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  كلمة شكر

  

  .الحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى على توفيقنا إلنهاء هذا البحث وما التوفيق إال به

  

أتقدم بالشكر لفريق أساتذة الماستير تخصص تعليمية العلوم على كل ما قدموه لنا خالل أوال 

  .استفدنا منكم الكثير وكنتم خير مكونين , المشوار الدراسي  

  

تعلمت منك حب البحث والعمل مع الدقة , وأتوجه بالشكر الخاص ألستاذتي وقدوتي ومثلي

  .األستاذة عالق كريمة والمنهجية والتنظيم

  

خاصة الدراسة الميدانية وكل ما قدموه , كما أتوجه بالشكر لكل من ساعدنا إلتمام هذا البحث

  .األستاذ عثمان عبد الكريم واألستاذ معمر عبد اهللا, لنا من تسهيالت وهم األستاذ دحاح

  

وأخيرا أتوجه بالشكر والعرفان لمدير الثانوية السيد مناد الشارف على كل ما قدمه لي من 

  .وتشجيع وعوضني على بعدي عن العائلة فكان خير سند دعم

  

الناس كلهم صبيان العقول إال من بلغ مبلغ الرجال العقالء " وأختم بحكمة من حكم ابن القيم 

  "وأدرك الحق علما وعمال ومعرفة , األلباء 
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د�� ا���ث�  :  


	�، ��م �زم 	��
� ����ح ا��
�	� ا��

	� ا�	���ب ا�
در�� 
ن ا�دوات ا���ر ا��	

�ن 

���ج، إذ � 	�� �"	�
� ا�$ 	�د ا�و�$ ا�ط�
	ذ )�' &د �واء، �
درس وا���


�ما�و.ول إ�' &"	ق ا�ھداف دون �ب ا�
در�� ا��	د و�ق أ�س  ا�ھ��0)داد ا�


ن �	ن � ،�	
ھذه ا��س ��5	� و��4ل ا2	�1ح ا�واردة �	$ �����12 إ�' ر�و	� و)�

 $&دد أھداف ا�
���ج و�7	��ب ا�
در�� �و1و&�� ود;�� &	ث 
ن 89ل ا�

  .و	ر�م 
� و1> ���$

�ب وإ9را�$   �=�	ف ا�  �	�

�و��ذا و�' )�
�	را 
ن طرف ا�ر�و		ن،  اھ�

ر�و	� )��	�، ��و 	ؤدي ) �
	; ���دة وظ�4ف ر�و	�، إذ 	��	ن �$ ا�
��م &	ث 	

 ��.
�� إ)داد درو�$ �و�ر ا�
�دة ا�
�ر�	� �	$ وا�
��و
�ت وا����ر ا����	� ا�

�ر���
� 	��)د ا�
��م )�' � ،A
وا��5م 
ن 89ل و�ر ا�.ور وا�
�Bھد  ا��	��ب��

�د و��4ل إ	�1&	� ��)د ا�
��م )�' ا�درب )�' ا� ��د وا�9را4ط ا�=&�ول وا�

�ب 
در�� �� �
ن ا�	��ب ا�
�دة ا�
�ر�	� و��ذا ��د ��ل 
�دة درا�	� 	را�"�� 

 �����	0"���� وا��5�ح ا���وم، 
 �	��ر 
�دة ا���C ا��ر�9�ف ا�
را&ل ا�درا�	�، و


  .، �9.� �� ا�
ر&�� ا�و�' 
ن ا���	م )�د ا�ط5لا�9رى		�ر ��م ا�
واد وا���وم 

8
	ذ ا�
ر&�� و  �ب ا���C ا��ر�	� ا�
و�$ ��ا�و�' 
ن ا���	م ���ر�وع �

1
ن �.وص ;را4	� را�"�� ا�
�Bھد وا�.ور F	ر ا�دا�4 ��ده 	�
�م اھ


	ن��
�ر 
ن ا�
��	�ت ا�ر�و	�، ��� ��)د ا�
��م )�' ا�ر�ط �	ن ا��، ���.ورة 

�ر .ورة ا���4�� ��ب 
� 	"رأه و
� 	�Bھده و��رارا �� 
وذج أ�Fر ا�9دا
� و��


ر&�� �� �	�دا�4، � ا�و�'ا���C ا��ر���	H ا�ر���� 
ن ا���	م ا�
ن دور ��  $��� �


ا�
�ر�	� 
ن 89ل ا�&وار ا�ذي 	دور �	ن أ�راد ا���4�� ��طرق وطرح 
وا1	> 

ر&� و�ق ا�
"رر أو ا��ر��
A ا�درا��، وھذا 
� أ�Fر "

��اا�و&دات ا��
�درا��  ھ

دور ��ؤ�$ &ول �و)	�  ��ب ا�
در��، وا��
و1وع .ورة ا���4�� �� ا�
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> ا� ��"��� �ھداف ��م ��4�� ا�&"	"	� ��
��م و�ذا 9د
ا�.ورة ا�
"د
�، و
دى ط�

  .ا���C ا��ر�	� ا�
&ددة و�ق ا�
���ج

  ��F&� ��

د9ل ا�درا� ا���ل اول9ص  ,إ�' �ت �.ول و;د ;��� , �ا�

�	���Bإ ��	م دوا)�  طر&�� �F ،ت�	م &دد�� ا�5ر1F ث&�ا�
و1وع وأھداف  ا9	�را�

�ب ا�
در�� ا�����ا���ل أ
� ,�ا��&ث وا���ر	ف ا�2را4	�طر;�� �	$ &	ث ,9ص ��

�ب �����ب ا��	د، إ�' ا��ر	ف �$، Fم 
وا.�5ت ا�	
ا�
در��، و)8;$ ا�
���ج وأھ

C�ب ا���
رFم "د	م �� �	�دا��4 ا��ر�  ا���ل ا����ث و9ص,&�� ا�و�' 
ن ا���	م ا�

�ب ���ر	ف ���.ورة وأ�وا)�� وآ�	�ت ;راءة ا��� �� ا�	
�.ور، وأھ

 ا��ط8)	�ا�درا��  وإ�راءات
���	� ا��&ث  )�' ا���ل ا�را��وا&وى ,ا�
در��


ت 
��;�B ا�5ر1	�ت �� , ��رض ��A4 ا�درا�� ا���ل ا����سو��ء .وا����	�و


و)� 
ن "د	م�  وأ��	�� �&��Fا���دس ا���ل �
 .ا�;را&�ت 

 

  

  



       ملخص البحث

 
 ج

  :ملخص البحث

 العائلة في الكتاب المدرسي، إذ نهدف من خاللهايتناول موضوع دراستنا صورة   

من التعليم  األولىمعرفة نوعية الصورة المقدمة في كتاب اللغة العربية للمرحلة 

مدى خدمتها لألهداف و ، ومدى تطابقها مع الصورة الحقيقية لعائلة المتعلم، االبتدائي

العامة لتعلم اللغة العربية المحددة وفق المنهاج وبغية تحقيق هذه األهداف، حللنا 

من  االبتدائيصورة العائلة المتضمنة في كتاب اللغة العربية للمرحلة األولى من التعليم 

باستخدام تحليل المحتوى كأسلوب , بية لنفس المرحلةعلمي اللغة العر وجهة نظر م

  .مناسب للبحث

، فتواجدت الدراسي المستوى باختالفأن نوعية الصورة تختلف ب  وجاءت نتائجه  

، وتميزت بالتنوع في كتاب ابتدائيالصورة النمطية الواحدة للعائلة في كتاب السنة أولى 

، أما بالنسبة لحقيقة الصورة فقد لم تتطابق كل صور العائلة ابتدائيالسنة الثانية 

بالنسبة لمدى تحقيقها  أماالمستخدمة في الكتاب مع الصورة الحقيقية لعائلة المتعلم، 

  .لألهداف التعليمية توصلنا أنه ليس كل صور العائلة تخدم ما وضعت ألجله
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  :ا�
	ث إ������ .1


ج ا��ر�وي ��� ���وغ أھداف ا���د ا���
ب ا�در�� أ�د ا�دوات ا��

��، ھذه ���
دة ا��ن ��وى  ا�%�رة�$#��
ره ا�و#
ء ا�ذي ��وي ا� (��� 
�

 
)��ذ، ,��ون أ�+ر �*و���� 
��
-�0
ھ�م �راد إ
رف و�2ون �(دم ,� *�ل و

��م وأ�(3 أ+را �����م،���  

�م ا���
ب ا�در��   
ء و�-�� ����ن 3�# #�
م ا��ر�وو#��) ا�-ب اھ�


ج��
د أ�س �ر�و�� �%دم أھداف ا�  .وا#�

�د ��
ب ا���5 ا��ر��� ا�-در  �ا�ذي ��دف إ�3 ��(�ن ا���5  ا��
�� و


ا��طو�6 وا���و��، ��
0
ھ�م  وإ�(�(دم ا� �����ذ ,�و ؤ�ف �ن طرف ا���

���ر، و���وغ ذ�ك �� ا��� ��ط���
 ا��ر�
: ,� *�ل �
�م ا��%دام ا�-ور ا��

 ،����
ھد ا��و2*
ت وا�
رھ
وا�ر�و��#
�  ;�
ھم ,� ����� ��
ت �ر�و���


2
 ,� �و-�ل ا�����%�و ��
ب و>) ��ط0ل ن -ور �ھ =, ،���ن ا�درا�

�� ا�-ورة ,� ا���
ب �ر,��، إذ ��ددت ا�درا�
ت ا�و>�� إ�3 أھ
دة ا�ا�

�د ,رج �ول -ورة ا�وطن ا�(د� ,�  )2006(ا�در��، �درا�� ا��
�ث #�د ا��


د -ورة ا�وطن ,� �? وأ�=ا���
ب ا�در��، وا��� ��دف إ�3 ا���رف 3�# 

ن %=ل ا���
ب ا�در��،  @�<2012(���
�ث #�
س �د ا��ودا��  درا��وا�( 

���ول �(و�م -ورة ا�رأة وا�ر>ل ,� ��ب ا�(راءة ��ر��� Aدا��Bدف  ا��، وا�ذي 

و2و#
ت ��ب ا�(راءة ��ر>ل ن %=��
 إ�3  
��ا���رف #�3 ا�-ور ا��� ��2

  .وا�رأة

  

%�=فن ا�درا�
ت ا��
�(� ا��� در�ت و2وع  ا�-ورة  ا�ط=6�  
أ�وا#�

�ب �� ��Aرا,(� ���-وص ا�(را�ؤ�د #�3 أن ا�-ور ا� 
,� ا���
ب ا�در��، 

 
���م %دورا �
ب واEدراك �دى ا����Eم وا�ر��� ا�و�3  ,� ا�0-و-
 ,� ا�

و ا�,�
ر ا�رز�� وا���5، أي �� (�<
�
 ��ب ��-A
�ز %-�م ا��� ����ن ا��
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ر���  
���� و�ط�ق #��)�
ة ا�ط0ل ا��0
ھ�م ا��� ���طر 3�# ���و�ن ا�روز +م ا�

��Aرا<Eا��-ور �6ل ا.  

�م   ���� ا�ر��� ا�و�3 ن ا����م ا� ا��Bدا�Aو�ظرا �ھ� �, 
����
0��5 و

��
ت ا��ر�و�� ,� إط
ر ا�و��=-E�6ت ا
��ق ، ��ث �)��� 
�طو�ر ا��را: وإ#دادھ

 

 ا��د#� I 3�#رارھ ،��ا�ھداف ا��ر�و�� ا��طرة ن �6ل ا�وزارة ا�و-


ور درا���  ا�و��3طو�ر �ر�
: ا�ر��� ��ث أ-�? ��وي � ،(�وإ#
دة ا��ظر ,

�+� �����0? ���
ب ا�(راءة و,ق و�دات �-��
�ددة ,�
ھد و-ور *
 �-وص و�

 �, ��+�
��A ا��
ذج �-ور ا��=�ظ ��رارا � �Aدا��Bم ا���ر��� اBو�3 ن ا����


  ا�ب ���ر,
دة ا�
ء أ,رادھ
، إذ ��دف ن %=ل �و-�ل ا�وا�م وا���
ء وأ�


ل ا�ر�
��  أن�دل 3�# -�E 
����� 
�د و��ط�
��A ,� ا���
ب �ا��%دام -ورة ا�

 (�
�����م �ر�ط ���ل ا�<� 
 ،���ر,
�-ور ا�ذھ��� ا�ر��ط� �J,راد  ا�و���ا��

���

در إ�3 ذھ��
 ا���
ؤBت ا�����
 ��ق  

��A ا�وظ�0 ,� ا���
ب وا�ط=6�  :ھ
�) ا�


ب .1�� 
��(د ��A
��م  أي -ورة ����ر��� اBو�3 ن ا���� ��ا���5 ا��ر�

 ا��Eدا�A؟

@ ا�-ورة  .2 ��
��A ا�و>ودة ���
ب ا���5 ا��ر��إ�3 أي �د ��ط
�ق -ورة ا�

��م؟�
��A ا��� ��)� ا��(


�� ا�و>ودة ���
ب ا���5 ا��ر��� ا�ھداف  .3���م ھل �%دم �ل -ور ا��� �
�ا�

 �� ج؟�
ا��ددة و,ق ا�� ا���5 ا��ر�

��
��
� 

ت درا����  :و#��) ��ون ,ر2

  :�ر���ت ا�
	ث .2

�م  .1��ر��� ا�و�3 ن ا���� ���(دم ��
ب ا���5 ا��ر��Aدا��Bا  ��-ورة �ط

��A
���. 

@ ا�-ورة  .2 ��
��A ا�و>ودة ���
ب ا���5 ا��ر���و>د أي �ط
�ق �-ورة ا� B

��م�
��A ا��� ��)� .ا��(
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ر���  .3�� ��
��A ا�و>ودة ���
ب ا���5 ا��ر��ن  ا�و�B3 �%دم �ل -ور ا�

�م ����م ا���5 ا��ر���ا�ھداف  ا��Bدا�Aا���� �
�
ج ا��� .ا��ددة و,ق ا�


ر�
ن دوا#�  : ا��و�وع ا����ردوا��  .3��� ا%��
و2وع �>د ا��(
ط ا����:  


 درا�� إ�3 أي �د  .1�
��A ا��� �(د��ن �-ورة ا��  ��
ب ا���5 ا��ر���

���ر,ر��� ا�و�3 ,� ����; ا�ر�
�� ا���. 

2.  (��� ا�-ورة ,� ا���
ب ا�در�� �
�در>� اBو�3 وإ�(
ء ا�2وء #�3 أھ


رف وا�%�رات �
 ,� �و-�ل ا����
ب ا���5 ا��ر��� وأھ�� �, ��A
�-ورة ا�

��م��� 
��
 .ا�راد ا��

�ر,� >وا�ب ا��(ص ,� �� .3
ب ا���5 ا��ر��� و�� �, ��A
�د�د أ�واع -ور ا�

��Aا��-وص ا�(را �, 
�0�� ا��%دا��. 

�ن ����
A: أن ��
ھم  .4�, ،:
ھ: و��
ء ا��را���م و2وع درا���
 وا2�� ا�

�ق ا�ھداف ا��ر�و�� ا��و%
ة)�� 
�ر وأ�س و,(��
� .,� إ�6راح 


ت  .5�� .�ول و2وع  ا�درا�� وإر*
داتا�6راح �و>

  :أھداف ا�
	ث .4

1.  ;���� �, ��Aرا,(� ���-وص ا�(را
��A ا��ا��*ف #ن دى %د� -ور ا�

���ر, .ا�ر�
�� ا�

�ذ .2@ وا6@ ا��� 
�)�
 .ا��*ف #ن �(�(� ا�-ور ا�(د� ,� ا���
ب ودى �ط


ھ: .3�
ب �Mھداف ا��ددة ,� ا����
دى %د� ا�-ور ا�و>ودة �. 

�� ا�-ورة ا��*ف #ن  .4�
�,)��A
���م ودى ) -ورة ا���� ��
ت ا�و����,� ا��


�
ه إذا أ��ن ا��%دا���Bب وا
����Bم وا�3 ا�0�# (� 

#د���. 

  

  :ا�� �ر�ــف ا��را��ـــ� .5
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1. �!��� : #ورة ا� ��< 

��A إ�
��A(ھ� �ل -ورة �+ل أ,راد ا��، )�ل أ,راد ا�


 أ�د أو ��ض أ,رادھ
(أو �0ر�6 ن %=ل ) و>ود إ 

 ا��*ف #������و

�م ��ر��� ا�و�3 ن ا���� ���رو�2 ,� ��
ب ا���5 ا��ر�  .ا��Bدا�Aا�-ور ا�


ج، :ا����ب ا��در$� .2��ن ا� ��
�� و>زء أ����وھو #�
رة #ن  ھو أداة �


ب ا���5 �� �, ��+�(ررة ,� %��ف ا�واد ا�درا���، وا� ��و�دات درا�

�Aدا��Bم ا���ر��� ا�و�3 ن ا���� ��  .ا��ر�

3. ��
�م  :���ب ا�!&� ا� ر���ذ ا�ر��� ا�و�3 ن ا��
ب در�� و>) ��=��

�Aدا��Bا ���
و #�
رة #ن و�دات ، وھا��دا�A، أي ��
ب ا�(راءة ����� أو�3 وا�+

درا��� ��دف إ�3 ا�ر�ط ��ن ا���(�ن ا���و�� وا��طو�6، ن ا>ل ا��طق ا����م 

  .و���م ا���5

�، وھو  :�	!�ل ا��	�وى .4���ب ا���ث ا��
طراAق ا���:  إ�دىأ��وب ن أ�


ت ا�د6�(�  ��ظ
ھرة �ول ��طا�و-�0 ا�ذي ��دف إ�3 >@ ا�و-
ف وا�

 �, ��A
��ن ا��*ف #�) ن %=ل ����ل و2وع -ورة ا��و2وع ا���ث، و

��م �@ وا6@ ا� 
�)�
ن ��ث �و#�� ا�-ورة ودى �ط 
���ا���
ب ا�در�� و���


ھ:�
 �ھداف ا���  .و%د
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  :����ــد


 	�����ج، ����د ا	���ب أداة �رو�� ��ر��� ھ���، ��و ���ل ا	���ب ا	�ط

/.داده وا	����� ,+س ��() وإ��ع %طوات �وا$#�ت ا	���ب ا	��د، ��م � ��ق 

 0��� 
�%��ف  تا4%�$�$�ا3ھداف ا	������، وھذا � ،��%�$� ��دة ا	��5 ا	�ر

�	�+�وى  
ر �#��ح ���0 ا	��وم ������� ��م ا	ر7�� 
��9ط����، ھذه ا3%�رة ا	�

  .ا	�����
 و�طو�ره

��� ا
�در�� .1��
  :���وم ا
���ب ا

ھو أداة ������� و��ون أ+�+
 �ن ��و��ت ا	����ج،  �ث ���ل ا	���ب 


 ا	 ���
 	)، إذ��  .����د .��) �
 �%��ف ا	�را ل ا	درا+�� وا	�واد ا	������� ا	�ط

  :و7د وردت .دة ��ر�#�ت 	����ب ا	�در+
 أھ���


 ����ول .�$ر ا	� �وى �
 ا	����ج و���9ل .�> .دة .��$ر " ��ھو �ظ�م 

 
ا3ھداف وا	� �وى وا9�3ط� وا	��و�م، و��دف إ	> �+�.دة ا	�����ن 	�������ن �

 "درا+�� �� .�> � ��ق ا3ھداف ا	��و%�ة ���  ددھ� ا	����ج$ف �� و�
 ��دة 

  .).251، ص �2009ر.
، ا	 ���،  (

ر 7در �ن ا	����ج ا	�روي ا	��رر، "�9�ل أھم �$در �����
، وھو ���ل أ�

 "و�و�ر أ.�> �+�وى �ن ا	%رات ا	������� ا	�و��� 	� ��ق ا3ھداف ا	��9ودة

  ).300، ص2004ا	%وا	دة، (

ا	و.�ء ا	ذي � وي ���رف و�#�ھ�م �راد إ�$�	�� إ	> ا	����
 " وھو 

  )05، ص2007 �س، (.)"ا	����ذ(

��� ��د ا	���ب ا	�در+
 �ن أھم ا	�وا�ل ا	�ؤ�رة �
 ا	����� ا	�������، ��و 

	�س ��رد و+��� �+�.دة �
 ا	����م � +ب، وإ��� ھو $�ب ا	����� ا	������� 

  )23، ص2006.����ت، (."و�وھرھ�
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ق ذ�ره ���ن ا.��ر ا	���ب .�$ر أ+�+
 �ن ا	���$ر ا	�
 �� �ق و+ ���


 ا	���ل 	�� �م � د�ده �ن أھداف ������� ���� أھداف ا	����ج، ��و ا	���ب ا	�ط

�ر �
 ���ح ا	����� ا	�در�+��  .��راد � �����، و	) أ�ر 


����ج ا
�در�� ���� ا
���ب .2��:  

 
�	����ج،  �ث ��ول أن .�7D  1993	�د أوBC �ر. 
ا	���ب ا	�در+

 
ا	���ب ��ر .ن ا	����ج �$� ورو �، و��ب أن ��#وق .��) وذ	ك +د أي ��ص �

 
ا	����ج �
  �	� و�وده، وأ�) ھ��ك ���ھF و���ب 	�ل ����ج، وھذا Cروري �

  )255، ص�2009ر.
، ا	 ���، (. �را ل ا	����م ا3+�+�� وا	���و��

 
إ دى ا	و+�(ل ا	ر(�+�� 	�ط�ق ا	����ج، إذ ��Dءم �0 ��	���ب ا	�در+

  .ا	��رر ا	�در+
 3ي ��دة درا+�� ��� � �و�)  +ب ا	�واC�0 ا	���ر �

و	�� ��ن ا	���ب ا	�در+
 ��د و+��� ر(�+�� �ن و+�(ل ��#�ذ ا	����ج �/�) 

� +ن أن ��9رك �
 إ.داده ا	���و��ت إ9را�� �����، 3ن ذ	ك �+�.دھم �
 ��م 


 .�> أ+�+��، ��� �#�د �
 ا	��رف .�> ��دئ � 
ا	���ب و��+#�) وا	��دئ ا	�

ر روح و.��)  )08، ص2007 �س، ( . ا	�در�س وأ+�	�) ا	�%��#���� 
ا	���ب ا	�در+

ا	���F و�ر��� 	) إذ ��BC ��) أھداف ا	���F و�H���)، و	�ذا �و	
 �,	�ف ا	���ب 

�را ��� ا	#ر.�� 	���و�ن، ا	�د�ر(.��� 	) �ن 7��� �رو��ا	�در+
 و� +��) اھ����� 

إن ا	����م ��ط�ب ا����ء، : Willogose��ول و	�وز �#
 ھذا ا	$دد  )127، ص1974

و��ظ�م ا	���و��ت �� ����+ب �0  ��� ا	������ن، و��ون ذ	ك .ن طر�ق ��ء 

  )ب س,ا	 +��
 ا	ط�ھر("ا	���ھF وا	��ب ا	�در+�� و�ق أس .���� ��ظ��

و�� أن ا	���ب ا	�در+
 ��د .�$ر أ+�+�� �
 ا	����� ا	������، و�را�ق 

�ل �+�و�����، �/ن ا 
�	����ج 	�را ل ا	دار�� � (�7D.ر�ن ا	و+�(ل ا	���ر��  ���

.ن � �و��ت ا	���F ا3+�+�� و��+#�) ا	�رو�� وا����4.��، ��� أ�) � �وي .�> 

�9ط� وا	#��	��ت ا	�
 ��ري دا%ل ا	$ف ��دار �ن ا	�و����ت ا	�رو�� �%ص ا3
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و%�ر�)، وھو � �وي أ ���� .�> �و����ت �
 طر��� ا	�در�س و�
 �و��) ا���ه 

���ب ا	��رر	� (�7D.ر�) و  .و��ول ا	����م إ	> ا	�ط�	��ت ا	%�ر��� ا	�
 �ز�د �ن %

ر .ن ا	����ج �� 
���ب ھو ا3داة ا3و	> ا	�	�� 
	��	��) � و ��ر��) و�د�" و

�رة ��دة ا	����م، ��	����� ا	�رو�� �ر��ز .�> �� ��ق �H���)،وا	���ب � دد در�� 

 
ا	���ب وا	���م وا	طر��� ا	�در�+�� وا	���F، وأن أي %�ل �
 ھذه ا3ر��ن ���

  .ا	%�ل �
 .���� �و$�ل ا	��دة ا	��ر��� 	�������ن

  :أھ��� ا
���ب ا
�در�� .3

� 	�����م، وا.���ده �
 ا	$#وف ا	درا+��، ����> أھ��� ا	���ب ا	�در++�	� 


B ا	���ب $� ��	�. ���#�إذ �
 ا	وا7ف ا	�
 4 ����0 ���� ا	���م �� �ؤھ�) 	��در�س 

  )07، ص1980أ�وع .�ر،  (.ا	�در+
 د	��) و+�د 	) �
 .���� ا	�در�س

� 	���(F .�ل ا	���ب ا	�در+
 .�> ا	��D�ذ، ��و �+�.دھم +�	�.�> أ�� 

$��5 ��ول  

 	���دة ا	درا+��، وا	� $�ل ا	�#+�ا	� $�ل ا3��د��
 اJدرا

واھ�����ت وھوا��ت �د�دة، و�طور ا����.
 %�ص �	��م وأ+�	�ب ا�4$�ل واKداب 

ا	����، إ���C إ	> �طور ا	���رات ا	وظ�#�� ا	�ر�ط� ��9رة �وCوع ا	���ب 

��س آ��ره ���.�> ا	���رات ا	وظ�#�� �
 ا	���4ت ا	�در+
 أو H�ر ��9رة 

  )42، ص1997ن  �دا(.ا3%رى

و�ن %Dل ا	���ط ا	��طرق إ	��� وأھ��� ا	���ب +واء � و ا	���م أو ا	����م، 

���Kزات ا���	ن إ���ل أھ���) و�ق ا���:  

 .�#+ر ا	%طوط ا	�ر��C 	���دة ا	درا+��، وطرا(ق �در�+��  .أ 

 .ا3+�+�� ف ��ر ���ن ��دم ا	���و��ت وا�3��ر وا	�#�ھ�م  .ب 

�+ب ا	��D�ذ ا	$#�ت ا����4.�� ا	�رHو�  .ج �. 

�ن ا	�����ن �ن ��ر�� و+�(ل اD$Jح ا	�روي .�د �5�ر ا	���ھF واJ	��م   .د ��

��، و�طو�ر طرا(ق �در�+�� و� +����. 
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� وي .�> ا	و+�(ل وا93��ل وا	$ور ا	�وC� �� ذات ا	#�(دة �
 �وB�C ��   .ه 

 .��رأه ا	��D�ذ


 ا	��D�ذ ا	��م، ا	���رات، ا7D%3��ت، ا	  .و � 
���ب ا	�در+
 ���م ����

 )06، ص2007 �س، ( .و�وا�ب اD$Jح ا	���ددة �
 $ور �ر�ط� و��ظ��

���� �ر�و�7، ��و أھم �$�در ا	����م � ������ 

 �ظل ا	���ب ا	�در+	��	�و

دا(ل وا4+�زادة �ن ا	� $�ل، وھو +�ل ا4+����ل، �7�ل ا	���	�ف 	����ر�� 

�ن ا4+���5ء .ن ا	���ب ، )256، ص�2009ر.
، ا	 ���،  (. ا	���و	و��� ا3%رى�� D�

�ره و+��� �������، و�� ��د�) �ن � �وى ا	����ج ا	�ط�وب وا	� �م �.� ،
ا	�در+

 �ث أن ا	���ب ا	�در+
 $�م  .���$ره �ن أھداف و� �وى وأ�9ط� وا	��و�م

.د �ن 7ل %راء و��%$$�ن �
 ا	�ر�� وا	����م، و��ز 	D+�%دام ا	$#
، وأ

و+�(ل ������� �%��#�، و�ن ا	وا�ب أن �طرأ .�> ا	���ب ا	��رر �
 ���0 ا	�را ل 

ا	درا+�� ا	�د�د �ن ا	� +���ت ا	�رو�� ا	�
 ���ل ��) أداة ���� 	�����م وو+��� 

ت ا	�درات وا	�واھب، �داع، 4 و+��� 	���ود وM	(��  ر�H رات��+ب ا	%�

�� ا	#رد �ن %Dل 7راءا�) 	���ب+��� ��ا	و��ل، ( ا	��9رة 	�����م، إذ ا	%رات ا	+�

 ،
�ذر��  ا�ر ا	��ب ا	�در+�� �طو�رً و	ذ	ك و�ب �را.�ة �ط ،)36، ص2005ا	�#�

���Cن ا	�,	�ف وا	� �وى واJ%راج،  �ث �5ري ا	��D�ذ و��ذ�م 	�راء��� د4 �ن 

  .ا	�#ور ����

  :�وا���ت ا
���ب ا
�در�� .4

���دد �وا$#�ت ا	���ب ا	�در+
 ا	��د، و���وع  �ث ��ءت .دة درا+�ت 

	��و�م و� ��ل ا	���ب ا	�در+
، و�م ا�7راح �����ر و�ب إ��.�� 	� $ول .�> أداة 

� 	� ��ق ا3ھداف ا	�رو�� ا	� ددة و�ق ا	����ج، و�ذ�ر �ن ھذه +��� �������


  :ا	�وا$#�ت أھ��� وھ

�ع  :�ــا
� د�  .أ �/ا3+�وب ا	��9ر ا	�و�) 	�����ذ وا	���م، و���9ل ��$ف 

.�> ا3ھداف ا	������� ا	����، ���ر دا���� ا	����م و� #زه، �9�ر 	�و دات 
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�ن � ���ا	������� وا	�وCو.�ت ا	���	��، ��ن أھ��� ا	���ب 	����م وا	����م، 

��دة ا	��دئ ا	�#+�� وا	�رو�� ا	�
 رو.�ت �
 �,	�ف ا	� �وى و��ظ�م ا	

 .ا	درا+��

����  .ب ��
���� وا��
�ظ�ر �
 ��د�� �ل :��$ف ھذه ا3ھداف ,��� :ا"ھداف ا

�س +�و�� ��و��7 �ن �� ،
و دة و�ر�ط� �0 ا3ھداف ا	���� 	����ب ا	�در+

�ون � ،

 ا	و�دا�
 وا3دا(�ا	����م، ��9ل .�> �����ت ا	����م ا	��ري اJدرا

�9رة � �وى ا	و دة ا	������� و�$و	���7�� 	����س وا	�D ظ�، �ر�ط �. 


 :ا
�$�وى  .ج �� �� :��$ف � �وى ا	و دات ا	������� 


 .ن ��Cون ا	و دة و��ون �
 ��د����،  �Cر+م �ور .ن ا	� �وى ��

��+م ا	و دة ا	������� إ	> �وCو.�ت ر(�+�� و7$�رة، ا	�+�+ل .�> ا	��دة ا	������� 

ا	+�ط إ	> ا	�ر�ب و�ن ا	� +وس إ	> ا	��رد و�ن �ن ا	���وم إ	> ا	���ول و�ن 

ا	+�ل إ	> ا	$�ب، ��%�ل 	� �وى �+�ؤ4ت ���+� ���ل �زءا أ+�+�� �ن .رض 

  .ا	��دة ا	�������

�ذ	ك 	��Mدة أ4 ���$ر .�> ��رد � $�ل ا�3��ر ا3و	�� وا+�ظ��ر 

	��9�0 ا	���و��ت ا	Cرور��، إ��� ��ب أن ���9ل .�> �����ت �$وص ���و.� 

ا	��D�ذ .�> � $�ل ا	��ر�� ,�#+�م وا4طDع أ��ر، ��� �+� +ن أن �%ص �ل 

�$ل ��(�� �ن أ	وان ا	��9ط ا	���
 وا	���
 ا	��درج وا	�
 ��دف 	��9ف و���ت �� 

  .����) و�در�ب ا	��D�ذ و����� 7درا��م

����  .د ��

و$دة ا�� ���&
���� ا��
و���+ب  ���ر دا���� ا	����م :ا"�)ط� ا

 ،(�)��+�وى ��C) و%را�)، ��ل ا	�ط�ق وا	��#�ذ �
 إط�ر إ�����ت 

و�وظف ا	و+�(ط وا	�����ت ا	������� ذات ا	$��، �و�ر 	�����م ا	�5ذ�� 

ا	�را��� ا	#ور�� وا	���ررة و�+�.ده .�> ����� أ+�وب  ل ا	�9�Dت، 

 .�+�.د ا	�در��ت .�> �ط�ق �� ����) �
 �وا7ف �د�دة


 :�رضا
  .ه ���� :��$ف .رض ا	��دة ا	������� �
 ا	���ب 
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 BCو� ���ا+�%دام ا	��5 ا	+���� وا	واC �، وا	��ل ا	�$�رة ا	��رة، 

ا	�#�ھ�م ا	�د�� أ���ء .ر��C، �را.
 ا	��دة ا	������� أ���ء .ر��C ا	��� ا	�#+�� 

�ت ا	�%��#���J+�ؤ4ت وا�	طرح ا  .	�����م، و���ر ا	�#��ر و� #زه 

 
	��	���> �ؤ	#
 ا	���ب ا	�در+
 	��ر �� ا3+�+�� أن �+�> أو ���س � و

 
�����) �� �+�> إ	�) ا	�وم ا	�رو�� وا	�#+�� �ن �ظر��ت و���رب ا	%�$� ��� 
�

ا	����م وا	���م،  �ث ���س ا	��دة ا	�و�ودة �ط�ق ا	طرا(ق ا	��(�� .�> .�م �#س 

  )09، ص2007 �س، ( . �در�س ا	#�.��ا	ط#ل �ن ��� و�+���ب 	طرا(ق ا	


 ��وع ا3+(��  :ا
� و�م  .و �,� �����Cن ا	��و�م +واء ����� ا	�وCوع أو ا	و دة 

�ن ا	�وع ا	���	
 ا	�$�ر، �5ط
 ���0 ا	���ط وا�3��ر وا	�#�ھ�م ا3+�+�� 

ا	واردة �
 ا	#$ل و��9ق �ن ا3ھداف ا	%�$� �	و دة، ��وزع ا3+(��  +ب 

ت ا	����م، أھ��� �وCو.�ت ا	و دة و�$و	��، و���9ل .�> �%��ف ���4

 
�ت ا	��وذ��� ���Jو.�� ����9، و�ود اCو�و ��	��ون ���و.� +واء ��و�

 .ا	���ب، ����CJ إ	> و�ود ���ر إ���ن � دد ��4��ز ا	و دة ا	�������

���ب ا	��$ف إ%راج  :راجـا*&  .ز  
��ا	�در+ 
��: 

	��دة ا+�%دام ا	%طوط ا	#��� وا	�وط ا	�D(�� 	%$�(ص ا	������ن وط��� ا

ا	�������، �وBC ا�3��ر ا	ر(�+�� %طوط ��و�� و��#�) 	��ظر، و0C ا93��ل 

9�ل واBC �+�ل ا4+�#�دة ����، ����
 ا	���ب +رد وا	�داول �
 �وا���C و

 ��ا	�$ط� �ت و�ر����  +ب وردھ�، إ���ء ا	���ب ��(�� ا	�را�0 ا	�ر�� وا��3

���ب �7(�� ا	� �و��ت ا	�
 �رد �
 ا	دا��، �ر��  +ب ا	 روف ا	���(��، �Cم ا	

�ظ�ر ا	$# � ا3و	> �ن ا	���ب .�وا�) وأ+��ء ا	�ؤ	#�ن ودار ا	�9ر و����) و+��)، 

(��  .ا%���ر ا	D5ف ا	���+ب و�طوع .�> ورق ��وى و��ت طر��� ���0 �#

.دة �وا$#�ت 	���ب ا	�در+
، ���� أن  )2006" ( .����ت  .�ر"��� �ذ�ر 

ن � �وي .�> �+��ر 	��+��دات ا	�����، و	) .�7D �0 أھداف ا	����ج، و��ون ��و
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ا	��دة ا	������� ��D(�� �0 �+�وى ا	��D�ذ، وا	����� �	��د�� وا	#�رس 3ھ����� �


 ا	���ب� ���C��	0 ا�Cوا�	درا+�� وا	ا3ھداف ا B�C36، ص2006.����ت، (.�و(  

ا	ذي ���ر �
 ا	����م ا+����ت إ����� �ز�د �ن 	> ا3+�وب ا	��د إ����CJ ھذا 

دا����) 	�����م، 	�� ���ره �ن ��9.ر وا�#��4ت ����س .�> ا	����م �
 ط�ب ا	��ر�� 

  .وا4+�زادة �	��م

  :أھ��� �$�ل ا
���ب ا
�در�� .5


 ا	����� � 
��ن أھ��� � ��ل ا	���ب ا	�در+
 و��و��)، �
 دوره ا	ر(�+�

�ر�ت .دة درا+�ت  ول � ��ل ا	��ب ا	�در+�� و��و���� �ن �%��ف ا	�������، و7د أ

  .ا	�وا�ب، إ%را�� و� �وى وأ+�	�ب وأ�9ط� و��رو(��

و7د ا+��د ا	��(�ون .�> أ�راء ا	� ��ل 	�ذه ا	��ب .�> �7(�� �ن ا	�ود 

 ،
ا	����ر�� ا	����� 	�وا�ب ���ددة �ن ا	9روط ا	وا�ب �وا�رھ� �
 ا	���ب ا	�در+

�ن ھذه ا	�����ر، أو4 ا	9�ل ا	��م واJ%راج ا	#�
، ����� ا	� �وى، ��	�� ا	$ور �ن 

(Cب وأ+�وب .ر���، 2006.����ت، (وا	ر+و��ت،را�� ا	��و�م، %��+� 	�5 ا	

  ).63ص

إذ � ��ل ��و��ت ا	���ب ا	�در+
 �+�.د ���را �
 اJ+راع � ��ق ا3ھداف، 

وا	�وCو.�ت � ل ا	درا+�، وآراء ا	%راء  ���م إ.داد �7(�� �ن ا	���$ر ا3+�+��

 �ث ��د  ).144، ص�2005راد، +����ن، (ا	��%$$�ن 9,ن ا	�واC�0 ا	�درو+�

.���� � ��ل و��و�م ا	���ب ا	�ر+
 ���� وأ�ر Cروري �+��رار  �> ��9ف �دى 

$D �� أداة ا	���م وا	����م، %�$� �د �5�ر �ظرة ا	�ر�ن 	����ب ا	�در+
 وإ9راك 

  .ا	���م وا	����م و	�ل ���م �ن أ�ل �طو�ره و� +��)

و��) �طو�ر ا	���ب ا	�در+
 .���� Cرور�� 	� +�ن ا	����� ا	�رو�� 

 
� F)���	در+�� وا4+�#�دة �ن ا�	ب ا��وا	�������، وھ
 ��و7ف .�> ��و�م و� ��ل ا	
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��رة �
 �طو�ر ا	���F وا	���ب ا	�در+
، �� ��ل ا	���ب و��و��) �+�ھم در�� 

  .� +��) و�طو�ره، و����س ���(�) إ���� .�> ا	�ردود ا	�روي

  :ا��دا.�
���وى أو
-  ���ب ا
,� ا
�ر���� د�م  .6

ر ���ب ا	��5 ا	�ر��، أداة �رو�� �و��� 	��D�ذ ا	طور ا4�دا(
،  �ث ���

ا3	��ب ���Cن ���و.� �ن ا9�3ط� ����ل �
 ا	�5�ر ا	9#وي وا	�وا$ل، ا	�راءة، 

�ت،ا���ز ا	�9روع وا	� #وظ�ت+��  ).12، ص2004د	�ل ا	���م، ( ا	�را(��، ����م ا	�

��	�راءة ھ
 �#��ح ���ح ا	����ذ، ��
 أھم .��ل ��وم .��) ا	����� ا	������� 

����، وا	���ح �
 ا	�راءة ھو ا	طر��� ا��3ل 	����م ا	���ر وا	�#وق ا	درا+
، �+�(ر 

2010ن .روم وا���، (��د $#� أ+�+�� .�> ا	�راءة ا	�واد ا	درا+�� ��،  �����

  ).�م���5+

و7د �م �وز�0 ا9�3ط� .�> ���و.� �ن ا	و دات ا	������� و�ق �را ل 


�3�� ��$#�:  

  

 :ا
�ر$� ا
����د��  .أ 

 ،
��دم �
 ا	و دات ا3و	��، ����, أ���ءھ� ا	����م 	�Dد��ج �
 ا	� �ط ا	�در+

 ��	D% ر �� و���رس��	زا �# � ��	���Jراءة ا�	وا$ل وا�	9#وي وا	ر ا�ا	�5

  .ا	�وا	��

  :�ر$� ا
�در�ب �- �����0 ا
 راءة  .ب 

و��دم �
 .دة وو دات ������، ���رف ���� ا	����م .�> ا	 روف �و.��� 

ا	$�(�� وا	$����، �0 �را.�ة ا	�%�ص ا	�در��
 �ن ا	9�ل ��ل ا	 ر��ت �0 

  :أ+��ء ا�9Jرة، ا3+��ء ا	�و$و	�، و�ض  روف ا	����
 روف ا	�د، ا	��C(ر، 

��  .ج ��
  :�ر$� ا
 راءة ا



       الكتـــاب المدرسي                                              :الفصل الثاني

 
26 


 ���د �وز�0 �ظ�م ا	��5 وأ���ل ا	 د�ث ��+	 
�ر ا	�ص أ�) ���ز ����.�



، (ا	�وا$�+�� و�#
 ھذه ا	�ر �� ���رس ا	����م ا	�راءة ا	�� ).34، ص2003ا	�ر


  .آ	��ت ا	�راءة 	�$وص 7$�رة، �� �ق 	) ���� ا	� �م �

 �ث �%$ص ھذه ا	�ر �� ط��� ا	#$ل ا	��	ث 	Dر���ء �	����م إ	> �+�وى 

� وا	���ر ا�ط�7D �ن ���ا	����ل �0 ا	�ص ا	����P،  �ث ���رس أ�9ط� ا	�راءة وا	

  )10، ص2011ا	���� ا	وط��� 	����ھF، (.�$وص ذات أ9��ل وأHراض �%��#�

3ھم ���4ت ا	� �ور ا	درا+�� ا	��ررة،  �ث و7د ��ء �
 د	�ل ا	���م .رض 

��9ل ا	���ب .�> ������ ���4ت، ��+�� إ	> أر0 و دات، �ل و دة � �وي 

��، �م �ر �� ا	����م ���ا3ھداف ا	������� ا	������ �
 ا3ھداف ا	���ر��، وا	�را(�� وا	

�ل  وأھم ا	�#�ءات ا	� ���، و�
 آ%ر ا	و دة إدراج ا	��9ر�0 ا	��ررةوا	%�$� 

  .و دة �������

  


	ب ا���اءة  .7� �  ا�ھ�اف ا��	�� �
���� ا���� ا������ 

ا	����م �
 %��م ا	+�� ا	����� ا4�دا(�� �7درا .�> 7راءة ا	�$وص  ��ون

��م  ،ا	�$�رة 7راءة �+�ر+�� و��رة و�را.�ة ا	�ف وا	و7وف .�> ا	+��ن

� .�> ا3+(�� ا	�طرو ���Jرأھ� وا�� 
ا	���ر .ن ��9.ره  ،ا	�$وص ا	�


إ���ج ��رات ��9ل  ،وا�#���4) .�د�� ���رھ� 	د�)  ���� أو � #وظ� أو �ص 7را(

ط ا	����تCء وD�Jأ+طر � �رم ���� 7وا.د ا ��+،  
و$ف ا93��ء وا	��9ھد �

  ) 10، ص  ���2011�� ا�دا(
،���ھF ا	+�� ا	( .ا	�وا7ف ا	�
 �وا��)

  :���B ا	�%رج �ن ا	����م ا	��.دي  – 8

�ون ا	����م �
 ����� ھذه ا	�ر �� �7درا .�> � :  

7راءة �$وص 7$�رة ���+� 7راءة �+�ر+�� و��رة و�را.�ة .��Dت  •

  .وا	و7وف .�> ا	+��ن, ا	و7ف
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� .�> , ��م ا	�$وص وا	 ����ت وا	+�دات ا	�
 ��رأھ� •��Jوا 
ا3+(�� ا	�

���,9 
  .�طرح .��) �

ا	���ر .ن ��9.ره وا�#���4) وذ�ر���) .�د�� ���رھ� 	د�)  ���� أو � #وظ�  •

BCل وا�9  .أو �ص �ن �$وص ا	�راءة 

  .���ول ا	���� وا	���ر وCوح �
 و�C��ت �%��#� �را.�ة ا3داء ا	��د •

	ر$�د ا	�5وي إ���ج ��رات ���9ل .�> � و +�� أ+طر �+���ل ���� �ن ا •

����
 ا	%�ص �	+�� ا	����� ا4�دا(�� �� 	) $�� �	�وCوع و��� ا	, ا	�ر

ط ا	����تCء وD�Jو� �رم ���� 7وا.د ا. 

 .  و$ف ا93��ء وا	��9ھد �
 ا	�وا7ف ا	�
 �وا��) •

  

  

   

 

���&
  ا

�ن ا+�%D$) ھو ����� ا	���ب وأھ���) +واء 	����م أو ا	����م، إذ �م�� �� 

9�ل ا	���+ب �را.�ة ا3+س ا	�رو�� وا	������ .�د ��() ��م ا4+�#�دة 	� (	D5�+ا

  .��) و�وغ �� �م � د�ده و�ق أھداف ا	����ج
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  :����ــد

��ب ا��ورة دورا ���� �� ���� ����ت ا����ة ا��راد،
��	 �� ��ر�� �

 	���ا�����، وذ�ك $�#م ا��!��ر ا���ر�� وا����و����، ��� ���ل �ن ا��ورة و


��	  ما�ھ��� ا���ل $�ري ��$ر �ن ا��)	 ا�ر�ز�	، ��� ��ل ������ وأھ���$درا

  .�� ا�����	 ا��ر$و�	

  :���وم ا�
ورة .1

  : �ــ�����وم ا�
ورة   . أ

ا��ورة �� ا��)	 �ن ا�!�ل �ور، ��ور، ��و�ر و���� ا�!�ل �ور أي 

����د �� ا��)	 ا��ر$�	، ا($دا�,، و��و�ر أ
ذ ���ظر: أ�ط/ .#- و�ورة أ�� �ور �,

  .أو �5�5	 ا�.�ء وھ�3�, )859، ص2001


ط�ط� أو �����ورة #��	 �راد�	 ��.�د و�.$�, أو و�ف، �واء #�ن ر�م 


ر وھو �� �ط�ق ���, #�ر�#��ور��  .)Elmagharibi,1996,334( ر�م 

أ�� �� ا��)	 ا�-����	 ��د #��	 أ���	، و����ھ� �ورة ذھ��	 �#و��� ا�!رد �ن 

  .)Grand Mounjed,2008,586(ا9
وةأ�راد ���ط	 ا�8رب #��ب أو ا�م و

��:�ر �#�3ن أو .�ء �ن طر�ق ��ون ا���و�ر� Le(وا��ورة ���� ا

Grand Larousse,2014,19(.  

  :ا
ط������وم ا�
ورة   . ب

�ر��ع 
��3ص ا��و:وع ا���� �ن أ.#�ل ��5وم ��/ ا 	��5� 	��ھ� ��

 	���3�5 ����5م $�����ر��ع �#ل �� ھو وأ$��د وأ�وان، وھ� ���> �.�ط ذھ�� �$��ء وا

=�3ب و��, ا��ورة ھ� ا�#ل ا��#��ل ا�ذي �.�ل ا����ب ا���� وا��5�� وا���ر�� 

  )17، 2007,أ��رة �$د ا�ر��ن ���ر ا�د�ن.(وا9$دا��
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  :واع ا�
ورةــأ� .2

	���ذ( ���ور   ���ور ���.ل أن ھ��ك ��3��#ون �ن)2007, ���ود ��ن ا�� ،: 

��<ل  .1� .�� أ.#�ل ا����ز وا���$�رات ا�و�!�	ا��ورة ا��!ظ�	 و


�-ت .2���<ل �� ا��-م وا�ذ#ر��ت وا��#�ر وا�� .ا��ورة ا��5��	 و

��<ل �� ا�$����ت ا����	 وا��ظ�ھر ا�
�ر��	 .3� .ا��ورة ا9درا#�	 و

4. 	���<ل �� ا��را�� وا��ور ا���5ط	 وا����#� .ا��ورة ا�$�ر�	 و

5. ����<ل �� ا��ور وا�� .�<�ل وا�������تا��ور ا���ور�	 و

��  :و��, ��#ن ا��!��ل �� أ�واع ا��ور ��ب ظ�ور �دارس ��م ا��!س #��

  :أ�واع ا�
ور ��ب �دراس ��م ا���س .3

  :!  ا��ظر�� ا��را�ط�� ةا�
ور   .أ 


ذة ���ورة، �� �������� �.ر ا����ه ا����ت ا��را$ط�	 �� ا�5رن ا�#.

�!	 ا���ر�$�	 �� �ون �وك ���دا ��� �� ا�$�ث  (D,Hume)ودا��د ھ�وم  j.lok)(ا�!

�ط�ع �ر���س ��� ا��ورة، ����را$ط�	 �رى أن ا�9��س ھو أ��س ا���ر�	، �5د ا

)����ون F.Galton(  �8ور طر��$�رات  إ����3	�5د�م ���ھ�	 ����	 ��ث $
وا

��:�رھ�، #�� ��زان ا��ورة وا
�ط�ع �ن 
-ل ��8س 8درة ا�!رد ��/ ا��!	، ا�
�

اھ�����ت $��)	 $���ورة د��ت ����ء ا��!س إ�/ إ��دة  (Fechner)#��ت �!�.�ر 

��$ ���:ط ��  .ا��ظر �� ا�دوار ا�

  :ا�
ورة !  ا��ظر�� ا��"ر!��   .ب 

�ن ا���$�	، ��و �.�ر إ���� ��ذ  ا��ورة ��د $����, ��:ر و�ؤ<ر ا$�داء �ن

ا��ر��	 ا��ر#�	، �ن �� ���ز ا��ر��	 $�د ا���$�	 ھ� ا������ت ا��� دا���� ا9دراك 

  .أو ا��دس

و���ز $����, �� $�<, �ول ا��ورة $�ن �و��ن ھ�� �ورة ����	 و�ور 

��:ر ا ،)2009, �$د ا����د ا���$د(�و��8	 �� ����:و ����ور ا�����	 ھ� ا��ور ا�
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�ك ا��ور �$وا�ط��� أ.��ء وأ�داث ��رو�	 �$ق إدرا#��، أ�� ا��ور ا��و��8	 ھ� 

��د إ�/ �� �$ق، $ل إ�/ ا�
��ل �ن طر�ق �و�8 أ�داث وو�3�8 �م ��$ق �� � ��ا�

�!رد �و���8 وإدرا#���.  

�Eدراك، $ل ھ� ����	 ذھ��	 �ر�$ط	  اوا��ورة ��د $����, ���ت ا��داد

$�.�ط�ت ذھ��	، وھذا ا���ور ھو �� ���ز ا����ه ا���ر�� �ن $��8 ا����ھ�ت 

����  .ا�
رى �� ��ورھ� �Eدراك ا�9

�م ���F �$��ء ����ث �و�ل $����, �ن 
-ل ���8, $���رب �د�دة أن ذھن ا��

�5ل �ن .
ص ��رف إ�/ ��
ص � ��رف، وإ��� ��/ ا����رف، وأن ا���رف � .

�م أن �$�� ���ر�, �ن �راء �وا���, �و:���ت إ.#���	 ھو ��$ر ��/ إ���د ��ا��

��G �,  )86، �2010طوي، (��ول ��� و�ق �� �د�, �ن ��ورات � 	�، ��ذه ا����ر

�ر�8	 ��ورا�, ا�ذھ��	 وإ��دة �ر#�$��، ��ث �5وم ا�ذھن $Iدراج ا����رف ا��د�دة $

�
ط�ط وا���رف $.#ل ا���$� �� و��ظ���� ���م $������� G����$G $���3	 ذھ��	 

�ف ا��وا8ف�
� 

  :ا�
ورة ا�ذھ���  .ج 

�� و���ن �.�ء أو ��دث أدرك ��$�5 أو $�� �ن 8$ل 
ھ� ��ور دا

  .)562، 2012.�ھ�ن، (ا�!رد

 	���!ظ $���و�	 �ن ا��ور ا��5��� ,��, و�ط 3�$��!���ث ��F<ر ا�!رد 
-ل 

 /��م ا��!س ا��را$ط� �.#ل �#ون ��� 	$���	 �ؤ8�	 #��ت أو دا�3	، $���
.#ل آ<�ر دا

� �ا��ور ا��5��	 آ<�ر ��$�5	 �ن إدرا#�ت ����	، إذ �ر�$ط ���� $���� $روا$ط ���ددة، أ

�م ا��!س ا��� 	$���3> إ$���� 	��5��د ا��ؤ�ل�3��$ �.#ل ا��ور ا��5��د
�ل ا��.  

ا����	 وا��ور ا��!ظ�	 وھذا �� ��$ر ��, ����ورة ا�ذھ��	 �.�ل ا��ور 

��:رھ� ا�.
ص �� �� ��
�ل، وھ� 
$رة أو وا�8	 ذات ط�$� ����ور أو ا���$

  .ذھ�,
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�!#�رھم إ�/  /�و8د ��ول $�ض ا�����ء ����ف ا���س ��ب ا��ور ا�)��$	 �

  )132، ص2005ا�وا��، (.طرز ��ور�	 ����ك ا�$�ر�ون وا�����ون وا��ر#�ون


دم �� #<�ر �ن أ�واع ا��!#�ر ���� أ�� ا��ور���ا��!#ر  �ا��5��	 ا��!ظ�	 


دام ا��ور ا��5��	 �L.��ء وا��داث��  .ا���رد �ورا �5��	 ��L!�ظ أ#<ر �ن ا

 	����	 و8د �#ون �ورة �5#�� 	�������5ود $���ورة ا��!ظ�	 �ورة �5

و8د �#ون �ورة �5��	 ،  )274، 2010ا��5��، ( $�ر�	 $.#��� ا��#�وب أو ا��ط$وع

��$�ر ��!ظ��، #�� ��#ن أن �#ون �ورة �5��	 �ر#�	 ���ر#�ت ا�����$	 ��� 	����

��� أو ا9.�رة إ����$��  .�ن ا��طق أو �دى #


ر��. د�  "���ا��در�� ا�'&ط�: "ا�
ورة ا�

���م �5وم ��/ ا�!�م وا���ظ�م ��رى أ���ب ا��ظر�	 ا��.ط���	 أن ����	 ا�

�$��ر، �أي أن �ل �.#�	 �� �5وم ��/ ا��-�ظ	 وإدراك ا��-�8ت، و���و�, وا�

 	��$��ر، و�.�رط ��, أن �#ون ����ر ا��و:وع ������ وا:�	 ��<��م $����ا�

أ��م ا����ل ا�$�ري، وأن إدراك �ورة �� ھو إدراك �$�.ر و�د��، وا�ذات �درك 

  )2010 ,�$د ا����د ا���$د(.ا�.#ل #���و�	 � ���ل $�ن ����ره

��و8ف $�Fزا3, ا�#��	 و� � ����ظ�م و��م # 	���$��ر ھو �����م $�������

  .��#ن أن �5وم ��/ ا��.وا�3	 $دون �-�ظ	 و�!#�ر وذ#�ء

  

  

  :ا�
ور !  �ظر�� ا�ذ+�ءات ا���"ددة. ه

<����	 ذ#�ءات ���ز ا��!#�ر ا�9����  (Gardner)�رد�ر �ا8�رح ھ�ورد 

ر#�، ا�ذ#�ء �:�، ا�ذ#�ء ا��)وي، ا�ذ#�ء ا��س �$ر��,، وھ� ا�ذ#�ء ا���ط�5 ا�ر�
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��، وا�ذ#�ء ا�$�ري ا�!:��3، ��!�ا��و���5، ا�ذ#�ء ا�ط$���، ا�ذ#�ء ا�ذا��، ا�ذ#�ء ا�

�ز��دة ��ب #�رد�ر� 	�  )2009,��د ا���$د�$د ا��( وھذه ا�ذ#�ءات ���ت ��ر وإ��� $�8

و8د أ.�ر #�رد�ر �� �د�<, �ن ا�ذ#�ء ا�!:��3 �
ص �� =��ب ا����ن 

$�ض ا�.
�ص ا�ذ�ن ����زون $ذا#رة �:��3	، ��ث ���#�ون �ن �ذ#ر أ��#ن 

��وا $طر�5	 أ�:ل �ن ��و�:�ءات $��رد أن �روھ� �ول �رة، #�� أن $�I#���م أن �

  .طر�ق ا��ورة

ا�ذ#�ء �ن 
-ل ا���رف وا���و:� دا
ل ا�!:�ءات إذ �ظ�ر ھذا ا��وع �ن 

  .)49، 2008.#.ك، ( ن!ر$�ن ا�� ا�وا��	، �<ل ���	 �8دة ا�ط�ران أو

4.  �  :أھ��� ا�
ورة !  ا�+��ب ا��در

���� $�ن ا��)	 ا��!ظ�	 وا��)	 ا�$�ر�	، ��ث  ������	 ا�����د ا�#��ب ا�داة ا�

��ور وا�ر�وم ا��و:���	 �#��	 ھ��	 �� ��و�د �-8	 $�ن ا�#��	 وا��ورة، �

�ط!ل ھ� أ8رب إ�/ إدرا#, و�5�,، وا����د ا��ور � 	$����$ 	��
 ،��ا�#��ب ا��در

G�:و���	 أھ��� ���	  �� ا�#��ب �=راض أ��ا������ وا��#�ر ا���ردة ����، وو

���ذ و�.و�5, $�وظ�ف ا�.#�ل ا��و:���	 وا��وان ا����و�	 و�� ھذا ���ذب ا��$�ه ا�

�/ :رورة ا��وازن �� ا�#��ب ا��در�� $�ن  Barthe1997ا9ط�ر �ؤ#د $�رث �

5���ن ا��)	 ا�$�ر�	 وا��!ظ�	، $��ث �#�ل #ل ����� ا�
ر، وأن ا��!ظ وا��ورة ��

  )2007, أ��رة �$د ا�ر��ن ���ر ا�د�ن(.�����ن ����5ق ا��دف ا��ر$وي

�/ #ل )2005(وأ.�ر �$د ا����د � ���، �� إط�ر ا����ح ا��ورة وھ���

��م، ��� ذات �وا3د #$�رة ����� �� ���ل ا��ر$�	 وا����ل �زءا أ�� ���I� ،ا�����ت


�ل وا9$داع وا�ر�ز�	، إذا �� 8د�ت �� �����ت ��.�ط ا���$�ه وا9دراك وا��ذ#ر �وا�

��� �5رأه،  %5�30ط ��� ����, و %10$��طر�5	 ا�����$	، و�:�ف أن ا�!رد ��ذ#ر 

49، ��2010�ن، (��� �راه و�5وم $, %80و .(  
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�م ��� $ذ�ك �ورة =�ر $�دا=و��	، #�� ���$� ر=$	 ا����Iذا #��ت ا��ورة � 

��م�!�رض أن �#ون ا��ورة �ن ��س ا������ 	�������� إ�/ �و�و��,  ,�.3	 ا����و

�#ون ��$	  	5$���م ا����ت �زء �ن 
$رات ا���� ��ا9درا#�	، ����ور ا�

 	����ب ���و�	 �ن ا�دوار �� ا�������ذ إدرا#�� ����ورة ������ب و� ���ل ��ا�

5�ل �ن ا���د وا�و8��/ ا�#��ب، ���� � �����������	، وا������	 ا���ت وا����در ا�

�#ون :رورة 9$-غ ا���دة ا�درا��	، #�� أن ا��ورة ���ل ��/ إ.$�ع ر=$	  ��ا�

�زوده $��، و#��� #��ت ھذه  ����$�ر �ن 
-ل ا�
$رات ا���$ ,����ذ و���5ق �����ا�

3�, ا�������	 ووا�8, ا����ش #��ت أ#<ر �����	 �� �د��م .��ا�
$رات 8ر�$	 �ن 

�, ���ل ا����م ��5ق ا����و��ت و.�ن ذھ�# ،��$ ,��ق وا�$�#�ر �� �-8
�� ,

�ط��ت ا��ور ��!	 و$!����	 أ#$ر، و#��� ا#��و�$�� ا�درس $8Fل �� ��ا�#!�ءات ا�

 ,����� �� ،,����ذ إ<راء 
$را��ط�ع ا���م، ا����:P أ#$ر �دد ��#ن �ن ا����و��ت �

��داد ا�ذي ��م و�$5- ���,، ھذا ا����م �ن 
-ل �8درا ��/ ا���������, ا��ورة �

Gوى أر8/ وأ�����م �� �����!�, ا�#��ب ����ل ����	 ا�.  

  :!  ا�+��ب ا��در�  آ���ت ,راءة ا�
ورة .5

���ر ا��ور، 

دام وا��8$ل ا��طرق ���Qت 8راءة ا��ورة، �ذ#ر أھم �����ر ا

 ،,���
���ذ و�<�ر ������ ا���ذ$�	 أي :رورة أن �#ون ���وى ا��ورة ��ذ$� ���$�ه ا�

#ذ�ك �-8	 ا��ورة $���و:وع، وأھ��	 ار�$�ط�� $,، ����ر ��و�	 ا����ز ���#ن 

���ذ �ن ��م ا������ ا���$ر �����ر ا�ر���	 ا�!��� �ن طر�ق ا��ورة، ��#�, �ن 

ا���5ودة، ����ر ا���م ا�����ب، ��ث ��ب أن �#ون ��م ا��ورة #���� ووا:�� 

�$�ه ا��-��ذ�� ���  ).10، 2004$دوي، �$د ا�ر���ن، ( =�ر �.

����ل ا��ور، ھ��ك آ���ت ����دة �$�د ذ#ر أھم ا������ر ا�وا�ب �و�رھ� �� ا

، أ�, ��ب �����	 ا��ورة 9=��ء )2007( �$د ا��قّ "��ث أو:G  �5راءة ا��ورة،

����ف أ���ط ا��ورة،  ،)60، ��2010�ن، (رؤ��
��ل � $د أن ���ز $�ن ����5$ل أي 

��ل، �ر#زا ��/ <-ث �را�ل ��5راءة�����ر أھم ����ر ا�
  :وھ� �� ��دد ا
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 .ط$��	 ا��ور  .أ 

��ل �#و��ت ا��ورة  .ب ��. 

�Fو�ل ا��ورة  .ج . 

�- ��#ن �ي �ورة أن �#ون �ورة $�دا=و��	 إ� إذا �م ا��رام ��د 

��� أ#<ر ��� �����رھ� ���و�	 �ن ا������ر ا�
�ا������ر ا��.ط��دا��	، ���� أا ،	�

���ده �� إدارك � ���/ $���و�	 �ن ا�5درات وا�
$رات ا����م أن ���و��/ ا��

�5$ل ���، ھذا ا�
�ر ���, أن ا��ورة، ھذه ا�5وا��ن ا��.�ر#	 $�ن ا��ورة وا���

 	����	 ا9درا#�	�#ون ��$��، �ن ا���$�ه ھو ا��ر#	 ا�و�/ �� ا����� ����� ،

�5$�ل و�!�رض ��<�رھ� ا���� �� �ورة ذھ��	 و�
�د�ا�9��س، ��/ ��#�, أن �

�ط�ع ا�<$�ت وا��ر#�ز ��/ ا��ورة $�#و����� و����رھ� ����� ط�ل ا��ر#�ز #��� ا#

�ط�ع ����� ا���ر#�ز #��� ا��$�����  .وا

����ل �� ا��ورة، ھذا ا���!�ز ��م ا�ر=$	 وا����ز �����و��$)� أن �#ون �

�ف ��ب �
� �����ذ ا���.�� ر=$�ت ا� ���> ا��ورة ا���5ء ا��ور ا��� /��!رض �

,������  .��و��, واھ

�م ��� $ذ�ك �ورة =�ر $����$� ر=$	 ا���دا=و��	، أ�� وإذا #��ت ا��ورة � 

�ق ���ن، وا���ظ�م �� 	�:�
�$دو  /�ا���ظ�م ��ر�$ط $��ظ�م �#و��ت ا��ورة �

	��� ���5���م، ����د ا��ورة �ؤ<ر �� ����5 ا��ورة �ن 8$ل ا���  .�ر�$ط $و��	 


  :�ـــ.�

9 	���ك ا���ط��ت وا��#�ر $وا�ط��� درا��#ن ا��$�ر ا��ورة أداة ��ر�	 وو

��5ق ا�ھداف ��م، ��ا��ر$و�	 $F#$ر 8در ��#ن وأ8ل و8ت ��� �ز�د �ن �����	 ا�

���  .	���وا��$�رھ� ��در �ر$وي ���9ح ا�����	 ا�
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  : دــ����

����د ا	��ث ا	���� ��� �دة �طوات ����� 	درا�� ا	ظواھر وا	��رف ���   

� ا	�� ���ن �������ر وأ�س '� �&��ر أي  ا#����دا"���ب وا�� ��ط ا	 �� �)���

ظ�ھرة �ر�و�� ، و� �ء �1ور وا0/ 	-��. ا	-وا ب وا	��,�رات ا	�� 	(� �+*� 

��و0وع ا	درا��، إذ ��م ذ	ك �-�. ا	��ط��ت وا	��� �ت �ول ا	�و0وع وا��14�ء 

�و���� �����  ���و-(�ت ا	 ظر �و	=، وا�����ل ا#����� �ت وا	طرق ا;�1�

� ا	��و1ل إ	�(� �ول �و0وع ����د � 	<-���� ��� 'ر�0�ت �ؤ*�� و� �*?� ا	 ��

��  ��ول ا	�?ف � = �ن �+ل درا�� ���4�4 1ورة ا	����� '� ا	���ب ��، وھذا 

  .ا	�در��

 :ا�	�ط����أھداف ا�درا	�  .1

 �' ���ھد' � �ن �+ل ا	درا�� ا#��ط+��� إ	� ��ر'� أھ��� 1ورة ا	��

ا	���ب ا	�در��، و-�. ا	���و��ت وا	��� �ت �ول ا	�و0وع ��(�دا 	�درا�� 

ا"����� و��ر'� �دى 1+��� أداة ا#�����ن �ن ��ث �1��1(� ا	���و��ر��، 

إ-راءات �ط��ق و�دى �ر-��(�  	�� ���4=، �ذ	ك ��ر'� -وا ب ا	14ور '� 

و�دى �-�وب أ'راد ا	�� � 	����رات ا	�������، و��د�د ا	و*ت ا	ذي ���,ر*=  ا#�����ن

   .ا"�����ا	درا�� 

 :ا�	�ط�������� ا�درا	�  .2

�ن ا	����م  ا"و	������ و����� 	��دة ا	�,� ا	�ر��� 	��ر���  �B��14ت '� 

�� �دا 	���ل ، وذ	ك ا��ا#��دا��وا	B� �� �ن ا	����م  ا"و	�ا	� �  أ*��مأي  ا#��دا

��	�وا�ل ا	��  �ؤBر '� ��رورة ا	���م، وذ	ك '� ����ف  ا	��رة ا	�( ��، وإ	���(م

  . ?�ط�ت ��دة  ا	�,� ا	�ر��� � (�  ?�ط ا	4راءة

  

 :أدوات ا�درا	� ا�	�ط���� .3



       اإلجـــراءات المنهجية للدراسة                                              :رابعالفصل ال

 
40 

ا���د � ا#�����ن 	��ر'� و-(�ت وآراء ا	�����ن �ول �و0وع ا	1ورة : ا�	����ن

أي 1ورة ا	����� '� ا	���ب ا	�در��، وھ� �و-(� 	�����ن و�����ت ا	�,� ا	�ر��� 

، و�م ذ	ك و'ق ا	���ؤ#ت ا	�طرو�� '� ا#��دا��	��ر��� ا"و	� �ن ا	����م 

��	��B+ث ���ور، ا	�����B '� ا	��ور ا"ول وھو   ا#�����ن، ��ث ا��وى ا;?

 و��� ا	1ورة، ا	��ور ا	B� � وھو ��4�4 ا	1ورة، وا	��ور ا	B�	ث ا	1ورة 

������رة  وا���د��ھ�وا"ھداف، و�ل ��ور �0م �-�و�� �ن ا	� ود أو ا	���رات 

  .	���ث أو	��

�دق ا�داة .4 : 

، و���م ا	�طرق إ	� ، ا��� � � و��ن �ن ا	1دقا;���نو	����4ق �ن 1دق 

�ل وا�د � (�� ��  .ا	(دف �ن ا���دام أ واع ا	1دق و ��

ا"و	��، *� � ��وز��(� ��� �-�و��  ا#�����ن��د إ�داد أداة : �دق ا������ن .1

�ن ا	�����ن، �ن �&�?��ت ����&� ����� 	�4�ط��ت ��وا-دة ��� ���وى 

و#�� ���,� م، ��ث ط�� � � (م ا	��م ��� �دى � ���� � ود ا	��4�س �. 

�و0وع ا	درا�� أو ا	�ث و���ن �رض ا	��� �ت ا"و	�� 	������ن '� 

 :ا	-دول ا	��	�

  

  

  

  

  

 

  :ا�و��� � �����ن ا������ت  .أ 
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���ن ا"و	����Bل ا	��� �ت ) 01(-دول ر*م   ���	  

  ا��ؤھل ا�) �'  ا�وظ�%�  وا� $ب ا�	م  ا�ر"م
ا�+�رة 

  ا������

  د��ح أ��د  01
�&�ش ا	�ر��� وا	����م 

��  ا#��دا

	��� س أدب و	,� 

  �ر���

43 �) � � �  

22  � �

  �&��ش

  �ن -�ح -�ول ���د  02
 �&�ش ا	�ر��� وا	����م

�� ا;��دا

	��� س ��م ا	 &س 

  ا	�در��
26 � �  

   �0ر ��د ا	4�در  03
�&�ش ا	�ر��� وا	����م 

�� ا;��دا

B� �� د��وراه ��م 

  ا	 &س ا	�در��
22 � �  

  ��د I ���د  04
�&�ش ���ف ���4� 

 و�د�ر �در�� ��	��
  � � 40  	��� س أدب �ر��

  ���ز�دي  ����  05

�&�?� ا	�ر��� وا	����م 

��وأ���ذة  ا#��دا

�و � ��(د ا	�����ن� 

	��� س ��م ا	 &س 

ا	�در��  	��� س 

  ��وم �-�ر��

25 �) � � �  

  �&��ش 06

ا��دا����د�ر �در��   ��B�ن ��د ا	�ر�م  06   � � 34  	��� س �4وق 

��م   �� �� �ن ا	-دول أ =  1ف �دد ا	�����ن 	(م ��و�ن '� ��1ص

  .� � '� *ط�ع ا	����م 20ا	 &س، ��;0�'� إ	� ا	��رة ا	�( �� ا	�� ��دت 

  

�دق ا������ن   .ب  ,-��� :  
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��� ا	�����ن وا	� �*?� �ول ا	���رات ا	����د��، Bم  ا#�����ن��د �رض   

 � ��B �	د��	رات ا���	دد ا� K�� ر، إذ�Lض ا��	و�ذف ا �ض � (��	د�ل ا��

���رة  30	�دم �+���(�، و��	��	� '��د�� ��ن �دد ا	���رات ���رات، و�ذف ���ر��ن 

� 1دق  ا#�����ن���رة '� 1ورة  26أ�1/ �ا	 (���� و� = ���ن �رض  ��

  :ا	�����ن و'ق ا	-دول ا	��	�

� 1دق ا	�����ن) 02(ا	-دول ر*م �  �و0/  ��

  ا�)�ـ�رة �)ـد ا��)ــد�ل  ا�)�ـــ�رة "�ــل ا��)ــد�ل

  �ر��ط 1ورة ا	����� ��	 ?�ط ا	������  ا	����� ��	��دة ا	��������ر��ط 1ورة 

�&�ءات ا	�������  �ر��ط 1ورة ا	����� ��	��دة ا	�������	�� ���  �ر��ط 1ورة ا	��

  1ورة ا	����� �. ��رات و�وارد ا	������ن ��+ءم  1ورة ا	����� �. ��رات ا	�+��ذ ��+ءم

 ا#-�������� ���ھم 1ورة ا	����� '� د�م ا	�ر�
  	دى ا	�+��ذ

���ھم 1ورة ا	����� '� د�م ا	�4م ا#-������ 	دى 
  ا	������ن

  ����ز 1ورة ا	����� ��	� وع   وا#��+ف����ز 1ورة ا	����� ��	� وع 

  ���ر 1ورة ا	����� �ن ا	��0ون ا	4را���  ���ر 1ورة ا	����� �ن ا	��0ون '� ا	 ص

 �Bدا�	�� ���و��� دة إ	� ���م 1ورة ا	��
  ا	��رات ا	��	���

 �Bدا�	�� ���  ���م 1ورة ا	��

  ����ز 1ورة ا	�����  �ن وا*. ا	����م   ����ز 1ورة ا	����� ��	1دق وا	وا*���

  �ذ'ت ا	���رة  �� ��ب ا	1ور �. ��0(� 

  �ذ'ت ا	���رة  �ر��ط ا	1ورة ��	���وى

  

ا���د� � ھذا ا	 وع �ن ا	1دق 	��ر'� �دى �-� س : ا�دا+ ' ا��	�ق�دق  .2

�ل، و	��ر'� ا���ق ا#����ر���رات ا	���ور �. �، و�� �ؤBر ���= 
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ا	�1��ص ا	�� �� ���(� ا"داة و�B�ت ا��4رار ا"داة، وو-ود � ��ق ��ن 

 �)��ل  وا#����رأ-زا�. 

�دق ا.�	�ق ا�دا+ '  . أ ,-���:  

 ا���د ��دى �-� س وا���ق ا	���رات، 	��ر'� �+*� ا	��ور وا#����ر و  

، وذ	ك �ن طر�ق ���ب ����+ت وا#����ر1دق ا#���ق ا	دا��� ��ن ا	��د 

، و��ن ا	در-� ا	���� 	+����ر��ن �ل ��ور �ن ا	���ور ا	B+ث  ا#ر���ط

  :و���ن �و�0/ ذ	ك و'ق ا	-دول ا	��	� �����دام ,	+����ر

وا	در-�  ا#����ر��ر�ون ��ن ���ور  ر���طا#��Bل ����+ت ) 03(ا	-دول ر*م 

 ����  	+����را	

 ا�ر���ط�)��ل   ا����ور  ا�ر"م

  ��ر	ون

  ���ظ�ت  �	�وى ا�د���

  إ�1����دل   0.01  0.91   و��� ا	1ورة  01

إ�1����دل   0.01  0.89  ��4�4 ا	1ورة  02  

ا	1ورة   03

  وا"ھداف

إ�1����دل   0.1  0.91  

 Cromback »  ا#ر���ط �رو���خ�م ���ب ����ل  ا"داة��	 ��� 	�B�ت  أ��  

Alpha »  �-�� 	ا ��� �0.90و���1   �	د#	د ���وى ا � ���  .0.01وھ� دا	� إ�1�

� ا	1د*�ن ا	����د�ن '�(� أداة ����� �  ا#�����نو��	��	� ��ون أداة   ���ب  ��

 .'� ا	درا�� ا"�����

  :ا�	�ط�������-, ا�درا	�  .5
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   ����  Kن��د �&ر��درا��  ا#�����	ط�ق �	ت  ا#��ط+���ا�در-	ب ا��

���Lا �� :ا	��1ل ���(� �م ا	�1ول ��� ا	 ��

  ا�	�ط�����و12 ���-, ا�درا	� )   04( ا�0دول ر"م 

  ا��	�وى

  را����و

  )ا��دا-' �2	�وى (ا���رارات   )ا��دا-' �1	�وى (ا���رارات 

ظم 
��

1ور
ا	

  

ا	 ���
ا	��و�� 

ض   
��

1ور
ا	

ا	 ���  
ا	��و�� 

1ور  
أ*ل ا	

  

ا	 ���
ا	��و�� 

ظم   
��

1ور
ا	

ا	 ���  
ا	��و�� 

ض   
��

1ور
ا	

ا	 ���  
ا	��و�� 

1ور  
أ*ل ا	

  

ا	 ���
ا	��و�� 

  

  12.57  11  22.85  20  28.57  25  17.14  15  17.14  15 29.71  26  1ا���ور

  19.42  17  20.57  18  24  21  13.71  12  22.85  20  26.28  23  2ا���ور

  28.57  20  31.42  22  40  28  21.42  15  35.71  25  42.84  30  3ا���ور

  12.92  48  16.15  60  19.92  74  11.30  42  16.15  60  21.26  79  ا���0وع

  : ا��) �ق � 4 ا�0دول

����ن �ن ا	-دول ��� �&�وت و-(�ت ا	 ظر �ول 1ورة ا	����� '� ا	���ب   

 #��+فا	 �ب  ا#��+ف، وھذا ا#��دا��ا	�در�� 	��ر��� ا"و	� �ن ا	����م 

  .ا	���وى ا	درا��

 :ا���0ل ا�����' � درا	� ا.	�ط���� .6

��ت ا	درا�� ا"و	�� ��� ���وى �4�ط�� ���,� م Nرب، و�م ا����ر B+ث 

��  .��رس �و-د *���ن 	�ل ���وى �ن ا	�ر��� ا"و	� 	�����م ا#��دا

  

  

  

 :�ز���'اا���0ل  .7
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، 21/04/2014و 06/04/2014ا	���دة �� ��ن ��ر�O ��ت ا	درا�� '� ا	&�رة 

ھذا ا	�و*�ت ا	ز�� � �ن ا	� �  ا	درا�� ��زا�ن �. �دا�� ا	&1ل ا	B�	ث، أي �- �� 

  .	�ر��� ا	&روض وا;����رات

  :ا�درا	� ا�	�	��: ����6

، و�دارك ��ض ا	 4��ص ا#��ط+������ ا	�� �  ا#�����ن��د �ط��ق أداة : ����د

وا	��د�+ت ا	���1 ��	� ود، و�دى �-�وب أ'راد ا	�� � 	�� ورد �ن ا	���رات ا	�� 

���ب ا	4راءة، ودورھ� '� إ�1�ل ) 1ورة ا	�����(�دور �ول أھ��� ا	1ورة  �'

 ا# �4�ل، �م ا#��ط+����ن ا	�+�ظ�ت وآراء أ'راد ا	�� �  وا ط+*�ا	��دة ا	��ر'��، 

  .درا�� ا"�����إ	� ا	

 : وا�����' � درا	� أ�ز���'ا���0ل  .1

	4د ��ت ا	درا�� ��� ���وى أر�. �4�ط��ت �و#�� ���,� م، : ا���0ل ا�����'  . أ

�ن �و�0/ ذ	ك و'ق ا	-دول ا"����: 

  ��Bل ا	�-�ل ا	��� � 	�درا��) 05(ا	-دول ر*م 

  �دد ا��دارس ا����)� ��ل �$�ط)�  ا��$�ط)�  ا	م  ا�ر"م
 ا�و��4دد ا��) ��ن � �ر� � 

  ا���دا-'�ن ا��) �م 

  ���م 10  09  ���,� م ?رق  01

���م 12  07  2و�ط ا	�د� �   02  

���م 10  1  �2��� ���ش  03  

���م 10  15  �?��?�  04  

���م 42  �در�� 42  04  ا	�-�وع  

  : ا��) �ق � 4 ا�0دول
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��0/ �ن ا	-دول أن ا��ر  ��� ����B "'راد ا	�� � ����� 	�4�ط�� ���� 

  .��*� ا	�4�ط��ت '4د ���وى �دد أ'راد ا	�� � '�(� أ�����ش 

ا	� � ا	درا��� ا	-�ر��، ��ت ا	درا�� �+ل ا	&1ل ا	B�	ث �ن :�ز���'اا���0ل   . ب

�ن ?(ر  ا"ول ا"��وع'ر�ل وا���رت إ	� أ و��	��د�د ا"��وع ا"��ر �ن ?(ر

وا��ر-��= �ن طرف  ا#�����ن-وان، ��ث ا��,ر* � �ل ھذه ا	�دة '� �وز�. 

 .أ'راد ا	�� �

2. ����%� :ا�)��� و�وا

�و ت ا	�� � ا	����د�� '� ا	درا�� �ن �-�وع ����� ا	�,� ا	�ر��� "*��م �

��ث ��K  ����� و�����، 42، ��ث ��K �ددھم ا#��دا��ا	� � أو	� وا	B� �� �ن ا	����م 

���م و����� ��	 ��� 	���وى ا	� � ا	B� ��  20و 22 ا��دا���دد ����� ا	� � أو	� 

�����ب ا	�,�  ، ���وىا��دا �' ���وا	ذ�ن ��روا �ن و-(�  ظرھم �ول 1ورة ا	��

�ن ا	����م ا#��دا��، و�م ا����رھم ��ب ا	�ؤھل ا	����  ا"و	�ا	�ر��� 	��ر��� 

وذ	ك #ط+�(م ��� أھم ا	���-دات '� إط�ر  �ل ا	�در�سوا	��رة ا	�( �� '� �-

  .إ1+ح ا	� ظو�� ا	�ر�و�� وأھم ا	�,�رات ا	�����4 ��طو�ر ا	���ب ا	�در��

  :و� = ���ن �و�0/ �1��ص ا	�� � و'ق ا	-داول ا	��	��

 :�	ثBو���B= ا	-دول ا	: ا��ؤھل ا�) �'  . أ

  و�و0/ �ؤھ+ت أ'راد ا	�� �)  06(ا	-دول ر*م 

  ا��	��  �دد ا����� �ن � ���  ا���8دة�وع 
  %42.85  18  ا	���	ور��

  %33.33  14  ا	��(د ا	�� و	و-�
  %33.33  14  ا	���� س
  %100  42  ا	�-�وع

  

  : ا��) �ق � 4 ا�0دول
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 +�ظ �ن �+ل ا	-دول أن أ��ر  ��� �ن ا	�����ن �����1ن ��� ?(�دة 

��� ?(�دة ا	���� س و?(�دة  ا	���	ور��، '��� ���وت  ��� ا	�����ن ا	�����1ن

  .ا	��رج �ن ا	��(د ا	�� و	و-� 	��و�ن ا	�����ن

 :و���B(� ا	-دول ا	��	� : ا�+�رة ا������  . ب

  �و0/ ���4م أ'راد ا	�� � ��ب ا"*د��� '� ا	�( �) 07(ا	-دول ر*م 

  ا��	��  �دد ا��) ��ن  ا�"د��� 9' ا�����

  %11.90  05  � وات 5ا*ل �ن 

  %11.90  05  � وات 10إ	�  �6ن 

  %33.33  14  � � 20إ	�  11

  %42.85  18  � � �20ن  أ�Bر

  %100  42  ا	�-�وع

  : ا��) �ق � 4 ا�0دول

� �، وأ*ل  ���  ����20ن �ن ا	-دول أن أ��ر  ��� �ن ا	�����ن '�*ت ��ر�(م 

  .	م ��-�وز ��ر�(م ا	�( � ��س � وات

 :ا��	�+د�� 9' ا�درا	� ا�دوات .3

	��ر'� آراء ا	�����ن �ول �و0وع 1ورة  ا#�����نا���د� � أداة : ا�	����ن .1

���ب ا	4راءة، وھ� �و-(� 	����� ا	�ر��� ا"و	� �ن ا	����م  �' ���، ا#��دا��ا	��

��ث ا��وت ��� B+ث ���ور، ا	��ور ا"ول  و��� ا	1ورة، وھو ���ون �ن 

�B ون �ن�� � � ود، أ�� ا	��ور ا	B�	ث �B� � � ود، ا	��ور ا	B� � ��4�4 ا	1ورة و��

ا	�دا�ل '���Bت '� B+ث ھ� ��ظم  أ�� ھو ا	1ورة وا"ھداف، وا��وى �?ر � ود،

 )01(أ ظر ا	���ق ر*م (.ا	1ور، ��ض ا	1ور وأ*ل ا	1ور

���ب ا� :� ا�)ر��� .2: 
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	����ل 1ورة ا	����� '� ا	���ب ا	�در��، ا���د� � ���ب ا	�,� ا	�ر��� 

 �وذ-�، وا	���Bل '� ����� ا	4راءة 	�� � أو	�  ا#��دا���ن ا	����م  ا"و	�	��ر��� 

 �� �B	وا��  .ا��دا

3. '%�  :ا����, ا�و

'� ا	���ب ا	�در��، ) 1ورة ا	�����(ا���د � ����ل ا	���وى 	����ل ا	1ورة   

إذ ��ر'= ا	(����� أ = أداة 	���ث �ن ا	���و��ت ا	�و-ودة دا�ل و��ء ��، وا	�&��ر 

	��&(وم او ا	�&�ھ�م ا	�� -�ءت '� ا	 ص أو ا	�د�ث أو ا	1ورة، وا	����ر � (� ا	د*�ق 

  .�و0وح و�و0و��� و?�و	�� ود*�

وھذا �� � ���= 	-�. ا	���و��ت �ول ا	�و0وع ��� �و0وع ا	درا��، 

و��ر'� و-(�ت  ظر ا	�����ن �ول ا	�و0وع ���  �و1ل إ	� و1ف و����ل 

 �' ���  .ا	���ب ا	�در���و0و�� ود*�ق 	1ورة ا	��

 :ا.���-�� ا��	�+د�� 9' ا�درا	� ا�	���ب .4

 ��'� -�. ا	���رات ��د ���ب �دد  ا#�����ن ���د ا	 �ب ا	��و�� 	����ل  ��

��ظم (��رارات �ل ا;-���ت � (�، ��ب ا	�دا�ل ا	��4ر�� ��� � ود ا	���ور 

���رة �ر��ط 1ورة ، �B�ل إ-��� ا	�����ن ��� )ا	1ور، ��ض ا	1ور، ا*ل ا	1ور

، وأ*ل 14، و��ض ا	1ور 10ا	����� ��	 ?�ط ا	������، �� ت ا;-��� ���ظم ا	1ور 

  .، وھ� ا	طر��4 ا	�Q	و'�  	���ب ا	 �ب ا	��و��15ا	1ور 

  

  

�  :�ــا�+�
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��� �� � ا	درا��  ا#�����ن�ن �+ل إ-راءات ھذا ا	&1ل، و�وز�.   

�د �ن 1د*(� و�B��)�B ،م �ط��4(� ��� �� � ا	درا�� ا"�����، و'� Q�	ا#��ط+��� وا

� ا	��و1ل إ	�(��  .ا	&1ل ا	�وا	� ���م �رض و� �*?� ا	 ��
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  :دـ����

	�م �� ھذا ا���ل ا��طرق إ�� ا������ ا���و�ل إ�	�� �ن ��ل �ط
	ق ا�درا��   

� ا��ر&%� ا#و�� �ن  ا$��
	�نا#���	� و�وز	! �%'� �(%� )	�� ا�درا�� ا����(%� �

  .ا$
�دا��ا��'%	م 

 �	
  :ا�درا���رض ��

 :ا�و���رض ��
	� ا��ر���  .1

�  :��ت ا��ر*	� ا�ر�	�	� (%� �� 	%

&ورة ��ط��  ا#��دا	"�!دم  �
ب ا���� ا��ر��� ���ر��� ا�و�� �ن ا�����م "

��	
���".  

و��&%	ل �ورة ا�'��%� �� ا�0��ب ا��در�� �ن و.�� �ظر �'%�� ا�%,� 

أ�راد  $��.�
�ت، ا���د��� ا���ب ا���و	� ا$
�دا��ا�'ر
	� �%�ر&%� ا#و�� �ن ا��'%	م 

  :)09(و ) 08(ر5م وھذا �� 	و*&4 ا�.دو$ن  ا$��
	�نا�'	�� (%� 
�ود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا��دا	"&ورة ا��
	�� ��د ����" ���وى ا���� أو��   . أ
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� أ��5م ا���� أو�� ا
�دا��(أ�راد ا�'	��  ا��.�
�ت	�)ل ����� ) 8(ا�.دول ر5م �%'�.(  

  ر(م ��ود

  ا���ور ا�ول

  ا�� ـــــرارات

��ض   ا�����  ��ظم ا�&ور

  ا�&ور

��  ا�����  أ(ل ا�&ور  ا���

01  16  72.72% 05  22.72%  01  04.54%  

05  16  72.72%  05  22.72%  01  04.54%  

08  11  50%  09  40.90%  02  09.09%  

10  06  27.27%  12  54.54%  04  18.18%  

12  05  22.72%  09  40.90%  08  36.36%  

18  11  50%  05  22.72%  05  22.72%  

20  10  45.45%  07  31.81%  05  22.72%  

24  11  50%  06  27.27%  05  22.72%  

  ):08(ا�����ق ��� ا�-دول ر(م 

 �
��
�ورة أن 	رون  %��72.72&ظ �ن ��ل ا�.دول أن أ%6
	� ا�'	�� 


��ط� وا�&دا)��� ا�0��ب ا��در�� �%��� ا#و�� ا�'��%� ��
و��
� ، وا�'�ر�� ���م 

  .�ن ا��'%�	ن 	رون أن �'ظم ا��ور ������7 %50 أ��	رو��� ���و(�،  54.54%

��ب و-�� �ظر ����" ���وى ا���� ا�/
���   . ب ��	
  :ا��دا	"&ورة ا��

 ا
�دا�� ا�)��	��'%�� أ��5م ا���� (	�)ل ا��.�
�ت أ�راد ا�'	�� ): 09(ا�.دول ر5م 


	�نا����� 
���&ور ا#ول ����.  
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  ر(م ��ود

  ا���ور ا�ول

  ا�� ـــــرارات

  ا�����  ��ظم ا�&ور
��ض 
  ا�&ور

��  ا�����  أ(ل ا�&ور  ا���

01  12  60% 07  35%  01  05%  

05  11  55%  04  20%  05  25%  

08  06  30%  09  45%  05  25%  

10  12  60%  06  30%  02  10%  

12  08  40%  05  25%  07  35%  

18  09  45%  09  45%  02  10%  

20  08  40%  07  35%  05  25%  

24  07  35%  07  35%  06  30%  

  )09(ا�����ق ��� ا�-دول ر(م 

 �
�ن ا��'%�	ن 	رون ا��ورة ���م 
��و*وح  %��60&ظ �ن ا�.دول أن ��

	رون أن 
'ض ا��ور   %45، ا�� ��
� ��)ل (��%� (�ر	�	رو���  %50وا���وع، و

���	
  .	و.د ����ق 

 

  :ا#����
ج

��&ظ ھ��ك �
�	ن �� ا���ب &ول �و(	� ) 09(و ) 08(�ن ��ل ا�.دو�	ن   

ا����وى ، إذ 
%,ت  �� 
	ن  
����فا��ورة �� ا�0��ب ا��در�� وھ� ���%ف 


�د  22.72%%� �
����
 %40، أ�� ا�)��	� 
%,ت ا
�دا��ا���)%� ����وى أو��  12و  10
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�د  %72.22، و
%,ت %60إ�� %� �
����
� ا���� أو�� و�ن ) )05و 01 ((�55% 


� ����وى ا�)��	�  % 60إ�� ����
� ا��.�
�ت، �� 	دل (%� و.ود �وارق �� ا
�دا�

  .أ�راد ا�'	��

 :ا�/
����رض ��
	� ا��ر���  .2

�  :��ص ا��ر*	� #�0�


ب ا���� ا��ر��� �1 ا�&ورة "  � ��ق �&ورة ا��
	�� ا��و-ودة 
# �و-د أي �ط

 �!�!�
	�� ا�����م ا���".  


�$(���د (%� ا��&ور ا�)��� وھو وا5'	� ا��ورة، �درا�� ا��ر*	�   ���5 

وا���دام ا���ب ا���و	� 0@�%وب إ&���� ��&%	ل ا������ ا���و�ل إ�	��، &	ث ��0ت 

�ن  ا#و������� إ.�
�ت ا�'	�� &ول &7	�7 ا��ورة �� 0��ب ا�%,� ا�'ر
	� �%�ر&%� 

  ).11(و ) 10(ن ر5م ا�.دو$
	����  ا$
�دا��ا��'%	م 

  

  

  

  

  

  

  :ا��دا	"&ورة ا��
	�� �ن -�� �ظر ����" ���وى ا���� ا�و��  .أ

ا����)ل 	�)ل ����� ا��.�
�ت أ�راد ا�'	�� (%� 
�ود ا��&ور ا�)��� ) 10(ا�.دول ر5م 

� أ��5م ا���� أو�� (�� وا5'	� ا��ورة �%'��  ).ا
�دا�

  ا�� ـــــرارات  ر(م ��ود
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ا���ور 

  ا�����  ��ظم ا�&ور  /
�"ا�
��ض 

  ا�&ور
��  ا�����  أ(ل ا�&ور  ا���

03  07  31.81% 10  45.45%  05  22.72%  

04  10  45.45%  07  31.81%  05  22.72%  

07  12  54.54%  05  22.72%  05  22.72%  

09  15  68.18%  05  22.72%  02  09.09%  

13  07  31.81%  10  45.45%  05  22.72%  

14  09  40.90%  08  36.36%  05  22.72%  

15  12  54.54%  06  27.72%  04  18.18%  

21  08  36.36%  07  31.81%  07  31.81%  

  :ا�����ق ��� ا�-دول

�ن ا��'%�	ن 	رون أن  %45.45أن ��
� )  10( ر5م  	�
	ن ��� �ن ا�.دول


'ض ا��ور �7ط �'
ر (ن وا5! ا���'%م و�را(� ا��روق ا��رد	�، و��س ا���
� �رى 

  .���م 
��7	�� ا�'%�	� وا#��5	� و�د(��� أم �'ظم ا��ور

  :&ورة ا��
	�� �ن و-�� �ظر ����" ���وى ا���� ا�/
��� إ��دا	"  . ب

�2'%�� أ��5م ا���� (	�)ل ����� ا��.�
�ت أ�راد ا�'	�� ) 11(ا�.دول ر5م  �) ا
�دا�

 �
	�نا���ص 
���&ور ا�)������.  

  ا�� ـــــرارات  ر(م ��ود
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ا���ور 

"�
  ا�����  ��ظم ا�&ور  ا�/
��ض 

  ا�&ور
��  ا�����  أ(ل ا�&ور  ا���

03  05  25% 07  35%  08  40%  

04  08  40%  05  25%  07  35%  

07  10  50%  07  35%  03  15%  

09  11  55%  04  20%  05  25%  

13  07  35%  05  25%  08  40%  

14  10  50%  05  25%  05  25%  

15  06  30%  09  45%  05  25%  

21  06  30%  10  50%  04  20%  

  :ا�����ق ��� ا�-دول

 �
�ن ا��'%�	ن 	رون أن �'ظم ا��ور  %��55&ظ �ن ��ل ا�.دول أن ��

 �
، 	رون أن �'ظم ا��ور ���ق %50���م 
��7	�� ا�'%�	� وا#��5	�، أ�� ��

	رون أن ا5ل ا��ور  %�40د	�م، و��
�  ا$.���(	�و&�.�ت ا���'%�	ن و�د(م ا�7	م 


ر (ن وا5! ا���'%م'�.  

  :  ا#����
ج

و.ود ��7رب �� و.��ت ) 11(و ) 10(�� ��&ظ4 �ن ��ل ا�.دو�	ن ر5م 


'ض ا�
�ود ����  �إذ  7و  4و  3ا��ظر &ول &7	�7 ا��ورة وھذا �� �'4�0 ا���ب �

 �
  .&ول �'ظم ا��ور % �50م ��.�وز ��
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3. �/�
 :�رض ��
	� ا��ر��� ا�/

�  :��ت ا��ر*	� ا�)��	� (%� �� 	%

�ور ا�'��%� ا��و.ودة 
0��ب ا�%,� ا�'ر
	� �%�ر&%� ا#و�� �ن  $ ��دم 0ل


�دا�� ا#ھداف ا��'%	�	� ا��&ددة و�ق ا�����جCم  ا	ت ا��'%�
، و��0ت ����� ا��.�

� ا��ر&%� ا#و�� �ن ا��'%	م اC	�دا�� ��0 ھو �و*D أ�راد ا�'	�� �%'� �ا����)%� �

  :)13(و ) 12(�ن ��ل ا�.دو�	ن ر5م 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :&ورة ا��
	�� �ن 45ل  و-�� �ظر ����" ���وى ا���� ا�و�� إ��دا	"  . أ


	�ن ا���ص، ا��&ور ا�)��ث ) 12(ا�.دول ر5م ��Cا ����� D*و	أ��5م ا���� ( ��%'�

  )ا
�دا��أو�� 

  ا�� ـــــرارات  ر(م ��ود
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ا���ور 

  ا�����  ��ظم ا�&ور  ا�/
�ث
��ض 

  ا�&ور
��  ا�����  أ(ل ا�&ور  ا���

02  14  63.63% 08  36.36%  00  00%  

11  10  45.45%  05  22.72%  07  31.81%  

16  11  50%  07  31.81%  04  18.18%  

17  08  36.36%  12  54.54%  02  09.09%  

19  12  54.54%  08  36.36%  02  09.09%  

22  12  54.54%  06  27.27%  04  18.18%  

23  06  27.27%  15  68.18%  01  04.54%  

06  11  50%  05  22.72%  06  27.27%  

25  04  18.18%  15  68.18%  03  13.63%  

26  13  59.09%  06  27.27%  03  13.63%  

  

  

  :ا�����ق ��� ا�-دول

 �

'ض  إن�ن ا�'�%	ن 	رون  %��68.18&ظ �ن ��ل ا�.دول أن ��


	را د5	�7 (ن ا���دة ا��'%	�	�، أ�� ا��ور �7ط �ر�
ط 
����0ءات ا��'%	�	�، و�'
ر '�

 �
��63.63% �  .	رون أم �'ظم ا��ور �ر�
ط 
����Fط ا��'%	�
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  :&ورة ا��
	�� �ن 45ل و-�� �ظر ����" ���وى ا���� ا�/
��� إ��دا	"  . ب


	�ن ا���ص 
���&ور ا�)��ث ) 13(ا�.دول ر5م ��Cا ����� D*و	أ�5م ا���� ( ��%'�

2 �  )إ
�دا�

  ر(م ��ود

  ا���ور ا�/
�ث

  ا�� ـــــرارات

��ض ا�&ور  ا�����  ��ظم ا�&ور  ��  ا�����  أ(ل ا�&ور  ا���

02  13  65% 04  20%  03  15%  

11  09  45%  07  35%  04  20%  

16  12  60%  03  15%  05  25%  

17  07  35%  08  40%  05  25%  

19  13  65%  03  15%  04  20%  

22  08  40%  07  35%  05  25%  

23  09  45%  05  25%  06  30%  

06  10  50%  05  25%  05  25%  

25  08  40%  05  25%  07  35%  

26  06  30%  08  40%  06  30%  

  :ا�����ق ��� ا�-دول

 �
�ن ا��'%�	ن 	رون أن �'ظم ا��ور �ر�
ط  %��65&ظ �ن ا�.دول أن ��

	رون أن �'ظم  ��60%
�  أ��
����Fط ا��'%	�� و�'	ن ا���'%م (%� ا���م وا��'%م، 

  .ا��ور �'
ر (ن �*�ون ا���وص ا�7را�	�
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  : ا#����
ج

�  ا���فأ�4 $ 	و.د ) 13(و ) 12(ا�.دو�	ن ر5م ��&ظ �ن ��ل   �


	ن  ا
�دا��أ�راد ا�'	�� �واء ���وى أو��  ا��.�
�ت �
أو ا�)��	�، إذ �راو&ت ا���


�ود  %60و  50%%� �
����
أ��  6و 19و  16و  2&ول ا��را��7 (%� �'ظم ا��ور 


� ����وى أو��  40
%,ت  25ا�
�د ����
�  .ا
�دا������وى ا�)��	�  %18.18و  ا
�دا�
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  :����د


	ق ��و���   �� �ل ھذا ا���ل �	� �رض و����� ����� ا�درا�� ����

ودى ، ا&��دا�#ن ا��
	�م  ا&��دا���ا��ورة ا�$د� �# "��ب ا�	 � ا�
ر��� �	ر�	� 

��

	م، و"ذا .د�-� �,ھداف ا��
	م ا�	 � ا�
ر��� ، �ط��$-� / �ورة ���	� ا���

  .ا��ددة و�ق ا��-�ج ا��طر ن ��ل وزارة ا��ر��� ا�وط���

� ا
درا����� ������:  

� ا
�ر���  .1��� �������
 :ا�و

#	� �  :��ص ھذه ا��ر��3 �	� 


��ر��� ا�و
� �ن ا
����م " ����� ا
�ر�
�%ورة ��ط��  ا"��دا!� دم ���ب ا

�����
"  

��ب و:-�ت  ا�ذي ��ص �	� �و��� ا��ورة ��
د ��ر�7 ����� ا��ور ا6ول

# ا�	 � ا�
ر��� �	ر�	� ا6و�� ن ا��
	�م 	
، ���.	ص أھم د&&ت ا&��دا�#�ظر 

�ورة ا�
��	�  :�ء �3ور  �و��� �ورة ا�
��	� ا��# �$د-� "��ب ا�	 � ا�
ر���، إذ 


ظم ����ت ا�"��ب ���وى أو�� و�ل �ددھ� �# ��وى ا�?���� .���  ا��دا�#�# 

 ،@�
دد :�&ت ا�و�دات ��ث ا�:زء ا�?��# �� �	��

دد ا��.دام �ورة ا��

�# ا���وى  �ورة �28ورة �# ا���وى ا6ول و 37
دادھ� ا�درا���، ��	7 �

  .ا�?��#

وذج أن ��ث    �

�ورة ا�
��	� ا���.دم 

�"��ب ��وى  ا6و�� 

��"ون ن ا6ب  ا&��دا�#

وا���ت   وا&�نوا6م 


�� أر�
� أ�راد،�# درا��@ �ول �ورة ا�رأة  )2010"(�
��ن .	وف"و�ذ"ر �
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�ور (، �دد �"رارات �ورة ا6م,	��� أو�� ا��دا�#�# "��ب ا�	 � ا�
ر��� �

�	��
�ور ا��# ,رة 20ا�

 04وا����ظ� �	� ا���ط ذ"رت 

�ور ا���Bت �"رر  �رات أ

ھذه ا��ورة ,)رات 08ذ"رھ� 

 ���  �08���و�-� ا�"��ب �دءا ن ا��

)�	��
إ�� ا��ور  و�و&) ا��ور ا�

�ل آ.ر ا���� ا�درا��� ا6.�ر � ���، ����?��ء ا�����ت ا6و�� ن و�دة 167ا��

���	� ر3� �:د �ورة ا�
��	� أ�3�ت �-� ا�:د 

 ���أ�ظر (17إ�� ا�����  12وا�:دة ن ا��

� �:د ��س ا�ر�وم وا�6وان وا�	��س، )01ا�	�ق" ،

 ��دد ا�6راد وا��"ل أو ا�ظ-ر ا�.�ر:#، ھذا 

ط�� �-��@ ا�
�أ"?ر  ا��ورة ھذه �:
ل � �	�


	م، أ� ������� �"��ب ��وى ا�?����  ت�ر�.� أ�راد�:د �ورة  ا��دا�#�# ذھن ا�

��وان ا��Bس، .��� �ورة ا6ب �م �� �ر �دءا ن ا6�ت، �	"ون ��س ا��

 ���) ا��$ل وا�وا�Bت( ا6.�رو�ول إ�� ا��ور ) �ور ا����ة ا�6ر��( 19ا��

 ���
	-� �ورة �ط�� أ�3� ،�"رارا 14ا����7 �ددھ�  80ا��:� � .  

، أ� ا�:زء ا�?��# أد.	ت ا6ولھذا ������� �	:زء  


دد، ھذا ��	���@  ا6.�ر�ورة ا�:د ��"رارھ� ا�

 ا.�Bفو������@، إذ �"ررت ��س ا��ورة رEم 


زز ا��ورة ا��$	�د�� �	:د � �و3وع ا�و�دة، وھذا 

 �	��

	م، ���� �:د �ورة ا���.����-� �# ذھن ا�
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�� �6راد 	�.�� �ب �در�:�� �# ا�:زء ا�?��#، ��3G��� إ�� و:ود �ور ��و�� و

 �# أ���م ا���� ا�?���� إ��دا�# أن �ورة  %����60  أ"د�@ا�
��	� وھذا 	
ن 

 �	��
  .���م �����وعا�

  �� �و�ل إ��@ ن .Bل ھذه ا������ أن ا��ر��3 ��$$ت ������� ��ورة و

، و�م ���$ق �# "��ب ا���� ا�?���� �"��ت �ورة ا��دا�#ا�
��	� �# "��ب ا���� أو�� 


	م �# ا�"��ب ا�در�#�$�ر�� ����ورة ا��# أ��-� ا� ��	�.��و�� و. 

� ا
�ر���  .2��� ����������&
 :ا

#	� �  :��ص ا��ر��3 �	� 

�� ا
�ر��� �' ا
%ورة "  �
�� ا
�و)ودة ����ب ا��
" �و)د أي �ط��ق 
%ورة ا

�� ا
����م��
 �� � �
ن .Bل ا�:دو��ن ا����$�ن ن .Bل ا������ ا��و�ل إ��-�  "ا

# أ���م ا���� أو��  %45.54، أ��رت �	� أن )10(و) 09(ر�م 	
 ا��دا�#ن 


	م و�را�# ا��روق ا��رد�� ��ن �رون �
ض ا��ور �$ط �
�ر �ن وا��/ ا�

 ،��	�ن ا����� ا� �$���ن، وھ# �ور 	
�# ا���� ا�?����  أ�ا�	
�-م  ا��دا�#�


	م 40%�  .�رون أن ا�ل ا��ور �
�ر �ن وا�/ ا�

ون .Bل د&&ت �ور ا�
��	� ا�و:ودة �"��ب   

 ا&��دا�#ا�	 � ا�
ر��� �	ر�	� ا6و�� ن ا��
	�م 

 وا&�ن وا6مإذ �?	ت ا�
��	�  �# ا6ب : ���.	ص ا6�#

وا���ت وھ# ا��ور ا�ط���E �# "��ب ا���� أو�� 

�/ ا��دا�#: #�  �	��
3�� ��ورة ا��ا�����ت ا�

وو:ود ا�:د وا�:د �$��ر �	�  ،��ث �$دم ر3� ���	�@

 ���� ���H �ن  14و �13
ض ا�����ت ?ل ا��


	م، ھذا ���د�د �دد أ�راد ا�
��	� وھو .��ف �وا�/ ا�
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?	�  ا6.�ر��دة ا�ا�ذي �:د ���	�@ ��وي أ"?ر ن �رد أو ا�ل، "ذ�ك أ�ن ا�
��	� ا�


ر ا�$��ر و�	�س ا���ورة�"ل ا6م �-# �ظ-ر ��� أ�وا�
ر وا�
�،  ا6.وال�# �، 

ا�:د �
��ه و��
�@ وا�	��� ا���3�ء وا�:دة  أ�وا6ب �ر�دي ا�$�ص وا�"را��ت، 

�ن، و�د �راو�ت  ��Bءم���.�ر، �د & 	
�ھذه ا�ظ�ھر / .�رات ووارد :�/ ا�

 ���
# ا���� أو�� (ا��:���ت أ�راد ا�	
�-م ن �رى أن  %�����31.81 ) ا��دا�#


	م، و����  ��Bءم
ض ا��ور ��# ا���� (ا�
���  أ�رادن  50%/ .�رات ا�	



	م ��Bءم�رون �
ض ا��ور ) ا��دا�#ا�?���� �� ا��ور أ ،/ .�رات ووارد ا�


�ر �ن ) 02أ�ظر ا�	�ق,ا��دا�#"��ب ا���� أو�� ( 106، 25، 20، 19،  18ر�م �

و:ود آرا�ك، ��دة ا�ط
�م وا�"ر�#، �ر�ر ا��وم، ط�J ��ري (د�"ور ا��زل 

Eر�� ر3� �?ل  106ا�����  أ�) وا�G�رة ا���م

Gب وا�"��رة، ���H ھذه ا��ور �	� :-زة ���

وا:��ع & ��ظر �@  ا����ديا�ر��ھ�� وا��$رار 

�ن، �-# �ور	
� ��ا����د�
"س أ�و&  :�/ ا�


��� دون غ�رھ� وھذا �  وا:����� دا�� �	� ��� 

�ن �رون أن �
ض ا��ور �$ط �را�# ا��روق  %�45.54	�@ ����  أ��رت	
ن ا�

�ن، 	
�، 22، 20�دل ا�����ت ا������  ا��دا�#"��ب ا���� ا�?����  أ�ا��رد�� ��ن ا�

�ق  79، 44، 43 ،31ا��ور ر�م  أ��	� أ�وا& أ�ر�� �د�� :�دة،  26، 24�� &


	م و��ل ا��ور ر�م �د&&ت �ن  167، 162، 117، 84، 69، 18/ ��:�ت ا�

دور ا6م �واء ���3ر ا�ط
�م أو ا���وق أو را�$� ا��6�ء إ�� �د�$� ا���وا��ت 

، 72، 57، 47، 24، 23، 13وا�زر�� وا����ل آ.ر ا���� ا�درا���، أ� ا��ور 

�ت  167، 162، 155، 152، 116، 94، 80، 79، 73	� ��دد �"رار  ا&����ه


	م أ"?ر�ن  �ورة ا6ب دون �ورة ا6م، � �ر�J �3ور ا6ب �# ���ة ا�@، أ

"ذ�ك ا���ر دوره �# �راء ا�.3ر، ���دة ا����رة، �وا:ده �# دار ا��	د�� أو "�ب 


زز ظ-ور ا6ب ، ا&�نا�ذ"ر، �# ا�زر��، و:وده �# Eر��  ا&�نا��ر�د ر�$� � �
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أ"?ر ��وا ور���� �6ر�@ ن ا6م، �-و ��ب �ر�دي �ذ�@ أ��$� �را�ق ا��6�ء إ�� 

دون  ا&�نوھو �را�ق  ا6ب، و�B�ظ دا�� �ورة ا&�نا�زر��، و��وق ر�$� 

  .ا���ت

  ����ر إ�� أط��ل ھ-م ا�	
ب ) ��ت وو�د(ا��ور ا��# �ظ-ر �	�-� ا��6�ء  أ

، و��ھدة ا��	��ز 116، 72، 52، 46، 49، 25، 24، 18ا�����ت  "لوا6 وا�	-و 


�و�� 48، 43، 26، 24، 20، 19وا�درا�� إ& �
ض ا�����ت �، ��دو ا�6رة 

��، وھذا � ��رت ��@ ���� ��ر�ط-� ��B�ت �

ن أ�راد ا�
��� أن ا��ورة ���ھم �# د�م  50%

�ن ا&:�����ا�$�م 	
�  .�دى ا�

� ��ق ذ"ره & ���ط�/ أن ���# ��ط��ق "ل 

/ ا��ورة ا��$�$�� �
��	� (ا��ور  �	��
�ورة ا�


��� دون ��� أ.رى،  ���
	م، �"�-� و:-� ��ا�

� و������# �-# �.دم ا���� ا�$	�	� ا�و:-� إ��-�، 

���، & �را�# �:
ل �	�ورة د&&ت �	��� و��

/، ھذا � ���د�:�أ"?ر  ا&ھ��م# :�/ ���ت ا�


���ر ا�"��ب ا�:�د، و�د أ��ر درو�ش را��ة �

�ذ ا�ر�	� B�� @���
���ر :ودة ا�"��ب ا�در�# ووا��	س �# درا��@ �ول 


� Eزة,ا�6���� ا�د���  ������ره، ��ث �?ت ا������ �	� أھ�� ا�"��ب )2007( �:�

�� وأ�
�ده،	
�� ا���	
، ا&����د��ا��# ��ل ا�6
�د  �:ر ا�زاو�� �	
	�� ا��

� ا�وا:ب �وا�رھ� �# �
ا��ر�و��، ا������، ا�����، ا��$���، ��3G��� إ�� ا�.���ص ا�

ا�"��ب ا�در�# ن ر�	� ا�د��� ��?ل �# "��ءة ا�ؤ�ف، �دة ا�"��ب و��واه، � � 

  .)18، 2007�	س، ( ا�"��ب وأ�	وب �ر3@

 :ا
&����ا
�ر,��  ������ ���� ا
�ر��� .3
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�.دم "ل �ور ا�
��	� ا�و:ودة  &: "��ل ا��روع �# ����� ا��ر��3 ا��# �$ول


	م ا�	 �  ا&��دا�#�"��ب ا�	 � ا�
ر��� �	ر�	� ا6و�� ن ا��
	�م �� ��
ا6ھداف ا�


	م ا�	 � ا�
ر��� ��ب �-�ج �� ��
ا�
ر��� ا��ددة و�ق �-�ج �ذ"ر أھم ا6ھداف ا�

������� �	��� أو�� �ر ��-�  أ�، ا&��دا�#ن ا��
	�م  ا6و��	 � ا�
ر��� �	ر�	� ا�


	م �?Bث را�ل أو& ا&�د�ج �# ا���ط  ا�در�# و��رس ا��
��ر ا��.�# �ا�

����وا��وا�ل وا�$راءة :Gروف  ا�ا� �	رف �
��� � أ��ھد وا��/، ?���� ا��

ر�	� ���وص ���رة ��د ا���ري، ?��?� ا�$راءة ا���ا�ا������ وا����� ����.دام 

��وى ا�?���� ��$رأ ا��	�ذ ا���وص �Nداء  أ�وا���"م �# آ���ت ا�$راءة، � �������


	و�ت ا�واردة 
	و�ت ا�واردة �# ا��ص و���
ل ا�:�د، ��-م � �$رأ �
�د ���ء ا�

  .�# ��وص ا�$راءة

�	� أ�راد ا�
���،  ا&�����نو�
د �ط��ق  �	"�ف �ن دى ��$ق ھذه ا6ھداف،  

� �	#) 12(و ) 11(ا������ ��ب ا�:دو��ن ا����$�ن  أ��رت �	�:  

��، و�
�ر  %68.18أن ���� �	
�رون أن �
ض ا��ور �$ط �ر��ط ���"��ءات ا��

��، و���� �	

ض ا��ور �ر��ط  إن�رون  63.63%�
��را د��$� �ن ا��دة ا���

 ���� �#، أ�	
# ا�?���� (ن أزاد ا�
���  %�65�����ط ا��	
�رون أن ) ا��دا�#

#، و�	

ظم ا��ور �ر��ط ������ط ا��3ون   60%أن ا��ور �
�ر �ن 

 �ا���وص ا�$را���، ن .Bل ھذه ا������ �B�ظ و:ود ا.�Bف �# �ول .د

ا���� (ا���وى، و���ر:وع �����ت ا�"��ب  ��.�Bفا��ورة �� و3
ت 6:	@ 

أ�ظر (، 167، 162، 116، 111، 94، 72، 45، 23، 18، 13، 08) ا��دا�#أو�� 

  .)03ا�	�ق ر�م

3ون   ��ث & ��ر:م ا��ورة � و3
ت 6:	@، و�:دھ� ����� & �.دم ا�

26، 24 ،22، 20: "����ت ا��ور ا������ ا��دا�#"��ب ا���� ا�?����  أ�ا�$را�#،  ،

��ب (& ����د �	� �	وغ ا�-دف ن ا�و3وع  ) 04أ�ظر ا�	�ق("48، 44، 36
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�ن �رون أن  %35ا��طرق إ��@ وھذا � ��رت ��@ ���� ...) ا�	�ق ر�م	
ن ا�


ض ا��ور �$ط ��ر:م � و3
ت ن ا:	@�.  

   ���� �/ �دد ا�و�د أ�رادن  %50أ �	��
ات ا�
��� �:دون ����ب �ورة  ا�

�� ا�$ررة وا��# �	7 �ددھ�  �ورة ���وى أو�� �	
08وز�� �	�  ا��دا�#ا�� 

:�&ت، "ل :�ل ��وي أر�/ و�دا�ـ ��ورة �# ا�"��ب  27��وى ا���� ا�?����  أ

04��ور، و"ل �ور ��"ون ن  07، "ل :زء ��وي �:زأ�@ ���	
  .و�دات �

  �ن �
ض ا��ور �# ا�"��ب :ذا�� ن أ�راد ا�
��� أ %54إ��  %����40  أ

�ن وا�ذي ��
"س �	� دا�
�� ا��		
�	� �����ذ �	$راءة و�و�� و���ز ��Nوان 

�P ا�"��ب�� #� ��Eوا�ر.  

� ��ق ذ"ره ���.	ص أن ��س "ل �ور ا�
��	� ا�وظ�� �# "��ب ا�	 �   

�ا�
ر��� ��$ق ا6ھداف �	
ا��ددة و�ق ا��-�ج ��
	م ا�	 � ا�
ر���، و�د :�ءت  �ا��

P ا��-�ج ا�.�# �	� �ور ) 2007( "�:د �رب"�# ھذا ا��دد درا�� B�ول 

-� إ�� أن ن ھذه ����: أ��رت، و�د �
ر��� �	ر�	� ا�6���� ا�د���"�ب ا�	 � ا

��$�$-� و�-�  ا��# �طP إ��  ر���ل �د ��
�رض وا6ھداف ا��ر�و�� ا��ور � ��ث

د �.�رات �ر�و�� �	���� �.  

  

  

  

�%-.
  :ا

�، .��� �# ا�ر�	�   - ���	
� ��ن ا��
	�م  ا6و����ورة ا�
��	� وظ�

�� ا������، و�ق أ�س 	
ا&��دا�#، �و ا��.دت �# ا�:�ل ا����ب و���طر�$� ا�

 ����
	م ا������ وا&:��، ��	وغ ا�-دف وا&����د���ر�و�� �را�# .���ص ا�
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#، و��$�ق :ودة ا�	 � ا�
ر��� "�  وا&ر�$�ءا��ر�وي �	
أ?ر ا��
	م  إ�$�ء�����وى ا��

������  .�	��وات وا�را�ل ا�درا��� ا�
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  :ا������


�ر�
	 ا�و�� �ن   � 	�� ا���وا�� ��ورة ا����
	 �� ���ب ا�
�	 ا��ر�

��د ��


�س أھ�	 ا��ورة و�ورة � ،	ا���
م ا%��دا�� �ن و$#	 �ظر ��
�� ا�
�	 ا��ر�

��وذج �)�'د�� �� �  	
ا����ب، و�� �-وم �, �ن دور ر�س �� ��
+ ا�ر)��	 ا����

 ���$���ت ا��ر�و	 وا��� �$�ل ا���
م وا���
م أ�.را و	، �#� ����ر �ن ا����
ا���

و����	، ھذا �� )�د�4 �ن وا��� ا����ھ2 و���ء ا��را�2 ا%ھ���م �'���ص 


م ر�ط �ن  وا�7, ا��ورة و�طورھ�، ��)�'دا�#� ا�وا�5 وا�)
م �$�ل �ن ا����

و�� ��وره، ��� �=$� 4
� ا��>�ظ	 وا��;�ر وا:�داع ���
�	 ا��ر�	 و��-ق 

	  .ا�ھداف ا��ر�و	 ا��)طرة �ن �7ل ا�وزارة ا�و�

   	�و�� ا�'ر ��-� ا��ورة �� ا����ب ا��در)� أداة ��ر�	 ھ��	 وذات 7

ن ا����
م 4
� ا�;#م وا%)���ب وا���� 	��B، و% ��-ق ھذا �
, إ% إذا رو�4 �ر�و

ا%)�'دام ا����)ب وا��>�م، أي ا��ورة ا����)�	 �� ا��ص ا����)ب �� ا����ب 

  .ا����)ب
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  : ا���را	�ت

��وظف ا��ورة ا����)�	 ا��� ���س وا�7 ا����
م و�را�4 ا�;روق  ا%ھ���م -

	ن وا%���7د	 ا4���$%�
ن ا�����. 

-  �و�طورھ� ���و� ا��وا�� ) �ورة ا����
	(�� ا)�'دام ا��ور ا���و

�م ا��'
ص �ن ا���ور ا���ط� ��� 	 .وا�و�دات ا�درا)

ا�-�م ���
	 ا��-وم ا��)��ر، و�دى 'د�	 ا��ور ��� وظ;ت �ن ا$
,، وذ�ك  -

 .�;�ص و�;�5 ا��ور �ن أ�.ر �ن ��ظور

	 �� ا��-�ء ا -�
ر وا�)س ا����ور ��� ��ون أ�.ر وأ�-� أ.را �را�4ة ا����


م، و'د�	 �Fھداف ا��ر�و	 ا���ددة و�ق ا���#�ج��
�. 

-  	�
ا�-�م ���وث �ول ����	 ا��ورة �� ا����ب ا��در)�، '��	 ���ب ا�


�ر�
	 ا�و�� �ن ا���
م � 	، و'د��#� �ھداف ��
م ا�
�	  ا%��دا��ا��ر�

��
 .وا�ر�7 ����)�وى ا���
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  :ا������

�ن  ا�و��	
د ������� ا���وا�� ��ورة ا�
���� �� ���ب ا���� ا�
ر	�� ���ر���   

�� ا��ورة و�ورة ا��
��م ا%	�دا�� �ن و$#� �ظر �
��� ا���� ا�
ر	��، ���س أھ�

�(�-د�� �� ا����ب، و�� �,وم 	+ �ن دور ر��س �� �	��* ا�ر(���  ا�
����  ���وذج


�	ر �ن ا��
���ت ا��ر	و�� وا��� � �#� ،�����

ل ا��
��م وا��
�م أ�/را و�$���ا��$� 

	-���ص  ا%ھ���مو	��ء ا�	را�1 و�
����، ھذا �� �(�د�2 �ن وا�
� ا����ھ1 


ل �ن ا���
�م �ر	ط 	�ن  وا7
+ ا��ورة و�طو�رھ�، ��(�-دا�#� ا�وا�5 وا�(��م $�

و�� ���وره، ��� �=$� ��2 ا��>�ظ� وا��;��ر وا:	داع 	����� ا�
ر	�� و��,�ق 

  .ا�ھداف ا��ر	و�� ا��(طرة �ن 7	ل ا�وزارة ا�و���

و�� ا�-�ر �	,� ا��ورة �� ا����ب ا��در(� أداة �
ر��� ھ��� وذات ���7   

وا���	B، و% ���,ق ھذا ��+ إ% إذا رو�2  (��
�بوا%�ر	و�� �
�ن ا���
�م ��2 ا�;#م 

ا��ورة ا����(	� �� ا��ص ا����(ب �� ا����ب  أيا����(ب وا��>�م،  ا%(�-دام

  .ا����(ب
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	�ث         ا���ل 
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  ا���ل ا�را��  

����     ا �راءات ا���

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ا���ل ا��	�س 

  ا�درا��  %رض ��	#"
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��	'&� و����ر ��	#" 

  ا�درا�� 
  

  

  

  

   

  

 

 



  

 

  

 

  

 

  ا������

  

  



  

  

  ا��
	ق

  

  



  

  

����� ا����در 
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