تطـٜٛط املٓـاٖر ٚضبطٗـا بـايتغرلات اسبايٝـٚ ١املػـتكبً ١ٝيف
صبا٫ت ايعٌُ املدتًفٚ ، ١ايتٛغع يف فتح ا٭قػاّ شات ايكً ١بايٛظـا٥ف ا٭نجـط استٝادـاّ
يف غٛم ايعٌُ.
أَا ايسُٖـ ( ٖ1434ـ) فكس قاّ بسضاغ ١عٓٛاْٗا  :اغـذلاتٝذَ ١ٝكذلسـ ١يتأٖٝـٌ خطػبـٞ
ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١يػٛم ايعٌُ باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف ن ٤ٛايتذاضب ايعامل. ١ٝ
ٚقــس اغــتدسّ ايباســح املــٓٗر ايٛقــف ٞاملػــشٚ ، ٞاملــٓٗر ايٛقــف ٞايٛثــا٥كٚ ٞناْــت
(ا٫غتباْ )١أزا ٠يًسضاغ. ١
ٚتهــ ٕٛصبتُــع ايسضاغــَ ١ــٔ ف٦ــتني  :ايف٦ــ ١ا٭ٚىل  :أعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ يف نًٝــات
ايتكٓٝــٚ ١نًٝــات اجملتُــع َٚطانــع ايتعًــ ِٝاملػــتُط ٚمجٝــع َطانــع ايتأٖٝــٌ يػــٛم ايعُــٌ
باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ، ١ٜايف ١٦ايجاْ : ١ٝضداٍ ا٭عُـاٍ املٓتُـ ٕٛيًغـطف ايتذاضٜـ ١باملًُهـ١
ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ، ١ٜناْت ع ١ٓٝايبشح متجٌ  َٔ % 10صبتُع ايسضاغ ١اشبام بايف ١٦ا٭ٚىل ،
 َٔ % 5ٚصبتُع ايسضاغ ١اشبام بايف ١٦ايجاْ. ١ٝ
ٚقس تٛقًت ايسضاغ ١إىل صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٔ أبطظٖا إٔ أفطاز ع ١ٓٝايسضاغـَٛ ١افكـٕٛ
بسضد ١عاي ١ٝعً ٢أضبعَ٬َ َٔ ١ـح ٚاقـع تأٖٝـٌ خطػبـ ٞايجاْٜٛـ ١ايعاَـ ١يػـٛم ايعُـٌ باملًُهـ١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜتتُجٌ يف اٯت: ٞ
 .1تتشٌُ ايسٚي ١تهًف ١ايتأٖ ٌٝبايهاٌَ سػب استٝادات ايكطاع .
ٜ .2ػِٗ تأٖ ٌٝخطٜر ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١يف تأَني استٝاز غٛم ايعٌُ َٔ ايعُاي ١املٚ ١ًٖ٪املسضب.١
 .3إٔ يدلاَر ايتأٖ ٌٝيػٛم ايعٌُ زٚض ّا نبرل ّا يف خفض ْػـب ١ايبطايـ ١يـس ٣خطػبـ ٞايجاْٜٛـ١
ايعاَ. ١
َ .4ؿاضن ١ايكطاعني ايعاّ ٚاشبام يف تكس ِٜايدلاَر ايتأٖ ١ًٝٝيػٛم ايعٌُ .
بُٓٝا قاَت ٖاي ١عٝس ( ٖ1437ـ ) بسضاغ ١عٓٛاْٗا  :زٚض ايتدطـٝط ا٫غـذلاتٝذ ٞيف تٗ٦ٝـ١
طبطدات ايتعً ِٝايعاي ٞيف ايٛطٔ ايعطب ٞيتًبَ ١ٝتطًبات غٛم ايعٌُ .
ٖٚسفت ايسضاغ ١إىل إعطا ٤قٛضَ ٠تهاًَـٚ ١سسٜجـ ١ملدطدـات ايتعًـ ِٝايعـاي ٞايـم متجـٌ
َتطًبــات يػــٛم ايعُــٌ ايعطبــٚ ، ٞايتٛقــٌ إىل تكــٛض َكــذلح ٜػــتدسّ ايتدطــٝط ا٫غــذلاتٝذٞ
يتطٜٛط ٚتٗ ١٦ٝطبطدات ايتعً ِٝايعـاي ٞيتًبٝـ ١املتطًبـات ايطآٖـ ١يػـٛم ايعُـٌ ٚ ،ايتهٝـف َـع
تغرلٖا يف املػتكبٌ .
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ٚقس اغتدسَت ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقف ٞايتشًًٝـٚ ، ٞناْـت ا٫غـتباْ ١أزا ٠شلـا ٚ .تهـٕٛ
صبتُع ايسضاغ َٔ ١ايكاز ٠ايعاًَني يف قطاعات ا٭عُاٍ يف ز ٍٚايعامل ايعطب. ٞ
ٚتٛقـــًت ايسضاغـــ ١إىل إٔ أٖـــِ َتطًبـــات قطاعـــات غـــٛم ايعُـــٌ يف ايـــٛطٔ ايعطبـــَ ٞـــٔ
طبطدــات ايتعًــ ِٝايعــايٖ ٞــ : ٞخــطٜر ميتًــو َٗــاضات ايتعاَــٌ َــع اسباغــب اٯيــٚ ٞا٭ْذلْــت ،
خــطٜر يسٜــ٘ ايكــسض ٠عًــ ٢ايتهٝــف َــع املػــتذسات ٚايــتغرلات يف عــامل ايعُــٌ َــٔ خــ ٍ٬ايــتعًِ
ايـصاتٚ ٞاملػــتُط ،خـطٜر يسٜــ٘ ايكـسض ٠عًــ ٢ذبُـٌ املػــٚ٪ي ، ١ٝخـطٜر ميتًــو َٗـاضات ايعُــٌ يف
فطٜل .
ايع٬ق ١بني ايسضاغ ١اسبايٚ ١ٝايسضاغات ايػابك: ١
قــاّ ايباســح فُٝــا غــبل باغــتعطا
ا٫غتعطا

صبُٛعــَ ١ــٔ ايسضاغــات ايػــابكٚ ، ١قــس سلــٌ ٖــصا

تعطٜفاّ َٛدعاّ مبٓاٖذٗا ٚ،أزٚاتٗا ٚ ،صبتُعٗا ٚ ،أبطظ َا تٛقًت إيْ َٔ ٘ٝتا٥ر .

ٚقس اغتفاز ايباسح َٔ تًو ايسضاغات َٔ سٝح تٛغٝع قاعس ٠املعًَٛات ٚ ،ايتعطف عًـ٢
أبعاز زضاغت٘ ٚدٛاْبٗا املتعسزٚ ، ٠ايتعطف عً ٢ازبٛاْب ايـم مل تتٓاٚشلـا ايسضاغـات ايػـابك، ١
ٚبايتاي ٞايعٌُ عً ٢اغتهُاشلا ٚتػًٝط ايه ٤ٛعًٗٝا.
 ٚؼبــا ٍٚايباســح اٯٕ ذبسٜــس ع٬قــ ١ايسضاغــ ١اسبايٝــ ١بايسضاغــات ايػــابكَ ، ١ــٔ خــٍ٬
ذبسٜس أٚد٘ ايؿب٘ ٚا٫خت٬ف بُٗٓٝا.
سٝح تؿذلى ٖـص ٙايسضاغـَ ١ـع مجٝـع ايسضاغـات ايػـابك ١يف صبـاٍ ايبشـح ايعـاّ ٖٚ ،ـٛ
ايتُٓٚ ١ٝغٛم ايعٌُ  ،نُا تؿذلى ٖص ٙايسضاغـ ١أٜهـ ّا َـع مجٝـع ايسضاغـات ايػـابك ١ايـم د
اغتعطانــٗا يف َــٓٗر ايبشــح ايــص ٟد اختٝــاضٚ ٙتطبٝكــ٘ يف ايسضاغــٖٚ ، ١ــ ٛاملــٓٗر ايٛقــفٞ
(املػــشٚ ، ) ٞإٕ ناْــت زضاغــ ١نــٌ َــٔ ايــصبٝاْٖ1426 ( ٞـــ ) ٚايــسُٖـ ( ٖ1434ـــ ) قــس
اغتدسَتا أغًٛباّ آخط إىل داْب ا٭غًٛب املػش ٖٛٚ ٞا٭غـًٛب ايٛثـا٥ك ، ٞإىل داْـب ا٫تفـام
َع تًو ايسضاغ ات يف أزا ٠ايبشح املػتدسَ ( ٖٞٚ ١ا٫غتباْٚ ، ) ١إٕ ناْـت زضاغـ ١ايطؾـٛز (
ٖ 1430ـــ ) قــس اغــتدسَت إىل داْــب ا٫غــتباْات َعٝــاضاّ عًُ ٝـاّ أعــس ٙايباســح يتشسٜــس ايٛنــع
ا٭َجٌ ايص ٟػبب إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝايدلْاَر ايتأٖ ًٞٝبهًٝات اجملتُع.
نُا تؿـذلى ٖـص ٙايسضاغـَ ١ـع زضاغـ ١ايـسُٖـ ( ٖ1434ــ ) يف ايف٦ـ ١ايـم د اغـتط٬ع
آضاٗ٥ا  ِٖٚ ،أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚ ،إٕ ناْت زضاغ ١ايسُٖـ قس أنافت ف ١٦أخـط ٣قاَـت
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باغتط٬ع آضاٗ٥ا  -إىل داْب أعها٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ ٖٚ -ـِ ضدـاٍ ا٭عُـاٍ املٓتُـ ٕٛيًغـطف
ايتذاض ١ٜباملًُه ١ايعطب ١ٝايػـعٛز ، ١ٜبُٓٝـا خًـت عٓٝـ ١زضاغـ ١نـٌ َـٔ ايـصبٝاْٖ1426 ( ٞــ )
ٚزضاغـــ ١ايػـــهطإ ( ٖ1429ــــ ) ٚزضاغـــ ١عٝـــس ( ٖ1437ــــ ) َـــٔ أعهـــا٦ٖٝ ٤ـــ ١ايتـــسضٜؼ ،
ٚاغتٗسفت اغتط٬ع ٚدٗات ْعط ف٦ات أخطَ ٣جٌ َػٚ٪ي ٞايتدطٝط ٚايتطٜٛط يف ٚظاض ٠ايذلب١ٝ
ٚايتعًٚ ِٝيف ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايَٚ ، ٞػٚ٪ي ٞايغطف ايتذاض ١ٜايكٓاعَٚ ، ١ٝػـٚ٪ي٪َ ٞغػـات
ايكطــاع اشبــام يف املًُهـــٚ ، ١عُــسا ٤ايكبـــٚ ٍٛايتػــذ ٌٝبازباَعـــات َٚ ،ــسٜط ٟاملـــساضؽ
ايجاْ. ١ٜٛ
 َٔٚبني دٛاْب ا٫تفام بني ٖص ٙايسضاغٚ ١ايسضاغـات ايػـابك ١اؾـذلاى ٖـص ٙايسضاغـَ ١ـع
نٌ َٔ زضاغ ١ايػهطإ ( ٖ1429ـ ) ٚزضاغ ١ايطؾٛز ( ٖ1430ـ ) ٚزضاغـ ١صبـس) ّ2011 ( ٟ
ٚزضاغـ ١ايـسُٖـ ( ٖ 1434ــ ) يف احملـٛض ا٭غاغـ ٞايـص ٟتتٓاٚيـ٘ ٖـص ٙايسضاغـٖٚ ١ـ ٛضبـٛض زٚض
امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝيف زعِ ايتُٓٚ ١ٝايتٛافل َع غٛم ايعٌُ  ،بُٓٝـا نـإ احملـٛض ا٭غاغـ ٞيف
زضاغ ١عٝػإ ( ٖ 1426ـ ) إبطاظ َػتٜٛات ٚأٚد٘ ايع٬ق ١ايٛثٝك ١بني ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝيف غًطٓ١
عُــــإ ٚ ،تفع ٌٝضٚابطٗا يتشكٝـل ا٭ٖساف ايتُٓ ١ٜٛاملعتُس ، ٠يف سني إٔ زضاغـــــ ١ايصبٝـــــــاْٞ
( ٖ1427ـ ) ادبٗت عب ٛايتعطف عً ٢ايهفاٜات ا٭غاغ ١ٝايم ٜتطًبٗا غٛم ايعٌُ يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ، ١ٜتكس ِٜقٝغَ ١كذلس ١يتطبٝـل ايتعًـ ِٝيًُٗٓـ ١يف ايتعًـ ِٝايجـاْ ٟٛميهـٔ إٔ
تػــِٗ يف ضبــط ايتعًــ ِٝايجــاْ ٟٛمبتطًبــات غــٛم ايعُــٌ يف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ، ١ٜبُٓٝــا
ضنــعت زضاغــ ١عٝــس ( ٖ1437ـــ ) عًــ ٢ذبسٜــس أٖــِ َتطًبــات قطاعــات غــٛم ايعُــٌ يف ايــٛطٔ
ايعطب َٔ ٞطبطدات ايتعً ِٝايعاي. ٞ
أَــا أٚدــ٘ ا٫خــت٬ف بــني ايسضاغــ ١اسبايٝــٚ ١ايسضاغــات ايػــابك ١فتتُجــٌ يف اخــت٬ف ٖــصٙ
ايسضاغ ١عٔ ايسضاغات ايػابك ١يف اشلسف ايـطٝ٥ؼ شلـا ٖٚ ،ـ ٛضباٚيـ ١ايهؿـف عـٔ أٖـِ أزٚاض
ازباَعــات يف زعـــِ ايتُٓٝـــ ١يف املًُهـــ ١ايعطبٝـــ ١ايػــعٛزٚ ، ١ٜاملعٛقـــات ايـــم ذبـــس َـــٔ قٝـــاّ
ازباَعــات بٗــصا ايــسٚض املٓؿــٛز  ،باإلنــاف ١إىل ايتعــطف عًــ ٢أغــايٝب تطــٜٛط قٝــاّ ازباَعــات
ايػعٛز ١ٜبسٚضٖا يف زعِ ايتُٓ. ١ٝ
َٚــٔ ٖٓــا فــإٕ ٖــص ٙايسضاغــ ١تهُــٌ احملــاٚض ٚازبٛاْــب ايــم مل تتعــط

شلــا ايسضاغــات

ايػابك ; ١مما ٜععظ اسباد ١إيٗٝا  ،خاق ١يف سـسٚزٖا املٛنـٛع ١ٝايـم تٓاٚيتٗـا َٚ ،ـا تٛقـًت
إيْ َٔ ٘ٝتا٥ر ٚتٛقٝات َٚكذلسات .
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ثايجاّ َٗٓ :ذ ١ٝايسضاغٚ ١إدطا٤اتٗا :
َٓٗر ايسضاغ: ١
طبــل ايباســح يف زضاغــت٘ مل املــٓٗر ايٛقــف ٞمل ٚايــصٜ ٟعتُــس نُــا ٜكــ ٍٛعبٝــسات ٚآخــطٕٚ
( ، ّ1999م ) 247عً ٢مل زضاغ ١ايٛاقع أ ٚايعاٖط ٠نُا تٛدس يف ايٛاقع ٜٗٚتِ بٛقفٗا ٚقـفاّ
زقٝكاّ ٜٚعدل عٓٗا تعبرلاّ نٝفّ ٝا أ ٚنُٝاّ مل .
ٚاختــاض ايباســح بؿــهٌ أزم أســس أْــٛاع املــٓٗر ايٛقــف ٞيتطبٝكــ٘ يف ٖــص ٙايسضاغــٖٚ ١ــٛ
( ايبشح املػـشٚ ) ٞايـصٜ ٟككـس بـ٘  :مل شيـو ايٓـٛع َـٔ ايسضاغـ ١ايـصٜ ٟـتِ بٛاغـط ١اغـتذٛاب
مجٝع أفطاز صبتُع ايسضاغ ١أ ٚع َِٗٓ ١ٓٝنبرلٚ َِٗٓ ٠شيو بككس ٚقـف ايعـاٖط ٠املسضٚغـ١
َٔ سٝـح طبٝعتٗـا ٚزضدـٚ ١دٛزٖـا فكـط  ،ز ٕٚإٔ ٜتذـاٚظ شيـو إىل زضاغـ ١ايع٬قـ ١أ ٚاغـتٓتاز
ا٭غباب َج ّ٬مل  ( .ايعػاف ٖ1424ـ  ،م . )206
صبتُع ايسضاغ: ١
ٜته ٕٛصبتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ايعـاًَني يف قػـِ أقـ ٍٛايذلبٝـ١
جباَع ١اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز اإلغٚ ، ١َٝ٬يف قػِ ايػٝاغات ايذلب ١ٜٛيف داَع ١املًـو غـعٛز
خ ٍ٬ايفكٌ ا٭ َٔ ٍٚايعاّ ايسضاغٖ1437- 1436 ٞـ ٜٚ .بًغ عسزِٖ (  ) 65فطزاّ ٚ.ازبسٍٚ
(ٜ )1بني تٛظٜع أفطاز صبتُع ايسضاغ ١سػب ازباَع. ١
دس : )1( ٍٚتٛظٜع أفطاز صبتُع ايسضاغ ١سػب ازباَع١
عدد أعضاء ىيئة التدريس

عدد أعضاء ىيئة التدريس

العدد

( الذكور )

( اإلناث )

اإلجمالي

جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية

08

9

27

جامعة الممؾ سعود

07

20

08

اسـ الجامعة

أزا ٠ايسضاغ: ١
 .1بٓا ٤أزا ٠ايسضاغ: ١
قــاّ ايباســح ببٓــا ( ٤اغــتباْ ) ١عًُٝــ ١يًتعــطف عًــ ٢زٚض ازباَعــات يف زعــِ ايتُٓٝــ ١باملًُهــ١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف نٚ ٤ٛظا٥ف ازباَعٚ ، ١أِٖ املعٛقات ايم ذبس َـٔ قٝـاّ ازباَعـات بٗـصا
ايسٚض املٓؿٛز  ،باإلناف ١إىل ا٭غايٝب املكذلس ١يتطٜٛط قٝاّ ازباَعات بسٚضٖا يف ٖصا اجملاٍ.
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 .2ايكسم ايعاٖط ٟ٭زا ٠ايسضاغ: ١
بعــس ايتكــُ ِٝا ٭ٚيــ ٞ٭زا ٠ايسضاغــ ١قــاّ ايباســح بتكــسميٗا يًتشهــٚ ِٝايتأنــس َــٔ قــسقٗا
ايعاٖطٚ ٟبٝإ َس ٣قـسضتٗا عًـ ٢قٝـاؽ َـا ٚنـعت أغاغـ ّا يكٝاغـ٘ َ ،ـٔ خـ ٍ٬عطنـٗا عًـ٢
ش ٟٚا٫ختكام ٚأٌٖ اشبدل َٔ ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املتدككني يف ايذلب. ١ٝ
ٚبعس اغتًَ ّ٬شٛظات احملهُني  ،قاّ ايباسح بإعاز ٠قٝام ١بٓٛز أزا ٠ايسضاغٚ ، ١اإلنـاف١
إيٗٝــا ٚ ،اسبــصف َٓٗــا  ،يف نــ ٤ٛآضاَٚ ٤كذلســات ٖــ ٤٫٪احملهُــني  ،ستــ ٢خطدــت بكــٛضتٗا
ايٓٗا. ١ٝ٥
 .3ايكسم ايساخً ٞ٭زا ٠ايسضاغ: ١
يًتأنس َٔ قسم ا٫تػـام ايـساخً ٞ٭زا ٠ايسضاغـ ١د سػـاب َعاَـٌ اضتبـاط برلغـ ٕٛيتٛنـٝح
ايع٬ق ١بني زضد ١نٌ عباضٚ ٠ايسضد ١ايهً ١ٝيهٌ ضبٛض َٔ ضباٚض ايسضاغ. ١
ٚقس اتهـح إٔ مجٝـع َعـاَ٬ت ا٫ضتبـاط  -يف مجٝـع ضبـاٚض ايسضاغـ - ١زايـ ١إسكـاّ ٝ٥ا عٓـس
َػـت، ) 0301( ٣ٛممـا ٜؿـرل إىل ا٫تػـام ايـساخً ٞبـني فكـطات نـٌ ضبـٛض َـٔ ضبـاٚض ايسضاغــ١
ٚايسضد ١ايهً ١ٝي٘ .
 .4ثبات أزا ٠ايسضاغ: ١
يًتأنــس َــٔ ثبــات أزا ٠ايسضاغــَٚ ، ١عطفــَ ١ــس ٣قــسضتٗا يف اسبكــ ٍٛعًــ ٢ايٓتــا٥ر ْفػــٗا  ،أٚ
ْتا٥ر َكاضب ١شلا  ،نًُا أعٝس تطبٝكٗا  ،د اغتدساّ َعاٌَ ثبات ( أيفا نطْٚبار ) ،
سٝح اتهح إٔ قَ ِٝعاٌَ ايجبات يًُشٛض ا٭ ٍٚبًغ ( ٚ ) 0.967يًُشٛض ايجـاْ ٞبًـغ ( ) 0.949
ٚيًُشــٛض ايجايــح بًــغ ( ٚ )0.965يًُشــٛض ايطابــع ( ٚ ) 0.704يًُشــٛض اشبــاَؼ ( ٖٚ ) 0.722ــٞ
قَ ِٝطتفع ، ١مما ٜسٍ عً ٢إٔ أزا ٠ايسضاغ ١تتُتع بسضد ١عاي َٔ ١ٝايجبات .
 .5إدطا٤ات تطبٝل ٚذبً ٌٝأزا ٠ايسضاغ: ١
أ .ططٜك ١مجع املعًَٛات :
د تٛظٜع أزا ٠ايسضاغ ١عً ٢أعها ١٦ٖٝ ٤ايتـسضٜؼ يف قػـِ أقـ ٍٛايذلبٝـ ١جباَعـ ١اإلَـاّ ضبُـس
بٔ غعٛز اإلغٚ ١َٝ٬يف قػِ ايػٝاغات ايذلب ١ٜٛجباَع ١املًو غعٛز عٔ ططٜل ايباسح ْفػ٘ .
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ب .ططٜك ١ذبً ٌٝاملعًَٛات ٚاملعازب ١اإلسكا ١ٝ٥شلا :
قاّ ايباسح يف بساٜـ ١ا٭َـط بتٗ٦ٝـ ١ا٫غـتب اْات ايعا٥ـسَ ٠ـٔ صبتُـع ايسضاغـٚ ، ١شيـو َـٔ خـٍ٬
إسكـاٚ ٤فـطظ ا٫غـتباْات ايعا٥ـسَ ٠ـٔ صبتُــع ايسضاغـٚ ، ١ايتأنـس َـٔ قـ٬سٝتٗا ٚ ،اغــتٝفا٤
أفطاز صبتُع ايسضاغ ١زبُٝع فكطاتٗا ٚعباضاتٗا ٚ ،اغتبعاز ا٫غتباْات ايٓاقكٚ ١مرل ايكاسب.١
ٚقس بًغ عسز ا٫غتباْات ايم د تٛظٜعٗا بًغ (  ) 65اغتباْ ، ١بُٓٝا بًغ عسز ا٫غتباْات ايعا٥ـس٠
َٔ أفطاز صبتُع (  ) 55اغتباْ ١متجٌ َاْػبت٘ (  َٔ ) % 85عسز ا٫غـتباْات ايـم د تٛظٜعٗـا ،
بُٓٝـــا بًـــغ عـــسز ا٫غـــتباْات املفكـــٛز ) 10 ( ٠اغـــتباْات متجـــٌ َاْػـــبت٘ ( َ ) % 15ـــٔ عـــسز
ا٫غــتباْات ايــم د تٛظٜعٗــا  ،نُــا مل ٜــتِ اغــتبعاز أ ٟاغــتباْ ١يٓككــاْٗا ٚعــسّ انتُــاٍ
إدابتٗا عً ٢مجٝع عباضات ا٫غتباْٚ ، ١يٝه ٕٛبصيو عسز ا٫غـتباْات ايـم د ذبًًٝـٗا ( ) 55
اغتباْ. ١
ٚبعس فطظ ا٫غتباْات املهتًُٚ ١ايكابً ١يًتفطٜغ ٚتٗ٦ٝتٗا يًتشً ، ٌٝد َعازب ١ايبٝاْات إسكاٝ٥اّ
ٚذبًًٝــٗا ذبًــ ّ٬ٝنُ ٝـاّ باغــتدساّ أغــايٝب اإلسكــا ٤ايٛقــف ، ١ٝعــٔ ططٜــل بطْــاَر SPSS
اإلسكا. ٞ٥
 .6ا٭غايٝب اإلسكا ١ٝ٥املػتدسَ ١يف ذبً ٌٝبٝاْات أزا ٠ايسضاغ: ١
د اغــتدساّ ا٭غــايٝب اإلسكــا ١ٝ٥املٓاغــب ١يطبٝعــٖ ١ــص ٙايسضاغــٚ ، ١أٖــسافٗا  ،عٓــس
َعازب ١بٝاْات ايسضاغ : ٖٞٚ ، ١ايتهطاضات ٚايٓػـب املٜٛ٦ـ، ١املتٛغـط اسبػـاب، ٞا٫عبـطاف
املعٝاضَ ،ٟعاٌَ اضتباط ( برلغَ ، ) ٕٛعاٌَ ثبات ( أيفا نطْٚبار ) .
ضابعاّ  :ذبً ٌٝايبٝاْات ْٚتا٥ر ايسضاغ: ١
د اعتُاز َكٝاؽ

اغَ ٞتسضز يإلداب ١عٔ بٓٛز أزا ٠ايسضاغ ١نُا َٛ : ًٜٞافل بسضد١

نــبرل ٠دــساّ ( ٚتػــا 5 ٟٚزضدــات ) َٛ ،افــل بسضدــ ١نــبرلٚ ( ٠تػــا 4 ٟٚزضدــات ) َٛ ،افــل
بسضدَ ١تٛغـطٚ ( ١تػـا 3 ٟٚزضدـات ) َٛ ،افـل بسضدـ ١نـعٝفٚ ( ١تػـا ٟٚزضدتـإ ) َٛ ،افـل
بسضدــ ١نــعٝف ١دــسا ( ٚتػــا ٟٚزضدــٚ ١اســسٚ . ) ٠د سػــاب ٖــصا املكٝــاؽ اشبُاغــ ٞبايططٜكــ١
املٛنش ١بازبس.)2( ٍٚ
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دس : )2( ٍٚنٝف ١ٝسػاب ق ١ُٝاملكٝاؽ اشبُاغٞ
المتوسط

درجة الموافقة

5 - 4220

كبيرة جداً

4220 - 0240

كبيرة

0240 - 2260

متوسطة

2260 - 0280

ضعيفة

0280 - 0

ضعيفة جداً

ٚفُٝا  ًٜٞعط

يٓتا٥ر ايسضاغ ١يف ن ٤ٛأغ ١ً٦ايسضاغٚ ، ١أٖسافٗا .

إداب ١ايػ٪اٍ ا٭َ : ٍٚا زٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ َٔ ١ٝخٚ ٍ٬ظٝف ١ايتسضٜؼ ؟
َٔ املتٛغـط اسبػـاب ٞايعـاّ ٚايبـايغ (ٜ )3.80تهـح إٔ أفـطاز صبتُـع ايسضاغـَٛ ١افكـ ٕٛبسضدـ١
نبرل ٠عً ٢عباضات ٖصا احملٛض ٚ .ناْت أِٖ ايعباضات ٖ: ٞ
 .1إعــاز ٠قــٝام ١أٖــساف املكــطضات ايسضاغــ ١ٝاسبايٝــ ١مبــا ٜتُاؾــَ ٢ــع ا٫ستٝادــات ايتُٜٓٛــ١
املتذسز.٠
ٚميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل إزضاى أفطاز صبتُع ايسضاغ ١٭ُٖ ١ٝاملكـطضات ايسضاغـ١ٝ
ايــم تكــسَٗا ازباَعــات ٚ ،أْٗــا ٚغــ ١ًٝأغاغــ ١ٝيف بٓــا ٤ؾدكــٝات ايطــ٬ب ٚتأًٖٝــِٗ
باملعاضف ٚاملٗاضات .
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َـا تٛقـًت إيٝـ٘ زضاغـٜ ١ـْٛؼ ( ٚ ) ّ2011ايـم أؾـاضت يف ْتا٥ذٗـا
إىل إٔ َـــٔ أٖـــِ ايػٝاغـــات ايـــم ميهـــٔ إٔ تػـــِٗ يف ذبكٝـــل املُ٥٬ـــ ١بـــني اشبـــطػبني
ٚاستٝادــات غــٛم ايعُــٌ تطنــعت يف نــطٚض ٠تطــٜٛط املٓــاٖر ٚضبطٗــا بــايتغرلات اسبايٝــ١
ٚاملػتكبً ١ٝيف صبا٫ت ايعٌُ املدتًف. ١
 .2تسضٜؼ َكطضات داَع ١ٝدسٜس ٠تتٛافل َع َتطًبات ايتُٓ.١ٝ
ٚميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل قٓاع ١أفطاز صبتُع ايسضاغـ ١بهـطٚض ٠ذبكٝـل ايتهاَـٌ
بني املكطضات ايسضاغ ١ٝايم تكسَٗا ازباَعات ٚبني املتطًبات ايم ذبتادٗـا عًُٝـ ١ايتُٓٝـ١
حبٝح ته ٕٛتًو املكطضات ايسضاغَ ١ٝتٛافكَ ١ع اسبادات ايتَُٓٚ ١ٜٛتٓامَُ ١عٗا .
 .3إْؿا ٤ربككات ْٛع ١ٝدسٜس ٠تتٛانب َع استٝادات غٛم ايعٌُ.
ٚميهٔ إٔ تععٖ ٣ـص ٙايٓتٝذـ ١إىل نـطٚضَ ٠ػـاٜط ٠ازباَعـات ٫ستٝادـات غـٛم ايعُـٌ يف
املًُه َٔ ، ١خ ٍ٬زضاغـ ١استٝادـات ايتُٓٝـ ١يف اجملتُـع ايػـعٛزٚ ، ٟتكـسَ ِٜـا ٜكابًـٗا
َٔ ربككات دسٜس. ٠
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ٚتتهاٌَ ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َـا تٛقـًت إيٝـ٘ زضاغـ ١ايػـهطإ ( ٚ ) ٙ1429ايـم أؾـاضت يف
ْتا٥ذٗــا إىل إٔ أبــطظ ايتدككــات ايــم ؼبتادٗــا غــٛم ايعُــٌ تذلنــع يف عًــ ّٛايتكٓٝــ، ١
ٚعً ّٛاسباغب اٯيٚ ، ٞايعً ّٛاشلٓسغ. ١ٝ
إداب ١ايػ٪اٍ ايجاَْ : ٞا زٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ َٔ ١ٝخٚ ٍ٬ظٝف ١خسَ ١اجملتُع ؟
َٔ املتٛغـط اسبػـاب ٞايعـاّ ٚايبـايغ (ٜ )3.65تهـح إٔ أفـطاز صبتُـع ايسضاغـَٛ ١افكـ ٕٛبسضدـ١
نبرل ٠عً ٢عباضات ٖصا احملٛض ٚ .ناْت أِٖ ايعباضات :
.1

تكس ِٜايدلاَر ايتسضٜب ١ٝايم تػِٗ يف تَُٓٗ ١ٝاضات ايط٬ب ٚاملٛظفني.
ٚميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل أُٖ ١ٝايـدلاَر ايتسضٜبٝـ ١بؿـهٌ عـاّ ٚ ،قٓاعـ ١أفـطاز
صبتُع ايسضاغ ١بأُٖٝتٗا باعتباضٖا ٚغٚ َٔ ١َُٗ ١ًٝغا ٌ٥ظٜاز ٠املعاضف ٚتطٜٛط املٗاضات
غــٛا ٤يًطــ٬ب  ،أ ٚيًُــٛظفني  ،مبــا ٜػــِٗ يف إعــسازِٖ يًُٗــٔ املدتًفــ ١ايــم تتطًبٗــا
اسبادات ايتُٓ ١ٜٛيًب٬ز .

.2

ايتٛغع يف ططح ايسبًَٛات املتدكك ١ايم تتُاؾَ ٢ع استٝادات غٛم ايعٌُ ايػعٛز. ٟ
ٚميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل إزضاى أفطاز صبتُع ايسضاغـ ١٭ُٖٝـ ١تكـس ِٜازباَعـات
يًسبًَٛات املٗٓ ١ٝاملتٓٛع ١ايم تػِٗ يف خسَ ١ايتَُٓ ، ١ٝع َطاعا ٠اضتباط تًو ايسبًَٛات
حبادــات غــٛم ايعُــٌ ٚ ،طبٝعــ ١املٗــٔ ايــم ؼبتادٗــا  ،ستــ ٢تكًــٌ ازباَعــات َــٔ ربــطٜر
ط٬ب يف ربككات  ٫ؼبتادٗا غٛم ايعٌُ إ ٫بسضدٜ ١ػرل.٠

.3

إْؿــاَ ٤طنــع يطٜــاز ٠ا٭عُــاٍ يف ازباَعــ٫ ١ستهــإ املٛاٖــب ايط٬بٝــ ١يف صبــاٍ ايعُــٌ
ٚ .ميهـٔ إٔ تعـعٖ ٣ـص ٙايٓتٝذــ ١إىل ٚعـ ٞأفـطاز صبتُـع ايسضاغــ ١بأُٖٝـٚ ١دـٛز ضبانــٔ
َتدككــ ١تػــِٗ يف زعــِ أعُــاٍ ايطــ٬ب َٓٚتذــاتِٗ ٚإبــساعاتِٗ ممــا ٜػــِٗ يف تطــٜٛط
َعاضفِٗ َٗٚاضاتِٗ ٚ ،بايتاي ٞتٗ٦ٝتِٗ يػٛم ايعٌُ .

إداب ١ايػ٪اٍ ايجايح َ :ا زٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ َٔ ١ٝخٚ ٍ٬ظٝف ١ايبشح ايعًُ ٞ؟
َٔ املتٛغـط اسبػـاب ٞايعـاّ ٚايبـايغ (ٜ )3.66تهـح إٔ أفـطاز صبتُـع ايسضاغـَٛ ١افكـ ٕٛبسضدـ١
نبرل ٠عً ٢عباضات ٖصا احملٛضٚ .ناْت أِٖ ايعباضات :
.1

تبين ازباَع ١يًسضاغات ٚاملؿطٚعات ايبشج ١ٝايم تتٓا ٍٚقهاٜا ايتُٓ.١ٝ
ٚميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل إزضاى أفـطاز صبتُـع ايسضاغـ ١٭ُٖٝـ ١ايبشـٛخ ايعًُٝـ١
ايم تٗتِ بكهاٜا ايتُٓ ١ٝبهاف ١ضباٚضٖا ٚأبعازٖا  ،ملـا يًسضاغـات ٚايبشـٛخ َـٔ أُٖٝـ١
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نـــدل ٣يف َعازبـــَ ١ؿـــه٬ت ايتُٓٝـــٚ ، ١تأٖٝـــٌ أفـــطاز اجملتُـــع يًٛفـــا ٤باستٝاداتٗـــا
َٚتطًباتٗا .
.2

تهجٝف اٖتُـاّ ايهًٝـات ٚا٭قػـاّ ايعًُٝـَ ( ١جـٌ قػـِ ا٫قتكـاز ٚقػـِ عًـِ ا٫دتُـاع
ٚقػِ ايذلب ) ١ٝبايبشٛخ ايم تتٓاَٛ ٍٚنٛع ايتُٓ.١ٝ
ٚميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل قٓاع ١أفـطاز صبتُـع ايسضاغـ ١بأُٖٝـ ١تهجٝـف اٖتُـاّ
ا٭قػــاّ ايعًُٝــ ١يف ازباَعــات بايسضاغــات ايــم تتٓــاَٛ ٍٚنــٛع ايتُٓٝــٚ ، ١شيــو خسَــ١
يًُذتُع احملًٚ ٞإثطا ٤يًذاْب املعطيف يف ٖصا اجملاٍ .

.3

تٛد ٘ٝط٬ب ايسضاغات ايعًٝا إىل تػـذَٛ ٌٝنـٛعات ضغـا ًِٗ٥ايعًُٝـ ١يف ضبـاٚض تتٓـاٍٚ
َٛنٛع ايتُٓ ١ٝبأبعاز ٙاملتعسز.٠
ٚميهـٔ إٔ تعــعٖ ٣ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل استٝــاز طـ٬ب ايسضاغــات ايعًٝــا إىل ْــٛع َــٔ اإلضؾــاز
ايعًُ ٞاملتدكل ايصٜ ٟػِٗ يف تٛد ِٗٗٝإىل تٓاَٛ ٍٚنـٛع ايتُٓٝـ ١يف ضغـا ًِٗ٥ايعًُٝـ١
َٔ ايعٚاٜا ايم تتٓاغب َع ربككاتِٗ .

إداب ١ايػ٪اٍ ايطابع َ :ا املعٛقات ايم ذبس َٔ قٝاّ ازباَعات بسٚضٖا يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟
َٔ املتٛغـط اسبػـاب ٞايعـاّ ٚايبـايغ (ٜ )4.08تهـح إٔ أفـطاز صبتُـع ايسضاغـَٛ ١افكـ ٕٛبسضدـ١
نبرل ٠عً ٢عباضات ٖصا احملٛض ٚ .ناْت أِٖ ايعباضات :
 .1ايذلنٝع عً ٢ازباْب ايٓعط ٟيف َععِ املكطضات ايسضاغٚ ١ٝإُٖاٍ ازبٛاْب ايتطبٝك.١ٝ
ٚميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذـ ١إىل تطنٝـع بعـض ازباَعـات عًـ ٢ازبٛاْـب ايٓعطٜـ ١عًـ٢
سػاب ازبٛاْب ايتطبٝكٚ ، ١ٝنعف ايتٛاظٕ بني املعاضف ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝكات املٝساْ ١ٝيف
َععِ املكطضات ايسضاغ َٔٚ ، ١ٝشيو تكً ٌٝفـذل ٠ايتـسضٜب املٝـساْ ٞيف بعـض ايتدككـات
عً ٢ايطمِ َٔ أُٖٝتٗا يف تعٜٚس ايط٬ب باملٗاضات ايتطبٝك ١ٝايم ت ًِٖٗ٪يػٛم ايعٌُ .
 .2نعف بعض املكطضات ايسضاغٚ ١ٝخاق ١يف داْب تَُٓٗ ١ٝاضات ايط٬ب.
ٚميهـٔ إٔ تعــعٖ ٣ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل ؾــعٛض أفــطاز صبتُــع ايسضاغــ ١بٛدــٛز بعــض املكــطضات
ايسضاغ ١ٝايهعٝف َٔ ١خ ٍ٬خدلتِٗ يف ايتسضٜؼ ازباَع ٫ٚ ، ٞغُٝا فُٝا ٜتعًل يف بٓـا٤
ازباْب املٗاض ٟيس ٣ايط٬ب .
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذ ١يف بعـض دٛاْبٗـا َـع َـا تٛقـًت إيٝـ٘ زضاغـٜ ١ـْٛؼ ( ٚ ) ّ2011ايـم
أؾاضت يف ْتا٥ذٗا إىل إٔ َٔ أِٖ أغباب عسّ تٛفط َتطًبات ايكطاع اشبـام يف خطػبـٞ
ازباَع ١نعف إملاّ اشبطػبني بايًغ ١اإلظبًٝعٚ ١ٜاغتدساَات اسباغب اٯي.ٞ
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 .3نعف ايتٓػٝل بني ازباَعات ٚازبٗات املٛظف. ١
ٚميهــٔ إٔ تعــعٖ ٣ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل ٚعــ ٞأفــطاز صبتُــع ايسضاغــ ١بأُٖٝــ ١ايتٓػــٝل بــني
ازبٗــات املًٖ٪ــ ١يًهــٛازض ايبؿــطٖٚ ١ٜــ ٞازباَعــات ٚازبٗــات املؿــغً ١يػــٛا ٤يف ايكطــاع
اسبه َٞٛأ ٚيف ايكطاع اشبام ; ٭ٕ ٚدٛز َجٌ ٖصا ايتٓػٝل ٜكًٌ َٔ سسٚخ نجرل َـٔ
املؿه٬ت ايم تعذل

تٛظٝف ط٬ب ازباَعات  ،باإلناف ١إىل تكًَ ٌٝػت ٣ٛايبطاي. ١

إداب ١ايػ٪اٍ اشباَؼ َ :ا ا٭غايٝب املكذلس ١يتطٜٛط قٝـاّ ازباَعـات بـسٚضٖا يف زعـِ ايتُٓٝـ١
باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟
َٔ املتٛغـط اسبػـاب ٞايعـاّ ٚايبـايغ (ٜ )4.13تهـح إٔ أفـطاز صبتُـع ايسضاغـَٛ ١افكـ ٕٛبسضدـ١
نبرل ٠عً ٢عباضات ٖصا احملٛض ٚ .ناْت أِٖ ايعباضات:
.1

إعساز خطٜط ١حبجَ ١ٝكذلس ١٭ٚيٜٛات ايبشح يف َٛنٛع ايتُٓٚ ١ٝتعٜٚس ا٭غاتصٚ ٠طـ٬ب
ايسضاغات ايعًٝا بٗا.
ٚميهــٔ إٔ تعــعٖ ٣ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل ْــسضٚ ٠دــٛز اشبــطا٥ط ايبشجٝــ ١ايــم تكــذلح أٚيٜٛــات
ايبشٛخ يف صباٍ ايتُٓٚ ، ١ٝقٓاع ١أفطاز صبتُع ايسضاغ ١بأُٖ ١ٝغع ٞازباَعـات إلعـساز
قٛا ِ٥تتعًل باملٛنٛعات املكذلس ١يف قهاٜا ايتُٓ ، ١ٝمما ٜػـِٗ يف تؿـذٝع أعهـا٦ٖٝ ٤ـ١
ايتسضٜؼ ٚ ،ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا عً ٢اختٝاض بعض تًو املٛنٛعات ٚايكٝاّ بإدطاٗ٥ا ،
ٚبايتاي ٞإعساز ْٚؿط صبُٛع َٔ ١ايسضاغات ايتُٓ ١ٜٛايم تٓطًل َٔ ازباَعات .

.2

اعتُاز َؿطٚع عًُ ٞيذلمجـ ١صبُٛعـَ ١ـٔ ايهتـب ا٭دٓبٝـ ١املتُٝـع ٠يف َٛنـٛع ايتُٓٝـ١
بعٚاٜا ٙاملتٓٛع.١
ٚميهــٔ إٔ تعــعٖ ٣ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل ؾــعٛض أفــطاز صبتُــع ايسضاغــ ١بكًــ ١تــٛفرل َهتبــات
ازباَعات يًهتب ا٭دٓب ١ٝايم تٓاقـ قهاٜا ايتُٓٚ ، ١ٝقٓاعتِٗ بأُٖ ١ٝقٝاّ ازباَعات
َٔ خ ٍ٬عُازات ايبشح ايعًُ ٞبتبين املؿطٚعات ايعًُ ١ٝاشباق ١بذلمج ١بعض ايهتب
ا٭دٓب ١ٝايم تٗتِ مبٛنٛع ايتُٓٚ ١ٝشيـو ي٬غـتفاز ٠ممـا يـس ٣ا٭َـِ ا٭خـطَ ٣ـٔ َعـاضف
ٚدباضب يف صباٍ ايتُٓ. ١ٝ

.3

إدــطاَ ٤طادعــ ١ؾــاًَ ١زبُٝــع ايــسبًَٛات ايــم تكــسَٗا ازباَعــٚ ١ايتشكــل َــٔ َطابكتٗــا
٫ستٝادات غٛم ايعٌُ ايػعٛز. ٟ
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ٚميهــٔ إٔ تعــعٖ ٣ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل قٓاعــ ١أفــطاز صبتُــع ايسضاغــ ١بــإٔ تكــس ِٜازباَعــات
يــبعض ايــسبًَٛات ايــم تكــٌ اسبادــ ١إيٗٝــا يف غــٛم ايعُــٌ ٜػــِٗ يف تعجــط عًُٝــ ١تٛظٝــف
خطػبٗٝا ٚ ،بايتايٜ ٞعس تكسميٗا ٖسضاّ تطبٜٛاّ ٚاقتكازٜاّ َ ٫دلض ي٘ .
خاَػاّ ًَ :دل ْتا٥ر ايسضاغٚ ١تٛقٝاتٗا َٚكذلساتٗا :
ًَدل ْتا٥ر ايسضاغ: ١
نإ َٔ أبطظ ايٓتا٥ر ايم تٛقًت إيٗٝا ايسضاغَ ١ا : ًٜٞ
( أ ) إٔ أٖــِ أزٚاض ازباَعــات يف زعــِ ايتُٓٝــ ١باملًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛزَ ١ٜــٔ خــٚ ٍ٬ظٝفــ١
ايتسضٜؼ ٖ: ٞ
 .1إعــاز ٠قــٝام ١أٖــساف املكــطضات ايسضاغــ ١ٝاسبايٝــ ١مبــا ٜتُاؾــَ ٢ــع ا٫ستٝادــات ايتُٜٓٛــ١
املتذسز. ٠
 .2تسضٜؼ َكطضات داَع ١ٝدسٜس ٠تتٛافل َع َتطًبات ايتُٓ.١ٝ
 .3إْؿا ٤ربككات ْٛع ١ٝدسٜس ٠تتٛانب َع استٝادات غٛم ايعٌُ.
 .4ظٜــــاز ٠اٖ٫تُــــاّ بايتــــسضٜب املٝــــساْ ٞاملــــٓعِ يًطــــ٬ب يف امل٪غػــــات ايــــم تتٛافــــل َــــع
ربككاتِٗ.
 .5تك ِٜٛاملكطضات ايتسضٜػٚ ١ٝإعاز ٠بٓاٗ٥ا مبا ؽبسّ َػرل ٠ايتُٓ. ١ٝ
(ب) إٔ أِٖ أزٚاض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز َٔ ١ٜخٚ ٍ٬ظٝف ١خسَـ١
اجملتُع ٖ: ٞ
 .1تكس ِٜايدلاَر ايتسضٜب ١ٝايم تػِٗ يف تَُٓٗ ١ٝاضات ايط٬ب ٚاملٛظفني .
 .2ايتٛغع يف ططح ايسبًَٛات املتدكك ١ايم تتُاؾَ ٢ع استٝادات غٛم ايعٌُ ايػعٛز. ٟ
 .3إْؿاَ ٤طنع يطٜاز ٠ا٭عُاٍ يف ازباَع٫ ١ستهإ املٛاٖب ايط٬ب ١ٝيف صباٍ ايعٌُ .
 .4تعطٜف ايط٬ب بايفطم ايٛظٝف ١ٝاملتاس ١بؿهٌ زٚض ٟبايتعاَ ٕٚع ايكطاع اشبام.
 .5اغتهاف ١بعض َػٚ٪ي ٞازبٗات املٛظفٚ ، ١تػٗ ٌٝعًُ ١ٝيكا٤اتِٗ َع ايط٬ب .
(ز) إٔ أِٖ أزٚاض ازباَعات يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز َٔ ١ٜخٚ ٍ٬ظٝف ١ايبشـح
ايعًُ: ٖٞ ٞ
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 .1تبين ازباَع ١يًسضاغات ٚاملؿطٚعات ايبشج ١ٝايم تتٓا ٍٚقهاٜا ايتُٓ. ١ٝ
 .2تهجٝف اٖتُاّ ايهًٝات ٚا٭قػاّ ايعًَُ( ١ٝجٌ قػـِ ا٫قتكـاز ٚ ،قػـِ عًـِ ا٫دتُـاع،
ٚقػِ ايذلب )١ٝبايبشٛخ ايم تتٓاَٛ ٍٚنٛع ايتُٓ. ١ٝ
 .3تٛد ٘ٝطـ٬ب ايسضاغـات ايعًٝـا إىل تػـذَٛ ٌٝنـٛعات ضغـا ًِٗ٥ايعًُٝـ ١يف ضبـاٚض تتٓـاٍٚ
َٛنٛع ايتُٓ ١ٝبأبعاز ٙاملتعسز. ٠
 .4تٓع٪َ ِٝمتط عًُ ٞس ٍٛزٚض ازباَعات يف زعِ ايتُٓٚ ١ٝفل ضباٚض ضبسز. ٠
ْ .5ؿط ايهتب املتُٝع ٠ايم تتعًل مبٛنٛع ايتُٓ ١ٝيف املًُه. ١
( ز ) إٔ أِٖ املعٛقات ايم ذبس َـٔ قٝـاّ ازباَعـات بـسٚضٖا يف زعـِ ايتُٓٝـ ١باملًُهـ ١ايعطبٝـ١
ايػعٛز: ٖٞ ١ٜ
 .1ايذلنٝع عً ٢ازباْب ايٓعط ٟيف َععِ املكطضات ايسضاغٚ ١ٝإُٖاٍ ازبٛاْب ايتطبٝك. ١ٝ
 .2نعف بعض املكطضات ايسضاغٚ ١ٝخاق ١يف داْب تَُٓٗ ١ٝاضات ايط٬ب .
 .3نعف ايتٓػٝل بني ازباَعات ٚازبٗات املٛظف. ١
ٚ .4دٛز ربككات داَعٜ ١ٝكٌ ا٫ستٝاز إيٗٝا يف غٛم ايعٌُ ايػعٛز. ٟ
 .5مٝاب َٛنٛع ايتُٓ ١ٝعٔ َععِ املكطضات ايسضاغ ١ٝيف ازباَع. ١
(ٖـ) إٔ أِٖ ا٭غايٝب املكذلس ١يتطٜٛط قٝاّ ازباَعات بسٚضٖا يف زعِ ايتُٓ ١ٝباملًُه ١ايعطبٝـ١
ايػعٛز: ٖٞ ١ٜ
 .1إعــساز خطٜطــ ١حبجٝــَ ١كذلســ ١٭ٚيٜٛــات ايبشــح يف َٛنــٛع ايتُٓٝــٚ ، ١تعٜٚــس ا٭غــاتص٠
ٚط٬ب ايسضاغات ايعًٝا بٗا.
 .2اعتُاز َؿـطٚع عًُـ ٞيذلمجـ ١صبُٛعـَ ١ـٔ ايهتـب ا٭دٓبٝـ ١املتُٝـع ٠يف َٛنـٛع ايتُٓٝـ١
بعٚاٜا ٙاملتٓٛع.١
 .3إدــطاَ ٤طادعــ ١ؾــاًَ ١زبُٝــع ايــسبًَٛات ايــم تكــسَٗا ازباَعــٚ ، ١ايتشكــل َــٔ َطابكتٗــا
٫ستٝادات غٛم ايعٌُ.
 .4اعتُــاز بطْــاَر جملُٛعــَ ١ــٔ ايــسٚضات ايتسضٜبٝــ ١شات ازبــٛز ٠ايعايٝــٚ ، ١ايــم تػــِٗ يف
إنػاب ايط٬ب املٗاضات ا٭غاغ ١ٝاي٬ظَ ١يػٛم ايعٌُ ايػعٛز. ٟ
 .5تؿه ٌٝزبٓ ١يف نٌ داَع ١ملطادع ١ايدلاَر ايسضاغ ١ٝايم تكسَٗا ٚايتأنس َٔ تٛافكٗـا
َع استٝادات ايتُٓ. ١ٝ
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تٛقٝات ايسضاغــ: ١
يف ن ٤ٛايٓتا٥ر ايم تٛقًت إيٗٝا ٖص ٙايسضاغ ١فإْ٘ ميهٔ تكس ِٜايتٛقٝات اٯت: ١ٝ
 .1إٔ تكــ ّٛازباَعــات مبطادعــ ١أٖــساف املكــطضات ايسضاغــ ١ٝايــم تكــسَٗا َ ،ــٔ خــ ٍ٬زبــإ
َتدككٚ ، ١شيو يًتأنس َٔ تطابكٗا ي٬ستٝادات ايتُٓ ١ٜٛيًُذتُع ٚ ،إٔ تعٝس قـٝام١
تًو ا٭ٖساف يف ساي ١ثبـٛت قًـ ١اضتباطٗـا َـع سادـات ايتُٓٝـَٚ ١تطًباتٗـا  ،باإلنـاف ١إىل
ايعٓا ١ٜبإعاز ٠قٝام ١تًو املكطضات ٚ ،تٛقٝفاتٗا بؿهٌ دسٜـس ٜتُاؾـَ ٢ـع ا٫ستٝادـات
ايتُٓ ١ٜٛاملتذسز َٔ ٠فذل ٠٭خط ، ٣إىل داْب نطٚض ٠اتػـاّ املكـطضات ازباَعٝـ ١باملطْٚـ، ١
َٓٚح ايكاُ٥ني عً ٢تطٜٛطٖا ق٬سَ ١ٝطادعتٗا َـٔ فـذل ٠٭خـط ، ٣ستـ ٢تهـَٛ ٕٛانبـ١
يًـتغرلات ايػـطٜع ١يف غـٛم ايعُـٌ ٚ ،إظايـ ١نــجرل َـٔ ايعكبـات ايـم تعـذل

زبـإ تطــٜٛط

املكطضات ازباَع. ١ٝ
 .2تهجٝف اٖتُاّ ازباَعات بتكس ِٜايدلاَر ايتسضٜب ١ٝاملتٓٛع ١ايم تػـِٗ يف تأٖٝـٌ ايطـ٬ب
ٚاملٛظفني ٚأفطاز اجملتُع بؿهٌ عاّ مبـا ٜتٓاغـب َـع ٚظٝفتٗـا يف خسَـ ١اجملتُـع ٚ ،مبـا
ٜػــِٗ يف زعــِ ايتُٓٝــ ١يف املًُهــ ١جبٛاْبٗــا املتعــسز ، ٠باإلنــاف ١إىل تكــس ِٜايــسبًَٛات
املتدككَ ، ١ع َطاعا ٠إٔ ته ٕٛتًـو ايـسبًَٛات املٗٓٝـَ ١تُاؾـَ ١ٝـع ايتدككـات ايـم
ؼبتادٗـــا غـــٛم ايعُـــٌ ايػـــعٛزٖٚ ، ٟـــصا ا٭َـــط ٜتطًـــب َـــٔ طبططـــ ٞتًـــو ايـــسبًَٛات
املتدكك ١إٔ ٜهْٛٛا عً ٢زضا ١ٜمبتطًبات غٛم ايعٌُ ايػعٛزْٛٚ ، ٟع ١ٝاملٗٔ ايؿـامط٠
ف َٔ ٘ٝخ ٍ٬قاعس ٠بٝاْات تُشسخ باغتُطاض .
 .3إٔ تػع ٢ازباَعات إىل إْؿاَ ٤ؿطٚع عًُٚ ٞانح ٚضبسز ٜٗتِ بتبين ايبشٛخ ٚايسضاغـات
ايم تتٓا ٍٚقهاٜا ايتُٓ ١ٝيف أبعازٖا املتعسزٚ ، ٠شيو َٔ خ ٍ٬عُازات ايبشـح ايعًُـ، ٞ
حبٝـــح تكـــ ّٛبتُٜٛـــٌ تًـــو ايسضاغـــات ٚ ،طباعتٗـــا ْٚ ،ؿـــطٖا ٚ ،تهـــط ِٜأقـــشابٗا ،
ٚايعٓا ١ٜمبا ٜطز فٗٝا َٔ تٛقٝات َٚكذلسات .
 .4ايتكً َٔ ٌٝايذلنٝـع عًـ ٢ازباْـب ايٓعـط ٟفكـط يف املكـطضات ازباَعٝـٚ ، ١ظٜـاز ٠املػـاس١
املدككـــ ١يًتطبٝكـــات ايعًُٝـــٚ ١ايتـــسضٜب املٝـــساْ ، ٞمبـــا ٜػـــِٗ يف ذبكٝـــل ايتـــٛاظٕ بـــني
ازبٛاْــب ايٓعطٜــٚ ١ازبٛاْــب ايتطبٝكٝــ ١يف املكــطضات ازباَعٝــٚ ، ١بايتــاي ٞميهــٔ ربــطٜر
ط٬ب َتُٝعًٖ٪َٚ ٜٔني يػس استٝادات ايب٬ز يف اجملا٫ت املدتًف. ١
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 .5إٔ ٜــتِ تؿــه ٌٝفــطم َتدككــ ١زاخــٌ نــٌ داَعــ ١تتــٛىل َُٗــ ١إعــساز خطٜطــ ١حبجٝــ١
َكذلس ١تتهُٔ أٚيٜٛـات ايبشـح يف قهـاٜا ايتُٓٝـٚ ، ١صبـا٫ت ايسضاغـات املكذلسـٚ ، ١إٔ
ٜــتِ ايتعطٜــف بٗــص ٙاشبطٜطــْٚ ١ؿــطٖا زاخــٌ ازباَعــ ، ١حبٝــح تكــٌ إىل أعهــا٦ٖٝ ٤ــ١
ايتـسضٜؼ ٚ ،ايبـاسجني ٚ ،طــ٬ب ايسضاغـات ايعًٝــا ٚ ،إٔ تكـ ّٛازباَعــات بتؿـذٝعِٗ عًــ٢
اْتكاَ ٤ا ٜٓاغبِٗ َٔ تًو املٛنٛعات مبا ٜتٛافل َع ربككاتِٗ ايعًُ. ١ٝ
َكذلسات ايسضاغ:١
يف نْ ٤ٛتا٥ر ٖص ٙايسضاغٚ ،١اغتهُا ّ٫يًتٛقٝات ايم أٚضزٖا ايباسح  ،فإْ٘ ميهٔ اقـذلاح
ايبشٛخ املػتكبً ١ٝاٯت: ١ٝ
 .1إدــطا ٤زضاغــ ١اغــتط٬ع ١ٝتتٓــا ٍٚزضدــٚ ١عــ ٞايطــ٬ب يف ازباَعــات مبفٗــ ّٛايتُٓٝــ، ١
ٚأٖسافٗا َٚ ،تطًباتٗا ٚ ،أُٖٝتٗا يًفطز ٚاجملتُع .
 .2ايكٝاّ بسضاغ ١تكٛمي ١ٝيكٝاؽ َػت ٣ٛإغٗاّ ازباَعـات يف زعـِ ايتُٓٝـ ١باملًُهـ ١ايعطبٝـ١
ايػعٛز. ١ٜ
 .3إدطا ٤زضاغ ١س ٍٛذبكٝل ايتهاٌَ بني ٚظاض ٠ايتعًـٚٚ ِٝظاض ٠ايتدطـٝط مبـا ٜػـِٗ يف زعـِ
ايتُٓ ١ٝجبٛاْبٗا املتعسز. ٠
 .4تٛد ٘ٝايعٓا ١ٜإىل ايبشٛخ ايم تٗتِ بايتُٓ ١ٝيف أقػاّ ايذلبٚ ١ٝعًِ ا٫دتُاع ٚا٫قتكاز يف
ازباَعات ايػعٛز. ١ٜ
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املطادع ايعطب: ١ٝ
أب ٛؾعرل ، ٠خايس ضبُس ( ٖ1431ـ )  .املسخٌ إىل عًِ ايذلبٝـ . ١عُـإ َ ،هتبـ ١اجملتُـع ايعطبـ ٞيًٓؿـط
ٚايتٛظٜع .
أمحس  ،سافغ فطز (  . ) 2003ايذلبٚ ١ٝقهاٜا اجملتُع املعاقط  .ايكاٖط ، ٠عامل ايهتب.
ايـدلاٖٖٝ ، ِٝـا عبـس ايععٜـع (  . ) ٙ 1435تطـٜٛط ايتعًـَ ِٝـٔ أدـٌ ذبكٝـل ايتُٓٝـ ١املػـتساَ ١يف املًُهــ١
ايعطبٝــ ١ايػــعٛز . ١ٜصبًــ ١ضغــاي ١ايذلبٝــٚ ١عًــِ ايــٓفؼ  ،ايعــسز  ، 44ازبُعٝــ ١ايػــعٛز ١ٜيًعًــّٛ
ايذلبٚ ١ٜٛايٓفػ ، ١ٝايطٜا

.

بسضإ  ،ؾبٌ  ،ضبفـٛظ  ،أمحـس فـاضٚم ( . ) ّ2009أغـؼ ايذلبٝـ . ١ط  . 6اإلغـهٓسض ، ١ٜزاض املعطفـ١
ازباَع. ١ٝ
اسباز  ،أمحس عًٖ1434 ( ٞـ )  .أق ٍٛايذلب . ١ٝعُإ  ،زاض املٓاٖر يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
سذــ ، ٞأمحــس ازلاعٝــٌ ٚ ،عبــس اسبُٝــس  ،سػــاّ محــسٖ1433 ( ٟـــ )  .ازباَعــٚ ١ايتُٓٝــ ١ايبؿــط. ١ٜ
ايكاٖط ، ٠عامل ايهتب .
سػإ  ،سػٔ ضبُس  ،صباٖس  ،ضبُس عط ، ٠ٛايعذُ ، ٞضبُس سػٓني (  .) ّ 2007ايذلبٚ ١ٝقهاٜا
اجملتُع املعاقط . ٠اإلغهٓسض ، ١ٜزاض ازباَع ١ازبسٜس. ٠
اسبُٝــس  ،عبــس ايٛاســس ( ٖ1424ـــ )  .ايػــعٛز ٠أ ٚايطٛفــإ  .ايطٜــا
نتاب ايطٜا

٪َ ،غػــ ١ايُٝاَــ ١ايكــشف( ١ٝ

. ) 122 -

اشبطٝب  ،إبطاٖ ، ِٝايهػٛاَْ ٞكطف ، ٢أب ٛسٜٛر َطٚإ ( ٖ1430ـ ) َ .سخٌ إىل ايذلب . ١ٝعُإ ،
زاض قٓس ٌٜيًٓؿط ٚايتٛظٜع .
ايسُٖـ  ،خايس ضبُس ( ٖ1434ـ )  .اغذلاتٝذَ ١ٝكذلس ١يتأٖٝـٌ خطػبـ ٞايجاْٜٛـ ١ايعاَـ ١يػـٛم ايعُـٌ
باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف نـ ٤ٛايتذـاضب ايعاملٝـ . ١ضغـاي ١زنتـٛضا ٙمـرل َٓؿـٛض . ٠داَعـ١
اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز اإلغ ، ١َٝ٬نً ١ٝايعً ّٛا٫دتُاع ، ١ٝقػِ أق ٍٛايذلب ، ١ٝايطٜا

.

ايصبٝاْ ، ٞضبُس عٛزٖ1426 ( ٠ـ ) .ايتعً ِٝيًُٗٓ ١يف املطسً ١ايجاْٜٛـٚ ١قـًت٘ بػـٛم ايعُـٌ يف املًُهـ١
ايعطب ١ٝايػعٛز . ١ٜضغـاي ١زنتـٛضا ٙمـرل َٓؿـٛض . ٠داَعـ ١املًـو غـعٛز  ،نًٝـ ١ايذلبٝـ ، ١قػـِ
ايذلب ، ١ٝايطٜا

.

ايطؾسإ  ،عبس اهلل ظاٖ . ) ّ2005 ( ٞاقتكازٜات ايتعً . ِٝعُإ  ،زاض ٚا ٌ٥يًٓؿط  ،ايطبع ١ايجاْ. ١ٝ
ايطؾـٛز  ،عبــس اهلل ضبُـس ( ٖ1430ـــ )  .زٚض نًٝـات اجملتُــع يف اسبـس َــٔ ايبطايـ ١اشلٝهًٝــ ١يف غــٛم
ايعُاٍ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز . ١ٜضغاي ١زنتٛضا ٙمـرل َٓؿـٛض . ٠داَعـ ١اإلَـاّ ضبُـس بـٔ
غعٛز اإلغ ، ١َٝ٬نً ١ٝايعً ّٛا٫دتُاع ، ١ٝقػِ ايذلب ، ١ٝايطٜا

.
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غطسإ َٓ ،رل املطغ . ) ّ 2003 ( ٞيف ادتُاعٝات ايذلب . ١ٝط  . 4برلٚت  ،زاض ايٓٗه ١ايعطب. ١ٝ
ايػهطإ  ،عبس اهلل فاحل ( ٖ1429ـ )  .ايتهاٌَ بني ايتعًـ ِٝايجـاْ ٟٛايعـاّ ٚايتعًـ ِٝايعـاي ٞباملًُهـ١
ايعطب ١ٝايػـعٛز ، ١ٜقـٝغَ ١كذلسـ ١ي تشكٝـل املٛاَ٤ـ ١بـني طبطدـات ايتعًـَٚ ِٝتطًبـات ايتُٓٝـ. ١
ضغاي ١زنتٛضا ٙمرل َٓؿٛض . ٠داَع ١املًو غعٛز  ،نً ١ٝايذلب ، ١ٝقػِ ايذلب ، ١ٝايطٜا

.

ايطٝط ، ٞضبُس ٚآخطٖ1429 ( ٕٚــ ) َ .ـسخٌ إىل ايذلبٝـ . ١ط  . 2عُـإ  ،زاض املػـرل ٠يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع
ٚايطباع. ١
فً ، ٘ٝفاضٚم عبس . ) ّ 1997 ( ٙايذلبٝـٚ ١ايتُٓٝـ ١يف ايـس ٍٚايٓاَٝـ ١يف نـْ ٤ٛعطٜـ ١ايتؿـغ ٌٝايهاَـٌ .
ايكاٖطَ ، ٠هتب ١ظٖطا ٤ايؿطم .
فً ، ٘ٝفاضٚم عبسٖ1427 ( ٙـ )  .اقتكـازٜات ايتعًـَ ِٝبـاز ٨ضاغـدٚ ١ادباٖـات سسٜجـ .١ط  . 2عُـإ ،
زاض املػرل ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع. ١
 ،زاض

عبٝسات  ،شٚقإ ٚآخط . ) ّ1999 ( ٕٚايبشح ايعًَُ ، ٞفَٗٛـ٘  ،أزٚاتـ٘  ،أغـايٝب٘  .ايطٜـا
أغاَ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع .
ايعػــاف  ،قــاحل محــس ( ٖ1424ـــ )  .املــسخٌ إىل ايبشــح يف ايعًــ ّٛايػــًٛن . ١ٝايطٜــا

َ ،هتبــ١

ايعبٝهإ .
عٝس ٖ ،اي ١فٛظٖ1437 ( ٟـ )  .زٚض ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذ ٞيف تٗ ١٦ٝطبطدات ايتعً ِٝيف ايـٛطٔ ايعطبـٞ
يتًبَ ١ٝتطًبات غٛم ايعُـٌ  .اجملًـ ١ايػـعٛز ١ٜيًتعًـ ِٝايعـاي . ٞايعـسز ايطابـع عؿـط  ،ايطٜـا

،

ٚظاض ٠ايتعً. ِٝ
عٝػإ  ،قاسب . ) ّ 2006 ( ١ايتٛافل بني طبطدات ايتعً ِٝايعايَٚ ٞتطًبات ايتُٓ ١ٝيف غًطٓ ١عُـإ .
ٚضق ١عًَُ ١ٝكسَ ١يًٛضؾ ١اإلقً ١ُٝٝس ٍٛاغتذاب ١ايتعً ِٝملتطًبات ايتُٓ ١ٝا٫دتُاعَ . ١ٝػكط
 .املٓعُ ١اإلغ ١َٝ٬يًذلبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايجكاف. ١
ضبُس  ،أمحس عًٖ1433 ( ٞـ )  .اقتكازٜات املسضغ . ١عُإ  .زاض املػرل ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع. ١
َٛغ ، ٢ضبُس أمحس (  . ) ّ 2002ايذلبٚ ١ٝقهاٜا اجملتُع املعاقط  .ايعني  ،زاض ايهتاب ازباَع. ٞ
ٖٓس ، ٟقاحل شٜاب ٚآخطٖ1428 ( ٕٚـ )  .أغؼ ايذلب . ١ٝط  . 4عُإ  ،زاض ايفهط .
ٚظاض ٠ا٫قتكاز ٚايتدطٝط ( ٖ1436ـ )  .ا٭ٖساف ٚايػٝاغات شبط ١ايتُٓ ١ٝايعاؾط . ٠ايطٜا
ٚظاض ٠املعاضف ( ٖ1416ـ )  .غٝاغ ١ايتعً ِٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز . ١ٜط  . 4ايطٜا

.

.

ْٜٛؼ  ،صبسَ . ) ّ2011 ( ٟس ١ُ٥٬َ ٣خطػب ٞازباَعات ايػعٛز٫ ١ٜستٝادات غٛم ايعٌُ ايػـعٛزٟ

 .صبً ١ايبشٛخ ايٓفػٚ ١ٝايذلب ، ١ٜٛايعسز ايجاْ ، ٞداَع ١املٓٛفَ ، ١ٝكط .
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تكٔٔه ّاق ممارس٘ األىظط٘ الرٓاضٔ٘ ّإعراٛات حتشٔيَا مً ّعَ٘ ىظر
الطالب ّأعضا ٍ٘ٝٔ ٛالتدرٓص يف اجلامعات الشعْدٓ٘
(عامع٘ طكرا ٛأمنْذعًا)
د .سلطاٌ ىاصر سعْد العرٓفٕ
املػتدًل :
تٗسف ايسضاغ ١إىل ايتعطف عًٚ ٢اقـع مماضغـ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيف داَعـ ١ؾـكطاٚ ٤إدـطا٤ات ذبػـٗٓٝا
َــٔ ٚدٗــْ ١عــط ايطــ٬ب ٚأعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ يف داَعــ ١ؾــكطاٚ .٤اتبعــت ايسضاغــ ١املــٓٗر ايٛقــف،ٞ
ٚتهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )1440( َٔ ١طايباّ  )216( ٚعه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ يف داَع ١ؾكطا ٤باملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ;١ٜيتشكٝل شيو اشلسف.
قــاّ ايباســح بتطــٜٛط اغــتباَْ ١ــٔ ضبــٛضٜ :ٜٔكــٝؼ احملــٛض ا٭ٚ ٍٚاقــع مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝيف
ازباَعات ايػعٛزٚ َٔ ١ٜدْٗ ١عط ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼٚ ،تهَ ٕٛـٔ ( )35فكـط ،٠أَـا احملـٛض
ايجــاْ ،ٞفٝكــٝؼ إدــطا٤ات ذبػــني مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝجباَعــ ١ؾــكطاَ ٤ــٔ ٚدٗــْ ١عــط ايطــ٬ب
ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼٚ ،ته )23( َٔ ٕٛفكط.٠
ٚأظٗطت ايٓتا٥ر إٔء ٚاقع مماضغـ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيف داَعـ ١ؾـكطاَ ٤ـٔ ٚدٗـْ ١عـط ايطـ٬ب ٚأعهـا٤
ٖ٦ٝــ ١ايتــسضٜؼ نــإ َٓدفه ـاّ ،نُــا أظٗــطت ايٓتــا٥ر إٔء تكــسٜطات ايطــ٬ب ٚأعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ
إلدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيف داَعـ ١ؾـكطا ٤ناْـت َطتفعـ ،١نُـا مل تهـٔ ٖٓـاى
اخت٬ف ـات بــني ٚدٗــات ْعــط ايطــ٬ب ٚأعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ ســٚ ٍٛاقــع مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ١ٝ
باإلناف ١إىل عسّ ٚدٛز اخت٬ف بني ٚدٗات ْعط ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ س ٍٛإدـطا٤ات ذبػـني
مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان.١ٝ
ٚيف نـــْ ٤ٛتـــا٥ر ايسضاغـــ ١أٚقـــت ايسضاغـــ ١بهـــطٚض ٠تفعٝـــٌ ايؿـــطان ١اجملتُعٝـــ ١يف نافـــ ١ا٭ْؿـــط١
ايطٜانــٚ ،١ٝعُــٌ غــذٌ ضٜانــ ٞيهــٌ طايــبٚ ،تــٛفرل امل٬عــب ٚا٭دٗــعٚ ٠املطافــل ايطٜانــ ١ٝايــم تًــيب
استٝادات ايط٬ب.
نًُات َفتاس :١ٝا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝــ ط٬ب ــ أعها ١٦ٖٝ ٤تسضٜؼ ــ داَعات

113
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املكسَ:١
ٜعٝـ ايؿباب صبُٛع َٔ ١ايتغرلات ايػطٜع ١ايٛافس ٠إىل صبتُعاتٓا َٔ َكـازض َتعـسز،٠
مما أز ٣إىل ٚقٛع٘ ف ٢سرلٚ ،٠افتكاز ٙايكسض ٠عً ٢ذبسٜس شات٘ٚ ،شيـو ْتٝذـ ١يتعطنـ٘ يًعسٜـس
َـــٔ املـــ٪ثطات ايٓادبـــ ١عـــٔ تًـــو ايـــتغرلاتٚ ،خاقـــ ١يف ظـــٌ ايتكـــسّ اشلا٥ـــٌ يف ؾـــت ٢ايٓـــٛاسٞ
تهٓٛيٛدًّٝــا َٚعطفًّٝــاْٚ .ع ـطًا ملــا ٜتُٝــع بــ٘ ٖــصا ايكطــاع َــٔ خكــا٥ل بسْٝــٚ ١عكًٝــْٚ ١فػــ١ٝ
ٚادتُاعَ ١ٝهٓت٘ َٔ ايسخ ٍٛف ٢ناف ١قطاعـات اجملتُـع ،فكـس أقـبح ايطنٝـع ٠ا٭غاغـ١ٝ
يف اإلْتــاز ٚاشبــسَات ٚايــسفاع ٚ ،قــاض تكــسّ ا٭َــِ ٜكــاؽ بكــسض َــا تٛيٝــ٘ يًؿــباب َــٔ ضعاٜــ،١
ٚبكسض َا ٜػِٗ ب٘ ايؿباب يف تُٓ ١ٝصبتُع٘ (ظٜإ.)ّ2011 ،
ٖٓ َٔٚا ٚدس إٔ َٔ أِٖ ا٭ٖساف ايم تػع ٢ازباَعات يتشكٝكٗا ٖ :ٞإعساز ايؿباب يف
نافــ ١ازبٛاْــب ا٭نازميٝــٚ ١ا٫دتُاعٝــ ،١ستــٜ ٢هْٛــٛا قــازض ٜٔعًــ ٢قٝــاز ٠ايعُــٌ; يتشكٝــل
ايتُٓ ١ٝاجملتُع ١ٝجبٛاْبٗا املتعسزٚ ،٠ست ٢ذبكل ازباَعات أٖسافٗا نإ َٔ ايهطٚض ٟتـٛفرل
دٛاْــب ايطعاٜــ ١املدتًفــ ،١يــصيو أْؿــ٦ت عُــازات يؿــ ٕٚ٪ايطــ٬ب إلتاســ ١ايفطقــ ١ملُاضغــ١
ا٭ْؿطٚ ١ايدلاَر بأْٛاعٗا املدتًفـٚ ،١قـاض اٖ٫تُـاّ بايؿـباب يف املطسًـ ١ازباَعٝـَ ١ـٔ أنـدل
ايكطاعات يف ازباَعات (عاٜس. )ّ2009 ،
إٕء َطسًـ ١ازباَعـَ ١طسًـَُٗ ١ـ ١يتأٖٝـٌ ايؿـباب يتشُـٌ املػـٚ٪يٚ ،١ٝيهػـب املعطفـ١
اسبكٝك ١ٝفُٝا ٜتعًل مبػتًعَات ايعكط َٔ عًٚ ّٛتكٓ ،١ٝنُا أْٗا فذل ٠إعـساز ايفـطز ٚتأًٖٝـ٘
ملٛادَٗ ١ؿه٬ت اجملتُع َٔٚ ،ثِ ايعٌُ عً ٢ظٜاز ٠اإلْتاز (عبـس اسبُٝـس٪ٜٚ .)ّ2005 ،نـس
عً ٢شيو ظٜإ ( )ّ2011ايص ٟاعتدل َطسً ١ايتعً ِٝازباَع ٞصبـا ّ٫خكـباّ َٓٚبعـ ّا معٜـطاّ يطفـس
اجملتُعـات ايعكـط ١ٜبـايهٛازض املًٖ٪ـ ١يف طبتًـف صبـا٫ت اسبٝـاٚ ،٠عًـ ٢قـسض َـٔ ايطعاٜـ١
ٚاٖ٫تُـاّ بٗـ ٤٫٪ايؿـباب ذبـسز اغـتُطاض ١ٜاغـتجُاض طاقـاتِٗ ٚ ،إَهاْـاتِٗ  ،يف أْؿـط١
ٚأعُاٍ َفٝسٜ ،٠هتػب َٔ ٕٛخ٬شلـا ايعسٜـس َـٔ املعًَٛـات ٚاشبـدلات ايـم تػـِٗ يف َٛادٗـ١
ايعسٜس َٔ َؿه٬ت اسبٝا ٠اي.١َٝٛٝ
عٛنـاّ عـٔ شيـو ٜؿـرل عـ )ّ2008( ٟٚ٬إىل أْـ٘ يف املطسًـ ١ازباَعٝـٜ ١ػـتطٝع ايفـطز
ايٛق ٍٛإىل أعً ٢املػتٜٛات ايطٜان ١ٝيف َععِ ا٭ْؿط ١ايطٜانـْ ١ٝعـطاّ; ٫نتُـاٍ ايكـفات
ايبسْ ١ٝنايك ٠ٛايعهًٚ ،١ٝايتشٌُٚ ،ايػطعٚ ،١املطٚ ،١ْٚايطؾاق.١
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ًٜٚكــ ٢اغــتجُاض أٚقــات ايفــطاأ يــس ٣ايؿــباب ازبــاَع ٞاٖتُاًَــا نــبرلًا ضبًًّٝــا ٚعاملًّٝــا َــٔ
خ ٍ٬ايتعً ِٝايعاي ،ٞفكس أْؿأت َععـِ ايـس٦ٖٝ ٍٚـات َتدككـ ١يطعاٜـ ١ايؿـبابٚ ،اٖ٫تُـاّ
بِٗ ،سٝح ٜٛدـس فٗٝـا أفـطاز َتدككـًٖ٪َٚ ٕٛـٜ ٕٛكَٛـ ٕٛبٛنـع اشبطـط ٚايـدلاَر إلعـساز
ايؿــباب ٚضعاٜتــ٘ ٚفــل أغــؼ عًُٝــٚ ، ١شيــو ملػــاعس ٠ايؿــباب عًــ ٢إؾــباع سادــاتِٗٚ ،ذبكٝــل
ضمباتَِٗٛٚ ،ادَٗ ١ؿه٬تِٗ (اشبايس.)ّ2009 ،
ٚسٝــح إٕ املٛافكــ ١ايهطميــ ١شبــازّ اسبــطَني ايؿــطٜفني املًــو عبــس اهلل بــٔ عبــس ايععٜــع
ضمحــ٘ اهلل ،ض٥ــٝؼ صبًــؼ ايــٛظضا ،٤ض٥ــٝؼ صبً ـؼ ايتعًــ ِٝايعــاي ،ٞبايتٛدٝــ٘ ايدلقــ ٞايهــطِٜ
َ/44644ــب ٚتــاضٜذ ٖ1431/5/28ـــ ،عًــ ٢قــطاض صبًــؼ ايتعًــ ِٝايعــاي ٞضقــِ ٖ1431/57/6ـــ
ٚتاضٜذ ٖ 1431/1/17ـ ،ايكان ٞباملٛافكـ ١عًـ ٢إْؿـا ٤ا٫ذبـاز ايطٜانـ ٞيًذاَعـات ايػـعٛز،١ٜ
ٚنـصيو املٛافكـ ١عًــ ٢اي٥٬شـ ١ايتٓعُٝٝــ ١ي٬ذبـاز ايطٜانــ ٞيًذاَعـات ايػــعٛزٚ ،١ٜايـم تعــس
خطــ ٠ٛإػبابٝــ ١عُ٬قــ ١أغــُٗت يف ضعاٜــ ١اسبطنــ ١ايؿــباب ١ٝايطٜانــ ١ٝازباَعٝــٚ ،١زعُٗــا
ٚتطٜٛطٖا ٚايطفع َٔ َػتٛاٖا يًٛق ٍٛإىل َػتٜٛات عايَ ١ٝتكسَ.١
ٚأغُٗت ٖص ٙاشبط ٠ٛاملباضن ١يف تهافط ازبٗٛز املؿـذلن ١بـني ايط٥اغـ ١ايعاَـ ١يطعاٜـ١
ايؿباب ٚايًذٓ ١ا٭ٚملب ١ٝايػعٛزٚٚ ١ٜظاض ٠ايتعً ;ِٝيتشكٝل تطًعات ازبُٝع عبـَ ٛػـتكبٌ أفهـٌ
يًٓؿاط ايطٜان ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز َٔ ١ٜخ ٍ٬اإلغٗاّ يف تطٜٛط ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ١ٝ
ازباَعٝــ ١يتشكٝــل ضٜ٩ــٚ ١ظاض ٠ايتعًــٚ ِٝضغــايتٗا  ،سٝــح  ٫بــس َــٔ ايتٓػــٝل ٚايتعــاٚ ٕٚتفعٝــٌ
ايؿـطانَ ١ـع ايط٥ا غـ ١ايعاَـ ١يطعاٜـ ١ايؿـباب ممجًـ ١يف َهاتبٗـا املتعـسز ،٠سٝـح ٜهـِ ْطــام
 ٬يف ايط٥اغـ ١ايعاَـ ١يطعاٜـ ١ايؿـبابٜ ،تٓافػـٕٛ
داَع ١ؾكطاْ ) 16( ٤ازٜاّ ضٜانًّٝا ضزلًّٝا َػـذ ّ
يف أيعـاب ٚزضدـات غـٛا ٤بايـسٚض ٟاملُتــاظ أ ٚايسضدـ ١ا٭ٚىل أ ٚايجاْٝـ ١أ ٚايجايجـَٛ ١نـش ١سػــب
احملافعات ٚاملهاتب  ،نُا ف ٢دس ٍٚضقِ (.)1
ٚسٝح إٕ داَع ١ؾكطا ٤باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜتعس َٔ ازباَعات ايٓاؾٚ ،١٦ايطـ٬ب
فٗٝا حبادٖ٫ ١تُاّ ٚضعاَ ١ٜػتُط ٠يككٌ ؾدكٝتِٗ َٔ ناف ١دٛاْبٗآٖ َٔٚ ،ا نإ ٫بـس
إٔ ٜــتِ تهــ ِٜٗٓٛتهًٜٓٛــا َتهــاََٚ ّ٬تٛاظًْــا ٚ ،ضمــِ ا٭ثــط املًشــٛظ َــٔ مماضغ ـ ١ا٭ْؿــط١
ايطٜانـــ ١ٝيف ضفـــع ايكُٝـــ ١ايكـــش ١ٝيًطٜانـــٚ ٞايطٜانـــ ١إ ٫إٔ ايٛاقـــع ٜعٗـــط يٓـــا إٔ امل٬عـــب
ٚا٭دٗــعٚ ٠ايتذٗٝــعات ٚاملطافــل ايطٜانــ ٫ ١ٝتًــيب استٝادــات ايطــ٬بٚ ،نــصيو عــسّ ٚدــٛز
املدتكــني يف ٖــصا اجملــاٍٜ ،ػــِٗ يف إنــعاف َػــت ٣ٛا٭ْؿــط ١املكسَــ ١غــٛا ٤عًــَ ٢ػــت٣ٛ
املؿاضنات ايساخً ١ٝأ ٚاشباضد.١ٝ
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دس : )1( ٍٚا٭ْس ١ٜايطٜان ١ٝاملػذً ١بايط٥اغ ١ايعاَ ١يطعا ١ٜايؿباب َٛظع ١سػب
احملافعات ٚاملهاتب زاخٌ ْطام داَع ١ؾكطا٤
الرقم

المكتب

0

مكتب رعاية الشباب بالرياض

2

مكتب رعاية الشباب بشقراء

0

مكتب رعاية الشباب بالدوادمي

4

مكتب رعاية الشباب بالمجمعة

المحافظة

النادي

القويعية

العرض

المزاحمية

المزاحمية

ضرماء

البطيف

حريمالء

الشعيب

شقراء

الوشـ

مرات

كميت

أشيقر

أشقير

األرطاوي

األرطاوي

ساجر

اليمامة  -السر

الدوادمي

الدرع

الشعراء

ثيالف

مصدة

مصدة

البجادية

البجادية

عفيؼ

عفيؼ

ثادؽ

المحمؿ

المجموع الكمي

المجموع

4

6

5

0
16

ٚيٛسغ أٜهاّ َٔ خ ٍ٬خدل ٠ايباسح يف ٖصا اجملاٍ َٔ ايٓاسٝنت ايٓعطٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝدـٛز
ايعسٜــس َــٔ ايكــعٛبات ايــم تعــٛم مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١بؿــهٌ ناَــٌ يف ازباَعــات ايػــعٛز،١ٜ
ٚذبسٜسّا داَعـ ١ؾـكطاَٚ ، ٤ـٔ ٖٓـا ناْـت اسبادـ ١املاغـ ١يًتعـطف عًـ ٢آضا ٤ايطـ٬ب ٚأعهـا٤
ٖ٦ٝـ ١ايتـسضٜؼ يف داَ عـ ١ؾــكطا ٤سـٚ ٍٛاقـع مماضغـ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانـٚ ١ٝإدـطا٤ات ذبػــٗٓٝا،
ستٜ ٢هٚ ٕٛنع بعـض املكذلسـات ايـم ميهـٔ إٔ تـ٪ز ٟإىل تفعٝـٌ ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝزاخـٌ
نًٝات داَع ١ؾكطا.٤
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َؿهً ١ايسضاغٚ ١أغً٦تٗا :
اغتٓازا إىل ْتا٥ر ذبً ٌٝا٫غتباْ ، ١جباْب خدل ٠ايباسح ايٓعطٚ ١ٜايعًُ ١ٝيٛسغ ٚدـٛز
بعــض ايكــعٛبات ايــم تعــٛم مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝيف ازباَعــات ايػــعٛزٚ ،١ٜذبسٜــساّ
داَع ١ؾكطا ٤سٝح إ ٕ داَع ١ؾكطا ٤باملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ١ٜتعـس َـٔ ازباَعـات ايٓاؾـ،١٦
ٚايط٬ب فٗٝا حبادٖ٫ ١تُاّ ٚضعاَ ١ٜػتُط ٠يككٌ ؾدكٝتِٗ َٔ نافـ ١دٛاْبٗـاَٚ ،ـٔ ٖٓـا
نإ ٫بس إٔ ٜتِ ته ِٜٗٓٛتهًٜٓٛا َتهاََٚ ّ٬تٛاظًْا .
ٚضمــِ ا٭ثــط املًشــٛظ َــٔ مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝيف ضفــع ايكُٝــ ١ايكــش ١ٝيًطٜانــٞ
ٚايطٜان ١إ ٫إٔ ايٛاقـع ٜعٗـط يٓـا إٔ امل٬عـب ٚا٭دٗـعٚ ٠ايتذٗٝـعات ٚاملطافـل ايطٜانـ ٫ ١ٝتًـيب
استٝادات ايط٬بٚ ،نصيو عسّ ٚدٛز املدتكني يف ٖـصا اجملـاٍٜ ،ػـِٗ يف إنـعاف َػـت٣ٛ
ا٭ْؿط ١املكسَ ١غٛا ٤عًَ ٢ػت ٣ٛاملؿاضنات ايساخً ١ٝأ ٚاشباضد.١ٝ
َٚــٔ ٖٓــا ناْــت اسبادــ ١املاغــ ١يًتعــطف عًــ ٢آضا ٤ايطــ٬ب ٚأعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ يف
داَع ١ؾكطا ٤سٚ ٍٛاقـع مماضغـ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـٚ ١ٝإدـطا٤ات ذبػـٗٓٝا ،ستـٜ ٢هـٚ ٕٛنـع
بعــض املكذلســات ايــم ميهــٔ إٔ تــ٪ز ٟإىل تفعٝــٌ ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝزاخــٌ نًٝــات داَعــ١
ؾكطا.٤
ٚتتُشٛض َؿهً ١ايسضاغ ١اسباي ١ٝيف اإلداب ١عٔ ايتػا ٍ٩ايطٝ٥ؼ اٯت:ٞ
َا ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاَٚ ،٤اٖ ٞإدطا٤ات ذبػٗٓٝا َٔ ٚدْٗ ١عـط
ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ؟ ٜٚ .تفطع َٔ ٖصا ايتػا ٍ٩ايتػا٫٩ت اٯت:١ٝ
َ .1ا ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط ايط٬ب؟
َ .2ا ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ؟
َ .3ا إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط ايط٬ب؟
َ .4ا إدـطا٤ات ذبػـني مماضغـ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيف داَعـ ١ؾـكطاَ ٤ـٔ ٚدٗـْ ١عـط أعهـا٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ؟
ٜٛ ٌٖ .5دس اخت٬ف بني ٚدٗات ْعط ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتـسضٜؼ يف داَعـ ١ؾـكطا ٤سـٍٛ
ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان١ٝ؟
ٜٛ ٌٖ .6دس اخت٬ف بني ٚدٗات ْعط ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتـسضٜؼ يف داَعـ ١ؾـكطا ٤سـٍٛ
إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان١ٝ؟
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أٖساف ايسضاغ: ١
تٗسف ايسضاغ ١اسباي ١ٝإىل:
 .1زضاغٚ ١اقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَعـ ١ؾـكطاَ ٤ـٔ ٚدٗـْ ١عـط ايطـ٬ب ٚأعهـا٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ .
 .2زضاغــ ١إدــطا٤ات ذبػــني مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝيف داَعــ ١ؾــكطاَ ٤ــٔ ٚدٗــْ ١عــط
ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
أُٖ ١ٝايسضاغ: ١
تهُٔ أُٖ ١ٝايسضاغ ١ف ٢تكٚ ِٜٛاقع مماضغ ١اْ٫ؿط ١ايطٜانٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عـط ايطـ٬ب
ٚأعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ يف داَعــ ١ؾــكطا ، ٤فــ ٢ضباٚيــ ١يًهؿــف عــٔ إدــطا٤ات ذبػــني ٖــصا
ايٛاقع ٚ ،شيو عً ٢أغاؽ إٔ ٖص ٙايسضاغ ١متجٌ إناف ١دسٜس ٠يٮزب ايذلب.ٟٛ
نُا إٔ تكٚ ِٜٛاقع مماضغـ ١اْ٫ؿـط ١ايطٜانـَ ١ٝـٔ ٚدٗـْ ١عـط ايطـ٬ب ٚأعهـا٦ٖٝ ٤ـ١
ايتسضٜؼ يف داَع ١ؾكطا٪ٜ ، ٤ز ٟإىل يفت اْ٫تبا ٙإيٗٝا َٔ قبٌ املعٓٝني ٚتفعًٗٝاٚ ،بايتاي ٞضفع
َػت ٣ٛايتشك ٌٝايعًُـٚ ٞايػـًٛن ٞيـس ٣ايطًبـٚ .١قـس تفٝـس أقـشاب ايكـطاض يف ٚظاض ٠ايتعًـِٝ
بعكس بطاَر ٚزٚضات تسضٜب ١ٝيًعاًَنيٚ .أخرلا ميهٔ ا٫غتفازْ َٔ ٠تا٥ر ٖص ٙايسضاغ ١يف إدطا٤
زضاغات ٫سك ١تتٓا ٍٚا٭ْؿط ١ايط٬ب ١ٝمرل ايطٜانَٚ ١ٝتغرلات أخط.٣
سسٚز ايسضاغ: ١
تتُجٌ سسٚز ايسضاغ ١اسباي ١ٝفُٝا :ًٜٞ
 .1اسبسٚز املٛنٛعٚ ١ٝتتُجٌ يف :زضاغٚ ١اقع مماضغـ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيف داَعـ ١ؾـكطاَ ٤ـٔ
ٚدٗــْ ١عــط ايطــ٬ب ٚأعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼٚ .زضاغــ ١إدــطا٤ات ذبػــني مماضغــ ١ا٭ْؿــط١
ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
 .2اسبسٚز املهاْٚ :١ٝتُٓجٌ يف داَع ١ؾكطا ٤باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 .3اسبــسٚز ايعَاْٝــٚ :١متُجــٌ يف تطبٝــل ايسضاغــ ١اسبايٝــ ١يف ايفكــٌ ا٭َ ٍٚــٔ ايعــاّ ازبــاَعٞ
ٖ 1436/1435ـ .
َكطًشات ايسضاغ:١
يف ٖصا ازبعْ ٤تٓا ٍٚبعض املكطًشات املػتدسَ ١يف ٖص ٙايسضاغَٗٓٚ ١ا:
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ٚاقع املُاضغ:١
ٚضزت نًُــ ١مماضغــ ١يف َعذــِ املعــاْ ٞازبــاَع (َعذــِ عطبــ ٞعطبــ )ٞعًــ ٢أْٗــا اغــِ َكــسضٙ
شكُٛم تعينَُ :بَاؾَطَتَُٗاٜٚ .ككس بٗا إدطاٝ٥اّ يف ٖـص ٙايسضاغـٚ :١اقـع مماضغـ١
ََاضَؽَََُُ ٚ ،ا َضغَ ُ١ا ِي ُ
طـ٬ب داَعـ ١ؾـكطا ٤باملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ١ٜيٮْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝازباَعٝـٚ ،١ايـم تكــاؽ
بايتكسٜط ايصٜ ٟهع٘ يٓفػ٘ عً ٢فكطات ا٫غتباْ ١ايم أعسٖا ايباسح ٭مطا

ٖص ٙايسضاغ.١

ا٭ْؿط ١ايطٜان:١ٝ
ٜعــطف بأْــ٘ :ملَٛقــف ؾــاٌَ ٜؿــاضى فٝــ٘ ايطايــب بطمبتــ٘ إلؾــباع سادــ ١يسٜــ٘ٚ ،ذبكٝــل ٖــسف
َطمٛب ف٘ٝمل ٚعـطف ايعٓـع )ّ 2012( ٟايٓؿـاط ايطٜانـ ٞبأْـ٘ :ملْؿـاط تطبـٜ ٟٛعُـٌ عًـ ٢تطبٝـ١
ايٓـ ٤تطبَ ١ٝتعَْٚ ١تهاًَ َٔ ١ايٓٛاس :ٞايٛدساْٚ ،١ٝا٫دتُاعٝـٚ ،١ايبسْٝـٚ ،١ايعكًٝـ ،١عـٔ
ططٜل بطاَر ٚصبا٫ت ضٜانَ ١ٝتعسز ٠ذبت إؾطاف قٝازَ ٠تدكك ١تعٌُ عً ٢ذبكٝـل أٖـساف
ايٓؿاط ايطٜان ٞمبا ٜػِٗ يف ذبكٝل ا٭ٖساف ايعاَ ١يًذلب ١ٝايبسْ ١ٝيف َطاسٌ ايتعً.ِٝ
إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان:١ٝ
ٜعطف اإلدطا ٤بأْ٘ صبُٛع َٔ ١ايعًُٝات ايهطٚض ١ٜإلظباظ عٌُ َعـنيٚ .تـأت ٞنًُـ ١ملإدـطا٤مل
يف َعذِ املعاْ ٞازباَع (َعذِ عطب ٞعطب )ٞعً ٢أْٗا :اغِ ٚمجع٘ إدطا٤اتَٚ ،كسض ٙإدـطا٤
َٓٚــ٘ إجررء ايككــام أ :ٟتٓفٝــصٜٚ .ٙككــس بــ٘ إدطاًّٝ٥ــا يف ٖــص ٙايسضاغــ :١بأْــ٘ صبُٛعــ ١املٗــاّ
ٚايعًُ ٝات ازباَعٝـ ١ايهـطٚض ١ٜيتغـٝرل مماضغـات ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيٮفهـٌ مبـا ٜفٝـس طـ٬ب
داَع ١ؾكطا ٤يف سٝاتِٗ اسبايٚ ١ٝاملػتكبً.١ٝ
اإلطاض ايٓعطٚ ٟايسضاغات ايػابك:١
تتٓـا ٍٚايسضاغـ ١يف ٖـصا ازبــعَ ٤فٗـ ّٛايٓؿـاط ايطٜانــٚ ،ٞأُٖٝتـ٘ٚ ،بطاصبـَ٘ٝٚ ،ــعات
ايٓؿاط ايطٜان ٞبازباَعاتٚ ،خكا٥ل ايط٬ب يف َطسً ١ايتعً ِٝايعاي.ٞ
َفٗ ّٛايٓؿاط ايطٜان: ٞ
ُٜعس ايٓؿاط ايطٜانـ ٞظـاٖط ٠ادتُاعٝـ ١نذُٝـع ا٭ْؿـط ١ا٭خـط ٣يإلْػـإ ،فايٓؿـاط
ايطٜانــ ٞأقــبح ظــاٖط ٠ادتُاعٝــٚ ١اغــع ١ايٓطــام ،تغــٛم بعُــل يف سٝــا ٠ايؿــباب ٚايبــايغني
ٚايطدــــاٍ ٚايٓػــــا ٤غــــٛا ٤أنــــإ باملُاضغــــ ،١أّ باملؿــــاٖس ،٠أّ باشلٛاٜــــ ،١أّ بــــايذلٜٚح ،أّ
با٫سذلاف ،أّ بايكش ،١أّ بايجكاف( .١ع.)ّ2008 ،ٟٚ٬
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ُٜٚعس ايٓؿاط َٔ املفـاٖ ِٝاسبسٜجـ ١ا٫غـتدساّ يف ايذلبٝـ ١سٝـح إٕ ايسضاغـ ١ايتكًٝسٜـ ١أٚ
ايكسميـــ ١ناْـــت تكتكـــط عًـــ ٢ازباْـــب ا٭نـــازمي ٞأ ٚايٓعـــطٚ ،ٟتُٗـــٌ ازبٛاْـــب ايعًُٝـــ١
ٚايتطبٝك( ١ٝع.)ّ2008،ٟٚ٬
ٜٚــط ٣ايباســح إٔ ايٓؿــاط ايطٜانــٖ ٞــ :ٛدــعَ ٤ــٔ ايذلبٝــ ١ايعاَــٖٚ ،١ــ ٛإعــساز ايفــطز;
يٝهــ ٕٛفــطزّا قــاسب ّا عــٔ ططٜــل ايٓؿــاط ايبــسْ ٞاملدتــاض املــٓعِ املٛدــ٘ ٚايتكــسّ بــ٘ ٭عًــ٢
املػـــتٜٛاتٚ ،املتٛافـــل َـــع ايؿـــطٜع ١اإلغـــ ١َٝ٬ايػـــُش .١ف٬بـــس َـــٔ تـــٛفرل نافـــ ١ايػـــبٌ
ٚاإلَهاْـات; يٝـتُهٔ ايفـطز َـ ٔ مماضغـ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـٚ .١ٝيكـس سـح زٜٓٓـا اسبٓٝـف عًـ٢
مماضغ ١ايطٜان.١
أُٖ ١ٝمماضغ ١ايٓؿاط ايطٜان:ٞ
ٜتفل نٌ َٔ غـٝس (ٚ )ّ2010نٓعـإ ( )ّ2010عًـ ٢أُٖٝـٚ ١فٛا٥ـس ايٓؿـاط ايطٜانـ،ٞ
َٓٗـا :إٔ يًٓؿــاط ايطٜانــ ٞعا٥ــساّ ادتُاعًّٝـا ُُٜهــٔ ايفــطز َــٔ ايتعـبرل عــٔ ْفػــ٘ ٚاْفعا٫تــ٘،
ٜٚهػــب٘ ايكــسض ٠عًــ ٢متٝٝــع ايػــًٛى ٚايــتشهِ يف اْ٫فعــا٫تٚ .اسبادــ ١املاغــ ١إىل تطــٜٛط
املٗاضات ٚايكسضات ايبسْ ١ٝايم متهـٔ ايؿـباب َـٔ مماضغـ ١ايٓؿـاط ايطٜانـ ٞاملٓاغـب يؿـغٌ
ٚقت ايفطاأ يف مماضغٖ ١ازف.١
بطاَر ايٓؿاط ايطٜان:ٞ
بـطاَر ايٓؿــاط ايطٜانـٖ ٞــ :ٞعًُٝـ ١تطبٜٛــ ١مياضغـٗا ا٭فــطاز ٚازبُاعـات نٛغــَ ١ًٝــٔ
ٚغــا ٌ٥تــطابطِٗ ا٫دتُــاع ٞباعتباضٖــا دــع٤اّ ًَُٗ ـا َــٔ سٝــاتِٗ اإلْػــاْ ،١ٝفايطايــب ميــاضؽ
ْؿــاط ّا زضاغــًّٝا زاخــٌ قاعــ ١احملانــطاتٚ ،يف اشبــاضز ميــاضؽ ْؿــاط ّا ضٜانــًّٝاٚ ،ازبُاعــات
بهاف ١أْٛاعٗا ٫بس إٔ ربًل يٓفػٗا ْؿاطاّ ؼبكل َٛٝشلا ٚضمبات أفطازٖا ١َُٗٚ ،ايعاًَني َـع
ازبُاعــات ٖــ ٞتٛدٝــ٘ ٖــص ٙاملٝــٚ ٍٛايطمبــات; يتشكٝــل ايُٓــ ٛا٫دتُــاع ٞيًذُاعــٚ ١أفطازٖــا
(زضٜٚـ.)ّ2007 ،
زٚض ازباَع ١يف تُٓٚ ٍَٛٝ ١ٝادباٖات ايط٬ب عب ٛاملؿاضن ١يف ا٭ْؿط ١ايطٜان:١ٝ
يًذاَعــات زٚض سٝــ ٟٛيف تُٓٝــَٝ ١ــٚ ٍٛادباٖــات ايطــ٬ب عبــ ٛاملؿــاضن ١يف ا٭ْؿــط١
ايذلٚػبٚ ١ٝيف إؾباع استٝاداتِٗ ايبسْٚ ١ٝايٓفػٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝشيو َٔ خَ ٍ٬اًٜٞ
(اسبُامح :)ّ2008،ٞاإلعٚ ٕ٬ايسعا ١ٜيدلاَر ايذلٜٚح املدتًفٚ ١شيو يف ٚقت َبهـط ٚ .ايتٓـٛع
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 -فـين

يف بطاَر ايٓؿاط ( ضٜان - ٞثكـايف

 -ادتُـاعٚ ;) ... ٞشيـو ملطاعـا ٠ايفـطٚم بـني

ايط٬بٚ .تٛفرل اسبٛافع ٫ؾذلاى ايط٬ب يف ا٭ْؿط ١املدتًف َٔ ١قبٌ إزاض ٠ازباَعـٚ . ١تٛدٝـ٘
ايط٬ب إىل ْٛع ايٓؿاط املٓاغب ملٛٝشلِ ٚاغتعسازاتِٗٚ .تٛفرل املؿطفني املتدككـني يف نافـ١
أْؿط ١ايذل ٜٚح يإلؾطاف ايذلب ٟٛعً ٢املُاضغني َٔ ايطـ٬بٚ .اختٝـاض ا٭ٚقـات املٓاغـب ١يتٓفٝـص
بطاَر ايذلٜٚر بازباَع ١مبا ٜ ٫تعاض

َع َٛاعٝس احملانطات.

ٚتؿتٌُ بطاَر ايٓؿاط ايطٜان ٞبازباَع ١عً ٢أٚد٘ ايٓؿاط ايتٓافػ ٞايصٜ ٟتِ تٓعُٝـ٘
يط٬ب ايهًٝات املدتًف ،١أ ٚايصٜ ٟتِ تٓع ُ٘ٝعًـَ ٢ػـت ٣ٛازباَعـ ١بـني ايهًٝـات املدتًفـ،١
أٜ ٚؿاضى فٗٝا ط٬ب َٔ ازباَعات ا٭خط َٔٚ .٣أٚد٘ ايٓؿاط ايطٜان ٞايم تٓعُٗا نًٝـات
ازباَع( ١تٓؼ ايطاٚيٖٛ– ١ن – ٞغباقات املؿ – ٞغباس – ١نط ٠قسّ  -نـط ٠طـا٥ط)... ٠
باإلنــاف ١إىل املعػــهطات ايطٜانــَ ١ٝــع ايهًٝــات ا٭خــط ٣أ ٚازباَعــات ا٭خــط( ٣

Moses,

.)2006
ممٝعات ايٓؿاط ايطٜان ٞبازباَعات:
أِٖ املُٝعات ايذلب ١ٜٛيًٓؿاط ايطٜانُٜ :ٞعس ايٓؿاط ايطٜان ٞصبا ّ٫يتُٓ ١ٝاملٗاضات ايم
غبل ٚإٔ تعًُٗا ايطايب يف املطاسٌ ايسضاغ ١ٝايػابك ٖٛٚ ،١فطق٫ ١ختٝاض ايطايـب َـا ٜتٓاغـب
َع َٛٝي٘ َـٔ أْؿـط ٚ ،١ؼبػـٔ َـٔ َػـت ٣ٛأزا٥ـ٘ فٗٝـاٜٚ .ػـاعس ا٫ؾـذلاى يف بطْـاَر ايٓؿـاط
ايطٜان ٞعً ٢ايذلٜٚح ٚسػٔ اغتغٚ ٍ٬قت ايفطاأ; ٭ْ٘  ٫ؼبتـاز إىل َػـت ٣ٛعـاٍت َـٔ املٗـاض،٠
ٚعٔ ططٜك٘ ميهٔ يًطايب إداز ٠يعب٘ ؼببٗا ٚمياضغٗاٜٚ .تٝح ايٓؿاط ايطٜان ٞيٮفطاز فطقاّ
٫نتؿاف صبا٫ت دسٜسٚ ،٠انتػاب خدلات مل ٜػبل شلِ إٔ تططقٛا شلا (ظٖطإ.)ّ2005،
ٚػبب إٔ ٜٛنع يف ا٫عتباض سكٝك ١أغاغ ٖٞٚ ،١ٝإٔ ايؿباب يف َطسًـ ١ايتعًـ ِٝازبـاَعٞ
 ٫ظايــٛا يف استٝــاز يتُٓٝــ ١املٗــاضات ٚا٫دباٖــات ٚاملٝــ ٍٛاملطتبطــ ١بايًٝاقــ ١ايبسْٝــٚ ١ايطٜانــات
ايتٓافػـٚ ١ٝا٭ْؿــط ١ايذلٚؼبٝــٚ ،١إٔ شيــو ٫بـس إٔ ٜــتِ ذبــت إؾــطاف ٚتٛدٝـ٘ َــٔ قٝــازات عًــ٢
زضد ١عاي َٔ ١ٝايهفاٚ ٠٤ايكس ٠ٚغًٛنًّٝا ٚادتُاعًّٝا ٚاْفعايًّٝا .
ٚمما  ٫ؾو ف ٘ٝإٔ ايككٛض يف اإلَهاْات غـٛا ٤ناْـت أزٚات أ٬َ ٚعـب أ ٚإَهاْـات
بؿط َٔ ١ٜقـازَٓٚ ٠فـص ٜٔيًـدلاَر ٖـص ٙنًـٗا تُعـس أغـبابًا أغاغـ ١ٝيف نـعف إَهاْٝـ ١تكـُِٝ
بطْاَر دٝس يٮْؿط ١ايطٜان.)Wilmor & Costill, 2004( .١ٝ
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ا٫ذباز ايطٜان ٞيًذاَعات ايػعٛز:١ٜ
ايط:١ٜ٩
ذبكٝــل ايتُٝــع ٚايطٜــاز ٠يًطٜانــ ١يف ازباَعــات ايػــعٛز ١ٜيًٛقــ ٍٛإىل َػــتٜٛات عاملٝــ١
َتكسَ ١مبا ٜتٓاغب َع ق ِٝازباَعات َٚبازٗ٥ا ٚأٖسافٗا .
ايطغاي:١
ضعا ١ٜاسبطن ١ايطٜان ١ٝازباَعٚ ١ٝزعُٗا ٚتطٜٛطٖاٚ ،ضفع َػـتٛاٖا َـٔ خـ ٍ٬صبتُـع
ضٜانــٜ ٞؿــذع عًــ ٢تطبٝــل ايــطٚح ايطٜانــ٪ٜٚ ،١ٝنــس عًــ ٢تععٜــع مماضغــ ١ايٓؿــاط ايطٜانــٞ
ْٚؿط ٙبني ط٬ب ازباَعـاتٚ ،ذبسٜـس ايكٛاعـسٚ ،ضغـِ ايػٝاغـات املٓعُـ ١يٮْؿـطٚ ،١متجٝـٌ
ٚتٓػـ ـ ٝل املٛاقـــف ٚاٯضا ٤يًذاَعـــات ايػـــعٛز ١ٜيف املؿـــاضنات ايطٜانـــ ١ٝاحملًٝـــٚ ١اإلقًُٝٝـــ١
ٚايسٚي.١ٝ
ا٭ٖساف:
يتشكٝــل ضٜ٩ــ ١ا٫ذبــاز ايطٜانــ ٞيًذاَعــات ايػــعٛزٚ ١ٜضغــايت٘ غــٛف ٜــتِ ايذلنٝــع عًــ٢
ا٭ٖساف ايتاي:١ٝ
 تٓعــ ِٝأْؿــطٚ ١يكــا٤ات ضٜانــ ١ٝعايٝــ ١ازبــٛز ٠يطــ٬ب ازباَعــات َــٔ خــ ٍ٬تــبين إطــاضتٓع ُٞٝممٝع ٚايتعا ٕٚاملؿذلى َع ا٫ذبازات ايطٜان ١ٝايٛطٓ.١ٝ
 اإلؾــطاف عًــ ٢ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝبــني امل٪غػــات ايٛاقعــ ١ذبــت إؾــطاف ٚظاض ٠ايتعًــِٝايعاي.ٞ
 ضعا ١ٜاسبطن ١ايطٜان ١ٝازباَع ١ٝايػعٛزٚ ١ٜزعُٗا ٚتطٜٛطٖا. متج ٌٝازباَعات ايػعٛز ١ٜيف املؿاضنات ايطٜان ١ٝاحملًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايسٚي.١ٝ تٓػٝل املٛاقف ٚاٯضا ٤يف املؿاضنات ايطٜان ١ٝازباَع ١ٝاحملًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايسٚي. ١ٝايسضاغات ايػابك: ١
تٓا ٍٚايباسح ايعسٜس َٔ ايسضاغات ايػابك ١شات ايع٬ق ١املباؾط ٠أ ٚمرل املباؾط ٠مبٛنـع
ايسضاغٚ ١ايت ٢ميهٔ تًدٝل أُٖٗا َٔ سٝح ا٭ٖساف ٚايٓتا٥ر عً ٢ايٓش ٛايتاىل :
ٖــسفت زضاغــ ١ايػــٝس ( )ّ2010إىل :زضاغــ ١تــأثرل اإلَهاْــات ٚا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝعًــ٢
ادباٖــات طــ٬ب داَعــ ١طٝبــ ١يف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛزٚ ،١ٜسلًــت عٓٝــ ١ايسضاغــ)295( ١
طايباّ ،د اختٝاضِٖ بايططٜك ١ايعؿٛا ١ٝ٥ايطبك ١ٝأدطٜت عً ٢ناف ١نًٝات داَع ١طٝبَٔٚ ،١
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أِٖ ايٓتا٥ر ايم تٛقًت شلا ايسضاغ :١ناْت ادباٖات ايطًب ١يف داَع ١طٝب ١عبـ ٛاإلَهاْـات
ٚا٭ْؿط ١ايطٜانَٓ ١ٝدفهٚ .١أنس ايطًبـ ١إٔ َطافـل املٓؿـ ت ايطٜانـ ١ٝبازباَعـًَُٗ ١ـ٫ ،١
ٜٛدس َؿطف يهٌ ْؿاط ضٜانـ ٞبازباَعـٜٚ ،١طمـب ايطـ٬ب يف مماضغـ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ١ٝ
َع أقسقا ، ِٗ٥يهٔ عسّ تٛافط أَانٔ مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝؼب ٍٛز ٕٚشيو ٫ ،تٛدس
يٝاقــ ١بسْٝــَ ١طتبطــ ١بايكــش ;١يعــسّ مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝبازباَعــ ،١دــسا ٍٚتٓعــِٝ
ا٭ْؿـط ١ايطٜانــ ١ٝتعـ ٛم َؿــاضن ١ايطــ٬ب فٗٝــاٜ ،أَـٌ ايطــ٬ب تٛثٝــل ايع٬قــات بٝــِٓٗ ٚبــني
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼٜ ٫ٚ ،تِ شيو إ َٔ ٫خ ٍ٬مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان.١ٝ
ٖٚــسفت زضاغــ ١اسبذــاض ٚبــطى ( ، )ّ2010إىل  :ايتعــطف عًــ ٢أغــباب عــعٚف طايبــات
املــساضؽ ايجاْٜٛــ ١عــٔ مماضغــ ١ايٓؿــاط ايطٜانــ ٞيف َسٜٓــ ١املهــ ٬بــايٚ .ُٔٝقــس د اغــتدساّ
املٓٗر ايٛقف ٞعً ٢ع ١ٓٝمتجٌ صبتُعٗا يف طايبـات املـساضؽ ايجاْٜٛـ ١يف َسٜٓـ ١املهـٚ ،٬ايـم
ٖسفت إ ىل َعطف ١أغـباب عـعٚف ايطايبـات عـٔ مماضغـ ١ايٓؿـاط ايطٜانـ ٞيف َسٜٓـ ١املهـ،٬
 َٔٚأِٖ ايٓتا٥ر ايم تٛقًت إيٗٝا ايسضاغٖٓ :١اى ضمب ١نبرل ٠يس ٣ايطايبات ملُاضغ ١ايٓؿـاط
ايطٜانــٚ ٞعــسّ مماْعــ ١أمًــب أٚيٝــا ٤أَــٛضٖٔ يف َؿــاضنتٗٔ يف ا٭ْؿــط ١ايطٜانــٚ ،١ٝتٛقــٌ
ايبشح إىل عسّ تٛافط امل٬عب ٚايتذٗٝعات ايطٜان ١ٝيف املساضؽ ايجاْٚ ،١ٜٛعسّ ٚدٛز ا٭غتاش٠
املتدكك ١شلص ٙاملـاز ،٠إنـاف ١إىل إٔ َععـِ ايطايبـات يـس ٜٔٗايـٛع ٞايجكـايف بأُٖٝـ ١ايطٜانـ١
ٚمماضغتٗا عً ٢يٝاقتٗٔ ٚقشتٗٔ ايبسْ.١ٝ
ٚتٗـسف زضاغـ ١يفتـٚ ١ظعـٚ ٕ٬داغـِ ( )ّ2011إىل إعـساز اغـتُاض ٠يًتعـطف عًـٚ ٢اقـع
ايٓؿاط ايطٜانـ ٞيـس ٣طًبـ ١داَعـ ١ايبكـطٚ ،٠ايتعـطف عًـَ ٢ـس ٣ا٫غـتفازَ ٠ـٔ إعـاز ٠زضؽ
ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝيف عُ ّٛنًٝات داَع ١ايبكطَ ٠ط ٠أخـطٚ ، ٣اعتُـست ايسضاغـ ١عًـ ٢املـٓٗر
ايٛقـف ٞبا٭غـًٛب املػـش ٞملَ٤٬ـ ١أٖـساف ايبشـح ٚ ، ّ2011د اختٝـاض عٓٝـ ١ايبشـح َـٔ
َسضغـٚ ٞطًبـ ١داَعـ ١ايبكـط ٠يًعـاّ ايسضاغـٚ ّ2010 ٞايبـايغ عـسزِٖ (َ )800سضغـاّ ٚطايبًـا،
ٚتٛقًت ايسضاغ ١إىل اٯت :ٞناْت تكـسٜطات أعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ يٛاقـع ايٓؿـاط ايطٜانـٞ
يــس ٣طًبــ ١داَعــ ١ايبكــطَ ٠تسْٝــٚ .١تكــسٜطات طًبــ ١داَعــ ١ايبكــط ٠يٛاقــع ايٓؿــاط ايطٜانــٞ
َتسْٚ ،١ٝمل تعٗط ْتا٥ر ايسضاغٚ ١دٛز فطٚم يف تكسٜطات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايطًبـ ١يٛاقـع
ايٓؿاط ايطٜان.ٞ
ٚقاّ ناضيػ (Carlson, 2012) ٕٛبسضاغٖ ١سفت إىل ايتعطف عً ٢ادباٖات طًب ١املطسً١
ايجاْ ١ٜٛعب ٛمماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانٚ ،١ٝايعٛاٌَ امل٪ثط ٠يف ذبسٜس تًو ا٫دباٖاتٚ ،يتشكٝل
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شيو أدطٜت ايسضاغـ ١عًـ ٢عٓٝـ ١قٛاَٗـا ( )150طايبـاّ ٚطايبـَ ١ـٔ طًبـ ١املطسًـ ١ايجاْٜٛـ ١بٜ٫ٛـ١
بٓػــًفٝٓٝا بايٜ٫ٛــات املتشــس ٠ا٭َطٜهٝــٚ .١أظٗــطت ْتــا٥ر ايسضاغــ ١إٔ ايعٛاَــٌ ايجكافٝــ،١
ٚا٫دتُاعٝـَ ١ـٔ أنجـط ايعٛاَـٌ تـأثرلاّ يف تهـ ٜٔٛا٫دباٖـات يـس ٣ايطًبـ ،١إنـاف ١إىل شيـو
أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ ا٭غطٚ ،٠اإلعَٚ ،ّ٬ػت ٣ٛا٭زا ٤املٗـاض ٟيـس ٣ايطًبـٚ ،١ا٭قـسقا٤
ٚاشبدل ٠ايػابك ١يف املُاضغ ١ايطٜان ١ٝمجٝعٗا َُٗ ١يف ذبسٜس ادباٖـات ايطًبـ ١عبـ ٛا٭ْؿـط١
ايطٜان ١ٝاملسضغ.١ٝ
ٚيف زضاغـ ١قـاّ بٗـا تؿـاضيع ) (Charles, 2012بٗـسف ايتعـطف عًـ ٢أثـط َؿـاضن ١طًبـ١
ازباَعات يف ا٭ْؿط ١ايذلٚؼب ١ٝزاخٌ اسبطّ ازباَع ٞيف ادباٖاتِٗ عب ٛا٭ْؿط ١ايطٜانـ، ١ٝ
ٚيتشكٝــل شيــو أُدطٜــت ايسضاغــ ١عًــ ٢عٓٝــ ١قٛاَٗــا ( )112طايبـاّ ٚطايبــَ ١ــٔ داَعــ ١املػػــيب،
ٚشيــو بٛاقــع ( )53طايبـاّ  )59(ٚطايبــ ،١طُبــل عًــَ ِٗٝكٝــاؽ نٓــ ٕٛي٬دباٖــات عبــ ٛا٭ْؿــط١
ايطٜانٚ ، ١ٝأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ تكسٜطات طًبـ ١ازباَعـات ٭ثـط َؿـاضنتِٗ يف ا٭ْؿـط١
ايذلٚؼب ١ٝزاخٌ اسبـطّ ازبـاَع ٞعًـ ٢ادباٖـاتِٗ عبـ ٛا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝناْـت عايٝـٚ ، ١مل
تعٗــط فــطٚم زايــ ١إسكــاًّٝ٥ا بــني تكــسٜطات طًبــ ١ازباَعــات يف ا٭ْؿــط ١ايذلٚؼبٝــ ١زاخــٌ اسبــطّ
ازباَع ٞعً ٢ادباٖاتِٗ عب ٛا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝتعع ٣يًذٓؼٚ ،ايتدكل ٚاملػت ٣ٛايسضاغ.ٞ
َٓاقؿ ١ايسضاغات ايػابك:١
ايغط

َٔ َٓاقؿ ١ايسضاغات ايػـابكٖ ١ـ ٛايٛقـٛف عًـ ٢أٚدـ٘ ايؿـب٘ ٚا٫خـت٬ف بٗٓٝـا،

ٚبني ايسضاغ ١اسبايٚ ،١ٝايم ٜععّ ايباسح عً ٢تٓاٚشلا ٚ :ٖٞٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١يف
داَع ١ؾكطاٚ ،٤إدطا٤ات ذبػٗٓٝا َٔ ٚدْٗ ١عـط ايطـ٬ب ٚأعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ ملٚ .ميهـٔ
ذبسٜس أٚد٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف يتًو ايسضاغات َع ايسضاغ ١اسباي ١ٝفُٝا :ًٜٞ
تتفل بعض ايسضاغات ايػابكَ ١ـع ايسضاغـ ١اسبايٝـ ١يف اإلطـاض ايٓعـط ٟايـصٜ ٟطنـع عًـ٢
ازباْــب ايذلبــ ٟٛيــسٚض ازباَعــات يف ذبكٝــل املُاضغــ ١ا٭فهــٌ يًٓؿــاطات ايطٜانــٚ .١ٝتتفـــل
ايسضاغــات ايػــابكَ ١ــع ايسضاغــ ١اسبايٝــ ١يف املٓٗذٝــ ١املتبعــ ،١سٝــح ضنــعت َععــِ ايسضاغــات
ايػابك ١عً ٢املٓٗر ايٛقف ٞايتشً.ًٞٝ
ٚربتًــف ايسضاغــ ١اسبايٝــ ١عــٔ ايسضاغــات ايػــابك ١بأْٗــا تططقــت إىل فكــطات عسٜــس ٠مل
تتططم إيٗٝا ايسضاغات ايػابك ، ١نُا ربتًف عٔ ايسضاغات ايػـابك ١بتٓاٚشلـا غـبٌ ٚإدـطا٤ات
ذبػــني مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝيف داَعــ ١ؾــكطاَ ٤ــٔ ٚدٗــْ ١عــط أعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ

114

صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

ٚايط٬ب  ،نُا ربتًف ايسضاغات ايػابكَ ١ع ايسضاغ ١اسباي ١ٝيف َٓٗذ ١ٝايسضاغـ ،١فبعهـٗا
ضنع عً ٢املٓٗر ايبٓا ٞ٥ايٛظٝفٚ ،ٞاملٓٗر ايتشً ،ًٞٝبُٓٝا ضنعت ايسضاغ ١اسباي ١ٝعً ٢املٓٗر
ايٛقف.ٞ
ايططٜكٚ ١اإلدطا٤ات :
ٖسفت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايهؿف عٔ ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانـ ١ٝيف داَعـ ١ؾـكطا٤
ٚإدطا٤ات ذبػٗٓٝا َٔ ٚدْٗ ١عط ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٜٚ ،تٓاٖ ٍٚـصا ازبـعٚ ٤قـفاّ
يططٜك ١اختٝاض أفـطاز ايسضاغـٚ ، ١أزا ٠ايسضاغـٚ ، ١نٝفٝـ ١تٓعُٗٝـا ٚتطٜٛطٖـاٚ ،ايتأنـس َـٔ
قسم ا٭زاٚ ٠ثباتٗا.
صبتُع ايسضاغ: ١
سلٌ صبتُع ايسضاغ ١ف٦تني :ا٭ٚىل ٚسلًت مجٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف داَعـ ١ؾـكطا٤
باملًُهـ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ١ٜيًفكـٌ ايسضاغــ ٞا٭َ ٍٚــٔ يًعـاّ ايسضاغــٚ ،ّ2015- 2014 ٞبًــغ
عــسزِٖ سػــب إسكــاٝ٥ات إزاض ٠داَعــ ١ؾــكطا )1811( ٤عهــ٦ٖٝ ٛــ ١تــسضٜؼ  ،أَــا ايجاْٝــ،١
فؿًُت مجٝع ط٬ب داَع ١ؾكطا ٤باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيًفكٌ ايسضاغ ٞا٭ َٔ ٍٚيًعـاّ
ايسضاغــٚ ،ّ2015- 2014 ٞبًــغ عــسزِٖ سػــب إسكــاٝ٥ات إزاض ٠داَعــ ١ؾــكطا)14457( ٤
طايباّ.
ع ١ٓٝايسضاغ:١
قاّ ايباسح باختٝاض ع ١ٓٝعؿٛا ١ٝ٥طبك َٔ ١ٝأفطاز صبتُع ايسضاغ ١املتعًـل بأعهـا٦ٖٝ ٤ـ١
ايتسضٜؼٚ ،بٓػب )%12( ١ٜٛ٦َ ١تكطٜباّٚ ،بًغت ع ١ٓٝايسضاغ ١يف نٖ ٤ٛص ٙايٓػـب )216( ١عهـٛ
ٖ ١٦ٝتسضٜؼٚ ،د تٛظٜع أزا ٠ايسضاغ( ١ا٫غتباْ )١عً . ِٗٝنُا د اختٝاض ع ١ٓٝعؿٛا ١ٝ٥طبكٝـ١
َــٔ طــ٬ب داَعــ ١ؾــكطاٚ ،٤بٓػــبٜٛ٦َ ١ــ )%10( ١تكطٜبـاّٚ ،بًغــت عٓٝــ ١ايسضاغــ ١يف نــٖ ٤ٛــصٙ
ايٓػب )1440( ١طايباّٚ .د تٛظٜع أزا ٠ايسضاغ( ١ا٫غتباْ )١عً.ِٗٝ
أزا ٠ايسضاغ: ١
قاّ ايباسح بتطٜٛط اغتباْ َٔ ١أدٌ ذبكٝل ٖسف ٖص ٙايسضاغٚ ،١املتُجٌ يف قٝاؽ ٚدٗـ١
ْعــط ايطــ٬ب ٚأعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ جباَعــ ١ؾــكطا ٤يٛاقــع مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝيف
ازباَعــات ايػــعٛزٚ ١ٜإدــطا٤ات ذبػــٗٓٝاٚ ،شيــو با٫عتُــاز عًــَ ٢طادعــ ١ا٭زب ايذلبــ ٟٛشٟ
ايع٬قـٚ ،١ا٫غـتفازَ ٠ـٔ آضا ٤املدتكـني يف صبـاٍ ايذلبٝـٚ ،١بعـض ايسضاغـات ايـم اطًـع عًٗٝـا
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ايباسح يف أثٓاَ ٤طادعت٘ يٮزب ايٓعطٖ َٔٚ ،ٟـص ٙايسضاغـات ايػـٝس (ٚ )ّ2010تهْٛـت أزا٠
ايسضاغـ ١يف ايبساٜـَ ١ـٔ دـعأ ،ٜٔا٭ٜٚ : ٍٚتهـُٔ َعًَٛـات عاَـ . ١أَـا ازبـع ٤ايجـاْ : ٞفكـس
اؾــتٌُ عًــ ٢ايفكــطات ايطٝ٥ػــ ١يًسضاغــٚ ،١تهــُٔ بكــٛضت٘ ا٭ٚيٝــ )66( ١فكــط ٠تغطــَٛ ٞنــٛع
ايسضاغ.١
قسم ا٭زا:٠
يًتأنـس َـٔ قـسم احملتـ ٣ٛيـٮزا ،٠قـاّ ايباسـح بعطنـٗا يف قـٛضتٗا ا٭ٚيٝـ ١عًـ)10( ٢
ضبهُني َٔ ش ٟٚاشبدلٚ ٠ا٫ختكام يف صباٍ اإلزاضٚ ٠أق ٍٛايذلبٝـٜ ،١عًُـ ٕٛيف ازباَعـات
ايػعٛزٚ .١ٜشيو يًشهِ عً ٢زضد ١َ٤٬َ ١ايفكط َٔ ٠سٝح ايكٝام ١ايًغٜٛـٚ ١اْتُاٗ٥ـا يًُذـاٍ
املطاز قٝاغ٘ٚ .بعـس اغـذلداع ا٫غـتباْاتَٚ ،طادعـ ١آضا ٤احملهُـني ،د اختٝـاض ايفكـطات ايـم
أمجع احملهُ ٕٛعًَٓ ٢اغبتٗا بٓػبٚ ،)%80( ١د تعس ٌٜبعهٗا َٔ سٝـح ايكـٝام ١ايًغٜٛـ، ١
ٚسصف اٯخطٚ ،أقبشت ا٭زا ٠يف قٛضتٗا ايٓٗاَ ١ٝ٥هْٛـَ ١ـٔ ( )58فكـطَٛ ٠ظعـ ١بٛاقـع ()35
فكــط ٠يًُشــٛض ا٭ٚ ،ٍٚاملتعًــل بٛاقــع مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝبازباَعــات ايػــعٛز)23(ٚ .١ٜ
فكط ٠حملٛض إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف ازباَعات ايػعٛز.١ٜ
ثبات ا٭زا:٠
د اغتدساّ ططٜك ١ا٫ختباض ٚإعاز ٠ا٫ختباض ،سٝـح قـاّ ايباسـح بتٛظٜـع ا٭زا ٠عًـ)20( ٢
فطزّا َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايطـ٬بٚ ،إعـاز ٠تطبٝكٗـا عًـ ِٗٝبعـس َهـ ٞأغـبٛعنيٚ ،بعـس
شيو د اغتدطاز َعاٌَ ايجبات َـٔ خـ ٍ٬سػـاب َعاَـٌ اضتبـاط برلغـ ٕٛبـني ايتطبـٝكني ا٭ٍٚ
ٚايجاْ ،ٞسٝح بًغت قَ ١ُٝعاٌَ ا٫ضتباط ايهً ٞ٭زا ٠ايسضاغ. )0.90( ١
ٚقاّ ايباسـح حبػـاب َػـتٚ ٣ٛاقـع مماضغـ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيف ازباَعـات ايػـعٛز١ٜ
ٚإدطا٤ات ذبػٗٓٝا َٔ ٚدْٗ ١عـط ايطـ٬ب ٚأعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ عًـ ٢ايٓشـ ٛايتـاي :ٞايفكـط٠
ايم ٜذلاٚح َتٛغطٗا اسبػاب ٞبني ( )5.00- 3.68تعين إٔ ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١يف
داَع ١ؾكطاٚ ٤إدطا٤ات ذبػٗٓٝا َٔ ٚدْٗ ١عط ايطـ٬ب ٚأعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ َطتفـع  ،أَـا
ايفكــط ٠ايــم ٜــذلاٚح َتٛغــطٗا اسبػــاب ٞبــني ( )3.67- 2.34تعــين إٔ ٚاقــع مماضغــ ١ا٭ْؿــط١
ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ ٤إدطا٤ات ذبػٗٓٝا َٔ ٚدْٗ ١عـط ايطـ٬ب ٚأعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ
َتٛغط ٚ ،ايفكط ٠ايم ٜـذلاٚح َتٛغـطٗا اسبػـاب ٞبـني ( )2.33- 1.00تعـين إٔ ٚاقـع مماضغـ١
ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ ٤إدطا٤ات ذبػٗٓٝا َـٔ ٚدٗـْ ١عـط ايطـ٬ب ٚأعهـا٦ٖٝ ٤ـ١
ايتسضٜؼ َٓدفض.
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إدطا٤ات ايسضاغ:١
يتشكٝل أٖساف ايسضاغ ١قاّ ايباسح باتباع اشبطٛات اٯتٝـ :١ا٫طـ٬ع عًـ ٢ا٭زب ايػـابل
يف َٛنٛع َؿهً ١ايسضاغٚ .١إعساز اغتباْ ١ايسضاغـَ ١ـٔ خـ ٍ٬ا٫طـ٬ع عًـ ٢ا٭زب ايػـابل،
ٚايسضاغات شات ايكـً ١مبٛنـٛع ايسضاغـٚ .١ايتشكـل َـٔ قـسم ٚثبـات أزا ٠ايسضاغـٚ .١اسبكـٍٛ
عًـٚ ٢ضقـ ١تػـَُٗٗ ٌٝــ ١تطبٝـل ايسضاغـٚ .١قــاّ ايباسـح بتٛظٜـع أزا ٠ايسضاغــ ١عًـ ٢أفـطاز ايعٓٝــ١
بٓفػ٘ٚ ،ؾطح شلِ آي ١ٝاإلداب ١عٓٗا ٚأداب اغتفػاضاتِٗٚ .تفطٜـغ ايبٝاْـات بعـس مجعٗـا ٚإدـطا٤
ايتشً٬ٝت اإلسكا ١ٝ٥املٓاغبَٓٚ .١اقؿ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛقٌ إىل ا٫غتٓتادات ٚايتٛقٝات املٓاغب.١
املعازب ١اإلسكا:١ٝ٥
يإلداب ١عٔ أغ ١ً٦ايسضاغ ،١قاّ ايباسح بإدطا ٤ايتشً٬ٝت اإلسكا ١ٝ٥عًـ ٢ايٓشـ ٛاٯتـ:ٞ
يإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ٞايجايح ٚايطابع د سػاب املتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات
املعٝاض ١ٜيهٌ فكط َٔ ٠فكطات ا٫غتباْٚ ، ١يف إداب ١ايباسح عٔ ايػ٪ايني اشباَؼ ٚايػـازؽ
املتعًل بايهؿف عٔ ايفطٚم بني اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛاقع مماضغ ١ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيف
داَع ١ؾكطاٚ ، ٤إدطا٤ات ذبػٗٓٝا َٔ ٚدٗـْ ١عـط أعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ ٚايطـ٬ب َـٔ ٚدٗـ١
ْعط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ د اغتدساّ اختباض (ت).
ْتا٥ر ايسضاغ: ١
ايػ٪اٍ ا٭َ :ٍٚا ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط أعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ؟.
 ٚيإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ د سػاب املتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ١ٜيفكـطات
اغتباْٚ ١اقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط أعها٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ
جباَع ١ؾكطا.٤
ٜٚـــبني دـــس )2( ٍٚإٔ املتٛغـــطات اسبػـــاب ١ٝيفكـــطات اغـــتباْٚ ١اقـــع مماضغـــ ١ا٭ْؿـــط١
ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دٗـْ ١عـط أعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ قـس تطاٚسـت َـابني (- 1.05
 ،)2.33سٝح سكًت مجٝع فكطات ٖصا احملٛض عً ٢تكسٜطات َٓدفه َٔ ١سٝح ٚاقـع مماضغـ١
ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عـط أعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼٚ .دـا٤ت ايفكـط ٠ضقـِ
(ْٚ )2كٗا مل تًيب امل٬عب يف ازباَع ١استٝادات ايط٬ب مل يف املطتبـ ١ا٭ٚىل ٚمبتٛغـط سػـابٞ
بًــغ ( ،)2.33بُٓٝــا دــا٤ت باملطتبــ ١ا٭خــرل ٠ايفكــطْٚ )24( ٠كــٗا مل ٜؿــعط ايطايــب بايػــعاز ٠عٓــس
مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝمل ٚمبتٛغط سػاب ٞبًغ (.)1.05
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ٜٚعتكس ايباسح إٔ ٖصا ٜطدع إىل نعف اٖ٫تُاّ بـاملطافل ٚاملٓؿـ ت ايطٜانـ ١ٝبازباَعـٚ ،١قًـ١
تٛفرل ا٭دٗع ٠ايطٜانَ ، ١ٝع عسّ تٛفرل َؿطف ْؿاط ضٜان ٞيهـٌ نًٝـ ١سٝـح إٔ شيـو قـس
ٜهعف َٔ تؿذٝع ايط٬ب عً ٢مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانٜٚ .١ٝط ٣ايباسـح أٜهـاّ إٔ ايػـبب يف
شيـو قـس ٜهـَ ٕٛــطز ٙيهـعف زٚض ازباَعـ ١يف تطؾـٝس ادباٖــات طـ٬ب ازباَعـ ١عبـ ٛمماضغــ١
ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝزاخٌ ازباَعٚ ،١شيـو َـٔ خـ ٍ٬نـعف تـٛفرل نـٌ ايٛغـا ٌ٥املُهٓـ ١ايـم
ذبفع ط٬ب ازباَع ١عب ٛاملُاضغٚ .١تتفل َع ْتا٥ر زضاغ ١يفتٚ ١ظعٚ ٕ٬داغـِ (ٚ )ّ2011ايـم
أنست إٔ تكسٜطات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يٛاقع ايٓؿـاط ايطٜانـ ٞنـإ َتـسًّْٝا.بُٓٝـا ربتًـف
يف ْتا٥ذٗا عٔ ْتا٥ر زضاغ ١نٌ َٔ زَٚاٜؼ (ٖٛٚ ،)Dumais, 2013ضز ٚظَٜٛـو ( & Howard

 )Ziomek, 2013سٝــح أظٗــطت ْتا٥ذُٗــا ٚدــٛز تكــسٜطات عايٝــ ١يٛاقــع مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١مــرل
املٓٗذ ١ٝيف ازباَعاتٖ .صا باإلناف ١إىل اخت٬فٗا عـٔ ْتـا٥ر زضاغـ ١تؿـاضيع ()Charles, 2012
ٚايــم أؾــاضت إىل إٔ تكــسٜطات طًبــ ١ازباَعــات ٭ثــط َؿــاضنتِٗ يف ا٭ْؿــط ١ايذلٚؼبٝــ ١زاخــٌ
اسبطّ ازباَع ٞعً ٢ادباٖاتِٗ عب ٛا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝناْت عايٚ .١ٝربتًف أٜهاّ عٔ زضاغـ١
ايؿُط ،)2015( ٟايم أنست ٚدٛز تكـسٜطات َتٛغـط ١يٛاقـع إزاض ٠ا٭ْؿـط ١مـرل املٓٗذٝـ ١يف
داَع ١سا.ٌ٥
دس : )2( ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ١ٜإلدابات ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يٛاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانَ ١ٝطتب ١تٓاظيًّٝا
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تؤثر ممارسة األنشطة الرياضية سمبا عمى معدؿ
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تؤدي ممارسة األنشطة الرياضية إلى صقؿ المواىب
الذىنية والعقمية لمطالب2
تسيـ ممارسة األنشطة الرياضية في تيذيب أخالقيات
الطالب2
تساعد ممارسة األنشطة الرياضية عمى المحافظة عمى
المياقة البدنية2
التفاوت الزمني في جدوؿ الطالب يحد مف قدرتو في
المشاركة والتفاعؿ مع األنشطة الرياضية2
يستمتع الطالب عند ممارسة األنشطة الرياضية التي
تظير جماؿ الحركات الرياضية2
تعمؿ ممارسة األنشطة الرياضية عمى نشر ثقافة
الصحة البدنية2
يؤثر بعد سكف الطالب عف الكمية التي يدرس بيا عمى
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تساعد ممارسة األنشطة الرياضية عمى االسترخاء2
تساعد ممارسة األنشطة الرياضية الطالب عمى
تحسيف أدائيـ الدراسي2
يفضؿ الطالب ممارسة األنشطة الرياضية عف دخوؿ
المحاضرات2

تعد ممارسة األنشطة الرياضية الجامعية موضع
سخرية بعض الناس2
يزداد استمتاع الطالب بالمسابقات أو المباريات عند
مشاىدتيا2
يشعر الطالب بالخجؿ عند مخالطة مف ىـ أعمى منو
مشاركة في األنشطة الرياضية المختمفة2

يكوف الطالب أكثر سعادة إذا وجد مف يشاركو
اىتماماتو وميولو الرياضية في الدروس والمحاضرات2
يشعر الطالب بالسعادة عند ممارسة األنشطة
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الدرجة الكمية

121

المتوسط

االنحراف

الرتبة

واقع

1992

صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

ايػ٪اٍ ايجاَْ :ٞا ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط ايط٬ب؟.
يإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ د سػـاب املتٛغـطات اسبػـابٚ ١ٝا٫عبطافـات املعٝاضٜـ ١يفكـطات
اغتباْٚ ١اقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط ايط٬بٚ .ازبس)3( ٍٚ
ٜبني تًو ايٓتا٥ر.
دس : )3( ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ١ٜإلدابات ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١
ايط٬ب يٛاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانَ ١ٝطتب ١تٓاظيًّٝا
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يقوـ المسئولوف عف ممارسة األنشطة الرياضية بدورىـ
بشكؿ مثالي2

يشعر الطالب بالسعادة عند ممارسة األنشطة الرياضية
التي تتضمف قد ار مف المخاطرة2
تدعـ الكميات األنشطة الرياضية معنويًّا2
تساعد ممارسة األنشطة الرياضية الطالب في تنمية
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الكميات2
تسيـ ممارسة األنشطة الرياضية في تيذيب أخالقيات
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درجات الطالب خالؿ الفصؿ الدراسي2
تؤدي ممارسة األنشطة الرياضية إلى صقؿ المواىب
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تظير جماؿ الحركات الرياضية 2
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ٜٚـــبني دـــس )3( ٍٚإٔ املتٛغـــطات اسبػـــاب ١ٝيفكـــطات اغـــتباْٚ ١اقـــع مماضغـــ ١ا٭ْؿـــط١
ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دٗـْ ١عـط ايطـ٬ب قـس تطاٚسـت َـابني ( ،)2.30 - 1.55سٝـح
سكــًت مجٝــع فكــطات ٖــصا احملــٛض عًــ ٢تكــسٜطات َٓدفهــَ ١ــٔ سٝــح ٚاقــع مماضغــ ١ا٭ْؿــط١
ايطٜانـ ١ٝيف داَعــ ١ؾــكطاَ ٤ــٔ ٚدٗـْ ١عــط ايطــ٬بٚ .دــا٤ت ايفكـط ٠ضقــِ (ْٚ )1كــٗا مل تؿــذع
إزاض ٠ايهًٝات ايط٬ب عً ٢مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝمل يف املطتب ١ا٭ٚىلٚ ،مبتٛغـط سػـابٞ
بًغ ( ،)2.30بُٓٝا دا٤ت باملطتب ١ا٭خرل ٠ايفكطْٚ )21( ٠كٗا مل ٜفهٌ ايط٬ب مماضغ ١ا٭ْؿـط١
ايطٜان ١ٝعٔ زخ ٍٛاحملانطات مل ٚمبتٛغط سػاب ٞبًغ (.)1.55
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ٜٚعتكــس ايباســح إٔ ٖــصا ٜطدــع إىل إٔ مماضغــ ١ايٓؿــاط ايطٜانــ ٞؾــ ٤ٞأغاغــَٗٚ ٞــِ ،
سٝح إْٗا تُٓ ٞايع٬ق ١بني ايط٬ب ٚأعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ ٚاملـٛظفنيٚ ،دبعـٌ ايع٬قـ ١بٝـِٓٗ
ٚثٝك ،١نصيو شلا تاثرل ق ٟٛعً ٢ايكش ١ايعاَ.١
ٜٚـــط ٣ايباســـح إٔ نـــعف زٚض ازباَعـــٚ ١تككـــرلٖا يف ايعسٜـــس َـــٔ ا٭َـــٛض شات ايؿـــإٔ
بايٓؿاطات ايطٜانَ ١ٝجٌ ايتدطٝط ملُاضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانٚ ،١ٝتٓع ِٝدسا ٍٚإقاَ ١املباضٜات
ٚايبطــ٫ٛت مبــا ٜتٓاغــب َــع ضمبــات ايطــ٬بٚ ،اإلعــ ٕ٬عــٔ ٖــص ٙايفعايٝــات بٛقــت نــاف ٚيف
مجٝع أعبا ٤ازباَع َٔٚ ،١خَٛ ٍ٬قع ازباَعـ ١عًـ ٢ايؿـبه ١ايعٓهبٛتٝـٚ ، ١ضغـا ٌ٥ازبـٛاٍ
نٌ شيو أغِٗ يف إٔ ته ٕٛتكسٜطات ايط٬ب يٛاقع مماضغ ١ايٓؿاط ايطٜانَٓ ٞدفه.١
ٚتتفل ايٓتا٥ر َع ْتا٥ر زضاغـ ١يفتـٚ ١ظعـٚ ٕ٬داغـِ (ٚ )ّ2011ايـم أنـست إٔ تكـسٜطات
ايطًب ١يٛاقـع ايٓؿـاط ايطٜانـ ٞنـإ َتـسًّْٝاٚ .ربتًـف عـٔ ْتـا٥ر زضاغـ ١تؿـاضيع (Charles,
)ٚ2012ايـم أنـست إٔ تكـسٜطات طًبـ ١ازباَعـات ٭ثـط َؿـاضنتِٗ يف ا٭ْؿـط ١ايذلٚؼبٝـ١
زاخٌ اسبطّ ازباَع ٞعً ٢ادباٖاتِٗ عب ٛا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝناْت عاي.١ٝ
ايػ٪اٍ ايجايحَ :ا إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ؟.
يإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ د سػـاب املتٛغـطات اسبػـابٚ ١ٝا٫عبطافـات املعٝاضٜـ ١يفكـطات
إدــطا٤ات ذبػــني مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ ١ٝيف داَعــ ١ؾــكطاَ ٤ــٔ ٚدٗــْ ١عــط أعهــا٦ٖٝ ٤ــ١
ايتسضٜؼ.
ٜٚــبني دــس )4( ٍٚإٔ املتٛغــطات اسبػــاب ١ٝيفكــطات إدــطا٤ات ذبػــني مماضغــ ١ا٭ْؿــط١
ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دٗـْ ١عـط أعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ قـس تطاٚسـت َـابني (- 3.68
 ، )4.12سٝــح سكــًت مجٝــع فكــطات ٖــصا احملــٛض عًــ ٢تكــسٜطات َطتفعــَ ١ــٔ سٝــح ٚدٗــْ ١عــط
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطا.٤
ٚدــا٤ت ايفكــط ٠ضقــِ (ْٚ )9كــٗا مل إْؿــا٬َ ٤عــب خاقــ ١مبُاضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ١ٝ
بازباَع ١مل يف املطتب ١ا٭ٚىلٚ ،مبتٛغط سػاب ٞبًغ ( ،)4.12بُٓٝا دا٤ت باملطتب ١ا٭خرل ٠ايفكط٠
(ْٚ ) 22كٗا مل تهط ِٜايط٬ب املتفٛقني ضٜانًّٝا عًَ ٢ػت ٣ٛازباَعـ ١مل ٚمبتٛغـط سػـاب ٞبًـغ
(.)3.68
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دس : )4( ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ١ٜإلدابات ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١أعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ إلدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاَ ٤طتب ١تٓاظيًّٝا
م
9

العبارة
إنش ػػاء مالع ػػب خاص ػػة بممارس ػػة األنش ػػطة الرياض ػػية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
التقديرات

4202

0290

0

مرتفعة

13

توفير البنية التحتية مف المالعب والمرافؽ2

4200

0270

2

مرتفعة

17

عقد شراكة مع األندية الرياضية بالمحافظات2

4208

0279

0

مرتفعة

15

توفير منسؽ لألنشطة الرياضية في كؿ كمية2

4206

0285

4

مرتفعة

2

زيادة االىتماـ بالمسابقات الرياضية بالكميات2

4200

0277

5

مرتفعة

4200

0286

6

مرتفعة

16

تخصيص ميزانية لألنشطة الرياضية لكؿ كمية2

4200

0200

7

مرتفعة

21

التوعية اإلعالمية بأىمية األنشطة الرياضية2

0299

0284

8

مرتفعة

20

تنويع األنشطة الرياضية2

0294

0290

9

مرتفعة

11

إشراؾ الطالب في وضع وتنفيذ األنشطة الرياضية2

0290

0288

00

مرتفعة

18

تشكيؿ لجنة رياضية عمى مستوى الجامعة2

0290

0284

00

مرتفعة

0290

0288

02

مرتفعة

0288

0290

00

مرتفعة

8

10
4

بالجامعة2

إنش ػػاء قس ػػـ لمتربي ػػة الرياض ػػية بكمي ػػة التربي ػػة ف ػػي ح ػػاؿ
عدـ إنشاء كمية ليا2

تفعيػ ػػؿ دور الن ػ ػوادي الطالبيػ ػػة فػ ػػي ممارسػ ػػة األنشػ ػػطة
الرياضية2
تشجيع ممارسة األنشطة الرياضية لجميع الطالب2
تطوير قدرات العػامميف باألنشػطة الرياضػية ،وتزويػدىـ

12

بالمعارؼ والميػارات الالزمػةل لتمكيػنيـ مػف العمػؿ مػع

0284

0284

04

مرتفعة

الطالب بشكؿ فاعؿ2

19

تشكيؿ لجنة رياضية عمى مستوى كؿ كمية2

0280

0288

05

مرتفعة

14

توفير األجيزة والتجييزات الرياضية المتقدمة2

080

0279

06

مرتفعة

7

إنشاء كميات لمتربية الرياضية بالجامعات2

0280

0278

07

مرتفعة

6

االىتماـ بالطالب ذوي البطوالت الرياضية2

0279

0288

08

مرتفعة
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م

العبارة

23

تخصيص برامج رياضية لذوي االحتياجات الخاصة2

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
التقديرات

0277

0286

09

مرتفعة

0270

0202

20

مرتفعة

5

عمؿ سجؿ رياضي لكؿ طالب2

0270

0284

20

مرتفعة

0

رصد الجوائز والمكافآت لمطالب المتفوقيف رياضيًّا2

0269

0290

22

مرتفعة

0268

0278

20

مرتفعة

1

22

زي ػ ػ ػػادة اىتم ػ ػ ػػاـ عم ػ ػ ػػادات الكمي ػ ػ ػػات ببػ ػ ػ ػرامج ممارس ػ ػ ػػة
األنشطة الرياضية2

تك ػ ػ ػريـ الط ػ ػ ػػالب المتف ػ ػ ػػوقيف رياض ػ ػ ػػيًّا عم ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػتوى
الجامعة2
المتوسط العام لممحور الثاني

3993

مرتفعة

ايػ٪اٍ ايطابعَ :ا إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط
ايط٬ب؟.
يإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ د سػـاب املتٛغـطات اسبػـابٚ ١ٝا٫عبطافـات املعٝاضٜـ ١يفكـطات
إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دْٗ ١عط ايط٬ب.
ٜٚــبني دــس )5( ٍٚإٔ املتٛغــطات اسبػــاب ١ٝيفكــطات إدــطا٤ات ذبػــني مماضغــ ١ا٭ْؿــط١
ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٚ َٔ ٤دٗـْ ١عـط ايطـ٬ب قـس تطاٚسـت َـابني ( ،)4.02 - 3.65سٝـح
سكــًت مجٝــع فكــطات ٖــصا احملــٛض عًــ ٢تكــسٜطات َطتفعــَ ١ــٔ سٝــح ٚدٗــْ ١عــط ايطــ٬ب يف
إدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطا.٤
ٚدــا٤ت ايفكــط ٠ضقــِ (ْٚ )9كــٗا مل إْؿــا٬َ ٤عــب خاقــ ١مبُاضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــ١ٝ
بازباَع ١مل يف املطتب ١ا٭ٚىلٚ ،مبتٛغط سػاب ٞبًغ ( ،)4.02بُٓٝا دا٤ت باملطتب ١ا٭خرل ٠ايفكط٠
(ْٚ )15كٗا مل تٛفرل َٓػل يٮْؿط ١ايطٜان ١ٝيف نٌ نً ١ٝمل ٚمبتٛغط سػاب ٞبًغ (.)3.65
ٜٚعتكـــس ايباســـح إٔ ٖـــصا ٜطدـــع إىل إٔ ايطًبـــ ١يف داَعـــ ١ؾـــكطا ٤يـــسَ ِٜٗعطفـــ ١تاَـــ١
باستٝادــاتِٗ ايفعًٝــٚ ١اٖتُاَــاتِٗ ٚيــس ِٜٗايكـــسض ٠عًـــ ٢تكــ ِٜٛايككــٛض يف اشبــسَات املكسَــ،١
ٚخاقـــ ١إٔ ايطًبـــ ١املُاضغــــني يًٓــــؿاط ايطٜانــــ ٞمياضغـــ ٕٛايٓؿـــاط ايطٜانـــ ٞباغـــتُطاض،
ٚبعهِٗ َٓتػب ٕٛ٭ْس ١ٜضٜان ;١ٝيصا ٜـػتطٝع ايطايـب إٔ ميٝـع اشبسَات ازبٝس َٔ ٠اشبسَات
مرل ازبٝـس ٠ايـم تكـسَٗا ازباَعـٚ ،١يسٜـ٘ ايكـسض ٠عًـ ٢تؿـدٝل ايـدلاَر ٚا٭ْــؿط ١ايطٜانـ١ٝ
املكسَ.١
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دس : )5( ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ١ٜإلدابات ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١ايط٬ب
إلدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاَ ٤طتب ١تٓاظيًّٝا
م
9

العبارة
إنش ػػاء مالعػ ػػب خاصػ ػػة بممارس ػػة األنشػ ػػطة الرياضػ ػػية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
التقدي ارت

4202

0287

0

مرتفعة

07

عقد شراكة مع األندية الرياضية بالمحافظات2

4200

0290

2

مرتفعة

08

تشكيؿ لجنة رياضية عمى مستوى الجامعة2

4200

0279

0

مرتفعة

06

تخصيص ميزانية لألنشطة الرياضية لكؿ كمية2

0296

0288

4

مرتفعة

7

إنشاء كميات لمتربية الرياضية بالجامعات2

0295

0277

5

مرتفعة

بالجامعة2

تطوير قػدرات العػامميف باألنشػطة الرياضػية ،وتزويػدىـ
02

بالمعػارؼ والميػػارات الالزمػػةل لتمكيػػنيـ مػػف العمػػؿ مػػع

0290

0289

6

مرتفعة

الطالب بشكؿ فاعؿ2
20

التوعية اإلعالمية بأىمية األنشطة الرياضية2

0288

0200

7

مرتفعة

5

عمؿ سجؿ رياضي لكؿ طالب2

0288

0298

8

مرتفعة

09

تشكيؿ لجنة رياضية عمى مستوى كؿ كمية2

0280

0290

9

مرتفعة

0280

0278

00

مرتفعة

4

تشجيع ممارسة األنشطة الرياضية لجميع الطالب2

0280

0284

00

مرتفعة

20

تخصيص برامج رياضية لذوي االحتياجات الخاصة2

0279

0277

02

مرتفعة

0

رصد الجوائز والمكافآت لمطالب المتفوقيف رياضيًّا2

0277

0289

00

مرتفعة

0275

0284

04

مرتفعة

20

تنويع األنشطة الرياضية2

0270

0277

05

مرتفعة

6

االىتماـ بالطالب ذوي البطوالت الرياضية2

0270

0279

06

مرتفعة

2

زيادة االىتماـ بالمسابقات الرياضية بالكميات2

0270

0275

07

مرتفعة

22

8

تكػ ػ ػ ػريـ الط ػ ػ ػػالب المتف ػ ػ ػػوقيف رياض ػ ػ ػػيًّا عم ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػتوى
الجامعة2

إنشاء قسـ لمتربية الرياضية بكمية التربية في حػاؿ عػدـ
إنشاء كمية ليا2
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م
0

العبارة
زيادة اىتماـ عمادات الكميات لبرامج ممارسػة األنشػطة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
التقدي ارت

0269

0288

08

مرتفعة

00

إشراؾ الطالب في وضع وتنفيذ األنشطة الرياضية2

0269

0299

09

مرتفعة

00

توفير البنية التحتية مف المالعب والمرافؽ2

0268

0202

20

مرتفعة

04

توفير األجيزة والتجييزات الرياضية المتقدمة2

0268

0284

20

مرتفعة

0268

0288

22

مرتفعة

0265

0296

20

مرتفعة

00
05

الرياضية2

تفعيػ ػػؿ دور الن ػ ػوادي الطالبيػ ػػة فػ ػػي ممارسػ ػػة األنشػ ػػطة
الرياضية2
توفير منسؽ لألنشطة الرياضية في كؿ كمية2

3993

المتوسط العام لممحور الثاني

مرتفعة

ايػ٪اٍ اشباَؼٜٛ ٌٖ :دس اخت٬ف بني ٚدٗات ْعط ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف داَع١
ؾكطا ٤سٚ ٍٛاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان١ٝ؟.
يإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ د اغتدطاز املتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ١ٜإلدابات
أفــطاز عٓٝــ ١ايسضاغــَ ١ــٔ ايطًبــٚ ١أعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ ،نُــا د اغــتدساّ ا٫ختبــاض ايتــاٞ٥
يعٓٝتني َػتكًتني يتعطف ايفطم يف ٚاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾـكطاَ ٤ـٔ ٚدٗـ١
ْعط ايط٬ب ٚ ،ازبسٜٛ )6( ٍٚنح شيو.
دس : )6( ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاضٚ ١ٜايك ١ُٝايتا ١ٝ٥إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ
يٛاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيف ازباَعات ايػعٛزٚ َٔ ١ٜدْٗ ١عط ايط٬ب
المجال
واق ػػع ممارس ػػة األنش ػػطة
الرياضػ ػ ػػية فػ ػ ػػي جامعػ ػ ػػة
ش ػػقراء م ػػف وجي ػػة نظ ػػر
أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس
والطالب

128

المسمى
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تؿرل ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف دس )6( ٍٚإىل عسّ ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسكـا ١ٝ٥عٓـس َػـت٣ٛ
ايس٫يــ )0.05 ≤ α( ١بــني املتٛغــطني اسبػــابٝني إلدابــات أفــطاز عٓٝــ ١ايسضاغــ ١تبع ـاّ يتكــسٜطات
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚتكسٜطات ايطًب ،١اغتٓازًا إىل ق( ِٝت) احملػٛب ١إش بًغـت ( )0.256ممـا
ٜعين إٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتـسضٜؼ ٚايطًبـ ١جباَعـ ١ؾـكطاٜ ٤تفكـ ٕٛعًـَ ٢ػـت ٣ٛمماضغـ ١ا٭ْؿـط١
ايطٜان ١ٝيف داَع ١ؾكطاٜٚ .٤ط ٣ايباسح إٔ ايػبب يف شيو قس ٜهْ ٕٛادبّا عٔ قٓاع ١أعهـا٤
ٖ٦ٝـــ ١ايتـــسضٜؼ ٚايطـــ٬ب بأُٖٝـــ ١ايٓؿـــاطات ايطٜانـــ ١ٝيف ازباَعـــاتٚ ،زٚضٖـــا ا٫دتُـــاعٞ
ٚايكشٚ ٞايجكايف .
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ايػـبب يف شيـو قـس ٜعـٛز أٜهـ ّا إىل تؿـاب٘ ايعـطٚف ايتعًُٝٝـٚ ،١اسبٝـا٠
ازباَعٚ ،١ٝتعط

ايطًبٚ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يٓفؼ املتغرلات زاخٌ اسبطّ ازبـاَعٚ .ٞتتفـل

ْتٝذٖ ١ص ٙايسضاغَ ١ع زضاغ ١يفتٚ ١ظعٚ ٕ٬داغِ (ٚ ،)ّ2011ايـم أظٗـطت عـسّ ٚدـٛز فـطٚم
زاي ١إسكاًّٝ٥ا يف تكسٜطات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايط٬ب يٛاقع ايٓؿاط ايطٜان.ٞ
ايػ٪اٍ ايػازؽٜٛ ٌٖ :دـس اخـت٬ف بـني ٚدٗـات ْعـط ايطـ٬ب ٚأعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ يف
داَع ١ؾكطا ٤س ٍٛإدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان١ٝ؟.
يإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ د اغتدطاز املتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ١ٜإلدابات
أفــطاز عٓٝــ ١ايسضاغــَ ١ــٔ ايطًبــٚ ١أعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ نُــا د اغــتدساّ ا٫ختبــاض ايتــاٞ٥
يعٓٝــتني َػـــتكًتني يًتعـــطف عًــ ٢ايفـــطم يف إدـــطا٤ات ذبػــني مماضغـــ ١ا٭ْؿـــط ١ايطٜانـــ، ١ٝ
ٚازبسٜٛ )7( ٍٚنح شيو.
دس : )7(ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاضٚ ١ٜايك ١ُٝايتا ١ٝ٥إلدابات أفطاز ع١ٓٝ
ايسضاغ ١إلدطا٤ات ذبػني مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عط ايط٬ب
المجال
إجـــــراءات تحســـــين
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تؿرل ايٓتا٥ر ايٛاضز ٠يف ازبس )7( ٍٚإىل عسّ ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
ايس٫يــ )0.05 ≤ α( ١بــني املتٛغــطني اسبػــابٝني إلدابــات أفــطاز عٓٝــ ١ايسضاغــ ١تبع ـاّ يتكــسٜطات
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غًطإ ايعطٜف : ٞتكٚ ِٝٝاقع مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜانٚ ١ٝإدطا٤ات ذبػٗٓٝا

أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايطًب ،١اغتٓازًا إىل قـ( ِٝت) احملػـٛب ١إش بًغـت ( )0.321ممـا ٜعـين إٔ
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتـسضٜؼ ٚايطًبـ ١جباَعـ ١ؾـكطاٜ ٤تفكـ ٕٛعًـَ ٢ػـت ٣ٛإدـطا٤ات ذبػـني مماضغـ١
ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝبازباَع.١
ٚضمبا ٜطدع ايػـبب يف عـس ّ ٚدـٛز فـطٚم شات ز٫يـ ١إسكـا ١ٝ٥بـني املتٛغـطني اسبػـابٝني
إلدابات أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١تبعـاّ يتكـسٜطات أعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ ٚايطًبـ ١إلدـطا٤ات ذبػـني
مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝإىل قٓاع ١ايطـطفني بأُٖٝـ ١انتػـاب بعـض املٗـاضات َجـٌ املٗـاضات
ا٫دتُاع ١ٝنايعٌُ يف فطٜلٚ ،ايتعاٚ ،ٕٚايكٝاز ،٠أ ٚبعض املٗاضات ايطٜان ١ٝاملطتبطـ ١بـبعض
ا٭يعاب ايطٜان ١ٝنُٗاض ٠نط ٠ايكسّ ٚازبٛاي ،١أ ٚبعض املٗاضات ايفٓٝـ ١نايطغـِ ،أ ٚبعـض
املٗاضات ا٭خط ٣ناشبطابٚ ١اإليكاٚ ٤مرلٖا .
ايتٛقٝات ٚاملكذلسات:
يف نــ ٤ٛايٓتــا٥ر ايــم أغــفطت عٓٗــا ايسضاغــ ١اسبايٝــ ،١فــإٕ ايباســح ٜكــذلح عــسزًا َــٔ
ايتٛقٝات ايم ميهٔ إٔ تػِٗ يف تفع ٌٝمماضغ ١ايٓؿاط ايطٜانـ ٞجباَعـ ١ؾـكطاٚ ،٤بايتـايٞ
ظٜازَ ٠ؿاضن ١ايطـ٬ب ا٭َـط ايـص ٟميهـٔ إٔ ٜـ٪ز ٟإىل ذبكٝـل ايٓؿـاط ايطٜانـ ٞيٮٖـساف
املطدٖٚ ،َ٘ٓ ٠ٛص ٙايتٛقٝات تتُجٌ يف :تؿذٝع مماضغ ١ايٓؿاط ايطٜان ٞبازباَع َٔ ١خ:ٍ٬
 .1تٗ ١٦ٝايعٛاٌَ اي٬ظَ ١إلظباح مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝبؿهٌ زا.ِ٥
 .2تػٗ ٌٝإدطا٤ات مماضغ ١ا٭ْؿط ١غٛا ٤اإلدطا٤ات اإلزاض ١ٜأ ٚايفٓ.١ٝ
 .3تٛفرل ايٛغا ٌ٥ايم تػاعس عً ٢تٓفٝص ا٭ْؿط ١ايطٜان.١ٝ
 .4إؾطاى ايط٬ب يف ايتدطٝط يٮْؿط ١ايطٜان ١ٝايم مياضغْٗٛاٚ ،شيـو َـٔ خـ ٍ٬اإلفـاز٠
َٔ ايتكٛضات ٚٚدٗات ايٓعط ايم تعطنٗا زبإ ايٓؿـاط ايطٜانـ ٞايـم تهـْ ٕٛابعـَ ١ـٔ
استٝاداتِٗ ٚضمباتِٗ .
 .5اسبــطم عًــ ٢أ ٫تتعــاض

َٛاعٝــس مماضغــ ١ا٭ْؿــط ١ايطٜانــَ ١ٝــع َٛاعٝــس احملانــطات

ٚايتٓػٝل بني إزاض ٠ايٓؿاط ايطٜانـٚ ،ٞبـني ؾـ ٕٚ٪ايطـ٬ب عٓـس ٚنـع ازبـس ٍٚايسضاغـ;ٞ
يتدكٝل أٚقات خاق ١مبُاضغ ١ا٭ْؿط.١
 .6تفع ٌٝايؿطان ١اجملتُع ١ٝيف ناف ١ا٭ْؿط ١ايطٜان.١ٝ
 .7عٌُ غذٌ ضٜان ٞيهٌ طايب.
 .8تٛفرل امل٬عب ٚا٭دٗعٚ ٠املطافل ايطٜان ١ٝايم تًيب استٝادات ايط٬ب.
 .9تفع ٌٝايؿطانَ ١ع ايط٥اغ ١ايعاَ ١يطعا ١ٜايؿباب .
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املطادع ايعطب:١ٝ
اسبذاضٜ ،اغني ٚبطى ضبفٛظ  )ّ2010(.أغباب ععٚف طايبـات املـساضؽ ايجاْٜٛـ ١عـٔ مماضغـ ١ايٓؿـاط
ايطٜان ٞيف َس ١ٜٓامله .٬سهطَٛت يًسضاغات ٚايبشٛخ.136- 121 ،)2( 2 .
اسبُامح ،ٞضبُس ( )ّ2008ايذلٜٚح بني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝلَ ،طنع ايهتاب يًٓؿط ،ايكاٖط.٠
اشبايس ،عبس ايععٜع( )ّ2009تك ِٜٛبطاَر ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ ١ٝيطـ٬ب داَعـ ١املًـو غـعٛز بايطٜـا ،
ضغايَ ١ادػترل مرل َٓؿٛض ،٠ايطٜا  ،داَع ١املًو غعٛز ،ايطٜا .
ايػٝس ،زلرل ( .)ّ2010زضاغ ١تأثرل اإلَهاْات ٚا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝعً ٢ادباٖات ط٬ب داَع ١طٝب.١
ضغايَ ١ادػترل مرل َٓؿٛض ،٠داَع ١طٝب ،١املس ١ٜٓاملٓٛض.٠
ايعٓع ،ٟماظ )ّ2012( ٟايٓؿاط ايطٜانَ ،ٞهتب ١ايعبٝهإ ،ايطٜا .
زضٜٚـ ،عفاف عبساملٓعِ ( )ّ2007اإلَهاْات يف ايذلب ١ٝايطٜانَٓ ،١ٝؿأ ٠املعاضف با٫غهٓسض.١ٜ
ظٖطإ ،ي )ّ2005( ًٞٝا٭ق ٍٛايعًُ ١ٝيبٓا ٤املٓاٖر يف ايذلب ١ٝايطٜان ،١ٝسٛضؽ يًطباع ،١ايكاٖط.٠
ظٜإ عً ;ٞعبساملايو ( :)ّ2011زٚض أغتاش ايذلبٝـ ١ايبسْٝـٚ ١ايطٜانـ ١ٝيف تُٓٝـ ١زافعٝـ ١ايتَٝ٬ـص عًـ٢
املؿاضن ١ايفعايٚ َٔ ) ١دْٗ ١عط ايتَٝ٬ص ) – زضاغَٝ ١ساْ ١ٝس ٍٛبعض ثاْٜٛات ٚ ١ٜ٫ٚضق١
بـــازبعا٥ط .زضاغـــَ ١كسَـــ ١نـــُٔ َتطًبـــات اسبكـــ ٍٛعًـــ ٢بهـــايٛضٜٛؽ يف ايذلبٝـــ ١ايبسْٝـــ١
ٚايطٜانـــ ،١ٝقػـــِ عًـــٚ ّٛتكٓٝـــات ايٓؿـــاطات ايبسْٝـــ ١ايطٜانـــ ،١ٝنًٝـــ ١ايعًـــ ّٛاإلْػـــاْ١ٝ
ٚا٫دتُاع ،١ٝداَع ١قاقسَ ٟطباح ٚضقً.١
عاٜس ،فهٌ ( ، )ّ1999ايط ب ايطٜانٚ ٞايفػٛٝيٛد ٞقهاٜا َٚؿه٬ت َعاقـط٪َ ،٠غػـ ١محـاز٠
يًدسَات ٚايسضاغات ازباَع ،١ٝا٭ضزٕ.
عبس اسبُٝس دابط (َ ،)ّ1976سخٌ يسضاغ ١ايػًٛى اإلْػاَْ ، ٞبازٚ ٨دباضب ،ايطبعـ ١ايجاْٝـ ،١زاض
ايٓٗه ١ايعطبَ ،١ٝكط.
ع ،ٟٚ٬ضبُس سػٔ ( )ّ2008غٝهًٛد ١ٝايتسضٜب ٚاملٓافػات ،زاض املعاضف ،ط ،1ايكاٖط.٠
نٓعإ  ،عٝس ضبُسَ .)ّ2010(.عٛقات َؿاضن ١طايبات َساضؽ سلـاٍ ا٭ضزٕ يف ا٭ْؿـط ١ايطٜانـ١ٝ
املسضغ ،١ٝصبً ١داَع ١زَؿل.35- 14 ، )4( 26 ،
يفت ،١دٛزٚ ٠ظعَٗ ،ٕ٬سٚ ٟداغِ قاحل ( .)ّ2011ايتعطف عًـٚ ٢اقـع ايٓؿـاط ايطٜانـ ٞيـس ٣طًبـ١
داَع ١ايبكطٚ َٔ ٠دْٗ ١عط َسضغٚ ٞطًب ١ازباَع ،١صبً ١ايكازغ ١ٝيعً ّٛايذلب ١ٝايطٜان،١ٝ
.48- 25( 3) 11
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: ١ٝاملطادع ا٭دٓب
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formation and associated behaviors in physical education (peer pressure),
Dissertation Abstracts International, A 55, (3) P. 502.
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Dissertation Abstract International, A, 57, (7), P.2939.
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ىْاتج تعله العنل املخربٖ يف كلٔ٘ العلْو يف ضْ ٛإطار املؤٍالت
للتعلٔه العالٕ يف املنلل٘ العربٔ٘ الشعْدٓ٘
د .معً بً قاسه الظٔاب
املػتدًل :
ٖسف ايبشح اسباي ٞإىل تككْٛ ٞاتر ايتعًِ َٔ ايعٌُ املددل ٟيف نًٝات ايعً ّٛيف ن ٤ٛإطاض املـ٬ٖ٪ت
يًتعًــ ِٝايعــاي ٞيف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ،١ٜا٭نجــط ؾــٛٝعاّ ٚفــل َــا متــت َٓاقؿــتٗا يف أزب ايذلبٝــ١
ايعًُٚ .١ٝذبكٝكاّ شلسف ايبشح; تهْٛت َٓٗذ ١ٝايبشح َٔ ث٬ثَ ١ػتٜٛات :ٖٞ ،ذبسٜس ٚتكٓٝف ْـٛاتر
ايتعًِ يف ايعٌُ املددل ٟيف ن ٤ٛصبا٫ت ايتعًِ َٔ خَ ٍ٬ػح ا٫زب ايػابلٚ ،ذبسٜس قسم ٚثبـات أزا٠
ايبشــح باغــتدساّ َعــاَ٬ت نطْٚبــار أيفــا يًتأنــس َــٔ إٔ يــسٜٗا قــسقّا ٚثباتًــا د ٝـسًا ٚيــسٜٗا ايكابًٝــ١
ي٬غــتدساّ يف ب٦ٝــات طبتًفــٚ ،١إدــطا ٤اختبــاض دبــطٜيب ٭زا ٠ايبشــح طبــل عًــ ٢عٓٝــ ١تهْٛــت َــٔ ()42
طايبًــا َــٔ طــ٬ب ايػــٓ ١ايطابعــ ١بهًٝــ ١ايعًــ ّٛبٓٝبــعٚ ،شيــو خــ ٍ٬ايفكــٌ ايسضاغــ ٞايجــاَْ ٞــٔ ايعــاّ
ايسضاغٖ1437/1436 ٞـٚ .بعس إدطا ٤ايتشً ٌٝاإلسكـا ٞ٥املٓاغـب د ايتٛقـٌ إىل إٔ ازا ٠ايبشـح ناْـت
َٛفكــ ١يف تٛظٜــع عباضاتٗــا عًــ ٢صبــا٫ت ايــتعًِ احملــسز ٠يف نــ ٤ٛاإلطــاض يًُــ٬ٖ٪ت يًتعًــ ِٝايعــاي ٞيف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ .١ٜيف ن ٤ٛايٓتا٥ر; متت ايتٛقـ ١ٝبايكٝـاّ بسضاغـات َؿـابٗ ١يف ب٦ٝـات طبتًفـ،١
تؿٌُ عٓٝات أندل; يًٛقٛف فعًٝـاّ عًـ ٢مجٝـع ْـٛاتر ايـتعًِ املُهـٔ تهـُٗٓٝا ايعُـٌ املدـدلٚ .ٟنـصيو
ذبسٜس أثط ايتدكل ايعًُٚ ٞاملػت ٣ٛايسضاغٚ ٞايٓٛع ا٫دتُاع ٞيف شيو.
ايهًُات املفتاسْٛ :١ٝاتر ايتعًِ ــ ايعٌُ املددل ٟــ ا٫عتُاز ا٭نازميٞ

َكسَ ١ايبشح:
٪ٜز ٟاملدتدل أ ٚايعٌُ املددل ٟزٚضاّ َُٗاّ يف ضبط ازبٛاْـب ايٓعطٜـ ١ملـٛاز ايعًـ ّٛجبٛاْبٗـا
ايعًُ ١ٝبكٛض ٠متهٔ ايطًب َٔ ١اَت٬ى ٚمماضغ ١ايهفاٜات ٚاملٗاضات اي٬ظَ ١يعًُ ١ٝايـتعًِ،
ٜٚعس املدتدل تاضؽبٝاّ َهْٛاّ أغاغٝاّ َٔ َهْٛات ايـتعًِ ٚايتعًـ ِٝيف تعًـِ تعًـ ِٝاملـٛاز ايعًُٝـ١
املسضغــٚ ١ٝازباَعٝــٚ ،١قــس أٚنــح ظٜتــ )160،2004( ٕٛإٔ ايعًــ ٫ ّٛتعــس عً َٛـاّ سكٝكٝــَ ١ــامل
تهـٔ َكــشٛب ّ١بايتذطٜــب ٚايعُــٌ املدــدل ،ٟإش ٜعـسّ املدتــدل ايعًُٝــ ١ا٭ْػــب ٫ختبــاض ايعــٛاٖط
ايعًُٝـ ١املدتًفــٜٚ ،١كــسّ فطقـاّ يــتعًِ طــطم ْعاَٝــ ١عاَــ ١يًــتفهرل قابًــ ١يًتٛظٝــف يف َٛاقــف
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أخط ;٣بكٛض ٠دبعٌ املتعًِ ٜكسض دٗٛز ايعًُا ٤يف ا٫غتككاٚ ٤ايتذطٜب ايعًُٚ ،ٞتُٓ ٞايٓعـط٠
ايؿُٛي ١ٝيطبٝع ١ايعًِ يس.ٜ٘
ٜٚؿرل عطااهلل ( )341، 2001إىل إٔ ايٓعط ٠اسبسٜج ١يًُدتدل تطنع عً ٢اعتباض ٙايعًُٝـ١
ٚيــٝؼ املهــإ أ ٚايعَــإ ايــص ٟدبــط ٣فٝــ٘ ايتذطبـــ ;١أ ٟإٔ املدتــدل عًُٝــ ١أ ٚصبُٛعــ ١عًُٝــات
٪ٜزٜٗــا املــتعًِ يتشكٝــل ايــتعًِ عــٔ ططٜــل ايعُــٌٚ ،أْــ٘ قــس ػبطٜٗـــا يف َهـــإ نـــُٔ امل٪غػــ١
ايتعً ١ُٝٝأ ٚيف أَ ٟهإ آخط; ؾطٜط ١إٔ ٜتشكل فٗٝا َبسأ املؿـاضن ١بـايتعًِ َـٔ قبــٌ املـتعًِ
ٚتٛيّس يس ٜ٘تؿٜٛكاّ ٚزافع.١ٝ
فُٝا أنس يْٛٝـاضز ٚزٜـٛفطٜٓؼ َٝٚػـذل ) (Leonard & Dufrense & Mester ,1998عًـ٢
إٔ اغتدساّ املساخٌ ا٫غتككا ١ٝ٥يف َكطضات طبتدلات نً ١ٝايعً ّٛتٛفط أزي ١عً ٢أٖ َٔ ٟصٙ
املــساخٌ تعُــٌ عًــ ٢إؾــطاى ايطــ٬ب أنجــط ٚأنجــط يف ايــتفهرل اإلغــتكطاٚ ،ٞ٥بايتــاي ٞإغــٓاز
املعٜس َـٔ املػـٚ٪ي ١ٝإىل ايطـ٬ب يتشسٜـس إغـذلاتٝذٝات ايعُـٌ املدـدل ٟاإلدطاٝ٥ـٚ ،١تؿـذٝعِٗ
عً ٢بصٍ املعٜس َٔ ازبٗس يف اغتدساّ َٗاضات عًُٝات ايعًـِ ٚذبكٝـل إظبـاظ أنجـطٚ ،بؿـهٌ
َتػا ٚبني مجٝع ايطًب ١ش ٟٚاملػتٜٛات املٗاض ١ٜاملدتًف.١
يكـــس أزت أْؿـــط ١ايعُـــٌ املدـــدل ٟيفـــذل ٠طًٜٛـــ ١زٚضاّ ممٝـــعاّ ٚأغاغـــٝاّ يف َٓـــاٖر ايعًـــّٛ
ايسضاغ َٔ ،١ٝخ ٍ٬تٛفرل بَ ١٦ٝتُٝع ٠يًتعًِ ايٓؿطٚ ،ذبػني قسضات ايطًب ١ا٭زا ١ٝ٥يف إدطا٤
ايتذاضبٚ ،زَر ايتفػرلات ايٓعطٜـَ ١ـع املُاضغـات ايعًُٝـٚ ،١فُٗٗـِ يـسٚض امل٬سعـات ايعًُٝـ١
املباؾطٚ ،٠ايتُٝٝع بني ا٫غتس٫٫ت ايم ٜك َٕٛٛبٗا ،غٛا ٤أناْت قا ١ُ٥عً ٢أغؼ ْعطٜـ ١أّ
عً ٢أغؼ دبطٜب ،١ٝمبا ٜٛنح قٛض ٠ايعًِ نبٓٝـَ ١عكـسَٚ ٠ذلابطـَ ١ـٔ املفـاٖٚ ِٝايفطنـٝات
ٚايٓعطٜات ٚامل٬سعات ٚا٫غتٓتاداتٚ ،بكٛض ٠تػـٌٗ فكـٌ ا٫غـتٓتادات ايكاُ٥ـ ١عًـ ٢أغـؼ
ْعط ١ٜعٔ امل٬سعات املباؾط ٠ايكا ١ُ٥عً ٢أغؼ ايتذطٜب ايعًُٚ ;ٞإزضاى إٔ ا٭زيـ ١ايتذطٜبٝـ١
ٖ ٞأغاؽ َعطفتِٗ ايعًُٚ ١ٝإٔ ايعًِ يٝؼ صبطز صبُٛع َٔ ١املعاز٫ت َٚؿـانٌ عًُٝـٚ ١اضز٠
يف غٝاقات يًكطا(Burke, & Greenbowe, 2006; Morgil, Gungor, & Secken, 2009). ٠٤
ٚيف ايعكٛز ايج٬ث ١ا٭خرل ،٠عٌُ ايتكسّ ايتكين املعتُس عًـ ٢اسباغـٛب ٚٚغـا٥ط٘ املتعـسز٠
عًــ ٢إســساخ تغــٝرل ٚتــأثرل ٚانــح يف ايٓعــط ٠إىل عًُٝــ ١ايتعًــٚ ِٝايــتعًِ يف ايعُــٌ املدــدلَ ،ٟــٔ
خ ٍ٬تفع ٌٝب٦ٝات تعًـِ َفتٛسـَٚ ١طْـٚ ١مٓٝـ ١باملعًَٛـات َٛٚدٗـَ ١ـٔ قبـٌ ايطًبـٚ ،١تطفـع َـٔ
َػــت ٣ٛخــدلاتِٗ ايعًُٝــ ١عًــْ ٢طــام ٚاغــع ،فٓؿــأت ث٬ثــ ١أْــٛاع َــٔ طبتــدلات ايعُــٌ املدــدلٟ
متجًت يف ):(Elawady & Tolba, 2009; Ma, & Nickerson, 2006
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 طبتدلات ايتسضٜب ايعًُ ٖٞٚ ;(Hands-on laboratories ) ٞاملدتدلات ايم ذبت ٟٛصبُٛعـ١َٔ ايط٬ب ايصٜٓ ٜٔدطط ٕٛيف دباضب سكٝك ١ٝتتهُٔ َـٛاز ٚأزٚات ٚدبٗٝـعات نٗطباٝ٥ـ١
سكٝكٝــٚ ،١تــطتبط ْــٛاتر ايــتعًِ فٗٝــا بانتػــاب ايكــسض ٠عًــ ٢اغــتٝعاب املفــاٖ ِٝايعًُٝــ،١
ٚاملٗاضات ايتكُٚ ١ُٝٝايٛظٝفٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاملطتبط ١بايعٌُ املددل.ٟ
 املدتـدلات ا٫فذلانـٖٚ ;(Remote or Virtual laboratories) ١ٝـ ٞاملدتـدلات ايـم ٜٛ ٫دـسايطــ٬ب فٗٝــا فعً ٝـاّ ،بــٌ ٜكَٛــ ٕٛبــإدطا ٤ايتذــاضب ٚمجــع ايبٝاْــات اسبكٝكٝــ ١عــٔ ططٜــل
ايــتشهِ يف املعــسات املدتدلٜــَ ١ــٔ خــ ٍ٬ؾــبه ١اإلْذلْــتٚ ،تــطتبط ْــٛاتر ايــتعًِ فٗٝــا
بانتػــاب ايكــسض ٠عًــ ٢اغــتٝعاب املفــاٖ ِٝايعًُٝــٚ ،١املٗــاضات ايٛظٝفٝــ ١املطتبطــ ١بتٓفٝــص
ايتذاضب.
 طبتــدلات احملانــاٖٚ ;(Simulated laboratories) ٠ــ ٞاملدتــدلات ايــم ٜكــ ّٛفٗٝــا ايطــ٬ببتهطاض ايتذاضب اسبكٝك ،١ٝسٝح ٜتِ ضبانا ٠مجٝـع املهْٛـات ٚاملـٛاز ٚاملعـسات اي٬ظَـ١
إلدــطا ٤ايتذــاضب املددلٜــ ١عًــ ٢أدٗــع ٠اسباغــٛب ،ملػــاعستِٗ يف ايكٝــاّ مبشانــاَ ٠فٝــس٠
يتٛنٝح ايػًٛنات ايتذطٜب ١ٝايم ٜكـعب إٔ ٜكَٛـٛا بٗـا بأْفػـِٗٚ ،تـطتبط ْـٛاتر ايـتعًِ
فٗٝا بانتػاب ايكسض ٠عً ٢اغتٝعاب املفاٖ ِٝايعًُٚ ،١ٝاملٗاضات ايٛظٝفٝـ ١املطتبطـ ١بتٓفٝـص
ايتذاضب.
إٕ َا ميجً٘ ايعٌُ املددل َٔ ٟأُٖ ١ٝيف تعًـِ ٚتعًـ ِٝايعًـ ّٛدعًـت َٓـ٘ َهْٛـاّ ضٝ٥ػـاّ يف
أمًب املكطضات ايتدكك ١ٝايم تططسٗا نًٝات ايعًـ ّٛازباَعٝـ ،١فًـِ ٜعـس َـٔ املكبـٚ ٍٛدـٛز
فكــٌ بــني ايٓعــطٚ ٟايعًُــ ٞيف تعًــِ ٚتعًــ ِٝاملكــطضات ايعًُٝــ ،١ممــا ؼبــتِ اْ٫تكــاٍ َــٔ ايــسٚض
ايتٛنٝش ٞيًعٌُ املددل ٟإىل ايسٚض ا٫غتككا ;ٞ٥ايصٜ ٟعـس املـدلض ايـطٝ٥ؼ يًـتعًِ َـٔ املدتـدل،
ٚايص َٔ ٟخ٬ي٘ أٜهاّ ٜتِ تعًِ ٚتعً ِٝاملٗاضات ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝيف إٓ ٚاسسٚ ،بأٚناع َتٓٛع،١
يهٓٗا  ٫ته ٕٛصبتُع ١إ ٫يف ايعٌُ املددل ،ٟمما ٜتطًـب ذبسٜـس ْـٛاتر ايـتعًِ ٚفـل صبـا٫ت
ايــتعًِ عًــ ٢عبــ٪ٜ ٛنــس إٔ املــتعًُني يــٔ تكتكــط قــسضاتِٗ عًــ ٢أزا ٤ا٭ؾــٝا ٤ايــم د ذبسٜــسٖا
فكط ،بٌ إِْٗ قازض ٜٔعً ٢ايكٝاّ بٗا يف سٝاتِٗ ايؿدكـٚ ١ٝاملٗٓٝـ ١بؿـهٌت تًكـاَٚ ،ٞ٥تـَ ٢ـا
نإ شيو َٓاغباّٚٚ ،فل َا ٜتطًب٘ شيو َـٔ ذبسٜـس ٫غـذلاتٝذٝات ايتـسضٜؼٚ ،أغـايٝب تكـِٜٛ
َٓاغب ١٭زا ٤ايطًبٚ ،١إدطا٤ات يتكَ ِٜٛكطضات ايدلاَر ايتعً.(Lagowski, 2000( ١ُٝٝ
ٚقس قسّ نٌ َـٔ بْٛهٛؾـاض ٚنًٝـت (ٚ )Puncochar & Klett, 2013قـفا يًهفـا٤ات
ا٭غاغــ ١ٝاملتٛقعــَ ١ــٔ ايطــ٬ب يف ايعُــٌ املدــدل ٟيف نًٝــات ايعًــ ،ّٛتتُجــٌ يف إٔ ٜهْٛــٛا
ْؿـــطني يف تعًـــِ عًُٝـــات ٚاغـــذلاتٝذٝات ايبشـــح ايعًُـــٚ ،ٞتكـــُٚ ِٝإدـــطا ٤ا٫غتككـــا٤ات
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ايعًُٚ ،١ٝمجع ا٭زي َٔ ١صبُٛعَ ١تٓٛع َٔ ١املكازضٚٚ ،نع تفػرلات َٔ بٝاْات شات َكازض
َتعـسزٚ ،٠ايتٛاقــٌ ٚايـسفاع عــٔ ا٫غـتس٫٫ت اشباقــ ١بٗـِ ٚايبٝاْــات ايـم ٜتٛقــً ٕٛايٗٝــا إىل
ا٫غــتٓتادات ايــم ٜهــعْٗٛا يتفػــرل ٖــص ٙايبٝاْــات ،نُــا أنــسا عًــ ٢نــطٚض ٠إٔ ٜ ٫هتفــٞ
ايط٬ب بتٛفرل أزي ١عً ٢تعًُِٗ بٓا ً٤عًـ ٢املعطفـ ١ايعًُٝـ ١ايـم غـبل شلـِ زضاغـتٗاٚ ،إمنـا أٜهـا
عً ٢طبٝع ١عًُٝات ايبشح ايعًُ ٞايم ٜك َٕٛٛبٗاَ ،ـٔ عًُٝـات عًُٝـٚ ١ذبًًٝٝـَٓٚ ١طكٝـَ ١ـع
تٛنٝح ايُٓ ٛاسباقٌ يف َٛاٖبِٗ ٚقسضاتِٗ عً ٢سٌ املؿه٬ت ٚايتفهرل بعك.١ْٝ٬
ممـــا غـــبلٜ ،تهـــح إٔ ظبـــاح تكـــ ِٜٛتعًـــِ ايطًبـــ ١يف ايعُـــٌ املدـــدل ٟيف نًٝـــات ايعًـــّٛ
ازباَعٜ ،١ٝعتُس بسضد ١نبرل ٠عً ٢نفا٤تِٗ يف ايتعًِ اعتُازاّ عًـ ٢أْفػـِٗ َٚطاقبـ ١تعًُٗـِ
اشبــام ،ممـــا ٜتطًـــب إعطـــا ِٖ٤فطقــاّ ٫نتؿــاف َٗـــاضاتِٗ ايعًُٝـــٚ ١عًُٝـــاتِٗ ايفهطٜـــ١
اشباقَٚ ،١ػاعستِٗ عً ٢انتػاب اإلزضاى مرل ايتكًٝس ٟيًُفاٖ ِٝايـم ٜسضغـْٗٛاٚ ،تكـسِٜ
أغاؽ عًُٚ ٞمرل تكًٝس ٟملٗاضات ايتفهرل ايعًٝا.
َ ٖٛٚا ت٪نس عً ٘ٝؾشات٘ ( َٔ )152 ،2012إٔ دٛز ٠امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝتبسأ َٔ دـٛز٠
أغايٝب تك ِٜٛمن ٛأزا ٤املتعًُني َٚتابعتِٗٚ ،تك ِٜٛفعاي ١ٝامل٪غػ ١ايتعًْ ١ُٝٝفػٗا َـٔ سٝـح
َـا قسَتـ٘ يًُـتعًُني; باعتبـاض إٔ قهـ ١ٝتكـ ِٜٛمنـ ٛتعًـِ املـتعًُني ٚايفاعًٝـ ١ايتعًُٝٝـ ١٭زا٤
امل٪غػ ١ايتعً َٔ ١ُٝٝايكهـاٜا ايذلبٜٛـ ١ايطٝ٥ػـَ ١ـٔ أدـٌ ظٜـاز ٠فاعًٝـ ١امل٪غػـات ايتعًُٝٝـ،١
ٚذبػـني دـٛز ٠ايتعًـ ِٝايـص ٟتكسَـ٘ ،خكٛقـاّ إٔ ايعسٜـس َـٔ ايـس ٍٚبـسأت سـسٜجا يف تطـٜٛط
ٚاغـتدساّ أغـايٝب تكـ ِٜٛتعهـؼ ْتا٥ذٗـا ايتشكـٚ ٌٝايُٓـ ٛايفعًـ ٞيـتعًِ املـتعًُني بسضدـ١
أفهٌ; باإلناف ١إىل أْٗا تعهؼ َػت ٣ٛاملتعًِ َكاضْـ ١مبػـتٜٛات أزاَ ٤طدعٝـ ١ضبـسز ٠بـس٫
َٔ َكاضْ ١زضدات املتعًُني بعهِٗ بايبعض اٯخط.
نُــا أنــست ازبُعٝــ ١ا٭َطٜهٝــ ١يًتعًــ ِٝايعــايٚ ٞا٫عتُــاز ( )AAHEA, 2013عًــ٢
أُٖ ١ٝتفِٗ قهاٜا تعًِ ايط٬ب ٚذبػني ْٛاتر ايتعًِ ٚ ،ايذلنٝع عًَ ٢ا ػبب عً ِٗٝذبكٝكـ٘
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤زضاغَ ١كطض أ ٚبطْاَر أنازميٚ ،ٞايتشكل َٔ قش ١قسضتِٗ عً ٢فِٗ ٚتفػـرل
ا٭غ ١ً٦عً ٢ايٓش ٛاملٓؿٛز َٔ ،خٚ ٍ٬نع عباضات ضبسزَٚ ٠عًٓ ١تكف ايٓتا٥ر املككٛز ٠ايـم
تػع ٢عًُ ١ٝايتعًِ ٚايتعً ِٝإىل تكـَ ِٜٛـس ٣ذبككٗـا ،أ ٟذبسٜـس َـا ٜتٛقـع إٔ ٜكـ ّٛبـ٘ ايطايـب
عٓس اْ٫تٗا َٔ ٤عًُ ١ٝايتعًِ يهٌ َكطض زضاغَٚ ٞا ٜتهُٓ٘ َٔ َتطًبات ،نُا أنست عًـ٢
أُٖ ١ٝإٔ ٜػتفٝس أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٓٗا يتهُني َكطضاتِٗ املفـاٖٚ ِٝايعًُٝـات ٚايتغـٝرلات
املٓاغب ١ايم تعٌُ عً ٢زعِ تعًِ ايط٬ب ٚذبػني ْٛادب٘.
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ٚتط ٣بٝذلظ (  )Peters, 2005إٔ ْٛاتر ايتعًِ متجٌ ايٛغ ١ًٝايم ميهٔ َـٔ خ٬شلـا قٝـاؽ
ايتعًِ ايٓاتر عٔ اشبدل ،٠أَا برلؽ ( )Bers, 2008فٝؿرل إىل إٔ ْٛاتر ايتعًِ تعدل عٔ َس ٣قسض٠
ايــدلاَر ايتعًُٝٝــ ١يف ذبسٜــس َــا إشا تعًــِ املتعًُــَ ٕٛــا خــط شلــِ إٔ ٜتعًُــ٪ٜٚ ،ٙٛنــس ٖٛدتــٕٛ
( )Houghton, 2004عً ٢أْ٘ ميهٔ ايٓعط إىل ْٛاتر ايتعًِ نتعـبرل قابـٌ يًُ٬سعـٚ ١ايكٝـاؽ
ٜبني ٚاقع عٌُ ايط٬ب امل٬سغ بايفعٌٚ ،ؼبسز املعـاضف ٚاملٗـاضات ٚا٫دباٖـات ايـم ٜٓبغـ ٞإٔ
ٜهتػـبٖٛا بعـس اْ٫تٗـاَ ٤ـٔ زضاغـ ١املكـطض ايسضاغـ٪ٜٚ ،ٞنـس بٝذـع ٚتـاْر (

Biggs & Tang,

 )2007عًـ ٢إٔ ْـٛاتر ايـتعًِ ميهــٔ ايتعـبرل عٓٗـا بعبـاضات َهتٛبــ ١بؿـهٌ ٚانـح باغــتدساّ
أفعاٍ َٓاغـب ١يٛقـف َٗـاّ ضبـسز ٠تعُـٌ عًـ ٢تًبٝـ ١اسبادـات اشباقـ ١بـايتعًِ يـسٚ ،ِٜٗتًبٝـ١
اسبادات اي٬ظَ ١ملُاضغ ١ا٭زٚاض املٗٓ ١ٝيف َٛاقع ايعٌُ املتٛقع.١
أَا غٝدلت ) (Seybert, 2002فرلنع عً ٢إٔ قه ١ٝتكْ ِٜٛـٛاتر تعًـِ ايطـ٬ب متجـٌ دـعً٤
َُٗاّ َٔ دٛز ٠ايتعً ِٝايعاي ٞمما ٜتطًب ٚنـع إدـطا٤ات َٚعـاٜرل تتهـُٔ إقـ٬سات َٚبـازضات
ضزلٚ ١ٝإدباض ١ٜتتعًل بٗـصا ايتكـَ ،ِٜٛـٔ خـٚ ٍ٬نـا٫ت َتدككـ٫ ١عتُـاز نٝاْـات ايتعًـِٝ
ايعـاي ٞحبٝــح تكــبح قــازض ٠عًـ ٢تكــس ِٜإدابــات ٚانــش ١ســ ٍٛصبُٛعـَ ١ــٔ ا٭غــ ١ً٦تتعًــل مبــا
ٜعطفــ٘ ايطًبــَٚ ،١ــا ٜٓبغــ ٞإٔ ٜتعًُــٚ ،ٙٛنٝــف تعــطف ٖــص ٙايهٝاْــات دٝـسًا ٚ ،نٝــف ٜــتعًِ
طًبتٗا ٌٖٚ ،تٛدس يسٜٗا عًُٝات ذبػني ٚتطٜٛط َػـتُط ٜٔإلدطا٤اتٗـا يف نـْ ٤ٛتـا٥ر ايتكـِٜٛ
ايم دبطٜٗا ٚنا٫ت ا٫عتُاز.
ٚبايتاي ،ٞفإ ذبسٜس ْٛاتر تعًِ ايط٬ب يف نًٝات ايعً ّٛبكـٛض ٠عاَـٚ ١ايعُـٌ املدـدلٟ
بكــٛض ٠خاقــٜٓ ،١بغــ ٞإٔ ميجــٌ عًــ ٢ا٭قــٌ ٚعــا ً٤يتععٜــع ايفعايٝــ ١امل٪غػــ ١ٝيًهًٝــ ،١يتهــٕٛ
أنجط فعايٚ ١ٝنفا ٠٤يتععٜع ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝذبسٜـس ايـدلاَر ٚايػٝاغـات ٚاملُاضغـات ايـم
ٖــ ٞحبادــ ١إىل إعــازْ ٠عــط ٚتطــٜٛط ٚذبػــني; ٚشيــو َــٔ خــ ٍ٬اْهــُاَٗا يــدلاَر ا٫عتُــاز
ا٭نازمي - ٞملا متتًه٘ ٖص ٙايدلاَر َـٔ َهاْـ ١عًُٝـٚ ١اغـع ١يـس ٣ايـس ٍٚاملتكسَـٚ ،١زٚض
سٝــ ٟٛيف تطــٜٛط امل٪غػــات ايتعًُٝٝــ– ١املتُجــٌ يف ايكٝــاّ بعًُٝــات َطادعـــ ١دصضٜــٚ ١عُٝكــ١
يػٝاغــتٗا ٚأْعُتٗــا ٚقٛاْٗٓٝــا ٚتؿــطٜعاتٗا ٚخططٗــا ٚبطاصبٗــا َٓٚاٖذٗــاٚ ،اعتُــاز َٓٗذٝــ١
عًُٝــ ١يف املتابعــٚ ١ايطقابــٚ ١ايتكــ ،ِٜٛمتهٓٗــا َــٔ ايٛفــا ٤بايتعاَاتٗــا عبــ ٛأدٝــاٍ املػــتكبٌ
ٚتعٜٚـسِٖ بايهفاٜــات ٚاملٗـاضات ايــم متهـِٓٗ َـٔ ذبكٝـل ْــٛاتر ايـتعًِ ايـم تتطًبٗـا خطــط
ايتُٓ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز.١ٜ

137

َعٔ ايؿٝاب ْٛ :اتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟيف نً ١ٝايعًّٛ

ٚاغتذاب ١ي٬دباٖـات ٚايتطـٛضات اسبسٜجـ ١يف قهـ ١ٝدـٛز ٠ايتعًـ ِٝازبـاَع ،ٞأغػـت يف
ايعسٜــس َــٔ ايــس٦ٖٝ ٍٚــَ ١تدككــ ١تعٓــ ٢با٫عتُــاز امل٪غػــٚ ٞا٭نــازمي ٞيًذاَعــاتَ ،ــٔ
أٖسافٗا ايتأنس َٔ اغتٝفا ٤ايـدلاَر ا٭نازميٝـ ١بازباَعـات جملُٛعـَ ١ـٔ املتطًبـات ٚاملعـاٜرل
احملسز ٠يًتعً ِٝازباَعٚ ،ٞتكس ِٜخسَات َتهاًَ ١يف صبـاٍ نـُإ ازبـٛز ٠يف بـطاَر ايتعًـِٝ
ايعاي ،ٞايصٜ ٟعتُس عً ٢ث٬ث ١بٓٛز ٖ ٞايبٝإ املطدع ٞملٛنـٛع ايتدكـلٚ ،ايتكـ ِٜٛايــصات،ٞ
َٛٚاقـفات ايــدلاَر; سٝــح تتــهُٔ َٛاقـفات ايدلْـاَر صبُٛعـَ ١ـٔ املعًَٛـات ايـم تكـسَٗا
امل٪غػ ١س ٍٛبطاصبٗا ،تكف تطنٝــبٗاْٚ ،ـٛاتر ايـتعًِ املككـٛزَٗٓ ٠ـاٚ ،طـطم تكـ ِٜٛايـتعًِ
ٚايفِٗ ٚاملٗاضات (ايٓذاض .(2007،
 ٚتكــ ّٛاشل٦ٝــات ايٛطٓٝــ ١يًتكــٚ ِٜٛا٫عتُــاز ا٫نــازمي ،ٞبٛنــع ٚثٝكــ ١ا٫طــاض ايــٛطين
يًُ٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعاي ،ٞايم تٛنح صبا٫ت ْـٛاتر ايـتعًِٚ ،اغـتدساَٗا يف ربطـٝط ايـدلاَر
ا٭نازميٝــٚ ، ١نــصا تك ٝـ ِٝايطًبــٚ ،١ذبسٜــس ؾــطٚط ايــتعًِ يًُذــا٫ت املدتًفــٚ ،١ايػــاعات
املعتُس ٠يف نـٌ زضدـَ ١ـٔ ايـسضدات ايعًُٝـ ،١باإلنـاف ١إىل صبُٛعـَ ١ـٔ ايكهـاٜا ٚايع٬قـات
املطتبطــ ١بــايتعً ِٝايعــايٚ ٞايتعًــٚ ِٝايتــسضٜب ايفــين ٚاملٗــينَٚ ،ػــُٝات املــ٬ٖ٪تٚ ،خكــا٥ل
ايدلاَر ْٛٚاتر ايتعًِ املتٛقع ١بهٌ َػت ٣ٛيف إطاض امل٬ٖ٪ت.
ُٜٚدلظ نٌ َٔ ا٭زب ايػابل ش ٟايع٬ق ١بطبٝع ١ايعٌُ املددلٚ ;ٟا٭ٖـساف ايعاَـ ١يـدلاَر
نً ١ٝايعًٚ ;ّٛطبٝعـَ ١كـطضات املدتـدل ازباَعٝـ ;١فُٝـا ٜتعًـل جباْـب ْـٛاتر ايـتعًِ ،تٓـٛع ْـٛاتر
تعًــِ ايعُــٌ املدــدل ;ٟنايتــسضب عًــ ٢أغــايٝب ايعُــٌ املدــدلٚ ٟطــطم تٓفٝــص ايتذــاضب بأغــًٛب
َـــٓعِ َٚطتـــبٚ ،ايتٛقــٌ إىل اغــتٓتادات َــٔ ايكٝاغــات ٚتفػــرل ايبٝاْــات بأغــًٛب َٓطكــ،ٞ
ٚانتػاب خدلات ايتعاٌَ َع ا٭دٗع ٠املُٗٚ ١ططم ايكٝاؽٚ ،تعًِ املٗـاضات ايعًُٝـ ١ا٭غاغـ;١ٝ
املعطفٝــٚ ١ايٝسٜٚــٚ ،١ايتــسضب عًــ ٢امل٬سعــ ١ايسقٝكــ٫ ١نتؿــاف اسبكــا٥ل ٚاملبــاز ٨بأْفػــِٗ،
ٚتععٜع ايـٛع ٞايٓكـس ٟيـس ٣ايطًبـٚ ،١تٛنـٝح املـاز ٠ايعًُٝـ ١ايـم ٜـتِ زضاغـتٗا يف احملانـطات;
يًتغًب عً ٢ايفذ ٠ٛبني ايٓعطٜـٚ ١ايتطبٝـلٚ ،تهـ ٜٔٛفٗـِ عًُـ ٞيًكــ ِٝاحملــػٛبٚ ١املطقـٛز،٠
ٚايتسضب عًـ ٢نتابـ ١ايتكـاضٜط ايعًُٝـٚ ،١دعـٌ احملتـ ٣ٛايٓعـط ٟيًعًـ ّٛأنجـط ٚاقعٝـٚ ١تؿـٜٛكاّ
ٚإثاض ٠يٖ٬تُاّٚ ،تُٓ ١ٝاملٚ ٍٛٝا٫دباٖات املتعًك ١بايعٌُ املددل.ٟ
َٚـع ٖــصا ايتٓـٛع ،إ ٫إٔ بعــض ايسضاغــات تؿـرل يف ْتا٥ذٗــا إىل إٔ ْـٛاتر ايــتعًِ يف ايعُــٌ
املدــدل ;ٟمل تطتــل بعــس إىل زضدــ ١اإلتكــإ ،فــٜ ٬ــعاٍ ايــتعًِ ٚايتعًــ ِٝػبط ٜـإ بططٜكــ ١تكًٝسٜــ١
تًكٝٓٝــٚ ،١بأغــايٝب مــرل نافٝــ ١يتُٓٝــ ١ايــتفهرل ٚذبػــني َػــت ٣ٛايفٗــِ ٚايتشكــٚ ،ٌٝتُٓٝــ١
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املٗاضات ايعًُٚ ١ٝايٛظٝفٚ ،١ٝمبا ؼبكل ْـٛاتر ايـتعًِ املأَٛيـٚٚ ،١دـٛز قٝـٛز َازٜـٚ ١ظَٓٝـ ١ذبـس
َٔ زعِ ا٭ْؿط ١ايم دبط ٟيف املدتدل ،باإلناف ١إىل إٔ َػاس ١املدتدل املتاس ١مرل نافٝـ( ١
ايعٖطاْ ;2010 ،ٞايبؿاٜطٚ ٠ايطٚانٚ ١ٝايػـًطاْ(UNESCO, 1998; Thornton, ( )2005 ،ٞ
 ،1999ا٭َط ايصٜ ٟتطًب َعازب ١عًُ ١ٝيًكهاٜا املطتبط ١بٓٛاتر تعًِ ايعٌُ املددلٚ ،ٟاشبطٚز
بكٝامٚ ١انش ١ضبسز ٠قابً ١يًُ٬سعٚ ١ايكٝاؽ شلـاٖٚ ،ازفـ ١يتطـٜٛط عًُٝـات ايـتعًِ ٚايتعًـِٝ
فٗٝا ( اسبسابٚ ٞاملد٬يف ;2009 ،عبسايػ.)2015 ،ّ٬
نُـا ٜؿـرل ٚاتـاٚ ٟبطٚزٜطغـني ٚبـطٚيف ) (Watai, Brodersen & Brophy, 2007إىل إٔ
ايعسٜس َٔ ايباسجني أدط ٣حبٛث٘ سـ ٍٛأثـط ايعُـٌ املدـدل ٟعًـ ٢تعًـِ ايطـ٬بَٚ ،ـع شيـو; فـإٕ
ٖص ٙايبشٛخ يٝػت ؾاًَ ،١نْٗٛا ضنعت عً ٢صبـاٍ تعًـِ َعـني; نتشسٜـس املعطفـ ١ايػـابك١
يس ٣ايطـ٬ب يف املفـاٖ ِٝاإليهذلْٝٚـ ١يف بساٜـ ١ايفكـٌ ايسضاغـ ٞقبـٌ أزا ٤ايعُـٌ املدـدل ،ٟأٚ
عً ٢إدطا ٤اختباض املعطف ١املفاٖ ١ُٝٝيف ْٗا ١ٜايفكٌ ايسضاغَ ٞـٔ أدـٌ ذبسٜـس َعطفـ ١ايطـ٬ب
بعس أزا ٤ايعٌُ املددل.ٟ
فُٝــا أنــس ضٜــس ٚؾــا (Reid & Shah, 2007) ٙيف زضاغــتِٗ ســ ٍٛزٚض ايعُــٌ املدــدلٟ
ازبـاَع ،ٞعًــ ٢نــطٚض ٠إعــاز ٠ايٓعـط فٝــ٘ بكــٛض ٠دصضٜــٚ ١عًـ ٢عــسَ ٠ػــتٜٛات ،فٗٓــاى سادــ١
يتٛنٝح ايغاٜات ٚا٭ٖساف ْٛٚاتر ايتعًِٚ ،إْؿـا ٤قٓـٛات تٛاقـٌ َـع املـتعًُنيٚ ،نـطٚض ٠ايعًـِ
ايتاّ باملٗاضات ايم ؼبتادٗا املتعًُ ٕٛغٛا ٤عً ٢املػت ٣ٛازباَع ٞأ ٚاملسضغـ ٞأ ٚغـٛم ايعُـٌ،
ٚايبٓا ٤عًٖ ٢ص ٙاملٗاضات; با٫عتُاز عً ٢ا٭زيٚ ١ا٭َجًـٚ ١ايتُـاض ٜٔايفعًٝـَ ١ـٔ ايعُـٌ املدـدل،ٟ
نــصيو اسبادــ ١إىل إعــاز ٠ايــتفهرل دــصضٜا يف اغــتدساّ أزيــ ١ايعُــٌ املدــدل ،ٟبا٫غــتٓاز إىل
تك ِٜٛاغتهؿايف ملا ػبط ٟفعًًٝاٚ ،ض ١ٜ٩غٝام َا ػبط ٟقبٌ ٚبعس إدطا ٤ايتذاضب.
ٚبٗسف ايتٛقٌ يكا ١ُ٥تكف أبطظ ْٛاتر ايتعًِ َـٔ ايعُـٌ املدـدل ،ٟدـا٤ت زضاغـ ١سٓٝـف
ٚغٓٝسزٚ ٕٚا٭محسٚ ٟضٜس ) ،(Hanif, Sneddon, Al-Ahmadi & Reid, 2009سٝح متجًت يف:
فِٗ املعطف ١ايٓعطٚ ،١ٜايتعاٌَ َع أزٚات ايكٝاؽٚ ،ذبػني املعطف ١ايتذطٜبٚ ١ٝاملٗاضات ،ذبًٝـٌ
ايبٝاْات َٗاضات سـٌ املؿـانٌَٗ ،ـاضات ايعُـٌ ازبُـاعٚ ٞايكـدلَٗٚ ،ـاضات اسبٛغـب ;١إ ٫إٔ
ايعٓاقــط ايــم اؾــتًُت عًٗٝــا ايسضاغــ ١ناْــت ضبــسٚز ٠ايعــسز; ممــا ٜتطًــب ٚنــع أزا ٠ميهــٔ
اغتدساَٗا يتشسٜس ْٛاتر تعًـِ ايطـ٬ب َـٔ ايعُـٌ املدـدلٚ ٟتغطـ ٞمجٝـع صبـا٫ت ايـتعًِ ٚفـل
إطاض امل٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعاي.ٞ
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مما غبلٚ ،عً ٢ايطمِ مما تهتػب٘ ْـٛاتر ايـتعًِ َـٔ ايعُـٌ املدـدل ٟيف نًٝـات ايعًـّٛ
َــٔ أُٖٝــ ١خاقــ ١يف َػــاعس ٠أعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ ٚايكــاُ٥ني عًــ ٢ا٫عتُــاز ا٭نــازميٞ
ازبـاَع ،ٞيف تكـ ِٜٛاملعـاضف ٚاملٗــاضات ٚا٫دباٖـات يـس ٣ايطــ٬ب ،إ ٫أْـ٘ ٜ ٫ـتِ َٓاقؿــتٗا يف
َٓاٖر نً ١ٝايعً ّٛعًْ ٢طام ٚاغع ٚبكٛضٚ ٠انش ١املعامل ،بٌ أْٗا  ٫تعاٍ ماَهMathew ١

) ،)& Earnest, 2004; Feisel & Rosa, 2005مما ٜدلظ أُٖ ١ٝايبشح يف ٚنع تكٛض يٓٛاتر تعًِ
ايعٌُ املددل ٟيف نًٝات ايعًٚ ّٛايٛق ٍٛإىل صبُٛع َٔ ١املكذلسات ايم ميهٔ إٔ تػـِٗ يف
تفع ٌٝايعٌُ املددل ٟفٗٝـا يف إطـاض غـعٗٝا يتشكٝـل َتطًبـات ازبـٛز ٠ايؿـاًََٚ ١عـاٜرل ا٫عتُـاز
ا٭نازمي.ٞ
َؿهً ١ايبشح:
تؿرل خ٬قـ ١ايعسٜـس َـٔ ايبشـٛخ إىل تـسٕت عـاّ يف َػـت ٣ٛطبطدـات ايتعًـ ِٝازبـاَع،ٞ
ٜتُجٌ بكٛض ٠ضٝ٥ػـ ١يف نـعف ايتٛافـل بـني طبطدـات ايتعًـ ِٝازبـاَعَٚ ٞتطًبـات غـٛم ايعُـٌ
ٚايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ،١يف َػت ٣ٛتطٜٛط ْٛاتر تعًِت تتػِ بتًب ١ٝاستٝادـات املـتعًُنيٚ ،تعهـؼ
ذبكٝل أ َٔ ٟإبساعاتِٗ (ابطاٖٚ ،)2014 ،ِٝنصيو يف نعف َػت ٣ٛايتشكـ ٌٝا٭نـازميٞ
يس ٣ايطًبٚ ،١ايص ٟأ ظٗطت٘ ْتـا٥ر اختبـاضات ايهفاٜـات ايـم ػبطٜٗـا َطنـع ايكٝـاؽ ٚايتكـِٜٛ
ايٛطين (ايعٖطاْ ;2010 ،ٞايعُط ;2009 ،ق.)2008 ،ٟٛ
ٚخ ٍ٬عٌُ ايباسح نُؿطف عً ٢ا٫ختباضات ايٓٗاٝ٥ـ ١يف نًٝـ ١ايعًـٚ ّٛاٯزاب بٓٝبـع،
ٚتٛاقً٘ َع عسز َٔ ايعَ ٤٬يف نً ١ٝايعًـ ّٛبٓٝبـع زبُـع عـسز َـٔ أغـً٦تِٗ املكسَـ ١يًطًبـ ١يف
ا٫ختباضات ايٓٗاٝ٥ـ٫ ،١سـغ تطنٝعٖـا عًـ ٢اجملـاٍ املعـطيف فكـط ٚإُٖـاٍ بكٝـ ١اجملـا٫تٚ ،يف
ن ٤ٛعسّ ٚدٛز أ ١ٜزضاغـ ١تتٓـاْ ٍٚـٛاتر ايـتعًِ َـٔ ايعُـٌ املدـدل ٟـــ يف سـسٚز عًـِ ايباسـح ـــ
باإلناف ١إىل ايتٛد٘ ايذلب ٟٛاسبسٜح عب ٛبٓا ٤املٓاٖر عًْٛ ٢اتر تعًُ ١ٝشات طابع أزا٥ـ ٞممـا
ؼبــتِ ذبسٜــس ْــٛاتر تعًــِ ايعُــٌ املدــدلٚ ،ٟتطــٜٛط أزٚات قٝــاؽ ٚتك ـ ِٜٛيٓــٛاتر تعًــِ ايعُــٌ
املددل ;ٟداٖ ٤صا ايبشح نُشاٚي ١يٛنع تكٛض َكذلح يًهؿف عٔ َهْٛات أغاغ ١ٝمتجٌ
طبٝعْٛ ١اتر تعًِ ايعٌُ املددلٚ ٟايم ػبب قٝاغٗا عٓس تك ِٜٛايط٬بٚ ،يتكس ِٜسٌ ملؿـهً١
ٜعاَْٗٓ ٞا ايعٌُ املددل ٟازبـاَعٚ ،ٞذبسٜـساّ متجًـت َؿـهً ١ايبشـح يف اإلدابـ ١عـٔ ايػـ٪اٍ
ايتايَ :ٞا ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟيف نً ١ٝايعًـ ّٛيف نـ ٤ٛإطـاض املـ٬ٖ٪ت يًتعًـ ِٝايعـاي ٞيف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟
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أٖساف ايبشح:
ٖـسف ايبشـح إىل تٛنـٝح اجملـا٫ت ٚامل٪ؾـطات ايـم ميهـٔ اعتُازٖـا يف ذبسٜـس ْـٛاتر
تعًِ ايعٌُ املددل ٟيف نًٝات ايعً ّٛيف ن ٤ٛإطاض امل٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعاي َٔ ٞخ:ٍ٬
 .1ايتعطف عً ٢صبا٫ت ْٛاتر ايتعًِ يف ايعٌُ املددل ٟيف ن ٤ٛإطاض امل٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعايٞ
ضبًٝاّ ٚزٚيٝاّ.
َ .2عطف ١امل٪ؾطات ايساي ١عًْٛ ٢اتر تعًِ ايطًب َٔ ١ايعٌُ املددل ٟيف ن ٤ٛإطاض املـ٬ٖ٪ت
يًتعً ِٝايعاي ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 .3تكـس ِٜتكـٛض َكـذلح يكٝـاؽ ٚتكـْ ِٜٛـٛاتر تعًـِ ايطًبـَ ١ــٔ ايعُـٌ املدـدل ٟيف نـ ٤ٛإطــاض
امل٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعاي ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
أُٖ ١ٝايبشح:
ٜػتُس ايبشح أُٖٝت٘ َٔ طبٝع ١ايعكط ايص ٟميتاظ بايتكـسّ ايعًُـٚ ،ٞنـطٚضَٛ ٠انبـ١
تطٜٛط ايتعً ِٝازباَع ٞيف املًُه ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ١ٜشلـص ٙايـتغرلات يف طبطداتـ٘ ٚ ،شيـو َـٔ
خـ ٍ٬تطـٜٛط أزٚات قٝـاؽ ٚتكـ ِٜٛ٭زا ٤ايطًبـ ١ايسضاغـٚ ٞفـل َتطًبـات ا٫عتُـاز ا٭نـازميٞ
يه ٞتتُهٔ َٔ تكً ٌٝنعف َ ١َ٤٬املدطدات يػٛم ايعٌُ ٚ ،ا٫غبطاط يف صبـا٫ت ايعُـٌ
املدتًف .١نُا ميهٔ ايٓعط إىل أُٖ ١ٝايبشح َٔ داْبني ُٖا:
ازباْــب ا٭ :ٍٚنــعف َ٪ؾــطات ْــٛاتر ايــتعًِ َــٔ ايعُــٌ املدــدلَ ٟــٔ َٓعــٛض ا٫عتُــاز
ا٭نـازمي ،ٞسٝـح إٕ ايـُٓط ايػـا٥س يف عًُٝـ ١ايكٝـاؽ ٚايتكـٖ ِٜٛـ ٛايـُٓط ايتكًٝـسٟ
ي٬ختبـاضات ايكـا ِ٥عًـ ٢ايتـصنط ٚاسبفـغ ٚايعـط  ،ممـا أز ٣إىل دـسٍ سـ ٍٛايـسٚض ايغا٥ـب
يًعٌُ املددل ٟيف عًُ ١ٝإعساز ايطًبٚ ١تٗ٦ٝتِٗ يػٛم ايعٌُ (ايبٚ ٟٚ٬ٝآخط.(2006 ،ٕٚ
ازباْب ايجاْ :ٞتٛفرل َعًَٛات أغاغ ١ٝتػاعس َػٚ٪ي ٞايتعًـ ِٝايعـايٚ ٞا٫عتُـاز ا٭نـازميٞ
يف تطٜٛط أزٚات قٝاؽ ٚتكْٛ ِٜٛاتر تعًِ ايطًب َٔ ١ايعٌُ املدـدل ٟيف نًٝـات ايعًـ ،ّٛحبٝـح
تهـ ٕٛاملدطدـات ايتعًُٝٝـ ١ايٓٗاٝ٥ـَ ١تهاًَـ ١يف داْبٗٝـا ايٓعـطٚ ٟايعًُـٚ ،ٞضبككـ ١ازبـٛز٠
املطًٛبـــٚ ١املتٛافكـــَ ١ـــع َتطًبـــات ا٫عتُـــاز ا٭نـــازمي ٞاملهـــُٓ ١يف ٚثٝكـــ ١اإلطـــاض ايـــٛطين
يًُ٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعايٚ ،ٞبصيو فإٕ ٖص ٙايسضاغ ١تأت ٞاغتذاب ١يتًو ازبٗٛز.
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َكطًشات ايبشح:
تهُٔ ايبشح عسزا َٔ املكطًشات ٚيهٌ َٓٗا ايس٫ي ١ايتاي ١ٝسٝجُا ٚضز :ٖٞٚ
ْٛاتر ايتعًِ:
ؼبسز ٚاتػْٛ )Watson, 2002, 208( ٕٛاتر ايـتعًِ بأْٗـا مل ؾـ ٤ٞميهـٔ إٔ ٜفعًـ٘ ايطـ٬ب اٯٕ
ٚمل ٜهــٔ ميهــِٓٗ إٔ ٜفعًــ ٙٛيف ايػــابل ممــا ؼبــسخ تغــٝرلاّ فــْ ِٗٝتٝذــ ١ملــطٚضِٖ يف دبطبــ١
ايتعًِمل .فُٝا ٜعطفٗا عبسايػ )2015( ّ٬بأْٗا عباضات ضبسزٜ ٠هتبٗا املسضؽ يتٛنـٝح َـا ٖـٛ
َتٛقّع َـٔ ايطـ٬ب إٔ ٜهْٛـٛا قـازض ٜٔعًـ ٢ذبكٝكـ٘ عٓـس اْ٫تٗـاَ ٤ـٔ َكـطّض زضاغـ ٞأ ٚخطـ١
زضاغَ ١ٝتهاًَ.١
أَـا ايٓعـاّ ا٭ٚضٚبـ ٞيتشٜٛـٌ ايػـاعات املعتُـس )ECTS Users' Guide, 2005, 44) ٠فكـس
عطف ْٛاتر ايتعًِ بأْٗا عبـاضات تٛنـح َـا ٖـَ ٛتٛقـع َـٔ ايطايـب َعطفتـ٘ ٚفُٗـ٘ ٚإٔ ٜهـٕٛ
قازضاّ عً ٢إظٗاض ٙبعس اْ٫تٗا َٔ ٤عًُ ١ٝايتعًِ.
ٚعً ،٘ٝتعس ْـٛاتر ايـتعًِ تٛدـ٘ تطبـ ٟٛسـسٜح ميجـٌ ايكـفات ٚاشبكـا٥ل املطمـٛب فٗٝـا
يًطايــب بعــس ربطدــ٘ نُٗــاضات ســٌ املؿــه٬ت ٚأزٚات ايتٛاقــٌ ٚايعــازات ايعكًٝــٚ ، ١يــٝؼ
املٛنٛعات ايم غـتعط ٢يـٜ٘ٚ ،ككـس بٗـا عبـاضات أ ٚمجـٌ ٚاقعٝـٚ ١قابًـ ١يًُ٬سعـٚ ١ايكٝـاؽ
تتهُٔ بؿهٌ ضبسز ٚٚانح َٚفٗٚ ّٛضبسز ظَٓٝاّ َا ٜتٛقع َٔ ايطايب ذبكٝك٘ ٜٚكـ ّٛبـ٘ َـٔ
َعطف ١أَٗ ٚاضات أ ٚادباٖات أ ٚنفاٜات أ ٚغًٛنات يف ايٛاقع بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تٓفٝص أْؿـط١
ايتعًِ خَ ٍ٬كطض أ ٚبطْاَر أنازمي.ٞ
ايعٌُ املددل:ٟ
ٜعطف٘ ايؿطٜفني ( )172 ،2006بأْ٘ ايعطٚف احملٝط ١باملٛقف ايتعًُٝـ ٞايـص ٟدبـط ٟبـ٘
ا٭ْؿط ١زاخٌ املدتدلٚ ،تؿٌُٚ :دٛز املٛاز ٚا٭دٗع ٠املددل ١ٜاي٬ظَ ١إلدطا ٤ا٭ْؿط ١املكطض،٠
َٚس ٣تٛافطٖاٚ ،طبٝع ١إدطاٖ ٤ص ٙا٭ْؿطٚ ،١املعٛقات ايم تٛاد٘ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عٓس
تٓفٝصِٖ يٮْؿط ١ايعًُ.١ٝ
أَا عطاهلل (  ) 61 ،2010فكس عطف٘ عً ٢أْ٘ مل ْؿاط ٜػـاعس ايطايـب عًـ ٢مجـع بٝاْـات
اَ ٚعًَٛات تػاعس ٙعً ٢ايتٛقٌ إىل سٌ املؿهً ١املططٚسَ ١ػبكاّ َٔ خَ ٍ٬طٚض ٙبتـسضٜبات
َطتب َّ ١ػبكاّٚ ،ذبت ظطٚف ضبسزٜ٫ٚ ،٠ػُح ي٘ بٛنع إدابات َتؿعب١مل.
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ٚعً ،٘ٝفإٕ ايعٌُ املددلٜ ٟتعًل بتٛفط بٓا ٤طبكل يًُدتدل ٚضبتٜٛات٘ٚ ،فطم تهـطاض
ا٫غتدساّ حملتٜٛات٘ٚ ،ايططٜكٚ ١املعطف ١اي٬ظَ ١يهٝف ١ٝاغـتدساّ ضبتٜٛاتـَ٘ٚ ،عطفـ ١تطبٝـل
قٛاعس ايػ ،١َ٬نُا ٜطتبط باملٓٗر ايتعًٚ ُٞٝايعٌُ عً ٢ذبكٝل ْٛاتر ايتعًِ يـس ٣ايطًبـَ ١ـٔ
خــَ ٍ٬كــطض أنــازميَٚ ٞعٛقــات شيــو ،باإلنــاف ١إىل إدباٖــات ايطًبــ ١عبــ ٛأُٖٝتــ٘ يف عًُٝــ١
تعًُِٗٚ ،تطٜٛط فِٗ غًٚ ِٝمماضؽ يطبٝع ١ايعًِ يس.ِٜٗ
صبا٫ت ايتعًِٜ :ككس بٗا تًو ايف٦ات ايٛاغع ١٭ْٛاع ْـٛاتر ايـتعًِ ايـم ٜػـتٗسف بطْـاَر
تعً ُٞٝتَطٜٛطٖا يس ٣ايطًب.١
َتطًبات ا٫عتُاز ا٫نازمي :ٞتًو املٛاقفات ٚايؿطٚط ايـم ٜٓبغـ ٞتٛافطٖـا يف أزٚات
قٝاؽ ٚتكْٛ ِٜٛاتر تعًِ ايطًب ١يف ايعٌُ املددل ٟحبٝـح تتٛافـل َـع صبـا٫ت ايـتعًِ احملـسز ٠يف
ن ٤ٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
سسٚز ايبشح:
تطتبط قشٚ ١زقْ ١تا٥ر ايبشح مبا :ًٜٞ
 .1اقتكاض ايبشح عً ٢صبا٫ت ايتعًِ احملسز ٠يف اإلطاض ايٛطين يًُ٬ٖ٪ت يًتعًـ ِٝايعـاي ٞيف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 .2اقتكـاض ايبشـح عًـ ٢طًبـ ١ايػـٓ ١ايطابعـ ١ايـصٜ ٜٔسضغـ ٕٛيف أقػـاّ ايفٝعٜـاٚ ٤ايهُٝٝـا٤
ٚا٭سٝا َٔ ٤نً ١ٝايعً ّٛبٓٝبع  -داَعـ ١طٝبـٚ ،١شيـو خـ ٍ٬ايفكـٌ ايسضاغـ ٞايجـاَْ ٞـٔ
ايعاّ ازباَع)ٙ1437/1436( ٞـ.
َ .3س ٣تغط ١ٝفكطات أزا ٠ايبشح جملا٫ت ْٛاتر ايتعًِ ايم خهعت يًتك ِٜٛيف نَ ٤ٛتطًبات
ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
َٓٗذ ١ٝايبشح:
اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقف ٞبأغًٛب ايسضاغ ١املػش ١ٝاملعٝاض ١ٜأ ٚايتكٛميٝـٚ ;١شيـو
٭ْ٘ ٜٓػذِ َع طبٝع ١ايبشح َٚتطًبات٘; ٚ٭ْ٘ ٜعٌُ عً ٢ذبكٝل أٖسف ايبشح بططٜك ١عًُٝـ١
َٛٚنٛع َٔ ،١ٝخٚ ٍ٬قف ايعٛاٖط ٚمجع املعًَٛـات ٚايبٝاْـات ٚامل٬سعـات عٓٗـا; ٚٚقـف
ايعـطٚف اشباقـ ١بٗـا; ٚتكطٜـط سايتٗـا نُـا ٖـ ٞيف ايٛاقـع ،نُـا تٗـتِ بتكطٜـط َـا ٜٓبغـ ٞإٔ
ته ٕٛعً ٘ٝايعٛاٖط ايم ٜتٓاٚشلـا ايبشـحٚ ،اقـذلاح ا٭غـايٝب ٚاشبطـٛات ايـم ػبـب إتباعٗـا
يًٛق ٍٛبٗا إىل ايكٛض ٠ايم ٜٓبغ ٞإٔ ته ٕٛعًٗٝا.
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صبتُع ٚع ١ٓٝايبشح:
متجٌ صبتُع ايبشح جبُٝع طًبـ ١نًٝـ ١ايعًـ ّٛبٓٝبـع ايبـايغ عـسزِٖ ( )311طايبـاّ ،فُٝـا
ناْت ع ١ٓٝايبشـح َككـٛزَ ٠ـٔ مجٝـع ايطًبـ ١ايـص ٜٔاغـتذابٛا ٭زا ٠ايبشـح بؿـهٌ ناَـٌ
ٚعـــسزِٖ ( )42طايبـ ـاّ َـ ـٔ طًبـــ ١ايػـــٓ ١ايطابعـــ ١يف نًٝـــ ١ايعًـــ ّٛبٓٝبـــع يف أقػـــاّ ايفٝعٜـــا٤
ٚايهُٝٝــاٚ ٤ا٭سٝــا - ٤نــ ِْٗٛقــس ادتــاظٚا َــا ٜ ٫كــٌ عــٔ (َ )%90ــٔ املكــطضات ايــم تتطًــب
ايعٌُ املددلٚ - ٟشيو خ ٍ٬ايفكٌ ايسضاغ ٞايجاْ َٔ ٞايعاّ ازباَع.)ٙ1437/1436( ٞ
بٓا ٤أزا ٠ايبشح :متجًت َٓٗذ ١ٝبٓا ٤أزا ٠ايبشح يف ث٬ثَ ١ػتٜٛات :ٖٞ ،
أ :٫ٚذبسٜس ٚتكٓٝف ْٛاتر ايتعًِ يًعٌُ املددل:ٟ
يتشسٜــس ٚتكــٓٝف ْــٛاتر ايــتعًِ يًعُــٌ املدــدل ;ٟد اغــتعطا

ٚذبًٝــٌ َفكــٌ ٭زبٝــات

ايبشح ايذلب ٟٛاملتعًـل بٓـٛاتر ايـتعًِ ازبـاَع ٞبكـٛض ٠عاَـٚ ،١ايعُـٌ املدـدل ٟبكـٛض ٠خاقـ،١
ذبسٜس اجملا٫ت ايم تعسّ َُٗ ّ١يف تؿه ٌٝب ١٦ٝفطٜسْٛ َٔ ٠عٗا ملدتدلات ايعً ،ّٛنُا

بغط

د ا٫غـتفازَ ٠ـٔ ايتـٓعرل ايـص ٟقـاّ بـ٘ ايبـاسج ٕٛيف صبـاٍ تكـٓٝف ْتـا٥ر ايـتعًِ إىل صبـا٫ت
ايتعًِ املكابً ١شلاٚ ،تأنٝسِٖ عً ٢أُٖ ١ٝا٭خص بعـني ا٫عتبـاض إٔ صبـا٫ت ايـتعًِ  ٫ميهـٔ إٔ
تهَ ٕٛععٚي ١عٔ بعهٗا ايبعض بػبب إٔ مجٝع أْؿط ١ايتعًِ تتهـُٔ أنجـط َـٔ صبـاٍ تعًـِ
ٚاسـس (Feisel and Rosa, 2005; Davies, 2008; Hart, Mulhall, Berry, & Gunstone,
).2000
ٚسػب تكٓٝف بًـ ّٛجملـا٫ت ايـتعًِ فـإٕ صبـاٍ ايـتعًِ املعـطيف ٜعهـؼ املعطفـَٗٚ ١ـاضات
ايـــتفهرل ايـــم ميتًهٗـــا ايطـــ٬ب ٚاملتعًكـــ ١بايتعًُٝـــات املتعًكـــ ١بـ ـإدطا ٤ايتذـــاضب ٚايُٓـــاشز
املػتدسَٚ ، ١نٝف ١ٝتٓفٝص ايتذاضب ٚذبًٝـٌ ايبٝاْـات ٚذبسٜـس ايتكـُِٝ

& Spurlin, Rajala

) .)Lavelle, 2008فُٝا ٜطنع صبـاٍ ايـتعًِ املٗـاض( ٟايـٓفؼ سطنـ (ٞعًـ ٢املٗـاّ ايٝسٜٚـ ١ايـم
تتطًب املعازب ١ايباضع ١يٮؾٝا ٤أ ٚا٭دٗع ٠أ ٚا٭زٚات ٚنٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا ٚايصٜٓ ٟط ٟٛعً٢
ايتٓػٝل بني ايـسَاأ ٚازبػـِ يف أزاٖ ٤ـص ٙاملٗـاّ ٚايـٛع ٞاسبػـ ٞيف أثٓـا ٤ايتٓفٝـص (Zaghloul,
)ٚ .2001ميجٌ صباٍ ايـتعًِ ايٛدـساْ( ٞايعـاطف )ٞا٫دباٖـات ٚاملعتكـسات ٚايعٛاطـف ٚاملؿـاعط
يــس ٣ايفــطزَٚ ،ــا ٜــطتبط بٗــا عًُٝــات إبساعٝــٚ ١عُــٌ مجــاعٚ ٞاتكــاٍ فعــاٍ ٚأخــ٬م عًُٝــ١
ٚاحملافع ١عً ٢ا٭َٔ ٚايػٚ ١َ٬ايتعًِ َٔ ايفؿٌ ). (Bott, 1996
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أَا اإلطاض ايـٛطين يًُـ٬ٖ٪ت يًتعًـ ِٝايعـاي ٞيف املًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ،١ٜفكـس قـٓف
ْتا٥ر ايتعًِ يف

ػ ١صبا٫ت ضٝ٥ػ:١

املعطف :١ايكسض ٠عًـ ٢اغـذلداع املعًَٛـات ٚفُٗٗـا ٚتكـسميٗاٚ ،ايـم تؿـٌَُ :عطفـ ١سكـا٥لَ
َعَ ،١ٓٝعطفَ ١فاٖٚ َِٝأغؼ ْٚعطٜات ضبسزَ ،٠عطف ١إدطا٤ات َع.١ٓٝ
املٗاضات اإلزضانٚ ،١ٝتؿٌُ ايكسض ٠عً :٢تطبٝل اإلزضاى املفاٖ ُٞٝيًُفاٖٚ ،ِٝاملبـاز،٨
ٚايٓعطٜات ،تطبٝل ا٭غايٝب املتهُٓ ١يف ايتفهرل ايٓاقس ٚاسبٌ اإلبساع ٞيًُؿه٬ت ،غٛا٤
نـإ شيـو بٓـا ً٤عًـ ٢طًـب َـٔ اٯخـط ٜٔأ ٚعٓـس َٛادٗـَٛ ١اقـف دسٜـسٚ ٠مـرل َتٛقعـ ،١زضاغـ١
املٛانٝع ٚاملؿه٬ت يف صبـاٍ زضاغـ ٞباغـتدساّ صبُٛعـَ ١ـٔ املكـازض املتٓٛعـٚ ١اغـتد٬م
اغتٓتادات قشٝش.١
َٗــاضات ايتعاَــٌ َــع اٯخــطٚ ٜٔذبُــٌ املػــٚ٪يٚ ،١ٝتؿــٌُ ايكــسض ٠عًــ :٢ذبُـُّـــٌ َػــٚ٪ي١ٝ
تعًُٗــِ ايــصاتٚ ٞا٫غــتُطاض يف ايتطــٜٛط ايؿدكــٚ ٞاملٗــين ،ايعُــٌ يف صبُٛعــ ١بؿــهٌ فعــاٍ
ٚمماضغ ١ايكٝاز ٠عٓس اسباد ،١ايتَكَطُّفُ مبػٚ٪ي ١ٝيف ايع٬قـات ايؿدكـٚ ١ٝاملٗٓٝـ ،١ايتكـطف
بؿهٌ أخ٬قٚ ٞا٫يتعاّ بايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝايعاي ١ٝعً ٢ايٓطام ايؿدكٚ ٞا٫دتُاع.ٞ
َٗاضات ايتٛاقـٌٚ ،تكٓٝـ ١املعًَٛـاتٚ ،املٗـاضات ايعسزٜـٚ ،١تؿـٌُ ايكـسض ٠عًـ :٢ايتٛاقـٌ
ايؿفٗٞس ٚايهتاب ٞبؿهٌت فعءاٍ ،اغتدساّ تكٓ ١ٝا٫تكـا٫ت ٚاملعًَٛـات ،اغـتدساّ ا٭غـايٝب
اسبػابٚ ١ٝاإلسكا ١ّٝ٥ا٭غاغ.١ٝ
املٗاضات اسبطن ١ٝايٓفػٚ :١ٝتؿٌُ ايدلاع ١ايبسْ ٖٞٚ ،١ٝاجملاٍ اشبـاَؼ ٚايـصٜٓ ٟطبـل
عًــ ٢بعــض ايــدلاَر فكــطٚ ،تُعــس ٖــص ٙاملٗــاضات شات أُٖٝــ ١عايٝــ ١يف بعــض اسبكــ ٍٛايسضاغــ.١ٝ
(.)National Commission on Academic Accreditation and Assessment – NCAAA, 2013
ٚيف نــ ٤ٛاملطادعــ ١ايػــابك ;١د اعتُــاز ايتكــٓٝف املــصنٛض يف اإلطــاض ايعــاّ يًُــ٬ٖ٪ت
يًتعًــ ِٝايعــاي ٞايكــازض َــٔ اشل٦ٝــ ١ايٛطٓٝــ ١يًتكــٚ ِٜٛا٫عتُــاز ا٭نــازمي ٞيف املًُهــ ١ايعطبٝــ١
ايػــعٛز ١ٜيتُجــٌ صبــا٫ت ْــٛاتر تعًــِ ايعُــٌ املدــدل ،ٟسٝــح ميجــٌ اجملــاٍ ا٭ْ ٍٚتــا٥ر ايــتعًِ
املطتبطــ ١بــسَر ازبٛاْــب ايٓعطٜــٚ ١ايعًُٝــ ١يًُكــطض ا٭نــازميٚ ٞاملعطفــ ١احملــسز ٠ايــم ميهــٔ
ذبكٝكٗا عٔ ططٜل أزا ٤ايعٌُ املددلٖٚ .صا ٜتُاؾَ ٢ع َا أنـس عًٝـ٘ أٚغـٛيٝفإ

O’Sullivan,

)َ )2008ــٔ إٔ ايعُــٌ املدــدلَٗ ٟــِ إلظٗــاض ٚتٛنــٝح املبــاز ٨ايــم د تعًُٗــا يف ايكــف  ،فُٝــا
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ٜتعًل اجملاٍ ايجاْ ٞباملٗاضات اإلزضان ١ٝاملطتبط ١بايتسضٜب ايعًُ ٞعً ٢املٗاضات ايعًُ ١ٝايم ٜتِ
تٓفٝــصٖا َــٔ قبــٌ ايطــ٬ب خــ ٍ٬دًػــات املدتــدلٖٚ ،ــصا َــا ٜتٛافــل َــع َــا أؾــاض إيٝــ٘ زٜٜٛــت
ٚتٝػهو ) َٔ (Duit & Tesch, 2010إٔ أِٖ ْتا٥ر ايتعًِ َٔ ايعٌُ املددل ٟيًط٬ب تتُجـٌ يف
تطــٜٛط املٗــاضات اإلزضانٝــ ١اي٬ظَــ ١٭زا ٤ايتذــاضب .يف ســني ٜــطتبط اجملــاٍ ايجايــح با٭بعـــاز
ايؿدكــ ١ٝيًفــطز ٚقسضتــ٘ يف ايتعاَــٌ َــع اٯخــطٚ ٜٔذبُــٌ املػــٚ٪ي ١ٝسػــب ازٚاضز (Edward,
) ،2002أَا اجملاٍ ايطابع فرلتبط با٭بعاز ا٫دتُاع ١ٝيًفطز سػب ناَػـا(Kamsah, 2004) ٙ
املتُجًــ ١يف اَت٬نــ٘ ملٗــاضات ايتٛاقــٌٚ ،تكٓٝــ ١املعًَٛــاتٚ ،املٗــاضات ايعسزٜــٜٚ ،١ؿــرل اجملــاٍ
اشباَؼ إىل املٗـاضات اسبطنٝـ ١ايٓفػـٖٚ ،١ٝـ ٛصبـاٍ ميجـٌ َُٗـ ١قـعب ايتعاَـٌ َعٗـا بػـبب
مُٛ

املكطًشات املػتدسَ.)NCAAA , 2013) ١

ثاْٝاّ  :ايكسم ٚايجبات ٭زا ٠ايبشح:
بعس تكٓٝف ْٛاتر ايـتعًِ احملـسز ٠يف صبـا٫ت اختكاقـٗا ،د املهـ ٞقـسَا يف إدـطا٤ات
ايتأنس َٔ قسم ٚثبات ا٭زا ٠املكذلس ١يكٝاؽ ٚتكْٛ ِٜٛاتر ايتعًِ َٔ ايعٌُ املددل ،ٟسٝح د
ا٫عتُاز عًَ ٢ا أؾاض إي ٘ٝيني ًَٝٚط ) َٔ (Linn, & Miller, 2005أُٖ ١ٝا٫غتٓاز إىل زيٜ ٌٝسٍ
عًــٚ ٢دــٛز قــسم َٛســس ،بــسَ ٫ــٔ َٓاقؿــ ١أْــٛاع َــٔ ايكــسم ،نكــسم احملتــٚ ٣ٛايكــسم
ايعاٖطٜٚ ،ٟتُجـٌ ٖـصا ايكـسم املٛسـس يف ا٭زيـ ١ايكاُ٥ـ ١عًـ :٢احملتـٚ ،٣ٛاشلٝهـٌ ايـساخً،ٞ
ٚايع٬قَ ١ع املتغرلات ا٭خط.٣
ٚيهــُإ قــسم أزا ٠ايبشــح ،د ذبسٜــس ا٭زيــ ١يٛدــٛز قــسم َٛســس َــٔ خــ ٍ٬عــسز َــٔ
املٓاقؿــات املٝساْٝــ ١املطنــعَ ٠ــع عــسز َــٔ أعهــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــسضٜؼ يف نًٝــ ١ايعًــ ّٛبٓٝبــع ،بًــغ
عـسزِٖ ( )13عهــٛاّ ،ممــٔ شلــِ خــدلَ ٠باؾــط ٠يف تــسضٜؼ املدتــدلات ايعًُٝــ ١جباْبٗٝــا ايٓعــطٟ
ٚايعًُ٫ ،ٞغتبٝإ ا٭ضا ٤س ٍٛايططم ٚايٛغا ٌ٥ايم ٜػتدسَْٗٛا يف قٝاؽ ٚتكْٛ ِٜٛاتر ايتعًِ
يطًبتِٗ يف ايعٌُ املددلٚ ،ٟنصيو ذبسٜس املعاٜرل ايم ٜتكٝس ٕٚبٗا ،نُا طًـب َـِٓٗ شنـط
ايكعٛبات ايم ٜٛادْٗٗٛا يف شيو ،باإلناف ١إىل إقذلاح أغايٝب ٚأزٚات ٜطْٗٚا فعاي ١يف قٝـاؽ
ٚتك ِٜٛسكٝك ٞيٓٛاتر تعًِ طًبتِٗ يف ايعٌُ املددل ،ٟسٝح اغـتغطقت املكابًـَ ١ـع نـٌ أغـتاش
سـٛاي (20) ٞزقٝكـٚ .١نـصيو د ايطدـٛع إىل عـسز َـٔ تكـاضٜط ايعُـٌ املدـدل ٟاملعـسَ ٠ـٔ قبـٌ
ايطًبــ ١يف نًٝــ ١ايعًــ ّٛبٓٝبــعَٓٚ ،اقؿــتِٗ يف عٓاقــطٖاٚ ،تكبًــِٗ يًفكــطات املكذلســ ١ايــم د
اسبكـ ٍٛعًٗٝــا َــٔ ا٭زب ايذلبــ ٟٛايػـابل; خكٛقـاّ َــا تعًــل بايكـسض ٠عًــ ٢تكــُ ِٝايتذطبــ،١
ٚنٝف ١ٝنتاب ١اإلدطا٤ات اي٬ظَ ١إلدطا ٤ايتذاضبٚ ،ططم نتاب ١ايفطن ١ٝيًتذطب.١
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بعس اْ٫تٗا َٔ ٤املكاب٬ت مجعت اإلدابات ،ثِ سًٌّ ضبتٛاٖا ٚقـٓفت املعًَٛـات ايـٛاضز٠
فٗٝا ٚضتبت عً ٢ؾهٌ فكطات د سػاب تهطاضاتٗـا ٚ ،ضتبـت عًـ ٢أغـاؽ ايتهـطاض ٚ ،بعـس
متشٝكـٗا ٚايتأنـس َٓٗـا ٚإيغـا ٤ايفكـطات ايـم سكـًت عًـ ٢أنـعف تهـطاض ،د ايتٛقـٌ إىل
( )60فكط ،٠تٛظعت عًـ ٢اجملـا٫ت ايتايٝـ :١املعطفـٚ ١تهـُٔ ( )13فكـطٚ ،٠املٗـاضات اإلزضانٝـ١
ٚتهـُٔ ( )12فكـطَٗ ،٠ـاضات ايتعاَـٌ َـع اٯخـطٚ ٜٔذبُـٌ املػـٚ٪يٚ ١ٝتهـُٔ ( )12فكـط،٠
َٗٚاضات ايتٛاقٌ ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاملٗاضات ايعسزٚ ١ٜتهُٔ ( )10فكـطٚ ،٠املٗـاضات اسبطنٝـ١
ايٓفػــٚ ١ٝتهــُٔ ( )13فكــطٚٚ ،٠نــعت شلــص ٙايفكــطات أضبعـ ١اختٝــاضات بإغــتدساّ َكٝــاؽ
يٝهطت ٚفل َػتٜٛات ا٫تفام ( :4أٚافل بؿس :3 ،٠أٚافل ٫ :2 ،أٚافل ٫ :1 ،أٚافل بؿس.)٠
بعس اإلخطاز ا٭ٚي ٞ٭زا ٠ايبشحٚ ،بٗسف ايتأنس َٔ َس ٣متج ٌٝنٌ فكطَ ٠ـٔ فكطاتٗـا
يًُذاٍ ايص ٟتٓتُ ٞايٚ ،٘ٝيًداق ١ٝاملكاغٚ ،١تطتٝبٗا ٚغـٗٛيتٗا ٚٚنـٛسٗا يغـٚ ّ١تطنٝبـاّ ،د
تكـسميٗا جملُٛعـَ ١ـٔ احملهُـني ،بًـغ عـسزِٖ ( )14ضبهُـاّ يف ربككـات املٓـاٖر ٚطـطم
ايتسضٜؼ ٚايكٝاؽ ٚبٓا ٤ا٫ختباضات ٚايتك ِٜٛايذلب ،ٟٛسٝح ْتر عٔ شيـو إدـطا ٤بعـض عًُٝـات
اإلنافٚ ١اسبصف ٚايتغٝرل ٚايتعسٚ ٌٜايذلتٝب يفكطات ا٭زا ،٠سٝـح أقـبح عـسز فكطاتٗـا ()37
فكــطَ ّ٠تٛظعــ ١عًــ ٢صبــا٫ت

ػـٖ ١ــ :ٞاملعطفــٚ ١تهــُٔ ( )9فكــطاتٚ ،املٗــاضات ا٫زضانٝــ١

ٚتهـُٔ ( )8فكـطاتَٗ ،ـاضات ايتعاَـٌ َـع اٯخـطٚ ٜٔذبُـٌ املػـٚ٪يٚ ١ٝتهـُٔ ( )8فكـطات ،
َٗٚاضات ايتٛاقٌ ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاملٗاضات ايعسزٚ ١ٜتهُٔ ( )6فكطاتٚ ،املٗاضات اسبطنٝـ١
ايٓفػٚ ١ٝتهُٔ ( )6فكطاتٚ .بصيو تهْٛت أزا ٠ايسضاغ ١يف قٛضتٗا ايٓٗا.١ٝ٥
ٚبعـس ٚنـع ايًُػـات ا٭خـرل ٠عًـ ٢أزا ٠ايبشـح يف نـ ٤ٛإدـطا٤ات ايكـسم ،د اسبكـٍٛ
عًــَ ٢عــاَ٬ت ايجبــات يــٮزاَ ٠ــٔ خــ ٍ٬سػــاب َعاَــٌ ا٫تػــام ايــساخً ٞباغــتدساّ ططٜكــ١
نطْٚبــار أيفــاٜٛٚ ،نــح ازبــس )1( ٍٚقــَ ِٝعــاَ٬ت نطْٚبــار أيفــا يهــٌ صبــاٍ َــٔ صبــا٫ت
ا٭زا:٠
ازبس : )1( ٍٚقَ ِٝعاَ٬ت نطْٚبار أيفا يهٌ صباٍ َٔ
صبا٫ت ايتعًِ يف أزا ٠ايسضاغ١
مجاالت التعمـ:
Learning

المعرفة

domain
معامالت كرونباخ
الفا

0.94

الميارات
االدراكية
0.92

ميارات التعامؿ

ميارات التواصؿ

الميارات

مع اآلخريف

وتقنية المعمومات

الحركية

وتحمؿ المسؤولية

والميارات العددية

النفسية

0.88

0.90

0.91

الكمي
لألداة
0,96
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تٛنح ايٓتٝذ ١يف ازبس (1) ٍٚإٔ أزا ٠ايبشح مبشاٚضٖـا اشبُػـ ١يـسٜٗا ثبـات ٜطُـ ٔ٦إىل
ايكسض ٠عً ٢اغتدساَٗا يف ب٦ٝات طبتًف.١
ثايجاّ  :ا٫ختباض ايتذطٜيب:
ٜـط ٣نـَٛبؼ ٚأْٛٚػببـٛظ (Combs & Onwuegbuzie, 2010) ٟأْـ٘ َـٔ املٗـِ دبطٜـب
ٚاختبــاض أ ٟأزا ٠زضاغــ ١حبجٝــَ ١ػــش ١ٝقبــٌ اغــتدساَٗاٚ .يــصيو ،د إدــطا ٤اختبــاض دبــطٜيب
يتشسٜــس َــسُ٥٬َ ٣ــ ١أزا ٠ايبشــح بعــس اْ٫تٗــاَ ٤ــٔ إدــطا٤ات ايكــسم ٚايجبــاتَٚ ،ــسٚ ٣نــٛح
فكطاتٗا ٚقسض ٠ايطًبـ ١عًـ ٢فُٗٗـا ،سٝـح تهْٛـت ايف٦ـ ١اشبانـع ١ي٬ختبـاض َـٔ طـ٬ب ايػـٓ١
ايطابعـ ١يف نًٝـ ١ايعًــ ّٛبٓٝبـع باقػــاّ ايفٝعٜـاٚ ٤ايهُٝٝــاٚ ٤ا٭سٝـا ،٤خــ ٍ٬ايفكـٌ ايسضاغــٞ
ايجاَْ ٞـٔ ايعـاّ ازبـاَعٖ1437/1436 ) ٞــ)ٚ ،بًـغ عـسز ايطًبـ ١ايـص ٜٔؾـاضنٛا يف ا٫ختبـاض
ايتذــطٜيب ) (42طايبـــاٖ .ـــصا ٚقـــس د تكـــُ ِٝايفكـــطات يف ا٭زا ٠باغـــتدساّ َكٝـــاؽ يٝهـــطت
ايطبــاعٚ ،ٞقــس بٓٝــت ايفكــطات ٚأُعطٝــت ا٭ٚظإ ٚفــل َػــتٜٛات ا٫تفــام ( :4أٚافــل بؿــس:3 ،٠
أٚافل ٫ :2 ،أٚافل ٫ :1 ،أٚافل بؿسٚ ،)٠حبٝح ته ٕٛق ١ُٝاملتٛغط املطدح نُا :ًٜٞ
قيمة المتوسط المرجح
الحكـ

0274-0،00

2249 -0275

0224-2250

4،00- 0225

منخفضة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

ايٓتٝذٚ ١املٓاقؿ: ١
يإلداب ١عٔ غ٪اٍ ايبشح ٚايصْ ٟل عً ٢مل َا ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟيف نًٝـ ١ايعًـّٛ
يف نـ ٤ٛإطـاض املـ٬ٖ٪ت يًتعًـ ِٝايعـاي ٞيف املًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز١ٜ؟مل تهْٛـت أزا ٠ايبشـح
املػشَٔ ١ٝ

ػ ١صبا٫ت ،متجـٌ صبـا٫ت ْـٛاتر تعًـِ ايعُـٌ املدـدلٚ ،ٟقـس د تطبٝكٗـا عًـ٢

عٓٝــ ١ايبشــح يتشسٜــس َــس ٣فاعًٝتٗــا ٚفا٥ــستٗا يف ايفكــٌ ايسضاغــ ٞايجــاَْ ٞــٔ ايعــاّ ايسضاغــٞ
) ،)ٙ1437/1436فُٝــــا د ذبًٝــــٌ ايٓتــــا٥ر باغــــتدساّ بطْــــاَر ) ،(SPSSسٝــــح اغــ ـتُدطدت
املتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ،١ٜنُا ٜعٗطٖا ازبس.)2( ٍٚ
ٚتؿــرل ايٓتــا٥ر ايــٛاضز ٠إىل إٔ املتٛغــط اسبػــاب ٞ٭زا ٠ايبشــح بؿــهٌ عــاّ نــإ
(ٚ )3,54باعبطاف َعٝاضَ ٟكساضٚ ،)0.60( ٙبسضد( ١نبرل ٠دـسا)ٚ ،مل تـأت أَٗٓ ٟـا بسضدـ١
نبرل ٠أَ ٚتٛغط ١أ ٚأقٌ َٓدفه.١
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ازبس :)2( ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاض ١ٜجملا٫ت ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددلٟ
عدد

المتوسط

االنحراف

رقم

الفقرات

الحسابي

المعياري

0

المعرفة

9

3,47

0.58

كبيرة

2

الميارات اإلدراكية

8

3,51

0.61

0

ميارات التعامؿ مع اآلخريف وتحمؿ المسؤولية

8

3,70

0.59

كبيرة جداً
كبيرة جداً

6

3,54

0.62

كبيرة جداً

6

3,46

0.60

37

3,54

0.60

كبيرة جداً

اسم المجال

المجال

ميػارات التواصػؿ ،وتقنيػة المعمومػات ،والميػارات

4

العددية
الميارات الحركية النفسية

5

األداة بشكل إجمالي (المجاالت معاً)

الكمي

الدرجة

كبيرة جداً

أَا بايٓػب ١يًُتٛغطات اسبػاب ١ٝيٓـٛاتر تعًـِ ايعُـٌ املدـدل ٟيف اجملـاٍ ا :ٍٚ٫املعطفـ،١
فٛٝنشٗا ازبس.)3( ٍٚ
ازبسَ : )3( ٍٚتٛغطات ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟجملاٍ املعطف١
اجملاٍ

ضقِ

ايفكطات

ايفكط٠

املتٛغط
اسبػابٞ

7

ذبً ٌٝايٓتا٥ر ايم د ايتٛقٌ إيٗٝا َٔ ايتذاضب ايعًُ.١ٝ

3.79

2

َٓاقؿ ١ايٓتا٥ر ايم د ايتٛقٌ إيٗٝا َٔ ايتذاضب ايعًُ.١ٝ

3.68

ا٭:ٍٚ

3

ذبػني اغتدساّ املعطف ١ايعًُ ١ٝيف َٛاقف دبطٜب ١ٝدسٜس.٠

3.49

املعطفـــ;١

5

فِٗ ايع٬ق ١بني املعطف ١ايعًُٚ ١ٝاملعطف ١ايطٜان.١ٝ

3.39

ٚتتهُٔ

8

نتاب ١اغتٓتادات ايتذطب ١ايم ٜٓفصٖا.

3.39

ايكسض٠

6

نتاب ١تكطٜط ايعٌُ املددل.ٟ

3.38

عً٢

9

اغتدساّ ايتكٓٝات اإلسكا ١ٝ٥ا٭غاغ( ١ٝنايطغٚ ّٛا٭ؾهاٍ ايبٝاْ.)١ٝ

3.37

1

اغتدساّ ايٛسسات ايكشٝش ١يكٝاؽ ايهُٝات ايعًُ.١ٝ

3.36

4

فِٗ نٛابط ايػ ١َ٬يف املدتدل.

3.35

ايهً ٞيًُذاٍ

3,47

149

َعٔ ايؿٝاب ْٛ :اتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟيف نً ١ٝايعًّٛ

ٜٛنح ازبس )3( ٍٚإٔ املتٛغط ايعاّ زبُٝع ايبٓٛز يف اجملاٍ ا ( ٍٚ٫املعطف،(3,47(ٖٛ )١
ٚتؿرل ٖص ٙايٓتٝذ ١إىل ذبكل ْتا٥ر ايتعًِ َٔ ايعٌُ املددل ٟف ٘ٝبسضد ١نبرل ٠دساّ; فُٝا ٜؿرل
سك ٍٛايفكطات ( )3(ٚ )2(ٚ )7عًَ ٢تٛغط نبرل دساّ ،إٔ ايعٌُ املددلٜ ٟػاعس ايطًب ١عً٢
فٗــِ ٚاغــذلداع ٚتكــس ِٜاملعطفــ ١ايعًُٝــ ،١ذبػــني اغــتدساّ املعطفــ ١ايعًُٝــ ١ايــم د تعًُٗــا،
ايتشكل َٔ املعطف ١ايعًُ ١ٝايم د تعًُٗاٚ .تتٛافل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا أؾـاض ايٝـ٘ ؾـاٖني ٚسطـاب
) َٔ )15- 14 ،2005إٔ ايٓؿاطات ٚايتذاضب ايعًُ ١ٝيف ايعٌُ املدـدل ٟتػـِٗ بؿـهٌ نـبرل يف َػـاعس٠
ايطًب ١عً ٢إنتػاب املعطف ١ايعًُٚ ١ٝتسضٜبِٗ عً ٢ايـتفهرل ايعًُـ ٞايػـًٚ ،ِٝميهـٔ إٔ تعـعٖ ٣ـص ٙايٓتٝذـ١
إىل إٔ ايعٌُ املددلٜ ٟفػح اجملاٍ يًطايب إٔ ػبطب ٜٚػتغٌ قسضات٘ ايعكً ١ٝيف فِٗ املعطف ١ايعًُ ١ٝاملكسَ ١ي٘،
ٚإنتػاب َٗاضات إغتدساَٗا يف َٛاقف دبطٜب ١ٝدسٜس َٔ ،٠أدٌ اإلغـتعساز املطًـٛب يتًبٝـَ ١تطًبـات
اسبٝا ٠ايعًُ ١ٝيف اجملتُع ايصٜ ٟعٝـ ف.٘ٝ
أَـــا املتٛغـــطات اسبػـــاب ١ٝيٓـــٛاتر تعًـــِ ايعُـــٌ املدـــدل ٟيف اجملـ ـاٍ ايجـــاْ :ٞاملٗـــاضات
اإلزضان ،١ٝفٛٝنشٗا ازبس(4)ٍٚ
ازبسَ : )4( ٍٚتٛغطات ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟجملاٍ املٗاضات اإلزضان١ٝ
المجال

رقم

الفقرات

الفقرة
14

إظيار فيػـ لحػدود تطبيػؽ التقنيػات واألسػاليب الممكػف اسػتخداميا فػي العمػؿ
المخبري2

الحسابي
3.88

17

تطبيؽ اإلدراؾ المفاىيمي لممفاىيـ ،والمبادئ ،والنظريات العممية2

3.65

13

استخداـ طرائؽ متنوعة لصياغة حؿ المشكمة2

3.52

اإلدراكية،

16

دراسة الموضوعات والمشكالت العممية باستخداـ مجموعة مصادر متنوعة2

3.52

وتتضمف

11

تطبيؽ األساليب المتضمنة في التفكير الناقد لحؿ المشكالت2

3.47

12

تقييـ األساليب التحميمية والتصميمية ذات الصمة بموضوع العمؿ المخبري2

3.41

الثاني:
الميارات

القدرة
عمى

10
15

إثب ػ ػػات وج ػ ػػود في ػ ػػـ واض ػ ػػح لمنيجيػ ػ ػػات تص ػ ػػميـ العم ػ ػػؿ المخب ػ ػػري وكيفيػ ػ ػػة
استخداميا2
الجمع بيف النظرية والتطبيؽ في حؿ المشاكؿ العممية والتقنية المرتبطة2
الكمي لممجال
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المتوسط

3.34
3.29
3,51
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٬ٜســغ َــٔ ازبــس )4( ٍٚإٔ املتٛغــط ايعــاّ زبُٝــع ايبٓــٛز يف اجملــاٍ ايجــاْ( ٞاملٗــاضات
اإلزضانٝــٖ )١ــٚ ،)3,51( ٛتؿــرل ٖــص ٙايٓتٝذــ ١إىل ذبكــل ْتــا٥ر ايــتعًِ َــٔ ايعُــٌ املدــدل ٟفٝــ٘
بسضدـ ١نـبرل ٠دـساّ; ٚأْـ٘ ٜػـاعس ايطًبـ ١عًـ ٢تطبٝـل اإلزضاى املفـاٖ ُٞٝيًُفـاٖٚ ،ِٝاملبـاز٨
ٚايٓعطٜاتٚ ،تطبٝل املعطفٚ ١ايفِٗ يتشً ٌٝاملٓتذـات ٚايعًُٝـات ٚا٭غـايٝب ايعًُٝـ ١املػـتدسَ.١
نُـــا ٜعُـــٌ عًـــ ٢إظٗـــاض ايطًبـــ ١يفٗـــِ ٚانـــح سبـــسٚز تطبٝـــل ايتكٓٝـــات ٚا٭غـــايٝب املُهـــٔ
اغتدساَٗا يف ايعٌُ املددلٖٚ .ٟص ٙايٓتٝذ ١تتٛافل َع َا أؾاض إيٝـ٘ ٖـٓذل ٚٚاضزٜـٌ ًٜٚٚهٓٝـع
)َ (Hunter, Wardell, & Wilkins, 2000ــٔ إٔ ايعُــٌ املدــدلُٜٓ ٟــ ٞيــس ٣ايطًبــَٗ ١ــاضات
املؿـــاضن ١يف عُـــٌ ا٫غتككـــا٤ات ايتشًًٝٝـــٚ ١عًُٝـــات ايتدطـــٝط إلدـــطا ٤ايتذـــاضب ٚتطـــٜٛط
ايتكاَ ِٝاملعس ٠يتٓفٝص ايتذاضبٚ .ميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل إٔ ايعُـٌ املدـدلٜ ٟهػـب
ايطًبــَٗ ١ــاضات عًُٝــَٓ ١اغــب ١بكــٛضٚ ٠ظٝفٝــ ،١نتٓــا ٍٚا٭دٗــعٚ ٠ا٭زٚات بططٜكــ ١قــشٝش١
ٚاحملافعــ ١عًٗٝــاٚ ،اْ٫تفــاع خباَــات ايب٦ٝــ ١يف قــٓع ا٭زٚات ايعًُٝــ ١ايبػــٝطٚ ١نٝفٝــ ١ســٌ
املؿه٬ت ايعًُٚ ١ٝايتكٓ ١ٝشات ايع٬ق.١
ٜٛٚنح ازبس )5( ٍٚاملتٛغطات اسبػـاب ١ٝيٓـٛاتر تعًـِ ايعُـٌ املدـدل ٟيف اجملـاٍ ايجايـح:
َٗاضات ايتعاٌَ َع اٯخطٚ ٜٔذبٌُ املػٚ٪ي.١ٝ
ازبسَ : )5( ٍٚتٛغطات ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟجملاٍ َٗاضات ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ
ٚذبٌُ املػٚ٪ي١ٝ
المجال

رقم

الفقرات

الفقرة

المتوسط
الحسابي

الثالث:

20

ممارسة ميارات القيادة في إدارة المشاريع2

3.94

ميارات

23

تطوير ميارات االتصاؿ مع اآلخريف2

3.89

22

إظيار أخالقيات البحث العممي

3.79

18

إظيار فيـ واضح لممضاميف غير التقنية واالجتماعية لمعمـ2

3.62

25

العمؿ بميارة كفرد وكعضو فعاؿ في مجموعة عمؿ2

3.61

19

التعمـ مف األخطاء واالستمرار في التطوير الشخصي والعممي2

3.60

21

تحمؿ مسؤولية التعمـ الذاتي2

3.57

24

إدراؾ اثر التنوع الثقافي العالمي في العمؿ العممي2

3.55

التعامؿ مع
اآلخريف
وتحمؿ
المسؤوليةل
وتتضمف
القدرة
عمى

الكمي لممجال

3,70
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َعٔ ايؿٝاب ْٛ :اتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟيف نً ١ٝايعًّٛ

ٜٛنح ازبس )5( ٍٚإٔ املتٛغط ايعاّ زبُٝـع فكـطات اجملـاٍ ايجايـح (َٗـاضات ايتعاَـٌ َـع
اٯخطٚ ٜٔذبٌُ املػٚ٪يٖ )١ٝـٖٚ ،)3,70(ٛـصا ٜـسٍ عًـ ٢إٔ ايعُـٌ املدـدلٜ ٟـٛفط يًطًبـَٓ ١ـافع
شات ق ١ُٝفُٝا ٜتعًل مبٗاضات ايتعاٌَ َع اٯخطٚ ٜٔذبٌُ املػٚ٪ي٬ٜٚ ،١ٝسغ إٔ مجٝع فكطات
اجملاٍ قس غذًت َتٛغطات نبرل ٠دساّ ممـا ٜـسٍ عًـ ٢إٔ ايعُـٌ املدـدل ٟميهّـٔ َـٔ ذبػـني
َٗــاضات ايتعاَــٌ َــع اٯخــطٚ ٜٔذبُــٌ املػــٚ٪ي ١ٝيــس ٣ايطًبــٚ ١نــصيو زٚافعٗــِٚ .تتٛافــل ٖــصٙ
ايٓتٝذـَ ١ـع َـا أؾـاض إيٝـ٘ نطٜفٝهـاؽ ٚنطٜفٝهـاؽ )( Krivickas & Krivickas, 2007
ٚنـصيو ناغـاؽ ٜٖٛٚـَ (Casas & Hoyo, 2009) ٛـٔ إٔ ايعُـٌ املدـدل ٟؼبػـٔ َـٔ َٗـاضات
ايعٌُ ازبُاع ٞيس ٣ايط٬بٚ .ميهٔ إٔ تعـعٖ ٣ـص ٙايٓتٝذـ ١إىل إٔ ايعُـٌ املدـدلٜ ٟعُـٌ عًـ٢
ذبفٝــع ايطــ٬ب يــتعًِ املفــاٖ ِٝايٓعطٜــ ١شات ايكــً ١بكــٛض ٠مجاعٝــٚ ١أٜهــا تٛظٜــع ا٭زٚاض عًــ٢
ايطًب ١يٝكَٛٛا بتٓفٝصٖا ٚبايتاي ٞادتٝاظ َتطًبـات ايعُـٌ املدـدل ٟبكـٛض ٠مجاعٝـ ١اْط٬قـا َـٔ
زٚافعِٗ ايساخً ١ٝباملػٚ٪ي .١ٝنُا ميهٔ إٔ تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل إٔ ايعٌُ املددلٜ ٟتٝح ايفطق ١يهٌ
فطز ملٓاقؿ ١املٛنٛع املططٚحٚ ،تًك ٞبعض اإلضؾازات َٔ سني ٯخطٚ ،فل َا ؼبتاد٘ املٛقف ايعًُ.ٞ
ٜٛٚنح ازبس )6( ٍٚاملتٛغـطات اسبػـاب ١ٝيٓـٛاتر تعًـِ ايعُـٌ املدـدل ٟيف اجملـاٍ ايطابـع:
َٗاضات ايتٛاقٌٚ ،تكٓ ١ٝاملعًَٛاتٚ ،املٗاضات ايعسز.١ٜ
ازبسَ : )6( ٍٚتٛغطات ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟجملاٍ َٗاضات ايتٛاقٌ
ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاملٗاضات ايعسز١ٜ
المجال
الرابع:
ميػ ػػارات
التواصػػؿ،
وتقني ػ ػػة

رقم
الفقرة
30

استخالص النتائج مف بيانات العمؿ المخبري وتعميميا2

26

استخداـ قواعد البيانات ومصادر المعمومات2

3.71

27

تقبؿ تعدد وجيات النظر في حؿ المشكمة2

3.48

31

نشر تفسير البيانات الناتجة عف العمؿ المخبري

3.44

المعمومػات،
العددية

28

اسػتخداـ تقنيػة االتصػاالت والمعمومػات فػي نشػر نتػائج العمػؿ
المخبري التي تـ التوصؿ الييا2
اسػػتخداـ أسػػاليب التواصػػؿ الفعػػاؿ مػػع المجتمػػع العممػػي ومػػع
المجتمع ككؿ2
الكمي لممجال
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الحسابي
3.87

29

والميػػارات

الفقرات

المتوسط

3.41
3.30
3,54
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٬ٜســغ َــٔ ازبــس )6( ٍٚإٔ املتٛغــط ايعــاّ زبُٝــع ايبٓــٛز يف اجملــاٍ ايجــاَْٗ( ٞــاضات
ايتٛاقـٌٚ ،تكٓٝـ ١املعًَٛـاتٚ ،املٗـاضات ايعسزٜـٖ )١ـٚ ،)3,54( ٛتؿـرل ٖـص ٙايٓتٝذـ ١إىل ذبكـل
ْتا٥ر ايتعًِ َٔ ايعٌُ املددل ٟف ٘ٝبسضد ١نبرل ٠دساّ ،مما ٜسٍ عً ٢إٔ ايعٌُ املددل ٟميهـٔ
َـٔ تُٓٝـَٗ ١ـاضات ايتٛاقـٌٚ ،تكٓٝـ ١املعًَٛـاتٚ ،املٗـاضات ايعسزٜـ ١يـس ٣ايطًبـٖٚ .١ـص ٙايٓتٝذـ١
تتٛافـل َـع َـا أنـس عًٝـ٘ ٖٛزدهٓػـَ (Hodgkinson, 1996) ٕٛـٔ إٔ ايعُـٌ املدـدلُٜٓ ٟـٞ
َٗـاضات اإلتكـاٍ ٚايعـط

يـس ٣ايطًبـ ١مبـا ًٖ٪ٜـِٗ يإلغبـطاط يف ايعسٜـس َـٔ املٗـٔ يف سٝــاتِٗ

ايعًُ.١ٝ
ٚميهــٔ إٔ تعــعٖ ٣ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل إٔ ايطًبــ ١ػبــط ٕٚدبــاضب َتٓٛعــ ١تــطتبط بــاحملت٣ٛ
ايٓعط ٟاملكسّ شلِٜٚ ،كه ٕٛفذلات طًٜٛـ٘ خـ ٍ٬ا٭غـبٛع ايسضاغـ ٞزاخـٌ املدتـدلاتٜٚ ،عـسٕٚ
تكاضٜط عٌُ عسٜس ٠تتطًب َِٓٗ ايتٛاقٌ فُٝـا بٝـِٓٗ َٚـع َـٔ غـبكِٗ َـٔ ظَٗ٥٬ـِ يف زضاغـتٗا
يًتٛقٌ إىل أفهٌ غبٌ اغتد٬م ايٓتا٥ر َٔ بٝاْات ايعٌُ املددلٚ ٟاغتدساّ قٛاعس ايبٝاْات
َٚكازض املعًَٛات ٚاملٗاضات ايعسز ١ٜيتػرل َا تٛقًٛا إي َٔ ٘ٝبٝاْات.
ٜٛٚنح ازبس )7( ٍٚاملتٛغطات اسبػاب ١ٝيٓٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟيف اجملـاٍ اشبـاَؼ:
املٗاضات اسبطن ١ٝايٓفػ.١ٝ
ازبسَ : )7( ٍٚتٛغطات ْٛاتر تعًِ ايعٌُ املددل ٟجملاٍ املٗاضات اسبطن ١ٝايٓفػ١ٝ
المجال

رقم
الفقرة
34

الخ ػ ػػامس:
الميػارات
الحركيػػة
النفسية

الفقرات
النظػػر إلػػى إج ػراءات التجربػػة مػػف زوايػػا غيػػر مألوفػػة وتعػػديميا مػػع
ّ

المتوسط
الحسابي
3.71

وعقمي بسيط2
جسدي
جيد
ّ
ّ
يقوـ بتييئة أي جياز عندما يطمب منو ذلؾ2

3.68

32

يعيد ترتيب أدوات تجربة مخبرية لتشغؿ حي از أقؿ في المختبر2

3.41

37

يسجؿ القراءات والقياسات مف األدوات واألجيزة بإتقاف2

3.40

35

36
33

يدخؿ تعديال عمى جياز يرفع مػف كفاءتػو باسػتخداـ خامػات البيئػة
المحمية2
تصػػميـ نمػػاذج أو مجسػػمات عمميػػة بسػػرعة فػػي اإلنجػػاز ودقػػة فػػي
األداء وبأقؿ الجيد والتكاليؼ2
الكمي لممجال

3.29
3.27
3,46
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٬ٜســغ َــٔ ازبــس )7( ٍٚإٔ املتٛغــط ايعــاّ زبُٝــع ايبٓــٛز يف اجملــاٍ ايجــاْ ( ٞاملٗــاضات
اسبطن ١ٝايٓفػٚ ،)3,46( ٖٛ )١ٝتؿرل ٖص ٙايٓتٝذ ١إىل ذبكل ْتا٥ر ايـتعًِ َـٔ ايعُـٌ املدـدلٟ
يف صباٍ املٗاضات اسبطن ١ٝايٓفػ ١ٝبسضد ١نبرل ٠دـساّ; أ ٟإٔ ايعُـٌ املدـدلٜ ٟػـاعس ايطًبـ١
عً ٢انتػاب املٗاضات اسبطن ١ٝايٓفػ ١ٝبفعايٝـَ ،١ـٔ خـ ٍ٬اختبـاضِٖ بأْفػـِٗ يهـجرل َـٔ
ا٭زٚات اي٬ظَ ١يًتعًِٚ ،ميـٓشِٗ فطقـ ١قـكٌ َٗـاضاتِٗ ايفٓٝـٚ ١ايعًُٝـٚ ١اإلبساعٝـٚ ،١بايتـايٞ
إعسازِٖ ٚتٗ٦ٝتِٗ يًشٝا ٠ايعًُٚ ،١ٝتطمجَ ١ا تعًُ ٙٛإىل ٚاقع عًُٖٚ .ٞصا ٜتٛافـل َـع َـا أؾـاض
إيٝـ٘ ناغـًٓٝٝذاّ ٚضاَايٓٝذـاّ ٚتؿـٓافإ )(Kasilingam, ramalingam & Chinnavan, 2014
َٔ تعاٜس اإلٖتُاّ باملٗاضات اسبطن ١ٝايٓفػ ١ٝيف تك ِٜٛتعًِ ايطًب ١يف ايتعً ِٝايعاي.ٞ
ٜٚعع ٚايباسح شيـو إىل أُٖٝـٖ ١ـص ٙايٓـٛاتر يف اإلغـٗاّ بتشػـني ٚتطـٜٛط أغـايٝب قٝـاؽ
ٚتك ِٜٛايعٌُ املددل ،ٟسٝح ٜعتدل ايكٝاؽ ٚايتك ِٜٛعٓكـطاّ ضبٛضًٜـا يف مجٝـع أْعُـ ١ا٫عتُـاز
ا٭نـازمي ،ٞفٗـٜ ٛػـاعس عًـَ ٢تابعـ ١ايتكـسّ عبـ ٛذبكـل ْـٛاتر ايـتعًِ ٚايتعـطف عًـ ٢فـطم
ايتطٜٛط يًعٌُ املددل.ٟ
ٚميهــٔ تًدــٝل ْتــا٥ر ايسضاغــ ١يف نــَ ٤ٛــا نؿــفت عٓــَ٘ ،ــٔ إٔ أزا ٠ايبشــح متتــع
خبكا٥ل غٝهَٛذل ١ٜدبعًٗا أزاَٛ ٠ثٛقاّ بٗا ميهٔ اغتدساّ عباضاتٗـا يتشسٜـس ْـٛاتر ايـتعًِ
يف ايعُــٌ املدــدل ٟجملــا٫ت ايــتعًِ احملــسز ٠يف ا٫طــاض ايــٛطين ملــ٬ٖ٪ت ايتعًــ ِٝايعــايٚ ٞبسضدــ١
ذبكل نبرل ٠دساَّٚ ،ا أؾاضت إيْ ٘ٝتٝذ ١ا٫ختباض ايتذطٜيب َٔ َ٪ؾطات قسم ٚثبـات عـايٝني
زبُٝع فكطات ا٭زاٚ ،٠إٔ ا٭زا ٠دٝسٚ ٠فعايٚ ١يسٜٗا ايكسض ٠عً ٢إٔ تػتدسّ يف ٚنـع طبتًـف،
ٚبكٛض ٠تتٝح ايفطق ١أَاّ ايطًب ١ملُاضغ ١عًُٝات ٚأْؿط ١طبتًف ١أثٓا ٤عًُ ١ٝتعًُٗـِ َسعَٛـ١
بفـطم اسبــٛاض ٚاملٓاقؿــٚ ١ايتفــاٚ

ا٫دتُــاعٚ ٞتبــازٍ املعطفــَٚ ،١طاعــا ٠أغــايٝب ايــتعًِ ايــم

ٜفهًٗا ايطًب ١مبا ٜػاعس عً ٢اغتبكا ٤املعطفٚ ١إزضانٗا ٚتطبٝكٗا ٚإرباش ايكطاضات املٓاغـب،١
ٚايم متجٌ َٗاَاّ اغاغَٗ َٔ ّ١ٝاّ ايعٌُ املددلٚ ٟاْؿطت٘ٚ ،بايتاي ٞاملػـاعس ٠يف ايٛقـ ٍٛإىل
ْـٛاتر ايــتعًِ يًعُــٌ املدــدل ٟاملٓؿــٛز .٠خكٛقـاّ َــع عــسّ ٚدــٛز أ ٟأزٚات يتشسٜـس ْــٛاتر تعًــِ
ايعٌُ املددل ٟيف ن ٤ٛاإلطاض يًُ٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعاي ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜست ٢اٯٕ.
تٛقٝات ايبشح:
يف نــٖ ٤ٛــسف ٖــصا ايبشــح َٚــا تٛقــٌ ايٝــ٘ َــٔ ْتــا٥ر ،ســْ ٍٛــٛاتر تعًــِ ايعُــٌ
املددل ٟيف ن ٤ٛا٫طاض يًُ٬ٖ٪ت يًتعً ِٝايعاي ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜفإْ٘ ٜٛق ٞمبا
:ًٜٞ
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 .1ايكٝاّ بأحباخ َؿابٗ ١يف ب٦ٝات طبتًفٚ ،١تؿٌُ عٓٝات أنـدل ،يًٛقـٛف فعًٝـاّ عًـ ٢مجٝـع
ْٛاتر ايتعًِ املُهٔ تهُٗٓٝا ايعٌُ املددل.ٟ
 .2ايكٝاّ بأحباخ َؿابٗ ١تعٌُ عً ٢ذبسٜـس أثـط ايتدكـل ايعًُـٚ ٞاملػـت ٣ٛايسضاغـٚ ٞايٓـٛع
ا٫دتُاع ٞيف ْٛاتر ايتعًِ املُهٔ تهُٗٓٝا ايعٌُ املددل.ٟ
 .3تهُني بطْاَر ايتعً ِٝازباَع ٞيف نً ١ٝايعًَ ّٛكطضا داَعٝاّ ،س ٍٛايعٌُ املددلْٛ ٚ ٟاتر
ايعٌُ املددلٚ ٟنٝف ١ٝذبكٝكٗا.
 .4إػباز َؿطٚع َٛسس عًَ ٢ػت ٣ٛداَعـات املًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛزٜٛ ،١ٜسـس ْـٛاتر ايـتعًِ
املُهٔ تهُٗٓٝا ايعٌُ املددل ٟيهٌ املكطضات ايم تسضؽ فٗٝا.
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املطادع ايعطب:١ٝ
إبطاٖ ،ِٝأيطاف .(2014).طبطدات ايـتعًِ يًـدلاَر ا٭نازميٝـ ١يف داَعـ ١عـسٕٚ :اقعٗـا َٚأَٛشلـا َـٔ
ٚدٗـْ ١عـط عُـسا ٤ايهًٝـاتٚ ،ض٩غـا ٤ا٭قػـاّ ايعًُٝـٚ ،١أعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ ٚايطًبـ١
املتٛقع ربطدِٗ .اجملً ١ايعطب ١ٝيهُإ دٛز ٠ايتعً ِٝازباَع.159-125 ، (7) 15 ،ٞ
ايبؿاٜط ،٠ظٜس; ايطٚان ،١ٝقاحل ٚايػًطاْ ،ٞعبساسبُٝـسَ .(2005( .ـس ٣إملـاّ أعهـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ
يف داَعــ٪َ ١تــ ١بأغــايٝب ايتــسضٜؼ ازبــاَعَٚ ٞــس ٣اغــتدساَِٗ شلــا فعًٝــا ٚايػــبٌ املكذلســ١
يتطٜٛطٖا .زضاغات.31- 15 ،)1( 32 ،
ايب ،ٟٚ٬ٝسػٔ :طع ،١ُٝضؾس :ٟايٓكٝب ،عبـس ايـطمحٔ :ايبٓـسض ،ٟضبُـس :غـًُٝإ ،غـعٝس :غـعٝس،
ضبػٔٚ :عبس ايباقَ ،ٞكطف .)2006( .٢ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يف ايتعًـ ِٝبـني َ٪ؾـطات ايتُٝـع
َٚعاٜرل ا٫عتُاز :ا٭غؼ ٚايتطبٝكات .عُإ .ا٭ضزٕ :زاض املػرل.٠
اسبساب ،ٞزاٚز ٚاملد٬يف ،ضبُسَ .)2009( .ػت ٣ٛإتكإ طًب ١املػت ٣ٛايطابـع بهًٝـ ١ايذلبٝـ- ١داَعـ١
قٓعا ٤يًُٗاضات املدتدل ١ٜاي٬ظَ ١يتسضٜؼ ايفٝعٜـا ٤باملطسًـ ١ايجاْٜٛـ .١اجملًـ ١ايعطبٝـ ١يهـُإ
دٛز ٠ايتعً ِٝازباَع.)4( ،ٞ
ايعٖطاْ ،ٞعبسايٛاسس .)2010(.نعف َٛاَ٤ـ ١طب طدـات ايتعًـ ِٝايعـاي ٞايػـعٛز :ٟايٛاقـع ٚا٫غـباب
ٚاسبًـ . ٍٛضغـاي ١زنتـٛضا ٙمـرل َٓؿـٛض ،٠نًٝــ ١ايذلبٝـ :١داَعـ ١أّ ايكـط ،٣املًُهـ ١ايعطبٝــ١
ايػعٛز.١ٜ
ظٜت ،ٕٛعاٜـ .)2004( .أغايٝب تسضٜؼ ايعً .ّٛط ،4عُإ ،زاض ايؿطٚم.
ؾاٖني ،مجٚ ٌٝسطاب ،خٛي .)2005( .١املدتدل املسضغٚ ٞزٚض ٙيف تسضٜؼ ايعً .ّٛعُإ ،زاض عامل.
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فاعلٔ٘ اسرتاتٔجٔ٘ دّرٗ التعلّه اخلناسٔ٘ ّأمنْذج أبعاد التعلّه يف تينٔ٘
مَارات االستكصا ٛالعلنٕ لد ٚطالبات التعلٔه الجاىْٖ
ىظاو املكررات يف مكرر األحٔا1 ٛ
د .تَاىٕ بيت عبد الرمحً بً علٕ املزٓين
املػٓدًل :
ٖسفت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف عًـ ٢فاعًٝـ ١اغـذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايـتعًِّ اشبُاغـٚ ١ٝأمنـٛشز أبعـاز ايـتعًِّ يف
تَُٓٗ ١ٝاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس ٣طايبـات ايتعًـ ِٝايجـاْٚ .ٟٛيتشكٝـل ٖـصا اشلـسف اغـتدسَت ايباسجـ١
املـــٓٗر ايتذـــطٜيبٚ ،أســــس ايتكـــُُٝات ؾــــب٘ ايتذطٜبٝـــٚ ،١املتُجـــٌ يف ثــــ٬خ صبُٛعـــات (صبُــــٛعتني
دبطٜبٝتنيٚ ،ثايج ١نابطٚ .)١تأيفت عٓٝتٗا َـٔ ( )67طايبـ ١يف ايتعًـ ِٝايجـاْ ٟٛيف ايفكـٌ ايسضاغـ ٞا٭ٍٚ
يعــاّ ٚ ،ٙ1437/1436قــس اخــترلت بططٜكــ ١قكــسٚ .١ٜيكٝــاؽ ا٭زا ٤ايكبًــٚ ٞايبعــس ٟيًعٓٝــ ١يف َٗــاضات
ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ،ٞأعــست ايباسجــ ١اختبــاضاّ يــصيوٚ .قــس أظٗــطت ايٓتــا٥ر ٚدــٛز فــطم زاٍ إسكــاًّٝ٥ا بــني
َتٛغط ٞزضدات اجملُٛعتني ايتذطٜبٝـ ١ا٭ٚىل ٚاجملُٛعـ ١ايهـابط ١يف ايتطبٝـل ايبعـس ٟي٬ختبـاض .نُـا
أظٗطت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز فطم زاٍ إسكاًٝ٥ا بني َتٛغـط ٞزضدـات طايبـات اجملُـٛعتني ايتذطٜبٝـ ١ايجاْٝـ١
ٚاجملُٛع ١ايهابط ١يف ايتطبٝل ايبعس ٟيف َٗاض ٠نبط املـتغرلاتَٗٚ ،ـاض ٠ايتعطٜـفَٗٚ ،ـاض ٠ايتكـٓٝف،
ٚيف ايسضد ١ايهً ١ٝي٬ختباض.
ايهًُات املفتاس :١ٝزٚض ٠ايتعًِّ اشبُاغ ١ٝــ أمنٛشز أبعاز ايتعًِّ ــ َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُٞ

املكسَ:١
ٜؿــٗس ايعــامل ايٝــ ّٛذبــسٜات َٚــتغرلات عاملٝــ ١عسٜــس ٠يف مجٝــع اجملــا٫تٚ ،عًــ ٢ضأغــٗا
اجملا٫ت ايساخً ١نُٔ عٌُ امل٪غػات ايتعًٚ ،١ُٝٝتعس املطسً ١ايجاْ ١ٜٛإسس ٣املطاسٌ ايتعً١ُٝٝ
املــ٪ثط ٠يف نــٌ صبتُــعٜٚ ،ــعزاز اٖ٫تُــاّ بٗــا َــع اظزٜــاز ايتطــٛض ٚايتكــسّ ايــصٜ ٟؿــٗس ٙايعــامل
أمجع .نُا ؾٗست َٓاٖر ايعً ّٛتطٛضاّ نبرلاّٚ ،أقبشت أٖسافٗا تطنع عًـ ٢املـتعًِ ٚتُٓٝـ١
َٗاضات٘ٚ ،شيو عً ٢إثط ايتغرلات املعطفٚ ١ٝتطـٛض ْعطٜـات ايتعًـٚ ِٝايـتعًِ; إش أقـبح يعاَـ ّا عًـ٢
املعًِ إٔ  ِ ًٜباملٗاضات املدتًف ١يًتسضٜؼٜٚ ،ػتدسّ اغذلاتٝذٝات سسٜج ١تععظ عًُ ١ٝايتعًِ يـس٣
ط٬بــ٘ ،سٝـــح إٕ ايفًػــف ١ازبسٜـــس ٠يتطـــٜٛط طــطم ايتـــسضٜؼ تهُــٔ يف اٖ٫تُـــاّ بـــاملتعًُني
ٚأزاٚ ،ِٗ٥قسضتِٗ عً ٢متجَ ٌٝا تعًُٚ ،ٙٛيٝؼ عًَ ٢كساض ذبك ًِٗٝا٭نازمي.ٞ
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تٗاْ ٞاملعٜين  :فاعً ١ٝاغذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايتعًِّ اشبُاغٚ ١ٝأمنٛشز أبعاز ايتعًِّ

ٚ٭ُٖ ١ٝططم ايتسضٜؼ ٚاغذلاتٝذٝات٘ يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝعكست املـ٪متطات ايـم تٓاٚيـت
اغــذلاتٝذٝات ايتــسضٜؼ ٚٚغــاَٗٓٚ ،ً٘٥ــا املًتكــ ٢ايعــامل ٞيًُبــسعني يف ايتــسضٜؼ ازبــاَع ٞيعــاّ
 2013ايــص ٟأٚقــ ٢باغــتدساّ ا٫غــذلاتٝذٝات ايــم تؿــذع عًــَ ٢ؿــاضن ١املــتعًِ يف عًُٝــ١
ايتعًٚ ،ِٝدبعـٌ املـتعًِ ضبـٛض اٖ٫تُـاّ يف ٖـص ٙايعًُٝـ( ١املًتكـ ٢ايعـامل ٞيًُبـسعني يف ايتـسضٜؼ
ازباَع .) 2013 ،ٞنُا تسع ٛايٓعط ١ٜايبٓا ١ٝ٥املعًُـني إىل تـبين اغـذلاتٝذٝات تتـٝح يًُـتعًُني
َػاسات يتٛغٝع منَ ٛفاَٖٗٚ ،ُِٗٝاضاتِٗ ا٫دتُاعٚ ،١ٝشيو إٔ ايتـسضٜؼ ايبٓـاٜ ٞ٥ػـع ٢إىل
خًل ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝتفاعًَ ١ٝتشس ١ٜ٭فهاض املتعًُني (ايٓذسٚ ٟآخط.)2007،ٕٚ
تعـــسزت ا٫غـــذلاتٝذٝات ايتسضٜػـــ ١ٝايكاُ٥ـــ ١عًـــ ٢ايٓعطٜـــ ١ايبٓاٝ٥ـــَٗٓٚ ١ـــا زٚض ٠ايـــتعًِ
اشبُاغ ١ٝايم تبشح يف نٝف ١ٝسسٚخ ايتعًِٚ ،تـط ٣إٔ املـتعًِ ٜعٝـس تعطٜـف َفاُٖٝـ٘ ا٭ٚيٝـ١
ٚتٓعُٗٝا ٚتٛغٝعٗا عدل ايتفاعٌ بني ايبٚ ١٦ٝايٓؿاطات ٚاشبدلات ايكفٚ ١ٝمرل ايكفٚ ١ٝايعَ٤٬
(تطٚبــطٜر ٚآخــطٜٚ .)2004 ،ٕٚؿــرل (عبسايػــ )2009 ،ّ٬إىل إٔ زٚض ٠ايــتعًِ تــٛفط ب٦ٝــ ١مٓٝــ١
باملجرلات اسبػ ،١ٝتػاعس املتعًُني عً ٢ايتفاعٌ ايٓؿط َعٗاٚ ،مماضغتِٗ أمنـاط ا٫غـتس٫يني
اسبػّــٚ ٞاجملـــطزٚ ،تــ٪ز ٟإىل تهـــُني املعطفـــ ١ازبسٜــس ٠زاخـــٌ ايبٓٝـــ ١املعطفٝــ ١يًُـــتعًِ; ممـــا
ٜػـاعسِٖ عًـ ٢ضفـع َػـت ٣ٛذبكـٚ ًِٗٝاغــتٝعابِٗ ٚتفاعًـِٗ ،سٝـح أظٗـطت زضاغـات نــجرل٠
فاعًٝـــ ١زٚض ٠ايـــتعًِ يف تعًـــ ِٝايعًـــَٗٓٚ ،ّٛـــا زضاغـــ( ١ازبٓـــاب،)Daily, 2010)ٚ ،)2011 ،ٞ
.(Kilavuz, 2005)ٚ ،(Campbell, 2000)ٚ
ٜٚــطَ ٣ــاضظاْٚ ٛناْــسٍ ( )Marzano and Kendal, 1998إٔ ايــتعًِ ٜعــس مبٓعيــْ ١ؿــاط
َػتُطٜ ،ك ّٛب٘ ايفطز عٓـسَا ٜٛادـ٘ َؿـهً ١أَُٗ ٚـ ١متـؼ سٝاتـ٘; فتٛيـس يسٜـ٘ طاقـ ١شاتٝـ،١
دبعً٘ َجابطاّ يف غب ٌٝايٛق ٍٛإىل سٌ شلص ٙاملؿـهًٚ ،١إظبـاظ تًـو املُٗـٚ ،١إٔ املـتعًِ ٜتٛقـٌ
إىل املعــاضف ٚاملعًَٛــات عــدل بٓــآَ ٤عَٛــَ ١عطفٝــ ،١تــٓعِ خدلاتــ٘ ازبسٜــس ٠بطبطٗــا مبعاضفــ٘
ايػابك٪ٜٚ .١نس َاضظاْ ٛإٔ أمنٛشز أبعاز ايتعًِ ٖ ٛأغاؽ يًتعًِ ايٓادح; إش ٜػـاعس املعًـِ عًـ٢
اٖ٫تُاّ بتعًِ ايط٬بٚ ،زضاغ ١عًُٝات ايتعًِٚ ،ايتدطٝط يًُٓٗر ٚعًُٝم ايتسضٜؼ ٚايتكـِٜٛ
).(Marzano et al., 1998
نُا ت٪نس زضاغات عسٜس ٠أُٖ ١ٝأمنٛشز أبعـاز ايـتعًِٚ ،فاعًٝتـ٘ يف ايعًُٝـ ١ايتعًُٝٝـ،١
َٗٓٚــا زضاغــ( ١فــتح اهلل(ٚ ،)2009 ،ايطسًٝــ(ٚ ،)2007 ،ٞعكٝــٌ،(curtis, 2006)ٚ ،)2012 ،
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،(Singh and Mohamad, 2012)ٚنُا أٚقت زضاغـ( ١أمحـس )2012 ،بتـسضٜب َعًُـ ٞايعًـّٛ
عً ٢اغتدساّ أمنٛشز َاضظاْ ٛيف ايتسضٜؼ.
ٚذبسز َعاٜرل تسضٜؼ ايعً ّٛخكا٥ل تعٗط ططم تسضٜػٗا تسضٜػـاّ دّٝـساَ ،سٝـح تطنـع
عً ٢تكَُ ِٝعًُ ٞايعً ّٛبطْاصباّ يطًبتِٜٗ ،طتهع عًـ ٢ا٫غتككـا ،٤يف سـني تتطًـب َعـاٜرل
ايُٓـ ٛاملٗــين ملعًُــ ٞايعًــ ّٛتعًــ ِٝضبتــ ٣ٛعًُـ ٞعــدل ا٫غــتفازَ ٠ــٔ أبعــاز ا٫غتككــاٚ ٤ططا٥كــ٘
(تطٚبطٜر ٚآخط .)2004 ،ٕٚنُا أنست ايطابط ١ايٛطٓ ١ٝملعًُ ٞايعً (NSTA) ّٛأُٖ ١ٝتععٜـع
ايــتعًِ املــبين عًــ ٢ا٫غتككــاٚ ،٤تــٛفرل ايب٦ٝــ ١ايكــفٚ ١ٝاشبــدلات ٚايٓؿــاطات ايــم تػــٌٗ تعًــِ
املتعًُني ايعً.(NSTA, 1998) ّٛ
فُععـــِ دٗـــٛز اإلقـــ٬ح يف صبـــاٍ ايذلبٝـــ ١ايعًُٝـــ ١تطتهـــع عًـــ ٢ايـــتعًِ ايكـــا ِ٥عًـــ٢
ا ٫غتككا ،٤سٝح ٜعسّ أسس املعاٜرل ايك ١َٝٛيًذلب ١ٝايعًُٜٚ .١ٝـط( ٣عبـس ايػـ)612 ،2013 ،ّ٬
إٔ املتعًُني ايصٜ ٜٔتعًُ ٕٛعـدل ا٫غتككـاٜ ٤هتػـبَٗ ٕٛـاض ٠يف فٗـِ ا٭ؾـٝاٚ ٤املفـاٖ ِٝأنجـط
مما ٜهتػب ْ٘ٛعدل احملانطٖٚ ،٠صا ٜكٛز إىل َبـسأ َٗـِٖٚ ،ـ ٛملتـسضٜؼ َفـاٖ ِٝأقـٌ ٚبكـٛض٠
أعُــل غ ـ٪ٝز ٟإىل فٗــِ أعُــل عــٔ تكــسَ ِٜفــاٖ ِٝنــجرل ٠بؿــهٌ غــطشٞملٖٚ .ــَ ٛــا أٚنــش٘
(تطٚبــطٜر ٚآخــط )2004 ،ٕٚسٝــح ٜــط ٕٚإٔ تــسضٜؼ ايعًــ ّٛبأغــًٛب ا٫غتككــا ،٤قــس ٜــ٪ز ٟإىل
تعًِ ايطًب ١ايعً ّٛبططٜك ١أزم ٚأعُل مما ي ٛتعًُٖٛا بايططم ايتكًٝس.١ٜ
َؿهً ١ايسضاغ: ١
تهُٔ َؿهً ١ايسضاغ ١اسباي ١ٝيف بُعس ايٛاقع اسباي ٞيتعً ِٝايعً ّٛباملًُه ١عٔ املتٛقع
َٓ٘ٚ .بايطمِ َٔ اٖ٫تُاّ مبٗاضات ا٫غتككا ٤يس ٣املتعًُني ،فإٕ ْتا٥ر املتعًُني ٚاملتعًُات يف
ا٫ختبــاض ايــسٚي ٞيف ايعًــٚ ّٛايطٜانــٝات ( )Timssيعــاّ  2011تٛنــح سكــ ٍٛطــ٬ب ٚطايبــات
ايكــف ايجــأَ عًــَ ٢ػــتٜٛات َتسْٝــ ،١فكــس سكــًت املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ١ٜعًــ ٢املطتبــ١
اسبازٚ ١ٜايج٬ثني عاملًٝا َٔ بني

ؼ ٚأضبعني زٚي.١

ٜٚط( ٣عبس ايفتاح )2011 ،إٔ ٚاقع تسضٜؼ ايعًٜ ّٛعٗـط تطنٝـع ٙعًـ ٢أغـايٝب ايتـسضٜؼ
املٗتُ ١بازبٛاْب املعطف ١ٝفكطٖٚ ،ـصا  ٫ؼبكـل  ٫ٚؽبـسّ َٗـاضات ا٫غتككـا ٤ايـم متجـٌ أسـس
ا٭ٖــساف املُٗــ ١يف تــسضٜؼ ايعًــ .ّٛنُــا ٜــصنط (ايبــاظ )2001 ،إٔ تعًــ ِٝايعًــٚ ّٛتعًُٗــا يف
َطاسٌ ايتعً ِٝايعاّ حباد ١إىل ايذلنٝع عً ٢تعً ِٝايعًٚ ّٛتعًُٗا بهْٗٛا عًُ ١ٝاغتككـا،١ٝ٥
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سٝح أؾاضت عسز َٔ ا٭حبـاخ ٚايسضاغـات إىل تـسَْ ٞػـت ٣ٛاملـتعًُني يف َٗـاضات ا٫غتككـا٤
(ضَهإ(ٚ ،)2013 ،ايسٚغط.(wenning, 2005)ٚ ،)2013 ،ٟ
ٚ٭ُٖ ١ٝا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيف تسضٜؼ ايعً ،ّٛفكس أنّست املعاٜرل ايٛطٓٝـ ١يتعًـ ِٝايعًـّٛ
يف ايٜ٫ٛـات املتشـس ٠ا٭َطٜهٝـ١

)The National Science Education Standard (NRC, 1996

أُٖ ١ٝأغايٝب ايتسضٜؼ ا٫غتككا ٞ٥بهْٗٛا ططٜك ١أغاغ ١ٝيف تسضٜؼ َكطض ايعً ;ّٛيتعٜٚسٖا
نــست َعــاٜرل
ايطًبــ ١مبٗــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞاملػــتدسَ ١يف ســٌ املؿــه٬ت ،نُــا أ ّ
ايجكافــ ١ايعًُٝــ ١أْــ٘ ٜٓبغــ ٞيتــسضٜؼ ايعًــ ّٛإٔ ٜغــص ٟفهــ ٍٛايطًبــٚ ،١إٔ ٜطــٛض َٗــاضاتِٗ يف
ا٫غتككا.٤
ٚيف نَ ٤ٛا غبل ٚدست ايباسج ١إٔ أسس ٖص ٙايُٓاشز ٚا٫غـذلاتٝذٝات اسبسٜجـٖ ١ـ ٞزٚض٠
ايـــتعًِ اشبُاغـــ ١ٝايـــم تعتُـــس عًـــ ٢قٝـــاّ املـــتعًُني بأْفػـــِٗ بعًُٝـــ ١ا٫غتككـــاٚ ،٤مماضغـــ١
ايٓؿاطات املتٓٛع ١ايـم تـ٪ز ٟإىل ايـتعًِ .نُـا ٜعـس أمنـٛشز َـاضظاْ ٛ٭بعـاز ايـتعًِ َـٔ ايُٓـاشز
اسبسٜج ١ايم تٗسف إىل دعٌ املتعًُني قازض ٜٔعً ٢تطـٜٛط أْفػـِٗ ٚقـسضاتِٗ عًـ ٢عبـ ٛػبعًـِٗ
قازض ٜٔعً ٢ا٫غتُطاض يف ايتعًِٖٚ ،صا َا ٜتٛافل َع َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ.ٞ
ٚتتشسز َؿهً ١ايسضاغ ١يف اغتككا ٤فاعً ١ٝاغذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايتعًِّ اشبُاغـٚ ١ٝأمنـٛشز
أبعــاز ايــتعًَِّٚ ،كاضْــ ١أثــط نـًٌ َُٓٗــا عًــ ٢ســس ،٠يف تُٓٝــَٗ ١ــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيــس٣
طايبات ايتعً ِٝايجاْ ٟٛيف َكطض ا٭سٝا.1 ٤
أغ ١ً٦ايسضاغ: ١
َ .1ــا فاعًٝــ ١اغــذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايــتعًِّ اشبُاغــ ١ٝيف تُٓٝــَٗ ١ــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيــس٣
طايبات ايتعً ِٝايجاْ ٟٛيف َكطض ا٭سٝا1 ٤؟
َ .2ــا فاعًٝــ ١أمنــٛشز أبعــاز ايــتعًِّ يف تُٓٝــَٗ ١ــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيــس ٣طايبــات ايتعًــِٝ
ايجاْ ٟٛيف َكطض ا٭سٝا1 ٤؟
فطٚ

ايسضاغ: ١

ٜٛ ٫ .1دــس فــطم ش ٚز٫يــ ١إسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــ )0305≤ α( ١بــني َتٛغــطات زضدــات
طايبات اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ٫ختباض َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيف ايكٝاؽ ايكبًـٚ ،ٞبـني
َتٛغطات زضدات اجملُٛعْ ١فػٗا يف ايكٝاؽ ايبعس.ٟ
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ٜٛ ٫ .2دــس فــطم ش ٚز٫يــ ١إسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــ )0305≤α( ١بــني َتٛغــطات زضدــات
طايبات اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ٫ ١ٝختباض َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيف ايكٝاؽ ايكبًٚ ،ٞبـني
َتٛغطات زضدات اجملُٛعْ ١فػٗا يف ايكٝاؽ ايبعس.ٟ
ٜٛ ٫ .3دــس فــطم ش ٚز٫يــ ١إسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــ )0305≤α( ١بــني َتٛغــطات زضدــات
طايبــات اجملُٛعــ ١ايهــابط٫ ١ختبــاض َٗــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيف ايكٝــاؽ ايكبًــٚ ،ٞبـــني
َتٛغطات زضدات اجملُٛعْ ١فػٗا يف ايكٝاؽ ايبعس.ٟ
ٜٛ ٫ .4دــس فــطم ش ٚز٫يــ ١إسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــ )0305≤α( ١بــني َتٛغــطات زضدــات
طايبــات ايتعًــ ِٝايجــاْ٫ ٟٛختبــاض َٗــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيف ايكٝــاؽ ايبعــس ،ٟتعــع ٣إىل
اغذلاتٝذ ١ٝايتسضٜؼ.
أُٖ ١ٝايسضاغ:١
 .1تــأتٖ ٞــص ٙايسضاغــ ١اغــتذاب ١ي٬دباٖــات اسبسٜجــ ١يف تعًــ ِٝايعًــ ،ّٛايــم تــسع ٛإىل تطبٝــل
ايتعًِ ايبٓا.ٞ٥
 .2تعس ٖص ٙايسضاغـ ١اغـتذاب ١ملـا ٜٓـاز ٟبـ٘ املتدككـ ٕٛيف طـطم ايتـسضٜؼ ْٚعطٜـات ايـتعًِ،
ٚاملتُجً ١بهطٚض ٠تكس ِٜاملاز ٠ايسضاغ ١ٝبططم َٚساخٌ ت٪نس أُٖ ١ٝايتفاعٌ بني املعًِ ٚاملتعًِ،
ٚإػباب ١ٝاملتعًِ يف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 .3تأنٝس أَُٖٗ ١ٝاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞبهْٗٛا َٔ أِٖ أٖساف تسضٜؼ ايعً.ّٛ
سسٚز ايسضاغ: ١
اقتكطت ايسضاغ ١عً:٢
 .1طايبات ايتعً ِٝايجاْْ ٟٛعاّ املكطضات ،يف ايفكـٌ ايسضاغـ ٞا٭ ،ٍٚيًعـاّ ايسضاغـ/1436 ٞ
ٖ1437ـ.
َٗ .2اضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞايم سسزتٗا ايباسجَٗ :ٖٞٚ ١اض ٠امل٬سعَٗٚ ،١اض ٠ا٫غـتس،ٍ٫
َٗٚاض ٠نبط املتغرلاتَٗٚ ،اض ٠ايكٝاؽَٗٚ ،اض ٠ايتعطٜفَٗٚ ،اض ٠ايتكٓٝف.
َٛ .3نٛعات ايفكٌ ايطابع يف َكطض ا٭سٝا٫ ،1 ٤ستٛا ٘٥عً ٢املفاٖ ِٝايكعبٚ ،١ايٓؿاطات
ٚايتذاضب ٚاملٗاّ ايعًُ ١ٝايم ذبفع املتعًُات ٚتؿذعٗٔ عً ٢اغتدساّ َٗاضات ا٫غتككا.٤
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َكطًشات ايسضاغ:١
زٚض ٠ايتعًِ

اشبُاغModified Learning Cycle 5E ١ٝ

ٖٚــ ٞططٜكــ ١تسضٜػــ ١ٝميهــٔ اغــتدساَٗا يف تكــُ ِٝاملــٓٗر ٚٚنــع َــٛازٚ ٙضبتــٛا،ٙ
ٚتٛظٝــف اغــذلاتٝذٝات تعًــ ِٝايعًــ ّٛايكاُ٥ــ ١عًــ ٢ايتفاعــٌ بــني املعًــِ ٚايطايــبٚ ،تعتُــس عًــ٢
مماضغ ١ايٓؿاطات ايهؿف( ١ٝعبس ايػ.)2009 ،ّ٬
ٚتعـطّف زٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ ١ٝإدطاٝ٥ـاّ بأْٗــا :اغــذلاتٝذ ١ٝقاُ٥ــ ١عًـ ٢ايتفاعــٌ بــني املعًــِ
ٚاملتعًِ عدل

ؼ َطاسٌ ٖ :ٞاْ٫ؿغاٍٚ ،ا٫نتؿافٚ ،ايتفػرلٚ ،ايتٛغعٚ ،ايتكـ ِٜٛبٗـسف

تَُٓٗ ١ٝاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس ٣املتعًُات.
أمنٛشز أبعاز

ايتعًِ Dimensions of Learning Model

ٖٚـــ :ٛأمنـــٛشز تسضٜػـــٜ ٞطنـــع عًـــ ٢ايتفاعـــٌ بـــني

ػـــ ١أمنـــاط يًـــتفهرل َتُجًـــ ١يف

انتػــاب ادباٖــات ٚإزضانــات إػبابٝــَ ١ــٔ ايــتعًِ ،باإلنــاف ١إىل انتػــاب َعطفــ ١دسٜــس،٠
ٚاسبطم عً ٢تهاًَٗا ٚاتػاقٗا َع املعطف ١ايكا ١ُ٥فعٚ ،ّ٬تعُٝـل املعطفـٚ ١تـسقٝكٗا; يًٛقـٍٛ
إىل ْتــا٥ر دسٜــسٚ ،٠اغــتدساّ املعطفــ ١اغــتدساَاّ شا َعٓــٚ ،٢تُٓٝــ ١اغــتدساّ ايعــازات ايعكًٝــ١
املٓتذ.(Marzano, 1992) ١
ٜٚعطّف أمنٛشز أبعاز ايتعًِ إدطاٝ٥اّ بأْـ٘ :أمنـٛشز تسضٜػـَ ٞهـَ ٕٛـٔ

ػـ ١أبعـاز ٖـ:ٞ

ا٫دباٖات ٚاإلزضانات اإلػباب ١ٝعب ٛايتعًِٚ ،انتػاب املعطفٚ ١تهاًَٗا ٚاتػاقٗاٚ ،تعُٝل
املعطفٚ ١قكًٗاٚ ،ا٫غتدساّ ش ٚاملعٓـ ٢يًُعطفـٚ ،١تُٓٝـ ١ايعـازات ايعكًٝـ ١املٓتذـ ١بٗـسف تُٓٝـ١
َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ.ٞ
َٗاضات ا٫غتككا٤

ايعًُScientific inquiry ٞ

ٖٚــ :ٞصبُٛعــَ ١ــٔ ايكــسضات ٚايعًُٝــات ايعكًٝــ ١اي٬ظَــ ١يتطبٝــل طــطم ايعًــِ ٚايــتفهرل
ايعًُ ٞعً ٢عب ٛقشٝح (ظٜت.)2005 ،ٕٛ
ٚتع ـطّف َٗــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞإدطا ٝ٥ـاّ بأْٗــاَ :كــساض َــا انتػــبت٘ ايطايبــات َــٔ
َعــاضف عًُٝــٚ ١عًُٝــات عكًٝــَٗٚ ١ــاضات حبجٝــٜٚ ،١كــاؽ بايسضدــ ١ايهًٝــ ١ايــم ذبكــٌ عًٗٝــا
ايطايب ١يف اختباض َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ.ٞ
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اإلطاض ايٓعط: ٟ
زٚض ٠ايتعًِ اشبُاغ١ٝ
تعس أسس ايُٓاشز ايفعّاي ١يف تعً ِٝايعً ،ّٛسٝـح اْبجكـت يف ايػـتٝٓٝات امل٬ٝزٜـ ١عـٔ عُـٌ
أتهــٔ ٚنــاضبًؼ  Atkin and Karplusيف أثٓــا ٤تُٓٝــَ ١ؿــطٚع ملذبػــني َــٓٗر ايعًــّٛملٚ .قــس
اعتُست عً ٢أفهاض بٝادْٚ ،٘ٝعط ١ٜأٚظٚبٌ يف ايتعًِ (تطٚبطٜر ٚآخط.)2004 ،ٕٚ
َٚــطت ٖــص ٙايــسٚض ٠مبذُٛعــَ ١ــٔ ايتطــٛضات; إش تهّْٛــت يف بــساٜتٗا َــٔ ثــ٬خ َطاســٌ:
ا٫غتهؿـافٚ ،تهـ ٜٔٛاملفٗـٚ ،ّٛايتطبٝـل .ثـِ دـا Martin and Gerlovich ٤يف عـاّ 1999
ٚاقــذلح منٛشدـاّ ضباعٝـاّ تهــُٔ :ا٫غتهؿــافٚ ،ايتفػــرلٚ ،ايتٛغــعٚ ،ايتكــ ،ِٜٛسٝــح أنــاف
َطسًــ ١ضابعــ ١بعــس تطــٜٛط ايُٓــٛشز ايج٬ثــٖٚ ،ٞــَ ٞطسًــ ١ايتكــ .ِٜٛثــِ دــا ٤ضٚدــط بــاٜيب يف عــاّ
ٚ1993طّٛض ايُٓٛشز ايص ٟاقذلساٚ ،Atkin and Karplus ٙتهَٔ ٕٛ

ؼ َطاسٌ :اْ٫ؿـغاٍ،

ٚا٫نتؿــافٚ ،ايتفػــرلٚ ،ايتٛغــعٚ ،ايتكــ ،ِٜٛبإنــافَ ١طسًــ ١دسٜــسٖٚ ٠ــَ ٞطسًــ ١اْ٫ؿــغاٍ
ايم تكسّضت املطاسٌ ا٭خط ٣بٗسف إثاض ٠اْتبا ٙاملتعًُني (تطٚبطٜر ٚآخط.)2004 ،ٕٚ
ٜٓٚطًــل منــٛشز زٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــَ ١ٝــٔ عــس ٠افذلانــات أُٖٗــا :إٔ تهــُني املٛقــف
ايتعًُٝــ ٞخــدلات سػــٜٝ ١ٝػــط عًــ ٢املعًــِ ٚاملــتعًِ إظبــاظ املٗــاّٚ ،ذبكٝــل أٖــساف ايــتعًِٚ ،إٔ
إعطــا ٤املــتعًُني ايفطقــ ١ملُاضغــ ١ايٓؿــاطات تػــاعسِٖ عًــ ٢انتؿــاف املعًَٛــات بأْفػــِٗ.
(يًٜٛٝني.)2012 ،
ٚميهٓٓــا تػــًٝط اي هــ ٤ٛعًــ ٢املطاســٌ اشبُــؼ ايــم تهــُٓتٗا زٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ١ٝ
يًهؿف عٔ َعاٜاٖا:
َطسً ١اْ٫ؿغاٍ :سٝح ٜؿغٌ املتعًِ مبٗاّ ايتعًَِ ،ع تطنٝع ٙشًٖٓٝا عًَ ٢ؿهً ١أَٛ ٚقف أٚ
سسخ َاٚ ،ميٗس املعًِ يعًُ ١ٝايتعًِ بعط

ايسضؽ ٚتكس ِٜايغط

َٜٓ٘ٚ .ػتطٝع املعًِ يف أثٓا٤

َطسً ١اْ ٫ؿغاٍ تك ِٜٛاملعطف ١ايكبًٚ ،١ٝانتؿاف املعتكسات اشباط ١٦يس ٣املـتعًُني َٚعازبتٗـا
(يًٜٛٝني.)2012 ،
َطسً ١ا٫نتؿـاف :ؼبتـاز املتعًُـ ٕٛسـني اْؿـغاشلِ بعًُٝـ ١ايـتعًِ إىل ٚقـت نـاف ٫نتؿـاف
ا٭فهاض ٚ ،ممـا ٜػـاعسِٖ عًـ ٢شيـو اقـذلاح املعًـِ يًٓؿـاطات ايـم تكـ ّٛعًـ ٢تـصنط اشبـدل٠
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اسبػــ ١ٝايكسميــٚ ،١اْ٫تكــاٍ َٓٗــا إىل اشبــدل ٠اسبػــ ١ٝازبسٜــس ،٠حبٝــح ٜتٛقــٌ املتعًُــ ٕٛإىل
ا٭فهاض ازبسٜسَ ٠عتُس ٜٔعً ٢امل٬سعٚ ١ايكٝاؽ ٚايتذطٜب (ايهػباْ.)2008 ،٢
َطسً ١ايتفػرلٜ :ككس بايتفػرل ايعًُ ١ٝايم دبعٌ املفاٖ ِٝأ ٚاملٗاضات غًَٗٚ ١فٗٚٚ ١َٛانش١
شلِ (تطٚبطٜر ٚآخطٚ .)2004 ،ٕٚمياضؽ املعًِ يف ٖـص ٙاملطسًـ ١زٚض املٛدـ٘ يعًُٝـ ١ايـتعًِ ،سٝـح
ٜكــ ّٛمبٓاقؿــ ١املعًَٛــات َــع املــتعًُنيٜٚ ،ؿــطح شلــِ املفــاٖ ِٝايعًُٝــٜٚ ،١طًــب َــِٓٗ تكــسِٜ
تفػرلاتِٗ س ٍٛشيو نً٘.
َطسًـــ ١ايتٛغـــعٜ :طبـــل املتعًُـــ ٕٛفٗٝـــا َـــا تعًُـــ ٙٛيف املطاســـٌ ايػـــابكَ ١ـــٔ َفـــاَٖٚ ِٝبـــاز٨
َٗٚاضاتٜٛٚ ،ظفْٗٛا يف َٛاقف دسٜسٚ .٠تتُٝع ٖص ٙاملطسًـ ١بتٝػـرلٖا يًُـتعًُني غـب ّ٬يتعـسٌٜ
أفٗاَِٗ س ٍٛايعٛاٖط ايم زضغٖٛا (يًٜٛٝني.)2012 ،
َطسً ١ايتك :ِٜٛسٝح ميهٔ ططح أغ ١ً٦عاي ١ٝاملػت ٣ٛيًُتعًُنيَٗٓٚ ،ا أغ ١ً٦ايتفهرل ايٓاقس
ايــم تػــاعسِٖ عًــ ٢إقــساض ا٭ سهــاّ ،نُــا متهــٔ ٖــص ٙاملطسًــ ١املــتعًُني َــٔ تٛنــٝح
ايع٬قـــات بـــني املفـــاٖ ِٝباغـــتدساّ خـــطا٥ط املفـــاٖٚ ،ِٝأغـــ ١ً٦ا٫ختٝـــاض َـــٔ َتعـــسزٚ ،املٗـــاّ
اسبكٝكٚ ،١ٝايتك ِٜٛايصات( ٞيًٜٛٝني.)2012 ،
ٚتعس َطاسٌ زٚض ٠ايتعًِ اشبُاغَ ١ٝتتابعَٚ ١تهاًَ ،١إش ت٪ز ٟنٌ َطسًٚ ١ظٝفَ ١عٓٝـ١
متٗٝسّا يًُطسً ١ايم تًٗٝـا ،سٝـح إٕ تفاعـٌ املـتعًِ َـع ْؿـاطات َطسًـ ١ا٫نتؿـاف ٜـ٪ز ٟإىل
اغتجاضت٘ َعطفًٝا بسضد ١تفكس ٙتٛاظْ٘ املعطيفٖٚ ،صا َا ٜطًل عًٝـ٘ بٝادٝـ٘ متجـٌ املعًَٛـاتٚ .قـس
ٜتٛقٌ املتعًِ إىل ٖص ٙاملعًَٛات ازبسٜس ٠بٓفػـ٘ عـدل مماضغـْ ١ؿـاطات ايـتعًِ يف أثٓـاَ ٤طسًـ١
ايتفػرلٚ ،بـصيو ٜػـتعٝس املـتعًِ سايـ ١ايتـٛاظٕ املعـطيفٖٚ ،ـصا َـا ٜعـطف يـس ٣بٝادٝـ٘ باملٛاَ٤ـ.١
ٚيه ٞتهتٌُ زٚض ٠ايتعًِ ف ٬بس َٔ تٓع ِٝاملعًَٛات ازبسٜس ٠ايم انتػبٗا املـتعًِ يف بٓٝتـ٘
املعطف ،١ٝعدل مماضغ ١ايٓؿاطات يف َطسً ١ايتٛغعٖٚ ،ـَ ٛـا ٜطًـل عًٝـ٘ بٝادٝـ٘ ايتٓعـٚ ،ِٝيف
أثٓا ٤شيو قـس ٜتعـط

املـتعًِ شبـدلات دسٜـس ٠تػـتسع ٞقٝاَـ٘ َـط ٠أخـط ٣بعًُٝـ ١ا٫نتؿـاف،

ٖٚهصا تبسأ سًك ١دسٜس َٔ ٠زٚض ٠ايتعًِ اشبُاغ( ١ٝايهػباْ.)2008 ،٢
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ٚيف إطاض اٖ٫تُاّ بتطبٝل ٖـص ٙايـسٚض ٠يف املطسًـ ١ايجاْٜٛـ ١أعـسّ نًـٛظ )(Kilavuz, 2005
زضاغٖ ١سفت إىل َعطفـ ١أثـط زٚض ٠ايـتعًِ اشبُاغـ ١ٝيف َكـطض ايهُٝٝـاٚ ،٤شيـو بتطبٝكٗـا عًـ٢
عٓٝــَ ١هْٛــَ ١ــٔ ( )60طايبًــا يف ايكــف ا٭ ٍٚايجــاْٚ .ٟٛتٛقــًت ايٓتــا٥ر إىل تــأثرل زٚض ٠ايــتعًِ
اشبُاغـ ١ٝيف ايتشكـ .ٌٝنُـا أعـسّ ناَبـٌ ) (Campbell, 2000زضاغـٖ ١ـسفت إىل ايهؿـف
عٔ أثط اغـتدساّ زٚض ٠ايـتعًِ اشبُاغـ ١ٝيف اغـتٝعاب املفـاٖ ِٝايفٝعٜاٝ٥ـ ١يـس ٣عٓٝـَ ١ـٔ طـ٬ب
املطسً ١ا٫بتساٚ .١ٝ٥تٛقًت ايٓتا٥ر إىل إٔ زٚض ٠ايتعًِ أثطت تأثرلاّ إػبابّ ٝا يف تعًِ املفاٖ.ِٝ
أَّا (ازبٓاب )2011 ،ٞفكس أعسّ زضاغٖ ١سفت إىل ايتعطف عً ٢أثط إغذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايتعًِ
اشبُاغ ١ٝيف ايتشك ٌٝيس ٣ط٬ب ايكف ايجاْ ٞاملتٛغطٚ ،أغفطت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز أثط فعاٍ
ٚزاٍ إسكـاّ ٝ٥ا يف ضفــع َػـت ٣ٛايتشكــ .ٌٝنُـا أعـسّ نـٌ َــٔ (ايؿـطٓاٚ ٟٚايعبٝــس)2006 ،ٟ
زضاغ ١بٗسف تكك ٞأثـط منـٛشدني يًـتعًِ ايبٓـا ٞ٥يف ذبكـ ٌٝطـ٬ب ايكـف ايتاغـعٚ ،تٛقـًت
ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥يف ايتشك ٌٝيكاحل اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني.
ٚعًَ ٢ػت ٣ٛاملطسً ١ازباَع ١ٝأعـسّ ٜـاينت ٚآخـط (YALÇIN el at, 2010) ٕٚزضاغـ ١عًـ٢
ايط٬ب املعًُني يف املطسً ١ازباَعٖٚ ،١ٝسفت إىل ذبسٜس أثط اغـتدساّ زٚض ٠ايـتعًِ اشبُاغـ.١ٝ
ٚتهْٛت عٓٝتٗا َـٔ (َ )43عًُـاّ يًعًـ ّٛيف نًٝـ ١بـاٜبٛضت بذلنٝـاٚ .تٛقـًت ايٓتـا٥ر إىل تـأثرل
زٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغـــ ١ٝيف ضفــع َػـــت ٣ٛايتشكـــ .ٌٝأَّــا زضاغـــ ١ناتايٓٝــا )(Catalina, 2005
فأنست عسّ ٚدٛز تأثرل يسٚض ٠ايتعًِ اشبُاغ ١ٝعً ٢ذبك ٌٝاملتعًُني يف ايكف ايػابع ايبايغ
عسزِٖ ( )160طايباّ يف َكطض ايعً.ّٛ
أمنٛشز أبعاز ايتعًِّ
طّٛض َاضظاْٚ ٛآخط ٕٚأمنٛشداّ تعًًُٝٝا ٜتهُٔ

ػ ١أبعاز أغاغ ١ٝيًتعًِٚ ،نٌ بُعس َـٔ

ٖص ٙا٭بعاز ٜتٓا ٍٚداْباّ َعّ ٓٝا َٔ ايعًُٝاتٚ .ميهٔ تػًٝط ايه ٤ٛعًٖ ٢ص ٙا٭بعاز ناٯت:ٞ
ايبعس ا٭ ٖٛٚ ٍٚطبكل ي٬دباٖات ٚاإلزضانـات اإلػبابٝـ ١عبـ ٛايـتعًِ ،سٝـح تـ٪ثط تًـو
ا٫دباٖات يف قسض ٠املتعًِ عً ٢ايتعًِ; فا٫دباٖات ايػًب ١ٝعب ٛاملٗاّ املٓٛط ١بـايتعًِ تـ٪ز ٟإىل
بصٍ ايكً َٔ ٌٝازبٗس يتٓفٝـصٖاٚ .قـس سـسّز َـاضظاْ ٛعـاًَني أغاغـني ػبـب َطاعاتُٗـا يف تُٓٝـ١
ا٫دباٖات اإلػباب ١ٝعب ٛايتعًُِٖٚ ،ا َٓـار ايـتعًِ :فـإشا ٖٝـ ٧يًُـتعًُني املٓـار ايكـف ٞازبٝـس
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فتته ٕٛيس ِٜٗادباٖات إػباب ١ٝعب ٛعًُ ١ٝايتعًِٚ .أَّا ايعاٌَ ايجاْ ٞفٝتُجٌ يف املٗاّ ايكف:١ٝ
فإشا َا تٛافطت يس ٣ايتَٝ٬ص ادباٖات إػباب ١ٝعب ٛتًو املٗاّ فػٓٝذعْٗٚا عً ٢عب ٛدٝس.
ايبعــس ايجــاْ :ٞانتػــاب املعطفــٚ ١تهاًَــٗا :سٝــح أٚنــح َــاضظاْ ٛإٔ انتػــاب املعطفــ١
ٚتهاًَٗا ٜتهُٔ اغـتدساّ َـا ْعطفـ٘ َـٔ َعًَٛـاتٚ ،ضبطٗـا باملعًَٛـات ازبسٜـس ٠عٓـس عًُٝـ١
ايتعًِ; يهْ ٞهفَ ٞعٓ ٢عً ٢املعًَٛات ازبسٜس.٠
ايبعس ايجايح :تعُٝل املعطفٚ ١قكًٗا ٖٚصا ٜكته ٞإثـاض ٠ايتػـا٫٩ت يـس ٣املـتعًِ سـَ ٍٛـس٣
قش ١املعًَٛـات ايـم سكـٌ عًٗٝـاٚ ،امل ٗـاضات ايـم انتػـبٗاٚ ،إعـاز ٠املـتعًِ قـٝام ١املعطفـ١
بٓفػ٘.
ايبعس ايطابع :ا٫غتدساّ ش ٚاملعٓ ٢يًُعطف ١سٝح إٕ انتػاب املتعًِ املعطفٚ ١تعُٝكٗا يـٝؼ
ٖــسفّا يف شاتــ٘ ،بــٌ اغــتدساّ ٖــص ٙاملعطفــ ١عًــ ٢عبــ ٛػبعــٌ شلــا َعٓــ ٢عٓــس قٝاَــ٘ بــبعض املٗــاّ
املطتبط ١حبٝات٘ اي.١َٝٛٝ
ايبعس اشباَؼ :عازات ايعكٌ املٓتذـٜ ١عتكـس َـاضظاْ ٛإٔ عازاتٓـا ايعكًٝـ ١تـ٪ثط يف نـٌ ؾـ٤ٞ
ْعًُٖ٘ٚ ،صا ٜعين إٔ ايعازات ايعكً ١ٝايهعٝف ١ت٪ز ٣إىل تعًِ نـعٝفٚ ،إٔ أفهـٌ ايطـطم ايـم
ميهـٔ اغـتدساَٗا يف إنػـاب ايتَٝ٬ــص ايعـازات ايعكًٝـ ١املٓتذـٖ ١ــ :ٛتٗ٦ٝـ ١املٛاقـف املٓاغــب١
يًتَٝ٬ص.
ٜٚؿرل َاضظاْ ٛإىل ٚدٛز ع٬قٚ ١ثٝك ١بني أبعاز ا٭منٛشز ،سٝح تعٌُ بؿـهٌ َتهاَـٌ،
فتشــسخ عًُٝــ ١ايــتعًِ عًــ ٢أغــاؽ ادباٖــات املــتعًِ ٚإزضاناتــ٘ٚ ،اغــتدساَ٘ عــازات ايعكــٌ
املٓتذٖٚ ،١صا ٖٖ ٛسف ايبعس ٜٔا٭ٚ ٍٚاشباَؼ يٮمنٛشزٚ .عٓـس تـٛافط ايعـازات ٚا٫بتهـاضات
ٜػتطٝع املتعًِ انتػاب املعطفٚ ،١ايػع ٞإىل تهاًَٗاٖٚ ،صا َا ٜٗسف إي ٘ٝايبعس ايجاْ ،ٞثـِ
ٜعٌُ املتعًِ عً ٢تٛغٝع املعطفٚ ١قكًٗاٖٚ ،صا َا ٜٗسف إي ٘ٝايبعس ايجايح ،ثِ ٜػتدسّ املعطف١
اغــتدساًَا شا َعٓــٖٚ ،٢ــصا َــا ٜٗــسف إيٝــ٘ ايبعــس ايطابــعٚ ،تكــبح عًُٝــ ١ايــتعًِ أنجــط فاعًٝــ١
سُٓٝا ؼبطم عً ٢ايتفاعٌ بني ا٭بعاز اشبُػـَ ١تتابعـَ ١تهاًَـَ( ١ـاضظاْٚ ٛآخـط،)1998 ،ٕٚ
(ٚايػـــعسَ(ٚ ،)2010 ،ٟٚـــاضظاْٚ ٛآخـــطَ(ٚ ،)1999 ،ٕٚـــاضظاْٚ ٛآخـــطٚ(ٚ ،)2000 ،ٕٚػبٓـــع
َٚانتا.)2008 ،ٟ
ٚقــس اٖتُــت ايبشــٛخ ايذلبٜٛــ ١باغــتدساّ أمنــٛشز َــاضظاْ ٛيف تــسضٜؼ ايعًــَٚ ،ّٛــٔ شيــو
زضاغ( ١عك )2012 ،ٌٝايم أنست إٔ أمنٛشز أبعاز ايتعًِ نإ ي٘ أثط فعاٍ يف ذبك ٌٝطـ٬ب
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ايكف ايػـابع يف َكـطض ايطٜانـٝاتٚ ،تُٓٝـ ١ايسافعٝـ ١عبـ ٛاملكـطض .نُـا أغـفطت ْتـا٥ر زضاغـ١
(فتح اهلل )2009 ،ع ٔ فاعً ١ٝأمنـٛشز َـاضظاْ ٛيف تُٓٝـ ١ا٫غـتٝعاب املفـاٖ ُٞٝيـس ٣املـتعًُني يف
املطسً ١ا٫بتساٚ .١ٝ٥أَّا زضاغ( ١ايكٝػـ )2014 ،ٞفتٛقـًت إىل فاعًٝـ ١أمنـٛشز َـاضظاْ ٛيف تُٓٝـ١
ايــتفهرل ايطٜانــ ٞيــس ٣طــ٬ب ايكــف ايػــابع .نُــا أع ـسّ نــطتٝؼ ) (curtis, 2006زضاغــ١
بٗــسف ايتكــ ِٜٛا٭نــازمي ٞيتطــٜٛط َعًُــ ٞا٭سٝــا ٤باغــتدساّ أمنــٛشز َــاضظاْ ٛاشبــام بأبعــاز
ايتعًِ .فكس تهْٛت عٓٝتٗا َـٔ ( )92طايبًـا ٚ

ػـَ ١عًُـنيٚ .تٛقـًت ايٓتـا٥ر إىل إٔ ا٭منـٛشز

نإ فعا ّ٫يف ظٜاز ٠أزا ٤املتعًُني يف َكطض ا٭سٝا.٤
نُا أعسّت (ايطس )2007 ،ًٞٝزضاغ ١بٗسف ايتعـطف عًـ ٢أثـط اغـتدساّ أمنـٛشز َـاضظاْٛ
يف تسضٜؼ ايعً ّٛيتُٓ ١ٝايتشك ٌٝايسضاغٚ ٞايصنا٤ات املتعسزٚ .٠قس تهْٛت عٓٝتٗا َـٔ ()70
طايبـــ ١باملطسًـــ ١املتٛغـــطٚ .١تٛقـــًت ايٓتـــا٥ر إىل تفـــٛم اجملُٛعـــ ١ايتذطٜبٝـــ ١عًـــ ٢اجملُٛعـــ١
ايهـابط .١نـصيو أنـست زضاغـ ١نـٌ َـٔ غـٓٝغ ٚضبُـس )(Singh and Mohamad, 2012
فاعً ١ٝأمنٛشز َاضظاْ ٛيف تُٓ ١ٝايتشك ٌٝملكطض ايعًٚ .ّٛتهْٛت عٓٝتٗا َٔ ( )190طايبًا ،سٝح
أظٗطت ايٓتا٥ر تفٛم ط٬ب اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝعً ٢اجملُٛع ١ايهابط ١يف ا٫ختباض ايتشك.ًٞٝ
أَّـــا زضاغــــ( ١املطــــطيف ) 2014 ،فٗــــسفت إىل تككـــ ٞأثــــط تــــسضٜؼ ايفٝعٜــــا ٤باغــــتدساّ
إغذلاتٝذَ ١ٝبٓ ١ٝعً ٢أمنٛشز َاضظاْ ٛيس ٣ط٬ب املطسً ١ايجاْٚ ،١ٜٛايبـايغ عـسزِٖ ( )60طايبـا.
ٚأغفطت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بـني زضدـات طـ٬ب اجملُـٛعتني ايتذطٜبٝـ١
ٚايهابط ١يف ا٫ختباض يكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب.١ٝ
َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُٞ
ظٗطت يف اشبُػٝٓٝات َٓـاٖر دسٜـس ٠يًعًـ ّٛت٪نـس أُٖٝـ ١ازباْـب ا٫غتككـا ٞ٥يًعًـِ.
ففــ ٞعــاّ  1996أقــسض اجملًــؼ ايــٛطين يًبشــٛخ ) (NRCاملعــاٜرل ايٛطٓٝــ ١يتعًــ ِٝايعًــّٛ

The

)ٚ National Science Education Standard (NRC, 1996تـطٖ ٣ـص ٙاملعـاٜرل نـطٚض ٠ربطـٝط
َعًُ ٞايعً ّٛملكطضاتِٗ با٫عتُاز عً ٢ا٫غتككاٚ ،٤إتاس ١ايفطق ١يًُتعًُني َٔ أدٌ اغتدساّ
ا٫غتككـا ٤ايعًُـٚ ،ٞتُٓٝـ ١قـسضاتِٗ عًـ ٢ايـتفهرل بطـطم تتكـٌ بعًُٝـ ١ا٫غتككـا٤

(NRC,

).1996

ٜٚتهــُٔ ا٫غتككــا ٤ايعًُــْ ٞؿــاطات املــتعًُني ايــم متهــِٓٗ َ ـٔ تُٓٝــ ١تفهرلٖــِ،
َٚعطفــ ١ا٭فهــاض ايعًُٝــٚ ١فُٗٗــا ،باإلنــاف ١إىل فٗــِ نٝفٝــ ١زضاغــ ١ايعًُــا ٤بسضاغــ ١ايعــامل
ايطبٝع( ٞايٓذسٚ ٟآخطٜٚ .)2007،ٕٚصنط (يٝـًٜٛني )2012 ،إٔ ا٫غتككـا ٤ايعًُـٜ ٞـجرل سـب
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ا٫غتط٬ع يس ٣املتعًُني عٔ ططٜل تعًـ ُِٗٝنٝفٝـ٬َ ١سعـ ١ا٭ؾـٝا ٤عـٔ نجـبٚ ،تؿـذٝعِٗ
عً ٢ايكٝاّ مبا ٖ ٛأنجط َٔ صبطز ْعط ٠خاطفٚ ،١تٛفرل َٛاز َٓاغـب ١ي٬غتككـاَ ،٤ـع تـٛفرل
ا٭َإ يًُتعًُني يططح ا٭غ.١ً٦
ٚتعــسزت ٚدٗــات ْعــط ايبــاسجني ســَٗ ٍٛــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــٚ ٞتكػــُٝاتٗا ،سٝــح
قػـــــُتٗا ايؿـــــطبٝين ( ) 2005إىل ايتكـــــٓٝفٚ ،ا٫غـــــتٓتازٚ ،نـــــبط املـــــتغرلاتٚ ،ايكٝــــاؽ،
ٚايتذطٜـــبٚ ،ا٫تكـــاٍ .يف ســـني دعًـــٗا ايعبازيـــ )2007( ١مثـــاَْٗ ٞـــاضاتٖٚ ،ـــ :ٞايكٝـــاؽ،
ٚاملكاضْـــٚ ،١ايتٓبـــٚ ،٪نـــبط املـــتغرلاتٚ ،ايتعطٜـــف اإلدطا٥ـــٚ ،ٞتفػـــرل ايبٝاْـــاتٚ ،فـــط
ايفطنٝاتٚ ،ايتذطٜبٜٚ .ؿرل (عبس ايػ )2009 ،ّ٬إىل إٔ ا٫غتككاْ ٤ؿـاط َتعـسز ا٭ٚدـ٘،
ٜٚؿٌُ َا  :ًٜٞعٌُ امل٬سعاتٚ ،طـطح ا٭غـٚ ،١ً٦ذبًٝـٌ ايبٝاْـات ٚتفػـرلٖاٚ ،طـطح إدابـات
ٚتفػــرلات ،ايتٓبــ ٪بايٓتــا٥ر ٚتبازشلــاٚ ،ذبسٜــس ا٫فذلانــاتٚ ،اغــتدساّ ايــتفهرل ٜٔايٓكــسٟ
ٚاملٓطكــٚ ،ٞايٛنــع يف اسبػــبإ ايتفػــرلات ايبسًٜــٜٚ .١كــٓفٗا (بــٝذلظ ٚغــتاٚت )2015 ،إىل:
امل٬سعــٚ ،١ايتكــٓٝفٚ ،ايكٝــاؽٚ ،ا٫تكــاٍ ٚايتٛاقــٌٚ ،ا٫غــتسٚ ،ٍ٫ايتٓبــٚ ،٪ايتذطٜــب،
ٚقٝام ١ايفطنٝاتٚ ،نبط املتغرلاتٚ ،ايتذطٜب.
ٚقس اٖتُت بعض ايسضاغات مبٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس ٣املتعًُني يف َطاسـٌ ايتعًـِٝ
ايعاّ سٝح بٓت (ايؿطبٝينٚ )2005 ،سسَ ٠كذلس ١يف ايعً ّٛقا ١ُ٥عً ٢ايتعًِ ايبٓاٚ ،ٞ٥تٛقًت
إىل فاعًٝتٗا يف تَُٓٗ ١ٝاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس ٣طـ٬ب ايكـف اشبـاَؼ ا٫بتـسا .ٞ٥نُـا
أعـسّ (ايعبازيــ )2007 ،١زضاغــ ١بٗــسف اغتككــا ٤أثــط إغــذلاتٝذ ١ٝثٓاٝ٥ــ ١ايتشًٝــٌ ٚايذلنٝــب يف
تــسضٜؼ ايفٝعٜــا ٤يطــ٬ب املطسًــ ١ايجاْٜٛــٚ .١أغــفطت ايٓتــا٥ر عــٔ ٚدــٛز فــطم زاٍ إسكــاٝ٥اّ بــني
زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايهـابط ١يف ا٫ختبـاض يكـاحل اجملُٛعـ ١ايتذطٜبٝـٚ .١أَّـا زضاغـ١
(ايعفٝفــٚ ٞآخــط )2011 ،ٕٚفٗــسفت إىل اغتككــا ٤أثــط زٚض ٠ايتككــ ٞايجٓاٝ٥ــ ١يف تُٓٝــَٗ ١ــاضات
ا٫غتككا ٤يس ٣طايبات ايكف ايجأَ يف ايعًٚ ،ّٛنؿفت ايٓتـا٥ر عـٔ تـأثرل زٚض ٠ايتككـ ٞيف
تَُٓٗ ١ٝاضات ا٫غتككا ٤يس ٣اجملُٛع ١ايتذطٜبٝـ .١نُـا ٖـسفت زضاغـ( ١ضَهـإ )2013 ،إىل
اغتككا ٤أثط أمنٛشز ايتعًِ ا٫غتككا ٞ٥يف تَُٓٗ ١ٝـاضات َـا ٚضا ٤املعطفـٚ ١ا٫غتككـا ٤ايعًُـٞ
يف َــاز ٠ايعًــ ّٛيــس ٣تًُٝــصات ايكــف ا٭ ٍٚا٫عــسازٚ .ٟأغــفطت ايٓتــا٥ر عــٔ تفــٛم اجملُٛعــ١
ايتذطٜبٝــ ١عًــ ٢اجملُٛعــ ١ايهــابط ١يف ا٫ختبــاض .نــصيو أع ـسّ عبــس (Abdi, 2014) ٟزضاغــت٘
بٗسف ايتعطف عً ٢أثـط ايـتعًِ ايكـا ِ٥ع ًـ ٢ا٫غتككـا ٤يف تُٓٝـ ١ايتشكـ ٌٝايسضاغـ ٞيـس ٣عٓٝـ١
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َه )40( َٔ ١ْٛطايباّ ٜسضغ ٕٛيف ايكف اشباَؼ ا٫بتساٚ .ٞ٥نـإ َـٔ ْتا٥ذٗـا إٔ املـتعًُني
ايص ٜٔزضغٛا باغتدساّ ا٫غتككا ٤سككٛا زضدات أعً ٢يف ا٫ختباض ايتشك.ًٞٝ
َٓٗر ايسضاغ: ١
اغتدسَت ايباسج ١املٓٗر ايتذطٜيبٚ ،أسس ايتكُُٝات ؾـب٘ ايتذطٜبٝـ ،١املتُجـٌ يف ثـ٬خ
صبُٛعات (صبُٛعتني دبطٜبٝتنيٚ ،ثايج ١نابط )١باختباض قبًٚ ٞآخط بعس.ٟ
صبتُع ايسضاغ: ١
تأيف صبتُع ايسضاغ َٔ ١طايبات املػت ٣ٛا٭ْ ٍٚعاّ املكطضات يف املطسً ١ايجاْٜٛـ ١مبسٜٓـ١
ايطٜا  ،يف ايفكٌ ايسضاغ ٞا٭ٚ ،ٙ1437/1436 ٍٚايبايغ عسزٖٔ ( )1012طايب.١
ع ١ٓٝايسضاغ: ١
تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )67( َٔ ١طايب ١يف ايجاْ ١ٜٛايػازغٚ ١ايج٬ثني مبسٜٓـ ١ايطٜـا  ،د
اختٝاضٖا بايططٜك ١ايككس ،١ٜيٛدٛز َعًُ ١ملكطض ا٭سٝا ٤يسٜٗا ا٫غتعساز يتطبٝل ايتذطبٚ ،١د
اختٝاض ث٬ث ١فك ٍٛزضاغ َٔ ١ٝفكـ ٍٛاملػـت ٣ٛا٭ ٍٚعؿـٛاًّٝ٥اٚ ،قـس ٚقـع ا٫ختٝـاض عًـ ٢فكـٌ
( )3/1يتُج ٌٝاجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىلٚ ،عسز طايبات٘ ( )22طايب ٖٞٚ ١اجملُٛع ١ايم زضغت
باغذلاتٝذ( ١ٝزٚض ٠ايتعًِ اشبُاغـٚ ،)١ٝفكـٌ ( )2/1يتُجٝـٌ اجملُٛعـ ١ايتذطٜبٝـ ١ايجاْٝـٚ ١عـسز
طايبات٘ ( )22طايب ٖٞٚ ، ١اجملُٛع ١ايم زضغت باغذلاتٝذ( ١ٝمنـٛشز َـاضظاْٛا ٭بعـاز ايـتعًِ)،
ٚفكٌ ( )1/1اجملُٛع ١ايهابطٚ ١عسز طايبات٘ ( )23طايب ٖٞٚ ١ايم زضغت بايططٜك ١ايعاز.١ٜ
أزٚات ايسضاغ: ١
ٚتهْٛت َٔ اختباض َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞأعسّ ٚفل اشبطٛات اٯت:١ٝ
 .1اشلسف َٔ ا٫ختباض
ٜٗسف ا٫ختباض إىل قٝاؽ َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس ٣طايبات املػت ٣ٛا٭ ٍٚقبٌ إدـطا٤
دبطب ١ايسضاغٚ ١بعسٖا ،سٝح ٜكٝؼ ا٫ختباض غت َٗاضات َٔ َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ.ٞ
 .2نتابَ ١فطزات ا٫ختباض
أعسّ ا٫ختباض ايتشكٚ ،ًٞٝتهْٛت َفطزات٘ َٔ ( )36غ٪ا ّْٛ َٔ ٫ع ا٫ختٝاض َٔ َتعسز.
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ايتذطب ١ا٫غتط٬ع١ٝ
تهْٛت ايعٓٝـ ١ا٫غـتط٬عَ ١ٝـٔ ( )50طايبـ ١يف املػـت ٣ٛا٭ ،ٍٚيًتشكـل َـٔ ثبـات ٚقـسم
ا٫ختباض نُا :ًٜٞ
أَ :٫ٚعاَ٬ت ايػٗٛي١
سػب َعاٌَ ايػٗٛي ١عٔ ططٜل سػاب َعاَ٬ت ايػٗٛي ١املكشش َٔ ١أثط ايتدُني .نُا
سػــب َعاَــٌ غــٗٛي ١ا٫ختبــاض ايهًــَ :ٞعاَــٌ ايػــٗٛي ١ايهًــ ٞع (صبُــٛع زضدــات مجٝــع
ايطايبات) ÷ (ايٓٗا ١ٜايععُ ٢ي٬ختباض × عسز ايطايبات) (ع.)2011 ،ّ٬
ثاْٝاَ :عاَ٬ت ايتُٝٝع
٫غتدطز َعاٌَ ايتُٝٝع د تطتٝب ايسضدات تٓاظيًٝـاَٚ ،ـٔ ثـِ ذبسٜـس ايف٦ـ ١ايعًٝـا (،)%27
ٚايف ١٦ايسْٝا (.)%27
َعاٌَ ايتُٝٝع = (ْػب ١اإلدابات ايكشٝش ١يف ايف ١٦ايعًٝا ْ -ػب ١اإلدابات ايكشٝش ١يف ايف١٦
ايسْٝا)ٜٚ ،كبٌ َعاٌَ ايتُٝٝع إشا اَتس َٔ ( )0.20إىل (.(wiersma, 1990) )1.00
دسَ : )1( ٍٚعاَ٬ت غٗٛيٚ ١متٝٝع أغ ١ً٦ا٫ختباض
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ٜتهح َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )1إٔ َعاَ٬ت غٗٛي ١ا٫ختباض املكشح َٔ أثط ايتدُني َكبٛي،١
ٚإٔ َعاَـٌ غـٗٛي ١ا٫ختبـاض نًـ٘ ٜػـاٖٚ ،)0.42( ٣ٚــَ ٛعاَـٌ غـٗٛيَ ١كبـ ٍٛي٬ختبـاض نًـ٘،
نُا إٔ َعاَ٬ت متٝٝع ا٫ختباض َكبٛي ،١سٝح متتس َٔ ( )0.21إىل ( ،)0.79أ ٟتكـع يف املـس٣
املكب.ٍٛ
ثايجا :ثبات ا٫ختباض
( )1ثبات ا٭غٚ :١ً٦سػب بططٜكتني ُٖا:
أَ .عازي ١نٛزض -ضٜتؿاضزغ.20ٕٛ
ب .سػاب َعاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضدات ايػـ٪اٍ ٚايـسضدات ايهًٝـ ١يًُٗـاضات ايـم ٜكٝػـٗا
ايػ٪اٍ; إش ٚدس إٔ مجٝـع َعـاَ٬ت ا٫ضتبـاط زايـ ١إسكـاًٝ٥ا عٓـس َػـت ;)0.01 ≤( ٣ٛممـا ٜـسٍ
عً ٢ا٫تػام ايساخًٚ ،ٞثبات مجٝـع أغـ ١ً٦ا٫ختبـاضٚ .ازبـس ٍٚضقـِ (ٜٛ )3نـح َعـاَ٬ت ثبـات
أغ ١ً٦ا٫ختباض بايططٜكتني ايػابكتني.
( )2سػـــب ثبـــات املٗـــاضات ٚايجبـــات ايهًـــ ٞي٬ختبـــاض بطـــطٜكتني :ا٭ٚىلَ :عازيـــ ١نـــٛزض -
ضٜتؿاضزغٚ ،20ٕٛايجاَْ :١ٝعاٌَ ايجبات بططٜك ١ايتذع ١٥ايٓكف ١ٝيػبرلَإ  -بطاٚ ٕٚقس ٚدس
إٔ َعاَ٬ت ثبات املٗاضات ٚايجبات ايهً ٞي٬ختباض بايططٜكتني َطتفعـ ;١ممـا ٜـسٍ عًـ ٢ايجبـات
ايهً ٞي٬ختباضٚ ،ثبات َٗاضات٘ ،نُا َٖٛ ٛنح يف ازبس.)2( ٍٚ
دسَ : )2( ٍٚعاَ٬ت ثبات املٗاضات ٚايجبات ايهً ٞي٬ختباض (ٕ ع )50
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ضابعا :قسم ا٫ختباض
 .1قــسم احملهُــني :عطنــت قــٛض ٠ا٫ختبــاض املبسٝ٥ــ ١عًــ ٢ا٭غــاتص ٠املتدككــني يف ٖــصا
اجملاٍ; يًتأنس َٔ قسم ا٫ختباض َٚسَ٤٬َ ٣ت٘ يكٝاؽ املٗاضاتٚ .أمجع احملهُـ ٕٛعًـ٢
َٓاغــب ١عبــاضات ا٫ختبــاض ٚٚنــٛسٗا ،نُــا ع ـسّيت بعــض عبــاضات ا٫ختبــاض بٓــا ً٤عًــ ٢آضا٤
احملهُني.
 .2سػـب قــسم ا٫ختبــاض عـٔ ططٜــل سػــاب َعاَـٌ ا٫ضتبــاط بــني زضدـات ايػــ٪اٍ ٚايــسضدات
ايهً ١ٝيًُٗاض ٠ايم ٜكٝػٗا ايػ٪اٍٚ ،قس ٚدس إٔ مجٝع َعاَ٬ت ا٫ضتبـاط زايـ ١إسكـاًٝ٥ا
عٓس َػت ;)0.05 ≤( ٣ٛمما ٜسٍ عً ٢قسم مجٝع أغ ١ً٦ا٫ختباضٚ .ازبس ٍٚضقِ (ٜٛ )3نـح
َعاَ٬ت ثبات ٚقسم أغ ١ً٦ا٫ختباض.

دسَ : )3( ٍٚعاَ٬ت ثبات ٚقسم أغ ١ً٦ا٫ختباض (ٕ ع )50
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المالحظة
معامؿ ألفا العاـ
لمميارة = 09663

االستدالل
معامؿ ألفا العاـ
لمميارة = 09671
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العبارات

معامل ألفا

معامل االرتباط
بالبُعد

()1

معامل االرتباط

بالبعد في حالة
ُ
حذف درجة العبارة
منه

0

02656

**0250

*0229

2

02605

**0260

**0240

0

02644

**0254

*0202

4

02599

**0266

**0245

5

02594

**0267

**0246

6

02600

**0260

**0240

7

02580

**0270

**0255

8

02599

**0268

**0248

9

02670

**0209

*0227

00

02602

**0260

**0209

00

02560

**0275

**0260

02

02657

**0256

*0202
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معامل االرتباط
المهارة

ضبط المتغيرات
معامؿ ألفا العاـ
لمميارة = 09673

القياس
معامؿ ألفا العاـ
لمميارة = 09658

التعريف
معامؿ ألفا العاـ
لمميارة = 09663

التصنيف
معامؿ ألفا العاـ
لمميارة = 09816

العبارات

معامل ألفا

معامل االرتباط
بالبُعد

()1

بالبعد في حالة
ُ
حذف درجة العبارة
منه

00

02608

**0267

**0247

04

02648

**0259

**0206

05

02640

**0260

**0207

06

02605

**0265

**0245

07

02629

**0262

**0240

08

02648

**0258

**0206

09

02658

**0249

*0227

20

02557

**0272

**0255

20

02606

**0256

*0200

22

02627

**0259

**0206

20

02609

**0262

**0240

24

02586

**0267

**0247

25

02597

**0266

**0246

26

02608

**0260

**0240

27

02565

**0272

**0254

28

02660

**0249

*0227

29

02608

**0262

**0240

00

02649

**0255

*0200

00

02750

**0284

**0275

02

02820

**0259

**0240

00

02828

**0257

**0208

04

02779

**0275

**0262

05

02764

**0280

**0268

06

02769

**0278

**0266

(َ ) 1عاٌَ ا٫ضتباط بايبُعس يف سايٚ ١دٛز زضد ١ايعباض ٠نُٔ ايسضد ١ايهً ١ٝيًبُعس
* زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.05( ٣ٛ

** زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.01( ٣ٛ
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 .3سػــب قــسم َٗــاضات ا ٫ختبــاض عــٔ ططٜــل سػــاب َعاَــٌ ا٫ضتبــاط بــني زضدــات املٗــاض٠
ٚايسضدات ايهً ١ٝي٬ختباض; فُٛدس إٔ َعاَ٬ت اضتباط املٗـاضات ايفطعٝـ ١بايسضدـ ١ايهًٝـ١
ي٬ختباض نُا  0.766( :ًٜٞملٗاض ٠امل٬سعـ 0.746(ٚ ،)١ملٗـاض ٠ا٫غـتس 0.780(ٚ ،)ٍ٫ملٗـاض٠
نــبط املــتغرلات) 0.715(ٚ ،ملٗـــاض ٠ايكٝــاؽ) 0.742(ٚ ،ملٗـــاض ٠ايتعطٜــف) 0.677(ٚ ،ملٗـــاض٠
ايتكــٓٝف)ٚ ،مجٝــع ٖــص ٙاملعــاَ٬ت زايــ ١إسكــاًٝ٥ا عٓــس َػــت ;)0.01 ≤( ٣ٛممــا ٜــسٍ عًــ٢
قسم املٗاضات ايفطع ١ٝي٬ختباض.
 .4سػب ايكسم ايهً ٞي٬ختباض حبػاب ايكسم ايصات ،ٞعٔ ططٜل سػاب ازبصض ايذلبٝعـٞ
ملعاٌَ ايجبات ايٓاتر عٔ ططٜكـ ١نـٛزض ضٜتؿاضزغـ ;20ٕٛفُٛدـس أْـ٘ ٜػـاٖٚ ،)0.947( ٟٚـٛ
َعاٌَ َطتفع.
َٔ اإلدطا٤ات ايػابك ١تأنست ايباسج َٔ ١ثبات ٚقسم ا٫ختبـاضٚ ،قـ٬سٝت٘ يكٝـاؽ َٗـاضات
ا٫غتككا ٤ايعًُ.ٞ
ايٓتــا٥ر:
ْتا٥ر دباْؼ اجملُٛعات ايج٬خ يف ايتطبٝل ايكبًٞ
يًتشكل َٔ دباْؼ اجملُٛعات ايج٬خ يف ايتطبٝل ايكبً ٞي٬ختباض اغتدسّ ذبً ٌٝايتبأٜ
يف ادباٚ ٙاسس .One-Way ANOVA
ٜتهح َٔ ازبس ٍٚضقِ ( )4عسّ ٚدٛز فطٚم زاي ١إسكاًٝ٥ا بني اجملُٛعات ايـج٬خٖٚ ،ـصا
ٜعين أْٗا َتهاف ١٦يف مجٝع املٗاضات ٚايسضد ١ايهً ١ٝي٬ختباض.
ايفط

ا٭ٍٚ
ْٚكــ٘ ملٜٛ ٫دــس فــطم ش ٚز٫يــ ١إسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــ )0.05 ≤ α( ١بــني َتٛغــطات

زضدــات طايبــات اجملُٛعــ ١ايتذطٜبٝــ ١ا٭ٚىل ٫ختبــاض َٗــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيف ايكٝــاؽ
ايكبًٚ ،ٞبني َتٛغطات زضدات اجملُٛعـْ ١فػـٗا يف ايكٝـاؽ ايبعـسٟمل ،سػـب اختبـاض (ت) T-
 Testيًعٓٝتني املطتبطنيَٚ ،طبع إٜتا ( )2سبػاب سذِ ايتأثرل.

178

صبً ١ايعً ّٛايذلب : ١ٜٛاجملًس ( ، )1ايعسز (2016/1437 )1

دسْ : )4( ٍٚتا٥ر ذبً ٌٝايتبا ٜٔيف ادباٚ ٙاسس عٓس زضاغ ١ايفطٚم بني اجملُٛعات ايج٬خ
يف ايتطبٝل ايكبًٞ
م

المهارات

المربعات

درجات
لحرية

متوسط

4226

2

2200

80249

64

0226

5204

2

2267

006278

64

0280

2257

2

0229

90228

64

0246

4260

2

2200

50228

64

0280

0270

2

0286

84275

64

02 20

0265

2

0202

9204

64

0204

غير دالة

بيف المجموعات

20206

2

00250

0226

داخؿ المجموعات

506262

64

8209

غير دالة

مصدر التباين
بيف المجموعات

1

المالحظة

2

االستدالل

3

ضبط المتغيرات

4

القياس

5

التعريف

6

التصنيف

داخؿ
المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ
المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ
المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ
المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ
المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ
المجموعات

االختبار كمه

مجموع

المربعات

قيمة (ف)
وداللتها
0269
غير دالة
0247
غير دالة
0288
غير دالة
2278
غير دالة
0265
غير دالة
2226

ٜتهح َٔ ازبسٚ )5( ٍٚدٛز فطم زاٍ إسكـاًٝ٥ا بـني َتٛغـط ٞزضدـات طايبـات اجملُٛعـ١
ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ايم زضغت باغذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايـتعًِ اشبُاغـ ١ٝيف ايتطبـٝكني ايكبًـٚ ٞايبعـسٟ
يف مجٝع املٗاضات ٚايسضد ١ايهً ١ٝي٬ختباضٚ ،شيو يكاحل َتٛغط زضدات ايتطبٝل ايبعس ٟيف
مجٝع اسبا٫ت.
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دسَ : )5( ٍٚطبع إٜتا ْٚتا٥ر اختباض (ت) يس٫ي ١ايفطم بني َتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب١ٝ
ا٭ٚىل يف ايتطبٝكني ايكبًٚ ٞايبعس ٕ( ٟع )22
التطبيق القبمي
م

المهارات

المتوسط

االنحراف
المعياري

التطبيق البعدي
المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة (ت)
وداللتها

مربع إيتا
()2

1

المالحظة

0240

0290

0245

0250

**5246

025860

2

االستدالل

2270

0202

0264

0208

*2249

022270

3

ضبط المتغيرات

2206

0209

2295

0284

*2227

020970

4

القياس

0264

0290

2290

0200

**4254

024949

5

التعريف

2200

0205

0202

0225

**0242

020570

6

التصنيف

0227

0255

2282

0262

**6287

026920

االختبار كمه

00240

2254

09209

5274

**8205

027596

* زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.05( ٣ٛ

** زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.01( ٣ٛ

ٚتؿرل قَ ِٝطبع إٜتـا سبػـاب سذـِ ايتـأثرل (قـ ٠ٛايع٬قـ ١بـني املـتغرلات) ايـم اَتـست َـٔ
( 0.1970إىل  )0.7596إىل ٚدٛز تأثرل ق٫ ٟٛغذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايتعًِ اشبُاغ ١ٝيف تُٓ ١ٝاملٗاضات
ايفطعٚ ١ٝايسضد ١ايهً ١ٝملٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ .ٞنُا تؿرل قَ ِٝطبـع إٜتـا أٜهًـا إىل قـسض٠
اغــذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ ١ٝعًــ ٢تفػـرل ايتبــا ٜٔبــني زضدــات املٗــاضات ٚايسضدــ ١ايهًٝــ١
ملٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس ٣طايبات ايتعً ِٝايجاْ.ٟٛ
ٚتععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل إٔ اغتدساّ اغذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايتعًِ اشبُاغـ ١ٝمبطاسًـٗا اشبُـؼ
غاعس املتعًُات عً ٢ايكٝاّ بامل٬سعات املدتًفـٚ ،١ايتٛقـٌ إىل ْتـا٥ر ا٭ْؿـط ١با٫عتُـاز عًـ٢
ا٭زيــ ١املٓاغــب .١نُــا إٔ اؾــتُاٍ نــٌ َطسًــَ ١ــٔ َطاســٌ زٚض ٠ايــتعًِ عًــ ٢ايٓؿــاطات ٚاملٗــاّ
ا٭زا ١ٝ٥ايم ذبفع املتعًُات يف أثٓا ٤عًُ ١ٝايتعًِ أتاح شلـٔ مماضغـَ ١ععـِ َٗـاضات ا٫غتككـا٤
ايعًُــ ٞيف أثٓــا ٤أزا ٤ا٭ْؿــطَ ١جــٌ َٗــاض :٠امل٬سعــ ،١ا٫غــتس ،ٍ٫نــبط املــتغرلات ،ايكٝــاؽ،
ايتعطٜــفٚ ،ايتكــٓٝف .ففــ ٞأثٓــا ٤قٝــاّ املتعًُــات بايٓؿــاطات ٚايتذــاضب اعتُــسٕ عًــَٗ ٢ــاض٠
امل٬سع ١يف ضبط َعاضفٗٔ ايػابك ١باشبدلات اسبانط ٠يبٓا ٤املفاٖ ِٝايعًُ ،١ٝا٭َط ايص ٟأغِٗ
يف منــَٗ ٛــاضات ا٫غتككــا ٤يــسٖٚ .ٜٔٗــَ ٛــا أنّــس عًٝــ٘ (ايهػــباْ )2008 ،ٞإٔ أزا ٤املــتعًِ
يًٓؿاطات ٜػاعس عً ٢اْتكاي٘ َٔ اشبـدل ٠اسبػـ ١ّٝايكسميـ ١إىل اشبـدل ٠ازبسٜـس ٠با٫عتُـاز عًـ٢
امل٬سعٚ ١ايكٝاؽ ٚايتذطٜب.
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ٚتتفــل ٖــص ٙايٓتٝذــَ ١ــع َــا تٛقــًت إيٝــ٘ زضاغــ،)Daily, 2010)ٚ ،(Kilavuz, 2005) ١
(ٚازبٓـاب (YALÇIN el at, 2010)ٚ ،)2011 ،ٞايـم تٛقـًت إىل تـأثرل زٚض ٠ايـتعًِ اشبُاغـ١ٝ
عً ٢ايتشك ٌٝيف ايعًـ .ّٛنُـا تتفـل َـع زضاغـ (Campbell, 2000) ١ايـم أظٗـطت ٚدـٛز تـأثرل
يسٚض ٠ايتعًِ اشبُاغ ١ٝعً ٢منـ ٛاملفـاٖ ِٝايعًُٝـٚ .١زضاغـ( ١ايؿـطٓاٚ ٟٚايعبٝـس )2006 ،ٟايـم
أغـــفطت عـــٔ ٚدـــٛز فـــطٚم شات ز٫يـــ ١إسكـــا ١ٝ٥يف ايتشكـــ ٌٝايسضاغـــ ٞيكـــاحل اجملُـــٛعتني
ايتذطٜبٝتني .يف سني ربتًف عٔ زضاغ (Catalina, 2005) ١ايـم نؿـفت عـٔ عـسّ ٚدـٛز تـأثرل
يسٚض ٠ايتعًِ اشبُاغ ١ٝيف تعًِ ايعً.ّٛ
ايجاْٞ

ايفط

ْٚكــ٘ ملٜٛ ٫دــس فــطم ش ٚز٫يــ ١إسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــ )0.05 ≤ α( ١بــني َتٛغــطات
زضدــات طايبــات اجملُٛعــ ١ايتذطٜبٝــ ١ايجاْٝــ٫ ١ختبــاض َٗــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيف ايكٝــاؽ
ايكبًٞ

ٚبني َتٛغطات زضدات اجملُٛعْ ١فػـٗا يف ايكٝـاؽ ايبعـسٟمل ،اغـتدسّ اختبـاض (ت) T-

 Testيًعٓٝتني املطتبطنيَٚ ،طبع إٜتا (  )سبػاب سذِ ايتأثرل.
2

دسَ : )6( ٍٚطبع إٜتا ْٚتا٥ر اختباض (ت) يس٫ي ١ايفطم بني َتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب١ٝ
ايجاْ ١ٝيف ايتطبٝكني ايكبًٚ ٞايبعس ٕ( ٟع )22
التطبيق القبمي
م

المهارات

المتوسط

االنحراف
المعياري

التطبيق البعدي
المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة (ت)
وداللتها

مربع إيتا
()2

1

المالحظة

0220

0205

2264

0250

**4280

025260

2

االستدالل

2245

0240

0204

0200

*2204

020794

3

ضبط المتغيرات

2227

0224

0208

0200

**2266

022525

4

القياس

0227

0298

2277

0202

**5226

025690

5

التعريف

0282

0204

2277

0240

**2277

022670

6

التصنيف

0205

0220

2208

0208

**7280

027408

9209

2294

06268

0250

**8202

027586

االختبار كمه

* زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.05( ٣ٛ

** زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.01( ٣ٛ

ٜتهــح َــٔ ازبــس ٍٚضقــِ (ٚ )6دــٛز فــطم زاٍ إسكــاًٝ٥ا بــني َتٛغــط ٞزضدــات طايبــات
اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝايم زضغت بإغذلاتٝذ ١ٝأمنٛشز َـاضظاْ ٛ٭بعـاز ايـتعًِ يف ايتطبـٝكني
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ايكبًــٚ ٞايبعــس ٟيف مجٝــع املٗــاضات ٚ ،ايسضدــ ١ايهًٝــ٫ ١ختبــاض َٗــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ،ٞ
ٚشيو يكاحل َتٛغط زضدات ايتطبٝل ايبعس ٟيف مجٝع اسبا٫ت.
ٚتؿــرل قــَ ِٝطبــع إٜتــا ايــم اَتــست َــٔ ( 0.1794إىل  )0.7586إىل إٔ إغــذلاتٝذ ١ٝأمنــٛشز
َـــاضظاْ ٛ٭بعـــاز ايـــتعًِ شلـــا تـــأثرل قـــ ٟٛيف تُٓٝـــ ١املٗـــاضات ايفطعٝـــٚ ١ايسضدـــ ١ايهًٝـــ ١ملٗـــاضات
ا٫غتككـا ٤ايعًُـ .ٞنُـا تؿـرل قــَ ِٝطبـع إٜتـا أٜهًـا إىل قــسضٖ ٠ـص ٙاإلغـذلاتٝذ ١ٝعًـ ٢تفػـرل
ايتبا ٜٔبني زضدات املٗاضات ايفطعٚ ١ٝايسضد ١ايهً ١ٝملٗـاضات ا٫غتككـا ٤ايعًُـ ٞيـس ٣طايبـات
ايتعً ِٝايجاْ.ٟٛ
ٚميهــٔ تفػــرل شيــو بــإٔ أمنــٛشز َــاضظاْ ٛ٭بعــاز ايــتعًِ ٪ٜنــس عًــ ٢تكــس ِٜايٓؿــاطات
املتٓٛعـــ ١ايـــم تُٓـــ ٞإػبابٝـــ ١املـــتعًِ يف أثٓـــا ٤ايـــتعًِٚ ،تـــٛفرل ب٦ٝـــ ١ايـــتعًِ ايكـــفٚ ،١ٝا٭زٚات
ٚايٛغا ٌ٥اي٬ظَٚ ،١مماضغ ١ايٓؿاطات ،مما غاعس املتعًُات عً ٢مماضغَٗ ١اضات ا٫غتككا٤
َٗٓٚا ٚقف ايعٛاٖط ٚا٭سساخ .نُا إٔ أمنٛشز َاضظاْ ٛ٭بعاز ايتعًِ اتـاح ايفـطم يًُتعًُـات
ايــتعًِ باغــتدساّ طــطم ٚأغــايٝب تعتُــس عًــ ٢ايــتعًِ َــٔ خــدلاتِٗ ٚا٫غــتفازَٗٓ ٠ــاٚ ،تُٓٝــ١
ا٫دباٖات ٚاإلزضانات اإلػباب ١ٝعب ٛعًُ ١ٝايتعًَِ ،جٌ :ايتعًِ ايتعاٚ ،ْٞٚايعكـف ايـصٖين،
ٚمماضغ ١ايٓؿاطاتٚ ،أزا ٤املٗاّ ايكفٚ ،١ٝضبط املعًَٛات ازبسٜس ٠بايكسمي ،١نٌ شيو أغِٗ
يف مماضغ ١عًُٝات ايتفهرل املتهُٓ ١يف ا٫غتككا ٤ايعًُٚ .ٞتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا تٛقًت
إيٝــ٘ زضاغــ( ١عكٝــٌ(ٚ ،)2012 ،ايطسًٝــ ،(Singh and Mohamad, 2012)ٚ ،)2007 ،ٞايــم
تٛقًت إىل تـأثرل أمنـٛشز َـاضظاْ ٛيف ذبكـ ٌٝاملـتعًُني يف ايعًـ .ّٛنُـا تتفـل أٜهـ ّا َـع زضاغـ١
(فتح اهلل(ٚ ،)2009 ،املططيف ) 2014 ،ايم أثبتـت تـأثرل أمنـٛشز َـاضظاْ ٛعًـ ٢املفـاٖ ِٝايعًُٝـ١
ملكطض ايعًٚ .ّٛنصيو تتفل َع زضاغ( ١ايكٝػ )2014 ،ٞايم أنـست إٔ أمنـٛشز َـاضظاْ ٛ٭بعـاز
ايتعًِ نإ ي٘ أثط فعّاٍ يف ذبك ٌٝاملتعًُني يًطٜانٝات.
ايفط

ايجايح
ْٚكــ٘ ملٜٛ ٫دــس فــطم ش ٚز٫يــ ١إسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــ )0.05 ≤ α( ١بــني َتٛغــطات

زضدــات طايبــات اجملُٛعــ ١ايهــابط٫ ١ختبــاض َٗــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيف ايكٝــاؽ ايكبًــ، ٞ
ٚبني َتٛغطات زضدـات اجملُٛعـْ ١فػـٗا يف ايكٝـاؽ ايبعـسٟمل ،اغـتدسّ اختبـاض (ت) T-Test
يًعٓٝتني املطتبطني ،فعٗطت ايٓتا٥ر نايتاي:ٞ
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دسَ : )7( ٍٚطبع إٜتا ْٚتا٥ر اختباض (ت) يس٫ي ١ايفطم بني َتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايهابط١
يف ايتطبٝكني ايكبًٚ ٞايبعس ٕ( ٟع )23
التطبيق القبمي
المهارات

م

المتوسط

االنحراف
المعياري

التطبيق البعدي
المتوسط

االنحراف

قيمة (ت) وداللتها

المعياري

1

المالحظة

0280

0227

2222

0220

 0257غير دالة

2

االستدالل

2204

0249

2240

0247

 0207غير دالة

3

ضبط المتغيرات

0290

0228

0280

0204

 0204غير دالة

4

القياس

0290

0285

2200

0292

 0200غير دالة

5

التعريف

0260

0206

0270

0200

 0206غير دالة

6

التصنيف

0209

0229

0209

0289

 0267غير دالة

9209

0206

00270

4228

 0228غير دالة

االختبار كمه

ٜتهــح َــٔ ازبــس )7( ٍٚعــسّ ٚدــٛز فــطم زاٍ إسكــاًٝ٥ا بــني َتٛغــط ٞزضدــات طايبــات
اجملُٛعــ ١ايهــابط ١ايــم زضغــت بايططٜكــ ١ايعازٜــ ١يف ايتطبــٝكني ايكبًــٚ ٞايبعــس ٟيف مجٝــع
املٗاضات ٚايسضد ١ايهً٫ ١ٝختباض َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٖٛٚ ،ٞأَط َٓطك ٞشيو إٔ طايبات
اجملُٛعـــ ١ايهـــابط ١مل ٜتعطنـــٔ إىل اشبـــدلات ٚايٓؿـــاطات ايـــم قـــسَت يطايبـــات اجملُٛعـــ١
ايتذطٜبٝــ ١ا٭ٚىل ٚايجاْٝــٚ ،١ت٪نــس ٖــص ٙايٓتٝذــ ١فاعًٝــ ١إغــذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ١ٝ
ٚأمنــٛشز َــاضظاْ ٛ٭بعــاز ايــتعًِ يف تُٓٝــَٗ ١ــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــٚ .ٞتعــعٖ ٣ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل
اٖتُاّ ايططٜك ١ايتكًٝس ١ٜبتسضٜؼ املعًَٛات ٚا٭فهاض ايـٛاضز ٠يف ايهتـاب املسضغـٚ ،ٞتًكٗٓٝـا
زَٓ ٕٚاقؿتٗاٚ ،عسّ تًك ٞطايبات اجملُٛع ١ايهابط ١أ ٟخـدلات تعًُٝٝـ ١أْ ٚؿـاطات إنـاف١ٝ
أخط ٣تعٌُ عً ٢اغتجاضَٗ ٠اضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس.ٜٔٗ
نُا تععٖ ٣ص ٙايٓتٝذ ١إىل عـسّ اٖتُـاّ نـجرل َـٔ املعًُـات بتُٓٝـَٗ ١ـاضات ا٫غتككـا٤
ايعًُ ٞيس ٣طايباتٗٔ يف أثٓا ٤عًُ ١ٝايتسضٜؼٚ .ممـا ًٜشـغ ٚدـٛز اضتفـاع طفٝـف يف َتٛغـطات
ا٭زا ٤ايبعس ٟيًُذُٛع ١ايهابط ١عٔ َتٛغطاتٗا يف ا٭زا ٤ايكبً٫ ٞختبـاض َٗـاضات ا٫غتككـا٤
ايعًُ .ٞعً ٢ايطمِ َٔ تػًُٓٝا بإٔ ٖصا ايتغرل يٝؼ ي٘ أ ٟز٫يـ ١إسكـا ،١ٝ٥فإْـ٘ ٜؿـرل إىل أيفـ١
أفطاز اجملُٛع ١ايهابط ١ضبت ٣ٛا٫ختبـاض إىل سـ ّس َـاٚ .تتفـل ٖـص ٙايٓتٝذـَ ١ـع َـا تٛقـًت إيٝـ٘
زضاغ(ٚ ،(Kilavuz, 2005) ١ازبٓاب(ٚ ،)2011 ،ٞايؿـطٓاٚ ٟٚايعبٝـس(ٚ ،)2006 ،ٟفـتح اهلل،
(ٚ ،)2009ايطس (curtis, 2006)ٚ ،)2007 ،ًٞٝايم تٛقـًت إىل ايتـأثرل ايـساٍ إسكـاٝ٥اّ يـسٚض٠
ايتعًِ اشبُاغٚ ١ٝأمنٛشز َاضظاْ ٛيكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝز ٕٚايهابط.١
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ايفط

ايطابع
ْٚكــ٘ ملٜٛ ٫دــس فــطم ش ٚز٫يــ ١إسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــ )0.05 ≤ α( ١بــني َتٛغــطات

زضدات طايبات ايتعً ِٝايجاْ٫ ٟٛختباض َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيف ايتطبٝل ايبعس ٟتعع ٣إىل
إغـذلاتٝذ ١ٝايتـسضٜؼمل ،اغـتدسّ :أغـًٛب ذبًٝـٌ ايتبـا ٜٔيف ادبـاٚ ٙاسـس One-Way ANOVA

ٚاختبـاض أقـٌ فـطم زاٍ ( ;Least Significance Differences )LSDيًتعـطف عًـ ٢ادبـا ٙايفـطٚم
ايساي ١إسكاًٝ٥ا ،فعٗطت ايٓتا٥ر َٛنش ١يف ازبسٚيني (.)9(ٚ )8
دسْ :)8( ٍٚتا٥ر ذبً ٌٝايتبا ٜٔيف ادباٚ ٙاسس عٓس زضاغ ١ايفطٚم بني اجملُٛعات ايج٬خ يف
ايتطبٝل ايبعسٟ
م

المهارات

1

المالحظة

2

االستدالل

3

ضبط المتغيرات

4

القياس

5

التعريف

6

التصنيف
االختبار كمه

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

07272

2

8286

داخؿ المجموعات

026246

64

0298

بيف المجموعات

06240

2

8220

داخؿ المجموعات

000200

64

0262

بيف المجموعات

20287

2

00294

داخؿ المجموعات

045250

64

2227

بيف المجموعات

7280

2

0290

داخؿ المجموعات

76229

64

0209

بيف المجموعات

00279

2

05240

داخؿ المجموعات

000250

64

0259

بيف المجموعات

70262

2

05280

داخؿ المجموعات

002202

64

0259

بيف المجموعات

844284

2

422242

داخؿ المجموعات

0050246

64

20205

مصدر التباين

مجموع

* زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.05( ٣ٛ

المربعات

قيمة (ف)
وداللتها
*4248
**5209
**5225
*0228
**9270
**22246
**09298

** زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.01( ٣ٛ

ٜتهح َٔ ازبس ٍٚضقِ (ٚ )8دٛز فطٚم زاي ١إسكاًٝ٥ا بني اجملُٛعـات ايـج٬خ يف ايتطبٝـل
ايبعس ٟيف مجٝع املٗاضات ٚايسضد ١ايهً٫ ١ٝختباض َٗاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ.ٞ
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دسْ : )9( ٍٚتا٥ر اختباض أقٌ فطم زاٍ  LSDعٓس زضاغ ١ايفطٚم بني اجملُٛعات ايج٬خ يف
املٗاضات ٚايسضد ١ايهً ١ٝي٬ختباض يف ايتطبٝل ايبعسٟ
المهارات

المالحظة

االستدالل

ضبط

المتغيرات

القياس

التعريف

التصنيف

االختبار
كمه

المجموعات

االنحراف

المجموعات

المتوسط

تجريبية1

0245

0250

تجريبية2

2264

0250

0280

ضابطة

2222

0220

**0224

تجريبية1

0264

0208

-

تجريبية2

0204

0200

0250

-

ضابطة

2240

0247

**0220

0270

تجريبية1

2295

0284

-

تجريبية2

0208

0200

0220

-

ضابطة

0280

0204

*0200

**0206

تجريبية1

2290

0200

-

تجريبية2

2277

0202

0204

-

ضابطة

2200

0292

*0278

0264

تجريبية1

0202

0225

-

تجريبية2

2277

0240

0255

-

ضابطة

0270

0200

**0262

**0208

تجريبية1

2282

0262

-

تجريبية2

2208

0208

0264

-

ضابطة

0209

0289

**2240

**0279

تجريبية1

09209

5274

-

تجريبية2

06268

0250

2240

-

ضابطة

00270

4228

**8240

**5299

المعياري

تجريبية1
-

0242

* زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.05( ٣ٛ

تجريبية2

ضابطة

-

-

-

-

-

-

-

** زاٍ إسكاًٝ٥ا عٓس َػت)0.01( ٣ٛ

ٜتهح َـٔ ازبـس ٍٚضقـِ (ٚ )9دـٛز فـطم زاٍ إسكـاًٝ٥ا بـني َتٛغـط ٞزضدـات اجملُـٛعتني
ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ٚايهابط ١يف ايتطبٝل ايبعـس ٟيف مجٝـع املٗـاضات ٚايسضدـ ١ايهًٝـ ١ي٬ختبـاض،
ٚشيو يكاحل َتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل يف مجٝع اسبا٫ت.
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ٚتــط ٣ايباسجــ ١إٔ زٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ ١ٝمبطاسًــٗا اشبُــؼ َٚــا تهــُٓت٘ َــٔ ْؿــاطات
َٛٚاقــف تعًُٝٝــَٚ ١ؿــه٬ت دعًــت املتعًُــات أنجــط قــسض ٠عًــ ٢اغتهؿــاف املفٗــٚ ،ّٛظاز
َٗاضاتٗٔ ا٫غتككا ،١ٝ٥نُا إٔ تطنٝع زٚض ٠ايـتعًِ عًـ ٢إسـساخ ايـتعًِ ش ٟاملعٓـ ٢عـدل ايبـس٤
بعــط

ٚاغتككــا ٤املفــاٖ ِٝايػــابكٚ ١ازبسٜــس ٠يــس ٣املــتعًِ ٚضباٚيــ ١ايــطبط بُٗٓٝــا مبُاضغــ١

ايٓؿــاطات ٚأزاَٗ ٤ــاّ ايــتعًِ ،أزّ ٣إىل منــَٗ ٛــاضات ا٫غتككــا ٤ايعًُــ ٞيــسٚ .ٜٔٗتتفــل ٖــصٙ
ايٓتٝذــَ ١ــع َــا تٛقــًت إيٝــ٘ زضاغــ ١نــٌ َــٔ،(Kilavuz, 2005)ٚ ،(Campbell, 2000) :
(ٚ ،)Daily, 2010)ٚازبٓاب (YALÇIN el at, 2010)ٚ ،)2011 ،ٞنُا تٜ٪ـس ٖـص ٙايٓتٝذـَ ١ـا
شنــط( ٙتطٚبــطٜر ٚآخــط )2004 ،ٜٔإٔ زٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ ١ٝمتجــٌ أســس أٖــِ ٚأنجــط منــاشز
ايتسضٜؼ فاعً .١ٝيف سني ربتًف َع َا تٛقًت إي ٘ٝزضاغ (Catalina, 2005) ١ايم نؿفت عٔ
عسّ ٚدٛز تأثرل يسٚض ٠ايتعًِ اشبُاغ ١ٝيف عًُ ١ٝتعًِ َكطض ايعًَ ّٛكاضْ ١بـايتعًِ ٚفـل ايططٜكـ١
ايتكًٝس.١ٜ
نُا أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز فطم زاٍ إسكاًٝ٥ا بني َتٛغـط ٞزضدـات طايبـات اجملُـٛعتني
ايتذطٜب ١ٝايجاْٚ ١ٝايهابط ١يف ايتطبٝـل ايبعـس ٟيف (َٗـاض ٠نـبط املـتغرلاتَٗٚ ،ـاض ٠ايتعطٜـف،
َٗٚــاض ٠ايتكــٓٝف)ٚ ،ايسضدــ ١ايهًٝـــ ١ي٬ختبــاضٚ ،شيــو يكـــاحل َتٛغــط زضدــات اجملُٛعـــ١
ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝيف مجٝع اسبا٫ت.
ٚتط ٣ايباسج ١إٔ اعتُاز أمنٛشز َاضظاْ ٛ٭بعاز ايـتعًِ عًـ ٢تُٓٝـ ١ا٫دباٖـات ٚاإلزضانـات
اإلػب ابٝــ ١عبـــ ٛايـــتعًِ َــٔ خـــ ٍ٬تٗ٦ٝـــ ١ايب٦ٝـــ ١ايكــفٚ ،١ٝتـــٛفرل ا٭زٚات اي٬ظَـــ ١٭زا ٤املٗـــاّ
املطًٛب ،١غـاعس عًـ ٢منـَٗ ٛـاض ٠نـبط املـتغرلات يـس ٣املتعًُـاتٚ ،أقـبشٔ أنجـط قـسض ٠عًـ٢
ذبسٜــس َــتغرلات ايتذطبــ ،١نُــا غــاعس شيــو أٜهــا عًــ ٢منــَٗ ٛــاض ٠ايتكــٓٝف يــس ٜٔٗسٝــح
أقبشٔ أنجط إزضانا يًدكا٥ل املؿذلنٚ ١املُٝع ٠يًهآ٥ات اسب ١ٝبعس َـطٚضٖٔ بايتذـاضب
ٚايٓؿــاطات املدتًفــ .١نُــا إٔ تأنٝــس منــٛشز َــاضظاْ ٛعًــ ٢انتػــاب املعطفــٚ ١تهاًَــٗا َــع
املعاضف ايػابك ١أزّ ٣إىل ذبكل ايـتعًِ ش ٟاملعٓـ ٢يـس ٣املتعًُـات ممـا غـاعسٖٔ عًـ ٢منـَٗ ٛـاض٠
ايتعطٜــف ٚأقــبشٔ أنجــط قــسض ٠عًــٚ ٢قــف ايهآ٥ــات ٚايعــٛاٖط ٚا٭ســساخ بؿــهٌ زقٝــل،
ٚإزضانٗٔ يًُفاٖ ِٝبؿهٌ فعّاٍٚ .منَٗ ٛاضات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٞيس.ٜٔٗ
نُــا أظٗــطت ايٓتــا٥ر عــسّ ٚدــٛز فــطم زاٍ إسكــاًٝ٥ا بــني َتٛغــط ٞزضدــات اجملُــٛعتني
ايتذــطٜبٝتني ا٭ٚىل ٚايجاْٝــ ١يف ايتطبٝــل ايبعــس ٟيف مجٝــع املٗــاضات ٚايسضدــ ١ايهًٝــ ١ي٬ختبــاض.
ٚتطدــع ايباسجــٖ ١ــص ٙايٓتٝذــ ١إىل إٔ املبــازٚ ٨ا٭غــؼ ايــم تكــ ّٛعًٗٝــا زٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ١ٝ
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ٚأمنٛشز َاضظاْ ٛاملػتدسَني يف تـسضٜؼ اجملُـٛعتني ايتذـطٜبٝتني َتكاضبـ ،١فهُٖ٬ـا ٜٓتُٝـإ
إىل ايٓعطٜــ ١ايبٓاٝ٥ــ٪ٜٚ ،١نــسإ عًــ ٢أُٖٝــ ١تٗ٦ٝــ ١ايب٦ٝــ ١ايكــف ١ٝيًــتعًِٚ ،تــٛفط ايٓؿــاطات
املتٓٛعٚ ١املٗاّ ا٭زاٚ ١ٝ٥املٛاقف ايتعً ،١ُٝٝمما أزّ ٣إىل تكاضب زضدات اجملُٛعتني ايتذـطٜبٝتني
يف ا٫ختبــاض ايبعــسٚ .ٟتتفــل ٖــص ٙايٓتٝذــَ ١ــع َــا تٛقــًت إيٝــ٘ زضاغــ( ١ايؿــطٓاٚ ٟٚايعبٝــس،ٟ
 )2006يف عسّ ٚدٛز فطم بني أزا ٤ط٬ب اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني ٜعع ٣إىل ططم ايتسضٜؼ.
ٚتــط ٣ايباسجــ ١أْــ٘ عًــ ٢ايــطمِ َــٔ ٚدــٛز تكــاضب بــني َتٛغــطات زضدــات اجملُــٛعتني
ايتذــطٜبٝتني ا٭ٚىل ٚايجاْٝــ ،١فإْــ٘ ًٜشــغ إٔ َتٛغــطات زضدــات طايبــات اجملُٛعــ ١ايتذطٜبٝــ١
ا٭ٚىل يف ايتطبٝل ايبعس ٟأعًْ َٔ ٢عا٥طٖا يس ٣طايبات اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْٝـٚ ،١يهٓٗـا
مل تكــٌ إىل س ـسّ ايس٫يــ ١اإلسكــا ١ٝ٥عٓــس َػــت ٣ٛز٫يــٚ ،)0.05 ≤ α( ١قــس ٜؿــرل شيــو إىل إٔ
إغــذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ ١ٝأفهــٌ إىل س ـسّ َــا َــٔ إغــذلاتٝذ ١ٝأمنــٛشز َــاضظاْ ٛ٭بعــاز
ايتعًِٚ ،إٔ اإلغذلاتٝذٝتني (زٚض ٠ايتعًِ اشبُاغـٚ ،١ٝأمنـٛشز َـاضظاْ )ٛأفهـٌ بس٫يـ ١إسكـا١ٝ٥
َٔ ايططٜك ١ايتكًٝس.١ٜ
ايتٛقٝات :
 .1اغــتدساّ َعًُــات ايعًــ ّٛأفهــاض ايٓعطٜــ ١ايبٓاٝ٥ــٚ ١اغــذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايــتعًِ اشبُاغــ ١ٝيف
تسضٜؼ َكطض ا٭سٝا.٤
 .2اٖ٫تُاّ بتَُٓٗ ١ٝاضات ا٫غتككـا ٤عٓـس ايتدطـٝط ملكـطض ا٭سٝـاٚ ،٤إعـساز ا٫غـذلاتٝذٝات
املٓاغب ١يصيو.
 .3تسضٜب َعًُات ايعً ّٛعً ٢اغتدساّ أمنٛشز َاضظاْ ٛأبعاز ايتعًِ يف ايتسضٜؼ.
املكذلسات :
 .1زضاغَ ١ػش ١ٝيًتعطف عًَ ٢س ٣تطبٝل َعًُات ايعً ّٛايٓعط ١ٜايبٓا.١ٝ٥
 .2زضاغــ ١فاعًٝــ ١اغــذلاتٝذ ١ٝزٚض ٠ايــتعًِّ اشبُاغــٚ ١ٝأمنــٛشز َــاضظاْ ٛ٭بعــاز ايــتعًِّ يف َطاســٌ
زضاغ ١ٝطبتًف.١
 .3زضاغ ١يًهؿف عٔ فاعً ١ٝاغذلاتٝذٝتني أخطٜني َٔ اغذلاتٝذٝات ايٓعط ١ٜايبٓا ١ٝ٥يف َكطض
ا٭سٝا ٤مبطاسٌ زضاغ ١ٝطبتًف.١
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ايسٚغطْٛ ،ٟضَ .)2013(.٠ػت ٣ٛإتكإ ايطايبات يف ايكف ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥يعًُٝات ايعًِ ا٭غاغ.١ٝ
ضغايَ ١ادػترل مرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝايذلب ،١ٝداَع ١املًو غعٛز ،ايطٜا .
ايطسَ ،ًٞٝط .)2007(.ِٜأثط اغتدساّ منٛشز َاضظاْٛا ٭بعاز ايتعًِ يف تسضٜؼ ايعً ّٛيف ايتشكٚ ٌٝتُٓ١ٝ
ايصنا٤ات يس ٣طايبات ايكف ايجاْ ٞاملتٛغط يف املس ١ٜٓاملٓٛض .٠ضغاي ١زنتٛضا ٙمرل َٓؿٛض،٠
داَع ١أّ ايكطَ ،٣ه ١املهطَ.١
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َهتب ايذلب ١ٝايعطب.ٞ
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قاُ٥ــ ١عًــ ٢ايبٓاٝ٥ــ ١يتُٓٝــ ١ايفٗــِ َٗٚــاضات

ا٫غتككا ٤يس ٣تَٝ٬ص ايكـف اشبـاَؼ .املـ٪متط ايعًُـ ٞايتاغـعَ ،عٛقـات ايذلبٝـ ١ايعًُٝـ ١يف
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ايذلب.356- 327 ،)4( ،7 .١ٜٛ
عك ،ٌٝإبطاٖ .) 2012(.ِٝأثط أبعاز ايتعًِ عٓس َاضظاْ ٛعً ٢ذبك ٌٝطًبـ ١ايكـف ايػـابع ٚزافعٝـتِٗ عبـٛ
تعًِ ايطٜانٝات ،صبً ١داَع ١ا٭ظٖط ،غًػً ١ايعً ّٛاإلْػاْ.150- 121 ،)2( ،14،١ٝ
ع ،ّ٬ق٬ح ايس ٜٔضبُٛز .)2011(.ايكٝاؽ ٚايتك ِٜٛايذلبٚ ٟٛايٓفػ :ٞأغاغٝات٘ ٚتطبٝكات٘ ٚتٛدٗات٘
املعاقط .٠ايكاٖط :٠زاض ايفهط ايعطب.ٞ
فــتح اهللَٓ ،ــسٚض .)2009(.فعايٝــ ١منــٛشز أبعــاز ايــتعًِ ملــاضظاْ ٛيف تُٓٝــ ١ا٫غــتٝعاب املفــاٖ ُٞٝيف ايعًــّٛ
ٚعازات ايعكٌ يس ٣تَٝ٬ص ايكف ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥مبس ١ٜٓعٓٝع ٠باملًُه ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز.١ٜ
اجملً ١ايذلب.199- 1،145،)98( ،١ٜٛ
ايكٝػــ ،ٞتٝػــرل .)2014(.أثــط اغــتدساّ منــٛشز َــاضظاْ ٛيًــتعًِ يف ايــتفهرل ايطٜانــٚ ٞا٫دبــا ٙعبــٛ
ايطٜانٝات يس ٣طـ٬ب املطسًـ ١ا٭غاغـ ١ٝيف ضبافعـ ١ايطفًٝٝـ ،١اجملًـ ١ايسٚيٝـ ١ايذلبٜٛـ،3، ١
(.215- 233 ،)12
ايهػباْ ،٢ضبُس .)2008(.ايتسضٜؼ مناشز ٚتطبٝكات يف ايعًٚ ّٛايطٜانٝات ٚايًغ ١ايعطبٚ ١ٝايسضاغات
ا٫دتُاع .١ٝايكاٖط :٠زاض ايفهط ايعطب.ٞ
يًٜٛٝني ،زٚد٬ؽ .)2012(.اغذلاتٝذٝات ا٫غتككا ٤يف تعًٚ ِٝتعًِّ ايعً .ّٛتطمجـَ ١ـساضؽ ايعٗـطإ،
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اتشاق املْاصفات الرتبْٓ٘ ّالفئ٘ يف دلٔل معله الرٓاضٔات للصف الجالح
االبتدا( ٕٜاليشخ٘ الشعْدٓ٘) م دلٔل املعله (اليشخ٘ األصلٔ٘ ـ ماعرٍّل)
د .ىْال بيت ذلند الراعح

دٍٔ .ا بيت ذلند العنراىٕ

د .مشفر بً سعْد الشلْلٕ

سَاو بيت محد الظعالٌ

أ.د .فَد بً سلٔناٌ الظآ
املػتدًل
ٖسفت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايهؿف عٔ َػت ٣ٛاتػام زيٝـٌ َعًـِ ايطٜانـٝات يًكـف
ايجايــح ا٫بتــسا ٞ٥يف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛزَ ١ٜــع ايهتــاب املٓــاظط يــ٘ يف ايٓػــد١
ا٭قً ١ٝيف غًػًَ ١ادط ٌٖٚا٭َطٜه ١ٝايص ٟمتت تطمجتـ٘ َٛٚاَ٤تـ٘ يًب٦ٝـ ١ايػـعٛز.١ٜ
ٚقــُِ شلــصا ايغــط

أزا ٠ذبًٝــٌ ضبتــ ،٣ٛتهــُٓت َٛاقــفات تطبٜٛــٚ ١فٓٝــ٪َٚ ١ؾــطات

ٚؾٛاٖس َػتدًك َٔ ١نتب ايػًػًَٚ ١ـٔ ا٭زب ايذلبـ ٟٛش ٟايع٬قـٚ .١بعـس ايتأنـس
َٔ قسم ٚثبات ا٭زا ،٠د ذبً ٌٝايهتاب َٔ قبٌ فطٜل ٜهِ أضبع ١أفـطاز (د تـسضٜبِٗ
شلـــصا ايغـــط ) باغـــتدساّ تًـــو ا٭زاٚ .٠أظٗـــطت ْتـــا٥ر ايسضاغـــ ١إٔ َػـــت ٣ٛاتػـــام
املٛاقــفات ايذلبٜٛــ ١دــا٤ت بسضدــَ ١تٛغــط ،١يف ســني دــا٤ت املٛاقــفات ايفٓٝــ ١بسضدــ١
َطتفعــٚ .١قــسَت ايسضاغــ ١تٛقــٝات يطفــع َػــت ٣ٛا٫تػــام يف زيٝــٌ املعًــِٚ ،اٜهــاح
ا٭َانٔ ايم تتطًب ايتشػني يف ٖصا ايسي.ٌٝ
ايهًُات املفتاسٝـ :١تكـ ِٜٛزيٝـٌ املعًـِ ـــ تكـ ِٜٛا٫تػـام ـــ اتػـام املـٓٗر ـــ املٛاقـفات
ايذلب ١ٜٛــ املٛاقفات ايفٓ١ٝ
املكسَ:١
ٜعس َؿطٚع تطٜٛط ايعًٚ ّٛايطٜانـٝات يف ايتعًـ ِٝايعـاّ باملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز ١ٜأسـس
املؿــاضٜع ايتُٜٓٛــ ١ايتطٜٛطٜــ ١ايــم تٗــسف إىل ْكًــْٛ ١عٝــ ١يف تعًــ ِٝايطٜانــٝات ٚشيــو ملٛانبــ١
تطــٛضات َٚعطٝــات ٖــصا ايعكــطٜٚ .تُجــٌ ٖــصا املؿــطٚع يف تطــٜٛط َٓــاٖر ايطٜانــٝات زبُٝــع
ايكفٛف َٔ خ ٍ٬تطمجـَٛٚ ١اَ٤ـ ١غًػـً ١نتـب َسضغـٖ ١ٝـ ٞغًػـًَ ١ادطٖٚـٌ ا٭َطٜهٝـ١
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(ٚ .) McGraw-Hillقس اْطًكت فهطٖ ٠ـصا املؿـطٚع َـٔ َهتـب ايذلبٝـ ١ايعطبـ ٞيـس ٍٚاشبًـٝر،
ٚقاَت بتٓفٝص ٙباملًُهٚ ١ظاض ٠ايتعًٚ ِٝشيو َٔ خ ٍ٬ا٫تفام َع ؾـطن ١ايعبٝهـإ يٮحبـاخ
ٚايتطٜٛط َٔ أدٌ تطمجَٛٚ ١اٚ ١َ٤طباع ١ايهتب ايسضاغٚ ١ٝاملـٛاز ايتعًُٝٝـٚ ١ا٭زيـ ١املكـاسب١
ملاز ٠ايطٜانٝات.
ٚبعس اْتٗا ٤تطبٝل مجٝع سًكات ايػًػً ١يف مجٝع قفٛف َطاسٌ ايتعً ِٝباملًُه ،١دا٤
زٚض ايبشح يف اتػام ٖص ٙايهتب املذلمجَ ١ع ْعرلاتٗا يف ايٓػد ١ا٭قـً .١ٝسٝـح تـط ٣نـجرل
َــٔ ايسضاغــات ايــم تتذــ٘ يفشــل ايهتــب إىل تهــُٗٓٝا َٛاقــفات ضبــسز ٠تتعًــل بايتكــُِٝ
ايذلب ،ٟٛأ ٚاحملت ،٣ٛأ ٚاملعٗـطٚ .تهـ ٕٛتًـو املٛاقـفات مايبـ ّا َؿـتكَ ١ـٔ ا٭زب ايذلبـ ٟٛشٟ
ايع٬قـٜٚ .)Shield, 2005; Ceretkova, Sedivy, Molanr, & Petr, 2008 ( ١ـط ٣فطٜـل آخـط إٔ
تكـ ِٜٛايهتـب ٜتذـ٘ إىل ذبسٜـس َـس ٣اتّػـام ايهتـب املسضغـَ )Textbooks Alignment( ١ٝـع
َطدعٝات ٚأطط أخط ٣ضبـسز ٠غـًفا َجـٌ ٚثـا٥ل املعـاٜرل ٚأطـط املـٓٗر املٓبجكـَ ١ـٔ ثكافـ ١اجملتُـع
ٚسادات املتعًُني أ َٔ ٚنتب مماثً ١د دبطٜبٗا َػبكا.
ٚقــس اظزازت ايسضاغــات نــُٔ ا٫دبــا ٙايجــاْٚ ،ٞخكٛقـاّ بعــس ظٗــٛض سطنــ ١املعــاٜرل يف
عسز َٔ ايسٚ ،ٍٚخباق ١يف ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه .١ٝفكـس ضافـل شيـو زعـٛات ت٪نـس عًـ٢
أُٖ ١ٝايتأنس َٔ َس ٣تٛافل أ ٚاتػام املٛاز ايتعًَ ١ُٝٝع املعاٜرل ايٛطٓ ،١ٝنذع َٔ ٤نُإ
دٛزتٗا (ٜٚ .)Kulm, Morris, & Grier, 1999هٝف ؾـًٝس ( )Shield, 2005إىل إٔ ٖـصا ايتٛدـ٘
يف ايسضاغات ٜتػِ بايعُل ،نُٜ ْ٘ٛبٓٚ ٢فل اغذلاتٝذٝات َٓعُّـ،)Systemic Strategies( ١
تطبط بني ضبت ٣ٛايهتب املسضغَ ١ٝع املُاضغات ايتعً ١ُٝٝاملطًٛبَ ١ـٔ ازبٗـات املدتًفـَ ،١جـٌ
املٓعُات املٗٓ ١ٝيتعً ِٝايطٜانٝات ،باإلناف ١إىل تك ِٜٛتعًِ ايط٬ب.
ٚميهـٔ ايكـ ٍٛإٕ ٖـص ٙايسضاغـ ١ميهـٔ إٔ تكـٓف نـُٔ ايـطأ ٟايجـاْٚ ،ٞايـصٜ ٟــط ٣إٔ
ذبسٜس َس ٣ا٫تػام بني ايهتب املسضغٜ ١ٝه َٔ ٕٛخَ ٍ٬طدعٝاتٚ .يف ٖـص ٙايسضاغـ ١متجّـٌ
املطدعٝات غًػً ١ملَادطٌٖٚمل ايٓػد ١ا٭قً ١ٝيًطٜانٝات ،ايم اعتُستٗا ٚظاض ٠ايتعً ،ِٝسٝـح
متجّــٌ ايٓػــد ١ا٭قــٌ َــا ميهــٔ تػــُٝت٘ ملاملــٓٗر املككــٛز أ ٚاملػــتٗسفمل دبػــٝس ٙيف ايهتــب
املذلمجٚ ١املطبك ١يف املساضؽ ايػعٛز ١ٜباعتباضٖا َٓتذاّ يًُؿطٚع.
ٜٚكــ ّٛا٫طــاض ايٓعــط ٟشلــص ٙايسضاغــ ١عًــَ ٢فٗــ ّٛا٫تػــام بــني ايهتــب ايعًُٝــ ١ا٭قــً١ٝ
ٚايٓػــذ املذلمجــَٗٓ ١ــاٚ .بــايٓعط إىل أٖــساف املؿــطٚع ٜتهــح إٔ ايــٛظاض ٠دعًــت إْتــاز ايهتــب
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املسضغــ ١ٝاملذلمجــ ١يف ايطٜانــٝات  ٫تكــٌ دــٛز ٠عــٔ ايػًػــً ١ا٭قــٌ (ٚظاض ٠ايذلبٝــٚ ١ايتعًــ،ِٝ
ٜٚ .)1434عتكس أْ٘ نًُا اقذلبت نتب املؿطٚع ازبسٜس َٔ ٠املٛاقفات ايذلبٜٛـٚ ١ايفٓٝـ ١نُـا
ٖ ٞيف ايػًػً ١ا٭قٌ; ناْت أنجط دٛزٚٚ .٠ظاض ٠ايتعً ِٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜتػع٢
٫غتُطاض ١ٜذبػني ٚتطٜٛط املـٛاز ايتعًُٝٝـ ١املسضغـ ١ٝيًعًـٚ ّٛايطٜانـٝات يًكـفٛف (،)12- 1
ٚايتشس ٖٛ ٟنٝف ميهٔ يًٛظاض ٠إٔ تكسّ يًط٬ب ايطٜانٝات املُٗ ١املذلابطـ ١بايكـسض ٚايعُـل
ايهافٝني عدل ايكفٛف ٚخ ٍ٬املعطفٚ ١املفاٖٚ ِٝاملٗاضات ٚاإلدطا٤ات ايطٜان.١ٝ
ٜطًل عًَ ٢كطًح ملاتػام املٓٗرمل َػُٝات َتعسز ٠تعٛز إىل اخت٬ف ايبـاسجني يف تعطٜـف
ٖصا املكطًح ( ،)Glatthorn, 1999سٝح ٜؿرل ضادا ) (Wraga,1999إىل عسز َٔ املػُٝات
٫تػـــــــام املـــــــٓٗر َجـــــــٌ :ملا٫يتـــــــعاّمل ( ،)Adherenceملايتٛافـــــــلمل ( ،)Matchملاْ٫ػـــــــذاّمل
(ٚ .)Consistencyقس تككت بٝٓٝت ( )Bennett, 2005أمًب ايتعاضٜف املتكً ١مبفٗ ّٛاتػـام
املـــٓٗرٚ ،تٛقـــًت إىل إٔ املكـــطًح ٜػـــتدسّ يف غـــٝاقني طبـــتًفني .ايػـــٝام ا٭ٖ ٍٚـــ ٛصبـــاٍ
ايػٝاغات ايذلبٚ ،)Educational Policies( ١ٜٛاختـاضت تعطٜـف ٜٚـب ( )Webb, 1997ايـصٟ
أؾاض قطاس ١إىل إٔ ا٫تػام سـني ٜػـتدس ّ يف اجملـاٍ ايذلبـ ٟٛفإْـ٘ ٜعـين َـس ٣تفاعـٌ عٓاقـط
ايػٝاغ ١ايذلب ١ٜٛفُٝا بٗٓٝا يتكٛز ايتسضٜؼ ايصٜ ٟعًِّ ايط٬ب (Roach, Niebling, & Kurz,
).2008

أَــا ايػــٝام ايجــاْ ٞفٝتذًــ ٢عٓــس اإلؾــاض ٠إىل ا٫تػــام نـــُٓٗذ ١ٝيًتشًٝــٌ ٚفــل َعــاٜرل
ضبــسزٜٓٚ ،٠طبــل شيــو عًـــ ٢اغــتدساّ اْسضغــ ،)Anderson, 2002( ٕٛسٝــح أؾـــاضت إىل
ا٫تػام بأْـ٘ ذبًٝـٌ ايع٬قـ ١بـني ايتكـٚ ِٜٛا٭ٖـسافٚ ،بـني ا٭ٖـساف ٚاملـٛاز ايتعًُٝٝـٚ ١أْؿـط١
ايتسضٜؼٚ ،بني ايتكٚ ِٜٛاملٛاز ايتعًٚ ١ُٝٝأْؿط ١ايتسضٜؼٚ .ضمبا ٜتٛافـل شيـو أٜهـاّ َـع تعطٜـف
ضادا ( )Wraga, 1999بإٔ ا٫تػام ٜعين ايتٛافل بني املٓٗر احملًـَ ٞـع َكـسض ٙاشبـاضدٚ .ٞإشا
َـا تعًـل ا٭َـط بذلمجـ ١نتـب َـٔ يغـ ١إىل يغــٚ ١ثكافـ ١أخـط ٣أقـبح ايتٛافـل ٚا٫تػـام َـٔ أٖــِ
عٓاقط ظباح املؿطٚع.
ٚتتفــل بٝٓٝــت َــع ق٬تجــٛضٕ ( )Glatthorn, 1999إٔ َكــطًح ا٫تػــام ميهــٔ تٛغــٝع٘
يٝؿٌُ صباٍ ايػٝاغات ايذلبٚ ١ٜٛأزا ٠يًتشً .ٌٝسٝح ميهٔ ايٓعط إي ٘ٝنأزاٚ ،٠ضمبا نإطاض
ملكاضْ ١ا٫تػام بني َػتٜٛات أ ٚقٛض طبتًف ١يًُٓٗر (َج :٬املٓٗر املككـٛز ،املـٓٗر املهتـٛب،
املــٓٗر املــسضءؽ ،املــٓٗر املــتعًِّ...إخل)ٚ .تؿــرل بٝٓٝــت ( )Bennett, 2005إىل أْــ٘ خــ ٍ٬تككّــٞ
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ايطادح ،ايعُطاْ ،ٞايػًٛي ،ٞايؿعٚ ٕ٬ايؿاٜع :اتػام املٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓ ١ٝيف زيَ ٌٝعًِ ايطٜانٝات

ا٫تػام ٜٓبغ ٞفِٗ ايتكاطعات َٚػتٜٛات ايتبا ٜٔبني أبعاز املٓٗر املدتًفٚ ،١ذبسٜس أنجط قٛض
ا٫خت٬ف بني أنجط ا٭بعاز أُٖٚ ،١ٝذبسٜس َا ميهٔ عًُ٘ يتكً ٌٝايفذ ٠ٛأ ٚا٫خت٬ف.
ٚمما غـبل ٜعٗـط إٔ ا٫تػـام قـس ٜ ٫عـين بايهـطٚض ٠ايتطـابل بـني بعـس( ٜٔاملـٓٗر املككـٛز
ٚاملهتٛب عً ٢غب ٌٝاملجاٍ)ٚ .نتطبٝـل عًـٖ ٢ـص ٙايسضاغـ ،١فـُٝهٔ ايٓعـط إىل ا٫تػـام َـٔ
خَ ٍ٬س ٣ا٫يتعاّ بتطبٝل املٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓ ١ٝنُا ظٗطت يف غًػًَ ١ادط.ٌٖٝٚ
 َٔٚاملعً ّٛإٔ املٛاقفات ٜفذل

إٔ تهٚ ٕٛثٝك ١غابك ١يًهتب املسضغـ ١ٝحبٝـح ٜعتُـس

عًٗٝا يف إْتاز تًو ايهتب ،مرل أْ٘ يغٝاب تًو املٛاقفات ٚعسّ اسبك ٍٛعًٗٝا ،نْٗٛا متجٌ
دٗــسّا خاقــ ّا يًٓاؾــط ٚمل ٜػــُح بٓؿــطٖا ،نــإ يعاَــ ّا عًــ ٢فطٜــل ايسضاغــ ١اغــتدطاز تًــو
املٛاقفات َٔ ايػًػً ١ا٭قٌ.
َؿهً ١ايسضاغ:١
ٜعــس َؿــطٚع تطــٜٛط ايطٜانــٝات ٚايعًــ ّٛايطبٝعٝــ ١يف ايتعًــ ِٝايعــاّ َــٔ املؿــاضٜع ايٛطٓٝــ١
ايذلب ١ٜٛايطا٥سٚ ،٠ايصٜ ٟأت ٞتطبٝك٘ سطقـا عًـ ٢تطـٜٛط املٓـاٖر باملًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػـعٛز،١ٜ
ٜٚتُجـٌ املؿـطٚع يف إعـساز َٓـاٖر ايطٜانـٝات َـٔ خـ ٍ٬تٗ٦ٝـَٛٚ ١اَ٤ـ ١غًػـًَ ١تُٝـع ٠يف ٖــصٙ
املٓاٖر  ٖٞٚغًػًَ ١ادط ٌٖٚا٭َطٜهٚ )McGraw-Hill( ١ٝشيو زبُٝـع َطاسـٌ ايتعًـ ِٝايعـاّ
(ا٫بتــساٚ ،ٞ٥املتٛغــطٚ ،ايجــآْٜٚ ،)ٟٛفــطز ٖــصا املؿــطٚع بهْٛــ٘ ٜعٓــ ٢بٓكــٌ املعطفــ ١يف سكــٌ
ايعً ّٛايتذطٜبٚ ١ٝفكا ملعاٜرل عاملَ ١ٝعتُسَ( ٠ؿطٚع تطٜٛط تعً ِٝايطٜانٝات ٚايعًـ ّٛايطبٝعٝـ،١
ٚ .) 2009قــس د ايبــس ٤يف تٓفٝــص املؿــطٚع تتابع ٝـاّ عًــ ٢ايكــفٛف ايسضاغــَ ١ٝــٔ ايعــاّ ايسضاغــٞ
ٖ1432- 1431ـــٚ ،ستــ ٢ايعــاّ ايسضاغــٖ1434 - 1433 ٞـــ (ٚظاض ٠ايذلبٝــٚ ١ايتعًــ.)1431 ،ِٝ
ٜٚعـــس زيٝـــٌ املعًـــِ َطؾـــساّ يـــ٘ ؼبٝطـــ٘ مبـــا مل ؼبتٜٛـــ٘ ايهتـــاب املسضغـــ ٞممـــا ؽبـــل املـــٓٗر
ٚايهٝفٝات ايم تٓعِ مبٛدبٗا املٛاقف ايتعً ١ُٝٝيتكسّ إىل املتعًُني ،يعٜاز ٠فاعً ١ٝايتعًِ.
ٚميجـٌ زيٝـٌ املعًـِ املطدـع ايــصٜ ٟعـٛز إيٝـ٘ املعًـِ ٭مــطا

اإلساطـ ١باملـاز ٠ايتعًُٝٝـ ١ايــم

ؼبت ٟٛعًٗٝا ايهتاب املسضغٚ ٞأٖساف تسضٜػٗاٚٚ ،نع اشبطط املكذلس ١يتكسميٗا ٚا٭ْؿط١
اي٬ظَ ١يعٜاز ٠فاعً ١ٝايتعًِ (اشلاسلٚ ٞعطٚ .)2011 ،١ٝسٝح إٕ أزي ١املعًِ َـٔ طبطدـات ٖـصا
املؿ طٚع فإْ٘ َٔ ا٭ُٖ ١ٝإدطا ٤تك ِٜٛشلا يهُإ تٛفط ازبـٛز ٠املطًٛبـٚ ،١ايتشكـل َـٔ إغـٗاَٗا
يف ذبكٝل ا٭ٖساف املتٛقعَٗٓ ١ا َٔٚ ،ا٭بعاز املُٗ ١يصيو ذبسٜس َػت ٣ٛاتػام )(Alignment
ا٭زيَ ١ع املكازض ا٭قً ١ٝبعس تطمجتٗا َٛٚاَ٤تٗاٚ ،ايتعاَٗا باملٛاقفات ايفٓٝـٚ ١ايذلبٜٛـ ١ايـم
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بٓٝت عًٗٝا ايػًػً ١ا٭قٌ فهًُا اقذلبت نتب املؿطٚع َٔ املٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓ ١ٝنُا
ٖ ٞيف ايػًػً ١ا٭قـٌ; نًُـا ذبكـل اشلـسف املٓؿـٛز َـٔ تطمجـٖ ١ـص ٙايػ٬غـٌ .يـصا فـإٕ َـٔ
ا٭ُٖٝـ ١ايسضاغــ ١بؿـهٌ ض٥ــٝؼ إىل ايهؿـف عــٔ َػــت ٣ٛاتػـام زيٝــٌ املعًـِ يًطٜانــٝات َــٔ
سٝــح املٛاقــفات ايذلبٜٛــٚ ١ايفٓٝــ ١نُــا تعٗــط يف َٓتذــات غًػــًَ ١ادطٖٚــٌٚ .بايتــاي ٞتتشــسز
َؿهً ١ايسضاغ ١يف اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايتاي:ٞ
َا َػت ٣ٛاتػام زيَ ٌٝعًِ ايطٜانٝات يًكف ايجايح ا٫بتسا ٞ٥يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
َع املٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓ ١ٝيف زي ٌٝاملعًِ يف ايٓػد ١ا٭قً ١ٝيػًػًَ ١ادطٌٖٚ؟
ٜتفطع َٔ ٖصا ايػ٪اٍ َا :ًٜٞ
َ .1ا َػت ٣ٛذبكل املٛاقفات ايذلب ١ٜٛيف زيَ ٌٝعًِ ايطٜانٝات يًكف ايجايح ا٫بتـسا ٞ٥يف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟
َ .2ا َػت ٣ٛذبكل املٛاقفات ايفٓ ١ٝيف زيَ ٌٝعًـِ ايطٜانـٝات يًكـف ايجايـح ا٫بتـسا ٞ٥يف
املًُه ١ايػعٛز ١ٜايػعٛز١ٜ؟
أٖساف ايسضاغ:١
ٖسفت ٖص ٙايسضاغ ١إىل َا :ًٜٞ
-

ذبسٜـــس َػـــت ٣ٛاتػـــام زيٝـــٌ َعًـــِ ايطٜانـــٝات يًكـــف ايجايـــح ا٫بتـــسا ٞ٥يف املًُهـــ١
ايػــعٛز ١ٜايػــعٛزَ ١ٜــع املٛاقــفات ايذلبٜٛــ ١نُــا تعٗــط يف ايٓػــد ١ا٭قــً ١ٝيػًػــً١
َادط.ٌٖٚ

-

ذبسٜس َػت ٣ٛاتػام زيَ ٌٝعًِ يطٜانٝات يًكف ايجايح ا٫بتسا ٞ٥يف املًُه ١ايػعٛز١ٜ
ايػعٛزَ ١ٜع املٛاقفات ايفٓ ١ٝنُا تعٗط يف يف ايٓػد ١ا٭قً ١ٝيػًػًَ ١ادط.ٌٖٚ

أُٖ ١ٝايسضاغ:١
تهتػـب ٖـص ٙايسضاغــ ١أُٖٝتٗـا َــٔ إبـطاظ أُٖٝــ ١زيٝـٌ املعًــِ باعتبـاض ٙزعاَــَ ١ـٔ زعــاِ٥
ايهتاب املسضغَٚ ٞكسضا ً أغاغٝا يًُعطف ١ايعًُ .١ٝنُا أْٗا تػِٗ يف ذبسٜس َػت ٣ٛاتػـام
زيٝـٌ املعًـِ يًطٜانــٝات يًكـف ايجايـح ا٫بتــسا ٞ٥يف املًُهـ ١ايعطبٝـ ١ايػــعٛزَ ١ٜـع املٛاقــفات
ايذلبٚ ١ٜٛايفٓ ١ٝنُا تعٗط يف ايٓػد ١ا٭قً ١ٝيػًػًَ ١ادط ،ٌٖٚمما ٜػاعس ٚظاض ٠ايتعً ِٝيف
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تطٜٛط ايسيٚ ٌٝإيكا ٤ايه ٤ٛعً ٢املٓتذات ا٭خط ٣يًُؿطٚع شات ايع٬ق ،١مبـا ٜعـٛز بـايٓفع عًـ٢
ايط٬ب يتشكٝـل أفهـٌ ْـاتر تعًُٝـٚ ٞايعُـٌ عًـ ٢تطـٜٛط املٓـتر َـٔ خـ ٍ٬تٛقـٝات ايسضاغـات
ايعًُ.١ٝ
َكطًشات ايسضاغ:١
ا٫تػام َ : Alignmentس ٣ا٫يتعاّ بتطبٝل املٛاقـفات ايذلبٜٛـٚ ١ايفٓٝـ ١يف زيٝـٌ املعًـِ يًكـف
ايجايح ا٫بتسا ٞ٥نُا ظٗطت يف ايسي ٌٝا٭قٌ يف غًػًَ ١ادط.ٌٖٚ
املٛاقفات ايذلب ٖٞ :Educational Specifications ١ٜٛصبُٛع ١ايؿطٚط ايعًُٝـ ١ايـم ذبـسز
َا ػبب إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝاملٓتر ايتعً َٔ ُٞٝايٓاس ١ٝايذلب ١ٜٛايتعً ١ُٝٝيهافـ ١عٓاقـط احملتـ،٣ٛ
 ٖٞٚتًو املٛاقفات املتشكك ١يف َٓتذات غًػًَ ١ادط ٌٖٝٚيسي ٌٝاملعًِ يًطٜانٝات.
املٛاقفات ايفٓ ٖٞٚ :Technical Specifications ١ٝصبُٛع َٔ ١ايؿطٚط ايعًُ ١ٝايـم ذبـسز
َــا ػبــب إٔ ٜهــ ٕٛعًٝــ٘ املٓــتر ايتعًُٝــَ ٞــٔ ايٓاسٝــ ١املازٜــ ١ايعاٖطٜــٚ ،١تتُجــٌ يف ايتكــُِٝ
ايعاٖطٚ ٟاإلخطاز ايفين يًُٓتر ايتعً ،ُٞٝيهافـَ ١هْٛـات ايهتـابٖٚ ،ـ ٞتًـو املٛاقـفات
املتشكك ١يف َٓتذات غًػًَ ١ادط ٌٖٝٚيسي ٌٝاملعًِ يًطٜانٝات.
َٓٗذ ١ٝايسضاغٚ ١إدطا٤اتٗا:
َٓٗذ ١ٝايسضاغ:١
يف نــ ٤ٛطبٝعــ ١ايبٝاْــات ٚاملعًَٛــات ايــم تػــعٖ ٢ــص ٙايسضاغــ ١يًشكــ ٍٛعًٗٝــا; فكــس
اعتُست املٓٗر ايٛقف ٞايتشًٚ ًٞٝفل أغًٛب ذبً ٌٝاحملتـ )Content Analysis( ٣ٛايـص ٟعطفـ٘
ٖٝػــٚ ١ؾــاْ )Hsieh and Shannon, 2005( ٕٛأْــ٘ ططٜكــ ١عًُٝــ ١تػــتدسّ صبُٛعــَ ١ــٔ
اإلدطا٤ات املٓعُٚ ١فل أغؼ َٓٗذ ١ٝيًهؿف عٔ ادباٖات ايعاٖط ٠املطاز ذبًًٗٝاٚ ،ايٛقٛف
عً ٢خكا٥كٗا .نُا أناف دٛضز ( )George, 2009إٔ ٖصا ا٭غـًٛب ٜػـاعس يف ايتٛقـٌ إىل
اغتس٫٫ت ٚاغتٓتادات عًُ ١ٝتػاِٖ يف تطٜٛط أ ٚتعس ٌٜايعاٖط ٠املسضٚغٚ ١ذبػٗٓٝا.
ٚقــس اغــتدسّ ادباٖــإ يف ٖــص ٙايسضاغــ :١ا٫دبــا ٙايهُــ ٞسبػــاب عــسز ايتهــطاضات
ٚايٓػــب املٜٛ٦ــ ١يتــٛافط امل٪ؾــطات َــٔ سٝــح ٚدٛزٖــا يف زيٝــٌ املعًــِ َكاضْــ ١شيــو بٛدٛزٖــا يف
ايٓػــد ١ا٭قــٌ ،أَــا ا٫دبــا ٙايهٝفــ ٞفــتِ اغــتدساَ٘ يٛقــف َهــأَ اشبًــٌ يف امل٪ؾــطات
ٚاملٛاقفات ٚطبٝعتٗا يف ايسي.ٌٝ
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صبتُع ايسضاغٚ ١عٓٝتٗا:
ميجــٌ صبتُــع ايسضاغــ ١أزيــَ ١عًُــ ٞايطٜانــٝات يف ايكــفٛف ا٭ٚيٝــ ١يًُطسًــ ١ا٫بتساٝ٥ــ١
ايٓػد ١ا٭قًَ( ١ٝادط )ٌٖٚايطبعٚ 2009 ١ايٓػد ١ايػعٛز ١ٜاملعسي ١ايطبعٚ .1434 ١متجٌ ع١ٓٝ
ايسضاغ ١زيَ ٌٝعًِ ايطٜانٝات يًكف ايجايح ا٫بتساٚ .ٞ٥د اختٝاض ٖصا ايكف ٭ْـ٘ ميجـٌ ْٗاٜـ١
ايكفٛف ا٭ٚي ١ٝقبٌ إٔ ٜٓتكٌ ايطايب إىل ايكف ايطابع  ٖٛٚطبتًف يف ايبٓـاٚ ٤املفـاٖ .ِٝنُـا
إٔ ايػًػــً ١ا٭قــً ١ٝتأخــص منط ـاّ َتؿــابٗاّ يف بٓــا ٤ا٭زيــ ١خاقــ ١يف ايكــفٛف ا٭ٚيٝــٚ ١بايتــايٞ
ٜعتكس إٔ ايكف ايجايح ميجٌ ايكفني ا٭ٚ ٍٚايجاْ.ٞ
أزا ٠ايسضاغ:١
متجًت أزا ٠ايسضاغـ ١يف بطاقـ ١ذبًٝـٌ احملتـٚ .٣ٛقـس بٓٝـت يف نـ ٤ٛاملٛاقـفات ايذلبٜٛـٚ ١ايفٓٝـ.١
ٚفُٝا  ًٜٞتٛنٝح خطٛات بٓاٗ٥ا:
أ :ّ٫ٚضبــسزات املٛاقــفات ايذلبٜٛــٚ ١ايفٓٝــ :١قــاّ ايبــاسج ٕٛبتشسٜــس صبُٛعــَ ١ــٔ احملــسزات
يًُٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓٚ ١ٝقس متجًت ٖص ٙاحملسزات فُٝا :ًٜٞ
ظٗٛضٖا املتهطض :سٝح تعٗط ٖص ٙاملٛاقفات يف ضبت ٣ٛنتب ايٓػد ١ا٭قٌ بكفَ ١ػتُط.٠
ظٗٛضٖا ايجابت :تتدص ٖص ٙاملٛاقفات منطاّ ضبسزاّ َتػّكاّ َُٗا اختًفت َٛنٛعات ايسضٚؽ.
عَُٝٛتٗا ٫ :تتكٌ مبٛنـٛع َعـطيف َعـني فٝهـ ٕٛظٗٛضٖـا َطتبطـ ّا بـ٘ بـٌ تكـسم عًـ ٢مجٝـع
املٛنٛعات املتهُٓ ١يف نتب ايطٜانٝات.
ثاْ ٝـاّ :ذبسٜــس َكــازض املٛاقــفات :د ذبسٜــس َكــازض املٛاقــفات ايذلبٜٛــٚ ١ايفٓٝــ ١يف ايٓػــد١
ا٭قٌ يًكف ايجايـحَٚ ،طادعـ ١قـٛا ِ٥املعـاٜرلَٚ ،ـٛاطٔ اغـتٗسافٗا بعـس َػـح ا٭زب ايذلبـٟٛ
صبــاٍ ايسضاغــٚ ،١اْتكــا ٤بعــض ايسضاغــات ايــم َــٔ املُهــٔ ا٫غــتفازَٗٓ ٠ــا يف بٓــا ٤ا٭زٚات
ٚايعٌُ عً ٢ذبًًٗٝا َٓٚاقؿتٗا بني أعها ٤ايفطٜل ايبشجٚ ،ٞقس اُعتُس عً ٢املكازض ايتاي:١ٝ
 َــا تهــُٓت٘ َكــسَات نتــب ايطايــب ٚأزيــ ١املعًــِ ٚا٭ْؿــط ١بؿــهٌ ٚانــح ٚقــطٜح يفايٓػد ١ا٭قٌ شلص ٙايكفٛف.
 ايفشـــل املتعُـــل يًٛســـسات ٚايفكـــٚ ٍٛعٓاقـــط ايـــسضٚؽ يػًػـــً ١ا٭قـــٌ يًٛقـــٛف عًـــ٢املٛاقفات َٔ خ ٍ٬دبػٝسٖا يف املٓتر ايتعً.ُٞٝ
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 َطادعــ ١ا٭زب ايذلبــ( ٟٛبؿــهٌ خــام ايسضاغــات املتعًكــ ١بػ٬غــٌ َادطٖٚــٌ ايتعًُٝٝــ١يًطٜانــٝات) يًُػــاعس ٠يف َ٬سعــ ١املٛاقــفات ٚتػــٗ ٌٝاغــتدطادٗا ٚقــٝامتٗا َٗٓٚــا:
زضاغ١
(

Apthorp et, al., 2001; Clements, 2007; Glencoe Mathematics, 2010; Glencoe

;Mathematics, 2011; Glencoe McGraw-Hill, 2010; Glencoe McGraw-Hill, 2011
IMPACT Mathematics, 2011; Mauch, 2007; NCTM, 2000, 2007; ProQuest

ٚ(ٚ )Report, 2011ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً.)1434 ،ِٝ

ثايجاّ :تطٜٛط قٛا ِ٥املٛاقفات :بعس إٔ د ذبسٜس َكازض املٛاقفات متت زضاغَٚ ١طادعـٖ ١ـصٙ
املكازض ٫غتد٬م املٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓٚ ١ٝفل احملـسزات املـصنٛض ٠أعـ ٙ٬يـسي ٌٝايٓػـد١
ا٭قٌ يًكف ايجايح ا٫بتسا.ٞ٥
ضابعاّ :ايكسم ٚايجبات يًُٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓ :١ٝيًتشكل َٔ قسم ٚثبات قٛا ِ٥املٛاقـفات
ايذلبٜٛـٚ ١ايفٓٝــ ١ايـم د ايتٛقــٌ إيٗٝــاٚ ،فـل اإلدــطا٤ات املــصنٛض ٠أعـ ،ٙ٬د سػــاب ايكــسم
ٚايجبات شلص ٙايكٛا ،ِ٥نُا :ًٜٞ
 .1ايكسم  : Validityيًتشكل َٔ قسم قٛا ِ٥املٛاقـفات ايذلبٜٛـٚ ١ايفٓٝـ ١د عطنـٗا عًـ٢
عسز َٔ احملهُني َٔ ش ٟٚا٫ختكام ٚاشبدلٚ ،٠د قب ٍٛاملفـطزات ايـم سكـًت عًـ٢
ْػب ١اتفام ( ٪80فُا فٛم)ٚ ،د إدطا ٤ايتعـس٬ٜت ايـم اتفـل احملهُـ ٕٛعًـ ٢تعسًٜـٗا،
ٚعــسيت قــٝام ١بعــض املفــطزاتٚ ،ســصف بعهــٗا يهْٗٛــا  ٫تٓتُــ ٞإىل احملــاٚض أ ٚعــسّ
ٚنٛسٗا ٚتهطاضٖا.
 .2ايجبات ٚ :Reliabilityسبػاب ثبات ايبٓا ٤يكٛا ِ٥املٛاقـفات ايذلبٜٛـٚ ١ايفٓٝـ ،١قـاّ أضبعـ١
باسجني بتشً ٌٝايٓػد ١ا٭ٚي َٔ ١ٝاملٛاقفات بايـسي ;ٌٝيًتأنـس َـٔ اْطباقٗـا ٚمتجًٝـٗا يف
ٖــصا ايــسيٚ ،ٌٝعــسّ ٚدــٛز َٛاقــفات َفكــٛز ،٠أَٛ ٚاقــفات افذلانــ ١ٝقــس  ٫تــطتبط
باملٓتذات .بعس شيـو د سػـاب ايجبـات باغـتدساّ َعاَـٌ ا٫تفـام بـني احملًًـني باغـتدساّ
َعازيٖٛ ١يػم (ٚ ،)Holstiقس بًغ َعاٌَ ايجبات يًُٛاقفات ايذلب )0.90( ١ٜٛيف سني بًـغ
َعاٌَ ايجبات يًُٛاقفات ايفٓ )0.91( ١ٝممـا ٜؿـرل إىل إٔ َعـاَ٬ت ا٫تفـام َطتفعـ ١شلـصٙ
ايكٛا.ِ٥
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خاَػ ـاّ :بطاقــ ١ايتشًٝــٌ بايكــٛض ٠ايٓٗاٝ٥ــ :١بعــس ايتأنــس َــٔ قــسم ٚثبــات قاُ٥ــ ١املٛاقــفات
ايذلبٜٛـٚ ١ايفٓٝـ ١يـسي ٌٝاملعًـِ ،د تبٜٛبٗـا يف بطاقـ ١يتشًٝـٌ زيٝـٌ املعًـِ يًكـف ايجايـح ايٓػــد١
ايػـعٛزٚ ١ٜايٓػـد ١ا٭قـٌٚ ،تتدـص ٖـص ٙايبطاقـ ١أغـًٛب يٝهـطت  Likert Scaleايطبـاعَ ٞـٔ
سٝــح َػــت ٣ٛايتشكــل (َ )3طتفــعَ )2( ،تٛغــطَ )1( ،ــٓدفضَ )0( ،ــٓدفض دــساّٜٚ ،ــبني
ازبسٖ )2(ٚ )1( ٕ٫ٚص ٙاملٛاقفات ٚعسز َ٪ؾطات نٌ َٛاقف ١نُا :ًٜٞ
ازبس : )1( ٍٚاملٛاقفات ايذلب ١ٜٛيسي ٌٝاملعًِ ٚعسز َ٪ؾطات نٌ َٛاقف١
م

المواصفات التربوية

عدد
المؤشرات

0
2

يقدـ المحتوى دعماً لممعمـ لموصوؿ إلى جميع الطالب2
يتسـ المحتوى بالشموؿ والعمؽ والتوازف2

0

يتسـ المحتوى بالترابط المنطقي والتكامؿ2

0

يقدـ المحتوى دعماً لممعمـ لالتجاه نحو التعمـ النوعي المتعدد المداخؿ

5

4

0
4

5
6

يقدـ المحتوى دعماً لممعمـ ليجعؿ الطالب محو اًر لمعممية التعميمية2

يدعـ المحتوى المعمـ في تحقيؽ معايير العمميات الرياضية لدى الطالب2

9

7

يزود المعمـ بميمات وميارات ميمة تدعـ الطالب في المذاكرة والتنظيـ الذاتي2

4

8

يدعـ المحتوى فيـ المعمميف لمرياضيات ،وطرائؽ تقديميا2

4

9

يدعـ المعمـ في استخداـ أدوات وأساليب تقويـ متنوعة ومستمرة لمتقويـ والمعالجة2

6

00

يوظؼ التقنية لدعـ تعمـ وتعميـ الرياضيات2

0

المجموع

2
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ازبس :)2( ٍٚاملٛاقفات ايفٓ ١ٝيسي ٌٝاملعًِ ٚعسز َ٪ؾطات نٌ َٛاقف١
م

المواصفات الفنية

عدد
المؤشرات

0

الشكؿ الخارجي لمدليؿ مف حيث جودة األغمفة2

4

2

مكونات الدليؿ وعناصره مف حيث التصميـ واإلخراج2

8

0

الترميز وعالمات الترقيـ في الدليؿ2

2
المجموع

14
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ٚد إعساز زي ٌٝيتطبٝل ٖص ٙا٭زٚات ٚتهُٔ ايسيَ ٌٝا َ :ًٜٞكسَـ ١ايـسيٚ ،ٌٝاشلـسف َـٔ
ٖص ٙايسضاغٚ ،١ايٓٛاتر املتٛقع ١بعس تطبٝل ٖص ٙا٭زٚاتٚ ،تعطٜف أبـطظ املكـطًشات ايـٛاضز ٠يف
بطاقــات ايتشًٝــٌٚ ،ايتعطٜــف ببطاقــات ايتشًٝــٌٚ ،تعطٜــف ضبــاٚض نــٌ أزاٚ ،٠ف٦ــات ٚٚســسات
ايتشًٝــٌ يهــٌ أزاٚ ،٠ؾــطح َػــتٜٛات ايتشكــل ٚنٝفٝــ ١اربــاش ايكــطاضات املٛنــٛع ١ٝبؿــأْٗا،
ٚؾطح إدطا٤ات ايتشًٚ ٌٝايتكٚ ،ِٜٛؾطح نٝف ١ٝتعب ١٦نٌ أزا.٠
إدطا٤ات ايتشً:ٌٝ
يتطبٝــل أزا ٠ايسضاغــ ١اتبعــت إدــطا٤ات املــٓٗر ايٛقــف ٞبأغــًٛب ذبًٝــٌ احملتــٚ ٣ٛفــل
اإلدطا٤ات ايم اقذلسٗا زٜف ٖٞٚ .)Devi, 2009( ٞنُا :ًٜٞ
 .1ذبسٜــس ف٦ــات ايتشًٝــٌ (تطَٝــع ايف٦ــات ٚ :)Codingد ذبسٜــس ف٦ــات ايتشًٝــٌ شلــص ٙايسضاغــ١
بايؿٛاٖس ايم ٜتِ تتبعٗا يف ايسي.ٌٝ
 .2ذبسٜس ٚسس  ٠ايتشًٝـٌ (تطَٝـع املـاز ٠املـطاز ذبًًٝـٗا)ٚ :د ذبسٜـس ٚسـسات ايتشًٝـٌ يف نـ٤ٛ
ايؿٛاٖس ْٚطام اغتٗسافٗا يف ايسي ،ٌٝفكس تهـٚ ٕٛسـس ٠ايتشًٝـٌ ناَـٌ ايـسي ،ٌٝأ ٚقـس
تهٚ ٕٛسـس ٠ايتشًٝـٌ ٖـ ٞايٛسـس ،٠أ ٚايفكـٌ ،أ ٚايـسضؽ ،أ ٚايغـ٬ف ،أ ٚايؿـهٌ ،أٚ
املكسَات ،أ ٚامل٬سل  .....إخل ٖٞٚ ،ضبسز ٠بايتفك ٌٝيهٌ َ٪ؾط َٔ خ ٍ٬ايؿـٛاٖس يف
زي ٌٝايتطبٝل يبطاقات ايتشً.ٌٝ
 .3اربــاش ايكــطاض ٜهــ ٕٛبــاسبهِ عًــَ ٢ػــت ٣ٛتــٛافط ايؿــٛاٖس يهــٌ َ٪ؾــط ٚفــل خطــٛات
َٓٗذ ١ٝد ؾطسٗا يف زي ٌٝايتطبٝل يهـٌ صبـاٍ ٚتبـسأ بـايكطا ٠٤املتأْٝـ ١يًُٓـتر املػـتٗسف
بايتشًٚ ،ٌٝذبسٜس َػت ٣ٛتٛافط ايؿٛاٖس ٜه ٕٛيف نَ ٤ٛكاضْـ ١ضبتـ ٣ٛزيٝـٌ املعًـِ مبـا
َٖٛ ٛدٛز يف ايٓػد ١ا٭قٌ َٔ سٝح ايٛدٛز ٚايتهـطاض سٝـح ٜعـس ٚدـٛز ٖـص ٙايؿـٛاٖس
يف ايٓػــد ١ا٭قــٌ ٚتهطاضاٖــا مبجابــ ١ايعَ٬ــات املطدعٝــ٫ (Benchmarks( ١ربــاش ايكــطاض
ٚشيو يف بطاقات ايتشً ٌٝا٭ٚي ١ٝيًُشًٌ يهٌ أزا.٠
نُا د تٛد  ٘ٝاحملًًني إىل تتبع ايؿٛاٖس مرل املتشكك ١إشا مل ٜتٛفط َا ٜكابـٌ ايؿـاٖس يف
َٓتذات املؿطٚع َكاضْ ١مبا َٖٛ ٛدٛز يف ايٓػـد ١ا٭قـٌ ٚتـس ٜٔٚشيـو يف عُـٛز َػـتكٌ
أَــاّ نــٌ ؾــاٖسٜٚ .هــ ٕٛاحملــو إلقــساض اسبهــِ نٝفٝــ ١اغــتٗساف ايؿــاٖس يف زيٝــٌ
املعًِ َٔ ايٓػد ١ا٭قٌ ٚعسز َطات ايتهطاض باغتعُاٍ املعازي ١ايتاي:١ٝ
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ايٓػــب ١ايــم متجــٌ زضدــ ١ايتشكــل ع عــسز َــطات ذبكــل ايؿــاٖس يف ايــسي ÷ ٌٝعــسز َــطات ذبكــل
ايؿاٖس يف ايسي ٌٝايٓػد ١ا٭قٌ (يًفك ٍٛاملذلمج.)١
ٜٚتِ نتاب ١املدلض شلصا ايكطاض يف املهإ املدكل يصيو َٚػتٜٛات ايتشكل تأخـص ايـٛظٕ
(َ )3تشكــل بسضدــَ ١طتفعــ ١عٓــس ايٓػــب املٜٛ٦ــَ ١ــابني (َ )2( ،)٪100- ٪75تشكــل بسضدــ١
َتٛغط ١عٓس ايٓػب املٜٛ٦ـَ ١ـابني (- ٪50أقـٌ َـٔ َ )1( ،)٪75تشكـل بسضدـَٓ ١دفهـ ١عٓـس
ايٓػب املَ ١ٜٛ٦ا بني (- ٪25أقٌ َٔ َ )0(ٚ ،.)٪50تشكـل بسضدـَٓ ١دفهـ ١دـسّا عٓـس ايٓػـب
امل( ١ٜٛ٦أقٌ َٔ  ،.)٪25يٝتِ ايتعاٌَ َعٗا بايططم اإلسكا.١ٝ٥
 .4تطبٝل بطاق ١ايتشًٚ ٌٝتٛىل أضبع ١ضبًًني تطبٝل ا٭زا.٠
ايٓتا٥ر َٓٚاقؿتٗا:

عط

اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٜ :ٍٚـٓل ايػـ٪اٍ ا٭ ٍٚعًـَ :٢ـا َػـت ٣ٛذبكـل املٛاقـفات ايذلبٜٛـ ١يف
زي ٌٝاملعًِ يًطٜانٝات يًكف ايجايح ا٫بتسا ٞ٥يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟
يإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ د ذبً ٌٝبٝاْات نٌ َٛاقف ١يف ن٪َ ٤ٛؾطاتٗا َٔٚ ،ثِ تٓاٍٚ
َػت ٣ٛذبكل املٛاقفات ٚتطتٝبٗا ٫سكاٜٛٚ .نح ازبـس )3( ٍٚاملتٛغـط اسبػـابٚ ،ٞا٫عبـطاف
املعٝاضٚ ،ٟايٓػب املٜٛ٦ـ ١ملػـت ٣ٛذبكـل َ٪ؾـطات نـٌ َٛاقـف ١يف زيٝـٌ املعًـِ يًكـف ايجايـح
ا٫بتسا.ٞ٥
ٜتهــح َــٔ ازبــس )3( ٍٚإٔ املتٛغــطات اسبػــاب ١ٝيًُ٪ؾــطات تطاٚســت بــني َتٛغــط ّ =
ٚ 0.00اعبطاف َعٝاض ٟع =  ،0.00مما ٜعين ذبكل بسضدَٓ ١دفه ١دسا ٚبني ّ =  ٚ 3.00ع =
ٖٚ .0.00صا َتشكل بسضدَ ١طتفع .١نُا تطاٚح َػت ٣ٛذبكل امل٪ؾطات بني َا ْػبت٘ قفط أٟ
أْــ٘ مل ٜتشكــل يف ايٓػــد ١ايػــعٛزٚ ١ٜبــني  %100أَ ٟتشكــل بؿــهٌ َتػــل متاَــا َــع ايٓػــد١
ا٭قٌ.
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دس :)3( ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاضٚ ١ٜايٓػب امل ١ٜٛ٦مل٪ؾطات املٛاقفات
ايذلب ١ٜٛيسي ٌٝاملعًِ يًكف ايجايح ابتساٞ٥

ـ

المتوسطات

المواصفات

المؤشرات

التربوية

(االنحرافات
لممؤشرات)

النسبة
المئوية
لتحقؽ

المؤشر

المتوسطات
(االنحرافات

لممواصفات)

يقدـ دعماً يمبي حاجات الطالب
(الموىوبيف ،سريعي التعمـ،

العادييف ،بطيئي التعمـ ،المتأخريف

0

دراسياً)2

يقػ ػ ػ ػػدـ المحتػ ػ ػ ػػوى

يقدـ دعماً لمراعاة مستويات اإلنجاز

لموصػ ػ ػ ػ ػػوؿ إلػ ػ ػ ػ ػػى

ضمف المتوسط ،دوف المتوسط)

جميع الطالب

لضماف وصوليـ إلى النواتج

دعمػ ػ ػ ػ ػ ػاً لممعم ػ ػ ػ ػ ػػـ

)0200(0208

%06

الفردية لمطالب (فوؽ المتوسط،

)0209(0208

%06

)0206(0246

المتوقعة
يدعـ تنويع التعميـ وفؽ تنوع أنماط
التعمـ (حركية ،بصرية ،سمعية،

)0209(2209

اجتماعية ،منطقية ،فردية2)222222،
يساعد المعمـ في استيداؼ معايير
الرياضيات المدرسية وفؽ 2NCTM

)0200(0200

يركز المحتوى الرياضي عمى النقاط
المحورية NCTM Focal

)0204(0260

 Pointsلمصؼ2
يتس ػ ػ ػػـ المحت ػ ػ ػػوى
2

بالشػػموؿ والعمػػؽ
والتوازف

يراعي التوازف بيف العمؽ واالتساع
في الميارات والمعرفة الرياضية2

)0200(2287

79267
%
%0200
54200
%
95267
%

يراعي التوازف بيف التعمـ الضمني
والتعمـ الصريح Balancing
Implicit and Explicit
 Learningفي تقديـ المعرفة
والميارات الرياضية2
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ـ

المتوسطات

المواصفات

المؤشرات

التربوية

لممؤشرات)
يقدـ المعرفة الرياضية بشكؿ مترابط
رأسياً عبر الفصوؿ والدروس2

يتس ػ ػ ػػـ المحت ػ ػ ػػوى
0

بػػالترابط المنطقػػي
والتكامؿ

(االنحرافات

)0205(0225

النسبة

المئوية
لتحقؽ

المؤشر

المتوسطات

(االنحرافات
لممواصفات)

40267
%

يقدـ تطبيقات ومواقؼ رياضية
تحقؽ التكامؿ بيف الرياضيات وواقع

)0200(2294

%98

الحياة 2 Life Relevant

)0208(2200

يبرز التكامؿ بيف الرياضيات والعموـ
والمواد األخرى2
يشجع التعمـ التعاوني
.Cooperative Learning

)0225(2200

)0200(2200

%70
66267
%

يدعـ عمميات االستقصاء العممي
 Inquiry Scientificلممعرفة
يقػ ػ ػ ػػدـ المحتػ ػ ػ ػػوى
4

دعمػ ػ ػ ػ ػ ػاً لممعم ػ ػ ػ ػ ػػـ

لالتج ػ ػ ػ ػ ػػاه نح ػ ػ ػ ػ ػػو

الػ ػ ػ ػػتعمـ النػ ػ ػ ػػوعي
المتعدد المداخؿ

)0200(0200

%000

الرياضية
يدعـ تنفيذ مشروعات Projects
لتطبيؽ المعرفة الرياضية2

)0200(0200

00200
%

)0208(0294

يشجع استخداـ المنظمات المتقدمة
Advanced Organizations

)0207(0286

%62

وخرائط المفاىيـ Concept Maps
يستيدؼ تنمية ميارات التفكير
بأنواعو لدى الطالب2

يقػ ػ ػ ػػدـ المحتػ ػ ػ ػػوى
5

دعمػ ػ ػ ػ ػ ػاً لممعم ػ ػ ػ ػ ػػـ

ليجعػ ػ ػػؿ الطالػ ػ ػػب
محػ ػ ػ ػػو اًر لمعمميػ ػ ػ ػػة

التعميمية

)0222(0285

يشجع التعمـ الذاتي والمستقؿ
Independent Learning

)0207(0206

والمعرفة الرياضية المراد تعمميا2

%
05200
%

)0204(0250

يشجع تنشيط الخبرة السابقة لمطالب
وبناء الفيـ العميؽ لمميارات

60267

)0200(2200

66267
%
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ـ

المتوسطات

المواصفات

المؤشرات

التربوية

(االنحرافات
لممؤشرات)

يستيدؼ تنمية ميارات واستراتيجيات
محددة لحؿ المشكمة2

)0200(0200

النسبة

المئوية
لتحقؽ

المؤشر

المتوسطات

(االنحرافات
لممواصفات)

%000

يستيدؼ تدريب الطالب عمى
اختيار وتطبيؽ استراتيجيات متنوعة

)0200(2225

%75

لحؿ المشكمة2
يستيدؼ تطوير ميارات االستدالؿ
والبرىاف الرياضي2
يستيدؼ تنمية ميارات القراءة

6

ي ػ ػ ػػدعـ المحت ػ ػ ػػوى

الرياضية2

المعمـ في تحقيػؽ

يستيدؼ تنمية ميارات الكتابة في

معػػايير العمميػػات

الرياضيات

الرياض ػ ػ ػػية ل ػ ػ ػػدى

يستيدؼ تنمية ميارات التحدث لدى

الطالب

الطالب
يستيدؼ تنمية ميارات التواصؿ
لدى الطالب2

)0222(2285
)0209(0270

%95
56267
%

)0200(0200

%000

)0200(0200

%000

)0207(2258

%86

)0208(2256

يشجع استخداـ تمثيالت متعددة
لممعرفة الرياضية لتعميؽ الفيـ لدى

)0200(0200

%000

الطالب2
يوفر المحتوى الرياضي فرصا
لتطوير التصور البصري لدى

)0205(0260

الطالب2
يػ ػ ػ ػ ػ ػػزود المعمػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
بميم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
7

وميػ ػ ػػارات تػ ػ ػػدعـ
الطػ ػ ػ ػ ػ ػػالب فػ ػ ػ ػ ػ ػػي
المػػذاكرة والتنظػػيـ
الذاتي2
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54200
%

يستيدؼ تدريب الطالب عمى
ميمات واستراتيجيات ناجحة لمدراسة

)0200(0275

%25

والفيـ والتذكر2
يستيدؼ تدريب الطالب عمى
االختبارات المعيارية
 Standardized Testsالتي
ترتبط بالميارات المطموبة2

)0207(0208

)0200(0200

%0200
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ـ

المواصفات
التربوية

المتوسطات
المؤشرات

(االنحرافات
لممؤشرات)

يقدـ إرشادات ومخططات متنوعة
لتنظيـ المعرفة تساعد الطالب في

)0250(0275

المذاكرة والدراسة2
يشجع ميارات التدويف والتمخيص
لدى الطالب2
يوفر مصادر متنوعة لممعمميف وفؽ
حاجات الطالب2
ي ػ ػ ػػدعـ المحت ػ ػ ػػوى
8

في ػ ػ ػ ػػـ المعمم ػ ػ ػ ػػيف
لمرياض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات،
وطرائؽ تقديميا

يقدـ بدائؿ متنوعة لمتطوير الميني
وفؽ حاجات المعمميف2
يدعـ المعمـ في عمميات التخطيط
لتعميـ محتوى الكتاب
يقدـ مداخؿ وخططاً متنوعة لممعمـ

لتييئة البيئة الصفية الداعمة لمتعمـ2

ترتبط أساليب التقويـ والمعالجة
بالمحتوى في جميع مراحمو2

يػػدعـ المعمػػـ فػػي
اسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ أدوات
9

وأس ػ ػ ػػاليب تق ػ ػ ػػويـ
متنوعػػة ومسػػتمرة
لمتقويـ والمعالجة

)0200(0200

)0200(2200
)0200(2267

)0200(2200

)0209(0200

يقدـ مياـ وأساليب متنوعة لمتقويـ
)0200(0275

Assessment
 Assessmentلدى الطالب2
يوفر المحتوى خططاً عالجية
متعددة مرتبطة بالتقويـ2

)0205(0200
)0206(0275

لممواصفات)

%

00200

)0205(0260

(االنحرافات

58200

)0200(0275

Assessment

يعزز مياـ التقويـ الذاتي Self

المؤشر

%25

يقدـ مياـ وأساليب متنوعة لمتقويـ

الختامي Summative 2

لتحقؽ

)0209(0258

Diagnostic
التكويني (البنائي) Formative

المئوية

%60

يقدـ مياـ وأساليب متنوعة لمتقويـ
التشخيصي Assessment

النسبة

المتوسطات

45200

)0904(1935

%
66267
%

%89
66267
%

00200
%

)0208(0255

58200
:

%4200
58200
%
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ـ

المتوسطات

المواصفات

المؤشرات

التربوية

لممؤشرات)
يوجو إلى مصادر تقنية متنوعة
لدعـ تعميـ وتعمـ الرياضيات لممعمـ2

00

(االنحرافات

يوظػ ػ ػ ػػؼ التقنيػ ػ ػ ػػة

يوجو إلى مصادر تقنية متنوعة

لدعـ تعمػـ وتعمػيـ

لدعـ تعميـ وتعمـ الرياضيات

الرياضيات

لمطالب2
يشجع تطوير المعرفة الرياضية لدى
الطالب باستخداـ التقنية

النسبة

المئوية

لممواصفات)

المؤشر

0202(0270
)

%

)0200(0200

(االنحرافات

لتحقؽ

20200

)0200(0200

المتوسطات

%00

)0204(0220

%00

ٚعٓــس تٓــا ٍٚاملٛاقــف ١ا٭ٚىل ايــم تــٓل عًــ :٢ملٜكــسّ احملتــ ٣ٛزعُـاّ يًُعًــِ يًٛقــ ٍٛإىل
مجٝع ايط٬بمل ،ظبس إٔ امل٪ؾطات ٚايؿٛاٖس ذبككت بسضدَ ١تٛغـطْ ١تٝذـ ١يتٛدٝـ٘ املعًـِ إىل
املكازض املطبٛعـٚ ١املتعـسز ٠ز ٕٚايتٛدٝـ٘ إىل أَ ٟكـسض إيهذلْٚـٜ ٞػـاعس املعًـِ نُـا ٖـ ٛيف
ايٓػــد ١ا٭ق ـٌ ،باإلنــاف ١إىل إٔ قــفش ١ملايتعًــ ِٝاملتُــاٜعمل  Differentiated Instructionمل
تطنع إ ٫عً ٢املٖٛٛبنيٚ ،غطٜع ٞايتعًِٚ ،ايطـ٬ب ايعـازٜني فكـط .يف سـني دباًٖـت بط٦ٝـٞ
ايتعًِ ٚاملتأخط ٜٔزضاغٝا.
نُا خًت ايٓػد ١ايػـعٛزَ ١ٜـٔ َكذلسـات يًُعًـِ يف فكـط ٠ملضبطـات ايـتعًِمل

Learning

 Stationيطبط احملت ٣ٛباملٛاز ا٭خط ،٣نُا ٖ ٞايٓػد ١ا٭قٌٚ .بصيو ته ٕٛاملٗـاّ اشباقـ١
بــاملعًِ يف زيٝــٌ ايٓػــد ١ايػــعٛز ١ٜأقــٌ َــٔ ا٭قــٌ ٚبٓػــب ،)%50( ١يف ســني دــا٤ت ايؿــٛاٖس
ا٭خـط ٣يف املػـت ٣ٛاملــٓدفض دـسّا ْتٝذــ ١شبًـ ٛايــسيَ ٌٝـٔ فكــطات عـسَ ٠جــٌ :ايبـسا ٌ٥ايتكٓٝــ١
ٚايطٚابط اإليهذل ١ْٝٚنُٔ فكط Math Online ٠يف بسا ١ٜنٌ فكٌ ٚنٌ زضؽ .نُـا نـإ
ٖٓــاى اختــعاٍ يًفكــطات يف قــفش ١ملايتعًــ ِٝاملتُــاٜعمل  Differentiated Instructionاملٛدــٛز ٠يف
َكــسَات ايــسي .ٌٝنُــا مل ٜــتِ تٛدٝــ٘ املعًــِ إىل َكــازض َتٓٛعــ ١يف قــفشَ ١ػــتٜٛات َكــازض
ايـسضٚؽ َ Leveled Lesson Resourcesجــٌ ايهتٝـب اإلثطا٥ــٚ ،Enrichment ٞنتٝــب إعــاز٠
ايتسضٜؼ ٚ ،Reteachمماضغ ١سٌ املؿه٬ت  Problem-Solving Practiceي٬غـتفازَٗٓ ٠ـا يف
تٜٓٛع ايتعًٚ ِٝفل َػتٜٛات اإلظباظٚ ،ايـم نـُٓت يف ايـسي ٌٝا٭قـٌ مبكسَـ ١ايـسي .ٌٝنـصيو
خــ ٬ايــسي ٌٝايٓػــد ١ايػــعٛزَ ١ٜــٔ زضٚؽ ســٌ املػــأي ١ايــم تــطبط احملتــ ٣ٛايطٜانــ ٞيًفكــٌ
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مبػاٚ َٔ ٌ٥اقع اسبٝا ٠يف سك ٍٛطبتًف ١نشٌ َػـا ٌ٥ايعًـّٛ
َٚػـــا ٌ٥ايسضاغـــات ا٫دتُاعٝـــ١

Problem solving in Science

َٚ Problem solving in Social Studiesػـــا ٌ٥يف

ايكـشٚ ،Problem Solving in Health ١زضٚؽ ايكـطا ٠٤سبـٌ املؿـهً١

Reading to Solve

 Problemsايم تؿذع أزاَٗ ٤اّ َتٓٛعْ ١تٝذ ١سبصفٗا َٔ نتاب ايطايب ،يف سني أْٗا تٛفطت
بٛاقع زضؽ يف نٌ فكٌ َٔ ايسي ٌٝا٭قٌ.
نُا دا ٤يف املٛاقف ١ايجاْ ١ٝايم تٓل عً :٢ملٜتػـِ احملتـ ٣ٛبايؿـُٚ ٍٛايعُـل ٚايتـٛاظٕمل
مبتٛغط سػابٜ ٞػا ٚ 1.85 = ّ ٟٚع ع ٜٚ 0.18كـع ٖـصا املتٛغـط يف املـسَ ٣ـا بـني (ٚ 1.5أقـٌ
َٔ ٚ ،)2.25بصيو ته ٕٛزضد ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقفَ ١تٛغطْٚ ١ػب ١ذبككٗا (.)٪63
ٚيٛسغ ذبكل ايعسٜس َٔ ايؿٛاٖس ٚبسضدات َطتفعـ ١يف ايٓػـد ١ايػـعٛز ،١ٜبُٓٝـا ٖٓـاى
ؾٛاٖس أخط ٣دا٤ت بسضدَ ١تٛغـط .١فايٓكـاط احملٛضٜـ NCTM Focal Points ١يًكـف َعًٓـ،١
ٚأؾاضت إىل احملت ٣ٛايصٜ ٟطتبط بٗـا يف قـفشات ايهتـاب ز ٕٚإٔ تـعٚز جبـسٜٛ ٍٚنـح ْكـاط
ايذلنٝــع املػــتٗسف ١يهــٌ قــفٚ ،ايفكــ ٍٛاملطتبطــ ١بٗــا َــٔ نتــاب ايطايــب نُــا ٖــ ٛيف
ايٓػد ١ا٭قٌ.
ٚدا٤ت ايعسٜـس َـٔ امل٪ؾـطات يف املػـت ٣ٛاملـٓدفض دـسّا ٚشيـو ْتٝذـ ١يغٝـاب ايعسٜـس َـٔ
ايفكــطات ا يــم ذبكـــل ٖــص ٙامل٪ؾــطات يف ايـــسي ٌٝايٓػــد ١ايػــعٛزَ ١ٜجـــٌ :ايهتٝــب املطدعـــٞ
 ، Teacher Referenceاملطفــــل ٚاملتــــٛفط يف ايــــسي ٌٝا٭قــــٌٚ ،زيٝــــٌ ا٫ختبــــاضات املعٝاضٜــــ١
 ،Standardized Testsاملطفــل نــُٔ َ٬ســل ايــسي ٌٝا٭قــٌ ،نُــا مل ٜــتِ تٛدٝــ٘ املعًــِ إىل
َٛانــع ايٓكــاط احملٛضٜــ ١بٛنــٛح يف ايفٗــاضؽٚ ،يف طبططــ ٞايفكــٌ ٚايــسضؽٖٚ ،ــصا عًــ٢
ايٓكٝض َٔ ظٗٛضٖا بؿهٌ ٚانح يف ايسي ٌٝا٭قٌٚ .قس أؾاضت إيٗٝا ايفٗاضؽ يف ْٗاٜـ ١نـٌ
قــفش .١نُــا مــاب ايتٛدٝــ٘ إىل نٝفٝــ ١ا٫غــتفازَ ٠ــٔ قــفشَ ١ــاظز يف تسضٜػــو

Blending

 Your Instructionيف َكسَات ايسي ٌٝايم تٛد٘ إىل ايتٛاظٕ يف اغتعُاٍ املكازض املتعسز ٠يسعِ
ايتــٛاظٕ يف ايتعًــ ِٝبــني نتــاب ايطايــب ٚاملكــازض ا٭خــطَ ٣سعُــ ١بكــٛض ٠ايهتــب يف ٚنــع
ايتٛاظٕٚ ،ايم ظٗطت يف ايسي ٌٝا٭قٌ.
ٜتهح َٔ ازبس )3( ٍٚأٜها إٔ ق ١ُٝاملتٛغـط اسبػـاب ٞملػـت ٣ٛذبكـل املٛاقـف ١ايجايجـ:١
ملٜتػــِ احملتــ ٣ٛبــايذلابط املٓطكــٚ ٞايتهاَــٌمل تػــاٚ 2.11 =ّ ٟٚع =  ،0.18ممــا ٜؿــرل إىل إٔ
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زضد ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقفَ ١تٛغـط ;١سٝـح ٚقـع ٖـصا املتٛغـط يف املـسَ ٣ـا بـني (ٚ 1.5أقـٌ َـٔ
ْٚ ،)2.25ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)%70.33( ٟٚ
ٚيف ٖــص ٙاملٛاقــف ١ظٗــط ايعسٜــس َــٔ امل٪ؾــطات ايــم ذبككــت بسضدــَ ١طتفعــ ١يف ايــسيٌٝ
ايٓػـــد ١ايػـــعٛز ١ٜسٝـــح دـــا ٤تٛدٝـــ٘ املعًـــِ يف قـــفش ١ملايتطـــٜٛط املٗـــينمل

Professional

 Developmentإىل ايذلابط ايطأغ ٞيًُعطف ١ايطٜان ١ٝعدل ايكفٛف يف طبطط ايفكـٌ نـُٔ
طبطط ا٫تػام ايطأؽ .Vertical Alignment
ٚقس دا٤ت ايؿـٛاٖس ا٭خـط ٣بسضدـَٓ ١دفهـَٓٚ ١دفهـ ١دـساّ; إش ٜٛ ٫دـس َـا ٜؿـرل إىل
املعطف ١ايطٜان ١ٝاملذلابط ١بؿهٌ قطٜح عً ٢م٬ف ايهتاب ذبت َػُ ٢ملتطابط ايطٜانٝاتمل
 Math Connectsسٝــح زلــ ٞايهتــاب بـــ (ايطٜانــٝات) ز ٕٚاإلؾــاض ٠إىل املعطفــ ١ايطٜانــ،١ٝ
ٚمــاب تٛدٝــ٘ املعًــِ إىل ايذلابــط َــٔ خــ ٍ٬فكــط ٠املطادعــ ١ايذلانُٝــَ ،Spiral Review ١ــع
ٚدٛزٖا يف ايـس ي ٌٝا٭قـٌ يف نافـ ١ايـسضٚؽ يف ْٗاٜتٗـا يًتٛدٝـ٘ شلـص ٙايفكـطٚ .٠نـصيو مابـت
فكط ٠ملاغتعس يًسضؽ اي٬سلمل Get Ready for the Next Lessonايم تؿرل إىل ايذلابـط ايطأغـٞ
يًُفاٖ ِٝاسبايٚ ،١ٝاملٗاضات املػتكبً ١ٝيسضٚؽ ٫سكٚ ،١نٝف ٜػتٗسفٗا يس ٣ايط٬بٚ ،ايـم
تٛدـــس يف بعـــض ايـــسضٚؽ نـ ـُٔ ايـــسي ٌٝا٭قـــٌ .نُـــا مابـــت زضٚؽ فكـــٌ ملايـــتعًِ اي٬ســـلمل
 Looking Aheadايــم تٛدــ٘ املعًــِ يتــسضٜب ايطــ٬ب عًــَٗ ٢ــاضات ضٜانــ ١ٝملعــاٜرل ضبــسز ٠يف
ايكــفٚ ،تٗٝــ ِٗ٦يــتعًِ َٗــاضات يف قــفٛف ٫سكــ ،١يف ســني تــٛفطت يف ايــسي ٌٝا٭قــٌ نــُٔ
امل٬سـل اشبتاَٝـ .١نُـا مابـت فكـط ٠فطٜـل املعًُـني  Team Teachersيف افتتاسٝـ ١ايفكـٌ
يته ٜٔٛفطم تعً َٔ ١ُٝٝربككات طبتًف ١يتجبٝت ايع٬ق ١بني ايطٜانٝات ٚاملٛاز ا٭خط.٣
نُا ٜتهح َـٔ ازبـس ) 3( ٍٚأعـ ٙ٬إٔ قُٝـ ١املتٛغـط اسبػـاب ٞملػـت ٣ٛذبكـل َ٪ؾـطات
املٛاقف ١ايطابع ١ملٜكسّ احملت ٣ٛزعُاّ يًُعًِ ي٬دبا ٙعب ٛايتعًِ ايٓٛع ٞاملتعسز املساخٌمل تػـاٟٚ
ّ=  ٚ ،1.94ع =  ، 0.08مما ٜؿرل إىل إٔ زضد ١ذبكل ٖـص ٙاملٛاقـفَ ١تٛغـط ;١سٝـح ٚقـع ٖـصا
املتٛغط يف املسَ ٣ا بني (ٚ 1.50أقٌ َٔ ْٚ ،)2.25ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)٪64.67( ٟٚ
ٚتطاٚح ذبكل امل٪ؾطات بني املطتفع ٚاملتٛغط إش إٕ تٛد ٘ٝاملعًِ ملتابعـ ١املطٜٛـ ١مل ٜهـُٔ
يف نــٌ زضؽ بــسي ٌٝاملعًــِ ايٓػــد ١ايػــعٛز ،١ٜبُٓٝــا دــا٤ت بعــض امل٪ؾــطات بسضدــَٓ ١دفهــ١
ٚشيو يغٝاب ايعسٜـس َـٔ ايفكـطات ايـم ذبكـل ٖـص ٙايؿـٛاٖس َـٔ ايـسيَ ٌٝجـٌ :تٛدٝـ٘ املعًـِ إىل
تطبٝــــل ايــــتعًِ ايتعــــا ْٞٚبؿــــهٌ قــــطٜح يف فكــــط ٠يف إطــــاض ســــٌ املؿــــهً ١يف زضٚؽ ســــٌ
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املؿه٬تٚ ،شيـو عًـ ٢عهـؼ َـا ٚضز يف ايـسي ٌٝا٭قـٌ .نُـا خًـت ايٓػـد ١ايػـعٛزَ ١ٜـٔ
ايهتٝب املطفل ايصٜ ٟكـسّ خطـٛات تفعٝـٌ ايـتعًِ ايتعـا ْٞٚيف ايكـف نـُٔ فكـط ٠اغـذلاتٝذ١ٝ
ايــتعًِ ايتعــاْٚ ، Cooperative Group Strategiesْٞٚكــٝش ١خــبرل يف قــفش ١سًــ ٍٛزاخــٌ
ايكــفٚ ،مــاب فكــٌ َؿــاضٜع ســٌ املؿــه٬ت  Problem-Solving Projectsايــصٜٛ ٟدــ٘ إىل
تٓفٝص َؿطٚعات يف ْٗا ١ٜايعاّ سبـٌ املؿـه٬ت تؿـذع ايطايـب عًـ ٢تطبٝـل املعطفـٚ ١املٗـاضات
ايطٜانــ ١ٝاملهتػــب ١يف ٚاقــع اسبٝــا ٠يف ســني أْٗــا يف ايــسي ٌٝا٭قــٌ نــُٔ امل٬ســل اشبتاَٝــ.١
نُا مل ٜتهُٔ ايسي ٌٝتٓؿٝط املعطف ١ايػابكٚ ،Activate Prior Knowledge ١مل ٜـعٚز املعًـِ
مبٓعُات بكطَ ١ٜجٌ دسا ٍٚايتعًِ يف قفش ١اغذلاتٝذٝات ايكطا Reading strategies ٠٤نُٔ
ضبتٜٛات ايهتٝب املطفل َع زي ٌٝاملعًِٚ ،مابت قـفش To the student ١ايـم تٛدـ٘ املعًـِ إىل
تٓب ٘ٝط٬ب٘ إىل اشلسف ايعاّ َٔ زضاغٖ ١صا احملتـٖٚ ٣ٛـ ٛإٔ ٜتعًُـٛا نٝـف ٜفهـطَٓ ٕٚطكٝـاّ
َــٔ خــ ٍ٬فكــط ٠ملشنــط ايطــ٬بمل ٚ ،Reminder to studentsاملٛدــٛز ٠يف ايٓػــد ١ا٭قــٌ َــٔ
ايسي.ٌٝ
ٜتهــح نــصيو َــٔ ازبــس )3( ٍٚإٔ قُٝــ ١املتٛغــط اسبػــاب ٞملػــت ٣ٛذبكــل املٛاقــف١
اشباَػ ١ملٜكسّ احملت ٣ٛزعُاّ يًُعًِ يٝذعٌ ايطايب ضبٛضاّ يًعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝمل تػـا،1.53 =ّ ٟٚ
ٚع =  ،0.04مما ٜؿرل إىل إٔ زضد ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقـفَ ١تٛغـط ;١سٝـح ٜكـع ٖـصا املتٛغـط يف
املسَ ٣ا بني (ٚ 1.50أقٌ َٔ ْٚ ،)2.25ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)٪51( ٟٚ
ٚفُٝا ٜتعًل بٗص ٙاملٛاقفٖٓ ١اى َٔ امل٪ؾطات َا ذبككت بسضد ١نبرل ،٠نُا إٔ ٖٓاى
أٜها َ٪ؾطات دا٤ت مبػتَٓ ٣ٛدفض دساّ ٚشيو ْتٝذ ١يغٝـاب ايعسٜـس َـٔ ايفكـطات ٚاملكـازض
ايــم ذبكــل ٖــص ٙامل٪ؾــطات يف ايــسي ٌٝايٓػــد ١ايػــعٛزَ ١ٜجــٌ فكــط ٠ملأعُــاٍ املعًــِمل

Teacher

 Worksيف طبطط نٌ زضؽ ايم تٛد٘ املعًِ إىل َٗاّ َتعسز ٠تسعِ ايتعًِ ايـصاتٚ ٞاملػـتكٌ،
يف سـني تـٛفطت يف بساٜــ ١نـٌ زضؽ نــُٔ ايـسي ٌٝا٭قـٌ .نُــا ٚمـاب ايــطابط Math online

ايصٜ ٟكـسّ ضبتـ ٣ٛإيهذلْٝٚـ ّا يف فكـط ٠ملايكـطا ٠٤يف ضبتـ ٣ٛاجملـاٍمل

Reading in the Content

 ،Areaإنــاف ١إىل مٝــاب ايتٛدٗٝــات اشباقــ ١بفكــٌ ايبساٜــ ١ايصنٝــ Start Smart ١املتعًــل
مبطادع ١املعًَٛات ٚاملهتػبات ايم ؼبتادٗا ايط٬ب يسضاغ ١ضبتـ ٣ٛايهتـابْ ،عـطاّ يغٝـاب
ٖصا ايفكٌ يف ايسي ٌٝايٓػد ١ايػعٛزٚ ١ٜايص ٟظٗط يف َكسَ ١ايسي ٌٝا٭قٌ.
نُا ٜتهح َٔ ازبس )3( ٍٚإٔ ق ١ُٝاملتٛغط اسبػاب ٞملػت ٣ٛذبكل املٛاقف ١ايػازغـ١
ملٜػاعس احملت ٣ٛاملعًِ يف ذبكٝل َعاٜرل ايعًُٝـات ايطٜانـ ١ٝيـس ٣ايطـ٬بمل تػـاٚ ،2.56 =ّ ٟٚ
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ايطادح ،ايعُطاْ ،ٞايػًٛي ،ٞايؿعٚ ٕ٬ايؿاٜع :اتػام املٛاقفات ايذلبٚ ١ٜٛايفٓ ١ٝيف زيَ ٌٝعًِ ايطٜانٝات

ع=  ،0.08مما ٜؿرل إىل إٔ زضد ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقفَ ١طتفع ;١سٝح ٜكع ٖصا املتٛغط يف املس٣
َا بني (ْٚ ،)3- 2.25ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)٪85.33( ٟٚ
بايطمِ َٔ ذبكل ايهجرل َـٔ امل٪ؾـطات شلـص املٛاقـف ١إ ٫إٔ ٖٓـاى بعـض امل٪ؾـطات ايـم
تطنع عً ٢تطٜٛط َٗاضات ا٫غتسٚ ٍ٫ايدلٖإ ايطٜانٚ ٞتعٜٚس املعًِ بأغ ١ً٦تطًب َٔ ايطايب
تدلٜطّا يهٌ خطٜ ٠ٛك ّٛبٗـا يًٛقـ ٍٛإىل اسبـٌ دـا٤ت بسضدـَ ١تٛغـط ١بـايطمِ َـٔ ٚدٛزٖـا يف
ايٓػـــد ١ا٭قـــٌ يف زضٚؽ ســـٌ املػـــاٚ ،ٌ٥فكـــٌ ايبساٜـــ ١ايصنٝـــٚ ،١نـــُٔ نتٝـــب ايطايـــب
 ،Student Handbookيف ســني مابــت بعــض ٖــص ٙايفكــطات َــٔ ايــسي ٌٝايٓػــد ١ايػــعٛز ،١ٜإش
اقتكط ف ٘ٝعً ٢ايسضٚؽ ٚسٌ املػا.ٌ٥
نُا مابت املكازض املتعسز ٠ايم تؿذع عً ٢ايكطاَ ٠٤جٌ نتٝب قطا ٠٤يًطايب

Reading

ٚ ،for Studentايطٜانــــٝات ٚا٭زب َ Mathematics and Literatureــــٔ خــــ ٍ٬فكــــط٠
 Recommended Outsideيف قفش ١ايكـطاٚ ٠٤ايهتابـ ١يف طبطـط ايفكـٌٚ ،فكـط٠

Reading

 Anthologyيف نٌ فكٌ ايم تٛد٘ املعًِ إىل ايكـطا ٠٤بؿـهٌ قـطٜح ٖٚـص ٙمجٝعٗـا ٚضزت يف
ايسي ٌٝا٭قٌ.
نــصيو ٜتهــح َــٔ ازبــس )3( ٍٚإٔ قُٝــ ١املتٛغــط اسبػــاب ٞملػــت ٣ٛذبكــل املٛاقــف١
ايػــابع ١ملٜــعٚز املعًــِ مبُٗــات َٗٚــاضات َُٗ ـ ١تــسعِ ايطــ٬ب يف املــصانطٚ ٠ايتٓعــ ِٝايــصاتٞمل
تػا ٚ ،1.08 =ّ ٟٚع= ٚ ،0.17بصيو ته ٕٛزضد ١ذبكل ٖـص ٙاملٛاقـفَٓ ١دفهـ ;١سٝـح دـا٤
ٖــصا املتٛغــط يف املــسَ ٣ــا بــني (ٚ 0.75أقــٌ َــٔ ْٚ ،)1.50ػــب ١ذبكــل ٖــص ٙاملٛاقــف ١تػــاٟٚ
(.)٪36
ٚبايٓعط إىل امل٪ؾـطات شلـص ٙاملٛاقـف ١ظبـس إٔ مٝـاب ايعسٜـس َـٔ ايفكـطات َجـٌ :قـفشات
زيٝـٌ املطادعـٚ ١املـصانطَٚ Study guide and Review ٠ـا ذبتٜٛـ٘ َـٔ فكـطات َجـٌ :فكـط ٠زيٝـٌ
ايتٛقع ٚ ، Anticipation Guideاإلضؾـازات املكسَـ ١يًُعًـِ يتٓفٝـص املٗـاّ املتهـُٓ ١يف ٖـصا َـع
تكسَ ِٜفتاح املفطزات بأضقاّ ايكفشاتٚ ،أغ ١ً٦اختباض ١ٜعً ٢املفطزاتٚ ،اإلضؾـازات اشباقـ١
بتٓفٝص فكط Lesson-by-Lesson Review ٠يتَُٓٗ ١ٝاضات ايسضاغ ١يس ٣ط٬ب٘ بتكـس ِٜا٭فهـاض
ايطٝ٥ػ ١يًـسضٚؽ َسعُـ ١با٭َجًـ ١بؿـهٌ َبػـط ٜػـٌٗ تـصنطٖا ٚضزت يف ايـسي ٌٝا٭قـٌ يف
ْٗا ١ٜنٌ فكٌ .نُا خًت ايٓػد ١ايػعٛز َٔ ١ٜناف ١ايؿٛاٖس املتعًك ١با٫ختباضات املعٝاض١ٜ
 Standardized Testمبا تؿتٌُ َٔ مناشز ي٬ختباضات املعٝاض ١ٜايم تـطتبط باملعطفـٚ ،١املٗـاضات
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املطًٛبــ ١يف ْٗاٜــ ١نــٌ فكــٌ ٚايــم ٖــ ٞتٛدٝــ٘ قــطٜح يًتــسضب عًــَٗ ٢ــاضات ضبــسز ٠تعٗــط يف
َػتط ٌٝأعً ٢ايكفشٚ .١فكط Tips for success ٠يف إضؾازات عاَـ ١يتشكٝـل ايٓذـاح ( قبـٌ ٚيف
أثٓا ٤ا٫ختباض) ٚشيو َٔ ايكفشات اشبتاَ ١ٝيًسي ٌٝايٓػد ١ا٭قٌ.
ٜتهح َٔ ازبس )3( ٍٚإٔ ق ١ُٝاملتٛغط اسبػاب ٞملػـت ٣ٛذبكـل املٛاقـف ١ايجآَـ ١ملٜـسعِ
احملتــ ٣ٛفٗـــِ املعًُـــني يًطٜانـــٝاتٚ ،ططا٥ــل تكـــسميٗامل تػـــاٚ ،1.35 =ّ ٟٚع=ٚ ،0.04بـــصيو
ته ٕٛزضد ١ذبكـل ٖـص ٙاملٛاقـفَٓ ١دف هـ ;١سٝـح دـاٖ ٤ـصا املتٛغـط يف املـسَ ٣ـا بـني (0.75
ٚأقٌ َٔ ْٚ ،)1.50ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)٪45( ٟٚ
ٚخًت ايٓػد ١ايػعٛزَ َٔ ١ٜكذلسات يًُعًِ ٫غتدساّ نتٝبات َكازض املعًـِ

Chapter

ٚ Resource Mastersفــل سادــات ايطــ٬ب ،بــايطمِ َــٔ ٚدٛزٖــا يف ايــسي ٌٝا٭قــٌ ،سٝــح
ٜتهــُٔ نــٌ زضؽ قــٛضّا يكــفشات َــٔ ٖــص ٙايهتٝبــات بأْٛاعٗــا املتعــسزٚ ،٠ؾــطح نٝفٝــ١
اغتدساَٗا َعٚز ٠باإلدابات ،نُا إٔ ايسي ٌٝا٭قٌ ٜعٚز املعًِ بطٚابط يكاعس ٠ايبشـٛخ

The

 Research Baseايــم تغطــ ٞايــدلاَر ايطٜانــٜٛٚ ،١ٝنــح نٝــف تػــاعس ايبشــٛخ املػــتُط٠
ايط٬ب ٚاملعًُني ٚا٭نازميٝني ٚاشبدلا ٤يف بٓـا ٤مجٝـع بـطاَر ايطٜانـٝات يف مجٝـع ايكـفٛف
عً ٢أغؼ قَٚ ١ٜٛت ١ٓٝيف َكسَات ايسي ٌٝا٭قٌ .نُـا مابـت فكـط ٠ايتـسضٜب ٚاملطادعـ ١نـُٔ
فكــط ٠ايٛادــب املٓعيــ Math at Home ٞايــم تٛدــ٘ إىل نتٝــب يًُطادعــ ١ايػــطٜع ١يًٛايــسٜٔ
ٚايطايب ٜتهُٔ املفطزات ايطٝ٥ػ ١ٝيف ايفكـٌٚ ،تـسضٜبات يًتشكـل َـٔ فٗـِ ايطـ٬ب ٚاملٛدـٛز٠
يف بسا ١ٜنٌ فكٌ َٔ ايسي ٌٝا٭قٌ .نُا إٔ نٌ فكٌ يف ايسي ٌٝا٭قٌ ؼبت ٟٛعًـ ٢قاُ٥ـ١
صبسٚيــَ ١كذلســ ١يهتٝبــات َٚكــازض تــسعِ تعًــِ ايطــ٬ب يهــٌ زضؽ ذبــت َػــُ٢

Chapter

 Literature Listيف سني مل تعٗط ايكا ١ُ٥يف ايٓػد ١ايػعٛز َٔ ١ٜايسي.ٌٝ
نُــا مل تــٛفط ايٓػــد ١ايػــعٛزَ ١ٜــٔ ايــسي ٌٝتٛدٗٝـاّ يًُعًــِ إىل ايتأَــٌ ايــصاتٚ ٞذبسٜــس
استٝاداتـــ٘ َـــع ٚدٛزٖـــا يف ايـــسي ٌٝا٭قـــٌ خـــ ٍ٬قـــفش ١ايتطـــٜٛط املٗـــين

Professional

ٚ Developmentنصيو ماب تٛد ٘ٝاملعًِ إىل املكـازض املتعـسز ٠يًتطـٜٛط املٗـين نـٛضف ايعُـٌ
ٚ Workshopsضٚابط ايدلاَر ايتسضٜب ١ٝعً ٢اإلْذلْت ٚ ،Online Coursesايم تٛفطت يف ايسيٌٝ
ا٭قــٌ .ايــطٚابط تعــط
ايـسي ٌٝا٭قـٌ ٜعـط

زضٚغ ـاّ منٛشدٝــٚ ١زضٚغ ـاّ تطبٝكٝــ٫ ١غــذلاتٝذٝات تسضٜػــ .١ٝنُــا إٔ
 ٬ؼبتـ ٟٛعًـ ٢فكـط ٠ايػـٓ ١ايسضاغـ١ٝ
يف َك سَتـ٘ َػـتطّ ٝ

The school

 yearبؿــهٌ طبطط ـ ّا بٝاْٝــ ّا ٜٛنــح تكػــ ِٝضبتــ ٣ٛنتــاب ايطايــب مبــا ٜتٛافــل َــع َٛعــس
ا٫ختباضات ايتكٛمي ،١ٝيف سني مابت ٖص ٙايفكط ٠يف ايٓػد ١ايػعٛز َٔ ١ٜايسيٚ .ٌٝباملجـٌ مابـت

213
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خ ٍ٬فكط Pacing Guide ٠املٛدٛز ٠يف ْفؼ ايكفش ١ايػابكٚ ١ايم ٜكسّ يًُعًِ تكٛضاّ يًدط١
ايعَٓٝــ ١يتــسضٜؼ مجٝــع ايفكــٚ ،ٍٛعــسز ا٭ٜــاّ يهــٌ فكــٌ ،يًكــف املػــتٗسف ،نُــا مــاب
تٛد ٘ٝاملعًِ إىل نٝف ١ٝتٗ ١٦ٝايفك ٍٛايتفاعً.Interactive Classroom ١ٝ
نُا ٜتهح َٔ ازبس )3( ٍٚإٔ ق ١ُٝاملتٛغط اسبػاب ٞملػـت ٣ٛذبكـل املٛاقـف ١ايتاغـع١
ملٜسعِ املعًِ يف اغتدساّ أزٚات ٚأغايٝب تكَ ِٜٛتٓٛعَٚ ١ػتُط ٠يًتكٚ ِٜٛاملعازبـ١مل تػـا=ّ ٟٚ
 ٚ ،1.55ع= ٚ ، 0.08بصيو ته ٕٛزضد ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقفَ ١تٛغط ;١سٝح داٖ ٤صا املتٛغط
يف املسٚ 1.50( ٣أقٌ َٔ ْٚ ،)2.25ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)٪51.67( ٟٚ
اختًفت املكازض املطبٛعٚ ١اإليهذل ١ْٝٚيف ايتك ِٜٛايتهـٜٛين بايـسي ٌٝايٓػـد ١ايػـعٛز١ٜ
عٓٗــا يف ايــسي ٌٝا٭قــٌ ،فكــس مابــت املكــازض املطبٛعــَ ١جــٌ َطادعــٚ ١غــط ايفكــٌَٚ ،طادعــ١
ا٫ختبــاضات ايككــرل .٠نُــا إٔ ايتكــ ِٜٛاشبتــاَ ٞمل ٜــٛفط اختبــاضات تطانُٝــٚ ،١مــاب اختبــاض
املٓتكـف َـٔ فكـط ٠ملايبٝاْـات ايساعُـ ١يكـٓع ايكـطاضمل  .Data Driven Decision Makingنُـا
ٜكــسّ ايــسي ٌٝا٭قــٌ طبطــط يهــٌ زضؽ خٝــاضاّ يًتكــ ِٜٛايتؿدٝكــَ ٞــٔ خــ ٍ٬فكــط ٠ايتكــِٜٛ
ايتؿدٝكــ ،ٞنُــا مــاب ايتٛدٝــ٘ يًُكــازض اإلنــاف ١ٝي٬ختبــاضات ايتؿدٝكــ ١ٝنــُٔ قــفش١
 ،Leveled Lesson Resourcesيف ســني ظٗــطت يف ايــسي ٌٝا٭قــٌ صبسٚيــ ١نــُٔ خٝــاضات
ايتكــٚ .ِٜٛمابــت تٛدٗٝــات تٓفٝــص ا٫ختبــاض يًتكــ ِٜٛايتهــٜٛين نــُٔ فكــطTest-Taking Tips ٠

يغٝاب ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫ختباضات ٚايصٜ ٟعٗط يف نٌ فكٌ َٔ ايسي ٌٝا٭قـٌ ،نُـا مـاب َـٔ
خٝاضات ايتكـ ِٜٛايتهـٜٛين ا٫ختبـاضات ايككـرلٚ ،٠اختبـاضات َٓتكـف ايفكـٌ

Mid-Chapter

 . Checkنُا مابت إضؾازات املعًـِ ي٬غـتفازَ ٠ـٔ املٗـاّ املتهـُٓ ١يف قـفش ١املطادعـ١

Study

َ Chapter Reviewــٔ ايــسي ٌٝايٓػــد ١ايػــعٛز ،١ٜيف ســني تــٛفطت يف نــٌ فكــٌ َــٔ ايــسيٌٝ
ا٭قٌ .نصيو مل تتٛفط َكازض ٚضٚابط إيهذل ١ْٝٚتكسّ خٝاضات يًتك ِٜٛاشبتاََ ٞجـٌ عـط
ا٫ختبـاض ٚ ،Exam Viewنتٝـب َعطفــَ ١كـازض ايفكــٌ  ،Chapter Resource Mastersيف
سني د ايتٛد ٘ٝشلا يف َكسَ ١ايسي ٌٝا٭قٌْٚ .عطاّ شبً ٛايسي ٌٝايٓػـد ١ايػـعٛزَ ١ٜـٔ امل٬سـل
بؿهٌ مياثٌ ايسي ٌٝا٭قٌ ،فكس مابت ا٫ختباضات املتٓٛع ١يف ايكـفشات اشبتاَٝـ ١يًهتـاب.
ٚفُٝا ٜتعًل بايؿٛاٖس ايم تععظ َٗاّ ايتك ِٜٛايصات ٞيًط٬ب فكس ظٗـطت ايبـسا ٌ٥اإليهذلْٝٚـ١
يف ايسي ٌٝايٓػد ١ايػعٛز ١ٜنُٔ اختباضات ايتٗ َٔ ١٦ٝخ ٍ٬ضابط أعً ٢قفش ١ا٫ختباض بُٓٝـا
مابــت َــٔ اختبــاضات َٓتكــف ايفكــٌ ٚاختبــاض ايفكــٌ .ففــ ٞايــسي ٌٝا٭قــٌ ٜتهــُٔ اختبــاض
املٓتكف تٛدٗٝاّ ٫غتدساّ املكازض اإليهذل َٔ ١ْٝٚأدـٌ املطادعـٚ ،١نـصيو اختبـاض ايفكـٌ،
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ٜٛٚد٘ ايسي ٌٝا٭قٌ املعًِ يتؿذٝع ط٬ب٘ عً ٢اختباضات شات ١ٝعدل املٛقع َٔ خ ٍ٬فكـط ٠اختـدل
ْفػــو  Self-Check Quizيف نــٌ زضؽ ،يف ســني مــاب شيــو عــٔ ايــسي ٌٝايٓػــد ١ايػــعٛز١ٜ
ٚانتف ٢بطابط ٚسٝس يؿطن ١ايعبٝهإ.
ٜٚتهــح نــصيو َــٔ ازبــس )3( ٍٚإٔ قُٝــ ١املتٛغــط اسبػــاب ٞملػــت ٣ٛذبكــل املٛاقــف١
ايعاؾــط ٠ملٜؿــذع تطــٜٛط املعطفــ ١ايطٜانــ ١ٝيــس ٣ايطايــب باغــتدساّ ايتكٓٝــ١مل تػــا،0.23 =ّ ٟٚ
ٚع=ٚ ،0.04بصيو ته ٕٛزضد ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقفَٓ ١دفه ١دساّ; سٝح داٖ ٤صا املتٛغـط يف
املسَ ٣ا بني (أقٌ َْٔٚ ،)0.75ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)7.67( ٟٚ
ٚتععٖ ٣ص ٙايٓتٝذـ ١إىل مٝـاب مجٝـع ايفكـطات ايـم ذبكـل امل٪ؾـطات َـٔ ايـسي ٌٝايٓػـد١
ايػــعٛز ;١ٜنتٛدٝــ٘ املعًــِ يًُكــازض ايتكٓٝــState-of-the-art Technology ١

يف قــفشات

ايتدطٝط يًٓذاح  ،Planning for Successبُٓٝا ظٗطت يف ايسي ٌٝا٭قـٌٚ .يف طبطـط ايفكـٌ
ٜؿرل إىل ٚدٛز قطم َطٕ ٜػاعس املعًِ يف ذبسٜس ايتسضٜبات املٓاغب ١زبُٝع َػتٜٛات ايطـ٬ب
يف ايكــف ايٛاســسٚ ،دــس ٍٚتٛنــٝش ٞيتًــو املػــتٜٛات ٚاستٝاداتٗــاٚ ،مابــت إضؾــازات املعًــِ
يططٜك ١تفع ٌٝا٫ختباضات ايتكٛمي Exam View ١ٝايـم تتهـُٔ ٚقـف ّا ملـا ؼبتٜٛـ٘ ايدلْـاَر َـٔ
خٝاضات تكٓ ١ٝمٓ ١ٝتسعِ أٖسافَ٘ ،جٌ ا٭قطام املطْـٚ ،١أقـطام ايعـط ٚ ،ضٚابـط بايؿـبه١
ايعٓهبٛت ١ٝيف قـفش Technology Solutions ١يف طبطـط ايفكـٌٚ ،ايـم ظٗـطت يف نافـ١
ايفك ٍٛنُٔ طبطط ايفكـٌ يًـسي ٌٝا٭قـٌ .نُـا مابـت فكـطَ ٠كـازض اإلْذلْـت

Internet

 Resourcesايـم ذبتـ ٟٛعًـ ٢ضابـط ٜ Math Onlineتهـُٔ قاُ٥ـ ١بـأزٚات ايسضاغـَٚ ،١كـازض
ايسضٚؽَٚ ،كازض ايفكَٚ ،ٍٛكازض إناف ١ٝأخطَ ٣كـٓف ١مبـا ٜٓاغـب ايطايـب ٚاملعًـِ ٚٚيـٞ
ا٭َــط يف طبطــط ايفكــٌٖٚ ،ــص ٙظٗــطت يف ايــسي ٌٝا٭قــٌْٚ .عــطاّ يغٝــاب زضٚؽ ايتٛغــع َــٔ
ايٓػـــد ١ايػـــعٛز ١ٜفكـــس مـــاب تٛدٝـــ٘ املعًـــِ إىل تطبٝكـــات إيهذلْٝٚـــ ١يف زضٚؽ ايتٛغـــع
ٚExtendايــم تتهــُٔ تطبٝكــات املعطفــ ١ايطٜانــ ١ٝنإْؿــا ٤ازبــسا ٍٚاإليهذلْٝٚــٚ ١ايطغــّٛ
بأْٛاعٗا أ ٚتطبٝل اسباغبات ايبٝاْ ١ٝيتطٜٛط املعطفٚ ١مرلٖا.
اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايجآْٜ :ٞل ايػ٪اٍ ايجاْ ٞعًـ ٢ملَـا َػـت ٣ٛذبكـل املٛاقـفات ايفٓٝـ ١يف
زي ٌٝاملعًِ يًطٜانٝات يًكف ايجايح ا٫بتسا ٞ٥يف املًُه ١ايػعٛز ١ٜايػعٛز١ٜ؟ يإلداب ١عـٔ
ٖصا ايػـ٪اٍ د ذبًٝـٌ ْتـا٥ر نـٌ َٛاقـف ١يف نـ٪َ ٤ٛؾـطاتٗاَٚ ،ـٔ ثـِ تٓـاَ ٍٚػـت ٣ٛذبكـل
املٛاقفات ٚتطتٝبٗا .
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ٜٛنــح ازبــس )4( ٍٚاملٛاقــفات ايفٓٝــ٪َٚ ١ؾــطاتٗا سٝــح دــا ٤أعًــَ ٢تٛغــط َ٪ؾــط ّ=
 ٚ ،3.00ع= ْٚ ،0.00ػـــب ١ذبكـــل ٚ ،%100دـــا ٤أقـــٌ َتٛغـــط ّ=  ٚ ،1.67عع ْٚ ،0.00ػـــب١
ذبكل  .%55.67نُا تٛنح ايٓتا٥ر إٔ قُٝـ ١املتٛغـط اسبػـاب ٞملػـت ٣ٛذبكـل املٛاقـف ١ا٭ٚىل
َــٔ املٛاقــفات ايفٓٝــ ١ملٜتػــل ايؿــهٌ اشبــاضد ٞيًــسيَ ٌٝــٔ سٝــح دــٛز ٠ا٭مًفــ١مل تػــا=ّ ٟٚ
ٚ ،2.44ع= ٖٚ 0.00ــصا ٜعــين اتفــام احملًــٝني ا٭ضبعــ ١عًــْ ٢فــؼ ايتشًٝــٌ ممــا ٜعطــَ ٞكــساق١ٝ
أندل يًٓتا٥ر ٚ ،بصيو ته ٕٛزضد ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقـفَ ١طتفعـ ;١سٝـح دـاٖ ٤ـصا املتٛغـط يف
املس ٣بني (ْٚ ،)3- 2.25ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)٪81.33( ٟٚ
ٚبايطمِ َٔ ذبكل ايعسٜس َٔ امل٪ؾطات ٚؾٛاٖسٖا بسضدَ ١طتفعـ ١أ ٟإٔ املٛاقـف ١ايفٓٝـ١
َتشكك ١تكطٜبا ،إ ٫إٔ ٖٓاى عسز َـٔ امل٪ؾـطات شلـص ٙاملٛاقـف ١دـا ٤بسضدـَ ١تٛغـط .١فططٜكـ١
تجبٝت ايٛضم قس ٜػـٌٗ متعقٗـا َـع ا٫غـتعُاٍ املتهـطض ،نُـا إٔ ْـٛع ايـٛضم َكـٓٛع َـٔ َـاز٠
ٜػــٌٗ متعقٗــا ،باإلنــاف ١إىل إٔ ايــسيٜ ٫ ٌٝتػــِ باملطْٚــ ١أثٓــا ٤فتشــٚ ١إم٬قــ٘ ٚتغًٝــف ايــسيٌٝ
بايػًو ايب٬غتٝه ٞمرل َٓاغب ي٬غتعُاٍ املتهطض.
نُا ٜتهح َٔ ازبـس ) 4( ٍٚإٔ قُٝـ ١املتٛغـط اسبػـاب ٞملػـت ٣ٛذبكـل املٛاقـف ١ايجاْٝـ١
َٔ املٛاقفات ايفٓ ١ٝملتتػل َهْٛـات ايـسيٚ ٌٝعٓاقـطَ ٙـٔ سٝـح ايتكـُٚ ِٝاإلخـطازمل تػـاٟٚ
ّ=  ٚ ،2.84ع= ٚ ،0.01بــصيو تهــ ٕٛزضدــ ١ذبكــل ٖــص ٙاملٛاقــفَ ١طتفعــ ;١سٝــح دــاٖ ٤ــصا
املتٛغط يف املسَ ٣ا بني (ْٚ ،)3- 2.25ػب ١ذبكل ٖص ٙاملٛاقف ١تػا.)٪94.67( ٟٚ
دس : )4( ٍٚاملتٛغطات اسبػابٚ ١ٝا٫عبطافات املعٝاضٚ ١ٜايٓػب امل ١ٜٛ٦مل٪ؾطات املٛاقفات
ايفٓ ١ٝيسي ٌٝاملعًِ يًكف ايجايح ابتساٞ٥
المتوسطات
ـ

المواصفات الفنية

المؤشرات

واالنحرافات
لممؤشرات

تعبر األغمفة عػف المحتػوى العممػي
يتسؽ الشكؿ
0

الخارجي لمدليؿ
مف حيث جودة
األغمفة
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النسبة
المئوية
لتحقؽ
المؤشر

)0200(0200

%000

)0200(2275

:90267

تتسـ نوعية الورؽ بالجودة2

)0200(2200

%66267

يتميز الدليؿ بسيولة استعمالو

)0200(2200

:66267

لدليؿ المعمـ والصؼ2
ت ػ ػرتبط األغمفػ ػػة الداخميػ ػػة باألغمفػ ػػة
الخارجية في التصميـ واأللواف2

المتوسطات
واالنحرافات
لممواصفات

)0200(2244
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المتوسطات
ـ

المؤشرات

المواصفات الفنية

واالنحرافات
لممؤشرات

يتسـ الدليؿ بجودة الطباعة2
تت ػ ػػوفر في ػ ػػارس تعك ػ ػػس محتوي ػ ػػات
الدليؿ والتمايز بينيا2

النسبة
المئوية
لتحقؽ
المؤشر

)0200(0200

:000

)0208(0270

%57

المتوسطات
واالنحرافات
لممواصفات

تظيػ ػػر العنػ ػػاويف الرئيسػ ػػة والفرعيػ ػػة
بػ ػػألواف وأحػ ػػرؼ ممي ػ ػزة وثابتػ ػػة فػ ػػي

)0200(0200

:000

جميع أجزاء الدليؿ2
تتسؽ مكونات
2

الدليؿ وعناصره
مف حيث
التصميـ واإلخراج

يظيػ ػ ػػر الثبػ ػ ػػات واالسػ ػ ػػتم اررية فػ ػ ػػي
اليػوامش والف ارغػػات العموديػة وبػػيف

)0200(0200

:000

األسطر2

)0200(2284

يتض ػ ػػح الثب ػ ػػات واالس ػ ػػتم اررية ف ػ ػػي
تصػػميـ صػػفحات الػػدليؿ وفػػؽ نػػوع

)0200(0200

:000

المحتوى2
يتوفر عنصر الجذب والتشويؽ فػي
األشكاؿ2
تتسـ األشكاؿ بجودة اإلخراج2
يوظؼ األشػكاؿ بطريقػة عمميػة فػي
المحتوى2
تتسػػـ الرمػػوز بالوضػػوح وليػػا داللػػة
يتسؽ الترميز
0

عمميػ ػػة ومتسػ ػػقة فػ ػػي جميػ ػػع أج ػ ػزاء

وعالمات الترقيـ

الدليؿ2

في الدليؿ

تػ ػ ػ ػرقـ صػ ػ ػ ػػفحات ال ػ ػ ػػدليؿ بطريقػ ػ ػ ػػة
متسقة في جميع أجزائو2

)0200(0200

:000

)0200(0200

:000

)0200(0200

:000

(2280
)0200
)0200(0267

%90200
)0200(2224
%55267

ٚدــا ٤أســس امل٪ؾــطات يف ٖــص ٙاملٛاقــف ١مبػــتَ ٣ٛتٛغــط سٝــح مل تعٗــط أيــٛإ ايتكــِٜٛ
بــايً ٕٛا٭خهــط نُــا يف ايــسي ٌٝا٭قــٌ ٚإمنــا اعتُــس عًــ ٢ايًــْٛني ا٭خهــط يتكــ ِٜٛايفكــٌ،
ٚا٭ظضم ي٬ختبـــاض ايذلانُـــ ،ٞفُٝـــا مابـــت بكٝـــ ١قـــفشات ايتكـــ .ِٜٛنُـــا مل ٜتـــٛفط فٗـــطؽ
َ Contentsفكٌ خككت ف ٘ٝقفش ١يهٌ فكـٌ زاخـٌ ايـسيٜ ٌٝتهـُٔ ضبتٜٛـات ايفكـٌ
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َٔ سٝح ايسضٚؽ ٚأْٛاعٗا ،بُٓٝا نُٓت ايفك ٍٛيف قفشم فٗـطؽ ،ز ٕٚربكـٝل قـفش١
يهٌ فكٌ عً ٢سس ٠نُا يف ايسي ٌٝا٭قٌ .نُا انتفت ايٓػد ١ايػعٛز ١ٜبفٗطؽ يًفكٍٛ
بؿــهٌ عــاّ ٚمل ٜــتِ تهــُني ايٓكــاط احملٛضٜــٚ ،١تــسضٜبات َٗــاضات ايــتفهرل ايعًٝــاٚ ،قــٛض
َتعسز ٠يًتعًِ اي٬سلٚ ،ايٝسٜٚات ،نُا يف ايٓػد ١ا٭قٌ.
ٚبــايٓعط إىل املٛاقــف ١ايفٓٝــ ١ايجايجــ ١ملٜتػــل ايذلَٝــع ٚعَ٬ــات ايذلقــ ِٝيف ايــسيٌٝمل دــا٤
املتٛغـط اسبػـاب ٞتػـا ٚ ،2.24 =ّ ٟٚع = ٚ ،0.00بـصيو تهـ ٕٛزضدـ ١ذبكـل ٖـص ٙاملٛاقــف١
َتٛغــط ;١سٝــح دــاٖ ٤ــصا املتٛغــط يف املــس ٣بــني (ْٚ ،)2.25- 1.5ػــب ١ذبكــل ٖــص ٙاملٛاقــف١
تػا.)٪74.67( ٟٚ
َٚع ٚدٛز عسز َٔ ايؿٛاٖس يًُ٪ؾطات تسٍ عً ٢تـٛفط ايفكـطات يف ايٓػـد ١ايػـعٛز ١ٜإ٫
إٔ بعـض ايؿـٛاٖس مل تعٗــط سٝـح مل تـطقِ قــفشات املكـسَات بططٜكـَ ١تػــك ١يتأخـص ا٭ضقــاّ
 ٬عٔ بكٝـ ١ايفكـ .ٍٛنُـا أْـ٘ مل ٜكـسّ تعطٜفـ ّا يًطَـٛظ
املتػًػًٚ ١سطفا ٖذاٝ٥ا يٝهَ ٕٛػتك ّ
املػــتدسَ ١يف نــٌ فكــٌ عًــ ٢مــطاض ايــسي ٌٝا٭قــٌ ،إش ظبــسٖا نــُٔ إطــاض أغــفٌ طبطــط
ايفكٌٚ ،مل ٜعٗط تطق ِٝقفشات امل٬سل بؿهٌ مياثٌ ايسي ٌٝا٭قٌ يعـسّ تـٛفط امل٬سـل يف
ايٓػد ١ايػعٛز َٔ ١ٜايسي.ٌٝ
ًَدل ايٓتا٥ر:
ٜتهح َٔ ايٓتا٥ر ايػابك ١إٔ ا٫تػام بني زيَ ٌٝعًِ ايطٜانـٝات ايٓػـد ١ايػـعٛزٚ ١ٜزيٝـٌ
املعًِ ايٓػد ١ا٭قٌ يًكف ايجايح ا٫بتسا ٞ٥يف املٛاقفات ايذلب ١ٜٛدا ٤بسضدَ ١تٛغطٖٚ .١ـصا
املػت َٔ ٣ٛا٫تػام  ٫ؼبكـل َفٗـ ّٛا ٫يتـعاّ ٚايتٛافـل ايـص ٟدـا ٤يف تعطٜـف ا٫تػـامٚ .بايتـايٞ
عً ٢ازبٗ ١املعٓ ١ٝبايتعطٜب ٚاملٛا ١َ٤بصٍ املعٜس َٔ ازبٗٛز يتهـُني ايٓػـد ١ايػـعٛزَ ١ٜـا فكـس
َــٔ َٛنــٛعات شات أُٖٝــ ١بايغــ ١نُــا ٖــ ٞايٓػــد ١ا٭قــٌ .يف املكابــٌ تؿــرل ايٓتــا٥ر إىل إٔ
املٛاقفات ايفٓ ١ٝيًسي ٌٝايٓػد ١ايػعٛز ١ٜمتاثٌ ايٛاقفات ايفٓ ١ٝيف ايٓػد ١ا٭قٌَ ،ع ٚدٛز
بعض امل٬سعات ايم ميهٔ ت٬فٗٝا يف ايطباعٚ ١ايتغًٝف ٚمرل.ٙ
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ايتٛقٝات:
َٔ خْ ٍ٬تا٥ر ايسضاغ ١فكس ظٗط عسز َٔ ايتٛقٝات َٔ أُٖٗا:
 -إثطا ٤زيٝـٌ املعًـِ بـامل٬سل املتـٛفط ٠يف ْٗاٜـ ١نتـاب ايطايـب نـُٔ زيٝـٌ ايطايـب

Student

ٖٚ ،Handbookــ :ٞبٓــو املفــاٖٚ ِٝاملٗــاضات  ٚ ،Bank concepts and Skillsا٫ختبــاضات
املعٝاض.Standardized Tests ١ٜ
 تٛفرل ايبسا ٌ٥اإليهذل Technology Solutions ١ْٝٚايم تطؾـس املعًـِ يًٛقـ ٍٛإىل مجٝـعاستٝادــات أَ ٚتطًبــات تعًــِ طــ٬ب ايكــف ٚتهــُٗٓٝا نــُٔ طبطــط ايفكــٌ عًــ ٢مــطاض
ايػًػً ١ا٭قٌ.
 احملافع ١عً ٢بٓ ١ٝايفكٌ نُا يف ايٓػد ١ا٭قـٌ َـٔ ايـسي ،ٌٝبإنـاف ١اختبـاض املٓتكـفٚ ،Mid-Chapterا٫ختبـــاضات ايذلانُٝـــٚ ،Practice Test ١زضٚؽ ايتٛغـــع احملصٚفـــ،١
ٚإناف ١زي ٌٝايسضاغٚ ١املطادع Study Guide and Review ١ايصٜ ٟكـسّ ًَدكـاّ يًُشتـ٣ٛ
ايط ٜانَُٓ ،ٞطاّ بُٓطٚ ١ٝانشٚ ١ضبسزٚ ٠فل ايتػًػٌ ايُٓط ٞيًسضٚؽ زاخـٌ ايفكـٌ،
ٚؽبتتِ ب٘ نٌ فكٌ.
 تٛدٝــ٘ املعًــِ إىل َٛانــع ايٓكــاط احملٛضٜــ ١يًكــف ايجايــح ا٫بتــسا ٞ٥بؿــهٌ ٚانــح يفايفٗاضؽٚ ،يف طبطط ايفكٌٚ ،يف طبطـط ايـسضؽ بٛنـع ضَـٛظ ٖـص ٙايٓكـاط عٓـس نـٌ
ضبتــ ٣ٛؼبككٗــاٚ ،إىل نٝفٝــ ١ا٫غــتفازَ ٠ــٔ أغــ ١ً٦قــفش١

TREASURE hunt

يف

َكسَات نتاب ايطايب ملػاعست٘ يف ذبسٜس َهإ ايٓكاط احملٛض ١ٜزاخٌ احملت.٣ٛ
 إنــاف ١فكــط ٠تٗ٦ٝــ ١ب٦ٝــ ١تعًُٝٝــْ ١ادشــ ١تٛدــ٘ املعًــِ إىل نٝفٝــ ١تٗ٦ٝــ ١ايفكــ ٍٛايتفاعًٝــ١ٚ ،Interactive Classroomا٫غــتفازَ ٠ــٔ ايكــطم املــطٕ ايــص ٟؼبتــ ٟٛعطٚنــا ساغــٛب١ٝ
يتسضٜبات فكً.١ٝ
ٜٚ ٬عهــؼ َهْٛــات ٚضبتــ٣ٛ
 تعــس ٌٜايتكــُ ِٝايفــين يًفٗــطؽ يٝهــ ٕٛأنجــط تفكــّ ٝايسي.ٌٝ
 اغتهُاٍ تهُني قفشات املكسَات ٚامل٬سل يف زي ٌٝاملعًِ ٚايفكطات ايم تعني ايطايـبٚاملعًِ عً ٢فِٗ ٚتٓفص احملت ٣ٛايعًُ.ٞ
 -تعس ٌٜاملٛاقفات ايفٓ ١ٝيغ٬ف ايسي ٌٝمبا ٜهُٔ ظٜاز ٠زله٘ ٚعسّ متعق٘.
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َكذلسات يبشٛخ َػتكبً:١ٝ
يف نْ ٤ٛتا٥ر ايسضاغ ١تتهح اسباد ١إىل زضاغات أخطَ ٣جٌ:
 .1إدطا ٤زضاغات ذبً ١ًٝٝملـٛاز املـٓٗر ا٭خـط ٣نهتـب ايتُـاضَٚ ،ٜٔكـفٛف ١املـسٚ ٣ايتتـابع
ٚاملــٛاز ايتعًُٝٝــ ١املػــاْسٚ ٠مرلٖا،يبشــح َــس ٣ايتــعاّ ٖــص ٙاملٓتذــات جبٛاْــب ايكــ ٠ٛيف
ايػ٬غٌ ا٭قً.١ٝ
 .2ضقس مماضغات َعًُ ٞايطٜانٝات يف تٓفٝص املطتهعات ايم تك ّٛعًٗٝا ايػًػً.١
 . 3إدــطا ٤زضاغــات مماثًــ ١يًكــفٛف ايسضاغــ ١ٝايــم تهــ ٕٛعًــ ٢أطــطاف سًكــات ايكــفٛف
يسضاغ ١ايفاقس ايتعًٚ ُٞٝنٝف ١ٝمتت َعازبت٘.
ؾهط ٚتكسٜط:
ٜتكسّ ايباسج ٕٛبايؿـهط  ٚايتكـسٜط يـٛظاض ٠ايتعًـَٚ ِٝطنـع ايتُٝـع ايبشجـ ٞيف تطـٜٛط
تعً ِٝايعًٚ ّٛايطٜانٝات جباَع ١املًو غعٛز سٝح إٔ ٖصا ايبشح دعَ ٤ـٔ ملايسضاغـ ١ايتكٛميٝـ١
ملؿطٚع تطٜٛط ايطٜانٝات ٚايعً ّٛايطبٝع ١ٝيف ايتعً ِٝايعاّ باملًُه ١ايعطب ١ٝايػـعٛز١ٜملٚ ،ايـم
ْفصٖا َطنع ايتُٝع ايبشج ٞيف تطٜٛط تعً ِٝايعًـٚ ّٛايطٜانـٝات ،جباَعـ ١املًـو غـعٛز بتُٜٛـٌ
َٔ ٚظاض ٠ايتعً ِٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
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An Alignment of Educational and Technical Specifications of The
Mathematics Teacher Guide for 3rd Grade
Dr. Nwal Alrajeh
Dr. Haya AlOmrani
Dr. Misfer AlSalouli
Siham AlShalan
Dr. Fahad Alshaya

Abstract
The aim of this study was to determine the level of alignment
for mathematics teacher guide for grade 3 with the
corresponding teacher guide produced by McGraw-Hill. Content
analysis tool was designed to include educational and technical
specifications, and indicators extracted from the McGraw-Hill
series and related literature. After validity and reliability of the
tool checked, a team of four researchers was trained to analyze
the teacher guide. Findings showed that the level of alignment
was moderate in terms of educational specifications, while the
level of alignment was high for the technical specifications. The
study offered recommendations in order to increase the level of
alignment in teacher guides with the reference to areas that
require improvements.
Keywords: Curriculum Alignment, Educational Specification,
Technical Specification, Teacher Guide
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Efficacy of Learning Cycle 5e Strategy and Dimensions of
Learning Model in The Improvement of Scientific Inquiry Skills
Among Female Students of The Credit Hours Secondary
Education in Biology1
Dr. Tahani Abdurhaman Ali Almuzaini
Abstract
This study aimed to investigate the effectiveness of Learning
Cycle 5E strategy and Dimensions of Learning Model in the
development of scientific inquiry skills among Female students
of the secondary education system courses in biology1.
The experimental method was used. A quasi-experimental
design involving three groups, two experimental and a control
group with a pre/post- test was applied. Sixty- seven Junior
female students participated in the study. Participants were
enrolled in the credit hour secondary school system for the
academic year 2015-2016. An investigater prepared test was
used to measure students' scientific inquiry skills.
Findings revealed significant statistical differences between the
post test overall average scores of the first experimental group
and the control group and in including differences in all
scientific inquiry skills. Findings concerning the second
experimental group revealed significant statistical differences
between the post test overall average scores of the control group
in scientific inquiry skills. Significant statistical differences
were also found between the average scores of the control group
and the second experimental group in the scientific inquiry skills
(modifxing variables, giving difinitions, Classifying items).
Keywords: Learning Cycle 5E strategy, Dimensions of
Learning Model, Scientific inquiry skills.
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Learning Outcomes of Laboratory Work in Science Faculty in
Respect of National Qualifications Framework for Higher
Education in Saudi Arabia
Dr. Maen Qasem Mohammad Alshiyab

Abstract
This Research aimed to investigate the learning outcomes of
laboratory work in the Science Faculty in light of national
qualifications framework for higher education, as commonly
discussed in the science education literature. In order to
achieving the object of this research, its methodology consisted
of three levels. First level, identification and classification of the
learning outcomes in laboratory work in the light of learning
domains through utalizating research tool ( questionnaire) based
on the national qualifications framework for higher education.
Second level, determining the validity and reliability of the
research tool by using transaction Gronbach α to insure that it
has good validity, reliability, and adaptability to different
environments. Third level, conducing a pilot test. The research
tool was applied to (42) students of the Faculty of science at
Yanbu branch during the first semester of the academic year
(1436-1437 HJ). After conducting the aim of this study, the
research tool had achived the intended that investigating the
learning outcomes of laboratory work that identified in the of
national qualifications framework for higher education. The
research recommendations were: conducting similar studies in
different environments, using larger sample, taking into account
all possible learning outcomes that laboratory work may includ,
such as the impact of specialization and academic level and
gender.
Keywords: learning outcomes, laboratory work, accreditation.
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Assessing of The Reality of The Practice of Sports Activities in
Saudi Universities and The Procedures to be Improved from The
Point of View of Students and Faculty Members
(Shaqra University Example)
Dr. Sultan Nasser Saud Alarifi
Abstract
The study aims to identify the reality of the practice of sports
activities in Shaqra University and the procedures to be
improved from the point of view of students and faculty
members. The study sample consisted of (216) faculty member,
in addition to (1440) students; To achieve this goal, the
researcher developed a questionnaire of two axes: the first axis
measures the reality of practice sports activities in Saudi
universities from the point of view of students and faculty
members and it consists of (35) items, while the second axis
measures the procedures of improvement of practicing sports
activities from the point of view of students and faculty
members, it consists of (23) items.
The results showed that the reality of the practice of sports
activities at Shaqra University from the point of view of students
and faculty members was low, and the results showed that the
estimates of students and faculty members of the procedures to
improve the practice of sports activities .
The results also showed no difference between the views of
students and faculty members, about the reality of practicing
sports activities. In addition to that there is no difference
between the views of the faculty members and students, about
improving sports activities actions.
In light of the results of the study, the study recommended that
there is a necessity to activate the community partnership in all
sports activities , and to make record of each athlete student ,
and the provision of hardware and stadiums and sports facilities
that meet the needs of students.
Keywords: practice,
members, university.
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Focus on the theoretical side in most of the courses and the
neglect of the practical aspects, and the weakness of some of the
courses, especially on the side of the development of students'
skills, in addition to the lack of coordination between
universities and their employee, along with the presence of
disciplines university say they are needed in the Saudi labor
market.
3. that the most important methods proposed to enhance the
universities role in supporting the development of Saudi Arabia
are:
Prepare research roadmap proposed research priorities in the
theme of development and provide faculty and graduate
students, and the adoption of a scientific project to translate a
group of foreign books excellence in the subject of development
diverse Bzwayah, in addition to a comprehensive review of all
the diplomas offered by the university and the verification of
compliance with the needs of the Saudi labor market, to and the
adoption of a program for a group of high-quality training
courses which contribute to give students the necessary labor
market basic skills.
Keywords: higher education, development, university programs
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The Role of Universities in Supporting Development in Saudi
Arabia: and its Obstacles and Methods Developed
A Field Study in The City of Riyadh
Dr. Saleh Yahya Al Harbi

Abstract
This study aimed at detecting assumed the role to be played by
universities in supporting development in Saudi Arabia, and in
the light of the three university functions: teaching, community
service, and scientific research, including help in the elucidation
of the multi-faceted, and try to clarify and highlighted, in
addition to disclosure all the constraints that limit the
universities role in the service of development, and the proposed
methods to develop that role.
And The study population consisted of all the teaching staff at
the Department of Foundations of Education faculty members at
the University of Imam Muhammad bin Saud Islamic University
in educational policies at King Saud University Department
during the first semester of the academic year 1436- 1437 e.
The study used the descriptive approach, The (resolution) is a
tool to her, and come to the set of results, notably
1. that the most important roles of universities in supporting the
development of Saudi Arabia in the light of its functions are:
Reformulate goals current curriculum in line with the renewable
development needs, teach new college decisions are compatible
with the requirements of development, providing training
programs that contribute to the development of students and
staff skills, the expansion of the launch of specialized diplomas
that are in line with the Saudi labor market needs, the adoption
of university studies and projects research dealing with
development issues.
2. The most important obstacles that limit the universities do
their part in supporting the development of Saudi Arabia are:
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An Analytical Study of the Appropriateness of Life Skills in the
Sixth Grade Family Education's Course with Document Family
Education Curriculum in Saudi Arabia
Nouf Abdulaziz Abdullah Almohsen

Abstract
The aim of this Study was to investigate the suitability of life
skills included in 6th grade family education's course with the
document of family education curriculum issued by Ministry of
Education in Saudi Arabia. This document consisted of three
domains, namely: Cognitive, Affective, Psychomotor. A
descriptive method (content analysis) was conducted via
designing content analysis tool. Population of the study included
all subjects in 6th grade family education's course. Generally,
results of the study revealed that cognitive life skills were the
highest, and the affective life skills took the second place, where
the least was psychomotor life skills. Additionally, the study
posted some recommendations, such as reconsidering disruption
of percentages for these three domains in 6th grade family
education's course in line with the document of family education
curriculum, concentrating more on psychomotor life skills.
Keywords: life skills, document
curriculum, family education's course.
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Content Analysis of 21st Century Skills in Developed Science
Course for Intermediate Schools in Saudi Arabia
Dr. Nisreen Sabhi

Abstract
The study aimed to identify the extent of the 21st century skills
included in the developed science course for the first
intermediate level in Saudi Arabia. To achieve this goal, the
researcher used a descriptive and analytical approach that has
been applied through the analysis tool which was modified by
the researcher. The tool contained seven dimensions, which
are:critical thinking-problem solving, innovation-creativity,
cooperation-team work, leadership, understanding multi
cultures, information technology-communication culture, and
professionalism-self-learning. The sample of the study
represented six developed science books for the first
intermediate level for the two semesters of 1436-1437 Hijri. To
analysis the data the researcher used: frequencies, percentage,
and means. For the validity, Hampelton equation was applied
(Hampelton. 1979). To calculate the stability, the re-test method
(test – retest) and coefficient (alpha Cronbach) was applied. The
findings of the study showed that the developed science course
included a low 21st century skills with a percentage of 22.86%
whereas the courses included 0% of life skills. The researcher
recommended the importance of reconsidering developed
science course for the intermediate level to include the 21st
century skills in a way to achieve the principle of continuity and
integration which prepares an individual for the developments
and changes.
Keywords: 21st Century skills - Content analysis – Developed
Science Course – Intermediate School

223

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Prince Sattam bin Abdulaziz University

Journal of
Educational Sciences
Peer Reviewed Journal

Vol. I No. I
April 2016
ISBN 0000-0000
URL: http://jes.psau.edu.sa

