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  جيس_لاو س[الملا 

67 يروس2نملا بولسا ف(ظوت
67 لافطالل ةشمقالا اBاق@ نم ة(م(لعت باعلا لمع 8

8 
 ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم
+*طصم دمحم لامج نامhإ ،ل#"! فسوي +dسح ا"نار

: 
 fم ،موdلا bc7بش ،ة(فونملا ةعماج ،8[77\ملا داصتقالا ة(لX ،جيسTلاو سQالملا مسق

 :صخلملا

67 لمحB لفط لX نأ أدMم@ ذخأت ةnopqت ةفسلف mع دمتعk8 B(لعت جهنم وه ىروس2نوملا
 يذلا صخشلا هلخاد 8

67 ه(لع نوك(س
 تءاج دقف اهنم ةدافتسالا متت ال ةشمقا نم سQالملا عناصم نع فلختي امل ةج(2نكو ،لMقتسملا 8

67 حلصت 8��لا ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالا ثحMلا فادهأ نمو ثحMلا ةركف
�7(ظو جتنم نوكت نا اهف(ظوت ةلاح 8

8 
 اBاقMب لافطألل ة(م(لعت باعلأ لمعو .مداوعلا كلت م�ارت نم ةجتانلا تال�شملا لح لالخ نم ،لفطلل 8[امجو
�7صولا جهنملا ثحMلا عبتاو ، ىروس2نوملا بولسأ مادختسا@ ةشمقألا

 نم ةعومجم لمع لالخ نم  قيبطتلا عم 8
 لمع مت ثحMلا تاودأ تناXو ) تام(مصت8( اهددعو ىروس2نوم بولسأ@ ة(م(لعتلا باعلألا نم تام(مصتلا
 كلذكو )15( مهددعو س�ردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةعومجم لMق نم تام(مصتلا م(يقتل نا(ب2سا ةرامتسا
bc7 67صصختملا

 ثحMلا ةنيع تناXو ، )13( مهددعو لافطألل ىروس2نوملا ة(م(لعتلا باعلألا م(مصت لاجم 8
bc7 67صصختملا ءارآ فلتخت ( نqروحم mع ىوتحت )30 ( مهددعو لافطألا نم ةعومجم

 جيسTلاو سQالملا لاجم 8
67
bc7 67صصختملا ءارآ فلتخت - ةشمقألا اBاق@ نم لافطألل ة(م(لعتلا باعلالا تام(مصت 8

67 يروس2نوملا لاجم 8
8 

 تاعماجلا نم م�حم m 15ع تام(مصتلا ضرع متو )ةشمقألا اBاق@ نم لافطألل ة(م(لعتلا باعلالا تام(مصت
 ،%95.39 ةMسTب ةدوج لماعم mعأ لوألا ققح جئاتنلا mعأ تناXو هضورفل ةققحم ثحMلا جئاتن تءاج دقو
Bاثلا ه(لq+

اقفو %83.46 ةMسTب عباسلا مث ،%87.99 ةMسTب ثلاثلا ه(لB ،%94.16 ةMسTب :
¢

 bc7م�حملا ءارآل 
67 م�حم 13و .bc7صصختملاو

 ةMسTب ةدوج لماعم mعأ ققح لوألا نإ جئاتنلا mعأ تناXو ىروس2نوم لاجم 8
97.98%، Bاثلا ه(لq+

 .%86.44 ةMسTب سماخلا مث ،%94.71 ةMسTب ثلاثلا ه(لB ،%97.87 ةMسTب :
 ةلوفطلا ةلحرم ،ةشمقألا اBاق@ ،ةروطملا ىروس2نوم تاودأ ،ة(م(لعتلا باعلألا ،ىروس2نوم :ة"حاتفملا تاملsلا
 .ةركMملا

 :ةمدقملا

Bلا ةطش§ألا مهأ نم بعللا دع��8 Bهتس2ف لفطلا اهسرامpqثت مث نمو ه\c كفت\cرود@ بعللا مهس�و ،هلا(خ عسوتو ە 
67 يويح

 ەومنو هم(لعت mع لمعB مهم يوnoت ط(سو وهو ،ةفلتخملا اهتامسو اهداع@أ@ لفطلا ة(صخش نpqكت 8
 )bc7،2008هاوشc\خ( .سانلا bc7ب ةمئاقلا ة(لعافتلاو ة(عامتجالا تاقالعلا داع@أ همامأ فشكqو ،هتاجا(تحا عبش�و
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Xملا ةلوفطلا ةلحرم دعتو امM67 لحارملا مهأ نم ةرك
 لفطلا تاردق اهيف ومنت 8��لا ةلحرملا اهنوdل ،ناس§إلا ةا(ح 8

 ةلحرم ةساردف ،هتاهاجتا دBدحتو هت¯صخش نpqكتل ،ل(كش2لاو ه(جوتلاو c\ثأتلل ًال@اق نوكqو هMهاوم حتفتتو
8��لا c\ياعملا مهأ نم اهب مامتهالاو ةركMملا ةلوفطلا B2014 -م"!اربإ لاون( .يراضحلا عمتجملا مدقت اهب ساق( 
67 ةفسلف و جهنم 8° ىروس2نوملا

 و هتقاط لالغتسا نكمB هنأ و ، صتمم لقع وذ لفطلا نأ mع دكؤت م(لعتلا 8
 و ةلوفطلا ةلحرمل اص(صخ " ىروس2نوم " اهتممص داوم مادختسا@ ەركف ةراثأ و هتاردق رpqطت و هعاد@إ ة(منت

67 همدختسم هقnqط °و ، هنس bc7ثالث µ\ع اهتحرط
 هتظحالم ردجB اممو ،  اماع bc7نامث نم ·\¶أ ذنم ملاعلا لود ·\¶أ 8

67
  ةداºqل وأ عفرل ة(منتل دهمB امم ،ة(سحلا تاراهملا ة(منت mع زكرت ىروس2نوم اqرام ةفسلفو ركف نأ ددصلا اذه 8
 مهل ناX نيذلا bc7يس§رفلا ةفسلفو ركف نم ىروس2نوم اqرام تس¼تقا ث(ح ،ة(كولسلا تا@ارطضالا ضفخو ەا2Mنالا
67 ¢ارود

67 ساوحلا مادختسا 8
�6رpqطلا ة(كرت( .مهلامعأ نم c\ثdلا نم ىروس2نوم اqرام تدافتسا دقو ،م(لعتلا 8 

 داع@ا تاذ تاشورفملاو سQالملا ةعانص نع جتانلا k8¾لا جاتنالا تالضف نع ةراMع ةشمقألا اBاقoو )2013،
 لامX فافع( ةمدختسملا ةماخلا ة(عون بسح ةعونتم تاحاسم )نورتاMلا( شامقلا ل(كش¿ نم ةجتانلا ةفلتخم
،2000( 

  :Research Problem ثح5لا ةل#شم
67 ثحMلا ةل�شم نم�ت

 :ة(تآلا تالؤاس2لا mع ة@اجإلا 8
67 ةزهاجلا سQالملا ةعانص نم ةجتانلا ةشمقألا مداوع مادختسا ة(نا�مإ ام §

 ؟ة(م(لعت لافطأ باعلأ لمع 8
 ؟اهنم ةدافتسالاو عناصملا نع ةجتانلا ةشمقألا اBاق@ ةل�شم mع بلغتلا نكمB ف(ك §
67 ىروس2نوم بولسأ مادختسا نكمB ف(ك §

67 لافطألل باعلأ ذ(فنت 8
 اBاق@ نم ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8

 ؟ةشمقألا
67 س�ردتلا ةئيه ءاضعأ bc7م�حملا ءارآ ام §

 ؟ةح�\قملا تام(مصتلا 8
bc7 67صصختملا ءارآ ام §

67 لافطألل ىروس2نوم باعلأ 8
 ؟ةح�\قملا تام(مصتلا 8

  :Research Objectives ثح5لا فاد!أ
67 ثحMلا فادهأ حضتت

�Ãآلا 8
8: 

67 حلصت ةد(ج ةماخك عناصملا نم ةجتانلا ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالا §
 جتنم نوكت نأ اهف(ظوت ةلاح 8

�7(ظو
 .لفطلل 8[امجو 8

67 ة(جولونكتلاو ة(ملعلا ب(لاسألا عاMتأ §
 .ةشمقألا مداوعلا نم ةدافتسالا 8

67 ةمهاسملا §
 .قباسلا فدهلل �7عملا سفن اهنأل Å7لت .مداوعلا م�ارت نم ةجتانلا تال�شملا لح 8

 .ىروس2نوم بولسأ@ ةذفنملا شامقلا باعلألا قnqط نع سفنلا mع دامتعالاو ة(لالقتسالا لفطلا م(لعت §
67 لافطألل ة(م(لعت باعلأل ىروس2نوملا بولسأ مادختسا@ تام(مصتلا نم ةعومجم لمع §

 ةلحرم 8
 .ةشمقألا اBاقMب ةركMملا ةلوفطلا

bc7 67صصختملاو س�ردتلا ةئيه ءاضعأ bc7م�حملا ءارآ mع فرعتلا §
67 لافطألل ىروس2نوم باعلأ 8

8 
 .ةح�\قملا تام(مصتلا

 :Research Importance ثح5لا ة"م!أ
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67 ثحMلا ة(مهأ رهظت
  :ة(تآلا طاقنلا 8

67 ةشمقألا اBاقMل لثمألا لالغتسالا §
   .ىروس2نوملا بولسأ مادختسا@ لافطألل ة(م(لعت باعلأ جاتنإ 8

67 لافطألا اهنم د(فتسÇ ة(م(لعت باعلأ لمع §
 ة(صخش ءانoو هتاراهم kنتو ةط(حملا ةئ¯بلا عم هلعافت 8

    .ىروس2نوم بولسأ@ شامقلا باعلألا قnqط نع مهب ةط(حملا ةئ¯بلا عم مهلعافت ةج(2ن لافطألا
67 لافطألل ىروس2نوم جهنم ف(ظوت ة(مهأ mع ءوضلا ءاقلإ §

 .شامقلا باعلأ اهنمو تالاجملا فلتخم 8

 :Research Supposition ثح5لا ضورف
bc7 67صصختملا ءارآ فلتخت .1

67 جيسTلاو سQالملا لاجم 8
67 لافطألل ة(م(لعتلا باعلألا تام(مصت 8

 ةلوفطلا ةلحرم 8
 .ةشمقألا اBاق@ نم ةركMملا

bc7 67صصختملا ءارآ فلتخت .2
67 يروس2نوملا لاجم 8

67 لافطألل ة(م(لعتلا باعلألا تام(مصت 8
 ةلوفطلا ةلحرم 8

 .ةشمقألا اBاق@ نم ةركMملا

 :Research Methodology ثح5لا جهنم
�7صولا جهنملا ثحMلا اذه عب2ي

 قيبطتلا عم 8

  :Research Methods ثح5لا تاودأ

bc7 67صصختملا ءارآ عالطتسال نا(ب2سا ةرامتسا
67 يروس2نوملا لاجم 67و جيسTلاو سQالملا لاجم 8

 تام(مصت 8
67 لافطألل ة(م(لعتلا باعلألا

ا(ئاصحإ اهل(لحتو ةشمقألا اBاق@ نم ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8
¢. 

 :ثح5لا ةنيع
67 لافطألا نم ةعومجم

 .)30( مهددعو )6 :2( نس نم ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8

 :Research Limits ثح5لا دودح
 :ة"عوضوملا دودحلا
67 ةشمقألا اBاق@ مادختسا ةسارد

 .ىروس2نوم ةقnqط@ لافطألل ة(م(لعت باعلأ لمع 8
 :8° اهلوادت مت 8��لا ةطش§ألا

 .ة(سحلا ةطش§ألا -2 . ة(لمعلاو ة(مويلا ةطش§ألا –1
 .باسحلا ةطش§أ -4   .ة(كرحلا ةطش§ألا -3
 .ةغللا ةطش§أ -5
 :)ة"نا#ملا( دودحلا

 .ة(poيلقلا ةظفاحم@ - ىروس2نوم ةناضح
 :ة"نمزلا دودحلا
 .É8 2019 – 2020اردلا ماعلا
 :ة ���لا دودحلا
67 لافطألا نم ةعومجم

  )30( مهددعو ة(poيلقلا ةظفاحم@ ىروس2نوم ةناضح 8
 :ثح5لا تاحلطصم
 Montessori Method ىروس¢نوم بولسأ
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 ،ةدBدج ة(م(لعت لا�شأ عضو [إ فدهي هنأ@ ىرخألا ةثيدحلا جهانملا نع c7\متي ،k8(لعت جهنم وه ىروس2نوم جهنم
اضBأو ،لافطألا دنع ةحضاو ة(سفن صئاصخ فاش2¶ا [إ ىدأ يذلاو

¢
 ةnopqت ةفسلف mع دمتعk8 B(لعت جهنم وه 

67 لمحB لفط لX نأ أدMم@ ذخأت
67 ه(لع نوك(س يذلا صخشلا هلخاد 8

 )2003، يروس2نوم اqرام(.لMقتسملا 8
 Developed Montessori Method ةروطملا ىروس¢نوم تاودأ

 لافطألل تاراهملاو تاردقلا ضع@ ة(منتل يروس2نم اqرام اهتممص 8��لا ةروطملا تاودألا نم ةعومجم نع ةراMع °8
67
 تاµ\خ لافطألا م(لعتل ةصاخ تاودأو داوم را�تباو رpqطتب يروس2نم تماق ث(ح ،.ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8
 – ل�شلا – نوللا( c7\يمت لثم ةدBدج تاراهم لفطلا باسكÊب ةصاخ فادهأ ةMعل ل¾ل تصصخ ث(ح@ ةفلتخم
- Suasn Feez( .لافطألا تامامتهاو تاجا(تحال اهتظحالم mع ءانب اهتاودأ اqرام تممص )توصلا – سململا

2013( 
 Educational Toys ة"م"لعتلا باعلألا

bc7( 67سفانتم وأ bc7نواعتم( bc7ملعتملا bc7ب ًالعافت نمضتي k8(لعت طاش§ وه
 وأ ة(م(لعت فادهأ قيقحت ةلواحم 8

67 كلذو ةددحم ةnopqت
 )2006،رودنم Ó حتف( .ةددحملا ة(عوضوملا دعاوقلا راطإ 8

 :بعللا
67 ةلثمتملاو ه@ ةط(حملا ةئ¯بلا نم ه(لع طوغض ةBأ نود لفطلا هسرامB طاش§ يأ وه

 ة(عامتجالاو ة(لئاعلا هتئ¯ب 8
 نكمB ث(ح@ جتTت دق 8��لا جئاتنلل راMتعا Ã7دأ نود طاشTلا درجمل درفلا ه@ موقB طاش§ لX وهو ،ة(ع(بطلا ةئ¯بلاو
 )2013 ،دمحم ناهيج ،م(س§ رحس( .هتدارإ ضحم@ ه(ف لاس�\سالا وأ هنع فdلا درفلل
 Early Childhood :ةرك5ملا ةلوفطلا
67 ةمهملا لحارملا نم )تاونس 6 :2( ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم µ\تعت

 اهيف متي ةمساح ةلحرم Ô8ف ،ناس§إلا ةا(ح 8
ا(باجBإ ¢اc\ثأت رثؤتو ة(سفنو ة(عامتجا سسأ سرغ

¢
ا(بلس وأ 

¢
 ة(سفنلا تاساردلا تتÖثأ دقو ،ناس§إلا ة(صخش mع 

�\لاوopq67 اهتيمهأو ةلحرملا ەذه ةروطخ ة
7×ام ةدجن - Éوم رانم( .ناس§إلا mع c\ثأتلا ءانب 8

8، 2005( 
 Remains of Fabric ةشمقألا اhاق»
67 ةمادتسالا لثمت

 ةم(قلا تاذ تاجتنملل ماخ داومX تاجوسTملا تاBافن مادختسا نكمqو ،اc\بك اBدحت ةضوملا 8
 نم ة(لاع ةMس§ ل�ش¿ 8°و ة(ساسألا جاتنالا Ýانع ىدحا ةماخلا µ\تعت (Leonas, Karen K – 2017) ةفاضملا
67 ه(جاتنا ة(لمع يأ فدهتو .ةزهاجلا سQالملا ةعانصل ةMسTلا@ % 48 وحن µ\تعتو ة(ل¾لا ف(لا�تلا

 ةدافتسا Þقا 8
 ،تافلخملا( ةشمقألا اBاق@ ب¼سQ ةلماX اهنع ءانغتسالا ةpoعصلا نم هنا الا ةمدختسملا تاماخلا نم هنكمم
67 اماه ارود بعلت 8��لاو ل(غش2لا لحارم ءانثا ةئشانلا )مداوعلا

 مداوعلا ةMس§ توافتت ث(ح ل(غش2لا تاBداصتقا 8
 )2004 ،زºqعلا دMع بqTز( .ةفلتخملا ل(غش2لا لحارمو ةماخلا ة(عون فالتخا@ فلتختف

  ةق»اسلا تاساردلا
 ىروس¢نوم بولسأ تلوانت :d̄لا تاساردلا - ًالوأ
 مادختسا@ ةروطملا ىروس2نوم تاودا مادختسا@ q�µ8ردت جمانرب " ناونع@ ةسارد@ )2013 -�6رpqطلا ة(كرت( تماق
 ىدل à8حلا كاردإلا ة(منتل ىروس2نوم تاودأ مادختسا [إ تفده " bc7ياوتاذلا لافطالا ىدل àحلا جمانµ\لا
67 ةروطملا ىروس2نوم تاودأ مادختسا@ ح�\قملا  جمانµ\لا ةqرارمتسا ىدم نم د¶أتلاو pqbc7تاذلا لافطألا

 ة(منت 8
q�µ8 67ردتلا جمانµ\لا حاجن [إ ةساردلا ەذه تلصوتو pqbc7تاذلا لافطألا ىدل à8حلا كاردإلا

 à8حلا كاردإلا ة(منت 8
 لدB اذه اموي 45 �78مز لصاف@ pqbc7تاذلا لافطألا ىدل à8حلا كاردإلا سا(قم mع ىروس2نوم تاودأ مادختسا@

67 8[احلا ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتا دقو .جمانµ\لا رثأ رارمتسا mع
 كاردإلا ة(منتل ىروس2نوم تاودأ مادختسا 8
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 تاودا مادختسا@ ة(سحلا تاراهملا ة(منت " ناونع@ ةسارد@ )2014- �\نع دمحأ( ماق امX .لافطألا ىدل à8حلا
67 ةرثأو ىروس2نوم

 bc7ل@اقلا ة(لقعلا ةقاعالا يوذ لافطالا ىدل ة(كولسلا تا@ارطضالا ضفخو ەا2Mنالا bc7سحت 8
8��لاو ملعتلل bc7ل@اقلا ةقاعإلا يوذ لافطألا ىدل ة(سحلا تاراهملا ة(منت [إ تفده“ م(لعتلل Bع سكعنت نأ نكمm 
 ةفسلف mع مئاق ة(سحلا تاراهملا ة(منتل جمانرب دادعäو مهيدل ة(كولسلا تا@ارطضالا ضفخو ەا2Mنالا bc7سحت
�\لا ىروس2نومopqلا ة(لعاف نم ققحتلاو ة\µ67 ة(سحلا تاراهملا ة(منت .هفادهأل هق(قحتو جمان

 ەا2Mنالا bc7سحت 8
 ة(منت ة(لعاف [إ ةساردلا ەذه تلصوتو .ملعتلل bc7ل@اقلا ةقاعإلا يوذ لافطألا ىدل ة(كولسلا تا@ارطضالا ضفخو
67 يروس2نم تاودأ مادختسا@ ة(سحلا تاراهملا

 يوذ لافطألا ىدل ة(كولسلا تا@ارطضالا ضفخو ەا2Mنالا bc7سحت 8
 ىدل ة(كولسلا تا@ارطضالا ضفخو ەا2Mنالا bc7سحت ة(لعاف رثأ رارمتساو ةنيعلا دارفأ نم م(لعتلل bc7ل@اقلاو ةقاعإلا
67 8[احلا ثحMلا عم ةساردلا ەذه قفتتو ،م(لعتلل bc7ل@اقلاو ةقاعإلا يوذ لافطألا

 تاراهملا ة(منتل جمانرب دادعإ 8
�\لا ىروس2نوم ةفسلف mع مئاق ة(سحلاopqة، Xنم ةدافتسالا " ناونع@ ةسارد@ )2015-ىزاغ ىده( تماق ام 
67 ىروس2نوملا بولسأ

67 لفطلل شامقلا باتdلا م(مصت 8
 نم ةدافتسالا [إ تفده " ةسردملا لMق ام ةلحرم 8

67 يروس2نوملا بولسأ
�7(قثتلا لفطلا باتك م(مصت 8

8 67
 ة(فرعملا لفطلا ةجاح �µ8ل(ل ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8

 لفطلل ةفلتخملا فراعملاو تاراهملا ة(منتل ةل(سو باتdلا نوكB نأ m8ع ه(ف�\لاو ة(لس2لل هتاجاح كلذكو ة(فاقثلاو
67
 نم هعنص@ باتdلل å8الهتسالا رمعلا ةداqزو ،ةسردملا ةلحرمل م(لس ل�شQ ەدادعإل ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8

 [إ ةساردلا تلصوتو ةلوهسQ همادختساو ةلpqط ة�\فل هئانتقا لفطلا عيطتسÇ ث(ح@ اهلمحت ةوقل شامقلا ةماخ
8��لا ب(لاسألا بس§أ نم يروس2نوملا بولسأ نأ B�7(قثتلا لفطلا باتك م(مصتل اهمادختسا نكم

8 67
 ام ةلحرم 8

 mع دمتعk8 B(لعت جهنم وهو هساوح قnqط نع ةفرعملا لفطلل مدقB يروس2نملا جهنم نأ ث(ح ةسردملا لMق
67 لمحB لفط لX نأ أدMم@ ذخأت ةnopqت ةفسلف

67 ه(لع نوك(س يذلا صخشلا هلخاد 8
 ەذه تقفتا دقو .لMقتسملا 8

67 8[احلا ثحMلا عم ةسرادلا
67 ىروس2نوم بولسأ نم ةدافتسالا 8

67 لافطألل ة(م(لعت باعلأ لمع 8
 ةلوفطلا ةلحرم 8

67 )2017 - دمحم ةورم( تراشأ امX .ةركMملا
 ) ة(سحلا ةا(حلا ( ىروس2نوملا تاودا مادختسا " ناونع@ ةسارد 8

 كولسلا ةدح ضفخ [إ تفده  "  ةpqتاذلا ف(ط تا@ارطضا ىوذ لافطالا ىدل æ8منلا كولسلا ةدح ضفخل
 )ة(سحلا ةا(حلا( يروس2نوملا تاودأ مادختسا mع مئاق جمانرب م(مصت لالخ نم pqbc7تاذلا لافطألا ىدل æ8منلا
 تا(نف نم هنمضتي امو جمانµ\لا اذه ة(لعاف نم د¶أتلاو pqbc7تاذلا لافطألا ىدل æ8منلا كولسلا ةدح ضفخل

 ةpqيح ة(مهأ تاذ ةnqمع ةئف لثمت ةحçèqك ،pqbc7تاذلا لافطألا ىدل æ8منلا كولسلا ةدح ضفخل كلذو ة(كولس
 تلصوتو ،ةفلتخم تاردقو تادادعتساو تا(نا�مإ نم هئانبأ ىدل ام لالغتسا mع صرحB عمتجم يأل ةMسTلا@

67 يروس2نم تاودأ مادختسا@ ة(سحلا تاراهملا ة(منت ة(لعاف [إ ةساردلا ەذه
 ىدل ة(كولسلا تا@ارطضالا ضفخ 8

 .pqbc7تاذلا لافطألا ىدل ة(كولسلا تا@ارطضالا ضفخو ەا2Mنالا bc7سحت ة(لعاف رثأ رارمتساو pqbc7تاذلا لافطألا
67 ثحMلا عم ةساردلا ەذه قفتتو

�\لا ىروس2نوم ةفسلف mع مئاق ة(سحلا تاراهملا ة(منتل جمانرب دادعإ 8opqة. 
ا"ناث

³
 .ة"م"لعتلا باعلألا تلوانت :d̄لا تاساردلا - 

67 ة(مقرلا باعلالا ة(لعاف " اهناونعو )2013 -ساMع نامBإ( ةسارد
 يوذ ةضورلا لافطا ىدل c\كفتلا ة(منت 8

 باعلأ م(مصتو ملعتلا تاpoعص يوذ ةضورلا لافطأ ىدل c\كفتلا ة(منت [إ ةساردلا ەذه فدهتو "ملعتلا تاpoعص
67 ة(مقرلا باعلألا ة(لعاف نم ققحتلاو ،ملعتلا تاpoعص يوذ ةضورلا لافطأ ىدل c\كفتلا ة(منتل ة(مقر

 ة(منت 8
 ىوتسم bc7ب ةحضاو قورف دوجو [إ ةساردلا ەذه تلصوتو ،ملعتلا تاpoعص يوذ ةضورلا لافطأ ىدل c\كفتلا
 راMتخالا قيبطتلا متي مل نيذلا لافطألا نم mعأ مهc\كفت حبصأ ث(ح مهيلع راMتخالا قيبطت مت نيذلا لافطألا

67 8[احلا ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتاو .مهيلع
 تاراهم ة(منتل ةqرا�تبالا ة(م(لعتلا باعلألا جمانرب نم ةدافتسالا 8

 باعلالا مادختسا" ناونع@ )2014 - م(هاربإ لاون( ةسارد تفده امX ، مهc\كفت رpqطتو لافطألا@ مامتهالاو لفطلا
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 لفط بسانت 8��لا دقانلا c\كفتلا تاراهم دBدحت [إ تفده " ةضورلا لفطل دقانلا c\كفتلا تاراهم ة(منتل ةqرا�تبالا
 نم ققحتلاو ،ةضورلا لفطل دقانلا c\كفتلا تاراهم ة(منت ة(مهأ mع لمعت 8��لا جمانµ\لا تانوكم دBدحت و ةضورلا
 [إ ةساردلا ەذه تلصوتو ةضورلا لفطل دقانلا c\كفتلا تاراهم ة(منتل ةqرا�تبالا ة(م(لعتلا باعلألا جمانرب ة(لعاف
 هتردق كلذكو ،ةاطعملا تانا(بلاو قئاقحلا mع ءانب ةددحم جئاتن أطخ وأ ةحص@ م�حلا جاتن2سا mع لفطلا ةردق
67 يرا�تبا جمانرب ة(لعاف" ناونع@ )ì-2021ز ةجهم(ةسارد .اهc\سفتو هتاظحالم حm ëèع

 ة(ملعلا م(هافملا ة(منت 8
 لافطأل ةMسانملا ة(ملعلا ب(لاسألا دBدحت 8[إ ةساردلا ەذه تفدهو" bc7بهوملا لافطألا mع ةرثأ و ة(ضاnqلا و
�\لا راظنأ ه(جوتو ،bc7بهوملا ةضورلاopqbc7 ملاوnobc7 67

 ،ة(م(لعتلا باعلألا@ ةBانعلا ة(مهأ [إ لافطألا ضاqر ةلحرم 8
 – ةpqغل تاراهم – د(شانأ – ة(كرح ةطش§أ – صصق دë – سíارع حçم( لماش ةطش§أ جمانرب مBدقت لالخ نم
 تاجرد بتر bc7ب ة(ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو [إ ةساردلا تلصوتو )...ب(كرتو كف باعلأ– ة(نف تاراهم
67 ةط@اضلا ةعومجملاو ة(nqÖجتلا ةعومجملا

 امX ،ة(nqÖجتلا ةعومجملا حلاصل يرا�تبالا c\كفتلل يدعMلا سا(قلا 8
67 ة(nqÖجتلا ةعومجملا تاجرد بتر bc7ب ة(ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو [إ تراشأ

 Mm8قلاو يدعMلا سا(قلا 8
67 قورف دجوت ال امن¯ب ،يدعMلا سا(قلا حلاصل

67 يدعMلاو Mm8قلا سا(قلا 8
 ةعومجملل ةMسTلا@ يرا�تبالا c\كفتلا 8

67 قورف دجوت ال .ةط@اضلا
67 يدعMلاو Mm8قلا سا(قلا 8

 ،يرا�تبالا c\كفتلل 2MÅ8تلاو يدعMلا سا(قلا ىدل c\كفتلا 8
67 8[احلا ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتاو

 .لافطألا ىدل يرا�تبالا c\كفتلا ة(منت ة(مهأ 8
  ةرك5ملا ةلوفطلا ةلحرم تلوانت قلعتت تاسارد - اثلاث
67 م(لعتلا ةدوج ىوتسم م(يقت " ناونع@ )2015 - يود@ mع داهن(ةسارد

 هتقالع و لافطالا ضاqر تاسسؤم 8
67 م(لعتلا ةدوج ىوتسم م(يقت [إ ةساردلا ەذه تفدهو "  لفطلل î8امتجالا كولسلا@

 لافطألا ضاqر تاسسؤم 8
 ةساردلا ةنيع لافطألا ضاqر تاسسؤم@ م(لعتلا ةدوج ىوتسم دBدحتو لفطلل î8امتجالا كولسلا@ هتقالعو
 ەذه تلصوتو ،اهداع@أ@ ةساردلا ةنيع لافطألا ضاqر تاسسؤم@ î8امتجالا كولسلا ىوتسم دBدحتو اهداع@أ@
bc7 67لماعلل ةBداشرإ جمارب دادعإ 8[ا ةساردلا

67 م(لعتلا ةدوج c\ياعم مهأ@ ة(عوتلل لافطألا ضاqر تاسسؤم 8
8 

67 8[احلا ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتاو .اهق(بطت ة(ف(كو لافطألا ضاqر تاسسؤم
 ةدBدج ب(لاسأ مادختسا 8

 ةسرامم mع مئاق q�µ8ردت جمانرب ة(لعاف "ناونع@ ةسارد@ )m - 2021ع ءافو( تماق امX .ةضورلا لفط ةفاقث ة(منتل
67 ة(ماردلا ةطش§ألا

 ة(لعاف نم ققحتلا [إ تفده " ةضورلا لافطأ ىدل يدا(قلا كولسلا تاراهم ضع@ ة(منت 8
67 ة(ماردلا ةطش§ألا ةسرامم mع مئاق q�µ8ردت جمانرب

 لصاوتلا ةراهم( يدا(قلا كولسلا تاراهم ضع@ ة(منت 8
 ەذه تلصوتو .ةضورلا لافطأ ىدل )تال�شملا لح ةراهم – رارقلا ذاختا ةراهم – سفنلا@ ةقثلا ةراهم –Ãµ8اجBإلا
67 ة(ماردلا ةطش§ألا ةسرامم mع مئاق q�µ8ردت جمانرب ة(لعاف نم ققحتلا [إ ةساردلا

 كولسلا تاراهم ضع@ ة(منت 8
67 ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتاو .ةضورلا لافطأ ىدل يدا(قلا

 .ةضورلا لافطأ ىدل ةطش§ألا مادختسا ة(مهأ 8
 كولسلا ضفخل ة(عامتجالا تاراهملا ة(منت mع مئاق جمانرب ة(لاعف " ناونع@ )2021 - دمحأ باoر( ةسارد امأ
 ضفخل ة(عامتجالا تاراهملا ة(منت mع مئاق جمانرب ة(لاعف نم ققحتلا [إ تفده " ةضورلا لافطا ىدل يوضوفلا
67 ¢ارمتسم ¢اc\ثأت ققح دق جمانµ\لا نأ [إ ةساردلا ەذه تلصوتو ،ةضورلا لافطأ ىدل يوضوفلا كولسلا

 ضفخ 8
اضBأو لافطألا ىدل يوضوفلا كولسلا

¢
67 هتيلاعف رارمتسا mع ةردقلا هل جمانµ\لا نأ [إ تلصوت 

 تاراهملا ة(منت 8
67 ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتا دقو .pqbc7ضوفلا لافطألا ىدل ة(عامتجالا

 لافطأ ىدل تاراهملا ة(منت ة(مهأ 8
  .ةضورلا

 .ةشمقألا اhاق» نم ةدافتسالا تلوانت تاسارد - اع»ار
 ةرهسلا سQالم تا(لامج ءارثأل لخدمX ةشمقألا اBاق@ مادختسا " ناونع@ ةسارد@ )2013 – ��فلا c\بع( تماق
67 مدختس¿ 8��لا ةشمقألا اBاق@ ة(عون mع فرعتلا [إ تفده"

 ةدافتسالل ةفلتخملا قرطلا ةساردو ةرهسلا سQالم 8
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67 ةمدختسملا تاقفنلا ل(لقتو ةشمقألا اBاق@ نم
 تام(مصت جاتنإ [إ ةساردلا ەذه تلصوتو .ةرهسلا سQالم ºqbc7ت 8

67 8[احلا ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتاو .dbc7لهتسملا قاوذأ عم Éèامتت ةرهسلا سQالمل ةفلتخم
 ة(ف(ك 8

67 ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالا
 " ناونع@ ةسارد@ )2019– دومحم ءام(ش( تماق امX .ةفلتخم تام(مصت لمع 8

67 د(عس روب ةظفاحم ةقطنم@ جيسTلا و سQالملا عناصمل ةشمقألا و طويخلا اBاق@ نم ةدافتسالا
 م(ل¾لا لمع 8

67 ةمهاسملل يfملا
 ةشمقألاو طويخلا اBاق@ نم ةدافتسالا ة(نا�مإ نع فشdلا [إ تفده  "  ەراثدنا ةل�شم لح 8

67 د(عسروب ةظفاحم@
67 ةمهاسملل يfملا م(ل¾لا لمع 8

67 ةمهاسملاو يfملا م(ل¾لا راثدنا ةل�شم لح 8
 ،اهراش2نا 8

 اBاق@ نم ةدافتسالا ة(مهأ [إ ةساردلا تلصوتو ،bc7نطاوملل يداصتقالا ومنلا ةداºqل ةBداصتقالا ةلاحلا ة(منتو
67 د(عسروب ةظفاحم@ ةشمقألاو طويخلا

67 ةمهاسملاو يfملا م(ل¾لا لمع 8
 . يfملا يود(لا م(ل¾لا راش2نا 8

67 ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتا
 ا(نار (تماق امX .ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالل ةفلتخملا را�فألا ضع@ دوجو 8

 ة(طغأل داع@ألا ة(ئانث ة(سدنهلا لا�شألا نم داع@ألا ة(ثالث تام(مصت ثادحتسا " ناونع@ ةسارد@ )2019 – دمحم
 طولخملا نطقلا ةشمقأ اBاق@ مادختسا [إ تفده" ةc\غصلا تاعانصلا ةمدخل ةشمقالا اBاق@ مادختسا@ شارفلا
 ةفل�ت ضفخو ،شارفلا ة(طغأل داع@ألا ة(ئانث ة(سدنهلا لا�شألا نم داع@ألا ة(ثالث تام(مصت لمعل �\سأ 8[وبلا@
 داع@ألا ة(ثالث تام(مصتلا اBاقMلا كلت مادختسا نم ةدافتسالا دBدجت [إ ةساردلا تلصوتو .شارفلا ة(طغأ
�7(ظولا( بناجلا نم شارفلا ة(طغأل ةح�\قملا

 قفاوت كانه ل�X م(يقتلا بناوج قيقحت 67و .)يرا�تبالا - 8[امجلا–8
67
67 ثحMلا عم ةساردلا ەذه تقفتا - ة(لمعلاو ة(ملعلا ة(حانلا ث(ح نم م(مصتلا 8

 دوجو [إ ةساردلا ەذه فدهت 8
 )î8– 2020افرلا تأش§( ةسارد اما .جاتنإلا ةفل�ت ضفخو ،ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالل ةفلتخملا را�فألا ضع@
67 لافطألا سQالم ةشمقأ اBاق@ نم ةدافتسالا "ناونع@ ةسارد@

67 لافطألا بعلل ةثدحتسم لا�شأ را�تبا 8
 نم ة�\فلا 8

67 لافطألا سQالم عناصم ةشمقأ اBاق@ نم ةدافتسالا ة(ف(ك ةسارد [إ تفده" k8(لعت فدهك تاونس 6 :2
 را�تبا 8

67 بعللا ەذه رامث2ساو تاونس 6 :2 نم لافطألا بعلل ةثدحتسم لا�شأ
 ة(ف(ظولاو ة(لامجلا ð8اونلا ة(منت 8

67 ة(ئ¯بلا تافلخملا ة(مX ل(لقت [إ ةساردلا ەذه تلصوتو .ñ8وقلا لخدلل ةBداصتقالاو
 عيجش¿و عمتجملا 8

 ةطëèأ نم لافطألا سQالملا ةعانص تامزلتسمل عناصم ءاش§äو ةشمقألا مداوع اهيف مدختس¿ 8��لا تاعانصلا
�6اوب مادختسا mع موقت ەc\غو ك(لا@أو

 .ةشمقألا 8
 ةق»اسلا تاساردلا ·ع قيلعتلا
67 هتيلعاف ت¼ثأ ىروس2نوم بولسأ نأ دجن ةق@اسلا تاساردلل قباسلا ضرعلا لالخ نم

67 لافطألا ملعت 8
 ةلحرم 8

67 ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالا ة(مهأ تاساردلا تتÖثأ امX ،ةركMملا ةلوفطلا
 نم ددع كانهو ،ة(م(لعت باعلأ لمع 8

 .كلذ معدت 8��لا تاساردلا
��فلا c\بع( ةسارد تلصوت دقف

 )î8– 2020افرلا تأش§و2019 - دمحم ا(نارو 2019 – دومحم ءام(شو 2013 –8
 جمارب دادعإ [إ )2015 - يود@ mع داهن( ةسارد تلصوتو .ةشمقألاو طويخلا اBاق@ نم ةدافتسالا ة(نا�مإ [إ
bc7 67لماعلل ةBداشرإ

67 م(لعتلا ةدوج c\ياعم مهأ@ ة(عوتلل لافطألا ضاqر تاسسؤم 8
 لافطألا ضاqر تاسسؤم 8

 ةسرامم mع مئاق q�µ8ردت جمانرب ة(لعاف نم ققحتلا [إ )m - 2021ع ءافو( ةسارد تلصوتو .اهق(بطت ة(ف(كو
67 ة(ماردلا ةطش§ألا

 - دمحأ باoر ةسارد( تلصوتو .ةضورلا لافطأ ىدل يدا(قلا كولسلا تاراهم ضع@ ة(منت 8
67 ¢ارمتسًم اc\ثأت ققح دق جمانµ\لا نأ [إ )2021

 نامBإ( ةسارد تلصوت امX .لافطألا ىدل يوضوفلا كولسلا ضفخ 8
 لاون( ةسارد تلصوتو .راMتخالا قيبطت مت نيذلا لافطألا ىوتسم bc7ب ةحضاو قورف دوجو [إ )2013 -ساMع
 تانا(بلاو قئاقحلا mع ءانب ةددحم جئاتن أطخ وأ ةحص@ م�حلا جاتن2سا mع لفطلا ةردق [إ )2014 - م(هاربإ
 ة(كرت( ةسارد تلصوتو .لافطألا ىدل يرا�تبالا c\كفتلا ة(مهأ [إ )ì-2021ز هجهم( ةسارد تلصوتو .ةاطعملا
q�µ8 67ردتلا جمانµ\لا حاجن [إ )2017 - دمحم ةورم( ةساردو )2017 -�6رpqطلا

 مادختسا@ à8حلا كاردإلا ة(منت 8
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 تاودأ مادختسا@ ة(سحلا تاراهملا ة(منت ة(لعاف [إ )2014- �\نع دمحأ( ةسارد تلصوتو .ىروس2نوم تاودأ
8��لا ب(لاسألا بس§أ نم يروس2نوملا بولسأ نأ [إ )2015-يزاغ ىده( ةسارد تلصوتو .ىروس2نم Bنكم 
�7(قثتلا لفطلا باتك م(مصتل اهمادختسا

8 67
  .ةسردملا لMق ام ةلحرم 8

 يرظنلا راطإلا
 ::«"لعتلا ىروس¢نوم جهنم
67 اهمامتها ىروس2نوم اqرام تلصاو دقو

67 .ةسوململا براجتلا لالخ نم ساوحلا ف(قثتل Å8سلاو سفنلا ملع 8
8 

67 ،1902 ماع
- unteachable". )SuasnFeez لافطألا" م(لعت ة(نا�مإ لوح ةصاخلا اهرا�فأ تمدق 8[وبان 8

2009( 
67و

ðµ8 67راخلا ماظنلا دعاسÇ" :لوقت 8��لا ةqروس÷تنوملا ةدعاقلا [إ ةراشإلا نم د@ال قا(سلا اذه 8
 ماظنلا ءانب 8

67 ةدعاقلا ەذه قبطتو "m8خادلا
 م(ظنتو ،ة(م(لعتلا عيضاوملا بسح@ م(لعتلا تاودأ c7\هجت لالخ نم لوصفلا 8

اًص(صخ تممص لئاسو Ô8ف .درجملا [إ زمرلا نمو بعصلا [إ لهسلا نم اهمBدقت عباتت بسح@ تاودألا
¢

 ل�شøو 
 c7\مملا لفطلا دBدحت هنكم(ف ،حضاوو د(ج ل�شQ لفطلا تاردق ظحالB نأ اهلالخ نم ملعملل نكمB اًدج قيقد
Ã7اعB يذلا لفطلاو

فده مدخت لئاسولا ەذه نم ةل(سو لXو .ةMعص وأ ةط(سQ ةل�شملا عpن ناX اBّأ تال�شم نم 8
ً

 ا
 .د(جو م(لس ل�شQ لفطلا ومن روطت عباتت نامضل هلم�(ف هقMسÇ فدهل عبات هنdل ًالقتسم
)https://www.modrsbook.com 2017/02/18(  
 ة(لوئسم اهب ةقnqط@ دراوملا مساقتو ما�\حا@ اعم تاودالا مادختسا@ لافطألا دادعتسا@ ىروس÷تنوم اqرام ترهظأ

 ة(pqTكتلا تاونسلا لالخ ملعتلل ةعئار سورد 8°و مهب ةداعلا ەذه سرغو ؛ماهملل مظنم جهن مهتملع اضBا °8
 (Chitwood & John Bowman- 2011) #لفطلل
 :اهنم ضرغلاو ساوحلا ن رامت
 ةقnqط@ اهc7\يمت نكمB ال 8��لاو ،ةنيعم ءا(شأو bc7نيعم صاخشأ mع فرعتلا ة(ف(ك لافطألا ملعتي ساوحلا لالخ نم
 ل�شلاو ،بألا نع مألا c7\يمتل ةحئارلاو مجحلاو ل�شلاو توصلا نومدختسÇ دق ،لاثملا ل(Öس mع .ىرخأ

 را(تخا@ لافطألا ماق ث(ح ،ب(لحلا نم ةزوم c7\يمتل مشلاو قوذتلاو ،لا�شألاو ةرdلا c7\يمتل مجحلاو سململاو
 راضحإ بوجو [إ حpضوب كاسمإلاو c\شأتلا تاراشإ c\ش¿و ،ة(سحلا دودحلا فاشكتسا mع مهتدعاسمل bc7غلاMلا
Xو ،ام نئاäع اهجرحدت وأ عافترا نم ءا(شأ طاقسm عم ،ضرألا Xملا ،فحزلا سولجلا ،ةكرحلا نم مدقت لàè

8 – 
67 ،اهعم ة(سحلا تاعاMطنالا نزخم عسوتqو ،جراخلا وحن دودحلا عفد متي

 ساوحلا نإف ،ىروس2نوم تاحلطصم 8
8��لا "لاصتالا طاقن" °8 Çطنالا ةئ¯بلا نم راغصلا لافطألا اهيف بعوتسMلا تاعا��8 Çلقعلا جيس§ ءانبل اهنومدختس 

67 رعاشملا نم ¢اc\بك ¢اردق ىروس2نوم جهن عضB ب¼سلا اذهلو .ركفلاو
-Suasn Feez( .ساوحلا ةسراممو م(لعت 8

2009( 
+9 لفطلا اهملعتي :d̄لا تاراهملا

  تاودالاو باعلالا نم يروس¢نوم جهنم :
 :Practical Life ة"لمعلا ةا"حلا ةقطنم -1
67رعملاو ì8رحلا ومنلا تالاجم لمتش¿

Ã7ادجولاو 8
8��لاو î8امتجالاو 8 Bنع قيقحت اهلالخ نم نكمf اعرBتاذلا ة 

 اهم(لعت دقتفن تاراهم ةدع اهيف لفطلا ملعتي ل77\ملا ةئ¯ب نم اًدج ةnqMق ةقطنم 8°و ةئ¯بلا ةBاعرو نnqخآلا ةBاعرو
67 لفطلل

 )2015 ،ىزاغ ىده( .ة(لاحلا انجهانم 8



)٢٠٢١( +*طصمو ل#"!  

JHE, 2021, 31(3): pp 101-131 . 9 اهتعا5ط متي+
ةلجملل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج ،ة"فونملا ةعماج : .  

-109- 

 
  "ة"لمعلا ةا"حلا ةقطنم" حضوت )1( مقر ةروص

 :Sensorial ساوحلا ةقطنم -2
67 مهاس¿ 8��لا نqرامتلاو لئاسولا ةفاm Xع يوتحت ةقطنم 8°و

 [إ اهادعتqو سمخلا لفطلا ساوح ءارثäو رpqطت 8
67 عاد@إلا ةلحرم

 c\بdلا bc7ب ةنراقملاو ف(Tصتلا تا(لمع@ لفطلا موقB :لاثملا ل(Öس mع ،هساوح مادختسا 8
 )2004 ،ىروس2نوم اqرام( .حلاملاو رملا bc7ب قرفلا لفطلا ملعتي عيفرلاو ك(مسلا ،c\صقلاو لpqطلا ،c\غصلاو

 
  "ساوحلا ةقطنم" حضوت )2( مقر ةروص

 :Mathematics باسحلا ةقطنم -3
 ةمسقلاو بf7لاو حnطلاو عمجلا@ اًءد@ ةMعصلاو ةط(س¼لا ة(باسحلا تا(لمعلا@ ما(قلاو ماقرألا لفطلا اهيف ملعتي

 )2010 ،عnopجلا ءا(مل( .روسdلا ��ح

 
  "باسحلا ةقطنم" حضوت )3( مقر ةروص

 :Language ةغللا ةقطنم -4
Bردتلا لتحqمعلا بm8 ناجMبك ا\c67 ة(مهألا نم ا

 ةطش§ألا نأف 8[اتلاoو ىروس2نوم جذومن قفو م(لعتلا ةقnqط 8
67 اc\بك اc7\ح ة(لمعلا

67 ملعتلا بناوج فلتخم 8
 تصرح ث(ح ،ةغللا ملعت ةقطنم كلذ نمو ،ىروس2نوم لصف 8

67 ة(كرحلا ةطش§ألاو ةكرحلا bc7مضت mع ىروس2نوم
 )2020 ،ملاسلا ةرون( .ةءارقلا ملعت 8
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. 
  "ةغللا ةقطنم" حضوت )4( مقر ةروص

   Culture ةفاقثلا ةقطنم -5
67 مهاس�و لفطلا ةفاقث ى·\ي ام ل�@ ةقطنملا ەذه متهت

الفط هلعج 8
ً

القتسم اًعلّطم 
ً

 ءالدإلاو ةشقانملا هتعاطتسا@ 
67 ثدحتنو ،ةعونتملا هتامولعم@

 :ا(فارغجلاو مولعلا نع ةماع ةفص@ ةقطنملا ەذه 8
 مسج ءازجأو ،ناس§إلا مسج ءازجأو ،سمخلا ساوحلاو ،8*لا c\غو 8*لا :لاثملا ل(Öس mع Science مولعلا -أ
 )2010 ،عnopجلا ءا(مل( .ةفلتخملا ة(ملعلا براجتلاو اهعاونأل ةفاضإلا@ ،ةفلتخملا تاناويحلا

 
  "مولعلا" حضوت )5( مقر ةروص

 Geography ا"فارغجلا –ب
67 ا(فارغجلا نم فدهلا

 ،تاراقلاو لودلا دودحو ة(ع(بطلا رداصملا نومهفB لافطألا لعج وه ىروس2نوم جهن 8
Bأ لفطلا دجBع ة@اجإ اضm 67 انأ نيأ" :8[اتلا لاؤسلا

 هنم ءازجأو ل¾لا كاردإ µ\تعm8" Bخاد@ ملاعلا نيأو ملاعلا 8
 )m8. )Isacs B - 2010قعلا روطتلل امهم اساسأ

 
  "ا"فارغجلا" حضوت )6( مقر ةروص

  :ىروس¢نوم ا رام جهنم ة"م!أ
67 نم�ت

67و ةnqح@ مهــoراجتب اوموقB نأ@ لافطألل حمس¿ اهنأ 8
 لقعلل ةBذغتلا ة@اثم@ تناX تاµ\خلا ەذهو ،ةع(بطلا 8

 [إ c7\كرت نم لقتناو مامتهالا اذه لوح بqردتلا راركت عاطتسا ام مامتها لفطلا ىدل أش§ امل�ف ،اهل شطعتي يذلا
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�7تخت bc7عم مامتها لوح لمعلاو c7\ك�\لا نم هنكمت 8��لا نسلا [إ لفطلا لصB امدنعو ،رخآ
 c\غ مظتqTو بويعلا 8

 تافص Ô8ف بويعلا ەذه ةلاصأ مدع انه رهظت اذل ، انوع جعزملا حبصqو Ãµ8اجBإ [إ �µ8لسلا لوحتqو مظتنملا
67 هعطاقت الو هها2Mنا c\ثqو هلغشÇ المع لفطلل ��تTت نأ مألا حصنت اذهــoو ،ةMس2كم

 وأ ءاودلاو ،ه(ف أدMي لمع يأ 8
 ناس§إلاف لفطلا هجاتحB يذلا وه m8قعلا ءاذغلا نdلو قالطالا mع دعاس¿ ال لئاسو )ةلBاحملا( ءاجرلا وأ ةوسقلا
 )2003 ،ىروس2نوم اqرام( .هتع(بط@ c\كفت وذ قولخم
 ةشمقألا اhاق»
�6اوب نأ

µ 67\تعت ث(ح ءا·\لا ةدBدش تاماخلا نم ةشمقألا 8
 مداوعو ،اهيف بوغرم c\غ وأ عفنلا ةمBدع اهعومجم 8

67 مداوعلا ة(مX 8° ام عpن نم تالؤاس2لا نم ددع c\ثي ةشمقألا
 لخاد مداوعلاو تالضفلا رادت ف(ك ؟اعناصم 8

 )2015 ،هط هMه( ؟اهنم ةدافتسالا نكمB ف(كو ؟مداوعلاو تالضفلا ةMس§ ل(لقت نكمملا نم له ؟انعناصم
  :مداوعلاو ةشمقالا اhاق» عاونا

  تاشورفملاو سQالملا ةعانص نع جتانلا k8¾لا جاتنالا تالضف 8°و - :عيTصت مداوع - 1
67 عاMت 8��لا ةعونتملا ةشمقألا تالضف 8°و - :قpqس¿ مداوع – 2

 عاMتو ةصصختملا تاçèXلا وا ةصاخلا رجاتملا 8
67
   )2000، دومحم فافع( مسوم لX رخاوا 8
   )ة"نف TXغ( ة را5جا TXغ مداوعو )ة"نف( ة را5جا مداوع Uا ةشمقالا :9̄اوب مسقنت

 :ة را5جا مداوع – 1
 شامقلا ضرعو ةماخلا عpنو لBدوملا بسح اهتم(ق فلتختو نورتاMلا bc7ب تاصاصقلا وأ صقلا مداوع – أ 
 .كلهتسملا شامقلا 8[امجإ نم % 25 [ا 12 نم اهتم(ق حوا�\تو مدختسملا

  ةلفçلاو ب(طش2لا تاني¶ام نم مداوعلا ەذه mع لوصحلا متqو :ة¶ا(حلا مداوع – ب
 :ة را5جإ TXغ مداوع – 2
67 ةشمقالا ضورع فالتخا ةج(2ن مداوع – أ

 .شامقلا درف ةلاص 8
67 ةشمقالا لاوطأ فالتخال ةج(2ن تالضفو مداوع – ب

 .شامقلا درف تالاص 8
 )2015 ،هط هMه(  .ب(¶ا�\لا فالتخا ب¼سQ ةجتان مداوع – ج
 :مداوعلاو تالضفلا ف"_صت

�\م ةسمخ [ا �\م دحاو نم تالضف - 1. 
�\م نم لقأ [ا �\م(تTس ةسمخ نم تالضف - 2. 
  .ضورع صقاون - 3
+9 بويع - 4

 .)T̄م +WXعËرا Uا T̄م ةسمخ نع د Éي ام( دحاولا بوتلا :
 .نزولاو دازملا@ ةMيعملا باوثالاو ضورعلا صقاونو تالضفلا ة(ق@ عيب متي امن¯ب تاصاصقلا رqودت متي ام اMلاغو 
  )2011 ،فëè رمات(
  تاماخلا ف"لوت ·ع ةمئاقلا لفطلا تامزلتسم
 لفطلل �78ف لمع جاتنأ نكمB اهنمو ،ةdلهتسملاو ةفلتخملا تاماخلا اBاق@ لالغتسا ة(ف(ك mع موقت تامزلتسم 8°و
67 ةقدلا ىدمو اعم تاماخلا ەذه ف(لوتل ةثيدحلا ب(لاسألا ضع@ قnqط نع كلذو

 سمالملا نم c\ثdلا مادختسا 8
67 ةفلتخملا حpطسلاو

 .لفطلل ة(Tسلا ةلحرملا ث(ح نم ف(لوتلا مئالت ىدمو لفطلا تاجا(تحا 8
 لفطلا اهدهشÇ امدنع bc7علل راس وه ام لX قلخت نأو اعم ءازجألا مغانتو بسانت ىدم mع تامزلتسملا ەذه موقتو
 ة(ف(كو اهعم ةفولأملا تاماخلا نع فلتخت صئاصخ@ زاتمت 8��لا ةفلتخملا ةدعاسملا تاماخلا با(س§ا ىدمو
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 ث(ح ساسحإ نم نانفلا هف(ضB ام بناج@ عبطلا@ كلذو ةماخ ل¾ل �78قتلاو �78فلا ل(كش2لا ب(لاسأ@ اهعم لماعتلا
67 هت¯صخشQ رعش¿

   )2000، دومحم فافع( .�78فلا لمعلا 8
 :̄*"بطتلا بناجلا
 ،c7\لف ،ورف ،خpج ،ارك(ل لجنس ،ناتك ،رnqح( ةشمقألا ضع@ اBاق@ نم ة(م(لعت باعلأ ة(نامث ذ(فنتو م(مصت مت

 طëèq – قصاللا طçèqلا – نوس¼dلا – رارزألا – تسوسلا( ةدعاسملا تاماخلا [إ ةفاضإلا@ )ارك(ل لجنس ،ش¿اه
 :8[اتلاX 8°و ةفلتخملا ىروس2نملا ةطش§أ لثمت )ك(2سال@ نويع – ناتسلا

 .ةغللا -5 .باسحلا -4 .ة(كرحلا ةا(حلا -3 .ة(سحلا ةا(حلا -2 .ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا -1
bc7 67صصختملا لMق نم تام(مصتلا ەذه م(كحت مت

bc7 67لهؤملا obc7ردملاو جيسTلاو سQالملا لاجم 8
 بولسأ 8

 :8°و رواحم سمخ mع يوتحت نا(ب2سا ةرامتسا لالخ نم ىروس2نم
67 لثمتت .ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا :لوألا روحملا

Ã7اثلا م(مصتلاو لوألا م(مصتلا 8
8 

+qاثلا روحملا
67 لثمتت .ة(سحلا ةا(حلا ::

 نماثلا م(مصتلاو عبارلا م(مصتلا 8
67 لثمتت .ة(كرحلا ةا(حلا :ثلاثلا روحملا

Ã7اثلا م(مصتلاو لوالا م(مصتلا 8
8 

67 لثمتت .باسحلا :عبارلا روحملا
 سداسلا م(مصتلاو ثلاثلا م(مصتلاو عباسلا م(مصتلا 8

67 لثمتت .ةغللا :سماخلا روحملا
 سماخلا م(مصتلا 8

Ã7اثلاو لوألا ثحMلا تالؤاس¿ mع ة@اجإلل ةساردلا لحم تام(مصتلل ضرع Bm8 ام(فو
 :ثلاثلاو 8

67 ةدحاولا ةMعللا نم د(فتسÇ لفطلا نا ث(ح@ رواحم ەددع bc7ب عمجت تام(مصتلا ضع@ كانه :ةظوحلم**
 ةدع 8

67 رواحم
67 تاراهم ةدع ة(منتل ةا(حلا 8

  .دحاو تقو 8
 ة"مويلاو ة"لمعلا ةا"حلا :الوأ

 لوالا م"مصتلا

 
 )1( مقر ة5عل م"مصت فصو
µ 67\يفلا مدختسأ و ، خpجلا نم ةعونصم ةسورع نع ةراMع

 و ،رعشلا لمعل فوصلا مادختسا عم ةسورعلا وشح 8
 عضو مت و ، ةسورعلل بسانم نوكB ث(ح@ هم(مصت مت و ةشمقألا اBاق@ نم ەدحاو ةعطق نع ةراMع لوألا ناتسفلا
 ةجرد طMض ةاعارم عم ەاوكملا ةطساوب هت¯ب1ت مت ناتسف لX نم ñ8امألا ءزجلا mع ةف(لألا تاناويحلا عاونأ نم عpن
 طëèq ةطساوب هقلغ متي و ، ةBداعلا ةطا(خلا ةني¶ام ةطساوب ناتسفلا ة¶ا(ح مت و ، ةاوكملل ةMسانملا ةرارحلا

Ã7اثلا ناتسفلا و ، ةنºqلا طëèq عضو لفسأ نم ناتسفلا ةفرخزل ح�\قا و، قصال
 و bc7ساdMلا ةطساوب هقلغ مت 8

 ةفاضأ مت ىزلا نم لمعلا ءاهتنا@ و. هتسوسلا ةطساوب هقلغ مت عبارلا و ، رارزألا هطساوب ةطساوب هقلغ مت ثلاثلا
 . ناتسف ل¾ل شامق سفن نم ةكوتب ةفرخزم و ةعMقلا لثم ةMسانملا تاراوسس¶الا ضع@
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 تاماخلا ل#شلا
 ةمدختسملا

 هنم فدهلا ةدعاسملا تاماخلا

 ءاذح اهعمو ةسورعلا
 عم ،طQçèq طnoي
 نم هعومجم دوجو
 موقB ث(ح@ سQالملا
 c\يغتو ب÷ت�\ب لفطلا
 .ةفلتخملا سQالملا

 ارك(ل – شامقلا عpن
 نطق ،)f7خأ نوللا(
 ض(بأ نوللا( شوقنم
 ەوراX ،رفصأ ،شوقنم
 خpج – )ىدرو

 ،bc7ساMك ،قصال طëèq ،رارزأ
 ،ة(ك(2سال@ نويع ،هتسوس

ëèqز طqنول سفنب طويخ ،ةن 
 نوللا@ فوص ،µ\يف ،شامقلا
 ،رعشلا لمعل حتافلا �78بلا
 تاناويحلا نم عاونأل ك(لا@ا
 .ةف(لألا

 ةqروf7لا تاXرحلا ةغا(ص د(عت
 .عباصألل
 ةBانعلا ة(مها لفطلا م(لعتلو
 علخو ءادترا ةقnqطو هسQالم@
 .سQالملا
 ام(ف ەدعاس2س 8��لا عباصألا ةpqقت
 ة@اتdلا mع دع@

 
 ة"مويلاو ة"لمعلا ةا"حلا :الوأ

+qاثلا م"مصتلا
: 

 
 )2( مقر ة5عل م"مصت فصو
µ 67\يفلا مدختسأو ،ة(ساسألا ناولألا@ ةشمقأ اBاقB نم ةعونصم ةسورع نع ةراMع

 مادختسا عم ةسورعلا وشح 8
 ةطساوب قلغت ةتفا@ ةفاضأ متو ،ةBداعلا ةطا(خلا ةني¶ام ةطساوب ةسورعلا مسج ة¶ا(ح متو ،رعشلا لمعل فوصلا
 نم طëèq عضو ح�\قأو .ةسورعلا مدق mع هتسوسو ،رارز ةطساوب قلغf7 Bخألا نوللا نم ب(جو ،bc7ساdMلا
 ةعMقلا لثم ةMسانملا تاراوسس¶ألا ضع@ ةفاضأ مت يزلا نم لمعلا ءاهتناoو ،قصال طëèq ةطساوب قلغB ناتسلا
 .ة(عرفلا ناولألا نم شامق@ اهم(مصت مت

 تاماخلا  ل#شلا
 ةمدختسملا

 هنم فدهلا ةدعاسملا تاماخلا

 :ةسورع
 ناولألا@ مسجلا
 تالم�ملاو ،ة(ساسالا
 ناولألا@ ةلصتملا
 .ة(عرفلا

 – شامقلا عpن
 ،ارك(ل لجنس
 نوللا@ نطق
 ،رفصأ ،رمحأ(
 ،8[اقترب ،قرزأ

 ،قصال طëèq ،رارزأ
 ،هتسوس ،bc7ساMك
 ،ة(ك(2سال@ نويع

ëèqز طqفوص ،ةن 
 حتافلا �7بلا نوللا@

 .عباصألل ةqروf7لا تاXرحلا ةغا(ص د(عت -
 mع دع@ ام(ف ەدعاس2س 8��لا عباصألا ةpqقت -
 د(لا ةكرح عم bc7علا ةكرح رز2ت ة@اتdلا
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 رارزالاو تسوسلا هoو
 طçèqلاو bc7ساdMلاو
 .قصاللا

 ،f7خأ
 )µ8*سفنب

 طويخ ،رعشلا لمعل
  .شامقلا نول سفنب

67 ،ة(تا(حلا تاراهملا ملعت -
 قلغو حتف 8

 تسوسو رارزأ نم ةفلتخملا فل¾لا@ سQالملا
 .bc7ساMكو
 .عباصالا ةكرح رزأتل -
 ة(عرفلاو ة(ساسألا ناولالا ةفرعم -

 
 ة"سحلا ةا"حلا :ا"ناث

 عبارلا م"مصتلا

 
 )4( مقر ة5عل م"مصت فصو
 روشقلاو ةفلتخم ناولأoو كمسلا نم عطق 3 نع ةراMع رغصالا [ا µ\¶الا نم كامسا ل�ش mع تامسجم نع ةراMع
 ناولألا@ ةشمقأ اBاق@ نم ةعونصم ةسورع .ةشمقألا اBاق@ نم ةعونصم ةدBاحملاو ة(عرفلاو ة(ساسالا ناولألا@
 اهت¯ب1ت مث روشقلا ة¶ا(حو روشقلا مث كامسألا صق مت ،ةدBاحملاو ة(عرفلاو ة(ساسالا ناولألا@ روشقلاو ،ة(ساسألا

 .ةكمسلا قلغل طëèq عضوو Ã38اهنلا ل�شلا mع لوصحلل ةكمسلا ة¶ا(ح مث كامسالا مسج mع
 تاماخلا ل#شلا

 ةمدختسملا
 تاماخلا
 ةدعاسملا

 هنم فدهلا

 كامسا ل�ش mع تامسجم
 نع ةراMع رغصالا [ا µ\¶الا نم
 ناولأoو كمسلا نم عطق 3
 ناولألا@ روشقلاو ةفلتخم
 .ةدBاحملاو ة(عرفلاو ة(ساسالا

 ارك(ل شامق
 نوللا@ ەداس
 ،رفصأ ،ىدرو(
 ،قرزأ ،رمحأ
 ،8[اقترب ،f7خأ
 )µ8*سفنب

. ëèqنويع ،ط 
 طويخ ،ة(ك(2سال@
 نول سفنب
 طئاëè ،شامقلا
 طnoلل ة(نطق

 ةفرعمل ةظحالملا mع لفطلا بqردت
 8[ا c\بdلا نم ماجحألا bc7ب جردتلا
 .رغصألا

 .د(لا ةكرح عم bc7علا ةكرح رزأتو
 ة(عرفلاو ة(ساسألا ناولألا mع بqردتلا

 .ةدBاحملاو
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 ة"سحلا ةا"حلا :ا"ناث
 نماثلا م"مصتلا

 
 )8( مقر ة5عل م"مصت فصو
 -نشخ( سملم لثمB بعكملا هجوأ نم هجو لXو ةفلتخم ناولأ@ ةشمقأ اBاق@ نم ةعونصم ةمسجم )تاMعكم 4(
 مدختسأو ،سململاو نوللا سفن æ8ع(ل تاMعكملا هجوا عيمجتو ل(كش¿ ةMعل اضBأو )خلا 77\يجلا سملم - معان
µ 67\يفلا

 ةطا(خلا ةني¶ام ةطساوب تاMعكملا مسج ة¶ا(ح متو ،ماقرألا لمعل خpجلا مادختسا عم تاMعكملا وشح 8
 .ةشمقألا اBاقMب فلغم هلخاد@ تاMعكملا عضول قودنص ةفاضأ متو ،ةBداعلا
 تاماخلا ةمدختسملا تاماخلا ل#شلا

 ةدعاسملا
 هنم فدهلا

 هجو لXو ةمسجم )تاMعكم 4(
 سملم لثمB بعكملا هجوأ نم
 77\يجلا سملم - معان -نشخ(
 عيمجتو ل(كش¿ ةMعل اضBأو )خلا
 سفن æ8ع(ل تاMعكملا هجوا
 .سململاو نوللا

 نوللا@ c7\لفلا شامق
 – يدرولا
 ،)8×اصر(ورفلا
 ،)�7بلا( فوصلا
 ارك(ل ،)رفصأ( ناتdلا
 طويخ ،)f7خأ(
 شامقلا نول سفنب

 خpج ،نوترك ،µ\يف
 .ماقرألا لمعل

 يMfلاو ì8رحلا رز2تلا -
 c7\يمتلل ."سمللا ةساح" ةpqقت -
 نم ةفلتخملا سمالملا bc7ب
 رئاغلاو زاMلاو نشخلاو معانلا
 كاردإلا mع لفطلا دpqعت -
 mع م�حلاو c\سفتلا mعو
 .تانpqكتلا

 
 .ة"كرحلا ةا"حلا :اثلاث



)٢٠٢١( +*طصمو ل#"!  

JHE, 2021, 31(3): pp 101-131 . 9 اهتعا5ط متي+
ةلجملل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج ،ة"فونملا ةعماج : .  

-116- 

 لوالا م"مصتلا

 
 )1( مقر ة5عل م"مصت فصو
µ 67\يفلا مدختسأ و ، خpجلا نم ةعونصم ةسورع نع ةراMع

 ،رعشلا لمعل فوصلا مادختسا عم ةسورعلا وشح 8
 مت و ، ةسورعلل بسانم نوكB ث(ح@ هم(مصت مت و ةشمقألا اBاق@ نم ەدح او ةعطق نع ةراMع لوألا ناتسفلا و
 طMض ةاعارم عم ەاوكملا ةطساوب هت¯ب1ت مت ناتسف لX نم ñ8امألا ءزجلا mع ةف(لألا تاناويحلا عاونأ نم عpن عضو
 ةطساوب هقلغ متي و ، ةBداعلا ةطا(خلا ةني¶ام ةطساوب ناتسفلا ة¶ا(ح مت و ، ةاوكملل ةMسانملا ةرارحلا ةجرد

ëèqقا و، قصال ط\�Ã7اثلا ناتسفلا و ، ةنºqلا طëèq عضو لفسأ نم ناتسفلا ةفرخزل ح
 bc7ساdMلا ةطساوب هقلغ مت 8

 ضع@ ةفاضأ مت ىزلا نم لمعلا ءاهتنا@ و. هتسوسلا ةطساوب هقلغ مت عبارلا و ، رارزألا ةطساوب هقلغ مت ثلاثلا و
 . ناتسف ل¾ل شامق سفن نم ةكوتب ةفرخزم و ةعMقلا لثم ةMسانملا تاراوسس¶ألا
 هنم فدهلا ةدعاسملا تاماخلا ةمدختسملا تاماخلا ل#شلا
 ءاذح اهعمو ةسورعلا
 عم ،طQçèq طnoي
 نم ةعومجم دوجو
 ث(ح@ سQالملا

 ب÷ت�\ب لفطلا موقqو
 سQالملا c\يغتو
 .ةفلتخملا

 نوللا( ارك(ل – شامقلا عpن
 شوقنم نطق ،)f7خأ
 ،شوقنم ض(بأ نوللا(
 - )ىدرو ەوراX ،رفصأ

 خpج

 ،قصال طëèq ،رارزأ
 نويع ،هتسوس ،bc7ساMك
 ،ةنqز طëèq ،ة(ك(2سال@

 ،شامقلا نول سفنب طويخ
 حتافلا �7بلا نوللا@ فوص

 عاونأل ك(لا@ا ،رعشلا لمعل
 .) ةف(لألا تاناويحلا نم

 تاXرحلا ةغا(ص د(عت -
 .عباصألل ةqروf7لا

 ةBانعلا ة(مها لفطلا م(لعتلو
 علخو ءادترا ةقnqطو هسQالم@
 .سQالملا
 ەدعاس2س 8��لا عباصألا ةpqقت  -
 .ة@اتdلا mع دع@ ام(ف
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 .ة"كرحلا ةا"حلا :اثلاث
+qاثلا م"مصتلا

: 

 
 )2( مقر ة5عل م"مصت فصو
µ 67\يفلا مدختسأو ،ة(ساسألا ناولألا@ ةشمقأ اBاق@ نم ةعونصم ةسورع نع ةراMع

 مادختسا عم ةسورعلا وشح 8
 ةطساوب قلغت ةتفا@ ةفاضأ متو ،ةBداعلا ةطا(خلا ةني¶ام ةطساوب ةسورعلا مسج ة¶ا(ح متو ،رعشلا لمعل فوصلا
 نم طëèq عضو ح�\قأو .ةسورعلا مدق mع هتسوسو ،رارز ةطساوب قلغf7 Bخألا نوللا نم ب(جو ،bc7ساdMلا
 ةعMقلا لثم ةMسانملا تاراوسس¶ألا ضع@ ةفاضأ مت يزلا نم لمعلا ءاهتناoو ،قصال طëèq ةطساوب قلغB ناتسلا
 .ة(عرفلا ناولألا نم شامق@ اهم(مصت مت
 تاماخلا ل#شلا

 ةمدختسملا
 هنم فدهلا ةدعاسملا تاماخلا

 :ةسورع
 ناولألا@ مسجلا
 ،ة(ساسالا

 ةلصتملا تالم�ملاو
 .ة(عرفلا ناولألا@
 تسوسلا هoو
 bc7ساdMلاو رارزالاو
 .قصاللا طçèqلاو

 – شامقلا عpن
 نطق ،ارك(ل لجنس
 ،رمحأ( نوللا@
 ،قرزأ ،رفصأ
 ،f7خأ ،8[اقترب
 )µ8*سفنب
 

 ،قصال طëèq ،رارزأ
 ،هتسوس ،bc7ساMك
 ،ة(ك(2سال@ نويع

ëèqز طqفوص ،ةن 
 حتافلا �7بلا نوللا@
 طويخ ،رعشلا لمعل
 .شامقلا نول سفنب

 .عباصألل ةqروf7لا تاXرحلا ةغا(ص د(عت -
 mع دع@ ام(ف ەدعاس2س 8��لا عباصألا ةpqقت -
 د(لا ةكرح عم bc7علا ةكرح رز2ت ة@اتdلا
67 ،ة(تا(حلا تاراهملا ملعت -

 قلغو حتف 8
 تسوسو رارزأ نم ةفلتخملا فل¾لا@ سQالملا

 .bc7ساMكو
 .عباصالا ةكرح رزأتل -
 ة(عرفلاو ة(ساسألا ناولالا ةفرعم
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 .باسحلا :اع»ار
 عباسلا م"مصتلا

 
 )7( مقر ة5عل م"مصت فصو
 ،بعكم " ة(سدنه لا�شا ةئيه mع تامسجم اهــoو mعا نم ةحوتفم نولملا قرولا@ ةفلغم نوترdلا نم ةطنش
 متو ،عمشلا ةطساوب مهت¯ب1ت متو ةشمقألا اBاقMب bc7فالغم ةركو تال(طتسم يزاوتم ،ةناوطسا ،مره ،روشTم
 .ةشمقألا اBاقMب فلغم هلخاد@ تاMعكملا عضول قودنص ةفاضأ
 تاماخلا ل#شلا

 ةمدختسملا
 تاماخلا
 ةدعاسملا

 هنم فدهلا

 اهــoو mعا نم ةحوتفم ةطنش
 "تامسجمو ة(سدنه لا�شا
 ،ةناوطسا ،مره ،روشTم ،بعكم
 .ةركو تال(طتسم يزاوتم

 c7\لفلا شامق
 رفصألا نوللا@

 نول سفنب طويخ
 طئاëè ،شامقلا

  نوترك ،ةعمال

 mع اهتردقو bc7علا ةوق شاعنإ -
 .ةهباش2ملا لا�شالا bc7ب c7\يمتلا
 ءا(شألا كاردäو تاداضتملا كاردإ -
 .ةفلتخملا

 
 .باسحلا :اع»ار

 ثلاثلا م"مصتلا
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 )3( مقر ة5عل م"مصت فصو
µ 67\يفلا مدختسأو ،ةشمقألا اBاق@ نم ەدحاو ةعطق نم بد نع ةراMع

 لمعل فوصلا مادختسا عم بدلا وشح 8
 f7خألا نوللا@ ةدرفلا ماقرالا نوكت ث(ح@ قصاللا طçèqلا mع اهتب1تو نولملا قرولا mع ماقرالا صق مت ،رعشلا

 ناتس طëèq عضوو بدلا mع ماقرأ ل�ش mع هصق دع@ قصالا طçèqلا ت(ب1ت مث µ8*سفنبلا نوللا@ ة(جوزلاو
7�\ل بدلا ةMقر mعqاهن. 
 تاماخلا ل#شلا

 ةمدختسملا
 هنم فدهلا ةدعاسملا تاماخلا

 نم ةعومجم ه(لع بد
 نم ةc7q\لجنالا ماقرالا
 bc7نول@ )9 :رفص(
 قصلت bc7فلتخم
 قصاللا طçèqلا@

 c7\لفلا شامق
 يدرولا نوللا@

 ،شامقلا نول سفنب طويخ
 ،رعشلا لمعل فوص ط(خ
 ،ةنولم ة(ك(2سال@ نويع
 طëèq ،قصال طµ، ëèq\يف

 bc7نول@ نوترك ،ناتس
 .bc7فلتخم

  لا�شالا mع فرعتلا -
 فالتخالا هجوو اهتا(مسمو ة(سدنهلا
 .اهن¯ب
 .ةc7q\لجنالا ةغللا@ ماقرالا mع فرعتلل -
 ةBدرفلا دادعالا mع فرعتلا -
 .ة(جوزلاو

 
 .باسحلا :اع»ار

 سداسلا م"مصتلا

 
 )6( مقر ة5عل م"مصت فصو
 mع ة(سدنهلا ل�شألا صق مت ة(ناثلاو ىدرو اهنول ةشمقأ اBاقMب [والا ف(لغت مت نوترdلا نم bc7تعطق ةراMع
 نوللا نم ةشمقأ اBاقMب نوترdلا ف(لغت مث )عالضا يزاوتمو فرحنم هMش ،ةرئاد ،عــnoم ،ثلثم ،ل(طتسم( نوترdلا
 .f7خألا نوللا نم ةشمقأ اBاقMب اهصق مت 8��لا ة(سدنهلا لا�شألا ف(لغتو ،رفصألا
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 تاماخلا ل#شلا
 ةمدختسملا

 تاماخلا
 ةدعاسملا

 هنم فدهلا

 نم هعومجم اهب ب(ك�\لل ة(pqTكت لا�شا
 ،ثلثم ،ل(طتسم ،ة(سدنهلا لا�شألا
 يزاوتمو فرحنم هMش ،ةرئاد ،عــnoم
 .عالضا

 نوللا@ c7\لفلا شامق
 )يدرولا ،رفصألا(

 نوللا@ ارك(ل لجنس
 f7خألا

 ،نوترك
 عمشلا

 bc7علاو د(لا bc7ب قيسTتلا -
  ةق(قدلا ة(كرحلا تاراهملا رpqطت -
  تال�شملا لح ةراهم باس2¶ا -
 ة(فرعملا تاراهملا ة(منت -
 .ة(سدنهلا لا�شالا mع فرعتلا -
Ã7واعتلا بعللا زºqعت -

8. 
 

 ةغللا :اسماخ
 )ةعرزملا تاناويح( سماخلا م"مصتلا

 
 )5( مقر ة5عل م"مصت فصو
 ط(خلاو ةربإلا@ اهت¶ا(حو شامق ةعطق مث عمشلا ةطساوب رفصأ اهنول ةشمقأ اBاقMب اهف(لغت مت نوترك نع ةراMع
67 اهت¯ب1ت مث ةشكشك لمعل ط(خلا بحس مث

 ةنوترdلا لخاد@ راجشالا ت(ب1ت مث عمشلا ةطساوب نوترdلا ة(ضرأ 8
 )ةعرزملا تاناويح( تاناويحلا ءامسأ@ أدMت 8��لا ةc7q\لجنإ فورح ل�ش mع خpجلا شامقلا mع ماقرألا صق مث
 .تاناويحلا mع عمشلا ةطساوب اهت¯ب1تو
 هنم فدهلا ةدعاسملا تاماخلا ةمدختسملا تاماخلا ل#شلا
 نم ةعومجم
  تاناويحلا

 .ةعرزملا تاناويح

 نوللا@ c7\لفلا شامق
 نوللا@ ارك(للا ،رفصألا
 رفصالاو f7خألا

 نم ةعومجم ،نوترك
 ،ةعرزملا تاناويح
 ،ةعاMط قرو ،خpج
 .نوترك

 ةغللا@ فورحلا ضع@ mع فرعتلا -
 .تاناويحلا ءامساو ةc7q\لجنالا
 ةف(لألا تاناويحلا ةعومجم mع فرعتلا -
8��لا Bت نكمno¯67 اهت

 .ةعرزملا 8
 

 ةغللا :اسماخ
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 )ة»اغلا تاناويح( سماخلا م"مصتلا

 
 )5( مقر ةMعل م(مصت فصو
 ط(خلاو ةربإلا@ اهت¶ا(حو شامق ةعطق مث عمشلا ةطساوب رفصأ اهنول ةشمقأ اBاقMب اهف(لغت مت نوترك نع ةراMع
67 اهت¯ب1ت مث ةشكشك لمعل ط(خلا بحس مث

 ةنوترdلا لخاد@ راجشالا ت(ب1ت مث عمشلا ةطساوب نوترdلا ة(ضرأ 8
 )ة@اغلا تاناويح( تاناويحلا ءامسأ@ أدMت 8��لا ةc7q\لجنإ فورح ل�ش mع خpجلا شامقلا mع ماقرألا صق مث
 .تاناويحلا mع عمشلا ةطساوب اهت¯ب1تو
 تاماخلا ل#شلا

 ةمدختسملا
 تاماخلا
 ةدعاسملا

 هنم فدهلا

 نم ةعومجم
  تاناويحلا

 .ة@اغلا تاناويح

 نوللا@ c7\لفلا شامق
 ارك(للا ،رفصألا
 f7خألا نوللا@
 رفصالاو

 ةعومجم ،نوترك
 تاناويح نم
 .ة@اغلا

8��لا ةف(لألا تاناويحلا ةعومجم mع فرعتلا - 
Bت نكمno¯67 اهت

 .ةعرزملا 8
8��لا ةس�\فملا تاناويحلا ةعومجم mع فرعتلا - 
67 ش÷عت

 .ة@اغلا 8
67 فالتخالاو قورفلا لفطلا كاردإ -

 تا(مسملا 8
  تا5ثلاو قدصلا
bc7 67صصختملا ءارا سا(قل نا(ب2سا

67 "يروس2نوملا بولسا" و "جيسTلاو سQالملا" لاجم 8
 باعلالا تام(مصت 8

67 لافطألل ة(م(لعتلا
 .ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8

  :تاMثلاو قصلا
 :ة"مويلاو ة"لمعلا ةا"حلا :لوألا روحملا
 ةجرد bc7ب )نوسc\ب طاMترا لماعم( طاMترالا لماعم باسح@ كلذو m8خادلا قاس¿الا مادختسا@ قدصلا باسح مت
Xع لMكلذ حضوي 8[اتلا )1( لودجو ،)ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا( روحملا ةجردو ةرا: 
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 ) ة"مويلاو ة"لمعلا ةا"حلا( روحملا ةجردو ةرا5ع لP ةجرد +WXب طا5ترالا تالماعم م"ق )1( لودج
 ةلالدلا طا5ترالا م
1- 0.728 0.01 
2- 0.801 0.01 
3- 0.640 0.05 
4- 0.908 0.01 
5- 0.773 0.01 

 امم حيحصلا دحاولا نم اهبا�\قال )0.05–0.01( ىوتسم دنع ةلاد اهلX طاMترالا تالماعم نأ لودجلا نم حضتي
Bع لدm ع س§اجتو قدصMنا(ب2سالا تارا. 
+qاثلا روحملا

 :ة"سحلا ةا"حلا ::
 ةجرد bc7ب )نوسc\ب طاMترا لماعم( طاMترالا لماعم باسح@ كلذو m8خادلا قاس¿الا مادختسا@ قدصلا باسح مت
Xع لMكلذ حضوي 8[اتلا )2( لودجو ،)ة(سحلا ةا(حلا( روحملا ةجردو ةرا:  

 )ة"سحلا ةا"حلا( روحملا ةجردو ةرا5ع لP ةجرد +WXب طا5ترالا تالماعم م"ق )2( لودج
 ةلالدلا طا5ترالا م
1- 0.849 0.01 
2- 0.888 0.01 
3- 0.934 0.01 
4- 0.719 0.01 
5- 0.638 0.05 

 دحاولا نم اهبا�\قال )0.05 – 0.01( ىوتسم دنع ةلاد اهلX طاMترالا تالماعم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 .نا(ب2سالا تاراMع س§اجتو قدص mع لدB امم حيحصلا
 :ة"كرحلا ةا"حلا :ثلاثلا روحملا
 ةجرد bc7ب )نوسc\ب طاMترا لماعم( طاMترالا لماعم باسح@ كلذو m8خادلا قاس¿الا مادختسا@ قدصلا باسح مت
Xع لMكلذ حضوي 8[اتلا )3( لودجو ،)ة(كرحلا ةا(حلا( روحملا ةجردو ةرا: 

 )ة"كرحلا ةا"حلا( روحملا ةجردو ةرا5ع لP ةجرد +WXب طا5ترالا تالماعم م"ق )3( لودج
 ةلالدلا طا5ترالا م
1- 0.762 0.01 
2- 0.619 0.05 
3- 0.634 0.05 
4- 0.945 0.01 
5- 0.813 0.01 

 دحاولا نم اهبا�\قال )0.05 – 0.01( ىوتسم دنع ةلاد اهلX طاMترالا تالماعم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 .نا(ب2سالا تاراMع س§اجتو قدص mع لدB امم حيحصلا
 :باسحلا :عبارلا روحملا
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 ةجرد bc7ب )نوسc\ب طاMترا لماعم( طاMترالا لماعم باسح@ كلذو m8خادلا قاس¿الا مادختسا@ قدصلا باسح مت
Xع لMكلذ حضوي 8[اتلا )4( لودجو ،)باسحلا( روحملا ةجردو ةرا: 

 )باسحلا( روحملا ةجردو ةرا5ع لP ةجرد +WXب طا5ترالا تالماعم م"ق )4( لودج
 ةلالدلا طا5ترالا م
1- 0.602 0.05 
2- 0.917 0.01 
3- 0.863 0.01 
4- 0.781 0.01 
5- 0.746 0.01 

 امم حيحصلا دحاولا نم اهبا�\قال )0.05 – 0.01( ىوتسم دنع ةلاد اهلX طاMترالا تالماعم نأ لودجلا نم حضتي
Bع لدm ع س§اجتو قدصMنا(ب2سالا تارا. 
 :ةغللا :سماخلا روحملا
 ةجرد bc7ب )نوسc\ب طاMترا لماعم( طاMترالا لماعم باسح@ كلذو m8خادلا قاس¿الا مادختسا@ قدصلا باسح مت
Xع لMكلذ حضوي 8[اتلا )5( لودجو ،)ةغللا( روحملا ةجردو ةرا: 

 )ةغللا( روحملا ةجردو ةرا5ع لP ةجرد +WXب طا5ترالا تالماعم م"ق )5( لودج
 ةلالدلا طا5ترالا م
1- 0.890 0.01 
2- 0.702 0.01 
3- 0.623 0.05 
4- 0.825 0.01 
5- 0.641 0.05 

  )0.05 – 0.01( ىوتسم دنع ةلاد اهلX طاMترالا تالماعم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
   .نا(ب2سالا تاراMع س§اجتو قدص mع لدB امم حيحصلا دحاولا نم اهبا�\قال
 :نا"ب¢سالل ة"لsلا ةجردلاو روحم لsل ة"لsلا ةجردلا +WXب :·خادلا قاسÒالا مادختسا» قدصلا
 ةجردلا bc7ب )نوسc\ب طاMترا لماعم( طاMترالا لماعم باسح@ كلذو m8خادلا قاس¿الا مادختسا@ قدصلا باسح مت
 ة(ل¾لا ةجردلاو )ةغللا ،باسحلا ،ة(كرحلا ةا(حلا ،ة(سحلا ةا(حلا ،ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا( روحم ل¾ل ة(ل¾لا
 :كلذ حضوي 8[اتلا )6( لودجو ،نا(ب2سالل

 ،ة"سحلا ةا"حلا ،ة"مويلاو ة"لمعلا ةا"حلا( روحم لsل ة"لsلا ةجردلا +WXب طا5ترالا تالماعم م"ق )6( لودج
 نا"ب¢سالل ة"لsلا ةجردلاو )ةغللا ،باسحلا ،ة"كرحلا ةا"حلا

 ةلالدلا طا5ترالا 
 0.01 0.759 ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا :لوألا روحملا
Ã7اثلا روحملا

 0.01 0.851 ة(سحلا ةا(حلا :8
 0.01 0.735 ة(كرحلا ةا(حلا :ثلاثلا روحملا
 0.01 0.790 باسحلا :عبارلا روحملا
 0.01 0.874 ةغللا :سماخلا روحملا
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 mع لدB امم حيحصلا دحاولا نم اهبا�\قال )0.01( ىوتسم دنع ةلاد اهلX طاMترالا تالماعم نأ لودجلا نم حضتي
     .نا(ب2سالا رواحم س§اجتو قدص

 :تا5ثلا
Bثلا@ دصقMتا reliability تخالا ةقدM67 را

 ام(ف ەدارطاو هقاس¿او ،هسفن عم هضقانت مدعو ،ةظحالملاو سا(قلا 8
 ءادألا [إ c\ش¿ 8��لا نا(ب2سالا mع ةجردلا نياMت bc7ب ةMسTلا وهو ،صوحفملا كولس نع تامولعم نم ه@ اندوزي
 :قnqط نع تاMثلا باسح متو ،صوحفملل m8عفلا

 Alpha Cronbach خاMنورك افلأ لماعم -1
 Split-half ة(فصنلا ةئزجتلا ةقnqط -2

 نا"ب¢سالا رواحمل تا5ثلا لماعم م"ق )7( لودج
 ة"فصنلا ةئزجتلا افلا لماعم رواحملا
 0.945 – 0.866 0.906 ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا :لوألا روحملا
Ã7اثلا روحملا

 0.781 – 0.703 0.741 ة(سحلا ةا(حلا :8
 0.850 – 0.777 0.812 ة(كرحلا ةا(حلا :ثلاثلا روحملا
 0.819 – 0.732 0.773 باسحلا :عبارلا روحملا
 0.963 – 0.888 0.927 ةغللا :سماخلا روحملا
 0.890 – 0.811 0.859 ل�X نا(ب2سالا تاMث

 0.01 ىوتسم دنع ةلاد ة(فصنلا ةئزجتلا ،افلأ لماعم :تاMثلا تالماعم م(ق عيمج نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
 .نا(ب2سالا تاMث mع لدB امم

 :ةشقانملاو جئاتنلا

 مت تانا(بلا ل(لحت ةوطخ دع@ كلذلو ةساردلا نم عقوتملا k8لعلا ثحMلا ةلصحم اهc\سفتو ةساردلا جئاتن
67 اهc\سفتو جئاتنلا جارختسا

 .ةنهارلا ةساردلا ضورف ةحص نم ققحتلل كلذو ،ةق@اسلا تاساردلا ءوض 8
 :لوألا ضرفلا
bc7 67صصختملا ءارآ فلتخت"

67 جيسTلاو سQالملا لاجم 8
67 لافطألل ة(م(لعتلا باعلالا تام(مصت 8

 ةلوفطلا ةلحرم 8
Ã7زولا طسوتملاو ةدوجلا تالماعمو ةpqئملا بسTلاو تاراركتلا باسح مت ".ةشمقألا اBاق@ نم ةركMملا

 ءارآل 8
bc7 67صصختملا

67 جيسTلاو سQالملا لاجم 8
67 لافطألل ة(م(لعتلا باعلالا تام(مصت 8

 نم ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8
 :كلذ حضوي 8[اتلا لودجلاو ،ةشمقألا اBاق@
+qاثلا روحملا مث ،%76.08 ةدوج لماعم@ كلذو لضفألا وه باسحلا عبارلا روحملا

 لماعم@ كلذو ة(سحلا ةا(حلا :
 .%75.68 ةدوج

+qزولا طسوتملاو ةدوجلا تالماعم حضوي )8( لودج
+WX+ 9صصختملا ءارآل :

+9 جيس_لاو س[الملا لاجم :
: 

+9 لافطألل ة"م"لعتلا باعلالا تام"مصتل :·sلا ع×مجملا
 ةرك5ملا ةلوفطلا ةلحرم :

 تام"مصتلا رواحملا
1 2 3 4 5 6 7 8 

 - - - - - - %94.81 %95.97 ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا
 %75.68 - - %74.89 - - %93.51 - ة(سحلا ةا(حلا
 - - - %79.63 - - - %94.81 ة(كرحلا ةا(حلا
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 تام"مصتلا رواحملا
1 2 3 4 5 6 7 8 

 %76.08 %83.46 %72.92 - - %87.99 - - باسحلا
 - - - %82.40 %80.29 - - - ةغللا
 %75.88 %83.46 %72.92 %78.97 %80.29 %87.99 %94.16 %95.39 ماعلا طسوتملا
 7 4 8 6 5 3 2 1 ب÷ت�\لا
 ::·h ام صلختسÙ قبس اممو
Ã7اثلا م(مصتلا ه(لB ،%95.39 ةMسTب ةدوج لماعم m8عا ققح لوالا م(مصتلا نإ

 م(مصتلا ه(لB ،%94.16 ةMسTب 8
 م(مصتلا مث ،%80.29 ةMسTب عبارلا م(مصتلا مث ،%83.46 ةMسTب عباسلا م(مصتلا مث ،%87.99 ةMسTب ثلاثلا
 .%72.92 ةMسTب سداسلا م(مصتلا اc\خأو ،%75.88 ةMسTب نماثلا م(مصتلا مث ،%78.97 ةMسTب سماخلا
 :لوالا ضرفلا» ةقلعتملا جئاتنلا
Ã7اثلا م(مصتلا ه(لB ،%95.39 ةMسTب ةدوج لماعم mعأ ققح لوألا م(مصتلا نإ

 م(مصتلا ه(لB ،%94.16 ةMسTب 8
 م(مصتلا مث ،%80.29 ةMسTب عبارلا م(مصتلا مث ،%83.46 ةMسTب عباسلا م(مصتلا مث ،%87.99 ةMسTب ثلاثلا

 .%72.92 ةMسTب سداسلا م(مصتلا اc\خأو ،%75.88 ةMسTب نماثلا م(مصتلا مث ،%78.97 ةMسTب سماخلا مقر
 لوالا ضرفلا قيقحت عم قفتت :d̄لا تاساردلا
 2019 – دومحم ءام(شو 2013 – ��فلا c\بع نم الX جئاتن عم قافتا كانه نا دجو لوالا ضرفلا جئاتن لالخ نم
 î8 – 2020افرلا تأش§ ةسارد تلصوتو .ةشمقألاو طويخلا اBاق@ نم ةدافتسالا ة(نا�مإ [إ2019 – دمحم ا(نارو
67 لافطألا سQالم عناصم ةشمقا اBاق@ نم ةدافتسالا ة(مهأ [إ

 6 :2 نم لافطألا بعلل ةثدحتسم لا�شأ را�تبا 8
67 بعللا ەذه رامث2ساو تاونس

 ەذه تقفتاو ...ñ8وقلا لخدلل ةBداصتقالاو ة(ف(ظولاو ة(لامجلا ð8اونلا ة(منت 8
67 ثحMلا عم ةساردلا

67 ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالا ة(مهأ 8
 .لافطألل ة(م(لعت باعلأ لمع 8

+qاثلا ضرفلا
: 

+qزولا طسوتملاو ةدوجلا تالماعم حضوي )9( لودج
+WX+ 9صصختملا ءارآل :

+9 يروس¢نوملا لاجم :
 ع×مجملا :

+9 لافطألل ة"م"لعتلا باعلالا تام"مصتل :·sلا
 ةرك5ملا ةلوفطلا ةلحرم :

 رواحملا
 تام"مصتلا

1 2 3 4 5 6 7 8 
 - - - - - - %96.72 %98.45 ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا
 %82.40 - - %82.31 - - %99.03 - ة(سحلا ةا(حلا
 - - - %87.55 - - - %97.50 ة(كرحلا ةا(حلا
 %82.06 %94.71 %79.08 - - %82.40 - - باسحلا
 - - - %89.46 %79.08 - - - ةغللا
 %82.23 %94.71 %79.08 %86.44 %79.08 %82.40 %97.87 %97.98 ماعلا طسوتملا
 6 3 7 4 7 5 2 1 ب÷ت�\لا
 ::·h ام صلختسÙ قبس اممو
+qاثلا م(مصتلا ه(لB ،%97.98 ةMسTب ةدوج لماعم m8عا ققح لوألا م(مصتلا نإ

 م(مصتلا ه(لB ،%97.87 ةMسTب :
 مث ،%82.40 ةMسTب ثلاثلا م(مصتلا مث ،%86.44 ةMسTب سماخلا م(مصتلا مث ،%94.71 ةMسTب عباسلا
 .%79.08 ةMسTب سداسلاو عبارلا م(مصتلا نم الX مث ،%82.23 ةMسTب نماثلا م(مصتلا
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+qاثلا ضرفلا ةحص نم ققحتللو
+WX+ 9صصختملا ءارآ فلتخت" ·ع صني يذلاو :

+9 يروس¢نوملا لاجم :
: 

+9 لافطألل ة"م"لعتلا باعلالا تام"مصت
 تاراركتلا باسح مت ."ةشمقألا اhاق» نم ةرك5ملا ةلوفطلا ةلحرم :

Ã7زولا طسوتملاو ةدوجلا تالماعمو ةpqئملا بسTلاو
bc7 67صصختملا ءارآل 8

67 يروس2نوملا لاجم 8
 تام(مصت 8

67 لافطألل ة(م(لعتلا باعلالا
 :كلذ حضوي 8[اتلا لودجلاو ،ةشمقألا اBاق@ نم ةركMملا ةلوفطلا ةلحرم 8

Ã7اثلا روحملا
 كلذو باسحلا :عبارلا روحملا مث ،%82.40 ةدوج لماعم@ كلذو لضفألا وه ة(سحلا ةا(حلا :8

 .%82.06 ةدوج لماعم@
+qاثلا ضرفلا» ةقلعتملا جئاتنلا

: 
+qاثلا م(مصتلا ه(لB ،%97.98 ةMسTب ةدوج لماعم mعأ ققح لوألا م(مصتلا نإ

 م(مصتلا ه(لB ،%97.87 ةMسTب :
 مث ،%82.40 ةMسTب ثلاثلا م(مصتلا مث ،%86.44 ةMسTب سماخلا م(مصتلا مث ،%94.71 ةMسTب عباسلا
 .%79.08 ةMسTب سداسلاو عبارلا م(مصتلا نم الX مث ،%82.23 ةMسTب نماثلا م(مصتلا
+qاثلا ضرفلا قيقحت عم قفتت :d̄لا تاساردلا

: 
q�µ8 67ردتلا جمانµ\لا حاجن [إ 2017 - دمحم ةورم ةساردو 2013�6رpqطلا ة(كرت ةسارد تلصوت

 كاردإلا ة(منت 8
 دمحا ةسارد تلصوتو .pqbc7تاذلا لافطألا ىدل à8حلا كاردالا سا(قم mع ىروس2نوم تاودأ مادختسا@ à8حلا

-ىزاغ ىده ةسارد تلصوتو .ىروس2نم تاودأ مادختسا@ ة(سحلا تاراهملا ة(منت ة(لعاف [إ 2014- �\نع
8��لا ب(لاسألا بس§أ نم ىروس2نوملا بولسأ نأ [إ2015 B�7(قثتلا لفطلا باتك م(مصتل اهمادختسا نكم

8 67
8 

 .ةسردملا لMق ام ةلحرم
 جئاتنلا صلختسم
67 رارمتسالا ةروÝ7 جئاتنلا ترهظأ – 1

 اهت¯نا�مإ نع تفشك 8��لاو ةشمقألا اBاق@ نم ةفلتخملا تاماخلا@ بnqجتلا 8
  .ة(نفلا اهتيمهأو ةددعتملا ة(ل(كش2لا

67 ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالا ناتثحاMلا تعاطتسا – 2
 .ةعونتم تاماخ@ ةفلتخملا تام(مصتلا نم ددع را�تبا 8

67 ةشمقألا اBاق@ نم ةدافتسالل c\بdلا ىدملا ثحMلا حضوأ – 3
67 لافطألل ة(م(لعت باعلا لمع 8

 ةلوفطلا ةلحرم 8
  .ةركMملا
 :تا"صوتلا
67 ثوحMلا لصاوت ة(مهأ mع د(¶أتلا

67 حلصت ةد(ج ةماخك ةشمقألا اBاق@ مادختسا 8
 جتنم نوكت نأ اهف(ظوت ةلاح 8

�7(ظو
 .ة(م(لعتلا لفطلا باعلأل 8[امجو 8

67 ةمهاسملا ةروm Ý7ع د(¶أتلا
 .ةشمقألا مداوع م�ارت نم ةجتانلا تال�شملا لح 8

 .باعلالا قnqط نع سفنلا mع دامتعالاو ة(لالقتسالا لفطلا م(لعتب متهت 8��لا ثاح@ألا نم دºqملا لذ@
67 ثحMلا جئاتن نم ةدافتسالا

 باعلألا ضع@ ذ(فنتل ةشمقالا اBاق@ نم ةc\غص تاعوçèم لمعل لاجملا حتف 8
 .ىروس2نوم بولسأ@ ةذفنملا ة(م(لعتلا

  :عجارملا

  ة(noعلا عجارملا - :الوأ
67 ەرثأو ىروس2نوم تاودأ مادختسÊب ة(سحلا تاراهملا ة(منت "– دمحأ دمحأ �\نع دمحأ .1

 ەا2Mنألا bc7سحت 8
 ة(لX -ەاروتكد ةلاسر -" م(لعتلل bc7ل@اقلا ة(لقعلا ةقاعألا ىوذ لافطألا ىدل ة(كولسلا تا@ارطضألا ضفخو
   .2015 - ةرهاقلا ةعماج - لافطألا ضاqر
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67 ة(مقرلا باعلألا ة(لعاف "– ساMع دمحم نسح معنملا دMع نامBإ .2
 ةضورلا لافطأ ىدل c\كفتلا ة(منت 8

 . 2013 – ةرهاقلا ةعماج – لافطالا ضاqر ة(لc- X\تسجام ةلاسر -" ملعتلا تاpoعص ىوذ
 تاشورفم ذ(فنت تاراهم ة(منتلا يد(مµ\ياهلا mع مئاق جمانرب ة(لعاف " - فëè دمحم دمحا د(سلارمات .3

 ةعماج – 8[77\ملا داصتقالا ة(لc- X\تسجام ةلاسر– " ةشمقالا اBاقoو ةشمقالا نم لافطالا سQالمو
 .2011 - ة(فونملا

 جمانµ\لا مادختسÊب ةروطملا ىروس2نم تاودأ مادختسÊب q�µردت جمانرب "–�6رpqطلا دماح دومح ة(كرت .4
 .2013 - ةرهاقلا ةعماج – لافطألا ضاqر ة(لc –  X\تسجام ةلاسر  -" pqbc7تاذلا لافطالا ىدل àحلا

 - عــــqزوتلا و Tçèلل ثBدحلا باتdلا ملاع– [والا ةعMطلا -"c\كفتلل ةc\ثم ةnopqت باعلأ "– bc7هاوش c\خ .5
   .2008 -ةرهاقلا

 شارفلا ة(طغأل داع@ألا ة(ئانث ة(سدنهلا لا�شألا نم داع@ألا ة(ثالث تام(مصت ثادحتسأ "-mع دمحم ا(نار .6
�\لا ة(لX - ة(ملعلا ةلجملا – "ةc\غصلا تاعانصلا ةمدخل ةشمقالا اBاق@ مادختسا@o)ةعماج - ة(عونلا ة 
 .2019 - ة(فونملا

67 ةMلصلا ة(جسTلا مداوعلا رqودت ةداعا "-زºqعلادMع دمحا بqTز .7
 mع كلذ رثاو ةزهاجلا سQالملا ةعانص 8

 .2004 - ة(فونملا ةعماج – [77\ملا داصتقالا  ة(لc- X\تسجام ةلاسر -"ىداصتقالاو �3يبلا بناجلا
�\لا باعلألا "– دمحم �7طل ناهيج ، م(س§ قيفوت رحس .8opqسملا راد - "ةضورلا لفطل ة\cلل ةTçè- نامع 

 .2013 -ندرالا –
 و سQالملا عناصمل ةشمقألا و طويخلا اBاق@ نم ةدافتسألا "– ة(بلح دمحم �7غلادMع دومحم ءام(ش .9

67 د(عس روب ةظفاحم ةقطنم@ جيسTلا
67 ةمهاسملل يfملا م(ل¾لا لمع 8

 ةلجم -" ەراثدنإ ةل�شم لح 8
Xت ة(لno)ة - Xلا ة(ل\�o)2019 - د(عسروب ةعماج – ة(عونلا ة. 

 ةلاسر -" ةرهسلا سQالم تا(لامج ءارثإل لخدمX ةشمقألا اBاق@ مادختسأ "– ��فلا ñويب دمحم c\بع .10
�\لا ة(لc - X\تسجامo)2013 ة(فونملا ةعماج  - [77\ملا داصتقألا مسق – ة(عونلا ة. 

 مادختسا@ ةثيدحلا نونفلا نم ة(ف(ظوو ة(لامج تاc\ثأت mع لوصحلا ة(نا�ما" - دومحم mع لامX فافع .11
                                                                                  . 2000 - ة(فونملا ةعماج - 8[77\ملا داصتقالا ة(لc – X\تسجام ةلاسر " لافطالا تاجتنمل ةشمقالا اBاق@

 راد ضاnqلا -" م(لعتلا ا(جولونكتو لئاسو مادختسا جاتنأ تا(ساسأ "– مالسلادMع رودنم Ó حتف .12
  .2006 - ضاnqلا– عــــqزوتلاو Tçèلل Å(مصلا

67 دشرملا" –ىروس2نوم اqرام .13
 .2004- ةرهاقلا – ةمل¾لا راد ةMتكم –وداج ىولس ةمجرت -" راغصلا م(لعت 8

67 لفطلا "– ىروس2نوم اqرام .14
 .2003- ةرهاقلا – ةمل¾لا راد ةMتكم –- دامح Éرم كلم ةمجرت – "ةëالا 8

�\لا "– ىروس2نوم اqرام .15o)دج ملاع لجأ نم ةBرم كلم ةمجرت - "دÉ وداج ىولس ةعجارم – دامح– 
 .2003 - ةرهاقلا – ةمل¾لا راد ةMتكم
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 æ8منلا كولسلا ةدح ضفخل ) ة(سحلا ةا(حلا ( ىروس2نوملا تاودأ مادختسأ "– دمحم د(عس ەورم .16
 مسق - ةركMملا ةلوفطلل ة(noت ة(لc - X\تسجام ةلاسر - " ةpqتاذلا ف(ط تا@ارطضا ىوذ لافطألا ىدل
 .2017 - ةرهاقلا ةعماج - ة(سفنلا مولعلا

 - ةqردنكسإلا – ةفرعملا ناتسQ ةMتكم - [والا ةعMطلا -" لفطلا سQالم " – 7×ام ةدجن ، Éوم رانم .17
2005. 

 بعلل ةثدحتسم لا�شأ را�تبأ و لافطألا سQالم ةشمقأ اBاق@ نم ةدافتسألا "– îافرلا fن تأش§ .18
67 لافطألا

 - ة(فونملا ةعماج – [77\ملا داصتقألا ة(لX ةلجم – "k8(لعت فدهك تاونس 6 :2 نم ة�\فلا 8
2020. 

 - "ةضورلا لفطل دقانلا c\كفتلا تاراهم ة(منتل ةqرا�تبألا باعلألا مادختسأ" – م(هاربnäمع ىدمح لاون .19
Xر ة(لq2014-ةرهاقلا ةعماج - ة(ساسالا مولعلا مسق - لافطالا ضا. 

67 ىروس2نوم جهنم قيبطت رثأ " – ملاسلا ÓدMع نب دمحم تTب ةرون .20
 îاد@الا c\كفتلا تاراهم ة(منت 8

�\لا ة(لX ةلجم –" ةضورلا ةلحرم لافطأ ىدل روطملا جهنملا@ ةنراقمo)2020 -رهزالا ةعماج – ة . 
67 م(لعتلا ةدوج ىوتسم م(يقت" – يود@ mع داهن .21

 î8امتجألا كولسلا@ هتقالعو لافطالا ضاqر تاسسؤم 8
�\لا ة(لX - ەاروتكد ةلاسر -"لفطللo)2015 - ة(فونملا ةعماج - ة(عونلا ة. 

 ة(ف(ك و سQالملا عناصم ةشمقأ اBاق@ mع ةعوبطملا ة(نوللا تاجلاعملا” – هط دمحم نمحرلادMع هMه .22
�\لا ة(لc – X\تسجام ةلاسر –" ا(ل�ش¿ اهنم ةدافتسالاo)لا مسق – ة(عونلا ة\�o)اهنب ةعماج– ة(نفلا ة – 

2015 . 
67 يروس2نوملا بولسأ نم ةدافتسألا "– ىزاغ ñ8اس دمحم ىده .23

67 لفطلل شامقلا باتdلا م(مصت 8
8 

 زكرملا- ة(جسTلا تاعانصلا@ ضوهنلل ة(موقلا ةلمحلل ثلاثلا ñ8وقلا رمتؤملا -"ةسردملا لMق ام ةلحرم
  .2015 - ثوحMلل ñ8وقلا

67 ة(ماردلا ةطش§ألا ةسرامم mع مئاق q�µ8ردت جمانرب ة(لعاف " – ەدMع mع ءافو .24
 تاراهم ضع@ ة(منت 8

�\لا ة(لX - ەاروتكد ةلاسر –" ةضورلا لافطأ ىدل يدا(قلا كولسلاo)ملا ةلوفطلل ةMمولعلا مسق – ةرك 
 .2021 - د(عس روب ةعماج - ة(ساسألا

 :ة(Öنجألا عجارملا :ا(ناث
25. Susan Feez -  " Montessori and Early Childhood publisher:sage publications –

Publisher : SAGE publisher Ltd –British Library Cataloguing in publication data  -  
2009. 

26. Leonas, Karen K " Textiles and Clothing Sustainability" Springer Singapore – 
Editor: Subramanian Senthilkannan Muthu - 2017  

27. Isacs B  -  "brining the Montessori approach to  your early years practice Published 
by Routledge October 24, 2014  
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 تن�\نالا عقاوم :اثلاث
 2012 – ةفرعملا ةلجم- "اذامل لافطألا ضاqر، k8(لعتلا يروس÷تنوم جهنم "– عnopجلا حلاص ءا(مل .28

https://www.werathah.com  
29. https://www.modrsbook.com 2017/02/18  
30. Deb Chitwood & John Bowman  -  Activities & Ideas An eBook from-

https://livingmontessorinow.com/free-ebook-mom-bloggers-talk-montessori-
favorite-ideas-and-activities - 2011 . 

 :قحالملا
   +WXم#حملا» ةصاخلا نا"ب¢سالا ةرامتسا )1( مقر قحلم
+qاثلا م"مصتلا لوالا م"مصتلا رواحملا

: 
اوم
 قف

 قفاوم
 :Uا
 ام دح

 TXغ
اوم
 قف

اوم
 قف

 قفاوم
 :Uا
 ام دح

 TXغ
اوم
 قف

 ة(مويلاو ة(لمعلا ةا(حلا - الوأ
       .سفنلا mع دامتعالاو ة(لالقتسالا لفطلا ةطش§ألا ملعت - 1
       .c\كفتلا mع لفطلا ةطش§ألا دعاس¿ - 2
       .هBدل ةMبحم ةقnqط@ ملعتلا mع لفطلا دعاس¿ - 3
       .ة(مويلا ةطش§ألا@ ما(قلا لفطلا ملعت - 4
       .ة(م(لعتلا باعلالا قnqط نع لفطلا تاµ\خ دºqت - 5
 ة(سحلا ةا(حلا - ا(ناث

1 - Bع لفطلا دمتعm 67 باعلالا
       .ساوحلا mع ه¶اردا 8

       .ناولالا bc7ب قورفلا كاردإ mع لفطلا دعاس¿ - 2
        .سمالملا bc7ب قورفلا كاردإ mع لفطلا دعاس¿ - 3
 - قرزأ - رمحا( ة(ساسالا ناولالا mع فرعتلا mع لفطلا دعاس¿ - 4
 )رفصأ

      

 - f7خأ - 8[اقترب( ةpqناثلا ناولالا mع فرعتلا mع لفطلا دعاس¿ - 5
 . )µ8*سفنب

      

 ة(كرحلا ةا(حلا - اثلاث
       .)ةق(قدلا ة(كرحلا تاراهملا( د(لا تالضع ةpqقت mع دعاس¿ - 1
       .ة@اتdلا تاودأ mع ضMقلا لفطلا ملعت - 2
       .ة(كرحلا تاراهملا ءادأ نم لفطلا نكمت - 3
       .د(لا ةكرح عم bc7علا ةكرح رزأت mع لفطلا دعاس¿ - 4
       .ماظنلاو ةظحالملا mع بqردتلا mع لفطلا دعاس¿- 5
 باسحلا - اع@ار
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+qاثلا م"مصتلا لوالا م"مصتلا رواحملا
: 

اوم
 قف

 قفاوم
 :Uا
 ام دح

 TXغ
اوم
 قف

اوم
 قف

 قفاوم
 :Uا
 ام دح

 TXغ
اوم
 قف

1 - Çة(م(لعتلا باعلالا لالخ نم ماقرالا ملعت لفطلا عيطتس.       
       .ه@اش2لا ةدBدش ة(سدنهلا لا�شالا bc7ب لفطلا c7\مB نأ - 2
 ءا(شالا كاردأو تاداضتملا كاردأ mع ة(م(لعتلا باعلالا دعاس¿ - - 3
 فالتخالا ةدBدش

      

       .ة(سدنهلا لا�شالا mع فرعتلا mع ة(م(لعتلا باعلالا دعاس¿ - 4
        .ة(جوزلاو ةBدرفلا ماقرالا ةفرعم mع لفطلا دعاس¿ - 5
 ةغللا - اسماخ
1 - Bامتجالاو يوغللا لاصتالا تاراهم نم لفطلا كردî8       
        لوطلا ث(ح نم تامسجملا bc7ب قرفلا لفطلا كردB نأ - 2
       .  مجحلا ث(ح نم تامسجملا bc7ب قرفلا لفطلا كردB نأ- 3
        . تاناويحلا ضع@ ءامسا ملعت mع لفطلا دعاس¿.- 4
       .  ةc7q\لجنالا ةغللا@ فورحلا ضع@ ملعت mع لفطلا دعاس¿ - 5
 

  



)٢٠٢١( +*طصمو ل#"!  

JHE, 2021, 31(3): pp 101-131 . 9 اهتعا5ط متي+
ةلجملل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج ،ة"فونملا ةعماج : .  

-131- 

Employing the Montessori Method in Making Educational Toys from 
the Remains of Fabrics for Children in Early Childhood 
Rania Hosni Hikal and Eman Gamal Mostafa 
Dept. of Clothing and Textile, Faculty of Home Economics, Menoufia University, Shibin El Kom, Egypt. 
 
Abstract    
The Montessori is an educational curriculum based on an educational philosophy that 
takes the principle that every child carries within him the person who he/she will be in 
the future. As a result of the fabrics that are left behind by the garment factories that are 
not utilized, came the idea of this research. Among the objectives of the research is to 
benefit from the remnants of fabrics employed to be a functional and artistic product for 
the child, to follow scientific methods in making use of fabric exhausts, to contribute to 
solving the exhausts accumulation problems, and descriptive approach was followed with 
the application through the work of a group of designs of educational toys in the 
Montessori style, numbering (8 designs), and the research tools were a questionnaire 
made containing two axes (the opinions of specialists in the field of clothing and textiles 
differ than the opinions of Montessori professionals in the designs from the remnants of 
fabrics) and the designs were presented to 15 referees from universities and the highest 
results were the first design with a quality factor of 95.39%, followed by second by 
94.16%, It is followed by third by 87.99%, then seventh by 83.46% and 13 referees in the 
Montessori field and the highest results were the first achieving the highest quality factor 
by 97.98%, followed by the second by 97.87% , Followed by the seventh with a rate of 
94.71%, then the fifth with a rate of 86.44%. 
Key Words: Montessori , Educational Toys, Developed Montessori Method, Remains of 
Fabric, Childhood 
 


