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 71..............................................................      ِصبدس اٌمٍك ٚ اٌصشاع  1-1-1



 72...................................................       تى٠ٛٓ اٌع١ّش ٚ اٌّؼب١٠ش اٌخٍم١خ  1-1-2

 72...................................................................      تسم١ك إٌّٛ اٌشٚزٟ  1-1-3
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 :ر١ّٙذ

ٕ٘بٌه اٌىض١ش ِٓ اٌّزغ١شاد اٌزٟ رؤصش فٟ اٌّزؼٍُ ِٕٙب اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼطٝ ٌٗ خالي    

اعزغبثزٗ ٌٍشٟء اٌّشاد رؼٍّٗ ٚ رطج١مٗ ِٓ اعً االٔغبص ع١ذ اٚ رحغ١ٓ ٚضغ اٚ رظح١ح 

ِغبس حٌٟٛ ٚ غ١ش٘ب ، فٙزٖ اٌّؼٍِٛبد ٚ غ١ش٘ب رذػٝ ثبٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ، فٙزٖ اٌّؼٍِٛبد 

رٍفخ فٟ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، رمَٛ ٚ رششذ اٌّزؼٍُ حٛي دلخ اٌحشوخ ، االٔغبص لجً ربخز اشىبي ِخ

االداء ٚ ثؼذٖ اٚ والّ٘ب ِغزّؼخ ، ٚ رؼذ احذ اٌّحبٚس اٌزٟ رغبػذ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚ اٌزٕظ١ُ ٚ 

 .وزٌه اٌزم٠ُٛ ، ٚ ربرٟ ثشىً ِؼٍِٛبد فٟ ِظبدس ِخزٍفخ عٛاء وبٔذ رار١خ اٚ خبسع١خ 
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 :  يفهىو انتغذية انزاجعة1-

اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ثّفِٙٛٙب اٌٛاعغ ٟ٘ الً ش١ٌّٛخ ِٓ اٌزم٠ُٛ ار أٙب اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ       

رؼطٝ ػٓ دلخ االعزغبثخ ، ح١ش رجذٚ ثشىٍٙب اٌذائشٞ اٌزٞ ٠خذَ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ، ٚرؼشف 

اْ ثبٔٙب اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رحذد ثخظٛص اعزغبثخ اٌمبدِخ ، ٚ ٟ٘ حبٌخ ضشٚس٠خ فٟ رؼٍُ ، 

اٚ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اػطبء اٌز١ٍّز ِضً ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٌجؼض اٌحشوبد ٠ؼٕٟ ضؼف االحجبط 

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٚ اٌزظح١ح١خ فٟٙ ِّٙخ ارْ ٌٍزؼٍُ ٚ اْ االوضبس ِٕٙب ٠ّىٓ اْ ٠ؤصش فٟ 

، ٚ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌزؼٍُ اٚ االٔغبص اٚ اٌزؼٍُ ح١ش ربص١ش٘ب ٠خزٍف ثخزالف اٌّؤصشاد 

ئّب رحذ ع١طشح اٌّؼٍُ ، ٚ ٟ٘ ِٓ االِٛس اٌّّٙخ اٌزٟ رحز٠ٛٙب ظشٚف اال٠ٕغبص رىْٛ دا

، 1991ػجبط احّذ طبٌح اٌغبِشأٟ،ػجذ اٌىش٠ُ ِحّٛد اٌغبِشأٟ ، )اٌزّبس٠ٓ اٌّخزٍفخ 

 (115طفحخ 

ٚفٟ ١ِذاْ اٌزذس٠ت ٠شٜ اْ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ػٍٝ اْ اٌّذسة اٚ االعزبر ٠ظً ثبٌّزؼٍُ ػٓ 

طش٠ك اػالِٗ ثىً اٌّؼبسف ، فزىْٛ اٌؼاللخ اٌّجبششح ث١ٓ اٌّشاحً ٚ اٌّزؼٍُ ٚ ِغزمجً ٚ ٘ٛ 

 (63طفحخ ، 2004سحبي ١٘ٚجخ ٚ اخشْٚ ، )اٌز١ٍّز ٚ ٘ذا ِب ٠مذِٗ شبصٚ 

ػٍٝ اْ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِبٟ٘ اال ػ١ٍّخ اٌزٟ ػٍٝ اعبط ٔمً " شٍجٟ وشَ"ٚوّب ٠شٜ 

اٌّؼبٟٔ ِٓ طشف اٌٝ اخش اٚ ث١ٓ ِشعً ِغزمجً ٚ ػٍٝ ٘زا فبْ ػ١ٍّخ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ 

ِٕٚٗ ٠شٜ اٌجبحش اْ ( ِشعً ،سعبٌخ ، ٚع١ٍخ ، ِغزمجً)رشًّ اٌؼٕبطش اٌشئ١غ١خ اٌزب١ٌخ 

اٌشاعؼخ ِبٟ٘ اال ػ١ٍّخ فؼً ٚ سد فؼً ثّؼٕٝ اٌفؼً ٚ ٘ٛ اٌّشعً ٚ اٌشد اٌفؼً اٌزغز٠خ 

 .اٌّزّضً فٟ اٌّغزمجً 

 . ارْ اٌزغز٠خ ٟ٘ ػجبسح ػٓ اٌزجبدي ِحٛس٘ب االرظبي 

 :اهًية انتغذية انزاجعة2-1

رؼزجش اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ،ح١ش ٠ٕظش ا١ٌٙب ػٍٝ أٙب رمذ٠ش ٌؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ      

فٟٙ ال رم١ظ ِب رؼٍّٗ اٌّزؼٍُ فمظ ثً ٠زؼذاٖ اٌٝ ل١بط ارغب٘برُٙ ٚ ١ٌُِٛٙ ِٚضٍُٙ ٚ اٌزؼ١ٍُ ، 

ِال ٚ فٟ اٌزفى١ش اٌّزؼ١ٍّٓ ٚ ػبدارُٙ ٚ رى١فُٙ اٌفشدٞ ٚ اٌغّبػٟ ،فٙٛ ثزٌه ٠ؼذ حىّب شب

ػبِب ػٍٝ اٌظب٘شح اٌّشاد رم٠ّٛٙب،فبٌش١ٌّٛخ ال ٠مزظش ػٍٝ ل١بط اٌحمبئك ٚ اٌّفب١ُ٘ فمظ ثً 

٠زؼذاٖ ،ثح١ش ٠شًّ عٛأت شخظ١خ ٌٍّزؼٍُ وبفخ ِٓ إٌبح١خ اٌؼم١ٍخ ٚ اٌغزّبػ١خ ٚ اٌغغ١ّخ 

ٚ اٌغٍٛو١خ ٚ ال ٠مزظش ػٍٝ رم٠ُٛ ٔحٛ ٘ذف ٚاحذ ثً ع١ّغ اال٘ذاف اٌزشث٠ٛخ اٌّمظٛدح 

 .ْ االٔغبْ ٚحذح ٚاحذح ال ٠ّىٓ رغضئزٙب ال
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 أعجبةاْ فٟ ا١ّ٘خ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ إٌبح١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ "  ػجبط ِحّٛد اٌغّشأٟ"٠ٚشٜ 

ػجبط احّذ طبٌح اٌغبِشأٟ،ػجذ )ضؼف ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٘ٛ غ١بة اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٚ لزٍٙب 

، ثبٌزبٌٟ رىْٛ ٕ٘بن طؼٛثخ وج١شح فٟ  (117، طفحخ 1991اٌغبِشأٟ ، اٌىش٠ُ ِحّٛد 

اٌشخض اْ ٠غزخذَ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ فٟ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ الٔٙب ٟ٘  صَ ػٍٝرؼٍُ اٌّٙبساد ٚ ٠ً

" فؤاد حطت "اٌّٙبسح ثؼذ ػذح خطٛاد ٚطشق ٚ ٘زا ِب اوذ ػ١ٍٗ  ٌإلرمبْاٌٛع١ٍخ اٌٛح١ذح 

اٚ اوزغبة خظ١خ ِٙبس٠خ حشو١خ اال ثّؼشفخ إٌزبئظ اٚ ِب  ح١ش ٠شٜ اْ ِٓ اٌظؼت اٌزؼٍُ

 .(494فؤاد اثٛ حطت ، طفحخ ) اإلعجبس٠خاٌشاعؼخ  ٠غّٝ ثبٌزغز٠خ

ٚ ٠شٜ اٌجبحش اْ ِٛضٛع اعبعٟ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ اٌحشوٟ اٚ اوزغبة اٌّٙبسح اٌحشو١خ 

 .ٚاحذ ٠ىًّ االخش،ٚال ٠ّىٓ فظً ث١ّٕٙب الْ وً 

٠ؼٕٟ ِٓ رٌه رشعّخ اٌّؼٍِٛخ اٌظبدسح ِٓ اٌّشعً صائذ اٌشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚ اٌخبسع١خ 

 .ٌٍّغزمجً ،رؼط١ٕب اٌّٙبسح اٌحشو١خ إٌٙبئ١خ ،٘زا ِٓ عٙخ ٔظش اٌجبحش

 :اشكال انتغذية انزاجعة 3-1

دلخ اٌحشوخ  ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ربخز اشىبي ِخزٍفخ فٟ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ،رمَٛ ٚ رششذ حٛي

لجً االداء ،اٚ خالٌٗ ،اٚ ثؼذٖ ، اٚ وٍّٙب ِغزّغ ٚرؼذ احذ اٌّحبٚس اٌزٟ رغبػذ ٔغبص اٚ اال

، طفحخ 1991ػجبط احّذ طبٌح اٌغبِشأٟ،ػجذ اٌىش٠ُ ِحّٛد اٌغبِشأٟ ، )ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ 

،ٚ ٠شٜ عّبي طبٌح حغٓ رؼزجش اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ احذٜ اٌؼ١ٍّبد اٌّّٙخ ٌزغ١ًٙ اٌزؼٍُ  (115

،ٚ ٟ٘ اٌؼ١ٍّخ رغزخذَ ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ ِٓ لجً اٌّؤدٞ ٌّمبسٔخ االعزغبثبد اٌفؼ١ٍخ ِغ 

رٍه اٌّزفك ػ١ٍٙب،ٚ ٠شٜ ػطب هللا احّذ اْ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِبٟ٘ اال ػ١ٍّخ االرظبي ثىً 

ثبٔٗ ػٕظش ُِٙ فٟ االرظبي ،الٔٗ ػ١ٍّخ ل١بط ٚ رم٠ُٛ ِغزّش ٌفؼب١ٌخ  أٛاػٗ ٚ ٠ؼشف

،وّب ٠شٜ دائّب فٟ ٘زا اٌظذد (174، طفحخ 2006ػطبء هللا احّذ ، )اٌؼٕبطش االخشٜ 

طٛد ٚ ٚع١ٍخ اٌزٟ ٠زؼشف ثٙب اٌّشعً ػٍٝ ربص١ش اٌّكاٌحبفع عالِخ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ايػجذ 

غ١ش اٌّمظٛد ٌٍشعبٌخ اٌزٟ لبَ ث١ٕٙب ٌٍّغزمجً ٚ لذ رىْٛ ٘زٖ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ا٠غبث١خ اٚ 

فبال٠غبث١خ رؤوذ أٗ رُ رحم١ك اٌىفبءح ٚ اٌزبص١ش اٌّمظٛد ،اِب اٌغٍج١خ فبٔٙب رٛفش  عٍج١خ

اٌّؼٍِٛبد حٛي ػٕبطش ٔظبَ االرظبي اٌزٟ ٌُ رؼًّ ثبٌىفبءح ٚ أحشاف ربص١ش٘ب ٌالرظبي 

 . (21ػجذ اٌحبفع ِحّذ عالِخ ، طفحخ )ػّب ٠مظذٖ اٌّشاعً 

 : وظائف انتغذية انزاجعة 4-1

ثّفِٙٛٙب اٌٛاعغ فٟ رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼطٝ ػٓ رٕذسط ٚظ١فخ اٌزغذ٠خ اٌشاعؼخ 

دلخ االعزغبثخ ٚ اٌزٟ رؤصش فٟ االٔغبص ٚ اٌزؼٍُ ح١ش اْ ربص١ش٘ب ٠خزٍف ثبخزالف اٌّؤصشاد ٚ 

٘زٖ اٌّؼٍِٛبد إٌبرغخ ػٓ اٌزؼٍُ اٚ االٔغبص رىْٛ دائّب رحذ ع١طشح اٌّؼٍُ ،ٚ ٟ٘ ِٓ 

ٌّخزٍفخ ، ح١ش اْ فُٙ ِجبدئٙب ٚ اعبع١برٙب االِٛس اٌّّٙخ اٌزٟ رحز٠ٛٙب ظشٚف اٌزّبس٠ٓ ا
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حٛي  األعبع١خُِٙ عذا ٌىٟ ٠ؤدٞ ػٍّٙب ثظٛسح ٚاضحخ ، ِّب رؼطٟ اٌمٛاػذ اٌضشٚس٠خ ٚ 

وض١شح ،  األعجبةٚ رؼ١ُّ اٌزذس٠ظ ٚ ٌزٌه فذساعخ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِّٙخ ٚ  اٌمشاسادارخبر 

ػجبط احّذ طبٌح اٌغبِشأٟ،ػجذ )اٌحبٌخ اٌزٟ رؤصش ثظٛسح دٚس٠خ فٟ اٌزؼٍُ  أٔٙبح١ش 

 .(117، طفحخ 1991اٌىش٠ُ ِحّٛد اٌغبِشأٟ ، 

٠غزخذَ اٌزغز٠خ  إْفٟ رؼٍُ ثؼض اٌّٙبساد ، ٌٙزا ٠ٍضَ ػٍٝ اٌشخض  ٚ ٕ٘بن طؼٛثخ وج١شح

اٌزؼٍُ ال  أٔٛاعثؼض  إْحطت ح١ش ٠مٛي  أثٛٚ٘زا ِب ٠ؤوذٖ فؤاد . ، اٌشاعؼخ فٟ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ 

اال .(494فؤاد اثٛ حطت ،اِبي طبدق ، طفحخ )٠ّىٓ اوزغبثٙب ٚ خبطخ اٌّٙبساد اٌحشو١خ 

ٚ رحذد سِض٠خ ٚظبئف اٌزغز٠خ  اإلخجبس٠خثّؼشفخ إٌزبئظ ٚ ٘زا ِب ٠غّٝ ثبٌزغز٠خ اٌشاعؼخ 

 :اٌشاعؼخ فٟ صالصخ ٔمبط

 .فٟ طشف ِحذد أٚعٍٛن فٟ ارغبٖ ٘ذف ِؼ١ٓ  أٚحشوخ  إحذاس°

 . األخطبءاٌحشوخ ثبالرغبٖ اٌظح١ح ٌٍحشوخ ٚ رؼ١١ٓ  سأسِمبسٔخ °

 (452، طفحخ 1977سِض٠خ غش٠ت ، ) رٛع١ٗ اٌزٕظ١ُ إلػبدحاٌغبثك  اٌخطأ إشبسحاعزخذاَ °

. 

 :اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ فٟ صالس ٔمبط وزٌه ِٙبَ ٚظبئف " ا١ِٓ اٌخٌٟٛ"ٚ ٠حذد٘ب 

 دفغ ٚ رحف١ض °

 اٌفٛسٞ  األداءرغ١١ش °

 .(140، طفحخ 1986ا١ِٓ أٛس اٌخٛاٌٟ ٚ اعبِخ وبًِ سارت ، ) .رذػُ اٌزؼٍُ°

:هما أساسٌتٌنو للوظائف التغذٌة الراجعة وظٌفتٌن   

:االعالم 1-4-1  

 ثناءأالمرتكبة  األخطاءهً رسالة تخص مدى فعالٌة النتٌجة المتحصل علٌها ، و 

لتصحٌح  أوبعٌن االعتبار و لتفادي  أخذهااالداء الحركً و الوسائل و االحتٌاطات الواجب 

 األداءتوضٌحات صحٌحة فٌما ٌخص (  اإلعالم)نجد فٌه  إن أٌضا، و ٌمكن  الخطأهذا 

االختالف بٌن الضرورٌة بغرض توٌر و تحسٌن هذا  ابأسبالحركً و شروحات توضح 

 .األداء
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 :تعزيز  1-4-2

 إعادةالتغذٌة الراجعة تعمل على تعزٌز استجابة حركٌة ما تساعد فً رفع احتمال  إن

 الحركة بطرٌقة جٌدة فً المستقبل 

 أساسٌانو هنالك عامالن  األستاذخالل اخذ القرار من طرف  التغذٌة الراجعة تنتج من إن

: ٌحددهما   

.المرجو  األداءالحالً و  األداءاختالفات بٌن  إٌجاد°  

.التدخالت°  

"لهوفمان "بٌن فٌه نموذج دراسة التغذٌة الراجعة و هذا الشكل ي  

 االختالف

  

االختالف أهمٌةطبٌعة   

 استخدام التغذٌة الراجعة 

 

 االختالف

 دراسة التغذٌة الراجعة

1983لهوفمان "نموذج دراسة التغذٌة الراجعة ( 1)الشكل رقم   

فٌما ٌخص الوظائف الراجعة المرتبطة بالعمل تكون متنوعة و "عطاء هللا احمد"وٌرى 

:متعددة على النحو التالً  

.تمدنا بالمعلومات الالزمة للقٌام بالعمل المطلوب °  

.نقوم بالفعل النجاز العمل  تجعلنا°  

.خطار و التً تكون مرتبطة بالهدف المطلوب األ°  

.حققت الهدف المطلوب  إذاالثواب و التعزٌز  أولم تحقق الهدف  إذاتوجٌه الحركة  إعادة°  

.التحرٌك النفسً عند المؤدي من اجل الدفع بالعمل و االستمرارٌة °  

المرجو األداء التلمٌذ أداء   

المرجو األداء التلمٌذ أداء   
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.للتعلم و اعادة العملتصبح الوظٌفة كحافز قوي تكون كشرط °  

فً مجال  عة فً العملٌة التعلٌمٌة دور هاماو ٌرى الباحث ان دور وظائف التغذٌة الراج

التعلم و التعلم الحركً ، كما تساهم هذه الوظٌفة فً عملٌة سهولة الفهم للمتعلم و بالتالً 

.ماهو محدد علٌه و بالتالً هو الهدف المطلوب  إلىالوصول   

مختلفة من البٌئة و المحٌط  إشكالعدة  تأخذالتغذٌة الراجعة  إناحث و منه ٌرى الب

الدقة وانجاز المهارة فً احسن  إلىالخارجً الذي ٌحٌط بالمتعلم من اجل الوصول 

.الظروف   

:عناصر عملية التغذية الراجعة  1-5  

 سٌةأساعناصر  أربعتوفرت فٌها  إذا إالمهما تنوعت عملٌات التغذٌة الراجعة فلن تتم 

و تندرج هذه العناصر فٌما  األخرىمترابطة فٌما بٌنها بحٌث ٌؤثر كل عنصر من العناصر 

 :ٌلً 

:المراسل  1-5-1  

عنده عملٌة التغذٌة الراجعة و  تبدأالمصدر الذي  أيهو المصدر الذي تنطلق منه الرسالة،  

 .المستقبل  إلىتصل  نأتعتبر كذلك مصدر الرسالة التً ٌرٌد 

:المستقبل  1-5-2  

فهم  إلىهً وجه اي الشخص الذي توجه له الرسالة و ٌقوم بدور حل الرموز للوصول 

و معلومات و السلوك الذي ٌبدٌه المستقبل  أفكارمعانٌها و استٌعاب ما تحمله الرسالة من 

 .على سلوك المستقبل و هو الدلٌل لكل نجاح المعلومة تأثٌرمدى  يأنحو الرسالة ، 

 قناة االتصال 

 

 الرسالة 

 

 

 التغذٌة الراجعة

ٌمثل عملٌة االتصال (:2)شكل رقم   

التلمٌذ أداء التلمٌذ أداء   
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:الوسيلة  1-5-3  

المستقبل  إلىالمرسل  أي األستاذ أوهً القناة التً تمر من خاللها الرسالة من المربً       

لم  إذ األفرادال ٌكون هنالك تجاوب بٌن  اآلنو تعتبر قناة مهمة فً عملٌة التغذٌة الراجعة ، 

تكن هنالك لغة للتفاهم ، و ٌتوقف اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة على عوامل كثٌرة منها موضوع 

 .المدرس إلٌهالدرس و هدف الدرس الذي ٌسعى 

المدرس و التلمٌذ حسب  كٌفٌة تبادل التغذٌة الراجعة بٌن"ٌوستٌك""postic"فلقد وضع لنا 

 :التالً الشكل 

 قناة االتصال

  

 التغذٌة الراجعة

 (المرسل) األستاذ

 مخطط بوستٌك( 3)الشكل رقم 

 

 :الرسالة 1-5-4

هً الهدف الذي  أوالمستقبل  إلىالفكرة التً ٌرٌد المراسل نقلها  أوهً الموضوع      

مجموعة من الرموز التً  أنهاتحقٌقه ،و تعرف كذلك على  إلىعملٌة االتصال  إلٌهتهدف 

نوع السلوك الذي ٌمارسه المستقبل و بالتالً فان موضوع رسالة قد  إلىال ٌتضح معناها 

 .طبق السلوك الهدف المنشود و المراد تحقٌقه من خالل الرسالة  إذامعناه  أدى

 :التغذية الراجعة أنواع 1-6

نوعٌن رئٌسٌٌن هما التغذٌة الراجعة الداخلٌة  إلىتنقسم التغذٌة الراجعة بصورة عامة        

هً علٌه بالمفهوم  و التغذٌة الراجعة الخارجٌة ،وال ٌقتصر هذان النوعان على ما( الذاتٌة)

بصري و منها ما هو  أوالعام بل تتشعب للحصول على المعلومات فمنها ما هو سمعً 

متزامنة مع  أحٌانا تأتًفً الجسم و منها ما هو العكس و  تأثٌرجً و له حسً ، و منها خار

ه ٌستقبل أيتشابك ، و منها من ي متأخرةكذلك  تأتًبعدها ، و  أوقبل الحركة  أوالحركة 

 .التلمٌذ من عدة عناصر مختلفة 

 

 (المرسل) األستاذ (المرسل) األستاذ

 (المرسل) األستاذ
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 التغذٌة أنواع

 

 داخلٌة    

 خارجٌة     

  

  

   

 مجتمعة   

  

 

 simonet pierreالتغذٌة الراجعة حسب  أنواع ٌمثل ( 4)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد   
 مع

 مباشر    

 غٌر مباشر

 متفرقة   
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 :penscrielles:تصنيف المعلومات  1-7

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يبين تصنيف انًعهىيات باستعًال انتغذية انزاجعة (:5)انشكم رقى 

 

الوسائل  أسلوبوتعتمد التغذٌة الراجعة على استخدام الوسائل التعلٌمٌة الحدٌثة ، و ٌعد 

التعلٌم الحدٌث حٌث ٌعتبر منظومة تعلٌمٌة تتفاعل  تكنولوجٌاالتعلٌمٌة واحد من صور 

محددة ، وتقوم هذه الوسائل على  أهدافتفاعل وضٌفٌا من خالل الجزء التعلٌمً لتحقٌق 

ٌسٌر فً الجزء التعلٌمً وفق خصائصه الممٌزة  أنكم ٌسمح لكل متعلم تنظٌم متتابع مح

 كل المعلومات

معلومات موجودة 
على شكل نتيجة 

 حركة تغذية راجعة

معلومات متعلقة 
بالحركة 

الموجودة قبل 
 الحركة

معلومات 
 مستقلة

 :الخارجية
 معرفة النتائج°
 معرفة االداء°
نقل الفيديو و °

 االفالم

 :الداخلية
 .البصر°

 .السمع
 .اللمس°
 .الشم°
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وان ٌكون نشٌط و اٌجٌبً طوال فترة مرور به وتعتبر المحاكاة و النمذجة احد ابرز واهم 

هذه الوسائل حٌث ٌستطٌع المتعلم التفاعل معها عن غٌرها حٌث تمد بالتغذٌة الراجعة 

. تقف مع استجابة المتعلم الى البرنامج الفورٌة كما انها تشد انتباهه التً 

 

ٌشهد العالم المعاصر فترة تغٌر سرٌع ، ٌتم اإلنتقال فٌها إلى عصر جدٌد ، ٌسمى عصر 

حٌث تبذل اإلنسانٌة جهودا لتوظٌف وتنظٌم ثورة المعلومات .  اإلٌصاالتالمعلومات وثورة 

بما تحوٌة من معارف وتوظٌفها لمواجهة المشكالت الحالٌة  النتفاعإلتاحة الفرصة 

. والمستقبلٌة

 

نتاجات الثورة المعلوماتٌة المعاصرة والتً ٌسهم فً إوٌعد المحاكاة و النمذجة  من أبرز 

تفعٌل العملٌة التعلٌمٌة ، حٌث قدم لنا مٌدان جدٌد فً التكنولوجٌا ٌسمى تكنولوجٌا الوسائط 

تخزٌن البٌانات بكافة أشكالها وإدخالها إلى الكمبٌوتر وحٌث ٌتم دمجها  حٌث ٌتم. المتعددة 

. خراجها برامج متكاملة للتعلٌموإ

: ن تلك الثورة فً ثالثة تطبٌقات وتتحدد أوجة اإلستفادة م

. م بمساعدة المحاكاة و النمذجة  التعلً -1

.  التعلٌم المدار بالكمبٌوتر -2

 . ثقافة الكمبٌوتر -3

 :اة المحاك-2

إذ تعـذر  ,تعد أول محاكاة فً التارٌخ هً ما حدث مـع قابٌـل بعـد قتلـه ألخٌـه هابٌـل     
غــرابٌن فــاقتتال أمــام قابٌــل فقتــل أحــدهما هللا فبعــث ا, علٌــه مــواراة ســوءة أخٌــه

فعمــد إلــى األرض ٌحفــر لــه بمنقــاره فٌهــا ثــم ألقــاه ودفنــه وجعــل ٌحثــً , اآلخــر
 .رى سوءة أخٌهعلٌــه التــراب حتى واراه عندها حاكى قابٌل ما قام به الغراب وأو

 
الـشًء أي أتى بمثله  حاكىاألصل اللغوي لكلمة محاكـاة هـو الفعـل حكـى فٌقـال  إنو 

وشابهه والمضارع ٌحكً أي ٌشابه وٌماثل وحاكـاه أي شـابهه فـً القـول والفعــــل أو 
 أمــــا بخــــصوص المعنــــى االصــــطالحً فــــال ٌوجــــد تعرٌــــف. غٌرهمــــا

شــــامل وجـــامع لهـــذا المفهـــوم فقـــد تـــم تعرٌفـــه فـــً معجـــم التقنٌـــات التربوٌـــة 
نظـــام بـــدٌل ٌستعمل أنشطة بحٌث تجعل المواد والتدرٌبات المستخدمة اقرب " :بأنهـــا 

ــت المحاكـاة وعرف ”.الطبٌعـً الــذي تمـارس فٌــه هـذه العملٌــات مـا تكـون إلـى الوضـع
بأنهــا ببـساطة عبــارة عــن عمــل نمــوذج أو مثــال لموقــف مــن المواقــف الواقعٌــة 
لٌــسند لكــل مــن ٌــسهم فٌهــا دورا خاصا محددا ٌواجـه فٌـه ظروفـا معٌنـة، وعلٌـه أن 

 .رارات المناسبةٌقـوم بتقـدٌم الحلـول للمـشكالت التـً تواجهه فً هذه الظروف واتخاذ الق
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تعنً المحاكاة تقلٌد شًء حقٌقً موجود، وهً عملٌـة تمثٌـل أو نمذجـة وتــؤدى 
إلــى فاعلٌــة عالٌــة عنــد اســتخدام بــرامج كمبٌــوتر مخصــصة لهــذا الغـــرض، 
عملٌـــة، وترتكـــز علـــى أن المـــتعلم ٌـــتعلم بـــصورة أفـــضل مـــن خـــالل التجربـــة ال

رهــا مــن تكنولوجٌــا التعلــٌم والتــدرٌب التــً ٌــتم بواســطتها الحــصول علــى اواعتب
معلومــــــات ســــــرٌعة عــــــن األداء الرٌاضــــــً أمــــــا المحاكــــــاة الحركٌــــــة 

ـة مباشــرة، كمثــال تقلٌــد مــصطلح ٌعبــر عــن أســلوب الفــرد فــً تقلٌــد حركــة بطرٌقـ
مثلـٌن، أو محاكـاة للحركـات التمرٌنـات الرٌاضـٌة مالطفــل لمحاكاة الحركـات الفنٌـة لل

كمـا أن اسـتخدام أنظمـة . الخاصـة بالمدرسة أو تقلٌـده ألشـٌاء مـع أقرانـه فـً أي مكـان
مـن وسـائط التعلـٌم والتـدرٌب المحاكـاة الحركٌة مع أجهزة القٌاس الحدٌثـة أصـبح الٌـوم 

فـً كثٌـر مـــن المجـــاالت الرٌاضـــٌة والتـــً بواســـطتها تـــساعد المعلـــم والمـــتعلم 
فـــً عملٌـــة التقٌـــٌم بصورة مباشرة وموضـوعٌه، فـالتقوٌم ٌعتمـد علـى القٌـاس بـصورة 

ون التغذٌة الراجعة ال توجد معرفة عن مباشـرة وبـدون التقـوٌم ال ٌوجد تغذٌة راجعة وبد
، 2007استٌتٌة دالل ، سرحان عمر، ) .النتـائج وبـدون النتـائج ال ٌمكن أن ٌتحسن األداء

 (10صفحة 
 

وفـــى ظـــل اســـتخدام أنظمـــة المحاكـــاة الحركٌـــة ٌمكـــن تحقٌـــق صـــحة وتكامـــل 
وســـرعة الحـصول علــى المعلومــات، وتــوفٌر المعلومــات الالزمــة لمتخــذي القــرار 

الهــدر  من بكفــاءة وســرعة مناســبة وبالتــالً تحــسٌن الخــدمات المقدمــة وتقلٌــل
. المــادي

دف وٌـــساعد وتعمــل علــى تقــدٌم خبـــرات التعلـــٌم والـــتعلم بـــشكل منظـــومً هـــا
علـــى التركٌـــز واالنتبـــاه لـــدى المــتعلم وبالتــالً تحــسٌن وتطــوٌر األداء وتغطٌــة 
بعــض جوانــب القــصور فــً مهــارات المعلــم التدرٌــسٌة، وتتــٌح أعلــً درجــات 

اإلبداعٌة لدى المعلم  الكفــاءة والجــودة فــً تــصمٌم البــرامج التعلٌمٌــة وتنمٌة القدرات
. والمتعلم

 
 : التقليد و المحاكاة 2-1
 

التقلٌــد والمحاكــاة مــن المٌــول الفطرٌــة القوٌــة، ولــو نظرنــا إلــى األشــبال 
م من إنسان وحٌوان ولذا أثنــاء لعــبهم، نجدهم مٌالٌن بطبٌعتهم إلى تقلٌد كل ما ٌحٌط به

المعلــم أن ٌــستغل هــذا المٌــل فــً تربٌــة األجٌــال، وغــرس العــادات ى ٌجـب علـ
الطٌبــة فــً نفوســهم، وال ٌخفى ما للتمثٌل من مزاٌا لهـا قٌمتهـا التربوٌـة، منهـا أن ٌبعـث 

 الـسرور فـً الـنفس، وٌعــود الطفــل الثقــة بنفــسه، والتعبٌــر عــن آرائــه، فــضال عــن
أنــه وســٌلة لتعلــٌم وٌعــود الطفــل الثقــة بنفــسه، والتعبٌــر عــن آرائــه، فــضال عــن 
أنــه وســٌلة لتعلــٌم واكتساب الكثٌر من المهارات العامة والمهارات الحركٌة الرٌاضٌة 

ال وتعتبـــر بـصفة خاصـة، كمـا أنـــه ٌعتبـــر مـــن أنـــواع النـــشاط المحببـــة لألطفـــ
بـــرامج المحاكـــاة مـــن البـــرامج الكمبٌوترٌة التعلٌمٌـة التـً تمثـل أو تحـاكً بٌئـة بدقـة 
وعـالوة علـى ذلـك، فإنهـا تمثـل التفــاعالت بــٌن اللعــب والبٌئــة الواقعٌــة هــذه األنــواع 

ث اللعب وكما قال أرسطو أن التقلٌد مــن األلعــاب عــادة مــا تكــون أكثــر تعقٌدا من حی
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ٌزرع فـً اإلنـسان منـذ الطفولـة، وأحــد االختالفــات بــٌن النــاس والحٌوانــات األخــرى 
ٌتمثــل فــً أنــه أكثــر الكائنــات الحٌــة محاكاة، ومن خالل المحاكاة ٌتعلم أول دروسه 

تحــاول تفــسٌر كٌــف ٌحــدث الــسلوك لقــد كانــت معظــم محــاوالت بعــض العلمــاء 
عنــد اإلنــسان أي كٌــف ٌــتعلم اإلنــسان ان ٌفعــل ســلوكا معٌنــا وعلــى اخــتالف 

هنــاك النظرٌــة التــً بٌنــت ان اإلنــسان ٌــتعلم عــن طرٌــق  أن إالالنظرٌــات المفــسرة 
فـــً تأكٌـــد علـــى أهمٌـــة النمـــاذج التـــً ٌمكـــن تقلٌــد اآلخــرٌن أو تقلٌـــد النمـــوذج 

 إلىٌتعلموا سـلوكا معٌنـا باإلضـافة  أنأعـــٌن أبنائنا إذا ما أردنا منهم  أمامان نجعلهـــا 
خطـورة النمـاذج الغٌـر صـــالحة والتـــً بالمقابـــل ســـوف تتـــرك أبنائنـــا ٌتعلمـــون 

غٌـــر صـــالح ففـــً إحــــدى التجــــارب بهــــدف بحــــث تفــــسٌر مـــنهم ســـلوكا 
علمــــً لحــــدوث الــــتعلم مــــن خــــالل المالحظــــة والمحاكـــاة، ولتحقٌـــق ذلـــك 

فقـــد تـــم اختٌـــار عٌنـــة مـــن األطفـــال وتـــوزٌعهم عـــشوائٌا إلـــى خمــس 
بحٌــث تقــوم المجموعــات الــثالث األولــى بمــشاهدة نموذجــا لــسلوك مجموعــات، 

المشاهدة، فالمجموعة األولى بـصورة مباشـرة، والمجموعـة  أسلوبعدوانً مع اختالف 
الثانٌــة مــن خــالل فــٌلم ســٌنمائً، والمجموعــة الثالثــة مــن خــالل فــٌلم كرتــونً، 

الرابعة ضابطة لـم تـشاهد أحـداث الـسلوك العـدوانً، والمجموعـة بٌنمــا المجموعة 
الخامـسة شاهدت نموذجا ٌعـرض سـلوكا مـسالما وتـم تعـرٌض أفـراد هـذه المجموعـات 

إلـى نفـس الخبـــرة التـــً شـــاهدوها، حٌـــث تـــم وضـــعهم علـــى نحـــو فـــردي فـــً 
لغــرض، وجــرى مالحظــة ســلوكٌات هــؤالء األطفــال غـــرف متهٌئـــة لهـــذا ا

ورصــدها أشــارت النتــائج إلــى أن متوســـط االســـتجابات العدوانٌـــة التـــً أظهرهـــا 
 للثانٌـــــة، ( 92)لألولـــــى،( 183)أفـــراد المجموعـــات الخمـــس كـــان

للخامـــــسة ، ومـــــن هنـــــا نالحــظ أن ( 42)للرابعـــــة، ( 52)للثالثـــــة،( 198)
أفــراد المجموعــات الــثالث األولــى مارســت الــسلوك العــدوانً أكثــر مــن أفــراد 
المجموعتٌن الرابعة والخامسة، مما ٌدلل على دور المالحظة والتقلٌد وممـا ٌؤكـد دور 

ـراد المجموعــة الخامــسة مارســت الــسلوك المالحظــة والتقلٌــد فــً الــتعلم أن أفـ
العــدوانً أقــل بكثٌــر مــن المجموعــات األخــرى بــسبب أنهــا تــأثرت بــسلوك 

النمــوذج المــسالم الــذي شـاهدته، أي أنهـا تعلمــت الـسلوك المـسالم مــن خـالل مالحظـة 
 (133، صفحة 2004برقاوي مها ، ) .ســلوك النمـوذج المــسالم ومحاكاته

 
 : برامج المحاكاة الحركية 2-2

ٌـــستخدم نمـــط الـــتعلم ببـــرامج المحاكـــاة الحركٌـــة بـــالكمبٌوتر لمـــساعدة 
الطالـــب علـــى الــتعلم والتــدرب علــى مهــارات حركٌــة مــن خــالل مواقــف تعلٌمٌــة، 

ولـى وٌحتــاج إلــى ممارســة إضافٌة لتطوٌر مهارة معٌنة، وهذه البرامج تعتمد بالدرجـة األ
علـى التكـرار بـصور مختلفــــة لــــضمان حــــصول الطالــــب علــــى التركٌــــز 

والــــوعً واإلحــــساس بــــأداء المهــــارة الحركٌة، وٌـستخدم هـذا النـوع مـن 
البرمجٌـات عنـدما ٌكـون الهـدف الرئٌـسً هـو تمكـٌن الطــالب مــن الحفــظ وتعلــم 

ق مــن خــالل تجرٌــب المواقــف المختلفــة وتتمٌــز هــذه البــرامج عــن أســالٌب الحقــائ
الــتعلم التقلٌدٌــة فــً تقــدٌمها للتغذٌــة الراجعــة فــً الحــال لٌتعــرف الطالـــب علـــى 

ــدم هـــذه صـــحة اســـتجاباته ممـــا ٌعـــزز الـــتعلم لدٌـــه بـــشكل كبٌـــر كمـــا تقـ
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البرامج فرصة كبٌرة للمتعلم للتدرٌب على مهارة معٌنة أو لمراجعة موضوعات تعلٌمٌـة 
معٌنـــة بغـــرض تالفـــى أوجـــه القـــصور فـــً المـــتعلم وتـــوفر فرصـــة جٌـــدة 

لم العادٌـــة للتغلـــب علـــى المـــشكالت التـــً تواجـــه الطـــالب فـــً أســـالٌب الـــتع
فـــً المسبح كـــالخوف أو الخجل أو الفروق الفردٌة وٌزٌد مـن فرصـة تحقٌـق الهـدف 

استٌتٌة دالل ، سرحان عمر، ) األساسـً مـن الـتعلم وٌقلـل من فرصة وجود أخطاء
 (335، صفحة 2007

الحاســوب فــً العملٌــة التعلٌمٌــة علــى أربعــة تــصنٌفات ولقــد تــم تقــسٌم تطبٌقــات 
الحاسـوب " و" الحاسوب أداة خالل العملٌـة التعلٌمٌـة" و" الحاسوب هدف تعلٌمً" وهــً

الحاســـوب عامــل " والتــصنٌف الرابــع هــو" عامـل مــساعد فــً عملٌــة إدارة التعلـــٌم
وٌقـصد هنـا أن الحاسـوب ٌقـدم دروسـا تعلٌمٌـة إلـى " علٌمٌةمــساعد فـــً العملٌة الت

التالمٌـذ مباشـرة، فٌحدث التفاعل بٌن التالمٌذ وهذه البرامج التعلٌمٌة وهذه البرامج ٌمكن 
 تصنٌفها إلـى

بـرامج التمـرٌن والممارسـة، بـرامج تعلٌمٌـة بحتـة، بـرامج اللعـب، بـرامج المحاكـاة، 
 بـرامج
وتعتبــر بــرامج المحاكــاة أحــد البــرامج التــً لهــا أثــر واضــح فــً .شكالت حل الم

إثــراء العملٌــة التربوٌــة حتـــى أن الـــبعض ابتكـــر ألعابـــا تحـــاكً الحٌـــاة الحقٌقٌـــة 
اعٌــة، كمــا وتـــساعد فـــً تنمٌـــة المهـــارات الحركٌــة واللفظٌــة والعقلٌــة واالجتم

ابتكــروا تلــك األلعــاب المتخصــصة والتــً تخدم شتى المجاالت ومنها المجال الرٌاضً، 
تزوٌــد المــتعلم  إلىفنالحظ مثال ان بــرامج محاكــاة تحلٌــل المٌكانٌكــا الحٌوٌــة تــسعى 

أثنــــاء أدائـــه وتنفٌـــذه بالتمثٌــل البــصري الغنـــً بالهٌاكـــل التـــشرٌحٌة للرٌاضـــً 
المهـــارات الرٌاضـــٌة والتــــً تعطــً فكــرة عــن وظٌفــة أجهــزة جــسم اإلنــسان 

ســتاتٌكً، ومن ابرز الشركات التً تعمـل بهـذا المجـال هـً ــاء الفعــل الــدٌنامٌكً أو الأثن
ت المتخصصة بالمحاكاة والتـً تسعى لتطوٌر البرمجٌا  musculo graphicsشـركة

 (2000زهٌر الخوٌلدي ، ) .وتقنٌـات الواقـع االفتراضـً لتطبٌقـات المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 

وعــن طرٌــق بــرامج المحاكــاة أمكــن تمثٌــل الكثٌــر مــن مــشكالت الحٌــاة 
أو مجموعـــة مـــن المواقـــف والحقـــائق  وأســرارها، كمــا ٌمكــن تقـــدٌم أي نظـــام

عـــن طرٌـــق توضـــٌح كٌفٌـــة التفاعــل مــع خــصائص األداء، وأن اســتخدام اللعبــة 
الحركٌــة فــً صــورة محاكــاة للبٌئــة الواقعٌة قد ٌؤدى إلى التحول من البٌئة التقلٌدٌـة 

إلى تركٌزه إلى الطالب والى زٌادة تطوٌر المعلم  وفـً تحـول تركٌـز المعلـم علـى الـتعلم
. استراتٌجٌاته التدرٌسٌة

 
إن تطبٌق المحاكاة ٌساعد على تشجٌع المتعلمـٌن فـً البقـاء بفاعلٌـة فـً بٌئـة الـتعلم كمــا 

أنهــا تــساعد علــى بنــاء التفاعــل أكثــر، حٌــث تعطــٌهم تجــارب حٌــة ال ٌتمكنــون 
لحــصول علٌهــا باألســالٌب التقلٌدٌــة فــً الــتعلم، كمــا أن فائــدة المتعلمــٌن ا مــن

ســتكون أكبــر عبـــــر الخبـــــرات التـــــً ٌكتـــــسبونها فـــــً بٌئـــــات آمنـــــة 
إلـــً  grosserوبحـــــدوث تغذٌـــــة راجعـــــة ســـــرٌعة لنـــشاطاتهم حٌــــث ٌــــشٌر

أن التغذٌــــة الراجعــــة لمعلومـــات عــــن حركــــة الالعب كلما كانت مبكرة كلمـا كـان 
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التـأثٌر واضـح واٌجابٌـا، وٌـرى أن التغذٌـة الراجعـة الــسرٌعة هــً تلــك التــً تعطــى 
 grosserد فــرقوقــ .للفــرد بعــد مــرور فتــرة مــن الــزمن علــى اســتكمال العمــل 

بــٌن ثــالث أنــواع مــن التغذٌــة الرجعٌــة مــن حٌث زمن الحصول على المعلومات 
 :كاآلتً 

( ثوان5ًأقل من  (معلومات فورٌة عن*
( ثا30الى ثوانً 5أكثر من)معلومات سرٌعة*
 (Hinich & Molenda, 1986) (ثا30أكثر من)معلومات بطٌئة*
 
 : المحاكاة في العملية التعليمية 2-3
 

أن تطبٌــــق أســــلوب المحاكــــاة فــــً العملٌــــة التعلٌمٌــــة ٌعمــــل علــــى  1*
تشكل البٌئة االفتراضٌة أقـل البٌئـات خطـرا فـً الممارسـة تحقٌــــق األغــــراض اآلتٌة 

لمــستوٌات أكثــر تركٌبــا حـــسب مــستوى المــادة كمـا أنهـا مـن الممكـن تطوٌرهــا 
العلمٌــة إضــافة لكونهـــا تشكل تغذٌة راجعة سرٌعة ٌستفٌد منها المتعلم 

المحاكاة تزٌد من فرص تسرٌع التعلم، والحصول على متابعـة وانتبـاه عـال مـن المتعلم  2*
 و التعلم القائم على التجربةالمحاكاة تمثل تطبٌقا لمفهوم التعلٌم التجرٌبً، أ 3*
 

إن استخدام نمط التعلم بأنظمة المحاكاة الحركٌة ٌساعد المتعلم على الـتعلم والتـدرب على 
ون مهارات حركٌـة مـن خـالل مواقـف تعلٌمٌـة، وٌـستخدم هـذا النـوع مـن الـتعلم عنـدما ٌك

المواقـف المختلفـة وتتمٌز لم من تعلم الحقـائق بتجرٌـب الهدف الرئٌسً هو تمكٌن المتع
أنظمة التعلم بالمحاكاة الحركٌة عن أسالٌب التعلم التقلٌدٌة فً تقدٌمها للتغذٌـة الراجعة فً 
صورة سرٌعة بعد األداء لكـً ٌتعـرف المـتعلم علـى صـحة اسـتجاباته، ممـا ٌعزز التعلم 

علم مهـارة معٌنـــة وتـــوفر لدٌه بشكل كبٌر كما تقدم هذه األنظمة فرصة كبٌرة للمـتعلم لـت
فرصـــة جٌـــدة للتغلـــب علـــى المـــشكالت التـــً تواجـــه المـــتعلم فـــً أســـالٌب 
الــتعلم العادٌــة فــً الملعــب كــالخوف أو الخجــل أو الفــروق الفردٌــة وٌزٌــد مــن 

م وٌقلـــل مـــن فرصـــة وجـــود فرصــة تحقٌـــق الهـــدف األساســـً مـــن الـــتعل
المحاكاة على توجٌه المتعلم لدراسة تعتمد على تحكم المتعلم فً  أخطـــاء وتعتمـــد أنظمـــة

بٌئة التعلم مع تـوفٌر قاعدة كبٌرة من المعلومـات التـً ٌمكـن أن ٌلجـأ إلٌهـا لتعاونـه فـً 
 (تعلم فـــً بنـــاء نمـــوذج عقلـــًوتـــساعد المـــ فهـم الموضـوع محـل الدراســـة

لـــألداء كمـــا تـــسمح بمــشاركة مباشــرة وبفعالٌــة فــً عملٌــة الــتعلم، )تـــصور عقلـــً
وبالتــالً فأنهــا تقــدم مواقــف تعلٌمٌــة غٌــر تقلٌدٌة بالنسبة للمـتعلم وذلـك بـشكل ٌثٌـر 

ـوتر المتقدمـة والتً ال تتمتـع بهـا الوسـائط األخـرى، تفكٌـره وٌـستخدم إمكانـات الكمبی
وتمكـن المـتعلم مـن دراسـة العملٌـات واإلجـراءات التــً ٌــصعب دراســتها بــالطرق 
التقلٌدٌــة، كمـــا تتــٌح الفرصــة لتطبٌــق بعــض المهـــارات التً تم تعلمها فً مواقف 

 (1993العٌسى عادل، ) .فً بٌئة حقٌقٌة ربما ال تتوافر له الفرصة لتطبٌقها
الهـدف األسـاس مـن اسـتخدام طرٌقـة المحاكـاة بأنـه اكتـساب  bodendorfلقد حـدد و

عقلٌــا للموضــوع الحقٌقــً أو الظــاهرة الطبٌعٌــة وذلــك )تــصورا (المــتعلم، نموذجــا 
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 .التطبٌـــــق الخـــــالق ومعالجـــــة هـــــذا النمـــــوذج واختبـــــارهمــن خـــــالل 
 .أن المحاكاة أساسٌة فً الظواهر ذات المتغٌرات العشوائٌة والمتغٌرة fishwickوٌـــــشٌر

 
إن تطبٌــق المحاكــاة تــساعد علــى تــشجٌع المتعلمــٌن فــً البقــاء أكثــر فــً بٌئــة 

م كمــا أنهــا تــساعد علــى بنــاء التفاعــل أكثــر حٌــث تعطــٌهم تجــارب حٌــة ال الــتعل
 .ٌتمكنــون مــن الحصول علٌها من الطرق التقلٌدٌة

تــأثٌر عــدد مــن الوســائط التعلٌمٌــة فــً مــدى بقــاء المعلومــات  gokhalوقــد بحــث
 ممـا ℅ 20مـن القـراءة، و℅ 10لمـتعلم ٌتـذكرالمحصلة فً ذاكرة الطالب، ووجد إن ا

 عندما ٌراقب شخصا ما ٌقـوم بـشرح عمـل ℅ 50مما ٌشاهده وٌسمعه،و℅ 30ٌسمعه،و
 (simulation)إذا قــــام بعمــــل محاكــــاة℅ 90ٌقــــوم بــــه، ولكنــــه ٌتــــذكر

 
لقــد أصــبح االهتمــام منــصبا علــى تطــوٌر األســالٌب المتبعــة فــً التــدرٌس  و

بمــصاحبة الكمبٌـــوتر أو اســـتحداث أســـالٌب جدٌـــدة ٌمكـــن أن ٌـــساهم مـــن خاللهـــا 
الكمبٌـــوتر فـــً تحقٌق بعض أهداف المـواد الدراسـٌة، وان مفهـوم نظـم المحاكـاة 

لحركٌـة ٌتعلـق بكٌفٌـة التعامــل مــع المعلومــات الــضرورٌة الالزمــة لــسٌر العملٌــة ا
التعلٌمٌــة والتدرٌبٌــة وحفظهــا ونقلها واسترجاعها بصورة سرٌعة، بهدف إجراء 

العملٌـات التـشغٌلٌة علٌهـا وصـوال إلـً تهٌئتها كمخرجات ٌمكن أن تكون بمثابة معلومات 
إلـى أن التعلـٌم  mottaو knolائدة لمستخدمٌها لقد ظهرت نتائج بحث كل منتحقق الف

والتـدرٌب باسـتخدام أنظمــــة المحاكــــاة الحركٌــــة لــــه تــــأثٌره فــــً االرتفــــاع 
بمــــستوى التعلــــٌم والتــــدرٌب لــــألداء الحركً كما ٌعمل علـى االرتقـاء بـالمتغٌرات 

علــى أهمٌــة اســتخدام  tidowوmattesنٌـة لـألداء كمـا دلـت نتـائج بحـث كـل مــن البد
أجهــزة المحاكــاة الحركٌــة فــً عملٌــات التقٌــــٌم المــــستمرة والتــــً تــــؤثر 

 tunnemanبــــصورة جوهرٌــــة عالٌــــة علــــى تحــــسٌن مــــستوى األداء واستطاع 
أن أنظمة المحاكاة الحركٌة لهـا تأثٌرهـا اإلٌجـابً فـً تنمٌة القدرات البدنٌة الخاصة  إثبات

كمـا ٌمكـن اسـتخدامها كطرٌقـة خاصـة لقٌـاس المتغٌـرات المٌكانٌكٌة والفٌزٌائٌة عن األداء 
التً تؤثر بدورها على فاعلٌة تعلم األداء مـــن العـــرض الـــسابق ٌتـــضح أهمٌـــة 

ــــتخدام أنظمـــة المحاكـــاة الحركٌـــة فـــً الــــتعلم والــتعلم فـــً التربٌـــة البدنٌـــة اس
كمـــا ٌوصـــى بابتكـــار أنظمـــة محاكـــاة حركٌـــة فـــً مجـــاالت رٌاضــٌة مختلفــة 

ـث فــً تطوٌر ما هو والتــً لــم تتطــرق لهــا األبحــاث العلمٌــة بالبحــث ومحاولــة البحـ
قائم من أنظمة محاكاة حركٌة سـابقة وذلـك بعـد اسـتخدامها وبحـث نقـاط القوة والضعف 

 (150، صفحة 1994مٌلر ،سوزانا، ) .بها
 
 
 :مفهوم واهمية النماذج 2-4
 

الشكل المبسط  إالهو  عسكرٌة ما أواو علمٌة  إدارٌة أوان النموذج الي مشكلة اقتصادٌة 
توابع تمثل العالقة التً  أوشكل معادالت او متباٌنات  األغلبعلى  ٌأخذلهذه المشكلة الذي 

ٌمكن قٌاسها كمٌا لمختلف العوامل التً لها عالقة بالمشكلة لذا فقد وردت مجموعه من 
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لعملٌة  األساسًهدف التعارٌف عن النماذج جمٌعها تشترك فً خاصٌة واحدة مستندة على ال
حٌث النمذجة مجموعة من العملٌات والمعالجات لبناء النماذج التً ) Modelingالنمذجة 

 األساسٌةوهذا بدوره ٌعتمد على مجموعة من العناصر ( المعقدة الظاهرةٌراد بها تسهٌل 
: تشمل M.Kilbridgeوالتً كما وصفها 

 
أي بماذا ٌتعلق النموذج؟ :الموضوع  -1
أي ماذا سٌفعل النموذج؟ : المهمة -2
أي على أٌة نظرٌة ٌستند النموذج؟ : النظرٌة -3
أي كٌف ٌستخدم النموذج نظرٌته؟ :الطرٌقة  -4
 

فن تبسٌط العالقات ضمن ذلك  أنهاتعرٌف النمذجة على  إلىٌذهب  I.Lowryلذا نجد 
ك فً خاصٌة تشتر)النظام،لذلك وردت جمٌع التعارٌف للنماذج وهً تحمل هذا المعنى 

هو تمثٌل مبسط للوضع الحقٌقً المستند على نظرٌة ،لذا ٌذهب :حٌث ان النموذج( واحدة
Britton Harris على انه تصمٌم تجرٌبً ٌعتمد على نظرٌة"فً تعرٌف النموذج "

تبسٌط مفٌد لواقع حال معقد،لذا فالنموذج عنده هو "على انه  Ian Masserفٌما ٌعرفه 
. البحث غراضألاستعمال  أسهلعقٌدا لواقع الحال،وعلٌه فهو ت األقل األمثل الحل

الحاالت ذات  وستقرئهو تمثٌل للحقٌقة ٌسهل "النموذج أنمن  Colin leeكما ٌعرفه  أو
لربط  الخصائص المهمة لواقع الحال الحقٌقً او انه فكرة تجرٌبٌة من الحقٌقة تستخدم

المستوى الذي  إلىات التً تواجه العالم لٌل الخالفات والصعوبالمفاهٌم الحقٌقٌة لغرض تق
. ٌمكن من فهم الحالة بصورة واضحة

كذلك ٌذهب محمد سالم الصفدي فً تعرٌفه للنموذج على انه تمثٌل مبسط للوضع 
بٌانٌة تساعد المهتمٌن على اتخاذ  أومن خالل عالقات رٌاضٌة كمٌة  واإلدارياالقتصادي 

. قراراتهم المثالٌة
تعرٌف النموذج على انه صٌاغة المشكلة بشكل معٌن  إلىور برهان فٌما ٌذهب محمد ن

. حل لها بالطرق الرٌاضٌة إٌجادٌمكن من 
بناء مبسط للوضع  إعادة"عن النموذج الذي وصفه على انه . Ratcliffe Jتعرٌف  وأخٌرا

وبشكل كاف لتذلٌل  إدراكهالحقٌقً الذي ٌقلل من مستوى التعقٌد فٌه لٌستطٌع المخطط 
 (90، صفحة 2003نٌك ،باركارد وفٌل ، رٌس، ) ".صاعبالم
 

ومن خالل جمٌع هذه التعارٌف المترادفة المعنى ٌمكن الخروج بحصٌلة واحدة وبشكل 
النموذج الرٌاضً هو صٌاغة المشاكل بمعادالت  أنواضح ٌرتكز على حقٌقة واحدة وهً 

ومتباٌنات وتوابع تمثل العالقة الكمٌة لمختلف العوامل والظروف المحٌطة بالمسألة بشكل 
. حل لها بالطرق الرٌاضٌة المعروفة أٌجادمعٌن ٌمكننا من 

نعنً بها تصوٌر العملٌات المختلفة  للمشكلة Modelingوان عملٌة بناء النموذج 
حل لهذه  إٌجاد،شكل معادالت ومتباٌنات تمكننا من (روف والعوامل المحٌطة بالمسألةالظ)

. المشاكل بالطرق الرٌاضٌة
ٌعنً تبسٌط لواقع الحال الحقٌقً :فان النموذج  واإلقلٌمًوفً مجال التخطٌط الحضري 

ألستختراج متغٌرات مقدرة كنتائج  تكمداخالالمعقد بأستخدام عالقات وعناصر معروفة 
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. تصف السلوك للنظام المكانً الحالً والمستقبلً
: من خالل الفائدة التً تقدمها النماذج كونها إدراكهاالنماذج،فٌمكن  أهمٌة أما
من الرغبة فً معرفة  متأتًوهذا  األنظمةطرق عملٌة تستخدم فً الكشف عن سلوك  -1

فقد عمم  واإلقلٌمً الحضريوفً مجال التخطٌط . الحٌاتٌة وراألمالتطوٌر الدٌنامٌكً لسائر 
وتوضٌح سلوكها بما  الحضرٌة األنظمةاستخدام النماذج نتٌجة قدرة النماذج على وصف 

. التطورات واتجاهاتها أسبابصٌاغة تلك النظرٌة واختٌارها والتحقق من  إعادةٌؤمن 
نظمة التً تم تصنٌفها والتعرف على تستخدم النماذج للكشف عن الحالة المستقبلٌة لأل -2

سلوكها وتحدٌد درجة تطورها واتجاه هذا التطور  
تساعد النماذج فً تبٌان نتائج مختلفة للبدائل فً القرارات وما ٌترتب على هذا من  -3

. تزوٌدنا بأساس واعً لالختٌار بٌن هذه البدائل
ن إعطاء مبادئ وأساسٌات مهمة تساعد البدائل المختلفة التً ٌتوصل إلٌها النموذج م -4

. لرسم السٌاسات االقتصادٌة واإلقلٌمٌة والحضرٌة
ٌعد استخدام النماذج أساسا للحكم على مدى كفاءة نظام معٌن نحو الوصول إلى أهداف  -5

محددة  
طالما إن العملٌات التخطٌطٌة تبدأ بتحدٌد مشكلة تنتهً بإتباع إستراتٌجٌة فان استخدام  -6

: رٌاضٌة ٌمكن إدراك أهمٌته من خالل ما ٌأتًالنماذج ال
 
ي ٌجعلها مبسطة ومستندة فً 1قدرة النموذج على تعرٌف المشكلة ووصفها بالشكل ال  -أ

ذلك على نظرٌة لتسهٌل تصوٌر الوقع الحقٌقً  
إمكانٌة النموذج فً التعرٌف على القٌود والعوامل التً تحدد مدى الحلول المكونة   -ب

. للمسائل
ستطٌع النموذج التنبؤ بظروف المستقبل من خالل التعرف على الغنى عنها فً ي -ج

. المشاكل الحالٌة
دـ ٌستطٌع النموذج تقٌٌم الكمٌات وتكالٌفها ومدى تأثٌرها ضمن محٌط نظام لفهم مستوى 

. االنجاز الكلً
 

 وإنهاٌل ، التحل أدواتمهمة من  أداةكانت النماذج الرٌاضٌة فً استخدامها هذا تعبٌر  وإذا
عنها فً دراسة معظم المشاكل وتحلٌلها فان استخدامها بنفس الوقت ٌوفر لنا  الغنى أداة

 (89-88-87، الصفحات 2001الهاشمً مجد، ) .جانبٌن مهمٌن
 

 : األول
أي التحدٌد الدقٌق للعناصر )أي تعدٌل فً حقٌقة المسالة  أجراء أوهو تالفً مخاطر التغٌٌر 

تضاف بقصد  أنٌمكن  أخرىلعناصر مؤشرة  إضافاتدون السماح ألي ( فً المشكلة
. التحٌز لحالة معٌنة

 
 : الثاني

الذي  األسلوبهو لتوفٌر عاملً الوقت والمال التً ما ربما تستنفذ فٌما لو لم ٌكن هذا 
 أسلوبالوصفً او  األسلوبٌفها التً كانت ستحدث فٌما لو اتبع ٌختصر كل الجهود وتكال
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. المحاكاة لجمٌع القوى والفعالٌات المؤثرة فً مشكلة ما
 models. Classificationتصنٌف النماذج 

المهمة المراد استخدامها  إلىاستخدام النماذج الرٌاضٌة لتحقٌق متطلبات مختلفة طبقا  إن
ٌمكن تصنٌف النماذج  أخرىمختلفة لهذه النماذج وبعبارة  أنواعٌن التمٌٌز ب إلىفٌها ٌدفعنا 

بطرق مختلفة حسب الموضوع الذي ٌعالجه النموذج والمهمة المسندة له والنظرٌة التً 
: وجد كثٌر من التصنٌفات للنماذج منها األساسٌستند علٌها وعلى هذا 

 
التصنٌف الفكري للنماذج   :أوال

 أنواعثالث  إلىج الذي بموجبه تقسم النماذ
وهً النماذج التً تتماشى : Descriptive modelsنماذج وصفٌة او نماذج تحلٌلٌة  -1

أي انها تستخدم المنطق لوصف وتحلٌل العالقات (المنهج اللفظً)مع الطرٌقة االستقرائٌة 
هو المعول علٌه فً التفسٌر  األسلوببٌن المتغٌرات المؤثرة فً المشكلة،ولقد كان هذا 

. للتوازن سللرأمثل نموذج .لتحلٌل االقتصادي حتى مطلع القرن التاسع عشروا
: Predictive modelsالنماذج التنبؤٌة  -2

وهً النماذج التً تستخدم للتنبؤ عما سٌكون علٌه النظام خالل فترع زمنٌة مقبلة مثل 
. للمستخدم المنتج المطور ألغراض تنبؤٌة Leontiefنموذج لٌونٌتٌف 

 Planning models or( النماذج االٌجابٌة) اإلحصائٌة أوذج التخطٌطٌة النما -3
normative models  

وهً توسع للنماذج التنبؤٌة تهدف إلى التحقق من صحة وضع نظام ما عن طرٌق مقابلة 
. مثل نموذج لٌونٌتٌف لتحلٌل المستخدم المنتج.نتائج بالوقع الذي ٌتم تسجٌل اإلحصاءات عنه

 
التصنٌف من حٌث االستخدام  :ثانٌا

 : الذي بموجبه تقسم النماذج إلى نوعٌن رئٌسٌٌن هما
 
  physical modelsالنماذج المادية الملموسة  2-5

وهً النماذج التً تستخدم لتمثٌل حقائق مادٌة ملموسة كالنماذج التً تعمل لتمثٌل مشارٌع 
والري والصناعة وماشابه ذلك،وتمٌٌز هذا النوع من النماذج  اإلسكانتنموٌة كمشارٌع 

الثالثة  األبعادتصوٌرا للحقائق وال ٌتجاوز نطاق استخدام هذه النماذج لتمثٌل  أكثربكونه 
الملموسة ومثل هذه النماذج ال تستخدم عادة بشكل شائع فً العملٌات التخطٌطٌة  لألشٌاء

. مثل شٌوع استخدام النماذج الثانٌة

  Abstract Modelsالنماذج التجريدية  2-6
مجموعة  أوفكرة معٌنة  أوكما تسمى بالنماذج الفكرٌة وهً التً تشمل ظاهرة معٌنة  أو

وظواهر، لذا تبنى هذه النماذج من خالل استخدام الرموز الرٌاضٌة لتمثٌل الواقع  أفكار
عامل الزمن فً هذه النماذج الثالثة وقد ٌدخل  األبعادالحقٌقً الذي ربما ٌتجاوز تمثٌله 

المتعددة التً ٌمثلها مثل هذا النموذج ،وبأدخال عامل  األبعادوٌكون واحدا من بٌن تلك 
وبدونه ٌبقى ( Dynamic Model.....)الزمن ٌأخذ النموذج الصفة الحركٌة لٌكون حركٌا

(. Static Model)النموذج سكونٌا 
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تصنٌف من حٌث التعامل :ثالثا

نوعٌن رئٌسٌن هما   إلىتقسم النماذج الذي بموجبه 
  optimal models األمثلةنماذج  -1

معٌنة مثل  أهدافلتحقٌق شروط االمثلٌة بداللة  (ماٌنبغً)وهً النماذج التً تستند على مبدأ
. معٌنة إنتاجفً ظل دالة  واإلنتاج األسعاراو نماذج تحدٌد  األرباحنموذج تعظٌم 

 positive modelsنماذج ايجابية  2-7
نموذج ٌمثل النظام الحقٌقً  إعدادهذا هو الواقع وتهدف )وهً النماذج التً تستند على مبدأ

وفً . معٌن إنتاجمناظر لواقع  إنتاجولٌس كما ٌنبغً مثل الحصول على نموذج (كما هو)
من النماذج ٌتماشى مع الطرٌقة  األولٌجعل النوع  أنٌرٌد  إنماالحقٌقة فان هذا التصنٌف 

استٌتٌة دالل ، ) .تنباطٌة ،وٌجعل النوع الثانً مهما ٌتماشى مع الطرٌقة االستقرائٌةاالس
 (190، صفحة 2007سرحان عمر، 

 
 :كالتالً عملٌة النمذجة وتتم 

تحدٌد واختٌار النموذج أو النماذج للخبرة المراد نمذجتها و مالحظة الفوارق ٌساعد .  1

على إٌجاد الصفات الممٌزة ونحتاج أن نأتً بالشخص ونقٌضه وعلى أمثلة مختلفة فتكون 

 .هناك إمكانٌة مالحظتهم وبالتالً التأكد من صحتها

وجمع هذه ( مالحظة الفروق ) استخراج مركبات الخبرة والقوة فً سلوك النموذج .  2

 التفرٌقات مبنٌة على الحواس 

 : لمطلوبة وللقٌام بذلك فإنك تحتاج إلى خطوتٌن وهمافأرهف حواسك لتعرف الفروق ا

 

تفكٌك الخبرة فأنت تفككها إلى مركبات ٌمكن استٌعابها واستحضارها :  الخطوة األولى

وهذا ٌحتاج إلى مراقبة لصاحب الخبرة . وبالتالً إٌجاد تعاقب صحٌح لها ومن ثم تطبٌقها 

تبدأ ومتى تنتهً واتجاهها والمهارات حال أدائها فً بٌئتها، ومعرفة حدود الخبرة متى 

 .الجزئٌة المرافقة

 

وهً التً ( تحلٌالً وتشخٌصٌاً ) مراقبة ومقابلة الشخص صاحب الخبرة  :الخطوة الثانية

تحتوي على الجزء األكبر امسك الجزئٌة وراقبه فٌها وقابله واسأله ثم راقبه فٌها مرة ثانٌة 

  . واضحة وقابله وكرر حتى تتأكد أن هذه الجزئٌة

حركات العٌن ، اإلٌماءات ، الوقفة ، طرق التنفس ، ) مستخدما مفاتٌح جمع المعلومات 

نقالت الصوت باإلضافة للسلوك الخارجً محددا االعتقاد والمعاٌٌر واالستراتٌجٌات 

. للسلوك والتوجه العام والبرامج العقلٌة فً كل حالة من خالل تردد المقابلة والمراقبة 

 . ك مع أكثر من نموذج وضدهوٌعمل ذل

مقابلة المعلومات المحصلة من النماذج المختلفة من : الخطوة األولى :تركٌب النموذج .3
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اجل التعرف على الشكل النهائً للخبرة مفككه لعناصر واضحة أو مرتحل كل منها ٌشكل 

 . مجموعة عناصر ووضع شكل تقرٌبً لشكل الخبرة

 

ات الحرجة للخبرة وذلك من خالل الرسوم واألمثلة المعاكسة تحدٌد المركب :الخطوة الثالثة

فمثال ماذا لو كنت ال تملك الدافعٌة ؟ وكل ذلك الكتشاف الشكل العمٌق للخبرة مع متعلقاتها 

تركٌب تسلسلً : الخطوة الثالثة. من القٌم والمعتقدات والبرامج العقلٌة والتوجه العام

دٌد ترتٌب أو نظام للمركبات ٌتداخل بشكل النموذج للمركبات الحرجة للسلوك وبالتالً تح

 .السلوكً

كٌف تعرف انك وصلت إلى المعلومات الكافٌة من خالل هذه  :التأكد من الحصٌلة .4

هل هذه المعلومة ٌكفً  -هل هذه المعلومة محددة خاصة بهذا السلوك أو غٌره ؟  : -األسئلة

هل ٌوجد آلٌة للتغذٌة  -ي شرط؟ وجودها إلحداث هذا السلوك وعدمها لعدمه وهل ه

تصوٌر وتسجٌل  استبانهكعمل  -الرجعٌة بحٌث تعرف قربك أو بعدك من فهم السلوك مثال 

 .الخبرة ومن ثم مناقشتها

جرب ذلك النموذج على نفسك أو على أحد المتدربٌن أو أكثر ، : جرب النموذج المركب .5

ة أو أكثرها ، إذا أعطى النتٌجة فقد هل ٌعطً نفس النتائج التً ٌصل إلٌها صاحب الخبر

 اكتمل النموذج وان لم ٌعط ابحث عن الخلل ، قد تحتاج للعودة لجمٌع المعلومات مرة أخرى

. 

ما هً العناصر التً ٌمكن حذفها لهذا الغرض مع : بسط النموذج واجعله أكثر انسٌابا .6

إلضافة نتٌجة أفضل ، قد  المحافظة على نفس النتٌجة ، ماهً العناصر التً ٌمكن إضافتها

 ٌخدم فً ذلك تدرٌب عدد من المتدربٌن على النموذج ومالحظة العناصر السابقة

صمم برنامجا تدرٌبٌا نهائٌا لمجموعة منتقاة بعناٌة لمناسبة هذا التمرٌن محتوٌا على  .7

 مزٌال المعوقات فٌهم .......احتٌاجاتهم الخاصة من المعتقدات والمعاٌٌر 

 . وردرب وط .8

 

النمذجة هً مفتاح المهارة فً البرمجة العصبٌة اللغوٌة وهً مفهوم أكثر تعقٌدا وغموضا 

فً البرمجة العصبٌة اللغوٌة ولن نتكلم عنها بالتفصٌل فذلك ٌحتاج إلى كتاب كامل ولكن 

 نعطً بعض النقاط التً تكون توضٌح لفكرة النمذجة

باستحثاث العقل الباطن الذي ٌعبرعن نفسه تحدٌد الصفات الحقٌقٌة لصاحب الخبرة وذلك  •

 . بغٌر تفكٌر

 سؤال صاحب الخبرة لتحدٌد مفتاح المهارات والتقنٌات التً عادة تأخذ الوقت •

ٌعملون بدون  أنهم إماكثٌر من أصحاب المهارات الذٌن نرٌد أن ننمذجهم ٌعملون المهارة  •

 .صر خاطئة لسلوكهم التً تمهد للنجاحأن ٌعرفوا كٌف ٌعملون تلك المهارة أو أننا نحدد عنا
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 النمذجة الفاعلة البد أن تهتم بثالثة مفاهٌم •

 ماذا ٌعمل الخبٌر : السلوك -

 ما هً الخارطة الذهنٌة التً مهدت لهذا السلوك: المعتقدات -

 وهً الصفات التً جعلت الخبٌر ٌقرر عمل أي تفاعل: القٌم -

نمذجته غالبا البد وأن تنمذج هٌئة الخبٌر وتنفسه باإلضافة للسلوك المحدد الذي تود  •

قلد جلسته ووقفته وتنفسه تكلم مثل كالمه . وصفات صوته فً وقت تعبٌره عن الخبرة

 (62، صفحة 2004عبد الهادي نبٌل ، ) .بحسب السرعة أو البطء وهكذا
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 : الخاتمة

النمذجة الفعالة هً الطرٌقة الدقٌقة والصحٌحة لنقل الخبرات المتقدمة وفً الحكمة   

انك إذا أردت التعرف على الصفات الحقٌقٌة لشخص ما البد أوال أن تمشً ) الهندٌة 

تذكر أن النمذجة هً القدرة على تكرار السلوكٌات الناجحة للناس وهذه العملٌة ..... مٌل

الخ  ....رة ال لنقل مستعمرة الخبٌرتساعدنا على نقل المها
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: تبس٠خ اٌغجبحخ ٚتط٠ٛش٘ب1-

 

جُغرحقس ًحٕ جُؼّٞ جُز١ ٝؾذ ذٞؾٞد جُك٤حز، كوذ كطش هللا جٌُػ٤ش ٖٓ جُٔخِٞهحش ػ٠ِ  هرَ        

جُؼّٞ، ٝجعططحع جإلٗغحٕ جُؼّٞ ٓ٘ز ٝؾذ ػ٠ِ ملحف جألٜٗحس ٝجُرك٤شجش ٝجُركحس، ُٝوذ 

ٓحسعٚ جإلٗغحٕ غْ ٓحسط جُغرحقس ًنشٝسز دكحػ٤س أٝ ٛؿ٤ٓٞس ك٢ ضقذ٣ٚ ُألخطحس جُٔكذهس 

د٣ٔس هذّ جُطحس٣خ ٗلغٚ، ٓحسعٜح جُلشجػ٘س جُوذٓحء، ضذٍ ػ٠ِ رُي ج٥غحس ٝػ٤ِٚ كحُغرحقس م. ذٚ

جُلشػ٤ٗٞس جُٔٞؾٞدز ك٢ ٓطكق جُِٞكش ك٢ ذحس٣ظ، ٝجُط٢ ٣ٔػَ ذؼنٜح جُٔقش٤٣ٖ جُوذٓحء ْٝٛ 

٣غركٕٞ ك٢ ٜٗش ج٤َُ٘، ٝضذٍ ِٓكٔس جإل٤ُحرز ٤ُٜٓٞشٝط إٔ جإلؿش٣ن ػشكٞج جُغرحقس 

ك٢ جُٔؿطٔغ جإلعرحسه٢، ًحٗص جُغرحقس ٓحدز ئؾرحس٣س ٝجعطؼِٔٞٛح ك٢ ٓؼحسًْٜ جُكشذ٤س، ٝ

٣طؼِٜٔح ًَ هلَ ٝك٤ٜح ؽحع ٗؼص جُشؾَ جُؿحَٛ ُِشؾَ جُز١ ال ٣ؼشف جُوشجءز ٝجُغرحقس، أٓح 

جُشٝٓحٕ كٌحٗٞج ٣ذسذٕٞ ؾ٤ٞؽْٜ ػ٠ِ جؾط٤حص جألٜٗحس ٓغ ًحَٓ جُٔؼذجش جُكشذ٤س عرحقس ُٝوذ 

جُغرحقس ٓذز أسذؼ٤ٖ ع٘س ُؼذز أ٤ٓحٍ ( ٤ٗشٕٝ)ٝجُذز جإلٓرشجهٞس جُشٝٓح٢ٗ ( أًشٝذ٤ٖ)ٓحسعص 

 .٤ٓٞ٣ح

أٓح ِٓي كشٗغح ؽحسُٔحٕ كوذ ذ٠٘ قٞمح ُِغرحقس ٣طغ٠٘ ُٚ ٓٔحسعس ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُش٣حمس، 

ٝضحذؼٚ ٣ُٞظ جُشجذغ ػؾش جُز١ ًحٕ ٣و٤ْ ٓرحس٣حش جُغرحقس ك٢ ٜٗش جُغ٤ٖ ٣ٝؾطشى ك٤ٜح 

 .ؽخق٤ح

د٤ُال ٜٓٔح ػ٠ِ ص٣حدز جٛطٔحّ ( جُـطحط) 1538ًٝحٕ ظٜٞس جٌُطحخ جألٍٝ ػٖ جُغرحقس ػحّ 

ع٘س  (ؾٞٗلشٝعص)جُ٘حط ذٜزٙ جُش٣حمس جُط٢ جعطٔشش ك٢ جُططٞس ٝجالٗطؾحس، قط٠ ظٜش ًطحخ 

ػٖ عرحقس جُقذس، ًٝحٕ جُٔإُق ٓذسعح ُِغرحقس كؾشـ ٓرحدب عرحقس جُقذس ذؾٌَ  1816

 .ػ٢ِٔ

جُغرحقس ٖٓ جُركحس ٝجألٜٗحس ئ٠ُ  أٓح جُططٞس جُغش٣غ ُِغرحقس ٝقشًحضٜح، كوذ ذذأ ػ٘ذٓح جٗطوِص

أقٞجك جُغرحقس ٝضٌٞٗص ُٜح جُؿٔؼ٤حش ٝجألٗذ٣س كظٜشش جُؿٔؼ٤س جأل٤ِٛس ُِغرحقس ك٢ ُ٘ذٕ 

أٓح جالضكحد . 1896، ٝضكُٞص ئ٠ُ أٍٝ جضكحد ُِغرحقس خحؿ ذحُٜٞجز ك٢ ئٌِٗطشج ػحّ 1837ػحّ 

 .1908جُذ٢ُٝ ُِغرحقس، كطأخش ظٜٞسٙ قط٠ ع٘س 

 :اٌغجبحخ  تطٛس ٚ أتشبس1-1 

 1844، ٝأه٤ٔص ٓغحذوطٜح جأل٠ُٝ ػحّ 1840ذذأش عرحقس جُقذس ذحالٗطؾحس جذطذجء ٖٓ جُؼحّ 

غْ ظٜشش عرحقس جُؿ٘د ٓغ ظٜٞس جُزسجع خحسؼ . جُط٢ كحص ذٔؼظْ عرحهحضٜح أقذ جُٜ٘ٞد جُكٔش

 .1855جُٔحء ػحّ 
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 Fredrick (ًحك٤َ)أٓح عرحقس جُضقق ػ٠ِ جُرطٖ، كاٜٗح ضشضرو جسضرحهح ٝغ٤وح ذحعْ ػحتِس 

Cafill  ٖ٣٘ؿف، كغحكش ( ٣ٝد)جُز١ قحٍٝ ػرٞس جُٔحٗؼ ٓغ ص٤ِٓٚ جإل٤ٌِٗض١ جٌُحذط ُْ ٌُٚ٘ٝ

ك٢ جُٔغحذوحش جُط٢ ( س٣طؾحسد ًحك٤َ)ئ٠ُ أعطشج٤ُح، ٝػَٔ ٓذسعح ُِغرحقس كحؽطشى أقذ أذ٘حتٚ 

ك٢  ئ٠ُ أ٤ٓشًح، ٝػَٔ ٓذسذح( ًحك٤َ)عحكش  1903ٝك٢ ػحّ . ك٢ ُ٘ذٕ 1902أؾش٣ص ػحّ 

عحٕ كشٗغ٤غٌٞ ٜٝٓ٘ح جٗطؾشش هش٣وس عرحقس جُضقق ػ٠ِ جُرطٖ ٝأؽٜش أذطحُٜح ك٢ رُي 

ذشص ج٤ُحذح٤ٕٗٞ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُغرحقس ٝذشػٞج ك٤ٚ غْ  1932ٝك٢ ػحّ ( ؾ٢ٗٞ ٣ٝغِٔش)جُضٖٓ 

جٗطؾشش ٛزٙ جُطش٣وس ك٢ ًَ أٗكحء جُؼحُْ ٝأخزش ذٜح ٓؼظْ جُذٍٝ ٝال صجُص ئقذٟ أْٛ هشم 

 .ٛحجُغرحقس ٝأعشع

ظٜشش عرحقس جُلشجؽس أٝ جُذُٝل٤ٖ، أٓح عرحقس جُظٜش، كوذ ضطٞسش ًػ٤شج ٓ٘ز  1948ك٢ ػحّ 

كوذ ًحٗص قشًحضٜح ضإد١ ٓػَ قشًحش عرحقس  1917ٗؾأضٜح ذؼذ جُكشخ جُؼح٤ُٔس جأل٠ُٝ ع٘س 

عرحقس جُضقق ػ٠ِ ( جٌُشٍٝ)جُقذس، كططٞسش ٝأفركص مشذحش جأل٣ذ١ ٓػَ مشذحش 

 .جُرطٖ، ٓغ مشذحش جألسؾَ

ٝجُؿذ٣ش ذحُزًش إٔ جُغرحهحش جُط٣ِٞس ك٢ جُغرحقس، عروص جُغرحهحش جُوق٤شز ضحس٣خ٤ح، ٝأْٛ 

عرحم هذ٣ْ ًحٕ عرحم جُٔحٗؼ، ٝٛزٙ جُغرحهحش ضخطِق ػٖ جُغرحهحش جُوق٤شز ٤ُظ ك٢ جُٔغحكس 

ككغد ٝئٗٔح ذطشم جُطذس٣د ٝجُط٘ل٤ز، ُٜٝزج جُ٘ٞع ٖٓ جُغرحقس ض٘ظ٤ٔحضٚ ٝهحٗٞٗٚ ٝهشهٚ 

جُخحفس، أٓح عرحهحضٚ كطوحّ ك٢ جُركحس ٝجألٜٗحس ٝجُرك٤شجش ُٜٝح خو ع٤ش ٓكذد،  جُطك٤ٔ٤ٌس

 :ٝأؽٜش ٛزٙ جُغرحهحش ٢ٛ

 .ًِْ 33ٓغحكطٚ ( ئٌِٗطشج –كشٗغح )عرحم جُٔحٗؼ  .1

 .ًِْ 30ٓغحكطٚ ( ئ٣طح٤ُح)ٗحذ٢ُٞ  –عرحم ًحذش١  .2

 .ًِْ 57ٓقش ٓغحكطٚ ( جُوحٛشز –قِٞجٕ )عرحم ج٤َُ٘ جُذ٢ُٝ  .3

 .ًِْ 45ٓغحكطٚ ( ً٘ذج)جم أٝ ٗطحس٣ٞ عد .4

أٓح س٣حمس جُغرحقس ُِٔغحكحش جُوق٤شز كطؼذ ئقذٟ جألُؼحخ جألعحع٤س جُط٢ دخِص جُٜٔ٘حؼ 

، ٝأدسؾص س٣حمس جُغرحقس ُِ٘غحء 1896جألُٝٔر٢ ك٢ جألُٝٔر٤حد جألٍٝ جُٔ٘ؼوذ ك٢ أغ٤٘ح ػحّ 

 .1912ك٢ جُٜٔ٘حؼ جألُٝٔر٢ ك٢ دٝسز عطًُْٜٞٞ ػحّ 

 : ك جُغرحقس جُذ٢ُٝٓٞجفلحش قٞ

هُٞٚ خٔغٕٞ ٓطشج ٝػشمٚ ٝجقذ ٝػؾشٕٝ ٓطشج ٝػٔوٚ ٓطش ٝجقذ ٝغٔح٤ٗس أػؾحس جُٔطش 

(1,80ّ.) 

ػذد جُكحسجش غٔحٕ، ٝػشك جُٞجقذز ٓطشجٕ ٝٗقق جُٔطش، ٝضطشى ٓغحكس ٗقق ٓطش خحسؼ 

 .ًَ ٖٓ جُكحسض٤ٖ جأل٠ُٝ ٝجُػحٓ٘س ٣ٝؿد ٝمغ قرحٍ ُلقَ ٛزٙ جُلشجؿحش ػٖ جُكحسجش
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ّ  0,05جُكحسجش ضٔطذ ذطٍٞ جُكٞك، ٣ٝطٌٕٞ ًَ قرَ ٖٓ ػالٓحش ٓطالفوس ذوطش قرحٍ 

٣ؿد إٔ ضذٖٛ جُؼٞجٓحش ٝػ٠ِ جٓطذجد ٓغحكس خٔغس أٓطحس ٖٓ ٜٗح٣ط٢ جُٔغرف ذِٕٞ ٤ٔٓض ػٖ 

 .عحتش جُؼٞجٓحش

 : ِٕظبد اٌجذا٠خ 2-1 

( ع٘طْ 58)جسضلحع جُٔ٘قس كٞم عطف جُٔحء ٖٓ ٗقق ٓطش ئ٠ُ غالغس أسذحع جُٔطش ٝهُٜٞح 

ضشهْ ًَ ٓ٘قس ٖٓ ٓ٘قحش جالذطذجء ٖٓ ؾٞجٗرٜح جألسذؼس، . ًكذ أد٠ٗ( ع٘طْ 50)ٝػشمٜح 

 .أٓح جُٔغحكس جُط٢ ضلقَ جُٔغرف ػٖ ٓغرف جُـطظ ك٤ؿد إٔ ضٌٕٞ خٔغس أٓطحس ػ٠ِ جألهَ

 : ٤ٛثس جُطك٤ٌْ

 :تتأٌف ١٘ئخ اٌتحى١ُ 3-1ِٓ

آرٕ ذحُرذء  -ٌَُ قحسز هنحز جألدجء ٓشجهد جُذٝسجٕ  -ست٤ظ ج٤ُٔوحض٤٤ٖ  -ست٤ظ جُونحز  -قٌْ 

 .غالغس هنحز خو ٜٗح٣س ٌَُ قحسز -٤ٓوحض٤ٕٞ ٌَُ قحسز  -

 : عجبلبد اٌغجبحخ4-1

 :ضؼطرش س٣حمس جُغرحقس س٣حمس ٓؾطشًس ُِشؾحٍ ٝجُ٘غحء ك٢ جُٔغحكحش جُطح٤ُس

 : اٌغجبحخ اٌحشح 1-4-1

عرحم جُططحذغ جُٔط٘ٞع أٝ  ٝٓؼ٘حٛح إٔ ٣إد١ جُٔطغحذن جُغرحقس ذحألعِٞخ جُز١ ٣ش٣ذ، ٓح ػذج

جُغرحم جُلشد١ جُٔط٘ٞع ق٤ع ٣إد١ ذأ١ أعِٞخ آخش خالف عرحقس جُلشجؽس أٝ جُغرحقس ػ٠ِ 

 .جُقذس أٝ جُغرحقس ػ٠ِ جُظٜش

ٝك٢ جُغرحقس جُكشز أغ٘حء جُذٝسجٕ ٣غطط٤غ جُغرحـ إٔ ٣ِٔظ جُكحتو ذأ١ ؾضء ٖٓ ؾغٔٚ، 

 .٤ُٝظ ئؾرحس٣ح إٔ ٣ِٔغٚ ذ٤ذٙ

 : ز جُكشزجُٔغحكحش ك٢ جُغرحـ

 100×  4ٓطش ُِشؾحٍ كوو ضطحذغ  1500 -ٓطش  800 -ٓطش  400 -ٓطش  200 -ٓطش  100

 .ٓطش 200×  4ضطحذغ ُِشؾحٍ كوو . ٓطش

 : عجبحخ اٌظذس 1-4-2

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٝمغ جُؿغْ ػ٠ِ جُقذس ضٔحٓح ٝجٌُطلحٕ ك٢ خو ٝجقذ ٓغ عطف جُٔحء، ٣ٝؿد 

، ئال ك٢ جُرذج٣س ٝك٢ قحٍ جُذٝسجٕ ك٤غٔف إٔ ٣ظٜش ؾضء ٖٓ جُشأط كٞم عطف جُٔحء دجتٔح

 .ُِغرحـ ذؾذز ٝجقذز ذحُزسجػ٤ٖ ٝدكؼس ٝجقذز ذحُشؾ٤ِٖ ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ ؿحهغح ذحُٔحء

 .ج٤ُذ٣ٖ ٓؼحٟ ٛح٣س جُغرحم ٣ؿد ُٔظ جُكحتو ذٌِصػ٘ذ جُذٝسجٕ ٝػ٘ذ ٕ

 .ٓطش 200 -ٓطش  100: جُٔغحكحش ك٢ جُغرحقس ػ٠ِ جُقذس 
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 : عجبحخ اٌظٙش 1-4-3

ػ٘ذ ئػطحء ئؽحسز جُرذء ٝأغ٘حء جُذٝسجٕ ٣ذكغ جُٔطغحذوٕٞ جُكحتو، ٣ٝغركٕٞ ػ٠ِ ظٜٞسْٛ 

٣ٝٔ٘غ ػ٠ِ جُٔطغحذن إٔ ٣ـ٤ش جُٞمغ جُطر٤ؼ٢ ػ٠ِ جُظٜش هرَ إٔ ضِٔظ . هٞجٍ ٓذز جُغرحم

 .سأعٚ أٝ ٣ذٙ أٝ رسجػٚ ٜٗح٣س جُكٞك أغ٘حء جُذٝسجٕ أٝ جٗطٜحء جُغرحم

 .ٓطش 200 -ضش ّ 100: جُٔغحكحش ك٢ عرحقس جُظٜش 

 )جُذُٝل٤ٖ) :عرحقس جُلشجؽس

٣ؿد إٔ ضطكشى ًِطح جُزسجػ٤ٖ ٓؼح ُألٓحّ كٞم عطف جُٔحء، غْ دكؼٜح ئ٠ُ جُخِق ٓؼح ٝذؾٌَ 

 .ٓطٔحغَ

٣غٔف ُِغرحـ ذؼذ أدجء جالذطذجء ٝجُذٝسجٕ ذذكؼس أٝ أًػش ٖٓ جألسؾَ ٝؽذز ٝجقذز ذحُزسجػ٤ٖ 

 .ضكص عطف جُٔحء جُط٢ ٣ؿد إٔ ضشكؼٚ ُغطف جُٔحء

 .ٓطش 200 -ٓطش  100( : جُذُٝل٤ٖ)جُٔغحكحش ك٢ عرحقس جُلشجؽس 

 : اٌتتبثغ اٌّتٕٛع  1-4-4

ٖٓ ( 100ّ)ذٔؼ٠٘ إٔ جُلش٣ن ٓإُق ٖٓ أسذؼس الػر٤ٖ ًَ الػد ٣وّٞ ذحُغرحقس ٓحتس ٓطش       

ٓطش عرحقس  100ٓطش ػ٠ِ جُقذس  100ٓطش عرحقس ػ٠ِ جُظٜش 100: جُغرحقحش جُطح٤ُس 

 .ضش عرحقس قشزّ 100جُلشجؽس 

 : اٌفشدٞ اٌّتٕٛع 1-4-5

 : أ١ إٔ جُالػد ٣ؿد إٔ ٣وّٞ ذحُغرحقس قغد ٓغحكس جُغرحم ٢ٛٝ ًٔح ٢ِ٣

 .ٓطش عرحقس جُلشجؽس 50: ٓطش ٓط٘ٞع  200

 .ٓطش عرحقس ػ٠ِ جُظٜش 50

 .ٓطش عرحقس ػ٠ِ جُقذس 50

 .ٓطش عرحقس قشز 50

 .ٓطش عرحقس جُلشجؽس 100: ٓطش ٓط٘ٞع  400

 .عرحقس ػ٠ِ جُظٜشٓطش  100

 .ٓطش عرحقس ػ٠ِ جُقذس 100

 .ٓطش عرحقس قشز 100

جُرذء ك٢ أ١ عرحم ٣ٌٕٞ ذولضز ئ٠ُ جُٔحء ئال ك٢ قحٍ جُغرحقس ػ٠ِ جُظٜش ق٤ع ٣رذأ جُغرحـ 

 جُغرحم ٖٓ جُٔحء، ٝضٌٕٞ ٣ذجٙ ٓٔغٌط٤ٖ ذٔوحذل جالذطذجء
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 : اٌغجبحخ اٌحشح1-5

جُغرحقس جُكشز، ٣غرف جُٔطغحذن ذحألعِٞخ جُز١ ٣شضحـ ُٚ، أٓح ك٢ عرحهحش جُططحذغ  ٝ ك٢       

ٝجُلشد١ جُٔط٘ٞػس، ك٤طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُغرحـ، إٔ ٣غرف ذأعِٞخ ٓخطِق ػٖ أعح٤ُد عرحقس جُقذس 

 ٝجُظٜش ٝجُلشجؽس

عرّحق٤ٖ،  4ك٢ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُغرحهحش، ضط٘حكظ كشم ٌٓٞٗس ٖٓ  : اٌتتبثغ اٌّتٕٛع  1-5-1
 .ٓطش 100ذف ًَ ٝجقذ ْٜٓ٘ ُٔغحكس ٣ظ

ٓطش أٝ  200ك٢ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُغرحهحش، ٣وطغ جُغرحـ جُٔغحكس ُـ  : اٌفشدٞ اٌّتٕٛع  1-5-2

ٓطشجً ذ٘ٞع ٓخطِق، ٓػَ  50ٓطش ٓط٘ٞع، ٣غرف جُٔطغحذن ك٢ ًَ  200ٝك٢ عرحهحش . ٓطش 400

ٗٞع، ك٤ـ٤ش جُٔطغحذن ٓطش ٓص 400جُلشجؽس أٝ جُظٜش أٝ جُقذس أٝ جُكشز، أٓح ك٢ عرحهحش 
 .ٓطش 100أعِٞخ عرحقطٚ ك٢ ًَ 

: اٌغجبحخ اٌتؼ١ّ١ٍخ   -2

ضوذٓح  جألًػشًر٤شز ٝ ضؼذ جقذ جُش٣حمحش  أ٤ٔٛسضؼطرش جُغرحقس س٣حمس ٓحت٤س رجش ؽؼر٤س ٝ       

ػ٠ِ ضؼِٜٔح   أذ٘حتٜحػظ٤ٔس ٝ ؽؿؼٞج  أ٤ٔٛسذٜزٙ جُش٣حمس ُٔح ُٜح  أعالك٘حك٢ جُطحس٣خ ٝ هذ جٛطْ 

ه٤ِِس  أػٞجّػحٍ ُْ ٣ٌٖ عٟٞ ك٢ ضطٞسٛح جُكو٤و٢ جُق ئٕ ئالٓحسعس سؿْ ٖٓ هذّ ٛزٙ جُْٝ ػ٠ِ 

ُٔح ؾ٘طٚ ٓغ جُططٞس جُكحفَ ك٢ جُؼِّٞ ٝ ُٜزج ًحٗص جُطشذ٤س جُرذ٤ٗس ػحٓس ٝ جُغرحقس خحفس 

ٖٓ جُؿحٗد جُطؼ٢ٔ٤ِ الٕ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٤ُغص ضوذّ ٓؼِٞٓحش  أًػشضلنَ جُؿحٗد جُطشذ١ٞ 

 جأل٤ٔٛسًلحءجش ٝ  ئ٠ُٝ جُلْٜ ذَ ٢ٛ ػ٤ِٔس ضط٣ٞش جالعطؼذجدجش جُط٢ ٣ؿد ضك٣ِٜٞح  كلـَُ

ضطٔػَ ك٢ ٓوذجس ٓح ٣وذّ ُِٔطؼِْ ذَ ك٢ ضؼ٤ِٔٚ ٤ًق ٣طقشف ٤ُذسى جُٔؾحًَ ٝ ٣ؿذ ُٜح جُكٍِٞ 

جُٔ٘حعرس ًٔح ٣غطط٤غ جًطؾحف جُغِٞى جُٔالتْ ك٤ٌٕٞ ٗٔٞٙ ك٢ ٛزٙ جُكحُس ٗٔٞج قو٤و٤ح ٝجهؼ٤ح ٝ 

قغد هذسجضٚ ٝ ًلحءجضٚ  ٤ٌٓلح 

 :ِفَٙٛ اٌغجبحخ  2-1

ال ٣غطط٤غ  ئضوحٜٗحُٜح ٝ ذذٕٝ  جألٍٝ جألعحطجُش٣حمحش جُٔحت٤س ٝ ضؼطرش  أٗٞجع٢ٛ جقذ       

 جألٗؾطسٝ ضخطِق جُغرحقس ك٢ هر٤ؼطٜح ػٖ ذحه٢ , ٗؾحه ك٢ جُٔؿحٍ جُٔحت٢  أ١جُلشد ٓٔحسعطٜح 

ػ٠ِ جُٔحء ٝ ض٘ظ٤ْ ػ٤ِٔس  جألكو٢ؾغْ ٖٓ ق٤ع جُٞعو جُٔحت٢ ٝٝمغ جٍ جألخشٟجُش٣حم٤س 

ك٢   جُشأطجُكش٢ً جُٔشًد ٖٓ مشذحش جُشؾ٤ِٖ ٝ جُزسجػ٤ٖ ٝ قشًس  جألدجءجُط٘لظ ٝ 

ضٞه٤ص ٓ٘ظْ ًٔح ضؼطرش س٣حمس ؿ٤ش ٌِٓلس ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔحد٣س ك٢ٜ جسخـ جُش٣حمحش ضٌِلس 
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ٓقطل٠ عحُْ، .د) .جُ٘ظحكس جُؾخق٤س  أدٝجشُرحط جُغرحقس ٝ ٓ٘ؾلس ٝ  ئ٠ُك٢ٜ ضكطحؼ كوو 

 (10، فلكس 1999

: اٌغجبحخ أ١ّ٘خ2-2

جُٔحعس  جإلٗغحٕجُغرحقس ك٢ ػشم٘ح ٛزج ذؾٌَ ٝجمف ذغرد قحؾس  أ٤ٔٛسضظٜش 

ػ٠ِ جُر٤٘س جُؿغ٤ٔس ذغرد  هشأجُش٣حم٤س ٢ٌُ ٖٓ جُ٘وـ جُز١  جألٗؾطسُٔٔحسعس 

ظٜٞس جٌُػ٤ش ٖٓ  أدٟجُخذٓحش جُط٢ ٣وذٜٓح ٝ جُططٞس جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ُِٔؿطٔغ جُرؾش١ ٓٔح 

... جُوِد ٝ جُٔلحفَ ٝ جُشذٞ  ًأٓشجكجُؼقش جُكذ٣ع  ذأٓشجكجُط٢ ع٤ٔص  جألٓشجك

 أكشجدٝػ٠ِ جغش ٛزٙ جُكحالش جُٔشم٤س جُٔرٌشز ك٢ جُرؾش سجقٞ ػِٔحء جُطد ذطٞؾ٤ٚ . جُخ 

جُٔؿطٔغ ػ٠ِ مشٝسز ٓٔحسعس جُ٘ؾحهحش جُش٣حم٤س ُِكلحك ػ٠ِ عالٓطْٜ ٝ فكطْٜ ٝ 

جُؼٔٞد جُلوش١ ق٤ف  ذأٓشجكجُٔؿطٔغ جُٔٞفحذ٤ٖ ذحُؼحٛحش ٝ  ألكشجدضٞمق جُغرحقس 

ٝ ؾؼِٜح ٓطضٗس  جألػقحخجُؿغْ ٝ ضؼَٔ ػ٠ِ ضو٣ٞس  ألػنحءقشًس ًر٤شز  جإلٗغحٕضٔ٘ف 

س ٓٔحسعطٜح ذؾٌَ ٓ٘ظْ ٖٓ خالٍ ضط١ٞػ٘ذ  جإلٗغحٕٝضإغش ذؾٌَ ج٣ؿحذ٢ ػ٠ِ فكس 

سؽ٤ذ ك٤قَ "جُؿغْ ًحُوِد ٝ جُؿٜحص جُط٘لغ٢ ٝ ٣ِخـ  ألؾٜضزجُٞظحتق جُك٣ٞ٤س 

: جُغرحقس ك٢ جُ٘وحه جُطح٤ُس   أ٤ٔٛس" جُؼ٤حػ

  خالٍ جُطٔحس٣ٖ جُٔحت٤س ٝ ذٞجعططٜح ٣طْ سكغ دسؾس ًلحءز جُوِد ٝ ض٘ؾو جُذٝس ٖٓ

 جُذ٣ٞٓس ٝ ص٣حدز عؼس جُوِد 

  ْضغحػذ جُطٔحس٣ٖ جُٔحت٤س ػ٠ِ ص٣حدز ٓشٝٗس جُٔلحفَ ٝجُكلحك ػ٠ِ سؽحهس جُؿغ

ٓشك جُلوشز جُوط٤٘س ٝرُي ٖٓ خالٍ جُكشًحش  ئفحذسٝػذّ جُطقِد ٝٓؼحُؿس 

 .جُٔلق٤ِس 

  ذحُلطش٣حش جُؿِذ٣س ك٢ قحٍ ضؼشك  جإلفحذسضغحػذ ػ٠ِ جُطخِـ ٖٓ قحالش

 .جُؾٔظ خحفس ك٢ كقَ جُق٤ق أؽؼسجُؿغْ ٖٓ هغو ٖٓ 

  ٗوحك ؽخـ ٖٓ جُـشمئػ٘ذ  ئٗغح٤ٗس أ٤ٔٛسُٜح. 

  ضؼَٔ ػ٠ِ ص٣حدز جُطٞجكن جُؼقر٢ جُؼن٢ِ. 

  ٝضإد١ ج٠ُ ضغ٤َٜ ( جُطكحٍ , جٌُرذ) جُذجخ٤ِس  أػنحتٜحضإغش ك٢ ػنِس جُرطٖ ٓغ

 .ػ٤ِٔس جُٜنْ 

  ضغحػذ ػ٠ِ ضو٣ٞس ٝ ضٞعغ ػنالش جُقذس ٝذطح٢ُ جضغحع جُشتط٤ٖ العطؼحخ جًرش

 .هذس ٖٓ جُٜٞجء 
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 ُٜٝزج ٗشٟ ذحٕ ذؼل جُذٍٝ ض٤ٜح  جإلهذجّػَٔ جُغرحقس ػ٠ِ ض٤ٔ٘س جُؾؿحػس ٝ ش

ؾ٤ذج ٣إِْٜٛ ُِذكحع ػٖ ٝهْٜ٘  ئػذجدج أذ٘حتٜح إلػذجدٓخطِق ٓغطِضٓحش جُغرحقس 

 .ُٜزج ضؼذ جُغرحقس ٖٓ جُش٣حمحش جُكشذ٤س 

  صجُص جُّٜٔٞ ٝ جُٔطحػد ٝ جُؼ٘حء جُؼو٢ِ ُٔح ك٤ٜح ٖٓ ٓطؼس ٝرُي ٖٓ ئضؼَٔ ػ٠ِ

 .ٍ جُـطظ ٝجُؼّٞ ك٢ جُٔحء ٝ جعط٘ؾحم جُٜٞجء جُطِن خال

  ْ٣ؼذ جُٔحء جُٔذُي جُطر٤ؼ٢ ُِؿغ. 

  ؾٜحص جُذٝسٖٛ ق٤ع ٣إغش ػ٠ِ ص٣حدز  جُالئسجد١جُٔحء ٣إغش ػ٠ِ جُؿٜحص جُؼقر٢ ٝ

ص٣حدز ًش٣حش جُذّ جُكٔشجء ٝ ٣وَِ ٖٓ ٤ًٔس ًش٣حش , ٗغرس ج٤ُٜٔٞؿِٞذ٤ٖ ك٢ جُذّ 

 .جُذّ جُر٤نحء 

  ٍالًٖ ٓغ جُططٞس " ٖٓ ضؼِْ جٌُطحذس ٣رذأجٕ ضؼِْ جُغرحقس " ٣وٍٞ  ئؿش٣و٢ٛ٘حى ٓػح

 .جُؼ٢ِٔ جُز١ ققَ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ 

-2003ؿضجٍ ٓكؿٞخ، ) .ع٘ٞجش  4-3قس ُألهلحٍ ٣رذأ ٖٓ جغرص جٕ ضؼِْ جُغرح

 (35، فلكس 2002

:  تؼٍُ اٌغجبحخ أ١ّ٘خ2-3 

 أؿشجكضؼِْ جُغرحقس مشٝس٣س قط٤ٔس ك٢ جُش٣حمس جُٜحدكس جُط٢ ضـط٢ ؾ٤ٔغ  أفرف

جُطشذ٤س جُش٣حم٤س ك٢ جُ٘ٞجق٢ جُؼو٤ِس جالؾطٔحػ٤س جالٗغح٤ٗس ٝ جُرذ٤ٗس ًٔح جٕ جُغرحقس ضؼطرش 

جُش٣حم٤س ُٔح ُٜح ٖٓ كٞجتذ ػذ٣ذز ٝ ذحُٔوحسٗس ذحالٗؾطس جالخشٟ ق٤ع  جألٗؾطس أكنَٖٓ 

جالػٔحس دٕٝ جُطو٤ذ ذحُؿ٘ظ جٝ جُؼٔش جٝ ٓغطٟٞ جُٜٔحسز كنال  ٣ٌٖٔ ٓٔحسعطٜح ٖٓ ؾ٤ٔغ

٣ٌٖٔ ٓٔحسعطٜح ك٢ جٓحًٖ ػذ٣ذز ٝذطؼِْ , ػ٠ِ جٜٗح س٣حمس ؿ٤ش ٌِٓلس ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔحد٣س 

جُغرحقس ٣ٌغد جُلشد خرشجش قش٤ًس ؾذ٣ذز ًٔؿحٍ ؾذ٣ذ ٝٝعو ؿ٤ش ٓإُٞف ُٚ ك٢ ق٤حضٚ 

٠ُ جُؼٞجَٓ ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس ٝ ضشؾغ جال٤ٔٛس عجُؼحد٣س ُٔح ٣ططِد ٓ٘ٚ ض٤٤ٌق ٗلغٚ ُِطـِد 

: جٌُرشٟ ك٤طؼِْ جُغرحقس ٝٝؾٞخ جُٔٞجظرس ػ٠ِ ٓٔحسعطٜح ج٠ُ كٞجتذ ٜٓ٘ح

جُلٞجتذ جالؾطٔحػ٤س ٝ جُطش٣ٝك٤س ٜٓ٘ح جُؾؼٞس ذحُٔطؼس ٝ جؽرحع جُشؿرحش ٝ  .1

 .جالقط٤حؾحش ذحُوذجس جُٔ٘حعد ٝ جٌٓح٤ٗحش جكشجد جُٔطرح٣٘س 

جُلٞجتذ جُرذ٤ٗس ٝجُكش٤ًس جُط٢ ضط٤ف جُغرحقس ذطر٤ؼطٜح جُلشد٣س ُٔٔحسعطٜح ػحٓس  .2

ٝس٣حم٤ٜح خحفس ُِ٘ٔٞ جُٔطٌحَٓ جُز١ ٣طٞكش ك٤ٜح ض٘حعن ٝ جُطضجٕ ٝجُشؽحهس ًٔح 

 ٣ٌغرْٜ هذسز ك٤ض٣ُٞٞؾ٤س ػ٤ِس ُالؾٜضز جُٞظ٤ل٤س جالٓش جُز١ ٣ٌغرْٜ ٤ُحهس ذذ٤ٗس
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جُٜٔحسجش جُطٞه٤ؼ٤س ذزُي ضض٣ذ ٖٓ هذسضٚ  ءألدجًحِٓس ٝفكس ٓٞكٞسز ٝهذسز ػ٤ِس 

ج٤ٓٞ٤ُس جُٔط٘ٞػس   جألػٔحٍػ٠ِ ضكَٔ 

ُِٔٞجهق جُٔطؼذدز ٝ جُٔط٘ٞػس ٓ٘ز جُِكظس  جألًرشجُلٞجتذ جُطشذ٣ٞس ٣ٝشؾغ جُلنَ  .3

ُطؼحَٓ جُلشد ٓغ جُٞعو جُٔحت٢ ك٤ٔح ضٌغرٚ ٖٓ عٔحش ؽخق٤س ق٤ٔذز ك٢  جأل٠ُٝ

ٙ هٞجٍ ق٤حضٚ ٝ ض٘ؼٌظ ػ٠ِ ضقشكحضٚ ٝ جُ٘ٞجق٢ جُخِو٤س ٝ جُؼن٤ِس جُط٢ ضالصّ

 .كطظٜش ك٢ فٞسز ٝجمكس ٝ ه٣ٞس ك٢ جُٔٞجهق جُٔؾحذٜس أكٌحسٙعًِٞٚ ٝ 

جُلٞجتذ جُ٘لغ٤س جُط٢ ضغحػذ ػ٠ِ ٓؼحُؿس جٌُػ٤ش ٖٓ جُكحالش جُ٘لغ٤س ٝ جُٔؾحًَ  .4

جالؾطٔحػ٤س ق٤ع ضكشسٙ ٝ جالٗطالم ك٢ جُٔؿحٍ ٣غٞدٙ جُٔشـ ٝ جُغشٝس ك٢ ٗؾحه 

جُلشجؽ ق٤ع ٣إد١ دٝسٙ  أٝهحشجُ٘لٞط ٝ ًزُي قَ ٓؾٌالش  ئ٠ُذذ٢ٗ ٓكرد 

 .جُطش٣ٝك٢ ٝ جُؼالؾ٢ 

ك٢  ئعٜحّجُش٣حم٤س جُط٢ ُٜح  جألٗؾطسٌُِػ٤ش ٖٓ  أعحع٤سجًطغحخ ٜٓحسجش ٓطٔٔس  .5

ذ٘حء جُٔٞجهٖ جُقحُف جُوحدس ػ٠ِ ٓؿحذٜس جُٔٞجهق جُٔطؼذدز ٝ جًطغحخ جُٜٔحسجش 

 . ُطش٣ٝؿ٤س جالعطؼشجم٤س ٝ جُط٘حكغ٤س جُقك٤س ج جإلٗغح٤ٗسجُطؼ٤ٔ٤ِس جُطذس٣ر٤س 

 :اٌغجبحخ اٌتؼ١ّ١ٍخ  2-4

جُلشد ٜٓحسجش ٝهشم جُغرحقس جُٔخطِلس ذذءج  ئًغحخضطنٖٔ جُغرحقس جُطؼ٤ٔ٤ِس 

ٓػَ ٜٓحسز جُػوس ٓغ جُٔحء ٝ ٜٓحسز جُطلٞ ٝ ٜٓحسز جالٗضالم ٝ ٜٓحسز  جألعحع٤سذحُٜٔحسجش 

جُٞهٞف ك٢ جُٔحء ٝ ٜٓحسز جُغرحقس جُط٤ٜٔذ٣س ٓػَ عرحقس جُرطٖ ٝ جُظٜش جُٔؿذك٤س ٝفٞال 

جُضقق ػ٠ِ جُرطٖ ٝجُظٜش عرحقس جُقذس ) ج٠ُ جًطغحخ جُلشد هشم جُغرحقس جالسذؼس 

ذذت٤ٖ ٛح٤ٖٓ ٛٔح جُطش٣ٝف ٝضكو٤ن جالٖٓ ٝرُي ك٢ جهحس ضكو٤ن ّ( ٝعرحقس جُلشجؽس

ٝجُغالٓس ٝػ٠ِ رُي كحٕ جُرشٗحٓؽ جُطؼ٢ٔ٤ِ ُِغرحقس ٛٞ جعحط ال ؿ٠٘ ػ٘ٚ ُالٗطوحٍ ج٠ُ 

ٓشقِس جُطذس٣د ك٢ جُغرحقس ٝ جُٞفٍٞ ج٠ُ جُٔغط٣ٞحش ذحالمحكس جٝ جُكزف ًٔح ٛٞ جُكحٍ 

ُكش٤ًس ُِؾخـ ػ٘ذ جهطشجـ ذشٗحٓؽ ضؼ٢ٔ٤ِ خحؿ ُِغرحقس ٣٘حعد جُٞمحتق ٝٝجؾرحش ج

 (23، فلكس 1984جعحٓس ًٔحٍ جقٔذ ، .د). جُؼحَٓ ذٚ 

: لجً اٌجذء فٟ تؼٍُ اٌغجبحخ  األعبع١خ اٌّجبدئ 2-4-1

: اٌفحض اٌطجٟ اٌشبًِ   2-4-1-1

: ٣ؿش١ جُطر٤د جُلكـ ٣ٝط٘حٍٝ ٓح ٢ِ٣ 

  َٓؼشكس ضحس٣خ جُٔشم٢ جُطل. 
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  جُكحُس جُٔ٘ض٤ُس ٝ جالؾطٔحػ٤س ٝٓقذس جُشػح٣س جُقك٤س. 

  جُطكق٤٘حش جُغحذوس

, جُؼ٤٘٤ٖ , جُشأطكشٝز ,جُؿِذ ) جُؿغْ  أؾضجءغْ ٣ط٘حٍٝ جٌُؾق جُطر٢ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ 

( جُؿٜحص جُؼقر٢ ٝ جُؼٔٞد جُلوش١, جُرطٖ, جُشتط٤ٖ, جُوِد ,جُـذز,جالع٘حٕ ,جُِٞصض٤ٖ ,جُكِن

 .

 سأ٣ٚغْ ٣كذد جُطر٤د  جألؽؼسجُرضجص جُذّ ٝ ,صٓس ٓػَ جُرٍٞ جُطكح٤َُ جُال أ٣نحٝ ٣ؾَٔ 

ك٢ ه٤حّ جُطلَ ذ٘ضٍٝ جُكٔحّ ٖٓ ػذٓٚ  

: ٣ؿش١ ٓذسط جُطشذ٤س جُش٣حم٤س ٝ ٓؼِْ جُغرحقس ٓح ٢ِ٣ 

ضكذ٣ذ ٓغطٟٞ خقحتـ جُ٘ٔٞ  ئٌٓحٗحش٣ؿش١ ه٤حعحش جالٗطشٝذٔطش٣س جُط٢ ضؼط٢ 

ٖٓ جٗكشجكحش ٝٝمغ خقحتـ جُ٘ٔٞ   جُرذ٢ٗ ّ ٓوذجس ٓطحذؼطٜح ذحُغٖ ٝجُؿ٘ظ ٝٓح ذٜح

: جُرذ٢ٗ ك٢ ٓؿحٍ جُطشذ٤س جُرذ٤ٗس ٝ جُش٣حم٤س ٣وطقش ػ٠ِ جُو٤حعحش جُطح٤ُس 

  ٓك٤و ًَ ٖٓ جُولـ جُقذس١ جُٞعو جُشهرس جُرطٖ جُؼنذ جُغحػذ ٝ جُغحم. 

  ه٤حط جُغؼس جُك٣ٞ٤س هٞز جُورنس ه٤حط هٞز ػنِس جُظٜش ٗغرس جُذٕٛٞ ٝ ه٤حط

 ( ٝ جُلخز جُغحم ٝ جٌُطق  هٍٞ جُشؾَ)  جألهٞجٍ

: اٌطجٟ ا١ٌِٟٛ  اإلششاف 2-4-1-2

: ٣القع ٓؼِْ جُغرحقس ٓح٢ِ٣  ٕأ٣ؿد 

  ّضلِطف جُوذ٤ٖٓ , جالعطذجسز جٌُطل٤س ,ق٘حء جُؿحٗر٢ جإل ٝ ٣القع ضوِـ جُظٜش: جُوٞج

. ٝهش٣وس جُٔؾ٢ 

  جُطٜحخ ) ذٞؾٚ ػحّ جُؼ٤٘٤ٖ  جُو٢ء جُذ٣ٍٞ جإلؿٔحءعشػس جُطؼد ٝ : جُكحُس جُؼحٓس

(. جُؿلٕٞ جقٔشجس جُؼ٤٘٤ٖ ٝدػي جُؼ٤٘٤ٖ جُٔغطٔش
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 :تم٠ُٛ اٌحبٌخ إٌفغ١خ ٌٍطفً ٚخذِبد اٌظحخ اٌؼم١ٍخ   2-4-1-3

٠ُ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ ضؼ٤ِْ جُقكس جُؼو٤ِس ُِطلَ ًٝؾق ػ٠ِ جالٗكشجكحش جُ٘لغ٤س ٣ؿد ع

 ألخشجُكحالش جُ٘لغ٤س جُرط٤ثس ٝ ػوذ جالخطرحسجش جُغ٤ٌُٞٞؾ٤س ٖٓ ق٤ٖ  ػحُؽش ألٜٗحجُغرحقس 

 (20-19، جُقلكحش 2004ٓكٔذ ػ٢ِ جُوو ، ) .جُز٣ٖ ٣ؾٌٕٞ ك٢ جٗكشجكْٜ ٗلغ٤ح ُألهلحٍ

:  ِتطٍجبد اٌظفبد اٌجذ١ٔخ اٌٛاجت ت١ّٕتٙب فٟ اٌغجبحخ ٌٙزٖ اٌّشحٍخ 2-4-2

جُٜٔحس١ ٝ  جألدجءدٝسج ًر٤شج ٝ ٛحٓح ك٢ ضكغ٤ٖ ( جُقلحش جُرذ٤ٗس) ٣ِؼد جُؿحٗد جُرذ٢ٗ 

ضكو٤ن جُ٘طحتؽ جُؿ٤ذز ٝ ٖٓ ذ٤ٖ جُقلحش جُرذ٤ٗس جُط٢ ٣ؿد ض٤ٔ٘طٜح ك٢ ٛزٙ جُٔشقِس جُؼٔش٣س ٖٓ 

: ع٘ٞجش ٢ٛ ( 8-10)

: اٌتحًّ  2-4-2-1

ٝ ك٢ . كطشز ٌٓٔ٘س  ألهٍٞجُطكَٔ ػ٠ِ جٗٚ جُوذسز ػ٠ِ ضكَٔ جُطؼد "  ٓطلح٣ق"٣ؼشف 

ٓغحكحش ذغشػس ٓؼطذُس ٝ ػح٤ُس  أدجءجُغرحقس ٣ٌٖٔ ضؼش٣ق جُطكَٔ ػ٠ِ جٗٚ هذسز جُغرحقس ػ٠ِ 

. ٝ جػطٔحد ػ٠ِ جٗطحؼ جُطحهس جُٜٞجت٤س 

جُطكَٔ فلس مشٝس٣س ٣ؿد ض٤ٔ٘طٜح ُِغرحق٤ٖ ٌُٖٝ ٣ؿد ضؿ٘د  إٔٝ ٓ٘ٚ ٗغطط٤غ جُوٍٞ 

.   جألخطحءجُل٢٘ ع٤ِٔح خح٢ُ ٖٓ  ألدجءججُطؼد ٝٛزج ذ٘غد ُِٔرطذت٤ٖ قط٠ ٣ٌٕٞ 

: اٌمٛح 2-4-2-2

, جش جُٔخطِلس ٝ ٓٞجؾٜطٜح شٓوذسز جُؼنالش ُِطـِد ػ٠ِ جُٔلحٝ أٜٗحجُوٞز ػ٠ِ " ضشذحٕ"٣ؼشف 

ك٢ جُطؼِْ ٝضكو٤ن جُ٘طحتؽ   أ٤ٔٛسس٣س ٣ؿد ض٤ٔ٘طٜح ُٔح ُٜح ٖٓ ٝضؼطرش ٛزٙ جُقلس مش

ِٗٞـ ػ٤ِٜح ذؾٌَ ضذس٣ؿ٢  إٔك٢ ذكػ٘ح ٛزج خحفس ذحُ٘غرس ُٜزٙ جُلثس جُؼٔش٣س كحٗٚ ٣ؿد 

ُْ ٣ٌطَٔ  جألػنحءك٢ ٛزٙ جُٔشقِس ٣ٌٕٞ ٗٔٞ  ألٗٚقط٠ ٣طٌٖٔ جُطلَ ػ٠ِ ٓخطِق جُٔوحٝٓحش 

. ٤ًِح ذؼذ

: اٌغشػخ 2-4-2-3

ػ٘ذ ٗوقذ ذحُغشػس هحذ٤ِس جُلشد ُطكو٤ن ػَٔ ك٢ جهَ ٝهص ٌٖٓٔ ٝضطٞهق جُغشػس  

جُؼن٤ِس ٝ جُؼٞجَٓ جُٞسجغ٤س ٝجُكحالش  جأل٤ُحفجُش٣حم٢ ػ٠ِ عالٓس جُؿٜحص جُؼقر٢ ٝ 

. جُرذ٤ٗس
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ٓطش عرحقس  ًٔح  200-100-50ٝضؼطرش ٛزٙ جُقلس مشٝس٣س ك٢ عرحهحش جُغشػس 

٣قَ صٖٓ  أ١ جألكؼحٍٛزٙ جُٔشقِس ٓ٘حعرس ُط٤ٔ٘س ٛزٙ جُقلس خحفس ك٤ْ ٣خـ سدٝد  إٔ

 0.40قط٠  0.25ٖٓ جُػح٤ٗس ٤ُقَ ذؼذ رُي ك٢ عٖ جُؼحؽشز   0.6قط٠  0.5 ئ٠ُسد جُلؼَ 

عشػس ضكشى جُكشًحش كطقَ هٔس ٗٔٞٛح ذ٤ٖ جُغحذؼس ٝ جُطحعؼس ٖٓ ػٔش  أٓحٖٓ جُػح٤ٗس 

. جُطلَ 

 

:  اٌّشٚٔخ2-4-2-4

 أٝ ذاسجدضٚقشًحش ذأًرش قش٣س ك٢ جُٔلحفَ  أدجءهذسز جُش٣حم٢ ػ٠ِ : ذأٜٗح " ٛحسج" ٣ؼشف 

. ضكص ضأغ٤ش هٞز خحسؾ٤س ٓػَ ٓغحػذز ص٤َٓ

جُقلحش جُرذ٤ٗس جُٔإغشز ػ٠ِ ٗطحتؽ جُغرحقس ٝ جٗخلحك  أْٛٝضؼطرش جُٔشٝٗس ٖٓ   

جُل٢٘ ُطشم  جألدجءٓذٟ جُكشًس ٝجٗخلحك  ئػحهس ئ٠ُٓغطٟٞ جُٔشٝٗس ٛزٙ جُقلس ٣إد١ 

ٝ ذحُطح٢ُ ص٣حدز جُطؼد جُغرحـ ك٢ جعطخذجّ جُوٞز ٝ جُغشػس ٝ جُطٞجكن  ئٌٓح٤ٗسجُغرحقس ًٔح ضوَ 

ػ٠ِ ( جُطو٤ٔ٤٤س ُِغرحـ) ك٢ ًطحذٚ " ًحصٝال " ًٔح ٣ؾ٤ش  جألسذطسجُٔلحفَ ٝ  ئفحذسٝٓ٘ٚ 

مشٝسز ض٤ٔ٘س ٛزٙ جُقلس خحفس ٓشٝٗس ٓلحفَ جٌُطق ٝ ٓلحفَ جُوذ٤ٖٓ ُذٟ عرحق٢ جُرطٖ 

جٕ ٗؼَٔ ٝ جُظٜش ٝ ٓشٝٗس ٓلحفَ جُشًرس ٝ جُلخز ذحُ٘غرس ُغرحق٢ جُقذس ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ؿذس ذ٘ح 

ػ٠ِ ض٤ٔ٘س ٛزٙ جُقلس ٝ خحفس ػ٘ذ ٛزٙ جُٔشقِس جُط٢ ضؼطرش ٖٓ ذ٤ٖ جُٔشجقَ جُكحعٔس ٝ 

جذٞ جُؼالءجقٔذ ػرذ جُلطحـ، ) .ٗسٝجُؿ٤ذز ك٢ عُٜٞس ٓطحه٤حش جُؼنالش ٗظشج ُطر٤ؼطٜح جُٔش

 (171، فلكس 1994

: ٔظش٠بد اٌتؼ١ٍُ 2-4-3

 .جُٔؼشك٤س جُ٘ظش٣س ( أ

. ٗظش٣س جُٔكحُٝس ٝجُخطأ  ( خ

:  إٌظش٠خ اٌّؼشف١خ 2-4-3-1

" ًٞكحًح"ٝ " ًٜحُش" جالُٔحٕ  ء٣ؼٞد جُلنَ ك٢ جًطؾحف ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُطؼِْ ج٠ُ جُؼِٔح

جُٜذف ع٤أض٢ كؿأز ذؼذ كطشجش  ئ٠ُجُطؼِْ ٝ جُٞفَ  ئٕٛزٙ جُ٘ظش٣س ضغطخِـ " كش٤ٜٗٔش"ٝ 

ج٢ٌُِ ٛزٙ جُ٘ظش٣س ضوّٞ  ُإلدسجىجُؼالهحش جٝ ً٘ط٤ؿس  ٝئدسجىٖٓ جُطشدد ػٖ هش٣ن جُٔالقظس 

جُٔٞهق جُشد ًٌَ ٣غؼ٠ ُطكو٤ن ٛذف ٓح كٌِٔح  ئصجُسكشد جٝ ؽخـ ٣٘قشف ذطش٣وس ٤ًِس 
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 .أقغ٣ٖقرف  جألدجءجُلشد ُِٜذف ٝكٜٔٚ   ُٚ جصدجدش دسؾس ٜٓحسز  جعططحٍصجد ٓوذجس 

 (52ضؾش٤ُٖ ذ٤ًٞض ، فلكس )

ٝض٘حهل ٛزٙ جُ٘ظش٣س جُٔػ٤ش ٝ جالعطؿحذس ٝجُط٢ ضغ٠ٔ ذ٘ظش٣س جُلؼَ جُٔ٘ؼٌظ ٝهذ ض٘رٚ 

ٝهذ ضٌٔ٘ٞج ٖٓ خالٍ , ذحُـس ُِطؼِْ جُٔؼشك٢  أ٤ٔٛس ئ٠ُٛزٙ جُ٘ظش٣س جُٔؼشك٤س  أفكحخ

. ٛزٙ جُ٘ظش٣س ٝ ظٜٞسٛح ك٢ جُش٣حمحش جُؿٔحػ٤س  ئغرحش ئ٠ُضؿحس٣رْٜ   

: ُس ذٔح٢ِ٣ ٝ ٣ط٤ٔض جُطؼِْ ك٢ ٛزٙ جُٔشـ

ضطٞهق ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ جُٔؾٌِس ض٘ظ٤ٔح خحفح ذك٤ع ٣قرف ذحدسجى جُؼالهس ذ٤ٖ ػ٘حفش  إٔ -1      

ٓخطِلس  

 جُٜذف كحٗٚ ٣ٌٖٔ جُطٌشجس ذؼذ رُي ذغُٜٞس  ئ٠ُٖٓ جُٞفٍٞ  -1

  أخش٣ٌٖٔ جالٗطلحع ذٔٞهق  -2

 ٣طٞهق ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُطؼِْ ػ٠ِ هذسجش جُلشد جُؼن٤ِس  -3

جُغِٞى جُط٢ ضط٤ٔض ذحُٔكحُٝس ٝ جُخطأ  أٗٞجعٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُطؼِْ ضغروٚ ك٢ جُرذج٣س  -4

 (52، فلكس 1992ٓكٔذ ػٞك جُرغ٢ٗٞ٤،ك٤قَ ٣غ٤ٖ جُؾحهة، .د)

: س٠بد اٌّحبٌٚخ ٚ اٌخطأ ٔظ 2-4-3-2

جُك٤ٞجٕ ٣كذظ ػٖ هش٣ن جُٔكحُٝس ٝ  أٝ جإلٗغحٕجٕ جُطؼِْ ك٢ " ضٞسٗذجى"٣شٟ        

ٓخطِق جُٔٞجهق ٣وّٞ ذرزٍ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔكحٝالش  ئصجءجُخطأ كحٌُحتٖ جُك٢ ك٢ عًِٞٚ 

جالعطؿحذس ٝٛزٙ جُ٘ظش٣س ضٔػَ ٗظش٣س ِٓٔٞعس ُذٟ ًَ ٖٓ  ئ٣٠ُقَ  ٕأجُخحهثس هرَ 

جُٔؼِْ ٝ جُٔطؼِْ كرؼذ ؽشـ جُؼشك ٖٓ هرَ جُٔؼِْ ٣وّٞ جُٔطؼِْ ذأدجء جُٜٔحسز ٝ ٣خطأ 

ٓشجش ػذ٣ذز ٝ ٛزج ٓح ٤ٔ٣ض جُٔشقِس جأل٠ُٝ ٖٓ جُطؼِْ ٝ جُط٢ ضطِن ػ٤ِٜح ٓشقِس جُطؼِْ 

جُطؼِْ جُقك٤ف ُِٜٔحسز ٗط٤ؿس ضٌٕٞ  ئ٠ُجُخحّ ٝ ذحُطٌشجس ٓشجش ػذ٣ذز ٣ٞفَ جُلشد 

ػٖ ٝؾٞد  أ١ٝ قشًس ػن٤ِس ٓ٘حعرس  ئؽحسزدجخَ جُؿٜحص جُؼقر٢ جُز١ ٣٘طؽ ػ٘ٚ 

جُٔطؼِْ  سمحٝ جسض٤حـ ٝ  جألخطحءُِٜٔحسز ٓغ هِس  أقغٖجُٔٔش جُؼقر٢ ٣٘طؽ ػ٘ٚ أدجء 

، فلكس ٢ُ1984 جُغٔشج٢ٗ ، ذغطش٣غ٢ جقٔذ ،ػرحط جقٔذع) .ػ٘ذ أدجء جُٜٔحسز 

50) 

: ٛ٘حى ذؼل جُؼٞجَٓ جُٜحٓس جُط٢ ٣ؾطشه ضٞكشٛح ك٢ ٓػَ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُطؼِْ 

  ٙمشٝسز ه٤حّ جُلشد ذحُ٘ؾحه ٗط٤ؿس جعطؾحسز قحؾس ػ٘ذ 
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  ٍٞجُٜذف ذحعطؿحذحش ٓطؼذدز  ئ٠ُٝؾٞد ػورس ك٢ عر٤َ جُٞف 

  مشٝسز ٝؾٞد جعطؾحسز جُط٢ ضكذدٛح جالعطؿحذس 

  ٣وّٞ جُلشد ذحعطؿحذحش ػذز ذؼنٜح خحهثس ٝ ذؼنٜح فحترس ػ٘ذ جُٞفٍٞ ج٠ُ

 جُٜذف  

: طشق تؼٍُ اٌغجبحخ   2-4-4

 جٛطٔحٓح خحفح  ُٔؼشكس جُطشم جُٔالتٔس جُط٢ ٣ٌٖٔ ذٜح ج٥خشزؽٜذش جُغ٘ٞجش       

ض٘ظ٤ْ ٓكطٟٞ جُٔحدز جُطؼ٤ٔ٤ِس ذٔح ٣ؼٌظ عشػس ٝ عُٜٞس جُطؼِْ ٝ ٛ٘حى هش٣وط٤ٖ ُطؼِْ 

. جُغرحقس ٝ ٢ٛ جُطش٣وس جُؿضت٤س ٝ جُطش٣وس ج٤ٌُِس 

: اٌطش٠مخ اٌجضئ١خ ٌتؼٍُ اٌغجبحخ  2-4-4-1

ضؼطٔذ جُطش٣وس جُؿضت٤س ػ٠ِ جُطش٣وس جُؼ٤ِٔس ك٢ ٓؿحٍ جُطؼِْ ذقلس ػحٓس ضغ٠ٔ ٗظش٣س 

 إٔفـ٤شز ٝ  أؾضجءؾضء ٖٓ  ئالًَ ٝقذز ٓح ٢ٛ  إٔجُط٢ ضوشس " ٕٝجُطشجذط٢" 

جُٞقذز ٗلغٜح  ئدسجىهرَ  أٝال أؾضجء٣ٙذسى ٣ؾأ ٓؼ٤ٖ كحٗٚ ٣ذسى  أٝؽخـ ػ٘ذٓح ٣شٟ 

ػذز  ئ٠ُجُغرحقس  أٗٞجع٣ٝوقذ ذطذس٣ظ جُغرحقس ذطش٣وس ؾضت٤س ضوغ٤ْ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ 

 ئضوحٕغْ ٣٘طوَ ج٠ُ جُؿضء جُطح٢ُ ذؼذ  قذ١ق٤ع ٣وّٞ جُٔطؼِْ ذطؼِْ ًَ ؾضء ػ٠ِ  أؾضجء

 أدجءٛحجُغرحقس ٤ُطٌٖٔ ٖٓ  أؾضجءٝ ٌٛزج قط٠ ٣٘ط٢ٜ ٖٓ ضؼِْ ؾ٤ٔغ  جألٍٝجُؿضء 

.              أٗٞجعج٠ُ ػذز  جُؿضت٤سًٞقذز ٝجقذز ٝ ض٘وغْ جُطش٣وس 

 :اٌطش٠مخ اٌجضئ١خ إٌم١خ 2-4-4-2

ًٌَ ق٤ع ضغ٤ش ػ٠ِ  جألؾضجء٢ٛٝ ضطنٖٔ ضؼ٤ِْ ًَ ؾضء ػ٠ِ قذٟ غْ سذو ٛزٙ 

: جُ٘كٞ جُطح٢ُ 

  ضؼِْ ؾضء ٝجقذ. 

  أخشضؼِْ ؾضء. 

  جُلؼ٢ِ  جألدجء٣ٝقرف  جألؾضجءضنْ ًَ  أخشٌٝٛزج غْ  أخشضؼِْ ؾضء

 .ُِٜٔحسز جُٔشجد ضؼِٜٔح

ٝضط٤ٔض ٛزٙ جُطش٣وس ُطؼِْ ؾضء ٓؼ٤ٖ : اٌطش٠مخ اٌجضئ١خ اٌّتذسجخ  2-4-4-3

ٝ سذطٜح ٓؼح غْ ضؼ٤ِْ ؾضء غحُع ٖٓ جُٜٔحسز  أخشٖٓ جُٜٔحسز غْ ضؼ٤ِْ ؾضء 
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جُػالظ  ذحألؾضجءٝسذطٜح ٓغ جُؿضت٤ٖ جُغحذو٤ٖ غْ ضؼ٤ِْ ؾضء سجذغ ٝسذطٚ 

. جُغحذوس ٌٝٛزج قط٠ ٣ٌطَٔ ضؼِْ جُٜٔحسز ًٌَ

:  اٌطش٠مخ اٌى١ٍخ اٌجضئ١خ 2-4-4-4

جُقؼرس،جٝ  جألؾضجءٝ ضط٤ٔض ٛزٙ جُطش٣وس ذحٕ جُٔذسط ٣ؼِْ جُٜٔحسز ًٌَ غْ ٣خطحس ذؼل     

٣طِد  ئؾحدضٜحٓغطوِس ٝذؼذ  ًأؾضجء٣شًض ػ٠ِ ٓٔحسعطٜح ٝ  جعط٤ؼحذٜح١ ُْ ٣غطط٤غ جُٔطؼِْ جُص

. ٖٓ جُٔطؼِْ ٓشز غح٤ٗس ُِٜٔحسز ًٌَ

: اٌطش٠مخ اٌجضئ١خ اٌى١ٍخ اٌجضئ١خ  2-4-4-5

جُط٘لظ غْ ٣طْ  ٛحسز ٖٓ قشًس جُشؾ٤ِٖ ٝ جُزسجػ٤ٖجُْ أؾضجءٝ ضط٤ٔض ٛزٙ جُطش٣وس ذطؼِْ     

. جُٜٔحسز أؾضجءجُشذو ذ٤ٜ٘ٔح ُطٔحسط جُغرحقس ًٌَ غْ جُؼٞدز ٓشز غح٤ٗس ُطذس٣د 

: اٌطش٠مخ اٌى١ٍخ ٌتؼٍُ اٌغجبحخ  2-4-4-6

جُؼوَ ال ٣ذسى  إٔٝ جُط٢ ضشٟ " ٗظش٣س جُؿ٤ؾطحُس"ضؼطٔذ جُطش٣وس ج٤ٌُِس ُِطؼِْ ػ٠ِ    

 أٝٓشًرس ٖٓ ػذز ٝقذجش  أٜٗحػ٠ِ  جألؾضجءجُٔٞجهق جُكغ٤س جٝ جُؼو٤ِس جُٔشًرس ٝ ٓطؼذدز 

. جُؿضجء ضذس٣ؿ٤ح  ئدسجى ئ٣٠ُذسًٜح ٤ًٌِحش غْ ٣٘طوَ ذؼذ ضِي  ٝئٗٔحػ٘حفش ٓلٌٌس 

٣د جُغرحقس ذطش٣وس ٤ًِس ذحٕ ٣وّٞ جُٔذسط ذؼشك ٗٔٞرؼ ذطش٣وس جُغرحقس ًٌَ س٣ٝوقذ ذطذ

ج٢ٌُِ ُِغرحقس غْ ضش٤ًض جُٔذسط  جألدجءٓغ جُطؼ٤ِن ٝ جُؾشـ جُٔرغو غْ ٣طِد ٖٓ جُٔطؼ٤ِٖٔ 

. ٝ ٌٛزج ٖٓ خالٍ جُٔٔحسعس ج٤ٌُِس ُِغرحقس جألخطحءػ٠ِ ضقك٤ف 

جُخرشجء ٝ جُ٘طحتؽ جُؼذ٣ذز ٖٓ  أدجءسؿْ ضؼذد جُطشم ضؼِْ جُغرحقس ٝ ٤ٔٓضجش ًَ هش٣وس كحٕ 

 .زٓ٘حعرس ُطؼِْ جُغرحـ جألًػشجُذسجعحش ٝ ضؼذد جعطخذجّ جُطش٣وس ج٤ٌُِس جُؿضت٤س ذحػطرحسٛح 

 (30-24، جُقلكحش 1984جعحٓس ًٔحٍ سجضد ، )

 :اٌّبئ١خ األٌؼبةِفَٙٛ  2-5

 جألؾٜضزجُط٢ ٣ضجُٜٝح جُلشد ذؿغٔٚ جٝ جعطخذجّ ذؼل  جألٗؾطسجُٔحت٤س ٖٓ  جألُؼحخ ئٕ    

 جألُؼحخػٖ ذحه٢  جُٔحت٤س جألُؼحخًٞع٤ِس ُِطكشى ٖٓ خالٍ جُٞعو جُٔحت٢ ٝ ضط٤ٔض  جألدٝجش

هحسم فالـ كن٢ِ ، :ٝؾذ١ ٓقطل٠ كحضف ) .ك٢ ًٜٞٗح ضإد١ دجخَ جُٞعو جُٔحت٢ جألخشٟ

 (11فلكس 
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قس جُغرح, جالٗضالم ػ٠ِ جُٔحء ,ؿٞؿ جٍ, جُطؿذ٣ق,جُـطظ, ًشز جُٔحء ) جُٔحت٤س  جألُؼحخٝ ٖٓ 

ٖٓ ضؾِٔٚ ٖٓ جُؼحخ س٣حم٤س ٓطؼذدز ٝ ٢ٛ ؾضء ٖٓ  جألخ٤شزٝ ٛزٙ ( جالهحػ٤س ٝ جُغرحقس 

ز ٓطؼذدز جُؿٞجٗد ُٔح ُٜح سذ٤س ٓطضٕضشذ٤س جُؿ٤َ ش ئ٠ُسز جُط٢ ضش٢ٓ ١جُ٘ؾحهحش جُش٣حم٤س جٌُع

ك٢ٜ س٣حمس جُٔكررس ُِؿ٤ٔغ  جُرذ٤ٗس جُ٘لغ٤س جُؼو٤ِس ٝجُٜٔحس٣س جألفؼذزًر٤شز ػ٠ِ  زأ٢ٖٔٛٓ 

ذحػطرحسٛح ضغطكٞر ػ٠ِ ػذد جًرش ٖٓ  جالُٝٔر٤سضكطَ ٌٓحٗس ذحسصز ك٢ جُذٝسجش جُؼح٤ُٔس ٝ 

.  ج٤ُٔذج٤ُحش 

:  اٌٛعبئً اٌتؼ١ّ١ٍخ 2-6 

: اٌّغتؼٍّخ  اداألدّٚٔبرج ٌجؼغ  2-6-1 

(  قضجّ جُشهرس , قضجّ جُقذس, جع قضجّ جُزس)  ألؽٌحُٜحضغطخذّ :  اٌؼبٚاِبد اٌطبف١خ2-6-1-1

ػذ٣ذز ٜٓ٘ح ٗزًش ُٞقس مشذحش جُشؾ٤ِٖ جُغش٣ؼس ٝ  أؽٌحٍٝضٞؾذ : ُٞقحش مشذحش جُشؾ٤ِٖ 

. ذؾٌَ قشف  sُٞقس مشذحش 

ػ٠ِ جٌُق ذٞجعطس جُشعخ ك٢  ئقٌحٜٓحٝ ٣طْ  جألػٔحسقغد  أقؿحّضٞؾذ : ُٞـ جٌُطل٤ٖ 

. (40، فلكس 1990ًٔحٍ سجضد ، جعحٓس )جُٔغي 

٢ٛ ػرحسز ػٖ جعطٞجٗط٤ٖ ٓطقِط٤ٖ ذكرَ ذالعط٢ٌ٤ ٣ٞمغ :  ػٛاًِ اٌشذ اٌطبف١خ  2-6-1-2

ذ٤ٖ جٌُؼر٤ٖ جٝ جُشًرط٤ٖ ٛٞ جُلخز٣ٖ ٝضغطؼَٔ ُطؼِْ ٜٓحسز جُزسجػ٤ٖ  

٣شجٛح  ذحسصز جُِٕٞ ٣غطط٤غ جُطلَ جٕ أؽ٤حء٢ٛٝ ػرحسز ػٖ :  اشىبي ثم١ٍخ ٍِٛٔخ  2-6-1-3

. (counsilmanm, 1987, p. 35)ٝضٌٕٞ ك٢ جُوحع ضغحػذ ػ٠ِ ض٤ٔ٘س جُـطظ ٝ جُط٘لظ 

ٓزًشز ك٤٘س ضكط١ٞ ك٢ ٓنٜٔٞٗح ػ٠ِ  45ضكط١ٞ ػ٠ِ : جعطؼٔحٍ ذطحهحش ذالعط٤ٌ٤س ِٓٞٗس 

دجخَ جُٔحء جُِٕٞ  جألخنشُِطوذّ جُِٕٞ  جألذ٤لجُِٕٞ : ٝجٕ ٍجال 5جُؼحخ ٝ ضٌٕٞ ِٓٞٗس خ 

.   جإلٗوحرجُِٕٞ جُر٢٘ ألُؼحخ  أٓحُِطكشى ك٢ جُٔحء  جألصسمُِطلٞ جُِٕٞ  جألقٔش

: عخ اٌغجبحخ اِب١٘خ دس 2-7

جُخطس جُخحفس ذحُغرحقس هروح  ئهحسٛٞ ٝقذز فـ٤شز ٖٓ جُرشٗحٓؽ جُطؼ٢ٔ٤ِ جُز١ ٣ذخَ ك٢ 

ٝٛ٘حى ذؼل ٖٓ , (171، فلكس 1972ٓكٔذ كطك٢ جٌُشدج٢ٗ ، ) ئ٤ُُِٜٚذف جُٔشجد جُٞفٍٞ 
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ػ٘قش ص٢٘ٓ ُطؼ٤ِْ جُغرحقس ٝ ٛزج جُؼ٘قش ال ٣غطط٤غ جٕ  ئالٛٞ  دسط جُغرحقس ٓح أ٣ٕوُٕٞٞ 

.  جُز١ ٛٞ ػ٘قش ك٤ٜح  أ٣١لقَ ػٖ جُٔؿٔٞػس جُط٢ ٣ؾحسى ك٤ٜح 

٣ذ ضٞم٤ف قو٤وس ُٖ ًَ دسط ٗش ألٗ٘ح"  ؾضء" ػٖ " ػ٘قش" ُٝوذ كنِ٘ح جعطؼٔحٍ ٓقطِف 

ُكٔحّ جُغرحقس ضط٤ف ُ٘ح كشفس  جأل٠ُٝجُض٣حسز  إٔٗطزًش دجتٔح  إٔٗٞػح ٓح ٝقذز ٣ٝؿد ػ٤ِ٘ح 

ضٔطؼ٘ح ذحُك٤حز ػ٘ذٛح ٗكظ  ئ٠ُضؼِْ ػذز ٜٓحسجش ٓؿطٔؼس ٝ ذؼل ٛزٙ جُٜٔحسجش ضن٤ق ًػ٤ش 

ٗقطكد ص٤َٓ ٣ؾؿؼ٘ح ٝ ٣خلق ه٤ِال ٖٓ  إٔذرؼل جُخٞف ػ٘ذ رٛحذ٘ح ُطؼِْ جُغرحقس ك٤ؿد 

ٓكٔذ ). قذز رُي جُخٞف ٝ ضؼطرش جُ٘ظحكس ػحَٓ ٛحّ ال ذذج ٖٓ ٓشجػحضٚ دجتٔح ُٝزج ٣ؿد ػ٤ِ٘ح 

 (197-96، جُقلكحش 1972كطك٢ جٌُشدج٢ٗ ، 

 .ٝ جُلْ  جألٗقٗض٣َ كنالش  -

- ٕ  .جُٔحء ٝ جُقحذٕٞ ٗذخَ دٝسز ج٤ُٔحٙ ٝٗأخز دػ خ أ

ذؼذ ٓـحدسض٘ح جُكٔحّ ٣ؿد جٕ ٗشجػ٢ ؿغَ جُٔح٣ٞٙ ذحُٔحء ٝٓذٟ ٓ٘حعرطٚ  ُطٍٞ  -

 .جُٔطؼِْ 

:  خطخ ثٕبء دسط اٌغجبحخ 2-8

 LAZE LOT"جُطق٤ْٔ جٝ جُٔ٘حٛؽ جُٔطرغ ك٢ دسط جُغرحقس قغد ٓح فٔٔٚ       

KANNEL   . "

: اٌّشحٍخ االثتذائ١خ  2-8-1

جُطكن٤ش جُرغ٤ٌُٞٞؾ٢ ٝ جُرذ٢ٗ ٝ رُي ٣طْ ػٖ هش٣ن جُؼحخ خحسؼ جُٔحء جٝ  جٝ جإلػذجد    

دجخَ جُٔحء ك٢ قٞك جُطؼ٤ِْ ًٝزُي ضٔش٣٘حش ضذس٣ر٤س خحسؼ جُٔحء هقشز جُٔذز جٝ جُغرحقس 

. جُٔغطشخ٤س 

: اٌّشحٍخ اٌشئ١غ١خ   2-8-2

ٝ . ػ٠ِ ؽٌَ ٤ٛثحش ٓخطِلس  ج٤ُٚ ضكص جٝ( ٗططشم ) ُذسجعس ج١ قشًس ٣ؿد جٕ ٗوطشخ      

ذ٤ٌل٤س ٓط٘ٞػس ضٌٕٞ ٜٓٔس ٝ كؼحُس ٝضغٔف ك٢ ٗلظ جُٞهص جالسضلحع ك٢ ٓغطٟٞ جُوذسجش 

ًَ جُذسط قٍٞ  ًشطش إٔجُٔؼ٤٘س جٝ  جألٛذجفجُؿذ٣س ج١ ٓوذٓس دسط جُطذس٣د ٤َُ٘ ذؼل 

. ٗوطس ٓل٤ذز 
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ٓح جقطٞش ػ٠ِ  رجئضٌٕٞ ٓل٤ذز ؾذج ٖٓ ق٤ع جُر٤ذجؿٞؾ٤س ٝ جُٜٔ٘ؿ٤س  إٌٖٔٓٔ : الطخاٌخ

جُكشًس جُٜٔٔس ٝ  ئػحدزٓالقظحش ضخـ جُؼَٔ جُٔ٘ؿض ك٢ جُذسط ٝ ًزُي ضؼ٤ِٔحش قٍٞ 

، فلكس 1990جعحٓس ًحَٓ سجضد ، ) ًزُي ضؼ٤ِوحش ٓٞق٤س ضغحػذ جُؼَٔ ك٢ جُكقس جُوحدٓس

42)   .

:   َ اٌحٛعٞطشق تمظ 2-9

٣خطو جُٔؼِْ ُطوغ٤ْ قٔحّ جُغرحقس ذٔح ٣نٖٔ ضكو٤ن جًرش جعطلحدز ٖٓ دسط  ٣ؿد جٕ      

ٓكٔذ كطك٢ )جُغرحقس ًٔح ٣ؿد جٕ ٣وغْ جُؼَٔ ك٢ جُكٞك قط٠ ٣٘ؿض غٔحس جُطؼ٤ِْ ذ٘ؿحـ 

ػٔن ٝ ٣طكون رُي ذٔشجػحز ٝمغ ًَ ٓغطٟٞ ضؼ٢ٔ٤ِ ك٢ جٍ (191، فلكس 1972جٌُشدج٢ٗ ، 

ُٔخقـ ٖٓ جُكٔحّ ُؼذد جُطال٤ٓز   جُٔ٘حعد ُٚ ك٢ قٔحّ جُغرحقس ذكع ٣٘حعد ٓغحقس جُؿضء ج

ٝ ذقلس ػحٓس  ٝجإلؽشجفٝذكع ض٘حعد ٓؿٔٞػحش جُطوغ٤ْ ُؼذد جُٔؼ٤ِٖٔ جُوحت٤ٖٔ ذحُطؼ٤ِْ 

٣شجػ٠ ػ٘ذ ضوغ٤ْ قٞك جُغرحقس جٕ ٣خقـ جُؿضء جُنكَ ُِٔطؼ٤ِٖٔ جُز٣ٖ ُْ ٣غرن ُْٜ 

ضوذٓح   جألًػشهح ٝكوح ُِٔؿٔٞػحش ػْ جألًػشجء ألٍٝ ٓشز ذ٤٘ٔح ضخقـ جألؾضجء جُْ ئ٠ُجُ٘ضٍٝ 

ًٝٔح ٣ؿد ٓشجػحز ٓغطٟٞ جُٔطؼِْ ػ٘ذ ضوغ٤ْ قٞك جُغرحقس ٝٓح ٢ٛ جُٜٔحسجش جُٔشجد 

خ رُي جًطغحذٜح ُٚ كؼ٘ذٓح ٣ٌٕٞ جُٜذف ضػر٤ص جُٜٔحسز ُرؼل جُٔطؼ٤ِٖٔ جُٔطوذ٤ٖٓ كوذ ٣ططَ

ٝذحعطٔشجس ٝ هذ ٣ططِد رُي ضوغ٤ْ قٞك جُغرحقس  أهٍٞجُلشفس ُِٔٔحسعس ُلطشز  ضحقسئ

ٝ  جإلٗوحرذحُطٍٞ ٝ ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ جُٜذف جًطغحخ جُٔطؼ٤ِٖٔ ٜٓحسجش ٓخطِلس ٓػَ جُـطظ ٝ 

كٖٔ جُطر٤ؼ٢ جٕ ٣خقـ جُؿضء جُؼ٤ٔن جُوش٣د ٖٓ ٜٗح٣س جُكٔحّ ُِـطظ  جأل٤ُٝسجُٜٔحسجش 

 جأل٤ُٝسجُكٞك ٝ ٣رو٠ دجتٔح جُطش٤ًض ػ٠ِ جًطغحخ جُٜٔحسجش  ك٢ ٓ٘طقق جإلٗوحرذ٤٘ٔح ٣ٌٕٞ 

جرج ًحٗص ٓغحقس قٞك جُغرحقس ٓكذٝدز كؼ٠ِ جُٔؼِْ جٕ  ئٓحك٢ جُؿضء جُنكَ ٖٓ جُكٞك 

ذ٤٘ٔح , خحسؼ جُٔحء   أسم٤سضٔش٣٘حش  أقذجٛٔحٓؿٔٞػط٤ٖ ذك٤ع ضإد١  ئ٣٠ُوغْ جُلقَ 

٣َ ذ٤ٜ٘ٔح ٓغ ًَ كطشز ٖٓ جُٞهص ٝ ٛزٙ ضإد١ جُطٔش٣٘حش جُٔحت٤س غْ جُطرذ جألخشٟجُٔؿٔٞػس 

: " غْ ضق٤ٜٔٔح ًَ ٖٓ جٌُحضد  أعلِٜحجُٔٞمكس  جألؽٌحٍجُطوغ٤ٔحش جُط٢ عٞف ٗؼشمٜح ك٢ 

" ك٢ ًطحذٜٔح ٓٞعٞػس جُش٣حمحش جُٔحت٤س ٝ " ٓكٔذ كطك٢ جٌُشدج٢ٗ" ٝ " جعحٓس ًحَٓ سجضد

".  ضؼ٤ِْ جُغرحقس 

ٝ ضٌٕٞ خح٤ُس ٖٓ ذشٛحش جالٗطظحس ٝ جُطٔش٣٘حش ده٤وس  15ػٖ  جأل٣٠ُٝؿد جٕ ال ضض٣ذ جُض٣حسز 

. جُٔغطٔشز قط٠ ال ٣ؾؼش جُٔطؼِْ ذحُرشٝدز ٝ ال ٣قحخ ذحألٓشجك جٝ ٗضالش جُرشد 
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ػ٘ذ جُؾؼٞس ذحُطؼد جٝ جُوؾؼش٣شز ٣ؿد ضشى جُٔحء ٓرحؽشز ٝضؿل٤ق جُؿغْ ؾ٤ذج  -

 .ٝجسضذجء ٓالذظ جُؿحكس 

ٓكٔذ كطك٢ "ٌُحضد خحؿ ذحُطذس٣ظ جُغرحقس رًشٛح ج ض٘ظ٤ٔحشٝٛ٘حى ػذز  -

 جُٔطؼ٣ِْؿد ػ٠ِ ) ك٢ ًطحذٚ ٓٞعٞػس جُش٣حمحش جُٔحت٤س ق٤ع جٗٚ هحٍ " جٌُِشدج٢ٗ 

 ٝأمحفجٕ ٣وٞد ػ٠ِ ض٘ظ٤ٔحش ٝ ضؼ٤ِٔحش ٓكذدز ٝ ٓؼشٝكس ػ٘ذ جُرذء ك٢ جُطؼ٤ِْ 

 جإلقغحطذحٕ جُذسط ٣طقشف ذحعطٔشجس ٝػذّ جُطوطغ ٝ جُطو٤َِ ٖٓ عشػس  أ٣نح

ٝج٠ُ ؾحٗد ( . ذحُرشٝدز ٝرجُي ذض٣حدز ضش٤ًض جُطٔش٣٘حش ٝ جالٗؾـحٍ جُٔغطٔش

ػقح , جُقحكشز ) جعطؼٔحٍ ذؼل جُٞعحتَ جُغٔؼ٤س ٝ جُرقش٣س ُِط٘ر٤ٚ ٓػَ     

ده٤وس ال ضٌل٢ ٝقذٛح ُطؼ٤ِْ  30ذحٕ كطشز جُذسط جُط٢ هذسٛح خ أ٣نحٝهحٍ ( ه٣ِٞس 

جٍ كطشز جُطؼ٤ِْ ٛٞ جُز١ ع٤ل٤ذ ػ٠ِ جُغرحقس ذَ جُطذس٣د جُٔغطٔش خحسؼ جُذسط هٞ

 (171، فلكس 1972ٓكٔذ كطك٢ جٌُشدج٢ٗ ، ) .ٓذجس جُغ٘س 

 :جُظشٝف ٣ؿد جٕ ٗؼذُٚ ٝ رُي ًٔح٢ِ٣  ٕأقظ٢ٌُٝ ٣٘ؿض جُذسط ك٢  -

 ( دسؾس قشجسز جُٔحء ٝ جُٜٞجء , جُولض  أٓحًٖقٔحّ )  جألصٓس جإلٌٓح٤ٗحشضٞك٤ش  -

 . جإلٗوحر ئٌٓح٤ٗحشٝ  أدٝجشجُٔغحػذز ٝ ضٞك٤ش  جألدٝجشضٞك٤ش  -

 .٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضكذ٣ذ جٝ كحفَ ذ٤ٖ جُٔحء ٝ جُنكِس  ٝ جُؼ٤ٔوس  -

 25ٝ دسؾس قشجسز جُؿٞ جُخحسؾ٢ , دسؾس  24 -23ضٌٕٞ دسؾس قشجسز جُٔحء  -

 .دسؾس 

 جعطؼٔحٍ جُٞعحتَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكذ٣ػس  -

٣ٌٕٞ قحفَ ػ٠ِ ؽٜحدز ك٤ٜح ٝ ذؼذ ضٞك٤ش ٛزج  ٝ  جإلٗوحر ذحدب٣ّؿد جٕ ٣ؼِْ ٓذسط جُغرحقس 

 liselotte kamel) فٞسز أًَٔجُالصّ ُذسط جُغرحقس ٣ؿش١ جُذسط ك٢  جإلػذجد

;ratation , 1987, pp. 11-12)  .

    :اٌتمغ١ُ فٟ اٌتؼ١ٍُ اٌغجبحخ  2-10

ز ٖٓ ذٔح ٣طنٖٔ ضكو٤ن جًرش جعطلحدز ٓحد١ ضوغ٤ْ قٔحّ جُغرحقس ئ٣٠ُخطو جُٔؼِْ  ٣ؿد جٕ       

ػحز ٝمغ ًَ ٓغطٟٞ ضؼ٢ٔ٤ِ ك٢ جُؼٔن جُٔ٘حعد ُٜح ك٢ سجدسط جُغرحقس ٣ٝطكون رُي ذْ

قٔحّ جُغرحقس ذك٤ع ٣٘حعد ٓغحقس جُؿضء جُٔخقـ ٖٓ جُكٔحّ ػذد جُطال٤ٓز ٝ ذك٤ع ٣٘حعد 

٣ٝشجػ٠ ػ٘ذ , ذقلس ػحٓس  جإلؽشجفجُوحت٤ٖٔ ذحُطؼ٤ِْ ٝ  ٓؿٔٞػحش جُطوغ٤ْ ػذد جُٔؼ٤ِٖٔ

٤ٖٓ جُز٣ٖ ُْ ٣غرن ُْٜ جُ٘ضٍٝ ج٠ُ جُٔحء ٝ جُٔرطذت٤ٖ ذ٤٘ٔح ٣ْ جُكٞك جُؿضء جُنكَ ُِٔطؼَضوظ

. ضوذٓح  أًػشػٔوح ُِٔؿٔٞػحش  جألًػشضخقـ جُؿضء 
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ٓشجد ٢ٛ جُٜٔحسجش جٍ ًٔح ٣ؿد ٓشجػحز ٓغطٟٞ جُٔطؼِْ ػ٘ذ ضوغ٤ْ جُكٞك جُغرحقس ٝٓح

. جًطغحذٜح 

:  أغشاع اٌتمغ١ُ 2-10-1

: ًحَٓ سجضد ٝجُط٢ ف٘لٜح ًٔح٢ِ٣  أعحٓسجُطوغ٤ْ جُط٢ رًشٛح  أؿشجكٖٓ ذ٤ٖ 

 .سقِس ٓطوذٓس ُْ جالٗطوحٍص٣حدز جُذكغ ػ٘ذ جُٔطؼ٤ِٖٔ ٝ  -

 .كؼح٤ُس ٝ ضؾ٣ٞوح أًػش٣غحػذ ك٢ ؾؼَ جُ٘ؾحه  -

 .ٝ جُغالٓس  جألٓح٣ٕغحػذ ػ٠ِ ص٣حدز ػحَٓ  -

 .جش جُطو٤٤ْ ٝ جالخطرحس٣غَٜ ػ٤ِٔس  -

 .٣ض٣ذ ذ٤ٖ جُط٘حكظ ذ٤ٖ جُٔؿٔٞػحش  -

:   دسط اٌغجبحخ أثٕبء١ِّضاد تمغ١ُ اٌتال١ِز   2-10-2

كؼح٤ُس ٝخحفس ٓغ جُلقَ جُذسجع٢ جُز١ ٣ط٤ٔض ضال٤ٓزٙ  أًػشضؿؼَ ػ٤ِٔس جُطؼِْ  -

 .ذحخطالف ٝ ضرح٣ٖ جُٞجمف ك٢ هذسجضْٜ 

٣غحػذ ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُٔغحػذز جُالصٓس ُِطال٤ٓز جُٔط٤ٔض٣ٖ ر١ٝ جُٔغطٟٞ جُٔشضلغ جٝ  -

 .جُٔ٘خلل 

ٝ جُغالٓس ق٤ع ٣طْ ضٞص٣غ جُطال٤ٓز ك٢ جُؼٔن جُٔ٘حعد  جألٓحٕػذ ػ٠ِ ضكو٤ن ش٣ظ -

 .ُوذسجضْٜ ك٢ قٞك جُغرحقس 

جُٔغحػذز ذطش٣وس  جألدٝجش٣ٌٖٔ جعطخذجّ جُٔغحقس جُٔحت٤س ُكٞك جُغرحقس ٝ ًزُي  -

 .جًػش كؼح٤ُس 

٣ٌٖٔ ضوغ٤ْ جُٔؿٔٞػحش ٝكوح ُٔغطٟٞ ضوذْٜٓ ٝ ٣إد١ ج٠ُ ص٣حدز جُذجكغ ُذٟ  -

 . أكنَجُطال٤ٓز جالٗطوحٍ ج٠ُ جُٔغطٟٞ 

 .ُطٞؾ٤ٚ جُطؼ٤ِٔحش دٕٝ قذٝظ جُٔؾحًَ  أقغٖٝ كشفس  أكنَضط٤ف ُِٔؼِْ ع٤طشز  -

 .جُطؼِْ  أغ٘حءضغٔف ُِطال٤ٓز ذٔٔحسعس ٜٓحسجش ٓط٘ٞػس ك٢ ٗلظ جُٞهص  -

 .جالخطرحسجش  أؾشجءضغَٜ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٝ  -

 (52-51، جُقلكحش 1990جعحٓس ًحَٓ سجضد ، )ضض٣ذ ُِط٘حكظ ذ٤ٖ جُٔؿٔٞػحش  -
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: ِمب١٠ظ إٌظبفخ اٌظحخ ٚ االِٓ   2-11

ذ٤ٖ ًَ جُٜٞج٣حش جُط٢ ضِٔي ػذد ًر٤ش ٖٓ جُؿٜٔٞس ٢ٛ جُغرحقس ٝ ك٢ ٗلظ جُٞهص  ٖٓ     

ُٝزج كحٕ ٓؾحًَ جٖٓ  (mervegn l, p. 24)ُْ ضطرن ذطش٣وس فك٤كس  ئرجخطش  جألًػشسذٔح 

ٗزًشٛح , ٝ جُكزس  جألٓشجُون٤س جُط٢ ضخقْٜ ذأٍٝ  ذاػالْٜٓكؼ٤ِ٘ح  أعحع٤س أ٤ٔٛسجُطال٤ٓز رٝ 

: (433، فلكس 1972ٓكٔذ كطك٢ جٌُشدج٢ٗ ، )ك٤ٔح ٢ِ٣ 

: د تخض ِؼٍُ اٌغجبحخ اتؼ١ٍُ  2-12

ٛزٙ جُطؼ٤ِٔحش ٗزًشٛح قغد ٓح عطشٙ ًَ ٖٓ ٓكٔذ كطك٢ جٌُشدج٢ٗ ٝ ٓٞع٠ ك٢ٜٔ      

: ك٤ٔح ٢ِ٣ (kannel, p. 18)جذشج٤ْٛ ٝ عؼ٤ذ ػ٢ِ جُ٘حصٍ ٝ ًزُي 

دسؾس  19جُطو٤َِ ٖٓ ٓذز جُذسط ٝ جُطؼ٣ٞنٜح ػٖ هش٣ن جُؼحخ خحسؼ جُكٞك جرج ًحٕ جُؿٞ 

. ٝجرج ًحٗص دسؾس قشجسز جُٔحء جهَ ٖٓ جُرحسد 

. ٤ٗس ذؼذ جُؼّٞ ١جقط٤حه ٓغرن ُطٔش٣٘حش ضغخ

. جؾط٘حخ جُؿِٞط ًػ٤شج ذذٕٝ ٗؾحف جُٔح٣ٞٙ جُٔرَِ ٝ خحفس جرج ًحٕ جُؿٞ ذحسد 

. ٝٓشهرس ػذد جُطال٤ٓز ك٢ جُرذج٣س ٝ جُٜ٘ح٣س ًَ دسط 

 :اٌخبتّخ 

ضؼش٣ق جُغرحقس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝ ٓرحدتٜح ٝ جُقلحش  ئ٠ُُوذ ضطشم جُرحقػٕٞ ك٢ ٛزج جُلقَ      

ضؼِٜٔح ًش٣حمس ضكَٔ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔضج٣ح ألكشجد جُٔؿطٔغ ٝ ُزج  جُرذ٤ٗس جُٞجؾد ض٤ٔ٘طٜح ٝ ج٤ٔٛس

٣ؿد ػ٠ِ جُٔذسخ جٝ جُٔؼِْ جٕ ٣ٌٕٞ ِٓٔح ذٌَ ٗوطس ٓشضرطس ذؼ٤ِٔس جُطؼِْ ُٔخطِق جُٔشجقَ 

. جُغ٤٘س ُِغرحقس 

كحُغرحقس ٓؿحٍ قحكَ ذحأل٤ٔٛس ٝ جُطش٣ٝف ك٢ ًَ جُٔؿحالش ك٢ٜ ضش٢ٓ ج٠ُ ضشذ٤س جُؿ٤َ جُؿذ٣ذ 

جُؿٞجٗد جرج جٜٗح ضٜذ١ جالٗغحٕ ك٢ ًَ ٓشجقَ ػٔشٙ جُشجقس ٝ جُغؼحدز ٝ  ٓطضٗس ٓطؼذدز

 .جُقكس 
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 االداء اٌحشوٟ-3

 :ت١ّٙذ 

 أٗٞجعضؼطرش س٣حمس جُغرحقس ئقذٟ كشٝع جُش٣حمحش جُٔحت٤س ،ذَ ٢ٛ جألعحط ُؿ٤ٔغ   

ك٢ ٓغطٟٞ  جٝ جألدجءجُش٣حمحش جُٔحت٤س ،ٝهذ ؽٜذ جُطحس٣خ ضطٞسج ذحُـح عٞجء ًحٕ رُي ك٢ 

ٝ جٗغد  أكنَسجعس ّ جُؼح٤ُٔس ٝ جألُٝٔر٤س ،ٝرُي ذذجإلٗؿحص جُز١ ظٜش ؾ٤ِح ك٢ ضغحهو جألسهح

جُؿغْ ذٔح ٣غح٣ش هٞج٤ٖٗ ٤ٌٓح٤ٌٗس جُكشًس جُط٢ ضٞمف جُٔوذسز جُكش٤ًس ُإلٗغحٕ ك٢  أٝمحع

.  فٞسٛح أكنَ

 ئ٠ُ ُالسضوحءجسصج س ،ُطإد١ دٝسج خ١جُٔ٘ظٔس ُش٣حمس جُغرحقس ك٢ جُططٞٝذزُي ذذأش جُوٞجػذ 

جإلٌٓح٤ٗحش ُذٟ جُغرحق٤ٖ ُٔٔحسعس س٣حمس  أهق٠جُٔغط٣ٞحش جُشه٤ٔس ٝ جعطـالٍ  أكنَ

. جُغرحقس 

ٝ ًزج جُ٘ٞجق٢ جُل٤٘س  ٝجألٗٞجع ٝجأل٤ٔٛسٝ ٣وطقش ٛزج جُلقَ ػ٠ِ جُغرحقس ٖٓ ق٤ع جُٔح٤ٛس 

ٗططشم  جألخ٤شٝ ك٢ .ُِكشًس ك٢ جُغرحقس ػحٓس ٝ ػ٠ِ جُطك٤َِ جُكش٢ً ُِغرحقس جُكشز 

. ُٔؼحٓالش جالٗؿحص ك٢ جُغرحقس جُكشز 

 :ِجبدئ اٌتح١ًٍ اٌفٕٟ ٌٍغجبحخ  3-1

. ٛ٘حى ٝمؼحٕ ست٤غ٤حٕ ُِؿغْ ك٢ جُٔحء:ٚػغ اٌجغُ   3-1-1

جُؼالهس ذ٤ٖ  أعحطٝ ٣ؾرٚ ٝمغ جُٞهٞف ٝ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ :ٚػغ اٌطفٛ اٌشئ١غٟ  3-1-1-1

جُوٟٞ جُذجخ٤ِس ُِؿغْ ٝ ذ٤ٖ جُوٟٞ جُخحسؾ٤س جُٔإغشز ػ٤ِٚ ٝ رُي ٖٓ خالٍ جُؼٞجَٓ جألعحع٤س 

 :ُِطٞجصٕ 

. هحػذز جإلسضٌحص °

. ذؼذ ٓشًض جُػوَ °

. جألسكخو ػَٔ هٞز ؾزخ °

. ٓشًض جُطلٞ °

. دسؾس جإلضضجٕ °
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 :طفٛ األفمٟ ٚػغ اي3-1-1-2

ػ٠ِ جألسك ق٤ع ٣شًض جُؿغْ ػ٠ِ جًرش ٓغحقس  ٝجالٗرطحـٝ ٛٞ ٣ؾرٚ ٝمغ جُشهٞد           

ع1ْٓ٘ٚ ك٤وَ جُػوَ جُٞجهغ ػ٠ِ ٝقذز جُٔغحقحش 
3

، ٝ ك٢ ٛزج جُٞمغ ٣ٌٕٞ ضٞص٣غ جُذّ ذؾٌَ 

جُؿغْ ٝ ذحُطح٢ُ ضشضلغ ٗغرس جُذّ جُٔإًغذ ُِٔ٘حهن جُوش٣رس ٖٓ  أؾضجءعش٣غ ٝ ػحدٍ ٓغ ؾ٤ٔغ 

ًلحءز جألرسع ك٢ ٓؼظْ هشم جُغرحقس ٖٓ خالٍ دسجعس جُؼٞجَٓ  جُوِد ٝ ٛزج ٓح ٣لغش ئسضلحع

. جُشت٤غ٤س ُِطٞجصٕ جُط٢ عرن رًشٛح 

  :اٌتخٍض ِٓ وً ِب ٠ؼٛق تمذَ اٌجغُ ٌألِبَ  3-2

كطٞجؾٚ  أٓحٓحٝ ٢ٛ جُط٢ ض٘ؾأ ٖٓ جُٔحء ٝ ضطٌٕٞ ذٔؿشد ضكشًٚ :اٌّمبِٚخ اٌّبئ١خ 3-2-1

ؾضء ذحسص ٓ٘ٚ ٝ ُزج كاٜٗح ضظٜش ذذسؾس ِٓكٞظس ٝ  جُؿغْ ٝ ضوغ جٓحّ جُغرحـ ٓرحؽشز جٝ ج١

ٝ ٣ططِد  ضإغش ػ٠ِ عشػس جُطوذّ ،ٝ ُِطـِد ػ٤ِٜح ذحُ٘غرس ُِٔغحكحش جُٔطٞعطس ٝ جُط٣ِٞس

هحسم فالـ كن٢ِ :ٝؾذ١ ٓقطل٠ كحضف )جُغرحقس ذغشػس ٓ٘طظٔس ضط٘حعد ٓغ ٓؼذٍ جُطوذّ 

(63-62، جُقلكحش 
 .

ٝ ضكذظ ٗط٤ؿس ضالٓظ جُٔحء ٓرحؽشز ٓغ عطف جُؿِذ ٝ جُؾؼش :ِمبِٚخ اإلحتىبن  3-2-2

ػ٠ِ عشػس جُؿغْ ذحُ٘غرس ُِٔظ عطف جُؿِذ ، أٓح ك٤ٔح ٣خـ ٓٞمٞع  ضأغ٤شجٝضؼطرش أهَ 

جُؾؼش ٝئصجُطٚ ُطو٤َِ جُٔوحٝٓس ٝ خحفس ػ٠ِ جألسؾَ ٝ جألرسع ٝ جُؿزع ٝ جُز١ جٗطؾش ٓ٘ز 

. جُغط٤٘حش كاٗٚ ُْ ٣إ٣ذ ػ٤ِٔح ذؼذ  أٝجتَ

" ٝ هذ ٝؾذ " اٌّب٠ٖٛ"ٝ ٢ٛ ض٘ؾأ ٖٓ جقطٌحى جُٔحء ذِرظ جُغرحقس :ِمبِٚخ اٌّالثظ   3-2-3

. ذذسؾس ًر٤شز ذزُي ضطأغشجٕ جُغشػس " ًحسذٞكطغؼ

ٝ ٢ٛ ض٘ؾح ٖٓ جُٔحء جُز١ ٣كَ ٓكَ جألؾضجء جُخحسؾس ٖٓ جُؿغْ :اٌّمبِٚخ اٌخٍف١خ  3-2-4

جإلٗغ٤حذ٢ ُِطوذّ ق٤ع ضؼَٔ ػ٠ِ ؽذ جُؿغْ ُِخِق ذٔح ُٜح ٖٓ خحف٤س جُذٝجٓحش ،ٝ ػٖ جُخو 

جُكشًحش جُخحفس ُِطوذّ  أدجء غ٘حءأُإلهالٍ ٜٓ٘ح ٣٘رـ٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُؾٌَ جإلٗغ٤حذ٢ ُِؿغْ 

 .

  :اإلعتفبدح ِٓ وً ِب ٠غبػذ اٌجغُ ػٍٝ اٌتمذَ اٌٝ األِبَ  3-2-5

دسؾس جإلضضجٕ جُط٢ ضغحػذ ػ٠ِ جُطوذّ ك٢ جُٔحء ذغُٜٞس  ٣ؿد ٓالقظس ٝمغ جُؿغْ ك٢ جُٔحء ٝ

 .، ٝ جٕ ٣ط٤ٔض ٛزج جُٞمغ ذحإلٗغ٤حذ٤س ٝ جإلعطوشجس ٝ جُوشخ ٖٓ عطف جُٔحء
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ذ٤ٖ ( جُٔشقِس جألعحع٤س ٝجُٔشجقَ جُشؾٞػ٤س)ك٢ جُكشًس جُطرحد٤ُس  :اإلعتشخبء  3-2-6

ذ٤ٖ جألسؾَ ذحُطرحدٍ ،ٝ ضكون ٛزٙ جٗغ٤حذح ٓغطٔشج  جألػنحء جُٔطؾحذٜس ج١ ذ٤ٖ جألرسع جٝ

هحسم :ٝؾذ١ ٓقطل٠ كحضف )ُِؿغْ جغ٘حء ضوذٓٚ ، ٝرُي ٓح٣ؿد جٕ ٣طٞكش خالٍ جُغرحقس 

(66-65-64فالـ كن٢ِ ، جُقلكحش 
 

جُذجخ٤ِس  ذحإلر٣ٕلغش كغ٤ُٞٞؾ٤ح ذغالٓس جُغحتَ جُٔٞؾٞد ك٢ جُو٘ٞجش جُٜال٤ُس :اٌتٛاصْ  3-2-7

دٕٝ جُطؼشك ُخَِ جٝ جمطشجخ ٝهط٢ جٝ ٓشم٢ ٓٔح ٣إد١ ج٠ُ جخطالف جُ٘ظش ج٠ُ جألؽٌحٍ 

.ٝ جُٔغطكحش ٝ ضوذ٣ش جُؼالهس ذ٤ٜ٘ٔح ٓٔح ٣غرد جُغوٞه ٝ جإلؿٔحء 
 

 :إٌٛاحٟ اٌف١ٕخ ٌٍحشوخ فٟ اٌغجبحخ  3-3

 : األعبع١خاٌّشحٍخ : أٚال 3-3-1

٣ٌٖٔ ضؼش٣لٜح ذأٜٗح جُٔشقِس ٖٓ جُكشًس جُؼحٓس ُِؼنٞ جُؼحَٓ جُط٢ ٣٘طؽ ػٜ٘ح ضكشى جُؿغْ 

 :ُإلضؿحٙ جُٔطِٞخ ك٢ ج١ ٓٞمٞع ك٢ جُٞعو جُٔحت٢ ،ٝ ُٜزج كاٜٗح ضطنٖٔ جُؼ٤ِٔحش جُطح٤ُس 

جًرش ٓغحكس ٖٓ جُٔحء ذغشػس ضط٘حعد ٓغ عشػس  أٓحّٝ ٛٞ ٓكحُٝس ٝمغ جٌُق :اٌّغه * 

. جُطكشى 

ُؿزخ جُؿغْ ٢ٛٝ ٓوقٞسز ػ٠ِ جُزسجػ٤ٖ ،ٝ ذٜزج  جأل٠ُٝ جألعحع٤س٢ٛٝ جُؼ٤ِٔس :اٌشذ * 

جُٔطِٞخ ػٖ هش٣ن ضوش٣د ٓكٞس  الضؿحٙػ٤ِٔس ؾزخ جُؿغْ ك٢ "ضؼش٣ق جُؾذ ذحٗٚ  ٣ٌٖٔ

ع ٖٓ ٓغطٟٞ جُؿغْ ،ٝ ٣خطِق ٖٓ ٗوطس جُٔغي قط٠ ضطؼحٓذ جُزسج( ٓلقَ جٌُطق)جإلسضٌحص

". جُزسجع ك٢ ٜٗح٣س ٛزٙ جُكشًس ذحُ٘غرس ُطشم جألدجء

جُػح٤ٗس ذحُ٘غرس ُِزسجػ٤ٖ ٝ جُٞق٤ذز ذحُ٘غرس ُِشؾ٤ِٖ ك٢ ؾ٤ٔغ  جألعحع٤س٢ٛٝ جُؼ٤ِٔس  :اٌذفغ * 

ع ذذكغ جُؿغْ ك٢ جضؿحٙ جُكشًس ،ٝ جهشم جُغرحقس ق٤ع ضٞجفَ قشًس جُذجكؼس ػِٜٔح ك٢ جُزس

جُشؾَ ذ٘لظ جُؼَٔ ٝ ذحُطح٢ُ كحُذكغ ٛٞ ػ٤ِٔس دكغ جإلضؿحٙ جُٔطِٞخ ػٖ هش٣ن ًزُي ضوّٞ 

ٝ دكؼٚ ذؼ٤ذج ػٖ ٓغطٟٞ ٜٗح٣س ( ٓلقَ جٌُطق جٝ ٓلقَ جُلخل)سضٌحص س جإلٓكٞ ئذؼحد

ُِشؾ٤ِٖ ،ٝ ضغطٔش ٛزٙ جُكشًس قط٠  قشًس جُؾذ ذحُزسجػ٤ٖ جٝ ٜٗح٣س ٗوطس عكد جُوذّ ذحُ٘غرس

ٝؾذ١ ٓقطل٠ كحضف ) ٣غطو٤ْ جُؼنٞ ضٔحٓح ذؿحٗد جُؿغْ ُِزسجػ٤ٖ جٝ ػ٠ِ جعطوحٓس جُشؾ٤ِٖ

(68-67هحسم فالـ كن٢ِ ، جُقلكحش :
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: اٌّشحٍخ اٌشجٛػ١خ :ثب١ٔب  3-3-2
 

 جألٓح٤ٓسجُٔشقِس جُؼحٓس ُِؼنٞ جُؼحَٓ جُط٢ ٣طْ ػٖ هش٣وٜح ػٞدز جُؼنٞ ُرذء جُٔشقِس  ٝ ٢ٛ

  :غح٤ٗس ُٜزج ك٢ٜ ضطنٖٔ جُؼ٤ِٔحش جُطح٤ُس 

ٝ ضوطقش ٛزٙ جُؼ٤ِٔس ك٢ هشم جُغرحقس ػ٠ِ جُزسجػ٤ٖ كوو ٝضطٌٕٞ  :خبسج اٌّبء  3-3-2-1

 ٖٓ:  

 جألعحع٤سجُٔشقِس  أػوحخجُٔحء ك٢ ٝ ٢ٛ ػ٤ِٔس ضخ٤ِـ جُزسجع جٝ جُزسجػ٤ٖ ٖٓ :اٌخشٚج *

. ُشكغ جُزسجع جألخ٤شزٓرحؽشز ،ٝ رُي ذحالعطلحدز ٖٓ جُغشػس جٌُٔطغرس ٖٓ ػ٤ِٔس جُذكغ 

ذغشػس ضط٘حعد ٓغ عشػس جُطوذّ ٝ  جُشأطهزف ك٢ جضؿحٙ  ٢ٛٝ ػ٤ِٔس: األِب١ِخاٌحشوخ *

. جُل٢٘ ُِطش٣وس  جألدجءٓشٝٗس ٓلقَ جٌُطق ٝ 

ذقلس خحفس ُرؼل هشم جُغرحقس ذحُ٘غرس ُِزسجػ٤ٖ ٝ ذقلس ٝ ضطْ :داخً اٌّبء 3-3-2-2

 :ػحٓس ُؿ٤ٔغ هشم جُغرحقس ذحُ٘غرس ُِشؾ٤ِٖ ٝضطٌٕٞ ٖٓ 

جضؿحٙ ٓلقَ جٌُطق جٝ ( جٌُق جٝ جُوذّ)٢ٛٝ ػ٤ِٔس ؾزخ ٝضوش٣د هشف جُؼنٞ :اٌغحت *  

. جُلخل 

٢ٛٝ ضٞؾ٤ٚ جُؼنٞ جضؿحٙ ٗوطس جُٔغي ٝ رُي ٣طْ ك٢ جُزسجػ٤ٖ ًٔح ضطْ ك٢ عرحقس :اٌتٛج١ٗ * 

. ٝ ًزُي جُشؾ٤ِٖ  جُشأطجُقذس ذذكغ جٌُل٤ٖ ك٢ جضؿحٙ 

ك٢ هشم جُغرحقس جُٔخطِلس جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح  جألدجءٝ ض٘طِن ػ٠ِ ؽٌَ :اٌحشوخ اٌتجبد١ٌخ * 

جُٔطؾحذٜس ج١ ذ٤ٖ  جألػنحءذ٤ٖ  (ٝ جُٔشقِس جُشؾٞػ٤س  جألعحع٤سجُٔشقِس ) جُكشًس جُؼحٓس 

ٝؾذ١ )ضوذٓٚ  أغ٘حءذحُطرحدٍ ٝ ضكون ٛزٙ جٗغ٤حذح ٓغطٔشج ُِؿغْ  جألسؾَع جٝ ذ٤ٖ جرسجٍ

(70-69هحسم فالـ كن٢ِ ، جُقلكحش :ٓقطل٠ كحضف 
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: اٌحشوٟ  األداءِؼبِالد   3-4

:  األداءِفَٙٛ 3-4-1

جالٗؿحص ٣ؼ٢٘ ٗط٤ؿس سه٤ٔس ٣كقَ ػ٤ِٜح جُش٣حم٢ خالٍ ٓ٘حكغس س٣حم٤س ٓح ، ٝ ٛٞ سهْ ٣و٤ظ 

جٌُلحءز ٝ جُوذسز ٝ جُوٞز ، ٝ  أ٣نحٛزٙ جُ٘ط٤ؿس ٝ ٣وحٍ ٛزج جُغرحـ هذ قون جٗؿحصج ٝ ٣ؼ٢٘ 

 فذدٙخٟ جُز١ ٣وٍٞ ٍجالؿ جألدجءٓقطِف  ج٥خشٕٝٝ  ِحّذ ٔظش اٌذ٠ٓ سػٛا٣ْؼشف 

ذؾٌَ ٝجعغ ُِطؼر٤ش ػٖ ًَ جُٔظحٛش  جألهق٠ جألدجء أ٣ٝغطخذّ ٓقطِف جالٗؿحص :"  ٓح٢ِ٣

جُكش٢ً ٝ جُز١  –القظطٜح ك٢ ؾ٤ٔغ جُٔكحالش ٝ ٜٓ٘ح جُٔؿحٍ جُ٘لغ٢ جُط٢ ٣ٌٖٔ سؤ٣طٜح ٝ ّ

" .  جُوذسجش ٝ جُٜٔحسجش  ئظٜحس٣ططِد رًش جُٔؼِٞٓحش ٝ 

ٛٞ جُغِٞى جُكش٢ً جُ٘حضؽ ػٖ " :جُكش٢ً  جألدجء٣ؼشف ٖٓ ؾٜطٚ  ػظبَ ػجذ اٌخبٌكٓح ج

ػ٤ِٔس جُطؼِْ ٝ جُطذس٣د ُِكشًحش جُش٣حم٤س ، ٝ جُز١ ٣ؼٌظ ك٢ جُٜ٘ح٣س جُوذسز ٝ دجكؼ٤س  

جُش٣حم٢ ُِٞفٍٞ ج٠ُ ٗطحتؽ ٓؼ٤٘س ، ٝ ٣وحط ذحخطرحسجش قش٤ًس خحفس ضغ٠ٔ ذحخطرحسجش 

ُكش٢ً ق٤ع ٣زًش ج –جُط٤ِٔز جٝ جُطحُد جٝ ك٢ جُٔؿحٍ جُ٘لغ٢  أدجءجشٍٕٚٔذ ٝ ٣ؼشف " جألدجء

. جٗٚ جعطؿحذس هحذِس ُِو٤حط جٝ جُٔالقظس ، ٝ ضٌٕٞ ٛزٙ جالعطؿحذس ٗط٤ؿس ُِطؼ٤ِْ 

ػ٘ذ جعطخذجّ ٓقطِف جالدجء جٝ : " ج٠ُ ٛزج جُٔقطِف ذوُٞٚ فش٠ّبْ ًٔح ٣ؾ٤ش °         

ك٢ جُٔؿحٍ جُو٤حط جُكش٢ً كحٕ ٛزج جُٔقطِف ٣قرف ٓوقٞسج ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ جُخحؿ  جالٗؿحص

 (22-21، جُقلكحش 1998ع٤ذ جقٔذ ػذز، ) " جألدجت٢س جُؼ٢ِٔ ذحالخطرح

: اٌغشػخ 3-4-2

جُشًحتض جُٜحٓس ُِٞفٍٞ ج٠ُ  ئقذٟجُرذ٢ٗ ٝ  ُألدجء جألعحع٤سضؼطرش جُغشػس ٖٓ جٌُٔٞٗحش 

قش٢ً ك٢ عرحقس جُٔ٘حكغحش جُوق٤شز ٝ جُغرحقس جُكشز ػ٠ِ ٝؾٚ  أدجء جػ٠ِم ١ضكن

ٝ ٣شٟ ذؼل " جُوحذ٤ِس جُؼح٤ُس ُغشػس جُكشًس جالٗطوح٤ُس  ذأٜٗح"٘بسح جُخقٞؿ ، ٝ ٣ؼشكٜح 

 دسفٙٛسف، ذ٤٘ٔح ٣شٟ " جُكشًحش ٓؼ٤٘س ك٢ جهقش صٖٓ ٌٖٓٔ  أدجءجُوذسز ػ٠ِ "  أٜٗح جألخش

ٝ ضطٞهق ػ٠ِ عالٓس جُؿٜحص جُؼقر٢  ك٢ جهَ صٖٓ ٌٖٓٔ ُلشد ُطكو٤ن ػَٔهحذ٤ِس ج"  أٜٗحػ٠ِ 

هذسز "  ذأٜٗحٚل١ظ ٔبجٟ ٝ  لبعُ حغٓ حغ١ٓذ٤٘ٔح ٣شٟ ًَ ٖٓ " جُؼن٢ِ ػ٘ذ جُش٣حم٢ 

ك٤شٟ  ٌّج١ش أٓح" جُش٣حم٢ ػ٠ِ جُو٤حّ ذحُكشًحش ك٢ جهقش كطشز ص٤٘ٓس ٝ ك٢ ظشٝف ٓؼ٤٘س 

 ذأٜٗح، ًٔح ضؼشف ًزُي " ص٤٘ٓس  عُٜٞس ه٤حّ ذكشًحش ٓطؾحذٜس ك٢ جهَ ٓذز" جٕ جُغشػس ٢ٛ 
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عشػس جٝ ضٌشجس جًرش ػذد ٖٓ جُكشًحش ك٢ جهَ  ذأهق٠جُقلس جُط٢ ضغٔف ذط٘ل٤ز جُكشًس " 

 (89، فلكس 2002ع٢ ذٖ هذٝس جُكر٤د ، )" صٖٓ ٌٖٓٔ 

 جألدجءجُغشػس ٢ٛ جُوذسز ػ٠ِ ضٌشجس  ٖٓ خالٍ جُطؼحس٣ق جُغحذوس جعطخِـ جُرحقػحٕ جٕ

: جُكش٢ً جُٔطؾحذٚ ك٢ جهَ صٖٓ ٌٖٓٔ ٝ ٗوغْ جُغشػس ج٠ُ غالغس جٗٞجع 

جُغشػس جالٗطوح٤ُس  -1

جُغشػس جُكش٤ًس   -2

عشػس سد جُلؼَ جُكش٢ً   -3

:   اٌغشػخ االٔتمب١ٌخ3-4-2-1

رُي جُطشجذو ذ٤ٖ جٗطوحٍ جُؿغْ ٖٓ جٌُٔحٕ "  ذأٜٗح٠ؼشفٙب ع١ٍّبْ ػٍٟ حغٓ ٚ صوٟ دس٠ٚش  

ٝ  ألخشجالٗطوحٍ ٖٓ ٌٓحٕ  ئٌٓح٤ٗس"  ذأٜٗحٝ ٗؼشكٜح ًزُي " ج٠ُ جخش خالٍ ٝقذز ص٤٘ٓس ٓؼ٤٘س

ٝ ٖٓ خالٍ جُطؼحس٣ق جُغحذوس ٣غطخِـ جُرحقػحٕ جٕ جُغشػس جالٗطوح٤ُس " عشػس ٌٓٔ٘س  ذأهق٠

. ٍ صٖٓ ٌٖٓٔ ٢ٛ هذسز جُش٣حم٢ ػ٠ِ جُغرحقس ُٔغحكس ٓؼ٤٘س ك٢ جم

: اٌغشػخ اٌحشو١خ 3-4-2-2

عشػس جٗو٤حد جُؼنِس جٝ ٓؿٔٞػس ػن٤ِس ػ٘ذ  ذأٜٗح جألدجء٣وقذ ذحُغشػس جُكش٤ًس جٝ عشػس 

ِحّذ حغٓ ػالٜٚ جُكشًحش جُٞق٤ذز ٓػَ عشػس جُغكد ُِزسجع ، ذ٤٘ٔح ٣ؼشكٜح ًَ ٖٓ  أدجء

ز ٝجقذز جٝ ُؼذز ٓشجش جُكشًس رجش ٛذف ٓكذد ُٔش أدجء"  ذأٜٗح ٚ ِحّذ ٔظش اٌذ٠ٓ سػٛاْ

ػذد ٖٓ جُطٌشجسجش ك٢  ألهق٠قشًس رجش ٛذف ٓكذد  ٝأدجءٓططح٤ُس ك٢ جهَ صٖٓ ٌٖٓٔ ، 

" كطشز ص٤٘ٓس هق٤شز ٝ ٓكذدز 

(: عشػخ االعتجبثخ ) عشػخ سد اٌفؼً اٌحشوٟ 3-4-2-3

جُوذسز ػ٠ِ جالعطؿحذس جُكش٤ًس ُٔػ٤ش ٓؼ٤ٖ ك٢ جهقش صٖٓ "  ذأٜٗح ػبدي ػجذ اٌجظ١ش٣ؼشكٜح 

ضِي جُغشػس جُط٢ ٣طٌٖٔ ذٜح  جُلشد ٖٓ جالعطؿحذس ُٔ٘رٚ ٓؼ٤ٖ "  ذأٜٗحًٔح ضؼشف ًزُي " ٌٖٓٔ 

ذشد جُلؼَ جسجد١ ٗٞػ٢ ، ج١ جُضٖٓ جُز١ ٣ٔش ذ٤ٖ قذٝظ جُٔػ٤ش ٝ ذ٤ٖ ذذء قذٝظ ( ٓػ٤ش)

". (90، فلكس 2002ع٢ ذٖ هذٝس جُكر٤د ، )جالعطؿحذس ُٜزج جُٔػ٤ش 
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 :و١ف١خ حغبة اٌغشػخ 3-4-3

جُذجتش٣س ٓػَ عرحهحش جُٔؾ٢ جٝ جُغرحقس ، عشػس جالٗطوحٍ ضٞجكن عؼس جالٗطوحٍ  جألػٔحٍك٢      

: ٝ جالسضذجد  كؼَ جُذكغ جرٕ 

  V= A Fاالستذاد               ×اٌغؼخ = اٌغشػخ  

ُٔؼشكس ٓغطٟٞ جٝ ًػحكس ققس جُطذس٣د ٣ؿد قغحخ ٝهص جُغرحقس ك٢ جُٔغحكس جُٔوطٞػس ٝ 

ذحُٔطش ػ٠ِ جُػح٤ٗس خ ًِْ ضكغد عشػس ذوغٔس جُٔغحكس جُٔوطٞػس ػ٠ِ ٝهص جُغرحقس ٝضكغد 

 .ػس ػ٠ِ عح

اٌضِٓ  / اٌّغبفخ = اٌغشػخ 

ٖٓ ) جُٔوطٞػس ٣ٌٖٔ قغحخ عشػس جُغرحقس جُ٘طٞعطس ذحٌُشٝٓٞٓطش ، ذحُ٘غرس ُِٔغحكس 

 (MARC MORIEUX)( جالٗطالم ج٠ُ ٗلطس جُٜ٘ح٣س 

: اٌغؼخ    ِجذأ 3-4-4

٢ٛ جُٔغحكس جُٔوطٞػس ٖٓ هشف جُٔغرف خالٍ دٝسز ًحِٓس ُكشًحش جُزسجػ٤ٖ ٝ : ضؼش٣ق   

(  دٝسز / ٓطش ) قذضٜح 

٢ٛ جُٔغحكس جُط٢ ضلقَ جُ٘وطس  ئرًٕٔح ٣وقذ ذغؼس جُكشًس جُو٤ٔس جُوقٟٞ ُٜزٙ جُكشًس ، 

، عؼس قشًس جُزسجع الذذ جٕ ضخطِق ػٖ عؼس دٝسز جُغرحقس ٝ  جُٔطأخشزجُٔطوذٓس ػٖ جُ٘وطس 

ذحُ٘غرس ُِغؼس جُٔطٞعطس ، كالذذ جٕ ضخطِق ػ٠ِ جُغؼس جُخحفس ٝ ُٔؼشكس ٛزج  ءٗلظ جُؾ٢

 . (didier chollet, 1997, p. 82) جُو٤حط أعِٞخجالخطالف ٗشؾغ ج٠ُ 

 :و١ف١خ ل١بط عؼخ حشوخ اٌزساع   3-4-4-1

ج٠ُ ؿح٣س ( ٓشقِس جالسضٌحص ) ٣ؿد جٕ ٗوغْ جُٔغحكس ٌَُ ٓط٘حكظ جٗطالهح ٖٓ ٗوطس جُ٘طوذز ٤ُِذ 

( ٜٗح٣س جُذكغ ) جُ٘وطس جُ٘طحخشز 

ٌُٖ جُو٤حط جُذه٤ن ٣ؼ٢٘ جُكشًس جُكو٤و٤س ك٢ ٛزٙ  جُو٤حط ٣ٌٕٞ ك٢ جُخو ٓغطو٤ْ ٝ هح٢ٗٞٗ ،

جُكحُس جُكش٤ًس ضوحط ذحُ٘غرس ُِؿغْ ٝ ٤ُظ جٗطوحٍ جُؿغْ ٖٓ ٗوطس ٓؼ٤٘س ، ٝ ٣لنَ جعطخذجّ 

. ذطش٣وس ضخل٤ل جُٔؼحٓالش ( هٍٞ ٓغِي جالسضٌحص) ٓقطِكحش 
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:   و١ف١خ ل١بط عؼخ دٚسح اٌغجبحخ 3-4-4-2

، ٗو٤ظ جُٔغحكس جُط٢ ٣وطؼٜح جُؿغْ ك٢ جُٔحء رٛحذح ٝ ج٣حذح  ٗذٓؽ ذطش٣وس ػحٓس جُنٞجذو جُغحذوس

) ٗطكذظ ػٖ جُغؼس خحفس . ُذٝسز ًحِٓس ُِغرحقس ك٢ قحُس ٓح جرج ه٤ٔ٘ح ٓغحكس جُكشًس ذذهس 

جُٔغحكس ػ٠ِ ) ضوحذَ ٛ٘ح ( عؼس جُغرحقس ) ، ٛزٙ جُغؼس ( هٍٞ جُٔطٞعو ُٔغحكس جالسضٌحص 

.  (didier chollet, 1997, p. 82) (جُذٝسز 

ػذد جُذٝسجش  : N /٣ٔػَ هٍٞ جُٔغِي : A :Lاٌغؼخ اٌّتٛعطخ   3-4-4-3

دٝسز  / ٍٝ جُٔغِي ذحُٔطش جرٕ ٝقذز جُغؼس ٢ٛ جُٔطش ه.   A=L/N :جرٕ 

  ٢ٛ ػ٤ِٔس ضغؿ٤َ ٛزٙ جُٔغحكس ذطش٣وس ٝهط٤س خالٍ جُٔغِي:  اٌغؼخ اٌحم١م١خ  3-4-4-4

   جرٕ ج٠ُ قغحخ ٖٓ خالٍ جُغشػس ٝ جالسضذجد جُكو٤و٢ ق٤ع جُغؼس ضغح١ٝ جُغشػس ػ٠ِِٗؿح 

: جالسضذجد ذك٤ع             

هٍٞ جُٔغِي ذحُٔطش    

 V= =  جُغشػس                    

 جُٞهص جُٔوطٞع ذحُػح٤ٗس                                  

 Nػذد دٝسجش  

 F ٞٛX 60ٝ جالسضذجد جُكو٤و٢  

جُٞهص ذحُػح٤ٗس  

  A=V/Fجرٕ  

 MARC)دٝسز ػ٘ذ جُٔكطشف / ٓطش  2,5دٝسز ػ٘ذ جُٔرطذج ج٠ُ / جُغؼس ضطـ٤ش ٖٓ جُٔطش 

MORIEUX) 

 

 :FREQUENCE(: االستذاد) ِجذا اٌتىشاس   3-4-5
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( قشًط٢ جُزسجػ٤ٖ : ذحُ٘غرس ُِغرحقس ، دٝسز ) ٣ٔػَ ػذد دٝسجش  :تؼش٠ف   3-4-5-1

جُػح٤ٗس ، ٣ٝؿذس ذحُزًش ذحٕ جُلٌشز / ٓوغٞٓس ػ٠ِ ٝقذز جُضٖٓ ٝٗغطؼَٔ ك٢ جُغرحقس جُذٝسز 

. جالًػش ضذجٝال جٕ ُِٔرطذت٤ٖ جسضذجد جًرش ٖٓ جُٔكطشك٤ٖ 

ٓطش ك٢ جُغرحقس جُكشز 25ز ك٢ جُكو٤و٤س جرج هغٔ٘ح جُغؼس ك٢ جُغ٘س جُغحدعس ك٢ قٞك جُغرحـ

غح ، ٌُٖ جُغرحق٤ٖ رٝ جُٔغطٟٞ / دٝسز 36غح٤ٗس ، ٝ ٗطكقَ ػ٠ِ 30كحُٞكص جُٔطٞعو ٛٞ 

 50غح ُْٜ جسضذجدجش ػح٤ُس جًرش ٖٓ 25ٓطش ، جُٞهص جُٔطٞعو ٣وذس خ 50جُؼح٢ُ ك٢ قٞك 

كس هق٤شز ، جرٕ غح  ٝ ذحُطح٢ُ كحٕ جُطال٤ٓز جُٔرطذت٤ٖ ٣وٕٞٓٞ ذكشًحش جًرش ذحُ٘غرس ُٔغح/ دٝسز 

.   (DENIS ROZIER) جُغؼس ؾذ مؼ٤لس ٝ ٤ُظ جالسضذجد ٛٞ جُز١ جًرش

جسضذجد دٝسجش جُغرحقس ٣كغد ذوغٔس ػذد دٝسجش جُغرحقس ػ٠ِ : و١ف١خ اٌم١بط  3-4-5-2

. ده٤وس / جُٞهص ، ٝ جُٞقذز  دٝسز/ ػذد جُذٝسجش = جُٞهص جُٔوطٞع ، جرٕ جالسضذجد 

ّ ٝ ٗوغٜٔح ػ٠ِ جُٞهص  ٣50ٌٖٔ ٓؼشكس جسضذجد جُغرحقس جُٔطٞعو ذكغحخ ػذد جُذٝسجٕ ك٢ 

  60جُٔوطٞع ذحُػح٤ٗس  ٝ ٗنشذٜح ك٢ 

ال ٣ؿد قغحخ جالٗطالم ٝ جُٔخشؾحش ) ُٔؼشكس جسضذجد جُغرحقس ك٢ ٗغرس ٓؼ٤٘س ٖٓ جُٔنٔحس 

(  ك٢ قغحخ جالسضذجد 

( ADECEMETRE- FREQUENCEMETRE)٣ٌٖٔ جعطؼٔحٍ جٌُشٝٗٞٓطش ٓؿٜض 

 ,didier chollet) دٝسجش ، ٝ ٗط٤ؿس قغحخ جالسضذجد ضظٜش ٣3كغد جُٞهص ذحُ٘غرس ٍ 

1997, p. 83)  .

 : Fاالستذاد اٌّتٛعط   3-4-5-3

N :٣ٔػَ ػذد جُذٝسجش ك٢ جُٔغحكس جُٔوطٞػس  

T :جُٞهص ذحُػح٤ٗس ُ٘لظ جُٔغحكس  

               N 

60 *F= 

          T 
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 l’indice de propulsionِؼبًِ االٔذفبع  3-4-6

جعطؼٔحٍ جُ٘ٔٞؿشجّ ) ٤ُظ ُٚ ٓؼ٠٘ ك٢ جُطو٤٤ْ جال ك٢ ضكو٤ن جُ٘طحتؽ جُؼح٤ُس :تؼش٠ف   3-4-6-1

  A  ×I =V جُغؼسXٝ جُ٘ٔٞؿشجّ ٛٞ قق٤ِس جُغشػس( ٝ جُ٘طحتؽ Iجُز١ ٣شذو ذ٤ٖ 

V :غح        /ٓطشA : دٝسز /ٓطش(DENIS ROZIER) 

 : و١ف١خ اٌم١بط  3-4-6-2

جُؼٞدز ج٠ُ جُغرحقس ذؼذ جُـطظ ٝ جُذٝسجٕ ) جرج جسدٗح ضلحد١ جُٔغحكحش ؿ٤ش جُٔغٔٞقس 

ٝ ذحُطح٢ُ ٣قرف ٓؼحَٓ جالٗذكحع ذحُٔؼحدُس جُطح٤ُس   ٣A=VAغطكغٖ جعطؼٔحٍ جُغؼس ق٤ع   (

:I=V
2
/F جُػح٤ٗس / ذؼ٤ٖ جالػطرحس جٕ جالسضذجد ٛ٘ح ٓكغٞخ ذحُذٝسز  ٓغ جالخز(MICHEL 

VERGER , 1993, pp. 15-16) .

  :ثؼغ اٌخٛاص ا١ٌّّضح ٌّؼبًِ االٔذفبع  3-4-6-3

٢ٌُ ٗوحسٕ . جُٔكطشف  ٝكن جُٔغط٣ٞحش ج١ ٖٓ جُٔرطذج ج٠ُ 5ج٠ُ  ٣1طـ٤ش ٓؼحَٓ جالٗذكحع ٖٓ 

جُلؼح٤ُس ػ٘ذ جُغرحق٤ٖ رٝ ٓشكُٞٞؾ٤حش ٓخطِلس ، ٗغطط٤غ جٕ ٗكغد ٓؼحَٓ جالٗذكحع ذحُوحٓس جٝ 

جُضٖٓ  ( / جُغؼس / جُغشػس ) ٓؼحَٓ جالٗذكحع ذحُ٘غر٢ ، 

I=(VA)T جُ٘غر٢ (MARC MORIEUX) 

:  اٌغجبحخ اٌحشح 3-5 

ٝ . ٝ ٢ٛ جُغرحقس جُٔ٘لزز جٗطالهح ٖٓ ٝمغ جُطٞجصٕ جالكو٢ ػ٠ِ جُرطٖ  :تؼش٠ف  3-5-1

٣ؾٌَ جُؿغْ ك٤ٜح ٝمؼح جكو٤ح ٓغ جُٔغرف ٝ ضإد١ قشًحش جُزسجػ٤ٖ ٝ جُشؾ٤ِٖ ذحُطرحدٍ ٝ 

٣ٌٖٔ جٕ ضإد١ جُغرحقس جُكشز ذحُؾٌَ جُز١ ٣شجٙ جُغرحـ ٓ٘حعرح ؽش٣طس جٕ ال ٣ٔحسط ض٤ٌ٘ي 

. جُلشجؽس   جُكشز ػ٠ِ جُظٜش جٝ جُقذس جٝ

: جُٔ٘حكغحش جُلشد٣س ٢ٛ 

ّ ٓط٘ٞػس سؾحٍ ٝ  400 –ّ سؾحٍ 1500 –ّ سؾحٍ ٝ ٗغحء 800 –ّ 400 –ّ 100 –ّ 50

. ٗغحء 
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ؿضجٍ )ّ سؾحٍ  200*4 ( –سؾحٍ ٝ ٗغحء)ّ 100*4:إٌّبفغبد اٌفشد٠خ ٚ ٟ٘  3-5-2

(37، فلكس 2002-2003ٓكؿٞخ، 
 .

كِزُي ك٢ٜ ضكطَ جُٔشضرس جال٠ُٝ ٖٓ ق٤ع جُغشػس ٝ ػذد كؼح٤ُحضٜح ك٢ جُرشٗحٓؽ جُُٞٔر٢ ٖٓ 

ذذجش  1912ق٤ٜ٘ح ًحٗص ٓوطقشز ػ٠ِ جُشؾحٍ كوو ، ٝ ػحّ  1796دخُٜٞح مٔ٘ٚ ع٘س 

. (89-80، جُقلكحش 1987ك٤قَ سؽ٤ذ ػ٤حػ، ) ٓؾحسًس جُ٘غحء ك٢ ٛزج جُ٘ٞع

 :تىت١ه اٌغجبحخ اٌحشح  3-5-3

جعشع هشم جُغرحقس ، ُزج ٢ٛ جُٔغطؼِٔس ك٢ ؾ٤ٔغ كؼح٤ُحش جُغرحقس  le crawضؼذ جٌُشٍٝ    

. ػ٘ذ جُٔغط٣ِٞص جُؼ٤ِح   nage libreجُكشز 

 :تٛاصْ اٌجغُ ٚ ِمبِٚخ االٔتمبي  3-5-4

ك٢ جُغرحقس جُكشز ُزُي ًحٕ ٖٓ جُْٜٔ جُطٔطغ  ُِطو٤َِ ٖٓ ٓوحٝٓس جالٗطوحٍ ذطٞجصٕ جُؿغْ جكو٤ح

ذحعطوحٓس جكو٤س ٝ ؾحٗر٤س ُِؿغْ ٝ ٌُٖ ٓغ مشٝسز ضٔح٣َ جٌُطل٤ٖ ه٤ِال ٤ٔ٣٘ح ٝ ٣غحسج دٕٝ جٕ 

٣إد١ رُي ج٠ُ جسؾكس جػنحء جُؿغْ جالخشٟ كطض٣ذ ٖٓ ٓوحٝٓس جالٗطوحٍ ، جٓح ػ٠ِ جُغرحـ جٕ 

ؾذج ُزج ػ٤ِٚ جٕ ٣كحكع ذحعطٔشجس ػ٠ِ ضٌٕٞ ٓغحقس ؾغٔٚ جُؼٔٞد٣س ػ٠ِ جالٗطوحٍ فـ٤شز 

. جٓحّ جُؿغْ (  جالفحذغ جٝال ) جالعطوحٓس جٌُحِٓس ُِؿغْ ذذج٣س ذحُذخٍٞ جُؿ٤ذ ٤ُِذ 

جُٞمؼ٤س جُٔػح٤ُس ك٢ جُغرحقس جُكشز ٢ٛ ػ٠ِ جُرطٖ ذك٤ع ضغٔف ذكش٣س جُكشًس ُٔلحفَ 

قشًس سؾٞع ) ؾغْ جًػش ٓ٘ٚ خِق جٍ( قشًس جُغكد ٝ جُذكغ ) جالهشجف جُؼ٤ِح جٓحّ جُؿغْ 

جمحكس ج٠ُ جكن٤ِس قشًس جُشجط ج٠ُ جالٓحّ ٝ ُِؿحٗر٤ٖ جُط٢ ضغٔف ذحُط٘لظ ٝ جُطضٝد ( جُزسجع 

ذحُٔؼِٞٓحش جُرقش٣س ، ٝ ضؿذس جالؽحسز ٛ٘ح ج٠ُ ػذّ ؿطظ جُشجط ًػ٤شج ك٢ جُٔحء قط٠ ال 

ال ٖٓ سكؼس ٣ؼ٤ن جُط٘لظ ٝ ال عشػس جُطوذّ ، جرج هحهس جُغرحـ ٣ؿد جٕ ضٞؾٚ ُذكؼٚ ُالٓحّ ذذ

. (05، فلكس didier chollet ،1997) عطف جُٔحء

 :اٌخظبئض اٌّىب١ٔخ ٌحشوخ اٌزساػ١ٓ  3-5-5

ضذخَ ج٤ُذ جٓحّ جٌُطق جُٔطوذٓس ٓٞجص٣س ُٔكٞس جُؿغْ ق٤ع ضٌٕٞ سجقس ج٤ُذ ٓٞؾٜس ج٠ُ 

جٗؾحء فـ٤ش ٤ُطْ ٓذٙ ضٔحٓح ُالٓحّ دجخَ جُخحسؼ ُكظس دخٍٞ ج٤ُذ ج٠ُ جُٔحء، ٣ٌٕٞ جُغحػذ ك٢ 

. جُٔحء 



 اٌغجبحخ اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚ االداء اٌحشوٟ                                                      اٌثبٟٔاٌفظً 

 63 

) ذذج٣س ًشقِس جالسضٌحص ٣طْ جػحدز ٝمغ جُطٞجصٕ ًٔح ٣طْ ضكش٣ش ٓلحفَ جُزسجع ػٖ ذؼنٜح  -

( دجخَ جُٔحء ) جٓح ٓذ ج٤ُذ جٓحٓح ك٢ ٛزٙ جُٔشقِس ( جُشعؾ ػٖ جُغحػذٝ جُغحػذ ػٖ جُؼنذ 

(. جُؿحٓذز ) ٣ش ٓطكشًس كِطو٤َِ جُٔوحٝٓس ٝ ًزج جُركع ػٖ ٤ًٔس جُٔحء ؽ

ضطؿٚ ج٤ُذ ُالعلَ ضحخز جُٔشكن ذحالٗؾحء ػ٘ذٓح ضقَ ج٤ُذ   tractionك٢ ٓشقِس جُؾذ جُغكد  -

ج٠ُ جػٔن ٗوطس ٝ ػ٘ذٛح ضذٝس جُكشًس ُططؿٚ ج٤ُذ ج٠ُ جُذجخَ ق٤٘ثز ضٌٕٞ هذ ٓشش ج٤ُذ ضكص 

. جُؿغْ ٖٓ خحسؼ جٌُطق ج٠ُ ٓكٞس ٝعو جُؿغْ 

جٌُٔٞٗس ٖٓ ٜٗح٣س جُكشًس ٗكٞ جُذجخَ ٝ ٖٓ جُكشًس ٗكٞ جالػ٠ِ  poussèeٓشقِس جُذكغ  -

ض٘ط٢ٜ ذطٞؾٚ سجقس ج٤ُذ ج٠ُ جُذجخَ ذحضؿحٙ جُلخز جعطؼذجدج ُخشٝؾٜح ٖٓ جُٔحء ذٞجعطس جٗػ٘حء 

. جُٔشكن ضذس٣ؿ٤ح 

ٓشقِس سؾٞع ج٤ُذ ُالٓحّ جٝ جُٔشقِس جُٜٞجت٤س ضطْ ك٢ ٓغحس خط٠ قشًس جُذٝسجٕ جُذجخ٢ِ -

ٗحء جُٔطضج٣ذ ُِٔشكن خالٍ جُ٘قق جالٍٝ ٜٓ٘ح ٣غٔكحٕ ذزُي ٝ ٣رو٠ جُزسجع ك٢ ٌُِطق ٝ جالٗع

 جعطشجقس خالٍ ٛزٙ جُٔشقِس ٤ُغحػذ جُؼنالش ػ٠ِ جالعطشخحء جعطؼذجدج ُذٝسز ؾذ٣ذز

(didier chollet, 1997, p. 06) .

٣ٌٖٔ ض٤٤ٔض غالغس جٗٞجع جعحع٤س ٖٓ جُطٞجكن ك٢ :اٌتٛافك ث١ٓ حشوبد اٌزساػ١ٓ  3-5-6

 :جُغرحقس جُكشز ػ٘ذ عرحق٢ جُٔغطٟٞ جُؼح٢ُٔ 

 coordination en m’attrapè :اٌتٛافك ثتالحك حشوبد اٌزساػ١ٓ  3-5-7

ٖٓ خقحتـ ٛزج جُطٞجكن ٝؾٞد ٝهص قش٢ً ٤ٓص ٝرُي الٗؼذجّ قشًس جُذكغ ُِزسجع جُز١ 

،جٓح خالٍ ٓشقِس جُذكغ جالعحع٤س ُِزسجع جالخشٟ ٣ٌٖٔ جٕ  ؿحُرح ٓح ٗؿذٙ ك٢ ٓشقِس جالسضٌحص

ضطٔحغَ ٝضط٘حظش ك٤ٚ قشًحش جُزسجػ٤ٖ جر ج ًحٕ ُٜٔح ٗلظ جُخقحتـ جُض٤٘ٓس ٝجٌُٔح٤ٗس ٝجال 

كوذ ذؼل ٛزج جُطٞجكن رسجػح ٝجقذز ، ٝ ٛزج جُطٞجكن ٣ؼط٤٘ح جالٓطذجد جُؼحّ ُِؿغْ ٝ جُطٞؾ٤ٚ 

د ػٖ هٍٞ جُؿغْ ، ٝ ذحُطح٢ُ هلٞ ؾ٤ذ ٣وَِ ٖٓ ٓوحٝٓس جُؿحٗر٢ جُقك٤ف ٤ُِذ جٓحٓح ٓٔح ٣ض١

جالٗطوحٍ ٝ ٣غٔف ذطوذّ عش٣غ جال جٗٚ ٣غحْٛ ك٢ ضؼذد جالٝهحش جُكش٤ًس ج٤ُٔطس ٓٔح ٣كذ ٖٓ 

 didier) جعطٔشجس٣س قشًس جُذكغ ُِزسجع جُط٢ ضغحْٛ ذقلس جالعحع٤س ػ٠ِ جالٗؿحص جُؿ٤ذ

chollet, 1997, pp. 06-09) .
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  coordination en opposition :اٌتٛافك ثتؼبوظ حشوبد اٌزساػ١ٓ  3-5-8

ضطحذغ ك٤ٚ قشًحش جُذكغ جالعحع٤س ُِزسجػ٤ٖ دٕٝ جٗوطحع ، كؼ٘ذٓح ض٘ط٢ٜ قشًس جُذكغ ُِزسجع 

كؼح٤ُس ػ٘ذ ضذخَ قشًحش جُشؾ٤ِٖ  ٣ٌٕٞ ٛزج جُطٞجكن جًػش. ضرذج قشًس جُغكد ُِزسجع جالخشٟ 

جُط٢ ضؼَٔ ػ٠ِ ٗوَ ٛزج جُططحذغ جُكش٢ً ذ٤ٖ جُزسجػ٤ٖ ذحعطٔشجس ، كؼ٘ذٓح ضغطؼذ ج٤ُذ جُط٢ جٜٗص 

جُذكغ ُِخشٝؼ ٖٓ جُٔحء ضوّٞ ج٤ُذ جُٔطذز ُالٓحّ ذحُركع ػٖ جالسضٌحص جُؿ٤ذ ُطرذج جُغكد ك٢ 

. جُٔحء 

  :اٌتٛافك ثتذاخً حشوبد اٌزساػ١ٓ   3-5-9

Coordination en superposition / chevauchement 

ٛزج ٣ٌٕٞ جُطضجٖٓ ذ٤ٖ ٜٗح٣س قشًس جُذكغ ُِزسجع ٝ ذذج٣س قشًس جُغكد ُِزسجع جالخشٟ ٝ 

ذحُطح٢ُ ٣كذظ ضذجخَ ؾضت٢ ذ٤ٖ ٓشجقَ جُذكغ جالعحع٤س ُِزسجػ٤ٖ ٝ جُ٘حضؽ ؿحُرح ػٖ مؼق 

جُزسجػ٤ٖ ،جٓح جُغِر٤حش ك٘ؿذ ػَٔ جُشؾ٤ِٖ ػ٘ذ جُغرحـ جُز١ ٣نطش ُِطؼ٣ٞل ذض٣حدز ػَٔ 

. (didier chollet, 1997, p. 07)ضوِـ جُٔغحس جُٜٞجت٢ ُِزسجع ٝهص خشٝؼ ج٤ُذ ٖٓ جُٔحء 

 :٣ٌٕٞ جُط٘لظ ك٢ جُغرحقس جُكشز ًٔح ٢ِ٣ :ٔظبَ اٌتٕفظ  3-5-10

ٝ ػ٘ذ ذشٝص جُلْ كٞم عطف جُٔحء ٣خشؼ جُضك٤ش ذغشػس ٖٓ جُلْ ٝ  ٣ذ٣ش جُغرحـ سجعٚ ؾحضرح

جالٗق غْ ٣حخز جُؾ٤ٜن ك٢ جُكحٍ ٖٓ كٔٚ غْ ٣ؼ٤ذ ٝؾٜٚ ج٠ُ جُٔحء غح٤ٗس ٝ ٣حخز جُغرحـ جُؾ٤ٜن 

ٓشز ًَ دٝسز رسجػ٤ٖ ٝ ضرذج جُشجط قشًطٜح ك٢ جُذٝسجٕ ؾٜس جخز جُط٘لظ ػ٘ذٓح ضقَ جُزسجع 

. (93، فلكس 1997ػح٣ذ سصم جعٌ٘ذس ، )ك٢ ٓ٘طقق قشًطٜح ضٔحٓح 

  :اٌتضٚد ثبٌّؼٍِٛبد   3-5-11

ًٔح جٕ سجط جُغرحـ ٣ـٞؿ ك٢ جُٔحء خالٍ جُغرحقس كحُٔؼِٞٓحش جُرقش٣س ًِٜح ضٌٕٞ ؿ٤ش 

 ٓرحؽشز ٝ ٣ٌٖٔ جُطكقَ ػ٤ِٜح ئٓح خالٍ دٝسجٕ جُشجط الخز جُؾ٤ٜن ، ٝئٓح خالٍ جُ٘ظش ج٠ُ

جُخو ك٢ هحع جُٔغرف ، ٝ ٛزٙ ٓؼِٞٓحش ٣غطؼِٜٔح جُغرحـ ُِطؼشف ػ٠ِ ٝمؼ٤طٚ ٝ ًزج ُط٘ظ٤ْ 

 .ضٔحغَ قشًحضٚ
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 :شىً سلُ ٚتٛافك ػشثبد اٌشج١ٍٓ  3-5-12

ضرذج مشذحش جُشؾ٤ِٖ قشًطٜح ٖٓ ٓلقَ جُكٞك ٝ ض٘ط٢ٜ ذكشًس عش٣ؼس ُِوذّ ك٢         

. قحُس هقٟٞ ،جٗؾحء ٓلقَ جُشًرس ٣ٌٕٞ خل٤لح 

٤ٔ٣ض سهْ مشذحش جُشؾ٤ِٖ ضغحسع ك٢ ٓشقِطٚ جُ٘حصُس جالعحع٤س ٝ جُقحػذز جُطكن٤ش٣س جال جٕ 

جُغرحـ ٣ٌطل٢ ذطغحسع ك٢ جُكشًحش جُ٘حصُس ٝ ذشكغ سؾ٤ِٚ ذحعطشخحء ٗغر٢ ك٢ جُٔشقِس 

. (08، فلكس didier chollet ،1997)جُقحػذز 

ٛ٘حى ٓطحذوس ٗغر٤س ذ٤ٖ جُٔشقِس جُقحػذز ُِشؾَ ٝ جُ٘حصُس ُِشؾَ جالخشٟ ،ٝك٢ ؾ٤ٔغ 

قحُس ضٞجكن ػٌغ٢ ،ٝ ُنشذحش ( جػ٠ِ ٝ جعلَ رسٝز ُِكشًس )جُكحالش ضغؿَ جُ٘وحه ج٤ُٔطس 

جُشؾ٤ِٖ دٝس ْٜٓ ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ ضٞجصٕ جُؿغْ ٝ غرحضٚ ذحالمحكس ج٠ُ دكؼٚ ُالٓحّ ٝ جُذٝس 

مشذحش جُشؾ٤ِٖ ٛٞ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُطٞجصٕ جُؿحٗر٢ ًٔح جٜٗح ضوَِ ٖٓ ضأسؾف جالًػش ج٤ٔٛس ٍ

. ؾغْ جُغرحـ جُز١ ٣ط٤ٔض ذحُطلٞ جُغ٤ة ُالهشجف جُغل٠ِ 

  :اٌذٚساْ فٟ عجبحخ اٌضحف ػٍٝ اٌجطٓ  3-5-13

 جٕ جُطؼشف ػ٠ِ جالدجء جُؿ٤ذ ُِذٝسجٕ عرحقس جُضقق ػ٠ِ جُرطٖ ٣ٔػَ جٓشج ٛحٓح ك٢ جػطحء

   :هٞز دجكؼس ًر٤شز ُذٟ جُغرحق٤ٖ جُٔط٘حكغ٤ٖ ٝ ُزُي ٣ؿد ٓشجػحز جُ٘وحه جُطح٤ُس 

٣ؿد جالعطلحدز ٖٓ جُوٞز جُذجكؼس ُالٓحّ ٝضك٣ِٜٞح ك٢ جالضؿحٙ جُٔؼحًظ ،ٝ ًزج ٢ٌُ ضٌٕٞ °

. جُكشًس جُذجتش٣س جًػش عشػس 

جُشؾ٤ِٖ ًِٔح جٌٖٓ جٕ ٣إد١ جُذٝسجٕ ذحُؾوِرس جالٓح٤ٓس ػٖ هش٣ن جعطخذجّ جُؿضء جُؼ١ِٞ ٖٓ °

. رُي 

. جٕ ضٌٕٞ جُوذ٤ٖٓ ذطش٣وس فك٤كس ػ٠ِ جُكحتو هرَ جُذكغ ُِكقٍٞ ػ٠ِ هٞز دكغ ًر٤شز °

٣٘رـ٢ جعطٔشجس٣س قشًس جُشأط خالٍ جُذٝسجٕ ذذٕٝ ضٞهق ٝ ٣ذكغ ظٜش جُغرحـ ٗكٞ جُكحتو °

. ك٢ ٓغطٟٞ جػ٠ِ ُِلخز٣ٖ ، ٣ٌٖٝٔ جٕ ٣طْ ُٔظ ذح١ ؾضء ٖٓ جُؿغْ ٝ خحفس جُوذ٤ٖٓ 

ػ٘ذٓح ٣ذٗٞ جُغرحـ ٖٓ جُكحتو كحٕ ج٤ُذ جالٓح٤ٓس ضغطٔش دٕٝ ج١ ضشدد ٝ جُزسجع جُط٢ ضوّٞ °

ذحُؾذ ضٌَٔ ٗقق ؽذز ٝ ٣٘ػ٢٘ جُٔشكن ذحُزسجع جالٓح٤ٓس ذكشًس ٓؿذجك٤س خِل٤س ، ٝ ػ٘ذٓح ٣ٔش 
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جُلخزجٕ ذحػ٠ِ جُشجط كإ جُشط ضغطٔش خالٍ جُكشًس ٝ ضٞمغ جُوذّ ٝ ٤ُظ جُؼور٤ٖ ، غْ ٣طْ 

. جُزسجػ٤ٖ ُألٓحّ ذ٤٘ٔح ٣ؼٞد ؾغْ جُغرحـ ُٞمغ جإلٗرطحـ ػ٠ِ جُقذس  دكغ

٣كطلع جُغرحـ ذٞمغ جُؿغْ ك٢ خو ٓغطو٤ْ قط٠ ٣قَ ضذس٣ؿ٤ح ج٠ُ عطف جُٔحء غْ ٣غطأٗق 

.  (40، فلكس 1994جعحٓس ًحَٓ سجضد ،ػ٢ِ ٓكٔذ ص٢ً ، )قشًحش جُشؾ٤ِٖ ٝ جُزسجػ٤ٖ 
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 :اٌخبتّخ 

ٓذسذ٤ٖ ُِرشجٓؽ جُطذس٣ر٤س جُكذ٣ػس جُٔو٘٘س  ذحعطؼٔحُٚ ُِٞعحتَ جُكذ٣ػس دٝس جٕ جضرحع جٍ

ًر٤ش ك٢ ضؼِْ جُٜٔحسز ك٢ ؾ٤ٔغ ج٤ُٔحد٣ٖ عٞجء ًحٗص ٜٓ٘ح جُش٣حم٤س جٝ ؿ٤شٛح ، ٝخحفس ك٢ 

ج٤ٔٛس ًر٤ش ك٢ جُؿضجتش ُِٜ٘ٞك ذٔغطٟٞ جسه٠ ٝ ٓ٘حكظ ك٢ جُٔكحكَ جُذ٤ُٝس ًٔح ُِغرحقس 

 .جػطحء ٗنشز ؾذ٣ذز ُِش٣حمس ك٢ ذِذٗح 
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                                                                                          : تمهيد

طٌلة حٌاته منذ الوالدة الى الوفاة بمراحل و ذلك بدءا بطفولة بحٌث تعد مرحلة  اإلنسانٌمر 

سنٌن  تأثٌرطع ة لقد ثبت لدى الباحثٌن  بشكل قافً بناء الشخصً األساسٌةالطفولة المرحلة 

فً باقً حٌاة الفرد  وقد وجدانه ما لبٌت حاجٌات و رؼبات الطفل و  من العمر األولى

لمختلفة لهذه المرحلة كان خط الفرد من النمو الطبٌعً و الصفة ا تحققت مطالب النمو

 .الحرمان او نقص الرعاٌة  أنواعفً طفولته فً اي نوع من  أخرمن الفرد  أفضلالنفسٌة 

و ما ٌحدث فً مرحلة معٌنة من مراحل النمو ٌؤثر على مرحلة التً تلٌها ولذا نستطٌع 

، 1998سهٌركامل احمد، ) اإلنسانفً حٌاة  األساسٌةالقول ان الطفولة هً المرحلة 

  (43-42الصفحات 

فان الطفل فً هذه المرحلة هو مخلوق عملً واقعً على وفرة من النشاط ( بٌاجٌة)و حسب 

 ...و ادخارها و تنظٌمها كما ٌمٌل مٌال شدٌدا الى الملكٌة  األشٌاءٌمٌل الى جمٌع 

فً هذه المرحلة استقرار فً النمو الجسمً و استقرار فً الحٌاة االنفعالٌة وهً  كذلك

 (110، صفحة 1998سهٌركامل احمد، )للمهارات الحركٌة و العقلٌة  قاناإلتمرحلة 
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 :مراحل نمو الطفولة-1

حاول العلماء تقسٌم هذه  كل المراحل او تطول وقد ٌقع النمو فً المرحلة المختلفة وقد تقصد

المراحل من اجل التعامل معها و التحدث عنها ومن اجل مراعاة خصابصها و تلبٌتها تربوٌا 

 .من قبل العاملٌن فً المنهاج

مراحل المراحل المعتمد  أربعالى " جون بٌاجٌة"لقد اختلفت العلماء فً تقسٌمها فقد قسمها 

، 1998ناقٌة قطاعً عالٌة الرفاعً، )على النمو العقلً و المعرفً فً هذه المراحل هً 

 (62صفحة 

 (سنتٌن -من المٌالد)مرحلة التفكٌر الحسً الحركً _

 (سنوات 7_3)مرحلة التفكٌر ما قبل العملٌات _

 (سنة 11_8)المحسوسة مرحلة العملٌات _

 (سنة ما فوق 12)مرحلة العملٌات المجردة_ 

 (16محمد مصطفى زٌدان ، صفحة ) خمس مراحل:فمراحل الطفولة هً أما حامد زهران 

 ما قبل المٌالد _

 عامٌن -من المٌالد :المهد_

 الخامسة  -من الثالثة :الطفولة المبكرة _

 الثامنة –من السادسة  :الطفولة المتوسطة  _ 

              الحادٌة عشر  –من الثامنة  :المتأخرة الطفولة_
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 المراحل النفسٌة     
 

 

 الطفولة الوسطى     

 سنة 6-7-8    

 

 المتأخرةالطفولة      

 سنة 9-10-11-12     

  

 التعلٌم االبتدابً    
  

 
 
 

من  األولىالصفوؾ        
 المرحلة االبتدابٌة

  

 

  

 من المرحلة االبتدابٌة األخٌرةالصفوؾ    

  

 المراحل التعلٌمٌة   
 

 

 (127محمد مصطفى زٌدان ، صفحة ) المراحل النفسية والتعليمية :( 6)رقم المخطط

 

  : بعض متطلبات النمو في هذه المرحلة  1-1

 .فً النواحً المعرفٌة والحركٌة و الفنٌة  األساسٌةتعلم المهارات  -

 

.التعاون مع الرفاق من نفس الجنس و التعاون فً اللعب،التعاون االجتماعً   

، 1998سهٌركامل احمد، ) .االلتزام بما ٌلقى علٌه من مسؤولٌات وما ٌكلؾ به من واجبات-

(126صفحة   

ان الخوؾ من فقدان الحب من قبل الوالدٌن او المعلمٌن :  مصادر القلق و الصراع  1-1-1

ه الفترة و رؼبة الطفل فً االحتفاظ بمصادر الخب ذللقلق خالل ه األساسٌةاو احد المصادر 
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علٌه ان ٌتخد القٌم و النماط السلوكٌة التً تجعله مقبوال فً وسط السرة او فً وسط هده 

.و هده القٌم هً التً تضع ضمٌر الطفل،الجماعة  

 تكوٌن الضمٌرعند طفل المرحلة االبتدابٌة أن :تكوين الضمير و المعايير الخلقية 1-1-2

االعلى و هو جزء من الدي تجمع به معاٌٌر المجتمع من خالل ( االنا)ٌنحصر فً تكوٌن 

 األنا"فً تطوٌر  ٌبدأو ,محٌطة بالطفلو بعض العوامل االجتماعٌة و الثقافٌة ال,الوالدٌن تأثٌر

.مع دخول الطفل المرحلة االبتدابٌة"المثالً  

و فً ما ,و ٌتم دلك عن طرٌق ربط دروس الدٌن بالحٌاة : تحقيق نمو الروحي  1-1-3

لدٌنً بطرٌقة عملٌة ا ٌدرس من القصص الدٌنٌة و سٌر االنبٌاء و عن طرٌق مزاولة النشاطا

و تعود  أٌمانفً تفاؤل و  األحداثالمثابرة  و القدرة  على مقابلة  مٌذتالة العزٌمة فً يو تنم

اي محاولة تحقٌق النفس او  .(127محمد مصطفى زٌدان ، صفحة ) الواجب أداءالدقة فً 

.التً تساعد على تنمٌة العقٌدة السالمٌة الصحٌحة اإلسالمٌةالشخصٌة   

، 1998سهٌركامل احمد، )سنوات ( 10-8)مميزات و خصائص هده المرحلة العمرية 1-2

(121-110الصفحات   

  1-2-1  : ثمان سنوات

.مبسط اي ٌنتقً الى خارج و له قدرة على التفكٌر فً ابعاد الزمان و المكان -  

. اٌجابً ٌتفاعل مع البٌبة الخارجٌة بما فً الكبار -  

ا ٌقدر ما سوؾ ٌحدث له و ما ٌمكن ان ٌقوم به و ماٌؤدي دلك له القدرة على التقٌٌم اذ -

.الٌه  

.ٌجب المباهاة و المفاخرة -  

.ٌهتم بالكبار و ٌسترٌح معهم -  

ٌبدا فً رؤٌة نفسه كفرد -  

أسبابهاٌبدا فً تقدٌر النتابج و  -  
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:"جنكتر"خصائصها عند *   

  :و تحدد خصابصها فٌما ٌلً  ولىاألو تسمى هده المرحلة بسنوات الدراسة 

و ،احسن تعلم للطفل ٌتم عن طرٌق المشاركة و النشاط و المواقؾ المحسوسة    

.ه المرحلةفً هذ ٌكون التفكٌر المجرد فً مستوى منخفض  

.االستقالل من االعتماد على الؽٌر الى استمرار فً النمو   

مازال فً حاجة الى  ،اذٌتمكن من تحمل بعض المسؤولٌة و لكن ؼالبا ما ٌنسى

.الكبار إشراؾ  

ؼٌر انه قد ٌنسى او ٌخاطر األمنٌفهم قواعد   

ان ٌحب كما ٌحب التنافسمتشوق قادرا على تقوٌم نفسه و  

.و ما هو الصواب الخطأٌهتم بما هو   

:"جيزل" خصائص هده المرحلة عند  – 

: تسع سنوات  2-2-1  

.مع االفتقار الى الثقة بالنفس اآلخرٌناته و كثٌر النقد لذ-  

االهتمام بالنفس و مدٌح الذاتً -  

كثٌر االنشؽال-  

و صحته متقلب المزاج بٌن الحنٌن و الشجاعة و  قلق و خابؾ على كل من نفسه-

.حساس و كثٌر الشكوى,المرح و االكتساب  

وضوحا أكثرتكون الفروق الفردٌة فً هدا السن  -  

.ٌحب التنافس الجماعً ال الفردي-  

.قادر على تحكم فً نفسه و ٌتقبل التوسٌخ -  

 

: عشر سنوات    3-2-1  

و قلٌل النزعة للربط بٌن الحقابق او تحمٌها مع ,ٌحب الحفظ و استٌعاب الحقابق-

.-توسٌع المٌول و االهتمامات  

.أحٌاناوجود انفجارات عصبٌة ,ٌسهل التعامل معه-  

.اتجاهاته و ٌمٌز بٌن ما هو خطا و ما هو الصواب كذلكواقعٌة و  أفكاره-  

.مدى االنتباه قصٌرا و ٌنتقل انتباهه من شًء الى اخر -  

.ٌجد متعة فً النشاط الجسمانً-  
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:جوانب النمو  3-1  

فً رسم طرٌق  ألهمٌتهاو نظرا  أساسٌةٌتضح مما سبق ان هده المرحلة تعتبر     

ندماج فً مجموعة و الطفل فً االتجاه السلٌم فلقد سماها علماء االجتماع بعمر اإل

علً ) الى الثقة فً قدراته على استعمال ادوات الكبار" فروٌد بالكمون" سماها 

(42مسالمة، صفحة   

.وانب النموج أهمو فٌما ٌلً نبٌن   

:النمو الجسماني  1-3-1 

و الثانٌة بالنسبة للمراهقة القادمة لكن  األولىٌكون بطٌبا فً هده المرحلة بالنسبة للمرحلة 

من النمو العام فً    %45سرعته تزداد قلٌال بعد العاشرة و ان الجسم فً الثامنة ٌبلػ 

فً زٌادة  بطًءمن النمو العام ولهذا  58%وٌصل فً الثامنة عشر الى . منه 50%العاشرة 

 :النمو الجسمً فابدة 

زٌادة السٌطرة على الجهاز العضلً و الحركً و مجامع الجسم و التعلم باألطراؾ  تثبت

 .زٌادة الدقة و المهارة و التوازن فً الحركات 

ب و تحمال للتع أكثرٌساعد الطفل بان ٌتمتع بصحة جٌدة إذا حسنت التؽذٌة ، كما ٌجعله 

 (142محمد عوض بسٌونٌو االخرون، صفحة ) ٌستطٌع مواصلة النشاط لفترات طوٌلة

تزداد قدرة الطفل على التحكم المقصود فً جمٌع حواسه التً ٌتم تكاملها الوظٌفً فً هذه 

و  مدى رؤٌتها ومساحتها إلٌهاالحواس بطا فً تكامل تستقر بالنسبة  أكثرالفترة فالعٌن هً 

كبٌرة من التالمٌذ فً المرحلة السلبقة ان استقرار  إعدادٌزول طول النظر الذي ٌصاب به 

 (علً مسالمة) عند التالمٌذ اإلبصارمدى الرؤٌة و نضج القدرة على 

 :النمو الحركي  1-3-2

وكذلك تحدث اكبر زٌادة درجة . الرٌاضٌة بكثرة فً هذه المرحلة ٌتعلم الطفل الحركات 

القابلٌة الجسمٌة و القابلٌة الحركٌة اما المرونة فتقل بزٌادة السن فلبد من زٌادة االهتمام لهذه 

 .الناحٌة 

و تصل قابلٌة التعلم الحركً مستوى عالً حٌث ٌتعلم الحركات بسرعة بمساعدة عرض و 

و  و تكون له رؼبة شدٌدة للرٌاضة.لتام للحركةشرح بسٌطٌن ٌحصل الطفل على الشكل ا

التً تعتبر عامال جٌدا للقابلٌة التعلم عنده ، و كذلك النشاط المصحوب بالصرور و الشجاعة 

. 

طفال الذٌن ٌتصفون بالنمو العادي بهذه المرحلة بالرشاقة و المهارة و سرعة ٌمكن تمٌٌز األ

على التعلم ،و ٌؤثر النمو  الجرأةالحماس و االستجابة المالبمة و ارتباطها بالشجاعة و 
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البدنً بصورة واضحة على النمو الحركً،فزٌادة تطوٌر النمو البدنً بصورة متناسقة بعد 

حدوث التؽٌٌر كشكل الجسم و استكمال للنمو من حٌث الطول و الوزن و التناسب الجٌد 

ٌا على مختلؾ النواحً اٌجاب تأثٌرالتركٌبة الجسم وزٌادة قدرة العضالت كل ذلك ٌؤثر 

 (135-134محمد حلمً عالوي، الصفحات ) .الحركٌة للطفل فً هذه المرحلة 

  :النمو العقلي  1-3-3 

فان الجانب العقلً عند الطفل فً هذه المرحلة بسرعة فً النمو العقلً عكس النمو الجسمً 

و .الحسً لدى الطفل  اإلدراكحٌث ٌزداد نمو المخ والجهاز العصبً و بذلك ٌرتفع مستوى 

ٌصبح اكثر دقة و ٌنتقل من الموضوعات الحسٌة المادٌة الى الموضوعات المعنوٌة 

النشاط العقلً و األلعاب العقلٌة  ألوان،المجردة و ٌجب ان تتاح للطفل فرص كثٌرة لمختلؾ 

هذه  و هو ما ٌسمح لتنمٌة قدرته العقلٌة و نموها فً اتجاهات اٌجابٌة المرؼوبة فٌها و فً

مدى  األتساعاألشٌاء المركبة منها نظر  أجزاءالطفل للعالقات بٌن  إدراكالمرحلة ٌتطور 

 أكثرالى ان الطفل ٌصبح  باإلضافةالمركبة المعقدة  األشٌاءو بذلك ٌستطٌع تركٌب  إدراكه

محمد )كالتذكر و التفكٌر الخٌالً الى طور الواقعٌة .وعٌا و ٌزداد نضج العملٌات العقلٌة 

 .(135حلمً عالوي، صفحة 

 :النمو المعرفي  1-3-4

فإن هذه المرحلة من النمو تنتمً إلى المرحلة اإلجرابٌة او مرحلة " بٌاجٌه " حسب تقٌٌم 

 .العملٌات المحسوسة 

إستخدام اإلستنتاجات التفكٌر الحقٌقً تتمٌز بالقدرة على  تعتبر هذه المرحلة العمرٌة من     

لحل المشكالت المحسوسة إذن ٌتعلم التقدٌرات والتقرٌبات وٌمكن من إستخدام مفاهٌم تمثل 

وٌتمثل من تصنٌؾ األشٌاء تبعا لحجمها وٌبدأ بتكوٌن مفاهٌم . الحجم والوزن والطول 

، 1999ارة عصام ،هشام الحسن ، عزٌزة سم) مجردة معنوٌة كالخٌر والشر واألمانة

 (167صفحة 

 :اإلنــفــعــالـــي  النــمــو 1-3-5 

تتجه حٌاة الطفل إلى المزٌد من االستقرار و بعد بروز شخصٌته و ازدٌاد قدرته على 

هدوء و ثقة بالعالم الخارجً ، و ابن الثامنة و ابن العاشرة  أكثرالضبط ، ان ابن التاسعة 

 plazivic)راضً عن العالم قلٌل التذمر و تتصؾ الحٌاة االنفعالٌة فً هذه المرحلة بما ٌلً 

djmovic, p. 45) 

 .استمرار االنفعال و طول مدته_ 



(سنوات10-8)الفصل الثالث                                                   المرحلة العمرية  

 76 

 .عن االنفعال تقلص المظاهر الفجة فً التعبٌر _ 

 .استمرار تمركز االنفعاالت فً عواطؾ و ظهور بعض المٌول _ 

 :االجتماعي النـمـو   1-3-6 

و ٌرجع ذلك الى نضجه العقلً و  األندادو  األصدقاءالطفل ٌفضل االندماج مع جماعة 

بشعور بالوالء  ٌبدأو من هنا  أهدافهبقٌمة الجماعة فً تحقٌق  إٌمانهالوجدانً و الى 

لتشمل جماعات  األسرةللجماعة و هكذا تتسع دابرة الطفل بعد ان كانت محدودة فً نطاق 

 .األصدقاء و الزمالء فً المدرسة و النادي و الحً 

ٌؤمن  فٌبدأفً الظهور عنده  تأخذلمنشط الجماعة فان القٌم االجتماعٌة  الشتراكهونتٌجة 

 .حقوق الؽٌر  رامتبإحو التقالٌد و ٌؤمن  العادات بإحترام القانون والنظام والعرؾ و

 :النمو الفيزيولوجي  1-3-7

فً هذا السن من عمر الطفل ٌكون تطور الوظابؾ الكبرى فً الجسم و خاصة و ظٌفة 

الجهاز القلبً الدولرانً و التنفسً ،حٌث ٌكون نمو القلب اكبر من الشراٌٌن ، و هذا بسبب 

 "لٌبٌدز"ورانً مشكل فً الجهاز الدموي الد

غ و بالتقرٌب 200-غ96سنة ٌكون 15-8ان االوزان المطلقة لقلب الطفل من "      

 .من كتلة الجسم %0.45الـى 0.44%

فً تشكٌل  ٌبدألك و بعد ذان نمو القلب عند الطفل ٌزداد بسرعة و الحجم الكبٌر فً الطول 

 .العرض و السمك 

-70د و ضؽط الدم فً الشراٌٌن /د90-76نوفً هذه المرحلة تكون عدد دقات القلب بً

د ان التمرٌنات /د185تحت تاثٌر الحمل و العمل البدنً تصل دقات القلب الى .مل 100

البدنٌة تتعب الطفل بسرعة و هذا ال ٌرجع الى الحموالت الكبٌرة التً تتطلب مدة 

ة و الزٌادة فً اعقة وهذا ٌؽٌر فً حجم الدم فً الدقٌقة  الذي ٌنتج عن التقلصات القلبً.زمنٌة

 .ضخ الدم و النبضة القلبٌة 

المرتبطة بالجهاز الدموي  ل ال ٌكون كامال و كذلك المؤثراتطفاان وظٌفة القلب عند اال

مل عند 36-35من الهواء ٌشكل  ل1الممتصة فً  األكسجٌنتكون فً مشكلة نهابٌة و كمٌة 

 .سنوات 10-8طفال اال

سنوات  10-8الجسم من أعضاءواما الجهاز العصبً ٌعتبر مسؤوال على النمو و تطوٌر 

. تطور الجهاز العصبً لم ٌكتمل نموه بعد ،و هذا ٌظهر جلٌا من خالل تصرفاته و تفكٌره

فال ال ٌنتبهون عند شرط التمرٌنات خالل الحصص التطبٌقٌة او طحٌث فً هذا السن اال
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-(akramov, 1985, p. 85)ممارسة الحركات الرٌاضٌة  أثناء التدرٌبٌة خالل مدة قصٌرة

  :الصفـات البدنيـة الواجـب تنميتهــا 1-4

  :بدنٌة التً ٌجب تنمٌتها فً هذه المرحلة العمرٌة هً من بٌن هذه الصفات 

  :التحمل  1-4-1 

 .مدة طوٌلة نسبٌا التحمل القدرة على بذل الجهد بسٌط خالل 

، صفحة 1996بسطوٌسً احمد، .د)للفرد  األقصىمن الجهد ( %25و20=)الجهد البسٌط 

156) 

مسافات بسرعات  أداءتحسٌن قدرة السباح على " بأنهو فً السباحة ٌمكن تعرٌؾ التحمل 

 .الطاقة الهوابٌة  إنتاجى معتدلة و عالٌة اعتمادا عل

،و فً نفس  أكثرسا او  3-2من  األخرى لألنشطةستمر التمرٌنات خارج الماء ي ٌمكن ان

ثا و ٌقتصر تأثٌر هذه 30-20الوقت الذي ٌمكن تنمٌة التحمل الالكتٌكً تمرٌنات ال تزٌد عن 

عضلة القلب و عملٌات الؽذابٌة و .التمرٌنات على المكونات الفٌزٌولوجٌة العامة مثل

 (171صفحة ، 1994ابوعالء احمد عبد الفتاح، ) .االقتصاد فً الجهد

 :القوة  1-4-2

مكونات اللٌاقة البدنٌة شٌوعا ، وهً عبارة عن قدرة  أكثرالقوة هً " بٌدجٌل"ٌعرؾ 

 (98محمدحسن عالوي، صفحة ) .العضلة على بذل قوة قصوى ضد مقاومة ما

 . لتعمٌم وتحقٌق النتابج  أهمٌتهافهً صفة ضرورٌة ٌجب تنمٌتها على الرؼم من 

 .لم ٌكتمل كلٌا بعد  األعضاءان هذه المرحلة ٌكون نمو 

 :السرعة  1-4-3

الى االستجابة  لإلشارةكالمصطلح العام ٌستخدمه بعض الباحثٌن فً المجال الرٌاضً 

 .العضلٌة الناتجة من التبادل السرٌع ما بٌن حالة االنقباض واالسترخاء العضلً 

 (155، صفحة 1996بسطوٌسً احمد، .د)

ا فً مرحلة الناشبٌن نهبالرؼم من ان السرعة صورت بدرجة كبٌرة اال ان محاولة تحسً

 .ٌكن تنمٌتها 

  األسبوعمرات فً  3الى2 األسبوععدد مرات التدرٌب خالل 

 :التمرٌن  أداءشدة 

 . أداءهاسرعة ٌمكن للناشبٌن  أقصى 

 .عدد مرات تكرار التمرٌن مرة واحدة لقطع المسافة المحددة 
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 .راحة تامة  :أخر و  أداءفترات الراحة بٌن كل 

 (155، صفحة 1996بسطوٌسً احمد، .د) .مرات  05الى03 :األداء عدد مرات تكرار 

 .م سباحة 200م الى 100-50تعتبر هذه الصفة ضرورٌة فً سباقات السرعة -

كما ان هذه المرحلة مناسبة لتنمٌة هذه الصفة ، ان السرعة تردد الحركة تصل نموها بٌن 

 .الثامن الى العاشر من عمر الطفل 

 :المرونة  1-4-4

بانها المدى الواسع للحركة سواء لمفصل معٌن او للجسم كله " بابوتش"و" تشارلً"ٌعرفها 

مفتً ابراهٌم ) .تعبٌر عن مدى سهولة الحركة بمفاصل الجسم المختلفة انها" باروفٌري"اما .

 (160حماد، صفحة 

تعتبر المرونة من اهم الصفات البدنٌة المؤثرة على نتابج السباحة ،و ٌؤدي عدم كفاٌة 

الفنً لطرق السباحة و  األداء كفاءةالحركة ، وبالتالً تنخفض  إعاقةالمرونة المفاصل الى 

ات من ناحٌة القوة و السرعة و التوافق و هذا الى انخفاض يتقل القدرة على استخدام امكان

 . األربطةالمفاصل و  إلصابةاإلقتصاد فً الجهد كما ٌكون سببا 

محمد ) .كما ٌحتاج سباحو الصدر الى قدرة كبٌرة من مرونة مفاصل الركبة و الفخذ

و لهذا ٌجب (201-200، الصفحات 1992عوض بسٌونً،فٌصل ٌاسٌن الشاطا، 

مراعاة هذه المرحلة العمرٌة الحاسمة و الجٌدة و نظرا اسهولة مطاطٌة العضالت و 

.لطبٌعتها المرنة   
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  :الخاتمة 

اهتمام العلماء و المفكرٌن فً  ان الطفولة هً عماد لبناء رجل الؽد لذا نال الطفل

العصر الحدٌث ، والبد ان ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار خصوصٌات تقٌٌم الخصابص البدنٌة و 

 .الحركٌة و الفٌزٌولوجٌة فً هذه المرحلة العمرٌة 

و ذلك من خالل وضع او تسطٌر برامج تعلٌمٌة او تدرٌبٌة ، كما تتمٌز هذه المرحلة بعدم 

،و لقد اتفق العدٌد من علماء التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة على ان  ئبطباكتمال النمو بعد و 

هً نهاٌة العام الثامن للطفولة المتوسطة و بداٌة العام للطفولة ( 10-8)هذه المرحلة 

 .اي التاسعة   المتأخرة

إذ تعتبر هذه المرحلة مهمة فً التعلٌم و التدرٌب فً رٌاضة السباحة و هً مناسبة لتعلٌم 

 فعالٌات سباحة الصدر و الفراشة ،فتعلٌمها كان ٌحتاج الى التوافق و قوة عضلٌة 

و لهذا ،ٌجب استؽالل هذه المرحلة العمرٌة للتعلٌم و تنمٌة المهارات و الصفات البدنٌة 

 . السباحة أنواعي كل نوع من الواجب تنمٌتها ؾ
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 :ر١ّٙذ 

رٕطٍك ِّب رٛلف ف١ٗ  أِبدساعخ عذ٠ذح ِٓ فشاؽ فٟٙ  أِٞٓ اٌؼشٚسٞ اْ ال رٕطٍك 

اٚ رؾبٚي اْ رمذَ سؤ٠ب ِغب٠شح رزفبدٜ اٌزىشاس ِب رُ اٌم١بَ  ثٗ اٚ اٌزٛطً ا١ٌٗ ٚ  االخشْٚ

 .اٌجؾش اٌؼٍّٟ  أدث١بدثّشاعؼخ رغّٝ ِشاعؼخ دساعبد اٌغبثمخ 

دساعبد اٌزٟ رؼشػذ اٌٝ ٔفظ اٌّٛػٛع ثٕفظ إٌّٙظ ِغ اخزالفبد ؽف١فخ  أ٠ؼبٟٚ٘ 

الف ِشرجطب ثبٌٛع١ٍخ اٚ اٌؼ١ٕخ ٚ ِشرجطخ ثبالؽبس اٌضِٕٟ ٚ اٌّىبٟٔ ٚ لذ ٠ىْٛ االخذ

 :اٌجؾش ، ٚو١ف١خ اعزؼشاع اٞ دساعخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ  أدٚاد

 روش ث١بٔبد اٌذساعخ  -1

 الرٙب ٚ فشػ١برٙب ؤٚ رغب اإلشىب١ٌخرمذ٠ُ  -2

  ئ١ٌٙبإٌزبئظ اٌّزٛطً  أُ٘رمذ٠ُ  -3

 عّغ اٌّؼٍِٛبد  أدٚادرمذ٠ُ إٌّٙظ اٌّغزخذَ ٚ  -4

 ٔمذ شخظٟ ٌٍذساعخ  -5

اٌغبٔت اٌضِٕٟ ار ٠غزؾغٓ اْ  ِشاػبحػٕذ اعزؼشاع اٌذساعبد ِٓ اٌؼشٚسٞ °  

 .دساعخ ؽزٝ رظً اٌٝ اؽذس دساعخ  ألذَرٕطٍك ِٓ 
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 :الذراساث المشابهت -1

 ( : 1989)دراست بىداود عبذ اليميه 1-1

فٟ اٌّذسعخ  األعبع١خػٍٝ رؼٍُ ِٙبساد  (اٌف١ذ٠ٛ) اٌجظش٠خ  –اصش اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ " 

 .ٚسح غ١ش ِٕشٛسح سعبٌخ دوذ اٌغضائش٠خ ٌىشح اٌمذَ

 األعبع١خ٠ٙذف ٘ز اٌجؾش اٌٝ ِؼشفخ اٌطش٠مخ ٚ إٌبعؾخ اٌزٟ ٠ّىٓ اػزّبد٘ب فٟ ِٙبساد 

 .اٌجظش٠خ ِغزؼّال ف١ذ٠ٛ وٛع١ٍخ  –فٟ وشح اٌمذَ ثٛاعطخ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ 

فٟ ِذاسط وشح اٌمذَ ( األٌٚٝاٌّشؽٍخ )  ِجزذأالػت  120ٚلذ شٍّذ ػ١ٍّخ اٌجؾش 

 األعبع١خع١ش اٌزغشثخ عٌٙٛخ اوزغبة اٌّٙبساد  أصٕبءاٌغضائش٠خ ، ٚاعزٕزظ اٌجبؽش 

 .ثٛاعطخ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ػٓ ؽش٠ك اٌف١ذ٠ٛ 

، ٚ  اِب اٌزٛط١بد فمذ سوض اٌجبؽش ػٍٝ اٌغٛأت اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزشث٠ٛخ ٚر١ٙئخ اٌالػج١ٓ ٔفغ١ب 

 –ق ٚ اٌّشب٘ذح ِغ فزؼ فشٚع ِزخظظخ فٟ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ اٌزطجٟ

اٌٝ فزؼ فشٚع خبطخ  ئػبفخاٌجظش٠خ فٟ لغُ ِب ثؼذ اٌزذسط فٟ اٌّؼب٘ذ اٌغبِؼ١خ 

اْ ٠ىْٛ اٌذخٛي اٌٝ ِذاسط وشح اٌمذَ اٌغضائش٠خ فٟ  أٚطٝاٌش٠بػٟ ، وّب  ثبإلػالَ

ٚ لغُ ِشاؽً اٌزؼٍُ فٟ  اٌغٕخ اٌغبدعخ ، ٚ٘ٛ عٓ اٌذخٛي اٌٝ اٌّذسعخ االثزذائ١خ ،

 :اٌّذاسط وشح اٌمذَ اٌٝ صالس ِشاؽً 

 عٕٛاد  6-8ِٓ  -

 عٕٛاد 9-10ِٓ  -

 عٕٛاد 11-12ِٓ  -
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 :1996دراست صبان محمذ 1-2

 ػٍٝ ِغزٜٛ رؼٍُ اٌغجبؽخ ( ف١ذ٠ٛ) اٌجظش٠خ  –اصش ٚعبئً اٌغّؼ١خ 

 .سعبٌخ ِبعغز١ش " 

اٌجظش٠خ -٠ٙذف ٘ز اٌجؾش اٌزغش٠جٟ اٌٝ ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ       

 .اٌّزّضٍخ فٟ اٌف١ذ٠ٛ ٚ اػزّبد٘ب وٛع١ٍخ ِّٙخ ٔبعؾخ فٟ رؼٍُ اٌغجبؽخ اٌؾشح 

رذائ١خ ثّغزغبُٔ ر١ٍّز ِٓ ِذسعخ اثٓ خٍذْٚ االة 50ٚ لذ شٍّذ ػ١ٕخ اٌجؾش 

–اْ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ  عٕخ ٚ اعزٕزظ اٌجبؽش 12-9ث١ٓ  رزشاٚػ أػّبسّ٘ب

ػ١ٍّخ رؼٍُ اٌغجبؽخ اٌؾشح رغبػذ ػٍٝ رط٠ٛش ِغزٜٛ  أصٕبء( ف١ذ٠ٛ)اٌجظش٠خ 

 .اٌغجبؽ١ٓ ثشىً ٍِفذ ٌالٔزجبٖ 

اٌجظش٠خ  –ٚ اُ٘ اٌزٛط١بد اٌزٟ لذَ اٌجبؽش ا٘زّبَ ثبعزخذاَ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ 

اط اؽبساد ثبٌّذساٌٝ رى٠ٛٓ  ثبإلػبفخفٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚ اٌزذس٠ت ( اٌف١ذ٠ٛ)

اٌؼشع ٚ  لبػبداٌش٠بػ١خ اٌّزخظظخ فٟ اٌغّؼٟ اٌجظشٞ ِغ رخظ١ض 

 .إٌظشٞ فٟ ِخزٍف اٌش٠بػبد  اإلػذاد

  :2007دراست ميم مختار 1-3

اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح فٟ رط٠ٛش خطؾ اٌٍؼت اٌذفبػ١خ ٌالػجٟ وشح اٌمذَ فؼب١ٌخ اعزخذاَ 

 .سعبٌخ ِبعغز١ش 

٠ٙذف ٘زا اٌجؾش اٌزغش٠جٟ اٌٝ ِؼشفخ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح اٌّزّضٍخ فٟ اٌىّج١ٛرش      

ٚ عٙبص اٌشعُ ػٍٝ اٌؾبئؾ وٛع١ٍخ ِّٙخ فٟ رط٠ٛش خطؾ اٌٍؼت اٌذفبػ١خ ٌالػجٟ 

 .وشح اٌمذَ ٚ رؾ١ًٍ اٌّجبس٠بد 

ٌىشح اٌمذَ ٌظٕف (WAM)ٚ لذ شٍّذ ػ١ٕخ اٌجؾش الػجٟ فش٠ك ٚداد ِغزغبُٔ 

 .عٕخ  23ثّزٛعؾ ػّشٞ  األوبثش

خطؾ اٌٍؼت اٌذفبػ١خ ( اٌىّج١ٛرش )ٚ اعزٕزظ اٌجبؽش اْ اعزخذاَ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح 

رغبػذ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب ٚ رغبػذ ػٍٝ اٌزفى١ش اٌخططٟ ٚ إٌؼظ اٌزىز١ىٟ اٌذفبػٟ 

 .ٌالػج١ٓ 

 (ٚ اٌىّج١ٛرش  اٌف١ذ٠ٛ)اٌزٛط١بد اٌزٟ لذِٙب اٌجبؽش ثزؼ١ُّ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح  أُ٘ٚ 

 .رؾ١ًٍ اٌّجبس٠بد ػٍٝ اٌفئبد اٌظغشٜ 

اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ٌزط٠ٛش  ٌجشاِظ أخشٜدساعبد  ئعشاءوّب ٠ٛطٟ اٌجبؽش فٟ    

 رذس٠ت ػٍٝ خطؾؽشق اي

 ...(.اٌٙغ١ِٛخ،اٌزىز١ى١خ)  األخشٜرط٠ٛش ؽشق اٌزذس٠ت ػٍٝ خطؾ اٌٍؼت 
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 بىعزةبه عبيذ رضىان، : )2008دراست به عبيذ رضىان و بىعزة عمر 1-4

 (2008عمر،

اٌشِٟ  اإلٌمبءِزؼذد اٌٛعبئؾ ػٍٝ رؼٍُ ثؼغ  ِٙبساد  ا٢ٌٟاعزخذاَ اٌؾبعٛة "

 .سعبٌخ ١ٌغبٔظ"فٟ س٠بػخ اٌغ١ذٚ

٘زا اٌجؾش اٌٝ رظ١ُّ ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ ِجٕٟ ػٍٝ اعزخذاَ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح  ٠ٙذف

ئؾ ٚ اٌزؼشف ػٍٝ اصش ثشٔبِظ اٌّمزشػ اٌزؾظ١ً اٌّٙبسٞ ثزظ١ُّ ثشٔبِظ ٚعب

فٟ ( اٌشِٟ )  اإلٌمبءاٌّزؼذدح اٌّمزشػ ثبعزخذاَ اٌىّج١ٛرش ٌزؼٍُ ثؼغ ِٙبساد 

س٠بػخ اٌغ١ذٚ ٚ اػزّذ اٌطبٌجبْ اٌجبؽضبْ ػٍٝ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ فٟ ٘زا اٌجؾش ٚ 

 أؽذاّ٘بؽبٌت ٚ لغّذ اٌؼ١ٕخ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ ( 20)رّضٍذ ػ١ٕخ اٌجؾش فٟ 

اِظ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح اٌىّج١ٛرش ، ؽجك ػ١ٍٙب ثشْ ؽالة 10رغش٠ج١خ اشزٍّذ ػٍٝ 

ٌزؼٍُ ثؼغ اٌّٙبساد ٚ اعزٕزظ اٌطبٌجبْ اٌجبؽضبْ اْ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح رغبػذ ػٍٝ 

 أُ٘فٟ س٠بػخ اٌغ١ذٚ اِب  اإلٌمبءرط٠ٛش ٚ رؾغ١ٓ ِغزٜٛ رؼٍُ ثؼغ ِٙبساد 

اٌىّج١ٛرش ، ٚ )اٌزٛط١خ فشوض اٌجبؽضبْ ػٍٝ رؼ١ُّ اعزخذاَ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح 

 فٟ اٌزؼٍُ ٚ اٌزذس٠ت ( اٌف١ذ٠ٛ

 وفىسي   :) 2010دراست وفىسي مىصىر و طهار احمذ و رابح عبذ العزيز 1-5

 (2010مىصىر، طهار احمذ ، رابح عبذ العزيز

ٌالػجٟ ( 2.4.4ةخطخ اٌٍغ)اصش اعزخذاَ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ٌزط٠ٛش خطخ اٌٍؼت "

 سعبٌخ ١ٌغبٔظ"وشح اٌمذَ 

 ً٘ اعزخذاَ اٌف١ذ٠ٛ ٠غبػذ فٟ رط٠ٛش خطخ اٌٍؼت ؟:اٌجؾش  ئشىب١ٌخٚرّضٍذ 

( 2.4.4خطخ اٌٍؼت )٠ٙذف ٘زا اٌجؾش اٌٝ رؾذ٠ذ ِغزٜٛ رط٠ٛش خطؾ اٌٍؼت      

خالي فزشح إٌّبفغخ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ٚ عبءد فشػ١خ اٌجؾش ثبْ ٕ٘بن ٔمض فٟ 

 رذس٠جبرُٙ  رخط١ؾاعزخذاَ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ِٓ لجً اٌّذسث١ٓ فٟ 

خذَ اٌطبٌجخ اٌجبؽضْٛ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ  ٚ رّضٍذ ػ١ٕخ اٌجؾش فٟ الػجٟ ٚاعذ 

 عٕخ رُ اخز١بسُ٘ ثطش٠مخ ػّذ٠خ  19-17 أٚاعؾرشعٟ ِغزغبُٔ ٌىشح اٌمذَ طٕف 

اٌزٟ اعزخذِٙب اٌجبؽضْٛ فٟ اٌجؾش اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ اٌّمزشػ  األدٚادِٚٓ اُ٘ 

ٚ اعزٕزظ اٌطٍجخ اٌجبؽضْٛ اْ ٌٍجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ اصش .ثبٌٛعبئً اٌغّؼ١خ اٌجظش٠خ

ثّشبسوخ  2.4.4فؼبي فٟ رؾغ١ٓ رٕظ١ُ اٌٍؼت ٌٍشك اٌٙغِٟٛ ٚ اٌذفبػٟ ٌخطخ 

 .فٟ إٌّبفغخ  ػ١ٕخ اٌجؾش

اَ اٌّغإ١ٌٚٓ ػٓ ٘زٖ اٌش٠بػخ ثزض٠ٚذ اٌفشق اِب اُ٘ اٌزٛط١خ رّضٍذ فٟ ا٘زُ

عٕخ ثٛعبئً اٌزذس٠ت  16اٌش٠بػ١خ ػٍٝ وبفخ اٌّغز٠ٛبد خبطخ فئخ الً ِٓ 

 .اٌؾذ٠ضخ اٌف١ذ٠ٛ ٚ اٌىّج١ٛرش
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 :التعليق على الذراساث  -2

 األثؾبسٚ اعزطالع ثٕزبئظ ٚ رمبس٠ش  لشاءادِٓ خالي ِب لبَ ثٗ اٌجبؽضبْ ِٓ 

ػٛع اٌذساعخ ، رّىٓ ِٓ اعزخالص اُ٘ اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚ اٌّشرجطخ ثّٛ

اٌّشرجطخ ثّٛػٛع اٌذساعخ ٚ اٌزٟ رُ االعزؼبٔخ ثٙب فٟ اٌذساعخ ٚ لذ ساػب 

ٚ لذ اعزفبد اٌجبؽضبْ ِٓ رؾ١ًٍ اٌذساعبد ٚ  ئطذاساداٌجبؽضبْ ِب ٘ٛ ِزبػ ِٓ 

 : اٌّطبٌؼخ ػ١ٍٙب فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ 

س٠جٟ ثبعزخذاَ ػ١ٕخ رغش٠ج١خ ِغ ل١بط اٌزظِذد ٘زٖ اٌذساعبد ػٍٝ إٌّٙظ اػذ° 

 لجٍٟ ٚ ثؼذٞ 

ِٓ الػج١ٓ اٚ ؽالة ِغ  األطٍٟرّضٍذ ػ١ٕخ ٘زٖ اٌذساعبد فٟ اٌّغزّغ ° 

 اخز١بسُ٘ ثطش٠مخ ػّذ٠خ 

 :اٌجؾش اٌّغزخذِخ ٌٙزٖ اٌذساعبد  أدٚادالزظشد ° 

رشػ ػٍٝ اٌّظبدس ٚ اٌّشاعغ ٚ اٌذساعخ االعزطالػ١خ ثجشٔبِظ اٌزذس٠ت اٌّك     

  اإلؽظبئ١خثبٌٛعبئً اٌغّؼ١خ اٌجظش٠خ ٚ اٌّؼبدالد 

اُ٘ إٌزبئظ اٌّشزشوخ اٌّزٛطً ا١ٌٙب اْ اعزخذاَ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح رغبػذ فٟ ° 

 ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ( اٌّزغ١ش اٌزبثغ ) رط٠ٛش 

 . ا٠غبثٟ ٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ت ٚ اٌزؼٍُ  رأص١شاْ اعزؼّبي اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌٙب ° 

 : وقذ الذراساث  -3

اٌغذ٠ذ اٌزٟ عبءد ثٗ ٘زٖ اٌذساعخ ثبٌّمبسٔخ ثبٌذساعبد اٌغبثمخ ٟ٘ ثشٔبِظ    

رؼ١ٍّٟ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ فٟ رؼٍُ ِٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح ػٕذ طٕف 

ثؾ١ش رّضٍذ ِؼظُ اٌذساعبد ػٍٝ دساعخ ؽبالد ِؼ١ٕخ ػٓ ( عٕٛاد  8-10)

ٚع١ٍخ ن رؼزجشٌُ رزطشق ٌٍّؾبوبح ٚ إٌّزعخ اٌزٟ  أٔٙبؽش٠ك اٌٛعبئؾ ِزؼذدح اال 

 .   فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ش ٌٙب ؽذ٠ضخ 
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 :الخاتمت

ِٓ خالي ِب لبَ ثٗ اٌجبؽضبْ ِٓ لشاءاد ٚ اعزطالع ٌٕزبئظ ٚ رمبس٠ش 

اعخ ، رّىٕب ِٓ اعزخالص اُ٘ اٌغبثمخ ٚ اٌّشرجطخ ثّٛػٛع اٌذس األثؾبس

ٚ اٌزٟ رُ االعزؼبٔخ ثٙب فٟ اٌذساعخ ٚ لذ ا دساعزٓ اعبد اٌّشرجطخ ثّٛػٛعاٌذس

 . ئطذاسادساػٝ اٌجبؽضبْ اخز١بس ِب ٘ٛ ِزبػ ِٓ 

ٚ لذ اعزفبد اٌجبؽضبْ ِٓ رؾ١ًٍ ٘زٖ اٌذساعبد ِٓ ؽ١ش إٌّٙظ اٌّغزخذَ ٚ ٘ٛ 

اٌّغزخذِخ فٟ عّغ اٌج١بٔبد وزؾ١ًٍ  األدٚادإٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ٚ اٌٛعبئً ٚ 

اٌّجبس٠بد ٚ االخزجبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجؾش ٚ وزٌه فٟ ؽش٠مخ ثٕبء اٌجشاِظ 

اٌّمٕٕخ اٌزٟ رغّؼ ثزط٠ٛشٖ ٚ رؾغ١ٓ اٌّٙبسٞ فٟ اٌغجبؽخ اٌؾشح ثبعزخذاَ ؽشق ٚ 

فٟ ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد اٌغجبؽخ ( 3D)اٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ وبٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ 

 .ح اٌؾش

ٚ خالطخ اٌمٛي فبْ ِٓ خالي اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚ اٌّشرجطخ رّىٓ اٌجبؽضبْ ِٓ     

ٔظش٠ب ٌّٛػٛع  ئؽبساالعزفبدح ِٓ رٍه اٌجؾٛس ٚ اٌذساعبد ؽ١ش شىٍذ 

اٌّغزخذِخ فٟ رٍه اٌجؾٛس ن  اإلعشاءادرُ االعزفبدح ِٓ  ، وّباٌذساعبد اٌؾب١ٌخ 

  . اٌخ....  اٌجؾش ، أدٚادإٌّب٘ظ ، اخز١بس اٌؼ١ٕبد ، 
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 :حًهٍذ

 أُ٘ إٌٝرؾزبط اٌٝ ِٕٙغ١خ ػ١ٍّخ ٌٍٛطٛي  ٚأٔٛاػٙباٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ِّٙب وبٔذ ارغب٘برٙب  إٔب

 إْعذ٠ذح ٚ٘بِخ ،  ثأش١بءإٌزبئظ اٌجؾش لظذ اٌذساعخ ٚثبٌزبٌٟ رمذ٠ُ ٚرض٠ٚذ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ 

طج١ؼخ ِشىٍخ اٌجؾش ٟ٘ اٌزٟ رؾذد ٌٕب إٌّٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رغبػذٔب فٟ ِؼبٌغزٙب ، ٚ 

وض١ش ِٓ اٌذلخ ٚ اٌٛضٛػ فٟ ػ١ٍّخ  إٌِٝٛضٛع اٌجؾش اٌزٞ ٔؾٓ ثظذد ِؼبٌغزٗ ٠ؾزبط 

اٌٛلٛف ٞ ٚثبٌزبي١ِذا١ٔخ ٌخٛع فٟ رغشثخ اٌجؾش اٌشئ١غ١خ ،  إعشائ١خخطٛاد  ٚإػذادرٕظ١ُ 

ٚلذ ٚ عٙذ ، أطاللب  أوضشٚ اعزغالي  األخطبءاٌزٟ ِٓ ِفبد٘ب اٌزم١ًٍ ِٓ اٌخطٛاد  أُ٘ػٍٝ 

أزمبء اٌٛعبئً ٚ  إٌِٝٓ اخز١بس إٌّٙظ اٌّالئُ ٌٍّشىٍخ اٌجؾش ٚ طشق اخز١بس ػ١ٕخ اٌجؾش 

 . اٌّزظٍخ ثطج١ؼخ رغشثخ اٌجؾش  األدٚاد
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 : انذساست االسخطالعٍت/ اوال 

 : اٌجبؽضبْ ثٙزٖ اٌزغشثخ االعزطالػ١خ العً ِؼشفخ اٌطبٌجبْ ٌضّبْ اٌغ١ش اٌؾغٓ ٌزغشثخ لبَ 

 .اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ فٟ رؼٍُ ِٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح  رأص١ش -

 .اٌّؾبوبح ٚإٌّزعخ ػٍٝ اٌضِٓ اٌّغزغشق فٟ اٌزؼٍُ ِٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح  رأص١شِذٜ  -

 :اٌذساعخ االعزطالػ١خ ػٍٝ ِّش اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ  أٔغضدفمذ 

اٌجبؽضبْ ِغ اٌّخزظ١ٓ ثبعزؼّبي إٌّزعخ االٌىزش١ٔٚخ  ثبعزخذاَ رؾ١ًٍ اٌطبٌجبْ لبَ  / والأ

ِج١ٕب ف١ٙب ع١ّغ اٌّٙبساد اٌّغزخذِخ فٟ اٌغجبؽخ  األثؼبدصالص١خ  3Dؽشوٟ ِظٛس ثفٛسِخ 

ػٍٝ طؼٛثخ ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٔظشا  اٌجبؽضبْ  ثبٌٛلٛفاٌطبٌجبْ ، ٚلذ لبَ اٌؾشح 

 .الؽذص١زٙب فٟ اٌٛعظ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّؼّٛي ثٗ ؽب١ٌب 

ْ ثزٕظ١ُ ِغ ػ١ٕخ اٌجؾش ٌمبء ػٍّٟ لجٍٟ رُ ف١ٗ اٌششػ اٌّفظً ٌىً ااٌجبؽش اٌطبٌجبْ لبَ /ثاٍَا 

اٌف١ذ٠ٛ  إٔٙبءِٓ ِشح ٚ خبطخ ثؼذ   ألوضشِغش٠بد ٚ طشق اٌزؾ١ًٍ ِغ اٌؼشع إٌّٛرعٟ 

فٟ اٌؾظخ ، ٚ اٌٙذف ِٓ  اٌغجبؽ١ٓاٌّخظض ٌزٌه ، ٚسأٜ اٌجبؽضبْ سغجخ ٚرشٛق ػٕذ 

ِٓ  اٌزؼٍُ ثبٌّؾبوبح إٌّزعخاٌظؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٕٙب فٟ طش٠مخ  أُ٘اٌؼًّ اٌزغش٠جٟ ِؼشفخ 

 .اعً رفبد٠ٙب ٚ ضجظ ع١ّغ اٌّزغ١شاد اٌزٟ رطشٜ ػٍٝ اٌجبؽضبْ 
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 :  يُهح انبسث1-1

اعزخذَ اٌجبؽضبْ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ٚ ثزظ١ُّ رغش٠جٟ ثبعزخذاَ ػ١ٕخ رغش٠ج١خ ِغ ل١بط       

خطٛاد ِٕٙغ١خ ػ١ٍّخ ؽ١ش  ثئرجبعاٌجؾش ٚ اٌزؾمك ِٓ فشٚضٗ  أ٘ذافلجٍٟ ٚ ثؼذٞ ٌزؾم١ك 

ػّبس ثٛؽٛػ ٚ ِؾّذ ر١ٔجبة اْ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ٘ٛ الشة ِٕب٘ظ اٌجؾٛس ٌؾً  ٠ؤوذ

٘ٛ  أخشِغبي  أٌٚؼ١ٍّخ ٚ اٌزغشثخ عٛاء رُ فٟ اٌٍّؼت اٚ فٟ اٌمبػخ اٌّشبوً ثبٌطش٠مخ  ا

ثبعزضٕبء ِزغ١ش ٚاؽذ ٠زٕبٌٚٗ اٌجبؽش  األعبع١خٌّؾبٌٚخ اٌزؾىُ فٟ ع١ّغ اٌّزغ١شاد ٚ اٌؼٛاًِ 

 . ثبٌذساعخ 

 :يدخًع انبسث2-1

( عٕٛاد 10-8)  أطبغش ٌٍذساعخ فٟ عجبؽ١ٓ طٕف األطٍٟرّضً ِغزّغ اٌجؾش 

 .ٌغّؼ١خ رؼ١ّ١ٍخ فٟ س٠بضخ اٌغجبؽخ ثفشٔذح ر١بسد 

 : عٍُت انبسث 3-1

ثبخز١بس اٌؼ١ٕخ ثشىً ثؾضٗ  أصٕبءٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌجبؽش اٌّؾبٚس ا أُ٘رؼزجش اٌؼ١ٕخ ِٓ 

 .ٔزبئظ راد ِظذال١خ ػب١ٌخ  إٌٝع١ذ ٚ ِٕبعت ٠غبػذ ػٍٝ اٌزٛطً 

، ؽ١ش رّضٍذ  ػذ١ِخرُ اخز١بس ػ١ٕخ اٌجؾش ثطش٠مخ ٚ ٔظشا ٌطج١ؼخ اٌجؾش ٚ إٌّٙظ اٌّغزخذَ 

رٚ ِٙبساد ِزمبسثخ ٌضّبْ ٔزبئظ راد ( عجبؽ١ٓ 10)فٟ اخز١بس ِغّٛػخ ِٓ اٌغجبؽ١ٓ 

ِظذال١خ ػب١ٌخ ، طجمب ػ١ٍٙب اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ اٌّٙبسٞ ٌٍغجبؽخ اٌؾشح  ثبعزخذاَ رم١ٕخ 

ٚ اٌىّج١ٛرش ٌٍزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ثبٌطشق  3Dاٌّؾبوبح ٚإٌّزعخ ِؼزّذا ػٍٝ شش٠ظ ف١ذ٠ٛ 

 اٌؼ١ٍّخ 

 : انًخغٍشاث انًخعهمت بعٍُت انبسث4-1

 ( عٕٛاد  10-8) رؼذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ  : سٍ انعٍُت1-4-1

 .٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌزوٛس فمظ  إعشاءرُ :  خُس انعٍُت2-4-1

  :انشٌاضٍتيٍ َازٍت انًًاسست 3-4-1

 (عٕخ  2-1) ٌٙؤالء اٌش٠بض١١ٓ ِّبسعخ اٌغجبؽخ ؽ١ش ٠زشاٚػ ػذد عٕٛاد اٌّّبسعخ ِٓ عجك
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 :يداالث انبسث5-1

 : انًدال انبششي 1-5-1

رّضٍذ ػ١ٕخ اٌّخزجش٠ٓ اٌز٠ٓ اعزٙذفُٙ اٌجؾش فٟ عجبؽ١ٓ اٌغّؼ١خ اٌش٠بض١خ ٌذائشح 

 ( .عٕٛاد  10-8)فشٔذح طٕف 

 : ال انًكاًَجانى 1-5-2

 .اٌجؾش فٟ اٌّغجؼ اٌشجٗ اٌّٚجٟ ثفشٔذح ٚال٠خ ر١بسد  أغض -

     .ٚوبْ ػشع ٌٍجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌّغجؼ  -

 :انًدال انضيًُ  1-5-3

 2014-01-15 :رُ اٌٍمبء ِغ اٌّششف ٌزؾذ٠ذ ػٕٛاْ اٌّزوشح فٟ ٠َٛ 

اخزجبساد فٟ ؽذٚد اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌّغذٌٚخ ٚ وبٔذ رٛاس٠خ االخزجبساد ػٍٝ إٌؾٛ  إعشاءرُ 

 2014-02 -29 إٌٝ 2014 -01 – 24ِٓ اٌزغشثخ االعزطالػ١خ اِزذد : اٌزبٌٟ 

ٚ خالي ٘زٖ اٌفزشح رُ ( 2014-03-16 إٌٝ 2014-03-02) االخزجبساد اٌمج١ٍخ ِٓ  إعشاءرُ 

 .اٌؾشوٟ ٌٍغجبؽخ اٌؾشح أغبص اٌف١ذ٠ٛ اٌخبص ثبٌزؾ١ًٍ 

ٚ ِٓ خالي ٘زٖ اٌفزشح رُ ػشع ٚششػ ( 2014-04-27)االخزجبساد اٌجؼذ٠خ ِٓ  إعشاءرُ 

 . اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ  اٌٙز

  أشٙشٚلذ داَ اٌجشٔبِظ صالس 

 .دل١مخ  120 داِذ اٌؾظخ اٌزذس٠ج١خ

 :  انًخغٍش انًسخمم 1-6

ٕ٘ب وبفخ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّزّضٍخ فٟ إٌّزعخ االٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ لبَ  ٚ ٔمظذ ثٙب

ِغ اٌجشٔبِظ اٌّغطش ِٓ لجً اٌّذسة ٌٍغّؼ١خ اٌش٠بض١خ ٌغجبؽٟ اٌّغجؼ  ثئدِبعٙباٌجبؽضبْ 

،ؽبعٛة ِؾّٛي ،ٚ عٙبص اٌشعُ ػٍٝ  األثؼبداٌشجٗ اٌّٚجٟ فشٔذح ٟٚ٘ و١ّشا ، ف١ذ٠ٛ صالصٟ 

 اٌؾبئظ 
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 :نخابعانًخغٍش ا 1-7

 .اٌّٙبسٞ فٟ فؼب١ٌخ اٌغجبؽخ اٌؾشح  األداءٚ ٔمظذ ثٗ ٕ٘ب 

 : نهًخغٍشاث اإلخشائًانضبظ  1-8

اْ اٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ رزطٍت ضجظ اٌّزغ١شاد لظذ اٌزؾىُ ف١ٙب ِٓ عٙخ ٚ ػضي ثم١خ 

اٌجبؽضبْ ِغزؼظ١خ ػٍٝ  إ١ٌٙبٚ ثذْٚ ٘زا رظجؼ إٌزبئظ اٌزٟ ٠ظً  األخشٜاٌّزغ١شاد 

٠ظؼت " ٠ً ٚ اٌزظ١ٕف ٚ اٌزفغ١ش ٚ ٠زوش ِؾّذ ؽغٓ ػالٜٚ ٚ اعبِخ وبًِ سارت اٌزؾً

 إلعشاءادػٍٝ اٌجبؽش اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّغججبد اٌؾم١م١خ ٌٍٕزبئظ ثذْٚ ِّبسعخ اٌجبؽش 

 " اٌضجظ اٌظؾ١ؾخ 

لظذ اٌزؾىُ ٌضجظ ِزغ١شاد  اإلعشاءادٚػٍٝ ٘زٖ االػزجبساد لبَ اٌجبؽضبْ ثّغّٛػخ ِٓ 

 : د ف١ٙب ِب٠ٍٟ يٚ اٌزٟ رّش ف١ٙب اٚ ػضٌٙب

 .سٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٌغجبؽ١ٓ رٚ وفبءاد ِزمبسثخ ةاخز١بس اٌؼ١ٕخ اٌّطجك ػ١ٍٙب اي-

عّؼ١خ رؼ١ّ١ٍخ  رشو١ض اٌجبؽضبْ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش اٌّخزجش٠ٓ فٟ اٌّغجؼ اٌشجٗ االٌّٚجٟ ِٓ-

 عجبؽ١ٓ  10ٌٍغجبؽخ ِغزؼّال ف١ٙب 

اٌجبؽضبْ ٚ ثّؼ١خ ِذسة اٌفش٠ك ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ثبعزخذاَ اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ  إششاف-

اٌّزّضٍخ فٟ ف١ذ٠ٛ رؾ١ٍٍٟ ٌّٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح فٟ عبؽخ اٌّغجؼ ، ٚوبْ ثبعزخذاَ عٙبص 

 اٌشعُ ػٍٝ اٌؾبئظ 

ِؾبوبح اٌّششف ٚ ِذسة اٌغجبؽ١ٓ ػٍٝ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ ثبي األعزبراٌجبؽضبْ ثّؼ١خ  أششاف-

 3Dٚ إٌّزعخ فٟ رط٠ٛش ٚ رؾغ١ٓ اٌّٙبسٞ فٟ اٌغجبؽخ اٌؾشح ثبعزخذاَ ف١ذ٠ٛ فٛسِخ 

 .فٟ اٌجشِغخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ اٌّأخٛر ِٓ طشف ِخزظ١ٓ 

رُ رظ٠ٛش ٚ رؾ١ًٍ وً ِٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح ٚرشعّزٙب اٌٝ ّٔٛرط رظ٠ٛشٞ ِج١ٕب ف١ٙب -

  3Dف١ذ٠ٛ فٟ فٛسِخ  ع١ّغ ِٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح فٟ شىً

اٌؼ١ٕخ فٟ ؽظض اٌزؼ١ّ١ٍخ  ِغزؼّال اٌجشٔبِظ  أفشادؽشص اٌجبؽضبْ ػٍٝ ؽضٛس وً -

 .إٌّشٛد 

 .وً ِغّٛػخ رؼًّ فٟ رٛل١ذ ٚاؽذ  فٟ اٌٛؽذح اٌزذس٠ج١خ -
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 .اٌّغّٛػزبْ رمِٛبْ ثبٌزذس٠جبد فٟ ٔفظ اٌٛلذ ٚ ٔفظ اٌّغجؼ  -

 .ٚ ٟ٘ صالس ؽظض  األعجٛعرخظ١ض ٔفظ ػذد اٌؾظض فٟ  -

 ضجظ االخزجبس اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ؽ١ش اْ اٌم١بط ٠ىْٛ فٟ رٛل١ذ ٚاؽذ  -

 : انبسث أدواث 1-9

ثؾضّٙب ٠ؼزجش اٌّؾٛس اٌزٞ ٠غزٕذ ػ١ٍٗ ٚ  إعشاءاٌزٟ ٚضؼٙب اٌجبؽضبْ فٟ  األدٚاداْ 

وشف اٌؾم١مخ ٚ اٌزٟ ٠جٕٟ ػ١ٍٙب اٌجبؽضبْ ثؾضّٙب ٚ لذ ٚضؼٕب ػذد  إٌٝفٟ اٌٛطٛي  ٠ٛظفٗ

 :ٚعبئً عبػذرٕب فٟ وشف عٛأت اٌجؾش ٚ رؾذ٠ذ٘ب ٟ٘ 

 ( ؽبعٛة ِؾّٛي ) اٌىّج١ٛرش  -

  األثؼبدف١ذ٠ٛ صالصٟ  -

 اٌىب١ِشا  -

 ٌٛؽخ اٌغجبؽخ  -

 ؽجً اٌّغجؼ  -

 طبفشح  -

 ا١ٌّمبر١خ  -

 :انًمابالث انشخصٍت  1-10

ٌُٙ دسا٠خ ٚاعؼخ ٚ خجشح فٟ ا١ٌّذاْ خبطخ  األعبرزحرّذ ٘زٖ اٌّمبثالد ِغ دوبرشح ٚ 

 .ِٓ إٌبؽ١خ اٌزذس٠ج١خ ِٓ اعً رؾذ٠ذ اٌّٛضٛع ٚ وشف عٛأجٗ 

 : انًصادس و انًشاخع 1-11

ٚ اٌّٛالغ  األعٕج١خاعزؼبْ اٌجبؽضبْ ثؼذد وج١ش ِٓ اٌّشاعغ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚ 

ط١غخ ػ١ٍّخ رخذَ اٌجؾش ٚ  إٌٝاٌجؾش ِٓ اعً اٌٛطٛي  أ٘ذافاالٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ رزّبشٝ ِغ 

 .اٌغبِضخ  ٌألِٛسرٛض١ؾبد  إ٠غبد

 : بٍذاغىخٍتانىسائم ال 1-12

 :  3D األثؼبدرزطٍت رٕف١ز ف١ذ٠ٛ صالصٟ 
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 ٚ اٌؾبعٛة اٌّؾّٛي  DSMAX3ثشٔبِظ 

 :اٌزطج١م١خ ٚ اٌزغش٠ج١خ ثبٌٕغجخ ٌزظ٠ٛش اٌؾظض اٌزذس٠ج١خ ٚ 

ِٓ ٔٛع (DIGITAL NUMERIQUE) وب١ِشا ف١ذ٠ٛ طغ١شح اٌؾغُ 

SAMSUNG ٠غًٙ ؽٍّٙب ،ِٛلؼٙب ثغبٔت اٌّغجؼ. 

 : انكًبٍىحش 1-12-1

 اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ ِٓ ٔٛع  أصٕبء٘بص طغ١ش ٠ّىٓ ؽٍّٗ داخً اٌّغجؼ ثىً عٌٙٛخ ط

 (MICRO PORTABLE ACER  ) ٛ٘ٚٚوزٌه  األثؼبدرُ رؾ١ًّ ف١ٙب اٌف١ذ٠ٛ صالصٟ  آٌخ

ٚ ٠غُٙ فٟ رجغ١ظ ٚ رغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ت  ؽذٞاٌغجبؽ١ٓ وً ػٍٝ  أداء٠ؼًّ ػٍٝ رظؾ١ؼ 

 خالي اٌجشٔبِظ اٌّؼذ 

 : خهاص انشسى عهى انسائظ 1-12-2

رؼشع ػٍٝ اٌؾبئظ اٚ عزبس  ر١ٍفض١ٔٛ٠خٚ ٘ٛ عٙبص ِىجش ٌٍظٛس ػٍٝ شىً شبشخ 

ثؼ١ذح ٚ ٌؼذد وج١ش ِٓ اٌّشب٘ذ٠ٓ ٚ٘زا ال ٠زُ اال ثجشِغزٙب  أِبوٓٚضٙب وّٓ ٠ّىٓ ِشب٘ذح ػش

 . 3Dػٍٝ عٙبص اٌىّج١ٛرش ؽ١ٓ اعزخذاِٙب ِٓ طشف اٌجبؽضبْ ٌّشب٘ذح ف١ذ٠ٛ 

 : flash diskخهاص فالش  1-12-3

         . 3D٘ٛ عٙبص ٠ٕمً اٌّؼٍِٛبد ٠غزخذَ فٟ عٙبص اٌىّج١ٛرش ؽٍّذ ف١ٗ ف١ذ٠ٛ 

 : نًسبر انشبه اونًبًا4-12-1

رُ رطج١ك اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ ثبٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ ١ِذا١ٔب ٚ خذِخ ٌٙذف اٌجؾش 

 .فٟ رؾغ١ٓ ٚ رط٠ٛش اٌغبٔت اٌّٙبسٞ ٌٍغجبؽخ اٌؾشح 

 : انعخاد انشٌاضً 1-13

 :رّضً اٌؼزبد اٌش٠بضٟ ف١ّب ٠ٍٟ 

 ٌٛؽبد اٌغجبؽخ  -

  ١ِCASIOمبرٟ ِٓ ٔٛع  -

 طفبسح  -
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 اٌّغجؼ  ؽجبي -

  :نعهًٍت نالخخباسااالسس  -2

 :ثباث االخخٍاس 2-1

ِذٜ اعزمشاس ظب٘شح ِؼ١ٕخ فٟ ِٕبعجبد "٠ؼشف ِمذَ ػجذ اٌؾف١ع صجبد االخزجبس ػٍٝ أٗ 

اعزمشاس ٔزبئغٙب ف١ٙب ٌٛ طجك ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ  أِٚذٜ دلخ " ثأٔٗٚ وّب ٠ؼشفٗ وزٌه "ِخزٍفخ 

 .فٟ ِٕبعجز١ٓ ِخزٍفز١ٓ  األفشاد

٘زا االخزجبس ػٍٝ ٔفظ اٌؼ١ٕخ ٚ رؾذ  أػ١ذِب  إرااالخزجبس ٠ؼطٟ ٔفظ ٔزبئظ  إْ أخشثّؼٕٝ 

 أ٠بَػٍٝ اٌؼ١ٕخ ، ٚ ثؼذ ِشٚس صالصخ  األٚئفظ اٌظشٚف ٚ لبَ اٌجبؽضْٛ ثزطج١ك االخزجبس 

ٚ رؾذ ٔفظ اٌظشٚف ٚ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ٚ  األفشادرطج١ك ٔفظ االخزجبساد ػٍٝ ٔفظ  أػ١ذ

ثؼذ اعزخالص إٌزبئظ لّٕب ثبعزخذاَ ِؼبًِ االسرجبط اٌجغ١ظ ث١شعْٛ ٚ ثؼذ االطالع ػٍٝ 

اْ  ٔبٚعذ 09ٚ دسعخ اٌؾش٠خ  0.05ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذالٌخ  األخ١ش٘زا عذٚي اٌذالالد ي

ٚ٘زا ِب ٠ؤوذ اْ ،(0.60)اٌم١ّخ اٌّؾغٛثخ ٌىً االخزجبساد ٟ٘ اوجش ِٓ اٌم١ّخ اٌغذ١ٌٚخ 

 .االخزجبساد رزّزغ ثذسعخ صجبد ػب١ٌخ

 :صذق االخخباس 2-2

ِٓ طذق االخزجبساد اعزخذِٕب ِؼبًِ اٌظذق اٌزارٟ ثبػزجبسٖ طذق  اٌزأوذِٓ اعً 

 . اٌم١بط  أخطبءاٌذسعبد اٌزغش٠ج١خ ثبٌٕغجخ ٌٍذسعبد اٌؾم١م١خ ٚ اٌزٟ خٍض ِٓ شٛائجٙب 

االخزجبساد ؽممذ إٌزبئظ  أٌّْؼبًِ اٌضجبد ، رج١ٕب  ٚ اٌزٞ ٠مبط ثؾغت اٌغزس اٌزشث١ؼٟ

 : اٌزب١ٌخ 

اٌم١ّخ اٌّؾغٛثخ ٌالخزجبساد اوجش ِٓ  أٔبٚعذٔب  9ٚدسعخ   0.05ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 

 ١ٌخ ػباالخزجبساد رزّزغ ثذسعخ طذق  أْد ٚصت 0.05اٌم١ّخ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 

 :االخخباسيىضىعٍت  2-3

االخزجبساد اٌّغزخذِخ فٟ ٘زا اٌجؾش عٍٙخ ٚ ٚاضؾخ اٌفُٙ ٚ غ١ش لبثٍخ ٌٍزب٠ًٚ ٚ  اْ

ثؼ١ذح ػٓ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ، ار اْ االخزجبس را ِٛضٛػ١خ اٌغ١ذح ٘ٛ االخزجبس اٌزٞ ٠جؼذ اٌشه 

 . ٚ ػذَ اٌّٛافمخ ث١ٓ اٌّخزجش٠ٓ ػٕذ رطج١مٗ 
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 : خطوات التدريب بالمحاكاة 2-4

االحتٌاجات التدرٌبٌة والشخصٌات المستهدف تدرٌبها وأهداف  تحلٌل األداء لتحدٌد  

 .الخطة التدرٌبٌة

تحلٌل األعمال الحقٌقة التً سٌتم التدرٌب علٌها ألول مرة أو التدرٌب علٌها لرفع  

 .مستوى األداء بها

 .تحدٌد العناصر األساسٌة لبٌئة العمل الممكن توفٌرها بمقر التدرٌب 

 .ة المشابهة للبٌئة الفعلٌةتهٌئة البٌئة التدرٌبً 

 .تنفٌذ العملٌة التدرٌبٌة 

 .تقٌٌم األداء التدرٌبً السابق والالحق لمزاولة المتدرب للعمل الحقٌقً 

  :نصائح وقواعد لمحاكاة فعالة 2-5

 .تهٌئة البٌئة التدرٌبٌة المشابهة إلى أكبر درجة ممكنة بالبٌئة الحقٌقٌة لمزاولة العمل  

على مواقف تحاكً وتشابه تماما ما ٌمكن أن ٌحدث بالبٌئة الفعلٌة دون إفراط  التدرٌب 

 .أو تفرٌط ومن غٌر المبالغة فً حاالت غٌر واقعٌة

ٌتم تكثٌف التدرٌب فً حالة المتدرب قلٌل الخبرة بٌنما ٌقل إلى حد ما للمتدرب الذي له  

 .سابق خبرة

 فً وقت الحاجة الحقٌقٌة له وقد ٌكون من ال ٌطبق التدرٌب بالمحاكاة نظراً لتكلفته إال 

 األنسب فً بعض الحاالت تطبٌق أسالٌب أخرى

 : يىاصفاث اخخباساث انًهاسٌت 2-6

ٔمبط  إػطبء٠زُ رم١١ُ اٌّٙبسٞ ٌٍغجبؽخ اٌؾشح ثزم١١ُ وً ِشؽٍخ ٌٛؽذ٘ب ،  ٚ ٠زُ 

 :غب٠خ اٌزٛافك اٌىٍٟ  إٌٝفٟ ِشؽٍخ اثزذاء ِٓ ٚضؼ١خ اٌغغُ  األداءإٌّبعجخ ٌٕٛع 

 إٌمطخ إٌّبعجخ ٌٍؾشوخ اٌزٟ ٠ؤد٠ٙب اٌّخزجش  إػطبء:  اٌزغغ١ً

 .أطالق اٌغجبػ فٟ اٌّٙبسح اٌغجبؽخ اٌؾشح  اإلشبسحػٕذ :  األداءِٛاطفبد 

 .ثبؽخ اٌؾشح طرىز١ه طؾ١ؼ فٟ اي أداء: اٌششٚط 

 .فٟ اٌغجبؽخ اٌؾشح ( رى١ٕه )  اٌّٙبسٞ األداءِؼشفخ ِغزٜٛ :  اٌغشع ِٓ االخزجبس
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  :اندذول ٌبٍٍ نُا سهى انُماط انخً ساعذحُا فً االخخباساث انبذٍَت نهسبازٍٍ

 إٌمطخ   األداءطش٠مخ  اٌّٙبساد 

ٚضؼ١خ 

 اٌغغُ 

 ارا وبْ اٌغغُ ِغّٛس فٟ اٌّبء -

اارا وبْ ؽٛع صبثذ ، اٌغزع ، ػذَ رؾشن اٌؾٛع وض١ش اصٕبء  -
 اٌغجبؽخ 

اٌزط٠ٛش ؽٛي اٌّؾٛس اٌطٌٟٛ ٌٍغغُ ، أؼذاَ  رأص١شغ١بة  -

 اٌغجبؽخ  أصٕبءاٌؾشوبد اٌضائذح ٌٍغغُ 

1 

2 
 

4 

ؽشوخ 

 اٌزساػ١ٓ 

اٚ ِشفٛػخ  األػٍٝح اٌٝ طٛٞاٌّبئٟ ، ا١ٌذ َ اإلؽغبطارا وبْ -

 . األعفًِغ اٌّشفم١ٓ ِض١ٕخ وض١ش  

 . ارا وبٔذ ؽشوخ اٌزساػ١ٓ رىْٛ ثغشػخ رٛافم١خ -

1 

 

3 

اٌّشؽٍخ 

 االعبع١خ 

ِشفم١ٓ ) اٌؾشوخ رؾذ عطؼ اٌّبء  أصٕبءارا وبْ ارغبٖ ا١ٌذ -

 ( رؾذ اٌظذس  ٌألعفًِض١١ٕٓ وض١شا 

 .ٔغج١بِغبس ا١ٌذ ِغزم١ُ  -
 . شذد ؽشوخ اٌذفغ ٌٍض٠بدح اٌزذس٠غ١خ ٌغشػخ ا١ٌذ -

1 

 

2 
4 

ؽشوخ 

 اٌشع١ٍٓ 

 .اٌمذَ  أطجغِٓ اٌشع١ٍٓ ؽزٝ ٔٙب٠خ  رجذأؽشوخ اٌشع١ٍٓ -

 اصد٠بد ؽشوخ اٌذفغ ِغ ِذٜ ٚاعغ ٚؽشوبد ِزٛاص٠خ -

1 

3 

 ِغ ؽشوخ اٌزساػ١ٓ ِغ دٚساْ ٔظف اٌٛعٗ   إ٠مبػٟرٕفظ  - اٌزٕفظ 
 

3 

 .رٛافك ؽشوخ اٌزساػ١ٓ ٚ اٌشع١ٍٓ  - اٌزٛافك

 . رٛافك ؽشوخ اٌزساػ١ٓ ٚ اٌشع١ٍٓ ٚ اٌزٕفظ  -
رٛافك ؽشوخ اٌزساػ١ٓ ٚ اٌشع١ٍٓ ٚ اٌزٕفظ ٚ ٚضؼ١خ  -

 اٌغغُ 

1 

3 
6 

 ٌبٍٍ نُا سهى انُماط انخً ساعذحُا فً االخخباساث انبذٍَت نهسبازٍٍ( : 01)اندذول سلى 

 

 :  بشَايح حطبٍك انىزذاث انخعهًٍٍت 

 اٌغجذ  اٌغّؼخ  اٌّٛال١ذ 

 2رذس٠ت   1رذس٠ت  10:00اٌٝ  8:00

 ٌىضر يىالٍج انخذسٌب االسبىعٍت  ( 02)سلى  اندذول    
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 : انخعهًٍٍتبُاء انىزذة  2-7  

 : ٠زىْٛ ِٓ :  اندضء انخًهٍذي 2-7-1

اعزمجبي اٌغجبؽ١ٓ ، اخز  اإلداسٞ اٌزٞ ٠زُ ف٠ٗ١شًّ اٌغبٔت :  األولانمسى  2-7-1-1

 اٌغ١بثبد ٚ رٕظ١ُّٙ 

ِٓ خالي اٌزّبس٠ٓ ( اٌؼبَ ٚ اٌخبص ) ثٕٛػ١ٓ  إؽظبء٠شًّ :  انمسى انثاًَ  2-7-1-2

اٌّخزٍفٙب ٚ ع١ّغ اٌؼضالد ٌٍجذا فٟ اٌؼًّ ، ٌزفبدٞ اٌغغُ  أعٙضحاٌّؤداد ٚ رٌه ٌز١ٙئخ 

 .  األطؼتِخزٍفخ اٌزٟ ٠ّىٓ اْ ٠زؼشع ٌٙب اٌغغُ ٚ وزٌه ٌز١ٙئخ اٌغغُ ٌٍؼًّ  إطبثبد

رّبس٠ٓ ٚ  ثئػطبءفٟ ٘زا اٌغضء ٠مَٛ اٌطبٌجبْ اٌجبؽضبْ :  اندضء انشئٍسً 2-7-2

٠غٟ ٌٍّٙبسح اٌؾشو١خ اٌطش٠مخ اٌظؾ١ؾز١ٓ ٌىٟ ٠زؾمك اٌٙذف اٌشا ثبألعٍٛةششٚؽبد 

ٌىشفٙب فٛسا ٚ  األخطبءِغ اٌطش٠مخ ٚ اٌٛضغ اٌظؾ١ؼ ٚ اٌزشو١ض ػٍٝ  األداءػٓ و١ف١خ 

 . ثبٌٛعبئً  ٌزظؾ١ؾٙب

ػطبء اٌغجبؽ١ٓ اٌؼبة ٚ ح ٌؼٛدح اٌغغُ ٌؾبٌزٗ اٌطج١ؼ١خ ثئاٌّؾبٚي: اندضء انخخايً  2-7-3

ػٍٝ ػذَ اٌزغ١ت ، عّغ  األطفبيرٛع١ٙب ٚ رؾض١ش  إػطبء٠طٍت اْ رؤدٜ ثغٙذ خف١ف ، 

 ٚ إٌّظُ  اٌغٍظٚ اٌخشٚط  األدٚاد

طشٌمت اسخخذاو عٍُت انبسث نهبشَايح انخصسٍسً انًمخشذ باسخعًال انًساكاة  2-8

  :وانًُزخت

 األِٛساالخزجبساد ٚ ضجظ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚوبفخ  إعشاءثؼذ أزٙبء اٌطبٌجبْ اٌجبؽضبْ ِٓ  

 .اٌؼًّ ٚ اٌزذاث١ش اٌزٟ رضّٓ ع١ش  اإلداس٠خ

ثبششٔب ٔؾٓ وجبؽضبْ ِغ ِذسة عّؼ١خ اٌزؼ١ٍُ اٌغجبؽخ ثبٌّغجؼ اٌشجٗ اٌّٚجٟ ثفشٔذح فٟ 

ِبوشٚعىً  1اٌجشٔبِظ اٌزظؾ١ؾٟ ثبعزؼّبي اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ ٌّذح صالس اشٙش اٞ 

١ِىشٚع١ىً ٌزطج١ك اٌجشٔبِظ  ١ِ7ضٚع١ىً ٚ ثذٚسٖ ٠ؾزٛٞ فؼ١ٍب ػٍٝ  ٠2ؾزٛٞ ػٍٝ 

 .اٌّمزشػ 
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 : واث حطبٍك انىزذاث انخذسٌبٍتخظ 2-8-1

اْ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ اٌّمزشػ ثبعزخذاَ اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ رُ رطج١مٗ ثّشاػبح اٌششٚط 

 :اٌزب١ٌخ 

 .االػزّبد ػٍٝ رطج١ك اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ  -

 .ٚؽذاد فٟ اٌشٙش  8 إٞ األعجٛعٚؽذاد فٟ  2رطج١ك  -

 .دل١مخ  120وً ٚؽذح رؼ١ّ١ٍخ رذَٚ  -

  : انًطبكانبشَايح  2-8-2

٠ؾزٛٞ اٌجشٔبِظ اٌّغطش ِٓ لجً عّؼ١خ ٌزؼ١ٍُ اٌغجبؽخ فٟ اٌّغجؼ اٌشجٗ اٌّٚجٟ 

٘زٖ اٌفزشح ؽغت  اٌمغّخاٌٙذف إٌّشٛس ٚ  إلرّبَوبٔذ وبف١خ  أعبث١غثفشٔذح ػٍٝ فزشح 

 :اٌّخطظ اٌزبٌٟ 

 ِبوشٚع١ىً 1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ِ1ضٚع١ىً 

 ١ِ6ىشٚ

 ١ِ2ضٚع١ىً 

 ١ِ4ىشٚ ١ِ2ىشٚ
 ١ِ1ىشٚ ١ِ3ىشٚ

 ١ِ7ىشٚ

 ١ِ8ىشٚ
 ١ِ5ىشٚ

اٌزغشثخ 
 االعزطالػ١خ 

ثذا اٌجشٔبِظ 

 اٌّغطش 

اعزىّبي 

 اٌجشٔبِظ 
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 ر انًششف و انبازثاٌ ايخطظ حذسٌبً يمٍُ يٍ طشف االسج

 رؾغ١ٓ اٌزٛافك اٌىٍٟ ٌغجبؽخ اٌؾشح                   ِبوشٚع١ىً                  اٌٙذف اٌشئ١غٟ 

 اعشاء اٌزؾشثخ االعزطالػ١خ  : ١ِ1ىشٚع١ىً   ١ِ1ضٚع١ىً             ٌفشػ١خاال٘ذاف ا

اداء ضشثبد اٌشع١ٍٓرؾغ١ٓ  : ١ِ2ىشٚع١ىً          

 رؾغ١ٓ اداء ضشثبد اٌزسػ١ٓ:  ١ِ3ىشٚع١ىً                                        

 رؾغ١ٓ رى١ٕه اٌزٕفظ :  ١ِ4ىشٚع١ىً         

 رؾغ١ٓ ٚضؼ١خ اٌغغُ : ١ِ5ىشٚع١ىً  ---١ِ2ضٚع١ىً                                  

 رؾغ١ٓ اٌزٛافك اٌىٍٟ : ١ِ6ىشٚع١ىً           

 اٌزظؾ١ؼ اٌّٙبسٞ : ١ِ7ىشٚع١ىً                   

       اٌزظؾ١ؼ اٌّٙبسٞ : ١ِ8ىشٚع١ىً                   

 

 يخطظ ٌبٍٍ نُا انًُهح انخذسٌبً انًخبع فً حعهٍى يهاساث انسبازت انسشة 

      : اإلزصائٍتانطشق -3

اٌٙذف ٚ اٌّؤششاد اٌزٟ رغبػذٔب ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ  إٌٌٝمذ اعزؼٍّٕب فٟ ثؾضٕب ٘زا ٌٍٛطٛي 

 :اٌجؾش وبٌزبٌٟ  اٌّغزؼٍّخ فٟ ٘ز اإلؽظبئ١خٚ اٌؾىُ ، ٚ وبٔذ اٌّؼبدالد  اٌزأ٠ًٚٚ 

 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ  -1

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ  -2

 (وبسي ث١شعْٛ) ِؼبًِ االسرجبط اٌجغ١ظ  -3

 اٌضجبد ٚ طذق االخزجبس  -4

 د عز١ٛدٔذ  اإلؽظبئ١خاخزجبس اٌذالٌخ  -5
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 :انًخىسظ انسسابً  3-1

 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ : ْ                                          ؽ١ش  َط / ِظ ط = َط 

ػذد : ِغّٛػخ االفشاد  ٚ ْ : ِظ                                                              

 االفشاد

اٌؼ١ٕخ فٟ  أفشادٚ اٌٙذف ِٕٗ ٘ٛ اٌؾظٛي ػٍٝ ِزٛعظ إٌزبئظ اٌزٟ رؾظً ػ١ٍٙب 

 " T"ضشٚسح ؽغبة االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ  إٌٝ ثبإلضبفخاالخزجبساد 

 : االَسشاف انًعٍاسي  3-2

ِظ ط  = ع
2

  30ْ الً ِٓ (           1 –ْ / ) 

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ : ؽ١ش ع                                      

ِظ ط                                    
2

 ِغّٛع ِشثؼبد االٔؾشافبد :  

  األفشادػذد : ْ                                      

٠ج١ٓ ٌٕب ِذٜ اثزؼبد دسعخ  إرِمب١٠ظ اٌزشزذ ،  أ٠ُ٘ؼزجش االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ِٓ 

 اٌّفؾٛص ػٓ إٌمطخ اٌّشوض٠خ 

 

 : يعايم االسحباط انبسٍظ نبٍشسىٌ  3-3

        

 .ػٓ ِزٛعطٙب  األٚيأؾشاف اٌم١ُ : ؽ١ش ػ ط              (ػ ص × ػ ط ) ِظ =   س

(ػ ط) ِظ   
2

(ػ ص) ِظ 
2 

 .أؾشاف اٌم١ُ اٌضب١ٔخ ػٓ ِزٛعطٙب : ػ ص                                                     
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 .االسرجبط اٌجغ١ظ : س                                                        

 : صذق االخخباس  3-4

 اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ٌضجبد االخزجبس 

 :  اإلزصائٍتاخخباس انذالنت  3-5

اٌّمبسٔخ اٌزٟ ٔمَٛ ثٙب فٟ ٘زا اٌجؾش رزُ ثؼ١ٕخ ٚاؽذح ٚ وزٌه ث١ٓ ػ١ٕز١ٓ ِزغب٠ٚز١ٓ  إْ

 .فٟ اٌؾغُ ٌزٌه الثذ ِٓ اعزؼّبي ِؼبدٌز١ٓ ٌٍذالٌخ 

رغزؼًّ ٘زٖ اٌؼ١ٕخ ِٓ اعً ِؼشفخ اٌفشق ث١ٓ االخزجبس اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ :  األٌٚٝاٌّؼبدٌخ 

 . ٌٕفظ اٌؼ١ٕخ 

 

 ِزٛعظ اٌفشٚق : ؽ١ش َ ف                                            َ ف            = د 

ِظ َ ػ      
2 

ِؼ
2

 ِغّٛع ِشثغ االٔؾشافبد :  

 ػذد االفشاد : ْ  (1 -ْ) ْ                

 

 رغزؼًّ ثبٌّمبسٔخ ث١ٓ ِغّٛػز١ٓ ِزغب٠ٚز١ٓ فٟ اٌؼذد : اٌّؼبدٌخ اٌضب١ٔخ 

 ِزٛعظ دسعبد اٌؼ١ٕخ االٌٚٝ : 1ؽ١ش ط                                          2ط -1ط = د 

1ع 
2 

ع+ 
2
 ِزٛعظ دسعبد اٌؼ١ٕخ اٌضب١ٔخ :  2ط                                           2

          أؾشف اٌّؼ١بسٞ ٌذسعبد اٌؼ١ٕخ االٌٚٝ:  1ع                       1 –ْ                       

 أؾشف اٌّؼ١بسٞ ٌذسعبد اٌؼ١ٕخ اٌضب١ٔخ:  2ع                                                      
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 :  انصعىباث انبسث 4- 

ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّزغ١شاد اٌّؾشعخ رىْٛ ِٓ اٌظؼٛثخ اٌزؾىُ ف١ٙب ثذلخ ٚ خبطخ فٟ 

اٌجؾٛس اٌزذس٠ج١خ اٌش٠بض١خ وذسعخ االعزشفبء اٌىبًِ ٚ اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ اٌش٠بض١خ 

ثبإلضبفخ إٌٝ اإلطبثبد اٌّفبعئخ ٚ ر١ٕ٘خ ٌألفشاد اٌّؾ١ط١ٓ ِٓ ػّبي ٚ اٌّغبػذ٠ٓ ٚ 

 .اٌغ١بثبد اٌّزىشسح 

اٌّضٚدح ثزم١ٕبد عذ٠ذح رغبػذ ػٍٝ  ارٛفش األدٚاد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ِضً اٌىب١ِشػذَ 

 .اٌزؾ١ًٍ اٌغ١ذ ٌٍؾشوخ ٚ اٌّٙبسح ثظفخ ػبِخ 

 . ػذَ ٚعٛد رم١١ٕٓ ثبٌؼذد اٌىبفٟ فٟ اٌّغجؼ اٌّغشٜ ثٗ االخزجبساد
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 :انخالصت

ٚ طشؽٕب ِٓ خالٌٙب ِشىٍخ  حا١ٌّذأٟ إعشاءارٌٗمذ رضّٓ ٘زا اٌفظً ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٚ 

اٌجؾش ثشىً ٚاضؼ ٚ ِجبشش ، ٚ اسرىضٔب فٟ راٌه ػٍٝ اٌّؼب٠ٕخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّشىٍخ صُ ثؼذ رٌه 

 اٌّشىٍخ٠ش رؼزجش لبػذح رشرىض ػ١ٍٙب ٌزؾذ٠ذ ا ثذساعخ اعزطالػ١خ ؽٛي اٌّشىٍخ ػلّٓ

ف ػٓ ػن إٌٝضجظ ِزغ١شاد اٌجؾش ٚ اٌٛعبئً اٌّغبػذح ثٙذف اٌٛطٛي  إٌٝ ثبإلضبفخ

ع١خ ؽ١ش اػزّذ اٌجبؽضبْ فٟ ٘زا اٌجؾش ػٍٝ إٌّٙظ اطاٌؾم١مخ ػٓ طش٠ك اٌذساعخ األ

اٌؼ١ٕخ ٚ و١ف١خ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌجشٔبِظ اٌخبص ثبٌّؾبوبح ٚ  إٌٝوزٌه  إضبفخاٌزغش٠جٟ صُ 

عبءد اٌٛعبئً  األخ١شاٌّغزؼًّ ٚ فٟ  األدٚادإٌّزعخ ، صُ رىٍُ اٌجبؽضبْ ػٍٝ اٌٛعبئً ٚ 

 . ٚ اٌّؼبدالد إٌّبعجخ ِٓ طؾخ فشض١خ اٌجؾش اٌّطشٚؽخ فٟ دساعزٕب  اإلؽظبئ١خ
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 :الخمهٍذ 

غج١ؼخ اٌجؾش ٚ ِٕٙغ١زٗ ٠معٟ ػٍٝ اٌطبٌجبْ اٌجبؽضبْ رخص١ص ٘زا اٌفصً اٌزٞ ٠زٕبٚي  اْ

ػشض ٚ ِٕبلشخ إٌزبئظ اٌّزؾصً ػ١ٍٙب ، ٚ رٌه ٌّؼشفخ اصش اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ اٌّمزشػ 

ثبعزخذاَ اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚ ٘زا فٟ ع١ّغ االخزجبساد اٌخبصخ ثبٌٛعبئً 

 .ٌالٌمبْ اٌّٙبسح فٟ س٠بظخ اٌغجبؽخ  اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ش

ٚ ػ١ٍٗ ع١مَٛ اٌجبؽضبْ فٟ ٘زا اٌفصً ثبٌزطج١ك اٌٝ ػشض اُ٘ إٌزبئظ ٚ ِٕبلشزٙب ثصذق ٚ       

 ِٛظٛػ١خ اٌزٟ رُ اٌزطشق ا١ٌٙب عبثمب 
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   :عرض و ححلٍل و مىاقشت االخخباراث البذوٍت -1

سخٍىدوج لالخخبار البذوً القبلً للعٍىت الخجرٌبٍت و الضابطت ث  اإلحصائٍتوخائج بعذ المعالجت   

( :الخجاوس ) عرض وححلٍل و مىاقشت وخائج االخخبار القبلً  1-1  

دالٌخ 

 اٌفشٚق

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ
ْ-2  

ل١ّخ د 

 اٌغذ ١ٌٚخ

د اٌم١ّخ 

 اٌّؾغٛثخ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
ع       

ِزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ
ط      

 

غ١ش داي 

 إؽصبئ١ب

 

0.05 

 

8 

 

1.85 

 

0.21 

 1.30 

 
1.58 

12.2 

  
12 

 اٌعبثطخ

 
 اٌزغش٠ج١خ 

 

ٌىضح داللت الفروق بٍه العٍىت الضابطت و الخجرٌبٍت فً االخخبار القبلً( 1)الجذول رقم   

            ( :                                                                                    1)رؾ١ًٍ سلُ 

ٌمذ لبَ اٌطبٌجبْ اٌجبؽضبْ ثذساعخ ِذٜ رغبٔظ ٘زٖ اٌؼ١ٕخ ِغزخذِب ثزٌه اٌمبْٔٛ د         

٠ظٙش ٌٕب ِذٜ ( 1)، ٚ ِٓ خالي ٔزبئظ اٌّؾصً ػ١ٍٙب فٟ اٌغذٚي سلُ اٌضبٟٔ " عزٛدٔذ"

: ط اٌزب١ٌخ ٚ٘زا ثؼذ إعشاء االخزجبس ِذٔب ثبٌٕزبئ( اٌزغش٠ج١خ ٚ اٌعبثطخ ) اٌزغبٔظ ث١ٓ اٌؼ١ٕز١ٓ 

اِب ثبٌٕغجخ ٌٍؼ١ٕخ  1.3ٚ أؾشاف ِؼ١بسٞ  12.2ثبٌٕغجخ ٌٍؼ١ٕخ اٌعبثطخ ٚعذٔب  ِزٛعػ ؽغبثٟ 

ٚ ثؼذ ؽغبة إٌزبئظ   1.58ٚ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ  12اٌعبثطخ فىبْ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ 

ٚ ثّغزٜٛ   0.21ٚ د اٌغذ١ٌٚخ لذسح ة  0.21ثبعزؼّبي د عز١ٛدٔذ ٚعذٔب د اٌّؾغٛثخ 

، ِّب ٠ذي ػٍٝ أْ اٌفشٚق ث١ٓ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚ اٌعبثطخ فٟ 0.05اؽصبئ١خ  دالٌخ

االخزجبس اٌّزوٛس فشٚق غ١ش داٌخ إؽصبئ١ب ِّب ٠ٛظؼ ٌٕب ِذٜ اٌزغبٔظ اٌّٛعٛد ث١ٓ اٌؼ١ٕز١ٓ 

.  فٟ ثؾضٕب ٘زا   
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اٌؼ١ٕز١ٓ اٌعبثطخ ٚ اٌزغش٠ج١خ فٟ االخزجبس  عبٔظاٌزٞ ٠ٛظؼ ِذٜ د( : 1)اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ 

 اٌمجٍٟ 

ػٓ غش٠مخ  رغبٔظ اٌؼ١ٕز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚ اٌعبثطخٚظؼ ٌٕب ِذٜ ( 1)اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ         

ٌٍؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ ٚ  12ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚ رّض١ٍُٙ ث١ب١ٔب ٚ وبْ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ 

االخزجبس ٚ٘زا ِب ٠ج١ٓ ٌٕب أب اٌؼ١ٕز١ٓ ٌُٙ  ِصذال١خ ِّب عبػذٔب ػٍٝ ٌٍؼ١ٕخ اٌعبثطخ ، 12.2

ٔبِظ رؼ١ٍّٟ ثبٌّؾبوبح ٔفظ اٌّغزٜٛ رمش٠جب ٚ٘زا ِب ٠غًٙ ِٙبَ اٌجبؽضبْ اٌّزّضٍخ فٟ اعزؼّبي ثش

ٚوّب اوذ رٌه اٌذوزٛس ػجذ اٌؾ١ّذ   ٚ إٌّزعخ ِّب ٠غبػذ فٟ ِؼشفخ ِذٜ ربص١ش اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ

اٌؼ١ٕبد الػطبئٕب  ٔزبئظ راد ِصذال١خ ػب١ٌخاٌجٍذاٚٞ ػٍٝ ظشٚسح رغبٔظ   

(65، صفؾخ 2004ػجذ اٌؾ١ّذ اٌجٍذاٚٞ ، )  

 

 

 

 

 

 

11

12

13

12,2
12

قبلي                                قبلي

العينة الضابطة

العينة التجريبية
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لً و البعذي لعٍىت البحث الضابطت عرض وححلٍل وخائج االخخبارٌه القب  2-1 

اٌذالٌخ 

 اإلؽصبئ١خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ 

ػذد 

 اٌؼ١ٕخ 

د 

 عذ١ٌٚخ

د 

 ِؾغٛثخ 

االخزجبس 

 اٌجؼذٞ 

االخزجبس 

 اٌمجٍٟ 

داي 
 إؽصبئ١ب

ع ط       14.69 2.13 05   4  0.05  
19.4   1.34  

ع   ط         
 12.2 1.30 

    

مقاروت وخائج االخخبارٌه القبلً و البعذي لعٍىت البحث الضابطت ( : 2)الجذول رقم   

( :2)اٌزؾ١ًٍ سلُ   

:رج١ٓ ٌٕب 2ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّذٚٔخ فٟ اٌغذٚي سلُ   

ٚ أؾشاف  12.2اٌّغّٛػخ اٌعبثطخ ؽممذ فٟ االخزجبس اٌمجٍٟ ِزٛعػ ؽغبثٟ لذس ة  -

ٚ أؾشاف  19.4ث١ّٕب االخزجبس اٌجؼذٞ فمذ ؽمك ِزٛعػ ؽغبثٟ لذس ة  1.3ِؼ١بسٞ لذس ة 

ثش ِٓ د اٌغذ١ٌٚخ اٌّمذس ة ٚ ٟ٘ ان 14.69ٚ لذ ثٍغذ د اٌّؾغٛثخ  1.34ِؼ١بسٞ لذس ة 

ِّب ٠ج١ٓ اْ ٕ٘بن فشٚق ِؼ٠ٕٛخ راد  4ٚ دسعخ اٌؾش٠خ  0.05ٚ ٘زا ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ  2.13

. دالٌخ إؽصبئ١خ ٚ ٟ٘ ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ   
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٠ٛظؼ ف١ٗ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ٌٍؼ١ٕخ اٌعبثطخ  ( : 2)اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ   

٠ٛظؼ ٌٕب اٌفشق ث١ٓ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ٌٍؼ١ٕخ اٌعبثطخ ( 2 )اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ     

ٚرٌه ثؾغبة اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ؽ١ش وبٔذ ٔزبئغٗ وبٌزبٌٟ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌالخزجبس اٌمجٍٟ 

ِّب ٠ٛظؼ ٌٕب اٌفشق ث١ٓ  19.4لذس ة ٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌالخزجبس اٌجؼذٞا اِب 12.2لذس ة 

 ٚاٌزٟ اػزّذٔب ف١ٙب ػ١ٕخ ِٙبس٠ب ئزبئظ االخزجبس٠ٓ ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ ٚ٘زا ِب ٠ؤوذ رطٛس ا

ِشرىض٠ٕب ػٍٝ دساعخ اٌذوزٛس اعبِخ وّبي اؽّذ اٌزٟ ٔصذ ػٍٝ ػٍٝ غشق اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذ٠خ 

.ح ٌٍزؾغ١ٓ اٌّٙبسٞ غش٠مخ رذس٠ج١خ رم١ٍذ٠خ ٚ ِذٜ ا١ّ٘خ اٌزّبس٠ٓ اٌّذسط  

(103، صفؾخ 1984اعبِخ وّبي اؽّذ، . د)  
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الخجرٌبٍت  ةمقاروت وخائج االخخبارٌه القبلً و البعذي للعٍه 3-1 

اٌذالٌخ 

 اإلؽصبئ١خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ 

ػذد 

 اٌؼ١ٕخ

د 

 اٌغذ١ٌٚخ

د 

 اٌّؾغٛثخ

االخزجبس 

  اٌجؼذٞ

االخزجبس 

 اٌمجٍٟ 

داي 

 إؽصبئ١ب

     ع ط      9.67 2.13 05 4 0.05

  
23.2  2.77  

  عط      

  1.5812          12      

مقاروت وخائج االخخبارٌه القبلً و البعذي للعٍىت الخجرٌبٍت ( : 3)الجذول رقم   

(:3)اٌزؾ١ًٍ سلُ   

: ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّذٚٔخ فٟ اٌغذٚي اٌضبٌش ٠زج١ٓ ٌٕب    

ٚ أؾشاف  12اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ؽممذ فٟ االخزجبس اٌمجٍٟ ِزٛعػ ؽغبثٟ لذس ة 

، ث١ّٕب فٟ االخزجبس اٌجؼذٞ فمذ ؽممذ ِزٛعػ ؽغبثٟ لذس ة  1.58ِؼ١بسٞ لذس ة 

ٚ ٟ٘ اوجش ِٓ  9.67ٚلذ ثٍغذ د اٌّؾغٛثخ  2.77ٚ أؾشاف ِؼ١بسٞ لذس ة  23.2

ِّب  4ٚ دسعخ اٌؾش٠خ  0.05ٚ ٘زا ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ  2.13د اٌغذ١ٌٚخ اٌّمذسح ة 

.٠ج١ٓ أْ ٕ٘بن فشٚق ِؼ٠ٕٛخ راد دالٌخ إؽصبئ١خ ٚ ٟ٘ ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ   
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ٌٍؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ  اٌزٞ ٠ج١ٓ اٌفشق ث١ٓ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ( : 3)اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ   

٠ٛظؼ ٌٕب اٌفشق ث١ٓ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ٌٍؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ ( 2 )اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ     

ٚرٌه ثؾغبة اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ؽ١ش وبٔذ ٔزبئغٗ وبٌزبٌٟ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌالخزجبس اٌمجٍٟ 

ٌٕب اٌفشق ث١ٓ ٔزبئظ ِّب ٠ٛظؼ  23.2اِب اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌالخزجبس اٌجؼذٞ لذس ة 12لذس ة 

االخزجبس٠ٓ ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ ٚ٘زا ِب ٠ؤوذ رطٛس اٌؼ١ٕخ ِٙبس٠ب ٚاٌزٟ اػزّذٔب ف١ٙب  ػٍٝ 

ٚ ٘زا ِب  اؽذس ٚع١ٍخ ٌٍزغز٠خ اٌشاعؼخ اال ٟٚ٘ اٌّؾبوبح ٚإٌّزعخ ثبعزؼّبي ف١ذ٠ٛ صالصٟ االثؼبد 

اعزخذاَ اٌّؾبوبح إٌّفزح ِٓ خالي اٌؾبعٛة اٌّغبػذ فٟ  فٟ اْ  ػبدياوذٖ اٌذوزٛس  اٌؼ١غٝ 

 فٟ اٌزؾص١ً اٌفٛسٞ ٚ اٌّؤعً ٌذٜ غٍجخ اٌصف اٌؼبشش اعبعٟ فٟ ِجؾش اٌؼٍَٛ اصش  اٌزذس٠ظ

، ِٕٚٗ ٔغزٕزظ اْ ٌٍّؾبوبح ٚ إٌّزعخ اصش ا٠غبثٟ ٚ فؼبي ٚ فٛسٞ ٚ ِؤعً فٟ ػ١ٍّخ   اٌطج١ؼ١خ

.      رؼٍُ ِٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح   

(1993اٌؼ١غٝ ػبدي ، . د)  
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ن للعٍىخٍه الخجرٌبٍت و الضابطتيديالبعمقاروت وخائج االخخبارٌه  4-1 

اٌذالٌخ 

اإلؽصبئٟ
  ح

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ 

دسعخ 

 اٌؾش٠خ 

ػذد 

 اٌؼ١ٕخ 

د 

 اٌغذ١ٌٚخ 

د 

 اٌّؾغٛثخ 

اٌؼ١ٕخ 

 اٌزغش٠ج١خ 

اٌؼ١ٕخ 

 اٌعبثطخ 

داي 

 إؽصبئ١ب

ع ط      2.75 1.85 10 8 0.05  

 
23.2  2.77  

ع   ط       

 
19.4  1.34  

للعٍىخٍه الخجرٌبٍت و الضابطت  البعٍذٌهمقاروت وخائج االخخبارٌه ( : 4)الجذول رقم   

( :4)اٌزؾ١ًٍ سلُ   

٠ٚٛظؼ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  رؾ١ًٍ ٚ ِٕبلشخ ٔزبئظ االخزجبس اٌجؼذٞ( 4)٠ج١ٓ عذٚي سلُ  

اٌؼ١ٕخ اٌعبثطخ ٚ اٌزغش٠ج١خ فٟ االخزجبس اٌجؼذٞ ، ٚ لذ لبَ اٌطبٌجبْ اٌجبؽضبْ ثذساعخ 

ِذٜ رغبٔظ ٘زٖ اٌؼ١ٕخ ِغزخذ١ِٓ ثزٌه لبْٔٛ اٌضبٟٔ ي د عز١ٛدٔذ ٚ ِٓ خالي إٌزبئظ 

ث١خ ٚ اٌزغشٞ) ٠ظٙش ٌٕب رؾغٓ ث١ٓ أفشاد اٌؼ١ٕز١ٓ ( 4)اٌّؾصً ػ١ٍٙب فٟ اٌغذٚي سلُ 

ٚ ٘زا ثؼذ إعشاء االخزجبس اٌجؼذٞ ٌٍؼ١ٕز١ٓ ، ِّب عذي ػٍٝ أْ اٌفشٚق ث١ٓ ( اٌعبثطخ 

افشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚ اٌعبثطخ فٟ االخزجبس اٌّزوٛس أػالٖ ِؼظّٙب داي إؽصبئ١ب 

.ِّب ٠ٛظؼ ٌٕب ِذٜ ربص١ش اٌٛؽذاد اٌّمزشؽخ اٌّطجمخ ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ فٟ ثؾضٕب ٘زا  
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٠ٛظؼ اٌفشق ث١ٓ اٌؼ١ٕز١ٓ اٌعبثطخ ٚ اٌزغش٠ج١خ ٌالخزجبس ( : 4)اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ 

.اٌجؼذٞ   

ٚ  ٌالخزجبس اٌجؼذ٠ٞٛظؼ اٌفشق ث١ٓ اٌؼ١ٕز١ٓ اٌعبثطخ ٚ اٌزغش٠ج١خ ( 4)اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ        

ٌٍؼ١ٕخ  23,2ٌٍؼ١ٕخ اٌعبثطخ 19.4ٚرٌه ثم١بط اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌٍؼ١ٕز١ٓ ٚ اٌزٟ وبٔذ ٔزبئغٙب 

اٌزغش٠ج١خ ،ِّب ٠ٛظؼ ٌٕب رفٛق اٌؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ ٚ اٌزٟ رٍمذ رذس٠جٙب ثبعزؼّبي اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ 

ٚس صجبْ ِؾّذ ٚ٘زا ِب روشٖ اٌذوذ ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌعبثطخ ٚ اٌزٟ اػزّذد ػٍٝ اٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ 

، ٚ ِٕٗ فٟ دساعزٗ اْ فٟ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ اصش فٟ اٌزؼٍُ اٌغش٠غ ٚ اٌفؼبي

رؾممذ فشظ١زٕب ػٍٝ أب ٌٍّؾبوبح ٚ إٌّزعخ ربص١ش فٟ رؼٍُ ِٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح وّب اصجزذ 

ا ِب عبء ثٗ اٌذوزٛس ا٠عب أٙب رؼط١ٕب ٔزبئظ اؽغٓ ٚ اعشع ِٓ اٌجشاِظ اٌزذس٠ت اٌزم١ٍذ٠خ ٚ ٘ز

Hinich & Molenda. (1986). 

 المعلومــات تــأثير عــدد مــن الوســائط التعليميــة فــي مــدى بقــاءفي  gokhalوقــد بحــث
 ممـا  ℅20ومـن القـراءة،  ℅10في ذاكرة الطالب، ووجد إن المـتعلم يتـذكر المحصلة
 عندما يراقب شخصا ما يقـوم بـشرح عمـل  ℅50ومما يشاهده ويسمعه، ℅30ويسمعه،

و منه  (simulation)إذا قــــام بعمــــل محاكــــاة ℅90يقــــوم بــــه، ولكنــــه يتــــذكر
 .نستنتج انا للمحاكاة و النمذجة اثر تعليم احسن من البرامج التعليمية االخرى 
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 :االسخىخاجاث 2-1

ػٍٝ ظٛء اٌزغشثخ اٌزٟ لبَ ثٙب اٌطبٌجبْ اٌجبؽضبْ ٚ إٌزبئظ اٌزٟ رٛصً إ١ٌٙب ِٓ خالي 

عٕٛاد ٚ  10إٌٝ  8رشاٚػ أػّبسُ٘ ِٓ  رطج١ك االخزجبس رم١١ّٟ ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌزٟ اٌزٟ

 : ِؼبٌغخ ٘زٖ إٌزبئظ إؽصبئ١ب رٛصً اٌجبؽضبْ إٌٝ االعزٕزبعبد اٌزب١ٌخ

إْ ٕ٘بن فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ ٚ ٟ٘  -1

 ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ 

ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ اْ ٕ٘بن فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ٚ ٟ٘  -2

 ٌذٜ اٌؼ١ٕز١ٓ 

 وال ِٓ اٌؼ١ٕز١ٓ لذ ؽممذ رمذَ فٟ اٌّغزٜٛ اٌجذٟٔ ٚ ٘ٛ ٌصبٌؼ اٌؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ  -3

إْ اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّمزشػ لذ اصش ػٍٝ إٌبشئ١ٓ اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ  -4

  .لذ اصش ػٍٝ إٌبشئ١ٓ ِمبسٔخ ثبٌجشٔبِظ اٌّطجك ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌعبثطخ 

-8)ٚ لذ اثذد دساعزٕب اْ ٌٍّؾبوبح ٚ إٌّزعخ ٌٙب ربص١ش فؼبي فٟ اٌّشؽٍخ اٌؼّش٠خ  -5

 .فٟ اٌزؼٍُ اٌغ١ذ ٚ اٌغش٠غ ( عٕٛاد10

الؽعٕب اْ اعزؼّبي اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٙب دافؼ١خ ٌذٜ اٌّزؼٍُ ٌىغت اٌّؼشفخ ٚ  -6

 .ِٓ صُ اٌّٙبسح 

٠خ اٌؾذ٠ضخ فٟ س٠بظخ اٌغجبؽخ ٚ إٌمص اٌىج١ش العزؼّبي اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚ اٌطشق اٌزؼ١ٍُ -7

 . ِذسث١ٓ االوفبء فٟ اعزؼّبٌٙب ٔمص اي

 :مقابلت الفرضٍاث بالىخائج  2-2

ثؼذ اْ اعزخٍص اٌجبؽضبْ اعزٕزبعبد ِٓ خالي رؾ١ًٍ ٚ ِٕبلشخ إٌزبئظ رُ ِمبسٔزٙب 

 :ثفشظ١بد اٌجؾش وبٔذ وبٌزبٌٟ 

 : الفرضٍت األولىمىاقشت  2-2-1

ٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ فٟ رؼٍُ ِٙبساد يٚ اٌزٟ ٠فزشض ف١ٙب اٌجبؽضبْ أْ ٕ٘بن رأص١ش     

ػذ١٠ٓ ٌٍؼ١ٕز١ٓ ػٍٝ ةإٌزبئظ االخزجبس٠ٓ اي  (4)سلُ اٌغذٚي اٌغجبؽخ اٌؾشح  ، فٍمذ أصجزذ 

ٌصبٌؼ اٌؼ١ٕخ  1.34ٚ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ 19.4فىبْ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ  : إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

ثبٌٕغجخ ٌٍؼ١ٕخ  2.77ٚ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ  23.2اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ  اٌعبثطخ ٚ وبْ

لّٕب ثبٌؾغبثبد فٛعذٔب د  8ٚ دسعخ ؽش٠خ  0.05اٌزغش٠ج١خ ، ٚ فٟ ِغزٜٛ دالٌخ 

ِّب ث١ٓ ٌٕب أب ٕ٘بن فشٚق ِؼ٠ٕٛخ راد دالٌخ  1.85ٚ د اٌغذ١ٌٚخ  2.75اٌّؾغٛثخ 

 .1996دساعخ االعزبر صجبْ ِؾّذ وّب عبء فٟ اؽصبئ١خ ٚ ٟ٘ ٌصبٌؼ اٌؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ 
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ِّب عجك ٚ ٠غزخٍص اٌجبؽضبْ اْ اٌزطٛس ٚ رؾغ١ٓ اٌّٙبسٞ ٌٍغجبؽخ اٌؾشح ثطشق 

رؼ١ّ١ٍخ ؽذ٠ضخ وبٌٛعبئً رىٌٕٛٛع١خ اٌزٟ رٍؼت دٚس وج١ش فٟ رٛف١ش ِصبدس اٌزؼ١ٍُ ٚ 

 اٌزذس٠ت اٌّزؼذدح ثؾ١ش ال ٠ىْٛ اٌّذسة ٘ٛ اٌّصذس اٌٛؽ١ذ فٟ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ت ٚ أّب

رشزشن اٌّؾبوبح ٚإٌّزعخ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش اٌزٞ ٠ؼذ اثشص اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ 

أزجب٘ٗ ِٓ خالي اعزخذاَ ثؼط  ح وّب أٙب رشذاٌؾذ٠ضخ ؽ١ش رّذٖ ثبٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛسٞ

اٌّض١شاد اٌصٛر١خ ٚ اٌجصش٠خ اٌزٟ رزفك ِغ اعزغبثخ اٌغجبؽ١ٓ ال٘ذاف اٌؾصخ اٌزذس٠ج١خ 

ػًّ اٌىّج١ٛرش ػٍٝ رصؾ١ؼ اخطبء اٌالػج١ٓ وال ػٍٝ ؽذح ٚ ٠غبُ٘ فٟ ، ٚ وزاٌه ٞ

اٌزغ١ًٙ ٚ اٌزذس٠ت اٌؾشوٟ ٚ اخزصبس اٌٛلذ ٚ عؼً اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ إٌظش٠خ ِٕٙب 

ساِظ اٌزذس٠ج١خ االخشٜ ِمبسٔخ ِغ اٌترطج١م١خ ِّب ٠غبػذ ػٍٝ االسرمبء ثبٌؼٍّخ اٌزذس٠ج١خ 

 . (119، صفؾخ 2000ػجذ اٌؾ١ّذ ششف، ) اٌّؼزّذ

 

 :الفرضٍت الثاوٍت  مىاقشت 2-2-2

ٚ اٌزٟ افزشض ف١ٙب اٌجبؽضبْ أْ ٕ٘بن فشٚق راد دالٌخ إؽصبئ١خ  فٟ إٌزبئظ ثبٌٕغجخ    

 : ؽ١ش وبٔذ إٌزبئظ وبٌزبٌٟ (  4ا1ٌٝ) ٌٍؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ فمذ أصجزذ ٔزبئظ عذاٚي 

ِّب اػطبٔب فشٚق غ١ش داٌخ  1.85د اٌغذ١ٌٚخ  0.21د اٌّؾغٛثخ :  اٌغذٚي االٚي

 .اؽصبئ١ب ِٛظؾب ِذٜ رغبٔظ اٌؼ١ٕز١ٓ 

ِّب ٠ج١ٓ اْ ٕ٘بن فشٚق  2.13ٚد اٌغذ١ٌٚخ  14.69د اٌّؾغٛثخ : اٌغذٚي اٌضبٟٔ 

 ِؼ٠ٕٛخ راد دالٌخ اؽصبئ١خ ٚ ٟ٘ ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ 

ِّب ٠ج١ٓ اْ ٕ٘بن فشٚق ِؼ٠ٕٛخ  2.13اٌغذ١ٌٚخ د  9.67د اٌّؾغٛثخ : اٌغذٚي اٌضبٌش 

 راد دالٌخ اؽصبئ١خ ٚ ٟ٘ ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ 

ِّب ٠ج١ٓ اٌزؾغٓ ث١ٓ افشاد  1.85د اٌغذ١ٌٚخ  2.75د اٌّؾغٛثخ : اٌغذٚي اٌشاثغ 

اٌؼ١ٕز١ٓ ثؼذ اعشاء االخزجبس اٌجؼذٞ ٌٍؼ١ٕز١ٓ  ٚ وبٔذ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ افعً ِٓ 

ٔخ اٌعبثطخ ِٕٚٗ اعزٕزغٕب اْ ٌٍّؾبوبح ٚ إٌّزعخ ربص١ش ػبٌٟ اٌّغزٜٛ ِٓ ٔزبئظ اٌؼٟ

اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ رؼٍُ اٌّٙبساد اٌؾشوخ فٟ س٠بظخ اٌغجبؽخ اٌؾشح ٚ ٘زا ِب 

 اصش ثشِغ١خ رؼ١ّ١ٍخ ِؾٛعجخ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ػٍٝ .(2004) .ثشلبٚٞ ِٙب اوذٖ 

اٌذساعبد اٌّشبثٙخ صؾذ ٘زٖ اٌفشظ١خ ؽ١ش ٚعذٔب رؾ١ًٍ ٘زٖ   ، ٚ فٟ رؾص١ً اٌطٍجخ

أٔٙب ؽممذ ٔزبئظ ع١ذح ٚ رٌه ِٓ خالي اٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛخ ِٓ االخزجبس اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ، ٚ 

 23.2لذس ة  لذ ٌٛؽظ اْ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ لذ ؽممذ  ِغزٜٛ أػٍٝ ِزٛعػ ؽغبثٟ
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ا رأص١ش ا٠غبثٟ ٚ ِٕٗ ٚ ٘زا ساعغ أْ اٌٛؽذاد وبْ ٌٗ  2.77ٚ أؾشاف ِؼ١بسٞ لذس ة 

 .ٔغزط١غ اٌمٛي اْ فشظ١خ اٌجؾش اٌضب١ٔخ لذ رؾممذ 

 

 :الفرضٍت الثالثت مىاقشت   2-2-3

أٗ ثشٔبِظ رطج١مٟ ٠غبػذ فٟ اٌزؼٍُ  ٚ اٌزٟ ٠فزشض ف١ٙب اٌجبؽضبْ أْ اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ

اٌغش٠غ ٌٍّٙبسح ٚ الؽظٕب ٘زا فٟ اٌّذح اٌّغزغشلخ اٌزٟ داَ صالس أشٙش اٌزٟ أػطزٕب ٔزبئظ 

اٌذساعبد اٌّشبثٙخ وذساعخ االعزبر ا٠غبث١خ فٟ ظشف صِٕٟ لص١ش ٚ٘زا ِب أوذرٗ 

ٌّمزشػ لذ اصش دساعزٕب اإلؽصبئ١خ ٚ ػ١ٍٗ فبْ اٌجشٔبِظ اٚ ( 2006) اٌّششف ١ُِ ِخزبس

رأص١شا ا٠غبث١ب فٟ رؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌّٙبسٞ ٌذٜ عجبؽ١ٕب ٚ ِٕٗ فبْ اٌفشظ١خ اٌضبٌضخ لذ 

وّب اوذٔب ٌٕب ِؾّذ ِٕٟٙ أب اخز١بس االعٙضح اٌغّؼ١خ اٌجصش٠خ ؽغت ِغزٜٛ .رؾممذ 

، صفؾخ 1998ِؾّذ ِٕٟٙ ، ) اٌّزؼ١ٍّٓ ٠ؼطٟ ٔزبئظ ا٠غبث١خ اٌغش٠ؼخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ

106)  

 

 :الخالصت العامت  2-3         

٠زٕبٚي ثؾضٕب ٘زا فٟ الزشاػ ٚؽذاد ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ ٌزؼٍُ ِٙبساد اٌغجبؽخ اٌؾشح ٌٍٕبشئ١ٓ 

ٌٍّغجؼ اٌشجٗ اٌّٚجٟ ثٟ فشٔذح ثبػزجبس٘ب لبػذح أعبع١خ ٌٍٛصٛي اٌٝ (  10 -8) 

 : اٌّغز٠ٛبد اٌؼب١ٌخ 

ِصذسا ....... ِٚٓ ص١ُّ اٌّٛظٛع لّٕب ثبٔغبص اٌغبٔت إٌظشٞ ٚ اٌزٞ شًّ ػٍٝ     

ِصبدس ثبٌٍغخ األعٕج١خ ، ؽ١ش شًّ اٌجبة األٚي اٌذساعخ إٌظش٠خ ٚ ٘ٛ .... ػشث١ب ٚ 

فصٛي ، اٌفصً األٚي ِٚٓ خالٌٗ غشلٕب إٌٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٚ اٌّؾبوبح ٚ  4ِزىْٛ ِٓ 

ٟٔ وبْ خبصب  ثبٌغجبؽخ ٚ األداء اٌؾشوٟ فٟ ٘زٖ اٌش٠بظخ ،  صُ إٌّزعخ  ، ٚ اٌفصً اٌضب

ٚفٟ االخ١ش اٌذساعبد اٌّشبثٙخ اٌزٟ . رُ اعالغ اٌعٛء ػٍٝ خصبئص اٌّشؽٍخ اٌؼّش٠خ 

 .أٔغضد فٟ ٘زا اٌصذد ِؾب١ٌٚٓ إػطبء اٌمذس اٌّغزطبع ألفبدد اٌغ١ّغ ثٙزا اٌجشٔبِظ 

اٌزٞ رعّٕب صالس فصٛي ،ؽ١ش رعّٓ (  اٌغبٔت اٌزطج١مٟ) إِب ثّب ٠خص اٌجبة اٌضبٟٔ 

اٌفصً األٚي ِٕٙظ اٌجؾش ٚ اإلعشاءاد ا١ٌّذا١ٔخ ٚ اإلعشاءاد ا١ٌّذا١ٔخ ، اِب فٟ اٌفصً 

اٌضبٟٔ رُ ػشض ٚ رؾ١ًٍ ٚ ِٕبلشخ ٔزبئظ االخزجبس اٌجذٟٔ ، ٚ فٟ اٌفصً األخ١ش رُ 

أغفبي ُِٕٙ فٟ ؽ١ٓ شٍّذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ػشش .اٌزطشق إٌٝ االعزٕزبعبد ٚ اٌزٛص١بد 

خّغخ ٠شىٍْٛ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚ اٌزٟ غجك ػ١ٍٙب اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّمزشػ ، 
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ِٓ  %30خّغخ أغفبي ٠شىٍْٛ اٌّغّٛػخ اٌعبثطخ ،ؽ١ش رمذس اٌؼ١ٕخ وٍٙب ثٕغجخ 

ٚ ثؼذ إعشاء االخزجبس رج١ٓ ٌٕب ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ االخزجبس٠ٓ . اٌّغزّغ األصٍٟ 

ٔز١ٓ فٟ ع١ّغ االخزجبساد ٚ ٟ٘ ٌصبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ وّب ؽممذ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ٌٍؼٟ

 . ااٌؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ ٔزبئظ أؽغٓ ٚأفعً ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌعبثطخ فٟ ع١ّغ االخزجبساد 

ٚ ػٍٝ ظٛء ٘زا وٍٗ رج١ٓ ٌٕب رمذِب ٚ رؾغٕب ِٓ إٌبؽ١خ اٌجذ١ٔخ ٌٍؼ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ ٚ ٘زا 

غشف اٌجبؽضبْ ،ٚ ِٓ ٘زا إٌّطٍك اعّغ  ساعغ اٌٝ اٌٛؽذاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّمزشؽخ ِٓ

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبي اٌش٠بظخ أٗ ال ٠ّىٓ رؾم١ك ٘زا اٌّغزٜٛ ٚ اٌٛصٛي اٌٝ 

اسلٟ اٌّشارت ِب ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن رخط١ػ ع١ٍُ ِٓ غشف إغبساد وفئخ ٚ  ِؤٍ٘خ  ػ١ٍّب ٚ 

 . ػ١ٍّب إلػذاد اٌش٠بظ١١ٓ إػذادا ع١ذ ٚ ٘بدف 

 

 :    الخىصٍاث 2-4

 :ِب رؾصٍٕب ػ١ٍٗ ِٓ ٔزبئظ رٛصٟ ثّب ٠ٍٟ خالي ثؾضٕب ٘زا ٚ ػٍٝ ظٛء  ِٓ

رٕظ١ُ ٍِزم١بد ػ١ٍّخ ٠ىْٛ اٌغشض ِٕٙب إػبدح رى٠ٛٓ اٌّذسث١ٓ ِشر١ٓ فٟ اٌؼبَ ػٍٝ  -

 .األلً ٚ إػالُِٙ ثأؽذس اٌطشق ٚ األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 سٔبِظ رؼ١ٍّٟ ٠غبػذ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌّٙبسٞ ثزؼ١ُّ اعزخذاَ اٌّؾبوبح ٚ إٌّزعخ وت -

وّب ألزشػ اٌجبؽضبْ ػٍٝ اٌّغؤ١ٌٚخ ػٓ ٘زٖ اٌش٠بظخ ثزض٠ٚذ٘ب ثبٌٛعبئً ٚ األدٚاد  -

ٚ اٌىّج١ٛرش ٚ  3Dاٌؾذ٠ضخ ػٍٝ وبفخ ِغز٠ٛبد اٌزذس٠ت اٌؾذ٠ش ٚ ِٓ أّ٘ٙب اٌف١ذ٠ٛ 

ٌؾبئػ عٙبص اٌشعُ ػٍٝ اٌؾبئػ ٚ اٌىب١ِشا ساصذح اٌؾشوبد ٚ عٙبص اٌشعُ ػٍٝ ا

 .ٔظشا أل١ّ٘زٙب اٌشذ٠ذح ٌالسرمبء ثّغزٜٛ ٘زٖ اٌش٠بظخ

 .إعشاء اٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد ِٓ ٔفظ اٌزخصص ػٍٝ إٌشبغبد األخشٜ  -

اال٘زّبَ ثٙزٖ اٌش٠بظخ اٌّّزؼخ ٚ ِؾبٌٚخ إػطبء٘ب ِىبٔزٙب اٌؾم١م١خ ػٍٝ ِخزٍف  -

 .اٌّغز٠ٛبد 

ِشاػبح أ١ّ٘خ اٌغبٔت اٌجذٟٔ فٟ اٌغجبؽخ ٚ إػطبءٖ اٌؼٕب٠خ اٌىجشٜ ٚ ٌٍزٛصً إٌٝ  -

 أفعً ٔز١غخ 
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 .دار إٌشز اٌعزثٍ  :االطىٕذرَخ .ِىطىعخ اٌزٍَعبد اٌّبئُخ  .(1972) .ِذّذ فزذٍ اٌىزدأٍ 
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اثز اطزخذاَ اٌّذبوبح إٌّفذح ِٓ خالي اٌذبطىة اٌّظبعذ فٍ اٌزذرَض  .(1993) .اٌعُظً عبدي

 .فٍ اٌزذصًُ اٌفىرٌ و اٌّؤجً ٌذي غٍجخ اٌصف اٌعبشز اطبطٍ فٍ ِجذث اٌعٍىَ اٌطجُعُخ

 .االردْ

 .عّبْ :دار إٌّبهج .االرصبي اٌززثىٌ و رىٕىٌىجُب اٌزعٍُُ  .(2001) .اٌهبشٍّ ِجذ

دار اٌفىز  :اٌمبهزح .اٌززثُخ اٌذزوُخ  .(1986) .آُِ أىر اٌخىاٌٍ و اطبِخ وبًِ رارت 

 .اٌعزثٍ

اثز ثزِجُخ رعٍُُّخ ِذىطجخ فٍ رذرَض اٌعٍىَ عًٍ رذصًُ اٌطٍجخ  .(2004) .ثزلبوٌ ِهب 

 .جبِعخ اٌُزِىن :االردْ  .ٌ اٌصف اٌزاثع االطبص

غزق و رذرَض فٍ ِجبي اٌززثُخ  .(1984) .ثظطزَظٍ ادّذ ،عجبص ادّذعٍٍ اٌظّزأٍ 

 .جبِعخ اٌّىصً :اٌعزاق .اٌجذُٔخ و اٌزَبظُخ 

 .دار اٌفىزاٌعزثٍ :اٌمبهزح .اطض اٌززثُخ اٌجذُٔخ  .رشزٌُٓ ثُىوش 

 .دار اٌفىز اٌعزثٍ  .رعٍُّبٌظجبدخ  .(1984) .اطبِخ وّبي ادّذ .د

 .دار اٌفىز اٌعزثٍ :اٌمبهزح .اطض و ٔظزَبد اٌذزوخ .(1996) .ثظطىَظٍ ادّذ.د

ٔظزَبد و غزق اٌززثُخ اٌجذُٔخ و  .(1992) .ِذّذ عىض اٌجظُىٍٔ،فُصً َظُٓ اٌشبغئ.د

 .اٌجشائز .اٌزَبظُخ 

ثهب ،اطبٌُت اٌزَبظخ اٌّبئُخ ،اهذافهب غزق رذرَظهب ،اطض رذرٌ .(1999) .ِصطفً طبٌُ.د

 .ِٕشبح اٌّعبرف .رمىَّهب

 .اٌجبِعخ :ِذوزح ٌُظبٔض .فعبٌُخ اٌزغذَخ اٌزاجعخ اثٕبء اٌزعٍُ  .(2004) .ردبي وهُجخ و اخزوْ 

ِىزجخ االٔجٍىا  :ِصز .اٌزعٍُ دراطخ ٔفظُخ رفظُزَخ رىجُهُخ  .(1977) .رِشَخ غزَت 

 .اٌّصزَخ 

 .االردْ .إٌّذجخ اٌعٍّجُٓ اٌذمُمخ و .(2000) .سهُز اٌخىٍَذٌ 

 .طُىىٌىجُخ ّٔى اٌطفً،دراطخ ٔظزَخ و رطجُمبد عٍُّخ .(1998) .طهُزوبًِ ادّذ

 .ِزوش اإلطىٕذرَخ ٌٍىزبة ِصز :االطىٕذرَخ



دراطخ ِمبرٔخ ٌفعبٌُخ اٌزذرَض ثبطزخذاَ اطٍىثٍ االِزٌ و  .(2002) .طٍ ثٓ لذور اٌذجُت 

رطبٌخ  :ِظزغبُٔ  .واالداءاٌذزوٍ فٍ عذو اٌذىاجشاٌزعٍُّٕ فٍ رُّٕخ اٌصفبد اٌجذُٔخ 

 .جبِعخ ِظزغبُٔ .ِبجظزُز 

اثز اٌزذرَض ثبطٍىة اٌزطجُك ثزىجُه اٌّذرص و االلزاْ عًٍ رُّٕخ  .(1998) .طُذ ادّذ عذح

جبِعخ .رطبٌخ ِبجظزُز  :ِظزغبُٔ  .ثعط اٌعٕبصز االداء اٌجذٍٔ و إٌجبس فٍ اٌمفشح اٌثالثُخ 

 .ِظزغبُٔ 

ِىزت هىاح اٌىزت  :ِصز .اٌظجبدخ و اٌغطض و وزح اٌّبء  .(1997) .رسق اطىٕذر عبَذ 

 .ثبالطىٕذرَخ 

وُفُبد رذرَظُخ فٍ  .(1991) .عجبص ادّذ صبٌخ اٌظبِزأٍ،عجذ اٌىزَُ ِذّىد اٌظبِزأٍ 

 .ِطجعخ دار اٌذىّخ :جبِعخ إٌصز  .غزائك اٌزذرَض اٌززثُخ اٌجذُٔخ 

  .وطبئً االرصبي و رىٕىٌىجُب اٌزعٍُ  .عجذ اٌذبفع ِذّذ طالِخ 

 .داروائً ٌٍٕشز :عّبْ .طُىىٌىجُب اٌزعٍُُ  .(2004) .عجذ اٌهبدٌ ٔجًُ 

 .دار اٌفىز :ِصز .إٌّى طُىىٌىجُخ اٌطفىٌخ .(1999) .عشَشح طّبرح عصبَ ،هشبَ اٌذظٓ 

دَىاْ اٌّطجىعبد  .اطبٌُت اٌزذرَض فٍ اٌززثُخ اٌجذُٔخ و اٌزَبظُخ  .(2006) .عطبء هللا ادّذ 

 .اٌجبِعُخ 

دَىاْ اٌّطجىعبد  .اطبٌُت اٌزذرَض فٍ اٌززثُخ اٌجذُٔخ و اٌزَبظخ .(2006) .عطبء هللا ادّذ

 .اٌجبِعُخ

 .ِصز :ِصز .غزق اخزُبر اٌفزُبْ ٌىزح اٌمذَ .عٍٍ ِظبٌّخ

ثزٔبِج رعٍٍُّ ِمززح ٌزذظُٓ االداءاٌّهبرٌ فُبٌظجبدخ  .(2002-2003) .غشاي ِذجىة

 .رطبٌخ ِبجظزُز.جبِعخ ِظزغبُٔ :ِظزغبُٔ .ٌٍٕبشئُٓ اٌظهز

  .عٍُ إٌفض اٌززثىٌ  .فؤاد اثى دطت 

 .دار إٌشز :ِصز  .عٍُ إٌفض اٌززثىٌ  .(3غ) .فؤاد اثى دطت ، اِبي صبدق

 .3غ .عٍُ إٌفض اٌززثىٌ  .فؤاد اثى دطت ،اِبي صبدق 

 .ثُذ اٌذىّخ ٌٍٕشز و اٌززجّخ  :ثغذاد .رَبظخ اٌظجبدخ  .(1987) .فُصً رشُذ عُبع



 .خذؤهف .دعّثىثك .وثمزًٌ َ

 .دار االغٍض :ِصز .اٌثمبفخ اٌجذُٔخ ٌٍطفً .ِذّذ دٍٍّ عالوٌ

ِىزت اٌعشَشٌ ٌٍىّجُىرز  :اٌمبهزح  .اٌظجبدخ ثُٓ إٌظزَخ و اٌزطجُك .(2000) .ِذّذ عٍٍ ادّذ

. 

 .اٌّزوش اٌعزثٍ ٌٍٕشز .اٌّجبدئ اٌعٍُّخ ٌٍظجبدخ  .(2004) .ِذّذ عٍٍ اٌمػ 

 .اٌّزوش اٌعزثٍ ٌٍٕشز :اٌمبهزح .اٌّجبدئ اٌعٍُّخ ٌٍظجبدخ  .(2004) .ِذّذ عٍٍ اٌمػ 

 :اٌجشائز .ٔظزَبد غزق اٌززثُخ اٌجذُٔخ .(1992) .ِذّذ عىض ثظُىٍٔ،فُصً َبطُٓ اٌشبغئ

 .دَىاْ اٌّطجىعبد 3غ

 .ِصز  :ِصز  .و اٌزَبظُخ ٔظزَبْ و غزق اٌززثُخ اٌجذُٔخ  .ِذّذ عىض ثظُىُٔى االخزوْ

 دار إٌشز اٌعزثٍ  :االطىٕذرَخ  .ِىطىعخ اٌزَبظبد اٌّبئُخ  .(1972) .ِذّذ فزذٍ اٌىزدأٍ 

 .دار إٌشز اٌعزثٍ  :االطىٕذرَخ .ِىطىعخ اٌزَبظبد اٌّبئُخ  .(1972) .ِذّذ فزذٍ اٌىزدأٍ 

 .دار إٌشز اٌعزثٍ  :االطىٕذرَخ .ِىطىعخ اٌزٍَعبد اٌّبئُخ  .(1972) .ِذّذ فزذٍ اٌىزدأٍ 

دَىاْ اٌّطجىعبد  :اٌجشائز .دراطخ طُىىٌىجُخ رزثُخ ٌٍزٍُّذ رعٍُُ اٌعبَ .ِذّذ ِصطفً سَذاْ 

 .اٌجبِعُخ

  .عٍُ اٌزذرَت اٌزَبظٍ .ِذّذدظٓ عالوٌ

 .دار اٌفىز اٌعزثٍ :اٌمبهزح  .اٌززثُخ اٌجذُٔخ ٌٍجٕظُٓ .ِفزٍ اثزاهُُ دّبد

ِىزجخ  :اٌمبهزح .(دظٓ عُظً ِززجُ)طُىىٌىجُب اٌٍعت عٕذ إٌظبْ  .(1994) .ٍُِز ،طىسأب

 .االٔجٍى ِصزَخ 

 .دار اٌشزوق :االردْ .1ّٔى اٌطفً و رعبَخ غ .(1998) .ٔبلُخ لطبعٍ عبٌُخ اٌزفبعٍ

 .رُت رىة .رىظُف رىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد فٍ اٌّذارص .(2003) .ُٔه ،ثبروبرد وفًُ ، رَض

دار  :اٌمبهزح  .دًٌُ رٍَعخ اٌظجبدخ  .(1999) .وجذٌ ِصطفً اٌفبرخ ،غبرق صالح فعٍٍ 

 .اٌهذي ٌٍٕشز و اٌزىسَع 

  .دًٌُ رَبظخ اٌظجبدخ  .غبرق صالح فعٍٍ :وجذٌ ِصطفً فبرخ 
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 ق االول ـــــــالملح

 جداول تبين نتبئج العينة

 الضببطة و التجريبية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :نتبئج العينة الضببطة 

 :االختببر القبلي 

 النسبة المئوية  نقبط االختببر  العينة 

01 12 35% 

02 13 %38 

03 11 %47 

04 14 %41 

05 11 %32 

 

 :االختببر البعدي 

 النسبة المئوية  االختببر  نقبط العينة 

01 18 53% 

02 20 59% 

03 18 %53 

04 21 %62 

05 20 %59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :العينة التجريبية 

 : االختببر القبلي 

 النسبة المئوية  نقبط االختببر  العينة 

01 10 29% 

02 11 32%       

03 14 41%  

04 12 35%     

05 13 38 % 

 

 

 : االختببر البعدي

 النسبة المئوية  نقبط االختببر  العينة 

01 22 67% 

02 25  74%        

03 27 79%  

04 20 59%     

05 22 67 % 

 



Rèsumè d l’exposè : 

Introdiction et probiernatique de la recherche : 

Les principales habilitès sont les bases premières pour rèalisation des 

exploits en nage libre .en effet , ses abilitès reprèsentent un cotè 

important dans l’unitè de l’entrainement quotidien ,duquel se 

dèroule l’entrainement pendant de longues pèriodes jusqu a sa 

maitrise totale puisque le degrè de maitraise de ces principales 

habilitès au vue de l’activitè sportive agrèe les choses importantes 

sur lesquelles se fonde l’èxècution planfièe en adèquation avec les 

diverses courses . 

Il n’ya pas de doute que dans l’ation èducationnelle dans le domaine 

de l’entrainement sportif vise a la qualification et à l’amèlioration du 

niveau sportif qui est contrait à des programmes d’entrainement en 

niveau sportif qui est contraint à des programmes d’entrainement en 

adiquation avec des mèthodes et des bases pratiques en dèpit du 

grand intèressement de l’opèration d’entrainement se toute sa 

terminologie et la pratique seientifique avec ses principaux èlèments. 

La diversitè des facons et mèthodes suives dans l’amèlioration et la 

prèparation des nageurs lors des phases primaires signific 

l’instruction des dèbutants qui demeure la pierre angulaire pour 

l’avenir .du fait que cette phase soit des  connaissances 

nutritionnelles par le biais de l’oil de l’oreille des muscles des 

artuculationet dela peau c’èst ce qu’on appelle le feed back 

autrement  dit les information externes ou sensorielles qui renrent 

parmir l’acceptation ou juste après en vue d’amèliorer l’exposè et de 

sorriger les informations de la ligne  directrice…la correction prècoce 

n’engendre pas de peines et des difficultès à l’avenir ,tout au 

contraire  cette correction prècoce sera plus facile et offre l’occassion 

majeure au redressement , non sans ornettre le traitement et la 



correction d’une erreur à chaque fois , car l’efficacitè de 

l’enseignement devient meilleure efficiente et rapide de la , le devoir 

de l’entraineur est de dèterminer l’erreur qui doit se corriger en 

premier puis le reste des erreurs. 

Par consèquence le feed back est un moyen èducationnel qui 

contribue à l’enseignement des habilitès et autres prouesses en 

nages libre. Les cotoiement simulatrices et modalisateur  sont parmi 

les plus importants et les plus modernes de ses moyens qui 

contribuent d’une facon grandiose a donner des rèsultats positifs 

dans l’enseignement de l’abilitè sportive en rèduisant le temps et 

l’èffort fournir de la part de l’entraineur , mais malgrè tout cela , nous 

constatons un dèficit un monque paipable au sein de nos piscines 

nationales , de ce constat j’expose notre problemes qui est extrapole 

du vecu du terrain .d’un autre cotè .nous avons constatè ègalement 

et lors des entrainementents par nos soins de toutes les catègories 

d’age de la phase primaire ce dèficit amer .de cela , les chercheurs 

sont arrivès à la dètermination certaine que l’effet du feed back dans 

l’enseignement des habilitès sportives de la nage libre , catègorie (08-

10ans) , ne peut ètres que positif . 

Objectifs de l’exposè : 

Cet exposè visè à l’èlaboration ou a la confection d’un programme 

d’entrainement en utilisant la mèthodologie simulatrice 

modèlisatrice à terme du programme proposè en vue d’acquèrir des 

habilitès .cet exposè se subdivise en objectifs secondaires suivants : 

1- Subdivition du programme de simulation et de medèlisation 

proposè en utilisant la simulation èlectronique dans 

l’enseignement de quelques habilitèes en nage . 

2- Connaissance de l’effet dans lèutilisation du programme proposè 

dans l’enseignement des habilitès en nage libre . 



Test de l’exposè : 

1-Le programme proposé a un effer probant , efficient et 

positivement certain dans l’enseigmment de quilques habilités en 

nage libre . 

2-Il existe des diffèrrencesqui signale une statistique entre le groupe 

expèrimental et le groupe de règulation au profit du groupe 

expèrimental pour l’enseignement de quelques habilitès en nage 

libre. 

3- Le programme de simulation et de modèlisation agit 

positivement sur la durèe à ècouler dans l’enseignement rapide 

des habilitès en nage libre . 

4- Première section :ètude thèorique , cette ètude comprend quatre 

chapitres 

1ère chapitre : cette premiere partie se veut explicative de la 

notion u feed back , son importonce, ses formes et ses fonctions 

modèlisatrices .elle cerne ègalement ses principaux moyens se 

rèsumant dans la simulation et modèlisation et nous y avons 

parlè de son aspect notionnel, de son importance et ses modèles  

2ème chapitres :nous avons exposè dans cette partie l’histoire de 

le natation et sa progression .nous avons ègalement mis l’accent 

sur les diffèrents aspects de la natation . 

Nous y avons parlè exclusivement de la nage libre , de la manière 

de son enseigement en utilisant les thèoris de l’enseignement en 

les corrèlant aux principes de la prestation du mouvement 

relevant de l’habilitè de la nage libre . 

3ème chapitre :dans cette partie ,nous avons analysè les diffèrents 

èvènements rentrant dans l’èpanouissement du corps humain , 



de son effet psychique et social qui relie d’une facon efficiente 

avec cet aspect de l’èpanouissement. 

4ème chapitre :les chercheurs,dans cette partic , ont prècèdè a un 

inventaire scientifique des ètudes antèrieures ayant un lien avec 

dèffèrentes activitès sportives et para sportives. 

Deuxieme section :etude prèvisionnelle : 

Son but est le dèroulement d’une ètude exprimentale sur terrain 

et qui tourne autouer de la connaissance du degrè de leffet de la 

sumilation et la modèlisation dans l’enseignement des habilitès 

en nage libre et de ce fait cette section comprend deux 

chapitres : 

1ère chapitre :les mesures de l’exposè sur terrain nous y avons 

exposè tout ce qui est possible a ènumèrer dans ce chapitre, 

partant de la dètermination des èquations du traitement 

statistique 

2éme chapitre : cette partie comprend l’exposè ,son dèbat les 

rèsultats de l’exposè ont montrè à quel degrè est l’effet de la 

simulation et de la modèlisation dans l’enseignement des 

habilitès en nage libre .en effet le groupe expèrimentat a obtenu 

de meilleurs ècarts en moyenne calculèe et cet ècart a un 

cractère statistique qui est au service de l’examen à long terme. 

 



 :مهخص انبحث 

 : انمقدمة و مشكم انبحث 

اٌ يٓبسااد االعبعٛخ ْٙ انشكٛضح االٔنٗ نزؾمٛك االَغبص فٙ انغجبؽخ انؾشح ار رؾزم   

عبَجب يًٓب فٙ ٔؽذح انزذسٚت انٕٛيٙ ؽٛش ٚزى انزذسٚت ػهٛٓب فٙ فزشاد طٕٚهخ ؽزٗ ٚزى ارمبَٓب 

نكٌٕ دسعخ االرمبٌ انًٓبساد االعبعٛخ نُٕع انُشبط انًًبسط ٚؼذ رى االيٕس انًًٓخ انزٙ ٚؼزًذ 

ْب انزُفٛز انخططٙ ثًٕافك انغجبلبد انًخزهفخ  ٔيًب ال  شك فّٛ اٌ ػًهٛخ انزؼهًٛٛخ فٙ يغبل ػهٙ

ع انٗ يُبْظ رطٕٚش انًغزٕٖ انشٚبضٙ انز٘ ٚزؼشانزذسٚت انشٚبضٙ رٓذف انٗ ربْٛم ٔ 

رذسٚجٛخ ػهٗ ٔفك اعبنٛت ٔ اعظ ػًهٛخ ، ٔ ثبنشغى يٍ اْزًبو انكجٛش ثبنؼًهٛخ انزذسٚجٛخ ثكم 

 ٔ انزؼبيم انؼهًٙ يغ ػُبطشْب االعبعٛخ ثبنًُٓظ ٔ انغجبػ ٔ ٔعبئم ٔطشق انزذسٚت  ايفشدارّ

ٔ ثًب اٌ رؼذد االعبنٛت ٔ انطشائك انًزجؼخ فٙ رطٕٚش ٔ اػذاد انغجبؽٍٛ فٙ انًشاؽم   

االثزذائٛخ ٚؼُٙ انزؼهًٛٛخ نهُبشئٍٛ ار رؼزجش انؾغشح انضأٚخ نهًغزمجم ثؾٛش فٙ ْزِ انًشؽهخ ركٌٕ 

، ْٔزا يبًٚكٍ ٔيبد يغزاد ػٍ طشٚك انؼٍٛ ٔ االرٌ ٔ انؼضالد ٔ انًفبطم ٔ انغهذ انًؼم

انمٕل ػُّ ثبنزغزٚخ انشاعؼخ ٔ ْٙ انًؼهٕيبد انخبسعٛخ أ انؾغٛخ رذخم خالل االعزغبثخ أ 

ثؼذْب يٍ اعم رؾغٍٛ االَغبص ٔ رظؾٛؼ انًؼهٕيبد ػٍ خظ عٛش انؾالكخ ٔ اٌ انزظؾٛؼ 

ح صٔطؼٕثبد فٙ انًغزمجم ثم انؼكظ ٚكٌٕ اكضش عٕٓنخ ٔ ٚؼطٙ انفش ٕٚنذ يؼبَبد ٌانًجكش ل

االكجش نزظؾٛؼ فضال ػٍ يؼبنغخ ٔ رظؾٛؼ انخطب ٔاؽذ فٙ كم يشح الٌ فؼبنٛخ  انزؼهى ركٌٕ 

انز٘ ٚجذأ  افضم ٔ اَضظ ٔ اعشع ٔ ُْب ٚكًٍ ٔاعت انًذسة أ انًششف فٙ رؾذٚذ انخطأ

 .ثزظؾٛؾٓب أال صى ثمٛخ االخطبء 

ارٌ فبنزغزٚخ انشاعؼخ ْٙ اؽذٖ انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انزٙ رغبْى فٙ رؼهى انًٓبساد نهغجبؽخ انؾشح  

ٔ رؼزجش انًؾبكبح ٔ انًُزعخ يٍ اْى ٔ اؽذس ٔعبئهٓب انزٙ رغبْى ثشكم كجٛش ثبػطبء َزبئظ 

ٔ لذسرٓب ػهٗ رهخٛض انٕلذ ٔ انغٓذ انًجزٔل يٍ طشف انًذسة ، اٚغبثٛخ فٙ رؼهٛى انًٓبسح 

كٍ سغى رنك الؽظُب َمض كجٛش أ اَؼذاو فٙ يغبثؾُب انٕطُٛخ ٔ يٍ ُْب طشؽذ يشكهزُب انزٙ ال

اعزُجطذ يٍ انٕالغ انًٛذاَٙ ٔ الؽظُبِ يٍ خالل رذسٚجبد نغًٛغ انفئبد انزٙ ركٌٕ فٙ انًشؽهخ 

ح انزؼهًٛٛخ ٔ يُّ رٕطم انجبؽضبٌ انٗ رؾذٚذ يٕضٕع دساعزًٓب فٙ يذٖ ربصٛش انًؾبكبح ٔ انًُزط

 ( .عُٕاد10-8)فٙ رؼهى يٓبساد انغجبؽخ انؾشح  طُف 

 : اهداف انبحث

ٌهدف هذا البحث إلى تصمٌم برنامج تعلٌمً باستخدام المحاكاة و النمذجة و 

التعرف على اثر البرنامج المقترح للتحصٌل المهاري و ٌنقسم إلى األهداف الفرعٌة 

 :التالٌة



مقترح باستخدام المحاكاة االلكترونٌة لتعلم تقسٌم  برنامج المحاكاة و النمذجة ال~ 1

.بعض مهارات السباحة الحرة   

.التعرف على اثر استخدام البرنامج المقترح على تعلم مهارات السباحة الحرة ~ 2  

 

: فروض البحث -3  

.تعلم مهارات السباحة الحرة  فًٌؤثر البرنامج المقترح تأثٌرا اٌجابٌا ~ 1  

توجد فروق دالة إحصائٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة و المجموعة الضابطة ~2

  . لصالح المجموعة التجرٌبٌة لتعلم بعض مهارات السباحة الحرة

ان البرنامج المقترح بالمحاكاة و النمذجة له تأثٌر على الزمن المستغرق فً تعلم السرٌع ~ 3

 .للمهارات السباحة الحرة 

 :نذساعخ انُظشٚخ ا: انجبة االٔل  -4 

 ٔ ٚشًم ػزهٗ انزبنٙ   

 : انفصم االول 

ًَبرعٓب  ،ائفٓب ظيفٕٓو انزغزٚخ انشاعؼخ ٔ اًْٛزٓب ٔ اشكبنٓب ٔ ٔنٛجٍٛ  عبء ْزا انفظم  

كًب رُبٔل اٚضب اْى ٔعبئهٓب انًزًضهخ فٙ انًؾبكبح ٔ انًُزعخ ٔ رؾذصُب فٛٓب ػهٗ يفٕٓيٓب ٔ 

 .اًْٛزٓب ٔ ًَبرعٓب 

 : انفصم انثاني

رى انؼشع فٙ ْزا انفظم ربسٚخ انغجبؽخ ٔ رطٕسْب ٔ رطشلُب فٙ انؾذٚش ػهٗ يخزهف   

إَاع  انغجبؽخ ٔ سكضَب ػهٗ انغجبؽخ انؾشح ٔ كٛفٛخ رؼهًٓب ثبعزؼًبل َظشٚبد انزؼهى ٔ رى 

 .سثطٓب ثًجبدئ االداء انؾشكٙ نًٓبساد انغجبؽخ انؾشح 

 : انفصم انثاني

ثٍٛ ْزا انفظم فٙ رؾهٛم انًظبْش انًخزهفخ نًُٕ انغغى ٔ االصبس انُفغٛخ ٔ االعزًبػٛخ   

 .انزٙ رشرجظ اسرجبط ٔصٛمب ثٓزا انًظٓش يٍ يظبْش انًُٕ 

 :انفصم انرابع 

لبو انجبؽضبٌ فٙ ْزا انفظم ثًغؼ ػهًٙ نذساعبد ٔ انجؾٕس انغبثمخ انًشرجطخ ثًخزهف   

 . االَشطخ انشٚبضٛخ ٔ انًشبثٓخ



 :انذساعخ االعزطالػٛخ : انجبة انضبَٙ 

ٔ  انغشع يُٓب اعشاء رغشثخ انجؾش انًٛذاَٛخ انزٙ رزًؾٕس ؽٕل يؼشفذ يذٖ ربصٛش   

 :انًؾبكبح ٔ انًُزعخ فٙ رؼهى يٓبساد انغجبؽخ انؾشح ٔ ػهّٛ فمذ شًم ْزا انجبة كبنزبنٙ 

 :انفصم االول 

ًٚكٍ اٌ ٚشًهّ ْزا انفظم اَطاللب يٍ رزؾذٚذ اعشاءاد انجؾش انًٛذاَٛخ ٔ فّٛ رى ػشع كم يب 

 انًُٓظ ٔ اخزٛبس انؼُٛخ انٗ رؾذٚذ انٕعبئم عًغ انجٛبَبد ٔ رؾذٚذ انًؼبدالد نهًؼبنغخ االؽظبئٛخ 

 :انفصم انثاني 

رزضًٍ ػشع ٔ يُبلشخ ٔ َزبئظ انجؾش نهذساعخ انزغشٚجٛخ  فمذ ثُٛذ َزبئظ انجؾش ػهٗ   

يذٖ ربصٛش انًؾبكبح ٔ انًُزعخ فٙ رؼهى يٓبساد انغجبؽخ انؾشح ، ؽٛش ؽظهذ انًغًٕػخ 

انزغشٚجٛخ ػهٗ اؽغٍ انفشٔلبد فٙ انًزٕعظ انؾغبثٙ ْٔزِ انفشٔق راد دالنخ اؽظبئٛخ ٔ ْٙ 

 . ػذ٘ نظبنؼ االخزجبس انت
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