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أصز ٔؽذح يمززؽخ فٗ ظٕء اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح ػهٗ رًُيخ يٓبراد 

 انزفكيز األخاللٗ فٗ انؼهٕو ثبنًزؽهخ اإلػذاديخ
 

 

ئػلاك:أ / ئ٠ٕبً ؽٍؼذ ِؾّل ِظطفٝ 
***

ئشواف:أ.ك/ ا١ٌَل ػٍٝ ا١ٌَل شٙلٖ              
*

 

ك/ رٙبٔٝ ِؾّل ١ٍٍّــبْ                                                                              
**

                             

 

 يمذيخ: 

٠ٛاعٗ اٌؼبٌُ رغ١واد ٍو٠ؼخ ِٚزالؽمخ فٝ وبفخ عٛأت اٌؾ١بح ٚثبٌزبٌٝ الثل ِٓ      

ِٛاوجخ اٌزوث١خ ثظفٗ ػبِخ ٚاٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ثظفخ فبطخ ٌٙنٖ اٌزغ١واد اٌَو٠ؼخ 

رإصو ثشىً وج١و ػٍٝ ِغزّؼٕب ٚٔز١غخ ٌٙنٖ اٌزغ١واد فٝ  ٚالشه أْ ٘نٖ اٌزغ١واد

ِغبالد اٌؾ١بح اٌّقزٍفخ ٌنا ٠َزٍيَ ئػبكح إٌظو فٝ إٌّب٘ظ ٚرط٠ٛو٘ب ٌّٛاوجخ ٘نٖ 

 اٌزغ١واد.

فبٌّٕٙظ ٘ٛ اٌٛاعٙخ اٌزٝ رٛػؼ ِلٜ رملَ اٌّغزّؼبد ٚهل١ٙب, فبٌؼبٌُ ٠زغ١و    

ب ىاي ــِٛاوجخ ٌٙنٖ اٌزغ١واد, فّثَوػخ ِٓ ؽٌٕٛب ٚالىاٌذ إٌّب٘ظ اٌّظو٠خ غ١و 

اٌزط٠ٛو فٝ ِٕب٘غٙب ٘ٛ ؽنف ٌٍّؼٍِٛبد فمؾ, كْٚ اإل٘زّبَ ثجبلٝ عٛأت إٌّٙظ 

 ا٢فوٜ, فزط٠ٛو إٌّب٘ظ ِبىاي لبطواً ػٍٝ عبٔت ٚاؽلاً فمؾ كْٚ ثم١خ اٌغٛأت.   

ٚثبٌٕظو ئٌٝ كٚاػٝ رط٠ٛو إٌّٙظ ٔغل أْ اٌزغ١واد اٌزٝ رطوأ ػٍٝ اٌز١ٍّن     

ٝ رط٠ٛو إٌّٙظ, ــــُ كٚاػــٓ أ٘ــَٛ, ِــخ ٚاٌؼٍـــغ ٚاٌّؼوفــاٌج١ئخ ٚاٌّغزّٚ

بد اٌفوك ٚاٌّغزّغ, ٚاٌّمبهٔخ ثلٚي ٚطٍذ ئٌٝ ِىبٔخ ـٚونٌه اٌزٕجإ ثبؽز١بع

 ِوِٛلخ فٝ ِغبالد اٌزط٠ٛو اٌّقزٍفخ ِٚؾبٌٚخ اٌٛطٛي ئٌٝ َِزٜٛ ٘نٖ اٌلٚي. 

( 271, 1002)ؽهًٗ انٕكيم, ؽظيٍ يؾًٕد,
2

   

ٚونٌه ظٙٛه ارغب٘بد ِقزٍفخ فٝ رط٠ٛو إٌّب٘ظ ِضً ِلفً اٌزٛعٙبد    

اٌَّزمج١ٍخ, ِلفً اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ, ِلفً اٌزوث١خ اٌٛلبئ١خ, ِلفً اٌؼاللخ اٌّزجبكٌخ ث١ٓ 

اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب, ِلفً اٌزوث١خ االلزظبك٠خ, ِلفً اٌزوث١خ ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ 

  ( 9-6,  1002انطُبٖٔ, انشزثيُٗ, ػفذ )فٕسٖ ثبإلػبفخ ئٌٝ ػلح ِلافً آفوٜ.

وّب أْ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ فٝ ؽبعخ كائّخ ئٌٝ اٌّواعؼخ ٚاٌزغ١١و ٚاٌزط٠ٛو ثظٛهح        

َِزّوح الهرجبؽٙب اٌىج١و ثبٌزغ١واد اٌٙبئٍخ ٚاٌّزَبهػخ فٝ ِغبي اٌؼٍَٛ ٚاٌزٝ أكد 

                                           
ـــة الزقازيـــــــــــــــــــباحثــــــــــــــة دكـــتـــــ ***  ـــــــــــــــــق.ــــــوراة كميــــــــــــــــة التربــــــــــــــــــــــــــية جامعــــــــــــــــــــــــ

 أستاذ المناهج وطرق تدريس العموم المتفرغ بكمية التربية جامعة الزقازيــــــــــــق. *

 اٌؼٍَٛ اٌَّبػل ثى١ٍخ اٌزوث١خ عبِؼخ اٌيلبى٠ك. أٍزبم إٌّب٘ظ ٚؽوق رله٠ٌ **
 

 اتبعــــــــت الباحثــــــــــــــــــة التوثيــــــــــــــــــــــــق التاـــــــــــــمى اســـــــم المؤلف)السنة, الصفحة(. 9
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إللزظبك٠خ ئٌٝ ؽلٚس رغ١واد وج١وح فٝ ع١ّغ ِغبالد اٌؾ١بح اإلعزّبػ١خ ٚا

 ( 3, 1021صبنؼ يٕطٗ)ٚاٌضمبف١خ. 

ٚفٝ ػٛء ِب رملَ فّٓ اٌؼوٚهٜ ِواػبح وً ِب ٠َزغل ػٍٝ اٌَبؽخ        

اٌزوث٠ٛخ ِٓ ئرغب٘بد عل٠لح  ٚئكِبعٙب فٝ إٌّب٘ظ, ِٓ فالي ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛو 

ٚاٌزم٠ُٛ اٌَّزّو ٌؼّبْ وفبءح إٌّٙظ, ِٚؼبٌغخ ٔٛاؽٝ اٌمظٛه ٚاٌؼؼف اٌزٝ 

ٚٔظواً ٌزيا٠ل اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ فّٕب٘ظ اٌؼٍَٛ رؾزبط , ٘ظ ثّوٚه اٌٛلذرظ١ت إٌّب

ئٌٝ اٌزط٠ٛو اٌلائُ ٚاٌّواعؼخ, ؽزٝ ال رظجؼ اٌّؼبهف اٌّملِخ ٌٍزال١ِن لل٠ّخ ال 

رزّبشٝ ِغ اٌزغ١واد  اٌّزالؽمخ فٝ ِغبي اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ, ٚأ٠ؼب فٝ ِغبي 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚئٍزقلاِٙب.  

ؼل٠ل ِٓ ؽووبد إلطالػ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ثظفخ فبطخ ِضً ٌٚمل ظٙود اٌ       

ئطالػ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ فٝ ػٛء اٌزفبػً ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌّغزّغ, 

( األِو٠ىٝ, ِشوٚع اٌّغبي ٚاٌززبثغ ٚاٌزٕبٍك ٚاٌنٜ ٠َبػل ػٍٝ 1662ِشوٚع)

١خ, كِظ اٌّغبالد اٌوئ١َ١خ ٌٍؼٍَٛ, ٚونٌه ِشوٚع اٌّؼب١٠و اٌم١ِٛخ ٌٍزوث١خ اٌؼٍّ

ٚ٘ٝ فٝ ِغٍّٙب رزفك ِغ ِب ٚػؼٗ اٌّإرّو اٌؼبٌّٝ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌنٜ ثؼل ثّضبثخ ٔبفنح 

 ٔؾٛ رط٠ٛو اٌؼٍَٛ ثشىً أفؼً. 

وّب ظٙود ئرغب٘بد ػب١ٌّخ فٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ري٠ل ِٓ أ١ّ٘خ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ فٝ      

ٌَالَ, أٜ ِغزّغ ٚ٘ٝ اٌزوث١خ اٌٛلبئ١خ, اٌزوث١خ ِٓ أعً اٌّٛاؽٕخ, اٌزوث١خ ِٓ أعً ا

اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ, ِٙبهاد اٌموْ اٌؾبكٜ ٚاٌؼشو٠ٓ, اٌضمبفخ اٌؼ١ٍّخ, اٌَّزؾلصبد 

اٌزٛعٙبد اٌؼ١ٍّخ ٚأفالل١بد اٌؼٍُ, عٛكح اٌؾ١بح, اٌمؼب٠ب اٌؼ١ٍّخ ٚاإلعزّبػ١خ, 

 .STEM, ٚونٌه ظٙٛه ِلفTIMSSً اٌل١ٌٚخ فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌو٠بػ١بد

ؽزٝ رَزط١غ ئٍز١ؼبة وً ٘نٖ  ئمْ فّٕب٘ظ اٌؼٍَٛ رؾزبط ئٌٝ ؽفوح وج١وح   

اإلرغب٘بد, ٚرقوط  ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ فٝ أفؼً طٛهح ِّىٕخ, ِؾممخ أ٘لاف اٌّغزّغ 

فٝ رقو٠ظ ِزؼٍُ ِضمف ػ١ٍّبً, ٌل٠ٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبهاد رَبػلٖ ػٍٝ اإلٔلِبط 

فٝ ٍٛق اٌؼًّ, ِغ رم١ًٍ َٔجخ اٌجطبٌخ ٚ٘نا ٘ٛ غب٠خ اٌزؼ١ٍُ فٝ أٜ ِغزّغ, وّب 

 غزّغ ٚرؾؼوٖ ثغٛكح اٌقو٠غ١ٓ.  ٠مبً هلٝ اٌّ

ٚال َٕٔٝ ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ اٌزط٠ٛو ٌٍّٕٙظ ٚاإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ فٝ ِغبي اٌؼٍَٛ    

ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ ٌلٜ اٌّزؼ١ٍّٓ, فال ٠َزط١غ أْ ٠ٕٙغ أٜ ِغزّغ كْٚ أْ 

٠ىْٛ ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌم١ُ ٚاألفالق اٌزٝ رؾىّٗ, ٚئما ِب رُ ػلَ ِواػبح 

 األفالل١خ فٝ رؼبِالرٕب فأطجؼ ئ١ٙٔبه اٌّغزّغ ٚش١ىبً. اٌغٛأت 

فبٌؼبٌُ ا٢ْ أطجؼ لو٠خ طغ١وح ثفؼً اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٝ األِو اٌنٜ أكٜ ئٌٝ    

رلافً اٌضمبفبد ثجؼؼٙب فؾلس  ِب ٠َّٝ ثبٌغيٚ اٌضمبفٝ اٌنٜ أؼىٌ ٍٍجبً ػٍٝ 

اإلٍالِٝ ثشٝء ِّب  ٍٍٛن األفواك  ِٓ فالي رج١ُٕٙ ل١ُ ٚػبكاد  ال رّذ ئٌٝ ك٠ٕٕب

 (   3,1003أيًٍ انشزافٗ,أصو ػٍٝ رفى١وُ٘ ُّٚٔٛ٘ األفاللٝ.)
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فبٌؾبعخ أطجؾذ ِبٍخ ئٌٝ اال٘زّبَ ثبألفالق، ٌٚؼً ِٓ ِجوهاد ٘نا اال٘زّبَ      

ِباٍزشوٜ فٟ اٌؼظو اٌؾبػو ِٓ ش١ٛع ٌألّٔبؽ اٌٍَٛو١خ غ١و ا٠ٌَٛخ ث١ٓ أثٕبئٕب 

ش فٟ االِزؾبٔبد، ٚػلَ االٌزياَ ثمٛاػل إٌظبَ، ٚؽالثٕب وبٌَولخ ٚاالٍزٙزبه، ٚاٌغ

ٚاٌىنة، ٚػلَ اؽزواَ اٌّٛاػ١ل، ٚاٍزقلاَ األٌفبظ اٌجن٠ئخ، ٚئّ٘بي إٌظبفخ، ٚػلَ 

ِواػبح اٌؼ١ّو، ٚغ١و مٌه ِٓ اٌٍَٛو١بد ٌٚألفالق أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ اهرمبء األُِ 

فالق اٌفبػٍخ فٟ ٚاٌشؼٛة، ٚا١ٙٔبه٘ب ِالىَ أ٠ؼبً ال١ٙٔبه أفاللٙب، ٚمٌه ألْ األ

أفواك األُِ ٚاٌشؼٛة رّضً اٌم١ُ اٌضبثزخ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب اٌوٚاثؾ االعزّبػ١خ، ِٚزٝ 

أؼلِذ ٘نٖ اٌم١ُ أٚ أىَود فٟ األفواك ٌُ رغل اٌوٚاثؾ االعزّبػ١خ ِىبٔب رٕؼمل 

فٍىٝ ٠شؼو وً فوك فٝ اٌّغزّغ ثبٌَؼبكح ئمْ الثل ِٓ اال٘زّبَ ثبألفالق فٙٝ  ػ١ٍٗ 

ػٕظواً أٍب١ٍبً ِٓ ػٕبطو ٚعٛك اٌّغزّغ فجمبء اٌّغزّغ ٚاٍزّواهٖ ِوْ٘ٛ رؼزجو 

ثٛعٛك ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػل ٚاٌؼٛاثؾ اٌزٝ رٕظُ ػاللبد األفواك ف١ّب ث١ُٕٙ ٚرؼًّ 

 (1, 1022انهؾيبَٗ , أسْبرػٍٝ رٛع١ٗ ٍٍٛوُٙ.) 
ثٗ ِٓ ٠ٚؼل ّٔٛ اٌزفى١و األفاللٝ ِؼ١به ٌٍؾىُ ػٍٝ ٍٍٛن اٌفوك ٚػٍٝ ِب ٠إِٓ     

ل١ُ ٚرمب١ٌل اعزّبػ١خ, وّب أْ ٘نا إٌّٛ ٠ؼل ٔزبعبً ٌٙنٖ اٌم١ُ ٚاٌّؼزملاد ألٔٗ األٍبً 

ٌىً ٍٍٛن ١ٍٍُ ٚل٠ُٛ ٠ٚزشىً ٘نا إٌّٛ ِٓ رفبػً وً اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ 

  ( 9, 1023)ؽظبو غّ, شبكز أؽًذ ,ٚاٌزٝ ريٚك اٌفوك ثبٌم١ُ ٚاٌّؼب١٠و األفالل١خ.

وٌٛجوط أْ وض١واً ِٓ أٚعٗ إٌّٛ اٌقٍمٝ ٌٍفوك ٠ؾلس أصٕبء  ٚرش١و ٔزبئظ كهاٍبد   

فزوح اٌّوا٘مخ ٚاٌشجبة ٠َٚزطوك أْ أُ٘ ِٛػٛػبد َِٚبئً إٌّٛ اٌقٍمٝ اٌزٝ 

أٌمٝ ػ١ٍٙب اٌؼٛء ٘ٝ اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّٛ اٌقٍمٝ ٚاٌٍَٛن اٌفؼٍٝ ٚرأص١و اٌزله٠ت 

ِٓ ِوؽٍخ ّٔٛ فٍم١خ ػٍٝ اٌزفى١و األفاللٝ ٚا١ٌّىبٔيِبد اٌّزؼّٕٗ فٝ االٔزمبي 

 (  33, 1002. )ػبدل األشٕل,ألفوٜ

رؾم١ك ػاللبد ئعزّبػ١خ عل٠لح  فٝ اٌّزؼٍُ فٝ اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ ٚرزّضً ؽبعبد   

رىْٛ أوضو ٔؼغب ٚرالئّب ِغ ّٖٔٛ ع١َّب ٚئٔفؼب١ٌبً ٚئعزّبػ١ب, ٚ رؾم١ك مارٗ ِٓ 

مجً اٌّظب٘و اٌزٟ رغ١ود فالي األٍوح ٚاٌّغزّغ, ٚر١ّٕخ اٌَّئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ, ٚ ر

ٍٛاء ع١َّب أٚ ٔف١َب ِغ اٌزى١ف ِؼٙب, ٚ ئوزَبة اٌم١ُ اٌل١ٕ٠خ األفالل١خ ٚرو١ٍقٙب, 

ٚاإلٍزؼلاك ٌٍَّزمجً ثىً أثؼبكٖ اإللزظبك٠خ ٚاإلعزّبػ١خ, ٚ٘نٖ اٌؾبعبد ٌلٜ رال١ِن 

اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ ئما ِب أشجؼذ فأٙب رَبػل فٟ ر١ّٕخ األفالق ٌل٠ٗ ثشىً أفؼً 

ٚفٟ ػٛء ِب ٍجك ٠ّىٕٕب اٌمٛي: أْ رٍه اٌزغ١واد فٟ فظبئض إٌّٛ ٌلٜ رال١ِن 

اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ فٙٝ ِٓ أفؼً اٌّواؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبٍجخ ٌز١ّٕخ اٌزفى١و 

 (62, 1002انؼيظٗ, ػهٗاألفاللٝ. )

( ثاكهاط ِٛاػ١غ 1022خٕنخ ؽظُيٍ ٔاثزاْيى انًٕيُٗ)ٌٚمل أٚطذ كهاٍخ     

ل١بد اٌؾ٠ٛ١خ فٝ ِٕب٘ظ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٝ ػٕل رط٠ٛو اٌىزت ٚإٌّب٘ظ ٚلؼب٠ب األفال

اٌلها١ٍخ , وّب ؽبٌت ػلك ِٓ اٌّقزظ١ٓ فٝ رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ثزط٠ٛو ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ 

ثؾ١ش رأفن فٝ اإلػزجبه اٌمؼب٠ب األفالل١خ ٚمٌه أل١ّ٘خ رٕبٌٚٙب فٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ, 

أ١ّ٘خ اٌمؼب٠ب األفالل١خ   ػٍٝفٝ كهاٍزٗ (  1022ػجذ هللا انشغجٗ)ٚونٌه أٚطٝ 
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فٝ رله٠ٌ اٌؼٍَٛ, ١ٌىْٛ اٌطالة ِضمف١ٓ ػ١ٍّبً , ٚٚاػ١ٓ ثبٌزطٛهاد اٌزٝ رلٚه ِٓ 

ؽٌُٛٙ ِٚزفبػ١ٍٓ ِغ اٌّغزّغ ٚلؼب٠بٖ, ٌٚل٠ُٙ اٌملهح ػٍٝ اٍزقلاَ ِؼوفزُٙ فٝ 

 ارقبم اٌمواهاد اٌؾ١بر١خ غ١و اٌّزؼبهػخ ِغ ِجبكئُٙ. 

 اإلؽظبص ثبنًشكهخ: 

شؼود اٌجبؽضخ ٚعٛك ِشىٍخ فٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ ِٓ ٌٚمل ئٍز

 -فالي:

إٌّب٘ظ اٌؾب١ٌخ الرورجؾ ثبٌج١ئخ ٚال ثبال٘زّبِبد ٚال ثبالؽز١بعبد اٌّؾ١ٍخ  -2

ٚونٌه اؽز١بعبد اٌزال١ِن فبٌّٕب٘ظ اٌؾب١ٌخ رؼبٔٝ ِٓ لظٛه فٝ رؾم١ك أ٘لاف 

مؼب٠ب ٚاٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ ماد اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚػؼف رٕبٌٚٙب ٌٍ

 اٌظٍخ ثبٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ.  

ٔزبئظ فؾض ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ فٝ ِظو ِمبهٔخ ثبٌلٚي اٌّزملِخ  -1

فٝ ٘نا اٌّغبي ٚاٌزٝ لبَ ثٙب ِغّٛػخ ِٓ األٍبرنح اٌّزقظظ١ٓ فٝ ِٕب٘ظ 

ؽًذٖ ػطيفخ  ٚؽوق رله٠ٌ اٌؼٍَٛ ثّقزٍف اٌغبِؼبد اٌّظو٠خ. ٌٚمل أٚػؼ

 -ا٢رٝ: (1, 1026ٔآخزٌٔ)

 ال ٠قزٍف ِؾزٜٛ وزت اٌؼٍَٛ اٌّظو٠خ ئفزالفبً وج١واً ػٓ اٌلٚي اٌّمبهٔخ.-أ

ٕ٘بن ئفزالف ث١ٓ اٌطو٠مخ اٌزٝ ٠زُ ثٙب رٕبٚي ٚػوع اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ فٝ -ة

 ِظو ِمبهٔخً ثبٌلٚي اٌّمبهٔخ.

ٚرَبػل ػٍٝ اإلفزمبه ئٌٝ األٔشطخ اٌزٝ ٠ّىٓ أْ رٛػؼ ػ١ٍّبد اٌؼٍُ ٚؽج١ؼزٗ -ط

 فُٙ ٚر١ّٕخ اٌزفى١و اٌؼٍّٝ ٚئوزَبة ِٙبهارٗ.

 اٌؾ١بر١خ( اٌّورجطخ ثبٌّٛػٛػبد.-اإلصوائ١خ-لٍخ األٔشطخ ثأٔٛاػٙب)اٌزطج١م١خ-ك

 ػلَ ئ٘زّبَ أٍب١ٌت اٌزم١١ُ ثؼ١ٍّبد اٌزفى١و. -ٖ

ٔزبئظ  ثؼغ اٌلهاٍبد اٌزٝ أولد لظٛه ٚػؼف ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ اٌّظو٠خ ٚػلَ -3

طيذ ( ٚكهاٍخ 1003ػهٗ راشذ)ب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ولهاٍخ ِٛاوجزٙب ٌإلرغ

 (1022دَيٕر) يظزٖ ( ٚكهاٍخ1023يزٔح انجبس)ٚكهاٍخ  (1007ؽظٍ)

  (1026َزييٍ انذفزأٖ)ٚ ػشح يؾًذٚكهاٍخ 

 يشكهخ انجؾش
ٚفٝ ػٛء ِب رملَ رؾلكد ِشىٍخ اٌجؾش فٝ ػؼف ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٚػلَ     

اٌّؼبطوح, ِّب ئٔؼىٌ مٌه ػٍٝ اٌزفى١و األفاللٝ, ِّب ِٛاوجزٙب ٌالرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ 

كفغ اٌجبؽضخ ٌجٕبء ٚؽلح ِمزوؽخ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ٌّؼوفخ 

  إلػلاك٠خ فٝ اٌؼٍَٛأصو٘ب ػٍٝ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ ٌلٜ رال١ِن اٌّوؽٍخ ا
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  -ِّٚب ٍجك ٠ؾبٚي اٌجؾش اإلعبثخ ػٓ اٌَإاي اٌوئ١ٌ ا٢رٝ:

صو ٚؽلح ِمزوؽخ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبهاد "ِب أ

 اٌزفى١و األفاللٝ فٝ اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ؟"
 

 ٚرفوع ِٓ ٘نا اٌزَبؤي األٍئٍخ اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ:  

ِب اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح اٌزٝ ٠ٕجغٝ رٛافو٘ب فٝ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ  -2

 ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ؟

 اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح؟ ِب طٛهح -1

ِب أصو اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ ٌلٜ رال١ِن  -3

 اٌظف اٌضبٔٝ اإلػلاكٜ؟ 

 رؾذيذ انًصطهؾبد   
فٝ ػٛء ئؽالع اٌجبؽضخ ػٍٝ ػلك ِٓ اٌزؼو٠فبد اٌّورجطخ ثبٌجؾش اٌؾبٌٟ فأٙب    

 ئعوائ١بً وّب ٠ٍٝ:رؼوف رٍه اٌّظطٍؾبد 

 (Contemporary World Trendsاإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح) -2

ػوفزٙب اٌجبؽضخ ػٍٝ ئٔٙب "وً ِب ٘ٛ عل٠ل َِٚزؾلس ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌّؾٍٝ       

ٚاٌؼبٌّٝ فٝ ِغبي اٌزوث١خ وغٛكح اٌؾ١بح ٚاٌّٛاؽٕخ ٚاٌزوث١خ ِٓ أعً اٌَالَ 

ٓ َِزؾلصبد رىٌٕٛٛع١خ, ٠ٚظٙو رأص١وُ٘ ٚاٌمؼب٠ب اٌؼ١ٍّخ اإلعزّبػ١خ ِٚب ظٙو ِ

فٝ وً ػٕظو ِٓ ػٕبطو ِٕٙظ  اٌؼٍَٛ ثٙلف  ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ 

 ٌلٜ رال١ِن اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ".   

 (Moral Thinkingانزفكيز األخاللٗ ) -1

ٚلل ػوفذ اٌجبؽضخ اٌزفى١و األفاللٝ ئعوائ١بً ثأٔٗ"" ّٔؾ ِٓ اٌزفى١و ٠ظٙو فٝ       

ٍٛن رال١ِن اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ ػٕل ِٛاعٙزُٙ ثّشىٍخ أفالل١خ, رظٙو ِٓ فالٌٙب ٍ

ِلٜ ِؼوفزُٙ ثبٌّفب١ُ٘ األفالل١خ اٌّورجطخ ثٙنٖ اٌّشىٍخ األفالل١خ, ٚرف١َوُ٘ ٌٙنٖ 

اٌّفب١ُ٘ ِّب ٠َبػلُ٘ فٝ ؽً اٌّشىٍخ, ٠ٚزؼؼ مٌه ِٓ فالي اإلفز١به ث١ٓ ػلح 

 فالل١خ, ٠ٚمبً ِٓ فالي اإلفزجبه اٌّؼل ٌنٌه".ثلائً ِزبؽخ أِبُِٙ ٌؾً اٌّشىٍخ األ

 أْذاف انجؾش:
 ٘لف اٌجؾش اٌؾبٌٝ ئٌٝ:  

ِؼوفخ اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح اٌزٝ ٠غت رٛافو٘ب فٝ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ  -2

 ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ.

اٌزؼوف ػٍٝ طٛهح اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ  -1

 اٌّؼبطوح.

مزوؽخ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ ٌلٜ ِؼوفخ أصو اٌٛؽلح اٌّ -3

 . رال١ِن اٌظف اٌضبٔٝ اإلػلاكٜ
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 أًْيخ انجؾش:
 رّضٍذ أ١ّ٘خ اٌجؾش اٌؾبٌٝ ف١ّب ٠ّىٓ أْ ٠َُٙ ثٗ فٝ:  

رمل٠ُ ٚؽلح ِمزوؽخ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ٠ّىٓ أْ  -2

 ٠َزف١ل ِٕٙب ِقططٛا ِٚطٛهٚا إٌّب٘ظ.

بَ ثبإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ٚرؼ١ّٕٙب فٝ ػوٚهح رٛع١ٗ اإل٘زّ -1

 ِٕٙظ اٌؼٍَٛ.

ئػلاك افزجبه ٌّٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ ٠ّىٓ اإلٍزفبكح ِٕٗ فٝ رظ١ُّ  -3

 ئفزجبهاد أفوٜ فٝ ػٛئٗ.

 ؽذٔد انجؾش: 
 الزظو اٌجؾش اٌؾبٌٝ ػٍٝ اٌؾلٚك اٌزب١ٌخ:  

ووخ رال١ِن اٌظف اٌضبٔٝ اإلػلاكٜ ثّلهٍخ أو١بك اإلػلاك٠خ اٌّشز -2

 ثاكاهح فبلًٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ, ٌزؼبُٚٔٙ فٝ ئعواء اٌجؾش.

رؾل٠ل اٌّشىٍخ -ثؼغ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ)اٌفُٙ األفاللٝ -1

اإلفز١به األفاللٝ( ٚمٌه ٌّٕبٍجخ ٘نٖ اٌّٙبهاد ألػّبه -األفالل١خ

 اٌزال١ِن.

رله٠ٌ ٚؽلح رأص١و اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ػٍٝ عٛكح اٌؾ١بح ٚ٘ٝ اٌٛؽلح  -3

 اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح. اٌّمزوؽخ فٝ ػٛء

 فزٔض انجؾش:
فٝ ػٛء اإلؽبه إٌظوٜ ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٍؼٝ اٌجؾش اٌؾبٌٝ ٌٍزؾمك ِٓ   

 طؾخ اٌفوع اٌزبٌٝ:

ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ِزٍٛطبد كهعبد رال١ِن اٌّغّٛػخ   

لٝ وىً ٚفٝ أثؼبكٖ اٌزغو٠ج١خ ث١ٓ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼلٜ الفزجبه اٌزفى١و األفال

 اٌفوػ١خ والً ػٍٝ ؽلٖ. 

 ئعزاءاد انجؾش: 
 ٌإلعبثخ ػٓ أٍئٍخ اٌجؾش ٚرؾم١ك أ٘لافٗ ارجؼذ اٌجبؽضخ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ:    

اإلؽالع ػٍٝ األكث١بد إٌظو٠خ ٚاٌجؾٛس اٌَبثمخ اٌزٝ رٕبٌٚذ االرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ -2

 اٌّؼبطوح فٝ ِبكح اٌؼٍَٛ, ٚونٌه اٌزفى١و األفاللٝ.

 ئػلاك لبئّخ ثبإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح اٌزٝ ٠ٕجغٝ رٛافو٘ب فٝ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ.-1

ئػلاك اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ِٓ فالي ِب -3

:ٍٝ٠ 

 رؾل٠ل األ٘لاف اٌؼبِخ ٌٍٛؽلح اٌّمزوؽخ.-أ   

لح رؾل٠ل األ٘لاف اٌٍَٛو١خ اٌقبطخ ثىً ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اٌٛؽ-ة   

 اٌّمزوؽخ.

 رؾل٠ل ِؾزٜٛ اٌٛؽلح.-ط   
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 رؾل٠ل اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاألٔشطخ اٌالىِخ ٌزله٠ٌ اٌٛؽلح.-ك   

 رؾل٠ل ٍٚبئً اٌزم٠ُٛ إٌّبٍجخ ٌزم٠ُٛ ٔٛارظ رؼٍُ اٌزال١ِن.  -ٖ   

 ئػلاك ك١ًٌ اٌّؼٍُ ٌزله٠ٌ اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ.-4

 ٝ افزجبه اٌزفى١و األفاللٝ.ئػلاك أكاح اٌجؾش ٚاٌزأول ِٓ طالؽ١زٙب ٌٍزطج١ك ٚ٘-5

افز١به ػ١ٕخ اٌجؾش ٚرّضٍذ فٝ رال١ِن اٌظف اٌضبٔٝ اإلػلاكٜ ثّلهٍخ أو١بك -6

 اإلػلاك٠خ اٌزبثؼخ إلكاهح فبلًٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 رطج١ك افزجبه اٌزفى١و األفاللٝ لج١ٍبً ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش. -7

 رله٠ٌ اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ ٌٍزال١ِن ػ١ٕخ اٌجؾش.-8

 جؾش ثؼل٠بً ػٍٝ اٌؼ١ٕخ.رطج١ك أكاح اٌ-9

 هطل إٌزبئظ ِٚؼبٌغزٙب ئؽظبئ١بً ٚرف١َو٘ب فٝ ػٛء فوع ااٌجؾش.-26

 رمل٠ُ اٌزٛط١بد ٚاٌّمزوؽبد فٝ ػٛء ٔزبئظ اٌجؾش.-22

 أدثيبد انجؾش  
 أٔالً: االرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح

 ظٙود اٌؼل٠ل ِٓ اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح فٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ِٕٙب:   

ٚ٘ٝ ثؾىُ ؽج١ؼزٙب روث١خ رؼزّل ػٍٝ اٌزغٕت ٚاٌزٛلغ ٚاٌزشق١ض  ززثيخ انٕلبئيخان-أ

اٌّجىو, ٚ٘ٝ رؼل ٌىً أِو ػلرٗ لجً ظٙٛه اٌّشىٍخ ِٓ فالي رٛف١و فوص روث٠ٛخ 

ِٕبٍجخ رشغغ ػٍٝ اٌزفى١و إٌبلل ٚاٌزفى١و اإلثزىبهٜ, ٚرى٠ٛٓ ارغب٘بد ئ٠غبث١خ, 

عٙخ اٌّشىالد اٌّقزٍفخ, ٚرأط١ً ل١ُ ٚر١ّٕخ ِٙبهاد ِزٕٛػخ ٚعل٠لح الىِخ ٌّٛا

ِؼ١ٕخ, فٙٝ ػ١ٍّخ روث٠ٛخ, رؼًّ ػٍٝ ري٠ٚل اٌفوك ثبٌّؼوفخ ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٙبهاد 

ٚاٌم١ُ ٚاإلرغب٘بد, ثٙلف ر١ّٕخ للهرٗ ػٍٝ اإلٔزمبء ٚاإلفز١به األِضً, ٚاٌزفى١و 

١خ فالي اإلثزىبهٜ ٚاٌزفى١و إٌبلل, ٚرفبػٍٗ اإل٠غبثٝ ِغ ِب ٠ٛاعٙٗ فٝ ؽ١برٗ ا١ٌِٛ

  (22, 1022.يغذٖ لبطى ٔآخزٌٔ)رؼبٍِٗ ِغ ا٢فو٠ٓ

ئْ ؽمٛق اإلَٔبْ ٔٛػبْ ّ٘ب ؽمٛق ِل١ٔخ, ٚؽمٛق ١ٍب١ٍخ  رزثيخ انًٕاغُخ-ة   

٠ٚؼزجو ٚػٝ اإلَٔبْ ثأٔٗ ِٛاؽٓ أط١ً فٝ ثالكٖ, ١ٌٌٚ ِغوك ِم١ُ ٠قؼغ ٌٕظبَ 

ثبٌّٛاؽٕخ  ِؼ١ٓ كْٚ أْ ٠شبهن فٝ طٕغ اٌمواهاد كافً ٘نا إٌظبَ, ٘نا اٌٛػٝ

٠ؼزجو ٔمطخ اٌجلء األٍب١ٍخ فٝ رشى١ً ٔظورٗ ئٌٝ ٔفَٗ ٚئٌٝ ثالكٖ, فظفخ اٌّٛاؽٕخ 

ٌٙب صالصخ أهوبْ: اإلٔزّبء ٌألهع, ٚاٌّشبهوخ, ٚاٌَّبٚاح, أٜ إٌل٠خ, ِٚٓ صُ ٠أرٝ 

عٙل اٌشقض فٝ ئؽبه اٌغّبػخ ا١ٌَب١ٍخ ٌّّبهٍخ طفخ اٌّٛاؽٕخ ٚاٌزَّه ثٙب, 

ؼ اٌغّبػخ فٝ اٍزقالص ؽمٛق اٌٛؽٓ ٚاٌّٛاؽٓ رزجلٜ ٚاٌلفبع ػٕٙب, ٚؽ١ٓ رٕغ

اٌٍؾظخ اٌلٍزٛه٠خ فززؾٛي األهع ئٌٝ ٚؽٓ, ٚاإلَٔبْ اٌنٜ ٠ؼ١ش ػ١ٍٙب ٠ٚشبهن 

   (93, 1009شجم ثذراٌ)فٝ ط١بغخ ؽ١برٙب ئٌٝ ِٛاؽٓ.

ٟ٘:" مٌه إٌّؾ ِٓ اٌزوث١خ اٌنٞ ٠ٙلف ئٌٝ رى٠ٛٓ ع١ً ٠ٙزُ  انززثيخ انجيئيخ-ط

د اٌّورجطخ ثٙب، ٌٚل٠ٗ ِٓ اٌّؼبهف ٚاٌملهاد اٌؼم١ٍخ، ٚاٌشؼٛه ثبٌج١ئخ ٚثبٌّشىال

ثبالٌزياَ، ِب ٠ز١ؼ ٌٗ أْ ٠ّبهً فوك٠ب ٚعّبػ١ب ٌؾً  اٌّشىالد اٌمبئّخ ٚأْ ٠ؾٛي 

 (23،  1002)ئثزاْيى يطبٔع, ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌؼٛكح ئٌٝ اٌظٙٛه".
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٘نا اٌىٛوت  ٚرزؼٍك فٍَفخ اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ ثجمبء اإلَٔبْ ٚاٍزّواه ٚعٛكٖ ػٍٝ   

اٌنٜ ٠ؼ١ش ف١ٗ, ٚ٘نا اٌغبٔت اٌنٜ ٠ؼبٌظ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌج١ئخ ِٚظبكه٘ب ثطوق 

رىفً ٌٗ ؽَٓ اٍزغالٌٙب ٚرإكٜ ئٌٝ اٍزّواه اٌزٛاىْ ث١ٕٗ ٚث١ٓ رٍه اٌّظبكه ٌنا 

ِٓ اٌؼوٚهٜ ئػلاك اٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ اٌزٝ رإكٜ ئٌٝ رم١ًٍ ا٢صبه اٌٍَج١خ ٌٍزغ١واد 

ٝ رلػ١ُ اٌزغ١واد اإل٠غبث١خ ٚمٌه ثبإلٍزؼبٔخ ثىض١و ِٓ ٍٚبئً اٌج١ئ١خ ٚرؼًّ ػٍ

اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ, ٚونٌه اٌؼًّ ػٍٝ رأو١ل اٌم١ُ ٚاإلرغب٘بد اٌج١ئ١خ ا١ٌٍَّخ اٌزٝ رؼًّ 

وؼٛاثؾ ٌٍٍَٛو١بد اإلَٔب١ٔخ ِٓ أعً اٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب ٚثبٌزبٌٝ رؼًّ ػٍٝ غوٍٙب 

اٌزوث١خ ثلٚه٘ب فٝ ري٠ٚل  فٝ إٌشٝء ثأٍٍٛة ش١ك ِّٚزغ, ؽ١ش ئْ ػلَ ل١بَ

لهح ـــلَ لــخ ٠إكٜ ئٌٝ ػـــبد اٌج١ئ١ــــبهاد ٚاإلرغب٘ــاألفواك ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙ

لٚس ـــٝ ؽــب ٠زَجت فـــو, ِّـــواد اٌؼظـــغ ِزغ١ـــاألفواك ػٍٝ اإلٍزغبثخ ِ

ؼ١ٍّٝ ب اٌّغزّغ ٚإٌظبَ اٌزـــٝ ِٕٙـــٝ ٠ؼبٔزززـخ اٌـٓ اٌّشىالد اٌج١ئ١ــٛح ث١ـــفغ

 (302-306, 1020)ػصبو ْالل ٔآخزٌٔ,ٚأّٔبؽ اٌزوث١خ اٌّقزٍفخ.

٠ٚمظل ثٙب ِغّٛػخ اٌؼٛاثؾ ٚاٌمٛاػل  انًظزؾذصبد انؼهًيخ ٔأخالليبد انؼهى -ك

ٚاٌّجبكب ٚاٌزٛع١ٙبد اٌّؾلكح اٌزٝ رٕظُ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼٍُ ٚرطج١مبرٗ اٌزىٌٕٛٛع١خ 

 اٌّقزٍفخ. 

( أ١ّ٘خ كهاٍخ األفالل١بد اٌؼ١ٍّخ 339, 1002ػجذ انظالو ػجذ انظالو)ٚلل موو   

  -فٝ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ فٝ ا٢رٝ:

أْ اٌّغزّغ اٌؼٍّٝ ٌُ ٠ؼل ٠ٕظو ئٌٝ اٌؼٍُ ػٍٝ ئٔٗ مٌه إٌَك اٌّٛػٛػٝ اٌقبٌٝ -2

ِٓ اٌم١ُ, ٌٚىٓ أطجؼ ٠ٕظو ئ١ٌٗ ػٍٝ ئٔٗ ئٔزبط ٌٍغٌٕ اٌجشوٜ ٌٗ ػٛاثطٗ 

 اإلعزّبػ١خ ٚاٌم١ّ١خ.

ٌٚٝ أطجؼ أوضو ٚػ١بً ثلٚه اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء فٝ اٌّغزّغ, ٚثبٌزبٌٝ أْ اٌّغزّغ اٌل-1

٠زٛلغ أْ ٠ؾلس ٔٛع ِٓ اٌّؾبٍجخ رغبٖ اٌؼٍُ ٚآصبهٖ وّب ٠زٛلغ ِٓ اٌؼٍُ أْ ٠ؾلك 

 أ٘لافٗ ٚثواِغٗ فٝ ئؽبه اٌّجبكب األفالل١خ. 

اٌزملَ فٝ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثظفخ فبطخ للِذ ٌٍّغزّغ ئفز١بهاد ماد ِؼبْ -3

ّب ٠زورت ػ١ٍٗ ئطلاه أؽىبَ ل١ّ١خ ٚٚعٛك أفالل١بد ٚل١ُ ٚػٛاثؾ رٛعٗ ِزؼلكح ِ

 اٌؼًّ.

ئٍزقلاَ اٌؼٍَٛ ٌزؾ١َٓ عٛكح اٌؾ١بح كافً اٌّغزّغ ِٓ فالي  ٠ّىٓعٕدح انؾيبح -ٖ

ئٍزقلاِٙب فٝ رٍج١خ ؽبعبد اٌجشو األٍب١ٍخ ٚونٌه فلِخ اٌّغزّغ فّٕن ٚعٛك 

ػ١ٍٗ ثبألِٓ ٚاالٍزمواه ٚاٌوفب١٘خ,  اإلَٔبْ فٝ ٘نٖ اٌل١ٔب ٚ٘ٛ ٠جؾش ػٍٝ ِب ٠ؼٛك

َٔبْ ٠زطٍغ كائّبً ئٌٝ اٌٛطٛي ٌألفؼً ٚرقزٍف عٛكح اٌؾ١بح ِٓ شقض ئٌٝ إلفب

 (  90, 1002خبنذ انعؼيف,آفو ؽ١ش رقزٍف ثافزالف ؽبعبرٗ ٚؽوق ئشجبػٙب. )
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( أْ عٛكح اٌؾ١بح ال رمزظو ػٍٝ رن١ًٌ  ٠ٚLitwin,1999,211إول ١ٌز٠ٛٓ )     

 لٜ ٌٍؼمجبد ٚاألِٛه اٌٍَج١خ فمؾ ثً رزؼلٜ ئٌٝ إٌٛاؽٝ اإل٠غبث١خ.  اٌظؼبة ٚاٌزظ

 ثؾَٓ ٌل٠ٗ كافٍٟ شؼٛه ٚأٔٙب مارٗ، ثؾل ثبٌفوك ِجبشو ثشىً رورجؾ اٌؾ١بح فغٛكح  

ٍٍٛو١خ  ِإشواد فالي ِٓ ٚرظٙو إٌف١َخ، ٚاٌطّأ١ٕٔخ ٚاٌَؼبكح ٚاٌوػب اٌؾبي

 ٌؼاللبدٚا ٚاالٍزمال١ٌخ اٌّؼٕٝ، ماد األ٘لاف ٌزؾم١ك وبٌَؼٟ ٌل٠ٗ، ِؼ١ٕخ

 (116, 1023)طالف يشزٖ,.اإلعزّبػ١خ

٠ٚمظل ثٙب ئكهاط اٌم١ُ اإلَٔب١ٔخ ٌزؾم١ك اٌَالَ ٚاٌزالؽُ انززثيخ يٍ أعم انظالو  -ٚ

, ٚلل أشبه اٌّإرّو اٌؼبٌّٝ اإلعزّبػٝ ٚئؽزواَ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌىواِخ اإلَٔب١ٔخ

صمبفخ اٌَالَ ٚمٌه ألْ عٛ٘و اٌزفى١و  ٌٍؼٍَٛ ئٌٝ ئٔٗ ٠ّىٓ ئٍزقلاَ اٌؼٍَٛ فٝ ر١ّٕخ

اٌؼٍّٝ ٘ٛ اٌملهح ػٍٝ كهاٍخ اٌّشىالد ِٓ ىٚا٠ب ِقزٍفخ ٚاٌجؾش ػٓ رف١َواد 

ِٛػٛػ١خ ٌٍّشىالد, ٚئفؼبع ٘نٖ اٌزف١َواد ٌٍزؾ١ًٍ إٌملٜ ثظٛهح َِزّوح 

ٚػ١ٍٗ فاْ اٌؼٍُ الثل أْ ٠ؼزّل ػٍٝ اٌزفى١و إٌملٜ اٌؾو ٚ٘ٛ ػٕظو أٍبٍٝ فٝ 

ؽٝ ٠ٕٚجغٝ ٌألٍٚبؽ اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رزشبؽو رمب١ٌل هاٍقخ ِٕن ىِٓ ػبٌُ ك٠ّموا

ؽ٠ًٛ, رمب١ٌل رزقطٝ األُِ ٚاٌل٠بٔبد ٚاٌمؼب٠ب اإلص١ٕخ, أْ رؼًّ ٚفمبً ٌّب ٠ٕض ػ١ٍٗ 

ا١ٌّضبق اٌزأ١ٍَٝ ١ٌٍَٛٔىٛ, ػٍٝ رؼي٠ي" اٌزؼبِٓ اٌفىوٜ ٚاألفاللٝ ٌٍجشو٠خ", 

اٌؾىِٛبد ٚاٌّغزّؼبد ثشىً اٌنٜ ٠شىً أٍبً صمبفخ اٌَالَ, وّب ٠غت أْ رؼٝ 

ػبَ اٌؾبعخ ئٌٝ ئٍزقلاَ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاإلعزّبػ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ وأكٚاد 

يُظًخ انززثيخ ) ٌّؼبٌغخ األٍجبة اٌغنه٠خ ٌٍٕياػبد ٚا٢صبه اٌّزورجخ ػ١ٍٙب.

 (2-3, 2999ٔانؼهٕو ٔانضمبفخ,

ثبٌؼٍَٛ, رقزٍف لؼب٠ب ئعزّبػ١خ ٚص١مخ اٌظٍخ  انمعبيب اإلعزًبػيخ انؼهًيخ: -ى  

ؽٌٛٙب ا٢هاء ٚرزؼّٓ ِشىالد ث١ئ١خ ٚلؼب٠ب ث١ٛؽ٠ٛ١خ ٚ٘ٝ لؼب٠ب عل١ٌخ فٝ 

 ؽج١ؼزٙب ٚرّزبى ثأٔٙب ماد اهرجبؽبد ِفب١ّ١٘خ ٚئعوائ١خ ٚرىٌٕٛٛع١خ ٌٍؼٍَٛ. 

ٚرله٠ٌ اٌؼٍَٛ ٘ٛ إٌّٛؽ ثزؼو٠ف اٌزال١ِن ثبٌمؼب٠ب اإلعزّبػ١خ اٌّزظٍخ ثبٌؼٍُ 

٠غبث١خ, ٚإٌٛاؽٝ األفالل١خ اٌزٝ رٕجضك ِٕٙب, ٚرله٠جُٙ ِٚؼوفخ عٛأجٙب اٌٍَج١خ ٚاإل

ػٍٝ ئلزواػ ؽٍٛي ٌٍغٛأت اٌٍَج١خ ٚثنا ٠زؾمك ٘لف اٌضمبفخ اٌؼ١ٍّخ ٌىً 

   (212, 1022)نيهٗ ؽظبو انذيٍ,اٌزال١ِن.

( ٚكهاٍخ Yoon,2008ٚفٝ ٘نا ا١ٌَبق أشبهد كهاٍخ ٠ٓ)     

ئكفبي اٌمؼب٠ب اإلعزّبػ١خ اٌزٝ أولد ٔزبئغٙب ػٍٝ أْ  (Barab,2006ثبهاة)

ٚاٌؼ١ٍّخ فٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٠إكٜ ئٌٝ ر١ّٕخ اإلٍزمظبء اٌؼٍّٝ, ٚاٌغبٔت األفاللٝ 

 ٚارقبم اٌمواه ٌلٜ اٌزال١ِن. 

أْ ٘نٖ اإلرغب٘بد  انجبؽضخٚثبٍزمواء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ فٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ روٜ     

ك ِٛاؽٓ طبٌؼ ٌٍّغزّغ ِزلافٍخ ف١ّب ث١ٕٙب ٚوً اٌغوع األٍبٍٝ ِٕٙب ٘ٛ ئػلا

اٌنٜ ٠ؼ١ش ف١ٗ, لبكه ػٍٝ ِٛاعٙخ وً اٌىٛاهس ٚاٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٙٗ فٝ ؽ١برٗ 
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ا١ِٛ١ٌخ ِٓ فالي ئِزالوٗ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌّٙبهاد, فوك ِلهن ٌلٚه اٌؼٍُ فٝ رؾم١ك 

هفب١٘خ ٚعٛكح اٌؾ١بح ٌٍّغزّغ, ٚونٌه ئػلاك فوك لبكه ػٍٝ اٌزؼب٠ش اٌٍَّٝ ِغ وً 

لبكه ػٍٝ اإلثزىبه ٌٚل٠ٗ أزّبء شل٠ل ٌٛؽٕٗ ٚغ١ٛه ػ١ٍٗ ٚلبكه  ِبؽٌٛٗ, ِٛاؽٓ

 ػٍٝ رؾ١َٓ طٛهح ِغزّؼٗ ٔؾٛ األفؼً.

 ثؼط انزغبرة انؼبنًيخ فٗ رطٕيز يُبْظ انؼهٕو

 رغزثخ طُغبفٕرح  - أ

رؼزجو ٍٕغبفٛهح ِٓ اٌلٚي اٌّزملِخ فٝ ِغبي اٌزؼ١ٍُ, ٚئؽزٍذ ِواوي ِزملِخ ػٍٝ  

زبٌٝ الثل ِٓ ِؼوفخ ثؼغ اٌووبئي اٌزٝ ٚػؼزٙب َِزٜٛ اٌؼبٌُ فٝ اٌزؼ١ٍُ ٚثبٌ

ٍٕغبفٛهح ٌزط٠ٛو إٌّب٘ظ ٚفبطخ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ, ٚلل ٚػؼذ ٚىاهح اٌزوث١خ 

 (Ministry of Education Singapora,2013,1-3ٚاٌزؼ١ٍُ إٌَغبفٛه٠خ )

ئؽبه ػبَ ٌٍّٕب٘ظ اٌؼ١ٍّخ ٠َزّل ِٓ ئؽبه ا١ٌَبٍبد األٍب١ٍخ ٌزله٠ٌ ٚرؼٍُ اٌؼٍَٛ, 

٠غَل فؾٜٛ رؼ١ٍُ اٌؼٍَٛ فٝ ٍٕغبفٛهح ِٓ أعً ئػلاك ِٛاؽٓ ٌل٠ٗ ِٙبهاد فٙٛ 

وبف١خ رّىٕٗ ِٓ اٌَّبّ٘خ ثشىً فؼبي فٝ ػبٌُ ٠ؾووٗ اٌزىٌٕٛٛع١ب, ٚلل ؽلكد 

اٌّغبالد اٌضالصخ اٌزٝ رَؼٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌز١ّٕزٙب ٌلٜ اٌزال١ِن وّب ٠ٛػؼ 

 (. 2علٚي)

 ( 2عذٔل)

 ُغبفٕرح فٗ يُبْظ انؼهٕو نزًُيزٓب نذٖ انزالييذ.انًغبالد انضالصخ انزٗ ٔظؼزٓب ط

 ( 1وّب ٚػؾذ اٌٛىاهح كٚه اٌؼٍَٛ فٝ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ ٚاٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ فٝ علٚي )

 

 

 

 

 

 

 ( 1انغذٔل )

 دٔر يُبْظ انؼهٕو فٗ انجيئخ ٔانًغزًغ ٔانؾيبح انيٕييخ
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 رغزثخ ئَغهززا-ة

 ( Department of Education inٔغٍزوائؽ١ش ٚػغ لَُ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ فٝ   

 England,2013,2:ٝ٘ٚ أ٘لاف إٌّٙظ اٌٛؽٕٟ ٌٍؼٍَٛ فٝ أغٍزوا )- 

رط٠ٛو اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفُٙ اٌّفب١ّٟ٘ ِٓ فالي اٌزقظظبد اٌّؾلكح ٌؼٍُ -2-ة

 األؽ١بء ٚاٌى١ّ١بء ٚاٌف١ي٠بء.

قزٍفخ ِٓ رط٠ٛو فُٙ ٌطج١ؼخ ٚػ١ٍّبد ٚأٍب١ٌت اٌؼٍُ ِٓ فالي أٔٛاع ِ-1-ة

االٍزفَبهاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رَبػلُ٘ ػٍٝ اإلعبثخ ػٍٝ األٍئٍخ اٌؼ١ٍّخ ؽٛي اٌؼبٌُ 

 ِٓ ؽٌُٛٙ.

أْ ٠ىْٛ ٌلٜ اٌزال١ِن وُ ِٓ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اٌّطٍٛثخ ٌفُٙ اٍزقلاِبد ٚآصبه -3-ة

 اٌؼٍُ، ٚرطج١مبرٗ فٝ اٌؾبػو ٚاٌَّزمجً.  

 رغزثخ ئطززانيب -ط

و٠ٕٛي الٔل ٌٍّٕب٘ظ اإلٍزوا١ٌخ ِغّٛػخ ِٓ  ٚلل ٚػؼذ ١٘ئخ كهاٍبد ٚال٠خ

 األ٘لاف ٠غت ِواػبرٙب ٚاإلٌزياَ ثٙب ػٕل رط٠ٛو ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٚ٘ٝ 

Australian Curriculum in Queensland( 2015,2) 

اال٘زّبَ ثبٌؼٍُ و١ٍٍٛخ ٌز١ٍٛغ فؼٛي اٌزال١ِن ٚهغجزُٙ فٟ ئٍىزشبف ٚؽوػ -2-ط

 ٞ ٠ؼ١شْٛ ف١ٗ.األٍئٍخ ٚاٌزٕجإ ثبٌؼبٌُ اٌّزغ١و اٌن

فُٙ اٌوؤ٠خ اٌزٟ ٠ٛفو٘ب اٌؼٍُ ٌطج١ؼخ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ، ِٓ األهع ِٚىبٔٙب فٟ -1-ط

 اٌىْٛ، ٚاٌؼ١ٍّبد اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌزٟ رفَو ٍٍٛن وً األش١بء اٌّبك٠خ.

فُٙ ؽج١ؼخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌملهح ػٍٝ اٍزقلاَ ِغّٛػخ ِٓ أٍب١ٌت اٌجؾش -3-ط

اء اٌزغبهة ٚاٌزؾم١مبد اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّجبكب األفالل١خ؛ اٌؼٍّٟ، ٚاٌزقط١ؾ ٚئعو

 عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد؛ رم١١ُ إٌزبئظ؛ ٚهٍُ اٍزٕزبعبد ؽبٍّخ رَزٕل ئٌٝ األكٌخ.

اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً اٌؼٍّٟ ٚرٛط١ً ٔزبئظ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ -4-ط

ٌؾغظ ٚاٌّطبٌجبد اٌغّب١٘و، ٌزجو٠و األفىبه ػٍٝ أٍبً األكٌخ، ٚرم١١ُ ِٕٚبلشخ ا

 اٌؼ١ٍّخ.

اٌملهح ػٍٝ ؽً اٌّشبوً ٚارقبم لواهاد َِز١ٕوح رَزٕل ئٌٝ األكٌخ ثشأْ -5-ط

اٌزطج١مبد اٌؾب١ٌخ ٚاٌَّزمج١ٍخ ٌٍؼٍَٛ ِغ ِواػبح ا٢صبه األفالل١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌزٍه 

 اٌمواهاد.

ؼبطوح فُٙ اٌَّبّ٘بد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ اٌؼٍَٛ ٚونٌه لؼب٠ب اٌؼٍَٛ اٌّ-6-ط

 ٚاألٔشطخ ٚفُٙ رٕٛع اٌّٙٓ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼٍَٛ.

ٚػغ أٍبً ِز١ٓ ِٓ اٌّؼوفخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛع١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ي٠بئ١خ -7-ط

ٚاألهػ١خ ٚاٌفؼبئ١خ، ثّب فٟ مٌه اٌملهح ػٍٝ ئفز١به ٚكِظ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ 

ؾبالد ٚاألٍب١ٌت اٌالىِخ ٌشوػ ٚاٌزٕجإ اٌظٛا٘و، ٌزطج١ك ٘نا اٌفُٙ ػٍٝ اٌ

 ٚاألؽلاس اٌغل٠لح، ٚئٌٝ ٔمله اٌطج١ؼخ اٌل٠ٕب١ِى١خ ٌٍّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ.
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 دراطبد رُبٔنذ اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح فٗ يُبْظ انؼهٕو  

( ٚاٌزٝ اٍزٙلفذ ئعواء ِمبهٔخ رؾ١ٍٍخ 1006يزكش رطٕيز انًُبْظ)كهاٍخ     

ٚرّضٍذ كٚي  ٌّؾزٜٛ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ فٝ ِظو فٝ ػٛء ثؼغ إٌّب٘ظ اٌؼب١ٌّخ,

اٌّمبهٔخ فٝ وٛه٠ب, فٍٕٕلا, وب١ٌفٛه١ٔب, وٕلا, اإلِبهاد, لطو, ٔجواٍىب, ٍٕغبفٛهح, 

ؽ١ش رٛطٍذ ااٌجؾش ئٌٝ ٚعٛك ِٛػٛػبد ِشزووخ وّغبالد )فٛاص ٚرؾٛالد 

اٌّبكح, ِٚظبكه اٌطبلخ ٚطٛه٘ب ٚرؾٛالرٙب ٚأصو اٌمٜٛ ػٍٝ ؽووخ األعَبَ 

ن ِٛػٛػبد ا٘زّذ ثٙب ثؼغ اٌلٚي ػٓ ٚاٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٚث١ئزٙب(, ث١ّٕب ٕ٘ب

ا٢فوٜ ِضً اٌنٚثبْ ٚاٌّؾب١ًٌ ٚؽوق فظً اٌّقب١ٌؾ ٚاٌّووجبد ٚاٌٛظبئف 

 اٌّقزٍفخ فٝ عَُ اإلَٔبْ ٚإٌجبد. 

كهاٍخ ٘لفذ ئٌٝ رؾل٠ل أثؼبك ئطالػ ِٕب٘ظ  (1023رفيذح غبَى)ٚلل للِذ    

ظ اٌؼٍَٛ فٝ اٌّوؽٍخ اٌؼٍَٛ فٝ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٝ, ٚالزواػ ئؽبه ػبَ ٌّٕب٘

اإلثزلائ١خ فٝ ػٛء ِؼب١٠و اإلطالػ اٌّؾلكح ٚارجؼذ ااٌجؾش إٌّٙظ اٌٛطفٝ 

اٌزؾ١ٍٍٝ, ٚلل ارؼؼ ِٓ ٔزبئظ ااٌجؾش ِٕبٍجخ لبئّخ ِؼب١٠و ئطالػ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ 

ثّوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٝ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح, ٚؽظٍذ ِغبالد 

 ٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٕبٍجخ ث١ٓ ِغبالد اٌّؼب١٠و ١ٍ٠ٙب ِغب رظ١ُّ ٚرٕظ١ُ إٌّٙظ ػ

ئٌٝ الزواػ ِٕٙظ فٝ اٌؼٍَٛ ٌٍظف اٌضبٌش  (1026رفيذِ غبَى)وّب ٘لفذ كهاٍخ    

اإلثزلائٝ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ ٚفبػ١ٍزٗ فٝ اوزَبة اٌزال١ِن ثؼغ 

هاد اٌؼ١ٍّخ, اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؾ١بر١خ, ؽ١ش لبِذ اٌجبؽضخ ثاػلاك افزجبه اٌّٙب

ٚثطبلخ ِالؽظخ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ, ٚرُ اٌزطج١ك ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌزال١ِن لٛاِٙب 

( ر١ٍّن ٚر١ٍّنح, ٚأظٙود إٌزبئظ فبػ١ٍخ إٌّٙظ اٌّمزوػ فٝ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد 41)

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؾ١بر١خ ٌلٜ ػ١ٕخ اٌجؾش.

 صبَيبً انزفكيز األخاللٗ 

أثٕبئٙب ٚر١ٍَؾُٙ ثبألفالق, فبألفالق ال رَزط١غ أٜ أِخ أْ رٕٙغ ثلْٚ روث١خ 

رؼزجو ػّبْ ٌّؼ١شخ ِطّئٕخ رزَُ ثبألِٓ ٚاٌَالِخ, فبألفالق ِشزمخ ِٓ فٍك أٜ 

أٚعل ئثلاع ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼًّ ٚاٌّؼوفخ, ئٔٙب اٌؼًّ ٚاٌٍَٛن اٌنٜ ٠ظله ػٓ 

خ اٌفوك, فبألفالق رج١ٓ ٌٕب و١ف ٠زظوف اٌفوك فٝ اٌّٛالف اٌزٝ رمبثٍٗ كْٚ ِقبٌف

 ٌٍؼوف ٚاٌؼبكاد ٚاٌم١ُ ٚاٌزمب١ٌل اٌَبئلح فٝ اٌّغزّغ.  

فٕٙبن ػاللخ ث١ٓ اٌزوث١خ ٚاألفالق فبٌزوث١خ رزؼّٓ اٌٍٛبئً اٌزٝ رّٕٝ ٍِىبد اٌفوك 

 -( أْ ِٓ ٘نٖ اٌٍٛبئً:10, 1002ؽظٍ رشٕاٌ)ٚلٛاٖ ٚلل أشبه 

 

 ر١ّٕخ اٌغَُ ٚؽفع اٌظؾخ. .2
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ٍٝ األش١بء ؽىّبً طبئجبً ٚ٘ٛ رضم١ف اٌؼمً ٚر١ّٕخ اٌزفى١و ا١ٌٍَُ ٚاٌؾىُ ػ .1

 ِب ١َّٔٗ اٌزوث١خ اٌؼم١ٍخ.

 ئػلاك اٌؼمً ثبٌزواس اٌؼمٍٝ ٚ٘نٖ ٘ٝ اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ. .3

 ئػلاك اٌفوك ٌإلٔلِبط فٝ اٌؾ١بح ٚوَت اٌؼ١ش ٚ٘نٖ ٘ٝ اٌزوث١خ ا١ٌّٕٙخ. .4

ئ٠مبظ شؼٛهٖ ثغّبي اٌىْٛ ٚرّى١ٕٗ ِٓ اٌزؼج١و ػٓ ٘نا اٌشؼٛه ٠َّٚٝ  .5

 ثبٌزوث١خ اٌف١ٕخ.

 بِٗ ِؼٕٝ اٌىواِخ ٚاإلفٛح ٚ٘نٖ ٘ٝ اٌزوث١خ اإلَٔب١ٔخ.ئفٙ .6

رٛع١ٙٗ فٝ أػّبٌٗ ػٍٝ ٍٕٓ اإلٍزمبِخ ٚرؼ٠ٛلٖ ػٍٝ اٌؼبكاد اٌظبٌؾخ  .7

 ٚ٘نٖ ٘ٝ اٌزوث١خ األفالل١خ.

  انؼٕايم انًإصزح في انًُٕ انخهمي-2

رؼلكد ا٢هاء فٟ األثؾبس اٌزٟ رلٚه ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رَُٙ فٟ إٌّٛ األفاللٟ 

ُ األفاللٟ ػٕل األفواك ٚلل أشبهد أثؾبس ٚكهاٍبد ػل٠لح ئٌٝ ٚعٛك ٚاٌؾى

ِزغ١واد ِؼ١ٕخ ٌٙب رأص١و٘ب اٌجبهى فٟ إٌّٛ األفاللٟ ثظٛهح ػبِخ ّٚٔٛ اٌزفى١و 

-36, 1021نجُٗ انٕؽيذٖ) األفاللٟ ثٛعٗ فبص ِٚٓ ٘نٖ اٌؼٛاًِ ِب موورٗ

 -ف١ّب٠ٍٝ:( 39

ب اعزّبػ١ً األطزح - أ ًِ ب، فٍل٠ٙب لٛا١ٔٓ ٌٍٍَٛن ٠زٛعت : ؽ١ش رؼزجو األٍوح ٔظب

ػٍٝ أػؼبئٙب اإلٌزياَ ثٙب، ٚاٌىض١و ِٓ ٘نٖ اٌمٛا١ٔٓ ِزشبثٙخ ِغ رٍه اٌّٛعٛكح 

 فٟ اٌّغزّغ ثظٛهح ػبِخ

ب فٟ رملَ إٌّٛ انزفبػم يغ األلزاٌ - ة ًِ : ٠ٍٚؼت اٌزفبػً االعزّبػٟ كًٚها ٘ب

ك ٌزّضً كٚه األفاللٟ ٚكفؼٗ ٌَّزٜٛ أػٍٝ فبطخ ئما أر١ؾذ اٌفوطخ أِبَ األفوا

ا٢فو ٌٚزط٠ٛو اٌمٛا١ٔٓ ثطو٠مخ ك٠ّمواؽ١خ، ٚ٘نا ِب أشبهد ئ١ٌٗ ٔزبئظ كهاٍخ 

أْ ِٓ فالي رفبػً األلواْ ِغ ثؼؼُٙ ٠إكٜ ئٌٝ ر١ّٕخ Berne(1023 ) ثيزَٗ

 .أوضو ِٓ عبٔت ِٓ عٛأت اٌزفى١و األفاللٝ

اٌفوك : ٠ٚإول وٌٛجوط ػٍٝ أ١ّ٘خ كٚه اٌج١ئخ اٌّله١ٍخ فٟ ّٔٛ انًذرطخ -ط   

ثشىً ػبَ ّٚٔٛ رفى١وٖ األفاللٟ ثٛعٗ فبص, ٌّٚب وبٔذ ِواؽً وٌٛجوط اٌَزخ 

رورجؾ ثجؼؼٙب اٌجؼغ ثظٛهح ٘و١ِخ، ٚال ٠زقطٟ اٌفوك أ٠ًب ِٕٙب كْٚ اٌّوٚه ثٙب 

فاْ اٌّلهٍخ ٟ٘ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رٛف١و اٌغٛ إٌّبٍت ٚرٛف١و اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ 

 أٔطكززٔةد كهاٍخ ٚاٌّإصوح فٟ إٌّٛ األفاللٟ، ٚلل أول

Osguthorpe(1009 أْ اٌّلهٍخ ٌٙب كٚه فٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ ٠ٚزُ مٌه)

 ِٓ فالي رؼبًِ اٌّؼٍُ ِغ اٌطالة ٚكٚهٖ فٝ اٌزوث١خ األفالل١خ .

ب فٟ إٌّٛ األفاللٟ وغ١وٖ ِٓ أٔٛاع إٌّٛ انذكبء -ك ًِ : ٠ٍؼت اٌنوبء كًٚها ٘ب

٠وٜ وٌٛجوط أْ َِزٜٛ اٌنوبء ٠ٍؼت كٚها األفوٜ فٟ رؼٍُ اٌّٙبهح األفالل١خ, ٚ

ب فٟ إٌّٛ األفاللٟ ئما أٔٗ ػٕلِب لبَ ثمض ِغّٛػخ ِٓ اٌمظض ػٍٝ األؽفبي  ًِ ٘ب
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ٚعل أْ األؽفبي مٚٞ َِز٠ٛبد اٌنوبء اٌّورفؼخ لل ؽممٛا َِز٠ٛبد ِورفؼخ ِٓ 

ٗ إٌّٛ األفاللٟ، ِّب ٠ٛؽٟ ثأْ اٌنوبء ٠ؼزجو شوؽًب ػوٚه٠ًب ٌٍّٕٛ األفاللٟ ٌٚىٕ

 ١ٌٌ شوؽًب وبف١ًب .

: رٕبٌٚذ كهاٍبد ػل٠لح ٘نا اٌّٛػٛع ثبٌجؾش ئال أٔٙب لل وشفذ ػٓ انغُض -ٖ

ٔزبئظ ِزٕبلؼخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌفوٚق ث١ٓ اٌغ١َٕٓ فٟ ِؼلي إٌّٛ األفاللٟ أٚ 

ٍوػزٗ، فجؼغ اٌلهاٍبد أشبهد ئٌٝ أْ اٌنوٛه وبٔٛا أٍجك ِٓ اإلٔبس فٟ إٌّٛ 

أفوٜ وشفذ ػىٌ مٌه فٟ اٌٛلذ اٌنٞ رٛطٍذ ف١ٗ األفاللٟ ، ث١ّٕب كهاٍبد 

ِغّٛػخ أفوٜ ِٓ اٌلهاٍبد ئٌٝ ػلَ ٚعٛك فوٚق ث١ٓ اٌغ١َٕٓ ِٚٓ ٘نٖ 

( ٚاٌزٝ أولد ػٍٝ ػلَ 1625)Yuksel,etal يٕشيم ٔآخزٌٔاٌلهاٍبد كهاٍخ 

 ٚعٛك رأص١و إلفزالف اٌغٌٕ ػٍٝ أّٔبؽ اٌزفى١و األفاللٝ.

جٍلاْ اٌظٕبػ١خ ػجو ِواؽً وٌٛجوط ػٍٝ ٔؾٛ ٠ٕزمً طغبه اٌشجبة فٟ اٌ انضمبفخ -ٚ

أٍوع ٠ٚزملِْٛ ٔؾٛ َِز٠ٛبد أػٍٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ أفواك اٌّغزّؼبد اٌج١َطخ ٚاٌن٠ٓ 

 Maree(1007) يبرٖٔبكًها ِب ٠زغبٚىْٚ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ, ٚ٘نا ِب أولرٗ كهاٍخ 

األفاللٝ, أْ ٕ٘بن ػاللخ ئ٠غبث١خ ث١ٓ اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٝ ٚاٌضمبفٝ ِٚب ث١ٓ اٌزفى١و 

( أولد أ٠ؼبً 1009)Vitton& Wasongaأطَٕغبٚفيزٌٕ ٚارفمذ ِؼٙب كهاٍخ 

ػٍٝ أْ وٍّب اهرمٝ اٌفوك ثبٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٝ ٚاٌضمبفٝ ٠إصو مٌه ثبإل٠غبة ػٍٝ 

 اٌزفى١و األفاللٝ.

٠زأصو إٌّٛ األفاللٟ ثشقظ١خ اٌفوك أٚ ثمٛح األٔب ٌل٠ٗ، ػٍٝ ٍج١ً  انشخصيخ -ى

اٌفوك ئٌٝ ِٛافمخ ا٢فو٠ٓ فبٌؾبعخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ  اٌّضبي  ثّلٜ ؽبعخ

 ا٢فو٠ٓ أٚ لجٌُٛٙ رورجؾ اهرجبؽب ٍٍج١ًب ثَّزٜٛ إٌّٛ األفاللٟ. 

أٔٗ ٠ّىٓ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ ٌلٜ اٌزال١ِن ِٓ فالي إٌّٙظ  ٔرزٖ انجبؽضخ 

فٝ اٌلهاٍٝ ٠ٚزُ مٌه ِٓ فالي ئكفبي ِغّٛػخ ِٓ اٌمؼب٠ب اٌؼ١ٍّخ األفالل١خ 

راَذا ِؾزٜٛ إٌّب٘ظ اٌّملِخ ٌٍطالة, ٚ٘نا ِب أٚطذ ثٗ كهاٍخ 

( ِٓ أْ ئٍزقلاَ اٌّؼؼالد األفالل١خ فٝ رله٠ٌ اٌّٛػٛػبد 1665)عزيظبد

اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ ٌٙب رأص١و ئ٠غبثٝ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ ٌل٠ُٙ, ٚونٌه ِٓ فالي 

ة ٚ٘نا ِب أولرٗ كهاٍخ اٌزٕٛع فٝ أٍب١ٌت ٚئٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌّملِخ ٌٍطال

 (.1023رٓبَٗ طهيًبٌ) ٚكهاٍخ( 1021ريؾبة َصز)

 

 

 َظزيبد رُبٔنذ انزفكيز األخاللٗ -1

  Kohlbergٔظو٠خ وٌٛجوط  -أ
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ِٓ كهاٍبرٗ اٌّزؼلكح ثزؾل٠ل صالصخ َِز٠ٛبد  Kohlbergٌمل فوط وٌٛجوط    

جو وً ِوؽٍخ أٍب١ٍخ ٌّٕٛ اٌزفى١و األفاللٟ, ٠ؾزٛٞ وً ِٕٙب ػٍٝ ِوؽٍز١ٓ, ٚرؼ

ِٓ اٌّواؽً ػٓ رغ١و ٔٛػٟ فٟ اٌج١ٕخ اٌّؼوف١خ, ٚئػبكح ٌزٕظ١ّٙب فزىْٛ ٚؽلح 

ثٕبئ١خ ِؼوف١خ ِقزٍفخ ػٓ ٍبثمزٙب ؽ١ش رىْٛ أوضو روو١جبً ٚأوضو ئرَبلبً ِغ ِؼ١به 

 Kohlberg إٌؼظ أٚ اٌىفب٠خ األفالل١خ, ٠ّىٓ ئ٠غبى فظبئظٙب األٍب١ٍخ

 ف١ّب ٠ٍٟ:  (1987,1-3)

ٜٛ لجً اٌزم١ٍلٞ: ٠ط١غ األؽفبي فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ األٚاِو ٠ٚزغٕجْٛ اٌَّز-2-أ

 اٌؼمبة ٠ٚزجؼْٛ إٌَج١خ ا١ٍ١ٌٍٛخ اٌَبمعخ اٌزٟ رشجغ ؽبعبرُٙ ٚا٘زّبِبرُٙ.

اٌَّزٜٛ اٌزم١ٍلٞ: ٠ٙزُ اٌطفً ٕ٘ب ثارجبع اٌزٛلؼبد اإلعزّبػ١خ ف١زغٕت ػلَ -1-أ

زٛلؼبد َِٚب٠ورٙب ل١ّخ فٟ اٌوػب ِٓ لجً ا٢فو٠ٓ, ٠ٚؼزجو اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٘نٖ اٌ

ؽل مارٙب, ٚاٌطفً فٟ ٘نا اٌَّزٜٛ ٠ؼطٟ ل١ّخ وج١وح ٌٍٛالء ٚاٌضمخ ٚاالؽزواَ 

 ٌٍزٛلؼبد اٌشقظ١خ ٚإٌظبَ االعزّبػٟ.

اٌَّزٜٛ ِب ثؼل اٌزم١ٍلٞ: ٠شًّ ٘نا اٌَّزٜٛ اٌّوؽٍخ األف١وح ِٓ ّٔٛ اٌزفى١و -3-أ

ٌم١ُ اٌزٟ رطجك ثظوف إٌظو ػٓ اٌقٍمٟ, ٚف١ٗ ٠ؾلك األفواك اٌّجبكب األفالل١خ ٚا

ٍٍطخ اٌغّبػخ أٚ األشقبص اٌن٠ٓ ٠زَّىْٛ ثٙنٖ اٌّجبكب ٚثظوف إٌظو ػٓ 

ئٔزّبئٗ ٌٙنٖ اٌغّبػبد فٙٛ ٠ؼزجو أْ ٕ٘بن ٚعٙبد ٔظو ِقزٍفخ ٚأْ اٌم١ُ رظً 

 َٔج١خ فؼٕلِب ٠ىْٛ ٕ٘بن ئفزالف ث١ٓ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼ١ّو ٠غت أْ ٠ؾىُ اٌؼ١ّو.

 (Gilliganاللي ػُذ عهيغبٌ )َظزيخ انزفكيز األخ-ة

وٕز١غخ ٌٍفوٚق ث١ٓ رفى١و اٌوعبي ٚإٌَبء ئفزوػذ ع١ٍغبْ صالس ِواؽً ٌٍزفى١و 

 األفاللٟ

-Fleming( (2005,15فبطخ ثبإلٔبس وجل٠ً ٌّواؽً وٌٛجوط موو٘ب فٍّٕظ 

 ف١ّب٠ٍٝ:16

ِوؽٍخ اٌّظٍؾخ اٌشقظ١خ ؽ١ش رٕشغً إٌَبء فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ثّظبٌؾٙٓ -2-ة

ٚثٛعٛك٘ٓ، ِّب ٠زطٍت ِٕٙٓ ئؽبػخ األٔظّخ اٌّفوٚػخ ػ١ٍٙٓ  اٌشقظ١خ

ٚرله٠غ١ًب ٠ظجؾٓ ػٍٝ ٚػٟ ثبٌفوٚق ث١ٓ ِب ٠وكٔٗ ) األٔب١ٔخ ( ِٚب اٌنٞ ٠غت 

ػ١ٍٙٓ اٌم١بَ ثٗ، ٚاٌمواهاد األفالل١خ فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ رَزٕل ئٌٝ أٌٍ أٔب١ٔخ ٚ٘نٖ 

 اٌّوؽٍخ ِشبثٙخ ٌٍَّزٜٛ ِب لجً اٌزم١ٍلٞ ٌلٜ وٌٛجوط .

ِوؽٍخ اٌزؼؾ١خ ثبٌناد فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ رزملَ اٌؾبعخ ئٌٝ ئٍؼبك ا٢فو٠ٓ ػٍٝ 1-ة

اٌّظٍؾخ اٌنار١خ ؽ١ش رظجؼ اٌّوأح َِئٌٛخ ػٓ هػب٠خ ا٢فو٠ٓ ٚرظً ئٌٝ ؽل 

اٌزؼؾ١خ ثوغجزٙب اٌشقظ١خ, ٚرله٠غ١ًب رجلأ ثبٌزَبؤي ػّب ئما وبٔذ رَزط١غ ئشجبع 

ارٙب، ٚفٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ال رَزط١غ أْ ؽبعبد ا٢فو٠ٓ ِغ اإلثمبء ػٍٝ ئفالطٙب ٌن
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رَبٚٞ ث١ٓ ؽبعبرٙب ٚؽبعبد ا٢فو٠ٓ فبإل٘زّبَ ثب٢فو٠ٓ رؾزً ِٕيٌخ أػٍٝ ِٓ 

 ئ٘زّبَ اٌّوأح ثنارٙب.

ِوؽٍخ اٌزىبًِ ث١ٓ اإل٘زّبَ ثبٌناد ٚاإل٘زّبَ ثب٢فو٠ٓ ال رزؾمك ٘نٖ -3-ة

ئرغبً٘ب ش١ًٌّٛب، فٍُ اٌّوؽٍخ ٌلٜ وض١و ِٓ إٌَبء ؽ١ش رطٛه اٌّوأح فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ 

رؼل رٕظو ئٌٝ ٔفَٙب ػٍٝ أٔٙب فبػؼخ ٚػل٠ّخ اٌؾ١ٍخ ٚئّٔب فؼبٌخ ٚلبكهح ػٍٝ ئرقبم 

اٌمواهاد ٚرفىو ثبٌؼٛالت اٌزٟ رقض اٌغ١ّغ ثّب فٟ مٌه مارٙب ٟ٘ ٌلٜ ئرقبم 

 اٌمواهاد.  

  ( Piagetَظزيخ انزفكيزاألخاللي ػُذ ثيبعيّ)-ط

 -( ِواؽً اٌزفى١و األفاللٝ ف١ّب ٠ٍٝ:(Lapsely 2005,42ٚلل موو الثٍَٝ   

األفالل١خ فبهع١خ إٌّشأ أٚ أفالل١بد اٌزؾىُ : ٠ٚىْٛ رفى١و األؽفبي فٟ ٘نٖ -2-ط

اٌّوؽٍخ ٠ز١ّي ثبالٔظ١بع اٌؼبؽفٟ ٌٍٍَطخ اٌقبهع١خ وّب رمَٛ أفالل١برُٙ فٟ ٘نا 

ٚلٛحً  اٌَّزٜٛ ػٍٝ االؽزواَ ِٓ عبٔت ٚاؽل فبألؽفبي ٠ؼزجوْٚ اٌىجبه أوضو ؽىّخً 

ِّب ٠ىْٛ ٌل٠ُٙ ِشبػو اٌؾت ٚاإلػغبة ٚاٌقٛف ٚثَجت مٌه رظجؼ أٚاِو اٌىجبه 

 ٚاعجخ اٌزٕف١ن. 

األفالل١خ اٌنار١خ إٌّشأ أٚ أفالل١خ اٌزؼبْٚ : ٔز١غخ ٌّٕٛ اٌطفً ٌٚزواوُ فجوارٗ -1-ط

اإلعزّبػ١خ ٠جلأ اٌزفبػً االعزّبػٟ ِغ ألوأٗ ٚأٔلاكٖ ف١أرٟ اٌزفبػً ػٍٝ أٍبً 

ٚاٌؼطبء ػٍٝ أٍبً رجبك١ٌخ اٌزأص١و ٚاٌزأصو ٠ٚزُ ئكهان اٌمٛاػل ٚاٌزور١جبد  األفن

اإلعزّبػ١خ ػٓ ؽو٠ك اٌقجوح  اإلعزّبػ١خ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ اٌنٞ ٠إكٞ ئٌٝ 

أؽلاس ِمجٌٛخ فبٌغ١ّغ ٠و٠ل اٌق١و ٚال ٠و٠ل اٌشو، ٚثنٌه رزؼؼ أ١ّ٘خ اٌزؼبْٚ 

 ٚاالؽزواَ ِٓ ع١ّغ اٌغٛأت.     

 -ا٢رٝ: انجبؽضخ رظزُزظي اٌؼوع اٌَبثك ٌٕظو٠بد اٌزفى١و األفاللٝ ِٚٓ فال 

اٌزفى١و األفاللٝ ٠ّٕٛ رله٠غ١بً ِٓ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ ئٌٝ ِوؽٍخ اٌشجبة, ٚ٘نا -2

٠ؼٕٝ أٔٗ ٠غت ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌزوث١خ اال٘زّبَ ثٗ ِٕن اٌطفٌٛخ ألٔٙب ٘ٝ اٌٍجٕخ 

 األٌٚٝ فٝ ثٕبء اٌزفى١و األفاللٝ.

لبً ث١ٓ اٌوعبي ٚإٌَبء فٝ اٌزفى١و األفاللٝ رجؼبً الفزالف ؽج١ؼخ والً ٕ٘بن فو-1

 ِّٕٙب.

اٌزفى١و األفاللٝ ٠ؾ١ؾ ثٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌّإصواد اٌقبهع١خ ِضً اؽزىبن اٌز١ٍّن -3

ثب٢فو٠ٓ فبهط اٌّلهٍخ ٚكافٍٙب ٚػجو ٍٚبئً اإلػالَ اٌّقزٍفخ, ٕٚ٘بن ِإصواد 

 ب اٌز١ٍّن.كاف١ٍخ ِورجطخ ثبألٍوح اٌزٝ ٠ؼ١ش ف١ٙ

 اٌزفى١و األفاللٝ ٌٗ كٚه فٝ هلٝ اٌّغزّغ ٚرملِٗ.-4
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أًْيخ انزفكيز األخاللٗ-3  

  -ئٌٝ أْ أ١ّ٘خ اٌزفى١و األفاللٝ رٕجغ ِّب ٠ٍٝ: (239, 1021ريؾبة َصز)أشبهد 

أْ األفالق فٝ عٛ٘و٘ب لبئّخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ث١ٓ كٚافغ اإلَٔبْ اٌفوك٠خ,  - أ

 زّغ اإلَٔبٔٝ. ٚكٚاػٝ اٌٛاعت ػٍٝ رؾم١ك ف١و اٌّغ

رٕجضك اٌمؼ١خ األفالل١خ أٚ اٌّٛلف األفاللٝ ِٓ ؽبعخ اإلَٔبْ اٌٍّؾخ   - ة

 ٌٍزؼبًِ ِغ أف١ٗ اإلَٔبْ ػٍٝ أٌٍ أفالل١خ طؾ١ؾخ ٌجٕبء ؽ١بح ٍؼ١لح. 

أٔٗ ِٓ ث١ٓ األ٘لاف األٍب١ٍخ ٌٍزوث١خ رله٠ت اٌطالة ػٍٝ وً أٔٛاع اٌفُٙ  -ط

أْ إٌّٛ اٌؼمٍٝ ٚاٌقٍمٝ ٠زشبثٙبْ فٝ  ٚاٌٛػٝ اٌّزؼلكح ِٕٚٙب اٌٛػٝ اٌقٍمٝ, وّب

 ئّٔٙب ١ٌَب رٍه اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رزُ ثجَبؽخ ٔز١غخ ؽ١بح اٌفوك ٌفزوح ى١ِٕخ ؽ٠ٍٛخ.  

أٔٗ ٠ّىٓ رؼ١ٍُ اٌزال١ِن Friday (2004,25 )ٚفٝ ػٛء مٌه أشبه فو٠لاٜ   

 اٌؾك ، اٌؼلاٌخ، اٌق١و، اٌَؼبكح، اٌّزؼخ، ِغّٛػخ ِٓ اٌّفب١ُ٘ األفالل١خ ا٢ر١خ

االؽزواَ، إٌيا٘خ، اٌؾىُ اٌنارٟ ٚاٌؾو٠خ، ٚاٌَّبٚاح ٚاٌٛاعت. ٘نٖ ِفب١ُ٘ ِّٙخ 

 .ٌٍزفى١و األفاللٟ

اٌؼاللخ اٌٛص١مخ ث١ٓ وً ِٓ اٌزفى١و األفاللٝ ٚاٌٍَٛن األفاللٝ كػذ ئٌٝ  -ك

ػوٚهح اٌزوو١ي ػٍٝ اٌزفى١و األفاللٝ ٚى٠بكح اٌزشغ١غ ػٍٝ اإل٘زّبَ ثٗ كافً 

ؼّٓ اٌزفى١و األفاللٝ و١ف١خ ٚطٛي اٌفوك ئٌٝ لواهاد ؽغواد اٌجؾش, ؽ١ش ٠ز

 أفالل١خ.  

(أْ ٕ٘بن ػلك ِٓ 2009,7) ٠Wonderlyوٜ ٚٔلهٌٝ ٚفٝ ٘نا ا١ٌَبق      

اٌطوق اٌزٟ ٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ ِٓ فالٌٙب رضم١ف اٌز١ٍّن ِٓ إٌبؽ١خ األفالل١خ. ٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ 

, ٠ّٚىٓ ٌٍّؼٍُ أ٠ؼبً أْ ٠غَل ِقزٍف اٌفؼبئً ٠ٚشغغ اٌز١ٍّن ػٍٝ ِؾبوبح ٍٍٛوٗ

أْ ٠ظله ٍٍٍَخ ِٓ اٌؼوٚهاد ٠ٚؼبلت اإلففبق فٟ االٌزياَ ثٙب, ػالٚح ػٍٝ مٌه 

٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ أْ ٠ؾىٟ لظض ٌٍزال١ِن ِغ اٌلهًٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ 

ٍٍٛن أفاللٝ ٚاٌجؼل اٌٍَٛن غ١و األفاللٝ, ِضً ٘نٖ اٌمظض رَبػل فٝ رؼ١ٍُ 

ٛو١بد األفالل١خ, فبٌز١ٍّن طفؾخ فبهغخ ٠ٚزُ ٍِإ٘ب ثبٌم١ُ اٌزال١ِن اٌىض١و ِٓ اٌٍَ

 األفالل١خ ٚثبٌزبٌٝ ٠زُ ِٓ فالٌٙب ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ ٌل٠ُٙ.

رووي اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؾبٚالد فٝ اٌّلاهً ا٢ْ ػٍٝ وً شٝء ثلءاً ِٓ  -ِ 

فلِخ اٌّغزّغ ٚؽزٝ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ ٌلٜ اٌطالة, ٚ٘نا إٌّٛ ال 

ّل ػٍٝ اٌغٙٛك اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌظو٠ؾخ فمؾ ٌٚىٓ أ٠ؼبً ػٍٝ ٔؼظ اٌّٙبهاد ٠ؼز

 ٚاٌملهاد األفالل١خ ٌلٜ اٌجبٌغ١ٓ.   

أْ أ١ّ٘خ اٌزفى١و األفاللٝ رٕجغ ِٓ أعً اٌّؾبفظخ ػٍٝ هٚاثؾ  انجبؽضخٚروٜ 

ٚػبكاد ٚرمب١ٌل اٌّغزّغ, ِٚٛاعٙخ ع١ّغ أشىبي اٌؼٕف ٚاٌزٝ أزشود كافً 
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زُ ثزوث١خ اٌزال١ِن ػٍٝ األفالق ٚاٌم١ُ اٌل١ٕ٠خ إلىكاك اٌٛػغ اٌّغزّغ, فاما ٌُ ٔٙ

 ٍٛءاً كافً ِغزّؼٕب ٚأطجؼ ا١ٙٔبه اٌّغزّغ لو٠جبً.  

 ػاللخ اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح ثبنزفكيز األخاللٗ 

ثبٍزمواء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ٚاٌزٝ ُػوػذ ٍبثمبً, فٙنٖ اإلرغب٘بد    

رش١و ئٌٝ رفؼ١ً ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ثشىً أفؼً ٚكِغٙب فٝ اٌّغزّغ, ثؾ١ش ٠ىْٛ ٌٙب 

اٌملهح ػٍٝ ؽً اٌّشىالد ٚاٌزؾل٠بد اٌزٝ رٛاعٗ اٌّغزّغ, فٙٝ فٝ ِؼّٛٔٙب 

غزّغ ِٓ األػواه اٌزٝ رٕزظ ِٓ رمل٠ُ رٙلف ئٌٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ ٌؾّب٠خ اٌّ

األثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌّغّٛػخ ِٓ اإلفزواػبد ٚاإلثزىبهاد اٌزٝ رقلَ 

اٌجشو٠خ, ٌٚىٓ فٝ ٔفٌ اٌٛلذ لل رىْٛ ٍججبً فٝ رل١ِو اٌج١ئخ اٌزٝ ٔؼ١ش ف١ٙب, وّب 

ٚفمبً  أٚطٝ اٌّإرّو اٌؼبٌّٝ ٌٍؼٍَٛ ثأْ اٌؾبعخ ِبٍخ ئٌٝ ِّبهٍخ اٌؼٍَٛ ٚرطج١مزٙب

ٌؼٛاثؾ أفالل١خ, رؾزوَ ٚرؾفع اٌؾ١بح ثىً رٕٛػٙب ٚونٌه ِمِٛبد اٌؾ١بح ػٍٝ 

( أٔٗ رُ ر١ّٕخ اٌزفى١و Berne,2014وٛوجٕب, ٘نا ٚلل أٚػؾذ كهاٍخ ث١ؤٝ)

 األفاللٝ ِٓ فالي ئكفبي اٌمؼب٠ب اإلعزّبػ١خ اٌؼ١ٍّخ فٝ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ.

 أدٔاد انجؾش ٔئعزاءارّ: 

ء اٌقطٛاد اٌزفظ١ٍ١خ إلعواءاد اٌجؾش اٌزٝ رجلأ ثجٕبء اٌٛؽلح ٠زٕبٚي ٘نا اٌغي       

اٌّمزوؽخ ٚئػلاك ك١ًٌ اٌّؼٍُ ٌزله٠َٙب, ٚئػلاك أكاح اٌجؾش, صُ افز١به اٌؼ١ٕخ ٚرطج١ك 

 أكاح اٌجؾش ػ١ٍٙب إلٍزقواط إٌزبئظ.

 أٔالً:ئػذاد لبئًخ ثبإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح فٗ يُٓظ انؼهٕو:

"يب اإلرغبْبد األٚي ِٓ أٍئٍخ اٌجؾش ٚاٌنٜ ٔض ػٌٍٝإلعبثخ ػٓ اٌَإاي  

انؼبنًيخ انًؼبصزح انزٗ يُجغٗ رٕافزْب فٗ يُٓظ انؼهٕو ثبنًزؽهخ اإلػذاديخ؟" 

 لبِذ اٌجبؽضخ ثبٌقطٛاد اٌزب١ٌخ:

ٚػؼذ ٘نٖ اٌمبئّخ رَزقلَ إللزواػ ٚؽلح  رؾذيذ انٓذف يٍ ئػذاد انمبئًخ: -2

ٛئٙب, ٚمٌه ٌٍزغٍت ػٍٝ أٚعٗ اٌمظٛه فٝ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ فٝ ػ

يؾًٕد اٌزٝ ٠ؼبٔٝ ِٕٙب ِٕٙظ اٌؼٍَٛ فٝ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٚ٘نا ِب أشبه ئ١ٌٗ 

( ٔؽًذٖ ػطيفخ 1026( ٔؽغبسٖ ؽغبسٖ)1023َٕٔال شهجٗ)( 1022انُبلخ)

 .(1026ٔآخزٌٔ)

: ٚرُ مٌه ِٓ فالي اإلؽالع رؾذيذ يصبدر ئشزمبق اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح -1

غب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح فٝ اٌىزت ٚاٌلهاٍبد اٌزٝ رٕبٌٚذ ٘نٖ اإلرغب٘بد ػٍٝ اإلر

ريذح انذيت, طهيًبٌ (, 1006يزكش رطٕيز انًُبْظ),(,  1002ئثزاْيى يطبٔع) ِضً 

يغذٖ لبطى, (, 1020ػبيش سيزٌٕ) (,1009شجم ثذراٌ)(,   1009يُٓب)

(, ْجخ 1023, رفيذح غبَى)(1021(, ؽظيٍ يٕطٗ)1022ٔآخزٌٔ)

(, 1022(, ٔؽذح رمٕيى انًؼهى ٔانجزايظ)1022(, ػفذ انطُبٖٔ)1023ؽًذ)أ
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(, 1026(, طبيٗ انشزيف ) 1026( , رفيذِ غبَى) 1022يُظًخ انززثيخ ٔانؼهٕو)

(.   ثبإلػبفخ ئٌٝ ثؼغ اٌّٛالغ اٌؼ١ٍّخ اٌّزقظظخ ِضً  1026ْجخ أؽًذ)

(NCREL,2002,) 

  Australian Curriculum in Queensland,2013),) 

Department of Education in England,2013)(,)Ministry of 

Education Singapora,2013) 

ٚشٍّذ اٌمبئّخ ػٍٝ انصٕرح األٔنيخ نمبئًخ اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح:  -3

ػشوح ئرغب٘بد ٚ٘نٖ اإلرغب٘بد ٘ٝ اٌضمبفخ اٌؼ١ٍّخ, اٌزوث١خ ِٓ أعً اٌَالَ, 

, اٌزوث١خ  STEM اٌؼ١ٍّخ االعزّبػ١خ, ِلفً  اٌمؼب٠باٌزوث١خ ِٓ أعً اٌّٛاؽٕخ, 

اٌج١ئ١خ, عٛكح اٌؾ١بح, اٌزوث١خ اٌٛلبئ١خ, االرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌو٠بػ١بد 

TIMSS .ِٓٙبهاد اٌموْ اٌؾبكٜ ٚاٌؼشو٠ , 

ٚرُ مٌه ِٓ فالي اٌؼوع ػٍٝ ػلك ِٓ انزأكذ يٍ صذق ٔصجبد انمبئًخ:  -4

ق اٌزله٠ٌ, ٚرُ ٚػغ اٌظٛهح إٌٙبئ١خ اٌقجواء ٚاٌّؾى١ّٓ فٝ ِغبي إٌّب٘ظ ٚؽو

 .ٌٍمبئّخ

ػزض ْذِ انمبئًخ ػهٗ يغًٕػخ يٍ  األطبرذح ثكهيخ انززثيخ رخصص يُبْظ  -5

ٔغزق رذريض انؼهٕو ثبإلظبفخ ئنٗ ثؼط يٕعٓٗ انؼهٕو ٔانًذرطيٍ األٔائم 

نهًبدح


ٌزٛػ١ؼ ِلٜ أ١ّ٘خ وً ئرغبٖ ٌلِغٙب فٝ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ,  

, كهعخ 3أِبَ وً ئرغبٖ  صالصخ ئفز١بهاد ٌٍؾىُ ػ١ٍٙب)كهعخ ِورفؼخ ٚرأفن ٚٚػغ 

 (3( ٚعبءد إٌزبئظ ِٛػؾخ ثغلٚي )2, كهعخ ِٕقفؼخ ٚرأفن 1ِزٍٛطخ ٚرأفن 

 

 

 

 (3عذٔل)

انزكزاراد ٔانُظت انًئٕيخ نجيبٌ درعخ أًْيخ اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح 

نًُٓظ انؼهٕو


 

 

 

 

                                           
 (أسماء السادة المحكمين.9ممحق) 

 (قائمة باإلتجاهات العالمية المعاصرة.0ممحق) 
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( أْ ثؼغ اإلرغب٘بد ؽظٍذ ػٍٝ كهعخ ِورفؼخ فٝ األ١ّ٘خ 3ٓ علٚي )٠زؼؼ ِ 

اٌزوث١خ ِٓ أعً اٌّٛاؽٕخ, ؽ١ش عبءد َٔجخ اٌزىواهاد ٌٍلهعخ اٌّورفؼخ إلرغب٘بد)

اٌزوث١خ  ِٓ أعً اٌَالَ, اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ ,عٛكح اٌؾ١بح, اٌمؼب٠ب اٌؼ١ٍّخ ٚاإلعزّبػ١خ, 

ّطجك ػ١ٍُٙ اٌمبئّخ, ِمبثً اٌلهعخ %( ِٓ ا96ٌ-%75( ِبث١ٓ )اٌزوث١خ اٌٛلبئ١خ

%( 16-%26اٌّزٍٛطخ ٚاٌزٝ رواٚؽذ َٔجخ اٌزىواهاد ٌٙنٖ اإلرغب٘بد ِبث١ٓ)

فٝ ؽ١ٓ أْ ؽظٍذ اٌلهعخ إٌّقفؼخ ػٍٝ َٔجخ رىواهاد ٌٙنٖ اإلرغب٘بد 

%(, ِّب ٠لي ػٍٝ أ١ّ٘خ  كِظ ٘نٖ اإلرغب٘بد فٝ ِٕٙظ 25-%6رواٚؽذ ِبث١ٓ)

أِب ثم١خ اإلرغب٘بد فؾظٍذ ػٍٝ َٔجخ رىواهاد ٌٍلهعخ  اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ,

%(. ٚفٝ ػٛء مٌه رُ ئػلاك اٌزظٛه 26-%5اٌّورفؼخ ِٓ األ١ّ٘خ ثَٕجخ ِبث١ٓ )

اٌّمزوػ ٌٍٛؽلح اٌّمزوؽخ فٝ ػٛء ٍزخ ئرغب٘بد فمؾ ٚاٌزٝ ؽظٍذ ػٍٝ كهعخ 

 ِورفؼخ ِٓ األ١ّ٘خ. 

صزح إلػذاد انٕؽذح انًمززؽخ انصٕرح انُٓبئيخ نمبئًخ اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼب-6

رىٛٔذ ٘نح اٌمبئّخ ِٓ ٍزخ ئرغب٘بد, ٚ٘ٝ  فٗ يُٓظ انؼهٕو نهًزؽهخ اإلػذاديخ

اٌزوث١خ ِٓ أعً اٌّٛاؽٕخ ٚاٌزوث١خ ِٓ أعً اٌَالَ ٚاٌزوث١خ اٌج١ئ١خ, ٚعٛكح اٌؾ١بح 

 ٚاٌمؼب٠ب اٌؼ١ٍّخ ٚاإلعزّبػ١خ ٚاٌزوث١خ اٌٛلبئ١خ.

 

 

 صبَيبً: ئػذاد انٕؽذح انًمززؽخ 

"يب صٕرح ٚمٌه ٌإلعبثخ ػٓ اٌَإاي اٌضبٔٝ ِٓ أٍئٍخ اٌجؾش ٚاٌنٜ ٠ٕض ػٍٝ    

ٌمل ِود ػ١ٍّخ ئػلاك انٕؽذح انًمززؽخ فٗ ظٕء اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح؟" 

 اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ ثبٌقطٛاد اٌزب١ٌخ:

: رُ ئػلاك ِغّٛػخ ِٓ األ٘لاف اٌؼبِخ ٌٍٛؽلح ثبإلػبفخ ئػذاد أْذاف انٕؽذح-2 

 األ٘لاف اٌٍَٛو١خ اٌقبطخ ثىً ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ.ئٌٝ 
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رُ ٚػغ اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٝ ٌٍٛؽلح اٌّمزوؽخ ثبإلػزّبك  ئػذاد يؾزٕٖ انٕؽذح:-1

ػٍٝ ثؼغ اٌّواعغ ٚاٌىزت اٌؼ١ٍّخ ثبإلػبفخ ئٌٝ ثؼغ اٌّٛالغ ِٓ شجىخ 

-ب ثغٛكح اٌؾ١بحاإلٔزؤذ, ٚلل رؼّٕذ اٌٛؽلح اٌلهًٚ اٌزب١ٌخ )اٌف١وٍٚبد ٚػاللزٙ

اٌطؾبٌت ٚكٚه٘ب فٝ ئطؾبػ اٌج١ئخ -اٌجىزو٠ب ٚأػواه٘ب ٚرأص١و٘ب ػٍٝ عٛكح اٌؾ١بح

 ٚعٛكح اٌؾ١بح(.

ط١بغخ كهًٚ اٌٛؽلح ثبٍزقلاَ ِغّٛػخ ِٓ اٍزوار١غ١بد رله٠ٌ ِزٕٛػخ -3

 رٕبٍت وً كهً.

 رؾل٠ل األٔشطخ ٚاٌٍٛبئً اٌالىِخ ٌزله٠ٌ اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ.-4

ئٍزقلَ ِغّٛػخ ِٓ أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌّقزٍفخ ِٓ أعً اٌزأو١ل ِٓ : ٠زُ  انزمٕيى -5

 رؾمك األ٘لاف اٌٍَٛو١خ اٌّواك رؾم١مٙب فٝ اٌٛؽلح ٚمٌه ثبٍزقلاَ :

 –: ِٓ فالي ِغّٛػخ ِٓ األٍئٍخ اٌّمب١ٌخ اٌمظ١وح ) ػًٍ  انزمٕيى انزكٕيُٗ-أ

اٌّظطٍؼ اُوزت  –ئفز١به ِٓ ِزؼلك  –ٚػؼ ( ٚثؼغ األٍئٍخ اٌّٛػٛػ١خ ) أوًّ 

 اٌؼٍّٟ ( ٌىٝ ٠َزؼ١ٓ ثٙب اٌّؼٍُ فٝ اٌزم٠ُٛ اٌَّزّو فالي اٌؾظخ. 

: رُ ئػلاك ػلك ِٓ األٍئٍخ ٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ أْ ٠َزقلِٙب فٝ ٔٙب٠خ  انزمٕيى انُٓبئٗ-ة

 اٌلهً.

ٚمٌه ٌٍزأول ِٓ طالؽ١زٙب,  ػزض انٕؽذح ػهٗ يغًٕػخ يٍ انًؾكًيٍ -6   

 ح.ِٕٚبٍجزٙب ٌإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطو

ئػذاد انٕؽذح فٗ صٕررٓب انُٓبئيخ-7   


فٝ ػٛء ِمزوؽبد اٌّؾى١ّٓ, ِغ  

 وواٍخ اٌزله٠جبد ٚاألٔشطخ اٌقبطخ ثٙب.

 صبَيبً:ئػذاد دنيم انًؼهى نزذريض انٕؽذح انًمززؽخ: 

رُ ئػلاك ك١ًٌ اٌّؼٍُ ٌإلٍزفبكح ِٕٗ فٝ رله٠ٌ ٚؽلح )رأص١و ثؼغ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ   

قلاَ ِغّٛػخ ِٓ اٌطوق ٚاإلٍزوار١غ١بد اٌّقزٍفخ اٌزٝ ػٍٝ عٛكح اٌؾ١بح( ثاٍز

 -رٕبٍت ٘نٖ اٌٛؽلح, ٚلل ِود ػ١ٍّخ ئػلاك اٌل١ًٌ ثبٌقطٛاد اٌزب١ٌخ:

رُ وزبثخ ِملِخ اٌل١ًٌ اٌزٝ رؼّٕذ اٌٙلف ِٓ ئػلاكٖ ٚ٘ٛ كزبثخ يمذيخ انذنيم:-2

مزوؽخ رٛػ١ؼ األٍب١ٌت ٚاإلٍزوار١غ١بد اٌزٝ اٍزقلِٙب اٌّؼٍُ فٝ شوػ اٌٛؽلح اٌّ

 فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح.

رُ ئػلاك ٘نا اٌل١ًٌ ٌَّبػلح اٌّؼٍُ فٝ رله٠ٌ ِٛػٛػبد رؾذيذ أًْيخ انذنيم -1   

اٌٛؽلح ثاٍزقلاَ ؽوق ٚاٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌّقزٍفخ, ٚرؾل٠ل األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ, 

 ٚأٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ إٌّبٍجخ.

ػوع األ٘لاف اٌؼبِخ ٌٍٛؽلح فٝ ِملِخ رُ األْذاف انؼبيخ نزذريض انٕؽذح: -3

اٌل١ًٌ ِٓ فالي فؾض ِؾزٜٛ اٌٛؽلح, ٚفٝ ػٛء أ٘لاف رله٠ٌ ِبكح اٌؼٍَٛ 

                                           
 (الوحدة المقترحة مع كراسة التدريبات واألنشطة لمتالميذ.1ممحق) 
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ٌزال١ِن اٌظف اٌضبٔٝ اإلػلاكٞ, ٚاٌزٟ اشزمذ ِٕٙب األ٘لاف اٌٍَٛو١خ ثىً كهً ِٓ 

كهًٚ اٌٛؽلح ثؾ١ش هٚػٝ اٌزٕٛع ف١ٙب ٌزشًّ عٛأت األ٘لاف اٌضالصخ )اٌّؼوف١خ 

 اٌٛعلا١ٔخ (.  –٠خ ٚاٌّٙبه –

:رُ رؾذيذ انطزق ٔاإلطززاريغيبد انًمززؽخ انًظزخذيخ فٗ رذريض انٕؽذح-4

رؾل٠ل ِغّٛػخ ِٓ اٌطوق ٚاإلٍزوار١غ١بد اٌّقزٍفخ ثّب رٕبٍت ِؾزٜٛ اٌٛؽلح, 

-اإلٍزمظبء-اٌؼظف اٌنٕ٘ٝ-اٌقوائؾ اٌن١ٕ٘خ-ٚاٌزٝ رّضٍذ فٝ)إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه

 اٌؼوٚع اٌؼ١ٍّخ(.–ؽً اٌّشىالد 

:  رُ ػوع ِٛػٛػبد اٌٛؽلح ِغ رٛػ١ؼ عذٔل سيُٗ نًٕظٕػبد انٕؽذح -5

اٌّلح اٌي١ِٕخ اٌجؾش رٍه اٌّٛػٛػبد ِغ االٌزياَ ثبٌّقطؾ اٌيِٕٟ ٌٍّموه 

 اٌلهاٍٟ. 

: رُ موو األٔشطخ اٌزٟ رؼّٕزٙب اٌٛؽلح األَشطخ ٔاألدٔاد انزؼهيًيخ انًظزخذيخ-6

رًَٙ فُٙ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ, ٚمٌه ِٓ  ِغ ِٕبٍجزٙب ٌَّز٠ٛبد ٚللهاد اٌزال١ِن فٙٝ

 فالي اٌم١بَ ثزٍه األٔشطخ رؾذ ئشواف ٚرٛع١ٗ اٌّؼٍُ.

: رُ ئػلاك فطخ ٌزله٠ٌ وً كهً ِٓ كهًٚ خطخ انظيز فٗ درٔص انٕؽذح -7

 اٌٛؽلح ٌىٝ ٠َزؼ١ٓ ثٙب اٌمبئُ ثبٌزله٠ٌ. 

 :ػزض انذنيم ػهٗ يغًٕػخ يٍ انًؾكًيٍ -8

خ رُ ػوع اٌل١ًٌ ثظٛهرٗ األ١ٌٚخ ػٍٝ ِغّٛػخ ثؼل اإلٔزٙبء ِٓ اٌقطٛاد اٌَبثم

ِٓ اٌّؾى١ّٓ ) ِغّٛػخ ِٓ األٍبرنح فٝ ِغبي إٌّب٘ظ ٚؽوق رله٠ٌ اٌؼٍَٛ 

 ثى١ٍبد اٌزوث١خ ( ٌٍزؼوف ػٍٝ أهائُٙ ؽٛي ِلٜ:

 ئهرجبؽ رؾم١ك اٌل١ًٌ ٌأل٘لاف اٌؼبِخ ٚط١بغخ األ٘لاف ثطو٠مخ ٍٍٛو١خ .-أ

اٌل١ًٌ ٌٍقظبئض اٌؼم١ٍخ ٚاٌّؼوف١خ  ِالئّخ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ ِؾزٜٛ-ة

 ٌٍزال١ِن.

 ِالئّخ ط١بغخ أٍئٍخ اٌزم٠ُٛ ٌىً كهً.-ط

 ئػبفخ ِب٠وٚٔٗ ِٕبٍجبً ِٓ ِمزوؽبد فبطخ ثبٌل١ًٌ  ٚأٜ ِالؽظبد أفوٜ.-ك

ئػذاد انذنيم فٗ صٕررخ انُٓبئيخ -9


فٝ ػٛء ِب ئلزوؽخ اٌّؾىّْٛ ِٓ :  

هًٚ، ِٚوٚها ثبٌقطٛاد اٌَبثمخ رُ رؼل٠الد شٍّذ ط١بغخ األ٘لاف، ٚرم٠ُٛ اٌل

 ٚػغ اٌل١ًٌ فٝ طٛهرٗ إٌٙبئ١خ ِٓ صُ ٠ّىٓ اٌمٛي ثأٔٗ أطجؼ طبٌؾب ٌالٍزقلاَ.

 صبنضبً: ئػذاد أداح انجؾش : 
ِود ػ١ٍّخ ئػلاك ئفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ  ئػذاد ئخزجبر انزفكيزاألخاللٗ: -2

 ثبٌقطٛاد اٌزب١ٌخ:

ً فٟ اٌزؼوف ػٍٝ ِلٜ ّٔٛ أثؼبك اٌزفى١و ٚاٌنٜ رّضرؾذيذ انٓذف يٍ اإلخزجبر -أ

 األفاللٝ ٌلٜ رال١ِن اٌظف اٌضبٔٝ اإلػلاكٞ.

                                           
 (دليل المعمم2ممحق) 
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: ٚمٌه ِٓ فالي اإلؽالع ػٍٝ ثؼغ اٌلهاٍبد رؾذيذ يٓبراد انزفكيز األخاللٗ-ة

(, 1000فٕليخ ػجذ انفزبػ) اٌَبثمخ اٌزٝ رٕبٌٚذ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ كهاٍخ

(, 1023رٓبَٗ طهيًبٌ) (1021ز)ريؾبة َص( 1007دراطخ ييظبء يؾًذ)

ٚفٝ ػٛء مٌه رُ رؾل٠ل صالس أثؼبك ٌٍزفى١و األفاللٝ ثّب ٠ٕبٍت اٌّوؽٍخ اٌؼّو٠خ 

 ٌٍزال١ِن.

 ٔرى رؾذيذ يٓبراد ئخزجبر انزفكيز األخاللٗ فٗ

٠ٚؼٕٝ" للهح ر١ٍّن اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ ػٍٝ رٛػ١ؼ ٚرف١َو انفٓى األخاللٗ -2-ة

 ٖ ػٍٝ ؽً ٘نٖ اٌّشىٍخ". اٌّشىٍخ األفالل١خ ِّب ٠َبػل

ٚرؼٕٝ" للهح ر١ٍّن اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ ػٍٝ اٌزٛطً رؾذيذ انًشكهخ األخالليخ -1-ة

   ئٌٝ اٌّشىٍخ اٌوئ١َ١خ اٌّٛعٛكح كافً اٌّٛلف األفاللٝ اٌّؼوٚع ػ١ٍٗ".

اٌّوؽٍخ األف١وح اٌزٝ ٠زُ ف١ٙب ئٔزمبء اٌؾً إٌّبٍت " ٠ٚؼٕٝاإلخزيبر األخاللٗ -3-ة

فالل١خ, ِٓ فالي ٚػغ اٌز١ٍّن ٔفَٗ ِؾً طبؽت اٌّشىٍخ, ٚئفز١به ٌٍّشىٍخ األ

أفؼً اٌؾٍٛي اٌّزبؽخ, ٚونٌه للهرٗ ػٍٝ ئٔزمبء اٌزٛلغ األِضً اٌنٜ ١ٍزورت ػ١ٍٗ 

 ئٔزمبء اٌزٛلغ(".  -ئٔزمبء اٌؾً -ؽً اٌّشىٍخ َِزمجالً, ٚرشًّ )رجبكي األكٚاه

فوكاد اإلفزجبه ِٓ ٔٛع لبِذ اٌجبؽضخ ثظ١بغخ ِ  صيبغخ يفزاداد اإلخزجبر-ط

اإلفز١به ِٓ ِزؼلك ػٍٝ شىً ػجبهاد ِٚٛالف ٠لٚه وً ِٕٙب ؽٛي لؼ١خ أٚ 

ِشىٍخ رؼىٌ اٌّٙبهاد اٌّؾلكح ٍٍفبً, ثؾ١ش ٠زؼّٓ وً ِٛلف أهثؼخ ثلائً رّضً 

 أثؼبك اٌزفى١و األفاللٝ. 

 -ٔلذ رٔػٗ فٗ صيبغخ يٕالف اإلخزجبر يب يهٗ: 

بك اٌزفى١و األفاللٝ اٌَّزٙلف ل١بٍٙب, ٚئهرجبؽ ئهرجبؽ ِٛالف اإلفزجبه ثأثؼ-2-ط

ِؾزٜٛ اٌّٛالف ٚاٌّفوكاد ػٍٝ لؼب٠ب ِٚشىالد  أفالل١خ ِؼبطوح ِورجطخ 

 ثٛالغ ؽ١بح اٌزال١ِن.

 ٚػغ ِغّٛػخ ِٓ اٌزؼ١ٍّبد رٛػؼ و١ف١خ اإلعبثخ ػٍٝ ِفوكاد اإلفزجبه.-1-ط

اٌزال١ِن  ئٍزقلاَ ِفوكاد ٚاػؾخ ٚفب١ٌخ ِٓ اٌغّٛع ِغ ِواػبح َِزٜٛ-3-ط

 (3عذٔل)ػٕل ط١بغخ ِفوكاد  اإلفزجبه.

 رٕسيغ األطئهخ ػهٗ أثؼبد انزفكيز األخاللٗ

 ػذد األطئهخ يٓبراد انزفكيز األخاللٗ

 انفٓى األخاللٗ.-2

 اإلخزيبر األخاللٗ.-1

رؾذيذ انًشكهخ -3

 األخالليخ

9 

23 

9 

 32 اإلخزجبر ككم
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بد رٛػؼ ٌٍزال١ِن ؽو٠مخ اإلعبثخ : رُ ط١بغخ رؼ١ٍّصيبغخ رؼهيًبد اإلخزجبر -د 

ػٍٝ اإلفزجبه, ٚلل رُ اٌزأول ِٓ ٚػٛػ اٌزؼ١ٍّبد ػٕل رغو٠ت اإلفزجبه ػٍٝ اٌؼ١ٕخ 

 اإلٍزطالػ١خ. 

: رُ ػوع اإلفزجبه فٝ طٛهرٗ ػزض اإلخزجبر ػهٗ األطبرذح انًؾكًيٍ -ِ

( ٍإاي ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ األٍبرنح 32( أثؼبك ٚ)3األ١ٌٚخ ٚاٌنٜ رىْٛ ِٓ )

١ّٓ ٚاٌّزقظظ١ٓ فٝ ا١ٌّلاْ اٌزوثٜٛ، ٚلل أشبهد ِؼظُ ا٢هاء ئٌٝ اٌّؾى

طالؽ١خ اإلفزجبه , وّب وبٔذ ٕ٘بن ثؼغ اٌّمزوؽبد اٌجٕبءح اٌزٝ رُ رٕف١ن٘ب ٚوبْ 

 ٌٙب األصو اٌٛاػؼ ػٍٝ ٚػغ اإلفزجبه فٝ طٛهح أفؼً .

ٛهح : ثؼل اٌّوٚه ثبٌقطٛاد اٌَبثمخ رُ ئػلاك اٌظئػذاد يفزبػ رصؾيؼ اإلخزجبر -ٔ

ٍإاالً ِٛىػ١ٓ ػٍٝ صّب١ٔخ ِٛالف ثؾ١ش  32األ١ٌٚخ ٌإلفزجبه ٚاٌزٝ رّضٍذ فٝ 

٠ؾزٜٛ وً ِٛلف ػٍٝ أٍئٍخ رشزًّ ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌضالصخ ٌٍزفى١و األفاللٝ, ٚوً 

( فٝ اٌٛهلخ اٌّقظظخ ٌنٌه ٍإاي ٠ؾزٜٛ ػٍٝ أهثؼخ ثلائً ٠ٚزُ ٚػغ ػالِخ )

 أِبَ اٌجل٠ً إٌّبٍت.

رُ رطج١ك اإلفزجبه ٚرغو٠جٗ ثؼل ػوػٗ ػٍٝ ػيخ نإلخزجبر : انزغزثخ اإلطزطال-س

األٍبرنح اٌّؾى١ّٓ ٚئعواء اٌزؼل٠الد اٌزٝ أعّؼٛا ػ١ٍٙب ػٍٝ ػ١ٕخ ئٍزطالػ١خ 

( ِٓ رال١ِن اٌظف اٌضبٔٝ اإلػلاكٜ ثّلهٍخ أو١بك اإلػلاك٠خ اٌّشزووخ 36لٛاِٙب )

ٌجؾش األٍب١ٍخ، ٚمٌه ِؾبفظخ اٌشول١خ . ٚ٘ٝ غ١و ػ١ٕخ ا –ثاكاهح فبلًٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 -ثٙلف رؾل٠ل ِب ٠ٍٝ:

: ٠ٚمظل ثبٌضجبد :" أْ ٠ؼطٝ ٔفٌ إٌزبئظ ئما ِب أػ١ل رطج١مٗ  ؽظبة انضجبد-2-س

 ( .290-229:  1001يؾًٕد يُظٗ ) ػٍٝ ٔفٌ األفواك ٚفٝ ٔفٌ اٌظوٚف "

 ٚلل رُ ؽَبة صجبد ِفوكاد ئفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ ثطو٠مز١ٓ : 

مٌه ثؾَبة ِؼبًِ أٌفب ووٚٔجبؿ ٌّفوكاد اإلفزجبه  ِؼبكٌخ ووٚٔجبؿ ٚرُ  -

وىً ِغ ؽنف كهعخ اٌّفوكح ِٓ اٌلهعخ اٌى١ٍخ,ؽَبة ِؼبِالد اإلهرجبؽ 

ث١ٓ كهعخ اٌّفوكح ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ وىً )اإلرَبق اٌلافٍٝ ( ٚرُ ؽَبة 

اٌضجبد ثبٍزقلاَ ؽو٠مخ أٌفب ووٚٔجبؿ ٚاٌنٜ ٠لي ئهرفبػٗ ػٍٝ اٌضجبد 

(,  21: 1002أؽًذ عالل,ارَبق اٌجٕٛك ِغ ثؼؼٙب. )اٌلافٍٝ ٌإلفزجبه ٚ

  SPSS Ver,18ٚونٌه ؽَبة اٌزغيئخ إٌظف١خ ثجؤبِظ 

 (2عذٔل )
يؼبيالد أنفب ٔيؼبيالد ئررجبغ يفزداد انزفكيز األخاللٗ ثبنذرعخ  انكهيخ  .

نهًظزٕٖ انزٗ رُزًٗ ئنيّ فٗ ؽبنخ ؽذف درعخ انًفزدح يٍ انذرعخ انكهيخ 

 (30نهًظزٕٖ )ٌ=
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 ( أْ :  ٠5زؼؼ ِٓ علٚي )

 (َأوجوِٓ ِؼبًِ أٌفب ٌألثؼابك اٌزاٝ 23- 9 -5ِؼبِالد أٌفب ٌٍّفوكاد أهلب )

رٕزّٝ ئ١ٌٙب، وّب أْ ِؼبِالد اإلهرجبؽ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌجؼال ِٕقفؼاخ ِّاب ٠الي 

ػٍااٝ ػاالَ صجاابد ٘اانٖ اٌّفااوكاد, ٚثبٌزاابٌٝ رااُ ؽاانف ٘اانح اٌّفااوكاد ١ٌاايكاك 

( 18ٌإلفزجابه وىاً، ٚػٍاٝ مٌاه ٠ظاجؼ اإلفزجابه ِىاْٛ ِآ )  ِؼبًِ أٌفاب

 ِفوكح ثؼل ؽنف اٌّفوكاد غ١و اٌضبثزخ.

  ِؼبًِ أٌفب ٌىً ِفوكح ألً ِٓ أٚ ٠َبٜٚ ِؼبًِ أٌفب ٌٍجؼل اٌانٜ ٠ٕزّاٝ ئ١ٌٙاب

 وىً، ِّب ٠ش١و ئٌٝ أْ ع١ّغ ِفوكاد اإلفزجبه صبثزخ.

  اٌى١ٍاخ ٌٍجؼال اٌزاٝ ع١ّغ ِؼبِالد اإلهرجبؽ ث١ٓ كهعاخ واً ِفاوكح ٚاٌلهعاخ

٠ٕزّٝ ئ١ٌٙب ) فٝ ؽبٌخ ٚعٛك كهعخ اٌّفوكح فاٝ اٌلهعاخ اٌى١ٍاخ ٌٍجؼال ( كاٌاخ 

ِّب ٠لي ػٍٝ اإلرَبق اٌالافٍٝ ٚصجابد ع١ّاغ ‚( 65ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ ) 

 ِفوكاد اإلفزجبه. 

 (6عذٔل )

يؼبيم صجبد أثؼبد انزفكيز األخاللٗ  ككم ثطزيمةخ أنفةب كزَٔجةبؿ ثؼةذ ؽةذف انًفةزدح  

 يز انضبثزخ يٍ انذرعخ انكهيخ نهًظزٕٖغ

يؼبيم انضجبد  انًٓبراد َ
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 ثبطزخذاو  

 أنفب كزَٔجبؿ

 7686 انفٓى األخاللٗ. 2

 6566 اإلخزيبر األخاللٗ. 1

رؾذيذ انًشكهخ  3

 األخالليخ.
6886 

 

 8356 اإلخزجبر ككم 4

 

٠ل ِٓ اٌضمخ فٝ ٚ٘نا ٠ؼٕٝ أْ اإلفزجبه ٠زّزغ ثلهعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌضجبد ِّب ٠ي

 اٍزقلاِٗ فٝ اٌزطج١ك ٌٍغوع اٌنٜ أػل ِٓ أعٍٗ. 

. )انظيذ  :٠ٚؼٕٝ اإلفزجبه اٌنٜ ٚػغ ٌم١بً ِب ٚػغ ٌم١بٍٗانصذق -1-س

 (630: 1006انجٓٗ,
 : ٚمٌه ثارجبع اٌطوق األر١خ : ؽظبة انصذق

: ٚرُ اٌزؾمك ِٓ مٌه  ػٓ ؽو٠ك ػوع اإلفزجبه  انصذق انظبْزٖ -

١ّٓ إلثلاء آهائُٙ ؽٛي اإلفزجبه فٝ )ِلٜ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى

ل١بً وً ٍإاي ٌّب ٚػغ ٌم١بٍٗ, ِلٜ طالؽ١خ اإلفزجبه ٌٍزطج١ك, ِلٜ 

ِٕبٍجخ اإلفزجبه ٌؼّو اٌزال١ِن( ٚلل لبِذ اٌجبؽضخ ثؼًّ اٌزؼل٠الد 

 اٌّطٍٛثخ. 

٠زؼٍك ٘نا اٌظلق ثّلٜ ئِىب١ٔخ ل١بً ِؾزٜٛ صذق انًؾزٕٖ :  -

أٚ ػ١ٕخ ِٓ ثٕٛك اٌّبكح اٌلها١ٍخ اٌّطٍٛة  اإلفزجبه ) ثٕٛك اإلفزجبه ( 

ل١بٍٙب، أٚ ئٌٝ أٜ ؽل رّضً أٍئٍخ اإلفزجبه اٌّؾزٜٛ األطٍٝ ٌٍّبكح 

 .(100:  1002)لبطى انصزافخ , اٌؼ١ٍّخ  

: ؽ١ش رُ ؽَبة طلق اٌّٙبهاد صذق انًٓبراد انفزػيخ نإلخزجبر -

 ( (SPSS Ver,18اٌفوػ١خ إلفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ ثبٍزقلاَ ثؤبِظ 

 (7عذٔل )

 يؼبيالد صذق انًٓبراد انفزػيخ ثاخزجبر انزفكيز األخاللٗ

 و

 

يؼبيم اإلررجبغ  يٓبراد

ثبنذرعخ انكهيخ 

 نإلخزجبر

يظزٕٖ انذالنخ 

 اإلؽصبئيخ

 0‚02 0‚732 انفٓى األخاللٗ 2
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اإلخزيبر  1

 األخاللٗ

273‚0 02‚0 

رؾذيذ انًشكهخ  3

 األخالليخ

236‚0 02‚0 

 

رُ ؽَبة ىِٓ اإلفزجبه ػٓ ؽو٠ك ؽَبة اٌيِٓ اٌنٜ ئٍزغولٗ جبر سيٍ اإلخز-3-س

وً ر١ٍّن فٝ اإلعبثخ ػٓ أٍائٍخ اإلفزجابه, صاُ لَاّزٙب ػٍاٝ اٌؼالك اٌىٍاٝ ٌٍزال١ِان, ِاغ 

كلبئك ٌمواءح اٌزؼ١ٍّبد اٌقبطخ ثبإلفزجبه. ِٚٓ صُ فااْ ىِآ اإلفزجابه ٘اٛ  5ئػبفخ 

ٌاايِٓ اٌؾم١مااٝ ٌإلفزجاابه كلاابئك ١ٌظااجؼ ا 5كل١مااخ, صااُ ئػاابفخ  46=2166/36ى= 

 كل١مخ. 45٘ٛ

انصٕرح انُٓبئيخ إلخزجبر انزفكيز األخاللٗ

  

( ِٛالف 8رُ ٚػغ ئفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ فٝ طٛهرٗ إٌٙبئ١خ ؽ١ش رىْٛ ِٓ )

( فموح ِٛىػٗ ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌضالصخ )اٌفُٙ 18ؽ١ش أشزٍّذ ٘نٖ اٌّٛالف ػٍٝ )

( ٠8ل اٌّشىٍخ األفالل١خ ( ٠ٚٛػؼ  علٚي )رؾل –اإلفز١به األفاللٝ  –األفاللٝ

 رٛى٠غ ِفوكاد اإلفزجبه ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌضالس :

 (2عذٔل)

 انٕسٌ انُظجٗ إلخزجبر انزفكيز األخاللٗ
 

 

 

 

 

ػٍٝ اٌّغّٛػخ  26/22/1627ئعواء اٌزطج١ك اٌمجٍٝ ألكاح اٌجؾش ٠َٛ ٚلل رُ  

اكٜ,صُ  ثؼل مٌه رُ ر١ٍّن ٚر١ٍّنح ِٓ اٌظف اٌضبٔٝ اإلػل46اٌزغو٠جخ ٚػلك٘ب 

رله٠ٌ ِٛػٛػبد اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ثلا٠خ ِٓ ٠َٛ 

أٍبث١غ 4, ؽ١ش ئٍزغولذ ػ١ٍّخ اٌزله٠ٌ 12/21/1627ئٌٝ  29/22/1627

( فزواد ؽ١ش ئٌزيِذ اٌجبؽضخ ثبٌّقطؾ اٌيِٕٝ اٌّمزوػ ٌٍزله٠ٌ, صُ 8ثّؼلي)

 .14/21/1628اٌزطج١ك اٌجؼلٜ ألكاح اٌجؾش ٠َٛ

 ٔرفظيزْب ئظ ئخزجبر  يٓبراد انزفكيز األخاللَٗزب
 لبِذ اٌجبؽضخ ثافزجبه طؾخ اٌفوع اٌزبٌٝ     

( ثيٍ يزٕططبد درعبد 0¸02ئؽصبئيبً ػُذ يظزٕٖ ) خق دانٕٔعذ فزر"ال   

يغًٕػخ انجؾش يٍ رالييذ انصف انضبَٗ اإلػذادٖ  فٗ انزطجيميٍ انمجهٗ ٔانجؼذٖ 

 ".  ٗ يٓبرارّ انفزػيخ كالً ػهٗ ؽذِإلخزجبر انزفكيز األخاللٗ ككم ٔف

                                           
 (إختبار التفكير األخالقى3ممحق ) 
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( فٝ SPSS .Ver,18ٌٍٚزؾمك ِٓ طؾخ اٌفوع ِٓ ػلِٗ رُ اٍزقلاَ ثؤبِظ )

ؽَبة ئفزجبه "د " ٌٍّغّٛػبد اٌّورجطخ ٌزؾل٠ل اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطبد كهعبد 

اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ث١ٓ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼلٜ إلفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ ر١ّٙلاً 

( 9أصو اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌّطٛه فٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ, ٠ٚٛػؼ علٚي )ٌزؾل٠ل 

 ٘نٖ إٌزبئظ.

 (9نغذٔل )ا

َزبئظ ئخزجبر )د( نذالنخ انفزٔق ثيٍ يزٕططبد درعبد انًغًٕػخ )انزغزيجيخ ( 

فٗ ئخزجبر انزفكيز األخاللٗ  ككم ٔأثؼبدِ  انفزػيخ كال ػهٗ ؽذِ ثبنُظجخ نهزطجيميٍ 

 30ؽيش ٌ= انمجهٗ ٔانجؼذٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (0‚02* دانخ ػُذ يظزٕٖ )

 ( ِب٠ٍٝ :9ٚٔالؽع ِٓ علٚي ) 

( ث١ٓ ل١ُ ِزٍٛطبد 6,65ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )-2

كهعبد رال١ِن اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼلٜ إلفزجبه اٌزفى١و 

 ج١ك اٌجؼلٜ.األفاللٝ وىً, ٚع١ّغ ِٙبهارٗ ٌظبٌؼ اٌزط

ئهرفبع َٔجخ ِزٍٛؾ كهعبد رال١ِن اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ اٌزطج١ك اٌجؼلٜ  -1

% ث١ّٕب ثٍغذ َٔجخ ِزٍٛؾ كهعبد رال١ِن اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ 76ؽ١ش ثٍغذ

 % ٚمٌه ثبٌَٕجخ ٌٍٕٙب٠خ اٌؼظّٝ إلفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ وىً.46اٌزطج١ك اٌمجٍٝ 

رال١ِن اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ وً ثؼل ِٓ ئهرفبع َٔجخ ِزٍٛؾ كهعبد  -3

ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ والً ػٍٝ ؽلح فٝ اٌزطج١ك اٌجؼلٜ ثبٌَٕجخ ٌٍٕٙب٠خ اٌؼظّٝ 

ٌىً ثؼل فوػٝ ِٓ أثؼبك اٌزفى١و األفاللٝ ؽ١ش ثٍغذ َٔجخ ِزٍٛؾ كهعبد 

ب % ث71ّٕ١اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ اٌزطج١ك اٌجؼلٜ ٌجؼل رؾل٠ل اٌّشىٍخ األفالل١خ 

%, 49ثٍغذ َٔجخ ِزٍٛؾ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ اٌزطج١ك اٌمجٍٝ ٌٍجؼل مارٗ

ٚلل ثٍغذ َٔجخ ِزٍٛؾ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ اٌزطج١ك اٌجؼلٜ ٌجؼل 

% فٝ ؽ١ٓ ثٍغذ َٔجخ ِزٍٛؾ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ 89اإلفز١به األفاللٝ

ٌفُٙ األفاللٝ فغبءد َٔجخ ِزٍٛؾ %, أِب ثؼل ا48فٝ اٌزطج١ك اٌمجٍٝ ٌٕفٌ اٌجؼل 

%, ث١ّٕب ثٍغذ َٔجخ ِزٍٛؾ 61كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ اٌزطج١ك اٌجؼلٜ

 %. 41كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ اٌزطج١ك اٌمجٍٝ ٌٕفٌ اٌجؼل 
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ل١ّخ )د( اٌّؾَٛثخ  إلفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ وىً فٝ اٌزطج١ك  -4

( ث١ّٕب ل١ّخ )د( اٌغل١ٌٚخ 5339اٌجؼلٜ كاٌخ ئؽظبئ١بً ؽ١ش ثٍغذ  )

 (.6,65( ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )2,99)

5-  

ع١ّغ ل١ُ ) د( اٌّؾَٛثخ ٌىً ثؼل ِٓ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ  كاٌخ ئؽظبئ١ب  -5

( ثبٌّمبهٔخ ثم١ُ )د( اٌغل١ٌٚخ، ِّب ٠ش١و ئٌٝ ر١ّي رال١ِن 6,65ػٕل َِزٜٛ )

إلفزجبه اٌزفى١و  جٍٝاٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ  فٝ اٌزطج١ك اٌجؼلٜ ػٓ اٌزطج١ك اٌم

 األفاللٝ.

ئهرفبع ل١ّخ ) ئ٠زب -6  
1

(، 76(  إلفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ وىً ؽ١ش ثٍغذ  )

ٚئهرفبع ل١ُ )ئ٠زب
1

 -56( ألثؼبك اٌزفى١و األفاللٝ  والً ػٍٝ ؽلح  ؽ١ش عبءد )

66- 56.ػٍٝ اٌزور١ت ) 

(  dرفبع ل١ُ )( ، ٚئه673(  ٌإلفزجبه وىً  ؽ١ش ثٍغذ )dئهرفبع ل١ّخ )  -7

( ػٍٝ اٌزور١ت 641- 441- 942ٌّٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ اٌضالس ٚ٘ٝ )

 ٚرؼزجو ل١ّخ ِورفؼخ, ِّب ٠لي ػٍٝ  أْ ؽغُ اٌزأص١و وج١و. 

 :ؽظبة لٕح رأصيز انًُٓظ انًطٕر ػهٗ رًُيخ يٓبراد انزفكيز األخاللٗ

األفاللااٝ راُ ؽَاابة  ٌٚج١ابْ لاٛح رااأص١و اٍازقلاَ اٌّاإٙظ اٌّطاٛه ػٍاٝ ر١ّٕااخ اٌزفى١او

 ِوثغ أ١ِٚغب 

 

 

 

 

 

 

 

 (20عذٔل )

ليًخ يزثغ أٔييغب نكم ثؼذ يٍ يٓبراد انزفكيز األخاللٗ ثبنُظجخ نهًغًٕػخ 

 انزغزيجيخ

 يٓبراد انزفكيز األخاللٗ

 

 ليًخ د

 

ليًخ د
1

 

 

ليًخ يزثغ 

 أٔييغب

لٕح 

 انزأصيز

 

 كجيزح 3316 1130 3190 رؾذيذ انًشكهخ األخالليخ.

 كجيزح 2217 32627 3260 أخاللٗ. ئخزيبر
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 كجيزح 0336 22736 3070 فٓى أخاللٗ.

 كجيزح 2339 27290 2190 اإلخزجبر ككم
 

( أْ ل١ّخ ِوثغ أ١ِٚغب ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ فٝ ئفزجبه ٠ٚ26زؼؼ ِٓ علٚي )

( ٚ٘ٝ ل١ّخ ِورفؼخ  رلي ػٍٝ لٛح رأص١و 2196اٌزفى١و األفاللٝ وىً  ثٍغذ )

ظ اٌّطٛه ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ  ٌلٜ اٌزال١ِن ٚفٝ ع١ّغ ِٙبهارٗ إٌّٙ

اٌفُٙ األفاللٝ( وبٔذ وج١وح  ؽ١ش -اإلفز١به األفاللٝ-)رؾل٠ل اٌّشىٍخ األفالل١خ

( ِّب ٠لي ػٍٝ لٛح رأص١و إٌّٙظ اٌّطٛه 3196- 4266- 3676رواٚػ ِبث١ٓ)

 ػٍٝ اٌزفى١و األفاللٝ .

 ثاخزجبر انزفكيز األخاللٗ يُبلشخ انُزبئظ انخبصخ 

ثاٍزمواء إٌزبئظ اٌقبطخ ثافزجبه اٌزفى١و األفاللٝ ٠زؼؼ ٚعٛك فوٚق ماد      

( ث١ٓ ِزٍٛطبد كهعبد رال١ِن اٌّغّٛػخ 6‚65كالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ )

اٌزغو٠ج١خ فٝ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼلٜ إلفزجبه اٌزفى١و األفاللٝ وىً ٚفٝ ِٙبهارٗ 

ٍٝ ؽلح . ٚثبٌزبٌٝ ٠زُ هفغ اٌفوع اٌّمزوػ ٚلجٛي اٌفوع اٌجل٠ً اٌفوػ١خ وال ػ

( ثيٍ 0¸02ئؽصبئيبً ػُذ يظزٕٖ ) خق دانٔ" ٔعٕد فزٚاٌنٜ ٠ٕض ػٍٝ

يزٕططبد درعبد يغًٕػخ انجؾش يٍ رالييذ انصف انضبَٗ اإلػذادٖ  فٗ 

الً انزطجيميٍ انمجهٗ ٔانجؼذٖ الخزجبر انزفكيز األخاللٗ ككم ٔفٗ يٓبرارّ انفزػيخ ك

 ػهٗ ؽذِ نصبنؼ انزطجيك انجؼذٖ".

 -٘نٖ إٌز١غخ ئٌٝ ا٢رٝ:انجبؽضخ  ٚروعغ   

اهرجبؽ ِؾزٜٛ اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ ثّغّٛػخ ِٓ اٌمؼب٠ب اٌؼ١ٍّخ األفالل١خ  -2

 ٍبػل مٌه ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ ٌلٜ رال١ِن اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ.

خ ٚئثلاء اٌوأٜ ؽٛي رٕٛع ؽوق اٌزله٠ٌ اٌّقزٍفخ أربػ ٌٍزال١ِن  إٌّبلش -1

ِغّٛػخ ِٓ اٌمؼب٠ب األفالل١خ, ٚ٘نا ٠َبػل فٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ 

اٌزٝ أولد ػٍٝ أْ رفبػً اٌزال١ِن  (1023ثيزَٗ ) ٚ٘نا ٠زفك ِغ كهاٍخ

ِغ ثؼؼُٙ ػٕل ِٕبلشخ لؼ١خ أٚ ِشىٍخ أفالل١خ ٠َبػل مٌه ػٍٝ ر١ّٕخ 

 اٌزفى١و األفاللٝ.

خ وأؽل اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ٍبػل اٌزوو١ي ػٍٝ اٌزوث١خ اٌٛلبئ١ -3

اٌزال١ِن ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ, ٚرظٙو مٌه ػٕل اٌزؼبًِ ِغ 

األِواع اٌّؼل٠خ, ٚػوٚهح  اإلثزؼبك ػٓ األطؾبء ؽزٝ ال ٠ظبثٛا 

 ثبألِواع اٌّؼل٠خ.

ئكهاط  ِغّٛػخ ِٓ اٌمؼب٠ب اٌؼ١ٍّخ ِضً لؼ١خ اٌَالػ اٌج١ٌٛٛعٝ ٍبػل  -4

ٌفُٙ األفاللٝ  ٌقطٛهح ٘نا اٌَالػ ٚرأص١وٖ ػٍٝ اٌّغزّغ اٌز١ٍّن ػٍٝ ا

ٚفطٛهح أزشبه األِواع اٌزٝ ِٓ اٌّّىٓ أْ رمؼٝ ػٍٝ اٌّغزّغ, 
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ٚونٌه ئثواى ِغّٛػخ اٌمؼب٠ب األفالل١خ اٌّورجطخ ثبٌٍَٛو١بد اٌقبؽئخ 

اٌزٝ ٠مَٛ ثٙب ثؼغ أفواك اٌّغزّغ ٍبػل مٌه ػٍٝ ر١ّٕخ اٌملهح ٌلٜ اٌز١ٍّن 

به األفاللٝ ٌؾً ثؼؼبً ِٓ ٘نٖ اٌّشىالد اٌج١ئ١خ األفالل١خ, ػٍٝ اإلفز١

ٚرىٛٔذ ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ اٌزٕجإ ٚئكهان ا٢صبه اٌٍَج١خ اٌزٝ ِٓ اٌّزٛلغ 

ؽلٚصٙب ٔز١غخ ٌٙنٖ اٌزظوفبد. ٚرزفك ٘نٖ إٌز١غخ ِغ ثؼغ اٌلهاٍبد 

, (1023رٓبَٗ طهيًبٌ), ٚكهاٍخ (1002راَذا عزيظبد)ولهاٍخ 

  (.Berne,2014)ٔدراطخ ثيزَٗ

ئٍزقلاَ األٔشطخ اٌّزٕٛػخ ٚئعواء اٌجؾٛس ػجو شجىخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ  -5

اإلٍزقلاَ اٌغ١و األفاللٝ ٌٍَّزؾلصبد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌؼ١ٍّخ فٝ رل١ِو 

اٌّغزّؼبد, ِّب ٍبػل اٌزال١ِن ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و األفاللٝ ِٓ فالي فُٙ 

 فاللٝ األِضً ٌٙب. اٌّشىٍخ األفالل١خ ٚرؾل٠ل٘ب ِٚٓ صُ ئفز١به اٌؾً األ

فٝ ػٛء ِب أشبهد ئ١ٌٗ ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾب١ٌخ ٠ّىٓ رمل٠ُ رٕصيبد انجؾش: 

 اٌزٛط١بد اٌزب١ٌخ: 

رله٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح فٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّوؽٍخ -2

 اإلػلاك٠خ.

٠ٌ ػوٚهح اإل٘زّبَ ثز١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ ٌلٜ اٌزال١ِن ػٕل رله-1

 اٌؼٍَٛ فٝ ع١ّغ اٌّواؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ. 

اإلٍزؼبٔخ ثبٌٛؽلح اٌّمزوؽخ اٌّؼلح فٝ اٌجؾش اٌؾبٌٝ فٝ رط٠ٛو ِؾزٜٛ ِٕٙظ -3

 اٌؼٍَٛ فٝ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح.

 اإل٘زّبَ ثاكِبط اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح فٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ اٌؾب١ٌخ. -5

ئكفبي اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح فٝ ثواِظ ئػلاك ِؼٍُ اٌؼٍَٛ  ػوٚهح- 6

 ثى١ٍبد اٌزوث١خ.

 :  رمزوػ اٌجبؽضخ ِغّٛػخ ِٓ اٌجؾٛس اٌّىٍّخ ٌٍجؾش اٌؾب١ٌخ:يمززؽبد انجؾش

 رم٠ُٛ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإلثزلائ١خ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح.-2

 ػلاك٠خ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح.رم٠ُٛ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإل -1

كهاٍخ أصو  اٌٛؽلح اٌّمزوؽخ فٝ ػٛء اإلرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ػٍٝ ر١ّٕخ -3

 اٌزفى١و اٌَّزمجٍٝ, ٚاٌٛػٝ اٌج١ئٝ ٌلٜ رال١ِن اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ. 

 يزاعغ انجؾش
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 ٌٍٕشو ب١ٌّخاٌؼ اٌمب٘وح, اٌلاهانجيئيخ,  انززثيخ): 1665)ػظّذ ِطبٚع اثوا١ُ٘  -2

 .اٌزٛى٠غٚ

 يجبدٖء انميبص انُفظٗ رطجيمبد ٔرذريجبد ػًهيخ ػهٗ(: 1668أؽّل ٍؼل عالي)  -1

 .اٌمب٘وح, اٌلاه اٌل١ٌٚخ ٌإلٍزضّبهاد اٌضمبف١خ, Spssثزَبيظ

, انزفكيز األخاللٗ ٔػاللزّ ثبنًظئٕنيخ االعزًبػيخ(:  1622أى٘به اٌٍؾ١بٔٝ) -3

 عبِؼخ أَ اٌموٜ, اٌّىزجخ اٌول١ّخ.

(:"إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٝ ٚػاللزٗ ثبٌزفى١و األفاللٝ  1623ٓ ٍؼ١ل ِؾّٛك اٌشوافٝ )أ٠ّ -4

, و١ٍخ اٌزوث١خ, رطبنخ يبعظزيزٚعٛكح اٌؾ١بح ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِؼبد ثّؾبفظبد غيح" , 

 عبِؼخ األى٘و ثغيح.

(:"ئطالػ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ فٝ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٝ فٝ 1624رف١لح ١ٍل أؽّل غبُٔ) -5

انًإرًز ٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح",اٌّووي اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس اٌزوث٠ٛخ ٚاٌز١ّٕخ, ػٛء اإلرغب٘بد ا

, رؤٖ ٔرٕعٓبد-انذٔنٗ األٔل, ئصالػ يُظٕر انزؼهيى لجم انغبيؼٗ فٗ انٕغٍ انؼزثٗ

 .46-١ٔٛ٠2ٛ, ص ص 4-3فٝ اٌفزوح 

(:"ِٕٙظ ِمزوػ فٝ اٌؼٍَٛ ٌٍظف اٌضبٌش اإلثزلائٝ فٝ 1626رف١لٖ ١ٍل أؽّل غبُٔ) -6

د اٌؼب١ٌّخ ٚفبػ١ٍزٗ فٝ اوزَبة اٌزال١ِن ثؼغ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ػٛء اإلرغب٘ب

 .221-62(,اٌغيء اٌضبٔٝ, ص ص 1(, ػلك)29, ِغٍل)يغهخ انززثيخ انؼهًيخٚاٌؾ١بر١خ", 

(:"فؼب١ٌخ ٚؽلح ِمزوؽخ فٝ اٌؾوة اٌج١ٌٛٛع١خ ثاٍزقلاَ 1623رٙبٔٝ ِؾّل ١ٍٍّبْ) -7

م اٌمواه ٚثؼغ ِٙبهاد اٌزفى١و ِلفً اٌزؾ١ًٍ األفاللٝ فٝ ر١ّٕخ اٌملهح ػٍٝ ئرقب

يغهخ األفاللٝ ٌلٜ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ ثى١ٍخ اٌزوث١خ"اٌغّؼ١خ اٌّظو٠خ ٌٍزوث١خ اٌؼ١ٍّخ, 

 .31-2(, ص ص1(, ػلك)26, ِغٍل)انززثيخ انؼهًيخ

(:"هؤ٠خ َِزمج١ٍخ ٌّٕب٘ظ اٌؼٍَٛ فٝ ػٛء 1626ؽغبىٜ ػجل اٌؾ١ّل ؽغبىٜ) -8

انًإرًز انؼهًٗ انضبيٍ اٌّظو٠خ ٌٍزوث١خ اٌؼ١ٍّخ,  اٌّزغ١واد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح", اٌغّؼ١خ

 -عبِؼخ األى٘و -ِووي اٌش١ـ طبٌؼػشز يُبْظ انؼهٕو ثيٍ انًصزيخ ٔانؼبنًيخ, 

 278-١ٌٛ٠249ٛ, ص ص  15-14اٌمب٘وح 

األخالق"دراطخ فٗ ػهى اإلعزًبع (:1668ؽَٓ ػجل اٌؾ١ّل هشٛاْ) -9

  األٍىٕله٠خ, ِإٍَخ شجبة اٌغبِؼخ.األخاللٗ",

, اٌمب٘وح, يُبْظ انجؾش فٗ انًٕاغُخ ٔليى انًغزًغ(: 1621ؽَٓ ٍِٛٝ) ؽ١َٓ -26

 كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش.

 االرغبْبد انؾذيضخ فٗ رخطيػ(:  1662ؽٍّٝ أؽّل اٌٛو١ً, ؽ١َٓ ثش١و ِؾّٛك) -22

 اٌمب٘وح, كاه اٌفىو اٌؼوثٝ. يُبْظ انًزؽهخ األٔنٗ, ٔرطٕيز

أؽّل إٌّو, ِٕٝ ػجل  ؽّلٜ أثٛ اٌفزٛػ ػط١فخ, طف١خ ِؾّل أؽّل ٍالَ, ِلؽذ -21

(:" ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ فٝ ئؽبه اٌّظو٠خ 1626اٌٙبكٜ ٍؼٛكٜ, ئثوا١ُ٘ ِؾّل فٛكح )

انًإرًز انؼهًٗ انضبيٍ ػشز يُبْظ ٚاٌؼب١ٌّخ" , اٌغّؼ١خ اٌّظو٠خ ٌٍزوث١خ اٌؼ١ٍّخ, 
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 15-14اٌمب٘وح  -عبِؼخ األى٘و -, ِووي اٌش١ـ طبٌؼانؼهٕو ثيٍ انًصزيخ ٔانؼبنًيخ

 .5-١ٌٛ٠2ٛ, ص ص 

(: "ر١ّٕخ اإل٠غبث١خ ٚأصو٘ب فٝ االػطواثبد إٌف١َخ  1665فبٌل ؽَٓ اٌؼؼ١ف ) -23

 , عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ , و١ٍخ اٌجٕبد.رطبنخ دكزٕراحٌلٜ ػ١ٕخ ِٓ ؽالة اٌغبِؼخ" , 

(:" األفالل١بد اٌؾ٠ٛ١خ ػٕل 1622فٌٛخ ٠ٍٛف ؽ١َٕٓ, ئثوا١ُ٘ ػجل هللا إٌِّٛٝ) -24

, يغهخ دراطبد انؼهٕو انززثٕيخزله٠ٌ", ِؼٍّٝ األؽ١بء ٚو١ف١خ كِغُٙ ٌٙب فٝ اٌ

 . 2362-2344(, ص ص  4(, ٍِؾك) 38ِغٍل)

األهكْ,  -, ػّبْثيٍ انُظزيخ ٔانزطجيك-رطٕيز انًُبْظ(:1665هارت ِؾّل لبٍُ) -25

 كاه ا١ٌَّوح.

, اٌمب٘وح, كاه اٌىزبة انززثيخ األخالليخ نهطفم(:1626هألا ِظطفٝ اٌل٠ت)  -26

 اٌؾل٠ش. 

(:"ثؤبِظ ِمزوػ لبئُ ػٍٝ ّٔٛمط ٠1621ي ٔظو)ه٠ؾبة أؽّل ػجل اٌؼي -27

اإلٍزمظبء اٌؼٍّٝ ِٚٙبهاد اٌزفى١و األفاللٝ ٚٔيػبد اٌزفى١و إٌبلل ٌلٜ ؽالة و١ٍخ 

 .  276-213(, ص ص 4(, اٌؼلك)25ِغٍل) يغهخ انززثيخ انؼهًيخ,اٌزوث١خ", 

خ (: "اٌزفى١و األفاللٟ فٟ ِغبي األفالل١بد اٌؾ1665٠ٛ١هٔلا ػ١َٝ عو٠َبد )  -28

، رطبنخ دكزٕراحٌلٜ ؽٍجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِلاهً ػّبْ ٚؽٍجخ اٌغبِؼخ األهك١ٔخ"، 

  عبِؼخ ػّبْ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب، األهكْ.  

(:"كٚه اإلػالَ فٝ ٔشو اٌضمبفخ اٌؼ١ٍّخ", اٌغّؼ١خ اٌّظو٠خ 1626ٍبِٝ اٌشو٠ف) -29

ثيٍ انًصزيخ ٔانؼبنًيخ,  انًإرًز انؼهًٗ انضبيٍ ػشز يُبْظ انؼهٕوٌٍزوث١خ اٌؼ١ٍّخ, 

 .63-١ٌٛ٠57ٛ, ص ص 15-14اٌمب٘وح  -عبِؼخ األى٘و -ِووي اٌش١ـ طبٌؼ

(:"عٛكح اٌؾ١بح ِٓ ِٕظٛه ػٍُ إٌفٌ اإل٠غبثٝ", ِغٍخ 1624ٍالف ِشوٜ) -16

 .137-125, ص ص عبيؼخ انٕادٖ(, 8اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اإلعزّبػ١خ, اٌؼلك)

ٝ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ (:" رط٠ٛو ِٕٙظ اٌؼٍَٛ ف١ٍ1667ل ػ١فٝ ؽَٓ) -12

, و١ٍخ اٌزوث١خ, رطبنخ دكزٕراحاألٍبٍٝ فٝ ػٛء اٌّؼب١٠و اٌؼب١ٌّخ ٌزله٠ٌ اٌؼٍَٛ", 

 عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ.

, اٌمب٘وح, ػهى انُفض اإلؽصبئٗ ٔليبص انؼمم انجشزٖ(:1666ا١ٌَل فإاك اٌجٙٝ) -11

 كاه اٌفىو اٌؼوثٝ.

١بً ٌٍزفى١و األفاللٝ ٌلٜ (: "ثٕبء ِم 1624شبوو ِؾّل أؽّل , ؽَبَ ؽٗ ِؾّل) -13

(, ص  42, ػلك)يغهخ انجؾٕس انززثٕيخ ٔانُفظيخؽالة اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ فٝ ثغلاك", 

 . 34-2ص 

 انززثيخ انًذَيخ"انزؼهيى ٔانًٕاغُخ ٔؽمٕق اإلَظبٌ",(: 1669شجً ثلهاْ) -14

 اٌمب٘وح, اٌلاه اٌّظو٠خ اٌٍجٕب١ٔخ.
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َ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاإلٍوائ١ٍ١خ (:" رم٠ُٛ ِؾزٜٛ وزت اٌؼ1621ٍٛطبٌؼ أؽّل ٍِٛٝ) -15

,  رطبنخ يبعظزيزكهاٍخ ِمبهٔخ",   Timssٌٍظف اٌواثغ األٍبٍٝ فٝ ػٛء ِؼب١٠و 

 و١ٍخ اٌزوث١خ, اٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ ثغيح.  

, ػهى َفض انًُٕ_ يٍ انغُيٍ ئنٗ انشيخٕخخ(:  1668ػبكي ػي اٌل٠ٓ األشٛي ) -16

 اٌمب٘وح, ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظو٠خ. 

 اإلرغبْبد انؼبنًيخ انًؼبصزح فٗ يُبْظ انؼهٕو(:1626)ػب٠ش ِؾّٛك ى٠زْٛ -17

 األهكْ, كاه اٌشوٚق ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ. -ػّبْ ٔرذريظٓب,

(:اإلرغبْبد انؾذيضخ فٗ رذريض انؼهٕو, 1662ػجل اٌَالَ ِظطفٝ ػجل اٌَالَ) -12

 .اٌمب٘وح, كاه اٌفىو اٌؼوثٝ

زّبػ١خ اٌؼ١ٍّخ أصو اٍزقلاَ ِٕؾٝ اٌمؼب٠ب اإلع(:" 1022)ػجل هللا ٍبٌُ اٌيغجٝ -19

فٝ رله٠ٌ ػٍُ األؽ١بء ػٍٝ للهح اٌطالة ػٍٝ ارقبم اٌمواهاد ئىاء اٌمؼب٠ب االعزّبػ١خ 

و١ٍخ  رطبنخ دكزٕراح,اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ ؽالة اٌظف األٚي صبٜٔٛ ػٍّٝ فٝ ِل٠ٕخ اٌٍَؾ", 

 اٌزوث١خ, اٌغبِؼخ األهك١ٔخ.

اٌؼٍَٛ  (:"ِمبهٔخ ِؾزٜٛ وزت1626ػيح ِؾّل شل٠ل, ٔو١ِٓ ِؾّل اٌلفواٜٚ) -30

ٌٍظف١ٓ اٌواثغ ٚاٌضبِٓ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٝ فٝ ِظو ٚاٌجؾو٠ٓ فٝ ػٛء 

(", يغهخ انززثيخ انؼهًيخ, ( )كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبهٔخTIMSS-1625ِؼب١٠و)ِشوٚع

 .352-169(, ص ص 4(, ػلك)29ِغٍل)

ػظبَ اٌل٠ٓ ػٍٝ ٘الي, ِؾّل ئثوا١ُ٘ إٌّٛفٝ, ١ٍّو ػجل اٌؾ١ّل اٌمطت, ٠بٍو  -32

انززثيخ ٔلعبيب (:1626ٜ, هعبء فإاك غبىٜ, أ١ِوح ػجل اٌَالَ ىا٠ل)ِظطفٝ اٌغٕل

 , اٌمب٘وح, ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظو٠خ.انؼصز

ئرغبْبد يؼبصزح فٗ رذريض انؼهٕو ٔانززثيخ (:1625ػفذ ِظطفٝ اٌطٕبٜٚ) -31

 .اٌمب٘وح, ِووي اٌىزبة ٌٍٕشوانؼهًيخ, 

ل١خ ٌلٜ ؽالة (: "ر١ّٕخ اٌم١ُ األفال1668ػٍٝ ثٓ َِؼٛك ثٓ أؽّل اٌؼ١َٝ ) -33

 رطبنخاٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِؼٍّٝ اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ ثّؾبفظخ اٌمٕفنح" 

 عبِؼخ أَ اٌموٜ., و١ٍخ اٌزوث١خيبعظزيز, 

(:"رط٠ٛو ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ثبٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ فٝ 1663ػٍٝ ِؾٝ اٌل٠ٓ هاشل) -34

, اٌّووي نززثيخ انؼزثيخيغهخ يظزمجم اِظو فٝ ػٛء اٌّؼب١٠و اٌؼب١ٌّخ ٌٍزوث١خ اٌؼ١ٍّخ", 

-332(, ص ص32(, ػلك)9اٌؼوثٝ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌز١ّٕخ, عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ, اٌمب٘وح, ِغٍل)

445. 

يذاخم ػبنًيخ فٗ رطٕيز انًُبْظ (:  1662فٛىٜ اٌشوث١ٕٝ, ػفذ اٌطٕبٜٚ) -35

   , اٌمب٘وح, ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظو٠خ.ػهٗ ظٕء رؾذيبد انمزٌ انؾبدٖ ٔانؼشزيٍ انزؼهيًيخ

, اٌمب٘وح, ِىزجخ األٔغٍٛ يميبص انزفكيز األخاللٗ(:1666جل اٌفزبػ)فٛل١خ ػ -36

 اٌّظو٠خ. 
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, كزاطخ انزؼهيًبد -يميبص انزفكيز األخاللٗ نهزاشذيٍ(:1662فٛل١خ ػجل اٌفزبػ) -37

 اٌمب٘وح, ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظو٠خ. 

، اٌمب٘وح، انميبص ٔانزمٕيى فٗ انززثيخ ٔانزؼهيى( : 1662لبٍُ ػٍٝ اٌظواف) -38

  زبة اٌؾل٠ش . كاه اٌى

(:"اٌؾىُ اٌقٍمٝ ٚػاللزٗ ثأثؼبك ٠ٛ٘خ األٔب ٌلٜ 1621ٌجٕٝ ثوعٌ اٌٛؽ١لٜ) -39

, و١ٍخ رطبنخ يبعظزيزػ١ٕخ ِٓ اٌّوا٘م١ٓ اٌّجظو٠ٓ ٚاٌّىفٛف١ٓ فٝ ِؾبفظبد غيح", 

 اٌزوث١خ, عبِؼخ األى٘و.  

(:"فبػ١ٍخ ثؤبِظ ِمزوػ فٝ ػٛء اٌمؼب٠ب ١ٌ1622ٍٝ ػجل هللا ؽَبَ اٌل٠ٓ) -46

( ٌز١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ ثٙنٖ اٌمؼب٠ب, ٚاإلرغبٖ ٔؾٛ كهاٍزٙب, SSIخ اإلعزّبػ١خ)اٌؼ١ٍّ

(, 24ِغٍل)يغهخ انززثيخ انؼهًيخ, ٚأفالل١بد اٌؼٍُ ٌّؼٍّٝ اٌؼٍَٛ أصٕبء اٌقلِخ", 

 .258-222(, ص ص 1اٌؼلك)

, اإلٍىٕله٠خ, كاه اٌّؼوفخ انزمٕيى انززثٕٖ(: 1661ِؾّٛك ػجل اٌؾ١ٍُ َِٕٝ ) -42

 ١خ.اٌغبِؼ

(:" أٌٍ رط٠ٛو إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ِٚؼب١٠وٖ فٝ ػٛء 1622ِؾّٛك وبًِ إٌبلخ) -31

, يغهخ دراطبد فٗ اٌزؾل٠بد اٌّؼبطوح", اٌغّؼ١خ اٌّظو٠خ ٌٍّٕب٘ظ ٚؽوق اٌزله٠ٌ

  . 46-24(, ص ص 274اٌؼلك)انًُبْظ ٔغزق انزذريض, 

(: 1622ِغلٜ ػجل اٌٛ٘بة لبٍُ, ؽ١َٓ ثش١و ِؾّٛك, أؽالَ اٌجبى ؽَٓ) -43

, اٌمب٘وح, كاه اٌفىو نًظزٕيبد انًؼيبريخ نخزيظ انزؼهيى لجم انغبيؼٗ فٗ األنفيخ انضبنضخا

 اٌؼوثٝ.  

(:"رط٠ٛو ِٕٙظ اٌؼٍَٛ ٌٍظف اٌضبٌش اإلػلاكٜ 1623ِوٚح ِؾّل ِؾّل اٌجبى)  -33

(, 23ِغٍل)يغهخ انززثيخ انؼهًيخ, فٝ ػٛء ِٙبهاد اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼشو٠ٓ", 

  .131-292(, ص ص 26اٌؼلك)

دراطخ يمبرَخ يُبْظ انؼهٕو ثًزؽهخ انزؼهيى (: 1666ِووي رط٠ٛو إٌّب٘ظ) -45

, ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ, عّٙٛه٠خ األطبطٗ فٗ يصز فٗ ظٕء ثؼط انًُبْظ انؼبنًيخ

 ِظو اٌؼوث١خ.

(:,"اٌؼٍَٛ ٌٍموْ اٌؾبكٜ ٚاٌؼشو٠ٓ ئٌزياَ  2999ِٕظّخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزوث١خ ٚاٌضمبفخ) -46

١ٌٛ٠ٛ, ص  2-١ٔٛ٠ٛ 16, ثٛكاثَذ, اٌّغو فٝ اٌفزوح ِٓ نهؼهٕو انًإرًز انؼبنًٗعل٠ل",  

 .  48-5ص 

(:"ئؽبه ِمزوػ ٌلِظ ِٙبهاد اٌموْ اٌؾبكٜ ٚاٌؼشو٠ٓ 1624ٔٛاي ِؾّل شٍجٝ) -47

, انًغهخ انذٔنيخ انززثٕيخ انًزخصصخفٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ثبٌزؼ١ٍُ األٍبٍٝ فٝ ِظو", 

 .33-2(, ص ص26(, ػلك)3ِغٍل)

(:"ِٕٙظ ِمزوػ فٝ اٌى١ّ١بء فٝ ػٛء اإلرغب٘بد 1624٘جخ فإاك ١ٍل أؽّل) -48

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح ٚاؽز١بعبد اٌطالة ٌز١ّٕخ اإلٔغبى اٌّؼوفٝ ٚاٌم١ُ ٌلٜ ؽالة اٌّوؽٍخ 

 , و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ.رطبنخ دكزٕراحاٌضب٠ٛٔخ", 
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(:"فبػ١ٍخ رله٠ٌ ٚؽلح فٝ ػٛء رٛعٙبد 1626٘جخ فإاك ١ٍل أؽّل) -49

بهاد ؽً اٌّشىالد ٚاإلرغبٖ ٔؾٛ كهاٍخ اٌؼٍَٛ ٌلٜ رال١ِن ٌز١ّٕخ ِٙ STEMاي

(, 29اٌّوؽٍخ اإلثزلائ١خ", اٌغّؼ١خ اٌّظو٠خ ٌٍزوث١خ اٌؼ١ٍّخ, ِغٍخ اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ, ِغٍل)

 .  276-219(, ص ص 3اٌؼلك)

 –ػهى َفض انًُٕ (: 1662٘لٜ ِؾّل لٕبٜٚ, ؽَٓ ِظطفٝ ػجل اٌّؼطٝ ) -56

 لجبء ٌٍطجبػخ ٚإٌشو.  اٌمب٘وح, كاهاألطض كبنُظزيبد ، 

(:"رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ وزبة اٌؼٍَٛ ٌٍظف اٌضبٔٝ ٠1625َوٜ ؽٗ ِؾّل ك٠ٕٛه) -52

(, 28, ِغٍل)يغهخ انززثيخ انؼهًيخ(", TIMSSاإلػلاكٜ فٝ ػٛء ِزطٍجبد ِشوٚع)

 .156-127(, ص ص 1ػلك)
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