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 إلى كل طالب يحمل نبراس العلم
 

لى كل من ساعدني في هذا البحث  وا 
 

 أهدي ثمرة جهدي هذا



  ح 

 الشكر والتقدير
 

أشــرفت هــذه الرســالة علــء االنتهــاء، ال يســعني بال أن أتقــدم بخــال  شــكري وع ــيم  بعــد أن

سرحان الذي رعء هذا العمل منذ أن كان فكـرة بلـء أن  عبد العزيز امتناني ألستاذي الدكتور غسان

 .أصبح ما هو عليه اآلن

كورين مشـلتفضـلهما عمـران والـدكتور حسـين الـدراويش  دالدكتور محملء كما أتقدم بالشكر ب

الــذي " كمــال أبــو عجميــة"بمناقشــة هــذا العمــل وال يفــوتني أن أتقــدم بالشــكر والتقــدير بلــء أبــي العزيــز 

 .كان الدافع الحقيقي إلنجاز هذا العمل

 األســتاذ خــ  بالــذكركمــا أشــكر كــل مــن ســاهم فــي بنجــاز هــذا العمــل بطريقــة أو بــ خرى وأ

واألســتاذ خالــد محبــوب واألســتاذ طــه  رائــد أبــو األســتاذ، و عليــاأبــو األســتاذ  ياســر محمــود جــوابره، و 

 .كما أتقدم بشكري لكل من قدم لي مساعدة في جمع المعلومات وتحليلهامحمد بنات 

 وأدعو اهلل أن يجزيهم عني خير الجزاء
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معرفـــة دور منهـــاج اللغـــة العربيـــة للصـــف الثـــامن األساســـي فـــي تنميـــة لهـــدفت هـــذه الدراســـة 

 :آلتيةوحاولت اإلجابة عن األسئلة ا والخليل التفكير االبتكاري لدى الطلبة في منطقة بيت لحم

لصـــف الثـــامن األساســـي بدولـــة فلســـطين فـــر  التفكيـــر ل اللغـــة العربيـــة جاوفر منهـــيـــأي مـــدى  بلـــء -2

األهــداف التعليميــة، والمحتــوى التعليمــي، وطــرق التعلــيم والــتعلم، والتقــويم، : اإلبــداعي للطلبــة مــن حيــث

 .وعناصر اإلبداع والتفكير اإلبداعي

لغة العربية للصف الثامن األساسي ومعلماته فيما يخت  أي مدى تختلف استجابات معلمي ال بلء -9

 .المؤهل العلميبالمكونات السابقة طبقا لكل من الجنس، وعدد سنوات الخبرة، و 

سـهم فـي تنميـة التفكيـر االبتكـاري فـي منهـاج اللغـة ت مناسـبة ما أهم المقترحات التي يراها المعلمـون -3

 العربية للصف الثامن األساسي؟

 كمـــا يراهـــا للصـــف الثـــامن العوامـــل الميســـرة للتفكيـــر االبتكـــاري فـــي منهـــاج اللغـــة العربيـــة مـــا أهـــم -2

 المعلمون؟

 كمـــا يراهـــا للصـــف الثـــامن للتفكيـــر االبتكـــاري فـــي منهـــاج اللغـــة العربيـــة أهـــم العوامـــل المعوقـــة مـــا -2

 المعلمون؟



  س 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغـة العربيـة للصـف الثـامن األساسـي فـي منطقـة بيـت  

 22معلمـة، و 20معلمـًا ومعلمـة، بواقـع  277والبـال  عـددهم  9003/9002للعام الدراسـي  والخليل لحم

 . معلما 30معلمة و 23معلم ومعلمة بواقع  70وتكونت عينة الدراسة من .معلماً 

ألغراض الدراسة استبانة تصف منهاج اللغة العربية بمعناه الشامل والمتكامل، استخدم الباحث  

واســتبانة أخــرى لتحديــد بعــض ميســرات ومعوقــات فــي التفكيــر االبتكــاري، وقــام أيضــًا بتحليــل المحتــوى 

لبعض الدروس لمنهاج اللغة العربية للصف الثـامن األساسـي، كمـا قـام بـ جراء مقابلـة مـع مجموعـة مـن 

ـــة كـــ داة بضـــافية لجمـــع البيانـــات، وقـــام بتحكـــيم األدوات مـــن قبـــل المعلمـــي ن علـــء شـــكل مجموعـــة بؤري

 .مجموعة من ذوي العالقة واالختصا ، وتم استخراج دالالت الصدق والثبات

 :دلت نتائج التحليل اإلحصائي علء ما ي تي 

 .بة بدرجة متوسطةيوفر منهاج اللغة العربية للصف الثامن األساسي فر  التفكير اإلبداعي للطل -2

ال يوجد فروق ذات داللة بحصائية لمدى توفير منهاج اللغة العربية لفر  التفكير االبتكاري لدى  -9

 .الطلبة في مجاالت الدراسة تعزى بلء متغير الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي

: ، ومـن أبرزهـاهناك عدد من المقترحات تساعد المنهاج علء تنمية التفكير االبتكـاري عنـد الطلبـة -3

جعـل الطالـب محـور العمليـة التعليميـة، وربـط المنـاهج مـع بعضـها , زيادة عدد الحصـ  الدراسـية

 . البعض، وتقليل مواد المنهاج، وربطه بالبيئة

تنميـة : كان من أبرز ميسرات التفكير االبتكاري فـي منهـاج اللغـة العربيـة للصـف الثـامن األساسـي -2

ط محتــوى المنهــاج المدرســي بمشــكالت البيئــة، وتكامــل المنــاهج ربــ, الشــعور بالثقــة لــدى الطــالب

 .المدرسية المختلفة

طـول : كان من أبرز معوقات التفكير االبتكاري فـي منهـاج اللغـة العربيـة للصـف الثـامن األساسـي -2

المنهاج المدرسي، وعدم كفاية الوقت المحدد للنشاط المدرسي فـي أغلـب األحيـان، وارتبـاط المعلـم 



  ش 

لمعلومــات المحــددة التــي يجــب بعطاؤهــا للطالــب فــي الوقــت المحــدد مــع عــدم الخــروج بقــدر مــن ا

 .عنها

 :وفي ضوء تلك النتائج توصلت الدراسة بلء عدد من التوصيات، منها 

 .االهتمام بالمحتوى التعليمي للمنهاج، واالعتماد علء نصو  منبثقة من بيئة الطالب -2

النـــواحي المختلفــة وعـــدم التركيــز علـــء جانـــب دون االهتمــام بتقـــويم جوانــب شخصـــية المــتعلم مـــن  -9

 .اآلخر

تحليــل محتــوى كتــاب اللغــة العربيــة لجميــع الصــفوف، والتركيــز علــء الجوانــب التــي تنمــي التفكيــر  -3

 .االبتكاري

تصــميم منهــاج شــامل للغــة العربيــة يهــدف بلــء تحقيــق النمــو العقلــي والتــوازن بــين قــدرات التفكيــر  -2

 .االبتكاري والتحصيل 

 .المعلم المرونة في التعامل مع المنهاج بحيث ال تفسد هذه المرونة سير العملية التعليمية بعطاء -2

 
 



    

 
 

Abstract 

 

The role of Arabic language curriculum for eighth grade in 

developing the student’s thinking in Bethlehem and Hebron area.  
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   The main purpose of this study was to know the role of Arabic language 

curriculum for eighth grade in developing student’s creative thinking in 

Bethlehem and Hebron area, the study tried to answer the following 

question: 

1. To how extent the Arabic language curriculum for eighth grade in the 

Palestinian state emu's student’s creative thinking opportunities in: 

educational objectives, educational, context, teaching / learning 

methods, evaluation creative elements and creative thinking. 

2. To what extent the responses differ in relation to the previous 

components according to gender, years of experience and qualifications 

of the teachers. 

3. What are the most important suggestions of what as perceived by 

teachers participated in the development to creative thinking in the 

Arabic language curriculum for eighth grade. 

4. What are the most vacillator factors for creative thinking in the Arabic 

language curriculum for eighth grade as perceived by teachers. 

5. What are the most obstacles factors for the creative thinking in the 

Arabic language curriculum for eighth grade as perceived by teachers. 



  ض 

The study population is composed of all Arabic language teachers for the 

eighth grade in Bethlehem and Hebron area for the academic year 

2003/2004, 277 teachers (20female, and 22 male). 

The study sample consisted of 80 teachers 43 male and 37 female. 

6. The researcher used a questionnaire for research purposes, describing 

the Arabic language curriculum in its total and comprehensive meaning, 

another questionnaire to know some of point out, the facilitators and the 

obstacles that shares in the creative thinking. Also carried out content 

analysis for some lessons of the eighth grade curriculum, and conducted 

an interview focus group as an additional tool for data collection. He 

referred it to a specialized group and abstracted credibility and 

authenticity significances.   

Descriptive and inferent of statistics were used to analyze the data. The 

analysis revealed the following results:  

 The Arabic language curriculum for the eighth grade ensures the 

creative thinking opportunities for the students. 

 There is no statistical significance for the insurance of the Arabic 

language curriculum in the study fields referred to gender, and years of 

experience and qualifications of the teachers.  

 The main suggestions that helping the curriculum in developing the 

creative thinking for the students, such as; increasing the number of 

periods, making the student the core of the educational process. 

Connecting the curriculums together, decreasing the curriculum 

materials and connecting it to the environment.  

 The most creative thinking facilitators in the Arabic language 

curriculum for the eighth grade: developing the students confidence 

feeling, connecting the scholastic curriculum content with 

environmental problems completion of the different scholastic 

curriculum.  



  ط 

 The most prominent creative thinking obstacles in the Arabic language 

curriculum for the basic eighth class: the length of the scholastic 

curriculum, inefficiency of the time specified for the scholastic activity   

almost, the teacher restriction to the information presented in a specific 

time for the student. 

 

According to the results, the study concluded a number of 

recommendations: 

 Concerning with the educational content of the curriculum, and 

depending on the extracted script from the students environment. 

 Concerning with evaluating the learners' personality aspects from all 

sides and not concentrating on one aspect only. 

 Analysis of the Arabic language text book for the eighth basic grade and 

to concentration on the aspects that develop the creative thinking. 

 Designing a comprehensive curriculum for the Arabic language targeted 

towards mental growth in achievements and balancing between the 

creative thinking abilities and achievement. 

 Giving the teacher leniency in treatment with the curriculum in a way 

that will not spoil the facility of the educational progress. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

تعتمددا نظددالت نظتة إلددح  ظددر عددا م لددة تطددر تمطلددح نظتهددإلة ظلددمي  حاإنة ددي نظ يتطددح  دد   عددان  

تطك  نظتغللة،  يظالت نظمغطقح    نظت  ال تستجلب ظمتهط يت نظتغللة، إنظالت نظم تإعح حإ نظمتجااة   

نظت  تغّلة ا سهي إ قًي ظمتهط يت نظتغللة، عل  ت ةض نظمعة ح نظثقي لح ا سهي تطر نظمعله نالجتميت ، 

إمذظك تطر حاإنة نأل ةنا إنألسدة، إنظتة لدح  د  نألانة نظتد  تممد  نأل دةنا إنظمجتمعديت مد  نظتعيمد  مد  

اةنك  .نظمعة ح نظثقي لح  إت  إن 

ملف ل مة، إتعطلت نظهيظب ملدف ل تمدة ح ملدح ةي دح،  م   اي تمتسب شعيةنت تعطلت نظهيظب

ألاهددددي تعمدددد  مدددداظإالت مسددددتق طلح  دددد  تيلددددح نأل ملددددح،  ااددددي اعتددددي  نظت ملددددة  دددد  نظ عدددد  تدددد  م ددددياة 

نظمعطإميت، ممي اعتيجه    نةتلية نظمعطإمديت، إمعيظجدح نظمشدملت ظتهدإلة إتعسدل  مهديةنت نظهط دح 

 .نال تميةلح   إةة مالمح إ يا ح

ظغيلديت نظتة إلددح نظتد  تسدعر  ظلهدي نظدالت نظتة إلدح تيمددح ن  دانو إنظت ملدة نإ دانت  مد لعت دة نإ

إتعمدد  تطددر تة لتهددي  دد  نأل ددةنا مدد  ةددل   ددةنمي اةنسددلح ميظةليلددليت إنظعطددإت إنظطغدديت إتلة ددي، إ ددا 

  (.5991نظمشهةنإي، ) اتل  ممي حاى  ظر ت جة نظمعة ح    تطك نظاإ  ن تمت نظاإ  نظ ايتلح  يظم

لعلر نال تمية نظلإت  ي تميت إنس     نظإ ت نظعيلدة ظمدي ظده مد  حثدة  د  تقدات نظمجتمعديت، 

 ذ ح  نالمتشي يت إنالةتةنتديت، لممد  ح  تعدإى  ظدر حتمدي  نظم تمدةل ، ظدذن  دة  معيإظدح نظمشدف نظتد  

 (.5991نظهطسي، )تةت ه  يظت ملة نال تميةي ظاى نظ ةا تتمت   أ ملح م ةى 

نال تميةي حعدا نأل دانف نألسيسدلح نظتد  تادياي  هدي نظتة لدح نظعالثدح، إ دا ناعمد   لعت ة نظت ملة

 ذن تطر اتإة م مم  نظماهي   ظر تلمل  نظماي ي نظاةنسلح مي لعم  تطر تاملح نظت ملة نال تميةي، 

إ ددذا نظدداتإة تتهطددب  يظلددةإةة  تددياة تةهددله نظماددي ي إ ددليتح نظمإلددإتيت نظاةنسددلح، ممددي لتهطددب 
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   هةق إحسيظلب نظتاةل  إنظتقإلت، إ   نظالدةة  ظدر اإة مد  مد  نظمعطدت إنظمدتعطت، للديف  ظدر  تغللةنً 

مي س ق  تياة نظالة    نظمتب نظاةنسلح، إنظإسيئ  إنألاشهح نظتعطلملح، إجعطهي حمثة  عيظلدح  د  تاملدح 

 . اةنت نظت ملة نال تميةي ظاى نظمتعطمل 

   نظمؤتمة نظساإي ظجمعلح  5911تيت  "جلط إةا"تل  جيء نال تميت  يظت ملة نال تميةي ماذ  

طد  ظناسدي ، إ دإ ممدإ  مد  ادإتل  مد  عقتطميء نظا   نألمةلملح، نظذي تةلده  د  امإذجده ظط اديء نظ

 مميالددح نظ ددةا  دد   اتددي  إنظددذي لعادد   ”Convergent thinking“نظت ملددة نظتقددية   : نظت ملددة،  مددي

 .(5991، نظهطسي)  جي ح إنعاة  علعح ظطمإ ف 

إنظددذي لتلددم  تإظلددا معطإمدديت جالدداة مدد  معطإمدديت   ”Divergent thinking“نظت ملددة نظتشددعل   

 (.5999 ةطل ، )معهية مةمإة تطر تاإو مملح نالستجي يت نظمستا هح م  م اة نظمعطإميت 

حي ح  نظقددداةة تطدددر نظت ملدددة نظتقدددية   تشدددلة  ظدددر نظدددذميء  ددد  عدددل  تشدددلة نظقددداةة تطدددر نظت ملدددة 

عل    ظددددر نظت ملدددة نال تمدددديةي  ددد  عددددل  لدددةى جلط ددددإةا ح   تمطلدددح نظت ملددددة نظتشدددعل    دددد  ح ددددةب نظتشددد

 (.nicholls1972, 5991نظهطسي،)نظعمطليت نظعقطلح  ظر نظت ملة نال تميةي  
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إةا    نظقةآ  نظمةلت ت  نظعق  نظذي ل مة إلستةطص م  ت ملةا إ اة نظةحي إنظةؤلح  مطميت 

نظعقيا، )ار حعلياي، إلا ةا  علهي  معايا تطر عسيب نظسليق حعلياي حةةى متعااة تشتةك    نظمع

5995.) 

ُروَن  :"قال تعالى ُ الّلُه َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَّ "  َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يُبِّين

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت أََفََل يَ "، وفي مكان آخر يقول عز وجل 159: البقرة ويقول  51: الغاشية"  نظُُروَن ِإََل اْْلِ

ُْوِل األْلَباِب الَِّذيَن "أيضا  َهاِر آليَاٍت ألن َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتََلِف اللَّْيِل َوالن َّ ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ
َماَواِت َواأَلْرِض َرب ََّنا َما َيْذُكُروَن الّلَه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَّ  ُروَن ِف َخْلِق السَّ

 59: آل عمران"  "َخَلْقَت َهذا بَاِطَلً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

 
 ما المقصود باإلبداع؟

   نإ ددانو لددي ةة معقدداة جدداًن، :  دد  متي دده تدد  نإ ددانو نظعدديت إنظةدديص( 5999) يلقددإ  ةإشددم

إظهدددذن ل ددداإ مددد  نظ دددعب ح  ااتلدددة  لجددديا تعةلدددف معددداا . يظتعدددب إنظتادددإوذنت إجدددإا تدددةلض مطلئدددح  

إمت ددق تطلدده،  قددا اجددا تعةل ددي  اددي لةمددإ تطددر  عددا معدداا  لامددي اجددا تعةل ددًي ثيالددًي لةمددإ تطددر  عددا آةددة، 

 .إ مذن

نإ دددانو  ددد  نظطغدددح نظعة لدددح  دددإ م ددداة مددد  نظ عددد  ح ددداو، إح ددداو نظشددد ء حي :" تعةلدددف نإ دددانو      

 ةجه تطر تلة مثي  سي ق،إلقي   او نظ ئة حي نستعاثهي، إن تاو نظش ء  اتح إن تانتيإحة نستعاثه

 6).:1990ن   مالإة،")إنال تانو  إ نظةةإ  تطر حسيظلب نظقاميء  يستعان  حسيظلب جالاة

 (.99:5999نظمعجت نظإسله، " )يٍ  سي ٍق      يتهثنةتةنو نظش ء حإ  اشيؤا تطر تلة م" إ إ 

 معادر إنعدا  ال ح  نظ يعد  إجدا " ن تمية"إ "  انو"   نظتة لح إتطت نظا   م هطح عثإ  لستةات نظ ي 

 يال تمددية  دد  نظطغددح نظعة لددح مشددتق مدد  نظ عدد  ,نةتل ددًي  دد  معدديجت نظطغددح  دد  نظمعاددر نظطغددإي ظمدد  ماهمددي
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حمدد  : نظةجدد تقددامي، إن تمددة : نظُغدداإة، إنظ مددةة مددي ل   ددلة نظغددانة إهطددإو نظشددم ، إح مددة:  ّمددة، إنظ مددةة

 (.         :599176ن   مالإة، ) مإةة نظ يمهح، إن تمةت نظعيم   ذ إظات  مة ي

 دد  عددل  نةتط ددت نالتجي دديت إنظمددانة   دد  تطددت نظددا    دد  تعةلددف نإ ددانو، إ ددا مددي  حمثة ددي 

ةنك تددأثلةن نالتجي دديت نظسددطإملح إنظمعة لددح إنإاسدديالح إنظتعطلطلددح،  لعددةف تددإةا  نإ ددانو  أادده تمطلددح  ا

ظطتغلةنت إنظعاي ة نظم قإاة إمعيإظح  ليتح  ةلليت جالداة إنظتإ د   ظدر اتديئي معدااة  شدأاهي  ظدر 

 (.1115 هيم  إ هيم ، )جياب نةت ية نظ ةلليت إتعالطهي 

 إ نظ دإةة نظ مةلدح نظتد  ت تقدت تاهدي نظمطمدُح نظةنسدةح  د  ا د  نظعديظت، حإ : االبتكار اصطالحا  

 (.5999، نظاة لا)  ح اته  إ إظت لس ق  ظله نعانألالب، حإ اعإا، ممي لمإ 

إشلإو  ذن نظم هإت إمثةة  ،   تعاا نظتعةل يت نظت  نستةامت ظتعالا نظمق إا  م هإت نإ انو

حاى  ظر مثةة  ذا نظتعديةلف  ،نستةانمه  إنسهح ح ةنا م  ذإي تة  يت مةتط ح إحهة ثقي لح مت يلاح

إنةتلف ماديع   ،إلا   ذن تطر تعقا  ذن نظم هإت م  جهحم  نإاليا    اةجح تمإض  ذن نظم هإت 

إت عددًي الةددتلف إإنلددي نظددةؤى لممدد  ت ددالف نظتعةل دديت  ،نظ دديعثل  إمانةسددهت نظ مةلددح مدد  جهددح حةددةى

 :نظةي ح  يإ انو تطر نظاعإ نآلت 

ة  ذن نظاإو م  نإ انو  أاه  اتي  ش ء جالا لهد kogan(1970) مإجي  لعةف:اإلبداع كإنتاج -1

 .إنظما عح، إنظقلمح نظجميظلح , يظ ع  ه قي ظمعيللة حسيسلح إ   نظجاة

إ ددذا نظمل لددح ذنت  ،   نظمل لددح نظتدد  مدد  ةلظهددي ل دداو نظشددةص حتميظدده :اإلبددداع كلمليددة ةقليددة -2

 (.5999 ،مقي طح)مةنع  معلاح ل   م  ةلظهي نظم او  ظر  اتي  ش ء جالا 

تطدر حاده تاللمديت : إنا  ذن نالتجيا جلط دإة إنظدذي لدةى  يإ دانوم  ح ةإ ة : اإلبداع كقدرة ةقلية -3

إمدد   ددذا نظقدداةنت  ،مدد  تدداا مدد  نظقدداةنت نظ سددلهح نظتدد  تةتطددف  لمددي  لاهددي  دديةتلف مجددي  نإ ددانو
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تددددددددددددددياة  ،إنظقدددددددددددددداةنت نظتعطلطلددددددددددددددح إنظتةمل لددددددددددددددح ،نظمةإاددددددددددددددح إنظعسيسددددددددددددددلح ظطمشددددددددددددددملت ،نظهل ددددددددددددددح إن 

 .Guilford،(1995)نظتعالا

لتعدداا ذظددك  دد  ع ددة نظة دديئص حإ نظسددميت نظشة ددلح ظطم دداتل ، : سددماش شخصدديةاإلبددداع ك -4

مثددد  نالا تددديا تطدددر نظة دددةنت، إنالسدددتقل  إنظمثدددي ةة، إنظمةددديهةة إنظهل دددح نظذ الدددح نظ مةلدددح، إنأل ددديظح 

اةنك نظت ي ل  تلة نظعيالح   (.1115 هيم  إ هيم ، )إنظمةإاح إنظتطقيئلح إنظعسيسلح ظطمشملت إن 

ح  امدإ نإ دانو لتإ دف  "شدتيل "ح ملح نظمادي  نظ لئد  ظطعمطلدح نإ انتلدح لدةى : ع كمناخ بيئياإلبدا -5

تطدددر مقدددانة نظعةلددديت نظتددد  تماعهدددي نظثقي دددح حإ نظعلددديةة ألتلددديئهي سدددإنء  ددد  تعيمطددده مددد  نألسدددةة حإ 

ح، مقي طدد)نظمجتمدد ، إتشددجلعه تطددر نإ ددانو، ممددي لتإ ددف تطددر مقددانة مددي تتق طدده مادده مدد  حشددليء جالدداة 

5999.) 

إاسدددتةطص مددد  نظتعةل ددديت نظسدددي قح ح  نظمجمإتدددح نألإظدددر مددد  نظتعةل ددديت إنظتددد  ةمدددإت تطدددر 

حجمعددت أل ملددح إجددإا  اتددي  جالددا سددإنء  يظاسدد ح ظط ددةا حإ نظثقي ددح نظتدد  لعددل   لهددي، , نإاتددي  نإ ددانت 

نظتد  ةمدإت تطدر   اإ  نإاتي   شةإه معلاح ال لإجدا   دانو، إنظمجمإتدح نظثيالدح مد   دذا نظتعةل ديت إ 

نظعمطلددح نإ انتلددح حجمعددت تطددر ح  نإ ددانو لمددة  مةنعدد  معلاددح ل دد  مدد  ةلظهددي نظم دداو  ظددر  اتددي  

نظمجمإتدح نظثيظثدح،  قدا ةمدإت تطدر نإ دانو مقداةة تقطلدح حجمعدت تطدر ح  نإ دانو حلدي حمدي  .ش ء جالا

 ددددح إنأل دددديظح إةمددددإت مددددي  مجيظدددده ظددددل   يظعيمدددد  نظإنعددددا إظمادددده مجمإتددددح مدددد  نظقدددداةنت ح ةإ ددددي نظهل

نظمجمإتدددح نظةن عدددح تطدددر سدددميت شة دددلح نظم ددداو نظتددد  حجمعدددت تطدددر نظعل دددح نظمإج دددح  دددل  نإ دددانو 

حي ح  نظم داو لتمتد   ملدي ة نظ دعح نظا سدلح نظمتمثطدح  د   دإة نألادي إنالتدإن  , إنالتجيا تطر عا سدإنء

تح نظةيمسح إنظت  ةمدإت تطدر حمي نظمجمإ  .نالا عيظ ، إذظك أل  نإ انو شم  تي  م  حشمي  نظتملف

 .نظماي  نظ لئ  حجمعت تطر ح ملح نظلةإف نظ لئلح نظملسةة إتلة نظمعقاة    تاملح نإ انو

 :ةناصر اإلبداع والتفكير اإلبداةي
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تشدددلة نألا لددديت نظمتدددإ ةة عدددإ  نإ دددانو إنظت ملدددة نإ دددانت ، تطدددر حاددده لتلدددم  مجمإتدددح مددد  

ء نظددذل  عدديإظإن تعالددا نظقدداةنت نظعقطلددح نال تميةلددح  دد  لددإء مددي مدد  نظعطمددي "جلط ددإةا"نظقدداةنت، إلعت ددة 

لسمر  يظت ملة نظماهطق إلةى ح  نال تمية ت يةة ت  تاللميت حإ تمإلايت مؤظ ح م  تاا م  نظقاةنت 

تحديددد مفهددو  نظ سددلهح إنظتدد  تةتطددف  دديةتلف مجددي  نال تمددية،إتطر نظددةتت مدد  نةددتلف نظ دديعثل   دد  

تطددر نادده ( Runco&Mraz،5991،Wallace،1986)  ن  الاالبيددة مددنه  يتفقددو التفكيددر االبتكددار   ال

 :لشم  مجمإتح م  نظقاةنت نظعقطلح   

 اةة نظ ةا تطر  اتي  تاا إ لة م  نأل مدية نظجلداة ذنت نظقلمدح  د  هي : "Fluency"الطالقة : نوال

، حة عدددح Guilford،(1995)إعددداة إمالدددح معلادددح  يظهل دددح تمثددد  نظجيادددب نظممددد  ظن دددانو،  قدددا عددداا 

 : تاي ة ظطهل ح    

    اةة نظ دةا تطدر  اتدي  حم دة تداا مممد  مد  نألظ ديل إنظمعديا  : Word fluencyنظهل ح نظط للح 

 .ذنت ة يئص معلاح

 دد  نظقددداةة تطددر سددةتح  اتددي  حم دددة تدداا مممدد  مددد  : Ideational fluencyنظهل ددح نظ مةلددح  - ح

 .تةت ه  مإ ف معل نأل مية تاتم  ظاإو معل  م  نأل مية 

 دد   دداةة نظ ددةا تطددر  اتددي  حم ددة تدداا مممدد  مدد  : Association fluencyهل ددح نظتددانت   -جددد

 .نألظ يل نظت  تتإ ة  لهي شةإه معلاح م  عل  نظمعار

نظقدددداةة تطددددر نظت ملددددة نظسددددةل   دددد  نظمطمدددديت نظمت ددددطح "  دددد  : Expressionalنظهل ددددح نظتع لةلددددح  -ا

 (.19:5991نظمشهةنإي، " )مية  شم  سطلت مإ ف معل ، إ ليتح نأل 

تتلدم  نظجيادب ، وإ   نظقاةة تطر  تهيء ح مدية متاإتدح  سدهإظح:  "Flexibility"المرونة : ثانيا

نظاددإت   دد  نظت ملددة نال تمدديةي إتعادد  ةؤلددح نظ ددةا ظطمإ ددف مدد  إجهدديت الددة متعددااة، إت دديل  ةهددإه 
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طح، ، إلممددددد  تعالدددددا ادددددإتل  مددددد   ددددداةنت نظت ملدددددة نظتددددد  لممددددد  ح  لسدددددتةامهي نظ دددددةا  ددددد  عددددد  نظمشدددددم

 :Guilford،(1995)نظمةإاح

  ددانة حم ددة تداا مممدد  مدد  نألاددإنو نظمةتط ددح : Spontaneous flexibilityنظمةإادح نظتطقيئلددح  -5

 دد  نتجي دديت نأل مددية نظتدد  تددةت ه  مشددمطح، حإ مإ ددف مثلددة، إلمددإ  نظم دداو تطقيئلددي علامددي لتجدده اعددإ 

ح إلملددد  نظ دددةا  ظدددر نظم دددياةة إنظتطقيئلدددح  ددد  نظمإن دددف إال لمت ددد   مجدددةا   دددانة ح مدددية متعدددااة إمتاإتددد

 (.5991، اشإنت ، 5991، نظمشهةنإي، 5999، نظهطسي، 5999 ةطل ، )نالستجي ح 

 دداةة نظ ددةا تطددر تغللددة نظإجهددح نظذ الددح  دد  معيظجددح نظمشددمطح إمإنجهتهددي، إلمددإ  : نظمةإاددح نظتمل لددح -1

إمدد  نظ ددإة نظتد  تلهددة  هددي نظمشدمطح إللهددة نألاب نظتة ددإي ح    دذظك  ددا تملدف مدد  حإلدديو نظمشدمطح

حإ    ها دد  عةملددنظمةإاددح لممدد  تهإلة ددي ظدداى نظهددلب  ذن نةت هددت  ددذا نظقدداةة  يظتدداةب تطددر تدديانت 

 (.Wallace،1986 ،1115 هيم  إ هيم ، )ذ الح جالاة    معيظجح متهط يت نظعلية 

نإاتدددي  تلدددة : Guilford،(1995)ةا  يأل ددديظحلق دددا جلط دددإ  :"Orginality"األصدددالة  -:ثالثدددا

ظ مةة ال تمإ  ح لطح حإ جالاة  ال عل  ال لمإ   ا سد ق  ظلهدي سدي ق مد  ننظمأظإف، إلةى نظ عض ح  

   . 

إ   نظقاةة تطر تقالت ح مية متشع ح حمثة ماهي متقية ح إتإ ف نظ مةة  أاهي ح لطح  ذن ميادت 

 ددف ت ملدة نظ ددةا  يأل ديظح عددل  تمدإ  ح مدديةا  طلطددح لإ لإ، إ ال تةلد  ظف مددية نظشديئعح إتت ددف  ديظتم

، 5999،  ةطلد ، 1115 هيم  إ هيم ، )ظطمجمإتيت نظت  لاتم   ظلهي  نظتمةنة ألتمي  نآلةةل ، حإ

 (.5991، اشإنت ، 5991نظمشهةنإي،  ،5991نظقلية، 

حإ إلدديانت  ددا تقددإا  دداةة نظ ددةا تطددر تقددالت  لددي يت : Elaboration"( "اإلكمددال)التفاصدديل : رابلددا

 ددداإة ي  ظدددر إلددديانت حإ  لدددي يت حةدددةى،  يظم ددداو لسدددتهل  ح  لتاددديإ   مدددةة، إلعددداا ت ي دددلطهي، إلقدددإت 

 .(5999إلتإ ، ) تإسلعهي 
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 دداةة ( 5991) لعددةف اشددإنت  : Sensitivity to problems""الحساسددية للمشددكالش : خامسددا

طدر  اةنك مدإنه  نظلدعف حإ نظداقص حإ نظ جدإنت نإ انو نظمتعطقح  يظعسيسلح ظطمشملت  أاهي نظقاةة ت

 .    نظمإ ف نظمثلة

، ح  نظشدددةص نظم ددداو لسدددتهل  ةؤلدددح نظمثلدددة مددد  نظمشدددملت  ددد  Guilford،(1995)إلدددةى 

 تهنظمإ ف نظإنعا  هإ لع  نألةهيء إاإنع  نظاقص، إنظق إة إلع   يظمشملت  عسيسي مة  ي ظالة 

  لةى  لهي نظاإن ص إنظثغةنت،  اةجح ال لاةمهي نألشةيص طمشمطح م  إنإلح حةةى تلة مأظإ ح،  علظ

 .نظذل  لتعيلشإ  معهي لإملي إت  ح  ذا نظالةة جإءًن م  سطإمهت نظعياي تجيا حي مشمطح

نسددتمةنة نظ ددةا تطددر : Maintaining direction""المحافظددة ةلددت االتودداص ومواصددلت  : سادسددا

 إ   ظر عطإ  جالاة، إلتلم   ذن نظاشديه إلدياة مداى نظت ملة    نظمشمطح ظ تةة هإلطح عتر لتت نظإ 

 (.1115 هيم  إ هيم ، )  ح عيا ي  نالات يا نظذي ل ذظه نظ ةا    إت  نظمشمطح إتق

تمة  مةنعد  ": إ، إجةن يت إنظ ، ح  تمطلح نال تميةظتلةى  عض نظ يعثل  إماهت  طمإ : مراحل اإلبداع

لح، إ ا نةتطف نظعطميء    تاا  ذا نظمةنعد  إح مهدي،  د  عدل  تالاة تتإظا    حثايئهي نأل مية نال تمية 

 هةلقددح ح  مةنعدد  تمطلددح نال تمددية ال تعددا   (Stein)" سددتيل  "إلددةى .  مددةة نظمةنعدد  ل لدة ض نآلةددة 

،علدد   ددات (5999،  ةطلدد ) موضددلا  لالخددتالن بددي  البدداحثي إمددي إن  تعالددا  ددذا نظمةنعدد   ،مالمددح مةت ددح

نظه ي  دددددددح، )مإذجدددددددًي ظطعمطلدددددددح نال تميةلدددددددح ممإادددددددي مددددددد  حة عدددددددح مةنعددددددد  ا( Wallesh،5991)إنظشددددددد  

5995،Torrance ،5911:) 

تتلدددم  اةنسدددح نظ دددةا ظطمشدددمطح إمعة دددح عإنشدددلهي نظجإ ةلدددح حإ "  :Preparationمةعطدددح نإتدددانا  -5

 ".نألسيسلح إنظتأم     نظمشملت إهةق عطإظهي نظسي قح
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ت تالددددلت نظمعطإمدددديت إنظة ددددةنت نظمتعطقددددح  يظمشددددمطح إ لهددددي لددددت" : Incubationمةعطددددح نالعتلددددي   -1

 ةطلدددد  " )إنسددددتلعي هي، إلاشدددده نظعددددا   اددددي ظإلدددد  نظ ددددةإض إن تددددةنا نأل مددددية نظتدددد  تددددؤاي  ظددددر عدددد 

9:5999.) 

، نظدذ   مةعطح  تلي  نظ مةة نظ علعح إ  إههي تطر: Illuminationمةعطح نإشةنق حإ نظ  لةة  -9

عطددح نظعمدد  نظددا لق نظعيسددت ظط عدد   دد  تمطلددح نظةطددق نظتدد  تتلددم  إ اددي تلهددة نظ مددةة ميظشددةنةة إتعددا مة 

 (.5999 ، ةطل )نظت   ا تع  نظمشمطح " إملح نال تمية" نا ثيق 

تمدإ  تادامي ل د  نظ يعد   ظدر نظ مدةة نظجالداة حإ :  (Verification)مةعطدح نظتعقدق حإ نظتث لدت  -9

نالةت دية نظتجةل د  ظط مدةة نظم تمدةة إ لهدي لدتت ، إتعت ة  ذا نظمةعطح  مثي ح (5991نظقلية، )نظع  نظهيت 

 .نظتأما م   عح نظع  إ يئاته إح ملته

، ال تملددإ نظت ملددة نال تمدديةي  ددأي اشدديه (5999)  ددذا نظمةنعدد  ممددي  ددي  ح ددإ عهددب إ ددياق 

معة دد  ال لتهطددب حي اددإو مدد  نظة ددةة لممدد  ح  لمددة  دد عض  ددذا نظمةنعدد  حإ  هددي جملعددي إمدد   ددذن ال 

لة ن تميةي ، إم  ذظدك  دة  حمثدة  دذا نظعمطلديت نألة د  نةت يهدي  ديظت ملة نال تمديةي مدي لإ ف  أاه ت م

 .إنظتاإلة( نظممإ  حإ نظعلياح)لسمر مةعطتي نظتةمة 

 Creativity climate: مناخ اإلبداةية

لسددتعم  م ددهطح نظماددي  نإ ددانت   دد  نألا لدديت نظمتة  ددح  تسددمليت تالدداة مثدد  نظماددي  

 ، إنظإلدددد  نإ ددددانت ، إنظإسدددده حإ نظعإنمدددد  نالجتميتلددددح نال ت دددديالح، إنظثقي لددددح نالجتمدددديت  نإ ددددانت

 .ظن انو متلماي نظعإنم  نظتة إلح

لممد  ح  تلهدة  د  سد يق امددإ نظه د  إنظشد يب جمطدح مد  تإنمدد  نظمعدله نظتد  تامد  إتهددإة 

 .نظة يئص نإ انتلح ظطشة لح حإ تع هه إتعلقه
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  ددت تطددر تددأثلة نألسددةة، ح  نألسددطإب نظتة ددإي نظمعتددا  إ ددا حلهددةت نظاةنسدديت نظمثلددةة نظتدد  إ 

ظآل يء تجيا ح ايئهت،  مي لعتإله م  نظتشجل  تطر نالستقلظلح نظعقطلح، إةطق نظلةإف نظمايسد ح ظتهدإة 

نال تميمدديت إنالسددتعانانت  دد  مجددي  نظاشدديه نظمةتط ددح، لممدد  ح  لسددهت  دد  تهددإة نظشة ددلح نظم اتددح 

ظدر تهدإلة ةإا نظ عد   ت إمإن دف ةي دح تقدإا الك    نظماةسح عديإ اي(. 1115 هيم  إ هيم ، )

إنظت ملدددة نإاتددديج  نظماهطدددق ظدددذن لممددد  تاملدددح نإ دددانو إةتيلتددده تددد  هةلدددق نظتددداةلب إ دددا حلدددا تدددإةا  

(Torrance ،5911) , التالميذ ةلت اإلبداع تتلخصذظك إإل  تاة م يائ ظتاةلب   : -

 .ة تاه مهمي ميات تةل حنعتةنت ح مية نظتطملذ إحسئطته نظت  ت ا -5

لهية  لمح ح مية ت اإ  ةإف م  نظةهأ -1  .تشجل  نظتلملذ تطر نظقليت  أانء نالستجي يت إن 

ح دددإ , 5999، نظعمدددياي، 5991نظمشدددهةنإي، )نظدددة ه نظمعمدددت  دددل  نألسددد يب إنظاتددديئي حثاددديء نظددداة   -9

 (.5999عهب إ ياق، 

 اللوامل االوتماةية والنفسية الضرورية لإلبداع 

إجلهددديت إنألسددديظلب نظتددد  تعدددل  تطدددر نظتعيمددد  مددد  نأله ددددي  تنظعطمددديء مجمإتدددح مددد  نظ لقتدددةا

- :نظم اتل ، إنظت  تعت ة م  نظعإنم  نظمشجعح تطر نظت ملة نإ انت  إ  

 .تشجل  نظشعإة  يالستقل  إمميةسح نظتعطلت نظذنت  إنظاةنسح م  حج   هت إإلياة نظمعطإميت -5

مدد  تطددر تشددجل  نظ إلددر حإ  عددان  ناللددهةن يت إتعملددة تددإ لة  لئددح تلددة تسددطهلح اإ  ح  تع -1

 .  إ نآلةةل 

 .تشجل  نظتلملذ تطر مميةسح تمطليت نظت ملة إنظ عا ت    انة نألعميت -9

 .تشجل  نظتلملذ تطر ت عص آةنئهت إملإظهت نظتعلإلح إتقللت حا سهت -9

 (.1119ت إا، )مسيتاة نظتلملذ تطر نظتعيم  م  تإنم  نإع يه إنظشعإة  يظ ش   -1

 :دور المدرسة في اكتشان الموهوبي 
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المدرسددة موتمددب نكبددر اتسدداةا ونكثددر تلقيدددا مدد  الموتمددب األسددر  فالمدرسددة بيئددة وديدددة تقتضددي تحميددل 

المسؤولية للطالب، وتحت  ةلي  في سبيل تمتل  بالحقوق ن  يؤد  الكثير م  الواوبداش،  فالمدرسدة هدي المؤسسدة 

فيهددا الكثيددر مدد  الوقددش وهددي التددي تدد وده  بددالخبراش االوتماةيددة وتنمددي وتصددقل  االوتماةيددة التددي يقضددي الطلبددة

مهاراته  المختلفة، ووظيفة المدرسة تربية وتللي ، والموتمب المدرسي حلقة وصل بي  المند ل والموتمدب اللدا ، لدذا 

تمدا  مدا نةددص البيدش و  هاكا  دور  محاولدة  صدالم مدا نفسددص هاما  في تحقيق التدرج في النمو اللقلدي واالوتمداةي وام

ةداد الشباب للحياة السلمية بالتوافق مب الموتمب  .وام

هدددذا هدددو دور المدرسدددة بصدددفة ةامدددة بالنسدددبة لوميدددب الطلبدددة، نمدددا دور المدرسدددة بالنسدددبة لموموةددداش  

 للمدرسة ن  تلمل الكثير في اكتشان الموهوبي  والتلدرن ةلدت صدفاته  مد   الموهوبي  فدورها نةظ  نهمية، فيمك

 -:خالل استخدا  نساليب ةلمية ويمك  تلخيصها بما يأتي

رصد نحوال الطلبة الدراسية واتواهاته  وميوله  وظروفه  االوتماةية والصحية في بطاقاش اوتماةية لتوضيح  -1

 .حالة الطلبة الدراسية وظروفه  االوتماةية والصحية

في التلرن ةلت الموهوبي  كاإلنتاج االبتكدار   االهتما  بإنتاج الطلبة ألن  نفضل األسس التي يمك  ن  تساةد -2

 (.كتابة القصة، وقصائد الشلر، والموسيقت، والمسرحياش، والتمثيل)

تطبيق االختباراش الموضوةية المقننة كود   مد  برندامت متكامدل لتقدوي  الطلبدة وال سديما فدي المرحلدة الثانويدة  -3

 (2002ملوض، )القدراش المتلددة  حيث يت  نضت

 :المدرسي  المؤثري  بشكل فّلال ةلت ةوامل الموهبة واإلبداعمواصفاش 

ممددي ال شددك  لدده ح  نظماةسددح تسددتهل   مددي ظهددي مدد  مةمددإ نجتمدديت  إمددي ظددالهي مدد   مميالدديت  

 شددةلح إ الددح ح  تطعددب اإةًن  يمددًي  دد  تاملددح تإنمدد  نإ ددانو متددر إجددات، ممددي لمماهددي تشددجل  نظتلملددذ 

نظلإمددح إلقددف نظماةسددإ   دد   تانت  متددر تددإن ةت ظددالهت نإمميالدديتطددر مميةسددح تمطلددح نظت ملددة نإ دد

 -:نظ شةلح،  ذ مي تعطإن  سميت ةي ح، ح مهي تمقامح تطك نظعإنم  إنإمميالي

 .ح  لمإاإن تلة تقطلالل  إحال ل لطإن نألسيظلب نظتقطلالح حثايء مميةستهت ظاشيهيتهت نظمهالح -5
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امددي لجددب نسددتةانت حمثددة مدد  حاّل لعتمددا نظمدداة   شددم  ةئلسدد  تطددر متدديب م -1 اةسدد  مقددةة، إنعددا إن 

 .متيب

ح  لشج  نظماة  هط ته تطر ماي شح إجهيت نظالدة نظمتعيةلدح، إح  لا دتإن  ي تمديت  ظدر نآلةنء  -9

 .نظمةيظ ح

 .ح  لعم  نظماة  تطر ممي أة إتعإلإ ةإا نظم ياةة إنأل يظح -9

تقدددي  نظمدددياة نظعطملدددتمّ  -1 ح،  علددد  ل ددد ح امإذجدددًي ظطمددداة  لدددإ نظمددداة   مثدددةة نظمهيظدددب، إنظاشددديه، إن 

 .(1119ت إا، )نظمثيظ ، إم  ذإي نألاإنة نظ يةإة    مجيظه نظمها  

 

 :دور المنهاج في تنمية التفكير االبتكار 

ح  نظماي ي نظاةنسلح ظجمل  نظتلملذ نظمإ إ ل  إنظعيالل  لجب ح  , (1111معإض، )إةا    

تدإع  ظده  ديظةةإ  إنالمتدانا ةدية  نظعقديئق نظعطملدح  ت ع  تطر نظتعاي، إتع ل نظعق   د  عيظدح اشديه

عقددق  ددذن ظطتلملددذ تيمددح، إظطمإ ددإ ل  ةي ددح، علدد  ح  ت شددم  تدديت ال . نظمقلدداة نظمإجددإاة  دد  نظمتددب

 له  دإة    تق  نظهيظب، إال لام   مةا، إال لة  فقثحم ة مي لؤةذ تطر نظتعطلت    مانةساي  إ حاه ال ل

عدددق نظنالسدددتقل   ددد  نظدددةحي، إال ل عددد   ددد  ا سددده عدددب نظعطدددت، إتقدددال  إسدددلمح نظعمدددت إةإا نظاقدددا، إ 

 .إنظشعإة  يظإنجب

اع   عيجح  ظدر مادي ي متهدإةة، متمشدلح مد  نظعلدية نظإن علدح، ةيظلدح مد  نظمعطإمديت نظجيمداة، 

تتلح ظطهلب  ة ح نظاةنسح إنظ ع ، إتاملح جإناب نإ انو إنال تمية، إح  تمدإ  تل دح  دذا نظمادي ي 

 .لامله إلقإله ست  معل ح نظغذنء  يظجعق يظ

 ماي جاي نظاةنسلح نظعيمح نظت  ته ق تطر نظمإ إ ل  إنظعديالل  تطدر نظسدإنء، لجدب ح  تعتدإي 

تطددددر مإلددددإتيت ن تميةلدددده  دددد  جملدددد  نظمددددإنا  دددد  نظطغدددديت إنظعطددددإت إنظةليلددددليت إنظةسددددت إنظمإسددددلقر 
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جإناددب نال تميةلددح  دد  نظ ددل  ددا مدد  إجددإا  إنظت ددإلة، إلمددإ  نظماهددي  إسددلطح إ ددةنإ نال تمددية، إمدد  ثددت

 .نظماي ي نظاةنسلح ممي لة   م  شأاهي إلجعطهي معققح ألتةنلهي

مثدد   ددذن ل لددا نظمإ ددإ ل  إنظعدديالل  تطددر نظسددإنء، أل  نظعدديالل  ظددالهت  دداة مدد   دداةنت نظت ملددة  

لجددب ح  تإلدد   نال تمدديةي إ دداة مدد  نظددذميء إن   مياددت  ددذا نظقدداةنت ح دد  ممددي ظدداى نظمإ ددإ ل ، مددذظك

نظماي ي نظاةنسلح    جمل  نظمةنع  نظتعطلملح تطر نظماى نظهإل  م  ةل  نظةهه هإلطدح نالمدا نظتد  

تياة نظالة  لهي، حإ , تةست نظ طس ح نظتة إلح نظعيمح ظطاإظح عالطهي،  ظدر ذإي نظعطدت تإح  لساا إلعهي، إن 

 هددية تمطدد  ظتاملددح نال تمددية إنإ ددانو، قددإت نظماددي ي  دد  تإنظمعة ددح إنظتة ددص نظعطمدد  إنظتة ددإي، إح  

إتطر ذظك  عطلاي ح  اةتر نال تمية ذنته نظذي م   ا  نهلل إح  اهتت  يظماهي نظذي  إ مإلإو نظعق  

 .نإاسيا 

   اإة نظمعطت  يت جاًن    تاملح نإ انو  يظمعطت لؤثة تطر اإو نظت ملة نظدذي لقدإت  ده هل ده 

و نظذي ال لعتم   ال  جي ح إنعاة معدااة مدي  ت ملدة نظهيظدب تجملعلدي،  ةذن ميات حسئطح نظمعطت م  نظاإ 

ذن مياددت حسددئطح نظمعطددت ت يتالدده تعتمدد  تدداة  جي دديت  ددعلعح مددي  ذظددك  مثي ددح  لئددح  دديظعح ظن ددانو  إن 

إنال تمية، مذظك نظماهي   ةذن مي  لعتإي تطر حسئطح متاإتح تقل  مةتطف نظادإنع   ةاده لسدهت  تاملدح 

تميةي تادا نظهط دح، علد  نتجهدت نألالمدح نظتعطلملدح  ظدر حسديظلب تشدج  تطدر نإ دانو مثد  نظت ملة نال 

إ تعدددال  نظمادددي ي نظماةسدددلح،  علددد  حح ةي دددح، لتددداةل  نإ دددانو ممإلدددإو مسدددتق  مددد   دددةنمي اةنسددد

تتلددم  حاشددهح إ عيظلدديت، تةطددق ظدداى نظمددتعطت تعددالًي  مةلددًي ظقاةنتدده نظعقطلدددح، إحسدديظلب لقدد   لهددي تددةض 

، حشدددية  ظدددر Westcotti،  دددأ  (5999) لت  يألسدددطإب نظمقدددديظ  نظتقطددددلاي ، إإةا  ددد  نظعمدددياي نظم دددي

 -:نظم يائ نظت  لعتما تطلهي هةق نظتاةل  م  حج  تاملح  اةنت نظت ملة نال تميةي إ ذا نظم يائ   

 .عاا إمقلام  نال تمية مث  نظتع لة نظعة تلة نظمقلا  لامي نظت ملة نظتقية   مانظت ملة نظمتشعب ل -5
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نظتدداةل  نال تمدديةي لددؤاي  ظددر اتدديئي جالدداة إمةتط ددح إمتملددإة إنظعمطلددح نظتدد  لسددتعمطهي نظتطملددذ  دد   -1

 .تمطلح مةتط ح إمتملإة

 .نظتاةل  نال تميةي م ا  تطر عقلقح ح  نظجها نظان ع  لعم  نال تمية -9

نظعمدددياي، )ظهدددي  لسدددت لا نظتددداةل  نال تمددديةي مددد  نظمإن دددف نظم تإعدددح نظاهيلددديت  دددل  دددا مددد  تةهدددله -9

5999.) 

امإذجددي تاةلسددلي ل ددل  نظ عيظلدديت نظتدد  لممدد  ح  تسددتةات حثادديء إ عددا  5999إ ددات تددإةا  تدديت 

- :إ  ( 5999)نظاة  تإلا م   ة ح امإ نظت ملة نال تميةي إ ذا نظ عيظليت حإةا ي نظعمياي 

لدح إنظميالدح، إتقدالت نظالة  ظر نظش ء م  مةتطف إجهديت نظالدة نظا سدلح إنالجتميت -:قبل الدرس -ن

حسدئطح مثلدةة الةت دية نظمعطإمدديت  هدةق جلداة، إنظتا ددؤ مد  نظمعطإمديت نظمعددااة، إتشدجل  نألةدذ  ةهددإة 

 .تيظلح ظمي إةنء مي  إ معةإف

تشدجل  نالسدتجي يت نظ اديءة، إنظ عد  تد  ح لد  نظعطدإ ، إتشدجل  تجةلدب إنةتلدية :خالل الدرس -ب

تياة   .تاللت نظمعطإميت نظمهطإ ح إتشجل  نظ ةلليت نظمذمإةةنظعطإ ، إنظت إة نظمستق ط ، إن 

إةل ددح نظ عددإ  نظتة إلددح  دد   ددذن نظمجددي  تشددلة  ظددر اإة نظماهددي  إنظمعطددت  دد  تة لددح إةتيلددح 

إتطددر نظمعطددت تقدد  مسددؤإظلح تاملددح نظقدداةنت نإ انتلددح , نظقدداةنت نظعقطلددح نإ انتلددح إتاملتهددي ظدداى نظهط ددح

 انت  لتهطب إتلي ظقاةنت إمإن ب نظتلملدذ إظطه لعدح نظتهإةلدح ظطمإ  دح ظطهط ح، إظهذن  ة  نظتاةلب نإ

نإ انتلدددح، إمل لدددح تهلئدددح  لئدددح تة إلدددح  ددديظعح، لممددد  ظطتلملدددذ مددد  ةلظهدددي ح  لع دددةإن تددد  مدددإن  هت 

 .إهي يتهت نإ انتلح

 

 :صفاش اإلنسا  المبدع
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  نظة دديئص، تملددإ اة  تطمدديء نظددا   نظم تمددةل   هددةق مةتط ددح، إتإ ددطإن  ظددر مجمإتددح مدد

 -:نظشةص نظم تمة لمم  ح  اطة هي  لمي لأت 

لطعب ة لا نظمعطإميت ظاى نظ ةا اإةن  يمي    ت ملةا نال تميةي،  يظم تمة لتملإ ت  نإاسي  نظعياي 

   ثةإته م  نظمعطإميت نظمةتإاح، إنظشةص نظم تمة، ال  ا ح  لمدإ  تطدر اةجدح مايسد ح مد  نظدذميء 

مددةإ  مدد  نألذملدديء  دد  نظتع ددل  نألمدديالم ، إمدد  ذظددك  ددة  نظمعطمددل  ل لددطإ   علدد  لتسدديإى نظم ت

) نألذمليء تطدر نظم تمدةل  ة مدي ظمدي لعاثده نظم تمدةإ  مد  مشدملت تت د   يظلد ه إنظالديت نظماةسد  

إ دا اجدا ح  نظم تمدةل  ظدالهت  داةة  يئقدح تطدر نظتغللدة إنظسدطإك نظتطقديئ  (. 5999ح إ عهدب إ دياق، 

، إمد  (1115 هيم  إ هيم ، )ت متق طإ  ظذإنتهت، إال لةي إ  ممي لقإظه نآلةةل  تاهت إنظتميم ،  ه

نظمعطددإت ح  نظم تمددةل  لهتمددإ   يظمعطإمدديت نألسيسددلح  هددت لت دد إ   يظعادديا إنإ ددةنة  دد  نظعمدد ، مدد  

 (.1119, ت ددددددددددددددددددددددددإا)مإن دددددددددددددددددددددددطته إنالسدددددددددددددددددددددددتمةنة  لددددددددددددددددددددددده، إنال تمددددددددددددددددددددددديت  تأملدددددددددددددددددددددددا نظدددددددددددددددددددددددذنت 

 ح ددتإ ، (Torrance ،5911 )لةن ددي يممدد متاإتددحإتقطلددح إا سددلح لتمتدد  نظم دداتإ    دد يت شة ددلح 

إمد   دذا .   انتلدح نظسميت نظعيمح نظمشدتةمح  لداهت تدا  د  داةجيت مت يإتدح د تطدر حاهدت لمتطمدإ   داةنت

 :نظة يئص

 .إنالست سية إنظعمي  نظمستمة إنظمثي ةة    ع  نظمشملت عب نالستهلو 5

 .لل  نظمهميت نظعطملح إنظةليللح إنألا لح إنظ الحإنالمتشيف، إت     نظتق   نظةت ح 2  

 إنظا يء إسعح نظعلطح، إسةتح نظ الهح إتعاا نأل مية إنإجي يت نظ ةنتح   3

 . لهية ةإا نالستق يء    ح مية ت إآةنئهت 9

نظدذ ا ،  تطر تةض ح مية ت   إة م اتح، إنظتمت   ةلي  ةعدب إ داةة تيظلدح تطدر نظت دإة نظقاةة 5 

 . مسددددددددددددددددددتإليت تقطلددددددددددددددددددح تطلددددددددددددددددددي  دددددددددددددددددد  تعطلدددددددددددددددددد  إتةملددددددددددددددددددب نأل مددددددددددددددددددية إنألشددددددددددددددددددليءإنظتمتدددددددددددددددددد  

 .حتطر    نظمستإى نظعقط  إحمثة تاانً ( م تإعح نظاهيلح)حسئطح   انتلح  نظمتعطت نظم او لسأ  1
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إنظعقطلدددح نظسدددي قح ح  نظ دددةا نظم ددداو لعددديا  تدددإتةًن شدددالاًن ظطتإ لدددق  دددل   إلتلدددح مددد  نظسدددميت نظا سدددلح

 .لعته م  معيإظح تعم  ذظك نظتإتة إنظتملف معه إنظعا ماهنظميماح    ه  نظمتعيةليت

 

 :نهدان تنمية التفكير اإلبداةي

 نظسؤن  نظذي لهةا ا سه  إ، ظميذن نظت ملة نإ انت ؟

 ددإ لددي ةة ذ الددح متقامددح لعدديظي نظ ددةا  لهددي نظمإن ددف : لممدد  نظقددإ   اددي ح  نظت ملددة نإ ددانت 

إ يظتدديظ   ددا تمددإ  مهمددح نظتدداةلب تطددر نإ ددانو  دد  مهمددح إنظة ددةنت إنظمشدديم ،  هةلقددح تلددة مأظإ ددح، 

إهالح،  ذ ح  تاةلب نظهط ح تطدر معيظجدح نظقلديلي نظتد  لعي دةإاهي  أسدطإب إهدةق جالداة  علداة تد  

نظت ملددة نظتقطلدداي نظمددأظإف، لسددهت  دد  تعطددلت نظهط ددح  قددلت نظمعي ددةة، إتسدديتا ت تطددر نظتملددف  هةلقددح 

لح  لجي لح لسعر م   ةا  ظر تعقلقهي، إلسهت نظت ملة نال تميةي ايجعح إمت إ ح، إنظتملف   ح شة 

 (:5991 هيم ، )    تعقلق نأل انف نآلتلح ظاى نظهط ح 

 .إلياة إت  نظهط ح  مي لاإة عإظهت إمعيظجح نظمشملت م  إجإا تاة -5

 .إلياة  يتطلح نظهط ح إم يءة نظعم  نظذ ا     معيظجح مي لقات ظهت م  ة ةنت إمإن ف -1

 .ح نتجي يت  لجي لح اعإ نظماةسح إنظة ةنت نظ ع حتامل -9

إلياة علإلح إاشيه نظهط ح    تاللت نظمإن ف إنظتةهله ظهي إت لل  اإة نظماةسح إاإة نظة ةنت  -9

 .نظ  لح

 :الذكا  واإلبداع

تاا نظالة  ظر  ذا نظقللح تجا ح   ايك إجهت  الة  شأ  تل ح نال تمدية  يظدذميء حعدا مي 

إنألةدةى تدةى  د  تداا مد  تإنمد  نظت ملدة نظماهطدق ,ظعقط  نألسدي  ظطت ملدة نال تمديةيتةى    نظذميء ن

 .تإنم  حسيسلح مسئإظح ت  نظت ملة نال تميةي
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ممدي ناده مد  نظمممد  ح  اجدا ,  قا اجا شة ي م تمةن إظماه ال لتمت   مستإى ة ل  م  نظدذميء 

ح  ,( Gulford ,5991 , جلط دإةا)إلدةى , (5991,تديات.)شة ي آةة شالا نظدذميء ظماده ظدل  م تمدةن

  إ دذن للدم  ظفه ددي,  هدإ لشدمطهي إلجدب ح  لمدإ  نظتعطدلت متاإتدي, نظدذميء حمثدة نتسديتي مد  نال تمدية

 ,(5995,ح إ نظا ة.)ذإي نظمإن ب نظمةتط ح نظ ة ح ظتاملح  ذا نظهي يت

تدذمة حا لديت نإ دانو ح  نةتطف تطميء نظتة لح إتطميء نظدا    د  تعالدا نظعل دح  دل  نإ دانو إنظدذميء إ 

 -: ايك ةحلل      ذن نظمجي 

نإ ددانو  دد  مجيالتدده نظمةتط ددح ملهددة مدد  ملددي ة نظددذميء نظعدديت ظط ددةا، علدد  لقددةة ح ددعيب  ددذن  -5

 .  م  ظت لم  ذملي  ل لمم  ح  لمإ  م اتًي، إتطله  طلست  ايك  اةة ةي ح ظن انوحنظةحي، 

نظعقطدد ،  قددا لمددإ  نظشددةص م دداتًي إظمادده ال لتمتدد   نإ ددانو إنظددذميء اإتددي  مةتط ددي  مدد  نظاشدديه -1

 .م  نظذميء إنظعم   علح  مستإى تي ٍ 

اةنسدح حث دت  لهدي حاده  5999حي ح  نظعل ح  ل  نإ انو إنظذميء تل ح لعل ح إ ا حجةى  ةلمدي  تديت 

إي، نظمشددهةن)ال لإجددا نةت دديه  ددل  اةجدديت نظددذميء إاةجدديت نإ ددانو إن   إجددا  ةادده لمددإ  لددعل ي جدداًن 

5991.) 

ناده  ذن مدي  نظدذميء لت داى ظ اديء نظإن د  علائدذ لت داى نال تمدية ( picard ,5999)حلطل   لميةاإتةى 

 يال تميةلح مأسطإب معة ح تغةق نظ يع     مجمإتح م  نأل مية إنظاتيئي تاامي ل عثهي , إتياة نظ ايء

 ذ  ح ت ةهإة ظتغللة , ا همه حإال إظم  اغلة ش ء مي لجب ح  ,  ه  تستطإت تغللة نظإن    أسطإب مي

 .نظإن       هماي إت سلةاي إتةجمتاي ظفشليء إنظإ يئ   ايء تطر تةمل يتاي ظطإن  

 :ملوقاش اإلبداع
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ظمشدف ن  ايك حمإة مد  نظمعتقدا حاهدي تعلدق تمطلدح نإ دانو إتاملدح نظت ملدة نإ دانت  إتعدا مد 

ظتعدةف تطدر نظم داتل  إتهدإلة   دانتهت إمد   دذا ت  نظقاةنت نإ انتلدح إلهإة دي إ يظتديظ  تعدا مد  ن

 (:5999)نألمإة نظت  حإةا ي إلتإ  

اقددص نظ عددإ   دد  مجددي  نإ ددانو إةي ددح  دد  نظميلدد  ممددي سدد ب  دد    مددي  نظمعطمددل  ظقدداةنت  -5

 .نظهط ح نإ انتلح

 .نظتاةل  نظتقطلاي نظذي لج ة نظتلملذ تطر نمت يص نظمعة ح نظعطملح إن  مي  تهإلة نإ انو -1

 . تميت  يظمت إمثةة عجت نظمعطإميت تطر عسيب نظملفنال -9

 .نتجي يت نظمعطمل  اعإ نإ انو تؤثة  اةجح م لةة تطر تعطلمه ظطتلملذ -9

 .نالمتعيايت نظماةسلح نظت  ت مت ظقلي  نظع ل  قه -1

 .ةت ح نظ ةا    نظاجيا إنظعةص تطله لا عي  نظ ةا  ظر تجاب نظمةيهةة -1

 . ظر نظتةل  تات تشجل  نالمتشيف إنالا ةنف -9

 :مشكلة الدراسة 

 عددا نالهددلو تطددر مددي إةا مدد  حاب تة ددإي عددإ  نظت ملددة نال تمدديةي، إاتلجددح ظل تمدديت نظم لددة 

 هذن نظمإلإو،  هايك نظعيجح  ظر نظ ع     نظماي ي نظتة إلح نظعالثح، نظت  تت إلعهي م    د  إإنةة 

جالددا ظط ددف نظثدديم  نألسيسدد  ظطعدديت نظاةنسدد  نظتة لددح إنظتعطددلت نظ طسددهلالح، نظتدد   يمددت  ةتددانا ماهددي  

، إلددا   ددذن تطددر نال تمدديت  يظماهددي ، إتاللمدده تطددر حسدد  تطملددح، إ مددي ح  نال تمدديت 1111-1119

تددياة تاللمدده إتةتل دده، إمددي لت دد  ذظددك مدد  تغلددة  دد  نظعمطلدديت نظتة إلددح تطلدده لإجددب اةنسددح   يظماهددي ، إن 

 .ماى  سهيت  ذن نظإن      تاملح نظت ملة نال تميةي نظإن   نظعيظ  ظطماهي  نظ طسهلا ، ظطتعةف تطر

 .لدى الطلبة ملرفة واقب منهاج اللاة اللربية للصن الثام  بو ني  األول والثاني في تنمية التفكير االبتكار  

 نسئلة الدراسة
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ط ددف نظثدديم  نألسيسدد   اإظددح  طسددهل   ددةص نظت ملددة ظ نظطغددح نظعة لددح  يإ ة ماهددلدد ظددر حي مدداى  -5

نأل ددانف نظتعطلملددح، إنظمعتددإى نظتعطلمدد ، إهددةق نظتعطددلت إنظددتعطت، إنظتقددإلت، : انت  ظطهط ددح مدد  علدد نإ دد

 .إتاي ة نإ انو إنظت ملة نإ انت 

 ظر حي ماى تةتطف نستجي يت معطم  ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس  إمعطميته  لمي  -1

 .نظمؤ   نظعطم إتاا ساإنت نظة ةة، إ لةتص  يظممإايت نظسي قح ه قي ظمٍ  م  نظجا ، 

سهت    تاملح نظت ملدة نال تمديةي  د  ماهدي  نظطغدح ت مايس ح مي ح ت نظمقتةعيت نظت  لةن ي نظمعطمإ  -9

 نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس ؟

 ممدددي لةن دددي ظط دددف نظثددديم  نظعإنمددد  نظملسدددةة ظطت ملدددة نال تمددديةي  ددد  ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح مدددي ح دددت -4

 إنظمعطميت؟نظمعطمإ  

  ممي لةن ي ظط ف نظثيم  ظطت ملة نال تميةي    ماهي  نظطغح نظعة لح ح ت نظعإنم  نظمعإ ح مي -5

 نظمعطمإ  إنظمعطميت؟

 :لإء حسئطح نظاةنسح لمم   ليتح نظ ةللح نظتيظلحإ   

للادة اللربيدة في اسدتواباش اسدتواباش مللمدي منهداج ا( a=0005)ال توود فروق ذواش داللة  حصائية ةند مستوى 

للصددن الثددام  األساسددي ومللماتدد  فيمددا يخددتص بالمكوندداش السددابقة طبقددا لكددلا مدد  الوددنس، وةدددد سددنواش الخبددرة، 

 .المؤهل الللميو 

 

 

 :نهدان الدراسة

متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس  لعت ة م  نظمتب نظت  تت نظعم   هدي مد    د  إإنةة 

سداته  لعت دة  د  ، عل     نظمتيب1119-1111تت يةن م  نظعيت نظاةنس  نظتة لح إنظتعطلت نظ طسهلالح ن

نألإظددر  دد  مةعطددح نظتجةلددب، ظددذن مدد  نظلددةإةي  جددةنء اةنسددح ظمعة ددح مدداى  سددهيت نظماهددي   دد  تاملددح 
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ظلمي  حس  تطملدح تسدهت  د  جعد  نظهيظدب حمثدة  داةة , نظت ملة نال تميةي تاا نظهط ح ظتهإلة نظمتيب

علد  ح   دذا نظاةنسدح , إنالستجي ح ظطمتغلةنت نظمةتط ح نظت  لمة  هي  ذن نظعيظت, لبتطر نظتعطل  إنظتةم

 -:تسعر ظتعقلق نأل انف نآلتلح

معة دددح مددداى  سدددهيت مددد  مددد  نأل دددانف، إنظمعتدددإى، إهدددةق نظتعطدددلت، إتاي دددة نإ دددانو إنظت ملدددة  -5

 .نظهط ح انال تميةي، إنظتقإلت    تاملح نظت ملة نال تميةي تا

إنمدد  نظجددا ، نظة ددةة، نظمؤ دد  نظعطمدد ، تطددر تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي  دد  نظمجدديالت اةنسددح حثددة ت -1

 .نظسي قح

 .ماى مهي قح نستجي ح نظمعطمل     نظمجيالت نظسي قح م  تعطل  معتإى نظماهي  -9

 .تاملح ةإا نال تمية ظاى نظهط ح م  ةل  نالتتميا تطر نظمةنج  نألسيسلح ظطماهي  نظمقةة -9

 .نظطغح نظعة لح    تاملح نظت ملة نال تميةي تاا نظهط حمعة ح اإة ماهي   -1

 

 :نهمية الدراسة

 :تتلح ح ملح نظاةنسح نظعيظلح  لمي لأت 

نألإظددر مدد  اإتهددي نظتدد  تتادديإ  إن دد  ماهددي  نظطغددح  –تطددر عددا تطددت نظ يعدد   –تعت ددة  ددذا نظاةنسددح -5

 .ميةينظعة لح نظجالا    اإظح  طسهل ، إماى  سهيمه    تاملح نظت ملة نال ت

 مميالح نظتإ    ظر اتديئي تسدهت  شدم  حإ  دفةة  د   ظقديء نظلدإء تطدر  داةنت نظت ملدة نال تمديةي  -1

 .تاا نظهط ح، إاإة ماهي  نظطغح نظعة لح    تاملح  ذا نظقاةنت

تتدددلح  دددذا نظاةنسدددح حمددديت نظ ددديعثل  نآلةدددةل  إجدددةنء نظمإلدددا مددد  نظاةنسددديت  ددد  لدددإء نظاتددديئي نظتددد   -9

 .ظعيظلحستس ة تاهي نظاةنسح ن
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مدددد  نظمددددأمإ  ح  تطقدددد  نظاةنسددددح نظعيظلددددح نظلددددإء تطددددر ممإادددديت نظماهددددي  نظمةتط ددددح إ يظتدددديظ  تقددددات  -9

ظطمةههددل  إنظما ددذل  ةهإهددي  ةشدديالح ت لددا  دد   تددياة نظالددة  دد   ددذا نظممإادديت ظل دد ح نظماهددي  

 .حمثة  يتطلح    تاملح نظت ملة نال تميةي

لدددذ نظماهدددي  مددد  حجددد  نألةدددذ  هدددي تادددا  جدددةنء تسدددطله نظلدددإء تطدددر ملعلددديت نظمعطمدددل  حثاددديء تا  -1

 .تعاللت    نألةةى

 .ح ملح  ذا نظاةنسح لمم     ح ملح مإلإتهي إ إ نإ انو -1

 :حدود الدراسة

ن ت دةت  ددذا نظاةنسددح تطددر معطمد  نظطغددح نظعة لددح إمعطميتهددي، ظط دف نظثدديم  نألسيسدد   دد  ماهقددح   -5

 .1119-1119جاإب نظل ح    نظ    نظثيا  م  نظعيت نظاةنس  

 :ن ت ةت  ذا نظاةنسح تطر نستةانت نألاإنت نآلتلح -1

 .نست ياح ظمعة ح اإة ماهي  نظطغح نظعة لح    تاملح نظت ملة نال تميةي ( ح

 .نست ياح ظمعة ح ح ت ملسةنت إمعإ يت نظت ملة نال تميةي    ماهي  نظطغح نظعة لح ( ب

 .تعطل  معتإى  عض إعانت ماهي  نظ ف نظثيم  نألسيس   جإحله ( ت

 . طح مجمإتح م  معطم  إمعطميت نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس مقي (  

 .ن ت ةت  ذا نظاةنسح تطر تعةل يت نظم ي لت إنظم هطعيت نظإنةاة  لهي -9

 

 :مصطلحاش الدراسة

سطسطح م  نظاشيهيت نظعقطلح نظت  لقإت  هي نظدامي  تادامي لتعدةض ظمثلدة لدتت نسدتق يظه تد  هةلدق : التفكير

 (.5991تا ، )نظعإن  نظةمسح  عيسح حإ حمثة م 
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 دإ تمطلدح تقطلدح لمدة  هدي نظهيظدب  مةنعد  متتي عدح  هداف  اتدي  ح مدية جالداة، ظدت تمد  : التفكير االبتكار 

مإجددإاة مددد    دد  مددد  ةددل  ت يتطددده مدد  نظمإن دددف نظتعطلملددح نظمتعمقدددح  دد  نظماهدددي  إتددتت  ددد  ماددي  لسدددإاا 

 (.5991 ,نظجم  إنظطقيا )نالتسيق إنظتفظف  ل  ممإايته 

ادإو مد  نظت ملدة نظمعداا إنظدذي ال لعتدي   لده نظمدتعطت  ظدر نالاهدلق  ت ملدةا  علدان، ظمد  : التفكير التقداربي

 (.5991نظجم  إنظطقيا ، )لعتي  تياة  ظر ت ملة  سله إنظهاف ماه نظإ إ   ظر جإناب معااة معةإ ح 

هلق  ت ملةا  ظر آ يق تلة معااة إةي دح اإو م  نظت ملة لمإ  تطر نظمتعطت  له نالا :التفكير التباةد 

علامي لهطب ماه ح  لقات تعطلل حإ حس ي ي معلاح ظلي ةة مي إ دإ لتدلح ظطمدتعطت  دةص نالاهدلق  ت ملدةا  د  

 (.5991نظجم  إنظطقيا ، )مسيةنت تلة تيالح تسيتاا تطر نظتإ    ظر ملي ة   انتلح 

نت   انتلح ظإ تإن ةت    نظهيظب  اةجيت معلاح مي  ذظدك  إ مي تقلسه نةت يةنت نإ انو م   اة  :اإلبداع

مؤشةن تطر  مميالته نإ انتلح، مث  نظقاةة نألميالملح، نظقاةة نظقليالح، إنظهل ح نظ مةلح إتلة ي مد  نظقداةنت 

 .(5999مقي طح، )نإ انتلح 

 . إ متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس  :المنهاج

نظعاي ددة نظتدد  لتمددإ  ماهددي نظمدداهي إتة ههددي   علددهي تل دديت، إتددؤاي  دد  : لمدرسدديمكوندداش المددنهت ا

 –حسيظلب نظتعطلت إنظدتعطت  –نظمعتإى –نأل انف: نظاهيلح  ظر ح  لعقق نظماهي ح ان ه، إتاي ة نظماهي   

نظعمدددياي، )حسددديظلب إحاإنت نظتقدددإلت  –نظمادددي  نظماةسددد  إنظ ددد   –نظمتدددب نظماةسدددلح -نظإسددديئ  –نألاشدددهح

5999). 
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 الفصل الثاني

 الدراساش السابقة

إح عديا نال تمدية نظتد  تشدم  ,  يت نظ يعد   د  نظ  د  نظسدي ق  عدةض م هدإت نظت ملدة نال تمديةي

إاإة مدد  مدد  , نظهل دح إنظمةإاددح إنأل دديظح، ممددي تددةض نظعإنمدد  نظمدؤثةة  دد  تمطلددح نظت ملددة نال تمدديةي

هدددي  إنظماةسدددح  ددد  تهدددإلةا، إنظعإنمددد  نظمسدددي مح إنظمشدددجعح  ددد  امدددإ نظقددداةنت نال تميةلدددح، نظمعطدددت إنظما

 .إنظعإنم  نظمعإ ح ظامإ نظقاةنت نال تميةلح

إسددإف لقددإت نظ يعدد   دد   ددذن نظ  دد   عددةض  عددض نظاةنسدديت نظسددي قح نظتدد  تايإظددت نظت ملددة 

ي حمم   يظتةملإ تطر تاإن  م  نال تميةي، إسإف لطتإت نظ يع     تةله ظهذا نظ عإ  إنظاةنسيت م

اةنسح، إنظمتغلةنت نظت  تايإظهي، إنظعلاح، إنإجةنءنت، ثت نظاتيئي، إذظك  هاف تإلل هي إنالست ياة ماهي 

 .   نظاةنسح نظعيظلح

 اةنسدح ( 1119)إظمعة ح نتجي ديت هط دح مطلدح نظتة لدح نظعمإملدح  غدإة اعدإ نإ دانو،  ديت ت دإا 

 دديت هط ددح مطلددح نظتة لددح  غددإة اعددإ نإ ددانو، إتل تهددي  دديظت ملة نإ ددانت   ددا ت  ظددر نظتعددةف تطددر نتجي

إنظتع دل  نظاةنسدد ،  يإلددي ح  ظدر نظتعددةف تطددر حثدة مدد  مدد  نظجدا  إنظتة ددص إنظمسددتإى نظاةنسدد  

تطددددر نالتجي دددديت اعددددإ نإ ددددانو، مسددددتةامًي مقلددددي  نالتجدددديا اعددددإ نإ ددددانو، إنةت ددددية تددددإةا  ظطت ملددددة 

، إمي  م  ح ت نظاتيئي نظت  تإ د   ظلهدي حاده تإجدا  دةإق  ع ديئلح اعدإ (ح)ةة نال تميةي نظط ل  نظ إ 

نإ دددانو تعدددإى ظمسدددتإى نظت ملدددة نإ دددانت  إظ ددديظح مةت عددد  نظت ملدددة نإ دددانت ، إال تإجدددا  دددةإق انظدددح 

 . ع يئلًي    نالتجيا اعإ نإ انو تعإى ظمستإى نظتع ل  نظاةنس  إنظجا  إنظتة ص

إنظتد  حشديةت  ظدر تدات إجدإا  دةإق انظدح ( 1115)م  اةنسح نظةإسي  إ ا نت قت  ذا نظاةنسح 

 ع يئلًي    مستإى نظت ملة نال تميةي تعإى  ظر نظجا  إنةتط ت معهي    إجإا  ةإق انظدح  ع ديئلًي 

 .ظمتغلة نظتع ل  نظاةنس  ظ يظح نظهط ح ح عيب مستإى نظتع ل  نظاةنس  نالمتليإ إنظجلا جانً 
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ة ددح مسددتإى مدد  مدد  نظسددطإك إنظقدداةة تطددر نظت ملددة نال تمدديةي ت عددًي ظمتغلددةنت، مع: إ ددا  ددا ت نظاةنسددح

نظجددا ، إمسددتإى نظسدداح نظاةنسددلح، إمسددتإى نظتع ددل  نظاةنسدد  مسددتةامًي مقلددي  نظقدداةة تطددر نظت ملددة 

 .5999نال تميةي نظم مت م      ةلة نهلل تيت 

 ددةإق انظددح  ع دديئلًي  ددل   مدد   دديتل  نظاةنسددتل   عددات إجددإا( 5999)ممددي نت قددت اةنسددح  ةطلدد  

متإسددهيت حانء نظهط ددح تطددر نةت ددية نظت ملددة نال تمدديةي تعددإى  ظددر نظجددا ، علدد   ددا ت اةنسددته  ظددر 

نظعل دح  دل  مسددتإى نظت ملدة نال تمديةي، إمدد  مد  مسددتإى نظتع دل  إنالتجديا اعددإ نظةليلدليت إمعة ددح 

نال تمدديةي، إنسددتةات نظ يعدد   حثددة نظجددا  تطددر امددإ  دداةة هط ددح نظ ددف نظعيشددة نألسيسدد  تطددر نظت ملددة

 .5991نةت يةًن تع لطلًي إمقليسًي ظطت ملة نال تميةي    نظةليلليت م   تانا نظه ي  ح تيت 

ح  اإة معطددت نظعطددإت  ددد  تاملددح نظت ملدددة نإ ددانت  مدددي  ( 1115)ممددي ت ددل  مددد  اةنسددح  شدددإو 

 يظح نإاي ، إظت تمشدف متإسهًي م  إجهح الة نظهط ح، إإجإا  ةإق ذنت االظح  ع يئلح ظطجا  ظ

نظاتيئي ت  ح  نظت يت  نظمشتةك  ل  نظجا  إمستإى نظتع ل  نظعطم  إمشف تعطل  نظت يل  نألعياي 

تدددد  إجددددإا  ددددةإق انظددددح  ع دددديئلًي ظ دددديظح نظعي ددددطل  تطددددر شددددهياة ا طددددإت مطلددددح نظمجتمدددد  نظمتإسددددهح، 

ظت ملة نإ انت ، إنظثيالح نةت ية نألإظر مقلي  اإة معطت نظعطإت    تاملح ن: إنستةامت نظ يعثح حانتل 

علددد  مددي  تقلدددلت ( 1111)، إ ددا نت قدددت  ددذا نظاةنسددح مددد  اةنسددح  ةطلدد   نظقدداةة تطددر نظت ملدددة نإ ددانت

نظهط ح متإسهًي ظاإة معطم  إمعطمديت نظ لإلديء  د  تاملدح نظت ملدة نال تمديةي، إنةتط دت معهدي  د  إجدإا 

إجدإا  ددةإق تعدإى  ظدر نظتع ددل  نظاةنسد ، إ ددا  دةإق تعدإى  ظددر جدا  نظهط ددح ظ ديظح نظدذمإة، إتددات 

 ا ت نظاةنسح ظمعة ح اإة معطت نظ لإليء    تاملدح نظت ملدة نال تمديةي ظداى هط دح نظ دف نظعدياي تشدة 

نظعطم     معي لح نظةطل ، إمعة ح حثة جا  نظهط ح، إتع لطهت نظاةنسد ، إمإ د  نظماةسدح  د  تقلدلت 

مقلددي  اإة معطددت نظ لإلدديء  دد  تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي مدد  نظهط ددح ظمعطمددلهت، إ ددا نسددتةامت نظ يعثددح 

 .إجهح الة نظهط ح
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م  نظاةنسدتل  نظسدي قتل   د  ناة ديض تديت  د  اإة معطدت ( 5991)إ ا نةتط ت اةنسح نظسمي  

نظعطإت    تاملح نظت ملة نإ انت ، مد  إجهدح الدة هط دح نظمةعطدح نألسيسدلح، إنت قدت مد  اةنسدح  ةطلد  

ا  ة دددًي اناًل  ع ددديئلًي لعدددإى  ظدددر جدددا  نظهيظدددب ظ ددديظح نظدددذمإة، إ دددا  دددا ت  دددذا  ظدددر إجدددإ ( 1111)

نظاةنسددح، ظقلددي  اإة معطددت نظعطددإت  دد  تاملددح نظت ملددة نإ ددانت  مدد  إجهددح الددة هط ددح نظ ددف نظتيسدد  

نألسيسدد ، إتددأثلةا  مدد  مدد  جددا  نظهيظددب، إمسددتإى تع ددلطه نظعطمدد ، إنظت يتدد  نظمشددتةك  لاهمددي، إ ددا 

ثدح مقلدي  اإة معطدت نظعطدإت  د  تاملددح نظت ملدة نإ دانت  مد  إجهدح الدة هط دح نظ ددف نسدتةامت نظ يع

 .نظتيس  نألسيس 

إجإا  ةإق انظح  ع يئلًي    نظمجمإتتل  ( 1115)ممي ت ل  م  نظاةنسح نظت   يت  هي تةن   

ةإق  د  نظتجةل لح إنظلي هح     داةنت نظت ملدة نال تمديةي ظ ديظح نظمجمإتدح نظتجةل لدح، إتدات إجدإا  د

اي )متإسه اةجيت نظجاسل   مد  حه دي  نظمجمإتدح نظتجةل لدح  د   داةنت نظت ملدة نال تمديةي ( ذمإة، إن 

إ دددا  دددا ت نظاةنسدددح ظتلدددمل   ةاددديمي مقتدددةا ظتاملدددح  ددداةنت نظت ملدددة نال تمددديةي ظددداى تلادددح مددد  حه دددي  

مد  ( Ritchie, et al., 1999)مد  اةنسدح ةإتشد  إآةدةل  ( 1115)نظمدانة  إتطتقد  اةنسدح تةن د  

علدددد  إجددددإا تعسدددد  ظ دددديظح نظمجمإتددددح نظتدددد  نسددددتةامت نظ ةادددديمي نظم ددددمت ظتاملددددح مهدددديةنت نظت ملددددة 

نال تمددديةي، إ دددا ت  دددذا نظاةنسدددح  ظدددر تقلدددلت  ةاددديمي ظتاملدددح مهددديةنت نظت ملدددة نال تمددديةي ظددداى نظمدددانة  

مددددد  اةنسدددددح  ممدددددي نت قدددددت نظاةنسدددددتل  نظسدددددي قتل . نال تانئلدددددح  يسدددددتةنظلي، معتمددددداة تطدددددر  ةاددددديمي نظمدددددإةت

مددد  علددد  إجدددإا  دددةإق ذنت االظدددح  ع ددديئلح ظ ددديظح نظمجمإتدددح (  (Frankline, 1999 دددةناطمل 

إ دددا  ددا ت نظاةنسددح  ظدددر تعالددا تددأثلة  ةاددديمي . نظتجةل لددح تطددر اةجدديت نظهل دددح، إنظمةإاددح، إنأل دديظح

إ ددا  تجةل دد  تطددر ممإادديت نظت ملددة نال تمدديةي، تطددر تلاددح مقسددمح  ظددر مجمددإتتل  تجةل لددح إلددي هح،

نستةامت نظ يعثح  ةايمجًي تعطلملًي م   تانا نظ يعثح ت يةة تد  عطقدح ظماي سدح نظتلملدذ ظ تدةة مد  نظدإم  

 .ظماة حس إتل 



 28 

 ,Frankline)مد   دةناطمل ( Below & Eleanor, 1997)إ دا نت قدت اةنسدح  لطدإ إنظالدة 

 دد  مهدديةنت نظهل ددح،  ، مدد  علدد  إجددإا انظددح ظ دديظح نظته لددق نظدداإةي ظطمجمإتددح نظتجةل لددح(  1999

إنظمةإادددح، إنأل ددديظح، إ دددذا نظ دددةإق تلهدددة تادددا نسدددتةانت مددداة  ذن نتجددديا   دددانت  تددديٍ ، إ دددا  دددا ت 

نظاةنسح  ظر نظتعةف تطر تدأثلة مدإنا نظقدةنءة نإ انتلدح إتل تهدي  امدإ نظقداةنت نال تميةلدح، إ دا نسدتةات 

تددت ناتقيؤ ددي ظتايسددب نظ ةادديمي، إ ددا نظ يعد  نةت ددية تددأثلة نظق ددص نإ انتلددح  دد  مقي دد    دص حةددةى 

مد  نظاةنسديت نظسدي قح مد  علد  ت دإق نظمجمإتدح نظتد  تسدتةات  ةاديمي ( 5991)نت قت اةنسح نظعمدإي 

تعطلم  ظتاملح نظت ملة نإ انت  ظ يظح نظمجمإتح نظتجةل لح    عل  تسيإى نظذمإة إنإاي     نظقداةة 

نأل دديظح إ ددا  ددا ت نظاةنسددح  ظددر نظتعددةف تطددر حثددة  دد   دداةت  نظهل ددح إ . تطددر نظتق دد  إت ددإق نإاددي 

 ةايمي تعطلم  أله ي  نظةإلح ساح ثيالح    تاملح نظت ملدة نإ دانت ، إ دا نسدتةامت نظ يعثدح  ةاديمي 

 قدا نت قدت مد  ( 5999)تعطلم  م   تانا ي ظتاملح نظت ملة نإ انت  ظداى نأله دي  حمدي اةنسدح اةإلد  

نظذي حتلح أل ةنا نظمجمإتح نظتجةل لح مي  ظده حثدةا نظعيسدت  د  نةت ديو  نظاةنسيت نظسي قح    ح  نظتاةل 

اس      مستإى حانئهت تطر مةتطدف مقديلل  نإ دانو، إ دا  دا ت نظاةنسدح،  ظدر تاملدح  داةنت نظت ملدة 

 .نإ انت   يستةانت تاةل يت معلاح تعت شةإه تجةل لح، إ ا نستةات نظ يع  مقيلل  تاملح نإ انو

ت  إجإا حثة ظطمعة ح نظةليللح تطر اإتلح ( 1111)اةنسح نظت   يمت  هي نظاتشح ممي ت ل  نظ

نظمشددملت إح  ال حثدددة ظطت ملدددة نإ ددانت  حإ نظت يتددد   دددل  نظمعة دددح نظةليلددلح إنظت ملدددة نإ دددانت  تطدددر 

اإتلدددح هدددةا نظمشدددملت، إ دددا ظدددإعل ح  مجمإتدددح مةت عددد  نظت ملدددة نإ دددانت  هةعدددت مشدددملت حمثدددة 

مجمإتح ماة ل  نظت ملة نإ انت ، إ ا ت  ذا نظاةنسح  ظر  ع  حثة نظمعة ح نظةليللح نةت يهًي م  

إنظت ملددة نإ ددانت  تطددر هددةا هيظ دديت نظ ددف نظعيشددة نألسيسدد  ظطمشددملت نظةليلددلح، إتددت نسددتةانت 

 (.ح)نةت ية نظتع ل  نظةليل ، إنةت ية نظت ملة نإ انت ، إنةت ية تإةا  نظط ل  
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، تطدر إجدإا االظدح ذنت  دةإق  دل  (5999)م  اةنسح نظعةلم  ( 1111)ح نت قت اةنسح نظاتش

نظددان   نظمعة دد  إنظقدداةة تطددر نظت ملددة نال تمدديةي، إ ددا نةتط ددت مدد  نظاةنسددح ا سددهي مدد  علدد  تددات إجددإا 

 ةإق    معيملت نالةت يه ظطعل ح  ل  نظدان   نظمعة د  مد  جهدح نظقداةة تطدر نظت ملدة نال تمديةي، إ دا 

اةنسددح  ظددر معة ددح نظعل ددح  ددل  نظددان   نظمعة دد  إنظقدداةة تطددر نظت ملددة نال تمدديةي ظدداى هط ددح  ددا ت  ددذا نظ

نظمةعطددح نظثياإلددح ظمعي لددح ل ددية، إنةددتلف ذظددك  دديةتلف نظجددا ، إنظتة ددص نألمدديالم ، إنظ ددف 

ء نظاةنسدد ، علدد  نسددتةات نظ يعدد  نةت ددية نظددان   نظمعة دد  ظدداى هط ددح نظمةعطددح نظثياإلددح، إنةت دديةًن ظطددذمي

 .نظطغإي

نظتددد   دددا ت  ظدددر  عددد  تدددأثلة نظددداةنمي نإ انتلدددح ( ,Cheris 5999)ممدددي ت دددل  اةنسدددح شدددلةإ 

إحاشددهتهي تطددر تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي تاددا حه ددي  نظ ددف نظةن دد  إنظةدديم ، إ ددا حلهددةت اتدديئي  ددذا 

ظ دديظح نظاةنسددح إجددإا  ددةإق انظددح ظ دديظح نظمجمإتددح نظتجةل لددح  دد  نظقلددي  نظ عدداي إإجددإا  ددةإق انظددح 

نظسدد  نألم ددة إ ددا نسددتةات نظ يعدد   ةادديمجل  مةتط ددل ، إ ددا مياددت نظمجمإتددح نظلددي هح تقددإت  يظطعددب 

 .نظعة،    عل  ح  نظمجمإتح نظتجةل لح تطعب اإةًن    نظاةنمي

 دد  تايإظهددي تاملددح ( 5991)مدد  اةنسددح تلسددإي ( Cheris, 2000)إ ددا نت قددت اةنسددح شددلةإ 

  هةلدق نظداةنمي نإ انتلدح علد   دا ت نظاةنسدح نظتعقدق مد   مميالدح نظقاةنت نإ انتلح ظاى نأله دي  تد

تاملح نظقاةنت نإ انتلح ظفه دي  تد  هةلدق نظداةنمي نإ انتلدح، إ دا نسدتةامت نظ يعثدح نةت ديةنت نظقداةة 

نإ انتلددح إمدددي  مددد  ح ددت اتيئجهدددي  مميالدددح تاملدددح نظقدداةنت نإ انتلدددح ظددداى نأله ددي  تددد  هةلدددق نظددداةنمي 

 .اةس  نظةلقإنظاشيه نظم

ت  إجدإا حثدة ظطتداةل   هةلقدح نسدتةانت ( 5999)ممي ت ل  م  نظاةنسح نظت   يت  هي نظةجإب 

تماإظإجلي نظتعطلت    تاملح نظت ملة نإ دانت  مقيةادح  يظهةلقدح نظتقطلالدح، إ دا  دا ت نظاةنسدح  ظدر مشدف 

نظ ف نظعياي تشة نظعطمد   د  حثة نستةانت تماإظإجلي نظتعطلت    تاملح نظت ملة نإ انت  تطر هط ح 
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إتطتقدد  . م عدد  نظ لإلدديء  دد  معي لددح نظةطلدد ، إ ددا نسددتةات نظ يعدد  نةت ددية تددإةا  ظطت ملددة نإ ددانت 

ظإجددإا حثددة ( 5999)مدد  اةنسددح نظةجددإب ( 5991)إاةنسددح نظمةإنادد  ( 5991)اةنسددح نظقدديتإا إعإنةاددح 

لدددة نال تمددديةي، علددد   دددا ت اةنسدددح السدددتةانت نظمم لدددإتة  هةلقدددح تطملدددح تدددؤثة تطدددر نظقددداةة تطدددر نظت م

 ظددر نظمشددف تدد  حثددة نسددتةانت نظعيسددإب  دد  تاملددح نظت ملددة نإ ددانت  ظدداى ( 5991)نظقدديتإا إعإنةاددح 

هيظ ديت نظ ددف نظعيشددة، إ ددا نسددتةات نظ يعدد  نةت ددية تدإةا  ظطت ملددة نال تمدديةي   دد  نظتجة ددح، ثددت ّتطددت 

 قددددا  ددددا ت  ظددددر ( 5991)ح نظمةإنادددد   إنسددددهح  ةادددديمي تعطلمدددد  معإسددددب، حمددددي اةنسدددد( نألةا ) إعدددداة 

نظتعددةف تطددر مددي  ذن مددي  نسددتةانت نظمم لددإتة لسدديتا تطددر تاملددح نظقدداةة تطددر نظت ملددة نال تمدديةي ظدداى 

تلملذ نظماةسح نال تانئلح، إ ا نستةات نظ يع  نةت ية نظذميء نظم إة ظتث لدت نظدذميء، إنةت دية تدإةا  

 (.ب نظ إةة) ظطت ملة نال تميةي  يستةانت نظ إة 

 قدددا  دددا ت  ظدددر تق ددد  نظ دددةإق  دددل  نظدددذمإة إنإادددي   ددد  نظقددداةة ( 5999)حمدددي اةنسدددح نظ دددية 

نإ انتلددددح، علدددد  حلهددددةت نظاتدددديئي ح   ادددديك  ةإ ددددًي ذنت االظددددح  ع دددديئلح ظ دددديظح نإاددددي   دددد  نظقدددداةة 

م  اةنسح نظ دية ( Rijendran & Krishna, 1992)نإ انتلح، إ ا نةتط ت اةنسح ةجااةن  إمةلشاي 

علدد  حشدديةت نظاتدديئي  ظددر إجددإا  ددةإق ذنت االظددح  ع دديئلح  ددل  نظددذمإة إنإاددي   دد  نظقدداةة ( 5999)

تطر نظت ملة نال تميةي ظ يظح نظذمإة، إ ا  ا ت نظاةنسح  ظر نظمشف ت  تأثلة جا  نظهط ح إ  هت 

)  ددإة نظاةنسدد   دد   دداةتهت تطددر نظت ملددة نال تمدديةي، إ ددا نسددتةات نظ يعثددي  نةت ددية مهدداي نظط لدد  نظم

تهددديء نظت  دددللت، حمدددي اةنسدددح ت دددياة ( اقدددًل تددد  تدددإةا  ظقلدددي   ددداةة نظهل دددح إنظمةإادددح إنأل ددديظح إن 

 دد  إجددإا  ددةإق ذإنت االظددح  ع دديئلح  ددل  نظ اددل  ( 5999) قددا نت قددت مدد  اةنسددح نظ ددية ( ب 1115)

ظ دددةإق  دددل  إنظ اددديت  ددد  متغلدددة نظقددداةة نال تميةلدددح ظ ددديظح تلادددح نظ اددديت، إ دددا  دددا ت نظاةنسدددح ظمعة دددح ن

نظجاسدددل   ددد   ددداةنت نظت ملدددة نال تمددديةي  مةنعددد  نظتعطدددلت نال تدددانئ ، إ دددا تدددت نسدددتةانت نةت دددية ةلدددة نهلل 

 .ظطت ملة نال تميةي ظفه ي 
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 قدا  دا ت  ظدر نظتعدةف تطدر حثدة نظع دف نظدذ ا  تطدر نإ دانو، ( 5999)حمي اةنسح مهيظقدح 

ى هط دح نظ د ل  نظثديم  إنظتيسد  نألسيسدلل ، إ لي  مقلدي  نظتغلدة نظدذي لعدا  اتلجدح  دذن نإجدةنء ظدا

، إحلهدةت (ح)إ دإةة نألشدمي  ( ح)نستةامت نظ يعثح مقلي  تدإةا  ظطت ملدة نإ دانت  ظ دإةة نألظ ديل 

نظاةنسددح  ظددر إجددإا حثددة ان   ع دديئلًي ظجطسدديت نظع ددف نظددذ ا   دد  تاملددح نظت ملددة نإ ددانت  نظط لدد  

 إجإا  ةإق ذإنت ( 5999)م  اةنسح مهيظقح ( 5991)ي إنظشمط  إنظمط ، إ ا نت قت اةنسح نظمشهةنإ 

االظح  ع يئلح  ل  متإسهيت نظمجمإتح نظلي هح إنظتجةل لح تعدإى الةت دية نظت ملدة نإ دانت ، علد  

 ددا ت نظاةنسددح  ظددر معة ددح حثددة نالمتشدديف  دد  تع ددل  نظةليلددليت إ دد  تاملددح نظت ملددة نإ ددانت  ظدداى 

ظطت ملدة ( ح)ح تإة، إ دا نسدتةات نظ يعد  مقلدي  تدإةا  نظشدمط  هط ح نظ ف نظثيا  نإتاناي    مالا

 .نال تميةي

إاةنسدددددح ( 5999)مددددد  اةنسدددددح مهيظقدددددح ( Grayson, 1986)إنةتط دددددت اةنسدددددح جةنلسدددددإ  

علدد  حمددات نظاتدديئي ح  نظتدداةلب تطددر نسددتةانت نالسددتةنتلجليت نإاةنملددح ظددت لمدد  ( 5991)نظمشددهةنإي 

ةاإا نظ عد  نظةل دح، إ دا  دا ت  دذا نظاةنسدح  ظدر نظتعدةف تطدر حثدة مؤثةًن  ال    إلياة تداا حإ اإتلدح 

نظتاةلب تطر تسهل  نستةانت نالستةنتلجليت نإاةنملح تطر نظت ملة نال تميةي إع  نظمسيئ  نظعسدي لح، 

 .إ ا نستةامت نظ يعثح نةت ية تإةا  ظطتم لة نال تميةي

حثدددة نسدددتةانت  عدددض نألاشدددهح نظتددد   دددا ت  ظدددر نظتعدددةف تطدددر ( 5995)حمدددي اةنسدددح نألظإسددد  

إنألسدديظلب نظتعطلملددح  دد  تدداةل  مددياة نظعطددإت تطددر تاملددح  دداةنت نظت ملددة نال تمدديةي تاددا تلملددذ نظ ددف 

نظةدديم ، نسددتةات نظ يعدد  نةت ددية تددإةا  ظطت ملددة نال تمدديةي إحلهددةت نظاتدديئي تددات إجددإا  ددةإق انظددح 

إى نظمداة ض ظتلملدذ نظمجمإتدح نظتجةل لدح،  ع يئلًي    نالةت ية نظ عاي  ل  نظمستإى نظمةت   إنظمسدت

 .إذظك    نظقاةة نظمطلح تطر نظت ملة نال تميةي
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 قدا  دا ت  ظدر نظتعدةف تطدر مداى تدأثلة تعطدت نظه د  ظطغدح حجا لدح ( 1115)حمي اةنسح نظجمي  

ةي، نةت ية تدإةا  ظطت ملدة نال تمدي: ثيالح تطر نظت ملة نال تميةي، عل  نستةات نظ يع  نألاإنت نآلتلح

نةت ددية ةسددت نظةجدد ، تإ ددطت نظاةنسددح  ظددر إجددإا  ددةإق انظددح  ع دديئلًي  ددل  انةسدد  نإاجطلإلددح  مثي ددح 

 .تيظلح، إتلة نظانةسل  ظناجطلإلح تطر نةت ية نظت ملة نال تميةي ظط إة إنظمطميت

 ددددةجةنء اةنسددددح  ددددا ت ظمعة ددددح اإة نظماهددددي   دددد  تاملددددح نظت ملددددة ( 5999) قددددا  دددديت نظعمددددياي 

ظددداى تلملدددذ نظمةعطدددح نإتانالدددح  اإظدددح  هدددة، إ دددا نسدددتةات نظ يعددد  نالسدددت ياح مدددأانة ظجمددد  نال تمددديةي 

نظمعطإمديت، إ ددا مشدد ت  ددذا نظاةنسددح ح  نظمتددب نظماةسددلح ال تعهدد  نظ ة ددح ظطهيظددب ظط عدد  إنإهددلو 

  إح  نظمتدديب نظماةسدد  لسدديتا تطددر تاملددح نسددتعانانت نظتلملددذ إتطددر نظا ددح  ال حادده حعلياددًي ال لسددهت  دد

تاملدددح  ددددي   نأل دددانف إنظتدددد  تددداإة معلمهددددي عدددإ  مإلددددإو نظت ملدددة نال تمدددديةي، إ دددا نةتط ددددت اةنسددددح 

علدد  مددي  مدد  اتدديئي نظاةنسددح اجدديا ( 5999)مدد  اةنسددح نظعمددياي ( Robenson, 1987)ةإ اسددإ  

نظ ددةنمي نظاةنسددلح  دد  تعقلددق نظهدداف نظماشددإا إنمتسدديب نظتلملددذ مسددتإى حتطددر اعددإ نظت ملددة نال تمدديةي، 

 ددا  ددا ت  ددذا نظاةنسددح  ظددر تقددالت سطسددطح مدد  نظتدداةل يت  ددممت ة ل ددًي ظطمعطمددل  ظتدداةل هت تطددر إ 

مدددد  اةنسددددح ةإ اسددددإ  ( 5991)تاملددددح مهدددديةنت نظهددددلب، إإلددددياة ان علددددتهت، إنت قددددت اةنسددددح ح ددددإ االددددي 

(Robenson, 1987)   م  عل  إجإا تعس     مستإى حانء ح ةنا نظمجمإتح نظتجةل لح تطر مقلي

ظطت ملة نال تميةي، إذظك اتلجح ة ةنت نظتاةلب نظت  تعةلدإن ظهدي، إ دا نسدتةات نظ يعد   ةاديمي تإةا  

 .تاةلب نتتما تطر  ةنمي تهإلة نظت ملة نال تميةي

نظتددد   دددا ت ظمعة دددح حثدددة نظتة لدددح نظمإسدددلقلح تطدددر تاملدددح نظت ملددددة ( 5999)حمدددي اةنسدددح ةطلددد  

لاح اي ط ، إ ا حلهةت اتيئي نظاةنسح ح  متإسه نال تميةي تاا هلب نظ ف نظسي   نألسيس     ما

تلمدديت نظددذمإة إنإاددي  ذنت االظددح  ع دديئلح  دد  مدد  مدد  ح عدديا نظهل ددح نظط للددح إنأل دديظح ظ دديظح 
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نإاددددي ، حمددددي  يظاسدددد ح ظمددددي لتعطددددق  أ عدددديا نظهل ددددح نظ مةلددددح إنظهل ددددح  شددددم  تدددديت إنظمةإاددددح إنظتطقيئلددددح 

 .ئي  ظر تات إجإا  ةإق انظح  ع يئلًي  ل  نظذمإة إنإاي إنظعسيسلح تجيا نظمشملت  تشلة نظاتي

 ظر ح  ت إةنت نظمعطمل  ظطمإ  ح إنإ انو تقإت ( Roher, 1995)ممي تإ طت اةنسح ةإ ة 

نظم دةانت نظإنسدعح، : تطدر نألانء نظ د  ، إتطدر نظمعة دح نظمهالدح إنظتجةل لدح إنظشة دلح ظطهيظدب ح مهدي

يمح نظإنسعح، إنظم ياةة، إ اةة نظطغح نظممتإ ح، إ ا  دا ت  دذا نظاةنسدح  ظدر إنظطغح نظتع لةلح، إنظمعة ح نظع

ملدددف لت دددإة معطمدددإ نظمةعطدددح نألسيسدددلح ظطمإ  دددح  ددد  نظ دددغية؟ نسدددتةات : نإجي ددح تددد  نظسدددؤن  نآلتددد 

نظ يع  نظمقي طح م  نظمعطمدل  تدت تسدجلطهي تطدر شدةله  لدالإ ظمداة سديتح إمدي  نإهدية ألسدئطح نظمقي طدح 

 ,Mohammed)إ دددا نةتط ددت اةنسدددح معمددا . لدددإ نظت ملددة، إنسدددتذمية نظمإن ددف نظسدددي قحم ددمت ظتع 

علددد  حلهدددةت ح   اددديك تل دددح سدددط لح  دددل  نتجي ددديت ( Roher, 1995)مددد  اةنسدددح ةإ دددة ( 1987

نظمعطمددددل  اعددددإ نإ ددددانو إسددددطإمهت نظتعطلمدددد  نظ دددد  ، إح  نظمعطمددددل  ذإي نالتجي دددديت نإلجي لددددح اعددددإ 

 .  سطإمي تعطلملًي لسيتا تطر نإ انونإ انو مياإن ال لعيةلإ 

نظتد   ددا ت  ظدر نظتعددةف تطدر نظسددميت نظتد  تملددإ نظهيظدب نظم دداو ( 5999)حمدي اةنسدح مقي طددح 

   نظ لئح نألةاالح ممي لت إة ي معطمإ نظمةعطح نظثياإلح    مالةلح تة لح جة ، مذظك عيإظت نمتشيف 

غلدةنت نظجدا ، إممدي  نإ يمدح، إنظمؤ د  نظعطمد ، نظ ةإق    ت إةنت نظمعطمل  ظهدذا نظسدميت ت عدًي ظمت

تمإاددت مددد   5991إنظة ددةة نظتاةلسددلح، نسددتةات نظ يعدد  حانة مدد  تهدددإلة نظ يعثددي  عددانا إسددةإة تدديت 

ح دت سددميت : مجمإتدح مد  نظسدميت لعتقدا  أاهدي تملدإ نظهيظددب نظم داو، إتإ دطت نظاةنسدح ظطاتديئي نآلتلدح

سددةتح، إلتملددإ  عددب نالسددتهلو، إلاددي  ، إمثددي ة، إظددت لعددةف اتدديئي نالمتعيادديت  , نظهيظددب نظم دداو

 .ت   ةإق ذنت االظح تعإى  ظر نظجا ، إممي  نإ يمح، حإ نظمؤ   نظعطم " ت"لمتشف نةت ية 

 اةنسددح  ددا ت  ظددر معة ددح حثددة مدد  مدد  نظجددا ، إنظمؤ دد  نظعطمدد ، ( 5999)إ ددا  دديت نألسددتيذ 

ظمةعطدح نإتانالدح اعدإ نإ دانو نظعطمد  إتل دح ذظددك إنظة دةة نظتاةلسدلح، تطدر نتجديا معطمد  نظعطدإت  دد  ن
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نستةات نظ يع  مقلي  نالتجيا اعإ نإ انو، إمذظك نالةت ية نظتع دلط  ظمدياة نظعطدإت مد  .  يظتع ل 

 تاناا، إح ت نظاتيئي نظت  مش ت تاهدي نظاةنسدح حاده لإجدا  دةإق  دل  نتجديا معطمد  نظعطدإت اعدإ نإ دانو 

 دددةة نظتاةلسددلح، إنظمؤ ددد  نظعطمددد ، إال لإجددا  دددةإق  ددل  متإسددده نتجددديا إمتإسدده اةجددديت نظتع ددل  إنظة

 Sansanwal))معطم  نظعطإت اعإ نإ انو لعإى  ظر نظجا  إ ا تشدي هت اةنسدح سياسدياإن  إشديةمي 

& Sharma, 1998  عدات إجدإا  دةإق ذنت االظدح  ع ديئلح  د  نظقداةة  )5999)مد  اةنسدح نألسدتيذ 

هط ددح حإ مسددتإى ذمدديئهت، إ ددا  ددا ت نظاةنسددح  ظددر معة ددح نظعل ددح  ددل  تطددر نظت ملددة تعددإى  ظددر جددا  نظ

 .نظقاةة تطر نظت ملة نال تميةي إم  م  نظذميء إنظجا  إنظ ف نظاةنس  إنظثقح  يظا  

اةنسح  ا ت  ظر  ع  نظامدإ  د  نظقداةة تطدر نظت ملدة نال تمديةي  تقدات ( 5991)حجةت مةنشاة 

نظتيسدد  نألسيسدد   ظددر نظ ددف نظثدديا  ثددياإي، إنةددتلف تطددك  نظهط ددح  دد  نظمسددتإى نظتعطلمدد  مدد  نظ ددف

، إ يمدت نظ يعثدح  يسدتةانت مقلدي  سدلا ةلدة نهلل (تطمد ، إحا د ، إمهاد )نظقاةة عسب اإو نظتة ص 

نظت ملة نال تميةي، إميات اتيئي نظاةنسح ح   اديك امدإًن  د  نظقداةة تطدر نظت ملدة نال تمديةي  تقدات نظهط دح 

إح   ايك نةتل ًي  د  تطدك نظقداةنت  ديةتلف نظمسدية نظتعطلمد  ظ ديظح هيظ ديت    نظمستإى نظتعطلم ، 

ح  امددإ نظقدداةة تطددر نظت ملددة ( 5991)تدد  اةنسددح مةنشدداة ( 5991)نظعطمدد ، إ ددا نةتط ددت اةنسددح ظعمددة 

ظددر تددات إجددإا  ددةإق ذنت االظددح  ع دديئلح  ددل   نال تمدديةي مياددت ظ دديظح هط ددح نظ ددف نألإ  ثددياإي إن 

 .   نظاةنسيت نالجتميتلح ظاى هط ح نظمةعطح نظثياإلح نإ انو إنظتع ل 

إ ا  ا ت نظاةنسح  ظر  ع  نظامدإ نظعي د   د  نظقداةة تطدر نظت ملدة نال تمديةي  يةتقديء نظهط دح  

ظددر   دد  نظاةنسددح نألميالملددح مدد  نألإ  ثددياإي  ظددر نظثدديا  ثددياإي، نةددتلف ذظددك عسددب جددا  نظهيظددب، إن 

ظتع ل     نظاةنسيت نالجتميتلح، نستةات نظ يع  مقلي  نظت ملة نظمشف ت  نظعل ح  ل  نال تمية إن

  ددإةته نظمعاظددح ظط لئددح نألةاالددح، إنت قددت اةنسددح ح ددإ عطددإ إظعمددة ( ح)نال تمدديةي ظتددإةا   ددإةة نألظ دديل 

مدد  علدد  إجددإا  ددةإق  ددل  هط ددح نظ دد ل  نألإ  إنظثدديا  نظثددياإي ( 5991)مدد  اةنسددح ظعمددة ( 5991)
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ثددياإي، إ ددا  ددا ت نظاةنسددح  ظددر معة ددح حثددة نظ ددف نظاةنسدد  إنظجددا   دد   ظ دديظح هط ددح نظ ددف نألإ 

 .نظقاةة تطر نظت ملة نال تميةي إ ا نستةات نظ يع  مقلي  نظت ملة نال تميةي ظتإةا 

 قددا  ددا ت  ظددر نظتعددةف تطددر تددأثلة نظمثلددةنت نظميالددح نظ لئلددح ( 5991)حمددي اةنسددح ت ددا نظددةعم  

ادددح مددد  نأله دددي ، إمعة دددح نظ دددةق  دددل  نظجاسدددل   ددد  تدددأثلة ت  هدددذا عجددةنت نظاةنسدددح تطدددر نال تميةلدددح ظعل

نظمتغلةنت، إنسدتةات نظ يعد  حاإنت نةت دية ت  دل  نألشدليء إنالسدتةانميت، إتإ د   ظدر إجدإا  دةإق 

 ل  نظمجمإتتل  ظ يظح نظمجمإتح نظت  تمتعت  يألانء     لئح  ةل دح  ديظمتغلةنت مد  نظهل دح نظ مةلدح 

 .، م   ةإق انظح ظ يظح نظ تليت    نالستجي يت نظت  ظهي تل ح  يظمثلةنتإنظمةإاح إنال تميةلح

 اةنسدح  دا ت  ظدر معة ددح نسدتجي يت نظهط دح نألمدةلملل  مدد  ( Sikka, 1993)إ دا  ديت سدلمي 

ذإي نأل دددإ  نأل ةلقلدددح الةت دددية تدددإةا  نظم دددإة مددد  تلملدددذ نظمدددانة  نال تانئلدددح، إمدددي  مددد  اتددديئي 

تميةلح ميات مإجإاة  د  نظمتغلدةنت نالا عيظلدح إنظط للدح تلدة نظعيالدح إ د  نظتع لدة نظاةنسح ح  نظقاةة نال 

 .ت  تايإل  نظمإلإتيت

 ددددا ت الستق دددديء نظعل ددددح  ددددل  نإ ددددانو ( Tampraphat, 1989)حمددددي اةنسددددح تيم ةن دددديت 

ات إنظتع ددل  نألمدديالم  إنالسددتعانا نظماةسدد  إنظجددا  إنال تميمدديت نظمهالددح،  قددا تإ ددطت نظاةنسددح ظعدد

 .إجإا تل ح ذنت االظح  ع يئلح  ل  نإ انو إنظتع ل  نألميالم 

 ظددر إجددإا نةت دديه ان  إمإجددب  ددل  نظاةجددح نظمطلددح ( ح 1115)إ ددا حشدديةت اتدديئي اةنسددح ت ددياة 

ظطذميء نظعيت، إ اةنت نظت ملة نال تميةي إمدذظك إجدإا نةت يهديت انظدح  ع ديئلًي  دل  متغلدةنت نظتع دل  

( Tampraphat, 1989) ملة نال تميةي ظذظك  ه  تتعيةض م  اةنسح تيم ةن ديت نظاةنس  إ اةنت نظت

إ ا ت  دذا نظاةنسدح  ظدر معة دح نظعل دح  دل   داةنت نظت ملدة نال تمديةي إنظدذميء إنظتع دل  نظاةنسد   د  

مةعطددح نظتعطددلت نظعدديت، إنسددتةات نظ يعدد  نةت ددية نظقدداةة تطددر نظت ملددة نال تمدديةي ظسددلا ت ددا نهلل، إنةت ددية 

 .نظقاةة نألإظلح  ةتانا حعما إم   يظح
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اةنسددح  ددا ت  ظددر نظتعددةف تطددر نظقدداةنت نال تميةلددح إإلددياة مهدديةنت ( 5991)حجددةت ح ددإ الاددي 

نألانء نال تمدديةي مدد  ت سددلة نالتجي دديت نإلجي لددح اعددإ نظت ملددة نال تمدديةي، إنسددتةامت نظ يعثددح مقلددي  

ظتاملدح نظت ملدة نال تمديةي، إمدي  مد  اتديئي نظاةنسدح تإةا  ظطت ملة نال تميةي، إ ةايمي  ممته نظ يعثح 

تعس  حانء ح ةنا نظمجمإتدح نظتجةل لدح  د  نألانء نظ عداي تطدر مقلدي  تدإةا   يظمقيةادح  ديألانء نظق طد ، 

 ظدر إجدإا تل دح ( 5991)إذظك  لمي لتعطق  يأل يظح إنظمةإاح إنظهل دح،  قدا تإ د  اشدإنت  إظه د  

 ل  نإ انو إنظتع ل  نظعيت، إتع ل  م  مياة م  نظمإنا نظاةنسدلح مد   نةت يهلح ذنت االظح  ع يئلح

ملعلح ح  نالةت يه  ل  نإ انو إتع ل  نظطغح نظعة لح إنظعطإت إنظةليلليت مي  ح إى ماه    ميات  

 .نظتة لح نإسلملح إنالجتميتليت

 -:التلليق ةلت الدراساش السابقة

- :ظسي قح نظت  تعاثت ت  تاملح نظت ملة نال تميةي  ايء تطر مي تقات م   عض نظاةنسيت ن

تتشي ه نظاةنسيت نظمتعطقح  تأثلة نظمستإى نظتعطلم  إنظجا  تطر  داةنت نظت ملدة نال تمديةي مد   -5

 ددذا نظاةنسددح مدد  علدد  ماهجلددح نظ عدد ، حمددي نالةددتلف  دد   ددذا نظاةنسددح  هددإ تةملإ ددي  تطددر 

ملة نال تميةي، إ عداإا نهدلو نظ يعد  ظدت تإجدا معة ح اإة ماهي  نظطغح نظعة لح    تاملح نظت 

اةنسح إنعاة تةمدإ تطدر  دذا نظعل دح  شدم  مسدتق ، إمدذظك ت ديل  نظاتديئي نظتد  تإ دطت  ظلهدي 

نظاةنسدديت نظسددي قح  دد  حثددة  عددض نظمتغلددةنت نظمسددتقطح تطددر تاي ددة نظت ملددة نال تمدديةي، ظهددذن 

معديإال نالسدت ياة مد  نظاةنسديت نظسدي قح إجا نظ يع  حاه م  نظمايسب نظقليت  مث   ذا نظاةنسدح 

 دددد  مجددددي  نةت ددددية نظعلاددددح إإ ددددف نألاإنت نظمسددددتةامح إلددددةإف ته لددددق نظاةنسددددح إت سددددلة 

 . اتيئجهي

معلددت نظاةنسدديت نتتمددات تطددر مقلددي  نظت ملددة نال تمدديةي ظتددإةا   شددقله نظط لدد  إنظ ددإةي،  -1

 ال , نال تمدديةي ظتددإةا  للعدل مدد  نظاةنسدديت نظسدي قح ح  معلمهددي نتتمددا تطددر مقلدي  نظت ملددة
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ح   ذا نظاةنسح نتتمات تطر حاإنت متعااة ماهي نست ياح ظمعة ح اإة ماهي  نظطغح نظعة لح    

, تاملح نظت ملة نال تميةي، إمعة ح ح دت نظمعإ ديت إنظملسدةنت نظتد  تسدهت  د  نظت ملدة نال تمديةي

جدةنء ممي نتتمات تطر تعطل  ظعاا م  إعدانت نظمتديب نظماةسد  ظط دف نظثديم   نألسيسد ، إن 

 .مقي طح م  مجمإتح م  معطم  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس 

ااةة نظاةنسيت نظت  تايإظت اإة ماهي  نظطغح نظعة لح    تاملدح نظت ملدة نال تمديةي تادا نظهط دح،  -9

اةنسح )إ ا حشية نظعالا م  نظ يعثل   ظر اإة نظماهي   شم  تيت    تاملح نظت ملة نال تميةي 

 (. 5991, اةنسح اشإنا  إظه  ( )5999, ظعمياين

نتتمددات نظعالددا مدد  نظاةنسدديت تطددر نسددتةانت  ددةنمي إحاشددهح تتددلح ظطهط ددح نظتع لددة تدد  حا سددهت  -9

اإ  ةإف حإ ةج  م  مإنجهح ذإنتهت، مث  نألاشهح نظ الح، إنظعيسإب، إنألظعيب نظمةتط ح، 

 -:ميةلددح ظدداى نأله ددي  مثدد  اةنسدديتإحمددات  ددذا نظاةنسدديت  ظددر  مميالددح تهددإلة نظقدداةنت نال ت

، (5999)، ةطل  ( 5999مهيظقح، ( )5999نظةجإب، )، (1115نظجمي ، )، (1115تةن   )

 (. 5991)، إنظعمإي (5991)نظقيتإا إعإنةاح 

اةنسديت تعداثت تد  اإة نظمعطدت  دد  تاملدح نظت ملدة نال تمديةي، إ ددا مشد ت  دذا نظاةنسديت مدد   -1

اةنسدح  ةطلد  ( 1115)املح نظت ملدة نإ دانت  اةنسدح  شدإو ناة يض تيت    اإة نظمعطت    ت

 (. 5991)اةنسح نظسمي  ( 1111)

اةنسددديت تايإظدددت سدددميت نظشة دددلح إتل تهدددي  يإ دددانو، علددد  حث تدددت ح   اددديك تل دددح   دددل   -1

، نظهطسددددي (5999)سددددميت نظشة ددددلح ظط ددددةا إنظقدددداةة تطددددر نظت ملددددة نال تمدددديةي، اةنسددددح مقي طددددح 

 (. ب 1115)،  اةنسح ت ياة (5991)
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مدددد  ةددددل  تددددةض نظاةنسدددديت   لتلددددح ح  نظتدددداةلب لددددؤثة تددددأثلةن  لجي لددددي  دددد  ذإي نظقدددداةنت  -9

نال تميةلددددح، إح  نظقدددداةنت نال تميةلددددح تامددددإ  ذن مددددي  نظمعطددددت نظددددذي لتعيمدددد  مدددد  نظتلملددددذ مدددداة ي 

 . إلستةات هة ي تسيتا نظتلملذ تطر إلياة ان علتهت إتشجعهت
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 الفصل الثالث

 ريقة واإلورا اشالط
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلورا اش

يتندداول هددذا الفصددل وصددفا  لموتمددب الدراسددة، وةينتهددا، واإلوددرا اش المسددتخدمة فددي الدراسددة، كمددا يتندداول 

 .اإلورا اش والطرق اإلحصائية التي استخدمش في استخالص النتائت وتحليلها

 :منهت الدراسة

وتحليل المحتدوى لدراسدة واقدب منهداج اللادة اللربيدة للصدن الثدام  , ياةتمد الباحث منهت الدراسة الوصف

 .األساسي في تنمية التفكير االبتكار  لدى الطلبة

 :موتمب الدراسة

يتكو  موتمب الدراسة م  وميب مللمي اللادة اللربيدة للصدن الثدام  األساسدي فدي منطقدة وندوب الضدفة 

 79مللمددا  ومللمددة،  111البددالع ةدددده   2003/2004الدراسددي  لللددا ( ونددوب الخليددل, الخليددل, بيددش لحدد )الاربيددة،

 .مللما   71مللمة، و

 :ةينة الدراسة
تد  اختيدار الليندة  %43بنسدبة   ن مللمدا 39و, مللمدة 43, مللما ومللمدة 10تكونش ةينة الدراسة م   

ة الاربيددة تبلددا  تو يددب موتمددب الدراسددة فددي منطقددة ونددوب الضددف( 1)كمددا يوضددح الودددول , كلينددة ةشددوائية طبقيددة

 .لمتايراش ونس الملل ، سنواش الخبرة في التدريس، والمؤهل الللمي

 خصائص ةينة الدراسة الديمارافية( 1)ودول 

 النسبة المئوية اللدد المتايراش

 الونس
 4.03 39 ذكر
 5301 43 ننثت

 سنواش الخبرة

سنواش 1-3  15 1101 
سنواش .-4  11 2205 
سنواش 9-7  1. 2000 
سنواش فأكثر 10  31 3101 

 المؤهل الللمي

 1905 14 دبلو 
 301. 51 بكالوريوس

دبلو  ةالي+ بكالوريوس   12 1500 
 301 3 ماوستير
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 :ندواش الدراسة

 :ظتعقلق ح انف نظاةنسح  يت نظ يع   يستةانت نألاإنت نآلتلح 

 .ملاستبانة تصن منهاج اللاة اللربية بملناص الشامل المتكا: نوال  

 :خطواش  ةداد االستبانة

هإة نظ يع  نست ياه،  عا نإهلو تطدر نألاب نظتة دإي إ عدض نظاةنسديت إمد  ح مهدي اةنسدح 

نظت  تعةلت ظاةنسح نظماهي   شم  متميم  ظجمل  نظمإنا نظاةنسلح، إظت تةمدإ تطدر ,(5999)نظعمياي 

ى، هدةق إحسديظلب نظتعطدلت، نأل دانف، نظمعتدإ : مياة إنعاة، عل  ميادت تتمدإ  مد  ةمد  معديإة إ د 

 . نظماي  نظعيت ظطماةسح، إمعإة نظتقإلت

عذف نظ يع  نظمعإة نظةيم ،ألاه لتعةض ظطماهي   معاديا نظشديم  إنظمتميمد ،إال لدتلءت مد  

 دددذا نظاةنسدددح نظتددد  تايإظدددت متددديب نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  نألسيسددد ، إحلددديف معدددإةًن آةدددة  دددإ 

نت ، إتدددت عدددذف مثلدددة مددد  نظ ادددإا عتدددر تدددتلءت مددد  نظاةنسدددح، نعتدددإت تاي دددة نإ دددانو إنظت ملدددة نإ دددا

نالسددت ياح   دد  نظتعمددلت تطددر ةمسددح معدديإة إ دد  نظمعتددإى نظتعطلمدد ، نأل ددانف، هددةق نظتعطددلت إنظددتعطت، 

 اداًن  يسدتثايء نظمعدإة ( 51)نظتقإلت، تاي دة نإ دانو إنظتم لدة نإ دانت ، إ دا نعتدإى مد  معدإة تطدر 

نظهل ح، إنظمةإاح، : نو إنظت ملة نإ انت  تت تقسلمه  ظر ممإايت نإ انو، إ  نألةلة، تاي ة نإ ا

 .إنأل يظح، إنظعسيسلح ظطمشملت، إنظمعي لح تطر نالتجيا إمإن طته

 :إ ا نت   نظ يع  نظةهإنت نآلتلح ظطتأما م   اق نألانة  :صدق األداة

معممددًي متة  ددًي  دد  مجدديالت ( 55) تطددر( ح 5مطعددق )إإو نظ يعدد  نألانة  دد   ددإةتهي نألإظلددح  -5

، عل  هطب نظ يع  ماهت   انء نظةحي عإ  م   قةة مد  (1مطعق )نظتة لح إتطت نظا  ، إنظطغح نظعة لح 

سددلمح نظ ددليتح نظطغإلددح، نةت دديه نظ قددةة  يظمجددي  نظمادداة  :  قددةنت نالةت ددية  هدداف تعملمهددي مدد  علدد 
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،  لددددي ح حي  قددددةة لةإاهددددي مايسدددد ح ألي مدددد  تعتدددده، عددددذف حإ تعددددال  مدددد   قددددةة لةإاهددددي تلددددة مايسدددد ح

 .نظمجيالت

إتاا نإهلو تطر ن تةنعيت نظمعممل ،  اح نظ يع   ةجةنء نظتعداللت نظتد  حشديةإن ظهدي علد  

، 9، 1)مداهت تطلهدي، نظمعدإة نألإ  نظع دديةنت % 91هدةح نظتعدال  تطدر  عدض نظع ديةنت نظتدد  ظدت لجمد  

إ دا تدت امدي نظع ديةة ( 51، 59، 51، 55، 51, 9, 9, 1, 1, 9، 5: )تت نالعت ديل  يظع ديةنت( 59، 9

نظةيمسح م  نظتيسعح ألاهي  عسب ةحلهت ممةةة إتعم  ا   نظمعادر، حمدي نظمعدإة نظثديا   قدا تدت تعدال  

، 59، 51، 55، 51، 9، 9، 9، 9، 9، 1) إتت نالعت يل  يظ قةنت ( 59، 9، 9, 1، 1، 5) نظ قةنت 

، (1)، إتددت تغللددة نظ قددةة (1، 1، 9، 9، 5)ت نالعت دديل  دديظ قةنت نآلتلددح ، حمددي نظمعددإة نظثيظدد   قددا تدد(51

، 51، 9، 1، 9، 5)إتددت نالعت دديل  دديظ قةنت ( 9، 9، 1, 9)حمددي نظمعددإة نظةن دد   قددا تددت تعددال  نظ قددةنت 

، 9، 1)حمددي نظمعدددإة نظةدديم   قددا تددت تعددال  نظ قدددةنت . ، إتددت عددذف نظ قددةة نظثيالددح(51، 59، 51، 55

 (.59، 59، 51، 51، 9، 9، 9، 1، 5) ت يل  يظ اإا إتت نالع( 51

 :إ عا نالاتهيء م  تمطلح نظتعال  ح  عت نالست ياح تتمإ  م  جإحل   مي

: لتلددم  معطإمدديت تدد  نظمسددتجلب، علدد  تهددت مسددتإليت نظمتغلددةنت نظمسددتقطح، إ دد : نظجددإء نألإ 

 .نظجا ، إساإنت نظة ةة، إنظمؤ   نظعطم 

 ادداًن، ت ددف ماهددي  نظطغددح نظعة لددح ( 51)ح معدديإة، لتمددإ  مدد  معدإة مدد  لتلددم  ةمسدد: نظجدإء نظثدديا 

نظمعتددإى نظتعطلمدد ، إنأل ددانف، إهددةق نظتعطددلت إنظددتعطت، :  معادديا نظشدديم  نظمتميمدد ، إ ددذا نظمعدديإة  دد 

إنظتقدددإلت، إتاي دددة نإ دددانو إنظت ملدددة نإ دددانت ، إ دددا تدددت  لدددي ح سدددؤن  م تدددإا عدددإ  ح دددت نظمقتةعددديت 

 .هت    تاملح نظت ملة نإ انت     ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس نظمايس ح، نظت  تس

انئمًي، : نتسمت  ليتح نظ قةنت  يظإلإا إتاةجت نإجي ح تطر م   قةة لم  مستإليت   

 (.ب 5مطعق. )تيظ ًي، حعلياًي، اياةًن، ح انً 
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 :ر االبتكار استبانة لملرفة الميسراش والملوقاش التي تسه  في التفكي: ثانيا  

نظددإنةاة  دد  متدديب نظت ملددة ( 1115ح) عددا نإهددلو تطددر نألاب نظتة ددإي إةي ددح اةنسددح ت ددياة 

 .نال تميةي، نظمعإ يت إنظملسةنت، عل  تت حةذ  يئمح نظملسةنت إنظمعإ يت نظت  تتعطق  يظماهي 

 :صدق األداة

 ل     نظتة لح، معممًي متة ( 55)تطر ( ح 9مطعق )تت تةض نألانة     إةتهي نألإظلح 

إتطت نظا  ، إنظطغح نظعة لح، عل  هطب نظ يع  ماهت   انء نظدةحي عدإ  مد   قدةة مد   قدةنت نالسدت ياح، 

، إتت (59، 51، 9، 9: )إ عا نالاتهيء م  تمطلح نظتعملت تت تعال  نظ قةنت نآلتلح م   يئمح نظملسةنت

حمددي  يئمدددح نظمعإ ددديت  قددا تدددت تعدددال   ،(51، 59، 55، 51، 9، 1، 1، 9، 9، 1) نالعت دديل  ددديظ قةنت 

، (51، 59، 59، 51، 55، 51، 9، 9، 9، 1، 1، 1، 5)إتدددت نالعت ددديل  ددديظ قةنت ( 9، 9) نظ قدددةنت 

إ عدددا  جدددةنء نظتعددداللت نظلإمدددح ح ددد عت نألانة  ددد   دددإةتهي نظاهيئلدددح، تتمدددإ  مددد  معدددإةل ، نظمعدددإة 

ت، إمدد  معددإة لتمددإ  مدد  ةمسددح تشددة  ادداًن  يئمددح نظمعإ ددي:  يئمددح نظملسددةنت، إنظمعددإة نظثدديا : نألإ 

ملسددة انئمددًي، ملسددة تيظ ددًي، ملسددة حعلياددًي، ملسددة اددياةًن، ال حاةي، معددإق انئمددًي، : لددم  مسددتإليت  دد 

 (.ب 9مطعق . )معإق تيظ ًي، معإق حعلياًي، معإق اياةًن، ال حاةي

 :الثباش في االستبياني 

ط ح، إنظاةجح نظمطلح،  هةلقح نالتسيق نظانةط  تت عسيب نظث يت    نالست ليال  ظمجيالتهي نظمةت

 (.1)عسب معيم  مةإا ي  حظ ي، إ ا جيءت نظاتيئي ممي    إنلعح    نظجاإ  
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ظمجيالت نظاةنسح إنظاةجح ( Chronbach Alpha) اتيئي معيم  نظث يت مةإا ي  حظ ي (: 1)جاإ  

 .نظمطلح

 Alphaقيمة  ةدد الفقراش الموال الرق 
 1891 51 نظتعطلم  نظمعتإى .5
 1891 51 نأل انف .1
 1899 15 هةق نظتعطلت إنظتعطت .9
 1895 15 نظتقإلت .9
 1891 11 تاي ة نإ انو إنظت ملة نإ انت  .1
 1891 91 نظاةجح نظمطلح .1
 

ح  جمل  مجيالت نظاةنسح إنظاةجدح نظمطلدح تتمتد   اةجدح تيظلدح ( 1)تشلة نظمعهليت نظإنةاة    نظجاإ  

 .ًن م  نظث يتجا

تت عسيب مةإ ادي  حظ دي، علد  ( نست ياح نظملسةنت إنظمعإ يت) حمي  يظاس ح ظطث يت    نالست ياح نظثيالح 

،  علد  حاهمدي 1899، إاةجح نظث يت     يئمح نظمعإ ديت 1891 طغت اةجح نظث يت     يئمح نظملسةنت 

 .لتمتعي   اةجح تيظلح م  نظث يت

 

 :تحليل المحتوى: ثالثا  

 تعطلددد  معتدددإى  عدددض نظددداةإ  ظماهدددي  نظ دددف نظثددديم  نألسيسددد   جإحلددده نألإ ، إنظثددديا  تدددت

إنظهداف مدد  تعطلدد  معتددإى متدديب نظطغددح نظعة لددح ظمعة دح مدداى تإن ددق نسددتجي ح نظمعطمددل  ظ اددإا نالسددت ياح 

إ دل  تمطلدح تعطلد  نظمعتدإى مد  حجدد  نظةدةإ   اتديئي حمثدة ا دح، إنال تعدديا تد  نظعشدإنئلح نظتد   دا تقدد  

ثايء تع ئح نالست ياح، نظت  تت نةتلية ي  شم  تةتل  ، إ د  نظداة  نألإ  إنظةديم  إنظعيشدة إنظةديم  ح

تشددة مدد  مدد  جددإء، إ ددا  دديت  عمطلددح نظتعطلدد   يإلددي ح  ظددر نظ يعدد  نثاددي  مدد  معطمدد  نظطغددح نظعة لددح 

ظ ددف ظط ددف نظثدديم  نألسيسدد ، إذظددك ظمعددة تهت  هددةق تعطلدد  نظمعتددإى إة ددةتهت  دد  مجددي  تدداةل  ن
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، إ دددا تدددت نتتمددديا هةلقدددح تعطلددد  نظمعتدددإى ظطغدددح نظعة لدددح، إذظدددك  أةدددذ نظ مدددةة نظعيمدددح (9مطعدددق )نظثددديم  

مطعدق )إنأل مية نظ ةتلح إن  ةنإ نظقدلت إنالتجي ديت إنظشة دليت إنظمإن دف انةد  مد  اة  مد  نظداةإ  

نظمعططددل  إح ددةإ ، إ عددا نالاتهدديء مدد  نظتعطلدد  تددت اةنسددح نظتعطلدد  مدد  حجدد  معة ددح مدداى نالت دديق  ددل  (1

 (.1مطعق )نظاقيه نظت  حجمعإن تطلهي حإ نةتط إن تطلهي 

 :ثباش تحليل المحتوى

تت تعطل  نظإعانت نظاةنسلح م      ثلثح معططل  إم  ثت تت عسيب معيمد  مي دي ظطمشدف تد  

اةجدديت نالت دديق  ددل  نظمعططددل ، إذظددك إتهدديء نظتعطلدد  م ددان لح إا ددح  دد  تغهلددح نأل ددانف، إنظجدداإ  

 :ل ل   لمح معيم  مي ي( 9)

 .اس ح نظتإن ق  ل  نظمعططل  إمعيم  مي ي(: 9)جاإ  
  معيم  مي ي اس ح نالت يق نظمإلإو نظة ت

 مةت عح 1811 1891 نظجاح    نظقةآ  .5
 مةت عح 1819 1899 حعيال  ا إلح .1
 متإسهح 1811 1899  غانا .9
 متإسهح 1811 1899 نظمشتةي تملق نظمجمإتح نظشمسلح .9
 مةت عح 1819 1899 معطقح تاتةة .1
 متإسهح 1819 1891 حسةة  قلةة .1
 مةت عح 1895 1899 عميلح ت ا نهلل نظ ةي .9
 مةت عح 1891 1899 معيممح سقةنه .9
 مةت عح 1819 1895 نظاةجح نظمطلح .9

 

إ % 11 دل   تشلة نظ ليايت نظدإنةاة  د  نظجداإ  نظسدي ق  ظدر ح   لمدح معيمد  مي دي  دا تةنإعدت

ممدددي 1119إجملدد   ددذا نظقددلت لممدد  ت ددال هي لددم   ئدددح نظمةت دد  عسددب مددي إةا  دد   ادداظةتيت % 91

اإ  % 91-15, لعلف% 11-5لعه  نظتعطل  نظذي  يت  ه نظمعططإ  مإثإ لح    نظ ع  نظتة إي، 

 .مةت   جانً % 95, مةت  % 91-15, متإسه% 11-95, نظمتإسه
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 :الموموةة البؤرية: رابلا  

  معيإظح م  نظ يع  ظطتأما م   عض نظ ليايت نظت  تت تجملعهي م  ةل  نالسدت ياح نتتمدا   

تطددر تقددا مجمإتددح  ؤةلددح، مددأانة  لددي لح،م  نجدد  تأملددا نظاتدديئي نظتدد  تإ دد  ظهددي نظ يعدد  مدد  ةددل  

ةئلسدح نألاإنت نظسي قح، إ ا نا ثقت حسئطح نظمقي طح م  ح انف نظاةنسح، عل  تت نظتهةق  ظدر نظمعديإة نظ

 FOCUS)إحةددذ  عددض نظ اددإا نظتدد  تمثدد  اقيهددًي حسيسددلح  لهددي، علدد  تمددت نظمقي طددح  شددم  جمدديت  

GROUP )  تدددت نةتلدددية ت  يظتاسدددلق مددد  مدددإجه  نظطغدددح نظعة لدددح  ددد  معي لدددح  لدددت ظعدددت ظمجمإتدددح مددد

 معطم  إمعطميت نظطغح نظعة لح ظط ف نظثديم  نألسيسد ، إ دا  ديت نظ يعد   ةطدق تل دح إئديت  لاده إ دل 

نظمجمإتددددح عتددددر للددددم  نظتعدددديإ ، إ دددديت  شددددةا نظغددددةض مدددد  نظمقي طددددح، إ عددددا ح  شددددعة نظ يعدددد   ددددأ  

نظمجمإتدح نظتد  تدت مقي طتهدي تطدر نسدتعانا ظلسددتجي ح،  داح  هدةا نألسدئطح علد  مدي  لقدإت  تإلددلح حي 

سؤن  لعتي   ظر ذظدك، تدت  تدياة هدةا حسدئطح   دإةة حةدةى مد  حجد  تقةلدب نظ مدةة  ظدر نظمجمإتدح، ثدت 

 يت نظ يع   مسيتاة معطت آةة  تاإل   جي يت نظمعطمدل   عدا مد  سدؤن  علد  مدي  لأةدذ ةحي نألتط لدح 

إلاإاهي، إ   عي  نالةتلف تطر اقهح معااة مي  لتت  تياة نظاقي   هي م  حجد  نظتإ د   ظدر ةحي 

ةمسدددح  مإعددا إنألةدددذ  ددده، إ دددا ميادددت تمطلدددح نظتسدددجل  تدددتت   دددإةة متي لدددح، إ دددا نعتدددإت نظمقي طدددح تطدددر

نظمعتدددإى نظتعطلمددد ، إنأل دددانف، إهدددةق نظتعطدددلت إنظدددتعطت، إنظتقدددإلت، إتاي دددة نإ دددانو، : إ ددد , معددديإة

حسددئطح، تددت تددةض سددؤن  تدديت عددإ  ح ددةإ ملسددةنت ( 9)إنظت ملددة نإ ددانت ، إمدد  معددإة نعتددإى تطددر 

تعطلدد   ، إ ددا تددت(9مطعددق )إمعإ دديت نظت ملددة نال تمدديةي نظمتددإ ةة  دد  ماهددي  نظ ددف نظثدديم  نألسيسدد ، 

ظمد  سدؤن ،  ظمعة دح ن دةإ نظاقديه نظتد  تدت نالت ديق  حاتيئي نظمقي طح مد  ةدل  نةدذ  ةدةن  نظاسدب نظمؤإلد

 (.9مطعق )تطلهي، 

 : ورا اش الدراسة

 : عا نالاتهيء م  نستةةن   اق نألاإنت إث يتهي  احت تمطلح ته لق نظاةنسح تطر مجتم  نظاةنسح
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  إإنةة نظتة لح إنظتعطلت نظعيظ ، إةئلسح  ةاديمي نظتعطدلت نظع إ  تطر مإن قح نظجهيت نظمعالح   -5

 .   إميظح نظغإ  نظاإظلح

تإإلدد  نألانة مدد    دد  مالةلددح نظتة لددح إنظتعطددلت  دد  معي لددح  لددت ظعددت تطددر نظمددانة  نظعمإملددح  -1

 .إنظةي ح    نظماهقح

انةنت  ددديت نظ يعددد   تإإلددد  نألانة تطدددر مدددانة  إميظدددح نظغدددإ   ددد  نظماهقدددح  عدددا نظتاسدددلق مددد    -9

 .نظمانة 

 دديت نظ يعدد   يظتاسددلق مدد  نثاددل  مدد  معطمدد  نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  نألسيسدد  مدد  حجدد   -9

نظقليت  عمطلح تعطل  نظمعتإى عل  تت تقا جطسح مشتةمح  لاهت م  حجد  نالت ديق تطدر نظاقديه 

مداهت  نألسيسلح نظت  سلتت م  ةلظهي تعطل  نظمعتإى إ عا ح  تت نالت يق تطلهي  ديت مد  إنعدا

 . عمطلح نظتعطل  إ ا  يت نظ يع   متي عح ذظك

مدد    دد  نظمددانة  نظتدد  إإتددت  لهددي تدد  هةلددق مالةلددح " نالسددت ياح" نسددتةجيو حاإنت نظاةنسددح  -1

 لدت ظعدت، علد  ح  جملد  نالسدت يايت  دا تديات ظط يعد  اإ  ح  لسدقه ماهدي /نظتة لح إنظتعطدلت

ت تإإلعهي تطر مانة  إميظح نظغإ   قدا  ديت حي نست ياح، حمي تمطلح نستةجيو نالست ياح نظت  ت

 .نظ يع   متي عح ذظك إنستةجيتهي  ا سه

 دديت نظ يعدد   مقي طددح تدداا مدد  معطمدد  إمعطمدديت نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  نألسيسدد  مقي طددح  -1

 لدت ظعدت، / عا ح  حةذ نظمإن قح مد  مالةلدح نظتة لدح إنظتعطدلت"  FOCUS GROUP"جميتلح 

طإب علإي مالت، إتقدات  د  ماةسدح ذمدإة  لدت ظعدت نظثياإلدح، إسديتا إ ا تمت نظمقي طح  أس

 .حعا نظمعطمل  نظ يع     تاإل  نظاقيه نظت  تت نالت يق تطلهي م  نظمجمإتح
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 :التحليل اإلحصائي

 عا جمد   لياديت نظاةنسدح،  ديت نظ يعد   مةنجعتهدي إذظدك تمهلداًن إاةيظهدي ظطعيسدإب، إ دا تمدت  

حة يمدًي معلادح، حي  تعإلد  نإجي ديت نظط للدح  ظدر ة ملدح، علد  حتهلدت نإجي دح  ذا نظعمطلدح  ةتهيئهدي 

اةجيت، اياةًن اةجتل ، إحتهلت نإجي ح ح اًن اةجح إنعاة،  9اةجيت، حعلياًي  9اةجيت، تيظ ًي  1انئمًي 

 علددد  مطمدددي إنات نظاةجدددح مطمدددي إنات نسدددتجي يت نظمعطمدددل  ظمددداى تدددإ لة ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف 

 .ثيم  نألسيس   اإظح  طسهل   ةص نظت ملة نإ انت  ظطهلب إنظهيظ يت إنظعم   علحنظ

إ ددا تمددت نظمعيظجددح نإع دديئلح ظط ليادديت  يسددتةانت نظتعطلدد  نظممدد  إنظتعطلدد  نظمل دد ،  قددا  دديت نظ يعدد  

, ت يسدددتةةن  نظتمدددةنةنت، إنظاسدددب نظمئإلدددح، إنظمتإسدددهيت نظعسدددي لح، إنالاعةن ددديت نظمعليةلدددح، إنةت دددية 

إنةت دددية تعطلددد  نظت ددديل  نألعدددياي، إمعيمددد  نالةت ددديه  لةسدددإ ، إمعياظدددح نظث ددديت مةإا دددي  حظ دددي، إذظدددك 

، إمددذظك نسددتةانت معيمدد  مي ددي ظمعة ددح اةجددح نظتإن ددق  ددل  SPSS يسددتةانت  ةادديمي نظددةإت نإع دديئلح 

 .نظمعططل 

 :تت نتتميا مي لأت  تاا تعالا اةجيت نالستجي ح 

 (.معليةي إنعاناعةنف +  9)< مةت عح 

 (.ناعةنف معليةي إنعا ± 9= )متإسهح 

 (.ناعةنف معليةي إنعا – 9)> ماة لح 
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 الفصل الرابب

 نتائت الدراسة ومناقشتها

لتلدددم   دددذن نظ  ددد  تةلدددًي مددديمًل إم  دددًل ظاتددديئي نظاةنسدددح، إذظدددك ظنجي دددح تددد  تسددديؤالت 

 .ان هي إنظتعقق م   عح  ةلليتهي  يستةانت نظهةق نإع يئلح نظمايس حنظاةنسح إح 

 :سؤال الدراسة األول

 ظر حي ماى لإ ة ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيسد   اإظدح  طسدهل   دةص نظت ملدة 

 نإ انت  ظطهلب إنظهيظ يت    مجيالت نظاةنسح إنظاةجح نظمطلح؟

نسدددتةةجت نألتدددانا، إنظمتإسدددهيت نظعسدددي لح، إنالاعةن ددديت ظنجي دددح تددد  سدددؤن  نظاةنسدددح نألإ  

نظمعليةلدددح ظمددداى تدددإ لة ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  نألسيسددد   اإظدددح  طسدددهل   دددةص نظت ملدددة 

نإ ددانت  ظطهددلب إنظهيظ دديت  دد  مجدديالت نظاةنسددح إنظاةجددح نظمطلددح، إذظددك ممددي  ددإ إنلددح  دد  نظجدداإ  

(9.) 

إنالاعةن يت نظمعليةلح ظماى تإ لة  ةص نظت ملة نإ انت  ظطهط ح  نظمتإسهيت نظعسي لح(: 9)جاإ  

 .   مجيالت نظاةنسح

 نالاعةنف نظمعليةي نظمتإسه نظعسي   نظمجي 
 1815 9891 نظمعتإى نظتعطلم 

 1811 9899 نأل انف
 1811 9899 هةق نظتعطلت إنظتعطت

 1819 9891 نظتقإلت
 1811 9819 تاي ة نإ انو إنظت ملة نإ انت 

 1891 9899 نظاةجح نظمطلح
 معطت 91= تاا نظمعطمل           

 أ  جمل  نظمتإسهيت نظعسي لح ظطمجيالت إمذظك نظاةجح نظمطلح تشلة ( 9)لتلح م  نظجاإ  

، تطر جمل  مجيالت نظاةنسدح إمدذظك  د  نظاةجدح (ناعةنف معليةي إنعا+  9) 9891 ظر حاهي ح   م  
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ح  ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  نألسيسددد  لدددإ ة  دددةص نظت ملدددة  نظمطلدددح، علددد  حمدددا نظمعطمدددإ 

نإ انت   اةجح متإسهح، عل   طغ نظمتإسه نظعسدي   إجي ديتهت تطدر نظاةجدح نظمطلدح ظمقلدي  نظاةنسدح 

 :، إلمم  تايإ   ذا نظاتيئي م  ةل  نظمعيإة  يظتةتلب1891، م  ناعةنف معليةي 9899

 هةق نظتعطلت إنظتعطت
، إحمات نظمقي طح نظت  تمت م  نظمجمإتح نظ ؤةلدح  دذا 9899قيت نألإ   متإسه عسي      نظم

نظاتلجددح، علدد  حجمدد  نظمعطمددإ  تطددر نظتدداةل   هددةق متاإتددح، مدد  علدد  اةنسددح لددإن ة مةتط ددح مدد  

لدددم  نظمتددديب  يالتتمددديا تطدددر هدددةق نظ عددد  نظعطمددد  مددد  ةدددل  نظت سدددلة إنظاقدددا إنظتعطلددد  ظمعطإمددديت 

، إنظتدد  حمددات ح  اإة معطددت نظعطددإت  دد  تاملددح (1115) ددذا نظاتلجددح مدد  اةنسددح  شددإو  نظماهددي ، إتطتقدد 

، إنظت  (1111)نظت ملة نال تميةي مي  متإسهًي م  إجهح الة نظهط ح، إتطتق  حللًي م  اةنسح  ةطل  

  اتيئي ح يات  أ  اإة معطت نظ لإليء    تاملح نظت ملة نال تميةي مي  متإسهًي، ممي حاهي تطتق  حللًي م

، ت  إجإا حثة ظطتاةل   هةلقح نسدتةانت تماإظإجلدي نظتعطدلت  د  تاملدح نظت ملدة (5999)اةنسح نظةجإب 

 ددد  نظمشدددف تددد  حثدددة نسددددتةانت ( 5999)نإ دددانت ، ممدددي تطتقددد  مددد  اتلجدددح اةنسدددح نظقددديتإا إعإنةادددح 

نظت  تإ طت ( 5991)نظعيسإب    تاملح نظت ملة نال تميةي، إنةتط ت  ذا نظاةنسح م  اةنسح نظسمي  

 ظددر ناة دديض تدديت  دد  اإة معطددت نظعطددإت  دد  تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي، ممددي نةتط ددت حللددًي مدد  اةنسددح 

نظت  حشيةت  ظر ح  نظمعطمل  ادياةًن مدي لأةدذإ   د  نتت دية ت تادا نظتةهدله إنظتا لدذ ( 5999)نظعمياي 

 .هةق إحسيظلب ت سلة تاملح نظت ملة نال تميةي

اتلجح  أ  حسطإب نظتعطدلت إهةلقتده إحسديظل ه، تدؤثة  اةجدح م لدةة  د  تاملدح إلمم  ت سلة  ذا نظ

ثددددديةة عدددددب  نظت ملدددددة نال تمددددديةي، مثددددد  نسدددددتةانت نظت ملدددددة نظمتشدددددعب، إنظمإن دددددف نظم تإعدددددح نظاهيلددددديت، إن 

نالسدددتهلو، ممدددي ح  نظمعطدددت نظدددذي لسدددتةات حسددديظلب عالثدددح متهدددإةة تعتمدددا تطدددر جعددد  نظهيظدددب معدددإة 

شةنمه    نظاشيهيت نظتعطلملح، م  ةل   اةي  هةق إحسديظلب عالثدح، لعدإا ذظدك ظطعمطلح نظتعطلملح،  إن 
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 يظا   تطر نظعمطلح نظتة إلح إتطر نظهط ح نظذل  ل لطإ  نظهةق نظعالثدح إنال تعديا تد  نظتطقدل  إنظجمدإا 

 .  م  ةل   شةنمهت  يظتإ    ظر اتيئي جالاة

  األهدان التلليمية

، إلت ددق ذظددك مدد  9899ة ددًي ظطت ملددة نال تمدديةي  متإسدده عسددي   حمددا نظمعطمددإ   أاهددي تددإ ة  

اتددديئي نظمقي طدددح، علددد  ح  معلدددت نإجي ددديت ميادددت تؤمدددا تطدددر ح  نأل دددانف نظتعطلملدددح تسدددهت  ددد  تاملدددح 

نظت ملددة نال تمدديةي، علدد  حجمدد  نظمعطمددإ  ح  نأل ددانف نظتعطلملددح تتددلح  ة ددح ظطمددتعطت  ددأ  لعتمددا تطددر 

ايء شة دلح متميمطدح ظطهط دح، إحلهدةت مدذظك اتديئي نظمقي طدح ح  نأل دانف ال نظتعطت نظذنت ، إتسهت     

تتايسددب مدد  مسددتإى نظالددي نظعقطدد  ظطمددتعطت،  علدد  تددؤثة تطددر جياددب نإ ددانو إنظت ملددة نال تمدديةي إال 

تامدد  ملددإ  نظهط ددح اعددإ نسددتةانت نظ عدد  نظعطمدد ، حمددي  يظاسدد ح ظاتدديئي تعطلدد  نظمعتددإى  قددا حمددات ح  

لملح تةمإ تطر مستإليت نظ هدت إنظتدذمة إال تةنتد  نظمسدتإليت نظعطلدي مد  تعطلد  إتةملدب نأل انف نظتعط

إته لدددق، إ دددذن نالةدددتلف  دددل  حاإنت نظاةنسدددح عدددإ  نأل دددانف نظتعطلملدددح إمددداى مسدددي متهي  ددد  تاملدددح 

إ نظت ملة نال تميةي لعإا  ظر نظتةملإ  شم  حمثة تطر نأل دانف نظتعطلملدح تادا تعطلد  نظمعتدإى إنظتةملد

تطر مستإليتهي  ا ح م  ةل  معة ح مستإى مد   داف،إم  نظمممد  ح  لمدإ  سد ب نالةدتلف تيئدا 

 ظر تات معة ح تاي ة نظت ملة نال تميةي م  ةل  تع ئح نالست ياح م      تلاح نظاةنسح،   د  عدل  

، (5999)عمددياي ح  معإة نأل دانف نظتعطلملدح ظت لتدت نظتهدةق ظه م      حي اةنسح  يستثايء اةنسدح نظ

إنظتدد  نةتط ددت مدد  اتدديئي نالسددت ياح إنظمجمإتددح نظ ؤةلددح  دد  ح  نظماهددي  لامدد  نظت ملددة نال تمدديةي  شددم  

متإسه، إنت قت م  اتيئي تعطل  نظمعتإى    ح  نظماهي  لسيتا تطر تاملح نظت ملدة ظداى نظهط دح تطدر 

 ددي   نأل ددانف إنظتدد  تدداإة معلمهددي  نظا دح  دد  تادديإ  نظمإلددإتيت،  ال حادده حعلياددًي، ال لسددهت  د  تاملددح

عددإ  نظت ملددة نال تمدديةي، إح  مددي لسددهت  دد  تعقلقدده  ددإ نأل ددانف نظتعطلملددح انةدد  نظماهددي  نظجالددا،  دد  

عل  ح  اةنسح نظعمياي نتتمات تطر اةنسح نظماهي  ظجمل  نظمإنا ظطمةعطدح نإتانالدح إ يظتديظ  لعدا  
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اةنسدح نظعيظلدح  قدا ن ت دةت تطدر ماهدي  نظ دف نةتلف  د   دليتح نأل دانف مد  متديب آلةة،حمدي نظ

 .نظثيم  نألسيس  ظطغح نظعة لح إ يظتيظ  لتت نظتةملإ تطر ح انف معااة إإنلعح

 التقوي 

علددد  حمدددات اتددديئي نالسدددت ياح ح  نظتقدددإلت لسدددهت  شدددم  متإسددده  ددد  تاملدددح نظت ملدددة نال تمددديةي 

نظتدد  حمددات  ظددر ح  نألسددئطح  دد  ،  دد  عددل  نةتط ددت مدد  اتدديئي تعطلدد  نظمعتددإى 9891 متإسدده عسددي   

معلمهي تةمدإ تطدر جإنادب معة لدح تعتمدا تطدر نظتدذمة إنظع دل  د  عدل  ح  نألسدئطح نظتد  تعتمدا تطدر 

نظتعطل  إنظتقإلت إنظة ه ميات  طلطح، إلعإا  ذن نالةتلف  ظر ح  نالست ياح ةمإت تطدر جإنادب نظتقدإلت 

 دد  تعطلدد  نظمعتددإى، إمددذظك نةتط ددت اتدديئي  ممدد  اإ  ح  لقت ددة ذظددك تطددر تعطلدد  حسددئطح نظمتدديب ممددي

تعطل  نالست ياح م  اتيئي نظمجمإتح نظ ؤةلح نظتد  حمدات  د  معلدت  جي يتهدي  ظدر ح  جيادب نظتقدإلت  د  

نظماهددي  لعتددي   ظددر  تددياة الددة إذظددك أل  نألسددئطح تةمددإ تطددر نظايعلددح نظتع ددلطلح نظتعةلةلددح اإ  ح  

  تمم  نظهيظب م  نظتإ    ظر حمإة جالاة، تامد  نظجيادب لمإ   ايك مجياًل ظفاشهح نظل  لح نظت

إ يظتددديظ   دددة  جيادددب نظتقدددإلت  ددد  ماهدددي  نظ دددف نظثددديم  نألسيسددد  ال لامددد  , نإ دددانت   ددد  شة دددلته

نظت ملة نال تميةي  يالتتميا تطر اتيئي تعطل  نظمعتإى إنظمجمإتح نظ ؤةلح، إلةى نظ يعد  ح  نالتتمديا 

نت قددت اتدديئي نالسددت ياح مدد  . ت مدد  نظمممدد  ح  لددأت   اتدديئي حمثددة ا ددحتطددر حاإنت تمطلددح  دد  نظاةنسددي

 دددأ  تاملدددح نظت ملدددة نال تمددديةي لدددتت  يسدددتةانت تددداةل يت معلادددح تعدددت شدددةإه ( 5999)اةنسدددح اةإلددد  

 دأ  نسدتةانت مدإنا نظقدةنءة ( Below & Eleanor, 1997)تجةل لح، ممي نت قت م  اةنسح  لطددإ إآظادة 

مد  علد  ت دإق ( 5991)ح نظت ملدة نإ دانت ، ممدي نت قدت مد  اةنسدح نظعمدإي نإ انتلح لسدهت  د  تاملد

نظمجمإتددددح نظتدددد  تسددددتةات  ةادددديمي تعطلمدددد  ظتاملددددح نظت ملددددة نال تمدددديةي، إنةتط ددددت مدددد  اةنسددددح نظعمددددياي 

نظتدد  تإ ددطت  ددأ  إسدديئ  نظتقددإلت تةمددإ تطددر نألسددئطح نظمعة لددح إمعاددر ذظددك تددات ن تمدديت حإ ( 5999)

شة ددلح نألةددةى مثدد  نظجإناددب نظمهيةلددح إنظعيه لددح، ممددي تشددلة  ظددر تددات  تيعددح  تهدديء ح دد   جإناددب نظ
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نظعةلح ظطهيظب      انء ةحله، حإ مميةسح حاشهح، إ يظتيظ  ال تام  نظت ملة نال تميةي، أل  نظعةلح    

 .حعا نظعإنم  نظت  تسهت    تاملح نظت ملة نال تميةي

 المحتوى التلليمي

، إ ددا نت قددت مدد  9891 تمدديةي  اةجددح متإسددهح  متإسدده عسددي   لسددهت  دد  تاملددح نظت ملددة نال

اتيئي تعطل  نظمعتدإى إنظمجمإتدح نظ ؤةلدح، نظتد  حمدات ح  متديب نظ دف نظثديم  نألسيسد  ظطغدح نظعة لدح 

نظتعطلم ، م  عل  نظتةملإ تطر إن    ىلسهت  شم  تيت    تاملح نظت مة نال تميةي    معإة نظمعتإ 

طلملح   إةة متميمطدح، إتإ دطت نظاتديئي  ظدر جيادب مهدت  دأ  متديب نظ دف نظهط ح، إتةض نظمياة نظتع

نظثيم  نألسيس  ال لعتإي تطر اشيهيت لا ذ ي نظهط ح، إم  نظمعةإف ح  نظاشيهيت ظهي اإة حسيس  

 ,Ritchie)إاةنسح ةإتش  إآةددةإ  ( 1115)   نإ دانو إنظتجدالا ظذظك  قا نت قت م  اةنسح تةن   

et al.,1999 ) علدد  إجددإا نظقدداةة تطددر تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي  ذن تددت نسددتةانت  ددةنمي ظتاملددح  مدد

 ةمميالح تاملح ( 5991)إتلسإي ( Cheris, 1998) إمذظك نت قدت م  اةنسدح شلةن. نظت ملة نال تميةي

( 5995)إمددذظك نت قددت مدد  اةنسددح نألظإسدد  , نظقدداةنت نإ انتلددح ظفه ددي  تدد  هةلددق نظدداةنمي نإ انتلددح

إا حثدة السدتةانت نألاشدهح إنألسديظلب نظتعطلملدح  دد  تداةل  مدياة نظعطدإت تطدر تاملدح  داةنت نظت ملددة  إجد

 دأ  نظمتدب ال تعهدد  نظ ة دح ظطهيظدب  يظ عدد  ( 5999)نال تمديةي، إنةتط دت  ددذا مد  اةنسدح نظعمددياي 

   إنالهدددلو، ممدددي حاهدددي ال تعدددةض ظ لئددديت حةدددة تثلدددة  ددد  ا سددده نظتةلددد  إنظت دددإة، إال تعدددةض ظمسدددتق

نإاسيالح ممدي لسديتا تطدر تاملدح نظت ملدة نظتدأمط ، إلعدإا ذظدك  ظدر ن تمديت نألالمدح نظعالثدح  د  إلد  

نظماهددي  نظددذي لعتمددا تطددر نظتعدداي إجعدد  نظعقدد   دد  عيظددح اشدديه تددإع  ظدده  دديظةةإ  إنالمتددانا ةددية  

ر نظعلددية مدد  نظعقدديئق نظعطملددح نظممتدداة إ يظتدديظ  اهلددك نظ ددةص ظتمددإل  شة ددلح تؤ دد  نظهيظددب ظطم دديا  دد

ةددل  تددةض ماددي ي متهددإةة متمشددلح مدد  نظعلددية نظإن علددح، ةيظلددح مدد  نظمعطإمدديت نظجيمدداة،  لددتت  تيعددح 
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نظ ة ددح ظطهط ددح  يظ عدد  إتاملددح جإناددب نإ ددانو إنال تمددية، إح  تمددإ  تل ددح نظماهددي   يظعقدد  معل ددح 

 نظغذنء  يظجست  الح إ ظغح،

 :ةناصر اإلبداع والتفكير اإلبداةي

نظاتيئي  أاه لسهت    تاملح نظت ملة نال تميةي    ماهدي  نظطغدح نظعة لدح ظط دف نظثديم   أمات  

، إلت ق ذظك م  اتيئي نظمجمإتح نظ ؤةلح عل  حمات ح  ماهدي  نظطغدح 9819نألسيس   متإسه عسي   

نظعة لدح لسدهت  د  تاملدح نظت ملدة نال تمديةي مد  علدد  تدإ ة تاي دة  دذن نظت ملدة  داةجيت مت يإتدح مثدد  

 .نظهل ح إنظمةإاح إنأل يظح

ظددت تددتت ماي شددح  ددذا نظاتلجددح مدد  حي مدد  نظاةنسدديت نظسددي قح نظمتددإ ةة ظدداى نظ يعدد  إذظددك الا ددةنا 

نظاةنسددح نظعيظلددح  اةنسددح مدداى تددإ ة تاي ددة نظت ملددة نال تمدديةي  يظماهددي  إظعدد  تددإ ة تاي ددة نظت ملددة 

نظعسيسدددلح ظطمشدددملت لعدددإا  ظدددر ن تمددديت نال تمددديةي  اةجدددح مت يإتدددح  دددل  نأل ددديظح إنظمةإادددح إنظهل دددح إ 

إنلددع  نظماهددي   ددة ةنإ اإة نظهيظددب مدد  علدد  نظقدداةة تطددر  اتددي  ح مددية جالدداة ظددت تمدد  متددإ ةة ظطة دد  

هلق نظعاي  أل مية ت اإ  ح  تمإ  مقلاة  . يظعمطلح نظت ملةلح ظاى نظهط ح إن 
 

طغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  مدداى تةتطددف نسددتجي يت معطمدد  ماهددي  نظ ظمعة ددح :سددؤال الدراسددة الثدداني

نألسيسددد  إمعطميتددده  لمدددي لةدددتص  يظممإاددديت نظسدددي قح ه قدددي ظمددد  مددد  نظجدددا ، إتددداا سددداإنت نظة دددةة، 

 .نظمؤ   نظعطم إ 

 د  متإسدهيت نسدتجي يت نظمعطمدل   1811إجإا  ةإق ذنت االظح  ع يئلح تاا نظمستإى ظتعالا 

اإظدح  طسدهل   دةص نظت ملدة نإ دانت  ظطهدلب ظماى تإ لة ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس   

إنظهيظ دديت  دد  مجدديالت نظاةنسددح إنظاةجددح نظمطلددح تعددإى  ظددر نظمتغلددةنت نظمددذمإةة حتددلا  قددا تددت تايإظهددي ممددي 

 :لأت 
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 :متغلة نظجا ( ح)

ظعسديب نظ دةإق  د  متإسدهيت , ظنجي ح ت  سؤن  نظاةنسدح نظثديا  نسدتةات نظ يعد  نةت دية ت

  ظمدداى تددإ لة ماهددي  نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  نألسيسدد   اإظددح  طسددهل   ددةص نسددتجي يت نظمعطمددل

نظت ملددة نإ ددانت  ظطهددلب إنظهيظ دديت  دد  مجدديالت نظاةنسددح إنظاةجددح نظمطلددح تعددإى  ظددر متغلددة نظجددا ، 

 (.1)إذظك ممي  إ إنلح    نظجاإ  

ة  ةص نظت ملة نإ انت  اتيئي نةت ية ت ظط ةإق    متإسهيت نستجي يت نظمعطمل  ظتإ (: 1)جاإ  

 .ظطهط ح تعإى  ظر متغلة نظجا 

 نظعاا نظجا  نظمجي 
نظمتإسه 

 نظعسي  

نالاعةنف 

 نظمعليةي

اةجيت 

 نظعةلح

 لمح ت 

 نظمعسإ ح

نظاالظح 

 نإع يئلح

 نظمعتإى نظتعطلم 
 1891 9891 99 ذمة

99 18999 18991 
 1891 9811 99 حاثر

 نأل انف
 1819 9891 99 ذمة

99 1.119 18119 
 1891 9899 99 حاثر

 هةق نظتعطلت إنظتعطت
 1819 9891 99 ذمة

99 18919 18951 
 1899 9895 99 حاثر

 نظتقإلت
 1811 9899 99 ذمة

99 18199 18919 
 1811 9899 99 حاثر

تاي ة نإ انو 

 إنظت ملة نإ انت 

 1811 9859 99 ذمة
99 18991 18911 

 1811 9819 99 حاثر

 نظاةجح نظمطلح
 1815 9899 99 ذمة

99 18519 18919 
 1891 9819 99 حاثر

   =91 
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 دد   1811حاده ال تإجددا  دةإق ذنت االظددح  ع ديئلح تاددا نظمسدتإى ( 1)لتلدح ظاددي مد  نظجدداإ  

متإسدددهيت نسدددتجي يت نظمعطمدددل  ظمددداى تدددإ لة ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  نألسيسددد ،  دددةص 

إ دذا نظاتلجدح تطتقد  مد  اتديئي . نت  ظطهط ح    مجيالت نظاةنسح، تعإى  ظر متغلة نظجا نظت ملة نإ ا

ةطلدددد  ( 1115)إنظةإسددددي  ( 1119)اةنسدددديت مددددٍ  مدددد  ت ددددإا  إتةن دددد  ( 5991)إنظسمدددددي  ( 5999)إن 

 أاه ال تإجا  ةإق ذنت االظح  ع يئلح    نالتجيا اعإ نإ انو تعإى ظطجا  إال تطتق   ذا ( 1115)

نظتدد  حشدديةت  ظددر إجددإا  ددةإق ذنت االظددح  ع دديئلح ( 1115)ح مدد  اتدديئي مدد  مدد  اةنسددح  شددإو نظاتلجدد

 ظدددر إجدددإا  دددةإق انظدددح  ع ددديئلًي تعدددإى  ظدددر نظجدددا  ( 1111)ظطجدددا  ظ ددديظح نإادددي  إاةنسدددح  ةطلددد  

نظتد  تسديإى نظدذمإة إنإادي   د  نظقداةة تطدر نظتق د ، إت دإق ( 5991)ظ يظح نظذمإة، إاةنسح نظعمدإي 

 قددا حلهددةت  ظددر إجددإا  ددةإق ذنت ( 5999) دد   دداةت  نظهل ددح إنأل دديظح، حمددي اةنسددح نظ ددية نإاددي  

 د  إجدإا ( ب 1115)االظح  ع ديئلح ظ ديظح نإادي   د  نظقداةة نإ انتلدح إنت قدت معهدي اةنسدح ت دياة 

  دد  عددل  حمددات,  ددةإق انظددح  ع دديئلًي  ددل  نظ اددل  إنظ ادديت  دد  متغلددة نظقدداةة نال تميةلددح ظ دديظح نظ ادديت

 . ظر إجإا  ةإق انظح  ع يئلح ظ يظح نظذمإة( 5999)اةنسح نظعمياي 

عل  حشيةت  عض  ذا نظاةنسيت  ظر ت إق نظذمإة تطر نإاي     نظت ملدة نال تمديةي،  لامدي 

حشية  علهت نآلةة  ظدر ح  نإادي  حمثدة ن تمديةًن مد  نظدذمإة، إلعدإي نظ يعد  ت سدلة  دذا نظاتلجدح  ظدر 

ظددت  دد  تلاتهددي ح ددةناًن مدد  مسددتإليت تعطلملددح، مدد  مةعطددح نظةإلددح عتددر نظ ددف ح  تطددك نظاةنسدديت تايإ 

نألإ  ثددياإي، تةتطددف  لهددي تدد  نظمسددتإليت نظتعطلملددح أل ددةنا نظاةنسددح نظعيظلددح إنظددذي لشددم  تطددر معطمدد  

إمعطميت ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس   يإلي ح  ظدر نةدتلف نألاإنت نظمسدتةامح  د  

ح تادده  دد  نظاةنسدديت نظسددي قح إمددذظك نةددتلف مجتمدد  نظاةنسددح علدد  ح  نظاةنسدديت نظسددي قح  ددذا نظاةنسدد

 .تايإظت تلاح م  مجتم  نظاةنسح حمي نظاةنسح نظعيظلح  ةاهي نتتمات تطر نظمجتم  مطه
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 :متغلة ساإنت نظة ةة( ب)

يل  ظنجي دددح تددد  سدددؤن  نظاةنسدددح نظةددديص  متغلدددة سددداإنت نظة دددةة نسدددتةات نةت دددية تعطلددد  نظت ددد

نألعدياي ظط ددةإق  دد  متإسددهيت نسددتجي يت نظمعطمددل  ظمداى تددإ لة ماهددي  نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  

نألسيسددد   اإظدددح  طسدددهل   دددةص نظت ملدددة نإ دددانت  ظطهدددلب إنظهيظ ددديت  ددد  مجددديالت نظاةنسدددح إنظاةجدددح 

 (.1)نظمطلح تعإى  ظر متغلة ساإنت نظة ةة، إذظك ممي  إ إنلح    نظجاإ  

يئي نةت ية تعطل  نظت يل  نألعياي ظط ةإق    متإسهيت نستجي يت نظمعطمل     ات(: 1)جاإ  

 .مجيالت نظاةنسح تعإى  ظر متغلة ساإنت نظة ةة

اةجيت  م اة نظت يل  نظمجي 
 نظعةلح

مجمإو 
 نظمة عيت

متإسه 
 نظمة عيت

 لمح ف 
 نظمعسإ ح

نظاالظح 
 نإع يئلح

نظمعتإى 
 نظتعطلم 

 18199 18111 9  ل  نظمجمإتيت
 18191 118919 91 انة  نظمجمإتيت 18919 18911

---  158119 99 نظمجمإو

 نأل انف
 18159 18119 9  ل  نظمجمإتيت

 18191 158999 91 انة  نظمجمإتيت 18999 18111
---  158919 99 نظمجمإو

هةق نظتعطلت 
 إنظتعطت

 18115 18519 9  ل  نظمجمإتيت
 18111 118119 91 مجمإتيتانة  نظ 18911 18595

---  118911 99 نظمجمإو

 نظتقإلت
 18559 18915 9  ل  نظمجمإتيت

 18991 118995 91 انة  نظمجمإتيت 18991 18999
---  118991 99 نظمجمإو

تاي ة نإ انو 
إنظت ملة 
 نإ انت 

 18599 18951 9  ل  نظمجمإتيت
 18955 198111 91 انة  نظمجمإتيت 18915 18991

---  198111 99 نظمجمإو

 نظاةجح نظمطلح
 18119 18191 9  ل  نظمجمإتيت

 18159 518155 91 انة  نظمجمإتيت 18999 18591
---  518199 99 نظمجمإو
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 دددد   1811حادددده ال تإجددددا  ددددةإق ذنت االظددددح  ع دددديئلح تاددددا نظمسددددتإى ( 1)لتلددددح ظاددددي مدددد  نظجدددداإ    

ظمعطمددددل  ظمددداى تدددإ لة ماهددددي  نظطغدددح نظعة لدددح ظط ددددف نظثددديم  نألسيسددد   اإظددددح متإسدددهيت نسدددتجي يت ن

 طسددهل   ددةص نظت ملددة نإ ددانت  ظطهددلب إنظهيظ دديت  دد  مجدديالت نظاةنسددح إنظاةجددح نظمطلددح تعددإى  ظددر 

متغلة ساإنت نظة ةة،  قا حما نظمعطمإ  إتطر نةتلف ساإنت ة ةتهت ح  ماهي  نظطغدح نظعة لدح ظط دف 

لسدددتهل  تدددإ لة  دددةص نظت ملدددة نإ دددانت  ظطهط دددح  اةجدددح متإسدددهح، إذظدددك  ددد  جملددد   نظثددديم  نألسيسددد 

مجيالت نظاةنسح إنظاةجح نظمطلح، إذظك ممي  إ إنلح م  نظمتإسهيت نظعسي لح إجي يتهت    نظجداإ  

(9.) 

نظمتإسهيت نظعسي لح إنالاعةن يت نظمعليةلح ظمتإسهيت نستجي يت نظمعطمل  ظ ةص (: 9)جاإ  

إ انت  ظطهلب إنظهيظ يت    مجيالت نظاةنسح إنظاةجح نظمطلح تعإى  ظر متغلة ساإنت نظت ملة ن

 .نظة ةة

نظمتإسه  نظعاا ساإنت نظة ةة نظمجي 
 نظعسي  

نالاعةنف 
 نظمعليةي

 نظمعتإى نظتعطلم 

 1819 9891 51 ساإنت 5-9
 1811 9811 59 ساإنت 9-1
 1891 9891 51 ساإنت 9-9
 1811 9899 95 ساإنت  أمثة 51

 نأل انف

 1811 9891 51 ساإنت 5-9
 1811 9891 59 ساإنت 9-1
 1811 9895 51 ساإنت 9-9
 1899 9895 95 ساإنت  أمثة 51

 هةق نظتعطلت إنظتعطت

 1899 9899 51 ساإنت 5-9
 1811 9899 59 ساإنت 9-1
 1899 9891 51 ساإنت 9-9
 1899 9891 95 ساإنت  أمثة 51

 نظتقإلت

 1819 9891 51 ساإنت 5-9
 1819 9819 59 ساإنت 9-1
 1819 9899 51 ساإنت 9-9
 1899 9899 95 ساإنت  أمثة 51

 1895 9899 51 ساإنت 9-5 تاي ة نإ انو إنظت ملة 
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 1811 9859 59 ساإنت 1-9 نإ انت 
 1891 9811 51 ساإنت 9-9
 1819 9859 95 ساإنت  أمثة 51

 نظاةجح نظمطلح

 1899 9891 51 ساإنت 5-9
 1811 9819 59 ساإنت 9-1
 1811 9899 51 ساإنت 9-9
 1895 9891 95 ساإنت  أمثة 51

، إنظت  حمات  ظر تات إجإا  ةإق    (5999)إ ا نظتقت  ذا نظاتيئي م  اتيئي اةنسح مقي طح 

ممدي نةتط دت مد  اةنسدح . تت إةنت نظمعطمل  ظسميت نظهيظب نظم او، تعإى  ظر نظة دةة نظتاةلسدلح ظطمعطد

، إح ت نظاتيئي نظت  مش ت تاهي نظاةنسح حاه لإجا  ةإق  ل  نتجيا معطم  نظعطإت اعإ (5999)نألستيذ 

، نظت  تإ طت  ظدر ح  ظطة دةة حثدةًن (5999)نإ انو إنظة ةة نظتاةلسلح، ممي نةتط ت م  اةنسح نظعمياي 

مجمإتدح ذنت نظة دةة نظتاةلسدلح نألم دة، إ دذن حمدة ، إت ل  ح  نظ دةإق ظ ديظح نظ1811اناًل تاا مستإى 

ماهق   ذ حاه مطمي إنات نظة ةة إنات اةنلح نظ ةا  مدي  دإ مهطدإب، إلعدإإ نظ يعد  ذظدك  ظدر ح  نظمعطدت 

إنظمعطمح لمإ  ظالهت نظامإ نظمها  إنظاةنلح  ممإايت نظماهي  نألسيسلح اتلجح ظتطق  نظعالا مد  نظداإةنت 

عة ح إتملإ نظماهي  نظ يت  نظذي لامد  نظت ملدة نال تمديةي تادا نظهط دح، إ مدي ح  حثايء نظةامح تؤ طهت ظم

معطمدي إمعطمدح إ يظتديظ  ( 95)اس ح نظمعطمل  نظذل  تتةإنا ساإنت ة ةتهت حمثة م  تشة سداإنت ت طدغ 

حثدة  تمإ  نظاتلجح نظاهيئلح نظماهطقح  ةجي ح  ذن نظسؤن  عسب متغلة نظة ةة نظتاةلسلح ظطمعطدت، حاده لإجدا

ظطماهي     تاملح نظت ملدة نال تمديةي تادا نظهط دح،  لدي ح  ظدر حاده الدةي إتمطد  ح  نظمعطدت  دالت نظعهدا 

 . يظتعطلت لمإ  ظاله ت إةنت حإلح ظطماهي  إتاي ةا نظت  تام  نظت ملة نال تميةي

  ظنجي دددح تددد  سدددؤن  نظاةنسدددح نظةددديص  متغلدددة نظمؤ ددد  نظعطمددد  نسدددتةات نظ يعددد: نظمؤ ددد  نظعطمددد (  )

نةت ددية تعطلدد  نظت دديل  نألعددياي ظط ددةإق  دد  متإسددهيت نسددتجي يت نظمعطمددل  ظمدداى تددإ لة ماهددي  نظطغددح 

نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس   اإظح  طسهل   ةص نظت ملة نإ انت  ظطهلب إنظهيظ يت    مجيالت 

 (.9) ولالمؤهل الللمي، وذلك كما هو واضح في الودنظاةنسح إنظاةجح نظمطلح تعإى  ظر متغلة 
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اتيئي نةت ية تعطل  نظت يل  نألعياي ظط ةإق    متإسهيت نستجي يت نظمعطمل     (: 9)جاإ  

 .مجيالت نظاةنسح تعإى  ظر متغلة نظمؤ   نظعطم 

اةجيت  م اة نظت يل  نظمجي 
 نظعةلح

مجمإو 
 نظمة عيت

متإسه 
 نظمة عيت

 لمح ف 
 نظمعسإ ح

نظاالظح 
 نإع يئلح

نظمعتإى 
 نظتعطلم 

 18959 18911 9 نظمجمإتيت ل  
 18111 118111 91 انة  نظمجمإتيت 18959 58591

---  158119 99 نظمجمإو

 نأل انف
 18595 18919 9  ل  نظمجمإتيت

 18191 158919 91 انة  نظمجمإتيت 18199 18115
---  158919 99 نظمجمإو

هةق نظتعطلت 
 إنظتعطت

 18511 18911 9  ل  نظمجمإتيت
 18111 598919 91 انة  نظمجمإتيت 18195 18199

---  118911 99 نظمجمإو

 نظتقإلت
 18119 18199 9  ل  نظمجمإتيت

 18999 118911 91 انة  نظمجمإتيت 18919 18191
---  118991 99 نظمجمإو

تاي ة نإ انو 
إنظت ملة 
 نإ انت 

 18119 18591 9  ل  نظمجمإتيت
 18959 198991 91 انة  نظمجمإتيت 18911 18599

---  198111 99 نظمجمإو

 نظاةجح نظمطلح
 18119 18591 9  ل  نظمجمإتيت

 18151 518511 91 انة  نظمجمإتيت 18919 18911
---  518199 99 نظمجمإو

متإسهيت     1811حاه ال تإجا  ةإق ذنت االظح  ع يئلح تاا نظمستإى ( 9)لتلح ظاي م  نظجاإ  

نسددتجي يت نظمعطمددل  ظمدداى تددإ لة ماهددي  نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  نألسيسدد   اإظددح  طسددهل   ددةص 

نظت ملددة نإ ددانت  ظطهددلب إنظهيظ دديت  دد  مجدديالت نظاةنسددح إنظاةجددح نظمطلددح تعددإى  ظددر متغلددة نظمؤ دد  

ظط دددف نظثددديم  نظعطمددد ،  قدددا حمدددا نظمعطمدددإ  إتطدددر نةدددتلف سددداإنت ة دددةتهت ح  ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح 

نألسيسدد  لسددتهل  تددإ لة  ددةص نظت ملددة نإ ددانت  ظطهط ددح  اةجددح متإسددهح، إذظددك  دد  جملدد  مجدديالت 

 (.9)نظاةنسح إنظاةجح نظمطلح، إذظك ممي  إ إنلح م  نظمتإسهيت نظعسي لح إجي يتهت    نظجاإ  
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طمل  ظ ةص نظمتإسهيت نظعسي لح إنالاعةن يت نظمعليةلح ظمتإسهيت نستجي يت نظمع(: 9)جاإ  

 نظت ملة نإ انت  ظطهط ح    مجيالت نظاةنسح إنظاةجح نظمطلح تعإى  ظر متغلة نظمؤ   نظعطم 

 نظمجي  نظمؤ   نظعطم  نظعاا نظمتإسه نظعسي   نالاعةنف نظمعليةي
 ا طإت 59 9899 1811

 نظمعتإى نظتعطلم 
  ميظإةلإ  15 9819 1811
 ا طإت تيظ +  ميظإةلإ   51 9819 1819
 ميجستلة 9 9899 1859
 ا طإت 59 9899 1899

 نأل انف
  ميظإةلإ  15 9891 1811
 ا طإت تيظ +  ميظإةلإ   51 9891 1891
 ميجستلة 1 9819 1891
 ا طإت 59 9811 1899

 هةق نظتعطلت إنظتعطت
  ميظإةلإ  15 9899 1811
 ا طإت تيظ +  ميظإةلإ   51 9811 1811
 ميجستلة 9 9891 1811
 ا طإت 59 9895 1899

 نظتقإلت
  ميظإةلإ  15 9891 1819
 ا طإت تيظ +  ميظإةلإ   51 9891 1811
 ميجستلة 9 9899 1895
 ا طإت 59 9891 1891

تاي ة نإ انو 
 إنظت ملة نإ انت 

  ميظإةلإ  15 9891 1819
 ا طإت تيظ +  ميظإةلإ   51 9851 1819
 ةميجستل 9 9811 1819
 ا طإت 59 9899 1899

 نظاةجح نظمطلح
  ميظإةلإ  15 9895 1899
 ا طإت تيظ +  ميظإةلإ   51 9891 1899
 ميجستلة 9 9891 1859

ادده لإجددا  ددةإق ذإنت االظددح  ع دديئلح  ، علدد  (5999)إنت قددت اتدديئي نظاةنسددح مدد  اةنسددح مقي طددح 

، (5999)عطلمد ، إنةتط دت مد  اةنسدح نألسدتيذ ظمعة ح سميت نظهيظدب نظم داو تعدإى  ظدر متغلدة نظمؤ د  نظت

نظتد  تإ دطت  ظددر إجدإا  دةإق ذنت االظددح  ع ديئلح تعدإى  ظددر متغلدة سداإنت نظة ددةة، لعدإإ نظ يعد   ددذا 

نظاتيئي  يظاس ح ظطمؤ   نظعطم  ظطمعطت،  قا ت ل   عا  عص اتيئي  ذن نظسؤن  تأملا نظمعطمل  تطر نةتلف 

ح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيسد  لسدتهل  تدإ لة  دةص نظت ملدة نإ دانت  مؤ لتهت نظعطملح ح  ماهي  نظطغ
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ظطهط ح  اةجح متإسهح، حي ح  نظمعطمل  إنظمعطميت نظذل  لعمطإ  مؤ لت مةتط ح ظالهت ا د  نظت دإةنت 

ظدداإة نظماهددي   دد  تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي، إ ددا لعددإا نظسدد ب  دد   ددذن نظإلدد   ظددر  طددح إتدد  نظمعطمددل  

 عاي ددة نإ ددانو إمدداى تإ ة ددي  يظماهددي ، إة مددي لعددإا  ظددر تددات تددإ لة نظامددإ نظمهادد  نظ ددعلح إنظمعطمدديت 

ظطمعطمل ، إتات تعةل هت  ممإايت نإ انو إة يئص نظماهي ، نظذي لام  نظت ملة نال تميةي تادا نظهط دح، 

إ دانو م  ةل  تقا اإةنت ةي ح  هذن نظشأ  حإ مد  ةدل  تلدمل  نظماهدي   د عض نظمعطإمديت عدإ  ن

ت يظدده ظطجإناددب نألةددةى، مثدد  نظجياددب نإ ددانت   إمددذظك تةملددإ نظمعطددت تطددر جياددب نظتع ددل  نألمدديالم  إن 

ظدداى نظهط ددح إنظماهددي  لممدد  ح  لمددإ  تيئقددًي ظعددات إجددإا  ددةإق ذنت االظددح  ع دديئلح ألثددة نظمؤ دد  نظعطمدد  

 .عإ  اإة نظماهي     تاملح نظت ملة نال تميةي ظاى نظهط ح

 :الثالث سؤال الدراسة

مددي ح ددت نظمقتةعدديت نظتدد  لةن ددي نظمعطمددإ  مايسدد ح، تسددهت  دد  تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي  دد  ماهددي  نظطغددح 

 نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس ؟

 .نألتانا إنظاسب نظمئإلح ال تةنعيت نظمعطمل  عإ  تاملح نظت ملة نال تميةي ظطماهي (: 51)جاإ  

 نظمقتةا نظعاا نظاس ح نظمئإلح
 .تقطل  مإنا نظماهي  59 1189
 .ة ه نظماهي   يظ لئح 51 5989
 .نستةانت حسيظلب إإسيئ  تعطلملح جالاة    نظتاةل  9 5181
 .جع  نظهيظب معإة نظعمطلح نظتعطلملح 9 5181
 .ة ه نظماي ي م   علهي نظ عض 9 5181
 .تقالت نظعإن إ نظميالح إنظمعاإلح ظطهط ح 1 981
 .ظطماهي  إل  حاشهح انتمح 1 189
 .نظتةملإ تطر حسئطح نالستاتي  إنظتعطل  إنظتقإلت 9 981
 إلياة تاا نظع ص نظاةنسلح 9 981
 .نظتاإل     نظمإنلل  نظمتعطقح  يظماهي  1 189
 .ة ه نظا إص  يظاإنع  نظقإنتالح نظمةتط ح 1 189
 نظمجمإو 91 511

 1= نظقلت نظاي  ح 
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مإتددح مدد  نظمقتةعدديت تسددهت  دد  تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي، إمدد   عددا تعطلدد  نظاتدديئي إجددا ح   ادديك مج

ح ةإ دددي تقطلددد  مدددإنا نظماهدددي  علددد  حجمددد  نظمعطمدددإ   دددأ  نظماهدددي  هإلددد  جددداًن، إمددد  نظ دددعب  مميظددده 

 يالتتميا تطر هةق إحسيظلب عالثدح تسدهت  د  تاملدح نظت ملدة نال تمديةي، إمدذظك ة ده نظماهدي   يظ لئدح، 

ظماهددي  لعدديظي  لدديلي تةددص نظمجتمدد  إنظتاشددئح لددتت نألةددذ  مددي جدديء  دده إ ددإ سدد ب جددإ ةي،  ددةذن مددي  ن

إتا لذا عتر تعإا نظ يئاة تطدر نظمجتمد  إنظ لئدح إنسدتةانت حسديظلب إإسديئ  تعطلملدح جالداة  د  نظتداةل  

إذظددك ظطةددةإ  مدد  نظتطقيئلددح إنظتطقددل ، إجعدد  نظهيظددب معددإة نظعمطلددح نظتعطلملددح، إمددذظك نالتتمدديا تطددر 

يمط  مد  علد  ة ده نظمادي ي مد   علدهي نظد عض إنظتةملدإ تطدر نألاشدهح نظانتمدح ظطماهدي  نظتعطلت نظتمد

ممدددي لعهددد  نظهيظدددب نظقددداةة تطدددر نإ دددانو إنالمتشددديف، إ دددا نت قدددت  دددذا نظمقتةعددديت مددد  مدددي جددديء  ددد  

نظمجمإتددح نظ ؤةلددح مدد  مقتةعدديت، علدد  مياددت معلددت نإجي دديت تةمددإ تطددر نظتقطلدد  مدد  هددإ  نظماهددي  

إسيئ  إهةق عالثح    نظتاةل ،  يإلي ح  ظر  تهيء نظاشيه جإء حم ة م  نظماهي   إنالتتميا تطر

 .إمذظك  هلق نظعاي  ظطهيظب  أ  لسةا  ةليظح اعإ نإ انو ت  هةلق متي ح نإاشيء

 :سؤال الدراسة الرابب

  ممدي لةن دي مي ح ت نظعإنم  نظملسدةة ظطت ملدة نال تمديةي  د  ماهدي  نظطغدح نظعة لدح ظط دف نظثديم  نألسيسد

 نظمعطمإ ؟

ظنجي ددح تدد  سددؤن  نظاةنسددح نظةن دد  نسددتةةجت نألتددانا، إنظمتإسددهيت نظعسددي لح، إنالاعةن دديت نظمعليةلددح 

ظطعإنم  نظملسةة ظطت ملة نال تميةي    ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس  ممي لةن ي نظمعطمدإ  

 (.55)مةت ح عسب نأل ملح، إذظك ممي  إ إنلح    نظجاإ  

 

نظمتإسهيت نظعسي لح إنالاعةن يت نظمعليةلح ظطعإنم  نظملسةة ظطت ملة نال تميةي    (: 55)جاإ  

 .ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس  ممي لةن ي نظمعطمإ  مةت ح عسب نأل ملح
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نظمتإسه  نالاعةنف نظمعليةي
 نظعإنم  نظملسةة نظعسي  

 ى نظهلبتاملح نظشعإة  يظثقح ظا 9819 5899
 ة ه معتإى نظماهي  نظماةس   مشملت نظ لئح 9819 5891
 تميم  نظماي ي نظماةسلح نظمةتط ح 9811 5891
 تقالت نظماهي  نظماةس   أسطإب سه  م سه لجذب نظتلملذ 1891 5891
 لةإةة تمش  معتإى نظماهي  نظماةس  م  مستإى نظتلملذ نظعقطلح 1891 5891
 ش  معتإى نظماهي  نظماةس  م  ملإ  نظتلملذ إن تميميتهت نظا سلحلةإةة تم 1899 5895
 ملئمح نظماهي  نظماةس  م  نظت ملة ممًي إاإتيً  1899 5811
  ليتح نظماهي    إةة تةنت  مستإليت نال تمية 1891 5819
 . ليتح نظماهي   ليتح جالاة تسيتا تطر تاملح نألسطإب نال تميةي    تايإظهي 1895 5899
 تاةلب نظتلملذ تطر نظملعلح نظعطملح نظا لقح 1895 5891
 تةك  عض مإلإتيت نظماهي  نظماةس   اإ  ت  ل  ظل ع  تاهي نظهيظب  ا سه 1811 5891
 اةنسح تيةلخ نظعطت إنظعطميء نظقاميء إنظمعي ةل  1819 5811
 ي ظع  نظمشيم  نظ علاة اةي  تعاللت حسيسلح    نظ ةنمي نظاةنسلح تهاف  ظر نظت ا 1819 5895
 تةتلب نظماهي   شم  لسمح ظطهيظب  ةلي ح نظت ي ل  1899 5891
 تاةل  نال تمية ممإلإو مستق  انة  نظماهي  م  ةل  حاشهح متاإتح 1899 5851

نظعإنمدد  نظملسددةة ظطت ملددة نال تمدديةي  دد  ماهددي  نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  ( 55)لإلددح ظاددي نظجدداإ  

تاملدح نظشدعإة  يظثقدح ظداى : لةن دي نظمعطمدإ  مةت دح عسدب نأل ملدح، إ دا جديء  د  مقدامتهينألسيس  ممي 

،  تميمدددد  9819،  ددددة ه معتددددإى نظماهددددي  نظماةسدددد   مشددددملت نظ لئددددح 9819نظهط ددددح  متإسدددده عسددددي   

، 1891،  تقالت نظماهي  نظماةس   أسطإب سه  م سه لجذب نظتلملذ 9811نظماي ي نظاةنسلح نظمةتط ح 

ذظدددك ميادددت ح ددد  نظعإنمددد  نظملسدددةة ظطت ملدددة نال تمددديةي  ددد  ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  مقي ددد  

مإلدإو مسدتق  انةد  نظماهدي  مد  ةدل  حاشدهح متاإتدح  متإسده  هتداةل  نال تمدية   د ت: نألسيس 

، حإ  اةدي  تعداللت 1899، حإ تةتلب نظماهي   شم  لسدمح ظطهيظدب  ةلدي ح نظت ي دل  1899عسي   

، إ ددددا نت قددددت  ددددذا 1819 دددد  نظ ددددةنمي نظاةنسددددلح تهدددداف  ظددددر نظت دددداي ظعدددد  نظمشدددديم  نظ علدددداة  حسيسددددلح

نظملسةنت م  اتيئي نظمجمإتح نظ ؤةلح نظت  حجمعت  أ  نستةانت نظإسيئ  إنألسيظلب نظعالثدح تسدهت  د  

تددددإ لة ملسددددةنت انةدددد  نظماهددددي ، إمددددذظك نالتتمدددديا تطددددر نظ لئددددح إتددددةض مإنلددددل  تةمددددإ تطددددر نظ لئددددح 

لالح، إنظة ه  ل  نظإن   نظمعط  إنظإن   نظعة  ، مذظك إجإا  عض نألسئطح مث  نظمعجت إنظاالظح، نظ طسه
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انةددد  نظماهدددي  تتدددلح ظطهيظدددب  دددأ  ل مدددة إلتإ ددد   ظدددر نظمعددديا  نظمتعدددااة ظطمطمدددح نظإنعددداة، إممدددي سددد ق 

إ تطددر تةلدده مدد  اتدديئي اجددا ح  عجددت نظمعطإمدديت  دد  نظمتدديب م لددةة، إلعددإإ نظ يعدد  ذظددك  ظددر نظتةملدد

نظمددت مدد  علدد  تددةض مجمإتددح مدد  نظدداةإ ، إمددذظك مدد  ةددل  نظتةملددإ تطددر اإتلددح  ددذا نظدداةإ  

 .إتاإتهي

 :سؤال الدراسة الخامس

مي ح ت نظعإنم  نظمعإ ح ظطت ملة نال تمديةي  د  ماهدي  نظطغدح نظعة لدح ظط دف نظثديم  نألسيسد  ممدي لةن دي 

 نظمعطمإ ؟

نألتانا، إنظمتإسهيت نظعسي لح، إنالاعةن يت نظمعليةلح  ظنجي ح ت  سؤن  نظاةنسح نظةيم ، نستةةجت

ظطعإنمدددد  نظمعإ ددددح ظطت ملددددة نال تمدددديةي  دددد  ماهددددي  نظطغددددح نظعة لددددح ظط ددددف نظثدددديم  نألسيسدددد  ممددددي لةن ددددي 

 (.51)نظمعطمإ ، مةت ح عسب نأل ملح، إذظك ممي  إ إنلح    نظجاإ  

 

 

 

ظطعإنم  نظمعإ ح ظطت ملة نال تميةي     نظمتإسهيت نظعسي لح إنالاعةن يت نظمعليةلح(: 51)جاإ  

 .ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نألسيس  ممي لةن ي نظمعطمإ  مةت ح عسب نأل ملح

نالاعةنف 
 نظعإنم  نظمعإ ح نظمتإسه نظعسي   نظمعليةي

 هإ  نظماهي  نظماةس  9819 5859
 .مانة تات م يلح نظإ ت نظمعاا ظطاشيه نظماةس     حتطب نظ 9899 5899

نةت ددديه نظمعطدددت  قددداة مددد  نظمعطإمددديت نظمعدددااة نظتددد  لجدددب  تهيؤ دددي ظطهيظدددب  ددد  نظإ دددت  9899 5899
 .نظمعاا ظهي م  تات نظةةإ  تاهي

 .ةطإ نظممت يت نظماةسلح م  نظمةنج  عإ  نالمتشي يت نظعالثح 9899 5819
 .لملذ ظطمياة نظاةنسلححسيظلب نظتقإلت نظمت عح    مانةساي تعتما تطر ماى ع ل نظت 9811 5891
 .نإاعيت نظماهي  نظماةس   يظمعطإميت تلة نظمةت هح  مشملت نظ لئح 9819 5891
 .ال لهتت نظماهي  نظماةس   يظجياب نظته لق  9811 5891
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 .نظماهي  نظماةس  لع ة ت  إجهح الة ة ةنء م  مياة اةنسلح 9815 5891

ةطإ نظماهي  نظماةس  م  نظجم   ل   جي تل  حإ " جي ح نمت يء نظماهي  نظماةس   إل    1899 5899
 ".حمثة

 .تات إجإا تميم   ل  نظماي ي نظاةنسلح    نظتة  يت نظمةتط ح 1899 5899
 .نظعيجح  ظر نظمإنا نظمسيتاة إثةنء نظماهي  1891 5899
 .ال لش   نظماهي  نظماةس  ةت يت نظتلملذ إملإظهت نال تميةلح 1895 5899
 .تات  تهيء  اة ميف م  نظثقي ح    شتر مإلإتيت نظماهي  1819 5899
 .ال لتعةض نظماهي  نظماةس  ظتيةلخ نظعطميء م  ةل  تةض تجية هت نظعمطلح 1819 5899
 .تميةل  نظماهي  نظماةس  ةيظلح م  نأل مية نظجالاة 1811 5899

 

 دد  ماهددي  نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  نظعإنمدد  نظمعإ ددح ظطت ملددة نال تمدديةي ( 51)لإلددح ظاددي نظجدداإ  

هددإ  نظماهددي  نظماةسدد  : نألسيسدد  ممددي لةن ددي نظمعطمددإ  مةت ددح عسددب نأل ملددح، إ ددا جدديء  دد  مقددامتهي

، 9899،  عددددات م يلددددح نظإ ددددت نظمعدددداا ظطاشدددديه نظماةسدددد   دددد  حتطددددب نظمددددانة  9819 متإسدددده عسددددي   

 ددي ظطهيظددب  دد  نظإ ددت نظمعدداا ظهددي مدد   يةت دديه نظمعطددت  قدداة مدد  نظمعطإمدديت نظمعددااة نظتدد  لجددب  تهيؤ 

، 9899،  ةطددإ نظممت دديت نظماةسدددلح مدد  نظمةنجدد  عدددإ  نالمتشددي يت نظعالثدددح 9899تددات نظةددةإ  تاهدددي 

ةطدإ تمديةل  : مقي   ذظك ميات ح   نظعإنم  نظمعإ ح شلإتًي ظطت ملدة نال تمديةي  د  ماهدي  نظطغدح نظعة لدح

إ دا نت قدت  دذا نظاتديئي مد  مدي جديء  د  , 1811سي   نظماهي  نظماةس  م  نأل مية نظجالاة  متإسه ع

نظمجمإتددح نظ ؤةلددح مدد  اتدديئي عددإ  ح ددت نظعإنمدد  نظمعإ ددح ظطت ملددة نال تمدديةي  دد  ماهددي  نظطغددح نظعة لددح 

ظط ددف نظثدديم  نألسيسدد ،  قددا تةمددإت  جي دديت نظمجمإتددح تطددر هددإ  نظإعددانت نظاةنسددلح، إتددات إجددإا 

ت ملددة إنظتشددي ه  ددل   عددض مإلددإتيت نظمتدديب، إتددات إجددإا نظاشدديهيت نظتدد  تة دد  نظهيظددب ظاددإو مدد  نظ

حمثطددح متاإتددح عددإ  نإمددلء إنظقإنتددا، إنتتمدديا حسدديظلب نظتقددإلت تطددر هةلقددح إنعدداة  دد  تددةض نألسددئطح 

علددد  حمدددات نظاتددديئي ح  مددد  ح دددت نظعإنمددد  نظملسدددةة ظطت ملدددة . إةطدددإ نظماهدددي  مددد  نظمسدددةعليت نظهيا دددح

، إح  م  ح دت نظعإنمد  نظمعإ دح ظطت ملدة نال تمديةي 9811سي    طغ نال تميةي تميم  نظماهي   متإسه ع

، مدذظك حمدات ح  اةنسدح تديةلخ نظعطمديء مد  نظعإنمد  1899تات إجدإا تميمد  ظطماهدي   متإسده عسدي   
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 ددد  عدددل  ح  تدددات نظتعدددةض ظتددديةلخ نظعطمددديء مددد  . 1819نظملسدددةة ظطت ملدددة نال تمددديةي  متإسددده عسدددي   

، إإجدددا ح  تمشددد  معتدددإى نظماهدددي  نظماةسددد  مددد  1819متإسددده عسدددي   معإ ددديت نظت ملدددة نال تمددديةي  

نظا سدددلح مددد  ملسدددةنت نظت ملدددة نال تمددديةي انةددد  نظماهدددي   متإسددده عسدددي    تملدددإ  نظهط دددح إن تميمددديته

،    عل  ح  م  معإ يت نظت ملة نال تمديةي انةد  نظماهدي  تدات  شد يو ةت ديت نظهط دح إملدإظهت 1899

، إم  ملسةنت نظت ملة نال تميةي انة  نظماهي  ة ه معتإى نظماهي  1.95نال تميةلح  متإسه عسي   

، إتطدددر نظاقدددلض مددد  ذظدددك لعت دددة نإاعددديت نظماهدددي  9819نظماةسددد   مشدددملت نظ لئدددح  متإسددده عسدددي   

نظماةس   يظمعطإميت تلة نظمةت هدح  مشدملت نظ لئدح مد  معإ ديت نظت ملدة نال تمديةي  متإسده عسدي   

9819. 
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 فصل الخامسال

 النتائت والتوصياش
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 الفصل الخامس

 النتائت والتوصياش

 :نتائت الدراسة

 :ةط ت  ذا نظاةنسح  ظر نظاتيئي نآلتلح

لددددإ ة ماهددددي  نظطغددددح نظعة لددددح ظط ددددف نظثدددديم  نألسيسدددد   ددددةص نظت ملددددة نإ ددددانت  ظطهط ددددح  اةجددددح  -5

 .متإسهح

ظعة لح ظ ةص نظت ملة نال تميةي  د  ال لإجا  ةإق ذنت االظح  ع يئلح ظماى تإ لة ماهي  نظطغح ن -1

 .مجيالت نظاةنسح تعإى  ظر متغلة نظجا ، إساإنت نظة ةة، إنظمؤ   نظعطم  ظطمعطمل  إنظمعطميت

إلددياة تدداا :مدد  ح ددت نظمقتةعدديت نظتدد  تسدديتا نظماهددي  تطددر تاملددح نظت ملددة نال تمدديةي تاددا نظهط ددح -9

إة دده نظماددي ي مدد   علددهي نظدد عض، جعدد  نظهيظددب معددإة نظعمطلددح نظتعطلملددح، , نظع ددص نظاةنسددلح

إنظتاإلد   يظمإنلدل  , إتقطل  مإنا نظماهي ، إة هه  يظ لئح، إتقالت نظعإن إ نظميالح إنظمعاإلح ظطهط دح

إنظتةملددإ تطددر حسددئطح نالسددتاتي  , نظمتعطقددح  يظماهددي ، إة دده نظا ددإص  دديظاإنع  نظاعإلددح نظمةتط ددح

طلملددح جالدداة  د  نظتدداةل ، إإلد  حاشددهح انتمددح إنظتعطلد  إنظتقددإلت، إنسدتةانت حسدديظلب إإسديئ  تع

 .ظطماهي 

تاملدددح : مددد  ح دددةإ ملسدددةنت نظت ملدددة نال تمددديةي  ددد  ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  نألسيسددد  -9

ة دده معتددإى نظماهددي  نظماةسدد   مشددملت نظ لئددح، إتميمدد  نظماددي ي , نظشددعإة  يظثقددح ظدداى نظهددلب

 أسددطإب سدده  م سدده لجددذب نظهط ددح إلددةإةة تمشدد   نظماةسددلح نظمةتط ددح، تقددالت نظماهددي  نظماةسدد 

إملءمح نظماهي  نظماةسد  مد  نظت ملدة ممدًي , نظماهي  نظماةس  م  مستإليتهت إن تميميتهت نظا سلح

 .إاإتيً 
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هدددإ  : مددد  ح دددةإ معإ ددديت نظت ملدددة نال تمددديةي  ددد  ماهدددي  نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  نألسيسددد  -1

معاا ظطاشيه نظماةس     حتطب نألعلدي ، إنةت ديه نظمعطدت نظماهي  نظماةس ، إتات م يلح نظإ ت نظ

 قدداة مدد  نظمعطإمدديت نظمعددااة نظتدد  لجددب  تهيؤ ددي ظطهيظددب  دد  نظإ ددت نظمعدداا مدد  تددات نظةددةإ  

تاهي، إةطإ نظممت يت نظماةسلح عإ  نالمتشي يت نظعالثح م  نظعطت ح  حسيظلب نظتقإلت نظمت عدح  د  

 .طمياة نظاةنسلحمانةساي تعتما تطر ماى ع ل نظهط ح ظ

 :التوصياش

 دد  لددإء نظاتدديئي نظتدد  تإ ددطت  ظلهددي نظاةنسددح إت سددلة ي، إمدد  ةددل  نظمعدداانت نظتدد  حعيهددت  هددي 

 :تمم  نظ يع  ح  لل  نظتإ ليت نآلتلح

 .تعطلم  إظل  ممةج  اةنس  ممةج نال تميت  يظمتيب نظماةس   .5

 .ما ثقح م   لئح نظهيظبنال تميت  يظمعتإى نظتعطلم  ظطماهي ، إنالتتميا تطر ا إص  .1

 .نال تميت  تقإلت جإناب شة لح نظمتعطت م  نظاإنع  نظمةتط ح إتات نظتةملإ تطر جياب اإ  نآلةة .9

 .ف نألاشهح انة  نظماهي  ألاهي تسهت    جع  نظهيظب م مةًن إم تمةًن ال مقطانً لنظتةملإ تطر تمث .9

 .لعف نظت ملة نال تميةي تاا نظهط حنظتقطل  م  هإ  نظماهي  أل  ذظك م  ح ةإ نظعإنم  نظت  ت .1

نالتتميا تطر هةق نظتعطلت تطر  تهيء مإلا م  نظعةلح ظم  م  نظمعطت إنظمتعطت    نةت دية نظإسديئ   .1

 .نظتعطلملح

 . ايء نةت يةنت ةي ح تسهت    نظمشف ت  جإناب نظت ملة نال تميةي    نظطغح نظعة لح .9

نألسيس  إنظتةملإ تطر نظجإنادب نظتد  تامد  نظت ملدة  تعطل  معتإى متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  .9

 .نال تميةي

 . تهيء نظمعطت نظمةإاح    نظتعيم  م  نظماهي   عل  ال ت سا  ذا نظمةإاح سلة نظعمطلح نظتعطلملح .9
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 :إ ايك تاا م  نظمقتةعيت لمم  نألةذ  هي إم  ح مهي

 .  نظت ملة نال تميةي جةنء اةنسح مسعلح ظطمتة  ل  ظمعة ح سميت نظماهي  نظذي لام -5

 .تعطلملح ظتاملح نظت ملة نال تميةي -تم   ةنمي تاةل لح -1

 .تات نتتميا نظعلمح نظماةسلح مإسلطح إعلاة ظاجيا نظهيظب إتعالا مسيةا نألميالم  -9

تم  اةنسح تتلم  نظماهي  نظذي لستةات ظطإ إف تطر مي تإ    ظله نظماهي   يظتاملح ظقاةة  -9

 .نظهلب نال تميةلح

 لص  ةنمي ماةسلح ظتداةلب نظهط دح تطدر تاملدح ح مدية ت نإ انتلدح مد  ةدل  نظت ملدة  د  تة -1

 . ايء مانة  ةليالح تتإظر  ذا نظمسؤإظلح

 .ت ملت مقيلل  جالاة إمقااح تطر نظ لئح نظمعطلح ظقلي  نإ انو إتعالا نظم اتل  -1

اةدي  مت -9 غلدةنت حةدةى، ميظمسدتإى  جةنء نظمإلا م  نأل عي  عإ  نإ انو إنأل دةنا نظم داتل  إن 

 .نالجتميت  إنظثقي   إنال ت ياي، إتةتلب نظهيظب نظم او

 جةنء اةنسح تهتت  معة ح اإة نظماهي  ظمةتطف نظمإنا    تاملح نظت ملة نال تميةي إنظدة ه  دل   -9

 .نظمإنا نألا لح إنظعطملح إتإ ة نظت ملة نال تميةي  يظماهي 

ممإاددديت نظت ملدددة نال تمددديةي انةددد  ا دددإص اةنسدددح ا دددإص نظمتددديب إتعطلطهدددي ظطمشدددف تددد   -9

 .نظمتيب
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 المراوب اللربية
 

 . انة نظشةإق تمي . 9 .معجت(. 5991),ظسي  نظعةب,ن   مالإة
 

، نظقددددي ةة، ممت ددددح نألاجطدددددإ 1، هتطددددت نظددددا   نظتة ددددإي(. 5999. )ح ددددإ عهددددب،  ددددؤنا إ ددددياق، آمددددي 
 .نظم ةلح

اةنسددح حثددة نظمسددتإى نظتعطلمدد  إنظجاسدد   دد  نظقدداةة تطددر (. 5991. )ح ددإ عطددإ، لعقددإب إظعمددة، تطدد 
 .91-11، ص (99) 7، شؤإ  نجتميتلحنظت ملة نإ انت ، 

 
، جيمعددح ةسدديظح امتددإةنا تلددة ماشددإةةتاملددح نظقدداةة تطددر نظت ملددة نال تمدديةي، (. 5991. )ح ددإ االددي، ايالددح

 .تل  شم ، نظقي ةة
 

 ,., مجطدح ثقي دح نظه د ,  تمية  د  نظدإه  نظغة د معإ يت إمشجعيت نال(. 5995.)ماعت,ح إ نظا ة
 .99-99ص.م ة, إإنةة نظثقي ح, نظمةمإ نظقإم  ظثقي ح نظه  

   
مسدددتإى نظت ملدددة نال تمددديةي إتل تددده  يظتع دددل  إنالتجددديا اعدددإ نظةليلدددليت (. 5999. ) ةطلددد ، تددديات

 . طسهل , نظقا  جيمعح, ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةظط ف نظعيشة نألسيس     ماهقح  لت ظعت، 
 

تقلدددلت هط دددح نظ دددف نظعدددياي تشدددة نظعطمددد  ظددداإة معطدددت نظ لإلددديء  ددد  تاملدددح (. 1111. ) ةطلددد ،  تعددد 
 . طسهل , ، جيمعح نظقا ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنظت ملة نال تميةي ظالهت، 

 
حثدددة نسدددتةانت  عدددض نألاشدددهح إنألسددديظلب نظتعطلملدددح تطدددر تاملدددح  ددداةنت (. 5995. )نألظإسددد ،  ددديئب

 .نظعةنق, ، جيمعح  غاناةسيظح امتإةنا تلة ماشإةةنظت ملة نال تميةي ظتلملذ نظاةنسح نال تانئلح، 
 

حثة مد  مد  نظجدا  نظمؤ د  نظعطمد  إنظة دةة نظتاةلسدلح تطدر نتجديا معطمد  (. 5999. )نألستيذ، معمإا
ةسدديظح نظاةنسدد ، نظعطددإت  دد  نظمةعطددح نإتانالددح  قهدديو تددإة اعددإ نإ ددانو نظعطمدد  إتل تدده  يظتع ددل  

 . طسهل , ، جيمعح نظاجياميجستلة تلة ماشإةة
 

 .، تيظت نظمتيب، نظقي ةة5، همعجت نظم هطعيت نظتة إلح(. 5991. )نظجم ، إنظطقيا ، حعما
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، 34، مجطح نظتة لح نظمعي ةةاإة نظماهي     تاملح نظت ملة نال تميةي، (. 5999. )نظعمياي، ت ا نهلل
 .111-599ص 

 
. نظعل ددح  ددل  تعطددت نظه دد  ظغددح حجا لددح  دد  سدد  م مددةة إنظت ملددة نال تمدديةي(. 1115. )تمدديانظعمددياي، 

 .نظقي ةة, جيمعح تل  شم , ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةة
 

حثة  ةايمي تعطلم     تاملح نظت ملة نإ انت  ظاى حه ي  نظساح نظثيالدح  د  (. 5991. )نظعمإي، اهر
 .نظجيمعح نألةاالح، تمي  ،ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنظةإلح، 

 
حثدددة نظتة لدددح نظمإسدددلقلح تطدددر تاملدددح نظت ملدددة نإ دددانت  تادددا هدددلب نظ دددف (. 5999. )ةطلددد ، سدددي ة

، جيمعدددح ةسددديظح ميجسدددتلة تلدددة ماشدددإةةنظسدددي   نألسيسددد   ددد  نظمدددانة  نظعمإملدددح  ددد  مالادددح ادددي ط ، 
 .نظاجيا،  طسهل 

 
 .، انة نظمعيةف، نظقي ةةه إته لقهتاملح نإ انو ماهج(. 5999. )اةإل ، إل  نظعي ال 

 
 . لةإت,مؤسسح نظةسيظح,  عإ  مقيةاح    نظ قه نإسلم  إح إظه(. 5999.)معما, نظاةلا 

 
حثددة تماإظإجلددي نظتعطددلت  دد  تاملددح نظت ملددة نإ ددانت   دد  مددياة نظ لإلدديء تاددا (. 5999. )نظةجددإب، معمددا

، جيمعدح نظقدا ، ظح ميجستلة تلة ماشإةةةسيهط ح نظ ف نظعياي تشة نظعطم     معي لح نظةطل ، 
 . طسهل 

 
نظسطإك نظقلياي إتل تده  يظقداةة تطدر نظت ملدة نال تمديةي ظداى هدلب مطلدح (. 1115. )نظةإسي ، معما

 .، نظجيمعح نألةاالح، تمي ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنظتة لح نظةليللح    نظجيمعح نألةاالح، 
 

، 124تديظت نظمعة دح، . تسي  ت ا نظعد : تةجمح. نظعيت إنظةيصنإ انو (. 5999. )ةإشمي، نظمسااة
 .95-59ص 

 
جمعلددح . ، تمددي 5، هتاملددح نإ ددانو إنظت ملددة نإ ددانت   دد  تدداةل  نظعطددإت(. 5999. )إلتددإ ، تدديل 

 .تمي  نظمهي   نظتعيإالح
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نظ دف  اإة معطدت نظعطدإت  د  تاملدح نظت ملدة نإ دانت  مد  إجهدح الدة هط دح(. 5991. )نظسمي ،  ادي 
 .، نظجيمعح نألةاالح، تمي ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنظتيس  نألسيس ، 

  
، مةمدددإ نظمتدديب ظطاشدددة، 5، هنظت ملدددة نال تمدديةي  ددد  نظمعإ دديت إنظملسددةنت(. ح 1115. )ت ددياة، حعمددا

 .نظقي ةة
 

ب ، مةمددإ نظمتدددي5، ه دداةنت نظت ملددة نال تمدديةي  ددد  مةنعدد  نظتعطددلت نظعدديت(. ب 1115. )ت ددياة، حعمددا
 .ظطاشة، نظقي ةة

 
مجطح نظتة ح تأثلة عجةنت نظاةنسح تطر نال تمية ظاى تلاح م  نأله ي ، ( 5991. )حاإة, ت ا نظةعم 
 .جيمعح نظمالي. ، مطلح نظتة لح40، إتطت نظا  

 
نتجي ددديت هط دددح مطلدددح نظتة لدددح نظعمإملدددح  غدددةة اعدددإ نإ دددانو إتل تددده  ددديظت ملة (. 1119. )ت دددإا، ا لددد 
 .، جيمعح نأل  ر، تإةةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةهت، نإ انت  ظال

 
 .،  انة نظ مة، تمي نظماةسح إتعطلت نظت ملة(. 5991. )تا ، معما

 
 ةايمي مقتةا ظتاملح  اةنت نظت ملة نال تميةي ظاى تلاح ات حه ي  نظمانة  (. 1115. )تةن  ، جلهي 

، جيمعددح تددل  شددم ، لة تلددة ماشددإةةةسدديظح ميجسددتسدداإنت، ( 9-1)نال تانئلددح متإسدده  نظددذميء مدد  
 .نظقي ةة

 
نظدان   نظمعة د  إتل تده  يظقداةة تطدر نظت ملدة نال تمديةي ظداى تلادح (. 5999. )نظعةلمد ، ت دا نظدةؤإف

، جيمعدح نظسدطهي   دي إ ، ةسيظح ميجستلة تلدة ماشدإةةم  هط ح نظمةعطح نظثياإلح    معي لح ل ية، 
 .تمي 

 .انة نظمتيب نظعة  ، ظ اي . ةللح  سلملحنظت ملة  (. 5995. )نظعقيا، ت ي 
.  لددةإت. اةنسددح  دد  تاملددح نظسددميت نإ انتلددح: سددلمإظإجلح نإ ددانو(. 5991. )تلسددإي، ت ددا نظددةعم 
 .انة نظاهلح نظعة لح

 
مجطدددح نظتة لدددح حثدددة تعطدددت ظغدددح نظطإجدددإ نظعة لدددح  ددد  تاملدددح نظت ملدددة نال تمددديةي، (. 5999. )نظ دددية،   دددةن لت

 .111-119، ص 34، نظمعي ةة
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حثة نظتعطلت  إنسهح نظعيسإب    تاملدح نظت ملدة نإ دانت  (. 5999. )، تط حنظقيتإا،   ةن لت إعإن ةا

، جيمعدددح (5)، مجطدددح جدددة  ظط عدددإ ظددداى هيظ ددديت نظ دددف نظعيشدددة نألسيسددد   ددد  م عددد  نظجغةن لدددح، 
 .19-91جة ، نألةا ، 

 
نال تمدديةي مدد  إجهددح الددة هط ددح نظ ددف اإة معطددت نظعطددإت  دد  تاملددح نظت ملددة (. 1115. ) شددإو،  يتاددح

 .، جيمعح  لة إلت،  طسهل ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنظثيم  نألسيس ، 
 

حثددة هةلقددح نظددتعطت نظتعدديإا   دد  تاملددح نظت ملددة نإ ددانت  تاددا هط ددح نظ ددف (. 5991. )نظقلددية،  سدديت
 .مإك، تمي ، جيمعح نظلة ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنظعيشة    م ع  نظتيةلخ    نألةا ، 

 
 .، نأل طلح ظطاشة، تمي 5، هت ملة نأله ي  تهإةا إهةق تعطمه(. 5991. ) هيم ، لإسف

 
 .، انة نظشةإق، تمي 5، هسلمإظإجلح نظتاةل (. 1115. ) هيم ، ايل ح.  هيم ، لإسف

 
امدددددإ نظقددددداةة تطدددددر نظت ملدددددة نال تمددددديةي إتل تهدددددي  يظتع دددددل   ددددد  نظاةنسددددديت (. 5991. )ظعمدددددة، تطددددد 

، جيمعددح نظلةمددإك، ةسدديظح ميجسددتلة تلددة ماشددإةةيتلددح ظدداى هط ددح نظمةعطددح نظثياإلددح  دد  نألةا ، نالجتم
 .نألةا 

 
امإ نظقاةة تطر نظت ملة نال تميةي تادا هيظ ديت نظمدةعطتل  حسيسدلح إثياإلدح، (. 5991. )مةنشاة، تإلإة

 .، جيمعح نظلةمإك، تمي ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةة
 

نظعل ح  ل  نستةانت نظمم لإتة  د  نظتعطدلت إنظقداةة تطدر نظت ملدة نال تمديةي  (.5991. )نظمةإنا ، عاي 
، جيمعدددح تدددل  ةسددديظح ميجسددتلة تلدددة ماشدددإةةظدداى تلملدددذ مةعطدددح نظتعطدددلت نألسيسدد  نظمةعطدددح نألإظدددر،  

 .شم ، م ة
 

حثدددة هةلقدددح نالمتشددديف  ددد  نظتع دددل  إتاملدددح نظت ملدددة نإ دددانت  تددد  (. 5991. )نظمشدددهةإني،   دددةن لت
 .، جيمعح نظقال  لإسف، ظ اي ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةلق تعطت نظةليلليت، هة 
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حثة حسطإب نظع ف نظذ ا     تاملح نظت ملة نإ انت  ظاى هط دح نظ دف (. 5999. )سإإن , مهيظقح
 .، جيمعح نظلةمإك، تمي ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنظثيم  إنظتيس  نألسيس ، 

 
 .99انة نظ مة، تمي ، ص ،5ه(. 5999. )نظمعجت نظإسله

 
 .، نظقي ةة، مةمإ نالسمااةلح ظطمتيب9، ه اةنت إسميت نظمإ إ ل (. 1111. )معإض، ةطل 

 
ت ددإةنت معطمدد  نظمةعطددح نظثياإلددح ظسددميت نظهيظددب نظم دداو  دد  لددإء  عددض (. 5999. )مقي طددح، ت ددا
 .، جيمعح نظلةمإك، تمي ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنظمتغلةنت، 

 
حثة نظمعة ح نظةليللح إنظت ملة نإ انت  تطدر هدةا هط دح نظ دف نظعيشدة (. 1115. )ت يةنظاتشح، نا

 .، جيمعح  لة إلت،  طسهل ةسيظح ميجستلة تلة ماشإةةنألسيس  ظطمشملت نظةليللح، 
 

نظمجطددح نظعة لددح نال تمددية إتل تدده  يظددذميء إنظتع ددل ، ( 5991. )اشددإنت ، ت ددا نظمجلددا إظه دد ، ظهل ددح
 .19-99، (5) 5، جيمعح نظمإلت،  إلحظط عإ  نظتة 

 
 .، انة نظ ة ي ، تمي 1، هتطت نظا   نظتة إي(. 5991. )اشإنت ، ت ا نظمجلا

 
مسددتإى نظت ملددة نال تمدديةي ظدداى هط ددح نظ ددف نألإ  نظثددياإي نألمدديالم   دد  (. 5991. )نظهطسددي، سددملة

ةسددديظح ةا نألمددديالم ، مدددانة  معي لدددح نظمدددةك إتل تددده  متغلدددةنت نظشة دددلح نظمهالدددح إنظجدددا  إنظهددد
 .، جيمعح مؤتح، تمي ميجستلة تلة ماشإةة

 



 79 

 المراوب األونبية
 

Belo  M. & Eleanor, M. (1997). Creative reading materials and the 

development of student creative thinking skills. The University of 

Georgia, p.172. 

 

Cheri's, J. (1998). The Effects of creative dramatics on the creative 

thinking of fourth and fifth grade children, a summer program, 

Journal of Psychology, vol. 27. pp 48:50. 

 

Eileen, p. (1989). The the development of Creative Ability.Longman,                 
                 New York.     

 

Franklin, K. (1999). Program for second and third primary school. Journal 

of learning and Instruction, 6 (1 ) . 

 

Grayson, B.(1986 ) The effects of training to facilitate the use of specific 

Cognitive strategies on the creative thinking and Mathematical 

problems solving performance of fifth and eight graders, 

Education, Psychology, 10 April. 

 

Guilford, j.(1967).The nature of human intelligence. New York:Mchill.book  

                 company.   

 

Guilford,j.(1959).Three faces of intellect, American psychologist,  14,  469-                          

                 479. 
 

Kogan, (1970).Stylistic Vssociative.in children hood and Adolescence               

            Creative metaphor and cognative style. In hand book of child    

  

Kundel HL,polansky M.(2003). Measurement of observer agreement. 

Radiology228-303. 

 

Mohammed, N. (1987) An investigation of the relationship between early 

children hood education teachers attitudes on creativity and the 

instructional behavior in the classrooms dissertation, Abstracts, 47 

(7), 2447-A  

 

Nicholls, j. (1972).Creativity in the person who will never produce anything    

                 original and useful: The concept of Creativity as a normally                              



 80 

                  distributed trait. American psychologist, AUGUST, 717-725. 

 
Rajendran, M. & Krishna, L. (1992). Impact of set and standards on creative 

thinking ability. Indian Journal of psychometric and Education, 23 ( 1) 

,pp 57- 60. 

 

Ritchie, C., Eclwards, A., & John, C. (1999). creative thinking Instruction for 

children In primary School _ Australia, learning And Instruction, 

vol. 6(1). 

 

 Robinson, E. (1987). A program to incorporate high order thinking skill 

into teacher and learning for grades 3. Report Research Procheun, 

Nova University. 

 

Roher. J. (1995). Primary teachers conceptions of fiftedness: image. 

evidence, & nonviolence. Journal for the education of the gifted, 

18 (3). 

 

Runco, M.Marz, W.(1992).Scoring divergent thinking test using total 

                  Ideational output and a creativity index. Education, Psychology                 

                  52, (1), 218-221. 
 

Sansanwal, D. & Sharma, D (1998). Scientific creativity as a function of 

intelligence, self contidence, sex, and standard, Indian Journal of 

Psychometry, 24 (10), pp 37-44. 

 

Sikka, A. (1993). The Effect of creativity training methods on the creative 

thinking of fourth, fifth and sixth – grade minority students. 

DissertationAbstracts Enternational. vol. 53, p.p11-13. 

 

Tampraphat, A. (1989). Astudy of relationship between creativity, 

academic, achievement Scholastic attitude, sex and vocational 

interests of tenth grade the students, Dissertation Abstracts Int., 37 (1), 

119 _120_A. 

 

Torrance, D. (1962). Guiding creative talent. New jersey , Englewood cliffs, 

                   Prentice –hall. 

 

Wallace, B. (1986). Creativity some definitions. The creative process, The                           

                 Creative classroom. Gifted  education international, 4 (2) , 86-73.             
 



 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق



 82 

 ن( 1)ملحق 

 ورتها األوليةاالستبانة بص

  ست نهلل نظةعم  نظةعلت

 نست ياح تعملت

- :تعلح إنعتةنمي إ عا

 

اإة ماهدي  نظطغدح نظعة لدح  د  تاملدح نظت ملدة نال تمديةي ظداى هط دح نظ دف نظثديم  نألسيسد  : لقإت نظ يع   اةنسح ظمعة دح

 :   ماهقح  لت ظعت إإجةنءنت نظاةنسح  قا حتا نظ يع  حانتل 

ماهددي  نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم   معادديا نظشدديم  إتةمددإ تطددر ةمسددح معدديإة إ دد  نظمعتددإى  ت ددف: نألانة نألإظددر

نظتعطلمددد ، إنأل دددانف، إهدددةق نظدددتعطت إنظتعطدددلت، إنظتقدددإلت، إتاي دددة نإ دددانو إنظت ملدددة نإ دددانت  إملدددف تسدددي ت  ددد  تاملدددح 

 .نظت ملة نال تميةي

ملسدةنت نظت ملدة نال تمديةي، إنظقسدت نظثديا   يئمدح  معإ ديت نظت ملدة تاقست  ظر  سدمل ، نظقسدت نألإ   يئمدح  : نألانة نظثيالح

 .نال تميةي

حةجدددإ مددد  علدددةتمت نظتمدددةت  دددةجةنء مدددي تةإاددده الإمدددًي مددد  عدددذف حإ إلدددياة حإ اق دددي  حإ تعدددال   ددد  نظ ادددإا نظةئلسدددلح حإ 

 .نظجيا لح

 

 شيمةًن ظمت عس  تعيإامت إن تميممت

 إت لطإن  ق إ   يئق نالعتةنت إنظتقالة

 ظ يع ن

 معما ح إ تجملح
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 .   نظممي  نظذي لايس ك( X)ل   شيةة :  ليايت حإظلح
 )    (حاثر   )    (ذمة : نظجا  -5
 :ماة نظة ةة    مجي  نظتاةل  -1
 )  (ساإنت  أمثة  51 )   (ساإنت  9-9  )   (ساإنت  1-9  )   (ساإنت  5-9   
 ) (ميجستلة  )  (ا طإت تيظ  + يظإةلإ   م )  ( ميظإةلإ   )  (ا طإت : نظمؤ   نظعطم  -9
 

 :نظمعتإى نظتعطلم / نظمعإة نألإ 
 التلديل ال تصلح تصلح نظع يةة نظة ت

لعتإي نظمتيب نظماةس  تطر جمل  نظمعطإمديت إنظ لياديت ذنت نظعل دح  5
 . مإلإتيت نظاةنسح

   

    .لةمإ نظمتيب نظماةس  تطر إن   نظهط ح 1
    .س  نظ ة ح إجةنء نظعالا م  نألاشهح نظمتاإتحلعتما نظمتيب نظماة  9
    .لإ ة نظمتيب نظماةس  نظ ة ح إجةنء نظعالا م  نألاشهح نظمتاإتح 9
لعتدددإي نظمتددديب نظماةسددد  تطدددر مشدددةإتيت اةنسدددلح لا دددذ ي نظهط دددح  ددد   1

 .تلة حإ يت نظاإنت نظةسم 
   

    .لةنت  نظمتيب نظماةس  تميم  نظمياة 1
    .متيب نظماةس  تةن ه نظمياةلةنت  نظ 9
    .لقات نظمتيب نظماةس  عطإاًل جي إة ظجمل  نظمشملت نظت  لعةلهي 9
لسدددديتا نظمتدددديب نظماةسدددد   دددد   تددددانا مددددإنه  ت ددددةي لددددؤم   دددديظعطت  9

 .إنظمجتم 
   

    .لجم  نظمتيب نظماةس   ل  نظجياب نظالةي إنألاشهح نظعمطلح 51
    .لقًي تمطلًي ظطمعطإميت نظالةلحلقات نظمتيب نظماةس  ته  55
    .لةمإ نظمتيب نظماةس  تطر عيلة نإاسيالح إميللهي 51
لهةا نظمتديب نظماةسد  حمثطدح تيظملدح ت دل  نظقداةة نإ انتلدح تادا نألمدت  59

 .نظسي قح
   

لتلم  نظمتيب نظماةس  حمثطح مثلةة ت ل   اةة نظعقطلح نإسدلملح تطدر  59
 .نظةطق إنإ انو

   

لهةا نظمتيب نظماةس   ليلي متاإتح تهطب مد  نظهيظدب  لجديا عطدإ   51
 .ظهي

   

 
 
 

 :نأل انف/ نظمعإة نظثيا 
 التلديل ال تصلح تصلح نظع يةة نظة ت

    .تتملإ ح انف نظمتيب نظماةس    طتهي نظإثلقح  يظمعتإى نظتعطلم  5
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    .ظطمتعطتتتايسب ح انف نظمتيب نظماةس  م  مستإى نظالي نظعقط   1
تت ددد  ح دددانف نظمتددديب نظماةسددد   قلددديلي نظمجتمددد  إعيجيتددده نظعيظلدددح  9

 .إنظمستق طلح
   

تعطلدد ، )تةتقدد  ح ددانف نظمتدديب نظماةسدد   دديظة ةة  ظددر مسددتإليتهي نظعطلددي  9
 (.نستاتي ، تةملب

   

لعطدددت ) تشدددج  ح دددانف نظمتددديب نظماةسددد  نظمدددتعطت تطدددر نظدددتعطت نظدددذنت   1
 .(نظتطملذ ا سه  ا سه

   

    .تسيتا ح انف نظمتيب نظماةس  تطر تاملح نستعانانت نظتلملذ 1
تسددديتا ح دددانف نظمتددديب نظماةسددد  تطدددر تاملدددح شة دددلح متميمطدددح  ددد   9

 (.جسملح، تيه لح، نجتميتلح، ا سلح) نظعاي ة نظمةتط ح ظناسي  
   

تسي ت ح انف نظمتيب نظماةس   عا تا لذ ي  د  نمتسديب هدةق متاإتدح  9
 .لة نظماتيظطت م

   

    .تشج  ح انف نظمتيب نظماةس  نظهيظب  يالتتميا تطر ا سه 9
تسيتا ح انف نظمتديب نظماةسد   د  تاملدح ملدإ  نظهط دح اعدإ نسدتةانت  51

 .حسطإب نظ ع  نظعطم 
   

تسددددديتا ح دددددانف نظمتددددديب نظماةسددددد  نظهيظدددددب تطدددددر نظا دددددح  ددددد  تاددددديإ   55
 .نظمإلإتيت

   

ماةسدد  نظهيظددب تطددر نظمإلددإتلح  دد  هددةا تسدديتا ح ددانف نظمتدديب نظ 51
 .نظمإلإتيت

   

    .تام  ح انف نظمتيب نظماةس  عب نالستهلو 59
تا لددذ ح ددانف نظمتدديب نظماةسدد  لتهطددب إجددإا  دداةنت حم ددة ظطهط ددح ممددي  59

 . إ متإ   ماهت
   

ظلسددت تيلددح  دد  " نظمعطإمددح" تةمددإ ح ددانف نظمتدديب نظماةسدد  تطددر ح   51
 .عا ذنته

   

 
 
 
 
 
 
 

 :هةق نظتعطلت إنظتعطت/ نظمعإة نظثيظ 
 التلديل ال تصلح تصلح نظع يةة نظة ت

لسدديتا نظمتدديب نظماةسدد  نظمعطمددل  تاددا تاةلسددهت  يالتتمدديا تطددر هةلقددح  5
 .إنعاة إ   هةلقح نظتطقل 
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لسيتا تةض نظمياة    نظمتيب نظماةس  نظمعطمل   يالتتميا تطر هدةق  1
 :إحسيظلب متاإتح مث 

   

  نظقلي. 
 نالستق يء. 
 نالمتشيف. 
 ع  نظمشملت. 
 نظإليةنت نظملانالح. 

لسدديتا نظمتدديب نظماةسدد  نظمعطددت  دد  مةنتيتدده ظط ددةإق نظ ةالددح  ددل  نظهط ددح  9
 :تاا نظتةهله ظطاةإ  نظلإملح إذظك ت  هةلق

   

  تاإل  حسيظلب نظتاةل. 
 تاإل  نألسئطح نظ  لح. 
 تاة     تةض نظمياةنظ. 
 تقسلت نظتلملذ  ظر مجمإتيت متجياسح. 

    :لسيتا نظمتيب نظماةس  نظمعطمل  ظتاةلب تلملذ ت تطر 9
 جةنء نظملعليت نظعطملح . 
 نظا ح إنألمياح    تسجل  نظملعليت. 
 ماي شح إت سلة نظملعليت. 
   ايء اميذ   الطح ظطإن . 
 ية  اق نظاميذ نةت . 

لسدديتا نظمعتددإى نظتعطلمدد  ظمتدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  نظمعطمددل   1
 : يت يو هةق إحسيظلب تاةلسلح تإ ة ظهط تهت  ة يً 

   

 ظطاقا. 
 ظطت سلة. 
  ظطتعطل. 
 ظطتإ    ظر تل يت جالاة. 
 ظطته لق. 

نظتعقددددددق مددددد   تمدددددديت هط ددددددتهت  لسددددديتا نظمتدددددديب نظماةسددددد  نظمعطمددددددل   ددددد  1
 .ظطمعطإميت نظت  ل طإ   ظلهي

   

 
 :نظتقإلت/ نظمعإة نظةن  

 نظتعال  ال ت طح ت طح نظع يةة نظة ت
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    .لةمإ نظتقإلت    نظمتيب نظماةس  تطر نألسئطح نظمقيظلح 5
    :لإجا ظم  هيظب سج  لاّإ   له 1

 عيظته نالجتميتلح. 
 عيظته نظ علح. 
 ظته نظا سلحعي. 
 عيظته نألميالملح. 

لممد  نالتتمديا تطدر اتديئي تقدإلت نظهط دح  د  تعالدا مددإنه   9
 :نظقإة إنظلعف    شة لح نظمتعطت م  نظايعلح

   

 نظعقطلح. 
 نظجسملح. 
 نظةطقلح. 
 نظعيه لح. 

    :تسيتا اتيئي تمطلح نظتقإلت    9
 ةل تعال  هةق إحسيظلب نظتا. 
 تهإلة نظماي ي. 
  ًتإجله نظهط ح تة إلي. 
  ًتإجله نظهط ح ا سلي. 
 اق  نظهط ح م   ف آلةة. 

تتلددددددم  نألسددددددئطح ظمتدددددديب نظطغددددددح نظعة لددددددح ظط ددددددف نظثدددددديم   1
 .مشملت عقلقلح ُلهطب م  نظهط ح عطهي

   

تؤةددددذ نألاشددددهح نظل دددد لح  دددد  نالتت ددددية تاددددا تقددددإلت حانء  1
 .نظهط ح

   

لقدددإت حانء نظهط دددح  ددد  لدددإء مدددي عققددده مددد  ح دددانف ظا سددده  9
 .إماةسته إظل     لإء مي عّ طه م  معطإميت

   

تةمإ نألسئطح نظتقإلملدح ظمتديب نظطغدح نظعة لدح ظط دف نظثديم   9
 .تطر نظمستإليت نظمعة لح نظعطلي

   

تتملدددإ نألسدددئطح نظتقإلملدددح  ددد  اهيلدددح مددد  اة  مددد  نظمتددديب  9
 .لتهي ظف انف نظتعطلملحنظماةس   شمإظ

   

تتايسددب حسدديظلب نظتقددإلت  دد  نظمتدديب نظماةسدد  مدد  مسددتإى  51
 .نظمتعطت

   

تةنت  حسيظلب نظتقإلت  د  نظمتديب نظماةسد  نظ دةإق نظ ةالدح  55
 . ل  نظمتعطمل 

   

    .تسي ت نالسئطح نظتقإلملح    إلياة نظان علح ظطتعطت 51
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    .مإن حا سهت  أا سهتتتيا نظ ة ح ظطهط ح أل  لقإّ  59
    .تتيا نظ ة ح ظطهط ح أل  لقّإمإن إملئهت 59
    .تتيا نظ ة ح ظطهط ح أل  لقّإمإن معطملهت 51
 

 :تاي ة نإ انو إنظت ملة نإ انت / نظمعإة نظةيم 
 نظتعال  ال ت طح ت طح نظع يةة نظة ت
    نظهل ح- :حإالً 
م ددة تدداا مممدد  مدد  لشددج  نظمتدديب نظماةسدد  تطددر  اتددي  ح 5

نظمطمددديت نظتددد  تعتدددإي تطدددر عدددةف معدددل  حإ مجمإتدددح مددد  
 .نظعةإف حإ نظاهيليت نظمتشي هح

   

لشج  نظمتيب نظماةس  تطر  اتي  حم دة تداا مد  نظمطمديت  1
 .ظمطمح معلاح    إ ا معاا

   

لشددج  نظمتدديب نظماةسدد  تطددر نظت ملددة نظسددةل   دد  نظمطمدديت  9
 . مية  شم  سطلتنظمت طح  مإ ف معل  إ ليتح نأل

   

لشددج  نظمتدديب نظماةسدد  تطددر  اتددي  حم ددة تدداا مممدد  مدد   9
نأل مددية نظتدد  تاتمدد   ظددر اددإو معددل  مدد  نأل مددية  دد  إمدد  

 .معاا

   

    نظمةإاح- :ثياليً 
لشج  نظمتيب نظماةسد  تطدر  اتدي  حم دة تداا مد  نأل مدية  1

 عةلدددح إتطقيئلدددح  علددداًن تددد  إسددديئ  نظلدددغه حإ نظتإجلددده حإ 
 .ظعيا حإ نظق إة نظذنت نإ

   

لشددج  نظمتدديب نظماةسدد  نظقدداةة تطددر تغللددة حسددطإب نظت ملددة  1
إنالتجدددددددديا نظددددددددذ ا   سددددددددةتح ظمإنجهددددددددح نظمإن ددددددددف نظجالدددددددداة 

 .إنظمشملت نظمتغلةة

   

    نأل يظح- :ثيظثيً 
لشدددج  نظمتددديب نظماةسددد  نظقددداةة تطدددر تقدددالت ح مدددية متشدددع ح  9

 .حمثة ماهي متقية ح
   

متيب نظماةس  نظقاةة تطدر سدةتح  اتدي  حم دة تداا لشج  نظ 9
ممم  م  نالستجي يت تلة نظم يشةة إنأل مية نظهةلقح تلة 

 .نظشيئعح نظمق إظح إنظمايس ح ظطهاف

   

لشددج  نظمتدديب نظماةسدد  تطددر  اتددي  نأل مددية  طلطددح نظتمددةنة  9
 .ألتمي  نآلةةل 

   

    نظعسيسلح ظطمشملت- :ةن عيً 
ظماةسدد  تطددر ةؤلددح نظمثلددة مدد  نظمشددملت لشددج  نظمتدديب ن 51

 .   نظمإ ف نظإنعا
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لشدج  نظمتديب نظماةسد  تطدر نظقداةة  د  نظالدة  ظدر ادإنع   55
 .نظاقص إنظق إة إنألةهيء

   

لشج  نظمتيب نظماةسد  تطدر مجي هدح مإ دف معدل  لاهدإي  51
 .تطر مشمطح تعتي   ظر ع 

   

    نظمعي لح تطر نالتجيا إمإن طته- :ةيمسيً 
لشددددج  نظمتدددديب نظماةسدددد  نظقدددداةة تطددددر نالسددددتمةنة  دددديظت ملة  59

 . يظمشمطح ظ تةة هإلطح عتر لتت نظتإ    ظر عطإ  جالاة
   

تق   نظمعطإميت ت   تطر لشج  نظمتيب نظماةس  نظهط ح 59
 .نظمشمطح ظعطهي

   

 ظماهي ؟مي ح ت نظمقتةعيت نظت  تةن ي مايس ح إتسي ت    تاملح نظت ملة نال تميةي    ن
5- ........................................................................................................

.................................................................... 

1- ..................................................................................... 

9-  ...................................................................................... 
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 ب( 1)ملحق 

 االستبانة بصورتها النهائية

 بس  اهلل الرحم  الرحي 

 واملة القدس

 تمياة نظاةنسيت نظعطلي
 قس  التربية

 ال ميلة/ ال ميل

 تحية طيبة وبلد،

/ ح ددانف)يةنت نظتدد  ت دف ماهددي  نظطغدح نظعة لددح ظط دف نظثدديم   معاديا نظشدديم  نظمتميمد   لمدي لطد   عددض نظع د

 (.هةق إحسيظلب نظتقإلت/ هةق إحسيظلب/ تتي  / تاللت/ معتإى

إنظمهطإب  ةنءة م  ت يةة  ةنءة متأالح ثت  لي   ظر حي ماى تت ق  ذا نظع يةة م  نظماهي  نظعيظ  ظطغح نظعة لح 

، إذظددك  إلدد  (ح ددانً / اددياةنً / حعليادديً / تيظ دديً / انئمددي) ددق  دد  مانةسدداي، إذظددك إ ددق مقلددي  متدداة   دد  نظ ددف نظثدديم  نظمه

 .   نظةياح نظمة  ح تعت م   ست( X)تلمح 

 . ذن مي  نظع يةة تاه ق    جمل  نظعيالت(: انئميً )  -

 .م  نظعيالت% 91 ذن ميات نظع يةة تاه ق    معلت نظعيالت حي (: تيظ يً )  -

 .م  نظعيالت% 11 ذن ميات نظع يةة تاه ق     عض نظعيالت حي : (حعليايً )  -

 .م  نظعيالت% 11 ذن ميات نظع يةة تاه ق تطر تاا  طل  م  نظعيالت حي (: اياةنً )  -

 . ذن ميات نظع يةة ال تاه ق تطر حلح عيظح(: ح انً )  -

لي ح  ظر ح   جي يتمت نظ يا ح ستسيتا تطمًي  أ  جمل  نإجي يت سةلح، إظ  تستةات  ال ألتةنض نظ ع  نظعطم ،  يإ

 .نظ يع  تطر تإ لة نظمعطإميت نظ علعح ظ يا  نظقةنة ظطتعال  إنظتغللة إنظتهإلة

 إنظسلت تطلمت إةعمح نهلل إ ةميته

 نظ يع 

 معما ح إ تجملح
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 .   نظممي  نظذي لايس ك( X)ل   شيةة :  ليايت حإظلح
 )    (حاثر   )    (ذمة : نظجا  -5
 :ة نظة ةة    مجي  نظتاةل ما -1
 )  (ساإنت  أمثة  51  )   (ساإنت  9-9  )   (ساإنت  1-9 )   (ساإنت  5-9 
 )  (ميجستلة  )  (ا طإت تيظ  +  ميظإةلإ   )  ( ميظإةلإ   )  (ا طإت : نظمؤ   نظعطم  -9

 :نظمعتإى نظتعطلم / نظمعإة نألإ 

 نظع يةة نظة ت
 نظعيظ  ظر حي ماى تتهي ق م  نظماهي 

 ح انً  اياةنً  حعليايً  تيظ يً  انئميً 
لعتدددددإي نظمتددددديب نظماةسددددد  تطدددددر جملددددد  نظمعطإمددددديت إنظ لياددددديت ذنت  5

 .نظعل ح  مإلإتيت نظاةنسح
     

      .لة ه متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نظهيظب    نظعلية نظعيمح 1
      .نظسي قحلةنت  متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  ة ةنت نظمتعطت  9
      .لإ ة نظمتيب نظماةس  نظ ة ح إجةنء نظعالا م  نألاشهح نظمتاإتح 9
لعتدددإي متدددديب نظطغددددح نظعة دددد  ظط ددددف نظثدددديم  تطددددر مشدددديةل  اةنسددددلح  1

 .لا ذ ي نظتلملذ    تلة حإ يت نظاإنت نظاةنس 
     

      .لةنت  متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  تميم  نظمياة 1
      .ت  متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  تةن ه نظمياةلةن 9
لقدددددات متددددديب نظطغدددددح نظعة لدددددح ظط دددددف نظثددددديم  عطدددددإاًل جدددددي إة ظجملددددد   9

 .نظمشملت نظت  لعةلهي
     

      .لة ه متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نظمتعطت  يظتماإظإجلي نظعالثح 9
نظجياددددب نظالددددةي لجمدددد  متدددديب نظطغددددح نظعة لددددح ظط ددددف نظثدددديم   ددددل   51

 .إنألاشهح نظعمطلح
     

لقدددات متددديب نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  ته لقدددًي تمطلدددًي ظطمعطإمددديت  55
 .نظالةلح

     

لةمدددإ متددديب نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  تطدددر عيلدددة نإاسددديالح  51
 .إميللهي

     

لعتددإي متدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  تطددر حمثطددح تيظملددح ت ددل   59
 .ةة نإ انتلح تاا نألمت نألةةىنظقا

     

لتلددم  متددديب نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  حمثطدددح مثلدددةة ت دددل   ددداةة  59
 .نظعقطلح نإسلملح تطر نظةطق إنإ انو

     

لهدددةا معتدددإى متددديب نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم   لددديلي متاإتدددح  51
 .تتهطب  لجيا عطإ  ظهي

     

 :نأل انف/ نظمعإة نظثيا 

 نظع يةة  تنظة 
  ظر حي ماى تتهي ق م  نظماهي نظعيظ 

 ح انً  اياةنً  حعليايً  تيظ يً  انئميً 
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تعم  ح انف متيب نظطغدح نظعة لدح ظط دف نظثديم  نظمعتدإى نظتعطلمد   5
 .ظه

     

تتايسددددب ح ددددانف متدددديب نظطغددددح نظعة لددددح ظط ددددف نظثدددديم  مدددد  مسددددتإى  1
 .نظالي نظعقط  ظطمتعطت

     

نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم   قلدديلي نظمجتمدد   تت دد  ح ددانف متدديب 9
 .إعيجيته نظعيظلح إنظمستق طلح

     

تةتقددددد  ح دددددانف متددددديب نظطغدددددح نظعة لدددددح ظط دددددف نظثددددديم   ددددديظة ةة  ظدددددر  9
 (.تعطل ، نستاتي ، تةملب) مستإليتهي نظعطلي 

     

تشج  ح انف متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثديم  نظمدتعطت تطدر نظدتعطت  1
 .نظذنت 

     

تسديتا ح دانف متديب نظطغدح نظعة لددح ظط دف نظثديم  تطدر تاملدح اإن دد   1
 .نظهط ح

     

تسدددديتا ح دددددانف متددددديب نظطغدددددح نظعة لددددح ظط دددددف نظثددددديم  تطدددددر تاملدددددح  9
جسددددددملح، ) شة ددددددلح متميمطددددددح  دددددد  نظعاي ددددددة نظمةتط ددددددح ظناسددددددي  

 (.تيه لح، نجتميتلح، ا سلح

     

ظثدديم   عددا تا لددذ ي  دد  تسددي ت ح ددانف متدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف ن 9
 .نمتسيب هةق متاإتح ظطت ملة نظماتي

     

تسددهت ح ددانف متدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم   دد   تددانا نظهيظددب  9
 .مهاليً 

     

تسدديتا ح ددانف متدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم   دد  تاملددح ملددإ   51
 .نظهط ح اعإ نستةانت حسطإب نظ ع  نظعطم 

     

تيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نظهيظب تطدر نظا دح تسيتا ح انف م 55
 .   تايإ  نظمإلإتيت

     

تؤمددا ح ددانف متدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  نظهيظددب تطددر تعطددت  51
 .نظمإلإتلح

     

تامدد  ح دددانف متددديب نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  عدددب نالسدددتهلو  59
 .ظاى نظهط ح

     

ة لددددح ظط دددف نظثددديم  لتهطدددب إجددددإا تعقلدددق ح دددانف متددديب نظطغدددح نظع 59
 . اةنت حم ة ظطهط ح

     

" نظمعطإمدح"تةمإ ح انف متيب نظطغدح نظعة لدح ظط دف نظثديم  تطدر ح   51
 .ظلست تيلح    عا ذنتهي

     

 :هةق نظتعطلت إنظتعطت/ نظمعإة نظثيظ 

 نظع يةة نظة ت
  ظر حي ماى تتهي ق م  نظماهي نظعيظ 

 ح انً  ياةنً ا حعليايً  تيظ يً  انئميً 
     لسيتا متيب نظطغح نظعة لدح ظط دف نظثديم  تطدر تةسدلخ هةلقدح نظدتعطت  5
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 . يظتطقل 
لسيتا تةض نظمياة    متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نظمعطمل   1

 : يالتتميا تطر هةق إحسيظلب متاإتح مث 
     

   نالستاتي.      
  نظعإنة.      
  ع  نظمشملت.      
  ةنت نظملانالحنظإلي.      
لسيتا متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نظمعطت  د  مةنتيتده ظط دةإق  9

 :نظ ةالح  ل  نظهط ح ت  هةلق
     

   تاإل  حسيظلب نظتاةل.      
  تاإل  نألسئطح نظ  لح.      
  نظتاة     تةض نظمياة.      
  تقسلت نظتلملذ  ظر مجمإتيت متجياسح.      
متيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  نظمعطمل  ظتداةلب تلملدذ ت  لسيتا 9

 :تطر
     

  جةنء نظملعليت نظعطملح .      
  نظا ح إنألمياح    تسجل  نظملعليت.      
  ماي شح نظملعليت إت سلة ي.      
    ايء اميذ   الطح ظطإن .      
   نةت ية  اق نظاميذ.      
لمددددد  ظمتددددديب نظطغدددددح نظعة لدددددح ظط دددددف نظثددددديم  لسددددديتا نظمعتدددددإى نظتعط 1

 :نظمعطمل      ت يو هةق إحسيظلب تاةلسلح تإ ة ظهط تهت  ة يً 
     

  ظطاقا.      
  ظطت سلة.      
   ظطتعطل.      
  ظطتإ    ظر تل يت جالاة.      
  ظطته لق.      
لسدديتا متدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم   دد  نظتعقددق مدد  نعت دديل  1

 .تهت ظطمعطإميت نظت  لع طإ  تطلهيهط 
     

 
 :نظتقإلت/ نظمعإة نظةن  

 نظع يةة نظة ت
  ظر حي ماى تتهي ق م  نظماهي نظعيظ 

 ح انً  اياةنً  حعليايً  تيظ يً  انئميً 
     لةمددإ نظتقددإلت  دد  متدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  تطددر نألسددئطح  5
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 .نظمقيظلح
تعالدددددا مدددددإنه  نظقدددددإة : قدددددإلت نظهط دددددحلممددددد  نالتتمددددديا تطدددددر اتددددديئي ت 1

 :إنظلعف    شة لح نظمتعطت م  نظايعلح
     

  نظعقطلح.      
  نظجسملح.      
  نظةطقلح.      
  نظعيه لح.      
      :تسيتا اتيئي تمطلح نظتقإلت    9
   تعال  هةق إحسيظلب نظتاةل.      
  تهإلة نظماي ي.      
   ًتإجله نظهط ح تة إلي.      
   ًتإجله نظهط ح ا سلي.      
  اق  نظهط ح م   ف آلةة.      
تتلم  نألسئطح ظمتيب نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  مشدملت عقلقلدح  9

 .ُلهطب م  نظهط ح عطهي
     

      .تؤةذ جمل  نألاشهح    نالتت ية تاا تقإلت حانء نظهط ح 1
ف ظا سددده إماةسدددته لقدددّإت حانء نظهط دددح  ددد  لدددإء مدددي عققددده مددد  ح دددان 1

 .إظل     لإء مي عّ طه م  معطإميت
     

تةمدددإ نألسدددئطح نظتقإلملدددح ظمتددديب نظطغدددح نظعة لدددح ظط دددف نظثددديم  تطدددر  9
 .جمل  نظمستإليت نظمعة لح

     

تتملإ نألسدئطح نظتقإلملدح  د  اهيلدح مد  اة   د  متديب نظطغدح نظعة لدح  9
 .ظط ف نظثيم   شمإظلتهي ظف انف نظتعطلملح

     

تتايسددب حسدديظلب نظتقددإلت  دد  متدديب نظطغددح نظعة لددح ظط ددف نظثدديم  مدد   9
 .مستإى نظمتعطت

     

تةنت  حسيظلب نظتقإلت    متيب نظطغح نظعة لح ظط دف نظثديم  نظ دةإق  51
 .نظ ةالح  ل  نظمتعطمل 

     

      .تسي ت نالسئطح نظتقإلملح    إلياة نظان علح ظطتعطت 55
نظعة لددددح ظط ددددف نظثدددديم  نظ ة ددددح ظطهط ددددح ظتقددددإلت لتددددلح متدددديب نظطغددددح  51

 .حا سهت
     

لتددددلح متدددديب نظطغددددح نظعة لددددح ظط ددددف نظثدددديم  نظ ة ددددح ظطهط ددددح ظتقددددإلت  59
 .إملئهت

     

لتددددلح متدددديب نظطغددددح نظعة لددددح ظط ددددف نظثدددديم  نظ ة ددددح ظطهط ددددح ظتقددددإلت  59
 معطملهت
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 :تاي ة نإ انو إنظت ملة نإ انت / نظمعإة نظةيم 

 ة تنظ
 نظع يةة 

 لشج  نظمتيب نظماةس  تطر
  ظر حي ماى تتهي ق م  نظماهي نظعيظ 

 ح انً  اياةنً  حعليايً  تيظ يً  انئميً 
  نظهل ح :حإالً 
      . اتي  حم ة تاا ممم  م  نظمطميت نظت  تعتإي تطر عةف معل  5
 اتددي  حم ددة تدداا مدد  نظمطمدديت تتددإن ة  لهددي شددةإه معلاددح مدد  علدد   1

 .نظمعار
     

      .نظت ملة نظسةل     نستاتيء نظمطميت نظمت طح  مإ ف معل  9
 اتي  حم ة تاا ممم  مد  نأل مدية نظتد  تاتمد   ظدر ادإو معدل  مد   9

 .نأل مية    إم  معاا
     

  نظمةإاح :ثياليً 
      . اتي  حم ة تاا م  نأل مية  عةلح إتطقيئلح 1
      .ت ةلف نظمطمح  ظر مشتقيتهي 1
تغللددددة نظإجهددددح نظذ الددددح ظطهيظددددب اعددددإ عدددد  معددددل  لت دددد   مشددددمطح  9

 .معااة
     

      .تعةلة نظهيظب  سهإظح م  نأل مية نظت  نمتس هي  عليته 9
  نأل يظح :ثيظثيً 

      .تطر تقالت ح مية متشع ح حمثة ماهي متقية ح 9
نظقدداةة تطدددر سدددةتح  اتدددي  حم دددة تدداا مممددد  مددد  نالسدددتجي يت تلدددة  51

 .نظم يشةة
     

      .نستةانت  عض نظمطميت نظمأظإ ح  هةلقح جالاة 55
      . اتي  نأل مية  طلطح نظتمةنة ألتمي  نآلةةل  51
  نظعسيسلح ظطمشملت :ةن ًعأ
      .ةؤلح نظمثلة م  نظمشملت    نظمإ ف نظإنعا 59
      .نظقاةة    نظالة  ظر اإنع  نظاقص إنظق إة إنألةهيء 59
      . لجيا حمثة م  ع  ظطمشمطح 51
      .مجي هح مإ ف لعتي  ظع   51

  نظمعي لح تطر نالتجيا إمإن طته ةيمسيً 
نظقددداةة تطدددر نالسددددتمةنة  ددديظت ملة  يظمشدددمطح ظ تددددةة هإلطدددح عتدددر لددددتت  59

 .نظتإ    ظر عطإ  جالاة
     

      .تايإ   مةة  سلهح إجعطهي جذن ح إةليظلح 59
      .ةة تطر  لي ح إليانت جالاة ظ مةة معلاحنظقا 59
      .نستعمي  نظت ي ل     مإلإو معل  11

 مي ح ت نظمقتةعيت نظت  تةن ي مايس ح إتسهت    تاملح نظت ملة نال تميةي    نظماهي ؟
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5- ..................................................................................... 

1- ..................................................................................... 

9- ..................................................................................... 
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 (2)ملحق 
 

 نسما  م  قاموا بلملية تحكي  االستبانة
 

 الدروة الللمية المؤسسة اس  المحك 
 امتإةنة جيمعح نظقا  لف إلان ت 

 امتإةنة جيمعح نظةطل  ا ل  نظجااي
 امتإةنة جيمعح نظةطل  جمي  ح إ مةق 

 امتإةنة جيمعح نظةطل  ةنتب نظ اإي
 امتإةنة جيمعح  لت ظعت سيم  تاإن 
 امتإةنة جيمعح نظةطل  ميم  متطإ
 امتإةنة  لت ظعت/ جيمعح نظقا  نظم تإعح ليسة نظملا

 امتإةنة جيمعح  لت ظعت ح إ مته معمإا
 ميجستلة اي ط / جيمعح نظقا  نظم تإعح  سميتل  ح إ إلياة

 ميجستلة نظتة لح إنظتعطلت ةطل  تيات 
 ميجستلة إميظح نظغإ  لإسف تاإي
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 ن( 3)ملحق 
 .استبانة تحكي 

  ست نهلل نظةعم  نظةعلت

 جيمعح نظقا 

 تمياة نظاةنسيت نظعطلي

  ست نظتة لح

 نظإملطح/ مل نظإ 

 نظسلت تطلمت إةعمح نهلل إ ةميته

لقإت نظ يع   ةجةنء اةنسح تهاف  ظر معة ح اإة ماهي  نظطغدح نظعة لدح ظط دف نظثديم   د  تاملدح نظت ملدة نال تمديةي، إ دا 

مق دإا حتا نظ يع  نست ياح ممإاح مد  ثلثدل   اداًن ظمعة دح نظملسدةنت إنظمعإ ديت نظتد  تسدي ت  د  نظت ملدة نال تمديةي، إنظ

مددد  مددددي لعدددله  يظماهددددي  مددد  تإنمدددد  حإ لدددةإف حإ حسددد يب تلسددددة لهدددإة نظت ملددددة نال تمددديةي، إنظمق ددددإا :  يظملسدددةنت

 .م  مي لعله  يظماهي  م  تإنم  حإ لةإف حإ حسيظلب تعإق لهإة نظت ملة نال تميةي:  يظمعإ يت

 . يئمح نظمعإ يت: نظثيا   يئمح نظملسةنت، حمي نظقست: عل  تقست نالست ياح  ظر  سمل ، نظقست نألإ 

ملسدة انئمدًي، ملسدة مثلدةًن، ملسدة حعليادًي، ملسدة : إلإجا حميت م  ت يةة م   يئمدح نظملسدةنت ةمد  اةجديت مد  نظمإن قدح

لإجا حميت م  ت يةة م   يئمح نظمعإ يت ةم  اةجيت، معإق انئمًي، معإق مثلةًن، معدإق حعليادًي، معدإق .اياةًن، ال حاةي

 .اياةًن، ال حاةي

حميت نظع يةة إتعت اةجح نظمإن قح نظت  تةن دي مايسد ح ظهدذا نظع ديةة مد  ةدل  إجهدح الدةمت ( X)إنظمهطإب إل  تلمح 

 .إم  ةل  ة ةتمت    مجي  نظتاةل 

 .إحشمةمت تطر عس  تعيإامت معاي    س ل  نظاهإض  يظعمطلح نظتعطلملح     طسهلااي نظع ل ح

 إنهلل نظمإ ق،،

 

 تجملحمعما ح إ : نظ يع 
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  يئمح نظملسةنت نظت  تتعطق  ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم : حإالً 
 نظة ت نظع يةة تصلح ال تصلح التلديل

تددداةل  نال تمدددية ممإلدددإو مسدددتق  انةددد  نظماهدددي     
 .م  ةل   ةنمي اةنسلح ةي ح  يظمةنع  نظمةتط ح

5-  

 دليتح نظماهدي   دليتح جالدداة تسديتا تطدر تاملددح    
 .نال تميةي    تايإظهينألسطإب 

1 -

- 9 .اةنسح تيةلخ نظعطت إنظعطميء نظقاميء إنظمعي ةل    
 اةي  تعاللت حسيسلح    نظ ةنمي نظاةنسلح تهداف    

 . ظر نظت اي ظع  نظمشيم  نظ علاة
9 -

لددددددةإةة تمشدددددد  معتددددددإى نظماهددددددي  نظماةسدددددد  مدددددد     
 .مستإى نظتلملذ نظعقطلح

1 -

هدي  نظماةسدد  مدد  ملددإ  لدةإةة تمشدد  معتددإى نظما   
 .نظتلملذ إن تميميتهت نظا سلح

1 -

تاملح نظشعإة  يظثقدح  د  نظقداةة نظعقطلدح نظعة لدح تطدر    
 .نال تمية

9 -

تاقدددددددلح ه عددددددديت نظماهدددددددي  نظماةسددددددد  مددددددد  ةدددددددل     
 .نظمةنجعح

9 -

- 9 .تاةلب نظتلملذ تطر نظملعلح نظعطملح نظا لقح   
- 51 .مشملت نظ لئحة ه معتإى نظماهي  نظماةس      
- 55 .تميم  نظماي ي نظاةنسلح نظمةتط ح   
تة ددلض نظمددت  دد  نظماهددي  نظماةسدد  إنظتةملددإ تطددر    

 .نظمل لح
51 -

تقالت نظماهي  نظماةس   أسطإب سه  م سه لجدذب    
 .نظتلملذ

59 -

تإإلددددددا نظماهددددددي  نظماةسدددددد   دددددد عض نظ قددددددةنت تلددددددة    
 .نظميمطح ظتممطتهي  هةلقح م تمةة

59 -

تددددةك  عددددض مإلددددإتيت نظماهددددي  نظماةسدددد   دددداإ     
ت  ددل   دد  نظمتدديب نظماةسدد  ظل عدد  تاهددي نظهيظددب 

 . ا سه

51 -
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  يئمح نظمعإ يت نظت  تتعطق  ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم : ثياليً 
 نظة ت نظع يةة تصلح ت طحال  التلديل

حسدديظلب نظتقددإلت نظمت عددح  دد  مانةسدداي تعتمددا تطددر مدداى    
 . ل نظتلملذ ظطمياة نظاةنسلحع

5-  

- 1 .هإ  نظماهي  نظاةنس    
ةطددددإ نظماهددددي  نظماةسدددد  مدددد  نظجمدددد   ددددل   جددددي تل  حإ    

 .إنمت يء نظماهي  نظماةس   إل   جي ح, حمثة
9 -

- 9 .نستةانت نظمطة يت   
ال لشددد   نظماهدددي  نظماةسددد  ةت ددديت نظتلملدددذ إملدددإظهت    

 .نال تميةلح
1 -

- 1 نظماهي  نظماةس  ةيظلح م  نأل مية نظجالاةتميةل     
ال لتعةض نظماهي  نظماةس  ظتيةلخ نظعطميء م  ةدل     

 .تةض تجية هت نظعمطلح
9 -

تدددددددات  تهددددددديء  ددددددداة مددددددديف مددددددد  نظثقي دددددددح  ددددددد  شدددددددتر    
 .مإلإتيت نظماهي 

9 -

ةطإ نظممت يت نظماةسلح م  نظمةنج  عإ  نالمتشدي يت    
 .نظعالثح

9 -

- 51 .نظماهي  نظماةس   يظجياب نظته لق ال لهتت    
نظماهدددي  نظماةسددد  لع دددة تددد  إجهدددح الدددة ة دددةنء مددد     

 .مياة اةنسلح
55 -

نةت يه نظمعطت  قاة م  نظمعطإميت نظمعااة نظتد  لجدب    
 تهيؤ ددددي ظطهيظددددب  دددد  نظإ ددددت نظمعدددداا ظهددددي مدددد  تددددات 

 .نظةةإ  تاهي

51 -

ظمةت هددح نإاعدديت نظماهددي  نظماةسدد   يظمعطإمدديت تلددة ن   
 . مشملت نظ لئح

59 -

تدددددددات إجدددددددإا تميمددددددد   دددددددل  نظمادددددددي ي نظاةنسدددددددلح  ددددددد     
 .نظتة  يت نظمةتط ح

59 -

تات م يلدح نظإ دت نظمعداا ظطاشديه نظماةسد   د  حتطدب    
 .نظمانة 

51 -

 



 100 

 ب( 3)ملحق 
 .استبانة ميسراش وملوقاش التفكير االبتكار  داخل المنهاج

  ست نهلل نظةعم  نظةعلت

 ظقا جيمعح ن

 تمياة نظاةنسيت نظعطلي

  ست نظتة لح

 نظإملطح/ نظإمل 

 نظسلت تطلمت إةعمح نهلل إ ةميته

لقإت نظ يع   ةجةنء اةنسح تهاف  ظر معة ح اإة ماهي  نظطغدح نظعة لدح ظط دف نظثديم   د  تاملدح نظت ملدة نال تمديةي، إ دا 

عإ ديت نظتد  تسدي ت  د  نظت ملدة نال تمديةي، إنظمق دإا حتا نظ يع  نست ياح ممإاح مد  ثلثدل   اداًن ظمعة دح نظملسدةنت إنظم

مددد  مددددي لعدددله  يظماهددددي  مددد  تإنمدددد  حإ لدددةإف حإ حسددد يب تلسددددة لهدددإة نظت ملددددة نال تمددديةي، إنظمق ددددإا :  يظملسدددةنت

 .م  مي لعله  يظماهي  م  تإنم  حإ لةإف حإ حسيظلب تعإق لهإة نظت ملة نال تميةي:  يظمعإ يت

 . يئمح نظمعإ يت:  يئمح نظملسةنت، حمي نظقست نظثيا : ل ، نظقست نألإ عل  تقست نالست ياح  ظر  سم

ملسددة  ال ناةي،ملسددة انئمددًي، ملسددة مثلددةًن،، : إلإجددا حمدديت مدد  ت دديةة مدد   يئمددح نظملسددةنت ةمدد  اةجدديت مدد  نظمإن قددح

 ،مثلددةًن، ال حاةيلإجددا حمدديت مدد  ت دديةة مدد   يئمددح نظمعإ دديت ةمدد  اةجدديت، معددإق انئمددًي، معددإق . حعلياددًي، ملسددة اددياةن

 .معإق حعلياًي، معإق اياةنً 

حميت نظع يةة إتعت اةجح نظمإن قح نظت  تةن دي مايسد ح ظهدذا نظع ديةة مد  ةدل  إجهدح الدةمت ( X)إنظمهطإب إل  تلمح 

 .إم  ةل  ة ةتمت    مجي  نظتاةل 

 .نظع ل ح إحشمةمت تطر عس  تعيإامت معاي    س ل  نظاهإض  يظعمطلح نظتعطلملح     طسهلااي

 إنهلل نظمإ ق،،

 

 معما ح إ تجملح: نظ يع 
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  يئمح نظملسةنت نظت  تتعطق  ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم : حإالً 
ملسدددددددة 

 اياةنً 
ملسدددددددة 
 حعليايً 

ال 
 حاةي

ملسدددددددة 
 تيظ يً 

ملسدددددددة 
 انئميً 

 نظة ت نظع يةة

تددداةل  نال تمدددية ممإلدددإو مسدددتق  انةددد  نظماهدددي  مددد       
 .ةل  حاشهح متاإتح

5-  

 دددددليتح نظماهدددددي   دددددليتح جالددددداة تسددددديتا تطدددددر تاملدددددح      
 .نألسطإب نال تميةي    تايإظهي

1 -

- 9 .اةنسح تيةلخ نظعطت إنظعطميء نظقاميء إنظمعي ةل      
 اةي  تعاللت حسيسلح    نظ دةنمي نظاةنسدلح تهداف  ظدر      

 .نظت اي ظع  نظمشيم  نظ علاة
9 -

ي  نظماةسددد  مدددد  مسددددتإى لدددةإةة تمشدددد  معتدددإى نظماهدددد     
 .نظتلملذ نظعقطلح

1 -

لدددددةإةة تمشددددد  معتدددددإى نظماهدددددي  نظماةسددددد  مددددد  ملدددددإ       
 .نظتلملذ إن تميميتهت نظا سلح

1 -

- 9 .تاملح نظشعإة  يظثقح ظاى نظهط ح     
- 9 . ليتح نظماهي    إةة تةنت  مستإليت نال تمية     
- 9 .نظا لقح تاةلب نظتلملذ تطر نظملعلح نظعطملح     
- 51 .ة ه معتإى نظماهي  نظماةس   مشملت نظ لئح     
- 55 .تميم  نظماي ي نظاةنسلح نظمةتط ح     
- 51 .ملءمح نظماهي  نظماةس  م  نظت ملة ممًي إاإتيً      
تقددددالت نظماهددددي  نظماةسدددد   أسددددطإب سدددده  م سدددده لجددددذب      

 .نظتلملذ
59 -

- 59 .ح ظطهيظب  ةلي ح نظت ي ل تةتلب نظماهي   شم  لسم     
تدةك  عدض مإلدإتيت نظماهددي  نظماةسد   داإ  ت  ددل       

 .   نظمتيب نظماةس  ظل ع  تاهي نظهيظب  ا سه
51 -
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  يئمح نظمعإ يت نظت  تتعطق  ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم : ثياليً 
ملسددددددددددددددددددة 

 اياةنً 
ملسدددددددة 
 حعليايً 

ال 
 ناةي

ملسدددددددة 
 تيظ يً 

ملسدددددددة 
 انئميً 

 نظة ت  يةةنظع

حسدددديظلب نظتقددددإلت نظمت عددددح  دددد  مانةسدددداي تعتمددددا تطددددر      
 .ماى ع ل نظتلملذ ظطمياة نظاةنسلح

5-  

- 1 .هإ  نظماهي  نظاةنس      
ةطدددددإ : " نمت ددددديء نظماهدددددي  نظماةسددددد   إلددددد   جي دددددح     

 ".نظماهي  نظماةس  م  نظجم   ل   جي تل  حإ حمثة
9 -

يظلددددددح مدددددد  نأل مددددددية نظعيجددددددح نظماهددددددي  نظماةسدددددد  ة     
 .نظجالاة

9 -

ال لش   نظماهي  نظماةسد  ةت ديت نظتلملدذ إملدإظهت      
 .نال تميةلح

1 -

- 1 تميةل  نظماهي  نظماةس  ةيظلح م  نأل مية نظجالاة     
ال لتعدددةض نظماهدددي  نظماةسددد  ظتددديةلخ نظعطمددديء مددد       

 .ةل  تةض تجية هت نظعمطلح
9 -

  نظثقي دددددح  ددددد  شدددددتر تدددددات  تهددددديء  ددددداة مددددديف مددددد     
 .مإلإتيت نظماهي 

9 -

ةطدددددددإ نظممت دددددددديت نظماةسددددددددلح مددددددد  نظمةنجدددددددد  عددددددددإ       
 .نالمتشي يت نظعالثح

9 -

- 51 .ال لهتت نظماهي  نظماةس   يظجياب نظته لق      
نظماهدي  نظماةسدد  لع ددة تدد  إجهدح الددة ة ددةنء مدد       

 .مياة اةنسلح
55 -

ت نظمعدددااة نظتددد  نةت ددديه نظمعطدددت  قددداة مددد  نظمعطإمدددي     
لجددب  تهيؤ ددي ظطهيظددب  دد  نظإ ددت نظمعدداا ظهددي مدد  

 .تات نظةةإ  تاهي

51 -

نإاعددددددددديت نظماهدددددددددي  نظماةسددددددددد   يظمعطإمددددددددديت تلدددددددددة      
 .نظمةت هح  مشملت نظ لئح

59 -

تددددددات إجددددددإا تميمدددددد   ددددددل  نظماددددددي ي نظاةنسددددددلح  دددددد       
 .نظتة  يت نظمةتط ح

59 -

ظماةسدددد   دددد  تددددات م يلددددح نظإ ددددت نظمعدددداا ظطاشدددديه ن     
 .حتطب نظمانة 

51 -
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 (4)ملحق 
 تحليل محتوى بلض دروس  كتاب اللاة اللربية 

 

 الدرس األول

 نظجاح    نظقةآ  نظمةلت

 :نظملمإ : حإالً 

 .إ ف نظجاح إنظاعلت نظذي حتاا نهلل ظع ياا نظمؤمال : نظ مةة نظعيمح -5

 :نأل مية نظ ةتلح -1

 .تةعلب ةإاح نظجاح  يظمؤمال  - ح

 .ا س  إنظمياي أل   نظجاحإ ف نظاعلت نظ - ب

 .إ ف عي  ح   نظجاح - ت

 .إ ف مل   إحاإنت إهعيت إشةنب ح   نظجاح -  

 .شمة ح   نظجاح هلل تطر اعمه -  

 .نظشمة تطر نظاعمح/ نظتقإى/ نإلمي : نظقلت إنالتجي يت -9

 :نظشة ليت إنظمإن ف -9

 .ةإاح نظجاح إمإ  هت م  نظمؤمال  - ح

 .ح   نظجاح إمإ  هت م  اعلت نهلل    نظجاح - ب

 :نظم ي لت إنظم يائ -1

 .نظجاح، نظملثيق، نإلمي   يهلل إتقإنا إت ياته هةلق نإاسي   ظر نظجاح

 :ثياليً 

 :نظم ةانت نظطغإلح: نظشم  (5

نظإمة، ةإاح، تةلةإ ، ت إح،  عيف، الةة، نألةنئك، إاج ل ، سطس ل ، ساا ، نست ةق،  دإنةلة، إمهةلدة، تد ، 

 .ظغإب



 104 

 :نظتعي لة نظطغإلح

 .   يظعساح نظسلئح، تق ر نظانة، ل طإ  مي حمة نهلل  ه ح  لإ  إ ؤ اة ثيق، للاقلإ  نظمل

 :نألاميه إنظتةنملب نظطغإلح (1

 .نظعما هلل - ح

 .ح م  لعطت حامي حاإ   ظلك م  ة ك - ب

 .ِاْعَت حجة نظعمطل  - ت

 :تعطل  نألسئطح

 تذمة -5 حسئطح 1
  هت إنستلعيب -1 حسئطح 9

 تعطل  -9 ال لإجا
 تةملب -9 سؤن  إنعا
 تقإلت -1 ال لإجا

 ته لق -1 حسئطح 9
 

 .تعتإي نألسئطح تطر سؤن  مإلإت  إنعا إ إ نةتلية م  متعاا

 :نأل انف

 .ح  لقةح نظهيظب نظاص -5

 .ح  لستةات نظمطميت نظتيظلح  جم    لةة، لاةؤإ ، نألةنئك -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسح -9

 .ح  لستةة  نظة يئص نظ الح ألسطإب نآلليت -9

 .ت ح   نظجاحح  لذمة   ي -1

 نظتع لة

نظتع لة م  نأل مية نظت  مةت  يظاة  ت  هةلدق نظتع لدة نظشد إي مد  ةدل  نالسدت ياة مد  نظمعديا  إنظتةنملدب نظمةتط دح 

 .   نظتع لة
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 :حكاية ةبد اهلل البر  مب ةبد اهلل البحر : الدرس الخامس

 .نظمسيااة إ إ  نظعق تاا نظللق: نظ مةة نظعيمح: نظملمإ : حإالً 

 :نأل مية نظ ةتلح

 . مإت نظ ليا إمثةة تليظه م   قةة -5

 . ش  نظ ليا     لا نظسمك -1

 .مسيتا نظة يإ ظط ليا -9

 .مسيااة إإجح نظ ليا ظإإجهي -9

 .ظقيء نظ ليا  يظمةطإق نظ عةي إنالت يق  لاهمي -1

 .تار نظ ليا  عا نظ قة إسانا الإاه -1

 .نتهيت شلخ نظسإق ظط ليا  يظسة ح -9

 .عممح نظمطك إتاظه -9

 :ت إنالتجي يتنظقل

 .مسيتاة نآلةةل  إمسيااتهت إ ت نظللق -

 .نظمعيإظح إتات نظلأ  -

 .نظا ح      انة نألعميت -

 .نظعا  -

 .نظ ليا، إإجح نظ ليا، ت ا نهلل نظ عةي، شلخ نظسإق، نظمطك، نظمطمح، ن اح نظمطك: نظشة ليت إنظمإن ف

 .ية إ إ  نظعق م  نألةلق نظمةلمحنظ ة، نظ عة، نظعا ، نظلطت، نظ  ة إنظمإنس: نظم ي لت إنظم يائ

نظقددإت، اعددت، مغمددإت، نظةدديهة، نظغمددإ ، ةمددق، نألشددانق، نظةددف، نظسددطعح، نظقمقددت، : نظم ددةانت نظطغإلددح: نظشددم : ثيالدديً 

 .نظع ةلت، نظلي إت، نظمةجي ، نظ يمإةة، نظا ل ، نظ عإى

 .ممسإة نظةيهة، شقَّ نألشانق: نظتعي لة نظطغإلح

 .ال  أ  تطلك، السلمي،  يةك نهلل  لك، تطلك نألمي : طغإلحنألاميه إنظتةنملب نظ

 

 :تعطل  نألسئطح
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 حسئطح تذمة سؤن  55
 حسئطح نظته لق سؤن 

 حسئطح نظتةملب ال لإجا
 حسئطح نظ هت إنالستلعيب حسئطح 9

 حسئطح نظتعطل  سؤن 
 حسئطح نظتقإلت ال لإجا

 

 :نأل انف

 .ح  لقةح نظهيظب نظاة   ةنءة إنتلح -5

 .لستةة  معيا  نظمطميت م  نظمعجت ح  -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لة ه  ل  نظقليلي نظاعإلح إمي جيء  هي م  نظاص -9

 .ح  ل ةِّق    نظمعار  ل  نظمطميت نظمتشي هح -1

 .ح  لطةص نظاة   هةلقته -1

 :اشيه

 .متشي هحإنستةةن  عميلح "   ص نظعةب" لإجا اشيه إنعا انة  نظاة  إ إ نظعإاة  ظر متيب 

 :ح ةح إنستمت 

 . ةحت   ح مث  إنالست ياة ماهي، ةج   ة   عال 

 :نظتطةلص

اطعل  هذن نظاة  إجإا نظتطةلص م  حج  تقإلح نظهيظب تطر نظتع لة إمتي ح نظتطةلص م  ةل  نظع يل تطر نأل مدية 

 .حنظةئلسلح إ ليتتهي  شم  سطلت إذظك م  حج   ثةنء ع لطح نظهيظب نظطغإلح إنإثةنئل
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 الدرس اللاشر 

 المشتر  ةمالق الموموةة الشمسية

 :نظملمإ : حإالً 

 .ممياح نظمشتةي  ل  نظمإنمب: نظ مةة نظعيمح

 :نأل مية نظ ةتلح

 .نظة يئص نظعيمح ظمإمب نظمشتةي -5

 .نظمجي  نظمغايهلس  ظمإمب نظمشتةي -1

 .مإن  يت مإمب نظمشتةي -9

 . اجيإ مإمب نظمشتةي -9

 .إ ف جإ مإمب نظمشتةي -1

 :إنالتجي يتنظقلت 

 .تقالة نظجهإا نظعطملح إنظعطميء إنظمستمش ل  -5

 .عب نظ ع  إنالستمشيف -1

 .مإ ة الم , جيظلطإ: نظشة ليت إنظمإن ف

 :نظم ي لت إنظم يائ

 .نظاجت، نظمإمب، نظانئةة نالستإنئلح، نظمجمإتح نظشمسلح، نظهيظح، عب نظ ع  إنالستمشيف

 .م طهحنظهيئ ، : نظم ةانت نظطغإلح: نظشم : ثياليً 

 .ةتت ح : نظتعي لة نظطغإلح

 :تعطل  نألسئطح

 تذمة -5 حسئطح 51
  هت إنستلعيب -1 سؤن  1

 ته لق -9 ال لإجا
 تعطل  -9 ال لإجا
 تةملب -1 ال لإجا
 تقإلت -1 ال لإجا
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 9نظثدديا  مدد   اددإا إ  51نألإ  مدد   ددةإو ،نظمقيظلددح تدداا ي سددؤنظل  تتمددإ  مدد   ،إنظمإلددإتلحنظمقيظلحنألسددئطح متاإتددح  ددل  

 . اإا

 :نظمإلإتلح

 . اإا 1نةتلية م  متعاا سؤن  م   -5

 . اإا 1  اعت حإ ال سؤن  م -1

 .مذظك ال لإجا مإلإو تع لة. نظاة  ال لعتإي تطر حاشهح

 :نظقةنءة إنالستمتيو

 .اة  تطم   عاإن  نستمشيف مإمب نظمةلخ م  حج  اتت نأل مية نظإنةاة    نظاة 

 :نأل انف نظعيمح

 .نظهيظب نظاة   ةنءة إنتلحح  لقةح  -5

 .ح  لستةة  معيا  نظم ةانت م  نظمعجت -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لعط   عض نظلإن ة نظعطملح -9

 .ح  لة ه  ل  نظته لقيت نظاعإلح إنظاة  -1

 .ح  لستاتي نظة يئص نظ الح ألسطإب نظميتب -1

 .تاملح عب نالستمشيف إنظ ع  نظعطم  -9
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 فقيرةنسرة : الدرس الخامس ةشر

 :نظملمإ : حإالً 

 .مسيااة نآلةةل  إمسيتاتهت ةتت نظ قة: نظ مةة نظعيمح

 :نأل مية نظ ةتلح

 .إانو نألب ظإإجته إحه يظه تاا شيهك نظ عة -5

 .إ لح نظإإ  ظإإجته  إليةة جيةتهت ميةملل -1

 .تإاة نظإإجح إنألإالا  ظر نظ لت -9

 .ةةإ  نظإإجح ةتت نظةلح ظلهمئاي  تطر جيةتهي ميةملل -9

 .نمتشيف ةإإنظلي ظمإت ميةملل -1

 .نعتلي  ةإإنظلي أله ي  ميةملل إحةذ ت  ظر  لتهي -1

 .نت يق ةإإنظلي إإإجهي  يةلاإ تطر تة لح حه ي  ميةملل نأللتيت ةتت  قة ت -9

 .نظعةص تطر نظجلةن ، عب مسيتاة نآلةةل ، نإلثية: نظقلت إنالتجي يت

 .، نأله ي ميةملل,  يةلاإ، ةإإنظلي: نظشة ليت إنظمإن ف

 .تم  نظةلة إعب نظمسيتاة إنلح    نظا إ : نظم ي لت إنظم يائ

 .مجذف، تاذة،  ت ية، اعإ ، تإمجة، إنجف،  عق، حسا ، إلمل : نظم ةانت نظطغإلح: نظشم : ثياليً 

يت، تاذة  يإت ية، لملد  نظالدة، نظدةلح تإمجدة،  دإت مدةتع ، للدلق ذةتدًي،  ديةاة مقهعدح مد  ةةد: نظتعي لة نظطغإلح

 .تشق نظلطمح نظعي سح

 .عقي، لي ظك م  نمةحة م يةمح: نألاميه إنظتةنملب نظطغإلح

 :تعطل  نألسئطح

 تذمة حسئطح 9
  هت إنستلعيب حسئطح 9
 ته لق حسئطح 9

 تعطل  سؤنظل 
 تةملب سؤنظل 
 تقإلت ال لإجا
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 :نأل انف

 .ح  لقةح نظهيظب نظاة  -5

 .ح  لستةة  معيا  نظم ةانت -1

 .ةانت نظمعجتح  لعس  نست -9

 .ح  ل ةق  ل  نظمطميت نظمتشي هح -9

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسح -1

 .ح  لعمت تطر حسطإب نظميتب -1

 .نظعساح عيمطحتاملح  لت عب نظغلة إنظم -9

 .ح  لة ه  ل  نظته لقيت نظاعإلح إنظمهيظعح إنظا إص -9

 :ح ةح إنستمت 

 .نظاة  م  حج   ثةنء ع لطح نظهيظب نظطغإلح إنظمعة لح إة ه ذظك  مإلإو

 :نظتع لة

تياة  ليتته  .مإلإو م  ةل  نالتتميا تطر  هت نظهيظب ظطاة  إن 
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 للفصل الثاني بلض دروس اتحليل محتوى 

 نحاديث نبوية: الدرس األول

 :نظملمإ : حإالً 

 .نظع  تطر نألةلق نظعملاة: نظ مةة نظعيمح

 :نأل مية نظ ةتلح

 .نظمؤم  حمةا مطه ةلة -5

 . ل  نظ اق إمةيهة نظمذب -1

 .تقإى نهلل  عم  نظعسايت إمعيشةة نظاي  -9

 .لةإةة تغللة نظمامة  م  نظإسيئ  -9

 .تلميت نظماي ق -1

 .نظاه  ت  نظهجةن  إنظتقيه  -1

 . شيشح نظطقيء  ل  نظمسطمل  -9

 . ل  عس  نظةطق لإت نظقليمح -9

 .نظمعي لح تطر عقإق نظجية -9

ق، عدب نظمعيمطدح، تغللدة نظمامدة، نظمعي لدح نظ  ة تطدر نظلدةنء، نظشدمة تطدر نظسدةنء،  لد  نظ دا: نظقلت إنالتجي يت

 .تطر نألمياح، نظإ يء  يظإتا، عميلح نظجية

 .نظةسإ : نظشة ليت إنظمإن ف

 .مت ق تطله، ح ملح نألةلق نظعساح، ح ملح نظ اق، ح ملح تغللة نظمامة: نظم ي لت إنظم يائ

 :نظشم : ثياليً 

 .آلح، تقيه ، نألمةنض، تعقة ، هطق سةنء، لةنء، نظ ة، نظ جإة، ةيظق،: نظم ةانت نظطغإلح
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 :تعطل  نألسئطح

 تذمة سؤن  51
  هت إنستلعيب حسئطح 1
 ته لق حسئطح 9
 تعطل  حسئطح 9

 تةملب ال لإجا
 تقإلت ال لإجا

 

 ا إلحنظعيال  نأل

 :نأل انف نظةئلسلح

 .ح  لقةح نظاة   ةنءة إنتلح -5

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -1

 .ا إلحح  لشةا نألعيال  نظ -9

 .ح  لعّةف نظعال  نظا إلح -9

 .ح  لة ه  ل   عض نظقليلي نظاعإلح إنألعيال  -1

 :نظتع لة

 .متي ح مإلإو ت    يت نإاسي  إحةل ه

 :ن ةح إنستمت 

 .مإلإو ت    يت نإاسي  نظمؤم  إحةل ه

 :نألاشهح

 .ال لإجا حي اشيه     ذن نظاة 
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 باداد/ الدرس الخامس

 :نظملمإ : حإالً 

 .ح ملح  غانا نظتيةلةلح إنظعليةلح: نظعيمحنظ مةة 

 :نأل مية نظ ةتلح

عةن هي .5  .مإ    غانا، إمؤس   غانا إن 

 .شيتةلح مالاح  غانا، إحعليء مالاح  غانا .1

 .ةنئعح نظتيةلخ إنظعليةة نظت  تا ثق م   غانا .9

 .مإنلي مالاح  غانا، إ غانا م ةى نظما  نظعة لح مسيعح .9

 .ح، إمسيجا إاإناي إحسإنق  غاناح ملح  غانا نظعطملح إنظثقي ل .1

 .تقالة ممياح مالاح  غانا: نظقلت إنالتجي يت

تطددد   ددد  نظجهدددت، نظما دددإة،  ددديةإ  نظةشدددلا، نألمدددل ، نظمدددأمإ ، نظمعت دددت، نال ددد ، نظمات دددة، : نظشة دددليت إنظمإن دددف

 .نظمتا  

 :نظم ي لت إنظم يائ

 .نظإّةنق،  لت نظعممح -

 .نالاتميء ظطعليةة نظعة لح نإسلملح -

 .نظمهي، جانئ ، ملمةح، ت ية نظهط ، نظعس ، تعي: نظم ةانت نظطغإلح: نظشم : ثياليً 

 .ت إا ماهي ةنئعح نظتيةلخ: نظتعي لة نظطغإلح

 .إنمعت ميا: نألاميه إنظتةنملب نظطغإلح

 :تعطل  نألسئطح

 تذمة سؤن  51
  هت إنستلعيب حسئطح 1
 ته لق حسئطح 9
 تعطل  حسئطح 9

 تةملب ال لإجا
 تقإلت ال لإجا
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 . اإا 9 إ نةتلية م  متعاا إتاا  اإاا   لعتإي نظاة  تطر سؤن  مإلإت

 :نأل انف

 .ح  لقةح نظاة  -5

 .جم  م لاة ح  لستةات نظمطميت  -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لستاتي نظة يئص نظ الح ألسطإب نظميتب -9

 .ح  لة ه  ل   عض نظقليلي نظاعإلح إنظاة  -1

 .عب نظإه  -1

 .لإلح نظ إة نظ الح انة  نظاة  ح  -9

 :نظتع لة

 .نظعال  ت  مإلإو  عل  لتت نالست ياة م  ح مية نظميتب إمتي ح مإلإو  اشيء ت   طاي نظذي حسم   ه

 :ن ةح إنستمت 

 .مإلإو حةذ م  نظع ة نظع يس   عل  لتعا  ت   يةإ  نظةشلا إلاه ق م  حإليو مالاح  غانا

 .لةطإ نظاة  م  حي اشيه
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 درس اللاشرال

 م  مللقة ةنترة

 :نظملمإ : حإالً 

 . ةة تاتةة   ةإسلته إحةل ه: نظ مةة نظعيمح( 5

 :نأل مية نظ ةتلح( 1

 .مايجية نظشيتة ظانة مع إ ته -ح

 .هطب نظشيتة م  مع إ ته نإشياة  أةل ه -ب

 . إةة نظمع إ ح تلعق نظشيتة    سيعح نظمعةمح - 

 .عةمح  شجيتح   ي  نظشيتة  ظر سيعح نظم -ا

 .نألةلق نظعملاة، نظعب نظع لف, تقالة نظ ةإسلح إنظشجيتح: نظقلت إنالتجي يت( 9

 .ت طح مع إ ح نظشيتة، تاتةة: نظشة ليت( 9

 .نظعب نظع لف، نظشجيتح، نظع ح، نألةلق نظعساح: نظم ي لت إنظم يائ( 1

 :م  عل  نظشم : ثياليً 

 . ، اإن  ، حشهي ، ظ ي ، تسة  ، حإإّة، تعجتعإإت، نظجإنا، مةيظ ح،  يس: نظم ةانت( 5

 .هعت نظعطقت،  لض نظهاا: نظتعي لة نظطغإلح( 1

 .لي ن اح، ِتم    يعًي، إلك: نألاميه إنظتةنملب نظطغإلح( 9

 :تعطل  نألسئطح

 تذمة حسئطح 9
  هت إنستلعيب حسئطح 9

 ته لق سؤنظل 
 تعطل  سؤن 

 تةملب ال لإجا
 تقإلت ال لإجا
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 : انفنأل

 .ح  لقةح نظاة   ةنءة إنتلح -5

 .ح  لستةة  معيا  نظم ةانت م  نظمعجت -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لستاتي ة يئص حسطإب نظشيتة -9

 .ح  لة ه  ل  نظقليلي نظاعإلح إنظاة  -1

 .تاملح  لت  لجي لح اعإ نظشجيتح إنظع ح -1

 .ح  لستةة  نظ إة نظ الح إلإلعهي -9

 : يئاة  ملئلح

 .نظت ةلق  ل  متي ح  مإة نظإ   إنظقه     نألسميء إنأل عي  تهاف  ظر

 :نظتع لة

 .متي ح مإلإو إذظك  يالست ياة م  نظمعيا  نظت  إةات    نظق لاة إمتي ح مإلإو ت  نظ ةإسلح

 :ن ةح إنستمت 

 .مإلإو ت  نظ ةق  ل  نظع إالح إنظةق إنظعةلح

 :نألاشهح

 .ال لإجا حي اشيه    نظاة 
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 مس ةشرالدرس الخا

 محاكمة سقراط

 :نظملمإ : حإالً 

 .نظعطت إنظعطميء إنعتةنمهت: نظ مةة نظعيمح

 :نأل مية نظ ةتلح

 .مإظا سقةنه -5

 . ل  سقةنه تطر نظ لس ح -1

 .ماهي سقةنه -9

 .سج  سقةنه -9

 .تات نظهةب -1

 . تانت سقةنه -1

 . ع  ت  نظعقيئقعب نظعطت، نظ للطح، عب نألإالا، نظعممح، نال تعيا ت  نظذاإب، نظ: نظقلت إنالتجي يت

 .سقةنه، إإجح سقةنه، نظتلملذ: نظشة ليت إنظمإن ف

 .نظ طس ح، نظعق، نظعةلح، نظمعة ح، نظ للطح: نظم ي لت إنظم يائ

 :م  عل  نظشم : ثياليً 

عية، نظتميث ، لجإب نظ لا، ل قِّه، ل غ ، ال تمة إن، آثيةمت، نآلثيت، نظ لدلطح، ممتدة ، نظقإلمدح، نظّشد: نظم ةانت نظطغإلح

 .تع ، نظتهمت، عشا، م ةن ، نظمعلية،  لإن  ةتانمه

 .ال تمة إح حإالامت،  لإن  ةتانمه، مي  سقةنه تعسيً : نظتعي لة نظطغإلح

 :تعطل  نألسئطح

 تذمة حسئطح 51
  هت إنستلعيب سؤنظل 
 ته لق سؤنظل 
 تعطل  سؤن 
 تةملب سؤن 
 تقإلت سؤن 



 118 

 :نأل انف نظتعطلملح

 .نظاة   ةتقي ح  لقةح نظهيظب  -5

 .ح  لستةات  عض نظمطميت  جم  م لاة -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لذمة ح ت مؤظ يت سقةنه -9

 .ح  لستاتي  ل  سقةنه تطر نظ لس ح -1

 .ح  لعةب  عض نظمطميت -1

 .ح  لستاتي ة يئص حسطإب نظميتب -9
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 (5)ملحق 

 نداة تحليل المحتوى

 :م  ايعلح نظملمإ : حإالً 

 .سلحنأل مية نظةئل -5

 .نأل مية نظ ةتلح -1

 .نظشة ليت إنظمإن ف -9

 .نظم ي لت إنظم يائ -9

 .نظقلت إنالتجي يت -1

 :م  ايعلح نظشم : ثياليً 
 .نظم ةانت نظطغإلح -5

 .نظتعي لة إنظتةنملب نظطغإلح -1

 .نألاميه نظطغإلح -9
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 (.)ملحق رق  
 : للو   األول والثانينتائت تحليل محتوى بلض الدروس 

 
 :الدرس األول

 قرآ  الكري الونة في ال 
إ دف "إ د  , تت ق نظعلاح نظت  حجي دت تطدر نظم عد  نظمتعطدق  ديظ مةة نظعيمدح إنظةئلسدلح نظمدةنا  هدي نظإ دإ   ظدر نظهداف

 ".عي  ح   نظجاح إنظاعلت نظذي لتمتعإ   ه
 .   عل  تل ت إن تة ت  جي تهت  مي  إ مإلح  يظجاإ  عسب نأل انف إنأل مية نظ ةتلح ظطاة 

 
 نظ مةة نظ ةتلح نظعاا نظاس ح
 نظمتقإ  لاةطإ  نظجاح 1 1181%
 إ ف نظاعلت أل   نظجاح 9 511%
 س ب اةإ  نظمؤمال  نظجاح 5 9989%
 شمة نظمتقل  هلل تطر اعت نظجاح 9 511%
 نظملئمح لةع إ   يظمؤمال  5 9989%

 
ة نظمدؤمال  هلل تطدر اعدت نظجادح إشدم, لتلح م  ةل  نظجاإ  ح  نظعلاح تةمإت  جي تهي  د  إ دف نظاعدلت أل د  نظجادح

هداف  ةتد  م   عل  تةمإ نظعاا نظقطل  مداهت  د  سد ب اةدإ  نظجادح إنظملئمدح لةع دإ   ديظمؤمال  ,    نظمةت ح نألإظر
 .ظطمياة

 .إ اي لتلح ح   ايظك تات تةملإ تطر نألةل ليت إنظقلت نظت  تؤاي  يظمؤمال   يظاةإ   ظر نظجاح
 

 : قا حجمعت نظعلاح تطر  لت إنتجي يت تمثطت  مي لط  إم  عل  نظقلت إنالتجي يت
 نظقلمح نظعاا نظاس ح

 نظتقإى 9 511%
 نظشمة 9 511%
 نإلمي  9 511%
 نظاعمح 9 511%

 
 :حمي  لمي لتعطق  يظملمإ  عسب

, تجددداإ , ةإادددح, نظإمدددة:  دددة  نظهيظدددب تعدددةَّف تطدددر نظم دددةانت نظتيظلدددح مددد  ةدددل  نظددداة , نظم دددةانت نظطغإلدددح -5
, جادديت تددا , لدداةؤإ , قنظملثددياقددض , نسددت ةق, سدداا , سطسدد ل , ج لدد نظإا,  ددإنةلة, سددةإة, ثغددةة, يفح ددع
 .  نظثلثحإ إ ذن مي حجم  تطله نظمعطط, ظغإب, نظةإ , نظةهب, نظغ 

 
  ةاهي تمثطت  دِ , إ لمي لتعطق  يظتعي لة نظطغإلح

 نظتع لة نظة ت نظاس ح
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 اعت حجة نظعيمطل  5 9989%
 ر نظانةتق  1 1181%
 لاقلإ  نظعها 9 511%
 لاةؤإ   يظعساح نظعساح 9 511%

ل طإ  مي حمة نهلل ح   1 1181%
 لإ  

 
 .نألاميه إنظتةنملب نظطغإلح -1

 نالست هيت نم  لعطت حماي حاإظ   ظلك مايإ  9 511%
 نظتإملا    ظطمتقل  جايت إتلإ  9 511%
 ماا اعت حجة نظعيمطل  9 511%
 اانء ا ال ةإف تطلمتلي ت ي 5 9989%

 
 :حمي تعطل  نألسئطح  قا ميات نإجي يت إتإإلعهي ممي لط 

 5 تذمة حسئطح 1 9 511%
 1  هت نالستلعيب حسئطح 1 9 511%

 ---  ---  9 تعطل  ال لإجا
 9 تةملب سؤن  5 1 1181%

 ---  ---  1 تقإلت ال لإجا
 :نأل انف

 .ح  لقةح نظهيظب نظاص -5
 .  م لاةح  لستةات نظمطميت  جم -1

 .ح  لستةة  نأل مية  نظةئلسلح -9

 .ح  لستاتي نظة يئص نظ الح ألسطإب نظقةآ  نظمةلت -9

 .ح  لذمة   يت ح   نظجاح -1
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 :الدرس الخامس
 .حكاية ةبد اهلل البر  مب البحر 

 :نظملمإ 
 . إ  نظعق إتات نظةإف: نظ مةة نظعيمح

 
 :نأل مية نظ ةتلح

 . مإت نظ ليا -5
 .نظ ش     نظ لا -1

 .ظة يإ ظط ليامسيتاة ن -9

 .مسيااة إإجح نظ ليا ظإإجهي -9

 .نظطقيء  ل  نظ ليا إنظمةطإق نظ عةي -1

 .سانا الإ  نظ ليا -1

 .نتهيت نظ ليا  يظسة ح -9

 .تا  نظمطك -9

 
 :نظقلت إنالتجي يت

 .نظمسيتاة  ل  نظاي 
 .تات نظلأ 
 .نظمسيإنة
 .نظعا 

 .نظعمت  يظا ح
 

 .شلخ نظسإق, ن اح نظمطك, نظمطمح, نظمطك, نظ ليا إإجح, نظة يإ, ت ا نهلل نظ عةي, نظ ليا: نظشة ليت
 

 :نظم ي لت إنظم يائ
 .نظ عة, نظ ة, نظإ إف م  نظلعلف, نظمإنسية, نظعق, نظ  ة, نظمسيإنة, نظلطت, نظعا 

 
 :ثياليً 

 :نظشم 
 .نظ عإى, ظا ل ن, نظلي إت, نظع ةلت, نظسطهح, نظُةفّ , نألشانق, نظةَّمق, نظغمإ , نظمغمإت, نظةيهة, نظ ةت: نظم ةانت

 
 .نظق لح م  نظش ء, َشقَّ نألشانق, ممسإة نظةيهة, إ ف عيئةنً : نظتعي لة

 
 

 :نظتةنملب, نألاميه



 123 

 .ال  أ  تطلك -5

 .ةج   ة   عال  -1

 .حاي ت ا نهلل نظ ةي  م  حات -9

 
 اللإجا:تعطل 
 .سؤن  59-51م  : نظتذمة

 .حسئطح 9-1م  :  هت إنستعليب
 .سؤن : ته لق
 ال لإجا: تةملب

 .ال لإجا: إلتتق
 

 :نأل انف
 .تإللف نظمطميت  جم  م لاة -5
 . ةنءة نظاة   ةنءة إنتلح -1

 .نستةانت نظمعجت إنستةةن  معيا  نظمطميت -9

 .نظة ه  ل  نظقليلي نظاعإلح -9

 .نظت ةلق  ل  نظمطميت -1

 
 لعتإي نظاة  تطر اشيه إنعا  علد  لدذ ب نظهيظدب  ظدر نظممت دح إل عد   د  متديب ع دص نظعدةب إنسدتةةن : اشيه

 .عميلح مشي هح
 

 :ح ةح إنستمت 
.ت دددديةة تدددد    ددددح تةلددددت  هةلقددددح سددددهطح مدددد  حجدددد  نالسددددت ياة ممددددي جدددديء  هددددي إته لددددق ذظددددك مدددد  ةددددل  نالسددددتاتي 
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 :الدرس اللاشر
 .المشتر  ةمالق الموموةة الشمسية

 :نظملمإ : حإالً 
 .نظ مةة نظةئلسلح ممياح نظمشتةي  ل  نظمإنمب

 
 :نأل مية نظ ةتلح

 ص نظعيمح ظمإمب نظمشتةينظة يئ 1 1181%
 نظمجي  نظمغايهلس  ظمإمب نظمشتةي 9 511%
 تإن ف مإمب نظمشتةي 9 511%
 حعجية مإمب نظمشتةي 9 511%
 ح سيت مإمب نظمشتةي 1 1181%
 نظلغه    مإمب نظمشتةي 1 1181%

 
 :نظقلت إنالتجي يت
 .نظ ع  نظعطم  إح ملته, ح ملح نالمتشي يت, نظعطت إنظعطميء

 
 .مإ ةام , جيظلطإ: ة ليتنظش
 

 :نظم ي لت إنظم يائ
 .مجي  مغايهلس , نالمتشي يت, نظهيظح, نظمجمإتح نظشمسلح, نظاجت, نظمإمب

 
 :نظشم 

 :نظم ةانت نظطغإلح -5
 .نظهيئ , م طهح, نظمإمب, نظاجت

 :نظتعي لة نظطغإلح -1
 .إتات نظتاإو    نألسيظلب نظعطملح, نالتتميا تطر نظع يةنت نظعطملح

 :نألاميه نظطغإلح -9
 .لةطإ م  نألاميه نظطغإلح إلعتما تطر نظسةا إنألسيظلب نظعطملح    تةض نظة يئص م  ةل  نظتاة     تةلهي

 :تعطل  نألسئطح
 .حسئطح 51تذمة  -5
 .سؤنظل  1 هت إنستعليب  -1

 .ال لإجا, ته لق -9

 .ال لإجا, تةملب -9

 .ال لإجا -1

 .تقإلت ال لإجا -1
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تداا نألسدئطح نظمقيظلدح سدؤنظل  لتمدإ  نألإ  مد  , إي تطر حسئطح مقيظلح إحسئطح مإلإتلححسئطح نظاة  متاإتح  عل  تعت

 . اإا إنظثيا  م  حة عح  اإا 51
 

 :نألسئطح نظمإلإتلح
 .نةتلية م  متعاا سؤن  ممإ  م  ةمسح  اإا -5
 .حجب  اعت حإ ال سؤن  لتمإ  م  ستح  اإا -1

 
 :نال انف نظعيمح

 .لحح  لقةح نظهيظب نظاة   ةنءة إنت -5
 .نظم ةانت م  نظمعجتمعيا  ح  لستةة   -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لعط   عض نظلإن ة نظعطملح -9

 .ح  لة ه  ل  نظته لقيت نظاعإلح إنظاة  -1

 .ح  لستاتي نظة يئص ألسطإب نظميتب -1

 .تاملح عب نالستمشيف إنظ ع  نظعطم  -9
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 الدرس الخامس ةشر
 نسرة فقيرة

 
 :مإ  ظطاة  نظةيم  تشة ح  نظتعيظل  ميات  عسب نظمعيإة ميآلت استا  م  ةل  تعطل  نظمل

 :م  عل  نظملمإ  -5
إ دذن , مي  تعطل  نظملمإ  عإ  نظ مةة نظعيمح م  نظاة   إ تقالت نظمسيتاة ظآلةةل  إنظشدعإة مد  نآلةدةل  

 .مي حجمعت تطله تلاح نظ ع 
 :حمي  لمي لتعطق  يأل مية نظ ةتلح  ةاهي تمثطت  مي لط  -1

 إانو نألب ظإإجته إألإالاا تاا شيهك نظ عة 9/9 511%
 اتإة نظإإجح ظإليةة ميةملل  9/9 511%
 ةةإ  نظإإجح ظإليةة ميةملل ةتت نظهق  نظ يةا 9/9 511%
 عةص نظإإ  تطر نظشعإة م  جيةته 9/5 511%
 نمتشيف مإت ميةملل 9/9 511%
 ةتيلح ةإإ أله ي  ميةملل 9/9 511%
 تة لح حإالا ميةملل م      ةإإ 9/9 511%

 
ميات ح   نإجي يت    نظهاف نظةن   إ إ , ممي  إ مإلح    نظجاإ  نظسي ق  ة   جي ح نظعلاح تمثطت ممي  إ مإلح

 .إ ذن مي اإا  ظله إنعا م  ح ةنا نظعلاح  قه, عةص نظإإ  تطر نظشعإة م  جيةته
 
 :نظقلت إنالتجي يت -9

 نإلثية نظعهف تطر نأللتيت لمح نظشعإة م  نظجية  نظتلعلح  لمح عب نظغلة
1181% 1181% 1181% 1181% 511% 

 
   عل  ح   ةا م  ح ةنا نظعلاح تملإ  يإجي ح تطر نظعةص تطر نظجلةن  إعب مسيتاة نآلةدةل  مقدلت إنتجي ديت إ دإ 

 .ممي ميات  جي يت نآلةةل , ح ةب  ظر نظهاف نظةئلس  ماه ظف انف نظ ةتلح
 
 .ةإإ, نأله ي , ميةملل, نظإإ : شة ليتنظ -9
 
 :نظم ي لت إنظم يائ -1

 .نظتلعلح, مسيتاة نآلةةل , تم  نظةلة, عق نظ قلة
 :نظشم : ثياليً 

 .حساظتهي, نظمهيةق,  عقت, إمجة إحعب, لقإ ,  ت ية, مجيالف: نظم ةانت -5
 .نظلطمح,  إت مةتع , لقت ذةتيً , إمجةة نظةليا, تاذة  يإت ية, لمط  نظالة: نظتعي لة نظطغإلح -1

 :حمي  لمي لتعطق  يألاميه إنظتةنملب نظطغإلح  ةاهي تمثطت    -9

 .حةحلت ملف ميات نظطلطح: نست هيت ( ح
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 .يظك م  نمةحة م يةمحل: نظتعجب ( ب

 .اعت ظقا ميتت, عقيً : نظتأملا ( ت

 
 :تعطل  نألسئطح  قا تإإتت  جي يت تلاح نظ ع  ممي لط 
 سئطح نظتذمةح حسئطح تقإت تطر حسي  نظتذمة 9-51
 نظ هت إنالستلعيب حسئطح 9-9
 ته لق 1-9
 تعطل  حسئطح 9

 تقإلت ال لإجا
 

عل  تعتما نظاس ح نظم ةى    نألسئطح تطر نظتذمة ,  ممي اةى ح  جياب  تيعح نإ انو     يب تعطل  نألسئطح  طلطح جانً 
 .ئطح نظمتعطقح  يظتقإلت  ظر حي سؤن    عل  ن تقات نألس, إنظع ل    عل  مي  نظتعطل  ح   نألسئطح شأايً 

 
 :نأل انف

 .ح  لقةح نظهيظب نظاة  -5
 .ح  لإلف نظمطميت  جم  م لاة -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لستةات نظمعجت    نستةةن  نظمعيا  ظطم ةانت -9

 .ح  ل ةق  ل  نظمطميت نظمتشي هح -1

 .ح  لستاتي ة يئص حسطإب نظميتب -1

 .ف إنظشعإة م  نظمعتي تاملح  لت  لجي لح اعإ نظعه -9

 .ح  لة ه  ل  نظته لقيت نظاعإلح إنظاة  -9

 
 :ح ةح إنستمت 

 ثددةنء ع ددلطح نظهيظددب   مدد  حجدد, إ دد  ت دديةة تدد    ددح مشددي هح ظمإلددإو نظدداة " نألملددة إنألتةن دد " تددةض مإلددإو 
 .إنظمعة لح, نظطغإلح

 
 :نظتع لة

 علدد  لمددإ  , نت إنظتةنملددب نظتدد  نسددتهيو نسددتلعي هيإمدد  ةددل   ددليتح نظم ددةا, لعددا نظتع لددة نظمعددإة نألسيسدد  ظطمتي ددح
 .اإة نظمعطت اإة مةشاًن إمإجهيً 
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 نتائت تحليل المحتوى بلض الدروس  الو   الثاني
 :األول الدرس

 نحاديث نبوية 
 :تعطل  نظملمإ  -5

 .نظع  تطر نألةلق نظعملاة    علية نظمؤم : نظ مةة نظعيمح
 :نأل مية نظ ةتلح -1

  حةلق نظمؤم. 
 نظ اق إنال تعيا ت  نظمذب. 
 تغللة نظمامة. 
 يت نظماي ق  . 
 معيمطح نظمسطت ألةله. 
 عس  نظةطق إحجةا لإت نظقليمح. 
 إ  نظجية إع ه . 
 
 نظقلت إنالتجي يت -9

 .نألمياح, نألمة  يظمعةإف إنظاه  ت  نظمامة, حعس  نظمعيمطح, نظ اق, عب نظجية
 .نظةسإ : نظشة ليت -9
 :ائنظم ي لت إنظم ي -1

 مت ق تطله 9 511%
 ح ملح نألةلق نظعساح 9 511%
 ح ملح نظ اق إتغللة نظمامة 1 1181%

 
 :نظشم 

 :نظم ةانت نظطغإلح
 . إنئق, نظمتشاق, هطق, تع إ, نالتةنض, تقيه , ةيظف, نظ جإة, نظ ة, لةنء, سةنء

 
 :تعطل  نألسئطح

 تذمة سؤن  51 9 511%
  هت إنستلعيب حسئطح 1-1 9 511%
 ته لق حسئطح 9 9 511%
 تعطل  9 9 511%
 تةملب ال لإجا 9 511%
 تقإلت ال لإجا 9 511%
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 :نأل انف نظةئلسلح
 .ح  لقةح نظاة   ةنءة إنتلح -5
 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -1

 .ح  لشةا نظعال  نظشةلف -9

 .ح  لعةف نظعال  نظشةلف -9

 .ح  لة ه  ل   عض نظقليلي نظاعإلح إنألعيال  -1

 
 :نظتع لة

 .تي ح مإلإو ت    يت نإاسي  إحةل هم
 

 :ح ةح إنستمت 
 .مإلإو ت    يت نإاسي  نظمؤم  إحةل ه

 
 .ال لإجا: نألاشهح
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 : "الخامسالدرس 
 "باداد 

 .باداد ةبر اللصور: الفكرة
 

 :نأل مية نظ ةتلح
 .حل  تق   غانا -5
 .نت يف ح    غانا  يظس ة -1

 .حجإنء م  مالاح  غانا -9

 .تهيتيةلخ  غانا إعلية  -9

 .ح ملح  غانا اإظح تة لح -1

 . غانا نظمجا اإظح تة لح -1

 .نظاإنع  نظعطملح إنظثقي لح     غانا -9

 .حسإنق  غانا إمسيجا ي -9

 .حعليء مالاح  غانا -9

 
 :نظقلت إنالتجي يت

 .ح ملح  غانا, عب نظإه 
 

 .تط     نظهلثت, نظما إة, نظمأمإ ,  يةإ  نظةشلا, نظمعت ت, نظمتا  : نظشة ليت
 

 :نظشم  :ثياليً 
 . لت نظعممح, نظإإ , نظهط , ملمةح, جانئ , نظمهي: نظم ةانت

 .لعي نظعليةة, تايء نظهط : نظتعي لة نظطغإلح
 

 :نألاميه نظطغإلح
 .إمعت ميا, نظاا ح

 .تلإ  نظمهي  ل  نظة ي ح إنظجسة, نستةانت نظشعة
 

 :تعطل  نألسئطح
 .سؤن  مإعا, سؤن  59-51تذمة م  

 .إنعا نةتليةي, سئطحح 1-9:  هت إنستلعيب
 .حسئطح 9: ته لق
 .سؤن  1: تعطل 
 .ال لإجا: تةملب
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 .ال لإجا: تقإلت
 

 :نأل انف
 .ح  لقةح نظاة   ةنءة إنتلح -5
 .ح  لإلف نظمطميت  جم  م لاة -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لستةة  نظ إة نألا لح -9

 .ح  لة ه  ل  نظاة  إنظقليلي نظاعإلح -1

 .عب نظتيةلخ -1

 
 :ةنظتع ل

 .إمتي ح مإلإو ت  نظ طا نظذي لسم   ه, نالست ياة م  نظاة 
 

 :ح ةح إنستمت 
 . قةة م  تيةلخ نظةط يء نظع يسلل  إةي ح نظةشلا

 
 .ال لإجا: نألاشهح
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 اللاشرالدرس 
 مللقة ةنترة

 :نظملمإ ( 5
 . ةإسلته إحةل هنجم  ح ةنا نظعلاح تطر ح  نظ مةة نظعيمح م  نظاة      ةة تاتةة  

 :نأل مية نظعيمح( 1
 :تتإإو  اإا تعطل  نظملمإ  ظف مية نظةئلسلح تطر نظجاإ  ممي لط 

  نظ مةة نظعاا نظاس ح
- 5 مايجية نظشيتة ظانة مع إ ته 9 511%* 9/1

- 1   يت تاتةة إحةل ه نظعملاة 9 511%
- 9    ي  نظشيتة  ظر سيعح نظمعةمح  شجيتح 9 511%

- 9 هطب نظشيتة م  مع إ ته نإشياة  أةل ه 5 511%*  9/5
 :نظقلت إنالتجي يت( 9
 .تقالة نظ ةإسلح إنظشجيتح -
 .نألةلق نظعملاة -
 .نظعب نظع لف -
 :نظشة ليت( 9

 .تاتةة, ت طح مع إ ح نظشيتة
 :نظم ي لت إنظم يائ( 1

 .نظع ح, نظةطق, نظشجيتح, نظ ةإسلح
 :ثياليً 

 :م  عل  نظشم 
 .نظعمت, حإإةّ , تسة  , ط ي ظن, هي شنأل, اإن  ,  يس , ةظقحمةي, ءنظجإن,  ةإجح :نظم ةانت -5
 .هعت نظعطقت,  لض نظهاا, ِتم    يعيً : نظتعي لة نظطغإلح -1

 :نألاميه إنظتةنملب نظطغإلح -9

 .لي ن اح ميظك: نظاانء
 .إلك تاتةة: نظتعجب
 .تاتة: نظماياى

 :تعطل  نألسئطح
- 5 تذمة حسئطح 1-9
- 1  هت إنستلعيب حسئطح 9-9

- 9 ته لق سؤنظل 
- 9 تعطل   سؤن 

- 1 تةملب ال لإجا
- 1 تقإلت ال لإجا

 .جمل  نألسئطح مقيظلح, إ شم  تيت ال لإجا حسئطح مإلإتلح
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 :نأل انف نظعيمح
 :لهاف نظاة   ظر تاة ح انف تتمث   لمي لط 

 .ح  لقةح نظهيظب نظاة   ةنءة إنتلح -5
 .م  نظمعجت ح  لستةة  معيا  نظم ةانت -1

 .ح  لستةة  نأل مية نظةئلسلح -9

 .ح  لستاتي ة يئص حسطإب نظشيتة -9

 .ح  لة ه  ل  نظقليلي نظاعإلح إنظاة  -1

 . لت  لجي لح تعإإ اعإ نظشجيتح إنظع ح -1

 .ح  لستةة  نظ إة نظ الح إلإلعهي -9

 :مأثةة حةل لح
 .عي تهاف  ظر نظت ةلق  ل  متي ح  مإة نظإ   إ مإة نظقه     نألسميء إنأل 

 : نظتع لة
 .متي ح مإلإو ظلست ياة م  نظمعيا  نظت  إةات    نظق ح إمتي ح مإلإو عإ  نظ ةإسلح

 :ح ةح إنستمت 
 . تةة ت  نظ ةنو  ل  نظع إالح إنظعةلح

 .ال لإجا: نألاشهح



 134 

 الدرس الخامس ةشر
 محاكمة سقراط

 :نظملمإ : حإالً 
 .لإايا  سقةنهنظ مةة نظعيمح م  نظاة     تقالة نظ لطسإف نظ( 5
 :نأل مية نظ ةتلح( 1
 .مإظا سقةنه إاشأته -
 .م يائ سقةنه -
 .نظعلية نظةي ح ظسقةنه -
 .مإ ف نظجمي لة     هت سقةنه -
 .سج  سقةنه -
 .ة ض سقةنه نظهةإب م  نظسج  -
 .تا لذ عمت نإتانت  سقةنه -

 :نظقلت إنالتجي يت
 :تاإة نظقلت    نظاة  عإ   لمتل  حسيسلتل 

 . يت تطر نظمإ فنظث (5
 .نظ ع  ت  نظعممح إنظعق (1

 :نظشة ليت
 .تلملذ سقةنه, إإجح سقةنه, سقةنه

 .نظ للطح, نظمعة ح, نظعممح, نظ طس ح: نظم ي لت إنظم يائ
, م دةن , نظسدةه, عشدا,  ي طدح, نظدتهمت, معجت, حشعية,  إلت, ممتة , آثيت, آثية, ل غ , تميثل : نظم ةانت نظطغإلح: ثياليً 

 .مم , ت ار, مةلا, نظمامق ,نظمعلية
 . تةف ا سك, حجه   يظ ميء: نظتعي لة نظطغإلح
 :تعطل  نألسئطح

 حسئطح تذمة سؤن  55
 نظ هت إنالستلعيب سؤنظل 
 ته لق سؤن 
 تعطل  سؤن 
 تةملب سؤن 
 تقإلت سؤن 

إنألسئطح م  جهدح حةدةى  ,ظمقي لت ح  ه لعح نظماهي  م  جهحإننظعيت   م  ةل  تعطل  نظملمإ اتإ   إ شم  تيت 

نظت يتدد  مدد   تطددر جياددب ال تسدديتا نظهيظددب تطددر نإ ددانو إنال تمددية الددةًن ظتةملإ ددي تطددر جإناددب نظتطقددل  إنظع ددل إظددل 

 .إمي  ظر ذظك م   ليلي تسي ت    تهإلة  اةنت نظه   نال تميةلح, نظمياة م  ةل  نألاشهح إنظعإنةنت نظجميظلح

 (9)ملحق  
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 :موموةة البؤرية ال/ نسئلة المقابلة

 مقي طح ظمعة ح اإة ماهي  نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم     تاملح نظت ملة نال تميةي

 :نظمعتإى نظتعطلم : حإالً 

    لةمإ نظمتيب نظماةس  تطر إن   نظهط ح؟ -5

    لعتإي نظمتيب نظماةس  تطر اشيهيت اةنسلح لا ذ ي نظهط ح؟ -1

   إةة متميمطح؟   لعةض نظمتيب نظماةس  نظمياة نظتعطلملح  -9

 .ُلقِّات نظمتيب نظماةس  نظعطإ  نظجي إة    جمل  نظمإن ف -9

    تعتإي مإلإتيت نظمتيب تطر حمثطح ت ل   اةة نظعقطلح نإسلملح تطر نظةطق إنإ انو؟ -1

 .نظقليلي نظمهةإعح انة  نظمتيب متاإتح -1

 .نظقليلي نظمهةإعح تشج  نظهط ح تطر نظت ملة  ةلجيا عطإال ظهي -9

 

 :نأل انف نظتعطلملح :ثياليً 

    لإجا  طح  ل  نأل انف نظتعطلملح إنظمعتإى نظتعطلم ؟ -5

 .تتايسب نأل انف م  مستإى نظالي نظعقط  ظطمتعطت -1

 .نأل انف ما ثقح م   ليلي نظمجتم  -9

 (.تعطل ، نستاتي ، تةملب) تةنت  نأل انف نظمستإليت نظعطلي م  نظمعة ح  -9

 (.نظهيظب معإة نظعمطلح نظتعطلملح) ت  تشج  نأل انف نظمتعطت تطر نظتعطت نظذن -1

نظجسددددددملح إنظعقطلددددددح إنظعيه لددددددح ) تسددددددي ت نأل ددددددانف  دددددد  تمددددددإل  شة ددددددلح متميمطددددددح ظطهيظددددددب مدددددد  نظاددددددإنع   -1

 (.إنالجتميتلح

 .لمتسب نظهيظب هة ًي متاإتح تسيتاا تطر نظت ملة نظماتي -9

 .لام  نظماهي  ملإ  نظهط ح اعإ نستةانت نظ ع  نظعطم  -9

 

 

 :عطلت إنظتعطتهةق نظت: ثيظثيً 
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 ".هةلقح نظتطقل " تعتما تطر هةلقح إنعاة    نظتعطلت  -5

 .لشج  نظمتيب نظماة  نظمعطت تطر نظتاإل   هةق نظتعطلت -1

 مي نظهةلقح نألاسب ظتعطلت معتإى نظماهي ؟ -9

 :تاا نظتةهله ظطتاةل     تةنت  نظ ةإق نظ ةالح م  عل  -9

  تاإو حسيظلب نظتاةل. 

 تاإو نألسئطح نظ  لح. 

 نظهط ح  ظر مجمإتيت تقسلت. 

 :   تقإت  تاةلب نظهط ح تطر -1

 نظثقح إنألمياح    تسجل  نظملعليت. 

 ماي شح إت سلة نظملعليت. 

 هةا  ةإض ذنت تل ح  قللح مي. 

 نةت ية  عح نظ ةإض. 

 :لقإت نظمعطت  تإ لة  ة ًي ظتلملذا م  عل  -1

 .نظاقا، نظت سلة، نظتعطل ، نظته لق، نظتقإلت               

 

 :نظتقإلت: ةن عيً 

 .تةمإ حسئطح نظمتيب تطر نظايعلح نظتع لطلح نظتعةلةلح -5

 .تعةض مشملت عقلقلح م  ةل  نالمتعيايت لسي ت نظهط ح  ة انء نظةحي  لهي -1

 .تؤةذ نألاشهح نظل  لح    نالتت ية تاا نظتقإلت -9

ت نظهط ح    لإء مي لعققإاه م  ح انف إظل     لإء مي ُلعّ طإاه م   -9  .معطإميتُلقإَّ

 (.تعطل ، تةملب، تقإلت) ُتةمإ حسئطح نظمتيب تطر نظمستإليت نظمعة لح نظعطلي  -1

 .نألسئطح شيمطح ظطمعتإى نظتعطلم  -1

 .تةنت  نألسئطح نظ ةإق نظ ةالح تاا نظهط ح -9

 .ُتسي ت اتيئي نظتقإلت نظت  لتإ   ظهي نظمعطت    تعالا مإنه  نظلعف إنظقإة تاا نظهط ح -9
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 : انو إنظت ملة نإ انت تاي ة نإ: ةيمسيً 

 .ُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر  اتي  مطميت تعتإي تطر عةف معل  حإ مجمإتح م  نظعةإف -5

 .ُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر  اتي  حم ة تاا ممم  م  نظمطميت نظمتةنا ح -1

 .ُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر  ليتح نأل مية  شم  سطلت -9

 .ا م  نأل مية    إم  معااُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر  اتي  حم ة تا -9

 .ُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر  اتي  ح مية متاإتح  عةلح  علاًن ت  إسيئ  نظلغه -1

 .ُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر تغللة حسطإب نظت ملة ظمإنجهح نظمإن ف نظجالاة -1

 .ُلشج  نظماهي  نظهيظب تطر  اتي  ح مية متشع ح -9

 .مشملت    نظمإ ف نظإنعاُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر ةؤلح نظمثلة م  نظ -9

 

 مي ح ت نظمقتةعيت نظت  تةن ي تسي ت    تاملح نظت ملة نال تميةي    نظماهي ؟ -

 مي ح ةإ نظملسةنت نظمإجإاة انة  نظمتيب إتسي ت    تاملح نظت ملة نال تميةي؟ -

 مي ح ةإ نظمعإ يت نظمإجإاة انة  نظماهي  إتسي ت     تي ح تاملح نظت ملة نال تميةي؟ -
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 (1)ق ملح

 :تحليل نتائت المقابلة 

 :نظعلاح

 :تت نةتلية تلاح تشإنئلح م  حسيتذة نظطغح نظعة لح ظط ف نظثيم  إ ا تإإتت نظعلاح ممي لط 

 عسب نظجا  -5

 نظمتغلةنت نظعاا نظاس ح
 ذمة 1 11%

 نظجا 
 حاثر 1 11%
91% 9 5-1 

 نظساإنت
91% 9 1-51 
51% 5 51-51 
51% 5 51-11 
  أمثة 11 1 11%

 

 .م  نإاي معطميت  1م  نظذمإة إ   نظمقي   معطمل   1عل  تت مقي طح 

سداإنت ة دةة تطدر نظتدإنظ   1-5م  نألسديتذة نظإن عدح مدي  دل  نظ ئدح % 91لت ل  ظاي م  ةل  نظجاإ  عسب نظتإإل  ح  

عددل  ح  ح دد  ح ددةنا نظعلاددح نظددذل   دد  , علدد  لددذمة عيظلددًي  دد   ددذا نظ ئددح نظاسدد ح نظم ددةى مد  حسدديتذة نظمعي لددح, 51-1 ئدح 

 .ظم  ماهمي% 51 اس ح ( 11-51)إ ( 51-51)إ عت ة ةتهت مي  ل  

 :إ لمي لتعطق  يظمستإى نظتعطلم  نظذل  لعمطه نألسيتذة  قا تإإتت ممي لط 

 نظمستإى نظعاا نظاس ح
 ا طإت 9 91%
  ميظإةلإ  1 11%
 ميجستلة 5 51%

إ لة ماهدددي  نظطغددح نظعة لددح ظط دددف نظثدديم  نألسيسدد   دددةص نظت ملددة  دد  مجددديالت إنظددذي لتمثددد   مدداى تدد( 5)سددؤن  ة ددت 

 : قا ميات نظاتيئي مإإتح ممي لط , نظاةنسح
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 :عسب نظمعتإى نظتعطلم ( 5

 نظة ت نظسؤن  اعت ال  طل  جانً 
- 5 .لةمإ نظمتيب نظماةس  تطر إن   نظهط ح 9 5 
- 1 .لح   لعتإي نظمتيب نظماةس  تطر اشيهيت اةنس 5 9 5

 ددد  لعدددةض نظمتددديب نظماةسددد  نظمدددياة نظتعطلملدددح   دددإةة  9 1 5
 .متميمطح

9 -

 --- - 9 .لقات نظمتيب نظماةس  نظعطإ  نظجي إة 9 9

 دد  تعتددإي مإلددإتيت نظمتدديب تطددر حمثطددح ت ددل  نظقدداةة  1 1 1
 .نظعقطلح

1 -

5  --- - 1 .نظقليلي نظمهةإعح انة  نظمتيب متاإتح 9

ح تشدددج  نظهط ددح تطدددر نظت ملدددة  ةلجددديا نظقلدديلي نظمهةإعددد 9 5 1
 .عطإ  ظهي

9 -

مد  ةدل  نظجداإ  نظسدي ق، تدت حةدذ ةحي نألتط لدح نظتد  حمددات مد  ةدل  نظاتديئي ح  متديب نظ دف نظثديم  نألسيسد  مدد  

عدةض نظمددياة إلعلد  نظمعتدإى نظتعطلمدد  لسدهت  شدم  تدديت  د  تاملدح نظت ملددة نال تمديةي، علد  لةمددإ تطدر إن د  نظهط ددح، 

 د  نألمدإة نظتد  ال  يتميمطح، إلعةض حمثطح ت ل   اةة نظعقطلح نإسلملح تطر نإ دانو، إ دا  دةإ ح   اديك اق د  إةة م

لسهت نظمتيب    تاملح نظت ملة نال تميةي، عل  حاه ال لعتدإي تطدر اشديهيت اةنسدلح لا دذ ي نظهط دح، إمد  نظمعدةإف ح  

ظماهي  لقدات نظعطدإ  نظجدي إة،  علد  ال لجعطده ل مدة  د   لجديا نظاشيهيت    نظت  تسهت    نإ انو إنظتجالا، ممي ح  ن

 .عطإ  إع  مشملت تإنجهه

 :نأل انف نظتعطلملح -1

 : قا استهل  ح  اع ة إامثف نإجي يت ممي لط 

 نظسؤن    
  اعت ال  طل  جانً 
 ---     لإجا  طح  ل  نأل انف نظتعطلملح إنظمعتإى نظتعطلم ؟( 5) 1 9
 --- 51  ---  .تتايسب نأل انف م  مستإى نظالي نظعقط  ظطمتعطت( 1)

 .نأل انف ما ثقح م   ليلي نظمجتم (9) 9 5 5

 ---  --- تعطلددد ، نسددددتاتي ، ) تةنتددد  نأل دددانف نظمسدددتإليت نظعطلددددي مددد  نظمعة دددح ( 9) 51
 (.تةملب

 --- نظهيظددب معددإة نظعمطلددح ) تشددج  نأل ددانف نظمددتعطت تطددر نظددتعطت نظددذنت  ( 1) 1 9
 (نظتعطلملح

 ---  --- ) تسددي ت نأل ددانف  دد  تمددإل  شة ددلح متميمطددح ظطهيظددب مدد  نظاددإنع  ( 1) 51
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 (.نظجسملح إنظعقطلح إنظعيه لح إنالجتميتلح
 .لمتسب نظهيظب هة ًي متاإتح تسيتاا تطر نظت ملة نظماتي( 9) 1 5 9

 ---  .لام  نظماهي  ملإ  نظهط ح اعإ نستةانت نظ ع  نظعطم ( 9) 1 9
 

علددت نإجي دديت مياددت مدد  ح  نأل ددانف نظتعطلملددح تسددهت  دد  نظت ملددة نال تمدديةي مدد  علدد  نظ ددطح  لاهددي إ ددل  العددل ح  م

تيعدح نظ ة دح ظطمدتعطت  دأ   نظمعتإى نظتعطلم ، إنا ثي هي م   ليلي نظمجتمد ، إمةنتيتهدي ظطمسدتإليت نظعطلدي  د  نظمعة دح، إن 

يمطدددح ظطهط دددح،  ددد  عدددل  ح  نظمجمإتدددح نظ ؤةلدددح حمدددات لعتمدددا تطدددر نظدددتعطت نظدددذنت ، إمسدددي متهي  ددد  تمدددإل  شة دددلح متم

 ةجميتهدي ح  نأل ددانف ال تتايسدب مدد  مسددتإى نظالدي نظعقطدد  ظطمددتعطت، مدذظك حجدديب نظمعلددت ح  نظماهدي  ال لامدد  ملددإ  

 .نظهط ح اعإ نستةانت نظ ع  نظعطم 

 

 :هةق نظتعطلت إنظتعطت -9

 نظة ت نظسؤن  اعت ال  طل  جانً 
 ---  --- - 5 هةلقح نظتطقل : هةلقح إنعاة    نظتعطلت تعتما تطر 51

- 1 لشج  نظمتيب نظماةس  نظمعطت تطر نظتاإل   هةق نظتعطلت 1 9 5
- 9 مي نظهةلقح نألاسب ظتعطلت معتإى نظماهي    

 
 ---

 
 ---

 
51 

 :تاا نظتةهله ظطتاةل     تةنت  نظ ةإق نظ ةالح م  عل 
  تاإو حسيظلب نظتاةل. 

9 -

 ---  --- 51   و نألسئطح نظ  لحتاإ.  

1 1 1  تقسلت نألسئطح  ظر مجمإتيت.  

 
 ---

 
 ---

 
51 

 :   تقإت  تاةلب نظتلملذ تطر
 نظثقح إنألمياح. 

1 -

5  --- 9  ماي شح إت سلة نظملعليت.  

5 9 1  هةا  ةإض ذنت تل ح  قللح مي.  

5 1 9 
 نةت ية  عح نظ ةإض.  

1  ---   علدد  نظاقددا، نظت سددلة، نظتعطلدد ، لقدإت نظمعطددت  تددإ لة  ددةص ظطهط ددح مدد 9
 .نظته لق، نظتقإلت

1 -
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العددل مدد  ةددل  نإجي دديت ح  نظمعطمددل  لقإمددإ   يسددتةانت حسدديظلب متعددااة تقددإت تطددر نال تعدديا تدد  نظتطقددل   علدد  ح  

 نظمتدديب نظماةسدد  لعتددي   ظددر حسدديظلب متعددااة مدد  حجدد   ل ددي  نظ مددةة ظطهط ددح، إمدد  ح ددةإ نظهددةق نظتدد  حجمدد  نظمعطمددإ 

تطلهي ظتاةل  نظماهي     نظهةلقح نظإلل لح نظت  تمإ   ل  نظقلي  إنالسدتقةنء، إالعدل ح  نظمعطمدل  لقإمدإ   يسدتةانت 

هدددةق متاإتدددح مددد  علددد  حسددديظلب نظتددداةل ، إتادددإو نألسدددئطح نظ ددد لح إتقسدددلت نظهط دددح  ظدددر مجمإتددديت مددد  حجددد   ل دددي  

طمإ  تطر  ل يظهي ظطهط ح مث  نظثقح إنألمياح إمعيإظح اةنسدح نظمعطإمح ظهت  سهإظح إلسة، إ ايك  لت حسيسلح حجم  نظمع

إنظتعطلد  إنظته لدق , نظت سدلةإ لإن ة مةتط دح مد  لدم  نظمتديب،  يالتتمديا تطدر هدةق نظ عد  نظعطمد  مد  ةدل  نظاقدا، 

 .ظمعطإميت نظماهي 

 :نظتقإلت -9

 نظة ت نظسؤن  اعت ال  طل  جانً 
5  --- - 5 .ح نظتع لطلح نظتعةةلحتةمإ حسئطح نظمتيب تطر نظايعل 9

تعةض مشملت عقلقلح م  ةل  نالمتعيايت لسي ت نظهط ح  ة دانء نظدةحي  1 9 5
 . هي

1 -

- 9 .تؤةذ نألاشهح نظل  لح    نالتت ية تاا نظتقإلت 9 1 5

ت نظهط ددددح  دددد  لددددإء مددددي لعققإادددده مدددد  ح ددددانف إظددددل   دددد  لددددإء مددددي  5 9 5 لقددددإَّ
 .م  معطإميت اهلع طإ 

9 -

تعطلددد ، تةملدددب، )مدددإ حسدددئطح نظمتددديب تطدددر نظمسدددتإليت نظمعة لدددح نظعطلدددي تة  1 9 5
 (.تقإلت

1 -

- 1 .نألسئطح شيمطح ظطمعتإى نظتعطلم  9 1 5
 --- - 9 .تةنت  نألسئطح نظ ةإق نظ ةالح 9 1

- 9 .تسهت اتيئي نظتقإلت نظت  لتإ   ظهي 1 9 1
 

ظتقإلت    نظماهي  لعتي   ظدر  تدياة نظالدة إذظدك أل  م  ةل  نظجاإ  العل ح   ايك اس ح  جميو عل  ح  جياب ن

معلددت نألسددئطح تةمددإ تطددر نظايعلددح نظتع ددلطلح نظتعةلةلددح، إح  نألاشددهح نظل دد لح ال تؤةددذ  عددل  نالتت ددية تاددا نظتقددإلت 

 عل  حجم  نظمعطمإ  ح  نظمتيب ال لعتإي تطر حاشهح متاإتح تسهت    جع  نظهيظب ل او إل تمة، إح   داف نظتقدإلت

 قدده ماع ددة  دد  نظتع ددل  إنظعلمدديت، اإ  ح  لمددإ  ظدده حثددة تطددر شة ددلح نظهيظددب مدد  علدد  نظقدداةة تطددر نظت سددلة، 

ممدي حجمد  نظمعطمدإ  تطدر ح  نألسدئطح تلدة شديمطح ظمعتدإى نظماهدي ، إال تةنتد  . إنظتعطل  إع  نظمشملت نظتد  تإنجهده
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ح  نظتقإلت ال لسدهت  د  تاملدح نظت ملدة نال تمديةي   ظر طمل نظ ةإق نظ ةالح  ل  نظهط ح، إ اي اتإ   م  ةل   جي ح نظمع

 .تاا نظهط ح إذظك ظمثةة تاا نألسئطح حإ تمةنة ي

 

 :تاي ة نإ انو إنظت ملة نإ انت  -1

 نظة ت نظجمطح اعت ال حعليايً 

ُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر  اتي  مطميت تعتدإي تطدر عدةف معدل  حإ  9 5 5
 .مجمإتح م  نظعةإف

5 -

 ---  --- ُلشدددج  نظماهدددي  نظهط دددح تطدددر  اتدددي  حم دددة تددداا مممددد  مددد  نظمطمددديت  51
 .نظمتةنا ح

1 -

- 9 .ُلشج  نظماهي  نظهط ح تطر  ليتح نأل مية  شم  سطلت 9 1 5

 --- ُلشددج  نظماهدددي  نظهط ددح تطدددر  اتددي  حم دددة تدداا مددد  نأل مددية  ددد  إمددد   1 9
 .معاا

9 -

ية متاإتدددح  عةلدددح  علددداًن تددد  ُلشدددج  نظماهدددي  نظهط دددح تطدددر  اتدددي  ح مددد 5 9 1
 .إسيئ  نظلغه

1 -

ُلشددج  نظماهددي  نظهط ددح تطددر تغللددة حسددطإب نظت ملددة ظمإنجهددح نظمإن ددف  9 9 9
 .نظجالاة

1 -

5  --- - 9 .ُلشج  نظماهي  نظهيظب تطر  اتي  ح مية متشع ح 9

ُلشددج  نظماهددي  نظهط ددح تطددر ةؤلددح نظمثلددة مدد  نظمشددملت  دد  نظمإ ددف  9 9 9
 .نظإنعا

9 -

 

العل م  ةل  نظجاإ  ح  ماهدي  نظطغدح نظعة لدح مد  علد  تاي دة نإ دانو إنظت ملدة نإ دانت  لسدتهل  تاملدح نظت ملدة 

نال تميةي تادا نظهط دح  د  حتطدب  دذا نظعاي دة مثد  نظهل دح إنظمةإادح إنأل ديظح  د  عدل  ال لسدتهل  تط لتهدي مد  علد  

 .نظعسيسلح ظطمشملت

 :حمي م  عل  نظملسةنت

 :تت  جي يت ح ةنا نظعلاح ممي لط قا تإإ  

 نظع يةة نظعاا نظاس ح
 نظاشيهيت نظلماهجلح 1 11%
 .إنأل لت نظت  تاتت نظ مةة مث  نظةاسيء إمعةمح نظقياسلح, تإ لة نألشةهح 1 11%
 .إجإا  ست نظمعجت إنظاالظح ظت لي  نظمعيا  نظمتعااة ظطمطمح 9 91%
 .الحتةض مإنلل  م  نظ لئح نظ طسهل 9 91%
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 .نظة ه  ل  نظإن   نظمعط  إنظإن   نظعة   9 91%
 .نظتعطلت نظتميمط   عل  ال لةمإ تطر مإلإو 9 91%
 .نألسئطح نظم تإعح إنظتاإو  هةعهي 1 11%

 

العل ممي س ق ح  معلت نإجي ح تةمإ تطر إجإا  ست نظمعجت إنظاالظح إتةض مإنلل  م  نظ لئح نظ طسهلالح إإجدإا 

 .تاملح نظت ملة نال تميةي انة  نظماهي     ماهجلح إم   ذا نألمإة تسهتنألاشهح نظل

 :حمي  لمي لتعطق  أ ت نظمعإ يت نظت  تإنجه نظماهي   قا تةمإت  جي يت نظمجمإتح عإ 

  إ اي ال تعه  نظ ة ح ظطهيظب حإ نظمعطت  يإ انو, هإ  نظإعانت نظاةنسلح إهإ  نظماهي. 

  نظهيظب ظاإو م  نظت ملة إة إ ًي    مإلإتيت نظقإنتا إنظا إصتات إجإا نظاشيهيت نظت  تا  . 

 نظتشي ه  ل   عض مإلإتيت نظمتيب مث  تماإظإجلي نظمعطإميت إت ة نظطلإة. 

 تات إجإا حمثطح متاإتح عإ  نإملء إنظقإنتا. 

 حسيظلب نظتقإلت تعتما تطر هةلقح إنعاة    تةض نألسئطح. 

 نإاعيت نظمعطإمح  يظمعطإميت. 

 ت  تيعح نظ ة ح ظطماةسل   ي تمية إسيئ  ظعةض نظمياةتا. 

 نظماهي  م  نظمسةعليت نظهيا ح إةط. 

 .عل  حجمعت نظعلاح تطر ح   ذا نظعق يت نظت  تقف تيئقًي حميت نظهيظب إنألستيذ ظن انو إنال تمية إنظتهإة

 

 

 


