
Filename: 1700.docx   Date: 2016-04-22 21:03 UTC
Results of plagiarism analysis from 2016-04-22 21:29 UTC

1636 matches from 100 sources, of which 100 are online sources.

PlagLevel: 10.9%/17.9%
     

 [0] (58 matches, 0.9%/3.2%) from specialty.worldgoo.com/search?search_aut...� هنس &show_results=posts
 [1] (38 matches, 2.1%/3.1%) from kt-b.com/wp-content/uploads/2015/01/22- ميلعت .html 
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 [36] (23 matches, 0.5%/1.1%) from www.minshawi.com/node/393 
 [37] (21 matches, 0.7%/1.0%) from www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition8/humanities_ed8_14.doc
 [38] (12 matches, 0.7%/1.0%) from m-t-i-oran.blogvie.com/page/3/ 
 [39] (7 matches, 0.0%/1.0%) from www.alshref.com/vb/t278726.html 
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 [57] (14 matches, 0.2%/0.5%) from https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4281667/hamdy/akod.doc
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 [65] (13 matches, 0.2%/0.5%) from https://sites.google.com/site/drahmedakram2/67 
 [66] (11 matches, 0.2%/0.5%) from search.shamaa.org/ArSearch.aspx?lookfor=...=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
 [67] (9 matches, 0.4%/0.5%) from www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=5129&page=5 
 [68] (14 matches, 0.0%0.6%) from www.dem2.com/vb/showthread.php?t=8121 
 [69] (5 matches, 0.4%/0.5%) from m-t-i-oran.blogvie.com/2012/09/05/12- ةيملعل...م / 
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 [73] (13 matches, 0.0%0.5%) from www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=573 
 [74] (11 matches, 0.3%/0.4%) from www.gifted-ch.net/?p=265 
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ة ــــــ يدو ــــ عسلا ة  ــ ي ـــ برعلا ة  ـــــــــــــــ كلم ـ ملا  
يلاعلا ميلعتلا  ةرازو 
كوبت ةعماج 
ايلعلا تاساردلا  ةدامع 

-190529210
KINGDOM SAUDI ARABIA
Ministry of Education
University of Tabuk
Deanship of Graduate Studies

كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  مولع  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   
سيردتلا قرطو  جهانملا  يف  ريتسجاملا  ةجرد  ىلع  لوصحلا  تابلطتم  نمض  ةمدقم  ةيناديم  ةسارد 
بلاطلا دادعإ 
يطيوحلا ناميلس  ليخد  يلع   
فارشإ  
يريمحلا هللاديبع  ردقلادبع   [2] .د
كراشملا مولعلا  سيردت  قرطو  جهانملا  ذإتسأ 

يناثلا يساردلا  لصفلا   
2016م1437 ه - 
15595601939290

85 ءارسالا
ءادهإلا
يلاغلا ينطو  ىلإ 

هللا امهظفح  يادلاو  ىلإ 
يتاوخأو يناوخإ  ىلإ 
يئاقدصأو يئالمز  ىلإ 

مولعلا يملعم  ىلإ 
عضاوتملا دهجلا  اذه  يدها  اعيمج  مكيلإ 

8]  : ثحابلا ] 
يطيوحلا ليخد  يلع 

ريدقتو ركش 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=888540
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=111813&page=37
http://thesis.al-kawkab.com/thesis/560
http://www.revue-dirassat.org/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%85/
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=2&cite=2#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=8&cite=25#jump


ميلستلا متأو  ةالصلا  لضفأ  هيلع  دمحم  انيبن  نيلسرملا  ديسو  ءايبنألا  فرشا  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  نيملاعلا ، بر  هلل  دمحلا 
22] [8]  . دعب امأ  نيعمجأ  هتباحصو  هلا  ىلعو  ] 
7 ميهاربإ ,   ( ) ُْمكَنديِزََأل ُْمتَْركَش  ِنَئل  ُْمكبَر  َنذَإت  ذإَو   :) ىلاعت لاق  )

ركشلاو دمحلا  هللف  ةساردلا  هذه  مامتإل  هرسيتو  هلضف  عساوو  هتمعن  ىلع  ىلاعتو  هناحبس  هللا  الوأ  ركشلا  .
ىلاو بادآلاو  ةيبرتلا  ةيلك  ىلاو  ايلعلا  تاساردلا  ةدامع  ىلاو  اهيلوئسم  ةفاكو  كوبت  ةعماج  ةرادإل  ريدقتلاو  ركشلا  ليزجب  مدقتأو 
يف رثألا  ميظع  اهل  ناك  يتلا  هتاهيجوتو  هتدعاسمل  يناطحقلا  نامثع  روتكدلا  مسقلا  سيئر  ىلاو  سيردتلا  قرطو  جهانملا  مسق 

ةساردلا هذه  مامتإ   .
هذه زاجنا  يف  ربكألا  رودلا  هل  ناك  يذلا  ةساردلا  فرشم  يريمحلا  هللا  ديبع  رداقلا  دبع  روتكدلا /  ىلإ  ميظعلا  ركشلاب  مدقتأو 
ءازجلا رفوأ  هيزجي  نأ  هللا  لاسأف  ةساردلا  لحارم  عيمج  يف  ادشرمو  انوع  ناك  يذلا  ةساردلا   
لضفأ يف  ةادألا  جارخإ  يف  رثألا  غلاب  مهل  ناك  نيذلا  ةساردلا  ةادأ  اومكح  نيذلا  سيردتلا  ةئيه  ءاضعأ  ىلإ  لوصوم  ركشلاو 
ريدقتلاو ركشلا  نم  مهلف  ةروص   

يل مهحصنو  مهتدعاسمل  ةساردلا  يف  يئالمز  ركشاو   
ريخ عيمجلا  يزجي  نأ  ريدقلا  يلعلا  هللا  لأساو  ةروص ,  لضفأب  اهراهظإل  ةساردلا  هذه  يف  يندعاس  نم  لك  ركشا  اماتخو 
بيجم عيمس  هنا  ءازجلا 
ثحابلا  
يطيوحلا ليخد  يلع  .
تاعوضوملا سرهف 

عو ـــــــــــــــــــــــــ ضوملا
ةحفصلا
ريدقتو ركش 

د
ديهمت

ز
ةساردلا لخدم  لوألا : لصفلا 

1
ةساردلا : (1-1) ةمدقم 
ةساردلا :(1-2) ةلكشم 
ةساردلا :(1-3) ةلئسأ 
ةساردلا : (1-4) فادهأ 
(1-5) : ةساردلا ةيمهأ   
ةساردلا : (1-6) تاددحم   
ةساردلا :(1-7) تاحلطصم 
2
6
9
11
13
14
19

ةساردلل يرظنلا  راطإلا  يناثلا : لصفلا 
28
يرظنلا :(2-1) راطالا 
نيبوهوملا :(2-1:1) صئاصخ 
نيبوهوملا :(2-2:1) نع  فشكلا 
نيبوهوملا :(2-3:1) ةياعر 
نيبوهوملا :(2-4:1) ملعم  دادعا 
ةقباسلا (2-2) تاساردلا 
ةيبنجالاو :(1 :2-2) ةيبرعلا  ةقباسلا  تاساردلا 
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ةقباسلا :(2 :2-2) تاساردلا  ىلع  قيلعتلا 
29
38
47
71
77
29
38
47
71
77
29
38
47
71
77

ةيجهنملا تاءارجإلا  ثلاثلا : لصفلا   
84
ةساردلا :(3-1) جهنم   
ةساردلا :(3-2) عمتجم 
ةساردلا :(3-3) ةنيع 
ةساردلا :(3-4) تاريغتم 
ةساردلا :(3-5) ةادأ  طبضو  ءانب 
ةيئاصحإلا :(3-6) تاجلاعملا 
ةساردلا :(3-7) تاءارجا 

ةيناديملا ةساردلا  جئاتن  ليلحتو  ضرع  عبارلا : لصفلا 
109
اهليلحتو :(4-1) جئاتنلا  ضرع   
لوألا :(1 :4-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
يناثلا :(2 ... [52] [44] [4] [3]:4-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
ثلاثلا :(3 ... [53] [44] [4] [3]:4-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
عبارلا :(4 ... [53] [44] [4] [3]:4-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
ةقباسلا ... [53] [44] [4] [3]:(4-2) تاساردلاو  يرظنلا  راطإلاب  اهطبرو  جئاتنلا  ريسفت  .

تايصوتلاو جئاتنلا  سماخلا : لصفلا 
157
جئاتنلا :(5-1) صخلم   
لوألا :(1 :5-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم 
يناثلا :(2 :5-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم 
ثلاثلا :(3 :5-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم 
عبارلا :(4 :5-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم 
تايصوتلا :(5-2) .
تاحرتقملا :(5-3) .

ةيبرعلا ةغللاب  ةساردلا  صخلم 
ةيزيلجنإلا ةغللاب  ةساردلا  صخلم 

ع ــــ جارملا
ةيبرعلا عجارملا 
ةيبنجألا عجارملا 

ق ــــ حالملا  
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ةساردلا تانايبتسا  يمكحم  ةذتاسألا  ءامسأ   [71] [35] (. 1  ) مقر قحلم 
ةيلوألا هتروصب  ةساردلا  تانايبتسا  (. 2  ) مقر قحلم 
ةيئاهنلا اهتروصب  ةساردلا  تانايبتسا  (. 3  ) مقر قحلم 
ةساردلل يناديملا  قيبطتلا  يف  ثحابلا  ةمهم  ليهستل  ةيمسر  تاباطخ  ( 5  ) مقر قحلم 
لوأدجلا سرهف 
لودجلا مقر 

عو ــــــــــ ضوملا
ةحفصلا

(1)
ةساردلا روأحمل  يلخادلا  قاستالا  قدص  حضوي 

(2)
(3)

ةساردلا ةادأ  تابث  سايقل  ةيفصنلا  ةئزجتلا  ةقيرط 
(4)

ةساردلا ةادأ  تابث  سايقل  خابنورك » افلأ   » لماعم
(5)

ةساردلا ةادأ  تابث  سايقل  ةيفصنلا  ةئزجتلا  ةقيرط 
(6)

ةساردلا ةادأ  تابث  سايقل   « خابنورك افلأ   » لماعم
(7)

نومضملا ليلحت  ةرامتسا  ىلع  نيظحالملا  نيب  قافتالا  ةبسن 
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

لاكشألا سرهف 
لكشلا مقر 

عو ــــــــــ ضوملا
ةحفصلا

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

صلختسملا
فاشتكا تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ديدحت  ىلإ  ةيلاحلا  ةساردلا  تفده 

[2]. ةيبيردتلا تاجايتحالا  يف  ةبهوملا  لاجم  يف  تارودلا  ددعو  ةيسيردتلا  ةربخلاو  يملعلا  لهؤملا  رثأ  نايبو  نيبوهوملا ، ةياعرو 
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ريوطت ّمت  ةساردلا  فادهأ  قيقحتلو  لماشلا ، حسملا  ةقيرطب  مهرايتخا  مت  ملعم  ( 100  ) ةساردلا ةنيع  تنوكت    ... [1] [3] [58]
ةيبيردتلا تاجاحلا  ةجاح ، ( 16  ) نيبوهوملا بالطلا  فاشتكاب  ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  نيروحم : ىلع  تلمتشا  ةنابتسا 
ةعومجم ىلع  اهضرع  قيرط  نع  ةنابتسالا  قدص  نم  دكأتلا  ىرجو  .ةجاح  ( 15  ) اهل صصخو  نيبوهوملا  بالطلا  ةياعرب  ةقلعتملا 
لماعم غلبو  لكك ، ةنابتساللو  ةدرفنم  تالجملل  افلأ ) خابنورك  ) تابثلا لماعم  جارختساب  اهتابث  نم  دكأتلا  ّمت  امك  .نيمكحملا  نم 
ً.ايئاصحا اهتجلاعم  تّمت  اهغيرفتو  تانايبلا  عمج  دعبو  (. 0,97) لكك ةنابتساللو  (، 0,97) يناثلا روحمللو  (، 0,95) لوألا روحملل  تابثلا 

ءوض يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردت  ةجاح  (15  ) دوجو نع  جئاتنلا  تفشك   : ةيتالا جئاتنلا  نع  ةساردلا  تفشك 
نا جئاتنلا  ترهظا  امك  ةيلاع ، ةجردب  تءاج  اهعيمجو  نيبوهوملا ، ةياعر  لاجم  يف  ةجاح  و(16 ) نيبوهوملا ، ةياعر  تابلطتم 
نع رظنلا  ضغب  نيملعملا  عيمجل  ةحلم  تاجاح  يه  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا 
ةلالد تاذ  قورف  دجوت  امنيب   ... [3] [8] [2] [1] ( . ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ،  ) تاريغتملا يف  مهفالتخا 

سرادمب ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  نيملعملا  تاباجتسا  يف  ةيئاصحإ 
59] [28] [40] [3] (. تارودلا ددع  ةربخلا ، تاونس  يملعلا ، لهؤملا  تاريغتملل ( ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  ] ...

نيبوهوملا ةياعرو  فاشتكا  مولعلا ، يملعم  ةيبيردتلا ، تاجايتحالا  ةيحاتفم : تاملك 
لوألا لصفلا 
ةساردلل ماعلا  راطإلا 

ةساردلا :(1-1) ةمدقم 
ةساردلا :(1-2) ةلكشم 
ةساردلا :(1-3) ةلئسا  .
ةساردلا :(1-4) فادهأ  .
ةساردلا :(1-5) ةيمهأ  .
ةساردلا :(1-6) دودح  .
ةساردلا :(1-7) تاحلطصم 

لوألا لصفلا 
ةساردلل ماعلا  راطإلا   

ةساردلا [35]:(1-1) ةمدقم  :
نم ديزملا  نيملعتملا  ماما  عضو  امم  ةايحلا ، تالاجم  عيمج  يف  ةددجتملا  ةيملعلا  تاروطتلاب  هيف  شيعن  يذلا  رصعلا  مستي 
يتلا لولحلاو  لئادبلا  لضفأ  رايتخإل  ركفو  دجب  لمعي  نأ  يلإ  هجاح  يف  تاروطتلا  هذه  لظ  يف  ملعتملا  حبصأ  ذإ  تايدحتلا ؛
ملعلا يف  ةلهذملا  ةعراستملا و  تاريغتلا  ةرمغ  يف  ةصاخو  مامألا ، ىلإ  هعمتجمب  عفدتو  مدقتلاو  ةراضحلا  بكرب  هقحلت 
راكفألا ىلإ  ةراجتلا  نم  ًايملاع  ةسفانملا  دادتماو  ةيرتويبمكلاو ، ةيتامولعملاو ، ةيفرعملا ، ةيجولونكتلا : ةروثلاو  ةيملعلا  ةفرعملاو 
نيبوهوملا ةياعرو  فاشتكا  جمارب  يف  ثيدحتلاو  رييغتلا  ىلإ  ةجاحلا  تحبصأ  ةفرعملا ، ةعانصو  تاراكتبالاو ، ثوحبلا ، دوقت  يتلا 
نيرشعلا نرقلا  نم  تانيعستلاو  تانينامثلا  فصتنم  يف  ةيمتحو  ةحلم   .

ممألا مدقت  سيياقم  نم  وهو  تاعمتجملا ، نم  عمتجم  يأل  ةضهنلا  تايساسأ  نم  نيعدبملاو  نيبوهوملاب  مامتهالا  نأف  انه  نمو 
ةيلمع اهيلتو  نيبوهوملا ، نع  فشكلا  ةيلمع  اهلوأ  ةطبارتم  لحارم  ةدع  نمضتت  ةلماكتم  ةلسلس  نيبوهوملاب  مامتهالاو  اهيقرو ،

، ورخف  . ) ميوقتلا ةلحرم  اهيلت  مث  مهتاردق ، ىدحتتو  مهبهاوم  يمنت  يتلاو  مهل  ةبسانملا  جماربلا  ميدقت  لالخ  نم  نيبوهوملا  ةياعر 
30 : 2015)
نم هنمضتت  امب  مولعلا ، جهانم  دعت  ثيح  سيردتلا ، ءانثأ  نيبوهوملا  هيمنتل  هغلاب  هيمهأ  مولعلا  ميلعتل  ةثيدحلا  تاهاجتالا  تلوأ  دقو 

اهزيكرتل ايلعلا ؛ ريكفتلا  تاراهمو  بيلاسا  ىلع  مهتردق  ةيمنتل  ًابصخ ؛ ًالاجم  تاراهمو  ميهافم  نم  بالطلل  هبسكت  امو  تاربخ ،
راكفألا راكتباو  مهب ،  ةطيحملا  ةئيبلا  تالكشم  ةهجاومل  مهليهأت  ىلع  ةرداقلا  ةيلقعلا ، تاردقلاو  ريكفتلاب  مامتهالا  ةفسلف  ىلع 

،2007م:97 نسيحملا ) ةديدجلا ).
كلذل دقعو  مهتياعرو ؛ نيبوهوملا  بالطلاب  مامتهالا  لاجم  يف  هطشن  هكرح  ةريخألا -  ةنوألا  يف  ةيبرعلا -  لودلا  تدهش  دق 
يف دقعنملا  ( 2014) نيقوفتملاو نيبوهوملل  لوألا  يلودلا  رمتؤملا  لاثملا : ليبس  ىلع  اهنمو  تاودنلاو ؛ تارمتؤملا  نم  ريثكلا 
ةينطو ةيجيتارتسا  وحن   " راعش تحت  ( 2015) نيقوفتملاو نيبوهوملل  يناثلا  يلودلا  رمتؤملا  و  ةيبرعلا ، تارامالا  ةعماج  باحر 
يبرعلا يملعلا  رمتؤملا  نيقوفتملاو  نيبوهوملل  يبرعلا  سلجملا  مضنو  ةيبرعلا ، تارامالا  ةعماجب  دقعنملاو   " نيركتبملا ةياعرل 

يف ندرالا  يف  نيقوفتملاو " نيبوهوملا  ةياعرو  يوبرتلا  حالصإل   [36]" راعش تحت  نيقوفتملاو  نيبوهوملا  ةياعرل  رشع  يداحلا 
مهتياعر نيبوهوملا و  نع  فشكلا  يف  نيملعملا  تاراهم  هيمنت  ةرورضب  اهعيمج  تصوأ  يتلاو  يناثلا 2015 ، نيرشت   9 ةرتفلا 8 - 
ةلصتملا تاراهملا  مهباسكإو  مهيدل ، عالطتسإلا  بح  ةيمنتو  يميلعتلا ، ملسلا  ةيادب  ذنم  راكتبالا  نم  نيبوهوملا  بالطلا  نيكمتل 
عالطالاو ثحبلاب  .

خيراتب 16/9/ مقر 779  ءارزولا  سلجم  رارقب  ةدمتعملاو  (1416ه: 14 ) ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملاب  ميلعتلا  ةسايس  تدكأ  دقو 
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راطإ يف  مهبهاوم  ومنل  ةفلتخملا  صرفلاو  تاناكمالا  ةحاتإو  مهتياعرو  نيبوهوملا  فاشتكاب  مامتهالا   [43] [36] [0]  " ىلع 1389ه 
48] [46] [36] [0]" ةصاخ جمارب  عضوبو  ةماعلا  جماربلا  ] ....

ًامادختسا تاكحملا  رثكأ  نأو  ةفيعض  يبرعلا  نطولا  يف  نيبوهوملا  نع  فشكلا  سيياقمو  تاكحمو  قرط  تلازال  لباقملا  يفو 
ليصحتلا تاجردو  ءاكذلا  ىوتسمو  يساردلا ، ليصحتلا  تاجردو  ةيكولسلا ، صئاصخلا  سيياقم  يه : نيبوهوملا  نع  فشكلا  يف 

دوبع ) سنجلا فالتخابو  ةيرمعلا  ةلحرملا  فالتخاب  فلتخت  نيبوهوملا  ىلع  فرعتلا  يف  ةمدختسملا  تاكحملا  نأو  ًاعم ،
71 :2014 يدومصملاو ، ) 
نم ريثكلا  تاداقتنا  نيبوهوملا  بالطلا  نع  فشكلا  ةيلمع  يف  يساردلا  ليصحتلاو  ءاكذلا  تارابتخا  ىلع  دامتعالا  هجاو  دقو 

فشكلا ةيلمع  يف  ةيسيئرلا  تسيلو  ةلمكملا  تاءارجالا  نم  ربتعت  يهف  ةعنقم ، دعت  مل  تارابتخالا  هذه  نأ  كلذ  درمو  نيثحابلا ،
مادختسا بلطتت  يتلا  تاءارجإلا  نم  ريثكلا  ىلع  لمتشت  ةدقعم  ةيلمع  نيبوهوملا  نع  فشكلا  ةيلمع  نأ  ذإ  نيبوهوملا ؛ نع 

اهققحت ةيناكمإ  ةبهوم و  دوجو  ةيلامتحا  نع  تارشؤم  درجم  يه  فشكلا  قرطو  لئاسو  نأ  ذإ  تاودألاو ، سيياقملا  نم  ديدعلا 
83  ... [25] [6] [5]:2012، قيريزم ينانطق ، ) ةمئالملا طورشلاو  فورظلا  رفاوت  لاح  يف  لبقتسملاب  ًايبسن  )

لئاسو نوكت  نأ  يرورضلا  نم  حبصأ  هنأ  ىلإ  نورصاعملا  نوثحابلا  نأ  ( 71 : 2014 يدومصملاو ، دوبع   ) دروي ددصلا  اذه  يفو 
درفلا ىدل  ةفلتخملا  ةبهوملا  تالاجم  نم  نكمي  ام  ىصقأ  ىلع  فرعتلا  متي  ىتح  ةددعتم  نيبوهوملا  نع  فشكلا  بيلاسأو 
ريدقتلا سيياقمو  راكتبالا ، تارابتخا  لثم  نيبوهوملا  ةبلطلا  رايتخال  ىرخأ  ريياعم  ترهظ  كلذ  ىلع  ءانبو  .اهنع  فشكلاو 

اذه يفو  .ةيصخشلا  تامسلا  ةمئاقو  نارقألاو ، نيدلاولاو  نيملعملا  تاريدقتو  ةيسردملا ، ليصحتلا  تارابتخاو  ةيكولسلا ،
كولسلا ةظحالمو  ةيفرعملا  تارابتخالا  نيب  قفاوتلا  ةيكولسلا  صئاصخلا  مئاوق  ققحت  نأ  ىلع  يملع  عامجإ  ةمث  قايسلا ، .

قيرف يف  لعاف  ءزج  اونوكي  ىتح  نيبوهوملا  نع  فشكلل  ةمزاللا  تايافكلا  نوملعملا  كلتمي  له  انه  هسفن  حرطي  يذلا  لاؤسلاو 
نأ ةصاخ  نيبوهوملا ، ةياعر  جمارب  يف  رثؤمو  لعاف  لكشب  طارخنالا  ىلع  ةردقلا  نم  مهنيكمتل  ًاديهمت  نيبوهوم  نع  فشكلا 
رخآل نيح  نم  هل  مدقيو  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملاب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيداعلا  فوفصلا  يف  نوسردي  نيبوهوملا  ةبلطلا 
ءزج ملعملا  نوكو  نييداعلا ، مهنارقأ  عم  مهتقو  لج  نوضقي  نيبوهوملا  ةبلطلا  نأ  ثيحو  ةيئارثإ ، جمارب  تازاجالا  يف  ةصاخو 
بلطم ثحابلا  رظن  ةهجو  نم  ربتعي  مهتياعرو  نيبوهوملا  نع  فشكلا  تاراهم  هباسكا  نأف  يميلعتلا ، ءانبلا  بف  يساسأ 
تاناكمالا ةحاتإو  مهتياعرو  نيبوهوملا  فاشتكاب  قلعتي  اميف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاب  ميلعتلا  ةسايس  قيقحتل  يساسأ 

1] [46] [0] [36]" ةصاخ جمارب  عضوبو  ةماعلا  جماربلا  راطإ  يف  مهبهاوم  ومنل  ةفلتخملا  صرفلاو  ] ....
امم مهتياعرو ، نيبوهوملا  فاشتكا  ريياعم  راطإ  يف  نيملعملل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  نع  فشكلل  ةيلاحلا  ةساردلا  تءاج  انه  نمو 
هذه حاجن  نمضي  يذلا  رمالا  نيبوهوملا ، فاشتكا  ريياعم  ىلع  دامتعالاب  ةيئارثإلا  جماربلا  ءانب  مث  نمو  مهتهوم ، ةياعر  نم  اننكمي 
اهلجأ نم  عضوت  يتلا  فادهألل  اهقيقحتو  جماربلا  .

(1-2): ةساردلا ةلكشم  :
ميلعتلا سرادم  يف  مهحيشرتو  نيبوهوملا  نع  فشكلا  يف  ملعملا  نم  عقوتملا  رودلا  يف  ةساردلا  ةلكشم  ددحتت  قبس  امم 
نيبوهوملا ةياعرو  فاشتكا  لاجم  يف  ةصاخ  تايافكو  تاردق  كالتما  نيملعملا  نم  بلطتي  اذهو  ماعلا ، .

، ءاكذلا ميهافم  نيب  نيملعملا  ىدل  ًاطلخ  كانه  نأ  ةنس  ( 15  ) نع ديزت  ةدمل  سيردتلا  يف  هتربخ  مكحب  ملعملا  ظحال  دقو 
يف مهتاردق  ةيمنت  لوح  اهفادهأ  روحمتت  ةصاخ  جمارب  نمض  بيردتلل  مهتجاحب  ئبني  يذلا  رمالا  ةبهوملاو ، عادبالاو  ريكفتلاو 
يجيرخ مولعلا  نيملعم  نم  ًايبسن  ةريبك  ةبسن  نأ  ىلإ  ةدرم  نوكي  دق  طلخلا  اذه  نأ  ثحابلا  دقتعيو  نيبوهوملا ، ةياعرو  فاشتكا 
نيبوهوملا لاجم  يف  ةصصختم  ةيوبرت  تاقاسم  اوقلتي  مل  مهنأ  ىنعمب  مولعلا  ةيلك  .

يف ةيدوعسلا  تاعماجلاب  ةيبرتلا  تايلك  يف  نيملعملا  دادعإ  جمارب  فعض  لوح  ( 2011، ينارهشلا  ) هدروأ ام  كلذ  دكؤي  امو 
مأ ةعماجب  نيملعملا  دادعأ  جمارب  ماع  فعض  ةسارد  جئاتن  ترهظأ  امك  نيبوهوملا ، ةياعرو  فاشتكا  تايافكل  نيملعملا  باسكا 
دح ىلإ  ةرفاوتم  ةرفاوتم - ريغ  ) نيب تايافكلا  هذه  رفاوت  وحن  هاجتالا  حوأرت  ثيح  نيبوهوملا  فاشتكا  تايافكب  قلعتي  اميف  ىرقلا 

74] [1] .نيبوهوملا ةياعر  تايافك  لاجم  يف  ةسفن  رمالا  كلذكو  ام ) ] 
تنوكت ةنابتسا  اهب  تقبط  هيعالطتسا  ةسارد  لمع  لالخ  نم  ةيجهنمو  ةيملع  ةقيرطب  ةظحالملا  هذه  يصقتل  ثحابلاب  ىدح  امم 
ًاملعم ىلع 20 تقبط  مهتياعرو  نيبوهوملا  نع  فشكلا  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يصقتل  ةرقف  ( 20  ) نم
فاشتكا لاجم  يف  ةيلاع  ةجردب  نيملعملل  ةيبيردت  تاجاح  كانه  نا  ةساردلا  جئاتن  ترهظأ  دقو  خيراتب 28-5-1437ه ـ مولعلل 
نيبهوملا ةياعر  لاجم  يف  ةطسوتملاو  ةيلاع  ةجردلا  نيب  تاجاحو  نيبوهوملا ،  . 

يف ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ام  يتآلا "  يسيئرلا  لؤاستلا  ثحابلا  راثأ  ةساردلا  ةلكشمل  حرطلا  اذه  ءوض  يف 
؟"  كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض 

ةساردلا :(3_1) ةلئسأ  :
يلاتلا يسيئرلا  لاؤسلا  نع  ةباجالل  ةيلاحلا  ةساردلا  تعس  :

؟  " كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ام 
44]: ةيلاتلا ةيعرفلا  ةلئسألا  سيئرلا  لاؤسلا  نم  عرفتيو  ] 
؟  نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ام 
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؟  نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ام 
اعبت نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ام 

ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف فالتخالل  )
فالتخالل اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ام 
ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف )

(1-4):[2] [1] [3] [42] ... ثحبلا فادهأ 
ىلع فرعتلا  يلا  يلاحلا  ثحبلا  فدهي   :

[42] [3] [1] [2] .نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ىلع  فرعتلا 
...

نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ىلع  فرعتلا  .
نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  تافالتخالا  ىلع  فرعتلا 

3] [2] (. ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف فالتخالل  اعبت  ] 
نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  تافالتخالا  ىلع  فرعتلا 
ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف فالتخالل  اعبت  ).

ثحبلا :(1-5) ةيمهأ 
ةيئادتبالا ةلحرملل  مولعلا  يملعم  بيردت  جمارب  ريوطت  يف  ميلعتلا  ةرازوب  نيملعملا  بيردتو  دادعا  جمارب  ىلع  نيمئاقلا  ديفي  دق 
نيبوهوملا ةياعرو  فاشتكا  تايافكب  نيملعملا  ديوزت  نمضتلل  .

يف نويوبرتلا  نوفرشملا  ديفي  دق  :
نيبوهوملا ةياعرب  قلعتي  اميف  يسيردتلا  مهئادأ  ريوطتل  نيملعملل  ةيبيردت  جمارب  عضو  .
مهدعاسي امم  مهسفنأ  نيملعملا  رظن  ةهجوم  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  زربأ  يلإ  تافرشملاو  نيفرشمل  ارظن  تفلي 
تاجايتحالا هذه  ةيبلت  وحن  مهلمع  هيجوت  يف 

مهتاراهم ريوط  يف  مهدعاسي  دق  امم  مهتياعرو  نيبوهوملا  نع  فشكلا  ريياعمب  مهديوزت  يف  تاملعملاو  نيملعملا  ضعب  ديفي  دق 
مهتياعرو نيبوهوملا  نع  فاشتكالا  تابلطتم  ءوض  يف   . 

ةساردلا :(1-6) دودح   :
ةيلاتلا دودحلا  ىلع  يلاحلا  ثحبلا  رصتقا   :
ةياعر فاشتكا و  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ديدحت  يف  ةساردلا  ةادأ  رصتقت    : ةيعوضوملا دودحلا 
ددحو نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  يناثلا  روحملاو  هسايقل ، ةرقف  ( 16) ددحو نيبوهوملا  فاشتكا  لوألا  نيروحم  ىلعو  نيبوهوملا 

44] (] 3) مقر قحلملا  رظنا   [2]  [ هسايقل ةرقف  ( 15)] 
ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملاب  كوبت  هنيدم  ةيناكملا : دودحلا 

يساردلا 1436-1437هـ ماعلا  نم  يناثلا  يساردلا  لصفلا   : ةينمزلا دودحلا 
سرادملاب ةيئادتبالا  ةلحرملل  مولعلا  يملعم  نم  ةيئاوشع  هنيع  ىلع  ةساردلا  ترصتقا    ... [78] [65] [62] [40]  : ةيرشبلا دودحلا 

كوبت هنيدمب  ةيموكحلا   .
ثحبلا :(1-7) تاحلطصم   

تادادعتسا مهيدل  دجوي  نيذلا   " مهو نيبوهوملا  بالطلل  ميلعتلا ) ةرازو  ) فراعملا ةرازو  فيرعت  ةيلاحلا  ةساردلا  ىنبتت  نيبوهوملا :
يلإ نوجاتحيو  عمتجملا ، اهردقي  يتلا  تالاجملا  نم  رثكأ  وأ  لاجم  يف  مهنارقأ  ةيقب  نع  زيمتم  ءادأ  وأ  ةيداعلا ، قوف  تاردقو 

83] [46] [0]" ةيداعلا ةساردلا  جهانم  يف  رفوتت  ةصاخ ال  ةيميلعت  ةياعر  ] . 
هذيفنتل ةجيتنك  ميلعتلا  يف  اهئادأ  هنم  عقوتلاو  ملعملا  ةيلوؤسمب  يف  ًارشابم  ًاطابترا  ةطبترملا  تايكولسلا  ةيبيردتلا : تاجايتحالا 
يمسرلا جهنملل   .

قيبطت ىلع  هتردقك  مولعلا  ملعمب  ةطبترملا  تايكولسلا  يه  نيبوهوملا : فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 
ضرغلا اذهل  اصيصخ  تدعأ  يتلا  ةنابتسالا  يف  لوألا  روحملا  تارقفب  ساقتو  نيبهوملا ،  بالطلا  نع  فشكلا  تاوداو  لئاسو 

ةرقف ( 16) اهل ددحو  ةيلاحلا  ةساردلا  يف  .
جمارب قيبطت  ىلع  هتردقك  مولعلا  ملعمب  ةطبترملا  تايكولسلا  يه  نيبوهوملا : ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 
ضرغلا اذهل  اصيصخ  تدعأ  يتلا  ةنابتسالا  يف  يناثلا  روحملا  تارقفب  ساقتو  نيبهوملا ،  بالطلا  ةياعر  تايجيتارتساو  بيلاساو 

ةرقف ( 15) اهل ددحو  ةيلاحلا  ةساردلا  يف  .
يناثلا لصفلا 
ةقباسلا تاساردلاو  يرظنلا  راطإلا 

يرظنلا ... [44] [3] [35] [8]:(2-1) راطالا 
نيبوهوملا :(1 :2-1) صئاصخ   
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نيبوهوملا :(2 :2-1) نع  فشكلا 
نيبوهوملا :(3 :2-1) ةياعر 
نيبوهوملا :(4 :2-1) ملعم  دادعا 
ةقباسلا :(2-2) تاساردلا 
ةيبنجالاو (1 :2-2) ةيبرعلا  تاساردلا 
ةقباسلا (2-2:2) تاساردلا  ىلع  قيلعتلا 

يناثلا لصفلا 
ةقباسلا تاساردلاو  يرظنلا  راطإلا 

78] [35] [8]: ةمدقملا ] 
عوضوملل ةيرظنلا  ةيفلخلا  ىلع  فوقولا  يف  َثحابلا  دعاسي  ثيح  يملعلا ، ثحبلا  يف  ةمهملا  زئاكرلا  دحأ  يرظنلا  راطإلا  دعي 
ةقباسلا تاساردلا  نم  ةعومجم  ثحابلل  رفوي  امك  اهب ، َةِطبترملا  ميهافملا  ىلع  هلالخ  نم  فرعتيو  هتسارد ، يف  ُهلوأنتي  يذلا 
ةساردلا ةلكشمل  َةبِسانملا  لولحلاو  تاجاتنتسالا  ىلإ  لوصولا  نم  هنكمت  يتلا  تامولعملا  نم  ةعومجم  رفوت  يتلا  . 

يرظنلا :(2-1) راطالا  :
ةمدقم : 
رمارك هدكؤي  ام  اذهو  يبوهوملا ، ةياعرل  جمانرب  يأ  يف  ىلوألا  ةوطخلا  مهفاشتكاو  نيبوهوملا  ىلع  فرعتلا  ةيلمع  ربتعت  (

Cramer) ةهجو نم  نيبوهوملا  اياضق  نم  ةحلم  ةيضق  نيب 12  نم  زربالا  ةيضقلا  ربتعت  نيبوهوملا  فاشتكا  ةيضق  نا  دروأ  ثيح 
نيملعملا بيردتو  رايتخا  ةيضق  ةيمهألا  ثيح  نم  اهيلتو  مهتياعرو ، نيبوهوملا  نع  فشكلا  لاجم  يف  صصختم  ريبخ  رظن 29 

389 [6] [5]:2000 عراش ، لأ  ) نيبوهوملا ةياعر  جمارب  نوقبطيس  نيذلا  ).
اميفو مهصئاصخ ،ـ ديدحتو  نيبوهوملل ، يئارجإ  فيرعت  ىلع  قافتالا  نم  دبال  ةيادب  نيبوهوملا  نع  فشكلا  ةيلمع  لهست  ىتحو 

اهب ةطبترملا  تاءارجالاو  ميهافملا  هذهل  حيضوت  يلي  :
نيبوهوملا :(1 :2-1) صئاصخ   :
وأ فصولا  اذه  دمتعيو  ةفص  وأ  فصو  نع  ةرابع  ةبهوملا  نإ   : لوألا ةبهوملا : موهفمل  تاددحم  ةعبرأ  كانه  نأب  لوقلا  نكمي 
اذه ريياعم  دعتو  .ريياعملا  هذه  نم  ةقلطم  وأ  ةحيحص  ةعومجم  كانه  دجوت  هنأ ال  ديب  صخشلا  اهددحي  يتلا  ريياعملا  ىلع  ةفصلا 

: يناثلا ددحملا  امأ  اهب ، فصولا  اذه  مادختسا  يغبني  يتلا  ةقيرطلا  لوح  تافالتخالا  نم  ديدعلا  كانهو  .رثكأ  يأر ال  درجم  فصولا 
نأ ماعلا  هاجتالا  اذه  باحصأ  ىريو  .ةددحم  ةقيرطب  وأ  ةيمومع  رثكأ  ةقيرطب  امإ  ةبهوملا  ةفص  وأ  فصو  مادختسا  نكمي  هنأ 

ةطشنألا وأ  تالاجملا  نم  ديدعلا  لالخ  نم  كلذو  ةيبسن  ةروصب  دجوت  ةماع  ةبهوملا  (domains) صخشلا نأب  لوقلا  اننكمي  ثيحب 
ددحملا هاجتالا  داور  امأ  .ةماع  ةروصب  ًابوهوم  نوكي  بوهوملا  صخشلا  نإف  ةرظنلا ، هذه  ءوض  يفو  وأ ال ، ابوهوم  نوكي  نأ  امإ 

1 : 2015 دمحم ، ) رثكأ وأ  ددحم  لاجم  ىلع  ةدودحم  دعت  ةبهوملا  نأ  نوريف  ).
يفف ناكملا ، فالتخابو  تقولا  رورمب  ةبهوملا  ميهافم  ريغتت  دق  هنأ  ىلع  دمتعيف  نيبوهوملا  فصو  يف  ثلاثلا  هاجتالا  امأ 
ةردقلا هذه  لثمو  .ةبهوملل  ةزيمم  ةمالع  ةباثمب  ةعيرس  ةروصب  ةبعص  ةيبنجأ  ةغل  ملعت  ىلع  لفطلا  ةردق  ىلإ  رظني  ناك  يضاملا 
تعن ىلإ  يدؤت  يتلا  تاراهملا  وأ  تافصلا  ريغتت  دقف  هيلعو  ..يضاملا  يف  لاحلا  هيلع  ناك  املثم  يلاحلا  انتقو  يف  اهريدقت  متي  ال 

تايرظنلا ىلع  زكترت  نا  امإ  ةبهوملا  ميهافم  نأ  ىلع  زكريف  عبارلا  هاجتالا  امأ  .ةيندم  ةئيب  وأ  ةيفير  ةئيب  يف  ةبهوملاب  لفطلا 
ةحيرصلا  (Explicit) ةينمضلا وأ   (Implicit) يذلاو نييوبرتلا  دحأ  وأ  ام  ملاع  اهحرتقي  يتلا  كلت  يه  ةحيرصلا  ةيرظنلاف.ةبهوملل 

نع ةطاسبب  ربعت  يهف  ةينمضلا  ةيرظنلا  امأ  .بيرجتلاو  ةظحالملل  هعاضخإ  نكمي  اهل  موهفم  ىلإ  لصوتو  ةبهوملا  ةساردب  ماق 
هنأ ىلع  هيلإ  رظنلا  متي  دقو  .يملع  ساسأ  ىلع  زكترت  اهنأ ال  ثيح  نم  ام  ةرهاظ  نع  صصختم  ريغلا  يداعلا  ناسنالا  موهفم 
ةيملع ثاحبأ  ىلع  هدانتسا  نم  رثكأ  يعفن  وأ  يتامجرب  موهفم   (Kaufman & Sternberg, 2008).
ءاكذلا نيبو  ةرباثملا  نيبو  يراكتبالا  ريكفتلا  نيب  جمدلا  لالخ  نم  نيبوهوملل  صئاصخ  عبرأ   ( 1970  ) يلوزنور ةيرظن  تددح  دقل 
دمتعيو نيبوهوملا ،  لافطالا  ىلع  فرعتلل  نيملعملا  لبق  نم  مدختسي  سايقم  قفو  يقوفتلا ،  كولسلا  قيقحتل  طسوتملا  قوف 

34 : 2015 ورخف ، ) يه نيبوهوملا  بالطلل  صئاصخ  عبرا  ديدحت  ىلع  سايقملا  اذه  ):
ميمعتلا ىلع  ةردقلاو  ةيملعلا ، ةداملل  عيرسلا  ناقتإلاو  ةءارقلا ، تاداع  ومنو  ةيظفللا ، ةورثلا  مضتو  ملعتلا : صئاصخ  .
ةينيتورلا لامعألا  هركو  ةرباثملاو  رارصإلاو  ةادأبملا  مضتو  ةيعفادلا : صئاصخ  .
ةرياسملا مدعو  ةلاصألاو  عالطتسإلا ، بح  مضتو  راكتبالا : صئاصخ  .

فيكتلا ةلوهسو  ةيلوئسملا ، لمحتو  سفنلاب ، ةقثلا  مضتو  ةدايقلا : صئاصخ  .
كرالك ةثحابلا  نأ  ( . 1 : 2015  ) ناورج ركذيو   (Clark) هيلإ تلصوت  ام  رخآ  ىلإ  دنتست  عادبإلاو  ةبهوملا  يف  ةيرظن  تروط 
ساسأ ىلع  موقي  يوبرت  جذومن  ىلإ  تلصوتو  ملعتلاو ، ميلعتلا  ةيلمعو  ناسنإلل  يغامدلا  ءادألاو  نيوكتلا  لوح  ةيملعلا  تاساردلا 
ىلعو   ... [51] [50] [10] [9]. عادبإلاو ةبهوملاو  ءاكذلا  تاحلطصم  فيرعت  يفو  غامدلا  فئاظو  يف  ةي  ـ لكلا وأ  ةيلماكتلا  موهفم 
عبرألا تانوكملا  يطغت  ايلقع  نيقوفتملاو  نيبوهوملا  ةبلطلا  صئاصخو  تامسب  ةلوطم  ةمئاق  كرالك  تدروأ  جذومنلا  اذه  ءوض 

9] [10]: يلاتلا وحنلا  ىلع  جذومنلل  ] 
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21] [10] [9]: ةيلاتلا صئاصخلا  كرالك  تدروأ  يفرعملا ، لاجملا  يف  .أ  ] 
51] [50] [21] [9]. اهنازتخاو تامولعملا  نم  ةيداع  ريغ  ةي  ـ مك ظفح  ] ...

باعيتسالا ةعرس  .
21] [10] [9] [0]. يداع ريغ  لوضفو  ةعونتم  تامامتها  ] ...
64] [10] [9] [0]. لاع ىوتسم  نم  ةيظفل  ةردقو  يوغل  روطت  ] ...
10] [21] [9]. ريكفتلا تايلمع  يف  ةنورملاو  ةعرسلاو  تامولعملل ، ةلماشلا  ةجلاعملا  ىلع  ةيداع  ريغ  ةردق  ] 
50] [21] [10] [9]. تاعوضوملاو راكفألا  نيب  تاقالعلا  ةيؤر  ىلع  ةيلاع  ةردق  ] ...
10] [21] [9]. ةيموهفملا رطألا  نيوكتو  مادختسا  ىلع  ةركبم  ةردق  ] 
50] [21] [10] [9]. ةجضانلا ريغ  راكفألا  وأ  ةعرستملا  ماكحألا  بنجت  ىنعمب  قالغإلا ، ليجأت  ىلع  ةركبم  ةردق  ] ...
64] [21] [10] [0]. ةليصأ لولحو  راكفأ  ديلوت  ىلع  ةردقلا  ] ...

سايقلا مادختساو  تاميمعتلاو  تابترتملا  سسحتو  بعشتملا  ريكفتلا  لثم  ةيركفلا  ةجلاعملا  نم  ةزيامتم  طامنأل  ركبملا  روهظلا 
50] [21] [10] [9]. ةدرجملا تاريبعتلاو  ] ...
21] [10] [9]. نيرخآلاو تاذلا  وحن  يميوقتلا  هاجتالل  ركبم  روطت  ] 
50] [21] [9] [0]. طاشنلا وأ  كولسلا  يف  ةيفدهو  ةرباثمو  ةيداع  ريغ  زيكرت  ةوق  ] ...
10]: يلي ام  ىلع  كرالك  اهتدروأ  يتلا  صئاصخلا  ةمئاق  تلمتشا  يلاعفنالا ، لاجملا  يفو  .ب  ] 
64] [21] [9] [0]. نيرخآلا رعاشمو  تاعقوتل  ةيداع  ريغ  ةيساسح  ] ...
21] [10] [9] [0]. ةلادعلاب ساسحإلاو  ةيلاثملل  ركبم  روطت  ] ...
21] [10] [9]. تاجاحلا عابشإو  يلخادلا  طبضلاو  مكحتلا  ىلع  ةردقلل  ركبم  روطت  ] 
83] [21] [10] [9]. يقالخألا مكحلا  نم  ةمدقتم  تايوتسم  ] ...
21] [9]. اهتوقو تالاعفنالا  وأ  فطاوعلا  قمع  ] 
83] [64] [21] [0]. نيرخآلا نع  فالتخالاب  روعشلاو  يتاذلا  يعولا  ةدش  ] ...
51] [50] [21] [9]. ةهاكف لكش  ىلع  وأ  ةيرخس  لكش  ىلع  امإ  فقاوملل  ةباجتسالا  يف  اهمادختساو  ةباعدلاب  سحلا  ةعرس  ] ...
[21] [9]. فقاوملاو نيرخآلا  عمو  تاذلا  عم  طابحإلا  نم  ةيلاع  تايوتسم  ىلإ  ابلاغ  دوقت  نيرخآلا  نمو  تاذلا  نم  ةيلاع  تاعقوت 
10] [51]] ...
50] [21] [10] [9]. لامكلا وحن  عوزنلا  وأ  ةيلامكلا  ] ...
51] [50] [21] [9]. اهنع فشكلا  وأ  اهرابتخا  متي  مل  يتلا  فطاوعلا  لوح  تامولعملا  نم  ريبك  ردق  نازتخا  ] ...
21] [10] [9]. ةيصخشلا لاعفألاو  ةدرجملا  ميقلا  نيب  قفاوتلل  ةيوقلا  ةجاحلا  ] 
64] [0] [21] [9]. ةيعامتجا تالكشم  لحو  روصتل  ةمدقتم  ةيلاعفناو  ةيفرعم  ةردق  ] ...

ةيدايقلا .
21] [10] [9]. ةقيقحلاو لامجلاو  ةلادعلا  لثم  عمتجملل  ايلعلا  تاجاحلا  يف  قارغتسالا  ] 
21] [10] [9]. تاذلا قيقحت  ىلإ  ةجاحلاب  يوق  روعش  نع  ةمجان  ةيوق  ةيعفاد  ] 
21] [9] [10]: ةيلاتلا صئاصخلا  كرالك  تدروأ  يندبلاو ، يسحلا  لاجملا  يفو  .ـ   [ج
83] [21] [10] [9]. فهرم يسح  ماظن  قيرط  نع  ةئيبلا  نم  ةيداع  ريغ  تالخدم  ] ...
64] [21] [10] [9]. يندبلاو يلقعلا  روطتلا  نيب  ةيداع  ريغ  ةوجف  دوجو  ] ...
50] [0] [21] [9]. ةعضاوتملا ةيضايرلا  مهتاراهمو  ةعفترملا  مهريياعم  نيب  ةوجفلل  ندتم  لبقت  ] ...
0] [21] [10] [9]. يندبلا طاشنلا  بنجتو  ةيمسجلا  ةحصلا  لامهإ  لمشت  دق  يتلا  ةيتراكيدلا  ةعزنلا  ] ...

يهدبلا وأ  يسدحلا  لاجملا  يفو  .د   Intuitive، [10] [51] [50]: ةيلاتلا صئاصخلا  ىلع  كرالك  اهتدروأ  يتلا  ةمئاقلا  تلمتشا  دقف 
9]] ...
10] [0] [21] [9]. ةيقيزيفاتيملا رهاوظلاو  راكفألاو  ةيسدحلا  ةفرعملاب  جامدنالاو  ركبملا  مامتهالا  ] ...
51] [50] [21] [9]. اهيلع حاتفنالاو  ةيقيزيفاتيملاو  ةيسفنلا  رهاوظلا  رابتخال  دادعتسالا  ] ...
83] [64] [9] [0]. لبقتسملاب مامتهالاو  ؤبنتلا  ىلع  ةردقلا  ] ...

نامريت امأ  (Terman,1925) نيبوهوملل ةيلاتلا  صئاصخلا  دروأ  دقف  :
يداعلا لفطلا  نم  لضفأ  ةيندب  ةردق  .
مادصلا نم  ةليلق  تالاحو  نزاوتمو ، ديج  يئاذغ  عضوو  ةميلس ، سفنت  ةردقب  نوعتمتيو  ًانزوو ، ًالوط ، رثكأ  ) ةيلاع ةيمسج  صئاصخ 

ماعلا فعضلاو  .
دشرلا نس  يف  رمتست  نيبوهوملا  لافطألا  دنع  ةقوفتملا  ةيمسجلاو  ةيلقعلا  صئاصخلا  .
نونفلاو مولعلاو ، بادآلاو ، ةغللا  لاجم  يف  ةيلاع  ةجردب  قوفت  .
عالطإلا ةعسو  تامامتهالا ، يف  عونت  .
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تاياوهلا عونت  .
نييداعلا نم  رثكأ  باعلألا  نم  تامولعم  باستكا  .
تامولعم نم  مهيدل  امب  ةغلابملا  وأ  يهابتلا  ىلإ  ليملا  مدع  .

نيمألا ريغ  حاجنلاو  شغلا  صرف  مهل  حاتت  امدنع  ةنامأ  رثكأ  .
ًادج يلاع  يفطاع  رارقتساب  نوعتمتي  .

ةقهارملا ةلحرم  دعب  ءانثأ و  عجارت  يأ  ظحالي  ثيحب ال  ماع  رارقتسا  .
سفنلاب ةقّثلا  ىلإ  ةفاضإ  نيبوهوملا ، لافطألا  دنع  يلاعلا  جاتنإلا  ةرازغ  .

مهل نيرخآلا  لوبق  هاجت  ةيساسحلا  ةدشو  ةدايقلا ، نف   
ينيازوجلا بوبو  كياديلزي ،  سميج  نم  لك  صخل   (Ysseldyke&Algozzine,1995:214-219) ةيكولسلاو ةيسفنلا  صئاصخلا 

يلاتلا وحنلا  ىلع  نيبوهوملا  لافطألل   :
ةعونتملا تامسلاو  صئاصخلا  نم  ةعومجم  لمشتو  ةيفرعملا : صئاصخلا  :

ًادج ةيوق  ةركاذ  .
عونتلاو ءارثلا  ةديدش  ةيتامولعم  ةيوغل و  ةليصح  .
درجملا ريكفتلا  يف  ةيلاع  تاردق  .
ةدقعملاو ةبعصلا  ماهملاو  ماهملا  عم  لماعتلا  بح  .
يراكتبالا ريكفتلا  تاراهم  كالتما  يف  لثمتت  ةيلاع  تاردق  نوكلتمي  .
تامولعملا ةجلاعمو  زيهجتو  باستكا  يف  ةيداع  ريغ  تاردق  نوكلتمي   .

يلي ام  لمشتو  يساردلا :  ليصحتلاب  ةطبترملا  صئاصخلا  :
اهطبارتو اهديقعت  ةجرد  نع  رظنلا  ضغو  .ةلهس  مأ  ةبعص  ةيملعلا  ةداملا  تناكأ  ءاوس  ملعتلا  يف  ةلوهسلا  .
عفترملا يساردلا  ليصحتلاو  ءادألا  .

اهلحو تالكشملا  مهف  يف  ةعفترمو  ةيلاع  تاردق  .
رسيو ةلوهسب  ملعتلا  نم  نكمتلا  وأ  ناقتالا  ىلإ  لوصولا  ىلع  ةردقلا  .
يهو بوهوملا  بلاطلل  يندبلاو  يكولسلا  يلاعفنالا  بناجلاب  ةطبترم  يهو  ةيكولسلا :  صئاصخلا  :
ةتكنلاو ةباعدلا  حورو  حرملا   .
سفنتلا نسحو  ةديجلا  ةحصلاك  ةيندب  تاردق   .
نيرخآلا تاجايتحاو  بلاطم  وحن  ةيداع  ريغو  ةعفترم  ةيساسح  .
زيكرتلا ةدشو  ةفاثك   
تابقعلاو تاقيعملا  ةرثك  مغر  ةموسرملا  فادهألا  قيقحتل  زيكرتلاو ؛ رارصإلا  .

يلي امب  لثمتتو  لصاوتلاو :  لاصتالا  صئاصخ  :
يفرعملاو يوغللا  ومنلا  نم  ةعفترم  تايوتسمب  لثمتت  ةيلاع  ةيوغل  ةليصح  .
لئاسرلا زيمرتو  ةغايصو  ديجلا ، تاصنإلاك  لاعف ، لكشب  لاصتالا  تاراهم  نوكلتمي  .
دسجلا ةغلو  تاءاميإلا ، ) ةيظفل ريغو  ةيظفل  لصاوت  تاراهم  ).

نيبوهوملا (2 :2-1) نع  فشكلا  :
:2013، ناهبنلا ) ًاعونو ًامك  عمتجملا  كلذ  ءانبل  مهلهؤت  يتلا  تافصلاب  نوعتمتي  مهنأ  عقوتي  امل  عمتجم ، يأ  ةبخن  نيبوهوملا  لكشي 

ةمدقملا جماربلا  حاجن  يف  ًايساسأ  ًالماع  بسانملا  تقولابو  ةبسانملا  بيلاسألاب  مهنع  فشكلاو  مهيلع  فرعتلا  تاب  كلذل  ( ، 23
مامتهالا يتأي  امك  .ةيملعلا  ةداملاو  نيبوهوملاو ، عمتجملا ، ديعص  ىلع  اهقيقحتو  اهتيبلتل  تططخ  يتلا  فادهألل  اهغولبو  مهتياعرل 

اهعم لماعتلا  ةيساسحو  ةبخنلا ، هذه  ةيصوصخ  ءوض  يف  نيبوهوملا  بالطلا  نع  فشكلا  بيلاسأب  ريبكلا  .
يجناخ ةدروأ  ام  ًاعويش  بيلاسالا  هذه  زربأ  نأ  دجن  نيبوهوملا  نع  فشكلا  بيلاسا  لوح  يوبرتلا  بدألا  عبتت  لالخ  نمو 
يهو ( 32-22 : 2001) نورخآو :
ريثي ءاكذلا ال  تارابتخا  ىوتحم  نأل  كلذو  تاداقتنالا  نم  ريثكلا  هجاو  دق  بولسالا  اذهو  ةيعمجلاو : ةيدرفلا  ءاكذلا  تارابتخا 
ضعبلا نأف  كلذ  نم  ضيقنلا  ىلعو  عمتجملا ، نم  ةنيعم  ةئفل  تارابتخالا  هذه  زيحت  نع  كيهان  بالطلا ، ىدل  راكتبالاو  ةلاصألا 
صئاصخب قلعتي  اميف  درفلا  لوح  ةقيقد  تامولعم  ىلع  لوصحلا  نمضي  يعوضوم  بولسا  هنأ  نوري  نيثحابلا  نم  رخآلا 
لاجملا وأ  يساردلا  لاجملا  يف  يلبقتسملا  ءادالاو  زاجنالا  ىدمب  ةيؤبنت  ةردق  تارابتخالا  هذه  رفوت  امك  ةيصخشلا ، نيبوهوملا 
ينهملا .
ةيلمعلا كلت  وه  راكتبالا  نال  نيبوهملا ؛ نع  فشكلا  يف  ةعئاشلا  بيلاسالا  نم  بولسالا  اذه  ربتعيو  بالطلل : ةقباسلا  تازاجنالا 
تازاجنإ ىلإ  يدؤت  يتلا  ةيلمعلا  كلت  يه  ةبهوملا  نأو  هيلإ ، ةبسنلاب  ديدج  ءيش  عارتخإ  ىلإ  يدؤت  يتلاو  درفلا  اهب  موقي  يتلا 
ةزيمتم .
يعيبط لكشب  تمت  ام  اذإ  نيبوهوملا  نع  فشكلا  يف  ةريبك  ةدئاف  ةرشابملا  ةظحالملا  قرط  تتبثا  دقل  نيسردملا : تاظحالم 



ىلع ةلادلا  تارشؤملا  ةظحالم  ىلع  مهبيردتو  نيملعملل  صاخ  دادعإ  بلطتي  اذهو  قيقد ، لكشبو  ةيداعلا ، فصلا  ةئيب  يف 
يلوزنور اهمدق  ام  بوهوملا  كولسلل  ةظحالملا  تاقاطب  زربا  نمو  .بوهوملا  كولسلا  (Renzulli) ريدقتلل سايقم  رابع  يهو 

نم ةعفترم  تاجرد  ىلع  بالطلا  لصح  اذإ  ثيحب  ةبهوملا ، ىلع  ةلادلا  مهتبلط  تايكولس  نوملعملا  ظحالي  نأ  هلالخ  نم  نكمي 
مهيدل ةبهوملا  تانوكم  دوجو  ىلإ  ةراشا  تناك  ةظحالملا  سايقم  قيبطت  لالخ  .

، عيرسلا مهفلاو  ةيلاعلا  ةيلقعلا  تاردقلا  يوذ  ىلع  فرعتلا  يف  مهم  كحم  ةيليصحتلا  تارابتخالا  ربتعت  ةيليصحتلا : تارابتخالا 
مهنارقأ ىلع  نوقوفتي  نيبوهوملا  نأ  ظحول  دقف  تالكشملا ، لح  ىلع  ةردقلاو  ةيمويلا ، تايدحتلا  ةهجاوم  يف  ةفرعملا  فيظوتو 
ةيليصحتلا تايلمعلا  يف  ةقدلاو  ةعرسلا  يف  .

يف نيبوهوم  ًابالط  كانه  نا  دجن  دقف  قلطملاب ، ةيدرط  ةقالع  وذ  سيل  نكلو  رشؤم  يساردلا  قوفتلا  طرش  نأ  ثحابلا  ىريو 
ةلوبقم تابثو  قدص  تاجردب  ًابلاغ  عتمتت  نوسردملا ال  اهدعي  يتلا  ليصحتلا  تارابتخاف  يساردلا ، مهليصحت  يندت  مغر  ام  لاجم  .
ليصحتلا فعضي  نومستي  نيبوهوملا  نم  ةئف  كانهف  ةبهوملا ، ةفص  مهنع  يفتنت  ليصحتلا  فاعض  نأ  ينعي  ددصلا ال  اذه  يفو 

رابتخا ىلع  ةيلاع  ةجردب  ةلثمتملا  ةيقيقحلا  مهتردقو  ةيسردملا  ليصحتلا  تارابتخا  ىلع  مهئادأ  نيب  ريبك  قرافلا  نوكي  ثيح 
ةظحالم ريدقت  ملس  ىلع  هتجرد  وأ  عادبالا ، وأ  ءاكذلا ، (Davies& Rimm,2004: 306).
ةيلاتلا بيلاسالا  ( 2008 ناورج ، ) دروأ دقف  بيلاسالا  هذه  ىلإ  ةفاضإو  :
ةفرعم ىلع  ةديج  ةردق  نوكلمي  ءالمزلا  نأل  ةيلعافلاو  قدصلا  نم  ةلوبقم  ةجردب  بولسالا  اذه  عتمتي  و  ةساردلا : ءالمز  حيشرت 

ىلع ةردق  ةبلطلا  رثكأ  نع  مهلأسن  ةبلطلا  نم  ددع  ىلإ  ةرشابم  ةلئسأ  هيجوت  لالخ  نم  بولسألا  اذه  متيو  .مهمييقتو ، مهقافر 
نأ بجي  ةساردلا  ءالمز  حيشرت  ةيلمعو  اذه  .عادبإلا  ىلع  مهتردقو  ةيدايق  تافصب  نوعتمتي  نيذلا  ةبلطلا  نع  مهلأسنو  ليصحتلا 

ريياعملا نم  ةلمجل  عضخت  ةطوبضم ، ةمظنم ، ةقيرطب  متي : .
ةلوفطلا ذنم  ةرمتسم  ةفصب  مهل  ةحاتم  هتظحالم  صرف  نإف  لفطلاب  سانلا  قصلأ  بالاو  مالا  نا  ثيح  تاهمالاو : ءابالا  حيشرت 
تاهمالاو ءابالا  داشراو  ةيعوت  يرورضلا  نمف  اذل  ةبهوملل ، ركبملا  فاشتكالا  يف  نيدلاولا  رودل  ةيمهأ  يطعي  اذهو  ىلوألا ،

كلذ ةاعارمل  .
عيطتسي فشكلا ال  ىلع  مئاقلا  نال  ةيعوضوم ، اهرثكأو  بيلاسالا  قدصا  نم  بولسالا  اه  ربتعيو  ةيعادبالا : تاردقلا  تارابتخا 

،1952  ) هونوأعمو دروفليج  و  ( 1962  ) سناروت لثم  نيثحابلا  نم  ددع  ممص  دقو  .ةقباسلا  بيلاسالا  فالخب  هجئاتن  يف  لخدتلا 
تاردقلا  ) لماوعلا هذه  سيقت  يتلا  تارابتخالا  نم  اددع  ( 1962) نوسكاجو زلزتجو  ( 1957).

يتلا كلت  اهزربا  نمو  تامسلا ، سيياقم  مادختسا  نكمي  نيبوهوملا  نع  تامولعملا  نم  ديزم  ىلع  لوصحلل  تامسلا : سيياقم 
يلوزنور  ) يكيرمالا ملاعلا  اهروط   Renzuli تاريدقت ىلع  لوصحلل  اهميمصت  ىرج  دقو  تانيعبسلا ، رخاوأ  يف  هقافرو )
تامسو لاصتالا  تامسو  ةينفلا  ةعاربلاو  ةيدايقلا  تامسلاو  ةيعادبالاو  ةيعفادلاو  ملعتلا  تالاجم : يف  مهتبلط  تامسل  نيملعملا 
طيطختلا . 
تالاجم يف  نيزرابلاو  نيبوهوملا  ىلع  فرعتلا  يف  تادادعتسالاو  ةردقلا  تارابتخا  قبطت  تادادعتسالاو : تاردقلا  تارابتخا 
ةلثما نمو  ةبهوملا ، دوجو  ىلع  ةيعوضوم  رثكا  ةلدأب  اندمت  تارابتخالا  هذهو  ةعامجلا  هردقت  يذلا  ةفلتخملا  يناسنالا  طاشنلا 

، ةينفلا تارابتخالا  ةيباتكلا ، ةردقلا  تارابتخا  ةيكيناكيملا ، تاراهملا  تارابتخا  ةيوديلا ، ةردقلا  تارابتخا  يلي : ام  تارابتخالا  هذه 
ةيساسالا ةيرصبلا  ةينفلا  ةردقلا  تارابتخا  .

دقو ةيعامتجالا ، ةكراشملاو  سفنلا ، ىلع  دامتعالاو  يعامتجالا ، جضنلا  ةجرد  سيقت  ةيعامتجالا : تاقالعلا  سيياقم 
، ةنيعم نس  يف  كولسلا  صئاصخب  درفلا  كولس  نراقيو  نيثالثلا ، نس  ىلا  داليملا  نم  لفطلا  عبتتي  ًاسايقم  لودرجوأ ) ) ممص
هب ةريبك  ةفرعم  هل  يذلا  صخشلا  وأ  صوحفملا  صخشلا  عم  ةيليصفت  ةلباقم  دعب  هماكحأ  ليجستب  ثحابلا  موقيو  .
يف نيبوهوملا  نع  فشكلا  ةيلمع  يف  ةيلاتلا  ةددعتملا  بيلاسألا  تراتخا  دقف  مولعلاو  ةفاقثلاو  ةيبرتلل  ةيبرعلا  ةمظنملا  امأ 

تاريدقت و(ج ) ةلاصألاو ،) ةنورملاو  ةقالطلا  ةثالثلا  هتانوكمب   ) راكتبالا و(ب ) ماعلا ، ءاكذلا  أ )  ) يهو يساسألا  ميلعتلا  ةلحرم 
[6] [5]. ةيساردلا داوملا  ضعب  يف  يعونلا  يساردلا  ليصحتلا  ه )ـ  ) ماعلا يساردلا  ليصحتلا  و(د ) نيبوهوملا ، ذيمالتلل  نيملعملا 
نم سداسلاو  ثلاثلا  نيفصلا  ىلع  تارامالاو ) سنوتو  قارعلاو ، رصم ،  ) ةيبرع لود  ةدع  يف  تاودألا  هذه  بيرجت  متو    ... [25]
ةيقب يف  اهمادختساب  ةمظنملا  تصوأو  تابثلاو  قدصلل  ةلوقعم  تاجرد  ةقبطملا  بيلاسألا  تتبثأو    ... [25] [5] [6]. ةلود لك 
ةيمهأب ةقلعتملا  مولعلاو  ةفاقثلاو  ةيبرتلل  ةيبرعلا  ةمظنملا  ةبرجت  قيبطت  مت  نادوسلا ، يفو    ... [25] [6] [5]. ةيبرعلا لودلا 

يماع 2004-2003، لالخ  ربمسلا  رئاط  عورشم  يف  مهتياعر  دصقب  نيبوهوملا  لافطألا  نع  فشكلل  ةددعتم  تاكحم  مادختسا 
تافصل ملعملا  تاريدقتو  تايضايرلا ،) ليصحت   ) يعونلا يساردلا  ليصحتلاو  ماعلا ، يساردلا  ليصحتلا  تاجرد  تمدختسا  ثيح 

، هللا اطعو  هطو ، ةفيلخلا ،  ) يدرفلا ءاكذلا  سايقمو  يرايعملا ، ةجردتملا  تافوفصملا  رابتخاو  عادبالا ، تارابتخاو  نيبوهوملا ،
25] [5] [6] (. 2007 ةسود ،  ... [2007 ؛
اهنمو نيبوهوملا  نع  فشكلا  بيلاسأ  عونتت  ىلإ  تدأ  يتلا  بابسألا   ( 2013  ) ناهبنلا ددح  دقو  :
اهسايق لئاسو  روطتو  عونتو  ةبهوملا  تافيرعت  ددعت  .

ةفدهتسملا ةيرمعلا  تائفلا  فالتخا  .
نيبوهوملا ةياعر  يف  ةقالعلا  ةبحاص  ةسسؤملا  تايناكماو  فادهأ  عونت  .
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هيف ةرثؤملا  لماوعلا  فالتخاو  يناسنإلا  كولسلا  ةعيبط  .
لماكتو لعافت  جاتن  وه  يناسنإلا  كولسلا  نأل  ةيقيقح ، ةرورض  فشكلا  قرط  يف  ددعتلاو  عونتلا  لعجت  بابسألا ، كلت  لك 

نم ةموظنم  جاتن  هنأب  ةيرمع  ةلحرم  يأ  يف  يناسنإلا  ءادألا  فرعي  هيلعو ، ةيئيبو  ةيجولويسفو  ةينادجوو  ةيفرعم  تارثؤم 
2015، ناهبنلا ) اهريثأت يف  اعونو  امك  فلتخت  يتلا  تارثؤملا  ).
هبش رومأ  ةدع  كانه  هنأ  الا  اهسرادم ، عونتو  نيبوهوملا  نع  فشكلا  بيلاسأ  ددعت  نم  مغرلاب   " هنأ ( 6 : 2008  ) هللااطع ركذيو 

تايصوتلاو ةيملعلا  ثاحبألا  لضفأ  ىلا  فشكلا  تاءارجا  دنتست  نأ    ... [25] [5] [6]: اهنم لاجملا  اذه  يف  نيثحابلا  نيب  اهيلع  قفتم 
رثكأ ينبت  ىنعمب    ... [5] [25] [6]: ةيددعتلاو صخش ، يا  ءانثتسا  مدع  تاءارجالا  لفكت  ثيحب  ةلادعلاو  ةاوأسملاو  ةرفاوتملا ،
عامجا ةبش  كانه  نأو  مهتمدخو ،  نيبوهوملا  ةبلطلا  نم  نكمم  ددع  ربكا  ديدحت  متي  ثيحب  ةيلومشلاو  ًالوبق ، ةبهوملا  تافيرعت 

5] [25] [6] .ةددعتم تاكحملا  لخم  قفو  نيبوهوملا  نع  فشكلا  نوكي  نأ  ىلع  ] ...
 ، حيشرتلا ةلحرم    ... [25] [6] [5]: يه لحارم  ثالثب  ةددعتملا  تاكحملا  لخدم  قفو  نيبوهوملا  لافطألا  نع  فشكلا  ةيلمع  رمت 
دروي امنيب  ( 2004 ناورج ،  ) ءاقتنالاو رايتخالا  ةلحرم  يهف  ةريخألا  امأ  سيياقملاو ، تارابتخالا  ةلحرم  ىمست  ةيناثلا  ةلحرملاو 
مييقت ةلحرم  مييقتلاو ، صيخشتلا  ةلحرم  يئدبملا ، زرفلاو  حسملا  ةلحرم    ... [25] [6] [5]: يه لحارم  ةسمخ  ( 2005  ) يطيرقلا

25] [6] [5]. ميوقتلا ةلحرمو  نيكستلاو ، بسانملا  جمانربلا  رايتخا  ةلحرم  تاجايتحالا ، ] ...
30 : 2015، ورخف : ) اهزرأ نم  ةيملع  تابلطتم  ةدع  نيبوهوملا  نع  فشكلا  ةيلمعلو  اذه  )

ةهجلا هدمتعت  يذلا  قوفتلاو  ةبهوملل  ماعلا  فيرعتلا  ديدحت  يرورضلا  نمف  عادبإلاو : ةبهوملل  ماعلا  فيرعتلا  دامتعاو  ديدحت 
هيلع دنتست  يذلا  يدعاقلا  يرظنلا  ساسألا  دامتعا  انيلع  اذل  تاحلطصملا ، هذهل  تافيرعتلا  تائم  كانهف  ةيلمعلا ، ىلع  ةفرشملا 
ماع لكشب  فشكلا  ةيلمع  .

يميداكأ وأ  يئادأ   ) ناك ءاوس  لاجملا  ديدحت  ). 
ةقدب ةبهوملل  صاخلا  فيرعتلا  ديدحت  .
ثحبلل يئارجإلا  فيرعتلا  ديدحت  .
فشكلا ةيلمع  نم  صاخلاو  ماعلا  نيفدهلا  ديدحت  .

نيبوهوملا :(3 :2-1) ةياعر  :
388-387 : 2015، فيرشلا : ) يه لحارم  ةسمخ  ربع  نيبوهوملا  ةياعر  وحن  ةيبرعلا  ةكلمملا  تعس  دقل  )
1410-1416ه  ) : ىلوألا ةلحرملا  )
( ميلعتلا ةرازو  ) فراعملا ةرازو  و  ةينقتلاو ،  مولعلل  زيزعلا  دبع  كلملا  ةنيدم  نم  لك  يف  ةيمسرلا  دوهجلا  رفاضت  يف  تلثمتو 

مهتياعرو نيبوهوملا  بالطلا  ىلع  فّرعتلاب  أدبي  لماكتم ، يثحب  جمانرب  يف  ءدبلل  ماع 1410ه ،  تانبلا  ميلعتل  ةماعلا  ةسائرلاو 
(، مهتياعرو نيبوهوملا  نع  فشكلا  جمانرب   ( مساب ينطو  ثحب  عورشم  دوجولل  رهظ  اذكهو  ةفلتخملا ، ةيساردلا  لحارملا  يف 

مولعلا يف  نييبيرجت  نيءارثإ  نيجمانرب  دادعإ  نمضت  امك  عادبإلاو ،  ءاكذلا  يف  سيياقم  نينقتو  دادعإ  هنع  ضخمت  يذلا 
27] [24] [22]  . ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر  جماربل  ةيلوأ  جذإمنك  تايضايرلاو ، ] ...
1417-1419ه  ) : ةيناثلا ةلحرملا  )
 ، 3137/30/21 ه يف دقعنملا  عامتجالا  رضحم  ىلع  ًءانب  مهتياعرو  نيبوهوملا  نع  فشكلا  جمانرب  سيسأتب  ةلحرملا  هذه  تجوت 
ثحب قيرفو  ةينقتلاو ، مولعلل  زيزعلا  دبع  كلملا  ةنيدم  سيئر  بئانو  ةرازولا ، ليكو  ةكراشمو  فراعملا  ريزو  يلاعم  ةسائرب 

، فراعملا ةرازول  ةعباتلا  سرادملا  يف  هقيبطت  يف  ءدبلاو  عورشملا  ينبت  مت  دقو  مهتياعرو ؛ نيبوهوملا  نع  فشكلا  جمانرب 
ماعلا يف  جمانربلا  ذيفنتل  ثحب  قيرف  لمع و  قيرف  فيلكت  متو  هذيفنتل ، ةمزاللا  ةينقتلاو  ةيرشبلا  تاناكمإلا  ةفاك  ريفوتو 

26] [24] [22] .ـ ... [1418ه
1420-1421ه  ) : ةثلاثلا ةلحرملا  )

ميلعتلا ةرازو  هجوت  ىلإ  ةلحرملا  هذه  تعس  ثيح   ... [26] [24] [22]: نيبوهوملا ةياعرل  ةماعلا  ةرادإلا  ءاشنإب  ةلحرملا  هذه  تلثمت 
يوبرتلا زاهجلا  لثمت  نيبوهوملا ، ةياعرل  ةماع  ةرادإ  داجيإ  ىلإ  ةجاحلا  تزرب  ثيح  نيبوهوملا ، ةياعر  جماربب  عسوتلا  يف 

مت دقف  فراعملا ، ةرز  اهل و ا  يمرت  يتلا  فادهألا  قيقحتو  نيبوهوملا ، ةياعر  يف  ةكلمملا  ةسايس  ذيفنتب  موقي  يذلا  يميلعتلاو ،
خيراتو 4/3/ مقر 58054  يرازولا  رارقلاب  كلذو  مهتياعرو ،  نيبوهوملا  فاشتكا  ىلع  فارشإلاب  ىنعت  ةماع  ةرادإ  ءاشنإ 
27] [24] [22] .ه 1421] ...
1422ه  ) : ةعبارلا ةلحرملا  )

ةياعر ةرادإ  ءاشنإ  مت  تابوهوملا ، ةياعر  جمارب  يف  عسوتلل  ًارظن    ... [26] [24] [22]: تابوهوملا ةياعر  ةرادإ  ءاشنإ  تلثمتو 
27] [24] [22]. تانبلا نوؤشل  فراعملا  ريزو  بئان  يلاعمب  اهطبر  مت  و  خيرات 5/2/1422 ه ، يف  تابوهوملا  ] ...
1423ه  ) : ةسماخلا ةلحرملا  )

ةياعر لاجم  يف  لمعلا  ةيجيتارتساو  تاسايسلا  ديحوت  ىلع  ًاصرح    ... [27] [24] [22]  : نيبوهوملا ةياعر  يف  دوهجلا  ديحوت 
ةرادإلا فيلكتب  يضاقلاو  1423ه  / 12 خيراتب 4 / مقر 373373  فراعملا  ريزو  يلاعم  رارق  ردص  ةكلمملا ، يف  نيبوهوملا 

24] [22] [34]. ءاوس دح  ىلع  تانبلاو ( نينبلا   ( يعاطقل اهيلإ  ةلكوملا  اهماهمب  نيبوهوملا  ةياعرل  ةماعلا  ] ...
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نيبوهوملا :(4 :2-1) ملعم  دادعا 
رصنعلا ملعملا  نوك  ًادج  ةريبك  ةجردب  ةمهم  ةيلمع  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ملعملا  دادعإ  ةيلمع  ربتعت 
فادها مجرتي  يذلا  وهف  رمتسم ، لكشب  مهعم  مهلعافتو  هكاكتحا  لالخ  نم  مهتاراهمو  بالطلا  تاردق  ةيمنت  يف  ًامسح  رثكالا 

7 : 2011، ينارهشلا ) سوملم عقاو  ىلإ  جهنملا  ).
يذلا ملعملاف  نيبوهوملا ، ةياعر  جمانرب  حاجنل  تاوطخلا  مهأ  نم  نيبوهوملا  ةياعر  ةمهم  مهب  طاُنتَس  نيذلا  نيملعملا  بيردت 
ضعبب هماملاو  ملعملل  ةيملعلا  ةردقلاف  ةيلمعلا ، هذهل  ةمزاللا  ةيوبرتلا  تاربخلا  ضعبب  ملي  نا  بجي  بوهوملا  بلاطلا  عم  لماعتي 

دق ال نيبوهوملا  ةبلطلا  عم  مدختست  ةصاخ  تاودأو  جمارب  كانه  نأ  ذإ  ةيفاك ، ربتعت  ميوقتلاو ال  سيردتلا  تايجيتارتساو  قئارط 
مادختساب نيبوهوملا  ةياعر  ىلع  نيملعملا  بيردتل  ممصملا  يميلعتلا  وأ  يبيردتلا  جمانربلاف  ماعلا ؛ ميلعتلا  سرادم  يف  رفاوتت 

نمض بوهوملا  بلاطلا  ىعري  يذلا  ملعملل  ممصي  يذلا  جمانربلا  نع  رخآ  وأ  لكشب  فلتخي  يداعلا  فصلا  يف  ةيئارثإلا  جماربلا 
[11] [13] [0]. يبيردتلا جمانربلا  ميمصت  دنع  اهبولسأو  ةياعرلا  عون  راضحتسا  بجي  اذل  ةلقتسم ، تايميداكأ  يف  عيمجتلا  بولسأ 
17]] ...

نيبوهوملا يملعم  بيردت  جمانرب  ةيتالا  فادهالا  نيبوهوملا  بالطلا  يملعم  بيردتل  ماعلا  راطالا  ددح  دقو  :
(http://cutt.us/MFYQ8)
13] [12] [11] [0]. بوهوملا بلاطلا  صئاصخ  بردتملا  ملعملا  زيمي  ] ...
13] [12] [11] [0]. ةفلتخملا ريكفتلا  قرط  بردتملا  ملعملا  فرعتي  ] ...
13] [12] [11] [0]. بوهوملا بلاطلا  ةياعرل  ةبسانملا  سيردتلا  قئارط  بردتملا  ملعملا  نقتي  ] ...
13] [12] [11] [0]. بوهوملا بلاطلا  ةياعرل  ةبسانملا  ميوقتلا  قرط  بردتملا  ملعملا  نقتي  ] ...

اهزربأ نم  يتلاو  نيبوهوملا  يملعمل  ةمزاللا  تايافكلا  كالتما  نم  نيملعملا  نيكمت  :
13] [12] [11] [0]. بوهوملا فاشتكا  بيلاسأو  قرط  فرعتي  ] ...
13] [12] [11] [0]. ةيلقعلاو ةيسفنلا  هصئاصخل  هتفرعم  لالخ  نم  بوهوملا  بلاطلا  زيمي  ] ...
13] [12] [11] [0] (. بوهوملا تاراسفتسا  ةرثك  ىلع  ربصلا  لثم  ) بوهوملا بلاطلا  عم  ةبسانملا  لماعتلا  قرط  قبطي  ] ...
13] [12] [11] [0]. يعادبالا ريكفتلا  دقانلا ، ريكفتلا  ددعتملا ، ريكفتلا  لثم    ... [13] [12] [11] [0]: ةفلتخملا ريكفتلا  قرط  زيمي  ] ...
13] [12] [11] [0] .ينوأعتلا ملعتلا  يسفانتلا ، ملعتلا  يدرفلا ، ملعتلا    ... [13] [12] [11] [0]: ةفلتخملا ملعتلا  قرط  فرعتي  ] ...
، فاشكتسالا تالكشملا ، لح  لثم   ... [13] [12] [11] [0]  : بوهوملا بلاطلل  ةبسانملا  سيردتلا  قرط  ةديج  ةراهمب  قبطي 
13] [12] [11] [0] .اهريغو ينهذلا  ءاصقتسالا ، ] ...
13] [12] [11] [0]. هريكفت ريثتو  بلاطلا  ةايحب  قلعتت  ةطشنأب  يساردلا  ررقملا  طبري  ] ...

ةينايبلا ةيبوساحلا  تالآلا  لثم    ... [13] [12] [11] [0]  : بلاطلا ريكفت  ةيمنت  يف  مهاست  يتلا  ةبسانملا  ةيميلعتلا  تاينقتلا  مدختسي 
14] [12] [11] [0] .تايضايرلا يف  ] ... Calculators
13] [12] [11] [0]. ةليدبلا ميوقتلا  قرط  ىلإ  ةفاضإ  ةفلتخملا ، ميوقتلا  عاونأ  فرعتي  ] ...
، ةيليصحتلا تارابتخالا  ةلباقملا ، ةظحالملا ، لثم    ... [13] [12] [11] [0]  : ةفلتخملا سايقلا  بيلاسأ  ةديج  ةراهمب  مدختسي 
13] [12] [11] [0]. اهريغو ةيفصلا  ضورعلا  نارقالاو ، تاذلا  تارامتسا  ] ...
13] [12] [11] [0] .ايلعلا ةيفرعملا  اهتايوتسم  قفو  ةديجلا  ةلئسألا  ةغايص  ىلع  بردتي  ] ...
13] [12] [11] [0] .ةيفرعملا اهتايوتسم  قفو  ةلئسألا  فنصيو  للحي  ] ...
13] [12] [11] [0] .بالطلا نم  تاباجإلا  يقلتو  ةلئسألا  هيجوت  قرط  ديجي  ] ... 
ءوض يف  نيملعملا  بيردت  جمارب  اهفدهتست  نا  بجي  يتلاو  نيبوهوملا  يملعم  ماهم  تددح  دقف  ( 393 : 2015) فيرشلا امأ 
يلي امب  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  :

نيبوهوملا ةياعرل  ةيونس  ةطخ  عضو  .
نيبوهوملا ميلعتل  ةيئارثإ  تادحو  ميمصت  .
نيبوهوملا مسقل  سايقملل  نيزاتجملا  بالطلا  ءامسأ  حيشرت  مث  نمو  اهحيحصتو ، ةيلقعلا  تاردقلا  سايقم  قيبطت  .
نيبوهوملا ةياعرل  ةماعلا  ةرادإلا  اهعضت  يتلا  ططخلا  ذيفنت  ىلع  ةردقلا  .

ميلعتلاو ةيبرتلا  ةرادإب  نيبوهوملا  ةياعر  جمانرب  نمض  لمعلا  شرو  روضح  ىلع  صرحلا  .
ةسردملاب نيبوهوملا  ةياعرل  ةنجل  نيوكتو  نيبوهوملا  ةياعرب  بالطلا  رومأ  ءايلوأو  يسردملا  عمتجملا  ةيعوت  .

[32] [29] [26]. اهتيمنت لبسو  ةبهوملا  فاشتكا  بيلاسأب  قلعتت  رومألا  ءايلوأو  ةسردملا  عمتجمل  ةيوعوت  جماربو  لمع  شرو  ذيفنت 
...

نيبوهوملا ةياعرل  ةماعلا  ةرادإلا  وأ  نيبوهوملا  مسق  لبق  نم  اهيلإ  ىعدي  يتلا  ةيبيردتلا  جماربلا  روضح  .
نيبوهوملا مسق  ىلإ  هلاسراو  ةسردملاب  جمانربلا  ذيفنتب  صاخ  يماتخ  ريرقت  دادعإ  .
ةسردملاب نيبوهوملا  بالطلل  ةيعامتجالاو  ةيسفنلا  رومألاو  يملعلا  ىوتسملا  ةعباتم  .

32] [29] [26]. اهفينصتو ةبهوملا  زييمت  يف  ةيفيكلاو  اهنم  ةيمكلا  ةثيدحلا  ةيملعلا  بيلاسألا  قيبطت  ] ...
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ةدع ميوقتلا  تاوداو  نيملعملل  ةينهملا  ريياعملا  عورشم  نمض  ( 14-10 : 1436) يناطحقلاو رماعلاو  ناميغجلا  نم  ًالك  مدق  دقو 
اهزرأ نم  نيبوهوملا  يملعمل  ةينهم  ريياعم  :
ةيلاتلا تارشؤملا  هب  طبترتو  .ةبهوملا  صصخت  اهيلع  زكتري  يتيلا  سسألاو  ميهافملا  نيبوهوملا  ملعم  فرعي  ( 1 - 27 - 3 رايعملا (: :
زيمتلاو عادبإلاو  قوفتلاو ، ةبهوملا  موهفم  لثم  نيبوهوملا  لاجم  يف  ميهافملاو  تافيرعتلاو  ةيملعلا  تاحلطصملا  نيب  قرفي 
اهيرغو غوبنلاو  راكتبالاو  .
لاجملا اذه  روطت  يف  اومهسأ  نيذلا  ءاملعلا  مهأو  ًايلماع  نيبوهوملا  ةيبرت  لاجم  روطت  خيرات  فرعي  .
نيبوهوملا ميلعتو  ةياعرب  ةصاخلا  ةيملاعلاو  ةيلحملا  تايقافتالاو  ةمظنألاو  نيناوقلاب  ملي  .

0]. ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  نيبوهوملا  ةيبرت  لاجم  روطت  خيرات  فرعي  ] 
تلوأنت يتلا  ثاحبألا  مهأ  نيبي  عادبإلاو و  ةبهوملا  لاجمب  ةطبترملا  ملعتلا  تايرظن  نيب  زيمي   
نيبوهوملا بلاطلا  ملعت  ةيفيك  .
تانوكملاو رصانعلا  مهأ  صلختسيل  ةيفرعملا  ريغو  ةيفرعملا  تايرظنلا  تايطعم  نيب  نراقي   
عمتجملل ةيدئاقعلاو  ةيئيبلاو  ةيفاقثلا  ةعيبطلا  عم  مءالتت  يتلا  .
ةبهوملا روطتو  نيوكت  يف  ةيئيبلاو  ةيثارولا  تايرثأتلا  نيب  زيامي  .

.ةيعامتجالاو ةيسفنلا  تالكشملا  زربأو  نيبوهوملا  بلاطلل  ةماعلا  صئاصخلا  نيبوهوملا  ملعم  فرعي  (: 2 - 27 - 3 : ) رايعملا
ةيلاتلا تارشؤملا  هب  طبترتو  :
ةركبملا ةبهوملا  تارشؤم  جتنتسيو  ةيرمع ، ةلحرم  لكل  ومنلا  صئاصخو  لحارم  فرعي  .
بوهوم لكل  ةيدرفلا  صئاصخلا  كلذكو  نيبوهوملا  ريغو  نيبوهوملا  نيب  ةيدرفلا  قورفلا  أدبمب  ملي  . 

ريغو نيبوهوملا  بالطلل  ةيميداكألاو  ةيفرعملاو  ةيلقعلا  صئاصخلا  نيب  يزميو  فرعي   
نيبوهوملا .

ريغو نيبوهوملا  بالطلل  ةيسفنلاو  ةيعامتجالاو  ةيلاعفنالا  صئاصخلا  نيب  يزميو  فرعي   
نيبوهوملا .

ريغو نيبوهوملا  بالطلل  ةزيمملا  ةيدايقلاو  ةينفلاو ، ةيعادبإلا  صئاصخلا  نيب  زيميو  فرعي   
نيبوهوملا .

بلاطلا ىدل  بوهوملا  كولسلا  ةظحالم  يف  نيبوهوملا  بالطلا  صئاصخب  هتفرعم  مدختسي   
فصلا يف  مهنع  فشكلا  / فرعتلاو .
ريدقت بذبذتو  ةيلامكلاو ، طوغضلاو ، ةطرفملا ، ةيساسحلا  تالكشم  لثم : نيبوهوملا  هجاوت  يتلا  ةيبلسلا  تالكشملا  مهأ  فرعي 
اهعم لماعتلل  قرطلا  لضفأب  مليو  .تاذلا  .
ةيلاتلا تارشؤملا  هب  طبترتو  .نيبوهوملا  بالطلا  ىلع  فرعتلاو  صيخشتلا  بيلاسأ  نيبوهوملا  ملعم  فرعي  (: 3 - 27 - 3 رايعملا (: :
تابوعص يوذ  نيبوهوملا  لثم  مهنم  ةصاخلا  تاجايتحالا  يوذ  كلذ  يف  امب  نيبوهوملا  ىلع  فرعتلا  يف  ةرثؤملا  اياضقلا  ديدحت 
ةعونتملا ةيوغللاو  ةيفاقثلا  تايفلخلا  يوذو  ضفخنملا  يميداكألا  ليصحتلا  يوذ  نيبوهوملاو  ملعتلا  .
حيشرتلاو فشكلا  لحارمو  تاءارجإ  ديدحتو  نيبوهوملا  ىلع  فرعتلاو  فشكلا  ةيلمعل  ةفلتخملا  بيلاسألاو  قرطلا  نيب  يزمي  .
تارابتخاو ءاكذلا  تارابتخا  لثم  نيبوهوملا  ىلع  فرعتلا  يف  ةمدختسملا  ةيمسرلا  تارابتخالاو  سيياقملاو  تاودألا  قبطي 

زتلاو حيشرتلاو  ةيميوقتلا  تالجسلاو  ةلاحلا ، خيرات  ةساردو  ةظحالملا ، لثم : ةيمسرلا ، يرغ  تاودألا  كلذكو  تاردقلاو ، عادبإلا 
تايك .

يمسرلا ريغو  ميسرلا  ميوقتلاو  سايقلاو  صيخشتلا  تاودأ  نم  هاقتسملا  تامولعملا  ةلالد  رسفي  .
اهجئاتن ةيدودحمو  نيبوهوملل  سايقلاو  صيخشتلا  تاودأ  مادختسا  تاددحم  زيمي  .
ةيلاتلا تارشؤملا  هب  طبترتو  نيبوهوملا ، لاجم  يف  ةيوبرتلا  جماربلاو  لئادبلاب  نيبوهوملا  ملعم  ملي  (: 4 - 27 - 3 :) رايعملا :

نيبوهوملا ةبلطلل  اهميدقت  نكمي  يتلا  لئادبلاو  تامدخلا  عاونأ  ديدحت  .
ىرخألا تاريغتملاو  ةبهوملا  عون  ىلع  ءانب  ةبسانملا  ةمدخلا  رايتخا  تايلآ  ديدحت  .
ةفلتخملا اهعاونأ  ينب  قرفيو  عيرستلا  ماظن  موهفم  ينبي  . 
ةفلتخملا اهعاونأو  ةذملتلا  جمارب  موهفم  فرعي  .
ةعونتملا ةيئارثإلا  لئادبلل  تايبلسلاو  تايباجيإلا  ديدحتو  ةيئارثإلا  جماربلا  موهفم  حضوي  .

ةيلاتلا تارشؤملا  هب  طبترتو  .نيبوهوملا  بلاطلا  جماربو  جهانم  نيبوهوملا  ملعم  نيبي  (: 5 - 27 - 3 :) رايعملا :
نيبوهوملل ةسيئرلا  جهانملا  ءانب  ريياعمو  سسأ  فرعي  .
نيبوهوملا بلاطلا  ينب  ةيدرفلا  قورفلا  تايوتسم  قفو  نيبوهوملا  جماربو  جهانم  طيطخت  .

ةيملعلا تالاجملاب  مامتهالا  تايوتسم  قفو  ملعتلا  تابرخو  ةطشنألا  نيبي  .
نيبوهوملا ةبلطلل  يزاوتملا  جهنملا  تانوكم  ديحت  .
مهرسألو نيبوهوملا  بالطلل  يميداكألاو  يسفنلا  داشرإلا  يف  ةيفصآللا  ةيفصلا و  جماربلا  ءانب  تايلآ  فرعي  .
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نيبوهوملا ةيبرت  جماربل  ساسأ  لكشت  يتلا  ةيملاعلا  جماربلاو  جذإمنلا  ينب  نراقي  .
ةذملتلاو ةيئارثإلا  جماربلا  جهنملا ، طغض   ( لثم ةفلتخملا  نيبوهوملا  جمارب  نيبي  .
ةرظانملاو ةشقانملاو  يتاذلا  ملعتلاو  يملعلا  ثحبلا  معدت  ةيميلعت  تايجيتارتسا  مادختساب  زيامتم  جهنم  نيبي  .

هب طبترتو  نيقوفتملاو  نيبوهوملا  بالطلاب  ةصاخلا  سيردتلا  تايجيتارتساو  قرط  نيبوهوملا  ملعم  فرعي  (: 6 - 27 - 3 :) رايعملا
ةيلاتلا تارشؤملا  :
ميوقتلاو بيكرتلاو  ليلحتلا  لثم  ايلعلا  يركفتلا  تايوتسم  مادختسا  ىلع  عجشت  ةطشنأ  دعي  .
نيهذلا فصعلاو  دقانلا  يركفتلا  لثم  يمويلا  سيردتلا  يف  ةفلتخملا  ريكفتلا  قرط  فظوي   

ًاعم ريكفتلا  تاراهمو  ةيملعلا  ةداملا  بلاطلا  ملعتي  ثيح  اهيرغو ، تسلا  تاعبقلا  ةقيرطو  ريكفتلا  يف  ريكفتلاو  .
جهنملا لخاد  ةيصخشلاو  ةيعامتجالا  تاراهملا  ةيمنت  ىلع  لمعت  تايجيتارتسا  ذفني  .
ةيعادبإلا تاجرخملاو  عيراشملا  لثم  ةيملعلا  تاجتنملا  ةيجهنم  راطإ  يف  ملعتلا  تاوطخ  ءانب  ديدحت  .

ةيبلتل ةيوبرتلا  ططخلا  فييكت  ةيفيك  فرعيو  ملعتلا  ةئيب  يف  ةفلتخملا  بلاطلا  بهاوم  دصريو  هبالطل ، ةفلتخملا  تاردقلا  فظوي 
تافالتخالا هذه  .

ةيلاتلا تارشؤملا  هب  طبترتو  ميلعتلا ، يف  ايجولونكتلاو  تامولعملا  تاينقت  نيبوهوملا  ملعم  مدختسي  (: 7 - 27 - 3 :) رايعملا :
اهمادختسا ىلع  ةيفاكلا  ةبرخلا  هيدلو  ةروطتملا  ميلعتلا  تاينقت  فرعي  .

ةءافكب سيردتلاو  ملعتلا  جمارب  ةمدخل  ةدعاسملا  ةينقتلا  تاودأو  ةيمقرلا  ةيعامتجالا  لصاوتلا  طئاسو  نيب  لماكتلا  دجُوي 
ةيلعافو .
ةيملعتلا ةيلمعلا  ةرادإ  يف  تانايبلا  دعاوقو  تامولعملا  تاكبشو  يلآلا  بساحلا  مادختسال  ةيلمعلا  تاقيبطتلا  نقتي  . 

يف اهيرغو ) بأ  ستاولا  رتيوت ، كوب ، سيفلا   ) يعامتجالا لصاوتلا  لئاسو  مادختسا  نقتي   
يميداكالا يعامتجالا  لصاوتلا  ليعفت  .
نيبوهوملا بالطلاب  ةصاخلا  تامدخلا  طيطخت  يف  دعب  نع  ملعتلاب  ةصاخلا  ةينورتكلإلا  عقاوملا  فظوي  .
جماربلاو نيبوهوملا  بلاطلا  ميوقتل  ةمظنملا  ةيملعلا  بيلاسألاو  قرطلا  فرعي  (: 8 - 27 - 3 :) رايعملا

مهل ةمدقملا  .
نيبوهوملا بالطلا  نع  فشكلا  يف  ةمدختسملا  تاودألا  ةيقوثومو  ةمالس  نم  ققحتي  .

زاجنإلاو ايلعلا ، يركفتلا  تاراهم  لثم  ةنماكلا  بهاوملا  ىوتحم  سايقل  تاكحم  ةدع  مادختساب  نيبوهوملا  بلاطلا  ءادأ  موقي 
بلاطلل يفرعملا  ومنلا  ىلع  جمانربلا  رثأو  جمانربلا ، نم  ةددحم  ءازجأ  يف  يلاعلا  .
فينصت لالخ  نم  نيبوهوملا  بلاطلل  ةمدقملا  تامدخلاو  جماربلل  ةمئالملا  يفيكلاو  يمكلا  ميوقتلا  بيلاسأو  قرط  فرعي 
عيمجلل هعاشم  جئاتن  اهلعجو  يونسلاو  يلحرملا  اهمييقتو  تانايبلا  .

، جهانملاو نيبوهوملا ،  ىلع  فرعتلا  لثم : نيبوهوملا ، بلاطلل  ةلاعفلا  ةميلعتلا  تاجرخملاب  ةقلعتملا  رصانعلا  عيمج  موقي 
يف عمتجملاو  يرسألا  لعافتلا  رود  نيبوهوملا ، بالطلا  ملعتل  رمتسملا  ميوقتلا  ةمدقملا ، تامدخلاو  جمانربلا  ءانب  تاوطخو 
اهئانب بولسأو  نيبوهوملا  جمارب  رداصم  نيبوهوملا ، بالطلا  ةياعر  .
اهنم ةدافتسالا  ةقيرط  نيبيو  ايطخو  ايوفش  ميوقتلا  جئاتن  رسفي  .
ميوقتلل ةيقالخألا  دعاوقلا  قفو  اهمدختسيو  نيبوهوملا  بالطلا  ميوقت  جئاتن  ةيرس  ىلع  ظفاحي  .
مهتياعرو نيبوهوملا  فاشتكا  لاجم  يف  نيملعملا  تاجاح  لباقت  يتلا  ةيبيردتلا  جماربلا  دصر  : ( 209) يساك لا  لوأح  دقو  اذه 

يلي امك  اهددحو  :
جماربلا هذهو  ماع ، لكشب  عمتجملا  دارفأ  ةيقبو  نيملعملا  عيمجل  ةهجوم  ةيفقثت  جمارب  نع  ةرابع  يهو   : ةماعلا فيقثتلا  جمارب 
ةعاذإلاو ةفاحصلا  لثم  ىرخألا ، مالعإلا  لئاسو  مادختسا  عم  سرادملا  يف  تارشنلاو  تاودنلاو  تارضاحملا  ىلع  موقت 
بلاسأو بوهوملا ، بلاطلا  صئاصخ  نع  تامولعم  ىلع  جماربلا  هذه  لمشتو    ... [13] [12] [11] [0] .تنرتنإلاو نويزفلتلاو 

مدقت يتلا  عمتجملا  تاسسؤمب  فيرعتلا  بناج  ىلإ  هتياعر ، قرطو  ماع ، لكشب  هنارقأ  نع  هزییمتو  هیلع ، فرعتلا  قرطو 
13] [12] [11] [0]. نيبوهوملل ةياعرلا  ] ...

نيبوهوملل ةياعرلا  نومدقی  نيذلا  نوبوهوملا  بالطلا  يملعمل  ةجوم  جمارب  يهو  : ةصاخ فوفص  نمض  نوبوهوملا  ةیاعر  جمارب 
13] [12] [11] [0]. نيبوهوملا زكارم  يف  وأ  ةسردملا  لخاد  ةلقتسم  لوصف  يف  ] ...

نيذلا نيملعملل  ةصاخ  ةبيردت  جمارب  نع  ةرابع  يهو    ... [13] [12] [11] [0]: ةيداعلا فوفصلا  نمض  نيبوهوملا  ةياعر  جمارب 
ةيئارثإلا جماربلا  ميمصت  ىلع  بيردتلا  كلذ  لاثم  يداعلا ، فصلا  نمض  ةيئارثإلا  جماربلا  لالخ  نم  ةياعرلا  بولسأ  نومدختسي 

13] [12] [11] [0] .يلوزنور ةطشنأل  ةثالثلا  عاونألا  لمشت  يتلا  ] ...
ةياعرلا بولسأب  ةصاخ  ةيبيردت  جمارب  نع  ةرابع  يهو    ... [13] [12] [11] [0]: ةلقتسم تايميداكأ  نمض  نيبوهوملا  ةياعر  جمارب 

13] [12] [11] [0] ). نيبوهوملا تايميداكأ  ) ةلقتسم سرادم  يف  نيبوهوملا  بالطلل  لماكتم  جمانرب  لالخ  نم  ] ...
ةقباسلا :(2-1) تاساردلا  :
، ةقحاللا تاساردلا  لماكتو  زاجنا  يف  ديفي  هنم  دبال  ساسا  يهف  ةقحال ، ةيملع  ةسارد  يأل  ًايفرعم  ًاراطإ  ةقباسلا  تاساردلا  دعت 
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ةياعرو فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلاب  طبترت  يهف  ةيلاحلا  ةساردلا  عوضومل  ةبسنلابو 
ىلع يدوعسلا - عمتجملا  يف  تيرجا  يتلا  ةليلقلا  تاساردلا  نم  ُةساردلا  هذه  دُعت  ذإ  ةيدوعسلا ؛ ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  نيبوهوملا 

تابلطتم ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  َعوضوم  تلوأنت  يتلا  ةيبرعلا  تاساردلا  ةَْرُدنل  اًرظنو  ثحابلا - ملع  دح 
عوجرلا اًضيأ  متو  ةيلاحلا ، ةساردلا  عوضوم  نم  ةبيرقلا  ةيملعلا  تاساردلا  ضعب  ىلع  ُثحابلا  دمتعا  نيبوهوملا ، ةياعرو  فاشتكا 
لسلستلل ًاعبت  ةيلاحلا  ةساردلا  اهيلع  تدمتعا  يتلا  تاساردلا  مهأ  ضارعتسا  متي  فوس  كلذل  ةيبنجألا ، رداصملا  نم  ددع  ىلإ 

82] [80]: يلي امك  ةيلاحلا ، ةساردلا  نيبو  اهنيب  فالتخالاو  هبشلا  هجوأو  تاساردلا  هذه  ىلع  قيلعتلا  مث  نمو  ينمزلا ،  ] 
ةيبنجالاو :(2-1:1) ةيبرعلا  ةقباسلا  تاساردلا  :

نشت ىرجأ   (Chan, 2001) يف نيبوهوملا  بالطلا  عم  يباجيإلا  لماعتلل  نيملعملا  تايافكو  تامس  لوح  ةيعالطتسا  ةسارد 
تايافك ريدقتل  دادعا  نم  سايقم  ثحابلا  مادختسا  ثيح    ... [66] [55] [45] [3]. يفصولا جهنملا  ثحابلا  مدختسا  .غنوك  غنوه 
تنوكت   . ةيافك ( 14 ،) ةيصاخ ( 25) يلي امك  هعزوم  ةرقف  ( 39  ) نوكت نيبوهوملا  بالطلا  عم  يباجيالا  لماعتلل  نيملعملا  تامسو 

هذه لالخ  نم  اهيلإ  لصوتلا  مت  يتلا  تايافكلاو  تامسلا  نأ  جئاتنلا  ترهظأ    ... [78] [61] [53] [3] ً.املعم ( 50  ) نم ةساردلا  ةنيع 
ةمئاق ىلإ  ةساردلا  تصلخو    ... [65] [44] [8] [35] .نيملعملل ةيبيردت  جماربلا  ذيفنتل  دادعإلا  دنع  ىعارت  نأب  ةريدج  ةساردلا 
تءاج دقو  لكشب ، نيبوهوملا  ميلعتل  نيملعملل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لثمت  و  ةیمھألا ، بسح  ةبترم  ةیافكو  ةمس  ( ٣٩  ) نم ةنوكم 
لاجمل سامحلا  زاجنإلا ، بحو  ةرباثملا  ةعساولا ، ةماعلا  ةفاقثلا  يلاعلا ، ءاكذلا  ةيلاتلا : تامسلا  ىلوألا  سمخلا  بترملا  يف 
نيبوهوملا ةبلطلا  عم  دیجلا  يناسنإلا  لصاوتلا  نيبوهوملا ، .
فاشتكا لاجم  يف  ةيعيبطلا  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  تفده  ةسارد  ( 2008) يساك لآ  ىرجأ 

اذهل اهدعأ  هنابتسا  ىلع  تانايبلا  عمج  يف  دمتعأو  يفصولا  جهنملا  ثحابلا  مدختسا   ... [80] [69] [38] [77]. مهتياعرو نيبوهوملا 
ليلحتلو ةدجو ، ةكم  ميلعتب  ثالثلا  لحارملا  فلتخم  نم  ًاملعم   ) ٤٤٨ ًافرشم و )   ) ٤٨ نم )  ةساردلا  ةنيع  تنوكت  ضرغلا ،

تاطسوتملا .ةيوئملا  بسنلاو  تاراركتلا   [77]: ةيلاتلا ةيئاصحإلا  بيلاسألا  مدختساو  ثحابلا  مدختسا  ةساردلا  ةنيع  تاباجتسا 
مولعلا يملعمل  ةيبيردت  ةجاح   ) ٢٥ دوجو (  اهمهأ  جئاتنلا  نم  ةعومجم  ىلإ  ثحابلا  لصوت  (ت . )  رابتخا  . ةيرايعملا تافارحنالاو 
لاجم يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردت  ةجاح   ( ٢١ و (   . ةساردلا ةنيع  رظن  ةهجو  نم  ةمهم  اهعيمج  نيبوهوملا  فاشتكا  لاجم  يف 
فاشتكا لاجم  يف  ةيبيردت  تاجاح  عست  كانه  نأو   . ةساردلا ةنيع  رظن  ةهجو  نم  ةمهم  اهعيمجو  نيبوهوملا  بالطلا  ةياعر 

ةياعر لاجم  يف  ةيبيردت  ةجاح  رشع  دحأ  كانه  نأ  مولعلا  ملعمل  يلعفلا  ءادألا  يف  ةطسوتم  ةجردب  ةدوجوم  نيبوهوملا  بالطلا 
ةيعيبطلا مولعلا  ملعمل  يلعفلا  ءادألا  يف  ةطسوتم  ةجردب  ةدوجوم  نيبوهوملا  بالطلا   .

يف لاجم  يف  نيبوهوملا  بالطلا  يملعمل  ةيراهملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ديدحت  ىلإ  تفده  ةسارد  ( 2011) يناطحقلا ىرجأ 
مهددع غلابلاو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  نيبوهوملا  يملعم  عيمج  نم  اهتنيعو  ةساردلا  عمتجم  نوكتو  .ميلعتلا  ايجولونكت 

متو ًاملعم .  ( 103) طقف ةنابتسا  نع  رابع  يهو  ةساردلا  ةادأل  مهنم  باجتسا   [35] [3] .ه يساردلا 1431/1432 ماعلل  ًاملعم   127
ةطسوتم ةجردب  تناك  نيبوهوملا  يملعمل  ميلعتلا  ايجولونكتل  ةيراهملا  بناوجلا  يف  ةيبيردتلا  ةجاحلا  ةجرد  نأ  ىلإ  لصوتلا  .
فاشتكا لاجم  يف  ةيبرعلا  ةغللا  تاملعمل  ةمزاللا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ديدحت  ىلإ  تفده  ةساردلا  ( 2011) شابهلا ترجأ  امك 
لحارم يف  ةيبرعلا  ةغللا  تاملعم  نم  ةملعم  ( 285  ) نمةساردلا ةنيع  تنوكت   [58] [2] [1]. نهتياعرو تابوهوملا  تاذيملتلا 
جهنملا ةساردلا  تمدختسا   [58] [2] [1] (. ةمركملا ةكم  ) ةسدقملا ةمصاعلاب  ةيوناثلاو ) ةطسوتملاو ، ةيئادتبالا ،  ) ماعلا ميلعتلا 
ةمزال ةيبيردت  ةجاح  ( 17) ديدحت ىلإ  ةساردلا  جئاتن  ترهظأ  .تانايبلا  عمجل  ةثحابلا  دادعا  نم  ةنابتسا  تمدختسا  ثيح  يفصولا 
ةمزال ةيبيردت  ةجاح  ( 25) ديدحت ىلاو  .ةريبك  ةجردب  ًايوغل  تابوهوملا  تاذيملتلا  فاشتكا  لاجم  يف  ةيبرعلا  ةغللا  تاملعمل 
دوجو مدع  ىلإ  ةساردلا  تلصوت  امك   [58] [2] .ةريبك ةجردب  ًايوغل  تابوهوملا  تاذيملتلا  ةياعر  لاجم  يف  ةيبرعلا  ةغللا  تاملعمل 
تاجاحلا ةيمهأ  يتجردب  قلعتي  اميف  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيبرعلا ةغللا  تاملعم  تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ةيئاصحإ  ةلالد  تاذ  قورف 
تاباجتسا تاطسوتم  نيب  ًايئاصحإ  ةلاد  قورف  دوجو  مدع  ...  و  [4] [58] [3] [2] .يملعلا لهؤملل  ىزعت  اهيلع ؛ بردتلاو  ةيبيردتلا ،

يف ةمدخلا  تاونسل  ىزعت  اهيلع ؛ بردتلاو  ةيبيردتلا ، تاجاحلا  ةيمهأ  يتجردب  قلعتي  اميف  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيبرعلا ةغللا  تاملعم 
لاجم يف  تارود  ثالث  نم  رثكأ  ىلع  تالصاحلا  تاملعملا  حلاصل  ًايئاصحإ  ةلاد  قورف  دوجوت  امنيب    ... [8] [58] [40] [2] .سيردتلا
.نيترود ىلع  تالصاحلاو  ةيبيردت  تارود  ىلع  نلصحي  مل  يتاللا  تاملعملا  لباقم  نهتياعرو ؛ ًايوغل  تابوهوملا  تاذيملتلا  فاشتكا 

، عمتجملاو ةسردملاو  ةرسألاو  بوهوملل  يصخشلا  بناجلاب  ةقلعتملا  تايدحتلا  نع  فشكلا  ىلإ  تفه  ( 2012) يعافرلا ترجأ 
ةساردلا ةنيع  ّنوكت   [1] [85] [66]. ةمركملا ةكم  ةقطنم  يف  نيصصختملا  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  ةياعر  هجاوت  يتلاو 
يريدمو فئاطلا ، ةعماجو  زيزعلا  دبع  كلملا  ةعماجب  ةصاخلا  ةيبرتلا  ماسقأب  سيردتلا  ةئيه  ءاضعأ    : نم ًادرف  ( 139) نم

[66] .ةدجو ةمركملا  ةكمو  فئاطلا  نم  لك  يف  نيبوهوملا  ةياعر  ةرادإ  تاملعمو  يملعمو  تافرشمو  يفرشمو  تاريدمو 
رظن ةهجوب  ةصاخلا  تانايبلا  عمجل  ةثحابلا  دادعا  نم  ةنابتسا  مادختسا  متو  يحسملا ,  يفصولا  جهنملا  ةثحابلا  تمدختسا 
ةيلاع ةجردبو  ةساردلا  عمتجم  دارفأ  ةقفاوم   [66]  : جئاتنلا ترهظأ  نيبوهوملا ، ةياعر  هجاوت  يتلا  تايدحتلا  لوح  نيصصختملا 

بوهوملل ةهجاوملا  ةيعمتجملا  تايدحتلا  ةيسردملا  ةيرسألا و  ةيصخشلا  تايدحتلا  دوجو  ىلع  .
ةبلطلا نع  نيبوهوملا  ةبلط  ةزيمملا  صئاصخلا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  ةساردلا  هذه  تفده  ةسارد  ( 2012) سونط ىرجأ  امك 

ىلع فرعتللو  رشع ، يداحلاو  رشاعلا  فوفصلا  نم  ابلاط  ( 462  ) نم ةساردلا  ةنيع  تنوكت  سنجلا ، ريغتمل  اعبت  نييداعلا 
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16  ) لتاك رابتخا  مادختسا  مت  نيبوهوملا  ةبلطلا  ىدل  ةيصخشلا  تامسلا   (PF,(1980  ) نيعارق ةيندرألا  ةئيبلا  ىلإ  هروط  يذلاو  و 
نوزيمتي نيبوهوملا  ةبلطلا  نأ  ةساردلا  جئاتن  ترهظأ    ... [40] [8] [28] [85] .الماع ( 16) ىلع ةعزوم  ةرقف  ( 187  ) نمضتيو

، ءاكذ لقأ  مهنأب  اورهظأ  نيذلا  نييداعلا  ةبلطلا  نم  مهئارظن  نع  ديدجتلاو  ةرماغملاو ، ةرطيسلل ، اليم  رثكأو  ءاكذ ، ىلعأ  ىوتسمب 
تنيب امك  .رتوتلا  مدعو  ةيلمعلاو ، ةيعقاولاب ، نوبوهوملا  ةبلطلا  زيمت  دقف  كلذك   [85] .ديدجتلل اليم  لقأو  نولجخو ، نوعضاخو ،
ءوده رثكأو  اظفحت ، لقأ  مهنأو  كشلل ، ىلعأ  ليمو  ةنرم ، ةيلقع  مهيدلو  ةيبصع ، رثكأ  مهنأب  نوزيمتي  نيبوهوملا  ةبلطلا  نأ  جئاتنلا 
ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  ىلإ  ةساردلا  جئاتن  تراشأ  دقف  نيسنجلا  نيب  قورفلاب  قلعتي  اميف  امأ  .نييداعلا  ةبلطلاب  ةنراقم 
لماوع يف  تابوهوملا  تابلاطلا  حلاصلو  تابوهوملا  تابلاطلاو  نيبوهوملا  بالطلا  نيب  زيمت  يتلا  ةيصخشلا  لماوع  يف 
نهنأب نزيمتي  تابوهوملا  ثانإلا  نأ  ىلإ  ريشي  اذهو    ... [61] [35] [47] [36] (. نئمطم قلق -  و( دينع ،) ةنرم –  ةيلقع   ) ةيصخشلا

نيبوهوملا روكذلا  نم  اقلقو  ةنورم ، رثكأ  .
سرادم يف  ايلاح  قبطملا  يسردملا  نيبوهوملا  ةياعر  جمانرب  ميوقت  ىلإ  تفده  ( 2013) ينيجاعمو ناميغجلا  اهارجأ  ةسارد  يفو 

ةنيع تنوكت    ... [62] [56] [1] [67] .ةيئارثإلا جماربلا  ةدوج  ريياعم  ءوض  يف  كلذو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ماعلا  ميلعتلا 
ةيصخشلا ةلباقملاو  ةظحالملا  مادختسا  متو  يفصولا ، جهنملا  مادختسا  متو  .جمانربلا  قيبطتب  موقت  ةسردم  ( 43) نم ةساردلا 
تامدخل مهيقلت  لبق  نيبوهوملا  ةبلطلا  فرعتو  فشكلل  ريياعم  دوجو  تانايبلا  ليلحت  جئاتن  ترهظأ  .تانايبلا  عمجل  تاودأك 
نيملعملاو رومألا  ءايلوأ  نيبوهوملا ، ةبلطلل  ةعونتملا  تامدخلا  نم  ديدعلا  تمدق  ةيئارثإلا  جماربلا  نأ  جئاتنلا  تنيب  امك  .جمانربلا 
نومدختسي نيملعملا  نأ  جئاتنلا  ترهظأ  كلذك  .نيبوهوملاب  ةيانعلا  لوح  ةيداشرإ  تارضاحم  ميدقتو  ةيبيردت ، تارود  دقع  لثم :

تاءاقلل صصخملا  تقولا  ةيافك  مدع  جئاتنلا  تنيب  كلذ ، نم  مغرلابو  نيبوهوملا ؛ ةبلطلل  يسردملا  ءارثإلا  بيلاسأ  ضعب 
جمانربلا يف  لمعلل  نيلهؤم  ريغ  نيملعملا  ضعب  نأ  امك  .نيبوهوملا  ةبلطلل  ةيعوبسألا  . 
ةياعرو فاشتكال  ةيعامتجالا  تاساردلا  تاملعمل  ةمزاللا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ديدحت  ىلإ  تفده  ةساردب  ( 2013) يدادرلا تماقو 
تاملعم نم  ةملعم  ( 180  ) نم ةساردلا  ةنيع  تنوكت   [38] [1]. ةمركملا ةكم  ةنيدمب  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  تابوهوملا  تاذيملتلا 
ةنابتسا تمدختساو  يفصولا ، جهنملا  ةثحابلا  تمدختسا   [38] [1]. ةكم ةنيدمب  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  ةيعامتجالا  تاساردلا 

ةمزال ةيبيردت  ةجاح  ( 26) كانه   ... [28] [8] [71] [35]: ةيلاتلا جئاتنلا  ىلإ  ةساردلا  تلصوت  .تانايبلا  عمجل  ةرقف  ( 43) نم تنوكت 
ةجاح ( 17) كانه ناو   [1] .تابوهوملا تاذيملتلا  فاشتكا  لاجم  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  تايعامتجالا  تاساردلا  تاملعمل 
قورف دوجوو   [1] .تابوهوملا تاذيملتلا  ةياعر  لاجم  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  ةيعامتجالا  تاساردلا  تاملعمل  ةمزال  ةيبيردت 

تاذيملتلا ةياعرو  فاشتكال  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيعامتجالا تاساردلا  تاملعم  تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ةيئاصحإ  ةلالد  تاذ 
امم يعماج ، نهلهؤم  يتاللا  ىلع  يعماج  قوف  نهلهؤم  يتاللا  حلاصل  قورفلا  تناكو  يملعلا  لهؤملا  ريغتمل  ًاعبت  تابوهوملا 
جئاتنلا تنيب  امك    ... [58] [2] [37] [3] .قيقد لكشب  ةيبيردتلا  ةجاحلا  ريدقت  يف  مهاسي  لاع  لهؤم  ىلع  ةملعملا  لوصح  نأ  ينعي 
ةياعرو فاشتكال  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيعامتجالا تاساردلا  تاملعم  تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ةيئاصحإ  ةلالد  تاذ  قورف  دوجو 

تاذ قورف  دوجو  ...  و  [3] [2] [57] [4] .ةربخ رثكألا  تاملعملا  حلاصل  قورفلا  تناكو  ةربخلا  ريغتمل  ًاعبت  تابوهوملا  تاذيملتلا 
نيترود ىلع  تالصاحلا  تاملعملا  حلاصل  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيعامتجالا تاساردلا  تاملعم  تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ةيئاصحإ  ةلالد 

37] [57] [58] [2] .تابوهوملا تاذيملتلا  ةياعرو  فاشتكا  لاجم  يف  رثكأف  ] ...
ةينفلاو ةيرادإلا  اهراودأل  ةيسردملا  ةرادإلا  ةسرامم  ةجرد  ديدحت  ىلإ  تفده  ةسارد   ( 2014) ةدلاوخلاو يبقرع  نم  ًالك  ىرجأ  امك 

، سنجلا  ( نيملعملاب ةقلعتملا  تر  يغتملا ا  ضعبل  قورفلا  ةفرعم  ىلإ  تفده  امك  نيبوهوملا ، ةياعر  جمارب  ةمعادلا ل ةيلعفلا 
معدل ةيلعفلا  ةينفلاو  ةيرادإلا  اهرودأل  ةيسردملا  ةرادإلا  ةسرامم  لوح  مهريدقت  ةجرد  ىلع  ةربخلا ( تاونسو  يملعلا ، لهؤملاو 
.املعم ( 111) نم ةسر  دلا ا  ةنيع  تنوكت  ...  [22] [24] [70]  . ريسع ةقطنمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادم  يف  نيبوهوملا  ةياعر  جمارب 
ةجرد نأ  جئاتنلا  ترهظأ  .ةرقف  ( 52) نم تنوكت  ةنابتسا )  ( ةساردلل ةادأ  ريوطت  مت  .يحسملا و  يفصولا  جهنملا  مادختسا  متو 
ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  جئاتنلا  ترهظأ  امك   [4] .ةطسوتم ةيلعفلا  ةينفلاو  ةيرادإلا  اهراودأل  ةيسردملا  ةرادإلا  ةسرامم 

ًاقفو نيبوهوملا  ةياعر  جمارب  معدل  ةيسردملا  ةرادإلا  نم  ةيلعفلا  ةينفلاو  ةيرادإلا  تاسرامملا  لوح  نيملعملا  تاباجتسا  نيب 
نيملعملا حلاصل  يملعلا  لهؤملا  ريغتمل  ًاقفو  ايئاصحإ  لاد  قرف  دوجوبو    ... [28] [4] [3] [37] .ثانإلا حلاصل  سنجلا  ريغتمل 

61] .ةربخلا ريغتمل  ىزعت  ايئاصحإ  لاد  قرف  دوجو  مدعو  .سويرولاكب  نم  لقأ  لهؤم  ىلع  نيلصاحلا  ] 
تايجيارتساب ةطسوتملا  ةلحرملاب  ايفارغجلا  تاملعم  ةفرعم  ىوتسم  ىلع  فرعتلا  ىلإ  تفده  ةسارد  ( 2014) هديعراب ترجأو 

، ةملعم ( 33  ) نم ةساردلا  ةنيع  تنوكت   [61] [70]. اهيلع نهبيردت  رثأو  ةيداعلا  سرادملا  يف  تابوهوملا  تابلاطلا  عم  لماعتلا 
، تايجيترتسالا هذهب  نهتفرعم  ىوتسم  سايقل  يليصحت  رابتخا  ةثحابلا  تمدختسا   [8] .بيرجتلا هبش  جهنملا  ةثحابلا  تمدختسا 

جئاتنلا ترهظأو  يدعبلا ، يليصحتلا  رابتخالا  قيبطتب  ةثحابلا  تماق  مث  ةيبيردت ، لمع  شروو  تاقلح  دادعإ  مت  جئاتنلا  ءوض  يفو 
لدي امم  يدعبلا ؛ قيبطتلا  حلاصل  يليصحتلا  رابتخالا  يف  ةساردلا  ةنيع  تاجرد  يطسوتم  نيب  ةيئاصحإ  ةلالد  تاذ  قورف  دوجو 

سرادملا يف  تابوهوملا  تابلاطلا  عم  لماعتلا  تايجيتر  تساب ا  تاملعملا  ةفرعم  ىوتسم  ةيمنت  يف  بيردتلا  رثأ  ىلع 
42] [57] [65] [8] .ةيداعلا ] ...

يلوزنرو نادمح  يبعزلاو  مظاك  نم  ًالك  ىرجأو   (Kazem, Al-Zubaidim,Hamdan and Renzulli, 2014) ىلإ تفده  ةسارد 
ماق ثيح  يليلحتلا ، يفصولا  جهنملا  ةساردلا  تمدختسا  نيبوهوملا ، بالطلا  نع  فشكلل  ةيكولسلا  صئاصخلا  سايقم  ةسارد 
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نيقفوتملا بالطلل  ةيكولسلا  صئاصخلا  ريدقتل  يلوزنير  سايقمل  ةيلماعلا  ةينبلا  ليلحتب  نوثحابلا  (Renzulli Scales for rating
the Behavioral Characteristics of Superior Students:[76] [52] SBRCSS). ًابلاط ( 672  ) نم ةساردلا  ةنيع  تنوكت 

جارختسإ مت  مقو  ناُمع .  ةنطلسب   ) 10 ىلإ نم 5  فوفصلا   ( ةطسوتملا ةلحرملا  نم  ًابلاط )  362 تابلاط ،  310 352 ةبلاطو ) 
، ًالماع ةرشع  ةثالث  كلذ  نع  جتنو  دماعتملا  ريودتلاب  ةيساسألا  تانوكملا  ليلحت  ةقيرط  مادختساب  يفاشكتسالا  يلماعلا  ليلحتلا 

ريدقت سايقمل  يلماعلا  قدصلا  ةسر  دلا ا  جئاتن  ديؤتو   ، نيبوهوملا بالطلا  نع  فشكلل  ةيكولسلا  صئاصخلا  سايقم  يف 
ةيناُمعلا ةئبلا  يف  نيبوهوملا  بالطلا  نع  فشكلل  يلوزنر  سايقم  فييكت  مت  اذهبو  .نيقوفتملا  بالطلل  ةيكولسلا  صئاصخلا  .
فودامام ىرجأو  (Mammadov,2015) ) نيبوهوملا ميلعتب  قلعتي  اميف  ايكرت  يف  ةميلعتلا  تاسايسلا  ديدحت  ىلإ  تفده  ةسارد 

ماق ثيح  نومضملا ، ليلحت  جهنم  ثحابلا  مدختسا  .نهبيردتو  نيبوهوملا  يملعم  رايتخا  ريياعم  ديدحتو  ةياعرلاو ) فاشتكالا 
هاجت ةميلعتلا  تاسايسلا  ديدحت  مت  ثيح  يفصولا  جهنملا  مدختسا  تمك  ةيميلعتلا ، ةلودلا  ةسايسلا  قئاثولا  ىوتحم  ليلحتب 
ةوقلا طاقن  فاشكتسال  نيزرابلا  نييسايسلا  نم  نينثا  عم  ةننقملا  هبش  تالباقملا  نم  مظنم  ددع  ءارجا  لالخ  نم  نيبوهوملا 
قلعتي اميف  ةقثوملا  ةلدألا  يف  كابتراو  صقن  نع  جئاتنلا  تفشكو  .نيبوهوملا  لافطألا  ميلعت  ةقلعتملا  تاسايسلا  يف  فعضلاو 
ةقلعتملا اياضقلا  نأشب  تاسرامملاو  قئاثولا  فلتخم  نيب  ةريطخلا  تاضقانت  نم  ديدعلا  دوجو  ىلإ  ةفاضالاب  نيبوهوملا ، ميلعتب 

، نيبوهوملا لافطألا  تاجايتحا  ةيبلت  يف  ًاديازتم  ًامامتها  كانه  نأ  نم  مغرلا  ىلع  يموكحلا .) ) يمسرلا ميلعتلاب  نيبوهوملا  ميلعت 
ًادودحم لازي  ميلعتلا ال  ةرازو  يف  نيبوهوملا  جمارب  ذيفنتو  ميظنت  نأ  جئاتنلا  تنيب  امك  . 
ةبلطلا ىدل  يعادبإلا  ريكفتلا  ىوتسم  ىلع  فرعتلا  ىلإ  تفده  ةسارد  ( 2015  ) يدويزلاو يداخلاو  يديشرلا  نم  ًالك  ىرجأو 
فادهأ قيقحتلو  تاريغتملا ، ضعب  ءوض  يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  كوبت  ةقطنمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا 

(176) نم تنوكت  ةنيع  ىلع  يعادبإلا  ريكفتلل  سنا  روت  سايقم  قيبطت  مت  و  يطابترالا ، يفصولا  جهنملا  مادختسا  مت  ةساردلا 
كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا  ةبلطلا  ىدل  نأ  جئاتنلا  ترهظأ    ... [70] [38] [56] [1] .ةبلاط ( ) 94 ، ) ابلاط عقاوب 82 ) )  ةبلاطو  ًابلاط 

ّنأ ىلإ  جئاتنلا  تراشأ  امك   ). ةنورملاو ةلاصألا ، ةقالطلا ، تاراهملا ) ، عيمج  ىلعو  يعادبإلا ، ريكفتلا  نم  اطسوتم "  ىوتسم " 
ىوتسم نأ  جئاتنلا  ترهظأ  امك  روكذلا ، ءادأ  ىوتسم  نم  ىلعأ  ناك  يعادبإلا  ريكفتلا  تاراهم  ىلع  يلكلا  ثانإلا  ءادأ  ىوتسم 

نأ فصلا  ىوتسم  ءوض  يف  لكك  يعادبإلا  ريكفتلا  تاراهم  ىلع  ثانإلاو  روكذلا  نم  نيبوهوملا  ةبلطلا  ىدل  يعادبإلا  ريكفتلا 
لقأ ناك  روكذ  يوناثلا  لوألا  فصلا  ةبلط  ىوتسم  نأ  نيبت  امك  تايوتسملا ، ىلعأ  ناك  ثانإ  يوناث  ثلاثلا  فصلا  ةبلط 
يف فالتخا  دوجو  جئاتنلا  ترهظأ  امك  روكذلا ، فوفص  ءادأ  ىوتسم  نم  ىلعأ  ثانإلا  فوفص  ءادأ  ىوتسم  ناكو  تايوتسملا ،
ثانإلا فوفص  حلاصلو  يساردلا ، فصلا  فالتخاب  روكذلاو  ثانإلا  ىدل  يعادبإلا  ريكفتلا  ىوتسم  .

(2-1:1): 78] [62]  : ةقباسلا تاساردلا  ىلع  قيلعتلا  ] 
ةميلعتلا تاسايسلا  ديدحت  فدهتسا  نم  اهنمف  جهنملا  يفو  فادهألا  يف  تعونت  اهنأ  دجن  ةقباسلا  تاساردلا  ضارعتسا  لالخ  نم 
ةسارد لثم  نيبوهوملا  ميلعتب  قلعتي  اميف  ايكرت  يف  (Mammadov,2015)، فاشتكال سايقم  نينقت  فدهتسا  نم  اهنمو 
نيبوهوملا (Kazem, Al-Zubaidim,Hamdan and Renzulli, 2014)، تايافكل نيملعملا  كالتما  يصقت  فدهتسا  نم  اهنمو 
نيبوهوملا عم  لماعتلا  (Chan, 2001 اهراودأل ةيسردملا  ةرادإلا  ةسرامم  ةجرد  فرعت  فدهتسا  نم  اهنمو  (، 2014، هديعراب  ؛

يف ةيلاحلا  ةساردلا  عم  قفت  ام  اهنمو  ( 2014 ةدلاوخلاو ، يبقرع  ) نيبوهوملا ةياعر  جماربل  ةمعادلا  ةيلعفلا  ةينفلاو  ةيرادإلا 
2008  , يساك لآ  ) ةسارد لثم  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  لاجم  يف  نيملعملل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ىلع  فرعتلا  اهفادهتسا 
يفو يفصولا ، جهنملا  اهمادختسا  يف  ةقباسلا  تاساردلا  ةيبلاغ  عم  ةيلاحلا  ةساردلا  قفتت  امك  (. 2013، يدادرلا 2011 ؛ شابهلا ، ؛
تانايبلا عمجل  ةادأك  ةنابتسالل  اهمادختسا  .
ثلاثلا لصفلا 
ةيجهنملا تاءارجإلا 

ةساردلا :(3-1) جهنم   
ةساردلا :(3-2) عمتجم 
ةساردلا :(3-3) ةنيع 
ةساردلا :(3-4) تاريغتم 
ةساردلا :(3-5) ةادأ  طبضو  ءانب 
ةيئاصحإلا :(3-6) تاجلاعملا 
ةساردلا :(3-7) تاءارجا 

ثلاثلا لصفلا 
ةيجهنملا تاءارجإلا 

ةمدقم : 
لالخ نم  كلذو  ةساردلا ، فادهأ  قيقحت  لجأ  نم  ثحابلا  اهب  ماق  يتلا  ةيئارجإلا  تايلمعلل  ًايليصفت  ًافصو  لصفلا  اذه  نمضتي 
اهعبتا يتلا  تاءارجإلا  ضرعو  ةساردلا ، تاريغتمو  اهرايتخا ، ةقيرطو  ةساردلا  ةنيعو  يلصألا ، عمتجملاو  ةساردلا ، ةيجهنم  ديدحت 

نع ةباجإلل  ةمدختسملا  ةيئاصحالا  تاجلاعملا  ىلإ  ةفاضإلاب  اهتابثو ، اهقدص  نم  ققحتلا  قرطو  ةساردلا  ةادأ  دادعإ  يف  ثحابلا 
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كلذل ليصفت  يلي  اميفو  ةساردلا  تالؤاست  :
ةساردلا :(3-1) جهنم  :

فشكلا تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  فصو  يف  يحسملا  يفصولا  جهنملا  ةيلاحلا  ةساردلا  تعبتا 
فادهأ ةعيبطل  بسانملا  جهنملا  هرابتعال  كلذو  كوبت ، ةنيدم  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يملعم  ىدل  مهتياعرو ، نيبوهوملا  نع 
ضارغأ رثكأو  ةرشابم ، ةقيرطب  دارفألا  نم  ةعومجم  نم  تامولعم  ىلع  لوصحلا  جهنملا  اذه  فدهتسي  ثيح  ةيلاحلا ؛  ةساردلا 
ةملكب دصقيو  يلصألا ، عمتجملل  ةلثمم  ةنيعل  عقاولاب  يه  امك  ةسوردملا  ةرهاظلا  وأ  ةلاحلا  فصو  وه  يحسملا  يفصولا  جهنملا 
فدهب يفتاهلا  لاصتالا  وأ  ةلباقملا  وأ  نايبتسالا  قيرط  نع  ددحم  عمتجم  وأ  ةنيع  نم  تامولعملا  وأ  تانايبلا  عمج  وه  انه  حسملا 
ةدافتسالل كلذو  اهميمعتو ، اهريسفتو  اهيفنصت  نكمي  تانايب  ىلإ  لوصولا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةنيعم  ةرهاظ  وأ  ماظنل  مئاق  عضو  ليلحت 

85 : 2009، هطو بجر  253 ؛ : 2006، مالع وبأ   ) ةيلمعلا ضارغألا  يف  ةصاخو  لبقتسملا  يف  اهنم  )،
نم ةيعونو  ريبك  مك  رفوي  هنأو  ةصاخ  ةيفصولا  تاساردلا  يف  ًامادختسا  اهرثكأو  جهانملا  رهشأ  نم  يفصولا  جهنملا  دعي  امك 

بيلاسألا رثكأ  نم  نايبتسالا  دعيو  ةساردلا ، عمتجم  نم  ةننقم  تانايب  عمج  متي  ثيح  ةساردلا ،  عوضومب  ةطبترملا  تانايبلا 
لوح ميمعتلل  ًاساسأ  لكشت  تانايب  جاتنإ  يف  حسملا  ءارجإ  نم  يسيئرلا  ضرغلا  لثمتيو  ةيوبرتلا ، حوسملا  ذيفنت  يف  ًامادختسا 
قمعتلا نم  ديزم  ىلإ  قيرطلا  دهمي  يذلا  رمألا  222 ؛ ) : 2012 سدعو ، قلاخلا  دبعو  تاديبع   ) ةفدهتسملا تائفلا  وأ  عمتجملا 

243 ،2007 ؛ ةنيز وبأ  شوطبلا و  ) اهب مكحتلاو  اهطبضو  اهب  ؤبنتلا  فدهب  كلذو  ةرهاظلا ، هذه  ةساردب  )
مولعلا يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاح  فشكلا  وهو  مئاق  عضو  ةساردل  يفصولا  جهنملا  ىلع  دمتعت  ةيلاحلا  ةساردلا  نإف  انه  نمو 
كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملاب  .

ةساردلا :(3-2) عمتجم  :
ةيبرعلا ةكلمملا  يف  كوبت ، ةنيدمب  ةيموكحلا  سرادملاب  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعم  ةفاك  نم  ةساردلا  عمتجم  نوكت 

(. 143  ) مهددع غلابلاو  1437ه ، يساردلا 1436 - ماعلا  لالخ  ةساردلا  قيبطت  ءانثأ  مهلمع  سأر  ىلع  مه  نيذلاو  ةيدوعسلا ،
كوبت 1436/1437ه ةقطنمب  ميلعتلل  ةماعلا  ةرادإلا  )) 
ةساردلا :(3-3) ةنيع  :
يف ةيئادتبالا  ةلحرملل  مولع  ملعم  ( 143  ) مهددع غلابلاو  عمتجملا ) دارفأ  ةفاك  لماشلا (  حسملا  ةقيرطب  ةساردلا  ةنيع  رايتخا  مت 

صئاصخلا جارختساو  ةساردلا  ةادأ  بيرجتل  ةيعالطتسا  ةنيعك  ملعم  ( 35  ) مهنم رايتخا  مت  دقو  كوبت ، ةنيدمب  ةيموكحلا  سرادملا 
مت دقف  اذهبو  ةيلاحلا ، ةساردلل  ةيساسألا  ةنيعلا  ( 108  ) ةساردلا عمتجم  يقاب  لثمو  تابثلاو ) قدصلا  ) اهل ةيرتموكيسلا 
دقو بأ ، ستاولا  قيبطت  ةطساوب  مهيلإ  فيارد - لجوج  ىلغ  اهعفر  دعب  هنابتسالا - طبار  لاسرإ  لالخ  نم  هنابتسا  ( 108) عيزوت
لامتكال ًارظن  اهنم  ًايأ  داعبتسا  متي  مل  امنيب  ةعّزوملا ، تانابتسالا  نم  %( 93  ) ةبسنب هنابتسا  ( 100  ) ةدئاعلا تانابتسالا  تناك 

دونبو تارقف  ميمصتب  مكحتلا  ناكمإلاب  لعجت  فيارد ) لجوج  جذإمن  ) مادختساب نايبتسالا  ميمصت  ةقيرطل  كلذ  دوعيو  اهيف ، تانايبلا 
بسح ةيئاهنلا  ةنيعلا  دارفأ  عيزوت  ( 1  ) مقر لودجلا  نيُبيو  نايبتسالا ،  لاسرإل  يليمكت  بلطم  اهعيمج  نوكت  ثيحب  نايبتسالا 
ةساردلا يريغتم  . 

1) لودجلا )
بسح كوبت ، ةنيدمب  ةيئادتبالا  ةلحرملاب  مولعلا  يملعم  نم  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  عيزوت 
ةلقتسملا تاريغتملا 

ريغتملا تائف 
ددعلا
ةيوئملا ةبسنلا 
يملعلا لهؤملا 
مولبد

10
%10,0

سويرولاكب
39
%39,0

يوبرت مولبد  سويرولاكب +
41
%41,0

رثكأف ريتسجام 
10
%10,0



عومجملا
100
%100,0

سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس 
تاونس نم 5  لقأ 

19
%19.[59] [78] [4] [45] ...0
5-10
20
%20,0

تاونس نم 10  رثكأ 
61
%61,0

عومجملا
100
%100,0

تارودلا ددع 
نيترود نم  لقأ 

28
%28,0
تارود 2-4
72
%72,0

عومجملا
100
%100,0

عيزوت ( 1) لكشلا حضوي  ثيح  2؛3 ) (1 ؛ ةينايبلا لاكشالا  يف  ةساردلا  تا  ريغتمل ًاقفو  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  عيزوت  حيضوت  مت  دقو 
يملعلا لهؤملا  ريغتمل  ًاقفو  ةساردلا  ةنيع  دارفأ 
يملعلا لهؤملا  ريغتمل  ًاقفو  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  عيزوت  ( 1) لكشلا
يوبرت لهؤم  ىلإ  ةفاضإلاب  سويرولاكب  يملعلا  لهؤملا  ةلمح  نم  مه  مولعلا  يملعم  نم  ىربكلا  ةئفلا  نأ  ( 1) لكشلا نم  نيبتي 

ددع ءاج  امنيب  %(، 39) تغلب ةبسنب  سويرولاكب  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  اهالت  % ( 41) مهتبسن تغلب  ذإ  سويرولاكبلا  دعب 
ةبسنبو ةثلاثلا  ةبترملا  يفو  ةيوأستم  ريتسجام  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  ددعو  طسوتم  مولبد  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا 

36] [78] [37] [4] %(. 10) امهنم لكل  تغلب  ] ...
سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ددع  ريغتمل  ًاقفو  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  عيزوت  ( 2) لكشلا حضويو 
سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ًاقفو  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  عيزوت  ( 2) لكشلا

ءاجو %(، 61) تغلب ةبسنبو  سيردتلا  يف  ةيلاعلا  ةربخلا  يوذ  مه  مولعلا  يملعم  نم  ىربكلا  ةئفلا  نأ  ( 2  ) لكشلا لالخ  نم  نيبتي 
لقا ) ةيندتملا ةربخلا  يوذ  نم  نوملعملا  ءاجو  %(، 20) تغلب ةبسنبو  ةطسوتملا  ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  ةيناثلا  ةبترملا  يف 

78] [53] [45] [4] %. تغلب 19 ةبسنبو  ةثلاثلا  ةبترملا  يف  تاونس )  نم 5  ] ...
ةيوبرتلا تارودلا  ددع  ريغتمل  ًاقفو  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  عيزوت  ( 3) لكشلا حضويو   
ةيوبرتلا تارودلا  ددع  ريغتمل  ًاقفو  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  عيزوت  ( 3) لكشلا

يف ءاجو  %(، 72  ) مهتبسن تغلب  ذإ  رثكأف  نيترود  اوقلت  دق  مولعلا  يملعم  نم  ىربكلا  ةئفلا  نأ  ( 3  ) لكشلا لالخ  نم  نيبتي 
78] [4] %. تغلب 28 ةبسنبو  لقأف  هدحاو  ةرود  اوقلت  نيذلا  نيملعملا  ةيناثلا  ةبترملا  ] 
ةساردلا :(3-4) تاريغتم  :
يلي امك  ةساردلا  تاريغتم  نأف  اذه  ىلع  ًءانب  :

ةلقتسملا تاريغتملا  ةلماعمك  نهتلماعم  مت  ةلدعم ، تاريغتم  ةثالث  ىلع  ةيلاحلا  ةساردلا  لمتشت  ةلقتسملا :  تاريغتملا  ًالوأ :
يهو :

تايوتسم عبرأ  ىلع  وهو  يملعلا : لهؤملا  :
مولبد
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يوبرت سويرولاكب  .
يوبرت ريغ  سويرولاكب  .
رثكأف ريتسجام 

45]: تايوتسم ثالث  ىلع  وهو  سيردتلا  لاجم  يف  ةربخلا  تاونس  ددع  ] 
تاونس نم 5 لقأ  .
تاونس  10 نم لقا  - تاونس نم 5 ,

ةنس  15 نم لقا  - تاونس نم 10 .
رثكأف 15 ةنس  ,

نييوتسم ىلع  وهو  ةيبيردتلا : تارودلا  ددع  :
60]  . ةيبيردت ةرود  يأب  قحتلا  مل  ] 
60]. ةدحاو ةيبيردت  ةرودب  تقحتلا  ] 

رثكأف نيترودب  تقحتلا  .
ةيبيردتلا ةرودلا  عون  :

ةماع ةيبيردت  ةرود  .
نيبوهوملا لاجم  يف  ةيبيردت  ةرود 

60]: سيردتلا يف  ةيبيردتلا  ةرودلا  نم  كتدافتسا  ىدم  ] 
دفتسا مل 
ةفيعض ةجردب 
ةطسوتم ةجردب 

ةريبك ةجردب 
امه نيعبات  ناريغتم  ىلع  ةساردلا  لمتشت  ةعباتلا : تاريغتملا  ًايناث : :
ةرقف ( 16  ) هل صصخو   [1] .مهسفنأ نيملعملا  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا ، بالطلا  فاشتكاب  ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا   . 
ةرقف ( 15  ) هل صصخو  .مهسفنأ  نيملعملا  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا ، بالطلا  ةياعرب  ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا   . 

ةساردلا (3-5) ةادأ  طبضو  ءانب  : 
يف تلثمت  يتلاو  ةساردلا  ةادأ  دادعإ  يف  اهعابتإ  مت  يتلا  تاءارجإلاو  تاوطخلا  ةساردلا  نم  روحملا  اذه  لوأنتي  :

نيملعملا (1 :3-5) رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا ، بالطلا  ةياعرو  فاشتكاب  ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ىلع  فرعتلا  ةنابتسا 
1]: كوبت ةنيدم  يف  ةيوناثلا  ةلحرملاب  مولعلا  يملعم  ىدل  مهسفنأ  ] 

ةنابتسالا طبضو  ءانب  تاوطخل  حيضوت  يلي  اميفو  :
ةقباسلا تاساردلا  ضعب  تاودأ  ةعجارمو  ةيميظنتلا ، ةنطاوملا  داعبأو  ةدايقلا  طامنأ  نم  لك  لوح  رفوتملا  بدألا  ةعجارم  . 
ةساردلا هنابتسا  نم  فدهلا  ديدحت  .
ةساردلا ةادأل  ريدقتلا  تائفو  طمن  ديدحت  .
هنابتسالل ةيئدبملا  ةروصلا  دادعإ  .
تابثلاو قدصلا  ) سايقملا طبض  ).
سايقملل ةيئاهنلا  ةروصلا  . 
ليصفتلاب لحارملا  هذهل  ضرع  ىلي  اميفو  :

نيبوهوملا (2 :5 -3) بالطلا  ةياعرو  فاشتكاب  ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  لوح  رفوتملا  بدألا  ةعجارم 
,2008؛ يساك لآ  : ) لثم نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  يف  يوبرتلا  بدألا  ليلحت  لالخ  نم  ةيلاحلا  ةساردلا  ةادأ  ءانب  ثحابلا  ماق 
2023، ناهبنلا ،2013 ؛ يدادرلا ،2011 ؛ يناطحقلا ) 
(3- 5: 3) 42]: ةساردلا ةادأ  نم  فدهلا  ديدحت  ] 
ىلإ ةنابتسالا ) ) ةيلاحلا ةساردلا  ةادأ  فدهت   :
تفده امك   [28] [40] .مهسفنأ نيملعملا  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا ، بالطلا  فاشتكاب  ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ىلع  فرعتلا 

28]. مهسفنأ نيملعملا  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا ، بالطلا  ةياعرب  ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  ] 
ةساردلا (4 :5 -3) ةادأل  ريدقتلا  تائفو  طمن  ديدحت  :
رظن تاهجو  لثمت  تاريدقت  ثالث  ةرقف  لك  لباقت  تارقف  ةدع  ىهو  يثالثلا :  تركيل  سايقم  قفو  سايقملا  تارقف  ءانب  مت 
دنع ثحابلا  ىعار  دقو  ..نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  مهتاجاحل  ةيئادتبالا  ةلحرملاب  مولعلا  يملعم 
ةيلاتلا طورشلا  ةنابتسالا  تارقف  ةغايصو  ءانب  :
دودحلا قيضأ  يف  الإ  تارقفلا  ةغايص  يف  جودزملا  يفنلا  وأ  يفنلا  غيص  مادختسا  بنجت  .
صوحفملا ةباجتسا  ددحي  وأ  هجوي  حيملت  وأ  تاراشإ  يأ  نم  ةرقفلا  ولخ  .
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ةيضارتعالا لمجلا  نم  ولخت  ثيحب  تارقفلا  ةغايص  .
ةنابتسالل (5 :5 -3) ةيئدبملا  روصلا  دادعإ  :
(، 1 : 1 : 5 : 3  ) ةوطخلا يف  اهيلإ  ةراشإلا  مت  يتلا  ةقباسلا  تاساردلاو  يوبرتلا  بدألا  ءوض  يف  ةنابتسالل  ةيلوألا  ةروصلا  دادعإ  مت 

تارقف ثلاثلا  ءزجلاو  يناثلا  ءزجلاو  ةساردلا ، ةنيع  دارفأل  ةيفارغوميدلا  صئاصخلا  ليجستل  لوألا  ءازجأ : ةثالث  نم  تنوكت  و 
امه نيروحم  ىلع  اهعيزوت  مت  ةرقف  ( 53  ) نم تنوكت  يتلاو  ةنابتسالا  :
ةرقف ( 28  ) هتارقف ددعو  نيبوهوملا ،  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا : روحملا  . 
ةرقف ( 25  ) هتارقف ددعو  نيبوهوملا : ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  .

فاشتكاب ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ىلع  فرعتلا  لثمتملا  ةساردلا  دهب  ةنيعلا  دارفأ  فيرعتل  ةحفص  ةنابتسالا  تردصت  دقو 
ةياعرب ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  تفده  امك   [40] .مهسفنأ نيملعملا  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا ، بالطلا 
نيسيئرلا نيموهفملاب  ةنابتسالا  ةمدقم  يف  ةنيعلا  دارفأ  فيرعت  مت  كلذك  .مهسفنأ  نيملعملا  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا ، بالطلا 
نيبوهوملا ةبلطلا  ةياعر  موهفمو  نيبوهوملا ، ةبلطلا  فاشتكا  موهفم  امهو : ةنابتسالا ، يف  نيدراولا  .
ةباجتسا لكل  ةلباقملا  ةيريدقتلا  نازوألا  نيبي  ( 2) لودجلاو يثالثلا ، تركيل  سايقم  قفو  ةرقف  لك  ىلع  ةباجتسالا  تممص  دقو  :

2) لودجلا )
سايقملا تارابع  نم  ةرابع  لكل  ةباجتسالا  لئادبل  ةيريدقتلا  نازوألا  حضوي 
ةباجتسالا لئادب 

ةرابعلا عون 
ةريبك ةجردب 
طسوتم ةجردب 

ةليلق ةجردب 
ة ــ بجوم
3
2
1
اذهبو ةادألا ، تارابع  عيمج  يف  نيملعملا  اهيلع  لصح  يتلا  ةيريدقتلا  نازوألا  عومجم  نع  سايقملا  ىلع  ةيلكلا  ةجردلا  ربعتو 
ةيلوألا هتروصب  سايقملا  نيبي  ( 2) مقر قحلملاو   [8] (. 159) ةجرد ىلعأو  ( 53  ) ةادألا ةباجإلل  ةجرد  ىندأ  نوكت 

ةنابتسالا (6 : 3-5) ) ةساردلا ةادأ  طبض  ):
ىلي امك  كلذو  ةيلصألا ، ةساردلا  ةنيع  ىلع  اهقيبطت  لبق  ةساردلا  ةادأ  تابثو  قدص  باسح  متي  ةوطخلا  هذه  يف  :

ةساردلا ةادأ  قدص  :
نيّمكحملا قدص  ) يرهاظلا قدصلا  Vace Validty ):

يف ةيندرألا  ةيدوعسلا و  تاعماجلا  يف  ًامكحم  ( 15 ىلع (  تضرع  ةيلوألا  اهتروصب  ةادألل  يرهاظلا  قدصلا  نم  ققحتلل 
، مهيلإ هجوملا  ميكحتلا  باطخ  يف  درو  امك  ةادألا  ميكحت  مهنم  بُلط  ثيح  ( 1) مقر قحلملا  يف  حضوم  وه  امك  ةفلتخم  تاصصخت 
(1؛2 يهو تارقف  ( 4  ) ةغايص ليدعت  مت  ثيح  مهتاليدعتو ، مهتاحارتقا  ةساردب  ثحابلا  ماق  نيمكحملا ، نم  ةادألا  خُسن  ةداعإ  دعبو 
امك (31؛32؛33 ؛) تارقفلا جمد  مت  امك  (6؛7؛8 ،) تارقفلا جمد  مت  ثيح  ضعبلا ، اهضعب  عم  تارقفلا  ضعب  جمد  مت  امك  (، 10 ؛9 ؛ 

(26؛27؛28؛46 يهو تارقفلا  ضعب  فذح  مت  دقو  48؛49؛50 ) (47 ؛ تارقفلا جمد  مت   ).
نيمكحملا ءارا  ىلع  ءانب  تارقفلا  ىلع  مكحلل  يلاتلا  رايعملا  دامتعا  مت  ثيح   :

يه امك  ىقبت  نيمكحملا  نم  رثكاف  ةقفاومب 80 % ىظحت  يتلا  تارقفلا  .
ًاحوضو رثكأ  حبصتل  اهديدحت  وأ  اهتغايصب  رظنلا  داعي  نيمكحملا  نم  رثكاف  % 79 ةقفاومب 60 - ىظحت  يتلا  تارقفلا  .
فذحت نيمكحملا  نم  نم 60 % لقأ  ةقفاومب  ىظحت  يتلا  تارقفلا  .
عامجإلاب هيلع  مهتقفاوم  اودباو  ميكحتلا  ةنجل  ىلع  قباسلا  رايعملا  ضرع  مت  دقو  اذه  .

ىلع مهتقفاوم  نيمكحملا  ةداسلا  ىدبا  دقو  ىرخا  ةرم  مهيلع  ةنابتسالا  ضرع  مت  نيمكحملا ، ءارأ  ءوض  يف  تاليدعتلا  ءارجإ  دعب 
ةنابتسالا ىلع  تأرط  يتلا  تاليدعتلا  .

ءانبلا قدص  : ) ةنابتسالل يلخادلا  قاستالا  قدص   Constructive Validity):
تاجايتحالا ةنابتسالا )  ) ةساردلا ةادأ  ىلإ  ثحابلا  لصوت  ةيئدبملا  ةروصلا  ىلع  نومكحملا  اهحرتقا  يتلا  تاليدعتلا  ءارجإ  دعب 

ءانبلا قدص  نم  دكأتللو  ةرقف ،  ( 31) نم تنوكت  يتلاو  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا 
ةلحرملل مولع  ملعم  ( 30  ) تغلب اهتنيع ، جراخ  نمو  ةساردلا  عمتجم  نم  ةيعالطتسا  ةنيع  ىلع  تقُبط  ةساردلا  ةادأل  ينيوكتلا 
مادختساب هيلا ، يمتنت  يذلا  دعبلاو  ةنابتسالا  تارقف  نم  ةرقف  لك  نيب  نوسريب  طابترا  لماعم  جرختسا  مث  نمو  ةيئادتبالا ،
ةيئاصحالا جمانرب  (SPSS) جئاتنلا هذه  نبي  ( 4) مقر لودجلاو  .هيف  ةدراولا  دعبلا  عم  تارقفلا  قاستا  ىدم  راهظإل  كلذو  : ؛

3) لودجلا )
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ةيلا يمتنت  يذلا  روحملاو  ةرقف  لك  نيب  طابترالا  تالماعم   
ةرقفلا مقر   
ةرقفلا مقر   
طابترالا لماعم 
ةرقفلا مقر   
دعبلا

0,765**
نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 

0,878**
نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 

0,886**
0,938**
0,776**
0,866**
0,818**
0,902**
0,800**
0,876**
0,757**
0,841**
0,799**
0,842**
0,516**
0,717**
0,741**
0,828**
0,637**
0,768**
0,709**
0,841**
0,783**
0,797**
0,712**
0,829**
0,818**
0,858**
0,892**
0,787**
0,873**
ةلالدلا ** ىوتسم  دنع  ًايئاصحا  لاد  طابترالا  لماعم   (α=0,01) * ةلالدلا ىوتسم  دنع  ًايئاصحا  لاد  طابترالا  لماعم   (α=0,05) 
88] [3]: يلي ام  ىلإ  ةساردلا  ةادأ  تارابع  قاستاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ريشت  ] 
3]: نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا  روحملا  يف  ةساردلا  ةادأ  تارقف  قاستا  ] 

تابلطتم ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  دعب  تارابعل  طابترالا  تالماعم  ميق  نأ  ىلإ  ( 3) لودجلا يف  جئاتنلا  ريشت 
ىلإ ريشي  امم  ( 0,01  ) ةيئاصحإ ةلالدبو  ( 0,938 - 0,787) نيب ام  تحوارت  لكك ) دعبلا  ) دعبلل ةيلكلا  ةجردلا  عم  نيبوهوملا  فاشتكا 

نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا  روحملل  تارقفلا  هذه  ةبسانم   
ةياعر تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   [3] [2]: يناثلا روحملا  يف  ةساردلا  ةادأ  تارقف  قاستا 

3] [2]: نيبوهوملا ] 
تابلطتم ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  دعب  تارابعل  طابترالا  تالماعم  ميق  نأ  ىلإ  ( 3) لودجلا يف  جئاتنلا  ريشت 
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ىلإ ريشي  امم  ( 0,01  ) ةيئاصحإ ةلالدبو  ( 0,892 - 0,516) نيب ام  تحوارت  لكك ) دعبلا  ) دعبلل ةيلكلا  ةجردلا  عم  نيبوهوملا  ةياعر 
نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   [2]: يناثلا روحملل  تارقفلا  هذه  ةبسانم  .

كلذ نيبي  ( 4  ) لودجلاو لكك ،  ةادألاو  ةساردلا  ةادأ  يروحم  نم  روحم  لكل  ءانبلا  قدص  نم  ققحتلا  ىرج  امك  :
لكك ةادألاو  روحم  لك  نيب  نوسريب  طابترا  لماعم  ( 4) لودجلا
لكك ةادألا  روحملا و  نيب  طابترالا  لماعم 

تارقفلا ددع 
روحملا

0,928**
16

نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا : روحملا 
0,942**
15

نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   : يناثلا روحملا 
ةلالدلا ** ىوتسم  دنع  ايئاصحا  لاد  طابترالا  لماعم   (α=0,01)
نيب طابترالا  لماعم  غلب  ثيح  ةيلاع ؛ تءاج  لكك  ةادألاو  روحم  لك  نيب  طابترالا  تالماعم  ميق  نا  ( 4) نيلودجلا نم  ظحالي 
غلبو ( ، 0,928) لكك ةادألاو  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   [88]: لوألا روحملا 
ةادألاو نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  نيب  طابترالا  لماعم 
ًايلخاد قستم  سايقملا  نأ  ىلع  نئمطي  امم  ( 0,01) ةيئاصحا ةلالدبو  ًايئاصحا  ةلاد  اهعيمج  تءاجو  ( 0,942) لكك
ةساردلا ةادأ  تابث  :

شطبلا و ) فورظلا سفن  يف  دارفألا  سفن  ىلع  قبط  ام  اذإ  ًابيرقت  جئاتنلا  سفن  ىطعي  ىذلا  سايقملا  كلذ  وه  تباثلا  سايقملا 
امه نيتقيرطب  ةادألا  تابث  نم  ثحابلا  ققحت  دقو  ( 2007 ةنيز ، وبأ  :
افلا خابنورك  لماعم   (Cronbach's Alpha):

3]" افلا خابنورك  ةلداعم  مادختسا  مت  ] Cronbach's Alph" ةنمضتملا ةيعرفلا  داعبالاو  ةساردلا  ةادأ  يروحم  تابث  ىلع  فرعتلل   ؛
امك ةساردلا ، ) ةنيع  جراخ  نمو  ةساردلا  عمتجم  نم  ملعم   35  ) اهتاذ ةيعالطتسالا  ةنيع  ىلع  ةساردلا  ةادأ  قيبطت  لالخ  نم  اهيف 

5  ) مقر لودجلا  نم  حضتي  ):
5) لودجلا ):
افلا خابنورك  ةقيرطب  روحم  لك  يف  ةنمضتملا  ةيعرفلا  داعبالاو  ةساردلا  ةادأ  روأحمل  تابثلا  تالماعم  ميق 

نيعمتجم نيروحملا  ) لكك ةادألا  روحم و  لك  نيب  طابترالا  )
تارقفلا ددع 

دعبلا
0,951
16

نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا : روحملا 
0,967
15

نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا 
0,973
31

نيعمتجم نيروحملا  ) لكك ةادألا  )
تغلب ثيح  ةيلاحلا  ةساردلا  ضارغأل  ةبسانمو  ةعفترم  تناك  لكك  ةادأللو  روحم  لكل  تابثلا  لماعم  ميق  نأ  ( 5) لودجلا نم  نيبتي 
ريشي امم  (، 0,967) يناثلا روحملا  تابث  لماعمو  ( 0,951) لوألا روحملا  تابث  لماعمو  ( 0,973) يلكلا ةادألا  تابث  لماعم  ةميق 

دنع ةساردلا  ةادأ  اهنع  رفست  نأ  نكمي  يتلا  جئاتنلا  تابثب  قوثولا  نكميو  لوبقم ، يلاع و  تابث  لماعمب  عمتت  ةساردلا  ةادأ  نأ  ىلإ 
وه خابنورك  افلأ  لماعم  ةيافك  ىلع  مكحلل  كحملا  نأ  نيثحابلاو  نيصتخملا ، نم  ريثك  ىري  ثيح  ( 70  ) نع ديزت  اهنأل  اهقيبطت ؛

91 : 2015 يرمحألا ، ( ؛ ) 59 2005 م : نايلعو ، دويزلا   ( ) 0,70))
يتاذلا قدصلا  ) دصلا رشؤم  ) (Index - Validating):
رشؤم ميق  تغلب  دقو  (أ ،) ةطقنلا يف  دراولا  تابثلا  لماعمل  يعيبرتلا  رذجلا  باستحا  لالخ  نم  كلذو  قدصلا ، رشؤم  باسح  مت 

6) لودجلا يف  حضوم  وه  امك  لكك  ةادألل  ةدالا و  يروحمل  يتاذلا  قدصلا  ):
6) ودجلا )
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ةساردلا ةادأ  داعبأو  روتحمل  ةقثلا ) ) قدصلا رشؤم 
قدصلا رشؤم  *
تارقفلا ددع 

دعبلا
0,975
16

نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا : روحملا 
0,983
15

نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا 
0,986
31

نيعمتجم نيروحملا  ) لكك ةادألا  )
تابثلل * بجوملا  يعيبرتلا  رذجلا  يتاذلا = قدصلا 

ةادألا قدصلا  رشؤم  ةميق  تغلب  ثيح  ةيلاع ، تابث  تادعم  اهعيمج  ككلتمت  قدصلا  تارشؤم  نأ  ( 6) لودجلا نم  نيبتي 
لالخ نم  اهيلع  لوصحلا  مت  يتلا  تانايبلا  نأ  ىلع  لدي  امم  (، 0,983) يناثلا روحمللو  ( 0,975) لوألا روحملل  و  ( 0,986) يلكلا
اهتحصب قوثولا  نكميو  ةيدامتعالا  نم  ةيلاع  ةجردل  عضخت  ةساردلا  ةادأ  قيبطت  . 

(3-5: 7) سايقملل ةيئاهنلا  ةروصلا  :
، نيروحم ىلع  تعزوت  ةرقف  نم 31  نوكتت  ةيئاهنلا ، اهتروص  يف  ةادألا  تحبصأ  ةادألل  تابثلاو  قدصلا  باسح  نم  ءاهتنالا  دعب 

طبارلا ربع  اهحفصت  نكمي  امك  ) ةيئاهنلا اهتروصب  ةادألا  نيبي  ( 3  ) قحلملاو :
( http://goo.gl/forms/JIzIEbCjj5(
ةيباسحلا (8 :3-5) تاطسوتملا  ىلع  مكحلل  عطقلا  ةجرد  ديدحت   : 
اهب دصقيو   [45]  : ةساردلا ةادأ  تارقف  نع  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  تاباجتسال  ةيباسحلا  تاطسوتملا  ىلع  مكحلل  عطقلا  ةجرد 
هذه ديدحت  ةيلمع  ربتعت  ثيح  ىدملا ، اذهل  ريدقتلا  ةئف  زاتجي  هنإف  نيصوحفملا  تاباجتسا  هيلإ  تلصو  اذإ  يذلا  ىدملا  وأ  ةطقنلا 
تلصو يتلا  ّةيباسحلا  تاطسوتملا  مييقت  نكمي  ّهنإف  كلذ  ىلإ  ًادانتساو  ةيوبرتلا ، سيياقملا  ءانب  يف  ةيساسألا  رومألا  نم  ةجردلا 

7 لودجلا (  يف  امك  يلاتلا  وحنلا  ىلع  تانايبلا  ريسفتل  اهعم  لماعتلا  ّمتيس  امك  ةساردلا ، اهيلإ   ):
7) لودج )

جئاتنلا ىلع  قيلعتلل  تانايبلا  ريسفت  سايقم 
ةفيعض
طسوتم

ةيلاع
نم 2,33 لقا 
2,34- 3,66
3,67-5,00

ةيلاتلا تاوطخلا  قفو  ميقلا  هذه  باسح  متو   :
(0,67=2/3 ، ) ريدقت لكل  ةلباقملا  ةيلخلا  لوطلا  ىلع =  لوصحلل  سايقملا  ايالخ  ددع  ىلع  هميسقت  مث  ( 2=1-3) ىدملا باسح  مت 

جئاتنلا ريسفت  كمي ن  اذكهو  يحصلا  دحاولا  يهو  سايقملا  ةيادب  وأ   ) سايقملا يف  ةميق  لقأ  ىلإ  ةميقلا  هذه  ةفاضإ  مت  كلذ  دعب 
13) لودجلا يف  نيبم  وه  امك  ةروكذملا  سايقملا  بسح  )
2=1-3) ىدملا باسح  مت  )

ريدقتلا تائف  ددع  ىدملا ÷   = ) ةئفلا لوط  ) 
=(2÷3=0,67)
مث ىندالا ، دحلا  ليكشتل  حيحصلا  دحاولا  يهو  سايقملا  ةيادب  وأ  سايقملا  يف  ةميق  لقأ  ىلإ  ةميقلا  هذه  ةفاضإ  مت  كلذ  دعب 

71] [52] [35]: يلي امك  ىلعالا  دحلاو  طسوألا  دحلا  ليكشتل  ةرم  لك  يف  ةئفلا  لوط  ةفاضا  ] 
1,67 = 1+0,67 ىندالا = دحلا 
2.35 - 1,68 طسوألا = دحلا 

رثكأف  3,36 ىلعالا = دحلا 
ةيلاحلا ةساردلا  فادهاو  ضارغأل  هتبسانمو  هيلع  مهتقفاوم  ًاعيمج  اودباو  ميكحتلا  ةنجل  ةداسلا  ىلع  رايعملا  اذه  ضرع  مت  دقو  .

ةيئاصحالا (6 -3) ةجلاعملا  بيلاسا  :
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35] .ةساردلا دارفأل  ةيفارغوميدلا  صئاصخلا  ىلع  فرعتلل  ةيوئملا  بسنلاو  تاراركتلا  مادختسا  مت  ] 
ةساردلا ةادأل  يلخادلا  قاستالا  قدص  ىلع  فرعتلل  نوسريب  طابترا  لماعم  .
ةساردلا تاودأ  تابث  ىلع  فرعتلل  افلا  خابنورك  ةقيرطب  تابثلا  لماعم  .
ةساردلا ةادأل  يتاذلا  قدصلا  تارشؤم  ىلع  فرعتلل  افلا  خابنورك  تابثلا  لماعمل  عيبرتلا  رذجلا  .

ةنيع يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعم  ىدل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  فصول  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 
1]  . ةساردلا ] 

يداحالا نيابتلا  ليلحت  رابتخا  (ANOVA) َاعبت ةساردلا  ةادأ  ىلع  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ةنراقملل 
45] (. تارودلا ددع  سيردتلا ، يف  ةربخلا  تاونس  ددع  ريغتم  يملعلا ، لهؤملا  ) ةساردلا ةنيع  دارفأل  ةيفارغميدلا  صئاصخلل  ] 

ةيدعبلا تانراقملا  رابتخا  (LSD) يداحالا نيابتلا  ليلحت  جئاتن  اهارهظت  يتلا  قورفلا  هيدئاع  نعا  فشكل  .
ةساردلا :(7 :3) تاءارجا  :

ةساردلا لاجمب  ةطبترملا  ةقباسلا  ثوحبلاو  تايبدألا  ىلع  عالطالا  .
35] [8] .ةساردلاب ةطبترملا  ةقباسلا  تاساردلاو  يرظنلا  راطإلا  ةباتك  ] 

ةساردلا ةادأ  دادعإ 
مهئارآ ءوض  يف  ةمزاللا  تاليدعتلا  ءارجإو  قيبطتلل  اهتيحالص  ىدم  ديدحتل  نيمكحملا  نم  ةعومجم  ىلع  ةساردلا  ةادأ  ضرع 

52] [44]. مهتاحرتقمو ] 
نم دكأتلل  كلذو  تابثلاو ؛ قدصلا  يلماعم  سايقل  ةساردلا  ةادأ  قيبطتل  ةيساسألا  ةساردلا  ةنيع  ريغ  نم  ةيعالطتسا  ةنيع  رايتخا 

ةيئاهنلا ةساردلا  ةنيع  ىلع  قيبطتلل  اهتيحالص  .
ةطيسبلا ةيئاوشعلا  ةنيعلا  ةقيرطب  ةيئاهنلا  ةساردلا  ةنيع  ديدحت  .
ةساردلا ةلئسأ  نع  ةباجإلل  ةمزاللا  ةيئاصحإلا  تاجلاعملا  ءارجإ  .
ةقباسلا تاساردلا  جئاتنو  ةساردلا  تايبدأ  ءوض  يف  اهريسفتو  اهتشقانمو  جئاتنلا  ضرع  .

جئاتن نم  ةساردلا  هنع  رفسأ  ام  ءوض  يف  تاحرتقملاو  تايصوتلا  ميدقت  .
عبارلا لصفلا 
ةيناديملا ةساردلا  جئاتن  ليلحتو  ضرع 
اهريسفتو

اهليلحتو :(4-1) جئاتنلا  ضرع   
لوالا :(1 :4-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
يناثلا :(2 [78]:4-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
ثلاثلا :(3 :4-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
عبارلا :(4 :4-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
ةقباسلا :(4-2) تاساردلاو  يرظنلا  راطإلاب  اهطبرو  جئاتنلا  ريسفت  .

عبارلا لصفلا 
ةيناديملا ةساردلا  جئاتن  ليلحتو  ضرع 

ضرع لالخ  نم  اهيف  تدمتعا  يتلا  تاريغتملل  ًاعبت  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  ةباجتسا  جئاتنل  يئاصحإلا  ليلحتلا  لصفلا  اذه  لوانتي 
ةيبسنلا ةيمهألاو  ةساردلا  تاريغتم  لكل  يرايعملا  فارحنالاو  يباسحلا  طسولا  لالخ  نم  اهليلحتو  ةيئاصحإلا  تارشؤملا 
ةلئسأ نع  ةباجإلا  لصفلا  لوأنتي  امك  نيبوهوملا ، ) ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعم  ىدل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  )
مدختسا دقو  ةقباسلا ، تاساردلاب  اهطبرو  جئاتنلا  هذه  ريسفت  مث  نمو  اهنم ، لكب  ةصاخلا  ةيئاصحإلا  تالالدتسالاو  ةساردلا 
ةيئاصحإلا ةمزحلا  ضرغلا  اذهل  ثحابلا   SPSS .

اهليلحتو :(4-1) جئاتنلا  ضرع   
اهتلئسأ لسلستل  ًاقفو  ةساردلا  اهيلا  تلصوت  يتلا  جئاتنلل  ضرع  يلي  اميفو  :

هصنو :(1 :4-1) لوألا : لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع  :
" 3] [2] "؟  نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ام  ] 

ةباجتسال ًاعبت  كلذو  ريدقتلا ، ةجرد  نايبو  ةبترلاو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا  تبسُح  لاؤسلا  اذه  نع  ةباجإلل 
يف ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا    ... [44] [53] [4] [81]: لوألا روحملا  ىلع  ةساردلا  ةنيع  دارفأ 

3] [2] [1]: كلذ نيبي  لودجلاو 7  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  ] 
ةساردلا ةنيع  دارفأ  ةباجتسال  ًاعبت  كلذو  ريدقتلا ، ةجرد  نايبو  ةبترلاو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا  ( 7) لودجلا

ن=100  ) نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا    ... [55] [53] [37] [28]: لوألا روحملا  ىلع  )
ةبترلا
ةجرد
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جايتحالا
ددعلا

فارحنالا
يرايعملا
طسوتملا
يباسحلا
لاجملا

م
1
ةيلاع

100
0,47
2,84

بالطلا ىدل  ةبهوملا  بناوجل  ةظحالملا  ةراهم  باستكا 
11
2
ةيلاع

100
0,57
2,77

نيبوهوملا فاشتكا  يف  ةثيدحلا  ميوقتلا  بيلاسأ  فيظوت 
16
3
ةيلاع

100
0,58
2,75

نيبوهوملا بالطلا  ةياعرو  فاشتكاب  ةينعملا  تاهجلا  عم  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا 
14
3
ةيلاع

100
0,60
2,75

بوهوملا بلاطلا  فاشتكال  ةيمكلا  بيلاسألا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  .
8
5
ةيلاع

100
0,53
2,73

نيبوهوملا نع  فشكلا  سيياقم  جئاتن  ليلحتو  حيحصت  ىلع  ةردقلا 
10
6
ةيلاع

100
0,54
2,70



عيمجتلا ءارثإلا ، عيرستلا ، : ) تاحلطصملاب دوصقملا  ىلع  فرعتلا  ).
2
7
ةيلاع

100
0.63
2.69

نيبوهوملا نع  فسكلل  سناروت )   ) لثم عادبإلا  سيياقم  مادختسا  .
9
8
ةيلاع

100
0.51
2.68

بوهوملا بلاطلل  ةيدايقلا  صئاصخلا  ىلع  فرعتلا  ىلع  ةردقلا 
5
9
ةيلاع

100
0.57
2.67

مهيلإ عامتسالاو  نيبوهوملا  بالطلا  رومأ  ءايلوأ  عم  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا 
15
10
ةيلاع

100
0.59
2.66

يداعلا يرقبعلا ، عدبملا ، يكذلا ، قوفتملا ، بوهوملا ، ةيلاتلا : ميهافملا  نيب  زييمتلا 
1
11
ةيلاع

100
0.66
2.65

ةننقملا يساردلا  ليصحتلا  سيياقم  ضعب  قيبطت  .
6
12
ةيلاع

100
0.60
2,63

رومالا ءايلوأو  نيملعملا  لبق  نم  ةيصخشلا  تاحيشرتلاو  تاريدقتلا  طباوضو  ريياعم  ىلع  فرعتلا 
13
12
ةيلاع

100
0,63



2,63
ةيعمجلا ءاكذلا  تارابتخا  ضع  قيبطت  .

7
14
ةيلاع

100
0,71
2,62

بوهوملا بلاطلل  ةيصخشلاو  ةيلاعفنالاو  ةيلقعلا  صئاصخلا  ريدقت  بيلاسأ  ىلع  فرعتلا 
4
15
ةيلاع

100
0,69
2,61

بوهوملا بلاطلا  تاجاح  ريدقت 
3
16
ةيلاع

100
0,66
2,57

نيبوهوملا ةياعرو  فاشتكاب  ةقلعتملا  تاسايسلاو  نيناوقلا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا 
12
ةيلاع

100
0,49
2,68
لكك نيبوهوملا  فاشتكا  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا : روحملا 

ماع لكشب  تءاج  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  نيملعملا  تاجاح  ةجرد  نأ  ىلإ  ( 7  ) لودجلا يف  جئاتنلا  ريشت 
فاشتكا تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا : روحملا  ىلع  ةباجتسالل  ماعلا  يباسحلا  طسوتملا  غلب  ذإ  ةيلاع  ةجردب 
مولعلا يملعم  تاباجتسال  ةيباسحلا  تاطسوتملا  نا  قباسلا  لودجلا  نم  نيبتي  امك  (، 0,49) يرايعم فارحنابو  ( 2,68) نيبوهوملا

ةيلاع جايتحا  ةجرد  نع  ربعت  اهعيمجو  ( 2,84 - 2,57  ) نيب تحوأرت  دق  لوألا  روحملا  تارقف  لالخ  نم  ةردقملا  مهتاجاحل  .
طسوتمب لوألا  بيترتلا  يف  بالطلا "  ىدل  ةبهوملا  بناوجل  ةظحالملا  ةراهم  باستكا  (" 11  ) مقر ةرابعلا  تلح  دقو 
بيلاسأ فيظوت  (" 16) مقر ةرابعلا  تءاج  يناثلا  بيترتلا  يفو  ةيلاع ، جايتحا  ةجردبو  (، 0,47) يرايعم فارحناو  (، 2,84) يباسح

يفو ةيلاع ، جايتحا  ةجردبو  (، 0,57) يرايعم فارحناو  (، 2,77) يباسح طسوتمب  نيبوهوملا "  فاشتكا  يف  ةثيدحلا  ميوقتلا 
بالطلا ةياعرو  فاشتكاب  ةينعملا  تاهجلا  عم  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا  (" 14) ةرابعلا  : نيترابعلا نم  ًالك  تءاج  ثلاثلا  بيترتلا 

(، 2,75) يباسح طسوتمب  بوهوملا "  بلاطلا  فاشتكال  ةيمكلا  بيلاسألا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  (" 8) مقر ةرابعلاو  نيبوهوملا ، "
ىلع ةردقلا  (" 10) مقر ةرقفلا  ةسماخلا  ةبترملا  يف  ءاجو  .ةيلاع  جايتحا  ةجردبو  (، 0,60 (0,58 ؛ بيترتلا ىلع  يرايعم  فارحناو 
جايتحا ةجردبو  (، 0,53) يرايعم فارحناو  (، 2,73) يباسح طسوتمب  نيبوهوملا "  نع  فشكلا  سيياقم  جئاتن  ليلحتو  حيحصت 
ةيلاع .
بيلاسأ ىلع  فرعتلا  (" 4) مقر ةرابع  تلح  دقف  ةيلاع ، جايتحا  ةجردب  ًاضيا  تءاجو  بترلا ، لقأ  ىلع  تزاح  يتلا  تارابعلا  امأ 

يف (، 0,71) يرايعم فارحناو  (، 2,62) يباسح طسوتمب  بوهوملا "  بلاطلل  ةيصخشلاو  ةيلاعفنالاو  ةيلقعلا  صئاصخلا  ريدقت 
 " بوهوملا بلاطلا  تاجاح  ريدقت  (" 3) مقر ةرابعلا  تلحو  ةيلاع ،  جايتحا  ةجردبو  ريخالا ،  لبق  لبقو  رشع  عبارلا  بيترتلا 
يفو .ةيلاع  جايتحا  ةجردبو  ريخألا ، لبقو  رشع  سماخلا  بيترتلا  يف  (، 0,69) يرايعم فارحناو  (، 2,61) يباسح طسوتمب 
ةياعرو فاشتكاب  ةقلعتملا  تاسايسلاو  نيناوقلا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  (" 12) ةرابعلا تءاج  ريخالاو  رشع  سداسلا  بيترتلا 
ةيلاع جايتحا  ةجردبو  (، 0,66) يرايعم فارحناو  (، 2,57) يباسح طسوتمب  نيبوهوملا "  .



هصنو :(2 :4-1) يناثلا : لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع  :
؟  " نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ام  " 

ةباجتسال ًاعبت  كلذو  ريدقتلا ، ةجرد  نايبو  ةبترلاو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا  تبسُح  لاؤسلا  اذه  نع  ةباجإلل 
ةياعر تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  ىلع  ةساردلا  ةنيع  دارفأ 
كلذ نيبي  ( 8  ) لودجلاو نيبوهوملا  :

8) لودجلا )
روحملا ىلع  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  ةباجتسال  ًاعبت  كلذو  ريدقتلا ، ةجرد  نايبو  ةبترلاو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 

ن=100  ) نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   [3] [55] [28]: يناثلا )
ةبترلا
ةجرد
جايتحالا

ددعلا
فارحنالا
يرايعملا
طسوتملا
يباسحلا
لاجملا

م
1
ةيلاع

100
0.51
2.80

نيبوهوملا ةياعر  جمارب  قيبطت  ىلع  ةردقلا  ةيمنت 
6
2
ةيلاع

100
0.53
2.79

نيتلحرمل ةنمازتملا  ةساردلا  ةلحرملل ، ةيماظنلا  ةدملا  راصتخا  : ) جهنملا طغض  بيلاسأ  ةفرعم  )
11
3
ةيلاع

100
0.51
2.76

ةيصخشلا مهتامسو  ةليقعلا  نيبوهوملا  تاجاحو  صئاصخ  لباقت  مولعلا  يف  ةيميلعت  جماربو  ةطشنأ  ميمصت  .
1
4
ةيلاع

100
0.56
2.75

سيردت يف  جزامتملا )؛  ملعتلا  تاعورشملا ؛ ةيلمعملا ؛  براجتلا  ينهذلا ؛ فصعلا  ) لثم ةثيدحلا  سيردتلا  تايجيتارتسا  مادختسا 
نيبوهوملل مولعلا 

3
5

http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=28&cite=11#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=55&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=3&cite=29#jump


ةيلاع
100
0.52
2.75

نيبوهوملل مولعلا  سيردت  يف  يملعلا  ثحبلا  بولسا  مادختسا 
14
6
ةيلاع

100
0.48
2.74

لماشلا يدومعلا ، يقفألا ، ءارثإلا ( : عاونأ  ةفرعم  ...)
12
7
ةيلاع

100
0.62
2.72

نيبوهوملا تاجاح  لباقتل  ةيئارثإلا  ةطشنالاو  ريكفتلا  تاراهم  فيظوت  لالخ  نمل  جهانملا  ىوتحم  فييكت 
2
8
ةيلاع

100
0.59
2.71
0]. ةرثؤملا ةيكولسلا  تامسلا  زيزعت  بيلاسا  فيظوت  ] 
15
9
ةيلاع

100
0.61
2.70

هتايبلسو نيبوهوملا  عيمجت  تايباجيا  ةفرعم 
7
10
ةيلاع

100
0.63
2.69

ايلعلا ريكفتلا  تاراهم  سايقل  ةلئسا  ءانب  .
5
10
ةيلاع

100
0.60
2.69

ريكفتلا يفرعملا ، قوف  ريكفتلا  تالكشملل ، يعادبإلا  لحلا  يعادبإلا ، ريكفتلا   ) ريكفتلا تاراهم  ةيمنت  تايجيتارتسا  مادختسا 
يلمأتلا ..)
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4
12
ةيلاع

100
0.55
2.67

نيبوهوملا بالطلا  عيرست  ريياعم  قيبطت 
10
12
ةيلاع

100
0.55
2.67

ةصاخ لوصف  يف  ةصاخ ، سرادملا  يف  نيبوهوملا ( عيمجت  بيلاسا  ةفرعم   ...)
8
14
ةيلاع

100
0.65
2.63

يتاذلا ملعتلا  ىلع  نيبوهوملا  تاردق  ريوطت  ةيفيك  ىلع  بردتلا 
13
15
ةيلاع

100
0.65
2.580

ىلعأ فصل  عيفرتلا  ركبملا ، لوبقلا  نيبوهوملا ( : بالطلا  عيرست  بيلاسأ  ةفرعم  ...)
9
ةيلاع

100
0.49
2.71
لكك نيبوهوملا  ةياعر  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا 

ماع لكشب  تءاج  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  نيملعملا  تاجاح  ةجرد  نأ  ىلإ  ( 8  ) لودجلا يف  جئاتنلا  ريشت 
ةياعر تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  ىلع  ةباجتسالل  ماعلا  يباسحلا  طسوتملا  غلب  ذإ  ةيلاع  ةجردب 
مهتاجاحل مولعلا  يملعم  تاباجتسال  ةيباسحلا  تاطسوتملا  نا  نم  نيبتي  امك  (، 0,49) يرايعم فارحنابو  ( 2.71) نيبوهوملا

ةيلاع جايتحا  ةجرد  نع  ربعيت  اهعيمجو  ( 2,80 - 2,58  ) نيب تحوأرت  دق  يناثلا  روحملا  تارقف  لالخ  نم  ةردقملا  .
(، 2,80) يباسح طسوتمب  لوألا  بيترتلا  يف  نيبوهوملا "  ةياعر  جمارب  قيبطت  ىلع  ةردقلا  ةيمنت  (" 6  ) مقر ةرابعلا  تلح  دقو 

: جهنملا طغض  بيلاسأ  ةفرعم  (" 11) مقر ةرابعلا  تءاج  يناثلا  بيترتلا  يفو  ةيلاع ، جايتحا  ةجردبو  (، 0,51) يرايعم فارحناو 
ةجردبو (، 0,53) يرايعم فارحناو  (، 2,80) يباسح طسوتمب  نيتلحرمل ") ةنمازتملا  ةساردلا  ةلحرملل ، ةيماظنلا  ةدملا  راصتخا  )
لباقت مولعلا  يف  ةيميلعت  جماربو  ةطشنأ  ميمصت  (" 1  ) مقر ةرابعلا   : نيترابعلا نم  ًالك  تءاج  ثلاثلا  بيترتلا  يفو  ةيلاع ، جايتحا 

(، 0,51) بيترتلا ىلع  يرايعم  فارحناو  (، 2,76) يباسح طسوتمب  ةيصخشلا "  مهتامسو  ةليقعلا  نيبوهوملا  تاجاحو  صئاصخ 
فصعلا ) لثم ةثيدحلا  سيردتلا  تايجيتارتسا  مادختسا  (" 3) مقر ةرقفلا  ةعبارلا  ةبترملا  يف  تءاجو  .ةيلاع  جايتحا  ةجردبو 
فارحناو (، 2,75) يباسح طسوتمب  نيبوهوملل " مولعلا  سيردت  يف  جزامتملا )؛  ملعتلا  تاعورشملا ؛ ةيلمعملا ؛  براجتلا  ينهذلا ؛

يف يملعلا  ثحبلا  بولسا  مادختسا  (" 14) مقر ةرقفلا  تءاج  ةسماخلا  ةبترملا  يفو  .ةيلاع  جايتحا  ةجردبو  (، 0,56) يرايعم
ةيلاع جايتحا  ةجردبو  (، 0,52) يرايعم فارحناو  (، 2,75) يباسح طسوتمب  نيبوهوملل " مولعلا  سيردت  .



عيمجت بيلاسا  ةفرعم  (" 8) مقر ةرابع  تلح  دقف  ةيلاع ، جايتحا  ةجردب  ًاضيا  تءاجو  بترلا ، لقأ  ىلع  تزاح  يتلا  تارابعلا  امأ 
ثلاثلا بيترتلا  يف  (، 0.55) يرايعم فارحناو  (، 2.67) يباسح طسوتمب  ةصاخ ")...  لوصف  يف  ةصاخ ، سرادملا  يف  نيبوهوملا (

ىلع نيبوهوملا  تاردق  ريوطت  ةيفيك  ىلع  بردتلا  ت  (" 13) مقر ةرابعلا  تلحو  ةيلاع ،  جايتحا  ةجردبو  يخالا ،  لبق  لبقو  رشع 
.ةيلاع جايتحا  ةجردبو  ريخألا ، لبقو  رشع  عبارلا  بيترتلا  يف  (، 0,65) يرايعم فارحناو  (، 2,63) يباسح طسوتمب  يتاذلا " ملعتلا 
فصل عيفرتلا  ركبملا ، لوبقلا  نيبوهوملا ( : بالطلا  عيرست  بيلاسأ  ةفرعم   9) ةرابعلا تءاج  ريخالاو  رشع  سماخلا  بيترتلا  يفو 
ةيلاع جايتحا  ةجردبو  (، 0,65) يرايعم فارحناو  (، 2,58) يباسح طسوتمب  ...ىلعأ ") .

هصنو :(3 :4-1) ةساردلا : ةلئسا  نم  ثلاثلا  لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
" اعبت نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ام 

؟ ) ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف فالتخالل  "
يملعلا لهؤملا  ريغتمل  ةبسنلاب  ًالوأ : :
فاشتكا تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  مهتاريدقت  لوح  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  تاباجتسا  نيب  قورفلا  ىلع  فرعتلل 
تافارحنالاو ةيباسحلا  تاطسوتملا  باسح  مت  يملعلا ، لهؤملا  ًاعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا 

 ... [53] [45] [28] [3]: لوألا روحملا  ىلع  ةساردلا  دارفأ  تاباجتسال  ًاعبت  يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  بسحو  ةيرايعملا ،
ليلحت رابتخا  باسح  مت  امك  نيبوهوملا ، فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 

تاطسوتملا هذه  نيب  ةنراقملل  يداحالا  نيابتلا   (ANOVA)، 3] [2]: كلذ نانيبي  ( 10 ( ،) 9  ) نالودجلاو يملعلا ، لهؤملا  ريغتل  اعبت  ] 
9) لودجلا )

تاجايتحالا  [3] [55]: لوألا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  ًاعبت  كلذو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 
يملعلا لهؤملا  عون  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا 
يرايعملا فارحنالا 
يباسحلا طسوتملا 

ددعلا
ريغتملا ةئيف 

عباتلا ريغتملا 
10
.[3] 15811
2.8875

مولبد
نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 

39
.56900
2.5897

سويرولاكب
41
.47092
2.7073

يوبرت مولبد  سويرولاكب +
10
.38353
2.7563

رثكأف ريتسجام 
100
.48781
2.6844

عومجملا
نم نيملعملا  يناثلا  بيترتلاب  ءاج  مث  مولبدلا ، ةلمح  نم  نيملعملا  ىدل  تناك  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  زربا  نا  ( 9  ) لودجلا نم  نيبتي 

ةفرعملو سويرولاكب ، لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  ىدل  ريخالا  بيترتلا  يف  تاجايتحالا  تناك  امنيب  ريتسجاملا ، لهؤملا  ةلمح 
كلذ نيبي  ( 10) لودجلاو يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  ءارجا  مت  ما ال  ايئاصحا  ةلاد  قورفلا  هذه  تناك  اذإ  اميف  :

10) لودجلا )
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يداحالا نيابتلا  ليلحت  رابتخا  جئاتن  ( ANOVA)، مهتاريدقت لوح  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  تاباجتسا  نيب  قورفلا  لع  فرعتلل  كلذو 
يملعلا لهؤملا  ًاعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال 
ةيئاصحإلا ةلالدلا 

ف  ) ةميق )
تاجرد
ةيرحلا
تاعبرملا طسوتم 
تاعبرملا عومجم 

نيابتلا ردصم 
لاجملا

.3230
1.176
3
.278
.835

تاعومجملا نيب 
نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 

96
.237
22.723

تاعومجملا لخاد 
99
23.558

عومجملا
0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  مدع  ( 10  ) لودجلا نم  نيبتي   = α) ءوض يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  نيملعملا  تاباجتسا  يف 
رظن ةهجو  نم  يملعلا ، لهؤملا  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم 
اهتلالدو (، 176  ... [8] [40] [67] [1].1 ( ) ف  ) يئاصحإلا ةميق  تغلب  ثيح  كوبت ،  ةنيدم  يف  ةيئادتبالا ة  ةلحرملاب  مولعلا  يملعم 

3230  ). ةيئاصحإلا )
45] [35]: ميلعتلا لاجم  يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ةبسنلاب   : ًايناث ] 

تابلطتم ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  مهريدقت  لوح  ةساردلا ) ةنيع  مولعلا ( يملعم  تاباجتسا  نيب  قورفلا  ىلع  فرعتلل 
مت سيردتلا ، يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  فاشتكا 
ىلع ةساردلا  دارفأ  تاباجتسال  ًاعبت  يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  بسحو  ةيرايعملا ، تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا  باسح 

فاشتكا تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا    ... [53] [45] [28] [3]: لوألا روحملا 
تاطسوتملا هذه  نيب  ةنراقملل  يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  باسح  مت  امك  نيبوهوملا ،  (ANOVA)، يف ةربخلا  تاونس  ريغتل  اعبت 

كلذ نانيبي  ( 12 (؛) 11) نالودجلاو سيردتلا ،
11) لودجلا ):

ةيبيردتلا تاجايتحالا  لوألا : روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  ًاعبت  كلذو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 
سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل 
يرايعملا فارحنالا 
يباسحلا طسوتملا 

ددعلا
ريغتملا ةئيف 

عباتلا ريغتملا 
.36553
2.7039
19
تاونس 1-5

نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 
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.66376
2.4719
20
تاونس 5-10
.44017
2.7480
61
رثكأف 10 تاونس 
.48781
2.6844
100

عومجملا

روحملا ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسال  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا  نيب  ًاتوأفت  كانه  نا  ( 11) لودجلا نم  نيبتي 
سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  لوألا :

كلذ نيبي  ( 12) لودجلاو يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  ءارجا  مت  ما ال  ايئاصحا  ةلاد  قورفلا  هذه  تناك  اذإ  اميف  ةفرعملو  :
12  ) لودجلا )
ىلع مولعلا  يملعم  تاباجتسال  ًاعبت  كلذو  ةيباسحلا  تاطسوتملا  نيب  قورفلا  ةلالد  ةفرعمل  يداحألا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  جئاتن 
ةربخلا تاونس  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   [35] [4]: لوألا روحملا 
سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  سيردتلا  يف 

ةلالدلا
ةيئاصحالا

(ف ةميق )
ةبوسحملا

طسوتم  
تاعبرملا

تاجرد  
ةيرحلا
عومجم  
تاعبرملا

ردصم
نيابتلا
عباتلا ريغتملا 

0,087
2,505
.[45] [59] 578
2
1.157

تاعومجملا نيب 
نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 

.231
97
22.401

تاعومجملا لخاد 
99
23.558

يلكلا
0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  دع   : ىلإ ( 12  ) لودجلا ريشي   = α) [4]: لوألا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسال  يف 
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مولعلا يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا    ... [81] [63] [44]
روحملل ةبوسحملا  ف )  ) ةميق تناك  ثيح  سيردتلا ؛ يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملاب 

078 [69] [38].0) ةيئاصحالا اهتلالدو  ( 2,505  ) لكك لوألا  ).
28] [4]: ةيبيردتلا تارودلا  ددع  ريغتمل  ةبسنلاب   : ًاثلاث ] 

تابلطتم ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  مهريدقت  لوح  ةساردلا ) ةنيع  مولعلا ( يملعم  تاباجتسا  نيب  قورفلا  ىلع  فرعتلل 
تاطسوتملا باسح  مت  تارودلا ، ددع  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  فاشتكا 

[3]: لوألا روحملا  ىلع  ةساردلا  دارفأ  تاباجتسال  ًاعبت  نيتلقتسم  نيتنيعل  ت )  ) رابتخا بسحو  ةيرايعملا ، تافارحنالاو  ةيباسحلا 
(13) لودجلاو نيبوهوملا ، ، فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   [28] [45]
كلذ نيبي 

13) لودجلا ):
: لوألا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  ًاعبت  كلذو  (ت ) رابتخا جئاتنو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 

تارودلا ددع  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 
ةلالدلا
ةيئاصحالا

(ت ةميق )
ةبوسحملا

تاجرد  
ةيرحلا
يرايعملا فارحنالا 
يباسحلا طسوتملا 

عباتلا ريغتملا 
.187
1.329
98
.32647
2.7879

نيترود نم  لقأ 
نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 

.53422
2.6441
تارود 2-4

0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  دع  ىلإ : ( 13  ) لودجلا ريشي   = α) : لوألا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  يف 
ةيوناثلا ةلحرملاب  مولعلا  يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 
اهتلالدو ( 1,329  ) لكك لوألا  روحملل  ةبوسحملا  ت )  ) ةميق تناك  ثيح  تارودلا ؛ ددع  ريغتمل  اعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب 
ةلالدلا ىوتسم  نم  ربكأ  يهو   [3] (. 0,187) ةيئاصحالا (α=0,05).[3] 

هصنو :(4 :4-1) ةساردلا : ةلئسا  نم  عبارلا  لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
" فالتخالل اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ام 

؟ ) ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف "
يملعلا لهؤملا  ريغتمل  ةبسنلاب  ًالوأ : :
فاشتكا تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  مهتاريدقت  لوح  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  تاباجتسا  نيب  قورفلا  ىلع  فرعتلل 
تافارحنالاو ةيباسحلا  تاطسوتملا  باسح  مت  يملعلا ، لهؤملا  ًاعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا 

يملعمل ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  ىلع  ةساردلا  دارفأ  تاباجتسال  ًاعبت  يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  بسحو  ةيرايعملا ،
نيب ةنراقملل  يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  باسح  مت  امك  نيبوهوملا ، ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا 

تاطسوتملا هذه   (ANOVA)، كلذ نانيبي  ( 15 ( ،) 14  ) نالودجلاو يملعلا ، لهؤملا  ريغتل  اعبت  :
14) لودجلا )

ةيبيردتلا تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  ًاعبت  كلذو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 
يملعلا لهؤملا  عون  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل 
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يرايعملا فارحنالا 
يباسحلا طسوتملا 

ددعلا
ريغتملا ةئيف 

عباتلا ريغتملا 
.11244
2.9467
10

مولبد
نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 

.55070
2.5487
39

سويرولاكب
.39539
2.8016
41

يوبرت مولبد  سويرولاكب +
.45737
2.7200
10

رثكأف ريتسجام 
.46811
2.7093
100

عومجملا
ىلع مهتاباجتسا  طسوتم  غلب  ثيح  مولبدلا  ةلمح  نم  نيملعملا  ىدل  تناك  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  زربا  نا  ( 14  ) لودجلا نم  نيبتي 
يملعلا لهؤملا  عون  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا 
يوبرت لهؤم  ىلا  ةفاضإلاب  سويرولاكب  ةلمح  نم  نيملعملا  يناثلا  بيترتلاب  ءاج  مث  ىلوألا ، ةبترملاب  ءاجو  ( 2.9467)
طسوتمب سويرولاكب  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  ىدل  ريخالا  بيترتلا  يف  تاجايتحالا  تناك  امنيب  (، 2.8016) طسوتمب

(15) لودجلاو يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  ءارجا  مت  ما ال  ايئاصحا  ةلاد  قورفلا  هذه  تناك  اذإ  اميف  ةفرعملو  (، 2.5487) يباسح
كلذ نيبي  :

15) لودجلا )
يداحالا نيابتلا  ليلحت  رابتخا  جئاتن  ( ANOVA)، مهتاريدقت لوح  ةساردلا  ةنيع  دارفأ  تاباجتسا  نيب  قورفلا  لع  فرعتلل  كلذو 
يملعلا لهؤملا  ًاعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال 
ةيئاصحإلا ةلالدلا 

ف  ) ةميق )
تاجرد
ةيرحلا
تاعبرملا طسوتم 
تاعبرملا عومجم 

نيابتلا ردصم 
لاجملا

0,030
3,107
3
.640
1.920



تاعومجملا نيب 
نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 

96
.206
19.774

تاعومجملا لخاد 
99
21.694

عومجملا
0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  ( 15  ) لودجلا نم  نيبتي   = α) ءوض يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  نيملعملا  تاباجتسا  يف 
رظن ةهجو  نم  يملعلا ، لهؤملا  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم 

[67] [1].0 ةيئاصحإلا (  اهتلالدو  (، 3,107 () ف  ) يئاصحإلا ةميق  تغلب  ثيح  كوبت ،  ةنيدم  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملاب  مولعلا  يملعم 
0,05  ) ةلالدلا ىوتسم  نم  لقأ  يهو  ( 03  ... [63] [62] = α)، تانراقملا رابتخا  ءارجا  مت  قورفلا  هذه  هيدئاع  ةفرعملو 

ةيدعبلا (LSD) كلذ نيبي  ( 16) لودجلاو :
16) لودجلاو )

ةيدعبلا تانراقملا  رابتخا  جئاتن  (LSD) تابلطتم ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحا  يف  نيملعملا  نيب  قورفلا  هذه  هيدئاع  ةفرعمل 
يملعلا لهؤملا  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر 

رثكأف ريتسجام 
2.7200

يوبرت مولبد  سويرولاكب +
2.8016

سويرولاكب
2.5487

مولبد
2.9467

ريغتملا ةئيف 
.22667
.14504
.39795*
-

مولبد
.17128
.25291*
-
-

سويرولاكب
2.5487
.08163
-
-
-

يوبرت مولبد  سويرولاكب +
2.8016
-
-
-
-

رثكأف ريتسجام 
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2.7200
*. ةلالدلا ىوتسم  دنع  ًايئاصحا  لاد  قورفلا  طسوتم  (α=0.[3] [37] [52] [55] ...05).

ةلحرملا يف  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحا  يف  نيملعملا  نيب  قورفلا  نأ  ( 16) لودجلا نم  نيبتي 
مولبد لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  نيب  تناك  يملعلا  لهؤملا  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيئادتبالا 

(2,9467) غلابلاو مهتاباجتسا  طسوتم  نال  مولبد  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  حلاصلو  سويرولاكبلا  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملاو 
2,5487) غلابلاو سويرولاكب  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  طسوتم  نم  ىلعا  ).

يوبرت مولبد  سويرولاكب + لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملاو  سويرولاكب  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  نيب  قورف  كانه  نا  امك 
طسوتم نم  ىلعا  وهو  (2,8016  ) مهتاباجتسا طسوتم  علب  ثيح  يوبرت  مولبد  سويرولاكب + لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  حلاصلو 

2,5487) غلابلاو طقف  سويرولاكبلا  لهؤملا  لمح  نم  نيملعملا  تاباجتسا  ).
ميلعتلا لاجم  يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ةبسنلاب  ًايناث : :
تابلطتم ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  مهريدقت  لوح  ةساردلا ) ةنيع  مولعلا ( يملعم  تاباجتسا  نيب  قورفلا  ىلع  فرعتلل 

باسح مت  سيردتلا ، يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر 
روحملا ىلع  ةساردلا  دارفأ  تاباجتسال  ًاعبت  يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  بسحو  ةيرايعملا ، تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 
رابتخا باسح  مت  امك  نيبوهوملا ، ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا :

تاطسوتملا هذه  نيب  ةنراقملل  يداحالا  نيابتلا  ليلحت   (ANOVA)، (18 (؛) 17) نالودجلاو سيردتلا ، يف  ةربخلا  تاونس  ريغتل  اعبت 
كلذ نانيبي 

17) لودجلا ):
ةيبيردتلا تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  ًاعبت  كلذو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 
سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل 
يرايعملا فارحنالا 
يباسحلا طسوتملا 

ددعلا
ريغتملا ةئيف 

عباتلا ريغتملا 
.43621
2.6947
19
تاونس 1-5

نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 
.63452
2.3867
20
تاونس 5-10
.36032
2.8197
61
رثكأف 10 تاونس 
.46811
2.7093
100

عومجملا
روحملا ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسال  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا  نيب  ًاتوأفت  كانه  نا  ( 11) لودجلا نم  نيبتي 
سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا :

كلذ نيبي  ( 18) لودجلاو يداحالا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  ءارجا  مت  ما ال  ايئاصحا  ةلاد  قورفلا  هذه  تناك  اذإ  اميف  ةفرعملو  :
18  ) لودجلا )
ىلع مولعلا  يملعم  تاباجتسال  ًاعبت  كلذو  ةيباسحلا  تاطسوتملا  نيب  قورفلا  ةلالد  ةفرعمل  يداحألا  نيابتلا  ليلحت  رابتخا  جئاتن 
يف ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا 

سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  سيردتلا 
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ةلالدلا
ةيئاصحالا

(ف ةميق )
ةبوسحملا

طسوتم  
تاعبرملا

تاجرد  
ةيرحلا
عومجم  
تاعبرملا

ردصم
نيابتلا
عباتلا ريغتملا 

0.001
7.273
1.414
2
2.829

تاعومجملا نيب 
نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 

.194
97
18.865

تاعومجملا لخاد 
99
21.694

يلكلا
0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو   : ىلإ ( 18  ) لودجلا ريشي   = α) [44] [4]: يناثلا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسال  يف 

مولعلا يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا    ... [81] [63]
روحملل ةبوسحملا  ف )  ) ةميق تناك  ثيح  سيردتلا ؛ يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملاب 

(19) لودجلاو ةيدعبلا  تانراقملا  رابتخا  ءارجا  مت  قورفلا  هذه  هيدئاع  ةفرعملو  (. 0.001) ةيئاصحالا اهتلالدو  ( 7,273  ) لكك لوألا 
كلذ نيبي  :

19) لودجلاو )
ةيدعبلا تانراقملا  رابتخا  جئاتن  (LSD) تابلطتم ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحا  يف  نيملعملا  نيب  قورفلا  هذه  هيدئاع  ةفرعمل 
سيردتلا يف  ةربخلا  تاونس  ددع  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر 

رثكأف 10 تاونس 
2.8197
تاونس 2.3867 5-10
تاونس 2.6947 1-5

ريغتملا ةئيف 
.12494
.30807*
-
تاونس 1-5  
2.6947
.43301*
-
-
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تاونس 5-10  
2.3867
-
-
-
رثكأف 10 تاونس 
2.8197
*. ةلالدلا ىوتسم  دنع  ًايئاصحا  لاد  قورفلا  طسوتم  (α=0.05).

ةلحرملا يف  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحا  يف  نيملعملا  نيب  قورفلا  نأ  ( 19) لودجلا نم  نيبتي 
ةربخلا يوذ  نم  نيملعملا  نيب  تناك  سيردتلا  يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا 

ثيح ةيندتملا  ةربخلا  يوذ  نيملعملا  حلاصلو  تاونس ) 10-5) ةطسوتملا تاربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  نيبو  تاونس )  5-1) ةليلقلا
2,3867) غلابلاو ةطسوتملا  ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  تاباجتسا  طسوتم  نم  ىلعأ  وهو  ( 2,6947) مهتاباجتسا طسوتم  غلب  ).
نم 10 رثكأ  ) ةيلاعلا ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملاو  تاونس )  10-5) ةطسوتملا ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  نيب  قورف  كانه  نا  امك 

تاباجتسا طسوتم  نم  ىلعا  ( 2,8197) غلابلاو مهتاباجتسا  طسوتم  نال  ةيلاعلا  ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  حلاصلو  تاونس )
44] [28] [4] [45] (. 2,3867) ةطسوتملا ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  ] ...

ةيبيردتلا تارودلا  ددع  ريغتمل  ةبسنلاب  ًاثلاث : :
تابلطتم ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  مهريدقت  لوح  ةساردلا ) ةنيع  مولعلا ( يملعم  تاباجتسا  نيب  قورفلا  ىلع  فرعتلل 
تاطسوتملا باسح  مت  تارودلا ، ددع  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  فاشتكا 

[28]: يناثلا روحملا  ىلع  ةساردلا  دارفأ  تاباجتسال  ًاعبت  نيتلقتسم  نيتنيعل  ت )  ) رابتخا بسحو  ةيرايعملا ، تافارحنالاو  ةيباسحلا 
كلذ نيبي  ( 20) لودجلاو نيبوهوملا ، ، فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 

20) لودجلا ):
: يناثلا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  ًاعبت  كلذو  (ت ) رابتخا جئاتنو  ةيرايعملا  تافارحنالاو  ةيباسحلا  تاطسوتملا 

تارودلا ددع  ريغتمل  اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا   
ةلالدلا
ةيئاصحالا

(ت ةميق )
ةبوسحملا

تاجرد  
ةيرحلا
يرايعملا فارحنالا 
يباسحلا طسوتملا 

عباتلا ريغتملا 
.063
1.914
98
.32647
2.7879

نيترود نم  لقأ 
نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  تاجايتحالا 

.53422
2.6441
تارود 2-4

0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  دع  ىلإ : ( 13  ) لودجلا ريشي   = α) : يناثلا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  يف 
ةيوناثلا ةلحرملاب  مولعلا  يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 
اهتلالدو ( 914 [1].1  ) لكك لوألا  روحملل  ةبوسحملا  ت )  ) ةميق تناك  ثيح  تارودلا ؛ ددع  ريغتمل  اعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب 
ةلالدلا ىوتسم  نم  ربكأ  يهو  (. 0,063) ةيئاصحالا (α=0,05)

جئاتنلا :(4-2) ريسفتو  ةشقانم   
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هصنو :(1 :4-2)-  [61]: لوألا لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ريسفتو  ةشقانم  :
؟  " نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ام  " 

نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  مولعلا  يملعم  تاجايتحا  ةجرد  نأ  ىلإ  ( 7  ) لودجلا يف  ةحضوملا  جئاتنلا  ريشت 
يملعمل ةيلاع  ةجردبو  ةيبيردت  تاجايتحا  لثمت  لوألا  روحملا  تارقف  عيمج  نا  نم  نيبتي  امك  ةيلاع ،  ةجردب  ماع  لكشب  تءاج 
نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  :

ةيلاع جايتحا  ةجرد  تلثم  اهعيمج  : ) يلي امب  تلثمت  بيترتلا  ىلع  تاجايتحالا  زربا  نا  نيبتي  امك  )
لوألا بيترتلا  يف  بالطلا "  ىدل  ةبهوملا  بناوجل  ةظحالملا  ةراهم  باستكا  (" 11  ) مقر ةرابعلا   
يناثلا بيترتلا  يف  نيبوهوملا "  فاشتكا  يف  ةثيدحلا  ميوقتلا  بيلاسأ  فيظوت  (" 16) مقر ةرابعلا   .
ثلاثلا بيترتلا  يف  نيبوهوملا " بالطلا  ةياعرو  فاشتكاب  ةينعملا  تاهجلا  عم  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا  (" 14) ةرابع
ثلاثلا بيترتلا  يف  بوهوملا "  بلاطلا  فاشتكال  ةيمكلا  بيلاسألا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  (" 8) مقر ةرابعلا 
يتلا تارابعلا  امأ  ةسماخلا  ةبترملا  يف  نيبوهوملا  نع  فشكلا  سيياقم  جئاتن  ليلحتو  حيحصت  ىلع  ةردقلا  (" 10) مقر ةرقفلا 
يهف ةيلاع ، جايتحا  ةجردب  ًاضيا  تءاجو  بترلا ، لقأ  ىلع  تزاح  :
عبارلا بيترتلا  يف  بوهوملا "  بلاطلل  ةيصخشلاو  ةيلاعفنالاو  ةيلقعلا  صئاصخلا  ريدقت  بيلاسأ  ىلع  فرعتلا  (" 4) مقر ةرابعلا 
ريخالا لبق  لبقو  رشع  .
ريخألا لبقو  رشع  سماخلا  بيترتلا  يف  بوهوملا "  بلاطلا  تاجاح  ريدقت  (" 3) مقر ةرابعلا  تلح  ، 
رشع سداسلا  بيترتلا  يف  نيبوهوملا "  ةياعرو  فاشتكاب  ةقلعتملا  تاسايسلاو  نيناوقلا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  (" 12) ةرابعلا
ريخالاو .
ةظحالملاك نيبهوملا  نع  فشكلا  تاراهم  ىلع  بردتلا  ىلا  ةساملا  مولعلا  يملعم  ةجاح  ىلا  ةجيتنلا  هذه  ناثحابلا  رسفيو 
بيلاسالا ىلع  فرعتلاو  نيبوهوملا ، فاشتكا  لاجم  يف  ةثيدحلا  ميوقتلا  بيلاسا  ىلع  فرعتلاو  ةبهوملا ، بناوجل  ةيملعلا 

جمانرب يف  نيبوهوملاب  ىنعت  تاررقم  يأ  دوجو  مدع  ىلإ  ةجيتنلا  هذه  درم  نوكي  دقو  نيبوهوملا ، نع  فشكلل  ةيعونلاو  ةيمكلا 
لاجم يف  ةصصختملا  ةيبيردتلا  تارودلا  ةردن  ىلا  ةفاضإ  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  لخاد  تاعماجلا  يف  مولعلا  يملعم  دادعا 

، نيبوهوملا فاشتكا  لاجم  يف  مولعلا  يملعمل  ةحلم  تاجاح  لثمت  لوألا  روحملا  تارقف  عيمج  لعج  امم  نيبوهوملا ، فاشتكا 
؛) 2011، شابهلا ) ةساردو ،1430 ؛) يساك لأ  ) ةسارد لثم  ةقباسلا  تاساردلا  بلغا  جئاتن  عم  ةقفاوتم  ةجيتنلا  هذه  تءاجو 

نيبوهوملا فاشتكا  لاجم  يف  نيملعملا  ىدل  ةعفترم  ةجردبو  ةحلم  تاجاح  كانه  نا  ترهظأ  يتلا  (، 2013، يدادرلا ) ةساردو .
هصنو :( :(2 :4-2)  [54]: يناثلا لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ريسفتو  ةشقانم  :
؟  " نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ام  " 
ماع لكشب  تءاج  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  نيملعملا  تاجاح  ةجرد  نأ  ىلإ  ( 8  ) لودجلا يف  جئاتنلا  ريشت 
امك نيبوهوملا ، ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  ىلع  مهتاباجتسا  لالخ  نم  ةردقملاو  ةيلاع  ةجردب 

نيبوهوملا ةياعر  لاجم  يف  ةيلاع  ةيبيردت  تاجح  اهعيمجو  تلثم  يناثلا  روحملا  تارقف  اهتنمضت  يتلا  ةيبيردتلا  تاجاحلا  نا  نيبتي  :
ةيلاع جايتحا  ةجرد  تلثم  اهعيمج  : ) بيترتلا ىلع  تاجايتحالا  هذه  زربا  نا  (و 
لوألا بيترتلا  يف  نيبوهوملا "  ةياعر  جمارب  قيبطت  ىلع  ةردقلا  ةيمنت  (" 6  ) مقر ةرابعلا   
بيترتلا يف  نيتلحرمل ") ةنمازتملا  ةساردلا  ةلحرملل ، ةيماظنلا  ةدملا  راصتخا  : ) جهنملا طغض  بيلاسأ  ةفرعم  (" 11) مقر ةرابعلا 
يناثلا  

 " ةيصخشلا مهتامسو  ةليقعلا  نيبوهوملا  تاجاحو  صئاصخ  لباقت  مولعلا  يف  ةيميلعت  جماربو  ةطشنأ  ميمصت  (" 1  ) مقر ةرابعلا 
ثلاثلا بيترتلا  يف   
ملعتلا تاعورشملا ؛ ةيلمعملا ؛  براجتلا  ينهذلا ؛ فصعلا  ) لثم ةثيدحلا  سيردتلا  تايجيتارتسا  مادختسا  (" 3) مقر ةرقفلا 
ةعبارلا ةبترملا  يف  جزامتملا .) .
ةسماخلا ةبترملا  يفو  نيبوهوملل " مولعلا  سيردت  يف  يملعلا  ثحبلا  بولسا  مادختسا  (" 14) مقر ةرقفلا  .

ةجردب ةيبيردت  تاجايتحاك  ًاضيا  تءاجو  بترلا ، لقأ  ىلع  تزاح  يتلا  تارابعلا  امأ   
يف (، 2.67) يباسح طسوتمب  ةصاخ ")...  لوصف  يف  ةصاخ ، سرادملا  يف  نيبوهوملا ( عيمجت  بيلاسا  ةفرعم  (" 8) مقر ةرابعلا 
ريخالا لبق  لبقو  رشع  ثلاثلا  بيترتلا  .
ريخألا لبقو  رشع  عبارلا  بيترتلا  يف  يتاذلا " ملعتلا  ىلع  نيبوهوملا  تاردق  ريوطت  ةيفيك  ىلع  بردتلا  ت  (" 13) مقر ةرابعلا 
رشع سماخلا  بيترتلا  يف  ...ىلعأ ") فصل  عيفرتلا  ركبملا ، لوبقلا  نيبوهوملا ( : بالطلا  عيرست  بيلاسأ  ةفرعم   (" 9) ةرابعلا
ريخالاو  
تاررقملا هذه  راصتقاو  نيبوهوملا  ةياعرب  داوملا  فلتخم  يف  نيملعملا  دادعإ  جمارب  مامتها  مدعب  ةجيتنلا  هذه  ناثحابلا  رسفيو 
ةكلمملا يف  ةيناسنالاو  ةيملعلا  داوملل  سويرولاكبلا  جمارب  يف  ةيساردلا  ططخل  اولخت  ذإ  ةصاخلا ، ةيبرتلا  مسق  يف  بلاغلاب 

ةياعر لاجم  يف  ةصصختملا  تارودلا  ةردن  ىلإ  ةفاضإ  نيبوهوملا ، ةياعرب  ةلصلا  تاذ  تاررقملا  نم  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 
نع نيملعملا  نم  ـر  يبك ددع  فوزعب  قلعتي  ةجيتنلا  هذه  درم  نوكي  دقو  .ةمدخلا  ءانثا  نيملعملا  دادعا  جمارب  يف  نيبوهوملا 
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نأ ىلإ  ببسلا  ناثحابلا  وزعي  امك  نيبوهوملا ، ةياعر  لاجم  يف  نيملعملا  تاردق  عفرل  فدهت  يتلا  ةيبيردتلا ؛ تارودلا  روضح 
رمالا مهئادأ ، ىلع  ًابلس  سكعني  امم  يميلعتلا  فقوملا  ذيفنت  دنع  ةيميلعتلا  تايجيتارتسالا  عابتإ  يف  ةيمهأ  نوطعي  نيملعملا ال 
يتلا ( 1430، يساك لأ  ) ةسارد جئاتن  عم  ةقفاوتم  ةجيتنلا  هذه  تءاجو  .ةيلاع  ةجردب  ءاج  ةيبيردتلا  مهتاجاحل  مهتاريدقت  لعج  يذلا 

، شابهلا  ) ةسارد جئاتن  عم  كلذك  قفتتو  ةطسوتم ، ةجردب  ءاج  نيبوهوملا  ةياعر  لاجم  يف  مولعلا  يملعم  ةجاح  نلا  ترهظأ 
ةجردب تابوهوملا و  تاذيملتلا  ةياعر  لاجم  يف  ةيبرعلا  ةغللا  تاملعمل  ةمزال  ةيبيردت  ةجاح  ( 25  ) دوجو ترهظأ  يتلا  ( 2011
تاملعم ىدل  ةعفترم  ةجردبو  ةحلم  ةجاح  ( 17  ) كانه نا  ترهظأ  يتلا  (، 2013، يدادرلا  ) ةسارد جئاتن  عم  كلذك  قفتتو  .ةريبك 
نيبوهوملا فاشتكا  لاجم  يف  ةيعامتجالا  تاساردلا  .

هصنو :(3 :4-2) ةساردلا : ةلئسا  نم  ثلاثلا  لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ريسفتو  ةشقانم 
" اعبت نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ام 

؟ ) ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف فالتخالل  "
يملعلا لهؤملا  ريغتمل  ةبسنلاب  ًالوأ : :

0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  مدع  ( 23 (؛) 12 (؛) 10  ) لوأدجلا نم  نيبتي   = α) مهتاجايتحال نيملعملا  تاباجتسا  يف 
فالتخالل ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا 

ةنيدم يف  ةيئادتبالا  ةلحرملاب  مولعلا  يملعم  رظن  ةهجو  نم  ةصصختملا ، ) تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف
2] [8] [40] [1]. كوبت ] ...
ءوض يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  ًايئاصحا  ةلاد  قورف  دوجو  مدع  قبس  امم  حضتي 
هذه ناثحابلا  رسفيو  ةصصختملا ،) تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف فالتخالل  اعبت  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم 
هذه درم  نوكي  دقو  مهتربخ ، تاونس  وأ  يملعلا  مهلهؤم  نع  رظنلا  ضغب  نيملعملا  عيمجل  ةحلم  تءاج  تاجاحلا  هذه  نا  ةجيتنلا 
ةجيتنلا هذه  تءاجو  نيبوهوملا ، فاشتكا  لاجم  يف  نيملعملا  تاجاح  يبلت  مل  نيملعملا  اهل  ضرعت  يتلا  تارودلا  نا  ةجيتنلا 
ةيسردملا ةرادإلا  ةسرامم  ةجرد  يف  قورف  دوجو  مدع  ترهظأ  يتلا   ( 2014، ةدلاوخلاو يبقرع  ) ةسارد جئاتن  عم  ةقفاوتم 

جئاتن يف  قفتت  امك  .ةربخلا  ريغتمل  ىزعت    ... [4] [1] [3] [2] .نيبوهوملا ةياعر  جماربل  ةمعادلا  ةيلعفلا  ةينفلاو  ةيرادإلا  اهراودأل 
تاملعم تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ًايئاصحإ  ةلاد  قورف  دوجو  مدع  ترهظأ  يتلا  ( 2011) شابهلا ةسارد  عم  تاريغتملا  ضعب 

يف ةمدخلا  تاونسل  ىزعت  اهيلع ؛ بردتلاو  ةيبيردتلا ، تاجاحلا  ةيمهأ  يتجردب  قلعتي  اميف  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيبرعلا ةغللا 
فاشتكا لاجم  يف  تارود  ثالث  نم  رثكأ  ىلع  تالصاحلا  تاملعملا  حلاصل  ًايئاصحإ  ةلاد  قورف  دجوت  امنيب   [55] [8] [4] .سيردتلا
نيترود ىلع  تالصاحلاو  ةيبيردت  تارود  ىلع  نلصحي  مل  يتاللا  تاملعملا  لباقم  نهتياعرو ؛ ًايوغل  تابوهوملا  تاذيملتلا  . 
تاملعم تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ةيئاصحإ  ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  ترهظأ  يتلا  ( 2013، يدادرلا ) ةسارد جئاتن  عم  ضراعتتو 

يف ةربخلا  تاونس  يملعلا ، لهؤملا  تاريغتمل ( ًاعبت  تابوهوملا  تاذيملتلا  فاشتكال  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيعامتجالا تاساردلا 
ةيعونو ةفدهتسملا  ةئفلا  فالتخا  يف  نمكي  ببسلا  لعلو    ... [8] [4] [54] [59] (. ةبهوملا لاجم  يف  تارودلا  ددع  سيردتلا ،
ىرخأو ةيميلعت  ةقطنم  وأ  ةئيب  نيب  فلتخت  نا  لمتحملا  نم  يتلا  تارودلا  .

هصنو : :(4 :4-2) ةساردلا : ةلئسا  نم  عبارلا  لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ريسفتو  ةشقانم 
" فالتخالل اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ام 

؟ ) ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف "
يملعلا لهؤملا  ريغتمل  ةبسنلاب  ًالوأ : :

0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  ( 15  ) لودجلا نم  نيبتي   = α) ءوض يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  نيملعملا  تاباجتسا  يف 
نم نيبتيو  يملعلا  لهؤملا  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم 

44] [37] [63] [53]  . سويرولاكبلا لهؤم  ةلمحب  ةنراقم  مولبد  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  حلاصل  ( 16) لودجلا ] ...
طقف سويرولاكبلا  لهؤملا  لمح  نم  نيملعملاب  ةنراقم  يوبرت  مولبد  سويرولاكب + لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  حلاصلو   .
ميلعتلا لاجم  يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ةبسنلاب  ًايناث : :

0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  ( 18  ) لودجلا نم  نيبتي   = α) [44] [4]: يناثلا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسال  يف 
ةلحرملاب مولعلا  يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا    ... [8] [63]

نم 5 لقا   ) ةيندتملا ةربخلا  يوذ  نيملعملا  حلاصلو  سيردتلا  يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  اعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا 
( تاونس نم 10  رثكأ   ) ةيلاعلا ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  حلاصلو  تاونس .)  10-5  ) ةطسوتملا ةربخلا  يوذ  عم  ةنراقم  تاونس )

تاونس  10-5) ةطسوتملا ةربخلا  يوذ  نيملعملا  عم  ةنراقم  ).
ةيبيردتلا تارودلا  ددع  ريغتمل  ةبسنلاب  ًاثلاث : :

0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  دع  ( 20) لودجلا نيبي   = α) [28]: يناثلا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  يف 
ةيوناثلا ةلحرملاب  مولعلا  يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 

66] [8] [2] .تارودلا ددع  ريغتمل  اعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ] 
ةيوناثلا ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحا  يف  نيملعملا  نيب  قورف  دوجو  ناثحابلا  رسفي 
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ىلا سويرولاكبلا  عم  ةنراقم  مولبد  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  حلاصلو  لهؤملا  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب 
ةيلاع اهنا  مغرلاب  ةيبيردتلا  مهتاجايتحال  مهتاريدقت  لعج  امم  ربكأ  تاراهمو  فراعم  ىلا  سويرولاكبلا  ةلحرم  يف  نيملعملا  ضرعت 
لهؤملا ةلمح  نم  نيملعملا  نيب  قورف  دوجو  ناثحابلا  رسفيو  مولبدلا ، ةلحرم  يف  نيملعملا  جايتحا  ةدح  نم  لقا  اهنا  الا 

مولبد سويرولاكب + لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  حلاصلو  يوبرت  مولبد  سويرولاكب + لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملاو  سويرولاكب 
مهتاريدقت لعج  امم  نيبوهوملا  فاشتكا  تاراهم  ىلع  بردتلا  ةيمهأل  يوبرتلا  لهؤملا  ةلمح  نم  نيملعملا  كاردا  ىلإ  يوبرت 

ىلعا نيبوهوملا  فاشتكا  لاجم  يف  ةيبيردتلا  مهتاجايتحال  .
ةيوناثلا ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحا  يف  نيملعملا  نيب  قورف  دوجو  ناثحابلا  رسفيو 

5-1) ةليلقلا ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  حلاصلو  سيردتلا  يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب 
نم رثكا  ةظحالملاو  ميوقتلا  تاراهم  مهزوعت  ددجلا  نيملعملا  ناوه  تاونس ) 10-5) ةطسوتملا تاربخلا  يوذ  عم  ةنراقم  تاونس )
ةياعر لاجم  يف  ةيبيردتلا  مهتاجايتحال  ةيلاعلا  ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  تاريدقت  ناثحابلا  رسفيو  ةربخ ، رثكالا  نيملعملا 

نورعشيو نيبوهوملا  بالطلا  ةظحالمب  مهل  تحمس  ةليوطلا  مهتربخ  نا  ةطسوتملا ، ةربخلا  يوذ  نيملعملاب  ةنراقم  نيبوهوملا 
ترهظأ يتلا  ( 2013، يدادرلا ) ةسارد جئاتن  عم  ةقفاوتم  جئاتنلا  هذه  تءاجو  .ةئفلا  هذه  ةياعرل  ةيبيردت  جمارب  ىلع  مهبيردت  ةيمهأب 
تاذيملتلا ةياعرل  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيعامتجالا تاساردلا  تاملعم  تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ةيئاصحإ  ةلالد  تاذ  قورف  دوجو 

عم ةقفاوتم  تءاجو   (. ةبهوملا لاجم  يف  تارودلا  ددع  سيردتلا ، يف  ةربخلا  تاونس  يملعلا ، لهؤملا  تاريغتمل ( ًاعبت  تابوهوملا 
ةينفلاو ةيرادإلا  اهراودأل  ةيسردملا  ةرادإلا  ةسرامم  ةجرد  يف  قورف  دوجو  ترهظأ  يتلا   ( 2014، ةدلاوخلاو يبقرع  ) ةسارد جئاتن 

يف ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ىزعت  قرف  دجوت  امنيب ال  يملعلا ، لهؤملا  ريغتمل  ىزعت  نيبوهوملا ، ةياعر  جماربل  ةمعادلا  ةيلعفلا 
4] [55] [54]. سيردتلا ] 
0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  دع  ناثحابلا  رسفيو   = α) [54] [37] [2]: يناثلا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  يف 

ةلحرملاب مولعلا  يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعم  ةيبيردتلا ل تاجايتحالا    ... [55]
، ةبهوملا لاجم  يف  مولعلا  يملعمل  هجوملا  ةيبيردتلا  تارودلا  ةردن  ىلا  تارودلا  ددع  ريغتمل  اعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا 

نيبوهوملا ةياعر  بيلاسأب  قلعتي  اميف  كوبت  ةنيدم  يف  مولعلا  يملعم  اهل  ضرعتي  يتلا  تارودلا  ةيصصخت  مدع  ةفاضإلاب 
دوجو ترهظأ  يتلا  ( 2011 شابهلا ، ) ةسارد لثم  ةقباسلا  تاساردلا  جئاتن  عم  ةجيتنلا  هذه  تءاجو  كلذ ، يف  ةصصختملا  جماربلاو 
ًايوغل تابوهوملا  تاذيملتلا  فاشتكا  لاجم  يف  تارود  ثالث  نم  رثكأ  ىلع  تالصاحلا  تاملعملا  حلاصل  ًايئاصحإ  ةلاد  قورف 
تاملعم تاباجتسا  تاطسوتم  نيب  ةيئاصحإ  ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  ترهظأ  يتلا  ( 2013، يدادرلا  ) ةسارد جئاتن  عمو  نهتياعرو 
عجريو   ... [3] [8] [38] [1] .تارودلا ريغتمل  ًاعبت  تابوهوملا  تاذيملتلا  ةياعر  روحم  ىلع  ةساردلا ) ةنيع   ) ةيعامتجالا تاساردلا 

ةفدهتسملا ةئفلا  صصخت  ةعيبط  فالتخا  ىلاو  ةهج  نم  ةساردلا  تانيع  فالتخا  ىلا  فالتخالا  هذه  ناثحابلا  .
سماخلا لصفل 
تاحرتقملاو تايصوتلاو  جئاتنلا  صخلم 

جئاتنلا :(5-1) صخلم   
لوالا :(1 :5-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم  .
يناثلا :(2 :5-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم 
ثلاثلا :(3 :5-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم 
عبارلا :(4 :5-1) لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم 
تايصوتلا :(5-2) .
تاحرتقملا :(5-3) .

سماخلا لصفلا 
تاحرتقملاو تايصوتلاو  جئاتنلا  صخلم 

يف مولعلا  يملعم   ) ةساردلا دارفأ  تاريدقت  نع  اُهعمج  مت  يتلا  ةيناديملا  تانايبلل  يئاصحإلا  ليلحتلا  ةيلمع  نم  ءاهتنالا  دعب 
ىلع فرعتلاو  نيبوهوملا ،  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مل  ةيبيردتلا  مهتاجايتحا  وحن  كوبت )  ةنيدمب  ةيئادتبالا  ةلحرملا 
جئاتن ُرْصَح  مت  ةصصختملا  تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ،  [1]: لثم تاريغتملا  ضبل  اعبت  تاجايتحالا  هذه  يف  تاقورفلا 
يلي امك  ةساردلا  ةلئسأل  اعبت  يف  ةساردلا  : 

جئاتنلا :(5-1)) صخلم   
هصنو :(1 :5-1) لوألا : لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم  :
؟  " نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ام  " 

نيبوهوملا فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردت  ةجاح   ( 16  ) دوجو نع  جئاتنلا  ترهظأ 
2] [1] .ةيلاع ةجردب  تءاج  اهعيمجو  ] 
هصنو :(2 :5-1) يناثلا : لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم  :
؟  " نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ام  " 
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نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردت  ةجاح   ( 15  ) دوجو نع  جئاتنلا  تفشك 
ةيلاع ةجردب  تءاج  اهعيمجو  . 

هصنو :(3 :5-1) ثلاثلا : لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  صخلم 
" اعبت نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ام 

؟ ) ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف فالتخالل  "
سرادمب ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  نا  جئاتنلا  ترهظا 
ةربخلا لهؤملا ،  ) تاريغتملا يف  مهفالتخا  نع  رظنلا  ضغب  نيملعملا  عيمجل  ةحلم  تاجاح  يه  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا 

3] ( . ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ] 
هصنو :(4 :5-1) ةساردلا : ةلئسا  نم  عبارلا  لاؤسلاب  ةقلعتملا  جئاتنلا  ضرع 
" فالتخالل اعبت  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ام 

؟ ) ةصصختملا تارودلا  ددع  ةيسيردتلا ، ةربخلا  لهؤملا ، ) يف "
0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو   = α) نيبوهوملا ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  ةبيردتلا  مهتاجايتحال  نيملعملا  تاباجتسا  يف 

لهؤملا ةلمح  نم  نيملعملا  حلاصلو  يملعلا  لهؤملا  ريغتمل  ًاعبت  كوبت  ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف 
81] [8] [53] [63]  . طقف سويرولاكبلا  لهؤملا  لمح  نم  نيملعملاب  ةنراقم  يوبرت  مولبد  سويرولاكب + ] ...

ميلعتلا لاجم  يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل  ةبسنلاب  ًايناث : :
0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو   = α) يملعمل ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يناثلا : روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسال  يف 
اعبت ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  ةيوناثلا  ةلحرملاب  مولعلا  يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا 
ةربخلا يوذ  عم  ةنراقم  تاونس ) نم 5  لقا   ) ةيندتملا ةربخلا  يوذ  نيملعملا  حلاصلو  سيردتلا  يف  ةربخلا  تاونس  ريغتمل 
ةربخلا يوذ  نيملعملا  عم  ةنراقم  تاونس ) نم 10  رثكأ   ) ةيلاعلا ةربخلا  يوذ  نم  نيملعملا  حلاصلو  تاونس .)  10-5  ) ةطسوتملا
تاونس  10-5) ةطسوتملا ).
ةيبيردتلا تارودلا  ددع  ريغتمل  ةبسنلاب  ًاثلاث : :

0,05  ) ةيئاصحإ ةلالد  تاذ  قورف  دوجو  مدع   = α)  ... [8] [98] [44] [4]: يناثلا روحملا  ىلع  مولعلا  يملعم  تاباجتسا  يف 
ةيوناثلا ةلحرملاب  مولعلا  يملعم  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا  ةياعر  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا 
تارودلا ددع  ريغتمل  اعبت  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  .

تايصوتلا :(5-2) :
يلي امب  يصوت  اهنإف  ةساردلا  جئاتن  هنع  تضخمت  ام  ءوض  يف  :

فاشتكا يلاجم : يف  مهتاجاح  بساني  امل  ًاقفو  اهريوطتو ؛  ةمدخلا  ءانثأ  مولعلا  يملعم  بيردت  جمارب  يف  رظنلا  ةداعإ 
يف ةحلم  ةجاح  ( 15  ، ) نيبوهوملا ةياعر  لاجم  يفو  ةحلم  ةيبيردت  ةجاح  ( 16 ( ـ تلثمت ب يتلاو  نيبوهوملا ، ةياعرو  نيبوهوملا 

نيبوهوملا ةياعر  لاجم  . 
نيبوهوملا فاشتكا  لاجم  يف  ًاحاحلا  رثكالا  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ىلع  نيملعملا  بيردت  ةرورضب  نييوبرتلا  نيفرشملا  يصوت 
ةساردلا جئاتن  بسح  يلي  امب  لثمتت  يتلاو  :
بالطلا ىدل  ةبهوملا  بناوج  ةظحالم  ىلع  بيردتلا  .
نيبوهوملا فاشتكا  يف  ةثيدحلا  ميوقتلا  بيلاسأ  فيظوت  ىلع  بيردتلا  .
نيبوهوملا بالطلا  ةياعرو  فاشتكاب  ةينعملا  تاهجلا  عم  لصاوتلا  تاراهم  ىلع  بيردتلا  .
بوهوملا بلاطلا  فاشتكال  ةيمكلا  بيلاسألا  مادختسا  ىلع  بيردتلا   .
نيبوهوملا نع  فشكلا  سيياقم  جئاتن  ليلحتو  حيحصت  ىلع  بيردتلا   .
فاشتكا لاجم  يف  مهتاراهم  ريوطتل  ةيئارجالا  ثوحبلا  جهنم  مادختساو  يملعلا ، ثحبلا  جئاتن  ةعباتم  ةرورضب  نيملعملا  يصوت 
نيبوهوملا .

يتلاو نيبوهوملا  ةياعر  لاجم  يف  احاحلا  رثكالا  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ىلع  نيملعملا  بيردت  ةرورضب  نييوبرتلا  نيفرشملا  يصوت 
ةساردلا جئاتن  بسح  يلي  امب  لثمتت  :
نيبوهوملا ةياعر  جمارب  قيبطت  ىلع  نيملعملا  بيردت   .
نيتلحرمل ةنمازتملا  ةساردلا  ةلحرملل ، ةيماظنلا  ةدملا  راصتخا  ) [58] [2]: جهنملا طغض  بيلاسأ  ىلع  نيملعملا  بيردت  )" .
مهتامسو ةليقعلا  نيبوهوملا  تاجاحو  صئاصخ  لباقت  مولعلا  يف  ةيميلعت  جماربو  ةطشنأ  ميمصت  ىلع  نيملعملا  بيردت 
ةيصخشلا  " .

ملعتلا تاعورشملا ؛ ةيلمعملا ؛  براجتلا  ينهذلا ؛ فصعلا  ) لثم ةثيدحلا  سيردتلا  تايجيتارتسا  مادختسا  ىلع  نيملعملا  بيردت 
جزامتملا .
نيبوهوملل مولعلا  سيردت  يف  يملعلا  ثحبلا  بولسا  مادختسا  ىلع  نيملعملا  بيردت  .

مهفيلكت لبق  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكال  نيحشرملا  مولعلا  يملعمل  اهذيفنتو  ةمدخلا  ءانثأ  بيردتلا  جمارب  طيطختب  مامتهال 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=3&cite=35#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=63&cite=8#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=53&cite=9#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=8&cite=23#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=81&cite=7#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=4&cite=10#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=44&cite=2#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=98&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=8&cite=13#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=2&cite=39#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=7459364&source=58&cite=11#jump


ةيمنت ةرورضب  ةينهملا  ةيمنتلا  جمارب  ذيفنتو  طيطخت  ىلع  نيمئاقلاو  ميلعتلا  تارادإ  يف  بيردتلا  زكرمو  فارشالا  ةرادا  يصوت 
عيمج نا  جئاتنلا  ترهظا  ذإ  ةيفارغميدلا ؛ مهصئاصخ  نع  رظنلا  ضغب  نيبوهوملا  فاشتكا  لاجم  يف  مولعلا  نيملعم  عيمج  تاراهم 

، ةيسيردتلا ةربخلا  لهؤملا ، ) يف فالتخالل  اعبت  مهنيب  ةيئاصحا  ةلاد  قورف  نودو  ةيلاع  ةجردبو  تاجايتحالا  هذهل  ةجاحب  نيملعملا 
ةصصختملا تارودلا  ددع  ).

مولبدلا لهؤملا  يوذ  نم  نيملعملا  نا  رابتعالا  نيعب  ذخالا  ةينهملا  ةيمنتلاو  بيردتلا  جمارب  ىلع  نيمئاقلا  ةساردلا  يصوت 
اجايتحا رثكالا  مهنأ  جئاتنلا  ترهظأ  دقف  نيبوهوملا  ةياعر  لاجم  يف  امأ  بيردتلل  ًاجايتحا  رثكالا  مه  ةليلقلا  ةربخلا  يوذ  نيملعملاو 
بيردتلل .

تاحرتقملا :(5-3) :
ىرخا لحارمو  نيملعملا  نم  ىرخا  تائف  نمضتت  ةيلاحلا  ةساردلل  ههباشم  ةسارد  ءارجأ  .
يلي امب  ىلا  اهجئاتن  ءوض  يف  ةيلاحلا  ةساردلا  حرتقت  :

يملعمل ةيبيردتلا  تاجاحلل  اهتيبلت  ىدم  ىلع  فرعتلاو  كوبت  ةنيدم  يف  ةمدخلا  ءانثا  بيردتلا  جماربل  ةيميوقت  ةسارد  ءارجا 
ةيلاحلا ةساردلا  جئاتن  اهترهظأ  يتلا  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكاب  قلعتي  اميف  مولعلا  .
نيبوهوملا ةياعرو  فاشتكا  تايافك  ءوض  يف  ةمدخلا  ءانثا  نيملعملل  ةهجوملا  ةيبيردتلا  جماربلل  ةيميوقت  ةسارد  ءارجا  .
ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملاب  نيبوهوملا  يملعمل  ةينهملا  تابلطتملا  نع  ةيثحب  عيراشم  لمع  .

تاريغتملا - ضعب  نيبو  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  مولعلا  يملعمل  ةينهملا  تابلطتملا  نيب  ةقالعلا  ةسارد 
عادبالاو ةبهوملا  وحن  هاجتالاو  ةيتاذلا ، ةءافكلا  لثم  ةيعامتجالاو  ةيصخشلا  .

ع ــ جارملا
ةيبرعلا عجارملا  : 

، ةروشنم ريغ  ريتسجام  ةلاسر   [1] .كوبت ةنيدمب  ماعلا  ميلعتلا  سرادم  يف  ةيتاذلا  ةرادإلا  قيبطت  تابلطتم   (. 2015) .ايرث يرمحألا ،
كوبت كوبت ، ةعماج   

: كوبت .ـ 1437ه يساردلا 1436 / ماعلل  كوبت  ةقطنم  سرادمل  ةيئاصحالا  ةصالخلا  (1436ه .)ـ .كوبت ةقطنم  ميلعتل  ةماعلا  ةرادإلا 
كوبت ةقطنم  ميلعت  ةرادا   

 ... [22] [0] [74] [36]. ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  نيبوهوملا  نع  فشكلا  فرعتلا و  ريياعم   (. 2000) .عفانلا هللادبع  عراش ، لأ 
يبرعلا سلجملا  ، " لبقتسملل رامثتسا  لضفأ   " ةيعادبالا ةيبرتلا   [36] [5]" نيقوفتملاو نيبوهوملا  ةياعرل  يناثلا  ةيبرعلا  رمتؤملا 
ندرالا نامع ،  [36] [10] [0]: نيقوفتملاو نيبوهوملل 

يف نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  لاجم  يف  ةيعيبطلا  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  (. 2008) ضيعم يلع  هللادبع   , يساك لا 
ةمركملا .[38] [69] [80] [82] ةكم  ةقطنمب  ةيعيبطلا  مولعلا  يفرشمو  يملعم  رظنةهجو  نم  ةرصاعملا  ةيوبرتلا  تاهجوتلا  ءوض 
71] [63] [62] [2]. ةمركملا ةكم  ىرقلا ، مأ  ةعماج  ةروشنم ،) ريغ  ريتسجام  ةلاسر  ) ... ] ...

تاعماجلل رشنلا  راد   [8]: ةرهاقلا ةيسفنلاو , ةيعامتجالا  مولعلا  يف  ثحبلا  جهانم   (. 2006  ) .ءاجر مالع ، وبأ  .
تابلاطلا عم  لماعتلا  تايجيتارتساب  ةطسوتملا  ةلحرملاب  ايفارغجلا  تاملعم  ةفرعم  ىوتسم   (. 2014) .ملاس ناميإ  ةديعراب ،

لوألا نوناك  .ع 12 ، .جم 3 ،  [70]: ةصصختملا ةيلودلا  ةيوبرتلا  ةلجملا   [70]  . اهيلع نهبيردت  رثأو  ةيداعلا  سرادملا  يف  تابوهوملا 
نم هعاجرتسا  مت  :

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=103755
رشنلل ةريسملا  راد   : نامع يئاصحالا , ليلحتلاو  ثحبلا  ميمصت  يملعلا : ثحبلا  جهانم  (. 2007) .ديرف ةنيز ، وبأ  ديلو و  شطبلا ،
عيزوتلاو  

نامع ركفلا : راد    ... [25] [6] [5]. نيبوهوملا نع  فشكلا  بيلاسأ  (. 2008)  ... [99] [62] [6] .يحتف ناورج ،   
62] [6] [5]. عيزوتلاو رشنلاو  ةعابطلل  ركفلا  راد    : نامع .عادبالاو ط2 . قوفتلاو  ةبهوملا  (. 2004) .يحتف ناورج ، ] ... 
50]: نم عجرتسم  نيقوفتملاو ،  نيبوهوملا  ةبلطلا  صئاصخ   (. 2015) .يحتف ناورج ، ] 
http://cutt.us/EIWOT

ماعلا ميلعتلا  سرادم  يف  نيبهوملا  ةياعر  جمانرب  ميوقت   (. 2013 .دمحم ( نسح  ةماسأ  ينيجاعم ، دمحم ، هللا  دبع  ناميغجلا ،
.ع 1، .جم 14 ،   ... [74] [65] [28] [8]  : ةيسفنلاو ةيوبرتلا  مولعلا  ةلجم   [74]  . ةيراثإلا جماربلا  ةدوج  ريياعم  ءوض  يف  ةيدوعسلا 
نم هعاجرتسا  مت  سرام   :

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=91406
ةرادا سرام ،  16-14، نيبوهوملاو نيقئافل  ينطولا  رمتؤملا  نيبوهوملا ، ةياعرو  فاشتكا  بيلاسأ  (. 2001) .ناميلس قراط  يجناخ ،
ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  بابشلاو : ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  ةصاخلا ، تاردقلا  يوذ  جمارب  .
نيبوهوملا نع  فشكلا  تايجيتارتسا   (. 2007) [89] [6]. حرف نيدلا  حالص  هللا ، اطعو  ريشب ؛ ريبزلا  هطو ، نوراه ؛  رمع  ةفيلخلا ،

176 ص ص 147 –  ع10 ، ةصاخلا ، ةيبرتلل  ةيبرعلا  ةلجملا    ... [89] [6] [5]. نادوسلاب ربمسلا  رئاط  عورشم  يف 
ةحورطأ  [5] [6]. الاين ةيلحم  يف  ساسألا  ةلحرمب  نيبوهوملا  لافطألا  نع  فشكلا  تايجيتارتسا   (. 2007) [6] .ةنيدم ةسود ،
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نادوسلا   ... [63] [6] [5]  : موطرخلا ةعماج  ةروشنم ، ريغ  هاروتكد   
ناميإلاو ملعلا  راد  قوسد : .ديدجتلاو  دقنلا  نيب  ثحبلا  جهانم  (. 2009  ) .نيسح هط ، ىفطصم و  بجر ،  
تابوهوملا تاذيملتلا  فاشتكال  ةيعامتجالا  داوملا  تاملعمل  ةمزاللا  ةيبيردتلا  تاجاحلا   (. 2013  ) .ميلس يملس  انر  يدادرلا ،
هعاجرتسا مت  .ةمركملا  ةكم  ىرقلا ، مأ  ةعماج  ةروشنم ،) ريغ  ريتسجام  ةلاسر  )  [2] [1]  . ةمركملا ةكم  ةنيدم  يف  نهتياعرو 

نم :
http://search.shamaa.org/FullRecord.aspx?ID=107839

قرطو ةمركملا  ةكم  ةقطنم  يف  نيصصختملا  رظن  يف  نيبوهوملا  ةياعر  هجاوت  يتلا  تايدحتلا   (. 2012  . ) دماح ةيلاغ  يعافر ،
ّمت   ... [85] [67] [66] [1] .ةمركملا ةكم  ىرقلا ، مأ  ةعماج  ةروشنم ،) ريغ  ريتسجام  ةلاسر  ) ةيمالسالا ةيبرتلا  ءوض  يف  اهتهجاوم 
نم هعاجرتسا  :

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=92963
ةلحرملا يف  نيبوهوملا  ةبلطلا  ىدل  يعادبالا  ريكفتلا  ىوتسم   (. 2015  .) دمحم يدويزلا ، ميرم ؛ يدلاخلا ، ىده ؛ يديشرلا ،

يناثلا يلودلا  رمتؤملا    ... [42] [56] [38] [1]. تاريغتملا ضعب  ءوض  يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  كوبت  ةقطنم  يف  ةيوناثلا 
.ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ةعماجب  ةصاخلا  ةيبرتلا  مسق  نيركتبملا ،" ةياعرل  ةينطو  ةيجيتارتسا  وحن  نيقوفتملاو " نيبوهوملل 

594-571 [56]: ويام  21-19 زيمتملا ، يميلعتلا  ءادألل  موتكم  لأ  دشار  نب  نادمح  ةزئاج  ةياعرب  . 
ركفلا راد   : نامع .ةيبرتلا ط3  يف  ميوقتلاو  سايقلا  ئدابم   (, 2005 رماع (, ماشه  نايلعو ،  يمهف  ردان  دويزلا ،   
ةعبارلا ةعبطلا  (1416ه .)ـ  ... [0] [24] [22]. ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ميلعتلا  ةسايس 
عقاولا نيب  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ماعلا  ميلعتلا  سرادمب  نيبوهوملا  ةياعر  جمانرب   (. 2015) .رامع لانم  فيرشلا ،
ةياعرل ةينطو  ةيجيتارتسا  وحن  نيقوفتملاو " نيبوهوملل  يناثلا  يلودلا  رمتؤملا    ... [26] [1] [38] [56]. يوبرت روظنمب  لومأملاو 
يميلعتلا ءادألل  موتكم  لأ  دشار  نب  نادمح  ةزئاج  ةياعرب  .ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةعماجب  ةصاخلا  ةيبرتلا  مسق  نيركتبملا "

ص ص403-377 ويام :  21-19 زيمتملا ، .
، ىرقلا مأ  ةعماجب  نيملعملا  دادعإ  جمارب  يف  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا  تاراهم  رفاوت  ىدم   (. 2011) .هللادبع رصان  ينارهشلا ،
74]: نم عجرتسم  ماع 1431ه ،ـ ةيملعلا  ةيبرتلل  ةيرصملا  ةيعمجلا  نع  ةرداصلا  ةيملعلا  ةيبرتلا  ةلجم  يف  رشنلل  لوبقم  ثحب  ] 
https://uqu.edu.sa/page/ar/188673
 . نييداعلاو نيبوهوملا  ةبلطلا  نيب  زيمت  يتلا  ةيصخشلا  تامسلا  (. 2012) .ةدوع ميلس  نوبزلا ، ناميلس ؛ يناحير ، لداع ؛ سونط ،
نم هعاجرتسا  ّمت  .ع 1 ، ، 39 .جم ةيوبرتلا : مولعلا  تاسارد : 

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=73893
نيبوهوملا بالطلا  ىلع  فرعتلل  ةيكولسلا  صئاصخلا  سايقم  نينقتو  ءانب  (. 2014) .دمحأ ميلس  يدومصملا ، يكز ؛  ىرسي  دوبع ،

89-70 9،ع(1 :) جم ةيوبرتلا ، مولعلل  ةبيط  ةعماج  ةلجم  .لصيف  كلملا  ةعماجب  .
ركفلا راد  ناّمع : .هبيلاسأو  هتاودأو  هموهفم  يملعلا :  ثحبلا  (. 2012) .نمحرلادبع سدعو ، دياك  قحلادبعو ، ناقوذ  تاديبع ،
نوعزومو نورشان 

ةياعر جمارب  معد  يف  اهراودأل  ةيسردملا  ةرادإلا  ةسرامم  ةجرد   (. 2014) .يلع حجان  ةدلاوخلا ، يلع ، نب  يكرت  يبقرع ،
مت لوليأ  .ع 9 ، .جم 3 ، ةصصختملا : ةيلودلا  ةيوبرتلا  ةلجملا   [66] [1] [70]  . ريسع ةقطنمب  نيملعملا  رظن  ةهجو  نم  نيبوهوملا 
نم هعاجرتسا  :

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=103725
ةسارد  .  ... [75] [6] [5]" يساسألا ميلعتلا  يف  نيبوهوملا  نع  فشكلا  بيلاسأ  ليلد   " ريوطت (. 2008) .حرف نيدلا  حالص  هللاطع ،
دالبلا يف  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ءارزول  سداسلا  رمتؤملا    ... [75] [5] [6]. مولعلاو ةفاقثلاو  ةيبرتلل  ةيبرعلا  ةمظنملا  نم  فيلكتب  تدعأ 
راذإ  3-1 زةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  ضايرلا : لثمألا ." ةسفانملا  رايخلا  نيبوهوملا  ةيبرت   [3] [75] [5]" ةيبرعلا .
يناثلا يلودلا  رمتؤملا    ... [5] [56] [74] [76]. نيعدبملاو نيبوهوملا  نع  فشكلا  بيلاسأ  تابلطتم و   (. 2015) .ةسينأ ورخف ،
.ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ةعماجب  ةصاخلا  ةيبرتلا  مسق  نيركتبملا " ةياعرل  ةينطو  ةيجيتارتسا  وحن  نيقوفتملاو " نيبوهوملل 

42-30 ويام :  21-19 زيمتملا ، يميلعتلا  ءادألل  موتكم  لأ  دشار  نب  نادمح  ةزئاج  ةياعرب  .
مهتاجاح ءوض  يف  نيبوهوملا  يملعمل  ميلعتلا  ايجولونكت  لاجم  يف  ةيراهملا  بناوجلا  ريوطت  .توقلا  قازرلا  دبع  يناطحقلا ،

نم هعاجرتسا  مت  ربوتكأ 2011  .ع 12 ، ثوحبو : تاسارد  ةيبرتلا : ايجولونكت   [74] [85]  . ةيبيردتلا :
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=49710

يبرعلا ركفلا  راد  ةرهاقلا :  [6] [5]. مهتياعرو مهفاشتكاو  مهصئاصخ  نوقوفتملاو  نوبوهوملا  (. 2005) .بلطملا دبع  يطيرقلا ،  
نامع ةريسملا : راد  .مهتيمنتو  نيبوهوملا  ةيبرت  (. 2012  ) .قيريزم بوقعي  ماشهو  نيسح ؛ دمحم  ينانطق ، .

نيبوهوملا ةياعرو  فاشتكإ  لاجم  يف  ةيعيبطلا  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا   (. 2009  ) .ضيعم نب  يلع  نب  هللادبع  يساك ،
[38] .هاروتكد  ) ةمركملا ةكم  ةقطنمب  ةيعيبطلا  مولعلا  يفرشمو  يملعم  رظن  ةهجو  نم  ةرصاعملا  ةيوبرتلا  تاهجوتلا  ءوض  يف 
نم هعاجرتسا  مت    ... [82] [80] [69]:
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لومم يثحب  عورشم  ةبرجت   [56]: لومأملاو عقاولا  نيب  نامع  ةنطلسب  نيبوهوملا  ةياعرو  فاشتكا   (. 2015) .نسح دمحأ  دمحم ،
ةعماج ، " نيركتبملا ةياعرل  ةينطو  ةيجيتارتسا  وحن  نيقوفتملاو " نيبوهوملل  يناثلا  يلودلا  رمتؤملا   [56]. سوباق ناطلسلا  ةعماجب 

56] .ويام  21-19، زيمتملا يميلعتلا  ءادألل  موتكم  لآ  دشار  نب  نادمح  ةزئاج  ةياعرب  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ] 
ءادألل موتكم  لآ  دشار  نب  نادمح  ةزئاج   ...  [6] [5] [0]. نيبوهوملا نع  فشكلا  يف  يعجرم  ليلد   (. 2013  ) ىسوم ناهبنلا ،

89] [75] [5]. ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  يبد ،  [56]. زيمتملا يميلعتلا  ] 
يناثلا يلودلا  رمتؤملا   [56]. ةحاتملا ةيثحبلا  لئادبلاو  ةيجهنملا  تايلاكشإلا  نيب  نيبوهوملا  نع  فشكلا   (. 2015) .ىسوم ناهبنلا ،
.ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ةعماجب  ةصاخلا  ةيبرتلا  مسق  نيركتبملا ،" ةياعرل  ةينطو  ةيجيتارتسا  وحن  نيقوفتملاو " نيبوهوملل 

459-429 ويام :  21-19 زيمتملا ، يميلعتلا  ءادألل  موتكم  لأ  دشار  نب  نادمح  ةزئاج  ةياعرب 
تاذيملتلا فاشتكا  لاجم  يف  ةيبرعلا  ةغللا  تاملعمل  ةمزاللا  ةيبيردتلا  تاجاحلا   (. 2011  ) .هللا دبع  ةيطع  جيرأ  شابهلا ،

نم هعاجرتسا  مت   [71] (. هروشنم ريغ  ريتسجام  ةلاسر  ) [58] [2] [1]  . ةسدقملا ةمصاعلاب  نهتياعرو  ايوغل  تابوهوملا  :
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=92908

ةيبنجالا عجارملا  :
Davis, G. and Rimm, S. (2004). Education of the gifted and talented.[6] (5thed.). Boston: Allyn & Bacon Boston
Chan, D. (2001). Characteristics and competencies of teachers of the gifted learners: The Hong Kong teacher
perspective. Roeper Review, Vol. 23, No. 4. Pp176-200. From:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02783190109554098
Kaufman, S.B., & Sternberg, R.J. (2008). Conceptions of giftedness. In S. Pfeiffer (Ed.), Handbook of
giftedness in children: Psycho-educational theory, research, and best practices. New York, NY: Plenum.
Kazem، A. M.، Alzubaidi، A. S.، Hemdan، A. H.، & Renzulli، J. (2014). The Factor Structure of the Scales for
Rating the Behavioural Characteristics of Superior Students (SRBCSS):[76] Results on an Omani Sample.
International Journal for Talent Development and Creativity، 127.
Mammadov,.(2015). Gifted Education in National Contexts Current Policies and Policy Efforts for the Education
of Gifted Children in Turkey. Roeper Review, Vol. 37, No. 3. Pp139-140. From:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02783193.2015.1047548
Ysseldyke, J.E & Algozzine, B. (1995). special education apractical approach for teachers. (3rdEd.) Houghton
Mifflin company, U.S.A
A

قحالملا
1  ) مقر قحلملا  )

نيمكحملا ةداسلا  تانيب 
مكحملا مسا 
ةيميداكالا ةبترلا 
صصختلا

اهب لمعي  يتلا  ةهجلا 
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ميلعتلا ةرازو   Ministry of Higher Education
كوبت ةعماج   University of Tabuk
سيردتلا قرطو  جهانملا  مسق   Deanship of Graduate Studies

2) مقر قحلملا  )
ةياعرو فاشتكا  تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملا  مولع  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ةساردلا "  ةادأل  ةيلوألا  ةروصلا 
كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا   "
بلاطلا دادعإ   :
يطيوحلا ناميلس  ليخد  يلع 
روتكدلا فارشإ  :
يريمحلا هللا  ديبع  رداقلا  دبع 
كراشملا مولعلا  سيردت  قرطو  جهانملا  ذإتسأ 

سيردتلا ) قرطو  جهانملا  يف  ريتسجاملا  ةجرد  ىلع  لوصحلل  ةيليمكت  ةسارد   )
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يناثلا 1436/1437 هـ لصفلا 
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هللا هظفح    ... [35] [2] [60] [62]  : روتكدلا ةداعس   
دعبو هتاكربو  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا 

فاشتكا تابلطتم  ءوض  يف  ةيئادتبالا  ةلحرملاب  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا    ... [35] [2] [60] [62]  " ةساردب ثحابلا  موقي 
2]  " كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا  ةياعرو  ] 
ىلإ فدهت  ةسارد  يهو  سيردتلا ، قرطو  جهانملا  يف  ريتسجاملا  ةجرد  ىلع  لوصحلا  تابلطتمل  الامكتسا  كلذو   :

2] [1] [3] .نيبوهوملا نع  فشكلل  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ديدحت  ] 
88] .نيبوهوملا ةياعرل  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ديدحت  ] 
يف فالتخالل  ًاعبت  مهتياعرو  نيبوهوملا  نع  فشكلل  يف  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  يف  فالتخالا  ىلإ  لصوتلا 

1] [2] [3]  ( . تارودلا ددع  ةربخلا ، ، تاونس  ددع  لهؤملا ، )] 
نيمسق نمضتت  يتلاو  ةنابتسالا  دادعإب  ثحابلا  ماق   :
ةيلوألا تانايبلا  لوألا :   
نيروحم ىلإ  اهميسقت  متو  ةنابتسالا  دونب   : يناثلا  : 

كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا  فاشتكال  ةيعيبطلا  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  لوألا :  روحملا 
كوبت ةقطنمب  نيبوهوملا  ةياعرل  ةيعيبطلا  مولعلا  يملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  يناثلا :  روحملا 
لوح مكتاظحالمو  مكيأر  ءادبإ  مكتداعس  نم  لمأي  ثحابلا  ناف  يملعلا  ثحبلا  لاجم  يف  عالطاو  ةربخ  نم  هب  نوعتمتت  امل  ارظنو 

ةنابتسالا دونب   .
ثحابلا ركشلا  ليزج  مكلو   
يطيوحلا ناميلس  ليخد  يلع 

afash1@hotmail.com
مكحملا تانايب  :
مسالا
ةبترلا
صصختلا

اهب لمعي  يتلا  ةهجلا 
ةيلوألا تانايبلا  ًالوأ :   :

" 60]  " كتباجإ لثمي  يذلا  لقحلا  يف  ةراشإ ) (  عضو  ءاجرلا  ] 
يملعلا لهؤملا   :
مولبد
يوبرت سويرولاكب 
يوبرت ريغ  سويرولاكب 
ريتسجام

ةربخلا [60].2 تاونس  ددع   :
تاونس (5) نم لقأ   
تاونس (10) نم لقأ  ىلإ  تاونس  (5) نم  
تاونس (15) نم لقأ  ىلإ  تاونس  (10) نم  
رثكأف ةنس  رشع  ةسمخ   

3.[59] [60] [3] [45] ... ةيبيردتلا تارودلا   :
ةدحاو ةيبيردت  ةرودب  تقحتلا 
ةيبيردت ةرود  نم  رثكأب  تقحتلا   
ةيبيردت ةرود  يأب  قحتلا  مل   

4.[60] 40] [60]  : سيردتلا يف  ةيبيردتلا  ةرودلا  نم  كتدافتسا  ىدم  ] 
ةريبك ةجردب  تدفتسا   
ةطسوتم ةجردب   

ةفيعض ةجردب   
دفتسا مل 

5.[60] 60]  : ةيبيردتلا ةرودلا  عون  ديدحت  ] 
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ةماع ةيبيردت  ةرود   
صصختلا لاجم  يف  ةيبيردت  ةرود 
مكحملا يأر 
ةرقفلا

م
مكحملا لدعت   
روحملا ىلإ  ءامتنالا 
ةيوغللا ةغايصلا   
ةيمتنم ريغ 
ةيمتنم  
ةبسانم ريغ 
ةبسانم  
نيبوهوملا بالطلا  فاشتكاب  ةقلعتملا  ةيبيردتلا  تاجاحلا   [60]: لوألا روحملا 

يداعلا يرقبعلا ، عدبملا ، يكذلا ، قوفتملا ، بوهوملا ، ةيلاتلا : ميهافملا  نيب  زييمتلا  .
عيمجتلا ءارثإلا ، عيرستلا ، : ) تاحلطصملاب دوصقملا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  ).
بوهوملا بلاطلا  تاجاح  ةفرعم  ىلع  ةردقلا 
بوهوملا بلاطلل  ةيلقعلا  صئاصخلا  ريدقت  بيلاسأ  ةفرعم  ىلع  ةردقلا 
نيبوهوملا بالطلل  ةيصخشلا  تامسلا  سايق  بيلاسأ  ةفرعم  ىلع  ةردقلا 
بوهوملا بلاطلل  ةيمسجلا  صئاصخلا  ىلع  فرعتلا  ىلع  ةردقلا  .
بوهوملا بلاطلل  ةيدايقلا  صئاصخلا  ىلع  فرعتلا  ىلع  ةردقلا 
نيبوهوملا بالطلل  ةيلقعلاو  ةيصخشلا  تامسلا  ريدقت  سيياقم  قيبطت  ىلع  ةردقلا 

ةننقملا يساردلا  ليصحتلا  سيياقم  ضعب  قيبطت  ىلع  ةردقلا 
ةيعمجلا ءاكذلا  تارابتخا  ضعب  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  .
بوهوملا بلاطلا  فاشتكال  ةيمكلا  بيلاسألا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا  .
سناروت  ) لثم عادبإلا  سيياقم  مادختسا   ).
جمانرب مادختساب  نيبوهوملا  نع  فشكلا  سيياقم  جئاتن  ليلحتو  حيحصت  ىلع  ةردقلا   SPSS
بوهوملا بلاطلل  ةيعامتجالا  صئاصخلا  ريدقت  تاراهم  باستكا  .
بالطلا ىدل  ةبهوملا  بناوجل  ةظحالملا  ةراهم  باستكا 
نيبوهوملا ةياعرو  فاشتكاب  ةقلعتملا  تاسايسلاو  نيناوقلا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا 
نيملعملا لبق  نم  ةيصخشلا  تاحيشرتلاو  تاريدقتلا  طباوضو  ريياعم  ةفرعم  ىلع  ةردقلا 
نيبوهوملا بالطلا  ةياعرو  فاشتكاب  ةينعملا  تاهجلا  عم  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا 
ةيعامتجالاو ةيسفنلا  نيبوهوملا  بالطلا  تالكشم  عم  لماعتلا  بيلاسأ  مادختسا 
نيبوهوملا بالطلا  رسا  ةيعوت  ىلع  ةردقلا 

مهيلإ عامتسالاو  نيبوهوملا  بالطلا  رومأ  ءايلوأ  عم  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا 
نيبوهوملا فاشتكا  يف  ةثيدحلا  ميوقتلا  بيلاسأ  فيظوت 

ةصاخلا تاردقلا  باحصأ  صيخشت  ىلع  ةردقلا 
بوهوملا بلاطلل  ةيلاعفنالا  صئاصخلا  ةفرعم  ىلع  ةردقلا   

ايئارجإ بوهوملا  بلاطلا  فيرعت 
ءابآلا لبق  نم  ةيصخشلا  تاحيشرتلاو  تاريدقتلا  طباوضو  ريياعم  ةفرعم 
يئارجإلا ثحبلا  تاراهم  مادختسا 
ةيميلعتلا لئاسولا  مادختساو  دادعإ  ىلع  ةردقلا 
نيبوهوملا بالطلا  ةياعرب  ةقلعتملاو  مولعلا  ملعمل  ةيبيردتلا  تاجاحلا  يناثلا :  روحملا 
ةيصخشلا مهتامسو  ةليقعلا  نيبوهوملا  صئاصخ  لباقت  مولعلا  يف  ةيميلعت  جمارب  ميمصت  .
نيبوهوملا تامامتهاو  تاجاح  عم  ىشامتت  ةعونتمو  ةددعتم  تاربخو  ةطشنأ  ميمصت 
نيبوهوملا تاجاح  لباقتل  جهانملا  ىوتحم  فييكت 
نيبوهوملا ةياعر  يف  اهرودو  ةيملعلا  ةطشنألا  فيظوت 
يساردلا جهنملا  يف  ريكفتلا  تاراهم  جمد 
نيبوهوملا ةياعر  جمارب  ىلع  فرعتلا 
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نيبوهوملا ةياعر  جمارب  قيبطت  ىلع  ةردقلا  ةيمنت 
يداعلا فصلا  يف  نيبوهوملا  بالطلا  ةياعر  بيلاسأ  مادختسا 
ةيعيبطلا مولعلا  يف  هيئارثإلا  تادحولا  ميمصت  ىلع  ةردقلا 

ىلعأ فصل  عيفرتلا  ركبملا ، لوبقلا  نيبوهوملا ( : بالطلا  عيرست  بيلاسأ  ةفرعم  ...) 
هتايبلسو نيبوهوملا  عيمجت  تايباجيا  ةفرعم 
نيبوهوملا بالطلا  عيرست  ريياعم  قيبطت 
نيتلحرمل ةنمازتملا  ةساردلا  ةلحرملل ، ةيماظنلا  ةدملا  راصتخا  : ) جهنملا طغض  بيلاسأ  ةفرعم  )

ةصاخ لوصف  يف  ةصاخ ، سرادملا  يف  نيبوهوملا ( عيمجت  بيلاسا  ةفرعم   ...)
لماشلا يدومعلا ، يقفألا ، ءارثإلا ( : عاونأ  ةفرعم  ...)
ريكفتلا يفرعملا ، قوف  ريكفتلا  تالكشملل ، يعادبإلا  لحلا  يعادبإلا ، ريكفتلا   ) ريكفتلا تاراهم  ةيمنت  تايجيتارتسا  مادختسا 
يلمأتلا ..)

ايلعلا ريكفتلا  تاراهم  سايقل  ةلئسا  ءانب   .
نيبوهوملا سيردت  يف  بولقملا  فصلا  بيلاسا  مادختسا 
نيبوهوملل مولعلا  سيردت  يف  ينهذلا  فصعلا  مادختسا 
نيبوهوملل مولعلا  سيردت  يف  ةيلمعملا  براجتلا  ةقيرط  مادختسا 
نيبوهوملل مولعلا  سيردت  يف  تاعورشملا  بولسا  مادختسا 
نيبوهوملل مولعلا  سيردت  يف  جزامتملا  ملعتلا  بولسا  مادختسا 

يتاذلا ملعتلا  ىلع  نيبوهوملا  تاردق  ريوطت  ةيفيك  ىلع  بردتلا 
نيبوهوملل مولعلا  سيردت  يف  يملعلا  ثحبلا  بولسا  مادختسا 

8] [65] [87] [67] .ةرثؤملا ةيكولسلا  تامسلا  زيزعت  بيلاسا  فيظوت  ] ...

3) مقر قحلملا  )
ةساردلا ةادأل  ةيئاهنلا  ةروصلا 

4) مقر قحلملا  )
ةمهملا ليهست  باطخ 
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