
1 

 

 
 دمنهورجامعة         

          كليــــة الـتـربيـة      

 قسم أصــــــول الرتبيـــــة

 

 

نشطة تصميم وختطيط  األ

 الثقافية املدرسية
 

 

 إعــداد

 

          

                                   

 و5102



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 ايؿكٌ ا٭ٍٚ

 مدخل عام فى االنشطة املدرسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 لالفصل األو

 املدرسًة مدخل عام فى االنشطة 

 َكس١َ:

تٗسف املسضغ١ إىل َػاعس٠ ط٬بٗا ع٢ً ايُٓٛ ايػ٣ٛ دػًُٝا ٚعكًًٝا 

ٚادتُاعًٝا ٚعاطؿًٝا , ست٢ ٜكبشٛا َٛاطٓني َػ٦ٛيٕٛ عٔ أْؿػِٗ ٚٚطِٓٗ , 

ٚست٢ ٜؿُٗٛا ب٦ٝاتِٗ ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ بهاؾ١ َػتٜٛاتٗا , 

ٜتطًب إسساخ تػٝريات دصض١ٜ يف غًٛى ايط٬ب َٔ خ٬ٍ ٚؼكٝل شيو نً٘ 

ايتعًِٝ املطتبط بايعٌُ , ٖٚصا ٫ ٜتأت٢ إ٫ باؼ١ ايؿطم املتٓٛع أَاّ ايط٬ب 

 ملُاضغ١ َٓاؾط َتٓٛع١ َٚربف١ زاخٌ املسضغ١.

٫ٚ ٜكتكط زٚض ايرتب١ٝ اؿسٜج١ ع٢ً ايكـ ايسضاغٞ يف تعٜٚس ايط٬ب 

ٚت١ُٝٓ ايكِٝ ٚا٫ػاٖات ٚاملٍٝٛ ٚاملٗاضات ٚأغايٝب  بايجكاؾ١ ايعا١َ ا٭غاغ١ٝ ,

ايتؿهري املطغٛب ؾٝٗا , بٌ ميتس إىل ايعٌُ خاضز ايكـ ايسضاغٞ نذاْب أغاغٞ 

َٔ دٛاْب َػ٦ٛيٝات٘ ايرتب١ٜٛ , ؾٗٓاى ايهجري َٔ ا٭ٖساف ٜتِ ؼكٝكٗا َٔ 

ا إٔ خ٬ٍ ايٓؿاط ايتًكا٥ٞ , ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايط٬ب خاضز ايكـ ايسضاغٞ , نُ

ؾعاي١ٝ تسضٜؼ املعًِ زاخٌ ايكـ ايسضاغٞ تتٛقـ إىل سس بعٝس عٔ املٓار ايعاّ 

يًُسضغ١ , ٚع٢ً تٓظُٝٗا اٱزاضٟ ٚايؿين.  )سػٔ ؾشات٘ , املٓاٖر ايسضاغ١ٝ 

 (161-159,م

تعس ا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ غٛا٤ ايكؿ١ٝ أٚ غري ايكؿ١ٝ فا٫ً ٖاًَا َٔ ٚ

اهلا ت١ُٝٓ قسضات ايط٬ب ايطٚس١ٝ ٚايؿهط١ٜ اجملا٫ت ايرتب١ٜٛ اييت ميهٔ َٔ خ٬

ٚاؾػس١ٜ ٚنصيو تػِٗ يف تعن١ٝ ْؿٛغِٗ ٚتٗصٜب أخ٬قِٗ ٚظٜاز٠ منِٖٛ 

ٚتؿاعًِٗ ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ مماضغتِٗ يًُٛاقـ ٚاـربات اييت ٜتعطنٕٛ 

 إيٝٗا أثٓا٤ زضاغتِٗ.
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ٚايٓؿاط دع٤ َٔ املٓٗر مبؿ١َٛٗ ايٛاغع "ٚعٔ ططٜك١ ٜهتػب ايت٬َٝص 

صيو ٜتعسٍ أغًٛب تؿهريِٖ بملعًَٛات ٚاملٍٝٛ ٚا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚاملٗاضات ٚا

ٚتٛنع أغاغٝات بٓا٤ ؾدكٝاتِٗ, ٚايٓؿاط املسضغٞ ميجٌ عٓكطًا أغاغًٝا َٔ 

عٓاقط املٓٗر املسضغٞ سٝح ٫ ٜعٌُ َٓؿطزًا يف إطاض ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚيهٓ٘ 

َع عٓاقط املٓٗر ا٭خط٣" ٜعٌُ يف ع٬قات تبازي١ٝ ٚتؿاع١ًٝ يف شات ايٛقت 

 (20ٖـ,1401)ايسَطزاف, 

ٚا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ تػاعس املعًِ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ عًُ٘ َٓظًُا َٚكًٓٓا ٚؾاع٬ً 

نُا تػاعس ايتًُٝص ع٢ً إٔ ٜتعًِ بكٛض٠ أؾهٌ, ٚإٔ ٜتؿاعٌ َع ايب١٦ٝ 

 (12ٖـ,1412ايتع١ًُٝٝ باعتباضٖا ؾًٓا ٜؿٝع سادات٘ ٜٚتُؿ٢ َع قسضات٘ )ؾ٬ت٘, 

تربظ أ١ُٖٝ ايٓؿاط غري ايكؿٞ مبا وكك٘ َٔ أٖساف تطب١ٜٛ ٚمبا ٜرتن٘ ٚ

َٔ أثط ؾاعٌ ٜؿٛم أثط ايتعًِ يف سذط٠ ايكـ, ٚشيو ضادع إىل خكا٥ل 

ايٓؿاط اييت ٫ تتٛؾط بٓؿؼ ايكسض يًُٛاز ايسضاغ١ٝ خاق١ عٓسَا ٜهٕٛ ايطايب 

عً٘ أنجط ؾعا٫ً يف اختٝاض ْٛع ايٓؿاط ٚٚنع خط١ ايعٌُ ٚتٓؿٝصٖا مما ه

محاغ١ ٚإقبا٫ً عًٝ٘ ؾٝ٪زٟ إىل تعًِ أنجط زًَٚا. ٚقس أثبتت ايسضاغات ايرتب١ٜٛ 

إٔ يًٓؿاط, ايصٟ مياضؽ َٔ خ٬ٍ مجاعات ايٓؿاط, تأثريًا إهابًٝا ع٢ً 

ّ, م م 1991ايتشكٌٝ ايعًُٞ يًُٛاز املتك١ً بٗصا ايٓؿاط )ايعكُٝٞ, 

140-141) 

ايتع١ًُٝٝ ٚبا٭خل غري ايكؿ١ٝ  ٚمما ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ إٔ ايٓؿاطات

تػاعس يف تطغٝذ َا تعًُ٘ ايطايب َٔ َعًَٛات َٚٗاضات َٔ خ٬ٍ َا ٜكّٛ ب٘ 

َٔ ٖصٙ ا٭ْؿط١ اييت اهلا ايطابع ايعًُٞ ٚتسؾع٘ إىل تطبٝل َا تعًُ٘ يف أضض 

ٜٚعزاز ا٭َط أ١ُٖٝ عٓسَا ٜتعًل باؾاْب ايسٜين َجٌ زضاغ١ ايعًّٛ  ,ايٛاقع

ٜٔ ٫بس ؾٝ٘ َٔ املُاضغ١ ٚايتطبٝل "ٚايٓؿاط ايسٜين ميجٌ ايؿطع١ٝ ٭ٕ ايس

اؾاْب ايعًُٞ ايتطبٝكٞ املِٗ يف ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬, ٚي٘ ق١ُٝ نبري٠ يف طبع 

ايط٬ب ٚايطايبات ع٢ً َا تطَٞ إيٝ٘ ٖصٙ ايرتب١ٝ َٔ َعإ غا١َٝ يف ايعكٝس٠ 

اٱغ١َٝ٬ ٚايعٌُ, سٝح إٕ ايسضاغ١ ايٓظط١ٜ ايتكًٝس١ٜ ملٛنٛعات ايرتب١ٝ 

ٚسسٖا قس تهٕٛ عادع٠ عٔ قٝاز٠ ايط٬ب إىل ايػًٛى ايعًُٞ ايكشٝض, اهلصا 
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تظٗط نطٚض٠ مماضغ١ ايٓؿاط ايكؿٞ َٔ خ٬ٍ ضبط املٛنٛعات ايس١ٜٝٓ باملٛاقـ 

اؿ١ٜٛٝ اييت تٛنشٗا, عٔ ططٜل املُاضغ١ ايع١ًُٝ يًٓؿاط ايكؿٞ َجٌ ايكك١ 

, ٚتٛدٝ٘ ايػًٛى ٚاٯزابيًؿها٥ٌ  ٚاؿٛاض ٚايتعًِ ايتعاْٚٞ ٚايتُجٌٝ املظٗط

تٛدًٝٗا محٝسًا, ٚت١ُٝٓ ايطٚح اؾُاع١ٝ, ٚإسٝا٤ اؾٛ ايسٜين باملسضغ١ )ضغ٬ٕ, 

 (.244ٖـ,1413

ْٚظطًا اهلصٙ ا٭١ُٖٝ ايهبري٠ يٮْؿط١ ايتع١ًُٝٝ نإ يعاًَا ع٢ً املعًِ إٔ 

ْؿط١ ايرتبٟٛ ايصٟ ٜ٪ًٖ٘ ملُاضغ١ ٖصٙ ا٭ اٱعسازٜهٕٛ ع٢ً زضد١ نبري٠ َٔ 

ٚايتدطٝط اهلا ٚسح ط٬ب٘ ع٢ً ايكٝاّ بٗا. ٚيهٞ ٜهٕٛ املعًِ نصيو ؾ٬بس َٔ 

اٖتُاّ َ٪غػات اٱعساز بٗصا اؾاْب عٓس إعساز املعًِ إعسازًا تطبًٜٛا َتها٬ًَ 

دٓبًا إىل دٓب َع اٱعساز ا٭نازميٞ مما هعً٘ َعًًُا ْادشًا ٜ٪زٟ زٚضٙ ٜٚبًؼ 

 ضغايت٘ ايرتب١ٜٛ ع٢ً أنٌُ ٚد٘. 

إٕ َٔ َتع١ ايتعًِ ٚؾاع١ًٝ ايتعًِٝ إٔ ٜكرتٕ بٓؿاط تطبٟٛ ىطد٘ يصا ؾ

َٔ قاع١ ايكـ إىل ضساب١ اؿٝا٠. ٚايٓؿاط املسضغٞ مما ٜهٝـ إىل ايتعًِ 

س١ٜٛٝ ٚسطن١ ٚسط١ٜ ٚٚاقع١ٝ, ٚمما ٜهػب املتعًِ خربات ٚؾٛا٥س ٚآزاب ٚأخ٬م 

إىل تأثريٙ املباؾط أٚ غري تؿبع ضغبات٘ ٚتًيب استٝادات٘ ٚتُٓٞ اٖتُاَات٘, إناؾ١ 

املباؾط يف ايتشكٌٝ ايسضاغٞ. ٚقس عطؾت ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ نذع٤ َٔ املؿاٖس 

املسضغ١ٝ َٓص بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ امل٬ٝزٟ املٓكطّ. ٚناْت تٛد٘ اهلصٙ ا٭ْؿط١ 

يف بعض اؿا٫ت اْتكازات يهْٛٗا شات ؾإٔ أنرب َٔ ايرباَر ا٭نازمي١ٝ 

ٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ, إزضاى إٔ َجٌ ٖصٙ ايرباَر متٓض ايعسٜس َٔ املسضغ١ٝ. إ٫ أْ٘ َ

ايط٬ب ٚايطايبات قسض نبري َٔ املؿاضن١ ٚا٫ْسَاز يف املسضغ١ قس ٫ تٛؾطٙ 

 ايرباَر ا٭نازمي١ٝ ايبشت١ . 

 :تعزيف الهشاط

 ايٓؿاط: -1

ٚضز يف ايكاَٛؽ احملٝط "ْؿٝط مبع٢ٓ طٝب ايٓؿؼ يًعٌُ" )ايؿريٚظ أبازٟ, 

 (89 ٖـ,1406
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 92ٚعطؾت ن١ًُ ْؿاط "نس ايهػٌ" ٜٚهٕٛ شيو يٲْػإ ٚايساب١. )ابٔ َٓظٛض, 

ٚيف كتاض ايكشاح أْ٘ "ْؿاط ايطدٌ: ؾٗٛ ْؿٝط ٚتٓؿط ٭َط نصا )ايطاظٜٔ  (292: 

ٚعطؾ٘ ايكاَٛؽ ايرتبٟٛ بأْ٘ "ٚغ١ًٝ ٚساؾع ٱثطا٤ املٓٗر ٚإنؿا٤  (288ّ, 1997

املتعًُني َع ايب١٦ٝ, ٚإزضانِٗ ملهْٛاتٗا اؿ١ٜٛٝ عًٝ٘, ٚشيو عٔ ططٜل تعاٌَ 

املدتًؿ١ َٔ طبٝع١ إىل َكازض إْػا١ْٝ َٚاز١ٜ بٗسف إنػابِٗ اـربات ا٭ٚي١ٝ 

اييت ت٪زٟ إىل ت١ُٝٓ َعاضؾِٗ ٚقُِٝٗ ٚاػاٖاتِٗ بططٜك١ َباؾط٠" )عبس 

 (20ٖـ, 1401ايٖٛاب, 

 

 :ايٓؿاط غري ايكؿٞ -2

ضغ٘ املتعًُٕٛ خاضز ايكـ, نُٔ ٜعطف ايٓؿاط غري ايكؿٞ بأْ٘ "ايصٟ ميا

خط١ املسضغ١, ٜٚؿطف عًٝ٘ املعًُٕٛ, ٚي٘ أٖساف قسز٠, ٜٚؿٌُ ايٓؿاط 

ايطٜانٞ, ايٓؿاط ايجكايف, ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ, ْؿاط ايطس٬ت, ْؿاط اٱشاع١ 

املسضغ١ٝ, ا٭ْؿط١ ايهؿؿ١ٝ ْٚؿاط ايكشاؾ١, ٚغري شيو َٔ ا٭ْؿط١ )ضؾٛإ, 

1994 ,ّ607). 

بأْ٘ "ايربْاَر ايصٟ تٓظُ٘ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ يٝهٕٛ ٜٚعطف نصيو 

ص بطغب١ ٚؾٛم ٜٚ٪زٟ إىل منٛ خرب٠ َٝتها٬ًَ َع املٓٗر ايتعًُٝٞ ٜٚعاٚي٘ ايت٬َ

ايطايب ٚت١ُٝٓ َٛاٖب٘ ٖٚٛاٜات٘ ٚقسضات٘ يف ا٫ػاٖات ايرتب١ٜٛ ايػ١ًُٝ" 

 (101ٖـ, 1403)بطنات, 

َٝصٖا َٔ ا٭ْؿط١ ٜٚعطف نصيو بأْ٘ "نٌ َا تٛؾطٙ املسضغ١ يت٬

املدتًؿ١ ٜٚٗسف إىل منٛ ايت٬َٝص عكًًٝا ٚٚدساًْٝا ٚغًٛنًٝا, ٜٚػاعس ع٢ً 

, 1409إط٬م طاقات ايت٬َٝص ايها١َٓ ٚتٛدٝٗٗا إىل ا٭ٖساف املٓؿٛز٠" )َٛغ٢, 

18) 
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 نشأة الهشاط املدرسٌ:

إٕ مجٝع أٚد٘ ايٓؿاطات ايط٬ب١ٝ يٝػـت بايؿـ٤ٞ اؾسٜـس, ؾٗـٞ قسميـ١ قـسّ             

ــت          ــ١ إٔ تًــو ا٭ْؿــط١ ناْ ــ١ ايتاضىٝ املــساضؽ شاتٗــا, سٝــح ٬ْســا َــٔ ايٓاسٝ

متــاضؽ نذــع٤ أغاغــٞ َــٔ املٓــاٖر ايتعًُٝٝــ١ يف املــساضؽ اٱغطٜكٝــ١ ٚايطَٚاْٝــ١.  

ــاب    ــ١ با٭يعـــ ــساضؽ اٱغطٜك١ٝ/ايْٝٛاْٝـــ ــتٗطت املـــ ــح إؾـــ ــ١  سٝـــ ــ١ٝ املدتًؿـــ ايطٜانـــ

ٚنصيو بأْٛاع َتعسز٠ َٔ ايؿٕٓٛ ناملٛغٝك٢ ٚاـطاب١ ٚايتُجٌٝ...إخل. نُا 

إٔ ايعــطب قبــٌ ٚبعــس اٱغــ٬ّ إٖتُــٛا بايعسٜــس َــٔ ايٓؿــاطات ٚا٭يعــاب, ستــ٢ إٔ       

ــٓـ٤       ــا٤ ايـ ــ١ إعطـ ــ٢ أُٖٝـ ــسٚا عًـ ــٞ( أنـ ــاّ ايػعايـ ــطٜٔ         ) ناٱَـ بعـــض املؿهـ

ات بعس اٱْتٗا٤ َٔ ايتعًِٝ.ايؿطق١ ملُاضغ١ ايعسٜس َٔ ايٓؿاط

ّ أغــؼ دــإ بٝػــساٚ َسضغــ١ ســب اٱْػــا١ْٝ يف املاْٝــا ٚخكــل     1774يف عــاّ       

ث٬خ غاعات ًَٜٛٝا يٮْؿط١ ايتعًُٝٝـ١ ٚايرتٚوٝـ١ ٚايبسْٝـ١, ٚغـاعتإ يٮعُـاٍ      

 ايٝس١ٜٚ.
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ّ مت إْؿــا٤ أٍٚ َسضغـــ١ ػطٜبٝــ١ يف َسٜٓـــ١ ؾــٝهاغٛ باي٫ٜٛـــات    1869ٚيف عــاّ        

شـس٠ ا٭َطٜهٝـ١, ٚايـيت أغػـٗا املؿهـط ايرتبــٟٛ دـٕٛ زٜـٟٛ عًـ٢ أغـاؽ ايتعًــِٝ          املت

بــا٭زا٤ َـــٔ خـــ٬ٍ ايٓؿـــاط ٚايؿاعًٝـــ١, ٚشيـــو بػـــطض إظايـــ١ املًـــٌ ايـــصٟ ٜكـــٝب  

ايت٬َٝـــص ٚايٓـــادِ عـــٔ ايرتنٝـــع عًـــ٢ ايسضاغـــ١ ايٓظطٜـــ١ اؾاؾـــ١, باٱنـــاؾ١ إىل 

اط خاضز املـٓٗر (,  أ١ُٖٝ ايٓؿاط ايبسْٞ. ٚقس نإ ٜطًل ع٢ً ٖصا ايٓؿاط ) ْؿ

ٚيهٓــ٘ ٚيف ؾــرت٠ ٚدٝــع٠ إتػــعت فا٫تـــ٘ يٝهــِ ايعسٜــس َــٔ ا٭ْؿــط١ املدتًؿـــ١         

ٚأقــبشت يــ٘ ايعسٜــس َــٔ ا٭ٖــساف ايجكاؾٝــ١ ٚا٫دتُاعٝــ١ ٚايٓؿػــ١ٝ ٚايطٚسٝــ١         

 ٖـ(.    1406ٚايبس١ْٝ ) ايعٜس, 

      

 لقد مز الهشاط املدرسٌ خالل تطىره مبزاحل أربع هٌ: 

: نـــإ ايرتنٝـــع عًـــ٢ اؾٛاْـــب ايعكًٝـــ١ َـــٔ خـــ٬ٍ املـــٛاز  َطسًـــ١ ايتذاٖـــٌ( 1)

 ايسضاغ١ٝ ايٓظط١ٜ, ٚمت ػاٌٖ ايٓؿاطات املسضغ١ٝ إ٫ َا ْسض.

: نإ ٖٓاى َعاضن١ ؾسٜس٠ يًٓؿاط َٔ قبـٌ إزاضا٠ املسضغـ١,   َطس١ً املعاضن١( 2)

يٲعتكاز بإٔ تًو ا٭ْؿط١ تٗسز اؾٛ ا٭نازميٞ ٖٚـٞ عبـاض٠ عـٔ ٚغـا٥ٌ ٱبعـاز      

ايت٬َٝص عٔ َُٗتِٗ ا٭غاغ١ٝ ٚاملتُج١ً يف ايتشكٌٝ ايعًُٞ. ) تعأَ شيو َع 

 ٝص (.   ظٜاز٠ يف عسز ايٓؿاطات ٚظٜاز٠ يف اٱقباٍ عًٝٗا َٔ قبٌ ايت٬َ

(3 ) ٌ ــ١ ايتكبــ : نــإ ٖٓــاى تكبــٌ قــسٚز يتًــو ايٓؿــاطات َــع إعتباضٖــا        َطسً

َٓاؾط خاضز املـٓٗر ٚيهٓٗـا أعتـربت دـع٤ًا َـٔ ٚاٝؿـ١ املسضغـ١, ٖٚـصا غـاعس عًـ٢           

 إهاز َها١ْ يتًو ا٭ْؿط١ زاخٌ املسضغ١.

(4 ) ّ ــا ــ١ ا٫ٖتُـ ــاّ      َطسًـ ــ١ ا٫ٖتُـ ــٔ َطسًـ ــ١ َـ ــٛض ايٓظطٜـــات ايرتبٜٛـ ــإ يتطـ : نـ

باملعًَٛات إىل َطسًـ١ ا٫ٖتُـاّ بـايُٓٛ ايؿـاٌَ يًت٬َٝـص ميجـٌ َطسًـ١ اٱٖتُـاّ         

بايٓؿـــاط املسضغـــٞ. سٝـــح أعتـــرب ايٓؿـــاط شٚ قُٝـــ١ تطبٜٛـــ١ ٚيـــ٘ تـــأثري عًـــ٢ منـــٛ   

ز ٚتهٜٛٔ ؾدك١ٝ ايتًُٝص َٔ خ٬ٍ َا ٜكسَ٘ َٔ خربات, ٚبٓـا٤ًا عًـ٢ شيـو إظزا   

ا٫ٖتُــاّ بــايتعًِٝ عــٔ ططٜــل املُاضغــ١ ٚأزفــت ايعسٜــس َــٔ تًــو ا٭ْؿــط١ يف       

 املٓاٖر ايسضاغ١ٝ.        
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اؾسٜط بايصنط إٔ تطٛض ايٓؿاط املسضغٞ يف ن٤ٛ املؿّٗٛ ايؿـاٌَ يًُـٓٗر ٫         

ّ( إىل إٔ ايٓؿـاط املسضغـٞ قـسِٜ قـسّ     1998ٜعس ؾهـط٠ سسٜجـ٘, ؾكـس أؾـاض قُـٛز )     

ــ٢ يف اي  ــِٝ ستـ ــأ     ايتعًـ ــص ٫ٚ ٜعبـ ــٍٛ ايت٬َٝـ ــا َٝـ ــٓٗر ؾٝٗـ ــٞ املـ ــرت٠ ايـــيت ي ٜطاعـ ؿـ

عاداتِٗ ٫ٚ ًٜتؿت إىل اٖتُاَاتِٗ, ؾٗٛ يٝؼ ْتادًا ـرب٠ املتعًِ ٚإمنا تٓظِٝ 

قا٥ِ ع٢ً تطٛض ايعًّٛ, ٚعًٝ٘ ْازت ؾ١٦ َٔ املطبني ايرتبـٜٛني مبـٓٗر ايٓؿـاط ممـا     

, ٚاغتُط ٖصا ايٓعاع ستـ٢  أز٣ إىل قطاع بني َ٪ٜسٜ٘ َٚ٪ٜسٟ َٓٗر املاز٠ ايسضاغ١ٝ

أقــسض دــٕٛ زٜــٟٛ نتابــ٘ " ايطؿــٌ ٚاملــٓٗر " ٚايــصٟ َــٔ خ٬يــ٘ بــطٖٔ عًــ٢ خطــأ    

طـــطيف ايكــــطاع     ) ٭ٕ أْكــــاض َــــٓٗر املـــاز٠ ايتكًٝــــسٟ أغؿًــــٛا سادــــات ايطؿــــٌ   

ايطبٝع١ٝ ٚقسَٛا َا ٜطْٚ٘ َٓاغبًا َٔ ٚد١ٗ ْظطِٖ, يف سني أغطف َ٪ٜـسٚ َـٓٗر   

ــٛا زٚض ايُٓصدــ١     ايٓؿــاط يف ا٫ٖتُــاّ بايكــسضات   ايصاتٝــ٘ ايتًكا٥ٝــ١ يًطؿــٌ ٚأًُٖ

 ايػًٛن١ٝ َٚا ميهٔ إٔ ٜػتؿٝسٙ ايطؿٌ َٔ خربات َٚؿاضنات اٯخطٜٔ (.

ٚامل٬سا إٔ ٚدٗيت ايٓظـط غـري َتعاضنـتني ٚإمنـا َتهـاًَتني سٝـت تهـعا يف              

اٱعتباض ن٬ً َٔ ايطؿـٌ ٚاــرب٠, ٚعًٝـ٘ اؽـص َـٓٗر ايٓؿـاط فـايني أسـسُٖا         

 .ا٫دتُاع٢ً١ٝ ٍَٝٛ ايت٬َٝص ٚاٯخط قا٥ِ ع٢ً املٛاقـ قا٥ِ ع

 

 ( َٓٗر ايٓؿاط ايكا٥ِ ع٢ً ٍَٝٛ ايت٬َٝص:1

ٜطنع ع٢ً ْؿاط ايت٬َٝص ايصاتٞ ٜٚكسض عٔ ساد٘ ٜؿعط بٗا املتعًِ, ٚيهٓـ٘        

٫ ٌُٜٗ املٛاز ايسضاغ١ٝ ٚيهٔ ٜ٪نس ع٢ً إ ٜهٕٛ تعًُٗا َطتبطًا بـأيٛإ ايٓؿـاط   

املدتًؿ٘ ٚايصٟ وكل َبسأ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني ايت٬َٝص سٝح وكًٗا ايت٬َٝص 

 َت٢ استادٛا إيٝٗا.

 خكا٥ك٘:

ــٍٛ ايت٬َٝــص ٚسادــاتِٗ ايــيت ؼــسز         ٫ ٜٛ - نــع َػــبكًا ٚإمنــا ٜػــتٓس عًــ٢ َٝ

 قت٣ٛ املٓٗر.

 املعًِ ٚايت٬َٝص ٜكَٕٛٛ بتدطٝط ٚتٓؿٝص ٚتكِٜٛ ايربْاَر ٚأٚد٘ ايٓؿاط. -
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 ٚاٝؿ١ املعًِ تتُجٌ يف ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز. -

املٛاز ايسضاغ١ٝ ٫ تعتُس ع٢ً اؿؿا ٚاٱغـتصناض ٚإمنـا عـٔ ططٜـل اضتباطٗـا       -

 بأيٛإ ايٓؿاط.

 إنتػاب املعًَٛات ٜتِ عٔ ططٜل اـرب٠ ٚايٓؿاط. -

تػتبسٍ ايسضٚؽ اٱيكا١ٝ٥ ايتكًٝس١ٜ بايطس٬ت ٚٚضف ايعٌُ ٚايكطا٠٤ ٚإدـطا٤   -

 ايبشٛخ...اخل.

 عٝٛب٘: 

املبايػ١ يف تطنٝع ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ سـٍٛ ايتًُٝـص ْؿػـ٘ عًـ٢ سػـاب ايكـِٝ        -

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ.

 اّ عادات ايت٬َٝص ع٢ً سػاب سادات اؾُاع١.ا٫ٖتُ -

 ٜعٌُ ع٢ً تؿطٜس ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ بس٫ َٔ نْٛٗا عا١َ ٚمجاع١ٝ. -

ــًا       - ــاط ًَُٚــ ــا٫ت ايٓؿــ ــع فــ ــٌ َــ ــٌ يًتعاَــ ــع َٚ٪ٖــ ــِ َتُٝــ ــاز إىل َعًــ وتــ

 غكا٥ل ايُٓٛ َٚتطًباتٗا.

 

 ( َٓٗر ايٓؿاط ايكا٥ِ ع٢ً املٛاقـ اٱدتُاع١ٝ:2

يًُـٓٗر املتُطنـع سـٍٛ ايت٬َٝـص, ٚشيـو إْط٬قـًا َـٔ ؾهـط٠          اٗط نطز٠ ؾعٌ      

إٔ املسضغ١ َ٪غػ١ ادتُاع١ٝ أْؿأٖا اجملتُـع يكـاا اجملتُـع ايـصٟ وـسز بـسٚضٙ       

َػتكبً٘ َٔ خ٬ٍ َا تكسَـ٘ املسضغـ١ يت٬َٝـصٖا َـٔ خـربات متهـِٓٗ َـٔ ايكٝـاّ         

ٚ قــبػ١ مبػــ٪يٝاتِٗ يًٓٗــٛض بــاجملتُع, ٖٚــصا ٜتطًــب إٔ ٜهــٕٛ املــٓٗر املسضغــٞ ش 

ــٌ        ــيت تتكــ ــ١ ايــ ــاط املدتًؿــ ــ٘ ايٓؿــ ــساز أٚدــ ــِ بإعــ ــّٛ املعًــ ــ٘ ٜكــ ــ١. ٚؾٝــ ادتُاعٝــ

باملٛنــٛعات املطًٛبـــ١ ٚإثـــاض٠ َٝـــٍٛ ٚاٖتُاَــات ايت٬َٝـــص يسضاغـــ١ املٛنـــٛع ٜٚـــتِ   

تٛظٜــع ايٓؿــاطات عًــ٢ ايت٬َٝــص ٚايــيت تــ٪زٟ إىل مجــع املعًَٛــات املػــاعس٠ عًــ٢       

 تٛنٝض ٚتؿػري املٛنٛع يٝتِ اغتٝعاب٘.  
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 ت٘:ممٝعا

 وكل ايٛاٝؿ١ ا٫دتُاع١ٝ يًرتب١ٝ. -

 املتعًِ ٜكبض انجط إهاب١ٝ يف ع١ًُٝ ايتعًِ. -

ٜػاعس ع٢ً تهاٌَ اـربات ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ تٓظُٝ٘ يًُعاضف ٚاملعًَٛات  -

 سٍٛ املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ.

ــ٢ املعًَٛــات ايــيت          - ــص يًشكــٍٛ عً ــٛاز ايسضاغــ١ٝ ٚغــ١ًٝ ًٜذــأ إيٝٗــا ايت٬َٝ امل

 إيٝٗا أثٓا٤ زضاغتِٗ.وتادٕٛ 

ٜكّٛ ع٢ً َٛاقـ ادتُاعٝـ١ متـس ايت٬َٝـص غـربات تعًُٝٝـ١ تتكـٌ عٝـاتِٗ         -

 ٚفتُعِٗ ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘.

 

 : انًذسعٗ ياْٛة انُشاؽ

تعــسزت ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ ٚتٓٛعــت عًــ٢ ايــطغِ َــٔ أْٗــا يف فًُــٗا تهػــب              

بأٖــساف ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١,  املــتعًُني ايعسٜــس َــٔ املٗــاضات شات اٱضتبــاط املباؾــط 

ؾٗٓاى َا ٜعطف بايٓؿاط املٓٗذٞ أٚ ايٓؿاط املكاسب يًُٓٗر أٚ املاز٠ ايسضاغ١ٝ, 

ٜٚػــُٝ٘ ايـــبعض ايٓؿـــاط ايكـــؿٞ ٚايـــصٟ ٜٗـــسف إىل تعُٝـــل املؿـــاِٖٝ ٚاملبـــاز٤٣  

ايعًُٝــ١ ايــيت ٜسضغــٗا ايت٬َٝــص يف املكــطضات ايسضاغــ١ٝ, ٖٚٓــاى ايٓؿــاط اؿــط أٚ         

ؿٞ ٚايـصٟ ٜٗــسف إىل ت٦ٝٗـ١ َٛاقـــ تطبٜٛـ١ َعٗــا َٚـٔ خ٬اهلــا     اــاضدٞ أٚ اي٬قــ 

 ايت٬َٝص ٜهْٛٛا أنجط قسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ سٝاتِٗ ايَٝٛٝ٘.

ٚيكس اغـتدسّ ايرتبٜٛـٕٛ ايعسٜـس َـٔ ايتعـبريات يٛقــ ايٓؿـاط ايـصٟ ٜكـسّ                

يًطــ٬ب, إ٫ إٔ نــجري َٓٗــا ٚخاقــ١ َــا ٜتعًــل بايٓؿــاط اي٬قــؿٞ / اي٬َٓٗذــٞ  

تعترب قاقط٠ أٚ َه١ًً ع٢ً ايطغِ َٔ قشتٗا ٭ْٗا تعين ايٓؿاط املسضغٞ. ؾُٔ 

 ايتعبريات اييت تطًل ع٢ً ٖصا ايٓؿاط َا ًٜٞ:
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ٓؿــــاط اــــــاضز عــــٔ املـــــٓٗر " , " ايٓؿـــــاط املكــــاسب يًُـــــٓٗر " , " ايٓؿـــــاط    " اي

ايَٰٓٗذــٞ " , " ايٓؿــاط ايٰقــؿٞ " , " ايٓؿــاط ايعا٥ــس عــٔ املــٓٗر " , " ايٓؿــاط     

 (.1416اٱنايف " ... اخل ) املٓٝـ, 

٬ٜٚسا ع٢ً ٖـصٙ ايتعـبريات إٔ َـسي٫ٛتٗا تؿـري إىل أْـ٘ ْؿـاط َٓؿكـٌ عـٔ               

صا تبسٚ, ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ مجٝع ايٓؿـاطات ايـيت مياضغـٗا ايطـ٬ب     ايتعًِٝ, أٚ ن

زاخٌ أٚ خاضز ايؿكٌ ايسضاغٞ ٚزاخٌ املسضغ١ ٖٞ دع٤ َتهاٌَ َع املٓٗر املسضغٞ 

ــ١.        ــ١ ايتعًُٝٝـ ــ٘ يًعًُٝـ ــ١ املتُُـ ــب ايرتبٜٛـ ــس٣ اؾٛاْـ ــرب إسـ ــ٘, ٚتعتـ ــسَر َعـ َٚٓـ

ؿٞ َؿــتل َــٔ ؾــاملؿّٗٛ اؿــسٜح يًرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ هــب إ ٜهــع ايٓؿــاط ايٰقــ 

ايٓؿاط ايكؿٞ )املٓٗذٞ( نُهٌُ ي٘ ٜٚ٪زٟ إىل تُٓٝت٘ ٚتػصٜت٘ بؿهٌ َػتُط. 

ّ( إىل إٔ ايٓؿاط املسضغٞ ؾأْ٘ ؾإٔ املٛاز ايسضاغ١ٝ سٝـح  1998ٚقس أؾاض قُٛز )

وكل أٖساؾًا تطب١ٜٛ ع٠ٚ٬ ع٢ً أْ٘ فاٍ يًدربات املٓتكاٙ ٚيصيو ٜؿٛم أسٝاْـًا  

ٚ قاعـ١ ايسضاغـ١ ْظـطًا ملـا يـ٘ َـٔ خكـا٥ل تـ٪زٟ إىل         أثط ايتعًِٝ يف ب٦ٝـ١ ايؿكـٌ أ  

 ؼكٝل ا٭ٖساف املطد٠ٛ ظٗس ٚٚقت أقٌ.

ؾا٭ْؿــط١ ايط٬بٝــ١ ميهــٔ إعتباضٖــا َــٛاز َكــاسب١ يًتعًــِٝ ايكــؿٞ ٚتٗــسف         

إىل إؾـــباع َٝـــٍٛ ايطـــ٬ب ٚاٱغـــتذاب١ اهلٛاٜـــاتِٗ َٚٝـــٛاهلِ ٚقـــسضاتِٗ اـاقـــ١        

ــٞ عبـــ    ــا, ٖٚـ ــتعسازاتِٗ ٚتٛدٝٗٗـ ــاف اغـ ــس    ٚانتؿـ ــط تعـ ــربات يف اؿانـ ــٔ خـ اض٠ عـ

ايط٬ب يًُػتكبٌ ٚتعترب نطٚض١ٜ يتهاٌَ ايُٓٛ اٱْػاْٞ, ٚستـ٢ ٫ ٜهـٕٛ ايُٓـٛ    

َعطؾًٝا ؾكط ؾُٔ خ٬ٍ تًو ا٭ْؿط١ ٜتُهٔ ايطايب َٔ ؼكٝل ايُٓـٛ ايبـسْٞ   

)اؾػُٞ( ٚاؿطنٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚايٛدساْٞ ٚايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ نُـا ٜـتُهٔ   

ْؿــط١ َــٔ ايتعــبري عــٔ شاتــ٘ ٚخرباتــ٘ ايؿدكــ١ٝ َــٔ ايطايــب َــٔ خــ٬ٍ تًــو ا٭

 خ٬ٍ اٱبتهاض ٚاٱبساع ) نايؿعط ٚا٭زب...إخل(.

ٚميهــٔ تعطٜـــ ايٓؿــاط املسضغــٞ عًــ٢ أْــ٘ مجٝــع اؾٗــٛز ايعكًٝــ١ ٚاؿطنٝــ١        

ٚايٓؿػــ١ٝ ٚا٫دتُاعٝــ١ ايــيت ٜكــّٛ بٗــا ايت٬َٝــص بؿاعًٝــ١ ٚؾــل قــسضاتِٗ َٚٝــٛاهلِ   

ٚخاضد٘ أثٓا٤ ايّٝٛ ايسضاغٞ, ٚشيو َٔ خ٬ٍ بطاَر ٚاغتعسازاتِٗ زاخٌ ايؿكٌ 

ــ١ َــع        تٓظُٗــا املسضغــ١ ؼــت إؾــطاف املعًُــني      ) املتدككــني( ٚتعتــرب َتهاًَ

ايربْـاَر ايتعًُٝــٞ, ٜٚكبــٌ عًٝٗــا ايطــ٬ب تًكا٥ٝــًا ٚؼكــل أٖــساف تطبٜٛــ١ َعٝٓــ١  
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ٛ تــ٪زٟ إىل منـــٛ ايت٬َٝـــص ٚتُٓٝــ١ خـــرباتِٗ ٚقـــسضاتِٗ ٖٚٛاٜــاتِٗ ٚتٛدٝٗٗـــا مـــ   

 ا٫ػاٖات ايرتب١ٜٛ املطغٛب١. ) يف فًُٗا ٖٞ عباض٠ عٔ تطب١ٝ تطٚو١ٝ ( 

ٚايٓؿــاط ٜعــين إٔ ٜهــٕٛ ايؿــطز ؾعــا٫ً ٚاهابٝــًا, ٖٚــصٙ قــؿات ايػــًٛى ااهلــازف       

ايصٟ ٜبصٍ ؾٝ٘ ايؿطز دٗس ٚطاق١ ٚي٘ أثط َط٥ـٞ. إشًا ٜتهـض َـٔ شيـو إٔ ايٓؿـاط      

ض َٓٗـا يـس٣ مجٝـع ايبؿـط ٚإٕ اختًؿـت      ٜعرب عٔ ايكسضات ٚاملٛاٖـب ايـيت ٜتـٛؾط قـس    

ّ( إىل إٔ ايٓؿاط ٜتٓاظع٘ قؿتني اغاغـٝتني  2004املكازٜط. ٚيف ٖصا أؾاض  ناٖط ) 

ُٖــا: قــؿ١ اٱغــرتاب ٚقــؿ١ ايٰإغــرتاب, ؾؿــٞ ايٓؿــاط املػــرتب ٫ ٜؿــعط املُــاضؽ    

بٓؿػـ٘ ؾـاع٬ً يًٓؿــاط ٫ٚ بٓتا٥ذـ٘ ٭ْـ٘ غــري َطغـٛب أٚ غـري َــت٥٬ِ َـع ايكــسضات        

عسازات, ٚيصا ٜهٕٛ ايؿطز َٓؿكٌ عٔ ايٓؿاط. أَا يف ايٓؿـاط غـري املػـرتب    ٚا٫غت

ؾاملُاضؽ ٜؿعط بايؿاع١ًٝ ٚا٫ْتاد١ٝ ٚق٠ٛ ايع٬ق١ بايٓؿاط ٭ْ٘ ٜعرب عٔ طاقات 

ٚقسضات ايؿطز املُاضؽ, أٟ أْ٘ ْؿاط َجُط َٔ ايٓاس١ٝ ايٓؿػ١ٝ يؿدكـ١ٝ ايؿـطز.   

ــ١ ايؿـــٝض أٚ اٱْػـــ    ــس َـــا ْكـــت عًٝـــ٘ ْظطٜـ ــايٞ ) ٖٚـــصا هػـ ٝاب يؿـــٝهعْت َٝٗـ

( ٚايــيت تــطتبط بؿــهٌ َباؾــط بايــسٚاؾع ايساخًٝــ١ ٚسايــ١         

 ايؿطز ايٓؿػ١ٝ ٚايص١ٖٝٓ أثٓا٤ املُاضغ١, نُا ٖٛ َٛنض بايؿهٌ ايتايٞ:

 

 

 

 

 

 ذزويخ 
 

 اَظياتيح
 

 إَهًان 

 يهم

 

 زـضج

 لهك
 

 إضطزاب
 فزص  األداء

 ) انرذذياخ (

 ) انًهاراخ (يمذرج األداء 
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ٚبٓظــط٠ غــطٜع١ عًــ٢ ٚاقــع ايٓؿــاط ايٰقــؿٞ يف بعــض املــساضؽ, ٬ْســا ٚدــٛز       

َـٓٗر قــا٥ِ عًــ٢ ايؿكــٌ بـني ايٓؿــاط ٚاملــٛاز املكــطض٠, سٝـح ٜــتِ ٚنــع ايٓؿــاط يف    

َٓعي١ أقٌ َٔ املكطضات ايسضاغ١ٝ, ٚع٢ً شيـو ؾكـس مت تػٝٝـب ايٓؿـاطات إىل ٚقـت      

ـٜـ  ١ ايهــجري٠ ٚاملهجؿــ١ ٚايــيت ٫ غــري َعــطٚف. ؾاملٓــاٖر ايسضاغــ١ٝ َجكًــ١ بــاملٛاز ايٓظط

ترتى ٚقـت يًُعًـِ ايـصٟ ٫ ٜؿـػً٘ غـ٣ٛ ٖـادؼ إْٗـا٤ املـٓٗر ايط،ـٞ املكـطض, ٫ٚ           

 ٜػتطٝع ايعٌُ َع ايط٬ب يتطبٝل َا تعًُٛٙ َٔ َعًَٛات َٚعاضف.

ٚيف بعــض املــساضؽ ٜأخـــص ايٓؿــاط ؾــه٬ً غـــطشًٝا ٫ ٜعــتين باملهــُٕٛ بكـــسض             

    ٛ ضم نـأزا٠ ظٜٓـ١ َسضغـ١ٝ تًشـل بـاملٓٗر ايعـاّ, ؾُـا        ايعٓا١ٜ مبا ٜـتِ ٚنـع٘ عًـ٢ ايـ

ظايت َٛاز زضاغ١ٝ َكطض٠ تعتُس عًـ٢ ايٓؿـاط نايرتبٝـ١ ايبسْٝـ١ ٚايرتبٝـ١ ايؿٓٝـ١       

تعترب َٛاز َهًُ٘ ٚايهٌ هتاظٖا بهٌ ٜػط. ؾإشا نإ ٖصا اؿـاٍ بايٓػـب١ يتًـو    

ْـ     ٘ دـع٤  املٛاز ايسضاغ١ٝ ؾشاٍ ايٓؿاط ضمبا ٜهٕٛ انجط غ٤ًٛا, عًـ٢ ايـطغِ َـٔ نٛ

٫ ٜتذـــعا٤ َـــٔ املـــٓٗر ايـــصٟ ٜؿـــٌُ َـــا هـــطٟ زاخـــٌ ايكــــ ٚخاضدـــ٘, ؾاملسضغـــ١  

 اؾٝس٠ ٖٞ اييت اهلا تأثريات إهاب١ٝ ع٢ً ؾدك١ٝ ايتًُٝص ٚغًٛنٝات٘.  

 

 بعغ انذساعات انحٗ جُأل االَشـة انًذسعٛة

 ّ Shaw  (1981)زضاغ١ ؾاٚ 

ــاضن١ يف ا      ــني املؿـ ــ١ بـ ــٝض ايع٬قـ ــ١ إىل تٛنـ ــصٙ ايسضاغـ ــسؾت ٖـ ــاط املسضغـــٞ  ٖـ يٓؿـ

ٚاٱلاظ ايسضاغٞ ٚشيو يف أضبع َساضؽ ثا١ْٜٛ يف ١ٜ٫ٚ َٝػٝػيب , ٚقس اعتُست 

ايباسج١ يف زضاغـتٗا عًـ٢ اغـتُاض٠ َكابًـ١ ؾدكـ١ٝ َـٔ تكـُُٝٗا ٚشيـو بػـطض          

( طايــب ٚطايبــ١ يف املــساضؽ  270مجــع ايبٝاْــات َــٔ أؾــطاز ايعٝٓــ١ ايبــايؼ عــسزٖا )  

ضاغ١ إىل ْتا٥ر َـٔ أبطظٖـا ٚدـٛز ع٬قـ١ إهابٝـ١      ا٭ضبع املصنٛض٠ , ٚقس تٛقًت ايس

بني َعسٍ زضد١ ايتًُٝـص ٚاملؿـاضن١ يف ا٭ْؿـط١ املسضغـ١ٝ ٚنـصيو َـٔ ايٓتـا٥ر        

ظٜــاز٠ َتٛغــط َعــسٍ ايــسضدات نًُــا تكــسّ ايتًُٝــص يف َطسًــ١ ايسضاغــ١ سٝــح          
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سكٌ َعظِ ت٬َٝـص ايكــ ايجـاْٞ عؿـط عًـ٢ أعًـ٢ َعـسٍ َـٔ ايـسضدات َكاضْـ١           

 كؿني ايعاؾط ٚاؿازٟ عؿط .بايت٬َٝص يف اي

ــس٠ يف فـــاٍ         ــٝات ٚاملكرتســـات املؿٝـ ــ٢ بعـــض ايتٛقـ ــتًُت ايسضاغـــ١ عًـ ــا اؾـ نُـ

 ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ .

 ّ Levey  (1982 )زضاغ١ يٝؿٞ 

ــرتاى يف ا٭ْؿــــط١ اي٬قــــؿ١ٝ        ــني ا٫ؾــ ــ١ بــ ــٝض ايع٬قــ ــ١ إىل تٛنــ ــسؾت ايسضاغــ ٖــ

 ٚايتشكٌٝ ا٭نازميٞ .

( َسضغــ١ ثاْٜٛــ١  21ٖــصٙ ايسضاغــ١ يف )  ٚيتشكٝـل ٖــصا ااهلــسف قــاّ ايباســح بـإدطا٤  

( طايبــًا ممــٔ ؾــاضنٛا يف   42مجٝعٗــا يف ٫ٜٚــ١ أٖٚــاٜٛ ا٭َطٜهٝــ١ نُــا  ًــت )    

ا٭ْؿــط١ ٚنــصيو عٝٓــ١ عؿــٛا١ٝ٥ أخــط٣ ي تؿــرتى يف أٟ ْؿــاط َــٔ ا٭ْؿــط١   

اي٬قــؿ١ٝ , ٚناْــت ْتٝذــ١ ٖــصٙ ايسضاغــ١ إٔ ايتشكــٌٝ ا٭نــازميٞ ٜتــأثط تــأثطًا      

 يف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ . إهابًٝا با٫ؾرتاى

 ّ Reynolds  (1985)زضاغ١ ضٜٓٛيسظ 

ٖــسؾت ايسضاغـــ١ إىل ايهؿــــ عــٔ تـــأثري مجاعـــ١ ايٓؿــاط ايـــيت ىتاضٖـــا ايتًُٝـــص    

ًٜٚتشل بٗا ع٢ً ايتشكٌٝ ا٭نازميٞ ٚنصيو ايتعطف عًـ٢ ايعٛاَـٌ ايـيت اهلـا     

 ع٬ق١ إهاب١ٝ بايٓذاح ٚايتؿٛم ايسضاغٞ .

نــأزا٠ اهلــصٙ ايسضاغــ١ , سٝــح ناْــت عٝٓــ١ ايبشــح  ٚقــس اعتُــس ايباســح اٱغــتبا١ْ 

ــٔ )  ــ١ َـ ــؿٛف )   400َ٪يؿـ ــ٬ب ايكـ ــٔ طـ ــب َـ ــ١  20( يف )  12( ٚ )  11( طايـ ( َسضغـ

ثا١ْٜٛ ب١ٜ٫ٛ ناْػاؽ ا٭َطٜه١ٝ سٝح قاّ ايباسح بتٛظٜع اٱغتبا١ْ ع٢ً مجٝع 

أؾــطاز ايعٝٓــ١ , ٚناْــت َــٔ أٖــِ ْتــا٥ر ٖــصٙ ايسضاغــ١ إٔ ايطــ٬ب ايــصٜٔ مياضغــٕٛ      

َـــٔ ا٭ْؿـــط١ املسضغـــ١ٝ أؾهـــٌ يف ؼكـــًِٝٗ ا٭نـــازميٞ َـــٔ ايـــصٜٔ ي    ْؿـــاطًا

مياضغٛا أْؿط١ َسضغ١ٝ , نُا أؾازت ْتـا٥ر ٖـصٙ ايسضاغـ١ بعـسّ ٚدـٛز ع٬قـ١ شات       

ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥ بــني ايتشكــٌٝ ا٭نــازميٞ ٚاختٝــاض ايتًُٝــص يع٥٬َــ٘ يف مجاعــ١   

 ايٓؿاط .
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 ّ Olszewski  (1987)زضاغ١ أٚيعٟ ٚغهٞ  

يسضاغ١ إىل ايهؿـ عٔ عسز َٔ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف اٖتُاّ َٚٛاٖب ٚقس ٖسؾت ا

ايطــ٬ب , ٚنــصيو ايهؿـــ عــٔ َــس٣ َؿــاضن١ ايطــ٬ب يف ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ        

 املدتًؿ١ . سٝح أغؿطت ايسضاغ١ عٔ ايهجري َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا:

إٔ ا٭غــط٠ املتعًُــ١ ٚايــيت تٗــتِ ظاْــب ايجكاؾــ١ ٚيــسٜٗا تكـــسٜط         

ٌ أ١ُٖٝ نبري٠ دسًا يف تؿـذٝع ا٭بٓـا٤ َٚػـاعستِٗ    ملؿاِٖٝ ايٓذاح تؿه

 أثٓا٤ اؾرتانِٗ يف ايٓؿاطات املدتًؿ١ اييت تكسَٗا املسضغ١ .

 

 

 ّ Kollof and Moore  (1989)زضاغ١ نٛيٛف َٚٛض 

ٖٚسؾت ايسضاغ١ إىل ايهؿــ عـٔ ا٭ثـط اٱهـابٞ يًٓؿـاط املسضغـٞ عًـ٢ ايطايـب ,         

ــس     ــٔ إٔ يًٓؿـــاط ؾٛا٥ـ ــ١ عـ ــؿطت ايسضاغـ ــس أغـ ــطاؽ     ٚقـ ــت ايؿـ ــػٌ ٚقـ ــا ؾـ عسٜـــس٠ َٓٗـ

ــاعس٠ ايطايـــب عًـــ٢ انتػـــاب َعًَٛـــات َتٓٛعـــ١ َٚؿٝـــس٠ ٚنـــصيو ؾـــإٕ          َٚػـ

ــصات يــس٣ ايطايــب نُــا إٔ ايٓؿــاط ٜــرتى يف         ايٓؿــاط ٜػــاعس يف ضؾــع َؿٗــّٛ اي

ــاضًا إهابٝـــ١ ْؿػـــ١ٝ ٚتطبٜٛـــ١ , ٚأخـــريًا أؾـــازت     ْؿـــٛؽ ايطـــ٬ب املؿـــرتنني ؾٝـــ٘ آثـ

 ابًٝا ع٢ً ايطايب َٔ ْٛاسٞ َتعسز٠ .ايسضاغ١ إٔ يًٓؿاط املسضغٞ أثطًا إه

 ّ Cooley  (1991)زضاغ١ نٛيٞ 

ٖـــسؾت ٖـــصٙ ايسضاغـــ١ إىل ايهؿــــ عـــٔ أثـــط ايٓؿـــاط املسضغـــٞ ايكـــٝؿٞ يف تُٓٝـــ١   

َؿٗــّٛ ايــصات يًطايــب املؿــاضى َٚــس٣ قبــٍٛ ظ٥٬َــ٘ , ٚقــس قــاّ ايباســح مبتابعــ١        

فُٛع١ َٔ طـ٬ب ايٓؿـاط ايكـٝؿٞ املسضغـٞ ايـصٜٔ ايتشكـٛا بٗـصا ايربْـاَر يف         

الهتائج مو أبزسهـا   بعض املساضؽ ا٭َطٜه١ٝ , ٚقس أغؿطت ايسضاغ١ عٔ ايعسٜس َٔ

املؿـاضنني يف    أهنًة الهشاط املدرسٌ يف إيصال املعزفة املتهىعة لدى الطـال  

ايٓؿاط ٚنصيو اضتؿاع ايتشكٌٝ ايعًُٞ اهل٪٤٫ ايط٬ب ْتٝذـ١ اؾـرتانِٗ يف   

ع َؿٗـّٛ ايـصات نُـا أؾـازت ٖـصٙ ا٭ْؿـط١       ا٭ْؿط١ نُا أثط شيـو يـسِٜٗ يف ضؾـ   

 ايط٬ب يف ايتؿاعٌ ٚايتعإٚ ؾُٝا بِٝٓٗ .
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محًت عٓٛإ ا٭ْؿـط١ ايكـؿ١ٝ    إعساز زضاغ١ب (1)ْٜٛؼ ٚ ٚنش٢ ايػٜٛسٟقاّ 

 ٚاي٬قؿ١ٝ َٚهاْتٗا يف َٓاٖر املسضغ١ ا٫بتسا١ٝ٥ بسٚي١ قطط .

 متجًت أٖساف ايسضاغ١ ؾُٝا ًٜٞ :

 ايتعطف ع٢ً َها١ْ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ يف املسضغ١ ا٫بتسا١ٝ٥ بسٚي١ قطط .  -

 ايتعطف ع٢ً َس٣ ا٫ٖتُاّ با٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ باملسضغ١ . -

 تٛقًت ايسضاغ١ إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا :

ؼكٝل ايعسٜس َٔ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ املتعًك١ عكٍٛ ايتًُٝص ع٢ً تكسٜط  -

 قات طٝب١ بني ايط٬ب , ٚػسٜس ْؿاطات ايت٬َٝص .املعًِ ٚت١ُٝٓ ع٬

 ٚدٛز بعض املعٛقات املطتبط١ باٱَهاْات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ . -

 عسّ أخص ا٭ْؿط١ يف ا٫عتباض عٓس تكِٜٛ ايت٬َٝص . -

 اظزساّ ايّٝٛ املسضغٞ . -
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إدطا٤ زضاغ١ أثـط اغـتدساّ ايتـسضٜؼ     (2)طاضم بٔ عبسايكازض َٗسٟ ضسايٞ  قاّ

ـ         ا٭ٍٚ  احملػــٔ عًــ٢ ايتشكــٌٝ ايسضاغــٞ ملؿــاِٖٝ َــاز٠ ايعًــّٛ يت٬َٝــص ايكــ

 مبتٛغط١ قكط قطٜـ مبه١ املهط١َ .

اضتهعت ٖصٙ ايسضاغـ١ عًـ٢ اغـتدساّ أغـًٛب دسٜـس يف ايتـسضٜؼ ٖٚـٛ ايتـسضٜؼ         

َ     ٚتٓاٚيــت ٔاحملػــ ــ١ تــأثريٙ عًــ٢ ؼكــٌٝ ايت٬َٝــص بايكـــ ا٭ٍٚ َتٛغــط  كاضْ

ايتشػـٔ اؿاقـٌ عًـ٢ ايت٬َٝـص      ٣يًتعطف ع٢ً َـس  بططٜك١ ايتسضٜؼ ايتكًٝس١ٜ

  ٍ َــا تــأثري اغــتدساّ   :ايط٥ٝػــٞ ايتــايٞ  قــٛض ايتذطبــ١ ٚتهــُٓت ايسضاغــ١ ايػــ٪ا

ايعًــّٛ يت٬َٝــص ايكـــ  عًــ٢ ايتشكــٌٝ ايسضاغــٞ ملؿــاِٖٝ َــاز٠ ٔايتــسضٜؼ احملػــ

ايؿــطض  يباســح بكــٝاغ١ ا٭ٍٚ مبتٛغــط قــكط قــطٜـ مبهــ١ املهطَــ١ ا ٚقــس قــاّ ا     

٫ تٛدـــس ؾـــطٚم شات ز٫يـــ١ إسكـــا١ٝ٥ بـــني ؼكـــٌٝ ت٬َٝـــص ايكــــ ا٭ٍٚ   :ايتـــايٞ

ٚايـصٜٔ ٜـتِ تسضٜػـِٗ     ٔايصٜٔ ٜتِ تسضٜػِٗ باغـتدساّ ايتـسضٜؼ احملػـ    َتٛغط

أغـتدسّ ايباسـح املـٓٗر ايتذـطٜيب , سٝـح تهْٛـت        ,ايتكًٝسٜـ١  باغتدساّ ايططٜك١

ــ١ ايسضاغــ١ َــٔ )   ٛ ( 38عٝٓ ــ١ )  بايتػــاٟٚ إىل اطايبــًا قػــُ ( 19فُــٛعتني ػطٜبٝ

ــابط١ ) ــاض 19ٚنـ ــح اختبـ ــل ايباسـ ــًًٝٝا ( , ٚطبـ ــٛعٝ ًاؼكـ ــ٢   ًاَٛنـ ــسازٙ عًـ ــٔ إعـ َـ
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ا٫ضتباط ٚؼًٌٝ ايتػاٜط يف اػاٙ  اجملُٛعتني َطتني ) قبًٞ ٚبعسٟ ( ٚباغتدساّ

 :ٚاسس , ؾهاْت ايٓتا٥ر نايتايٞ

يتشكـًٝٞ ايكبًـٞ يهـٌ    شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ يف ا٫ختبـاض ا    تٛدس ؾـطٚم  ٫ -1 

ــاض قبــٌ اغــتدساّ        َــٔ اجملُــٛعتني ايهــابط١ ٚايتذطٜبٝــ١ ملتٛغــط زضدــات ا٫ختب

 .ايتذطب١

إسكا١ٝ٥ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ ايبعـسٟ يهـٌ َـٔ     تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ ٫-2 

 اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١. 

ًـ  تٛدس -3 ٞ ؾطٚم شات ز٫ي١ ع١ًُٝ ملتٛغط زضدات ا٫ختباض ايتشكًٝٞ ايكب

 اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ.  ٚايبعسٟ يكاا

 :ايسضاغ١ َٔ أِٖ تٛقٝات ٚ

ايعًُٝـ١ ٚا٭زبٝـ١ بايكـؿٛف     يف املـٛاز  ٜٔؿهٌ اغـتدساّ ايتـسضٜؼ احملػـ    -1 

أثـطٙ عًـ٢ ؼكـٌٝ     ايػابك١ ٚاي٬سك١ بايتعًِٝ ايعاّ ع٢ً كتًـ َطاسً٘ ملعطؾـ١ 

 ايط٬ب ٚايطايبات .

ظاَع١ أ٭ّ ايكـط٣ ٚاؾاَعـات    ١ٜٛا٫ٖتُاّ بهٌ َا ٜكسّ َٔ زضاغات تطب -2

 ا٭خط٣ . 

ــٛاز ٚايتذــاضب     -3 ــص ٚتــجري     ايعُــٌ عًــ٢ تــٛؾري ا٭زٚات ٚامل ايــيت تــجري ايتًُٝ

 .سذط٠ ايكـ يهٞ ٜتؿاعٌ ايتًُٝص ٚاملعًِ
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ا٭ْؿـط١ اي٬قـؿ١ٝ يف ضعاٜـ١     إعـساز زضاغـ١ عـٔ زٚض    (3) آَٓ٘ ضاؾس بٓذطٚقاَت, 

 ,املطسًــ١ ا٫بتسا٥ٝــ١ َــٔ ٚدٗــ١ ْظــط تطبٜٛــ١     ايتًُٝــصات املٖٛٛبــات ايػــعٛزٜات يف   

ٖــسؾت ايسضاغـــ١ إىل ايتعــطف عًـــ٢ زٚض ا٭ْؿــط١  اي٬قـــؿ١ٝ يف ضعاٜــ١ ايتًُٝـــصات     

 املٖٛٛبات ايػعٛزٜات يف املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ْظط تطب١ٜٛ .

 متجًت أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ١ يف اٯتٞ :

هٌ عــاّ ٚاملٖٛٛبــات أُٖٝــ١ زٚض ا٭ْؿــط١ اي٬قــؿ١ٝ يف ضعاٜــ١ ايتًُٝــصات بؿــ -

 بؿهٌ خام .

ٚدٛز فُٛع١ َٔ ايكعٛبات اييت تعٛم مماضغ١ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ايـيت   -

 تكسّ يًتًُٝصات املٖٛٛبات يف املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ .

ــس٣       - ــل مبـ ــا ٜتعًـ ــؿ١ٝ ؾُٝـ ــط١ اي٬قـ ــش١ يف بعـــض ا٭ْؿـ ــطٚم ٚانـ ــٛز ؾـ ٚدـ

 َٓاغبتٗا يًطايبات , ٚبني َس٣ تٛاؾطٖا ؾع٬ اهلٔ .
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 (4)عاَط بٔ قُس بٔ عاَط ايعٝػطٟ ٚ ضٜا بٓت عاَط بٔ ٬ٍٖ اؾابطٟٚأدط٣ 

  ٕ ــٛا ــ١ ٚأثطٖــا عًــ٢ ايتشكــٌٝ ايسضاغــٞ       :زضاغــ١ محًــت عٓ ٚاقــع ا٭ْؿــط١ ايرتبٜٛ

 يًط٬ب َٔ ٚد١ٗ ْظط ايط٬ب ٚاملعًُني.

 ٖسؾت ايسضاغ١ إىل:

ؼسٜس ايؿٛا٥س اييت ؼككٗا مماضغـ١ ا٭ْؿـط١ ايرتبٜٛـ١ يًطـ٬ب ٚتتعًـل       - 

 بايتشكٌٝ.

ايهؿـــ عــٔ ٚاقــع ا٭ْؿــط١ ايرتبٜٛــ١ ٚأثطٖــا يف ايتشكــٌٝ َــٔ ٚدٗــ١ ْظــط    -

 املعًُني ٚايط٬ب .

ؼسٜـــس ايكـــعٛبات ايـــيت تٛادـــ٘ ايطـــ٬ب ٚاملعًُـــني يف مماضغـــ١ ا٭ْؿـــط١     -

 ايرتب١ٜٛ ٚأثطٖا ع٢ً ايتشكٌٝ ايسضاغٞ .

طات تٛقــًت ايسضاغــ١ بعــس ؼًٝــٌ ايبٝاْــات إىل ْتٝذــ١ عاَــ١ َؿازٖــا إٔ ايٓؿــا 

ــ٧ اٱزاض٠        ــح تٗٝـ ــ١ سٝـ ــٛض٠ عاَـ ــص بكـ ــات ايت٬َٝـ ــيب استٝادـ ــ١ٝ تًـ ــ١ املسضغـ ايرتبٜٛـ

ؾاضت ايٓتا٥ر نصيو ٚأ ,املسضغ١ٝ املتطًبات اي٬ظ١َ يتٓؿٝصٖا ع٢ً ايٓشٛ ا٭َجٌ

ــ١ َــٔ ايطــ٬ب أنــسٚا    إىل أ ــطتبط    إٔ ايٓػــب ايعايٝ ٕ َعظــِ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ ت
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  ٚ ِ تعـطٜؿِٗ بؿا٥ـس٠ مماضغـ١ ا٭ْؿـط١ يف     ْـ٘ ٜـت  أباملٛاز ايسضاغ١ٝ ايـيت ٜتعًُْٛٗـا , 

 ظٜاز٠ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ.

ٚقسض تعًل ا٭َط بايكعٛبات اييت تٛاد٘ ايط٬ب أؾاضت ايٓتا٥ر إىل ايكـعٛبات  

 اٯت١ٝ:

ــٔ ايهـــطٚضٟ        ٫ -1 ــ١ ا٭ْؿـــط١ اي٬قـــؿ١ٝ َٚـ ــ١ مبُاضغـ ــ١ خاقـ تٛدـــس سكـ

 ؽكٝكٗا .

 غ١ٝ .نجط٠ اؿكل ٫ ٜػُض اهلِ باملؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ املسض -2

املؿاضن١ يف ايٓؿاط ٫ ت٪خـص يف ا٫عتبـاض عٓـس تكـِٜٛ املعًـِ يتشكـًِٝٗ        -3

 ايسضاغٞ .

عــسّ ٚدــٛز أَــانٔ كككــ١ يُٝاضغــٕٛ ؾٝٗــا  ا٭ْؿــط١ اي٬قــؿ١ٝ يف         -4

 املسضغ١.

زضاغـ١   (5)زا٥ط٠ ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ بٛظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بػًط١ٓ عُإٚأدطت 

ــِٝ     :َٛنـــٛعٗا ــٔ ايتعًـ ــ١ ا٭ٚىل َـ ــ١ باؿًكـ ــص ا٭ْؿـــط١ ايتعًُٝٝـ ــات تٓؿٝـ َتطًبـ

ايهؿـ عٔ اػاٖات ايت٬َٝص ٚاملعًُني ٚاملؿطؾني ايسضاغ١ إىل ٖسؾت ٚ , ا٭غاغٞ

ايهؿــ  , ٚ َٚسٜطٟ املساضؽ ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض مٛ َتطًبات تٓؿٝص ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ
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ــا٠٫ يف ت    ــاٖط٠ املػـ ــ١ يظـ ــباب امل٪زٜـ ــه٬ت ٚا٭غـ ــٔ املؿـ ــ١ٝ عـ ــط١ املسضغـ ــص ا٭ْؿـ ,  ٓؿٝـ

 تٛقًت ايسضاغ١ إىل:. ٚقس تهٜٛٔ اػاٖات اهاب١ٝ مٛ املسضغ١ٚ

ٕ أنجـط َـٔ ثًـح ت٬َٝـص اؿًكــ١ ا٭ٚىل َـٔ ايتعًـِٝ ا٭غاغـٞ ٜٛدٗــٕٛ        أ -1

ٕ أٚيٝا٤ ا٭َٛض غري ضانني عـٔ  ٭َؿه١ً عٓس تٓؿٝص َتطًبات ا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ 

 تًو املطايب . 

 ٚ ثًــح املــسٜطٜٔ ٜعتكــسٕٚ إٔ تٓؿٝــص ا٭ْؿــط١ ٜطٖــل  % َــٔ املؿــطؾني98إٔ  -2

 ك٬ًٝ ع٢ً ايت٬َٝص ٚاملعًُني ٚا٭غط٠ . ـث ٦ًاٚتؿهٌ عب ا٭غط٠ َازًٜا

ٜط٣ َعظِ املعًُني أ١ُٖٝ تٓؿٝص ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ٚؾا٥ستٗا بايٓػـب١ يـ٘    -3

 يتٛقٌٝ املاز٠ ايع١ًُٝ يًتًُٝص .

ــ (6)َٗــا قُــس محٝــس ايعتــٝيب   قاَــت ٚ   ــ١ ٚســس٠     إدطا٤ب ــٛإ ؾاعًٝ زضاغــ١ بعٓ

َكرتس١ يف ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يف تُٓٝـ١   ؼتٟٛ ع٢ً أْؿط١ قؿ١ٝ ٫ٚ قؿ١ٝ زضاغ١ٝ

ــا٤ يًكـــ ايجــاْٞ       املؿــاِٖٝ ٚا٫ػاٖــات  ــات يف َــٓٗر ا٭سٝ ايب٦ٝٝــ١ يــس٣ ايطايب

 ايػعٛز١ٜ .  ثاْٟٛ عًُٞ يف املًُه١ ايعطب١ٝ
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زضاغــ١ٝ َكرتســـ١ يف  يتشكٝــل ٖــسف ايسضاغــ١ قاَــت ايباسجــ١ بتكــُِٝ ٚســس٠        

َٚـٔ ثـِ    يطايبـات ايكــ ايجـاْٞ ثـاْٟٛ عًُـٞ ,      ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يف َـٓٗر ا٭سٝـا٤  

املكرتســــ١ يف تُٓٝــــ١ َؿــــاِٖٝ  ايتعــــطف عًــــ٢ ؾاعًٝــــ١ تــــسضٜؼ ايٛســــس٠ ايسضاغــــ١ٝ 

ٓٗر ايتذــطٜيب , ١ املــايطايبــات ٚاػاٖــاتٗٔ مــٛ ايب٦ٝــ١ ,ٚقــس اغــتدسَت ايباسجــ     

ٔ  (46)ٚ ًت ع١ٓٝ ايسضاغ١  ٞ    طايب١ َـ ٚقـس   ثـاْٟٛ عًُـٞ ,   طايبـات ايكــ ايجـاْ

ب٦ٝـٞ(, َٚطدعـًا   ٕ ايأعست ايباسج١ ٚسس٠ زضاغ١ٝ َكرتس١ بعٓـٛإ )اٱْػـإ ٚايتـٛاظ   

ــ١,  ــس٠ املكرتســ ــاِٖٝ ايب٦ٝ  يتــــسضٜؼ ايٛســ ــًًٝٝا يًُؿــ ــاضًا ؼكــ ــ١ َٚكٚاختبــ ــًا ٝــ ٝاغــ

ب( ٚقـــس اغـــتدسَت ايباسجـــ١ أغـــًٛب ) ايتبـــأٜ املكـــاس  ي٬ػاٖـــات مـــٛ ايب٦ٝـــ١,

ّ ا يتشًٝـٌ بٝاْاتٗـا ٚاختبـاض ؾطٚنـٗا ٚقـس تٛقـًت إىل ايٓتـا٥ر          (Ana ova)ملـ٬ظ

تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يف ايتشكٌٝ ايبعسٟ يًُؿاِٖٝ ايب٦ٝٝـ١   : ايتاي١ٝ

جملُٛعـ١ ايتذطٜبٝـ١ َٚتٛغـط اجملُٛعـ١ ايهـابط١ يكـاا طايبـات        ا بني َتٛغـط 

ٚايؿٗـِ   صنطايتذطٜب١ٝ بعس نبط ايتشكـٌٝ ايكبًـٞ عٓـس َػـت٣ٛ ايتـ      اجملُٛع١

ــٌ ,ٚايتطبٝــــل ٚ ٟ   ايتشًٝــ ــس ــاؽ ايبعــ ــ١ إسكــــا١ٝ٥ يف ايكٝــ ــطٚم شات ز٫يــ  تٛدــــس ؾــ

ي٬ػاٖــات ايب٦ٝٝــ١ بــني اػــاٙ اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١ ٚاػــاٙ اجملُٛعــ١ ايهــابط١      

طايبات اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بعس ايهبط ايكبًٞ ي٬ػاٖات عٓس املكٝاؽ  يكاا

ٓـ ٚ زٜـين  ا٭ٍٚ مٛ محا١ٜ ايب٦ٝـ١ َـٔ َٓطًـل    ايؿطعٞ كٝـاؽ ايؿطعـٞ ايجـاْٞ    س املع

املكٝـاؽ ايؿطعـٞ ايجايـح مـٛ محاٜـ١ اؿٝـا٠        عٓـس ٚ مٛ محا١ٜ ايب٦ٝـ١ َـٔ ايتًـٛخ   
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عٓـس املكٝـاؽ ايؿطعـٞ ايطابـع مـٛ ايتشًـٞ با٭خ٬قٝـات        ٚ ايؿطط١ٜ َٔ ا٫غتٓعاف

 .ايب١ٝ٦ٝ

بسضاغ١ ٚاقع اـربات ايتعًُٝٝـ١ يف تـسضٜؼ    (7)اؾبـط  غًُٝإ قُسقاّ نُا

اؾػطاؾٝا باملطس١ً املتٛغط١ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َـٔ ٚدٗـ١ ْظـط املعًُـني ,     

( َعًُــًا ؾــاضنٛا يف اٱدابــ١ عــٔ أزا٠ 260ٚيــس٣ تطبٝكٗــا عًــ٢ عٝٓــ١ بًــؼ عــسزٖا )

ايسضاغــ١ ٚؼًٝـــٌ ا٫غـــتذابات اتهـــض إٔ ايطــ٬ب ًٜتشكـــٕٛ بايٓؿـــاط اي٬قـــؿٞ   

ــط إٔ        امل ــني املتٛغـ ــ١ , ٚبـ ــ١ عايٝـ ــتِٗ بسضدـ ــ٢ ضغبـ ــا٤ عًـ ــا بٓـ ــاز٠ اؾػطاؾٝـ ــل مبـ تعًـ

ايٓؿاط اي٬قؿٞ ٜـطتبط مبـا ٜأخـصٙ ايطـ٬ب يف ايؿكـٌ بسضدـ١ عايٝـ١ , ٚإٔ عـسّ         

تٛاؾط اـسَات ٚا٭زٚات ٚاٱَهاْات ٚاظزساّ ايّٝٛ ايسضاغٞ باملٛاز ايسضاغـ١ٝ ٜعٝـل   

وكـل أٖساؾـ٘ بسضدـ١ عايٝـ١ ٚإٔ      ايٓؿاط بسضد١ عاي١ٝ , ٚإٔ ايٓؿاط اي٬قـؿٞ ٫ 

 ايٛقت املدكل يًٓؿاط غري ناف يًكٝاّ بعٌُ َٓتر .
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ــط٣  ــا٥ؼ   أدـ ــس قـ ــٔ قُـ ــس بـ ــٔ امحـ ــاضم بـ ــسؾت إىل  (8)طـ ــ١ ٖـ ــاؽ  زضاغـ ــط أقٝـ ثـ

ايعًُٝـ١( يف ايتشكـٌٝ ايسضاغـٞ     ايٓؿاطات اي٬قؿ١ٝ )اغتدساّ ططٜك١ ايعطٚض

ثاْٟٛ عًُـٞ َـٔ    يجاْٞ عٓس تسضٜؼ ٚسس٠ ايه٤ٛ يف َاز٠ ايؿٝعٜا٤ يط٬ب ايكـ

 عسَ٘.

ّ   أقٝــاؽ  مت ــ١( يف    ثــط ايٓؿــاطات اي٬قــؿ١ٝ )اغــتدسا ططٜكــ١ ايعــطٚض ايعًُٝ

, نــ٬ عًــ٢ ســس٠  ( املػــتٜٛات املعطؾٝــ١ ايــج٬خ ٖٚٞ)ايتــصنط ,ايؿٗــِ , ايتطبٝــل

بــني  سايــ١ إسكــا٥ٝاً ايؿــطٚم ســٍٛ ايايؿــطٚض فُٛعــ١ َــٔ   ٚنــع ايباســح  سٝــح

ايهـــ٤ٛ  ايـــصٜٔ ٜسضغـــٕٛ ٚســـس٠َتٛغـــط ؼكـــٌٝ طـــ٬ب اجملُٛعـــ١ ايتذطٜبٝـــ١ 

ط٬ب اجملُٛع١ ايهابط١ نهٌ بعس  ؼكٌٝ بططٜك١ ايعطٚض ايع١ًُٝ َٚتٛغط

 ايكبًٞ. نبط ايتشكٌٝ

 ( طايبــًا 118ٚقٛاَٗــا ) ٚناْـت عٝٓــ١ ايسضاغــ١ ممجًــ١ يف اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١ 

. ٚمت عؿـٛا٥ٝاً  ( طايبا يف ث٬خ َـساضؽ اخـتريت  121ٚاجملُٛع١ ايهابط١ ٚقٛاَٗا )

ــ٘ ٚمتـــت املعاؾـــ١   بٓـــا٤  ــاض ؼكـــًٝٞ َٛنـــٛعٞ مت ايتشكـــل قـــسق٘ ٚثباتـ  اختبـ

  (ANCOVA ) .اٱسكا١ٝ٥ باغتدساّ ؼًٌٝ ايتبأٜ
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  0.05اتهض َٔ ؼًٌٝ ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا عٓـس َػـتٟٛ ايس٫يـ١    

 بــــني اجملُــــٛعتني ايتذطٜبٝــــ١ ٚايهــــابط١ يف ايتشكــــٌٝ ايسضاغــــٞ ٚيف املػــــتٜٛات

نهــٌ ٚدــع٤ )ايؿٗــِ ٚايتطبٝــل ( يكــاا   ايؿٗــِ , ايتطبٝــل ( املعطؾٝــ١ ) ايتــصنط,

 اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ.

ايعـطٚض ايعًُٝـ١ يف تـسضٜؼ َـاز٠ ايؿٝعٜـا٤       اغـتدساّ ططٜكـ١  بأٚقـ٢ ايباسـح   

ملػتٜٛات َعطؾٝـ١ أعًـ٢ ٚزضاغـ١ أخـط٣      خاق١ ٚايعًّٛ عا١َ ٚ إدطا٤ زضاغ١ مماث١ً

 .,ايططٜك١ ا٫غتهؿاؾ١ٝا٫غتككا١ٝ٥  يططم تسضٜؼ أخط٣ َجٌ ايططٜك١

 ايسضاغات ا٭دٓب١ٝ -2

   ٖـسؾت زضاغـ١ Stasz Cathleen 
)9

& Others  )     إىل ايتعـطف عًـ٢ َٛقـع

  ٝ يتشكٝــل ٚٚاملٓــاٖر ايسضاغــ١ٝ.   ١املٗــاضات ايعاَــ١ َٚهاْتٗــا يف ا٭ْؿــط١ ايتسضٜػــ

يف ٖسف ايسضاغ١ ٚاٱداب١ عٔ أغ٦ًتٗا, قاّ ايباسجٕٛ بسضاغ١ سايـ١ ؾكـٌ زضاغـٞ    

يتهـُني املٗـاضات ايعاَـ١ يف َٓاٖذٗـا      املساضؽ امل١ٝٓٗ اييت طٛضت بطْافًا ٣سسإ

 تٞ:اٯايسضاغ١ٝ, باغتدساّ َٓٗر امل٬سظ١ ايع١ًُٝ املٓظ١ُ,سٝح مت ضقس 

      ٜتــٛىل املعًُــٕٛ تــسضٜؼ َٗــاضات ســٌ املؿــه٬ت يًُٛانــٝع املتهــ١ُٓ يف املــٓٗر

 املٗاضات ايعا١َ. ٣سسإن

                                                 

1- Stasz, Cathleen;  And Others, (1990)Teaching and Learning 

Generic Skills for the Workplace, National Center for Research in 

Vocational Education, Materials Distribution Service, Horrabin Hall 

46, Western Illinois University, Macomb, IL 61455. 

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_1=au&ERICExtSearch_Operator_1=OR&ERICExtSearch_SearchValue_1=Stasz+Cathleen&searchtype=authors
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_1=au&ERICExtSearch_Operator_1=OR&ERICExtSearch_SearchValue_1=Stasz+Cathleen&searchtype=authors
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    ٌبطْــاَر تــسضٜؼ املٗــاضات ايعاَــ١ َكــُِ بكــٛض٠ تػــُض مبُاضغــ١ ْؿــاطات ســ

 َؿه٬ت ب١٦ٝ قاع١ ايسضؽ , بأغايٝب غري تكًٝس١ٜ .

 ايربْاَر ٜػاِٖ يف إنػاب ايت٬َٝـص املٗـاضات   أعاي١ٝ ب تيس٣ املعًُني تٛقعا ٕ

 ايعا١َ اييت متهِٓٗ َٔ سٌ َؿه٬ت ب١٦ٝ ايعٌُ.

 اضفؾكس اغتٗسؾت قٝـاؽ تـأثري املعـ    Gambro and others  (1)أَا زضاغ١ 

ايب١ٝ٦ٝ اييت ٜتِ انتػـابٗا خـ٬ٍ ايٓؿـاط ايتسضٜػـٞ يف تؿـهٌٝ ايػـًٛى ايب٦ٝـٞ        

يًت٬َٝــص, ٚيتشكٝــل ٖــسف ايسضاغــ١ اختـــاض ايبــاسجٕٛ عٝٓــ١ ايسضاغــ١ َــٔ طـــ٬ب         

ايكــؿني ايعاؾــط ٚايجــاْٞ عؿــط ٚمت تطبٝــل َكٝــاؽ ٜتهــٕٛ َــٔ غــبع١ َٛنــٛعات     

 ض٥ٝػ١, ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا:

  س٢ْ َػـــت٣ٛ املعـــاضف ايب٦ٝٝـــ١ يـــس٣ ايطـــ٬ب, عًـــ٢ ايـــطغِ َــــٔ إٔ        تـــ

ــ١ إ٫ إٔ       ــه٬ت ايب٦ٝٝـ ــ١ٝ يًُؿـ ــ٢ اؿكـــا٥ل ا٭غاغـ ــٛا عًـ ــِ تعطؾـ َعظُٗـ

َعظُٗـِ ي ٜػـتطٝعٛا اغــتػ٬ٍ ٖـصٙ املعًَٛــات ٚتطبٝكٗـا يف ايتٛقــٌ     

 إىل إزضاى أثط ٖصٙ املؿه٬ت يف ايب١٦ٝ أٚ إهاز اؿًٍٛ املٓاغب١.

                                                 

1- Gambro, John S. Switzky, Horvey 1994) A National Survey of 

Environmental Knowledge in High School Students: Levels of 

Knowledge and Related Variables, Paper Presented at Annual 

Meeting of The American Educational Research Association. New 

Orleans, LA. 
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 ـ ايعاؾط ٚايجاْٞ عؿط يف انتػاب املعًَٛات إٔ منٛ ايط٬ب َٔ ايك

ًٝا يًػا١ٜ.  ايب١ٝ٦ٝ نإ َتسْ

 ٫ٚسا ايباسجٕٛ إٔ أزا٤ ايط٬ب قس اضتبط بعس٠ عٛاٌَ َٓٗا:

     املػـت٣ٛ ايتعًُٝــٞ يٰبــا٤ سٝـح ٚدــس أْــ٘ ٜتٓاغـب ططزٜــًا َــع َػــت٣ٛ

 أزا٤ ايط٬ب.

     إٔ سذــِ املٓــاٖر ايسضاغــ١ٝ ايعًُٝــ١ ٜتٓاغــب ططزٜــًا َــع َػــت٣ٛ أزا٤ 

 ايط٬ب.

         ــأثط ايطــ٬ب بــاؾٓؼ سٝــح ٚدــس إٔ ايــصنٛض قــس اخــت٬ف َػــت٣ٛ ت

 سككٛا تكسًَا أنرب َٔ اٱْاخ.

(10)ٚاغـتٗسؾت زضاغــ١     
 Sheila Stoney  ايتعــطف عًــ٢ اثــط أْؿــط١ املعًُــني

ايكـــؿ١ٝ, ٚطـــطا٥كِٗ ايتسضٜػـــ١ٝ,يف اػاٖـــات ايت٬َٝـــص ٚغـــًٛنِٗ ايب٦ٝـــٞ َـــٔ   

 خ٬ٍ ايػ٪اٍ احملٛضٟ ا٭تٞ:

  ّ املعًُـٕٛ بـايتعطض يكهـاٜا ايب٦ٝـ١, نـايتًٛخ ٚإعـاز٠ ايتـسٜٚط خــ٬ٍ         ٖـٌ ٜكـٛ

  ْؿاطاتِٗ ايكؿ١ٝا

                                                 

10- Sheila Stoney (1995) Environmental Education: Teaching 

Approaches and Students Attitudes, Department of Evaluation and 

Policy Studies, National Foundation for Educational Research, 

The Mere, Upton Park, Slough, SL1 2DQ.
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ــصيو,   ــط نـ ــإ ا٭َـ ــتدسَْٛٗا   ٚإشا نـ ــيت ٜػـ ــل ايـ ــأثري ايططا٥ـ ــ١ تـ ــا زضدـ  يف َـ

 ا ت٬َٝصاي اػاٖات

ــطا٤   ــ٪اٍ مت إدــ ــٔ ايػــ ــ١ عــ ــض  يٲدابــ ــٌَػــ ــَع 1035  ــ ــ 294يف  ًاًُــ  ١,َسضغــ

ــاب٬ ــ تَٚكـ ــ١  ع َـ ــات ايتعًُٝـ ــ١, قٝـــازات ااهل٦ٝـ ــا مت مجـــع إزاضٜـــًا 153ٚ احملًٝـ  , نُـ

١ َسضغ 40 ـيايسضٚؽ  اتقاع ١ ايع١ًُٝ ٬َٔسظامل باعتُاز َٓٗرايبٝاْات ايٓٛع١ٝ 

ايكـ اؿازٟ عؿط, مت يف  ًاطايب 428  ًت إغكاطْٝ٘كـ  ٚاغتؿتا٤ات  ثا١ْٜٛ

 َسضغ١. 19َٔ  اختٝاضِٖ 

ايكـؿ١ٝ , ٚططا٥ـل   اتهض َـٔ ْتـا٥ر ايسضاغـ١ ايتـأثري املٛدـب ٭ْؿـط١ املعًُـني        

تسضٜػــــِٗ يف تُٓٝــــ١ ايــــٛعٞ ايب٦ٝــــٞ يًت٬َٝــــص ٚتؿــــهٌٝ اػاٖــــاتِٗ, َٚــــٛاقؿِٗ   

 ,, ٚمٛ ايب١٦ٝ بؿـهٌ عـاّ   ايػٝاغاِت ٚاملُاضغاِت ايب١ِٝ٦ٝ ايػًٛن١ٝ ا٫هاب١ٝ مٛ

أٚنـــشت ْتـــا٥ر ايسضاغـــ١ نـــصيو اػاٖـــات ايت٬َٝـــص ايب٦ٝٝـــ١ , َٚـــٛاقؿِٗ َـــٔ    

ــ١ َٚؿـــه٬تٗا يف املـــ  ــاٜا ايب٦ٝٝـ ــاً ايكهـ ــٞ اٖتُاَـ ــ١  ساضؽ ايـــيت تعطـ يـــرباَر ايرتبٝـ

أع٢ً بهجري َٔ تًو املساضؽ اييت ٫ ٜتٛاؾط يسٜٗا َجٌ  ايكؿ١ٝ اي٬قؿ١ٝ ايب١ٝ٦ٝ

 رباَر , نُا إٔ زاؾعٝتِٗ مٛ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايب٦ٝٞ ٖٞ ا٭ٚنض.اي صٖٙ

    ٕ ايـــصٜٔ متــــت  أنجــــط  َٚـــٔ ايٓتــــا٥ر ا٭خـــط٣ ايــــيت تٛقـــًت إيٝٗــــا ايسضاغـــ١ أ

ــابًتِٗ ــٛا يف ضٳب ـــط  َكـ ــاي ا٭ْؿـــط١ أخؿكـ ــ١ِ  ١ؿطزٜـ ــ١ِ أاٚ ايعاملٝـ ٝ ـ  ٕأ, ٚبايٓتـــا٥رحمل احملً
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ٔ  تأثريحمل أدٗـع٠ِ   ١ٝٚايعا٥ً ١ٝب٦ٝات املسضغاي َِ حمل  حمل ايب٦ٝ أنجط تأثريًا يف ايتٳطٜٚر يًعُ

 .اٱع٬ّ

قٝـاؽ ايع٬قـ١    others&  David G. Henderson(11) اغتٗسؾت زضاغـ١ 

يًُـساضؽ ايجاْٜٛـ١ ايعًٝـا, ؽكـل عًـّٛ ايب٦ٝـ١,       بني ض٩ٜـ١ طًبـ١ املػـت٣ٛ املتكـسّ     

يٮْؿط١ ايتع١ًُٝٝ ٚخكا٥ل ب١٦ٝ ايتعًِ يف ايػطف ايسضاغ١ٝ, ٚاػاٖـاتِٗ مـٛ   

 ايب١٦ٝ.

تشًٝـٌ اٱسكـا٥ٞ يًبٝاْـات, ٚبعـس إدـطا٤ املكاضْـات بـني        ايتٛقًت ايسضاغ١ بعس 

ــطٜاً    ــ١ سكـــ ــّٛ ايب٦ٝـــ ــ١ عًـــ ــتظُني يسضاغـــ ــ١ املٓـــ ــ١ يف   ايطًبـــ ــٔ ايطًبـــ ــِ َـــ ٚغريٖـــ

 ب٦ٝــ١ قاعــ١ ايــسضؽ نييتدككــات ايعًُٝــ١ املدتًؿــ١, إىل ٚدــٛز اضتبــاط َٛدــب بــ ا

 ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ يًطًب١.

 ٚأٚنشت ايٓتا٥ر نصيو إٔ ايطًبـ١ املٓـتظُني يسضاغـ١ عًـّٛ ايب٦ٝـ١ سكـطٜاً      

ــاْٛا  ــهاً أنــ ــس متاغــ ــاً  ؾــ ــط اٖتُاَــ ــاً  ٚأنجــ ــض إزضانــ ــاّ   ٚأٚنــ ــاظ املٗــ ــ١ إلــ ٭ُٖٝــ

ٕ اػاٖــاتِٗ مــٛ ايب٦ٝــ١ ناْــت أ, ٚ اهلــاٚاغــتُطاض١ٜ ا٭ْؿــط١ نُــا ٖــٛ كطــط 

ٚي ٜتهـض نـصيو    ,هاب١ٝ َٔ أقـطاِْٗ ايطًبـ١ يف ايتدككـات ا٭خـط٣    إأنجط 

                                                 

  1-David G. Henderson& others (2002) Learning environment 
and student attitudes  in environmental science classrooms, 
ERIC,ED329682. 
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ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني املبشٛثني يف ايتدككات املدتًؿـ١ تعـع٣ إىل   

 .َتػري ايٓٛع ا٫دتُاعٞ )اؾٓؼ(

(ٖٚسؾت ايسضاغ١ اييت قـاّ بٗـا  
  Yerkes, Rita - Haras, Kathy12 

إىل )

ــ١ اي٬قــؿ١ٝ يف          ــأثري ا٭ْؿــط١ ٚايرتبٝ ــا٥ر ايسضاغــات ايــيت تٓاٚيــت ت اغــتعطاض ْت

املػ٪ٚي١ٝ ايصات١ٝ يًت٬َٝص مٛ ايب١ٝ٦ٝ ٚع٬قتٗا مبعاضؾِٗ, ٚقُِٝٗ, ٚاػاٖـاتِٗ  

 ايب١ٝ٦ٝ, ٚتكسِٜ َكرتسات يػطغٗا يف أٚغاطِٗ.

 زضاغ١ إىل َا ٜأتٞ: ٥15ر اغتدًل ايباسح بعس اغتعطاض ْتا

   ًــا ــ١ اي٬قـــؿ١ٝ ؾطقـ ــ١   تتـــٝض ا٭ْؿـــط١ ٚايرتبٝـ ــاز٠ املعطؾـ ــع١ يًطًبـــ١ إىل ظٜـ ٚاغـ

ٚ   ايب٦ٝٝـــ١, ــٛ ايب٦ٝـــ١,  ــٛض٠ َٛدبـــ١ مـ ــُِٝٗ ٚاػاٖـــاتِٗ بكـ ــصا أٚإىل تػـــٝري قـ ٕ ٖـ

   ٗ ــٓعهؼ يف غـــــًٛنِٗ ٚمماضغـــــات ــتػري ٜـــ ــعٛضِٖ ايـــــصاتٞ     ِايـــ , ٜٚعٜـــــس َـــــٔ ؾـــ

 ,نُٛاطٓني, يتشٌُ َػ٪ٚيٝتِٗ ػاٙ ايب١٦ٝ ٚمحاٜتٗا ٚاؿؿاا ع٢ً َٛاضزٖا.

    ثط يًتعًِٝ ايب٦ٝٞ ايصٟ ٜتٝض َٓاقؿ١ املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ خاضز ايؿكٍٛ أٚدٛز

ايسضاغ١ٝ يف قِٝ ايت٬َٝص ٚاػاٖاتِٗ املٛدب١ مٛ ايب١٦ٝ, ٚيف ظٜاز٠ َػ٪ٚيٝاتِٗ 

 ا.ايصات١ٝ ػاٖٗ

                                                 

1- Yerkes, Rita - Haras, Kathy(2002) Outdoor Education and 

Environmental Responsibility, ERIC, ED414112. 
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       ٚدٛز ع٬ق١ َٛدب١ بني ؾاع١ًٝ املؿاضن١ يف بـطاَر ايرتبٝـ١ ايب٦ٝٝـ١ ايـيت تٓؿـص

يف كُٝـات ايؿــباب ,ٚقــِٝ املؿــاضنني ٚاػاٖـاتِٗ ايب٦ٝٝــ١ َــٔ ْاسٝــ١, ٚايؿــعٛض   

 ايصات١ٝ مٛ ايب١٦ٝ َٔ ْاس١ٝ أخط٣. ١باملػ٪ٚيٝ

 ٜتٛقـــ لــاح ايتعًــِٝ ايب٦ٝــٞ ايكــا٥ِ عًــ٢ ا٭ْؿــط١ اؿــط٠ بسضدــ١ نــبري٠ عًــ٢   

تكُِٝ بطاَر تػُض باملؿاضن١ ايؿاع١ً يف ا٭ْؿط١ املٛدٗـ١ يًتعـطف    ايٓذاح يف

ـٝـ  , ٚمجــع ايبٝاْــات عــٔ َهْٛاتٗا,ٚتــسضٜب املؿــاضنني عًــ٢     ١عًــ٢ ايب٦ٝــ١ ايطبٝع

 .انتػاب َٗاضات زضاغ١ َؿه٬تٗا, ٚتطبٝل َعاضؾِٗ سٛاهلا بكٛض٠ إدطا١ٝ٥

بطاَر ايتعًـِٝ  ايتعطف ع٢ً ع٬ق١  Amir Khawaja(13)  ١ٚاغتٗسؾت زضاغ

ايب٦ٝٞ اؿط" ايتعًِٝ خاضز ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ" يف منـٛ ايكـِٝ ٚا٫ػاٖـات ايب٦ٝٝـ١     

ــ١ يت٬َٝــص ايكـــ ايطابــع يًُــساضؽ ا٭غاغــ١ٝ     ٱا َكاضْــ١ بــايتعًِٝ ايب٦ٝــٞ    هابٝ

 ايصٟ ٜتِ يف ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ.

فُـٛعتني   اتبع ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب, سٝح قاّ باختٝـاض عٝٓـ١ قػـُت إىل   

زاخٌ ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ, ٚا٭خط٣  ب٦ًٝٝا ُٖا نابط١ تًكت تعًًُٝااسسإ

ثــِ قـــاّ   ػطٜبٝــ١ ؾــاضنت يف بطْـــاَر ٜعتُــس ا٭ْؿـــط١ ٚغــ١ًٝ يًتعًــِٝ ايب٦ٝـــٞ,     

 .ٚبعسًٜا قبًًٝا باختباض اجملُٛعتني اختباضًا

                                                 

1-Amir Khawaja (2002) Measuring the Environmental Attitudes of 

Children in Grade 4: A Study in Clark, Department of 

Environmental Studies, University of Nevada, Las Vegas UNLV. 
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مـــٛ  ٚبعـــس اْتٗـــا٤ ايتذطبـــ١ اتهـــض إٔ قـــِٝ اجملُٛعـــ١ ايتذطٜبٝـــ١ ٚاػاٖاتٗـــا  

 باجملُٛع١ ايهابط١. ض١ًْاَك هابًٝاإايب١٦ٝ ايطبٝع١ تػريت 

ــاض  ــ١ املتعاٜـــس٠      (14) (2005) ؾطاْـــوٚأؾـ ــتعًِ إىل ا٭ُٖٝـ ــِٝ ايـ ــٔ قـ ــ١ عـ يف زضاغـ

يتععٜع خربات ايطًب١ ايتع١ًُٝٝ, ٚاػاٖاتِٗ ٚايكـِٝ املطًٛبـ١ ي٬ضتكـا٤ مبػـت٣ٛ     

نُـا أؾـاض ايباسـح     ايسضاغ١ٖٚهصا ؾإ ااهلسف َٔ  قسضاتِٗ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايؿِٗ,

تكسِٜ إطاض عـاّ قـا٥ِ عًـ٢ ؼًٝـٌ عـازات ايـتعًِ ٚا٭غـايٝب ايـيت تـتِ بٗـا عًُٝـ١            

 : ايتايٞ ػ٪اٍاي ايتعًِ يف ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ باٱداب١ عٔ

 نٝـ ٜتعًِ ايط٬با َٚا ا٭غايٝب املتبع١ يف تعًُِٝٗا -1

ؿط١ ايكؿ١ٝا َٚـا  َا ايؿطم املتاس١ اهلِ  يًُؿاضن١ يف ايؿعايٝات ٚا٭ْ -2

 ابايب١٦ٝ ِع٢ً َػتكبٌ ع٬قتٗ ٘تأثري شيو نً

ععظ ايباسـح اٱدابـ١ عـٔ ا٭غـ١ً٦ باعتُـاز َـٓٗر املكابًـ١ سٝـح أدـط٣ غًػـ١ً            

       ٛ ؽطـٝط املٓـاٖر,    ٍَٔ ايًكا٤ات َـع عـسز َـٔ ايطـ٬ب ٚتػـذٌٝ ٬َسظـاتِٗ سـ

 .ٚدٛز٠ ايتعًِٝ, ٚا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ

                                                 

1- Andrea Frank(2005) What Do Students Value in Built 

Environment Education?, The online journal of the Centre for 

Education in the Built Environment, Volume 2, Issue 3. 
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َــس٣ ايتكــسّ اؿاقــٌ   عًــ٢ يتعــطفازضاغــ١ اغــتٗسؾت  Kai Pata (15)ٚقــسّ 

ع٢ً َػت٣ٛ تعًـِٝ َٗـاض٠ اؽـاش ايكـطاضات ملعاؾـ١ املعهـ٬ت ايب٦ٝٝـ١ باتبـاع َـٓٗر          

ٚيتشكٝل ٖسف ايسضاغ١ ضنع ايباسح ع٢ً تٛنـٝض ايـسٚض ايـصٟ    ,  تعًِ ايتعاْٚٞيا

 ايكؿ١ٝ ايـيت تُٓـٞ َٗـاضات اؽـاش     ا٭ْؿط١ٜ٪زٜ٘ املعًِ نٛغٝط ب٦ٝٞ َٔ خ٬ٍ 

ــطا ــ١  ضاايكـ ــاضن١ اؾُاعٝـ ــاؿٛاض ٚاملؿـ ــ١ نـ ــطٚح    , ت ايب٦ٝـ ــٌ بـ ــ١ ايعُـ ــع أُٖٝـ ٚتععٜـ

 ايؿطٜل ايٛاسس.

عًــ٢ ْظطٜــات ايــتعًِ   تكــُِٝ اٱطــاض ايٓظــطٟ يًسضاغــ١ اعتُــازاً بقــاّ ايباســح 

ــ١   ــ١ ايجكاؾٝـ ــا٫ت ا٫دتُاعٝـ ــرتاتٝذ١ٝ   , ٚأ ٚا٫تكـ ــح اغـ ــس ايباسـ ــاض٠  يعـ ــِٝ املٗـ تعًـ

 ِ باغـتدساّ   متـت َعاؾـ١ ايبٝاْـات إسكـا٥ٝاً    ,  املػتٗسؾ١ بايتعأَ َع ب١٦ٝ ايـتعً

 اٱسكا٤ ايٛقؿٞ ٚايس٫يٞ. 

خًكــت ايسضاغــ١ إىل فُٛعــ١ َــٔ ايٓتــا٥ر أبطظٖــا إٔ اؿــٛاض ٚاملٓاقؿــات ايــيت    

ــ٢        ــ١ عًـ ــط٣ ايكا٥ُـ ــط١ ا٭خـ ــصٖين ٚا٭ْؿـ ـــ ايـ ــات ايعكـ ــٛضف ٚدًػـ ــطٟ يف ايـ ػـ

ايط٬ب َٗاض٠ اغرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ايتعاْٚٞ غاُٖت بسضد١ نبري٠ يف انتػاب 

 اؽاش ايكطاضات ملعاؾ١ َؿه٬ت ب١ٝ٦ٝ اؾرتان١ٝ ٚايتسضٜب ع٢ً تٓؿٝصٖا عًًُٝا.

                                                 

2- Pata, K. (2005). Scaffolding of collaborative decision-making on 

environmental dilemmas. PhD thesis. Turun Yliopisto. Annales 

Universitatis Turkuensis, Humaniora, SER. B, TOM 278. 
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 عًات انُشاؽ انًذسعٙ:

 تتػِ ايٓؿاطات املسضغ١ٝ بايكؿات أٚ املٝعات ايتاي١ٝ:       

 ٜكبٌ عًٝٗا ايتًُٝص ) ايطايب ( بطغبت٘. (1

ٜعاٚاهلا بساؾع شاتٞ ) بؿٛم ٌَٚٝ تًكا٥ٞ (. (2

َٔ ا٭ٖساف ايرتبٜٛ٘ غٛا٤ ناْت تًو ا٭ٖساف َطتبطـ١  ؼكل ايعسٜس  (3

ــات     ــاضات ٚاـــــربات ٚاٱػاٖــ ــاب املٗــ ــطض٠ أٚ إنتػــ ــ١ٝ املكــ ــاملٛاز ايسضاغــ بــ

ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ.

ــّٛ ايسضاغــٞ أٚ         (4 تٓؿــص تًــو ايٓؿــاطات زاخــٌ أٚ خــاضز ايؿكــٌ ٚأثٓــا٤ ايٝ

بعسٙ.

تعًكــ١ ؼكــل ايُٓــٛ يف ايعسٜــس َــٔ خــربات ايتًُٝــص ٖٚٛاٜاتــ٘ ٚقسضاتــ٘ امل     (5

 با٫ػاٖات ايرتب١ٜٛ ٚا٫دتُاع١ٝ املطغٛب١.  

 

ٚيهـٞ تتهــض ،ــات ايٓؿــاط املسضغــٞ ْعــطض اؾــسٍٚ ايتــايٞ يًُكاضْــ١ يف بعــض   

 ايعٓاقط بني ايٓؿاطات املسضغ١ٝ ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ:

 

 مقارنة بني الهشاطات املدرسية واملقررات الدراسية

 ايـسضاغـ١ٝاملـكطضات  ايٓؿاطات املــسضغـ١ٝ ّ

ــات   1 ــا٤ًا عًـــ٢ َٝـــٍٛ ٚضغبـ اختٝاضٜـــ١ بٓـ

 ايط٬ب

ــع    ــ١ ؾُٝــــ ــري اختٝاضٜــــ ــ١ / غــــ ادباضٜــــ

 ايط٬ب

يــٝؼ بٗــا لــاح أٚ ضغــٛب ٚيــٝؼ اهلــا      2

 زضدات

بٗــا لــاح ٚضغــٛب ٚاهلــا زضدــات ؼــسز     

 َس٣ تكسّ ايطايب
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ــاضؽ    3 ــسٍٚ ظَـــين ٚمتـ ــس٠ ظـ ــري َكٝـ غـ

 خاضز اؾسٍٚ املسضغٞ 

يًطايـب  اهلا دسٍٚ ٚظَـٔ قـسز ًَـعّ    

 خ٬ٍ ا٭غبٛع

ــ١ٝ    4 ــؿٛف زضاغــــــ ــس٠ بكــــــ ــري َكٝــــــ غــــــ

 ٚا٫ؾرتاى َتاح ؾُٝع ايط٬ب

قـــسز٠ بكـــؿٛف زضاغـــ١ٝ ٜػـــتُط بٗـــا 

ايطايــب زٕٚ تػــٝري ستــ٢ ْٗاٜــ١ ايعــاّ     

 ايسضاغٞ 

ؼظ٢ بكبٍٛ ايط٬ب ٚاقبـااهلِ عًـ٢    5

ــٛم    ــ٘ ٚؾــــ ــا بساؾعٝــــ ــاضن١ ؾٝٗــــ املؿــــ

 ٚمحاؽ

٫ ؼظ٢ بٓؿؼ ايسضد١ َٔ ايكبٍٛ أٚ 

 ٗا َؿطٚن١ ع٢ً ايط٬با٫قباٍ ٭ْ

تتػــــِ بــــا٭زا٤ اؿػــــٞ ٚاؿطنــــٞ      6

 )ايطايب ٜ٪زٟ(

 ٫ تتػِ با٭زا٤ )ايطايب َتًكٞ(

تتٓـــاٍٚ مجٝـــع دٛاْــــب ايُٓـــٛ يــــس٣     7

ايطـــــ٬ب )بـــــسْٞ, اْؿعـــــايٞ, َٗـــــاضٟ 

 ...اخل(

 تكتكط ع٢ً داْب ايُٓٛ املعطيف

 

 املدرسي: للهشاطتطور املفاهيم والهعرة 

املسضغ١ٝ َظٗط ْٚاس١ٝ ؾه١ًٝ, ؾًـٝؼ بايهـطٚض٠ إٔ متـاضؽ    ي تعس ايٓؿاطات  .1

يف ٚقت قسز ٚزاخٌ ايكـ ايسضاغٞ, بـٌ ايطايـب ٜهـٕٛ ؾعـاٍ ٚيـ٘ زٚض ض٥ـٝؼ       

سٝــح تتـــاح يـــ٘ ايؿطقـــ٘ َـــٔ خــ٬ٍ تًـــو ا٭ْؿـــط١ ٱبـــطاظ ٚاخـــطاز ابساعاتـــ٘   

ٚابتهاضات٘ ٚقسضات٘.

ــ١       .2 ــاؽ يف ايعًُٝــ ــٛ ا٭غــ ــتعًِ ٖــ ــ٢ إٔ ايــ ــع عًــ ــبض ٜطنــ ــاط أقــ ــّٛ ايٓؿــ َؿٗــ

ايتعًُٝٝـــ١, ٚيـــصا نـــإ َـــٔ املٗـــِ إبـــطاظ أُٖٝـــ١ ٚؾاعًٝـــ١ ايٓؿـــاط يف املٛاقــــ   
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ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١ ؼت اؾطاف ١٦ٖٝ املسضغ١ ايتسضٜػ١ٝ, غٛا٤ًا ناْت زاخٌ 

ايؿكٌ أٚ خاضد٘ ٚزاخٌ أٚ خاضز املسضغ١.

٤ ايٓؿاط ٜتُجٌ يف اغـتجاض٠ زاؾعٝـ١ املـتعًِ ) ايتًُٝـص     َػ٪ي١ٝ ٚزٚض املعًِ أثٓا .3

( ٚتٛدٝٗ٘ ٚاضؾازٙ يف مجٝع ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ.

تؿاعٌ املتعًِ َع ايٓؿاط ٜػـاِٖ يف انػـاب٘ ايعسٜـس َـٔ اــربات اؾسٜـس٠        .4

ايٓابع١ َٔ زٚاؾع٘ ٚسادات٘ ايؿدك١ٝ ) ايسٚاؾع, املٍٝٛ, ا٫بتهاض ( ٚاملت٥٬ُـ٘  

 ايت٬َٝص.َع ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني

ٜتٓـــٛع ايٓؿــــاط املسضغـــٞ يٝتٓاغــــب َـــع َػــــت٣ٛ منـــٛ ايت٬َٝــــص يف املطاســــٌ      .5

ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١.

ٜتٓاٍٚ ايٓؿاط ٜٚععظ مجٝع دٛاْب ايُٓٛ يس٣ املتعًِ غٛا٤ اؾٛاْب ايبس١ْٝ  .6

أٚ املٗاض١ٜ أٚ ايٛدسا١ْٝ أٚ ا٫ْؿعاي١ٝ أٚ ايعك١ًٝ ....اخل.  

 

 أ١ُٖٝ ايٓؿاط املسضغٞ: – ثاْٝا

ٜ٪زٟ ايٓؿاط املسضغٞ ؼكٝل ايعسٜس َٔ ا٭ٖساف ايعا١َ يًرتب١ٝ يف 

 (:64-61فا٫ت عس٠ َٓٗا)ؾهطٟ سػٔ ضٜإ , ايتسضٜؼ , م 

 ؼكٝل ايكش١ ايعا١َ. 

تػتؿٝس ايكش١ َٔ أْٛاع َع١ٓٝ َٔ ايٓؿاط املسضغٞ نأْٛاع ضٜانات 

ٱغعاؾات كتًؿ١ ٚايهؿاؾ١ ٚاؾٛاي١ ٚمجعٝات عًِ ا٭سٝا٤ ٚااهل٬ٍ ا٭محط ٚا

ٚايٛقا١ٜ َٔ اؿٛازخ ٚاؿطٜل , نُا أْٗا ت٢ُٓ عازات َٚٗاضات َتك١ً بتًو 

 ا٭ْؿط١ .

 ؼكٝل ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ : 

ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ نٗسف تطبٟٛ تػتؿٝس َٔ أْؿط١ َسضغ١ٝ َتٓٛع١ 

نذُعٝات ايطٜان١ ٚمجعٝات املٛغٝك٢ ٚايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ ٚاؾُعٝات ا٭زب١ٝ 
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يعضاع١ ؾُٔ سٝح املعًَٛات متس ايطايب باملعًَٛات ٚاؾُعٝات امل١ٝٓٗ نا

املدتًؿ١ عٔ تًو املٗٔ ٚتُٓٞ َٗاضاتِٗ ٚعازاتِٗ يف تًو املٗٔ ٚتُٓٞ 

اٖتُاَات ايط٬ب ٫غتهؿاف املٗٔ املدتًؿ١ ندط٠ٛ أٚىل ي٬ختٝاض املٗين ؾُٝا 

 بعس.

 

 ت١ُٝٓ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ يًتعًِ: 

لس َا ٜعهسٙ ٜٚػاْسٙ يف ايٓؿاط  ايتُهٔ َٔ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ يًتعًِ

املسضغٞ ؾهٌ ْٛاسٞ ايٓؿاط ٚخاق١ اييت تتهُٔ قطا٠٤ ايهتب ٚنتاب١ ايتكاضٜط 

 ٚإدطا٤ اؿػابات ٚا٫ؾرتاى يف املٓاقؿات ٜؿٝس يف ؼكٝل ٖصا ااهلسف.

ؾٗصٙ ا٭ْؿط١ متس ايطايب مبعًَٛات عٔ نٝؿ١ٝ ايكطا٠٤ ٚايسضاغ١ ٚايهتاب١ 

ُٓٞ عازات َٚٗاضات َتك١ً بايتطبٝل اؿػابٞ ٚططم ٚسٌ املػا٥ٌ نُا أْٗا ت

 ايسضاغ١ َٚٗاضات يف ايتؿاِٖ ايؿؿٗٞ ٚايهتابٞ ٚايتعاٌَ ايٓادض.

 

 

 ت١ُٝٓ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ: 

تػتؿٝس ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يٮْؿط١ َٔ أْؿط١ اؾُعٝات املدتًؿ١ 

ايع١ًُٝ ٚنٌ  يًؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ ٚمجعٝات اٱزاض٠ ٚايتسبري املٓعيٞ ٚاؾُعٝات ؾب٘

اؾُعٝات اييت تؿٝس يف ؾِٗ طبٝع١ اٱْػإ ٚايتعاٌَ ايٓادض ؾٗصٙ ا٭ْؿط١ متس 

ايطايب مبعًَٛات عٔ أَٛض ثكاؾ١ٝ َتك١ً بايطبٝع١ اٱْػا١ْٝ ٚعًِ اؿٝٛإ 

ٚايكش١ ٚتعٜني املٓعٍ ٚايؿطا٤ ٚٚنع املٝعا١ْٝ ٚايتػص١ٜ ٚايتُطٜض ٚايتؿكٌٝ 

ي١ٝ ٚاحملاؾظ١ عًٝٗا نُا اْٗا تُٓٞ عازات ٚاـٝاط١ ٚاغتدساّ ا٭٫ت املٓع

 َٚٗاضات َتك١ً بتًو املٝازٜٔ.

 ؼكٝل املٛاط١ٓ: 
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فاٍ املٛاط١ٓ نٗسف تطبٟٛ ٜػتؿٝس َٔ نٌ ايتٓظُٝات اييت تتهُٔ 

دٗٛزًا مجاع١ٝ نُذايؼ ايطًب١ ٚايؿطم املسضغ١ٝ ٚمجاع١ اـس١َ ا٫دتُاع١ٝ 

 ٚغريٖا َٔ اؾُعٝات ٚا٭ْس١ٜ.

تكسّ َعًَٛات يًطايب عٔ اؿه١َٛ ٚاـسَات ايعا١َ ؾٗصٙ ا٭ْؿط١ 

ٚاملٓظُات احمل١ًٝ ْٚتا٥ر ا٭عُاٍ املعاز١ٜ يًُذتُع , ٚنصيو تُٓٞ عازات 

َٚٗاضات يف ايعٌُ اجملتُعٞ نتابعٝني أٚ قاز٠ َع اسرتاّ سكٛم ا٭خطٜٔ ٚعسّ 

ّ ا٭غتذاب١ يًٓعٚات ايهاض٠ باجملتُع ٚايتؿهري يف عٛاقب ايػًٛى قبٌ اٱقسا

 عًٝ٘.

ٚتكسّ ٖصٙ ا٭ْؿط١ َج٬ً أَاّ ايطايب نايكاا ايعاّ ٚايتعاٌَ ايعازٍ 

 ٚايٛط١ٝٓ ٚاـس١َ ٚايعساي١ ٚخري ا٭خطٜٔ َٚعازات ا٭عُاٍ ايهاض٠ باجملتُع.

 اغتجُاض ٚقت ايؿطاؽ: 

إٕ ا٭ْؿط١ املسضغٞ تتٝض يًط٬ب ايؿطم ٱغتجُاض ٚقت ؾطاغِٗ شيو َٔ 

خ٬ٍ أْؿط١ عسٜس٠ نأْٛاع ايطٜان١ املدتًؿ١ ٚايؿٕٓٛ ٚايًػات ٚزضاغ١ ايتاضٜذ 

ٚاـٝاط١ ٚا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ٚاؾُعٝات ا٭زب١ٝ ؾٗٞ متس ايطايب مبعًَٛات عٔ 

 تًو ا٭ْؿط١ نُا أْٗا تُٓٞ عازاتِٗ َٚٗاضاتِٗ ؾٝٗا. 

  

 مكونات مجاعات األنشطة:

 ضا٥س اؾُاع١: 

يًطا٥س زٚض أغاغٞ يف اؾُاعٞ ؾٗٛ ايصٟ ٜ٪ثط يف اؾُاع١ عٔ ططٜل قؿات٘ 

ايؿدك١ٝ َٚظٗطٙ ايعاّ ٚأغًٛب٘ يف اؿٝا٠ ٚخربات٘ ٚايططٜك١ اييت ٜتبعٗا يف 

تٛدٝ٘ اؾُاع١ ٚططٜك١ تعاًَ٘ َع اؾُاع١ َٔ أِٖ قؿات٘ , سب٘ يًعٌُ َع 

كاْ٘ يًٓؿاط ايصٟ مياضغ٘ ا٭عها٤ ٚتعاْٚ٘ ٚتكبً٘ يًط٬ب نُا ا٭عها٤ ٚإت

ِٖ ٚاغتعسازٙ يتشكٝل ضغباتِٗ َٚػاعساتِٗ ٚإؾعاضِٖ بايػطٚض ٚبأْ٘ َطب ٚأر 

ٚقسٜل ٚثبات اغًٛب٘ يف املعاًَ٘ ؾُٝع ايط٬ب زٕٚ متٝٝع ٚإمياْ٘ بايعٌُ 
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ؽطٝط  ٚؼُػ٘ ي٘ ٚاتكاؾ٘ باـًل ايؿانٌ ٚقسضت٘ ع٢ً تٛدٝ٘ ا٭عها٤ يف

 ايٓؿاط ٚتٓؿٝصٙ ٚتكٛمي٘ ٚؼًُ٘ يًُػ٦ٛي١ٝ ٚسػٔ تكطؾ٘.

 أعها٤ اؾُاع١:  

ا٭عها٤ ِٖ أغاؽ لاح اؾُاع١ ٚمنٖٛا ٚإٔ ٜؿعطٚا مبٌٝ ٚضغب١ يف 

ا٫ْهُاّ إيٝٗا ٚميهٔ إٔ ٜتُو شيو عٔ ططٜل ا٫غتبٝإ ايصٟ ٜكسّ يًط٬ب 

ٔ إٔ ٜتِ اٱع٬ٕ عٔ ٖصٙ ملعطؾ١ اْٛاع اؾُاعات اييت ٜٛزٕٚ ا٫ْهُاّ إيٝٗا ٚميه

اؾُاعات عٔ ططٜل اٱشاع١ املسضغ١ٝ ٚقشاؾتٗا أٚ ا٫تكاٍ املباؾط بايط٬ب يف 

 ؾكٍٛ ايسضاغ١.

 بطْاَر ايٓؿاط: 

ؼسز يًربْاَر أٖساف ٚأغايٝب يتشكٝكٗا ٚيٓذاس٘ ٜٓبػٞ إؾطاى ايط٬ب 

ع يف ٚنع٘ يٝعرب عٔ ضغباتِٗ ٚنصيو َؿاضنتِٗ ايؿع١ًٝ يف تٓؿٝصٙ ٚيف تٛظٜ

َػ٦ٛيٝات ٖصا ايتٓؿٝص َع نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ نٌ طايب 

 َٓاغب ٭غتعسازات٘ املاز١ٜ ست٢ ٜهٕٛ ايربْاَر قاب٬ً يًتٓؿٝص.

 تٓظِٝ اؾُاع١: 

ٚؾٝ٘ ٜؿطح ايطا٥س أٖساف تهٜٛٔ اؾُاع١ َٚٛاعٝس إدتُاعاتٗا ٚأَه١ٓ 

ٚٚنٌٝ ي٘ ٚأَني  ا٫دتُاع ٚا٭زٚات املطًٛب١ ٜٚتِ اختٝاض ض٥ٝؼ يًذُاع١

يًكٓسٚم ٚغهطتري يًذُاع١ ٚغذٌ اهلا ٜسٕٚ ؾٝ٘ أ،ا٤ ايط٬ب املؿرتنني 

 ٚا٭عُاٍ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا ٚأٚد٘ اٱْؿام ٚتػُني املٓتذات ٚسكط املبٝعات.

 

 خاَػًا ـ قسزات ايٓؿاط:

 .ؾًػؿ١ املٓٗر 

 .منط اٱؾطاف ايػا٥س

 . ًِاػاٙ املع
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 .ِٜٛع١ًُٝ ايتك

  املتاس١.اٱَهاْٝات

 (172-171)سػٔ ؾشات٘ , املٓاٖر ايسضاغ١ٝ , غازغًا ـ َعاٜري اختٝاض ايٓؿاط:

 ا٫ضتباط بٝٓ٘ ٚبني عٓاقط املٓٗر ا٭خط٣. –

ا٫ضتباط بٝٓ٘ ٚبني سادات املتعًِ ٚاٖتُاَات٘. –

إتاس١ ايؿطق١ أَاّ مجٝع ايط٬ب يًُؿاضن١ بؿاع١ًٝ ٚإهاب١ٝ. –

إثاض٠ َؿه٬ت تهٕٛ َٛنع زضاغ١. –

ازٖا ع٢ً ايتدطٝط املؿرتى بني املعًِ ٚط٬ب٘.اعتُ –

َطاعا٠ اطٚف نٌ َسضغ١ ٚنٌ ب١٦ٝ. –

متهٔ املعًِ َٔ نؿا٤ات ايٓؿاط ٚتٓؿٝصٙ ٚتكٛمي٘. –

إٔ تكّٛ املؿاضن١ ع٢ً ايتكبٌ ٚاملٛاؾك١ ٚؼٌُ املػ٦ٛيٝات. –

قًٌٝ َٔ ايكٝٛز نطٚض٠ ملُاضغ٘ ْادش١ يًٓؿاط. –

اـاق١ بهٌ َسضغ١. تٜٓٛع ايٓؿاط يف املساضؽ عػب اؿادات –

مماضغ١ ايٓؿاط يف ايّٝٛ ايسضاغٞ ع٢ً إٔ ىكل اهلا ٚقت يف اؾسٍٚ  –

ايسضاغٞ.

إعؿا٤ املؿرتنني َٔ ا٭عبا٤ املاي١ٝ. –

عسّ ا٫قتكاض يف مماضغ١ املٓاؾط ع٢ً ايٛقٍٛ بايطًب١ إىل َػت٣ٛ  –

املعطؾ١ اجملطز٠ بٌ ؼؿٝعِٖ إىل اجملا٫ت ايتطبٝك١ٝ.

يف ايعٌُ ٚايٓؿاط ٚاٱْتاز.َطاعا٠ قسضات ايطًب١  –

تٛدٝ٘ املٓاؾط إىل َٝازٜٔ اٱْتاز ااهلازؾ١ . –

تكِٜٛ ايٓؿاط يف ن٤ٛ أٖساؾ٘ املتؿل عًٝٗا غًؿًا. –
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زع٠ٛ أٚيٝا٤ ا٭َٛض ٚاملتدككني اٱط٬ع ع٢ً َٓاؾط أبٓا٥ِٗ  –

ٚإْتادِٗ.

 

 (108-107)سػٔ ؾشات٘ , ايٓؿاط املسضغٞ ,غابعًا ـ َعٛقات ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ:

عسّ ٚدٛز زيٌٝ يًُعًِ يف ايٓؿاط املسضغٞ ٜبني أٖساف ايٓؿاط ٚأغػ٘  –

 , ٚأُٖٝت٘ , ٚأْٛاع٘.

عسّ اٖتُاّ املسضغني ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض بايٓؿاط ٚاعتباضٙ ع٬ُ ٖاَؿًٝا. –

ق١ً اٱَهاْٝات املاز١ٜ , ْٚكل ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات اـاق١ بهٌ ْؿاط. –

املسضغ١ ملُاضغ١ ايٓؿاط.اضتؿاع نجاؾ١ ايؿكٍٛ , ٚعسّ ٚدٛز أَانٔ يف  –

عسّ قٝاّ إزاض٠ املسضغ١ مبتابع١ ايٓؿاط ٚايتؿذٝع ع٢ً تٓؿٝصٙ. –

عسّ ٚدٛز َؿطف َتؿطع َٚتدكل يهٌ ْؿاط َٔ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ. –

ق١ً اٖتُاّ املٛدٗني ٚاملؿطؾني ع٢ً ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ بايٓؿاط املسضغٞ. –

يت ميهٔ ايطدٛع ْكل ايهتب ٚاملطادع , ٚخًٛ املهتبات َٔ املكازض اي –

إيٝٗا عٓس إعساز بطاَر ايٓؿاط املسضغٞ.

إغؿاٍ تكِٜٛ ايٓؿاط املسضغٞ مما دعٌ ايط٬ب ٫ ًٜتؿتٕٛ إيٝ٘ , خاق١  –

َع إثكاٍ نٛاًِٖٗ بايسضٚؽ ايٓظط١ٜ.

طٍٛ املٓٗر ايسضاغٞ , ٚاَت٤٬ دساٍٚ املسضغٝني باؿكل. –

اغ١ٝ , سٝح عسّ ؼسٜس ا٭ْؿط١ اي٬ظ١َ يهٌ َكطض زضاغٞ أٚ ٚسس٠ زض –

تػاعس ا٭ْؿط١ ع٢ً ؼكٝل بعض أٖساف املٓٗر املسضغٞ.

عسّ عكس زٚضات تسضٜب١ٝ يًُعًُني ايكا٥ُني باٱؾطاف ع٢ً ا٭ْؿط١  –

املسضغ١ٝ بٗسف ػسٜس أؾهاضِٖ ٚتٓؿٝط زٚاؾعِٗ ػاٙ ايٓؿاط املسضغٞ.

 :أهداف الهشاط املدرسي 
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نبري٠ َٔ  إٕ ٚاا٥ـ ايٓؿاط املسضغٞ عسٜس٠ , ؾٗٛ ٜػِٗ بسضد١ –

ا٭١ُٖٝ يف ؼكٝل ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ , ٚفا٫ت ؼكٝل أٖساؾ٘ َتعسز٠ 

 ٚتؿٌُ ايت٬َٝص ٚاملٓٗر ٚا٫زاض٠ املسضغ١ٝ ٚايب١٦ٝ :

 أ ( بايٓػب١ يًط٬ب :

 ٜٗسف ايٓؿاط املسضغٞ بايٓػب١ يًط٬ب إىل ؼكٝل َا ًٜٞ : –

 تؿذٝع ايُٓٛ اـًكٞ ٚايطٚسٞ . –

 ٚايبس١ْٝ .تك١ٜٛ ايكش١ ايعك١ًٝ  –

تك١ٜٛ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ ٚتعُٝل ايك٬ت بني ايت٬َٝص  –

ٚب٦ٝتِٗ , ؾايؿعٛض باؿط١ٜ ٚايػعاز٠ هعٌ ايت٬َٝص ٜتؿاعًٕٛ َع 

غريِٖ ٜٚؿاضنٕٛ بكٛض٠ إهاب١ٝ يف مجٝع أيٛإ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ 

 ٚايب١ٝ٦ٝ .

ٜؿبعٛا  اؾباع املٍٝٛ ٚااهلٜٛات ٚ اهاز ايؿطم أَاّ ايت٬َٝص نٞ –

 قسضاتِٗ ع٢ً ايتذسٜس ٚا٫بتهاض ٚاٱبساع بططٜك١ أنجط ؾاع١ًٝ.

إنػاب ايت٬َٝص َعاضف َٚٗاضات دسٜس٠ ؾايٓؿاط املسضغٞ َكسض ٖاّ  –

 َٔ َكازض ايجكاؾ١ املتذسز٠ .

ٜػِٗ يف ع١ًُٝ ايتٛدٝ٘ ٚا٫ضؾاز ايٓؿػٞ ٚايرتبٟٛ ,  ؾتدًل ايت٬َٝص  –

 َٔ اـذٌ ٚاـٛف ٚا٭ْطٛا٤ ٚايععي١ 

٬ز نجري َٔ ايظٛاٖط ايػري قش١ٝ ٚاييت تظٗط بني ايؿباب عٔ ططٜل ع –

مماضغ١ نجريًا َٔ أيٛإ ايٓؿاط ايسٜين ٚايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ٚايهؿؿٞ 

 ٚايطٜانٞ .

 ب ( بايٓػب١ يًُٓاٖر املسضغ١ٝ :

 ٜٗسف ايٓؿاط املسضغٞ بايٓػب١ يًُٓٗر إىل ؼكٝل َا ًٜٞ : –
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ص يف ايؿكٌ , ؾٝػاعس املٓاٖر تك١ٜٛ اـربات اييت ٜهتػبٗا ايت٬َٝ –

 ايسضاغ١ٝ يف ؼكٝل أٖساؾٗا بعٝسًا عٔ دسضإ ايؿكٌ ٚقاعات ايسضاغ١ .

 ايهؿـ عٔ خربات تع١ًُٝٝ دسٜس٠ قس وتٜٛٗا املٓٗر  –

 ت١٦ٝٗ ؾطم دسٜس٠ يًتٛدٝ٘ ايٓؿػٞ ٚايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ  –

تٓؿٝط ايتعًِٝ زاخٌ ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ , ؾايٓؿاط املسضغٞ ميعز بني "  –

 (16اْب ايعًُٞ اؾاز ٚايتػ١ًٝ ااهلازؾ١ ".)اؾ

 ز ( بايٓػب١ ٱزاض٠ املسضغ١ :

 ٜٗسف ايٓؿاط املسضغٞ بايٓػب١ يًب١٦ٝ إىل ؼكٝل َا ًٜٞ : –

خًل ع٬قات أؾهٌ بني املسضغ١ ٚايب١٦ٝ , ؾدس١َ ايب١٦ٝ باملؿاضن١ يف  –

ا٭غابٝع اييت ؼسٖا ايسٚي١ ملُاضغ١ ْؿاط َعني أٚ ايتٛع١ٝ حملاضب١ 

 ٠ غري قش١ٝ .. أٚ ْؿط غًٛى سهاضٟ َجُط .ااٖط

ايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ اٖتُاّ ايب١٦ٝ باملسضغ١ , بإزضاى ايب١٦ٝ اييت بٗا املسضغ١  –

ؾاْب أٚ أنجط َٔ دٛاْب ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ , يف َعاضض أيٛإ 

ايٓؿاط املسضغٞ  ٚايعًُٞ ٚايؿين ٚايجكايف ٚسهٛض اؿؿ٬ت ٚاملباضٜات 

 ٚاملعػهطات 

 ظاض٠ املعاضف أٖساف ايٓؿاط املسضغٞ نُا ًٜٞ :ٚقس سسزت ٚ –

بٓا٤ ايؿدك١ٝ املتها١ًَ يًطايب يٝكبض َٛاطًٓا قاؿًا ٜطتبط بٛطٓ٘  –

 ٜٚعتع ب٘ ٜٚػتعس يًتهش١ٝ َٔ أدً٘ .

تعُل قِٝ زٜٓٓا اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ٚتطمجتٗا إىل أؾعاٍ َٚٛاقـ  –

 غًٛن١ٝ .

                                                 

(
16

و  1976، يكرثح انخفاجي ، انماهزج   131( د/يخرار دًشج : إرشاد األتاء واألتُاء ، ص 

 )انطثعح انصاَيح ( .
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ا وكل اهلِ ت١ُٝٓ قسض٠ ايط٬ب ع٢ً ايتؿاعٌ َع فتُعِٗ املػًِ مب –

 ايتهٝـ ا٫دتُاعٞ ايػًِٝ .

تطغٝذ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايبٓا٠٤ نايتعإٚ ٚاملٓاؾػ١ ايؿطٜؿ١ ٚخس١َ  –

 اجملتُع .

انتؿاف ايكسضات ٚاملٗاضات ٚاملٛاٖب ٚقؿاتٗا ٚتُٓٝتٗا ٚتٛدٝٗٗا   –

 ـس١َ ايؿطز ٚاؾُاع١ ٚاجملتُع .

خرباتِٗ اغتجُاض ٚقت ايؿطاؽ ؾُٝا هسز َعًَٛات ايط٬ب ُٜٚٓٞ  –

ٜٚٓٛعٗا ٜٚ٪زٟ إىل إثطا٤ ايجكاؾ١ .

 

 معايري اختيار األنشطة املدرسية اهلادفة:

إٕ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ااهلازؾ١ ٖٞ تًو ا٭ْؿط١ ايبٓا٠٤ ٚاملؿٝس٠ ٚاييت  –

 ؼكل أٖساف ايٓؿاط عٝح ٜتِ اختٝاضٖا ٚؾكًا يًُعاٜري ايتاي١ٝ:

ايعك١ًٝ, هب إ تتٓاغب ا٭ْؿط١ َع خكا٥ل منٛ ايت٬َٝص )  –

ٚاٱْؿعاي١ٝ, ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚاؿطن١ٝ, ٚايبس١ْٝ, ٚايًػ١ٜٛ ... اخل ( 

ٚؼكل ايُٓٛ ايؿاٌَ.

هب إٔ ٜهٕٛ يٮْؿط١ املسضغ١ٝ أٖساف قسز٠ ٚٚانش١ يهٌ َٔ َسٜط  –

املسضغ١ ٚاملسضؽ ٚايتًُٝص ٚٚيٞ اَطٙ.

هب إ تػتُس أٖساف ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ َٔ أٖساف ايرتب١ٝ ايعا١َ. –

ٕ تهٕٛ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ٚثٝك١ ايك١ً بأٖساف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ هب أ –

ٚبايسضاغ١ زاخٌ ايؿكٌ.

هب إٔ تتٓٛع فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ست٢ هس ايت٬َٝص ايعسٜس َٔ  –

ايؿطم يًتعبري عٔ َٝٛاهلِ ٚاؾباع ساداتِٗ مبا ٜتٓاغب َع قسضاتِٗ 

ٚايؿطٚم ايؿطز١ٜ بِٝٓٗ.
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غ١ٝ ي٬ًُسظ١ ايسقٝك١ ٚاملػتُط٠ َٔ قبٌ هب إٔ ؽهع ا٭ْؿط١ املسض –

ضٚاز ايٓؿاط )املسضغني( املتُٝعٜٔ.

هب إٔ تت٥٬ِ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ َع ا٫َهاْات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ املتاس١  –

باملسضغ١.

هب إٔ تتػِ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ باملط١ْٚ َٔ ايٓاس١ٝ ايتٓؿٝص١ٜ  –

( ٚتهٕٛ قاب١ً يًتكِٜٛ )اؾٛاْب ا٫قتكاز١ٜ ٚايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ ...اخل

املػتُط ٚايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ.      

  

 تهعيم الهشاط املدرسي:

ايتدطــٝط ٚايتٓظــِٝ يًٓؿــاط املسضغــٞ هــب إٔ ىهــع ؿادــ١ ٚضغبــ١ إزاض٠            

املسضغــ١ ايــيت ضأت نــطٚض٠ ٚدــٛز ايٓؿــاط يتشكٝــل ا٭ٖــساف ايرتبٜٛــ١ املٓؿــٛز٠ َــٔ  

خــ٬ٍ َػــاعس٠ ايت٬َٝــص يٲغــتؿاز٠ َــٔ تًــو ا٭ْؿــط١. ٚاهلــصا هــب إٔ تتعــسز        

 ٓ ؿــاط ايــصٟ ٥٬ٜــِ ايــٛإ ايٓؿــاط املسضغــٞ ستــ٢ ٜــتُهٔ نــٌ تًُٝــص َــٔ ٚدــٛز اي

َٝٛيــ٘ ٚضغباتــ٘ ٜٚتٓاغــب َــع قسضاتــ٘, ٚيهــٔ هــب إٔ ٜــتِ اختٝــاض تًــو ا٭ْؿــط١      

 بٓا٤ًا ع٢ً اٱَهاْٝات املتاس١ يهٌ َسضغ١.

ٚايٓؿاط املسضغٞ يهٞ وكل أٖساؾ٘ ٜٚظٗـط بـاملظٗط ايرتبـٟٛ ايبٓـا٤ ٚااهلـازف            

ضٜــ١ ٚايــيت ٜتطًــب دٗــس ٚعُــٌ إزاضٟ َتهاَــٌ ٜؿــٌُ مجٝــع عٓاقــط ايعًُٝــ١ اٱزا  

تؿٌُ ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٓظِٝ ٚايتٓؿٝص ٚاٱؾطاف ٚاملتابع١ ٚايتكِٜٛ, ٚسٝح إٔ 

ٖـــصٙ ايعٓاقـــط اٱزاضٜـــ١ َـــٔ املػـــ٦ٛيٝات املباؾـــط٠ ملـــسٜط املسضغـــ١, ؾٝذـــب إٔ ت٪خـــص 

َٛاؾكـــ١ َـــسٜط املسضغـــ١ عـــٔ نـــٌ فـــاٍ ٚيـــٕٛ َـــٔ أيـــٛإ ايٓؿـــاط املسضغـــٞ قبـــٌ  

عـا٠ بعـض ايٓكـاط املبس٥ٝـ١ ٚايعاَـ١ يف      تٓؿٝصٙ. ٚع٢ً َسٜط املسضغ١ َٚػاعسٜ٘ َطا

ع١ًُٝ ايتدطٝط قبٌ اؽاش أٟ قطاض بؿإٔ أٟ ْؿاط َسضغٞ ) َٛاؾك٘ أٚ ضؾـض (,  

 َٚٔ تًو ايٓكاط َا ًٜٞ:

ايتأنس َٔ ايؿٛا٥س اييت ميهٔ إٔ تتشكل َٔ ايٓؿاط. -
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َػا١ُٖ ايٓؿاط يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يًتًُٝص.  -

املسضغ١ٝ املتاس١. إَها١ْٝ تٓؿٝص ايٓؿاط باٱَهاْات -

١ُ٥٬َ ايٓؿاط َع َطاسٌ منٛ ايت٬َٝص ٚقسضاتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ. -

قسض٠ ايٓؿاط ع٢ً اؾباع سادات ايت٬َٝص ٚتًب١ٝ املٍٝٛ ٚايطغبات. -

قسض٠ ايٓؿاط ع٢ً إبطاظ َٛاٖب ٚقسضات ايت٬َٝص املتُٝع٠. -

َس٣ ؼكٝل ايٓؿاط يٮٖساف املٓؿٛز٠ َٔ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ. -

ايٓؿاط يًب١٦ٝ احمل١ًٝ. َس٣ خس١َ -

١ُ٥٬َ ايٓؿاط يًُذتُع احملًٞ ٚعسّ ايتعاضض َع٘. -

 أسس تهعيم الهشاط املدرسي:

إٔ تتٛىل إزاض٠ املسضغ١ اٱؾطاف ايهاٌَ عًـ٢ نـٌ ْـٛاسٞ ايٓؿـاط املسضغـٞ ) عًـ٢        -

ايــــطغِ َــــٔ إٔ اٱؾــــطاف أَــــط أغاغــــٞ إ٫ إٔ َػــــتٛاٙ ٜعتُــــس عًــــ٢ َطسًــــ١ منــــٛ  

ٚخربتِٗ ايػابك١, ْٚٛع ايٓؿاط ...اخل (. ايت٬َٝص, ٚزضد١ ٚعِٝٗ,

إٔ تهــٕٛ مجٝــع ايٓؿــاطات املسضغــ١ٝ خانــع١ يًٓظــاّ املسضغــٞ ) تــ٪زٟ إىل ؼكٝــل  -

ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ ايعا١َ (.

َٛاؾك١ َسٜط املسضغ١, أٚ َٔ ٜٓـٛب عٓـ٘, عًـ٢ نـٌ ْؿـاط َسضغـٞ قبـٌ تٓؿٝـصٙ )           -

   ِ اٖتُاَــات َٚٝــٍٛ  هــب ايتأنــس َــٔ إٔ ايٓؿــاط وكــل ااهلــسف املٓؿــٛز, ٚ ٥٬ٜــ

ايت٬َٝص, ٚأْ٘ ٜتٛؾط باملسضغ١ املسضؽ امل٪ٌٖ ايطاغب ٚاملتشُؼ ٱزاض٠ ايٓؿاط (.

إٔ ٜــتِ ؼسٜــس أْــٛاع ايٓؿــاط بٓــا٤ًا عًــ٢ اٱَهاْٝــات املتاســ١ باملسضغــ١ ) َازٜــ١,           -

َٚاي١ٝ, ٚبؿط١ٜ ( ٚع٢ً سذُٗا ٚاستٝاداتٗا ٚطاقاتٗا. 

٥٬ِ استٝادات ٍَٚٝٛ ٚاٖتُاَات انرب إٔ تعسز ٚتٓٛع ا٭ْؿط١ بكسض اٱَهإ, يت -

عسز ممهٔ َٔ ايت٬َٝص, ٚيهٔ زٕٚ َبايػ١, ٚشيو سػب اٱَهاْٝات املتٛؾط٠.
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إٔ ٜتِ ؼسٜس ا٭ْؿط١ اييت ٜػُض يًطايب ايٛاسس املؿاضن١ ؾٝٗا خ٬ٍ ايؿكٌ  -

ــ١ ) يهــٞ ٜــتِ         ــ٘ ايؿعًٝ ايسضاغــٞ/ايعاّ ايسضاغــٞ ايٛاســس, ٚشيــو ٚؾكــًا ٱستٝادات

ــ١ ا  ــ١ ؾطقـ ــ١     اتاسـ ــصيو محاٜـ ــص, ٚنـ ــٔ ايت٬َٝـ ــٔ َـ ــسز ممهـ ــاضن١ ٭نـــرب عـ ملؿـ

ايت٬َٝص املتشُػـني ٚاي٬َعـني ٚايطُـٛسني ٚاملتُٝـعٜٔ َـٔ املؿـاضن١ ايـيت ضمبـا         

ت٪ثط عًِٝٗ غًبًا (.

إٔ ىتاض ايت٬َٝـص أْـٛاع ا٭ْؿـط١ املدتًؿـ١ سػـب َٝـٛاهلِ ٚقـسضاتِٗ ٚسادـاتِٗ,          -

ا٭ْؿـط١ سػـب املػـت٣ٛ     ٜٚتِ تػذًِٝٗ زٕٚ متٝٝع ) ٜتِ ٚنع َػـتٜٛات يـبعض  

املٗاضٟ (.

إٔ تــتِ َعاٚيــ١ مجٝــع ا٭ْؿــط١ زاخــٌ أغــٛاض املسضغــ١, نًُــا أَهــٔ شيــو, ٚهــب     -

َٛاؾك١ إزاض٠ املسضغ١ ٚأٚيٝـا٤ ا٭َـٛض عًـ٢ َـا ٜكـاّ خـاضز املسضغـ١ َـٔ أْؿـط١ ) َـع           

ايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ اٱزاض٠ ٚاٱؾطاف عًٝٗا ٚنبط املؿاضنني بٗا (.

إٔ ٜــتِ ٚنــع بطْــاَر ظَــين ) تٛقٝــت ظَــين ( ؾُٝــع ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ ) ٚشيــو      -

يت٬يف ايتعاضض أٚ ايتساخٌ بٝٓٗا ٚا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ اٱَهاْٝات املتاس١ (.   

 

 :األسس اليت يقوم عليها الهشاط الطالبي 

عٓس ايكٝاّ ببٓا٤ بطْاَر َعـني يف ْؿـاط َـا , ٫بـس َـٔ َطاعـا٠ عـس٠ أَـٛض          

ــاعس  ــا تػـ ــسٕٚ ؾـــو  -ضمبـ ــصا     -بـ ــساف ايـــيت ٜػـــعٞ ٖـ ــل ا٭ٖـ ــٗٛي١ ؼكٝـ يف غـ

ايربْــاَر يتشكٝكٗــا , ٖــصٙ ا٭َــٛض تتُجــٌ يف فُٛعــ١ َــٔ ا٭غــؼ ايــيت ٫بــس إٔ     

 ٜبين عًٝٗا ٖصا ايربْاَر , َٚٔ ٖصٙ ا٭غؼ:

 ا٭غؼ ا٫دتُاع١ٝ

 ٚتتُجٌ ؾ٢ : 

ايكـشٝض , عٝـح   إٔ تتُؿٞ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ َع تعـايِٝ ايـسٜٔ اٱغـ٬َٞ     -أ

 تعهؼ َعتكسات ٖصا اجملتُع املػًِ .

ــطٚف         -ب ــٞ اـ ــح تطاعـ ــع , عٝـ ــ١ ٚاجملتُـ ــع ايب٦ٝـ ــس٠ َـ ــرباَر املعـ ــب ايـ إٔ تتٓاغـ

  0َٚتطًبات نٌ فتُع
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 0 ص56طإٔ تػِٗ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ يف خس١َ ايب١٦ٝ  -ز

ــ١       -ز ــاضات ا٫دتُاعٝـ ــٔ املٗـ ــس َـ ــٜٛٔ ايعسٜـ ــ١ يف تهـ ــط١ ايط٬بٝـ ــِٗ ا٭ْؿـ إٔ تػـ

١ يتهٝـــ ايطايــب َــع فتُعــ٘ , َجــٌ ؼُــٌ املػــ٦ٛي١ٝ ,ٚايتٛاقــٌ      اي٬ظَــ

ا٫دتُـــاعٞ , ٚا٫تكـــاٍ بـــاٯخطٜٔ ٚتـــسعِٝ ايع٬قـــات ا٫دتُاعٝـــ١ , ٚســـٌ  

 0 ص57طاملؿه٬ت ...اخل 

إٔ ٜتِ تٛدٝ٘ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ إيٞ املٝـازٜٔ اٱْتادٝـ١ ااهلازؾـ١ ايـيت تؿٝـس       -ٖـ

 يف منٛ اجملتُع نً٘ .ايطايب عكًٝا ٚغًٛنٝا َٚازٜا , نُا تؿٝس 

إٔ هــطٟ ايٓؿــاط يف فــا٫ت سٜٝٛــ١ متتًــ٧ بٗــا َٛاقـــ اؿٝــا٠ ايعًُٝــ١ يف   -ظ

اجملتُع , ؾت٧ٝٗ يًط٬ب فا٫ت ؾب١ٗٝ باييت تـٛادِٗٗ يف اؿٝـا٠ ايعاَـ١    
 0 ص58ط

 

 ا٭غؼ ايٓؿػ١ٝ :

 ٚتتُجٌ يف : 

اتِٗ إٔ تتؿل ايرباَر َـع ضغبـات ايطـ٬ب ٚتـ٩٬ّ َػـتٟٛ قسضاتـ٘ ٚتؿـبع سادـ        -أ

ايٓؿػ١ٝ , ناؿاد١ إيـٞ ايٓذـاح ٚايتكـسٜط , ٚاؿادـ١ إيـٞ غـًط١ نـابط١        

َٚٛد١ٗ , ؾـإٕ ي تؿـبع ٖـصٙ ايطغبـات ضمبـا نـإ شيـو َـٔ عٛاَـٌ ايتُـطز           

 0 ص59طٚاؾٓٛح 

إٔ تطاعٞ ايؿطٚم ايؿطزٜـ١ بـني ايطـ٬ب  عٝـح تػـِٗ يف منـٛ ايطـ٬ب عكًٝـا          -ب

  0ص60طٚعًُٝا ٚثكاؾٝا            ٚادتُاعٝا 

إٔ ٜؿــاضى ايطـــ٬ب يف مجٝــع ا٭ْؿـــط١ , عٝـــح ٜػــُٕٗٛ إغـــٗاَا ؾعًٝـــا يف     -ز

َطاسًــ٘ املدتًؿــ١ يف عًُٝــات ايتدطــٝط ٚايتٓؿٝــص ٚايتكــِٜٛ , ستــ٢ ٜؿــعط   

 0ايطايب بأْ٘ ٖٛ قاسب ٖصا ايعٌُ          ٚيٝؼ َؿطٚنا عًٝ٘ 

ٛ   -ز  إٔ  ٜػري يف ايتسضٜب عًٞ ايٓؿاط بٗٛاز٠ ٚت٪ز٠ سػبُا ٜتؿل َـع َطاسـٌ منـ

 0 ص61طايطايب ٚقسضات٘ 

إٔ تهٕٛ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ ٚغ١ًٝ ؾعاي١ يع٬ز بعـض املؿـه٬ت ايـيت ٜعـاْٞ      -ٖـ 

َٓٗا ايط٬ب, َجٌ ايعٓــ ,اـذـٌ ٚا٫ْطـٛا٤ ,ايتؿشـٝط ,ايتُـطز, .....اخل      
 0 ص62ط
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إٔ ىهع يًُتابع١ ايسقٝك١  َٔ داْب املؿطف , عٝـح ٜتعـطف عًـٞ دٛاْـب      -ٚ

 ؾدكٝات 

ايطــ٬ب , ٜٚػــذٌ َــا ٜــطٟ يٲؾــاز٠ َٓــ٘ يف ايرتبٝــ١ ٚايتكــِٜٛ , ستــ٢ ٜكــبض                

 ايٓؿاط ٚغ١ًٝ 

 0ص 63طيتشكٝل ايُٓٛ ايهاٌَ املتعٕ يؿدكٝات ايط٬ب , ٚتهٝؿِٗ ايػًِٝ         

 

 ا٭غؼ ايرتب١ٜٛ :

 ٚتتُجٌ يف فُٛع١ َٔ ا٭غؼ َٓٗا: 

ش١ ميهٔ تٓؿٝصٖا إٔ تهٕٛ ايرباَر كططا اهلا ٚؾل أٖساف قسز٠ ٚ ٚان - أ

0 

إٔ تهٕٛ ايرباَر ؾا١ًَ َٚتٓٛع١ ٚؼكل َبسأ تهاؾ٪ ايؿطم يًط٬ب ايصٜٔ -ب 

0 ص64طمياضغٕٛ ايٓؿاط 

 0إٔ تتػِ ا٭ْؿط١ بايٛاقع١ٝ ٚايتهاٌَ ٚاملط١ْٚ  -ز

إٔ تتٝض ا٭ْؿـط١ ايؿطقـ١ يتٛطٝـس ايكـ١ً بـني ايطـ٬ب ٚبـني أعهـا٤ ااهل٦ٝـ١           -ز

 0ايتسضٜػ١ٝ  

إٔ تػــِٗ ا٭ْؿــط١ يف ضؾــع املػــتٟٛ ا٭خ٬قــٞ ٚا٫دتُــاعٞ يًت٬َٝــص عــٔ       -ٖـــ

ــٞ ايـــصٟ ٜتشًـــٞ بـــ٘ املؿـــطؾٕٛ          ــل ايع٬قـــات ايطٝبـــ١ ٚاـًـــل ايطٜانـ ططٜـ

 0ص 65طٚايط٬ب أثٓا٤ مماضغ١ ٖصا ايٓؿاط 

إٔ ْهــٕٛ ا٭ْؿــط١ ٚغــ١ًٝ َــٔ ٚغــا٥ٌ تــسضٜب ايطــ٬ب عًــٞ أغــايٝب ايكٝــاز٠       -ٚ

 0ايػ١ًُٝ 

ط ا٭ْؿط ايط٬ب١ٝ عًٞ أغاؽ قُٝتٗا ايرتبٜٛـ١ ٫ عًـٞ أغـاؽ    إٔ ٜهٕٛ تكسٜ -ظ

 0ْتا٥ذٗا     املاز١ٜ

إٔ تػِٗ ا٭ْؿط١ يف ت١ُٝٓ ايعٌُ , ٚتتٝض يًط٬ب ؾطقا ٫نتػاب َٗاضات  -ح

 0 ص66طيف كتًـ اجملا٫ت 
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إٔ ٜكّٛ ايٓؿاط عًٞ ايتًكا١ٝ٥ املٛد١ٗ ٚيف ٚدٛ زميكطاطٞ تػـٛزٙ اؿطٜـ١    -ط

 0ايطأٟ ٚايتؿاِٖ ٚتبازٍ 

ــط١       -٣ ــطاَر ا٭ْؿــ ــتدسّ يف بــ ــيت غتػــ ــِٜٛ ايــ ــايٝب ايتكــ ــس أغــ ــتِ ؼسٜــ إٔ ٜــ

 0ايط٬ب١ٝ 

ــا َــٔ نؿاٜــات ؽطــٝط        -ى إٔ ٜهــٕٛ املؿــطف عًــٞ ا٭ْؿــط١ ايط٬بٝــ١ َتُهٓ

 0 ص67طا٭ْؿط١ ٚتٓؿٝصٖا َع ايط٬ب 

 ا٭غؼ ايرتٚو١ٝ : 

١ ٚغريٖا إٔ ٜػاعس ايٓؿاط ايط٬بٞ يف تٛؾري ا٭ْؿط١ ايرتؾ١ٝٗٝ نايطٜان -1

 0يًط٬ب

تؿــذٝع ايطــ٬ب املؿــاضنني يف ا٭ْؿــط١ املتٓٛعــ١ يتطــٜٛط اســرتاّ ايــصات ,         -2

ٚتعًِ زضٚؽ كتًؿ١ َٔ ايتعإٚ  بني ايع٤٬َ َٚعاؾ١ املؿـه٬ت ايـيت قـس    

 0 ص68طتكع بِٝٓٗ 

إٔ ا٫ٖتُــاّ با٭ْؿــط١ ايرتٚوٝــ١ يًطــ٬ب ٜكــٟٛ عٓــسِٖ ايؿــعٛض با٫ْتُــا٤   -3

ٚايتٛســـس َــع أٖـــساف اؾُاعــ١ , ٚيـــصيو هــب ايعٓاٜـــ١     اؾُــاعٞ            

بــايطس٬ت ٚاملعػــهطات ايــيت ؼكــل           يًطــ٬ب ؾــطم ايعُــٌ اؾُــاعٞ   

ٚايكساق١ , ٚايتعطف عًٞ ايب١٦ٝ , ايصٟ ٜػاِٖ يف إنػـاب ايطـ٬ب ايهـجري    

 0َٔ اـربات 

  0ص69طٕٛ ت١ُٝٓ أشٚام ٚاٖتُاَات ايط٬ب يف ااهلٛاٜات املدتًؿ١ ٚايطٜان١ ٚايؿٓ-4

 

 اهليكل العام للهشاط الطالبي:

ــ١                 ــ١ عاَـ ــهٌٝ ؾٓـ ــتِ تؿـ ــاط , ٜٚـ ــٞ إزاض٠ ايٓؿـ ــطف عًـ ــازض ٜؿـ ــس نـ ٜٛدـ

 عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : َسٜط املسضغ١ٚشيو بكطاض َٔ  املسضغ١يًٓؿاط يف 
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ــ١ :  - أ ٜكــسض قــطاضا بتؿــهٌٝ ايًذٓــ١ ايعاَــ١ يًٓؿــاط يف      أعهــا٤ ايًذٓ

 بسا١ٜ نٌ عاّ زضاغٞ ٚؾل َا ًٜٞ:

يؿ٦ٕٛ ايط٬ب أٚ أسس أعها٤ ااهل١٦ٝ ايتسضٜػـ١ٝ "   املسضغ١ٚنٌٝ  -

 ض٥ٝػا "

أسس أعها٤ ااهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ أٚ أسـس َـٛاؿٞ ايٓؿـاط ايط٬بـٞ      -

أٚ اٱضؾاز ايط٬بٞ " ْا٥با"  يًط٥ٝؼ َٚسٜطا تٓؿٝـصٜا يًٓؿـاط يف   

 0 املسضغ١

أعهــا٤ ايًذٓــ١  : ٖٚــِ ضٚاز ايٓؿــاط يف ايهًٝــ١ َــٔ أعهــا٤ ٦ٖٝــ١     -

 0ايتسضٜؼ

 املـــسٜطأَـــا َكـــطضٚ ايًذـــإ ؾُـــٔ ايطـــ٬ب , إنـــاؾ١ إيـــٞ َـــا ٜـــطٟ    -

 0 ص70ط املسضغ١يف ايًذ١ٓ َٔ َٓػٛبٞ  ٜٛت٘ عه

 َٗاّ ايًذ١ٓ : َٔ أِٖ ٖصٙ املٗاّ: -ب       

ا٫دتُـــــاع ايـــــسٚضٟ , ثـــــ٬خ َـــــطات نشـــــس آزْـــــٞ يف ايؿكـــــٌ   -

ايسضاغٞ, عًـٞ إٔ ٜهـٕٛ أٚاهلـا يف بساٜـ١ ايؿكـٌ ٱقـطاض خطـ١        

 0ٚآخطٖا يف ْٗا١ٜ ايؿكٌ يتكِٝٝ ا٭زا٤ ايٓؿاط , 

0 املسضغ١إقطاض بطاَر ايٓؿاط يف  -

املكازق١ عًٞ َٛاظ١ْ ايًذإ َٚٛاظْـ١ ايًذٓـ١ ايعاَـ١ , ٚاقـرتاح      -

 0املٓاق١ً بني بٓٛز املٝعا١ْٝ 

ــٞ ايتكـــاضٜط       - ــازؾ١ عًـ ــا ٚاملكـ ــرباَر ٚتكُٝٝٗـ ــص ايـ ــ١ تٓؿٝـ َتابعـ

 اـتا١َٝ 

0 ص71طضن١ يف ا٭ْؿط١ يًُؿا املسضغ١اغتكطاب ط٬ب  -

 تؿهٌٝ ؾإ ا٭ْؿط١ :ٜتهٕٛ ااهلٝهٌ اٱزاضٟ يهٌ ؾ١ٓ َٔ:  -ز
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 0املُٗني مبذاٍ ْؿاط ايًذ١ٓ  املسضغ١ضا٥س ايًذ١ٓ : أسس أغاتص٠  -

املُٝـع يف فـاٍ ْؿـاط ايًذٓـ١ ,      املسضغ١َكطض ايًذ١ٓ : أسس ط٬ب   -

املػـتٜٛني ايجايـح أٚ   ٜٚؿهٌ إٔ ٜهٕٛ عهٛا غابكا يف ايًذ١ٓ َـٔ طـ٬ب   

 0ايطابع

ــ١ : ؾٝهــٕٛ َــٔ ايطــ٬ب        - ــ١ يف ايًذٓ َكــطض ايؿــعب أٚ ايًذــإ ايؿطعٝ

 0املُٝعٜٔ يف ْؿاط ايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ 

 0ص 72طأعها٤ ايًذ١ٓ : َٔ ايط٬ب املٗتُني مبذاٍ ْؿاط ايًذ١ٓ   -

 الصعوبات اليت تواجه الهشاط املدرسي:  

ــًٛى                ــ٢ غـ ــاٍ عًـ ــطٙ ايؿعـ ــ١ ٚأثـ ــ٘ ايرتبٜٛـ ــاط ٚقُٝتـ ــ١ ايٓؿـ ــٔ أُٖٝـ ــطغِ َـ ــ٢ ايـ عًـ

ايت٬َٝـــص, إ٫ إٔ ٖٓـــاى ايعسٜـــس َـــٔ ايكـــعٛبات أٚ املعٛقـــات ايـــيت ؼـــٍٛ زٕٚ ؼكٝـــل   

ايٓؿــاط يٮٖــساف ايرتبٜٛــ١ ايــيت ٜؿــرتض إٔ وككٗــا. ٚميهــٔ اٱؾــاض٠ إىل بعــض َــٔ    

 تًو ايكعٛبات يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

o أٚيٝــا٤ ا٭َــٛض مبُاضغــ١ / َؿــاضن١ أبٓــا٥ِٗ يف ايٓؿــاط املسضغــٞ    عــسّ اقتٓــاع

ٚتطنٝع اٖتُاَِٗ عًـ٢ ايتشكـٌٝ ايسضاغـٞ, ٚيـصا ٫ ٜؿـذعٕٛ أبٓـا٤ِٖ عًـ٢        

ا٫ؾرتاى.

o  ايبؿــط١ٜ( ملُاضغــ١  –املازٜــ١  –قًــ١ أٚ عــسّ تــٛؾط اٱَهاْٝــات ايهــطٚض١ٜ )املايٝــ١

ايٓؿاط بؿاع١ًٝ.

o     ــاط ــطف املتدكـــل يف ايٓؿـ ــٛؾط املؿـ ــسّ تـ ــب٤   عـ ــإٕ ايعـ ــٛؾط ؾـ ــٞ, ٚإشا تـ املسضغـ

ايتسضٜػٞ ٫ ٜػُض ي٘ باٱؾطاف ع٢ً ايٓؿاط نُا ٜٓبػٞ.

o     عسّ تػٌٗٝ ١َُٗ املعًُني يٲؾطاف ع٢ً ايٓؿاط ٚضٜازتـ٘, ؾذـساٚاهلِ املجكًـ١

بٓكـــاب ناَــــٌ َــــٔ اؿكـــل ٫ ٜػــــاعسِٖ عًــــ٢ اٱعـــساز اؾٝــــس ؿكــــ١    

ايٓؿاط.

o    ٘ ٚشيــو ٱعتبــاضٙ عب٦ــًا   ْظــط٠ املعًُــني يًٓؿــاط ْظــط٠ زْٚٝــ١ تكًــٌ َــٔ قُٝتــ

إناؾًٝا.
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o          عـــسّ دسٜـــ١ َـــسٜطٟ املـــساضؽ بايٓؿـــاط املسضغـــٞ ٚسككـــ٘, ٚعـــسّ املتابعـــ١

ٚايتٛدٝ٘.

o .عسّ ٚنٛح أٖساف ايٓؿاط يًُعًُني ٚيًط٬ب

o .ًِعسّ إزضاز سك١ ايٓؿاط ٚاٱؾطاف عًٝ٘ نُٔ ْكاب املع

o  ٜكًٌ عسّ ٚنع ايٓؿاط املسضغٞ نُٔ عٓاقط تكِٜٛ املعًُني ٚايت٬َٝص مما

َٔ اٖتُاَِٗ.

o .ٞق١ً ايسٚضات املتدكك١ يًٓؿاط املسضغ

o      عــسّ تــٛؾط خطــ١ ٚانــش١ يًٓؿــاط أٚ زيٝــٌ ٜػــاعس املعًُــني عًــ٢ ايتدطــٝط

ٚايتٓؿٝص.

o .عسّ ؽكٝل َٝعا١ْٝ يٮْؿط١ املسضغ١ٝ

o .عسّ ٚدٛز ْظاّ هرب مجٝع ت٬َٝص املسضغ١ ع٢ً ا٫ؾرتاى يف ا٭ْؿط١

o ضاغ١ ( يتٓظِٝ ٚضٜاز٠ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ.نعـ إعساز املعًُني ) أثٓا٤ ايس

o .عسّ تٛؾط ايٛقت ايهايف ملُاضغ١ ايٓؿاط

o .اظزساّ ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ بايت٬َٝص

 

ٚيًتػًب ع٢ً تًو ايكعٛبات ٚؽؿٝـ أثـط تًـو املعٛقـات ؾإْـ٘ هـب عُـٌ َـا        

:ًٜٞ 

إعساز زٚضات تسضٜب١ٝ ملعًُٞ َٚؿطيف َٚٛدٗٞ ايٓؿاط املسضغٞ. *

اي٬ظَــ١ يتٓؿٝــص ايٓؿــاط بؿــهٌ ٜــ٪زٟ إىل ؼكٝــل أٖساؾــ٘    تــٛؾري ا٫َهاْٝــات   *

ايرتب١ٜٛ.

تٛع١ٝ ايط٬ب ٚأٚيٝا٤ أَٛضِٖ بأٖساف ايٓؿاط ٚأُٖٝت٘. *

ــاب٘       * ــٝض ْكـ ــس ؽؿـ ــ١ بعـ ــٌ َسضغـ ــاط َتدكـــل يف نـ ــطف يًٓؿـ ــٝني َؿـ تعـ

ايتسضٜػٞ.
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ايتدطٝط اؾٝس يًٓؿاط ٚاٱبتعاز عٔ ايعؿٛا١ٝ٥ / ا٫ضػاي١ٝ يٝكبض دـع٤   *

١ُٝ.َٔ ايع١ًُٝ ايتعًٝ

تعــسز ٚتٓــٛع ا٭ْؿــط١ يٝذــس نــٌ طايــب ايٓؿــاط ايــصٟ ٜــت٥٬ِ َــع َٝٛيــ٘            *

ٚقسضات٘.

اتاس١ ايؿطق١ يًت٬َٝص يًُؿاضن١ يف ٚنع خطط ايٓؿاط ٚتٓؿٝصٖا. *

ضبط ا٭ْؿط١ بايرباَر ٚا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ ٚمماضغتٗا يف ب١٦ٝ تطٚو١ٝ تتػِ  *

بطٚح ااهلٛا١ٜ ٚاملتع١.

٥ِٗ ع٢ً ا٫ؾـرتاى يف ا٭ْؿـط١ ٚشيـو َـٔ     ؼؿٝع أٚيٝا٤ ا٭َٛض يتؿذٝع ابٓا *

خ٬ٍ زعٛتِٗ يٲط٬ع ع٢ً أْؿط١ أبٓا٥ِٗ ٚاْتادِٗ.

 

 املدرسي: الهشاطدور مدير املدرسة يف 

يهٞ وكل ايٓؿاط أٖساؾ٘ اييت أٚدس َٔ أدًٗا ٜتطًب ٚقـٛف َـسٜط املسضغـ١          

ــ١          ــ٘ ت٦ٝٗــ١ ايب٦ٝ ــ٘ ايرتبٜٛــ١, ٚعًٝ ــ٢ ايٓؿــاط بهــٌ قسضاتــ٘ ٚخربات َــع املؿــطؾني عً

املٓاغب١ ملؿاضن١ ايت٬َٝص بايٓؿاط ٚتعإٚ املعًُني ؾُٝا بِٝٓٗ, ؾٓذـاح ايٓؿـاط   

ػــٝري ايربْــاَر. ٜٚتُجــٌ زٚض َــسٜط     زاخــٌ املسضغــ١ ٜعتُــس عًــ٢ َــسٜط املسضغــ١ يت     

 املسضغ١ ؾُٝا ًٜٞ:

 

     تٛع١ٝ مجٝع ايت٬َٝص بأ١ُٖٝ ايٓؿاط ٚأٖساؾ٘ ٚأْٛاعـ٘ ٚنٝؿٝـ١ اختٝـاض

َا ٜت٥٬ِ َع َٝٛاهلِ ٚضغباتِٗ.

        املٛاؾك١ ع٢ً ا٭ْؿط١ اييت مت اختٝاضٖـا َـٔ قبـٌ ايًذٓـ١ املدتكـ١ ٚايـيت

ٜطأغٗا ٖٛ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘.

   ــ١ ــ١ املٓاغــب١ ايــيت تػــاعس َؿــطيف ايٓؿــاط ٚاملعًُــني      ت٦ٝٗــ١ ايب٦ٝ ايرتبٜٛ

ٚايت٬َٝص ع٢ً تٓؿٝص ا٭ْؿط١ املدتًؿ١ ٚؼكٝل ا٭ٖساف املطد٠ٛ.
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         ِــ٢ خــرباتِٗ َٚٝــٛاهل ــا٤ًا عً ــ٢ ا٭ْؿــط١ بٓ ــاض املعًُــني املؿــطؾني عً اختٝ

ٚضغباتِٗ َٚٗاضاتِٗ.

 تٛؾري اٱَهاْٝات ايهطٚض١ٜ يتٓؿٝص ا٭ْؿط١ ٚتٛظٜعٗا بؿهٌ ٥٬َ.ِ

       ــايططم ــات بـ ــصيٌٝ ايعكبـ ــاط ٚتـ ــطيف ايٓؿـ ــؼ َؿـ ــات فًـ ــ١ ادتُاعـ ض٥اغـ

امل١ُ٥٬.

 .٘ض٥اغ١ ايًذإ اـاق١ بتكِٜٛ ا٭ْؿط١ اييت تت٫ٖٛا َسضغت

 :َٔ ٔاملتابع١ املػتُط٠ يٮْؿط١ ٚاملؿطؾني عًٝٗا يٝتُه

َعطؾ١ ْكاط ايهعـ ٚايك٠ٛ يف تٓؿٝص ا٭ْؿط١.  -

اغتػ٬ٍ مجٝع اٱَهاْٝات املتاس١. -

كِٜٛ املػتُط ؾُٝع ا٭ْؿط١.ايت -

ؼؿٝع ٚتؿذٝع املؿطؾني ع٢ً ا٭ْؿط١ ٚاملؿاضنني ؾٝٗا. -

ضؾع ايتكاضٜط املتعًك١ بايٓؿاط املسضغٞ يٲزاض٠ املع١ٝٓ. -

 

 أسس اختيار املشرف على الهشاط املدرسي:

إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ اؿُاؽ ٚسب ايعٌُ َـع ايت٬َٝـص يٝـتُهٔ َـٔ انػـابِٗ       .1

سب ايٓؿاط.

اتكاْ٘ يٓٛع١ٝ ايٓؿاط يٝتُهٔ َٔ تعٜٚس ايت٬َٝص اـربات ايٓادش١. .2

ٚايكساق١ إٔ تهٕٛ يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً تٛدٝ٘ ايت٬َٝص بططٜك١ تتػِ بايٛز  .3

ٚبطٚح َطس١ تؿذعِٗ ع٢ً ا٫غتُطاض١ٜ.

إٔ ٜتكبٌ ا٭عها٤ ٜٚتعإٚ َعِٗ ٱلاح ايٓؿاط ٚؼكٝل أٖساؾ٘. .4

إٔ ٜتش٢ً با٭خ٬م اؿُٝس٠ اييت ػعٌ َٓ٘ َج٬ً أع٢ً وتص٣ ب٘. .5
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ايكــسض٠ عًــ٢ تهــٜٛٔ ع٬قــات َٗٓٝــ١ دٝــس٠ َــع ايــع٤٬َ املؿــطؾني ٚأعهــا٤    .6

مجاع١ ايٓؿاط.

ايتعاَــٌ َــع ا٭عهــا٤ بتػــاَض ٚعــسّ تهًـــ بعٝــسًا عــٔ  ايجبــات يف اغــًٛب  .7

ايتؿطق١ أٚ ايتُٝٝع مما هعٌ تأثريٙ ٚتٛدٝٗ٘ غ٬ٗ َٚكب٫ٛ.

إٔ ٜهـــٕٛ يسٜـــ٘ اؿـــطم عًـــ٢ تعًـــِٝ ايت٬َٝـــص أْـــٛاع ا٭ْؿـــط١ املدتًؿـــ١   .8

ٚنٝؿ١ٝ املؿاضن١ ؾٝٗا ٚايعٌُ َع اؾُاعات.

عــإٚ ٚاغــتػ٬ٍ  إٔ تهــٕٛ يسٜــ٘ قــسضات َتُٝــع٠ يف امل٬سظــ١ ٚايكٝــاز٠ ٚايت    .9

اٱَهاْٝات املتاس١ ... اخل.

 :ضوابط وشروط الهشاط املدرسي

يهٞ وكـل ايٓؿـاط املسضغـٞ أٖساؾـ٘, ٚيهـٞ ٫ ٜهـٕٛ ايٓؿـاط فـطز اهلـٛ ٚيعـب               

ٜتػِ باملظٗط١ٜ, ؾ٬ بس َـٔ ٚنـع نـٛابط زقٝكـ١ ٚؾـطٚط ٚانـش١ ؾـا١ًَ ٚعاَـ١         

 َٚٓٗا:

هب إٔ تٓبجل ا٭ْؿط١ َٔ تعايِٝ اٱغ٬ّ ٚقُٝ٘.  -1

ٚانــش١ يهــٌ َــٔ َــسٜط املسضغــ١   هــب إٔ تهــٕٛ أٖــساف ايٓؿــاط املسضغــٞ    -2

ٚاملعًِ ٚايطايب ٚٚيٞ ا٭َط. 

هــب إٔ تهــٕٛ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ َٓاغــب١ يكــسضات ٚاغــتعسازات ايطــ٬ب      -3

ْٚهذِٗ ٚإٔ ؼكل ٖصٙ ا٭ْؿط١ ايُٓٛ املتهاٌَ ايؿاٌَ يًطايب ضٚسٝـًا  

ٚدػًُٝا ٚعكًًٝا ٚادتُاعًٝا ٚعاطؿًٝا .

يف ايؿكٌ, ؾكس تٓبع َؿه١ً  هب إٔ ٜهٕٛ اهلصا ايٓؿاط اتكاٍ بايسضاغ١ -4

يف ايؿكـــٌ ٚلـــس فـــا٫ً يبشجٗـــا ٚزضاغـــتٗا خـــاضز ايؿكـــٌ ٚقـــس ٜعـــطض  

يًط٬ب َؿه١ً يف أثٓا٤ ْؿاطِٗ خاضز ايؿكٌ ؾتٓاقـ يف ايؿكٌ , أٚقس 

تهــٕٛ ْكطــ١ بساٜــ١ يًسضاغــ١ ؾٝــ٘ , ٚبٗــصا تٓبــع أٚدــ٘ ايٓؿــاط َــٔ زاخــٌ        
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ز ايؿكــٌ ثــِ  ايؿكــٌ ٚتتذــ٘ إىل خاضدــ٘ ي٬غــتعاز٠ , ٚقــس تٓبــع َــٔ خــاض   

تكب ؾٝ٘ ي٬غتٝهاح ٚايسضاغـ١ َٚـٔ ثـِ ٜهـٕٛ ايٓؿـاط خـاضز ايؿكـٌ أٚ        

ايسضاغ١ زاخً٘ داْبني يؿ٤ٞ ٚاسس, ٜػتُس نٌ َُٓٗـا نٝاْـ٘ ٚأُٖٝتـ٘    

َــٔ اٯخـــط ٚبـــصا ٜـــتشطِ اؿـــادع ايتكًٝـــسٟ ايـــصٟ وذـــع بـــني ايؿكـــٌ  

ٚخاضد٘ .

5-   ٔ ــ  هـــب إٔ تػـــاِٖ ا٭ْؿـــط١ املسضغـــ١ٝ يف زعـــِ ايع٬قـــات ا٫دتُاعٝـــ١ َـ

ايعٓا١ٜ بت١ُٝٓ ٍَٝٛ ٚاػاٖات ا٭ؾطاز ٚتٛدٝٗٗا ايٛد١ٗ ايػ١ًُٝ.

هــب إٔ تتُٝــع ٖــصٙ ا٭ْؿــط١ باملطْٚــ١, ٚإٔ تٛانــب ا٫ػاٖــات ايرتبٜٛــ١     -6

املعاقــط٠, ٚؽهــع يًتكــِٜٛ املػــتُط ٚتتــٝض ؾــطم ايتعــإٚ بــني ايعــاًَني   

ؾٝٗا.

ــًا   -7 هـــب إٔ تػـــِٗ يف تُٓٝـــ١ تكـــسٜط ايعُـــٌ ايٝـــسٟٚ ٚتتـــٝض يًطـــ٬ب ؾطقـ

نتػـــاب َٗـــاضات يف بعـــض اجملـــا٫ت, ٚإٔ تتػـــِ با٫قتكـــاز يف اؾٗـــس   ٫

ايبؿطٟ ٚاٱْؿام املازٟ.

هب إٔ تػِٗ يف تهاٌَ املعاضف ٚايتطبٝكات ٚاملٗاضات عٝح تهـٕٛ ٚسـس٠    -8

تع١ًُٝٝ ٜػتؿٝس َٓٗا ايط٬ب ٚاجملتُع ٚت٪نـس عًـ٢ انتػـاب ايطـ٬ب     

ا٭غًٛب ايعًُٞ يًتؿهري.

ــٛع ا٭ْؿــــط١, ٚأ   -9 ــب إٔ تتٓــ ــني ايطــــ٬ب     هــ ــ١ بــ ــطٚم ايؿطزٜــ ــٞ ايؿــ ٕ تطاعــ

ٚؼؿــعِٖ عًــ٢ مماضغــ١ ايٓؿــاط ٚتــعٚزِٖ بــاـربات اـاقــ١ بــايتعًِٝ    

املػتُط ٚباغتجُاض أٚقات ايؿطاؽ.       

 

 :مهام رائد الهشاط

: ) املعًِ املهًـ بـإزاض٠ ايٓؿـاط زاخـٌ ايٛسـس٠ ايتعًُٝٝـ١       بطا٥س ايٓؿاطٜككس     

 املٗاّ ايتاي١ٝ :ٚاٱؾطاف عًٝ٘ (, ٜٚطًب َٓ٘ ايكٝاّ ب
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 ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖساف ايٓؿاط بايٛغا٥ٌ ٚاٱَهاْات املتاس١. -1

تٓؿٝص ايتعًُٝات ايٛاضز٠ َٔ إزاض٠ ايتعًِٝ نُٔ اـط١ ايعا١َ  -2

يًُٓطك١ ٚإعساز خط١ خاق١ يٓؿاط ايٛسس٠ ايتع١ًُٝٝ.

ؼسٜس استٝادات فا٫ت ايٓؿاط املدتًؿ١ ٚايػعٞ يتأَٝٓٗا سػب  -3

, أٚ ايبشح عٔ َكازض أخط٣ يًسعِ.املٝعا١ْٝ املكطض٠

َتابع١ غري ايٓؿاط ٚايتٓػٝل يعكس ا٫دتُاعات يصيو ٚتصيٌٝ  -4

ايعكبات.

ضؾع تكطٜط ْٗا١ٜ نٌ عاّ زضاغٞ ٱزاض٠ ايٓؿاط بإزاض٠ ايتعًِٝ. -5

ايتٓػٝل َع ايسٚا٥ط اؿه١َٝٛ ٚسهٛض ا٫دتُاعات اييت تتعًل  -6

خاضز ايٛسس٠ ايتع١ًُٝٝ بايٓؿاط. َٚتابع١ املٓاغبات ٚا٭ْؿط١ املدتًؿ١ 

 ٚاملؿاضن١ ؾٝٗا بايتٓػٝل َع إزاض٠ ايٓؿاط.

 

 :برامج وجماالت الهشاط

تتعسز فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ بتعسز ا٭ٖساف ٚا٭غطاض املطاز        –

ؼكٝكٗا, ٚنصيو عػب اٱَهاْات املتاس١ ٚايكسضات املتٛؾط٠ يس٣ 

ني ٚايكا٥ُني ع٢ً تًو ا٭ْؿط١. ٚا٭ْؿط١ يف فًُٗا تؿٌُ املؿاضن

مجٝع اجملا٫ت اييت تؿبع سادات ايت٬َٝص ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاييت ميهٔ إٔ تهٕٛ َؿٛق١ َٚطغٛب١ يس٣ ايت٬َٝص ٚؼكل 

يف ايٛقت شات٘ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ املٓؿٛز٠. ؾا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ تتشسز 

ب َٚٛاٖبِٗ ٚٚاقع ٚاطٚف املسضغ١ ٚايب١٦ٝ ع٢ً ن٤ٛ ٍَٝٛ ايط٬

احملٝط١, ٚيصا ؾرباَر ايٓؿاط َتػري٠ َٚتطٛض٠ سػب َا تتطًب١ 

 اؿاد١ يتػتذٝب يًتطٛض يف سادات ايط٬ب َٚٝٛاهلِ. 
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ٚيهٔ هب ايتٜٓٛ٘ ٖٓا إىل إٔ ٖٓاى دٛاْب تع١ًُٝٝ قبٌ اؾٛاْب        –

ايتطبٝك١ٝ يف ا٭ْؿط١, ٚايصٟ َٔ املُهٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ َعطٚؾًا يس٣ نجري 

َٔ ايت٬َٝص, ؾايٓؿاط ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َطغٛبًا َٚؿٛقًا إشا ي ٜهٔ يس٣ 

 ايتًُٝص املٗاضات ا٭غاغ١ٝ ملُاضغ١ ايٓؿاط.

اَر ٚا٭ْؿط١ اييت ميهٔ عًُٗا أٚ بعض َٓٗا يف ايٛسسات ٖصٙ بعض َٔ ايرب

 ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١ عػب ا٫ػاٖات ٚا٫َهاْات املتاس١ :

 

ٚوتٟٛ ٖصا ايٓؿاط ع٢ً ايرباَر ايتاي١ٝ :ايٓؿاط ايجكايف : -1

 ك١, ايؿعط, املػابكات املتٓٛع١ ) ثكاؾ١ٝ, ايك

 (.ايٓكس, اـطاب١ .....

 .املػطسٝات ااهلازؾ١

 املسضغ١ٝ. ا٫شاع١

 .ا٫َػٝات ا٭زب١ٝ

 .ايكشـ ٚايٓؿطات ٚاملطٜٛات

 .املٗطداْات ٚا٭غابٝع ايجكاؾ١ٝ

 .َعطض ايهتاب َٚا ٜكاسب٘ َٔ ؾعايٝات

 .ايٓسٚات ٚاحملانطات

 .اؿؿ٬ت اـاق١ با٭ْؿط١ املسضغ١ٝ

 

ٚوتٟٛ ٖصا ايٓؿاط ع٢ً ايرباَر   ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ : -2

ايتاي١ٝ :
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 ٚاملٓاغبات اـاق١ )  املؿاضن١ يف ا٭غابٝع

ايؿذط٠, املطٚض, ايٓظاؾ١, .... ( ٚبطاَر اـس١َ 

 ايعا١َ.

 .) ٍاملػابكات اٱدتُاع١ٝ ) َؿاضن١ املٓع

 .ايعٜاضات املٝسا١ْٝ يًط٬ب

  ايطس٬ت ااهلازؾ١ ٚايرتٚو١ٝ ٚاملعػهطات

ايرتب١ٜٛ. 

 .ايٓؿاط املػا٥ٞ ٚاملطانع ايكٝؿ١ٝ

ٖصا ايٓؿاط ع٢ً ايرباَر  ٚوتٟٛ  ايٓؿاط  ايهؿؿٞ : -3

:ايتاي١ٝ

  ,ايتعطٜـ باؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ) ْؿأتٗا

 تطٛضٖا, أٖساؾٗا (.

 .مماضغ١ املٗاضات ايهؿؿ١ٝ

 يسٚضات ) املدُٝات ٚاملعػهطات ايهؿؿ١ٝ ٚا

(.ااهلٛاٜات, إعساز ايكاز٠

 .املػابكات ايهؿؿ١ٝ ٚاملٗطداْات

 .اقا١َ سؿ٬ت ايػُط املٛد١ٗ

  خس١َ اؿذاز.املؿاضن١ يف َعػهطات

ٚوتٟٛ ٖصا ايٓؿاط ع٢ً ايرباَر   ايٓؿاط ايطٜانٞ : -4

ايتاي١ٝ :

 .مماضغ١ ا٭يعاب ايطٜان١ٝ 
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  إقا١َ املٓاؾػات ٚاملػابكات ٚاملٗطداْات

ايطٜان١ٝ.

 .املؿاضن١ يف املٗطداْات ايطٜان١ٝ ايط،١ٝ

  تٓؿٝص بطاَر ايتٛع١ٝ ايطٜان١ٝ ) أٖساؾٗا

ٚنٛابطٗا (.

وتٟٛ ٖصا ايٓؿاط ع٢ً ايرباَر ايتاي١ٝ :ٚ  ايٓؿاط ايعًُٞ : -5

  ) املػابكات ايع١ًُٝ املتٓٛع١ ) ايطٜانٝات

 ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ.

 .املعاضض ايع١ًُٝ

 .ايطس٬ت ايع١ًُٝ

ٚوتٟٛ ٖصا ايٓؿاط ع٢ً ايرباَر ايتاي١ٝ :  ايٓؿاط ايؿين : -6

  ٕٛٓإدطا٤ املػابكات ايؿ١ٝٓ ) ١َٝٓٗ ٚؾ

 تؿه١ًٝٝ ( يط٬ب ٖصا اجملاٍ.

 ٝص ّٜٛ امل١ٓٗ ّٜٚٛ ايعٌُ يف نٌ ؾرت٠ تٓؿ

ْؿاط.

 .ِٗضعا١ٜ املٖٛٛبني ٚت١ُٝٓ قسضات

 .اقا١َ َعاضض يًُٖٛٛبني ٚا٫بتهاضات اـاق١

 .اقا١َ َعاضض يًؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ

  ايتسضٜب ع٢ً بعض املٗٔ ٚاؿطف يف

ايكطاعات ايتع١ًُٝٝ اييت ٫ تتٛؾط ؾٝٗا.
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ٜٚٛدس أٜهًا بعض ا٭ْؿط١ ا٭خط٣ ٚاييت قس تسخٌ نُٔ ا٭ْؿط١     

ايػابك١ ايصنط, إ٫ إٔ أغًب املساضؽ تؿطزٖا نٓؿاط َػتكٌ شٚ ع٬ق١ 

ق١ٜٛ دسًا َع املٓاٖر ايسضاغ١ٝ َٚهٌُ اهلا.  وتٟٛ ٖصا ايٓؿاط ع٢ً 

ايرباَر ايتاي١ٝ :

 .مجاع١ ايتٛع١ٝ ا٫غ١َٝ٬

 .مجاع١ ايًػ١ ايعطب١ٝ

 ايعًّٛ. مجاع١

 .مجاع١ ا٫دتُاعٝات

 .مجاع١ ايرتب١ٝ ايبس١ْٝ

 .ٞمجاع١ اؿاغب اٯي

 .مجاع١ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 بعض املكرتسات يتؿعٌٝ ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ املسضغ١ٝ         
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 مقومات االنشطة املدرسية ووظائفها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 الفصل الثانى

 مقىمات االنشطة املدرسًة ووظائفها 

 

 َكس١َ:

املسضغ١ٝ ع٢ً أضبع١ َكَٛـات أغاغـ١ٝ ٖـ٢ أعهـا٤ اؾُاعـ١      تكّٛ اؾُاعات 

( ؾا٭عها٤ ِٖ أغاؽ لاح 17ٚضا٥سٖا , ٚبطْاَر ايٓؿاط , ٚتٓظِٝ ٖصٙ اؾُاع١ )

اؾُاعـ١ , ٚمنٖٛــا ٖـٛ إٔ ٜؿــعطٚا مبٝــٌ ٚضغبـ١ يف ا٫ْهــُاّ إيٝٗـا , ٚميهــٔ إٔ ٜــتِ     

ايت٢ ٜٛزٕٚ  شيو عٔ ططٜل ا٫غتبٝإ ايص٣ ٜكسّ يًط٬ب ملعطؾ١ أْٛاع اؾُاعات

ا٫ْهــُاّ إيٝٗــا , ٚميهــٔ إٔ ٜــتِ اٱعــ٬ٕ عــٔ ٖــصٙ اؾُاعــات عــٔ ططٜــل إشاعــ١           

 املسضغ١ ٚقشاؾتٗا ٚاٱع٬ٕ أٚ ا٫تكاٍ املباؾط بايط٬ب يف ؾكٍٛ ايسضاغ١ . 

ٚيًطا٥ــس زٚض أغاغــ٢ يف اؾُاعــ١ . ؾٗــٛ ايــص٣ ٜــ٪ثط يف اؾُاعــ١ عــٔ ططٜــل    

 اؿٝــا٠ ٚخرباتــ٘ ٚايططٜكــ١ ايتــ٢ قــؿات٘ ايؿدكــ١ٝ , َٚظٗــطٙ ايعــاّ , ٚأغــًٛب٘ يف

ــ٘ َــع اؾُاعــ١ , َٚــٔ أٖــِ          ــ٘ ٚع٬قت ــ٘ اؾُاعــ١ , ٚططٜكــ١ تعاًَ ٜتبعٗــا يف تٛدٝ

قؿات ضا٥ـس اؾُاعـ١ ايٓـادض ايتـ٢ تهػـب٘ سـب ا٭عهـا٤ ٚتكـسٜطِٖ ٚثكـتِٗ ٖـ٢           

سب٘ يًعٌُ َع ا٭عها٤ , ٚإتكاْ٘ يًٓؿاط ايص٣ مياضغـ٘ ا٭عهـا٤ ٚضٚسـ٘ املطسـ١ ,     

  ً طــ٬ب نُــا ٖـــِ , ٚاغــتعسازٙ يتشكٝــل ضغبــاتِٗ َٚػـــاعستِٗ      ٚتعاْٚــ٘ ٚتكبًــ٘ ي

ٚإؾــعاضِٖ بايػــطٚض ٚبأْــ٘ َــطب ٚأر ٚقـــسٜل , ٚثبــات أغــًٛب٘ يف املعاًَــ١ ؾُٝـــع        

ايطــ٬ب زٕٚ متٝٝــع , ٚإمياْــ٘ بايعُــٌ ٚؼُػــ٘ يــ٘ , ٚاتكــاؾ٘ بــاـًل ايؿانــٌ ,         
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ٚقسضتـــ٘ عًـــ٢ تٛدٝـــ٘ ا٭عهـــا٤ يف ؽطـــٝط ايٓؿـــاط ٚتٓؿٝـــصٙ ٚتكٛميـــ٘ ٚؼًُـــ٘   

 ػ٦ٛي١ٝ ٚسػٔ تكطؾ٘ . يًُ

ــطاى      ــب إؾـ ــ٘ هـ ــا . ٚيٓذاسـ ــايٝب يتشكٝكٗـ ــساؾًا ٚأغـ ــاَر أٖـ ــسز يًربْـ ٚوـ

ايط٬ب مجٝعًا يف ٚنـع٘ يٝعـرب عـٔ ضغبـاتِٗ , ٚنـصيو َؿـاضنتِٗ ايؿعًٝـ١ يف        

تٓؿٝـصٙ , ٚؾــ٢ تٛظٜــع َػــ٦ٛيٝات ٖــصا ايتٓؿٝــص , َــع نــطٚض٠ إٔ ٜهــٕٛ ايعُــٌ ٚايــسٚض  

املازٜـ١ ستـ٢ ٜهـٕٛ ايربْـاَر قـاب٬ً       ٘زاتايص٣ ٜكّٛ ب٘ نـٌ طايـب َٓاغـبًا ٫غـتعسا    

 يًتٓؿٝص . 

أَا تٓظِٝ اؾُاع١ ؾٗٛ املكّٛ ايطابع َٔ َكَٛات اؾُاع١ املسضغ١ٝ , ٚؾٝ٘ 

ٜؿــطح ايطا٥ــس أٖــساف تهــٜٛٔ اؾُاعــ١ , َٚٛاعٝــس ادتُاعاتٗــا ٚأَهٓــ١ ا٫دتُــاع         

ــاض ض٥ـــٝؼ         ــ١ , ٜٚـــتِ اختٝـ ــ٢ غـــتكسَٗا املسضغـ ــٔ ايطًبـــ١ ٚايتـ ــ١ َـ ٚا٭زٚات املطًٛبـ

يًذُاع١ ٚٚنٌٝ ي٘ ٚأَـني يًكـٓسٚم ٚغـهطتري يًذُاعـ١ ٚغـذٌ يًذُاعـ١ ٜـسٕٚ        

ؾٝ٘ أ،ا٤ ايط٬ب املؿرتنني ٚايؿكـٍٛ ايسضاغـ١ٝ ايتـ٢ ٜٓتُـ٢ إيٝٗـا نـٌ عهـٛ        

يتـ٢ ػُـع ٚأٚدـ٘    ٚا٭عُاٍ ايتـ٢ ٜكـّٛ بٗـا ايطـ٬ب نـٌ أغـبٛع , ٚا٫ؾـرتانات ا       

 اٱْؿام ٚتجُني املٓتذات ٚسكط املبٝعات . 

أ٣ ايظطٚف ٚايعٛاَـٌ ايتـ٢ ؼـسز اختبـاض املٓاؾـط       –أَا قسزات املٓاؾط 

ؾ٢ٗ ؾًػؿ١ املٓٗر , ٚمنط اٱؾطاف ايػا٥س , ٚاػاٙ املعًـِ ,ٚعًُٝـ١    –نُا ْٚٛعًا 

ز َــٔ ٖــصٙ  ايتكــِٜٛ , ٚاٱَهاْــات املتاســ١ , ٚؾُٝــا ًٜــ٢ عــطض تؿكــ٢ًٝ يهــٌ قــس    

 ( : 18احملسزات )

ؾًػؿ١ املٓٗر : وسز ْـٛع ايؿًػـؿ١ ايتـ٢ ٜتبٓاٖـا املـٓٗر ايٓؿـاط املسضغـ٢ :        

ــٔ      ــٌ املٓاؾـــط َـ ــ١ تُٗـ ــاّ باملعطؾـ ــ١ عًـــ٢ ا٫ٖتُـ ــؿ١ ايكا٥ُـ ــ٘ , ؾايؿًػـ ْٛعـــ٘ ٚنُـ

خطٜطــ١ ايعُــٌ ايرتبــ٣ٛ ٚايؿًػــؿ١ ايتــ٢ تعتــرب املــتعًِ قــٛض ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١   

ٗا ع٢ً خطٜط١ ايعٌُ ايرتبـ٣ٛ ؾتهجـط املٓاؾـط ٚتتٓـٛع     تٗتِ باملٓاؾط ٚتتػع ضقعت

 . 
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منـــط اٱؾـــطاف ايػـــا٥س : ٫ ميهـــٔ ؼكٝـــل أٖـــساف املـــٓٗر زٕٚ تهاَـــٌ بـــني  

عٓاقــطٙ  ٚزٕٚ تهاَــٌ بــني املؿــاضنني ؾٝــ٘ مجــٝعِٗ .. ٚنــصا املعٓــٝني بتٓؿٝــصٙ         

 ٜٚتــأثط املعًــِ بػــًطات إؾــطاؾ١ٝ يف أبعــاز عًُــ٘ املدتًؿــ١ تبــسأ َــٔ املــسضؽ ا٭ٍٚ ,   

َٚـسٜط املسضغـ١ ٚاملٛدــ٘ أٚ املؿـطف , ٚاملٛدـ٘ ا٭ٍٚ , ٚاملٛدــ٘ ايعـاّ , َٚػتؿـاض املــاز٠       

ايتع١ًُٝٝ , ٚنٌ ٖـ٪٤٫ ٜـ٪ثطٕٚ يف اػـاٙ عُـٌ املعًـِ ْٚٛعٝـ٘ ٖـصا ايعُـٌ , بـٌ إٕ          

املعًِ غٝذس ْؿػ٘ غـري قـازض عًـ٢ ؽطـٝط ايٓؿـاط ٚتٓؿٝـصٙ َـع ط٬بـ٘ إشا ٚدـس          

 ايػًطات اٱؾطاؾ١ٝ. َعاضن١ َٔ غًط١ ٚاسس٠ َٔ بني ٖصٙ 

اػـــاٙ املعًـــِ : ٫بـــس َـــٔ تهـــٜٛٔ اػـــاٙ إهـــاب٢ يـــس٣ املعًـــِ مـــٛ ايٓؿـــاط   

ــٓٗر , ٚيسٜــ٘          ــِ ٖــٛ املٓؿــص يًُــٓٗر ٖٚــٛ املتكــطف يف أٖــساف امل املسضغــ٢ : ٭ٕ املعً

إٔ ٜ٪نس اضتباط املٓاؾط بـاملٓٗر , أٚ إٔ هعًـٗا متـاضؽ خـاضز      –إشا أضاز  –ايكسض٠ 

املٓٗر يًتػ١ًٝ , أٚ ًُٜٗٗا ست٢ ٚيٛ ضغبت ايػًطات املؿطؾ١ يف عهؼ اػاٙ املعًـِ  

. َٚع٢ٓ شيو إٔ اػاٙ املعًِ مـٛ ايٓؿـاط ٖـٛ ايـص٣ وـسز َٛقعٝـ٘ ايٓؿـاط َـٔ         

 ٫ً .املٓٗر ؽطٝطًا ٚتٓؿٝصًا ٚقب٫ًٛ ٚضؾهًا ٚتٛاٝؿًا ٚإُٖا

عًُٝـــ١ ايتكــــِٜٛ : ٜــــ٪ثط ايتكــــِٜٛ إشا تهـــُٔ داْــــب ايٓؿــــاط يف مماضغــــ١   

ايط٬ب يًٓؿاط , ؾـايتكِٜٛ ايـص٣ ٜهتؿـ٢  بكٝـاؽ داْـب املعًَٛـات يـس٣ ايطايـب         

ــات ايـــت     ــاّ با٫غـــتعساز ي٬َتشاْـ ــاط ٚا٫ٖتُـ غـــٝ٪ز٣ بايطايـــب إىل إُٖـــاٍ ايٓؿـ

ْؿـاط املـتعًِ ٚأٖـتِ     تػط٢ داْب املعطؾ١ ؾكط , يف سني أْ٘ يٛ اػ٘ ايتكِٜٛ إىل

ب٘ ٚدعٌ ي٘ ٚظًْا ْػبًٝا يف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ؾإٕ شيو غٝسؾع ايطـ٬ب إىل ا٫ٖتُـاّ   

 بايٓؿاط ٚمماضغت٘ ٭ْ٘ ٜؿهٌ دع٤ًا َٔ املٓٗر ٚبايتاىل َٔ ايتكِٜٛ . 

اٱَهاْــات املتاســ١ : وتــاز ايٓؿــاط إىل متٜٛــٌ َــاز٣ يتــٛؾري املــٛاز اـــاّ ,   

ز , ٚقــــس ٜهـــٕٛ ٖـــصا ايتُٜٛــــٌ َـــٔ داْـــب املسضغــــ١ أٚ     ٚا٭دٗـــع٠ ٚا٭زٚات ٚايُٓـــاش  

َؿــاضن١ بٝٓٗــا ٚبــني ايطــ٬ب املؿــرتنني يف ايٓؿــاط , أٚ َــٔ سكــ١ًٝ قــٓسٚم        

فــايؼ اٯبــا٤ أٚ َــٔ َعْٛــات خاضدٝــ١ , املٗــِ إٔ اٱَهاْــات تعــس بعــسًا أغاغــًٝا يف   

تؿـــهٌٝ ايٓؿـــاط ٚمماضغـــت٘ ٚاتػـــاع٘ أٚ نـــٝك٘ أٚ ت٬ؾـــٝ٘ َـــٔ خطٜطـــ١ ايعُـــٌ         

 املسضغ١ . ايرتب٣ٛ ب

 :وظائف الهشاط املدرسى
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ــٔ ايٛاـــا٥ـ ايػـــٝهٛيٛد١ٝ ٚايرتبٜٛـــ١ ,         ــ٪ز٣ املٓاؾـــط املسضغـــ١ٝ عـــسزًا َـ تـ

ٚا٫دتُاع١ٝ ايت٢ تعرب عٔ بعض أٖساف املسضغ١ ايجا١ْٜٛ , ٚتظٗط ٖـصٙ ايٛاـا٥ـ   

أثٓا٤ مماضغ١ ايط٬ب يًُٓاؾط غري ايكؿ١ٝ , ٚميهـٔ عـطض ٖـصٙ ايٛاـا٥ـ ؾُٝـا      

 : ٢ًٜ 

 ايٛاٝؿ١ ايػٝهٛيٛد١ٝ يًٓؿاط :  -1

تػِٗ مماضغ١ املٓاؾط غري ايكؿ١ٝ يف املسضغ١ ايجا١ْٜٛ بتشكٝل مج١ً َـٔ  

ايٛاــا٥ـ ايٓؿػــ١ٝ َــٔ أُٖٗــا تُٓٝــ١ املٝــٍٛ ٚاملٛاٖــب ; شيــو إٔ ايعُــٌ ايسضاغــ٢      

زاخٌ اؾسضإ ا٭ضبع١ يًؿكٍٛ ٚاملطتبط مبكطضات زضاغ١ٝ قسز٠ ٜهع قٝٛزًا ع٢ً 

املٓاؾــط تًكا٥ٝــ١ تــطتبط مبٝــٛاهلِ , نُــا أْــ٘ ٫ ٜػــُض بإتاســ١     مماضغــ١ ايطــ٬ب  

ايؿطقــ١ ايهاؾٝـــ١ يًعٓاٜـــ١ مبـــٛاٖبِٗ اـاقـــ١ ٚتُٓٝتٗـــا , نُـــا إٔ مماضغـــ١ ٖـــصٙ  

املٓاؾط ٜػاعس أٜها يف تكه١ٝ أٚقـات ؾـطاؽ ايطـ٬ب يف ْؿـاط َجُـط َٚؿٝـس ٖٚـٛ        

ًتٛدٝـ٘  َا ٜػاعس يف ؼكٝل ايكش١ ايٓؿػ١ٝ اهلِ , نُا ٜعس أسس ايػبٌ امل١ُٗ ي

 ايسضاغ٢ ٚامل٢ٓٗ . 

ــٌ        ــتعًِ زاخـ ــ١ يف ايـ ــا يًساؾعٝـ ــسضا غٓٝـ ــؿ١ٝ َكـ ــري ايكـ ــط غـ ــرب املٓاؾـ ٚتعتـ

ايؿكٌ ؾهجريًا َا تجري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ زاخـٌ ايؿكـٌ َٝـٍٛ ايطـ٬ب يًُٓاؾـط      

ــٛز        ــِ تعـ ـــ تعًـ ــجري َٛاقـ ــ٢ تـ ــاط املسضغـ ــ١ ايٓؿـ ــا إٔ عًُٝـ ــط٠ , نُـ ــ١ اؿـ اـاضدٝـ

َكـسضًا يًـتعًِ , أ٣ إٔ ٖـصٙ املٓاؾـط تعتــرب     بـايط٬ب إىل ايؿكـٌ ايسضاغـ٢ ٚتهـٕٛ     

دع٤ًا َتها٬ًَ َع ايربْـاَر ايتعًُٝـ٢ نًـ٘ , ٚعًٝـ٘ ؾٝذـب إٔ تتـاح يهـٌ ايطـ٬ب         

َجٌ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ زاخٌ ايؿكٌ متاًَا , ٚإٔ متـٍٛ َـٔ إزاض٠ املسضغـ١ ٚفًـؼ     

ٖـ   ا اٯبا٤ , ٚإٔ ىكل دع٤ َٔ ايٛقت يف دسٍٚ املعًُني يٲؾطاف عًٝٗـا باعتباض

 ( . 19ٚادبات تع١ًُٝٝ ١َُٗ ٚنطٚض١ٜ )
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ٚتػاعس املٓاؾـط غـري ايكـؿ١ٝ مبذا٫تٗـا املتٓٛعـ١ يف ضؾـع َػـت٣ٛ اٱلـاظ         

نُا تػاعس يف تػٝري ايػًٛى يف ا٫ػاٙ املطغـٛب , ٖٚـٛ َـا ٜػـاعس زيٝـٌ املٓاؾـط       

 يف ؼكٝك٘ . 

ٚقس شنط داثط٣ أْٓـا ْـتعًِ ايؿـ٧ ايـص٣ ْعًُـ٘ , شيـو إٔ ايعُـٌ ٖٚـٛ أزا٤         

ُٛع١ َٔ ا٭ؾعـاٍ تٓتٗـ٢ بتشكٝـل غـطض قـسز , إٔ ايـتعًِ ٜجبـت عـٔ ططٜـل          ف

ايعٌُ , ٚإٔ اغتكطاض ايتعًِ ٚثبٛت٘ ٜتِ ْتٝذ١ قٝآَا مبُاضغ١ َا تعًُٓاٙ ٚتهطاضٙ 

( , أ٣ أْــ٘ إشا أتــٝض يًطايــب عــٔ ططٜــل ايعُــٌ ايــطبط بــني     20يف َٛاقـــ كتًؿــ١ ) 

ٚأعها٥٘ ؾإْ٘ ٜهتػب نـجريًا  َجريات ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ املدتًؿ١ ٚسطنات عه٬ت٘ 

 َٔ اـربات املعطؾ١ٝ ٚاملٗاض١ٜ . 

ٜٚط٣ اؾؿتايت إٔ اٱْػإ ٜـتعًِ َـٔ خـ٬ٍ سًـ٘ املؿـه٬ت , أ٣ إٔ ايـتػري       

ايص٣ وسخ يف غًٛى املتعًِ ٜأت٢ ْتٝذ١ املؿـه٬ت ايتـ٢ ٜتعـطض اهلـا , ٚايظـطٚف      

ًـ٘ اهلـا ٜػـاعس    ايت٢ ٜٛاد٘ ؾٝٗا ٖـصٙ املؿـه٬ت ٚايـتػريات ايتـ٢ ٜهتػـبٗا ْتٝذـ١ س      

عًــ٢ اغتبكــاض املٛاقـــ ايتايٝــ١ شات ايكــ١ً , َٚعٓــ٢ شيــو أْــ٘ ٜتطًــب إٔ ٜٛادــ٘       

املتعًِ َٛاقـ تتهُٔ َؿه٬ت تتشس٣ قسضات٘ ؿًـٗا ؾٝـتعًِ عـٔ ططٜـل ٚقـٛي٘      

إىل اؿٌ , نُا إٔ ايٓؿـاط ايـصات٢ َبعـح َٝـٌ ايطايـب ٚضغبتـ٘ , ٖٚـٛ أؾهـٌ َـٔ          

ب عًــ٢ تٓؿٝـص أؾــٝا٤ ٫ ميٝــٌ إيٝٗــا  ايٓؿـاط املؿــطٚض عٓــسَا ٜـطغِ املــسضؽ ايطايــ  

 ( . 21ٜٚٓؿط َٓٗا )

َٚعٓــ٢ شيــو نًــ٘ إٔ عًُــا٤ ايــٓؿؼ ايػــًٛنٝني ٚاؾؿــتايت قــس اٖتُــٛا  

بٓؿاط املتعًِ يف ع١ًُٝ ايتعًـِٝ , ٚقـس ؾػـطت ٖـصٙ ايعًُٝـ١ تؿػـريات َتبآٜـ١ يف        

 نًتا املسضغتني . 

ــتع      ــ١ ايٓؿــاط يف إعــساز امل ــٛا أٜهــًا إىل أُٖٝ ــٕٛ ايتؿت ًُني يًشٝــا٠ ٚايرتبٜٛ

سٝح ٜتػع املـٓٗر غـع١ اؿٝـا٠ ْؿػـٗا , ٜٚـتعني إٔ ٜٓظـط إىل املـٓٗر املسضغـ٢ عًـ٢          
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اعتبــاض أْــ٘ ٜؿــٌُ أٚدــ٘ ايٓؿــاط ٚأْــٛاع اـــربات ايتــ٢ ٦ٜٝٗٗــا اجملتُــع ٱعــساز           

ايط٬ب يًُؿاضن١ يف اؿٝا٠ , أ٣ إٔ ايٓؿاط ٖٛ إهاب١ٝ املتعًِ يف ع١ًُٝ ايتعًِ 

ؿًا تعًًُٝٝا ؾا٬ًَ , ٜؿاضى ؾٝ٘ املـتعًِ ضاغبـًا ٭ٕ ايعُـٌ    , ٚإٔ يف ْؿاط املتعًِ َٛق

ٜؿــبع سادــ١ يسٜــ٘ ٚٚغــ١ًٝ يًٛقــٍٛ إىل ٖــسف قــسز َٚطغــٛب , ٚايٓؿــاط يــٝؼ     

 ( . 22ؾ٦ًٝا قا٥ًُا بصات٘ َٚٓؿك٬ً عٔ تعًِٝ املٛاز ايسضاغ١ٝ    املدتًؿ١ )

ٜٚؿــرتط يٓذــاح املٓاؾــط إٔ تــطتبط مبٝــٍٛ ايطــ٬ب ٚسادــاتِٗ ٚقــسضاتِٗ    

ــاً , ؾؿــ٢ َطسًــ١ املطاٖكــ١ املتــأخط٠ لــس يــس٣ ايطــ٬ب        دػــُ ًٝا ٚعكًٝــًا ٚادتُاعٝ

اغتكطاضًا يف ايُٓٛ َٔ سٝح اؿذِ ٚايـٛظٕ َـع بعـض ايُٓـٛ يف ايعهـ٬ت ٚايكـسض       

ــ١ْٛ يف ايؿـــباب , ْٚععـــات ا٭ْٛثـــ١ يف        ــات ايطدٛيـــ١ ٚاـؿـ ٚايهتــــ , ٚٚنـــٛح ْععـ

ـَـ   ٔ ايٓؿــاط ; ؾٗــٛ ي ٜعــس  ايؿتٝــات , َٚٝــٌ ايؿــاب إىل ا٫ؾــرتاى يف أْــٛاع َعٝٓــ١ 

وب ا٫ؾرتاى يف كتًـ املٓاؾط بٌ ىتاض َٓٗا َا ٜتؿل َع َٝٛي٘ ٜٚٛد٘ إيٝ٘ 

ْؿاط٘ , ٜطاع٢ يف ايرباَر ايت٢ تٛادـ٘ ٖـصا اؾاْـب اؾػـ٢ُ اٱنجـاض َـٔ أيـٛإ        

ايٓؿـاط نـ٢ ىتـاض َٓٗـا ايطـ٬ب َــا ٜٓاغـبِٗ, َٚػـاعستِٗ عًـ٢ تـصيٌٝ اــاٖط٠          

ايطٜانــ٢ , ٚايٓؿــاط اؾُــاع عــٔ ططٜــل ايؿــطم   اـذــٌ مبؿــاضنتِٗ يف ايٓؿــاط

ايطٜانـــ١ٝ َــــع َــــٓشِٗ ايؿـــطم ملُاضغــــ١ ايٓؿــــاط ايؿـــطز٣ ٚايعٚدــــ٢ نايعــــسٚ    

 ٚاملكاضع١ ٚايػباس١ . 

ــٛاٖط      ــاٜا ٚايظـــ ــٔ ايكهـــ ــا٩ٍ عـــ ــٌ إىل ايتػـــ ــٔ َٝـــ ــصٙ ايػـــ ــب يف ٖـــ ٚيًطايـــ

ــانٓٝه٢       ــ٘ املٝهـ ــ٘ , ًَٚٝـ ــع بـ ــ١ اجملتُـ ــاّ عايـ ــاز١ٜ ٚا٫ٖتُـ ــ١ ٚا٫قتكـ ا٫دتُاعٝـ

ــ١ يف   ٚقـــطاع٘  ايؿهـــط٣ بـــني املـــصاٖب ايػٝاغـــ١ٝ ٚا٫دتُاعٝـــ١ , ًَٚٝـــ٘ إىل املٓاقؿـ

َػــا٥ٌ اؿٝــا٠ ٚاطٚؾٗــا , ٜٚطاعــ٢ يف ايــرباَر ايتــ٢ تٛادــ٘ ٖــصا اؾاْــب ايعكًــ٢       

تؿذٝع٘ ع٢ً ا٫ؾرتاى يف اـس١َ ايعا١َ َٚعػهطات ايعٌُ , ٚسهـٛضٙ املـ٪متطات   

 ٝٗا املؿه٬ت ايعا١َ . ايجكاؾ١ٝ ايت٢ ٜتبازٍ ؾٝٗا َع غريٙ اٯضا٤ ٜٚٓاقؿٕٛ ؾ

ٚيطايــب املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١ قــسض٠ عًــ٢ ايتــأثط با٭قــسقا٤ ًَٚٝــ٘ إىل اؾــٓؼ   

اٯخـــط , ٚاضتكـــا٤ ع٬قتـــ٘ َـــع اؾُاعـــ١ ايكا٥ُـــ١ عًـــ٢ اؿـــب ٚايتكـــسٜط املتبـــازٍ ,    

                                                 

(
22

) Good carter al Dictionary of Education New York . Mc Graw 

– Hill Book comp . 1973 , p . 9 .  
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ٚتهٜٛٔ مجاعات ثاْٜٛـ١ زاخـٌ اؾُاعـ١ ايٛاسـس٠ ٜٚطاعـ٢ يف ايـرباَر ايتـ٢ تٛادـ٘         

 ٝ ع٘ عًـ٢ إٔ هُـع ايربْـاَر بـني ايؿـباب ٚأغـطِٖ ,       ٖصا اؾاْب ا٫دتُاع٢ تؿـذ

ٚاملؿاضن١ يف ايبشٛخ ٚاملٓاقؿات سٍٛ املٛنـٛعات ا٫دتُاعٝـ١ ٚايعاَـ١ , ٚتكـسِٜ     

اـسَات يًذُاع١ , ٚتعطٜؿ٘ بطبٝع١ ايُٓٛ اؾٓػ٢ ٚتٛنـٝض ا٭غـ١ً٦ ايتـ٢ تعـٔ     

 ي٘ . 

ــاضاتِٗ       ــٛ َٗـــ ــ٬ب , ٚتُٓـــ ــٍٛ ايطـــ ــاط َٝـــ ــات ايٓؿـــ ــٌ مجاعـــ ــض زاخـــ ٚتتهـــ

١ ٚايؿدك١ٝ , ٚتظٗـط َؿـاِٖٝ أغاغـ١ٝ عـٔ طبٝعـ١ اجملتُـع ٚأعُايـ٘ ,        ا٫دتُاعٝ

ٚؽـــسّ ااهلٛاٜـــات املدتًؿـــ١ , ٚتُٓـــ٢ املٝـــٍٛ ايتـــ٢ تػـــتػٌ يف قهـــا٤ أٚقـــات ايؿـــطاؽ  

بططٜكـ١ غـ١ًُٝ , ٚتؿـذع اؾُاعـات ايعًُٝـ١ عًـ٢ ا٫بتهـاض ٚتػـاعس عًـ٢ ؼسٜـس           

٢ املٗاضات يف ايعُـٌ  املٍٝٛ امل١ٝٓٗ , ٚؽًل اؿػاغ١ٝ يًشادات ا٫دتُاع١ٝ , ٚتُٓ

ايتعا٢ْٚ ٚايؿِٗ ا٭ٚغع يًُؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ , ٚايُٓٛ ايرتب٣ٛ ايػـًِٝ ملٛادٗـ١   

اؾُاٖري ٚايتشسخ إيِٝٗ , ٚانتػاب ايكسض٠ ع٢ً اٱقٓـاع , ٚايكـسض٠ عًـ٢ ايتعـبري     

عـٔ اٯضا٤ بأغـًٛب غــًِٝ , ٚاملػـا١ُٖ يف منـٛ ايطــ٬ب دػـًُٝا ٚقـشًٝا ٚادتُاعٝــا       

عٔ قطب َع اٯخطٜٔ , ٚؼُـٌ املػـ٦ٛي١ٝ نعهـٛ مجاعـ١, ٚتعٜـس      ٚمماضغ١ اؿٝا٠ 

 ( . 23َٔ َعاضف ايتًُٝص ايب١ٝ٦ٝ )

َٚطتبطــًا بــاملٓٗر  –ٜٚكــرتب ايٓؿــاط ايــص٣ مياضغــ٘ ايطــ٬ب زاخــٌ املسضغــ١  

يف دـــٖٛطٙ مبؿٗـــّٛ اــــرب٠ املطبٝـــ١ , ؾٗـــصٙ اــــرب٠ قكـــ١ً يتؿاعـــٌ  –ايسضاغـــ٢ 

َتبازٍ ٜتِ بني اٱْػإ ٚب٦ٝت٘ , َٚـٔ خـ٬ٍ ٖـصا ايتؿاعـٌ املػـتُط ٜتعـسٍ غـًٛى        

اٱْػــإ ٚاملٓاؾــط ٜــتِ ؾٝٗــا أٜهــا ٖــصا ايتؿاعــٌ املتبــازٍ ٚاملػــتُط بــني ايطايــب         

ا٥ٝـ١ يًطايـب , َٚـٔ ٖٓـا     ٚايٓؿاط ٚظ٥٬َ٘ , ٜٚطتبط ؾٝٗا بايـسٚاؾع ايصاتٝـ١ ٚايتًك  

ٜتعسٍ غًٛى ايطايب ,بـٌ إٕ ٖـصٙ املٓاؾـط تػـاعس يف ت٦ٝٗـ١ َٛاقــ تطبٜٛـ١ تتؿـل         

ــاٍ         ــ١ إقبـ ــ١ ايت٦ٝٗـ ــُٔ عًُٝـ ــٛاهلِ , ٚتهـ ــا َٚٝـ ــاضنني ؾٝٗـ ــ٬ب املؿـ ــ٘ ايطـ ٚساداتـ

ايطايــب عًــ٢ َٛاقـــ ايٓؿــاط إقبــا٫ً شاتٝــا وكــل ايتؿاعــٌ بــني ايطايــب َٚٛاقـــ   
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ات َٚؿـــاِٖٝ ٚعـــازات ٚقـــِٝ دسٜـــس٠ ٚأمنـــاط ايٓؿـــاط ٜٚـــ٪ز٣ إىل انتػـــاب٘ َٗـــاض

 تؿهري , ٚوكل إهاب١ٝ ايطايب ٚؾعايٝت٘ , ٜٚهػب٘ َعًَٛات دسٜس٠ . 

 

 ايٛاٝؿ١ ايرتب١ٜٛ يًٓؿاط :  -2

وتاز ايط٬ب إىل خـربات سػـ١ٝ َباؾـط٠ عٓـس تـسضٜؼ املعـاضف ٚاملعًَٛـات        

عاضف , ٚستـ٢  ٚاملٓاؾط املسضغ١ٝ تػاعس يف ٚؾري ٖصٙ اـربات ست٢ ٜعزاز ٚنٛح امل

ٜتـــٛؾط يـــس٣ ايطايـــب ضقـــٝس نـــاف يؿُٗٗـــا ٚمتجًـــٗا ; ٭ٕ ايتؿاعـــٌ َـــع َهْٛـــات  

ايٓؿاط ٜػِٗ يف تعًِ املعـاضف ٚاملؿَٗٛـات , ٚايسضاغـ١ ايٓظطٜـ١ ؼتـاز إىل أغـاؽ       

ٚاقع٢ يٝعزاز َعٓاٖا َٚػعاٖا , نُا إٔ اـرب٠ ايصات١ٝ ٚاملُاضغـ١ ٚايٓؿـاط ٜٝػـط    

ٚا٫ػاٖــات ايتــ٢ ٫ ميهــٔ إٔ تتشكــل اهلــِ عــٔ   يًطــ٬ب تعًــِ ايهــجري َــٔ املٗــاضات 

( إٕ ايطــ٬ب ٜتعًُــٕٛ َــا ىربْٚــ٘ بأْؿػــِٗ  24ططٜــل ايسضاغــ١ ايٓظطٜــ١ ٚســسٖا ) 

َٚــا ٜــطتبط مبؿــه٬ت ؾعًٝــ١ تػــاعس يف إؾــباع سادــات سكٝكٝــ١ يــسِٜٗ ٚتطنــ٢        

َٝٛاهلِ , نُـا إٔ ايـتعًِ مبعٓـاٙ اؿكٝكـ٢ عًُٝـ١ ْؿـط١ ٚإهابٝـ١ , ٚنـٌ شيـو          

ملسضغ١ٝ ع٢ً ؼكٝك٘ , سٝح ٜكّٛ ايطايب أثٓا٤ مماضغ١ ايٓؿاط تػاعس املٓاؾط ا

ــ٢       ــب عًـ ــني ٜتػًـ ــٛ سـ ــ١ , ٖٚـ ــ٘ ايصاتٝـ ــبع ساداتـ ــ١ٝ ٜٚؿـ ــ٘ ايؿدكـ بتشكٝـــل أٖساؾـ

ــ١     ــص ايٓؿـــاط ٜـــتعًِ ايـــتؿهري سٝـــح ميـــاضؽ عًُٝـ ايعٛا٥ـــل ايتـــ٢ تٛادٗـــ٘ يف تٓؿٝـ

 ايتؿهري ْؿػٗا زٕٚ تسخٌ َباؾط َٔ د١ٗ ايطاؾسٜٔ أ٣ املعًُني . 

اط ايص٣ مياضغ٘ ايط٬ب يف إؾباع بعض زٚاؾعِٗ ا٫دتُاعٝـ١  ٜٚػِٗ ايٓؿ

, ٚاٱْؿــا١ٝ٥ , ٚايبشــح ٚا٫غتككــا٤ , ٚايتعـــبري عــٔ ايــٓؿؼ , ؾايطايــب يف أثٓـــا٤       

مماضغـت٘ يًٓؿــاط ٜؿــطى ظ٥٬َــ٘ يف خرباتــ٘ , ٖٚــٛ يف بعــض املٓاؾــط وــٍٛ املــٛاز  

مماضغـت٘ إىل  اـاّ إىل أؾٝا٤ شات ق١ُٝ ٚؾا٥س٠ , ٜٛقّٛ بٓؿاط ٖازف ٜتٛقـٌ َـٔ   

 ْتا٥ذ٘ , نُا ٜؿكض عٔ ْؿاط٘ يػريٙ َٔ ظ٥٬َ٘ . 
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ٜٚهػــب ايٓؿــاط غــري ايكــؿ٢ ايطــ٬ب فُٛعــ١ َــٔ ا٫ػاٖــات املطغٛبــ١      

ــطٜٔ,        ــرتاّ اٯخـ ــ١ , ٚاسـ ــاّ , ٚا٭َاْـ ــ١ , ٚايٓظـ ــ١ , ٚايٓظاؾـ ــٛ ايسقـ ــاٙ مـ ــٌ ا٫ػـ َجـ

ــ١        ــع٢ املسضغـ ــ١ تػـ ــات تطبٜٛـ ــٗا اػاٖـ ــاّ ٚنًـ ــ١ ايعـ ــ٢ املًهٝـ ــاا عًـ ــٌ ٚاؿؿـ ٚايعُـ

 ايجا١ْٜٛ يتأنٝسٖا يس٣ ط٬بٗا . 

٢ املٓـٛط بــاملعًِ سٝـح ٜعًــِ ط٬بـ٘ نٝـــ    ٜٚ٪نـس ايٓؿــاط ايـسٚض اؿكٝكــ  

ٜعًُٕٛ أْؿػِٗ بتٛدٝ٘ , ٖٚٛ بصيو ٜعُـٌ عًـ٢ ؼكٝـل َؿٗـّٛ ايـتعًِ ايـصات٢ ,       

ٚايــتعًِ املػــتُط , ٜٚعُــٌ عًــ٢ َػــاعستِٗ يف ســٌ َؿــه٬تِٗ َٚتــابعتِٗ أثٓــا٤         

ــاّ بايٓؿــاط , ٚإتاســ١ ايؿطقــ١ أَــاَِٗ يًتدطــٝط اهلــا ٚتٓؿٝــصٖا ٚتكٛميٗــا         ايكٝ

ِ ٜٚهتػبٛا املٗاضات اي٬ظ١َ ٜٚكبشٛا قازضٜٔ عًـ٢ ايتدطـٝط   ست٢ ٜؿبعٛا َٝٛاهل

ٚايتعإٚ ٚايعٌُ اؾُاع٢ ٚايتؿهري ايع٢ًُ , ٖٚٛ بعس شيـو نًـ٘ ٜتـٝض ايؿطقـ١     

يًُٓــٛ ايؿــاٌَ ٚتهــٜٛٔ ايعــازات ٚا٫ػاٖــات اٱهابٝــ١ , ٚغــطؽ ايكــِٝ يف ْؿــٛؽ      

 ايط٬ب . 

إىل تعُٝـــل  ٚيٝػــت مماضغـــ١ ايٓؿـــاط املسضغـــ٢ غاٜـــ١ يف ســـس شاتٗـــا تتطًـــع 

مماضغتٗا يس٣ ايط٬ب , بٌ ٢ٖ ٚغ١ًٝ َُٗـ١ يتشكٝـل أٖـساف قـسز٠ َـٔ أُٖٗـا       

(25 : ) 

ــ٢      تٛدٝـــ٘ ايطـــ٬ب َٚػـــاعستِٗ عًـــ٢ نؿــــ قـــسضاتِٗ َٚٝـــٛاهلِ ٚايعُـــٌ عًـ

 تُٓٝتٗا ٚؼػٝٓٗا . 

 تٛغٝع خربات ايط٬ب يف فا٫ت عسٜس٠ يبٓا٤ ؾدكٝتِٗ ٚتُٓٝتٗا .  

يًط٬ب َٔ خ٬ٍ اؿط١ٜ املٓظ١ُ ايت٢  ت١ُٝٓ ا٫ػاٖات ايػًٛن١ٝ ايػ١ًُٝ 

تتاح ملُاضغتِٗ املٓاؾط املدتًؿ١ ع٢ً مٛ ٢ُٜٓ ؾـِٝٗ ا٫عتُـاز عًـ٢ ايـٓؿؼ     

 ٜٚهػبِٗ ايكسض٠ ع٢ً املبازأ٠ ٚايتذسٜس ٚا٫بتهاض . 

ــط         ــِٗ أنجـ ــا ؾعًـ ــٌ َعٗـ ــ١ ٚايتعاَـ ــاٍ بايب٦ٝـ ــ١ ي٬تكـ ــ١ يًطًبـ ــ١ ايؿطقـ إتاسـ

 اْسَادًا مبذتُعِٗ ٚأَتِٗ . 
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ب ايكسض٠ ع٢ً امل٬سظ١ ٚاملكاض١ْ ٚايعٌُ ٚاملجابط٠ ٚا٭ْا٠ ٚايسق١ إنػاب ايط٬ 

 َٔ خ٬ٍ مماضغ١ املٓاؾط املدتًؿ١ . 

 َػاعس٠ ايط٬ب يف تؿِٗ َٓاٖذِٗ ٚاغتٝعابٗا ٚؼكٝل أٖساؾٗا .  

ٜٚعس ايٓؿاط املسضغ٢ َٔ ا٭زٚاض امل١ُٗ ٚايٛاٝؿٝـ١ ايت٣ـٞ قـّٛ بٗـا املطبـٕٛ      

بٗسف تطٜٛط ايتعًِٝ ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ ْٛع١ٝ ; سٝـح ٜعتُـس يف عطا٥ـ٘ عًـ٢ ايؿهـط      

ٚايتطبٝل َعًا ايًصٜٔ ٜؿه٬ٕ ٚغ١ًٝ قشٝش١ يًٓؿاش إىل اؿٝا٠ , سٝـح إٔ ايؿهـط   

 ٌ إٕ غـ١َ٬ ايؿهـط َطْٖٛـ١ بـايتطبٝل      ٚايٓظط ٫ ٜعنٛإ بػري ايعٌُ ٚايتٓؿٝص , بـ

ايػًِٝ ٭ُْٗا ىًكإ َعًا ا٫تعإ ٚايتهاٌَ يف فط٣ ايعٌُ , ٚؾ٢ إٜكاا ايكـسض٠  

 ( . 26ايصات١ٝ ٚسؿعٖا ع٢ً اٱبساع ٚايُٓٛ ٚايتؿٛم َٔ خ٬ٍ املٓاؾط املسضغ١ٝ )

ٜٚعتــــرب داْــــب ايعُــــٌ يف مماضغــــ١ ايٓؿــــاط َكــــسض تعــــإٚ بــــني ايطــــ٬ب 

تؿاعٌ بِٝٓٗ َٚعًُِٝٗ , ٚإط٬قًا يطاقات املبسعني ٚغطغًا يًجك١ ٚتٛغٝعًا جملاٍ اي

ــاٍ       يف ْؿــٛؽ ايطــ٬ب , تأنٝــسًا ٭ُٖٝــ١ اؾسٜــ١ يف ايعُــٌ ٚأزا٤ ايٛادبــات ٚاٱقب

عًــ٢ ايعُــٌ ٚإتكاْـــ٘ , ٚتعــطف أغــايٝب دسٜـــس٠ يف عًُٝــات ايتدطــٝط ٚايتٓؿٝـــص       

ؽ ٜٚ٪نــس ٖــصٙ ٚايتكــِٜٛ , ٚؼٜٛــٌ املؿــاِٖٝ ايسميكطاطٝــ١ إىل ٚاقــع عًُــ٢ ميــاض   

املؿــاِٖٝ , نُــا إٔ داْــب ايعُــٌ يف مماضغــ١ ايٓؿــاط ٜػــاعس يف خًــل ؾدكــ١ٝ        

ــ٘ ٚاغــتعسازات٘ ٚا٫ضتؿــاع مبػــت٣ٛ أزا٥ــ٘ َٚٗاضاتــ٘ ٚتعٜٚــسٙ        ايطايــب ٚتعــطف قسضات

مبٗــاضات دسٜــس٠ ٚقــِٝ دسٜــس٠ ٚعــازات سػــ١ٓ ٚتأنٝــس إمياْــ٘ بهــطٚض٠ ايعُــٌ ,          

ز َٛؾٛض َٔ اـربات ايٓٛع١ٝ تتـٝض  ٚأ١ُٖٝ ايعٌُ ايٝس٣ٚ ٚدسٚاٙ , ٚإَسازٙ عكا

ي٘ ؾطق١ اٱبساع ٚايكسض٠ ع٢ً ايتعبري ايؿٓـ٢ اــ٬م ٚاغـتػ٬ٍ أٚقـات ايؿـطاؽ مبـا       

وكل شات املتعًِ ٢ُٜٓٚ قسضات٘ َٚٗاضاتـ٘ ٜٚػـاعس يف غـطع١ تهٝؿـ٘ زاخـٌ املسضغـ١       

 ٚخاضدٗا . 

ٚتػــــاعس مجاعــــ١ ايعُــــٌ يف املٓاؾــــط املسضغــــ١ٝ عًــــ٢ ؼكٝــــل مجًــــ١ َــــٔ  

ايرتبٜٛــ١ املٓٛطــ١ باملسضغــ١ , ؾٗـــ٢ تــسعٛ مجاعــ١ ايٓؿــاط إٔ تهــٕٛ ٜـــسًا        ا٭ٖــساف  
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ٚاسس٠ , ٜتِ ؾٝٗا اسرتاّ ايطأ٣ ٚايطأ٣ اٯخط , ٚادتُاع فُٛع١ عكٍٛ سٍٛ عٌُ 

ٚاســس خسَــ١ اهلــسف ٚاز َٚبــاز٨ اتؿــل عًٝٗــا َــٔ قبــٌ اؾُاعــ١ , ٚمجاعٝــ١ ايعُــٌ  

  ُ ًــٗا املٓاغــب ستــ٢  تكتهــ٢ ايتعــطف عًــ٢ ايهؿــا٤ات ٚا٫غــتعا١ْ بٗــا يف َٛانــع ع

ٜتشكل اٱْتاز ٚايطنا ٚؽطٜر اٱْػإ املتهاٌَ املتعإٚ يف غبٌٝ ؼكٝـل ااهلـسف   

 ايعاّ . 

ٚتـــٛؾط املٓاؾـــط ؾطقـــًا نـــجري٠ ملُاضغـــ١ ايكـــسم ٚا٭َاْـــ١ ٚسػـــٔ ايتـــسبري  

ــٛاز ٚايتعـــاطـ        ــرب ٚايتـ ــاّ , ٚايـ ــٌ املسضغـــ٢ ايعـ ــازضٜٔ , ٚايتهاؾـ ــري ايكـ ــاعس٠ غـ َٚػـ

طا٤ , ٚسطٜـ١ ايـطأ٣ ٚايكـطاس١ يف اجملـاٖط٠ بـ٘ , ٚتُٓٝـ١       ٚاملؿاضن١ ؾ٢ ايػطا٤ ٚايه

ايكسض٠ ع٢ً ايٓكس ٚتكبٌ َـا ٜـجريٙ ايٓاقـسٕٚ , ٚايـطز املتـأ٢ْ املٗـصب , ْٚؿـط ا٭ؾهـاض         

َٚٓاقؿتٗا ٚتأٜٝسٖا أٚ َعاضنتٗا , ٚاٱط٬ع ٚايبشح ٚاملٛاظ١ْ بني املباز٨ ايسٜٓٝـ١  

 ( . 27ن١ٝ ضاغد١ ), ٚتطغٝذ املباز٨ ٚؼٌٜٛ ا٫ػاٖات إىل عازات غًٛ

ٚتٓكٌ املٓاؾط املٛاقــ ايطبٝعٝـ١ ٚايؿـطم ايعًُٝـ١ إىل املسضغـ١ , شيـو إٔ       

قـــٛض املٓاؾـــط ايتطبٝـــل ٚتطمجـــ١ ايٓظطٜـــات إىل إْتـــاز عًُـــ٢ َـــاز٣ ٫ ٜتطًـــب  

ؾكـــ٫ًٛ زضاغـــ١ٝ قـــسز٠ ايعَـــإ ٚاملهـــإ , بـــٌ ٖـــٛ عُـــٌ ٚمماضغـــ١ تػـــٛزٙ اؿطٜـــ١   

ػـاٙ إىل أٖـساف سٜٝٛـ١ يتشكٝكٗـا يف     ٚا٫ْط٬م ٚايتدؿـ َـٔ ٖـصٙ ايكٝـٛز , ٚا٫   

زا٥طتٗــا ايٛاٝؿٝــ١ , ٖٚــٛ فــاٍ ٱؾــباع املٝــٍٛ , ٚإبــطاظ املٛاٖــب ايؿطزٜــ١ ٚتعٗــسٖا      

زٚمنـــا َعاْـــا٠ زاخـــٌ دـــسضإ ايؿكـــٍٛ ايتـــ٢ تكـــسض ايهـــذط ٚامل٬يـــ١ ٚايٓؿـــٛض إىل    

 ايط٬ب . 

ٚمتهــٔ املٓاؾــط ايطــ٬ب َــٔ ا٫ْتؿــاع بايًػــ١ ايعطبٝــ١ عًُٝــًا يف فــا٫ت         

ري ايــــٛاٝؿ٢ ٚاٱبــــساع٢ , ؾعــــٔ ططٜكٗــــا ٜــــتِ مماضغــــ١ اؿــــسٜح ٚاؿــــٛاض   ايتعــــب

ٚاملٓاقؿـات ٚاملٓــااطات ٚؼطٜــط ايهًُــات , ٚزؾــع ايطـ٬ب يتتبــع َــا هــس َــٔ أيــٛإ   

ايجكاؾ١ ٚؾٕٓٛ املعطؾ١ ٚتأنٝس املٌٝ إىل ايكطا٠٤ اؿط٠ , ٚتك١ٜٛ ؾدك١ٝ ايط٬ب , 

ـ اؿٜٝٛــ١ ايتــ٢ تتطًــب    ٚتــطبٝتِٗ تطبٝــ١ خًكٝــ١ ٚادتُاعٝــ١ ٚإعــسازِٖ يًُٛاقــ     
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ايكٝــاز٠ ٚايععاَــ١ ٚاســرتاّ ضأ٣ اؾُاعــ١ , ٚضغــِ ايطــطم ايػــسٜس٠ يتكهــ١ٝ أٚقــات   

ايؿطاؽ ٚا٫ْتؿاع بٗا يف أعُاٍ دسٜس٠ ٚتطؾ١ٝٗٝ , َٚعاؾ١ ايطـ٬ب ايـصٜٔ ميًٝـٕٛ    

 إىل ا٫ْطٛا٤ ٚايععي١ , أٚ ايصٜٔ ٜػًب عًِٝٗ اـذٌ ٚايتٗٝب ٚا٫ضتباى . 

ايعًُـ٢ ايتطبٝكـ٢ يف ايرتبٝـ١ ايسٜٓٝـ١ اٱغـ١َٝ٬ ,       ٚميجٌ ايٓؿاط اؾاْـب 

ٚاهلصا ايٓؿاط ق١ُٝ نبري٠ يف طبع ايطـ٬ب عًـ٢ َـا تطَـ٢ إيٝـ٘ ٖـصٙ ايرتبٝـ١ َـٔ         

َعإ غا١َٝ يف ايعكٝس٠ ٚايعٌُ , ؾُٛنٛعات ايسضاغ١ يف ايرتبٝـ١ ايسٜٓٝـ١ ؼـسٖا    

     ً َٛــات ايهتــب , ٚتػًــب عًٝٗــا ايسضاغــ١ ايٓظطٜــ١ , يتشكــٌٝ املعطؾــ١ , ٚنػــب املع

ايس١ٜٝٓ ٖٚصٙ ٚسسٖا عادع٠ عٔ قٝاز٠ ايطـ٬ب إىل ايػـًٛى ايعًُـ٢ , ٚاهلـصا نـإ      

ايٓؿـاط بكــٛضٙ ايعًُٝــ١ يف اجملـاٍ ايــس٢ٜٓ نــطٚض٠ يًٛقـٍٛ إىل ٖــصا ايػــًٛى عــٔ    

ططٜل ضبط املٛنٛعات ايس١ٜٝٓ املكطض٠ باملٛاقـ اؿ١ٜٛٝ ايت٢ تٛنشٗا , ٚاملُاضغـ١  

ٚتٛدٝـ٘ ايػـًٛى ٚقاضبـ١ ايؿطزٜـ١ ٚتُٓٝـ١       ايع١ًُٝ يًؿها٥ٌ ٚاٯزاب ايتٗصٜبٝـ١ , 

 ايطٚح اؾُاع١ٝ , ٚإسٝا٤ ايطٚح ايس٢ٜٓ باملسضغ١ . 

ٚاؾــسٜط بايــصنط إٔ َــٔ أٖــِ ٚادبــات املسضغــ١ تــسضٜب ط٬بٗــا عًــ٢ ايعُــٌ  

ايٓــادض يف مجاعــات قــػري٠ ; ٭ٕ املسضغــ١ تعــس ايطــ٬ب نــ٢ ٜتهٝؿــٛا بٓذــاح َــع    

َــٔ ايؿــطز إٔ ٜؿــرتى َــع غــريٙ يف    اجملتُــع ايــص٣ ٜعؿــٕٛ ؾٝــ٘ ,ٚاجملتُــع ٜتطًــب   

بعض َٓاؾط اؿٝا٠ , ٚايٓذاح يف ا٫ؾرتاى َـع آخـطٜٔ ٜتطًـب َٗـاضات خاقـ١ ;      

يصيو أقبض َٔ ٚادب املسضغ١ إٔ تعٓـ٢ بتُٓٝـ١ املٗـاضات ايتـ٢ متهـٔ ايطايـب َـٔ        

ايعٌُ ايٓادض يف مجاعات قػري٠ َٔ ظ٥٬َ٘ تٗسف إىل ؼكٝل اؿٝا٠ يف ع٬قات 

اؿٝـا٠ عٝـح ٫ تهـٕٛ سٝـا٠ اجملتُـع غطٜبـ١ عٓـ٘ بـٌ ٜهـٕٛ قـس           تؿب٘ ع٬قـات ٚاقـع   

َاضغٗا ؾع٬ً , ٚتسضٜب٘ عًـ٢ ا٫ؾـرتاى يف ايعُـٌ اؾُـاع٢ اؾـرتانًا ٜػـاعس عًـ٢        

لاح ٖصا ايعٌُ , ٚت١ُٝٓ َٗـاضات نـطٚض١ٜ يًػـًٛى ايٓـادض عٓـس ايطايـب يًعـٝـ        

 نعهٛ يف مجاع١ . 

طؾٝــ١ يــس٣ ايطــ٬ب , سٝــح  ٚتػــاعس مماضغــ١ املٓاؾــط يف تُٓٝــ١ املٗــاضات املع 

ٜتطًب ايٓؿاط َٔ أعها٥٘ َٗاضات َعطؾ١ٝ َـٔ َكاضْـات , ٚإهـاز ع٬قـات ٚضبـط      

ٚتؿػري ٚاغتٓتاز ٚغري شيو َٔ َظاٖط ايٓؿاط ايعك٢ً ٚنٝؿٝـ١ ايـتؿهري نُـا    

تػــاعس مماضغــ١ املٓاؾــط يف ايــطبط بــني ٖــصٙ املٗــاضات املعطؾٝــ١ ٚز٫يتٗــا يف فــاٍ    



85 

 

( , ٢ٖٚ بـصيو تعـعظ   28طا٤ ػاضب أٚ تكُِٝ مناشز )ايتطبٝل ايع٢ًُ سٝح ٜتِ إد

املٛاز ايسضاغ١ٝ ٚتُٓٝتٗا عٓس ايطـ٬ب , ٚتعٜـس َـٔ تؿـٛم ايطـ٬ب إيٝٗـا َـٔ خـ٬ٍ         

ايعُــٌ نؿطٜــل , ٚتُٓــ٢ يــسِٜٗ َٗــاضات ٚقــسضات ػعًــِٗ قــازضٜٔ عًــ٢ تطبٝــل َــا  

 تعًُـٛٙ عًُٝـًا ٚتكـ٣ٛ ايع٬قـات ا٭نازميٝـ١ ٚا٫دتُاعٝـ١ بـني ايطـ٬ب ٚتبعـح يف         

 ( . 29ْؿٛغِٗ ضٚح ايتعإٚ اـ٬م ٚايتٓاؾؼ ايؿطٜـ )

ٚتػــِٗ املٓاؾــط غــري ايكــؿ١ٝ بــسٚض نــبري يف دــصب ايطــ٬ب إىل املسضغــ١ ,     

ٚا٫ستؿاا بِٗ ايؿرت٠ ط١ًٜٛ  ٚتكًٌٝ غٝاب ايط٬ب عٔ املسضغـ١ , ٚاملػـاعس٠ عًـ٢    

تهــــٜٛٔ قــــساقات دسٜــــس٠ , ٚدعــــٌ املسضغــــ١ أنجــــط داشبٝــــ١ , ٚخًــــل ٤٫ٚ أنــــرب   

١ , ٚتعًِٝ ايطايب ايطٚح ايطٜان١ٝ , ٚسػٔ اغتػ٬ٍ أٚقات ايؿطاؽ ٚتهٜٛٔ يًُسضغ

ع٬قــات طٝبــ١ َــع املعًُــني , ٚتــسضٜب ايطــ٬ب عًــ٢ تكبــٌ ايٓكــس ٚتُٓٝــ١ َٗــاضات       

 ادتُاع١ٝ ٚع١ًُٝ ٚا٫ٖتُاّ باملٛاز ايسضاغ١ٝ . 

 ايٛاٝؿ١ ا٫دتُاع١ٝ يًٓؿاط :  -3

بــني أؾــطاز اؾُاعــ١ ايتــ٢   ٜػــِٗ ايٓؿــاط املسضغــ٢ يف قٝــاّ ايكــساق١ ٚايــٛز  

متــاضؽ ْؿــاطًا ٚاســسًا , ٚايتــسضٜب عًــ٢ اـسَــ١ ايعاَــ١ , ٚمماضغــ١ ايسميكطاطٝــ١     

ــٛاْني ,      ــ١ ٚايكــ ــرتاّ ا٭ْظُــ ــايٓؿؼ ٚاســ ــ١ بــ ــإٚ ٚايجكــ ــ٦ٛي١ٝ , ٚايتعــ ــٌ املػــ ٚؼُــ

ٚايتٛؾٝــل بــني قــاا ايؿــطز ٚاؾُاعــ١ , ٚتكــسٜط ايكُٝــ١ ايعايٝــ١ ٭ٚقــات ايؿــطاؽ          

ٜب ايطــ٬ب عًـــ٢ خسَــ١ ايب٦ٝـــ١ ٚاملػــا١ُٖ يف تطٜٛطٖـــا ,    ( , ٚتـــسض30ٚاغــتجُاضٖا ) 

ؾاٱعساز اؿكٝك٢ يًُٛاطٔ ن٢ أخص زٚضًا إهابًٝا يف ب٦ٝت٘ ٚفتُع٘ ٜتطًب إٔ 

ــا٠    ٜـــسضب عًـــ٢ خسَـــ١ ب٦ٝتـــ٘ ٚاملؿـــاضن١ يف َؿـــطٚعاتٗا ٭ٕ إعـــساز ايطايـــب يًشٝـ

بـني   ٜكته٢ إٔ مياضؽ اؿٝا٠ ٚيعٌ ٖصا ا٫ػاٙ ٜتٝض ايؿطق١ تُٓٛ ع١ًُٝ ايطبط

 ايرتب١ٝ ٚاجملتُع َٚؿه٬ت٘ َٚؿطٚعات٘ ضبطًا سؿٝؿًا . 
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إٕ ْؿاط ايؿـطز ٖـٛ ؾـطط نـطٚض٣ يًـتعًِ , ٫ٚنتػـاب خـربات شات َعٓـ٢         

بايٓػــب١ يــ٘ , َٚعٓــ٢ شيــو إٔ ْؿــاط ايطايــب يف مجاعــ١ ايٓؿــاط املسضغــ٢ ايتــ٢      

ٜٓتُـ٢ إيٝٗـا يـٝؼ فــطز سطنـات عهـ١ٜٛ أٚ عهــ١ًٝ ٜكـّٛ بٗـا يف مجاعتــ٘ ; ٭ٕ        

اؿطن١ ٫ ٜع٢ٓ ايتؿاعٌ بني ايؿـطز ٚعٓاقـط املٛقــ ايـص٣ ٜعـٝـ ؾٝـ٘ , إٕ       فطز 

املعٓــ٢ اؿكٝكــ٢ يًٓؿــاط ٖــٛ تؿاعــٌ ايؿــطز َــع عٓاقــط املٛقـــ عٝــح ٜــ٪ز٣ ٖــصا    

ايتؿاعــٌ إىل انتػــاب خــربات شات َعٓــ٢ بايٓػــب١ يًطايــب , نُــا إٔ قــٛاّ ٖــصا       

ع٢ً عٓاقط دسٜـس٠  ايتؿاعٌ ٫ ٜتأت٢ إ٫ إشا ٚٚد٘ ايؿطز مبٛاقـ سكٝك١ٝ تؿتٌُ 

تتطًب َٓ٘ قسضًا َٔ ايتؿهري ايجاقب ٱعـاز٠ ايتٛاؾـل بٝٓـ٘ ٚب٦ٝتـ٘ مبعٓاٖـا ايٛاغـع       

( , ؾايتعًِ هب إٔ ٜكّٛ يف أغاغ٘ ع٢ً َبسأ إهاب١ٝ ايطايـب ٚؾعايٝتـ٘ , ٚتـتِ    31)

ــٌ          ــ١ عٓــسَا ٜتذــ٘ إىل مماضغــ١ ايٓؿــاط ايــص٣ ميج ــ١ ٚتًــو ايؿعايٝ ٖــصٙ اٱهابٝ

 .  َع٢ٓ ٚز٫ي١ بايٓػب١ ي٘

ــًا     ــاض ؽطٝطـ ــاع٢ ; ؾا٭ؾهـ ــ٢ أٖـــساف ايعُـــٌ اؾُـ ــاط املسضغـ ٚوكـــل ايٓؿـ

ٚتٓؿٝصًا تٓبع َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ايتعا٢ْٚ املؿرتى يًذُاع١ ايص٣ ٜكّٛ عًـ٢ أغـاؽ   

َبــسأ إهابٝــ١ ايطايــب , ٚٚنــع ا٭ٖــساف اـاقــ١ بايٓؿــاط بأغــًٛب تعــا٢ْٚ ؾٝــ٘    

أثٓـا٤ شيـو    محاغ١ َٔ ايط٬ب َٚؿاضن١ إهاب١ٝ يتشكٝل ٖـصٙ ا٭ٖـساف , ٚؾـ٢   

ــ١ ايتدطــٝط يعُــٌ          ــ١ ايعُــٌ َــع اٯخــطٜٔ , ٚنٝؿٝ ــتعًِ ايطــ٬ب نٝؿٝ ــ٘ ٜ نً

ــ٢        ــط٠ عًـ ــطأ٣ , ٚايكذـ ــ١ ايـ ــري ٚسطٜـ ــرتاّ آضا٤ ايػـ ــ٦ٛي١ٝ ٚاسـ ــٌ املػـ ــرتى , ٚؼُـ َؿـ

ايتعبري عـٔ ايـٓؿؼ ٚا٫ٖتُـاّ بـايؿطٚم ايؿطزٜـ١ سٝـح تطاعـ٢ يف أثٓـا٤ ايتدطـٝط          

    ٌ طايـب سطٜـ١ اختٝـاض ايعُـٌ      يًٓؿاط ضغبات ايط٬ب ٚقـسضاتِٗ , ٚسٝـح ٜـرتى يهـ

ــ١          ايــص٣ ٜكــّٛ بــ٘ إلــاظ ايٓؿــاط ايــص٣ ٜػــاعس بايتــاىل عًــ٢ تُٓٝــ١ املٝــٍٛ ايؿطزٜ

 يًط٬ب . 

ٜٚهتػب ايط٬ب َٔ خ٬ٍ مماضغتِٗ ايٓؿاط ايتًكا٢٥ خـربات َتهاًَـ١ ,   

ؾٗـِ ٜهتػـبٕٛ فُٛعـ١ َـٔ اؿكــا٥ل َٚـٔ املٗـاضات بأْٛاعٗـا ٚايكـِٝ ٚا٫ػاٖــات         
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ؾٝٗا , ٖٚصٙ اـربات املتها١ًَ تعتـرب دـع٤ًا أغاغـًٝا َـٔ املـٓٗر      اٱهاب١ٝ ٚاملطغٛب 

املسضغ٢ , ٢ٖٚ بايتـاىل اْعهـاؽ ٭ٖـساف تػـع٢ املسضغـ١ إىل ؼكٝكٗـا ٖٚـ٢ تُٓٝـ١         

 ؾدك١ٝ ايطايب بططٜك١ َتها١ًَ . 

ٚتبـــــسٚ إهابٝـــــ١ ايطايـــــب يف مجٝـــــع خطـــــٛات ايٓؿـــــاط غـــــري ايكـــــؿ٢ يف 

   ٚ ــاض  ــٛ ىتـ ــِٜٛ , ؾٗـ ــص ٚايتكـ ــٝط ٚايتٓؿٝـ ــٕٛ يف   ايتدطـ ــص٣ ٜطغبـ ــٌ ايـ ــ٤٬ٙ ايعُـ ظَـ

ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ مجاع١ ايٓؿاط ايت٢ ٜٓتُٕٛ إيٝٗـا , ٜٚؿـرتى يف ٚنـع اـطـ١     

املطتبط١ بتٓؿٝص ٖصا ايٓؿـاط ٚؾـ٢ إخطادـ٘ إىل سٝـع ايٛدـٛز , ٖٚـٛ يف نـٌ شيـو         

تتػِ قٛضت٘ باؿطن١ ٚايعٌُ ٚايٓؿاط ٚامل٬سظ١ ٚايتذطبـ١ ٚاٱْتـاز ٚا٫تكـاٍ    

كٛض اٱهاب١ٝ يًٓؿاط , ٖٚـصا ايٓؿـاط ميهـٔ ٚقـؿ٘ بأْـ٘      بػريٙ ٚغري شيو َٔ اي

ْؿاط َككٛز ٚاٝؿ٢ ٜأت٢ يف خس١َ ؼكٝل ا٭غطاض ٚإؾباع املٍٝٛ ٚاؿادات , 

ؾٗٛ ٜ٪ز٣ ٚاٝؿ١ ١َُٗ يف سٝـا٠ ايؿـطز ٖـ٢ َػـاعس٠ عًـ٢ انتػـاب اــرب٠ , ٖٚـٛ         

 ْؿــاط ٫ ميًــ٢ عًــ٢ ايطايــب ؼكٝكــا ٱضاز٠ غــريٙ زٕٚ إٔ ٜهــٕٛ َٓبجكــًا َــٔ ْؿــؼ  

قاسب٘ أٚ َعربًا عٔ إضازت٘ , إٔ ايٓؿـاط املككـٛز ٖٓـا ٜبـسأ بايطغبـ١ ايتـ٢ ؼـسزٖا        

ٚتٓظُٗا ايؿهـط٠ , ثـِ ٜـأت٢ بعـس شيـو ايتٓؿٝـص ؾايطغبـ١ ٚايؿهـط٠ ٚايتٓؿٝـص نًـٗا           

ــط٣     َظــــاٖط ايٓؿــــاط , ٖٚهــــصا اتػــــع َؿٗــــّٛ ايٓؿــــاط يٝتهــــُٔ ايٓؿــــاط ايؿهــ

 .  (32ٚا٫دتُاع٢ ٚايٓؿػ٢ باٱناؾ١ إىل ايٓؿاط اؿطن٢ )

ٚت٪نـــس املٓاؾـــط املسضغـــ١ٝ يف نـــجري َـــٔ أمناطٗـــا ايػطنـــ١ٝ املكـــشٛب١        

عُاغ١ قًب١ٝ ٚايت٢ تٓؿص يف قٝط ادتُاع٢ , ؾايطايب عٓس مماضغت٘ يًٓؿاط 

ــ٘ َــسضنًا          ــ٢ بًٛغــ٘ هعً ــايػطض ايــص٣ ٜػــع٢ يتشكٝكــ٘ , ٚتكــُُٝ٘ عً ٜؿــعط ب

كــل غطنــ٘ , ٭ُٖٝتــ٘ ٚدــسٚاٙ , َكــب٬ً عًــ٢ ايــتعًِ , ضانــًٝا ٖٚــٛ ٜبــصٍ دٗــسٙ يٝش 

ــ٘         ــل ؾٝـ ــ١ ىًـ ــل بأُٖٝـ ــ٘ ايعُٝـ ــ٘ ٚإمياْـ ــع٢ يتشكٝكـ ــطض ٜػـ ــب بػـ ــعٛض ايطايـ ٚؾـ

ا٫ٖتُاّ ايص٣ ٜعس زاؾعًا قٜٛا ي٬غتُطاض يف بـصٍ اؾٗـس ستـ٢ ٜـتِ إلـاظ ايعُـٌ ,       

ٖٚصا ايػًٛى ىؿـ َٔ اؾؿا٤ ٚاؾؿاف ايص٣ قس وػ٘ ايطايـب زاخـٌ ايؿكـٌ    
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ٜػاعس يف تهٜٛٔ ع٬قـات إْػـا١ْٝ   أٚ زاخٌ املسضغ١ , نُا إٔ َا مياضغ٘ َٔ ْؿاط 

ْادشــ١ َــع غــريٙ َــٔ ايطــ٬ب أعهــا٤ مجاعــ١ ايٓؿــاط , ؾهــإٔ املٓاؾــط يف ٖــصٙ          

 ايٓاس١ٝ تعس ايط٬ب يًشٝا٠ عٔ ططٜل اؿٝا٠ ْؿػٗا . 

ٚتهؿـ املٓاؾط املٍٝٛ اؿطؾ١ٝ ٚامل١ٝٓٗ , نُا أْٗا تككٌ املٛاٖب ايع١ًُٝ 

ٚايطباعــ١ ٚاـطابــ١ ٚاملٛغــك٢  يف خــ٬ٍ مماضغــ١ ايطــ٬ب ملٓاؾــط َجــٌ ايتُجٝــٌ    

ٚايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ تظٗـط َٝـٛاهلِ ٚتُٓـٛ ْتٝذـ١ تٛدٝٗـات املؿـطؾني عًـ٢ املٓاؾـط         

ــا َــٔ ا٭زا٤ , ٫ ٜػــتطٝع ايكـــ        نُــا أْٗــا تػــتجري املٖٛــٛبني إىل َػــتٜٛات عًٝ

ايسضاغــ٢ ؼكٝكٗــا , ٚسٝــح ٜطؾــس املعًــِ املٖٛــٛبني إىل زضاغــات َتكسَــ١ ٚأعُــاٍ     

 خ٬ق١ . 

ــٝض امل ــرب٠ يف     ٚتتــ ــٛ اـــ ــا يُٓــ ــا ؾطقــ ــ٢ اخت٬ؾٗــ ــؿ١ٝ عًــ ــري ايكــ ــط غــ ٓاؾــ

ايتدطٝط ٚايعٌُ ايتعا٢ْٚ , ؾايتدطٝط ايؿُرتى بـني املعًـِ ٚط٬بـ٘ ٜعـرب عـٔ      

َؿاضن١ شات١ٝ ٚزاؾع١ٝ تؿعط ايط٬ب مبػ٦ٛي١ٝ ؾدكـ١ٝ عٓـس ؽطـٝط املٓاؾـط     

 ٜ ط ايت٢ ٜعطف ايط٬ب ْتا٥ذٗا املؿٝس٠ , نُا إٔ ٖصٙ ايٓتا٥ر تتٝض ايؿطق١ يًتكـس

 ايؿطز٣ ٚاؾُاع٢ ايص٣ وؼ َع٘ ايط٬ب با٫ْتُا٤ ٚاملؿاضن١ ٚاملها١ْ . 

ٚتػــاعس املٓاؾــط ايطــ٬ب عًــ٢ تُٓٝــ١ املٗــاضات ا٫دتُاعٝــ١ ايتــ٢ تٓاغــب         

َطسًـ١ منــٛٙ , ؾُــٔ َتطًبـات منــٛ املطاٖــل تكبـٌ أتطابــ٘ يــ٘ , ٜٚتٛقــ ايتكبــٌ عًــ٢     

َاز يف اؾُاعـــات أؾـــٝا٤ نـــجري٠ َـــٔ بٝٓٗـــا إٔ ي ٜهـــٔ َـــٔ أُٖٗـــا غـــٗٛي١ ا٫ْـــس 

ــًٛى ا٫دتُـــاع٢        ــ٬ب ايػـ ــتعًِ ايطـ ــ١ سٝـــح ٜـ ــري ايط،ٝـ ـــ غـ ــػري٠ , ٚاملٛاقـ ايكـ

 املٓاغب َٔ أتطابِٗ . 
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 يجايحاايؿكٌ 

 الهشاط املدرسى 
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 الفصل الثالث

 مشكالته"ومعايريه ومعّلنىه سٌ: الهشاط املدر

 ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ 

ٚاملت١ُُ تعطف ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ بأْٗا ايرباَر املتها١ًَ َع املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ 

اهلــا ٚايــيت ؽطــط اهلــا ا٭دٗــع٠ ايرتبٜٛــ١ ٚتــٛؾط اهلــا اٱَهاْٝــات املازٜــ١ ٚايبؿــط١ٜ       

 (33)ٜٚؿرتى ؾٝٗا ايطًب١ َؿاضن١ ْؿط١,غٛا٤ زاخـٌ ايؿكـٌ ايسضاغـٞ أٚ خاضدـ٘.    

َٚٛاظٜـ١ يًـرباَر    ٚتعطف نـصيو بأْٗـا بـطاَر تٓظُٗـا املسضغـ١ بكـٛض٠ َتهاًَـ١,       

َٗـاض٠,أٚ اػـاٙ عًُـٞ أٚ عًُـٞ زاخـٌ ايؿكـٌ       ٱنػاب ايطًب١ خرب٠ أٚ  ايسضاغ١ٝ,

 إىل يف أثٓا٤ ايّٝٛ ايسضاغٞ أٚ بعس اْتٗـا٤ ايسضاغـ١, عًـ٢ إٔ ٜـ٪زٟ شيـو      أٚ خاضد٘,

ــات       ــب يف ا٫ػاٖـ ــات, ٚتكـ ــسضات ,ٚإؾـــباع ا٫ستٝادـ ــ١ ايكـ ــطانِ اـربات,ٚتُٓٝـ تـ

     (34). ا٫دتُاع١ٝ املطغٛب١
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ميهــٔ  ايرتبٜٛــ١ , ٫ٚ تطؾٝٗــًاتــعزإ بــ٘ املٓظَٛــ١  ي ٜعــس ايٓؿــاط املسضغــٞ تطؾــًا

ــ٘, بــٌ دــع٤اً     ــ١ عٓ ــ١ ايرتبٜٛ ــ١     ض٥ٝػــًا اغــتػٓا٤ ايعًُٝ ــ١ َُٗــ١ يف قــطح ايعًُٝ ٚيبٓ

ايتعًُٝٝــ١ , ٚعٓكـــطا َُٗــا َـــٔ عٓاقــط املـــٓٗر مبؿَٗٛــ٘ اؿـــسٜح ٜػــِٗ بؿـــهٌ      

   (35) .َباؾط يف ؼكٝل ا٭ٖساف املعطؾ١ٝ ٚاملٗاض١ٜ ٚايٛدسا١ْٝ

 ظاَعــ١ نٛيَٛبٝــا أٍٚ َــٔ ْؿــط عجــاً  َــٔ نًٝــ١ املعًُــني Fretwellٜعتــرب 

ّ عـا  ؾٝـ٘ ا٭ْؿـط١ املسضغـ١ٝ بططٜكـ١ َٓٗذٝـ١ , سٝـح ْـاز٣ بـإٔ تهـٕٛ           1925عاّ 

ٚاٝؿ١ املسضغ١ تٓظِٝ ايٛنع نهٌ عٝح ٜتٛاؾط يهٌ َٔ ؾٝٗا ؾطق١ َٛاتٝـ١ ٭ٕ  

ٜهـــٕٛ َٛاطٓـــا قـــاؿا , ٚتعٜٚـــس ايت٬َٝـــص غـــربات متهـــِٓٗ َـــٔ تُٓٝـــ١ قـــسضاتِٗ  

ٛا َــٔ ؼُــٌ املػــ٪ٚي١ٝ ٚايعُــٌ ايتعــاْٚٞ َــع ظ٥٬َٗــِ ٚعًُٝــ١  ٚطاقــاتِٗ يٝتُهٓــ

تكِٜٛ ا٭عُاٍ ٚظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ بايكـش١ ايٓؿػـ١ٝ ٚا٫دتُاعٝـ١ باعتباضٖـا ااهلـسف      

 (36).يًُسضغ١ ٞا٭غاغ

ٚقس أزت ا٭غؼ اييت ْاز٣ بٗا ؾطٚبـٌ ٱزخـاٍ أٍٚ َكـطض ْؿـاط بؿـهٌ َٓظــِ ,       

إىل دعٌ ا٫ػاٖات شات أ١ُٖٝ نرب٣ يف ايربْاَر ايرتبٟٛ ٜتدط٢ املعطؾ١ عـس  

ــا , ٚقـــس اٖتُـــت ايعسٜـــس َـــٔ زٍٚ ايعـــاي يف إزخـــاٍ ايٓؿـــاط إىل ايربْـــاَر          شاتٗـ
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يت٬َٝــص ٚتػــٝري ايــطٚتني ايتعًُٝــٞ يف املسضغــ١ بٗــسف قاضبــ١ املًــٌ ايــصٟ ٜكــٝب ا 

  (37) .ايصٟ ٜطاؾل اؿك١ ايكؿ١ٝ ايعاز١ٜ

  ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ايكؿ١ٝ :

 :ٚؾطٚط بٓا٥ٗاايكؿ١ٝ  ا٭ْؿط١أ١ُٖٝ 

ُ   آضا٤تتؿل  : تٞٯًـ١ بـا  جايعسٜس َٔ ايرتبٜٛني ع٢ً أ١ُٖٝ ا٭ْؿـط١ ايكـؿ١ٝ املت

(38)  

ٚؾاع١ًٝ , ٚتهـؿٞ اؿٜٝٛـ١ عًـ٢ عُـٌ املعًـِ زاخـٌ        تهػب املتعًُني ْؿاطًا .1

 .ايكـ

 .ا ٜعين اغتُطاض١ٜ ايتعًِممتػاعس ع٢ً ضبط خربات املتعًُني ايػابك١  .2

. ؼكـــل ايتطبٝـــل ايـــٛاٝؿٞ يًشكـــا٥ل ٚاملعًَٛـــات ٚاملٗـــاضات ا٭غاغـــ١ٝ ايـــيت 3

 .ٜهتػبٗا املتعًُٕٛ

  ؾطٚط بٓا٤ ا٭ْؿط١ ايكؿ١ٝ 
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َٛنـٛع ايـسضؽ , ؾهـٌ ْؿـاط قـؿٞ      اضتباطٗا با٭ٖساف ايػـًٛن١ٝ   .1

 ًا.غًٛنٝ ًاوكل ٖسؾ

اضتباطٗا بططم ايتسضٜؼ , سٝح ٜ٪زٟ تٜٓٛـع ا٭ْؿـط١ ايكـؿ١ٝ إىل     .2

 .إثطا٤ أغايٝب ايتعًِ َٚطاعا٠ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني املتعًُني

 .إعساز َا ًٜعّ اهلا َٔ أزٚات َٚعٝٓات تطب١ٜٛ تػٌٗ ططم تٓؿٝصٖا .3

 ػب تتابعٗاعايكؿ١ٝ ا٭ْؿط١ أْٛاع 

 :(39)ايكؿ١ٝ عػب تتابعٗا إىل ث٬ث١ أْٛاع ٖٞ ا٭ْؿط١تتٛظع 

 ا٭ْؿط١ ا٫غت٬ٗي١ٝ.1 

يًتعاَــٌ َـــع ايـــسضؽ اؾسٜـــس ,   ٚشٖٓٝـــًا املــتعًُني ْؿػـــٝاً  ت٦ٝٗـــ١ااهلــسف َٓٗـــا  

ٚنًُــا ناْــت ٖــصٙ ا٭ْؿــط١ َبتهــط٠ ٚداشبــ١ نًُــا اظزاز إقبــاٍ املــتعًُني عًــ٢     

 :ا٫غت٬ٗي١ٝ ايكؿ١ٝٮْؿط١ ي ٚيف أزْاٙ بعض ايُٓاشزايتعًِ 

طٜـس٠  ناؾقطا٠٤ ؾكط٠ َٔ َكسض خاضدٞ يـ٘ ع٬قـ١ مبٛنـٛع ايـسضؽ      - أ

 ٚغٛاٖا.١َٝٛٝ, ف١ً , َطبٛعات كتًؿ١ اي
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طــــطح أغــــ١ً٦ ؼًًٝٝــــ١ تطنــــع عًــــ٢ َــــا ٚ ,عــــطض خطٜطــــ١ أٚ َكــــٛض - ب

 .تتهُٓ٘ اـطٜط١ أٚ املكٛض َٔ َعًَٛات متٗس ملٛنٛع ايسضؽ

ـٗـ     - ت ِ يــ٘ ع٬قــ١ مبٛنــٛع  عــطض آٜــ١ قطآْٝــ١ أٚ ســسٜح ؾــطٜـ أٚ ْــل َ

 .ايسضؽ

اغتػ٬ٍ ا٭سساخ اؾاض١ٜ يتشكٝل ايرتابط بني خربات املتعًِ زاخـٌ   - خ

 ٘.ايكـ ٚخاضد

 .عطض بعض ايُٓاشز ٚايعٝٓات يًكٓاع١ أٚ ايعضاع١ أٚ املعازٕ  - ز

طــطح فُٛعــ١ َــٔ ا٭غــ١ً٦ يــطبط َٛنــٛع ايــسضؽ اؾسٜــس بايــسضؽ     - ح

 .ايػابل إشا ناْت ٖٓاى ع٬ق١ بُٝٓٗا

 ايت١ُٜٛٓ .ا٭ْؿط2١

ــساف      ــ١ ا٭ٖــ ــا تطمجــ ــتِ خ٬اهلــ ــؿ١ٝ , ٜٚــ ــٛض ايط٥ٝػــــٞ يٮْؿــــط١ ايكــ ٖــــٞ احملــ

يف َعاضؾ٘ ٚٚدساْ٘ ٚكتًـ  ايػًٛن١ٝ إىل َٛاقـ تع١ًُٝٝ ؼكل يًُتعًِ منًٛا

املٗــاضات ا٭غاغــ١ٝ , ٚشيــو َــٔ خــ٬ٍ مماضغــت٘ يتًــو املٛاقـــ , ٚقــس تهــٕٛ ٖــصٙ      

ايرتبٜٛـ١ ٚتػـتدسّ ٚضقـ١ ايعُـٌ      ا٭ْؿط١ ؾطز١ٜ أٚ مجاع١ٝ , ٖٚٓـا تتعـسز املعٝٓـات   

  :ت١ُٜٛٓاي٭ْؿط١ َٔ امناشز  ؾُٝا ٜأتٞٚ

ؼًٝــٌ ؾكــط٠ , ْــل , خطٜطــ١ , َكــٛض , ضغــِ بٝــاْٞ , َؿٗــّٛ أٚ دــسٍٚ   - أ

 .إسكا٥ٞ
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 .تًدٝل اؿكا٥ل - ب

 .ايتكٓٝـ - ت

 .ايرتتٝب - خ

 .املكاض١ْ ٚاملٛاظ١ْ - ز

 .اٖط ٚا٭سساخٛتعًٌٝ ٚتؿػري ايظ - ح

اٚ  ؿكــا٥ل أٚ ؼــسٜجٗاقــطا٠٤ ؾكــط٠ َــٔ َكــسض خــاضدٞ ٱثــطا٤ بعــض ا  - ر

 .ؾطح ؾكط٠ أٚ َؿّٗٛ أٚ َكٛي١

ــات      - ز ــس٠ٚ أٚ فُٛعــ ــ٬ٍ ْــ ــٔ خــ ــ١ َــ ــاٖط٠ َعٝٓــ ــه١ً أٚ اــ ــ١ َؿــ َٓاقؿــ

(Group Teaching )   إش متهــٔ اجملُٛعــات املــتعًِ َــٔ ا٫غــتؿاز٠

 .َٔ خربات بك١ٝ املتعًُني يف فُٛعت٘

 

 

 ا٭ْؿط١ اـتا١َٝ.3

ايػـًٛن١ٝ املدططـ١ يًـسضؽ , َٚـس٣     ٚتٗسف إىل ايتأنس َٔ ؼكل ا٭ٖـساف  

اغـــتٝعاب املـــتعًُني يًشكـــا٥ل ٚاملؿـــاِٖٝ , ٚبايتـــايٞ ٬َسظـــ١ َـــٔ وتـــاز َـــِٓٗ    

 ملتابع١ خاق١.
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   :ايرتب١ٜٛ اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١

ٖــٞ فُٛعــ١ َــٔ ايؿعايٝــات املٛدٗــ١ ٚاملٓظُــ١,   اي٬قــؿ١ٝ ا٭ْؿــط١ ايرتبٜٛــ١

 ات٘, ٚإؾباع ضغبات٘ َٚٝٛي٘,, ٚإَهاْ٘خاضز ايكـ,٫غتجُاض طاقات بمياضغٗا ايطاي

َٚععظ٠ يًُٓاٖر ايسضاغ١ٝ َـٔ   ؾٗٞ َتها١ًَ يف َا بٝٓٗا َٔ د١ٗ , ٚت١ُٝٓ إبساع٘,

ٍ    ١, ٖٚــٞ مماضغــ  ٣دٗــ١ أخــط  ــتعًِ    (40) قــازق١ يعُــٌ َــٔ ا٭عُــا ٚدٗــس ٜبصيــ٘ امل

تُٓٝــ١ نػــاب٘ ايعسٜــس َــٔ املٗــاضات ايــيت تــ٪زٟ إىل   ٱاملعطؾٝــ١ , ٚ ٘ٱؾــباع ساداتــ

ِ      ٘قسضتــ  فٚتعــط (41) عًــ٢ ايــتؿهري اـــ٬م, ٚنــصيو إنػــاب٘ ا٫ػاٖــات ٚايكــٝ

ا٭ْؿــــط١ املسضغــــ١ٝ اي٬قــــؿ١ٝ نــــصيو بأْٗــــا ايــــرباَر املتهاًَــــ١ َــــع املٓــــاٖر    

ايتع١ًُٝٝ ٚاملت١ُُ اهلا ٚاييت ؽطـط اهلـا ا٭دٗـع٠ ايرتبٜٛـ١ ٚتـٛؾط اهلـا اٱَهاْٝـات        

ــ١    ــا ايطًبـ ــرتى ؾٝٗـ ــط١ٜ ٜٚؿـ ــ١ ٚايبؿـ ــٛا٤   املازٜـ ــاضن١ ْؿط١,غـ ــٌ  َؿـ ــٌ ايؿكـ زاخـ

 تٓظُٗا املسضغـ١ بكـٛض٠ َتهاًَـ١,   نُا تعطف بأْٗا بطاَر  (42) ايسضاغٞ أٚ خاضد٘.

ــ١ يًــرباَر ايسضاغــ١ٝ,   ٱنػــاب ايطًبــ١ خــرب٠ أٚ َٗــاض٠,أٚ اػــاٙ عًُــٞ أٚ       َٚٛاظٜ

يف أثٓا٤ ايّٝٛ ايسضاغٞ أٚ بعس اْتٗا٤ ايسضاغـ١, عًـ٢    عًُٞ زاخٌ ايؿكٌ أٚ خاضد٘

                                                 

1- Lambert, Willam (1980)Analysis of Personality Characteristics of 

Activist , Non Activist Under Graduate College Students 

,Dissertation Abstracts International,Vol.33,No.9,P4840. 
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ات,ٚت١ُٝٓ ايكـسضات ,ٚإؾـباع ا٫ستٝادـات, ٚتكـب     تطانِ اـرب إىل إٔ ٜ٪زٟ شيو

 (  43). يف ا٫ػاٖات ا٫دتُاع١ٝ املطغٛب١

عًــ٢ يف  ست٪نــس ايعسٜــس َــٔ ايسضاغــات إٔ ا٭ْؿــط١ ايرتبٜٛــ١ اي٬قــؿ١ٝ تػــاع 

 ظٜاز٠

 (44) (Harvancik , 1986)دطاٖـا  أايتشكٌٝ ايسضاغـٞ يًطـ٬ب ؾؿـٞ زضاغـ١     

عٔ ايع٬ق١ بني لاح ايطايب ا٭نازميٞ َٚؿاضنت٘ يف ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ , ٚدس 

بعــس ؼًٝــٌ ْتــا٥ر ايتشًٝــٌ اٱسكــا٥ٞ ٫ختبــاضات ايهًٝــات ا٭َطٜهٝــ١ ٚايتكــاضٜط     

( َــــٔ طــــ٬ب املطسًــــ١ ايجاْٜٛــــ١ املػــــتذسٜٔ يف ايؿكــــٌ  1067ايؿدكــــ١ٝ يعـــــسز )

ب اي٫ٜٛـــات املتشـــس٠   ّ , يف بعـــض نًٝـــات دٓـــٛب غـــط    1984ايسضاغـــٞ ا٭ٍٚ يعـــاّ   

ا٭َطٜه١ٝ , إٔ ٖٓـاى ع٬قـ١ شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ إهابٝـ١ بـني اؾـرتاى ايطايـب يف         

ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ٚلاس٘ يف اجملاٍ ا٭نازميٞ , ٚيف املعسٍ ايعاّ يؿٗاز٠ املطس١ً 

                                                 

4- Prochnow, Glenn,(2001)An Analysis of Selected Characteristics 

of Participants, on- Participants in Junior High School Students 

Activist ,Dissertation Abstracts international,Vol.32,No.3,P1263 

1- Harvancik , Mark J. , And Golsan , Gordon , (1986) Academic 

Success And Participation In High School Extracurricular Activities: 

Is There A Relationship? , Paper Presented At The Annual 

Convention Of The American Psychological Association , (94 th, 

Washington) , Dc , August 22-26 , 1986 PP. 12. 
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ضاز َٓٗـا , ايٛقـٛف   أَٔ زضاغت٘ اييت  (45) 1981ايجاْٜٛـ١ . ٚبا٫ػاٙ شات٘ تٛقٌ ضٜإ 

ــا إشا نـــإ ا٫ؾـــرتاى يف ايٓؿـــاط املسضغـــٞ مبٝـــسإ زضاغـــٞ َعـــني ) املـــٛاز    عًـــ٢ َـ

ا٫دتُاع١ٝ( ٜ٪ثط يف ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يف املٛاز ايسضاغ١ٝ يـصيو املٝـسإ, اىل إٔ   

يف ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يًُٛاز ا٫دتُاع١ٝ بني املؿرتنني يف ايٓؿاط  ٖٓاى ؾطٚقًا

 ا يكاا املؿرتنني يف ايٓؿاط.املسضغٞ يًُٛاز ا٫دتُاع١ٝ ٚغري املؿرتنني ؾٝٗ

 ت٪نس ْتا٥ر ايسضاغات أع٬ٙ إٔ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ايكؿ١ٝ ٚاي٬قؿ١ٝ تػـاعس  

يف ت١ُٝٓ ايهجري َٔ املٍٝٛ ٚا٫ػاٖات ٚتٛغـٝع َـساٖا ٭ْٗـا تػـُض يهـٌ تًُٝـص إٔ       

ٜعاٍٚ َٔ ايٓؿاط َا ميٌٝ إيٝ٘ ٚتتٝض ي٘ ايؿطق١ ٭ٕ ٜهتؿـ دٛاْب نـجري٠ َـٔ   

ٌ ع٢ً خربات َتٓٛع١ بؿهٌ أنجط ؾاع١ًٝ َـٔ تًـو ايـيت وكـٌ     اؿٝا٠ , ٚوك 

عًٝٗـا َـٔ َٛنـٛعات ايسضاغـ١ ا٭نازميٝــ١ زاخـٌ ايؿكـٍٛ, ؾٗـصٙ ايـسٚاؾع يٝػــت         

ــ١ تعهــؼ          ــ١ سكٝكٝ ــص ٚإمنــا ٖــٞ زٚاؾــع شاتٝ ــ٢ ايت٬َٝ ــ١ إزٚاؾــع َؿطٚنــ١ عً هابٝ

 ا٫ػــاٙ مٖٛــا, ؾــاـربات ايتعًُٝٝــ١ ايــيت وكــٌ عًٝٗــا ايتًُٝــص َــٔ ا٭ْؿــط١    

ايرتب١ٜٛ اي٬قؿ١ٝ املدتًؿ١ تكسّ ؾطقا ٚاغع١ َٚٓظُـ١ ٖٚازؾـ١ َٚٛدٗـ١ يتُٓٝـ١     

املٝــٍٛ مــٛ ايسضاغــ١ ٚايعُــٌ ايتعــاْٚٞ ٚبتــا٤ ع٬قــات إْػــا١ْٝ ,ٚضٚابــط َــٔ ا٭يؿــ١  

                                                 

 



99 

 

 ٚاحملب١ بني ايت٬َٝص بعهِٗ ٚ بعض ٚبٝـِٓٗ ٚبـني ايت٬َٝـص يف اجملتُـع املسضغـٞ.     

(46)  

٫نتػــــاب ايكــــِٝ    اي٬قــــؿ١ٝ نــــصيو ؾطقــــاً  ٚتــــٛؾط ا٭ْؿــــط١  املسضغــــ١ٝ   

ا٫دتُاع١ٝ املطغٛبـ١ , ؾٗـٞ أؾـب٘ َـا تهـٕٛ ب٦ٝٝـ١ ادتُاعٝـ١ نـٝك١ متجـٌ اجملتُـع           

ــِٝ     ــٛز٠ َٚٛدٗـــ١ ٚٚاعٝـــ١ بتعًـ ــع عٓـــ٘ بأْٗـــا َككـ اــــاضدٞ ايٛاغـــع إ٫ إْٗـــا تتُٝـ

اؾُاع١ٝ ٚايتهٝـ ا٫دتُاعٞ , ؾاؿُاغـ١ , ٚاملبـازأ٠    ٠ايت٬َٝص َٔ خ٬اهلا اؿٝا

سػاؽ باملػ٪ٚي١ٝ , ٚايكسض٠ ع٢ً ايتهـش١ٝ , ٚايتعـإٚ , ٚايكـسض٠ عًـ٢ نـبط      , ٚاٱ

ايٓؿؼ , ٚايكرب ٚاملجابط٠ , ٚطًـب ايٓذـاح ٚايؿـٛظ , ٚتكبـٌ ايؿؿـٌ ٚا٫غـتؿاز٠ َٓـ٘        

اْط٬قا مٛ ايٓذاح , ٚايكؿض ٚايػُاس١ ٚا٭يؿ١ ٚايكساق١ ٚايعَاي١ , ٖصٙ ايكِٝ 

سضغـــٞ ؾطقـــ١ ايتهـــٜٛٔ ٚاملُاضغـــ١  اـًكٝـــ١ ٚايطٚسٝـــ١ نًـــٗا ػـــس يف ايٓؿـــاط امل 

  (47)ٚايتذطٜب .

ٚ تُٓٛ ايكـش١ ايعكًٝـ١ َـٔ خـ٬ٍ ايٓؿـاط خـاضز دـسضإ ايؿكـٌ , سٝـح ٜتـاح           

اؾٛ ايصٟ ٜبعح ع٢ً ايبشح ٚا٫نتؿاف , ؾاملٓٗر املسضغٞ ا٭نازميٞ قًـ٬ٝ َـا   

ٜتٝض يًُداطط٠ ٚاٱقساّ ٚا٫بتهاض ٚا٫نتؿاف ٚاحملاٚي١ ٚاـطأ ٭ٕ تأخص َهاْا 
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أَا ايٓؿاط ايرتبٟٛ اي٬قؿٞ, ؾٗٛ َٝسإ سط ٚاغع  ,ٚقت٘ أٚ سكك٘ بؿاع١ًٝ  يف

يهــجري َــٔ أْــٛاع املدــاطط٠ ٚقــا٫ٚت اـطــأ ٚايكــٛاب املُتعــ١ ايــيت تؿٝــس املــتعًِ  

ــ١  أٚ         ــص ا٫ؾــرتاى َــج٬ يف زضاغــ١ َؿــه١ً ب٦ٝٝ ــ٘ ٜتــاح يًتًُٝ ــ٘ , ٚؾٝ ٚتجــطٟ خربات

يب٦ٝــ١ أٚ إقــساض قــشٝؿ١ أٚ    املؿــاضن١ يف ْؿــاط مجــاعٞ يًشؿــاا عًــ٢ ْظاؾــ١ ا     

فًــ١ َطبٛعــ١ أٚ نتابــ١ قكــٝس٠ ؾــعط١ٜ أٚ تــأيٝـ قكــ١ أٚ ضٚاٜــ١ أٚ ضغــِ يٛســ١      

ؾٓٝــ١ أٚ تػــذٌٝ ســسخ نــبري يف املسضغــ١ بايكــٛض٠ , ٖــصٙ املٝــازٜٔ تــٛؾط ايؿـــطم          

ايٛاغع١ يًتًُٝص ٭ٕ مياضؽ ٚهطب ٜٚتعًِ ٜٚهتػب املٗاضات,سٝح ٜتـٝض ايٓؿـاط   

ع ًُٜٚؼ ٜٚتصٚم ٜٚؿـِ ٚميـاضؽ ٜٚتؿاعـٌ ٚهـطب     ؾطقا عسٜس٠ ي٘ ٭ٕ ٜط٣ ٜٚػُ

ٜٚػـــتدسّ مجٝـــع سٛاغـــ٘ ٚإَهاْٝاتـــ٘ ٚقسضاتـــ٘ ٚزٚاؾعـــ٘ إىل ايٓذـــاح ٚاثبـــات شاتـــ٘  

ــ٘. ــإٕ   (48) َٚٗاضتـ ــصا ؾـ ــؿٞ  ٖٚهـ ــاط املسضغـــٞ اي٬قـ ــطٚض١ٜ  ايٓؿـ ــط ايهـ ــس ايعٓاقـ أسـ

 يًُٓٗر مبؿَٗٛ٘ اؿسٜح.

ــ٘ ايعسٜــس َــٔ ايرتبــٜٛني     ٚؾــسزٚا َٓــص ٚقــت َبهــط َــٔ      ١إىل ٖــصٙ اؿكٝكــ  تٓب

ايكطٕ املانٞ عًـ٢ أُٖٝـ١ ايـطبط احملهـِ بـني ا٭ْؿـط١ ايـيت ػـطٟ زاخـٌ ايؿكـٌ           

َ٪نــسٜٔ عًــ٢ ايطــابع ايؿــُٛيٞ يٛاٝؿــ١ املسضغــ١ عٝــح ٜــتِ  ايسضاغــٞ ٚخاضدــ٘,

ــِ        ــار امل٥٬ـ ــٛؾري املٓـ ــُٔ تـ ــا ٜهـ ــٌ ٚمبـ ــٛ َتهاَـ ــ٢ مـ ــ١ٝ عًـ ــا٠ ايسضاغـ ــِٝ اؿٝـ تٓظـ

ــس ايت   ــاؿ١ , ٚتعٜٚـ ــ١ ايكـ ــ١ قـــسضاتِٗ      يًُٛاطٓـ ــٔ تُٓٝـ ــِٓٗ َـ ــربات متهـ ــص غـ ٬َٝـ
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زضد١ تؿاعًِٗ ٚمتهٝـِٓٗ َـٔ ؼُـٌ املػـ٪ٚي١ٝ ٚايعُـٌ ايتعـاْٚٞ        ٠ٚطاقاتِٗ ٚظٜاز

  (49). َع ظ٥٬َِٗ

 :أٖساف ايٓؿاط ايرتبٟٛ اي٬قؿٞ

ايرتب١ٜٛ اي٬قؿ١ٝ اسس ايطنا٥ع ا٭غاغ١ٝ يبٓا٤  ٭ْؿط١ٜتهض مما تكسّ إٔ ا

 (50) :ح تٗسف إىلايؿدك١ٝ املتها١ًَ يًت٬َٝص, سٝ

     ــ٢ ــٌ عًـــ ــسضاتِٗ ٚايعُـــ ــص ٚقـــ ــب ايت٬َٝـــ ـــ َٛاٖـــ نؿـــ

  ٝ ٚإتاســـ١ ايؿطقـــ١ اهلـــِ    تِٗ ٚتٛنٝـــسٖا, اتُٓٝتٗـــا, ٚتؿـــتض ؾدكـــ

  يًتعبري عٔ ايصات ٚا٫عتُاز عًٝٗا.

  , َٟٛػـــاعس٠ ايت٬َٝـــص عًـــ٢ ايتهٝــــ ا٫دتُـــاعٞ ايػـــ 

ٚتُٓٝــ١ ايع٬قــات ٚايكــِٝ ا٫دتُاعٝــ١ ٚاـًكٝــ١ , ٚتهــٜٛٔ اػاٖــات 

 غ١ًُٝ مٛ أَتِٗ ٚأٚطاِْٗ ٚفتُعاتِٗ.غًٛن١ٝ 

      ٞــ٪ٚي١ٝ, ٚاســـرتاّ ايعُـــٌ اؾُـــاع ــعٛض باملػـ ــ١ ايؿـ تُٓٝـ

املٓــتر, ٚايٓكــس ايــصاتٞ, ٚا٫يتــعاّ بايٛادب,َٚػــاعس٠ ايتًُٝــص عًــ٢     

 َعطؾ١ َهْٛات ب٦ٝت٘ ٚاؿؿاا عًٝٗا.
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   نؿـ ٍَٝٛ ايت٬َٝص ٚاغتجاضتٗا ٚت١ُٝٓ ٍَٝٛ دسٜـس٠

سضاتِٗ عًـــ٢ اـًـــل ٚا٫بتهـــاض ,ٚإتاســـ١ ايؿـــطم أَـــاَِٗ ٫ختٝـــاض قـــ

 ٚػطٜبٗا.

 َكَٛات لاح ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ اي٬قؿ١ٝ :

يهــُإ بًــٛؽ ا٭ْؿــط١ ايرتبٜٛــ١ اي٬قــؿ١ٝ أٖــساؾٗا املطغــ١َٛ ,ٜٓبػــٞ تــٛاؾط        

 (51): املكَٛات اٯت١ٝ

 ااهلسف ٚٚنٛس٘ ٚقٝاغت٘ ٚأْػب ايططم يتشكٝك٘ .-      

 ايتدطٝط املٓظِ َٚؿاضن١ ايطايب ؾٝ٘ .-      

 إخهاع ايٓؿاط يع١ًُٝ امل٬سظ١ ٚايتكِٜٛ املٛنٛعٞ .-      

 تكسٜط ايٓؿاط ع٢ً أغاؽ قُٝت٘ ايرتب١ٜٛ .-      

 إٔ ٜهٕٛ يًٓؿاط اتكاٍ بايسضاغ١ ٚاضتباط ٚثٝل باؿٝا٠ .-      

 اٱَهاْات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ اي٬ظ١َ يتٓؿٝص ايٓؿاط .-      

 مجاعات ايٓؿاط ايرتبٟٛ اي٬قؿٞ :

هـــس ايتًُٝـــص يف َطاســـٌ ايتعًـــِٝ املدتًؿـــ١ نـــطٚض٠ يف إٔ ٜعـــٝـ يف مجاعـــات  

ــاط      ــات ايٓؿــ ــًا إىل مجاعــ ــٛ ٜٓــــتظِ طٛعٝــ ــ١, ؾٗــ ــ٘ املدتًؿــ ــباع ساداتــ ــعًٝا ٱؾــ غــ
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ٚاضًا ٚغًػــ١ً َــٔ ايعًُٝــات ااهلازؾــ١ اي٬قــؿٞ ٜٚــ٪زٟ َــٔ خــ٬ٍ شيــو ا٫ْتظــاّ أز

يتـأثط بٗــِ  ٚ اٚايتهٝــ َـع أدــٛا٤ اؾُاعـ١, ٚايتـأثري يف اٯخـطٜٔ أ      يتأنٝـس ايـصات  

 (53( )52).َٔ خ٬ٍ عًُٝات ايتؿاعٌ

إٕ ايب٦ٝــ١ ايٓؿػــ١ٝ يًطًبــ١ املٓــتظُني ؾُاعــات ايٓؿــاط ايرتبــٟٛ اي٬قــؿٞ      

اؾُاعـ١ ٚتـ٪ثط   تتأيـ َٔ َٛاقـ ٖٞ عباض٠ عـٔ َـجريات ٚعٛاَـٌ ؼـٝط بأعهـا٤      

ؾِٝٗ , تعطف باملـجريات ايٓؿػـ١ٝ ا٫دتُاعٝـ١ اييت ٜتؿاعــٌ َعٗـا نـٌ عــهٛ ٖٚـٞ      

  (54) :تتهُـٔ ث٬ث١ عٓاقط

ــٛا٤       -1 ــ١ غـ ــ١ احملٝطـ ــٝري يف ايب٦ٝـ ــٌ تػـ ــٞ نـ ــات : ٖٚـ ــجريات أٚ املٓبٗـ املـ

أناْت َاز١ٜ طبٝع١ٝ أٚ إْػا١ْٝ أٚ ْؿػ١ٝ زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ , ٖٚصٙ 

ٚخاضدٝــــ١ ٚيهٓٗـــا تتكــــٌ با٭عهــــا٤  املـــجريات قطنــــات زاخًٝـــ١   

 ٚتتعًل باجملتُع املسضغٞ . 
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ــِ      -2 ــؿٞ ٖٚــ ــٟٛ اي٬قــ ــاط ايرتبــ ــات ايٓؿــ ــٞ ؾُاعــ ــٜٛٔ ايٓؿػــ ايتهــ

ــ١     ٜػـــتكبًٕٛ املـــجريات َُٗـــا نـــإ َكـــسضٖا , سٝـــح تكـــّٛ ايؿعايٝـ

ــ١    ــ١ ٚايطٚسٝـ ــا اؾػـــ١ُٝ ٚ اٱزضانٝـ ــا٤ يف أبعازٖـ املطنعٜـــ١ يٮعهـ

ٚأطــط َطدعٝــ١ ســني  ٚا٫ْؿعايٝــ١ ٚاـًكٝــ١ َٚــا يــسِٜٗ َــٔ خــربات

ٜتؿاعًٕٛ يف ْٛع١ٝ اغتكباٍ املـجريات ٚزضدتٗـا , ٚبايتـايٞ يف ْٛعٝـ١     

ا٫غـــتذابات املدتـــاض٠ , ٖٚـــصا َـــا ٜػـــ٢ُ ) بايتهاَـــٌ اٱْػـــاْٞ ( أٚ  

)ايؿدكــ١ٝ ايؿطزٜــ١ ( , ٚيف ٖــصا ىتًـــ أعهــا٤ ايٓؿــاط ايرتبــٟٛ   

اي٬قؿٞ يف نٝؿٝـ١ اغـتكباٍ َـجري ٚاسـس , ٚبايتـايٞ قـس ىتًؿـٕٛ        

 أؾهاٍ ا٫غتذابات ٚزضدتٗا. يف 

ا٫غتذابات اٱْػا١ْٝ : ٖٚٞ َا ٜظٗط عًـ٢ نـٌ عهـٛ َـٔ أعهـا٤       -3

مجاعـــات ايٓؿـــاط ايرتبـــٟٛ اي٬قـــؿٞ َـــٔ ضزٚز أؾعـــاٍ قٛيٝـــ١  أٚ        

غــًٛن١ٝ أٚ تعبريٜــ١ اــاٖط٠ أّ باطٓــ١ , ٚتعُــٌ ايعكٝــس٠ ٚايتٓؿــ١٦      

ٚايرتبٝـــــ١ ايػـــــا٥س٠ ٚا٭خـــــ٬م ايعاَـــــ١ أثـــــطا نـــــبريا يف ؼسٜـــــس       

 ا٫غتذابات . 

ٔ ايتٛاؾل ٚايرتابط بني عٛاٌَ ايتشطٜو املجري٠ ٚبـني  َ ًاٖٚهصا ؾإٕ ٖٓاى ْٛع

ــس     ــٛ قـ ــاط ايرتبـــٟٛ اي٬قـــؿٞ ٚبـــني اغـــتذاباتِٗ , ؾايعهـ ــات ايٓؿـ أعهـــا٤ مجاعـ

ٜػــتذٝب يــبعض املــجريات يف إطــاض اؾُاعــ١ زٕٚ غريٖــا , بُٝٓــا غــريٙ ٜػـــتذٝب         

غري إٔ ٚسس٠ ايتٛد٘ ػعـٌ أؾـطاز مجاعـات ايٓؿـاط املسضغـٞ أنجـط        ,٭ْٛاع أخط٣ 
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ٚعًــــ٢ ايعُــــّٛ تتُٝــــع مجاعــــات ايٓؿــــاط املسضغــــٞ  ,اًَا ٚتطابطــــًا ٚتكاضبــــًا اْػــــذ

 ( 55) :مبذُٛع١ َٔ اـكا٥ل ٜتكسَٗا اٯتٞ

  :املككـٛز بايتكـاضب     Proximity and Attractionايتكـاضب ٚاؾاشبٝـ١     -1

ــٟٛ     ــاؾ١ املازٜــــ١ بــــني ا٭ؾــــطاز املهــــْٛني ؾُاعــــ١ ايٓؿــــاط ايرتبــ تكــــاضب املػــ

اي٬قـؿٞ عٓـس أزا٥ٗـِ ايٓؿـاط , أَـا اؾاشبٝـ١ ؾتؿـري إىل الـصاب ا٭عهــا٤         

إىل بعهــِٗ ايــبعض بػــبب ايتكــاضب يف َػــتٜٛات اٱزضاى أٚ ا٫ػاٖــات أٚ       

 ا٭زا٤ أٚ ايساؾع١ٝ , أٚ اـكا٥ل ايؿدك١ٝ . 

ــٍٛ      إٕ ػــاْؼ ايطــ٬ب   املٓــتظُني يف ايٓؿــاط ايرتبــٟٛ اي٬قــؿٞ َــٔ سٝــح املٝ

تتـــٝض اهلـــِ ؾــــطم تبـــازٍ ا٭ؾهـــاض ا٫ػاٖــــات ٚايعُـــٌ اؾُـــاعٞ املؿــــرتى       

 يتشكٝل أٖساف ايٓؿاط . 

 :Satisfaction of Needsإؾباع اؿادات  -2

إٕ ايطغبـــ١ يف إؾـــباع اؿادـــات متجـــٌ ايكـــ٠ٛ ايساؾعـــ١ يتهـــٜٛٔ مجاعـــات ايٓؿـــاط   

ــ١       ــبع سادـ ــل أٚ ٜؿـ ــٔ إٔ وكـ ــطز ٫ ميهـ ــب ايؿـ ــؿٞ , ؾايطايـ ــٟٛ اي٬قـ ايرتبـ

ا٫ْتُا٤, ٚاؿاد١ إىل ا٫سرتاّ  ٚايتكسٜط , أٚ اؿاد١ إىل تأنٝس ايصات َـا  

ؿٞ ي ٜٓدـــطط إىل مجاعتـــ٘ , شيـــو إٔ مجاعـــات ايٓؿـــاط ايرتبـــٟٛ اي٬قـــ 

                                                 

1-  Alyce , And Andre , Thomas , (1987) , Participation In 

Extracurricular Activities In Secondary School : What Is Known , 

What Need To Be Known ? , Review Of Educational Research Vol. 

57 , No. 4 , PP. 437-466. 
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تتهٕٛ ْتٝذ١ يطغب١ أعها٥ٗا يف إؾباع اؿاد١ إىل ا٫ْتُا٤ ٚإؾباع اؿادـ١  

إىل مماضغ١ ْؿاطات ٚؾعايٝات أٚ ٖٛاٜات ؾدك١ٝ بكٛض٠ َٓظ١ُ , ٚبططٜل 

 َؿطٚع١  

 :   Common Goalsا٭ٖساف املؿرتن١  -3

إٕ ايؿٗــِ ايٛانــض ٭ٖــساف مجاعــات ايٓؿــاط  ايرتبــٟٛ اي٬قــؿٞ َــٔ املُهــٔ إٔ    

هـــُاّ ا٭عهـــا٤ إيٝٗـــا , ؾؿـــٞ ايػايـــب ٫ ٜٓهـــِ ايعهـــٛ إىل ٜٛنـــض غـــبب اْ

مجاعات ايٓؿاط ؾع٬ إ٫ يٛدٛز ٖـسف َؿـرتى , ؾأٖـساف مجاعـ١ ايٓؿـاط      

ايعًُــٞ ٚمجاعــ١ ايٓؿــاط ا٫دتُــاعٞ ٚمجاعــ١ ايٓؿــاط ايب٦ٝــٞ     –ايجكــايف 

 .ٚغٛاٖا ٚانش١ متاَا يس٣ أعها٥ٗا ِٖٚ مجٝعا ٜػعٕٛ يبًٛغٗا َتعاْٚني

 :  Free Choices سط١ٜ ا٫ختٝاض  

َٚٔ اـكا٥ل ا٭خط٣ ؾُاعات ايٓؿاط ايرتبـٟٛ اي٬قـؿٞ, سطٜـ١ ا٫ختٝـاض ,     

ؾايطايب ٜٓتُٞ إىل مجاع١ َع١ٓٝ مبشض اختٝـاضٙ , ٚقـض ضغبتـ٘ , َٚـٔ     

داْب آخط ؾإٕ ايتًكا٥ٝـ١ ٖـٞ ايػـ١ُ ايػايبـ١ ؾُاعـات ايٓؿـاط سٝـح املٝـٌ         

ــ١ , ٫ٚ ٜتطًـــ   ــ١ بتًكا٥ٝـ ــاط أٚ ااهلٛاٜـ ــ١ ايٓؿـ ــٔ  إىل مماضغـ ــا عـ ــا خاضدـ ب زاؾعـ

 ايطغب١ ايصات١ٝ يف املؿاضن١ يتشكٝل ٖسف اؾُاع١ . 

 : Cooperationايتعإٚ -4
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ــٟٛ       ــاط ايرتبــ ــات ايٓؿــ ــاعٞ يف مجاعــ ــٌ ا٫دتُــ ــٌ يف ايتؿاعــ ــٛ ا٭قــ ــإٚ ٖــ ايتعــ

ؾٗٛ ايتعبري اؿٞ عٔ َؿاضن١ أعهـا٤ اؾُاعـ١ يبًـٛؽ ايتُٝٝـع      ,اي٬قؿٞ 

اض مجاعــات ايٓؿــاط املسضغــٞ   ؾــإٕ ايتعــإٚ يف إطــ   اهلــصا, يف ايٓؿــاط املعــين  

ٜكـطض ايتعـإٚ َـع اٯخـطٜٔ يف أعهـا٤       يٝؼ اختٝاضًٜا زا٥ُـًا , ٭ٕ ايؿـطز سـني   

 اؾُاع١ ٜهٕٛ َسؾٛعًا إىل شيو بإزضان٘. 

 :   Structureااهلٝهٌ  -5

ؾُاعـات ايٓؿـاط ايرتبـٟٛ اي٬قـؿٞ عًـ٢ اخت٬ؾٗـا ٖٝهـٌ يـ٘ قٝـاز٠ , ٚخطــٛط          

ؾأعهـا٤ اؾُاعـ١ ٜـ٪زٕٚ     ,...اخلاتكاٍ ْٚظاّ تسقٝل ٚغًطات َٚػـ٪ٚيٝات  

قسز ٜ٪زٜ٘ ٚغايبًا   Roleٚيهٌ عهٛ زٚض  ,أزٚاضًا تؿطنٗا طبٝع١ ا٭ْؿط١ 

َا ٜهٕٛ ٖصا ايسٚض َتٛاؾكـًا َـع أزٚاض اٯخـطٜٔ يف إطـاض اجملُٛعـ١ َٚٓػـذًُا       

 َع ايتٛقعات . 

ٚإمجــا٫ً ميهــٔ ؼسٜــس خكــا٥ل عهــ١ٜٛ ايؿــطز يف مجاعــات ايٓؿــاط ايرتبــٟٛ     

 (56) :مبا ٜأتٞاي٬قؿٞ 

 . ٛٚنٛح ٖسف اؾُاع١ يس٣ نٌ عه 
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      إخ٬م أعها٤ اؾُاع١ يف ؼكٝل ا٭ٖساف ٚاؿؿـاا عًـ٢ نٝـإ اؾُاعـ١

. 

 . ٚدٛز ايتؿاعٌ ٚتبازٍ ايتأثري ٚايتأثط بني أؾطاز اؾُاع١ 

  .ٚدٛز ايتعإٚ ٚا٫ْػذاّ بني أؾطاز اؾُاع١ يتشكٝل ايتُٝٝع 

   ٌٚدــٛز تٛظٜــع يــٮزٚاض بــني أعهــا٤ اؾُاعــ١ , ٚقٝــاز٠ تٛدــ٘ ْؿــاطاتٗا . ٚتعُــ

 ع٢ً متاغهٗا , ٚظٜاز٠ زاؾعٝتٗا ٱلاظ ايٓؿاط . 

 أْٛاع مجاعات ايٓؿاط ايرتبٟٛ اي٬قؿٞ :

ؾُاعـــات ايٓؿـــاط ايرتبـــٟٛ اي٬قـــؿٞ أْـــٛاع َتعـــسز٠ قـــس تبـــسٚ َـــٔ ايٓاسٝـــ١   

ٝــ١ َتساخًــ١ , ٚتػــع٢ إىل ؼكٝــل  ايٓظطٜــ١ َٓؿكــ١ً غــري أْٗــا َــٔ ايٓاسٝــ١ ايعًُ 

ٖسف ا٫ضتكا٤ غربات ايط٬ب ٚظٜاز٠ تؿاع٬تِٗ ا٫دتُاع١ٝ , ٚؼكٝـل تٓؿـ٦تِٗ   

 بكٛض٠ َتٛاؾك١ َع اؾٗٛز اييت تبصاهلا ٚغا٥ط ايتٓؿ١٦ ايػا٥س٠ يف اجملتُع . 

  (57): إٕ أنجط أْٛاع اؾُاعات املسضغ١ٝ ؾٝٛعًا ٖٞ

                                                 

-Harvancik , Mark J, And Golsan, Gordon (1986)OP.CIT. P.12. 
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    , ٚمجاعــ١ ايكــشاؾ١ , ٚمجاعــ١ اٱشاعــ١   اؾُاعــات ايجكاؾٝــ١ نذُاعــ١ املهتبــ١

املسضغـ١ٝ , ٚمجاعــات ايؿـعط ٚايككــ١  ٚايٓجـط ٚايعدــٌ , ٚمجاعـ١ ايــرتاخ ايجكــايف     

 ٚغٛاٖا َٔ اؾُاعات املع١ٝٓ بايجكاؾ١ .

    ٌمجاعــات ايب٦ٝــ١, نا٭ْسٜــ١ ايب٦ٝٝــ١, ٚمجاعــ١ محاٜــ١ ايب٦ٝــ١, ٚمجاعــات ايعُــ

ايب٦ٝٝـ١, ٚغريٖـا َـٔ اؾُاعـات     ايب٦ٝٞ ايتطٛعٞ, ٚمجاعات ايتجكٝـ ٚايتٛعٝـ١  

 املع١ٝٓ بايؿ٪ٕٚ ٚايكهاٜا ايب١ٝ٦ٝ.

  اؾُاعات ا٫دتُاع١ٝ : َٚٓٗا مجاع١ ايٓازٟ , ٚمجاع١ محا١ٜ ايب١٦ٝ, ٚمجاع١

ــ١ , ٚمجاعــــ١        ــطس٬ت ٚايؿعايٝــــات ا٫دتُاعٝــ ا٫زخــــاض ٚايتعــــإٚ , ٚمجاعــــ١ ايــ

 اؿؿ٬ت ٚمجاع١ اـس١َ ايعا١َ .

   ٭يعــاب ايؿطزٜــ١ ٚاؾُاعٝــ١ املتاســ١ يف املــساضؽ اؾُاعــات ايطٜانــ١ٝ ٚتػطــٞ ا

 إىل داْب مجاع١ ايهؿاؾ١ ٚاؾٛاي١ .

          اؾُاعات ايؿٓٝـ١ نذُاعـات ايطغـِ ٚايتكـٜٛط, ٚمجاعـ١ املٛغـٝك٢ , ٚمجاعـ١

 ا٭ؾػاٍ ايؿ١ٝٓ , ٚمجاع١ اؿٝان١ ٚايتؿكٌٝ , ٚمجاع١ املػطح.

 , ٚايًػات ٚايعًـّٛ ,   اؾُاعات ايع١ًُٝ : نذُاع١ ايتاضٜذ , ٚمجاع١ اؾػطاؾٝا

ٚايرتبٝــ١ ٚغــٛاٖا يف اؾُاعــات ايــيت هُعٗـــا ٖــسف اٱثــطا٤ , ٚا٫غــتعاز٠ َـــٔ        

ايعًــّٛ اٱْػــا١ْٝ ٚايطبٝعٝــ١ ايــيت تكــسَٗا املــساضؽ يف إطــاض املطاســٌ ايتعًُٝٝــ١   

  .  املدتًؿ١
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 ا٭ْؿط١ ايب١ٝ٦ٝ اي٬قؿ١ٝؾطٚط بٓا٤  

ــه    ــؿ١ٝ بؿـ ــ١ اي٬قـ ــط١ ايرتبٜٛـ ــإ ا٭ْؿـ ــس بـ ــٞ ايتأنٝـ ــط١  ٜٓبػـ ــاّ , ٚا٭ْؿـ ٌ عـ

 (58) :ايب١ٝ٦ٝ اي٬قؿ١ٝ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ

   ( َٛدٗـ١ مــٛ ايؿعـٌ أٚ ا٭زا٤Action Oriented  ٚمبـا ٜػــُض باؾــرتاى :)

 املتعًُني يف زضاغ١ ٚسٌ قهاٜا َٚؿه٬ت ب١ٝ٦ٝ ٚاقع١ٝ.

    َبٓٝــ١ عًـــ٢ اـــرب٠Experiential  ٚمبـــا ٜػـــُض تكــسِٜ خـــربات تعًُٝٝـــ١ :

 ٚب١ٝ٦ٝ َتٓٛع١.

  َػتُط٠Continuous  ٌٚمبا ٜ٪زٟ إىل تعُٝل اـرب٠ يف ايكؿٛف ٚاملطاسـ :

 ايسضاغ١ٝ املدتًؿ١.

   ٌــتكب ــٛ املػـ ــ١ مـ ــ٘   Future Orientedَٛدٗـ ــتكبٌ اٖتُاَـ ــتِ باملػـ : ٜٗـ

 باؿانط ٚقهاٜاٙ.

     َٛدـ٘ مـٛ ايعاملٝـ١Global Oriented     أٟ ٜٓظـط إىل ايهـط٠ ا٭ضنـ١ٝ عًـ٢ :

 أْٗا ْظاّ َكػط َٔ ْظاّ ب٦ٝٞ نبري.

                                                 

1- John M.Ramsey and others(1991), Environmental Education I 

the UK-12 Curriculum Finding ANiche. Journal of Environmental 

Education Vol.23.No.2., p35-45. 
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 ــ ــُٛي١ٝ  تطاعـ ــس ايؿـ ــ١    Holisticٞ بعـ ــ١ املدتًؿـ ــاز ايب٦ٝـ ــع أبعـ ــٌ َـ : أٟ ايتعاَـ

ايطبٝع١ٝ ٚايكٓاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايتكٓٝـ١ ٚا٫دتُاعٝـ١ ٚايجكاؾٝـ١ ٚاـًكٝـ١     

 ٚاؾُاي١ٝ.

   َتعـــسز٠ ايتدككــــاتInterdisciplinary   تؿـــتل قتٛاٖــــا َـــٔ ناؾــــ١ :

 َٝازٜٔ املعطؾ١ ٚؽككاتٗا.

    َٛد٘ مـٛ ايكهـاٜاIssue Oriented :      تتعاَـٌ َـع ايكهـاٜا ايب٦ٝٝـ١ غـٛا٤

 ناْت ق١ًٝ أٚ ق١َٝٛ أٚ عامل١ٝ.

  غري َتشٝع٠Neutral ٌأٟ ورتّ نٌ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض اييت تعطض يف ايؿك :

 بسٕٚ ؼٝع.

 (59)إٔ ايتطبٝل ايؿعاٍ يًٓؿاطات ايب١ٝ٦ٝ اي٬قؿ١ٝ ايؿعاي١ تتطًب بايهطٚض٠:

     ايهاؾٝــ١ املبػـط١ املكرتْــ١   إسـساخ تػــٝري يف غـًٛى املــتعًُني عـٔ ططٜـــ املعطؾـ١

 باملُاضغ١.

       ٌتــسضٜب املــتعًُني يًكٝــاّ بايتذــاضب ايب٦ٝٝــ١ اؿكًٝــ١, ٚإنػــابِٗ َٗــاضات ســ

 املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً ؾت٢ َػتٜٛات ايتعًِٝ ٚأْٛاع٘.
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          ,ــ١ ــتعًُني بطبٝعــ١ ايع٬قــ١ ايــيت ٜٓبػــٞ إٔ تهــٕٛ بــني اٱْػــإ ٚايب٦ٝ ــ١ امل تٛعٝ

َٚػعاٖـــــــا, َٚػـــــــت٣ٛ تأثريٖـــــــا يف اؿؿـــــــاا عًـــــــ٢ املـــــــٛاضز ايطبٝعٝـــــــ١ َـــــــٔ   

 ا٫غتٓعاف,ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ ا٭ش٣ ٚايػًٛى اٱْػاْٞ اؾا٥ط.  

      ت١ُٝٓ اـًل ايب٦ٝٞ يس٣ املتعًُني عٔ ططٜل غـطؽ ايكـِٝ ايب٦ٝٝـ١, َٚـٔ خـ٬ ٍ

ايتعطٜــ مبعاٜـا ايعُــٌ اؾُـاعٞ املــٓظِ , ٚايػـًٛى ايب٦ٝــٞ املًتـعّ, ٚاغــتٗذإ      

 املُاضغات اييت تػبب ا٭نطاض بايب١٦ٝ. 

 ٜأتٞ:َطاعا٠ َا  ايب١ٝ٦ٝ اي٬قؿ١ٝ ١اٱعساز يٮْؿط َٔ ٖٓا ٜٓبػٞ يس٣

 إٔ تهٕٛ ٖازؾ١ َٚهًُـ١ يٮْؿـط١ ايكـؿ١ٝ ٚتػـاعس عًـ٢ انتػـاب املٗـاضات        -1

 .ٚاـربات ايب١ٝ٦ٝ

ا٭ســــساخ, تابعــــ١ مل سؿــــعٜٙٚػــــاعس عًــــ٢ شيــــو  ٘إٔ تــــطبط املــــتعًِ بٛاقعــــ -2

 ٚا٭ْؿط١ ايب١ٝ٦ٝ.

ــ١ املدتًؿــ١ ٚتتــسضز يف قــعٛبتٗا        -3 ــٛع عٝــح تػطــٞ املػــتٜٛات املعطؾٝ إٔ تتٓ

ملطاعـــا٠ ايؿـــطٚم ايؿطزٜـــ١ بـــني املـــتعًُني , ٖٚٓـــا َـــٔ ا٭ؾهـــٌ إٔ تهـــٕٛ بعـــض          

 .ٚإَهاْٝات املتعًُني ٚاغتعسازاتِٗا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ اختٝاض١ٜ مبا ٜتٓاغب 

أ٫ تكتكط ع٢ً ايهتاب املسضغٞ ؾكط , بٌ ؼح املتعًُني ع٢ً ايتعاٌَ َـع   -4

 كتًؿ١. َكازض
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 املعًُٕٛ ٚايٓؿاط املسضغ٢ : -1

ــٌ       ــٌ ايؿكـ ــٌ زاخـ ــط يف ايعُـ ــ٦ٛيٝت٘ تٓشكـ ــٛض إٔ َػـ ــٛ تكـ ــِ يـ ــ٧ املعًـ ىطـ

ايسضاغ٢ , شيو ٭ٕ نجريا َٔ أٖساف املٓٗر ايسضاغ٢ ٚايت٢ تػـع٢ إىل ؼكٝكٗـا   

ـــ       ــاضز ايكـ ــ١ ٚخـ ــٗا ايطـــ٬ب يف املسضغـ ــ٢ مياضغـ ــط ايتـ ــ٬ٍ املٓاؾـ ــٔ خـ ــل َـ تتشكـ

ايعـاّ يف   ايسضاغ٢ , نُا إٔ ؾاع١ًٝ املعًِ زاخٌ ايؿكٌ تتٛقـ ع٢ً َٓار ايٓؿاط

املسضغـ١ , َٚـٔ ٖٓــا ؾـإٕ املعًـِ َطايــب بـإٔ ميـس فــاٍ عًُـ٘ إىل تٓظـِٝ مجاعــات         

ــ٢ ٚايعًُــ٢ اهلــصٙ        ايٓؿــاط ٚاٱؾــطاف عًٝٗــا ٚاملػــا١ُٖ يف ايتٓظــِٝ اٱزاض٣ ٚايؿٓ

 اؾُاع١ . 

ٜهاف إىل شيو إٔ اٱعساز ايع٢ًُ يًط٬ب غري َككٛض ع٢ً َا ٜتِ زاخٌ 

ٖصا اٱعساز ٫ ٜتشكل بكٛض٠ ناؾ١ٝ زاخًٗا ,  ايؿكٍٛ , بٌ إٕ ايعسٜس َٔ أٖساف

ٚبا٭غايٝب ايت٢ تػُض بٗا إَهاْاتٗا املاز١ٜ ٚايعَٓٝـ١ , نُـا إٔ ايرتبٝـ١ املتهاًَـ١     

تكته٢ ٚدٛز َٓار عاّ ٜػٛز املسضغ١ ٧ٜٝٗ يًظطٚف ٚاٱَهاْات املٓاغب١ يتشكٝـل  

زاخـٌ  أقك٢ من ممهٔ يًط٬ب ؾبػكٛط اؿٛادع ايتكًٝس١ٜ ايت٢ ؼطٞ بايعٌُ 

ايؿكــٌ تــعزاز إهابٝــ١ ايطــ٬ب ٚتــِٓ قــسضاتِٗ َٚٝــٛاهلِ َٚــٛاٖبِٗ , ٚتطتؿــع زضدــ١  

ايتعإٚ بني ايط٬ب َٚعًُِٝٗ , ٜٚتِ تبازٍ ايؿهط اؿكٝك٢ بِٝٓٗ , ٚتـعٍٚ بعـض   

ــٗا ا٫ٖتُــاّ ا٫بتهــاض ٚايعُــٌ        قــسزات ايــتعًِ نــاؿؿا ٚايتــصنط يٝشــٌ قً

 (  . 60ايع٢ًُ )

يٓؿاط ٜػع٢ إىل ؼكٝكٗا , ٚيسٜ٘ َعطؾ١ ٚيًُعًِ أغطاض قسز٠ ٕ ٖصا ا

ــ٘        ــ١ تٛدٝٗـ ــص ٚنٝؿٝـ ــ١ بايتًُٝـ ــطاض , ٚزضاٜـ ــصٙ ا٭غـ ــ٪ز٣ إىل ٖـ ــ٢ تـ ــا٥ٌ ايتـ بايٛغـ

ــاط       ــٌ ْؿـ ــٛ ٫ ٜعطـ ــ١ , ؾٗـ ــطاض املطًٛبـ ــل ا٭غـ ــ٘ إىل ؼٝـ ــٌ بـ ــ٢ تكـ ــات ايتـ ايٛدٗـ

ايتًُٝص , بٌ ٜعٝٓ٘ عًٝ٘ , ٜٚؿتض ي٘ ٭ؾل ستـ٢ ٜتٓـٛع ايٓؿـاط ٜٚـعزاز بتٛدٝٗٝـ٘ ,      

ػب ثك١ ايتًُٝص , ٜٚؿٞ يف ْؿػ٘ ا٫ط٦ُٓإ , ٜٚػٛغ٘ يف ٖـٛاز٠ إىل  ٚعًٝ٘ إٔ ٜهت

 َا ٜبتػٝ٘ ي٘ َٔ سكا٥ٌ ايٓؿؼ َٚعاٜا ايؿدك١ٝ . 
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ٚيصيو نإ ع٢ً املعًِ إٔ ٜساّٚ زضاغـ١ ٚغـا٥ً٘ ْٚكـسٖا ٚايبشـح ٚايبشـح      

ؾٝٗا ٚتعسٌٜ عٓاقطٖا , عًٝ٘ إٔ ٜػرتؾس بسيٌٝ يًُٓاؾط ٜعطؾ٘ بهـٌ دسٜـس َـٔ    

املٓاؾــط , ٚبأٖــساؾٗا , ٚٚغــا٥ٌ ؼكٝكٗــا , ٚبايكــؿات ايتــ٢ هــب إٔ ٜتشًــ٢ بٗــا       

 ُ ١ ٜـــٔ ايت٬َٝـــص ٚايتـــ٢ تٝػـــط يـــ٘ ايتؿاعـــٌ َـــع ت٬َٝـــصٙ , ٚتأنٝـــس ع٬قـــات غـــًٝ

بعهِٗ ايبعض , ٚباؾُاع١ ايت٢ ٜٓتُٕٛ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ َا مياضغْٛ٘ َٔ ْؿـاط  

, ٚٚادب املعًِ أٜها اٱؾطاف ع٢ً ْؿـاط ايتًُٝـص ٚسػـٔ تٛدٝٗـ٘ ٭ٕ ْؿـاط٘ يف      

 اؾُاعات املدتًؿ١ ز٫ي١ ع٢ً تكطؾات٘ يف اجملتُع املسضغ٢ ٚغري املسضغ٢ . 

بـ٘ عًـ٢ ايٓؿـاط ايـص٣ غـٝكَٕٛٛ بـ٘ يف       ٚاملعًِ ايٓادض عًٝـ٘ إٔ ٜتؿـل ٚط٬  

مجاعـــات , ٚإٔ ٜـــٛدِٗٗ يٝكػـــُٛا أْؿػـــِٗ إىل مجاعـــات قـــػري٠ ٫ ٜعٜـــس عـــسز        

أعها٥ٗا عٔ مخػ١ أٚ غت١ أؾدام ٭ٕ اؾُاعات ايهبري٠ تتٝض ايؿطق١ يًذًب١ 

٫ٚ تٓــتر نــجريًا , ٚعًــ٢ املعًــِ إٔ ٜٗٝــ٧ اــطٚف ايعُــٌ اؾٝــس ٚإَهاْتــ٘ ٚأَانٓــ٘  

ٜػـــاعس اؾُاعـــ١ عًـــ٢ إٔ ؽتـــاض َكـــطًا اهلـــا َٚكـــطضًا َـــٔ بـــني   ٚٚقتـــ٘ ٚأٖساؾـــ٘ ٚإٔ

أعها٥ٗا , ٚإٔ ٜتؿل َع ط٬ب٘ ع٢ً ايكٛاعـس ايتـ٢ تتبـع ؾتـ٪ز٣ إىل لـاح ايعُـٌ ,       

ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايكٛاعس َط١ْ تعسٍ عٓس ايهطٚض٠ ٚإٔ ٜتأنس َٔ إٔ نٌ عهـٛ  

 يف اؾُاع١ ٜكّٛ بعًُ٘ . 

بٛنع خط١ يًعٌُ اؾُاعـ١ , ٚإٔ   ٚاملعًِ ايٓادض هب إٔ ٜبسأ َع ايط٬ب

ٜؿاضى اؾُاع١ يف سٌ املؿه٬ت ٚايكعٛبات ايت٢ قس تعرتنـٗا ٚإٔ ٜٛدٗٗـا عٓـس    

ايتدطٝط ٚايتٓؿٝص , ٚإٔ ٜؿاضنٗا يف ايتكِٜٛ ايبٓا٢٥ ايص٣ ٜرتتـب عًٝـ٘ تعـسٌٜ    

غــري ايعُــٌ ٚقٝــاؽ َــس٣ ْكسَــ٘ ٚنــصا يف ايتكــِٜٛ ايٓٗــا٢٥ يف نــ٤ٛ ا٭ٖــساف          

 املٛنٛع١ َػبكًا. 

هب إٔ ٜهٕٛ املعًِ َجكؿـًا ٚاغـع ا٭ؾـل َٚ٪َٓـًا بـسٚض ايع٬قـات اٱْػـا١ْٝ        ٚ

ــًٛن٘       ــؿات٘ ٚغـ ــس٠ٚ يف قـ ــٕٛ قـ ــ١ًُٝ , ٚإٔ ٜهـ ــ١ غـ ــ١ ايطـــ٬ب تطبٝـ ــ١ يف تطبٝـ ايطٝبـ

ٚع٬قات٘ اٱْػا١ْٝ , ٚإٔ ٜهٕٛ َبتهطًا َبـسعًا َكـب٬ً عًـ٢ ايتذطٜـب ايعًُـ٢ ايـص٣       

ًَٓا غطٛض٠ عًُـ٘ كًكـًا يف أزا٥ـ٘    ٜعٝٓ٘ ع٢ً ايُٓٛ امل٢ٓٗ املػتُط , ٚإٔ ٜهٕٛ َ٪

ٚإٔ تهٕٛ نؿاٜت٘ يف َٗٓت٘ ٚخربت٘ بٗا يف املػت٣ٛ اي٥٬ل يكـٓاع١ ا٭دٝـاٍ , ٚإٔ   
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ٜهٕٛ يسٜ٘ اػـاٙ ٜكـا ٚاع مـٛ دٛاْـب ايتكـسّ يف املعطؾـ١ اٱْػـا١ْٝ ؾٝـعٚز ْؿػـ٘          

 عكا٥ل متهٓ٘ َٔ ايٓٗٛض مبً٘ ,ٚؼؿعٙ يٝتهؿـ بٓؿػ٘ سكا٥ل دسٜس٠ . 

ــًا    ٚاملعًـــِ يف  ــًٓا ,ٚأنجـــطِٖ عًُـ ــا٤ غـ ــٛ أنـــرب ا٭عهـ ــاط ٖـ ــات ايٓؿـ مجاعـ

َٚػ٦ٛي١ٝ ؾٗٛ ايص٣ ٜكٛز مجاعت٘ ٜٚٛدٗٗا يف ايتدطٝط يربْاَر اؾُاع١ ٚؾـ٢  

تٓؿٝــصٙ , ٖٚــٛ بــصيو , ٜكــّٛ بــأزٚاض كتًؿــ١ أنجــط َــٔ أعهــا٤ مجاعتــ٘ , غــري إٔ   

ايــسٚض ايط٥ٝػــ٢ يًُعًــِ ٜتشــسز يف أْــ٘ قا٥ــس اؾُاعــ١ ٖٚــٛ ايــص٣ هعــٌ ايططٜــل       

ٚانشًا يًذُاع١ , ٚواٍٚ ػطب١ أؾهاض دسٜس٠ , ٜٚٓتكس ايعٌُ ايهـعٝـ , ٜ٪نـس   

إلاظ ايعٌُ يف ٚقت َعني , أ٣ أْ٘ ٜٛد٘ ٜٚتكطف ٜٚٓػل ايعٌُ ٜٚتدص ايكطاضات, 

ٚعًــ٢ املعًــِ قبــٌ شيــو نًــ٘ إٔ ٜ٪نــس ايع٬قــات اٱْػــا١ْٝ يف غــًٛن٘ , ؾٝكــّٛ     

قببًا يًٓؿؼ , ٚهـس َتػـعًا    بأعُاٍ بػٝط١ ػعٌ اْهُاّ ايؿطز يًذُاع١ أَطًا

َٔ ايٛقـت يٝػـتُع إىل أعهـا٤ اؾُاعـ١, ٜٚٛنـض َـا ٜكـّٛ بـ٘ َـٔ عُـٌ , ٜٚعاَـٌ            

ا٭عها٤ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ ٜٚبس٣ اغتعسازٙ ٭ٕ ٜكّٛ بعٌُ تػٝريات ٚوكـٌ عًـ٢   

َٛاؾك١ اؾُاعـ١ قبـٌ ايبـس٤ يف ايعُـٌ , ٜٚتطًـع إىل ؼكٝـل ايطؾاٖٝـ١ ايؿدكـ١ٝ         

ٜٚهــع آضا٤ اؾُاعــ١ ٚاٖتُاَــاتِٗ َٚؿــاعطِٖ يف ا٫عتبــاض     يهــٌ ؾــطز يف اؾُاعــ١ 

 ٚورتّ أؾهاض ايتًُٝص َٚكرتسات٘ ٚآضا٤ٙ ٚؾدكٝت٘ . 

 َٚٔ أِٖ ا٭غؼ ايت٢ هب َطاعاتٗا عٓس اختٝاض ايؿطف ع٢ً ايٓؿاط إٔ : 

ـــ     ــطتبط بكـ ــاط ٜـ ــاح ايٓؿـ ــٌ , ؾٓذـ ــ١ يف ايعُـ ٜتكــــ بايـــصنا٤ ٚاؿُاغـ

أغاغــ٢ يؿٗــِ ايطــ٬ب ٚسػــٔ قٝــازتِٗ    ايؿــطف عًٝــ٘ ٚقسضاتــ٘ , ٚايــصنا٤ َطًــب  

بأغًٛب زميكطاط٢ ٫ختٝاض أغًٛب ايعٌُ ايؿعـاٍ , ٚتكـسِٜ أؾهـاض َبتهـط٠ ٚاقـرتاح      

أؾهاض َؿٝس٠ , ٚاؿُاغ١ ايكًب١ٝ َطًـب َٗـِ أٜهـا يف إلـاح ايٓؿـاط سٝـح تـٛؾط        

ــ٘       ــٌ إيٝـ ــٌ ٚاملٝـ ــاّ بايعُـ ــ١ ٚا٫ٖتُـ ــاط ٚاؿطنـ ــٔ ايٓؿـ ــ١ َـ ــ١ عايٝـ ــ١ زضدـ اؿُاغـ

 ب ايعٌُ ٚايٓؿاط ٚزٚاّ مماضغت٘ . ٚإنػاب ايط٬ب س

ٜـــ٪ز٣ زٚض املػتؿـــاض يًٓؿـــاط , ؾٗـــٛ مبـــا تـــٛؾط يـــ٘ َـــٔ ؾٗـــِ ايطـــ٬ب ٚؾٗـــِ  

يطبٝع١ ايٓؿاط ٖٚسؾـ٘ ٜٛدـ٘ ط٬بـ٘ يف ٚز ٚقـساق١ زٚمنـا تػـًط أٚ نـػط ; ٭ٕ        

ايٓؿاط ٖٛ ْؿاط ايط٬ب ٫ ْؿاط املؿطف , ٚعًٝ٘ إٔ ٜٓؿص  بٛاغطتِٗ ايٓؿـاط  
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   ٘ يف َٛاقــ املؿـٛض٠ ٚعٓـس اـطـأ يٝـٛدِٗٗ ٜٚطؾـسِٖ        ع٢ً إٔ هـس يٓؿػـ٘ َهاْتـ

 ٜٚٝػط اهلِ زٚمنا تٓؿري . 

يف سادــــ١ إىل َػتؿــــاضٜٔ َتدككــــني ٱلــــاح ايٓؿــــاط َــــع ا٫ستؿــــاا 

باملػــ٦ٛي١ٝ ا٭ٚىل يًُؿــطف , ٖٚــ٪٤٫ املتدككــٕٛ ٜعًُــٕٛ عًــ٢ تعٜٚــس ايطــ٬ب        

١ غربات ْادش١ , ٚىؿـ َـٔ أعبـا٤ املؿـطف عٓـس اؿادـ١ إىل دٛاْـب َتدككـ       

 ٱلاظ ايٓؿاط . 

ــ٘      ــع٤ َـــٔ ٚادباتـ ــٛ دـ ــاط , ؾٗـ ــ٘ بايٓؿـ ــ١ يف قٝاَـ ــ٦ٛي١ٝ تعًُٝٝـ َػـــ٦ٍٛ َػـ

ايتعًُٝٝــ١ ٫ وــل يــ٘ إٔ ٜتدًــ٢ عٓــ٘ , ٫ٚ إٔ ٜتشُــٌ أعبــا٤ أنجــط َــٔ طاقاتــ٘          

املٛظع١ بني بطْاَر أنازمي٢ ٚآخط يًٓؿـاط ,ٚعًـ٢ إزاض٠ املسضغـ١ إٔ ؼكـل دـاْب٢      

 املعًُني . اٱهاب١ٝ ٚايتٛاظٕ يف تٛظٜع ٚادبات 

ــ٢ املٓاؾـــط ,َٚـــس٣        ــطاف عًـ ــني َؿـــاضنتِٗ يف اٱؾـ ــِٜٛ املعًُـ ــاٍٚ تكـ ٜتٓـ

 لاسِٗ يف ؼكٝل أٖساف ايٓؿاط املُاضؽ . 

ٜؿـهٌ َؿـاضن١ املعًُـني يف ايٓؿـاط دــع٤ًا أغاغـًٝا َـٔ دـساٚاهلِ املسضغــ١ٝ        

 ٚأعُااهلِ ايرتب١ٜٛ زاخٌ املسضغ١ . 

ــاضنتِٗ يف املٓا   ــ٤ٛ َؿــ ــِ يف نــ ــٕٛ ط٬بٗــ ــّٛ املعًُــ ــسضدات  ٜكــ ؾــــط يف ايــ

املدكك١ يًط٬ب عٔ أعُاٍ ايػ١ٓ ٚؾ٢ ا٫َتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ آخط ايعاّ ايسضاغـ٢  

 . 

ٜكــّٛ املعًُــٕٛ بتعطٜـــ ايطــ٬ب بأُٖٝــ١ املٓاؾــط ٚنٝؿٝــ١ املؿــاضن١ ؾٝٗــا 

ــتِ ٖــصا ايتعطٜـــ يف بساٜــ١ نــٌ عــاّ زضاغــ٢ ,          ْٚظــاّ ايعُــٌ زاخــٌ اؾُاعــ١ , ٜٚ

 ٜٚؿاضى ؾٝ٘ املعًُٕٛ عػب ؽككاتِٗ ٚاملٓاؾط املطتبط١ بٗصٙ ايتدككات . 

   ٜ بٝٓــــٛا ٜؿـــذع املعًُــــٕٛ ط٬بٗـــِ عــــٌ املؿــــاضن١ يف املٓاؾـــط ٚعًــــِٝٗ إٔ 

 ٭ٚيٝا٤ ا٭َٛض أ١ُٖٝ ٖصٙ املؿاضن١ ٚعا٥سٖا ايرتب٣ٛ ٚايٓؿػ٢ ع٢ً أبٓا٥ِٗ . 

ظ٥٬َٗـِ َـٔ غـري     –املـسضبني عًـ٢ مماضغـ١ ايٓؿـاط      –ٜؿٝس بعض املعًُـني  

ايكازضٜٔ ع٢ً تٓظـِٝ ايٓؿـاط أٚ ضٜازتـ٘ , ٚتعٜٚـسِٖ غـربات ٚمماضغـات ْادشـ١ ,        
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ــ١ يف    ــات ايرتبٜٛـ ــٛخ ٚايهتابـ ــازِٖ إىل ايبشـ ــًا يف   ٚإضؾـ ــتِٗ َٗٓٝـ ــاٍ يتُٓٝـ ــصا اجملـ ٖـ

 فاٍ املٓاؾط غري ايكؿ١ٝ . 

 َعاٜري مماضغ١ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ :  -2

ٖٓاى فُٛع١ َكاٜٝؼ تطغِ إطاضًا تـسٚض يف ؾًهـ٘ مماضغـ١ ايٓؿـاط زاخـٌ      

املسضغ١ ٚخاضز ايؿكٌ ايسضاغـ٢ , ٖٚـصٙ املعـاٜري ؼـسز َٛقعٝـ١ ايٓؿـاط َـٔ خطـ١         

ــ١ , ؾتشـــسز ايٛقـــت ايـــ٬ظّ ملُاضغـــت٘ أٚ املهـــإ املدكـــل اهلـــصٙ املُاضغـــ١ ,          ايسضاغـ

ٗـا , ٚزٚض املسضغـ١ يف   ٚنٝؿ١ٝ اختٝاض أْٛاع املٓاؾط يف نٌ َسضغ١ ٚأغـايٝب تكٛمي 

شيـو ٚاملـسضا٤ ٚاملؿـطؾني ايرتبـٜٛني ٚاملعًُـني ٚأٚيٝـا٤ ا٭َـٛض , نُـا تتعـطض ٖـصٙ           

ا٭غؼ أٜهًا ؾٛاْب ايتٌُٜٛ ٚاٱضؾاز ٚايتٛدٝ٘ بػ١ٝ ؼكٝـل املٓاؾـط ٭ٖـساؾٗا    

 املٓٛط١ بٗا , ٚست٢ تهٕٛ شات تأثري ٚؾعاي١ٝ ٚدس٣ٚ يف ْؿٛؽ ايط٬ب . 

 ْ تبٓــ٢ ؾًػــؿ١ تطبٜٛــ١ دسٜــس٠ عًــ٢ أغــاؽ اٱميــإ    ٚاؾــسٜط بايــصنط أْٓــا 

باملٓاؾط ٚزٚضٖا يف ع١ًُٝ ايرتب١ٝ ٚاضتباطٗـا مبٓـاٖر ايسضاغـ١ باملطسًـ١ ايجاْٜٛـ١ ,      

ٚخًــل دــٛ عــاّ تطبــ٣ٛ ٜــسؾع ايتطــٛض ايرتبــ٣ٛ مــٛ ْظــط٠ دسٜــس٠ يًرتبٝــ١ تــسضى        

أُٖٝــ١ املٓاؾــط غـــري ايكــؿ١ٝ , ٚتـــٓعهؼ ٖــصٙ ايٓظــط٠ يف إعـــساز املعًــِ , ٚتـــسضٜب       

ــح ٜتـــاح         ا ــٓٗر ايسضاغـــ٢ عٝـ ــع٤ًا َـــٔ املـ ــاض املٓاؾـــط دـ ــني اؿـــايٝني , ٚاعتبـ ملعًُـ

ــا ٜتـــاح يًطـــ٬ب      ــ١ بٗـــِ , نُـ ــا٤ ايتعًـــِٝ املٓٛطـ ــتٗا نـــُٔ أعبـ يًُعًُـــني مماضغـ

 املؿاضن١ يف ٖصٙ املٓاؾط نذع٤ أغاغ٢ َٔ تكٛميِٗ ايسضاغ٢ . 

نُا ْتب٢ٓ ؽؿٝـ ا٭عبـا٤ ايتسضٜػـ١ٝ املًكـا٠ عًـ٢ ناٖـٌ املعًُـني ستـ٢        

ميهٔ املعًِ َـٔ ؽكـٝل دـع٤ َـٔ ٚقتـ٘ ٫ ٜعٜـس عـٔ بهـع١ غـاعات نـٌ أغـبٛع            

يًٓؿاط املسضغـ٢ , ٚنـطٚض٠ تٓظـِٝ بـطاَر تسضٜبٝـ١ أثٓـا٤ اـسَـ١ ٱضؾـاز املعًُـني          

ٚتٛدِٝٗ ملُاضغ١ ايٓؿاط ست٢ مكل اهلِ منـٛا عًُٝـًا َٚٗٓٝـًا يف فـاٍ ايٓؿـاط      

 املسضغ٢. 

ٜٛنض أُٖٝت٘ ٚأْٛاعـ٘ ٚنٝؿٝـ١   ْٚتب٢ٓ أٜها إعساز زيٌٝ يًٓؿاط املسضغ٢ 

مماضغــت٘ , ٚزٚض املؿــطف ايٓــادض يف مماضغــ١ ايٓؿــاط ٚاملٗــاضات اي٬ظَــ١ ٱلاســ٘ ,   
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ٚنٝؿ١ٝ تؿاعً٘ َع ط٬ب٘ ٚنٝؿ١ٝ ؽطٝط ايٓؿاط ٚتٓؿٝصٙ ٚتكٛمي٘ ٚتٛاٝؿ٘ 

 َع ايربْاَر ايسضاغ٢ ايص٣ ٜكسّ زاخٌ ؾكٍٛ املسضغ١ . 

ط ايـيت قـّٛ بٗـا ايطايـب أٚ املعًـِ      ْٚتب٢ٓ ا٫يتؿات إىل زضد١ مماضغ١ ايٓؿا

عٓس تكِٜٛ ٖصا أٚ شاى , أ٣ ايتكِٜٛ ٫ هب إٔ ٜكتكط ع٢ً ايسضاغ١ زاخٌ دـسضإ  

ايؿكٌ , ٚنشٌ َ٪قت ميهٔ ا٭خص يف ا٫عتباض عٓـس تكـسٜط زضدـات أعُـاٍ ايػـ١ٓ      

َا بصي٘ ايطايب َٔ دٗس يف ايٓؿـاط املسضغـ٢ َٚـا انتػـب٘ أثٓـا٤ ٖـصٙ املُاضغـ١ ,        

يتأنٝس ع٢ً إٔ املٓاؾط غري ايكؿ١ٝ دـع٤ أغاغـ٢ يف ايعُـٌ املسضغـ٢     ٖٚٓا هب ا

 ٜٓبػ٢ ايتدطٝط ي٘ ٚإزخاي٘ نذع٤ َِٗ عٓس تكِٜٛ ايط٬ب أٚ املعًُني . 

ْٚتبٓــ٢ بعــس نــٌ شيــو إٔ ٜــتِ اختٝــاض أْــٛاع املٓاؾــط املسضغــ١ٝ يف َطاســٌ    

َـع   تكُِٝ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚؽطٝطٗا , سٝح تػري ٖصٙ املٓاؾط يف خط َتـٛاظ 

 ( . 61ايعٓاقط ا٭خط٣ يًُٓاٖر , ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ )

اختٝــاض املٓاؾــط ٜكــّٛ بــ٘ َكــُُٛ املٓــاٖر ٚكططٖٛــا ســني اختٝــاض احملتــ٣ٛ   

 ٚتٓظُٝ٘ , ٚؼسٜس أغايٝب ايتسضٜؼ املٓاغب١ , ٚايٛغا٥ٌ املع١ٓٝ . 

داْـب ايٓؿــاط دـع٤ دــٖٛط٣ َـٔ تطانٝــب اــرب٠ املٓاغــب١ يًطـ٬ب , غــري إٔ       

ا تتهــُٓ٘ َــٔ َٓاؾــط يٝػــت قٛايــب داَــس٠ ثابتــ١ تكٝــس    ٖــصٙ ايرتانٝــب مبــ 

املعًُـني , ٚيهٓٗـا أطـط أٚ منـاشز ٜػرتؾـس بٗــا املعًـِ مبـا ٜتؿـل ٚاـطٚف ط٬بــ٘          

ٚب٦ٝت٘ َسضغت٘ ايت٢ ٜعُـٌ ؾٝٗـا , ٚخربتـ٘ ايػـابك١ , َٚعٓـ٢ شيـو إٔ َـا ٜـتِ         

ؼسٜسٙ َٔ َٓاؾط ع٢ً املػت٣ٛ ايتدطٝط٢ ٫ ٜؿـهٌ قٝـٛزًا عًـ٢ املعًُـني ,     

 ٘ ٜػُض باٱؾاز٠ َٓ٘ ٚتطٜٛطٙ . بٌ إْ

اختٝــاض املدططــني يًُٓاؾــط ٜتــأثط مبظــاٖط ايتذسٜــس ايرتبــ٣ٛ ايتــ٢ تؿــهًٗا   

ايتطٛضات ايع١ًُٝ , ْٚتا٥ر ايبشٛخ ايرتبٜٛـ١ ٚايٓؿػـ١ٝ ايتـ٢ ػـط٣ يف َٝـسإ      

ايٓؿــاط املسضغــ٢ , ٚيــصيو ؾ٬بــس َــٔ تــٛؾري ايــسٚضٜات املتدككــ١ ٚاملطادــع       

ــس ٚاؾسٜــ    س ستــ٢ ْتذــ٘ يف َػــاضات دسٜــس٠ يف ؽطــٝط     ايتــ٢ تــعٚز بايتذسٜ

 املٓاؾط ٚمماضغتٗا . 
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اختٝاض ايٓؿاط ع٢ً املػتٜٛني ايتدطٝط٢ ٚايتؿٓٝص٣ ٜػتٓس إىل عس٠ َعاٜري  

 َٔ أُٖٗا : 

    ِٝا٫ضتبـــاط بٝٓـــ٘ ٚعٓاقـــط املـــٓٗر ا٭خـــط٣ َـــٔ أٖـــساف ٚقتـــ٣ٛ ٚتٓظـــ

  ِ  يًُشت٣ٛ , ٚططم َػتدس١َ , ٚٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ َتاس١ , ٚأغـايٝب تكـٜٛ

 . 

  اضتباط بٝٓ٘ ٚاملتعًِ َٔ ْاس١ٝ سادات املعًِ ٚاٖتُاَات٘ ٚإثاضت٘ يًتؿهري

 ٚتٓٛع٘ . 

  . تاس١ ايؿطق١ أَاّ مجٝع ايط٬ب يًُؿاضن١ بؿعاي١ٝ ٚإهاب١ٝ 

  . ًٌٝإثاض٠ َؿه٬ت تهٕٛ َٛنع زضاغ١ ٚؼ 

   اؿاد١ إىل اغتدساّ املعًِ ملكازض َتٓٛع١ غري اغتدساّ ايهتب املسضغـ١ٝ

 . 

 زٖا ع٢ً ايتدطٝط املؿرتى بني املعًِ ٚط٬ب٘ . اعتُا 

  . َطاعا٠ اطٚف نٌ َسضغ١ , ٚاطٚف نٌ ب١٦ٝ 

  . ٘متهني املعًِ َٔ نؿاٜات ؽطٝط ايٓؿاط ٚتٓؿٝصٙ َع ط٬ب 

ْٚتب٢ٓ : إٔ ايٓؿاط وكل أٖساؾ٘ عٓسَا تٛنع يـ٘ خطـ١ عاَـ١ تكـّٛ عًـ٢      

َطاعاتٗـا عٓـس   فُٛع١ َـٔ ا٭غـؼ ايػـ١ًُٝ : ٖٚٓـاى بعـض ا٭غـؼ ايتـ٢ هـسض         

 ( . 62ٚنع ٖصٙ أـط١ , يعٌ َٔ أُٖٗا )

ــأثريٙ عًــ٢           ــِٝ أعهــا٥٘ ٚت ــ٢ َــس٣ إغــٗاَات٘ يف تعً تتٛقـــ قُٝــ١ ايٓؿــاط عً

منــِٖٛ ايعًُــ٢ ٚا٭زبــ٢ ٚا٫دتُــاع٢ ; ٭ٕ ايٓؿــاط يــٝؼ ٖــسؾًا يف ســس شاتــ٘ ,   

ٚيصيو هب اختٝاض املٓاؾط ايتـ٢ مياضغـٗا ايطـ٬ب يف نـ٤ٛ أٖـساف املسضغـ١       

 ٛاز ايسضاغ١ٝ . ٚأٖساف امل
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تٓبجل املٓاؾط َٔ سٝا٠ املسضغ١ ٚٚقعٗا ٚاطٚؾٗا ٚاـطٚف ايب٦ٝـ١ احملٝطـ١ بٗـا      

; ٚيصيو يٝؼ ٖٓاى قٛض٠ قسز٠ يًٓؿاط املسضغ٢ غـري أْٗـا ؼـسز يف نـ٤ٛ     

 ٍَٝٛ ايط٬ب َٚٛاٖبِٗ ٚاطٚف ايب١٦ٝ َٚؿه٬تٗا . 

يعَٓٝـ١ ستـ٢   تٛنع خط١ املٓاؾط يف ن٤ٛ إَهاْات املسضغ١ املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚا 

 ٜهٕٛ بطْاَر ايٓؿاط ٚاقعًٝا قاب٬ً يًتٓؿٝص. 

ٜتكـ بطْاَر ايٓؿاط بايتطٛض املػـتُط عٝـح ٜػـتذٝب يًتطـٛض يف سادـات       

 ايط٬ب َٚٝٛاهلِ ٚيًتػري يف ايظطٚف ايب١ٝ٦ٝ ٚاملسضغ١ٝ . 

ىسّ بطْاَر ايٓؿاط أنرب عسز ممهٔ َـٔ طـ٬ب املسضغـ١ , ٚتعـِ ؾٛا٥ـس ٖـصا        

 .  ايٓؿاط مجٝع ايط٬ب

 ( : 63َٚٔ ا٭غؼ ايت٢ تطتبط بٛنع خط١ ايٓؿاط َا ٜأت٢ )

بطْــاَر ايٓؿــاط املسضغــ٢ أَــط نــطٚض٣ ظاْــب ايٓؿــاط اؿــط ايــص٣ مياضغــ٘           

ايط٬ب , ٖٚٛ بطْاَر تع٢ًُٝ َٓظِ َٚككٛز ٜتهُٔ فُٛع١ َٔ اــربات  

ايتع١ًُٝٝ املدتاض٠ ايت٢ تػاعس ع٢ً غطؽ ٍَٝٛ دسٜس٠ ؼكل املٝـٍٛ اؿايٝـ١   

ٜـ٪ز٣ إىل   ٚاملػتكب١ً , ٚٚدٛز َجٌ ٖصٜٔ ايربْافني اؿط ٚاملٛدـ٘ يف املسضغـ١  

إثــطا٤ املــٓٗر املسضغــ٢ عــٔ ططٜــل ايٓؿــاط ٚدعًــ٘ إطــاضًا يًعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١          

 نًٗا. 

َؿــاضن١ ايطــ٬ب ٚاملسضغــني ٚاٱزاضٜــني يف بطْــاَر ايٓؿــاط ٜــتِ عًــ٢ أغــاؽ      

ايتكبٌ ٚاملٛاؾك١ ٚؼٌُ املػ٦ٛيٝات , ؾطٜط١ ايبعس عـٔ اٱدـطا٤ات املٓؿـط٠ َـٔ     

ؿـاضن١ يف بطْـاَر ايٓؿـاط أٚ إؾـطاى     ايٓؿاط , ٚعسّ إيعاّ مجٝع ايطـ٬ب بامل 

 مجٝع املسضغني ٚأؾطاز اٱزاض٠ بؿهٌ َباؾط يف ايٓؿاط . 

تكــِٜٛ ايٓؿــاط ٜــتِ يف نــ٤ٛ ؼكٝكــ٘ يٮٖــساف املتؿــل عًٝٗــا , عًــ٢ إٔ ٜهــٕٛ    

ــاَر        ــع ايربْــ ــا٬ًَ َــ ــاط َتهــ ــساف ايٓؿــ ــٌ أٖــ ــا٬ًَ يهــ ــتُطًا ٚؾــ ــِٜٛ َػــ ايتكــ
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٤ٛ ْتا٥ر ٖصا ايتكِٜٛ بٗسف ا٭نازمي٢ , ع٢ً إٔ ٜعسٍ بطْاَر ايٓؿاط يف ن

 ؼػٝٓ٘ ٚتطٜٛطٙ . 

قًٌٝ َٔ ايكٝـٛز نـطٚض٠ ملُاضغـ١ ْادشـ١ يًٓؿـاط , ٖٚـصٙ ايٝـٛز َطًـب َـٓظِ           

ٚنطٚض٣ ملُاضغ١ ايط٬ب يًٓؿاط , شيو إٔ ايٓؿاط وتاز إىل َٝـٌ ايطايـب   

ٚوتاز يف ايٛقت ْؿػـ٘ إىل قـسضات َعٝٓـ١ يٝػـت َتـٛؾط٠ يـس٣ نـٌ ايطـ٬ب ,         

تـاح ايؿطقـ١ يهـٌ ايكـازضٜٔ عًـ٢ مماضغـ١ ايٓؿـاط ايٛاسـس         َٚع ٖـصا هـب إٔ ت  

بكطــع ايٓظـــط عــٔ عـــسزِٖ َــع ايتكًٝـــٌ َــٔ ايؿـــطٚط ايتــ٢ تؿٝـــس ا٫ْهـــُاّ      

 يٓؿاط . 

قُٝــ١ ايٓؿــاط ؾُٝــا ٦ٜٝٗــ٘ َــٔ َٛاقـــ ٚؾــطم يًطــ٬ب ٜتؿــاعًٕٛ ؾٝٗــا ٚبٗــا     

َٚعٗــا ٫نتػـــاب خـــرب٠ َؿٝـــس٠ , ٫ يف ايٛقــٍٛ إىل إْتـــاز أٚ نػـــب َعـــني ,   

يٛغــٝط١ يف ايٓؿــاط ٖــ٢ ااهلــسف َــٔ ايٓؿــاط , ٜٚهتػــب ايطــ٬ب ؾايعًُٝــات ا

قسض٠ ع٢ً ا٫ختٝاض ٚايتدطٝط ٚتٛظٜـع املػـ٦ٛيٝات ٚتكػـِٝ ايعُـٌ ٚامل٬سظـ١      

 ٚاملُاضغ١ ٚايتذطٜب ٚنًٗا عًُٝات ١َُٗ يف مماضغ١ ايٓؿاط . 

اغــتٓاز بطْــاَر ايٓؿــاط إىل ا٭غــطاض ايتــ٢ َــٔ أدًــٗا ٚدــست املسضغــ١ , َٚــٔ     

سادات ايطـ٬ب َٚٝـٛاهلِ ٚتعسًٜـٗا ٚغـطؽ املٝـٍٛ املطغـٛب ؾٝٗـا        أُٖٗا َكاب١ً 

 ٖٚٓا ميهٔ يًٓؿاط إٔ هتصب ايط٬ب ٜٚػاعسِٖ ع٢ً ايُٓٛ ايػًِٝ . 

 ــٍٛ بطْــاَر ايٓؿــاط ٜٚٛاظْــ٘ ٚتهاًَــ٘ ٜتطًــب تٓــٛع ايٓؿــاط يٝتــٝض ؾطقــا     

ؾــت٢ ٚخــربات نــجري٠ أَــاّ ايطــ٬ب يتٛادــ٘ تٓــٛع املٝــٍٛ ٚاخــت٬ف َتطًبــات     

 َطس١ً عُط١ٜ .  ايُٓٛ يف نٌ

تأنٝس بطْاَر ايٓؿاط ع٢ً ايتٛدٝ٘ ايؿطز٣ ٚاؾُاع٢ غٛا٤ أنإ ايتٛدٝ٘  

تطبٜٛــًا أٚ ْؿػــًٝا أٚ ادتُاعٝــًا أٚ َٗٓٝــًا , ٚايرتنٝــع يف بطْــاَر ايٓؿــاط ٜٓشــٛ   

 إىل ايتٛدٝ٘ ايؿدك٢ ٚا٫دتُاع٢ ٚسادات ا٫غتُتاع عٓس ايط٬ب . 

اقــ١ ٚاملتُٝــع٠ يهــٌ َسضغــ١ , تٜٓٛــع ايٓؿــاط يف املــساضؽ عػــب اؿادــات اـ 

ؾاملسضغ١ يف َٓطك١ ضٜؿ١ٝ غريٖـا يف َٓطكـ١ سهـط١ٜ ; ٭ٕ أمنـاط ايٓؿـاط يف      
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ــربات        ــ٢ شيـــو إٔ اــ ــا , َٚعٓـ ــات ط٬بٗـ ــ٤ٛ سادـ ــع يف نـ ــ١ تٛنـ ــٌ َسضغـ نـ

 ايتع١ًُٝٝ يف ايٓؿاط ايٛاسس ؽتًـ باخت٬ف املسضغ١ ايت٢ متاضغ٘ . 

يف نٌ ْؿاط عٝح ٫ وـسخ   تطابل ايػًط١ َع املػ٦ٛيٝات املعطا٠ يًط٬ب 

ػـــاٚظ اهلـــصٙ ايػـــًط١ بايٓككـــإ أٚ ايعٜـــاز٠ عٓـــس مماضغـــ١ ايٓؿـــاط , ٫ٚ ٜكـــع  

 خ٬ف بني مماضغ٢ ايٓؿاط ٚإزاض٠ املسضغ١ . 

ــه٬ت اٱزاض٠ ايتعاْٚٝــــ١ ٚاملؿــــاضن١ يف         ــساضؽ يف ســــٌ َؿــ ٜؿــــرتى َــــسضا٤ املــ

 ايتدطٝط ٚايتٌُٜٛ ٚايتكِٜٛ . 

اٱؾـطاف عًـ٢ املٓاؾــط هـب إٔ ٜهـٕٛ تٛدٝٗــًا تعاْٚٝـًا َٚؿـاضن١ زميكطاطٝــ١        

َٔ داْب إزاض٠ املسضغـ١ َٚسضغـٝٗا , ؾـ٬ ٜهـٕٛ إؾـطاؾًا َتػـًطًا اغـتبسازًٜا ٚإ٫        

 ؾكس ايٓؿاط َعٓاٙ َٚػعاٙ . 

متٜٛـــٌ املٓاؾـــط َـــٔ أٖـــِ َػـــ٦ٛيٝات املسضغـــ١ ايجاْٜٛـــ١ , ٭ٕ ؼُـــٌ ايطـــ٬ب    

ًـ٢ سطٜـ١ ايطـ٬ب يف اختٝـاض املٓؿـط ايـص٣ وبْٛـ٘        متٌٜٛ املٓاؾط قـس ٜـ٪ثط ع  

ٚميًٝــٕٛ إيٝــ٘ , ٫ٚ ميهــٔ َٓــع طايــب َــٔ ايٓؿــاط يف مجاعــ١ اختاضٖــا يعــسّ        

 َكسضت٘ املاي١ٝ ع٢ً زؾع َا ٜكع عًٝ٘ َٔ ا٭عبا٤ املاي١ٝ يًٓؿاط . 

اػاٙ اٱزاض٠ املسضغ١ٝ مٛ ايٓؿاط اػاٙ قبب , سٝح تهؿـٌ اٱزاض٠ املسضغـ١ٝ    

ٚاٱَهاْــات اي٬ظَــ١ يًٓؿــاط , ٚتــجري زٚاؾــع املــتعًُني ٚاملعًُــني ,     ايتػــ٬ٝٗت 

 ٚػصبِٗ إىل املؿاضن١ ؾٝ٘ ٚاٱقباٍ عًٝ٘ . 

 ٖٚٓاى عسز َٔ ا٭غؼ تكّٛ عًٝٗا املٓاؾط غري ايكؿ١ٝ , َٔ أُٖٗا : 

املٓاؾــط متــاضؽ يف أثٓــا٤ ايٝــّٛ ايسضاغــ٢ عًــ٢ إٔ ىكــل اهلــا ٚقــت وــسز يف    

 ٚؾ٢ آخط ايّٝٛ ايسضاغ٢ . اؾسٍٚ ايسضاغ٢ ا٭غبٛع٢ 

املٓاؾط ٜعؿ٢ َـٔ أعبا٥ٗـا املايٝـ١ ايطـ٬ب , ٚميهـٔ إٔ ٜؿـاضى يف ٖـصٙ ا٭عبـا٤          

 فايؼ أٚيٝا٤ ا٭َٛض . 

املٓاؾط هب تكٛميٗا َٔ ايط٬ب ٚاملؿطؾني عًٝٗا يتعسًٜٗا ٚؼسٜس ؾـطٚط   

 املؿاضن١ ؾٝٗا . 
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اؾــط َــٔ قبــٌ ميــاضؽ نــٌ طايــب ْؿــاطًا ٚاســسًا عًــ٢ ا٭قــٌ عٝــح ؽتــاض املٓ 

 ايطًب١ بٛس٢ َٔ ضغباتِٗ َٚٝٛاهلِ ٚقسضاتِٗ  

ٜؿــاضى يف تٛدٝــ٘ املٓاؾــط َعًُــٕٛ َتشُػــٕٛ أنؿــا٤ يــسِٜٗ خــرب٠ ٚزضاٜــ١       

بايٓؿـــاط ٚاؾٛاْـــب ايٓؿػـــ١ٝ يًطـــ٬ب , ٚيـــسِٜٗ ايكـــسض٠ عًـــ٢ اختٝـــاض قـــٛض    

 ايٓؿاط ٚتهٝٝؿٗا َع اطٚف املسضغ١ ايت٢ ٜعًُٕٛ ؾٝٗا . 

 

 أَا أغؼ مماضغ١ ايط٬ب يًُٓاؾط بأْٛاعٗا املدتًؿ١ ؾُٔ أُٖٗا : 

ــ٘        َؿــاضن١ ايطــ٬ب يف نــٌ ْؿــاط عٝــح ٜػــُٕٗٛ إغــٗاًَا ؾعًٝــًا يف َطاسً

 املدتًؿ١ يف عًُٝات ايتدطٝط ٚايتٓؿٝص ٚايتكِٜٛ . 

ا٫ٖتُــاّ بأغــًٛب ايعُــٌ ٚططٜكتــ٘ َــٔ سٝــح تكػــُٝ٘ بــني ايطًبــ١ , ٚاختٝــاض     

ٓاغب٘ سػب َٝٛي٘ ٚاٖتُاَات٘ ٚاػاٖاتـ٘ ٚؼًُٝـ٘   نٌ طايب يًعٌُ ايص٣ ٜ

 َػ٦ٛي١ٝ ٖصا ا٫ختٝاض . 

ــازٍ يف ايتعاَــٌ بــني         مماضغــ١ ا٭غــًٛب ايــسميكطاط٢ ايػــًِٝ , ٚا٫ســرتاّ املتب

ــ١ أْؿػــِٗ , عًــ٢ إٔ تتػــِ         ــ٢ ايٓؿــاط ٚبــني ايطًب ايطًبــ١ ٚاملعًــِ املؿــطف عً

 ؾاز . َػ٦ٛي١ٝ املعًِ املؿطف ع٢ً ايٓؿاط بطابع ايتٛدٝ٘ ٚاٱض

ا٫غتؿاز٠ َٔ اٱَهاْات املتاس١ إىل أقك٢ سس ممهٔ , عٝح ٜـتِ اٱؾـاز٠ َـٔ     

ايطًب١ شًٖٓٝا ْٚؿػًٝا , َٚـٔ ايب٦ٝـ١ املازٜـ١ ٚايبؿـط١ٜ , ٚخًـل اؿـٛاض ٚايتؿاعـٌ        

 بني ٖصٙ اٱَهاْات مبا ٜ٪ز٣ إىل ت١ُٝٓ ايؿطز ٚايب١٦ٝ . 

ٜــل , عٝــح ٜتــسضب  ايعُــٌ بــني ايطًبــ١ يف املٓاؾــط ٜكــّٛ عًــ٢ أغــاؽ ضٚح ايؿط   

 ايطًب١ ع٢ً تٛظٜع ايعٌُ ٚايتعإٚ يف إلاظٙ بؿهٌ َتهاٌَ . 

ــتؿهري           ــ٢ اي ــ٣ٛ ٜــسضب عً ــإٔ ايٓؿــاط بأْٛاعــ٘ املدتًؿــ١ شٚ ٖــسف تطب اٱميــإ ب

ــ٢ ا٫بتهــاض , ٜٚػــاعس عًــ٢ اغــتجُاض          ٜٚــسؾع إىل ايعُــٌ ٚاؿطنــ١ , ٜٚعــني عً

   ُ عِٗ املسضغــ٢ ايٛقــت ٜٚػــِٗ يف ؼػــني زخــٌ ايؿــطز , ٜٚــطبط ايطــ٬ب مبذــت

 ٚغري املسضغ٢ . 
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 ( : 64ٖٚٓاى بعض ا٭غؼ املطتبط١ بؿعاي١ٝ ايط٬ب ٢ٖ )

ايطايب َٛاطٔ ْؿط سط َٓطًـل ميـاضؽ سٝاتـ٘ زاخـٌ املسضغـ١ ٚغـط مجاعـ١         

وكل َٔ خ٬اهلا شات٘ ٚشٚات اٯخـطٜٔ , ٚتٓظـط املسضغـ١ إىل ط٬بٗـا عًـ٢ أْٗـِ       

ٜتـــٛا٤ّ َٚٝـــٛاهلِ  َٛاطٖٓٛـــا ا٭قـــًٕٝٛ ايـــصٜٔ ٜؿـــهًٕٛ بـــطاَر ْؿـــاطِٗ مبـــا 

 اؿكٝك١ٝ . 

اؾرتاى ايطـ٬ب يف ايٓؿـاط أَـط قـسز ٚقـسٚز , ؾايطايـب يـ٘ إٔ ىتـاض َـٔ           

بني املٓاؾط َا ٜؿهـً٘ ٚميٝـٌ إيٝـ٘ , عًـ٢ إٔ تـتِ َػـاعست٘ ٚتطؾـٝسٙ ستـ٢ ٫         

ٜبايؼ يف َؿاضنت٘ يف املٓاؾط ع٢ً سػـاب ٚقتـ٘ ٚزضاغـت٘ ا٭نازميٝـ١ ٚستـ٢      

َكبــٍٛ يف املٓاؾــط ٚايسضاغــ١ َعــًا , ٚيٝتــٝض      ٫ ٜــ٪ز٣ بــ٘ ا٭َــط إىل ْتــاز غــري    

 ايؿطق١ ملؿاضن١ غريٙ يف ايٓؿاط . 

املؿــــاضن١ يف ايٓؿــــاط َطًــــب زميكطاطــــ٢ , ؾــــ٬ ٜكــــض اؿهــــِ عًــــ٢ زضدــــ١    

قــ٬س١ٝ ايطايــب يًُؿــاضن١ يف ْؿــاط َــا زٕٚ إٔ ٜأخــص ؾطقــ١ َتهاؾ٦ــ١ يف      

عهـــ١ٜٛ مجاعـــ١ ايٓؿـــاط ستـــ٢ ٜهتؿــــ قسضاتـــ٘ ُٜٚٓٝٗـــا , ؾُٝـــٌ ايطايـــب         

 ٚاٖتُاَ٘ ٚإقباي٘ ايطبٝع٢ ٖٛ ايططٜل إىل مماضغ١ ايٓؿاط . 

ط١ بؿعاي١ٝ ايطايـب يف مماضغـ١ املٓاؾـط , ٖٚـٛ أغـؼ      ٖٚٓاى بعض ا٭غؼ املطتب

 ( : 65أنسٖا َ٪متط تطب٣ٛ عح َؿه١ً املٓاؾط املسضغ١ٝ ٢ٖٚ )

إتاســ١ ايؿطقــ١ يًطًبــ١ ملعطؾــ١ أْــٛاع املٓاؾــط , ٚاختٝــاض َــا ٜتُؿــ٢ َٓٗــا َــع       

َٝٛاهلِ ٥٬ِٜٚ اغتعسازاتِٗ دٕٛ إٔ ْؿطض عًِٝٗ أيٛاًْا َع١ٓٝ , بـٌ عًٝٓـا إٔ   

تطًعاتِٗ ست٢ ٜػتكطٚا ع٢ً أيـٛإ قـسز٠ , عٓـسَا ْػـتطٝع     مرتّ آضا٤ِٖ ٚ

إٔ ْهتؿــــــ قـــــسضاتِٗ , ْـــــربظ ؾدكـــــٝاتِٗ ْٚؿػـــــض اجملـــــاٍ أَـــــاَِٗ ملبـــــازأ٠  

 ٚايتذسٜس ٚا٫بتهاض . 
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عسّ ا٫قتكاض يف مماضغ١ املٓاؾـط عًـ٢ ايٛقـٍٛ بايطًبـ١ إىل َػـت٣ٛ املعطؾـ١        

ِٗ ٜؿهطٕٚ ٜٚعًُٕٛ اجملطز٠ , بٌ ؼؿٝعِٖ إىل اجملا٫ت ايتطبٝك١ٝ ايت٢ ػعً

بأٜـــسِٜٗ ًُٜٚػـــٕٛ ْتـــا٥ر دٗـــٛزِٖ بأْؿػـــِٗ ؾتـــعزاز قـــسضاتِٗ عًـــ٢ ا٭زا٤        

 ٚضغبتِٗ يف ا٫ْط٬م . 

اعتبـاض املٓاؾــط اَتــسازًا يًــرباَر ايرتبٜٛــ١ ايتــ٢ وكــًٗا ايطايــب يف سذــطات   

ايسضاغــ١ , عٝــح تهــٕٛ مماضغــ١ ايٓؿــاط َؿــبع١ بــايكِٝ ايػــًٛن١ٝ اؿُٝــس٠  

 ١ْٚ باملتع١ ٚايرتٜٚض ٚاٱْتاز . ٚبطٚح ااهلٛا١ٜ املكط

َطاعا٠ قسضات ايطًب١ يف ايعُـٌ ٚايٓؿـاط ٚاٱْتـاز باعتـساٍ َـع نـطٚض٠ تـٛؾري         

أٚقـات ناؾٝـ١ يًسضاغــ١ ٚايرتٜٚـض ستـ٢ ٫ ٜــ٪ز٣ اٱغـطاف يف مماضغـ١ ايٓؿــاط       

 إىل إضٖام ا٭دػاّ ٚايعكٍٛ ٚإُٖاٍ ايسضٚؽ اي١َٝٛٝ . 

ملٓاؾـط , عٝـح ٜػـبل شيـو تٛنـٝض      ا٫ٖتُاّ بايطًب١ ايٓاؾ٦ني يف مماضغـ١ ا  

أْٛاع املٓاؾط ست٢ ٜأخصٚا َٓٗا َـا ٜٓاغـبِٗ قـسض٠ ٚاغـتعسازًا , ٚعًـ٢ املسضغـ١       

إٔ تؿػــض اجملــاٍ يًػــ٪اٍ ٚا٫غــتط٬ع ٚايبشــح ٚايعُــٌ يف ٜػــط ٚعطـــ ٚعــسّ  

 تعكٝس عٓس مماضغ١ املٓاؾط . 

َهاْـــات تـــٛؾري املعـــسات ٚا٭زٚات ايتـــ٢ تتطًبٗـــا املٓاؾـــط ٚإضؾـــاز ايطًبـــ١ إىل إ 

 ب٦ٝتِٗ ٚخاَاتٗا ٚغبٌ اغتدساَٗا ٚا٫ْتؿاع بٗا . 

ــًا       ــس ايطايــــب عكًٝــ ــ٢ تؿٝــ ــ١ ايتــ ــاز ااهلازؾــ ــازٜٔ اٱْتــ ــ٘ املٓاؾــــط إىل َٝــ تٛدٝــ

 ٚغًٛنًٝا َٚازًٜا نُا تؿٝس يف منٛ اجملتُع نً٘ . 

زع٠ٛ أٚيٝا٤ ا٭َٛض ٚاملتدككني يف املٓاغبات املدتًؿ١ يٲطـ٬ع عًـ٢ َٓاؾـط     

ٚشيــو ؿؿــع أٚيٝــا٤ ا٭َــٛض عًــ٢ بــصٍ َعٜــس َــٔ ايعٓاٜــ١      أبٓــا٥ِٗ ٚإْتــادِٗ ,

 ٚايسعِ . 

ايػــري يف ايتــسضٜب عًــ٢ ايٓؿــاط بٗــٛاز٠ ٚتــ٪ز٠ عػــب بــطاَر ايٓؿــاط ايتــ٢         

 تتؿل َع َطاسٌ منٛ ايطايب ٚقسضات٘ . 
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  َؿه٬ت ايٓؿاط املسضغ٢ : -3 

َعطؾــــ١ املؿــــه٬ت ايتــــ٢ تٛادــــ٘ مماضغــــ١ املٓاؾــــط أَــــط نــــطٚض٣ ٚأغاغــــ٢  

َٚعطؾــــ١ ايػــــبٌ ملٛادٗتٗــــا , ٚخًــــل ضأ٣ عــــاّ بــــني املٗــــتُني بــــايتعًِٝ   يتصيًٝــــٗا 

ــًا       ــسثٝٗا ؽطٝطـ ــط ٚؼـ ــصٙ املٓاؾـ ــني ٖـ ــِٗ يف ؼػـ ــني ٜػـ ــني املعًُـ ــط ٚبـ ٚاملٓاؾـ

 ( . 66ٚتٓؿٝصًا ٚتكٛميا ٚتٛاٝؿًا َٚٔ أِٖ ٖصٙ املؿه٬ت )

عسّ اٱميإ اؿكٝك٢ بك١ُٝ املٓاؾـط ٚأُٖتٗـا , ٜٚتُجـٌ شيـو يف إٔ نًٝـات       

 تتهُٔ بطافٗا إعسازًا سكٝكًٝا يًُعًـِ ملُاضغـ١ املٓاؾـط بأْٛاعٗـا     ايرتب١ٝ ٫

, مماضغ١ تتكٌ باملٓـاٖر ايسضاغـ١ٝ , ٖٚـ٢ يف شيـو تهتؿـ٢ بـبعض احملانـطات        

ايتــ٢ قــس تؿــري إىل أُٖٝــ١ ايٓؿــاط بكطــع ايٓظــط عــٔ إنػــاب ٖــ٪٤٫ ايطــ٬ب  

٦ٛيٕٛ يف املعًُني َٗـاضات ؾعًٝـ١ يتٓظـِٝ املٓاؾـط ٚضٜازتٗـا ٚتٛدٝٗٝٗـا . ٚاملػـ       

ٚظاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ املٗتُٕٛ بتدطٝط ايتعًِٝ ٚبطاف٘ ٚاٱؾطاف ايؿ٢ٓ 

٫ ٜبــصيٕٛ دٗــسًا سكٝكٝــًا يف ٚنــع املٓاؾــط َٛنــعٗا ايكــشٝض َــٔ اـطــ١         

ايسضاغــ١ٝ , أٚ تــٛؾري اٱَهاْــات املٓاغــب١ ملُاضغــتٗا أٚ تــسضٜب املعًُــني ملُاضغــ١    

دــ١ إميــإ املعًُــني باملٓاؾــط  ٖــصٙ املٓاؾــط , ٚنــٌ شيــو ٜــ٪ثط بــسٚضٙ عًــ٢ زض  

املسضغــ١ٝ , ٜٚ٪نــس عــسّ اٱميــإ باملٓاؾــط ايٓظــط٠ ايػــا٥س٠ بــني اٯبــا٤ ٚايتــ٢     

 تط٣ ؾٝٗا تػ١ًٝ ٚاهلًٛا ٜهٝع ايٛقت ٜٚبسز دٗٛز ايؿكٌ ايسضاغ٢ . 

عسّ تٛؾري اٱَهاْات املاز١ٜ املٓاغب١ يتشكٝل َتطًبـات املٓاؾـط , ؾاٱَهاْـات     

٬ظ١َ ملُاضغ١ املٓاؾط , ؾا٭ب١ٝٓ املسضغ١ٝ نـٝك١  قاقط٠ ع٢ً تٛؾري ايظطٚف اي

ــاّ ايؿرتتـــني يف بعـــض املـــساضؽ ٫ ٜػـــُض    , َٚٝعاْٝـــات ايٓؿـــاط نـــ١ًٝ٦ , ْٚظـ

 بايٛقت اي٬ظّ ملُاضغ١ ايٓؿاط . 

ــ٢ تٓظــِٝ املٓاؾــط ٚضٜازتٗــا ٖٚــصا ايككــٛض ٜطدــع إىل           عــسّ قــسض٠ املعًُــني عً

يًُٗـاضات اي٬ظَـ١ ملُاضغـ١    اْؿػاٍ املعًُني ظساٍٚ زضاغ١ٝ نبري٠ ٚاؾتكازِٖ 

ايٓؿــاط ٚتٛدٝٗــ٘ , ٚعــسّ إعــسازِٖ يف نًٝــاتِٗ ايرتبٜٛــ١ إعــسازًا ٜػــُض اهلــِ    

 مبعطؾ١ أبعاز ايٓؿاط ٚزٚضٙ ٚاملٗاضات اي٬ظ١َ ملُاضغت٘ . 
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عسّ ايعٓا١ٜ يف تكِٜٛ ايط٬ب أٚ املعًُني باملٓاؾط ايسضاغ١ٝ ؾُـا زاّ ايٓؿـاط    

ب٘ َــٔ َعــاضف أٚ غــًٛى يف تكــسٜط   خــاضز ايؿكــٌ ٫ ٜكــّٛ ٫ٚ ٜــ٪ثط َــا انتػــ   

لاسـ٘ أٚ ؾؿـً٘ ٫ ٜتٛقــع َٓـ٘ ا٫يتؿـات إىل ايٓؿــاط ; ٭ٕ ايطايـب ٚٚىل أَــطٙ      

ٜعتــربإ مادــ٘ أٚ ؾؿــً٘ ٫ ٜتٛقــع َٓــ٘ ا٫يتؿــات إىل ايٓؿــاط ; ٭ٕ ايطايــب      

ٚٚىل أَطٙ ٜعتربإ زضدـات ا٫َتشـإ ٖـ٢ املعٝـاض ايػـًِٝ يًشهـِ عًـ٢ ايعًُٝـ١         

سٚضٙ ٫ ْتٛقع َٓـ٘ دٗـسًا َبـص٫ٚ يف فـاٍ ايٓؿـاط َـا ي       ايتع١ًُٝٝ, ٚاملعًِ ب

 ٜسخٌ نُٔ بٓٛز تكٛمي٘ يف عًُ٘ . 

ٚقس تعرتض املٓاؾط عٛا٥ل تبعسٖا عٔ ؼكٝل ا٭ٖساف املٓٛط١ بٗا  ٚأٖـِ  

 ( : 67ٖصٙ ايعٛا٥ل ٢ٖ )

عــسّ تــٛؾط ايٛقــت ٚاملهــإ يــس٣ ايطــ٬ب ملُاضغــ١ ايٓؿــاط ٫ظزٚاز املــساضؽ عًــ٢   

ملسضغ١ يؿرتتني أٚ ث٬خ ؾرتات , ؾ٬ تهؿ٢ ايؿطق١ ايت٢ ؽًٛ ْؿػٗا ٚايعٌُ با

 ؾٝٗا املسضغ١ َٔ ايسضاغ١ يُٝاضؽ ايط٬ب ْؿاطِٗ ؾٝٗا . 

عسّ تـٛؾط املـسضؽ ايهــ٤ ٜـ٪ز٣ عًـ٢ ؾؿـٌ ايٓؿـاط , ؾاملـسضؽ غـري ايهــ٤ ٖـٛ             

املـسضؽ ايــص٣ ٫ ٜعــطف ا٭ٖـساف احملــسز٠ يًٓؿــاط, ٫ٚ ٜعـطف َٗــاضات ايػــًٛى    

 ا٫دتُاع٢ ايػًِٝ َع ط٬ب٘ أٚ ايٛدٝ٘ ايػًِٝ اهلِ . 

عـسّ تعـإٚ َسضغـ٢ املسضغـ١ ٚتؿــاٚتِٗ يف ٚدٗـات ايٓظـط إىل ايٓؿـاط املسضغــ٢         

 ِٗ ايعا٥س باؾاْب املعطؾ٢ زٕٚ غٛاٙ . ٚاٖتُاَ

ــاض أْـــ٘ عُـــٌ      عـــسّ تعـــإٚ َـــسٜط املسضغـــ١ ٚؾُٗـــ٘ اــــاط٧ يًٓؿـــاط عًـــ٢ اعتبـ

تطٚوــ٢ َٓؿكـــٌ عــٔ املـــٓٗر املسضغـــ٢ أٚ أْــ٘ إٖـــساض يٛقــت ايطـــ٬ب َٚهـــٝع١     

 يًذٗس . 

َعاضن١ بعض أٚيٝا٤ ا٭َٛض ملُاضغ١ أبٓا٥ِٗ ايٓؿاط املسضغ٢, ع٢ً اعتبـاض أْـ٘    

 كٌٝ املعاضف . ٜعطًِٗ عٔ ؼ
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 ٖٚٓاى َؿه٬ت أخط٣ تٛاد٘ املٓاؾط غري ايكؿ١ٝ َٔ أُٖٗا: 

ْظــاّ ايسضاغــ١ يف بعــض املــساضؽ سٝــح تػــتػٌ املسضغــ١ يؿرتتــني زضاغــٝتني يف      

ايٝــّٛ ايٛاســس , ٚعــسّ ٚدــٛز ايٛقــت ايهــاؾ٢ يف ؾــرتات ايطاســ١ بــني اؿكــل "     

ايؿػــش١ " ملُاضغــ١ ايٓؿــاط , ْاٖٝــو عــٔ عــسّ ؽكــٝل ٚقــت زاخــٌ املــٓٗر     

 ايسضاغ٢ يًٓؿاط ٚمماضغت٘ . 

ايكــؿ١ٝ ميهــٔ إٔ تػرتؾــس بــ٘ عٓــس   املسضغــ١ يــٝؼ يــسٜٗا زيٝــٌ باملٓاؾــط غــري    

ايتدطٝط يًٓؿاط املسضغ٢ , ؾًٝؼ يسٜٗا قٛض٠ تؿكـ١ًٝٝ ملـا ٜٓبػـ٢ إٔ ٜكـسّ     

يًطـــ٬ب  أٚ نٝؿٝـــ١ تكسميـــ٘ ٚمماضغـــت٘ , أٚ َٛقعٝتـــ٘ َـــٔ املٓـــاٖر ايسضاغـــ١ٝ   

ٚا٭ٖساف املٓٛط١ بـ٘ , أٚ َـس٣ اضتباطـ٘ مبٛنـٛعات املـٓٗر , ٚإمنـا تـطى نُـٌ         

ِٗ بــــطغِ إثكــــااهلِ ظــــساٍٚ زضاغــــ١ٝ , ٚزٕٚ  شيــــو يتكــــسٜط املعًُــــني ٚشنــــا٥ 

 َعاْٚتِٗ املعا١ْٚ اؿكٝك١ٝ ٱلاظ َجٌ ٖصٙ املٓاؾط . 

ــٝل         ــ٢ تكًـ ــاعس عًـ ــ٘ غـ ــايؼ ؾٝـ ــاّ َبـ ــا اٖتُـ ــاّ بٗـ ــات ٚا٫ٖتُـ ــاّ ا٫َتشاْـ ْظـ

 ( . 68املٓاؾط ٚٚنعٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ يف َطتب١ َتأخط٠ َٔ ا٭١ُٖٝ )
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 ايطابعايؿكٌ 

 لربامج الهشاط املدرسي  التخطيط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الزابع
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 التخطًط  لربامج الهشاط املدرسٌ

 

 َا١ٖٝ ايتدطٝط :

َعًَٛــات ٚؼسٜــس ٚإبــطاظ عٓاقــطٖا َــع ٚنــع اؾرتانــات    ايتدطــٝط ٖــٛ ػُٝــع  

 .ؾطز أٚ أؾطاز يتشكٝل أٖساف َع١ٓٝٚتٛقعات إهاب١ٝ ٭عُاٍ َػتكب١ًٝ ٜكّٛ بٗا 

 ممٝعات ايتدطبط :

 ٜتُٝع ايتدطٝط بأْ٘ :

 ع١ًُٝ اغرتتٝذ١ٝ . .1

 ع١ًُٝ َتساخ١ً . .2

 ع١ًُٝ اهلا أٖساف ٚاؾرتانات . .3

 إهابًٝا .ع١ًُٝ ايػطض َٓٗا دعٌ املؿطٚع  .4

 خطٛات ايتدطٝط :

 اٱعساز ايؿين ٚاٱزاضٟ . .1

 ايتٌُٜٛ ٚايتذٗٝع . .2

اؽاش ايكطاضات . .3

 ايتٓؿٝص ٚاملتابع١ . .4

 ايطقاب١ ٚايتكِٜٛ . .5

 أٖساف ايتدطٝط يرباَر ايٓؿاط املسضغٞ :

 ؼكٝل طُٛسات املػ٪ٚيني عٔ ايٓؿاط . .1

 ؼكٝل اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ ايٛطين . .2
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 ١٦ٝ ٚاجملتُع .ضبط املاز٠ ايسضاغ١ٝ بايب .3

 غطؽ ايعازات ايكش١ٝ ٚقِٝ ايعٌُ املٗين اؿط يف ْؿٛؽ ايط٬ب . .4

 غطؽ سب ايعٌُ ٚاغتجُاض أٚقات ايؿطاؽ يف ْؿٛؽ ايط٬ب . .5

 اغتػ٬ٍ مجٝع املؿاِٖٝ اييت تتهُٓٗا أيٛإ ايٓؿاط . .6

 نُإ لاح ا٭ؾطاز عًًُٝا بإشٕ اهلل . .7

 ا٫قتكاز١ٜ يف ايٓؿكات ٚايٛقت ٚاؾٗس . .8

 ايعٌُ .لاح  .9

 عٛاٌَ َٚطتهعات اـط١ ايٓادش١ :

ؼسٜس ا٫ستٝادات . .1

 ؼسٜس ا٭ٚيٜٛات . .2

 تكسٜط ايتهايٝـ . .3

 ؼسٜس ايٛقت املٓاغب . .4

 تكسٜط ايظطٚف . .5

 تكسٜط ق١ُٝ ايٓؿاط ٚسذُ٘ . .6

 َكَٛات ايتدطٝط ايٓادض :

 ؼسٜس أٖساف ايعٌُ . .1

 إبطاظ أ١ُٖٝ املؿطٚع . .2

 . ٚنع اغرتاتٝذ١ٝ ٚظَإ إقا١َ املؿطٚع .3

 ؼسٜس َهإ ٚظَإ إقا١َ املؿطٚع . .4

 تعٝني ا٭ؾطاز املهًؿني بايعٌُ . .5
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 اٱساط١ باٱَهاْات املتاس١ ٫غتػ٬اهلا. .6

 ايتٓب٪ بايكعٛبات ٚايعٛا٥ل يًتػًب عًٝٗا . .7

 ٚنع سًٍٛ َٓاغب١ ٚغطٜع١ يًُؿه٬ت ايطاض١٥ . .8

 َط١ْٚ اـط١ . .9

ٚنع دسٍٚ ظَين يًتٓؿٝص . .10

 

 

 عٓاقط ايتدطٝط :

 ايتٓب٪ . .1

 ؼسٜس ااهلسف . .2

 ٚنع خط١ ايتٓؿٝص. .3

 َكازض خط١ ايعٌُ :

 تعًُٝات ٚتٛدٝٗات ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚإزاضاتٗا باملٓاطل املدتًؿ١ . .1

 خطط ا٭عٛاّ ايػابك١ . .2

 اـطط اؾسٜس٠ . .3

 تعًُٝات املؿطؾني بإزاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ . .4

 اـربات ايع١ًُٝ باؾاَعات ٚاٱزاضات ايتع١ًُٝٝ . .5

 ٚايهتب املتدكك١ . املطادع .6

 زيٌٝ ايٓؿاط ايط٬بٞ . .7

 عٛاٌَ لاح خط١ ايٓؿاط :
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 تهاؾط دٗٛز ضا٥س ايٓؿاط َٚؿطف ايٓؿاط َع إزاض٠ املسضغ١ ٚايط٬ب . .1

 تعإٚ املعًُني ٚايط٬ب َع ضا٥س ايٓؿاط َٚؿطف ايٓؿاط . .2

 تٛؾري اٱَهاْات ٚايتذٗٝعات اي٬ظ١َ . .3

قِٗ ٚقربِٖ ٚتؿاِْٝٗ ٚتعاِْٚٗ خربات ايعاًَني يف ايٓؿاط ٚأَاْتِٗ ٚأخ٬ .4

 ٚزق١ أزا٥ِٗ ٚؼًُِٗ املػ٪ٚي١ٝ .

 ؼسٜس اؾٛاْب ايتاي١ٝ : .5

 َا١ٖٝ املؿطٚع . - أ

 ٚنع أٖساف املؿطٚع . - ب

 املٛا١َ٤ بني إَهاْات املسضغ١ ٚاستٝادات ايٓؿاط . - ت

 املؿاٚض٠ ملسٜط املسضغ١ ٚشٟٚ اـرب٠ . - خ

 زضاغ١ املؿطٚع دٝسًا .  - ز

 ايتٓػٝل َع إزاض٠ ايتعًِٝ . - ح

 ايتٛقع يكعٛبات املؿطٚع ٚٚنع اؿًٍٛ ٚا٫قرتاسات املٓاغب١ . - ر

 إعساز ا٭َٛض املاي١ٝ . - ز

 اٱساط١ مبهاَني ٚخكا٥ل ٚؼسٜس َس٠ َٚهإ ٚتهًؿ١ املؿطٚع . - ش

 ػٗٝع ٚؼسٜس ايط٬ب ٚاملطاؾكني . - ض

 ٚنع دسٍٚ يًكطف ٚاملؿرتٜات . - ظ

ٚنع دسٍٚ ظَين يًتشطى ٚايعٜاضات ٚا٫تكا٫ت . - ؽ

املؿطٚع ْٚٗاٜت٘ املتٛقع١ .ؼسٜس بسا١ٜ  - ف

 نتاب١ تكطٜط ؾاٌَ َٚؿكٌ عٔ املؿطٚع املٓؿص . - م
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ــ١    * ــس ا٭زْــــــــــ٢ َــــــــــٔ املعطؾــــــــ ــاب ٜكــــــــــسّ اؿــــــــ تــــــــــصنط إٔ ايهتــــــــ

ايٓؿــــــاط ايط٬بـــــــٞ  (.1426ضادــــــع زاٚٚز َعاٜطــــــ١ ٚسػـــــــٔ عًــــــٞ ايعكـــــــٍٛ)    **

 .ايطٜاض , ايساضايكٛيت١ٝ .ٚتطبٝكات٘

 

 ايتٓؿٝص ٚاٱؾطاف يرباَر ايٓؿاط املسضغٞ* **

 ٪ٚيٛ ايتٓؿٝص :َػ

َؿطف مجاع١ ايٓؿاط . .1

 ضا٥س ايٓؿاط . .2

 املؿطؾٕٛ يف َطنع ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ . .3

 املؿطؾٕٛ ع٢ً ا٭ْؿط١ يف إزاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ . .4

 َػ٪ٚيٛ اٱؾطاف :

 املؿطف املدتل بايٓؿاط ايط٬بٞ  . .1

 َؿطف املٛاز ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚايتطٜٛط . .2

يعسز َٔ املساضؽ . املؿطف ايتابع .3

َؿطف اٱزاض٠ ايط٬ب١ٝ . .4

 َؿطف ايٓؿاط يف ايٛظاض٠ . .5

ــ١    * ــس ا٭زْــــــــــ٢ َــــــــــٔ املعطؾــــــــ ــاب ٜكــــــــــسّ اؿــــــــ تــــــــــصنط إٔ ايهتــــــــ

ــٍٛ)    ** ــٞ ايعكــــ ــٔ عًــــ ــ١ ٚسػــــ ــع زاٚٚز َعاٜطــــ ــاط ايط٬بــــــٞ  (. 1426ضادــــ ايٓؿــــ

 .ايطٜاض , ايساضايكٛيت١ٝ .ٚتطبٝكات٘

 

 فا٫ت ايٓؿاط املسضغٞ 
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 اٱغ١َٝ٬ (* ** ايٓؿاط ايسٜين ) ايتٛع١ٝ

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ايٓؿاط ايسٜين ) ايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬ ( :

 ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ ٜٗتِ بتعُٝل ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ ايكشٝش١ يف ْؿٛؽ ايٓاؾ١٦ .

 ثاًْٝا : أٖساف ايٓؿاط ايسٜين ) ايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬ ( :

 . تعُٝل املؿاِٖٝ اٱغ١َٝ٬ ٚا٫عتعاظ باٱغ٬ّ .1

 .ضنٛإ اهلل عًِٝٗ ٚأقشاب٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِري٠ ايطغٍٛ . ايتعطٜـ بػ2

 . تطب١ٝ ايؿباب ٚتبكريِٖ بأَٛض زِٜٓٗ .3

 ثايجًا : بطاَر ايٓؿاط ايسٜين ) ايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬ ( :

 تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ . .1

 َساضغ١ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ . .2

ايتعطف ع٢ً ا٫سهاّ ايؿك١ٝٗ . .3

ٚاملصاٖب املدتًؿ١ . ايتعطٜـ مبٛقـ ايعكٝس٠ َٔ ايتٝاضات .4

ٚايتابعني ٚا٭ع٬ّ . ضنٛإ اهلل عًِٝٗزضاغ١ٝ غري بعض ايكشاب١  .5

مماضغ١ أغايٝب ايسع٠ٛ ٚاٱضؾاز . .6

إدطا٤ املػابكات ٚايبشٛخ . .7

عكس ايسضٚؽ ايع١ًُٝ . .8

إقا١َ احملانطات ٚايٓسٚات . .9

املؿاضن١ يف ا٭عُاٍ اـري١ٜ . .10

 ١ اٱغ١َٝ٬ ( :ضابعًا : فا٫ت ايٓؿاط ايسٜين ) ايتٛعٝ

 ايتعإٚ َع اٱشاع١ املسضغ١ٝ . .1



136 

 

ا٫ستؿاٍ باملٓاغبات ايس١ٜٝٓ . .2

عكس ْسٚات . .3

إقساض ف٬ت . .4

اؿح ع٢ً إقا١َ ايكًٛات . .5

نتاب١ ا٭عاخ ايس١ٜٝٓ . .6

إقا١َ َعاضض إغ١َٝ٬ . .7

. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِايهتاب١ يف أضنإ اٱغ٬ّ ٚغري٠ ايطغٍٛ  .8

 ايٓؿاط ايجكايف* **

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ايٓؿاط ايجكايف :

ٜٚككس ب٘ نٌ َا ٜهتػب٘ ايطايب َٔ َعاضف َٚعًَٛات زاخٌ ايؿكٌ أٚ خاضدـ٘  

ًٜٚعــب ٖــصا ايٓؿــاط زٚضًا ٖاَــًا يف تُٓٝــ١ ايطايــب ؾهطٜــًا ٚادتُاعٝــًا ٜٚٗــسف ٖــصا     

ايٓٛع َٔ ايٓؿاط إىل إنػاب ايط٬ب تطنٝعًا َعطؾًٝا ٚتطبٝكًا يهٌ َا ٜسضغـْٛ٘  

ؾــإٕ ٖــصا ايٓؿــاط ٜػــاعس ايطــ٬ب عًــ٢ ؾٗــِ املــٛاز ايسضاغــ١ٝ عــٔ      ٚظاْــب شيــو  

 ططٜل ؼًًٝٗا ٚاغتدساَٗا عًًُٝا .

 

 ثاًْٝا : ٚغا٥ٌ ٚبطاَر ايٓؿاط ايجكايف :

 احملانطات ٚاملٓااطات ٚايٓسٚات . .1

ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ . .2

اٱشاع١ املسضغ١ٝ . .3

املهتب١ املسضغ١ٝ . .4
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اؾُاعات ايجكاؾ١ٝ املدتًؿ١ . .5

 فا٫ت ايٓؿاط ايجكايف :ثايجًا : 

 مجاع١ ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ : (1)

 أٖساؾٗا :

 تهٜٛٔ ضأٟ عاّ يس٣ ايط٬ب . .1

 تٛغٝع آؾام املتعًُني . .2

 ايهؿـ عٔ ٍَٝٛ َٚٛاٖب ايط٬ب . .3

 ايتسضٜب ع٢ً ايتعبري ٚاؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ . .4

 تأنٝس قؿات ايتعإٚ ٚايتٓظِٝ . .5

املعًَٛات .ايتسضٜب ع٢ً اٱخطاز ايكشؿٞ ٚايبشح ٚمجع  .6

 أْٛاع ايكشـ املسضغ١ٝ :

 ايكشٝؿ١ املسضغ١ٝ ا٭غبٛع١ٝ . .1

 قشٝؿ١ اؿا٥ط . .2

 قشٝؿ١ املٓاغبات . .3

 املطٜٛات .  .4

ايٓؿطات . .5

 مجاع١ املهتب١ املسضغ١ٝ : (2)

 أٖساؾٗا :

 إثاض٠ بعض ايكهاٜا . .1
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 تعطٜـ ايط٬ب مبؿّٗٛ ايجكاؾ١ . .2

 تعٜٛس ايط٬ب ع٢ً نٝؿ١ٝ ايكطا٠٤ ايكشٝش١ . .3

 ايط٬ب ع٢ً نٝؿ١ٝ ايبشح ٚايرتتٝب ٚمجع املاز٠ ايع١ًُٝ .تعٜٛس  .4

تعٜٛس ايط٬ب ع٢ً آزاب ايكطا٠٤ ٚايػًٛى زاخٌ املهتب١ . .5

 

 مجاع١ اٱشاع١ املسضغ١ٝ : (3)

 أٖساؾٗا :

 ايتعطٜـ بٛاٝؿ١ اٱشاع١ . .1

 ايتعطٜـ با٭دٗع٠ اٱشاع١ٝ . .2

 ايتسضٜب ع٢ً اغتدساّ ا٭دٗع٠ . .3

 ٚاملصٜع ٚاملدطز َٚٗٓسؽ ايكٛت .ايتعطٜـ بٛاٝؿ١ َعس  ايربْاَر  .4

 ايتعطٜـ بايرباَر اٱشاع١ٝ . .5

 ايتعطٜـ بكؿات اـرب ا٭ّ . .6

تعٜٛس ايط٬ب ع٢ً نٝؿ١ٝ اختٝاض َٛنٛع اؿٛاض ٚاملؿاضنني ؾٝ٘ . .7

 مجاع١ املػابكات ا٭زب١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ : (4)

 أٖساؾٗا :

 ت١ُٝٓ أؾهاض املتعًُني . .1

ٚأٚيٝــــا٤ ا٭َــــٛض ٚزعــــِ ضٚح تٛطٝــــس ايكــــ١ً بــــني ايطــــ٬ب ٚإزاض٠ املسضغــــ١   .2

 ايتٓاؾؼ بني ايط٬ب .
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 تبازٍ اـربات ٚتك١ٜٛ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ . .3

انتؿاف شٟٚ املٛاٖب ٚتُٓٝتٗا ٚتٛدٝٗٗا . .4

 ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ * **

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ :

ٖـٛ ايٓؿـاط ايـصٟ ميّهـٔ ايطـ٬ب َـٔ ايتعـطف عًـ٢ ٚادبـاتِٗ ا٫دتُاعٝــ١ يف          

ايعاّ ُٜٚٓٞ يسِٜٗ إَهاْات ايتعاٌَ املٓؿٛز يف اـٌ ع٬قـات إْػـا١ْٝ     اجملتُع

 غ١ًُٝ .

 ثاًْٝا : أٖساف ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ :

 تهٜٛٔ ايؿدك١ٝ املتها١ًَ اٱهاب١ٝ املتها١ًَ . .1

 َعاؾ١ َظاٖط ا٫ْطٛا٤ ٚا٫مطاف . .2

 ت١ُٝٓ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ . .3

 اـري .تؿذٝع ايط٬ب ع٢ً ايتعإٚ َع ايػري يف ؾعٌ  .4

 غطؽ سب ايعٌُ ٚؾعٌ اـري . .5

تععٜع اٱسػاؽ باملػ٪ٚي١ٝ يس٣ ايط٬ب . .6

 

 ثايجًا : فا٫ت ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ :

اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ . .1

 مجاع١ اـس١َ ايعا١َ . .2

 مجاع١ ا٭غط . .3

 مجاع١ ايعٜاضات ٚايطس٬ت . .4
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 ايٓازٟ املسضغٞ . .5

 ايطس٬ت اـ١ًٜٛ ايكك١ٝ . .6

 سؿ٬ت ايتعاضف . .7

 املٓاغبات .مجاع١  .8

مجاع١ ااهلٛا٠ ٚمجع ايطٛابع ٚايٓكٛز . .9

مجاع١ ايٓظاّ . .10

 

 ايٓؿاط ايطٜانٞ * **

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ايٓؿاط ايطٜانٞ :

ٖٛ ايٓؿاط ايـصٟ ٜػـاِٖ يف ؼكٝـل ايُٓـٛ اؾػـُٞ يًطـ٬ب ٚايـصٟ ٜـ٪ثط يف         

 دٛاْب ايُٓٛ ا٭خط٣ .

 ثاًْٝا : أٖساف ايٓؿاط ايطٜانٞ :

ااهلٛا١ٜ ايطٜان١ٝ يًط٬ب .إتاس١ ايؿطم ملُاضغ١  .1

ايتعٛز ع٢ً مماضغ١ ايتُطٜٓات ايطٜان١ٝ اي١َٝٛٝ . .2

ت١ُٝٓ ايطٚح ايطٜان١ٝ . .3

ضعا١ٜ املٛاٖب ٚاملٗاضات . .4

إؾطاى مجٝع ايط٬ب يف ايرباَر ايطٜان١ٝ . .5

تسعِٝ ضٚح اي٤٫ٛ يًذُاع١ . .6

اغتجُاض ٚقت ايؿطاؽ . .7

تعٜٛس ايط٬ب ع٢ً نبط ايٓؿؼ ٚتٓظِٝ ا٫ْؿعا٫ت . .8
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تعٜٛس ايط٬ب ع٢ً سؿا ايٓظاّ ٚايطبط بني اؿكٛم ٚايٛادبات . .9

 

 ثايجًا : فا٫ت ايٓؿاط ايطٜانٞ :

ــ١ :  .1 ــاب اؾُاعٝـ ــسّ   ا٭يعـ ــط٠ ايكـ ــ١ً    –نـ ــط٠ ايػـ ــس  نـ ــط٠ ايٝـ ــط٠  –نـ نـ

 ايطا٥ط٠ .

ــ١ :  .2 ايتــٓؼ  –تــٓؼ ايطاٚيــ١   –أيعــاب ايكــ٣ٛ   –ايػــباس١  ا٭يعــاب ايؿطزٜ

 ايػ٬ح . –املكاضع١  –ا٭ضنٞ 

ؾٓـ١   –ؾٓـ١ امل٬عـب    –ؾ١ٓ املػابكات ٚاملٗطداْات  ايًذإ ايطٜان١ٝ : .3

ايتشهِٝ .

 

 ايٓؿاط ايهؿؿٞ * **

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ايٓؿاط ايهؿؿٞ :

ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ ٜػاِٖ يف إعساز ايط٬ب إعـسازًا غـًًُٝا يٝكـبشٛا َـٛاطٓني     

 قاؿني قازضٜٔ ع٢ً خس١َ أْؿػِٗ ٚخس١َ فتُعِٗ  .

 ف ايٓؿاط ايهؿؿٞ :ثاًْٝا : أٖسا

تعُٝل قِٝ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ يف ْؿٛؽ ايٓاؾ١٦ . .1

تعٜٛس ايط٬ب ع٢ً سب ايٓظاّ ٚايتعإٚ ٚؾعٌ اـري . .2

إضغا٤ ايعازات اؿػ١ٓ عٓس ايط٬ب . .3

ت١ُٝٓ ضٚح ا٫ْتُا٤ ٚايٛط١ٝٓ يس٣ ايط٬ب . .4

ؼكٝل أٖساف املسضغ١ . .5

اغتجُاض أٚقات ايؿطاؽ . .6
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 ت١ُٝٓ اجملتُع ٚخسَت٘ .املؿاضن١ يف بطاَر  .7

 ثايجًا : فا٫ت ايٓؿاط ايهؿؿٞ :

سٝا٠ اـ٤٬ . .1

اـس١َ ايعا١َ ٚخس١َ اجملتُع . .2

ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ . .3

املٍٝٛ ٚااهلٛاٜات اـاق١ . .4

 ضابعًا : بطاَر ايٓؿاط ايهؿؿٞ :

املػابكات ايهؿؿ١ٝ . .1

اـسَات ايعا١َ . .2

سؿ٬ت ايػُط . .3

ايطس٬ت ٚايعٜاضات . .4

هؿؿ١ٝ .ا٭يعاب اي .5

ايتسضٜب . .6

ا٫دتُاعات . .7

املدُٝات . .8

 

 ايٓؿاط ايعًُٞ * **

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ايٓؿاط ايعًُٞ :
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ٖــٛ ايٓؿـــاط ايـــصٟ ٜتـــٝض يًطـــ٬ب ؾـــطم مماضغـــ١ ٖٛاٜـــاتِٗ ٜٚطغـــذ َؿٗـــّٛ  

ايـــتؿهري ايعًُـــٞ يـــسِٜٗ ٫نتؿـــاف املٛاٖـــب ٚايكـــسضات َـــٔ خـــ٬ٍ ايتذـــاضب  

 ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ .

 ايعًُٞ : ثاًْٝا : أٖساف ايٓؿاط

تطغٝذ اٱميإ باهلل ٚٚسساْٝت٘ عٓس ايط٬ب . .1

تٛدٝ٘ ايط٬ب يتطبٝل أغًٛب ايبشح ايعًُٞ يف سٝات٘ . .2

َػاعس٠ ايطايب ع٢ً ايُٓٛ املتعٕ املتهاٌَ . .3

ت١٦ٝٗ ايطايب يًعٌُ اؾُاعٞ ٚت١ُٝٓ ضٚح ايتعإٚ . .4

انتؿاف شٟٚ ايكسضات ايع١ًُٝ ٚتُٓٝتٗا ٚتٛدٝٗٗا . .5

اغتدساّ ا٭زٚات ايع١ًُٝ ايبػٝط١ . تسضٜب ايط٬ب ع٢ً .6

ايتٛدٝ٘ ايعًُٞ ٚاملٗين يًط٬ب . .7

ايتعطف ع٢ً بعض ايكٓاعات املٛدٛز٠ يف ايب١٦ٝ . .8

تٛدٝ٘ ايط٬ب ي٬غتؿاز٠ َٔ املدايؿات ٚإعاز٠ تكٓٝعٗا . .9

تٛدٝ٘ ايط٬ب يططم ايتدًل َٔ ايٓؿاٜات ايهاض٠ بايططم ايع١ًُٝ .  .10

 

 ايعًُٞ :ثايجًا : فا٫ت ايٓؿاط 

 فا٫ت ْظط١ٜ . .1

 فا٫ت تطبٝك١ٝ . .2

 ضابعًا : بطاَر ايٓؿاط ايعًُٞ :

 املػابكات ايع١ًُٝ . .1
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 املعاضض ايع١ًُٝ . .2

 ايعٜاضات ٚايطس٬ت ايع١ًُٝ . .3

املهتب١ ايع١ًُٝ . .4

 

 ايٓؿاط ايؿين * **

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ايٓؿاط ايؿين :

 يف قايب ؾين .ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ ٜتٝض يًط٬ب ؾطم ٚنع ا٭عُاٍ ايٝس١ٜٚ 

 ثاًْٝا : أٖساف ايٓؿاط ايؿين :

ؼكٝل ٚاٝؿ١ ادتُاع١ٝ عٔ ططٜل ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ زاخٌ املسضغ١ . .1

 ؼكٝل ٚاٝؿ١ ادتُاع١ٝ عٔ ططٜل ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ خاضز املسضغ١ . .2

 ؼكٝل اَتساز يًُٓٛ ٚايتٛغع يف ؼكٝل أٖساف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ . .3

 ثايجًا : فا٫ت ايٓؿاط ايؿين :

ايطس٬ت . .1

ايٓسٚات . .2

ايعٜاضات . .3

ا٭ؾ٬ّ . .4

املعاضض . .5

اجمل٬ت ٚايهتب ايؿ١ٝٓ . .6

 ايٓؿاط املٗين * **



145 

 

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ايٓؿاط املٗين :

ٖــٛ ايٓؿــاط ايــصٟ ٜٗــتِ بتعُٝــل قُٝــ١ ايعُــٌ ايٝــسٟٚ ٚاملٗــين ٚمماضغــت٘ َــٔ  

 قبٌ ايط٬ب  .

 ثاًْٝا : أٖساف ايٓؿاط املٗين :

ٚاملٗين ٚاسرتاَ٘ يس٣ ايط٬ب .غطؽ ايعٌُ ايٝسٟٚ  .1

 خس١َ املسضغ١ ٚايب١٦ٝ ٚاجملتُع . .2

ت١ُٝٓ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ .  .3

ايتعطٜـ بؿطم ايعٌُ اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ٚايسضاغات امل١ٝٓٗ املتاس١ . .4

اٱغٗاّ يف غس ساد١ ايػٛم احمل١ًٝ َٔ ايؿٓٝني ٚاملٗٓٝني . .5

 ايتسضٜب ع٢ً بعض ا٭عُاٍ امل١ٝٓٗ . .6

 ا٫ت ايٓؿاط املٗين :ثايجًا : ف

قانطات ْٚسٚات عٔ ق١ُٝ ايعٌُ . .1

ايتسضٜب ع٢ً بعض ا٭عُاٍ امل١ٝٓٗ ناملٝهاْٝها ٚايهٗطبا٤ ٚاٱيهرتْٚٝات  .2

ٚايٓذاض٠ ٚاؿساز٠ ٚتؿهٌٝ املعازٕ ٚايرتَِٝ ٚقٝا١ْ ا٭دٗع٠ املٓعي١ٝ .

تهٜٛٔ ؾطم عٌُ يف ا٭عُاٍ امل١ٝٓٗ املدتًؿ١ . .3

رت٠ ْؿاط .تٓؿٝص ّٜٛ ي١ًُٓٗ يف نٌ ؾ .4

ظٜاض٠ َعاٖس ايتعًِٝ ايؿين َٚطانع ايتسضٜب املٗين . .5

إتاســـ١ اجملـــاٍ يًكطـــاع اــــام ٚضدـــاٍ ا٭عُـــاٍ يتُٜٛـــٌ ٚػٗٝـــع زٚضات  .6

تسضٜب١ٝ َتدكك١ يًط٬ب .

إْؿا٤ َؿتٌ ظضاعٞ زاخٌ املسضغ١ . .7

إقا١َ ٚضؾ١ يًٓذاض٠ ٚايسٜهٛض باملسضغ١ . .8
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تٓظِٝ َعطض ٭عُاٍ ايط٬ب . .9

أعُاٍ ايكٝا١ْ .ايتسضٜب ع٢ً  .10

 

 ْؿاط اؿاغب اٯيٞ * **

 أ٫ًًٚ : َؿّٗٛ ْؿاط اؿاغب اٯيٞ :

ٖــٛ ايٓؿــاط ايــصٟ ٜٗــتِ بتعطٜـــ ايطــ٬ب بــأدٗع٠ اؿاغــب اٯيــٞ َٚهْٛاتــ٘      

 ٚيػات٘ ٚبطاف٘ ٚاغتدساَات٘ ٚأُٖٝت٘ .

 ثاًْٝا : أٖساف ْؿاط اؿاغب اٯيٞ :

ــ٘    .1 ــأدٗع٠ اؿاغــــب اٯيــــٞ َٚهْٛاتــ ــ٘ تعطٜـــــ ايطــــ٬ب بــ ــ٘ ٚبطافــ ٚيػاتــ

 ٚاغتدساَات٘ ٚأُٖٝت٘ .

 تسضٜب ايط٬ب ع٢ً اغتدساّ اؿاغب اٯيٞ . .2

 ثايجًا : بطاَر ْؿاط اؿاغب اٯيٞ :

بٝإ ا٭١ُٖٝ اٱزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٚايؿدك١ٝ يًشاغب اٯيٞ. .1

ايتعطٜـ باؿاغب اٯيٞ ايؿدكٞ َٚهْٛات٘ . .2

ايتسضٜب ع٢ً نتاب١ ايٓكٛم ٚايطغّٛ . .3

ايربف١ بًػاتٗا املدتًؿ١ .ايتسضٜب ع٢ً  .4

ايتعطٜـ بٓظاّ ايتؿػٌٝ ٚاملًؿات ٚا٭زي١ ٚا٭ٚاَط ا٭غاغ١ٝ . .5

تطبٝل بعض ايرباَر اؿسٜج١ . .6

إدطا٤ َػابكات أٚ تؿػٌٝ بطاَر تطؾ١ٝٗٝ . .7

ظٜــاض٠ امل٪غػـــات اؿهَٛٝـــ١ ٚا٭ًٖٝـــ١ َٚطانــع املعًَٛـــات ايـــيت تػـــتدسّ    .8

اؿاغب اٯيٞ .
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اغب اٯيٞ .ايتسضٜب ع٢ً قٝا١ْ أدٗع٠ اؿ .9

إْؿا٤ ْٛازٟ اؿاغب اٯيٞ . .10

 ضابعًا : ايرباَر ايتع١ًُٝٝ يًشاغب اٯيٞ :    

 ايؿطح ٚاٱيكا٤ . .1

 ايتُطٜٔ ٚاملُاضغ١ . .2

 اؿٛاض ايتعًُٝٞ . .3

 سٌ املػا٥ٌ . .4

 ايُٓصد١ ٚاحملانا٠ . .5

 ا٭يعاب ايتع١ًُٝٝ . .6

 ؾبهات اؿاغب اٯيٞ املعًَٛات١ٝ ) اٱْرتْت ( . .7

 

 أ٫ًٚ : َطس١ً ضٜاض ا٭طؿاٍ** :

ــس          ــ٢ تعٜٚـ ــاٍ عًـ ــاض ا٭طؿـ ــ١ ضٜـ ــٞ يف َطسًـ ــاط املسضغـ ــٌ ايٓؿـ ــب إٔ ٜعُـ هـ

ا٭طؿــاٍ بــاـربات ايــيت تُٓــٞ ؾُٗٗــِ ٭ْؿػــِٗ ٚؾُٗٗــِ يٰخــطٜٔ ٚيًعــاي    

 ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘ .

 ثاًْٝا : املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥*** :

 ط ايط٬ب١ٝ :فا٫ت املٓاؾ

ايتطبٝل ايعًُٞ يبعض دٛاْب املٓٗر املدتًؿ١ . .1

ايجكاؾ١ ٚايرتاخ . .2
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امل١ٓٗ ٚاؿطؾ١ . .3

خس١َ اؾُاع١ ٚاجملتُع . .4

ايهؿـ ٚايرتساٍ . .5

فا٫ت ْؿاط املٛاز ايسضاغ١ٝ :

سؿا قطإٓ , عباز٠ َٚعا١ًَ , نتاب١ َٛنٛعات , ْسٚات ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ :  .1

 تع١ًُٝٝ . , ظٜاضات يًُػادس , ٚغا٥ٌ

ؼػني خط , تعبري , ط٬ق١ , نتاب١ َٛنٛعات قكري٠ . ايًػ١ ايعطب١ٝ : .2

اٱسكــا٤ ٚاؾــساٍٚ ايطٜانــ١ٝ , اٯ٫ات اؿاغــب١ , اجملػــُات     ايطٜانــٝات :  .3

ٚايًٛاظّ ايطٜان١ٝ .

فػــُات ٚضغــّٛ عًُٝــ١ , تطبٝــ١ زٚادــٔ ٚأ،ــاى, ظضاعــ١ ٚقــٓاعات   ايعًــّٛ :  .4

ايتذاضب َٚكَٛات ايػ١َ٬ . غصا١ٝ٥ , إغعاؾات أٚي١ٝ, إدطا٤

ــط٥ط ٚاجملػـــُات      ا٫دتُاعٝـــات :  .5 ــع , اــ ظٜـــاضات , مجـــع ايعُـــ٬ت ٚايطٛابـ

 ٚاملتاسـ ٚايكٛض ايتاضى١ٝ .

 ثاًْٝا : املطس١ً املتٛغط١*** :

 فا٫ت املٓاؾط ايط٬ب١ٝ :

ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬, اٱشاع١ ايط٬ب١ٝ , املهتب١ , املػطح , ايٓؿاط ايكـشٞ , ا٭يعـاب   

 يرتب١ٜٛ , خس١َ ايب١٦ٝ , ايٓؿاط ايعًُٞ , ايٓؿاط ايطٜانٞ , ايٓؿاط ايهؿؿٞ . ا

 ثايجًا : املطس١ً ايجا١ْٜٛ** :

 فا٫ت املٓاؾط ايط٬ب١ٝ :

إدــطا٤ ايتذــاضب , َؿــاٖس٠ ايــرباَر ايتًٝؿعٜعْٝــ١ ٚا٭ؾــ٬ّ ايتعًُٝٝــ١ , اغــتدساّ     

يعٝٓات , إعـساز ايًٛسـات   املعٝٓات ايػُع١ٝ ٚايبكط١ٜ , ايتُجًٝٝات , مجع ايكٛض ٚا

 ٚاملًككات, ايكشاؾ١ , ايطس٬ت ٚايعٜاضات , املكاب٬ت ٚا٫تكاٍ باملدتكني .
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 ضابعًا : نًٝات املعًُني*** :

 فا٫ت املٓاؾط ايط٬ب١ٝ :

ْؿاط ايتٛع١ٝ اٱغ١َٝ٬, اجملاٍ ا٭زبٞ , اجملا٫ت ايع١ًُٝ ايٓؿاط ايجكايف :  .1

 فاٍ املػابكات ٚا٭َػٝات ٚا٭غابٝع ايجكاؾ١ٝ ., اؿاغب اٯيٞ , فاٍ املػطح , 

إتاس١ ايؿطق١ أَاّ ايطايب يًُُاضغ١ ايؿ١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ ايٓؿاط ايؿين ٚاملٗين :  .2

ٚظٜاز٠ ايتكٝـ ٚايٛعٞ ايؿين ٚاملٗين .

ايـــــــطس٬ت ,املعػـــــــهطات , املدُٝـــــــات , ايعٜـــــــاضات ,  ايٓؿـــــــاط ا٫دتُـــــــاعٞ : .3

ــط  ــسٚات , احملانـ ــات , ايٓـ ــع   اؿؿ٬ت,املٗطداْـ ــ١ , َطانـ ــ١ ايعاَـ ــطاَر اـسَـ ات , بـ

ايٓؿاط ايهؿؿٞ .

ــؿٞ :  .4 ــاط ايهؿـ ــا٫ت     ايٓؿـ ــِٝ ا٫ستؿـ ــٛخ , تٓظـ ــات ٚايبشـ ــهطات , ايسضاغـ املعػـ

ٚسؿ٬ت ايػُط ٚا٭ٜاّ ايطٜان١ٝ ٚايسٚضات املتدكك١ ناٱغعاف ا٭ٚيٞ ٚايسؾاع 

املسْٞ , املؿاضن١ يف املعػهطات ٚيكا٤ات اؾٛاي١ يف اؾاَعات ايػعٛز١ٜ .

اٱْرتْت ٚاؿاغب اٯيٞ , ايتؿهري اٱبساعٞ , إزاض٠ ايٛقت ,  يٓؿاط ايعًُٞ :ا .5

املعاضض ايع١ًُٝ , َعاضض ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ .

 

 ايٓؿاط ايط٬بٞ يًط٬ب شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ * **

 

 أ١ُٖٝ ايرتب١ٝ ايبس١ْٝ اـاق١ :

 ؼػني ايًٝاق١ ايبس١ْٝ . .1

ؼػني ايهؿا٠٤ ايٛاٝؿ١ٝ . .2

آثاض اٱعاق١ .تكًٌٝ  .3
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ظٜاز٠ ا٫ْسَاز يف اجملتُع . .4

 تكُِٝ ايربْاَر ايطٜانٞ يٟٛ ا٫ستٝادات اـاق١ :

 هب إٔ ٜتهُٔ ايربْاَر ايؿطزٟ يف ايرتب١ٝ ايبس١ْٝ أَٛضًا عس٠ َٔ أُٖٗا :

 َعًَٛات ؾدك١ٝ عٔ ايطايب املعام . .1

 َػت٣ٛ ا٭زا٤ اؿايٞ يًطايب . .2

 ا٭ٖساف ايػ١ٜٛٓ )بعٝس٠ املس٣( . .3

 ا٭ٖساف ايػًٛن١ٝ )قكري٠ املس٣( . .4

 تاضٜذ بسا١ٜ ْٚٗا١ٜ ايربْاَر . .5

 ا٭زٚات ٚايًٛاظّ املػتدس١َ . .6

 َهإ ايتٓؿٝص اي٬ظّ . .7

ايتكِٝٝ املػتُط . .8

 أْؿط١ اؿٝا٠ املسضغ١ٝ

تؿــٌُ اؿٝــا٠ املسضغــ١ٝ مجٝــع ا٭ْؿــط١, ايــيت ٜكــّٛ بٗــا املــتعًِ زاخــٌ أٚ    

خاضز امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ ٚٱعتباضات َٓٗذ١ٝ قه١, غٝتِ تكٓٝؿٗا إىل قٓؿني 

 َتهاًَني : 

 ا٭ْؿط١ ايكؿ١ٝ:  -1

ٖٞ أْؿط١ َٛظع١ سػب املٛاز ايسضاغ١ٝ, ٚتٓذع َٔ طـطف َـسضؽ ايكػـِ    

 تع١ًُٝ َعتاز٠, زاخٌ اؿذط٠ ايسضاغ١ٝ أٚ خاضدٗا.أٚ املاز٠, يف ٚنعٝات تع١ًُٝٝ 
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 ا٭ْؿط١ املٓسف١:  -2

ــسضٜؼ       ــ١ ايتـ ــٌ َكاضبـ ــ١ًٝ بؿهـ ــط١ ايؿكـ ــع ا٭ْؿـ ــٌ َـ ــط١ تتهاَـ ــٞ أْؿـ ٖـ

بايهؿاٜــات, ٚقــس ٜؿــاضى يف تأطريٖــا َتــسخًٕٛ كتًؿــٕٛ, نُــا أْٗــا تػــع٢ اىل      

ايـيت   ؼكٝل أٖساف املٓٗاز, ٚتعطـٞ ٖاَؿـا أنـرب يًُبـازضات ايؿطزٜـ١ ٚاؾُاعٝـ١      

تٗتِ أنجط بايٛاقع احملًٞ ٚاؾٗـٟٛ, باٱنـاؾ١ اىل نْٛٗـا تتـٝض إَهاْٝـ١ َٓاٚيـ١       

املٛانــٝع ٚا٭ســساخ ايطآٖــ١, ٚتؿــتض اجملــاٍ يًــتعًِ ايــصاتٞ ٚامل٥٬ــِ ـكٛقــٝات    

 املتعًُني .

ٚتعتــرب ا٭ْؿــط١ املٓسفــ١ فــا٫ خكــبا يًتذسٜــس ٚايتذطٜــب ايرتبــٟٛ   

ــات... ميهـــٔ اعت  ــات ٚطـــطم ٚتكٓٝـ ــ١   ملكاضبـ ــا ,يف املُاضغـ ــس ثبـــٛت لاعتٗـ ــا, عٓـ ُازٖـ

ايؿكــ١ًٝ, ٚاعتبــاضا يــصيو غــٓكـ عًــ٢ كتًـــ فا٫تٗــا, ٚؼسٜــس َؿَٗٛٗــا         

 ٚا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ املتٛخا٠ َٓٗا, ٚنصا تكٓٝات تكطٜؿٗا َٚٓاٚيتٗا... 

َٚـــٔ دٗـــ١ أخـــط٣, اعتُـــس املٝجـــام  ايـــٛطين يًرتبٝـــ١  ٚايتهـــٜٛٔ تكـــٓٝؿا   

ٗاز اىل قػِ ٚطين إيعاَٞ, ٚقػِ دٟٗٛ ٚقًـٞ,  يٮْؿط١ ٜٓبين ع٢ً تكػِٝ املٓ

يف سني قٓـ املدطط اٱغتعذايٞ ٖصٙ ا٭ْؿط١, يف املؿطٚع ايتاغع, إىل أْؿط١ 

تسضٜؼ املٛاز, ٚأْؿط١ ايسعِ املسضغـٞ, َٚـٛاز ٚأْؿـط١ ايتؿـتض, ٚقـس خكـل نـٌ        

 .69َٔ املٝجام ٚاملدطط اٱغتعذايٞ تٛظٜعا ظَٓٝا ملدتًـ ا٭ْؿط١ غايؿ١ ايصنط
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٢ ٫ تػتأثط ا٭ْؿط١ ايؿك١ًٝ مبذٌُ ايعَٔ املسضغٞ, مما ٫ ٜـرتى  ٚست

سٝــعا ظَٓٝــا ناؾٝــا ٱلــاظ ا٭ْؿــط١ املٓسفــ١, تػتشػــٔ إعــاز٠ قــطا٠٤ املهــاَني    

ــ١       ــط١ َٓسفــ ــ١ًٝ اىل أْؿــ ــط١ ايؿكــ ــض ا٭ْؿــ ــٌ بعــ ــاٙ ؼٜٛــ ــ١ٝ, يف اػــ ايسضاغــ

ت ٜػتسعٞ تٓؿٝصٖا ؾها٤ كتًؿا َٚتسخًني َتعـسزٜٔ ٚشيـو بإعـساز فـع٤٩ٚا    

خاق١ بهٌ قٛض, دٜٗٛا أٚ طٓٝا, ٚؽكل اهلا سٝع ظَين َٓاغب يف أؾـل تؿعٝـٌ   

 َكتهٝات املدطط اٱغتعذايٞ يف ٖصا ايباب 

أَــا اـكــا٥ل املطًٛبــ١ يف فــع٤ٚات ا٭ْؿــط١ املٓسفــ١ ؾتتذًــ٢ يف    

 70ايتايٞ:

                                                                                                                   

 

 

انعُايح تانفزوق انفزديح  االطرمالنيح  

 وانرعهى انذاذي 

تهىرج ذكايم انًعارف  خظائض االَشطح  لاتهيح انرطثيك 

 وانعهىو 

 انرعهيى انُشيط  انًزوَح  انرُىع 
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 انًؤطظاخ اإلجاذًاعيح 

 انًىاسيح
 انسٛاة انًذسعٛة

 األَشطح انًىاسيح  األَشطح انًُذيجح  األَشطح انظفيح 
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 ٭ْؿط١ اؿٝا٠ املسضغ١ٝ ا٭غؼ ٚا٭ٖساف ايعا١َ

 ا٭غؼ ايعا١َ ٭ْؿط١ اؿٝا٠ املسضغ١ٝ : 

        ــاز ايرتبٜٛــ١ يٮْؿــط١ ٚزٚضٖــا يف تُٓٝــ١ ايهؿــا٤ات ــع عًــ٢ ا٭بع ايرتنٝ

 املٓؿٛز٠, 

  َطاعا٠ َػت٣ٛ ايؿ٦ات املػتٗسؾ١ 

  ؼسٜس أٖساف نٌ ْؿاط بٛنٛح 

    , ــ١ ــ١ , ٚايجكاؾٝـــ ــط١ ) اٱدتُاعٝـــ ــ١ ا٫ْؿـــ ــٛاظٕ يف بطفـــ ــٛع ٚايتـــ ايتٓـــ

 ٚايرتؾ١ٝٗٝ, ٚايؿ١ٝٓ ٚايطٜان١ٝ ...( يتًب١ٝ سادات ٚاٖتُاَات املتعًُني 

  ِٝاؾطاى املتعًِ بهٝؿ١ٝ ْؿٝط١ يف ايربف١ ٚاٱعساز ٚايتٓظ 

  ًِاختٝاض ايؿها٤ املٓاغب تؿازٜا ٭ٟ نطض يًُتع 

  ؼسٜس َػ٪ٍٚ اٚ َػ٪ٚيني عٔ نٌ ْؿاط 

  اعتُاز ٚغا٥ٌ َاز١ٜ َٚاي١ٝ ١ُ٥٬َ يٮْؿط١ املعَع تٓظُٝٗا 

     َِٗٓض املتعًُني سط١ٜ ناؾ١ٝ ٱختٝاض ا٭ْؿط١ ايـيت تتٓاغـب َٚٝـ٫ٛت

 ٚقسضاتِٗ َع َػاعستِٗ ٚإضؾازِٖ يف شيو 

  تجُني فٗٛزات املتعًُني ٚسؿعِٖ ع٢ً َعٜس َٔ ايبصٍ ٚايعطا٤ 

 ِٜٛا٭ْؿط١ يف أؾل تطٜٛطٖا ٚدصب اٖتُاّ َعٜس َٔ املتعًُني بٗا... تك 

 ا٭ٖساف ايعا١َ ٭ْؿط١ اؿٝا٠ املسضغ١ٝ 

  ت١ُٝٓ ايكِٝ ٚا٫ػاٖات ٚاملٍٝٛ ٚاملٗاضات ٚأغايٝب ايتؿهري 

 ٜامتهني املتعًُني َٔ بٓا٤ ؾدكٝتِٗ َعطؾٝا ٚٚدساْٝا َٚٗا ض  

 ٚ ِٗإَهاْاتِٗ متهِٝٓٗ َٔ ايتعطف ع٢ً شٚاتِٗ ٫َٛٝٚت 

  ِٗإاٗاض طاقاتِٗ ٫َٛٝٚتِٗ َٚٛاٖبِٗ ٚإؾباع سادات 
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  ِٜٗتطغٝذ سؼ املبازض٠ ٚا٫بتهاض يس 

  إعسازِٖ يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ 

  متهِٝٓٗ َٔ سػٔ تسبري أٚقات ايؿطاؽ 

  ِٗإعسازِٖ يًُٛاط١ٓ املػ٪ٚي١ ٚشيو بتعطٜؿِٗ ٚادباتِٗ َٚػ٪ٚيٝات 

 عٜٛسِٖ ع٢ً مماضغتٗا يف ؼػٝػِٗ بأغؼ َٚباز٤٣ ايسميكطاط١ٝ , ٚت

 اؿٝا٠ املسضغ١ٝ 

           تُٓٝــ١ ،ــ١ ايكٝــاز٠ يــسِٜٗ ٚشيــو بــإ ٜكــٛز املــتعًِ ظَــ٤٬ٙ يف ْــٛاح

 ٜٚتبعِٗ يف ْٛاح أخط٣.

 اي٬َس١ْٝ . تطغٝذ ايػًٛى ايػٟٛ ٚاملسْٞ يسِٜٗ, ٚايتكسٟ يًػًٛنات 

 

 :ا٭ْؿط١ ايكؿ١ٝ

 َا ايصٟ ٫ ْعٓٝ٘ با٫ْؿط١ ايكؿ١ٝ ا  -1

 إْٓا ٫ ْعين بٗا إٔ تهٕٛ : 

  أْؿط١ تتُشٛض سٍٛ َعاضف َٚعًَٛات 

  أْؿط١ تٓذع بايهطٚض٠ زاخٌ أغٛاض سذط٠ ايسضاغ١ 

        ٛأْؿط١ تًك١ٝٓٝ , ٜػتشٛش ؾٝٗا املـسضؽ عًـ٢ ايهًُـ١, ؾٝهـٕٛ بـصيو ٖـ

 قٛض ايتعًِٝ .

     سككــا ٜتــٛظع ؾٝٗــا املتعًُــٕٛ اىل قــؿٛف , ٜػــتُعٕٛ اىل قانــطات

تأخـص بعـني  اٱعتبـاض خكٛقـٝات نـٌ َـتعًِ, ٫ٚ       َٛسس٠ يًُسضؽ, ٫ 

 تؿطن٘ يف بٓا٤ املعطؾ١ 

  ٞأْؿط١ زضاغ١ٝ تعتُس يف نًٝتٗا أٚ يف دًٗا ع٢ً ايهتاب املسضغ 
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          ّاْؿط١ ؼـت غـًط١ ٫ تٓـاقـ يًُـساضؽ, ٜٓعـسّ ؾٝٗـا ايتعاقـس, ٚتٓعـس

َعٗــا سطٜــ١ املبــازض٠ ٚايــطأٟ ٚاٱقــرتاح يًُــتعًُني, ٜٚػــٛز ؾٝٗــا ايعٓـــ    

 ٚاي٬َػاٚا٠ ٚعسّ تهاؾ٪ ايؿطم.

 ؾُا ٖٞ إشٕ ا٭ْؿط١ ايكؿ١ٝ :  -2

إْٗا اْؿط١ َػطط٠ يف املٓاٖر املكـطض٠, تٓذـع باغـتجُاض ايهتـب املسضغـ١ٝ املكـازم       

عًٝٗا, ٚتع٢ٓ باٱدتٗاز ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ يف إطاض اجملًؼ ايتعًُٝٞ ٚفـايؼ  

ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ امل٪غػ١ ٚؾل َا ٜٓل عًٝ٘ ايٓظاّ ا٭غاغٞ اـام مب٪غػات 

ايعُــَٛٞ, ٚبتٓػــٝل َــع املؿــتـ ايرتبــٟٛ, نُــا ٜٓبػــٞ إٔ ٜــسعِ ٖــصا اٱدتٗــاز   

 باعساز تكاضٜط زٚض١ٜ تتٝض ايرتانِ ٚايتكاغِ ٚايتعُٝل يف إطاض تعاْٚٞ .

 أغؼ َٚطتهعات ا٭ْؿط١ ايكؿ١ٝ ":  -3

     ايتُٓٝــ١ ايؿــُٛي١ٝ يؿدكــ١ٝ املــتعًِ : عٝــح تُٓــٞ اؾٛاْــب املعطؾٝــ١

ايٛدسا١ْٝ  بؿهٌ َع تؿاعًٞ َٓسَر زٕٚ ؾكًٗا عٔ بعهـٗا   ٚاملٗاض١ٜ ٚ

ايبعض , َع تك١ٜٛ اػاٖات يـس٣ املـتعًِ مـٛ شاتـ٘ ٚقٝطـ٘ , ٜٚعطـٞ       

ــاز١ٜ      ــ٘ اٱقتكـ ــع مبذا٫تـ ــ٢ اجملتُـ ــا عًـ ــ٘ َٓؿتدـ ــتعًِ ظعًـ ــ٢ يًـ َعٓـ

 ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚغريٖا .

 َ تُشٛضا ايتعًِٝ ايصاتٞ ٚبٓا٤ املعطؾ١ : ٜٚككس بُٗا إٔ ٜهٕٛ ايتسضٜؼ

ؾع٬ سٍٛ املتعًِ, ؾٗٛ َٔ ٜػأٍ , ٖٛ َٔ هٝب , ٖٛ َٔ ٜٓاٍٚ ٚهطب , 

بــٝين املعطؾــ١ ٫ٚ ٜتًكاٖــا  إٕ ايــتعًِ عًُٝــ١ ؾطزٜــ١, اهلــصا ٜٓبػــٞ تؿطٜــس   

ايتعًِ ظعٌ نٌ َتعًِ ٜتؿاعٌ ؾدكٝا َع املعطؾ١ زٕٚ إ ٜٓٛب عٓـ٘  

 يف شيو أسس, أنإ َتعًُا أّ َسضغا .

  ٕٛايعٌُ اؾُاعٞ ايتؿانٞ ٚاملؿاضن١ ايؿعاي١ : ٫ٚ ٜككس بُٗا إ ته

ا٭ْؿط١ َٛد١ٗ بؿهٌ َٛسس إىل مجاع١ ايكػِ ايهرب٣ , عٝح ٜتػابل 

بعض املتعًُني )اجملتٗسٜٔ( ع٢ً ا٭دٛب١ , بُٝٓا تظٌ ا٭غًب١ٝ َتؿطد١ 

تػتُع أٚ تؿاٖس, بٌ املككٛز إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ اؾُاعٞ نُٔ فُٛع١, 
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أٚ تكــػط, ٚؾطقــ١ يتُٓٝــ١ ايتعــإٚ, ٚيــٝؼ اٱتهايٝــ١ أٚ املٓاؾػــ١         تهــرب 

 اٱقكا١ٝ٥ , َٚا ٜطتبط ب٘ َٔ بٓا٤ قٛاعس ايعٌُ اؾُاعٞ.

  تؿطٜل ايتعًُات )ايبساغٛدٝا ايؿاضق١ٝ( : ٫ ٜٛدس قػِ َٓػذِ , ٚسٝس

املػت٣ٛ, إٕ مجٝع ا٭قػـاّ َؿـرتن١ َـا زاَـت تهـِ أنجـط َـٔ َـتعًِ         

َٗٓت٘  تهُٔ يف قسضت٘ ع٢ً أخص ايؿٛاضم ايؿطز١ٜ ٚاسس, ؾُٗاض٠ املسضؽ ٚ

بــني املــتعًُني بعــني ا٫عتبــاض , ٫ ٜٛدــس َتعًُــإ َتؿــابٗإ ٚيــٛ ناْــا   

تٛأَني َتطابكني , شيو إٔ نٌ َتعًِ ٜتُٝع باٜكاع٘ ٚغطعت٘ ٚخربت٘ 

ٚاغرتاتٝذٝت٘ اـاق١ يف ايتعًِ, ٚبصنا٤ات٘ َٚٝٛي٘ َٚٛاٖب٘ اـاق١, 

 ٔ أخط٣ ٱزضاى ٚؾِٗ ايعاي.ٚبتٛاٝؿ٘ ؿٛاؽ أنجط َ

      نــٌ ٖــصا ٜٓبػــٞ أخــصٙ بعــني ا٫عتبــاض يف اختٝــاض ا٭ْؿــط١ بؿــهٌ ٜــربظ

ٜٚؿذع ُٜٚٓٞ ايكسضات ٚاـكٛقٝات ايؿطز١ٜ, عرب قٝؼ َتٓٛع١ , عٌُ 

ؾطزٟ/ ٚضؾات/ أؾػاٍ / تطبٝك١ٝ / َعاٌَ/ / َػطح/ تؿهٌٝ/ َٛغٝك٢ 

 ...اخل 

  ا٭خطا٤ يٝؼ ؾكط َطغٛبا اؿل يف اـطا ٚسط١ٜ ايتعبري: ايتعاٌَ َع

ؾٝــ٘, بــٌ نــطٚضٜا يًــتعًِ, ؾــ٬ ٜهؿــٞ تكــسِٜ املعــاضف ايكــشٝش١ , إشا ي   

ــاضات     ــٍٛ املػـ ــ١, ٚسـ ــ١  َعٝٓـ ــٍٛ َعطؾـ ــتعًُني سـ ْٓطًـــل َـــٔ متـــج٬ت املـ

 ايص١ٖٝٓ اييت ٜكطعْٛٗا َٔ ادٌ ايٛقٍٛ إىل اؿًٍٛ املطًٛب١  .

 ٝٗا اؿط١ٜ ٫ٚ ميهٔ يبٝساغٛد١ٝ اـطأ إٔ تؿعٌ يف اٌ أدٛا٤ تٓعسّ ؾ

 ٜٚٓظط ؾٝٗا اىل اـطأ ع٢ً اْ٘ غًٛى غًيب.

    ــ١ ــع ا٭غاغــــٞ يًُكاضبــ ــا املطتهــ ــع١ٝ / َؿــــه١ً : إْٗــ اٱْطــــ٬م َــــٔ ٚنــ

بايهؿاٜــات , ٚسكــ١ًٝ جملُٛعــ١ َــٔ املٓطًكــات ايبٝساغٛدٝــ١ اؿسٜجــ١,    

ٖٚٞ ٫ تكتكط ع٢ً بسا١ٜ ايتعًِ أٚ ايسضؽ, بٌ تٛانب كتًـ ؿظات 

بٓا٤, ٚاْتٗـا٤ بـايتكِٜٛ ٚاٱزَـاز َٚـٔ ؾـإٔ      ايتعًِ بس٤ا با٫نتػاب ٚاي
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ايٛنــع١ٝ / املؿــه١ً إٔ ػعــٌ اجملتُــع يف قًــب املسضغــ١ , ٚتعطــٞ َعٓــ٢   

يًتعًِ ؾتذعً٘ ٥٬َُا يًشٝا٠ ٚػعٌ املتعًِ َ٪٬ٖ ي٬ْسَاز يف اؿٝا٠ 

 ايعا١َ ٚايع١ًُٝ .

    ًِتٜٓٛــع ططا٥ـــل ايـــتعًِ َٚتعـــ١ ايــتعًِ: ٜٓبػـــٞ إٔ تهـــٕٛ ططا٥ـــل ايـــتع

ٛق١, تعتُـــس عًـــ٢ ٚغـــا٥ٌ كتًؿـــ١ تػـــٌٗ عًـــ٢ املـــتعًِ      َتٓٛعـــ١ َؿـــ 

ا٫نــطاط ٚؼؿــعٙ عًٝــ٘, عٝــح ٫ ميهــٔ ا٫غــتُطاض يف اعتبــاض ايتعًــِٝ  

ٚايتعًِ ؾطنا خاضدٝا هرب)ٜهطٙ( املتعًُٕٛ عًـ٢ ا٫َتجـاٍ يـ٘, إٕ ٖـصا     

َٓطًل ٜعانؼ ايتٛد٘ ايطبٝعٞ يٲْػإ , باعتباضٙ ٜٛيس َٚع٘ غطٜع٠ 

ِ, ٚٚادب ايتعًُـات ايؿكـ١ًٝ ٖـٛ اغـتجُاض ٖـصا      طبٝع١ٝ يًُعطؾ١ ٚايتعً

اٱغتعساز ٚاٱغتذاب١ ي٘, ٚإشا تبني إٔ املتعًِ ٫ ٜطغب يف ْؿاط تعًُٝٞ 

َعني, ؾاؿٌ يـٔ ٜهُـٔ  يف اٱنـطاٙ ٚايتهـطاض, بـٌ يف ايبشـح عـٔ بـسا٥ٌ         

ــ١ ٚايبشــح       ــ٘, ٚاٱْطــ٬م َــٔ ٚنــعٝات طبٝعٝ أخــط٣ تػــتذٝب ؿادات

١ أؾــدام َكــازض أٚ يف إطــاض َؿــطٚع  ٚا٫غــتط٬ع ٚايعٜــاضات ٚاغتهــاؾ 

 امل٪غػ١..., 

  تٜٓٛع ٚتسبري ؾها٤ات ايتعًِ : ٜٓبػٞ إٔ ٫ تتِ ا٭ْؿط١ ايؿك١ًٝ زا٥ُا

زاخـــٌ اؿذـــطات ايسضاغـــ١ٝ ايتكًٝسٜـــ١, بـــٌ يف ؾهـــا٤ات أخـــط٣ , زاخـــٌ  

امل٪غػــ١ أٚ خاضدٗــا, نُــا ٜــتعني تٜٓٛــع أؾــهاٍ ايعُــٌ باعتُازٖــا يف        

بني فُٛع١ ايكػِ ايٛاسس أٚ أنجط, ٚنعٝات كتًؿ١ تٝػط ايتٛاقٌ 

أٚ نـــُٔ فُٛعـــات عُـــٌ قـــػري٠ تـــٓػري تبعـــا يٮْؿـــط١ ايتعًُٝٝـــ١       

 ايتع١ًُٝ , عٝح تتذاْؼ تاض٠ , ٚتتبأٜ تاض٠ أخط٣ .

      ــات ــعاٍ املُاضغـ ــِٜٛ: ٫ تـ ــا٥ر ايتكـ ــٔ ْتـ ــ٬م َـ ــات ٚاٱْطـ ــِٜٛ ايتعًُـ تكـ

ــٗا ايتكــِٜٛ مبدتًــ      ــ١ ايهــرب٣ ايــيت وتً ــ١ ٫ تعهــؼ ا٭ُٖٝ ـ ايتعًُٝٝ

أْٛاع٘, ٚخكٛقا َٓٗا ايتكِٜٛ  ايتؿدكٞ ٚايتهٜٛين, ؾ٬ ميهٔ تربٜط 
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ايكؿــع عًٝــ٘ بــسع٣ٛ طــٍٛ املكــطضات ٚاٱغــطاع يف اغــتهُااهلا شيــو إٔ أٟ 

تعًِ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ضاغدا إ٫ إشا اغتٓس ع٢ً َهتػبات ٜٓبػٞ ايتأنس 

 َٔ ؼكًٝٗا عٔ ططٜل ايتكِٜٛ.

 :ٞايهتاب املسضغٞ يٝؼ غ٣ٛ ؾطن١ٝ  ايتعاٌَ اٱهابٞ َع ايهتاب املسضغ

يتكطٜـ املٓٗاز ايط،ٞ, ؾ٬ ٜٓبػٞ , إشٕ , ايتعاٌَ َع٘ ع٢ً اْ٘ املٓٗاز 

ْؿػ٘, إشا فطز أزا٠ َػاعس٠ , تػتعٌُ عٓسَا ٜتبني إٔ بعـض َهْٛاتـ٘   

تػتذٝب ـكٛقٝات ٚسادات املتعًُني , ٜٓبػٞ إشٕ إٔ ٫ ٜتِ ايتعاٌَ 

َٚٓت٢ٗ , ٜتشٍٛ مبٛدب٘ ايسضؽ إىل  َع ايهتاب املسضغٞ ع٢ً اْ٘ َٓطًل

الــاظ َتػًػــٌ ملدتًـــ ايتُــاضٜٔ ٚا٭ْؿــط١ املتهــ١ُٓ يف ايهتــاب زٕٚ    

تكــطف أٚ ادتٗــاز, ٜٚتشــٍٛ اىل بــسٌٜ عــٔ ٚنــعٝات سكٝكٝــ١ ٚٚغــا٥ٌ       

ٚططا٥ـ أنجط ١َ٤٬َ , إٕ اغتعُاٍ ايهتاب املسضغٞ بٗصٙ ايكٛض٠ ٜعٛم 

 ايتعًِ أنجط مما ىسَ٘.

   ــ١ اي ــ٘ بأْؿــط١    ؾــاملطًٛب َــٔ ٦ٖٝ تــسضٜؼ ا٫دتٗــاز يف اغــتجُاضٙ ٚإثطا٥

 َتٓٛع١ تػتذٝب ؿادات املتعًُني ٚملتطًبات منِٖٛ .

 

 ا٭ْؿط١ املٓسف١

 أْؿط١ ايتؿتض  -1

 : أْؿط١ ايرتب١ٝ ايكش١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايرتب١ٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ املػتسا١َ  1-1

 71اْؿط١ ايرتب١ٝ ايكش١ٝ  1.1.1

أْؿط١ تػع٢ اىل نُإ قش١ دػ١ُٝ ْٚؿػ١ٝ ٚعك١ًٝ يًُتعًُني, ٚمتهـٔ  

َٔ خًل اطٚف أَجٌ يتتبع تعًُِٝٗ ٚتطبٝتِٗ , َٔ خ٬ٍ تتبع قشتِٗ ٚتكسِٜ 

خسَات قش١ٝ اهلِ زاخٌ امل٪غػات أٚ يف َطاؾل قـش١ٝ خاضدٝـ١, باٱنـاؾ١ اىل    

                                                 

 



162 

 

اؾظــ١ إلــاظ بــطاَر تطبٜٛــ١ تٗــسف اىل تُٓٝــ١ ٚعــِٝٗ بأُٖٝــ١ ايكــش١ ٚغــبٌ احمل  

ــٝطني         ــِٗ ْؿـ ــع دعًـ ــو َـ ــٌ شيـ ــات, نـ ــطاض ٚاٯؾـ ــٔ ا٭َـ ــاٜتِٗ َـ ــا, ٚٚقـ عًٝٗـ

 َٚػاُٖني ؾعًٝني يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايكشٞ يع٥٬َِٗ ٚعا٬٥تِٗ 

 72أْؿط١ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚايرتب١ٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ املػتسا١َ  – 2.1.1

أْؿط١ تؿهٌ غريٚض٠ زا١ُ٥ وكٌ خ٬اهلـا ا٭ؾـدام ٚاجملُٛعـات عًـ٢ ايـٛعٞ      

بب٦ٝــتِٗ, ٜٚهػــبٕٛ املعــاضف ٚايكــِٝ ٚايكــسضات ٚايتذــاضب ٚنــصيو اٱضاز٠ ايــيت    

تػُض اهلِ بايؿعـٌ, ؾدكـٝا ٚمجاعٝـا, يٝػـاِٖ ايهـٌ يف سـٌ املؿـانٌ اؿايٝـ١         

 ٚاملػتكب١ًٝ يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ .

 : أْؿط١ ايرتب١ٝ ع٢ً ايكِٝ ايس١ٜٝٓ:  2.1

١ اٱغ١َٝ٬ ايػُش١, أْؿط١ تػع٢ اىل تطب١ٝ ايٓاؾ١٦ ع٢ً قِٝ َٚباز٤٣ ايؿطٜع

ؾكٗا ٚمماضغ١, مبا ٜػاِٖ يف تك١ٜٛ ثكـاؾتِٗ اٱغـ١َٝ٬, ٚتكـشٝض َعتكـساتِٗ     

اـاط١٦ , ٚبٓا٤ ايػًٛى ايكِٜٛ, َٚٔ مث١ " تهٜٛٔ املٛاطٔ املتكــ با٫غـتكا١َ   

ٚايك٬ح, ٚاملتػِ با٫عتساٍ ٚايتػاَض, ٚايؿػٛف بطًب ايعًِ ٚاملعطؾ١ يف أضسب 

٬ع ٚاٱبــساع , ٚاملطبــٛع بــطٚح املبــازض٠ اٱهابٝــ١ ٚاٱْتــاز    أؾاقُٗا,ٚاملتٛقــس يٲطــ 

 .73ايٓاؾع

 74: ا٫ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاٱع١َٝ٬  1-3

أْؿط١ تػاِٖ يف إبطاظ املٛاٖب ٚايطاقات ٚإبساعات املتعًُني , ٚت١ُٝٓ ؾدكٝتِٗ 

ٚسػـِٗ ايؿـين ٚاؾُــايٞ, نُـا تؿــذعِٗ عًـ٢ ايتٛاقـٌ َــع ايهؿـا٤ات احملًٝــ١       

١ ٚتجُٔ عٌُ املبسعني , ٚتهُٔ َؿاضنتِٗ يف ايتعطٜـ برتاثِٗ احملًٞ ٚاؾٜٗٛ

 ٚاؾٟٗٛ ٚاحملاؾظ١ عًٝ٘.

 75ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ املسضغ١ٝ – 4.1
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فُٛع١ ا٫ْؿط١ ايطٜان١ٝ اييت متاضؽ زاخٌ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ , بتااطري َٔ 

َسضغــٞ ايرتبٝــ١ ايبسْٝــ١ ٚايطٜانــ١ٝ, ٚايــيت قــس تتــٛز ببطــ٫ٛت قًٝــ١ ٚدٜٗٛــ١  

ٚٚط١ٝٓ ٜؿاضى ٜٚبسع ؾٝٗا املتعًُٕٛ ٚتػـع٢ ٖـصٙ ا٭ْؿـط١ اىل تُٓٝـ١ ايكـسضات      

ايتٓــاؾؼ ايكــٟٛ, ٚتؿطٜــؼ   اؾػــ١ُٝ ٚايعكًٝــ١ يًُتعًُــٓني ٚتًبٝــ١ ضغبــاتِٗ يف     

طاقاتِٗ اؾػ١ُٝ, َع ؼكٝل َتعتِٗ ايٓؿػ١ٝ, ٚميهٔ تكـٓٝـ ٖـصٙ ا٭ْؿـط١    

ايهــِ ايــيت تٗــسف اىل تأٖٝــٌ  –إىل قــٓؿني, أٚاهلُــا ٜتذًــ٢ يف )ضٜانــ١ يًذُٝــع   

أنــرب عـــسز ممهـــٔ َـــٔ املـــتعًُني مبـــا ٜـــت٤٬ّ ٚإَهاْـــاتِٗ ايبسْٝـــ١ ٚسادـــاتِٗ  

يت تٗسف اىل انتؿاف ايطاقات ايطٜان١ٝ ايٓؿػ١ٝ, ٚثاُْٝٗا )ضٜان١ ايٓدب١( اي

 املٖٛٛب١ ٚتتبعٗا يًُؿاضن١ يف ايبط٫ٛت املسضغ١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملٓاؾػات ايسٚي١ٝ

 

 76أْؿط١ ايرتب١ٝ ع٢ً سكٛم اٱْػإ ٚاملٛاط١ٓ – 5.1

ــٍٛ املـــتعًِ , ٚاملطتبطـــ١       ــسخ٬ت املتُشـــٛض٠ سـ ــ١ ا٫ْؿـــط١ ٚايتـ فُٛعـ

نإْػإ َٚتعًِ قاسب سل, َع بامل٪غػ١ نؿها٤ يًُتُتع عكٛم ا٭غاغ١ٝ 

اؿطم ع٢ً دعـٌ املـتعًِ / ايٝـاؾع ؾـطزا َػـُٗا يف اغـتٝعاب َؿـاِٖٝ املٛاطٓـ١         

 .ٚػًٝٗا يف غًٛنات سكٛق١ٝ َٚس١ْٝايها١ًَ ٚتطغٝدٗا ٚمماضغتٗا 

 

 77أْؿط١ ايجكاؾ١ ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ  – 6.1

ٜتهٕٛ ايٓؿاط ايعًُٞ َٔ فُٛع١ ا٭ْؿط١ ٚاٱلاظات اييت ٜكّٛ بٗا 

املــتعًِ يف إطــاض ايعًــّٛ ايــيت تعتُــس ايتذطٜــب بكــؿ١ عاَــ١, ٖٚــٛ ْؿــاط ؾهــطٟ      

ٚعًُــٞ ميهــٔ املــتعًِ َــٔ تُٓٝــ١ ســؼ امل٬سظــ١ ٚاملٓاٚيــ١ ٚانتػــاب غــًٛنات    

٢ يف ادتُاعٝــ١ تــٓيب عًــ٢ ايتٛاقــٌ ٚايتعــإٚ. ٚغــًٛنات عًُٝــ١ ٚعًُٝــ١ تتذًــ

ــل       ــ١ ٚايتشكٝــل ٚا٫غــتٓتاز عــٔ ططٜ ايكــسض٠ عًــ٢ امل٬سظــ١ ٚا٫ؾــرتاض ٚاملكاضْ
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ــا ٜػـــاعسٙ عًـــ٢ تكـــشٝض متج٬ْـــ٘ ٚانتػـــاب املؿـــاِٖٝ ايعًُٝـــ١    ايتذطٜـــب, ممـ

ٚإزضانٗا نشكا٥ل قاب١ً يًتطٜٛط , ٚتعترب ايتهٓٛيٛدٝا فا٫ يتٓظِٝ ٚتطبٝل 

ايتعًٌٝ ٚايتشًٌٝ اييت املعطؾ١ ايع١ًُٝ َٔ أدٌ أغطاض ع١ًُٝ, شيو إٔ أْؿط١ 

تعتُـــس ايكـــٝاغ١ ايٓظطٜـــ١ تتشـــٍٛ إىل منـــاشز تعطـــٞ َعٓـــ٢ ٚاقعٝـــا ميهـــٔ َـــٔ  

 ايتطبٝل ٚا٫غتعُاٍ يف ناؾ١ فا٫ت اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ .

 78: أْؿط١ تهٓٛيٛدٝات اٱع٬ّ ٚاٱتكاٍ 1-7

تعٓــ٢ ا٭ْؿــط١ املتعًكــ١ بتهٓٛيٛدٝــات اٱعــ٬ّ ٚا٫تكــاٍ مبٛانــٝع شات قــ١ً        

اؿاغــٛب ٚا٫ْرتْٝــت يف إطــاض ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ ايتعًُٝــ١ , ؾٗــٞ       باغــتعُاٍ 

تتُشــٛض َــٔ دٗــ١ ســٍٛ تعًــِ املسضغــني ٚاملــتعًُني نٝؿٝــ١ اغــتعُاٍ اؿاغــٛب   

٫غتػ٬ي٘ يف ايتعًِ, َٚٔ د١ٗ أخط٣ , تعتربٖصٙ ايتهٓٛيٛدٝات ٚغ١ًٝ عطنـ١ٝ  

ٚتعًـِ  تٓسَر زاخٌ فا٫ت ا٭ْؿط١ ا٭خط٣  إشا هـب عـسّ سكـطٖا يف تعًـِٝ     

 َاز٠ اٱع٬َٝات ؾشػب.

 

 أْؿط١ ايسعِ :  -2

  79: أْؿط١ ايسعِ اٱدتُاع١ٝ  2-1

ٖــٞ نــٌ عُــٌ َــطتبط بايتهــأَ ٚايتهاؾــٌ ٚايتػــاَض, ٚنــٌ عُــٌ ٜٗــسف إىل   

تٛثٝل عطٟ احملب١ ٚاٱخا٤ بـني املـتعًُني ٚبكٝـ١ أؾـطاز اجملتُـع, ٚتٓؿـ٦تِٗ عًـ٢        

ٚإشنـا٤ ضٚح املٛاطٓـ١ ٚايتهـأَ    ايتهأَ َـع ايػـري يف غـبٌٝ املكـًش١ ايعاَـ١,      

يس٣ ايٓاؾ١٦ , ٚتٗسف نصيو إىل دعٌ املتعًُني ٜتذاٚظٕٚ ا٭ْا١ْٝ ٚسب ايصات 

 ٜٚٓسفٕٛ تسضهٝا يف ٚاقع ايعٌُ ايبٓا٤.

ٚميهٔ اعتباض املٓاغبات ايس١ٜٝٓ , نعٝس ايؿطط ٚعٝس ا٭نش٢ , ٚضَهإ يهطِٜ 

 َٔ أِٖ احملطات يًتعبري عٔ ايتهاؾٌ ٚايتهأَ .

                                                 
 

 



165 

 

ُا ميهٔ اغتػ٬ٍ  باقٞ ا٭ٜاّ ايٛط١ٝٓ ٚايسٚي١ٝ يربف١ أْؿـط١ َػتعطنـ١   ن

َٚٓسفــ١ تتُشــٛض ســٍٛ قهــاٜا إْػــا١ْٝ تــطتبط بٛاقــع ايتًُٝــص ٚؼؿــع ايبعــس     

 ايتطٛعٞ يسٜ٘ َع اؿطم ع٢ً َٓاٚيتٗا َٔ ظٚاٜا كتًؿ١ َٚتها١ًَ .

 80اْؿط١ ايسعِ ايرتبٟٛ ٚايٓؿػٞ  –. 2.2

ـٝـ   ات ايــيت ٜٓبػــٞ اؽاشٖــا , ٚاٱغــرتاتٝذٝات ايــيت    فُٛعــ١ اٱدــطا٤ات ٚايعًُ

ٜٓبػــٞ اتباعٗــا ٚايــيت َــٔ ؾــاْٗا إٔ ػعــٌ ايٓظــاّ ايرتبــٟٛ قــازضا عًــ٢ ؼكٝــل      

ــع أٚ ؾــطط, مبطاعــا٠ دــٛاْبِٗ        ــتعًُني زٕٚ َٝ ــس ناؾــ١ امل ــات املػــطط٠ عٓ ايهؿاٜ

 املعطؾ١ٝ, ٚايٓؿػ١ٝ ايٛدسا١ْٝ ٚاؿؼ سطن١ٝ 

 81أْؿط١ ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ -3

ــسف   ــط١ تٗـ ــٛاهلِ ًَٚهـــاتِٗ     أْؿـ ــذِٗ َٚٝـ ــري ْهـ ــتعًُني ٚتٝػـ ــ١ املـ اىل َٛانبـ

ٚاختٝاضاتِٗ ايرتب١ٜٛ ٚامل١ٝٓٗ , ٚإعاز٠ تٛدِٝٗٗ نًُا زعت ايهطٚض٠ إىل شيـو,  

 ايتعًِٝ . ابتسا٤ َٔ ايػ١ٓ ا٭ٚىل َٔ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اٱعسازٟ إىل
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 اـاَؼايؿكٌ 

 معوقات تهفيذ االنشطة املدرسية

 عٛا٥ل ايٓؿاط ٚاؿًٍٛ املكرتس١:  -

ٚغا٥ٌ ٚ ططم إقٓاع ايط٬ب مٛ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ. -

 ١ َا قس ٜسٚض يف اجملتُع َٔ اْتكازات أٚ غًبٝات.َعطؾ -
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 الفصل اخلامس

 معىقات تهفًذ االنشطة املدرسًة

 

 يتشػني قٛض٠ ايٓؿاط ايط٬بٞ ؾإْ٘ ٜتطًب

ا٫ْتكازات ٚ ايػًبٝات املٛد١ٗ يًٓؿاط ايط٬بٞ

إناع١ ٚقت املؿاضنني يف ايٓؿاط , ٖٚصا ٜطدع إىل ايهعـ يف تٓؿٝص 

 بعهايرباَر أٚ إىل نعـ احملت٣ٛ املعط٢ ٚعسّ إملاّ املٓؿص باملاز٠ املكس١َ

ااٖط٠ ايؿؿٌ ايسضاغٞ ٚااٖط٠ ايطغٛب يس٣ بعض ايط٬ب املؿاضنني يف 

ا٭ْؿط١, سٝح ٜظٔ ايبعض إٕ ايٓؿاط ٖٛ ايػبب ايط٥ٝػٞ يف شيو

ؿط١ ٚ ٚدٛز بعض ايعٓاقط ايػري دٝس٠ غًٛنٝا غٛا٤ َٔ املػ٪ٚيني عٔ ا٭ْ

فا٫تٗا ٚايصٜٔ ِٖ يف ا٭قٌ َعًُني أٚ ط٬ب.

ايتؿبح بايرباَر ٚا٭ْؿط١ ايكسمي١ ٚعسّ َٛانب١ تكسّ ايعكط 

ٚايتهٓٛيٛدٝا
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عسّ ٚدٛز املٓؿات املٓاغب١ ملعاٚي١ ناؾ١ أْؿط١ ٚبطاَر ايٓؿاط ايط٬بٞ

تبأٜ ٚدٗات ايٓظط سٍٛ ايٓؿاط ايط٬بٞ ٚ أُٖٝت٘ ٚ ٖصٙ قه١ٝ عس 

اتٗاؼتاز إىل تكسٟ َٔ قبٌ ناؾ١ املػ٪ٚيني َٔ َؿطيف أٚا٥ٌ أْؿط١ ٚ ش

 َؿطيف ايٓؿاطباملسضغ١ ٚ ناؾ١ املعٓٝني با٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ

ق١ً املتؿطغني يٮْؿط١ ايط٬ب١ٝ ٚ ايصٟ وتاز إىل فٗٛز ٚٚقت ٚزعِ 

 َعٟٓٛ ٚ َازٟ نبري

٥س ايٓؿاط باملسضغ١ ٚيصيهٝتٛدب ع٢ً املٗتُني با٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ ناؾ١ ٚ ضا

بكؿ١خاق١ تكؿ١ٝ اؾٛ َٔ ايؿٛا٥ب اييت يٝؼ يًٓؿاط ايط٬بٞ املسضغٞ زٚض 

ؾٝٗا , ٚبٗصا ايعٌُ غٛف هًب ٚهين أنرب عسز ممهٔ َٔ ايط٬ب ٜٚهٕٛ 

َسعُا يع١ًُٝا٫غتُطاض يف َعاٚي١ أْؿطتٗا

 عٛا٥ل ايٓؿاط ٚاؿًٍٛ املكرتس١: 

 عٛا٥ل ايٓؿاط املطتبط١ بإزاض٠ املسضغ١ : 

 عسّ اٱميإ بايٓؿاط ٚعسّ اتهاح أٖساؾ٘ عٓس بعض َسٜطٟ املساضؽ .  - 1

عسّ تعإٚ بعض َسٜطٟ املساضؽ ٚٚدٛز ؾِٗ خاط٧ يًٓؿاط باعتباضٙ ع٬ًُ  - 2

 تطٚوًٝا َٓؿك٬ً عٔ املٓٗر . 

اٖتُاّ بعض َسٜطٟ املساضؽ باملظٗط١ٜ ٚاغتػ٬ٍ َٝعا١ْٝ ايٓؿاط يف  - 3

 ؼػني اؾٛاْب ايظاٖط١ٜ ٚايؿه١ًٝ ع٢ً املسضغ١ . 

اٖتُاّ بعض َسٜطٟ املساضؽ باؾاْب املعطيف ٚتطنٝعٙ ع٢ً بطٚظ َسضغت٘  - 4

 ؾٝ٘ ٚإُٖاٍ َا غٛاٙ . 

زٚض ايطا٥س ا٫دتُاعٞ املبايػ١ يف املطنع١ٜ يس٣ بعض املسضا٤ ٚاييت ؼس َٔ -5

 ٚاملؿطف ع٢ً ايٓؿاط . 

 اؿًٍٛ املكرتس١ : 
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اؿطم َٔ قبٌ َؿطيف ايٓؿاط ع٢ً ظٜاض٠ املساضؽ ٚا٫يتكا٤ مبسٜطٜٗا  - 1

ٚتٛنٝض ؾهط٠ ايٓؿاط ٚأٖساؾ٘ اهلِ ٚشيو َٔ أدٌ تػٝري اػاٖاتِٗ ايػًب١ٝ 

 مٛ ايٓؿاط ايط٬بٞ. 

بٟٛ بإزاض٠ ايتعًِٝ ٚضا٥س ايٓؿاط قاٚي١ نػب املسٜط َٔ قبٌ املؿطف ايرت - 2

باملسضغ١ ٚ إؾطان٘ يف اٱعساز ٚايتدطٝط يًٓؿاط ٚإط٬ع٘ ع٢ً اٱْتاز أ٫ًٚ 

بأٍٚ ٚشيو عٔ ططٜل ظٜاض٠ َكطات اؾُاعات أٚ عطض عٝٓات َٔ إْتاز ايط٬ب 

ست٢ ٜتؿاعٌ َع ايٓؿاط ٚنصا إؾطان٘ يف أغبٛع إعساز املسضؽ املؿطف 

 ١ . ٚنصيو ايٓسٚات ايتٛنٝشٝ

تٛدٝ٘ َسٜطٟ املساضؽ َٔ قبٌ إزاض٠ ايتعًِٝ مبٓض ضا٥س ايٓؿاط اؿط١ٜ يف  - 3

َعاٚي١ عًُ٘ يف إطاض اـط١ ايعا١َ ٚعسّ ايٛقٛف أَاّ تٓؿٝص بطاف٘ ٚعسّ 

تهًٝؿ٘ بأعُاٍ خاضز ايٓؿاط ايط٬بٞ ٚشيو نٞ ٜتػ٢ٓ ي٘ ايكٝاّ مبٗاّ عًُ٘ 

 املهًـ ب٘ ض،ٝا . 

 طتبط١ باملعًِ املؿطف ع٢ً ايٓؿاط . ثاْٝا: عٛا٥ل ايٓؿاط امل

عسّ إميإ املعًِ بأ١ُٖٝ ايٓؿاط ايط٬بٞ ٚعسّ اقتٓاع٘ ظسٚاٙ نٛغ١ًٝ - 1

 تطب١ٜٛ تعس دع٤ا َٔ املٓٗر .

 عسّ ايتأٌٖٝ ايهايف يًُسضؽ ٚعسّ تٛؾط اـربات ا٭ظ١َ يتٓؿٝص ايٓؿاط .  - 2

ي٘ ظساٍٚ زضاغ١ٝ قكٛض املعًِ عٔ تٓظِٝ املٓاؾط ٚضٜازتٗا بػبب اْؿػا - 3

نجري٠ ٚتهًٝؿ٘ بأعُاٍ أخط٣ زاخٌ املسضغ١ مما ٜؿهٌ عب٦ا ع٢ً ناٌٖ املعًِ 

 املؿطف ع٢ً فاٍ ايٓؿاط . 

عسّ إعساز املعًُني يف نًٝاتِٗ ايرتب١ٜٛ عٝح ٜػُض اهلِ مبعطؾ١ أبعاز  - 4

 ايٓؿاط ٚزٚضٙ ٚاملٗاضات اي٬ظ١َ ملُاضغت٘.

 اؾ٘ ع٢ً ايٓؿاط . عسّ ٚدٛز سٛاؾع يًُعًِ عٓس إؾط - 5

 تطنٝع املعًُني ع٢ً اؾاْب املعطيف زٕٚ غٛاٙ .  - 6
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دٌٗ املعًِ بأٖساف ايٓؿاط ٚبايتايٞ عسّ َعطؾ١ َٗاضات ايػًٛى  - 7

 ا٫دتُاعٞ َع ط٬ب٘ عٓس تٛدِٝٗٗ . 

 عسّ ٚدٛز املعًِ املتدكل اجملٝس يبعض ا٭ْؿط١ َجٌ ايٓؿاط املٗين .  - 8

اط َعني ٚعسّ تطى سط١ٜ ا٫ختٝاض ي٘ ست٢ ىتاض إدباض املعًِ ع٢ً ْؿ - 9

 ايٓؿاط املٛاؾل ملٝٛي٘ ٚضغبات٘ ٖٚٛاٜات٘ . 

عسّ قسض٠ بعض املعًُني املؿطؾني ع٢ً ايٓؿاط ع٢ً انتؿاف سادات  -10

 ٍَٚٝٛ ٚقسضات ايط٬ب . 

 اؿًٍٛ املكرتس١ : 

ا٭ٍٚ / إقا١َ زٚض٠ ملؿطيف فا٫ت ا٭ْؿط١ يف نٌ َسضغ١ ٚشيو يف ا٭غبٛع  1

َٔ َباؾط٠ املسضغني ٜكّٛ بتٓؿٝصٖا ايطا٥س ا٫دتُاعٞ ٚإزاض٠ املسضغ١ ٚبعض 

املسضغني شٟٚ اٱملاّ بايٓؿاط املسضغٞ ٜتِ خ٬اهلا تٛنٝض أٖساف ايٓؿاط 

ٚأُٖٝت٘ َٚكَٛات٘ ٚنصيو مجاعات ايٓؿاط َع إعطا٤ مناشز تطبٝك١ٝ 

ملػابكات ا٭زب١ٝ ٭ْؿط١ سككت لاسا َجٌ املعاضض ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚ ا

 ٚخ٬ؾٗا اييت أقُٝت يف ايعاّ املٓكطّ ٚسككت املسضغ١ َطنعا َتكسَا. 

/ َػاعس٠ َؿطف نٌ فاٍ َٔ فا٫ت ايٓؿاط يف ٚنع خط١ ؾك١ًٝ  2

يٓؿاط٘ تتهُٔ ايتٓظِٝ ٚايرباَر املكرتس١ ٚططم ايتٓؿٝص ٚشيو َٔ قبٌ ؾ١ٓ 

غني شٟٚ اـرب٠ بايٓؿاط تهٕٛ َٔ قبٌ املسضغ١ تهِ ايطا٥س ا٫دتُاعٞ ٚاملسض

 ٚشيو يف ا٭غبٛع ايجاْٞ َٔ َباؾط٠ املسضغني . 

/ ؽؿٝض ْكاب املعًُني املؿطؾني ع٢ً ا٭ْؿط١ ٚعسّ تهًٝؿِٗ بأعُاٍ أخط٣  3

ٜٚهٕٛ شيو بؿهٌ ض،ٞ عٔ ططٜل ضؾع املٛنٛع يًٛظاض٠ ٚتكسِٜ َصنطات َٔ 

ضات ٚاٱهابٝات قبٌ قػِ ايٓؿاط املسضغٞ يًُطايب١ بايتدؿٝض َع شنط املرب

 ايٓاػ١ عٔ ؽؿٝض ْكاب املعًِ املؿطف ع٢ً فاٍ ايٓؿاط . 
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/ ضؾع َصنطات يٛظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاملطايب١ بإعطا٤ ايٓؿاط املسضغٞ  4

ا٫ٖتُاّ ايصٟ ٜػتشك٘ بتدكٝل غاعات ْظط١ٜ ٚتطبٝك١ٝ يًُُاضغ١ ٚايتسضٜب 

 دطز َٔ ايهًٝات . عًٝ٘ ٚإزخاي٘ نُٔ َٛاز اٱعساز ايرتبٟٛ اي٬ظ١َ يًت

/ عٌُ سٛاؾع َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ يًُسضغني َؿطيف ايٓؿاط َٓٗا إزخاٍ ايٓؿاط  5

املسضغٞ نبٓس َٔ بٓٛز بطاق١ تكِٜٛ املعًِ , إعطا٤ املعًِ ؾٗاز٠ ع٢ً ايسٚض٠ 

اييت تكاّ ي٘ يف ا٭غبٛع ا٭ٍٚ َٔ املباؾط٠ ) يف ساي١ تٓؿٝصٖا ( , إعطا٤ 

املتُٝعٜٔ , تهطِٜ املؿطف املتُٝع يف اؿؿٌ ؾٗازات ؾهط ٚتكسٜط يًُؿطؾني 

عطا٥٘ ٖس١ٜ َٓاغب١........اخل . اـتاَٞ يًُسضغ١ ٚإ

نطٚض٠ تعٝني َسضبني َٗٓٝني َتدككني يٲؾطاف ع٢ً ايٓؿاط املٗين يهٞ  6

 تتشكل ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ اهلصا ايٓؿاط . 

 

 ثايجا: عٛا٥ل ايٓؿاط املطتبط١ بايط٬ب : 

ٜطغب٘ ٜٚتٛاؾل اؿط١ٜ ايتا١َ يف اختٝاض ايٓؿاط ايصٟ عسّ إعطا٤ ايطايب  - 1

 .َع َٝٛي٘ ٖٚٛاٜات٘

عسّ َعطؾ١ نجري َٔ ايط٬ب ٭ٖساف ايٓؿاط املسضغٞ ٚبايتايٞ اقتٓاعِٗ  - 2

 بعسّ دسٚاٙ ٚأْ٘ ظٜاز٠ عب٤ عًِٝٗ . 

ععٚف نجري َٔ ايط٬ب عٔ ايٓؿاط ايط٬بٞ ٚعسّ َؿاضنتِٗ ؾٝ٘  - 3

بايتشكٌٝ ايسضاغٞ سٝح إِْٗ ٜطْٚ٘ َهٝع١ يًٛقت َؿاضن١ ؾاع١ً ٚاٖتُاَِٗ 

 ٚاؾٗس . 

إيعاّ ايطايب بٓٛع ٚاسس َٔ ايٓؿاط ط١ًٝ ايعاّ مما ٜػبب ي٘ املًٌ ٚايػأّ  - 4

 . 
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ْظط٠ ايطايب يًٓؿاط ايط٬بٞ قاقط٠ ع٢ً أْ٘ ٫ ًٜيب سادات٘ ايٓؿػ١ٝ  -5

ٚاغتدساَات٘  ٚاٱبساع١ٝ َٚٝٛي٘ ايصات١ٝ يعسّ تٛؾط اٱَهاْات َجٌ ايهُبٝٛتط

 املدتًؿ١. 

ععٚف ايط٬ب عٔ ا٫نطاط يف فا٫ت ا٭ْؿط١ املتعسز٠ ٚتهسغِٗ يف  - 6

 ايٓؿاط ايطٜانٞ .

 عسّ تٛؾط اؿٛاؾع ايتؿذٝع١ٝ يًط٬ب .  - 7

 إُٖاٍ إْتاز ايط٬ب ٚإبساعاتِٗ ٚعسّ إبطاظٖا ٚاٱؾاز٠ بٗا . - 8

 اّ بأزا٥٘ ٚتٓؿٝصٙ . عسّ إؾطاى ايطايب يف ايتعطٜـ بايٓؿاط ايصٟ ق - 9

تأثري بعض ايط٬ب شٟٚ ايؿدك١ٝ ايك١ٜٛ ع٢ً بك١ٝ ظ٥٬َِٗ ايط٬ب  - 10

 سٝح هربِْٚٗ ع٢ً ا٫ْهُاّ يٮْؿط١ اييت ميًٕٝٛ ِٖ اهلا . 

 اؿًٍٛ املكرتس١ : 

/ إعطا٤ ايطايب سط١ٜ اختٝاض ايٓؿاط ايصٟ ٜطغب٘ ٚشيو بعٌُ اغتبا١ْ تٛظع  1

اضات ٭ْؿط١ ٜطغب مماضغتٗا ثِ وكل ي٘ إسس٣ ع٢ً ايط٬ب تتهُٔ عس٠ اختٝ

 ٖصٙ ايطغبات ٚعسّ ايعز ب٘ يف فا٫ت ٫ ٜطغبٗا. 

/ عٌُ ايًكا٤ ا٭ٍٚ يًطا٥س بط٬ب ؾكً٘ يف أٍٚ ّٜٛ َٔ أٜاّ ايسضاغ١ يٝتِ  2

خ٬ي٘ إعساز بطْاَر َٓاغب بايتٓػٝل َع ؾ١ٓ ايرباَر يف املسضغ١ ٜٚهٕٛ َٔ 

 نُٔ ايؿكطات : 

 * ايتعاضف بني ايطا٥س ٚط٬ب٘ ٚنصيو ايط٬ب َع بعهِٗ ايبعض . 

 * ؾطح أٖساف ايٓؿاط املسضغٞ يًط٬ب ٚإقٓاعِٗ ظسٚاٙ . 

 * اختٝاض فًؼ ايؿكٌ . 

 * تٛظٜع اغتبا١ْ اختٝاض اؾُاعات ٚنصيو أؾهاض يًٓؿاط . 

 * اؿح ع٢ً ا٫دتٗاز َٓص بسا١ٜ ايعاّ . 
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/ إقا١َ ْس٠ٚ عا١َ يف ا٭غبٛع ا٭ٍٚ َٔ ايسضاغ١ يف إسس٣ اؿكل ٜؿاضى  3

ؾٝٗا َسٜط املسضغ١ ٚايطا٥س ا٫دتُاعٞ َٚٔ نإ ي٘ ايكسض٠ َٔ املسضغني ٚأسس 

َؿطيف ايٓؿاط ايرتبٟٛ إٕ أَهٔ ٜتِ ؾٝٗا ايتعطٜـ بايٓؿاط ايط٬بٞ ٚأٖساؾ٘ 

 ٚأُٖٝت٘ . 

َٔ ا٭غبٛع ا٭ٍٚ يف بسا١ٜ ايسضاغ١ ٜتِ / إقا١َ ّٜٛ منٛشدٞ ؾُاعات ايٓؿاط  4

ؾٝ٘ مماضغ١ ا٭ْؿط١ املدتًؿ١ نبسا١ٜ ق١ٜٛ يٓؿاط ْادض ٜطغب ايط٬ب يف 

 ا٫ْهُاّ إيٝ٘ . 

/ تٛؾري اٱَهاْات يًط٬ب ٚإزخاٍ عٓكط ايتذسٜس ٚاؾصب ٚايتؿٜٛل  5

يًربْاَر املسضغ١ٝ َٔ خ٬ٍ ايتدطٝط ايػًِٝ املسضٚؽ ٚاغتدساّ ايتكٓٝات 

 ج١ يف شيو . اؿسٜ

/ ضقس اؾٛا٥ع املاز١ٜ يًط٬ب املتؿٛقني يف فاٍ ايٓؿاط ايط٬بٞ َٚٓشِٗ  6

ؾٗاز٠ ايتؿٛم ٚإبطاظ أ،ا٥ِٗ إع٬ًَٝا ع٢ً َػت٣ٛ املسضغ١ ٚإزاض٠ ايتعًِٝ 

 ٚاٱع٬ّ ايرتبٟٛ . 

/ عٌُ املعاضض ايػ١ٜٛٓ ٱْتاز ايط٬ب ع٢ً َػت٣ٛ املساضؽ ٚإزاض٠ ايتعًِٝ  7

ي١ إع١َٝ٬ َٓاغب١ ٚظٜاض٠ املعاضض املتؿٛق١ َٔ قبٌ ايؿدكٝات ٚإعطا٥ٗا ٖا

ايباضظ٠ ع٢ً َػت٣ٛ اجملتُع ٚإزاض٠ ايتعًِٝ ٚأٚيٝا٤ أَٛض ايط٬ب ٚتهطِٜ أقشابٗا 

 َٔ قبًِٗ . 

/ إؾطاى ايطايب يف ع١ًُٝ ايتعطٜـ بأعُاي٘ اييت قاّ بٗا خ٬ٍ مماضغت٘  8

طايب ٚظٜاز٠ ايساؾع١ يسٜ٘ مٛ ايٓؿاط ملااهلا َٔ زٚض ؾعاٍ يف إثاض٠ محاؽ اي

 ايٓؿاط . 

 ضابعا : عٛا٥ل ايٓؿاط املطتبط١ بطا٥س ايٓؿاط : 

 عسّ ٚنع َعاٜري زقٝك١ ٫ختٝاض ايطٚاز ا٫دتُاعٝني .  - 1

عسّ ؾِٗ بعض ايطٚاز ا٫دتُاعٝني ٭ٖساف ايٓؿاط ٚعسّ َعطؾتِٗ يًسٚض  - 2

 املطًٛب َِٓٗ . 
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ُاعٝني ٚعذعِٖ عٔ ايتدطٝط يًٓؿاط نعـ إَهاْات بعض ايطٚاز ا٫دت - 3

 ٚعسّ قسضتِٗ ع٢ً ايتعاٌَ َع ظ٥٬َِٗ املسضغني . 

نعـ ؾدك١ٝ بعض ايطٚاز ا٫دتُاعٝني ٚشٚبإ ؾدكٝتِٗ يف ؾدك١ٝ  - 4

 املسٜط . 

 اجملا٬َت َع إزاض٠ املسضغ١ ع٢ً سػاب ايٓؿاط .  - 5

اؿكل ٚيٝؼ  اؽاش ايطٜاز٠ ا٫دتُاع١ٝ غب٬ًٝ يًتدًل أٚ ايتدؿٝـ َٔ - 6

 ٚادبًا ٚضغاي١ . 

 ايتعاّ ايطا٥س بايطٚتني ٚعسّ اتكاؾ٘ باملط١ْٚ.  - 7

 اؿًٍٛ املكرتس١ : 

ٚنع َعاٜري زقٝك١ ٫ختٝاض ضا٥س ايٓؿاط َٚٔ نُٔ ٖصٙ املعاٜري اتكاؾ٘  - 1

بايٓؿاط ٚعًٛ ااهل١ُ ٚايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚا٫بتهاض ٚسػٔ ايكٝاز٠ ٚق٠ٛ 

 ايؿدك١ٝ.

س إعسازًا ٜتٓاغب َع ايسٚض املٓٛط ب٘ عٔ ططٜل ايسٚضات ايٓظط١ٜ إعساز ايطا٥-2

 ٚايع١ًُٝ ٚا٫غتُطاض يف تطٜٛط َػتٛاٙ . 

املتابع١ ايسقٝك١ ٚاؾاز٠ َٔ قبٌ َؿطيف ايٓؿاط بإزاض٠ ايتعًِٝ يًطٚاز  - 3

 ا٫دتُاعٝني ٚخططِٗ ٚأعُااهلِ .

غٟٓٛ ع٢ً َػت٣ٛ  إهاز اؿٛاؾع املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ يًطا٥س َجٌ إقا١َ سؿٌ - 4

إزاض٠ ايتعًِٝ ٜهطّ ؾٝ٘ ايطٚاز ايباضظٜٔ َٔ قبٌ َسٜط ايتعًِٝ َع إعطا٤ ْبص٠ عٔ 

دٗٛزِٖ ٚبطافِٗ ٚإْتادِٗ َٚٓشِٗ ؾٗاز٠ ايتؿٛم ٚايؿهط ٚايتكسٜط , ٚضقس 

 دا٥ع٠ ق١ُٝ غ١ٜٛٓ يًطا٥س املتؿٛم . 

 خاَػا : عٛا٥ل ايٓؿاط املطتبط١ باٱَهاْات املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ : 

 ) املكطات ــ املٝعا١ْٝ ــ ا٭زٚات ٚاملٛاز ــ اؿٛاؾع ( 
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عسّ تٛؾط َكطات ٚأَانٔ خاق١ بهٌ ْؿاط مياضؽ ؾٝٗا ايط٬ب ْؿاطِٗ  -1

ٚشيو بػبب عسّ ٚنع٘ يف ا٫عتباض عٓس ؽطٝط املساضؽ ٚنصيو بػبب 

 املباْٞ املػتأدط٠ . 

يؿ١ٝٓ َجٌ أزٚات ايطغِ عسّ تٛؾط ا٭زٚات ٚاٯ٫ت اي٬ظ١َ يًكٝاّ با٭ْؿط١ ا - 2

 ٚامل١ٝٓٗ َجٌ ايهٗطبا٤ ٚايػبان١. 

 عسّ تٛؾط املٛاز اـاّ اييت ٜػتدسَٗا ايط٬ب أثٓا٤ قٝاَِٗ بايٓؿاط.  -4

عسّ ٚدٛز اؿٛاؾع يًُسضؽ ٚايطايب ٚايطا٥س ا٫دتُاعٞ ع٢ً َػت٣ٛ  -5

 املسضغ١ ٚإزاض٠ ايتعًِٝ. 

 اؿًٍٛ املكرتس١ : 

نطٚض٠ إْؿا٤ َكطات يًٓؿاط ٚٚنعٗا يف ا٫عتباض عٓس تكُِٝ املساضؽ  - 1

 اؾسٜس٠ ٚشيو يٝشكل ايٓؿاط يف املػتكبٌ ايكطٜب أٖساؾ٘ بايؿهٌ املأٍَٛ. 

ايعٌُ ع٢ً تٛؾري َكطات ثابت١ يًٓؿاط ٚشيو بإْؿا٥ٗا يف ؾٓا٤ املسضغ١ إٕ  - 2

ٌُ َٚكطات مياضؽ أَهٔ أٚ اغتػ٬ٍ أغطض املساضؽ ٚعٌُ ٖٓا دط نٛضف يًع

ؾٝٗا ايٓؿاط ٚيٝؼ ؾططا إٔ ٜتِ يف ٚقت ٚاسس بٌ ميهٔ إْؿا٩ٖا تسضهٝا سٝح 

ٜتِ إلاظ دع٤ َٓٗا يف نٌ غ١ٓ ٚشيو َٔ خ٬ٍ َٝعا١ْٝ ايٓؿاط, ٚنصا تٛؾري 

ا٭زٚات ٚاملٛاز اي٬ظ١َ يكٝاّ ايٓؿاط يٝؼ ؾططا إٔ تٛؾط يف عاّ ٚاسس بٌ ٜتِ 

نٌ عاّ ست٢ تتهٕٛ ٚضف عٌُ َتها١ًَ ؽسّ  تٛؾري أزٚات نا١ًَ يهٌ ْؿاط يف

 يػٓٛات ط١ًٜٛ .

 غازغًا : عٛا٥ل ايٓؿاط املطتبط١ بايؿرت٠ ايع١َٝٓ املدكك١ ملُاضغ١ ايٓؿاط :

ٜتُجٌ ايعا٥ل يف عسّ تٛؾط ايؿرت٠ ايع١َٝٓ املٓاغب١ يتٓؿٝص ا٭ْؿط١ ع٢ً ايٛد٘ 

 املطًٛب ٚشيو ٜعٛز يٮغباب ايتاي١ٝ :

س٠ يًٓؿاط أٚ ست٢ يًتدطٝط يًٓؿاط يف ا٭غبٛع إٕ ؽكٝل سك١ ٚاس - 1

 غري ناؾ١ٝ .
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َطايب١ املسضغني بتٓؿٝص ايٓؿاط أثٓا٤ ايّٝٛ ايسضاغٞ زٕٚ ؽكٝل أٚقات  - 2

َع١ٓٝ ٚيؿت ْظط املسضغني اهلا عٔ ططٜل ايتعاَِٝ ٚا٫دتُاعات َطًب عا٥ِ 

 ٚغري َٛدٛز يف أضض ايٛاقع .

ٚقتًا ناؾًٝا ملُاضغ١ ايٓؿاط بكٛض٠ تٓظِٝ ايّٝٛ ايسضاغٞ ايصٟ ٫ ٜتٝض  - 3

 َؿبع١ .

 تأخط بس٤ ايٓؿاط ايط٬بٞ إىل ث٬ث١ أغابٝع َٔ بس٤ ايؿكٌ ايسضاغٞ . - 4

 

 اؿًٍٛ املكرتس١ :

اؿطم ع٢ً إٔ ٜبسأ ايٓؿاط املسضغٞ َٔ أٍٚ ّٜٛ يف املسضغ١ بٌ َٔ أٍٚ  - 1

اغ١ ٚإقا١َ ّٜٛ سك١ ٚشيو عٔ ططٜل إقا١َ ايًكا٤ ا٭ٍٚ يف ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ ايسض

ْؿاط اؾُاعات ايُٓٛشدٞ يف ايّٝٛ ايجايح ) ضادع اؿًٍٛ املكرتس١ ملا ٜتعًل 

 بايطايب ( .

تعُِٝ سكتني يًٓؿاط بسٍ سك١ ٚاسس٠ ست٢ ٜتػ٢ٓ مماضغ١ ايٓؿاط  - 2

 ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب نُا ٖٛ َطبل يف ْؿاط ايكـ ا٭ٍٚ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ .

ا٫ستٝاط ملُاضغ١ ايٓؿاط ٖٚصا ٜتِ عٓس  ا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿػض ٚسكل - 3

تٛؾري َكطات ثابت١ َٚسضبني َتؿطغني أٚ ؾب٘ َتؿطغني سٝح ٜتِ ايتٓػٝل َع 

َؿطف ايٓؿاط ٫غتكباٍ ايط٬ب أثٓا٤ ايؿػض ٚسكل ا٫ستٝاط ٚعٌُ بطاَر 

 داٖع٠ ٚشيو يف فاٍ ايٓؿاط املٗين .

يف بسا١ٜ ايؿكٌ  عٌُ ايّٝٛ ايهاٌَ يًٓؿاط ايط٬بٞ َط٠ ٚاسس٠ ٚشيو - 4

ايسضاغٞ ٜتِ ؾٝ٘ مماضغ١ ايٓؿاط برتنٝع أنرب ٚشيو بٗسف ايسعا١ٜ 

 اٱع١َٝ٬ امل٪ثط٠ .

 

 غابعًا : عٛا٥ل ايٓؿاط املطتبط١ بايربْاَر ٚاـط١ :
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اـط١ ٚايربْاَر ٖٞ ايً٪ي٪٠ ا٭خري٠ يف عكس ايٓؿاط املسضغٞ ٚاييت تأتٞ بعس 

ايػابك١ ٜٓعهؼ ع٢ً اـط١ ٚايربْاَر ْظِ اٯيٞ ا٭خط٣ ٚاييت ٖٞ املكَٛات 

 باـًٌ ٚعسّ اٱتكإ ؾتهٕٛ َعٛقات اـط١ ٚايربْاَر :

عسّ قسض٠ بعض املعًُني ع٢ً ايتدطٝط يًٓؿاط ٚابتهاض ايرباَر املٓاغب١ -1

 بػبب عسّ إمياِْٗ أٚ ق١ً خرباتِٗ أٚ دًِٗٗ با٭ٖساف .

بعازٙ عٓٗا أٚ عسّ عسّ إؾطاى ايطايب يف ع١ًُٝ ايتدطٝط ٚايتٓظِٝ بػبب إ-2

 ضغبت٘ ٚععؾ٘ عٔ ايٓؿاط .

عسّ قسض٠ بعض ايطٚاز ا٫دتُاعٝني ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٓظِٝ ٚابتهاض -3

ايرباَر .

اٱزاض٠ املطنع١ٜ غري املتؿ١ُٗ ٚاييت تكـ عا٥كًا أَاّ ٚنع خطط ايٓؿاط -4

ٚتٓظُٝٗا .

ٚا٭زٚات ٚاييت ٖٞ عسّ تٛؾط اٱَهاْات املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ناملٝعا١ْٝ ٚاملكطات -5

َكّٛ َٔ َكَٛات ايتدطٝط ايٓادض .

عسّ إعطا٤ ايٛقت ايهايف ايصٟ ٜػاعس يف إعساز خط١ ْادش١ ٜعٝل -6

ايتدطٝط ٚاٱبساع ٚوكط ايربْاَر ٚاـط١ يف ْطام نٝل .

 

ٚ غا٥ٌ إقٓاع ايط٬ب ي٬نطاط يف ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ املسضغ١ٝ

َٚٔ ٚغا٥ٌ أٚ ططم إقٓاع أنرب عسز َٔ ايط٬ب ي٬نطاط يف غًو ايٓؿاط 

 ايط٬بٞ ٚا٫غتُطاض يف َعاٚي١ أْؿطتٗا َا ًٜٞ

ايتؿٛم ايسضاغٞ

أْايؿت٢ يف ٖصٙ املطس١ً َكٝس بأًٖ٘ ) ٚايسٜ٘ ٚ اخٛت٘ ( ُِٜٚٗٗ بايسضد١ا٭ٚىل 

ٛف ٜهعٕٛ َػتكبٌ ابِٓٗ ايسضاغٞ ; ؾإشا َا ؾؿٌ ايطايب يف شيو ؾػ
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يَُٛٗع٢ً عاتل ايٓؿاط َتٓاغني أٟ ؾ٤ٞ أخط , َٚا ناْت ا٭ْؿط١ إ٫ ْؿاطًا 

٫ قؿٖٝٛٞ اختٝاض١ٜ ٚع٢ً شيو ؾإٕ أٟ تؿٜٛ٘ يف أٖساف ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ أٚ 

أٜإغا٠٤ يف تطمج١ ٚغا٥ٌ ٚبطاَر ا٭ْؿط١ ؾإْ٘ غٛف ٜ٪زٟ إىل إسذاّ ا٭با٤ 

سضغ١ٝ ٚبايتايٞ غٛف ٜتكًل ؾٝإضغاٍ أبٓا٥ِٗ يًُؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ امل

.عسزاملؿاضنني ٚعٓس٥ص ٜكعب مماضغ١ ايٓؿاط املسضغٞ بايكٛض٠ اييت ْطتهٝٗا

أْا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ نُا ْعًِ ٖٞ أْؿط١ ٫ قؿ١ٝ ٖٚٞ فُٛع١ َٔ 

اـرباتايرتب١ٜٛ املٛد١ٗ يًط٬ب ٖٚٞ أْؿط١ متاضؽ زاخٌ املسضغ١ أٚ خاضدٗا 

قسضات٘ ايعك١ًٝ ٚاؾػ١ُٝ ٚايطٚس١ٝ , ُٜٚٗٓا تػع٣ًدس١َ املؿاضى ؾٗٞ تُٓٞ 

قسضاملػتطاع َػت٣ٛ ايطايب , ؾهًُا نإ َػتٛاٙ َطتؿعا نًُا اغتؿازت 

ا٭ْؿط١ايط٬ب١ٝ َٓ٘ اغتؿاز٠ نبري٠ ٚشيو َٔ ايٓاس١ٝ اٱْتاد١ٝ ايؿهط١ٜ 

ٚايتطبٝك١ٝملعاٚي١ ايٓؿاط املٛنٛع ي٘ , ٚنًُا نإ ايطايب نعٝؿا يف ؼكًٝ٘ 

 .ؿاط ٖصٙ املسضغ١ أٚ اجملاٍ ٚأنعؿ٘ايسضاغٞ قًٓ

ؾُٔ شيو ٫ بس ع٢ً َؿطف ايٓؿاطايط٬بٞ َٔ ا٫ٖتُاّ بٗصا اؾاْب ٚٚنع 

خطط ايٓؿاط ايط٬بٞ مبا ٜت٤٬ّ َعُػت٣ٛ ٚقسض٠ ايط٬ب ٚعسّ ؼًُِٝٗ 

ؾٛم طاقاتِٗ نٞ ٫ ًُٜٗٛا زضٚغِٗ اييت َٓادًٗا أتٛا إىل املسضغ١ , ٚهب ع٢ً 

صانط٠ َٚطاقبتِٗ ؾٝصيو عٔ ططٜل نؿٛف ايسضدات املؿطف سجِٗ ع٢ً امل

ٚغ٪اٍ َسضغِٝٗ اٯخطٜٔ عٔ َػتٛاِٖ ٚميهٔ عٌُ زضٚغتك١ٜٛ فاْا بٛاغطت٘ 

 .أٚ بٛاغط١ ظ٥٬َ٘ يف ايتدككات ا٭خط٣

 ايطس٬ت ٚايٓعٖات

إْايطايب يف ٖصٙ املطس١ً املطاسٌ ايسضاغ١ٝ وب ايطس٬ت ٚايٓعٖات ايؿباب١ٝ 

١ إقٓاع باملؿاضن١ ٚاغتُطاض١ٜ يف َعاٚي١ ايٓؿاط , ,ؾٗصٙ ايٛغ١ًٝ ٚغًٝ

ؾُج٬تعٌُ ضس١ً عا١َ يًط٬ب باملسضغ١ يف بسا١ٜ ايعاّ ايسضاغٞ ٜٚعٌُ بطْاَر 

اهلصٖايطس١ً عٝح ٜهٕٛ ايربْاَر دصابا َٚجريا قبب إىل ايٓؿؼ ٚبعس شيو 

ٜعُٲع٬ٕ يف ْؿؼ ايطس١ً عٔ تٓظِٝ عسز َٔ ايرباَر املجري٠ ٚ املُتع١ ٚ 
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يتٝتػطٟ ضنا ٚ غطٚض ٚ ٍَٝٛ ٚ ضغبات ايط٬ب ٚ َٔ ثِ ٜتِ تٛظٜع ا

.اغتُاضاتاملؿاضن١ ٚغٛف ٜهٕٛ ي٘ َطزٚز نبري ع٢ً دًب عسز َٔ ايط٬ب

 عٔ ططٜل املػاَطات ٚاملعػهطات ٚأيعاب املداطط٠

ايطايبٝتؿهٌ يف سٝات٘ َٔ خ٬ٍ َطٚضٙ بأطٛاض َٔ ايتػريات ايٓؿػ١ٝ ٚ 

املطاٖك١ ميٌٝ إىل ايػًٛى ايعسٚاْٞ ٚسب٘ يًُكاضع١ ) ايؿػٝٛيٛد١ٝؾؿٞ َطس١ً 

ٚأيعاب املداطط٠ ٚاملػاَطات , ؾع٢ً شيو ميهٔ عٌُ بعض ٖصٙ املهاضب١

ا٭يعاب يف ْؿػاملسضغ١ عٔ ططٜل ايط٬ب ايػابكني بؿطط عسّ اجملاظؾ١ نُا 

.هب تٛؾري ٚغا٬٥يػ١َ٬

 عٔ ططٜل ايسعا١ٜ ٚاٱع٬ٕ ) ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ

ٚشيهُجٌ عطض بعض ا٭ؾ٬ّ اؾٝس٠ ٚ املٓاغب١ عٔ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ 

ٚفا٫تٗٛاـسَات اييت تكّٛ بٗا ٚسؿ٬ت ايػُط يف املسضغ١ ٚايطس٬ت ٚعٔ 

ططٜكاملًككات ٚنصيو عٔ ططٜل اٱشاع١ املسضغ١ٝ ٚاجمل٬ت اؿا٥ط١ٝ ٚعٔ 

.ططٜكُػابكات غ٪اٍ ٚدٛاب نٌ أغبٛع ٚتططح يعا١َ ايط٬ب

ع املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓاؿٛاؾ

َجًتكسِٜ ايؿهط يًط٬ب املؿاضنني ٚيهٌ عٌُ َجُط قس أزٚٙ بٓذاح ٜٚهٕٛ 

ٖصاايؿهط يف َٛعسٙ زٕٚ إبطا٤ , نصيو تكسِٜ اؾٛا٥ع ايطَع١ٜ تؿذٝعا ملا 

قسقاَٛا بأزا٥٘ يف ٖصا ايٓؿاط ٜٚهٕٛ شيو يف سؿٌ عاّ يٝهٕٛ تهطِٜ 

 املػتكبٌ َٚٔ داْب أخط ؾايكٝاّ املؿاضنٝٓأَاّ اؾُٝع ست٢ وؿعِٖ يًعٌُ يف

مبجٌ ٖصٖاؿؿ٬ت ايتهطمي١ٝ ٜؿذع ايط٬ب يًسخٍٛ يف فاٍ ا٭ْؿط١ 

املسضغ١ٝ

 عٔ ططٜل اـسَات ايعا١َ

اـسَاتايعا١َ باملسضغ١ أٚ يف اؿٞ أٚ عٔ ططٜل املؿاضن١ يف أغابٝع اـس١َ 

١ يعُّٛ ايط٬ب ايعا١َ ,ؾُج٬ املؿاضن١ يف أغبٛع ايٓظاؾ١ ٜؿتض باب املؿاضن

ٚتهْٛاملػ٦ٛي١ٝ بٝس أسس اجملا٫ت سٝح أْٗا تكّٛ بع١ًُٝ ايتٓػٝل ٚتٛظٜع ايعٌُ 
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ع٣ًاملؿاضنني مما ٜعطٞ قٛض٠ طٝب١ تعهؼ َا ٜكّٛ ب٘ ايٓؿاط ايط٬بٞ َٔ 

خسَامتؿٝس٠ يًذُٝع ٚيًتٓظِٝ ايطؾٝع ايصٟ ٜػاعس ع٢ً إلاظ ايعٌُ بأسػٔ 

قٛض٠

 َٛض يف بعض املٓاغباتَؿاضن١ املعًُني ٚأٚيٝا٤ ا٭

إْبعض املسضغني ٚيٮغـ ايؿسٜس ٫ ٜطغبٕٛ يف ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ ٫ٚ 

وبْٛٗاٖٚصا َا ٜ٪ثط ايٓؿاط بساخٌ املسضغ١ ; ؾإٕ املعًِ أٚ )ٖ٪٤٫ املعًُني( 

غٛؾٝكَٕٛٛ بايتأثري ع٢ً ايط٬ب بعسّ املؿاضن١ ; إٕ ٖ٪٤٫ املعًُني 

بتأزٜتٗا ٜٚكاٍ َج٬ ) ؾاقس ايؿ٤ٞ ٫  هًْٗٛا٭ْؿط١ ٚاـسَات اييت تكّٛ

 ٜعطٝ٘

إْع٢ً َؿطف ايٓؿاط ايط٬بٞ ايتٓب٘ يصيو ٚقاٚي١ دصب ٖصا املعًِ إىل 

ا٭ْؿط١املسضغ١ٝ بططم َٓاغب١ َجٌ زعٛتِٗ يًشؿ٬ت اييت تكاّ باملسضغ١ أٚ 

اخل ; ٚنصيو بايٓػب١ ٭ٚيٝا٤ ا٭َٛض  …زعٛتُٗأثٓا٤ املعػهطات أٚ ايطس٬ت 

عِٗ ع٢ً َا ؼكل ٭٫ٚزِٖ َٔ ؾا٥س٠ َٔ ٖصٙ ا٭ْؿط١ , ٖٚٓا ْكط١ بٗسؾإط٬

هب إْٝتٓب٘ اهلا َؿطف ايٓؿاط ٖٚٞ سُٝٓا ٜتِ زعٛتِٗ ؾإْ٘ ٫ ٜسعِٖٛ إ٫ 

عٓسَاٜتأنس إٔ ايعٌُ ايصٟ غٛف ٜكسَ٘ ٖ٪٤٫ ايط٬ب ٫بس إٔ ٜهٕٛ قًٜٛا ٚ 

َٛنع اٱعذاب  َؿٝسًاأٚ ٜهٕٛ َٔ إْتادِٗ ِٖ ايط٬ب يف ايٛقت اؿانط ٚ ٜهٕٛ

; ٚ إ٫ؾإٕ سهٛض أٚيٝا٤ ا٭َٛض ٚاملعًُني غٛف ٜهٕٛ إغا٠٤ إىل ٖصٙ ا٭ْؿط١ 

ٚايًٗأعًِ

عٔ ططٜل اؿؿ٬ت

َج٬سؿ٬ت ايػُط اييت تعكس يف املسضغ١ عٝح تهٕٛ عا١َ يط٬ب املسضغ١ 

ملؿاٖس٠اؿؿ٬ت ع٢ً إٔ تهٕٛ ق١ٜٛ َٚ٪ثط٠ ٚدصاب١ ٚتتٓاٍٚ أٖساف ا٭ْؿط١ 

١ ٚيًشؿ٬ت زٚض نبري يف َٔ سٝح ايتأثري ٚ اٱقٓاع يعسزا نبريا مٛ ايط٬بٝ

املؿاضن١ ؾٝا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ

عٔ ططٜل املعاضض
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إٕ قٝاّ ايٓاؽ مباؾِٝٗ املعًُني ٚأٚيٝا٤ أَٛض ايط٬ب بعٜاض٠ املعاضض َٚؿاٖس٠ َا 

ألعٙ ايط٬مبٔ أعُاٍ هعًِٗ ٜكبًٕٛ ع٢ً ا٭ْؿط١ ٚشيو عٔ اقتٓاع ناٌَ 

غٛا٤ بايتؿذٝع أٚاملؿاضن١ ايؿع١ًٝ َٔ قبٌ ايط٬ب

عٔ ططٜل ت١ُٝٓ اؿٞ

ٖٚصًٖٗا تأثري نبري ع٢ً ْؿٛؽ أٖايٞ اؿٞ ؾإٕ ايكٝاّ بأزا٤ استٝادات أغاغ١ٝ 

أٚنطٚض١ٜ يًشٞ ي٘ َطزٚز ؾعًٞ ع٢ً ْؿٛؽ أٌٖ اؿٞ مما هعًِٗ ٜسؾعٕٛ 

هٔ ايكٝاّ بٗا يف اؿٞ بأ٫ٚزُٖٓشٛ ا٫ؾرتاى يف ا٭ْؿط١ َٚٔ ا٭عُاٍ اييت مي

َج٬

 عٌُ َطنع يٲغعاؾات ا٭ٚي١ٝ-1

عٌُ ْازٟ هتُع ؾٝ٘ ؾباب اؿٞ عٝح ٜهٕٛ َؿت٬ُ ع٢ً ا٭يعاب -2

 املدتًؿ١ ٚا٭ْؿط١ اييت ٜطغب أٌٖ اؿٞ مبُاضغتٗا

عًُبعض املػطسٝات ااهلازؾ١ اييت تتٓاٍٚ َؿانٌ أٌٖ اؿٞ ٚتططح ايع٬ز -3

شيو يف َػطح املسضغ١ أٚ ْازٟ اؿٞ ٚميهٔ عٌُ  املٓاغبًهٌ َؿه١ً ٜٚهٕٛ

َطنع حملٛا٭١َٝ يف قط١ٜ أٚ ٖذط٠ ٜٚػاُٖٛا ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف 

 ايتعًُٝٛايتٛع١ٝ

عٔ ططٜل عٌُ املػابكات ٚ املؿاضن١ بٗا

إٕ َٔ طبٝع١اٱْػإ سب٘ يًتٓاؾؼ ٚ ايؿٛظ ٚ ؼكٝل ايصات ٚ عٌُ َجٌ املػابكات 

ايجكاؾ١ٝٚاملػابكات ايطٜان١ٝ ) ؾُج٬ غبام اؾطٟ ٚغبام ايسضادات َٚػابكات 

اخل ( غٛف تًيب َجٌ  …ايتؿٛقايهؿؿٞ َٚٗطداْات ا٭طؿاٍ َٚػطح ايؿباب 

ٖصٙ ايطُٛسات ٚاملٍٝٛ ;ٖٚصٙ املػابكات تهٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ عاّ أٟ َؿتٛس١ 

 طاف عًٝٗاؾُٝع ط٬ب املسضغ١عٝح تٓظُٗا أسس اجملا٫ت ٚتكّٛ باٱؾ

 عٔ ططٜل تعًٝل ايؿاضات ٚاملٝسايٝات ٚ ا٭ٚ،١ ٚايعٟ املٛسس
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ؾُٝهٓتكُِٝ أٚ عٌُ ؾاضات أٚ َٝسايٝات أٚ ا٭ٚ،١ ايتشؿٝع١ٜ يًط٬ب املربظٜٔ 

ؾٝا٭ْؿط١ باجملا٫ت املتعسز٠ ؾُج٬ً ٬ْسا يف ايٓؿاط ايهؿؿٞ ي٘ ْظاّ 

ٞ تؿٌُ ) ايهؿا١ٜ ٚااهلٛاٜات ( َتهاًَشٍٛ ٖصٙ ايؿاضات ؾٗٓاى ؾاضات اؾساض٠ ٚ ٖ

ٖٚٓاى ؾاضات يًٗٛاٜات ٚ ٜتشكٌ عًٝٗا ايط٬ب بعس قٝاَِٗ بأعُاٍ اغتشكٛا 

عًٝٗاٖصٙ ايؿاضات ٚؾل ايٓظاّ املعس يصيو نُا إٔ ايطايب عٓسَا ٜطتسٟ 

امل٬بػُتُٝع٠ َجٌ ايعٟ ايهؿؿٞ ٜٚصٖب إىل املٓعٍ أٚ املسضغ١ أٚ أثٓا٤ 

ت ؾإٕ شيو ًٜؿت ايٓظط إىل ضٚع١ ٖصٙ امل٬بؼ ايتٓك٬تٛايعٜاضات ٚاملٓاغبا

ٚنصيهايؿاضات ٚا٭ٚ،١ ٚاملٝسايٝات املعًك١ ع٢ً قسضٙ أٚ يف أَانٔ عطنٗا 

باملٓعيؿٗٞ تؿبع بعض ضغبات٘ َٚٝٛي٘ ٚ طُٛس٘ ايصاتٞ مما هعً٘ ٜكسّ ع٢ً 

 ٖصٙ ا٭ْؿط١.

عٔ ططٜل ايتسضٜب ع٢ً ااهلٛاٜات

رتب١ٝ ايعك١ًٝ ٚت١ُٝٓ املٗاضات ايؿهط١ٜ ؾااهلٛاٜامتذاٍ ٜػاعس ع٢ً تسعِٝ اي

ؾتػاعسٖع٢ً انتػاب ايكسض٠ ع٢ً امل٬سظ١ ٚاملكاض١ْ ٚايعٌُ ٭ْٗا ْاس١ٝ 

ع١ًُٝتطبٝك١ٝ ٚتسضب٘ ع٢ً املجابط٠ ٚا٭ْا٠ ٚايسق١ ٚا٭َا١ْ ؾه٬ عٔ إْٗا 

تُُٓٝٗاضات٘ يف اغتد٬م املعًَٛات َٔ َكازضٖا ايطبٝع١ٝ )ظٖري غِٓٝ, بسٕٚ 

ضٜب ع٢ً ااهلٛاٜات أَط َطًٛب َٔ قبٌ ناؾ١ املػ٪ٚيني عٔ (.ٚايتس17,م

ا٭ْؿط١ؾُٔ خ٬اهلا ٜتشكل ت١ُٝٓ ٚ قكٌ املٗاضات ٚ ايكسضات املتعسز٠ يًطايب 

باٱناؾ١ٱنػاب٘ اسرتاّ َبسأ ايعٌُ ٚ تجُني ٜبصي٘ اٯخطٜٔ َٔ أعُاٍ. 

ٛتط ؾإقا١َايسٚضات املدتًؿ١ َجٌ زٚضات اؿاغب اٯيٞ ٚتؿٌُ ايتعطٜـ بايهُبٝ

ٚبطافٗٛتطبٝكات٘ ٚإقا١َ زٚضات ١َٝٓٗ يف املٝهاْٝها ٚايهٗطبا٤ ٚايٓذاض٠, 

ٚإقا١َزٚضات يف اٯي١ ايهاتب١ ٚغريٖا ٚإقا١َ زٚضات ضٜان١ٝ َجٌ زٚضٟ نط٠ ايكسّ

زٚضٟ نط٠ ايػ١ً ..اخل ٚبسٕٚ ؾو ؾإٕ َجٌ ٖصا ايتٓٛع غٛف ٜهٕٛ ي٘ قسض 

املسضغ١ٝنبري َٓاؾصب يًط٬ب ي٬نطاط يف ا٭ْؿط١ 

 عٔ ططٜل تًُؼ بعض استٝادات اجملتُع
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اخل سٝح ٜتِ تاَني ٖساٜا …َجًُؿطع ٖساٜا ايعٝس أٚ َؿطٚع إؾطاض قا٥ِ 

بػٝط١يبعض ايط٬ب أٚ ا٭طؿاٍ باؿٞ ٚايصٜٔ ِٖ يف ساد١ ملجٌ نػ٠ٛ ايعٝس 

ٚميهٓهصيو تكسِٜ بعض املػاعسات يٮغط يف سٞ َٔ أسٝا٤ املس١ٜٓ أٚ 

ايكط١ٜ.ٜٚهٛلًب ااهلساٜا أٚ اؾٛا٥ع ايع١ٝٓٝ أٚ املاز١ٜ َٔ بعض احمل٬ت ايتذاض١ٜ 

أٚ َٓاملٝػٛضٜٔ َازٜا ٚايتربعات ايؿدك١ٝ بعس إدطا٤ زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع١ًُٝ 

بايتعاٚمنع بعض اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـري١ٜ يتًُؼ استٝادات بعض املٓاطل أٚ 

 ايكط٣.

اـطط يًُذاٍ َؿاضن١ ايط٬ب يف ٚنع ايرباَر ٚ

ٖٚصاَبسأ تطبٟٛ نبري إش ي٘ َٔ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايؿ٤ٞ ايهجري 

ؾُٓد٬ٍ شيو ٜتعًِ املباز٨ ا٭ٚي١ٝ يف ايتدطٝط ٚ ٜعطِٝٗ فاٍ ٚاغع يٛنع 

َاٜطغبٕٛ َٔ بطاَر ٚأْؿط١ ٜٚػذًٕٛ َٝٛاهلِ ٚ ضغباتِٗ ٚ ساداتِٗ ٚ ٜهُٔ 

يف بطاَر ٚ ؾعايٝات َا خطط ي٘ َٔ بصيهُؿطف اجملاٍ َؿاضنتِٗ بؿهٌ قٟٛ 

 قبًِٗ ٜٚهتػبٕٛ ع٢ً أثط شيو ايهجري َٔ املٗاضات ايكٝاز١ٜ املتُٝع٠

 

 :نالَشـة انًذسعٛةبشَايح كٛفٛة إعذاد 

 اط اي٬قؿٞ إٔ ٜػتٗسف ايتايٞ : ٜٓبػٞ يربْاَر ايٓؿ

 ايؿا٥س٠ ايع١ًُٝ يًط٬ب  .1

 ل ٚاٱؾباع ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ايتؿٜٛ .2

 املٓاؾػ١ ايطٝب١   .3

 ايت١ُٝٓ ايػًٛن١ٝ  .4

بط ت١ُٝٓ اؾاْب اؾُاعٞ ٚايتعإٚ ٚضٚح ايؿطٜل يف ايعٌُ ٚت١ُٝٓ ضٚا  .5

 اٱيؿ١ ٚاحملب١ بني ايط٬ب. 
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ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ قبٌ ٚنع بطْاَر ايٓؿاط اي٬قؿٞ ا٫ْتباٙ يًتايٞ ٚٚنعٗا يف 

 اؿػبإ ساٍ ٚنع ايربْاَر: 

 ايكسضات ٚامل٪٬ٖت يًُؿطؾني ٚايعاًَني .  ·

 قسضات ايط٬ب َٚػتٜٛات ايص١ٖٝٓ َٚػت٣ٛ تكبًِٗ .  ·

 ْٛع١ٝ ايٓؿاط املٓؿص ؾٝ٘ ايربْاَر ٚسادات٘ ٚأٖساؾ٘  ·

 ْٛع املٛقع َٚػاست٘  ·

 ايكسضات املاي١ٝ  ·

 ٫ٖتُاَات اٱزاض١ٜ يًُسضغ١ .ا ·

 

٭زٚات املصنٛض٠ أَج١ً قاب١ً يًتػٝري َػا٥ٌ ١َُٗ يف عٌُ ايربْاَر )ٚايرباَر ٚا

  ٚايتبسٌٜ سػب اؿاد١ ٚاملهإ( :

 ٜهٕٛ املؿطف ع٢ً ايٓؿاط ٖٛ املؿطف ايعاّ ع٢ً ايربْاَر  ·

ٜتِ تكػِٝ ايط٬ب إىل أغط ٚفُٛعات .. ٜٚهٕٛ َِٓٗ َٔ ٖٛ َهًـ ببعض  ·

 ايتهايٝـ نُؿطف ثكايف أٚ غريٙ .. 

 ٚ أغط٠ ٜٚتِ ضقسٖا يف اؾسٍٚ نٌ ؾرت٠ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾدل َٓؿص اهلا أ ·

إٕ أَهٔ ٚنع َتابع َٔ املؿطؾني يهٌ ّٜٛ أٚ أٜاّ قسز٠ َؿطف .. أٚ يف بعض  ·

 ا٭ْؿط١ اييت متتس إىل أغبٛع َؿطف قسز .. 

هب َتابع١ اـط١ ٚغريٖا زٚضٜا ٚت٬يف ا٭خطا٤ ٚأغباب ايتككري ٚع٬ز  ·

 املؿه٬ت ٚضؾع َػت٣ٛ ايتكسِٜ .. 

 

دعا٤ سػب املطس١ً ايع١َٝٓ ربْاَر يف ايؿكٌ ايسضاغٞ إىل أٜتِ تكػِٝ اي

  :)َجاٍ(

 ث٬خ أغابٝع .. ٚغا٥ٌ تعطٜؿ١ٝ بايٓؿاط ٚدصب  –املطس١ً ا٭ٚىل ملس٠ أغبٛعني  ·



186 

 

 املطس١ً ايجا١ْٝ ملس٠ ؾٗط بطاَر ْاؾع١ ٚؾٝك١ ٚتٓاؾػ١ٝ ٚأغط١ٜ  ·

 تباضات املطس١ً ايجايج١ ملس٠ أغبٛعني بطاَر تتٛاؾل َع ؾرت٠ ا٫خ ·

 املطس١ً ايطابع١ إىل ضَهإ بطاَر )َجٌ املطس١ً ايجا١ْٝ( أٚ )ػسٜس١ٜ(  ·

 املطس١ً اـاَػ١ ؾرت٠ ضَهإ بطاَر إميا١ْٝ ٚضَها١ْٝ  ·

 

ٜتِ تكػِٝ ايؿرتات سػب ايّٝٛ يف بعض املطاسٌ ٚشيو يتػٌٗٝ اٱؾطاف ع٢ً 

  ايربْاَر ٚعسّ ايؿٛن١ٜٛ )َجاٍ( :

ْاؾع١ )ٜٚٓبػٞ ا٫ٖتُاّ باملؿٝس ٚعسّ اغتدساّ ايػبت : َػابك١ ثكاؾ١ٝ  ·

 املػابكات غري املؿٝس٠ ٚاملٓتؿط نجري َٓٗا يف ا٭غٛام( 

ا٭سس : يكا٤ عاّ أٚ َكاب١ً َع أغتاش أٚ َؿطف )ٜٚتِ ا٫تؿام ع٢ً ٚنع بعض  ·

 امل٬سظات امل١ُٗ اييت ٜٓبػٞ ايتططم اهلا باغًٛب ْاؾص ع٢ً ايط٬ب( 

نٞ أٚ ْؿاط سطنٞ )ٜٚهٕٛ ؾٝ٘ ايتٜٓٛع ٚايتػٝري ا٫ثٓني : بطْاَر ضٜا ·

 ٚاغتدساّ املؿٝس َٔ ايرباَر ايبس١ْٝ ايٓاؾع١( 

 ايج٬ثا٤ : بطْاَر تٓؿص إسس٣ ا٭غط بإؾطاف ا٭غتاش  ·

 .ا٭ضبعا٤ : َٓٛع )ا٭ؾهاض اييت ٫ تسخٌ يف ايػابل(  ·

 

  : ٜتِ تكػِٝ ايربْاَر يف بعض ا٭سٝإ سػب ا٭غابٝع يًتذسٜس )َجاٍ(

 ا٭غبٛع ايجكايف  ·

 ا٭غبٛع ايعًُٞ  ·

 أغبٛع املٓاؾػات  ·

 ايسٚضٟ ايجكايف  ·

َعطض ايهتب ٚا٭ؾطط١ )يٝؼ نُعطض عازٟ ٚيهٓ٘ عطض يًهتب ٚا٭ؾطط١  ·
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 بأغايٝب كتًؿ١( 

 ٚغريٖا ... ·

 بطْاَر يًٓؿاط ايكباسٞ يف املساضؽ 

ٖصٙ دساٍٚ قس ٫ تهٕٛ ا٭َجٌ ٚيهٓٗا ػطب١ تٓكٌ ٜػتؿاز َٓٗا ٚتٓكس .. ) 

 ( اؾساٍٚ

َٚٔ أِٖ ا٭َٛض إٔ ٜهٕٛ ايربْاَر ٜٛاؾل املػت٣ٛ ايعُطٟ ٚايعكًٞ ٚايعًُٞ 

 ٚاٱمياْٞ يًط٬ب .. 

 ر َٔ َطس١ً ٭خط٣ َٚٔ فُٛع١ ٭خط٣ ٚىتًـ ايربْاَ

ٚٚنع دسٍٚ ثِ تعسًٜ٘ سػب ايظطٚف أؾهٌ ْتٝذ١ َٔ عسّ ٚدٛز بطاَر 

 داٖع٠ . 

ٚيف ايرباَر ايكباس١ٝ ٜتِ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايرباَر ايًطٝؿ١ سٝح إٔ ايؿػش١ 

 تٛدس بني فُٛعتني َٔ اؿكل ..

 َع بسا١ٜ ايٓؿاط 

َٔ املِٗ إٔ تهٕٛ بسا١ٜ ايٓؿاط بسا١ٜ ؾعاي١ ٚس١ٜٛٝ .. ٚست٢ ٜػتُط ايطايب يف 

 املؿاضن١ ٚايعطا٤ ايرتبٟٛ ٜٓبػٞ ا٫ٖتُاّ با٭َٛض ايتاي١ٝ : 

 سػٔ ا٫غتكباٍ ٚايبؿاؾ١ ٚايتعاٌَ ايكازم غري املتهًـ  ·

 دٛز٠ اٱع٬ْات ٚايكسض٠ ع٢ً دصب ايط٬ب بإبطاظ اؾاْب املطغٛب  ·

 ؿاز٠ َٔ ايتػذٌٝ .. )َٚٔ بطاق١ ايتػذٌٝ( ا٫غت ·

http://www.saaid.net/afkar/مجلد%20جديد/school/nashat.zip
http://www.saaid.net/afkar/مجلد%20جديد/school/nashat.zip
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 تكٓٝـ ايط٬ب إىل أغط سػب ايكسضات أٚ املػتٜٛات ايسضاغ١ٝ أٚ ايع١ًُٝ  ·

 تؿعٌٝ ايتعاضف بني ايط٬ب ٚاملؿطؾني ٚنصيو بني ايط٬ب أْؿػِٗ  ·

ضبط ايط٬ب اؾسز برباَر ق١ٜٛ أٚ ٚاا٥ـ قسز٠ أٚ أْؿط١ َطغٛب١ ٜكَٕٛٛ  ·

 بعًُٗا 

أقشاب ايكسضات َٔ ايط٬ب ٚاملُٝعٜٔ زضاغٝا َٚٗاضٜا ٚايتؿهري يف  اْتكا٤ ·

 نٝؿ١ٝ ْؿعِٗ ٚضؾع َػتٜٛاتِٗ ست٢ ٜكسَٛا يًٓؿاط ٚاملسضغ١ ٚيٮ١َ مجعا٤ ..

 بطاق١ ايتػذٌٝ

 تعترب بطاق١ ايتػذٌٝ َٔ ا٭َٛض امل١ُٗ يًتايٞ : 

 أ٫ٚ يف اضتباط ايطايب يف ايٓؿاط ٚاْتادت٘ .. 

 ٢ َتابع١ ايطايب .. ثاْٝا يف ايكسض٠ عً

 ثايجا يف إعطا٤ تكٛض قسِٜ عٔ ايطايب 

 ضابعا يف إعطا٤ ْظط٠ َبس١ٝ٥ ػاٙ ايٓؿاط ... 

ؾؿٞ اضتباط ايطايب .. ٖٓاى ؾعٛض ْؿػٞ عٓس ايطايب أْ٘ عٓسَا ٜكّٛ بتعب١٦ 

بطاق١ ايتػذٌٝ ٜكبض أسس أؾطاز ٖصا ايٓؿاط ٜٚتذاٚظ سسٚز ايهٝاؾ١ إىل 

 ؿعط با٫يتعاّ ببٓٛز ايتػذٌٝ . َٓطك١ املؿاضن١ .. ٜٚػت

َٚٔ خ٬ٍ بطاق١ ايتػذٌٝ .. ميهٔ َتابع١ ايطايب خاق١ عٓس تػٝب٘ .. ؾاملعًِ 

قس ٫ ٜٓتب٘ يهٌ ايط٬ب يف ايٓؿاط ٚيهٔ يف ٚقت ايؿطاؽ ميهٓ٘ َتابع١ ايط٬ب 

َٔ خ٬ٍ املعًَٛات املٛدٛز٠ يف بطاق١ ايتػذٌٝ نايكـ يف زاخٌ املسضغ١ 
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 اضز املسضغ١ . ٚاملػذس )َج٬( خ

ٚميهٔ َٔ خ٬ٍ بطاق١ ايتػذٌٝ غ٪اي٘ عٔ بعض ا٭َٛض اييت تعطٞ يًُعًِ 

 تكٛضا َبس٥ٝا يًطايب نايػ٪اٍ عٔ ا٭ْؿط١ اييت ؾاضى ؾٝٗا .. 

ٚميهٔ يًُعًِ ٚنع بعض ا٭غ١ً٦ اييت تعطٞ َعًَٛات َبس١ٝ٥ عٔ ايٓؿاط .. 

يتاي١ٝ .. ؾٝهٕٛ ٖٓاى نػ٪اي٘ عٔ ضغبت٘ يف املؿاضن١ يف أٟ َٔ بطاَر ايٓؿاط ا

تكٛضا َبس٥ٝا يًٓؿاط َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ .. باٱناؾ١ إىل دٛز٠ اٱخطاز 

 ٚسػٔ ايكٝاغ١ اييت ػصب ايطايب ٚتبٗطٙ نًُا نإ ٜبٗطٙ اٱبساع . 

 بعض ا٭غ١ً٦ اييت ميهٔ ؼتٜٛٗا بطاق١ ايٓؿاط ٚؼتٟٛ ا٭ٖساف ايػابك١ : 

 ا٫غِ : 

 ايكـ : 

 ط١ خاضز املسضغ١( : املسضغ١ )يف ا٭ْؿ

 ااهلاتـ : 

 أقطب َػذس َٔ غهٓو : 

 طايب تعطؾ٘ يف ايٓؿاط: 

 اخرت ا٭ْؿط١ اييت تطغب ا٫ؾرتاى بٗا : 

 ))ٜٚٛنع ا٭ْؿط١ اييت ٜٓبػٞ نتابتٗا يف ٖصا املهإ(( 

 ٌٖ ؾاضنت يف أْؿط١ غابك١ )انتب ا٭ْؿط١ اييت غبل ٚإٔ ؾاضنت ؾٝٗا( 

 اغِ ٚيٞ ا٭َط :
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 ٖساف اييت ٜطاٖا ايبعض يف ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ .. ٖٚصٙ بعض ا٭

  َٔ ا٭ٖساف يف ا٭ْؿط١ :

 تهٜٛٔ ب١٦ٝ قاؿ١ يهٞ منهٔ َٔ ايرتب١ٝ ايٓاؾع١  ·

 تهٜٛٔ ب١٦ٝ قاؿ١ تبعس ايطايب عٔ أقشاب ايػ٤ٛ  ·

 ْؿع ايط٬ب يف أَٛض ايسٜٔ  ·

 ِٗ تجبٝت ٚضؾع ايػًٛى ايكشٝض يس٣ ايط٬ب ٚتعسٌٜ ايػًٛى ايػ٧ٝ يسٜ ·

 ْؿع ايط٬ب يف أَٛض ايسضاغ١  ·

 ْؿع ايط٬ب يف ا٭َٛض ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ  ·

 ؼصٜط ايط٬ب َٔ ؾطٚض ا٭ؾطاض ٚا٭خطاض باجملتُع  ·

 ؼصٜط ايطايب مما واى نس املػًُني َٔ َ٪اَطات  ·

 تطٜٛط َٗاضات ايط٬ب ٚقسضاتِٗ )َٔ قطا٠٤ ٚؾٔ ٚغريٖا  ·

 ١ُٝ ْؿع ايط٬ب يف ا٭َٛض اؾػ ·

 ْؿع ايط٬ب يف ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ  ·

 تعٜٛس ايطايب ع٢ً ا٫ْهباط ٚايطاع١ ٚإزاض٠ ايرباَر  ·

 قاٚي١ اغتهؿاف طاقات ايط٬ب ٚتطٜٛطٖا  ·

 َٛاد١ٗ ايتػريات ايب١ٝ٦ٝ بايتٜٓٛع ٚايتذسٜس  ·

 ايتؿذٝع ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ املٛاغِ  ·

 زضاغ١ ساي١ اجملتُع ٚايتأثري اٱهابٞ ؾٝ٘  ·
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 اضتباط ايطايب باملعًِ اضتباطا إهابٝا بعٝسا عٔ سٛادع ايتعاٌَ ايط،ٞ  ·

َعاؾ١ َؿه٬ت ايطايب زاخٌ ٚخاضز املسضغ١ بايتعطف عًٝٗا ٚططح اؿًٍٛ  ·

 املٓاغب١ ٚايتعإٚ َع٘ يف سًٗا َع ا٫ٖتُاّ غكٛقٝتٗا .

 ْظط٠ يًرباَر 

  بطاَر ا٭ْؿط١ املتعًك١ بايكطإٓ ايهطِٜ

ا ع٢ً املؿطف ع٢ً ا٭ْؿط١ ا٫ٖتُاّ بؿرتات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚميهٔ َٔ املِٗ دس

إٔ ٜهٕٛ شيو يف ايتٜٓٛع يف ايرباَر ٚاغتٗساف امل٪ثط َٓٗا ع٢ً ايط٬ب .. 

 ٚميهٔ تٜٓٛع بطاَر ايكطإٓ ايهطِٜ يف ا٭ْؿط١ نايتايٞ : 

 ؾرتات قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭ٚضاز اي١َٝٛٝ )َع ايتٓبٝ٘ ع٢ً ايتسبط (  ·

 زضٚؽ ايتذٜٛس ايٓظط١ٜ ٚا٭ِٖ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يًتذٜٛس  ·

زضٚؽ تكشٝض ايكطا٠٤ )ٚاييت ٜتِ ايكطا٠٤ ؼت ضعا١ٜ َتكٔ َٔ ايهتاب  ·

 ٚايتذٜٛس( 

 تهٜٛٔ سًل ايتشؿٝا  ·

عٌُ َػابكات سؿا ايكطإٓ ايهطِٜ ٚٚنع ا٭غؼ اييت تهُٔ اغتُطاض اؿؿا  ·

 َٚطادعت٘ . 

خص ايسضٚؽ ٚ ا٫غتؿازات ٚايطًب َٔ ايط٬ب اغتدطاز ا٫ٖتُاّ بايتؿػري َع أ ·

 ايؿٛا٥س ؼت إؾطاف املعًِ .. ٚعطض ٚقؿات َع اٯٜات ٚنٝؿ١ٝ ايعٝـ َعٗا .. 

زضاغ١ ايككل ايكطآْٞ ٚاغتدطاز ايؿٛا٥س ايك١ُٝ َٓٗا )ٚغٝأتٞ إٕ ؾا٤ اهلل  ·
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 قا١ُ٥ بايككل ايكطآْٞ( 

 زضاغ١ ا٭َجاٍ يف ايكطإٓ  ·

ظ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚنٝـ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ غبل إىل ٖصٙ زضٚؽ عٔ اٱعذا ·

ايعًّٛ قبٌ ايػطب املتكسّ تهٓٛؾٝا )َع اؿصض َٔ ا٫ْػُاؽ يف أَٛض ي تجبت 

 بعس( 

 أخص َٛنٛعات يف عًّٛ ايكطإٓ )ٜٚٓتك٢ َٓٗا َا ٜٓؿع ايطايب(  ·

ٚغريٖا تكسِٜ َٛنٛعات إميا١ْٝ خاق١ بايكطإٓ َجٌ ايتسبط ,آزاب ايت٠ٚ٬, ..  ·

 )ٜٚٓبػٞ ع٢ً املكسّ إٔ ٜهٕٛ َكتسضا ع٢ً ايتأثري( 

 ( ٚميهٔ َطادع١ َٛنٛع املػابكاتأغ١ً٦ َٚػابكات يف ايتؿػري ) ·

تعًٝل عٔ بعض املٛنٛعات ٚاٯٜات ايكطآ١ْٝ بعس ايك٠٬ .. يف املػذس أٚ  ·

 سضغ١ أٚ ايطس٬ت أٚ غريٖا .. امل

عطض ؾهط٠ كتكط٠ دسا عٔ بعض ايهتب ٚاييت اهلا ع٬ق١ يف ايكطإٓ ايهطِٜ  ·

َجٌ نتب عًّٛ ايكطإٓ .. ٚأخط٣ عٔ بعض نتب ايتؿػري .. ٚأخط٣ عٔ نتب 

 َتعًك١ بايكطإٓ ايهطِٜ .. 

ٚاؾ١ٓ قطا٠٤ بعض اٯٜات املدتاض٠ امل٪ثط٠ يف ادتُاع ٚاييت تتشسخ عٔ اٯخط٠  ·

 ٚايٓاض .. ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ ايكطا٠٤ بكٛت قاض٤ٟ َ٪ثط.

 بطاَر اؿسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ : 

َٚٔ املِٗ ايتططم يًشسٜح ايٓبٟٛ خ٬ٍ ايٓؿاط اي٬َٓٗذٞ ايكباسٞ ٚأنجط 

http://www.saaid.net/Anshatah/m/index.htm
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َٓ٘ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ خاضز ايسٚاّ املسضغٞ ٚبعٝسا عٔ اؿكل .. ٜٚهٔ ايٓذاح يف 

يرتغٝب ايصٟ ميهٔ َٓ٘ دصب ايط٬ب اهلصٙ دصب ايط٬ب يف تٜٓٛع ا٭غايٝب ٚا

 ايسضٚؽ ٚا٭ْؿط١ .. 

  ٚميهٔ عٌُ بعض ا٭ْؿط١ عٔ ططٜل ايتايٞ :

  -َع ايتعًٝل ع٢ً َا ٜٓاغب َٓٗا  -قطا٠٤ بعض ا٭سازٜح املدتاض٠  ·

 قطا٠٤ ايككل ايٓبٟٛ ايكشٝض  ·

 سؿا فُٛع١ َٔ ا٭شناض  ·

 سؿا فُٛع١ َٔ ا٭سازٜح ٚاملتٕٛ  ·

 ٮشناض ٚؾِٗ يٮسازٜح َع أخص ا٫غتؿازات ؾطح ي ·

 زضٚؽ يف اؿسٜح ٚاملكطًض  ·

 زضؽ يف ايتعطٜـ ببعض نتب اؿسٜح ٚعًِ املكطًض ٚايؿطٚح  ·

 زضؽ يف عًُا٤ اؿسٜح ٚ ايطس١ً يف طًب اؿسٜح  ·

َػابكات يف سؿا اؿسٜح ٜٚتِ اْتكا٤ ا٭سازٜح اييت وتادٗا ايطايب أ٫ٚ  ·

 ا٭زب أٚ أسازٜح ا٭سهاّ ا٭غاغ١ٝ  نأسازٜح ا٭شناض أٚ

َػابك١ ا٭سازٜح املكطع١ ٚشيو بتكطٝع بعض ا٭سازٜح اييت تٓؿع ايطايب  ·

ٚايطًب َٔ ايط٬ب تطتٝبٗا ايرتتٝب ايكشٝض ٚبعس تطتٝبٗا ٜتِ تكسِٜ ن١ًُ يف 

 ؾطح اؿسٜح ٚايؿٛا٥س املػتدطد١ َٓ٘ .. 

َٔ ايط٬ب سؿظٗا  تعًٝل يٛس١ أغبٛع١ٝ ؼٟٛ أسس ا٭سازٜح ٜٚطًب ·
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بططٜك١ اْتكا٤ عؿٛا٥ٞ ٚايطًب َٔ ايطايب تػُٝع اؿسٜح .. ٚ إعطا٥٘ دا٥ع٠ 

 يًطايب عٓس إداز٠ سؿظ٘ . 

 عطض يبعض بطاَر اؿسٜح ايؿطٜـ باؿاغب اٯيٞ ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا  ·

ضبط ايط٬ب مبػابكات ثكاؾ١ٝ ؾٝٗا فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ املتدكك١ يف  ·

 . اؿسٜح ايؿطٜـ

 تٜٓٛع ايرباَر ٚاملٛنٛعات 

َع ٬َسظ١ قعٛب١ ططح َٛنٛعات ع١ًُٝ َهجؿ١ يف ؾػش١ بني اؿكل .. 

ٚميهٔ ططح ايسضٚؽ اييت ؼتاز تطنٝع يف أٚقاتٗا نؿرتات املػا٤ ْٚٗا١ٜ 

ا٭غبٛع أٚ يف احملانطات ٚايسضٚؽ ايعا١َ يف املسضغ١ .. ٚمت ايتٜٓٛع يف املؿاضنات 

 ٟ طبٝعت٘ ؼب ايتذسٜس ... ست٢ ٫ ميٌ ايطايب ٚايص

٬َسظ١ : ايططح ٖٓا ٫ ٜعين ايتهاٌَ ايرتبٟٛ ٚإمنا ٖٛ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتٜٓٛع 

ٚايتذسٜس ٜٚٓبػٞ ع٢ً املؿطف ٚاملطبٞ ا٫ٖتُاّ بإٔ تهٕٛ ٖصٙ ايرباَر ؽسّ 

 ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ اييت ٜطٜس ايٛقٍٛ إيٝٗا. 

 ايرباَر ٚاملٛنٛعات : 

ايؼ )ٜٚػتؿاز َٓ٘ ططح بعض ا٭ؾهاض اييت ؼب ْكًٗا ْس٠ٚ بعٓٛإ آزاب اجمل ·

 إىل ايط٬ب ايصٟ ٫ ٜعطؾٕٛ نٝؿ١ٝ ايتأزب يف ايرباَر ايٓاؾع١ ( 

ن١ًُ يًُؿطف )ٚتهٕٛ زٚض١ٜ ميهٔ َٔ خ٬اهلا ططح بعض ا٭ؾهاض ٚاملػا٥ٌ  ·

 اييت ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ عًٝٗا( 
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ٜٚتِ اْتكا٤ بعهٗا َاشا ْػتؿٝس َٔ : آ١ٜ / سسٜح / ؾعط / قٍٛ يًػًـ ... ) ·

 تبعا يٮٖساف ايرتب١ٜٛ املطاز ايٛقٍٛ إيٝٗا( 

 ططح يبعض ايػعٚات ٚاملعاضى ) َٚٔ املٓاغب ٚنع اـطا٥ط املٛنش١(  ·

ا٫غتؿاز٠ َٔ عطض ايؿطا٥ض ٚاؿاغب اٯيٞ )ايطب / ايؿها٤ / اٱغاثات /  ·

 ا٭قًٝات اٱغ١َٝ٬ 

 ّ / َٛغ٢ ٚاـهط.. ٚقؿات َع ايككل ايكطآْٞ )قك١ غًُٝإ / آز ·

ٚقؿات َع ايككل ايٓبٟٛ )ٖٓاى نتاب ممتاظ يف ٖصا املٛنٛع يًؿٝذ ا٭ؾكط  ·

 ) 

 ٚقؿات َع ا٭َجاٍ يف ايكطإٓ ايهطِٜ  ·

 ا٭قًٝات اٱغ١َٝ٬ يف ايعاي أٚ َؿه٬ت املػًُني ) عس٠ سًكات (  ·

ٖٓاى أعادٝب خًل اهلل تعاىل : عذا٥ب ايٌُٓ / أعادٝب اؿٝٛاْات / .. ) ·

 نتاب دٝس باغِ : غطٜع٠ أّ تكسٜط إاهلٞ ٚغريٙ ( 

آٜات اهلل يف اٯؾام / ايؿها٤ / ايٓذّٛ / قٛض ٚ أضقاّ )ميهٔ اغتدساّ  ·

 ايتًػهٛب( 

سكاز ااهلؿِٝ : ْاؾص٠ ع٢ً بعض غطا٥ب ايػطب ٚامطاؾات٘ ٚآثاضٖا )ٖٚٓاى  ·

يف نٌ اجمل٬ت َكا٫ت بٗصا ايعٓٛإ يف اٱق٬ح قسميا .. ٚميهٔ اٯٕ مجع شيو 

 اٱغ١َٝ٬ تكطٜبا( 

 أخباض اؾطا٥س ٚاجمل٬ت  ·
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 َكاب٬ت ٚيكا٤ات ... )َع اٱزاض٠ أٚ املسضغني أٚ ايط٬ب ...(  ·

 أؾ٬ّ : ايربانني / إٕ يف شيو يعرب٠ / ايبٛغ١ٓ / ... أٚ عطض ؾطا٥ض  ·

 قك١ ٚتعًٝل ) ٚاقع١ٝ / تٛب١ بعض ايؿٓاْني / ايػري ...  ·

نكك١ ايػؿ١ٓٝ ايعذٝب١ اتاتاْٝو ٚنٝـ دعًٗا اهلل تعاىل آ١ٜ قكل عا١َ :  ·

 يًُعتربٜٔ )ٚيٮغـ ايػطب سٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ إىل ؾًِ غ٤ٞ قصض( 

 قكل َٔ بعض ايهتب : َكاطع َٔ نتاب دٓٛز ايطمحٔ  ·

غري ٚ ضداٍ َٚٛاقـ )َٔ ايكشاب١ / َٔ ا٭ْبٝا٤ / َٔ ايتابعني / َٔ ايعًُا٤  ·

 ... 

 داظ٠ / ٚاقع١ٝ َ٪ثط٠ / . . . . قكل ططٜؿ١ َٔ اٱ ·

 ا٭خ٬م : أْٛاعٗا / غبٌ انتػابٗا / ا٭خ٬م يف ايكطإٓ  ·

 َاشا تعطف عٔ : ايسداٍ ا ايساب١ ا )ٚغريٖا َٔ اٯٜات ايهرب٣ ٚايكػط٣ (  ·

 ؾها٥ٌ : ؾهٌ ايكٝاّ / غت َٔ ؾٛاٍ / اؿر / عؿط أٚا٥ٌ َٔ شٟ اؿذ١  ·

 َاشا تعطف عٔا  ·

ٟ )ططح بعض ا٭غ١ً٦ ايجكاؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايؿطع١ٝ ااهلا١َ ٌٖ تكبٌ ايتشس ·

 ٚاييت ٜكعب ع٢ً ايبعض َعطؾتٗا( 

 آخط خرب )اـام بايٓؿاط أٚ املسضغ١ اٚ املهتب١ أٚ املطنع (  -ْؿط٠ ا٭خباض  ·

َٔ املتشسخ ٚعِ ٜتشسخ )ٜكّٛ أسس ايط٬ب بعطض نًُات َ٪ثط٠ يؿدل  ·

 عازٜٔ يٲغ٬ّ َج٬ .. ثِ ٜتِ ايتعًٝل عًٝٗا( َٔ ايعًُا٤ ايباضظٜٔ أٚ املٓكطٜٔ امل
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 ْٛض ع٢ً ايسضب )أغ١ً٦ ٚإدابات ؾك١ٝٗ(  ·

 سٛاض َؿتٛح ..  ·

 قطأت يو .. اخرتت يو  ·

 إؾطاض )يف بعض أٜاّ ايكٝاّ املػ١ْٛٓ(  ·

 عطض ا٭غبٛع أٚ سؿٌ ا٭غبٛع  ·

١ٝ ّٜٛ ايؿان١ٗ )ٖٚٛ ّٜٛ ىكل ؾٝ٘ يًؿان١ٗ تهٕٛ نذٛا٥ع ٭غ١ً٦ ثكاؾ ·

 تٛنع يًُؿاضنني َٔ ايط٬ب( 

ّٜٛ ايؿعط .. ايؿعط ايٓبطٞ ٚايك٠ٛٗ ... )ٜتِ اْتكا٤ بعض ا٭بٝات ايؿعط١ٜ ·

ايٓاؾع١ ٚتٓتك٢ أبٝات ايؿعط ايٓبطٞ أٚ غريٖا بٓا٤ ع٢ً املٛقع اؾػطايف يًط٬ب 

 ٚق٠ٛ تأثري ايٓٛع عًِٝٗ ( 

 ..  -املهتب١  -ظٜاض٠ إىل ...)ْؿاط ·

 خام بإْتاز ايكشـ َٔ َكا٫ت ٚايكشا٥ـ ٚايٓؿطات .. ّٜٛ ايكشا٥ـ .. ) ·

 ّٜٛ املكا٫ت  ·

 ،اع ؾطٜط  ·

 ؾطٜط ؾٝسٜٛ  ·

 بطْاَر باؿاغب اٯيٞ ..  ·

 َؿادآت  ·

 َعاْٞ أسازٜح ٚأشناض  ·
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ّٜٛ ايهتب ٚ املهتب١ )ٜتِ ايتؿطؽ يًهتب يف ٖصٙ ايؿرت٠ اـاق١ بايكطا٠٤  ·

 ت َٔ ايهتب ٚايهتٝبات ..ٚاغتدطاز ايؿٛا٥س ٚا٭غ١ً٦ ٚاملكا٫

 ا٫دتُاعات ايط٬ب١ٝ ا٭غط١ٜ 

ٜٓبػٞ يًٓؿاط تٛؾري ا٫دتُاعات ا٭غط١ٜ ايسا١ُ٥ ملتابع١ ا٭ٚناع ايكا١ُ٥ يف 

ايٓؿاط ٚايتدطٝط ٚايرتتٝب يًرباَر املػتكب١ًٝ .. ٚيٓذاح ا٫دتُاعات 

يو ا٭غط١ٜ ٜٓبػٞ ا٫ٖتُاّ مبؿطف اجملُٛع١ أٚ ا٭غط٠ َٔ ايط٬ب ٜٚهٕٛ ش

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

اْتكا٤ ض٥ٝؼ َٓاغب يهٌ فُٛع١ :ٚتهٕٛ ؾٝ٘ بعض ايكؿات ايكٝاز١ٜ اييت  ·

ميهٔ يًطايب َٔ خ٬اهلا َتابع١ ا٭غط٠ ٚتٛظٜع املٗاّ َٚتابع١ َا ؾات َٔ أعُاٍ 

ٚأْؿط١. ٚغتهٕٛ ٖصٙ امل١ُٗ َٔ ايٛغا٥ٌ ايرتب١ٜٛ اؾٝس٠ ٫نتػاب٘ املٗاضات 

 ايكٝاز١ٜ املٓاغب١ . 

ٜتِ تسضٜب ض٥ٝؼ اجملُٛع١ ع٢ً املُٗات ٚاملٗاضات املطًٛب١ ٚاملتٛقع استٝادٗا يف  ·

تطتٝب٘ ي٬دتُاعات .. َجٌ نٝؿ١ٝ تٛظٜع املٗاّ .. ططم املتابع١ .. ٚنع اؾساٍٚ 

 اي٬ظ١َ .. سػٔ ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ .. ٜٚهٕٛ شيو باغًٛب َٝػط َٚػٌٗ . 

ت يف ا٫دتُاعات ا٭غط١ٜ َٔ خ٬ٍ ٚضق١ ٜتِ تبًٝؼ ض٥ٝؼ اجملُٛع١ باملطًٛبا ·

ٜػتًُٗا َبهطًا .. ٖصٙ ايٛضق١ َٛنض ؾٝٗا نٌ َا وتاد٘ ض٥ٝؼ اجملُٛع١ َٔ 

 املطًٛبات ٚايرباَر ٚاملٛاعٝس ٚايرباَر ايكاز١َ . 

ا٫يتكا٤ بط٩غا٤ اجملُٛعات َٔ ايط٬ب قبٌ ا٫دتُاعات ا٭غط١ٜ ٚتٓػٝل  ·
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ا٤ِٖ ٬َٚسظاتِٗ ع٢ً َا ؾات ٚتهٕٛ ٖصٙ بطاَر ايٓؿاط ايكاز١َ َعِٗ ٚأخص آض

 ا٫دتُاعات بني ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣ يتطٜٛط قسضات ض٩غا٤ اجملُٛعات . 

ميهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫دتُاعات ا٭غط١ٜ بعٌُ ْسٚات أغط١ٜ ٚأْؿط١ خاق١ يهٌ 

 فُٛع١ ..

 : تٛدٝٗات ٚتعًٝكات

ط ٚميهٔ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٖٓاى تٛدٝٗات َػتُط٠ يًط٬ب َٔ قبٌ َؿطف ايٓؿا

تؿعٌٝ شيو َٔ خ٬ٍ ايتعًٝل ع٢ً ا٭سساخ اييت ؼٝط بٛغط ايطايب 

املسضغ١ٝ ٚا٭غط١ٜ ٚايع٤٬َ .. َع عسّ ايتؿٗري بايطايب أٚ إسطاد٘ .. ٚميهٔ 

 أٜها ٬َسا ايتايٞ : 

سسخ نإ يف املسضغ١ أٚ ايٓؿاط ٜتِ ايتعًٝل عًٝ٘ ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً نٝؿ١ٝ ت٬يف  ·

 ا٭خطا٤ 

 ايسع٠ٛ أٚ يف ايٓؿاط ايتككري يف  ·

 ٬َسظ١ يف تعاٌَ ايط٬ب َع أٖايِٝٗ أٚ َع َسضغِٝٗ .  ·

اغتذس ؾ٤ٞ يف املسضغ١ أٚ ايٓؿاط أٚ يف اجملتُع ٚهب ايتٓبٝ٘ ع٢ً ؾٛا٥سٙ  ·

 ٚأخطاضٙ )َجٌ اٱْرتْت( 

ٚقؿ١ َع أَٛض َٛ،١ٝ )ضَهإ / ا٫غتؿاز٠ َٔ اٱداظ٠ / ا٫غتعساز  ·

 ي٬ختباضات / اؿر .. ( 

 ٬َسظات ٜكسَٗا َسضغٕٛ آخطٕٚ يًط٬ب ..
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  ايٓسٚات :

ٖٚٞ قاٚي١ ططح ملػأي١ أٚ َؿه١ً ٚتطى اجملاٍ يًط٬ب يًُٓاقؿ١ ٚططح اٯضا٤ 

يف سًٗا ؼت إؾطاف ا٭غتاش ... ٚميهٔ أٜها تٛظٜع ايط٬ب إىل عسز َٔ 

اجملُٛعات نبري٠ ناْت أٚ قػري٠ ٜسٜطٖا فُٛع١ َٔ ا٭غاتص٠ أٚ ايط٬ب 

تسضٜٔ ع٢ً أزاض٠ اجملُٛعات ... ٚتتُٝع اجملُٛعات ايهبري٠ بهجط٠ اٯضا٤ ٚثطا٤ املك

 اؿًٍٛ , ٚتتُٝع اجملُٛعات ايكػري٠ بايؿعٛض باملؿاضن١ ٚايتكسِٜ ... 

ٚميهٔ تكسِٜ دٛا٥ع ٭قشاب أؾهٌ ٚضق١ تهتب يف املٛنٛع بعس ططس٘ ... ٚتهتب 

طح اٯضا٤ يف ٚقت ٫سل ا٭ٚضام ع٢ً ؾهٌ ْكاط ٚيهٌ فُٛع١ ناتب . ٚتتِ ط

بعس تكُٝٝٗا ٚػُٝعٗا ٚإعاز٠ قٝاغتٗا ٚ ميهٔ طباعتٗا ٚتعًٝكٗا يتعُِٝ 

 ايؿا٥س٠ . 

 ٚميهٔ أٜها إٔ تهٕٛ نٓؿط٠ ٫سكا يٓؿط ايؿا٥س٠ ٚاملٓؿع١ . 

ٖٚصٙ بعض ايٓسٚات اييت ميهٔ ططسٗا يف ايٓؿاط )ٚغٓططح فُٛع١ َتها١ًَ 

 يف املػتكبٌ إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل( : 

  نٝـ تهٕٛ طايبا َجايٝا ا ·

  نٝـ ْػتكبٌ ا٫َتشاْات ا ·

  ْكازم ا نٝـ ْكازم ا َٔ ·

  . اْكض بـِ / أسصض َٔ ·

 

نٝـ تتدًل َٔ ا٭خ٬م  ·

ايص١َُٝ ٚتهتػب ا٭خ٬م 

  اؿُٝس٠ا

يكطإٓ ايهطِٜ ؼؿا ا نٝـ ·
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  ٜعذبين ٫ٚ ٜعذبين ·

  نٝـ ْػتكبٌ ضَهإ ا ·

  تػتػٌ أٚقات ايؿطاؽ ا نٝـ ·

نٝـ ْػتكبٌ َعطض ايهتاب ا )إشا  ·

  (نإ ٖٓاى َعطض يًهتاب

  تكطأ نتابا ا نٝـ ·

نٝؿ١ٝ املسا١َٚ ع٢ً ا٫غتٝكاا  ·

  يك٠٬ ايؿذط ا

  َؿه١ً ايهعـ ايسضاغٞ ٚسًٍٛ ·

  ا٭خ٬م اؿُٝس٠ املطًٛب١ ا َا ٖٞ ·

َا ٖٞ َساخٌ ايؿٝطإ ع٢ً ايؿباب  ·

  ا

اييت هب  َا ٖٞ ا٭خ٬م ايص١َُٝ ·

  تطنٗا ا

  ا

  اشا ٜعين اْتُا٥ٞ يٲغ٬ّا ·

  اجملايؼ ؾٛا٥س ٚآزاب ·

 ايتعاٌَ ا٭غطٟ ٚٚغا٥ٌ ·

  تُٓٝت٘ ا

  ايؿتٛض أغباب٘ ٚع٬د٘ ا ·

  ايػطٚض ٚٚغا٥ٌ ايع٬ز ا ·

 سب ايط٥اغ١ أنطاض ٚ ·

  ع٬دات ا

  . أْت تػأٍ ٚمٔ لٝب ·

  َاشا تكرتح يًٓؿاط ·

  َاشا تؿعٌ إشا ..ا ·

  ٖٞ أَٓٝتوَا  ·

ٚدٛاب ا )أٚ َؿه٬ت  غ٪اٍ ·

  ( ٚسًٍٛ

  زضاغ١ ساي١ ٚاقع١ٝ ·
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  َؿه٬ت ٚسًٍٛ :

ٖٚٞ يكطب ؾهطتٗا َٔ ايٓسٚات ٚنعت يف ٖصا املهإ ٖٚٞ َٔ ايٛغا٥ٌ ايرتب١ٜٛ 

امل١ُٗ دسا ٭ٕ َٛنٛعٗا ٜٓبع َٔ شات ايطايب ٫ َٔ ٚد١ٗ ْظط املؿطف . َٚٓٗا 

 : 

٭غتاش ع٢ً يػإ ايطايب بٓا٤ ع٢ً ٬َسظات َؿه٬ت ميهٔ تكسميٗا َٔ ا -1

غابك١ ع٢ً ايط٬ب . أٚ ٜهتب املؿطف بعض املؿه٬ت ست٢ ٜتعًِ ايطايب نٝـ 

 ٜكٝؼ َؿه٬ت٘ . 

َؿه٬ت ٜهتبٗا ايطايب بٓؿػ٘ : ٚميهٔ تٛظٜع أٚضام ع٢ً ايط٬ب يهتاب١  -2

 َؿه٬تِٗ يٝتِ َٓاقؿتٗا ٚتكسِٜ اؿًٍٛ اٱهاب١ٝ اهلا .

 يجكاؾ١ٝ املػابكات ا

ٚميهٔ إٔ تهٕٛ بني ا٭غط / بني ا٭ؾطاز ناملػابكات ايؿطز١ٜ / بني ا٭ْؿط١/ بني 

 ايؿكٍٛ / املهتبات... 

 َٚٓٗا املػابكات : ايتشطٜط١ٜ / اٱيكا١ٝ٥ / 

 املػابكات اٱيكا١ٝ٥ : 

  َػابك١ سؿا ايكطإٓ ايهطِٜ ·

َػابك١ سؿا ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ  ·

  ايؿطٜؿ١
 

َػابك١ سؿا ايؿعط  ·

  ()ايصانط٠

املػاد٬ت ايؿعط١ٜ ) ميهٔ  ·
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  ٚؾطح اؿسٜحايتؿػري  َػابك١ ·

  املػابكات اـاق١ باملسضغني ·

 / املػابك١ ايؿؿ١ٜٛ ) بني ا٭ؾطاز ·

  ( ا٭غط / ايؿكٍٛ / ايتدككات

  َػابكات باؿاغب اٯيٞ ·

  َػابك١ ا٭َجاٍ ٚاؿهِ ·

  اـطاب١ َػابك١ ·

َػابك١ سؿا تطتٝب غٛض ايكطإٓ  ·

  ايهطِٜ

  َػابك١ تأيٝـ ايؿعط ·

  َػابك١ اختٝاض ايؿعط ·

  إيكا٤ ايؿعط َػابك١ ·

ايهتب أٚ أ،ا٤  ٚنع أ،ا٤

  (ايؿباب بس٫ َٔ ا٭ؾعاض

  املػابكات ايؿطع١ٝ ·

  أغطع إداب١ ·

  شنا٥و اخترب ·

اخترب شانطتو ) شنط  ·

 أ،ا٤ قشاب١ ٚاغرتداعٗا

/...  

  ايك١َُػابك١ ايٛقٍٛ اىل  ·

ا ) أٚ َٔ ٖٛ  َٔ ٖٛ ·

  ( ايكشابٞ ا

  إنُاض ؾدك١ٝ ·

  ا٭يػاظ ·

املػابك١ ايجكاؾ١ٝ ايتشطٜط١ٜ: ) ١َٜٝٛ / أغبٛع١ٝ / ؾٗط١ٜ / ؾك١ًٝ /زاخٌ 

 ايٓؿاط/ خاضز ايٓؿاط( 

املػابكات ايجكاؾ١ٝ ايٛضق١ٝ بني  ·

   ( أعها٤ ايٓؿاط ) يف ٚقت ايٓؿاط

  اخرت اٱداب١ ·

ٌ تعًٝل )ع٢ً ناضٜهاتري ·  (أؾه
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  َػابك١ ايبشٛخ اٱغ١َٝ٬ ·

  بك١ ايبشح ٚاملطادع ايتشطٜط١َٜػا ·

  ايكطا٠٤ ايػطٜع١ َػابك١ ·

  َػابك١ أسػٔ قك١ أٚ سٛاض ·

  أؾهٌ ًَكل ·

  أؾهٌ ْؿط٠ ·

  اـط َػابك١ ·

  أؾهٌ َكاي١ ·

  َػابك١ أؾهٌ سٌ ملؿه١ً ·

َػابك١ أؾهٌ َػابك١ ٚطًب  ·

  غٝعٌُ َٓٗا ايٓؿاط ا٭غ١ً٦ اييت

  َػابك١ ؼطٜط١ٜ عاز١ٜ ·

  ؾطع١ٝ ؾك١ًَٝػابك١  ·

 

  أنٌُ اؿسٜح ·

  سسٜح ػُٝع ·

  تٓكٝط املكاٍ ·

  تًدٝل املكاٍ ·

 ػُٝع املكاطع سطٚف نًُات ·

 

  ايػ٪اٍ ايَٝٛٞ ·

 املػابك١ ايؿٗط١ٜ أٚ ايؿك١ًٝ ·

..  

َػابك١ ايطبٝع أٚ ضَهإ أٚ  ·

  اٱداظ٠

  ؿطٜطعٔ ططٜل اي َػابك١ ·

قطا٠٤ نتاب أٚ ؾكٌ ثِ  ·

  ايػ٪اٍ ؾٝ٘

  ،اع ؾطٜط ثِ ايػ٪اٍ ؾٝ٘ ·

  ٱعساز أسػٔ ؾعاض َػابك١ ·

َػابك١ أسػٔ قشٝؿ١ أٚ  ·



215 

 

  ْؿط٠

 :ٚميهٔ عٌُ بعض ٖصٙ املػابكات ع٢ً َػت٣ٛ املسضغ١

 ايهتاب ٚايؿطٜط  ·

 عطض ايهتب ٚا٭ؾطط١ اؾٝس٠ ٚايتٓبٝ٘ عًٝٗا  ·

 ٚميهٔ ططح ايؿطٜط أٚ ايهتاب نُػابك١ ..  ·

 تًدٝل ؾطٜط : ؾٗطٟ أٚ ؾكًٞ .. )نُػابك١ أٚ عطض (  ·

 تًدٝل َٛنٛع أٚ نتاب : ؾٗطٟ أٚ ؾكًٞ ..  ·

 عٌُ ؾرت٠ خاق١ بػُاع ؾطٜط ٚتًدٝك٘  ·

عٌُ ؾرت٠ خاق١ بكطا٠٤ نتاب َعني أٚ فُٛع١ َٔ ايهتب .. ٚاغتدطاز  ·

 ايؿٛا٥س . 

 ايبشح 

َٔ ايط٬ب عح يف َٛنٛع أٚ َػأي١ ؾك١ٝٗ أٚ عكس١ٜ أٚ سازث١ تاضى١ٝ ايطًب 

 ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫ط٬ع ع٢ً ايهتب ٚاملطادع . 

 طًب َٔ طايب إشا َطت َػأي١ إٔ ٜبشح عٓٗا .  ·

ايطًب َٔ فُٛع١ َٔ ايط٬ب إٔ ٜبشجٛا يف َٛنٛع نٌ َِٓٗ ٜبشح يف  ·

 داْب َٓ٘ ٜٚتِ عطن٘. 

 كتكط٠ يًط٬ب ع٢ً نٝؿ١ٝ عٌُ ايبشٛخ ٚنتابتٗا ..  عٌُ زٚض٠
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٬َسظ١ : ٜػتشػٔ إٔ ٜػٌٗ املسضؽ يًط٬ب املطادع ٚأ،ا٤ٖا ٚنٝؿ١ٝ عٌُ 

ايبشٛخ .. خاق١ إشا نإ ٖصا أٍٚ عح ي٘ .. َٚٔ املِٗ شنط َا ٖٞ امل٬سظات 

ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ ع٢ً ايبشح املكسّ ست٢ ٜتعًِ ايطايب نٝؿ١ٝ عٌُ ايبشٛخ 

 ّ ايٛقٛع يف امل٬سظات َط٠ أخط٣.ٚعس

 املػابكات ٚايرباَر ا٫دتُاع١ٝ : 

 عٌُ ْؿاط خام تكسَ٘ إسس٣ ا٭غط يًٓؿاط أٚ بني ايؿكٍٛ .. 

 َٗطدإ َجٌ بعض املػابكات اؿطن١ٝ 

 سؿٌ 

 إشاع١ يف ايؿػش١ 

 َػابك١ َٓٛع١ َع ْؿاط آخط 

 عٌُ بعض ا٭يعاب املؿٗٛض٠ نطَٞ ا٭غِٗ أٚ غريٖا .. 

 ع اغتؿتا٤ ٚايٓظط يف ْتا٥ر ا٫غتؿتا٤ تٛظٜ

 أعُاٍ خري١ٜ ٚخسَات يًُذتُع ٚيًُسضغ١ 

 املػابكات ايطٜان١ٝ ايؿطز١ٜ 

عٌُ زٚضٟ ضٜانٞ مجاعٞ ٚؾطزٟ) قسّ / طا٥ط٠ / غ١ً / تٓؼ / دطٟ / ضَٞ 

 ايك١ً / ايكؿع ايعايٞ . . 

 عٌُ ايسٚضات َجٌ : 

 زٚض٠ يف ايتذٜٛس 
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 زٚض٠ يف اـطاب١ 

 اغب زٚض٠ يف اؿ

 زٚض٠ يف اـط

 بطاَر ايؿعط : 

ٖٚٞ يػ١ ٜكبٌ إيٝٗا ايهجري َٔ ايٓاؽ .. ؾُٔ املٓاغب تطب١ٝ ايط٬ب ع٢ً اٱقباٍ 

 عًٝٗا ٚتعًُٗا ٚايتسضب عًٝٗا .. َٚٔ بطاَر ايؿعط : 

 املػاد٬ت ايؿعط١ٜ 

 إيكا٤ ايؿعط 

 تأيٝـ ايؿعط 

 ايؿعط ايٓبطٞ ) َهاضب ايباز١ٜ ( 

 ٔ املسضغني املتهٓني َٔ ايؿعط .. يكا٤ ؾعطٟ َٔ فُٛع١ َ

 ايرباَر ايطٜان١ : 

ٚااهلسف ايتٜٓٛع ٚايؿا٥س٠ ٚايرتب١ٝ ع٢ً ا٫ْهباط ٚايتعإٚ .. َٚٔ ايرباَر 

 يًتصنري: 

 ايكسّ 

 ايطا٥ط٠ ٚ ايػ١ً ٚايتٓؼ 

 اؾطٟ ايطٌٜٛ ٚايككري 

ايكؿع ٚضَٞ ايطَض أٚ ايك١ً )ٚيٛ أؽص يف بعض ايطس٬ت أٚ ا٭َانٔ املٓاغب١ 
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 عٛزا أٚ سذطا ٚتٓاؾؼ ايط٬ب ع٢ً ايطَٞ يهإ يف ٖصا خري( 

 املكاضع١ )ايصٟ ٜكطع اٯخط .. بسٕٚ نطب( 

 أنجط طايب ٜعٌُ نػط 

 ايكشاؾ١ : 

 ايّٝٛ ايكشؿٞ ) ٱْتاز ايكشا٥ـ ٚغريٖا ... 

 إْتاز ؾعاض يًٓؿاط ٚيٮغط٠ 

 إْتاز ايكشـ 

 يو .. ٚايتسضٜب ع٢ً نٝؿ١ٝ عٌُ ايكشٝؿ١ ٚا٭غؼ اي٬ظ١َ يص

 إْتاز ايٓؿطات 

 ايتسضٜب ع٢ً نٝؿ١ٝ عٌُ ايٓؿطات ٚا٭غؼ اي٬ظ١َ يصيو .. 

عٌُ يكا٤ قشؿٞ َع َسٜط املسضغ١ أٚ َع أسس املسضغني املكبٛيني يس٣ عُّٛ 

 ايط٬ب 

 َهتب١ ايٓؿاط : 

ٜٚٓبػٞ ضبط ايطايب بايهتب ٚايؿطٜط .. ٚميهٔ ؼسٜس ؾرت٠ أٚ أنجط ملتابع١ 

ض٠ َهتب١ املسضغ١ .. ٚاغتدطاز ايؿٛا٥س .. ٚتكسميٗا يف َهتب١ ايٓؿاط أٚ ظٜا

 اٱشاع١ ٚيف ايكشـ ٚايٓؿطات ٚيف ايٓؿاط. 

نتب أٚ أؾطط١..  CDَٚٔ قتٜٛات املهتب١ : نتب / أؾطط١ / ؾٝسٜٛ / أقطام 

 ٚغريٖا .. 
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 َٚٔ ايرباَر املطتبط١ : 

 إع٬ٕ نتاب ا٭غبٛع 

 إع٬ٕ ؾطٜط ا٭غبٛع 

 عح َػأي١ 

 اب ؾهط٠ عٔ نت

َٔ نتب َٛدٛز٠ ؾع٬ يف –عٌُ َػابك١ املهتب١ )ٚؼتٟٛ ع٢ً بعض ا٭غ١ً٦ 

ٚ تعطٞ املتػابل ايكسض٠ ع٢ً تؿتٝـ ايهتب ٚايتعطف ع٢ً  –َهتب١ ايٓؿاط 

 تٓظِٝ املهتب١ ٚتطتٝب ؾٗاضؽ ايهتب ٚنٝؿ١ٝ اغتدطاز املعًَٛات( 

 ايعٜاضات 

 اؾع١ : املٓػك١ َٔ ايٓؿاط ٚ سح ايط٬ب ع٢ً سهٛض ايرباَر ايٓ

 ناحملانطات يف املػادس 

 اـطب ٚايسضٚؽ 

 ظٜاض٠ املهتبات ٚاملطانع ٚا٭ْؿط١ 

 ظٜاض٠ أٌٖ ايعًِ 

 ظٜاض٠ أٌٖ اـرب٠ ٚايطأٟ 

 ظٜاض٠ يًٓؿاط إىل امل٪غػات ايعا١َ ٚاـاق١ 

 ظٜاض٠ َٓػك١ ٭سس املسضغني 

 ايعٜاضات ا٭خ١ٜٛ 
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 ايتعإٚ يعٌُ ْؿاط َا 

 ظٜاض٠ املطن٢ 

 بط ظٜاض٠ املكا

 ايتؿذٝع ع٢ً ايتبهري يًك٠٬ ٚتطزٜس ا٭شناض ٚايسعا٤ 

 ايطًعات ٚايطس٬ت 

 ضس٬ت ايعُط٠ ٚاؿر 

 ايتؿذٝع ع٢ً ق١ً ا٭ضساّ 

 ايعٜاض٠ ايسع١ٜٛ 

 ظٜاض٠ املهتبات املطنع١ٜ

 بطْاَر ايّٝٛ ايهاٌَ:

وسز ّٜٛ إداظ٠ )اـُٝؼ َج٬( ٜٚبسأ ايٓؿاط َٔ ايكباح إىل املػا٤ ٜٚٛنع ي٘ 

 فا نٗصا : بطْا

 ا٫دتُاع ايػاع١ ) ....... ( 

 تٛظٜع ا٭غط 

 ن١ًُ ا٫ؾتتاح 

 املػابك١ ايجكاؾ١ٝ بني ا٭غط 

 إؾطاض خؿٝـ 

 ْس٠ٚ بعٓٛإ ) ....... ( 
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 ق٠٬ ايظٗط 

 ن١ًُ كتكط٠ يًطايب ) ....... ( 

 يكا٤ َع نٝـ ايّٝٛ ) زضؽ أٚ ن١ًُ َع ططح بعض ا٭غ١ً٦ ( 

 زٚضٟ طا٥ط٠ 

 ايػسا٤ 

 ٠ أغط١ٜ كتكط٠ ؾرت

 ق٠٬ ايعكط 

 ن١ًُ كتكط٠ يًطايب ) ....... ( 

 زٚضٟ ايكسّ ٚاؾطٟ ٚايكؿع ايعايٞ ٚايٛثب ايطٌٜٛ ٚضَٞ ايك١ً . 

 اغتعساز قبٌ ا٭شإ يف املك٢ً ٚقطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ ست٢ ايك٠٬ 

 ق٠٬ املػطب 

 زضؽ كتكط ٜكسَ٘ يف املك٢ً ) ....... ( . 

 ١ٜٛ يٮغتاش ) ....... ( سؿٌ ٜتدًًٗا ن١ًُ تطب

 املػاد٬ت ايؿعط١ٜ 

 ق٠٬ ايعؿا٤ 

 ن١ًُ كتكط٠ يًطايب ) ....... ( 

ْبص٠ كتكط٠ عٔ عاي ايٓذّٛ ٚعظِ خًل اهلل تعاىل َع عطض بايتًػهٛب 

 )يًٝ٘ ؾًه١ٝ( 
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 َع تٛظٜع عؿا٤ خؿٝـ 

 تعب١٦ اغتؿتا٤ عٔ ايربْاَر ٚاْكطاف 

 ========= 

ايربْاَر ٜٛنع دسٍٚ َتابع١ ٚوسز عًٝ٘ املس٠  ٚيٓكٌ إىل أنرب ؾا٥س٠ يف

ايع١َٝٓ يهٌ ْؿاط ٚا٭ؾطاز املتابعٕٛ يًرباَر .. ٚتطتٝب ايرباَر اييت ؼتاز إىل 

 ؼهري بؿرت٠ َٓاغب١ ..

 :بطْاَر ايسٚضٟ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ 

ٖٚٛ بطْاَر َتهاٌَ ملس٠ ؾٗط َج٬ )أٚ ؾٗطٜٔ( ٜٚكاّ ؾٝ٘ فُٛع١ َٔ املػابكات 

 ايٓكاط يًؿطز ٚا٭غط٠ ٖٚٛ نايتايٞ :  ٚتطقس

 *** ٜتِ عطض ايرباَر املطاز ايتػابل ؾٝٗا يف ايٛضق١ ا٭ٚىل َطتب١ ٖٚٞ : 

 * سؿا ايكطإٓ ايهطِٜ / سؿا ايػ١ٓ 

 * ايبشٛخ / املػابكات ايجكاؾ١ٝ / املػابكات املٛنٛع١ٝ 

 * ايٓسٚات / ٚايرباَر املدتاض٠ 

 يكا٤ ن١ًُ * اختٝاض َكاي١ / تأيٝـ َكاي١ / إ

 * تكسِٜ قك١ / تأيٝـ قك١ 

 * اختٝاض / إيكا٤ / تأيٝـ ايؿعط / املػاد٬ت ايؿعط١ٜ / ايؿعط ايٓبطٞ 

 * اختٝاض ؾعاض / يٛس١ / ْؿط٠ / َػابك١ اـط 

 * ايكسّ / ايطا٥ط٠ / اؾطٟ / اخرتام ايهاس١ٝ 
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 * ضَٞ ايك١ً / ايطَض / ايٛثب ايعايٞ / ايٛثب ايطٌٜٛ / املكاضع١ 

 ؿ٬ت ٚايًكا٤ات املٓٛع١ * اؿ

 *** ٜتِ عطض اؾسٍٚ ايعَين يًرباَر يف ايكؿش١ ايجا١ْٝ 

 *** ٜتِ عطض ا٭ْظ١ُ ٚايتعًُٝات يف ايكؿش١ ايجايج١ 

 ======= 

 ٜتِ َتابع١ ايربْاَر َع ضقس ايٓكاط يٮؾطاز ٚاجملُٛعات .. 

 غٝػتؿٝس ايٓؿاط َٔ ايربْاَر عس٠ ؾٛا٥س : 

 ط٬ب ايتعطف ع٢ً طاقات اي -1

 اضتباط ايطايب بايٓؿاط  -2

 تؿذري ايطاقات ؿب ٖصا ايعُط باملٓاؾػ١  -3

 تعب١٦ ايربْاَر مبا ٖٛ ْاؾع يًط٬ب  -4

 ٚدٛز بعض املعاٜري اييت ميهٔ إٔ ٜكسّ بٗا ايتؿذٝع أٚ ايتٓبٝ٘  -5

 ====== 

ؽ ٜٓبػٞ اؿصض ع٢ً أ٫ تهٕٛ املٓاؾػ١ ع٢ً سػاب احملب١ يف اهلل .. ٜٚٓبػٞ يًُسض

ا٫بتعاز عٔ َٛاطٔ عسّ ايعسٍ َُٗا ناْت قػري٠ ٚخؿ١ٝ .. ٚأ٫ تهٕٛ املٓاؾػات 

 ع٢ً سػاب زضاغ١ ايط٬ب ..

 َتابعات : 

 َا ٖٞ ا٭َٛض اييت ٜٓبػٞ يًُعًِ ا٫ْتباٙ اهلا َٚتابعتٗا عٓس ايطايب .. 
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 * َتابع١ اؾٛاْب اٱميا١ْٝ ٚايع١ًُٝ ٚايػًٛن١ٝ يًط٬ب 

 ضاغ١ٝ * املتابع١ يًذٛاْب ايس

 * َتابع١ اٱْتاد١ٝ ايع١ًُٝ أٚ ايسع١ٜٛ 

 * َتابع١ ا٫ْهباط يًطايب يف ا٭ْؿط١ املططٚس١ 

 * َتابع١ اؾٛاْب ا٫دتُاع١ٝ ٚامل٪ثطات ايعا١ًٝ٥ يًطايب 

 * َتابع١ ظ٤٬َ ايسضاغ١ ْٚٛع١ٝ ايكشب١ احملٝط١ بايطايب .

 بطاَر بعٓٛإ )أغبٛع ايـ .........(

 ايربْاَر عٔ ططٜكٗا ٚعٌُ بعض ايتػٝري يسؾع ايطتاب١ .. ٖٚٞ ؾرتات ميهٔ تػٝري

ٜٚتهٕٛ ايربْاَر َٔ فُٛع١ أْؿط١ َتؿاب١ٗ تكسّ يف خ٬ٍ أغبٛع .. ع٢ً إٔ 

 تهٕٛ ايؿا٥س٠ ٚايتذسٜس ٚبعض ااهل١ُ ٖٞ ايساؾع ٫ختٝاض ايربْاَر ايتٓؿٝطٞ .. 

 هٔ تكسِٜ : أغبٛع ايهتاب أٚ أغبٛع ايؿطٜط أٚ أغبٛع ايهتاب ٚايؿطٜط ... ٚمي

عطض كتكط  –تًدٝل نتب ٚأؾطط١  –َعطض أؾطط١  –َعطض نتب 

عطض  –اغتُاع ملكاطع َٔ ا٭ؾطط١  –َػابك١ يف ايهتب  –يهتاب )أٚ ؾطٜط( 

ظٜاض٠  –ظٜاض٠ املهتب١ ايعا١َ  –ظٜاض٠ َهتب١ املسضغ١  –نتاب يًبٝع بػعط كؿض 

 ٓاغب... َهتبات ايهتب ايتذاض١ٜ بعس ا٫تؿام َعِٗ ع٢ً ؽؿٝض َ

 أغبٛع اؿسٜح ... ٚميهٔ تكسِٜ : 

 –َػابك١ يف سؿا بعض ا٭سازٜح اييت ٜهجط ايعٌُ بٗا  –تعًٝل سسٜح ايّٝٛ 

اٱعذاظ ايعًُٞ يف  –ؾطح بعض ا٭سازٜح  -غري أ١ُ٥ اؿسٜح ٚطًبِٗ يًعًِ 
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اؿسٜح ايٓبٟٛ)ٜٓتك٢ بعض ا٭سازٜح ٚاٱعذاظ ؾٝٗا َٔ خ٬ٍ بعض املٛاقع يف 

 أٚ ف١ً اٱعذاظ أٚ ايهتب َجٌ ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ( اٱْرتْت 

 أغبٛع ايؿعط ... ٚميهٔ تكسِٜ : 

زع٠ٛ ايؿعطا٤  –تأيٝـ ا٭ؾعاض  –املػاد١ً ايؿعط١ٜ  –ايًكا٤ات ايؿعط١ٜ 

زع٠ٛ يؿعطا٤ َٔ خاضز  –يكا٤ ؾعطٟ بني بعض املسضغني  –ٚاملٗتُني يف املسضغ١ 

 املسضغ١ .. 

 ٔ تكسِٜ : أغبٛع ايعاي اٱغ٬َٞ ... ٚميه

زع٠ٛ بعض امل٪غػات  –ا٭قًٝات اٱغ١َٝ٬  –َعطض آ٫ّ ايعاي اٱغ٬َٞ 

قانطات ٚزضٚؽ عٔ ايعاي  –عٛخ ٚإسكا٥ٝات  –قٛض ٚخطا٥ط  –اٱغاث١ٝ 

 اْتكا٤ َكا٫ت َٔ بعض اجمل٬ت عٔ ططٜل ايط٬ب ٚعطنٗا ..  –اٱغ٬َٞ 

 ا٭غبٛع ايجكايف ... ٚميهٔ تكسِٜ : 

َكاب١ً َع ـ نًُات  -عطض َكٛض ـ زضؽ -كات ؾطز١ٜ أٚ مجاع١ٝٚؾٝٗا : َػاب

 إع٬ْات ..  –ؾًِٝ عًُٞ  _َكطع َٔ ؾطٜط  -ط٬ب١ٝ ـ قطا٠٤ َٔ نتاب 

 ا٭غبٛع ايتٓؿٝطٞ ... ٚميهٔ تكسِٜ : 

 زع٠ٛ ٚإؾطاض ...  –دٛا٥ع  -سؿٌ  -ايعاب ضٜان١ٝ أٚ سطن١ٝ-َػابك١ 

 ا٭غبٛع ايعًُٞ ... ٚميهٔ تكسِٜ : 

 –ؾًِٝ عًُٞ  -يكا٤ عًُٞ  -َكا٫ت ع١ًُٝ  -ات ٚزضٚؽ ع١ًُٝ قانط

 إبساع ..  –ػاضب ٚاخرتاعات 
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 أغبٛع ايسٚضات ... ٚميهٔ تكسِٜ : 

َٝهاْٝها  –أقٍٛ قٝاز٠ ايػٝاضات  –ايٓذاض٠  -اؿاغب اٯيٞ  -ايتذٜٛس 

 ايػٝاضات .. 

 أغبٛع ا٭سساخ ... ٚميهٔ تكسِٜ : 

أسساخ -َعاضى َٓػ١ٝ أٚ عظ١ُٝ -َٔ ايٛاقع  أسساخ َٔ ايػري٠ ٚايتاضٜذ أٚ

 قٛض ...  –خطا٥ط ا٭سساخ  -سسخ يف َجٌ ٖصا ايؿٗط -غريت فط٣ ايتاضٜذ 

 أغبٛع ايؿدكٝات )أٚ أغبٛع ايكشاب١(

 ؾرتات ثكاؾ١ٝ 

ٖٚٞ ؾرتات َطتبط١ باؾاْب ايجكايف .. ٚيهٓٗا ٫ ؼتٟٛ ع٢ً بطْاَر قهط 

ٔ خطت٘ أٚ أٖساف ْؿاط٘ .. َٚٔ ٖصٙ غابكا .. ٚقس ٜعتربٙ ايبعض خاضد١ ع

 ايؿرتات .. 

ؾرت٠ خاق١ مبهتب١ ايٓؿاط )تٛؾط نتب يًٓؿاط يًكطا٠٤ ٚا٫غتعاض٠ َع تطى  <

 ؾرتات يًكطا٠٤( 

ؾرت٠ يبٝع ايهتاب ٚايؿطٜط اٱغ٬َٞ )ٜٚتِ اْتكا٤ بعض ايعٓاٜٚٔ ااهلا١َ  <

ٗا يف ٖصٙ ايؿرت٠ ٚا٫تؿام َع إسس٣ املهتبات يتٛؾريٖا بػعط َٓاغب .. ٜٚتِ بٝع

 .. ٚميهٔ تهطاض ٖصٙ ايؿرت٠ ؾٗطٜا أٚ نٌ ْكـ ؾكٌ ع٢ً إٔ تتػري ايعٓاٜٚٔ( 

ؾرت٠ يتٛظٜع ايهتاب ٚايؿطٜط اٱغ٬َٞ )ايتٛظٜع اجملاْٞ يؿطٜط أٚ نتٝب  <

 َٓاغب( 
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تؿذٝع ايط٬ب ع٢ً قطا٠٤ ٚ ؾطا٤ اجمل٬ت اٱغ١َٝ٬ ) َٚٔ ايٛغا٥ٌ تٛؾري  <

اٱغ١َٝ٬ ايطا٥س٠ , ٚاْتكا٤ َكتطؿات َٓٗا ٚايطًب  ؾرت٠ خاق١ ببعض اجمل٬ت

َٔ ايط٬ب ؽًٝل بعض املكا٫ت ؾٝٗا أٚ اْتكا٤ بعض املٛنٛعات املٓاغب١ 

 يٲشاع١ أٚ قشٝؿ١ ايٓؿاط أٚ غريٖا َٔ ايٛغا٥ٌ .... ( 

َتابع١ َهتب١ املػذس ايػُع١ٝ ٚاملكط٠٤ٚ أٚ َهتب١ املسضغ١ )ؾايعٓا١ٜ مبهتب١  <

ٚ َهتب١ املسضغ١ ٚتطتٝبٗا ططٜك١ تطب١ٜٛ يطبط ايطايب بايهتب َػذس املسضغ١ أ

ٚايتعطف عًٝٗا ٚا٫ٖتُاّ بٗا بططٜل غري َباؾط .. ؾ٬ َاْع إٔ تهٕٛ بعض 

 ايؿرتات قسز٠ برتتٝب املهتب١ ٚتٓظُٝٗا ٚتكًٝض َا ؾػس َٓٗا.. ( 

ايتٛاقٞ يكطا٠٤ نتاب أٚ ،اع ؾطٜط )ؾتهٕٛ ايكطا٠٤ خ٬ٍ ايؿرت٠ أٚ عٓس  <

ايعٛز٠ يًُٓاظٍ .. َٚٔ أِٖ ا٭َٛض يف ايتٛاقٞ ع٢ً قطا٠٤ ايهتب ٚ،اع ا٭ؾطط١ 

 ٖٞ سػٔ ا٫ْتكا٤ ٚسػٔ ايتٛدٝ٘ ٚسػٔ املتابع١(

 ؾإ ايٓؿاط : 

يًكٝاّ با٭ْؿط١ ؾإْٓا متاز إىل فُٛع١ َٔ ايًذإ .. ٫ٚ ًٜعّ إٔ ْٛؾطٖا 

 ١ ٖصٙ ايًذإ: نًٗا ٚيهٔ ْٛؾط ايًذإ سػب اؿاد١ ٚايتدكل .. َٚٔ أَجً

ايًذ١ٓ اٱزاض١ٜ .. ِٖٚ فُٛع١ َٔ املؿطؾني ٚأدٛز ايط٬ب ٜتِ ايرتتٝب  <

ملتابع١ ا٭ْؿط١ ٚضؾع َػتٛاٖا .. ٚإزاض٠ اجملُٛعات .. ٚايكٝاّ بأَط ايسع٠ٛ إىل اهلل 

 تعاىل .. 

ؾ١ٓ يتكسِٜ املػابكات ايجكاؾ١ٝ اٱيكا١ٝ٥ )ٚعًِٝٗ ا٫ٖتُاّ بايؿا٥س٠  <
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 تذسٜس َٚؿاضن١ أنرب عسز..( ٚايتٜٓٛع ٚاي

 ؾ١ٓ يتكسِٜ املػابكات ايٛضق١ٝ )املعًك١ ٚاملٛظع١ .. (  <

ؾ١ٓ يتكسِٜ املٓاؾػات ايجكاؾ١ٝ بني ا٭عها٤ ٚا٭غط )َجٌ َػابك١ املػاد٬ت  <

 ايؿعط١ٜ ٚا٭َجاٍ ٚاِؿهاِ ٚتأيٝـ ا٭ؾعاض .. ٚغريٖا ( 

 ايٓؿاط ٚايتشهِٝ (  ايًذ١ٓ ايطٜان١ٝ )يتٓػٝل ايرباَر ايطٜان١ٝ يف <

ؾ١ٓ ايًكا٤ات ٚاؿؿ٬ت )عٌُ ايًكا٤ات َع املسضغني ٚايط٬ب ٚاؿؿ٬ت  <

 ٚاملٛاقـ ٚغريٖا( 

 -ايٓاؾع١  -ؾ١ٓ ايرباَر اؿطن١ٝ )ٚعًِٝٗ تكسِٜ ايرباَر اؿطن١ٝ  <

 ٚا٫بتهاضات ٚغريٖا( 

ٔ ايرباَر ايًذ١ٓ اٱع١َٝ٬ )ٚعًِٝٗ ا٫ٖتُاّ بايًٛسات ٚاٱع٬ْات ٚغريٖا َ <

 اٱع١َٝ٬ ( 

أعُاٍ اؿاغب اٯيٞ )ٜٚهٕٛ ممٔ اهلِ قسض٠ ع٢ً اٱْتاز ع٢ً اؿاغب اٯيٞ يف  <

 املٛنٛعات ٚايرباَر اييت ميهٔ إٔ ؽسّ ايٓؿاط ( 

ؾ١ٓ ايكٛت )ملتابع١ أدٗع٠ ايكٛت ٚايػُاعات ٚنبط ايكٛتٝات ٚاحملاؾظ١  <

 ع٢ً ا٭دٗع٠( 

إعساز اؾساٍٚ اـاق١ بايتشهِٝ ٚايتأنس ؾ١ٓ ايتشهِٝ ايجكايف )ٚعًِٝٗ  <

َٔ َكساق١ٝ ايٓتا٥ر ٚإع٬ٕ ايٓتا٥ر بعس املػابكات ٱثاض٠ اؿُاؽ بني ايط٬ب 

.. ٚ٭ٕ ايٓتا٥ر ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ َكٓع١ يًط٬ب يف ايػايب ؾع٢ً املعًِ إٔ ٜهع 
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 ططٜك١ َكٓع١ يًذُٝع َٔ اختٝاض َعًُني يًتشهِٝ أٚ غريٖا ..( 

)ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى تأخري ع٢ً ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ميهٔ  ؾ١ٓ املككـ <

يًٓؿاط تٛؾري َككـ قػري بايتعإٚ َع املككـ .. ٜٚتِ َتابعت٘ َٔ ايط٬ب 

 ايجكات(

 اٱداظات : 

ا٭عُاٍ ايعا١َ يف اٱداظات يًط٬ب .. ٖٓايو أؾهاض نجري َٓٗا ميهٔ إٔ ٜٓؿػٌ 

 بٗا ايطايب يف اٱداظات َٓٗا ٖصٙ ايٓبص٠ .. 

 طًب َٔ ايط٬ب عٌُ دسٍٚ ظَين ٚخط١ يهٞ ٜػتػٌ ٚقت٘  *

 *** ايطًبات أٚاملػابكات ٚاييت تؿػٌ ٚقت ايؿطاؽ َٚٓٗا : 

* سؿا غٛض٠ َٔ ايكطإ ايهطِٜ أٚ عٌُ َػابك١ ؾٝٗا )ٚميهٔ ؼسٜس قسض َعني 

 أٚ غٛض٠ َعٝٓ٘( 

* سؿا بعض ا٭سازٜح أٚ عٌُ َػابك١ ؾٝٗا )ٚميهٔ ؼسٜس أبٛاب َعني أٚ 

 ختٝاض بعض ا٭سازٜح( ا

* عٌُ املػابكات ايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ ٚايبشٛخ )ٚيٛ بسٕٚ َػابك١ .. َع ا٫ٖتُاّ 

 باٱع٬ٕ عٓٗا ٚؼسٜس ٚقت ْٗا٥ٞ اهلا( 

** طًب إعساز بعض املػابكات ايجكاؾ١ٝ ٚ إعساز بعض ا٭غ١ً٦ يًُػابك١ 

 ايتشطٜط١ٜ 

 *** ايعٜاضات ٚشيو با٭ؾهاٍ ايتاي١ٝ 
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 ١ يػُاع ن٬ّ طٝب ٚيًكطا٠٤ ٚغريٖا * ظٜاضات أخٜٛ

 * ظٜاضات يعٌُ ايسضٚؽ ايع١ًُٝ ٚايتعإٚ ٱعساز ْؿاط َا 

* ظٜاض٠ املهتب١ املطنع١ٜ أٚ َهتب١ املػذس يًكطا٠٤ ٚاٱداب١ ع٢ً تػا٫٩ت ٚأغ١ً٦ 

 أٚ عح َػأي١ 

 * يًسع٠ٛ إىل اهلل 

 * ق١ً ا٭ضساّ 

 * سهٛض ا٭ْؿط١ ٚاملطانع 

 * ظٜاض٠ املطن٢ 

 * اؾٛاْب اٱميا١ْٝ : **

* ايتبهري يًك٠٬ يف املػذس ٚاؾًٛؽ يف املػذس َٔ قبٌ ا٭شإ ٚاـطٚز َٔ 

 املػذس بعَٔ 

 * سهٛض ايسضٚؽ ٚايسٚضات ايؿطع١ٝ 

 * ت٠ٚ٬ ايكطإ ايهطِٜ 

 * تطزٜس ا٭شناض ٚسؿظٗا 

 * ايسعا٤ 

 *** ايطس٬ت نطس١ً يًعُط٠ أٚ ضس١ً عا١َ .. 

 *** ايعًِ : 

 ٠ نتاب أٚ ،اع ؾطٜط * قطا٤
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* اؿطم ع٢ً ايتعًِ بهٌ ٚغ١ًٝ : قانط٠ / ظٜاض٠ َؿاٜذ / اغتؿاز٠ َٔ 

 ا٫خ٠ٛ / . . . 

* ػٗٝع أ،ا٤ نتب خاق١ باٱداظ٠ يًكطا٠٤ ٚاٱط٬ع ٚنصا بايٓػب١ 

 يٮؾطط١ .. 

 *** إعساز ايرباَر ايرتبٟٛ يٲداظ٠ : 

 * يكا٤ يف املهتب١ ) ؼسز ا٭ٜاّ ٚايرباَر ( 

 * ضس٬ت ) َع ؼسٜس أٚقاتٗا ٚاملؿاضنني ٚايربْاَر ايرتبٟٛ( 

 * اؿؿا َٔ ايكطإ ٚايػ١ٓ)ايكطإ: ()ايػ١ٓ: ( ٚٚقت َٚهإ َتابعتٗا 

 * ايربْاَر ايكباسٞ )إٕ نإ ٖٓاى ساد١ أٚ قسض٠( 

 * تٛظٜع ا٭عُاٍ ايسع١ٜٛ ع٢ً ايط٬ب .. 

 ٚغريٖا َٔ ايرباَر اييت ٜٓاغب اغتدساَٗا ..

 

 

 

 

 انًشاخع

ــسٟٚ )  -1 ــٞ بـ ــس ظنـ ــِٝ ,   1980أمحـ ــ١ ٚايتعًـ ــطًشات ايرتبٝـ ــِ َكـ (: َعذـ

. 17ايكاٖط٠ : زاض ايؿهط ايعطبٞ ,م
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ّ ( زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ضعا١ٜ ايتًُٝصات  2002بٓذط , آَٓ٘ ضاؾس )  -2

ــ١ ْظــط تطبٜٛــ١ ,        ــ١ اٱبتسا٥ٝــ١ َــٔ ٚدٗ ــات ايػــعٛزٜات يف املطسً املٖٛٛب

 . 110 -63يعسز ايجاْٞ ٚايجُإْٛ , م ا –"ف١ً ضغاي١ اـًٝر ايعطبٞ 

ّ ( : أثط ا٫ؾرتاى يف ايٓؿاط املسضغـٞ يًُـٛاز   1974ؾهطٟ سػٔ ضٜإ )  -3

ا٫دتُاع١ٝ يف ايتشكٌٝ ايسضاغٞ اهلا يف املسضغ١ املتٛغط١ , يف ايٓؿاط 

املسضغٞ بني ايٓظط١ٜ ٚايتطبٝل , ايهٜٛت , َهتب١ ايؿ٬ح . 

ٜـ  –ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ     -4 ١ ايعاَـ١ يًع٬قـات ٚاٱعـ٬ّ ايرتبـٟٛ     املسٜط

(: ْٗه١ ايتعًِٝ يف غًط١ٓ عُإ , ٚعس ؼكل , ايطبع١ ا٭ٚىل .  2004)

ّ ( : زيٌٝ 2002/2003زا٥ط٠ ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ )  –ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  -5

ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ , ايطبع١ ا٭ٚىل . 

ّ ( : ٚاقــــع 1996زا٥ــــط٠ ايبشــــٛخ ايرتبٜٛــــ١ )  –ٚظاض٠ ايرتبٝــــ١ ٚايتعًــــِٝ  -6

ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ مبطاسـٌ ايتعًـِٝ ايعـاّ يف غـًط١ٓ عُـإ , َٚطزٚزٖـا       

يًط٬ب املؿاضنني ؾٝٗا  " زضاغ١ َٝسا١ْٝ تكٛمي١ٝ " . 

ّ ( : اػاٖـات   2004زا٥ـط٠ ايتكـِٜٛ ايرتبـٟٛ )     –ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  -7

ٚأٚيٝـا٤  ٚاملعًُني , ٚاملؿـطؾني , َٚـسٜطٟ املـساضؽ ,     –نٌ َٔ ايت٬َٝص 

ا٭َـٛض , مـٛ َتطًبــات تٓؿٝـص ايٓؿـط١ ايتعًُٝٝــ١ باؿًكـ١ ا٭ٚىل َــٔ      

ايتعًِٝ ا٭غاغٞ . 

ــٞ )      -8 ــسٜٔ ; ٚايػــٜٛسٟ , ٚنــش٢ عً ّ ( : 1992ٜــْٛؼ , قُــس مجــاٍ اي

ا٭ْؿــط١ ايكــؿ١ٝ ٚاي٬قــؿ١ٝ َٚهاْتٗــا يف َٓــاٖر املسضغــ١ اٱبتسا٥ٝــ١    

املـ٪متط   –اؾُعٝـ١ املكـط١ٜ يًُٓـاٖر ٚطـطم ايتـسضٜؼ       -بسٚي١ قطط  

ــح , )       ــس ايجاي ــِٝ أغاغــٞ أؾهــٌ , اجملً ــع , مــٛ تعً  6-3ايعًُــٞ ايطاب

. 154-77كاٖط٠ م م ّ ( اي1992أغػطؼ 

اؿطبٞ, عبس اهلل محٛز, ايٓؿاط ايط٬بٞ, ٚضق١ عٌُ َكس١َ يف ايًكا٤  -9

ايػٟٓٛ ايتاغع يًذُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ يف داَع١ 
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املًو غعٛز: ايٓؿاط ايط٬بٞ ٚزٚضٙ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف 

.603-595ٖـ, ايطٜاض م م 1422قؿط  9-7ايؿرت٠ َٔ 

خٝاط,غاَٞ عبس ايـطمحٔ. تطـٛض سذـِ اــسَات ايكـؿ١ٝ ٚاي٬قـؿ١ٝ        -10

املكس١َ يًط٬ب َٔ خ٬ٍ ػطبـ١ داَعـ١ املًـو ؾٗـس يًـبرتٍٚ ٚاملعـازٕ,       

ــطٜؿني     ــازّ اؿـــطَني ايؿـ ــاملٞ عـــٔ خـ ــ١ يف املـــ٪متط ايعـ ــ١ عُـــٌ َكسَـ ٚضقـ

ٖـــ, داَعــ١ 29/8/1422-26ٚإلاظاتــ٘ )احملــٛض ايرتبــٟٛ( يف ايؿــرت٠ َــٔ  

.818-803ايطٜاض, م م املًو غعٛز,

ايسعٝر,عبـــس ايععٜـــع زعـــٝر. أغـــباب عـــعٚف طًبـــ١ داَعـــ١ ايهٜٛـــت عـــٔ  -11

ــع    ــسز ايطابـــ ــ١ ايرتبٜٛـــــ١, ايعـــ ا٫ؾـــــرتاى يف ا٭ْؿـــــط١ ايط٬بٝـــــ١, اجملًـــ

.108-67ّ م م 2002ٚايػتٕٛ,ايهٜٛت 

ٖـ.1408,دس1,٠ضاؾس,عًٞ:اؾاَع١ ٚايتسضٜؼ اؾاَعٞ,زاض ايؿطٚم,ط -12

13-  ٓ ؿـــاط املسضغــــٞ اي٬قــــؿٞ يًرتبٝــــ١  غـــاي, قُــــس قُــــس. ع٬قــــ١ اي

اٱغ١َٝ٬ باٱلاظ ا٭نـازميٞ اهلـا يف املسضغـ١ املتٛغط١,ضغـاي١ ايرتبٝـ١      

, اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ يف 17ٚعًِ ايٓؿؼ, ايعسز 

.50-1,م م 2002داَع١ املًو غعٛز, ايطٜاض,

رتبٝـ١  ؾشات٘, سػٔ ٚآ١َٓ بٓذط.تطٜٛط ايٓؿـاط ايط٬بـٞ يف نًٝـات اي    -14

يًبٓات ٱثطا٤ ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ, عح َكسّ يف ايًكـا٤ ايػـٟٓٛ   

ايتاغع يًذُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػـ١ٝ يف داَعـ١ املًـو    

غعٛز: ايٓؿاط ايط٬بٞ ٚزٚضٙ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف ايؿرت٠ 

.388-311ٖـ, ايطٜاض م م 1422قؿط  7-9َٔ 

يٓؿـــــــاط املسضغــــــٞ َؿَٗٛـــــــ٘ ٚٚاا٥ؿــــــ٘ ٚفـــــــا٫ت   ؾشات٘,سػــــــٔ. ا  -15

ٖـ.1418,ايكاٖط4,٠تطبٝك٘,ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ,ط

ايكــبٝشٞ, قُــس غــًُٝإ. ايٓؿــاط ايط٬بــٞ يف اؾاَعــات ايػــعٛز١ٜ  -16

ايٛاقـــع ٚاملــــأٍَٛ, عـــح َكــــسّ يف ايًكــــا٤ ايػـــٟٓٛ ايتاغــــع يًذُعٝــــ١    
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: ايٓؿــاط ايػــعٛز١ٜ يًعًــّٛ ايرتبٜٛــ١ ٚايٓؿػــ١ٝ يف داَعــ١ املًــو غــعٛز

قؿط  9-7ايط٬بٞ ٚزٚضٙ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف ايؿرت٠ َٔ 

.78-65ٖـ, ايطٜاض م م 1422

عاؾــــــٛض, غــــــعٝس عبــــــس ايؿتــــــاح. اؾاَعــــــات ا٭ٚضٚبٝــــــ١ يف ايعكــــــٛض        -17

ّ.1959,ايكاٖط1,٠ايٛغط٢,َهتب١ ايٓٗه١ املكط١ٜ,ط

ايتعًــِٝ ايعجُإ,عبــس اهلل ٚآخــطٕٚ. ايطعاٜــ١ ايط٬بٝــ١ يطــ٬ب َطسًــ١       -18

ايعايٞ ـ داَع١ املًو غعٛز منٛشدا, ٚضق١ عٌُ َكس١َ يف امل٪متط ايعاملٞ 

عٔ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني ٚإلاظاتـ٘ )احملـٛض ايرتبـٟٛ( يف ايؿـرت٠ َـٔ      

.776-737ٖـ, داَع١ املًو غعٛز,ايطٜاض, م م 26-29/8/1422

ايعػاف, قاا محس. املـسخٌ إىل ايبشـح يف ايعًـّٛ ايػـًٛن١ٝ, َهتبـ١       -19

ٖـ.1416,ايطٜاض,1ايعبٝهإ,ط

ايعًٞ, غعس إبطاِٖٝ. بعض ايعٛاٌَ املـ٪ثط٠ عًـ٢ املؿـاضن١ يف ا٭ْؿـط١      -20

ايط٬ب١ٝ ظاَعـ١ املًـو غـعٛز, عـح َكـسّ يف ايًكـا٤ ايػـٟٓٛ ايتاغـع         

يًذُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يًعًّٛ ايرتبٜٛـ١ ٚايٓؿػـ١ٝ يف داَعـ١ املًـو غـعٛز:      

ٚايتعًُٝٝــ١ يف ايؿــرت٠ َــٔ ايٓؿــاط ايط٬بــٞ ٚزٚضٙ يف ايعًُٝــ١ ايرتبٜٛــ١ 

.592-571ٖـ, ايطٜاض م م 1422قؿط  7-9

عُـــاز٠ ؾـــ٪ٕٚ ايطـــ٬ب. ايٓؿـــاط ايط٬بـــٞ َـــٔ خـــ٬ٍ تٛقـــٝات ْـــسٚات  -21

عُازات ؾ٪ٕٚ ايط٬ب, َطنع ايٓؿط ايعًُٞ, داَع١ املًو عبس ايععٜع, 

ٖـ.1407ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ, املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, دس٠,

ْٚا٥ٌ اخطؽ. َؿاضن١ طـ٬ب نًٝـات املعًُـني يف     ايعٓعٟ, خايس عٕٛ , -22

ا٭ْؿط١ بني اٱقباٍ ٚايععٚف,ٚضق١ عٌُ َكس١َ يف اؿًك١ ايٓكاؾ١ٝ عٔ 

ــ٬ب      ــ٪ٕٚ ايطـ ــسا٤ ؾـ ــا٤ عُـ ــاَـ يكـ ــ٢ ٖـ ــ١ عًـ ــٞ املكاَـ ــاط ايط٬بـ ايٓؿـ

ؾاَعات َٚ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ بسٍٚ فًؼ ايتعإٚ يسٍٚ اـًٝر 



225 

 

ٖـ, داَع١ املًو غعٛز, ايطٜاض, 20/3/1424-19ايعطب١ٝ يف ايؿرت٠ َٔ 

.55-27م م
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Student-Athlete: Academic Performance, Campus 
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31- Silliker, Alan; Quirk,Jeffrey. The Effect of 

Extracurricular Activity Participation on the 

Academic Performance of Male and Female High 

School Student, Journal of School –Counselor; 

v44,n4,Mar 1997. 

) أًْٛددة انُشدداؽ انًذسعددٙ فددٙ انعًهٛددة   0191أزًددذ عاددذام ازًددذ (   -25

انحشبٕٚة انحشبٛة ، يدهدة انحشبٛدة جظدذس عدٍ انهدُدة انٕؿُٛدة ان ـشٚدة        

 ٔانعهٕو ، انعذد انحاعع ٔانثًإٌَ.نهحشبٛة ٔانث افة 

) انُشدداؽ انًذسعددٙ  0131إدخدداس خَٕغددحٌٕ ٔ يأصدالَددذ فددأجظ (  -22

فٙ انًشزهة انثإَٚة ، جشخًة يسًذ عهٙ انعشٚاٌ ، يؤعغة فشاَكهٍٛ 

 نهـااعة ٔانُشش ، ان اْشة.

ْددد  ) دٔس ارداسة  0111انسًٛدددذ ،انددددْٕشة عدددهًٛاٌ عادددذ انعضٚدددض (   -21

انًذسعٙ فٙ انًشزهة انثإَٚة بًكة انًكشية ،  انًذسعٛة جداِ انُشاؽ

سعانة ياخغحٛش غٛش يُشٕسة، كهٛة انحشبٛة بًكة انًكشية ، خايعة أو 

 ان شٖ.

) ج ددٕٚى زظددة انُشدداؽ    0119انغددعذ ، أزًددذ يسًددذ انسغددٍ عهددٙ(      -22

 ) ، انذٔزة. 052انًذسعٙ ، يدهة انحشبٛة ان ـشٚة ، انعذد ( 

سؤٚدة َسدٕ جعضٚدض دٔس انُشداؽ     )  0115انعظًٛٙ، يسًذ بدٍ عدعذ (    -23

 انًذسعٙ فٙ جـٕٚش انعًهٛة انحشبٕٚة ، سعانة انخهٛح .

انعٛغش٘ ٔ اندابش٘ ، عايش بٍ يسًذ بٍ عايش ٔ سٚدا بُدث عدايش بدٍ      -23

) ٔاقدددع اطَشدددـة انحشبٕٚدددة ٔأاشْدددا عهدددٗ انحسظدددٛم      5111ْدددالل (

انذساعدٙ نهـدالم يدٍ ٔخٓدة َلدش انـدالم ٔانًعهًدٍٛ، ٔصاسة انحشبٛدة         

 ، عهـُة عًاٌ.ٔانحعهٛى

) انعائددذ انحشبددٕ٘ نةَشددـة انحشبٕٚددة  5110انًُداعٙ، َددٕسة يسًددذ (   -29

:ارشكانٛة ٔانسم ، ٔسقة ي ذية إنٗ انًؤجًش اطٔل نةَشـة انحشبٕٚة 

 .5110/  5/  53 -52، دٔنة اناسشٍٚ 

) دٔس اطَشددددـة انالطددددفٛة فددددٙ سعاٚددددة 5115آيُددددّ ساشددددذ بُدددددش ( -21

ٙ انًشزهددة االبحذائٛددة يددٍ ٔخٓددة انحهًٛددزات انًْٕٕبددات انغددعٕدٚات فدد

 .95َلش جشبٕٚة، يدهة سعانة انخهٛح انعشبٙ، انعذد 
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 )انُشاؽ انًذسعٙ،يكحاة انفالذ،انكٕٚث. 0190خالل عاذ انْٕام( -11

) انُشدددداؽ انًذسعددددٙ: يفٕٓيددددّ ٔٔ ائفددددّ  0112زغددددٍ شددددساجة، ( -10

 ٔيداالت جـاٛ ّ، انذاس انًظشٚة انهاُاَٛة، ان اْشة.

و ) اجداْات  5111ٔصاسة انحشبٛة ٔانحعهٛى (  -دائشة انح ٕٚى انحشبٕ٘ -15

كددم يددٍ انحاليٛددز ٔانًعهًددٍٛ ٔانًشددشفٍٛ ٔيددذٚش٘ انًددذاسط ٔأٔنٛددا    

اطيددٕس َسددٕ يحـهاددات جُفٛددز انُشددـة انحعهًٛٛددة بانسه ددة اطٔنددٗ يددٍ       

 انحعهٛى اطعاعٙ ، يغ ؾ ، عهـُة عًاٌ.

و) أاددش االشدحشاي فدٙ انُشداؽ انًذسعددٙ    0190سٚداٌ ، فكد ش٘ زغدٍ (    -12

ًٕاد االخحًاعٛة فٙ انحسظٛم انذساعٙ نٓا فٙ انًذسعدة انًحٕعدـة   نه

" ، َشدددشت فدددٙ كحدددام بعُدددٕاٌ : انُشددداؽ انًذسعدددٙ بدددٍٛ انُلشٚدددة       

 ٔانحـاٛق ، انـاعة اطٔنٗ، يكحاة انفالذ ، انكٕٚث.

ْددد ) ٔاقدددع انًُاشدددؾ 0119عدددهًٗ عادددذ انكفدددٕس أكدددشو اندددذٍٚ  ٛددداؽ ( -11

َٕٚة بًذُٚة يكة انًكشية اناليُٓدٛة نالخحًاعٛات بًذاسط اناُات انثا

، سعددانة ياخغددحٛش غٛددش يُشددٕسة ، قغددى انًُدداْح ، كهٛددة انحشبٛددة ،        

 خايعة أو ان شٖ ، يكة انًكشية .

) دٔس انُشددداؽ انًذسعدددٙ فدددٙ انعًهٛدددة    0110عهدددٙ زغدددٍٛ زغدددٍ(   -12

انحشبٕٚة بًذاسط دٔنة ارياسات انعشبٛة انًحسذة، ٔسقة بسثٛة ي ذية 

 ت انعشبٛة انًحسذة.إنٗ كهٛة انحشبٛة،خايعة ارياسا

) اطَشـة انحشبٕٚدة : انٕاقدع ٔانـًدٕذ    5110كحاسة، عاذ ام عٛف ( -13

، ٔسقة ي ذية إنٗ انًؤجًش اطٔل نةَشدـة انحشبٕٚدة ،دٔندة اناسدشٍٚ،     

 فاشاٚش/شااؽ. 53 -52

ْ ) انحخـدٛؾ نةَشدـة غٛدش انظدفٛة     0111يشاد عهًٛاٌ عشقغٕط ( -13

انًكشيدة ، سعدانة ياخغدحٛش    فٙ انًذاسط انثإَٚة نهاٍُٛ بًُـ ة يكة 

غٛش يُشٕسة ، قغى ارداسة انحشبٕٚة ، كهٛة انحشبٛة ، خايعة أو ان شٖ 

 ، يكة انًكشية . 

48- Alyce , And Andre , Thomas , (1987) Participation 
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: What Is Known , What Need To Be Known ? , 
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 ا٭ْؿط١  ايرتب١ٜٛ ٚأثطٖا ع٢ً ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يًط٬ب

 

 املكس١َ

اٱهابٝـ١ ٚاؿُـاؽ   إٕ يٮْؿط١ املسضغ١ٝ أثطا نـبريا ٚزٚضا ؾعـا٫ يف بـح    

ــا     ــاضنت٘ ايؿعًٝـــ١ يف اقـــرتاح ٚؽطـــٝط ٚتٓؿٝـــص ٚتكـــِٜٛ َـ يف املـــتعًِ , ٚبـــطٚظ َؿـ

وتاد٘ َٔ خربات , ٖٚصا َـٔ ؾـأْ٘ إٔ وكـل يـ٘ تعًُـا أنجـط اغـتُطاضا ٚؾا٥ـس٠ ,         

ظاْب َا قس ٦ٜٝٗـ٘ َـٔ ؾـطم يـتعًِ املبـازض٠ , ٚتٛدٝـ٘ ايـصات , ٚتهـٜٛٔ ايطغبـات ,          

ايهجري َٔ َتطًبات اؾاْب ايٛدساْٞ َـٔ ؾـعٛض بايطنـا     ٚت١ُٝٓ املٗاضات , ٚإؾباع

ــ٢ ايتُٓٝــ١          ــا٠ املسضغــ١ٝ َٚتطًباتٗــا , ممــا ٜػــاعس عً ــٌ ٚايتٛاؾــل َــع اؿٝ ٚايتكب

 ايعك١ًٝ ٚظٜاز٠ َػت٣ٛ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يس٣ ايط٬ب .

إ٫ إٔ ٖٓاى َٔ اٯبا٤ ٚبعض ايكا٥ُني عًـ٢ أَـٛض ايطـ٬ب َـٔ ٜظٓـٕٛ إٔ      

َــٔ ٚغــا٥ٌ تعٜٛــل ايطايــب عــٔ منــٛ ؼكــًٝ٘ ايسضاغــٞ ,     ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ تعــس  

ٚتعطقً٘ عٔ املصانط٠ , ٚا٫غـتعساز ي٬َتشاْـات ٚايتؿـٛم ايسضاغـٞ  ٚتؿـػًِٗ عـٔ       

 ايتعًِ ٚؾِٗ ايسضٚؽ .

ٚقس دا٤ت ٖصٙ ايسضاغ١ يًهؿـ عٔ ٚاقع ا٭ْؿـط١ املسضغـ١ٝ ٚأثطٖـا عًـ٢     

دسَت ايسضاغــ١ ايتشكـٌٝ ايسضاغــٞ َــٔ ٚدٗـ١ ْظــط ايطــ٬ب ٚاملعًُـني , ٚقــس اغــت   

َٓاٖر ايبشح ايع١ًُٝ ؾاعتُست ع٢ً أزٚات زضاغ١ٝ قه١ُ َٔ قبـٌ َتدككـني   

يف ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ٚفاٍ ايبشح ايرتبٟٛ , ٚقس اؾـتًُت ايسضاغـ١ عًـ٢ مخػـ١     

ؾكٍٛ : ٚنض ا٭ٍٚ خًؿ١ٝ ايسضاغ١ َٚؿهًتٗا , ٚاؾتٌُ ايجـاْٞ عًـ٢ إطـاض ْظـطٟ     

اغات ايرتب١ٜٛ ايػابك١ املطتبط١ مبٛنٛع يًسضاغ١ , نُا ضدع ايجايح إىل أِٖ ايسض

ايسضاغ١ , ٚبـني ايطابـع ايططٜكـ١ ٚاٱدـطا٤ات املتبعـ١ يف ايسضاغـ١ , ْٚـاقـ اــاَؼ         

 ْتا٥ر ايسضاغ١ , ثِ ختُت ايسضاغ١ مبًدل ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚتٛقٝاتٗا . 

 

ــس ا٭ْؿــــط١ ايكــــؿ١ٝ ٚاي٬قــــؿ١ٝ ايطاؾــــس املٗــــِ يًطغــــاي١ ايرتبٜٛــــ١         تعــ

يـب باؾٛاْـب املعطؾٝـ١ ٚايتعًُٝٝـ١ يتشكٝـل منـٛ ؾدكـٝت٘        ٚتػتٗسف تعٜٚس ايطا
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ٚإعسازٙ ؿٝا٠ أؾهٌ ٚتٛدٝٗ٘ مٛ ايػًٛى اٱهـابٞ, ؾا٭ْؿـط١ ايٓادشـ١ تـسضب     

ايطايـب عًـ٢ ايـتؿهري ايـٛاقعٞ ٚاسـرتاّ ايـٓظِ ٚأزا٤ ايٛادبـات ٚؼُـٌ املػــ٪ٚي١ٝ,         

     ً ــسإ ايتع ــ٪ثطًا يف املٝــ ــاع٬ً َٚــ ــٕٛ ؾــ ــط يٝهــ ــاط اؿــ ــسّ ايٓؿــ ــٞ ايــــيت ؽــ ــٞ ٖٚــ ُٝــ

  -www.alkhalee.ar\articles\show.ٚاجملتُع

ٚا٭ْؿــط١ زاخــٌ املسضغــ١ أٚ خاضدٗــا , أْؿــط١ تعًــِٝ ٚتعًــِ طاملــا أْٗــا تــتِ ؼــت       

تٛدٝــ٘ ٚإؾــطاف املسضغــ١ يتشكٝــل أٖــساؾٗا , أٚ أٖــساف اجملتُــع َــٔ خ٬اهلــا , ٖٚــٞ  

 تطبٝــل ملؿٗــّٛ ايٓؿــاط ايــصٟ ٜعــين إٔ ايٓؿــاطات غــٛا٤ً بسْٝــ١ أٚ عكًٝــ١ نــطٚض١ٜ   

 يًتعًِ .

 

 َؿّٗٛ ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ : 

ٖٞ تًو ايرباَر ٚا٭ْؿط١ اييت تٗتِ باملتعًِ ٚتع٢ٓ مبـا ٜبصيـ٘ َـٔ دٗـس عكًـٞ      

أٚ بـسْٞ يف مماضغـ١ أْـٛاع ايٓؿـاط  ايــصٟ ٜتٓاغـب َـع قسضاتـ٘ َٚٝٛيـ٘ ٚاٖتُاَاتــ٘         

ــاضات     ــطا٤ اــــرب٠ ٚانتػـــاب َٗـ زاخـــٌ املسضغـــ١ ٚخاضدٗـــا عٝـــح ٜػـــاعس عًـــ٢ إثـ

ٝـ   َتعسز٠ مبا  ص َٚتطًبـات تكـسّ   ىسّ َطايب ايُٓٛ ايبسْٞ ٚايـصٖين يـس٣ ايت٬َ

 اجملتُع ٚتطٛضٙ .

 

ٚا٭ْؿـــــط١ ايرتبٜٛـــــ١ ,أٚ أْؿـــــط١ تعًـــــِٝ ٚتعًـــــِ  ,ؼتـــــٌ َهـــــإ ايكًـــــب  

ٔ  َــــــــــٔ   املــــــــــٓٗر , ٚتأثريٖــــــــــا نــــــــــبري يف تؿــــــــــهٌٝ خــــــــــربات املــــــــــتعًِ ,َٚــــــــــ

 ثِ تػٝري غًٛن٘ ٚبعباض٠ أخط٣ )تطبٝت٘(. 

ــت      ــجريًا يف تجبٝـ ــِٗ نـ ــح ٜػـ ــٞ , سٝـ ــض دًـ ــٓٗر ٚانـ ــاط يف املـ إٕ زٚض ايٓؿـ

املؿاِٖٝ ٚإزضانٗا أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتعًِ يس٣ ايطايب , يصيو هسض إٔ ٜهٕٛ ٖٓـاى  

تــطابط ٚتهاَــٌ بــني ايٓؿــاط ٚاملــٓٗر , ٖٚهــصا ؾــإٕ ا٭ْؿــط١ غــري ايكــؿ١ٝ أْؿــط١     

ٖساؾـــ٘ , ٖٚـــصا تعًـــِٝ ٚتعًـــِ ,تتهاَـــٌ َـــع َـــٓٗر املسضغـــ١ ,ٚتعُـــٌ عًـــ٢ ؼكٝـــل أ  

٭ْؿـط١  بابايتأنٝس ٜػاعس عًـ٢ ظٜـاز٠ ايتشكـٌٝ يـس٣ ايطـ٬ب , ؾهًُـا اضتبطـت        
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ايرتبٜٛــ١ بــاملٓٗر ايسضاغــٞ ٚناْــت ؼكــل أٖساؾــ٘ نًُــا ظاز شيــو َــٔ ؼكــٌٝ       

 .ايط٬ب ٚتؿٛقِٗ ايسضاغٞ 

 

 َؿّٗٛ ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ : 

    ٘ َــٔ  ٖــٞ تًــو ايــرباَر ٚا٭ْؿــط١ ايــيت تٗــتِ بــاملتعًِ ٚتعٓــ٢ مبــا ٜبصيــ

دٗس عكًـٞ أٚ بـسْٞ يف مماضغـ١ أْـٛاع ايٓؿـاط  ايـصٟ ٜتٓاغـب َـع قسضاتـ٘ َٚٝٛيـ٘           

ٚاٖتُاَاتـ٘ زاخــٌ املسضغــ١ ٚخاضدٗــا عٝــح ٜػـاعس عًــ٢ إثــطا٤ اـــرب٠ ٚانتػــاب   

ــص      ــا ىــــسّ َطايــــب ايُٓــــٛ ايبــــسْٞ ٚايــــصٖين يــــس٣ ايت٬َٝــ ــاضات َتعــــسز٠ مبــ َٗــ

 بات تكسّ اجملتُع ٚتطٛضٙ .َٚتطً

 يرتب١ٜٛ اىل ؼكٝكٗا : أٖساف تػع٢ ا٭ْؿط١ا 

 تطغٝذ ايكِٝ ٚاملعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ يف ْؿٛؽ ايطًب١ . -1

 تأنٝس ضٚح ا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ يًٛطٔ ٚايكا٥س .  -2

تٛدٝ٘ ايطًب١ َٚػاعستِٗ ع٢ً انتؿـاف قـسضاتِٗ َٚٝـٛاهلِ ٚايعُـٌ      -3

 ع٢ً تُٓٝتٗا ٚؼػٝٓٗا .

يتشكٝـــل  إتاســ١ ايؿطقـــ١ يًطًبـــ١ ي٬تكـــاٍ بايب٦ٝـــ١ ٚايتعاَـــٌ َعٗـــا  -4

 َعٜسا َٔ ايتؿاعٌ ٚا٫ْسَاز . 

إتاســ١ ايؿطقــ١ يًطًبــ١ يًتــسضٜب عًــ٢ ا٭غــًٛب ايعًُــٞ ٚإنػــابِٗ      -5

 ايكسض٠ ع٢ً ايبشح ٚايتذسٜس ٚا٫بتهاض ٚا٫غتٓتاز .

 ت١ُٝٓ ا٫ػاٖات مٛ تكسٜط ايعٌُ ايٝسٟٚ ٚاسرتاّ ايعاًَني . -6

 ايٓاؾع ٚاملؿٝس .إتاس١ ايؿطق١ أَاّ ايطًب١ ي٬ْتؿاع بأٚقات ايؿطاؽ يف  -7

 .ايتهاٌَ َع املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚإثطا٥ٗا ٚتؿعًٝٗا  -8

 

 تعطٜـ مجاعات ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ : 
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ٖٞ مجاع١ َٔ ايط٬ب اهلِ ضغبات ٍَٚٝٛ ٚاػاٖات اهاب١ٝ مٛ ايعٌُ اؾُاعٞ 

 ٱاٗاض ْؿاطِٗ ٚقسضاتِٗ ع٢ً ايتٓؿٝص يف إطاض تطبٟٛ غًِٝ . 

 تٓكػِ أْؿط١ ايط٬ب إىل : 

ٜتُجــــٌ ايٓؿـــاط زاخــــٌ ايؿكــــٌ يف فُــــٌ    زاخــــٌ ايؿكــــٌ : ْؿـــاط  -1

 ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا طًب١ ايؿكٌ ايٛاسس يف إطاض ؾكًِٗ ايسضاغٞ . 

 

ــٌ :  -2 ــاضز ايؿكـ ــاط خـ ــٌ     ْؿـ ــاضز ايؿكـ ــاط خـ ــصا ايٓؿـ ــّٛ ايطـــ٬ب بٗـ ٜكـ

ايسضاغٞ زاخٌ املسضغ١ َجٌ تهٜٛٔ مجاعات كتًؿ١ نذُاعـ١ املػـطح   

 أٚ املٛغٝك٢ أٚ ايطٜان١ املسضغ١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ أٚ ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ . 

 

تتُجـــــٌ أْــــٛاع ٖــــصا ايٓؿــــاط يف اــــــسَات     ْؿــــاط خــــاضز املسضغــــ١ :    -3

س ؾٝـــ٘ املسضغـــ١ َجـــٌ ا٫دتُاعٝـــ١ زاخـــٌ اجملتُـــع احملًـــٞ ايـــصٟ تتٛادـــ 

 مح٬ت ايتٛع١ٝ ٚاملعػهطات ٚاـس١َ ايعا١َ . 

 

: مجاعات املـٛاز ايسضاغـ١ٝ َٚطانـع     أْؿط١ شات طبٝع١ ؽكك١ٝ َجٌ -4

 .َكازض ايتعًِ ٚمجاعات املٗاضات اؿٝات١ٝ 

 ٖٓاى عس٠ أْٛاع ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ٚفا٫تٗا املدتًؿ١ ٖٚٞ:   

 ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ :  -1

َٚٓٗا ) ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ , ٚاٱشاع١ املسضغ١ٝ  , ٚايٓسٚات ٚاحملانطات , ٚايتكٜٛط 

ايه٥ٛٞ ( ٖٚٞ تجطٟ ايطايب ؾهطًا ٚعًُا ٚثكاؾ١ ٚتػاِٖ يف تـٛعٝتِٗ يف اجملـا٫ت   

ايسٜٓٝــ١ ٚايٛطٓٝــ١ ٚا٫دتُاعٝــ١ ٚتٗــسف إىل تُٓٝــ١ املٛاٖــب ٚايكــسضات ايط٬بٝــ١        

 .ٚقكٌ َٗاضاتِٗ 
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 ا٭ْؿط١ ا٫دتُاع١ٝ :  -2

َٚــٔ فا٫تٗــا ) اـسَــ١ ايعاَــ١ ٚأقــسقا٤ ايب٦ٝــ١ ٚايــطس٬ت املسضغــ١ٝ ٚاجملــايؼ    

ــايؼ     ــ١ ٚفـ ــ١ٝ ٚاٱزاض٠ ايط٬بٝـ ــش١ املسضغـ ــ١ ٚايكـ ــات ايتعاْٚٝـ ــ١ٝ ٚاؾُعٝـ املسضغـ

اٯبا٤ ٚا٭َٗات ٚفايؼ ايؿكٍٛ ( ٖٚٞ َٔ ا٭ْؿط١ احملبب١ إىل ْؿٛؽ ايطـ٬ب  

ٝٗـا ايطـ٬ب ٱؾـباع َٝـٛاهلِ ٚضغبـاتِٗ ٚتُٓٝـ١ َـٛاٖبِٗ        ٚاييت نجريا َـا ٜكبـٌ عً  

 ٚقسضاتِٗ .

 أْؿط١ ايؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ :  -3

َٚــٔ فا٫تٗــا ) ايتعــبري اؿــط ٚايط٩ٜــ١ ايؿٓٝــ١ ٚايتؿــهٌٝ ٚايتكــُِٝ ا٫بتهــاضٟ (    

ــ١           ــ١ ٭ْٗــا تعُــٌ عًــ٢ تُٓٝ ــطظ فــا٫ت ا٭ْؿــط١ ايرتبٜٛ ٖٚــٞ تعتــرب َــٔ أٖــِ ٚأب

يت٬َٝــــص ٚتُٓــــٞ املٗــــاضات ايٝسٜٚــــ١ ٚايعكًٝــــ١  اـٝــــاٍ ٚايتــــصٚم اؾُــــايٞ يــــس٣ ا

 ٚايعه١ًٝ ٚتٛاٝـ ٚقت ايؿطاؽ . 

 أْؿط١ ايطٜان١ املسضغ١ٝ :  -4

َٚــٔ أٖــِ فا٫تٗــا  ) ايٓؿــاط ايــساخًٞ َجــٌ ا٭يعــاب ايؿطزٜــ١ ٚايًٝاقــ١ ايبسْٝــ١    

ٚايطابٛض املسضغٞ ٚا٭يعاب اؾُاع١ٝ ٚايٓؿاط اـاضدٞ َجٌ ايبط٫ٛت ٚايـسٚضات  

ــا ٤ات اـاضدٝـــــ١ ٚنـــــصيو املٗطداْـــــات ٚايعـــــطٚض ايط٬بٝـــــ١  ايطٜانـــــ١ٝ ٚايًكـــ

 ٚايطٜان١ٝ ( . 

ٖٚـــٞ تًعـــب زٚضا بـــاضظًا ٚؾعـــا٫ً يف بٓـــا٤ ؾدكـــ١ٝ ايؿـــطز َـــٔ خـــ٬ٍ تُٓٝـــ١ قسضاتـــ٘    

 َٚٛاٖب٘ ايطٜان١ٝ ٚتعسٌٜ ٚتػٝري غًٛن٘ مبا ٜتٓاغب ٚاستٝادات اجملتُع . 

 

 

 

 ا٭ْؿط١ املػطس١ٝ :  -5
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املػطس١ٝ ٚايتُجٌٝ ايـسضاَٞ ٚاٱيكـا٤ املػـطسٞ    َٚٔ فا٫تٗا ) ايتأيٝـ ٚايجكاؾ١ 

َٚػطح ايعطا٥ؼ ( ٖٚٛ َٔ أبطظ ا٭ْؿط١ ٚأغطعٗا تأثريًا ع٢ً ايٓاؾ١٦ ملا ٜعخـط بـ٘   

َــٔ مجايٝــ١ يف اؿــٛاض ٚا٭زا٤ اؿطنــٞ َٚــا ميتــاظ بــ٘ َــٔ ْــٛاسٞ تؿــٜٛك١ٝ ٖاَــ١  

 ناٱنا٠٤ ٚاملٛغٝك٢ ٚامل٪ثطات ٚايسٜهٛض . 

 ا٭ْؿط١ املٛغٝك١ٝ .  -6

ا٫تٗــا ايؿٓــٕٛ ايؿــعب١ٝ ٚايكٝــاز٠ املٛغــٝك١ٝ ٚايعــعف ٚايتــأيٝـ ٚايــتًشني   َٚــٔ ف

ٚاٱٜكاع ٚاٱْؿاز ٚايتعبري اؿطنٞ ٚاٱٜكاعٞ ٚتػاِٖ يف تٛقٌٝ املٛاز ايسضاغ١ٝ 

ٚتٝػط اغتٝعابٗا بأغًٛب ممتع َٚؿٛم ٚتعخط املٛغٝك٢ بأْؿـط١ َتٓٛعـ١ تـطتبط    

 منٛٙ .  بت١ُٝٓ ٚتٗصٜب مجٝع دٛاْب ؾدك١ٝ ايطايب ٚتهاٌَ

 أْؿط١ ايهؿاؾ١ ٚاملطؾسات :  -7

تعتــرب اؿطنــ١ ايهؿــؿ١ٝ ٚاٱضؾــاز١ٜ ٚغــ١ًٝ تطبٜٛــ١ تعــس ايؿتٝــ١ ٚايؿتٝــات إعــسازًا  

غــــًُٝا يًشٝــــا٠ ٚتــــسضٜبِٗ تــــسضٜبا قــــشٝشا نــــٞ ٜتشًُــــٛا تبعــــات َػــــتكبًِٗ  

ؾؿًػؿتٗا تٗسف إىل خًل املٛاطٔ ايكاا ٚبطافٗا تتكٌ بايب١٦ٝ اتكا٫ً ٚثٝكـًا  

 ) ايهؿاؾ١ , املطؾسات , ا٭ؾباٍ , ايعٖطات (. َٚٔ فا٫تٗا

 ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ :   

َٚٔ أبطظ فا٫تٗا ) ا٭ْس١ٜ ايع١ًُٝ , ٚأْس١ٜ املدرتع ايكػري ٚاملػابكات ايعًُٝـ١  

تعتــرب ا٭ْؿــط١ ايعًُٝــ١ َــٔ أٖــِ ٚابــطظ ا٭ْؿــط١ ايرتبٜٛــ١  ٚ  ٚاؿاغــٛب ٚاملدتــرب

املعاقــط٠ ْظــطًا ملــا ٜؿطنــ٘ ايٛاقــع يف عاملٓــا املعاقــط َــٔ تكــسّ تهٓٛيــٛدٞ َتػــاضع   

ٚاضتباطا بـطٚح  ايعكـط ٚاػاٖاتـ٘ ايعًُٝـ١ ؾٝٓبػـٞ عًـ٢ ايطًبـ١ ايكٝـاّ بايتذـاضب          

   ٛ ــ١ أٚ ايبٝٛي ــ١ أٚ ايهُٝٝا٥ٝـ ــٗا ايؿٝعٜا٥ٝـ ــ١ خٛاقـ ــ١ َٚعطؾـ ــٌ يف  ايعًُٝـ ــ١ ٚتتُجـ دٝـ

أْس١ٜ ايعًّٛ ٚأْس١ٜ املدرتع ايكػري ٚتٗسف إىل تؿذٝع ٚضعا١ٜ ا٭ْؿـط١ ايعًُٝـ١   

ــل        ــ٬ب ٚتطبٝـ ــني ايطـ ــٞ بـ ــٌٝ ايعًُـ ــت٣ٛ ايتشكـ ــع َػـ ــٞ ٚضؾـ ــٛعٞ ايعًُـ ــط ايـ ْٚؿـ

ايٓظطٜــات ايعًُٝــ١ ٚاغــتدساّ ايــتؿهري ايعًُــٞ ٚقــكٌ املٛاٖــب ايعًُٝــ١ ٚزعُٗــا      

 ٚتُٓٝتٗا . 
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 ْؿاط ايرتب١ٝ ايعػهط١ٜ :  -8

ــ١ ايكـــؿٛف َـــٔ )    ــاَر تـــسضٜيب عػـــهطٟ يطًبـ ــ٘  12 – 10ٖٚـــٛ بطْـ ( َٚـــٔ فا٫تـ

ــطبط ٚؾــو ايػــ٬ح ٚايجكاؾــ١ ايعػــهط١ٜ (  ٜــتِ َــٔ خ٬يــ٘          ) املؿــا٠ ٚايهــبط ٚاي

ــعاّ ٚاْهــباط ايطًبــ١ خــ٬ٍ ايعــاّ ايسضاغــٞ يًتعــطف عًــ٢ اؿٝــا٠ ايعػــهط١ٜ           ايت

   ٜ ١ ايــيت تؿٝــسِٖ يف  ٚتعٜٚــسِٖ باملٗــاضات ٚاملعًَٛــات ٚاؿكــا٥ل ٚاـــربات ايعػــهط

خسَـ١ ايــٛطٔ يف نـٌ ايظــطٚف ٖٚـٛ ٜٗــسف اىل تُٓٝـ١ ضٚح ا٫ْتُــا٤ ٚسـب ايــٛطٔ      

 ٚؾها٥ٌ اؾٓس١ٜ َجٌ ايبػاي١ ٚايتهش١ٝ . 

 

 ْؿاط املٗاضات اؿٝات١ٝ ايب١ٝ٦ٝ :  -9

ٖــٛ ْؿــاط ٜعٓــ٢ مبدتًـــ دٛاْــب ايــرتاخ ايعُــاْٞ ٜٚعُــٌ عًــ٢ تطغــٝذ اٱميــإ       

    ٜ ــ١ ايعُــٌ يٲْػــإ ايعُــاْٞ ٚتكــس ــ١ ايهؿــا٤ات اٱبساعٝــ١    بأُٖٝ ط ايعــاًَني ٚتُٓٝ

يسِٜٗ ٖٚٛ ٜٗسف إىل خس١َ ْؿاط َاز٠ املٗاضات اؿٝات١ٝ َٚٔ فا٫تٗا)  ايرتاخ 

) ٚظاض٠ ايعُاْٞ ٚاؿطف ايتكًٝس١ٜ ٚمح٬ت ايكٝا١ْ ٚايتٓظٝـ ٚاملٗـٔ اؿطؾٝـ١ (   

 (  ايرتب١ٝ ٚايتعًِ , ْٗه١ ايتعًِٝ 

 

 املػابكات ٚاملعاضض : 

 

٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ايعسٜس َٔ املػابكات يًطـ٬ب يعـطض إبـساعاتِٗ    تتٝض كتًـ ا

ايكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايع١ًُٝ ٚاملػـطس١ٝ ٚايطٜانـ١ٝ بـٌ ٚايتعـطف أنجـط      

عًــ٢ قــسضات ايطــ٬ب  َٚٝــٛاهلِ ٚايعُــٌ عًــ٢ قــكٌ َــٛاٖبِٗ ٚتؿــذٝعٗا ٚشيــو       

ؾػـ١ يتكـبض   غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ املسضغ١ ثِ املٓطكـ١ ثـِ ايػـًط١ٓ ٚمتتـس زا٥ـط٠ املٓا     

 يف اٱطاض  اٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ َٚٔ أبطظ املػابكات ٖٞ : 

 َػابك١ ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ  ٚايع١ًُٝ  -1
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َػــابك١ ؾــٔ اـطابــ١  ٚاٱيكــا٤ ٚايتشــسخ بايؿكــش٢ ٚتعُٝــل زضاغــ١   -2

 ايٓشٛ .

 املػابكات ايؿ١ٝٓ احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ . -3

 املػابكات املػطس١ٝ  .  -4

 َػابكات َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ  -5

 َػابكات ا٭ْؿط١ بايتعإٚ َع ايٛظاضات املدتًؿ١ بايػًط١ٓ  -6

 املػابكات ا٭زب١ٝ   -7

 َػابكات ا٭ْؿط١ اٱدتُاع١ٝ .  -8

ــ١        -9 ــاطل ايتعًُٝٝ ــ٢ َػــت٣ٛ املٓ ــ١ ايطٜانــ١ املسضغــ١ٝ عً َػــابك١ بطٛي

 ٚايػًط١ٓ 

 ّ (2003)  زيٌٝ ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ        

 

 آيٝات تؿعٌٝ  ا٭ْؿط١  ايكؿ١ٝ اي٬قؿ١ٝ : 

ٜعترب ايٓؿاط ايط٬بٞ ايسعاَـ١ ا٭غاغـ١ٝ يف ايرتبٝـ١ اؿسٜجـ١ , يـصيو      

هسض إٔ ٜعط٢ ي٘ اٱٖتُاّ املٓاغب َٔ مجٝـع ايٓـٛاسٞ ايتدطٝطٝـ١ ٚايتٓؿٝصٜـ١     

ــع       ــ١ ٚمجٝـ ــٝل بـــني املسضغـ ــازٍ ٚايتٓػـ ــاِٖ املتبـ ــٔ ايتؿـ ــاض َـ ــٌ اطـ ــ١ زاخـ ٚايتٛدٝٗٝـ

       ٚ  -1اي٬قـؿ١ٝ ٖـٞ    اؾٗات املعٓٝـ١ . َٚـٔ أٖـِ ايٝـات تؿعٝـٌ  ا٭ْؿـط١ ايكـؿ١ٝ 

 ٚنع اـطط ٚايرباَر ايػ١ٜٛٓ املٓاغب١     

 ايعٜاضات ا٫غتط٬ع١ٝ ٚايتٛد١ٝٗٝ  ٚايتك١ُٝٝٝ   -2

 إعساز ا٭زي١ ايؿ١ٝٓ ٚأزي١ املػابكات ٚغذ٬ت ا٭ْؿط١ املدتًؿ١ . -3

ــعس٠      -4 ـــ ا٭قــ ــ٢ كتًــ ــط١ ٚعًــ ـــ ا٭ْؿــ ــاضض ملدتًــ ــابكات ٚاملعــ ــ١ املػــ إقاَــ

 سٚي١ٝ . ) احمل١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚاي
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 تٓظِٝ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚٚضف ايعٌُ ٚايًكا٤ات يًُدتكني .  -5

 ٚنع ايبشٛخ ٚايسضاغات ٚايتكاضٜط شات ايك١ً با٭ْؿط١ ٚأزا٥ٗا ٚتطٜٛطٖا . -6

 تؿعٌٝ زٚض امل٪غػات ايعا١َ ٚاـاق١ يف زعِ ا٭ْؿط١ ٚايتعإٚ املؿرتى .  -7

 ؿطؾني ٚايعٌُ ع٢ً تؿذٝعِٗ . تهطِٜ ايؿا٥عٜٔ ٚاملتُٝعٜٔ َٔ ايطًب١ ٚامل -8

ْؿــط أعُــاٍ ايطًبــ١ املتُٝــعٜٔ َــٔ خــ٬ٍ إقــساض بعــض ايهتٝبــات ٚايتكــاِٜٚ      -9

 ايػ١ٜٛٓ ٚغريٖا 

 املؿاضن١ يف ايؿعايٝات ٚايرباَر ايط٬ب١ٝ خاضز ايػًط١ٓ  -10

 ايتؿعٌٝ اٱع٬َٞ ملدتًـ ايرباَر ٚايؿعايٝات شات ايك١ً با٭ْؿط١ .  -11

 

 ت اييت تٛاد١ ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ :  املعٛقات ٚايكعٛبا

 

نؿـــؿت ايتكـــاضٜط ٚاملتابعـــات ٚايعٜـــاضات املدتًؿـــ١ يًُدتكـــني ٚنـــصيو ايًكـــا٤  

ايػٟٓٛ يًُدتكني  عٔ ايهجري َٔ املعٛقـات ٚايكـعٛبات ايـيت ؼـٍٛ زٕٚ ؼكٝـل      

 ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ يٮٖساف املطد٠ٛ ٚ َٓٗا : 

َـــٔ قكـــٛض بعـــض اٱَهاْٝـــات املازٜـــ١ املتـــٛؾط٠ ملُاضغـــ١ ا٭ْؿـــط١  -

 ٬َعب َٚػاضح ٚٚضف ٚقا٫ت ٚأدٗع٠ ٚأزٚات ٚخاَات . 

ْكــل اٱعــساز ايرتبــٟٛ يــبعض املسضغــني ٚايكــا٥ُني عًــ٢ إزاضات      -

املــــساضؽ ممــــا ٜــــ٪زٟ إىل عــــسّ إســــاطتِٗ با٭ٖــــساف ٚايٛاــــا٥ـ  

 ايرتب١ٜٛ يًٓؿاط املسضغٞ . 

غــ١ٝ باؿكــل زاخــٌ املسضغــ١  ممــا ٜجكـــٌ      اظزســاّ اـطــ١ ايسضا   -

ناٌٖ نٌ َٔ املعًِ ٚايتًُٝص نُا إٔ تٓظِٝ ايٝـّٛ املسضغـٞ ٫   

 ٜتٝض ٚقتا   ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ بكٛض٠ ناؾ١ٝ . 
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ْكــل ايــٛعٞ َــٔ داْــب بعــض ايطًبــ١ بــأيٛإ ٚبــطاَر ايٓؿــاط        -

 املدتًؿ١ ٚبهٝؿ١ٝ ا٫ْهُاّ إىل مجاعات ايٓؿاط . 

 غ١ ايٓؿاط , ْكل ا٭َانٔ املدكك١ ملُاض -

 عسّ َٓاغب١ ايٛقت املدكل يًٓؿاط ٚقكط َست٘ .  -

قًـــــ١ تٛادـــــس املؿـــــطؾني املتدككـــــني ايـــــصٜٔ اهلـــــِ زضاٜـــــ١ تاَـــــ١   -

 بايٓؿاط .

 ْكل ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات ٚاملٛاز اي٬ظ١َ يًٓؿاط .  -

 إغٓاز أؾطاف املعًِ ع٢ً أنجط َٔ ْؿاط .  -

عٓــس عــسّ ايعٓاٜــ١ بتكــسٜط املعًــِ ٚايطايــب يف اؾــرتاى با٭ْؿــط١   -

 ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ .

ق١ً أٚ اْعـساّ اؿـٛاؾع املازٜـ١ ٚاملعٜٓٛـ١ يًُؿـطؾني عًـ٢ ا٭ْؿـط١         -

 هعًِٗ مياضغْٛ٘ زٕٚ محاؽ 

َعاضنــ١ بعــض أٚيٝــا٤ ا٭َــٛض ملُاضغــ١ أبٓــا٥ِٗ يًٓؿــاط املسضغــٞ     -

عًــ٢ اعتبــاض أْــ٘ عُــٌ تطٚوــٞ َٓؿكــٌ عــٔ املــٓٗر املسضغــٞ ٚأْــ٘    

ــِ       ــٝع١ يًذٗــــس ٚتعطٝــــٌ اهلــ ــساض يًٛقــــت َٚهــ عــــٔ ؼكــــٌٝ  إٖــ

 ّ (  2002املعًَٛات ٚاملعاضف .  ) بٓذط 

 نعـ املٛاظْات املاي١ٝ املعتُس٠ يٮْؿط١ ايرتب١ٜٛ  -

عــسّ ٚدــٛز كتكــني يــبعض أْــٛاع ا٭ْؿــط١ غــٛا٤ عًــ٢ َػــت٣ٛ   -

 ايٛظاض٠ ٚاملٓاطل ايتع١ًُٝٝ . 

عسّ ايعٌُ بايٓكاب املعتُس يًُدتكني ٚاحملسز بٛاقـع كـتل    -

ٌ َـٔ املدـتل عـادع عـٔ َتابعـ١      َسضغـ١ ممـا هعـ    50ٚاسس يهٌ 

 املساضؽ ٚتػط١ٝ َتطًبات ايٓؿاط ايؿ١ٝٓ ٚاٱزاض١ٜ  
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 ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف تطٜٛط بطاَر ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ املسضغ١ٝ . 

َع َا أؾاضات إيٝ٘ ايسضاغات املتعسز٠ َـٔ إٔ تطبٝـل ا٭ْؿـط١ املسضغـ١ٝ بأٖـساف      

ٚأغايٝب غ١ًُٝ قا١ُ٥ ع٢ً اقتٓاع املؿطؾني عًٝٗا ٚايكا٥ُني عًٝٗا بأُٖٝتٗا يف 

سٝا٠ ايٓاؾ١٦ ٚسٝا٠ فتُعاتِٗ َٔ ؾأْ٘ إٔ هعٌ َٔ املسضغ١ خًٝ٘ َتُاغـه١  

 ط . َٚتؿاع١ً ْٚؿط١ تتُٝع باؿٝا٠ ٚايعٌُ املجُ

ٚت٪نس ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف تطٜٛط بطاَر ا٭ْؿـط١ ايرتبٜٛـ١ عًـ٢ املٓطًكـات     

 ايتاي١ٝ : 

ــٞ     - ــسٟ ايط٥ٝػـ ــ١ ايتشـ ــ١ ملٛادٗـ ــطٚض٠ تطبٜٛـ ــٟٛ نـ ــاط ايرتبـ ايٓؿـ

ايٓادِ عٔ ا٫ْؿذاض املعطيف ٚنإ ع٢ً ايرتبٝـ١ إٔ تٛادـ٘  ٖـصٙ    

اٱلــاظات املعطؾٝــ١ ايعًُٝــ١ ايهــجري٠ , َــٔ خــ٬ٍ ا٫غــتؿاز٠ َــٔ   

 ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ٚايتعًِ ايصاتٞ . ا٭

ا٫ٖتُـاّ بـايٓظط٠ ايهًٝـ١ املتهاًَـ١ يف تهـٜٛٔ ؾدكـ١ٝ ايطايـب          -

ــه١ًٝٝ      ــ١ٝ ٚتؿــ ــٝك١ٝ ٚضٜانــ ــ١ َٚٛغــ ــ١ ٚؾٓٝــ ــب عًُٝــ ــٔ دٛاْــ  َــ

ٚتٓظُٝٝــ١ ٚتعٜٛــس ايطــ٬ب عًــ٢ ايػــًٛى اـًكــٞ ٚا٫دتُــاعٞ     

 ايػٟٛ . 

ا٫غـــتؿاز٠ َـــٔ اٱَهاْــــات ايتعًُٝٝـــ١ املتاســــ١ بٛغـــا٥ٌ اٱعــــ٬ّ      -

 طٜٛط ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ . يت

ــ١ يف       - ــ٘ املازٜــ١ ٚايبؿــط١ٜ أٚيٜٛ إعطــا٤ ايٓؿــاط ايرتبــٟٛ مبتطًبات

 قا١ُ٥ أٚيٜٛات ايتدطٝط ايرتبٟٛ اٱغرتاتٝذٞ .

ا٫ٖتُاّ بايتعًِ ايصاتٞ بـس٬ٜ عـٔ أغـايٝب ايـتًكني ٚا٫غـتظٗاض       -

 ٚثكاؾ١ ايصانط٠ .

ــسضات ايتدٝــــٌ ٚايتشًٝــــٌ ٚايرتنٝــــب    - ايرتنٝــــع عًــــ٢ تُٓٝــــ١ قــ

 بساع ٚا٫ٖتُاّ بت١ُٝٓ ٚضعا١ٜ املٖٛٛبني . ٚاٱ
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ايعٌُ ع٢ً َػا١ُٖ َ٪غػات اجملتُع يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚيف  -

 إعساز ايط٬ب ٚت٦ٝٗتِٗ يًُؿاضن١ املػتكب١ًٝ . 

إعـاز٠ ايٓظـط يف إعـساز َعًـِ املػــتكبٌ ٚشيـو ٚؾكـا يسضاغـات عــٔ         -

 طبٝع١ ايعاي املعاقط ٚا٫غتعا١ْ بتهٓٛيٛدٝا ا٫تكا٫ت . 

ــا ايػــــ٬ف احملــــٝط    - ــ١ٝ باعتباضٖــ ــط يف ا٭بٓٝــــ١ املسضغــ إعــــاز٠ ايٓظــ

 با٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ . 

تٛعٝــــ١ ايطــــ٬ب بأُٖٝــــ١ ا٭ْؿــــط١ ايرتبٜٛــــ١ ٚنــــصيو ؾــــرتات    -

تهِٜٛٓٗ .ٚايرتنٝع ع٢ً ايتسضٜب ٚاغتعُاٍ املهتبـات ٚانتػـاب   

 خرب٠ ايبشٛخ ٚإدطا٤ ايسضاغات املٝسا١ْٝ . 

سز٠ يًٓؿــــاط ايرتبــــٟٛ ٚإٔ إزضاى أٚيٝــــا٤ ا٭َــــٛض يًٛاــــا٥ـ املتعــــ -

ٜتؿُٗٛا أٖساؾ٘ ٚإٔ ٜتعاْٚٛا َع ايكا٥ُني ع٢ً ا٭ْؿط١   ) ضٜـإ  

1974 ) 

 

 ايكؿ١ٝ ٚاي٬قؿ١ٝ  , ٚع٬قتٗا باملٓٗر ايسضاغٞ :  ا٭ْؿط١

يف ايرتب١ٝ اؿسٜج١ , يصيو هـسض إٔ    ٜعترب ايٓؿاط ايط٬بٞ ايسعا١َ ا٭غاغ١ٝ

ــع     ــٔ مجٝــ ــب َــ ــاّ املٓاغــ ــ٘ ا٫ٖتُــ ــ٢ يــ ــ١  ٜعطــ ــ١ ٚايتٓؿٝصٜــ ــٛاسٞ ايتدطٝطٝــ ايٓــ

ٚايتٛدٝٗٝــ١ ٚايتكٛميٝــ١ زاخــٌ إطــاض َــٔ ايتؿــاِٖ املتبــازٍ ٚايتٓػــٝل بــني املسضغــ١   

 ٚمجٝع اؾٗات املع١ٝٓ .

ٚا٭ْؿــط١ زاخــٌ املسضغــ١ أٚ خاضدٗــا , أْؿــط١ تعًــِٝ ٚتعًــِ طاملــا أْٗــا تــتِ ؼــت       

اهلــا , ٖٚــٞ تٛدٝــ٘ ٚإؾــطاف املسضغــ١ يتشكٝــل أٖــساؾٗا , أٚ أٖــساف اجملتُــع َــٔ خ٬ 

تطبٝــل ملؿٗــّٛ ايٓؿــاط ايــصٟ ٜعــين إٔ ايٓؿــاطات غــٛا٤ً بسْٝــ١ أٚ عكًٝــ١ نــطٚض١ٜ    

 يًتعًِ .
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املِٗ يف ٖـصا نًـ٘ ,إٔ وكـل ايٓؿـاط أغـطاض املسضغـ١ َـٔ ؼكٝـل ايُٓـٛ ايؿـاٌَ           

املتهاَــٌ يط٬بٗــا, أٟ ايُٓــٛ اؾػــُٞ ,ٚايُٓــٛ املعــطيف /ايعكًٞ,ٚايُٓــٛ ا٭خ٬قــٞ    

 ٞ ــاع ــٛ ا٫دتُــــــ ــاضٟ   ايكُٝٞ,ٚايُٓــــــ ــساْٞ,ٚايُٓٛ املٗــــــ ــايٞ ايٛدــــــ ,ٚايُٓٛ ا٫ْؿعــــــ

ايعًُٞ,بؿهٌ َتٛاظٕ ٜتؿل َع َطس١ً ايُٓٛ اييت ٜعٝـ ؾٝٗـا املتعًُـٕٛ , ٜٚطاعـٞ    

اٖتُاَِٗ َٚٝٛاهلِ,٧ٜٝٗٚ ؾطقًا ملطاعا٠ َا بِٝٓٗ َٔ ؾـطٚم ؾطزٜـ١ ,بـٌ ٚا٫غـتؿاز٠     

 ّ (2002َٓٗا,ٚت١ُٝٓ نؿاٜاتِٗ يف َٓاسٞ اؿٝا٠ املتعسز٠.) زضاغ١ بٓذط 

ٚا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ  ٚإٕ ناْت متاضؽ خاضز سذط٠ ايكـ , إ٫ إٔ ٖصا قس ٫ ٜهٕٛ 

قــشٝشًا بكــٛض٠ سطؾٝــ١ .. ؾــبعض مجاعــات ايٓؿــاط ,َــع نــٝل ا٭َــانٔ ,ٚعــسّ   

 ٚدٛز أَانٔ زا١ُ٥ ككك١ اهلا , ػتُع , ٚمتاضؽ ْؿاطاتٗا زاخٌ ايؿكٍٛ .

املٓاغب,ٚإؾطاى ايط٬ب  ٚقسض٠ املػ٦ٍٛ عٔ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ,ع٢ً اختٝاض ايٓؿاط

 , ٚاغـــــــــــــــــــــــــــــــــتدساَ٘ بـــــــــــــــــــــــــــــــــايططٜل   يف ٖـــــــــــــــــــــــــــــــــصا ا٫ختٝـــــــــــــــــــــــــــــــــاض  

ــل          ــ٢ ؼكٝــــ ــاعس عًــــ ــيت تػــــ ــٌ ايــــ ــٔ ايعٛاَــــ ــِ, َــــ ــت امل٥٬ــــ ــ١ ,ٚيف ايٛقــــ ايؿاعًــــ

ــساف  ٞ       ا٭ٖـــــ ــ ــٌ َطبـــــ ــطف نـــــ ــ١ إٔ ٜتعـــــ ــا ناْـــــــت أُٖٝـــــ ــٔ ٖٓـــــ ــ٠ٛ, َٚـــــ  املطدـــــ

تػـــتدسّ يتشكٝـــل أغـــطاض  عًـــ٢ ا٭ْؿـــط١ ايتعًُٝٝـــ١ املدتًؿـــ١ ايـــيت ميهـــٔ إٔ  

 أٖساف تع١ًُٝٝ خاق١ .تطب١ٜٛ عا١َ,أٚ 

ٜٚع ــطف املــٓٗر :عًــ٢ أْــ٘ مجٝــع ايٓؿــاطات ايــيت تكــسَٗا املسضغــ١ يط٬بٗــا ؼــت       

 ٚتهـــــــــــــــــــــطًع مبػـــــــــــــــــــــ٦ٛيٝتٗا ,يبًـــــــــــــــــــــٛؽ  تٛدٝٗٗـــــــــــــــــــــا ٚإؾـــــــــــــــــــــطاؾٗا , 

 أٖساؾٗا , اييت تتهُٔ ؼكٝل ايُٓٛ ايؿاٌَ املتهاٌَ اهلِ . 

٣ٛ ٚا٭ْؿــط١ اي٬قــؿ١ٝ  عٓكــط أغــاؽ َــٔ عٓاقــط املــٓٗر ,َــع ا٭ٖــساف ,ٚاحملتــ      

ــط   ــِٜٛ,ٖٚٞ ايعٓاقـــــــــــــــــــ ــٓٗر  ,ٚايتكـــــــــــــــــــ ــط٣ يًُـــــــــــــــــــ ــ١ ا٭خـــــــــــــــــــ  ايج٬ثـــــــــــــــــــ

املـٓٗر ,   ,ٚا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ ,أٚ أْؿط١ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ,ؼتٌ َهإ ايكًب َٔ  
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    ٔ ــ ــتعًِ ,َٚـــــــــــــــــ ــربات املـــــــــــــــــ ــهٌٝ خـــــــــــــــــ ــبري يف تؿـــــــــــــــــ ــا نـــــــــــــــــ  ٚتأثريٖـــــــــــــــــ

 ثِ تػٝري غًٛن٘ . 

 

 

 

أٚ ٚاملٗــــِ إٔ ىــــسّ ايٓؿــــاط ٖــــسؾًا أٚ أنجــــط َــــٔ أٖــــساف املــــٓٗر , أٚ املٛنــــٛع ,   

 َكٝــــــــــــــــــــــــــــــــــسًا بــــــــــــــــــــــــــــــــــايتعًِٝ يف  ٚأ٫ ٜهــــــــــــــــــــــــــــــــــٕٛ ايٛســــــــــــــــــــــــــــــــــس٠ . 

عٓكـــط  املكـــطضات ايسضاغـــ١ٝ ,ٚإٕ نـــإ ميهـــٔ إٔ ٜجطٜـــ٘ ٜٚتهاَـــٌ َعـــ٘ , ٜٚهـــٕٛ         

 ا٫ختٝــــــــــــــــــــــاض َتــــــــــــــــــــــٛؾطًا يًطــــــــــــــــــــــ٬ب , ٜٚتشًُــــــــــــــــــــــٕٛ َػــــــــــــــــــــــ٦ٛيٝات

 ايكؿٞ . يف ايتدطٝط ٚايتٓؿٝص أنرب مما يف ايتعًِٝ  

يف تجبٝـــت املؿـــاِٖٝ إٕ زٚض ايٓؿـــاط يف املـــٓٗر ٚانـــض دًـــٞ , سٝـــح ٜػـــِٗ نـــجريًا  

ٚإزضانٗا أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتعًِ يـس٣ ايطايـب , يـصيو هـسض إٔ ٜهـٕٛ ٖٓـاى تـطابط        

ــٓٗر .   ــاط ٚاملــــــــــــــــــــــــــــــــ ــني ايٓؿــــــــــــــــــــــــــــــــ ــٌ بــــــــــــــــــــــــــــــــ              ٚتهاَــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٚهصا ؾـإٕ ا٭ْؿـط١ ايرتبٜٛـ١  ,أْؿـط١ تعًـِٝ ٚتعًـِ ,تتهاَـٌ َـع َـٓٗر املسضغـ١             

 ّ (92,ٚتعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖساؾ٘ .) ْٜٛؼ ٚٚنض ايػٜٛسٟ 

 

  : ايؿٛا٥س اييت هٓٝٗا ايط٬ب َٔ مماضغ١ ا٭ْؿط١ ايسضاغ١ٝ :أ٫ٚ

 

إٔ أنجــط ايؿٛا٥ــس ايــيت ٜــط٣ ايطــ٬ب أْٗــا ؼككــت  َــٔ مماضغــ١ ا٭ْؿــط١           -1

املسضغــ١ٝ ٖــٞ : أْٗــِ وكــًٕٛ َــٔ خ٬اهلــا عًــ٢ اســرتاّ املعًُــني ٚايطــ٬ب ٚإزاض٠      

 املسضغ١ ٚتكسٜطِٖ ,
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ت  تـــطتبط بـــاملٛاز ايسضاغــــ١ٝ ,   ٚ تـــعٚزِٖ مبعًَٛـــات َٚؿـــاِٖٝ ٚقــــِٝ ٚ غـــًٛنٝا     

 ٚتػاعسِٖ يف إعساز عٛخ ٚٚغا٥ٌ َتعًك١ باملٓاٖر ايسضاغ١ٝ  .

 

إٔ ايؿٛا٥س ايـيت  ٜـط٣ ايطـ٬ب قًـ١ ؼككٗـا َـٔ خـ٬ٍ مماضغـتِٗ يٮْؿـط١            -2

املسضغــــ١ٝ ٖــــٞ : تػــــاعسِٖ عًــــ٢ َــــصانط٠ ايــــسضٚؽ , ٚؼــــجِٗ عًــــ٢ ا٫غــــتعساز  

  ٍ ــٛ ــاعسِٖ يف اؿكـ ــاح  ٚتػـ ــات ٚايٓذـ ـــ   ي٬َتشاْـ ــع ا٭ٚىل يف ايكـ ــ٢ املطانـ عًـ

ــٛاز ايسضاغــ١ٝ ٜٚتؿــل َعٗــِ املعًُــٕٛ يف          ــس َــٔ ؾُٗٗــِ يًــسضٚؽ مبدتًـــ امل ٚتعٜ

 شيو  .

 

ــ١         -3 ــٔ مماضغـ ــا  َـ ــ٬ب هْٓٛٗـ ــٕٛ إٔ ايطـ ــط٣ املعًُـ ــيت ٜـ ــس ايـ ــط ايؿٛا٥ـ إٔ أنجـ

ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ٖٞ : وكًٕٛ  َٔ خ٬اهلا ع٢ً اسرتاّ املعًُني ٚايط٬ب ٚإزاض٠ 

سٜطِٖ  , ٚتـــعٚزِٖ مبعًَٛـــات َٚؿـــاِٖٝ ٚقـــِٝ ٚ غـــًٛنٝات  تـــطتبط  املسضغـــ١ ٚتكـــ

 باملٛاز ايسضاغ١ٝ , ٚتػاعسِٖ ع٢ً ايتؿٛم ايسضاغٞ .

 

 ثاْٝا : ايكؿات املتعًك١ بٛاقع ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ :

 

إٔ أنجـط ايكــؿات ايــيت ٜطاٖـا ايطــ٬ب يف ايٛاقــع اؿـايٞ يٮْؿــط١ ايرتبٜٛــ١     -4

ْؿــط١ املسضغــ١ٝ باملسضغــ١ َتٓٛعــ١ ,  ٚإٔ اٱزاض٠ ٚأثطٖــا عًــ٢ ايتشكــٌٝ ٖــٞ : إٔ ا٭

املسضغــــ١ٝ ؼؿــــعِٖ عًــــ٢ مماضغــــتِٗ يٮْؿــــط١ املسضغــــ١ٝ , ٚنــــصيو املعًُــــٕٛ   

ٜؿــذعِْٛٗ عًــ٢ مماضغــ١ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ , ٚإٔ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ تػــاعسِٖ       

 ع٢ً ايتؿٛم ٚايٓذاح .

 

١ ايرتبٜٛــ١ إٔ أقــٌ ايكــؿات ايــيت ٜطاٖــا ايطــ٬ب يف ايٛاقــع اؿــايٞ يٮْؿــط       -5

ٚأثطٖا ع٢ً ايتشكـٌٝ ٖـٞ : إٔ ا٭ْؿـط١ املسضغـ١ٝ تـطتبط بـاملٛاز ايعًُٝـ١ أنجـط ,         
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ٚإ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ تــطتبط بــاملٛاز ا٭زبٝــ١ أنجــط , ٚإٔ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ ايــيت   

مياضغــْٛٗا ناؾٝــ١ , ٚإ َعظــِ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ تــطتبط بــاملٛاز ايسضاغــ١ٝ ايــيت      

ــط   ــتِ تعـ ــ٘ ٜـ ــا , ٚاْـ ــٌٝ    ٜتعًُْٛٗـ ــاز٠ ايتشكـ ــط١ يف ظٜـ ــ١ ا٭ْؿـ ــس٠ مماضغـ ٜؿِٗ بؿا٥ـ

 ايسضاغٞ .

 

ــط ايكــؿات ايــيت ٜطاٖــا املعًُــٕٛ يف ايٛاقــع اؿــايٞ يٮْؿــط١ ايرتبٜٛــ١         -6 أنج

ا٭ْؿـط١ املسضغـ١ٝ باملسضغـ١ َتٓٛعـ١ , ٚإٔ اٱزاض٠      -ٚأثطٖا عًـ٢ ايتشكـٌٝ ٖـٞ :    

ْؿط١ املسضغ١ٝ املسضغ١ٝ ؼؿع ايط٬ب ع٢ً مماضغتِٗ يٮْؿط١ املسضغ١ٝ , ٚإٔ ا٭

 تػاعس ايط٬ب ع٢ً ايتؿٛم ٚايٓذاح .

 

أقٌ ايكؿات اييت ٜطاٖا املعًُٕٛ يف ايٛاقع اؿايٞ يٮْؿط١ ايرتب١ٜٛ ٚأثطٖـا   -7

ع٢ً ايتشكٌٝ ٖٞ :  وؿع أٚيٝا٤ ا٭َٛض أبٓا٤ِٖ ع٢ً مماضغ١ ا٭ْؿـط١ املسضغـ١ٝ   

    ٚ ــ١ٝ ,  ــط١ املسضغــ ــاضن١ يف ا٭ْؿــ ــ٢ املؿــ ــ١ عًــ ــ٬ب ظسٜــ ــٌ ايطــ ــِ , ٚ ٜكبــ إ َعظــ

 ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ تطتبط باملٛاز ايسضاغ١ٝ اييت ٜتعًُٗا ايط٬ب .

 

 ايكعٛبات اييت تتعًل با٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ٚأثطٖا ع٢ً ايتشكٌٝ ايسضاغٞ :ثايجا :

 

ــا عٓــــس مماضغــــتِٗ    -8 أنجــــط ايكــــعٛبات ايــــيت ٜــــط٣ ايطــــ٬ب أْٗــــِ ٜٛادْٗٛٗــ

 يٮْؿط١ املسضغ١ٝ ٖٞ :

ــ١     - ــ١ مبُاضغـــ ــ١ خاقـــ ــس سكـــ ــطٚضٟ   ٫تٛدـــ ــٔ ايهـــ ــؿ١ٝ َٚـــ ــط١ اي٬قـــ ا٭ْؿـــ

 ؽكٝكٗا .

 نجط٠ اؿكل ٫ ٜػُض اهلِ باملؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ . -

ــًِٝٗ      - ــِ يتشكـ ــِٜٛ املعًـ ــس تكـ ــاض عٓـ ــص يف ا٫عتبـ ــاط ٫ ت٪خـ ــاضن١ يف ايٓؿـ املؿـ

 ايسضاغٞ .
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 عسّ ٚدٛز أَانٔ ككك١ يُٝاضغٕٛ ؾٝٗا  ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف املسضغ١ . -

 

ت اييت ٜط٣ ايط٬ب أْٗـِ ٜٛادْٗٛٗـا عٓـس مماضغـتِٗ يٮْؿـط١      أقٌ ايكعٛبا -9

 املسضغ١ٝ ٖٞ :

 ٫ ٜؿذعِٗ املعًُٕٛ ع٢ً مماضغ١ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ  -

املعًــِ املؿــطف عًــ٢ ايٓؿــاط ٫ ٜٛنــض اهلــِ أٖــساف ايٓؿــاط ايــصٟ مياضغــْٛ٘       -

 ٚؾٛا٥سٙ   .

 كٌٝ ايسضاغٞ .اٱزاض٠ املسضغ١ٝ تٗتِ با٭ْؿط١ املسضغ١ٝ زٕٚ ا٫ٖتُاّ بايتش -

 

أنجـــط ايكـــعٛبات ايـــيت ٜـــط٣ املعًُـــٕٛ أْٗـــِ ٚايطـــ٬ب ٜٛادْٗٛٗـــا ٚتتعًـــل   -10

 با٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٖٞ :

ــا٥ِٗ      - ــٌٝ أبٓــ ــ١ٝ تهــــعـ َــــٔ ؼكــ ــطٕٚ إٔ ا٭ْؿــــط١ املسضغــ ــٛض ٜــ ــا٤ ا٭َــ أٚيٝــ

 ايسضاغٞ  .

 نجط٠ اؿكل ٫ ٜػُض يًط٬ب باملؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ . -

 عسّ ٚدٛز أَانٔ ككك١ يُٝاضؽ ؾٝٗا ايط٬ب ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ . -

 

 

أقـــٌ ايكـــعٛبات ايـــيت ٜـــط٣ املعًُـــٕٛ ٚدٛزٖـــا ٚتتعًـــل با٭ْؿـــط١ ايرتبٜٛـــ١    -11

 ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٖٞ :

٫ ٜؿــذع املعًُــٕٛ ايطــ٬ب عًــ٢ مماضغــ١ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ سٝــح ٜــط٣ ٚدــٛز  -

 عًُني .% َٔ ع١ٓٝ امل 13.8ٖصٙ ايكعٛب١ َا ْػبت٘ 
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اٱزاض٠ املسضغــ١ٝ تٗــتِ با٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ زٕٚ ا٫ٖتُــاّ بايتشكــٌٝ ايسضاغــٞ     -

 % .16,2بٓػب١ 

 % .26.9ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ٫ تطتبط باملٛاز ايسضاغ١ٝ بٓػب١  -

ــسٚض ايهــبري ايــصٟ ٜبــصٍ َــٔ قبــٌ املعًُــني ٚاملؿــطؾني ٚاٱزاضٜــني يف           ٖٚــصا ٜــبني اي

١ٝ ٚتعـطٜؿِٗ بٗـا ٚاضتبـاط ا٭ْؿـط١ ايٛثٝكـ١      تؿذٝع ايط٬ب ع٢ً ا٭ْؿط١ املسضغ

 باملٛاز ايسضاغ١ٝ  .

ايؿطٚم بني آضا٤ ايط٬ب يف ٚاقع ا٭ْؿـط١ ايط٬بٝـ١ ٚايكـعٛبات املتعًكـ١     ضابعا : 

 بٗا :

 

تتؿل َعظِ آضا٤ ايط٬ب َٔ سٝح اؾٓؼ , ٫ٚ تٛدس ؾطٚم نـبري٠ بٝـِٓٗ     -12

ٜٛادْٗٛٗـا عٓـس مماضغـتِٗ    َٔ سٝـح اؾـٓؼ يف ٚاقـع ا٭ْؿـط١ ٚايكـعٛبات ايـيت       

 يٮْؿط١ املسضغ١ٝ .

 

تتؿـــل َعظـــِ آضا٤ ايطـــ٬ب َـــٔ سٝـــح املطسًـــ١ ايسضاغـــ١ٝ , ٫ٚ تٛدـــس ؾـــطٚم   -13

نــبري٠ بــني آضا٥ٗــِ ســٍٛ ٚاقــع ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ ٚايكــعٛبات املتعًكــ١ بٗــا , عــسا     

ايػ١ُ املتعًك١ باضتباط ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ باملٛاز ايسضاغ١ٝ يًط٬ب , سٝـح ناْـت   

 ايؿطٚم يكاا َساضؽ اؿًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ .

 

تتؿل َعظِ آضا٤ ايط٬ب َٔ سٝـح املٓـاطل ايتعًُٝٝـ١ سـٍٛ ٚاقـع ا٭ْؿـط١        -14

ــإٔ ا٭ْؿــط١ املسضغــ١ٝ         املسضغــ١ٝ ٚايكــعٛبات املتعًكــ١ بٗــا , عــسا ايػــ١ُ املتعًكــ١ ب

ا٭ْؿــط١ ممتعــ١ ٚقببــ١ يف ْؿــٛؽ ايطــ٬ب  , ٚنــصيو ايكــعٛب١ املتعًكــ١ بــإٔ     

املسضغ١ٝ تؿػًِٗ عٔ سهٛض اؿكل ايسضاغ١ٝ , ؾكس ناْت ٖٓاى ؾـطٚم نـبري٠   

 بني آضا٤ ايط٬ب َٔ سٝح املٓاطل ايتع١ًُٝٝ يف تًو ايػ١ُ ٚتًو ايكعٛب١ .
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ايؿطٚم بني آضا٤ املعًُني يف ٚاقع ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ ٚايكعٛبات املتعًك١ خاَػا : 

 بٗا :

 

َـٔ سٝـح اؾـٓؼ سـٍٛ ٚاقـع ا٭ْؿـط١ املسضغـ١ٝ        تتؿل َعظـِ آضا٤ املعًُـني    -15

ٚايكعٛبات املتعًك١ بٗا ,عسا ايكعٛب١ املتعًكـ١ بعـسّ ٚدـٛز سكـ١ خاقـ١ ملُاضغـ١       

ا٭ْؿــط١ اي٬قــؿ١ٝ َٚــٔ ايهــطٚضٟ ؽكٝكــٗا , سٝــح تٛدــس ؾــطٚم ٚانــش١ بــني   

 آضا٤ املعًُني َٔ سٝح اؾٓؼ يف َس٣ ٚدٛز ٖصٙ ايكعٛب١ .

ـَـ  -16 ٔ سٝــح املطسًــ١ ايسضاغــ١ٝ ايــيت ٜسضغــٕٛ ؾٝٗــا  تتؿــل َعظــِ آضا٤ املعًُــني 

سٍٛ ٚاقع ا٭ْؿط١ املسضغـ١ٝ ٚايكـعٛبات املتعًكـ١ بٗـا , عـسا  ايػـ١ُ ايـيت تـبني إٔ         

ا٭ْؿط١ املسضغـ١ٝ ممتعـ١ ٚقببـ١ إىل ْؿـٛؽ ايطـ٬ب , ٚنـصيو ايكـعٛب١ ايـيت         

ــٔ       ــني َـ ــعاف املًُٗـ ــ٬ب ايهـ ــطٚب ايطـ ــٓؿؼ اهلـ ــ١ٝ َتـ ــط١ املسضغـ ــا إٔ ا٭ْؿـ َؿازٖـ

ٝــح ناْــت ٖٓــاى ؾــطٚم اــاٖط٠ بــني آضا٤ املعًُــني َــٔ سٝــح املطسًــ١  اؿكــل , س

 ايسضاغ١ٝ يف َس٣ ٚدٛزٖا .

 

تتؿل َعظِ آضا٤ املعًُني َٔ سٝح املٓطك١ ايتعًُٝٝـ١ سـٍٛ ٚاقـع ا٭ْؿـط١      -17

املسضغـ١ٝ ٚايكـعٛبات املتعًكـ١ بٗـا , عــسا ايػـ١ُ ايـيت تٛنـض إٔ ا٭ْؿـط١ املسضغــ١ٝ         

 ٚنصيو ايكعٛبات ايتاي١ٝ  :   ممتع١ ٚقبب١ يف ْؿٛؽ ايط٬ب ,

املؿــــاضن١ يف ايٓؿــــاط ٫ ت٪خــــص يف ا٫عتبــــاض عٓــــس تكــــِٜٛ املعًــــِ  يتشكــــٌٝ   -

 ايط٬ب ايسضاغٞ .

ــطٚضٟ       - ــٔ ايهـــ ــؿ١ٝ َٚـــ ــط١ اي٬قـــ ــ١ ا٭ْؿـــ ــ١ مبُاضغـــ ــ١ خاقـــ ــس سكـــ ٫ تٛدـــ

 ؽكٝكٗا .

 ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ تؿػٌ ايط٬ب عٔ سهٛض اؿكل ايسضاغ١ٝ . -  

املعًُـني َـٔ سٝـح املٓـاطل ايتعًُٝٝـ١ يف زضدـ١ ٚدـٛز ٖـصٙ         سٝح ٚدست ؾطٚم بـني  

 ايكعٛبات املتعًك١ با٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ٚأثطٖا ع٢ً ايتشكٌٝ ايسضاغٞ .
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أثط مماضغ١ ايط٬ب يٮْؿط١ ع٢ً ؼكًِٝٗ ايسضاغٞ َٔ خ٬ٍ زضدات غازغا : 

 ؼكًِٝٗ :

 

املتؿـٛقني  إٔ َعظِ ايط٬ب املُاضغني يٮْؿـط١ عٝٓـ١ ايسضاغـ١ نـاْٛا َـٔ        -18

ممٔ وكًٕٛ ع٢ً زضدات عاي١ٝ يف ؼكًِٝٗ ايسضاغـٞ , ٚبايتـايٞ ٜؿـري ٖـصا إىل     

ــ١ يف     ــا إهابٝـ ــٕٛ أثطٖـ ــا ٜهـ ــٌٝ , ٚإمنـ إٔ املؿـــاضن١ يف ا٭ْؿـــط١ ٫ تهـــعـ ايتشكـ

 ايتشكٌٝ .

 

إٔ ع١ٓٝ اٱْاخ املؿاضنات يف ا٭ْؿط١ ايسضاغـ١ٝ تتؿـٛم عًـ٢ عٝٓـ١ ايـصنٛض       – 19

قــس ٜــبني إٔ ا٭ثــط اٱهــابٞ يٮْؿــط١ نــإ ٚانــشا    املؿــاضنني يف ا٭ْؿــط١ ممــا

 يس٣ ايطايبات أنجط َٔ ايط٬ب .

 

 خٓة  انحُفٛز اعحشاجٛدٛات انحُفٛز انً حشزة انحٕطٛات و

 

1- 

 

ػددشٔسة إٚددداد أَشددـة  

جغدددداعذ عهددددٗ انحفددددٕ  

ٔجًُدددددددددٙ انحسظدددددددددٛم  

 انذساعٙ  

 

جفعٛم اطَشـة انحٙ جغاعذ عهٗ 

انحفٕ  فٙ شكم يغاب ات عهٗ 

انًُاؿق ٔعهٗ يغحٕٖ يغحٕٖ 

انٕصاسة ، يثم يغاب ة أٔائم 

 انـالم .

 

 

انًذٚشٚة انعاية 

نهعالقات ٔارعالو 

 انحشبٕ٘

 ٔانًُاؿق انحعهًٛٛة  

ػشٔسة يشاعاة انًعهًٍٛ انًششفٍٛ 

زحٗ جكٌٕ اطَشـة انًذسعٛة يًُٛة 

نحفٕ  انـالم ، ٔيًحعة ٔيسااة 

انًعهًٌٕ انًششفٌٕ 

 عهٗ اطَشـة
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 نٓى . 

 

ػدددددددددشٔسة يشاعددددددددداة   -2

انًُددددددداْح انذساعدددددددٛة  

 نةَشـة انًذسعٛة .

 

يشاعدددددداة نددددددداٌ جدددددد نٛف انًُدددددداْح   

نًال يحٓددددددا باطَشددددددـة انًذسعددددددٛة   

ٔسبـٓددا بٓددا ٔانح كٛددذ عهددٗ أًْٛحٓددا     

نهـانددو ٔانعًهٛددة انحشبٕٚددة يددٍ  ددالل  

 انذسٔط انً شسة  .

 

 نداٌ ج نٛف انًُاْح

جـددٕٚش انًُدداْح انذساعددٛة ٔجؼددًُٛٓا 

يذعًددددة نٓددددا فددددٙ   أَشددددـة جشبٕٚددددة  

 يخحهف انًٕاد انذساعٛة .

 

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

 نهًُاْح

إخددشا  دساعددات جسهٛهٛددة زددٕل يددذٖ    

اسجادداؽ انًُدداْح انذساعددٛة باطَشددـة   

انالطفٛة فدٙ انغدهـُة ، ٔاعدحعشاع     

جداسم انذٔل اط شٖ فٙ ْزا انًددال  

 ٔاالعحفادة يُّ .

انًكحو انفُٙ نهذساعدات  

 ٔانحـٕٚش  

ة ٔانًذٚشٚدددددددددة انعايددددددددد

 نهًُاْح  

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘  

صٚدددادة جٕعٛدددة انـدددالم   -3

ٔأٔنٛدددددددددددا  اطيدددددددددددٕس 

ٔانًعهًددددددٍٛ بانعالقددددددة  

انٕاٛ دددة بدددٍٛ اطَشدددـة 

انًذسعدددٛة ٔانحسظدددٛم   

 انذساعٙ .

جٕعٛددددة انـددددال م ٔأٔنٛددددا  اطيددددٕس     

ب ًْٛدددة اطَشددددـة انحشبٕٚدددة ٔأاشْددددا   

انكاٛدددددش عهدددددٗ انحسظدددددٛم انذساعدددددٙ   

 .نهـالم 

 ارداسة انًذسعٛة 

 ٔانًُاؿق انحعهًٛٛة 

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘

جٕعٛدددة انًعهًدددٍٛ انًشدددشفٍٛ عهددددٗ     

اطَشددددـة بؼددددشٔسة إبددددشاص أًْٛحٓددددا  

 نهـالم فٙ يدال انحسظٛم انذساعٙ  

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘

 ٔانًُاؿق انحعهًٛٛة
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ػدًٍ   اطَشدـة أٌ ٕٚػر  فدٙ أدندة    

أْذافٓا ٔيًاسعاجٓا  يا ٚؤكذ انعالقدة  

انٕاٛ ددددة بددددٍٛ اطَشددددـة انًذسعدددددٛة    

 ٔانحسظٛم انذساعٙ  .

 

 

 

 

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘

 اعحشاجٛدٛات انحُفٛز انً حشزة انحٕطٛات و

 

 خٓة انحُفٛز

أًْٛدددة جسفٛدددض انـاندددو   -4

ٔانًعهدى انًشدشع عهدٗ    

يًاسعددددددددة اطَشددددددددـة 

ٔارشددددددشاع عهٛٓددددددا ،  

زحدددٗ ٚغدددحًش جفددداعهٓى 

 يعٓا .  

جشدددددٛع انـددددالم عهددددٗ يًاسعددددحٓى     

اطَشدددددـة انًذسعدددددٛة دٌٔ ار دددددالل  

 بًغحٕاْى انحسظٛهٙ .

انًعهًددددددددددددددٌٕ ٔارداسة 

انًذسعدددددٛة ٔانًُددددداؿق  

 انحعهًٛٛة

 

جشددددٛع انًعهًدددٍٛ  انًشدددشفٍٛ عهدددٗ   

اطَشـة عهٗ خٕدة  ارشدشاع عهٛٓدا   

 ٔسبـٓا بانحسظٛم انذساعٙ .

 

انًُدداؿق انحعهًٛٛددة  ، ٔ  

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘

 

جشدٛع انًذاسط ٔانًُاؿق انحعهًٛٛدة  

عهٗ انًشداسكة بفاعهٛدة فدٙ اطَشدـة     

انحشبٕٚدددة ، يدددع اْحًايٓدددا بحسظدددٛم    

 انـالم ٔجفٕقٓى انذساعٙ .

 

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘  

 ٔانًُاؿق انحعهًٛٛة 
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ػدددددشٔسة انُلدددددش فدددددٙ  -5

إيكاَٛددددددددة جخظددددددددٛض 

زظدددددددددددة ، ٔيكددددددددددداٌ 

نًًاسعدددددددة اطَشدددددددـة 

انالطفٛة فدٙ انًذسعدة   

 نكم طف 

عدشعة انعًددم عهدٗ  جخظددٛض زظددة   

ػددًٍ اندددذٔل انًذسعددٙ  نًًاسعددة    

اطَشددـة انالطددفٛة يددشة كددم أعددإ     

 عهٗ اقم ج ذٚش  .

 داسات انًذسعٛةار

 انًُاؿق انحعهًٛٛة

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘

 انًذٚشٚة انعاية نهحعهٛى

انُلش فٙ إيكاَٛة جخظٛض يكاٌ فدٙ  

كدددددم يذسعدددددة نًًاسعدددددة اطَشدددددـة    

انالطددفٛة نكددم َشدداؽ عهددٗ زددذة .يددٍ   

ادساج انًشافدددق انالصيدددة   -0زٛددد  : 

نًًاسعة اطَشدـة ػدًٍ انًخــدات    

 اندذٚذة نهًذاسط 

جشدٛع ان ـا  انخاص نهًغداًْة   -5

 فٙ جس ٛق رنك  

 ارداسات انًذسعٛة

 انًُاؿق انحعهًٛٛة

انعايدددددددددددة انًذٚشٚدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

 نهًشاسٚع  

أًْٛددة يشاعدداة اندددذٔل  -6

انًذسعددددددددٙ نهـددددددددالم 

بسٛدد  ٚعـددٛٓى يشَٔددة   

نًًاسعددددددددددة بعددددددددددغ  

اطَشددددددـة انًذسعددددددٛة  

دٌٔ أٌ  رندددددددك عهدددددددٗ 

 جسظٛهٓى انذساعٙ 

ػددددشٔسة اجغدددداو اندددددذٔل انًذسعددددٙ 

بانًشَٔدددة نٛعـدددٙ انفشطدددة نهـدددالم    

 انالطفٛة .نًًاسعة اطَشـة 

 

 ارداسات انًذسعٛة

 انًُاؿق انحعهًٛٛة

االعدددددحفادة يدددددٍ انحدددددداسم انًسهٛدددددة 

ٔانذٔنٛددة انُاخسددة فددٙ انحٕفٛددق بددٍٛ     

يًاسعددددددة انـددددددالم نةَشددددددـة دٌٔ  

 انحكٛو عٍ انسظض انذساعٛة

 

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

 انحشبٕ٘

 انًُاؿق انحعهًٛٛة

إدساج ػًٍ أدنة اطَشـة يدا ٚغداعذ   

انًعهًدددٍٛ انًشدددشفٍٛ عهدددٗ اطَشدددـة   

نهحٕفٛددددددق بددددددٍٛ يًاسعددددددة انـددددددالم 

نةَشددددددددـة ٔزؼددددددددٕسْى ندًٛددددددددع   

انسظض انذساعدٛة أٔ اطدذاس جعدايٛى    

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهعالقددددددددات ٔارعددددددددالو  

انحشبددددددٕ٘ ٔانًذٚشٚددددددة   

 انعاية نهحعهٛى
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 أٔ َششات جٕخٛٓٛة جٕػر رنك .  

 

 

 

 

 

 خٓة انحُفٛز اعحشاجٛدٛات انحُفٛز انً حشزة انحٕطٛة و

ػددشٔسة ج هٛددم انعددو     -7

عهدددٗ انًعهدددى ٔيشاعددداة 

َظدددابّ يدددٍ انسظدددض  

انذساعددددددٛة نٛغددددددحـٛع  

ج دددذٚى قظددداسٖ خٓدددذِ  

فٙ انحدذسٚظ يدٍ خٓدة    

ٔارشددددددددددشاع عهددددددددددٗ 

اطَشدددددـة يدددددٍ خٓدددددة  

 أ شٖ .

انعًددم عهددٗ صٚددادة عددذد انًعهًددٍٛ فددٙ 

 كم يذسعة ٔفق عذد انـالم .

 

انعايدددددددددددة انًذٚشٚدددددددددددة 

 نهحخـٛؾ ، ٔانًُاؿق

يشاعاة انًعهى انًشدشع عهدٗ انُشداؽ    

 فٙ َظابّ يٍ انسظض انذساعٛة .

 انًُاؿق انحعهًٛٛة 

 ٔارداسات انًذسعٛة

ٔػدددع دساعدددة زدددٕل يدددذٖ إيكاَٛدددة     

جددٕفٛش ٔ ٛفددة  يعهددى يغدداعذ ٚغدداعذ    

انًعهددى فددٙ ارشددشاع  عهددٗ اطَشددـة   

انًذسعٛة أٔ أ ظائٙ أَشـة جشبٕٚدة  

 يذسعة   .فٙ كم 

 

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

نهحخـددددددٛؾ ، ٔانًكحددددددو 

انفُددددددددددٙ نهذساعددددددددددات  

 ٔانحـٕٚش  

انًذٚشٚدددددددددددة انعايدددددددددددة 

 نهشؤٌٔ انًانٛة 

ػددددددددددشٔسة زددددددددددشص    -8

انًُددددددداؿق انحعهًٛٛدددددددة  

ٔانًددددددذاسط ٔجٕخٛددددددّ 

اْحًدددايٓى  بددد ٌ جكدددٌٕ  

اطَشددددددـة انًذسعددددددٛة  

يًحعة ٔيُاعداة نًٛدٕل   

انًُاؿق انحعهًٛة بحادادل  ػشٔسة قٛاو 

انخاشات ٔانحدداسم  فًٛدا بُٛٓدا زدٕل     

انحٕافددددددق بددددددٍٛ يًاسعددددددة انـددددددالم  

نةَشددددددـة ٔزؼددددددٕسْى نهسظددددددض  

انذساعددٛة ، بسٛدد  ال ٚددؤاش رنددك عهددٗ   

 جسظٛهٓى انذساعٙ .

 انًُاؿق انحعهًٛٛة 
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انـدددددددالم ٔسغاددددددداجٓى  

 ٔيسااة إنٗ َفٕعٓى .

 

 

 

ػددشٔسة أٌ ج ددٛى انًُدداؿق انحعهًٛٛددة    

بًغدداب ات فًٛددا بددٍٛ يذاسعددٓا زددٕل    

اطَشدددـة انحشبٕٚدددة ٔيدددذٖ يُاعددداحٓا 

 نًٕٛل انـالم .  

ػشٔسة أٌ ج ٕو انًذاسط ب  دز أسا   

انـددددالم ٔإجازددددة انفشطددددة أيددددايٓى    

 ال حٛاس انُشاؽ انًُاعو نكم يُٓى  

 

 انًُاؿق انحعهًٛٛة 

 

 انًذاسط 

 

 

 

 انًشاخع
 

(: يعجددى يظددطهذاخ 1981تددذو) )أدًددذ س ددي  -91

 . 17انرزتيح وانرعهيى ، انماهزج : دار انفكز انعزتي ،ص

و ( دور األَشدددطح  2112تُجدددز ، هيُددد  راشدددذ )  -92

انالطفيح في رعايدح انرهًيدذاخ انًىهىتداخ انظدعىدياخ     

في انًزدهح اإلترذائيح يٍ وجهدح َردز ذزتىيدح ، ليجهدح     

اَىٌ ، ص انعددذد انصداَي وانصًدد  –رطدانح انخهدديل انعزتدي   

63- 111 . 

و ( : أشددز االشددرزان 1974فكددز) دظددٍ ريدداٌ )   -93

في انُشدا  انًذرطدي نهًدىاد االجرًاعيدح فدي انرذظديم       

انذراطدددي نهدددا فدددي انًذرطدددح انًرىطدددطح ، فدددي انُشدددا   
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انًذرطدددي تددديٍ انُرزيدددح وانرطثيدددك ، انكىيدددد ، يكرثدددح 

 انفالح . 

انًذيزيدددددح انعايدددددح  –وسارج انرزتيدددددح وانرعهددددديى    -94

(: َهضددح انرعهدديى  2114واإلعددالو انرزتددى) ) نهعاللدداخ

 في طهطُح عًاٌ ، وعذ ذذمك ، انطثعح األونى . 

دائزج األَشطح انرزتىيدح   –وسارج انرزتيح وانرعهيى  -95

و ( : دنيم األَشطح انرزتىيدح ، انطثعدح   2112/2113) 

 األونى . 

دائزج انثذدىز انرزتىيدح    –وسارج انرزتيح وانرعهيى  -96

و ( : والددع األَشددطح انرزتىيددح تًزادددم انرعهدديى  1996) 

انعاو في طهطُح عًاٌ ، ويزدودها نهطالب انًشدار يٍ  

 فيها  ل دراطح ييذاَيح ذمىيًيح ل . 

دائددزج انرمددىيى انرزتددى)  –وسارج انرزتيددح وانرعهدديى  -97

وانًعهًيٍ ،  –و ( : اذجاهاخ  م يٍ انرالييذ  2114) 

شددزفيٍ ، ويددذيز) انًددذارص ، وأونيدداء األيددىر ،     وانً

َذى يرطهثاخ ذُفيذ انُشطح انرعهيًيح تانذهمح األونى يدٍ  

 انرعهيى األطاطي . 

يددددىَض ، يذًددددذ جًددددال انددددذيٍ   وانظدددددىيذ) ،      -98

و ( : األَشدددددددطح انظدددددددفيح 1992وضدددددددذى عهدددددددي ) 

وانالطفيح ويكاَرها في يُاهل انًذرطح اإلترذائيح تذونح 

 –ًظدزيح نهًُداهل وقدزق انردذريض     انجًعيح ان -لطز  

انًددؤذًز انعهًددي انزاتددع ، َذددى ذعهدديى أطاطددي أفضددم ،    

و ( انماهزج ص 1992أغظطض  6-3انًجهذ انصانس ، ) 

 . 154-77ص 

99- http:// www. Alkhleej . ar / articles / 

show _ article . cfm  
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