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أهدي مثرة عملي إىل من غرسا يف نفسي حب والعلم، إىل أغلى ما لدّي يف هذا الوجود والدّي 

  .الكرميني

  .»األب مبارك واألم حليمة حفظهما اهللا «

  .، عبد القادر، هيشامراويةإىل من تقامست معهم دفء احلياة العائلية أخويت فوزية، 

  .إىل من قامسوين يوميات احلياة اجلامعية بالود واحملبة والصداقة مليكة وصافية

  .إىل كل من مل أذكر أمسائهم فذكراهم يف قليب وهلم مجيًعا شكري وتقديري وامتناين

  

  

  

  فاطمة 

 



  

  

  
  

  : أهدي مثرة جهدي وحبثي املتواضع إىل

  .أعز ما أملك يف الدنيا ما أحب ومن علي طاعتهما واالمتثال ألمرمها بعد اهللا سبحانه وتعاىل

  .حفظه اهللا »حممد«إىل أيب العزيز الذي استنطقت من إشارته معىن احلياة والنجاح، وال أنسى تواضع 

إىل اليت وهبت يل احلياة وغذتين حبناا وسهرت الليايل لراحيت، وحزنت يل حزين، وكانت يل نورًا، أمي  

  .حفظها اهللا »ميينة«احلنونة والعزيزة على قليب 

  .وفقه اهللا يف الدنيا وحفظه من شرها »عبد القادر«خ الوحيد األإىل نور عائليت 

  .مية، حليمة، رشيدة، كاهنة، حفظهن اهللاعائشة، خرية كر : إىل أخوايت

  .ريانحممد، أدم، : يتاإىل أبناء إخو 

  .اإىل مجيع أفراد عائلة بروعة أينما كانو 

  .، أمساء، ميينةيزة، فاطمة الزهراء، ربيعة، جناة، أمنة، فاإمساعيل، فاطمة، مرمي: زمالئيإىل 

كل من تذكرهم   إىل الذين رافقوين طيلة أعوام الدراسة وكانوا أخلص وأحب إىل قليب، و  الزمالءإىل مجيع 

  .القلم نسيهمقلب و 

  

  

  مليكة 

 



  

  

  

  

  

  
  

  .بداية نتوجه بالشكر للموىل عز وجل، الذي وهب فينا القدرة على إجناز هذا العمل املتواضع

الذي يعود الفضل  »حاج علي عبد القادرالدكتور «كما نتقدم بالشكر والتقدير إىل األستاذ الفاضل 

  .إليه إعداد هذه املذكرة من خالل مساعدته لنا بتوجيهاته النرية ونصائحه القيمة

وال يفوتنا أن نتقدم بالشكل واالمتنان جلميع أساتذة قسم األدب العريب وإىل كل من ساعدنا من قريب 

  . عيد من أجل الوصولبأو من 
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 ��د��

 

 أ 

 

  :��د��


ر ةا�ّ�� ا�ر
	� ھ� ا�دا�	 ��
�� ا"!��ن  ن أ���ره، و	���ب �ن ����  ا

و�ن ���رات أ���	�، ��� ده �� �!�	� &درا�% ا�ّ�و	� وا$�ر	�، و�#�	ن ���واه ادرا��، 


�، #	ث ��� أ*ر �
	ر �� ا�#(	ل ادرا�� ���
	ن ھ��% ا���رات ���ر�� ا-راءة وا

ا��	ر % أھ�	� �� ا���	� ا���	�	� ا����	�، #	ث أّ!% 	-وم  �2 أ�س و0روط وھذا 

  .وأھداف  �ّ�� ���6ن !�5ح ا���	ذ


� �� ا�#(	ل ادرا�� ا�� ھ� ��5ل درا��!�، ���!ظرا ا�ھ�	� ���ر�� ا-راء وا


� �� ا�#(	ل ادرا��؟���  ��� أ*ر ���ر�� ا-راءة وا


�؟�	�� ���*ل أھ�	�  -���  وأھداف ا-راءة وا


�؟ -���  أ	ن ���ن (�و
�ت �� �ن ا-راءة وا


��ھ�	�  و�
ب ا��	�ر!� �ذا ا�و6وع �!� � م 	�ن �ن 
�ب ا(د��، وإّ!�� ��ن و 	=


� �� ا�#(	ل ادرا�� �دى ا���	ذ، ������ وا�*ر اذي ��ر�% �ل �ن ���ر�� ا-راءة وا

�
� �ن ا���رات ا����	� ا�� 	���ب ا���	ذ �ن ���� �م ھ�Bل أَن ���ر�� ا-راءة وا��

  .�ن ا���و��ت اذھ!	� وا$�ر	�، وا�� ��� ده �� �#�	ن ���واه ادرا��


و(ف اظ�ھرة  �!�& %
#*!� أن !�
D ا�!�C او($� ا�#�	��، �ن �� �� �!	Eوار�

!�5ب ا�ط
	-� 	���د ا�!�C ا�#�	�� �ن و�#�	��� و�!�&���0 �� ا�5!ب ا!ظري 
	!�� ا


	�ن��Fا CB��! ل	أ5ل �#� .  

�!*#
  .#	ث م !وا5% (�و
�ت �*	رة 
�� 	���ق 
�و6وع 


ق طر#�� ا�
�!� �ط� ���و!� �ن �-د��، �د�ل، *�*Hو� ���5
�  ن ا����B ا� 

  .، و�����)�(�	ن !ظر		ن و�(ل �ط
	-�(�(ول 

�	% �#د	د ا�$�ھ	م، وا$(ل ا�ول ا�ذ�رة 
�د�ل ���	دي �!�و!�  ا���#!�#	ث 


�#ث #	ث  �أ*ر ���رة ا-راءة �� ا�#(	ل ادرا��، و�!�و!� �	% أر
�: ا��!ون 
ـ�


#ث ا�ول�  .���رات ا-راءة: �طر&!� �� ا

�!�*
#ث ا�  .أ!واع ا-راءة: ا

ث�*
#ث ا�  .أھ�	� وأھداف ا-راءة: ا



 ��د��

 

 ب 

 


#ث �  .(�و
�ت ا-راءة: ارا
Dا

� ا$(ل ا*�!� ا��!ون 
ـ 
� �� ا�#(	ل ادرا��، ��!�و!� �	% : أ�=���أ*ر ���رة ا

�

#ث ا�ول �أر�
�#ث #	ث �طر&!� �� ا� :�
���  .���رات ا

�!�*
#ث ا�
�: ا���  .أ!واع ا

ث�*
#ث ا�
�: ا���  .أھ�	� وأھداف ا

D

#ث ارا�
�(�و
�ت ا���: ا.  

� �����
 �!*#

#*!�0و���!�  CB��! ل�.  

  .ھم ا�(�در وا�راD5 ا�� ا ��د!�  �	�� �� 
#*!� ھذاوأ


ن �!ظور -F رب���ن ا.  

�5�، ا�#(	ل ادرا�� �$�ھ	م، ���0ل،  - ا�#(	ل ادرا�� ���ن �(ط$2 ا

   .#�ول �#�د ز	�د #�دان


د   ،�	
   .ا$��ح #�ن 
5%أ��	ب �در	س ���رات ا�ّ�� ا�ر

  

  

  

  

  


��ن                                                                  
رو � ��	�� : اط�  

�� ��ط��                                                                              ��
  

  18/06/2019: �����!م ��                                                              
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�د ا����رات �ن ��ون ا���� ا��� ������� ا�ط�ل �ل �را�ل ��وه ���� ���رات �

�در�ب ا�����ر ��' �&�%  �دة، �ن ا��ر��� وأ�رى ��و��، ���و ا��ر���  ن طر�ق 

��� ���ط�- ا��وا&ل �- ا,�ر�ن وا�����ر  ن �+�&ده، و��ذه ا�&ورة �&�% ھذه �

����� ا��ر�و��ا��+�+�� �وا1ھداف ا����رات ھ� �ر�ز ا���ث �.  

  :ا���
رة

��و ���4ر: ��� -1 ،5��  .ا����رة ھ� ���ر ��% و�� �ذا �ذق 

  .���1ر �� ا�&�� �: �ل�+ُ 


ء �� ��
ن ا��رب�:  

ا���ذق ��ل  �ل، وأ�4ر �� �و&ف �5 ا����% ا��:�د، : ا��ذق �� ا��9ء وا���ھرُ : ا���
رة

  .2أي &رت �5 ��ذ<�ً  رةُ 
َ �َ �َ �5،  رُ �ُ �ْ ��ذا ا�1ر أَ : تُ رْ �َ �َ : 
لو��ُ 

�� أورد �� ا����:م  ن ا����رة �ن دAAت ������ ا�+ول أن ا����رة ھ�  �ن �ل

أي أ���  ا���
رة ا�$�و������ ا1داء وا����ءة وا��ر � وا���م، وإذا ر�ط��ھ� ������ �� <و��� 

  .نّ ���د أو ا����ن، أو ا���ن أو ا1ذ��9ط  Dوي إداري �ر��ط �

2- 
  :ا'ط%�


ن � 
��� ا����ءة �� ا1داء ���� ��، و���ز ��ن �و �ن �ن ���م : ��Munnر��� ���F�

إ�' �د �� ��ظ�� وأن : ا1ول �ر�� وا����4 ��وي، و�&ف �Fن ا����رات ا��ر��� ھ�

   .3ا����رات ا���ظ�� ����ر �� :زء ���� �ر���


�ر � ود<� وأن �وع ا1داء و�����5 ا����رة ����F أداء ��م �� : ��ن (�
�) و��ر��

  .�وع ا���دة وط������ و�&�J&�� وا��دف �ن ������� ����ف ����ف

  

  

                                                           

 .889م، ص 2005-ھـ1426، ا�+�ھرة، 4ا�و��ط، دار ����� ا�9روق ا�دو���، ط �:�- ا���� ا��ر���، ��:م 1

 .216م، ص 2002- ه1424، ��روت، 1، دار ا���ب ا������، ط5ا�ن ��ظور، ���ن ا��رب، ج  2

، ص 2004، ا�+�ھرة، 1ر�9دي أ��د ط����، ا����رات ا���و�� ���و����� �در���� &�و�����، دار ا���ر ا��ر��، ط 3

29. 
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ا�ذي ���م ا��رد أن  ����F ذ�ك ا��9ء: و0ر��
 /ل �ن أ��د ا�$�
-� و.ر-�, أ��د ر*وان -

  .�1ؤد�5  ن ��م ���و�� و��ر ود<� و<د �ؤدي �&ورة �د��� أو  +���

���F� �Dرف ا����رة أ�� ��رة  ن �ر��ت ������� ������� ��م ا�������  �دة : "و�

�� ��وك  ��&F�� دة�  %�&� ����� ن طر�ق ا��در�ب ا�����ر، وھ� إذا �� ا����ت و�م �

  .2"ا�ط�ل ��ث �+وم ��� دون ���ق ����ر �� �طوا��� أو �را����

ا�د<� وا���و�� �� أداء  �ل �ر��  ھذه ا���ر���ت �����R أن ا����رة ھ��ن �ل 

������� ا��رد �ن �ل ا����ر�� وا��در�ب ��' �&�%  �دة �ن ���� ��&ل �:�و � 

  .�ن ا����و��ت وا����رف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .11، ص 2000ط، ا�+�ھرة، .إ��م ����ر ���دة، ���رات ا��در�س، ����� زھراء 9رق، د 1

�داد ا�+را�J  �د ط�ل ا�رو�D، دار ���د  2��Aة، ���د  وض ا��ر�وري، ����� ���رات ا���� وا�D+ر��ن ا�����د 
 .77م، ص 2006،  ��ن، 9���1ر وا��وز�-، ط



 ��د�د ا���
ھ�م                                                                             :�د�ل

 

6 

 

�د ا�+راءة �ن أھم ا����رات ا���و�� ا��� ������� ا���Uن ��� ده  �' ا����ب 4روة �

���وھ� و���� . رات وا��را��ب وا����1ب وا������ وا1���ر��و�� �ن ا�����ت وا�:�ل وا�

  .��ث روح ا����ھم وا��+�رب ��ن أ�راد ا��:��-

  :���وم ا��راءة

�5، أو ���- �����5 و�م  ��+ول <رأ، �+رأ، <راءة و<رآ��، أي ���- ������� �ظرا و�ط+: ���

  .��1طق �5

2:���5 و��Dت ��5D إ�' ��ض: و<رأت ا��9ء <رآ��.  

'���  .3"ا5رأ .
�م ر.ك ا�ذي �$ق: "وذ�رت �� ا�+رآن ا��ر�م �� <و�5 �


���: ا'ط%��ا�ر�وز وا�ر�وم ا��� ���+�ھ� ا�+�رئ  ��9ل ����ر ،ا�+راءة  ����  +��� دا

 ����وا��+د  وا�����Aج ن طر�ق  ��5 و��م ا������، وا�ر�ط ��ن ا���رة ا����+� وھذه ا��

   .4وا����� وا��ذوق و�ل ا���9ت

وا�+راءة  ���� ��رف ا�ر�وز ا����و�� أو ا��ط�و � ا��� ���د � ����� ��و�ت �ن 

ل ا���رة ا����+� ��+�رئ، و��9ق ا������ ا�:د�دة �ن �ل ا���دام ا����ھ�م ا��� ��+ت �

  .5ا�+�رئ �وDوح�� �وز�5، و��ظ�م ھذه ا������ ���وم ��Z1راض ا��� ��ددھ� 

و�ن �ل ا���ر���ت ا����+� ������ ا�+ول أن ا�+راءة  ���� ��رف ا�ر�وز ا��ط�و � 

��ن �- �د�رھ� وا�����ر ���� و�ر:�� ھذه ا�ر�وز إ�' ���ن وأ���ر���.  

  

  

  

  

  

                                                           

 .��722دة <رأ، ص  �:�- ا���� ا��ر���، ��:م ا�و��ط، 1

 .133، ��دة <رأ، ص 1ا�ن ��ظور، ���ن ا��رب، ج 2

 .�01ورة ا���ق �ن ا,��  3

 .221، ص 2002، ا1ردن، 1 �د ا����ح ��ن ا��:�، ����م ا1ط��ل ا����رات ا���و�� ا�+رآ��J وا�������، دار ا���ر، ط 4

 .17م، ص 2009ھـ، 1430،  ��ن، �1��، ط���م ���د 9ر�ف وآ�رون، ���م ا�+راءة ا��ر���، دار ا�4+ 5
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�د ا������ �ن ��ن ا����رات ا���و�� ا�����1، وھ� ا1داة ا��� ���ر ��� ا��رد  ن �

  .ره وأ�����5أ���ره و��9 

��� �.
  :���وم ا�/�


ء �� ��
ن ا��رب�  .بٌ ��روف، وا�:�- ُ�ُ�ٌب، و��ْ : ا����ب: ��ب: 

��ن ��ون �5 &�� �، �4ل : ّ�ط5 ، ا������: و����ً� و��5�َُ  و���ً�� ��ب ا��9ء ����5 ُ�ْ�ً��

  .1ا�&�� � وا����ط�


ء �� ���م ا�$�� 7.ن �
رس�أ&ل &��% وا�د  �'  ا���ء��دة ��ب، ا���ف وا���ء و  :

  2.:�- �9ء إ�' �ن ذ�ك ا����ب وا������ُ 


  :ا'ط%ً�

4م ������� ���:��- و�ن  ة ا��&ر�� �واء ������� ���رد أم�����ا������  ���� Dرور�� 

���ر ا������ ا�&���� �����   ��ا���� �� ���رھ�  �&ًرا أ����� �ن  ��&ر  ����م���� 

  .D3رورة ا:��� �� ��+ل ا1���ر وا�����ر  ���ا�4+��� و

�&ل ���و�ن ا1���ر  ن ن ���رة  +��� وو:دا��� أو 9�ور �أ��D  ��رة   ا������و

�وDوع أو <��D ��، و���رة  +��� �دو�� ��&ل �وD- ا1���ر  �' ا�&��� ا����Dء 

   .4و�ق <وا د ����� و����� وا���ظ�م وا�وDوح وا�:��ل

ل ا���ر���ت ا����+� ���ن ا�+ول أن ا������ �ن أھم و��Jل ا�A&�ل ا���ري  �ن�

و �&ًرا أ���� �ن  ��&ر ا�4+���، وأ��� ���رة  +��� �دو�� �+وم  �' �+ل ا1���ر 

  .وا�����ر  ���

  

  

  

                                                           

 .، ��دة ��ب1ا�ن ��ظور، ���ن ا��رب، ج  1
ه، 1429م، 2009،  ��ن ���1ل  �د ا���دي وآ�رون، ���رات �� ا���� وا�����ر، دار ا����رة ���9ر وا��وز�-، ط  2

 .29ص
3 �&�Aرا��:�� ا��ر�و�� و���رات ا��Uض ا��زا �� وآ�رون، ا���ل ا��ر�وي، دار ا�&��ء ���9ر وا��وز�-، ���د ����ن 

 .297م، ص2011،  ��ن، 1ط 
 .229ه، ص 1430م، 2010،  ��ن، 2 �� أ��د �د�ور، طرق �در�س ا���� ا��ر���، دار ا����رة، ط 4
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 ���د ا��در�� أو ا�:��� ،������ ا����- ا�و��د ا�ذي �ن ��5، ھ�أو أي �ؤ��� �

ا�����ذ ���رات و���رف وذ�ك  ن طر�ق ���در�ب وا�����م وھذا �� ��رف �������ل ����ب 

���5 ا�����م ��د��  � أي ��&�� �ل� ������  .�روره ���رة �

  :���وم ا���'�ل ا�درا��

��ون �ن  �� �+� و�4َت وَذَھَب �� �واه،: �ن �ل �9ء: ��&ل :�&ل: ا���'�ل ��� – 1

  .ا��9ء ��&ل �&وAً  :َ�َ'لَ ا����ب وا1 ��ل و��وھ�، 

  .���1ز �� َ�ْ�ُ&لُ  :وا���'�ل

2- 
  :ا'ط%�

ا�ذي ��رزه ا�ط��ب ��  أو ���وى ا��:�حدر:� ����دم �[�9رة إ�' وا���&�ل 

وا�+درة  �' ا���دا��� �� �وا<ف ، ��و ��4ل ا����ب ا����رف وا����رات �:�ل درا��5

��م��� �Jا���� Rد ا���&�ل ھو ا�����   .2����� أو ���+����، و�

   :��ددت ��ر��
ت ا���'�ل ا�درا��

ا�درا�� ���4ل �� ا����ب ا����و��ت  �Fن ���وم ا���&�ل ��1973ر�ف �وا:د أ.و �طب 

��ب ا��وا�ق و��9ل ھذا وا����رات وطرق ا�����ر و���ر ا�A:�ھ�ت وا�+�م و��د�ل أ��

����  .ا��وا�R ا��رZو�� و�Zر ا��رZو�� 

  ن ���وم ا���&�ل ا�درا�� ���� �دوث  ����ت �رى أ ���1973ن ا�/
�ل �ف Dو�

    .3وا����رات وا�+�م وا�A:�ھ�تا����م ا��رZوب ����، و���Dن ذ�ك �+�Jق وا����و��ت 

���ن ا�+ول أن ا���&�ل ا�درا�� ھو �:�و � ا����رف وا����رات ا���  و��5

  .������� ا�����ذ �ل �ن أ:ل درا��5

  

                                                           

 .، ��دة �&ل11ا�ن ��ظور، ���ن ا��رب، ح  ��ر أ��د ��در، ج  1
ه، 1426،  ��ن، �����1 وا��ر�و��، دار ا���ر ���9ر وا��وز�-، ط&ح ا�د�ن ���ود  م، ا����Aرات وا��+���س ا� 2

 .  122م، ص2006
 .23، ص2011ه، 1432،  ��ن ��1��ن �&ط�' ا�:��، ا���&�ل ا�درا��، دار ا����رة ���9ر وا��وز�- ط 3
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ا���&�ل ا�درا�� ���ر  �5 �� Dوء أن  )1983(و�
ء 0.د ا��$�ل �$��� و�رى 

�ا���دة ا�درا��� �� ا����ن ����� ا���م وذ�ك �� ���رھ� ا���4Fرات  �ا�در:�ت  ���� ا�ط��ب 

��ن �����ذ� ������ R1ا����:�  ن �+د�م �ر���.  

�� ��دة درا��� ا� أن ا���&�ل ھو ��ر�� :)1999(��ن .ر/
ت أز�
د �رى  ������

 رض و<د���د ��ذا ا� ا����ر �� ���درا:�ت ا��� ��&ل  ���� ا�ط��ب ����ددة �+�

  . �D��2ن أA��9ً �ن ا��J�1 �وء أ���ت ����9 أم ��ر�ر�� أم  ����

�ن �ل ا���ر���ت �����R أن ا���&�ل ا�درا�� ھو إ�+�ن :��� �ن ا����رات 

و����ر  وا����رف ا��� ���ن أن ������� ا�����م �� ��دة درا��� ����� أو �:�و � ا��واد،

أو �&ل إ��5 �� ا�ذي ��رزه ذ أو ���وى ا��:�ح أ��D در:� ا����Aب ا��� ��++�� ا�����

��ن� �����  .��دة درا��� أو �:�ل �

��م و��Jً�� ����:� �در���: ھ��ك ���و��ن ر���Jن ����&�ل -��� �:���� �����.  

وا���&�ل �� �ل ا1�وال . ھ�� و:��ن ����� وا�دة ل وا����م�ا���& :/-���� �$��$م: أو7

  .���:� ���9رة �����م ھو


�-
? : ���دى وا���ول ا���ظ�  ،وا����رات ��و �:�و � �ن ا����رف: ���در�/-��

ل ��� ھو ����رف  ��5 �� ا���ث ا�����، ھو �ا�دار��ن ���:�  ���� ا����م، وأن ا���&

   ا�����م، ا����م وا����R أو ا����ب: ��وا�ل أ�رى ���+�� أھ���  �ل ���- أو ��4Fر

  .3ا����:�

  :���وى ا���'�ل ا�درا��ا���$م �� ر�@ دور 

ا:��� �� ���% ��ل ����م أن ���ل ��9ًط� ا����م �� ��4ر �ن ا���Aت أن ����ر ���ط�- 

،  �دJذ �9�ر ا�����م ����+د�ر �ذا�5 5�1 ���م �� �9روع ا�:�� � ������ دون و�ق ���واه

أو ��ل ��  �ل 9د�د   ن  ��ل ���^ ا�&�و��أن ���رض ���9ل أو اU���ط ا�ذي ��دم 

  .ا���و��

                                                           

��د أ��د  �د ا����ح �&ط�'، درا�� ا��روق ��  ����ت ا�����ر ��ن ا����ذ ذوي ا���&�ل ا�درا�� ا��ر��- وذوي  1�
��ن، دار ا���م وا���Uن ���9ر وا��وز�-، ط� . 57، ص2011، 1ا���&�ل ا�درا�� ا�����ض ا���رو�ن ا���د

 .61ا��ر:- ���5، ص 2
 .10ت، ص.ط، د�9ق،  ��ن، د.��ھ�م، ���9ل، ��ول، دار ا��د��4 ،د���د ز��د ��دان، ا���&�ل ا�درا�� � 3
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ا����Fد أھ��� ��ظ�م ا1���ر ا��� ��� د  �' ���4ت ا����و��ت ا�:د�دة �ن �ل - 1

����� ا����J ا���ر  ����  .���9 �را�ط�ت ا��

2 - ��  .��ظ�م  رض ا��واد أو ا��وDو �ت و&�����Z ���� وا�F� ��Dو

<��س ��&�ل ا�ط��ب  ���� ����رة و��&�� ��د أ�ن  أن ��ون  ���� ا��+و�م أو - 3

  .أول ا������ ا�������� و�&����� ��' آ�رھ�

�:ب  �' ا����م �� �+د�م در�5 ا����ء  �' ا���Fوف ��طب وذ�ك  �د �+د���  - 4

��1��و��ت :د�دة.  

�:ب  ��5 إد��ل وا��&ط���ت �� �ر��ب ��ر��� �ن �ل ا9�1ط� ا���ظ��  - 5

�  .ل ���م ھذه ا����ھ�م وا��&ط���ت ذات ���'��ث �:

  :(روط ا���'�ل ا���د

  :�ن ا�9روط ا��� ��� د  �'  ���� ا����م ��9ل ���9ر �� ���

�ن ا���روف أن ا���Uن ����ج إ�'  ا1داء ا��ط�وب ����م ��رة �����  :(روط ا��/رار -1

��' ����ن �ن إ:�دة ھذه ا���رة �����رار ا��و:5 �ؤدي إ�' ا����ل، ���� ���ط�- ا�ط��ب 

أن ��ررھ�  دة �رات �����رار �ؤدي إ�'  �5 أن ���م ��ظ <&�دة �ن ا�9�ر �_�A 5 �د

  .ر�وخ ا����و��ت �� ذات ا�����م

��دوث  ���� ا����م A �د �ن و:ود ا�دا�- ا�ذي ��رك ا���Jن ا��� ��و : (روط ا�دا�@ -2

ا���9ط ا��ؤدي إ�' إ��9ع ا���:�، و���� ��ن ا�دا�- �دى ا���Jن ا��� <و�� ��ن �زوع ��و 

�Dم <و�� أ���  .ا���9ط ا��ؤدي إ�' ا��

�ز ذ�ك ��م �� و<ت وا�د و�� �+&د ��در�ب ا��ر :ا��در�ب أو ا��/رار ا��وزع وا��ر/ز -3

��رات ���� دة ������� ��رات �ن ا�را�� أو  دم  �موا�دة أ�� ا��در�ب ا��وزع �� ةدور ��

  .�ؤدي إ�' ا���ب وا�9�ور �����ل يا��در�ب ا��ر�ز

                                                           

380، ��379��ن �&ط�' ا�:��، ا���&�ل ا�درا��، ص  1. 
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�Dل �ن أ��4ت ا��:�رب أن ا�طر�+� ا����� �+د أ :ا�طر��� ا�/$�� وا�طر��� ا��ز:�� -4

����� ���� و<&�رة و���� ��ن ا��وDوع  ��5 �ا�طر�+� ا�:ز��J، ��' ��ون ا���دة ا��راد 

�� ً���   ُ���� ً  .��ط+�� أو ط����� ���� ��ل ����5 ���طر�+� ا����� 

وھو  ���� �+وم ��� ا��رد ���وA ا��ر:�ع �� �&�5 �ن ���و��ت أو  :ا�����@ ا�ذا�� -5

و���رات وذ�ك أ��4ء ا���ظ و��ده ��دة <&�رة و������ ا�����- ھذه  �� ا����5 �ن ��رات

��م �+دار �� ��ظ5 و�� �+� �� ��:� إ�' �ز�د �ن ا���رار ��' ���Jدة  ظ��� إذا ���ن ���

  .��1م ��ظ5

6- (��9Aك أن ا���&�ل ا�+�Jم  �' أ��س اUر�9د وا��و:�5 أ�Dل �ن : اCر(
د وا��و

ا���&�ل ا�ذي A �����د ��5 ا��رد �ن إر�9دات ا����م ��Uر�9د �ؤدي إ�' �دوث ا����م 

�� �دة ز���� أ<&ر ��� �و ��ن ا����م دون إر�9د �ؤدي إ�' ا��&�ر ا�و<ت و��:�ود أ<ل 

  .وا�:�د ا�ز��ن ����م �9ء

9Aك أن ا���9ط ا�ذا�� ھو ا����ل ا4�1ل إ�' ا����ب ا����رات : �ذا��ا�-(
ط ا -7

وا���رات وا����و��ت وا����رف ا������� ��Fت A ���ط�- ���م ا������ إA  ن طر�ق 

���ر�� ا������ ����� وA ���ن آن ��+ن ������ �ن �:رد <راءة ���ب �&ور و�ن ا����ع 

A ك�_�:�ت إA  ن طر�ق �� ا ���ط�- أن ����م ر�وب ا�درأو ا�+راءة  ن و&��� و�ذ�ك 

 Aم ا�����ر إ����ذ�5 �ن :�د ذا�� �� ھذا ا���9ط و�ذ�ك ا���ل �����Uن A ���ط�- أن ��

������ر�� و�� ھذه ا�&دد �+�ل أن ا����م ا�:�د ھو ا�ذي �+وم  �' ا���9ط ا�ذا�� ��ون أ�4ر 

  .�42و�� ور�و��

��� ��ق أن ا���&�ل ا�درا�� ��� ��ون :�دا �Aد أن ��ون  ���� ا����م  و�����ص

��م ���� و��ظ�� و�ر��� ��� ���ط�- ا�����م ا����ب ا���رات، و���� ��ن ا� ���طط�

������ �ن 9روط ا���&�ل ا�:�د ���� ���ت ا����و��ت أ�4ر ر�و�� و�4و�� �� ذھن 

 .ا�����م

                                                           
،  ��ن �1��د :��م ���د، ���و�و:�� اUدارة ا�������� وا��در��� وأ��ق ا��طو�ر ا���م، دار ا�4+��� ���9ر وا��وز�-، ط 1

 .193-192- 191، ص2008
 .195-5��194، ص ا��ر:- � 2
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  :����د

 ا�ذي�� ھذا ا����م �و�وج ���م ا���ر��، وا��
��� و�� �دور  ا�ر����� �د ا�
راءة ا��وا��

��رة�  .أ��  �ر�� 

وو��/ ���رف ا�,��ذ وا�ط,ب، وا��رض  ،ا()��هوھ� أ�ظم ا�و���ل �ر��� �$#� 

�)�7 ھو ا�درا�� وا��$�م �7دف ا�6�ول �$5 ا���$و��ت وأ3#�ل ا���ر�� ا��2$�1 ا�,ز�� 

��  .�$��6ة و��7را�7 ا��2

 5و�م ھذه ا:�2رة �� ز��دة ر��د ا�ط1ل �ن ا�#$��ت وزوده ���8د�د �)6 �7

6��ل أ#�ر و
دم و���ط�/ �ن �7�,2 
,�� أي �7م�دون  ��
روء،ا �$م �3#ل ا�

أي أن . ��$�< ودون ا�8$وس أ��م ا:78زة ا>�#رو)�� ا������ ا���ر���ن ا��8�6 إ�5 

#$�� زاد ��واه و�, 3?)<  �
و��ت ا>)��)��، #$�� زاد ا�1رد �� �راءا<،ا�ا�
راءة �ن 

< توا)�)��23.  
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  :ا��راءة��رات : ا����ث ا�ول

�ر � وراءا�$�و��، ���5 ا�$��ذ �ن 2,ل إ�5 �7م ا���)5 ا�
راءة �ن أھم ا���7رات 

 �����و��و�� ا�#$��ت ا��ط�و��، و�/ ذ�ك �@ن ا�
راءة ��$�� ��
دة ��)�� �$5 ��7رات ا8

طور �� �ن  �  .��#رةو��ر��� ا�

��)�ف ا���7رات �$5 ا�)6و ا:  :و��#ن 

  :ا� ط���ا���رات -1

  �7��3 �� ا�ر�م أوا�� ا�6روف����  ��ر�� أ�وات وا�6روف وا�#$��ت ( -

  .ا�)طق 

�7 ا���6�6 �)د ا�)طق دون 6ذف أو إ���E أو إ�دال ا�6روف �ن ��2ر8 إ2راج -


د�م أو ?�2ر أو #رار   .أو >6دى ا�#$��ت:6د ا�6روف أو 

)��ب �/  -   .�1ن ا�ط$��ا��ر�� ا�
را��� و�ق �ر�� �)���� 

ا���7رات ا�� (�د �$��$��ن، وا��در��، وا��)�7ج، أن ��$�وا �$5 وھ� �ن أھم 


)�ن ا��ر�� ��6ث #ون و�ًط� ��ن ا��طء ا����
�7، وذ�ك ��
6 .2وا>�راع ا��2ل ب

  :ا���رات ا� �د -2

  .ا�
درة �5$ ��6ص ا���$و��ت �ن �6ث �د��7 و�د�<-1

  .��ر�� ا�$�� ا���8ز�� وا��ر��6 دا2ل ا�)ص -2

 .ا���ز ��ن ا�6
��ق واMراء وا�
�م وا(�8ھ�ت -3

3ط��ق ا���1ھ�م ا����� وا����دئ ا��8ردة �� �وا�ق 8د�دة-4.  

ط�/�ن 2,ل �� ��
�ن �7�,2 ا�ط��ب  �� ��ق ��#))� ا�
ول أن �$
راءة ��7رات )ط


وم �$5 ا�2,ص ا�6
��ق �ن ا��
روء�رات 7)طق ا�6روف وا�#$��ت، و�  .أ2رى )
د�� 

  

  

                                                           

1
6��ل ا�درا�� أ����< و�,8<، دار 8ر�ر، ط     .139م ص  2008ه، ���1429ن،  ،1ر��� �$� ���د، E�ف ا�

2
ا:�����، ا�د)��، دار ا�1#ر، ا��ر6$�  ��د ا�1�ح ��6ن ا��8<، أ�ول در�س ا�$�� ا��ر��� ��ن ا�)ظر�� وا����ر��،  

   .285م ص 2000ه، 1420، ���ن 1ط
3
   .140ا����ق، ص 8/�ر  
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3- �رات ا��راءة ا"�دا!���:  

�$ق ����ور����  �ا:�����، ( ����  6$�ل ا�)ص إ�5 �)��ره-1  �Q,ا��    


د��وأ�$وب   .ا�#�ب، وا���ط�1 وا���2ل �� ا��را6ل ا��$���� ا��

  .ا�)ص إ#��ل ا�)ص �Qر �#�ل ��� �)�8م �/ أ�#�ر -2

  .��� �)�� �واھب ا�ط$�� و�ر�� �?�����7م��6#�ة ا�)ص  -3

ا�
�رئ ا:د��� )��8ت إ�دا��ت � وا������7 ووظ��71 ���ل أ�#�ر ا�)ص ا�8د�د  -4

    .1وا��$���

- 
وم �$5 ا���ط�1 وا���2ل و)��� �واھب  ��ن أن ا���7رات ا>�دا����ن ھ)� �

  .ا�ط$��

 �� ا��راءة��رات أ%رى �ط#و��#�! ��:  

  .�2)�و ا�$�� وطورھ�$��)� ا:��س ا�ھو  :��رة ا'���ع-1

��د ��ض ا�����6ن ا(���ع )وً�� �ن أ)واع ا�
راءة، و�ذ#رو)�7 ا�)وع ا:ول ا�ذي 

  .ا�3#ل ا���م �$
�رئ وطر�
� ا:داء ���د �$5 أ��س

�� و�ن و�78 )ظري ا(���ع ��7رة �ن ��7رات �(� �,��ذه أن �?2ذ ا���$م ا�

�� ا��$�م �)��� ا(�8ھ�ت ا��
$�� ا��)���� �)د ا������ن  �)ذ ا�$6
� ا:و��5$��7  ِ����رانِ 

  . 3ا��
روءة وا(����8 ����7ل ا()��ه ا�وا�� �$��دة 

�ن ا���7رات ا:����� �ر�ط ار��ط �ن 2,ل �� ��ق ��#))� ا�
ول أن ا(���ع 

 �

وم �$5 أ��س ���7رة و��
5 ا��
روء �ن طر�ق ا:ذن، :ن ا�
راءة $ا�
راءة، أي أ)< 

   .ا>دراك ا����� �ذ�ك )��ر أن ا(���ع ��م أ���م ا�
راءة

  

  

                                                           

6��ل ا�درا�� أ����< و�,8<، ص .141ر��� �$� ���د، E�ف ا�  
1
  

2

و�م �$��7(�6ن ��د ا���ري ��ر، �)ون ا�$�� ا��ر���،   ، �2000ر#ز ا>�#)در�� �$#�ب، د، ط،  ،)�$��7 و

  .60ص
3
  .47 – 46ص ، 2006، ���ن،1زا�د �7د ا�2$�ل، ا>�را���8ت ا�
راءة ا�6د���، دار ���� ا��$���، ط  
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ا:ول ا��#وب، �ل �د ا���وى  �رف ا�6روف #���� �71م ا�)ص( �د ��$��  :ا���م -2

  �م ��  ا��#و�� �6ل إ�3رات ا���)5، وھ� �دو �د��� ا���1دة إذا �$71م، ���6روف 

  .���1و�ول إ�5 ا�1#رة، و#3ف �ن ��)5 ا�ر���� ا��#و��

 Vران ا�1 إن)درج �ن ا��7ل إ�5 7ا� ��$
م �/ ا�
راءة ���)5 أن ا�
راءة ھ� ��$�� �

م ا��
روء و( 1�7ن ��$�� �ك ا�ر�ز ھ� 3رط ��ق و�ن ا����ط إ�5 ا��ر#ب، أ ا���ب


� ا�
�رئ �/ ا�)ص . �� �ر�1<�د2ل  أي(2ذ ا���)5 ا��و8ود ��$�� أدد 6و�)د�� �$


��ل$�) ا� ��ً��Q �7��   .2و�ن ا�)�وص ا:د��� �2

5��7رات ا�71م ا�� ��#ن إ�7���8، �� �
را �$�< أن �طور �)�1<  71م ا�
�رئ� 6

رة ا�
�رئ ة ا��
روءة، ور�ط ھذه ا:�#�ر ��2ا����)� وا:�#�ر ا�ُ�ّ��ر �)�7 �� ا���د �@دراك

  . 3وا���1ل ���7 وا�6#م �$��7 وا(��1دة �)�7


راءة وذ�ك �ن 2,ل ر�ط �2رة ا�
�رئ ���ر�وز أن ا�71م �
رن  ���نو�ن ھ)� ���

  .ا��#و��

�ن 2,ل �� ��ق ��#))� ا�
ول أن �$
راءة ��7رات �دة �ن �7�,2 ��ط�/ ا�
�رئ 

��1��1 ���� وا�$��ذ ��2�6ً�6�� �7م ا��
روء �7ً��  ��و��زه ��ن ا:�#�ر ا:�����  .


رر أن �$
راءة ��8و�� ��7رات �)�7 ��$� �� ��ر�� �� )ط
��7رات وا�8ز���، و�ن ھ)� �


وم �$5 ا���ز ��ن ا�6
��ق  ر�78 ا���6�6، و��7راتا�6روف و��2 �واتأا�)
د 

  .واMراء، �م ��7رات إ�دا��� )�� روح ا���2ل �دى ا�ط$��

  

  

  

  

  

                                                           

1
، ���ن، 1#��ل ��د ا��,م ا�طراو)�، ا���7رات ا�1)�� �� ا�#��� وا�
راءة وا���6د��، دار أ���� �$)3ر وا�وز�/، ط  

  .122، ص2013
2
ا��
روء، ��ن ا�)ظر�� وا�ط��ق ا��د2ل �� طو�ر ��7رات ا�71م وا�1#�ر وا��$م، ��6د ��6ب Y، أ�س ا�
راءة و�7م   

  .37م، ص  2009ه،  1430، ���ن 1دار ���ر، ط
3
  .37ا��ر8/ )�1<، ص   
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� 
  أ واع ا��راءة: ا����ث ا�


�م ا�
راءة إ�5 (� وا�
راءة ا�78ر�����  .����ن أو )و��ن ا�
راءة ا�

�: أو'ً ��  :ا��راءة ا��

م �ن ھ� ا�
راءة ( ����ل ���7 ا��78ز 6رك ���7 ا�$��ن و( ا��13ه و ,� �ا��و

�و�ب ا����)� وا:�#�ر،  طر�ق ا���ن ا����رة ا��
ل ا���دة ا��2طوط� إ�5 ا�د��غ إذ (

ر��8  �7��7
   .1ا�ر�وز ا��#و�� إ�5 ���)� �71و�� �ن دون )ط


��ل  ��#ن ا��رف ��7�$ �?)�7،ا�ر�وز ا��ط�و�� وإ�ط���7 ا���)5 ا��)��ب ا�

��1$�7 ا����)� ا�8د�د و��7�7 دون ا�2دام . ا��#��ل 8دود �2رات /� �
ا�
�رئ ا����

    . 2أ��Eء ا�)طق


وم �5$ �)�ر�ن، إأن ا� ��#))� ا�
ول�ن 2,ل �� ��ق  �������ل ا�1#ر 
راءة ا�

  .�)ط
< �71م ا��
روء، وا�)ظر إ�5 ا��
روء دون ا�78ر

�م ����7و�� ھ� ��$�� 6ل ا�ر�وز ا��#و�� و�7م �د�و(�7 �طر�
� �#ر�� ھ�د��، و

  .3وا�د��، ( د2ل �$1ظ، ���7 إ( إذا ر�/ ا�
�رئ )�رات �و< ووظف ا�)ظر وظ��1 ُ�َرَ#ًزا

1-  :أھدا��

� �� #و)�7 ا�و��$����ا�ط����� ا��7$� ا�� ��1د �)�7 ا�
�رئ  #�ن أھ��� ا�
راءة ا�

6��ل ا���ر��
�نو�
د�� Eر ، و�د�� ا�ا��6وث و�د أ��ت  ا�
راءة ا�78ر��، ر�� >

6
�ق �� �$�7دف إ�5  ����  :وا�درا��ت، وا��8رب أن ا�
راءة ا�

-  ��Qا�ر ���(  .دى ا���$م �� ا�
راءة ا��8دة وذو���7

��بوا( ا���$��ن �$5 ا�71مز��دة ا�
درة  -�.  

  . 4ا��ر���، �/ إ����< �����دة ا��
روءة وإدرا�7# در�ب ا���$م �$5 ا�
راءة ا��2ط�1 -

  .#�ب ا�ط��ب ا���ر�� ا�$�و�� -

                                                           

1
، دار ا�رEوان �$)3ر وا�وز�/، در�س ا�$�� ا��ر���را�ق وط ري �6زة ھ�3م ا��$ط�)�، ا��)�ھ[��ران ��8م ا��8و  

  .285، ص 2013، ���ن، 1ط
2
، دار ا�و��ء )ا�)ظر��، ا��6وث، وا�در���ت، وا(���رات( �راد �$� ���5 ��د، ا�E�ف �� ا�
راءة وأ����ب ا��$م  

  .87ص 2006، �1 ا�ط���� وا�)3ر، ط)��د
  .110،ص2005إ�����ل ز#ر��ء، طرق در�س ا�$�� ا��ر���،دار ا���ر�� ا���8��� د ط، ��ر  3

4
  .�36$�م ��6د 3ر�ف وآ2رون، �$م ا�
راءة ا��ر���، ص   
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�و�ده ا��ر�� �� ا�
راءة وا�71م  -.  

  .1طو�$��و�ده د�� ا��,6ظ� �دى ا�ط��ب و)��� 6وا�ِ< و�و�ده ر#�ز ا()��ه �دة  -

2- ���  :�زا� ا��راءة ا��


راءة$� ��Mل �� ا�)وا�6 ا��� �زا�� �دة ���  :ا�

1-��!� ا',����� أ#�ر ا����(ً �� ��6ة  ا�
راءة :�ن ا� ���ا�)�س �ن ا�
راءة ا�

�ن �وا�ف ا�
راءة وھ� ا�2دم �� �راءة ا��6ف  90%3#ل �� �ز�د �5$ ا�78ر�� إذا 

�وا��8,ت ���5 ����7 إ( ���
راءة ا�?
�ر�ر وا�#ب ( �  .وا�

2- �� ا'.��د�����د�� �� إدراك ا����)�،ّ�د  :�ن ا� � ا����  :)�7 ا�
راءة ا� 

6��ل �در #��ر �ن ا����)� �� ز�ن �$1رد ���دون أن ��ذل 78دا �� )طق #ل #$��  ر�

  .2:ن ��$�� ا�)طق ���7 إ���� و�طء ة�$5 6د

� ا���م-3��6��ل، :)�7 #ون �6ررة �ن  :�ن  )رى أ)�7 ���د �$5 ا�71م وز��دة ا�

ط$��7 ا�
راءة ا�78ر��، و�6ررة �ن ا�)طق  ��را��ة وأ�
��<، و�ن ا:���ل ا��
$�� ا�

  .3ا�3#ل وا>�راب، وإ2راج ا�6روف �ن ��2ر�78

4- �� ا��ر�و�� ا� ������  :�ن ا� ����ن  �ر��Q �6ر �78دة، :)�7 �6ررةا�
راءة ا�

  .4أ���ء ا�)طق، و�ن �را��ة 3#�ل ا�#$��ت وإ�را��7

��ل �� ا�)وا�6 ا(8�����أن �زا�� ا�
را ���ن�ن ھ)�  ������د��  ،ءة ا�وا(�

  . و�ن )���6 ا�ر�و�� ا�)���1

  

  

  

  
                                                           

1
، 2010، ���ن 1ة وا�وز�/، طر��ا�$�� ا��ر���، دار ا��در�س راب ���م ��3ور، ��6د �ؤاد ا�6وا�دة، أ����ب   

  .66ص
2
، ص 2003ه،  ���1423ن،  1ط���� وا�)3ر وا�وز�/، طة وا�#��� �`ط�1ل، دار ا�1#ر �$�$وى ����Eن، �$�م ا�
راء  

143.  
3
  .94م ص 2000، ا�
�ھرة، �7�1رات ا�$�و�� �$ط1ل، ���م ا�#ب، ط )���#ر���ن �د�ر، أ��$� ��دق،   

4
  .�144ر8/ ا����ق، ص 
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�  :�   .ا��راءة ا�,�ر�

�7، ���2دام أ��Eء
�ط ا�ر�وز ا��ط�و�� �����ن، ھ� ا�� aر��8 ا��ا�)طق  و

  .ا�2داً�� �$�ً��

�7 ���)��� �$��$م  .و�$
راءة ا�78ر�� أھ���7 وEرور

���  ر �$��$م ا�#3ف �ن وھ�  ���
/ ���7 ا���$�ون �� )طق و���� �ا:2ط�ء ا�

�78,� ��   .�1< �ر

وا()1��(ت  �$���/ ا:�#�ر،و�ذ�ك ط$ب ا�
راءة ا�78ر�� �ن ا�
�رئ ا��8د أن ��رز 

6وي �$�<  �ا���دة ا��
روءة �ن 2,ل �,��ت ا�ر��م وا��ر�� ا��)���� وا�و�وف ا�

  .�2)د ا��وا�ق ا�دا�� وا���)5

��ل ا�$�وي، وھ� ��  �$1رد :ن ���ر �ن )�1<  . 3إ)�7 3#ل �ن أ3#�ل ا(

ر��8 ا�ر�وز ا�78ر�� ھ�ن 2,ل �ر��1ت ا����
� ��#ن ا�
ول أن ا�
راءة  �

�رف �$5 �واطن ا�$م �ا�� ا��#و�� إ�5 أ��1ظ �)طو�� �ن ا�
�رئ، �ن �7�,2 ��ط�/

7م و�,78م���  .ا�E�ف �دى ا�ط$�� ���ن �< �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .17م، ص2006ه، 1426، �1��د ��د Y (��، ا�
راءة و)��� ا�1#�ر، ���م ا�#ب، ط  

2
��ل �� ا�$�� ا��ر���، �ؤ��� ا�وراق �$)3ر وا�وز�/، ط ، إ��د ��د ا���8د إ�راھ�م، ��7رات     .32، ص2011ا(

3

و���7، دار ا����ر3دي أ�6د ط���� وآ2رون، ا���1ھ�م ا�$�و�� �)د ا:ط�1ل، أ���7، ��7را  در���7،  ،�7، 1رة، ط

  .367ه، ���ن ص 1428، 2007
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1-  :أھدا��

  :ا�
راءة ا�78ر�� أھداف �2�� ��#ن إ�7���8 ���� �$�

  .ا������ن وا�?��ر ��7ما#��ب ا�ط,ب ا�
درة �$5 8ذب ا)��ه  -

ا#��ب ا�ط,ب ��7رات )طق ا�#$��ت )ط
� �$�ً�� وإ2راج ا�6روف �ن ��2ر�78  -

�6�6�  .ا�

وا(��71م وا��8ب رة، ��را��ة �وا�د ا�و�ف #��ب ا�ط,ب ��7رة ا�
راءة ا����ا -

  .و�Qرھ�

?ةق �� ا�
راءة دون ا�1?�?ة وا�ا()ط,ا#��ب ا�ط,ب ��7رة  -?.   

  .1ا#��ب ا�ط,ب ا�
درة �$5 �وا�78 ا�7�8ور دون ردد أو 82َل -

���د �راءة ا�78ر�� ا�ط��ب أو ا�
�رئ ���1 ���� �$5 ا#��ب ��7رات ا�
راءة �ن 

 .�7م وا����ب

�  :�زا� ا��راءة ا�,�ر�

�دد �زا�� �����أو   ا�
راءة ا�78ر�� �واًء �ن ا�)���6 ا�$�و�� أو ا()1����� أو ا(8

  :�Qر ذ�ك

1-���� ا' �0���د ��8( �)��ب �$
�Eء �$5 ا�82ل أو ا�ردد أو ا�2وف، �)  : �ن ا� 

ا���$��ن ا��
� �� أ)7�1م وا�
درة �$5 �وا�78 ا2Mر�ن، �ر�� �ر�/ ��)و��ت ا�1رد و�ط 

   .أ�راد ��)6< �ر�� إ���ْت ذا< وإ�,ن و8وده

2- �� ا�#1و���ھ� و��$� �$�ر�ن �5$ ��6 ا�
راءة، و8ود ا�)طق و�6ن ا:داء  :�ن ا� 

3ف ا:2ط�ء �ن ا�)طق، و�م �ن �7�,2 �رف ��وب ا�
راءة وا���ل �5$ # �7
�ن طر�

�7در�ب �$5 ا:داء ا��و� ا����ر. ����8$� ��  .2ھ� �ر

                                                           

1
ا:ط�1ل وا��ر6$� ا(�دا���، دار ا���زوري ا��$��� �$)3ر ��6د �د)�ن �$�وات، �$�م ا�
راءة ��ر6$� ا�ر��ض   

  .106ص  2013وا�وز�/، ط �ر���، 
2
ه، 1423
�ھرة، ا�، �6�1د ر8ب �Eل Y، ا(�8ھ�ت ا�ر�و�� ا�����رة �� در�س ا�$�� ا��ر���، ���م ا�#ب، ط  

    .67م، ص2003
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وم �$5 8وا)ب ا)1����� � إ2راج��$� �� �ن ھ)� ��#))� ا�
ول أن  ا�
راءة ا�78ر�� 

6< �
< �)�1<، أ�� ا��8)ب ا�$�وي ���ل (�ا�ط��ب �ن ً�ز�< وا�
�Eء �$5 82$< وردده و

  .ا�
راءة، �ن 2,ل ا�)طق وطر�
� ا:داء �� ا��رف �$5 ��وب 

  

���ھ)�ك �زا�� أ2رى �$
راءة ا�78ر�� Mل �� ا�8وا)ب ا�:  

و�د�6< أ��م  ��$�<�ن 2,ل ا�
راءة ا�78ر�� ا���6ن �)�ل ا�ط1ل  :ا�, ب ا� ��� -

>6
�ق ذا  .ز�,�< ��� �3�ره ���)�8ح، و����ده �5$ 

- �!
د ا�,��ذ �$�وا�ق ا(8����� �وا�78 ا���8ھ�ر وز�ل �)7م ��1  :ا�, ب ا',��(

  .ا�82ل وا�$8$[، و��ث ا��
� �� )1و�7م

���ل �� أ)�7 و��$� >�8دة ا�)طق وا>�
�ء و���ل ا���)5 �دى ا�,��ذ  :ا�, ب ا��ر�وي -

)وا�6 ا�E�ف �� ا�)طق �دى ا�$��ذ و��6و�� �,�78 #�� أ)�7 و��$� ا���$م �� �23ص 

  .ا:2�����ن�����ون �/ 

- ���ع وا��رورر �$
�رئ  وا����/ �ً�� �  .��3�ر #,ھ�� ��(�

-   .1إدراك ا��واطن ا���8ل وذوق���د ا�
�رئ �5$ 

 ���ر �ن ا����)� ا�
راءة ا�78ر�� ھ� �ن �2ر ا�و���ل >�8دة ا�)طق وا>�
�ء وا�

 ا�ط����� �� ا���6ة  Eرور��7)�رات �و�� �71و��، و�$5 ھذا ا:��س #�ن ��7 


�ل أ���7م، �)د�� ��رون ر�8(ً ��#ون �ن ��)7م  ا(8����� :ن ا�,��ذ �� ��


�نم �ن 7وا�2ط��ء �� ا����8س وا��در�ون وھؤ(ء ��8ً�� (�د �ا�����6ون ا�)طق  إ

   .  2ا>�
�ء ةو8ود

7دف إ�5 6ل ا�ر�وز ا��#و��  ����
�م إ�5 �راءة ([ أن ا�
راءة (�� ا:�2ر )�

��ل �� �درة ا�ط��ب و�7م �د�و(�7، وھ� إ���ل ا�1#ر ا�71م ا��
روء، و�راءة 78ر�� 

  .و�7م �� �
رأه ا�و��ب�5$ 

  

                                                           

1
  .146ص�$وى ����Eن، �$�م ا�
راءة وا�#��� ا:ط�1ل،   

2
8د�دة،  �7 ا��$���، دار ا�1#ر ا��ر��، ط��6د ���  ��ك، �ن ا�در�س �$ر��� ا�$�و�� وا)ط�����7 ا���$#�� وأ)��ط  

   .198م، ص1998، 1418ا�
�ھرة، 
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  .ا��راءة أھ���� وأھدا��: ا����ث ا�
�ث

�د ا�
راءة أ6د ���د�ن �$م ا�$��، �c� ��7� �7)��ن  ،>و#$�� زاد ا�1رد �� �راء


دم ��وى إ#$�� زاد ��واه ا��$�� ا��
���، و
�ء ا��8�/ن   .ا�1رد �7ذا ��)� ار

  .أھ��� ا��راءة: أو'ً 

#�ن Y أ)�م ���7 �$5 �)� ا��3ر، و�7��6  أھ��� ا�
راءة �� أ)�7 �ن ��ن ا�)�م ا�

3رً�� أ)�7 #�)ت أول �1ظ )زل �ن �)د Y ���6)< و���5 �$5 )��< ا�#ر�م وذ�ك �
و�< �ز 

  .1»ر�� ا��ي ��� ����ا��أ « و8ل

- ��� ا�%$�#�� "!  ��� ا��&��  .و���,� أ+*� و�)�� "#ا'�� ا�

 �Aل ا�?<�ي، 1),�  =%# "��#"� > ، أھ� ا�#��89 ا7و �6 ا�5�اءة إ1�2� إ�/ "� ذ-�

�، وھ6A" Cر "! "�Aدر �#,D%�9�5 ا�Eف إ�/ ا���G&و !" �A=+وره و�د >، و����

CIJ=ا� <=&#K  C1 <G(ALM �'�=+2.  

=K%& �?� �" لN� !" /�+ 6-6 أ� �&�Kآن ا��ن ا�5Q ،�� وو�)�&�R اءة�ا�5#ل أن ا�5 �=

أھ%)G,� "=� أن -�ن ا�T=& CEل +�/ ��S ا�=?C اQ+*�، وھC و�)�� ا �Aل ا�J�د ��)�ه، 

�,=(� �(U�K%وا� �(U�"T�1ت ا��I%6 ا��ُْ� �Rر.  

=& C9���,Kر ا��(G��� <?Mاءة أ�5��1G8%E&9> ا�=#رة *� �=�ءه و�EU8 "!  3إ�/ أ�D و

  .ا��5رئ 'Y(%D� �5&6 ا���%�ء

    .أي أن ا�5�اءة �%[��� ا�=#ر ا��ي &\Cء ا����� �]��ه

أن ا�G<(�+  7 �(%�G��رف %�، إذ أ'?_ "! ا�ا�JG#ق C1 ا�%#اد ا�6را�)� -�,ا�5�اءة أداة 

   .&AE  Y($GI)8 ا�%��رف أو ا�=�Dح C1 ا�%#اد ا�6را�)� إ7 إذا -�ن "5G=� ",�رات ا�5�اءة

  

  

                                                           

1
   ��M�01ورة ا��$ق، �ن ا.  
  .�20$�م ��6د 3ر�ف وآ2رون، �$م ا�
راءة ا��ر���، ص  2
   .16، ص 2007ه، 1428، ���ن، 1د��� �در�س ا�$�� ا��ر���، دار ا��8د(وي، ط���  ا�و ��$�، ا:����ب ا�6 3
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ا�
راءة �#ن ا�1رد �ن رؤ�� ا:�راد، #�� :ن ���ل �ن �وا�ل ا(زان ا�)��1 ذ�ك 

>��6دد 23 ���
دره أن �رى )�1< ��د2ل �)�ر ا:�ن وا(ر��ح، و���ا��و�� ذات  

    .1ا�1#�ر ا�
و�م

�ز ���
راءة ���)��� �$1رد �د ��$�� �دا���، �زاو��7 دا2ل ا��در�� و�2ر�78، و�7ذا 

  .�ن ���ر ا��واد ا�درا���، و��$�7 أ�ظم �� �دى ا>)��ن �ن ��7رات

 ر ا�6د�ث��و�7م ا����م ا��وم ���
راءة، و�$5 ا�رQم �ن �دد ا�و���ل ا��
���� �� ا�

�ز �< �ن ��و�� و�ر�� و6ر�� 7#����رح �@ن ا�
راءة 1وق #ل ھذه ا�و���ل أھ��� ��� 


�د �ز��ن أو �#�ن �6دد   .2و�دم 

�ل وا#��ب �أن أھ��� ا�
راءة #�ن �� أ)�7 و��$� أ����� �$6 ��#))� ا�
ول�ن ھ)� 

و��$� ���7 ا���7رات، وھ� �د �ن أھم ا:�س ا��
���� وا��E6ر�� �� ا��8���ت ��7 

�)�ء��ل ( ��#ن ا(�,� �7(�.  

� 
  .أھداف ا��راءة: 

�$�م ا�
راءة �دة أھداف �)���77دف :  

 أن ا�
راءة ھ� أو�5 ا���7رات ا��,ث ا�� ��8/ ا��8�/ ا>)��)� �$5 6ق ا�1رد-1

�7$
( ��.  

�$م �� أن -2� /��ور ��ل ��7�ا��8�/ ا>)��)� ا�����ر �8ي ��<، ( رب 

5 �6
ق �� $زم ا�
راءة، 6� �ط$ب ا�
راءة أّن ا>)��ن ��6ط �#��ر �ن أو8< ا�)�3ط ا��

>5 �#�ف �/ ا��8�/ �ؤدي وظ�1  .�ر�د و6

ط�/ ا�ط��ب �ن �7�,2 أن ��رف �$5 أ)��ط  أن -3�� �ا�
راءة ھ� ا���7رة ا�

  .  3ا��
��� ا��ر��� و�,��76

��#))� ا�
ول أن ا�
راءة 7دف �ن 2,ل �$���7 إ�5 )��� �درات ا�ط��ب ا���ر��� 

�����  .وا��
���� و65 ا(8

                                                           

1
م 2005 ه،���1425ن،، 2، وآدا��7، دار ا�#�ب ا���8��،ط��د ا��1  �6ن �8<، أ����ب در�س ��7رات ا�$�� ا��ر���  

   .66ص
2
  .�12��د ��د Y (��، ا�
راءة و)��� ا�1#�ر، ص 

3

و���7، ص  ر3دي ط���� أ�6د  در���7،  ،�7   .366وآ2رون، ا���1ھ�م ا�$�و�� �)د ا:ط�1ل أ��7�ّ، ��7را
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6
�ق 8ودة ا�)طق و�6ن ا:داء، و���ل ا���)5 -4.  

5- �
,ل �� ا�
راءة، و�6ن ا�و�/ �)د ا#�ب ا���7رات ا�
را��� #�ر��، وا(�

  .ا#��ل ا���)5، و6د�د أ�#�ر ا���دة ا��
روءة

6��$� ا���$م �ن ا��1ردات وا�ر#�ب ا�8د�دة -6 ���(.  

ا���6  �ن ا���دة �$5 ا����ر ا���$م، در�س ا���$م  ى)��� ا��روة ا�1#ر�� �د -7

  .1ا��
روءة

�#م �ن ا���$و��ت وا��1ردات إ�5 زو�د ا�ط��ب  أن ا�
راءة 7دف ���ن�ن ھ)�  -

5 ��ط�/ �7م ا��
روء، وا�را#�ب و���ده أ��E �$5 ا#��ب ��7رات �را��� �?)وا�6 �7

  .و�� �دور 6و�<

�   :أھداف �در�س ا��راءة �� ا��ر�#� ا'��دا�5

  :ا:و�5 ا�دا��#�ن أھداف  در�س ا�
راءة �� ا��1وف 

ا#��ب ��دات ا��رف ا���ري �$5 ا�#$��ت، #���رف �$5 ا�#$�� �ن �7$#3، -1

  .وا��رف �$5 ا�#$�� �ن 6$�ل �)��7 و�7م �د�و��7

د إ�5 �دة  -2����د �$5 �7م ا�
ط/ ا�� �د  ��)�ء ر��د �)��ب �ن ا��1ردات ا�


رات�.  

  .��2ط��7م ا�#$��ت، وا��8$�، وا�)�وص ا�� -3

)��� ا�ر��Q وا�3وق إ�5 ا�
راءة وا(ط,ع، وا��6ث �ن ا��واد ا�
را��� ا�8د�دة -4.  

5-  �6��,�� ا�)طق �� ا�
راءة ا�78ر�� و��ر�� ا�6روف وأ�وا�7، و)ط
�7، و

  .ا�
راءة

  .3ا�در�ب �$5 �,��ت ا�ر��م ووظ�1�7 �� ا�
راءة -6

  

                                                           

1
  .�14��د ��د Y (��، ا�
راءة وا�)��� ا�1#�ر، ص   

2
، 1ا�)6و، ا��,�Q، ا�)�وص، ا�
راءة، ا����ر، دار ا�و��ء، ا>�#)در��، ط: �8دى إ�راھ�م، طرق در�س ا�$�� ا��ر���  

  . 44صم، 2011
3
  .147م، ص 2009، ه1430،���ن، �1$)3ر وا�وز�/، ط �رة��د �د#ور، در�س �)ون ا�$�� ا��ر���، دار ا��أ�$�6  
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�ع �و�ت �راQ< �#ل �� ھو )��/ 8�ل ا�
راءة )�3ًط� ����6 �)د  -7�ا�ط��ب �,�

  .1و��1د

در�س ا�
راءة أھداف �8ب �$5 ا���$م أن ��$��7 �ن 2,ل �� ��ق ��#))� ا�
ول أن �

5 ���  ��رئ �8ًدا  ا���1ر�در< �$5 �� و#�ن ھذه ا:ھداف �� ا��در�� ا(�دا���، 6

  .ا�ر�وز ا��#و�� إ�5 ���)� وا�
درة �$5 ا�
راءة �/ �7م وا#��ب ا���7رة

  .�0و�ت �0#م ا��راءة: ا�را�7ا����ث 

�رھ�� ،��و���7 ا��در�� أھ��� �2 �أ6د ا���6ور  �د ا�
راءة �ن أھم ا���7رات ا�

�در�� ود)� ا�ر���� �$31ل ا�ا:����� ا����7 ���و��ت ا��$م ا:#�د����، وھ� ا���ب 

6��ل ا�,��ذوى ��.  

   :���وم �0و�ت ا��راءة

�ر�ف ��و��ت �?)�7  ��#ن"���ب، �د ؤ�ر اEطرا��ت ����� أ����7 ورا�� �� ا�

ظ7ر �ن 2,ل �$5 ا#��ب، ا�$�� و����8�7، و:)�7 )وع �� در�8ت  �7 �@)�76د

 ،�87��و��ت ا>دراك وا����ر ا�$�وي ��� ���7 ا������8 ا��و�� ا�#���، ا�
راءة، وا�

ظروف �6ددة أ2رى و�#)�7  أو ...ا�دا����، )
ص  إ�5وا�2ط وا�ر����Eت، و( ر8/ 

   .2"ر��� 6دث �
ر)� �?ي �ن ھذه ا�ظروف

�ن ا:ط�1ل ذوي )��� #��رة  ا:ط�1ل ا�����ون ���و��ت ا�
راءة  �3#$ون 

����ر< ا��$����، ر ا�$��ذ �� ���و��ت ا��$م، �6ث ؤدي ا���و��ت �� ا�
راءة إ�5 

6
�ق ا�)�8ح �� أي ��دة5 ��ط�/ ا�$��ذ    .�3$5 ا�
راءة ا�$�< أن �#ون ��در �8ب و6


ر)� ���و��ت ا��$م، و�د  �ن 2,ل �� ��ق ��#))� ا�
ول أن ��و��ت ا�
راءة �

�$5 ا�
راءة  ا��)� �)�7 ا:ط�1ل �2�� �� ا��دارس ا(�دا���، �8ب أن �#ون ا�$��ذ ��در

���$�6
�ق )�6�8< �� ���ره ا�5 ��ط�/   .و�7م ا��
روء  6

 

                                                           

.�6�132د �د)�ن �$�وات، �$�م ا�
راءة ��ر6$� ا�ر��ض ا:ط�1ل وا��ر6$� ا(�دا���، ص   1
  

2
ا�)����� وآ�رھ� �$5 ا�
راءة وا�#��� وا�ر����Eت �$���ن ��د ا�وا6د إ�راھ�م، ھ�)� �63ت أ�6د، ��و��ت ا��$م   

�رف م،182م، ص 2011، ا�
�ھرة1وا��$وم، �#�� ا�راك �$)3ر وا�وز�/، ط�.  
3
�7 ا�ر�و��، دار ا�و��ء �د�)� �$ط����  أ�و��6م ا�د�ن   �
ا��6ن �6ن، �$م ا�)1س ا���ر�� )ظر��ت ����رة وط��

�رف 219م ص 2012، ا>�#)در��، 1وا�)3ر، ط�.  
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  :�ظھر �0و�ت ا��راءة

ھ)�ك �ظ�ھرة �$��و��ت ا�
را��� ظ7ر �3#ل واE  �$5 ا:ط�1ل �6ث إن أھم �� 

  :ر ا�
راءة �)و��������زھم ھو 

1-��أ�وات ا�6روف، ��6ث ��8ز ا�ط1ل �ن ا�
راءة ا�#$��ت ��  ��وب �و

�(��� ���  . �ن �دم ا�
درة �$5 ا��87ء و���

ا�#$��ت �� #ل �رة و#?)7م �)ط
ون ا�#$��ت ##ل، �7م  ��وب ا�
درة �$5 إدراك -2

�7 ا:ط�1ل � ��زا�� �) ء2ط�ا:(ا��ظ�ھر  �ض��وا78و)� :ول �رة، و�
د م 6د�د 

   : ��1 ا�
راءة وھ����)ون �ن ��و��ت 

  .�#$��ت #��$� أو ا:8زاء �)�7اا�6ذف  -

  .�#$��ت �Qر �و8ودة �� ا�)ص أ�,ً اا>د�2ل  -

   .�2#$��ت أ2رى �ن �2ر8< �#$��ت دا2ل ا�)صاا>�دال  -

��د�7م #$��ت ���� ��دھ� ،�#$��ت أو �8لاا�#رار  -�2�� �6ن .  

�ن 2,ل �� ��ق ��#))� ا�
ول أن �$
راءة �ظ�ھر �ن �7�,2 ��#))� ��ر�� ��و��ت 

وا8< ا�$��ذ أ�)�ء ا�
راءة، �)�7 ��وب �و�� أي �8ز ا�ط1ل �$5 �راءة ا�#$��ت،  �ا�

   .ا�#$��ت :ول �رة ���وب ا�
درة �$5 ا>دراك أي #?)7م �)ط
ون $كأ�� ���)��� 

  

  

  

  

   

  

  

  

                                                           

1
  Eوا�ر�� ��� �ت��$���ن ��د ا�وا6د إ�راھ�م، ھ�)� �63ت أ�6د، ��و��ت ا��$م ا�)����� وأ�رھ� �$5 ا�
راءة وا�#

  .186وا��$وم، ص 
2
  .187ا��ر8/ )�1<، ص   
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��9%:    


وم �< ا�
�رئ �� أو��ت �راQ< و� ���
$[ أن ا�
راءة )�3ط ()��� �� ا:�2ر )�

  .�درا< ا���ر���

�7 و)�3ط �وا�7م ا�1#ري، وھ� ���
راءة �� ا��در�� و�/ دا�رة �2رة ا�,��ذ ��(و

)�� ، و��7رات ا�)ط
��، �ذ�ك 7دف إ�5 ا�)��� ��7رات ��)�� ��ل ا�71م وا(����ب �7�

��7رة ا�$��ذ �ن ��$��ت آ��� �$
راءة، #��ز �دد #��ر �ن ا�#$��ت ��8رد ا�)ظر إ���7، 

��$�  �� ا�
راءة و�� ��ض ا:��6ن �وا8< ا�,��ذ ��و��ت� �أو �� �8)ب ا��و

6
�ق )�6�8ت �� ���ر< ا�)ط
� �$#$��تط�/ �� >، و�#ن ��8�7د ا�$��ذ و����ر

   .  ا�در�8ت �ن ا��$م وا��
��� أ�$5وا�و�ول إ�5  ا��
روءا�درا��� و�7م 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ا�
	� ا�����
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  :����د

�ن  رض ���� ا	����ر��ن ��ن ا��را��ت ا����ن �� ��ر�� ا	��ر��، ا	 ا	����� ��د

و�+�ل ا	�����  وا(���ر �� أ�)وب أد�� �ؤ$ر �� �#وس ا	������ن وا	!�ر �ن، ا	�واطف

���!�� �� ا����ب ���رات ھرم ��)م ا	���رات وا	!درات ا	)�و��، +�ث ا	�ر�ز ا(�), �� 

    .وا	�+دث وا	!راءةا��1���ب، 

و�)�ب  ا	����� �� إ+دى ا	���رات ا	)�و�� ا	�� ������� ا	ط#ل �:ل �را+ل ��)8�ُ، إًذن

وأ+����8 ھذه ا(��رة دوُرا ھ�ً�� �� +���8، ھو ����د�8 �)� ����ر �ن ذا�8 وأ���ره، 

ر�وز م ا�Aر�ن وا	�وا@ل ���م، وذ	ك �ن �:ل �ر<���� �), �و��را�8 ور=���8، و�

  .���و��
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  :��	رات ا���	��: ا����ث ا�ّول -

��د ا	����� �ن أ�رز ���رات ا	)ّ�� ا(�����، ا	�� �ن �:	�� ���ن 	)�)��ذ أن ��ر<م 

 .ل �)�8 ا	�طق ������أ���ره �� ��ل ر�وز و�)��ت و<�ل 

  :��!�م ���رة ا	����� إ	, ��E�ن -

  :ا���	رات ا�!	ّ��) 1

  .��)�ق �), �وIوع ���وع أو �!روءأو ا	!درة �), ا	����� رأي  -

  .ا	!درة �), إ��دة ����� �� ا���J إ	�8 أو Eرأه -

  .1ا	!درة �), ����� �دد �ن ا(� )� +ول �وIوع �!روء -

�ر��ز �), ��م ا	�!روء، أي Eدرة ا	�)��ذ  ��	�����و��8 ����ن أن ا	���رات ا	��@�  -

  .�), ا	�زج ��ن ا	����� وا	!راءة وا����1ع وا	�+دث

  :��	رات ا���	�� ا�"	ّ��) 2

، 	����ن أ�وا��� إ	, ���رات �����، �<ب أن �!ف �)��� ا	���ب�<��J �+��ج ا	����� 

�ن �وظ�ف ا	����� ا	�)���، و�ن ا	���رات ��  ���)ق �����دام ا(	#�ظ وا	���رات، و���� �� 

و���� �� ���)ق ، و���� �� ���)ق ��	!وا�د ا	�+و�� وا	@ر������)ق ��(���ر وا	�����، 

  :�: ��، �I: �ن +ر��ت ا	<�م، و�ن أھم ا	���رات��	!وا�د ا�

  .و�را�ط ا(���ر و��)�)��، �I: �ن ا	وIوح ،ا	�:�� �� ا	#�رة -

  .ا	��د �ن ا	�����، و�دم ��رار أو ا	<�ل، و����ك ا	���رات و�دم �#���� -

وا	@ر��� وا��: ��، �J وIوح ا	�ط �وظ�ف ا����1د �ن ا(�ط�ء ا	�+و��  -

   .2ا	�� ��دم ا	���, �:��ت ا	�ر<��

�), ا	�)��ذ أن ����ب ���رات �����، �ن �:ل �� ��ق ������ ا	!ول أ�8 �<ب  -

  .	����ن �ن �وظ�#�� �)�ً�� �� �����8

   :�ط$و�� �� %�$�� ا���	����	رات أ!رى 

  .ا����ب ا	���رات ا	����� ا(و	�� 	����ل ��)�م ا	����� 1 �د 	)ط#ل

  .ا	!درة �), ا	)�Rس وَ�ْدا	ّ�د، و��ك ا(���ء وإ�:��� -
                                                           

1
  .171+�د$�، ص�ا	�:م ا	طراو��، ا	���رات ا	#��� �� ا	����� وا	!راءة وا	 ���ل ��د  

2
  .��198�ل ��د ا	��دي وآ�رون، ���رات �� ا	)�� وا	�#��ر، ص   
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  .ا	����8 وا��1:ف ��ن ا(���ل وا(���ءا	!درة �), ����ز  -

  .1ا	!درة �), ا�����ل إ+دى ا	�د�ن ��#�ءة -

ا����ب ���رات  ا	�)��ذ �+��ج إ	, ���رات ������، �ن �:	�� ���ط�J ����ن أنو��8  -

  .���ط�J �ن �:	�� ا	�)��ذ ����� Eدرا�8 �), ا	����� ا	�)���وأو	��، 

  :�ن ا	����� أھ��� رات ا	�� ��د <زًءاأ�� ا	���

، وإذا ا	����� ا	<�)��، وأEل ���وى 	)����� ا	<�)��، أن ��ون ا	�ط واIً+� �!روًءا-أ

 .ازداد �), ھذا ا	+ّد ��و ا��داع ا	ذي ��رف ��	����� ا	<�)��

ا	!درة �), �!ل ا	�)��ت �@ور��� ا	@+�+� دون �+ر�ف، �J ر�ط�� ��	�طق  - ب

  .ا	�)�م

ا	ذال وا	ظ�ء، ا	��ن وا	@�د، : ����� ا	+روف ا	������� �طً!�، ���)#� ����� �+و -ج

+�ث ��م ��)�م ����� ھذه ا	+روف ��	�ر��ز �), ا	<��ب ا	�����، �!روً��  ،....ا	��ء وا	ط�ء

  .��	�طق دون ��)�ل أو �#��ر

  .ا	��ء ا	���وط������ ا	��ء ا	�ر�وط� وا	��ء ا	���وط�، و����� ا	��ء ا	��طر�E و -د

����� �ل +رف �ن ا	+روف ا	�ر��� ���دً � �ن �!ط� ا	�دا�� �� ����� ا	+روف، و1  -ه

���#� ������ ا	+رف ���ل �)�م، �ل �)�8 أن ���ود ����� ا	+رف �ن �دا��8 إ	, �����8، 1 

  .2ا	����� أو ا	و�ط �ن �@U أن ����8

������ أن ��ون <زًءا �ن  ىآ�ر �ن �:ل �� ��ق ������ ا	!ول أن ھ��ك ���رات

   .ا	����� ا	<�)�� �$:ً، و=�رھ� �ن ا	���رات ا	�� ����د ا	�)��ذ �), ا	����� <�د

  

  

  

  

  

                                                           

1
ه، 1430، ���ن، �1رة 	)��ر وا	�وز�J، ط��طرس +��ظ �طر�,، �در�س ا(ط#�ل ذوي ا	@�و��ت ا	��)م، دار ا	�  

   .344م، ص 2009

.��@رف .288، 287ا	#��ح +�ن ا	�<�، أ@ول �در�س ا	�ر�� ��ن ا	�ظر�� وا	���ر��، ص ��د   2
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��	
  :أ�واع ا���	��: ا����ث ا�

ا	����� ھ� ���ط ��ري، ���ر ��8 ا	#رد �ن أ���ره و�<�ر�8 إ	, ا�Aر�ن �� @ورة 

� ��ون �طر�!� ���� ر�وز    .�، أو طر�!� إ<را �� وظ�#����دا�إ���و��، إّ�ً

  :ن� +�ب �<����1 وأ�)و��� إ	, �و����!�م ا	���� -

  .����� وظ�#�، وأ�رى إ�دا���* 

  :ا���	�� ا�وظ���� :أو(ً 

ن �وھ� ا	����� ا	�� �)<W إ	��� ا	���ب �� �<�1ت ا�<�ز ا(���ل �� ���)ف ا	�

  .1ا	<)��ت، و�ط��Eت ا	د�واتوا	وظ� ف، �$ل ا	ر�� ل، ا	�<�ر��، و�+�Iر 

�ن ھ�� ��UI أن ا	����� ا	وظ�#� ���� 	دى ا	ط�	ب �@#� ��@�، وا	���ب �@#�  -

  .����، �+��<و��� �� وظ� #�م ا	���!�)��

، ���)ق ��	����:ت وا	��ط)��ت ا�دار��، وھو وا	����� ا�<را �� ا	�)��� أو ا	وظ�#�� -

وا	�ر��ت وا	�را�:ت �ة ا(�راد، �I:ً �ن ا	�@�ر�ف ��م 	)����J ا	��ّ�� وا	��@� �� +�

#ق �)���، �و�+��ج ھذا ا	�وع ا	����� إ	, Eوا�د �+ددة، أ@ول �!���، و�!�	�د � ...،ا	ر����

  .2ا�دار�� و=�رھ�ا	�!�ر�ر، وا	�����م، ا	�را�:ت : �$ل

��و �+��<��  و�ن �:ل �� ��ق ������ ا	!ول أن ا	����� ا	وظ�#�� ��دم �@�	U ا	ط�	ب

 U	�@�	!�ر�ر، و=�رھ� �ن ا�	وا�د �+ددة �� �������، �$ل اE ,	وظ� #8، وھ� �+��ج إ ��

 .ا�دار�� وا	+�و���

  :!�	,ص ا�"	�� �$��	�� ا�وظ���� -

  :�), �<�و�� �ن ا	�@� ص �ذ�ر ����) ا	وظ�#��( ا�<را �� ا	�)���!وم ا	����� �

  .�ن ا	��وضأ	#�ظ�� واI+�، ود���11 ���دة  -

  .3ا����1د �ن ا(	#�ظ �+�ل ا	�Wو�:ت ا	���)#� -

                                                           

1
  .�@103	U ا	�@�رات، ���م ا	�د�رات، ا	���رات ا	)�وي �1@�ل ا������، ص   

2
  .، ��@رف���199رات �� ا	)�� وا	�#��ر، ص ���ل ��د ا	��دي وآ�رون،   

3
  .103ا	�ر<J ا	���ق، ص  
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أي أن ا	����� ا	وظ�#�� �<ب ��د ����� أي �وع ����� أن ��ون د8�11 واI+� ���دة  -

  .�ن ا	�Wو�:ت ا	���)#�

  .��د 	�� ھذا ا	�وع ���Iط� �� Eوا	ب �+ددة 1 �+��ل ا��+�ء -

  .ا	�و+��ا(�)وب �)�� ��ل ا	���رات  -

  .1أو ا���1داد ا	���ن، أو ا	�وھ�� ا	����زة1 ��)ك ����8 ا	���رة ا	��@�، -

�ن �:ل �� ��ق ذ�ره ������ ا	!ول أن 	)����� ا	وظ�#�� ���ت ���زھ� �ن ا	�وع ا(�ر 

ط)ب Eدرات إ�دا���، �]��� �ن ا	�����، أي أ��� 1 �+��ج إ	, �وھ�� ����زة (دا ��، ��

  .�رھو�� ��و�ر ���رات ا	د�E وا	�ر��، دون إ�+�ءات أو �Wو�:ت �� ا	�����أ@�+ت 

  :أھ��� ا���	�� ا�وظ����-

ا	����� ا	وظ�#�� ���ذ �ن ا	�)�� ا	���و�� و��)� 	�!ل ا	��)و��ت وا(���ر، و��	��	�  -

  .�Wداة 	)����ر وا	�#��ر وا�1@�ل ��� ���م �� ��W�د وظ�#� ا	)��

ا	وظ�#�� �), ر�ط أ�راد ا	�<���I�� Jم ���ض، +�ث ����د	ون ���ل ا	�����  -

،U	�@�	2و�+!ق �ل ���م أھدا�8 ا.  

و��8 ������ ا	!ول أن أھ��� ا	����� ا	وظ�#�� ���ن �� أ��� أداة 	�!ل ا	��)و��ت  -

  .وا	���رف

	��	
  :ا���	�� ا.�دا%��: 

���� ا	����ر �ن ا(���ر ��W)وب رض ���د ا	����� ا��دا��� �و�� �ن أ�واع ا	�����، ا	

  .أد��، و�ز�د ا	�)��ذ ا����ً�� 	)���رف ا	<د�دة

���ر �ن ا	رؤى ا	��@��، و�� �+�و�8 �ن ا�#��1ت، و �� ���ف ��	����� ا��دا���  -

1 �!�د، و�W	ف 1 ��رار،  ��ر�إ���8 �ن +����� ��@� �<�ه ا	�<�رب ا�������، وھ� 

و��رات ���!�  +�ب �� ��وا�ر 	د�8 �ن ���رات ��@�،)ف �ن ��ص (�ر، و���

  .3وEدرات 	�و��، و�واھب أد��� و�در�ب وإط:ع

                                                           

1
  .199ا	��دي، وآ�رون، ���رات �� ا	)�� وا	�#��ر، ص���ل ��د   

2
   .70م ص2003ه، 1423، ا	!�ھرة، �1+�د ر<ب �Iل \، ��)��ت ا	������ و�ط��!��، ��)���� و�!و����، ��	م ا	��ب، ط  

3
  .�304ض ا	�زا�)�، وآ�رون، ا��را�<��ت ا	�ر�و�� و���رات ا�1@�ل، ا	�ر�وي، ص��+�د �)��ن � 
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و��8 ������ ا	!ول أن ا	����� ا��دا��� ����ول �وIو��ت ���ر �ن ا	�#س، و��  -

�� �#س ا	��)!�، وذ	ك  و��دف ھذه ا(��رة �), �+!�ق ا	���� وا	�W$�ر �+�و�8 �ن ا�#��1ت،

  .���)ف �ن ��ص (�ر +�ب Eدرا�8 و�واھ�8

  .��ذا ا	�وع �ن ا	����� ����ول �وIو��ت ���و�� و���ددة -

�طوًرا ���ف ��� �ن أ+����8، و����ره، و���ر ��� �ن  ��ب ا����ن���د�� � -

  .�]ن �����8 ھذه ���, ����� إ�دا���، �واط#8 ا�������

�� �����، و����ل �����، و���)ف ��#ردا�8 ���ًرا �ن �)�� =و�@و ��رة  و��د�� ����ر

�!�ل  �طر��، و�وھ�� أد���، وEدرة 	�و�� 	طرح �� ��!ر �� و<دا�8 و�� �ر�ز �� �8�# �]�8

  .1ا��دا����), ا	����� 

ا����ر و	�س �!)�د، أي ھو ھو �ن �:ل �� ��ق ������ ا	!ول أن ھذا ا	�وع �ن ا	�����  -

���J �ن أ+���س و����ر ا�������، و���)ف ذ	ك �ن ��ص �Aر، +�ب ���رات ا	�� 

  .��و�ر �)��� ا	��ص وا	��رات

  :!�	,ص ا���	�� ا.�دا%��

����ر�� ا��دا��� �), �دة ���ت ����د ا	�)��ذ �@#� ��@� ا1ا	#���  ا	�����  �ر��ز

  .���� وا	���ب �@#� ����، �� ����� Eدرا�8 ا��دا��� و�ذ�ر

  .ا�����ر�� �� ا	)�� وا(���ر -

  .ا����1د �), ا(��	�ب ا(د��� ا������� أ�$ر �ن ا	��ر�� -

   .��2دد ا	@ور ا	<��	�� وا	�)��ت ذات ا	د11ت ا	���ددة -

�:	��، ����ر��، ���ط�J ا	�)��ذ �ن ����ت ���� ا و��8 أن ا	����� ا��دا��� �!وم �),  -

  .أ+����8 و����ره ��W)وب راٍق و	�� <�)��أن ���ر �ن 

  .��و�ر �� @�+��� ا���دادات ��@� و��رة ���� <��	�� ��<ذرة �� Eر�+� -

-  JI�� +��ة و����د��� ��� أ���	$!���، و�����ة ا	وا ������	, ا1ط:ع وا	د إ����

  .3	)�طور

                                                           

.��163د ا	#��ح، أ��	�ب �در�س ���رات ا	)�� ا	�ر��� وآدا���، ص  +�ن ا	�<8  1
  

.�64+�د ر<ب �Iل \ ��)��ت ������ و�ط��!����، و��)����، و�!و����، ص   2 
3
  .��206�ل ��د ا	��دي وآ�رون، ���رات �� ا	)�� وا	�#��ر، ص  
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ا�ط:ع، وذ	ك �ن �:ل � �� ا	�:��ذ +ب �و��8 ������ ا	!ول أن ھذه ا(��رة �� -

ز��دة ���را��م، و����� Eدرا��م ا��دا��� �ن �:ل ا	��را��م ا	#��� ا	�� ����دھم �), 

  .ا����ر أ���ر <د�دة

  :أھ��� ا���	�� ا.�دا%��

  :���ن أھ��� ا	����� ا	#��� �� �دة <وا�ب �ذ�ر ����

  .أھ��� ا	)�� ا	�ر���، و�1��� ا	����ر-1

  .�+د�د �<�1ت ا	����ر ا��دا�� و���رات �ل �<�ل ����ا	��� إ	,  -2

  .����ص أھم ا	��و�Eت ا	�� �+ول، دون إ�!�ن ا	ط)�� ���رات �<�8�1 -3

�ون 	�ذا ا	�+ث ا������ت إ�<���� �), إ�داد ���ھ^ ا	)ّ�� ا	�ر���، ور���� �Eد  -4

  .�1در�� 	)�� ا	�ر����در�ب ا	��#وE�ن وطرا ق ا	�در�س وأ��	�ب 

�رات �ل م ��+د�د �<�1ت 	����ر و��و��8 ������ ا	!ول أن أھ��� ا	����� ا��دا��� �! -

  .����<�ل �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .19م، ص2007ه، 1427ا(��رات ا	�ر��� ا	��+دة، ، 1را<U +��ن ���م، ����� ا��دا���، دار ا	���ب ا	<����، ط  
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  .ا���	�� أھ����	 وأھدا��	: ا����ث ا�
	�ث

���ط�J ا	�)��ذ أن ���ر �ن أ���ره، وأ+����8 	����� و��)� ا�@�ل ا	�� �ن �:	�� ا ��د

  .���و�� �� ��ل ر�وز��ر<����  و�!وم 

  :أھ��� ا���	��: أو(ً 

  : ��د ا	����� �ن أھم ا��1را��ت ا�������، و���ن أھ����� ��

  .� وا	<��	��أن ا	����� وا	!راءة أھم ��� ��@ف ��� ا����ن، و��ر<8 �ن ا(� -

س �ن ا	�واطر وا	����ر ا	�� �<ول �� @در ���د ا	����� و��)� ���)� 	)��# -

  .ا	+��ء أو ا	�وف �ن ا	�@ر�U ��� �8+ا����ن، ور��� �

  .1+داث، ��� أ��� و��)� ا��داع ا(د��ا(��� و��)� ���)� 	��<�ل ا	واJE و��د ا	�� -

و�ن ھ�� �]نR ا	����� �� أھم ا��راع �� ��ر�� ا	��ر��، ��ن �:	�� ���ط�J ا(<��ل  -

  .+�Iرھم ��ل أر�+��ا	!�د�� ��ر�� �را$�م ا	!د�م، و�ذ	ك �����م �ن ا	����ر �ن 

   .2ا	����� و��)� �ن و�� ل ا��@�ر ا	ز�ن وا	����� -

!ر�ب ا	8، ��� أداة ا�@�ل ا	+�Iر ��	���I، و!)��د أداة ���	� 	+#ظ ا	�راث و� -

  .��3	��د

  .و��ر����ا(�م �راث و�ن ھ�� ������ ا	!ول إ�8 	و1 ا	����� 	�Iع 

  :ن أھ����� أ��I ھ��و��

  .ا	ر ���� 	)��)م �<��J أ�وا�8، و�� ���)ف �را+)8أ��� ا(داة  -

�ن ، ���ھ���� �� ر�E ا	)�� و<��ل @��=���، وذ	ك 	�� �رد �� ا	�$�ر �ن أدا �� -

  .4ا���دام ا	)�� ا	#@+, �� ا	����ر وا(داء

�، �و��8 ������ ا	!ول أن ا	ط�	ب 1 ���ط�J ا�����1ء �ن ا	����� �� ���ر�8 ا	درا� -

  .أداة ���� �� <��J �را+ل ا	��)�م، ��� ���ر �ن أ���ره و���8 	)�!روء(��� 

                                                           

1
  .33إ��د ��د ا	�<�د إ�راھ�م، ���رات ا�1@�ل �� ا	)�� ا	�ر���، ص  

2
�ر�ز ا����در�� ، ، ا�1<�ھ�ت ا	+د�$� 	�در�س ا	)�� ا	�ر��� �� ا	�ر+)��ن ا��داد�� وا	$��و��@ر+�ن ��د ا	��ري �  

  .248، ص2005ط، .	)���ب، د
3
  .��198د ا	��دي، وآ�رون، ���رات �� ا	)�� وا	�#��ر، ص���ل  

4
م 2009ه، 1429ط، .د�����، ز�ن ���ل ا	�و����، ا	���رات ا	)�و�� �در���ت 	�و��ت، �+ر�ر ����ر، دار ا	��ر�� ا	<  

  .59ص
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َ%$5َم  4ا�َذي َ%$5َم �	�4ََ$ِم {: و<ل و	!د ذ�رت ا	����� �� ا	!رآن ا	�ر�م �� Eو	8 �ز -

1}5ا.ِْ�َ�	َن َ�	 َ�ْم َ�ْ"َ$ْم 
.  

2}2ِ�ِ�ْ"َ�ِ� َرِ�َك ِ�َ�ْ>َ�ْوِن َ�	 أَْ�َت  1و�	 َ�ْ�ُطُرْوَن �4ََ$ِم اْ و ن{: و<ل Eو	8 �زو
.  

�ن �:ل اA���ن ا	�ر����ن ���ن 	�� \ ��+��8 و���	, أھ��� ا	�����، ��� أ��� �:+ظ  -

�!د�ت : �!�ل �8، ��طر أ�Eم ��	!)م، ا	ذي ھو آ	� ا	����� و�� ��� أن \ �ز و<ل��� اA�� ا	$

  .�� اA���ن ا	�ر����ن �� 	#ظ� E)م ت�ظ��8، أي أن ا	����� ذ�ر

و��UI أھ��� ا	����� �� �و��� <���� 	#�ون ا	)��، +�ث أ��� ��ط)ب <��J ا	���رات  -

ا(�رى، �#� ا	�:م أو ا	+د�ث ���ن 	)����J أي �وEف ا	���)م و��W	8 �� ��ء 	م �8��#، 

ا	+د�ث ����د �), ��م :وة �), ذ	ك، ��	�:م و�و���ن أن �ط)ب ��8 ا���دة وا	��رار، 

، ا���دام ا���رات و����رات ا	و<8 و+ر��ت ا	<�م، و=�ر ذ	ك �� ����د �), ه�+�وا

  .3وإظ��رهإ��Iح ا	���, 

و��8 ����ن أن ���رة ا	����� ھ� ��$��� أم 	<��J ا	���رات ا(�رى، �� ��را�ط� ����  -

�����.  

	��	
  :أھداف �"$�م ا���	��: 

 ,Eأر �����	أ���ل ا�1@�ل، ��� ���, �+و �+!�ق أھداف و=���ت �ظ���، ����ر ا

�), ا	�#��ر وا	ط:�E �� ا	����ر، و���� ���	J�> �� 8 ا(���ر و�ر<���� ��  +#ز ا	�:��ذ�و

  .��ل ر�وز ���و��

	�ل �ر+)� ��ر�� ������ و�@� @�� ا	)�و��، إذ �+دد ا(ھداف �� Iو ��، وا(@ل 

ا	���رات ا	ر ���� و���را��� ا	#ر���، وا	�ؤ�رات ا	ّ�)و��� ا	ّدا	� أن ����)ص ا(ھداف �ن 

���(�.  

�!�طJ وا	�)��ت، وا	<�ل و���ب �� �ر�م و��!ل ا	+روف، ا	+ر��ت، وا	 :ا��ف ا�ول -

 ,(������ 8�(�.  

                                                           

1
    ��A)ق، �ن ا�	5 - �4ورة ا.  

2
    ��A!)م، �ن ا	2- �1ورة ا.  
، ���ن، �1 ا	وظ�#�� وا��دا���، ا	�<�1ت، ا	���رات ا(��ط� وا	�!و�م، دار ا	���رة،ط��ھر ����ن ��د ا	��ري، ا	����3

  .88م، ص2010ه، 1432
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- ��	
و<�:ً �J ��ض �:��ت ا	�رE�م، و���ر ����8 �ن +�<��8  �)��ت ���ب :ا��ف ا�

  .و���ھدا�8

�را�ً�� ��ض �:��ت ا	�رE�م، و��ّ�ر ����8 �ن ���ھدا�8 ���ب �!رات  :ا��ف ا�
	�ث -

  .وأ���ره و����ره

  .1���ب <�:ً و�!رات، �وظ#� ��ض ا	��� ل ��: ��، و���ب ��ط ا	���  :ا��ف ا�ّرا�@ -

  

و��8 �]ن ا	�دف �ن ��)�ن ا	�����، ھو ا����ب ا	�:��ذ ���رات ������، ��م �+�و	ون 

����� �)ك ا	���رات �ن طر�ق ��)��م، ووJI �:��ت ا	�رE�م �� �و���I، ور�م 

  .ا	+روف وا	�)��ت �طر�!� <�دة، ��� ��ء ��م �� +����م

  : ھ��ك أھداف أ�رى 	��)�م ا	�����، ���ن �+د�دھ� ���� �)� -

  .�درك ا	�)��ذ ا	�:�E ��ن ��ل ا	+رف و@و�8 -

  .����ز ����I �ن ��ض �ن +�ث ا	��ل وا	�!ط����� ا	+روف ا	�ر��� ����Wل  -

   .2ض�����Eدر�ب �د ا	�:��ذ �), ا	����� ��ط واUI ����ل ��8 ا	+روف و1  -

�ن �:ل �� ��ق ذ�ره ������ ا	!ول أن ا	�دف �ن ��)�م ا	����� ھو ����� ا	+روف  -

ا	)�� ا	�ر��� ����� @+�+� أ�$ر �ن ذ	ك، أ��� ��دف إ	, �!ل ا	+�Iرات إ	, ا(<��ل �), 

  .ر=م ��دد أ���ل ا	�وا@ل �� �@ر�� ھذاا	

ا	�����، �ن ����� ا	!)م، ا	#@ل ا	درا�� ��دأ ا	��)م ���ر�ف ا	ط:ب �Wدوات �� �دا��  -

��وJE �ن  ا	د��ر، ا	��طرة و=�رھ� �ن أدوات ا	�� ����د �), ا	����� ا	@+�+�، �ن �:	��

  :ا	ط�	ب أن ��ون �Eدًرا �� ����� ھذا ا	@ف �), أن

  .�را��ة ا��!��� ا	�ط�J ���ب �), ورق =�ر ��طر  -

  .ا	�$��� و��و�ن ا	�@بأن �#رق �� ا	����� ��ن ا(	ف  -

   .3�وظف Eوا�د ����� ا	��زة �وظ�#� �)�ً�� ���� ���ب -

                                                           

1
�دا�ل ��)���� �!�م ��)���،  ،�I��ھ�، �ظر���، ���را��� �+�د �وزي أ+�د ��� ����ن، ا	)�� �@� @�� ،���:���،ق  

  .171 - 170م، ص ���2000ن، ط، .ددرا��ت ا	<����� وا	��ر وا	�وز�J ،+��دة ا	
2
  .398ر�دي أ+�د ط����، ا	�#�ھ�م ا	)�و�� ��د ا(ط#�ل، ص   

3
  .37م، ص2013ه، 1434، ���ن، U���1 أ�و ��)�، ��د ا	+��ظ �:��، ��)�م ا(ط#�ل ا	!راءة وا	�����، دار ا	�دا��، ط  
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-  UI�� 8)م ھو  أن����	+ور ا(���ا�	)��ذ  �ا�	)م ��ل ��ء ���)�8 ا��	ا ��(�� ��

	�ذه ا	���رة ا	)�و��  ا	+��� ا	�را�!���و �ن ��)�8، 	ذ	ك �+رص �), إ�����م ا	��دات 

 �I�)��ذ، أ�	ا J�)��ت و���ط�	در��، أن �+��� ر�م ا�	ب ا���	دو�� �� ا�	+روف ا	وا

  .1و�را��ت ا	�در���ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
، ���ن، 1ا	�در�س دار ا	���رة 	)��ر وا	�وز�J وا	ط����، ط��ھر ����ن ��د ا	��ري، ا	���رات ا	������ �ن ا	��Wة إ	,   

  .90م، ص 2010ه، 1431
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  :�"و�	ت ا���	��: ا����ث ا�را�@

ا	����� ھ� ���رة 	�و��، وھ� �)�ط �ن ا	!درات ا��1������، وا	�#���، وا	+وا���، 

+ر��� �ن �:	�� ���ط�J ا����ن �و@�ل أ���ره و����ره 	)��ر، �]ذا أ@�ب أي �ن ھذه ا	و

  .���)�8 �و@�ل �)ك ا(���ر �طر�!� �)� ��@�با	!درات 

  :�"و�� ا���	��

���ن @�و�� ا	����� �� أّ��� ���رة �ن �)ل وظ�#� ���ط �� ا	��، +�ث ��ون ا	ط#ل 

	ط#ل ��رف ا	�)�� ا	�� �ر=ب �� �ا	+روف وا	�)��ت، �=�ر �Eدر �), �ذ�ر ا	��)�ل 	����� 

��ظ�م �ھد�8 	��، و	��J� 8 ذ	ك =�ر �Eدر �), ������� و���ط�J �ط!�� و�+د�دھ� ��د ��

  .1وإ���ج ا(��ط� ا	�ر��� ا	:ز�� 	��� أو ����� ا	�)�� �ن ا	ذا�رة

ا	��، �ن �:	8 1 �ن ھ�� ��UI أن @�و�� ا	����� ���<� �ن �)ل �@�ب ا	ط#ل ��  -

  .���طJ �ذ�ر ا	+روف وا	�)��ت 	�������

(���ر �:ل �), ا	����ر �ن ا	����� واا	#رد �دم Eدرة و���$ل @�و�� ا	����� ��  -

، و����د ���رة ا	����� �), �<�و�� �ن )ا	+ر��ت/ ا	+روف : (�<�و�� �ن ا	ر�وز

	�#��� ا(و	��، ������1ه، وا	���ز ا	���رات ا	����� �), �<�و�� �ن ا	���رات ا	<�د�� وا

ا	��ن وا	�د، وEوة �aزر ��ن +ر��  وا	�@ري، وا	!درة �), إدراك ا	����J، وا	 ا	����

  .2ا	ذا�رة ا	����� وا	�@ر��، و�وع ا	�د ا	����د�� �� ا	�����

�ن �:ل �� ��ق ������ ا	!ول أن @�و��ت ا	����� ���ن أن ���^ ���� @�و��ت  -

�ذ	ك �@�ب ا	���رات ا	<�د�� ��	�)ل �@�ب �)�8 ا	��طرة �), �I:ت ا	�د ا	<�د، 

��ن ا	�د وا	��ن  �� �: �� +ر���، أو �طر�!� =�ر �����، وھذا �� ���, �@�و��ت

  .وا	@�و��ت �� ا	����ر ا	����� و=�رھ�

  : �وا<8 ا(ط#�ل ا	ذ�ن ����ون �ن @�و��ت ا	����� ���:ت ��د�)� ���$ل �� -

ا	!درة �), ا1+�#�ظ ��(���ر و�را�ط��، أو ���:ت �� ا	@��=� ا	)�و��  �دم -

إ�: ً�� ��طوًء أو إدراً�� ��طً �،  ����!��8، أو ر��ً �� ا	�ط و� ةوا	@ر���، أو رداء وا	�+و��

                                                           

1
، ���ن، �1طر�, +��ظ �طر�,، �در�س ا(ط#�ل ذوي @�و��ت ا	��)م دار ا	���رة 	)��ر وا	�وز�J وا	ط����، ط  

  .345م، ص2009ه، 1430
2
  . 126، ص2007ز�J، ط ا	�ر���، ���ن ، �@�م <دوع، @�و��ت ا	��)م، دار ا	��زوري ا	�)��� 	)��ر وا	�و  
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	)�����ت ��ن ا	+روف وا	�)��ت، ��� �<�ل إ������ Eراءة  �� ھو ���وب أ�ًرا @�ً��، وا	ذي 

  .�1+@�)�م ا(��د���، ور��� �), ���!�)�م ا	���� �� �), ��	��رك أ$ًرا 

و��UI�� 8 أن ا	�:��ذ Eد ����ون �ن ���:ت �� ا	�����، �� �دم �را�ط ا(���ر،  -

  .ورداءة �� ا	�ط، وذ	ك �� �ؤدي إ	, ���)� �� ��م ا	�!روء، أي �� ھو ���وب

ا	��< �، وا��:ء وا	!وا�د، أورا�Eم و�را����م ����� ��	�د�د �ن ا(�ط�ء ��  -

�ط ��را��ب وا���دام �:��ت ا	�رE�م، ا	�!ط، وا	#وا@ل، و����ك ا	+روف، و���� أ�وا	

  .أ�ط�ء ا	����� ا	�دو��

�را<���م و�@+�+���م (�ط� �م ا	�� �+ددھ� 	�م ا	��)�ون آ	��، أو 1 ���	��، وھم  -

  .2ا	:+!� ������� و�!د�ًرا 	�)ك ا(�ط�ء وا��1#�دة �أEل 

�ن �:ل �� ��ق ������ ا	!ول أن ا	�:��ذ ����ون �ن @�و��ت +�دة �� ���رة  -

ا	�����، �<ب ��� � ا	ط#ل 	)����� �ن �:ل إ�داد �در���ت 	8، ���ط�J �ن �:	�� إدراك 

  .ا	�طW و�@+�+8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
، ���ن، 3رة 	)��ر وا	�وز�J وا	ط����، ط��ا	�ظر�� وا	���ر��، دار ا	�: )مأ���� ا	�ط���� وآ�رون، @�و��ت ا	��  

  .156، 155م، ص 2009ه، 1429
2
  .310صم، 2010ه، 1430، ���ن، �3رة 	)��ر وا	�وز�J، ط����� �+�د �)+م، @�و��ت ا	��)م، دار ا	�  
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��C!:  

  .ا	)�� ا(������� ا(��ر �����^ أن ���رة ا	����� ھ� $�	ث ���رات 

�<ول �� ��طره �ن ا	#رد ���  ���ر ���و���ن أھ����� �� أ��� أرE, و�� ل ا�1@�ل 

  .و����ر وأ���ر ،�واطف

و����ر ھذه ا(��رة �ن أ�$ر ���رات ا	)�� @�و�� ��	���� 	)�$�ر وإ�!���� ��ط)ب  -

ا	���)��ن �), ، و�+#ز ��ر�� ا	!وا�د ا	�+و�� ���ل ��فا��:ك +@�)� 	�و�� <�دة و

  .ا	�#��ر وا	ط:�E �� ا	����ر

  

    

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ا�	�� ا�����
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د���:  

�رة ا��راءة �� ا�����ل ا�درا�� ����� ا�راء أ�ر 	��ف  	ن أ�ل ر�د��ول 	

� 	ن ا�درا�� ا�	�دا���، وذ�ك �ا������ ا'�دا&� �	وذ��، و	ن %ل ا�	$�و	�ت ا�	���ل "��

��  .'وا�ط� ا��'��ن ��	$�	�ن �	$ر�� 	و+*�م ا�)

��� ا�	ؤ�رة �� �$�وا��'��ن آر 	و�0 �'$ض ا��%	�ذ �	$ر�� ا.'$�د ����م، و'	

�رة ا��راءة �� ��، أن ��ص إ�3 	$ر�� أ�ر 	�ا��ط$�� 	ن %ل ا����&6 ا�	���ل "��

  .ا�����ل ا�درا��

  :����ت ا�درا��

��ث أ�ر�ت  ،ا��9را�� �8راء ا�'�ث ا�	�دا�� و���د '0 ا�	��ل: ا����ل ا������-أ

  .ا�درا�� "�3 	در���ن ا'�دا&���ن

  .و<�� 	��9��م ي �>رو�ط '�د�� ��د ��;  م،1954ا'�دا&�� أول �و�	'ر  -

9��م - رو'� –	�?ن  ��600 ��; ا'�دا&�� '�')�ر �	و،  -��	.  

ا���ر ا�	��ل ا�ز	�� �درا���� '*�رة ا��ر'ص ا��� أ�ر���ھ� �� : ا����ل ا�ز��� -ب

، وار�?زت ھذه 2019 – 04 -15إ�3  2019 – 04 – 14ا�	در���ن ا<'�دا&���ن، 	ن 

  .ا�درا�� "�3 إ�راء 	��'%ت أو��� 	; ا�	د�ر و'$ض ا�	$�	�ن وا��%	�ذ

�رة ا��راءة �� ا�����ل ا�درا��، ��ر ا�$��� ��ب ا�	و>وع ا�	طروح أ�ر 	���ن ا?

�ت ")وا&�� �?ل 	ن ا�	در���ن ا<'�دا&���ن ��" �م 1954ا'�دا&�� أول �و�	'ر (��ث ا�ر�

  .��	�ًذا 21�، أ	� �&� ا�	�$�	�ن ب 	$�	ً  ��21ث ��در "دد ا�	$�	�ن ب ) ')�ر �	ووا'�دا&�� '�
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  :$رض و�"!ل و���ر ����ت ا�درا��

��ل و�وز* ا��%!و��ت ا�()�� '&راد ا�%!"�:  

� 	ن ا�درا�� ا�	�دا��� "ن طر�ق ا<��'��ن �	?ن  �	ن %ل ا�	$�و	�ت ا�	���ل "��

�ت ا������ا��ول أن أ�راد *���  :ا�$��� ��	�زون '

  :$رض و�"!ل ا�����ت ا'و�� ا��%!�ن: أو�

  :�وز* ا�%�� "�ب ا���س: 01ا��دول ر-م  -

 

  

  

    

  

  

  

�دل  19.5  ٪�%�ظ 	ن %ل ا��دول أن ��'� ا�ذ?ور $� �أ�راد، '��	� ��'�  4أي 	

�دل  ٪80.95$� ��رًدا، و�$�3 ذ�ك أن ��'� ا�8�ث أ?�ر 	ن ا�ذ?ور، أي دول  17أي 	

ا�	رأة إ�3 	��ل ا�$	ل +د �زا�د ')?ل 	���رع �� ا�$�ود ا.�رة، وھذه ا�ظ�ھرة أ�'�ت 

 ���  .ا��$��م"��	�� ��ث د�ت ا�	رأة 	��ف ا�	��<ت 

  ).ا�درا��ا��ؤھل ()�ص ��ؤ��� ا��)رج : 02ا��دول ر-م  -

  

  

  

  

  

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

 °68.58  19.5٪  4  ذ�ر

 °281.42  80.95٪  17  أ�	8

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

222.84°  61.90 ٪  13  ����س  

�در�� 

�!$  

04  ٪ 19.05  68.58°  

  °68.58  19.05٪  04  �%�د

68.58°

281.42°

ذ?ر

أ��3

�	ل ا���س) 01(ا�(�ل ر-م  

222.84°
68.58°

68.58°

��س���

�درا��ت "��

�د$	

  ا��ؤھل ا�درا�� �!�%!�ن�	ل  02ا�(�ل 
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، 61.90 ٪�)�ر درا���� ���دول أن ��'� ا�	$�	�ن ا�	�ر�ون 	ن ا���	$� ��در 'ـ  -

، وا�*&� ا�	����� "�3 19.05 ٪'��	� ا�	$�	�ن ا�	�ر�ون 	ن ا�	در�� ا�$��� ��در ��'��م 

�دة ا��� ا��ول أن أO�ب ا.�راد ا�	�ر�ون 	ن ا���	$� ا.?�ر 19.05 ٪$�د ��در 'ـ	)��?	� ،

�دة��دة �����س أو )��ت �وظ�ف ا.���ذة �*رض ا���ول "�3 )�'� ��'�، �ظرا إ�3 أن 	�

�ن  	���ر? ��'��ت، "�3 "?س ا���وات ا��$	���� إ�3 ا�درا��ت ا�$��� �� ا��<8�'

�  .ذة�ا��وظ�ف �� 	��� ا��$��م 	ن %ل ا��?و�ن �� ا�	$�د ��?و�ن ا.�

����وى ا��راءة �دى  ا'���ذة�وز* أ&راد ا�%�� "�ب ��م : 03ا��دول ر-م  -

  .طCب ا��ف ا�	��ث

  

  

  

  

  

  

  

، 23.81 ٪أن أO�'�� أ�راد ا�$��� ا�ذ�ن ��در �����م ) 03ر+م (��>P 	ن %ل ا��دول 

�� �، وذ�ك �*�ر 76.19 ٪�م ا�	$�	�ن �	��وى ا��راءة �دى ا��%	�ذ 	�و�ط '�در 'ـ ���دة '��	

  .أن 	��وى ا��%	�ذ �� ا��راءة 	�و�ط

  

  

  

  

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

85.72°  23.81 ٪  05  �د  

  °275.28  76.19 ٪  16  ��و�ط

ف%D  /  /  /  

85.72°

275.28°

��د

	�و�ط

م ا��%!�ن ����وى �	ل  :03ا�(�ل ��

ذ�Cا��راءة �دى ا��.  
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ذ : 04ا��دول ر-م  -�C� م�وز* أ&راد ا�%�� "�ب �� �وم ا��%!�ون &� �%!

  .��ردات �ددة �(�ل �����

  

  

  

  

  

  

  

أن 	ن أھم 	� ��وم '0 ا�	$�	ون ھو �$��م ا��%	�ذ : �04%�ظ 	ن %ل ا��دول ر+م 

	ن 	*ردات 		� ��$ل ����ل ا��%	�ذ ��د و�	; ?م ھ�&ل . �د�دة ')?ل 	����	*ردات 

� ��'� ا�	$�	�ن 95.24 ٪	�ن ا�ذ�ن ��و	ون '�ذا ��د�دة أ���ء ا�درس، و��در ��'� ا�	$	��' ،

وھذا را�; إ�3 	�����  4.76 ٪�در ��'��م 	*ردات �د�د � �%	ذ��ما�ذ�ن < ��و	ون '�$��م 

� ?ل 	$�م %ل ا�درس�  .ا��� ��وم '

أ�!وب ا��%!�ن &� ��م ا��"�ل �وز* أ&راد ا�%�� "�ب : 05ا��دول ر-م -

ن �ا�درا��!%��!�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °342.86  95.24 ٪  20  �%م 

 �  1  ٪ 4.76  17.14°  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

ا��C"ظ� 

  وا���وم 

05  ٪ 23.81  85.72°  

ا���"���ت 

�  ا�(��ھ

08  ٪ 38.09  137.12°  

ا���"���ت 

�����  ا�

08  ٪ 38.09  137.12°  

342.86°

17.14°

�$م

>

ذ ��ردات �ددة �	ل  :04ا�(�ل �Cم ا��!%�

�ل �����)�  

85.72°

137.12°

137.12° 	%�ظ� و����م

����ت )��ا	��

��'��ر ?�'�ا

م : 50ا�(�ل�	ل أ�!وب ا��%!م &� ��

  ا��"�ل ا�درا�� �!�!�ذ 
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أ��وب ا�	$�	�ن �� ����م ا�����ل ا�درا�� أن )  05(�%�ظ 	ن %ل ا��دول ر+م 

� �?ون '	%�ظ� و��و�م '��'� 	 �'ً��O م�$�	�ھ�� 'ـ  23.81 ٪���رات )*'��' �، 38.09 ٪وإ	

�ر'��*�ر أن ا�	$�	�ن �$�	دون �� أ��و'�م �����م ، وھذا 38.09 ٪?��'�� ��'�  اتأو ا

� ا�	���و��، أ?�ر  �����ل ا�درا�	��ت ا�)*��� وا�?��'�� وذ�ك 	ن %ل ��'���"�3 ا	��

  .م '��	%�ظ� وا�����م�	ن ��'��م �� ���

ذ &� &�م ��ردات : 06ا��دول ر-م -�Cب ���$دة ا��%!م ا���" ���وز* أ&راد ا�%

  .-راء����ددة &� ا���وص ا��� ھم ��دد 

  

  

  

  

  

  

  

 

أن ��'� ا�	$�	�ن ا�ذ�ن ��و	ون '	��"دة ا��%	�ذ ) 06(�%�ظ 	ن %ل ا��دول ر+م 

� ��در 'ـ ������� ا���ل أن  ٪100"�3 ��م 	*ردات �د�دة �� ا���وص ا��� ھم '�دد +راء�

�ل � �� "�3 ا���	�ذ ��وم "�3 ����ن ا�	��وى ا�درا�� ا��&%داتا��"!  ��  .ا��� �طر�

 

 

 

 

 

 

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °603  ٪100  21  �%م 

 �  /  /  /  

°360
�$م

ذ $!8 &�م : 60ا�(�ل�Cل ���$دة ا��	�

  ��ردات 
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�وز* أ&راد ا�%�� "�ب ��): 07(ر-م ا��دول  -ذ &� �Cن 'داء ا��م ا��%!�

 . ا��راءة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

�م ا�	$�	�ن .داء ا��%	�ذ �� ا��راءة، وذ�ك ��%�ظ أن �� )07(	ن %ل �دول ر+م 

�ت '�$م وا��� '�� و?��ت أO�ب ا�8��ر �� 	�دة �	ت +راء�'�	ن %ل ا��دا	�م .�&�� ا<

���م 71.43٪��در ��'��'�، و�*�ر ھذا أن ٪28.57'��'� ) <(، '��	� ا�'$ض ا�ر ?��ت إ�

�أO�'�� ا�	$�	�ن ���د	ون أ�&�� ��ر �� 	�دة �	ت +راء�'�  .ا<

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °257.15  71.43٪  15  �%م 

 �  06  ٪28.57  102.85°  257.15°

102.85°

�$م

>

ذ : 70ا�(�ل�Cن 'داء ا���	ل ��م ا��%!�

  . &� ا��راءة
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"�ب رأي ا���%!م &� �وا��� �!�ذ �%و��  ا�%�� �وز* أ&راد): 08(ا��دول ر-م  -

  .&� &�م ا�!�I ا�%ر�� ا���"دث ���

  

  

  

  

  

   

  

   

   

  

أن ��'� ا��%	�ذ ا�ذ�ن �وا��ون �$و'�ت �� ��م ) 08(�%�ظ 	ن %ل ا��دول ر+م 

� و��ب �، -)��� ,+*( ا��"!�)� ا�'�� 80.95٪أي ا�	$�	�ن ��در را���9 ا�$ر'�� وا�	��دث '

، و���� 19.05٪�!=( ا�"%-)( �5>ر -ـ ا���9ا -8ن ھ��ك 5��)' 4 ��ا3/�ن أ�( 2"�-( 10 0/  

  .5&+)% ذ�A -8ن أ@!*)( ا�?��)' ��ا3/�ن 2"�-( 10 0/  ا�!=( ا�"%-)(

 �وز* أ&راد ا�%�� "�ب إذا ��ن ا��%!م ��و-ف ا��!�ذ $�د��: 09ا��دول ر-م  -

�!�� )طK ��راء.   

  

  

  

  

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °291.42  80.95٪  17  �%م 

 �  04  ٪19.05  68.58°  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °360  100٪  21  �%م 

 �  /  /  /  

291.42°

68.58°

�$م

>

ذ ا�ذن و��ون : 08ا�(�ل�Cل ا��	�

  . �%و�� &� ا�!�I ا���"دث ���

°360
�$م

�	ل -راءة ا��!�ذ ا��!�� )طK: 09ا�(�ل ر-م .  
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� أن 	ن ) 09(�%�ظ 	ن %ل ا��دول ر+م �أھم ا.	ور ا��� "�3 ا�	$�م أن ��وم '

طS، وھذا را�; إ�3 �رص ا�	$�م ���و+ف ا��%	�ذ "�د	� ��و	ون '�راءة أ���ء ا�درس  �	�?

  .�*وق ا���	�ذ

ذ �%�ل $!8 �وز* أ&راد ا�%�� "�ب إذا : 10ا��دول ر-م  -�C�!� م����ن �و�

ن ا����وى أدا�6م ا�درا���"�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

�م ) 10(	ن %ل ا��دول ر+م ��%�ظ أن ��'� ا�	$�	�ن ا�ذ�ن ��و�ون 'Sن �و��

، و�	?ن �*��ر ذ�ك 'Sن �و��0 100٪ا�درا�� �ذ �$	ل "�3 ����ن 	��وى أدا&�م ���%	

�ط '<�>� وا<��'�ه و���ب ا�*و>3 دال ا��ف ا�درا�� �$	ل ھذا "�3 ����نا��%	�ذ '

  .	��وى أدا&�م ا�درا��

  

  

  

  

  

 

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °360  100٪  21  �%م 

 �  /  /  /  

°360
�$م

ذ �ن أ�ل : 09ا�(�ل ر-م�Cا�� M�	ل �و�

ن أدا�6م ا�درا���"� .  
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�ذ($رض و�"!ل و���ر ا�����ت : 	���C�!�(:  

%� 	ن ا�درا�� ا�	�دا��� "ن طر�ق ا<��'��ن �	?ن ا��ول  ل	ن �ا�	$�و	�ت ا�	���ل "��

�����ت ا��*���  :أن أ�راد ا�$��� ��	�زون '

- �  : $رض و�"!ل ا�����ت ا'و�

ر ا���س: �01دول ر-م  -I�� ب�" ��  :�وز* أ&راد ا�%

  

  

  

  

  

  

  

�ص '�وز�; أ�راد ا�$��� ��ب 	��9ر ا���س أن ) 01(	ن %ل ا��دول و)?ل ر+م ا�

أ?�ر 	ن ، �	?ن ا��ول أن ا�8�ث ٪57.24، '��	� ا�8�ث +درت 'ـ 42.86٪��'� ا�ذ?ور '�9ت 

إ�3 أن در�� ا�8�ث أ?�ر و�*�ر ھذا '��در�� ا���  ��'� �?�د �?ون 	���ر'� ا�ذ?ور، وھ�

�9�'�� ا�	رأة ا��زا&ر�� ��� ا�ن �در�س و�	�ل 	���ب 	�$ددة.  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

 °154.29  42.86٪  09  ذ�ر

 °205.70  57.24٪  12  أ�	8

154.29°
205.70°

ذ?ر

أ��3

ذ "�ب �	ل ) 01(ا�(�ل ر-م �Cا��

 ا���س



 ا����ب ا��ط���                                                                     :ا�	��ثا���ل 

 

53 

 

  :%دل ا���ل ا�	�����وز* أ&راد ا�%�� "�ب : 02ا��دول ر-م -

  

  

  

  

  

  

  

  

	$د<ت ا�*�ل ا����� .�راد ا�$���، و�%�ظ 	ن %�0 أن ) 02('�ن ا��دول ر+م �

� �&� ا.رى ����ت "�3 	$دل 4.76٪ '��'�  05	ن ����وا "�3 أ+ل  �أO�ب ا�$��	��' ،

� ا��ول أن 	��وى ا�����ل ا�درا�� 95.24٪��در ��'��م  ،10إ�3  5	ن ��?	� �، و	ن ھ�

  .�'$ض أ�راد ا�$��� ��د أ	� ْ'$ض ا�ر 	�و�ط

-  �اد ا����� : 30ا���ول ر��  .ا�01(�/ .-�,�اءة �()'&%$ #"ز � أ

  

  

  

  

 

 

  

أن ��'� ا��%	�ذ ا�ذ�ن ��'ون ا��راءة ��در ) 03(ا��دول ر+م �%�ظ 	ن %ل 

� ا��ول أن �%	�ذ ��'ون ا��راءة وذ�ك را�; إ�3 	$�	�� ا�	$�م 100٪'ـ��?	� ��م ، و	ن ھ��

� ا�'�� ,E*/  )+إ,�� ,?"!  - «و��ب ا�	�و�� � %«. 

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

أ-ل �ن 

05  

01  ٪4.76  16.81° 

 �5ن 

  10إ�8 

20  ٪95.24  342.86° 

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °360  100٪  21  �%م 

 �  /  /  /  

16.81°

342.86°

05أ+ل 	ن 

10إ�3  5	ن 

ذ�%دل  �	ل 02ا�(�ل �Cا���ل ا��. 

°360
�$م

ذ �!�راءة�	ل  02ا�(�ل �Cب ا��". 
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�اد ا����� ا1415-ع ا�01(�/ .-�,�اءة: 04ر� ا���ول  -�  .#"ز � أ

  

  

  

  

  

  

 

  

  

� 90.48٪��'� ا��%	�ذ ا�ذ�ن ���	�$ون '���راءة ��در 'ـ ) 04(�'�ن ا��دول ر+م 	��' ،

، و�����6 أن 	$ظم ا��%	�ذ < 9.52٪�در ��'��م 'ـ راد ا�ذ�ن < ���	�$ون '���راءة �ا.�

  .���	�$ون '���راءة وھم �&� +���� '����'� ��?ل

ذ &� إ"����م ����وز* أ&راد ا�%�� "�ب رأي ا 05ا��دول ر-م  -�Cف )و��

  .وا�ر���ك أ	��ء ا��راءة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °325.75  90.48٪  19  �%م 

 �  02  ٪9.52  34.27°  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °34.27  9.52٪  02  �%م 

 �  19  ٪ 90.48  325.75°  

ذ ����راءة�	ل  04ا�(�ل �Cا�����ع ا��. 

34.27°

325.75°

�$م

>

325.75°

34.27°

�$م

>

ذ ���)وف �	ل  05ا�(�ل �Cإ"��س ا��

 .وا�ر���ك أ	��ء ا��راءة
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��'� ���ت ���%	�ذ ا�ذ�ن �د�0 إ���س أن ا+ل ) 05(�%�ظ 	ن %ل ا��دول ر+م 

وف أو ا<ر�'�ك��أ	� ا���'� ا�	�'��� �ذھب إ�3 ا��%	�ذ  ،9.52٪أ���ء ا��راءة وذ�ك '��'�  '

و�����6 	ن ھذا  ،90.48 ٪ا�ذ�ن < �و�د �د��م وف أو ار�'�ك أ���ء ا��راءة ��در ��'��م 'ـ 

���$ب ا�وف دوًرا ?'�ر �� �$�م ا��%	�ذ و?ل ھذا  ا��ؤال ھو وف 	ن 	وا��� ا�	$�م، وھ�

  .��ؤ�ر "�3 �����0 ا�درا�

رھم &� : 06ا��دول ر-م  -�ذ "ول ���Cب رأي ا���" ��  أ�ور�وز* أ&راد ا�%

  .درس )�رج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ��'� ا��%	�ذ ا�ذ�ن �*?رون أ���ء ا�درس 'S	ور أرى ) 06(�'�ن ا��دول ر+م 

� ا�ذ�ن < �*?رون 'S	ور أرى أ���ء ا�درس و�>; ?ل �ر?�ز "��0 4.76٪��در 'ـ	��' ،

ا�	$�م �� طر��� إ���ءه ��درس وذ�ك  ، و�����6 أن ھذا را�; إ�3 95.24٪��در ��'��م 'ـ 

 .ة�	�د���"ده �� )د ا��'�ھ�م، و	دى ��?	0 و�	?�0 	ن ا

 

 

 

 

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  17.14°  4.76٪  01  �%م 

 �  20  ٪95.24   °342.86  

17.14°

°342.86

�$م

>

ذ أ	��ء ا�درس &�Kور �	ل  06ا�(�ل �Cر ا�����

� .)�ر�
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ذ ��%و�� &� ا��راءة ا���ص: 07ا��دول ر-م  -�Cل �وا��� ا��	�.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

أ�راد ا�$��� < �وا��ون �$و'� �� +راءة ا���ص أن 	$ظم  �07	�ل ا��دول ر+م 

� ��'�57.14 ٪ا��� ���وي "�3 ?�	�ت �$'� و��در ��'��م 'ـ �، ا��� �	�ل 42.86٪، �م ���

�����6 أن  ا�ذ�ن �وا��ون �$و'� �� +راءة ا���ص ا��� ���وي "�3 ?�	�ت �$'�، 

� دور �� ����ل ا��%	�ذ�  .+راءة ا���ص �

ذ ��ل �� �رأه &� �در�� �وز* أ&راد ا�%�� "�ب �"�� : 08ا��دول ر-م  -�Cا��.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °154.30  8624.٪  09  �%م 

 �  12  ٪ 57.14  205.70°  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °325.73  90.48٪  19  �%م 

 �  02  ٪ 9.52  34.27°  

154.30°

205.70°

�$م

>

ذ ا��%و�� &� �	ل  07ا�(�ل �Cوا��� ا���

 .-راءة ا���ص

325.73°

34.27°

�$م

>

ذ ��ل �� �	ل  08ا�(�ل �Cب ا��" Mرؤو��

 .&� ا��در��
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أن أ"�3 ��'� ���%	�ذ ��'ون 	� ��رؤو�0 �� ، �%�ظ )08(	ن %ل ا��دول ر+م 

� ا��%	�ذ ا�ذ�ن < ��'ون ?ل 	� ��رؤو�0 �� ا�	در�� 90.48٪ا�	در�� ا��� ��در 'ـ 	��' ،

  .، �	?ن ا��ول أن ھذا ���6 "ن �ب ا���	�ذ ��	�دة ا��� ��رؤھ�9.52 ٪��در ��'��م 'ـ 

ذ �!�راءة د&* �وز* أ&راد ا�%�� "�ب ا���ب ا�ذي: 09ا��دول -�Cا��.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا��'ب ا�ذي �د�; ا��%	�ذ ���راءة، و�	��ت أ"�3 ��'� �� ) 09(�	�ل ا��دول ر+م 

� ��'� �، �م ��66.67 ٪ا��%	�ذ ا�ذ�ن أ��'وا 'ـ أ�$�م ا�?��ر 	ن ا��راءة و��در 'ـ �٪ 19.05 ،

 ��م �*رح وا�دي "�د	�'�، 	ن ا�	�م أن 14.28 ٪أ+رأ، '��	� أ+ل ��در 'ـ ��د��  ?��ت إ�

�م +�ر&�ٍ أ?ون '�Oت ا�$��� أ�'�  .��ًدا �����6 	ن %ل إ�

  ���� ا�زاو�  ا����� ا��6و�  ا���رار  ا���ن

  °51.41  14.28 ٪  03  ون -�ر�6 �ًدا ��ن ا���م أن أ

ر �ن ا��راءة	�  °240.01  66.67 ٪  14  أ�%!م ا�

�رح وا�دي $�د�� �د�� أ-رأ  68.58°  19.05 ٪  04  

68.58°

240.01°

51.41°

	ن ا�	�م ان أ?ون +�ر&� ��ًدا

أ�$�م ا�?��ر 	ن ا��راءة

�*رح وا�دي "�د	� ��د�� أ+رأ

ا���ب ا�ذي د&* ا��!�ذ �	ل  09 ا�(�ل

 .�!�راءة



 ا����ب ا��ط���                                                                     :ا�	��ثا���ل 
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ا��!�ذ ��� �و�M �%!م أ	��ء  �وز* أ&راد ا�%�� "�ب اھ���م: 10ر-م ا��دول  -

  .ا�درس

  

  

  

  

  

  

  

  

أن ��'� ا��%	�ذ ا�ذ�ن ھم 	��	ون '	� ��و�0 ا�	$�م ) 10(�%�ظ 	ن %ل ا��دول ر+م 

ذ ?%م ا�	$�م 100٪أ���ء ا�درس ��در 'ـ Sون ا�درس ��ًدا و�$'�، وھذا �*�ر أن ا��%	�ذ ��

  . '$�ن ا<"�'�ر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ا�����   ا���رار  ا���ن

�  ا��6و

 ����

�  ا�زاو

  °360  100٪  21  �%م 

 �  /  /  /  

°360

�$م

ذ ��� �و�M  10 ا�(�ل�Cل اھ���م ا��	�ا��%!م 

 .أ	��ء ا�درس



 ا����ب ا��ط���                                                                     :ا�	��ثا���ل 
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��C(:  

�ت ا�واردة �����6 	ن %ل ������� ���داول ���� درا���� ا�	�دا���، أََن ا�	$ط��ت وا�'�

��	$�	�ن، �	�ل أ�ر ا��راءة �� ا�����ل ا�درا��، ) 10إ�3  1(�� ا��داول 	ن ' ���ا�

، و�و��0 ا��%	�ذ و�$��	�م ?ل ���ث أن ا�	$�م �0 دور ھ�م �� ا����Sر "�3 ا�	ردود ا�درا�

��و�0، �'��ء +درا��م ا�*?ر�� وا�$�	��، و�����ن 	ن أدا&�م، و"�3 ا�	$�م ��� �?ون �0  أن	

  .أ��وب �� ����م ا�����ل ا�درا�� ��	�$�م

����'� ���داول 	ن  -' ����%	�ذ، ��ث ��3$ '$>�م وراء ) 10إ�3  1(أ	' ���ا�

�ت 	ن %ل �'�م ��  .���راءة����ق ��

��ث أن ��	$�م دور �$�ل �� إ�راء ا�درس، ��و ا�ذي �'�� �و ا�	����� دال ا���م  -

  .ا�درا��'�ن ا��%	�ذ و��*زھم "�3 ا�	��'رة و���ن ������م 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

�����  
  

  

  



�����  
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�����:  

  :������ ا�������� �و
	��  �ن ��ل

  .أن ا���
�ل ا�درا�� ����ر ��"ن !�  و�� ��د�د ���وى ا���	��� �	����ذ -

�� �ن ���&� ���"ن ا��	��ذ �ن  -���(�رب  أ*لأن �&�ر�� ا�(راءة وا�"���� ��ور أ

  .ه-�ر�, وا��وا
ل 

  .ا�(�!�� وا�� �ر�� !� ا��*����تأن �&�ر�� ا�(راءة وا�"���� �ن أھم أ�س  -

�دى  !� ا���
�ل ا�درا�� �3و!� ا"��ر اورن �&�ر�� ا�(راءة وا�"���� �	�ب دأ -

�وا*&&� ا��	��ذ !� ا�(راءة  ا�����ذ، و�&ذا �*ب 4	5 ا���	م أن �"ون وا��4 �
�و��ت ا��� 

  .وا�"����

ا��	��ذ و�� �د�� �ن ��رة أن ا���
�ل ا�درا�� ����د ���در*� ا8و�5 4	5 7درات  -

  .و�&�رة و�در�ب

ا���	م �� دورھ� !� ا��:�ر 4	5 �ردود ا�درا�� �	�	��ذ، و��رص 4	5 �	��� "ل ��  -

��  .����*� ����ء 7درا�� ا�;"ر�� وا��	��� �����ن أدا�� ا�درا

  .و��د ھذا 3 ����� إ3 ��د ? 4ز و*ل ا�ذي ا���4 4	5 ا�*�ز ھذا ا���ث ا���وا ,

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ا
�	�در ����� 
  ا
��ا�و
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�� ا���
در وا��را���:  

  .ا��رآن ا��ر�م


درا� -أ��:  

/ ه 1424، ��روت 1ا��زء ا����س، دار ا����ب ا������، ط. ا�ن �ظور، �	�ن ا��رب-1

  .م2002

ه، 1426، ا�)�ھرة، �4��% ا��$� ا��ر���، ���م ا�و	�ط، دار ا����ب ا�#روق ا�دو���، ط -2

  .م2005

 :ا��را�� -ب

3-  ��وآ�رون، *�و��ت ا����م ا�ظر�� ا����ر	�، دار ا��	�رة ��#ر وا��وز�% أ	��� ا��ط�

  .م2009 - ه1429، ,��ن، 3وا�ط��,�، ط

4-  ،�����، �*ر، )ط.د(إ	��,�ل ز�ر��ء، طرق �در�س ا��$� ا��ر���، دار ا���ر-� ا�

  .م2005

  .م2000، ، ا�)�ھرة)ط.د(أ��م ����ر ��4دة، ��3رات ا��در�	2، ����� زھراء ا�#رق،  -5

إ��د ,�د ا����د إ�راھ�م، ��3رات ا�6*�ل -2 ا��$� ا��ر���، �ؤ		� ا�وراق ��#ر  -6

  .م2011، 1وا��وز�%، ط

�طر	; �4-ظ �طر	;، �در�س ا:ط�9ل ذوي ا�*�و��ت ا����م، دار ا��	�رة ��#ر  -7

  .م2009 - ه1430، ,��ن، 1وا��وز�%، ط

ا���ر-2 ظر��ت ���*رة و�ط��)���3 ا��ر�و��، دار 4	�م ا�د�ن أ�و ا�4	ن، ,�م ا�9س  -8

  .م2012، ا>	�در��، 1ا�و-�ء �د�� ��ط��,� وا�#ر، ط

4	ن ,�د ا���ري ,*ر، ا�6��ھ�ت ا�4د�=� ��در�س ا��$� ا��ر��� -2 ا��ر���4ن ا>,داد��  -9

  .م2005، )ط.د(وا�=�و��، �ر�ز ا>	�در�� �����ب، 
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�د -وا?د �وا�دة، أ	���ب �در�س ا��$� ا��ر���، دار ا��	�رة را�ب <�	م ,�#ور، �4 - 10

  . م2010، ,��ن، 2وا��وز�%، ط
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  .م2007 - ه1427ا���4دة، 
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  .م2008 - ه1429
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  .م2013، ,��ن، 1دار ا�رDوان ��#ر وا��وز�%، ط

���ل ,�د ا�	Bم ا�طروا�، ا���3رات ا�9�� -2 ا������ وا�)راءة وا���4د=�، دار أ	���  - 32

  .م2013، ,��ن، ��1#ر وا��وز�%، ط



66 

 

�ھرة، ، ا�)�1ر���ن �د�ر، أ���2 *�دق، ���� ��3رات ا��$و�� ��ط9ل، ,��م ا���ب، ط - 33

  م2000

ه، 1432، ,��ن ����1ن �*ط9;، ا��4*�ل ا�درا	2، دار ا��	�رة ��#ر وا��وز�%، ط - 34

  .م2011

��ھر #���ن ,�د ا���ري، ا������ ا�وظ���9 وا>�دا,��، ا����6ت، ا���3رات ا:#ط�  - 35

  .م2010 –ه 1431، ,��ن، 1وا��)و�م، دار ا��	�رة، ط

ا���3رات ا������� �ن ا�#Qة إ�; ا��در�س، دار ا��	�رة ��ھر #���ن ,�د ا���ري،  - 36

  .م2010 -ه1431، ,��ن 1وا��وز�% و�ط��,�، ط

��دا إ�راھ�م، طرق �در�س ا��$� ا��ر���، ا�4و  - 37�–  �RBوص –ا��* -ا�)راءة -ا�

  . م2011ا>	�در��، 1ا�����ر، دار ا�و-�ء، ط

� وا��در	� وآ-�ت ا��طو�ر ا���م، دار ا�=)�-� ��4د ��	م، 	�و�و��� ا>دارة ا������� - 38

  .م2008، ,��ن، ��1#ر وا��وز�%، ط

��4د ��4ب H، أ	س ا�)راءة و-3م ا��)روء، ��ن ا�ظر�� وا��ط��ق ا��د�ل -2 �طو�ر  - 39

  .م2009 - ه1430، ,��ن، �3�1رات ا����9ر وا����م، دار ,��ر، ط

ا��ر�و�� ا����*رة -2 �در�س ا��$� ا��ر���، ,��م ��4د ر�ب -Dل H، ا�6��ھ�ت  - 40

  .م2003 -ه1423، ا�)�ھرة، 1ا���ب، ط

، �4�1د ر�ب -Dل H، ,����ت ا������� و�ط�)���3، ������3 و�)و���3، ,��م ا���ب، ط - 41

  .م2003 –ه 1423ا�)�ھرة، 

، د�#ق، )ط.د(��4د ز��د �4دان، ا��4*�ل ا�درا	2 ��9ھ�م، �#��ل، �4ول، ا�4د�=�،  - 42

  ).ث.د(,��ن، 

��4د 	���ن -��ض �زا,�� وآ�رون، ا	�را����ت ا��ر�و�� و��3رات ا�6*�ل ا��ر�وي،  - 43

  .م2011، ,��ن، 1دار ا�*�9ء ��#ر وا��وز�%، ط



67 

 

��4د *��@ 	�ك، -ن ا��در�س ���ر��� ا��$و�� واط��,���3؟؟؟؟؟ وأ��ط�3 ا������، دار  - 44

  .م1998 - ه1418، ا�)�ھرة ا��9ر ا��ر�2، ط �د�دة

��4د ,د�ن ,��وات، ����م ا�)راءة ��ر��4 ا�ر��ض ا:ط�9ل وا��ر��4 ا��6دا?��، دار  - 45

  .م2013ا���زوري ا������ ��#ر وا��وز�%، ط ,ر���، 

��4د -ر�4ن ا�)�Dة، ��4د ,وض ا��ر�وري، ���� ��3رات ا��$� وا6	��داد ا�)را?2  - 46

  .م200، ,��ن، ��41د ��#ر وا��وز�%، ط ,د ط9ل ا�رو�D، دار

��4د -وزي ا�4د �2 ��	�ن، ا��$� ا��ر��� �*�?*���D> ،�3�B�#� ،�3ھ� ظر����3  - 47

، )ط.د(��3را��3، �دا�ل �����3 �)�م �����3، ��4دة ا�درا	�ت ا������� وا�#ر وا��وز�%، 

  .م2000,��ن 

 -ا��4وث -ا�ظر��(	���ب ا����م  �راد ,�2 ,�	; 	�د، ا��Dف -2 ا�)راءة وأ - 48

  .م2006، 1، دار ا�و-�ء �د��، ا�ط��,� وا�#ر، ط)و����6رات - وا��در���ت

، �ر�ز ا>	�در�� )�����3 و�)و�م �����3(�ن ,�د ا���ري ,*ر، -ون ا��$� ا��ر���  - 49

  .م2000، )ط.د(�����ب، 

، �3ر، دار ا��	�رة ��#ر وا��وز�%، ط��ل ,�د ا��3دي وآ�رون، ��3رات -2 ا��$� وا���9 - 50

  .م2009ه، 1429,��ن، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ���س

  ا��	
	��ت

  



69 

 

  
  :ا���رس
  

  ا����  ـــ	ت�ا����و

  ا�ھـداء

  ���� ��ر

 ب -أ  .......................................................................................................................................... ��د��

  4  ........................................................................................................... د�د ا��	ھ�م�� :�د�ل

  �ر ���رة ا��راءة ا�����ل ا�درا��أ: ا���ل ا�ول

  13  ........................................................................................................................................... �� �د

  14  .........................................................................................� 	رات ا��راءة : ا��#�ث ا!ول
  17  ............................................................................................... أ&واع ا��راءة: ا��#�ث ا�'	&%

  22  ......................................................................... وأھدا( 	ا��راءة أھ��� 	 : ا��#�ث ا�'	�ث
  25  ...................................................................................... �+و#	ت ا��راءة: ا��#�ث ا�را#*

�,�� ا��ل .........................................................................................................................  27  
� �� ا�����ل ا�درا��أ: ا���ل ا���������  �ر ���رة ا�

  29  ............................................................................................................................................ �� �د
  30  .......................................................................................... � 	رات ا���	#�: ا��#�ث ا!ول
  32  ................................................................................................ أ&واع ا���	#�: ا��#�ث ا�'	&%
  36  ......................................................................... وأھدا( 	ا���	#� أھ��� 	 : ا��#�ث ا�'	�ث
  40  ........................................................................................ �+و#	ت ا���	#�: ا��#�ث ا�را#*

�,�� ا��ل ..........................................................................................................................  42  
  )درا�� ��دا���(ا�"��ب ا��ط���� : ا���ل ا����ث

............................................................................................................................................�� �د   44 

............����ل و�ر�3 ا��+�و�	ت ا������ !(راد ا�+�&� 2ن طر�ق ا.-��	رة   45 
.........................................2رض و����ل و�-�ر ا�#�	&	ت ا��	�� #	���ور ا!ول   45 
.........................................2رض و����ل و�-�ر ا�#�	&	ت ا��	�� #	���ور ا�'	&%   52 

�,�� ا��ل .........................................................................................................................  59 
���	� ..........................................................................................................................................  61 

 63  .................................................................................................... 7	�6� ا���	در وا��را5*
 69 ......................................................................................................................................ا� رس 

  ا��,�ق

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ����ا�
  

  

  



 

  إ������ و��� إ�� أ���ذة ا�ر�
� ا���دا���

  :�����ت أو��� -

  ذر                    أ�
	: ا���س -1

  �����س                   د��وم درا��ت ����: ا��ؤھل ا�درا�� -2

���ء ��	 ,�ر(ك �*�م �ف (!ف ��(وى ا�)راءة �دى ط#ب ا�!ف ا�
��ث؟ -3  

  -*�ف                  �(و�ط                ��د    -

ل ��.�� -4/�  :ھل ()وم �(*��م ا�ط#ب �0ردات �د�دة 

  �*م                 1

  �� ھو أ��و�ك �3 ()�م ا�(2!�ل ا�درا�� ���(*�م؟ -5

��4         ھ�4   �ا�(���2ت /0           �#2ظ4 و()��م �)  ا,(��رات 

  ا�(#��ذ ��	 3.م �0ردات �د�دة �3 ا��!وص ا�(� ھم �!دد 6راء(.�؟ھل (���د  -6

  �*م                 1

  ��د ()���ك :داء ا�ط#ب �3 ا�)راءة، ھل (�(,دم أ�4�8 ا1,(��ر �3 ��دة (�ت 6راء(.�؟ -7

  �*م                 1

ا�*ر��4 ا��(2دث ھل ھ��ك ط#ب �3 ا�!ف ا�
��ث �وا�.ون !*و��ت �3 3.م ا��;4  -8

�.�؟  

  1       �*م          

  )رأ ��4 ,ط=؟�ھل (�(و6ف ا�(���ذ ��د��  -9
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