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 ص انذراطح ظرخهي
 ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صبتُع املعطؾ١ ػُىاٌ انذراطح:

ٖٞ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صبتُع املعطؾ١ َٔ ٚج١ٗ ْعط ايتايٞ: َا ايط٥ٝؼ يف ايػ٪اٍ تربظ  يشكهح انذراطح: 

 ؟ٓطك١ ايباذ١ املؿطؾني ايرتبٜٛني مب

 ٜٚتؿطع عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ : 

 ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف  صباٍ تٛيٝس املعطؾ١؟: َا 1ؽ

 ؟ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ ْؿط املعطؾ١: َا 2ؽ 

 ؟يرتبٟٛ يف صباٍ تٛظٝـ املعطؾ١ يف اٱؾطاف ايرتبٟٛ ع٢ً املعًُنيا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ يًُؿطف ا: َا  3ؽ

ٖـــٌ تٛجـــس ؾـــطٚم شات ز٫يـــ١ سذكـــا١ٝ٥ بـــني اغـــتحابات املؿـــطؾني ايرتبـــٜٛني ذـــٍٛ ذاجـــاتِٗ ايتسضٜبٝـــ١ يف صبتُـــع املعطؾـــ١ تعـــع٣    :  4ؽ

 ؟ يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ   اشبرب٠ات غٓٛ سضٜب١ٝ يف صباٍ اغتدساّ اٱْرتْت،ايسٚضات ايت ،امل٪ٌٖ ايعًُٞيًُتػريات اٯت١ٝ:  

 : ولذ هذفد انذراطح إىل يا َهٍ
 ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ  اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ تٛيٝس املعطؾ١؟-1
 ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ  اي٬ظ١َ  يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ ْؿط املعطؾ١؟-2
 سضٜب١ٝ  اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ تٛظٝـ املعطؾ١؟ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجات ايت-3
ــ١:     -4 ــع٣ يًُــــتػريات ايتايٝــ ــتحابات املؿــــطؾني ايرتبــــٜٛني تٴعــ ــ١ سذكــــا١ٝ٥ بــــني اغــ ــإ ٖٓــــاى ؾــــطٚم شات ز٫يــ ايهؿـــــ  عُــــا سشا نــ

 اشبرب٠ يف اٱؾطاف ايرتبٟٛ ، امل٪ٌٖ،   ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يف اٱْرتْت.
 مجٝـع املؿـطؾني ايرتبـٜٛني    اتبعت ايسضاغ١ املٓٗخ ايٛقؿٞ ايترًًٝٞ، ٚتهٕٛ صبتُع ايسضاغ١ َٔ  اذها:يُهح انذراطح وجمرًؼها وأدو

ِ  مبٓطك١ ايباذ١  ٔ أغ١ً٦أزا٠ زبُع ايبٝاْات اي٬ظ١َ  ا٫غتبا١ْٚاغتدسَت  ( َؿطؾًا120)ٚعسزٖ ؾكط٠ ، ٚمت ايتأنس   (44) تهُٓت يٲجاب١ ع

ممـا أشٕ    (0.95نطْٚبـار )  أيؿـا هُـني ٚاملدتكـني ، ٚبًػـت ْػـب١ اباتٗـا باغـتدساّ َعاَـٌ        َٔ قـسم ا٭زا٠  بعطنـٗا عًـ٢ عـسز َـٔ ا      

بػـط  ايترًٝـٌ اٱذكـا٥ٞ مت اغـتدساّ ا٭غـايٝب ايتايٝـ١        (spss، ٚبعـس مجـع ايبٝاْـات مت ذبًًٝـٗا بٛاغـط١ بطْـاَخ )      يًسضاغـ١  بك٬ذٝتٗا

 (One-way Anovaٚاختباض ايتبأٜ ا٭ذازٟ  –اختباض ) ت ( - ٝاضٟاملع ا٫عبطاف -اسبػابٞاملتٛغط  -ايٓػب امل١ٜٛ٦ -)ايتهطاضات

 يف صبتُع املعطؾ١ مبٓطك١ ايباذ١ ًُؿطف ايرتبٟٛ ي َٔ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ  بٝٓت ْتا٥خ ايسضاغ١ عسزا نبريا  َرائح انذراطح يا َهٍ:  

 مبدتًـ ضباٚضٖا َٔ أُٖٗا َا ٜأتٞ:

ــ -1 ــس املعطؾــ١ لتُــع اي َثٻ ــت اايــث    ٌ ضبــٛض تٛيٝ ــ١ بسضجــ١ نــبري٠، ٚ ناْ ، (2.562ٖــصٙ ا ــاٚض مبتٛغــط قــسضٙ ) سضاغــ١ ذاجــ١ تسضٜبٝ

ايتعـــطف عًـــ٢ طـــطم ايـــتؿهري  ٚ، ايتـــسضٜب املػـــتُط أآـــا٤ اشبسَـــ١: " ايتسضٜبٝـــ١ يتٛيٝـــس املعطؾـــ١ َـــا ٜـــأتٞ  ٚنـــإ َـــٔ اسباجـــات

ــٌ املؿـــه٬ت ، ٚ اٱبساعٝـــ١ ــتدساّ أغـــًٛل ذـ ــايٝب اي ، ٚايتـــسضل عًـــ٢ اغـ ــا٥ٌ اٱملـــاّ بأغـ ــ١ عـــرب ٚغـ ــاٍٛقـــٍٛ سمل املعطؾـ  ا٫تكـ

 (.2.700ٚ2.608مبتٛغطات بني )" اٱملاّ مبٗاضات ايتؿهري ايعًُٞ ، ICTٚٚتك١ٝٓ املعًَٛات

( . ٚنــإ َــٔ   2.581ذكــٌ ضبــٛض ْؿــط املعطؾــ١ عًــ٢ زضجــ١ نــبري٠ نراجــ١ تسضٜبٝــ١ بايٓػــب١ لتُــع املعطؾــ١ مبتٛغــط قــسضٙ )              -2

ـــ  ــ٫ٛ عً ــا ًٜـــٞ:"أعًـــ٢ اسباجـــات  ايتسضٜبٝـــ١ ذكـ ــسإ   ٢ قـــِٝ َتٛغـــطات َـ ــطاَخ تسضٜبٝـــ١ يًعـــاًَني يف املٝـ ــتُهٔ َـــٔ  سعـــساز بـ ايـ

ــٟٛ ــ١   ، ٚايرتب ـــ  ا٭غــايٝب اٱؾــطاؾ١ٝ يٓؿــط املعطؾ ــاضات  ، ٚتٛظٝ ــإ َٗ ــ١    ، ٚ ا٫تكــاٍستك ــٞ يف ْؿــط املعطؾ اغــتدساّ اسباغــب ا٫ي

 .(2.550، ٚ 2.733اتٗا بني )(يٓؿط ضبت٣ٛ َعطيف " ٚتطاٚذت َتٛغطMultimediaاغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز٠  )ٚ

(، َٚثًٍـــت اسباجـــات 2.611جـــا٤ ضبـــٛض تٛظٝــــ املعطؾـــ١ نـــأع٢ً ضبـــٛض َـــٔ ذٝـــث َتٛغـــطات ضبـــاٚض ايسضاغـــ١ مبتٛغـــط قـــسضٙ )  -3

ٞ      ايتسضٜبٝــ١ يف ٖــصا ا ــٛض زضجــ١ نــبري٠ بايٓػــب١ لتُــع ايسضاغــ١        اٱملــاّ بطــطم  : "ٚنــإ َــٔ أع٬ٖــا قــِٝ َتٛغــطات َــا ٜــأت

اٱملـــاّ بطـــطم ايتـــسضٜؼ اسبسٜثـــ١    ، ٚدساّ املعطؾـــ١ ايعًُٝـــ١ ٚ ايرتبٜٛـــ١ ملٛاجٗـــ١ املؿـــه٬ت ايرتبٜٛـــ١     اغـــت، ٚتكـــُِٝ ايتـــسضٜؼ 

    ٘ ــس٠ عًــ٢ تُٓٝــ١ ايــتؿهري ٚاغــايٝب ــ١ ايكــسضات اٱبساعٝــ١ ٚا٫بتهاضٜــ١ يــس٣ املعًُــني      ، ٚاملعتُ يتعــطف عًــ٢  ، ٚااٱملــاّ بطــطم ضعاٜ

 .(2.685ٚ 2.750مبتٛغطات تطاٚذت بني )خٝاضات ايتكِٜٛ 

 ايؿطٚم اٱذكا١ٝ٥ بني ْتا٥خ اغتحاب١ أؾطاز صبتُع ايسضاغ١   اٚض ا٭زا٠ تعع٣ ملتػريات ايسضاغ١ املدتًؿ١: -4

٫ تٛجــس ؾـــطٚم شات ز٫يــ١ سذكـــا١ٝ٥ بـــني اغــتحابات صبتُـــع ايسضاغــ١ ذـــٍٛ ضبـــاٚض ايسضاغــ١ ايث٬اـــ١ تعــع٣ ملـــتػري امل٪ٖـــٌ       -أ

 ايعًُٞ .

ــس َػــت٣ٛ    -ل ــ١ سذكــا١ٝ٥ عٓ ــطٚم شات ز٫ي ــ١ يف     α =0.05)تٛجــس ؾ ـــ املعطؾ ــطاز صبتُــع ايسضاغــ١ ذــٍٛ ضبــٛض تٛظٝ ــني أؾ ( ، ب

ــع٣     ــطاف ايرتبـــٟٛ، تعـ ــاٍ اٱؾـ ٟ    صبـ ــٛ ــاٍ اٱؾـــطاف ايرتبـ ــٓٛات اشبسَـــ١ يف صبـ ــطؾني ا٭نثـــط    يعـــسز غـ يكـــامل املؿـ

 (.0.043غٓٛات خس١َ ٚمبػت٣ٛ ز٫ي١ )

ايسضاغ١ ايث٬ا١ تعع٣ ملـتػري ايـسٚضات يف صبـاٍ     ٫ تٛجس ؾطٚم شات ز٫ي١ سذكا١ٝ٥ بني اغتحابات صبتُع ايسضاغ١ ذٍٛ ضباٚض-د

 اٱْرتْت .

 :وادلمرتحاخ  انرىصُاخأهى 
 تسضٜب املؿطف ايرتبٟٛ أآا٤ اشبس١َ، يف صبا٫ت تٛيٝس ْٚؿط ٚتٛظٝـ املعطؾ١ ٚؾل َا جا٤ يف ايسضاغ١ اسباي١ٝ -1 

 ي٘ ايعٌُ اٱؾطايف.سعساز املؿطف ايرتبٟٛ سعسازا جٝسا ٥٬َُٚا يًُطذ١ً املكب١ً، قبٌ زخٛ -2 

 ؾا١ًَ يًترٍٛ سمل صبتُع املعطؾ١ جبُٝع َ٪غػات ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. اغرتاتٝح١ٝعٌُ خط١  -3 

ِ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ن٤ٛ املتػريات املعاقط٠ تطاعٞ قهاٜا: املعطؾ١ بٛقؿٗا ق٠ٛ  اغرتاتٝح١ٝبٓا٤ ٚاٝك١  -4   تطب١ٜٛ نا١ًَ يًتعًٝ

 (ICTت)ا٫تكا٫يٝس املعطؾ١ ْٚؿطٖا ٚتٛظٝؿٗا يف الاٍ ايرتبٟٛ، ٚ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚٚاط٠ٚ، ططم تٛ

 ا٫يترام بايعٌُ يف اٱؾطاف ايرتبٟٛ، ٚسعاز٠ قٝاغ١ َتطًبات٘ ٚنؿاٜات٘. َعاٜريذبسٜث  – 5  
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ABSTRACT 

 
Study Title: (Training Needs for a Supervisor in Knowledge Society)  

 
The Study's questions: 

 
The study's main question was: "What are the training needs for a supervisor in knowledge society? "  

 
The study investigated the following questions which derived from the main question: 

1. What are the training needs for a supervisor in the field of  generating knowledge in  knowledge 
society? 

2.  What are the training needs for a supervisor in the field of  disseminating  knowledge in  knowledge 
society? 

3. What are the training needs for a supervisor in the field of  applying  knowledge in  knowledge 
society?.  

4. Revealing the statistically significant differences between  Al-Baha Region  which can be attributed 
to the following variables: (Educational qualification degree, experience in educational supervision, 
number of training courses in the field of internet).   

The study's aims: 
 

1. Determining the training needs for a supervisor in the field of generating knowledge in knowledge 
society. 

2.  Determining  the training needs for a supervisor in the field of dissemination knowledge in 
knowledge society 

3. Determining the training needs for a supervisor in the field of applying knowledge in Educational 
supervision in knowledge society 

4. Determining the statistically significant differences between  Al-Baha Governorate which can be 
attributed to the following variables: (Educational qualification degree, experience in educational 
supervision, number of training courses in the field of internet).   

The study's method, population and tools: 
 

The study followed the descriptive approach in which a questionnaire was used to collect its data. The 
population of the study included (120 ) educational supervisors in Al-Baha Region who are the whole 
Population . The study used a questionnaire of (44) items of questions which was judged as valid and 
reliable by specialists. For the analysis of data, the researcher adopted SPSS using frequencies, 
percentages, means, standard deviations, one-way ANOVA, and T-Test. 

 
The study's results: 

 
The study found out lots of Training needs  that an educational supervisor needs  in knowledge society: 
1-Generating knowledge was important to the population with average (2.563).It was the third field in 

this study. The top training needs were :In-service training, creative thinking skills, problem-solving 
skills, ICT, and Scientific Thinking Skills. 

2-Dissemination knowledge was important training need to the population and  the second study field 
with average (2.581).Some of the training needs were: Training teachers, Using Supervisory to 
disseminating knowledge, communication, using computers, and using multimedia. 

3-Applying knowledge in the educational field was the most important field to the population with 
average (2.611). Some training needs in this field were: Designing Instructions, using knowledge to 
solve problems, teaching methods, and fostering innovation and creativity. 

4-No significant statistical differences between population in the field of internet training and 
qualification. 

5-There were significant differences between population according to the years of service. 
The current study recommends and suggests the following: 
1. Train supervisors on training needs n this study which are: generating, disseminating, and applying 

knowledge. 
2. Pre-service training for new supervisors. 
3. Ministry of Education have to prepare comprehensive and strategic plan to transform the field of 

supervision to knowledge society 
4. Make a strategic  document for educational supervisory taking in account the new trends and make 

the knowledge the most important factor and component , ICT, and generating disseminating, and 
applying knowledge. 

5. Reform and review conditions of wanting educational supervisors. 



 - ج -
 

 اإلهــــــــــــــــذاء

 

 ّأضكيُ زمح٘ ّاضع٘ زمحُ اهلل الغالٕ ، ، إىل ّالدٖ لك السّح الصكٔ٘ الطاٍسٗ إىل ت

 .فطٔح جياتُ 

   احلب اخلالد ّىبع املػاعس الصادق٘ فٔضجل ، إىل عص ّ مً هلا الفطل بعد اهلل إىل ،

، مً شزعت يف قلْبيا احلب ّالسمح٘ مً زبتيا صغازًا ّتعبت مً أجليا أىا ّإخْتٕ ، إىل

 .  ، ّأصلح عنلَا ّزشقين بسٍا أمد اهلل هلا يف طاعتُ 

  /ٗضعَا يف مطاعدتٕ ّتػجٔعٕ .ّما يف ّاليت برلت  ، أو محصٗإىل شّجيت العصٓص  

  الرًٓ  أزّٚ، فدّٚ، عبد السمحً ، محصٗ،  بػسٚ،  جنالٛ،  خلْدصاٛ  / األع أّالدٖإىل

 .  ، ّٓقدزٌّ غٔابٕ، ّاىػغالٕ عيَهضٔدزكٌْ مطتقباًل قٔن٘ ٍرا العنل

  ّأخْاتٕ تقدٓسًا ّعسفاىًا مبطاىدتَه ّتػجٔعَه ّدعنَه .خْاىٕ إإىل 

 ًاملعسف٘. إىل زّح أخٕ ّصدٓقٕ/ عبد اهلل علٕ ، الرٖ فقدتُ يف زحل٘ البحح ع 

     ًٔعييا  ًٛ ٕ األعييصا ٘   قطييه    يفإىل شمالٜيي ٘ الجنلٔصٓيي ّ    اللغيي  ، ٖ مكاتييب الغييسارت ال بيْي  ّ، ٘ مسحلييي

 .املاجطتري 

ضاٜاًل املْىل عص ّجل أٌ ٓسشقين املتْاضع  أٍدٖ ٍرا اجلَد العلنٕإىل كل ٍؤالٛ 

 ،،،،الخالص يف القْل ّالعنل 
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 زـذَـذمشـكز و 
غٝس ا٭ٚيـني ٚاٯخـطٜٔ ْبٝٓـا    ٚ ،خري خًل اهلل أمجعني٠ ٚايػ٬ّ ع٢ً اسبُس هلل ضل ايعاملني ،ٚايك٬

 ، ٚبعس:ٚغًِ ٚذبٝبٓا ضبُس بٔ عبس ايًٍ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚقرب٘ 

أتكسّ بايؿهط ٚايتكسٜط سمل مجٝع َٓػٛبٞ جاَع١ أّ ايكط٣ بـس٤ًا مبعـايٞ َـسٜط    ؾإْ٘ ٜطٝب يٞ إٔ    

بايؿهط ازبعٜـٌ يػـعاز٠ عُٝـس نًٝـ١ ايرتبٝـ١       . نُا أتٛج٘ بهطٟ بٔ َعتٛم عػاؽازباَع١ ايسنتٛض / 

غٓـسٚض٠  ذػـٔ  عباؽ ، ٚيػعاز٠ ض٥ٝؼ قػِ املٓاٖخ  ايسنتٛض/ اسباضاٞ  ظاٜس بٔ عحري  ايسنتٛض/ا٭غتاش 

ٚأمسـ٢   ايصٟ بصٍ ايهثري َٔ ازبٗس ٚايٓكح ٚايتٛجٝ٘ ، ؾحعاٙ اهلل خريًا. نُا أتكسّ بايؿهط ٚا٫َتٓإ،

ايـصٟ غُطْـٞ بػـُٛ      اسببٝبضبُس قامل َٛغ٢ بٔ ايسنتٛض/  ضغاييت٢ آٜات ايعطؾإ يػعاز٠ املؿطف عً

ٓكـا٥ر٘ ايػـسٜس٠ ٚتٛجٝٗاتـ٘    يناْـت  ٚٚمبا بصي٘ َٔ ٚقت ٚجٗـس َٚتابعـ١;   أخ٬ق٘ ايؿان١ً ٚتعاًَ٘ ايطاقٞ 

 ٚتعًُت َٓ٘ ايهثري ؾحعاٙ اهلل خري ازبعا٤.  طغاي١ا٭اط يف ْهخ ٖصٙ اي ١ بايؼايسقٝك

ايصٟ مشًين حبػٔ  ؾٛظٟ بٔ قامل بٓحط هط ٚايتكسٜط يػعاز٠ ايسنتٛض/ايؿأقسّ ٜٚطٝب يٞ إٔ     

ٚيػــعاز٠  ،ذًــ١ ايبرــث ، ٚخــ٬ٍ ذبهــِٝ اشبطــ١ خًكــ٘ ٚمجٝــٌ ؾعًــ٘ مببــازضات ٫ تٴٓػــ٢ أبــسًا َــٔ بــس٤ َط  

ذعات٘ نإ مل٬ٚ مشًين بػُٛ خًك٘ ٚمجٌٝ تعاًَ٘ ْٚكر٘، ايصٟ َطنٞ بٔ غطّ اهلل ايعٖطاْٞ ايسنتٛض /

ايعُـٌ ،   ظباح ٖـصا سذبهِٝ أزا٠ ايسضاغ١ أععِ ا٭اط يف  ، ٚذبهِٝ اشبط١اختٝاض املٛنٛع، ٚايكٝٸ١ُ أآا٤ 

. ٚأقسّ ؾهطٟ ٚتكـسٜطٟ يعهـٟٛ زبٓـ١    َٚتابع١ يف مجٝع َطاذٌ ايسضاغ١ٚملا تهطّ ب٘ َٔ تٛجٝ٘ ٚتؿحٝع 

ٞ   املٓاقؿ١ ايهطميني، غعاز٠ ا٭غتاش ايسنتٛض/  ٟ ، ٚغـعاز٠ ايـسنتٛض/    غًُٝإ بـٔ ضبُـس ايـٛابً بـٔ   ؾـٛظ

نُا بٓحط ع٢ً تؿهًُٗا بكبٍٛ َٓاقؿ١ ٖصٙ ايطغاي١، ضاجًٝا إٔ أنٕٛ أ٬ًٖ يٲؾاز٠ َٔ تٛجٝٗاتُٗا .  قامل

بـ٘ َـٔ   عًـ٢ َـا مشًـين     ؾطٜس بٔ عًٞ ايػاَـسٟ ٚنٝـٌ ايهًٝـ١ يًسضاغـات ايعًٝـا      أؾهط غعاز٠ ايسنتٛض/ 

املباضن١ َٔ أغاتصتٞ ا٭ؾانٌ ٖٚصا َٔ ؾهٌ ضبٞ ايعُِٝ إٔ ٖٝأ ٖصٙ ايهٛنب١  ،اٖتُاّ ْٚكح َٚؿٛض٠ 

ايتكسّ بايؿهط  ٚايتكسٜط يٮر ايععٜع  ٜطٝب يٞ  نُا ،عاًَِٗ  بإشْ٘  تباضى ٚتعامل٭ٌْٗ َٔ عًُِٗ  ٚذػٔ ت

ض  املؿطف ايرتبٟٛ ذكا٥ٝا، ٚنصيو سيف َػاعستٞ ;ع٢ً َا بصي٘ َٔ عٕٛ غعٝس جاض اهلل ايػاَسٟ   / ايسنٛت

تٛض/ ممـسٚح ناَـٌ   نٚايـس بايهًٝـ١  س٠ ا٫غتؿـاضات اٱذكـا١ٝ٥   ايسنتٛض ايؿانٌ /ٖؿاّ جاز ايـطل بٛذـ  

 ايؿـهط َٛقـٍٛ يـٮر    ٚنـصيو  ، جباَع١ ايباذ١ ع٢ً َـا قـسَاٙ َـٔ اغتؿـاضات سذكـا١ٝ٥ أؾـازتين نـثرياً       

ٚا٭غتاش املؿـطف ايرتبـٟٛ ٚايكـسٜل     ،نٝـ اهلل عط١ٝ غطّ ايعٖطاْٞايسنتٛض / ٚايكسٜل املكطل ايؿانٌ

، اهلل خري ازبعا٤ ُاؾحعاٖ، ٚعًًُٝا، مبطاجع١ ايسضاغ١ يػًٜٛا  ايًصإ تهطَا اسبُِٝ / ذػٔ أمحس اسبُٝس 

ٌ ا٭ يٮخـ٠ٛ  ٚايؿهط أٜهًا ضبُـس مجعـإ   أ.  ، َٚـسٜؼ غـعٝس   قـامل   أ.ضبُـس غـعٝس ايعٖطاْـٞ ٚ     أ. ؾانـ

ٚ َـٔ  ع٢ً َـا قـسَٛٙ يـٞ     ايكطْٞنٝـ اهلل  ٚا٭غتاش ضبُس  ،اسباضاٞ ضزٙ  قاملأ. ، ٚ ايؿسٟٚ ْكـح  عـٕٛ 

 ٚايؿهط ازبعٌٜ يهٌ َٔ ؾاضى يف ذبهِٝ أزا٠ ايسضاغ١. .اهلل عين خري ازبعا٤  ؾحعاِٖ ٚٚقت  ض٠َٚؿٛ

 .  ٚمل ٜطز امس٘ أٚ جٗس  نُا أؾهط نٌ َٔ غاِٖ يف زضاغيت ٖصٙ مبؿٛض٠ 
 انثاحـــث                                                                                                                                           
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 انصفحح ـىعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادلـىضـ
 ا . بايًػ١ ايعطب١ٝ ايسضاغــ١ َػتدًل 
 ب . ايسضاغ١ بايًػ١ اٱظبًٝع١ٜ َػتدًل 

 . ج اٱٖــسا٤ 
 . د ؾـهط ٚ تكـسٜـط 
 . هـ ؾٗـطؽ املٛنٛعات 
 . ٍٚي ؾٗـطؽ ازبــسا 
 ٍل ؾٗطؽ ا٭ؾها 
 . م ؾٗـطؽ املـ٬ذـل 

 انفصم األول  : يشكهح انذراطح وأتؼادها
 4 . ايسضاغ١ َكس١َ 
 7 .ٚأغ٦ًتٗا  ذبسٜس َؿه١ً ايسضاغ١ 
 9 .أٖـساف ايسضاغـ١ 
 أُٖٝٸـ١ ايسضاغـ١. : 
 ذـسٚز ايسضاغـ١. ; 
 َكطًرات ايسضاغ١. ; 

 ح نهذراطحانفـصـم انثاٍَ : اخلهفُح انُظزَ

 35 : اإلطار انُظزٌ أوالا 
 35  متٗٝس 

 36 املبرث ا٭ٍٚ : صبتُع املعطؾ١ 

 -هـ -
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 انصفحح ـىعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادلـىضـ
  36 َكس١َ 
  38 ْؿأ٠ ٚتطٛض َؿّٗٛ صبتُع املعطؾ١ 
  3 َؿّٗٛ صبتُع املعطؾ١: 
  42 أ١ُٖٝ ايترٍٛ سمل صبتُع املعطؾ١ 
  45 أِٖ ايعٛاٌَ اييت غاُٖت يف ظٗٛض صبتُع املعطؾ١ 
  48 أضنإ ٚضنا٥ع صبتُع املعطؾ١ 
  49 ا٭بعاز املدتًؿ١ مل٬َح صبتُع املعطؾ١ 
 52 خكا٥ل ٚمسات صبتُع املعطؾ١ 

 52 أ٫ًٚ : خكا٥ل ٚمسات عا١َ 
 54 ااًْٝا : خكا٥ل ٚمسات تطب١ٜٛ 

  57 املعطؾ١ 
  57 متٗٝس 
  57 َؿّٗٛ املعطؾ١ 
  59 أ١ُٖٝ املعطؾ١ 
  5 ٖطّ املعطؾ١; 
  63 أْٛاع املعطؾ١ 
  66 زٚض٠ املعطؾ١ 

 67 ٫ًٚ : تٛيٝس املعطؾ١ أ
  67 أمناط تٛيٝس املعطؾ١ 

 86 ااًْٝا : ْؿط املعطؾ١ 
  87 أؾهاٍ ْؿط املعطؾ١ 
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 انصفحح ـىعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادلـىضـ
  87 ططم ْؿط املعطؾ١ 

 ;9 اايثًا : تٛظٝـ املعطؾ١ يف صباٍ اٱؾطاف 
  326 خكا٥ل املؿطف ايرتبٟٛ يف صبتُع املعطؾ١ 
 32 املعطؾ١  املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚجٗٛزٖا يف بٓا٤ صبتُع; 

 335 املبرث ايثاْٞ : ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ 
  335 متٗٝس 

 335 أ٫ًٚ : ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ 
  336 َؿّٗٛ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ 
  ٘336 أُٖٝت 
  338 أٖساف ايتسضٜب 
  338 صبا٫ت ايتسضٜب 
  339 زٚاعٞ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ 
  33 َطاذٌ ايتسضٜب: 
 33 َخ ايتسضٜب١ٝ أْٛاع ايربا: 

 ;33 ااًْٝا : ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ 
  343 أ١ُٖٝ ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ 

   344 ططم ٚٚغا٥ٌ ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ 
  348 أغايٝب مجع ايبٝاْات يترسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ 

 353 يعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ اايثًا : ٚاقع تسضٜب املؿطؾني بٛظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ باملًُه١ ا
  354 َؿه٬ت تٛاج٘ تسضٜب املؿطؾني ايرتبٜٛني 
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 انصفحح ـىعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادلـىضـ
 358  ثاَُاا : انذراطاخ انظاتمح

  358 متٗٝس 
 359 أ٫ًٚ : ايسضاغات اييت تتعًل مبحتُع املعطؾ١ 

ااْٝــًا : ايسضاغــات ايــيت تتعًــل بايتــسضٜب أآــا٤ اشبسَــ١ ٚا٫ذتٝاجــات         

 ايتسضٜب١ٝ يًُؿطؾني ايرتبٜٛني 

368 

  377 ايتعًٝل ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ 
  379 ع٬ق١ ايسضاغ١ اسباي١ٝ بايسضاغات ايػابك١ 

 انفصم انثانث : إخزاءاخ انذراطح ادلُذاَُح 
  382 متٗٝس 
  382 َٓٗخ ايسضاغ١ 
 382 أزا٠ ايسضاغ١ ٚخطٛات بٓا٥ٗا 

o  384 قسم ا٭زا٠ 
o  387 ابات ا٭زا٠ 

  388 ذبسٜس صبتُع ايسضاغ١ 
  38 أزا٠ ايسضاغ١تطبٝل: 
 38 خكا٥ل أؾطاز صبتُع ايسضاغ١; 
 394 ا٭غايٝب اٱذكا١ٝ٥ املػتدس١َ 

 انفصم انزاتغ : ػزض َرائح انذراطح وذفظريها ويُالشرها 
  396 متٗٝس 
  ٍٚ396 سجاب١ ايػ٪اٍ ا٭ 
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 انصفحح ـىعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادلـىضـ
  ْٞ399 سجاب١ ايػ٪اٍ ايثا 
  3:2 سجاب١ ايػ٪اٍ ايثايث 
  3:6 سجاب١ ايػ٪اٍ ايطابع 

 3:6 َتػري امل٪ٌٖ ايعًُٞ  –أ 
 3:7 َتػري غٓٛات اشبس١َ يف اٱؾطاف ايرتبٟٛ  –ل 
 3:8 َتػري ايسٚضات يف صباٍ ا٫ْرتْت  –د 

 انفصم اخلايض : يهخص انُرائح وانرىصُاخ وادلمرتحاخ 
  3 متٗٝس:; 
  3 أ٫ًٚ: ًَدل ايٓتا٥خ:; 
  2;3 ااًْٝا : ايتٛقٝات 
  4;3 اايثًا : املكرتذات 
 6;3 ١ُ٥ املكازض ٚاملطاجع قا 
  438 امل٬ذل 
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اجلــذاول فهزص  

رلى 
 انصفحح ػُـــــــــــــىاٌ اجلــــــــــــــــــذول اجلذول

ٚايكطؼب١  1  ١ٝٓ  خكا٥ل املعطؾ١ ايهُ
64 

ٞ ا٫بتهاض ، اٱبساع ، ا٫خرتاع ، ا٫نتؿاف  2  َعْا
64 

3  ِ ٜٛ  أبطظ ايتر٫ٛت يف ايتك
305 

ِ ا 4 ٓا٤ اشبس١َ ٖأ ٍ تسضٜب املؿطؾني أا س٠ يف صبا خ املعُت  يربَا
353 

5  ِ ٌ ايترهٝ ض أزا٠ ايسضاغ١ قب ظٜع ضبٚا  ٛت
384 

6      ٌ ٞ يهـ غـط ايهًـ َـع املٛت ٖاٚ  ٌ ؾكط٠ مبرٛض غط ن ٞ ملٛت قِٝ ايكسم ا٫ضتباط

ض   ا ٚا

386 

ض ا٭خط٣  7 ٌ ضبٛض با ٚا ٞ يه غط ايهً ُٛت ٞ ًي ِ ايكسم ا٫ضتباط  قٝ
387 

١ٓٝ ا٫غتط٬ع١ٝ َعا 8 ٗا ع٢ً ايع ك ٌ ابات ا٭زا٠ بعس تطٝب َ 
388 

ٗا  9 ٕ ب ًُٛ ع ٔ اييتٜ  َان ع ايسضاغ١ حبػب ا٭ ظٜع صبُت  ٛت
381 

10  ٞ ٌ اٱذكا٥ ًٝ ًتر ١ًُ ي ٚاملهت ٚاملػرتز٠  ْات املٛظع١   عسز ا٫غتبا
381 

جٛز 11 زضج١ اٛي  ٚ١ُٝ َس٣ ا٭ٖ  ايؿ٦اتٚ 
384 

12 ٪ ؾكاً يًُ ع ايسضاغ١ٚ  ظٜع صبُت ٞ ٛت ٌ ايعًُ ٖ 
384 

ٍ ا٫ْرتْت 13 ١ يف صبا ٜٝب سٚضات ايتسض ؾكاً ًي ع ايسضاغ١ٚ  ظٜع صبُت  392 ٛت

14  ٟ ٍ اٱؾطاف ايرتٛب ٛات اشبس١َ يف صبا ؾكاً يعسز غٓ ع ايسضاغ١ٚ  ظٜع صبُت  393 ٛت

ٔ زضجـ١ اسباجـ١      15 ٝاضٜـ١ عـ ٚا٫عبطاؾات املع  ١ غطات اسبػاٝب ٚاملٛت عسز ا٫غتحابات 

ٍ ت ١ يف صبا ٜٝب ع املعطؾ١ . ايتسض ٟ يف صبُت ؿطف ايرتٛب س املعطؾ١ يًُ  ٛٝي

397 

ٔ زضجـ١ اسباجـ١      16 ٝاضٜـ١ عـ ٚا٫عبطاؾات املع  ١ غطات اسبػاٝب ٚاملٛت عسز ا٫غتحابات 

ع املعطؾ١ . ٟ يف صبُت ؿطف ايرتٛب ؿط املعطؾ١ يًُ  ٍْ ١ يف صبا ٜٝب  ايتسض

39: 
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 انصفحح ػُـــــــــــــىاٌ اجلــــــــــــــــــذول اجلذول

ٜـ  17 ٝاض ٚا٫عبطاؾات املع  ١ غطات اسبػاٝب ٚاملٛت ٔ زضجـ١ اسباجـ١    عسز ا٫غتحابات  ١ عـ

ع املعطؾ١ . ٟ يف صبُت ؿطف ايرتٛب ـ املعطؾ١ يًُ ظٝ ٍ ٛت ١ يف صبا ٜٝب  ايتسض

3:3 

ٗا  18 غطات َٛت  ِ ض ايسضاغ١ ذػب قٝ ب ضبٚا  3:5 تطٝت

19  ٞ ٌ ايعًُ ٔ ذٝث امل٪ٖ ٜٛنيَ  ؿطٚم بني اغتحابات املؿطؾني ايرتب ْتا٥خ اختباض )ت( ًي

ض ايسضاغ١ ايث٬ا١ ٍ ضبٚا ٘ ذٛ ًٝ  اسباقًني ع

3:6 

20        ٙ ٟ ا٫دبـا ٔ أذـاز ـٜا ٌ ايتب ـا٥خ اختبـاض ذبًٝـ ؿـطٚم بـني    One way ANOVAْت ًي

         ٔ ــ ــع ايسضاغــ١َ  ٔ آضا٤ صبُت ض أزا٠ ايسضاغــ١ املعــرب٠ عــ ـٚا غــطات ايهًٝــ١  ـ َٛت

ٍ ا٫ْرتْت ٔ ذٝث عسز ايسٚضات يف صبا  املؿطؾنيَ 

3:7 

ٔ ذٝــث   21 ــ ٜٛنيَ  ؿــطٚم بــني اغــتحابات املؿــطؾني ايرتبــ ٛات  ْتــا٥خ اختبــاض )ت( ًي غــٓ

ٟ ٍ اٱؾطاف ايرتٛب  اشبس١َ يف صبا

3:9 
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 يمذيح انذراطح:
ايعــامل ايٝــّٛ مجًــ١ َــٔ ايترــسٜات ٚاملــتػريات املعطؾٝــ١، ٚايثكاؾٝــ١، ٚايتكٓٝــ١     ٜؿــٗس      

ٚا٫قتكــاز١ٜ، ٚايػٝاغــ١ٝ، ٚظاز َــٔ غــطع١ شيـــو ايــتػري قــ٠ٛ ايتكــاضل بــني ايؿـــعٛل،         

ٚاتكاهلا ببعهٗا، ْٚكٌ أؾهاضٖا َٔ صبتُع ٯخط، َٚٔ ؾدل ٯخط، ٚنصيو مسـ١  

أٚ ايكط١ٜ ايعامل١ٝ. ٚنـٌ ٜـّٛ ٜطـٌ عًٝٓـا      اسبكٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ مما أز٣ سمل ْؿ٤ٛ ايعٛمل١

ؼبٌُ املعٜس َٔ ايتػريات ايػطٜع١ يف صبا٫ت اسبٝا٠  املدتًؿـ١ ٖٚـصٙ ايـتػريات ٖـٞ أبـطظ      

 َا تٛاجٗ٘ صبتُعاتٓا ايّٝٛ.
سٕ َٔ أبطظ َا ميط ب٘ ايعـامل ايٝـّٛ املعطؾـ١، ذٝـث غـست ايٛغـ١ًٝ ايهؿًٝـ١ بتركٝـل              

ٚيٝس٠ ايًرعـ١، ٫ٚ انتؿـاف ايعكـط;    ٜٓٗا.  ٖٚٞ يٝػت ايت١ُٝٓ اٱْػا١ْٝ يف مجٝع َٝاز

ٚنـٌ جٝـٌ َـط بٗـصا ايعـامل،  ظاز ٚأنـاف سمل َعطؾـ١        ؾاملعطؾ١ ٚجست بٛجٛز اٱْػـإ،  

ميٝـع ٖـصا ايعكـط     يهـٔ َـا   ي٘ اسبكـا٥ل، ٚاملؿـاِٖٝ  ازبسٜـس٠،    ايعامل بايكسض ايصٟ قسّ

ذػـني  ٚ ط ايبـب٬ٟٚ، ٖٛ ايكؿع٠ املعطؾ١ٝ اييت أزت سمل بطٚظ َعطٝات جسٜس٠ نُـا ٜـصن  

ٖـ( إٔ" ٖٓاى تٓب٪ات َػـتكب١ًٝ تؿـري سمل إٔ املعطؾـ١ غـٛف تتهـاعـ نـٌ ا٬اـ١        1426)

%( َـٔ املعطؾـ١ اسبايٝـ١    1ّ، ٚإٔ ا٭ؾـطاز غـٛف ٜػـتدسَٕٛ )   2020ٚغبعني  َٜٛـا حبًـٍٛ   

ّ، ٚبايتــــايٞ ؾــــإٕ شيــــو ٜتهــــُٔ أٚ ٜؿــــتٌُ عًــــ٢ ايعٜــــاز٠ ايهــــبري٠ يف    2050حبًــــٍٛ 

 .  17املعطؾ١."م

ــ٤ٛ            ــ١ ْٚؿـ ــتدساّ املعطؾـ ــٌٗٝ اغـ ــ١ سمل تػـ ــ١ اسبسٜثـ ــٌ بايتكٓٝـ ــصا ايتٛاقـ ــس أز٣ ٖـ يكـ

ات، بسأت ٝصبتُعات جسٜس٠ تػ٢ُ " صبتُع املعطؾ١ ".َٚع ظٗٛض ٖصٙ ايتػ١ُٝ يف ايػتٝٓ

ات بــسأ ايعــامل ٝات ٚايتػــعٝٓٝــٖــصٙ التُعــات تأخــص ٬َضبٗــا ٚخكا٥كــٗا. ٚيف ايثُاْٝٓ

أْـــ٘ "يف ٖـــصٙ ايؿـــرت٠  ّAdin (2005 )  ز  آزٕهلـــصٙ التُعـــات،  ٚ نُـــا أٚضبـــايترٍٛ 

تطنــع اسبــسٜث ذــٍٛ ذاجــات ايٓــاؽ يطؾــع َػــتٛاِٖ يــتًا ايــتػريات ايــيت تــٛاجِٗٗ يف 

. 1كط ايكٓاع١ سمل عكـط املعطؾـ١"م  ايكطٕ اسبازٟ ٚايعؿطٜٔ، أآا٤ ذبٍٛ ايعامل َٔ ع

ــُاتٗا، ٚتعٗـــ    ٚبـــصيو  ــِ بػـ ــا، ٚتتػـ ــ١ تأخـــص ٬َضبٗـ ــات املعطؾٝـ ــصٙ التُعـ ط بـــسأت ٖـ

خكا٥كــٗا ممــا ذــسا بايــسٍٚ سمل ايػــعٞ يًترــٍٛ سيٝٗــا، بتــٛؾري َــا ذبتاجــ٘ َــٔ بٓٝــ١،       

 ٚنٛازض َسضب١.
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سٕ نٌ ٖصا ايتػري ؼبتِ ع٢ً التُـع َٚ٪غػـات٘ َٚٓٗـا َ٪غػـات ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ            

َٚٔ ٖٓا ٜكع عًـ٢   ٍٛ، َٚٛانب١ َا اغتحس يف ايعامل،ايتطٛض ٚايتػري  ملٛاج١ٗ ٖصا ايتر

بٝــ١ ٚايتعًــِٝ املػــ٪ٚي١ٝ ايهــرب٣ يف سعــساز جٝــٌ ٜٓــتخ املعطؾــ١،  ٜٚهتػــبٗا،    عــاتل ايرت

ٜٚػــتؿٝس َٓٗــا، ٚؼبًًــٗا، ٜٚٓكــسٖا،  اــِ ٜػــتؿٝس َٓٗــا بٓؿــطٖا ٚتطبٝكٗــا..  ٚعٓــس شيــو 

غــٝترٍٛ ايتعًــِٝ َــٔ ايــتًكني  ٚاسبؿــغ سمل سْتــاد املعطؾــ١ ٚاٱؾــاز٠ َٓٗــا،  ٚتٛظٝؿٗــا;          

ٞ     يتهٕٛ ٖٞ ايك٠ٛ ا٫قتكاز١ٜ ا طن١ ّTuomi (2005  )  نُـا بٝٓـت زضاغـ١ تٝـَٛ

ُ  2009) ايكهـا٠  ٚاملطٜات،  ٚذاَـس  ّ(، َـٔ إٔ ايـتػريات   2009)سٟ ّ( ٚؾطؼبـات، ٚايكـ

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ لتُـع املعطؾـ١ ٚا٫قتكـاز املعـطيف  أاـط عًـ٢ َ٪غػـات ايتعًـِٝ         

 ٚع١ًُٝ ايتعًِ.

ايتعًُٝـ١; ؾٗـٛ ٜكـّٛ بـأزٚاض      ١ايتعًُٝٝ ٚميثٌ اٱؾطاف ايرتبٟٛ جع٤ًا ض٥ٝػًا يف ايع١ًُٝ     

١َُٗ ٜٚعاٜـ ايعٌُ ايرتبٟٛ يف املٝسإ ٜٚٗسف يف ْٗا١ٜ املطاف يترػـني ؾاعًٝـ١ ايعًُٝـ١    

ٚت٦ٝٗـ١ نـٌ    ـ املعطؾ١ بعس سْتاجٗا،  ْٚؿـطٖا، ايتع١ًُٝٝ ; َٚٔ َػ٪ٚيٝات٘ ايكاز١َ تٛظٝ

هلـا يتُٓٝـ١ َٗاضاتـ٘    َا ٜػاعس املؿطف عًـ٢ عًُٝـ١ ايـتعًِ يف ب٦ٝـ١ َٓاغـب١ ٜػـع٢ َـٔ خ٬       

ٚقـــكٌ َٛاٖبـــ٘،  ٚايتػًـــب عًـــ٢ َـــا ٜٴؿٵـــهٹٌ عًٝـــ٘ ; ٚهلـــصا تتحـــ٘ أْعـــاض ازبُٝـــع  سمل    

 اٱؾطاف ايرتبٟٛ  ذبسٜثًا ٚتطٜٛطًا.

ّ( َــٔ إٔ اهلــسف ايعــاّ يٲؾــطاف 2004ٚممـا ٜ٪نــس شيــو َــا شنطتــ٘ عبـس ايععٜــع)       

ــِٝ/تعًِ      ــ١ تعً ــا٤ ب٦ٝ ــات  ايرتبــٟٛ يف صبتُــع املعطؾــ١" ٜتُثــٌ يف بٓ ــ١ تتحــاٚل ٚ َتطًب ؾاعً

صبتُع املعطؾ١، ٚتػتًِٗ تأارياتـ٘ املتؿـعب١ يف بٓٝـ١ املٓعَٛـ١ ايتعًُٝٝـ١، ٚتًـا اسباجـات        

ايتع١ًُٝٝ، ٚايُٓا١ٝ٥ ازبسٜس٠، ٚاملتحسز٠ ٱْػإ ٖصا التُـع، ٚذبؿـعٙ عًـ٢ املؿـاضن١     

 46مايٛاع١ٝ يف سْتاد املعطؾ١، َٚعازبتٗا، ٚربعٜٓٗا، ٚاغرتجاعٗا، ٚتٛظٝؿٗا". 

ٚ٭ٕ اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ ٜهــطًع بٗــصٙ املٗــاّ ؾٗــٛ َــٔ ا٭ُٖٝــ١ مبهــإ،  ممــا ٜعــين        

تٛجٝـــ٘ ايعٓاٜـــ١ بـــ٘ ٚتطـــٜٛطٙ تطـــٜٛطًا َػـــتُطًا ٜتُاؾـــ٢ َـــع ناؾـــ١ ازبٛاْـــب ايتعًُٝٝـــ١   

ٚايرتب١ٜٛ ; يٝهٕٛ قازضًا ع٢ً اغتٝعال ازبسٜـس يف ناؾـ١ الـا٫ت،  ٚيف ايٛقـت ْؿػـ٘      

سات ايعكط املتػاضع١; ٭ٕ شيو َٔ ٚاجباتـ٘ اسبتُٝـ١ ايـيت    ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً ؾِٗ َػتح

ــ٘، ٚؼبكــل ا٭ٖــساف          ــ٪زٟ أزٚاضٙ املٓاطــ١ ب ــ١; يٝ ــا٠٤ ٚجــٛز٠ ٚؾاعًٝ ــ٘ ايعُــٌ بهؿ ــٝح ي تٴت

 املطج٠ٛ َٓ٘.  
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ٖٚصا ايتطٜٛط ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ايتـسضٜب ايؿاعـٌ املثُـط يًُٗـاضات ٚايكـسضات ايصاتٝـ١            

شا قُٝـ١ ٚأُٖٝـ١ يف َ٪غػـات ايتعًـِٝ يف التُـع      يًُؿطف ايرتبٟٛ، يٝكبح زٚضٙ ؾاع٬ً 

٘   –املعطيف، ذٝث ٜتعاٜس ا٫عتُاز عًـ٢ ايطأمسـاٍ ايبؿـطٟ     أٟ تتعاٜـس   –بؿهـطٙ َٚعطؾتـ

أُٖٝــ١  ضاؽ املــاٍ املعــطيف  َٚٓتحــٞ املعطؾــ١ بسضجــ١ نــبري٠ مل ٜػــبل هلــا َثٝــٌ يف تــاضٜذ  

 ايبؿط١ٜ.

ض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ذٝث ؼبتٌ َٛقعـا  سٕ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ َٔ أٚمل أٚيٜٛات ٚظا     

ضبٛضٜـــا يف أٚيٜٛـــات ايػٝاغـــات ايتعًُٝٝـــ١ ملٛاجٗـــ١ ايترـــسٜات ايٓاؾـــ١٦ عـــٔ ايتطـــٛضات   

املعطؾٝــ١، ٚ ايعًُٝــ١، ٚايتكٓٝــ١. ٖٚــٛ عًُٝــ١ ذٜٝٛــ١، َٚػــتُط٠  ٱعــاز٠ بٓــا٤ اشبــرب٠ يــس٣    

ِ املتــسضبني، ٚتػــاعسِٖ يف ايكٝــاّ مبتطًبــاتِٗ، ٚأزٚاضٖــِ املٗٓٝــ١، ٚا٫ضت    كــا٤ مبػــتٛاٖ

ٚتعُٝك٘، ٚ زعُٗـِ مبـا ٖـٛ ذـسٜث يف صبـاٍ عًُـِٗ،        املٗين، ٚظٜاز٠ ضقٝسِٖ املعطيف،

ٖــــ( " سٕ يًتـــسضٜب يف أآـــا٤ اشبسَـــ١ أُٖٝـــ١ بايػـــ١، ٖٚـــٛ 1429نُـــا تـــصنط ايـــطزٜين )

نـطٚض٠ ٫ غٓــ٢ عٓٗــا يف صبــا٫ت اٱْتــاد ٚاشبــسَات; ملــا ؼبساــ٘ َــٔ تطــٜٛط ٚذبػــني يف  

 .221املص١ًٖ، ٚضؾع َػت٣ٛ ازبٛز٠ يف تًو الا٫ت" م أزا٤ ايعاًَني بايػطع١

ــ١                 ــاؽ يف عًُٝـ ــط٥ٝؼ ٚا٭غـ ــط ايـ ــ١ ايعٓكـ ــات ايتسضٜبٝـ ــس ا٫ذتٝاجـ ــٌ ذبسٜـ ٚميثـ

ٖــ( إٔ " ذبسٜـس ا٫ذتٝاجـات    1430ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ نُا ٜـصنط ايعبـس ايهـطِٜ )   

٬ َـاشا ٜطٜـس ايؿـطز، بـٌ     يٝؼ ؾكط ٭ْٗـا ذبـسز ؾعـ    يٓحاح ايتسضٜب، تسضٜب١ٝ ١َُٗ جسًااي

ــب أٚيٜٛــات  اسباجــات " م    ــس ا٫ذتٝاجــات     18أٜهــا تطتٝ .  ٚبــصيو تكــبح خطــ٠ٛ ذبسٜ

ايتسضٜبٝــ١ خطــ٠ٛ غــابك١ ٚضنٝــع٠ ٖاَــ١ قبــٌ أٟ ْؿــاط تــسضٜا يهــُإ اسبكــٍٛ عًــ٢     

 ايٓتا٥خ املطج٠ٛ، ٚاملطغٛب١ َٔ خ٬ٍ شيو ايتسضٜب.

يًترــٍٛ سمل صبتُــع املعطؾــ١ َطذًــ١ ٚهلــصا ؾــإٕ تًُــؼ ذاجــات املؿــطؾني ايتسضٜبٝــ١،       

نٝؿــــٞ  أٚمل ٚأٚيٜٛــــ١ يف عًُٝــــ١ ايترــــٍٛ، ٚقــــس  أٚنــــرت صبُٛعــــ١ َــــٔ ايسضاغــــات

ــت 1402) إٔ  ّ( 2006 ايؿعؿــعٞ ) ّٚ( 2000ايػاَــسٟ ٚايػاَــسٟ ) ( ٖٚـــ1419) ٖـــ( ٚااب

ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ ٚذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يرباَخ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ ؼبتـٌ  

 باضظا يف ا٭ْؿط١ اهلازؾ١ يتطٜٛط ع١ًُٝ ايتعًِٝ. َهاْا
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ٚ ممــا غــبل ضأ٣ ايباذــث إٔ ٜتٓــاٍٚ شيــو يف زضاغــت٘، ٜٚػــِٗ يف أٍٚ خطــ٠ٛ َــٔ               

خطـ٠ٛ ذبسٜـس ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١     ملطذًـ١ َكبًـ١ أ٫ ٖٚـٞ     خطٛات ايتػٝري ٚا٫غـتعساز 

 ٚايتكسّ ايتكين.ْؿحاض املعطيف ايعكط ازبسٜس: عكط ا٫ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف ٖصا

 حتذَذ يشكهح انذراطح:
 ،ٚدبسټ يف بٓا٥٘ يف َ٪غػـاتٗا  نثري َٔ ايسٍٚ سمل  ايترٍٛ لتُع املعطؾ١، ػع٢ت

ــِٝ ٚاغــتُطاضٜت٘ ٚتطــٜٛطٙ، ٚقــس خطــت      ٚيف صبتُعاتٗــا، َٚــٔ أٚمل أٚيٜٛاتٗــا ْؿــط ايتعً

جبُٝــع  املًُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ خطــٛات ذثٝثــ١ عبــٛ صبتُــع املعطؾــ١، ْٚؿــط اكاؾتــ٘  

ّ، 2003َ٪غػاتٗا بعس تكطٜط ا٭َـِ املترـس٠ ايـيت عكـست َـ٪متطًا عاملٝـًا بػٜٛػـطا عـاّ         

ٚايصٟ ٖسف سمل تطٜٛط َؿّٗٛ ٚض١ٜ٩ َؿرتن١ لتُع املعًَٛات، ٚتبين َبـاز٨ ٚخطـط   

تعٌُ بٗـا ٚتٓؿـصٖا مجٝـع ايـسٍٚ، ٚامل٪غػـات ايسٚيٝـ١، ٚناؾـ١ قطاعـات التُـع، تـ٬           

ّ بتْٛؼ ذبت عٓٛإ "عبـٛ سقاَـ١ صبتُـع    2003ا١ْٝ ايعطب١ٝ يعاّ شيو تكطٜط ايت١ُٝٓ اٱْػ

املعطؾــ١"،  ؾبــسأت  املًُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ خبطــٛات ٚااكــ١  عبــٛ صبتُعــات املعطؾــ١   

 َٚٔ شيو اسبه١َٛ اٱيهرت١ْٝٚ، َٚؿطٚع املًو عبس اهلل يتطٜٛط ايتعًِٝ )تطٜٛط(.

ــس سذػــاؽ ايباذــث مبؿــه١ً ايسضاغــ١ ٚأُٖٝت      ــا تٛي ـــ   ٚأٍٚ َ ــس ٚضٚز تعطٜ ٗــا عٓ

( ٚايكـازض عـٔ   102ٖـ، م1427صبتُع املعطؾ١ نُٔ )زيٌٝ َؿاِٖٝ اٱؾطاف ايرتبٟٛ، 

اٱزاض٠ ايعاَــ١ يٲؾــطاف ايرتبــٟٛ بــٛظاض٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ،  ٚاطًــع ايباذــث عًــ٢ ايٓؿــط٠   

ّ( يًعٝـس ايػـتني ٱْؿـا٤    2006اٱع١َٝ٬ ذٍٛ َا متت َٓاقؿت٘ خـ٬ٍ ا٭غـبٛع ايػـتني )   

) عبـــٛ صبتُعـــات املعطؾـــ١(.  ٚظاز سميـــإ ايباذـــث بأُٖٝـــ١ املٛنـــٛع  ٛ ذبـــت عٓـــٛإايْٝٛػـــه

ــع      ــٟٛ "صبتُـ ــطاف ايرتبـ ــ١ يٲؾـ ــ١ يف اٱزاض٠ ايعاَـ ــِٝ ممثًـ ــ١ ٚايتعًـ عٓـــسَا أزضجـــت ٚظاض٠ ايرتبٝـ

ــ١         ًااملعطؾــ١" بٛقــؿ٘ ضبــٛض   ــٟٛ املٓعكــس مبٓطك ــع عؿــط يٲؾــطاف ايرتب ــا٤ ايطاب َــٔ ضبــاٚض ايًك

( ٚنـــإ ا ـــٛض اٯخـــط "زٚض اٱبـــساع  ٚا٫بتهـــاض يف تٛيٝـــس  ٖــــ1/6/1430 -28/5ايباذـــ١ )

 املعطؾ١".    

ٚقس جا٤ اهلسف  ايثأَ َٔ ا٭ٖساف ايعا١َ يف  تكطٜط خط١ ايت١ُٝٓ ايتاغع١) اشبطـ١       

 ع٢ً املبين ا٫قتكاز عبٛ َا ْك٘ "ايتٛجّ٘  2014-2010اشبُػ١ٝ ايتاغع١( يٮعٛاّ 
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 .(19،م2010قتكاز،)ٚظاض٠ ايتدطٝط ٚا٫"َٛاتاملعً صبتُع َكَٛات ٚتععٜع املعطؾ١

يف سع٬ٕ تبٓاٙ قاذب ايػُٛ ا٭َري ؾٝكٌ بـٔ عبـس اهلل ٚظٜـط ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ذـٍٛ       ٚ    

ٖـ يف ن١ًُ أيكاٖـا  1444ذبٍٛ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ سمل صبتُع َعطيف حبًٍٛ عاّ 

بٛضنـت َـٔ قبـٌ خـازّ      ٚايـيت  ّ،2009يس٣ اؾتتاذ٘ ؾعايٝات َٓتـس٣ ايتكٓٝـات املتطـٛض٠    

 (.172ّ،م2009)املعطؾ١،اسبطَني ايؿطٜؿني

ٝـ َٚٔ خ٬ٍ عٌُ          ٌ خطـٛات ايترـٍٛ سمل   ايباذث نُؿطف تطبٟٛ ٫ذغ عسّ تؿع

صبتُع املعطؾ١ بؿهٌ عًُٞ، أٚ ٚؾل زضاغات َٝسا١ْٝ َٔ قبـٌ سزاض٠ اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ    

ض، ؾكـس بـسأت ٚظاض٠ ايرتبٝـ١    ٚشيو يككٛض ايتسضٜب يف ٖصا اٱطا –س٫ جبٗٛز ؾدك١ٝ  –

ٚايتعًِٝ بٓؿط اكاؾ١ صبتُع املعطؾ١ يف صبا٫ت عس٠ س٫ أْ٘ مل ٜهٔ ٖٓـاى آيٝـ١ ٚانـر١    

ت ا٫تكـا٫ ٚضبسز٠ يع١ًُٝ ايترٍٛ ضغِ تبٓٝٗا ايترـ٫ٛت يف املكـطضات، ٚاغـتدساّ تكٓٝـ١     

ْــ٘ مل ٚاملعًَٛــات يف صبــا٫ت عــس٠، ٚبــطغِ زخــٍٛ املٓــاٖخ ٚاملكــطضات ذٝــع ايتطبٝــل س٫ ا 

بؿهٌ نافٺ ع٢ً تطبٝكٗا، ٚازبسٜس ؾٝٗا س٫ ملس٠  سضل املؿطؾٕٛ ايرتبٜٕٛٛ ٚاملعًُٕٜٛٴ

ّٜٛ أٚ ٜـَٛني يف ايؿكـٌ ايٛاذـس، ٚٚقـع ايعـب٤ ا٭نـرب عًـ٢ املؿـطؾني ايرتبـٜٛني جبٗـٛزٺ           

ــ٢ تكٓٝــ١ املعًَٛــات        شاتٝــ١، نُــا ٫ذــغ ايباذــث عــسّ ايرتنٝــع يف بــطاَخ ايتــسضٜب عً

 بطاَخ تسضٜب١ٝ عا١َ َا بني ايَٝٛني سمل اشبُػ١ أٜاّ ؾكط.   ت، بٌ اربصتا٫تكا٫ٚ

ٝـ١، َٚـٔ قبـٌ    إٔ ايتسضٜب مل ٜهٔ ٚؾل أغؼ عًُ-ايباذث ضأ٣ –ٚخ٬ق١ ايكٍٛ      

ْـ٘ مل  طًبـات صبتُـع املعطؾـ١، سنـاؾ١ سمل أ    عًـ٢ زضاغـ١ عًُٝـ١ ملت    رب٠ ، ٚمل ٜٴؾباشببٝٛت 

ــ١ َٚتا   ــتِ زضاغـ ــ٘ يًُتـــسضبني، ٚمل ٜـ ــٌ  ٜهـــٔ ناؾٝـــا يف ٚقتـ ــط ايتـــسضٜب يف ايعُـ ــ١ أاـ بعـ

 املٝساْٞ.

ــاضٜط                ــ٘ َــٔ زضاغــات ٚ َكــا٫ت قــرؿ١ٝ ٚتك ــع عًٝ ٚضأ٣ ايباذــث َــٔ خــ٬ٍ َــا اطً

َ٪متطات َٚٔ خ٬ٍ  عًُ٘ َؿطؾا تطبٜٛا  إٔ املؿـطؾني ايرتبـٜٛني حباجـ١ َاغـ١ يًتـسضٜب      

١ ؾٝـ٘،  ملٛاج١ٗ  َػتحسات ايعكط; ٚشيو يًترٍٛ سمل صبتُع املعطؾ١  ٚاملؿـاضن١ ايؿاعًـ  

 ٚقٝاز٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ سمل شيو.   

ؿاضن١ ايؿاع١ً ٚأٚمل خطٛات ايتسضٜب ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يًترٍٛ ٚامل

أْــ٘ " تــربظ أُٖٝــ١ ذبسٜــس اسباجــات  بٖـــ( 1418نُــا ٜــصنط َٛغــ٢ )يف ٖــصا التُــع، 
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يؿاعًٝــ١ ايربْــاَخ ايتسضٜبٝــ١ نْٛٗــا تػــِٗ يف أٖــساف ايربْــاَخ ايتــسضٜا، ٚتعــس تكٛميــا   

املـطاز، َٚــربضًا يتكـسِٜ بعــر املكـطضات، نُــا أْٗــا تعـعظ َــربضات اٱْؿـام عًــ٢ ايربْــاَخ      

 .12ايتسضٜا"م

 ٚعًٝ٘ ميهٔ قٝاغ١ َؿه١ً ايسضاغ١ اسباي١ٝ يف ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ اٯتٞ:

ؽ: " َا ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ  اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبـٟٛ يف صبتُـع املعطؾـ١ َـٔ     

 ملؿطؾني ايرتبٜٛني مبٓطك١ ايباذ١؟"ٚج١ٗ ْعط ا

 ٖصا ايػ٪اٍ ا٭غ١ً٦ ايث٬ا١ اٯت١ٝ: عٔتؿطع ٚ

 َا ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ تٛيٝس املعطؾ١؟ -1

 َا ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ ْؿط املعطؾ١؟ -2

يرتبــٟٛ يف صبــاٍ تٛظٝـــ املعطؾــ١ يف  َــا ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ اي٬ظَــ١ يًُؿــطف ا  -3

 صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ َع املعًُني؟

 ٚبٓا٤ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايػابك١ ؽبترب ايباذث ايؿط  اٯتٞ:

ٖــٌ تٛجــس ؾـــطٚم شات ز٫يــ١ سذكـــا١ٝ٥ بــني اغــتحابات املؿـــطؾني ايرتبــٜٛني ذـــٍٛ        -4

 يٝـــ١:تُـــع املعطؾـــ١ تعـــع٣ يًُـــتػريات ايتاا ـــاٚض ايث٬اـــ١ لذاجـــاتِٗ ايتسضٜبٝـــ١ يف 

  اشبــرب٠غـٓٛات  ، امل٪ٖـٌ ايعًُـٞ،  ايــسٚضات ايتسضٜبٝـ١ يف صبـاٍ اغــتدساّ اٱْرتْـت     

 يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ 

 أهذاف انذراطح:
ايتعــطف عًــ٢ ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١  اي٬ظَــ١ يًُؿــطف ايرتبــٟٛ يف صبــاٍ تٛيٝــس     -1

 املعطؾ١؟

 صبــاٍ ْؿــط ايتعــطف عًــ٢ ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١  اي٬ظَــ١  يًُؿــطف ايرتبــٟٛ يف    -2

 املعطؾ١؟

ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١  اي٬ظَـ١ يًُؿـطف ايرتبـٟٛ يف صبـاٍ تٛظٝــ         -3

 املعطؾ١؟

ــتحابات        -4 ــني اغـ ــا١ٝ٥ بـ ــ١ سذكـ ــطٚم شات ز٫يـ ــاى ؾـ ــإ ٖٓـ ــا سشا نـ ـــ  عُـ ايهؿـ
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ايـسٚضات ايتسضٜبٝـ١   ٣ يًُـتػريات ايتايٝـ١:  امل٪ٖـٌ ايعًُـٞ،     املؿطؾني ايرتبـٜٛني تٴعـع  

 اٱؾطاف ايرتبٟٛ صباٍ  اشبرب٠ يف غٓٛات  ،اٱْرتْت.صباٍ  يف 

 أهًُح انذراطح:
ايسضاغـــ١ يتركٝكٗـــا،  ضأ٣ ايباذـــث إٔ ٖـــصٙ  غـــعتاْط٬قـــًا َـــٔ ا٭ٖـــساف ايـــيت 

ع٢ً صبُٛعـ١ َـٔ ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١       غتكـايسضاغ١ يف ْٗا١ٜ ا٭َط  ـ مبؿ١٦ٝ اهلل  ـ   

٘ تٛيٝـسا ْٚؿـطًا ٚتعًُٝـًا ٚتعًُـًا     اي٬ظ١َ يًترٍٛ سمل صبتُع املعطؾ١ ٚاملؿاضن١ ايؿاع١ً ؾٝ

 ٚتٛظٝؿًا يًُعطؾ١،  ٚهلصا ؾإٕ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ تتُثٌ ؾُٝا ًٜٞ:

ٖــصٙ ايسضاغــ١ ضباٚيــ١ تهــاف سمل ايهــثري َــٔ ا ــا٫ٚت ايــيت تػــع٢ يتطــٜٛط  إٔ -1

ايعٌُ اٱؾطايف َٔ خـ٬ٍ سيكـا٤ ايهـ٤ٛ عًـ٢ بعـر املػـتحسات ايعاملٝـ١ يف ايعُـٌ         

 ايرتبٟٛ.

غ١ غتهع أَاّ املػ٦ٛيني عٔ تطـٜٛط اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٚاملعٓـٝني بـ٘      ٖصٙ ايسضا إٔ -2

َٔ خ٬ٍ ْتا٥حٗا مج١ً َٔ اسبكا٥ل اييت ْأَـٌ إٔ تػـاعسِٖ يف اربـاش ايكـطاضات     

 ايرتب١ٜٛ ايكرٝر١، يتركٝل ا٭ٖساف املطج٠ٛ.  

ــ١ يف        إٔ -3 ــا٥خ ٖــصٙ ايسضاغــ١ تػــِٗ يف ؾــتح آؾــام جسٜــس٠ يسضاغــات أخــط٣ ممااً ْت

 حتُع املعطؾ١  ٚاقتكازٜاتٗا.جٛاْب َطتبط١ مب

تػتُس ٖصٙ ايسضاغ١ أُٖٝتٗـا َـٔ أُٖٝـ١ صبتُـع املعطؾـ١ ايـصٟ تػـع٢ َععـِ زٍٚ          -4

ايعــامل يًٛقــٍٛ سيٝــ٘ بٛقــؿ٘ َطذًــ١ جسٜــس٠ بعــس َطذًــ١ ضأؽ املــاٍ ايكــٓاعٞ أ٫  

 ٖٚٞ  َطذ١ً ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ باملعطؾ١ ٚسزاضتٗا ٚاقتكازٜاتٗا.  

ًُػـتكبٌ ٚضباٚيـ١ يتركٝـل صبتُـع املػـتكبٌ ٖٚـٛ       متثٌ ٖصٙ ايسضاغ١ زع٠ٛ تٓبٝ٘ ي -5

 .صبتُع املعطؾ١

تٓاٚيــــت  -عًــــ٢ ذــــس عًــــِ ايباذــــث-عــــسّ ٚجــــٛز زضاغــــات عطبٝــــ١ ممااًــــ١   -6

 ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صبتُع املعطؾ١.
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 حذود انذراطح:

 تٓاٚيت ايسضاغ١ اسبسٚز اٯت١ٝ:

ػأواًل:ػاضحدودػاضطوضورغظ:

ــ٢ اسباجــات ايتسضٜبٝــ١ اي٬ظَــ   اقتكــطت ايسضاغــ١ ع      ــٟٛ يف صبتُــع    ١ً يًُؿــطف ايرتب

ــ١  ــا٫ت  املعطؾـ ــ١ مبحـ ــط املطتبطـ ــ١، ْٚؿـ ــس املعطؾـ ــا ، ٚتٛظٝؿٖاتٛيٝـ ــطاف  ٗـ ــاٍ اٱؾـ  يف صبـ

 ع٢ً املعًُني.ايرتبٟٛ 

ػثاظغًا:ػاضحدودػاضطصاظغظ:

ًـ٢  طبكت  ٖصٙ ايسضاغ١ يف َٓطك١ ايباذ١،  اٱزاض٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ )بـٓني( ٚع       

مجٝع املؿطؾني ايرتبٜٛني بـاٱزاض٠ ايعاَـ١ َٚهاتـب ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ اشبُػـ١ ايتابعـ١ هلـا         

َهتـب ايرتبٝـ١    –َهتـب ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ باملٓـسم      –)َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ بايٛغـط   

 َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايعكٝل(. –َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايكط٣ –ٚايتعًِٝ ببًحطؾٞ 

ػودػاضزطاظغظ:ثاضثًا:اػضحد

ــٞ           ــاّ ايسضاغـــ ــٔ ايعـــ ــٞ ا٭ٍٚ َـــ ــٌ ايسضاغـــ ــ١ خـــــ٬ٍ ايؿكـــ ــصٙ ايسضاغـــ طبكـــــت  ٖـــ

 ٖـ. 1431/1432

 يصطهحاخ انذراطح:
ػَٚؿطزٖا  يػٜٛا ذاج١:االحتغاجات:ػ

ٖـ(أْٗا" ايك٠ٛ اييت تسؾع ٚذبطى ايؿـطز يف ادبـاٙ ٖـسف    1428عطف  ايعُط اسباج١ )ٚ     

 155ضبسز."م
  ٜٚككس بٗا ايباذث :      

ٟ  ايؿحـ٠ٛ  املٗاضٜـ١  ٚاملعطؾٝـ١ ٚايػـًٛن١ٝ بـني َـا ٜكـّٛ  بـ٘ املؿـطف                 َٚـا ٖـٛ    ايرتبـٛ

 ٗـــاَطًـــٛل  يف ايتعاَـــٌ َـــع صبتُـــع املعطؾـــ١ بـــسٚضتٗا: تٛيٝـــس املعطؾـــ١ ْٚؿـــطٖا  ٚتٛظٝؿ 

 َٝساْٝا َع املعًُني ٚيف صباٍ عًُ٘.
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ػاضحاجاتػاضتدرغبغظ:
ــل )   ــا تٛؾٝـ ــا٫ت عـــ   1994عطؾٗـ ــٌ صبـ ــا "ذبًٝـ ــ٢   ّ( بأْٗـ ــب عًـ ــٛاظٕ يف ايطًـ  سّ ايتـ

 .106ايتسضٜب َٔ ْاذ١ٝ، ٚايؿطم ايتسضٜب١ٝ املعطٚن١ َٔ ْاذ١ٝ أخط٣" م

ـٝـ  يف  ٖــصٙ ايسضاغــ١: َتطًبــات  عكًٝــ١، َٚٗاضٜــ١،   ١ٜٚككــس با٫ذتٝاجــات ايتسضٜب

١ يف صبتُـع املعطؾـ١ تٛيٝـسًا هلـا     ٚأزا١ٝ٥ ٚؾ١ٝٓ ٚتك١ٝٓ  ؼبتاجٗا املؿطف ايرتبٟٛ يًُؿاضن

 ًا.ْٚؿطًا ٚتٛظٝؿ

 اضطذرفػاضتربوي:

ٚظٝؿتـ٘   ٖـ( املؿطف ايرتبٟٛ "بأْ٘ خبري ؾين،1419ٜعطف زيٌٝ املؿطف ايرتبٟٛ ) 

ايط٥ٝػ١ َػاعس٠ املعًُني ع٢ً ايُٓٛ املٗين،  ٚذٌ املؿه٬ت ايتع١ًُٝٝ ايـيت تـٛاجِٗٗ،   

باٱنـــاؾ١ سمل تكـــسِٜ اشبـــسَات ايؿٓٝـــ١،  ٚذبػـــني أغـــايٝب ايتـــسضٜؼ ٚتٛجٝـــ٘ ايعًُٝـــ١ 

 99يٛج١ٗ ايكرٝر١."مايرتب١ٜٛ ا

 ٜٚككس ب٘ ايباذث:

ــٟٛ       ــًا  ٚ املهًـــ َــٔ قبــٌ سزاض٠ اٱؾــطاف ايرتب ايؿــدل امل٪ٖــٌ ٚ اشبــبري تطبٜٛ

عًُـني ٚتكـسِٜ ايـسعِ هلـِ ٚتطـٜٛط      بإزاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يٝهٕٛ َػ٫ًٛ٦ عٔ َػـاعس٠ امل 

 ًَٗٓٝا ٚذبػني َٚتابع١ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚساطا٥ٗا مبا ٖٛ جسٜس. املعًُني

 طجتطعػاضططرسظ:

ّ( بأْــ٘ "شيــو التُــع ايــصٟ ٜكــّٛ عًــ٢  2000صبتُــع املعطؾــ١ نُــا عطؾــ٘ ذبٝــب ) 

سْتاد املعطؾ١ ٚتٓعُٝٗا ْٚؿطٖا يف ناؾ١ صبا٫ت اسبٝـا٠ َـٔ خـ٬ٍ اغـتدساَٗا يًتكٓٝـ١      

 25ايطق١ُٝ" م

٘ 2003ٚٚضز يف  تكطٜط ايت١ُٝٓ اٱْػا١ْٝ ايعطب١ٝ ايثـاْٞ )  "شيـو التُـع ايـصٟ     ّ( بأْـ

ــ ــع صبــا٫ت ايٓؿــاط        ٜك ــا٠٤ يف مجٝ ــا بهؿ ــا،  ٚتٛظٝؿٗ ــ١،  ٚسْتاجٗ ــ٢ ْؿــط املعطؾ ّٛ عً

 35التُعٞ."م
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"التُع ايصٟ ٜٗتِ بسٚض٠ املعطؾ١ ٜٚٛؾط ايب١٦ٝ املٓاغـب١   ٖـ( أ1426ْ٘ٚأٚضز  بهطٟ)

يتؿعًٝٗا ٚتٓؿٝطٗا ٚظٜاز٠ عطا٥ٗا، مبا يف شيـو ايب٦ٝـ١ ايتكٓٝـ١ اسبسٜثـ١ بؿـهًٗا ايعـاّ،       

ايتعًِٝ عًـ٢ ٚجـ٘ اشبكـٛم، مبـا ٜػـاِٖ يف تطـٜٛط سَهاْـات اٱْػـإ،          ٚب١٦ٝ تكٓٝات

 5ٚتععٜع ايت١ُٝٓ، ٚايػعٞ عبٛ بٓا٤ ذٝا٠ نطمي١ يًحُٝع"م

 ٜٚعطؾ٘ ايباذث  سجطا٥ٝا:

ايـصٟ ٜكـّٛ بـسٚضٙ يف  تٛيٝـس املعطؾـ١      لتُـع  َـٔ املؿـطؾني ايرتبـٜٛني      أْ٘  شيو اب

عطؾـــ١ املٛجـــٛز٠  بـــايتؿهري  َٚٗاضاتـــ٘ بايبرـــث ايعًُـــٞ ٚاٱبـــساع ٚا٫بتهـــاض ٚتطـــٜٛط امل

، ٦ٝــــــات ايتكٓٝــــــات اسبسٜثــــــ١ )اٱْرتْــــــت ْٚؿــــــطٖا بتعًُٗــــــا  ٚتعًُٝٗــــــا باغــــــتدساّ ب 

web2.0…..      ٚاٱؾـــاز٠ َٓٗـــا ٚتٛظٝؿٗـــا يف ايعًُٝــــ١ ايتعًُٝٝـــ١ ٚاٱؾـــطاؾ١ٝ ايرتبٜٛــــ١ )

 يتطٜٛطِٖ ًَٗٓٝا َٚعطؾًٝا َٚٗاضًٜا يف غبٌٝ ذبػني ٚدبٜٛس ايتعًِٝ.

ــٛ   اضتدددددددرغ : ــربات،    ٖٚــــ ــاضف، ٚخــــ ــٜٛط َعــــ ــ١ يتطــــ ــ١ ٚاملدططــــ ــٛز املٓعُــــ ازبٗــــ

ٚادباٖـــــــــــــات املتـــــــــــــسضبني; زبعًـــــــــــــِٗ أنثـــــــــــــط ؾاعًٝـــــــــــــ١ يف أزا٤ َٗـــــــــــــاَِٗ.)   

 ( ٖٚٛ َا تتبٓاٙ ٖصٙ ايسضاغ13.١ّ،م2002ايطعاْٞ،

 اضتدرغ ػأثظاءػاضخدطظ:

ــ١  ّ( أْــــ2009٘عطؾــــ٘ أبــــٛ ايٓكــــط)  ــ١  "عًُٝــ طبططــــ١ َٚػــــتُط٠ تٗــــسف سمل تًبٝــ

ايٝـــ١، ٚاملػـــتكب١ًٝ يـــس٣ ايؿـــطز، َـــٔ خـــ٬ٍ ظٜـــاز٠ َعاضؾـــ٘،  ذتٝاجـــات ايتسضٜبٝـــ١ اسبا٫

ــاز٠       ٚتــسعِٝ ادباٖاتــ٘، ٚذبػــني َٗاضاتــ٘، مبــا ٜػــِٗ يف ذبػــني أزا٥ــ٘ يف ايعُــٌ، ٚظٜ

 .22ٱْتاج١ٝ يف املٓع١ُ"ما

 ٚيف ٖصٙ ايسضاغ١ ٜككس ب٘ ايباذث:

يــــ٘ أٖــــساف ضبــــسز٠  َٚػــــاٜط يًتطــــٜٛط  أٟ بطْــــاَخ تــــسضٜا َــــٓعِ ٚطبطــــط،  

ين  َٚـــــبين ٚؾـــــل ذاجـــــات املؿـــــطؾني ايتسضٜبٝـــــ١ يف صبـــــا٫ت: تٛيٝـــــس  املعـــــطيف ٚايـــــتك

َٗاضٜــــ١،  أٚ أزا٥ٝــــ١،  ١ َــــٔ أجــــٌ سذــــساي تػــــريات سػبابٝــــ١،  ْٚؿــــط ٚتٛظٝـــــ املعطؾــــ

أٚ تعــــسٌٜ ادباٖــــات،  أٚ تعــــطٜؿِٗ مبــــا ٜػــــتحس،  يتطــــٜٛط أزا٥ٗــــِ بؿــــهٌ قــــرٝح  

 ٚجٝس.
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 اخلهفُح انُظزَح نهذراطح
 

 

 ٘الطاز اليظسٖ للدزاض 

 

 

 ٘الدزاضات الطابق 

 انفصم انثاٍَ
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 متهُذ :

أَا ايكػـِ    ٥ٝػني: ايكػِ  ا٭ٍٚ ٜتعًل باٱطاض ايٓعطٟ،ٖصا ايؿكٌ قػُني  ضتٓاٍٚ      

 ايثاْٞ ؾػٝهٕٛ طبككًا يًسضاغات ايػابك١.  

ٜتهـٕٛ َـٔ   ًـل باٱطـاض ايٓعـطٟ هلـصٙ ايسضاغـ١      َٚٔ أجٌ ذبكٝل شيو ؾإٕ ازبع٤ املتع     

 َبرثني: 

 صبتُع املعطؾ١.   املبرث ا٭ٍٚ:

 أَا املبرث ايثاْٞ:  ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ.  

ازبع٤ ايثـاْٞ: ؾكـس تٓـاٍٚ ايسضاغـات ايػـابك١ شات ايع٬قـ١ مبٛنـٛع ايسضاغـ١          أَا

 ع٢ً ايٓرٛ اٯتٞ:

ايسضاغات اييت تٓاٚيت صبتُع املعطؾ١ ٚايرتب١ٝ.   -

ايسضاغات اييت تٓاٚيت ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ ٚايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ.   -

٘، ٚإٔ ٚقــس ذــاٍٚ ايباذــث إٔ ؼبًــٌ ٜٚــطبط نــٌ تًــو ايسضاغــات مبٛنــٛع زضاغــت  

 ٜؿٝس َٓٗا.  
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 : Knowledge Society  جمرًغ ادلؼزفح ادلثحث األول:

 ح :ــــــيمذي
ــص إٔ خًــل اهلل اٱْػــإ ٚاغــهٓ٘ ا٭ض ، ٖٚــٛ ٜعــٝـ يف صبتُعــات َــتػري٠         َٓ

َٚتطٛض٠، ٚنٌ َعطؾ١ ٜهتػبٗا اٱْػإ ذبسي تػٝريًا َا، ٚايتـاضٜذ ايبؿـطٟ ؼبهـٞ    

ت ايـيت أذـساتٗا املعطؾـ١ يف ذٝـا٠ ايٓـاؽ ; ؾكـس َـط        يٓا أْٛاعا َٔ ٖصٙ ايتػريات ٚايتطـٛضا 

بالتُعــات ايبؿــط١ٜ صبُٛعــ١ َــٔ اسبهــاضات، َٚــٔ التُعــات ايــيت عطؾتٗــا ايبؿــط١ٜ   

صبتُع ايكـٝس " ؼبـاضل يٝعـٝـ ٜٚعـٝـ يٝرـاضل"، أَـا صبتُـع ايعضاعـ١ ؾكـس عـاف ؾٝـ٘            

عٞ ؾكـس قهـ٢   اٱْػإ ايعضاعٞ ذٝات٘ " ٜعضع يٝعٝـ ٜٚعٝـ يٝعضع"، أَا اٱْػإ ايكٓا

(، ذتـ٢ جـا٤ت ايثـٛض٠    545ذٝات٘ " ٜعٌُ يٝعٝـ ٜٚعـٝـ يٝعُـٌ" ) عًـٞ ٚ ظٖـٛ، ز. ت،م    

ــٛؾًط )       ــ٢ ذــس تعــبري ت ــا٠ ايبؿــط عً ــ١  يف ذٝ ــ١ أٚ املٛجــ١ ايثايث ــيت ظاز Tofflerايثايث (، ٚاي

تػاضعٗا يف ايطبع ا٭خري َـٔ ايكـطٕ ايعؿـطٜٔ ايـصٟ ؾـٗس أععـِ تػـٝري، ٚأذـسات ايثـٛض٠          

ــ١ ٚاي ــ٣ٛ      املعًَٛاتٝـ ــات ٚايكـ ــاِٖٝ التُعـ ــريت َؿـ ــيت غـ ــ١، ٚايـ ــٛض٠ َعطؾٝـ ــ١ اـ تهٓٛيٛجٝـ

( ٚ )عبــس 433ّ،م2007( ٚ)جــطازات، 26ّ،م2010ٚا٫قتكــاز ٚضأؽ املاٍ)ايكــازضٟ،

 (. 37ّ،م2008ايػ٬ّ، 

ّ( بكٛيـــ٘: 2005َـــاظٕ) كـــٍٛ نُـــا ٜ –يكـــس أقـــبرت املعًَٛـــات ٚاملعطؾـــ١ ايٝـــّٛ  

ٜعطف َٚٔ ٫ ٜعطف.، ٚيـٝؼ َـٔ ميًـو     "تٓكػِ التُعات ايبؿط١ٜ ايّٝٛ ع٢ً أغاؽ َٔ

ــاٍ         ــّٛ ٖــٞ ايكــ٠ٛ ايط٥ٝػــ١ ٖٚــٞ ضأؽ امل ــ١ ايٝ ــو، ٚيــصيو أقــبرت املعًَٛاتٝ َٚــٔ ٫ ميً

اسبكٝكـٞ ايــصٟ ميهــٔ اغــترساا٘ نــأزا٠ يًتـأاري عًــ٢ غــًٛنٝات ا٭ؾــطاز يف التُــع"   

"َطًبـا أغاغـٝا ي٬غـتدساّ ايطؾـٝس ملـٛاضز      -ّ(2007ايكـعٝسٟ) ٚتعٜس ع٢ً شيو . 9م

ايثكــايف  ضعــ١ ٚيتُٓٝــ١ املــٛاضز ايبؿــط١ٜ، ٚيًتُٓٝــ١ ايعًُٝــ١ ٚايتهٓٛيٛجٝــ١، ٚا٫ظزٖــا  ايطبٝ

 .    151ٚظٜاز٠ ايطؾا١ٖٝ ا٫جتُاع١ٝ"م

نٌ ٖصا ٚشاى َٗس ٱط٬م تػُٝات عسٜس٠ ع٢ً صبتُعات ٖصا ايتػري ايـصٟ أاـط   

ّ(  "إٔ ايعكــط ايــصٟ 2007ٚبكــ٠ٛ يف التُعــات ٚا٭ؾــطاز نُــا ٜــصنط تٛؾٝــل َٚٛغــ٢) 
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عكط ذهاض٠ املعًَٛات أٚ عكط ايت١ُٝٓ املعًَٛاتٝـ١ أٚ عكـط    –ٝؿ٘ اٯٕ عكط جسٜس ْع

 .  3أطًكت٘ تؿه١ًٝ َٔ املتػريات ٚايتر٫ٛت ٚاملػتحسات"م –املعطؾ١ نُا ٜطًل عًٝ٘ 

ٜٚٴعسټ "صبتُع املعطؾ١" ْتاد َـا أذساتـ٘ املعطؾـ١، ٚتطانُٗـا ٚاْتؿـاضٖا ٚايـيت ؾحـطت             

ــات ايؿهطٜـــ   ــات التُعـ ــات    طاقـ ــٔ تكٓٝـ ــتؿٝس٠ َـ ــاز١ٜ، َػـ ــ١، ٚا٫قتكـ ١، ٚا٫جتُاعٝـ

 ت اسبسٜث١، َٚٔ اٱْػإ املعس هلصٙ اسبكب١ ازبسٜس٠.  ا٫تكا٫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12، م2009اشبُؼ يف تطٛض التُع )ايعاٖط،  ت( ايثٛضا1ؾهٌ )

٫بـس إٔ ٜػـبل شيـو     ٚيهٞ ْترسي عٔ صبتُع املعطؾ١ مبؿَٗٛ٘ ٚ بهٌ تؿاقـًٝ٘، 

ٍٛ ْؿ٤ٛ ٚتطـٛض ٖـصا املكـطًح ذتـ٢ ْـتُهٔ َـٔ ؾٗـِ طبٝعـ١ صبتُعـات           ١ تاضؽب١ٝ ذ

املعطؾــ١ اسبايٝــ١ َٚــا ٜٓتعطٖــا َــٔ َػــتكبٌ ؼبــتِ ٜٚتطًــب َٛاقــؿات َٚتطًبــات تٓتعــط   

ّ( شيـو بكٛيـ٘   " ٚذتـ٢    2004ْاقـط )  َٛاطٓٝٗا يٝ٪زٚا زٚضٖـِ يف ٖـصا التُـع.  ٜـصنط    

ْـ   ٘ ٜٓبػـٞ عًٝـ٘ َعطؾـ١ التُـع     ٜهٕٛ اٱْػإ عٓكطًا ؾاع٬ً يف أٟ صباٍ اجتُـاعٞ، ؾإ

ايــصٟ ٜتعاَــٌ َعــ٘ ٜٚعــٝـ ؾٝــ٘، ٚإٔ ٜعــطف ايٓــاؽ ٚايكــ٣ٛ ايــيت ذبطنٗــا، ٫ٚبــس َــٔ      

 . 158َعطؾ١ أْٛاع التُعات َٔ أجٌ ايتهٝٝـ َعٗا، ٚايتأقًِ َع َهْٛاتٗا"م
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 َشأج وذطىر يفهىو "جمرًغ ادلؼزفح ":
ػريات ٚذبسٜات عسٜـس٠،  ٚاجٗت التُعات  يف ايطبع ا٭خري َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ َت

جعًت َٔ ايهطٚضٟ ا٫ْتكاٍ َـٔ التُعـات ايتكًٝسٜـ١ سمل صبتُعـات ذسٜثـ١ أاـطت ؾٝٗـا        

ّ( بكٛيــ٘ "سٕ َؿٗــّٛ املعطؾــ١ يــٝؼ 2010املعطؾــ١ ٚايتهٓٛيٛجٝــا، ٜٚكـــ شيــو ايكــازضٟ )

با٭َط ازبسٜـس بـايطبع، ؾكـس ضاؾكـت املعطؾـ١ اٱْػـإ َٓـص ايٛجـٛز عًـ٢ ا٭ض . غـري إٔ           

ايٝــّٛ ٖــٛ ذحــِ تأاريٖــا يف اسبٝــا٠ ا٫قتكــاز١ٜ ٚ ا٫جتُاعٝــ١، ٚيف منــط ذٝــا٠    ازبسٜــس 

 .  19اٱْػإ عَُٛا، ٚشيو بؿهٌ ايثٛض٠ ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛج١ٝ"م

( Fritz Machlupْتاجٗــا نتابــا ٖــٛ ؾطتــع َــانًٛل )أٍٚ َــٔ أؾــطز يًُعطؾــ١ ٚسٚ 

٫ٜٛــات املترــس٠،  ّ ٜػــ٢ُ" سْتــاد ْٚؿــط املعطؾــ١ " يف اي  1962ايــصٟ ْؿــط نتابــا يف عــاّ   

 يهٓ٘ مل ٜصنط تٛقعات أٚ تػُٝات يًتػريات اييت تططأ ع٢ً التُعات.  

ّ( إٔ "َكطًح صبتُع 2008)Looney&Klenowski ٜصنط يْٛٞ ٚنًٝٓٛغهٞ 

( ٚظٗــط يف ايػــبعٝٓٝات،  Drucker)ط ايػــتٝٓٝات زضانــط املعطؾــ١ أٍٚ َــا ظٗــط يف أٚاخــ

lifelong educationٝـا٠  يًحُٝـع )  غًٜٛا َع َؿاِٖٝ ايتعًِٝ املػـتُط َـس٣ اسب    for all ،)

 .  178( " مlearning societiesٚصبتُعات ايتعًِ )

ّ َـٔ قبـٌ ا٭غـتاش ازبـاَعٞ     1969ٚيكس اغتعٌُ َؿّٗٛ صبتُع املعطؾـ١ ٭ٍٚ َـط٠ يف عـاّ    

(، ٚٚيــس َــع ٖـصا املؿٗــّٛ َكــطًرات َٚؿـاِٖٝ أخــط٣ َثــٌ "   Peter Druckerبـٝرت زضٚنــط ) 

ًُــ١ " ٚ " ايتعًــِٝ يًحُٝــع َــس٣ اسبٝــا٠ "، ٚمل تهــٔ تًــو َكــازؾ١ ؾكــس نــإ   التُعــات املتع

َكطًح " تعًـِ ايـتعًِ " ذانـطًا َٚتعآَـاٺ َـع تكطٜـط ايًحٓـ١ ايسٚيٝـ١ ذـٍٛ تُٓٝـ١ ايرتبٝـ١ ٚايـصٟ             

ّ( ٚعــطف بتكطٜــط سزغــاؾٛض )َٓعُــ١ ا٭َــِ   1972جعــٌ عٓٛاْــ٘  "تعًــِ يهــٞ تهــٕٛ" يف عــاّ )   

ــِ ٚايث   ــ١ ٚايعًــ ــس٠ يًُعطؾــ ــ١ املترــ ــ١ 23-22ّ،  م UNESCO ،2005كاؾــ ( ٚ )اٱزاض٠ ايعاَــ

 (.  28، م2010( ٚ )ايكازضٟ، 7ٖـ،م1431يٲؾطاف ايرتبٟٛ،

ّ( تٛنـــٝرًا يعـــسز َـــٔ املكـــطًرات ٚاملؿـــاِٖٝ  2002)  Tilakتـــ٬ٝى   ٚيكـــس أبـــطظ

املرتابط١  ٚاييت أطًكـت عًـ٢ التُـع ازبسٜـس َتعآَـ١ ؾٝكـٍٛ " سٕ طبٝعـ١ ظٗـٛض صبتُـع          
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(، ٚايػٛم ايعامل١ٝ globalizationؿِٗ نصيو غٜٛا َع ايػٝام ايعاملٞ يًعٛمل١ )املعطؾ١  ٜ

(marketization (ٞا٫ْؿحــاض ايتهٓٛيــٛج ٚ ،)technology explosion  " ٞٚتًــو ٖــ )

ــ١" ) Knowledgeصبتُـــع املعطؾـ  Society( " ــ١ globalized( ٚ "صبتُـــع ايعٛملـ  society       )

، (information society)( ٚ "صبتُـع املعًَٛـات"  technology societyٚ "صبتُـع ايتكٓٝـ١" )  

 .  299ٚاييت ٖٞ َطتبط١ بؿهٌ ٚاٝل مبهاَني نٌ َٓٗا  َع اٯخط" م

( َؿٗــّٛ صبتُــع املعطؾــ١ بؿــهٌ أٚغــع   Druckerات طــٛض زضٚنــط )ٝٚيف ايتػــعٝٓ

ٚنــإ ايؿـــطز ب٪ضتـــ٘ َٚطنـــع اٖتُاَـــ٘ ذٝــث ٜترـــسي عـــٔ َكـــطًح " عُـــاٍ املعطؾـــ١"   

(Knowledge Workers    ٜٚعــطؾِٗ زضٚنــط بــأِْٗ" ايطجــاٍ ٚايٓػــا٤ املٓهبــٕٛ عًــ٢ )

أؾهــاض ايعُــٌ ا٫ْتــاجٞ، ٚاملؿــاِٖٝ، ٚاملعًَٛــات أنثــط َــٔ املٗــاضات ايٝسٜٚــ١ أٚ ايكــ٠ٛ     

 (.265ّ،م2008) Valimaa & Hoffmanايعه١ًٝ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Google, 2010( طبطط ظَين يتطٛض َؿّٗٛ صبتُع املعطؾ١ )2ؾهٌ ضقِ )

ّ(تعسز اغتدساّ املكـطًرات ذـٍٛ ٖـصا التُـع     2010ف َٚعاٖط٠ )ٚأٚنح ايعػا

بكٛهلُــا " نــثريًا َــا ْػــتدسّ َكــطًرات َتعــسز٠ يًتأنٝــس عًــ٢ جٛاْــب طبتًؿــ١ َــٔ     

 .  اِ أٚضز صبُٛع١ َٔ املكطًرات اييت شنطت غابكًا،13صبتُع اقتكاز املعطؾ١"م

 Google  2222-2269بني  مفهوم مجتمع المعرفة المصدرزمني لتطور مخطط 

History

 Google  9222-9222بني  مفهوم مجتمع المعرفة المصدرخطط زمني لتطور م 

History 
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ــا ٚض  ٚضأ٣ ــتػ   زايباذـــث إٔ مجٝـــع َـ ــابك١ أطًكـــت عًـــ٢ ايـ ريات َـــٔ َكـــطًرات غـ

١، أٚ ؾهطٜـ١،  أٚ اقتكـازٜ ت عًـ٢ التُعـات غـٛا٤ٶ اجتُاعٝـ١،     طأــــبري٠ اييت طــــــــايه

ــا تػــ١ُٝ أطًكــت        أٚ  ــ١ َــٔ ذــايتني ; سَــا أْٗ ــ١، أٚ تعًُٝٝــ١، ٫ تعــسٚ إٔ تهــٕٛ ذاي تكٓٝ

ات يتٛقـــع َـــا غـــٝهٕٛ عًٝـــ٘ اسبـــاٍ يف املػـــتكبٌ  ٝـــَبهـــطا أٟ قبـــٌ َٓتكــــ ايثُاْٝٓ

ٚ   يكٓاع١ ٚنُحتُع َا بعس ا صبتُـع اـٛض٠ ايتكٓٝـ١ ٚغريٖـا، ٚسَـا      صبتُـع املٛجـ١ ايثايثـ١  

طًح صبتُـع املعًَٛـات،   ـــــــ ٛع نُكــــــــ إٔ تهٕٛ ْعط٠ ربكك١ٝ َٔ أذـس ظٚاٜـا املٛن  

ــِٝ َــس٣ اسبٝــا٠، أٚ صبتُــع ا٫قتكــاز املعــطيف.  ٜٚعــس َكــطًح صبتُــع        أٚ صبتُــع ايتعً

طًرات، ؾاملعًَٛات ٫ متثـٌ  َٔ َؿاِٖٝ َٚك طاملعطؾ١ أضق٢ ٚأعِ ٜٚؿٌُ مجٝع َا شن

ــ١)  ــاٍ املعطؾـ ــ١ س٫ بعُـ Knowledgeاملعطؾـ  Workers (ــط ــاِٖ  زضٚنـ ــا مسـ (  1969ّ( نُـ

ــسعٕٛ ٜٚبتهــطٕٚ         ــا سمل َعطؾــ١، ٜٚب ــسٕٚ ايتعاَــٌ َــع املػــتحسات ٚؼبٛيْٛٗ ــصٜٔ ػبٝ اي

املعاضف ازبسٜـس٠، ٚذٝـث سٕ املعطؾـ١ َتحـسز٠ ؾـ٬ بـس يعُـاٍ املعطؾـ١ َـٔ َٗـاضات ايـتعًِ            

ت اسبسٜثـ١، اـِ تطبـل ٜٚػـتؿاز َٓـ٘      ا٫تكا٫ٜتِ ْؿطٖا س٫ بتك١ٝٓ  يصاتٞ، ٫ٚاملػتُط ٚا

يف تهــٜٛٔ ضأؽ املــاٍ املعــطيف ٚايبؿــطٟ; يٓرــٍٛ املعطؾــ١ سمل غــًع١ ٱْعــاف ا٫قتكـــاز         

املعطيف، عًًُا بإٔ املكطًرات َتساخ١ً سمل ذس َا يف جٛاْـب نـثري٠ ٜكـعب ٚنـع ذـس      

 ؾاقٌ بٝٓٗا.  

"إٔ ع١ًُٝ ايترٍٛ سمل "صبتُـع املعطؾـ١" مل تهتُـٌ    ّ(َٔ 2006ٜصنط ضنا )نُا 

ّ، ٚيهٓٗا ع٢ً أٟ ذـاٍ قـس بـسأت    2020بعس، َٚٔ املتٛقع إٔ ٜهٕٛ انتُاهلا يف غ١ٓ 

 .  52ؾع٬ً يف تػٝري ايكِٝ ٚ املؿاِٖٝ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ يف ايعامل"م

 :يفهىو جمرًغ ادلؼزفح

ايباذثني ٚايهتال ٚاملؿهطٜٔ نٌ ذػـب  ٚضزت عس٠ تعاضٜـ لتُع املعطؾ١ عٓس 

 ربككـ٘ َٓـص ظٗـٛض ٖـصا املػـ٢ُ، ٚقـس اختًؿـٛا يف تعطٜؿـ٘ نُـا ٜـصنط شيـو ًُٖٓـط            

Holmner ( 2008"ٕقا٬٥ أ)ّ    املؿّٗٛ  ازبسٜس "صبتُع املعطؾ١ " اغتدسّ َـٔ قبـٌ عسٜـس

ّ; غــريؾٝؼ ٚآخــطٕٚ Smith، 2002ّ; مسٝــث Drucker،1993زضٚنــطَــٔ ايهتــال )

Servaes  et al،2003     ــع ــطًح "صبتُـــ ــ٘ َكـــ ــتدسّ ؾٝـــ ــصٟ اغـــ ــٛ  ايـــ ــٓؿؼ ايػُـــ ّ( بـــ

( WSIS،2003ّ.  ٚحبػــب تكطٜــط املــ٪متط ايعــاملٞ لتُــع املعًَٛــات )  58م"املعًَٛــات"
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أقـــبح َؿٗـــّٛ "صبتُـــع املعطؾـــ١" أنثـــط اْتؿـــاضًا ٚاغـــتدساًَا ممـــا ٜػـــ٢ُ "مبحتُـــع          

 املعًَٛات".  ٚغٝراٍٚ ايباذث ؾُٝا ًٜٞ عط  بعر ايتعطٜؿات.  

ــ٘ ايعػــــاف َٚعاٖــــط٠ )  سش ٜع  ّ( أْــــ٘ " ٖــــٛ صبُٛعــــ١ َــــٔ ايٓــــاؽ شٟٚ     2010طؾــ

ؾاز٠ َـٔ دبُٝـع َعـطؾتِٗ غـٜٛا بؿـإٔ الـا٫ت       ت املتكاضب١، ايصٜٔ ؼباٚيٕٛ اٱا٫ٖتُاَا

 .  44اييت ٜٗتُٕٛ بٗا، ٚخ٬ٍ ٖصٙ ايع١ًُٝ ٜهٝؿٕٛ املعٜس سمل ٖصٙ املعطؾ١"م

تُـع ايـصٟ ٜعتُـس يف تطـٛضٙ     ٖـ( يف تعطٜؿـ٘ ؾٝكـٍٛ سْـ٘" ال   1416َتٛيٞ ) ٚقس غبك٘

ٍ ٚمنٛٙ بكـٛض٠ ض٥ٝػـ١ عًـ٢ املعًَٛـات، ٚاسباغـبات اٯيٝـ١، ٚؾـبهات         ، أٟ أْـ٘  ا٫تكـا

ٜعتُس ع٢ً َا ٜػُٝ٘ ايبعر بايتك١ٝٓ ايؿهط١ٜ، تًو اييت تهِ غًعًا، ٚخسَات جسٜـس٠  

ط، َع ايتعاٜس املػتُط يًك٠ٛ ايعا١ًَ املعًَٛات١ٝ اييت تكّٛ بإْتاد ٚدبٗٝع، َٚعازبـ١، ْٚؿـ  

  . 27ٚتػٜٛل ٖصٙ ايػًع ٚاشبسَات" م

ــ١ )    ــ١ اٱْػــا١ْٝ ايعطبٝ ــط ايتُٓٝ ــ١    2003ٜٚكـــ تكطٜ ــّٛ صبتُــع املعطؾ ّ( ٚقــؿًا ملؿٗ

يٝكٌ سمل َا قكسٙ مبحتُع املعطؾ١ ع٢ً ٚجـ٘ ايترسٜـس ؾٝعطؾـ٘ أْـ٘ "شيـو التُـع ٜكـّٛ        

ــاط       ــا٫ت ايٓؿـ ــع صبـ ــا٠٤ يف مجٝـ ــا بهؿـ ــطٖا ٚتٛظٝؿٗـ ــ١ ْٚؿـ ــاد املعطؾـ ــ٢ سْتـ ــًا عًـ أغاغـ

التُعٞ: ا٫قتكاز ٚ التُع املـسْٞ ٚايػٝاغـ١ ٚاسبٝـا٠ اشباقـ١ ٚقـ٫ٛ يرتقٝـ١ اسبايـ١        

 .39اٱْػا١ْٝ باططاز، أٟ سقا١َ ايت١ُٝٓ اٱْػا١ْٝ" م 

ايصٟ ٜٗتِ بسٚض٠ املعطؾ١ ٜٚـٛؾط ايب٦ٝـ١ املٓاغـب١     عٖـ( أْ٘ "الت1426ُٚأٚضز بهطٟ)

ب٦ٝـ١ ايتكٓٝـ١ اسبسٜثـ١ بؿـهًٗا ايعـاّ،      يتؿعًٝٗا ٚتٓؿٝطٗا ٚظٜاز٠ عطا٥ٗا، مبا يف شيـو اي 

ٚب١٦ٝ تكٓٝات ايتعًِٝ عًـ٢ ٚجـ٘ اشبكـٛم، مبـا ٜػـاِٖ يف تطـٜٛط سَهاْـات اٱْػـإ،         

 .5ٚتععٜع ايت١ُٝٓ، ٚايػعٞ عبٛ بٓا٤ ذٝا٠ نطمي١ يًحُٝع"م

ايباذث إٔ تعطٜـ ايعػـاف َٚعاٖـط٠ ٚتعطٜــ زٜـال ٚمجـاٍ ايـسٜٔ مل ٜهــ          ٚضأ٣

ت ٚاملعًَٛـات اسبسٜثـ١   ا٫تكا٫ُع املعطؾ١ أ٫ ٖٚٛ تك١ٝٓ َٔ َهْٛات صبت ًاَُٗ ًاَهْٛ

 ٖٚٞ ؾبه١ ايتبازٍ ٚايطبط ْٚكٌ املعطؾ١، بُٝٓا دبُع مجٝع ايتعاضٜـ ايػابك١ َا ًٜٞ:

 أ١ُٖٝ ايعٓكط ايبؿطٟ املسضل ٚ امل٪ٌٖ يٝهٕٛ َٔ عُاٍ املعطؾ١.   -1

 املعطؾ١ َٓٗا.  ٚتٛيٝسأ١ُٖٝ املعًَٛات  -2
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اع ٚا٫بتهـــاض َٚٗـــاضات ايـــتؿهري يف خًـــل املعطؾـــ١ أُٖٝـــ١ ايبرـــث ايعًُـــٞ ٚاٱبـــس -3

 ازبسٜس٠ ٚاٱبساع ؾُٝا ٖٛ َٛجٛز. 

اضتبـاط ْؿــط املعطؾـ١ ٚايتؿــاضى ؾٝٗـا بايعُــٌ ازبُـاعٞ )نُحتُــع أٚ ؾطٜـل عُــٌ(       -4

 ت ٚاملعًَٛات.  ا٫تكا٫ٚبتكٓٝات 

ــ١       -5 ــ١ٝ ٚا٫جتُاعٝـ ــا٠ ايػٝاغـ ــاذٞ اسبٝـ ــع َٓـ ــًع١ يف مجٝـ ــؿٗا غـ ــ١ بٛقـ ــأاري املعطؾـ تـ

 ١ ٚنصيو ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٞ.  ٚا٫قتكازٜ

إٔ ٖٓاى أضبعـ١ عٓاقـط أغاغـ١ٝ يف صبتُـع املعطؾـ١       ٜتهح َٚٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿات ايػابك١

:ٖٞ 

 ١ٝ بؿهٌ عاّ. ا٫تكايت ٚاملعًَٛات ٚا٫تكا٫تك١ٝٓ  -1

 ا ت٣ٛ املعًَٛاتٞ ٚاملعطيف ايكابٌ ي٬غتدساّ.   -2

 ايب١ٝٓ ايترت١ٝ لتُع املعطؾ١.   -3

 يعكًٞ.  ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ٚا -4

يف ٖــصٙ ايسضاغــ١ عًــ٢:" أْــ٘ شيــو      سجطا٥ٝــاً  طف صبتُــع املعطؾــ١ تعطٜؿــاً  ٚقــس عٴــ 

التُــع َــٔ املؿــطؾني ايرتبــٜٛني ٚايــصٟ ٜكــّٛ بــسٚضٙ يف تٛيٝــس املعطؾــ١ بايبرــث ايعًُــٞ       

ــا     ٚاٱبـــساع ٚا٫بتهـــاض ٚتطـــٜٛط املعطؾـــ١ املٛجـــٛز٠ بـــايتؿهري َٚٗاضاتـــ٘ ْٚؿـــطٖا بتعًُٗـ

( ٚاٱؾـاز٠   ،ٚغريٖـا web2. 0يتكٓٝـات اسبسٜثـ١ )اٱْرتْـت.،    ٚتعًُٝٗا باغتدساّ ب٦ٝات ا

ــا     َٓٗـــا ٚتٛظٝؿٗـــا يف ايعًُٝـــ١ ايتعًُٝٝـــ١ ٚاٱؾـــطاؾ١ٝ ايرتبٜٛـــ١ يتطـــٜٛطِٖ َٗٓٝـــا َٚعطؾٝـ

 َٚٗاضٜا يف غبٌٝ ذبػني ٚدبٜٛس عًُٝيت ايتعًِٝ ٚ ايتعًِ".  

 أهًُح انرحىل إىل جمرًغ ادلؼزفح:
ًا َعطؾًٝا ميتًو املعطؾ١ ٜٚٓتحٗـا ٚؼبٛهلـا   تػع٢ نثري َٔ ايسٍٚ سمل إٔ تبين صبتُع

سمل غــًع١ أٚ خسَــ١ ٜٚطبكٗــا يف اقتكــازٙ ٚقطاضاتــ٘ ؾٗــٞ قــ٠ٛ ايعكــط ٚتكسَــ٘، ٜــصنط       

ّ( 2010ايكـازضٟ ) ْك٬ً عٔ ّSooryamoorthy, Shrum ( 2001 )غٛضٜاَٛضاٞ ٚ ؾطّٚ 

اسبسٜثـ١   تُعـات املعطؾـ١، ؾعٗـٛض صبتُعـات املعطؾـ١     لايترٍٛ سمل إٔ "التُعات تطُح 

 .2مل ٜهٔ بكٛض٠ عؿ١ٜٛ"م
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ٖــ( بكٛيـ٘ " ٚيف ايٛقـت شاتـ٘ ًٜكـ٢ ايتٛجـ٘ عبـٛ بٓـا٤         1426ٜٚعٜس ع٢ً شيو بهطٟ )

َــٔ َعطٝاتــ٘ ا٫قتكــاز١ٜ ٚا٫جتُاعٝــ١، اٖتُاَــا   اٱؾــاز٠صبتُــع املعطؾــ١، ٚايعُــٌ عًــ٢  

َـ١  نبريا، ٫ٚ ٜٓركط ٖصا ا٫ٖتُاّ يف َػت٣ٛ اشبطط ايٛط١ٝٓ يًسٍٚ املدتًؿـ١، املتكس 

 .  34َٓٗا ٚايٓا١َٝ، بٌ ميتس سمل َػت٣ٛ خطط املٓعُات ايسٚي١ٝ" م

ٚخري زيٌٝ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بايترٍٛ سمل صبتُع املعطؾ١ )صبتُـع املػـتكبٌ(،إٔ َععـِ    

ايتكاضٜط اسبسٜث١ يًُ٪غػات ايسٚيٝـ١ تطنـع عًـ٢ شيـو  ٚت٪نـس عًٝـ٘: ؾٓحـس إٔ تكطٜـط         

عٓكـط ذاغـِ يف ايتُٓٝـ١.  ٚسشا أضزْـا     ّ( ٜ٪نس ع٢ً إٔ املعطؾ١ 98/1999ايبٓو ايسٚيٞ )

ٜس بٓػب١ أنـرب َـٔ   إٔ ْعٝـ يف ايػس أؾهٌ مما ْعٝـ ايّٝٛ، ؾإٕ ٖصا ٜتطًب َعطؾ١ تع

ات ايٝـــّٛ أنثـــط تطـــٛضًا َـــٔ ايٓاذٝـــ١ ايتهٓٛيٛجٝـــ١، ؾٗـــٞ   ٜٚاقتكـــاز ظٜـــاز٠ َٛاضزْـــا،

ٗـس  ات تػتٓس ذكًا سمل املعطؾ١، غري إٔ ا٭َـط ٜكتهـٞ إٔ ٜكـّٛ َععُٗـا ببـصٍ ج     ٜاقتكاز

أنثط ٚبػطع١ أنرب يتٛغٝع قاعس٠ املعطؾ١ يسٜ٘، ٚايبًسإ اييت ت٪جـٌ ا٫نـط٬ع بٗـصٙ    

املُٗــ١ تتدًـــ عــٔ ايبًــسإ ايــيت تترــطى بكــٛض٠ أغــطع، ٚغــٝهٕٛ َــٔ ايعػــري تــساضى    

 ايعٛاقب ايٛخ١ُٝ ع٢ً سَهاْٝات تُٓٝتٗا.  

اضات ّ (، اربـصت قـط  2000ٚيف َ٪متط ايك١ُ ا٭ٚضٚبٞ ايصٟ عكس يف يؿـب١ْٛ عـاّ )   

 يسعِ ايتٛج٘ عبٛ بٓا٤ ٖصا التُع ٚتطٜٛطٙ ٚاٱؾاز٠ َٔ َعطٝات٘.  

ٚ٭١ُٖٝ املعطؾ١ يف ذٝا٠ ايؿعٛل ٚتكسَٗا، عكست ايك١ُ ايعاملٝـ١ لتُـع املعًَٛـات    

ّ ( حبهـٛض عـسز نـبري َـٔ قـاز٠ ايعـامل، ٚآ٫ف اشبـربا٤،        2003يف جٓٝـ يف زٜػـُرب ) 

 :  اٯت١ٝٚأقسضت ايٛاٝك١ 

ايعامل، ْعًٔ ضغبتٓا املؿرتن١ ٚايتعآَـا املؿـرتى يبٓـا٤ صبتُـع      عبٔ ممثًٞ ؾعٛل

جاَع ٜطتهع عًـ٢ اٱْػـإ، ٜػـتطٝع نـٌ ؾـطز ؾٝـ٘ إٔ ٜٓـتخ املعًَٛـات ٚاملعـاضف، ٚإٔ          

ــ٢        ٜٓؿــص سيٝٗــا، ٚإٔ ٜػــتدسَٗا ٜٚتكامسٗــا مبــا ٜعــني ا٭ؾــطاز ٚالتُعــات ٚايؿــعٛل عً

 طٜك١ َػتسا١َ. ذبكٝل سَهاْٝاتِٗ ايها١ًَ ٚذبػني ْٛع١ٝ ذٝاتِٗ بط

ــسٚيٞ )   ــو ايـ ــط ايبٓـ ــا٤ يف تكطٜـ ــسٜات   2003ٚجـ ــ١، ايترـ ــات املعطؾـ ــا٤ صبتُعـ ّ ( " بٓـ

ازبسٜس٠ اييت تٛاج٘ ايتعًِٝ ايعايٞ " تأنٝس ع٢ً إٔ املعطؾـ١ تعـس أٖـِ عٓكـط يف ايتُٓٝـ١      
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ــٗا سمل         ــا ٚذبًٜٛ ــ١ ٚاختٝاضٖــا َٚٛا٤َتٗ ــاد املعطؾ ــ٢ سْت ا٫قتكــاز١ٜ، إٔ قــسض٠ التُــع عً

 ٜعس عٓكطًا ٖاًَا يًُٓٛ ا٫قتكازٟ املػتُط ٚذبػني ْٛع١ٝ ذٝا٠ ايٓاؽ.   خسَات أٚ غًع

ــاّ )    ــازض يف عـ ــاملٞ يًْٝٛػـــهٛ ايكـ ــط ايعـ ــس ايتكطٜـ ــع  2005ٜٚ٪نـ ــٔ صبتُـ ّ(، " َـ

أطٓابٗـــا يف طبتًــــ َٓـــاذٞ اسبٝـــا٠  تُـــع املعطؾـــ١ "إٔ املعطؾـــ١ نـــطبتاملعًَٛـــات سمل صب

ــتخ     ــاضع ذثٝـــث، تٓـ ــصٌٖ ٚتػـ ــطانِ َـ ــاظات  املعاقـــط٠، ٚضاذـــت يف تـ ــٔ اٱظبـ ــًا َـ ق٬عـ

ــ١      ــ١ يف طبٝعـ ــ٫ٛت جصضٜـ ــٛز سمل ذبـ ــا إٔ تكـ ــس هلـ ــإ ٫بـ ــاؾات، نـ ــات ٚا٫نتؿـ ٚاملعًَٛـ

ــات        ــّٛ أنــرت َٛنــع ضٖاْ التُعــات املتكسَــ١ ٚخكا٥كــٗا ٚتعا٬َتٗــا، ٚاملعطؾــ١ ايٝ

اقتكــاز١ٜ ٚغٝاغــ١ٝ ٚاكاؾٝــ١ ٚاغــع١، َــٔ أجــٌ سْتــاد ٚتطبٝــل املعــاضف ايهــطٚض١ٜ يتُٓٝــ١  

 اٱْػا١ْٝ.  

املػـــت٣ٛ ايعطبـــٞ، ؾـــإٕ أبـــطظ أَثًـــ١ ٖـــصا ا٫ٖتُـــاّ ; ايتكطٜـــط ا٭ٍٚ يًتُٓٝـــ١  ٚعًـــ٢ 

ّ(، ايــصٟ محــٌ ؾــعاض " خًــل ايؿــطم يٮجٝــاٍ ايكازَــ١ "   2002اٱْػــا١ْٝ ايعطبٝــ١ يعــاّ )

ٚايصٟ أنس ع٢ً إٔ املعطؾـ١ ٖـٞ عُـاز ايتُٓٝـ١، ٚتـعزاز أُٖٝتٗـا يف عكـط ايعٛملـ١ ايـصٟ          

غري َػـبٛم.  ؾاملعطؾـ١ غـًع١ شات َٓؿعـ١ عاَـ١      ٜتػاضع ؾٝ٘ ايتػٝري ايتهٓٛيٛجٞ بؿهٌ 

ات ٚالتُعات، ٚت٪اط يف مجٝع جٛاْب ايٓؿاط اٱْػاْٞ، ٜٚؿـري ٖـصا   ٜتسعِ ا٫قتكاز

ايتكطٜط سمل إٔ ايبًسإ ايعطبٝـ١ تٛاجـ٘ ؾحـ٠ٛ نـبري٠ يف املعطؾـ١، ٚيـٔ ٜهـٕٛ َـٔ ايػـٌٗ          

 تٛغـع َػـتُط،   ايتػًب عًٝٗا، ٭ٕ املعطؾ١ مبعٓاٖا ايٛاغع ٖسف َترـطى، ٚذـسٚزٖا يف  

ٚايتكسٟ يؿح٠ٛ املعطؾ١ ٖصٙ ٫بس َٔ ايكٝاّ بعٌُ َتعأَ يف َٝازٜٔ ا٬ا١ َرتابطـ١ ٚقـس   

 تهٕٛ َتها١ًَ، ٖٞ: اغتٝعال املعطؾ١ ٚانتػابٗا ْٚؿطٖا.  

ّ(، ؼبُـٌ ؾـعاض " عبـٛ    2003ٚجا٤ ايتكطٜـط ايثـاْٞ يًتُٓٝـ١ اٱْػـا١ْٝ ايعطبٝـ١ يعـاّ )      

ع ا٭غاؽ املؿاُٖٝٞ يكهاٜا املعطؾ١، ٚصبتُع املعطؾ١، سقا١َ صبتُع املعطؾ١ " باز٥ًا بٛن

َــطٚضًا بتكٝــِٝ ذــاٍ انتػــال املعطؾــ١ ْؿــطًا ٚسْتاجــًا يف ايبًــسإ ايعطبٝــ١ يف َطًــع ايكــطٕ 

ــ١، تكـــ     اغــرتاتٝح١َٝٓتٗٝــًا بتكــسِٜ ض٩ٜــ١   اسبــازٟ ٚايعؿــطٜٔ،   ــع املعطؾ ٱقاَــ١ صبتُ

إٔ تٓتٗـٞ بإقاَـ١ صبتُـع املعطؾـ١     املعامل ايط٥ٝػ١ يع١ًُٝ اٱق٬ح التُعـٞ ايـيت ميهـٔ    

 يف ايبًسإ ايعطب١ٝ.  
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ٖٚهصا ؾط  صبتُع املعطؾ١ ْؿػ٘ بك٠ٛ عًـ٢ ذطنـ١ تطـٛض التُعـات اٱْػـا١ْٝ      

ايــيت ٫بــس هلــا إٔ تتــأاط بــ٘ بإضازتٗــا أٚ ضغُــًا عٓٗــا، ٚتتؿاعــٌ َعــ٘ سشا َــا أضازت يٓؿػــٗا     

      َ ــ٘ إٔ صبتُــع املعطؾــ١ تٓركــط  ؿــهًت٘ ا٭غاغــ١ٝ يف  ايبكــا٤، ٚممــا دبــسض اٱؾــاض٠ سيٝ

ــ١،      ــ١ ٚايتكٓٝـ ــا٫ت ايعًُٝـ ــ١ الـ ــاضع١ يف ناؾـ ــات َتػـ ــط٠ بإٜكاعـ ــ١ َتؿحـ ــ١ َعطؾـ َٛاجٗـ

ٚبايتايٞ قاض تٓعـِٝ املعطؾـ١ ٚسْتاجٗـا ْٚؿـطٖا ٚتٛظٝؿٗـا َـٔ أبـطظ َٗـاّ ايتعًـِٝ، ا٭َـط           

 ايصٟ ٜتطًب ت١ُٝٓ بؿط١ٜ قازض٠ ع٢ً سْتاد ٚاغت٬ٗى ٖصٙ املعطؾ١.   

يًتعًـِٝ يف عًُٝـ١ بٓـا٤ املعطؾـ١ ايـيت ٖـٞ أذـس املهْٛـات          ٖٚٓا ٜربظ ايسٚض ازبٖٛطٟ

ا٭غاغ١ٝ ي٬قتكاز ازبسٜس )اقتكاز املعطؾ١ (، نُا قاض ايتعًِٝ مبثاب١ ايب١ٝٓ ايترتٝـ١  

يًت١ُٝٓ ؾٗٛ ا٭غاؽ يف سْتاد، ْٚكٌ، ٚتطبٝل املعطؾـ١ ٚنـصيو ا٫ضتكـا٤ بايعكـٌ ،ٚا٭زا٤     

 اٱْػاْٞ.    

اٖتُـاّ ايـسٍٚ   كسّ املعطؾ١ ٚتعاٜـسٖا، بـسأ   ( أْ٘ َع ت16ّ،م2005َاظٕ) ٜصنط

قـــ٬ح ٚتٓعـــِٝ ايتعًـــِٝ، ٚاٖتُـــاّ بـــطاَخ ايرتبٝـــ١ ايعًُٝـــ١ املطـــٛض٠ بتُٓٝـــ١ قـــسضات  بإ

َٚٗاضات املتعًُني، يٝكبرٛا أؾطازًا قازضٜٔ ع٢ً قـٓع املعطؾـ١، َٚـٔ اـِ بٓـا٤ صبتُـع       

 املعطؾ١ ايعطبٞ.

 ٗ ِ يف تـــٛطني ايعًـــِ ٜٚهــٝـ عًـــٞ ٚظٖـــٛ)ز.ت( "إٔ اْتؿـــاض ايتعًـــِٝ ٚسقـــ٬ذ٘ ٜػـــ

لتُع يًـسخٍٛ سمل عكـط    ْتاد املعطؾ١ باغتُطاض، ٜٚسؾع بامما ٜسؾع بعًُٝات س ٚاملعطؾ١،

 576-575 م املعطؾ١" تاقتكازٜا

ّ(  بكٛهلُـــا "سٕ اقتكـــاز املعطؾـــ١ ٜتطًـــب  2010ٜٚ٪نـــس شيـــو ايعػـــاف َٚعاٖـــط٠) 

ـَـ     ٔ ايتعًــِٝ، جٗــٛزا أنــرب يف صبــا٫ت ايتعًــِٝ ٚايتــسضٜب، نُــا ٜتطًــب ْٛعــًا جسٜــسا 

 30ٚايتسضٜب"م

 أهى انؼىايم انرٍ طاهًد يف ظهىر جمرًغ ادلؼزفح:

مل ٜهٔ ظٗٛض صبتُع املعطؾ١ ٚتػاضع بٓا٥ـ٘ ٚاْتؿـاضٙ ٚيٝـس ايًرعـ١، بـٌ غـاِٖ يف       

ــس تطــطم            ــًا َتطــٛضًا نُــتػري، ٚق ــو عــس٠ عٛاَــٌ غــطٸعت َــٔ خطٚجــ٘ بٛقــؿ٘ ٚاقع شي
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( ذٝث مساٖا 41ّ،م٬2008ّ )َِٚٓٗ عبس ايػ ،سمل ٖصٙ ايعٛاٌَ ايهتال ٚايباذثٕٛ

املـــتػريات  ايعًُٝـــ١ ٚايتكٓٝـــ١ ٚاملعطؾٝـــ١ ايـــيت أغـــُٗت يف ظٗـــٛض صبتُـــع املعطؾـــ١، بُٝٓـــا  

ٖـــ، 1431( ٚ اٱزاض٠ ايعاَــ١ يٲؾــطاف ايرتبــٟٛ ) 31ّ،م2010شنــطت عٓــس ايكــازضٟ ) 

(، مبػــ٢ُ ايعٛاَــٌ ايــيت أغــُٗت يف اْتؿــاض املعطؾــ١، ٚأزضجٗــا ايعػــاف ٚ َعاٖــط٠  9م

ــ١ ايط٥ٝػــ   16 مّ،2010) ــ٣ٛ ايساؾع ــس    ( باغــِ ايك ــ١، ٚٚضزت عٓ ــع املعطؾ ــٛض صبتُ ١ يعٗ

نثري َٔ ايباذثني زٕٚ ع١ْٛٓ ٚسمنا َؿطق١ يف أزبٝاتِٗ ٚذاٍٚ ايباذث إٔ  ػبُـع أُٖٗـا   

 ؾُٝا ًٜٞ:

ػ:ػGlobalizationاضطوضطظػػ -1

 ٚ ت  ٚسيػــا٤ اسبــسٚز ازبػطاؾٝــ١ ا٫تكــا٫ٖٚــٞ ْادبــ١ عــٔ تطــٛضات تكٓٝــ١ املعًَٛــات 

ــطاف      ٚايثكاؾ ــ١ يٲؾــ ــط  اٱزاض٠ ايعاَــ ــ٢  تكطٜــ ــث تبٓــ ــسٍٚ ذٝــ ــني ايــ ــاز١ٜ بــ ــ١ ٚا٫قتكــ ٝــ

ّ( ايـصٟ ٜكـٍٛ أْٗـا  "تـسؾل ايتكٓٝـات،      Knight ،2006ٖـ( تعطٜـ  ْاٜـت ) 1430ايرتبٟٛ)

ٚا٫قتكاز، ٚاملعطؾ١، ٚايٓاؽ، ٚايكِٝ، ٚا٭ؾهاض عرب اسبسٚز بـني ايـسٍٚ، ذٝـث تـ٪اط     

ــب      ــ١ حبػـ ــ١ طبتًؿـ ــ١ بططٜكـ ــٌ زٚيـ ــ١ يف نـ ــسٙ،  ايعٛملـ ــعبٗا، ٚتكايٝـ ــاضٜذ ؾـ ــ٘، تـ  ٚاكاؾتـ

.   ٚقـــس أقـــبرت ا٭غـــٛام ٚاملٓتحـــات أنثـــط عاملٝـــ١، ٚأقـــبح ايٓـــاؽ   15أٚيٜٛاتـــ٘"مٚ

 ٚايؿعٛل أنثط اتكا٫ ببعهٗا.  

ــِ ٚايثكاؾــ١ )     ــ١ ٚايعً ــط٣ UNESCO،2005س٫ إٔ  َٓعُــ١ ا٭َــِ املترــس٠ يًرتبٝ ّ( ت

ٍ َـا ٚضز يف تكطٜطٖـا "سٕ   ْعط٠ اػبابٝـ١ أخـط٣ يف صبتُـع املعطؾـ١ َكابـٌ ايعٛملـ١ َـٔ خـ٬        

 .  29سقا١َ صبتُعات املعطؾ١ ٖٞ اييت غتؿتح ايططٜل ٭ْػ١ٓ َػاض ايعٛمل١"م

 :ICTتػاضحدغثظػاالتصاالاضتػدمػسيػطجالػتػظغاتػاضططضوطاتػو -2

ّ( ع٢ً شيـو  2000اسبسٜث١ ٚظازت أُٖٝتٗا نُا ٜصنط ضبٝع )يكس اْتؿطت ايتك١ٝٓ 

ــٌ ايت    ــٌ ٚايتؿاعــ ــا إٔ ايتٛاقــ ــ٘ " نُــ ــا٥ٌ ا٫تكــــاٍ     بكٛيــ ــ٬ٍ ٚغــ ــٔ خــ ــٛجٞ َــ هٓٛيــ

اٱيهرتْٚــٞ، ٚعــرب ا٭قُــاض ٚباغــتدساّ ايهُبٝــٛتط، دبعــٌ بإَهــإ ايؿــطز اسبكــٍٛ   

 .36ع٢ً املعطؾ١ ٚايسخٍٛ يف عاملٗا بػر ايٓعط عٔ َهإ تٛاجسٙ" م
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ّ( "يٝركـٌ  اْتكـاٍ غـطٜع عبـٛ عٓكـط آخـط أنثـط أُٖٝـ١،         2003قسٚض٠ )ٜٚهٝـ 

ــ٘    ــبح َعــــ ــطٟ ٚيتكــــ ــط ايبؿــــ ــٛ ايعٓكــــ ــاعس يف سزاض٠  ٖٚــــ ــ١ًٝ تػــــ ــا ٚغــــ ايتهٓٛيٛجٝــــ

 .270َعطؾت٘"م

ٚبؿهــٌ ٖــصٙ ايتكٓٝــات أقــبح ايعــامل قطٜــ١ قــػري٠، ٚذبــٍٛ ا٫قتكــاز ايعــاملٞ سمل     

ــطاز           ــع أؾ ــس٣ مجٝ ــطيف ي ــٞ ٚاملعــطيف، ٚظاز ايطقــٝس املع ــس ايعكً ــ٢ ازبٗ ــا٥ِ عً اقتكــاز ق

ببعهـ٘ بكـٛض٠    باٯخطٜٔ ،ؾكس ضٴبط ايعامل ا٫تكاٍالتُع; يػٗٛي١ ايٛقٍٛ يًُع١ًَٛ ٚ

 ت.  ا٫تكا٫َص١ًٖ، ٚخؿر شيو أٜها تهايٝـ ايٓكٌ ٚ

 اضتغارلػواضتصاطلػبغنػاضطططغاتػاضطضطغظػواضثػاسغظػواضتػدمػاضتػظي: -3

ايعٓهبٛتٝـ١ ايعاملٝـ١    ١ت، خاق١ ايؿبها٫تكا٫أز٣ اْتؿاض ايؿبهات ٚغٗٛي١ 

َٚعـاضؾِٗ  ( سمل تكاضل ايٓاؽ ٚغٗٛي١ طـطح أؾهـاضِٖ   World Wide Web) )ا٫ْرتْت(

ــ١ ٚايعًـــِ، ٜكـــٍٛ سبـــطاِٖٝ      ــ١ يٓكـــٌ املعطؾـ ــا بٝـــِٓٗ، ٚناْـــت ٖـــصٙ ايؿـــبهات َطٝـ ؾُٝـ

ّ( " ٜعٝـ اٱْػإ ذايٝا عكـط ايتـعاٚد بـني ايعًـِ ٚايتهٓٛيٛجٝـا، ؾُـٔ ايكـعب        2005)

ؾكــٌ ايٓعطٜــ١ عــٔ تطبٝكاتٗــا.  ٚعًٝــ٘ ٜطًــع عًٝٓــا ايعًــِ ٚايتهٓٛيٛجٝــا يف نــٌ قــباح  

ــ٪ا   ــ١، ٫ ت ــع اسبٝــاتٞ يٲ ؾكــط عًــ  طبتطــٛضات ٖا٥ً ــو    ٢ ايٛاق ــترهِ يف شي ــٌ ت ْػــإ، ب

 .25مايٛاقع" 

  Quick Changes in Knowledgeدررظػاضتعغرػسيػاضططرسظػوصطغتؼا:ػ -4

ٜٚػُٝٗا ايبعر )اٛض٠ املعًَٛات( ٚقـس أنـرت املعطؾـ١ تؿـهٌ نثاؾـ١ عايٝـ١ يف       

٠ ات تعتُس عًٝٗا بؿهٌ ٚانح; ذٝث  ٜٛنـح تـأاري ٖـصٙ ايثـٛض    ٜاٱْتاد ٚغست ا٫قتكاز

" يكــس نــإ يًثــٛض٠ املعًَٛاتٝــ١ زٚضٖــا يف  ّٞ( ؾٝــٛضزا  َــا ًٜــ2009ؾطؼبــات ٚ ايكــُسٟ )

تؿعٌٝ صبتُع املعطؾ١، ٚت١ُٝٓ ٚتعاٜس املعطؾ١، ٜٚؿري ايـبعر سمل ٖـصا ايتعاٜـس املطـطز يف     

 .  12صباٍ املعطؾ١ با٫ْؿحاض املعطيف"م

 Increasing competitionاضطظاسدظػاضطتزاغدة:ػ -5

اْتؿـاض ايؿـطنات ٚسػبـاز طـطم جسٜـس٠ يعٜـاز٠ ايهؿـا٠٤، مبـا         ب٘  سٖٚٛ َا ٜكك

 يف شيو اغتدساّ ططم ٚأغٛام جسٜس٠ ٚتػٝري أَانٔ سْتاج١ٝ َعٝٓـ١ يتكًٝـٌ ايتهـايٝـ.    
 .(17،م2010)ايعػاف َٚعاٖط٠، 
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 International Eventsاألحداثػاضطاضطغظ:ػ -6

َـ    ري٠ بعـس اسبـطل ايعاملٝـ١ ايثاْٝـ١    ظٗطت أذساي نث ٪اط أز٣ ، ٚيعـٌ أقـطل ذـسي 

      ٛ ــ ــ٘ سمل تػــريات ٚسعــاز٠ ايٓعــط يف ايــرباَخ ٚا٫غــرتاتٝحٝات ٖ اسبــازٟ عؿــط َــٔ    ذسٚا

غــبتُرب، ٚا٫ْؿتــاح عًــ٢ مجٝــع التُعــات " ممــا ْــتخ عٓــ٘ بًــٛض٠ ايػــطل يٓعــط٠ جسٜــس٠      

يًثكاؾات ا٭خط٣ َٚٓٗا ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬، ٚمتثـٌ شيـو يف تؿـحٝع املـتعًُني عًـ٢ تعًـِ       

)اٱزاض٠ ايعاَـ١   ١ ايعطبٝـ١، ٚسمل زضاغـ١ خـربات ٚاكاؾـات ايؿـعٛل"     ايسٜٔ اٱغـ٬َٞ ٚايًػـ  

 .(9ٖـ،م1431يٲؾطاف ايرتبٟٛ، 

 عٛاٌَ أخط٣ َثٌ: (41ّ، م2008ٜٚهٝـ عبس ايػ٬ّ )          

 ذبٌٜٛ املعًَٛات سمل ايطقُٝات.   -7

 ظٗٛض َؿّٗٛ ايطأمساٍ ايؿهطٟ.   -8

 ات ٚايتحُعات.  (. نالتُعات ٚاملساضؽ ٚازباَعVirtual) ا٫ؾرتان١ٝظٗٛض  -9

 اتػاع ظاٖط٠ ا٫بتهاض.   -10

 بطٚظ اقتكاز املعطؾ١.   -11

 Pillars of Knowledge Society أركاٌ وركائش جمرًغ ادلؼزفح:

٭ضنـــإ  اغـــرتاتٝح١ّٝ( ض٩ٜـــ١ 2003)ٞتكطٜـــط ايتُٓٝـــ١ اٱْػـــا١ْٝ ايعطبٝــ١ ايثـــاْ  أقــطٸ       

 صبتُع املعطؾ١ ا٭غاغ١ٝ ٖٚٞ:

 ٓعِٝ.  سط٬م ذطٜات ايطأٟ ٚايتعبري ٚايت -1

 ايٓؿط ايهاٌَ يًتعًِٝ ضاقٞ ايٓٛع١ٝ.   -2

تٛطني ايعًِ ٚبٓا٤ قسض٠ شات١ٝ يف ايبرث ٚايتطـٜٛط ايـتكين يف مجٝـع ايٓؿـاطات      -3

 التُع١ٝ.  

 ايترٍٛ عبٛ منط سْتاد املعطؾ١ يف ايب١ٝٓ ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ.   -4

 .  تأغٝؼ منٛشد َعطيف عطبٞ عاّ، أقٌٝ، َٓؿتح َٚػتٓري -5

ت ايــيت أقطٖــا ايتكطٜــط ٱقــ٬ح ايػــٝام التُعــٞ ٫نتػــال  ٖٚــٞ أٖــِ املتطًبــا

املعطؾ١، ٚتك١ٜٛ َٓعَٛـ١ انتػـال املعطؾـ١ شاتٗـا يف ايـٛطٔ ايعطبـٞ، ٚقـ٫ًٛ سمل اهلـسف         

 .(566ٖٚٛ سقا١َ "صبتُع املعطؾ١ ايعطبٞ" )عًٞ ٚ ظٖٛ، ز. ت،م
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  Different Dimensions of Knowledge Society األتؼاد ادلخرهفح دلاليح جمرًغ ادلؼزفح:

 ،أٚ تهٓٛيٛج١ٝ ،أٚ غٝاغ١ٝ ،ُع املعطؾ١ أبعازٷ َتعسز٠ غٛا٤ٶ ناْت اقتكاز١ٜلت

 زأٚ اجتُاعٝــ١ أٚ اكاؾٝــ١ أٚ تطبٜٛــ١، أٚضزٖــا نــثري َــٔ ايهتــال ٚايبــاذثني َٚٓٗــا َــا ٚض

ــس ظٖــٛ ٚآخــط)ز. ت،م   ــس ايػــ٬ّ ) 550عٓ ( ٚ ايعػــاف ٚ َعاٖــط٠  22ّ،م2008( ٚ عب

 ( ٖٚٞ  ناٯتٞ:632ّ،م2006خًٌٝ) ( ٚأب30ٛ،م2010)

ٜٚتُثٌ يف إٔ املع١ًَٛ ٖٞ ايػًع١ أٚ اشبس١َ ايط٥ٝػـ١ ٚاملكـسض    ايبعس ا٫قتكازٟ : - 1

ا٭غاغٞ يًك١ُٝ املهاؾ١، ٚتٛؾري ؾطم ايعٌُ، ٚتطؾٝس ا٫قتكاز، ٖٚـصا ٜعـين إٔ   

ـــ ؾــطاٜني اقتكــازٙ ْٚؿــاطات٘        ــتخ املعًَٛــ١ ٚ ٜػــتعًُٗا يف طبتً ــصٟ ٜٓ التُــع اي

 ٛ التُع ايصٟ ٜػتطٝع إٔ ٜٓاؾؼ ٚ ٜؿط  ْؿػ٘.  املدتًؿ١ ٖ

ٜٚتُثٌ يف اْتؿاض ٚ غٝاز٠ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات ٚ تطبٝكٗـا   ايبعس ايتهٓٛيٛجٞ : - 2

يف طبتًـ صبا٫ت اسبٝا٠ يف املكٓع أٚ املعضع١، يف املهتب ٚ املسضغـ١، يف ايبٝـت    

ٚاملعًَٛاتٝـ١،   ٛغـا٥ط اٱع٬َٝـ١  ٚايؿاضع، ٖٚصا ٜعين نـصيو نـطٚض٠ ا٫ٖتُـاّ باي   

تهٝٝؿٗــا ٚ تطٜٛعٗــا طبكــًا يًعــطٚف املٛنــٛع١ٝ يهــٌ صبتُــع غــٛا٤ ؾُٝــا ٜتعًــل   ٚ

ــٛؾري         ـــات ت ــٛض٠ املعًَٛــ ــٛجٞ يث ــس ايتهٓٛي ــات، نُــا ٜعــين ايبع ــاز أٚ ايربصبٝ بايعت

ــا      ــ١ اي٬ظَــ١ َــٔ ٚغــا٥ٌ اتكــاٍ ٚ تهٓٛيٛجٝ ــٗا يف  ا٫تكــا٫ايبٓٝ ــ١ ٚجعً ت اسبسٜث

 َتٓاٍٚ مجٝع أؾطاز التُع.  

ٜتُثٌ يف غٝاز٠ زضج١ َع١ٓٝ َٔ ايثكاؾـ١ املعًَٛاتٝـ١ يف التُـع      ايبعس ا٫جتُاعٞ : - 3

ٚظٜــاز٠ َػــت٣ٛ ايــٛعٞ بتهٓٛيٛجٝــا املعًَٛــات ٚ أُٖٝــ١ املعًَٛــ١ ٚزٚضٖــا يف اسبٝــا٠ 

اي١َٝٛٝ يٲْػإ، ٚ التُع ٖٓا َطايب بتٛؾري ايٛغا٥ط ٚ املعًَٛات ايهطٚض١ٜ َـٔ  

يتحـسز ٚغـطع١ ايتطـٜٛط يًؿـطز، خاقـ١ سشا عًُٓـا       ذٝث ايهِ ٚ ايهٝـ ٚ َعسٍ ا

إٔ ايتطٜٛط غٝطاٍ أغؼ ايعٌُ ْؿػٗا، شيو إٔ ايعٌُ يف أٟ ذكٌ نإ غـٝتٛقـ  

عًــ٢ سزاض٠ املعًَٛــات ٚايتكــطف بٗــا عــرب ا٭زَػــ١ ا٫قــطٓاع١ٝ ٚ ٚغــا٥ٌ اٱعــ٬ّ،   

ٚيصا غٓؿٗس ٫ٚز٠ ؾاعٌ بؿطٟ جسٜس ٖـٛ اٱْػـإ ايعـسزٟ ايـصٟ ٜٓتُـٞ سمل عُـاٍ       

طؾ١ )شٚٚ ايٝاقات ايبٝها٤( ايـصٜٔ ٜكًًـٕٛ اهلـ٠ٛ بـني ايعُـٌ ايـصٖين ٚ بـني ايعُـٌ         املع
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ايٝسٟٚ، سش ٫ ؾاع١ًٝ يف ايعُـٌ َـٔ غـري َعطؾـ١ قٛاَٗـا ا٫ختكـام ٚ ايكـسض٠ عًـ٢         

 قطا٠٤ ضَٛظ ايؿاؾات، مما غٝططح سطاضًا َؿًَٗٛٝا جسٜسًا ٖٛ "ايعُاي١ املعطؾ١ٝ".   

طــا٤ أُٖٝــ١ قكــ٣ٛ يًُعًَٛــ١ ٚ املعطؾــ١، ٚا٫ٖتُــاّ   ٜٚتُثــٌ يف سع ايبعــس ايثكــايف : - 4

بايكـــسضات اٱبساعٝـــ١ يٮؾـــدام ٚ تـــٛؾري سَهاْٝـــ١ ذطٜـــ١ ايـــتؿهري ٚ اٱبـــساع        

ايعسايــ١ يف تٛظٜــع ايعًــِ ٚ املعطؾــ١ ٚ اشبــسَات بــني ايطبكــات املدتًؿــ١ يف التُــع، ٚ

تُــع نُــا ٜعــين ْؿــط ايــٛعٞ ٚ ايثكاؾــ١ يف اسبٝــا٠ ايَٝٛٝــ١ يًؿــطز ٚ امل٪غػــ١ ٚ ال   

 نهٌ.    

  ٚ ٜتُثٌ يف سؾطاى ازبُاٖري يف ارباش ايكطاضات بططٜك١ ضؾـٝس٠  ايبعس ايػٝاغٞ : - 5

عك١ْٝ٬ َب١ٝٓ ع٢ً اغـتعُاٍ املعًَٛـ١، ٖٚـصا بطبٝعـ١ اسبـاٍ ٫ ؼبـسي س٫ بتٛغـٝع        ٚ

ـَـ     ــار غٝاغــٞ  ــ١  ذطٜــ١ تــساٍٚ املعًَٛــات ٚ تــٛؾري َٓ بين عًــ٢ ايسميكطاطٝــ١ ٚ ايعساي

 ُاٖري يف ارباش ايكطاضات ٚ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ايؿعاي١.   املػاٚا٠ ٚ سقراّ ازبٚ

ؽ املـاٍ ايبؿـطٟ ايـصٟ ٜبـسع          ٜتُثـٌ يف إٔ اٱْػـإ غٝكـبح ٖـٛ ضأ     ايبعـس ايرتبـٟٛ:   - 6

ٚ جٖٛطٜــًا سبطنــ١  ٜبتهــط ٚ ٜؿهــط ٚ ٜٓــتخ املعطؾــ١، أٟ غٝكــبح ضبــٛضًا ض٥ٝػــاً ٚ

 ٖصا التُع.  

          ٛ َـا ٜـطتبط بٗـصٙ ايسضاغـ١ ٚميهـٔ ايكـٍٛ أْـ٘          ٚمما غبل ظبـس إٔ ايبعـس ايرتبـٟٛ ٖـ

ٜٛيــسٕٚ املعطؾــ١ ٜٚٓؿــطْٚٗا،   ٜتطًــب عُــاٍ َعطؾــ١،  املػــًِ بــ٘ إٔ صبتُــع املعطؾــ١  َٚــٔ 

ٖٚــ٪٤٫ ميهــٔ اسبكــٍٛ عًــِٝٗ َــٔ تعًــِٝ جٝــس، ٚتــسضٜب َػــتُط ملٛا٤َــ١    ٜٚٛظؿْٛٗــا،

ــسض)     ــ٘، ٚنُــا ٜــصنط ذٝ ــاح   2004غــٛم ايعُــٌ َٚتطًبات ــس ٖــٛ َؿت ــِٝ ازبٝ ّ( إٔ "ايتعً

، ٚبصيو تكع امل١ُٗ ايهرب٣ ع٢ً ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ  17ايسٍٚ يًٛيٛد سمل صبتُع املعطؾ١"م

 أ٫ ٖٚٞ سعساز املتعًُني لتُع املعطؾ١.

( إٔ ايبعــس ايرتبــٟٛ لتُــع املعطؾــ١ ٜؿــط    81م  ّ،2010اف َٚعاٖــط٠)ٜٚ٪نــس ايعػــ

 ْٛعًا َٔ ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ تتًدل ؾُٝا ًٜٞ:
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ػ:ػسيػطجتطعػاضططرسظػػضمرطضغاتػاضتطضغمػواضتط

َــٔ ذٝــث ايتعاَــٌ َــع املــتػريات، ٚايتطــٛضات، ٚايترــ٫ٛت ايهــرب٣، ٚبٓــا٤   ٚشيــو 

 اٱْػإ املتحاٚظ سبسٚزٙ ازبػطاؾ١ٝ ٚايك١َٝٛ، ٚذبكٝل غاٜات َٓٗا:

ايـــتعًِ ٭جـــٌ املعطؾـــ١: َـــٔ ذٝـــث ع٬قتـــ٘ بٗـــا، ٚتٛيٝـــسٖا، ْٚؿـــطٖا، ٚتٛظٝؿٗـــا، -1

ب ٚايتعًِٝ املػتُطٜٔ، َٚٗـاضات ايـتؿهري، ٚذـٌ    ٚاملٗاضات املتعًك١ بصيو نايتسضٜ

 املؿه٬ت ٚغريٖا.

ايــتعًِ َــٔ أجــٌ ايعُــٌ: َــٔ خــ٬ٍ تأٖٝــٌ ايؿــطز يتًبٝــ١ َطايــب التُــع ايعًُٝــ١            -2

ع١ًُٝ ٚايـيت باتـت َعكـس٠، ٚت٦ٝٗـ١ املـتعًُني ٭طـٛاض ايعُـٌ املػـتحس٠ َـع ايتكٓٝـ١           يٚا

ًِ باملؿـاضن١، ذٝـث ذٛيـت    ، ٚايـتع ساسبسٜث١، َٔ خ٬ٍ ايتعًِٝ ٚايتـسضٜب عـٔ بعـ   

تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ سمل آؾـام جسٜـس٠ ٜػـتطٝع ايؿـطز َـٔ خ٬هلـا        

 إٔ ٜتعًِ يف أٟ ٚقت، َٚٔ أٟ َهإ.

ــصات ، ٚسنــؿا٤ ايطــابع اشبــام        -3 ــل اي ــِٝ َــٔ أجــٌ ذبكٝ ــِ يتهــٕٛ: أٟ إٔ ايتعً تعً

 يهٌ ؾطز ٚصبتُع َٔ خ٬ٍ َكَٛات٘، ٚاكاؾت٘.

ٚ      ايتعًِ َٔ أج-4 ت يف ا٫تكـا٫ ٌ املؿاضن١ َـع اٯخـطٜٔ: ؾكـس أاـطت تكٓٝـ١ املعًَٛـات 

ب٦ٝــ١ اٱْػــإ ٚٚغــعتٗا، ٚاقــبرت ب٦ٝــ١ عاملٝــ١ باٱنــاؾ١ سمل ا ًٝــ١، ممــا ٜتطًــب  

 املؿاضن١ يف املعطؾ١، ٚاٱؾاز٠ َٔ ازبُٝع.

يٝات َٚٗاّ املؿطف ايرتبٟٛ يف ٖصا التُع املعـطيف  ٦ٛغبل ٜعٜس َٔ َػ ٚنٌ َا

ٜٚ٪نس أ١ُٖٝ زٚضٙ يف ذبػني ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ ايتعًُٝـ١، ٚاغـتدساّ ايتكٓٝـات     ايكازّ، 

اسبسٜثــ١ يف ايعُــٌ ايرتبــٟٛ، ٚا٭َــٌ َعكــٛز عًٝــ٘ يف تؿعٝــٌ، ْٚؿــط تكٓٝــ١ املعًَٛــات يف     

ــع املعًُــني، مبــا تتــٝح تًــو ايتكٓٝــ١ َــٔ ٚغــا٥ٌ ٫قتٓــا٤، ْٚؿــط، ٚتٛيٝــس املعطؾــ١             صبتُ

 ٚاغتٝعابٗا ٚتٛظٝؿٗا.

ذــث إٔ صبتُــع املعطؾــ١ ٫ ٜكتكــط عًــ٢ سْتــاد املعًَٛــ١ ٚ تــساٚهلا، سمنــا    ٜٚــط٣ ايبا

ؼبتاد سمل اكاؾ١ ذبرتّ َٔ ٜٓـتخ ٖـصٙ املعًَٛـ١، ٜٚكـسضٖا، ٜٚتؿاعـٌ َعٗـا ٜٚػـتثُطٖا يف        
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ٚنصيو  ٚعٞ بأ١ُٖٝ ايترٍٛ سمل صبتُع َعطيف ٜتكٔ ٚػبٝـس ايتعاَـٌ    الاٍ ايكرٝح،

ٜٚثُٔ زٚض ايتعًِٝ ايط٥ٝؼ يف نٌ شيـو، ممـا    َع املعطؾ١، ٚؼبرتّ ٜٚكسض عُاٍ املعطؾ١،

ٜتطًب سػباز ضبٝط اكايف، ٚاجتُاعٞ، ٚسع٬َٞ، ٚغٝاغٞ ٜ٪َٔ باملعطؾ١، ٚزٚضٖا يف 

 اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ يًُحتُع.  

 Features and Prosperities of Knowledge Society خصائص ومساخ جمرًغ ادلؼزفح:

صبــاٍ صبتُــع املعطؾــ١ بٛنــٛح   مل ؼبــسز ايبــاذثٕٛ ٚايهتــال ايــصٜٔ نتبــٛا يف    

خكا٥ل ٖصا التُع; بٌ سٕ ٖصٙ اشبكا٥ل تٛجس َتٓـااط٠ ٖٓـا ٖٚٓـاى، ٚممـٔ نتـب      

ٌٷ َــٔ عبــس ايععٜــع)   ( 42ّ،م2008(، ٚعبــس ايػــ٬ّ)5ّ،م  2004يف ٖــصا الــاٍ نــ

ــسض ــلٚ (17م ّ،2004) ٚذٝــــ ــ٢) تٛؾٝــــ ــاف58ّ،م2007َٚٛغــــ ــط٠ (، ايعػــــ  َٚعاٖــــ

ٚيًتٛقٌ سمل ضقس ٖصٙ اشبكـا٥ل ايـيت     (.38م ّ،2010) ٚايكازضٟ (43ّ،م2010)

ــات امل  ــطت يف التُعـ ــا    ظٗـ ــسا، ٚأٚضٚبـ ــ١، ٚنٓـ ــس٠ ا٭َطٜهٝـ ــات املترـ ــ١ ناي٫ٜٛـ تكسَـ

ايػطبٝـ١، ٚمنـٛض آغـٝا ـ قـاّ ايباذـث مبػـح أنـرب قـسض ممهـٔ َـٔ ايهتابـات يف ٖـصا               

بٗـــصٙ  الـــاٍ. ٚقـــس قـــٓؿٗا ايباذـــث سمل: خكـــا٥ل عاَـــ١، ٚخكـــا٥ل تطبٜٛـــ١ َتعًكـــ١

ٝـ   ، ٚميهـٔ سمجاهلـا بتكـطف َـٔ ايباذـث ـ عًـ٢ ايٓرـٛ          )6ّ،م2004سض، ايسضاغـ١ )ذ

 ايتايٞ: 

 أوالا: خصائص ومساخ ػايح: 

يًُعطؾ١ خكـا٥ل ٚمسـات عاَـ١ ٚضزت عٓـس ايبـاذثني ٚايهتـال، ٚغتعطنـٗا ٖـصٙ              

 ايسضاغ١ بؿهٌ طبتكط ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

ــاد املع2ّ،م2003أبــــٛ ظٜــــس )ٜــــصنط :  Knowledgeاملعطؾــــ١:  -1 طؾــــ١، (  إٔ سْتــ

ٚابتهاضٖـــا، ٚاَت٬نٗــــا َــــٔ أٖــــِ َــــا ميٝـــع صبتُــــع املعطؾــــ١، ٚيــــٝؼ صبــــطز   

 اغتريازٖا، ٚاغتدساَٗا بهؿا٠٤، بٌ ٫بس َٔ اٱْتاد ايصاتٞ يًُعطؾ١.

ــٝـ        ــط٠) ٜٚهـ ــاف َٚعاٖـ ــيت     2010ايعػـ ــات ايـ ــِ املهْٛـ ــهٌ أٖـ ــ١ تؿـ ّ( "إٔ املعطؾـ

تُــع، ٚايثكاؾــ١، ٜتهــُٓٗا أٟ عُــٌ، أٚ ْؿــاط، ٚخاقــ١ ؾُٝــا ٜتكــٌ با٫قتكــاز، ٚال  

   .45ٜٚتػِ صبتُع املعطؾ١ بهٕٛ املعطؾ١ أِٖ َٓتخ يسٜ٘"م
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ٚقس أقبرت املعاضف ٚاملعًَٛات َكًَٛا اجتُاعًٝا قا٥ًُا بصات٘، ٚعٓكـطًا ؾـاع٬ً بـايؼ         

ــ١       ــ٘ أزٚاضًا اجتُاعٝـ ــِ َعـ ــا ؼبطـ ــبح تػريٖـ ــات، ٚأقـ ــطاز ٚالتُعـ ــا٠ ا٭ؾـ ــأاري يف ذٝـ ايتـ

 .  َػتكط٠، ٜٚٓؿ٧ أخط٣ َػترسا١

سٕ اْتؿـاض ايتهٓٛيٛجٝـا غـٌٗ     Technology Developmentايتطـٛض ايـتكين :   -2

ــل          ــع، ممــا ٜطً ــ١ يًحُٝ ــتدًل َــٔ غــًط١ امل٪غػــات، ٚأتاذــت املعطؾ يٲْػــإ اي

قسضات٘ اٱبساع١ٝ، ٚذٍٛ التُعات سمل َٓتح١ ٚيٝػـت ؾكـط َػـتًٗه١ خكٛقـا     

 .(148ّ،م2003)عًٞ،صبٝات، ٚططم اسبكٍٛ ع٢ً املعطؾ١ يًرب

ــ١ َؿــه١ً          -3 ــع أٜ ــٌ َ ــ١، ممــا ٜعــين إٔ ايتعاَ ــ١ املدتًؿ ــني صبــا٫ت املعطؾ ــسَاد ب ا٫ْ

ٜػــتسعٞ َعطؾــ١ َتكــ١ً َــٔ صبــا٫ت َعطؾٝــ١ َتعــسز٠، ٚنــصيو ا٫ْــسَاد بــني          

 املعطؾ١ ايٓعط١ٜ ٚاملعطؾ١ ايتطبٝك١ٝ ايصٟ بات ٜتكاعس بكٛض٠ نبري٠ .

ــاؽ قــ٠ٛ التُعــات، ٚسضغــا٤ قٛاعــس      -4 ــس٠ يكٝ ــس٠ يًرتانــِ  اعتُــاز َعــاٜري جسٜ جسٜ

ايطأمسايٞ ؾٝٗا، ذٝث أقبح َكسض٠ ايك٠ٛ اسبكٝكـٞ ٭ٟ صبتُـع ٖـٛ:" املعطؾـ١ يف     

ٜس ايهثط٠" ٚيٝؼ" ا٭َٛاٍ يف ٜس ايكًـ١ " ٚأقـبح ايرتانـِ ايطأمسـايٞ ٭ٟ صبتُـع      

ٜتُثٌ يف َس٣ ايـٛؾط٠ ٚايتكـسّ ٚاسبسااـ١ ؾُٝـا ميًهـ٘ التُـع َـٔ َعًَٛـات قابًـ١          

 يًتطبٝل ٚايتٛظٝـ.

أغايٝب جسٜس٠ يًتكػِٝ ايسٚيٞ يًعٌُ، اذتًت مبٛجب٘ ايتهٓٛيٛجٝا َهـإ  ظٗٛض -5

ٝا يف قٓاع١ ؾهٌ ايٓعاّ ايعاملٞ ازبسٜـس، ٚذبسٜـس ؾـهٌ ايع٬قـات     جا٭ٜسٜٛيٛ

ا٫ت املدتًؿــــ١، اقتكــــاز١ٜ ٚغٝاغــــ١ٝ ٚاكاؾٝــــ١ ــــــايسٚيٝــــ١ يف ٖــــصا ايٓعــــاّ يف ال

 ٚتطب١ٜٛ.. اخل.

سٜــس بــني أبٓــا٤ التُــع ايٛاذــس بــني َــٔ  ظٗــٛض تكػــُٝات ٚؾــٛاضم طبكٝــ١ َــٔ ْــٛع ج -6

ميًهٕٛ املعطؾـ١ ٜٚترهُـٕٛ ؾٝٗـا، َٚـٔ ٫ ميًهْٛٗـا، ٖٚـصٙ ايؿـٛاضم غـتهٕٛ         

 أنثط ذس٠  ٚعُكًا َٔ أ١ٜ ؾٛاضم أْتحتٗا اَتٝاظات  ايترهِ يف ايثط٠ٚ املاز١ٜ.  

" تٛغٝع ٚتعُٝل ايؿح٠ٛ ايكا١ُ٥ بايؿعٌ بني ا٭غٓٝـا٤ ٚايؿكـطا٤، تًـو ايؿحـ٠ٛ املعطٚؾـ١     -7
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" أٟ بني أاطٜـا٤ املعطؾـ١ ٚؾكطا٥ٗـا، ٚيعـٌ املؿـٗس       Digital Divideبايؿح٠ٛ ايطق١ُٝ 

 ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ يف عاملٓا ايعطبٞ خري زيٌٝ ع٢ً شيو ا٭َط.

ايتػري يف َؿّٗٛ ايعٌُ ٚصبا٫ت٘ ٚآيٝات٘ َٚٗاضاتـ٘، ذٝـث أقـبرت ايتحـاض٠ ايطاحبـ١      -8

ِٖ دبـاض املعًَٛـات، ٚيكـس أاـط شيـو      ٖٞ دباض٠ املعطؾ١، ٚبات ايتحاض ا٭نثط ذعًا 

 بسٚضٙ ع٢ً ايتٓعِٝ ا٫جتُاعٞ ٚع٬قات ايعٌُ.

أقـــبح اٱْػـــإ يف ظـــٌ صبتُـــع املعطؾـــ١ ٚبؿهـــٌ ايتكٓٝـــ١ املعًَٛاتٝـــ١ غـــري َهـــطط  -9

ي٬ْتكـــاٍ َـــٔ َهـــإ ٯخـــط يٝعـــطف أَـــط َـــا أٚ يتبـــازٍ ايـــطأٟ يف قهـــ١ٝ َعٝٓـــ١،   

ٜـسخٌ يف ذـٛاض َـع اٯخــطٜٔ    ؾُٝهٓـ٘ َـٔ خـ٬ٍ ؾـبه١ املعًَٛــات "اٱْرتْـت " إٔ      

ــٛض٠        ــ١ يف بً ــ١ املعًَٛاتٝ ــ١ نُــا أغــُٗت تكٓٝ بايكــٛت ٚايكــٛض٠ ٚايهًُــ١ املهتٛب

 اكاؾ١ٝ سيهرت١ْٝٚ ظازت َٔ عًُٝات ايت٬قح ايثكايف بني التُع.  

 قتكاز ٚايطأمساٍ املعطيف.ذسٜث١ ي٬ٚا٤ َؿاِٖٝ ٚقٛاعس جسٜس٠ ضغس-10

: خصائص ومساخ ذزتىَح:   ثاَُاا

ــ١  ــصٙ ايسضاغــ١ ٚقــس        يًُعطؾ ــل بٗ ــ١ ٖٚــٞ َــا ؽبــل ٜٚتعً خكــا٥ل ٚمســات تطبٜٛ

( عـسزًا َـٔ    6ّ،م 2004ز ذٝـسض ) ذسٸشٴنطت عٓس نثري َٔ امل٪يؿني ٚايباذثني، ٚقس 

خكـــــا٥ل ٚمســـــات صبتُـــــع املعطؾـــــ١ املتعًكـــــ١ بايرتبٝـــــ١، ٚايـــــيت متثًـــــت يف: املعطؾـــــ١  

ــتعً    ــا٤، ٚايـ ــل، ٚا٫غتككـ ــٌ يف ؾطٜـ ــتعًِ، ٚايعُـ ــات ايـ ــ١ٝ، َٓعُـ ــتُط، ايتدككـ ِ املػـ

ــات  ــ١. ٚغــٝتٓاٍٚ ايباذــث) بتكــطف ( ٖــصٙ ايػــُات       ا٫تكــاٍٚتكٓٝ ٚاملعًَٛــات، ٚايعٛمل

 بإػباظ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 :  Specialization Knowledgeاملعطؾ١ ايتدكك١ٝ  (1

ــاٙ         ــا مســ ــٛ َــ ــٞ ٖٚــ ــابع تطبٝكــ ــا طــ ــإ هلــ ــ١ س٫ سشا نــ ــ٢ُ َعطؾــ ــ١ ٫ تػــ املعطؾــ

"، ٚيهٞ تهٕٛ  Knowledge in Actionاملعطؾ١ ايتطبٝك١ٝ " (47،م1993ّ)نطٚزض

شات أاط ػبب إٔ تهٕٛ ع٢ً زضج١ عاي١ٝ َٔ ايتدكل، أَـا املعطؾـ١ اسبـط٠ ؾـ٬ تػـ٢ُ      

َعطؾ١. ؾايؿدل املتعًِ نُٔ ايؿِٗ ايكسِٜ. ٜٓعط سيٝ٘ َـٔ َٓعـٛض صبتُـع املعطؾـ١ بأْـ٘      

١ ؾدل ضبب يًؿٕٓٛ ٚيٝؼ ؾدكًا َتعًًُا. ٚبٓا٤ٶ عًـ٢ ٖـصا ايؿٗـِ يًُعطؾـ١، ؾـإٕ املعطؾـ      

 ػبب إٔ تتكـ بأْٗا ربكك١ٝ شات َػت٣ٛ عاٍ .
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 : Learning Organizationَٓعُات ايتعًِ  (2

ِ (65ّ،م1993) زضٚنــط ٜعــطف ــتعً ــاض٠ عــٔ صبُٛعــ١ َــٔ     َٓعُــ١ اي ــا عب بأْٗ

ا٭ؾطاز ٜتؿاعًٕٛ َع بعهِٗ َٚع ايعامل اشبـاضجٞ ا ـٝط بٗـِ، ٜعًُـٕٛ نؿطٜـل نـُٔ       

ِ ايؿــطم ٫نتؿــاف املعطؾــ١ ٚسْتاجٗــا  َ٪غػــ١ ٜؿــعطٕ با٫ْتُــا٤ سيٝٗــا، ٚؾٝٗــا تتــاح هلــ  

 ٚتطبٝكٗا، ٜٚتكؿٕٛ بإٔ هلِ ايكسض٠ ٚايساؾع١ٝ يًتعًِ املػتُط ٚا٫ْؿتاح ع٢ً اٯخطٜٔ.

مخػــ١ ؾـــطٚط  (15ّ،م2004ذٝـــسض ) ْكـــ٬ً عــٔ     Sengeٚقــس اقـــرتح غــٝٓخ   

 أغاغ١ٝ ١َُٗ يتكبح امل٪غػات صبتُعات تعًِ، ٖٚٞ: 

يف عًُــٗا: أٟ ايكــسض٠ عًــ٢ ض٩ٜــ١  System Thinkingتٛظٝـــ ايــتؿهري املٓعــَٛٞ   -

 ا٭َٛض َٔ َٓعٛض مشٛيٞ.  

 .  Personal Masteryايرتنٝع ع٢ً اٱتكإ ايؿدكٞ  -

 . Building Better Mental Modelsبٓا٤ مناشد عك١ًٝ أؾهٌ   -

 . Shared Visionتطٜٛط ض١ٜ٩ َؿرتن١  -

 . Team Learningايرتنٝع ع٢ً تعًِ ايؿطٜل  -

هٔ ايكٍٛ أْ٘ ملا نإ ايتدكل ٖـٛ مسـ١ ا٭ؾـطاز يف صبتُـع     ٚبؿهٌ عاّ، مي

املعطؾــــ١، ؾــــإِْٗ حباجــــ١ سمل ا٫ْهــــُاّ سمل َ٪غػــــات َتدككــــ١ َٚٓعُــــات َٗٓٝــــ١   

 َتدكك١; ٭ْٗا غتػاعسِٖ ع٢ً ايُٓٛ املٗين ٚذبٌٜٛ املعطؾ١ ايتدكك١ٝ سمل أزا٤.

 : Team Workايعٌُ يف ؾطٜل  (3

عًـ٢ تػـُٝت٘ بايعُـٌ يف ؾطٜـل ٖـٛ       يعٌ َـٔ بـني أٖـِ َـربضات ٚزٚاعـٞ َـا أقـطًح       

ايسضاغات ايسٚي١ٝ املكاضْـ١ ٚزضاغـات غـٛم ايعُـٌ. ؾًكـس اغـتدًل ا٭َطٜهٝـٕٛ ؾهـط٠         

ايعٌُ يف ؾطٜل َٔ ايتحطب١ ايٝابا١ْٝ يف قٓاع١ ايػٝاضات، نُا زعـِ ٖـصا ا٫غـتد٬م    

ّ املعٓـــٕٛ بــــ " ا٫غـــتثُاض يف 1989ايتكطٜـــط ايـــصٟ ْؿـــطت٘ ٚظاض٠ ايعُـــٌ ا٭َطٜهٝـــ١ عـــاّ 

ملٛاج١ٗ أظ١َ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ا٭َطٜه١ٝ " ٚايصٟ خكل أذس ؾكـٛي٘   اغرتاتٝح١ٝايٓاؽ: 
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ملٓاقؿ١ زٚض ايتعًِٝ يف ذبػني أزا٤ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ا٭َطٜه١ٝ، َٚٔ نُٔ َا أنس عًٝـ٘  

ــس سمل ايعُــٌ يف صبُٛعــات         ــٛظؿني غٝهــططٕٚ ٚبؿــهٌ َتعاٜ ــو ايؿكــٌ ٖــٛ إٔ امل شي

يتعًـــِٝ عًـــ٢ أغـــايٝب ايتعًـــِٝ يتتؿـــل َـــع َـــا  َتعاْٚـــ١. يـــصيو ذـــث ايتكطٜـــط َ٪غػـــات ا

غٝٛاجٗ٘ خطػبٖٛا يف َٛاقـع عًُـِٗ َػـتكب٬ً. َـٔ خـ٬ٍ ٖـصٙ ايتحطبـ١ ظٗـطت ايـسع٠ٛ          

سمل إٔ ٜتعًِ ايؿطز نٝؿ١ٝ ا٫ْسَاد يف ايؿطٜل، ٚنٝؿ١ٝ ا٫ْتكـاٍ يف ايعُـٌ بـني ايؿـطم،     

 ٚذبسٜس َا ٜتٛقع٘ َٔ ايؿطٜل، َٚا ٜٓبػٞ إٔ ٜػِٗ ب٘ يعٌُ ايؿطٜل.  

 :  ٫Inquiryغتككا٤ ا (4

ٜتكـ صبتُع املعطؾ١ بأْ٘ َٓتخ يًُعطؾ١ َٚػتدسّ هلا، ٫ٚ ميهٔ أْتـاد املعطؾـ١   

ٚاغتدساَٗا بسٕٚ تٛظٝـ ا٫غتككا٤ تٛظٝؿـًا ضبهُـًا. يـصيو ؾـإٕ عًـ٢ امل٪غػـات إٔ       

ــسٜات ايـــيت      ــعٛبات ٚايترـ ــ١ املؿـــه٬ت ٚايكـ ــب١ يسضاغـ ــبٝٗا ايؿـــطم املٓاغـ تـــٛؾط ملٓتػـ

رــ١، ٚإٔ تــٛؾط هلــِ ايؿــطم يتٛظٝـــ ايبرــث اٱجطا٥ــٞ يف شيــو،     تــٛاجِٗٗ بعكًٝــ١ َٓؿت 

نُا إٔ عًٝٗا إٔ تطٛض سزاضات ايبرـٛي ايتابعـ١ هلـا ٚتػـاعسٖا عًـ٢ ا٫ْـسَاد بـاٱزاضات        

 ا٭خط٣ .

 :   Continuous Learning ايتعًِ املػتُط  (5

 OECDّ( أْ٘ يف زٍٚ ايتعإٚ ا٫قتكـازٟ ٚايتُٓٝـ١   2003شنط تكطٜط ايبٓو ايسٚيٞ )    

أْ٘ تتػري املعطؾ١ ايتدككـ١ٝ بكـٛض٠ َػـتُط٠،مما ٜتطًـب َـٔ عُـاٍ املعطؾـ١ إٔ ٜطـٛضٚا         

 َس٣ اسبٝا٠ . املػتُط مبسخٌ ايتعًِ ٚشيوع٢ً ايسضج١ ازباَع١ٝ  َعاضؾِٗ باغتُطاض

 : Communication and Information Technologyٚاملعًَٛات  ا٫تكاٍتكٓٝات  (6

ــ١ اي     ــع املعطؾـ ــات صبتُـ ــطظ مسـ ــٔ أبـ ــسي يف َٝـــسإ     إٔ َـ ــسي ٚؼبـ ــصٟ ذـ تكـــسّ ايـ

ت ٚتكٓٝات املعًَٛات. ؾًكس ؾطنت ٖصٙ ايتكٓٝـ١ ْؿػـٗا بؿـهٌ بـاضظ يف ناؾـ١      ا٫تكا٫

 َٓاذٞ اسبٝا٠ ايؿدك١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ .

 :  Globalizationايعٛمل١  (7

ٚاملعًَٛات جعًت ايعـامل املرتاَـٞ ا٭طـطاف صبتُعـًا ٚاذـسًا،       ا٫تكاٍإٔ تكٓٝات  

ٜٚػطت ايتٛاقٌ بني أططاؾ٘، بٌ غـًٗت يٲْػـإ َتابعـ١ َـا      ػاؾات أجعا٥٘،ٚقًكت امل
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ــ٘ عــرب ا٭قُــاض ا٫قــطٓاع١ٝ. ٚأقــبرت ايؿــعٛل تتٛاقــٌ         ؼبــسي يف ايعــامل ؾــٛض ذسٚا

بؿهٌ أؾهٌ، ٚأقبرت املعطؾ١ يف نثري َـٔ جٛاْبٗـا َتاذـ١ يًٓـاؽ بؿهـٌ ايؿـبه١       

ُـٌ يف بًـسإ غـري َٛطٓٗـا     ايسٚي١ٝ )ا٫ْرتْت(، نُا أقبرت ايهثري َٔ ايؿـطنات تع 

ا٭قـــًٞ، بـــٌ أغػـــت ؾـــطنات َتعـــسز٠ ازبٓػـــٝات. إٔ املعطؾـــ١ أقـــبرت شات قـــبػ١  

عاملٝــ١، ٚأقــبح انتػــابٗا أَــط ٫ َؿــط َٓــ٘، ٖٚــصا ٜكتهــٞ َــٔ امل٪غػــات إٔ تؿهــط    

ــ٢ ايــسٍٚ إٔ تــسضؽ َــا ٜــسٚض ؾٝٗــا يف غــٝام التُــع         خــاضد سطــاض أغــٛاض أٚطاْٗــا، ٚعً

 ايعاملٞ .

  ge  Knowledادلؼزفح
 متهُذ :

عٓس اسبسٜث عٔ صبتُع املعطؾ١، ٫بس أ٫ٚ َٔ اسبـسٜث عـٔ املعطؾـ١، ٖٚـٞ أذـس      

ّ،( عًــ٢ ؾهـــط٠  2002املهْٛــات ايط٥ٝػــ١ لتُــع املعطؾــ١، ٜٚطنـــع ايبٓــو ايــسٚيٞ )      

ض٥ٝػـــ١ َؿازٖـــا "إٔ املعطؾـــ١ تعـــس أٖـــِ عٓكـــط يف ايتُٓٝـــ١ ا٫قتكـــاز١ٜ، نُـــا إٔ قـــسض٠  

باضٖــا َٚٛا٤َتٗــا ٚذبًٜٛــٗا سمل خــسَات، أٚ غــًع ٜعــس  التُــع عًــ٢ سْتــاد املعطؾــ١، ٚاخت 

ــا٠ ايٓــاؽ".م  عٓكــطًا َُٗــًا يًُٓــٛ ا٫قتكــازٟ املػــ    ٚيف ٖــصا . 7تُط ٚذبػــني ْٛعٝــ١ ذٝ

ّ، عًـ٢ إٔ املعطؾـ١ ٖـٞ عُـاز     2002ايػٝام أنـس تكطٜـط ايتُٓٝـ١ اٱْػـا١ْٝ ايعطبٝـ١ يعـاّ       

ا أْٗــا نــطٚض٠  ايتُٓٝــ١، ٚغــًع١ شات ْؿــع عــاّ تــ٪اط عًــ٢ مجٝــع َٓــاذٞ اسبٝــا٠، نُــ         

ــا٤ صبتُــع        ي٬قتكــاز، ٚتؿــط  ْؿػــٗا عًٝــ٘ بؿــهٌ َتعاٜــس ٚمترــٛض ايتكطٜــط ذــٍٛ بٓ

 (.  5ّ،م2002املعطؾ١ )تكطٜط ايت١ُٝٓ اٱْػا١ْٝ ايعطب١ٝ،

تٓـــاٍٚ ايباذـــث يف ٖـــصا ازبـــع٤ َؿٗـــّٛ املعطؾـــ١، ٚأُٖٝتٗـــا، ٚأْٛاعٗـــا،   ٚيـــصيو 

سضاغـ١ َـٔ ذٝـث خكـا٥ل     ٖٚطَٗا ٚزٚض٠ املعطؾ١ يهْٛٗـا متثـٌ أُٖٝـ١ بايػـ١ يف ٖـصٙ اي     

 زٚض٠ املعطؾ١، َٚطاذًٗا يف صبتُع املعطؾ١.   

 The Concept of Knowledgeيفهىو ادلؼزفح: 

٬ٕ بترسٜـس ٫  ايعطؾإ: ايعًِ، قـاٍ ابـٔ غـٝسٙ: ٜٚٓؿكـ    املؿّٗٛ ايًػٟٛ: َٔ عطف،

ــل بٗــصا املهــإ،    ــ١ ٚ عٹطؾاْــًا َٚعطؾــ١ ٚاعــرتاف )يػــإ ايعــطل،        ًٜٝ عطؾــ٘ ٜعطؾــ٘ عٹطؾ

 (.   236م
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( عٳطٳَؾـ٘ ٜعطٴؾـ٘ َعطؾـ١ ٚعطؾاْـًا بهػـطتني َؿـسز٠       836م ٚجا٤ يف )ايكاَٛؽ ا ـٝط، 

 ايؿا٤ : عًُ٘.    

ــس     ــ١ ٚتعطٜؿاتٗـــا نـــثريًا عٓـ ــ١ املعطؾـ ــا املؿٗـــّٛ ا٫قـــط٬ذٞ ؾكـــس ٚضزت نًُـ أَـ

 املتكسَني ٚاملتأخطٜٔ َٔ ايعًُا٤ ٚايباذثني ٚ املثكؿني ٚؾُٝا ًٜٞ بعر ايتعطٜؿات:  

( " أْٗا تًو ا٭ؾهاض أٚ املؿاِٖٝ اييت تكـٌ سيٝٗـا نْٝٓٛـ١ َعٝٓـ١     2000ّعطؾٗا ايكباؽ )

)ؾــطز أٚ َ٪غػــ١ أٚ صبتُــع( ٚايــيت تػــتدسّ ٫ربــاش غــًٛى ؾعــاٍ عبــٛ ذبكٝــل أٖــساف     

 .  6ايه١ْٛٓٝ ".  م

ّ( تعطٜؿا هلا  بأْٗا " ذكـ١ًٝ ا٫َتـعاد اشبؿـٞ    2007ٜٚصنط زٜال ٚمجاٍ ايسٜٔ )

سبػـــ١ٝ ٚايكـــسض٠ عًـــ٢ اسبهـــِ، يًٛقـــٍٛ سمل  بـــني املعًَٛـــات ٚاشبـــربات ٚاملـــسضنات ا

 .  62ايٓتا٥خ ٚايكطاضات، أٚ اغتد٬م َؿاِٖٝ جسٜس٠ أٚ تطغٝذ َؿاِٖٝ غابك١ "م

ّ( ؾٝكــٍٛ "ٖــٞ ذكــ١ًٝ اغــتدساّ ايبٝاْــات     2009ٜٚتٛغــع يف تعطٜؿٗــا ايعــاٖط )  

ٚاملعًَٛــات ٚايتحطبــ١ ايــيت ٜــتِ اسبكــٍٛ عًٝٗــا عــٔ ططٜــل ايــتعًِ ٚاملُاضغــ١ ٖٚــٞ ايــيت     

ٔ ميًهٗا َٔ ايتحاٚل َع املػتحسات اييت تٛاجٗ٘، ٚدبعً٘ أنثط قسض٠ عًـ٢  متهٔ َ

 .   10ايٛقٍٛ سمل ذًٍٛ أؾهٌ يًُؿانٌ اييت تكع يف صباٍ َعطؾت٘ " م

( " إٔ ٖٓـاى عــس٠ َٓــاٖخ يتعطٜــ املعطؾــ١ ٚيهــٌ   ٖـــ1428ٚتـصنط طاؾــهٓسٟ ) 

 َٓٗخ ذحح٘ ٚبطاٖٝٓ٘، َٚٔ تًو املٓاٖخ :

ٜط٣ يف املعطؾ١: ضأؽ َاٍ ؾهطٟ ٚق١ُٝ َهاؾ١ تتركل عٓـس  ـ املٓٗخ ا٫قتكازٟ: ايصٟ 1

 اغتثُاضٖا ايؿعًٞ.    

ـ املٓٗخ املعًَٛاتٞ : ايصٟ ٜـط٣ يف املعطؾـ١ : قـسض٠ عًـ٢ ايتعاَـٌ َـع املعًَٛـات ٚتٛظٝؿٗـا         2

 يتركٝل ٖسف َٛقٛف. 

اد ـ املـٓٗخ اٱزاضٟ: ٜٚـط٣ يف املعطؾـ١: َٛجـٛزًا تتعاَـٌ َعـ٘ سزاض٠ املٓعُـ١ يف غـعٝٗا ٱْتـ         3

 ايػًع ٚاشبسَات.  

ـ املٓٗخ ايـتكين: ٜٚـط٣ يف املعطؾـ١: قـسضات تكٓٝـ١ تـتُهٔ املٓعُـ١ َـٔ تٛظٝؿٗـا يتركٝـل           4

 أٖساؾٗا.  
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ـ املٓٗخ ا٫جتُاعٞ: ٜٚٓكطف يف تكٛضٙ يًُعطؾ١: نْٛٗا ب١ٝٓ اجتُاعٝـ١ تعُـٌ املٓعُـ١    5

 ع٢ً تٛظٝـ عٓاقطٖا يتركٝل أٖساؾٗا.  

ــ املــسخٌ ايــٛظٝؿٞ : ٜٚــط٣ يًُعطؾــ١   6 : ٚظٝؿــ١ دبعــٌ َٓٗــا قــ٠ٛ تتــٝح يًُٓعُــ١ َٛاجٗــ١    ـ

 ذبسٜاتٗا ٚذبكٝل متٝعٖا ٚاقتساضٖا.  

ـ املٓٗخ ايؿُٛيٞ : ٚتتهُٔ تكٛضًا ٜهـِ ناؾـ١ املٓـاٖخ ايػـابك١ ٚبايتـايٞ ؾٗـٛ َٛجـٛز        7

اقتكــازٟ شٚ ٖٝهــٌ اجتُــاعٞ ٜٓــتخ عــٔ تؿاعــٌ يًعٛاَــٌ ايتكٓٝــ١ ٚايتٓعُٝٝــ١ ميــس   

 ح هلا سزضاى ايتُٝع.  املٓع١ُ بكسض٠ دبعًٗا يف َٛقـ ٜتٝ

ـ املٓٗخ ايثٓا٥ٞ املكطًرٞ : ٜٚؿري سمل إٔ املعطؾ١ : تتهٕٛ َـٔ جـعأٜٔ، ا٭ٍٚ ظـاٖط٠      8

ميهٔ ايتعاٌَ املباؾط َع٘ ٚذبًٜٛ٘ سمل ٚاا٥ل قابًـ١ يٓكـٌ، أَـا ازبـع٤ ايثـاْٞ ؾٗـٞ       

 شٚ مس١ ن١ُٝٓ غري ظاٖط٠ َهُْٛٗا املٗاضات ٚاشبرب٠ ٚا٫غتس٫ٍ ٚاسبه١ُ.  

يًُعطؾـ١،  طٜـ ٚاذـس  ــــــــــ عـسّ اتؿـام ايعًُـا٤ ٚايبـاذثني عًـ٢ تع     ٜتـبني   مما غبل ٚ

٣ ايباذـث إٔ َـا ػبُـع ايتعطٜؿـات ايـيت اطًـع عًٝٗـا خـ٬ٍ         أضؾٗٞ تأخص َعإ َتعسز٠، ٚ

 حبث٘ ٖٞ:

 إٔ املعطؾ١ َتطٛض٠ بتطٛض سْتاجٗا ٚاغتدساًَاتٗا.   -1

 أْٗا َٔ قٓع ايبؿط.   -2

 زتٗا.  أْ٘ ميهٔ ذؿعٗا ْٚكًٗا ْٚؿطٖا ٚاغتعا -3

   The Importance of Knowledgeأهًُح ادلؼزفح:

ِٳ  }مل تهٔ املعطؾ١ ٚيٝس٠ ايعكـط بـٌ قسميـ١ قـسّ اٱْػـإ، قـاٍ اهلل تعـامل: "        ٚٳعٳًِـ

ُٳا٤  ّٳ اَ٭غٵ ٗٳا... اٯٜـ١ آزٳ باٖتُـاّ نـبري َـٔ ؾ٬غـؿ١ ايؿـطم       ، ٚقـس ذعٝـت  31ايبكـط٠ {ُنًِ

املعطؾـــ١ ٚأغـــبابٗا، ٚتٛاٝكٗـــا، ايػـــطل، ٚقـــس أنـــس ايعًُـــا٤ ٚ ايؿ٬غـــؿ١ عًـــ٢ أُٖٝـــ١  ٚ

ې  ٹ ٹ چ إٔ املعطؾ١ ٖٞ ؾِٗ َٓٗخ اهلل َٚكتهٝات٘ يف ٚاقع اسبٝـا٠.   شيو ٜٚ٪نس 

ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  

 ٩٦٢البقرة: چۈئ  ېئ   
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ٹ اِ جـا٤ ا٫غـ٬ّ َٚٓـص أٍٚ ْـعٍٚ يًـٛذٞ ذـث عًـ٢ انتػـال املعطؾـ١ ٚ ايعًـِ           

ژ  ڑ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژچ  چ  چ  ڇ  ٹ چ 

ــص أٍٚ عكــٛضِٖ ٜٗتُــٕٛ       ٥ – ١العلقق :  چڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   ممــا جعــٌ املػــًُني َٓ

ٚتٛيٝــس َعــاضف جسٜــس٠.  ٚقــس ٚضز يف ايــصنط اسبهــِٝ   ،ْٚكًــٗا َــٔ ايكــسَا٤ ،باملعطؾــ١

 املٓطل.   ، ٚايؿعٌ، ٚسعُاٍ ايؿهط، ٚغبعُا١٥ ٚمخػٕٛ آ١ٜ ذبث امل٪َٓني ع٢ً ايتأٌَ

ٚقــس اذتــٛت ايػــ١ٓ ايٓبٜٛــ١ املطٗــط٠ ايهــثري َــٔ ا٭ذازٜــث ايــيت ذبــث عًــ٢ طًــب    

ــِ ٚ ايبرــث عــٔ املعطؾــ١ قــاٍ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ " اسبهُــ١ نــاي١            ايعً

 .7862" غٓٔ ايرتَصٟ، ؾرٝث ٚجسٖا ؾٗٛ أذل بٗا  امل٪َٔ،

تُعــــات، ٚامل٪غػــــات، اــــِ جــــا٤ ايعكــــط اسبــــسٜث ٚظازت قٓاعــــ١ ا٭ؾــــطاز، ٚال

ٚاسبهَٛات بأُٖٝـ١ املعطؾـ١، ٚأقـبح َـٔ ايبـسٖٝات إٔ املعطؾـ١ عٓكـط ؾاعـٌ يف تػـٝري          

ــ١ً يف ايعـــامل     التُعـــات، ؾُدتًــــ ايتكـــٛضات ايتكٓٝـــ١، ٚاملعًَٛاتٝـــ١ اسبسٜثـــ١ اسباقـ

ــطع١ ايٛقـــٍٛ امل          ــٞ س٫ يتركٝـــل غـ ــ٬ّ، َـــا ٖـ ــبهات اتكـــا٫ت، ٚسعـ ــت، ٚ ؾـ اْرتْـ

ملعــاضف، يهــٞ تػــِٗ يف تطــٜٛط اٱْػــإ ٚالتُعــات ٚايــسٍٚ،   املعًَٛــات ٚايبٝاْــات ٚ ا

ــ١ ٚا٫قتكــاز ازبٝــس ٚؾــل ايكــطاضا     ــ١    تٚذبكــل هلــا ايطؾاٖٝ ايكــا٥ب١ ٚ ايطؾــٝس٠ يف َطذً

 ايتكًب ٚ ايتػري.   

ّ( "ٚممــا ٜــربظ املٛقــع املتُٝــع ايــصٟ أقــبرت املعطؾــ١    2007ٜكــٍٛ تٛؾٝــل ٚ َٛغــ٢ ) 

ايٞ، أْٗـا متثـٌ َـا ٜكـطل َـٔ اـاْني باملا٥ـ١        ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛج١ٝ ذبتً٘ يف ايعكط اسبـ 

%( ا٭خــط٣ ؾتــصٖب سمل 20%( َــٔ اقتكــازٜات ايعــامل املتكــسّ، أَــا عؿــطٕٚ باملا٥ــ١ ) 80)

 .3ضأؽ املاٍ ٚايعُاي١ ٚ املٛاضز ايطبٝع١ٝ " م

ٚقــس مســٞ ٖــصا ايعكــط باغــِ عكــط املعطؾــ١ ٚالتُــع بامسٗــا تعــبريًا عــٔ أُٖٝتٗــا  

، ٚقـٝاغ١ ذانـطٖا،   ٚتكـسَٗا ٖاًَا ٚذامسًا يف قـعٛز ا٭َـِ،   ضًا ايبايػ١، ؾٗٞ تًعب زٚ

 َٚػتكبًٗا. 

، Britz, lor, Coetzee, Bester،(2006ٜٚــط٣ بطٜتعٚيــٛض ٚنــٜٛتعٟ ٚبٝػــرت  

 ( إٔ أ١ُٖٝ املعطؾ١ ترتنع يف إٔ :26م

 املعطؾ١ أِٖ عٛاٌَ اٱْتاد هلا أ١ُٖٝ يف ضأؽ املاٍ  ٚايعٌُ.   -1
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 ع َػت٣ٛ عاٍ يًتعًِٝ.  إٔ يًُعطؾ١ أ١ُٖٝ نبري٠ يف تععٜ -2

َــٔ ذٝــث ا تــ٣ٛ ٚاملعٓــ٢ ٚيــٝؼ ؾكــط يٛغــا٥ٌ     ًانــبري ًاإٔ يًُعطؾــ١ اٖتُاَــ -3

 ْكًٗا اسبسٜث١.  

( إٔ أُٖٝـــ١ 20ٖــــ،م1430ايكطْـــٞ )ّ( ْكـــ٬ عـــٔ 2005ايهبٝػـــٞ )ٚٚضز عٓـــس 

 املعطؾ١ تتًدل يف اٯتٞ :

تٓػــٝل، سغــٗاّ املعطؾــ١ يف َطْٚــ١ املٓعُــات َــٔ خــ٬ٍ زؾعٗــا ٫عتُــاز أؾــهاٍ يً    -1

 ٚايتكُِٝ، ٚاهلٝه١ً تهٕٛ أنثط َط١ْٚ.  

ستاذ١ املعطؾ١ الاٍ أَاّ املٓع١ُ يًرتنٝع ع٢ً ا٭قػاّ ا٭نثـط سبـساعًا، ٚذبؿٝـع     -2

 اٱبساع ٚا٫بتهاض املتٛاقٌ ٭ؾطازٖا ٚمجاعاتٗا.  

ايتػـٝري ازبـصضٟ يف املٓعُـ١     صبتُعات َعطؾ١ٝ ذبـسي يف بٓا٤ سغٗاّ املعطؾ١ املٓع١ُ -3

 َع ايتػٝري املتػاضع يف ب١٦ٝ ا٭عُاٍ.   ـيتتهٝ

ميهــٔ يًُٓعُــات إٔ تػــتؿٝس َــٔ املعطؾــ١ شاتٗــا بٛقــؿٗا غــًع١ ْٗا٥ٝــ١ عــرب بٝعٗــا     -4

 أٚ ٱػباز َٓتحات جسٜس٠.   ،أٚ اغتدساَٗا يتعسٌٜ َٓتخ َعني ،ٚاملتاجط٠ بٗا

ــ١ ايبؿــط١ٜ املكــسض ا٭غــاؽ   تعــ-5 ــع٠ ايتٓاؾػــ١ٝ     ،يًكُٝــ١ س املعطؾ ــل املٝ ٚا٭غــاؽ شبً

 ٚسزاَتٗا. 

 تطؾس املعطؾ١ اٱزاض١ٜ َسٜطٟ املٓعُات سمل نٝؿ١ٝ سزاض٠ َٓعُاتِٗ.  -6

  Pyramid knowledgeهزو ادلؼزفح :

ذاٍٚ ايباذثٕٛ تٛنٝح ايع٬ق١ َا بني )ايبٝاْات، ٚاملعًَٛـات، ٚاملعطؾـ١( ٚذـاٚيٛا    

٫ إٔ متثٌٝ ٖصٙ ايع٬ق١ مبا ٜػ٢ُ ٖـطّ املعطؾـ١، َٚـع ٖـصا ا٫تؿـام ذـٍٛ ؾـهٌ اهلـطّ س        

ٖٓــاى اخت٬ؾــا ذــٍٛ ايتؿكــ٬ٝت ايسقٝكــ١ يــ٘ يهــٌ َػــت٣ٛ َــٔ َػــتٜٛات ٖــصا اهلــطّ،   

ٜٚطَـع يـ٘    ،ٚاسبهُـ١  ،ٚاملعطؾـ١  ،ٚاملعًَٛات ،ٜٚعطف ٖصا اهلطّ نصيو بٗطّ ايبٝاْات

هْٛـات  إٔ ٖـصا اهلـطّ مل ٜهـٔ يف بساٜاتـ٘ ؼبتـٟٛ عًـ٢ امل       ٚأض٣، ( DIKWاختكاضا ) 

 طّ املعطؾ١ :أِٖ مناشد ٖا٭ضبع١.  ٚؾُٝا ًٜٞ 



- 41 - 
 

     Raddund & Alanٖطّ املعطؾ١ عٓس ضازْس  ٚآئ  -1

 

 

 

 

 (74،مCoak ،2003ْس  ٚآئ )ٖطّ املعطؾ١ عٓس ضا (3ؾهٌ)

ايبٝاْـات ايعًُٝاتٝـ١ أٚ   ٜٚهع منـٛشد  ضاْـس ٚآيـٔ ايبٝاْـات اشبـاّ يف ايكاعـس٠ تًٝٗـا                 

دــٝل ٚخــعٕ املعًَٛــات  ذٝــث ٜــتِ تكــٓٝـ ٚتً  ;ًٜٚــٞ شيــو سزاض٠ املعًَٛــات  ايتؿــػ١ًٝٝ،

ٓـ٘  شنـا٤ ا٭عُـاٍ املـبين عًـ٢ سزاض٠ املعًَٛـات ممـا ٜٓـتخ ع        املؿًرت٠، اِ ًٜـٞ شيـو قـعٛزاً   

اييت تكـٛز املٓعُـ١ سمل اسبهُـ١، ٜٚعتربٖـا أعًـ٢ ذـسٚز املعطؾـ١ ٚاهلـسف         َعطؾ١ املٓع١ُ 

 ا٭مس٢.  

 : Beckman & Liebuitesٚعٓس بٝو َإ ٚ يٝبٜٛتؼ  -1

 

 

 

 

 (23،م1430يٝبٜٛتؼ )ايكطْٞ،عٓس بٝو َإ ٖٚطّ املعطؾ١  (4ؾهٌ)

ٚميثٌ منٛشد بٝو َإ ٚيٝبٜٛتؼ تكٛضًا آخط يتؿاقٌٝ ٖـطّ املعطؾـ١ ؾكاعستـ٘ ٖـٞ     

ايبٝاْات ًٜٚٝٗا املعًَٛات اِ املعطؾ١ ؾاشبرب٠ ٚايكسض٠ ٚقس قـٛضٖا نُكـؿٛؾ١ َتػًػـ١ً    

 غــٝام ؾــإشا جــا٤ت يفغــري َؿػــط٠، َــا ٖــٞ س٫ ذكــا٥ل ٚقــٛض ٚضَــٛظ  ،ٚبــني إٔ ايبٝاْــات

ــرٝرٗا       ــٓٝؿٗا ٚتكــ ــس تؿــــهًٝٗا ٚ تكــ ــات بعــ ــت سمل َعًَٛــ ــ٢ ذبٛيــ ــا َعٓــ ــبح هلــ ٚأقــ

َٚعازبتٗــا، اــِ تترــٍٛ سمل َعطؾــ١ يف ٖٝانــٌ تؿــٌُ املعًَٛــ١ ٚ اشبــرب٠ ٚاملبــاز٨ ٚايكــِٝ 

ٚايكــطاضات املبٓٝــ١ عًــ٢ املعًَٛــات، ٚذــٌ املؿــه٬ت، ًٜٝٗــا اشبــرب٠ ٖٚــٛ املػــت٣ٛ ايــصٟ  
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ًَا ٥٬َُـًا ٚؾعـا٫ً َـٔ أجـٌ ذبكٝـل ايٓتـا٥خ، ٚذبػـني        ٜعرب عٔ اغتدساّ املعطؾـ١ اغـتدسا  

ا٭زا٤.  ٚتــأتٞ ايكــسض٠ ٖٚــٞ املػــت٣ٛ ا٭عًــ٢ يف ٖــصا اهلــطّ ٜٚعــين اشبــرب٠ املٓعُــ١ يتٛيٝــس 

ٍُ َٔ ا٭زا٤.     َٓتخ أٚ خس١َ أٚ ع١ًُٝ ع٢ً َػت٣ٛٶ عا

 ( : ٚأمساٙ ٖطّ ق١ُٝ املعطؾ١ : 2007ـ ٚعٓس ٜاغني )3

 

 

 

 

 (63،م2007عٓس ٜاغني ) ( ٖطّ املعطؾ5١ؾهٌ )

ٜٚتٛاؾــل ٖــطّ ٜاغــني َــع اهلــطّ ايػــابل س٫ إٔ املػــتٜٛٔ ا٭خريٜــٔ ُٖــا اسبهُــ١    

 ٚاييت تأتٞ َٔ َعطؾ١ عاي١ٝ تكٌ بٓا سمل اسبل ٖٚٛ غا١ٜ املعطؾ١ ٚ َٓتٗاٖا.   

ذغ ايباذث إٔ مجٝع أؾهاٍ أٖطاّ املعطؾ١ ايػابك١ تتؿـل عًـ٢ إٔ املعًَٛـات    ٫ٚ

 ١ هلطّ املعطؾ١.  ايكٛاعس ا٭غاغٝ متثٌ

 Types of Knowledgeأَىاع ادلؼزفح:    

ٜكٓـ ايعًُا٤ املعطؾ١ تكـٓٝؿات نـثري٠ ٭ْٗـا يٝػـت َتحاْػـ١ ٫ٚ منطٝـ١، ؾٗـٞ        

 ( َٛقع2007ّيٝؼ هلا ؾهٌ ٚاذس، ٫ٚ سطاض ٚاذس، ٜٛضز ايكاٟٚ )

 (knowledge Typology،2010ّ)   ( 2009ّ( ٚايؿـــــُٝٞ )2007ّٜٚاغــــني )

 إٔ يًُعطؾ١ ْٛعني ض٥ٝػني ُٖا :  (2009ّٚايعاٖط )

  Explicit Knowledge :ـ املعطؾ١ ايكطؼب1١

ـ ، َٚٚٓٗـا ايهتٝبـات   ،أٚ املدعْـ١ ، أٚ املطَـع٠،  ٖٚٞ املعطؾـ١ املهتٛبـ١   ،   ا٭ضؾـٝ

ــتٓساتٚ ــ١ ، ٚاملػـ ــطا٤ات املهتٛبـ ــات  ،ا٫جـ ــل باملعًَٛـ ــٞ تتعًـ ــ١ يف   ٖٚـ ــٛز٠ ٚ املدعْـ املٛجـ

 سباغبات ٚ ذبسٜثٗا.    ٚميهٔ ْكًٗا يٰخطٜٔ عرب ا امل٪غػ١،
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 :   Tacitـ املعطؾ١ ايه١ُٝٓ 2

ٚتعتُـس عًـ٢ اشبـرب٠     ،ٖٚٞ املعطؾ١ اييت ؼبًُٗا ا٭ؾطاز يف امل٪غػ١ زاخٌ عكٛهلِ

ٞ  ،ٚ اسبــسؽ ،ٚ ايكٛاعــس ا٫غــتس٫ي١ٝ ،ايؿدكـ١ٝ  ٚقــس ايكــِٝ، ٚ  ،ٚ اسبهـِ ايؿدكــ

 يًُعطؾ١ ايه١ُٝٓ ُٖٚا :   ، أٚ سزضان١ٝ، ٖٚٓاى بعسإتهٕٛ ؾ١ٝٓ

ايبعـس ايهـُين )املٗــاضٟ( :  ٜٚؿـٌُ املعطؾــ١ غـري ايطمسٝـ١ ٚاملٗــاضات ايـيت تهتػــب        -أ

 مبعطؾ١ نٝـ َثٌ اسبطيف ٜطٛض خرب٠ غ١ٝٓ بعس غٓني َٔ ايتحاضل.  

ايبعس املعطيف : ٜٚتهٕٛ َٔ ا٫عتكازات، ايؿِٗ، ايكـِٝ، املثـٌ، املؿـاعط، ٚايـُٓط     -ل

 يٓا.   ايعكًٞ، ٖٚٛ ايبعس املػ٦ٍٛ عٔ سزضاى ايعامل َٔ ذٛ

 (41، م2009ايكطؼب١ )ايعاٖط، ١ُٝٓ  ٚ(خكا٥ل املعطؾ١ ايه1جسٍٚ )

 اٍَ ميكٍ إجيادها اخلصائص انُىع

املعطؾـــــــــــ١ ايكـــــــــــطؼب١   

Explicit Knowledge 

 ضمس١ٝ. -

 ْعا١َٝ. -

 ميهٔ ايتعبري عٓٗا نُٝا ٚ بايططم املطَع٠، ٚاملباز٨. -

 قاب١ً يًٓكٌ ٚايتعًِٝ. -

أؾــــهاٍ املًهٝــــ١ ايؿهطٜـــــ١   -

 ١ُٝ قاْْٛٝا. ا 

 . ا٫خرتاعبطا٤ات -

 ذكٛم ايٓؿط. -

 ا٭غطاض ايتحاض١ٜ. -

 ايتكُُٝٝات ايكٓاع١ٝ. -

 َٓتحات امل٪غػات ٚخسَاتٗا. -

املعطؾــــــــــــ١ ايهـــــــــــــ١ُٝٓ     

Implicit 
Knowledge 

 غري ضمس١ٝ. -

 ٜعرب عٓٗا بايططم ايٓٛع١ٝ ٚاسبسغ١ٝ. -

 غري قاب١ً يًٓكٌ ٚايتعًِٝ بػٗٛي١. -

، Know-How Skillطؾ١ ايهـ١ُٝٓ باملٗـاضات   أٟ تتعًل املع

اييت تٛجس يف ذكٝك١ ا٭َط زاخٌ عكٌ نٌ ؾطز، ٚيٝؼ َٔ 

ايػٌٗ ْكًٗا أٚ ذبًٜٛٗا سمل اٯخـطٜٔ، ٭ٕ ايؿـطز ٜهتػـبٗا    

 َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ٚتطانِ اشبربات. 

ــٌ    ــطم زاخــــ ــطاز ٚايؿــــ ــٌ ا٭ؾــــ عُــــ

 امل٪غػ١. 

 ُعطؾ١ ْٛعني آخطٜٔ ُٖا:( سٕ يً 40، م1426ٜٚصنط ايبب٬ٟٚ ٚذػني )         

: ٚتؿــري سمل تًــو املعطؾــ١ ايــيت تٓــتخ َــٔ     Internal knowledgeاملعطؾــ١ ايساخًٝــ١ -1

أْؿــط١ ٚتؿــاع٬ت ا٭ؾــطاز ؾُٝــا بٝــِٓٗ، ٚنــصيو تؿــاع٬تِٗ ٚع٬قــاتِٗ بعٓاقــط    

ــ١ اشباضجٝــ١ ا ٝطــ١ بٗــا، ْٚتا٥حٗــا، ٚتأارياتٗــا.  ٚتؿــٌُ تًــو املعطؾــ١ ؾُٝــا        ايب٦ٝ

 ػ٘ َٔ زٚاؾع ٚضغبات، ٚأٖساف ٚطُٛذات، ٚادباٖات.  ٜهْٛ٘ ايؿطز يٓؿ
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: ٚتتهُٔ املعطؾ١ اييت ٜػتُسٖا ا٭ؾطاز  External knowledgeاملعطؾ١ اشباضج١ٝ -ل

ايعإًَٛ ،أٚ املٓع١ُ ْؿػٗا َـٔ َكـازض خاضجٝـ١ تٛجـس يف ايب٦ٝـ١ ا ٝطـ١، ٚمتثـٌ        

ت ا٫تكـا٫ ٝـ١  ٖصٙ ايٓٛع١ٝ ايهِ ا٭غًب َٔ ايتسؾل املعطيف ايصٟ غاُٖت ؾٝـ٘ تكٓ 

 ٚاملعًَٛات يف تٝػري ايٛقٍٛ سيٝٗا.  

( املعطؾـــ١ سمل مخػـــ١ أمنـــاط ٜٚـــصنط " إٔ َعطؾـــ١ منـــط  2009ّٜٚكػـــِ ايعـــاٖط )

سش إٔ امل٪غػـات ايـيت تهـٕٛ قـازض٠ عًـ٢ ذبسٜـس        ;املعطؾ١ املطًٛب١ أَـط يف غاٜـ١ ا٭ُٖٝـ١   

ــا بؿ         ــ٢ َٛاجٗــ١ اذتٝاجاتٗ ــ١ ٖــٞ امل٪غػــات ايــيت تهــٕٛ قــازض٠ عً اعًٝــ١ " منــط املعطؾ

 ، ٖٚٞ :42م

 ٖٚٞ َعطؾ١ أٟ ْٛع َٔ املعطؾ١ ٖٛ املطًٛل.   Know-Whatَعطؾ١ َاشا  -1

 ٖٚٞ نٝـ ػبب ايتعاٌَ َع املعطؾ١.   Know-Howَعطؾ١ نٝـ  -2

 ٖٚٞ َعطؾ١ ملاشا ٖٓاى ذاج١ سمل ْٛع َعني َٔ املعطؾ١.   Know-Whyَعطؾ١ ملاشا  -3

َعطؾــ١ ضبــسز٠  ٖٚــٞ َعطؾــ١ أٜــٔ ميهــٔ ايعثــٛض عًــ٢   Know-Whereَعطؾــ١ أٜــٔ  -4

 بعٝٓٗا.  

 ٖٚٞ َعطؾ١ َت٢ تهٕٛ ٖٓاى ذاج١ سمل َعطؾ١ َع١ٓٝ.   Know-Whenَعطؾ١ َت٢  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 (114،م2009( أمناط املعطؾ١ )ايعاٖط، 6ؾهٌ )
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  Cycle Knowledgeدورج ادلؼزفح :
يًُعطؾ١ زٚض٠ متط بٗا ٜٚػُٝٗا ايـبعر زٚض٠ ذٝـا٠ املعطؾـ١ ٖٚـٞ نػًػـ١ً َتكـ١ً، ٜـ٪اط        

بعـر، ٦ًَٝٚـ١ با٭ْؿـط١ ايـيت تتبـازٍ ا٭زٚاض يف ايتـأاري ٚايتـأاط، ٚايػـبب ٚايٓتٝحــ١،         بعهـٗا يف  

ٖٚٞ يف ا٬ي ضبطات، تٛيٝس املعطؾ١ )ا٫بـساع ٚا٫بتهـاض، ٚايتطـٛض(، ْٚؿـط املعطؾـ١ )ايتعًـِٝ،       

ٚايـــتعًِ، ٚايتـــسضٜب، ٚاملؿـــاضن١ (، ٚتٛظٝــــ املعطؾـــ١ )املٓتحـــات، ٚاشبـــسَات، ٚايتطبٝـــل أٚ   

 (7م ٖـ،1430 ٚايؿطٜٛيف، ،3ٖـ،م 1426)بهطٟ،ا٫غتدساّ ( 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ٖـ، م1426عٓس )بهطٟ، زٚض٠ املعطؾ١ عٓس (  8ؾهٌ)              ٖـ، م( 1430يؿطٜٛيف، عٓس )ازٚض٠ املعطؾ١  (7ؾهٌ)

ٖـ( أْ٘ " تػصٟ ضبطـات زٚض٠ املعطؾـ١ بعهـٗا بعهـا; ؾٓؿـط      1426ٜصنط بهطٟ )

   ٕ ــا ــس     املعطؾــ١، ٚنــصيو اغــتدساَٗا، ٜ٪زٜ ــسٖا، ٚتٛيٝ ــس٠ يتٛيٝ ــٛض َكــازض جسٜ سمل ظٗ

املعطؾ١ سنـاؾ١ ٜطًـب ْؿـطٖا ٚاٱؾـاز٠ َٓٗـا، نُـا إٔ تٛظٝــ املعطؾـ١ ٚا٫غـتؿاز٠ َٓٗـا           

 .  3ع٢ً ْطام ٚاغع، ٫ ٜتِ زٕٚ ْؿطٖا " م

ٜٚــط٣ ايباذــث إٔ زٚض٠ املعطؾــ١ مبطاذًــٗا َتكــ١ً، َٚتؿاعًــ١ ببعهــٗا ٫ٚ ميهــٔ   

ا٭خط٣، ؾؿٞ َطذ١ً تٛيٝـس ٚسْتـاد املعطؾـ١، عبتـاد     ؾكًٗا، أٚ َعا١ًَ َطذ١ً مبععٍ عٔ 

ــل ايٓؿــط، ٚنــصيو ميهــٔ تٛي     ٝــس، أٚ ذبػــني َعطؾــ١  سمل َعًَٛــات َٚعطؾــ١ عــٔ ططٜ

عًـــ٢ املعطؾـــ١ املٓؿـــٛض٠، َٚطذًـــ١ ا٫غـــتدساّ ٚايتٛظٝــــ تـــطتبط   ا٫طـــ٬عجسٜـــس٠ بعـــس 

 بايٓؿط، ٚنصيو َٔ خ٬هلا ميهٔ تٛيٝس، ٚذبػني، ٚتطٜٛط املعطؾ١ املػتدس١َ.  

  

 

 تطبيق 

 مشاركة

 تطوير
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ايباذـث نــصيو  أْــ٘ َـٔ خــ٬ٍ زٚض٠ املعطؾــ١ ميهـٔ بٓــا٤ صبتُــع املعطؾــ١،     ٚضأ٣

 ْتاجـًا، ْٚؿـطًا،  سٚسعساز املؿطف ايرتبٟٛ، ٚتسضٜب٘ ذػب َتطًبات تؿعٌٝ زٚض٠ املعطؾـ١ ) 

ــ١ َٓاغــب١ هلــصا ايعكــط،   ٚاغــتدساًَا(  ٖٚــصا َــا غــٝتططم يــ٘ ايباذــث يف    َــٔ خــ٬ٍ ب٦ٝ

ــ١  ــاٚض ايتايٝـ ــط  ا ـ ــ١، ْؿـ ــس املعطؾـ ــطاف   : تٛيٝـ ــاٍ اٱؾـ ــ١ يف صبـ ـــ املعطؾـ ــ١، تٛظٝـ املعطؾـ

تِ ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜبٝـ١ يًُؿـطف ايرتبـٟٛ َـٔ خـ٬ٍ      ايرتبٟٛ، َٚٔ خ٬ٍ شيو ٜ

 َتطًبات تؿعٌٝ زٚض٠ املعطؾ١ يف صبتُعٗا; أٟ ذبًٌٝ ايعٌُ َٚتطًبات٘ يف صبتُع املعطؾ١.  

  Generation Knowledgeذىنُذ ادلؼزفح :أوالا : 

ٚتٓطًل َٔ ايتؿاعٌ بني املعًَٛات ٚاملعاضف ٚاسبكا٥ل َٔ ج١ٗ، ٚبـني  تٛيس املعطؾ١ 

ــ٢ ايــتؿهري ٚاٱبــساع ٚاملٗــاضات ايــيت تــسعِ شيــو، ٜــصنط ايؿــطٜٛيف        قــسض٠ اٱْػــإ عً

ْتاجٗــا ٚجــٛز قــسضات عكًٝــ١  املطذًــ١ َــٔ زٚض٠ املعطؾــ١ ٜػــتًعّ س ٖـــ( أْــ٘ " يف ٖــصٙ 1430)

 .  8ايعًٝا" مَتُٝع٠ تؿٌُ مجٝع َٗاضات ايتؿهري ا٭غاغ١ٝ ٚ

ــاضى )      ــا َبـ ــا ٜٛضزٖـ ــ١ نُـ ــاد املعطؾـ ــس ٚاْتـ ــّٛ تٛيٝـ ــس مبؿٗـ ــا " 2005ٜٚككـ ّ( أْٗـ

ــا سمل          ــاز٨، ٚنــٛابط ٜتٛقــٌ بٗ ــ٢ قٛاعــس، َٚب ــ١ عً ــ١ املٓعُــ١، ٚاملبٓٝ املُاضغــ١ ايعًُٝ

ــاض     ــساع أؾهـ ــِٝ، أٚ سبـ ــٜٛط، أٚ تٓعـ ــٝاغ١، أٚ تطـ ــتدطاد، أٚ قـ ــاِٖٝ ،اغـ  ،ٚأضا٤ ،َٚؿـ

 . 156، ٚٚغا٥ٌ " م ٚأغايٝب ،َٚٓاٖخ ٚأزٚات، ْٚعطٜات

 (:160،م2005ّْتاد املعطؾ١ نُا ٚضزت عٓس َباضى )َٚٔ أٖساف تٛيٝس ٚس

 ايتعسٌٜ ٚايترػني املٓؿٛز يف صباٍ َا.   -1

ــا  ساـــطا٤ ايؿـــطز ٚالتُـــع ٚامل٪غػـــات ايتعًُٝٝـــ١ با٭ؾهـــاض ٚايهـــٛازض،   -2 يتطٛضٖـ

 ٚمنٖٛا.  

 ٗاضات.  ايتحسٜس ٚاٱبساع يف صباٍ ا٭ؾٝا٤ ٚايتكٓٝات، ٚاشبربات، ٚامل -3

 أمناط ذىنُذ وإَراج ادلؼزفح :

ــاد املعطؾــ١ عًُٝــ١ َٓعُــ١، مياضغــٗا ا٭ؾــطاز ٚايعــاًَني نُــا متاضغــٗا       ٜعتــرب سْت

امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ امل٪١ًٖ يصيو عٔ ططٜـل أؾطازٖـا حبػـب ربككـاتِٗ، ٚقـسضاتِٗ،      
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ٝــسٟ ٚسَهاْــاتِٗ.  ٚهلــصٙ املطذًــ١ َــٔ زٚض٠ املعطؾــ١ طــطم يتٛيٝــسٖا ٚسْتاجٗــا َٓٗــا ايتكً    

 ، ٚايبػٝط ٚاملطنب، ٚؾُٝا ًٜٞ ْٛضز َا ٚضز عٓس بعر ايباذثني :ٚاسبسٜث

ٜصنط إٔ ايٓاؽ تهتػـب  ( Morse )( إٔ َٛضؽ21ّ، م2007ظَٞ )ؾعٓس ايعا

 اشبربات أٚ ربًل َعاضف جسٜس٠ َٔ َكازض ٚأْؿط١:

 ايتعًِ ملعطؾ١ املؿه١ً ٚغبٌ ذًٗا. -1

 ري.  َٓٗح١ٝ ذٌ املؿه١ً ٚاييت تتطًب َٛقـ ٚتؿه -2

 ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتحاضل ايػابك١ اييت تعط  ؾؿ٬ أٚ ظباذا.   -3

ــاظَٞ ) ــٝط١ 9ّ، م2007ٚ املطــــريإ ) ،(21ّ، م2007ٜٚــــٛضز ايعــ ( طــــطم بػــ

 تهػب َٔ خ٬هلا اشبربات أٚ ربًل َعاضف جسٜس٠ :

 ايسضٚؽ.   - 2   ا انطات.   - 1

 ايتعًِ )أآا٤ ايعٌُ(.    - 4   ايتسضٜب.   - 3

 ( سمل أْ٘ ميهٔ تٛيٝس املعطؾ١ ازبسٜس٠ َٔ خ٬ٍ:45ّ، م2009) ٜٚؿري ايؿُٝٞ

 أقػاّ ايبرث ٚايتطٜٛط ٚايتحطٜب.   -1

 تعًِ ايسضٚؽ.   -2

 (. Team workؾطم ا٭قطإ )ؾطٜل عٌُ  -3

 ايتؿهري اٱبساعٞ.   -4

عطؾ١ ٜـتِ َـٔ خـ٬ٍ : ا٫نتؿـاف،      ( إٔ تٛيٝس امل13ٖـ،م1426ٜٚصنط بهطٟ)

 ٚا٫بتهاض.   ،اٱبساعٚ

 ( إٔ أمناط تٛيٝس املعطؾ١ ٖٞ :545ّ،م1993) Wiig ٜٚٛضز  ٜٚخ 

انتػــال املعطؾــ١ املٛجــٛز٠ يف املكــازض اشباضجٝــ١ ٜٚــتِ شيــو َــٔ خــ٬ٍ تــسضٜب      -

 ا٭ؾطاز ٚتعًُِٝٗ.  

تٛيٝس َعطؾ١ جسٜس٠ َٔ خ٬ٍ تٛغٝع املعطؾ١ املٛجٛز٠ غابكا بٛاغـط١ ايـتؿهري،    -

 ٚايػبب١ٝ ٚايترًٌٝ.  
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 ؿاف ٚايتحطب١، ٚاٱبساع ٚا٫بتهاض.  تٛيٝس َعطؾ١ جسٜس٠ َٔ خ٬ٍ ا٫غته -

 ٌ ٟ  ٚتٓكـ  Prusak & Davenport( عـٔ بطٜػـاى ٚزاؾٓبـٛض   51ّ،م2008)ايػاَـس

 ّ( أمناط أخط٣ يتٛيٝس املعطؾ١ ٖٚٞ:2000)

ــال  - ــطا٤ ا Acquisitionا٫نتػـ ــ٘ ؾـ ــس بـ ــا٥ل،  : ٜٚككـ ــطاز، أٚ ايٛاـ ــ١) ا٭ؾـ ملعطؾـ

ٛ   أٚ ٍ عًــ٢ اشبــربات( َــٔ َٓعُــات َٚ٪غػــات أخــط٣ َــع ايرتنٝــع عًــ٢ اسبكــ

 َٗاضات ؾطٜل اٱزاض٠ ايعًٝا.  

: ٜٚتِ ع٢ً ؾهٌ زعِ َايٞ يًُ٪غػات ٚاملٓعُات َٚطانع Hiringا٫غت٦حاض  -

ا٭حباي بٗسف إٔ ٜهٕٛ ايساعِ أٍٚ َٔ ٜػتدسّ ْتـا٥خ ايبرـٛي دباضٜـا، ٖٚـٞ     

 يف ايٛاقع اغت٦حاض ملكسض املعطؾ١.  

ت َتدككـ١ يف  :  ٚتعين سْؿا٤ ٚذساDedicated Resourcesاملٛاضز املدكك١  -

 ايبرث نُٔ امل٪غػ١.  

ــٗاض)ا٫ْسَاد(  - ــبعر،     fusionا٫ْكـ ــٗا ايـ ــع بعهـ ــطاز َـ ــخ ا٭ؾـ ــين زَـ ــا تعـ :  ٖٚٓـ

مبعــاضؾِٗ  ٚٚجٗــات ْعــطِٖ املدتًؿــ١، َــٔ أجــٌ ايعُــٌ عًــ٢ ذــٌ املؿــه٬ت أٚ   

 بٓا٤ َؿطٚع.  

: ٜٚككــــس بـــ٘ ضباٚيــــ١ املٓعُـــ١ تٛيٝــــس املعطؾـــ١ ازبسٜــــس٠    Adaptionايتهٝــــ   -

ات ٚايكــطاعات ا ٝطــ١ بٗــا يف ب٦ٝتٗــا، أٟ إٔ ايكــطاعات   يًتهٝـــ َــع املــتػري 

 ٚايتػريات تعٌُ نراؾع يتٛيٝس املعطؾ١.  

ــِٝ    Networksايؿـــبهات  - ــ١ شات ايتٓعـ ــبهات غـــري ايطمسٝـ ــا ايؿـ ــس بٗـ : ٜٚككـ

ز يف ٖـــصٙ طٚض ايـــعَٔ ضمسٝـــ١، ذٝـــث ميتًـــو ايؿـــط ايـــصاتٞ، ٚقـــس تكـــبح َـــع َـــ 

 ، ٚاسبٛاضات تٛيس املعطؾ١.  ايؿبهات املعطؾ١ َٚٔ خ٬ٍ املكامل، ٚ ا٫ٖتُاَات

ــٛؽ    ( إٔ صبتُــع املعطؾــ١  34م2010) Sahlberg & Boceٜٚــط٣ غــايبريد ٚ ب

ٜعتُــس عًــ٢ خًــل ٚتٛيٝــس املعــاضف ازبسٜــس٠ بكــ٠ٛ ايــتؿهري ،ايــتعًِ، ا٫بتهــاض، ؾطزٜــا     

 ٚمجاعٝا.  

ايرتبـٟٛ يف  ْتـاد املعطؾـ١ يف صبـاٍ اٱؾـطاف     ٜط٣ ايباذث إٔ أِٖ أمناط تٛيٝـس ٚس ٚ

 :ايتايٞعطؾ١ تتُثٌ يف صبتُع امل
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 :Innovationاالبتصارػ -1

قبح ا٫بتهاض يف عكطْا ٖصا صبـا٫ ٚاغـعا، َٚتٓٛعـا، ٚتػـع٢ امل٪غػـات بـٌ       أ

 ،٠ َٚطؼب١ يتٛيٝس املعـاضف ازبسٜـس٠  ٚايسٍٚ سمل ٚنع بطاَخ ي٬بتهاض ،ؾٗٛ ططٜك١ جٝس

 زخاهلا ذٝع ايتطبٝل ٚا٫غتدساّ.  ٚس

ٓعــٛض: نحــصض نًُــ١ ابتهــط أٟ عحــٌ ٜٚــطز َؿٗــّٛ ا٫بتهــاض يػٜٛــا عٓــس ابــٔ َ

 بايؿ٤ٞ.    ٚيف املعحِ ايٛغٝط " ابتهطٙ أٟ ابتسع٘ بؿهٌ غري َػبٛم ".  

أْــ٘ ايكــسض٠  Hagel( عــٔ ٖاقــٌ 19،م2010ّ) اسبطٜــطٟكــٌ ؾتٓأَــا اقــط٬ذا : 

 تطنٝبات أٚ تٓعُٝات جسٜس٠ . تهٜٛٔع٢ً 

ا٫زخـاٍ أٟ  أْـ٘ ا٫خـرتاع ٜهـاف سيٝـ٘      ّNordforce  (2009) ٛضزؾـٛضؽ ٜٚعطؾـ٘ ْ 

 ٜسخٌ ؾ٦ٝا جسٜسا.  

غـتثُاض  ا٫باٱبـساع ؾٝكـٍٛ بأْـ٘ "   ( يف تعطٜؿـ٘   2009ّ)  Serrate غـريات  ٜ٘ٚطبط

 .5م "ايٓاجح يٮؾهاض ازبسٜس٠.

 طعا١ٜ املٖٛٛبني )َٖٛبـ١( َ٪غػ١ املًو عبس ايععٜع ٚضجاي٘ يطز تعطٜؿ٘ يف َٛقع ٜٚ

(whiba.orgwww.ma،2010ّ )     ٚتٓؿٝـص املٓـتخ    ٚانتػـال أْ٘ " عًُٝـ١ سْؿـا٤ ٚتطـٜٛط

ازبسٜــس، اشبسَــ١ ازبسٜــس٠، ايعًُٝــ١ ازبسٜــس٠، ٜٗــسف ذبػــني ايهؿــا٠٤، ٚايؿاعًٝــ١،    

 ٚاملٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ، مبا ٜهٝـ ق١ُٝ يًُٓع١ُ ٚ٭قرال املكًر١.  

ــ١ جسٜــــس٠        ٚضأ٣ ــط٠، أٚ خسَــــ١، أٚ عًُٝــ ــا٤ ؾهــ ــ٘ : عًُٝــــ١ سْؿــ ــث أْــ ، ايباذــ

، ٚايعُــٌ عًــ٢ ذبًٜٛــٗا سمل قُٝــ١ أعُــاٍ جسٜــس٠ أٚ تطبٝكٗــا، يتهــٕٛ شات     ذبػــٝٓٗاأٚ

 َٓؿع١ عاي١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز ٚامل٪غػ١.  

 Innovation, Invention , and Discoveryصتذافػ:ػبداعػواالختراعػواالاالبتصارػواإل

ٍ قبرت ٖصٙ املكطًرات َتساٚي١ يف ايعكٛز ا٭خـري٠ بؿـهٌ نـبري،    أ  ٚغـٝراٚ

 ايباذث تٛنٝح نٌ َكطًح َٓٗا :

، سبــساع، ابتهــاض( إٔ املعــاْٞ ايًػٜٛــ١ يًُكــطًرات 14م، 1426ٜــط٣ بهــطٟ )

نتؿـــاف، ربهـــع ٫عتُازٖـــا عًـــ٢ املعـــاْٞ اٱظبًٝعٜـــ١ ْعـــطا ٭ُٖٝـــ١ ايًػـــ١ اخـــرتاع، ا

http://www.mawhiba.org،2010م
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اٱظبًٝعٜــ١ زٚيٝــًا، ْعــطا يًُٗٝٓــ١ ا٭َطٜهٝــ١، خكٛقــا ٶ يف صبــا٫ت ايعًــّٛ ٚايتكٓٝــ١،     

( ظبس َعاْٞ ٖـصٙ   1983ّ)  Longmanيْٛكُإ ّ( 1981ايبعًبهٞ ) ٚحبػب قاَٛؽ

 املكطًرات يف ازبسٍٚ ايتايٞ: 

 (15،م1426بساع، اخرتاع، انتؿاف )بهطٟ، ( َعاْٞ ابتهاض، س2جسٍٚ ضقِ )     

 ادلفاهُى واألفكار ادلىضىع 

ىَح
نهغ

ٍ ا
ؼاَ

ادل
 

 تكسِٜ أؾٝا٤ جسٜس٠ innovationابتهاض 

 سْتاد أؾهاض أٚ أؾٝا٤ غري َػبٛق١ تتػِ با٭قاي١ creativityبساع س

 تهٜٛٔ أؾٝا٤ أٚ ايتؿهري ؾٝٗا ٭ٍٚ َط٠ inventionاخرتاع 

 ؾٝا٤ َٛجٛز٠ يهٓٗا مل تهٔ َعطٚؾ١سظٗاض أ discoveryانتؿاف 

( إٔ "ن١ًُ ابتهاض ٖٞ يف ايٛقـت اسبـايٞ ا٭نثـط تـسا٫ًٚ     1426ٜٚهٝـ بهطٟ )

 . 15تك١ٝٓ، ٚيف خطط امل٪غػات املدتًؿ١ " م يف اشبطط ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚاي

إٔ:  ّ(2008) (idea.co.uk-www.uk)ٜٚـــطز يف َٛقـــع أؾهـــاض املًُهـــ١ املترـــس٠  

ا٫بتهاض ٖٛ سبساع َع سْتاج١ٝ أٟ ايتكسّ باٱبساع خط٠ٛ ْٚكً٘ سمل اٱْتاد ٖٚٛ َا ٜػـ٢ُ  

( أَـا اٱبـساع ؾٗـٛ ايؿهـط٠ ٜهـاف      1،م2009) Nordfordsؽ زؾٛض اٱزخاٍ عٓس ْٛضز

هلا ايؿعٌ ؾاٱبساع يٝؼ ؾهط٠ ؾكط زٕٚ اربـاش ؾعـٌ زبعـٌ ا٭ؾهـاض ذكٝكـ١ أٚ سزخاهلـا       

 ذٝع ايتؿهري.  

ٜٚط٣ ايباذث إٔ َكطًح اٱبساع ٖٛ ا٭عِ ٚ ا٭مشٌ يػٜٛـا ٶ يف ايًػـ١ ايعطبٝـ١ ذٝـث     

ٚٳاتٹ}ٜكــٍٛ اهلل تعـــامل : "   ُٳا ٘ٴ ُنـــٔ  بٳـــسٹٜعٴ ايػٻـــ ٍٴ َيـــ ٜٳُكـــٛ ُٳـــا  ْٻ َٵـــطًا َؾَإ ٚٳَسشٳا َقهٳـــ٢ َأ ٚٳاَ٭ضٵَ  

ٕٴ  ٝٳُهٛ ٖـٛ ا٭نثـط    ٚيهٔ عًُٝا ٶ ٚتطبٝكٝا ٶ ظبس إٔ َكطًح ا٫بتهـاض ، 117ايبكط٠{َؾ

عًـ٢ َػـت٣ٛ ايعـامل ٚيـصيو جـط٣ اغـتدساَ٘ عًـ٢ َػـت٣ٛ ا٭ؾـطاز           اْتؿاضًا ٚاغتدساًَا 

 يف ٖصٙ ايسضاغ١.   ٘ٚمت اغتدساَٚامل٪غػات ٚاسبهَٛات ٚاهل٦ٝات، 

 

http://www.uk-idea.co.uk/
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ػأعطغظػاالبتصارػ:

ــا       ــا٫ت نايتهٓٛيٛجٝـ ــع الـ ــٛ يف مجٝـ ــط٥ٝؼ يًُٓـ ــطى ايـ ــاض ا ـ ــرب ا٫بتهـ ٜعتـ

ــل ؾــطم        ــِٝ ٚامل٪غػــات ٚاسبهَٛــات، ربً ــ١، ٚاملٓتحــات، ٚاشبــسَات، ٚايتعً اسبسٜث

 ٚظٝؿ١ٝ أٜها، ٚقٓاعات ْا١َٝ.  

أَـا يـٛ ْعطْـا     ٚيٛ ْعطْا يًُؿّٗٛ ايط٥ٝؼ ي٬بتهاض يهـإ ايتحسٜـس ؾُٝـا غـبل،    

ملؿَٗٛــ٘ مبػــت٣ٛ ايتػــٝري يف ايــتؿهري ٚايكٝــاّ با٭عُــاٍ أٚ ايتطبٝكــات املؿٝــس٠، يًحسٜــس 

   www.wikipedia.orgاملٛغــٛع١ اسبــط٠ َٛقــع ؾٗــٛ ٜبعــث عًــ٢ ايتحسٜــس ايــسا٥ِ )  

 (.   www.oecd.orgَٓع١ُ ا٫قتكاز ٚايتعإٚ ٚايتطٜٛط )َٛقع ، 2010ٚ،

ــعظ ايٓحــاح      17ٖـــ، م 1426ٜٚ٪نــس بهــطٟ )  ــ٘ ٜع ــ٢ أُٖٝــ١ ا٫بتهــاض ٚأْ ( عً

ا٫قتكــازٟ عًــ٢ املػــت٣ٛ ايــٛطين، ٜٚػــِٗ يف تٛظٝـــ ايٝــس ايعاًَــ١، ٚتععٜــع ايتؿاعــٌ      

 اٱػبابٞ بني عٓاقط ايب١٦ٝ ا ٝط١.  

   ٘ ــ ــع ٚضجايـــ ــس ايععٜـــ ــو عبـــ ــ١ املًـــ ــٛضز َ٪غػـــ ــ١(  ٚتـــ ــساع )َٖٛبـــ ــ١ ٚاٱبـــ  يًُٖٛبـــ

(www.mawhiba.org،2010ّ ) : إٔ أ١ُٖٝ ا٫بتهاض تهُٔ يف 

: ٚشيو بإػباز َٓتحـات أقـػط أٚ خـسَات أغـطع أٚ عًُٝـات أنثـط       خؿر ايٓؿكات -1

 زق١.  

 ظٜاز٠ اٱْتاج١ٝ.   -2

 ذبػني ا٭زا٤.   -3

 ٜٛطٖا.  سػباز املٓرٓٝات ازبسٜس٠ ٚتط -4

 سػباز ؾطم ايعٌُ ازبسٜس٠.   -5

طؾ١ ٚابتهــاض ازبسٜــس ٚاملؿٝــس  ـــــــــٖـــ( إٔ "ايبرــث عــٔ املع  1430ٜٚــط٣ ايػاَــسٟ )

ــات        ــِ ٚأزا٤ التُعـ ــاز ا٭َـ ــا اقتكـ ــسٜط َعٗـ ــيت تـ ــ١ ٚايـ ــسٚض٠ املعطؾـ ــطى يـ ــٛ ا ـ ــا ٖـ َٓٗـ

  18ٚضؾاٖٝتٗا" م

       ٔ يف سػبـاز   ٜٚط٣ ايباذـث إٔ أُٖٝـ١ ا٫بتهـاض يف صبـاٍ اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٜهُـ

ــسإ ٚتكــسِٜ خــسَات         ــٟٛ ٚ املعًُــني يف املٝ ــٍٛ يًُؿــانٌ ايــيت تٛاجــ٘ املؿــطف ايرتب ذً

http://www.wikipedia.org/
http://www.oecd.org/
http://www.mawhiba.org،2010م
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جسٜس٠ يًُعًُني ٚضعا١ٜ ا٭ؾهاض ٚاملٛاٖب ٚانتؿاؾٗا يس٣ املعًُني ٚايط٬ل، ٚتكـسِٜ  

 ايسعِ ٚايتؿحٝع يف ٖصا الاٍ.  

ػطحاورػاالبتصارػ:

( www.innovationstrategy.gc.ca ،2002ّايهٓس١ٜ ي٬بتهـاض )  غرتاتٝح١ٝتٛضز ا٫

 (  ا٬ي َهْٛات ي٬بتهاض ٖٚٞ :5ّ،م 2009) Serratٚ غٹطات 

 املعطؾ١ ٚتٛيٝسٖا ٚتؿحٝع شيو ٚتٛظٝؿٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا.   -1

 ا٫ٖتُاّ باٱْػإ أٚ ا٭ؾدام ايكازضٜٔ ع٢ً تٛيٝس املعطؾ١.   -2

 ٬ظ١َ يُٓٛ ا٫بتهاض ٚاظزٖاضٙ.  اهل١٦ٝ اي -3

 ( ضباٚض ا٫بتهاض يف ايؿهٌ ايتايٞ :28ٖـ، م 1426ًٜٚدل بهطٟ )

 

 

 

 

 (28،م1426( ضباٚض ا٫بتهاض )بهطٟ،9ؾهٌ )                          

ػ:ػCreativity Thinking اضتغصغرػاإلبداريػ-

ٗــا ذٝــث ٫ ٜكتكــط ٜعتــرب اٱبــساع أذــس أٖــِ طــطم تٛيٝــس املعطؾــ١ ازبسٜــس٠ ٚتطبٝك 

( عًــ٢ ايؿهــط٠ بــٌ ٜتهــُٔ ايؿعــٌ.   16ٖـــ، م 1426اٱبــساع نُــا ٚضز عٓــس )بهــطٟ،  

ٖٚــصا َــا ػبعــٌ اٱبــساع عًُٝــ١ تٛيٝــس ٚسػبــاز ؾهــط٠ ٚيهٓٗــا َسعُــ١ بؿعــٌ أٟ عًُٝــ١      

 اختباض أٚ دبطب١ ؾإشا أنٝـ سيٝ٘ تطبٝكا ٶ أٚ سْتاج١ٝ أقبح ابتهاضا ٶ.  

" اٱبـــساع ٖـــٛ املكـــسض اسبكٝكـــٞ يًتػـــ١ُٝ  ّ( إٔ 1998) Gurteenٜٚـــط٣ قـــٛضتني 

 .118ٚيًتطٛض ايتهٓٛيٛجٞ " م

ــا أٚضز غــــريات  ــإ ٫ٚ ٜــــعاٍ ٖــــٛ قًــــب    Serrat (2009نُــ ّ( إٔ " اٱبــــساع نــ

http://www.innovationstrategy.gc.ca/
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 .1ضبا٫ٚت ٚجٗٛز اٱْػإ، َٚطتبط با٫بتهاض، ٚاييت تٛجس قِٝ جسٜس٠ " م

كـس َٓٗـا ض٩ٜـ١    ٜٚط٣ ايباذث إٔ اٱبساع ٖٛ ع١ًُٝ عك١ًٝ َعتُس٠ ع٢ً املعطؾـ١ ٜٚك 

يف  أٚ تٓعِٝ ا٭ؾهـاض ٚضبطٗـا   ،أٚ ض١ٜ٩ املأيٛف بططٜك١ غري َأيٛؾ١َا ٫ ٜطاٙ اٯخطٕٚ، 

 بٓا٤ جسٜس.

 Creativity Componentطصوظاتػاإلبداعػ:ػ

ٌٷ  ضاؾـسٙ  ّ(، ٚ 2007)أبـٛ جـازٚ ٚ ْٛؾـٌ     َـٔ   يٲبساع َهْٛات أغاغ١ٝ عسٸٖا نـ

 ١ ٖٚٞ :ض٥ٝػ ( ع٢ً أْٗا أضبع١ َهْٛات14مّ،  2010)اسبطٜطٟ 

 املٓتخ اٱبساعٞ.  -3ايب١٦ٝ اٱبساع١ٝ.                           -1

 ايؿدل املبسع.  -4ايع١ًُٝ اٱبساع١ٝ.                          -2

 ١ ٖٞ :( إٔ َهْٛات اٱبساع ايط٥ٝػ5ّ،م 2009) Serratٜٚط٣ غريات 

 رب٠.  اشب-3ايساؾع١ٝ.                -2َٗاضات ايتؿهري.           -1

ــ٢        ــ١ تؿــٌُ عً ــ١ اٱبساعٝ ــ٢ إٔ ايب٦ٝ ــات ايػــابك١  عً ٚميهــٔ ازبُــع بــني املهْٛ

اٱبساع غـٛا٤ ؾـطزا ٶ أٚ مجاعـ١، ٚايعًُٝـ١ ايعكًٝـ١ تؿـتٌُ عًـ٢ َٗـاضات ايـتؿهري ٚاملٓـتخ           

 اٱبساعٞ َٔ أؾهاض.  

 ايباذث إٔ َهْٛات اٱبساع يف صبتُع املعطؾ١ ٖٞ :ٚ مما غبل ضأ٣ 

 ت ٚاملعًَٛات ٚاٱجطا٤ات.  ا٫تكا٫ملعطؾ١، ٚتك١ٝٓ ايب١٦ٝ املؿت١ًُ ع٢ً ا -1

َٗاضات ايتؿهري ايعًٝا ) ايتؿهري اٱبساعٞ، ايتؿهري ايٓاقـس، ذـٌ املؿـه٬ت،     -2

 ارباش ايكطاضات، ا٫غتككا٤ ٚقٝاغ١ املؿاِٖٝ ٚايتسضٜب عًٝٗا (. 

 ايساؾع١ٝ َٚٓٗا ايثك١ بايٓؿؼ ٚب١٦ٝ ايعٌُ ازباشب١، ٚاسبط١ٜ.   -3

 إلبداريػسيػطجتطعػاضططرسظػ:طؼاراتػاضتغصغرػا

يًتؿهري اٱبساعٞ زٚض يف تٛيٝس املعطؾ١ َٔ خ٬ٍ تٛيٝـس اٱبـساع ٜكـٍٛ َاجَٛـساض     

Majumdar (       ــس ــساعٞ يتٛيٝ ــتؿهري اٱب ــ١ ٚتطــٜٛط اي ــاد عُــاٍ املعطؾــ١ يتُٓٝ ز. ت( " ؼبت

ــات َٚٓتحــات         ــس٠، ٚعًُٝ ــاز٨ جسٜ ــس٠ : ذبــٌ املؿــه٬ت، ٚتهتؿـــ َب أؾهــاض جسٜ

 .  7جسٜس٠ " م
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ــٛض ــهٞ  ٜــ ــْٛٞ ٚنًٓٛاغــ ــؼ 185، مLoony,Klenosk (2008ّز يــ ( إٔ الًــ

( ٜــط٣ إٔ َٗــاض٠ ايــتؿهري اٱبــساعٞ  4، مNCCA ،2006ّايعــاملٞ يًُٓــاٖخ ٚايتكــِٜٛ ) 

 ٚايٓاقس َٔ أِٖ َٗاضات صبتُع املعطؾ١.  

 Critical Thinkingاضتغصغرػاضظاشدػ-3

ٍ  أقـبرت  يكـس  ًـ  ٚقـازض٠  ،َؿهـط٠ عكـ٫ًٛ   تتطًـب  ازبسٜـس٠  ا٭عُـا ٌ  ٢ع  اسبـ
 َٚٔ جسٜس٠.  ع١ًُٝ بططم اسبًٍٛ سمل ٚايتٛقٌ املٓطك١ٝ، ا٭ذهاّ ٚسقساض ٚايطبط
 ططم تٛيٝس املعطؾ١.   نأذس الناقد  بايتؿهري ا٫ٖتُاّ جا٤ ٖٓا

ٛ  ايٓاقـس  ٚايـتؿهري  ِ  َٓاقؿـات  عًُٝـ١  :ٖـ ٔ  ٚخـربات،  ٚتكـٜٛ ٘  َٚـ  قـؿات
ٝٶا.  ا٭زا٤ اختٝاض يف ،ٚايطغب١أ٫ًٚ املعًَٛات بتكِٝٝ ٜعين ٖٚٛ ،ٚايكسم املٛنٛع١ٝ  ااْ
 املطتبط١ املعطؾ١ َكازض ٜٓاقـ بٌ ؾكط املعطؾ١ ع٢ً ٜعتُس ٫ ايٓاقس ٚايتؿهري       
ٔ  ايبرـث  يف ٚايطغبـ١  ٚايكـسم  ٚايكـرب  ايسق١، ْاذ١ٝ َٔ باشبرب٠  ٱابـات  ايـرباٖني  عـ

 :ٖٛ املعًَٛات أغاؽ ٕأٚ ٚايتٛقٝع، بايترًٌٝ شيو

                            . اسبكا٥ل ٖصٙ ٚق١ُٝ قسم-1

 ايثبات.   َكسض تؿػري-2

                                ازبٌُ.   يف ايسق١ تؿػري-3

 باملٛنٛع.   املطتبط١ ٚغري َطتبط١ ازبٌُ بني ايتُٝٝع-4

)ايػـــاَطا٥ٞ ٚ آخـــطٕٚ،  ايٛانـــر١.  ٚغـــري ايػاَهـــ١ املٓاقؿـــات تعطٜــــ-5

 (. 27،م2000ّ

ّ( Moor and Parker،2002) ٚبـاضنط  َـٛض  ّ( تعطٜؿـًا عـٔ   2003غـعاز٠ )  ْكـٌ  

٘  عًٝٓـا  ٜٓبػٞ ملا ٚاملتأْٞ اسبصض اسبهِ عٔ عباض٠ "يف ايتؿهري ايٓاقس أْ٘   أٚ، قبٛيـ
ٔ  زضجـ١  تـٛاؾط  َـع  َعٝٓـ١،  قهـ١ٝ  أٚ ،َـا  َطًـب  ذٍٛ ؾٝ٘ ايبتٸ تأجٌٝ أٚ ،ضؾه٘  َـ
 .38م"ْطؾه٘ أٚ ْكبً٘ ملا ايثك١
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ػ:اضظاشد اضتغصغر خصائصػ

ذسز صبُٛع١ َـٔ اشبكـا٥ل   (Bayer) ( إٔ باٜط 130،م2003ّٜصنط غعاز٠)

ٞ  يف متثًت ٌ  :املُٗـ١  ايعكًٝـ١  ايعـازات  أٚ ايكابًٝـات  تـٛاؾط  : اٯتـ ٌ  ايتؿـهو  َثـ  ٚايعكـ

ـ  سمل ٚايٓعط ٚايٛنٛح، ،ايسق١ َٔ بهٌ ٚا٫ٖتُاّ ايسيٌٝ، ٚتكسٜط املتؿتح،  طبتًـ
ٔ ب١، ٚاملٓاغـ  ا هـات  أٚ املعـاٜري  ٚتـٛاؾط  ايٓعـط،  ٚجٗات ٌ  َـ  بططٜكـ١  يـتؿهري ا أجـ
ٔ  ٫بـس  ؾإْ٘ غ١ًُٝ، ْاقس٠ ٔ  ْـٛع  ٚتـٛاؾط  امل٥٬ُـ١،  ا هـات  أٚ املعـاٜري  تطبٝـل  َـ  َـ
 ذبسٜس ٜتهُٔ ايٓاقس ايتؿهري ٕأٚ بسيٌٝ، ٚاملسع١َٛ املكرتذ١ نايعباضات :الازي١
 خ٬ٍ َٔ ا٭خط٣ ايٓعط بٛجٗات ٚا٫ٖتُاّ، ٚتطٜٛطٖا تكُٝٝٗا ع٢ً ٚايعٌُ الا٫ت
ٔ  املؿـه١ً  أٚ ،ه١ٝايك سمل ايٓعط ّ  طبتًؿـ١،  ظٚاٜـا  َـ  طٜٔخـ ا٭ ْعـط  ٚجٗـات  ٚاذـرتا

ٔ  :ا هـات  أٚ املعـاٜري  يتطبٝـل  سجـطا٤ات  ٚتـٛاؾط  سيٝٗـا،  ٚا٫غـتُاع  ٍ  َـ  طـطح  خـ٬
 .  ا٫ؾرتانات ٚذبسٜس أذهاّ، سمل ٚايتٛقٌ ا٭غ١ً٦،

ٛ  ايٓاقـس  ايـتؿهري ٜـط٣ ايباذـث إٔ   ٚ  سمل تػـاعس  ايـيت  ا٫غـرتاتٝحٝات  أذـس  ٖـ
ٞ  اييت ٠ايبٓا٤ ا٭ؾهاض سمل ايٛقٍٛ  ذبكٝـل  عًـ٢  تػـاعس  ايـيت  الـا٫ت  بـسٚضٖا  تُٓـ
 . جسٜس٠ أؾهاض ٚابتهاض ٚايت١ُٝٓ ايتطٜٛط سمل يًػعٞ ايبٓا٤ املعطيف ا٫قتكاز أٖساف

ػ:ػ)االدتدالضيػواالدتػرائي.ػ( scientific Thinking اضتغصغرػاضطضطي-4
املعطؾــــ١  أبٓــــا٩ٙ ٜتطًــــب أٟ صبتُــــع طُــــٛح ٭ٕ ٜهــــٕٛ قــــ٠ٛ عًُٝــــ١، ٚإٔ ٜٓــــتخ

أقــــبح ٖــــصا التُــــع َػــــتًٗها يًُدطجــــات ايعًُٝــــ١  بــــايتؿهري بطــــطم عًُٝــــ١ ٚس٫

ٚايتهٓٛيٛج١ٝ لتُعات أخـط٣، َعتُـسا عًـ٢ ٖـصٙ التُعـات اقتكـازٜا، ا٭َـط ايـصٟ         

 .ٜكًٌ َٔ ؾطم ايت١ُٝٓ املتاذ١ أَاّ ٖصا التُع

 ايــتؿهري ( إٔ 10( ٚعًــٟٛ ٚآخــطٕٚ)،ز. ت،م 86،مٖـــ 1428ٜٚــط٣  ازبُــاٍ ) 

ٖٛ صبُٛع١ )غًػ١ً( َٔ ايٓؿاطات ايعك١ًٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايسَاؽ عٓسَا ٜتعـط    ايعًُٞ

 ملثري أٚ اغتهؿاف يًدرب٠ َٔ أجٌ ايٛقٍٛ هلسف أٚ ارباش قطاض أٚ ذٌ ملؿه١ً.  

( "أْ٘ عباض٠ عٔ ع١ًُٝ عك١ًٝ ايػط  َٓٗا ذـٌ َؿـه١ً َـا    1985ّٜٚعطؾ٘ قامل)

ٚاختبـاض   أغـاؽ صبُٛعـ١ َـٔ ايؿـطٚ  املكرتذـ١،     عٔ ططٜل ٚنع خط١ يسضاغتٗا، ع٢ً 
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 20م قر١ تًو ايؿطٚ  ٚتؿػريٖا بككس ايٛقٍٛ سمل ْتٝح١ ْٗا١ٝ٥"

عًُٝـ١ حبـث عـٔ َعٓـ٢ أٚ خـرب٠ )أٟ َعطؾـ١(       ايعًُـٞ   ٜٚط٣ ايباذـث إٔ ايـتؿهري   

غـــٛا٤ نـــإ ٖـــصا املعٓـــ٢ ظـــاٖطا أٚ غاَهـــا ٜٚتطًـــب ايتٛقـــٌ سيٝـــ٘ بإَعـــإ ايٓعـــط يف   

ع سجطا٤ات ٚاغتدساّ َٗاضات يًٛقٍٛ يًُطًٛل، ٜٚتطًب َطاْـا  تبات املٛقـ ٚبإَهْٛا

ٚتسضبا ع٢ً شيو.  ٚايتؿهري ايعًُٞ ٖٛ ايططٜك١ اييت تعتُس يف ايٓعط سمل ا٭َٛض أغاغـا  

 ع٢ً ايعكٌ ٚايربٖإ املكٓع بايتحطب١.  

  -:ضططرسظضتوضغدػااضطضطيػػاضتغصغرخطواتػ

  .  امل٬ذع١-   2 .“تػا٩ٍ” ايطغب١ يف املعطؾ١ - 1

             ايتػا٩ٍ.   ٢ذبسٜس أؾهٌ ايططم يٲجاب١ عً-4    ٚنع ايؿطٚ .-3

                                                       ا٫غتٓتاد.  -6    اختباض ايؿطٚ .-5

  ايتعُِٝ اسبصض. -7

 

 

 

 

 

 (7،م ٖـ1418ٕٚ،( ايبٓا٤ اهلطَٞ يًعًِ ٚزٚض ايتؿهري ايعًُٞ ) املكسض اشبطٝب ٚآخط10ايؿهٌ )

إٔ  َــٔ أٖــِ َٗــاضات   ،(86، مٖـــ1428(  ٚ ازبُــاٍ)9م، 2003ّٜٚــط٣ ظٜتــٕٛ) 

ايــتؿهري ايعًُــٞ ٖــٞ ا٫غــتكطا٤ ٚ ا٫غتككــا٤، ٚا٫غــتكطا٤ عهــؼ ا٫غــتٓباط، ؾعــٔ   

ططٜك١ ا٫غـتكطا٤ ميهـٔ ايٛقـٍٛ سمل قـٛاْني عاَـ١ َـٔ ٚقـا٥ع ؾطزٜـ١ يتؿػـريٖا، بُٝٓـا           

هًٝـات، بُٝٓـا ٜكـّٛ ا٫غـتٓباط عًـ٢ تطبٝـل ٖـصٙ        ميهٔ ايٛقٍٛ  َٔ ازبع٥ٝات سمل اي

 ايكٛاْني ايعا١َ ع٢ً ٚقا٥ع ؾطز١ٜ يتؿػريٖا.    
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ػ:Problem-Solvingأدضو ػحلػاضطذصالتػ-5

تعترب املؿه٬ت جع٤ًا ٫ ٜتحعأ َٔ ذٝاتٓا اي١َٝٛٝ، ؾاسبٝا٠ ؾٝٗـا اشبـري ٚايؿـط،    

ايهـْٛٞ ايطبٝعـٞ تعٗـط    ؾٝٗا ايؿطح ٚاسبعٕ، ؾٝٗا اسبل ٚايباطٌ.  ٚأَاّ ٖـصا ايتٓـاقر   

 املؿه٬ت، ٚقس تتطٛض املؿه١ً ٚتهرب مما ػبعٌ َٔ سػباز ذٌ هلا أَطًا نطٚضًٜا.  

ؼبتاد ذٌ املؿه٬ت سمل أغًٛل َٓاغـب ٚتؿهـري َٓطكـٞ يًٛقـٍٛ سمل اسبـٌ      ٚ 

ا٭َثٌ ٚنٞ ٫ تتؿاقِ املؿـه١ً ٜٚـعزاز ايٛنـع غـ٤ًٛا، ٚأَـا ا ـا٫ٚت ايعؿـٛا١ٝ٥ ؾٗـٞ         

از ايؿـــدل غـــريًا اظزاز بعـــسًا عـــٔ ٖسؾـــ٘  زبـــ٬ زيٝـــٌ نًُـــا اظنايػـــري يف ايكـــرطا٤ 

 (.65ّ، م2007)جطٚإ،َٚككسٙ

ــا     ــاٍٚ ٖٓـ ــايٝب، ٚغـــٛف عبـ ٚسبـــٌ املؿـــه٬ت ٖٓـــاى ايعسٜـــس َـــٔ ايطـــطم ٚا٭غـ

اغتعطا  أذس أِٖ ٖصٙ ا٭غـايٝب ٖٚـٛ ا٭غـًٛل ايعًُـٞ سبـٌ املؿـه٬ت أٚ ايـتؿهري        

 2007ّنُا ٚضزت عٓس جطٚإ، ايعًُٞ سبٌ املؿه٬ت

ػعيػ:ػضحلػاضطذصالتخطواتػاألدضو ػاضطضطيػ

 ٢ً املؿه١ً ٚٚنع تكٛض ضبسز هلا.  ايتعطف ع - 1

 تٛؾري أنرب ن١ُٝ ممه١ٓ َٔ املعًَٛات عٔ املؿه١ً.   - 2

ا٭خــص بعـــني ا٫عتبــاض ناؾـــ١ ايعٛاَــٌ املـــ٪اط٠ ايــيت هلـــا زٚض يف ٚجــٛز املؿـــه١ً،      - 3

 ٚايعٛاٌَ امل٪اط٠ اييت هلا زٚض يف ذٌ املؿه١ً.  

 تطتٝب ا٭ؾهاض ٚسظاي١ أٟ غُٛ  يف املؿه١ً.  - 4

ــٍٛ اؾرتانــ١ٝ يًُؿــه١ً ٜٚؿهــٌ مجــع أنــرب قــسض ممهــٔ َــٔ       -5 ــ١ ٚنــع ذً ضباٚي

 اسبًٍٛ.  

 يٛقٍٛ سمل اسبٌ ا٭ؾهٌ ٚا٭ْػب.  ايتسقٝل يف اسبًٍٛ املؿرتن١ ٚضباٚي١ ا - 6

7 -   ٕ  أذٝاْــًا قــس تعٗــط يٓــا َؿــه٬ت جاْبٝــ١ سمل جاْــب املؿــه١ً ا٭غاغــ١ٝ ؾتهــٛ

عا٥كــًا نــس ايٛقــٍٛ سمل اسبــٌ املٓاغــب، ؾعًٝٓــا يف ٖــصٙ اسبايــ١ سػبــاز ذًــٍٛ يتًــو  
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 املؿه٬ت ازباْب١ٝ أ٫ًٚ نٞ ٫ ٜهٕٛ هلا تأاري غًا ع٢ً ذٌ املؿه١ً ا٭ق١ًٝ

 َطاجع١ ناؾ١ املعًَٛات ٚاسبًٍٛ ٚاغتبعاز ا٭خطا٤.   - 8
 ٚنع اسبٌ ايٓٗا٥ٞ يًُؿه١ً.   - 9

 ٝإ سػبابٝات٘ ٚغًبٝات٘.  تكِٜٛ اسبٌ ايٓٗا٥ٞ ٚب - 10

طؼددداراتػاضتغصغدددرػسدددوةػاضططرسغدددظػ)اضتخطدددغطقػاضطراشبدددظقػاضتػغدددغم(ػػػػػػػ-ػ6
Metacognitive Thinking Skills 

تكػـــِ َٗـــاضات ايـــتؿهري سمل تكػــــُٝات عسٜـــس٠ ذػـــب َػـــتٜٛاتٗا، ٚذػــــب       

( 17ت،مز. ( ٚ عًـٟٛ ٚآخـطٕٚ )  17،م2007ّ) جـطازات ، ٜٚؿـري   تسضجٗا، ٚتعكٝـسٖا 

إٔ ازبُعٝــ١ ا٭َطٜهٝــ١ يًُٓــاٖخ تكػــِ ( 21،م2005َٚــاظٕ )( 16،م2007جــطٚإ)ٚ

 Cognitive Thinkingَٗـاضات ايـتؿهري سمل قػـُني  ُٖــا : َٗـاضات ايـتؿهري املعطؾٝــ١      

Skills َٚٗاضات ايتؿهري ؾٛم املعطيف ،Metacognitive Thinking Skills . 

ٔ  ١ غبعٝٓات ايكطٕ املاٚقس تٛقًت ايسضاغات اييت أجطٜت َٓص بساٜ ( نـٞ  )ايعؿـطٜ

ذٍٛ َؿّٗٛ عًُٝات ايتؿهري ؾٛم املعطؾ١ٝ سمل ذبسٜس عسز َٔ املٗاضات ايعًٝا اييت تكّٛ 

بإزاض٠ ْؿاطات ايتؿهري ٚتٛجٝٗٗا عٓسَا ٜٓؿػٌ ايؿطز يف َٛقــ ذـٌ املؿـه١ً ٚاربـاش     

ــطاض.  ٚقــس  ٖــصٙ تكــٓٝـ   (Sternbergغــتريْربد ) ( عــ23ّٔ،م2005َــاظٕ ) ْكٌايك

 ٦ات ض٥ٝػ١ ٖٚٞ:  املٗاضات يف ا٬ي ؾ

           . planningايتدطٝط -1

 .  Monitoring& Controllingاملطاقب١ ٚايترهِ -2 

 .  Assessmentايتكِٝٝ -3

 Specialized Knowledgeاضططرسظػاضطضطغظ)ػاضتخصصغظػواضتربوغظ(.ػ-7

تتكـ املعطؾ١ يف صبتُع املعطؾ١ بأْٗا َعطؾ١ ربككـ١ٝ شات َػـت٣ٛ عـاٍ، َٚـٔ     
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ٝع ب٘ ٖـصٙ املعطؾـ١ ٖـٞ اغـتدساَٗا ٚتطبٝكٗـا، ٚذبًٜٛـٗا سمل َعطؾـ١ تطبٝكٝـ١         أِٖ َا تتُ

(Applied Knowledge)   .ٚبصيو تهٕٛ َكسضا ٶ ٱْتاد َعطؾ١ جسٜس٠ ٚيٲؾاز٠ َٓٗا 

ّ( إٔ " أعـساز ا٭ؾـطاز ايـصٜٔ ٜتكٓـٕٛ املعـاضف ايتدككـ١ٝ        2004ٜصنط )ذٝـسض،  

( عُـاٍ املعطؾـ١   Drukerزضٚنـط ) غٝتعاٜس َع تكسّ التُعات، ٖٚـِ َـٔ أطًـل عًـِٝٗ     

(Knowledge Workers        ٚايـصٜٔ تتطًـب طبٝعـ١ أعُـاهلِ َعـاضف ْعطٜـ١ ربككـ١ٝ )

 .  8زقٝك١ َٚٗاضات عاي١ٝ " م

ّ( إٔ " التُـع ايكـٓاعٞ    2009) Clarke& Clarkeٜٚٛضز ن٬ضى ٚنـ٬ضى  

ًـــِ ٜتطًـــب ٜٚعًـــِ املعطؾـــ١ ايعاَـــ١، بُٝٓـــا نـــثري َـــٔ صبتُـــع املعطؾـــ١ ٚايتهٓٛيٛجٝـــا ٜع

 .  399ٜٚتطًب َعطؾ١ ضبسز٠ " م

ّ( َثا٫ ٶ يًُعطؾ١ ايتدكك١ٝ ؾٝكٍٛ " سٕ ١َُٗ  2004)La Dukeٚ ٜٛضز ٫ زٜٛى 

عُاٍ املعطؾ١ ٖٞ ايتعبري ايٓٗا٥ٞ يًتٛقعات اسبسٜثـ١ ؾُـث٬ ٶ أْـا أعُـٌ مل٪غػـ١ اقتكـاز١ٜ       

 .  68ْتاجات٘ " مٶ يًعٌُ ٚؾل َعطؾ١ ٖصا ايتدكل ٚس ػبب إٔ أبصٍ جٗسا

ِ عُـاٍ َعطؾـ١ ذٝـث ػبـب إٔ     ٖـ ٚاملعًُـني   ايرتبـٜٛني   باذـث إٔ املؿـطؾني  ٜٚط٣ اي

 قسضًا نبريا ٶ َٔ املعطؾ١ يف صباٍ ربككِٗ غٛا٤ ايعًُٞ أٚ املعطؾ١ ايرتب١ٜٛ.  ميتًهٛا 

 In-service Trainingاضتدر ػأثظاءػاضخدطظ.ػ-8

يتركٝــل ايُٓــٛ ايـــصاتٞ    ٗــسف أغاغــاً  آــا٤ اشبسَــ١ مبؿَٗٛــ٘ ايعًُـــٞ ٜ   ايتــسضٜب أ 

تكـا٤ بـ٘ سمل املػـت٣ٛ ايعًُـٞ     ضاملػتُط يًكا٥ُني بع١ًُٝ ايتعًـِٝ يف ناؾـ١ املػـتٜٛات، ٚا٫   

ــ٘ ٚاغــتكطاضٙ، ٜٚػــس ذاجــات ايعُــٌ،         ٚاملٗــين ٚايثكــايف، مبــا ؼبكــل أٖساؾــ٘ ٚطُٛذات

 .ز. ت( ٜٚعٜس َٔ قسضات٘ ع٢ً اٱبساع ٚايتحسٜس. )بػسازٟ،

ــط  ــازٜٚــــصنط تكطٜــ ــٞ  ا٫ذبــ ايتعًــــِٝ ٚايتــــسضٜب ( إٔ 2، م2008ّ) EUا٭ٚضٚبــ

 بتهاض املعطؾ١ ٚ ٖٞ َٔ املٗاضات ايط٥ٝػ١ يف ذبكٝل اقتكاز املعطؾ١.  نطٚض١ٜ ٫

َـٔ ايتعًـِٝ ٚايتـسضٜب، ٚظٜـاز٠ عـسز ايعـاًَني        جسٜـساً  ٜتطًب اقتكاز املعطؾ١ ْٛعًا
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صا الــاٍ، َٚــٔ جٗــ١ أخــط٣ ؾــإٕ يف صبــاٍ املعًَٛــات، ٚتهــٜٛٔ َعًُــني ٚعــاًَني يف ٖــ

 (27،مز. ت عطؾ١ ٜتطًب ايتسضٜب املػتُط َس٣ اسبٝا٠)َطاٜاتٞ،طٛض ايػطٜع يًُايت

ــا٤   ٚاملعًُــني حبا ايرتبــٜٛني ايباذــث إٔ املؿــطؾني  ٚضأ٣ جــ١ سمل تــسضٜب َػــتُط أآ

٭ٕ ايعًــِ ٚاملعطؾــ١ يف تطــٛض َػــتُط، ٚعُــاٍ املعطؾــ١ ٖــِ َــٔ ٜطــٛضٕٚ املعطؾــ١    اشبسَــ١;

 ٖصا ايعكط.   ٜٚٓتحْٛٗا، ٚايصٟ ٜٓتخ املعطؾ١ ٖٛ َٔ ميتًو ايك٠ٛ يف

ػ:ػ Life-long Learningاضتطضغمػاضطدتطرػطدىػاضحغاةػ-9

ؼبتــٌ ايتعًــِٝ املػــتُط َــس٣ اسبٝــا٠ ٚايتــسضٜب َهاْــ١ َُٗــ١ يف تٛيٝــس املعطؾــ١          

ٚسعساز املٛاطٔ لتُع املعطؾ١ َٔ خ٬ٍ ذبكٝل ايتعًِٝ ٚايتـسضٜب بهـٌ َعـاٖطٙ : تعًـِ     

 ى اٯخطٜٔ.  يتعطف / تعًِ يتعٌُ / تعًِ يتهٕٛ / تعًِ يتؿاض

ــِٝ ٚايتــسضٜب ؾتكــٍٛ: " ٚيكــس بطٖٓــت    2007ّتترــسي ْاضميــإ َتــٛيٞ )  ( عــٔ ايتعً

ايتحـــاضل إٔ ايتعًـــِٝ ٖـــٛ أذـــس أعُـــس٠ بٓـــا٤ أزٚات املعطؾـــ١، ٖٚـــٛ ايػـــبٌٝ ا٭َثـــٌ يبٓـــا٤  

 .  19ايهازض ايبؿطٟ امل٪ٌٖ عٔ ططٜل اغتدساّ ايتعًِٝ اٱبساعٞ " م

ٚنٛظٜٓـــا، ٚيــــني، ٚيٓــــؼ،   نٛيٝٓػــــٕٛ،ّDruker (1993 ٚ )زضٚنــــط ٜٚـــٛضز  

، Collinson ،Kozina ،Lin ،Loingَٚااٝػــــــــــــٕٝٛ، ٜٚٚٓهُــــــــــــب، ٚظٚقــــــــــــ٬  

Matheson ،Newconbe ،Zogla(200914،م )     أْ٘  َع َٛيـس عكـط املعًَٛـات

ٚاْتؿــاض صبتُـــع املعطؾـــ١، َٚـــع تعًـــِٝ ضمســـٞ ٚسَهاْٝـــ١ انتػـــال املعطؾـــ١ ٚتطبٝكٗـــا  

 ػإ ٖٛ ايتعًِٝ املػتُط.  ايٓعطٟ ٚايترًًٝٞ، ؾإٕ أِٖ ؾ٤ٞ ؼبتاج٘ اٱْ

ّ( إٔ " ايتسضٜب ٚايتعًِٝ، أقبح ؾطنا ٚيٝؼ اختٝـاضا،   2002ٜٚط٣ عبس اهلازٟ )

ــسضٜب قُٝــ١ َهــاؾ١ يف قــٛض٠          ــٝؼ ملــس٠ ٚاذــس٠، ٚإٔ ؼبكــل ايت ــ١ َػــتُط٠ ٚي ــ٘ عًُٝ ٚأْ

 .  167َٗاضات جسٜس٠ ٚخربات سناؾ١ٝ " م

ايتعًـِٝ املػـتُط    ز. ت( إٔ " صبتُع املعطؾـ١ ٖـٛ صبتُـع   ) Cornuٜٚهٝـ نٛضْٛ 

 .  34ٚايصٟ تتهٕٛ ٚتٓؿأ ؾٝ٘ املعطؾ١ ٚايهؿاٜات بؿهٌ َػتُط " م
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ٜٚــط٣ ايباذــث إٔ ايتعًــِٝ املػــتُط  أذــس طــطم تٛيٝــس املعطؾــ١، ؾٗــٛ ٜكــب يف منــٛ 

املؿطف ايرتبٟٛ املٗين ٚاملعطيف، ٖٚٛ ٜعهؼ ْٛعا َـٔ ا٫ْؿتـاح يف ايترـٍٛ يف ايتعًـِٝ،     

تسضل ع٢ً َٗاضات٘ ٚأزٚاتـ٘  ٍ املعطؾ١، َٚٔ ا٭ٚيٜٛات  ايٚميثٌ  ْكط١ اضتهاظ يت١ُٝٓ عُا

 لتُع املعطؾ١ َع ا٫ْؿحاض املعطيف اهلا٥ٌ.  نطٚض٠ 

ػ:Team-Workاضططلػسيػػسرغةػرطلػ-10

ــاد عُــٌ     سٖٓــاى اخــت٬ف نــبري بــني    ْتاجٝــ١ عُــٌ ْٚكــٌ ا٭ؾــٝا٤ َــٔ جٗــ١، ٚسْت

ــ١ أخــط٣، ؾؿــٞ عُــٌ املعطؾــ١ ٚاي       ُــٌ اشبــسَٞ نُــا   عاملعطؾــ١ ٚايعُــٌ اشبــسَٞ َــٔ جٗ

( "أْ٘ ػبـب إٔ ْكـّٛ بايعُـٌ يف ؾطٜـل بؿـطٟ ٥٬َـِ بٗـصا ايعُـٌ،         1993ّٜصنط زضانط)

ٚيهٞ ٜهٕٛ ايعٌُ َٓتحًا،ػبب إٔ ت٪ز٣ ا٭عُاٍ يف صبتُع املعطؾ١ َٔ خـ٬ٍ أغـًٛل   

 .148ٝكبح عُاٍ سْتاد املعطؾ١ ؾاعًني" مايؿطٜل املٓاغب، ي

 ( َا ٜأتٞ:25ٖـ،م1432عٓس)عبس ايػين، أغبال تهٕٛ ؾطم ايعٌَُٚٔ 

 تعكس ا٭عُاٍ اييت تكّٛ بٗا املٓعُات.   -1

 تٓٛع املؿه٬ت اييت تٛاج٘ املٓعُات.   -2

 تٓٛع املٗاضات ٚ اشبربات ٚ املعًَٛات اي٬ظ١َ لاب١ٗ املؿه٬ت.   -3

 اسباج١ سمل تٓٛع ٚجٗات ْعط ملٛاج١ٗ املؿه٬ت.   -4

ؿـــه٬ت هـــاض ٚبـــسا٥ٌ جسٜـــس٠ سبـــٌ املتؿـــحٝع ا٫بتهـــاض ٚ اسبكـــٍٛ عًـــٞ أؾ -5

 ارباش ايكطاضات.  ٚ

 ايسعِ املعٟٓٛ املتبازٍ بني أعها٤ ايؿطٜل.   -6

 ايؿعٛض املتبازٍ بايؿدط ٚ اٱظباظ، مبا ٜ٪زٟ سمل تك١ٜٛ املٓع١ُ ٚمتاغهٗا.   -7

 Foreignاضضعدددداتػاألجظبغددددظػ)ػاضضعددددظػاإلظجضغزغددددظ(ػػضضتواصددددلػاضطدددداضطي:ػ-11

Languages (English Language) for International Communication 

سٕ أُٖٝــ١ ايًػــ١ تتُثـــٌ يف أُٖٝــ١ ايٓؿـــط عًُٝــا ٚتعًُٝٝــًا، ٚتٓؿـــط املعطؾــ١ نـــٞ       
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ٞ  تػــتدسّ  ّ( أْــ٘ "بُٝٓــا ناْــت ايبٝاْــات  2007) نُــٛضز يتٛيٝــس املعطؾــ١،  ٜــصنط عًــ

% ، َكابـٌ  65ايكػط ا٭نرب َٔ ذحـِ ايبٝاْـات  املتبازيـ١     1980ّايطق١ُٝ متثٌ يف عاّ 

يتكـــبح ايٓكـــٛم ايًػٜٛـــ١ ٖـــٞ   1990ّايٛنـــع يف عـــاّ % يًبٝاْـــات ايًػٜٛـــ١، اْكًـــب 35

 .152%(" م65ايػا٥س٠ )بٓػب١ تكطل 

ــ١ ٫  ــسإ ايعطبٝـ ــ١ يف ايبًـ ــعاٍ ت سٕ ايرتمجـ ــري   تـ ــ٢، سش تؿـ ــايطنٛز ٚايؿٛنـ ــِ بـ تػـ

ٛ اٱ ــ ــؼ   اذكــا٤ات املت ــٕٛ َــٔ    4,4ؾط٠ إٔ َتٛغــط ايهتــب املرتمجــ١ بً ــًا يهــٌ ًَٝ نتاب

ٌ   519ايػهإ يف ايٛطٔ ايعطبـٞ َكابـٌ    ٚ   نتـال يهـ نتـال يف   420ًَٝـٕٛ يف الـط 

(، ٜٚط٣ ايباذث  إٔ ايرتمج١ مل تعس اشبٝاض ا٭ؾهٌ َـع  8ز. ت،م )ايعبس اهلل، أغباْٝا

ايعسز ايهدِ ٚاملتعاٜس يًُعطؾ١ بايًػات ا٭جٓب١ٝ ؾهإ تعًِ ايًػات ٖٛ اشبٝـاض ا٭ؾهـٌ   

 ْتاد َعطؾ١ جسٜس٠. ٚايتعاٌَ َع املعطؾ١، ٚايططٜل ٱ يًتؿاعٌ

 Scientific Researchاضطضطيػ:ػػاضبحثػ-12

ــات      ــ١ يتعاٜـــس طُٛذـ ــّٛ ْتٝحـ ــس ٜـ ــا ٶ بعـ ــس َٜٛـ ــٞ ٜتعاٜـ ــاّ بايبرـــث ايعًُـ سٕ ا٫ٖتُـ

التُعــات املدتًؿــ١ يف ايُٓــٛ ٚايتكــسّ، ٚي٬غــتعاز٠ َــٔ املعطؾــ١، ؾًــِ ٜعــس يف ٚغــع أٟ      

صبتُــع أٚ أٟ ؾـــطز إٔ ٜتكــسّ ٜٚٓـــتخ، ٜٚطتكــٞ زٕٚ إٔ ٜػـــًو ططٜــل ايبرـــث ايعًُـــٞ أٚ     

 ٜٚطًع ع٢ً ْتا٥ح٘، َٚعاضؾ٘ ازبسٜس٠.  َطانعٙ، 

( إٔ " ايبرــث ايعًُــٞ ٖــٛ املكــسض ا٭غاغــٞ يًُعًَٛــات،     2004ّٜــصنط ؾــٛم ) 

ٚتطبٝـ١ ايبـاذثني ٜؿـٌُ     ايبرـث ايعًُـٞ ٖـٛ تطبٝـ١ ايبـاذثني،      ٚأِٖ َـا ميهـٔ إٔ ٜٴـٓٗر   

انتؿــاؾِٗ ٚسعــسازِٖ ٚتُٓٝــتِٗ ٚؾــل َتطًبــات ايعكــط، ٚانػــال )عُــاٍ املعطؾــ١(         

 .25إٔ تكبح َٔ أِٖ ٚاجبات ايتعًِٝ" م٫بس َٗاضات ايبرث 

 ٘ ــ ــاٚ )ز. ت( اْـ ــٝـ أذطؾـ ــًب١     ٜٚهـ ــٛا٠ ايكـ ــٌ ايٓـ ــٞ ميثـ ــث ايعًُـ ــإ ايبرـ "سشا نـ

يػــريٚض٠ ايرتبٝــ١ ٚايتهــٜٛٔ، ؾٗــٛ ٜؿــهٌ نــُٓٝا ايؿــطط اسباغــِ يًٛيــٛد سمل صبتُــع    

ْتاد املعطؾ١ اييت أقبرت تهٕٛ ايطاؾس ا٭غاغٞ يبٓا٤ ٖـصا  ساملعطؾ١، ؾبسْٚ٘ ٫ ميهٔ 

 .11تُع ٚذبكٝل تُٓٝت٘ املػتسا١َ"مايٓٛع ازبسٜس َٔ ال

ــا ٜ٪نــس  ٖــٛ)   ــسٸ     Ho،2007نُ ــا ٜع ــس٠ ٚايتهٓٛيٛجٝ ــ١ ازبسٜ ــس املعطؾ ( إٔ تٛيٝ

عبتاجــ٘ عًُٝــا يًٛقــٍٛ سمل    نــصيو انتؿــاؾًا أٚ اخرتاعــًا، ٚايبرــث ايعًُــٞ ٖــٛ َــا      

   ".1ما٭ؾٝا٤ أٚ املعطؾ١ ازبسٜس٠ ٖٚصٙ ايع١ًُٝ ١َُٗ جسا يتٛيٝس املعطؾ١
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غــبل ؾــإٕ ايباذــث ٜــط٣ إٔ ايبرــث ايعًُــٞ َــٔ أٖــِ طــطم تٛيٝــس       ٚبٓــا٤ عًــ٢ َــا 

امل٬ذعـ١، ٚايـتؿهري ايعًُـٞ، ٚ ايبرـث      :َٗـاضات َٓٗـا   شيو انتػـال  املعطؾ١ ٜٚتطًب

ٚ عــٔ املعًَٛــ١، َٚٗــاضات ايعــط  ٚايتػــحٝ   َــع  ا٫تكــاٌٍ يًُعًَٛــ١، َٚٗــاضات ايتعــإٚ 

ايبرــث، َٚٗــاضات سجــطا٤ات ايبرــٛي،  ؾطٜــل ايبرــث، َٚٗــاضات تٛاٝــل املعًَٛــ١ َٚٓــاٖخ

 ٚاغتد٬م ايٓتا٥خ، ٜٚتطًب شيو نً٘ ايتسضٜب عًٝٗا ٚمتهني املؿطف ايرتبٟٛ َٓٗا.

  Libraries and Learning Resourcesاضطصتباتػوطصادرػاضتطضمػ-13

ثـ١ َٚتعـسز٠   سْٓا يف ٖصا ايعكط حباج١ َاغـ١ سمل اغـتدساّ َـساخٌ  ٚتكٓٝـات ذسٜ    

ٚايعٌُ ع٢ً ضؾع نؿـا٠٤ ا٭ؾـطاز    ،ٚزٚض ايتعًِ ايصاتٞ ،ْتاد املعطؾ١س يتؿعٌٝ زٚض ايؿطز يف

ــ١  ــِٝ    ،بايتأنٝـــس عًـــ٢ زٚض املهتبـ ــا ايتعًـ ــتدساّ تهٓٛيٛجٝـ ــازض املعًَٛـــات، ٚاغـ َٚكـ

ــاٍٚ ــِٝ، ا٫تكـــ ــايٞ     يف ايتعًـــ ــٝط اتكـــ ــبه١ ا٫ْرتْـــــت نٛغـــ ــتدساّ ؾـــ ــ١ اغـــ ٚستاذـــ

 .(624،م2006ٚتطبٟٛ)أبٛخًٌٝ،

املسضغـ١ٝ ٚزٚضٖـا املػـتكبًٞ يف الـاٍ ايرتبـٟٛ       ٚقس أٚقت ْس٠ٚ املهتبات        

ــّٛ بتــْٛؼ       يف ايؿــرت٠ َــٔ   ٚايثكــايف ايــيت ْعُتٗــا املٓعُــ١ ايعطبٝــ١ يًرتبٝــ١ ٚايثكاؾــ١ ٚايعً

ّ، بتــبين َؿٗــّٛ جسٜــس يًُهتبــات املسضغــ١ٝ، َٚكــازض ايــتعًِ    1998ْــٛؾُرب  11-14

ــع٠ أغ    ــٗا ضنٝـ ــ١، ٚػبعًـ ــ١ ٚايرتبٜٛـ ــ١ ايتعًُٝٝـ ــُِٝ ايعًُٝـ ــعٗا يف قـ ــتعًِ  ٜهـ ــ١ٝ يف ايـ اغـ

ايصاتٞ، ٚانتػال َٗـاضات ايبرـث، ٚا٫غتهؿـاف، ٜٚ٪ٖـٌ ايؿـطز يًتؿاعـٌ اٱػبـابٞ        

َـــــــع تطـــــــٛضات ايعكـــــــط املعطؾٝـــــــ١، ٚايتك١ٝٓ.)املٓعُـــــــ١ ايعطبٝـــــــ١ يًرتبٝـــــــ١ ٚايثكاؾـــــــ١ 

 .(60ّ،م1998ٚايعًّٛ،

ّ( بكٛي٘ " سٕ ذبكٝل صبتُع املعطؾ١ ٜتٛقـ ع٢ً غس 2006خًٌٝ) ٜٚ٪نس شيو أبٛ

ايتعًِٝ ايتًكـٝين ٚاملعطؾـ١ ايٓعطٜـ١ َـٔ ْاذٝـ١، ٚاغـتدساّ املهتبـ١ ٚاملكـازض         ايؿح٠ٛ بني 

 .666اٱيهرت١ْٝٚ يف انتػال، ٚتٛظٝـ، ٚسْتاد املعطؾ١ َٔ ْاذ١ٝ أخط٣" م

يف تــٛؾري  ًابــاضظ ًاغــبل ٜ٪نــس عًــ٢ إٔ يًُهتبــات َٚكــازض ايــتعًِ زٚض   ٚنــٌ َــا

 املعطؾ١، ٚانتػابٗا، ٚتٛيٝس َعاضف جسٜس٠ َٔ خ٬هلا.

ػ:ICTتػوتػظغظػاضططضوطات.ػاالتصاالودائلػ-14

ت  أزا٠ َُٗــ١ يف ايتعًــِٝ، َٚــٔ أزٚات ايــتعًِ ا٫تكــا٫قــبرت تكٓٝــ١ املعًَٛــات ٚأ
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 اقتكـاز  كـسز ب ايّٝٛ ٚعبٔ املػتُط َس٣ اسبٝا٠ ٚنصيو َٔ أزٚات ابتهاض املعطؾ١، 
 ٞ ٌ  ٜعتُـس  ذٝـث (، املعـطيف  ا٫قتكـاز ) جسٜـس  عـامل  تهٓٛيٛجٝـا  عًـ٢  نـبري  بؿـه
ٌ  ٖٚصٙ ت،ا٫تكا٫ٚ عًَٛاتامل  ٚغـطع١  املػـاؾات  اختكـاض  يف نـبري  زٚض هلـا  ايٛغـا٥

 ايعاملٞ.   أٚ ايٛطين ايكعٝس ع٢ً غٛا٤ٶ املعطؾ١، ْٚكٌ ض،اْتؿا

 عًـ٢  ايرتنٝـع  املعطؾـ١  ٚعاملٝـ١  تا٫تكـا٫ ٚ ت،املعًَٛـا  اـٛض٠  عكط َتطًبات َٚٔ

ّ  (ICT) تا٫تكـا٫ ٚ املعًَٛـات  تهٓٛيٛجٝـا  ملٗـاضات  املـتعًُني  انتػـال   يف ٚاٱغـٗا

 ضأغـٗا  ٚعًـ٢  املُٗـ١،  غـرتاتٝح١ٝ ا٫ ايكـٓاعات  تطـٜٛط  عًـ٢  ٚايتأنٝـس  تطٜٛطٖـا، 
 املعًَٛــات تهٓٛيٛجٝــا تطــٛض أغــِٗ ٚقــس . تا٫تكــا٫ٚ اٱيهرتْٚٝــات قــٓاع١
ٍ  تطَٝـع  يف تا٫تكـا٫ ٚ  َعطؾـ١  املعًَٛـ١،  َعطؾـ١ ضقُٝـًا ٖٚـٛ )   ا٭ضبعـ١  املعطؾـ١  أؾـها

ٌ  َعطؾـ١  ،ايهٝؿ١ٝ َعطؾ١ ٚايػبب، ايع١ً  بػـطع١  قًـٗا اتٓ ٚنـصيو  (ا٫ختكـام  أٖـ
ٞ  ا٫قتكـاز  طبٝعـ١  يف تػـريات  ذـساي س سمل أز٣ ممـا  َعكٛيـ١،  ٚنًؿـ١  ؾا٥كـ١   ،ايعـامل

 (.3،م2004عػاف،)

ٝٶا  زٚضٶا املعًَٛـات  تهٓٛيٛجٝـا  تًعـب  نُـا  ٝٶـا  املعطؾـ١  تؿـبٝو  يف أغاغـ  ٚطٓ
ٝٶـا  قًُٝٝـاً سٚ ٌ  ٚيف يتحسٜـس ٚا اٱبـساع  يف اهلاَـ١  ا٭زٚات سذـس٣  ٚأقـبرت  ٚعامل  تؿعٝـ

 .(20)َطاٜاتٞ، ز. ت،م  National Innovation System يٲبساع ايٛطين ايٓعاّ

 تٛيٝس َكازض َٔ َكسضا اسباغب ٚؾبهات عًَٛاتملا تك١ٜٝٓط٣ ايباذث إٔ ٚ
ٔ  ،ٚاقتكـازٖا  املعطؾـ١  ٞ  :جاْـب  ؾُـ ّ  ٚغـا٥ط  ٖـ ٌ  تػـتدس  ٚتـساٚهلا  ،املعطؾـ١  يٓكـ
 يف بـاضظٷ  َٚؿـاضى  ض٥ـٝؼ  َكـسض ٚ عطؾ١ٌَ ٖٞ آخط; جاْب َٚٔ ٚغطٜع َٝػط بؿهٌ
 .  املعطيف ا٫قتكاز

 Internal & External Networksػاضذبصاتػاضداخضغظػوػاضخارجغظ:-15

ــٛا٠ ايكــطٕ اسبــازٟ ٚايعؿــطٜٔ  ٜت   ٍ    يف ْ  ;هــٕٛ صبتُــع املعطؾــ١ َــٔ عــس٠ أؾــها

ــ١ا ــ١، ٚتؿــاع٬ت  ،جتُاعٝ ــ٣ٛ ايطقُــٞ،     تكٓٝ ــت اْتؿــاض  املعطؾــ١، ٚايــرباَخ، ٚا ت جعً

، ٚايتـٛاؾط يًؿـبهات   يًتكٓٝـ١  ا٫ْتؿاض ايػـطٜع ايؿبهات غطٜعًا جسًا، َٔ خ٬ٍ  ٍخ٬

 قـسّ يًٓـاؽ ايـطابط بـني َـا     ، نـٌ شيـو    اسباغـٛب١ٝ ٚاٱيهرتْٚٝـ١، ٚنُٝـ١ املعًَٛـات     
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ــ١.     تكٓٝـــــــ١ ا٫تكـــــــا٫ت ٚ املعًَٛـــــــات، تٓتحـــــــ٘  ٚايـــــــيت تعُـــــــٌ عًـــــــ٢ اْتـــــــاد املعطؾـــــ

(Mansell،20031ّ،م). 

ــٔ    ــٔ ٚ تؿــ ــطٕ ٚتؿــ ــٝـ اٜــ ــٛى  ٜٚهــ  ,Irene, Chen, Chenٚ نٓػؿــ

Kinshuk(2009ّ ٕأ  )س نُٝــ١ املعطؾــ١ َــٔ خــ٬ٍ ايؿــبهات  ايــتكين قــس ٚيـٍـ  ا٫ْؿحــاض

 .134"ما٫ؾرتان١ٝغٛا٤ اٱْرتْت أٚ ايؿبهات 

إٔ َــا ؼبـــسي َـــٔ تؿــاع٬ت ؾهطٜـــ١، ٚاكاؾٝــ١، ٚعًُٝـــ١ زاخـــٌ     ايباذـــثٜٚــط٣  

ض تٛيٝــس ا٭ؾهــاض، ؾــبهات ايعُــٌ ايساخًٝــ١، ٚاشباضجٝــ١ ٖــٞ َكــسض َٗــِ َــٔ َكــاز  

 ٚاملعطؾ١، ٚتُٓٝتٗا.

 knowledge of Disseminationَشز ادلؼزفح ثاَُاا : 

ــا٠ املعطؾــ١، ؾانتػــال       ٜٴعــسټ  ْؿــط املعطؾــ١ ا طــ١ ايثاْٝــ١ َــٔ ضبطــات زٚض٠ ذٝ

ؼبكـٌ عًٝـ٘    ٜسٟ اٱْػإ نطٚض٠ يتٛيٝس َعطؾ١ جسٜس٠ ٚتٛظٝــ َـا   بنياملعطؾ١ املتٛؾط٠ 

 ا يف ذٝات٘.  َٓٗا، َٔ خ٬ٍ اغتدساَٗ

ــٛ ظٜــس          ــصنط أب ــا ٜ ــا يف غــعٝٗا يتُٓٝــ١ اقتكــازٖا " نُ ٚ"تًحــأ امل٪غػــات ذايٝ

ٜػـ٢ُ باقتكـاز املعطؾـ١، يٓؿـط      تعًُٝٝـ١ نـُٔ سطـاض َـا     اغرتاتٝح١ٝ ٚنع( "سمل 2003ّ)

املعطؾــ١ زاخًٝــا عًــ٢ نــٌ املػــتٜٛات ايؿطزٜــ١ ٚازبُاعٝــ١، ٚعًــ٢ َػــتٜٛات امل٪غػــات     

 .2نهٌ"م

ــل  ــط٣ تٛؾٝ املٓعُــات" تػــع٢ سمل ا٫غــتؿاز٠ َــٔ املعطؾــ١ يتركٝــل       إٔ ّ(2001) ٜٚ

َعازي١ املعطؾ١ ازبسٜس٠، املتُثًـ١ يف "املعطؾـ١ قـ٠ٛ"، يـصا نـإ عًـ٢ املٓعُـات إٔ تؿـطى         

 .28اٯخطٜٔ يف َعطؾتٗا يتتهاعـ" م

ّ( بكٛيــــ٘ " سٕ ْكــــٌ 1996) Szulanskiٜٚ٪نــــس ٖــــصٙ ا٭ُٖٝــــ١  غع٫ْػــــهٞ  

 .43اق١ يف عكط املعًَٛات ايصٟ ْعٝؿ٘"ماملعطؾ١ أَط شٚ أ١ُٖٝ اغتثٓا١ٝ٥، ٚخب

( إٔ" ضبطــات زٚض٠ املعطؾــ١ تػــصٟ بعهــٗا بعهــا، ؾٓؿــط      ٖـــ 1426ٜٚــط٣ بهــطٟ )       
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س املعطؾـــ١، ٚنـــصيو اغـــتدساَٗا ٜ٪زٜـــإ سمل ظٗـــٛض َكـــازض جسٜـــس٠ يتٛيٝـــسٖا، ٚتٛيٝـــ 

 .3غتؿاز٠ َٓٗا" ماملعطؾ١ سناؾ١ ٜطًب ْؿطٖا، ٚا٫

ضنتٗا َـع اٯخـطٜٔ ْٚكًـٗا ،ٚستاذـ١ ايٛقـٍٛ      ٜٚط٣ ايباذث إٔ ْؿط املعطؾ١ َٚؿا

ــٛاضز      ــٔ املـ ــاز٠ َـ ــٝح ؾـــطم أنـــرب يٲؾـ ــات، تتـ ــات، ٚاملٓعُـ ــطاز، ٚامل٪غػـ ــا، يٮؾـ سيٝٗـ

املعطؾٝــ١، ٚذبػــٓٗا، ٚتعٜــسٖا، ٜٚتطًــب شيــو ايكــسض٠ عًــ٢ ايٛقــٍٛ يًُعطؾــ١ املٓؿــٛض٠      

طبـعٕٚ  غابكا، ٜٚتعأَ َع شيو تعًِٝ ايططم ايكرٝر١ ٚاملؿٝـس٠ يترٜٛـٌ املعًَٛـات سمل    

 َعطيف، ٜسخٌ يف تٛيٝس املعطؾ١ ٚتٛظٝؿٗا، ٚتُٓٝتٗا.  

  Types of Knowledge Disseminationأشكال َشز ادلؼزفح: 

إٔ ٖٓـاى  ؾٝٗـا   املؿـاضن١ ٜهاز ػبُع َٔ نتب عٔ املعطؾ١ ْٚؿـطٖا أٚ ْكًـٗا أٚ   

ــٌ املعطؾـــ١،   َـــٔ أ ؾـــهًني ــهاٍ ْكـ ـــ1428ايعتـــٝا)   ؾٝـــصنطؾـ (، ْٚـــٛاٍ 79،مٖـ

( إٔ أؾـهاٍ  2002ّ) Morquardrَـاضنٛاضزض  (، ْكـ٬ً عـٔ   54،م2008ّايػاَسٟ)

 ْكٌ املعطؾ١ ٖٞ:

ػاضذصلػاألولػ:اضطرغػظػاضطغوغظػػأوػزغرػاضطػصودة:

ٚتعـــين إٔ تٓكـــٌ ٚتٓؿـــط املعطؾـــ١ بؿـــهٌ غـــري َككـــٛز، زٕٚ تـــسخٌ امل٪غػـــ١ أٚ 

غـري ايطمسٝـ١، ٚا٭ذازٜــث ازباْبٝـ١، ٬َٚذعـ١ غــًٛى      ايؿــبهاتاملٓعُـ١ َـٔ خـ٬ٍ :    

 ٔ أٚ ْكا٥رِٗ أٚ تٛجٝٗات ايع٤٬َ.  اٯخطٜ

ػاضردطغظػػأوػاضطػصودة:ػاضطرغػظػاضذصلػػاضثاظي:

ت ايؿطزٜـ١ املربصبـ١،   ا٫تكـا٫ َـٔ خـ٬ٍ    تٓكٌ املعطؾـ١  قكـسٜاً   ٚتعين إٔ تٓؿط أٚ

أٚ ا٭غايٝب املهتٛب١ : َثٌ املصنطات، ٚايتكاضٜط، ٚايٓؿطات، ٚاملطبٛعات ايساخًٝـ١،  

طات، ٖٚصٙ ايططٜك١ تهٕٛ َربصب١ ٖٚازؾـ١ ٚطبطـط هلـا    ايطمس١ٝ، ٚامل٪مت ٚايؿبهات

 َػبكا. 

 Dissemination knowledge of Methods طزق َشز ادلؼزفح: 
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إٔ  ّBednar  (2000)( اغـــــتٓازا سمل بٝـــــسْاض  21،م2007ّ) ايعـــــاظَٜٞـــــٛضز 

 املعطؾ١ تٓكٌ بططم ٚٚغا٥ٌ عس٠ َٓٗا: 

 ايتسضٜب.   -   ت املهتٛب١.  ا٫تكا٫ -

 ايٓؿط ايساخًٞ.   -   اخ١ًٝ.  امل٪متطات ايس -

 اْتكاٍ ايعٌُ.   -    تسٜٚط ايعٌُ.   -

 اتكا٫ت ايؿٝسٜٛ.   -   ضؾاز ايعاًَني.س -

 تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات.  -                     ايهتاب١ ٚايتٛاٝل.  -

 ايسضٚؽ.   -    ا انطات.   -

 ايبٛابات اٱيهرت١ْٝٚ.   -    املكاب٬ت.   -

 ب ٚايككل.  ايهت -   ايٓسٚات ايتثكٝؿ١ٝ.   -

 تؿهٌٝ ؾطم عٌُ.   -  ايتسضٜب أآا٤ ايعٌُ.   -

 ( :2007ّٜٚهٝـ املطريإ )

 ا٫جتُاعات.   -    ايعٜاضات.   -

 قٛاعس ايبٝاْات.   -    املهاملات.   -

ٜٚط٣ ايباذث إٔ ايٛغا٥ٌ اسبسٜث١  يٓؿط املعطؾ١ يف صبـاٍ اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٖـٞ     

 :ًٜٞ َا

 Using Computerادتخدامػاضحاد ػاآلضيػ:ػ -1

(، تــٛؾط Computer As a Toolٚ ٜككــس بــ٘ اغــتدساّ اسباغــب نــأزا٠ )  

عتاز َازٟ، ٜٓتخ  ٜٚٛؾط َٔ خ٬ي٘ َا ٜٓؿط ب٘ املعطؾـ١، نُـا ٜـصنط     ايرتبٟٛيًُؿطف 

عًـ٢ املعًَٛـ١    ا٫طـ٬ع ( إٔ " اسباغٛل ٜٛؾط يٓا ايّٝٛ سَهاْٝـ١ نـبري٠ يف   2007ّعبٛز )

 .  135ْٚؿطٖا"م

ري ايبرـــٛي ايعًُٝـــ١  املعـــس٠ غـــابكا أٚ سعـــسازٖا تـــٛؾياسباغـــب اٯيـــٞ   ٜٚػـــتدسّ

ٛ   ،يتهٕٛ جاٖع٠ يًٓؿط  ٚنصيو ْؿط املطبٛعـات  ؾط عًـ٢ اسباغـب   اأٚ املٓؿـٛضات ٚ تتـ
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اٯيــٞ  بــطاَخ املٛغــٛعات، ٚايٓؿــطات ايرتبٜٛــ١، ٚاملكــا٫ت، ٚ ايكــطا٤ات املٛجٗــ١.  ٚممــا   

ــا ٚ ؾط        ــا شاتٝ ــس٠ ٚتعًُٗ ـــ املعطؾــ١ ازبسٜ ــ١ تٛظٝ ــع اسباغــب سَهاْٝ ــا، ٚايػــطع١  ميٝ زٜ

 .(56ّ،م2007ٚايسق١، ٚتٛؾري ايٛقت ٚازبٗس يف تعًِ املعطؾ١ ازبسٜس٠. )عبٛز، 

 Web 1. 0ادتخدامػتػظغظػاضجغلػاألولػطنػاالظترظتػ -2

ــسټ ــ١، ٜــصنط ايؿٓتــٛر           ٜٴع ــّٛ َــٔ أٖــِ ٚغــا٥ٌ ايتٛاقــٌ ْٚؿــط املعطؾ ا٫ْرتْــت ايٝ

زخًــت اسباغــب ( إٔ بعــر ايــسٍٚ غــريت خططٗــا سمل خطــط َعًَٛاتٝــ١ أ  1،م2001ّ)

ــات   غــٝا يف املــٓٗخ ايتعًُٝــٞ.  ٚقــس بــسأ   اٯيــٞ ٚ ا٫ْرتْــت عٓكــطا أغا  ا٫ْرتْــت يف اي٫ٜٛ

تٗا يف مجٝـع  يبثت إٔ اْتؿطت اغتدساَا اِ َااملترس٠ ا٭َطٜه١ٝ نؿبه١ عػهط١ٜ 

 الا٫ت، ٖٚٞ املػاِٖ ايط٥ٝؼ ؾُٝا ٜؿٗسٙ ايعامل ايّٝٛ َٔ اْؿحاض َعًَٛاتٞ نبري.  

ٖــ( بأْٗـا " صبُٛعـ١ َـٔ اسباغـبات املطتبطـ١       1425ٛغ٢ ٚاملبـاضى ) ٚقس عطؾٗا امل

أعبا٤ ايعامل املدتًؿـ١ ايـيت ميهـٔ بٛاغـطتٗا ْكـٌ ٚتبـازٍ املعًَٛـات،         يفبعهٗا ايبعر 

َــع عــسز غــري ْٗــا٥ٞ َــٔ املطغــًني سمل عــسز غــري ْٗــا٥ٞ َــٔ املػــتكبًني يف ؾــت٢ أعبــا٤       

 .76ايعامل" م

( إٔ www.wikianswers.com ( )2011ّٜٚعطؾٗــا َٛقــع َٛغــٛع١ اٱجابــات )  

ــطا٠٤           ــصٟ ٜػــُح ؾكــط بك ــت اي ــٌ ايكــسِٜ َــٔ ا٫ْرتْ ــت ٖــٛ ازبٝ ــٌ ا٭ٍٚ َــٔ اٱْرتْ ازبٝ

 .ا ت٣ٛ "

أٚ ا٭جٗــع٠  ،أٚ ايططؾٝــات،َــٔ اسباغــبات اٯيٝــ١ غــٛا٤ اشبــٛازّ   صبُٛعــ١ٖٚــٞ 

ٛنـ٫ٛت ازبٝـٌ ا٭ٍٚ   تــ ايصنٝـ١ ايـيت تـطتبط بربت    ٚأجٗع٠ اهلٛا ،ايؿدك١ٝ ٚا ُٛي١

 ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ايٓؿط ٚايكطا٠٤ ؾكط زٕٚ املؿاضن١ ايؿٛض١ٜ يف ا ت٣ٛ.  َٔ ا٫ْرتْت 

ػ(ػ:WEB 1. 0بطضػودائلػاضجغلػاألولػضألظترظتػػ)

ــٞ  -أ ــس اٱيهرتْٚ ــت ٚأٚغــعٗا اْتؿــاضا       :E-mailايربٜ ٖٚــٛ َــٔ أؾــٗط ٚغــا٥ٌ ا٫ْرتْ

ضغاٍ ٚاغتكباٍ ايطغا٥ٌ ايؿدك١ٝ س( "أْ٘ 1998ّٜٚعطؾ٘ زٜال )ٜعس صباْٝا.  ذٝث

َــٔ ْكطــ١ سمل ْكطــ١ أٚ ْكــاط َتعــسز٠ باغــتدساّ ذاغــٛل ٚؾاؾــ١ ططؾٝــ١ ٚيٛذــ١      

 .42َؿاتٝح "م

http://www.wikianswers.com/
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ٖــــ( أْـــ٘ "تبـــازٍ ايطغـــا٥ٌ ٚايٛاـــا٥ل باغـــتدساّ  1425ٜٚـــصنط املٛغـــ٢ ٚ املبـــاضى )

ت ٚ ازبٗــس ٚططٜكــ١ ، ٜٚعــٛز اْتؿــاضٙ، ٚ أُٖٝتــ٘ سمل تــٛؾريٙ يًٛقــ17اسباغــٛل "م

 ايٓكٌ.  

ــ١ٝ ) -ل ــ١ ايؿدكـ ــع اٱيهرتْٚٝـ ــٞ  (:Internet Personal Sitesاملٛاقـ ٖٚـ

 دسّ بتكُُٝٗا ْٚؿط َا ٜطٜس عًٝٗا.ع٢ً ؾبه١ اٱْرتْت ٜكّٛ املػت قؿرات

ٖٚـٞ عبـاض٠    (:File Transfer Protocol( )FTPَؿـاضن١)ْكٌ( املًؿـات )  -د  

    ٛ ض أٚ عـطٚ  أٚ ؾٝـسٜٛ َـٔ أٟ جٗـاظ     عٔ ْكٌ ًَـ أٚ صبُٛعـ١ ًَؿـات ْكـ١ٝ أٚ قـ

 ضغاهلا سمل ايططف اٯخط أٚ ْؿطٖا يعس٠ أططاف جبعًٗا َتاذ١ يًحُٝع.  ٚس

( :ٖٚـٞ خسَـ١ تعتُـس عًـ٢ عٓـاٜٚٔ ايربٜـس       Mailing Listخس١َ ايكٛا٥ِ ايربٜسٜـ١ ) -ز

ــاٜٚٔ املػــتؿٝسٜٔ         ــتِ َــٔ خ٬هلــا تهــٜٛٔ صبُٛعــات بأمســا٤ ٚعٓ ــٞ، ٜ اٱيهرتْٚ

ضغـاٍ ا تـ٣ٛ يًحُٝـع بـٓؿؼ ايٛقـت، ٖٚٓـاى       ذٝـث ٜـتِ س  ٚنُِٗ يف عٓٛإ ٚاذـس  

ْٛعــإ َــٔ ايكــٛا٥ِ ايربٜسٜـــ١; ايكــٛا٥ِ ايربٜسٜــ١ املعسيـــ١، ذٝــث ٜطغــٌ ايربٜـــس سمل        

( ٜٚطًع ع٢ً ا ت٣ٛ اِ ٜػُح بٓؿطٙ بعـس ايتأنـس   Moderatorؾدل ٜػ٢ُ )

َــٔ قــ٬ذ١ٝ ضبتــٛاٙ، ٚغــري املعسيــ١، ٖٚــٞ ايــيت تطغــٌ َباؾــط٠ يًُػــتؿٝسٜٔ زٕٚ   

 ٌ.  تعسٜ

 (:Internet Relay Chatخسَات ا ازا١ )-ٖـ

أْٗا خس١َ " ٜؿـهٌ ضبطـ١ خٝايٝـ١ يف ا٫ْرتْـت دبُـع       ٖـ(1423ٜٚصنط املٛغ٢)

املػــتدسَني َــٔ أعبــا٤ ايعــامل نتابــ١، ٚقــٛتا، نُــا باٱَهــإ إٔ تــط٣ ايكــٛض٠ عــٔ 

 .  96ناَريا ؾٝسٜٛ"م اغتدساّططٜل 

    ِ  ايترـاٚض املباؾـط أٚ ْكـٌ ايٓـسٚات     ٜٚعٜس  ايباذث أْ٘ َٔ خـ٬ٍ ٖـصٙ اشبسَـ١  ٜـت

ــع      ٚاملـــ٪متطات ــسَات، ٚتتُٝـ ــصٙ اشبـ ــسِٜ ٖـ ــع بتكـ ــتل  بعـــر املٛاقـ ــطات.  ٚربـ ٚا انـ

 بازباشب١ٝ، ٚايكسض٠ ع٢ً تبازٍ اشبربات ٚاملعًَٛات ٚاملعطؾ١ بني ؾدكني أٚ أنثط.  

 ًٜٞ: ( إٔ َٔ ؾٛا٥س خسَات ا ازا١ َا191،م2007ّنُا ٜصنط عبٛز )
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ٟ  ٚايًكا٤ات ايرتبٜٛـ١ بـني املؿـطف   سجطا٤ اسبٛاضات  - ايرتبـٟٛ  ٚاملعًـِ أٚ املؿـطف    ايرتبـٛ

ٛقــ َكبـٌ، أٚ ايتعـإٚ أٚ طًـب     ملتابع١ بعر املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ايػابك١ اٚ ايتُٗٝـس مل 

 غتؿاض٠.  ا٫

 ميهٔ عٌُ امل٪متطات ايع١ًُٝ املكػط٠ أٚ ايتساٍٚ بؿإٔ أَط َا.  -

 ١٦ٝ تٛاقٌ عاي١ٝ ايتؿاعٌ.  سٕ اٯ١ْٝ اييت تتػِ بٗا ٖصٙ اشبس١َ تٛؾط ب -

 سٕ خس١َ ا ازا١ تٛؾط تٛاق٬ غطٜعا ع٢ً مجٝع املػتٜٛات اٱزاض١ٜ أؾكٝا ٚعُٛزٜا.   -

 :Web 2. 0ادتخدامػتػظغظػاضجغلػاضثاظيػطنػاالظترظتػ -3

ايتػـعٝٓٝات، بُٝٓـا    يف ايعٗٛض َٓص َٓتكـخس١َ ازبٌٝ ايثاْٞ َٔ ا٫ْرتْت  بسأت

، ٚعٓــس تكــسِٜ ايتطبٝكــات اشباقــ١  2004ّ يف  ظٗــط web2. 0  0. 2َكــطًح ايٜٛــب 

ذكط ايتطبٝكات اييت تتٛاؾط ؾٝٗا خكـا٥ل ٚمسـات خـسَات اٱْرتْـت      ٚمت 0. 2بايٜٛب 

 َٚٓٗــا 0. 2ذتــ٢ ٚسٕ نــإ ايتطبٝــل ٚجــس قبــٌ ظٗــٛض َؿٗــّٛ ايٜٛــب   0. 2يف ب٦ٝــ١ ايٜٛــب 

 .(13ٖـ،م1432. )خًٝؿ١، املسْٚات ٚايؿبهات ا٫جتُاع١ٝ

ػ:  web2. 0ػ0.ػ2ططغزاتػوغ ػ

ّ( 2011)( www.wikipedia.org)َٛقــــع املٛغــــٛع١ اسبــــط٠ ٜٚهٝبٝــــسٜا  ٜــــٛضز

 ٖٞ :ٚ  2.0ممٝعات ايٜٛب 

ايػُاح يًُػتدسَني باغتدساّ بطاَخ تعتُس ع٢ً املتكـؿح / املٛقـع ؾكـط يـصيو      - 1

اشباقـــ١ عًـــ٢ املٛقـــع  ٖـــ٪٤٫ املػـــتدسَني ٜػـــتطٝعٕٛ اَـــت٬ى قاعـــس٠ بٝاْـــاتِٗ  

 باٱناؾ١ سمل ايكسض٠ ع٢ً ايترهِ بٗا.  

 ايػُاح يًُػتدسَني بإناؾ١ قِٝ يتًو ايرباَخ املعتُس٠ ع٢ً املتكؿح - 2

 ايػُاح يًُػتدسَني بايتعبري عٔ أْؿػِٗ، اٖتُاَاتِٗ، ٚاكاؾتِٗ.   - 3

تكًٝــس دبطبــ١ املػــتدسَني َـــٔ أْعُــ١ ايتؿــػٌٝ املهتبٝـــ١ َــٔ خــ٬ٍ تعٜٚـــسِٖ         - 4

 ٝكات َؿاب١ٗ يب٦ٝاتِٗ اسباغٛب١ٝ ايؿدك١ٝ.  مبُٝعات ٚتطب

http://www.wikipedia.org/


- 71 - 
 

 تعٜٚس املػتدسَني بأْع١ُ تؿاع١ًٝ تػُح مبؿاضنتِٗ يف تؿاعٌ اجتُاعٞ.  - 5

ايػُاح يًُػتدسَني بتعسٌٜ قاعس٠ ايبٝاْات َٔ خ٬ٍ سنـاؾ١، تػـٝري، أٚ ذـصف     - 6

 املعًَٛات.  

ػ(ػ:WEB 2. 0بطضػودائلػاضجغلػاضثاظيػػضألظترظتػػ)

                               (Wiki) ايتــــــــــأيٝـ اسبــــــــــط   -Blog         2املسْٚات -1

                   IMايطغا٥ٌ ايؿٛض١ٜ -YouTube           4ٜٛ تٝٛل -3

 : Chat RSS: Really Simple Syndication  ايتداطب املباؾط-5

 AJAXتك١ٝٓ   -Content Tagging     7ٚقـ ا ت٣ٛ  -6

 . facebook flick, my Space: َثٌ Social Networkingايؿبهات ا٫جتُاع١ٝ -8

 (:OfficeقػWindowsادتخدامػحزمػاضبراطجػاألدادغظػضضحاد ػاآلضيػ) -4

ــْٛني أ  ــِ اسباغـــــب اٯيـــــٞ سمل َهـــ ــاز ٜٓكػـــ ــع٠ أٚ ايعتـــ ــا : ا٭جٗـــ ــٝني ُٖـــ  غاغـــ

(Hardware( ايـــــرباَخ ٚايتطبٝكـــــات ٚ )Software ٔ٫ٚ ميهـــــٔ ا٫غـــــتؿاز٠ َـــــ ،)

ٜٓبػــٞ عًــ٢  ّ( "إٔ أٍٚ َــا2007 َعــا.  ٜــصنط عبــٛز) اسباغــب زٕٚ اغــتدساّ املهــْٛني 

َػتدسّ اسباغـٛل ٖـٛ نٝؿٝـ١ اغـتدساّ أْعُـ١ ايتؿـػٌٝ، ٚشيـو َـٔ خـ٬ٍ اغـتدساّ           

 .174"م Windowsبطْاَخ "ايٓٛاؾص" 

تكاْٗا يٲؾاز٠ َـٔ اسباغـب ٚاغـتدساَ٘    رباَخ ٚاسبعّ ا٭غاغ١ٝ اييت ػبب سَٚٔ اي

 :اٯتٞيف قٛيب١ ْٚؿط املعطؾ١ 

 .  Windowsؿػٌٝ يًراغب َثٌ ايٓٛاؾص ْعاّ ايت -1

 َٚٓٗا ايرباَخ ايتاي١ٝ:  Microsoft Officeذع١َ  -2

 Microsoft Wordبطْاَخ َعاجل ايٓكٛم َثٌ  -

 .  Excelبطْاَخ ازبساٍٚ اٱيهرت١ْٝٚ  -

 .  Power Pointبطْاَخ ايعطٚ  ايتكسمي١ٝ  -
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ٙ ٚتٛظٜعـ٘  ٚميهٔ اٱؾاز٠ َٓٗا يف ْؿط املعطؾ١ سَا عٔ ططٜل سخـطاد ا تـ٣ٛ ْٚؿـط   

ــٌ         ــٌ ا٭ٍٚ أٚ ازبٝ ــت غــٛا٤ ازبٝ ــع خــسَات اٱْرتْ نٓػــذ يًُػــتدسَني اٯخــطٜٔ أٚ َ

 .(108،م2007ايثاْٞ ٚشيو بعس٠ ططم: )عبٛز،

 غٗٛي١ ا٫غتدساّ ْػبٝا قٝاغا بايرباَخ ا٭خط٣   -

 ط ٚغٗٛي١.  ايٓكٛم ٚازبساٍٚ ٚايعطٚ  بهٌ ٜػ طباع١ -

 اٱَهاْات.  غٗٛي١ اغتدساَٗا ع٢ً أجٗع٠ أخط٣ بٓؿؼ ايٓػل ٚ -

 ٚجٛز ضبطض يػٟٛ ٚقٛاَٝؼ َسصب١ يف ايرباَخ ا٭غاغ١ٝ.   -

 سَها١ْٝ زَخ ايكٛت ٚايكٛض٠ يف مجٝع ايكٛايب.   -

ذؿغ ايػح٬ت ٚاملػتٓسات بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١، ٚيػٓٛات عسٜس٠ َـع سَهاْٝـ١    -

 ايتعسٌٜ.  

 (:Electronic/Digital Publishing)ػظذرػطحتوىػططرسيػإضصتروظغا -5

اٱيهرتْٚــٞ أٚ ايطقُــٞ َــع اْتؿــاض اٱْرتْــت ٚأقــبح ؾــا٥عا يف  يكــس اْتؿــط ايٓؿــط 

قــــبرت يكــــس أ ّ( بكٛيــــ٘"2006٪نــــسٙ عبــــس اسبــــٞ)ٜ ايػــــٓٛات ا٭خــــري٠، ٖٚــــصا َــــا 

ــ١ بؿــهٌ ٚاغــع يف ايٛقــت          َكــطًرات ايٓؿــط اٱيهرتْٚــٞ ٚايطقُــٞ َأيٛؾــ١ َٚتساٚي

 .190م اسبانط يف ايتعاٌَ َع تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات"
ـ   ّ( ايٓؿــط اٱيهرتْٚــٞ أٚ ايطقُــٞ بأْــ٘  "شيــو     2011) ٜٚعــطف  َٓكــٛض  ٚ ٜٛغــ

ايٓٛع َٔ ايبث ٚايتٛظٜع ايصٟ اضتبطت تػُٝت٘ بٓعاّ املعازبـ١  ايطقُـٞ ٚتطاغـٌ ايبٝاْـات     

اٱيهرتْٚـــٞ، بـــس٤ًا َـــٔ َطذًـــ١ تـــأيٝـ ٚنتابـــ١ ايعُـــٌ سمل َطذًـــ١ ايبـــث ٚاٱتاذـــ١          

 .  44يًُػتؿٝس"م

 عطيف أ٫ ُٖٚا :َٔ ايٓؿط امل ٜٚتهح َٔ ايتعطٜـ إٔ ٖٓاى ْٛعني

ايٓؿـــط  اٱيهرتْٚٞ/ايطقُـــٞ  يٛاٝكـــ١ َٛجـــٛز٠ ٚشيـــو َـــٔ خـــ٬ٍ عًُٝـــ١ املػـــح    - أ

( أًٜا نإ ؾهٌ ايٛاٝكـ١ ْكـًا أٚ قـٛض٠ً أٚ ؾـه٬ بٝاْٝـًا      Scanningايكٛضٟ )

  Optical Character Recognition(OCR)أٚ ضغًَٛٝا.  ٚتعتُس ع٢ً تكٓٝـ١  

 (. 45،م2011ٛغـ، يًتعاٌَ َع ايٛاا٥ل املُػٛذ١ . )َٓكٛض ٚ ٜ
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ــٞ )     - ل ــأيٝـ اٱيهرتْٚــ ــطاَخ  ايتــ ــ٢ بــ ــس عًــ ــٞ ٚاملعتُــ ــط ايطقُــ  Editingايٓؿــ

Programs          املعـين بإْتـاد ايٛاٝكـ١ سْتاجـًا آيٝـًا نًٝـًا ٚحبتـًا َٓـص تأيٝؿٗـا ٖٛٚ" ،)

ٚذبطٜطٖا ٚستاذتٗا يًكاض٨ ٚاملػتؿٝس عرب ٚغٝط سيهرتْٚٞ". )َٓكـٛض   ٚنتابتٗا

 (. 45،م2011ٚ ٜٛغـ، 

 : اٯتٞايتأيٝـ اٱيهرتْٚٞ  َٚٔ بطاَخ 

 يًٛاا٥ل ٚاملػتٓسات.    OCRبطْاَخ املػح  -

 .  Acrobat PDFنطٚبات بطْاَخ أ -

 . MS Publisherبطْاَخ ايٓاؾط  -

 .  E-bookايهتال اٱيهرتْٚٞ   -

 

 َٚٔ ٚغا٥ط ايٓؿط اٱيهرتْٚٞ:

 .  C. D/DVD/ Blu Rayا٭قطام املهػٛط١  -  املاغرات ايه١ٝ٥ٛ.   -

 ايكؿرات ايؿدك١ٝ.   -   اٱْرتْت.   -

 املسْٚات.   -   املٓتسٜات.   -

 ْكٌ املًؿات.   -  ايربٜس اٱيهرتْٚٞ.   -

 ًٜٞ: ميٝع ايٓؿط اٱيهرتْٚٞ/ايطقُٞ َا ٜٚط٣ ايباذث إٔ َٔ أِٖ َا       

 ايٓؿط ايصاتٞ.  -أ(

 غٗٛي١  ايبرث ٚايٛقٍٛ يًُرت٣ٛ املعطيف.  -ل(

 ضٟ.  تٓٛع أؾهاٍ ايٛاا٥ل ٚا ت٣ٛ، نتابٞ، قٛتٞ، قٛ-د(

 ز( غٗٛي١ ايٓؿط.  

 ( بهٌ غٗٛي١.  Feedbackعط  ا ت٣ٛ ٚتًكٞ ايتػص١ٜ ايطاجع١) -ٖـ(

 تٛؾري قٛاعس ايبٝاْات ٚاملعًَٛات يًحُٝع.   -ٚ(

 غتؿاز٠ َٓٗا. ل٬ت اٱيهرت١ْٝٚ/ ايطق١ُٝ ٚا٫تٛؾري ايهتب ٚا -ظ(

 (ضظذرػطحتوىػططرسيػ:Multimediaاضودائطػاضطتطددةػػ) -6

ملتعــسز٠ ٚايؿا٥كــ١ َــٔ أٖــِ ايٛغــا٥ٌ املػــتدس١َ يف ايٓؿــط ؾٗــٞ      تعتــرب ايٛغــا٥ط ا 
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َ بــطاَخ تؿاعًٝــ١ دبُــع ايكــٛت ٚايكــٛض٠ ٚاي  عٗــا كــٛت ٚاسبطنــ١ ٚاملــ٪اطات، ٜٚتعاَــٌ 

 ْ٘ؿــط١، تعتُــس عًــ٢ ْؿــاط -املػــتدسّ بؿاعًٝــ١ غــٛا٤ ناْــت خطٝــ١ أٚ غــري خطٝــ١    

 ٚضغبت٘ ايصات١ٝ.  

ت َٔ ايكطٕ املانـٞ، ٚٚظؿـت   اٝتٗا يف ايتػعٝٓٚقس اْتؿطت ايٛغا٥ط ٚاغتدساَا

بؿاعًٝــ١ يف ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ ٚنــصيو يف ايتــسضٜب َــٔ خــ٬ٍ اسباغــب اٯيــٞ ٚؾــبه١    

 ا٫ْرتْت.  

"بــطاَخ دبُــع بــني ايــٓل املهتــٛل ٚايكــٛت، ٚايطغــّٛ    ٚتعــطف ايٛغــا٥ط بأْٗــا

ــت   ــسٜٛ، ٜٚـ ــات ايؿٝـ ــ١، ٚيكطـ ــ١ ٚاملترطنـ ــا   ايثابتـ ــٌ ٚربعٜٓٗـ ــٗا بؿـــهٌ َتهاَـ ِ عطنـ

عاَـــٌ َعٗـــا بؿـــهٌ تؿـــاعًٞ باغــتدساّ اسباغـــب اٯيـــٞ ٚشيـــو ٚؾكـــًا  أٚ ايت ،ذؿعٗــا أٚ

 (. 216،م2007ّ،عبٛزملػت٣ٛ ٚقسضات ٚاذتٝاجات املػتدسّ". )

( إٔ ايٛغـــا٥ط ايؿا٥كـــ١ ربتًــــ عـــٔ  122ٖــــ، م1428ٚتـــصنط قـــاسب١ غـــؿط ) 

ــا ذػـــب     ــٌ بـــني أجعا٥ٗـ ــتدسّ ايتٓكـ ــ١ املػـ ــسز٠ بإَهاْٝـ ــعتٗا  املتعـ ــ٘، ٚغـ ــ٘ ٚضغبتـ قسضتـ

عًـ٢ املػـتدسّ ايـتعًِ ايـصاتٞ ٚايؿـطزٟ ٚايتعـاْٚٞ، ٚتـسعِ ايـتؿهري          ٚتػٌٗ ايتدع١ٜٝٓ،

 ايٓاقس ٚايتؿهري اٱبساعٞ.  

 Distance trainingاضتدرغ ػرنػبطد.ػ -7

  ٚ ــ١  ــتػريات ايتكٓٝ ــطت اي ــ٢ ناؾــ١ صبــا٫ت    ا٫تكــا٫أا ت  ايػــطٜع١ ٚاملت٬ذكــ١ عً

ؾــاز٠ َــٔ ٖــصٙ اسبٝــا٠، َٚٓٗــا ايتعًــِٝ ٚايتــسضٜب، ْٚــتخ عــٔ شيــو أْــٛاع َــٔ ايتــسضٜب باٱ  

( يف زيٝـــٌ 13ٖــــ، م1422ت، ٚأٚنـــرت ٚظاض٠ ايرتبٝـــ١ ٚايتعًـــِٝ ) ا٫تكـــا٫ايتكٓٝـــات ٚ

ايتسضٜب اشبام بإزاض٠ ايتسضٜب ايرتبٟٛ أْ٘ ػبب اٱؾـاز٠ َـٔ ؾـبه١ اٱْرتْـت ايعاملٝـ١،      

 ٚتععٜع ايتٛج٘ عبٛ بطاَخ ايتسضٜب عٔ بعس.  

بايتهٓٛيٛجٝـا املتطـٛض٠   غـتعا١ْ  ّ( ايتـسضٜب عـٔ بعـس بأْـ٘" ا٫    2001)ٜعطف تٛؾٝل 

ــاز٠      ــات املتـــسضبني ٚظٜـ ــ١ اذتٝاجـ ــات ايتـــسضٜب ٚتًبٝـ ــ١ يف تـــسعِٝ عًُٝـ ــا اهلا٥ًـ ٚسَهاْاتٗـ

سْتــــاجٝتِٗ َــــٔ خــــ٬ٍ املــــعد بــــني خــــرباتِٗ ٚايبٓــــا٤ عًٝٗــــا يتركٝــــل أقكــــ٢ اغــــتؿاز٠  

 .62ممه١ٓ"م

ٜٚػــِٗ ايتــسضٜب عــٔ بعــس يف ظٜــاز٠ ؾاعًٝــ١ ايتــسضٜب ٚتٛغــٝع قاعــس٠ املػــتؿٝسٜٔ      
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كــل املػــاٚا٠ ٚايعسايــ١ بــني املتــسضبني ٚ ًٜػــٞ قٝــٛز ايعَــإ ٚاملهــإ، ؾــٝكًل     َٓــ٘، ٚؼب

ايكٝـــٛز ازبػطاؾٝـــ١، ٜٚػـــِٗ يف تكًٝـــٌ ايهًؿـــ١ املازٜـــ١، ٚتٝػـــري املٓـــار املٓاغـــب يهـــٌ  

 .(16ٖـ،م1428ايعُطٟ، ، 393ٚ،مٖـ1424َتسضل.  )غامل،

( 27ّ،م2004) Ctrionaَٚٔ َتطًبات ايتـسضٜب عـٔ بعـس َـا شنـطٙ نرتْٜٛـا       

 َٔ َعاٜري  مخػ١ ػبب تٛاؾطٖا يتك١ٝٓ ايتسضٜب عٔ بعس ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

 ذبسٜس أٖساف ٚانر١ ٚٚاقع١ٝ ٫غتدساّ ايتك١ٝٓ يف ذبػني اشبط١ ايتسضٜب١ٝ.   -

 ؾعاض ايعاًَني بهٝؿ١ٝ اغتدساّ ايتك١ٝٓ.  س -

 بايرباَخ ا سز٠ يف اشبط١.   ا٫تكاٍتكِٝٝ ع١ًُٝ  -

 يعٓاقط اشبط١.  تٛؾط َٝعا١ْٝ ناؾ١ٝ يًُٛاز  اي٬ظ١َ  -

 تكِٝٝ ايتسضٜب بعس  ْٗاٜت٘ يًتأنس َٔ ذبكٝل ا٭ٖساف.   -

ٜٚط٣ ايباذث إٔ املعاٜري ايػـابك١ ضنـعت عًـ٢ ايؿـطز  )َـسضبًا أٚ َتـسضبًا( ٚسملاَـ٘         

بايتعاَــٌ َــع ايٛغــا٥ٌ ايتكٓٝــ١ املػــتدس١َ، ٚٚجــٛز ايتدطــٝط ايػــًِٝ، ٚايتكٝٝــِٝ يهــٌ  

 عًُٝات ايتسضٜب.  

ٜب عٔ بعـس ْـاتخ َـٔ ايتطـٛض ٚايـتػري ايـتكين املتػـاضع، ٖٚـٛ         سٕ تعاٜس أ١ُٖٝ ايتسض

ٚغ١ًٝ ١َُٗ تػاعس يف ايتػًب ع٢ً بعر اػطات َٚؿانٌ ايتسضٜب ايتكًٝـسٟ، ملـا ٜتُتـع    

 ب٘ َٔ َط١ْٚ، ٚاسبس َٔ ايتهًؿ١ املاز١ٜ، ٚايرتنٝع ع٢ً املتسضل.   

ػتػظغاتػاضتدرغ ػرنػبطد:

سضٜب عـٔ بعـس، ٚتعتـرب ٖـصٙ املكـازض      تتعسز  ٚغا٥ٌ ٚٚغا٥ط ٚتكٓٝات ايتعًِٝ ٚايتـ 

 ًٜٞ: ايتع١ًُٝٝ ٚايتسضٜب١ٝ ايٛغٝط ايؿاعٌ يكٝاّ ع١ًُٝ ايتسضٜب عٔ بعس، َٚٓٗا َا

 َ٪متطات ايؿٝسٜٛ-ل(       اٱْرتْت.   -أ(   

ــٛتطات  -ز(  ايربٜس اٱيهرتْٚٞ.  -د(  ــ٪متطات ايهُبٝـــــ ــ٘، َـــــ ز. ت،  )طـــــ

 (179م

 ساخ١ًٝ.  ايؿبهات اي-ٚ(  امل٪متطات ايكٛت١ٝ     -ٖـ( 

 بطاَخ ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ.     -ظ(   
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 (. 209،م 1428)املٛغ٢، CDايكطم املسَخ -ح( 

   ٔ ٕ تكٓٝـات ٚٚغـا٥ط ايتـسضٜب عـٔ بعـس، أ      ٜٚط٣ ايباذث أْ٘ َٔ خ٬ٍ َـا تكـسّ َـ

ٚذبـٍٛ َـٔ املطنعٜـ١     ٖٓاى تسضٜب َتعأَ ٜتِ يف ْؿؼ ايًرع١ ٚ تـسضٜب غـري َتـعأَ.    

  نازض َ٪ٌٖ، ٚب٦ٝات عٌُ َٓاغب١.ب تٛؾريَطنع١ٜ، ٚتتطًسمل غري املطنع١ٜ 

نُـا ٜــط٣ ايباذـث إٔ أُٖٝــ١ ٚاغـتدساّ ايتــسضٜب عــٔ بعـس تتعاٜــس َٜٛـًا بعــس ٜــّٛ      

٫ْتؿاض تك١ٝٓ املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت، ٚاْتؿاضٖا، ٚتٓـاغِ ا٭جٝـاٍ اسبايٝـ١ ٚايكازَـ١ َـع      

 شيو، ٚاعتباضٖا جع٤ َٔ ذٝاتِٗ اي١َٝٛٝ.

 Supervisory Techniques inرػاضططرسددظ:ػتوظغددفػػاألددداضغ ػاإلذددراسغظػضظذددػ -8

Knowledge Dissemination  

ٕ َععــِ ايبرــٛي ٚايسضاغــات قاَــت بتكــٓٝـ ا٭غــايٝب اٱؾــطاؾ١ٝ سمل ْــٛعني      إ

 ُٖا:

ــؿ١ٝ     - 1 ــاضات ايكـ ــٌ يف ) ايعٜـ ــ١ : ٚتتُثـ ــايٝب ايؿطزٜـ ــطاؾ١ٝ   –ا٭غـ ــسا٫ٚت اٱؾـ  –املـ

 –ايكـطا٤ات املٛجٗـ١    – ايٓؿـطات ايرتبٜٛـ١   –تبازٍ ايعٜـاضات   – ايتطبٝك١ٝايسضٚؽ 

 ايهتابات امل١ٝٓٗ (.  –تكِٜٛ ؾاع١ًٝ املسضؽ 

ايبرـــٛي   –ا٭غـــايٝب ازبُاعٝـــ١ : ٚتتُثـــٌ يف ) ا٫جتُاعـــات ايعاَـــ١ يًُعًُـــني       - 2

 ايٓسٚات ٚامل٪متطات (.   –ايٛضف ايرتب١ٜٛ  –ٚايسضاغات ايرتب١ٜٛ 

ذٝـث أْٗـا تكـٌ سمل    عًُٝـًا   ايٛقـٍٛ يًُػـتؿٝس )املعًـِ(   ٚذبكل ؾبه١ اٱْرتْـت            

٬َٜني ا٭ؾطاز ٚاهل٦ٝات يف أَانٔ تٛاجسِٖ ٚتـطبط بٝـِٓٗ.  ؾُـٔ خـ٬ٍ املٛقـع اشبـام       

جتُاع١ٝ ٚايتٛاقٌ  ٚغريٖا بطٜسٙ اٱيهرتْٚٞ أٚ ايؿبهات ا٫ أٚبهٌ َٓطك١ تع١ًُٝٝ 

ٜــتِ تػصٜتــ٘ مبــاز٠ تطبٜٛــ١ ٚعًُٝــ١ ربــسّ   ٚعًــ٢ ؾــبه١ اٱْرتْــت  َــٔ ا٭زٚات ٚايٛغــا٥ٌ 

 ؾٝـصنط  بٟٛ ٚاملعًِ باغـتدساّ مجٝـع أغـايٝب اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٚتؿعًٝـٗا.        املؿطف ايرت

بعــر  (50،م2008ّايػاَــسٟ)ٚ (9،م 1423ايبطــاطٞ)ٚ  (. 6ٖـــ، م 1421 )ْــٛاٟٚ 

 تًو ا٭غايٝب َٓٗا:

 .ايٓؿطات ايرتب١ٜٛ ) اٱؾطاؾ١ٝ ( -1

  .ايسضٚؽ ايُٓٛشج١ٝ ) ايتطبٝك١ٝ (-2
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  .ايٛضف ايرتب١ٜٛ ) ايتسضٜب١ٝ (-3

 .ايبرٛي ٚايسضاغات ايرتب١ٜٛ-4

 .امل٪متطات ٚايٓسٚات ايرتب١ٜٛ-5

 .املؿطف ايرتبٟٛ تٛقٝات ايعٜاضات ايكؿ١ٝ َٔ قبٌ-6

 Scientificاضظذددددرػاضطضطدددديػسدددديػػاضطجددددالتقػواضدددددورغاتػاضطضطغددددظػاضتربوغددددظ.ػػػػػ -9

Publications in Journals, Rapid Communicationػ 

رث ايعًُٞ ايبػـٝط يف ايبساٜـ١، اـِ تطـٛض     يكس بسأ اٱْػإ ذهاضت٘ ايٛاغع١ بايب

ا٭َط ٚقاض ايبرث ي٘ أقـٛي٘ ٚعًَٛـ٘. ٚنـإ ايططٜـل ا٭ٚذـس يٓؿـط ايٓتـا٥خ ايعًُٝـ١ يف         

أٍٚ ا٭َــط ٖــٛ ايهتــب ٚايطغــا٥ٌ ايعًُٝــ١ ايكــػري٠، ٚضمبــا ٜــتِ تبــازٍ بعــر ايٓتــا٥خ بــني  

ملعطٚؾـ١. َٚـع   ايباذثني ايصٜٔ تؿكٌ بِٝٓٗ ؾٛاقٌ املهإ عـٔ ططٜـل ايطغـا٥ٌ ايربٜسٜـ١ ا    

َـطٚض ايــعَٔ ٚتٛغـع ايبرــث ايعًُـٞ أزخــٌ اٱْػــإ أغـًٛبًا جسٜــسًا يتبـازٍ ْتــا٥خ ايبرــث      

. ٚناْت تًـو ايـسٚضٜات يف بساٜـ١ ا٭َـط غـري      Journalsايعًُٞ ٖٚٞ ايسٚضٜات ايع١ًُٝ 

َتدكك١ بٌ ؾا١ًَ زبُٝع أقٓاف املعطؾ١ ٚناْت زٚضتٗـا بط٦ٝـ١ ؾطمبـا تهـٕٛ غـ١ٜٛٓ      

ط١ٜ. ٚيهـٔ عحًـ١ ايبرـث ايعًُـٞ ٚتـٛايٞ ايٓتـا٥خ ايعًُٝـ١ ٚظٗـٛض         اِ ْكـ غ١ٜٛٓ اِ ؾٗ

َبسأ ايتدكل ايعًُٞ أز٣ سمل عس٠ أَٛض، َٓٗا ظٗٛض زٚضٜات َتدكك١، َٚٓٗا ظٗـٛض  

ــ١،    Rapid Communicationزٚضٜــات غــطٜع١   . نُــا ظٗــطت املــ٪متطات ايعًُٝ

ٚاذــس  ٤ٞٚت٬ٖــا ظٗــٛض َطبٛعــات خاقــ١ بهــٌ َــ٪متط. ٚيف نــٌ تًــو ا٭ٚعٝــ١ ٜــتِ ؾــ   

 .(2، م2011ّبايهبط: سْ٘ تبازٍ ايٓتا٥خ ايع١ًُٝ.)ايعاٜس،

   ٚ ايبرــث  ٚايٓتٝحــ١ ايعًُٝــ١ ايــيت تٓؿــط يف حبــث عًُــٞ عــٔ ططٜــل زٚضٜــ١ عًُٝــ١ أ

ايــصٟ ٜعــط  يف َــ٪متط َتدكــل يهــٞ ٜٓــاقـ َــٔ قبــٌ املتدككــني ٖــٛ عبــاض٠ عــٔ     

يف طــٛض  حبــث ؼبُــٌ َعًَٛــ١ جسٜــس٠، أٚ سنــاؾ١ جسٜــس٠، أٚ تأنٝــسًا ملعًَٛــ١ َــا ظايــت  

ايبرــث ٚاملٓاقؿــ١، أٚ تؿػــريًا يٓتٝحــ١ عًُٝــ١ غــابك١ ٚيهٓٗــا ناْــت غاَهــ١، أٚ ٚنــع 

ْعط١ٜ يٓتٝح١ دبطٜب١ٝ حبت١ أٚ ايعهؼ أٟ سابات دبطٜا يٓعط١ٜ عًُٝـ١. َٚـع شيـو ؾـإٕ     

نثريًا َٔ ايسٚضٜات ايع١ًُٝ تكبٌ أٜهًا ايٛضقات ايـيت تعٓـ٢ با٫غـتعطا  أٚ املطاجعـ١ ملـا      
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. ٚبايطغِ َٔ ٖصا ؾـإٕ   Reportأٚ تكاضٜط ذٍٛ ايٓؿاط ايبرثٞ  Reviewغبل ْؿطٙ 

ايهتال َاظاٍ ؼبُـٌ ايهـثري َـٔ ا٭ُٖٝـ١ ايعًُٝـ١ غـري أْـ٘ يف ايٛقـت اسبانـط مل ٜعـس           

 َهاْـــًا يٓؿـــط ْتـــا٥خ عًُٝـــ١ بكـــٛض٠ أٚيٝـــ١ قبـــٌ ْؿـــطٖا أ٫ًٚ يف ايـــسٚضٜات ٚاملـــ٪متطات.  

 .(15ّ،م2011،ٚآخط )َٓكٛض

هتابــ١ ايعًُٝــ١، ٚايبرــث ايعًُــٞ يًُؿــطف ايرتبــٟٛ  ٜٚــط٣ ايباذــث إٔ َٗــاضات اي

٫بــس ٚإٔ ميتًــو َعٗــا، ٜٚــسعُٗا َٗــاضات ايٓؿــط ايعًُــٞ يف الــ٬ت ا هُــ١; ذتــ٢       

 ٜتُهٔ َٔ ْؿط املعطؾ١ بططٜك١ ع١ًُٝ َٛاك١.

 Public, school andاضطصتبددداتػاضطاطدددظػواضطدرددددغظػواإلضصتروظغدددظ.ػػػػ -10

electronics libraries. 

املسضغـ١ٝ َكـسضا يًثكاؾـ١ املتحـسز٠ ٚاملعطؾـ١ املتطـٛض٠ ايـيت        ١َ ٚايعاتعس املهتب١ 

ٚقـس أنـس    ،يف اتكاٍ زا٥ِ َـع ا٫ْؿحـاض املعـطيف   ايرتبٟٛ ٚاملؿطف  ايتًُٝص ٚاملعًِ تهع 

خــربا٤ املهتبــات املسضغــ١ٝ عًــ٢ إٔ املهتبــ١ املسضغــ١ٝ ؾــطٜو ذٝــٟٛ يف سزاض٠ املعًَٛــات  

ايتعًُٝٝــ١.  ٜٚــٓعهؼ ايــسٚض اٱػبــابٞ  ٚبٗـصا ػبــب آ٫ تهــٕٛ بعٝــس٠ عــٔ جـٖٛط ايعًُٝــ١  

يًُهتب١ املسضغ١ٝ يف تسعِٝ املٓاٖخ ايسضاغ١ٝ سمل تٛغٝع آؾام املعًِ بتسضٜب٘ ع٢ً قهـ١ٝ  

ايبرــث ايعًُــٞ ٬َٚذكــ١ تطــٛضات ايعكــط ايــصٟ ٜكؿــع بػــطع١ خاطؿــ١ ذتــ٢ أقــبح َــٔ    

ــاٍ       ــا١ْٝ يف صبـ ــ١ اٱْػـ ــ٘ ايكطؼبـ ــا أْتحتـ ــٌ َـ ــ٢ نـ ــع عًـ ــطز إٔ ٜطًـ ــ٢ أٟ ؾـ ــعب عًـ ايكـ

ك٘.  َٚٔ ٖٓا نإ ي٬عتُاز ع٢ً املهتبات زٚض خطري يف َٛانبـ١ ايعكـط ذتـ٢    ربك

ــا٠٤       ــٔ نؿــــــــ ــع َــــــــ ــاِٖ يف ايطؾــــــــ ــ١ تػــــــــ ــٛازض َ٪ًٖــــــــ ــطٜخ نــــــــ ــتطٝع ربــــــــ ْػــــــــ

 (.  28ّ،م2001)ايعًٞ،التُع

ــس  ٚ  ٚقـ ــات  ــات املعًَٛـ ــٛض تكٓٝـ ــِٗ ظٗـ ــا٫أغـ ــٞ  ا٫تكـ ــب اٯيـ ــ١ يف اسباغـ ت املتُثًـ

رتْـــت يف تطـــٜٛط ايعًُٝـــات ايؿٓٝـــ١  ٚؾـــبهات املعًَٛـــات ا ًٝـــ١ ٚايعاملٝـــ١ ٚؾـــبه١ اٱْ 

ٚاشبــــسَات املعًَٛاتٝــــ١ يف املهتبــــات، حبٝــــث أقــــبح املػــــتؿٝس ٜتحــــٍٛ يف املهتبــــ١  

َٔ خ٬ٍ َٛقع املهتب١ ع٢ً اٱْرتْت، ٚؼبكٌ ع٢ً َـا ٜطٜـسٙ َـٔ     Virtuallyاؾرتانًٝا 

خسَات ٖٚٛ ٫ ٜهـاز ٜـربح َهاْـ٘ سَـا يف املٓـعٍ أٚ املهتـب زٕٚ اسباجـ١ يًـصٖال سمل         

 (17،م2010ّ،ا٭نًا) تب١امله
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ــإ)  ــٛضز عًٝـــ ــا ٜـــ ٔ 206ّ، م2006نُـــ ــاب ــٍٛ بـــ ــات   Baben( قـــ ــإٔ املهتبـــ بـــ

ٚخسَات املهتبـات ٚغريٖـا َـٔ    أ تعهؼ َؿّٗٛ اٱتاذ١ َٔ بعٝس  ت٣ٛ،اٱيهرت١ْٝٚ 

ــ١  ــات ٚاملعطؾـ ــازض املعًَٛـ ــ١      َكـ ــٛاز ازباضٜـ ــع ٚاملـ ــ٢ املٛقـ ــ١ عًـ ــني ا٭ٚعٝـ ــع بـ ــث دبُـ حبٝـ

 بٛع١ أٚ سيهرت١ْٝٚ.  ٚاملػتدس١َ بهثط٠ غٛا٤ ناْت َط

  Communicating Skills)اضحوارقػتػبلػاآلخرقػطظاشذظػاألسصار(ػاالتصالطؼاراتػ -11

َــٔ أٖــِ أزٚات ايتٛاقــٌ  ا٫تكــاٍٜ٪نــس املٗتُــٕٛ بأزبٝــات ايرتبٝــ١ بــإٔ َٗــاضات 

ايؿهطٟ ٚايثكايف ٚا٫جتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ اييت تتطًبٗا اسبٝـا٠ يف التُـع املعاقـط ملـا     

ت١ُٝٓ قسض٠ ا٭ؾطاز ع٢ً ايتؿهري املؿرتى ٚايترًٌٝ ٚا٫غتس٫ٍ، نُا اْـ٘   ي٘ َٔ أاط يف

ــ٘ قٓــٛات يًتٛاقــٌ         ــ١ ٚتؿــتح ي َــٔ ا٭ْؿــط١ ايــيت ذبــطض اٱْػــإ َــٔ ا٫ْػــ٬م ٚا٫ْععايٝ

ٜهتػب َـٔ خ٬هلـا املعٜـس َـٔ املعطؾـ١ ٚايـٛعٞ، نُـا اْـ٘ ططٜكـ١ يًـتؿهري ازبُـاعٞ            

اض ٚايبعـس عـٔ ازبُـٛز ٜٚهتػـب اسبـٛاض      ٚايٓكس ايؿهطٟ ايصٟ ٜ٪زٟ سمل تٛيٝـس ا٭ؾهـ  

أُٖٝت٘ َٔ نْٛ٘ ٚغ١ًٝ يًتآيـ ٚايتعإٚ ٚبس٬ًٜ عٔ غـ٤ٛ ايؿٗـِ ٚايتكٛقـع ٚايتعػــ.)اٍ     

 (5ّ،م2006َباضى،

ــٓـ    ــط٣ قـ ــ١ أخـ ــٔ ْاذٝـ ــع َـ ــعٟ    َٛقـ ــُايٞ املطنـ ــِٝ ايؿـ ــٟٛ يٲقًـ ــرب ايرتبـ املدتـ

(ncrel.orgwww., 2011ّ )ايؿعــاٍ أذــس  ا٫تكــاٍَٛقعــ٘ عًــ٢ اٱْرتْــت  َٗــاض٠ ًــ٢ ع

، ايــــيت ت٪ٖــــٌ ايؿــــطز يًعُــــٌ ايرتبــــٟٛ، ٚاٱظبــــاظ َٗــــاضات ايكــــطٕ اسبــــازٟ ٚايعؿــــطٜٔ

 ا٭نازميٞ.

تكـاٍ  ي٬ ( سٕ َا ٜـسعٛ 51ّ،م 2008)َهتب اٯؾام املترس٠ ا٫غتؿاضٟٜٚٛضز 

عًُٝٝـ١ غـٛا٤ نـاْٛا    ايؿعاٍ زاخٌ ايبٝت ٚاملسضغ١ ٚاسبٛاض بني ايعاًَني يف امل٪غػـات ايت 

َعًُـــني أٚ َطؾـــسٜٔ ط٬بـــٝني أٚ َؿـــطؾني تطبـــٜٛني أٚ َـــسٜطٟ َـــساضؽ ٚعبُٖٛـــا ٖـــٛ   

اٱميــإ بهــطٚض٠ تكبــٌ ايطــطف اٯخــط عــٔ ططٜــل ايتٛاقــٌ ايًؿعــٞ ٚغــري ايًؿعــٞ ٖٚــصا   

ٝح ايؿطقـــ١ يًُٓـــٛ ٚايتطـــٛض ػبـــابٞ ايـــصٟ ٜتـــ٫ ٜتركـــل س٫ عـــٔ ططٜـــل اسبـــٛاض اٱ ا٭َـــط

ٛ ٚايتكــسّ ــ ــصٟ ْٓؿــسٙ يف امل٪غػــات ايتعًُٝٝــ١ َــٔ ؾــأْ٘ إٔ ٜكــطل       ، ٚاسبــٛاض ايرتب ٟ اي

ٚايتٛاقٌ، ْٚؿط املعطؾ١، ٚتعسٌٜ ا٫دباٖـات  بـني ايعـاًَني يف     ا٫تكاٍٚجٗات ايٓعط ٚ

http://www.ncrel.org/
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 تًو امل٪غػات.     

ٍ ٖٚصا ٜكٛزْا يبٝـإ بعـر َٗـاضات     ايرتبـٟٛ  نُـا أٚضزٖاَهتـب اٯؾـام      ا٫تكـا

عبـــــــس ايععٜـــــــع يًرـــــــٛاض   َٚطنـــــــع املًـــــــو (51ّ،م2008)املترـــــــس٠ ا٫غتؿـــــــاضٟ،

 ّ(،  ٚاملتُث١ً باٯتٞ :2011)ايٛطين،

 ايكسم ٚا٭َا١ْ يف ايٓكٌ.-2   قبٍٛ ايططف اٯخط.-1

 اٱملاّ مبٗاضات اسبٛاض.-4   ذػٔ ا٫غتُاع ٚاٱْكات .-3

 تٜٓٛع أغايٝب ايتٛاقٌ . -6   اذرتاّ ايططف اٯخط .-5

 اسبٛاض ازبٝس َٚٗاضات٘.-9    ايتأاري ٚاٱقٓاع.-7

 َٓاقؿ١ ا٭ؾهاض ٫ ا٭ؾدام. -10

ٞ ٜٚط٣ ايباذث إٔ ي٬تكاٍ يف املٝسإ ايرتبٟٛ أ١ُٖٝ نـرب٣; ٭ْـ٘    يف ْؿـٛؽ   ُٜٓـ

املتعًُني أ١ُٖٝ اسبٛاض، ٚتكبٌ اٯخط، َٚٓاقؿ١ ا٭ؾهاض اييت تتِ َٔ أجٌ ايٛقـٍٛ سمل  

 املعطؾ١ ٚايتٛقٌ سيٝٗا ٖٚصٙ ٖٞ ايػا١ٜ امل١ُٗ.

ــاا : ــا ادلؼ ثانث ـــذىظُ ــزاف  زفحــــ ــال اإلش ــىٌ يف جم  Applying:  انرتت

Knowledge In Educational Supervisory Field 
ٜعتـــرب تٛظٝــــ  املعطؾـــ١ ٖـــٞ ا طـــ١ ايثايثـــ١  َـــٔ ضبطـــات زٚض٠ ذٝـــا٠ املعطؾـــ١،   

 ؾانتػال املعطؾ١ املتٛؾط٠ بني ٜسٟ اٱْػـإ نـطٚض٠ يتٛيٝـس َعطؾـ١ جسٜـس٠ ٚتٛظٝــ َـا       

 ا يف ذٝات٘.  ؼبكٌ عًٝ٘ َٓٗا، َٔ خ٬ٍ اغتدساَٗ

إٔ تٛظٝــــ  ( يف َٛقعــ٘" 2010ّ)  www.fantookh.com /  ٜٚــصنط ايؿٓتــٛر  

ٚايتطـٛض  تٛظٝـ ا٭ؾهاض ازبسٜس٠ اييت تٴكسَٗا ْؿاطات ايبرث ايعًُٞ،  تعيناملعطؾ١، 

َٴدطجـــات ْؿـــاطااملعـــطيف،  ت ايتعًـــِٝ ٚنـــصيو تٛظٝــــ املٗـــاضات املعطؾٝـــ١ ايـــيت تٴُثـــٌ 

املسضغــــ١، ٚايتــــسضٜب، َػــــأي١ تــــسخٌ نــــُٔ َُٗــــات تؿاعــــٌ َ٪غػــــات ايتعًــــِٝ َــــع 

ــات امُلحتُـــع ا٭خـــط٣ ايكا٥ُـــ١ عًـــ٢ تٛظٝــــ املعطؾـــ١ عًُٝـــًا ٚا٫غـــتؿاز٠ َـــٔ          ٚ َ٪غػـ

http://www.fantookh.com/
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 "َٴعطٝاتٗا.

 ٜٚط٣ ايباذث إٔ َٔ صبا٫ت تٛظٝـ املعطؾ١ يف الاٍ ايرتبٟٛ َا ٜأتٞ:

 

ػ:Knowledge Economyاشتصادغاتػاضططرسظػػ-ػ1
ــ١     َـــع ظٗـــٛض ٚتػـــاضع املـــتػريات ايتكٓٝـــ١ يف ؾـــت٢ الـــا٫ت، نـــإ يثـــٛض٠ املعطؾـ

ــِٝ ٚا٫ ٚصبتُع ــ١ ٚايتعًـ ــط  يف ايرتبٝـ ــا أاـ ــ١   ٗـ ــاز املعطؾـ ــٞ باقتكـ ــا مسـ ــإ َـ ــاز، ؾهـ قتكـ

(Knowledge Economy  .) 

–بعـس ازبـات    ( "إٔ ايكـطاع ايعـاملٞ يف عـامل َـا    2001ّٜٚ٪نس شيو اشبهريٟ )

عــامل ايعٛملــ١، عــامل ا٭يؿٝــ١ ايثايثــ١، عــامل املٛجــ١ ايثايثــ١: يــٔ -املٝــ١َٓعُـ١ ايتحــاض٠ ايع 

ٜهــٕٛ قــطاعا عًــ٢ ضأؽ املــاٍ، أٚ املــٛاز اشبــاّ ايطخٝكــ١، أٚ ا٭غــٛام املؿتٛذــ١، بــٌ    

غٝػـتُط يؿـرت٠ طًٜٛـ١ قـطاعا عًــ٢ املعطؾـ١:. . سٕ املعطؾـ١ غتؿـهٌ اقتكـازا جسٜــسا يف         

 .  8مصبا٫ت٘، ٚيف آيٝات٘، ٚيف ْعُ٘"

ــ١ ضأ ْٚعــطًا ــٛ أذــس املــٛاضز ا٭غاغــ١ٝ يف ا٫قتكــ     ٭ُٖٝ از ؽ املــاٍ ايؿهــطٟ، ؾٗ

يف  ا٭غـاؽ ٖتُـاّ ٜٚٓكـب عًـ٢ ايؿـطز ٚسَهاْٝاتـ٘، ؾٗـٛ       املبين ع٢ً املعطؾ١، ٜترٍٛ ا٫

ي١ٝ، ؼبُـــٌ ايـــسٍٚ ٦ٖٛـــصا ايٓـــٛع ازبسٜـــس َـــٔ ا٫قتكـــاز، ٚتسضٜبـــ٘ ٚسعـــسازٙ هلـــصٙ املػـــ 

ٜٛٔ ٚتأٖٝـٌ ايؿـطز ٚسعـاز٠ تٓعـِٝ ضأؽ     ي١ٝ سعساز ٚته٦ٛٚامل٪غػات ٚخاق١ ايرتب١ٜٛ َػ

املاٍ ايؿهطٟ يس٣ اٱْػإ، ٚتٛؾري ب٦ٝـ١ جٝـس٠ يـصيو، ٚقٝـاز٠ ايترـ٫ٛت يف ايػٝاغـات       

 يهٞ تععظ َكازض ايثط٠ٚ اسبكٝك١ٝ: اٱْػإ امل٪ٌٖ.  

قتكــاز ايــصٟ ٜــسٚض ذــٍٛ ( اقتكــاز املعطؾــ١ بأْــ٘" ا2003ّ٫ٚتعــطف عُــاز ايــسٜٔ )

تدساَٗا، ٚتٛظٝؿٗـــا، ٚابتهاضٖـــا، ن١ ؾٝٗـــا، ٚاغـــاسبكـــٍٛ عًـــ٢ املعطؾـــ١، ٚاملؿـــاض 

ْتاجٗا، بٗسف ذبػني ْٛع١ٝ اسبٝا٠ مبحا٫تٗا ناؾ١، َٔ خ٬ٍ اٱؾـاز٠ َـٔ خـسَات    ٚس

َعًَٛاتٝــ١ اطٜــ١، ٚتطبٝكــات تهٓٛيٛجٝــ١ َتطــٛض٠، ٚاغــتدساّ ايعكــٌ ايبؿــطٟ نــطأؽ    

يف  ١ٝغـرتاتٝح صبُٛعـ١ ايـتػريات ا٫   َاٍ َعطيف اني، ٚتٛظٝـ ايبرث ايعًُـٞ ٱذـساي  

طبٝعــ١ ا ــٝط ا٫قتكــازٟ، ٚتٓعُٝــ٘ يٝكــبح أنثــط اغــتحاب١ ٚاْػــحاَا َــع ذبــسٜات    
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  ٚ ــات  ــا  املعًَٛـ ــ١ ٚتهٓٛيٛجٝـ ــا٫ايعٛملـ ــتسا١َ   ا٫تكـ ــ١ املػـ ــ١، ٚايتُٓٝـ ــ١ املعطؾـ ت، ٚعاملٝـ

 .2ممبؿَٗٛٗا ايؿُٛيٞ ٚايتهاًَٞ"

ٜٚط٣ ايباذث إٔ ايتعطٜـ ايػابل ٜتٛاؾل َع ٖـصٙ ايسضاغـ١، ذٝـث ًٜعـب اقتكـاز      

عطؾــ١ طًــب زٚضا ذامســا َُٚٗــا مل٪غػــات ايتعًــِٝ ٚايتــسضٜب ٚسقــ٬ذٗا، ٚ ايبرــث         امل

ت، ٚزعِ ٚتؿحٝع ٚانتػال ْٚؿـط  ا٫تكا٫ايعًُٞ، ْٚؿط املعطؾ١، ٚ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚ

 ٚسْتاد ٚتٛظٝـ املعطؾ١ يهٞ ْكٌ سمل اقتكاز َعطيف ي٘ ٚظْ٘ ٚاكً٘ ايعاملٞ.  

ػطتطضباتػاالشتصادػاضططرسي:

املعــطيف يــٝؼ َبٓٝــا عًــ٢ ايكاعــس٠ املعطؾٝــ١ ؾكــط، بــٌ يــ٘ َتطًبــات     سٕ ا٫قتكــاز 

تتٛاؾل ٚذاجات ايػٛم ايعامل١ٝ، يصا ناْت ٖٓاى عٓاقط أغاغ١ٝ هلصا ا٫قتكاز تتُثـٌ  

 يف: (20ّ،م2009( ٚايٓعُٝات) 39،م2010ّاهلامشٞ ٚايػعاٟٚ)نُا بٝٓٗا 

هًُـا نـإ تأنٝـس    : ؾالتُع ٖٛ أنرب ق٠ٛ اقتكاز١ٜ َ٪ٜس٠، ؾق٠ٛ بؿط١ٜ َ٪ٜس٠-أ

ــ١   س التُــع هلــصٙ ايكــ٠ٛ ٚاغترػــاْ٘ هلــا ٚيٓتا٥حٗــا نــإ املــطزٚز      ــا َــٔ ْاذٝ ػبابٝ

 بتهاض.  ايتكسّ ٚاٱبساع ٚا٫

ِ -ل : ؾٗــٛ أؾهــٌ ايبٓٝــإ لتُــع اقتكــاز املعطؾــ١،ٚسشا مل تتٗٝــأ    ٚجــٛز صبتُــع َــتعً

 ؾطم ايتعًِٝ ازبٝس يًؿبال ؾػٛف ٜهٕٛ شيو عا٥كا يبٓا٤ ٖصا ا٫قتكاز.  

 : ٖٚصٙ املٓع١ُ ١َُٗ يًتدطٝط ٚايتطٜٛط ٚايتكِٜٛ. تٛؾط َٓع١ُ حبث ٚتطٜٛط ؾاع١ً-د

ــ١ ٚقــٓاعٗا  -ز ــاٍ املعطؾ ــ١ عُ ــ٢ س    :ت٦ٝٗ ــسِٜٗ ايكــسض٠ عً ــٛؾط ي ــ١   ٚتت ــس املعطؾ ــاد ٚتٛيٝ ْت

ــِٝ         ــو َــٔ خــ٬ٍ تعً ــساع، ٚايبرــث، ٚشي ــطبط، ٚا٫بتهــاض، ٚاٱب ــ٢ اي ٚايكــسض٠ عً

 ْٛعٞ، ٚتسضٜب َػتُط.  

: ؾاملعطؾـ١ ذبتـاد سمل ٚغـا٥ط ْكـٌ ْٚؿـط ٚتبـازٍ       يهرتْٚٞ ايٛاغـع سػباز ايطبط اٱ-ٖـ

 ت.   ا٫تكا٫ؾا٥ك١، ٚشيو َٔ خ٬ٍ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚ

ــس٠        ــٌ جٝـ ــ١ عُـ ــاض ب٦ٝـ ــٌ يف سطـ ــٟٛ إٔ ٜعُـ ــطف ايرتبـ ــ٢ املؿـ ــث إٔ عًـ ــط٣ ايباذـ ٜٚـ

ٚضبؿـــع٠، ٚإٔ ٜعـــس يهـــٞ ميتًـــو املٗـــاضات املٗٓٝـــ١، ٚايتكٓٝـــ١ يتٛظٝــــ املعطؾـــ١ يهـــٞ   

ٜٚكــٛزٚا املعًُــني ٚاملٝــسإ ايرتبــٟٛ يًٛقــٍٛ سمل اقتكــاز املعطؾــ١، ٚإٔ     ٜهْٛــٛا ؾــاعًني
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 ٜترًٛا بايػُات ايتاي١ٝ يٝرككٛا ايسٚض املٓٛط بِٗ:

املؿاضن١ يف ايط١ٜ٩ ايعا١َ هلصا ايترٍٛ، ٚٚنع ضغاي١ تتؿل ٚغٝاغات ايترـٍٛ عبـٛ   -أ

 صبتُع املعطؾ١.  

ػبسْٚـ٘   ٚايـتؿهري يف نـٌ َـا    ، ٚتؿعٌٝ ايتأٌَايرتبٟٛ املُاضغ١ ايؿاع١ً يٲؾطاف-ل

 ٜعرتن٘.   يف املٝسإ، ٚسػباز اسبًٍٛ املُه١ٓ يهٌ َا

 ايعٌُ يف ؾطٜل، ٚايتعإٚ، ٚسقا١َ ايع٬قات امل١ٝٓٗ.  -د

 ايٛقٍٛ سمل َكازض ايتعًِ اسبسٜث١ بؿاع١ًٝ.  -ز

 ت بؿاع١ًٝ يف صباٍ عًُِٗ.  ا٫تكا٫اغتدساّ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚ-ٖـ

ــايُٓٛ املا٫-ٚ ــاّ بــ ــُٕٗٛ   ٖتُــ عــــطيف ٚايتطــــٛض املٗــــين، ٜٚتٛيــــٕٛ شيــــو بأْؿػــــِٗ ٜٚػــ

 بايتدطٝط ٚذبسٜس اذتٝاجات ايُٓٛ املٗين ملٔ ٜؿطؾٕٛ عًِٝٗ َٔ املعًُني.  

ٜكُٝــٕٛ ؾــطانات َــع التُــع ؾٗــِ ؾــاعًٕٛ يف صبتُعــاتِٗ، َــٔ خــ٬ٍ ايًكــا٤ات      -ظ

 ت.  ا٫تكا٫ت عٔ ططٜل تك١ٝٓ املعًَٛات ٚا٫تكا٫ٚ

 Knowledge Management in Educationاضطجدالػاضتربدوي.ػػػإدارةػاضططرسدظػسديػػػػ-ػ2

Field 

أز٣ ايتكسّ املعطيف ٚايتكين سمل ْؿ٤ٛ َا ٜػـ٢ُ بعًـِ سزاض٠ املعطؾـ١،ٖٚٛ عًـِ سزاض٠     

َٚعطؾ١ َا تعطؾ٘ غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٞ أٚ امل٪غػٞ، ٖٚصا عـط  َـٛجع يـبعر    

 تعطٜؿاتٗا.

ٚتٓعُٝٗــا ٚتٓػــٝكٗا ٚتٛيٝؿٗــا  ( "بأْٗــا ربطــٝط املعطؾــ1993ّ١)Wiigٜعــطف  ٜٚــل

ٚا٭قـٍٛ املطتبطــ١ بـطأؽ املــاٍ ايؿهـطٟ ٚايعًُٝــات ٚايكـسضات ٚاٱَهاْــات ايؿدكــ١ٝ     

ابٞ يف ْتــا٥خ ٚايتٓعُٝٝـ١، ٚبؿـهٌ ٜـتِ َعــ٘ اظبـاظ انـرب قـسض ممهــٔ َـٔ ا٭اـط ا٫ػبـ         

 .16م "املع١ٜ ايتٓاؾػ١ٝ

 ٞ ــ ــا  أيًـ ــ١    8،مAlle (2004ّأَـ ــ١ َعًٓـ ــا سزاض٠ تٓعُٝٝـ ــا بأْٗـ ــر١ ( ؾٝعطؾٗـ ٚٚانـ

 يٮْؿط١ ٚاملُاضغات ٚايػٝاغات ٚايرباَخ اشباق١ باملعطؾ١ زاخٌ املٓع١ُ.  

( بأْٗــا: َــسخٌ ْعُــٞ 234،م2008َّؿــطف ) ْكــ٬ً عــٔ ( Haekettٚعطؾٗــا )
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َتهاٌَ ٱزاض٠ ٚتؿعٌٝ املؿاضن١ يف نٌ أقٍٛ َعًَٛـات املؿـطٚع مبـا يف شيـو قٛاعـس      

عــٔ خــربات ٚدبــاضل غــابك١ ؼبًُــٗا  ايبٝاْــات ٚايٛاــا٥ل ٚايػٝاغــات ٚاٱجــطا٤ات ؾهــ٬  

 ا٭ؾطاز ٚايعإًَٛ.  

٬ذغ َٔ ايتعطٜؿات املصنٛض٠ ٱزاض٠ املعطؾ١ أْٗا تًعّ ٚجٛز تٓػـٝل ؾاعـٌ بـني    ٜٚٴ

طبتًـــ ايٓؿــاطات ٚاملٛجــٛزات زاخــٌ املٓعُــ١ ٜٚؿــٌُ صبــاٍ َٛجــٛزات سزاض٠ املعطؾــ١،    

ــ١، ايهؿــا٠٤،    ــات، أ  اشبــرب٠، ايتحطب ــاضات ايكــسضات ٚايكابًٝ ــا املٗ ايٓؿــاطات ؾتؿــٌُ  َ

 عًُٝات ايتٛيٝس، ٚايبٓا٤، ٚايٓكٌ، ٚاملطاقب١، ٚا٫غتدساّ ٚايتكِٝٝ. 

 Research Centers Knowledgeاإلسادةػطنػظتاجػطراصزػاضبحوثػواضدرادات.ػػ-ػ3

( أْـ٘ ميهـٔ إٔ ٜـتِ ايتعـإٚ يف صبـاٍ ايبرـث       5ّ،م2006ٜٚصنط ايرتنُاْٞ)

 يعًُٞ عرب ايكٓٛات ايتاي١ٝ:ٚاٱؾاز٠ مما تٓتح٘ َطانع َٚ٪غػات ايبرث ا

َطانــع ايبرــٛي ازباَعٝــ١: ميهــٔ إٔ تًعــب زٚضا ٖاَــا عــٔ ططٜــل تطــٜٛط خطــط      -ا

ملؿـــطٚعات حبثٝـــ١ ٜـــتِ ايتٓػـــٝل بؿـــأْٗا َـــع امل٪غػـــات ايتعًُٝٝـــ١ ٚ التُعٝـــ١         

 ٚاسبه١َٝٛ ٚقطاع املاٍ ٚايعُاٍ.  

غــات ايعًٝــا دبــاٙ ايتعــإٚ َــع طــ٬ل ايسضاي ايسضاغــات ايعًٝــا: ٜٚــٛؾط ٖــصا ا٫حبــٛ-ل

ٚامل٪غػات ايتع١ًُٝٝ سبٌ املؿه٬ت ايرتب١ٜٛ املٝسا١ْٝ،مما ٜـٓعهؼ سػبابـا عًـ٢    

 ن٬ ايططؾني.  

ــ١      -د ــات ايتحاضٜـ ــؿ١ بـــني امل٪غػـ ــا٩ٖا َٓاقـ ــتِ سْؿـ ــٛي املؿـــرتن١: ٜٚـ ــع ايبرـ َطانـ

ٚايرتب١ٜٛ،خكٝكــا يــسعِ َ٪غػــات تطبٜٛــ١ َعٝٓــ١ ٚذــٌ َؿــه٬تٗا ٚ ايتطــٜٛط        

 املػتُط يًُ٪غػ١ ايرتب١ٜٛ.  

( إٔ تكطٜــط َ٪غػــ١ نــاضٜٓحٞ ٜ٪نــس عًــ٢ أُٖٝــ١ 24ّ،م2004ٜـصنط ذٝــسض) 

إٔ ٜٴػص٣ ايتسضٜؼ َٔ ْتا٥خ ايبرث ايعًُـٞ حبٝـث ٜـسَخ ا٭غـتاش  ْتـا٥خ ايبرـث ايعًُـٞ        

ــٔ      ــاز٠ َـ ــتحسات َـــٔ خـــ٬ٍ ايتـــسضٜؼ، ٚنـــصيو اٱؾـ ــط املػـ يف ايتـــسضٜؼ ؾٝعـــط  آخـ

 ايتسضٜؼ ٚمما ٜعط  ي٘ يترسٜس َؿه٬ت حبث١ٝ جسٜس٠.  

يباذث أْ٘ ميهٔ اٱؾاز٠ َٔ ْتاد امل٪غػات ٚاملطانع ايبرث١ٝ عٔ ططٜـل  ٜٚط٣ ا
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ْؿــطٖا ٚتطبٝكٗـــا يف الـــاٍ ايرتبـــٟٛ، ٚايتٓػــٝل املػـــتُط بـــني تًـــو امل٪غػـــات ٚٚظاض٠   

ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، نُا ميهٔ اٱؾاز٠ َٔ ازباَعات بتسضٜب نٛازض تطب١ٜٛ ع٢ً ايبرـث  

 .  ايعًُٞ ٚ ايعٌُ نصيو يف ؾطم حبث١ٝ َؿرتن١

 ادتخدامػاضططرسظػضحلػاضطذصالتػاضتربوغظ.ػػ-ػ4

سٕ َــا ٜؿــٗسٙ صبتُــع املعطؾــ١ َــٔ تطــٛضات عًُٝــ١ ٚتكٓٝــ١، َٚــا ٜطاؾكــ٘ َــٔ قــِٝ      

َعطؾ١ٝ َهاؾ٘ ٜتطًب اغتدساَا هلصٙ املعطؾـ١ يف ذـٌ َـا ٜٛاجـ٘ املٝـسإ َـٔ َؿـه٬ت        

سبساعٝــ١ ّ( َــا ْكــ٘" سٕ بــطٚظ قــِٝ َعطؾٝــ١، ٚتكٓٝــات    2004تطبٜٛــ١، تــٛضز عبــس ايععٜــع) 

بطظتـــ٘ ٖـــصٙ اٱبـــساعٝات َـــٔ ٚذـــس٠ املعطؾـــ١  أجسٜـــس٠ يف ذكـــٍٛ املعطؾـــ١ املدتًؿـــ١، َٚـــا  

قبح ايتعاَـٌ َـع أٜـ١ َؿـه٬ت     يتعكٝس ايعٛاٖط ٚتؿابهٗا، ؾكس أ ٚتهاًَٗا، ْٚعطًا

ٜتطًب َعطؾ١ َتك١ً َٔ ذكٍٛ َعطؾ١ٝ َتعسز٠، ا٭َط ايصٟ َٗس سمل تعاظِ اسباجـ١ سمل  

ٛؾإ املعــطيف ـٜــس٠ متهــٔ َــٔ ا٫غــتؿاز٠ َــٔ ٖــصا ايطــ      َٓٗحٝــات ٚأغــايٝب عًُٝــ١ جس  

  ٚ ــٛاٖط  ــع ايعـ ــٌ َـ ــس٠، ٚس املتـــسؾل يف ايتعاَـ ــساتٗا ازبسٜـ ــانٌ يف تعكٝـ ؾـــهايٝاتٗا املؿـ

 .16املتحسز٠"م

ّ( أْــ٘" تعاظُــت اسباجــ١ سمل تطــٜٛط أغــايٝب ذسٜثــ١ ٜــتِ       1995ٜٚهــٝـ ٜػــني) 

اٌَ، مبٛجبٗـــا ايـــتدًل َـــٔ ايـــتؿهري اشبطـــٞ، ٚتـــٓٗر عًـــ٢ أغـــاؽ ايـــتؿهري ايؿـــ  

تًؿـ١، ٚذبكـل   ٚا٤ ذـسٚز ايتدككـات املعطؾٝـ١ املد   ٚايتؿهري املتؿـعب، ٚاٱذاطـ١ مبـا ض   

تٛجٗــا أنــرب عبــٛ ٚذــس٠ املعطؾــ١ ٚتهاَــٌ صبا٫تٗــا، َٚــع ظٗــٛض ا٭غــايٝب ايعًُٝــ١           

ٚاملٓٗحٝـــ١ ازبسٜـــس٠ غـــكطت ؾهـــط٠ اسبتُٝـــ١ يف ذـــٌ املؿـــه٬ت، ٚؾهـــط٠ ايُٓـــاشد    

 .33ازباٖع٠" م

 .New Supervisory Strategies.ػظطاذجػاإلذرافػاضحدغثظػ-ػ5

ْعــطًا يًتطــٛض ايــصٟ ذــسي يف َؿٗــّٛ اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ; ؾــإٕ شيــو أز٣ سمل ظٗــٛض 

بعــر ا٫دباٖــات اسبسٜثــ١ ايــيت قــاذبت ٖــصا املؿٗــّٛ،ا٭َط ايــصٟ جعــٌ ايباذــث ٜكــسّ   

 عطنًا َٛجعًا ٭بطظ ٖصٙ ا٫دباٖات، ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 : اٱؾطاف با٭ٖساف :أ

ٖــــصا ايٓــــٛع َــــٔ خــــ٬ٍ امل٪غػــــات ا٫جتُاعٝــــ١ ٚا٫قتكــــاز١ٜ  اْبثكــــت ؾهــــط٠
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ــو          ــاّ بإظبــاظ ا٭ٖــساف.  ٜٚ٪نــس شي ــ٢ ايكٝ ٚايكــٓاع١ٝ ٖٚــٞ تعتُــس بؿــهٌ نــبري عً

ــساز طبٝعــٞ        1425ايبــابطني )  ـــ ( ذــني شنــط إٔ " منــط اٱؾــطاف با٭ٖــساف ٖــٛ اَت ٖ

امل٪غػـات  يٲزاض٠ با٭ٖساف، ذٝث زأبت امل٪غػـات ايرتبٜٛـ١ عًـ٢ ا٫غـتؿاز٠ ممـا يـس٣       

ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايكٓاع١ٝ، ٚغريٖا َٔ أؾهاض ٚادباٖات َؿٝس٠ ٚتٛظٝؿٗـا يف  

 .  162خس١َ أٖساف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ " م 
(  45ّ، م 2002ٚيف تعطٜــ اٱؾـطاف با٭ٖــساف ٜتؿـل نـٌ َــٔ عبـس اهلــازٟ )      

يف  ( عًــ٢ إٔ اٱؾــطاف با٭ٖــساف َــٔ ا٫دباٖــات اسبسٜثــ١   249ّ، م2004ٚعطــٟٛ ) 

اٱؾـــطاف ايرتبـــٟٛ ٜٚعطؾاْـــ٘ بأْـــ٘ " ْعـــاّ ٜؿـــاضى ؾٝـــ٘ املؿـــطؾٕٛ ايرتبٜٛـــٕٛ ٚاملعًُـــٕٛ  

ٚاملسٜطٕٚ بترسٜـس أٖـساف تطبٜٛـ١ َؿـرتن١، ٚذبسٜـس َػـ٪ٚي١ٝ نـٌ طـطف يف ذبكٝـل          

ٖصٙ ا٭ٖساف، حبٝـث ٜـسضى نـٌ َـٔ َـسٜط املسضغـ١ ٚاملؿـطف ايرتبـٟٛ ٚاملعًـِ ايٓتـا٥خ           

 املتٛقع١ َٔ عًُ٘ متاَا ".    

ٖـ(  " أْ٘ ربطٝط تعـاْٚٞ، ٜطنـع بسضجـ١ نـبري٠     1425ٜهٝـ ايبابطني ) نُا 

ع٢ً ا٭ٖساف ٚايٓتا٥خ املتٛقعـ١ يٓعـاّ اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ، َـٔ خـ٬ٍ املؿـاضن١ ايؿاعًـ١         

ــًا يًتدطــٝط ٚاٱؾــطاف يف إٓ ٚاذــس،         ــٌ ْعاَ ــ١ اٱؾــطاؾ١ٝ ٚميث ــٝني بايعًُٝ ــع املعٓ زبُٝ

   ُ ط، َـٔ أجـٌ ذبػـني أزا٤ ْعـاّ اٱؾـطاف      ذٝث ٜتهُٔ خططًا يًُتابعـ١ ٚايتكـِٜٛ املػـت

 . 167م ايرتبٟٛ ٚتطٜٛطٙ "

  Differntial Supervisoryاٱؾطاف املتٓٛع::ل

ٜٓطًـــل اٱؾـــطاف املتٓـــٛع َـــٔ َبـــسأ إٔ ايتـــسضٜؼ َٗٓـــ١، ٚإٔ يًُعًُـــني اسبـــل يف  

 .  (69ٖـ،م1427،ذبسٜس َػاض منِٖٛ املٗين، نُٔ َعاٜري ١َٝٓٗ َكبٛي١. )ايٓبٗإ

ِ  ٜٚٗسف ٖصا ايٓ . يـصيو ٜػـع٢ سمل   ُٛشد اٱؾطايف سمل سػباز َتعًُني زا٥ُـٞ ايـتعً

تـٛطني أْؿـط١ ايُٓـٛ املٗــين زاخـٌ املسضغـ١، ٚتؿعٝـٌ زٚض املعًُــني يف تًـو ا٭ْؿـط١، َــع         

َطاعا٠ ايؿطٚم امل١ٝٓٗ بِٝٓٗ َـٔ خـ٬ٍ تكـسِٜ أْؿـط١ منـٛ َٗٓٝـ١ َتٓٛعـ١ يف ب٦ٝـ١ تعاْٚٝـ١          

 . (19، م ٖـ1426بس ايهطِٜ تًا اسباجات املدتًؿ١ يًُعًُني. ) ايع
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ٖــــ( " إٔ اٱؾـــطاف املتٓـــٛع ٜكـــّٛ عًـــ٢ َبـــسأ َطاعـــا٠  1429ٜٚـــط٣ ايعبـــسازبباض ) 

ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني املعًُني ٜٚعطِٝٗ ذط١ٜ أنرب يف اختٝاض اٱؾطاف ايـصٟ ٜتٓاغـب َـع    

 . 113ماذتٝاجِٗ ٚسَهاْٝاتِٗ "

ـًـ   ١ ْٛعٝــ١ يف ايعُــٌ ٚيف نــ٤ٛ شيــو  ؾــإٕ اٱؾــطاف املتٓــٛع  ٜعُــٌ عًــ٢ سذــساي ْك

اٱؾــطايف َــٔ ذٝــث املُاضغــ١ ٚا٭غــايٝب ؾٗــٛ ٜتــٝح ْٛعــًا َــٔ ايتٛاقــٌ ٚايتؿاعــٌ ايــصٟ     

ٜهؿٌ تٓعِٝ اٱؾطاف ايرتبٟٛ َ٪غػاتًٝا، ٜٚعٌُ ع٢ً ذبػـني ٚتطـٜٛط عًُـٝيت ايـتعًِ     

ٚايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ تٛظٝـ أغايٝب اٱؾطاف ايرتبٟٛ، ٚايصٟ ٜـأتٞ يف َكـسَتٗا ايـسضٚؽ    

طاعــٞ تؿــاٚت ذاجــات املعًُــني، ٜٚطنــع عًــ٢ ايؿ٦ــ١ ايــيت ٖــٞ حباجــ١          ايتطبٝكٝــ١، ٜٚ

 شبسَات سؾطاؾ١ٝ تطتكٞ بأزا٥ٗا ايتعًُٝٞ.  

 اضات اٱؾطاف املتٓٛع:خٝ

ضات تٛاؾــل تٓــٛع خٝــا ا٬اــ١يٲؾــطاف املتٓــٛع ٖـــ ( إٔ 1426)  ِٜــط٣ ايعبــس ايهــطٜ

 :اذتٝاجات املعًُني يف أزا٥ِٗ املٗين ٖٚٞ 

 .  ايُٓٛ املهثـأ ( 

 .  ايُٓٛ املٗين ايتعاْٚٞ ل ( 

 (. 49.  م )ايُٓٛ املٛج٘ شاتًٝاد ( 

 Developmental Supervisory:  طٟٜاٱؾطاف ايتطٛ: د

ٜعـس اٱؾــطاف ايتطــٜٛطٟ أذــس ا٫دباٖـات اسبسٜثــ١ يف صبــاٍ اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ،   

ٚقس ذسز يـ٘ ا٬اـ١ أغـايٝب ميهـٔ مماضغـتٗا ; يتطـٜٛط قـسضات املعًُـني ٚسَهاْـاتِٗ ;          

ّ ( تعطٜؿـًا يـ٘ ذٝـث شنـط     2004أبـٛ عابـس )  َٗاَِٗ ع٢ً أنُـٌ ٚجـ٘  ٚقـس شنـط      ٭زا٤

ــًا         بأْــ٘ " ٝٻ ــ٘ تّطــٛضًا َٗٓ ٗهٝــ٧ ي منــط سؾــطايف تكــسّ َــٔ خ٬يــ٘ خــسَات سؾــطاؾ١ٝ يًُعًــِ ت

َتٓاًَٝا بعٝس املس٣، يٝكبح قازضًا ع٢ً اربـاش ايكـطاضات ايطؾـٝس٠ ٚعًـ٢ ذـٌ املؿـه٬ت       

 .33م"جٗ٘ايتع١ًُّٝ/ ايتع١ًُٝٝ اييت تٛا
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ؾًػــــؿ١ إٔ ايٓعطٜــــات ايكا٥ُــــ١ عًــــ٢  ٣أذــــسسمل اٱؾــــطاف ايتطــــٜٛطٟ ٜٚػــــتٓس 

ٗټِ َبـاز٨ تعًـِ ايطاؾـسٜٔ، ٚإٔ ٜٴـ٪َٔ مبطاذـٌ تطــٛضِٖ           اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ يف ذاجـ١ يـتؿ

ــتعًِّ.      ــ٢ ايـ ــسضاتِٗ عًـ ــاتِٗ ٚقـ ــرباتِٗ ٚذاجـ ــٛع خـ ِ ٚتٓـ ــٝ ــ١ ٚايتعًـ ـــ، 1427)ٚظاض٠ ايرتبٝـ ٖـ

 (.  33م
ايعًُٝــ١ اٱؾــطاؾ١ٝ، ٖٚــصا ٜػــتسعٞ ايعٓاٜــ١ ٚا٫ٖتُــاّ    املعًــِ ٖــٛ ضبــٛض ٚمبــا إٔ 

بايؿطٚم ايؿدك١ٝ ٚامل١ٝٓٗ يًُعًُني اْط٬قًا َٔ إٔ تطٜٛط قسضات املعًُني ٚتُٓٝتٗـا ٖـٞ   

ٝٻـًا، ٖٚـٛ     َٴعـس َٗٓ ١َُٗ اٱؾطاف ايرتبٟٛ ا٭ٚمل.  ؾاملؿطف ايرتبٟٛ ايتطٜٛطٟ ٖٛ سْػإ 

ػـ١ٝ ٚايرتبٜٛـ١ اشباقـ١ بتؿـدٝل َػـت٣ٛ      خبري يف اغتدساّ ا٫ختبـاضات ٚاملكـاٜٝؼ ايٓؿ  

سزضاى ايٛاقــع املٗــين يًُعًُــني، ٚيــ٘ خــرب٠ َعطؾٝــ١ َٚٗٓٝــ١ عايٝــ١، ٚميتًــو ايكــسض٠ عًــ٢     

ــ١ بتطــــٜٛط قــــسضات املعًُــــني يف ذــــسٚز     اغــــتدساّ أغــــايٝب سؾــــطاؾ١ٝ َتٓٛعــــ١، نؿًٝــ

٬ف اٱَهاْات ٚاملٛاضز ايبؿـط١ٜ ٚاملازٜـ١ املتاذـ١، ٖٚـٛ قـازض عًـ٢ تٛجٝـ٘ املعًُـني بـاخت         

َػتٜٛات زاؾعٝتِٗ َٚػ٪ٚيٝتِٗ، بُٝٓا املؿطف ايرتبٟٛ شٚ ايثكاؾ١ اٱؾـطاؾ١ٝ املٓدؿهـ١   

أٚ املتٛغط١ ئ ٜهٕٛ مبكسٚضٙ تكسِٜ املػاعس٠ املطًٛب١ يًُعًُـني مبدتًــ ؾ٦ـاتِٗ عًـ٢     

 .(106ٖـ، م 1425ايٛج٘ املطًٛل.  )ايبابطني، 

 طٟ:َٜػاضات اٱؾطاف ايتطٛ

ــس ت ــ١ٛجـ ــطاف  ا٬اـ ــايٝب يٲؾـ ــٛ أغـ ــٜٞايتطـ ــط  :طٟ ٖـ ــري املباؾـ ــاضنٞ  ،غـ ٚايتؿـ

 تػتٛعب مجٝع ؾ٦ات املعًُني.   ، ٚٚاملباؾط

 ا٭غًٛل اٱؾطايف املباؾط :  -1

ــ٘:     1425عــطف ايبــابطني )  ٖـــ( ا٭غــًٛل املباؾــط يف منــط اٱؾــطاف ايتطــٛضٟ بأْ

"أغــًٛل ٜ٪نــس عًــ٢ ٚنــع ا٭غــؼ ايــيت ٜٓبػــٞ إٔ ٜػــري عًٝٗــا املعًــِ يبًــٛؽ ٖسؾــ٘،            

ػ٘، مبا ٜعـٛز عًـ٢ ط٬بـ٘ باملٓؿعـ١، ٜٚػـتدسّ ٖـصا ا٭غـًٛل َـع املعًُـني          ٚذبػني تسضٜ

 .104مٕٛ بايتؿهري ايتحطٜسٟ املٓدؿر "ايصٜٔ ٜتكؿ

 : ٞا٭غًٛل اٱؾطايف ايتؿاضن -2
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ــٌ            ــط ذــ ــع ا٭َــ ــٞ  يف ٚاقــ ــسضٜؼ ٖــ ــ١ ايتــ ــ٢ إٔ عًُٝــ ــس عًــ ــًٛل ٜ٪نــ ــٛ أغــ ٖــ

ــا يف ٚنــ     ، يًُؿــه٬ت ــِ َع ــٟٛ ٚاملعً ٌ ٜػــتٛجب اؾــرتاى املؿــطف ايرتب ــ  ،ع خطــ١ عُ

تؿــتٌُ عًــ٢ : أٖــساف، ٚسجــطا٤ات تٓؿٝــص، ٚتكــِٜٛ، َٚتابعــ١ يف غــبٌٝ ذبػــني عًُــٝيت   

ايتعًِٝ ٚايتعًِ.  ؾاملؿطف ايرتبٟٛ ايصٟ ٜػتدسّ ا٭غًٛل اٱؾطايف ايتؿـاضنٞ ٜؿـاضى   

املعًــِ أٚ صبُٛعــ١ املعًُــني  يف ٚنــع ايؿطنــٝات، ٚدبطٜبٗــا َــٔ أجــٌ ايٛقــٍٛ سمل ذــٌ   

ٚض املؿطف ايرتبٟٛ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتعًُٸ١ُٝ ٖٛ: ايتعإٚ َـع  يًُؿه١ً ; ٚعًٝ٘ ؾإٕ ز

 املعًِ أٚ ؾطٜل املعًُني يًٛقٍٛ سمل ذٌ َؿرتى.  

 ا٭غًٛل اٱؾطايف غري املباؾط: -3

ٖــٛ أغــًٛل ٜ٪نــس عًــ٢ إٔ عًُٝــ١ ايــتعًِ تعتُــس يف ا٭قــٌ عًــ٢ خــربات شاتٝــ١،     

ػـط  ذبػـني َػـت٣ٛ خـربات ط٬بـ٘.       ٚع٢ً املعًِ إٔ ٜتٛقٌ سمل ذًٍٛ ْابع١ َٔ شاتـ٘، ب 

ٜٚػــتدسّ ٖــصا ا٭غــًٛل َــع املعًُــني ايــصٜٔ ٜتكــؿٕٛ بــايتؿهري ايتحطٜــسٟ، ؾاملؿــطف    

ٜٓعط سمل ع١ًُٝ ايتعًِ ـ بأْٗا خربات شات١ٝ خاقـ١ بـايؿطز، ٚ عًـ٢      ػاضايرتبٟٛ يف ٖصا امل

ؿـطف  ايؿطز إٔ ٜتٛقٌ سمل ذًٍٛ ْابع١ َٔ زاخًـ٘، ٜكتٓـع بٗـا ؾدكـٝا.  ٚ ٜهـٕٛ زٚض امل     

اٱقـػا٤ بؿاعًٝـ١ يًُعًـِ، ٚدبٓـب سقـساض ا٭ذهـاّ، َٚـٓح املعًـِ         ايرتبٟٛ يف ٖصٙ اسباي١ ٖـٛ  

اكـ١ نــبري٠ يف ايـٓؿؼ; ذتــ٢ ٜػـتطٝع  َٛاجٗــ١ املؿــه٬ت ايـيت تعرتنــ٘، ٜٚتػًـب عًٝٗــا بأقــٌ      

طٜــسٟ ايعــايٞ.   قــسض ممهــٔ َــٔ ايتٛجٝــ٘.  ٖٚــصا ا٭غــًٛل ٜٓاغــب املعًُــني شٟٚ ايــتؿهري ايتح    

 (.105 مٖـ،1425ايبابطني )

 E-Supervisory Techniquesتوظغفػاألداضغ ػاإلذراسغظػإضصتروظغاػ-ػ6

عًُٝــًا ذٝــث أْٗــا تكــٌ سمل   ايٛقــٍٛ يًُػــتؿٝس )املعًــِ( ذبكــل ؾــبه١ اٱْرتْــت  

٬َٜني ا٭ؾطاز ٚاهل٦ٝات يف أَانٔ تٛاجسِٖ ٚتـطبط بٝـِٓٗ.  ؾُـٔ خـ٬ٍ املٛقـع اشبـام       

جتُاع١ٝ ٚايتٛاقٌ  ٚغريٖا ْٚٞ أٚ ايؿبهات ا٫بطٜسٙ اٱيهرت أٚبهٌ َٓطك١ تع١ًُٝٝ 

ٜــتِ تػصٜتــ٘ مبــاز٠ تطبٜٛــ١ ٚعًُٝــ١ ربــسّ   ٚعًــ٢ ؾــبه١ اٱْرتْــت  َــٔ ا٭زٚات ٚايٛغــا٥ٌ 
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 ؾٝـصنط  املؿطف ايرتبٟٛ ٚاملعًِ باغـتدساّ مجٝـع أغـايٝب اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٚتؿعًٝـٗا.        

(  55م،2008ّايػاَـــــسٟ)ٚ( 9، م 1423ايبطـــــاطٞ )ٚ (. 6ٖــــــ، م 1421 )ْـــــٛاٟٚ 

 بعر تًو ا٭غايٝب َٓٗا:(  60،مٖـ1428ٚغؿط)

صبُٛعــ١ َــٔ ايتٛجٝٗــات أٚ ا٭َــٛض ايرتبٜٛــ١  ٖــٞ :  ايٓؿــطات ايرتبٜٛــ١ ) اٱؾــطاؾ١ٝ (-1

اييت ٜطغب املؿطف ايرتبٟٛ ) أٚ َؿطيف َاز٠ َع١ٓٝ ( َـٔ املعًُـني اٱطـ٬ع عًٝٗـا     

ـٗـ   ا أٚ بٝاْــًا قــس تتهــُٔ َعًَٛــات عــٔ املــاز٠ ايسضاغــ١ٝ َــا ؼبــصف َٚــا ؽبتكــط َٓ

دساّ ميهــٔ أزا٩ٙ ٚتٓؿٝــصٙ َــٔ ا٭ْؿــط١ ايتعًُٝٝــ١ أٚ تٛقــٝات جسٜــس٠.  ٚاغـــت       

طــ٬ع مجٝــع املعًُــني عًٝٗــا ٚقطا٤تٗــا ٚاغــتٝعابٗا  ساٱْرتْــت يف شيــو ٜتــٝح ؾطقــ١  

ــاطل ايتعًُٝٝــ١، نُــا        يــٝؼ يف املٓطكــ١ ايتعًُٝٝــ١ تًــو ؾرػــب بــٌ يف مجٝــع املٓ

بٝـِٓٗ َـٔ جٗـ١     ُـا ؾهاض بني املعًُـني ؾٝ ميهٔ ؾتح الاٍ يتبازٍ املكرتذات ٚا٭

 َٔ ج١ٗ أخط٣.   ايرتبٜٛني ٚبني املعًُني ٚاملؿطؾني

: ايػط  َٓٗا سعطا٤ ؾهط٠ ٚانر١ ٚغطٜع١ عـٔ   ايسضٚؽ ايُٓٛشج١ٝ ) ايتطبٝك١ٝ (-2

ططٜك١ تسضٜؼ َع١ٓٝ أٚ تسضٜؼ َٗاض٠ َع١ٓٝ بأغًٛل عًُـٞ جٝـس.  ٖٚـصٙ ايـسضٚؽ     

س املعًُني املتُٝعٜٔ،  ؾٝـتِ ْؿـط ايـسضؽ َٚـا مت     قس ٜ٪زٜٗا املؿطف ايرتبٟٛ أٚ أذ

ؾٝـــ٘ َـــٔ املٓاؾـــط ٚطـــطم ايتـــسضٜؼ ايـــيت مت تطبٝكٗـــا ٚٚغـــا٥ٌ ٚتكٓٝـــات ايتعًـــِٝ 

املػتدس١َ ٚططم اغتدساَٗا يف ايسضؽ َع ٚنع اغتُاض٠ يتكـِٜٛ ا٭غـًٛل يٓكـس    

 ايسضؽ عٔ ططٜل اٱْرتْت  

ــ١ (  -3 ــ١ ) ايتسضٜبٝ ــٛضف ايرتبٜٛ ى مياضغــ٘ صبُٛعــ١ َــٔ   :  ٖــٞ جٗــس تعــاْٚٞ َؿــرت   اي

ــع٘      ــل ٖـــسف َطًـــٛل ٜهـ ــٗا أٚ يتركٝـ ــ١ َؿـــه١ً تطبٜٛـــ١ ٚذبًًٝـ املعًُـــني يسضاغـ

املؿطف ايرتبٟٛ.  ٜتِ اختٝاض املٛنٛع أٚ املؿه١ً اعتُـازًا عًـ٢ ذاجـات املعًُـني     

َٚٔ اـِ طـطح "املؿـه١ً عًـ٢ اٱْرتْـت ٚؾـتح بـال املؿـاضن١ بـاٯضا٤ َٚـٔ اـِ ٜـتِ             

ــتِ    ذبسٜــس َٛعــس َٚهــإ ايٛضؾــ١ ٚذبس   ــس املؿــاضنني ؾٝٗــا َــع ٬َذعــ١ إٔ ت ٜ

زضاغ١ اٯضا٤ املططٚذ١ َٔ قبٌ املعًُني املؿاضنني عٔ ططٜل ايؿبه١ ذتـ٢ ٚسٕ  

 ناْٛا َٔ غري املؿاضنني ايؿعًٝني يف ايٛضؾ١.  
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:  عــٔ ططٜـل ايتٓػــٝل َـع ٚذــس٠ ايبرـٛي ٚايسضاغــات    ايبرـٛي ٚايسضاغــات ايرتبٜٛـ١   -4

ــاٱزاض٠   ــايتطٜٛط ايرتبــٟٛ ب ــ١ ب ــتِ عــط  ًَدــل ٭ٖــِ ٚأذــسي     ايرتبٜٛ ــ١ ٜ ايتعًُٝٝ

ــت      ــبه١ اٱْرتْــ ــ٢ ؾــ ــٝاتٗا عًــ ــا ٚتٛقــ ــ١ ْٚتا٥حٗــ ــات ايرتبٜٛــ ــٛي ٚايسضاغــ ايبرــ

 ي٬غتؿاز٠ َٓٗا َٔ قبٌ مجٝع ايعاًَني يف ذكٌ ايتعًِٝ يف مجٝع َٓاطل املًُه١.    

ــ٪متطات ٚايٓــسٚات ايرتبٜٛــ١  -5 ــاًَني يف ذكــٌ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ،       امل ــس اجتُــاع يًع : عك

يــ٘ ٜهــِ بعــر املؿــطؾني ايرتبــٜٛني ٚاملعًُــني َٚــسٜطٟ    عــًا َٓعُــًا طبططــًااجتُا

املساضؽ ٚغببـ١ َـٔ املتدككـني ايرتبـٜٛني ملٓاقؿـ١ قهـ١ٝ أٚ َٛنـٛع َٗـِ ٜؿـػٌ          

نثريًا َٔ املعًُني ٚضجاٍ ايتعًِٝ، نُؿه١ً تػطل ايطـ٬ل َـٔ ايتعًـِٝ ايعـاّ     

ــ١ تٛنــ       ــس ايٓكــاف ٚاشبــطٚد بتٛقــٝات ٚقــطاضات َعٝٓ ــ٢ ؾــبه١  َــث٬ً،  ٚبع ع عً

 اٱْرتْت َٔ خ٬ٍ َٛقع سزاض٠ ايتعًِٝ.   

6- ٌ :  ٖٚــٞ اسبًــٍٛ ٚايتٛقــٝات  املؿــطف ايرتبــٟٛ  تٛقــٝات ايعٜــاضات ايكــؿ١ٝ َــٔ قبــ

ــاض٠      ــا٤ ظٜـ ــاض٠ ايكـــؿ١ٝ أٚ أآـ ــا٤ ايعٜـ ٚاملكرتذـــات ملـــا ٫ذعـــ٘ املؿـــطف ايرتبـــٟٛ أآـ

املسضغــ١، حبٝــث دبُــع َــٔ نــٌ ؾــعب١ َــٔ ؾــعب اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ عًــ٢ ذــسٙ     

نر١ بٗا ْٛاذٞ ايهعـ ٚايككٛض ٚنٝؿ١ٝ ع٬جٗا زٕٚ شنط أمسا٤ بعٝٓٗـا،  َٛ

 اِ تططح ع٢ً ؾبه١ اٱْرتْت ي٬غتؿاز٠ َٓٗا.  

ٚقس اعتُست ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بطْاَخ اٱؾطاف اٱيهرتْٚٞ يٝطبـل بؿـهٌ   

ٖــ، يًُؿـطف ايرتبـٟٛ، ٚنـصيو     1432/1433ضمسٞ َٚعتُس يف ايعـاّ ايسضاغـٞ املكبـٌ    

املساضؽ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٖٚصٙ خط٠ٛ جٝس٠ عبٛ تؿعٝـٌ، ٚتٛظٝــ   ملسٜطٟ 

 ا٫ْرتْت، ٚايتكٓٝات اسبسٜث١ يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ.

 E-Supervisoryادتخدامػاإلذرافػاإلضصتروظيػ:ػػػ-ػ7

ؾـــطاظات ايتهٓٛيٛجٝـــا اسبسٜثـــ١ ٚاْطـــ٬م اٱْرتْـــت ٱ ظٗـــط ٖـــصا ا٫دبـــاٙ ْتٝحـــ١

 ٛض ايتعًِٝ عٔ بعس ٚايتعًِٝ ا٫يهرتْٚٞ.  ٚأزٚات٘  أغ٠ٛ بعٗ

َٚٔ مج١ً تعطٜؿات سجطا١ٝ٥ اغترسات َٔ ايتعًِٝ عـٔ بعـس ٚايتعًـِٝ ا٫يهرتْٚـٞ     

ــؿط )    ــاسب١ غـ ــ١ قـ ــت ايباذثـ ــسٜث،     1428خًكـ ــاٙ اسبـ ــصا ا٫دبـ ــاٌَ هلـ ـــ ؾـ ـــ( يتعطٜـ ٖـ
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  ٞ ــ ــٟٛ اٱيهرتْٚـ ــطاف ايرتبـ ــصنطت إٔ اٱؾـ ــًٛل     ؾـ ــاّ أٚ ا٭غـ ــٛع أٚ ايٓعـ ــو ايٓـ ــٛ " شيـ ٖـ

ــِ زٕٚ      اٱؾــطايف  ايــصٟ ٜكــسّ َــٛاز تسضٜبٝــ١ ٚتٛجٝٗٝــ١ ٚسضؾــاز١ٜ، ٚبٝاْــات ٚتعــاَِٝ سمل املعً

سؾطاف َباؾط أٚ ايتكا٤ املعًِ ٚاملؿطف ٚجًٗا يٛج٘، ٚنـصيو زٕٚ ا٫يتـعاّ بعَـإ َٚهـإ     

ــتِ ٖــصا اٱؾــطاف ذبــت         ــٟٛ ايتكًٝــسٟ اسبــايٞ، ٜٚ َعــني، ٜٚعتــرب َهُــ٬ً يٲؾــطاف ايرتب

 ٚ سزاض٠ اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ ٱعــساز املــٛاز ايتٛجٝٗٝــ١ ٚا٭غــايٝب   سؾــطاف املؿــطؾني ايرتبــٜٛني  

املٛج١ٗ با٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ط تهٓٛيٛج١ٝ ناسباغب اٯيـٞ ٚاٱْرتْـت ٚاهلـاتـ     اٱؾطاؾ١ٝ

     ٚ ايؿعــاٍ بــني   ا٫تكــاٍٚايؿٝــسٜٛ ايتؿــاعًٞ. . . اخل، ٚايــيت ميهــٔ إٔ تػــاعس يف اٱٜكــاٍ 

 . 14ٚاملعًِ "م املؿطف ايرتبٟٛ

 طاف ايرتبٟٛ اٱيهرتْٚٞ:ممٝعات اٱؾ

ــٔ    ــطاف عـ ــعات اٱؾـ ــاٍ ممٝـ ــٔ سمجـ ــؿط     ميهـ ــاسب١ غـ ــ٘ قـ ــا أٚضزتـ ــصا َـ ــس ٖٚـ بعـ

 ٖـ( يف اٯتٞ:1428)

ٜــٛؾط يًُعًُـــني ٚاملؿــطؾني ؾطقـــ١ تبــازٍ اشبـــربات ٚايتحــاضل ايعًُٝـــ١ ٚخاقـــ١ يف     -1

 ايعًُٝات ايتسضٜب١ٝ.  

اؾ١ٝ ٜػــــِٗ يف اختكــــاض ايٛقــــت ٚازبٗــــس بإٜكــــاٍ ايتٛجٝٗــــات ٚا٭غــــايٝب اٱؾــــط -2

 يًُعًُني عٔ ططٜل تٛظٝـ ايتكا١ْ اسبسٜث١ َثٌ اٱْرتْت.  

 ٜعطف باملعًُني املتُٝعٜٔ ٜٚربظ دباضبِٗ ٜٚػتؿٝس َٓٗا.  -3

ٜٛؾط ايٓؿطات ٚاملطبٛعات ٚايرباَخ ايتع١ًُٝٝ يف ًَؿـات َكـط٠٤ٚ عـٔ ططٜـل ايتبـازٍ      -4

 اٱيهرتْٚٞ مما ٜػٌٗ ايطجٛع هلا عٓس اسباج١.  

 تًـ قسضاتِٗ َٚػتٜٛاتِٗ ع٢ً ايتسضٜب ايصاتٞ.  ٜػاعس املعًُني مبد-5

اغــتػ٬ٍ َٛاقــع اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ عًــ٢ ايؿــبه١ ايعٓهبٛتٝــ١، حبٝــث ٜٛنــع بٗــا   -6

ايـرباَخ ايتسضٜبٝـ١ املربصبـ١ ٚنــصيو َكـازض ا تـ٣ٛ ايتعًُٝــٞ، ذتـ٢ ٜػـٌٗ عًــ٢        

 املعًِ ايٛقٍٛ سيٝٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا يًطؾع َٔ منٛٙ املعطيف.  
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ا٥ط املتعسز٠ ٚايتؿاع١ًٝ َـٔ قـٛت ٚقـٛض٠ ٚأؾـ٬ّ يف عًُٝـ١ ايتـسضٜب       ٜػتدسّ ايٛغ-7

 حبٝث تثري ايساؾع١ٝ يًتعًِ ٚظٜاز٠ ايُٓٛ املعطيف ٚاملٗاضٟ.  

ــس      -8 ــاٚض بايربٜـ ــل ايترـ ــٔ ططٜـ ــٜٛني ٚاملعًُـــني عـ ــطؾني ايرتبـ ــٌ بـــني املؿـ ــٌٗ ايتٛاقـ ٜػـ

ــٌ ٚاٱ   اٱيهرت ــ٢ ايتؿاعـ ــاعس عًـ ــا ٜػـ ــٞ، ممـ ــ٢ اٯض  ْٚـ ــا عًـ ــسا٥ِ بُٝٓٗـ ــ٬ع ايـ ا٤ طـ

 ٚاملكرتذات.  

بتٛظٝـــ ايتكٓٝــات اسبسٜثــ١ يف اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ يــٔ ٜهــٕٛ املؿــطف ايرتبــٟٛ ٖــٛ     -9

املكسض ايٛذٝس يًُعطؾ١ بايٓػب١ يًُعًِ، ٚغتسخٌ أغايٝب َتعسز٠ َثـٌ: اٱْرتْـت،   

 ٚخربات املعًُني، َٚٛاقع ايٜٛب، ٚاملهتبات اٱيهرت١ْٝٚ.  

٥ـــل ٚا٫غـــرتاتٝحٝات اسبسٜثـــ١ عًـــ٢  تػـــِٗ َٛاقـــع اٱْرتْـــت املتدككـــ١ يف ايططا -10

َػاعس٠ املعًِ يف تػٝري ططق٘ ايتكًٝس١ٜ سمل ايططم اسبسٜث١، ٚتٓكٌ خربات٘ ٚاكاؾتـ٘  

 (. 149سمل ا ٝط ايعاملٞ.  )م  َٔ ا ٝط ا ًٞ

 : E-learning Managementإدارةػاضتطضغمػاإلضصتروظيػػ-ػ8

ات امل٬ٝزٟ يف ايكـطٕ  ٝٝٓظٗط َكطًح ايتعًِٝ اٱيهرتْٚٞ يف أٚاغط عكس ايتػع

ْــــٞ ذتــــ٢ اٯٕ ؾــــأْ٘ ؾــــإٔ املؿــــاِٖٝ املانــــٞ، ٚمل ٜػــــتكط َؿٗــــّٛ ايتعًــــِٝ اٱيهرتٚ

املكطًرات ازبسٜس٠ اييت تعٗط يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.  ؾُٔ قا٥ٌ إٔ ايتعًـِٝ اٱيهرتْٚـٞ   ٚ

ت ا٫تكــا٫ٖــٛ ايــتعًِ ايــصٟ ٜػــتدسّ اسباغــٛل، أٚ ٖــٛ ايــتعًِ ايــصٟ ٜػــتدسّ ؾــبه١  

ــ١، ــ٘ ؾــبهات        ايعاملٝ ــِ عــٔ بعــس، تػــتدسّ ؾٝ ــ٘ تعً ــٌ سْ ــا ا٫تكــا٫َٚــٔ قا٥ ت بأْٛاعٗ

 (.  44،م1426املدتًؿ١. )ايػامن،

ايـتعًِ ا٫يهرتْٚـٞ ٫ ٜعـين ذبٜٛـٌ ا تـ٣ٛ      ( إٔ 5،مٖــ 1428)اشبًٝؿ١ٚتصنط 

سمل قؿر١ ٜٚب أٚ قطم َسَخ ، بٌ ٖٛ ذبٌٜٛ ا ت٣ٛ سمل أْؿـط١ ايهرتْٚٝـ١ تؿاعًٝـ١    

ٌ ٚايباذــث ٚا ًــٌ يًُعًَٛــات عٓــس تٓؿٝــص ٖــصٙ ا٭ْؿــط١ ،    ٜهــٕٛ ايطايــب ٖــٛ ايؿاعــ 

َٝػــط َٚطؾــس يًطايــب يف تعًُــ٘ ايــصاتٞ نــُٔ صبُٛعــات باغــتدساَٗا ايتكٓٝــ١    ٚاملعًــِ

اسبسٜثــ١ ، ؾؿــٞ ا٫ْرتْٝــت أزٚات نــثري٠ ميهــٔ إ تػــدط يف خسَــ١ ايطايــب ٚايعًُٝــ١   

 .  ْٞايتع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚبطاَخ تػاعس ع٢ً خًل ب١٦ٝ تعًِ ايهرتٚ
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صبُٛع١ املكطضات اييت تكـسّ َـٔ خـ٬ٍ     ٜٚعس ايتعًِ اٱيهرتْٚٞ أمشٌ َٔ صبطز

ايـيت ٜـتِ َـٔ خ٬هلـا سزاض٠ عًُٝـ١ ايـتعًِ        املٛاقع اٱيهرت١ْٝٚ، ٜٚتعس٣ شيو سمل ايعًُٝات

 ٚتتبــع تكــسَِٗ، ٚتػــحٌٝ ايبٝاْــات،   بهاًَــٗا، مبــا يف شيــو تػــحٌٝ زخــٍٛ ايطــ٬ل،   

   ِ ٌ     ، ٚسعساز ايتكـاضٜط ذـٍٛ أزا٥ٗـ ض٥ـٝؼ عًـ٢    ٚبـصيو ٜطتهـع ايـتعًٍِ اٱيهرتْٚـٞ بؿـه

       ِ ، ٚا تـ٣ٛ  ْعِ ذاغـٛب١ٝ ٱزاض٠ عًُٝـات ايـتعًِ اٱيهرتْٚٝـ١ ٚتعـطف بـٓعِ سزاض٠ ايـتعً

 َثٌ:

 .(Course Management System- CMS املكطضاتأْع١ُ سزاض٠ -أ

  .(Learning Management System – LMSأْع١ُ سزاض٠ ايتعًِٝ -ل

 Learning Content Management Systemضبتٜٛـات ايتعًـِٝ )  أْع١ُ سزاض٠ -د

– LCMS).  ،(.67ٖـ، م1425)املٛغ٢    

 سيػطجالػاإلذراف:ػICTتػاالتصاالتػظغظػاضططضوطاتػوػ-ػ9

      ٚ ــ١ املعًَٛــات،  ــ٢ تكٓٝ ــ١ ٜعتُــس التُــع عً ت، ا٫تكــا٫َــع قــسّٚ صبتُــع املعطؾ

ُ   2007ٚنُا ٜ٪نس ايكطعإ) ت ا٫تكـا٫ ط مجٝـع ٚغـا٥ٌ   ّ( شيو بكٛيـ٘" ػبـب إٔ تػـتث

ٚتك١ٝٓ املعًَٛات يف املٝسإ ايرتبٟٛ ملا هلـا ا٭اـط ايهـبري عًـ٢ ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ ايتعًُٝـ١        

 .56".م١ٚايرتبٜٛ

ٚتًعــب ايتكٓٝــ١ زٚضًا أغاغــًٝا بــاضظًا يف ْكــٌ املعطؾــ١ ٚطٓٝــًا، ٚعاملٝــًا ؾكــس أقــبرت    

     ٚ ــساع، ٚايتحسٜــس،  ٚغــٝط  غــطٜع  ؾاعــٌ يًتٛاقــٌ ٚاٜكــاٍ   أذــس أٖــِ  ا٭زٚات يف اٱب

 .(70املعطؾ١ ، َٚكسض ض٥ٝؼ َٚؿاضى يف ا٫قتكاز املعطيف.)َطاٜاتٞ،ز.ت،م

ٚ  Ho،2007ٜٚــصنط ٖــٛ)  ت ميهــٔ إٔ تػــين  ا٫تكــا٫ّ( بــإٔ" تكٓٝــ١ املعًَٛــات 

ــِ،     ــِٗ يف تطـــٜٛطِٖ، ٚذبػـــني تعًُٗـ نـــثريا َـــٔ املعًُـــني ٚاملـــتعًُني باملعطؾـــ١، ٚ تػـ

 .7ٚسظباظاتِٗ"م

ٜـربظ يٓــا ٜٚعٗـط زٚض اٱؾــطاف ايرتبـٟٛ ايؿعٷــاٍ    ٖــ( أْــ٘ " 1423ٜٚ٪نـس ايبطــاطٞ ) 

َٔ خ٬ٍ ايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َـع ٖـصٙ ايؿـبه١ ٚا٫غـتؿاز٠ َٓٗـا ، ؾاٱؾـطاف ايرتبـٟٛ        

ــٟٛ ؾٗــٛ " ذًكــ١        ــسإ ايرتب ــرب َــٔ أٖــِ ضٚاؾــس املعًَٛــات يف املٝ ــسإ   ا٫تكــاٍٜعت بــني املٝ

ٌ سيٝٗــا ْعطتــ٘ ٚميــسٖا باملعًَٛــات  ٚا٭جٗــع٠ املػــ٦ٛي١ عٓــ٘ سزاضٜــ١ ناْــت أٚ ؾٓٝــ١ ، ٜٓكــ  

اسبكٝكٝــ١ عــٔ سػبابٝــات ايعُــٌ ٚغــًبٝات٘ بعــس إٔ ٜكـــ عًــ٢ أبعــازٙ بامل٬ذعــ١ ٚاسبــٛاض      
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ٚاملكابًــ١ ٚبــإجطا٤ ايبرــٛي ٚايسضاغــات ٚاٱؾــطاف عًــ٢ أغــايٝب ايكٝــاؽ ٚاملؿــاضن١ يف  

 .1مسجطا٥٘ ، ؾٝعني َتدص ايكطاض ع٢ً ايثك١ بٓحاح قطاضٙ ٤٬ََٚت٘ "

ث إٔ َٔ أٚج٘ تطبٝل ايتكٓٝـ١ اسبسٜثـ١ يف اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ايبٛابـات      ٜٚط٣ ايباذ

اٱيهرت١ْٝٚ، ٚبطاَخ قٛاعس ايبٝاْات يًُعًُني، نركط ؾـاغًٞ ايٛظـا٥ـ ايتعًُٝٝـ١،    

ٚايتبــازٍ اٱيهرتْٚــٞ، ٚبٛابـــ١ اٱؾــطاف اٱيهرتْٚــٞ، ٚبٛابـــ١ املعطؾــ١ ايتــابع يـــٲزاض٠       

ًـ٢ ؾـبه١ اٱْرتْـت، ملٛانبـ١ اسبهَٛـ١      ايعا١َ يٲؾـطاف ايرتبـٟٛ، ٚ َٛقـع ايـٛظاض٠ ع    

اٱيهرت١ْٝٚ، ٚقس قاَت ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بتهًٝـ نٌ سزاض٠ تعًِٝ ٚسزاض٠ سؾـطاف  

تطبٟٛ بإْؿا٤ بٛابات سيهرتْٚٝـ١، ٚ َٛاقـع يهـٌ سزاضاتٗـا ٖٚـصٙ خطـ٠ٛ جٝـس٠ يف صبـاٍ         

 ت.ا٫تكا٫ايترٍٛ لتُع َعطيف تسعُ٘ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚ

واضططضطدغنػرضد ػػػػاضتربدوغغنػػطجتططاتػططرسغدظػتخصصدغظػتجطدعػاضطذدرسغنػػػػتصوغنػػػػ-ػ10
 ,Learning, specialized, and on-line Communitiesذبصظػاإلظترظت.ػ

ٕ صبتُع املعطؾ١ ٫ ٜعطف ذسٚز جػطاؾ١ٝ أٚ غٝاغـ١ٝ، ٚإٔ املٓـتُني سمل َٗٓـ١ َـا     س

    َ ِٗ ، ؾٗٓــاى ٜؿــعطٕٚ بــايكطل َــٔ بعهــِٗ ٭ٕ أٖــساؾِٗ املٗٓٝــ١ ٚاذــس٠ ٚنــصيو ُٖــٛ

شيـو سمل سْتؿـاض ايؿـبهات    أضن١ٝ َؿرتن١ يًرسٜث بٝـِٓٗ; نـصيو ميهـٔ إٔ ٜعـع٣     

ــ١  ــ١ ايتدككـــ١ٝ، ٚاملٗٓٝـ ــ١    سمل تـــٛزٟ، املعطؾٝـ ــاد َعطؾـ ــٌ املؿـــرتى َـــع اٯخـــط ٱْتـ ايعُـ

 .(43ّ،م2004)ذٝسض،جسٜس٠.

(  55ّ،م2007سٕ َـــٔ أٖـــِ التُعـــات عًـــ٢ اٱْرتْـــت نُـــا ٜـــصنطٖا عبـــٛز)  

 َاٜأتٞ:

ٍ  تػـُح  ايـيت ٛاض: ٚاسب َٓتسٜات ٌُ  ٚا٭ؾهـاض،  اٯضا٤ بتبـاز  َتـعأَ،  غـري  بؿـه

تٛغـٝع   عًـ٢  ٜػـاعس  ممـا  ،ايرتبـٜٛني  ٚاملؿـطؾني  املعًُـني،  بـني  ٚؾُٝـا  املعًُـني   بـني  ؾُٝا

 املعاضف ؾٝ٘ باتت عكط يف ٚخكٛقٶا باملع١ًَٛ ايتؿاضى َبسأ أ١ُٖٝ ٚتطغٝذ َساضنِٗ

ٔ  ٚبـات  ،ايـبعر  جسٶا ببعهـٗا  َٚرتابط١ َٚتدكك١ َتٓٛع١ ٟ  َـ  َبـسأ  تطغـٝذ  ايهـطٚض

 .َكبٛي١ ْتا٥خ سمل يًٛقٍٛ ٚايتؿاضنٞ ايتعاْٚٞ ايعٌُ

 .َتعآَٶا ؾه٬ً تأخص أْٗا س٫ اسبٛاض َٓتسٜات تأاري ْؿؼ ٚهلاايسضزؾ١:  غطف

ٜٚــط٣ ايباذــث إٔ ٚظاض٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ خطــت خطــٛات نــبري٠ يف ٖــصا الــاٍ;   
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يعطبٝـــ١ ايػـــعٛز١ٜ أْؿـــأت َٓتـــسٜات ايرتبٝـــ١ خـــسَات اٱْرتْـــت باملًُهـــ١ ا تؾُٓـــص بـــسأ

ٚايتعًِٝ، ٚاييت تكػِ يهٌ ربكل، ٚصباٍ تطبٟٛ، أٚ تعًُٝٞ، أٚ سزاضٟ يف ايـٛظاض٠،  

مما ؾعٌ زٚض التُعات املعطؾ١ٝ ع٢ً ايؿبه١ بؿـهٌ جٝـس، ٚنـصيو سزاض٠ اٱؾـطاف     

ــا ايػـــبل يف تهـــٜٛٔ صبتُعـــات َعطؾٝـــ١ ربككـــ١ٝ عًـــ٢ ايؿـــبه١      ايرتبـــٟٛ نـــإ هلـ

)ا٫ْرتْـــت(، ٜٚبكـــ٢ ايـــسٚض ا٭ٖـــِ ٖٚـــٛ تـــسضٜب املؿـــطؾني ايرتبـــٜٛني عًـــ٢    ٛتٝـــ١ايعٓهب

 تهٜٛٔ ٚبٓا٤ تًو التُعات ٚاملٓتسٜات، ٚسزاضتٗا، ٚاملؿاضن١ ايؿاع١ً ؾٝٗا.

 (.ػVirtual environment.ػ)االستراضغظاضبغئاتػػ-ػ11

 س، ٚقـ 1989ّ٭ٍٚ َط٠ يف عاVirtual Realityّا٫ؾرتان١ٝططح َكطًح اسبكٝك١ 

ــا    ــّٛ َٓٗــــ ــصا املؿٗــــ ــس٠ تؿــــــري سمل ٖــــ ــ١  :أطًكــــــت َكــــــطًرات أخــــــط٣ عسٜــــ اسبكٝكــــ

ّ، َٚــ٪خطا 1984 عــاّ Cyberspaceٚايػــبعٝٓٝات،  يف  Artificial Realityا٫قــطٓاع١ٝ

 يف Virtual Environments  ا٫ؾرتانـ١ٝ ٚايب٦ٝـات    Virtual Worldsا٫ؾرتان١ٝ ايعٛامل

ٚنـثريا َـا    بأؾهاٍ َتعـسز٠  ايّٝٛ ان١ٝا٫ؾرتٜٚػتدسّ َكطًح اسبكٝك١  . ايتػعٝٓٝات

ٌ  ا٫ؾرتانــ١َٝٚهــ١ًً، يهــٔ َكــطًح اسبكٝكــ١     تهــٕٛ َطبهــ١  ــطتبط يف ا٭قــ ٜ 
 متاَــًا ، ٚؾٝٗــا ٜهــٕٛ املػــتدسّ َػــتػطقا ٚضباطــاً  ١ا٫غــتػطاقٝ ا٫ؾرتانــ١ٝباسبكٝكــ١ 

 (.2006ّ)اهلامشٞ، بايهاٌَ َٔ خ٬ٍ اسباغبس بعامل َكطٓع ا٬اٞ ا٭بعاز َٛي

ع يًتطـــٛضات املتػـــاضع١ ٚاملت٬ذكـــ١ يف صبـــاٍ اغـــتدساّ اسباغـــٛل يف املتتبـــ ػبـــس

ــاع ــِٝ إٔ قطـ ــ٘      ايتعًـ ــا قسَـ ــِٝ َـ ــ١ ايتعًـ ــسَت يعًُٝـ ــ١ قـ ــ١ًٝ تعًُٝٝـ ــٗس ٚغـ ــِٝ مل ٜؿـ ايتعًـ

ــ١  مل تتحــاٚظ ايعكــسٜٔ َــٔ ايــعَٔ.  ؾاٱَهاْــات ايــيت ٜكــسَٗا      اسباغــٛل ٚيف ؾــرت٠ ظَٓٝ

سمل ايتكــسّ ايــصٟ تؿــٗسٙ ٖــصٙ  عًــ٢ ايــسٚاّ ٜٚعــٛز شيــو الــاٍ تتطــٛض اسباغــٛل يف ٖــصا

ــا غــٛا٤ نــإ شيــو يف غــطع١    ا٭زا٤ أّ َػــاذ١ ايتدــعٜٔ أٚ غريٖــا.  ؾبعــس    ايتهٓٛيٛجٝ

ٜكتكط اغـتدساّ اسباغـٛل عًـ٢ أمنـاط تعًُٝٝـ١       مل ٜعس ( CDs ) تكسِٜ ا٭قطام املُػٓط١

ــسضٜب ٫نتػــال املٗــاض٠   ــس   (Drill and Practice) َعٝٓــ١ نايت  ٠َــث٬َ ٚسمنــا أمنــاط جسٜ

   نُــا ٖــٛ اسبــاٍ يف ا انــا٠ خــٌ ؾٝٗــا ايكــٛت ٚايكــٛض٠ ايثابتــ١ ٚاملترطنــ١أز

(Simulation)     ــ١ ــل ايب٦ٝـ ــٛا٠ شبًـ ــت ْـ ــيت ناْـ ــا ٚايـ ــ١ٝ ٚغريٖـ ــا   ا٫ؾرتانـ ــت نُـ أابتـ
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ايؿطق١ اييت تكسَٗا ٖصٙ ايب١٦ٝ عع١ُٝ بايٓػب١ يًطـ٬ل يف متهٝـِٓٗ َـٔ     ايسضاغات إٔ

غتؿاز٠ قسض اٱَهـإ َـٔ ططٜكـ١ ا٫غـتحاب١     ايتع١ًُٝٝ ٚا٫ ا٫ؾرتان١ٝب٦ٝتِٗ  ايتعاٜـ يف

ا٭غـــاؽ عًـــ٢ َبـــسأ ا٫غـــتُاع  يف ايتعًـــِٝ ٚايـــيت تعتُـــس بايسضجـــ١ ايهًٝـــ١ ازبػـــُا١ْٝ

 . ) ؾكٛض،عًٞ ظٖسٟ. ز. ت(ٚامل٬ذع١ قبٌ املُاضغ١

خــ٬ٍ املــ٪اطات املكــاذب١ هلــا  تػــتطٝع َٚــٔ ا٫ؾرتانــ١ٝايب٦ٝــ١ ٜٚــط٣ ايباذــث إٔ  

ازبــٛ يٝتعاَــٌ َــع ا٭ؾــٝا٤   ايطايــب بــٌ ٜٚػُــطٙ يف ٖــصا  خًــل جــٛ تعًُٝــٞ تؿــاعًٞ ػبــصل 

ايطايب بإضؾـازات قـٛت١ٝ    املٛجٛز٠ ؾٝٗا بططٜك١ طبٝع١ٝ.  ٚمما ٜػٌٗ ٖصٙ ايع١ًُٝ تعٜٚس

ؾـإشا َـا مت اٱعـساز     أٚ ع٢ً ؾهٌ ضغّٛ َترطن١ تػٌٗ عًٝ٘ ا٫غبطاط يف ٖصٙ ايب١٦ٝ. 

ٚبايتــايٞ بٓا٤ٖــا  طٜكــ١ غــ١ًُٝهلــا بططٜكــ١ َٓاغــب١ ٚمت اغــتػ٬ٍ اٱَهاْــات املتاذــ١ بط 

ــ١ ععُٝــ١ َــٔ ؾــأْٗا        ــ٢ ؾطقــ١ تعًُٝٝ ــب عً ــٛل ؾػٝركــٌ ايطاي ــع  بايؿــهٌ املطً تععٜ

تعًــِ ٚتُٓٝــ١  ؾتــبين يسٜــ٘ َؿــاِٖٝ ٚسجــطا٤ات تػــاعسٙ يف   قــكٌ قسضاتــ٘ ا٫غتهؿــاؾ١ٝ ٚ

 املٗاضات املطًٛب١.  

 Newاددددتخدامػطدددرةػاضتددددرغسػاضحدغثدددظػاضططتطددددةػرضددد ػتظطغدددظػاضتغصغدددر:ػػػػػ-ػ12

Teaching & Learning Strategies depending on Thinking Skills 

ٞ  ايٛنـع  سمل ؾاض٠اٱ َٔ ٫بس ايتسضٜؼ اغرتاتٝحٝات عٔ اسبسٜث عٓس  اسبـاي
ّ  ايـيت  ي٬غـرتاتٝحٝات  بايٓػـب١  ِ  عًُـٝيت  يف تػـتدس  اغًـب  إٔ ذٝـث  ٚايـتعًِ،  ايتعًـٝ
ٕ  َاظايٛا املعًُني ِ  تػـاعس  ٫ ايـيت  ايتكًٝسٜـ١  ا٫غـرتاتٝحٝات  عًـ٢  ٜعتُـسٚ  عًـ٢  املـتعً
ٌ  ايعًٝا، ايتؿهري َٚٗاضات اٱبساع١ٝ املٗاضات ت١ُٝٓ  بٓٝتٗـا  يف املٗـاضات  ٖـصٙ  تبكـ٢  بـ

 املتٛانع١.  

 ٚتطٜٛطٖـا  تطبٝكٗـا  ٚنٝؿٝـ١  املعطؾـ١،  انتػـال  يعًُٝـ١  َاغـ١  ذاجـ١  ؾٗٓـاى 
 ٍ ٕ  يف املؿـتػًني  ٚعًـ٢  جسٜـس٠،  َعطؾـ١  عًـ٢  يًركـٛ ِ  َٝـسا  سعـساز  ٚايـتعًِ;  ايتعًـٝ
ٌ يًع ايطًبـ١  ٟ  ايعكـط  ٖـصا  يف ُـ ـ  ايـص  اغـرتاتٝحٝات  ٚسػبـاز  ايػـطٜع،  بـايتػري  ٜتكـ
ٟ  ايعكـط  ٚضٚح ؾـ٢ اتتُ تـسضٜؼ  ٚطـطم  ـ  ايـص ٘  ٜعـٝ ٌ ت ٫ حبٝـث  ايطًبـ١،  ؾٝـ ِ  ٓكـ  هلـ
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ِ  ٔٚيهـ  ،ؾكـط  املعطؾـ١  ِ  اشباقـ١  ايكـسضات  تُٓٝـ١  عًـ٢  تػـاعسٖ  نـايتؿهري  يـسٜٗ
ٍ  ايعكًٝـ١،  ٚا انُـ١  ايٓاقـس،  ٞ  املٓطكـٞ،  ٚا٫غـتس٫  ٛاجٗـ١ َ ٜػـتطٝعٛا  يهـ
. املطًــٛل يًــتػري ايتدطــٝط عًــ٢ التُــع َٚػــاعس٠ ايؿدكــ١ٝ، ايترــسٜات

 (70ّ،م1998)اشبعاّ،

ٔ  ٫بـس ٜٚـط٣ ايباذـث أْـ٘     ِ  عًُـٝيت  يف املعـطيف  ا٫قتكـاز  َٛانبـ١  َـ  ايـتعً
ٌ  ايـتؿهري  تُٓٝـ١  عًـ٢  تػاعستع١ًُٝٝ  اغرتاتٝحٝات ْتب٢ٓ إٔ ػببٚ ٚايتعًِٝ،   ٚايعُـ
  ٚعًٝ٘ ميهٔ سمجاٍ بعر ا٫غرتاتٝحٝات َٚٓٗا: ،عًِٝٚايت ايتعًِ ع١ًُٝ يف ازبُاعٞ

  Inquiry Strategy     :ا٫غتككا٤ اغرتاتٝح١ٝ -أ

  Activity Strategy:ايٓؿاط اغرتاتٝح١ٝ -ل
  Problem-Solving Strategy :املؿه٬ت ذٌ اغرتاتٝح١ٝ -د
 Cooperative Learning: ايتعاْٚٞ ايتعًِ اغرتاتٝح١ٝ -ز

  Role Play Strategyزٚاض: أغًٛل يعب ا٭-ٖـ

 Building Team Work Skillsطؼاراتػبظاءػسرغةػاضططل.ػػػ-ػ13

ٖــــٞ عًُٝــــ١ سزاضٜــــ١ ٚ تٓعُٝٝــــ١ ربًــــل َــــٔ مجاعــــ١ ايعُــــٌ ٚذــــس٠ َتحاْػــــ١، ٚ

ٖٚٞ ع١ًُٝ طبطط١ تػتٗسف تهٜٛٔ مجاعـ١ َٓسصبـ١     َتؿاع١ً، ٚؾعاي١.  َتُاغه١،

ف ضبـسز٠ َـٔ خـ٬ٍ أْؿـط١ َتعاْٚـ١      ٖـسا ًَتع١َ قازض٠ عًـٞ أزا٤ َٗـاّ َعٝٓـ١ ٚ ذبكٝـل أ    

  َتؿاع١ً. ٚ

عًُٝــ١ تػــتٗسف ذبػــني ؾاعًٝــ١ مجاعــ١  ( بأْٗــا"10ٖـــ،م1432ٜٚعطؾٗــا عبــس ايػــين )

 ايعٌُ َٔ خ٬ٍ أغًٛل ايعٌُ، ٚع٬قات ا٭عها٤ ببعهِٗ، ٚزٚض ايكا٥س دباٙ ايؿطٜل.  

 :اؾرتانات بٓا٤ ايؿطٜل

 ؾطاز.  إٔ سظباظات ايؿطٜل أنرب َٔ صبُٛع سظباظات ا٭ - 1

يهـــٞ تعٜـــس سْتاجٝـــ١ ازبُاعـــ١، ػبـــب إٔ ٜتعـــإٚ ا٭عهـــا٤ ٚ ٜٓػـــكٛا جٗـــٛزِٖ  - 2

 ٱظباظ امل١ُٗ املطًٛب١.  
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ــٞ املػــا١ُٖ ايؿعايــ١، ػبــب إٔ ٜــ٪زٟ ايؿطٜــل سمل سؾــباع        - 3 يهــٞ ٜكبــٌ ا٭ؾــطاز عً

 اسباجات ا٫جتُاع١ٝ ٚ ايٓؿػ١ٝ هلِ.  

 ظٜاز٠ ؾاع١ًٝ ايؿطٜل ت٪زٟ سمل ذبػني ؾاع١ًٝ املٓع١ُ نهٌ.   - 4

ٜػاعس بٓا٤ ايؿطٜل ا٭عهـا٤ عًـٞ ؾٗـِ غـًٛنِٗ ايـٛظٝؿٞ ٚ ايؿدكـٞ، ٚٚنـع         - 5

  اشبطط يتطٜٛط سظباظاتِٗ. 

ٕ بٓـــا٤ ايؿطٜـــل ٖـــٛ أذـــس ا٭غـــايٝب ايؿعايـــ١ يًركـــٍٛ عًـــٞ أزا٤ ٜٚـــط٣ ايباذـــث أ

، ٚتػـِٗ يف ذـٌ املؿـه٬ت ٚايٛقـٍٛ     أؾهٌ، ٚسظباظ أغطع، ٚ ع٬قات سْػا١ْٝ أعُـل 

ُٓـٞ َٗـاضات أعهـا٤ ايؿطٜـل، ٚتٓكـٌ املعطؾـ١ َـٔ ؾـطز         سمل ْتا٥خ أؾهـٌ بعكـٌ مجعـٞ، ٚت   

 ٯخط.

 Scientific Observation and Notationاضطالحظظػاضطضطغظػواضتدوغنػ:ػػ-ػ14

ــ١ ايهــ١ُٝٓ سمل قــطؼب١ بتٛاٝــل           ــٌ املعطؾ ــ٘ ايباذــث طــطم ذبٜٛ ــا ٜعــين ب ٖٚــصا َ

 ٍ ا٭تٞ:ايتحاضل ٚاشبربات اييت متط باملؿطف ايرتبٟٛ أٚ املعًِ أٚ اٱزاض٠، َٔ خ٬

 : Observationامل٬ذع١  - أ

تعــس امل٬ذعــ١ أغــاؽ املٓٗحٝــ١ ايعًُٝــ١، ٖٚــٞ اشبطــ٠ٛ ا٭ٚمل عبــٛ سزضاى َاٖٝــ١   

ــ١     ــ١ًٝ َــــٔ ٚغــــا٥ٌ ايعــــٛاٖط ايطبٝعٝــ ا٭ؾــــٝا٤، أٚ ا٭ذــــساي أٚ ايع٬قــــات، ٖٚــــٞ ٚغــ

ــامن ٚآخــطٕٚ،         ــسضٜب ٚمماضغــ١. )ايػ ــاضات حباجــ١ سمل ت ــ٢ َٗ ــ١، ٚتٓطــٟٛ عً ٚا٫جتُاعٝ

 .( 119م، ٖـ1426

ــٟٛ ٚآخــطٕٚ)ز. ت، م    ــا عً ــسقٝل يف ا٭ؾــٝا٤ أٚ   32ٖٚــٞ نُــا ٜعطؾٗ ( َٗــط٠ ايت

 ٚانتؿافايتُعٔ يف ا٭ذساي ٚايتأٌَ ؾٝٗا باغتدساّ اسبٛاؽ اشبُؼ بػط  ذبًًٝٗا 

 أغبابٗا ٚقٛاْٝٓٗا.  

 Notationايتسٜٚٔ ٚذبٌٜٛ املعطؾ١ ايه١ُٝٓ سمل قطؼب١ - ل

ــ١ ايت    ٜٚــتِ ــل ايتٛاٝــل ٚنتاب ــ١ ايــيت تكـــ ايعــاٖط٠،    شيــو عــٔ ططٜ كــاضٜط ايعًُٝ

ٚاشبرب٠ ٚتٛاكٗـا، ؾاملعطؾ١)ايهـ١ُٝٓ( املٛجـٛز٠ يف عكـٍٛ ا٭ؾـطاز ٚغـًٛنِٗ ٖٚـٞ تؿـري         

سمل اسبــسؽ ٚايبسٜٗــ١ ٚاٱذػــاؽ ايــساخًٞ، سْٗـــا َعطؾــ١ خؿٝــ١ تعتُــس عًــ٢ اشبـــرب٠،         



- 99 - 
 

ٚذبتـــــــاد سمل تـــــــسٜٚٔ ٚتٛاٝـــــــل، ٚذبًٜٛـــــــٗا سمل َعطؾـــــــ١ قـــــــطؼب١ ميهـــــــٔ ْكًـــــــٗا   

 (.  105ّ،م2005يٰخطٜٔ)ظضٚقٞ،

يًبٝاْات ٚاملعًَٛـات ٚاسبكـا٥ل اشباقـ١ مبٛنـٛع َعـني       نتاب٢  عط  ٚايتسٜٚٔ 

عطنا ذبًًٝٝا، ٚبأغًٛل َبػط َـٓعِ، َـع شنـط ايٓتـا٥خ ٚا٫قرتاذـات       َا َؿه١ًأٚ 

 (.  11،م2001)اغهٓسض،اييت مت ايتٛقٌ سيٝٗا

 :ايهتاب١ ٚايتسٜٚٔ َا ٜأتٞؾطٚط َٚٔ  

 Accuracyايسق١  -Clarity                                   2 ايٛنٛح -1

  Concise اٱػباظ -Objectivity                        4املٛنٛع١ٝ  -3

  Convinced اٱقٓاع -6         عط  املعًَٛات يف ٞايتػًػٌ املٓطك -5

 ٚخــربات  زٚضا ٖاَــا يف عُــٌ ْٚؿــاط  تًعــبايتكــاضٜط ايتــسٜٚٔ ٚ ٜٚــط٣ ايباذــث إٔ 

ٚاملعطؾـ١، ٚتتطًـب    ، ذٝث ٜتِ بٛاغطتٗا تبازٍ ايبٝاْات ٚاملعًَٛاتات٪غػامل أٚا٭ؾطاز 

َٗاضات ٚقسضات عاي١ٝ ٚع١ًُٝ ٜٓبػٞ تسضٜب ا٭ؾطاز ايعاًَني يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبـٟٛ  

عًٝٗــا، ذٝــث إٔ املؿــطف ايرتبــٟٛ ميـــط خبــربات  نــثري٠ عًــ٢ املػــت٣ٛ ايؿدكـــٞ أٚ         

ــو    امل٬ذعــ١ ٚاملؿــاٖس٠ يــس٣ ايػــري، ٖٚــٛ     ــاد سمل تً ْاقــٌ يًدــرب٠ يًُٝــسإ ايرتبــٟٛ ٚؼبت

 املٗاضات.  

 Discovering & Caringرراغظػاضػدراتػاإلبدارغظػواالبتصارغظػضددىػاضططضطدغن.ػػػػ-ػ15

Creative & Innovative abilites 

 املعًُـني ، ٚايتُٝـع يـس٣   ، ٚاٱبـساع سٕ ايكسض٠ ع٢ً ا٫غـتؿاز٠ َـٔ َهـأَ ايتؿـٛم    

ٚيهـٞ ٜتركـل ٖـصا نـإ يعاَـًا عًـ٢ ايكٝـازات         ـ عٓٗا،ايكسض٠ ع٢ً ايهؿ ٜهُٔ يف

ٚمتٝٝــــع ٖــــصٙ املهــــأَ يــــس٣ نٛازضٖــــا   ،َعطؾــــ١ ٚاملؿــــطؾني ايرتبــــٜٛني  ،ايتعًُٝٝــــ١

 .ايكسضات اٱبساع١ٝ ٚا٫بتهاض١ٜ يس٣ املعًُنيانتؿاف  ب٘ ٚاملػتؿٝسٜٔ ٖٚٛ َا ْعين

ــٗٝا)  ٔ أزم سٕ َعطؾــ١ ايطجــاٍ بعُــل َــ  " أذــس املؿهــطٜٔ:  ّ( قــ2008ٍٜٛٓكــٌ ايً

أعُــاٍ ايــط٥ٝؼ ٚأنثطٖــا تــأاريًا، سْٗــا ٜٓبــٛع ايكــ٠ٛ ايــيت ميًهٗــا، سْٗــا غــط ايط٩غــا٤      
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 .55" مايععاّ

ــس ضعاٜــ١ ايكــسضات   29ّ،م 2006) َطنــع ايبرــٛي ٚايسضاغــات  ًٜٚدــل  ( ؾٛا٥

 غني يف اٯتٞ:ٚيس٣ املط٩ ٚا٫بتهاض١ٜاٱبساع١ٝ 

هـِٓٗ َـٔ إٔ ٜكـسَٛا أؾهـٌ     أ٫ًٚ: إٔ تٛظٝـ ا٭ؾطاز يف الا٫ت ايـيت ٜبـسعٕٛ ؾٝٗـا مي   

 ا يسِٜٗ شبس١َ ا٭ٖساف املطغ١َٛ.َ

ااْٝــًا: إٔ شيــو ٜعتــرب ذــاؾعًا ٫غــتُطاض١ٜ ايعطــا٤ يــس٣ ا٭ؾــطاز، ذٝــث ؼبككــٕٛ شاتٗــِ           

 ِٗ َٔ خ٬ٍ سَهاْٝاتِٗ اسبكٝك١ٝ.بتُٝٸعِٖ ٚتؿٛق

َـٔ   اايثًا: إٔ يف تٛظٝـ أقرال ايطاقات يف الا٫ت اييت متٝعٚا ؾٝٗـا ذبكٝكـًا يًُعٜـس   

 يتأيل ٚاٱبساع يف صبا٫ت عًُِٗ.ا

ــًا: إٔ عـــسّ َعطؾـــ١ ايطاقـــات ٚانتؿـــاؾٗا ٜؿهـــٞ سمل ٚنـــع ا٭ؾـــطاز يف أعُـــاٍ ٫     ضابعـ

 ٜهعـ ا٭عُاٍ ٜٚتػبب يف سخؿاقٗا.تتٓاغب َع قسضاتِٗ، مما 

خاَػــًا: إٔ غــس ايثػــطات باملط٩ٚغــني ا٭نؿــا٤ ايــصٜٔ أذػــٔ ض٥ــٝؼ ايــسا٥ط٠ اْتكــا٤ِٖ      

ملطاقب١ عٔ نثب ملٔ ِٖ حباج١ سمل تٛجٝـ٘، ٚبٗـصا ٜػـتطٝع    ميهٓ٘ َٔ ايتؿطؽ ٚا

 عٓا٤. َٔ خ٬ٍ َعطؾت٘ يًهٛازض غس ايثػطات، ٚا٫ضتكا٤ باٯخطٜٔ زٕٚ

غازغًا: إٔ عـسّ املعطؾـ١ املػـبك١ بايطاقـات املٛجـٛز٠ ٚتٛظٝؿٗـا يف ٚقـت ايػـع١ ٚايطخـا٤          

         ٚ سٕ مت ػبعــٌ ايعثــٛض عًٝٗــا يف ٚقــت ايهــطٚض٠ ؾــاقًا ٚعػــريًا، نُــا أْــ٘ ذتــ٢ 

ــا ٚقـــكًٗا بايؿـــهٌ     ــاى ٚقـــت يتطٜٛطٖـ ـــس ٫ ٜهـــٕٛ ٖٓـ ـــصاى قـ ـــا آْـ انتؿاؾٗـ

 .املٓاغب

ــٜٛني        ــطؾني ايرتبـ ــسضٜب املؿـ ــ٬ٍ تـ ــٔ خـ ــتِ َـ ــٔ إٔ ٜـ ــو ميهـ ــث إٔ شيـ ــط٣ ايباذـ ٜٚـ

 ٚايٛقٍٛ بِٗ سمل :

تٓؿٝصٜـ١   املتعًكـ١ بهٝؿٝـ١ ذبٜٛـٌ ا٭ؾهـاض اٱبساعٝـ١ سمل خطـط      ِٗ ػني َٗـاضات ذب- 1

 ْاجر١.  
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 بساع ٚايتدطٝط.  ّٛ ا٫بتهاض ٚاٱعٔ َؿِٗ ٗظٜاز٠ َعاضؾ - 2

بساعٝــــ١ دبــــاٙ أُٖٝــــ١ تُٓٝــــ١ ايكــــسضات اٱِٜٗ تــــسعِٝ ا٫دباٖــــات اٱػبابٝــــ١ يــــس - 3

 ا٫بتهاض١ٜ يس٣ ايؿطز ٚاملٓع١ُ.  ٚ

بساعٝـ١ سمل خطـط تٓؿٝصٜـ١    ملتعًكـ١ بهٝؿٝـ١ ذبٜٛـٌ ا٭ؾهـاض اٱ    اِٗ ذبػني َٗـاضات - 4

 ْاجر١.  

 ػ Alteranative Assessmentخغاراتػاضتػوغمػػ-ػ16

ؾـــٗست ايػـــٓٛات ا٭خـــري٠ اـــٛض٠ يف َؿٗـــّٛ ايتكـــِٜٛ ٚأزٚاتـــ٘، سش أقـــبح يًتكـــِٜٛ   

ايـيت ت٪نـس    -أٖساؾًا جسٜس٠ َٚتٓٛع١، ؾكس اقتهـ٢ ايترـٍٛ َـٔ املسضغـ١ ايػـًٛن١ٝ      

عًــ٢ إٔ ٜهــٕٛ يهــٌ زضؽ أٖــساف عايٝــ١ ايترسٜــس َكــٛغ١ بػــًٛى قابــٌ ي٬ًُذعــ١      

 تطنــع عًــ٢ َــا ػبــطٟ بــساخٌ عكــٌ املــتعًِ َــٔ  سمل املسضغــ١ املعطؾٝــ١ ايــيت -ٚايكٝــاؽ 

عًُٝات عك١ًٝ ت٪اط يف غًٛن٘، ٚا٫ٖتُاّ بعًُٝـات ايـتؿهري ٚبؿـهٌ خـام عًُٝـات      

ــٛض٠ ا٭ذهــاّ ٚاربــاش ايكــطاضات، ٚذــٌ املؿــه٬ت باعتباضٖــا        ــٌ بً ــا َث ــتؿهري ايعًٝ اي

ــ١، ٚتؿحــط           ــات عكــط املعًَٛاتٝ ــٌ َــع َعطٝ ــ١ متٍهــٔ اٱْػــإ َــٔ ايتعاَ ــاضات عكًٝ َٗ

ملعطؾــ١، ٚايتكٓٝــ١ املتػــاضع١ ايتطــٛض.  ٚبــصيو أقــبح ايتٛجــ٘ ي٬ٖتُــاّ بٓتاجــات تعًــِ          ا

أغاغ١ٝ، َـٔ ايكـعب ايتعـبري عٓٗـا بػـًٛى قابـٌ ي٬ًُذعـ١ ٚايكٝـاؽ ٜتركـل يف َٛقــ           

تعًُٝــــٞ ضبــــسز.  ٖٚهــــصا ؾكــــست ا٭ٖــــساف ايػــــًٛن١ٝ بطٜكٗــــا ايــــصٟ ملــــع يف عكــــس 

ــا    ــٍٛ ْتاجــ ــساف ذــ ــ١ أٖــ ــا نتابــ ــٌ َهاْٗــ ــتٝٓات، يٝرــ ــتعًِ ايػــ  Learningت ايــ

outcomes   ٚايــيت تهــٕٛ عًــ٢ ؾــهٌ أزا٤ات أٚ سظبــاظاتPerformance  ٌٜتٛقــ

سيٝٗا املتعًِ نٓتٝح١ يع١ًُٝ ايتعًِ.  ٖٚصٙ ايٓتاجـات ػبـب إٔ تهـٕٛ ٚانـر١ يهـٌ َـٔ       

املعًِ ٚاملتعًِ ٚبايتايٞ ٜػتطٝع املتعًِ تكِٜٛ ْؿػـ٘ شاتٝـًا، يـري٣ َكـساض َـا أظبـعٙ َكاضْـ١        

 (.  56،م2003ّزا٤ املطًٛب١ )ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،مبػتٜٛات ا٭
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ؼبتــاد ايتعًــِٝ يف صبتُــع املعطؾــ١ سمل تطبٝــل ٚاغــتدساّ مماضغــات ٚطــطم تكــِٜٛ   

ذسٜث١.  ؾُتطًبات ايعٌُ َٚٗاضات٘ َٚعاضؾ٘ ربتًـ عـٔ ايـُٓط ايكـا٥ِ ٚيـصيو ؼبتـاد سمل      

ُط٠ يترػـني ايعُـٌ،   أْٛاع ٚبـسا٥ٌ ٚاغـرتاتٝحٝات تكـِٜٛ ذسٜثـ١.، ؾـايتكِٜٛ  عًُٝـ١ َػـت       

ــ٘.    ــازقا ٚؼبكــــــل ٖسؾــــ ــٕٛ َٛنــــــٛعٝا ٚقــــ  ٚتتطًــــــب َٗــــــاضات ٚأزٚات يهــــــٞ ٜهــــ

  .(337،م2010)ايعػاف ٚ َعاٖط٠، ٚ  (12،م2004)ايػٓبٌ،

ٜـل ايٛذٝـس يًتكـِٜٛ، ؾـايتكِٜٛ ايتهٜٛين)ايبٓـا٥ٞ(      ٚمل ٜعـس ايتكـِٜٛ ايٓٗـا٥ٞ ايطط   

ا ٚغـ١ًٝ ْاجرـ١ ٫ربـاش    غايٝب ايتكِٜٛ ايبسٌٜ أقبرت ضبط أْعاض ايرتبٜٛني ذٝث اْٗٚأ

ايكــــطاضات، ٚيترػــــني عًُٝــــ١ تعًــــِ املــــتعًُني َــــٔ خــــ٬ٍ أغــــايٝب َتعــــسز٠. )ايػــــامن    

 .(112،م1426ٚآخطٕٚ،

 أْٛاع ايتكِٜٛ :

ٌٷ   ( ٚايػـــامن  20،م1425( ٚايسٚغـــطٟ)12،م2004ايػـــٓبٌ )َـــٔ ٜـــصنط نـــ

ــطٕٚ ) ــٕٛ)( 113ٚ،م1426ٚآخــــــــــ ــعاٟٚ  37،م1428ظٜتــــــــــ ــامشٞ  ٚايعــــــــــ ( ٚ اهلــــــــــ

(، إٔ ٖٓـاى أْـٛاع عسٜـس٠    343،م2010( ٚايعػاف َٚعاٖط٠ )174،م2010ٚايععاٟٚ)

 َٔ ايتكِٜٛ ذػب أغطان٘ ٚ ٚقت تٓؿٝصٙ َٓٗا َا ًٜٞ:

 Initial or Pre-Evaluation))ايتكِٜٛ املبس٢٥ أٚ ايكب٢ً  -1

 :  Formative Evaluationايتكِٜٛ ايته٢ٜٓٛ ) ايبٓا٢٥ (  -2

 : Summative Evaluationايتكِٜٛ ايتحُٝع٢  -3

  Post Evaluationايتكِٜٛ ايبعس٣ : -4

ــٕٛ)  ٜٚهــٝـ ــٟٛ أغــايٝب     1428ظٜت ــِٜٛ ايرتب (" ٜكــٓـ املدتكــٕٛ يف صبــاٍ ايتك

 ُٖٚا: 37ٚأزٚات ايتكِٜٛ سمل ؾ٦تني نبريتني" م
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 Traditional(: أغــــايٝب ايتكـــِٜٛ ٚأزٚاتــــ٘ ايتكًٝسٜـــ١ )املعتــــاز٠/ ايػـــا٥س٠    ايؿ٦ـــ١ ا٭ٚمل 

Assessment ٚ ايٛاجبات املٓعي١ٝ.  :  َٚٓٗا ا٫ختباضات 

 Alternative Assessment ايؿ١٦ ايثا١ْٝ: أغايٝب ايتكِٜٛ ايبسٌٜ ٚأزٚات٘

 

 

 

 ( 3جدول رقم ) 

 (٩2١2مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج،موقع أبرز التحوالت فً التقوٌم  )

 التحولإلى التحولمن مجالالتحول

 التقوٌم للتعلم حاسبٌةاالقتصار على التقوٌم للم أغراض التقوٌم التربوي

 التقوٌم البعٌد عن السٌا  الواقعً (contextعالقة التقوٌم بالواقع ) 

التقوٌم الحقٌقً والتركٌز على استخدام المهارات 

 فً سٌا  واقعً

 (من مقٌاس منفرد) االختبار مثالا  التحول فً عدد المقاٌٌس ونوعها

ل مل االختبارات والتقوٌم البدٌمقاٌٌس متعددة تش

 مثل تقوٌم األداء وملفات أعمال الطالب ()

 أبعاد تعلم متعددة ومتداخلة بعد مفرد واحد أبعاد التعلٌم ومعاٌٌره

 أبعاد متعددة ) الذكاء المتعدد ( أبعاد قلٌلة) مهارات عددٌة ونقطٌة( أبعاد الذكاء

ــط٣ ايباذــث إٔ  ايتطــٜٛط           ــاًَني املٗــين ٜٚ ــِٝ يف يًع ـــ ايتعً  َــٔ تٜٛاتَِٗػــ مبدتً

ايرتبـٟٛ   ٚايتكِٜٛ ايكٝاؽ صبا٫ت طبتًـ يف َساضؽ َٚسٜطٟ تطبٜٛني َٚؿطؾني َعًُني

 ايرتبـــٟٛ ايتكـــِٜٛ ملٗـــاضات املعًـــِ سعـــساز َ٪غػـــات بـــطاَخ ٚتهـــُني ٚبسا٥ًـــ٘ اسبسٜثـــ١ 

املطًٛبــ١، َطًــب تطبــٟٛ ًَــح َــٔ َتطًبــات ايرتبٝــ١ يف صبتُــع املعطؾــ١، َــع تػــري طــطم       

 ٚاٱؾطاف ايرتبٟٛ، ٚتطٛض ايتٛج٘ ايرتبٟٛ اسبسٜث.  ٚاغرتاتٝحٝات ايتسضٜؼ 

 Teaching Designتصطغمػاضتدرغس.ػػ-ػ17

أذــس ؾــطٚع عًــِ  Science of Teaching Designٜعــس عًــِ تكــُِٝ ايتــسضٜؼ  

عًـِ تكـُِٝ ايتـسضٜؼ     ٞٚ مماضغـ أ ًِٟ اْ٘ ٫ ٜٛجس اتؿام بـني َٓعـط  ايتسضٜؼ، ٚؾُٝا ْع
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طجـع ذايـ٘ عـسّ ا٫تؿـام ٖـصٙ يهـِْٛٗ طبـتًؿني        ذٍٛ تعطٜـ ضبسز هلصا ايعًـِ، ٚضمبـا ت  

مل  ع١ًُٝ تكُِٝ ايتسضٜؼ شاتٗا، ؾه٬ً عٔ نْٛ٘ َٔ ايعًّٛ اسبسٜثـ١ ايـيت   طبٝع١ذٍٛ 

ٕ عًِ تكُِٝ ايتـسضٜؼ ٖـٛ   أض٣ أ ينؾأْذٛاٍ ا٭ ٟٚع٢ً أ ،تػتكط ع٢ً َع٢ٓ ضبسز بعس

ــِ ايتطبٝكـــ   ــو ايعًـ ــص   ٞشيـ ــسضٜؼ ايـ ــّٛ ايتـ ــٔ عًـ ــس ٚامل  ٜع َٟـ ــٝـ ايكٛاعـ ــ٢ بتٛقـ ــازٓـ  ٨بـ

ــل ٚاٱ ــطا٤ات ٚربًٝــ ــٝط    جــ ــُِٝ ) ربطــ ــ١ يتكــ ــاشد اي٬ظَــ ـــؼ  ايُٓــ ــات ايتسضٜـــ ( َٓعَٛــ

 (.  85،م2001ظٜتٕٛ،)

يتدطـٝط َٓعَٛـات ايتـسضٜؼ     ٚ َٓعَٛٝـ١ أع١ًُٝ َٓٗحٝـ١  (. ز.تٜٚعطؾ٘ بػسازٟ )

ــ ٠ع٢ً زضجــ١ َــٔ ايهؿــا٤ أيتعُــٌ بــ  ــتعًِ يــس٣ ايطــ٬ل، ٚعــازٙ َــا     ١ٚايؿاعًٝ يتػــٌٗٝ اي

 Teachingٚ خطــط ايتــسضٜؼ أٝــ١ مبــا ٜػــ٢ُ مبدططــات  ظ ٖــصٙ ايعًُٜػــتعإ ٫ظبــا

Plan . 

َٔ أجٌ " أْ٘  saudalzahrani.com-http://dr ّ( يف َٛقع2011ٜ٘صنط ايعٖطاْٞ) 

تهاٌَ ايتٛجٗات عبٛ ذبكٝل أٖساف صبتُع املعطؾ١ ، ؾ٬ بـس َـٔ ا٫ْطـ٬م َـٔ ذٝـث      

ٜٛط املٓـاٖخ َٚؿـطٚع تطـٜٛط ايُٓـاشد اٱؾـطاؾ١ٝ ايـيت اعتُـست عًـ٢         اْطًكت َؿـاضٜع تطـ  

ايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ نُسخٌ يتركٝل َٗاضات ا٭يؿ١ٝ ازبسٜس٠ ، ٫ٚ بأؽ َٔ زصبٗا َـع َـا   

تتطًب٘ املٛاقـ ايتسضٜػ١ٝ َٔ ايٓعط١ٜ ايػًٛن١ٝ أٚ ايٓعط١ٜ املعطؾ١ٝ ، غـٛا٤ يف ايتعًـِٝ   

ٔ ٚؾـل آيٝـ١ تـ٪زٟ بـإشٕ اهلل تعـامل سمل ذبكٝـل       أٚ يف ا٭ْؿط١ ايرتب١ٜٛ ٚيهـ  ايكـزاخٌ 

ٗٶـا   ٖسف تٓؿٝط زٚض املتعًِ مبا ٟ     يف شيو قٝاَ٘ َؿـطزٶا أٚ َٛج  َـٔ قبـٌ اٱؾـطاف ايرتبـٛ

 ."يف ب٦ٝات عا١َ أٚ ب٦ٝات خاق١ ، ٚايتعًِٝ بتكُِٝ ايتعًِ

ٜٚــط٣ ايباذــث نــطٚض٠ سملــاّ املؿــطف ايرتبــٟٛ بطــطف َــٔ طــطم تكــُِٝ ايتــسضٜؼ 

 يرتبٟٛ ايصٟ ٜتطًب شيو يًترٍٛ عبٛ صبتُع املعطؾ١.يٓكً٘ يًُٝسإ ا

 Supervisor Properities in Knowledge Societyخصائص ادلشزف يف جمرًغ ادلؼزفح:

اٱؾطاف ايرتبٟٛ َـٔ أٖـِ ا٭جٗـع٠ ايـيت تػـاعس عًـ٢ ذبكٝـل غاٜـات ايتعًـِٝ           ٜعسټ

عًُٝٝـ١ حبٝـث ٜعُـٌ    ٚأٖساؾ٘ ايرتب١ٜٛ َٔ خ٬ٍ اٱؾـطاف عًـ٢ غـري ايعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١ ٚايت     

ــ٢ تؿــدٝل ا  ٚ عً ــس أ ــع أقــرابٗا ، ٚؼبــسز َهــأَ      يٛاقــع ٚذبسٜ ــع ٚزعُٗــا ٚذبؿٝ جــ٘ ايتُٝ

http://dr-saudalzahrani.com/
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 . ايٓكل ٚايككٛض يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٜٚػاِٖ يف ذًٗا ٚايتػًب ع٢ً قعٛباتٗا

ٚتعــس أُٖٝــ١ اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ أْــ٘ ٜطنــع مبؿَٗٛــ٘ ايؿــاٌَ عًــ٢ تُٓٝــ١ ايعًُٝــ١    

بٜٛـ١ بهاؾـ١ عٓاقـطٖا ٚأبعازٖـا ٚعًــ٢ ضأغـٗا املعًـِ ايـصٟ ميثـٌ ايعٓكــط         ايتعًُٝٝـ١ ٚايرت 

ايبؿطٟ ايؿاعٌ ؾٝٗا ٚايصٟ تػـع٢ سزاض٠ اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٚسزاضات ايتـسضٜب يف ا٫ضتكـا٤      

املؿــطف ايرتبـــٟٛ حبػــب طبٝعـــ١ عًُــ٘ املٝـــساْٞ ٜعــس ٖـــٛ امل٬ذــغ زبُٝـــع      ٚ .مبػــتٛاٙ 

١ ٚاملسضى يسٚض نٌ عٓكط يف َػـاعس٠ املعًـِ   ايعٓاقط املتك١ً بايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ايتعًُٝٝ

غايٝب ايتكِٜٛ ٚاييت ٜػـع٢  أٚ -ٚايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ  -سضاغ١ٝ ٚاملتعًِ "ناملكطضات اي

    ِ  .(14،مٖــــــ1430)ٚظاض٠ ايرتبٝــــ١ ٚايتعًــــِٝ،      َــــٔ خ٬هلــــا نــــبط طبطجـــــات ايتعًــــٝ
ايـصٟ ٜعٝؿـ٘   يصيو مت ا٫ٖتُاّ باٱؾـطاف ايرتبـٟٛ خاقـ١ يف ظـٌ ا٫ْؿحـاض املعـطيف       ٚ     

ك١ٝٓ ٚزخٛهلا يف نـٌ َٓـاذٞ   ايعامل ايّٝٛ تبعًا يًُتػريات ٚايترسٜات املطتبط١ باْتؿاض ايت

، ممــا ػبعــٌ ا٭خــص بتًــو املــتػريات أَــطًا ًَرــًا يف ظــٌ قكــٛض ايطــطم ايتعًُٝٝــ١      اسبٝــا٠

َٚـٔ امل٬ذـغ يف ايػـٓٛات ا٭خـري٠ غـعت       ايتكًٝس١ٜ عٔ َٛانب١ عكط ا٫ْؿحـاض املعـطيف  

ًعٌُ ع٢ً َٛانبـ١ ٖـصا ايتطـٛض ٚاملتُثـٌ يف تطبٝـل سغـرتاتٝحٝات       يرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يٚظاض٠ ا

ايتسضٜؼ اسبسٜث١ ٚاييت نإ هلا ا٭اط ايؿاعٌ يف املٝسإ، باٱناؾ١ سمل قٝاّ ايعسٜس َـٔ  

املساضؽ بإزخاٍ ايتك١ٝٓ اسبسٜث١ سمل اسبحطات ايسضاغ١ٝ ٚاملتُثًـ١ يف اغـتدساّ اسباغـب    

 ٛ ــطٚ  ايباٚضب ــٞ )عـ ـــ   اٯيـ ــبٛض٠ ايصنٝ ــاؾ١ سمل ايػـ ــ١ باٱنـ ــ١ ايتعًُٝٝـ ١، ٜٓـــت( يف ايعًُٝـ

ــٞ       ــاّ ايسضاغــــ ــٞ يف ايعــــ ــطاف اٱيهرتْٚــــ ــٌ اٱؾــــ ــ١ تؿعٝــــ ــاٖخ، ٚخطــــ ــٜٛط املٓــــ ٚتطــــ

ٖــــــ، سمل غـــــري شيـــــو َـــــٔ اشبطـــــط، ٚاٱجـــــطا٤ات يًترـــــٍٛ سمل صبتُـــــع  1431/1432

 .(14، م2011ّاملعطؾ١)عحُٝٞ، 

١ اٱؾــطاف يف يف ٚاٝكــٚقــس ٚضزت خكــا٥ل املؿــطف ايرتبــٟٛ يف صبتُــع املعطؾــ١  

( َـٔ خـ٬ٍ اٱزاض٠   35ٖــ،م 1430قـسضتٗا ٚظاض٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ)    عكط املعطؾ١ ٚاييت أ

 ٜأتٞ: ايعا١َ يٲؾطاف ايرتبٟٛ ٚتهُٓت َا

 .املتػرياتإٔ تهٕٛ يسٜ٘ قاب١ًٝ يًتػٝري ٚايتطٜٛط سمل ا٭ؾهٌ َٚٛانب١ - 1

 .١ْٝٚاٱْػاإٔ تتٛؾط يسٜ٘ ايكؿات ايكٝاز١ٜ ايرتب١ٜٛ - 2
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 . إٔ ميًو َٗاضات ايترؿٝع ٚايتؿحٝع ع٢ً ايعٌُ اٱبساعٞ- 3

إٔ ؼبػٔ اغتثُاض ايٛغـا٥ط اٱيهرتْٚٝـ١ ٚايتكٓٝـات اسبسٜثـ١ ٚاملؿـاضٜع املططٚذـ١       - 4

 .اٱؾطاؾ١ٝيف ايع١ًُٝ 

ــع اٱزاض٠ ٜتٛاقــٌ َــٔ        - 5 ــا ٚقــؿر١ خاقــ١ يف َٛق ــسا سيهرتْٚٝ ــ٘ بطٜ إٔ ٜهــٕٛ يسٜ

ْٚٝــ١ يًكٝــاّ بأغــايٝب سؾــطاؾ١ٝ ) ظٜــاض٠ قــؿ١ٝ،  خ٬يــ٘ َــع املٝــسإ بططٜكــ١ سيهرت

 .(ٚضؾ١ عٌُ

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتدطٝط ا٫غرتاتٝحٞ- 6

ــاّ بـــ - 7 ــا١ًَ اٱملـ ــٛز٠ ايؿـ ــ١   ) :إزاض٠ ازبـ ــا١ًَ يف ايعًُٝـ ــٛز٠ ايؿـ ــا، سزاض٠ ازبـ َؿَٗٛٗـ

ــتٗا يف ايعُــــٌ     ــا٤ ْعُٗــــا ٖٚٓسغــ ــا يف ايعُــــٌ اٱؾــــطايف، بٓــ ايرتبٜٛــــ١، َعاٜريٖــ

 .) ٛز٠ اشبسَات ايرتب١ٜٛاٱؾطايف، أغايٝب قٝاؽ ج
َؿــاِٖٝ، ايتكــُِٝ املــسعِ بايتكٓٝــ١، تكــُِٝ ): ايكــسض٠ عًــ٢ تكــُِٝ ب٦ٝــات ايــتعًِ- 8

ايب٦ٝـــات ايبٓا٥ٝـــ١، تكـــُِٝ املـــٛاز ايتعًُٝٝـــ١ ايطقُٝـــ١، تٛظٝــــ منـــاشد ايتكـــُِٝ  

 .) ايتعًُٝٞ يف ايعٌُ اٱؾطايف

اٱؾطاف ايعٝـازٟ،   ( : اغتٝعال مناشد اٱؾطاف اسبسٜث١ ٚايكسض٠ ع٢ً تؿعًٝٗا َثٌ- 9

اٱؾـطاف   -اٱؾـطاف ايبٓـا٥ٞ    -اٱؾطاف ايتطـٛضٟ   -اٱؾطاف ايتؿاضنٞ 

 .) اٱؾطاف عٔ بعس -اٱؾطاف املتٓٛع  -اٱيهرتْٚٞ 

 . ايكسض٠ ع٢ً ايتكِٜٛ ايتؿاضنٞ ٚايتكِٜٛ ايبسٌٜ- 10

اغـــتدساّ -ذعَـــ١ ايـــرباَخ ا٭غاغـــ١ٝ ): تؿعٝـــٌ ايـــتعًِ اٱيهرتْٚـــٞ ايطقُـــٞ- 11

ايــطذ٬ت -أغــايٝب زَــخ ايتكٓٝــ١ يف ايتعًــِٝ  - ط املتعــسز٠ يف ايتــسضٜؼايٛغــا٥

ايتـسضٜؼ باغـتدساّ تكٓٝـ١     -أْٛاع ايتعًِ اٱيهرتْٚٞ  -املعطؾ١ٝ عرب اٱْرتْت 

 .) ا٫ؾرتان١ٝايؿكٍٛ 

ايكـٛاْني  -اغتٝعال مناشد ايتسضٜؼ ٚاغرتاتٝحٝات٘ : ) َٗاضات ٚمناشد ايتـسضٜؼ  - 12

تُٓٝــــ١ َٗــــاضات  -املعاقــــط٠ ٚطــــطم اغــــتدساَٗا ا٭غاغــــ١ٝ يٓعطٜــــات ايــــتعًِ 

اغـرتاتٝحٝات   -ايتؿهري ايعًٝا ٚأغايٝب تٛظٝـ ايصنا٤ املتعـسز٠ يف ايتـسضٜؼ   



- 117 - 
 

 ) اغرتاتٝحٝات ايتسضٜؼ ايبٓا١ٝ٥ -َا قبٌ ايتسضٜؼ 

زٜٓاَٝــ١ ايعُــٌ  -ايُٓــٛ املٗــين ٚتطــٜٛط ايــصات :)ا٫تكــاٍستكــإ َٗــاضات ايكٝــاز٠ ٚ-13

ــاعٞ  ــايٝب   -ازبُـ ـــ أغـ ــاٍتٛظٝـ ــ١  ا٫تكـ ــاز٠    -ايؿعايـ ــاِٖٝ ايكٝـ ــل َؿـ تطبٝـ

 ١ٜ(.تٛظٝـ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاز -ايرتب١ٜٛ ْٚعطٜاتٗا 

املؿـطف ايرتبـٟٛ    -( إٔ خكا٥ل عاٌَ املعطؾ7١) ز.ت،م Majumdarٜٚط٣ 

 ٜأتٞ: َا -عاٌَ َعطؾ١ يف صبتُع املعطؾ١

 ستكإ َٗاضات ايتؿهري ايٓاقس ٚذٌ املؿه٬ت.-1

 هري اٱبساعٞ.ستكإ َٗاضات ايتؿ-2

ستكإ ايٛقٍٛ سمل املعطؾ١ ٚاملعًَٛات، ٚايبرث عٓٗا، ٚايتعاٌَ َعٗا، ٚاغتدساَٗا -3

 يف ارباش ايكطاضات.

ٍ ستكإ َٗاضات -4 ٘ٺ، أٚ عـٔ بعـس، خـ٬ٍ ايٛغـا٥ط          ا٫تكـا ٚاسبـٛاض، غـٛا٤ ٚجٗـًا يٛجـ

 ايتك١ٝٓ َثٌ اٱْرتْت، ٚضغا٥ٌ ازبٛاٍ، ٚغريٖا.

5- ٚ ــٜٛٔ ؾـــطم ايعُـــٌ،  ــٌ املؿـــه٬ت املعكـــ  ستكـــإ تهـ ــُٔ ؾطٜـــل، سبـ س٠، ايعُـــٌ نـ

 ْتاد املعطؾ١، ٚايتعإٚ يًٓحاح.ٚابتهاض اسبًٍٛ، ٚاشبسَات، ٚس

 ستكإ َٗاضات تطبٝل ٚاغتدساّ ايتك١ٝٓ، ٚايتعاٌَ َع اٯ٫ت بؿِٗ، ٚٚعٞ عًُٞ.-6

ستكــإ َٗــاضات ايــتعًِ ايــصاتٞ، ٚاملػــتُط ، ٚايــصٟ تًعــب ايتكٓٝــات اسبسٜثــ١ زٚضًا          -7

 تؿدٝل، ٚذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يعُاٍ املعطؾ١. ذامسا يف

ستكإ  َٗاضات ؾِٗ ايثكاؾات ايصٟ ذبتُ٘ ايعٛمل١، َٚعطؾ١ ايًػات، يًعُـٌ يف ؾطٜـل    -8

 عٌُ ؾاعٌ، َٚتعسز ايثكاؾات.

ٖٚٓـاى َٗـاضات ٜؿهــٌ إٔ ميتًهٗـا املؿــطف ايرتبـٟٛ ٚايـيت َــٔ خ٬هلـا ٜــتُهٔ       

َٗـاض٠ ايترؿٝـع ٚاملهاؾـأ٠ ٜٚككـس بٗـا ايكـسض٠       َٔ أزا٤ عًُ٘ عًـ٢ أنُـٌ ٚجـ٘، ؾٗٓـاى     

عًـ٢ سزاض٠ ايػــًٛى َــٔ أجــٌ ذبكٝــل َػـت٣ٛ َطنــٞ َــٔ اٱْتاجٝــ١ يف ايعُــٌ باغــتدساّ   
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أغًٛل ايثـٛال ٚايعكـال بؿـهٌ َٓاغـب، َٚٗـاض٠ ايتؿـٜٛر ٖٚـٞ تعـين بإتاذـ١ املؿـطف           

أٖــساف ايرتبــٟٛ يًعــاًَني ايؿطقــ١ يًُٓــٛ املٗــين ٚايؿــعٛض باملؿــاضن١ ايؿعايــ١ يف سظبــاظ     

امل٪غػ١ عٔ ططٜل تعٝني غًط١ اربـاش ايكـطاضات يًُط٩ٚغـني يؿـرت٠ َعٝٓـ١، َٚٗـاض٠ سزاض٠       

ايٛقـت ٖٚــٞ ايكــسض٠ عًــ٢ اغـتثُاض ايٛقــت ٚا٫غــتؿاز٠ َٓــ٘ عًـ٢ قــسض املػــتطاع يف سظبــاظ    

ا٭عُاٍ زٕٚ سٖساض أٟ زقٝك١، َٚٗاض٠ قٓع ايكـطاضات ٖٚـٞ قـسض٠ املؿـطف ايرتبـٟٛ عًـ٢       

ب١ ٚقــت اسباجــ١ عــٔ ططٜــل ذبًٝــٌ املؿــه٬ت ٚمجــع املعًَٛــات  اربــاش ايكــطاضات ايكــا٥

ــ١ ايتكــاضٜط ٖٚــٞ اَــت٬ى املؿــطف        ايــيت تػــاعس يف عًُٝــ١ اربــاش ايكــطاض، َٚٗــاض٠ نتاب

ايهتـــابٞ ٚنتابـــ١ ايتكـــاضٜط ْٚكـــٌ املعًَٛـــات بكـــٛض٠ غـــ١ًُٝ    ا٫تكـــاٍايرتبـــٟٛ ملٗـــاض٠ 

ٍ ٞ َٗـاض٠  ٚزقٝك١، َٚٔ املٗاضات ايٛاجب تٛاؾطٖا يس٣ املؿطف ايرتبٟٛ ٖ ، ٖٚـٞ  ا٫تكـا

ٚأُٖٝتٗــا ا٭َـط ايــصٟ ٜتطًـب ا٫ْتبــاٙ يــطزٚز    ا٫تكــاٍإٔ ٜهـٕٛ قــازضًا عًـ٢ ؾٗــِ عًُٝـ١    

ؾعٌ ايططف اٯخط ايـصٟ ٜتًكـ٢ ايطغـاي١ ، ؾُـٔ ايهـطٚضٟ ايتـسضٜب يًركـٍٛ عًـ٢ ٖـصٙ          

ــبريات ايٛجــ٘ ٚذبًًٝــٗا، ٚقــٝاغ١           ــاض٠ املطنبــ١ َــٔ اٱْكــات ازبٝــس، ٚا٫ْتبــاٙ يتع املٗ

بسق١ ٚٚنٛح قبٌ سضغاهلا، ٚاختٝاض ايٛقت املٓاغب ايصٟ ٜػُح بكبـٍٛ ايطغـاي١   ايعباضات 

ٍ عٓس أنرب عـسز ممهـٔ َـٔ ايعـاًَني، َٚـٔ أٖـِ ايطـطم يتركٝـل          ايؿعـاٍ ؾٗـِ    ا٫تكـا

َؿــاعط ايطــطف اٯخــط ٚأٚنــاع٘ ملعطؾــ١ أغــبال غــ٤ٛ ايؿٗــِ، ٚبــايطبع ٖٓــاى سؾــاضات     

ايؿــؿٟٛ َــع املعًُــني ؾطزٜــًا أٚ   تكــاٍا٫ٚتعــبريات ٜٓبػــٞ إٔ ٜٓتبــ٘ سيٝٗــا املؿــطف خــ٬ٍ   

ــس٣        ــٗا، ٚػبــب إٔ ٜهــٕٛ ي ــ٢ ٬َذعتٗــا ٚذبًًٝ خــ٬ٍ ا٫جتُاعــات ٜٚهــٕٛ قــازضًا عً

خـ٬ٍ ا٫جتُاعـات املدتًؿـ١     ٚذٝازٜـ١  بإػباب١ٝاملؿطف ايرتبٟٛ ايكسض٠ ع٢ً سزاض٠ ايٓكاف 

 .(44ّ،م 2001ٚتكٞ،  ١)ٖٛاْ

ف ايرتبـٟٛ يف صبتُـع املعطؾـ١    غبل ؾإٕ ايباذث ٜـط٣ إٔ أزٚاض املؿـط   ٚبٓا٤ ع٢ً َا

أْـ٘ سْػـإ ٜـ٪َٔ    تتُثٌ يف : تٛيٝس، ْٚؿـط، ٚتٛظٝــ املعطؾـ١ بهـٌ تؿاقـًٝٗا ايػـابك١،       

ٖٚـــٛ َتعـــسز املٗـــاضات، ٜـــ٪َٔ بـــاسبٛاض  ،ٚزٚضٖـــا يف اسبٝـــا٠ ايَٝٛٝـــ١ يًُحتُـــع باملعطؾـــ١

َٓؿتح ٜسضى أ١ُٖٝ ايتك١ٝٓ ، ٜٚػع٢ َٔ أجٌ ايتـعٚز مبـا ٖـٛ جسٜـس،      ٜٚٚتدصٙ َٓٗحا ، 

ْاقـس ٜتٛقـع َـا ميهـٔ ذسٚاـ٘ ، يسٜـ٘        ٚقازض ع٢ً ايـتعًِ ايـسا٥ِ ٚايتـسضٜب املػـتُط ،      ٚ

ايكسض٠ ع٢ً ايط١ٜ٩ ٚايتدٝـٌ، ٚ سقـساض ا٭ذهـاّ ، ٚايكـسض٠ عًـ٢ ايتهٝــ ٚشيـو ذتـ٢         
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ــ٬ّ       ــا٥ٌ اٱعـ ــا ٚغـ ــ١ ايـــيت تبثٗـ ــات املتٓٛعـ ــٛامل ايثكاؾـ ــ٘ يف عـ ــِ ططٜكـ ــٔ ضغـ ٜـــتُهٔ َـ

، ٚايـتعًِ ايـصاتٞ   ظ١َ يًبرث ٚايٛقٍٛ سمل املعطؾـ١ ٬، ٚذت٢ ميتًو املٗاضات اي ا٫تكاٍٚ

 ٚايتكِٜٛ ايصاتٞ املػتُط.

ٚيف ن٤ٛ َا غبل ؾإٕ مسات اٱْػإ، َٚٛاقـؿات٘ ايـيت ٜتطًبٗـا التُـع املعـطيف      

شات طابع خام َٚتُٝع، ٚتتطًب أزٚات، ٚٚغا٥ٌ، ٚأغـايٝب جسٜـس٠، ٖٚـٞ ذبتـاد سمل     

ـٜـ  ت٤٬ّ َــع ظــطٚف ايعكــط، َٚكتهــٝات٘. تــٛاؾط ْــٛع خــام َــٔ ايتــسضٜب، ٚاٱعــساز مبــا 

 غبل ٜطجع سمل أذس ضباٚض  ٖصٙ ايسضاغ١. ٚنٌ عٓكط مما

 انؼزتُح انظؼىدَح وخهىدها يف تُاء جمرًغ ادلؼزفح: ادلًهكح

سٕ املتتبــع يًرــطاى ايــٛطين، ٚاٱقًُٝــٞ، ٚايــسٚيٞ يًًُُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ        

 ١ يًترٍٛ سمل صبتُـع املعطؾـ١،  ٜػتطٝع إٔ ًٜرغ ايؿعٛض بايط١ٜ٩ ايٛانر١ يس٣ اسبهَٛ

ٚا٫قتكــاز ايكــا٥ِ عًــ٢ املعطؾــ١، ٚميهــٔ ذبكٝــل شيــو َــٔ خــ٬ٍ ايــطبط بــني َٓعَٛــ١     

، اييت غعت ذهَٛـ١ املًُهـ١   غرتاتٝح١َٝتها١ًَ َٚرتابط١ َٔ ايكطاضات ٚاشبطط ا٫

سمل تٓؿٝصٖا خ٬ٍ ايعكسٜٔ ا٭خرئٜ، َع إٔ تًو اشبط٢ تػـاضعت بؿـهٌ نـبري جـسا     

 (.8ٖـ، م1430شبُؼ ا٭خري٠.)ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،يف ايػٓٛات ا

ــا٤ صبتُــع        ــع جٗــٛز املًُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ يف بٓ ٚقــس اعتُــس ايباذــث يف تتب

ّ(، ٚتكطٜــط 2010املعطؾــ١ ايتكــاضٜط ا ًٝــ١ ٚايسٚيٝــ١، َٚٓٗــا تكطٜــط ٚظاض٠ ايتعًــِٝ ايعــايٞ) 

ــِٝ)  ــ١ ٚايتعً ــط  َ٪ؾــط ايتٓاؾػــ١ٝ  1430ٚظاض٠ ايرتبٝ ــاملٞ) ٖـــ(، ٚتكطٜ ــط 2009ايع ّ(، ٚتكطٜ

ّ(، ٚ ايتكطٜـط ايػـٟٓٛ ايعـاملٞ ايثـأَ يتكٓٝـ١      2009املٓع١ُ ايسٚي١ٝ  يًًُهٝـ١ ايؿهطٜـ١)  

ّ(، ٚأخبــاض بعــر ايكــرـ ٚالــ٬ت ا ًٝــ١،ٚذاٍٚ ايباذــث مجعٗــا   2009املعًَٛــات)

ٚتًدٝكــٗا ٚعطنــٗا بؿــهٌ َــٛجع، ٚيعــٌ َــٔ أٖــِ اشبطــط ٚاٱغــرتاتٝحٝات ايٛطٓٝــ١   

 تُع املعطؾ١، َا ٜأتٞ:يًٛقٍٛ سمل صب

ّ ٚنـإ َـٔ أٖـِ أٖـساؾٗا ايعاَـ١       2015/  2010اشبط١ اشبُػ١ٝ ايتاغع١ يًتُٓٝـ١  -1

تععٜـــع ايٛذـــس٠ ايٛطٓٝـــ١ ٚا٭َـــٔ ايـــٛطين ، ٚذكـــٛم اٱْػـــإ، ٚايعٓاٜـــ١ بـــايتعًِٝ،   

ٚذبػني َػتٜٛات املعٝؿ١ زبُٝع املٛاطٓني ٚخًل املعٜس َـٔ ايؿـطم هلـِ يًركـٍٛ     
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ب .ٚذبكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫قتكـاز١ٜ، ٚتٜٓٛـع   ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتسضٜ

ايكاعس٠ ا٫قتكاز١ٜ يًب٬ز، ٚظٜاز٠ قسضاتٗا ايتٓاؾػ١ٝ ٚتطٜٛط املًُه١ سمل اقتكاز 

املعطؾــ١ ٚتععٜــع زٚض ايكطــاع اشبــام يف ايتُٓٝــ١ ا٫قتكــاز١ٜ ٚا٫جتُاعٝــ١، ٚتٛغــٝع 

ان١ بـــني ايكطـــاعني ايعـــاّ  صبـــا٫ت ا٫غـــتثُاض ا ًـــٞ ٚا٭جـــٓا، ٚتععٜـــع ايؿـــط  

، ٚضبـٛض  ض٥ٝػـ١  ضبـاٚض  مخػـ١  عًـ٢  ايتاغـع١  ايتُٓٝـ١  خطـ١  ٚتطتهـع ٚاشبـام.  

ٚظٜـاز٠ تٛظٝؿٗـا ، ٚجـا٤ ذبـت      ايٛطٓٝـ١  ايبؿـط١ٜ  ايكـ٣ٛ  ت١ُٝٓاضتهاظٖا ايثاْٞ ٖٛ 

ٌ  عًـ٢  ايٛطٓٝـ١  ايعُايـ١  ٚذبؿٝـع  ايعُـٌ،  ٖصا ا ٛض بتععٜع اكاؾ١ ِ  متثـ املثـابط٠   قـٝ

ٌ  عًـ٢  ٚايكرب  عُايـ١ " َػـت٣ٛ  سمل ٚقـ٫ًٛ  ٚايتحسٜـس  ٚا٫بتهـاض  بـساع، ٚاٱ ايعُـ

ٛ  املٓؿـٛز  ايترٍٛ ٜتطًبٗا اييت "املعطؾ١ ٚنـإ اهلـسف ايثـأَ     املعطؾـ١  اقتكـاز  عبـ

٘ َـٔ أٖـساف ٖـصٙ اشبطـ١ ٖـٛ       ٛ  ايتٛجـ  ٚتععٜـع  املعطؾـ١  عًـ٢  املـبين  ا٫قتكـاز  عبـ

 صبتُع املعًَٛات)املعطؾ١(. َكَٛات

رٛاض ايٛطين، ٚايصٟ ذكل ايهثري َٔ اٱظباظات سْؿا٤ َطنع املًو عبس ايععٜع يً-2

 ، َععظا َباز٨ ا٫ْتُا٤ ايٛطين، ٚاسبٛاض . َ٘ٓص سْؿا٥

ايٛطٓٝــــ١ يًتدكــــٝل، ٚايبــــس٤ يف ربكــــٝل ايعسٜــــس َــــٔ   غــــرتاتٝح١ٝاعتُــــاز ا٫-3

 . ١ايكطاعات اشبس١َٝ يف ايسٚي

ــاز ا٫-4 ــاض٠ ٚاي   غـــرتاتٝح١ٝاعتُـ ــعتٗا ٚظاض٠ ايتحـ ــٓاع١ ايـــيت ٚنـ ــ١ يًكـ ــٓاع١ ايٛطٓٝـ كـ

 ٚاربصت َٔ ايتٛج٘ عبٛ ا٫قتكاز املعطيف ٖسؾا هلا

ــيت أعــستٗا صبُٛعــ١       غــرتاتٝح١ٝاعتُــاز ا٫-5 ــ١ اي ــ١ يًترــٍٛ سمل صبتُــع املعطؾ ايٛطٓٝ

 ، ٚتبٓتٗا ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.ا٫غرتاتٝحٞا٭غط يًؿهط 

ــ١ املعًَٛــــات        ا-6 ــٌ َٓطكــــ١ )ٚازٟ(تكٓٝــ ــاطل )أٚز١ٜ(ايتكٓٝــــ١ َثــ ــاز َؿــــاضٜع َٓــ عتُــ

 ت يف ايطٜا .تكا٫ا٫ٚ

 ت .  ا٫تكا٫اعتُاز ايػٝاغ١ ايٛط١ٝٓ يتك١ٝٓ املعًَٛات ٚ-7

ا٫دباٙ عبٛ تععٜع ايؿطان١ التُعٝـ١، ٚتععٜـع زٚض َ٪غػـات ايكطـاع اشبـام يف      -8

 ايت١ُٝٓ .

سقـــطاض ايػٝاغـــ١ ايٛطٓٝـــ١ يًعًـــّٛ ٚايتكٓٝـــ١ ايـــيت ت٪غـــؼ بٛنـــٛح لتُـــع املعطؾـــ١،   -9

 .ٚمتٌٜٛ َؿاضٜعٗاُػ١ٝ ا٭ٚمل هلا ٚاشبط١ اشب

ــس اهلل   -10 ــو عب ــ٢ ايتدككــات     ي٬بتعــايَؿــطٚع املً ــ٘ عً ــع ؾٝ اشبــاضجٞ، ٚايرتنٝ
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 ايسقٝك١، ٚايتك١ٝٓ.

 َؿطٚع جاَع١ املًو عبس اهلل يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ.-11

 َؿاضٜع املسٕ ا٫قتكاز١ٜ املعطؾ١ٝ )ضابؼ، ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚذا٥ٌ، ٚجاظإ ...(-12

ٚقٌ ايعسز اٱمجايٞ ملػتدسَٞ اٱْرتْت ١ْٝ، ذٝث َؿطٚع اسبه١َٛ اٱيهرتٚ-13

ٚاغـــتدساّ املعـــا٬َت  ،ًَٝـــٕٛ َػـــتدسّ 11.4يف املًُهـــ١ ايعطبٝـــ١ ايػـــعٛز١ٜ سمل 

 اسبه١َٝٛ ا٫يهرت١ْٝٚ بؿهٌ نبري يف مجٝع ايسٚا٥ط.

ٛ »َبـازض٠   ٚتعـس  َؿطٚع َعٗس املًو عبـس اهلل يتكٓٝـ١ ايٓـاْٛ .   -14 ايػـعٛز١ٜ، تعـس   « ايٓـاْ

َُٗــ١ عًــ٢ ططٜــل ا٫ٖتُــاّ ايعطبــٞ ايؿعًــٞ بتكٓٝــات ايٓــاْٛ، ٚزعــ٠ٛ  خطــ٠ٛ ٚاعــس٠ ٚ

ٚذبؿٝعا يًكطاع اشبام ي٬غـتثُاض يف صبـاٍ تكٓٝـات ايٓـاْٛ ٚزعـِ       ايعطل  يٮاطٜا٤

 املعٜس َٔ املؿاضٜع ٚايبرٛي ايع١ًُٝ،

 َؿطٚع َعٗس ا٭َري غًطإ يًتكٓٝات املتكس١َ .-15

١ ٚاٱبساع ٚزعِ ا٫بتهـاض يف املًُهـ١   تؿحٝع ٚمتهني املٖٛب اغرتاتٝح١ٝاعتُاز -16

( اييت أعستٗا َ٪غػ١ املًو عبس ايععٜع ٚضجاي٘ يطعا١ٜ املٖٛبـ١   1444/2022)ض١ٜ٩ 

بــساع ٚايــيت تطنــع عًــ٢ ايعًــّٛ ٚايتكٓٝــ١ ، ٚايكٝــاز٠ ٚاملبــازض٠ ٚاٱزاض٠ بؿــهٌ     ٚاٱ

ٜـع  ض٥ٝؼ يسعِ ايترٍٛ سمل صبتُع املعطؾ١، ٚزعِ ايٓعاّ ايٛطين ي٬بتهـاض ، ٚتعع 

 ظباح اشبطط ٚاملؿاضٜع ايٛط١ٝٓ املدتًؿ١ .

ــ١       -17 ــ١ ايصضٜـ ــس اهلل يًطاقـ ــو عبـ ــ١ املًـ ــا٤ َسٜٓـ ــٞ بإْؿـ ــط املًهـ ــسٚض ا٭َـ ــ٪خطا قـ َٚـ

ٚاملتحــسز٠، َٚــا ٜؿــري سيٝــ٘ ايكــطاض ا٫غــرتاتٝحٞ ٚايتــاضؽبٞ َــٔ َهــاَني ٚز٫٫ت    

تعــعظ تٛجــ٘ ايسٚيــ١ عبــٛ ذبــٍٛ ا٫قتكــازٟ ايــٛطين سمل اقتكــاز َعــطيف، ممــا ٜــسٍ   

٢ سميــإ املًُهــ١ بأْــ٘ ٫ خٝــاض يف ايتُٓٝــ١ َــٔ زٕٚ ايعًــِ ٚاملعطؾــ١، ٚإٔ ايبرــث  عًــ

 ايعًُٞ ٚغ١ًٝ ض٥ٝػ١ يف تطغٝذ أغؼ التُع املعطيف يف ناؾ١ ؾ٦ٕٛ اسبٝا٠ .

ايتعًِٝ)تطــٜٛط(، ٚايــصٟ ْــتخ عٓــ٘  َؿــطٚع املًــو عبــس اهلل بــٔ عبــس ايععٜــع يتطــٜٛط-18

عــاّ، نايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬، ٚايًػــ١    عتُــاز ٚتــسضٜؼ َكــطضات نــثري٠ بــايتعًِٝ اي    ا

ايعطبٝــ١، ٚتــسضٜؼ َكــطضات أؾــطف عًــ٢ بٓا٥ٗــا ؾــطنات عاملٝــ١ نايطٜانــٝات،     

ٚايعًّٛ، ٚايًػ١ اٱظبًٝعٜـ١، ٚتػـٝري اشبطـط ايسضاغـ١ٝ يف بعـر املطاذـٌ، ٚاعتُـاز        

 ااْٜٛات ايتطٜٛط، ٚااْٜٛات املكطضات.

ــ١ ايػــعٛز١ٜ َــٔ تكــسّ      أَــا َــا  ــ٘ املًُهــ١ ايعطبٝ عبــٛ صبتُــع املعطؾــ١   ٚقــًت سيٝ
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 ؾُٝهٔ قٝاغ٘ ٚؾل امل٪ؾطات ايعامل١ٝ َٔ خ٬ٍ اٯتٞ:

 ّ:2009َ٪ؾطات ايتٓاؾػ١ٝ ايعاملٞ يعاّ -1

اْهــُت املًُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ سمل قا٥ُــ١ أؾهــٌ ا٬اــني زٚيــ١ يف ايعــامل َــٔ  

ذٝـــــث ايكـــــسض٠ عًـــــ٢ ايتٓـــــاؾؼ ا٫قتكـــــازٟ حبػـــــب تكطٜـــــط املٓتـــــس٣ ايـــــسٚيٞ يعـــــاّ  

2009،ّ(http://www.weforum.org/documents/GCR10/Full%20rankings.pdf )

زٚيـ١ مشًتٗـا ايسضاغـ١، ٚاغـتٓس ايتكطٜـط       133ٚأتت يف املطتب١ ايثآَـ١ ٚايعؿـطٜٔ َـٔ بـني     

   ٝ ــ ِ ايعــايٞ ٚايتــسضٜب، اغــتكطاض  سمل ضنــا٥ع ايتٓاؾػــ١ٝ ٖٚــٞ; ايتعًــِٝ، ٚايكــر١، ٚايتعً

 ا٫قتكاز ايهًٞ، غٛم ايعٌُ، ازباٖع١ٜ ايتك١ٝٓ، ا٫بتهاض، ٚغريٖا.

 ايكسض٠ ع٢ً ا٫بتهاض:-2

زٚيـ١ َـٔ    133اذتًت املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ املطتبـ١ ايثآَـ١ ٚايـث٬اني َـٔ بـني      

ات بتهـاض نُـا اذتًـت املطنـع ا٭ٍٚ عطبٝـا ي٬    ذٝث جٛز٠ َ٪غػات ايبرث ايعًُـٞ،  

 ّ.2010ّ، 2009ٚٚبطا٤ات ا٫خرتاع يًعاَني 

 ازباٖع١ٜ ايتك١ٝٓ:-3

ذككت املًُه١ ذبػًٓا يف ازباٖع١ٜ ايتك١ٝٓ باذت٬هلا املطتب١ ايثايث١ ٚا٭ضبعني َـٔ  

بني ايسٍٚ َٔ ذٝث تٛاؾط آخط املػتحسات ايتك١ٝٓ، ٚاملطتب١ ايثايثـ١ عؿـط َـٔ ذٝـث ْكـٌ      

ٔ ذٝــث اغــتدساّ ا٫ْرتْــت، ٚاملطتبــ١ ايثايثـــ١     ايتكٓٝــ١، ٚاملطتبــ١ ايتاغــع١ ٚاشبُػــني َـــ    

 ٚاشبُػني َٔ ذٝث عسز اسباغبات اٯي١ٝ بني نٌ َا١٥ ْػ١ُ.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weforum.org/documents/GCR10/Full%20rankings.pdf
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 ( ٜبني ايرتتٝب ايسٚيٞ لتُع املعطؾ١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز11١ٜؾهٌ) 
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 ادلثحث انثاٍَ  : انرذرَة أثُاء اخلذيح

 متهُذ :
١ أقػاّ ٖٞ: ايتـسضٜب أآـا٤ اشبسَـ١ َـٔ ذٝـث      قػِ ايباذث ٖصا املبرث سمل ا٬ا

َؿَٗٛــ٘، ٚأُٖٝتــ٘، ٚأٖساؾــ٘، ٚصبا٫تــ٘، ٚزٚاعــٞ ايتــسضٜب، َٚطاذًــ٘ ٚأْــٛاع ايــرباَخ   

ــِ ايثـــاْٞ ذـــٍٛ ذبسٜـــس ا٫ذتٝاجـــات ايتسض   ــّٛ،  ايتسضٜبٝـــ١، ٚايكػـ ــ١ َـــٔ ذٝـــث املؿٗـ ٜبٝـ

املؿـطؾني  ٚططم ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ، ٚايكػِ ايثايـث: ٚاقـع تـسضٜب    ٚا٭١ُٖٝ، 

 ايرتبٜٛني يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.  

 In-service Trainingأوال: انرذرَة أثُاء اخلذيح : 

َـــٔ  ٚتٴعــسٴ  ميثــٌ ايتــسضٜب أآــا٤ اشبسَــ١ يف ٚاقعـــ٘ عًُٝــ١ َػــتُط٠ َٚتهاًَــ١،       

ــ١، ٚأقــبح نــطٚض٠ ًَرــ١ ْعــطا يًتٛغــع         ــ١ ايتعًُٝٝ ــ١ ايتُٓٝ ا طنــات ا٭غاغــ١ٝ يعًُٝ

ــطاز ٚامل٪غػــات هلــصا       ايػــطٜع يف الــا٫  ــ١ ا٭ؾ ت، ٚاملٗــٔ ناؾــ١; ممــا ٜػــتًعّ َٛانب

ٖــ  1426اسبطبـٞ،  ٚ (10ّ،م2007ٚغـٓا٤ اسبـٛضاْٞ)   (6،مز. تطـ٘) ايتطٛض املتػاضع. 

 (.  8،م

ا الــاٍ ٜــصنط ايًــٛاتٞ )ز. ت( إٔ " ايتٛجــ٘ اسبــسٜث يف ظــٌ ايترــسٜات    صٚيف ٖــ

 عًــ٢ أزا٤ زٚضٖــِ يف عكــطٚايتطــٛضات ٖــٛ سعــساز َعًُــني )َٚؿــطؾني  تطبــٜٛني( قــازضٜٔ 

املعًَٛات١ٝ، نُطؾسٜٔ ملكازض املعطؾ١، َٚٓػكني يعًُٝات ايتعًِ، َٚكررني ٭خطـا٤  

ــتعًِ، َٚكــَٛني يٓتا٥حــ٘" م   ــ١ ملٛانبــ١      37اي ــسضٜب أآــا٤ اشبسَ ــو َــٔ خــ٬ٍ ايت ، ٚشي

 ايتطٛض ٚايتػري املتػاضع.  

 ٚتطــٜٛط ٖتُــاّ بإعــساز املؿــطف ايرتبــٟٛ ٚتسضٜبــ٘، ٚذبػــني ٕ ا٫ٜٚــط٣ ايباذــث أ

نؿاٜات٘ َٚٗاضات٘ ٚقسضات٘، ٚؾل ا٫دباٖات اسبسٜث١ ٜهؿٌ ايٛقٍٛ بـاملعًِ ٚاملـتعًِ ملـا    

ْكــٌ عــٔ  ايًــٛاتٞ غــابكا، ذٝــث إٔ املؿــطف ايرتبــٟٛ ٖــٛ املعــين  بترسٜــس اذتٝاجــات           

 املعًُني، ٚتسضٜبِٗ  ٚتطٜٛط أزا٥ِٗ.  
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 يفهىو انرذرَة أثُاء اخلذيح:
ًُٝــ١، تعــاضٜـ عسٜــس٠ يًتــسضٜب  َٚٓٗــا    عطنــت نثــط َــٔ ايهتــب ٚاملطاجــع ايع   

ٖـ( بأْ٘ " ْؿاط ٖازف، ٚطبطط، تبًٛضت أٖساؾ٘ بكٛض٠ زقٝكـ١  1418َٛغ٢)َاشنطٙ 

ٚٚانر١ َٔ ذاجـات املتـسضبني ايؿعًٝـ١ )ايٛاقعٝـ١( ٚايـيت ذبـسز يف نـ٤ٛ َتطًبـات ا٭زا٤         

 .  8ايؿعاٍ ٭عُاهلِ ٚسَهاْاتِٗ ايؿع١ًٝ يف ايٛاقع املُاضؽ"م

ــاغٞ   ــو ٜـ ــس شيـ ــايٝب    2003)ٜٚ٪نـ ــ١ ٚا٭غـ ــِ املعطؾـ ــ١ تعًـ ــ٘ " عًُٝـ ــ٘ بأْـ ّ( ؾٝعطؾـ

املتطٛض٠ ٭زا٤ ايعٌُ، َٔ خـ٬ٍ سذـساي تػـٝري اػبـابٞ يف غـًٛى َٚٗـاضات ا٭ؾـطاز، َـٔ         

 .  8أجٌ ايٛقٍٛ سمل أٖساف َؿرتن١ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز ٚاملٓع١ُ"م

ّ( أْ٘"عًُٝــ١ طبططــ١ َٚػــتُط٠ تٗــسف سمل تًبٝــ١  2009أبــٛ ايٓكــط)ٜعطؾــ٘  نُــا

تٝاجـــات ايتسضٜبٝـــ١ اسبايٝـــ١، ٚاملػـــتكب١ًٝ يـــس٣ ايؿـــطز، َـــٔ خـــ٬ٍ ظٜـــاز٠ َعاضؾـــ٘،  ا٫ذ

ــاز٠       ٚتــسعِٝ ادباٖاتــ٘، ٚذبػــني َٗاضاتــ٘، مبــا ٜػــِٗ يف ذبػــني أزا٥ــ٘ يف ايعُــٌ، ٚظٜ

 .22ٱْتاج١ٝ يف املٓع١ُ"م

ٚقس عطؾ٘ ايباذث يف ٖصٙ ايسضاغ١ بأْـ٘ أٟ بطْـاَخ تـسضٜا َـٓعِ ٚطبطـط يـ٘،       

 َ ػــاٜط يًتطــٜٛط املعــطيف ٚايــتكين  َٚــبين ٚؾــل ذاجــات املؿــطؾني      يــ٘ أٖــساف ضبــسز٠  ٚ

ايتسضٜب١ٝ يف صبـا٫ت: تٛيٝـس ْٚؿـط ٚتٛظٝــ املعطؾـ١ َـٔ أجـٌ سذـساي تػـريات سػبابٝـ١،           

َٗاض١ٜ، أٚ أزا١ٝ٥، أٚ تعسٌٜ ادباٖات، أٚ تعطٜؿِٗ مبا ٜػتحس، يتطٜٛط أزا٥ٗـِ بؿـهٌ   

 قرٝح ٚجٝس.

 أهًُره :

 ُ ــا٤ اشبسَــ١ أٖ ٝــ١ بايػــ١، ٖٚــٛ نــطٚض٠ ٫ غٓــ٢ عٓٗــا يف صبــا٫ت     سٕ يًتــسضٜب أآ

 اٱْتاد ٚاشبسَات َٚٓٗا ايتعًِٝ، ٚشيو ملا ؼبسا٘ َٔ تطٜٛط ٚذبػني يف أزا٤ ايعاًَني.  

أْ٘ ٜهػـب ايؿـطز    (4ٖـ،م1426اسبطبٞ ) ْك٬ً عٔ Plow (1965ّ)ؾري٣ ب٬ٚ 

ايٛظٝؿٝــ١  صبُٛعــ١ َــٔ املٗــاضات ٚاملعــاضف تتــٝح يــ٘ ايكــسض٠ عًــ٢ ايتهٝـــ َــع املتطًبــات 

 َٚتػرياتٗا.  
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( اْـ٘ ٫ ميهـٔ اغـتٝعال ايـتػريات ٚايتطـٛضات      221،مٖــ 1429ٚتٛنح ايطزٜين)

ٜكــًح َٓٗــا س٫ بتػــٝري ايؿهــط ٚايؿعــٌ    يف أغــايٝب ايعُــٌ ٚايتعاَــٌ َعٗــا ٚا٫ْتؿــاع مبــا   

ٚا٭زا٤ ٚايػــًٛى ٚطــطم ايــتؿهري، ٚشيــو َــٔ خــ٬ٍ ايتــسضٜب، نُــا تــصنط إٔ أُٖٝــ١  

 بع١ ضباٚض ٖٞ:ايتسضٜب ترتنع يف أض

ــ١ ا٫-أ  ــ١  اغـــرتاتٝح١ٝيًتـــسضٜب ذٝـــث ميثـــٌ نـــطٚض٠   غـــرتاتٝح١ٝا٭ُٖٝـ يًـــسٍٚ ايٓاَٝـ

 ملٛانب١ املتػريات ٚايترسٜات املعًَٛات١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ.  

ايتحسٜسٜــــ١   ا٭ُٖٝــــ١ ا٫قتكــــاز١ٜ َــــٔ ذٝــــث اغــــتػ٬ٍ املٗــــاضات، ٚايكــــسضات      -ل 

ٌ ٚا٫ ، ٚايترـٍٛ عبـٛ اقتكـاز    بتهاض١ٜ، ٚشيو يتٛؾري ازبٗس ٚاملاٍ يف ذبػني ايعُـ

 املعطؾ١.  

ا٭١ُٖٝ ايٓؿػ١ٝ، ؾايتسضٜب أآا٤ اشبسَـ١ ٜعُـل ايـ٤٫ٛ ٚا٫ْتُـا٤ املٗـين، ٚزبُاعـ١       -د 

 ايعٌُ، ٚظٜاز٠ ايؿاع١ًٝ بني ا٭ؾطاز، َٚٛاج١ٗ ايهػٛط.  

ا٭١ُٖٝ اٱزاض١ٜ، ؾايتسضٜب ٜعطف املتسضبني باٱجطا٤ات ٚا٭غايٝب ايٓعاَٝـ١ املعـعظ٠    –ز 

 ملٗاّ، ٚايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط ا٭زا٤.  يتركٝل ا

( ٖــصٙ ا٭ُٖٝــ١ يف صبــاٍ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ َــٔ       48ٚؽبكــل ايًــٛاتٞ )ز. ت، م 

 ذٝث تععٜع ايك٠ٛ ا٫قتكاز١ٜ َٚٛاج١ٗ ايترسٜات ؾٝصنط إٔ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ:

 أذس َتطًبات ايت١ُٝٓ َٚس٣ تٛاؾل طبطجات ايتعًِٝ بايت١ُٝٓ املػتسا١َ.   –أ 

ٚتؿحط املعطؾـ١ بػـطعات ٖا٥ًـ١ يف     ICTت ٚاملعًَٛات ا٫تكا٫ملٛانب١ اٛض٠ نطٚض٠  –ل 

 ا٭يؿ١ٝ ايثايث١.  

ــطٚ –د  ــسٜث    ضنـ ــٛ ذبـ ــ١ عبـ ــ١ اسبسٜثـ ــات ايعاملٝـ ــاز املعـــطيف ٚا٫دباٖـ ــ١ ا٫قتكـ ٠ ملٛانبـ

 ا٭ْع١ُ ايتع١ًُٝٝ يت٥٬ِ ربطد ط٬بٗا باملٗاضات اييت ؼبتاجٗا ا٫قتكاز املعطيف.  

١ٝ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ تتعاٜس َع تعاٜس املتػريات، ٚغـطع١  ٜٚط٣ ايباذث إٔ أُٖ

 ايتطٛضات يف مجٝع الا٫ت ٚخاق١ صباٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.
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 أهذاف انرذرَة :
ٜعـــس ايتـــسضٜب ؾطقـــ١ تتـــاح يٮؾـــطاز ي٬ْتكـــاٍ مبػـــتٛاِٖ سمل ا٭ؾهـــٌ، ٜٚػـــع٢  

سضبني َـِٓٗ  يتركٝل أٖساف َتعسز٠ ٚضز شنطٖا عٓس نثري َٔ ايبـاذثني ٚايهتـال ٚاملـ   

 اسبطبــٞ( 16ّٚ،م 2002)ايطعــاْٞ( 12ّٚ،م2001) ( ٚعًٝــ22٠ٖٛـــ،م1418َٛغــ٢)

 ( ٖٚٞ نُا ًٜٞ:22ّ،م2010)َعُاض( 29ّٚ،م2009)بٛ ايٓكطأ( 12ٚم ٖـ،1426)

 نػال املتسضبني َعاضف جسٜس٠ يف صباٍ عًُِٗ. س -1

 نػال املتسضبني َٗاضات جسٜس٠ تتطًبٗا امل١ٓٗ.  س -2

 ل ادباٖات اػباب١ٝ جسٜس٠ تتطًبٗا امل١ٓٗ.  تػٝري ا٫دباٖات ٚانتػا -3

ــ١   س -4 ــاٍ مماضغـــ ــس٠ يف صبـــ ــام جسٜـــ ــال املتـــــسضبني آؾـــ ِ تبكـــــريٖ ٚ، ايعُـــــٌنػـــ

 ٚذًٛهلا.  مبؿه٬ت٘، 

 غطؽ َؿاِٖٝ ايتعًِ املػتُط يس٣ املتسضبني، ٚمتهِٝٓٗ َٔ َٗاضات ايتعًِ ايصاتٞ.   -5

6-      ٗ ــت ــ٢ اٯخــطٜٔ، بٗــسف تُٓٝ ــاح عً ــ٢ ا٫ْؿت ــسضبني عً ــ َِػــاعس٠ املت ــازٍ َٗٓٝ ًا، ٚتب

 اشبربات.  

 غطؽ ا٫ْتُا٤ يًُ٪غػ١ َٔ خ٬ٍ اسبٛاض اهلازف ٚايبٓٸا٤.   -7

 ٜػ٢ُ بايتسضٜب ايترًٜٛٞ. ايعٌُ ع٢ً ذبٌٜٛ املٛظـ َٔ ٚظٝؿ١ سمل أخط٣ ٖٚٛ َا -8

 َٛانب١ املػتحسات يف ذكٍٛ املعطؾ١.   -9

 غبل  إٔ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ  : ٜٚهٝـ ايباذث ع٢ً َا 

 ز ايطٚح يف عًُِٗ. ؼبؿع ايعاًَني ٚػبس-10

 غايٝب ايعٌُ أٚ ا٭جٗع٠ أٚ ا٭ْع١ُ.  ١ يًتػريات املػتكب١ًٝ غٛا٤ ع٢ً أٜكسّ ايت٦ٝٗ-11

ٜسؾع املتسضبني سمل ا٫بتهاض ٚاٱبساع ٚايتػٝري ٚنصيو ايتؿهري ايعُٝل يف صباٍ -12

 عًُِٗ.  

 جماالخ انرذرَة:

ضزت عٓـــــس نُـــــا ٚ صبـــــا٫ت أغاغـــــ١ٝ تػـــــتٗسف املتـــــسضبني ٖٚـــــٞ ١يًتـــــسضٜب مخػـــــ

 :(23ّ،م2001عًٝٛٙ)
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:  ٜٚٴع٢ٓ ٖصا الاٍ مبػاعس٠ املتسضبني عًـ٢ تعًـِ، ٚؾٗـِ،     Knowledgeاملعطؾ١  -1

 ٚتصنط، ٚتكِٜٛ اسبكا٥ل، ٚاملعًَٛات، ٚاملباز٨، ٚا٭ْع١ُ.  

 : ٜٚٴع٢ٓ ٖصا الاٍ بأٟ تكطف أٚ عٌُ َازٟ ٜكّٛ ب٘ املتسضل.  Skillsاملٗاضات  -2

٢ ٖصا الاٍ بتطبٝـل املعطؾـ١ ٚاملٗـاضات يف َٛقــ     : ٜٚٴعٓ Techniquesا٭غايٝب  -3

 زٜٓاَٞ، ٜٚككس ب٘ ططم ايتؿهري، ٚايػًٛى.  

: ٜٚٴعٓــ٢ ٖــصا الــاٍ بتعــسٌٜ ا٫دباٖــات أٚ تػٝريٖــا يــس٣        Attitudeا٫دباٖــات  -4

 املػتٗسف بايتسضٜب.  

ــٞ     Experienceاشبــرب٠  -5 ــا٥خ املُاضغــات، ٚايتطبٝــل ايعًُ : ٜٚٴعٓــ٢ ٖــصا الــاٍ بٓت

 ٜهٕٛ خاضد قاع١ ايتسضٜب.   ٚاملٗاض٠، ٚا٭غًٛل، ٚعاز٠ َايًُعطؾ١، 

 دواػٍ انرذرَة أثُاء اخلذيح:
تتعسز زٚاعٞ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ حبػب طبٝع١ املٓع١ُ ْٚؿاطٗا، َٚٔ زٚاعٞ 

ــٞ)    ــٔ  اسبطبـ ــ٬ َـ ــا أٚضز نـ ــ١ َـ ــا٤ اشبسَـ ــسضٜب أآـ ـــ،م1426ايتـ ــط  10ٖـ ــٛ ايٓكـ ( ٚ أبـ

 ( :33ّ، م2009)

 تعٝني َٛظؿني جسز.  -1

ٞ     ظ -2 ْتــــاد قكـــٛض يف ا٭زا٤، أٚ َؿـــانٌ يف اٱ   ٗـــٛض َ٪ؾـــطات عًـــ٢ ٚجـــٛز ْـــٛاذ

 ٚايػًٛى.  

 تػٝري يف املٓع١ُ غٛا٤ يف غٝاغات، أٚ أْع١ُ ايعٌُ، أٚ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ.   -3

 اتػاع أعُاٍ املٓع١ُ نإناؾ١ تك١ٝٓ ذسٜث١ أٚ َٓتخ جسٜس.   -4

 دل ؾُٝا ًٜٞ:ٜٚط٣ ايباذث إٔ زٚاعٞ تسضٜب  املؿطؾني أآا٤ اشبس١َ  تتً         

يًدــرب٠ ٚأذـس َكــازض ايتـسضٜب ٚاملعطؾــ١    أُٖٝـ١ زٚض املؿــطف ايرتبـٟٛ بٛقــؿ٘ ْـاق٬ً    -1

 ٚايتحسٜس يًُعًُني.  

ايــتػريات ايطاض٥ــ١ ٚ ايترــ٫ٛت اسبازاــ١ يف ايُٓــٛشد ايرتبــٟٛ تؿــط  عًــ٢ املؿــطف       -2

 ايرتبٟٛ اٱملاّ باملػتحسات.  

١ املٗٓٝـ١، ٚت٦ٝٗـ١ ايعـطٚف    إٔ ايتسضٜب ايرتبٟٛ عاٌَ ضبؿع يًُؿطف ايرتبٟٛ يًتُٓٝ -3

 يًت١ُٝٓ ايصات١ٝ، ٚايتسضٜب املػتُط.  

 عسّ ٚجٛز بطاَخ سعساز يًُؿطف ايرتبٟٛ قبٌ زخٛي٘ صباٍ اٱؾطاف.   -4
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 َعازب١ ٚاقع اٱؾطاف ايرتبٟٛ ٚظٜاز٠ ؾاعًٝت٘.   -5

 َػاٜطت٘ يًتطٛضات ا ١ًٝ ٚايعامل١ٝ يًٛيٛد يف صبتُع املعطؾ١.      -6

 يزاحم انرذرَة:

يتــسضٜب مبطاذــٌ َتعــسز٠، تطــطم هلــا نــثري َــٔ ايهتــال ٚايبــاذثني متــط عًُٝــ١ ا

َٔ خطـٛات طبتًؿـ١، ؾُـِٓٗ     ّ(،1995(، ٚعػاؽ )ٖـ1417ٜاغٞ )ٚضز عٓس   ْصنط َا

 َٔ ٜؿكٌ َِٚٓٗ َٔ ػبُع بني َطذًتني ٚميهٔ ازبُع بني َا شنطٚٙ يف ايتايٞ:

 اٱذػاؽ بٛجٛز ذاج١ تسضٜب١ٝ.   -1

 ًًٝٗا.  ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ ٚ ذب -2

 ذبسٜس ا٭ٖساف َٔ ايتسضٜب.   -3

 تكُِٝ ايربْاَخ ايتسضٜا: ا٭ٖساف، ٚا ت٣ٛ، ٚا٭غايٝب،...   -4

 تٓؿٝص ايربْاَخ ايتسضٜا.   -5

 قٝاؽ أاط ايتسضٜب.   -6

 تكِٜٛ ايربْاَخ.   -7

 أَىاع انربايح انرذرَثُح :

ٜتدص ايتسضٜب قٛضًا ٚأؾـها٫ً طبتًؿـ١ ٚسٕ تؿـابٗت ا٭غـايٝب ٚا٭ٖـساف، ٚقـس       

 (14،مٖـــــ1426اسبطبــــٞ)َــــٔ نتــــب ايتــــسضٜب بتكــــٓٝؿٗا، ؾٝــــصنط نــــ٬ ٶقاَــــت 

 ًٜٞ: ( إٔ أْٛاع ايرباَخ َا23ّ،م2010)َٚعُاض( 20ّ،م2006)ايؿعؿعٞٚ

 َٔ ذٝث ا٭ؾطاز املتسضبني: -1

 مجاعٞ.  –ل      ؾطزٟ.  –أ 

 َٔ ذٝث ايٛقت : -2

 أآا٤ اشبس١َ.   –ل   يترام بايعٌُ.  قبٌ ا٫ –أ 

 َٔ ذٝث املهإ: -3

 خاضد امل٪غػ١.  –ل    مل٪غػ١.  زاخٌ ا –أ 
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 َٔ ذٝث اهلسف: -4

 تأ١ًٖٝٝ.    –ل     تأغٝػ١ٝ.    –أ 

 ساطا١ٝ٥.    –ز     ع٬ج١ٝ.    –د 

 ذب١ًٜٝٛ.  -ٖـ 

 َٔ ذٝث ايربْاَخ: -5

 عًُٞ.  –ل     ْعطٟ.   –أ 

 ثاَُا : االحرُاخاخ انرذرَثُح:
ــ١ ا٭ْؿــط١ ايت       ــ١ أغــاؽ يهاؾ ــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ ــ١ ذبسٜ ــ١، تٴعــسټ عًُٝ سضٜبٝ

ــو َــا   ــاٚض)  ٜٚ٪نــس شي ــ٘ ايٝ ــس     2005شنطت ــ١ ٜع ــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ ّ( َــٔ إٔ "ذبسٜ

ايكاعـــس٠ ا٭غاغـــ١ٝ ايـــيت تٓطًـــل َٓٗـــا عًُٝـــ١ ايتدطـــٝط ٚايتكـــُِٝ يًـــرباَخ ايتسضٜبٝـــ١  

 .  127املدتًؿ١، غٛا٤ ناْت بطاَخ تطب١ٜٛ، أٚ غري تطب١ٜٛ"م

ــل )  ــط٣ تٛؾٝ ــس ا٫ذت219ّ، م2001ٜٚ ــٝاجــات اي( إٔ ذبسٜ ــ١  تسضٜبٝ ــٌ َطذً ١ متث

 ايتؿدٝل بايٓػب١ يًع١ًُٝ ايتسضٜب١ٝ.  

ْٚعطا ٭١ُٖٝ ٖصٙ املطذ١ً ؾكس ظخطت نتب ايتسضٜب ٚ نثـطت ايسضاغـات ذـٍٛ    

 ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ ٚأُٖٝتٗا يف ؾت٢ الا٫ت ٚٚضزت عس٠ تعاضٜـ هلا.  

املعــاضف  ْٗــا "ايؿحــ٠ٛ بــني أ ّ(2001تٛؾٝــل ) ْكــ٬ً عــٔ ٖـــ(1411عطؾٗــا ؾطذــات )

ٚاملٗــاضات ٚا٫دباٖــات ايٛاجــب تٛاؾطٖــا ٭زا٤ ايعُــٌ املطًــٛل، ٚتًــو املعــاضف ٚاملٗــاضات  

 .  63ٚا٫دباٖات املتٛاجس٠ يس٣ املٛظـ" م

ٖــ( عًـ٢ أْٗـا "َكـساض ايؿـطم بـني ا٭زا٤ املتٛقـع ٚا٭زا٤        1418ٜٚٓعط سيٝٗـا َٛغـ٢ )  

 .  42املُاضؽ ؾع٬ يف ايٛاقع "م

تعطٜؿـــا عـــٔ زٜـــٛإ اشبسَـــ١ املسْٝـــ١ ا٭َطٜهـــٞ أْٗـــا (  2007ّٜٚٓكـــٌ ايطعـــاْٞ )

"صبُٛعــ١ َــٔ املــتػريات املطًــٛل سذــسااٗا يف ايؿــطز، املتعًكــ١ مبٗــاضات ٚخــربات ٚآضا٤،     
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ٚغــًٛنٝات، ٚادباٖــات ايؿــطز، يٝهــٕٛ ٯ٥كــا يؿــػٌ ٚظٝؿــ١ َــا، ٚأزا٤ ا٫ختكاقــات 

 . 164بهؿا٠٤ عاي١ٝ"م

   َ  عازيــ١ ذػــاب١ٝ َٚــِٓٗ: ٚقــس عــط  بعــر املــ٪يؿني ٖــصٙ ايتعــاضٜـ عًــ٢ ؾــهٌ 

 (:1986ّذػٔ )

سمجــايٞ عــسز املــٛظؿني غــري   –ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ = سمجــايٞ عــسز املــٛظؿني   

 74ا تاجني يًتسضٜب. م

 (  بايٓكل ايصٟ ٜٓتخ عٔ ٖصٙ املعازي36:١،م1992ّٚنصيو ايكب٬ٕ )

 ٝؿ١.  ا٭زا٤ ايؿعًٞ يؿاغًٞ ايٛظ–ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ = اذتٝاجات اظباظ ايعٌُ 

 (ٖـ1418ٚ َٛغ٢ )

 ا٭زا٤ املٛجٛز –ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ = ا٭زا٤ املطًٛل 

 .42ا٭زا٤ املُاضؽ، م –ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ = ا٭زا٤ املتٛقع 

 ٜٚتهح  يًباذث مما غبل  إٔ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ :

 ٖــٛ ٖــٛ َطًــٛل َــٔ املعــاضف ٚاملٗــاضات ٚا٫دباٖــات، َٚــا  تعــرب عــٔ ايؿــطم بــني َــا  -1

 َٛجٛز. 

ــتػريات ٚايتطــٛضات ا     -2 ــا صبُٛعــ١ َــٔ اي ــا يف َعًَٛــات ٚخــربا   أْٗ ــٛل ذبكٝكٗ ت ملطً

 َٚٗاضات ٚادباٖات ٚغًٛى ايعاًَني، يطؾع ا٭زا٤ ٚايتػًب ع٢ً املؿه٬ت.  

ٚاشبًٌ  ؾكط، بٌ تؿـٌُ جٛاْـب ايتطـٜٛط ٚايترػـني      أْٗا ٫ تؿٌُ جٛاْب ايككٛض -3

 ملٛانب١ املتػريات املػتكب١ًٝ املتٛقع١.  

ايٝب ٭غـ ا ْٛعـ٘؟ َٚـا   جٛاْب ض٥ٝػ١ َثٌ : َـٔ ايـصٟ ؼبتـاد ايتـسضٜب؟ َٚـا      مشٌْ٘ أ -4

َت٢ ؼبتاج٘؟ ٚأٜٔ ؟ َٚـا ا٭غـؼ ٚاملعـاٜري ايـيت تػـتدسّ يف      امل١ُ٥٬ هلا  نٝـ ؟ ٚ

 ايتكِٜٛ ٚاملتابع١؟
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 أهًُح حتذَذ االحرُاخاخ انرذرَثُح:

    َ ًـ١ تػـبل   طذتهتػب ع١ًُٝ ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜبٝـ١ أُٖٝتٗـا َـٔ نْٛٗـا 

( ضبــٛض اضتهـــاظ تبٓــ٢ ذٛيـــ٘   ٖــــ1425كـــٍٛ ايؿــطٜـ ) أٟ ْؿــاط تــسضٜا ؾٗـــٞ نُــا ت   

ؾــباع اذتٝاجــات َعٝٓــ١، ٚايــيت تٗــسف بايسضجــ١ ا٭ٚمل سمل س اشبطــط ٚايــرباَخ ايتسضٜبٝــ١

ــس ٖــصٙ ا٫ذتٝاجــات         ــسضٜب ٚمبكــساض ايسقــ١ ٚايهؿــا٠٤ يف ذبسٜ ؾٗــٞ تعــس أغاغــا يف ايت

 .8سضٜا.متهٕٛ ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ ايربْاَخ ايت

ٖٚٞ ١َُٗ جسا يهْٛٗا ذامس١ يٓحاح ناٌَ ايع١ًُٝ ايتسضٜب١ٝ، سش متثـٌ امل٪ؾـط   

ايــصٟ ٜٛجــ٘ ايتــسضٜب ا٫دبــاٙ ايكــرٝح يــُٝهٔ ذبكٝــل ايهؿــا٠٤ ٚذػــٔ أزا٤ املعًُــني    

)ٚاملؿــطؾني(، ٚا٫تكــا٤ مبٗــاضاتِٗ ٚغــًٛنِٗ، ٚتٛجٝــ٘ تؿهريٖــِ مبــا ٜتؿــل ٚادباٖــات 

 (. 39،م1997ّبس املككٛز، التُع ٚاذتٝاجات٘ ايرتب١ٜٛ)ع

ٕ ٖـ1418ٚمما ٜهاف ٭١ُٖٝ ٖصٙ املطذ١ً َا شنطٙ َٛغ٢ ) "ا٭زبٝـات يف   ( َـٔ أ

صباٍ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ ت٪نس ع٢ً إٔ ذاجـات املتـسضبني ػبـب إٔ تؿـهٌ أٖـساف      

 .  40ايربْاَخ ايتسضٜا"م

س٤ يف ٜٚعــس ذبسٜــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ أغــاؽ ايعًُٝــ١ ايتسضٜبٝــ١، ْٚكطــ١ ايبــ    

ايتسضٜب، ٚنًُا ناْت ٖصٙ ا٫ذتٝاجات تعـرب ؾعـ٬ عـٔ ايٛاقـع ٜٚـتِ ذبسٜـسٖا بسقـ١،        

 (.  19،م2003ّنإ ٖٓاى نُإ اٱؾاز٠ َٔ ايتسضٜب)ؾسٜؿات،

سٕ عًُٝــ١ ذبسٜــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ عًُٝــ١ َُٗــ١ ٚذامســ١ يؿاعًٝــ١ ايربْــاَخ   

 ايتسضٜا ٚشيو ٭ٕ:

 ٭غاؽ يهٌ عٓاقط ايع١ًُٝ ايتسضٜب١ٝ.  ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ ميثٌ ا -1

ــسضٜب،         -2 ــٛع ايت ــسضٜبِٗ، ْٚ ــطاز ت ــطاز امل ــ١ ٜٛنــح ا٭ؾ ــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ ذبسٜ

 ٚايٓتا٥خ املطج٠ٛ.  

١ ٜػــاعس يف ايرتنٝــع عًــ٢ ا٭ؾهــٌ، ٖٚــٛ اهلــسف   ٝــبذبسٜــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜ -3

 ا٭غاغٞ َٔ ايتسضٜب.  
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ٚغـ١ًُٝ، ٜـ٪زٟ سمل إٔ ٜكـبح    عسّ ذبسٜـس ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١ بططٜكـ١ عًُٝـ١       -4

; ٚايطعــاْٞ، 13، مٖـــ1417ٚاملــاٍ. ) ٜــاغٞ،   ايتــسضٜب َهــٝع١ يًٛقــت ٚازبٗــس  

بؿــهٌ  ٚيــصيو ٫ بــس َــٔ ذبسٜــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١  ( 31-30مّ، 2002

 غًِٝ.  

١ ٜػـِٗ يف ذبسٜـس املؿـه١ً، ٚيف عًُٝـ١ ايتدطــٝط     ٝـ ذبسٜـس ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜب   -5

 هلا.  

أزبٝــات ايتــسضٜب ٚجــس إٔ ظبــاح ٚؾاعًٝــ١ أٟ بطْــاَخ  َٚــٔ خــ٬ٍ َطاجعــ١ ايباذــث

تــسضٜا ٫ ٜــطتبط مبــا ٜكــسّ هلــِ َــٔ َعــاضف، َٚٗــاضات، َٚعًَٛــات ،ٚسمنــا ٜهُــٔ يف    

ــ١       ــات ايتسضٜبٝـ ــس ا٫ذتٝاجـ ــ١ ذبسٜـ ــتًدل أُٖٝـ ــ١، ٚتـ ــاجِٗ ايتسضٜبٝـ ــ٘ ٫ذتٝـ ــس٣ تًبٝتـ َـ

 يًُؿطؾني ايرتبٜٛني ؾُٝا ًٜٞ:

 أْٗا أغاؽ ع١ًُٝ ايتسضٜب ٚٚنع أٖساؾ٘.   -1

 .  ايرتبٟٛ أْٗا تػاعس يف ذبسٜس أٚج٘ ايك٠ٛ ٚايهعـ يس٣ املؿطف -2

 أْٗا نطٚض٠ عٓس تعٝني َؿطؾني جسز.   -3

أْٗــا نــطٚض٠ عٓــس اغــترساي أغــايٝب ٚطــطم ٚٚظــا٥ـ جسٜــس٠ يف ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ     -4

 .  خكٛقًاايرتبٟٛ عَُٛا ٚيف صباٍ اٱؾطاف 

 صباٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.  أْٗا أغاغ١ٝ عٓس اغترساي أغايٝب سزاض١ٜ ٚتك١ٝٓ ذسٜث١ يف  -5

 أْٗا أغاؽ ذبسٜس ايؿ١٦ املػتٗسؾ١ ٚايرباَخ ٚا ت٣ٛ.   -6

 طزق ووطائم حتذَذ االحرُاخاخ انرذرَثُح:

( 24م ، 2001ّعًٝـ٠ٛ) ( ٚ 80،م ٖــ 1417ٜـاغٞ) تهاز دبُع أزبٝـات ايتـسضٜب   

 (  بإٔ ٖٓاى ا٬ي ططم يترسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ ٖٚٞ:33م،2002ّ)ٚايطعاْٞ

 ــ ذبًٌٝ املٛظـ. 3       ذبًٌٝ ايٛظٝؿ١ /ايعًُٝات.  -2     املٓع١ُ.     ذبًٌٝ -1

ــٔ َػـــتٜٛات ذبسٜـــس ا٫ذتٝاجـــات ايتسضٜبٝـــ١          ــصٙ ايطـــطم ايتكًٝسٜـــ١ تعـــرب عـ ٚ ٖـ

 ٓتٓاٍٚ نٌ ٚاذس٠ َٔ ٖصٙ ايططم بعط  َبػط:ٚغ
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ػ:ػ Organization  Analysisأوالػ:تحضغلػاضتظظغمػ

عُـــ١ َـــٔ عـــس٠ أٚجـــ٘ َثـــٌ أٖـــساف املٓعُـــ١، ٜٚـــطاز بترًٝـــٌ ايتٓعـــِٝ زضاغـــ١ املٓ

بـــني أجعا٥ٗـــا ،ٚنـــصيو زضاغـــ١  ايكا٥ُـــ١ٚغٝاغـــتٗا، ٚتٓعُٝٗـــا، ْٚؿـــاطٗا ٚ ايع٬قـــ١ 

 ٛ ــب ايكــ غــايٝب ٚ اٱجــطا٤ات املتبعــ١ ٚ املٓــار    ٣ ايعاًَــ١ ٚ َعــس٫ت ايهؿــا٠٤ ٚ ا٭  تطنٝ

 ايتٓعُٝٞ ايػا٥س.  

ٓعـِٝ ٚ ذبسٜـس   ٜٚػع٢ تٓعِٝ ايترًٌٝ سمل تؿدٝل َٛاطٔ ايكـ٠ٛ ٚايهـعـ يف ايت  

املٛاقع اييت ذبتاد سمل تسضٜب َٚٔ اِ تكُِٝ بطاَخ ايتسضٜب املٓاغـب١ يتركٝـل َعٜـس َـٔ     

 (. 43ّ،م 1987ايهؿا٠٤ ٚ ايؿاع١ًٝ يف أزا٤ املٓع١ُ )ذػٓني ،

 ( أُٖٗا يف ايٓكاط اٯت١ٝ:ٖـ1417ٚؼبٟٛ ذبًٌٝ ايتٓعِٝ عس٠ أٚج٘ أٚضز ٜاغٞ)

ػددػتحضغلػأعدافػاضطظظطظػ:ػ1

ٚ  سٕ َعطؾـــ١ عـــسّ قبـــٍٛ  أٖـــساف املٓعُـــ١ بسقـــ١ ٚٚنـــٛح ،َٚعطؾـــ١ َـــس٣ قبـــٍٛ أ

َـــٛظؿٞ ايتٓعـــِٝ هلـــصٙ ا٭ٖساف،عٓـــس شيـــو ميهٓٓـــا َٛاجٗـــ١ اذتٝاجـــات ٚ َتطًبـــات   

 املٓع١ُ ايتسضٜب١ٝ، ٚ اختٝاض ا٭غايٝب ايتسضٜب١ٝ امل١ُ٥٬، ٚ تكِٜٛ ايٓاتخ.  

ػددػتحضغلػاضخرغطظػاضتظظغطغظػضضطظظطظػ:ػ2

١ُٝٝ عٔ ٖٝهٌ املٓع١ُ ٚتبني ايٛذسات اٱزاض١ٜ، ٚ ايٛظـا٥ـ  تٴعسټ اشبطٜط١ ايتٓع

يف املٓع١ُ،ٚعـسز   اييت تتهٕٛ َٓٗا تًو ايٛذسات ،ٚتٛنح خطٛط ايػًط١ ٚ املػ٪ٚي١ٝ

املػتٜٛات اٱزاض١ٜ، ٚايع٬قات بني طبتًـ اٱزاضات ٚ ا٭قػاّ.  ٜٚكّٛ طبطـط ايتـسضٜب   

ٚاشبًـٌ يف ايتٓعـِٝ ٚايـيت ميهـٔ     بترًٌٝ اشبطٜطـ١ ايتٓعُٝٝـ١ بترسٜـس ْكاطـًا يًهـعـ،      

 ع٬جٗا َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب.    

ػددػتحضغلػاضطػوطاتػاضظظاطغظػ:ػ3

ٚتتهُٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ زضاغ١ صبُٛع١ ايكٛاْني ٚ ايًـٛا٥ح ٚ اٱجـطا٤ات ٚايتعًُٝـات    

٘  اييت تكطٖـا املٓعُـ١ بٗـسف تػـٝري ايعُـٌ،      املـٛظؿني.  ٚايػاٜـ١ َـٔ ٖـصا ايترًٝـٌ       ٚ تٛجٝـ
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  ٚ ــ١  ــ٢ زضجـ ــٛف عًـ ــات     ايٛقـ ــصٙ ايػٝاغـ ــ١ بٗـ ــٛظؿٞ املٓعُـ ــ١ َـ ــٍٛ ،َٚعطؾـ ــٛح، ٚ مشـ نـ

 ٚايتعاَِٗ بٗا.  

ػددػدرادظػترصغ ػاضػوىػاضطاطضظػ:ػػػ4

املٓطل ا٭غاغٞ ٚضا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ تطنٝب ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف املٓعُـ١ ; أٟ إٔ  

خطــط ايتــسضٜب تػــتٗسف عــاز٠ غــس ايثػــطات ايــيت ٜعــاْٞ َٓٗــا تطنٝــب ايكــ٣ٛ ايعاًَــ١    

اؾل بٝٓ٘ ٚبني َتطًبات ايعٌُ بـايتٓعِٝ.  ٚيف ٖـصٙ ايسضاغـ١ ٜكـّٛ طبطـط      حبٝث ٜتِ ايتٛ

ــث ايعــسز           ــ١ َــٔ ذٝ ــ٠ٛ ايعاَ ــا٥ِ يًك ــب ايك ــ١ بايرتنٝ ــات املتعًك ــسضٜب بؿرــل املعًَٛ ايت

 .81ٚ ايتسضٜب ٚاشبرب٠ ٚ ْٛع ايٛظا٥ـ مٚازبٓؼ ٚايتعًِٝ 

ػددػتحضغلػططدالتػاضصغاءةػ:5

 (.  44ّ ،م2005ٝح ")َكطؿ٢ ،ٜٚطاز بايهؿا٠٤ :"أزا٤ ا٭عُاٍ بؿهٌ قر

ٚيف  ٖصٙ اشبط٠ٛ ٜكّٛ املدطـط يًتـسضٜب بسضاغـ١ صبُٛعـ١ امل٪ؾـطات ايـيت تـسٍ         

عًـــ٢ اٱْتـــاد، ٚ ا٭زا٤ يًُـــٛظؿني، ٚايتؿـــػٌٝ، ٚ ايتهـــايٝـ، َٚـــا سمل غـــري شيـــو َـــٔ   

امل٪ؾـــطات ايـــيت تـــسٍ عًـــ٢ نؿـــا٠٤ ايتؿـــػٌٝ  ْٚـــٛاذٞ اٱغـــطاف أٚ ظٜـــاز٠ ايتهـــايٝـ    

 ١ٝ.  َٚٛاطٔ نعـ اٱْتاج

ػدددػتحضغلػاضطظاخػاضتظظغطيػ:ػ6

ًٜعــب املٓــار زاخــٌ ايعُــٌ ٚادباٖــات املــٛظؿني زٚضا َُٗــا يف ذبسٜــس ا٫ذتٝاجــات  

ايتسضٜبٝــ١، ٖٚٓــاى عــس٠ طــطم ميهــٔ يًباذــث إٔ ٜتبعٗــا يترًٝــٌ املٓــار ايتٓعُٝــٞ َٓٗــا: 

١، امل٬ذع١ ايؿعًٝـ١ يػـًٛى املـٛظؿني، سجـطا٤ املكـاب٬ت َعٗـِ، ا٫غتككـا٤ات املهتٛبـ        

ــا٥ع،     ــابات، ايٛقــــت ايهــ ــٛازي ٚ اٱقــ ــال، زٚضإ ايعُــــٌ، اسبــ ذبًٝــــٌ َعــــس٫ت ايػٝــ

 اٱْتاج١ٝ، اقرتاذات املٛظؿني ،ٚ ايؿها٣ٚ ٚ ايتعًُات.   

ػددػتحضغلػاضتعغراتػاضطتوشطظػسيػظذاطػاضطظظطظػ:ػ7

عـساز  يًُؿه٬ت املتٛقع١ َـٔ ْاذٝـ١ ٚاٱ   ٜٗسف ايتسضٜب سمل سػباز ذًٍٛ َٓاغب١

عطٚف ازبسٜس٠ ٚايسا١ُ٥ ايتطٛض ٚايتػٝري َٔ ْاذ١ٝ أخط٣، َٚٔ اِ ذبسٜـس  يًتعاٌَ َع اي



- 126 - 
 

ايتــسضٜب ايــصٟ ًٜــعّ ملٛاجٗــ١ ٖــصا ايتطــٛض ٚايتػــٝري.  يــصا ٜكــّٛ املدطــط يًتــسضٜب يف ٖــصا 

ايتٓعــِٝ ٚايــيت  ايٓــٛع َــٔ ايسضاغــ١ ٚايترًٝــٌ بسضاغــ١ ا٭ٚنــاع ٚايــتػريات املػــتكب١ًٝ يف     

 َٚٔ أُٖٗا :ٕ تٓعهؼ يف اشبطط ايتسضٜب١ٝ ػبب أ

   .ايتػٝري يف ا٭ٖساف ٚ ايػٝاغات اييت ٜعٌُ ايتٓعِٝ يف ظًٗا 

    .ايتػٝري يف طبٝع١ عٌُ ايتٓعِٝ ٚزخٛي٘ صبا٫ت جسٜس٠ يًٓؿاط 

   .ايتػٝري يف أغايٝب ايعٌُ، ٚ اٱْتاد، ٚايتحٗٝعات املػتدس١َ 

   .ًُِٗٝايتػٝري يف ْٛع١ٝ املٛظؿني بايتٓعِٝ ٚتبأٜ َػتٜٛات تع 

ذبًٝــٌ ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ يًُٓعُــ١ متهــٔ املــسٜطٜٔ هلــا َــٔ ذبسٜــس   سٕ سْتــاد

ــايٞ تٛظٝـــ املــٛاضز املتاذــ١ بايططٜكــ١ ايؿهــ٢ً.        املٛاقــع ا٭نثــط ذاجــ١ يًتــسضٜب، ٚ بايت

س١َ ٖٚــصا ٜعــين إٔ ٖٓــاى غــًِ أٚيٜٛــات يًتــسضٜب ، ٖٚٓــاى ايعسٜــس َــٔ ايطــطم املػــتد      

ٜٓطًـــل َـــٔ اسبكـــا٥ل َٚـــٔ أنثـــط  ذتٝاجـــات ايتـــسضٜب ذتـــ٢زبُـــع املعًَٛـــات يترًٝـــٌ ا

 ا٭غايٝب اغتدساًَا:

     ْٚكــاط ايكــ٠ٛ ٚ ايهــعـ، ٚ ايؿــطم ٚ ايتٗسٜــسات أSWOT  ٌــ ،ٚيف ٖــصا ايترًٝ

ــأاريات       ــتِ بايتـ ــ١ ٚ ٜٗـ ــ١ يف املٓعُـ ــ١ ٚاشباضجٝـ ــاٜا ايساخًٝـ ــٌ ايكهـ ــط سمل نـ ٜٓعـ

 املتٛقع١ هلا.  

  ًٞذبًٌٝ ايبٝاْات ايساخIND  َـٔ ذبًٝـٌ   : ٚتهِ َكازض املعًَٛات يف ٖصا ايٓـٛع

ايبٝاْـــــات ايساخًٝـــــ١ يًُٓعُـــــ١، ٚطبـــــعٕٚ ايكـــــ٣ٛ ايبؿـــــط١ٜ، ٚ طبـــــعٕٚ املٗـــــاضات، 

ريٖـا َـٔ   َٚ٪ؾطات ب١٦ٝ املٓع١ُ، ٚاملعًَٛات املاي١ٝ ٚاغتؿـاض٠ املـسٜطٜٔ ٚ املؿـطؾني ٚغ   

 (.  168ّ، م Brookes ،2001عٔ املٓع١ُ ) َكازض املعًَٛات ايساخ١ًٝ

ػ:Operation Analysis/Jobثاظغاػ:ػتحضغلػاضوظغغظػ/ػاضططضغظػ

ــل      ٚميهــٔ ا٫ ــ١ عــٔ ططٜ ــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ ــٌ ايٛظٝؿــ١ يترسٜ غــتعا١ْ بترًٝ

تؿـٌُ َٗـاّ نـٌ ٚظٝؿـ١ َـٔ ايٛظـا٥ـ       زضاغ١ قٛا٥ِ تٛقـٝـ ايٛظـا٥ـ باملٓعُـ١ ٚ ايـيت     

املٛاقؿات اي٬ظّ تٛاؾطٖا يف ؾاغًٞ ٖصٙ ايٛظا٥ـ ٚ عٔ ططٜل ٖـصٙ ايسضاغـ١ ؾـإٕ َـٔ     ٚ

 ؾطات ايتسضٜب١ٝ َثٌ :  املُهٔ اشبطٚد ببعر امل٪



- 127 - 
 

 خت٬ف َٗاضات ٚقسضات املٛظؿني عٔ َتطًبات ايٛظا٥ـ.  ا 

    نـــعـ  َٓاغـــب١ ايتأٖٝـــٌ ايعًُـــٞ أٚ اشبـــرب٠ يـــبعر ا٭ؾـــطاز َـــع َتطًبـــات أزا٤

 ٚظا٥ؿِٗ.   

         ــٞ يًُــٛظؿني عــٔ ا٭منــاط املطغــٛل ؾٝٗــا نُــا اخــت٬ف أمنــاط ايػــًٛى ايؿعً

 ذبسزٖا قٛا٥ِ تٛقٝـ ايٛظا٥ـ.   

 يؿعًــٞ يًُــٛظؿني َكاضْــ١ مبعــاٜري  ا٭زا٤ نُــا تــربظٙ سذكــا٤ات       نــعـ ا٭زا٤ ا

 (. 222ّ، م 2001املٓعُات املُاا١ً ٚ ايسضاغات ايع١ًُٝ )تٛؾٝل، 

ػ:ػ Individual Analysisثاضثاػ:ػتحضغلػاضغردػ)ذازلػاضوظغغظػ(

ــ٢ أزا٤     ــٞ ٚ َــس٣   ٚ ٜٓكــب ا٫ٖتُــاّ يف ٖــصا ايٓــٛع َــٔ ايترًٝــٌ عً املٛظـــ ايؿعً

ــ١ ا٫ ــصا ا٭زا٤ َـــٔ خـــ٬ٍ ايتـــسضٜب )تٛؾٝـــل،   ضسَهاْٝـ ــا٤ بٗـ ــ٢ إٔ 222ّ ،م 2001تكـ (،مبعٓـ

ذبًٝــٌ املٛظـــ ٜبرــث عــٔ اٱجابــ١ عــٔ غــ٪اٍ : َــٔ ؼبتــاد  ايتــسضٜب ؟ ٚ َــاشا ؼبتــاد ؟، ٜٚــتِ   

ــسضٜب            ـــ ايت ـــ اشبــربات ــــ ــ٪٬ٖت ــــ ــ١ يًُٛظـــ )امل ــ٢ ايػــري٠ ايصاتٝ ــو َــٔ خــ٬ٍ ايتعــطف عً شي

 (.   65ّ، م  2003ِٝٝ ا٭زا٤ ايطمسٞ ٚ غري ايطمسٞ ( )٬ٍٖ، ايػابل ـــــ ايكسضات ـــــ تك

٠ٛ ا٭ٚمل يتكـُِٝ بطْـاَخ   ّ( سمل إٔ اشبطـ  1992)  Meyers and Bealٚأؾـاض  

ــ١ يترسٜــــس ا٫ذتٝاجــــات ايتسضٜبٝــــ١ ملــــسٜطٟ املــــساضؽ، َــــع   تــــسضٜا" ٖٞ تهــــٜٛٔ زبٓــ

 .  55م  "١سؾطانِٗ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط، يهٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلِ اهل١ُٓٝ ع٢ً ايعًُٝ

إٔ َــٔ ايهــطٚضٟ َؿــاضن١ املعًُــني يف ربطــٝط ٚ تكــُِٝ  "ّ( 1998ٚضأ٣ ا٭ْكــاضٟ )

بــطاصبِٗ ايتسضٜبٝــ١، ٚ ٖــصا ػبعًــِٗ قــازضٜٔ عًــ٢ ايتعــطف عًــ٢ اذتٝــاجِٗ ايتسضٜبٝــ١ ٚ تكــِٜٛ     

 .   13م "ْتا٥خ ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ اييت ًٜتركٕٛ بٗا بثك١ أنرب، ٚ خرب٠ أٚغع

 ذَذ االحرُاخاخ انرذرَثُح : أطانُة مجغ انثُاَاخ نرح

تتٓــٛع ا٭غــايٝب ايــيت ٜــتِ َــٔ خ٬هلــا مجــع ايبٝاْــات بٗــسف ذبسٜــس ا٫ذتٝاجــات    

ٜكـاضل   ايتسضٜب١ٝ ذٝث ذكط بعـر ايهتـال ٚ ايبـاذثني يف صبـاٍ اٱزاض٠ ٚ ايتـسضٜب َـا      

ــع   60 ــًٛل زبُـ ــ١ أٚ أغـ ــاتططٜكـ ــِٓٗ ايبٝاْـ ــل :َٚـ ــسٟ (، ٚ 262ّ،م 2001)تٛؾٝـ ايػاَـ
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ــأتٞ ٚ، (177ّ،م 2007)ايطعــاْٞ ٚ (228ّ، م2006)سبُــساْٞٚا( 40،م 2008ّ) ٜ

ٖصا ايٓٛع ٚ ايتبأٜ يٝتٓاغب َع زضج١ تعكس ا٫ذتٝاجات أٚ بػاطتٗا أٚ املطذ١ً اييت متـط  

بٗا املٓع١ُ أٚ ذحُٗا ٚعسز املٛظؿني ؾٝٗا ٚؾُٝا ًٜٞ ذكط ا٭غايٝب ا٭نثـط ؾـٝٛعا ٚ   

 اغتدساًَا زبُع ايبٝاْات : 

ػ: Questionnaireاءػ(ائطظػاالدتػض)شػاالدتباظظدددػ1

ــاض٠ عــٔ اغــتُاض٠           ــط ٚغــا٥ٌ مجــع ايبٝاْــات اغــتدساًَا، ٖٚــٞ عب ــس َــٔ أنث ٚتع

تتهُٔ صبُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ اييت تتطًب اٱجاب١ عٓٗا، بٗسف ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجـات  

 ايتسضٜب١ٝ  

مبطْٚـــ١ ايتطبٝـــل ٚا٫غـــتدساّ ذٝـــث ميهـــٔ تطبٝكٗـــا ؾطزٜـــًا  ا٫غـــتبا١ْٚتتُٝـــع 

 ًا، نُا أْٗا أقٌ جٗسًا ٚ تهًؿ١ً ٚتٛؾريًا يًٛقت َكاض١ْ بػريٖا َٔ ا٭غايٝب  ٚمجاعٝ

ػ: Interviewدددػاضطػابضظػػ2

ٚتتِ املكاب١ً باملٛاج١ٗ ايؿدك١ٝ بـني خـبري ايتـسضٜب ٚ املتـسضبني ا ـتًُني بككـس       

َــٔ خــ٬ٍ اسبكــٍٛ عًــ٢ َعًَٛــات ناًَــ١ ٚزقٝكــ١   ايتعــطف عًــ٢ اذتٝــاجِٗ ايتسضٜبٝــ١،

تكــسٜط ٚ تكٝــِٝ أُٖٝــ١ ايبٝاْــات ٚ تتــٝح ايؿطقــ١ يًُٛظـــ يًركــٍٛ عًــ٢         متهــٔ َــٔ  

ٜؿـبع ايٓاذٝـ١ ايٓؿػـ١ٝ يسٜـ٘      َعًَٛات ناؾ١ٝ عـٔ أغـبال املكابًـ١ ٚ أٖـساؾٗا، ٖٚـصا َـا      

ٜٚعطٞ َعٜسا َٔ ايكسم ٚ ايثبات يًُعًَٛات اييت ٜكسَٗا، نُا  تتٝح يًُٛظـ ؾطقـ١  

َــٔ غــًبٝات املكابًــ١ َــٔ طــٍٛ يًٛقــت   ٚبــايطغِ  ٫غتٝهــاح ايٓكــاط غــري املؿَٗٛــ١ يسٜــ٘، 

 ٚاضتؿاع يًتهًؿ١ س٫ أْٗا تٴعسٸ َٔ أنثط أغايٝب مجع املعًَٛات اغتدساًَا.

ػ:ػ Observationددػاضطالحظظػػ3

ٚؾٝٗــا ٜكــّٛ َػــ٦ٍٛ ايتــسضٜب مب٬ذعــ١ ٚ تػــحٌٝ غــًٛى املٛظـــ عٓــس ذسٚاــ٘،    

ّ املٛظــ بكٛاعـس   ٚطبتًـ املٛاقـ ٚ ايع٬قات اييت تكاذب ٚقٛع ايػًٛى، َٚس٣ ايتعا

 ايعٌُ.  
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ٚتتُٝع امل٬ذع١ بأْٗا ٫ تتطًب أٟ ْٛع َٔ ايتعإٚ ممـٔ ٖـِ ذبـت امل٬ذعـ١.  أٟ     

إٔ غًٛنِٗ ٜهٕٛ تًكا٥ًٝا، مما ٜهػب املعًَٛـات ايـيت ٜـتِ اسبكـٍٛ عًـ٢ َكـساق١ٝ       

أنـرب.  س٫ أْــ٘ ٜعــال عًٝٗــا اذتٝاجٗـا يٛقــت طٜٛــٌ ٺ، ؾكــس ٜٓتعـط َػــ٦ٍٛ ايتــسضٜب ؾــرت٠    

ٜربظ ايػًٛى ايصٟ ٬ٜذع٘، نُـا ميهـٔ إٔ تتـسخٌ أذٝاْـًا بعـر ايعٛاَـٌ        ط١ًٜٛ ذت٢

ايٛقتٝــ١ ايــيت تــ٪اط عًــ٢ ايػــًٛى ٚ املٛاقـــ أآــا٤ امل٬ذعــ١، ٚبــصيو ٜهــٕٛ َــا ٬ٜذعــ٘ 

 ايباذث يٝؼ قرٝرًا.

ػ:ػػ The Consultations Committeesددػاضضجانػاالدتذارغظػػ4

هلـــِ ع٬قـــ١ ٚاٝكـــ١، ٚخـــرب٠  تتؿــهٌ ايًحـــإ ا٫غتؿـــاض١ٜ َـــٔ خـــربا٤ َٚػـــ٦ٛيني 

بايٓؿاط أٚ ايٛظٝؿ١ املطًٛل زضاغتٗا، ٚيـسِٜٗ املعًَٛـات ايهاؾٝـ١ عٓٗـا يهـٞ ٜكـطضٚا       

املُٗات ٚ ا٭عبا٤ اييت تتهٕٛ َٓٗـا ٖـصٙ ايٛظـا٥ـ، َٚـٔ اـِ ايتعـطف عًـ٢ ا٫ذتٝاجـات         

ايتسضٜب١ٝ بؿـهٌ زقٝـل، ٚتتهـٕٛ ٖـصٙ ايًحـإ َـٔ أعهـا٤ َـٔ زاخـٌ املٓعُـ١ بؿـهٌ            

 ها٤ َٔ خاضجٗا سشا زعت اسباج١ يصيو.  أغاغٞ، ٚأع

ٚميٝع ٖصا ا٭غًٛل َٔ مجع املعًَٛات بايبػاط١ ْػبًٝا ٚق١ً ايتهًؿ١، نُا أْ٘ 

ــ١ خطــٛط   ت بــني املؿــاضنني يف ايعًُٝــ١ َــٔ خــ٬ٍ املــساخ٬ت    ا٫تكــا٫ٜػــِٗ يف تكٜٛ

ٚايتؿاعــٌ بــني عــسز َــٔ اشبــربا٤ يهــٌ َــِٓٗ ٚجٗــ١ ْعــطٙ يف تًــو ا٫ذتٝاجــات، أَــا يف     

اْب اٯخط ؾٝ٪خص ع٢ً ٖـصا ا٭غـًٛل أْـ٘ قـس ٜٓطـٟٛ عًـ٢ ْـٛع َـٔ ايترٝـع ٫غـتٓازٙ           ازب

ع٢ً آضا٤ املػتؿاضٜٔ َٔ ٚج١ٗ ْعـطِٖ ايؿطزٜـ١ أٚ ايتٓعُٝٝـ١، ٚ ٜٓـتخ عٓـ٘ أذٝاْـًا ظٗـٛض        

جع٤ ٚاذس ؾكط َٔ قٛض٠ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ عٓسَا تهٕٛ ايًح١ٓ غـري ممثًـ١ متاَـًا    

 يًُحتُع  

ػ:ػػ Testsددػاالختباراتػػ5

( ٚتهــٕٛ ؾــؿ١ٜٛ، أٚ  ا٫غــتبا١ْٖٚــٞ ططٜكــ١ َػــتٓبط١ َــٔ قا٥ُــ١ ا٫غتككــا٤ )  

ذبطٜطٜــــ١، ًٜحــــأ سيٝٗــــا خــــربا٤ ايتــــسضٜب بٗــــسف ايٛقــــٍٛ سمل ا٫ذتٝاجــــات ايتسضٜبٝــــ١  

يًُٛظؿني، ٚ تػتدسّ نٛغ١ًٝ يترسٜس ٚ تؿـدٝل أٚجـ٘ ايككـٛض يف ا٭زا٤، غـري أْٗـا      

 أزا٤ املٛظـ يًعٌُ، أٚ اذتٝاجات٘ ايتسضٜب١ٝ تعطٞ َ٪ؾطات أٚي١ٝ ٫ ْٗا١ٝ٥ عٔ تكِٜٛ
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ػ:ػػ A list of training needsددػشوائمػاالحتغاجاتػاضتدرغبغظػػ6

ٜعتُس ٖـصا ا٭غـًٛل عًـ٢ سعـساز قـٛا٥ِ أٚ جـساٍٚ ذبـٟٛ أجـعا٤ تؿكـ١ًٝٝ يًُٗـاّ           

ايٛظٝؿ١ٝ، اييت ٜكّٛ بٗا املٛظــ، ٚا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١ ايـيت ميتًهٗـا، ٜٚطًـب َٓـ٘        

ع سؾاض٠ أَاّ ايبٓٛز اييت ٜط٣ أْ٘ حباج١ سمل تُٓٝتٗا، ٚسشا َا أذػـٔ تكـُِٝ ٖـصٙ    إٔ ٜه

ايكٛا٥ِ ٚاغتدساَٗا ع٢ً ايٛج٘ ايػًِٝ ؾإْ٘ ميهٔ تٛؾري َعًَٛات ع٢ً قسض نبري َـٔ  

ايسق١; ٭ٕ املٛظـ ٜكـّٛ بترسٜـس ذاجاتـ٘ بٓؿػـ٘ ٚ ٜطؾـس َػـ٦ٛيٞ ايتـسضٜب سمل َـٛاطٔ         

 .  ايهعـ ؾٝ٘ اييت ذبتاد سمل تسضٜب

ػ:ػ Performance Appraisalددػتػوغمػاألداءػػ7

ميثــٌ تكــِٜٛ ا٭زا٤ ايــٛظٝؿٞ َ٪ؾــطًا ٚانــرًا يًٛاجبــات ايٛظٝؿٝــ١ ايــيت مل تٓحــع،   

ٚأغبال عسّ اٱظباظ، ٜٚبني ايتكـِٜٛ َـس٣ اسباجـ١ يًتـسضٜب عٓـس نـٌ َٛظــ، ٜٚكـسّ         

حـ٠ٛ بـني   َعًَٛات زقٝك١ عٔ ٚاجبات ٚ َػ٦ٛيٝات ايٛظا٥ـ، ٚ ميهٔ خ٬ي٘ ذبسٜس ايؿ

َػــت٣ٛ ا٭زا٤ ايؿعًــٞ ٚ ا٭زا٤ املطغــٛل ؾٝــ٘، س٫ إٔ مجــع املعًَٛــات َــٔ خ٬يــ٘ ٜػــتٓؿص   

 ٚقتًا ط٬ًٜٛ  

ػ:ػػ Work Samplesددػرغظاتػاضططلػػ8

ــٛل،         ــا تهــٕٛ يف ؾــهٌ َهت ٚ ٜؿــب٘ ٖــصا ا٭غــًٛل أغــًٛل امل٬ذعــ١ س٫ أْٗ

ذــات ايــرباَخ، ٚميهــٔ إٔ متثــٌ َٓتحــات َعٝٓــ١ ْتحــت أآــا٤ عُــٌ املٓعُــ١، َثــٌ َكرت   

ٚاشبطابــات، ٚ ايتكــُُٝات ايتسضٜبٝــ١، ٚ قــس تهــٕٛ زضاغــ١ قــسَٗا أذــس املػتؿــاضٜٔ،   

ٜٚػحٌ ع٢ً ٖصا ا٭غًٛل أْ٘ ٜػتكطع جع٤ًا َٔ ٚقـت املٓعُـ١ ايؿعًـٞ عٓـس زضاغـ١ ٖـصٙ       

 ايعٝٓات  

ػ:ػ Study of Reports and Recordsددػدرادظػاضتػارغرػوػاضدجالتػػ9

ح٬ت َٛاطٔ ايهعـ ايـيت ميهـٔ ع٬جٗـا بايتـسضٜب     تبني زضاغ١ ايتكاضٜط ٚ ايػ

بؿهٌ ممتاظ، ٚ تٛؾط زي٬ًٝ َٛنٛعًٝا ع٢ً ْتا٥خ املؿانٌ اسبازاـ١ يف َٛقـع َعـني َـٔ     

ــات          ــع بٝاْ ــٌ َ ــس،س٫ إٔ ايتعاَ ــٌ جٗ ــ١ يًعُــٌ، ٚ بأق ــا زٕٚ سعاق ايعُــٌ، ٜٚػــٌٗ دبُٝعٗ
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أْٗـا ٫ تعٗـط   َٚعًَٛات ايتكـاضٜط، ٚايػـح٬ت ؼبتـاد سمل ضبًـٌ بٝاْـات َـاٖط، ٚخاقـ١        

 غايبًا أغبال املؿانٌ أٚ اسبًٍٛ املُه١ٓ.

ػ:Self Assessment Exerciseددػتطارغنػوػأدواتػططرسظػتحضغلػاضذاتػػ10

ٚ تكُِ ٖصٙ ايتُاضٜٔ، ٚا٭زٚات عاز٠ ملعطؾ١ بعر ايكـؿات ايؿدكـ١ٝ اشباقـ١    

ٚايعُــٌ بــاملٛظؿني أآــا٤ أزا٥ٗــِ يعًُــِٗ; َثــٌ ايكــؿات اشباقــ١ با٫بتهــاض، ٚايتعــإٚ،    

 ازبُاعٞ.

ػ:ػػػ Management Requestsددػطضباتػاإلدارةػػ11

ٖٚٞ عباض٠ عٔ املكرتذات ٚ ايتٛقٝات َـٔ املـسٜطٜٔ يتٓؿٝـص بـطاَخ تسضٜبٝـ١ َعٝٓـ١       

س٫ إٔ ٖصا ا٭غًٛل ٜٛقـ بعسّ املٛنٛع١ٝ ٚ ٫ ٜعهؼ ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١ ايؿعًٝـ١    

 قتًا ط٬ًٜٛ.ضغِ أْ٘ أغًٛل اقتكازٟ ٚ غري َهًـ ٚ ٫ ٜتطًب ٚ

ٚ أٚضز زيٝـــــــٌ ايتـــــــسضٜب ايرتبـــــــٟٛ ٚ ا٫بتعـــــــاي ايكـــــــازض٠ َـــــــٔ ٚظاض٠ ايرتبٝـــــــ١ 

 ٖـ( أِٖ َكازض ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ ٖٚٞ :  1423ٚايتعًِٝ)

 ــ َٗاّ ايٛظٝؿ١ ٚ ٚاجباتٗا ٚ َػ٦ٛيٝاتٗا ٚ املتطًبات ا٭غاغ١ٝ يؿػًٗا.   1

اضْتٗـا بـأزا٤ املعًُـني ايـصٜٔ ٜؿـػًْٛٗا تعتـرب       ـ َعـس٫ت ا٭زا٤ املطًٛبـ١ يًٛظـا٥ـ، ٚ مبك     2

 ٚغ١ًٝ ٖا١َ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ.  

 ــ تكاضٜط ا٭زا٤ ايٛظٝؿٞ اييت ذبطض َٔ قبٌ املسٜط املباؾط أٚ املؿطف ايرتبٟٛ.     3

 ــ املػتحسات ٚ ايتطٛضات اييت ططأت ع٢ً ايٛظٝؿ١ تعس َ٪ؾطًا ي٬ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١   4

 ملٛانب١ ٖصا ايتطٛض.    

 ــ آضا٤ ايط٩غا٤ املباؾطٜٔ.   5

ـــ أٖــساف امل٪غػــ١ ايرتبٜٛــ١ ذٝــث تعطٝٓــا َ٪ؾــطًا عاَــًا عًــ٢ ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١       6 ـ

 اي٬ظ١َ يًُٛظؿني يتركٝل ٖصٙ ا٭ٖساف.    

 ــ ايعإًَٛ يف اسبكٌ ايرتبٟٛ ِٖ أْؿػِٗ أقسض ايٓاؽ ع٢ً ذبسٜس اذتٝاجِٗ ايتسضٜب١ٝ.   7

عًــ٢ ايعــاًَني يف ذكــٌ ايرتبٝــ١ ٚ ايتعًــِٝ يػــط  تكــسٜط اذتٝــاجِٗ   طبكــتـ ايسضاغــات ايــيت ــــ 8

 (76مايتسضٜب١ٝ ) ايتسضٜب١ٝ تعطٝٓا َ٪ؾطًا عاًَا ع٢ً اذتٝاجِٗ
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: والغ ذذرَة ادلشزفني تىسارج انرتتُح وانرؼهُى تادلًهكح انؼزتُح انظؼىدَح:  ثانثاا
  ُ ٝــ١ بايػــ١ يًتــسضٜب، باعتبــاضٙ ٚغــ١ًٝ   تــٛيٞ ايػٝاغــ١ ايعاَــ١ يًتــسضٜب ايرتبــٟٛ أٖ

١، ٚ قـس ْكـت املـاز٠    ايتطٜٛط ايرتبٟٛ املٗين املػتُط ملٛانب١ املػتحسات يف صباٍ ايرتبٝ

 غٝاغ١ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ يف ايتسضٜب ع٢ً :ايثايث١ َٔ 

ــــ ستاذــ١ ؾــطم ايتــسضٜب ايرتبــٟٛ بتــٛؾري ايــرباَخ ايتسضٜبٝــ١ زبُٝــع ؾــاغًٞ ايٛظــا٥ـ      1 

 ١ُٝ ٚؾل اذتٝاجِٗ  ايتسضٜب١ٝ ايؿع١ًٝ، ٚ متهِٝٓٗ َٔ ا٫يترام بٗا.    ايتعًٝ

ــطاف       2  ــا، ٚ اٱؾـ ــساضؽ ٚ سزاضتٗـ ــ١ املـ ــٛظٝؿٞ يٛنايـ ــٞ ايـ ــطم ايرتقـ ــع ؾـ ــط مجٝـ ـــ ضبـ ــ

بتعــاي سمل ا٫ايرتبــٟٛ، ٚايٓكــٌ ايــساخًٞ ٚاشبــاضجٞ، ٚاٱٜؿــاز يًسضاغــ١ بايــساخٌ ٚ

ُـ       ٌ خـاضد املًُهـ١ ٚغريٖـا َــٔ    اشبـاضد يًتـسضٜب ٚ ايسضاغـات ايعًٝـا، ٚاٱٜؿـاز يًع

ايؿــطم املتاذــ١ يًركــٍٛ عًــ٢ ذــس أزْــ٢ َــٔ ايٓكــاط يف ايتــسضٜب )ٚظاض٠ ايرتبٝــ١     

 (.   10ٖــ، م1423ٚايتعًِٝ.  

ٖتُت ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ بتسضٜب ايعـاًَني يف املٝـسإ ايرتبـٟٛ، ٚغـعت     ٚ يكس ا

ِٖ بازبسٜــس يف َٝــسإ سمل ضؾـع َػــتٜٛات أزا٥ٗــِ، ٚ تُٓٝــ١ خــرباتِٗ َٚٗــاضاتِٗ، ٚتعٜٚــس 

يطؾـع   َـٔ ؾـطم ايتـسضٜب،    ٠غـتؿاز ايرباَخ ضغبـ١ يف ا٫ عًُِٗ، ٚٚنعت بعر اشبطط ٚ

 َػت٣ٛ ايكٝازات ايرتب١ٜٛ ايعا١َ يف املٝسإ ايرتبٟٛ.    

ًٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ جبُٝـع ضباٚضٖـا     ْٚعطا ٭١ُٖٝ زٚض املؿطف ايرتبٟٛ يف ذبػني ايعُ

َ َــٔ جٗــ١ ٓٗــا املؿــطف ايرتبــٟٛ قبــٌ مماضغــ١  ، ٚ عــسّ ٚجــٛز بــطاَخ َتدككــ١ ٜتدــطد 

ايعُــٌ اٱؾــطايف َــٔ جٗــ١ أخــط٣، ؾكــس مت سعــساز بــطاَخ تسضٜبٝــ١ نــٞ ٜػــتطٝع ايكٝــاّ    

ــطؾني      ــس٠ يًُؿـ ــرباَخ املعتُـ ــِ ايـ ــٞ أٖـ ــسٍٚ اٯتـ ــح ازبـ ــإ ٜٚٛنـ ــطاؾ١ٝ بإتكـ ــ٘ اٱؾـ مبٗاَـ

 ايرتبٜٛني.  

 ني أآا٤ اشبس١ََٔ أِٖ ايرباَخ املعتُس٠ يف صباٍ تسضٜب املؿطؾني ايرتبٜٛ (4ازبسٍٚ ضقِ )

 املهإ املس٠ اغِ ايربْاَخ

 سزاضات ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ أغبٛعإ زٚض٠ املؿطؾني ازبسز

 َعٗس اٱزاض٠ ايعا١َ أضبع١ أغابٝع زٚض٠ اٱؾطاف ايرتبٟٛ

 جاَع١ املًو غعٛز ــ جاَع١ اٱَاّ ضبُس بٔ غعٛز ــ جاَع١ أّ ايكط٣ ؾكٌ زضاغٞ ناٌَ زٚض٠ املؿطؾني ايرتبٜٛني
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ٚ ايرتبـٜٛني   ٚ ؾُٝا ًٜـٞ ْبـصٙ َـٛجع٠ عـٔ بطْـاَخ املؿـطؾني        بطْـاَخ زٚض٠   ازبـسز، 

 :  املؿطؾني ايرتبٜٛني

ػددػبرظاطجػتطرغغيػضضطذرسغنػاضجددػ:ػػ1ػ

ُـــني ايـــصٜٔ ٜطؾـــرٕٛ يٲؾـــطاف ايرتبـــٟٛ، َٚـــس٠ ٖـــصا  ٖـــصا ايربْـــاَخ ٜكـــسّ يًُعً

ٖــــ، ٜٚكــاّ بــإزاض٠ 1415ايربْــاَخ عؿــط٠ أٜــاّ، ٚقــس بــسأ تطبٝــل ٖــصا ايربْــاَخ َٓــص عــاّ   

 ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ.  

ػبرظاطجػدورةػاضطذرسغنػاضتربوغغنػ:ػ-2

ٖــ ٚملـس٠ ؾكـٌ زضاغـٞ ٚاذـس،       1396/  1395بسأت زٚض٠ املؿطؾني ايرتبٜٛني عاّ 

ٚنإ عسز املتسضبني يف ٖصٙ ايسٚض٠ ااْٝـ١ عؿـط َتـسضبا ٶ، اـِ تٛقؿـت ٖـصٙ ايـسٚض٠ َـس٠         

ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف جاَعـ١ أّ ايكـط٣، ٚملـس٠ ؾكـٌ      مخػ١ غٓٛات، اِ أقُٝت َط٠ أخط٣ يف

ٖــ، اـِ   1413زضاغٞ ناٌَ، اِ تٛقؿت بعس شيو ذت٢ ايؿكٌ ايسضاغٞ ايثـاْٞ َـٔ عـاّ    

اغت٪ْؿت ايسٚض٠ يف نٌ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف جاَع١ أّ ايكـط٣ ٚ جاَعـ١   

ٛز اٱغـ١َٝ٬،  جتُاعٝـ١ يف جاَعـ١ اٱَـاّ ضبُـس بـٔ غـع      ٚنًٝـ١ ايعًـّٛ ا٫  املًو غـعٛز،  

 ٫ٚ تعاٍ تعكس نٌ ؾكٌ زضاغٞ.  

 يشكالخ ذىاخه ذذرَة ادلشزفني انرتتىَني :

تعـــس قًـــ١ ايـــرباَخ ايتسضٜبٝـــ١ أآـــا٤ اشبسَـــ١ َـــٔ أنـــرب املؿـــه٬ت ايـــيت تٛاجـــ٘  

تؿكت ايعسٜس َٔ ايسضاغات ع٢ً إٔ ق١ً ايرباَخ ايتسضٜبٝـ١ تعـس   ٚقس ااملؿطؾني ايرتبٜٛني، 

 ٛ يــسٍٚ  اجــ٘ تــسضٜب املؿــطؾني ايرتبــٜٛني ) َهتــب ايرتبٝــ١ َــٔ أنــرب املؿــه٬ت ايــيت ت

 ٖـ (. 1406اشبًٝخ ايعطبٞ، 

خكٛقــا ٚإٔ اؾتكــاض املؿــطؾني ايرتبــٜٛني سمل ايتــسضٜب أآــا٤ اشبسَــ١ ٜكًــٌ َـــٔ         

تباع ايتعًُٝات حبطؾٝتٗا، ٜٚبعـسِٖ عـٔ   ٜٚكٛزِٖ سمل انؿا٤تِٗ، َٚٔ اكتِٗ بأْؿػِٗ، 

عًـ٢ تـسضٜب املؿـطف ايرتبـٟٛ عـٔ ططٜـل َتابعـ١        عتُـاز  نُـا إٔ ا٫ اٱبساع ٚا٫بتهـاض،  

ــٔ ايتحسٜـــــس يف ا٭زا٤ ) ْـــــٛاٍ ايؿـــــٝذ،         ــطف آخـــــط ٜػـــــاعس يف ا٫بتعـــــاز عـــ أزا٤ َؿـــ

 (  101،م2000ّ
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٫  ٚايرباَخ ايتسضٜب١ٝ يًُؿطؾني ايرتبٜٛني املعتُس٠ أآا٤ اشبس١َ ق١ًًٝ جسا، ذٝـث 

ــس ا    ــسٟ عٓـ ــاَخ متٗٝـ ــس س٫ بطْـ ــطف  ٜٛجـ ــام املؿـ ــٟٛ يترـ ــٌ اايرتبـ ــطايف، ٚزٚض٠ بايعُـ ٱؾـ

يًُؿطؾني ايرتبٜٛني تعكس نٌ ؾكـٌ زضاغـٞ يف ازباَعـات، ٖٚـصٙ ايـسٚض٠ ٫ ًٜترـل بٗـا        

 املؿطف ايرتبٟٛ س٫ بعس َهٞ ؾرت٠ ط١ًٜٛ َٔ ع١ًُ يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ.  

ٚايرباَخ ايػا٥س٠ ٱعساز املؿطؾني ايرتبٜٛني غري ناؾ١ٝ يتأًِٖٝٗ يًكٝاّ مبٗاَِٗ 

ٚايصات١ٝ دباٙ ط٬بٗـِ ٚصبـتُعِٗ، يـصا ػبـب إٔ ٜعـاز ايٓعـط يف ايـرباَخ         ايرتب١ٜٛ ٚامل١ٝٓٗ

 (.  40ّ، م2000ا املؿطؾٕٛ ايرتبٜٕٛٛ ) اسبكٝين،ٚايسٚضات ايتسضٜب١ٝ اييت ٜٓدطط ؾٝٗ

 ٚتعاْٞ ٖصٙ ايرباَخ َٔ ايعسٜس َٔ املؿه٬ت اييت ذبس َٔ ؾاعًٝتٗا َٚٓٗا :  

 َؿه٬ت تتعًل مبرت٣ٛ ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ : -1

بطاَخ تـسضٜب املؿـطؾني ايرتبـٜٛني ٫ ٜـتِ تكـُُٝٗا ٚؾـل ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١،          –أ 

ــطاَخ َعــس٠ غــًؿا، ٚمل ٜ٪خــص ضأٜٗــِ ؾٝٗــا، سنــاؾ١ سمل عــسّ اٱعــساز         ؾٗــٞ ب

 (. 133ٖـ، م 1424ازبٝس، ٚايتدطٝط ايهايف هلا ) ايكطْٞ، 

َـ١ يف ٖـصٙ   ضبت٣ٛ ايرباَخ ٫ ؼبكل ا٭ٖساف املطج٠ٛ َٓٗـا، ٚاملٛنـٛعات املكس   –ل 

 (.  133ٖـ، م  1424ايسٚضات غري ناؾ١ٝ ) ايكطْٞ، 

بطاَخ ايتـسضٜب املكسَـ١ ٫ تـطبط بـني ايؿهـط ايرتبـٟٛ ٚايعُـٌ املٝـساْٞ، ؾتبكـ٢           –د 

ايرباَخ املكس١َ بعٝس٠ عٔ صباٍ عٌُ املؿطف ايرتبٟٛ، ٚعٔ املؿـه٬ت ايـيت   

 (.  207ّ، م 2002ٜٛاجٗٗا ) عبس اهلازٟ، 

 أغايٝب ٚٚغا٥ٌ ايتسضٜب :َؿه٬ت تتعًل ب -2

تػًٝب ازباْب ايٓعطٟ ع٢ً ازباْب ايتطبٝكٞ يف ايـرباَخ ايتسضٜبٝـ١ ) ازبطٜـٟٛ،     –أ 

 (.  133ٖـ، م  1424( ٚ ) ايكطْٞ، 144ٖـ، م 1416

( ٚيف 144ٖــ، م  1416ٟ، ا٫عتُاز ع٢ً أغًٛل ا انط٠ ٚاملٓاقؿ١ ) ازبطٜٛ –ل 

ـَـ   غــٓٛات، نــإ أغــًٛل   3س٣ زضاغــ١ َٛغــ٢ ذــٍٛ ايــسٚضات ايتسضٜبٝــ١ عًــ٢ 

ــط اغــتدساًَا ) َٛغــ٢،       ٖـــ،  1416ا انــط٠ ٚاملٓاقؿــ١ ٖــٛ ا٭غــًٛل ا٭نث
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(، ٚقس ٚاؾكـ٘ اسبطبـٞ " إٔ َـٔ َؿـه٬ت ايـرباَخ ايتسضٜبٝـ١ اعتُـاز         166م

   ٝ ــ ــ١ "  أغــًٛل ا انــط٠ ٚاملٓاقؿــ١ نأغــًٛل ض٥ ؼ يف َععــِ ايــرباَخ ايتسضٜبٝ

 (. 36ٖـ، م 1425اسبطبٞ، )

ٖــــ،  1416يٛغـــا٥ٌ ٚايتهٓٛيٛجٝـــا يف ايتـــسضٜب، )ازبطٜـــٟٛ،نـــعـ تٛظٝــــ ا –د 

( يف زضاغــت٘ ذــٍٛ بــطاَخ تــسضٜب املؿــطؾني يف ازباَعــات إٔ ايٛغــا٥ٌ    144م

 ايتع١ًُٝٝ مل تػتدسّ س٫ بٓػب نعٝؿ١ جسا.  

 َؿه٬ت تتعًل باملسضبني : -3

نعـ نؿا١ٜ ايهٛازض ايؿ١ٝٓ اشباق١ باٱؾطاف ع٢ً تٓؿٝص ايـرباَخ ايتسضٜبٝـ١    -أ

 (. 126ٖـ، م  1418َٛغ٢،  )

قـــتِٗ بٗـــِ ) ايكطْـــٞ، غـــ٤ٛ َعاًَـــ١ بعـــر املـــسضبني يًُتـــسضبني، ٚنـــعـ ع٬  -ل

 (.  67ٖـ، م 1425

 َؿه٬ت تتعًل باملسضبني : -4

ْتعاّ ؾٝٗـا، ٜٚـصنط َٛغـ٢ " ٚجـٛز     ٓاطل بعٝس٠ ٜعٝل ا٫ذهٛض املتسضبني َٔ َ -أ

    ٚ بعـسٖا عـٔ نـثري    ؾطم تسضٜب١ٝ َتاذ١ يف َٓـاطل َتاذـ١ يف َطانـع املـسٕ، 

 (. 126ٖـ، م  1418َٔ ايعاًَني يف املٓاطل ايٓا١ٝ٥ ) َٛغ٢، 

غٝـــال املتـــسضبني ٚعـــسّ تـــٛاؾط ازبسٜـــ١ ي٬غـــتؿاز٠ َـــٔ ايتـــسضٜب ) اهلـــاجطٟ،   -ل

(، يصيو َٔ ا٭ؾهـٌ ضبـط ايرتقٝـ١ ايٛظٝؿٝـ١ باسبكـٍٛ عًـ٢        57، مٖـ1425

ٟ تط زٚضات تسضٜب١ٝ أآا٤ اشبس١َ نراؾع قٟٛ يهٌ َعًِ َٚؿـطف  ٚسزاضٟ  بـٛ

ــس أؾهــاضٙ،       ــ١ يًطؾــع َــٔ َػــت٣ٛ أزا٥ــ٘، ٚدبسٜ ــسٚضات ايتسضٜبٝ ي٬يترــام باي

 (.   39ـ، م2000َسٟ،ٚتػٝري بعر غًٛنٝات٘ اشباط١٦ ) ايػاَسٟ ٚايػاَ

ْكـل ايـٛعٞ ايتــسضٜا يـس٣ املتــسضبني، ٜٚطجـع شيـو سمل عــسّ اكـ١ املتــسضبني يف        -د

 (.  81ٖـ، م 1422جس٣ٚ ايتسضٜب ) ايػٝاضٟ، 

 ؿه٬ت تتعًل مبهإ ايتسضٜب :َ -5

نــعـ ٤٬ََــ١ املهــإ املدكــل يًتــسضٜب َــٔ ٚجــٛز قاعــات تسضٜبٝــ١ صبٗــع٠     -أ

 ٚخسَات َػاْس٠.  
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بعس َهإ ايتسضٜب عٔ أَانٔ سقا١َ املتسضبني، ٜٚـط٣ َٛغـ٢ " َـٔ َعٛقـات      -ل

ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ بعسٖا عٔ نثري َٔ ايعاًَني يف املٓـاطل ايٓا٥ٝـ١ " ) َٛغـ٢،    

 (. 36، م ٖـ 1418

ٚقس تٛقًت زضاغ١ ايكطْٞ سمل إٔ َٔ َعٛقات ايتسضٜب " ذهـٛض املتـسضبني َـٔ    

 (.   133ٖـ، م  1424َٓاطل بعٝس٠ " ) ايكطْٞ، 

 (.   59،مٖـ1425ظزذاّ املتسضبني زاخٌ قاعات ايتسضٜب ) اهلاجطٟ، ا -د

 َؿه٬ت تتعًل بتكِٜٛ املتسضبني : -6

 بتكِٜٛ بطاَخ ايتسضٜب َٓٗا :ٜط٣ َٛغ٢ إٔ ٖٓاى عس٠ َؿه٬ت َتعًك١ 

 نعـ  ٚجٛز أغايٝب أٚ أزٚات تكِٜٛ َك١ٓٓ، ٚغ١ًٗ ايتطبٝل.   - أ

ــاضات ايــيت تكــٝؼ ازبٛاْــب       - ل اعبػــاض ايتكــِٜٛ يف َععــِ ا٭ٚقــات عًــ٢ ا٫ختب

 املعطؾ١ٝ.  

 نعـ  اغتدساّ ْتا٥خ ايتكِٜٛ يف تطٜٛط ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ.   - ت

 تٜٛات ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ.  نعـ اغتدساّ أغًٛل ذبًٌٝ ا ت٣ٛ يف تكِٜٛ ضب - ي

نعـ  اغتدساّ ايتكِٜٛ ايتتبعـٞ يف ذبسٜـس آاـاض ايتـسضٜب ايطًٜٛـ١ يف َٛاقـع        - د

 (. 127ٖـ، م  1418ايعٌُ بعس ايتسضٜب ) َٛغ٢، 

ٜكـاف ايـسٚضات ايتسضٜبٝـ١ ايؿكـ١ًٝ يًُؿـطؾني      تعًـِٝ بإ ٚقس قاَـت ٚظاض٠ ايرتبٝـ١ ٚاي  

ٜـت٤٬ّ َـع    ٗا ٚتكُٝٝٗـا َـٔ جسٜـس مبـا    يسضاغـت ٖـ، 1432/1433ايرتبٜٛني يًعاّ ايسضاغٞ 

 ٘ ، ٚزضاغـ١ جـسٚاٖا بايؿـهٌ    املتطًبات اسبسٜث١ ٚذاج١ املٝسإ ايرتبٟٛ ٚاملػتؿٝسٜٔ َٓـ

 اسبايٞ  ٚذبسٜثٗا ٚؾل َتطًبات عكط املعطؾ١.
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 ثاَُاا : انذراطاخ انظاتمح

 متهُذ
ــاّ ايباذــث ب  ــٌ ق ــ٢ زضاغــات َٚــ٪متطات َتعــسز٠      ٚا٫طــ٬ع َٝــساْٞ  َػــحعُ عً

ــ ــازت ايباذـــث يف    تتكـ ــات أؾـ ــصٙ ايسضاغـ ــو سٕ ٖـ ــ١ ;  شيـ ــاٚض ايسضاغـ ــٛعاتٗا مبرـ ٌ َٛنـ

ايٛقـٍٛ سمل ذبكٝـل ا٭ٖـساف املٓؿـٛز٠ َـٔ ايسضاغـ١، ٚقـاّ بتكػـِٝ ايسضاغـات ايػـابك١           

سمل ضبـــٛضٜٔ ُٖـــا; زضاغـــات غـــابك١ تتعًـــل مبحتُـــع املعطؾـــ١، ٚزضاغـــات غـــابك١ تتعًـــل    

 بايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ.  

١ يف سػبـاز زضاغـات ضبًٝـ١ ٚسقًُٝٝـ١ ذـٍٛ ا ـٛض ا٭ٍٚ;       ٚقس ٚاج٘ ايباذث قعٛب

يٓسض٠ ايسضاغـات يف ٖـصا املٛنـٛع، ٚذـاٍٚ إٔ تهـٕٛ مجٝـع ايسضاغـات املتعًكـ١ بـا ٛض          

ا٭ٍٚ تتكٌ بايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف صبتُـع املعطؾـ١، اـِ عُـس ايباذـث سمل تطمجـ١ عـسز َـٔ         

 ٍ ايباذــث يف عطنــ٘ يًسضاغــات يتــعاّ .، َــع ضباٚيــ١ اايسضاغــات ا٭جٓبٝــ١ يف ٖــصا الــا

 ايػابك١ باملٓٗخ ايتايٞ َا أَهٔ:

 عط  َٔ قاّ بايسضاغ١، ٚتاضٜذ سجطا٥ٗا، َٚهإ سجطا٥ٗا.   -1

 عط  أٖساف ايسضاغ١.   -2

 عط  َٓٗحٗا ٚصبتُعٗا أٚ عٝٓتٗا.  ٚأزاتٗا ٚططم مجع بٝاْاتٗا.   -3

 عط  بعر ْتا٥حٗا ٚاييت ٜط٣ ايباذث قًتٗا مبٛنٛع٘.   -4

ــًا، ٚيف ذــاٍ عــسّ تــٛؾط تــاضٜذ ايسضاغــ١ مت تــطجٝح     تطتٝــب ايسضاغــات تاض  -5 ؽبٝ

ــط َــٔ زض      ــت أنث ــا سشا ناْ ــا، أَ ــتِ    ايباذــث ملٛقعٗ اغــ١ يف ْؿــؼ ايتــاضٜذ ؾ

 جبسًٜا ذػب اغِ ايباذث.تطتٝبٗا أ

َٚــس٣  مجٝعــًا اــِ ايتعكٝــب ٚايتعًٝــل عًٝٗــا  ٚيف ختــاّ عــط  ايسضاغــات ايػــابك١   

 ا َٔ ٚج١ٗ ْعط ايباذث.  اضتباطٗا ٚتٛاؾكٗا َع زضاغت٘ اسباي١ٝ ٚ اخت٬ؾاتٗ
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 انذراطاخ انرٍ  ذرؼهك مبدرًغ ادلؼزفح :
)ز. ت(     Jacobٚ جــانٛل  Sreedharan ٚ غــطٜسٖاضإ Nairأجــط٣ ْــري  

يف نًٝــات التُــع يف ٫ٜٚــ١ نــري٫ اهلٓسٜــ١، ٖــسؾت سمل َعطؾــ١ طبٝعــ١ ايــرباَخ   زضاغــ١

مل صبتُــع املعطؾــ١، غــٗاَٗا  يف ايترــٍٛ س١ يًطــ٬ل يف نًٝــات التُــع َٚــس٣ س املكسَــ

عـستا هلـصا ايػـط  ُٖٚـا املكابًـ١      ٚاغتدسّ ايباذثٕٛ املـٓٗخ ايٛقـؿٞ املػـرٞ، بـأزاتني أُ    

اسبٛاضات ازبُاع١ٝ ٫غـتُاع آضا٤ ايساضغـني، ٚاملؿـانٌ ايـيت تـٛاجِٗٗ يف نًٝـاتِٗ،       ٚ

ــ١ يًترــٍٛ سمل صبتُــع       ــ١ ذــٍٛ ايــرباَخ ا٭نازميٝــ١ ٚتطبٝكاتٗــا ا تًُ ٚتطنــعت املكابً

، َٚـس٣ ضبطٗـا بـالتُع ا ًـٞ ٚذاجاتـ٘ ٚالتُـع اشبـاضجٞ، َٚـس٣ يعـب ٖـصٙ           املعطؾ١

ايهًٝـــات زٚض َطنـــع املعطؾـــ١ يًُحتُعـــات ا ًٝـــ١، ٚ خـــ٬ٍ تطبٝـــل ا٭زا٠ مت َكابًـــ١   

 130نًٝــ١ صبتُــع ٚ   26( طايبــا ٚطايبــ١ يف غــت نًٝــات  نعٝٓــ١ عؿــٛا١ٝ٥ َــٔ    510)

طايبـ١.    202طايبـا ٚعـسز اٱْـاي     308بطْاصبا أنازميٝـا، ٚبًـؼ عـسز ايطـ٬ل ايـصنٛض      

 تٛقًت ايسضاغ١ سمل :

بػـبب قًـ١ تـسضٜب ا٭نـازميٝني      اؾتكاض ايرباَخ ا٭نازميٝـ١ سمل زقـ١ َهْٛاتٗـا    -

 بٗا.  

ضباٚي١ ضبط ايهًٝـات بالتُعـات ا ًٝـ١ ٚايعاملٝـ١ َـٔ خـ٬ٍ ؾـبهات، نـٞ          -

 تػٌٗ هلِ ؾطم ايعٌُ يف التُع ا ًٞ، أٚ ايػؿط يًعٌُ بسٍٚ أخط٣.  

ٚايـيت نـإ   -( باي٫ٜٛـات املترـس٠   2003ّ) Torff   زضاغـ١ تـٛضف    ٚقـس أؾـاضت  

ٖسؾٗا َعطؾ١ ايتػريات يف اغتدساّ املعًُـني ملٗـاضات ايـتؿهري ايعًٝـا ملعازبـ١ ا تٜٛـات       

ازبـ١  َٚـا سشا نـإ يًدـرب٠ ٚايتـسضٜب أآـا٤ اشبسَـ١ أاـط يف تػـٌٗٝ َع         املعطؾ١ٝ ازبسٜس٠،

( َعًُـا َـٔ َعًُـٞ ايتـاضٜذ     60ٚقس اقتكـطت ايسضاغـ١ عًـ٢ )    ا تٜٛات املعطؾ١ٝ اسبسٜث١

َعًُـــا خـــبريا، ٚاغـــتدسّ ايباذـــث اغـــتبا١ْ  20يف املطذًـــ١ ايثاْٜٛـــ١، نـــإ َـــٔ بٝـــِٓٗ 

ٚتٛقـًت ايسضاغـ١ سمل إٔ َـٔ ٜتًكـ٢     مخاغ١ٝ املكٝـاؽ يتػـحٌٝ امل٬ذعـ١ عًـ٢ ايـسضٚؽ.      

ٚططقـ٘، ٚأْـ٘ تٛجـس ؾـطٚم     تسضٜبًا أآا٤ اشبسَـ١ ميٝـٌ سمل ايتطـٜٛط ٚايتػـٝري يف ايتـسضٜؼ      

شات ز٫يـ١ سذكـا١ٝ٥ َـٔ ذٝـث اشبـرب٠ يكـامل املعًُـني ا٭نثـط خـرب٠ً، َٚـٔ ْتا٥حٗـا إٔ            
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املعًُني ا٭نثط خرب٠  اغتدسَٛا ا ت٣ٛ ٚتعاًَٛا َع٘، ٚاغـتدسَٛا َٗـاضات ايـتؿهري    

 ايعًٝا يف ايتسضٜؼ بؿاع١ًٝ أنرب.

ــا َرينــؼ تؿــرئَ      ( َــٔ 2004ّ) Nijhofٚ ْٝحٗــٛف  Merx-Cherminأَ

ٖٛيٓسا ؾكس ذا٫ٚ يف زضاغتُٗا ؾِٗ ايعٛاٌَ امل٪اط٠ ع٢ً ا٫بتهـاض ٚقـ٠ٛ تٛيٝـس املعطؾـ١،     

زاخٌ امل٪غػ١ املتع١ًُ، ٚقس مجعا  املعًَٛـات ذـٍٛ َطاذـٌ ا٫بتهـاض َـٔ خـ٬ٍ َكابًـ١        

قػــاّ يف امل٪غػــ١ يف املطذًــ١ ا٭ٚمل ٚقػــُني آخــطٜٔ يف املطذًــ١ ايثاْٝــ١، أأعهــا٤ ا٬اــ١ 

ايـتؿهري ايٓاقـس   ٝاْاتِٗ َٔ خ٬ٍ اغتبا١ْ قُُت يصيو.  ٚخًكا سمل إٔ يعاَـٌ  مجعت ب

 ْتاد املعطؾ١ ٚاغتُطاضٜتٗا يف املػتكبٌ.  ا٭اط ا٭نرب يف س

ّ( َــٔ أٚا٥ــٌ ايسضاغــات ايعطبٝــ١ ايــيت ذكــٌ عًٝٗــا   2004ٚناْــت زضاغــ١ ذٝــسض) 

غــتد٬م ايباذـث، ٚقـس أجطٜـت يف اٱَـاضات ايعطبٝـ١ ذٝـث ٖـسؾت ٖـصٙ ايسضاغـ١ سمل ا         

ا٭زٚاض ازبسٜس٠ اييت ٜؿطنـٗا صبتُـع املعطؾـ١ عًـ٢ َ٪غػـات ايتعًـِٝ يف ايـٛطٔ ايعطبـٞ         

ــٞ       ــاّ ٚايتعًـــِٝ ازبـــاَعٞ، َـــٔ خـــ٬ٍ املـــٓٗخ ايٛقـــؿٞ ايترًًٝـ باملػـــتٜٛني : ايتعًـــِٝ ايعـ

ٚاغتكطا٤ َا نتب عٔ صبتُع املعطؾ١ ٚايتعًِٝ ،ٚٚنع َؿٗـّٛ يـصيو بعـس تكطٜـط ايتُٓٝـ١      

ــ١ ) ــ2003ٔايعطبٝــ ــ١      ّ( َــ ــع املعطؾــ ــٔ صبتُــ ــسات عــ ــات ايــــيت ذبــ ــع  يٮزبٝــ خــــ٬ٍ مجــ

ٚخكا٥كــ٘، ٚخًكـــت ايسضاغـــ١ سمل أُٖٝـــ١ ايتعًـــِٝ يف ايبٓـــا٤، ٚاملؿـــاضن١ يف صبتُـــع  

املعطؾ١ بتبازٍ ْٚؿط املعطؾ١، ٚاشبربات، ٚت١ُٝٓ املعطؾـ١ بتكـسِٜ َعطؾـ١ ربككـ١ٝ عايٝـ١      

ــطاَخ  أنازميٝــ١ ربككــ١ٝ  بكــٛض٠ َهثؿــ١ تًــا اذتٝاجــا      ــاًَني يف املػــت٣ٛ ٚب ت ايع

ٚاملعًَٛـــات يف  ا٫تكـــاٍاملٝـــسإ ملٛانبـــ١ ايتكـــسّ املعـــطيف ٚايتطبٝـــل املهثــــ يتكٓٝـــات 

 ايتعًِٝ ٚايتعًِ.  

ــس ايععٜــع)          ــطت زضاغــ١  قــؿا٤ عب ــرت٠ ٖٚــصا ايػــٝام ظٗ ّ( يف 2004ٚيف ٖــصٙ ايؿ

زضانــات املؿــطف ايرتبــٟٛ ايؿهطٜــ١ ٭بعــاز يتػتؿــطف َــس٣ س مجٗٛضٜــ١ َكــط ايعطبٝــ١;

س ايصٟ ٜؿطن٘ عًٝ٘ صبتُع املعطؾ١، َٚس٣ ايتعاَ٘ بٗصا ايـسٚض يف مماضغـات٘   زٚضٙ ازبسٜ

ــت      ــٓٗخ ايٛقـــؿٞ املػـــرٞ قاَـ ــ١ يًُـ ــتدساّ ايباذثـ ــٞ، ٚباغـ ــع ايؿعًـ ــطاؾ١ٝ يف ايٛاقـ اٱؾـ

عٓكــطا ذــٍٛ سزضانــات املؿــطف ايرتبــٟٛ    32عٓكــطا، َٓٗــا   40بتكــُِٝ اغــتبا١ْ َــٔ  
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ــ١، ٚ ــ١   عٓاقــط خككــتٗا يٛاقــع املُاضغــ   8٭زٚاضٙ اسبسٜث ات اٱؾــطاؾ١ٝ.  طبكــت ايباذث

ــ١ قٛاَٗــا )      ــ٢ عٝٓ ــ٬ي ضباؾعــات، عً ( َؿــطؾا َٚؿــطؾ١، ٚتٛقــًت   114زضاغــتٗا يف ا

 ايباذث١ سمل ْتا٥خ َٓٗا:

قٝـاز٠ املعًُـني يًتٛغـع يف زَـخ ايتهٓٛيٛجٝـا يف ايعُـٌ       ايرتبـٜٛني  ع٢ً املؿطؾني  -

 ايرتبٟٛ، ٚتٜٓٛع َكازض املعطؾ١ ٚايتعًِ.  

اّ بــايتكِٜٛ املٛنـــٛعٞ يًُعًُـــني، ٚا٫ْطـــ٬م َـــٔ  عًــ٢ املؿـــطف ايرتبـــٟٛ ايكٝـــ  -

ْتا٥حـــ٘ يف ربطـــٝط ٚتكـــُِٝ ٚ تٓؿٝـــص ايتـــسخ٬ت ايتسضٜبٝـــ١، يتحـــاٚظ ؾحـــٛات  

 ا٭زا٤.  

عًـــ٢ املؿـــطف ايرتبـــٟٛ زضاغـــ١ املؿـــه٬ت املدتًؿـــ١ يف املٝـــسإ ٚسػبـــاز ذًـــٍٛ   -

 َٓاغب١ هلا.  

ــصاتٞ ٚا      - ــٛاع َــٔ ايتكــِٜٛ ايبــسٌٜ ناي يؿــاٌَ عًــ٢ املؿــطف ايرتبــٟٛ مماضغــ١ أْ

 ٚايبٓا٥ٞ.  

 ع٢ً املؿطف ايرتبٟٛ ْؿط اكاؾ١ ايتػٝري ايرتبٟٛ ٚقٝاز٠ عًُٝات٘.   -

٫غـتؿاز٠ َـٔ   اد املعطؾ١ ٚا٭غايٝب املدتًؿ١ ْتعطٜـ املعًُني با٭قٍٛ ايع١ًُٝ ٱت -

 َكازضٖا املتٓٛع١ يف ساطا٤ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ.  

 ث.  تؿحٝع املعًُني ع٢ً ايتؿهري ٚايتحطٜب ٚايتطٜٛط ٚايبر -

ٚنؿـــؿت ايسضاغـــ١ عـــٔ ٚجـــٛز ؾـــطٚم شات ز٫يـــ١ سذكـــا١ٝ٥ يعاَـــٌ اشبسَـــ١ يف 

ٚإٔ مجٝـــع  اٱؾـــطاف ايرتبـــٟٛ يف اغـــتحابات املؿـــطؾني يكـــامل ا٭قـــٌ خسَـــ١،

ب يًكٝـــاّ مبٗـــاّ ايـــسٚض ايعـــاًَني يف اٱؾـــطاف ايرتبـــٟٛ حباجـــ١ َاغـــ١ سمل تـــسضٜ

طًـــٛل بـــني َتطًباتـــ٘ ايتُٜٓٛـــ١ لتُـــع املعطؾـــ١، يتركٝـــل ا٫تػـــام املازبسٜـــس ٚ

 تكٛضاتِٗ ملٗاّ ايسٚض ازبسٜس ٚمماضغاتِٗ ايؿع١ًٝ هلصٙ املٗاّ.  

ّ( ذــاٍٚ ايباذــث ايهؿـــ عــٔ اذتٝاجــات طــ٬ل    2005ٚيف زضاغــ١ أبــٛ خًٝــٌ ) 

املطذ١ً ايثا١ْٜٛ جبُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ ٫غتدساّ املهتب١ َٚكازض املعًَٛات املدتًؿـ١،  

ٗـا، ٚايـتعًِ ايـصاتٞ ايـصٟ َـٔ ؾـأْ٘ ذبكٝـل        ْتاجاز٠ َٓٗا يف انتػال املعطؾـ١ ٚس ٚا٫غتؿ
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صبتُع املعطؾـ١، ٚشيـو باغـتدساّ املـٓٗخ ايٛقـؿٞ املػـرٞ، قـُُت يـ٘ اغـتبا١ْ طبكـت           

سزاض٠ تعًُٝٝــ١،  18َعًــِ ذاغــب آيــٞ باملــساضؽ ايثاْٜٛــ١ يف   68( ؾــطزًا، َــِٓٗ 241عًــ٢ )

ٚ67  ٚ أخكـا٥ٞ تطـٜٛط تهٓٛيـٛجٞ.  ٚقـس تٛقـًت       106أخكا٥ٞ َهتبات َٚعًَٛـات، 

 ًٜٞ: يسضاغ١ سمل َاا

ــاعٞ     - ــٌ ازبُــ ــٝح يًطــــ٬ل ايعُــ ــ١ٝ تتــ ــ١ ٚاملسضغــ ــات ايعاَــ إٔ اغــــتدساّ املهتبــ

ٚايتعاْٚٞ، نا٫ؾـرتاى يف حبـث أٚ زضاغـ١ ٚغريٖـا.  ٚإٔ شيـو َٗـِ ٫نتػـال        

 املعطؾ١ ٚاْتاجٗا.  

ــ١       - ــت زضجــ١ أُٖٝ ــ١ َثً ــ١ ٚاملكــازض ا٫يهرتْٚٝ ــ١ ا٫يهرتْٚٝ إٔ اغــتدساّ املهتب

 تػال املعطؾ١ ٚاْتاجٗا، ٚنصيو يف ايبرث ايعًُٞ.  نبري٠ يًُبرٛاني يف ان

ــع        - ــل تهــٜٛٔ صبتُ ــ١ ؼبك إٔ اغــتدساّ املهتبــات َٚكــازض املعطؾــ١ ا٫يهرتْٚٝ

 املعطؾ١.  

إٔ ا٫ْــسَاد بؿاعًٝـــ١ يف صبتُــع املعطؾـــ١ َطٖــٕٛ بانتػـــال املعطؾــ١ ٚتٛظٝؿٗـــا      -

 يٛجٝا. ٚاْتاجٗا ٫ٜٚتأت٢ شيو س٫ بإتكإ يػ١ )يػات( أجٓب١ٝ ٚ اغتدساّ ايتهٓٛ

ــ١        - ــ١ سذكــا١ٝ٥ بــني اغــتحابات ايؿ٦ نؿــؿت ايسضاغــ١ عــٔ ٚجــٛز ؾــطٚم شات ز٫ي

ايــصٜٔ تًكــٛا تــسضٜبا ربككــٞ قبــٌ أٚ أآــا٤ اشبسَــ١ ٚ ايــصٜٔ مل ٜتًكــٛا تــسضٜبا،    

ٚشيــو يكــامل َــٔ تًكــٛا ايتــسضٜب، ٚأْٗــِ اقــبرٛا أنثــط ٚعٝــا بٛغــا٥ٌ ٚغــبٌ      

 ٚسجطا٤ات ذبكٝل صبتُع املعطؾ١.  

ٱقــ٬ح ايرتبــٟٛ مبــا ٜتؿــل ٚتٛجٗــات ايتعًــِٝ عبــٛ اقتكــاز  ٚٱذــساي ايترــٍٛ ٚ ا 

املعطؾ١ ٚصبتُعٗا ٚسَهاْٝـ١ تطبٝكـ٘ يف صبـا٫ت َٓٗـا بٓـا٤ ايكـسضات ايكٝازٜـ١ ٚتععٜعٖـا         

ِ    ٚاقع املُاضغات اٱزاضٜـ١ ع٢ً  تعطف ًييف ا٭ضزٕ  ٚ قـاّ   ايكا٥ُـ١ يف ٚظاض٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـٝ

كـــرتح ٱذـــساي ٖـــصا ايتػـــٝري، ٚاغـــتدسّ  ّ(  يف زضاغـــت٘ ببٓـــا٤ منـــٛشد 2006َاشب٬ًٜـــ١)

ؾ٦ـات قٝازٜـ١ ٖـٞ:     ا٬ي ٚتهٕٛ صبتُع ايسضاغ١ َٔايباذث املٓٗخ املػرٞ ايتطٜٛطٟ، 

ٟ  ايؿ١٦ ا٭ٚمل / اٱزاضات ٚايبـايؼ عـسزِٖ    َطنع ايٛظاض٠ ممث٬ با٭َٝٓني ايعاَني َٚـسٜط

ّ  31( ٚاملسٜطٜٔ املدتكني ٚايبايؼ عسزِٖ )11) (.  ٚايؿ٦ـ١  33ٚعـسزِٖ )  ( ٚض٩غـا٤ ا٭قػـا

( 36ٚايتعًـِٝ ٚايبـايؼ عـسزِٖ )    ِٝ ممثًـ١ مبـسٜطٟ ايرتبٝـ١   ًـ ايثا١ْٝ/ َـسٜطٜات ايرتبٝـ١ ٚايتع  
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( َـسٜطًا،  36هلـِ ٚايبـايؼ عـسزِٖ )    َـسٜطًا، َٚـسٜطٟ ايؿـ٪ٕٚ ايؿٓٝـ١ ٚايتعًُٝٝـ١ ٚايتـابعني      

ػتؿاضٕٚ َسٜطًا.  ٚايؿ١٦ ايثايث١: امل( 36) َٚسٜطٟ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚايبايؼ عسزِٖ

أزاتني ا٭ٚمل يتعـطف  ٚقاّ ببٓا٤  ًا، َػتؿاض( 25يًُؿاضٜع اٱق٬ذ١ٝ ايرتب١ٜٛ ٚعسزِٖ )

ايكا١ُ٥ يف ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚايثا١ْٝ اغتبا١ْ َكاب١ً أعـست   ٚاقع املُاضغات اٱزاض١ٜ

  ٞ يترسٜـس ايكهـاٜا ا٭غاغـ١ٝ شات ايكـ١ً مبٛنـٛع َػـتكبٌ        Delphi ٚؾل أغـًٛل زًٜؿـ

َكـرتح   مت ايتٛقـٌ سمل بٓـا٤ أمنـٛشد   ، what should beٚ املطغٛبـ١  ات اٱزاضٜـ١ املُاضغـ 

 يٲق٬ح اٱزاضٟ ايرتبٟٛ ٜتهٕٛ َٔ مخػ١ عٓاقط، ٖٞ: ذبسٜس ا٭ٚيٜٛـات )ايط٩ٜـ١،  

ٟ    ،(.  زعِ ايكطاض ايرتبٟٛغرتاتٝح١ٝايطغاي١، ا٫ ايػـًطات   أزٚاض  ،اربـاش ايكـطاض ايرتبـٛ

 .  ز١ٜ ٚتععٜعٖابٓا٤ ايكسضات ايكٝا ،ٚاسبان١ُٝ.

ّ(زضاغـ١ ٖـسؾت سمل تكـسِٜ سطـاض     2007) Zhuٚ ظٚ   Ganٚأجـط٣ ايباذثـإ جـإ    

ــساع          ــا إٔ أغــاؽ اٱب ــٔ ْتا٥حٗ ــ١ ا٫ؾرتانــ١ٝ َٚ ــات املعطؾٝ ــات التُع ــا٤ ب٦ٝ ــٞ يبٓ َطجع

ايتهاٌَ ٚايتٓٛع  بني مسات املؿاضنني ٚمسات ايب٦ٝات ا٫ؾرتان١ٝ، ٚنصيو منصجٞ 

ـــ   ــتُط ٚاي ــطزٟ املػـ ــتعًِ ايؿـ ــ١     ايـ ــع ملعطؾـ ــ١ ٚصبتُـ ــٌ يف ب٦ٝـ ــٛ ا٭ؾهـ ــاضنٞ ٖٚـ تعًِ ايتؿـ

ــ١  َٚؿــاضن١          ــٌ املعطؾ ــازٍ ٚذبًٝ ــ١ تب ــ٢ أُٖٝ ــٞ، ٚت٪نــس ٖــصٙ ايسضاغــ١ عً ا٫يهرتْٚ

 التُع يف مماضغتٗا ٚبٓا٥ٗا ٚاٱبساع ؾٝٗا بكٛض٠ ؾطز١ٜ ٚ تؿاضن١ٝ.  

ّ( ذــاٍٚ ايباذــث إٔ ٜــبين بطْاصبــًا يتــسضٜب املعًُــني    2007ٚيف زضاغــ١ ايكطعــإ) 

ــ٢ َعً    قــا٥ ــطٙ يف املُاضغــات ايكــؿ١ٝ عً ــ٢ اقتكــاز املعطؾــ١ ٚأا ــ١  ِ عً ُــٞ ايًػــ١ اٱظبًٝعٜ

ٔ  ايسضاغـ١  صبتُـع  ٕٛتهـ  ٚ جتُاعٝـ١، ٚايرتبٝـ١ ا٫  ٞ  مجٝـع  َـ  اٱظبًٝعٜـ١  ايًػـ١  َعًُـ
 ٚ٭غـطا  ( َعًُـًا.   197ٚعـسزِٖ )  اسبهَٛٝـ١  املـساضؽ  يف ا٫جتُاعٝـ١  ٚايرتبٝـ١ 
ّ  ايسضاغـ١  ٔ  عـسز  ببٓـا٤  ايباذـث  قـا ٞ  ،ا٭زٚات َـ  امل٬ذعـ١، ٚاختبـاض   بطاقـ١  :ٖٚـ
 ايسضاغ١ اٯتٞ:ٚنإ َٔ ْتا٥خ  ،ٛقؿٞاي املٓٗخ باغتدساّ ،املعطيف ايتركٌٝ

ٌ  ُاضغـ١ امل املعـطيف  ا٫قتكـاز  أبعـاز  أعًـ٢  إٔ ٞ  ايكـؿ١ٝ  ايػطؾـ١  زاخـ  ايـيت  ا٭بعـاز  ٖـ
 اغـرتاتٝحٝات "ٚ ،"املعطيف"ٚ ،"ايتع١ًُٝٝ ايٛغا٥ٌ"ٚ ،"ايكؿ١ٝ ا٭ْؿط١" :باٯتٞ تتعًل،
 ا٫قتكاز ملٗاضات املعًُني تطبٝل زضج١ إٔٚ   ،"ايتكِٜٛ"ٚ ،"ايكـ سزاض٠"ٚ ،"ايتسضٜؼ
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 (3.19)اسبػابٞ ٗاَتٛغط صبُٛع بًؼ ذٝث َتٛغط١ ايكؿ١ٝ ايػطؾ١ زاخٌ املعطيف

ــأاري عكــط       1428ٚقــسّ ايرتنــٞ)  ٖـــ( زضاغــ١ نــإ َــٔ أٖــساؾٗا َعطؾــ١ َــس٣ ت

ًــِ ٚايطايــب ٚاملــٓٗخ، طبــل ايباذــث زضاغــت٘ املعطؾــ١ ٚايعٛملــ١ عًــ٢ ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ ٚاملع

( َعًُــا يف َطاذــٌ ايتعًــِٝ ايــث٬ي، ا٫بتسا٥ٝــ١ ٚاملتٛغــط١ ٚايثاْٜٛــ١ مبٓطكــ١     626عًــ٢ )

ايطٜـا  ٚاختــاض ايتعًــِٝ ا٭ًٖـٞ. اغــتدسّ ؾٝــ٘ ايباذــث املـٓٗخ ايٛقــؿٞ ايترًًٝــٞ، مجــع    

 غ١:َعًَٛات٘ َٔ خ٬ٍ اغتبا١ْ قُُت هلصا ايػط . .  نإ َٔ ْتا٥خ ايسضا

ـــ       - ــ١، ٚتٛظٝـ ــا٥ط ايتكٓٝـ ــِ بٛغـ ــ١ املعًـ ــاز٠ َعطؾـ ــس زٚضًا يف ظٜـ ــط ازبسٜـ إٔ يًعكـ

ــ٘         ــ٢ تٛجٝـ ــِ عًـ ــاعس٠ املعًـ ــِٝ، َٚػـ ــات ايتعًـ ــبط طبطجـ ــِٜٛ يهـ ــاؽ ٚايتكـ ايكٝـ

ايتؿهري، ٚذبٌٜٛ املكطضات سمل أْؿط١ َسضغ١ٝ، ٚا٫عتُاز ع٢ً ايتعًِ ايصاتٞ، 

 ٚضعا١ٜ ايتؿهري اٱبساعٞ.  

ًـ٢ ا٫ْرتْـت نٛغـٝط َعـطيف يٓؿـط املعطؾـ١ ٚتعاٜـس ايكـطا٠٤         ا٫عتُاز املتعاٜـس ع   -

 ا٫يهرت١ْٝٚ ٚتها٩ٍ زٚض املهتبات ٚايهتب ٚايكرـ ٚال٬ت.  

 ٚ ٫ْؿتـاح عًـ٢ ايًػـات ٚايثكاؾـات     ت ٚغـطعتٗا ٚا ا٫تكـا٫ تٛظٝـ تك١ٝٓ املعًَٛـات 

 جٓب١ٝ.  ا٭

 ايتـسضٜؼ،  اري الاٍ ايتكين يف تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚتؿعٌٝ اسباغـٛل يف تأ -

ٚتععٜع ايًػ١ ا٭جٓبٝـ١، ٚتٛظٝــ ايتعًـِٝ اٱيهرتْٚـٞ ٚايتعًـِٝ املؿتـٛح، ٚايتعًـِٝ        

 عٔ بعس.  

ــ١ )  ــ١ اشبًٝؿـ ــا٤ت زضاغـ ـــ( 1428ٚجـ ــ١ ايطٜـــا  يف  ٖـ يًتعـــطف عًـــ٢ ا٭غـــؼ  َسٜٓـ

ايؿًػــؿ١ٝ لتُــع املعطؾــ١، ٚاْعهاغــاتٗا عًــ٢ ايتعًــِٝ، ٚطــطح تكــٛض َكــرتح يتهــٜٛٔ     

 ٚ ٚذبًٝـٌ أضا٤ اشبـربا٤ يف املًُهـ١ ذـٍٛ      اضٙ يف صبتُـع املعطؾـ١،  املعًِ ايػعٛزٟ ٚؾكـا ٭ز

ا٭زٚاض املػـــتكب١ًٝ  ٚتٛقعاتٗـــا يًُعًـــِ ايػـــعٛزٟ، ٚاغـــتدسّ ايباذـــث يف ٖـــصٙ ايسضاغـــ١ 

ٚبٓــ٢ أزاتــني  املهْٛــ١ َــٔ جــعأٜٔ َــساخٌ املــٓٗخ املػــتكبًٞ ٚاملــٓٗخ ايٛقــؿٞ ايترًًٝــٞ، 

صبُٛع١ اشبربا٤، ذٝث مت  ضبهُتني يصيو، ٚتهٕٛ صبتُع ايسضاغ١ َٔ صبُٛعتني:

ٚاملعًُــني، ٚمت  ايرتبــٜٛني  ( خــبريا; ٚصبُٛعــ١ املؿــطؾني   35أخــص عٝٓــ١ عُسٜــ١ عــسزٖا)   
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. ٚنـإ َـٔ   َٚعًًُا تطبًٜٛا ( َؿطؾًا395اختٝاضٖا بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ طبك١ٝ نإ قٛاَٗا )

 ًٜٞ: أبطظ ْتا٥خ ٖصٙ ايسضاغ١  َا

ٜعٗــط ؾحــأ٠، ٚؾــهٌ إٔ صبتُــع املعطؾــ١ َــط مبطاذــٌ تهــٜٛٔ قبــٌ ظٗــٛضٙ ٚمل   -

 ظٗٛضٙ ٖاجػا يًكٝازات ايػٝاغ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ملٛانب١ ٖصا ايتػٝري.  

ــا ٚتطبٜٛــا يف َ٪غػــات تعًُٝــ٘ قبــٌ اشبسَــ١ غــري       - سٕ سعــساز املعًــِ اكاؾٝــا ٚعًُٝ

نافٺ ٱعسازٙ يًُُاضغات امل١ٝٓٗ ٚقٝاَـ٘ بـا٭زٚاض املـتػري٠ بكـسض َـٔ ايثكـ١، ممـا        

ــِ ٚتطـــٜٛط   ــٜٛٔ املعًـ ــتِ  ػبعـــٌ ايبرـــث عـــٔ تهـ ــ١، ٜـ ــ١ َػـــتُط٠ َتهاًَـ ٙ عًُٝـ

 بايتسضٜب املػتُط أآا٤ اشبس١َ. 

قــسّ اشبــربا٤ َــٔ خــ٬ٍ "أغــًٛل زيؿــٞ" عــسزا َــٔ ا٭زٚاض املتٛقعــ١ يًُعًــِ َٓٗــا :   -

ــِ اشبــبري املتدكــل،        ــِ املؿهــط، ٚاملعً ــِ ايباذــث، ٚاملعً ــِ ايكــس٠ٚ، ٚاملعً املعً

 دطط.  ٚاملعًِ ايعاملٞ، ٚاملعًِ املػتؿاض ايتكين، ٚاملعًِ امل

ّ( إٔ ٜعــطف َــس٣ ايــتػريات يف أزٚاض املعًُــني ٚطــطم  2008)Beck ٚذــاٍٚ بٝــو 

 ايــسامناضىقــ٬ح  يف عٝٓــ١ َــٔ َــساضؽ  ًِ يف صبتُــع املعطؾــ١ ٚزٚضٙ يف اٱايتعًــِٝ ٚايــتع

ٚشيو َٔ خ٬ٍ زضاغ١ أجطاٖـا عًـ٢ َؿـطٚع تطـٜٛط ايتعًـِٝ ايثـاْٟٛ شٟ ا٭ضبـع غـٓٛات،          

ــٓٗخ ايٛقــؿٞ امل   ــا امل ( َسضغــ١ 16ػــرٞ َــٔ خــ٬ٍ ٬َذعــ١ املعًُــني يف )   اغــتدسّ ؾٝٗ

قػــُت عًــ٢ املــطاقبني املــسضبني  مبعــسٍ أضبــع َــساضؽ يهــٌ ٬َذــغ، ٜٚكــّٛ مب٬ذعــ١  

إٔ طـطم   ايسضٚؽ يف ٖصٙ املساضؽ ٚسجطا٤ َكاب٬ت َع املعًُـني ٚايطـ٬ل، ٚتٛقـًت سمل   

ــات ايطــ٬     ٚا٫غــتٓتاد ٚ أ ا٫غــتكطا٤ ــ٢ ضؾــع نؿاٜ ل غــًٛل ذــٌ املؿــه٬ت ٚايعُــٌ عً

 ْتاد ٚتٛيٝس املعطؾ١ بؿهٌ ؾاعٌ.  ستػترثِٗ ع٢ً 

-Armengolٚ اضَٝٓكـــٍٛ أغـــباضٚ    Gomezٚجـــَٛع    Sallanقـــسّ غـــا٫ٕ   

Asparo (2008     ــ١ ٖــسؾت سمل َعطؾــ١ خكــا٥ل ايؿــبهات املباؾــط٠ ّ( زضاغــ١ دبطٜبٝ

ع٢ً اسباغب يف صباٍ ْكٌ املعطؾـ١ ٚتبازهلـا يف ايتعًـِٝ يف صبتُـع املعطؾـ١، ٚاغـتدسَت       

 بهات قا١ُ٥ ٚا٬ي ذا٫ت ٖٞ:ا٬ي ؾ

 ايتعًِٝ ا٫جتُاعٞ ٚ ايتسضٜب.   ت يف سطاضا٫تكا١َُٗ٫ )عٌُ( سزاض٠ املعطؾ١ ٚ -
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 .  ا٫تكاٍت املعتُس٠ ع٢ً ايؿبهات َباؾط٠ ا٫تكا٫تٓعِٝ سزاض٠ املعطؾ١ ٚ -

 ٱزاض٠ املعطؾ١.     Aceleraايتطبٝل ٚا٫عتُاز ع٢ً منٛشد  -

َؿــاضنًا، ٚمت  38ٚ  42ٚ  35يــث٬ي : ٚنــإ عــسز املؿــاضنني يف ايؿــبهات ا 

ــازٍ        ــ١ تبـ ــ١ عًُٝـ ــ١ َٚطاقبـ ــاضنني، ٬َٚذعـ ــاب٬ت املؿـ ــ٬ٍ َكـ ــٔ خـ ــات َـ ــع ايبٝاْـ مجـ

 املعًَٛات، ٚذبًٌٝ ضبت٣ٛ ايؿبهات املعطؾ١ٝ، ٚنإ َٔ ْتا٥حٗا :

إٔ سزاض٠ املعطؾــ١ َــٔ خــ٬ٍ ايؿــبهات ٜعــين سزاض٠ تبــازٍ نــٌ أْــٛاع املعطؾــ١ بــني   -

ــطتبط     ا٭عهــا٤ يف امل٪غػــات ايت  ــ١، ممــا ؼبــسي تطــٛضا َٓاغــبا يًؿــطم ت عًُٝٝ

 حباجات امل٪غػ١.  

-  ٚ املٓتحــ١ َــٔ املٛقــع ٜكــٛز سمل  إٔ ا٭ٖــساف ايط٥ٝػــ١ يب٦ٝــ١ ايؿــبهات املباؾــط٠ ، 

نػال ٚتطٜٛط َعطؾ١ سزاض١ٜ ٚتك١ٝٓ ٚتطٜٛط َٗاضات ٚنؿاٜات أخـط٣ َطنبـ١   س

 َتعًك١ بططم ايتعًِٝ ٚايصنا٤ ٚايعٛاٌَ ا٫جتُاع١ٝ. 

 يكبًٞ َِٗ ملسٜطٟ ايؿبهات يسعِ اغتُطاض ايتسضٜب ٚتطٜٛط بطاصب٘.  ايتسضٜب ا -

إٔ ظباح الُٛعات ايتسضٜب١ٝ زاخٌ ايؿبه١ ٜهٕٛ ؾكط َٔ خ٬ٍ صبُٛعـات   -

 َػتُتع١ َٚتٛاؾك١ ذٍٛ املٛنٛع املطغٛل ؾٝ٘.  

ّ( يترسٜــس ايعٛاَــٌ  2009ٚآخــطٕٚ ) Chenٚيف ْؿــؼ ايػــٝام أتــت زضاغــ١ تؿــٔ   

طؾ١ يف صبتُع َؿاضن١ املعطؾ١ ٚشيو باختباض عسز َٔ ايؿطنـٝات  امل٪اط٠ ع٢ً تبازٍ املع

نادباٖات املعًُني يتبازٍ املعطؾ١ ٚاعتكازات املعًُني عٔ قسضاتِٗ ذٍٛ  املؿـاضن١ يف  

سْتــاد املعطؾــ١  بكــٛض٠ ايهرتْٚٝــ١، اغــتدسّ خ٬هلــا ايبــاذثٕٛ املــٓٗخ ايٛقــؿٞ باغــتبا١ْ  

ــ٢  ــتري، ٚأؾـــ   396طبكـــت عًـ ــٔ طـــ٬ل املاجػـ ــا َـ ــبهات  طايبـ ــا٥خ سمل إٔ ايؿـ اضت ايٓتـ

ــ١ ٚاملؿــاضن١ يف بٓا٥ٗــ       ــازٍ املعطؾ ــس٠ يتب ــت َ٪ؾــطات جٝ ــ١ ٚا٫ْرتْ ا َٚطتبطــ١ ا٫جتُاعٝ

 ْتاجٗا.  بػًٛى تبازٍ املعطؾ١ ٚس

ٖـــ( بسضاغــ١ 1430ٚيف غــٝام اغتؿــطاف املػــتكبٌ ٚٚنــع تكــٛض يــ٘ قــاّ ايكطْــٞ ) 

يثاْٜٛــ١ باملًُهــ١ ٖــسؾت يكــٝاغ١ تكــٛض َكــرتح ٭ٖــِ ايترــ٫ٛت يف َــساضؽ املػــتكبٌ ا   

غــتدسّ ؾٝٗــا املــٓٗخ ايٛقــؿٞ  ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ ايــيت ٜتطًبٗــا عكــط اقتكــاز املعطؾــ١، اُ 
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ــ١           ــ١ عؿــٛا١ٝ٥ ممثً ــ٢ عٝٓ ــاض٠ عــٔ اغــتبا١ْ طبكــت عً ــت عب ــٞ، ٚقــُِ ازا٠ ناْ ايترًًٝ

ــعٛز١ٜ ٚعـــسزِٖ )   ــ١  160يٮنـــازميٝني يف اـــإ جاَعـــات غـ ( خـــبريا أنازميٝـــا، ٚعٝٓـ

ــسٜطٟ اٱزاضات   سزاض٠  16( خــبريا تطبٜٛــا يف  32)جبٗــاظ ايــٛظاض٠ ٚعــسزِٖ    قكــس١ٜ َــٔ َ

مجٝـــع َـــسٜطٟ َٚػـــاعسٟ سزاضات ايرتبٝـــ١ ٚايتعًـــِٝ مبٓـــاطل املًُهـــ١ ٚضباؾعاتٗـــا        ٚ

 ( َسٜطا َٚػاعسا، ٚنإ َٔ ْتا٥حٗا :84ٚعسزِٖ )

ْتــاد املعطؾــ١ ٚابتهاضٖــا نــطٚض٠ جــا٤ت بسضجــ١ أُٖٝــ١    إٔ ايترــٍٛ عبــٛ ايــتعًِ ٱ 

رــٍٛ عبــٛ ايتعًــِٝ املػــتُط ٚاملسضغــ١ التُعٝــ١ يبٓــا٤ صبتُــع    عايٝــ١ جــسا، ٚنــصيو ايت 

املعطؾــ١ ٚنــصيو تٛظٝـــ املعطؾــ١، ٚايترــٍٛ عبــٛ املسضغــ١ ا٫يهرتْٚٝــ١  جــا٤ت بــٓؿؼ      

 % 8.88% سمل 3. 83زضج١ ا٭١ُٖٝ ٚبٓػب تطاٚذت بني 

ّ( مب٬ذعـــ١ زضٚؽ Boce( )2010ٚ بٛغـــٞ )  Sahlberg قـــاّ غـــاًٖبريد 

ٍ ايثاْٟٛ بأيباْٝا ملعطؾـ١ نٝــ ػبـطٟ ايتـسضٜؼ ٚنٝــ تبـسٚ       ًٜكٝٗا َعًُٞ ايكـ ا٭ٚ

٬َذعــا   15ب٦ٝــ١ ايــتعًِ يــس٣ ايطــ٬ل يف بساٜــ١ ظٗــٛض صبتُــع املعطؾــ١، ٚزضل ايباذثــإ   

ّ( زبُـــع ٬َٚذعـــ١ FIAC( )1970عًـــ٢  أزا٠ ؾ٬ْـــسضظ ) Tiranaَـــٔ جاَعـــ١ ترياْـــا 

طكـ١ تعًُٝٝـ١ طبتًؿـ١،    َٓ 14( قط١ٜ َٚس١ٜٓ، 28ٚ( َعًِ َٚع١ًُ يف )303ٚذبًٌٝ زضٚؽ )

َسضغ١ اختريت بططٜكـ١ عؿـٛا١ٝ٥،  ٚنـإ ممـا      34% َٔ اٱْاي  يف 75نإ َٔ بِٝٓٗ 

تٛقًت سيٝ٘ : إٔ ططم ايتسضٜؼ املػـتدس١َ ٫ تطقـ٢ سمل َـا ؼبتاجـ٘ صبتُـع املعطؾـ١ َـٔ        

سؾــطاى يًطــ٬ل ؾُٝــا ٜتعًُْٛــ٘، ٚإٔ طــطم ايتــسضٜؼ املػــتدس١َ غــري ؾاعًــ١ ٫ٚ ربتًـــ  

 ٛ ــإ ْتٝحــ١ قــاز١َ ذٝــث سٕ املــساضؽ ٖــٞ َهــإ      بــاخت٬ف املــ از، ٚاعتــرب شيــو ايباذث

 ايترٍٛ ا٭ٍٚ عبٛ صبتُع املعطؾ١.  

 اغـرتاتٝح١ٝ ّ( ببٓا٤ 2010يكازّ قاّ ايكازضٟ)ٚي٬غتعساز لتُع املعطؾ١ ٚايتػٝري ا

( َــٔ خــربا٤ 37َكرتذــ١ يبٓــا٤ صبتُــع املعطؾــ١ يف ا٭ضزٕ َــٔ خــ٬ٍ زضاغــت٘ ايــيت مشًــت ) 

ًٝـــات ايرتبٜٛـــ١ جباَعـــات )ا٭ضزٕ يتعًـــِٝ َـــٔ أعهـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــسضٜؼ يف ايه ايرتبٝـــ١ ٚا

ايريَٛى ٚ َ٪ت١(، ٚايكٝازات ايعًٝا يف ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبرـث ايعًُـٞ، ٚاغـتٴدسّ    ٚ

ــ٘     ــٞ، مجعــت بٝاْات َكــ١ُُ يــصيو، ٚنــإ َــٔ    باغــتبا١ْؾٝٗــا املــٓٗخ ايٛقــؿٞ ايترًًٝ
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 ْتا٥حٗا:  

 طؾ١ ايتدكك١ٝ يف بٓا٤ صبتُع املعطؾ١.  أ١ُٖٝ ايثكاؾ١ ايع١ًُٝ ٚاملع -

 إٔ تؿهو زٚض٠ املعطؾ١ )ايتٛيٝس ٚايٓؿط ٚايتٛظٝـ ( ٜعٝل بٓا٤ صبتُع املعطؾ١.   -

زٚض امل٪غػات ايتعًُٝٝـ١ ٚايرتبٜٛـ١ يف َٛاجٗـ١ ايترـسٜات ايـيت تعٝـل بٓـا٤ صبتُـع          -

 املعطؾ١ يف ا٭ضزٕ.  

ع املعطؾــ١ با٭ٜــسٟ  نــطٚض٠ تعاٜــس تًــو امل٪غػــات ايتعًُٝٝــ١ ٚايرتبٜٛــ١ يف صبتُــ       -

 ايعا١ًَ املسضب١ ٚاملاٖط٠.  

ّ( بسضاغــ١ أاــط  2010) Bulutlarٚ بًــٛتًط  Kamasakقــاّ ناَػــاى  نُــا 

تبازٍ املعطؾ١ ع٢ً ا٫بتهاض يف تطنٝـا، ٚاغـتدسّ ايباذثـإ املـٓٗخ ايٛقـؿٞ ايترًًٝـٞ،       

ٝـ     246مجعت ي٘ ايبٝاْات باغـتبا١ْ َعـس٠ مشًـت )    ١ ( َـسٜطا، ٚنـإ َـٔ ْتا٥حٗـا; إٔ عًُ

مجع املعطؾـ١ ٚاسبكـٍٛ عًٝٗـا، ٚتبازهلـا  نـإ هلـا زٚض ٖـاّ يف عًُٝـ١ ا٫بتهـاض أنثـط           

 َٔ سعطا٤ املعطؾ١ ؾكط.  

تانرذرَة أثُاء اخلذيـح و االحرُاخـاخ انرذرَثُـح  انذراطاخ انرٍ ذرؼهك
 نهًشزفني انرتتىَني:

ــٜٛني يف       ــ١ يًُؿــطؾني ايرتب ــت ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ ــيت تٓاٚي  َــٔ أٍٚ ايسضاغــات اي

ٖـــ( ٚايــيت ٖــسؾت سمل بٝــإ أُٖٝــ١  1402املًُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ َــا قــاّ بــ٘ نٝؿــٞ)  

ايتسضٜب يف تطٜٛط اٱؾطاف ايرتبٟٛ مبطاذٌ ايتعًـِٝ ايعـاّ يف املٓطكـ١ ايػطبٝـ١ باملًُهـ١      

ــ١  ا٫غــتبا١ْايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ، ٚاربــصت املــٓٗخ ايٛقــؿٞ بــأزا٠      50، ٚنــإ عــسز ايعٝٓ

١، ٚنإ َٔ ْتا٥حٗا ع٢ً أْـ٘ ٫ بـس َـٔ ايعُـٌ عًـ٢ تـسضٜب        َؿطؾ١ تطبٜٛ 50َؿطؾًا، ٚ 

 مجٝع ايهٛازض ٚايؿ٦ات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ اييت هلا ع٬ق١ برتب١ٝ ايٓـ٤ ٚبٓا٤ ايعكٍٛ.  

سمل ايتعــــطف عًــــ٢ ا٫ذتٝاجــــات ايتسضٜبٝــــ١  ( ٖـــــ1416َعــــسٟ ) ٖٚــــسؾت زضاغــــ١

١َ َـٔ ٚجٗـ١ ْعـطِٖ، نُـا     يًُؿطؾني ايرتبٜٛني يف املٓطك١ ايػطب١ٝ يتسضٜبِٗ أآا٤ اشبس

ٖــسؾت سمل ايتعــطف عًــ٢ ايؿــطٚم شات ايس٫يــ١ اٱذكــا١ٝ٥ بــني ٚجٗــ١ ْعــط املؿــطؾني يف     
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الـــا٫ت ايتايٝـــ١: ا٭ٖـــساف، ٚا٭غـــايٝب، ٚايع٬قـــات اٱْػـــا١ْٝ، ٚايتكـــِٜٛ بـــاخت٬ف   

اشبرب٠ ٚايتدكل ٚامل٪ٌٖ ايعًُٞ ٚ املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ ٚازبٓػ١ٝ، ٚطبكت ايسضاغـ١ عًـ٢   

( َؿـــطؾا يف املـــسٕ ايتعًُٝٝـــ١ َهـــ١ املهطَـــ١، 161ايسضاغـــ١ ايبـــايؼ عـــسزِٖ )صبتُـــع 

 ٚجس٠، ٚايطا٥ـ ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ سمل َا ٜأتٞ :

إٔ املؿــطؾني حباجــ١ يًتــسضٜب بسضجــ١ نــبري٠ عًــ٢ بعــر ايهؿاٜــات املكرتذــ١ يف   - 1

صباٍ أٖساف اٱؾطاف، ٚصباٍ ايتكـِٜٛ َٓٗـا : نٝؿٝـ١ تطـٜٛط املٓـاٖخ، ٚتٓعـِٝ       

ايــرباَخ، ٚايكــسض٠ عًــ٢ تكــِٜٛ املــٓٗخ، ٚايكــسض٠ عًــ٢ تؿػــري ايٓتــا٥خ         ايــسٚضات ٚ

ٚذبًًٝـــٗا، يف ذـــني أْٗـــِ نـــاْٛا حباجـــ١ يًتـــسضٜب بسضجـــ١ َتٛغـــط١ عًـــ٢ بـــاقٞ 

ايهؿاٜـــات،  ٚقـــاّ ايباذـــث برتتٝـــب صبـــا٫ت ايسضاغـــ١ تٓاظيٝـــا ذػـــب اسباجـــ١   

يًتــسضٜب ٖٚــٞ نــاٯتٞ : صبــاٍ ايتكــِٜٛ اٱؾــطايف، ٚصبــاٍ أٖــساف اٱؾــطاف،     

 اٍ أغايٝب اٱؾطاف، ٚصباٍ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ.  ٚصب

أؾــاضت ْتــا٥خ ايسضاغــ١ سمل ٚجــٛز ؾــطٚم شات ز٫يــ١ سذكــا١ٝ٥ بــني أضا٤ املؿــطؾني      - 2

ذٍٛ َس٣ اسباج١ يًتسضٜب ع٢ً ايهؿاٜات يف مجٝع صبـا٫ت ايسضاغـ١ بـاخت٬ف    

، ٚيف صباٍ ا٭ٖساف ٚصباٍ ا٭غـايٝب بـاخت٬ف   يكامل امل٪٬ٖت ا٭ع٢ً امل٪ٌٖ

، ٚيف صبـــاٍ ايتكـــِٜٛ يكـــامل ايـــصٜٔ ٜعًُـــٕٛ مبراؾعـــ١ جـــس٠  ٓطكـــ١ ايتعًُٝٝـــ١امل

، بُٝٓـا ٫ تٛجـس ؾـطٚم    يكـامل املؿـطؾني ايرتبـٜٛني ايػـعٛزٜني     باخت٬ف ازبٓػ١ٝ

تسٍ ع٢ً اخت٬ف املؿطؾني ذٍٛ َس٣ اسباج١ يًتسضٜب عًـ٢ ايهؿاٜـات املكرتذـ١    

 يف مجٝع صبا٫ت ايسضاغ١ باخت٬ف اشبرب٠ ٚايتدكل.  

ت ايسضاغـ١ بهـطٚض٠ سقاَـ١ ايـسٚضات ايتسضٜبٝـ١ يًُؿـطؾني ايرتبـٜٛني يف نــ٤ٛ        أٚقـ  - 3

 ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ اييت أظٗطتٗا ْتا٥خ ايسضاغ١.   

ّ(  زضاغ١ نإ ٖسؾٗا  ايتعـطف عًـ٢ ٚاقـع اسباجـات     1998نُا قسّ ايؿطاضٟ )

ٕٛ صبتُـع  ايؿ١ٝٓ  ٚاٱزاض١ٜ يًُؿطؾني ايرتبٜٛني يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٚقس تهـ 

ــٓٗخ ايٛقــؿٞ ٚاغــتدسَت     148ايسضاغــ١ َــٔ )   ا٫غــتبا١ْ( َؿــطؾا، ٚقــس اغــتدسَت امل

 نأزا٠ يًسضاغ١، ٚأظٗطت ْتا٥خ ايسضاغ١ َا ٜأتٞ :
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ــٜٛني إٔ املؿــطؾني  - 1 ــ١ جــسا       ايرتب ٜكَٛــٕٛ مبٗــاَِٗ اٱؾــطاؾ١ٝ بسضجــ١ عايٝــ١ ٚ عايٝ

 بؿــهٌ ( صبــا12٫بايٓػــب١ يهــٌ صبــاٍ َــٔ صبــا٫ت ايسضاغــ١ ايبــايؼ عــسزٖا )   

عاّ، ٚنإ أنثطٖا ذاج١ يًتسضٜب صباٍ ايتٓعِٝ، ٚصباٍ ايتكٓٝات ٚ ا٭عُـاٍ  

 املهتب١ٝ، ٚصباٍ ذبسٜس ذاجات ايط٬ل ٚقسضاتِٗ َٚٝٛهلِ.   

إٔ املؿــطؾني ٜكَٛــٕٛ مبٗــاَِٗ اٱؾــطاؾ١ٝ بسضجــ١ عايٝــ١ ٚ عايٝــ١ جــسا يف ؾكــطات      - 2

كَٛــٕٛ بٗــا بسضجــ١  نــٌ صبــاٍ باغــتثٓا٤ اــإ ؾكــطات أؾــاضت سمل إٔ املؿــطؾني ٜ  

ــ١ يف عُـــٌ ازبـــسٍٚ املسضغـــٞ،     ــا َػـــاعس٠ َـــسٜط املسضغـ َتٛغـــط١ نـــإ أبطظٖـ

ٚاملؿاضن١ يف سبسا٤ ايطأٟ يف ٚنع خط١ تؿهٌٝ َـسٜطٟ املـساضؽ، ٚتكٝـِٝ أزا٤    

 َسٜطٟ املساضؽ.    

ــتػري        - 3 ــع٣ ملـ ــا١ٝ٥ تعـ ــ١ سذكـ ــطٚم شات ز٫يـ ــٛز ؾـ ــسّ ٚجـ ــ١ عـ ــا٥خ ايسضاغـ ــطت ْتـ أظٗـ

٫ت ايسضاغ١، بُٝٓا نإ ٖٓاى ؾـطٚم شات ز٫يـ١   ايتدكل يف أٟ صباٍ َٔ صبا

ايسضاغـــ١ ٖـــٞ ايتدطـــٝط، ٚايتٓعـــِٝ، سذكـــا١ٝ٥ يف غـــت١ صبـــا٫ت َـــٔ صبـــا٫ت 

ٝـــات ٚا٭عُـــاٍ املهتبٝـــ١، ٚايبرـــث ايتكـــِٜٛ، ٚ املتابعـــ١ ٚايُٓـــٛ املٗـــين، ٚ ايتكٓٚ

 ايسضاغات تعع٣ ملتػري اشبرب٠.  ٚ

ــا شات ز٫يـــ١      - 4 ــاى ؾطٚقـ ــا٥خ ايسضاغـــ١ إٔ ٖٓـ ــطت ْتـ ــٌ    أظٗـ ــع٣ يًُ٪ٖـ ــا١ٝ٥ تعـ سذكـ

ايسضاغٞ يف صباٍ ا٫ختباضات يكامل مح١ً ايبهايٛضٜٛؽ غري ايرتبـٟٛ بُٝٓـا مل   

 تعٗط ؾطٚم شات ز٫ي١ سذكا١ٝ٥ يف بك١ٝ الا٫ت.  

أٚقت ايسضاغ١ باعتُاز املعٜس َٔ ايرباَخ يتطـٜٛط نؿاٜـات املؿـطؾني ايرتبـٜٛني،      - 5

 كٔ.   ٚ سخهاع املؿطؾني ازبسز يربْاَخ تسضٜا َت

ــس ا٫ذتٝاجــات   ٖـــ( نسضاغــ١ َُٗــ١  1419ٚجــا٤ت زضاغــ١ قــاسب١ غــؿط )    يترسٜ

ايتسضٜبٝــ١ يتطــٜٛط ايهؿاٜــات ايؿدكــ١ٝ ٚاملٗٓٝــ١ يًُؿــطؾات ايرتبٜٛــات يف َــسٕ َهــ١     

املهطَــ١، ٚجــس٠، ٚ ايطــا٥ـ.  ٚقــس اغــتدسَت ايباذثــ١ أغــًٛل ذبًٝــٌ ايعُــٌ يترسٜــس    

(اذتٝاجــا َٛظعــًا عًــ٢   58َــٔ )نــأزا٠ يًسضاغــ١، ٚتهْٛــت    ا٫غــتبا١ْا٫ذتٝاجــات، ٚ
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(اذتٝاجــا، 42(اذتٝاجـا، ٚ صبـاٍ ايهؿاٜــات املٗٓٝـ١ )   16صبـاٍ ايهؿاٜـات ايؿدكــ١ٝ )  

ٚمت تٛظٜعٗا ع٢ً صبا٫ت ؾطع١ٝ ٖٞ )صباٍ ايتدطـٝط، ٚ اٱضؾـاز ٚ ايتٛجٝـ٘، ٚايتكـِٜٛ     

عًـ٢   ا٫غتبا١ْايرتبٟٛ، ٚايتسضٜب، ٚ ايبرث ٚ ا٫بتهاض، ٚصباٍ ايتطٜٛط (.  ٚمت تٛظٜع 

ٚجــس٠، صبتُــع ايسضاغــ١ َــٔ املؿــطؾات ايرتبٜٛــات يف املــسٕ ايتعًُٝٝــ١ َهــ١ املهطَــ١،   

 (َؿطؾ١.  ٚأظٗطت ْتا٥خ ايسضاغ١ َا ٜأتٞ : 337ايطا٥ـ ٚ عسٖٔ )ٚ

ــ ٜط٣ أؾطاز ايسضاغـ١ إٔ مجٝـع ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١ يف صبـاٍ ايهؿاٜـات ايؿدكـ١ٝ        1

ٝـ   اد يًتـسضٜب بسضجـ١ نـبري٠    ع٢ً زضج١ نبري٠ َٔ ا٭١ُٖٝ يًُؿطؾ١، ٚنـإ ا٫ذت

 ع٢ً تػع١ اذتٝاجات َٓٗا.  

ــ مجٝع ا٫ذتٝاجات يف صباٍ ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ ع٢ً زضج١ نبري٠ َٔ ا٭١ُٖٝ ٚذبتاد  2

 (َٓٗا بسضج١ نبري٠.    40يًتسضٜب ع٢ً )ايرتب١ٜٛ املؿطؾ١ 

ــ ٖٓـاى ؾـطٚم شات ز٫يـ١ سذكـا١ٝ٥ بـني آضا٤ املؿـطؾات اسباقـ٬ت عًـ٢ بهـايٛضٜٛؽ           3

املتعًكـــ١  بـــٟٛ، ٚاسباقـــ٬ت عًـــ٢ املاجػـــتري يف ذبسٜـــس اذتٝاجـــاتٗٔ ايتسضٜبٝـــ١ تط

ٚاملؿـطؾات   مبحاٍ ايبرث ٚا٫بتهاض يكامل املؿطؾات ايرتبٜٛات ا٭ع٢ً تـأ٬ًٖٝ،  

املتدككات يف َاز٠ ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚاملتدككات يف َاز٠ ايطٜانٝات يف َـس٣  

ــ١ يف   ــات ايتسضٜبٝـ ــ٢ ا٫ذتٝاجـ ــسضٜب عًـ ــ١ يًتـ ــ١ٝ  اسباجـ ــات ايؿدكـ ــاٍ ايهؿاٜـ  صبـ

، ٚآضا٤ املؿـطؾات املتدككـات يف ايعًـّٛ    يكامل املتدككات يف َاز٠ ايطٜانٝات

، ٚمل يكــامل املتدككــات يف ايعًــّٛ ٚ ايتدككــات ا٭خــط٣ يف صبــاٍ ايتدطــٝط

تــسٍ ْتــا٥خ ايسضاغــ١ عًــ٢ ٚجــٛز ؾــطٚم يف آضا٤ املؿــطؾات طبكــا ٫خــت٬ف املسٜٓــ١ أٚ 

 اٱؾطاف.   ايتسضٜب أٚ اشبرب٠ يف صباٍ

ـ أٚقت ايسضاغ١ بإٔ ٜٗتِ طبططٛ ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ بتًب١ٝ ا٫ذتٝاجات اييت نؿـؿت    4

 عٓٗا ايسضاغ١.  

ٖــــ( زضاغـــ١  ٖـــسؾت  سمل ذبسٜـــس ا٫ذتٝاجـــات 1419نُـــا قـــسَت ْازٜـــ١ اابـــت )

ايتسضٜب١ٝ يًكا٥ُات بايتسضٜب َـٔ املؿـطؾات ايرتبٜٛـات مبراؾعـ١ جـس٠، ٚقـس اغـتدسَت        

( 263، ٚطبكـت عًـ٢ )  ا٫غـتبا١ْ ايٛقؿٞ املػرٞ، ٚناْـت أزا٠ ايسضاغـ١    ايباذث١ املٓٗخ
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 َؿطؾ١ تطب١ٜٛ قا١ُ٥ بايتسضٜب،  ٚتٛقًت ايسضاغ١ سمل ايٓتا٥خ اٯت١ٝ :  

ـ ٖٓــاى اذتٝاجــات تسضٜبٝــ١ ٚ بسضجــ١ نــبري٠ يف جٛاْــب ايتــسضٜب ايتايٝــ١ : ازبٛاْــب          1

 ايع١ًُٝ، اِ ايتك١ٝٓ، اِ اٱزاض١ٜ، اِ ايؿ١ٝٓ.  

أٖــِ ا٫ذتٝاجــات يف ازبٛاْــب ايعًُٝــ١: أذــسي طــطم ايتــسضٜب، ٚأذــسي تكٓٝــات  ـ َــٔ    2

ايتسضٜب، ٚا٭غؼ ايع١ًُٝ ملطاذٌ بٓـا٤ ايربْـاَخ ايتـسضٜا.  ٚيف ازبٛاْـب اٱزاضٜـ١ :      

اغــتدساّ ْعــاّ َطــٛض سبؿــغ ٚاــا٥ل ايتــسضٜب ٚ َعًَٛاتــ٘، ٚيف ازبٛاْــب ايؿٓٝــ١ :     

يتسضٜبٝــ١، ٚتطبٝــل أبــطظ أغــايٝب     سجــطا٤ عًُٝــات ايترًٝــٌ يترسٜــس ا٫ذتٝاجــات ا    

ايتسضٜب امل١ُ٥٬.  ٚيف ازبٛاْب ايتكٓٝـ١ : اغـتدساّ بـطاَخ اسباغـب اٯيـٞ اشباقـ١       

 مبٗاّ ايتسضٜب اٱزاض١ٜ ٚ ايؿ١ٝٓ.  

ـ يــس٣ ايكا٥ُــات بايتــسضٜب ادباٖــات سػبابٝــ١ جــسا عبــٛ ايٓؿــاط ايتــسضٜا ٚ ايتطــٜٛط       3

 ايٛظٝؿٞ يف ايٓؿاط ايتسضٜا.   

ــٌ        ـ أٚقــت ايس     4 ــ٘ تأٖٝ ــتِ َــٔ خ٬ي ــسضٜا ٜ ــبين َؿــطٚع يتطــٜٛط ايٓؿــاط ايت ضاغــ١ بت

ايكا٥ُـــات بايتـــسضٜب عًـــ٢ ايتـــسضٜب، ٚٚنـــع غٝاغـــ١ زاخًٝـــ١ يًتـــسضٜب يف اٱزاض٠، 

 ٚٚنع زيٌٝ عٌُ سجطا٥ٞ ملٗاّ ايتسضٜب يف اٱزاض٠.  

 َٚٔ ايسضاغات اييت عٓٝت بـايرباَخ ايتسضٜبٝـ١ ايـيت تكـسّ يًُؿـطؾني ايرتبـٜٛني، زضاغـ١       

ــا ازبٓٝـــسٟ) قا ّ(، ٖٚـــسؾت سمل َعطؾـــ١ ٚاقـــع تـــسضٜب املؿـــطؾني ايرتبـــٜٛني عًـــ٢   1999َـــت بٗـ

ــ١ َــٔ )       ــ١ َهْٛ ــ٢ عٝٓ ــ١ زضاغــتٗا عً ( 177اذتٝاجــاتِٗ ايتسضٜبٝــ١ يف ؾًػــطني، أجــطت ايباذث

 َؿطؾا َٚؿطؾ١، َػتدس١َ املٓٗخ ايٛقؿٞ، ٚأزات٘ اغتبا١ْ، تٛقًت سمل ْتا٥خ َٓٗا:

 ا٫تكـــاٍيٝـــًا نـــاٯتٞ: ايع٬قـــات اٱْػـــا١ْٝ ٚ  جـــا٤ تطتٝـــب صبـــا٫ت ايتـــسضٜب تٓاظ -1

ٚايتٛاقــٌ، ٚايكٝـــاز٠، ٚايتدطـــٝط، ٚايُٓـــٛ املٗـــين، ٚتطـــٜٛط املعًُـــني، ٚايكٝـــاؽ  

 ٚايتكِٜٛ يف ايرتب١ٝ، ٚاملٓاٖخ ايسضاغ١ٝ، ٚايبرث ايعًُٞ ٚايسضاغات.

جـــا٤ تطتٝـــب الـــا٫ت عًـــ٢ َكٝـــاؽ ايتـــسضٜب املـــأٍَٛ َـــٔ ٚجٗـــ١ ْعـــط املؿـــطؾني    -2

ُـــا ٜـــأتٞ: ايبرـــث ٚايسضاغـــات، ٚاملٓـــاٖخ ايسضاغـــ١ٝ، ٚايُٓـــٛ املٗـــين  ايرتبـــٜٛني ن

ٚتطٜٛط املعًُني، ٚايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ يف ايرتب١ٝ، ٚايتدطـٝط، ٚايكٝـاز٠، ٚايع٬قـات    
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 ٚايتٛاقٌ. ا٫تكاٍاٱْػا١ْٝ، ٚ

٫ تٛجــس ؾــطٚم شات ز٫يــ١ سذكــا١ٝ٥ عًــ٢ َكٝــاؽ ايتــسضٜب املــأٍَٛ تعــع٣ ملــتػريات     -3

 ايسضاغ١.

ّ( بسضاغ١ ذاٚيت َٔ خ٬هلا ايتعطف ع٢ً ٚاقع تـسضٜب  2000ايؿٝذ) نُا قاَت 

اغتدسَت ايباذثـ١ ؾٝٗـا    املؿطؾني ايرتبٜٛني يف زٚي١ قطط، ٚع٢ً اذتٝاجاتِٗ ايتسضٜب١ٝ،

 ، ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥حٗا َا ٜأتٞ:١نأزا٠ يًسضاغ ا٫غتبا١ْاملٓٗخ ايٛقؿٞ، ٚ

بــطاَخ َكرتذــ١ ٖٚــٞ: َبــاز٨  إٔ ٖٓــاى اذتٝاجــا تــسضٜبًٝا يًُؿــطؾني ايرتبــٜٛني يف  

اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ، ٚايتدطــٝط ايرتبــٟٛ، ٚايتكــِٜٛ ايرتبــٟٛ، ٚبٓــا٤ املٓــاٖخ ٚتطٜٛطٖــا،   

ــا٤        ــِ، ٚبٓــ ــني ازا٥ٗــ ــني ٚذبػــ ــسضٜب املعًُــ ــٟٛ، ٚتــ ــطاف ايرتبــ ــات اٱزاض٠ ٚاٱؾــ ْٚعطٜــ

ا٫ختباضات، ٚعًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ، ٚاقتكـازٜات ايرتبٝـ١، ٚايتعُـل يف َـاز٠ ايتدكـل،      

 سضٜؼ، ٚاٱذكا٤ ايٛقؿٞ.ٚططم ايت

ّ( زضاغــ١ ٖــسؾت سمل تكــِٜٛ  2000ٚيف ْؿــؼ ايػــٝام قــسّ ايػاَــسٟ، ٚايػاَــسٟ )  

ٚايهًٝـات بايطٜـا ، طبكـت     تبطاَخ ايتسضٜب أآـا٤ اشبسَـ١ املكسَـ١ يف بعـر ازباَعـا     

( ٚاغــتدسَت املـٓٗخ ايٛقـؿٞ، ٚنــإ َـٔ ْتا٥حٗـا: عــسّ     235عًـ٢ َتـسضبني ٚعـسزِٖ )   

ا١ٝ٥ يف اغــتحابات أؾــطاز ايعٝٓــ١ عبــٛ َــس٣ ذبكٝــل بــطاَخ   ٚجــٛز ؾــطٚم شات ز٫يــ١ سذكــ 

غــٞ، ٚاملػــت٣ٛ ايعًُــٞ، ٚايتدكــل، ايــسٚضات ٭ٖــساؾٗا ٚؾكــا ٫خــت٬ف ايؿكــٌ ايسضا 

 عسز غٓٛات اشبرب٠.  ٚ

ــطٜـ )  ــت ايؿـ ـــ(1425ٚذاٚيـ ــطؾات      ٖـ ــ١ ملؿـ ــات ايتسضٜبٝـ ــ٢ ا٫ذتٝاجـ ــطف عًـ ايتعـ

تـسضٜا َكـرتح هلـٔ ٚؾـل      ايكؿٛف املبهط٠ يف َٓطك١ ايطٜا ، َٚٔ اـِ تكـُِٝ بطْـاَخ   

ايـيت مت   ا٫غتبا١ْتًو ا٫ذتٝاجات.  ٚقس اغتدسَت ايباذث١ املٓٗخ ايٛقؿٞ َعتُس٠ ع٢ً 

تطبٝكٗــا عًــ٢ مجٝــع َؿــطؾات ايكــؿٛف املبهــط٠ يف َسٜٓــ١ ايطٜــا  ايبــايؼ عــسزٖٔ          

 (َؿطؾ١.  ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥خ ايسضاغ١ َا ٜأتٞ :132)

يتسضٜب ع٢ً املعاضف ٚ املٗاضات ٚ ا٫دباٖـات   ـ ذبتاد َؿطؾات ايكؿٛف املبهط٠ سمل ا  1
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يف مجٝـع صبـا٫ت ايسضاغـ١، ٚناْـت زضجـ١       َتٛغـط١ يًكٝاّ مبٗـاّ عًُـٗٔ بسضجـ١    

ا٫ذتٝاد َطتب١ تٓاظيٝا ذػب أع٢ً َتٛغط ذػابٞ هلـا: ايتكـِٜٛ، اـِ ايتـسضٜب، اـِ      

ٝـ١  ايكٝاز٠ ٚ ارباش ايكطاض، اِ ايتدطٝط ٚ اٱؾطاف، اِ ايتطٜٛط ٚايبرث، اِ ايعًُ

 ، اِ ايتٓعِٝ ٚ ايتؿٜٛر.    ا٫تكاٍايتسضٜػ١ٝ يف ايكؿٛف املبهط٠، اِ 

ـ أِٖ ا٫ذتٝاجات يف صباٍ املعاضف َطتبـ١ تٓاظيٝـا ذػـب أعًـ٢ َتٛغـط ذػـابٞ هلـا :          2

َعطؾــ١ ا٫دباٖــات اسبسٜثــ١ يف اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ، ٚاغــتدساَات  اسباغــب اٯيــٞ   

ايتـسضٜب اسبسٜثـ١، ٚ ا٫دباٖـات    ٚؾبه١ املعًَٛـات يف ايتطـٜٛط املٗـين، ٚأغـايٝب     

 اسبسٜث١ يف ايتكِٜٛ.   

 ـ أِٖ ا٫ذتٝاجات يف صباٍ املٗاضات َطتب١ تٓاظيٝـا ذػـب أعًـ٢ َتٛغـط ذػـابٞ هلـا :        3

اغــتدساّ ا٫دباٖــات اسبسٜثــ١ يف ايتكــِٜٛ، ٚتكــُِٝ ايــرباَخ ايتسضٜبٝــ١ املدتًؿــ١،    

ط بعـر املكـاٜٝؼ   ٚتٛظٝـ أغايٝب سؾطاؾ١ٝ َتها١ًَ يف اشبط١ اٱؾطاؾ١ٝ، ٚتطٜٛ

 ٚ ا٫ختباضات اييت تهؿـ عٔ قسض٠ ايطايبات.  

 ـ أِٖ ا٫ذتٝاجات يف صباٍ ا٫دباٖات َطتب١ تٓاظيٝا ذػب أع٢ً َتٛغط ذػابٞ هلـا : 4

ا٫ٖتُاّ بايتعطف ع٢ً َ٪ؾطات قعٛبات ايتعًِ يس٣ تًُٝصات ايكؿٛف املبهـط٠،  

بهـط٠، ٚ ا٫غـتؿاز٠ َـٔ    غايٝب ايع١ًُٝ يف ايتعاَـٌ َـع امل  ٚ اسبطم ع٢ً تطبٝل ا٭

 ْتا٥خ ايتكِٜٛ يف تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.   

ضا٤ َؿــطؾات ايكــؿٛف املبهــط٠ ذــٍٛ ذبسٜــس اٖــِ   آذكــا١ٝ٥ بــني ـ ٫ تٛجــس ؾــطٚم س    5

املعــاضف ٚ املٗــاضات ٚ ا٫دباٖــات بــاخت٬ف    ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ هلــٔ يف صبــاٍ    ا٫

ــٟٛ،  نــازميٞ، ٚغــٓٛات اشبسَــ١ يف  ٚايتدكــل ا٭امل٪ٖــٌ ايعًُــٞ،    ايعُــٌ ايرتب

ــ١ يف اٱ  ــٓٛات اشبسَـ ــٟٛ،  ٚغـ ــطاف ايرتبـ ــسعِ اٱؾـ ــطٚم   زاضٟ، ٚايـ ــس ؾـ ــا تٛجـ بُٝٓـ

 (يكامل اي٬تٞ ايتركٔ برباَخ ايتسضٜب.  0001ذكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ )س

ـ قاَــت ايباذثــ١ بتكــُِٝ بطْــاَخ تــسضٜا َكــرتح ٜؿــتٌُ عًــ٢ اــإ ٚذــسات تسضٜبٝــ١        5

عسز َٔ ايتٛقٝات َٓٗـا نـطٚض٠ تـبين ايربْـاَخ     َػتك١ً، ٚختُت ايباذث١ ايسضاغ١ ب
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ايتسضٜا املكرتح، ٚؾتح قٓٛات َتعسز٠ ملؿطؾ١ ايكؿٛف املبهط٠ يت١ُٝٓ شاتٗا َٗٓٝا 

 ٚتطبٜٛا.

ــعٞ )  ــ١ ايؿعؿـ ــسؾت زضاغـ ــ١   2006ٖٚـ ــات ايتسضٜبٝـ ــ٢ ا٫ذتٝاجـ ــطف عًـ ّ( سمل ايتعـ

سٜطٜٔ، يًُؿـــطؾني ايرتبـــٜٛني يف ضباؾعـــ١ ظؿـــاض بعُـــإ َـــٔ ٚجٗـــ١ ْعـــط املؿـــطؾني ٚاملـــ 

ــٔ )  ــ١ َـ ــ١ ايسضاغـ ــتبا١ْ،   240ٚتهْٛـــت عٝٓـ ــٓٗخ ايٛقـــؿٞ باغـ ــتدسَت املـ ( ؾـــطزا، ٚاغـ

 ٚتٛقًت سمل ْتا٥خ نإ َٓٗا :

 إٔ زضج١ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يًُؿطؾني ناْت بسضج١ َطتؿع١ 

   ــا١ٝ٥ يًحـــٓؼ ــ١ سذكـ ــٛز ؾـــطٚم شات ز٫يـ ــامل ايـــصنٛض ٚجـ ــٞ  يكـ ــٌ ايعًُـ  ٚامل٪ٖـ

ــأ٬ًٖٝ    ــ٢ تـ ــامل ا٭عًـ ــرب٠ يف تكـــ يكـ ــطٚاشبـ ــات  سٜطات املؿـ ــ١ ا٫ذتٝاجـ ؾني يسضجـ

 ايتسضٜب١ٝ. يكامل املؿطؾني ايرتبٜٛني ا٭نثط خرب٠.

  بـــني ايٓــٛع ا٫جتُـــاعٞ، ٚامل٪ٖـــٌ ايسضاغـــٞ، ٚاشبـــرب٠ يف   ٫ٌ ٜٛجــس أاـــط يًتؿاعـــ

 تكسٜطات املبرٛاني يسضجات ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ.  

ٜبٝـ١ ملؿـطيف   ٖـ( اييت غـعت يترسٜـس ا٫ذتٝاجـات ايتسض   1427ٚيف زضاغ١ اسبسٜب )

املٛاز ا٫جتُاع١ٝ مبٓطك١ ايطٜا  َٔ ٚج١ٗ ْعطِٖ; َٔ خ٬ٍ ا اٚض ايتاي١ٝ: اسباجـات  

ايتسضٜب١ٝ ايعاَـ١، ٚاسباجـات ايتسضٜبٝـ١ يف اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ، ٚقـاّ ايباذـث باغـتدساّ         

  ٚ ( 110نـأزا٠; طبكـت عًـ٢ صبتُـع ايسضاغـ١ املهـٕٛ َــٔ  )       ا٫غـتبا١ْ املـٓٗخ ايٛقـؿٞ، 

 ، ٚتٛقًت سمل ْتا٥خ َٓٗا: َؿطؾًا َٚؿطؾ١

إٔ اسباجــــات ايتسضٜبٝـــــ١ ايعاَـــــ١ ٚايـــــيت َثًـــــت ذاجـــــ١ بسضجـــــ١ نـــــبري٠ ناْـــــت  -1

 ناٯتٞ:َٗاضات ايتدطٝط، َٚٗاضات اٱقٓاع ٚايتأاري، َٚٗاضات سزاض٠ ايٛقت.  

 إٔ اسباجات ايتسضٜب١ٝ ايعا١َ ٚاييت َثًت ذاج١ بسضجـ١ َتٛغـط١ ناْـت نـاٯتٞ:     -2

 َٗاضات ايتعاٌَ َع املعًُني، َٚٗاضات اٱيكا٤.َٗاضات ايتعًِ ايصاتٞ، ٚ

١ نــبري٠ ناْــت إٔ ذاجــات ايتــسضل يف صبــاٍ اٱؾــطاف ٚايتــسضٜب ايرتبــٟٛ بسضجــ - 3

دباٖــــات اسبسٜثــــ١ يف اٱؾــــطاف ايرتبــــٟٛ، ٚا٫دباٖــــات نــــاٯتٞ: اغــــتدساّ ا٫
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  سٜث١ يف ايتسضٜب ايرتبٟٛ.سبا

١ بسضج١ نـبري٠ ناْـت: َٗـاض٠    يف املٗاضات ايعاَ ا٫جتُاعٝاتسٕ ذاجات َؿطيف  - 4

   .ايتدطٝط، َٚٗاضات ذٌ املؿه٬ت 

ٖـسؾت سمل ايتعـطف عًـ٢    ٖـ( ٚاييت 1427َٚٔ ايسضاغات اسبسٜث١  زضاغ١ ايطٚقٞ)

أبطظ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يًُؿطؾني ايرتبـٜٛني يف َسٜٓـ١ ايطٜـا  يف صبـاٍ : املعـاضف،      

َخ تـسضٜا يف نـ٤ٛ ا٫ذتٝاجـات    ٚاملٗاضات، ٚا٫دباٖات ، اِ تكسِٜ تكـٛض َكـرتح يربْـا   

أغـ١ً٦ ايسضاغـ١ اغـتدسّ     عٔٚيٲجاب١ ، ايتسضٜب١ٝ يًُؿطؾني ايرتبٜٛني يف َس١ٜٓ ايطٜا 

اييت قاّ بتكُُٝٗا ٚتطبٝكٗا عًـ٢ مجٝـع    ا٫غتبا١ْايباذث املٓٗخ ايٛقؿٞ َعتُسا ع٢ً 

ٚقـس   تطبٜٛـا،  َؿـطؾا ( ٤٢٢)َؿطيف املٛاز ايسضاغ١ٝ يف َسٜٓـ١ ايطٜـا  ٚايبـايؼ عـسزِٖ     

 ت ايسضاغ١ سمل ايٓتا٥خ ايتاي١ٝ :تٛقً

نــإ أنثــط تًــو ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ ) َعطؾــ١ نٝؿٝــ١ ايتــأاري اٱػبــابٞ يف      -1

 . (َعطؾ١ َٓاٖخ ايبرث ايعًُٞ)اٯخطٜٔ ( ، ٚأقٌ تًو ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ 

ــ١        -2 ــط تًــو ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ ي٬ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ يف صبــاٍ املٗــاضات نــإ أنث

 (.، ٚأقٌ تًو ا٫ذتٝاجات ) تكِٜٛ ايرباَخ (تأاري اٱػبابٞ يف اٯخطٜٔاي)

ــات     -3 ــط تًـــو ا٫ذتٝاجـ ــإ أنثـ ــات نـ ــاٍ ا٫دباٖـ ــ١ يف صبـ ــات ايتسضٜبٝـ ي٬ذتٝاجـ

ايتسضٜب١ٝ )ايطغب١ يف ذبكٝل أغؼ ايتعًِٝ يف املًُهـ١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ ، ٚأقـٌ     

٥خ ايبرٛي ٚايسضاغـات يف  تًو ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ )املٌٝ عبٛ ا٫غتؿاز٠ َٔ ْتا

 تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .

سٕ املؿطؾني ايرتبٜٛني يف َس١ٜٓ ايطٜا  ؼبتاجٕٛ يًتسضٜب ع٢ً ا اٚض اٯتٝـ١ يف   -4

صبا٫ت ) املعاضف، ٚا٫دباٖات، ٚاملٗاضات ( تٓاظيٝا ذػب أع٢ً َتٛغـط نُـا   

ــأتٞ : ْعطٜــات اٱؾــطاف ٚأمناطــ٘ ٚأغــايٝب٘،     ٝاز٠ ٚايتــسضٜب،ٚايتدطٝط،ٚايك ٜ

 ٚارباش ايكطاض، ٚايػٝاغات ٚا٭ٖساف ٚايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ، ٚ املٓـاٖخ ايسضاغـ١ٝ،  

 ، ٚايتكِٜٛ، ٚايبرث ايعًُٞ.ا٫تكاٍٚ
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سٕ املؿطؾني حباج١ يًتـسضٜب بسضجـ١ نـبري٠ يف مجٝـع صبـا٫ت ايعُـٌ اٱؾـطايف          -5

ــاضا    ــاضف ، ٚاملٗـ ــا) املعـ ــع صبا٫تٗـ ــ١ ، ٚيف مجٝـ ــٛاضز٠ يف ايسضاغـ ــاٚضٙ ايـ ت ، ٚضبـ

 دباٖات ( ٚبسضج١ نبري٠ ،ٚا٫

عسّ ٚجـٛز ؾـطٚم شات ز٫يـ١ سذكـا١ٝ٥ بـني آضا٤ املؿـطؾني ايرتبـٜٛني يف َسٜٓـ١ ايطٜـا            -6

يف ذبسٜـــس أٖـــِ ا٫ذتٝاجـــات ايتسضٜبٝـــ١ يف صبـــا٫ت املعـــاضف ٚاملٗـــاضات ٚا٫دباٖـــات   

بــاخت٬ف امل٪ٖــٌ ايعًُــٞ، ٚايتدكــل ايــٛظٝؿٞ ، ٚعــسز غــٓٛات اشبــرب٠ يف ايعُــٌ         

 سز ايرباَخ ايتسضٜب١ٝ يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛاٱؾطايف ، ٚ ع

ــا٠ )    ّ(   يف 2009َٚـــٔ ايسضاغـــات املتـــأخط٠ نـــصيو زضاغـــ١  املطاٜـــات، ٚذاَـــس ايكهـ

املــساضؽ اسبهَٛٝــ١ ايثاْٜٛــ١ ٚاملؿــطؾني    َــسٜطٟا٭ضزٕ، ٚايــيت ٖــسؾت سمل َعطؾــ١ ادباٖــات   

ٜب يتركٝـــل ا٫قتكـــاز عبـــٛ بـــطاَخ ايتطـــٜٛط املٗـــين ٚايتـــسض ٕايرتبـــٜٛني يف سقًـــِٝ جٓـــٛل ا٭ضز

، ٚاغــتدسَت َٚؿــطؾًا ( َــسٜطًا499عــسزٖا) ١املعــطيف، ٚمشًــت ايسضاغــ١ عٝٓــ١ طبكٝــ١ عؿــٛا٥ٝ

ٗـ        : ذاجـ١ املؿـطؾني   ااملٓٗخ ايٛقؿٞ، بأزاتٗا َكـ١ُُ عًـ٢ ؾـهٌ سغـتبا١ْ، ٚنـإ َـٔ ْتا٥ح

 يًتسضٜب ٚايتطٜٛط املٗين ذٝث إٔ شيو ي٘ ا٭اط  ا٭نرب يف املٝسإ ايرتبٟٛ.  

 هً انذراطاخ انظاتمح :انرؼهُك ػ
 ٚبعس سمتاّ عط  ايسضاغات ايػابك١  تبني يًباذث:

 إٔ ايسضاغات ناْت َعػبًا َٔ ايسضاغات ا ١ًٝ ٚاشباضج١ٝ .-1

 إٔ ايسضاغات ا ١ًٝ تٓٛعت بني َٓاطل املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ املدتًؿ١ ٚضباؾعاتٗا .-2

 ا٫غــتبا١ْٞ ايكــا٥ِ عًــ٢ أزاتــٞ  اتؿــام مجٝــع ايسضاغــات يف اغــتدساّ املــٓٗخ ايٛقــؿ  -3

 ّ( اييت اعتُست املٓٗخ ايتحطٜا.2008) Sallan ٚامل٬ذع١، َاعسا زضاغ١ غا٫ٕ

سمجــاع ايسضاغـــات ايػـــابك١ عًـــ٢ أُٖٝـــ١ ا٫غـــتعساز يًُطذًـــ١ ايكازَـــ١، َٚٛانبـــ١  -4

 ايتػٝري َٔ ايتٛقٝات املٓبثك١ عٔ ْتا٥حٗا.

ٖا، ٍٛ سمل تٛيٝـس املعطؾـ١، ْٚؿـط   تأنٝس بعر ايسضاغات ايػابك١ عًـ٢ أُٖٝـ١ ايترـ   -5

ــا نسضاغــ١ َرينــؼ تؿــطَٔ      Nijhof ْٚٝحٗــٛف Merx-Cherminٚتٛظٝؿٗ

ــٌ) 2004) ــو ) 2005ّ( ٚزضاغــ١ ابٛخًٝ  ّ(، ٚ غــاBeck،2008ٕ٫ّ(، ٚزضاغــ١ بٝ
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Sallan (2008( ٞٚايكطْــ ،)ّ2010ٖـــ(، بُٝٓــا ضنــعت زضاغــ١ ايكــازضٟ)  1430 )ّ

 .ع٢ً أ١ُٖٝ تطابط زٚض٠ املعطؾ١ ٚعسّ تؿههٗا

تبـــأٜ صبتُـــع ايسضاغـــ١  يف ايسضاغـــات ايػـــابك١ َـــابني طـــ٬ل املـــساضؽ ٚاملعًُـــني  -6

َٚسٜطٟ اٱزاضات ايرتب١ٜٛ ٚط٬ل ازباَعات ٚايهًٝات ٚط٬ل ايسضاغـات ايعًٝـا،   

ــتٗا َـــٔ  2004َاعـــسا زضاغـــ١ قـــؿا٤ عبـــس ايععٜـــع )  ّ( ذٝـــث نـــإ صبتُـــع زضاغـ

 املؿطؾني ٚاملؿطؾات.

تعًك١ مبحتُع املعطؾ١ سمل قػُني: أذـسُٖا اغتؿـطاف   اْكػاّ ايسضاغات ايػابك١ امل-7

املػتكبٌ، ٚأُٖٝتـ٘ َٚـا غـٝهٕٛ عًٝـ٘، ٚاٯخـط ٜـسضؽ ايٛاقـع َٚـس٣ قسضتـ٘ عًـ٢           

 خس١َ ايترٍٛ عبٛ صبتُع املعطؾ١.

تأنٝــس بعـــر زضاغـــات صبتُــع املعطؾـــ١ عًـــ٢ أُٖٝــ١ ايـــتؿهري ايٓاقـــس نسضاغـــ١    -8

 ٔ (، عًــ٢ ذــٌ  2004ّ) Nijhof ْٚٝحٗــٛفMerx-Chermin َرينــؼ تؿــطَ

املؿه٬ت ٚايتكِٜٛ ايبـسٌٜ ٚقٝـاز٠ ايتػـٝري يف ايتعًـِٝ ايعـاّ نسضاغـ١ قـؿا٤ عبـس         

ّ(، ٚا٫غـــــــتكطا٤ ٚ ا٫غـــــــتٓتاد ٚذـــــــٌ املؿـــــــه٬ت نسضاغـــــــ١  2004ايععٜـــــــع)

ّ(، ٚزضاغـ١  2007ّ(، ٚ تٓٛع ططم ايتسضٜؼ  نسضاغ١ ايكطعـإ) 2008)Beckبٝو

 ّBoce (2010.)ٚبٛغٞ  Sahlbergغاًٖبريد 

ايسضاغـــات املتعًكـــ١ مبحتُـــع املعطؾـــ١ عًـــ٢ أُٖٝـــ١ تكٓٝـــ١ املعًَٛـــات         بٝـــإ أغًـــب -9

، ٚزٚضٖــا يف تٛيٝــس ْٚؿــط ٚتٛظٝـــ املعطؾــ١، ٚا٫بتهــاض ٚزٚضٖــا   ICTت ا٫تكــا٫ٚ

 نٛغٝط، ٚيف بٓا٤ صبتُعات َعطؾ١ٝ اؾرتان١ٝ.

تٓٛع زضاغـات  املتعًكـ١ باسباجـات ايتسضٜبٝـ١ ٚايتـسضٜب أآـا٤ اشبسَـ١ بـني اغـتكطا٤          -10

جـات ايتسضٜبٝـ١ غــٛا٤ يف بعـر ايتدككــات نسضاغـ١ اابــت ايـيت اختكــت      ا٫ذتٝا

ــسضٜب)  ــ١،   1427) ٖـــ(، ٚاسبــسٜب 1419مبؿــطؾات ايت ٖـــ( ملؿــطيف املــٛاز ا٫جتُاعٝ

ــطٜـ)ٚ ــطؾني      1425ايؿـ ــ١ يًُؿـ ــات ايتسضٜبٝـ ــ١ ا٫ذتٝاجـ ــتكطا٤ ٚزضاغـ ــني اغـ ـــ( ٚبـ ٖـ

ّ(، 1998ٖـــ(، ٚزضاغــ١ ايؿــطاضٟ) 1416ايرتبــٜٛني بؿــهٌ عــاّ نسضاغــ١ َعــسٟ)  

 ٖـ(.1427) ٚزضاغ١ ايطٚقٞ،ٖـ1419زضاغ١ قاسب١ غؿط)ٚ
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ذاٚيت  بعر زضاغات ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ  ٚايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ زضاغـ١ ٚاقـع   -11

ــٌ زضاغــ١ ايؿــٝذ)        ــطٙ عًــ٢ ايعُــٌ َث ــ١ ٚأا ــا٤ اشبسَ ــسضٜب أآ ّ(، ٚزضاغــ١ 2000ايت

ّ(، بُٝٓــــا ذاٚيــــت زضاغــــ١ 1999ّ(، (،  ٚازبٓٝــــسٟ)2000ايػاَــــسٟ ٚايػاَــــسٟ )

ٟ  ٠2009)املطاٜات ٚذاَس ايكها املـساضؽ عبـٛ بـطاَخ     ّ( سمل َعطؾ١ ادباٖـات َـسٜط

 ايتطٜٛط يتركٝل اقتكاز املعطؾ١.

 ػاللح انذراطح احلانُح تانذراطاخ انظاتمح:
 أٚج٘ ا٫تؿام بني ايسضاغات ايػابك١ ٚايسضاغ١ اسباي١ٝ:

َا اغتدسَ٘ت ايسض - 1  ٛ ٖ ل ايٛقؿٞ يف ايبرث،ٚ  ٗا اعتُست ع٢ً ا٭غًٛ  اغات ايػابك١ .ْأ

أزا٠ زبُـع املعًَٛـات َـٔ أؾـطاز صبتُـع ايسضاغـ١، ٖٚـٛ َـا          ا٫غـتبا١ْ أْٗا اربصت  - 2

 اغتدسَت٘ ايسضاغات ايػابك١ .

ّ( يف ا٫غــتؿاز٠ َــٔ املؿــطؾني ايرتبــٜٛني 2004أْٗــا تتؿــل َــع زضاغــ١ عبــس ايععٜــع)  - 3

 يًُٛاز نُحتُع يًسضاغ١ .

أُٖٝـ١ ايتعًـِٝ يف بٓـا٤ صبتُـع      اتؿكت ايسضاغ١ اسباي١ٝ َع ايسضاغات ايػابك١ ع٢ً - 4

 املعطؾ١، ٚنطٚض٠ َٛانب١ ٚقٝاز٠ ايتػٝري.

اتؿكت ايسضاغ١ اسباي١ٝ َع ايسضاغات ايػابك١ ع٢ً أُٖٝـ١ ايتـسضٜب أآـا٤ اشبسَـ١      - 5

 ٚذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ ندط٠ٛ أٚمل ؾٝ٘.

اتؿكـــت ايسضاغـــ١ اسبايٝـــ١ َـــع ايسضاغـــات ايػـــابك١ عًـــ٢ أُٖٝـــ١ تكٓٝـــ١ املعًَٛـــات   - 6

 ت يف املطذ١ً ايكاز١َ.تكا٫ا٫ٚ

اتؿكت ايسضاغ١ اسباي١ٝ َع  بعر ايسضاغات ايػابك١ ع٢ً أ١ُٖٝ زٚض٠ املعطؾـ١ َـٔ    - 7

 ذٝث تٛيٝس ْٚؿط ٚ تٛظٝـ املعطؾ١.

 أٚج٘ ا٫خت٬ف بني ايسضاغات ايػابك١ ٚايسضاغ١ اسباي١ٝ :

أٚغـع  سٕ ايسضاغ١ اسباي١ٝ ذاٚيت مجع ططم تٛيٝس ْٚؿط املعطؾ١ ٚصبا٫تٗا بؿـهٌ  -1

 ٚأعِ.

اربــصت ايسضاغــات ايػــابك١ يف ضبــٛض ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١  منــط ضبــسز أ٫ ٖٚــٛ   -2



- 159 - 
 

ذبسٜس ا٫ذتٝاجات يًؿطز أَا ايسضاغـ١ اسبايٝـ١ ؾكـس ذاٚيـت ذبًٝـٌ ايعُـٌ يف ب٦ٝتـ٘        

 أ٫ ٖٚٛ صبتُع املعطؾ١. ٠ازبسٜس

 ضنـــعت ايسضاغـــات ايػـــابك١ يف ذبسٜـــس ا٫ذتٝاجـــات ايتسضٜبٝـــ١ عًـــ٢ ا٫ذتٝاجـــات-3

ايؿ١ٝٓ ٚاٱزاض١ٜ ٚ امل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓ أٚ ع٢ً ايهؿاٜـات ٚالـا٫ت نُحـاٍ اٱؾـطاف     

ٚايتكــِٜٛ ٚايع٬قــات اٱْػــا١ْٝ ٚايتدطــٝط أَــا ايسضاغــ١ اسبايٝــ١ ؾكــس ذاٚيــت ؾٗــِ  

طبٝعـ١ ايعُــٌ اٱؾـطايف ٚقٝازتــ٘ يًتػـٝري  ٚأُٖٝــ١ سْتـاد ْٚؿــط ٚتٛظٝــ املعطؾــ١ ؾٝــ٘      

 اجات ايتسضٜب١ٝ.ٚذبسٜس َتطًبات نٌ صباٍ َٔ ا٫ذتٝ

 ٚيف ن٤ٛ َا غبل :

ؾإٕ يبٓا٤ صبتُع املعطؾ١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ أ١ُٖٝ بايػ١ ملا هلـا َـٔ َهاْـ١    -

 ز١ٜٝٓ ٚغٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ بني زٍٚ ايعامل.

إٔ ايــتعًِ ٖــٛ ايًبٓــ١ ا٭ٚمل ٚا٭غــاؽ يف ٖــصا ايترــٍٛ ٚشيــو َــٔ خــ٬ٍ بٓــا٤ اٱْػــإ    -

يف التُعـات، ٚاٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٖـٛ املػـ٦ٍٛ املباؾـط        امل٪ٌٖ هلـصا ايبٓـا٤ اسبـسٜث   

 عٔ تطٜٛط ٚذبسٜث ٚقطا٠٤  ٚاقع ايتعًِٝ ايعاّ.

ٚقـس اغــتؿاز ايباذــث  َــٔ ايسضاغــات ايػـابك١ يف ايٛقــٍٛ سمل ذبسٜــس خطــ١ ايبرــث        

ٚعٝٓــ١ ايسضاغــ١، ٚاختٝــاض أزٚات ايبرــث، ٚأغــايٝب املعازبــ١ اٱذكــا١ٝ٥، ٚأٖــِ ايٓتــا٥خ  

 بٓتا٥خ ايبرث اسبايٞ مما ٜػاعس ع٢ً تٛنٝرٗا ٚتؿػريٖا.ملكاضْتٗا 
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  ادلُذاَُح إخزاءاخ انذراطح

 . 

 انفصم انثانث
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 متهُذ:
أزا٠ ايسضاغـ١  ٚخطـٛات بٓـا٤   ٜتٓاٍٚ ٖصا ايؿكـٌ بٝاْـا يًُـٓٗخ املتبـع يف ايسضاغـ١،      

ايــيت اغــتدسَت زبُــع ايبٝاْــات، ٚاٱجــطا٤ات ايــيت أتبعٗــا ايباذــث يًتركــل َــٔ قــسم    

ٚا٭غـايٝب اٱذكـا١ٝ٥ ايـيت     ٘،صبتُـع ايسضاغـ١ ٚٚقــ َتػرياتـ     ٚ ذبسٜس ٚابات ا٭زا٠،

 مت اغتدساَٗا يترًٌٝ اغتحابات املبرٛاني يف ٖصٙ ايسضاغ١.

 يُهح انذراطح:
ايتسضٜب١ٝ يًُؿطف ايرتبـٟٛ يف صبتُـع    غعت  ٖصٙ ايسضاغ١ ملعطؾ١: " ا٫ذتٝاجات 

ايٛقــؿٞ املػــرٞ ; " ٭ٕ  املعطؾــ١" ; ٚهلــصا ؾــإٕ املــٓٗخ املٓاغــب هلــصٙ ايسضاغــ١  ٖــٛ املــٓٗخ 

: 1418املٓٗخ ايٛقؿٞ ٥٬ِٜ ايعسٜس َٔ املؿه٬ت ايرتبٜٛـ١ أنثـط َـٔ غـريٙ ") عـسؽ،      

ٖــــ( إٔ: "ا٭غـــًٛل 1428ٚعبـــس اسبـــل،  ٚناٜـــس  ) (، نُـــا شنـــط عبٝـــسات،101م 

ايٛقــؿٞ ٫ ٜكتكــط عًــ٢ ٚقـــ ايعــاٖط٠ ٚمجــع املعًَٛــات ٚايبٝاْــات،  بــٌ ٫بــس َــٔ           

عُٝٗا ٚايتعبري عٓٗـا نُٝـًا ٚنٝؿٝـًا ; حبٝـث ٜـ٪زٟ شيـو سمل       تكٓٝـ ٖصٙ املعًَٛات ٚتٓ

 .177ايٛقٍٛ سمل ؾِٗ يع٬قات ٖصٙ ايعاٖط٠ َع غريٖا َٔ ايعٛاٖط  " م 

 أداج انذراطح وخطىاخ تُائها: 

تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ يترسٜس ا٫ذتٝاجات  ايتسضٜب١ٝ يًُؿـطف ايرتبـٟٛ يف صبتُـع    

٥٬َُـ١ يًركـٍٛ عًـ٢ َعًَٛـات ٚبٝاْـات ٚذكـا٥ل        املعطؾ١ ; ٚمبـا إٔ ا٫غـتبا١ْ تعتـرب أزا٠   

َطتبط١ بٛاقع َعني  ٚ  تتٝح ؾطق١ نبري٠ لتُع ايسضاغ١ يـٲز٤٫ بـآضا٥ِٗ َٚكرتذـاتِٗ    

ٖــــ( بكـــٛهلِ " ٜعـــس 1428بؿـــؿاؾ١ٝ ٚٚنـــٛح ; نُـــا شنـــط شيـــو  عبٝـــسات،  ٚآخـــطٕٚ،)

ل َطتبطـ١  ا٫غتبٝإ أٚ ا٫غتككا٤ أزا٠ ٥٬َُـ١ يًركـٍٛ عًـ٢ َعًَٛـات ٚبٝاْـات ٚذكـا٥      

ــني" م  ــع َع ، هلــصا ؾٗــٞ ا٭ْػــب هلــصٙ ايسضاغــ١،  ٚمت بٓــا٤ ا٭زا٠ يف قــٛضتٗا       104بٛاق

 ا٭ٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ املطذًتني ايتايٝتني:

تطًبت تكُِٝ اغتبا١ْ ) اغتط٬ع١ٝ( َؿتٛذ١ ٚتٛجٝٗٗا سمل عـسز   املطذ١ً ا٭ٚمل:
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-4ٜٓــ١ جــس٠ َــٔ املؿــطؾني ايرتبــٜٛني يف ايًكــا٤ اشبــاَؼ عؿــط يٲؾــطاف ايرتبــٟٛ مبس  

ٖــــ  ذبُـــٌ ايػـــ٪اٍ املؿتـــٛح ايتـــايٞ: " َـــا ا٫ذتٝاجـــات  ايتسضٜبٝـــ١ يًُؿـــطف  6/6/1431

ايرتبٟٛ َٔ ذٝث سْتـاد ْٚؿـط ٚتٛظٝــ املعطؾـ١ يف صبتُـع املعطؾـ١ َـٔ ٚجٗـ١ ْعـطى ؟" ;          

ٚشيـــو بٗـــسف مجـــع أنـــرب عـــسز ممهـــٔ َـــٔ اٯضا٤ ذـــٍٛ ضبـــاٚض ايسضاغـــ١ ٚ ايـــيت مت   

 ( . 218( م )1) تكٓٝؿٗا ٫ذكًا اْعط املًرل ضقِ

مت عٌُ َػح ؾاٌَ يٮزبٝات ذـٍٛ صبتُـع املعطؾـ١ َـٔ زضاغـات       املطذ١ً ايثا١ْٝ: 

ٚتكاضٜط َٚكـا٫ت ٚحبـٛي ٚنتـب تـٛؾطت،  ٚمت ضقـس ايعسٜـس َـٔ ا٭زٚات املػـتدس١َ،          

ٚاييت مت  اٱؾاز٠ َٓٗا يف تهٜٛٔ ايؿكـطات، ٚا ـاٚض املٓاغـب١ يـٮزا٠.  ٚنـصيو ممـا مت        

ــتبا١ْ املؿتٛذـــ١، سنـــاؾ١ سمل خـــرب٠ ايباذـــث املٝساْٝـــ١ يف صبـــاٍ   مجعـــ٘ َـــٔ خـــ٬ٍ ا  ٫غـ

 ٛ ــ ــطاف ايرتبـ ــتبا١ْ يف    ٟاٱؾـ ــ١ ا٫غـ ــا٤ أزا٠ ايسضاغـ ــٌ شيـــو يف بٓـ ــٔ نـ ــتؿاز٠ َـ .  مت ا٫غـ

 (  ٚاييت تهْٛت َٔ جعأٜٔ:222( م)2قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ اْعط ًَرل )

غـ١ ٚمتثـٌ خكـا٥ل    تٓاٍٚ املعًَٛات ا٭ٚي١ٝ ٖٚٞ عباض٠ عـٔ َـتػريات ايسضا   ازبع٤ ا٭ٍٚ:

 صبتُع ايسضاغ١ ٖٚٞ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 امل٪ٌٖ ايعًُٞ.         -أ

 عسز غٓٛات اشبرب٠ صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ.-ل

 عسز ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ اييت تًكاٖا املؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ اٱْرتْت.-د

 تٓاٍٚ ضباٚض ايسضاغ١ ٖٚٞ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ: ازبع٤ ايثاْٞ:

ٚاؾـتٌُ عًـ٢   ثٌ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يف صباٍ تٛيٝس املعطؾ١، ٚمي ا ٛض ا٭ٍٚ:

 ذاج١.  15

،  ٚاؾتٌُ عًـ٢  ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يف صباٍ ْؿط املعطؾ١ ا ٛض ايثاْٞ: ٚميثٌ

 ذاج١.  12
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،  ٚاؾـتٌُ عًـ٢   ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١ يف صبـاٍ تٛظٝــ املعطؾـ١     ا ٛض ايثايـث:  

 ذاج١. 15

 ( 5جسٍٚ ضقِ)

 ع ضباٚض  أزا٠ ايسضاغ١  قبٌ ايترهِٜٝٛنح تٛظٜ

 عسز ايؿكطات ضباٚض ايسضاغ١ ّ

 15 تٛيٝس املعطؾ١ 11

 12 ْؿط املعطؾ١ 22

 15 تٛظٝـ املعطؾ١ 33

 42 الُٛع

 صذق األداج:

ــٌ        ــسض٠ نـ ــس٣ قـ ــإ َـ ــا يف ا٭زا٠ يبٝـ ــٛل تٛاؾطٖـ ــٛض املطًـ ــٔ ا٭َـ ــسم َـ ــس ايكـ ٜعـ

ٚيًتركـــل َـــٔ قـــسم ا٭زا٠    عبـــاض٠ َـــٔ عباضاتٗـــا عًـــ٢ قٝـــاؽ َـــا ٚنـــعت يكٝاغـــ٘ ،       

ــ٢ )    ــطف عًــــ ــتدساَٗا يف ايتعــــ ــ٬ذ١ٝ اغــــ ــس٣ قــــ ــ١ َــــ ــ١  َٚعطؾــــ ــات ايتسضٜبٝــــ اسباجــــ

ــ١(   ــع املعطؾــ ــٟٛ يف صبتُــ ــطف ايرتبــ ــس ايباذــــث ، يًُؿــ ــاٖطٟ   اعتُــ ــسم ايعــ ــ٢ ايكــ عًــ

ــاف)   ــ٣ٛ، ايعػـــ ــس    1424ٚقـــــسم ا تـــ ــا أعـــ ــٝؼ َـــ ـــ( " إٔ ايكـــــسم  ٜعـــــين إٔ ٜكـــ ٖـــ

ــط  "   ــ٘ ؾكـــــــ ــعٟ،   429م  يكٝاغـــــــ ــطٙ ايعٓٝـــــــ ــا شنـــــــ ــصيو  َـــــــ ــطٕٚ  . ٚنـــــــ ٚآخـــــــ

ٕٻ قــــسم ايعــــاٖط ٖـــــٛ:" تٓــــاٍٚ املعٗــــط ايعــــاّ يــــٮزا٠ َـــــٔ        113ٖـــــ،م 1425) (  بــــأ

ــا         ــا،  ٚذبكٝكٗـ ــٛذٗا ٚزقتٗـ ــس٣ ٚنـ ــٝاغتٗا،  َٚـ ــ١ قـ ــا، ٚنٝؿٝـ ــٛع َؿطزاتٗـ ــث: ْـ ذٝـ

يًػـــط  ايـــصٟ ٚنـــعت َـــٔ أجًـــ٘،  ٚأَـــا قـــسم ا تـــ٣ٛ ؾإْـــ٘ ٜتٓـــاٍٚ َؿـــطزات ا٭زا٠    

    ٚ ــسزٖا،  ــا،  ٚعــ ــث: تطتٝبٗــ ــٔ ذٝــ ــا، َــ ــا َٚازتٗــ ــطاز   ٚضبتٜٛاتٗــ ــب املــ ــٗا يًحٛاْــ متثًٝــ
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ــ٬ٍ      ــٔ خــ ــو َــ ـــ ٚشيــ ــرٝرًا" ـــ ــ٬ًٝ قــ ــتٗا متثــ ــ١   زضاغــ ــٛضتٗا ا٭ٚيٝــ ــط  ا٭زا٠ يف قــ عــ

َـــٔ  أعهـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــسضٜؼ بكػـــِ ايرتبٝــــ١       املدتكـــني ا هُـــني  عًـــ٢ عـــسز َـــٔ    

ــسضٜ    ــطم ايتــ ــاٖخ ٚطــ ــِ املٓــ ــٓؿؼ ٚقػــ ــِ ايــ ــ١    ؼٚعًــ ــطع ازباَعــ ــط٣ ٚؾــ ــ١ أّ ايكــ جباَعــ

ــ١،    ــ١ ايباذــ ــ١ ايكٓؿــــص٠، ٚجاَعــ ــاملػطل،   مبراؾعــ ــاَؼ بــ ــس اشبــ ــ١ املًــــو ضبُــ ٚجاَعــ

مبٓطكـــ١ ايباذـــ١  بـــاٱزاض٠ ايعاَـــ١ يًرتبٝـــ١ ٚايتعًـــِٝ املؿـــطؾني ايرتبـــٜٛنيٚعًـــ٢ عـــسز َـــٔ 

( 32ٚضباؾعـــــــ١ جــــــــس٠ ايتعًُٝٝــــــــ١ ٚضباؾعــــــــ١ ايكٓؿــــــــص٠ ايتعًُٝٝــــــــ١، ٚعــــــــسزِٖ )  

ٱقـــــساض ذهُٗـــــِ عًـــــ٢ َـــــس٣  ( 228( ، م ) 3ضبهُـــــا، اْعـــــط ًَرـــــل ضقـــــِ )  

َتٗـــــا ملٛنـــــٛع ايسضاغـــــ١ َـــــع اقـــــرتاح ٤اغتٗا ٬َٚقـــــ٬ذ١ٝ ايؿكـــــطات ٚغـــــ١َ٬ قـــــٝ

ــس٣ َٓاغـــب١ املكٝـــاؽ       ــس شيـــو مت  ايكـــٝػ١ املٓاغـــب١ يف ذـــاٍ عـــسّ َٓاغـــبتٗا َٚـ ،  ٚبعـ

ــطات يف      ــع ؾكــ ــاؾ١ أضبــ ــصيو ذــــصف ؾكــــطتني ٚسنــ ــطات ٚنــ ــٝؼ ايؿكــ ــسٌٜ عًــــ٢ قــ ايتعــ

ــاضت         ــاؽ يٝهــ ــٝري َكٝــ ــرتاح تػــ ــات  ٚمت اقــ ــات َٚكرتذــ ــٔ ٬َذعــ ــسٹّ َــ ــا ُقــ ــ٤ٛ َــ نــ

ــٞ ب  ــٞ سمل ا٬اــ ــسنتٛض      اشبُاغــ ــٞ ٚايــ ــٞ ايعٖطاْــ ــسنتٛض َطنــ ــرتاح ايــ ــ٢ اقــ ــا٤ عًــ ٓــ

ــاي١ ايـــــسنتٛض َٛغـــــ٢ بـــــٔ     ــايطجٛع سمل املؿـــــطف  عًـــــ٢ ايطغـــ ذؿـــــٝغ املعضٚعـــــٞ ٚبـــ

ــ١        ــا١ٝ٥ بهًٝـ ــاضات اٱذكـ ــس٠ ا٫غتؿـ ــايطجٛع سمل ٚذـ ــاض بـ ــب  أؾـ ــامل اسببٝـ ــس قـ ضبُـ

ــٛ       ــٞ ٖـــ ــاؽ ايث٬اـــ ــطل إٔ املكٝـــ ــاز ايـــ ــاّ جـــ ــح ايـــــسنتٛض ٖؿـــ ــ١، ذٝـــــث أٚنـــ ايرتبٝـــ

ــصٙ ايسضاغـــ   ــب هلـ ــ١ ذػاغـــ١ٝ      ا٭ْػـ ــتدسّ يف ذايـ ــح إٔ املكٝـــاؽ اشبُاغـــٞ ٜػـ ١ ٚأٚنـ

ــاؽ     ــا، ٚإٔ املكٝــــ ــات ٚغريٖــــ ــ١ٝ ٚا٫دباٖــــ ــاٜٝؼ ايٓؿػــــ ــٝع  ناملكــــ ــٌ ٚاملٛانــــ ازبُــــ

 ا٭ْػب ي٬ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ ٖٛ ايث٬اٞ،  ٚمت ايتعسٌٜ بٓا٤ ع٢ً شيو.  

ــ١        ــ١ ايسضاغـــ ــ٢ عٝٓـــ ــل ا٭زا٠ عًـــ ــس تطبٝـــ ــاطٞ بعـــ ــسم ا٫ضتبـــ ــال ايكـــ ٚمت ذػـــ

شيـــــو عـــــٔ ططٜـــــل ذػـــــال َعاَـــــٌ اضتبـــــاط نـــــٌ ؾكـــــط٠ مبرٛضٖـــــا ا٫غـــــتط٬ع١ٝ ٚ
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ــت        ــاٚض، ٚناْـ ــٌ ا ـ ــني نـ ــاط بـ ــٌ ا٫ضتبـ ــال َعاَـ ــصيو ذػـ ــ١، ٚنـ ــا٭زا٠ ايهًٝـ ٚبـ

 ايٓتٝح١ نايتايٞ:  أ٫ٚ: اضتباط ؾكطات ا٫غتبا١ْ مبرٛضٖا ٚ با٭زا٠.  

 

 ( 6جسٍٚ ) 

 يهٌ ا اٚضٜبني قِٝ ايكسم ا٫ضتباطٞ ملتٛغط نٌ ؾكط٠ مبرٛضٖا َٚع املتٛغط ايهًٞ 

 م

 هحور توظيف الوعرفت هحور ًشر الوعرفت هحور توليد الوعرفت

 االستببط االستببط االستببط

 يغ األداة 5يغ انًحٕس يغ األداة 4يغ انًحٕس يغ األداة 3يغ انًحٕس

1 0.608** 0.517** 0.688** 0.658** 0.743** 0.732 

٤ 0.700** 0.544** 0.622** 0.487** 0.571** 0.559** 

3 0.634** 0.459** 0.688** 0.622** 0.697** 0.636** 

٢ 0.702** 0.564** 0.711** 0.603** 0.731** 0.684** 

5 0.659** 0.509** 0.732** 0.689** 0.635** 0.579** 

6 0.636** 0.460** 0.714** 0.673** 0.579** 0.541** 

7 0.694** 0.562** 0.584** 0.573** 0.722** 0.660** 

8 0.491** 0.461** 0.709** 0.698** 0.678** 0.619** 

9 0.643** 0.548** 0.652** 0.655** 0.669** 0.631** 

11 0.547** 0.447** 0.691** 0.610** 0.720** 0.646** 

11 0.439** 0.497** 0.694** 0.662** 0.590** 0.559** 

1٤ 0.580** 0.475** 0.535** 0.484** 0.570** 0.539** 

13 0.462** 0.402**   0.660** 0.605** 

1٢ 0.510** 0.585**   0.706** 0.584** 

15 0.522** 0.502**   0.696** 0.606** 

16     0.700** 0.642** 

17     0.708** 0.685** 

 1015االرتباط دال عٌد  *  1011االرتباط دال عٌد  **
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ٝٸٔ أ    ْـ٘ عٓـس اٱؾـاض٠ يهـٌ ذاجـ١ ٚاضتباطـ٘ َـع        ٚ بايٓعط سمل ازبـسٍٚ ايػـابل ٜتبـ

ؾٗــصا ٜعــين إٔ ايكـِٝ ا٫ضتباطٝــ١ شات ز٫يــ١ سذكــا١ٝ٥ عٓــس   ) ** (ا ـٛض أٚ ا٭زا٠ بطَــع  

ؾـإٕ ايكـِٝ ا٫ضتباطٝـ١ شات ز٫يـ١      )*((.  يف ذني يٛ ناْت اٱؾاض٠ بطَع  0.01َػت٣ٛ ) 

ــا إٔ مجٝــع   ( ٚعٓــس ايتأَــٌ يف ازبــسٍٚ ايػــابل ٜتهــح  0.05سذكــا١ٝ٥ عٓــس َػــت٣ٛ )   يٓ

(، ٖٚــٛ َــا ٜ٪نــس 0.01ايكــِٝ  ا٫ضتباطٝــ١ يًُرــاٚض شات ز٫يــ١ سذكــا١ٝ٥ عٓــس َػــت٣ٛ )  

 قسم ا٭زا٠ بٓػب١ عاي١ٝ جسًا.

ااْٝا: اضتباط ضبـاٚض ا٭زا٠ ببعهـٗا ٚ بـا٭زا٠ نهـٌ، ٚؾُٝـا ًٜـٞ جـسٍٚ ٜٛنـح         

 قِٝ اضتباط ا اٚض ببعهٗا ٚ با٭زا٠ نهٌ:

 ( 7جسٍٚ ) 

 ضتباطٞ يًُتٛغط ايهًٞ  يهٌ ضبٛض با اٚض ا٭خط٣ٜبني قِٝ ايكسم ا٫

 كل هحاور األداة توظيف الوعرفت ًشر الوعرفت توليد الوعرفت الوحاور

 10857 **10688 **10667 --- توليد الوعرفت

 **109٤٤ **10811 --- **10667 ًشر الوعرفت

 **109٤3 --- **10811 **10688 توظيف الوعرفت

 --- **109٤3 **109٤٤ **10857 كل هحاور األداة

 1015االرتباط دال عٌد  *  1011االرتباط دال عٌد  **

ٝٸٔ أْـ٘ عٓـس اٱؾـاض٠ يهـٌ ذاجـ١ ٚاضتباطـ٘ َـع            ٚ بايٓعط سمل ازبـسٍٚ ايػـابل ٜتبـ

( ؾٗــصا ٜعــين إٔ ايكــِٝ ا٫ضتباطٝــ١ شات ز٫يــ١ سذكــا١ٝ٥ عٓــس   **)ا ــٛض أٚ ا٭زا٠ بطَــع 

ؾـإٕ ايكـِٝ ا٫ضتباطٝـ١ شات ز٫يـ١      )*(ْت اٱؾاض٠ بطَع (.  يف ذني يٛ نا 0.01َػت٣ٛ ) 

ــا إٔ مجٝــع     0.05سذكــا١ٝ٥ عٓــس َػــت٣ٛ )   ( ٚعٓــس ايتأَــٌ يف ازبــسٍٚ ايػــابل ٜتهــح يٓ

(،  ممــا ٜعٜــس  َــٔ 0.01ايكــِٝ  ا٫ضتباطٝــ١ يًُرــاٚض شات ز٫يــ١ سذكــا١ٝ٥ عٓــس َػــت٣ٛ )  

 ق١ُٝ قسم ا٭زا٠.

 ثثاخ األداج: 
 اماتػــزيــ٬ًٝ عًــ٢ ٜعطــٞ  .  ٭ْــ٘زا٠ ايسضاغــ١املُٗــ١ ٭ات تطًبــاملايثبــات َــٔ  عــسټٜٴ 
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عـس٠ َـطات،  ٚقـس أؾـاض يـصيو ايكرطـاْٞ،  ٚآخـطٕٚ        عٓسَا تطبـل ا٭زا٠   ايسضاغ١ ْتا٥خ

ــات   2004) ــاؽ    Reliabilityّ( بكــٛهلِ: "خاقــ١ٝ ايثب ــيت تعــين سمل أٟ زضجــ١ ٜعطــٞ املكٝ ٚاي

ــ١ عٓــس نــٌ َــط٠ ٜػــتدسّ ؾٝٗــا،  أٚ َــا ٖــٞ زض      جــ١ اتػــاق٘ ٚاْػــحاَ٘  قــطا٤ات َتكاضب

 . 236ٚاغتُطاضٜت٘ يف أٚقات طبتًؿ١" م 

َٚــٔ أجــٌ ايتأنــس َــٔ ابــات ا٭زا٠، ٚأْٗــا  تتُتــع بايثبــات ايــصٟ ميهٓٗــا َــٔ       

تكسِٜ املعًَٛات ايسقٝك١ ٚايثابت١ يتهٕٛ ْتا٥حٗا ايع١ًُٝ أنثط ؾا٥س٠،  مت تطبٝل ا٭زا٠ 

َؿطز٠(ممااًـــ١ لتُـــع  ١22 ) )ا٫غـــتبا١ْ( يف قـــٛضتٗا ايٓٗا٥ٝـــ١  عًـــ٢ عٝٓـــ١ اغـــتط٬عٝ  

ــؼ اغــتحاباتِٗ  ٚسزخاهلــا يًراغــب اٯيــٞ.  ٚمت          ــِ تؿطٜ ــا، َٚــٔ ا ــ١ عًٝٗ ايسضاغــ١ يٲجاب

ــٔ   ــات َـــ ــام ايـــــساخًٞ   ذػـــــال ايثبـــ ــ١ ا٫تػـــ ــتدساّ ططٜكـــ ــا )خـــــ٬ٍ اغـــ ــٌ أيؿـــ َعاَـــ

 ، ٚازبسٍٚ ايتايٞ ٜبني شيو:  Cronbach's Alphaنطْٚبار

 (8جسٍٚ )

 ٝكٗا ع٢ً ايع١ٓٝ ا٫غتط٬ع١ٜٝبني َعاٌَ ابات ا٭زا٠ بعس تطب

 زضج١ ابات ا ٛض عسز ايبٓٛز ضباٚض ايسضاغ١ ّ

 0.8.0 15 تٛيٝس املعطؾ١. 1

 .0.88 12 ْؿط املعطؾ١ 2

 0.9.0 17 تٛظٝـ املعطؾ١ يف صباٍ اٱؾطاف 3

 0.9.0 44 زضج١ ابات ا٭زا٠ عا١َ

ــــــــــطاٚذ١ ٚممـــــــا غـــــــبل ٜتـــــــبني إٔ زضجـــــــ١ ابـــــــات ا٭زا٠ مبراٚضٖـــــــا َتكــــــــــاضب١ َٚت 

، ٚقُٝــ١  0.8.0ذٝــث بًػــت قُٝــ١ َعاَــٌ ايثبــات يًُرــٛض ا٭ٍٚ       0.9.0سمل 0.860َـــابـــــــني 

،  0.923،  ٚقُٝــــ١ َعاَــــٌ ايثبــــات يًُرــــٛض ايثايــــث  0.886َعاَــــٌ ايثبــــات يًُرــــٛض ايثــــاْٞ  

، ٚبٗــصا أقــبرت ا٭زا٠ ميهــٔ تطبٝكٗــا   ٬ٜٚ0.953ذــغ إٔ ا٭زا٠ ذككــت يف املتٛغــط ايعــاّ   

 (.  231( ا٭زا٠ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ م )4يسضاغ١ أْعط ًَرل ضقِ )ع٢ً صبتُع ا

 جمرًغ انذراطح:حتذَذ 
ــطؾني       ــع املؿـ ــٌُ مجٝـ ــصٟ ٜؿـ ــع  ٚايـ ــٌ التُـ ــ١ ناَـ ــصٙ  ايسضاغـ ــت ٖـ ــس مشًـ يكـ

ايباذــ١  ايتعًُٝٝــ١ )بــٓني(  َٚهاتــب ايرتبٝــ١  ايرتبــٜٛني  يف سزاض٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ مبٓطكــ١

َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ    –َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  بايٛغط ٚايتعًِٝ اشبُػ١ ايتابع١ هلا)
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 –َهتــب ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ  با٭طاٚيــ١  –َهتــب ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ  ببًحطؾــٞ  –باملٓــسم 

يط٬بـــٞ ، ٚ ايتٛعٝـــ١ اٱغـــ١َٝ٬، َهتــب ايرتبٝـــ١ ٚايتعًـــِٝ  بـــايعكٝل( ٚسزاض٠ ايٓؿــاط ا  

ٚ ِ ٚ  ، تكٓٝــات ايتعًــٝ بتعــاي،  املسضغــٞ،  ٚايتــسضٜب ٚا٫  ايتدطــٝط   ٚ اٱعــ٬ّ ايرتبــٟٛ، 

٘  ٚسزا ٚاٱضؾـــاز،  ٚسزاض٠ املٖٛــٛبني،  ٚ سزاض٠ ايتكـــِٜٛ   ض٠ ؾــ٪ٕٚ املعًُـــني، ٚسزاض٠ ايتٛجٝــ

 ايؿاٌَ، ٚتعًِٝ ايهباض.  

( َؿــطؾًا تطبٜٛـًا،  ٚؾُٝـا ًٜــٞ بٝـإ بأعــساز     149ٚبًـؼ عـسز املؿــطؾني ايرتبـٜٛني )    

سذكا١ٝ٥ ؾ٪ٕٚ املعًُـني بـاٱزاض٠ ايعاَـ١    املؿطؾني ايرتبٜٛني يف ا٭قػاّ ٚاٱزاضات ذػب 

 يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبٓطك١ ايباذ١:
 ( 9جسٍٚ ضقِ ) 

 ٜبني تٛظٜع صبتُع ايسضاغ١ حبػب ا٭َانٔ اييت ٜعًُٕٛ بٗا

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ عسزاملؿطؾني اٱزاض٠ أٚ ايكػِ ّ

 %2 َؿطؾني 3 ايكٝازات ايرتب١ٜٛ 1

 %7.4 َؿطؾًا 11 سزاض٠ اٱؾطاف ايرتبٟٛ 2

 %12.1 َؿطؾًا 18 َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايٛغط 3

 %8.7 َؿطؾًا 13 َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ باملٓسم 4

 %8.7 َؿطؾًا 13 َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ببًحطؾٞ 5

 %8.7 َؿطؾًا 13 َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايكط٣ 6

 %8.7 َؿطؾًا 13 َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايعكٝل 7

 %8.7 َؿطؾًا 13 بٞايٓؿاط ايط٬ 8

 %6.7 َؿطؾني 10 ايتٛجٝ٘ ٚاٱضؾاز 9

 %6.1 َؿطؾني 9 تكٓٝات ايتعًِٝ 10

 %4 َؿطؾني 6 ايتسضٜب ايرتبٟٛ 11

 %3.4 َؿطؾني 5 ايتكِٜٛ ايؿاٌَ 12

 %2 َؿطؾني 3 املٖٛٛبٕٛ 13

 %12.8 َؿطؾًا 19 بك١ٝ اٱزاضات اييت ٜعٌُ بٗا َؿطؾٕٛ تطبٜٕٛٛ 14

 %100 َؿطؾًا 149 ًُؿطؾنيالُٛع ايهًٞ ي

ٚازبـسٍٚ ايػــابل ٜــبني إٔ  أعــساز املؿــطؾني ايرتبــٜٛني مبهاتــب ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ  

ُٚ  َاعــسا َهتــب ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ بٛغـــط ايباذــ١ ٜعٜــس يعٜــاز٠ أعــساز املـــساضؽ           َتػــا

( َؿـطؾًا   149ذٝث بًؼ ايعـسز اٱمجـايٞ ٭ؾـطاز صبتُـع ايسضاغـ١  )       ٚاملعًُني ايتابع١ ي٘.
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بًٜٛا، ٚقس تؿهًت ْػـب أَـانٔ عُـٌ املؿـطؾني حبػـب أعـساز املؿـطؾني ايرتبـٜٛني         تط

 ايصٜٔ ٜعًُٕٛ بٗا

ــع  )  ــس مت تٛظٜـ ــرتجاع    149ٚقـ ــاّ ٚمت اغـ ــع اٱزاضات ٚ ا٭قػـ ــ٢ مجٝـ ــتبا١ْ عًـ ( اغـ

( اغــتباْات  يعــسّ انتُاهلــا، ٚقــس بًػــت ا٫غــتباْات  10( اغــتبا١ْ،  مت اغــتبعاز )130)

( اغــتبا١ْ، ٚازبــسٍٚ ايتــايٞ ٜٛنــح  120ًٝــٌ اٱذكــا٥ٞ )املهتًُــ١ ٚايــيت خهــعت يًتر 

 شيو:

 ( 10جسٍٚ ضقِ ) 

 ٜبني عسز ا٫غتباْات املٛظع١ ٚاملػرتز٠ ٚاملهت١ًُ يًترًٌٝ

عسز ا٫غتباْات 

 املٛظع١

عسز ا٫غتباْات 

 ايعا٥س٠
 ايٓػب١

عسز ا٫غتباْات 

 املػتبعس٠

عسز ا٫غتباْات 

 املهت١ًُ

149 130 87% 10 120 

 اج انذراطح:ذطثُك أد

طبكــت أزا٠ ٖــصٙ ايسضاغــ١ ٚهلل اسبُــس خــ٬ٍ ايؿكــٌ ايسضاغــٞ ا٭ٍٚ َــٔ ايعــاّ      

ٖـــ، بعــس َٛاؾكــ١ املؿــطف عًــ٢ ايسضاغــ١، ٚشيــو ٚؾــل اشبطــٛات   1431/1432ايسضاغــٞ 

 ايتاي١ٝ:

 مت اعتُاز ا٭زا٠ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥  َٔ قبٌ زب١ٓ َٓاقؿ١ اشبط١. -1

ــِ امل     -2 ــٌ ض٥ــــٝؼ قػــ ــاز ا٭زا٠ َــــٔ قبــ ــسضٜؼ، بتــــاضٜذ    مت اعتُــ ــطم ايتــ ــاٖخ ٚطــ ٓــ

ٖـ ٚٚج٘ خطال يػعاز٠ عُٝس ن١ًٝ ايرتبٝـ١  ملداطبـ١ جٗـ١ ايتطبٝـل     13/2/1432

ٖــ، أْعـط ًَرـل    18/2/1432يتُهني ايباذث َٔ تطبٝل أزا٠ ايسضاغ١،  بتاضٜذ 

 (.238( ، م )5ضقِ )

ــ١        -3 ــِٝ مبٓطك ــ١ ٚايتعً ــ١ يًرتبٝ ــسًٜٚا ٚاٜكــاي٘ سمل اٱزاض٠ ايعاَ مت اغــت٬ّ اشبطــال ٜ

 ايباذ١.  

ٖـ   ع٢ً خطال تطبٝل ا٭زا٠ يف أقػـاّ  26/2/1432ذكٌ ايباذث يف ّٜٛ ا٭ذس -4

ــسٜٚا ٜــّٛ         ــع ا٫غــتبا١ْ ٜ ــاّ ايباذــث بتٛظٜ ــِٝ،  ٚق ــ١ ٚايتعً ــب ايرتبٝ اٱزاض٠ َٚهات

 (.238( ، م )5ٖـ أْعط ًَرل ضقِ )28/2/1432ايث٬اا٤
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ضبعـــــا٤ مت مجـــــع ايبٝاْـــــات َـــــٔ ا٭قػـــــاّ َٚهاتـــــب ايرتبٝـــــ١ ٚايتعًـــــِٝ ٜـــــّٛ ا٭  -5

 ٖـ6/3/1432

قـــاّ ايباذـــث بتؿطٜـــؼ ا٫غـــتبا١ْ ؾدكـــٝا باغـــتدساّ اسبـــعّ اٱذكـــا١ٝ٥ يًعًـــّٛ     -6

( ذٝـث مت اسبهـِ عًـ٢ َـس٣ ا٭ُٖٝـ١      version 19   portable   SPSS ا٫جتُاع١ٝ )

ٚزضجــ١ ايٛجــٛز يف نــ٤ٛ املتٛغــط اسبػــابٞ يهــٌ عبــاض٠ ٚؾكــا يًــسضجات املعطــا٠  

 تٓاظيٝا،  ٚمت ذبسٜس طٍٛ ايؿ١٦ نُا ًٜٞ:  1-3يؿ٦ات اٱجاب١ ٚاييت ضتبت  َٔ 

 طٍٛ ايؿ١٦ = املس٣ َكػَٛا ع٢ً ايؿ٦ات  

 أقػط ق١ُٝ يؿ٦ات اٱجاب١ –ٚيترسٜس املس٣ = أنرب ق١ُٝ يؿ٦ات اٱجاب١ 

 0.6667=  3÷2ٜٚكبح طٍٛ ايؿ١٦ =   2=  3-1= 

 (11جسٍٚ )

 ٜبني ايؿ٦ات َٚس٣ ا٭١ُٖٝ ٚزضج١ ايٛجٛز

 َس٣ ا٭١ُٖٝ
 ايؿ١٦

 ايٛجٛززضج١ 
 سمل َٔ

 متثٌ ذاج١ بسضج١ نبري٠ 3 2.3336 نبري٠

 متثٌ ذاج١ بسضج١ َتٛغط١ 2.3335 1.6668 َتٛغط١

 ٫ متثٌ ذاج١ 1.6667 1 ٫ متثٌ ذاج١

 خصائص أفزاد جمرًغ انذراطح:

ــ١          َـــٔ ايطبٝعـــٞ إٔ ٜـــتِ ٚقــــ أؾـــطاز صبتُـــع ايسضاغـــ١ خبكا٥كـــ٘ املتٓٛعـ

ِ از، َٚ٪٬ٖتِٗ ايع١ًُٝ، ٚعسز غٓٛات ٚاملتُث١ً يف أَانٔ عٌُ ا٭ؾط يف  خـربتٗ

ايرتبٟٛ، ٚعسز ايسٚضات ايتسضٜبٝـ١ ايـيت ذكـًٛا عًٝٗـا يف صبـاٍ       اٱؾطافصباٍ 

ٔ اٱْرتْت  نُـتػريات َُٗـ١ يٲجابـ١     ٚيف ازبـساٍٚ  ايػـ٪اٍ ايطابـع  يًسضاغـ١.     عـ

ايتايٝـ١ تٛقــٝـ لتُــع ايسضاغــ١ ٚؾكــا يًُ٪ٖــٌ،  ٚايــسٚضات يف صبــاٍ اٱْرتْــت،   

 يف اٱؾطاف:         اشبرب٠ٚغٓٛات 

 ( 12جسٍٚ ضقِ ) 

 ٜبني تٛظٜع صبتُع ايسضاغ١ ٚؾكا يًُ٪ٌٖ ايعًُٞ:
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 ايٓػب١ % ايتهطاض امل٪ٌٖ ايعًُٞ ّ

 %78.3 94 بهايٛضٜٛؽ 1

2 
 زضاغات عًٝا

 زبًّٛ عايٞ أٚ َاجػتري  أٚ زنتٛضاٙ
26 21.7% 

 %100 120 الُٛع

 

 

 

 

 

 

 (12ؾهٌ)

 يًُ٪ٌٖ ايعًُٞٚؾكًا ايسضاغ١  ٜبني تٛظٜع صبتُع

ٜٚتهـــح َـــٔ خـــ٬ٍ ازبـــسٍٚ ايػـــابل إٔ اسباقـــًني عًـــ٢ زضجـــ١ ايبهـــايٛضٜٛؽ  

%(،  ْٚػب١ اسباقـًني عًـ٢   78.3ميثًٕٛ ايٓػب١ ا٭نرب يف صبتُع ايسضاغ١ ذٝث بًػت )

%(،  ٖٚــٞ ْػــب١ 21.1ؾــٗازات أعًــ٢ ) زبًــّٛ عــايٞ أٚ َاجػــتري أٚ زنتــٛضاٙ( ناْــت )  

ع ايسضاغـــ١،  ٚٱجـــطا٤ات ايـــٛظاض٠ َٚٓٗحٝتٗـــا يف ْػـــب سنُـــاٍ نـــبري٠ بايٓػـــب١ لتُـــ

 .ايرتبٜٛني ايسضاغات ايعًٝا يًُعًُني ٚاملؿطؾني

 

 (13جسٍٚ ضقِ )

 ٜبني تٛظٜع صبتُع ايسضاغ١ ٚؾكا يًسٚضات ايتسضٜب١ٝ يف صباٍ اٱْرتْت:

 ايٓػب١ % ايتهطاض ايسٚضات يف صباٍ اٱْرتْت ّ

 %47.5 57 ٫ ٜٛجس زٚض٠ 1

 %19.2 23 ٚاذس٠ زٚض٠ 2
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 %14.2 17 زٚضتإ 3

 %19.2 23 ا٬ي زٚضات ؾأنثط 4

 %100 120 الُٛع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13ؾهٌ)

 ايسضاغ١ ٚؾكا يًسٚضات ايتسضٜب١ٝ يف صباٍ اٱْرتْت ٜبني تٛظٜع صبتُع

َٚٔ خ٬ٍ ازبسٍٚ ٚايؿهٌ أع٬ٙ تؿاٚت أؾطاز صبتُع ايسضاغ١ َٔ ذٝـث عـسز   

ــ١ يف صبــا   ــسٚضات ايتسضٜبٝ ــسضٜبا يف صبــاٍ       اي ــٛا ت ــؼ عــسز َــٔ مل ٜتًك ٍ اٱْرتْــت ذٝــث بً

%( ٖٚٞ ْػب١ نبري٠ َكاض١ْ مبـٔ تًكـٛا   47.5اٱْرتْت َا ٜكاضل ْكـ صبتُع ايسضاغ١ ) 

 أنثط َٔ زٚضتني ٚبايٓػب١ يؿرت٠  ٚجٛز ا٫ْرتْت  يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.  

 

 ( 14جسٍٚ ضقِ )

 يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ: اشبرب٠ٓٛات ٜبني تٛظٜع صبتُع ايسضاغ١ ٚؾكا يعسز غ

 ايٓػب١ % ايتهطاض اشبرب٠غٓٛات  ّ

 %37.5 45 غٓٛات 5أقٌ َٔ  1
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 %62.5 75 غٓٛات ؾأنثط 5 2

 %100 120 الُٛع

 

 

ِ ٜتهح َٔ ازبسٍٚ ٚايؿهٌ ايػابل إٔ ْػـب١ َـٔ تبًـؼ غـٓٛات      يف صبـاٍ   خـربتٗ

َٔ عسز املؿطؾني ايـصٜٔ تـرتاٚح   %( ٖٞ أنرب 62.5غٓٛات ؾأنثط ) 5اٱؾطاف ايرتبٟٛ 

 %( ؾكط.37.5أقٌ َٔ مخؼ غٓٛات ذٝث بًػت ْػبتِٗ ) خربتِٗ

 األطانُة اإلحصائُح ادلظرخذيح:

قاّ ايباذـث باغـتدساّ اسباغـب اٯيـٞ يترًٝـٌ ايبٝاْـات َٚعازبتٗـا عـٔ ططٜـل            

ٚبعـــس اغتؿـــاض٠ َهتـــب  ، 19قـــساض اٱ SPSSايطظَـــ١ اٱذكـــا١ٝ٥ يًعًـــّٛ ا٫جتُاعٝـــ١  

ذكا١ٝ٥ به١ًٝ ايرتبٝـ١، ٚيًركـٍٛ عًـ٢ ايٓتـا٥خ املطغٛبـ١، مت اغـتدساّ       ؿاضات اٱا٫غت

 ا٭غايٝب اٱذكا١ٝ٥ ايتاي١ٝ:

Cronbach'sططٜكـــ١ ايتٓاغـــل ايـــساخًٞ َعازيـــ١  أيؿـــا نطْٚبـــار      -1  Alpha :)

 يكٝاؽ َعاٌَ ابات أزا٠ ايسضاغ١.

 ايتهطاضات ٚ ايٓػب امل١ٜٛ٦ يٛقـ خكا٥ل صبتُع ايسضاغ١.   -2

ــطات ا -3 ــاب١ٝ ٚ املتٛغـ ــ١  ا٫عبطاؾـــسبػـ ــس زضجـ ــ١ يترسٜـ ــ١ات املعٝاضٜـ  اسباجـ

 ٚتطتٝبٗا تطتٝبًا  تٓاظيًٝا حبػب قِٝ املتٛغطات اسبػاب١ٝ.

T-test Independentاختباض  -4 يًُكاض١ْ بني ؾ٦تني يف املتػري املػـتكٌ، ٚذبسٜـس     

 َػت٣ٛ ايس٫ي١.

( يًُكاضْــ١  One- way ANOVاختبــاض ذبًٝــٌ ايتبــأٜ أذــازٟ ا٫دبــاٙ )    -5

 بني ؾ٦ات املتػري َٔ ا٬ا١ ؾأنثط.  

 



- 174 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َرائح انذراطحػزض 

 وذفظريها ويُالشرها 
 

 انفصم انزاتغ
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 متهُذ:

أغ١ً٦ ايسضاغ١ قاّ ايباذث جبُع ٚذبًٌٝ ايبٝاْات اييت ذكٌ عًٝٗـا   عٔيٲجاب١  

َٔ خ٬ٍ اغتحابات صبتُع ايسضاغ١ امله١ْٛ َٔ َؿطيف سزاض٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ مبٓطكـ١    

َٓاقؿــ١ ٖــصٙ  تؿػــري ٚخ ايترًٝــٌ َــع  ايباذــ١،  ٚغــٝعط  ايباذــث يف ٖــصا ايؿكــٌ ْتــا٥   

 ايٓتا٥خ يف ن٤ٛ اٱطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات ايػابك١.

 إخاتح انظؤال األول:

ــ٢         ــا٤ أزا٠ ايسضاغــ١ َعتُــس٠ عً ــ١ عــٔ ٖــصا ايػــ٪اٍ َــٔ خــ٬ٍ بٓ ٚقــس متــت اٱجاب

ٚ اشبًؿ١ٝ ايٓعط١ٜ يًس ( مخػـ١  15ٚبًػـت طـطم تٛيٝـس املعطؾـ١ )     املؿتٛذـ١،  ا٫غـتبا١ْ ضاغـ١ 

يف أزا٠ ايسضاغــ١، بٓٝــت عًٝٗــا اسباجــات يف  15سمل  1عؿـط ططٜكــ١، محًــت ا٭ضقــاّ َــٔ  

قٛض٠ ا٭زا٠ ايٓٗا١ٝ٥ ٚقس جا٤ تطتٝب اسباجات  تٓاظيٝا ذػب املتٛغـط اسبػـابٞ يسضجـ١    

ات املعٝاضٜــ١ ا٫عبطاؾــاسبػــاب١ٝ ٚ ٚيكــس مت عُــٌ جــسٍٚ تهــُٔ املتٛغــطاتاسباجــ١ هلــا، 

ٚجا٤ت نُا ًٜٞ:   ٫غتحاب١ أؾطاز صبتُع ايسضاغ١



- 176 - 
 

( 15جسٍٚ )  

ات عٔ زضج١ اسباج١ ايتسضٜب١ٝ يف صباٍ تٛيٝس املعطؾ١  ا٫عبطاؾعسز ا٫غتحابات ٚاملتٛغطات اسبػاب١ٝ ٚ

 يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صبتُع املعطؾ١.
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 درجة الحاجة

 االنحراف المتوسط
 النتيجة المعياري

يم 
ب ق

حس
ب 

رتي
الت

ات
سط

متو
ال

 

ال 
تمثل 
 حاجة

 كبيرة متوسطة

التدريب المستمر أثنـا  الددمـة لتحقيـق  8
 التنمية المعرفية.

 9: 52 5 تكرار
0.722 2.5.0 

 كبيرة
. 

 94.7 47 4.7 نسبة
0 

 لتفكير اإلبداعية.التعرف عمى طرق ا
 :9 63 3 تكرار

0.6.0 2..99 
 كبيرة

0 
 87 56.4 :.2 نسبة

التــــدرب عمـــــى اســـــتددام أســـــموب حـــــل  5
 المشكالت.

 2: 58 6 تكرار
 2 كبيرة 2.5.9 0.622

 88.9 5.5 52 نسبة
اإللمــام باســاليب الوإــول ملــى المعرفــة عبــر  ..

ــــة المعمومــــات االتإــــالوســــا ل  ) ICTوتقني
 نترنت، الهواتف الذكية،. ..(.اإل 

 2: 58 6 تكرار
 2 كبيرة 2.5.9 0.622

 88.9 52 5.5 نسبة

. 
 اإللمام بمهارات التفكير العممي.

 99 62 5 تكرار
 . كبيرة 2.527 0.6.7

 86.4 55.5 4.7 نسبة
متقــــان مهــــارات الــــتعمم المســــتمر مــــد   9

 .Lifelong- learningالحياة 
 96 67 3 تكرار

 5 كبيرة 2.527 0.628
 83.9 59.7 :.2 نسبة

 اإللمام بطرق ابتكار المعرفة. .
 95 67 4 تكرار

 6 كبيرة 2.507 0.590
 :.82 59.7 3.9 نسبة

2 
 اإللمام بمهارات التفكير الناقد.

 93 :6 3 تكرار
 7 كبيرة 2.5.0 0.582

 4.;7 62 :.2 نسبة
7 

 لمعرفة العمميةمعرفة أساليب تنمية ا
 :8 72 4 تكرار

 8 كبيرة 2.520 0.552
 78.9 63.9 3.9 نسبة

.2 
 معرفة أساليب العمل ضمن الفريق.

 ;8 66 9 تكرار
 9 كبيرة 2.628 0.5.7

 79.7 58.9 :.7 نسبة
 87 73 6 تكرار اإللمام بمهارات التفكير فوق المعرفي. 6

 2. كبيرة 2.565 0.528
 76.6 64.7 5.5 نسبة

التفاعل أإليجابي مـ  الشـبكات الدادميـة  5.
 والعالمية. 

 84 79 3 تكرار
 .. كبيرة 2.5.6 0.528

 73.9 69.7 :.2 نسبة
ــــــثجرا ات البحــــــث العممــــــي  0. اإللمــــــام  ب

 التربوي.
 88 :6 8 تكرار

 0. كبيرة .2.59 0.522
 77 62 7 نسبة

بات ومإادر التدرب عمى استددام المكت 2.
 المعمومات.

 82 78 6 تكرار
 2. كبيرة .2.56 67..0

 72 68.9 5.5 نسبة
متقــان لتــات أجنبيــة ) المتــة اإلنجميزيــة(  ..

 لتحقيق التواإل العالمي. 
 82 67 37 تكرار

 .. كبيرة 2.699 0.275
 72 59.7 34.7 نسبة

 والمتوسط العام نتيجة المحور األول
 ;328 894 :7 تكرار

  كبيرة 2.200 0.560
 64.;7 59.576 5.44 نسبة
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ــس         ــٛاضز٠ ذبــت ضبــٛض تٛيٝ ــ١ اي ــ١ اسباجــات ايتسضٜبٝ ٚضأ٣ صبتُــع ايسضاغــ١ إٔ ناؾ

،  (2.375( ٚ )2.700املعطؾ١ متثٌ ذاج١ بسضج١ )نبري٠( ذٝث تطاٚذت املتٛغطات بني )

 (.2.562املتٛغط ايعاّ يًُرٛض ) ٚبًؼ

ط أآـــا٤ اشبسَـــ١ نـــأِٖ طـــطم تٛيٝـــس املعطؾـــ١ بايٓػـــب١  ٚقـــس جـــا٤ ايتـــسضل املػـــتُ

بـساعٞ ااْٝـا    ٚجا٤ ايتسضل ع٢ً ططم ايتؿهري اٱ (،2.700يًُبرٛاني مبتٛغط ذػابٞ )

ٌٸ أغـًٛل املؿـه٬ت ٚ نـصيو    2.642مبتٛغط ذػابٞ ) تكٓٝـ١    ICT(، أَا اايثا ؾكس ذ

ــ٬ 2.633ت يًٛقــٍٛ يًُعطؾــ١ مبتٛغــط ذػــابٞ )   ا٫تكــا٫املعًَٛــات ٚ ــو اٱملــاّ  (،ت شي

ستكــإ  ( ٚيف املطتبــ١  اشباَػــ١ جــا2.617٤مبٗــاضات ايــتؿهري ايعًُــٞ مبتٛغــط ذػــابٞ )

ــا٠     ــس٣ اسبٝـــ ــتُط َـــ ــتعًِ املػـــ ــاضات ايـــ ــط ) .Lifelong-learningَٗـــ ،  (2.608مبتٛغـــ

اٱملــاّ يف املطتبــ١ ايػازغــ١  اٱملــاّ بطــطم ابتهــاض املعطؾــ١، ًٜٝــ٘  ( جــا٤ 2.59ٚمبتٛغــط )

(،ٚاـأَ ٖـصٙ ايطـطم نـإ َـٔ      2.583مبتٛغط ذػابٞ قـسضٙ)  اقسمبٗاضات ايتؿهري ايٓ

َعطؾــ١ أَــا  (، 2.550َعطؾــ١ أغــايٝب تُٓٝــ١ املعطؾــ١ ايعًُٝــ١ مبتٛغــط ذػــابٞ )  ْكــٝب 

(، 2.517أغايٝب ايعٌُ نُٔ ايؿطٜل ؾكس نإ تطتٝبٗـا ايتاغـع مبتٛغـط ذػـابٞ بًـؼ )     

املبرـٛاني مبتٛغـط    اٱملـاّ مبٗـاضات ايـتؿهري ؾـٛم املعـطيف عاؾـطا َـٔ ٚجٗـ١ ْعـط         ٚجا٤ 

(، أَا ؾكط٠ ايتؿاعٌ أٱػبابٞ َع ايؿـبهات ايساخًٝـ١ ٚايعاملٝـ١ ؾكـس ذًـت      2.508قسضٙ )

يف املطتبـــ١ اسبازٜـــ١ عؿـــط، ٚنـــإ اٱملـــاّ  بـــإجطا٤ات ايبرـــث ايعًُـــٞ ايرتبـــٟٛ ؾهـــإ 

ــٌ املطتبــ١ ا٭خــري اغــتدساّ       (2.500تطتٝبٗــا  ايثــاْٞ  عؿــط مبتٛغــط بًــؼ )     ٚجــا٤ َــا قب

تكــإ ايًػــ١ ا٫ظبًٝعٜــ١ نــآخط طــطم تٛيٝــس    ٚجــا٤ س(.2.375تٛغــط قــسضٙ ) املهتبــات  مب

  (.2.467)َتٛغطٗا املعطؾ١ ٚ

 ٚتطجــع ايسضاغــ١ ذكــٍٛ مجٝــع ايؿكــطات يف  طــطم تٛيٝــس املعطؾــ١ عًــ٢ َتٛغــطات   

سزضاى املؿـــطف ايرتبـــٟٛ يًُـــتػريات اسبازاـــ١  سمل متثـــٌ اسباجـــ١ سيٝٗـــا بسضجـــ١ نـــبري٠، 

ػبــب إٔ ٜهــٕٛ َٛيــسا َٚٓتحــًا يًُعطؾــ١ َــٔ   يرتبــٟٛ اٚنــطٚض٠ َٛانبتٗــا ٚإٔ املؿــطف  

ــٛاضز٠ يف   ــط ايـ ــ١ عؿـ ــطم اشبُػـ ــ١، خـــ٬ٍ ايطـ ــ١ ا٭ٚمل   ايسضاغـ ــسضٜب يف املطتبـ ــا٤ ايتـ ٚجـ

يٝ٪نس أ١ُٖٝ َٛنٛع ٖصٙ ايسضاغ١، ٚنطٚض٠ ذبسٜس اذتٝاجات اسبكب١ ايكازَـ١ يهـٞ   

ــٟٛ ايترــٍٛ ايػــًؼ سمل صبتُــع املعطؾــ١ نــُٔ َٓعَٛــ١ ايتع       ــِٝ.  ٜتػــ٢ٓ يًُؿــطف ايرتب ً

ٚتٓــاَٞ أُٖٝــ١  ايــتؿهري يف عُــٌ املؿــطف ايرتبــٟٛ،  ٚنــصيو أُٖٝــ١ ا٫بتهــاض ٚطــطم 

ايبرــث ايعًُــٞ َٚــا تٓتحــ٘ امل٪غػــات ايتعًُٝٝــ١ ازباَعٝــ١ َٚطانــع ا٭حبــاي َــٔ ْتــا٥خ  
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تعــــٛز بــــايٓؿع عًــــ٢ املٝــــسإ ايرتبــــٟٛ، ٚتــــأتٞ أُٖٝــــ١ ايتكٓٝــــات اسبسٜثــــ١ يف ايؿكــــطات  

ذبساـ٘ َـٔ تػـٝري     ٟٛ تٓاَٞ زٚض تًو ايتكٓٝـات َٚـا  ( ذٝث ٜسضى املؿطف ايرتب13.14015)

يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ يف املسضغـ١ اسبسٜثـ١ ٜعٜـس َـٔ شيـو ذبـٍٛ ايُٓـٛشد ايرتبـٟٛ          

ــ١ ٚايــيت مبٗــاضات ايــتؿهري ٚاٱ  يف املًُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ سمل املسضغــ١ ايب   ــساع ٓا٥ٝ ب

ٌ ايتعــاْٚٞ ٚبــطٚح ايؿطٜــل  عُــٚاي ٥كــ١ ٚاملتعــسز٠ ٚطــطم ذــٌ املؿــه٬ت،  ٚايٛغــا٥ط ايؿا

ٖٚٞ َا ػبس املؿطف ايرتبٟٛ أ١ُٖٝ يًتسضل املػـبل عًٝٗـا نـٞ ٜهـٕٛ ؾـاع٬       ايٛاذس،

 يف صبتُع املعطؾ١.

ٚبـــصيو ٜتهـــح َـــٔ ْتـــا٥خ ٖـــصا ايػـــ٪اٍ إٔ أعًـــ٢ اسباجـــات ايتسضٜبٝـــ١ يًُؿـــطف 

 "ايتـــسضٜب ايرتبــٟٛ يف صبــاٍ تٛيٝـــس املعطؾــ١ نُـــا ٚقــؿتٗا ايسضاغــ١ َتُثًـــ١ يف اٯتــٞ:      

أغًٛل املػتُط أآا٤ اشبس١َ"، ٚ"ايتعطف ع٢ً ططم ايتؿهري اٱبساعٞ"، ٚ"ايتسضل ع٢ً 

ت ٚتكٓٝـ١  ا٫تكـا٫ غـايٝب ايٛقـٍٛ سمل املعطؾـ١ عـرب ٚغـا٥ٌ      ذٌ املؿه٬ت"، ٚ"اٱملاّ بأ

 "، ٚ"اٱملاّ مبٗاضات ايتؿهري ايعًُٞ".ICTاملعًَٛات

ٚ ْٝحٗـــٛف   Merx-Chermin تؿـــطَٔ-ٖٚـــصٙ ايسضاغـــ١ تتؿـــل َـــع زضاغـــ١ َرينـــؼ     

Nijhof (2004 ( ٚزضاغــ١ ذٝــسض )ّٚزضاغــ١ قــؿا٤ 2004 )ّ  ( ٚزضاغــ١ أ2004عبــس ايععٜــع )ّ ٛــ ب

ّ( ٚزضاغـــــــ١ 2007) Beckٖــــــــ( ٚزضاغـــــــ١ بٝـــــــو 1428ّ( ٚزضاغـــــــ١ اشبًٝؿـــــــ١ 2005خًٝـــــــٌ )

ــازضٟ ) 1430ايكطْـــــٞ) ــ١ ايكـــ ـــ( ٚزضاغـــ ــ١ 2010ٖـــ ــاى ّ( ٚزضاغـــ ــٛتًط  Kamasakناَػـــ ٚ بًـــ

Bulutlar (2010)ّ  املعطؾــ١ ٚايتــسضل عًــ٢ ططقٗــا ٚسٕ شنــطت نــٌ زضاغــ١      يف أُٖٝــ١ تٛيٝــس

ــ١  ــط،   صبُٛعـ ــطم ؾكـ ــٔ ايطـ ــسز٠ َـ ــا   ضبـ ــات ا٫بتهـ ــ١ عًُٝـ ــساعٞ،  ٚأُٖٝـ ــتؿهري اٱبـ ض ٚ ايـ

 ٚايبرث ٚايتك١ٝٓ يف تٛيٝس املعطؾ١. ٚايٓاقس، ٚايعًُٞ، ٚتعًِ ايًػات،

 إخاتح انظؤال انثاٍَ:

ــا٤ أزا٠ ايسضاغــ١ َعتُــس٠ عًــ٢             ــ١ عــٔ ٖــصا ايػــ٪اٍ َــٔ خــ٬ٍ بٓ ــس متــت اٱجاب ٚق

( اآتــا عؿــط٠ ططٜكــ١،  ٖٚــٞ  12اشبًؿٝــ١ ايٓعطٜــ١ يًسضاغــ١ ٚبًػــت طــطم ْؿــط  املعطؾــ١ )  

،  بٓٝـت عًٝٗـا اسباجـات يف قـٛض٠     26سمل  16ايؿكطات  يف أزا٠ ايسضاغ١ شات ا٭ضقاّ َٔ 

جـــا٤ تطتٝـــب اسباجـــات  تٓاظيٝـــا ذػـــب املتٛغـــط اسبػـــابٞ يسضجـــ١ ا٭زا٠ ايٓٗا٥ٝـــ١ ٚقـــس 
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ٚيكـس مت عُـٌ جـسٍٚ تهـُٔ املتٛغـطات       اسباج١ هلا ٚؾكا ٫غتحابات صبتُـع ايسضاغـ١،  

 ٖٚٞ نُا ًٜٞ: ات املعٝاض١ٜ ٫غتحاب١ أؾطاز صبتُع ايسضاغ١ا٫عبطاؾاسبػاب١ٝ ٚ
 (16جسٍٚ ) 

عٔ زضج١ اسباج١ ايتسضٜب١ٝ يف صباٍ ْؿط املعطؾ١   اتا٫عبطاؾعسز ا٫غتحابات ٚاملتٛغطات اسبػاب١ٝ ٚ

 يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صبتُع املعطؾ١.

/م
انة

ستب
اال

 

 عبارات المحور الثاني
س نشر المعرفة

مقيا
ال

 

 درجة الحاجة
 المتوسط

 االنحراف
 المعياري

 النتيجة
 

ت 
فقرا

ب ال
ترتي

يم 
ب ق

حس
ات
سط

متو
ال

 

ال تمثل 
 كبيرة متوسطة حاجة

مــــن  معــــداد بــــرام  تدريبيــــة  الــــتمكن 02
 لمعاممين في الميدان التربوي.

 98.9 42 5.5 نسبة 3 كبيرة ..2.5 0.722 4; 46 6 تكرار
 5توظيف  األساليب اإلش .0

 رافية لنشر المعرفة.
 93.9 48.9 3.9 نسبة 4 كبيرة 95..2 0.722 8: 54 4 تكرار

ل )الحوار،  تقبـ االتإالمتقان مهارات  07
 اآلدر، مناقشة األفكار،..(

 :.92 46.4 7 نسبة 5 كبيرة 2.570 0.658 7: ;4 8 تكرار
اســــتددام الحاســــب االلــــي فــــي نشــــر  6.

المعرفـــــــــــــة )البحـــــــــــــوث العمميـــــــــــــة، 
 والموسوعات، والنشرات التربوية،..(.

 4: 57 5 تكرار
 5.:8 4.;4 4.7 نسبة 6 كبيرة 2.507 0.658

 83.9 53.9 8.9 نسبة 7 كبيرة 2.6.9 0.552 96 :5 : تكرار لتدريب عن بعد.متقان مهارات ا .0
اســــــــــــتددام الوســــــــــــا ط المتعــــــــــــددة   00

(Multimedia)  .لنشر محتو  معرفي 
 4.;7 58.9 6.4 نسبة 8 كبيرة 2.578 0.552 93 66 7 تكرار

ــــن  7. ــــاني م ــــل الث ــــة الجي اســــتددام تقني
ت،  ) المــــدوناWeb 2.0االنترنــــت 

Facebook ،Wikis.)....، 

 95 ;5 : تكرار
 :.82 54.7 8.9 نسبة 9 كبيرة 2.602 0.5.0

اســــــتددام تقنيــــــة الجيــــــل األول مــــــن  8.
االنترنــــــــت ) المواقــــــــ  الشدإـــــــــية،  
مشاركة الممفـات، البريـد االلكترونـي،. 

.)... 

 ;8 69 6 تكرار

 79.7 4.;5 5.5 نسبة : كبيرة .2.56 0.5.0

ســــــتددام حــــــزم البــــــرام  األساســــــية ا 9.
، Windowsلمحاســــــــــــب اآللــــــــــــي )

 (Officeو

 96 57 33 تكرار
 83.9 4.;4 4.; نسبة ; كبيرة .2.66 0.505

اســــــــــتددام المكتبــــــــــات ) العامــــــــــة،   06
والمدرســــية، وااللكترونيــــة( فــــي نشــــر 

 المعرفة.

 ;8 67 8 تكرار
 79.7 59.7 7 نسبة 32 كبيرة .2.59 0.505

ــام بطــرق  نشــر محتــو  معرفــي  02 اإللم
 ملكترونيا) برام  التاليف اإللكتروني(.

 87 72 7 تكرار
 76.4 63.9 6.4 نسبة 33 كبيرة 2.579 0.522

القــــــدرة عمــــــى النشــــــر العممــــــي فــــــي   05
ـــــــــة  ـــــــــدوريات العممي المجـــــــــالت،  وال

 التربوية.

 89 66 ; تكرار
 :.77 58.9 9.7 نسبة 34 كبيرة 2.625 82..0

  كبيرة 2.288 .0.58 29; 684 93 تكرار نتيجة المحور الثاني والمتوسط العام

 ;;.84 54.3 5;.6 نسبة

ٚضأ٣ صبتُـــع ايسضاغـــ١ إٔ ناؾـــ١ اسباجـــات ايتسضٜبٝـــ١ ايـــٛاضز٠ ذبـــت ضبـــٛض ْؿـــط   
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، (2.483( ٚ )2.733املعطؾ١ متثٌ ذاج١ بسضج١ )نبري٠( ذٝث تطاٚذت املتٛغطات بني )

ايـتُهٔ َـٔ  سعـساز بـطاَخ تسضٜبٝـ١       م ْؿط املعطؾ١ َطتب١ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ "ٚجا٤ت طط

يًعــاًَني يف املٝــسإ ايرتبــٟٛ،  تٛظٝـــ  ا٭غــايٝب اٱؾــطاؾ١ٝ يٓؿــط املعطؾــ١، اغــتدساّ     

اسباغب ا٫يٞ يف ْؿـط املعطؾـ١ )ايبرـٛي ايعًُٝـ١، ٚاملٛغـٛعات، ٚايٓؿـطات ايرتبٜٛـ١،..(        

ستكــإ َٗــاضات  ،تكبــٌ اٯخــط، َٓاقؿــ١ ا٭ؾهــاض،..(  )اسبــٛاض، ا٫تكــاٍستكــإ َٗــاضات 

يٓؿـط ضبتـ٣ٛ َعـطيف،     (Multimedia)ايتسضٜب عٔ بعس،  اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعـسز٠   

ــاْٞ َــٔ ا٫ْرتْــت      ــٌ ايث ــ١ ازبٝ ، Facebook) املــسْٚات،   Web 2.0اغــتدساّ تكٓٝ

Wikis)....، ، كـ١ٝ،  َؿـاضن١   اغتدساّ تك١ٝٓ ازبٌٝ ا٭ٍٚ َٔ ا٫ْرتْت ) املٛاقـع ايؿد

املًؿات، ايربٜس ا٫يهرتْٚٞ،. ...(،،  اغـتدساّ ذـعّ ايـرباَخ ا٭غاغـ١ٝ يًراغـب اٯيـٞ       

(Windows ،ٚOffice) ،   )اغــتدساّ املهتبــات ) ايعاَــ١،  ٚاملسضغــ١ٝ، ٚا٫يهرتْٚٝــ١

ــ١  ــط املعطؾـ ــأيٝـ       ، يف ْؿـ ــطاَخ ايتـ ــا) بـ ــطيف سيهرتْٚٝـ ــ٣ٛ َعـ ــط ضبتـ ــطم  ْؿـ ــاّ بطـ اٱملـ

عًـ٢ ايٓؿـط ايعًُـٞ يف  الـ٬ت،  ٚايـسٚضٜات ايعًُٝـ١ ايرتبٜٛـ١"،         اٱيهرتْٚٞ(، ايكـسض٠ 

سعساز بطاَخ تسضٜب١ٝ يًعـاًَني يف  ٬ذغ تكسض (،  ٜٚٴ2.581ٚبًؼ املتٛغط ايعاّ يًُرٛض )

ــسإ ــٟٛ املٝ ــ١     قا٥ُــ١  ايرتب أُٖٝــ١ ممــا ٜ٪نــس   اسباجــات ايرتبٜٛــ١ يف صبــاٍ ْؿــط املعطؾ

 ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ.

٥خ ا٫غـــتحاب١ هلـــصا ايػـــ٪اٍ إٔ أعًـــ٢ اسباجـــات ايتسضٜبٝـــ١ ٚبـــصيو ٜتهـــح َـــٔ ْتـــا

يًُؿـــطف ايرتبـــٟٛ يف صبـــاٍ ْؿـــط املعطؾـــ١ نُـــا ٚقـــؿتٗا ايسضاغـــ١ َتُثًـــ١ يف اٯتـــٞ:    

"ايـتُهٔ َـٔ سعــساز بـطاَخ تسضٜبٝــ١ يًعـاًَني يف املٝـسإ ايرتبــٟٛ"، ٚ"تٛظٝــ ا٭غــايٝب       

ساّ اسباغب اٯيٞ يف ْؿـط  "، ٚ"اغتدا٫تكاٍاٱؾطاؾ١ٝ يٓؿط املعطؾ١"، ٚ"ستكإ َٗاضات 

 املعطؾ١"، ٚ"ستكإ َٗاضات ايتسضٜب عٔ بعس".

ٚآخـطٕٚ )ز.ت(  ٚزضاغـ١    Nairٚتتؿل ْتٝح١ ٖصا ا ٛض يف  ايسضاغ١ َع زضاغـ١ ْـري   

ّ(، 2005ّ(، ٚ زضاغــ١ أبـٛ خًٝــٌ ) 2004ّ(،  ٚزضاغـ١ قــؿا٤ عبـس ايععٜـع )   2004ذٝـسض ) 

 ٕ ّ(، 2008ٚ آخـطٕٚ)  Sallan ٫ّٕ(،  ٚزضاغـ١ غـا  Zhu( )2007ٚ ظٚ) Gan ٚزضاغـ١جا

ّ( ٚ ٚزضاغ١ ناَػـاى  2010ّ( ٚ زضاغ١ ايكازضٟ )2009ٚآخطٕٚ ) Chenٚزضاغ١ تؿٔ 
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Kamasak ( َــٔ ذٝــث أُٖٝــ١ ْؿــط املعطؾــ١ ٚتبازهلــا ٚزٚضٖــا يف صبتُــع   2010ٚآخــط )ّ

ــات ايعاَــــ١        ــت ٚاملهتبــ ــبهات ا٫ْرتْــ ــ١ ٚؾــ ــ١ ايؿــــبهات ا٫جتُاعٝــ ــ١ ٚأُٖٝــ املعطؾــ

 ع يف ْؿط املعطؾ١ ٚأ١ُٖٝ ايتسضل ع٢ً شيو ٚاٱعساز ي٘.ٚا٫يهرت١ْٝٚ ٚاملٛاق

ٚتطجــع ايسضاغــ١ ذكــٍٛ ٖــصا ا ــٛض عًــ٢ زضجــ١ نــبري٠ َــٔ اسباجــ١،  يتٓــاَٞ       

   ٚ يف    ICTت ا٫تكــا٫ٚععــِ زٚض ايتٛاقــٌ ٚتبــازٍ املعطؾــ١ َــٔ خــ٬ٍ تكٓٝــ١ املعًَٛــات 

١ُٝ ايتسضٜب يف ْكـٌ  ايعامل،  ٚٚنٛح زٚضٖا ٚاْتؿاضٖا يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،  ٚنصيو أٖ

ٜكـّٛ بـ٘ املؿـطف ايرتبـٟٛ ٚميثـٌ أغـًٛبا        املعطؾ١ ٚايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٚايتعًِ املػتُط، ٖٚٛ َا

َــٔ أغــايٝب اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ،  َٚــٔ ٖٓــا تؿــهًت  أُٖٝــ١ ٖــصا ا ــٛض يــس٣ املؿــطف   

ايرتبٟٛ، أَا املهتبـات ٚايٓؿـط ايعًُـٞ ؾٗـٞ ايٛغـ١ًٝ ايكسميـ١ املتحـسز٠ يف ْؿـط ٚتٓاقـٌ          

 عطؾ١،  ٚططٜك١ َٔ ططقٗا،  ؾُثًت زضج١ ذاج١ نبري٠ يس٣ صبتُع ايسضاغ١.امل

 إخاتح انظؤال انثانث:

ــس٠          ــا٤ أزا٠ ايسضاغــ١ َعتُ ــ١ عــٔ ٖــصا ايػــ٪اٍ َــٔ خــ٬ٍ بٓ ــس متــت اٱجاب عًــ٢   ٚق

غـتط٬ع١ٝ يًُؿـطؾني ايرتبـٜٛني ٚ آضا٤    ا٫ ا٫غـتبا١ْ ١ يًسضاغ١ َٚٔ خـ٬ٍ  اشبًؿ١ٝ ايٓعطٜ

ايػاز٠ ا هُني ٚبًػت ططم تٛظٝـ املعطؾ١ يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبـٟٛ عًـ٢ املعًُـني    

يف أزا٠ ايسضاغ١، بٓٝـت عًٝٗـا    44سمل  28( غبع  عؿط٠ ططٜك١،  ٚمحًت ا٭ضقاّ َٔ 17)

٠ ا٭زا٠ ايٓٗا٥ٝــ١ ٚقــس جــا٤ تطتٝــب اسباجــات  تٓاظيٝــا ذػــب املتٛغــط    اسباجــات يف قــٛض

 اسبػابٞ يسضج١ اسباج١ هلا  نُا اغتحال هلا املبرٛإٛ ٜٚبٝٓٗا ازبسٍٚ ايتايٞ:  

 

 

 

 

 

 (17جسٍٚ ) 
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ات عٔ زضج١ اسباج١ ايتسضٜب١ٝ يف صباٍ تٛظٝـ املعطؾ١ ا٫عبطاؾعسز ا٫غتحابات ٚاملتٛغطات اسبػاب١ٝ ٚ

 ؾطاف ع٢ً املعًُني يف صبتُع املعطؾ١.يف صباٍ اٱ

/م
انة
ستب

اال
 

 عبارات المحور الثالث
توظيف المعرفة في مجال اإلشراف 

اس التربوي عمى المعممين.
مقي

ال
 

 درجة الحاجة
 االنحراف المتوسط

 النتيجة المعياري
ترتيب 
الفقرات 
حسب قيم 
 المتوسطات

ال تمثل 
 كبيرة متوسطة حاجة

.. 
 رق تإميم التدريس.اإللمام بط

 5; 46 5 تكرار
 3 كبيرة 89..2 0.752

 99.7 42 4.7 نسبة
اإللمــــــام بطــــــرق التــــــدريس الحديثــــــة  .2

ــــــــر  المعتمــــــــدة عمــــــــى تنميــــــــة التفكي
 واساليبه.

 7: 57 2 تكرار
 :.92 4.;4 2 نسبة 4 كبيرة 56..2 0.728

ــة و التربويــة  29 اســتددام المعرفــة العممي
 الت التربوية.لمواجهة المشك

 88.9 53.9 3.9 نسبة 5 كبيرة .7..2 0.728 2: :5 4 تكرار
اإللمام بطرق رعاية القدرات اإلبداعيـة  2.

 واالبتكارية لد  المعممين.
 93.9 :.47 4.7 نسبة 6 كبيرة 2.5.5 0.690 8: 53 5 تكرار

التعرف عمى ديارات التقويم )الذاتي،   0.
 ل(.التشاركي، البدي

 4.;8 49.7 5.5 نسبة 7 كبيرة 2.5.0 0.685 5: 55 6 تكرار
اإللمــــام بنمــــاذج  اإلشــــراف الحديثــــة  20

 القا مة عمى البنا ية المعرفية.
 93.9 49.7 :.2 نسبة 8 كبيرة .2.50 0.675 8: 55 3 تكرار

تنتجـه مراكـز  التفاعل اإليجابي مـ  مـا 22
 ت. األبحاث والدراسات والجامعا

 76.4 .66 3.9 نسبة 9 كبيرة 2.5.2 0.65 87 75 4 تكرار
ت االتإـاالاستددام تقنية المعمومات و  25

ICT  ـــي مجـــال اإلشـــراف) البوابـــات ف
ــــــــــــة، قاعــــــــــــدة بيانــــــــــــات  اإللكتروني

 لممعممين،..(

 3: 56 7 تكرار
 89.7 5.:4 6.4 نسبة : كبيرة 2.5.9 0.622

ات معرفيــة القــدرة عمــى تكــوين مجتمعــ 26
تدإإية تجم  المشـرفين والمعممـين 

 عمى شبكة اإلنترنت.

 2: 58 6 تكرار
 88.9 52 5.5 نسبة ; كبيرة 2.590 0.622

ـــــــــــــــيم الـــــــــــــــتم 27 كن مـــــــــــــــن مدارة التعم
، مدارة LMSمدارة التعمــيم اإللكترونــي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   ، مدارة LCMSالمحت
 (.CMSالمقررات

 87 ;6 8 تكرار
 76.4 :.62 7 بةنس 32 كبيرة .2.56 0.622

اإللمام بطرق تحويل المعرفة الضمنية ملى  ..
إـــريحة بتوثيـــق التجـــارب والدبـــرات التـــي 
ــــــم أو  تمــــــر بالمشــــــرف التربــــــوي أو المعم

 اإلدارة.

 2: 57 7 تكرار
 88.9 4.;4 6.4 نسبة 33 كبيرة 2.566 0.605

 83.9 58.9 3.9 نسبة 34 كبيرة 2.505 0.622 96 66 4 تكرار اإللمام بمهارات بنا  فريق العمل. 2.
ـــــال  09 ـــــة رأس الم ـــــة أســـــاليب تنمي معرف

 الفكري.
 72 68.9 5.5 نسبة 35 كبيرة .2.52 0.505 82 78 6 تكرار

القـــدرة عمـــى توظيـــف األســـاليب اإلشـــرافية  22
ملكترونيــــا) النشــــرات التربويــــة، القــــرا ات 

 الموجهة، المداوالت اإلشرافية،..(.
 92 49.7 4.7 نسبة 36 كبيرة .2.59 0.5.7 6: 55 5 رارتك

استددام اإلشراف اإللكترونـي كنمـوذج  .2
 مشرافي.

 78.9 5.:5 7 نسبة 37 كبيرة .2.59 90..0 :8 68 8 تكرار

القـــــــــدرة عمـــــــــى امـــــــــتالك المعرفـــــــــة  08
 واسترجاعها من دالل مدارة المعرفة.

 99 ;5 6 تكرار
 86.4 54.7 5.5 نسبة 38 ةكبير  .2.56 67..0

التفاعـــــــل اإليجــــــــابي مـــــــ  البي ــــــــات  28
 .االفتراضية

 2.590 5..0 72 67 7 نسبة 39 كبيرة 82 76 8 تكرار
 نتيجة المحور الثالث 

 والمتوسط العام
  كبيرة .2.26 ..0.6 3529 8:5 82 تكرار
  85.978 55.539 49;.4 نسبة

إٔ ناؾـــ١ اسباجـــات ايتسضٜبٝـــ١ ايـــٛاضز٠ ذبـــت ضبـــٛض  ٚقـــس ضأ٣ صبتُـــع ايسضاغـــ١
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تٛظٝـــ املعطؾــ١ يف صبــاٍ اٱؾــطاف عًــ٢ املعًُــني متثــٌ ذاجــ١ بسضجــ١ )نــبري٠( ذٝــث      

ــني )   ــاّ يًُرــٛض )   (2.45( ٚ )2.750تطاٚذــت املتٛغــطات ب ــؼ املتٛغــط ايع (،  2.611،  ٚبً

ٌٸ  اٱملــاّ  ٚنــإ تطتٝــب طــطم تٛظٝـــ املعطؾــ١ يف صبــاٍ اٱؾــطاف عًــ٢ ايٓرــٛ ايتــايٞ: ذــ

اٱملــاّ بطــطم ايتــسضٜؼ   .(،  ٚجــا٤ ااْٝــا "2.750بطـطم تكــُِٝ ايتــسضٜؼ أ٫ًٚ مبتٛغــط ) 

ُٚ بًــؼ )غــايٝب٘" عتُــس٠ عًــ٢ تُٓٝــ١ ايــتؿهري ٚأاسبسٜثـ١ امل  ٚبــٓؿؼ  (2.708مبتٛغــط َتػــا

اايثــا،  املتٛغـط نـإ اغـتدساّ املعطؾـ١ ايعًُٝـ١ ٚ ايرتبٜٛـ١ ملٛاجٗـ١ املؿـه٬ت ايرتبٜٛـ١         

اٱملــاّ بطــطم ضعاٜــ١ ايكــسضات اٱبساعٝــ١ ٚا٫بتهاضٜــ١ يــس٣ املعًُــني املطتبــ١    بُٝٓــا اذتــٌ 

ايتعطف ع٢ً خٝاضات ايتكِٜٛ ٚبسا٥ًـ٘ خاَػـا   ٚنإ  (، 2.692ايطابع١، مبتٛغط قسضٙ )

(، ٚجا٤ اٱملاّ بُٓاشد  اٱؾطاف اسبسٜث١ ايكا١ُ٥ عًـ٢ ايبٓا٥ٝـ١ املعطؾٝـ١    2.685مبتٛغط )

ايتؿاعـٌ اٱػبـابٞ َـع    ٚيف املطتب١ ايػابع١ نإ (،  2.675غازؽ ٖصٙ ايططم مبتٛغط )

(،  ًٜٝــ٘ ايتكٓٝــ١  2.665تٓتحــ٘ َطانــع ا٭حبــاي ٚايسضاغــات ٚازباَعــات مبتٛغــط )    َــا

 ٚ يف صبـــاٍ اٱؾـــطاف)  ICTت ا٫تكـــا٫بـــث٬ي طـــطم  ٖـــِ اغـــتدساّ تكٓٝـــ١ املعًَٛـــات 

ٜٛٔ صبتُعــات ايكــسض٠ عًــ٢ تهــ ٚ  ايبٛابــات اٱيهرتْٚٝــ١، قاعــس٠ بٝاْــات يًُعًُــني،..(  

ايـتُهٔ َـٔ سزاض٠   ٚ َعطؾ١ٝ ربكك١ٝ دبُع املؿطؾني ٚاملعًُني ع٢ً ؾـبه١ اٱْرتْـت،  

، سزاض٠ LCMS، سزاض٠ ا تــــــــــ٣ٛ LMSايتعًــــــــــِٝ اٱيهرتْٚــــــــــٞ) سزاض٠ ايتعًــــــــــِٝ 

اٱملـاّ بطـطم   ( جـا٤  2.625(،  ٚمبتٛغـط بًـؼ )  2.633مبتٛغط قسضٙ )(، CMSاملكطضات

بتٛاٝــل ايتحــاضل ٚاشبــربات ايــيت متــط باملؿـــطف      ذبٜٛــٌ املعطؾــ١ ايهــ١ُٝٓ سمل قــطؼب١     

اٱملـاّ مبٗـاضات بٓـا٤ ؾطٜـل ايعُـٌ      باملطتب١ اسباز١ٜ عؿط، أَـا   ايرتبٟٛ أٚ املعًِ أٚ اٱزاض٠ 

َعطؾـ١ أغـايٝب   ٚت٬ شيـو  (،  2.600) َتٛغط١ؾكس غحٌ ااْٞ عؿط  ٖصٙ ايططم،  ٚبًؼ 

عطؾ١ يف صباٍ اٱؾـطاف  ت١ُٝٓ ضأؽ املاٍ ايؿهطٟ نثايث عؿط ٖصٙ ايططم يتٛظٝـ امل

ــا٤  2.525ايرتبـــٟٛ مبتٛغـــط ) ــط جـ ــ١ عؿـ ــ١ ايطابعـ ــسض٠ عًـــ٢ تٛظٝــــ  ت (،  ٚيف املطتبـ ايكـ

ــسا٫ٚت      ــ١، املـ ــطا٤ات املٛجٗـ ــ١، ايكـ ــطات ايرتبٜٛـ ــا) ايٓؿـ ــطاؾ١ٝ سيهرتْٚٝـ ــايٝب اٱؾـ ا٭غـ

(، ٚيف املطتبــ١ اشباَػــ١ عؿــط نــإ اغــتدساّ اٱؾــطاف    2.517اٱؾــطاؾ١ٝ( مبتٛغــط ) 

 َتٛغـط١ قبـٌ ا٭خـري ؾهـإ     (،  أَا َـا 2.492سؾطايف مبتٛغط ) اٱيهرتْٚٞ نُٓٛشد

ايكسض٠ ع٢ً اَت٬ى املعطؾ١ ٚاغرتجاعٗا َٔ خـ٬ٍ سزاض٠ املعطؾـ١"    ( ْٚل ؾكطت٘ "2.467)
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ٌٸ  (. 2.45مبتٛغط ) ا٫ؾرتان١ٝايتؿاعٌ اٱػبابٞ َع ايب٦ٝات  ٚأخريا ذ

ات ايتسضٜبٝـ١ يًُؿـطف   ٚبصيو ٜتهـح َـٔ ْتـا٥خ ا٫غـتحاب١ هلـصا ايػـ٪اٍ إٔ أعًـ٢ اسباجـ        

 ايرتبٟٛ يف صباٍ تٛظٝـ املعطؾ١ نُا ٚقؿتٗا ايسضاغ١ َتُث١ً يف اٯتٞ:"

 Beckّ(،  ٚزضاغــ١ بٝــو  2003) Torf تــٛضف ٚتتؿــل ٖــصٙ ايسضاغــ١ َــع زضاغــ١   

ّ(  يف 2010) Sahlbergٖـــ(،  ٚغــاًٖبريد  ٚآخــط  1430ّ(،  ٚ زضاغــ١ ايكطْــٞ )2008)

ــ١،    تٛظٝـــ تكــُِٝ املعطؾــ١،  ٚتكــُِٝ ايتــ    سضٜؼ،  ٚاغــتدساّ  طــطم ايتــسضٜؼ اسبسٜث

ّ(،  ٚزضاغـــ١ قـــؿا٤ عبـــس ايععٜـــع 2004نُـــا تتؿـــل ٖـــصٙ ايسضاغـــ١ َـــع زضاغـــ١  ذٝـــسض)

ــٞ ) Gan&Zhu (2007ّ( ٚ زضاغــ١ جــإ ٚظٚ  2004) ٖـــ(  َــٔ  1430ّ(،  ٚزضاغــ١ ايكطْ

ــ١   ــا٫ذٝـــث تٛظٝــــ تكٓٝـ ــات ا٫تكـ ــٞ،  ICTت ٚاملعًَٛـ ــِٝ اٱيهرتْٚـ ــ٘، ، ٚايتعًـ ٚسزاضتـ

ٚ تهـٜٛٔ ٚقٝـاز٠ ؾـطم ايعُـٌ َـٔ املعًُـني،         ا٥ًـ٘، ايتكـِٜٛ ٚبس  ْتا٥ح٘،يعًُٞ ٚٚايبرث ا

 يف صباٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.اع١ٝ، ٚايؿبهات ا٫جتُ

ــ١         ــاٍ ايرتبٝـ ــبري يف صبـ ــسٚضٙ ايهـ ــٟٛ يـ ــطف ايرتبـ ــعاض املؿـ ــ١ اغتؿـ ــط٣ ايسضاغـ ٚتـ

ٝـ        ٚايتعًِٝ،  ٚتٛظٝـ نٌ َا ١ ٖٛ جسٜـس يف عًُٝـ١ اٱؾـطاف عًـ٢ املعًُـني،  ٜٚـط٣ أُٖ

ٝـ   ٚأُٖٝـ١ تسضٜبـ٘ َػـبكا عًـ٢      ـ  املعطؾـ١ يف ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ،   قٝاز٠ املعًُني يًكٝـاّ بتٛظ

ايططم يٝتػ٢ٓ ي٘ اغتدساَٗا بؿاع١ًٝ ٚظباح. ٚيـصيو جـا٤ ضبـٛض تٛظٝــ املعطؾـ١ يف       تًو

 اٱؾطاف ع٢ً املعًُني يف املطتب١ ا٭ٚمل بني ا اٚض ايث٬ا١.  

  ٛ غــط اغــتحابات صبتُــع ايسضاغــ١ هلــا   ٚجــا٤ت ضبــاٚض ايسضاغــ١ َطتبــ١ ذػــب َت

 ذػب ازبسٍٚ ايتايٞ:

 (18جسٍٚ )

 ٜٛنح تطتٝب ضباٚض ايسضاغ١ ذػب  قِٝ َتٛغطاتٗا

 ايرتتٝب بني ا اٚض زضج١ اسباج١ املتٛغط اسبػابٞ ا ٛض ا٫غتبا١ّْ/ 

 ايثايث نبري٠ 2.562 تٛيٝس املعطؾ١ 1

 ايثاْٞ نبري٠ 2.581 ْؿط املعطؾ١ 2

 ا٭ٍٚ نبري٠ 2.611 ١تٛظٝـ املعطؾ 3
 

ٜٚتهح َٔ ازبسٍٚ ذكٍٛ ضبٛض تٛظٝـ املعطؾـ١ عًـ٢ املطتبـ١ ا٭ٚمل بـني ا ـاٚض               
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( ٜٚكــرتل َٓــ٘ 2.581(،  ٚضبــٛض ْؿــط املعطؾــ١ ااْٝــا مبتٛغــط ) 2.611ايث٬اــ١ مبتٛغــط )

(،  ٜٚطجع ايباذث شيو ٭١ُٖٝ املُاضغ١ يس٣ 2.562ضبٛض تٛيٝس املعطؾ١ مبتٛغط قسضٙ )

 تُع ايسضاغ١ َٔ َؿطؾني تطبٜٛني.صب

 إخاتح انظؤال انزاتغ:

 ادلؤهم انؼهًٍ: يرغري - أ
ٔ يٲجاب١  ٖـصٙ ايؿكـط٠ َـٔ  ايػـ٪اٍ  ٚايـصٟ ْكـ٘ "ٖـٌ تٛجـس ؾـطٚم شات ز٫يـ١             عـ

سذكا١ٝ٥ بني اغتحابات املؿطؾني ايرتبـٜٛني ذـٍٛ ذاجـاتِٗ ايتسضٜبٝـ١ يف ا ـاٚض ايث٬اـ١        

ٝٸٔ ْتـا٥خ اختبـاض )ت   19سٍٚ ضقـِ) ٕ ازبـ ؾـإ  تعع٣ يًُ٪ٌٖ ايعًُـٞ؟ يف صبتُع املعطؾ١  ( ( ٜبـ

ِٸيبٝإ  ؾـطٚم بني الُٛعتني ) ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسضاغـات ايعًٝـا ( يف   سشا نإ ٖٓاى  ع

َتٛغطات ضباٚض أزا٠ ايسضاغـ١ املعـرب٠ عـٔ آضا٤ أؾـطاز صبتُـع ايسضاغـ١ ايهًٝـ١ يترسٜـس         

 زضج١ اسباج١ ايتسضٜب١ٝ.  
 (19جسٍٚ )

ني اغتحابات املؿطؾني ايرتبٜٛني َٔ ذٝث امل٪ٌٖ ايعًُٞ اسباقًني عًٝ٘ ذٍٛ ْتا٥خ اختباض )ت( يًؿطٚم ب

  .ضباٚض ايسضاغ١ ايث٬ا١

 ايعسز امل٪ٌٖ ا ٛض
املتٛغط 

 اسبػابٞ

 ا٫عبطاف

 املعٝاضٟ

زضج١ 

 اسبط١ٜ
 ت

َػت٣ٛ 

 ايس٫ي١

 تٛيٝس املعطؾ١
 10315 2.559 94 بهايٛضٜٛؽ

 ؽ.ز0.856 0.170- 118
 1035٤ 2.571 26 زضاغات عًٝا

 ْؿط املعطؾ١
 10385 ٤0571 94 بهايٛضٜٛؽ

 ؽ.ز0.574 0.564- 118
 10٢11 ٤0618 26 زضاغات عًٝا

تٛظٝـ 

 املعطؾ١

 10367 ٤0591 94 بهايٛضٜٛؽ
 ؽ.ز0.252 1.152- 118

 10331 ٤0683 26 زضاغات عًٝا

 نٌ ا اٚض
 103٤٢ ٤057٢ 94 بهايٛضٜٛؽ

 ؽ.ز0.478 0.711- 118
 10317 ٤06٤ 26 غات عًٝازضا

٬ذـغ أْـ٘ ٫ تٛجــس ؾـطٚم شات ز٫يـ١ سذكـا١ٝ٥ بـني َتٛغــط       َٚـٔ ازبـسٍٚ ايػـابل ٜٴ         

اغــتحابات املؿــطؾني ايرتبــٜٛني ذــٍٛ ذاجــاتِٗ ايتسضٜبٝــ١ يف ضبــاٚض ايسضاغــ١ ايث٬اــ١ َــٔ 
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ٛيٝـس  ذٝث امل٪ٌٖ ايعًُٞ ذٝث بًػـت َػـتٜٛات ايس٫يـ١ يكـِٝ )ت( يف ا ـاٚض ايث٬اـ١  ايت      

(، أٟ أْٗا غـري زايـ١   0.05( ٖٚٞ أع٢ً َٔ 0.252( ٚ ايتٛظٝـ )0.574( ٚ ايٓؿط )0.856)

عًــ٢ ٚجــٛز ؾــطٚم بــني اغــتحاباتِٗ، ٜٚطجــع ايباذــث شيــو سمل سزضاى املؿــطؾني ٭ُٖٝــ١     

 املطذ١ً املكب١ً،  ٚذاجتِٗ يًتسضٜب ملٛانب١ ايتػٝري ايكازّ، مبدتًـ َ٪٬ٖتِٗ.  

 ُح يف جمال اإلَرتَد:انذوراخ انرذرَث يرغري -ب

ٔ يٲجاب١  ٖـصٙ ايؿكـط٠ َـٔ  ايػـ٪اٍ  ٚايـصٟ ْكـ٘ "ٖـٌ تٛجـس ؾـطٚم شات ز٫يـ١             عـ

سذكا١ٝ٥ بني اغتحابات املؿطؾني ايرتبـٜٛني ذـٍٛ ذاجـاتِٗ ايتسضٜبٝـ١ يف ا ـاٚض ايث٬اـ١        

ــع املعطؾــ١   ٝٸٓــ٘    تعــع٣ يعــسز ايــسٚضات ايتسضٜبٝــ١ يف صبــاٍ ا٫ْرتْــت؟     يف صبتُ ٖــصا َــا ٜب

 -One)( ذٝـث ٜٛنٸـح ْتـا٥خ اختبـاض ذبًٝـٌ  ايتبـأٜ أذـازٟ ا٫دبـاٙ         21ضقـِ ) ازبـسٍٚ  

way ANOVA  )          ٔيًؿـطٚم ذػـب عـسز ايـسٚضات يف صبـاٍ اٱْرتْـت، ٚايـيت تعـرب عـ

 آضا٤ أؾطاز صبتُع ايسضاغ١ ايه١ًٝ يترسٜس زضج١ اسباج١ ايتسضٜب١ٝ.  

 ( 20جسٍٚ )

( يًؿطٚم يف املتٛغطات   One- way ANOVAذبًٌٝ ايتبأٜ أذازٟ ا٫دباٙ )اختباض ٜٛنح ْتا٥خ 

عسز ايسٚضات ذػب ايه١ًٝ  اٚض أزا٠ ايسضاغ١ املعرب٠ عٔ آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾني مبٓطك١ ايباذ١ 

 = ٕ ( : 120يف صباٍ اٱْرتْت ) 

 ؾأقٌ α  =0.05زاي١ سذكا٥ٝا عٓس  *
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( ٚايـــصٟ ٜٛنـــح  آضا٤ أؾـــطاز صبتُـــع ايسضاغـــ١ َـــٔ 21ٚبـــايٓعط سمل جـــسٍٚ ضقـــِ )

ــٜٛني يترسٜــس زضجــ١ ذاجــ١ ا     ــ١، عــسز ايــسٚضات     املؿــطؾني ايرتب ــٟٛ ايتسضٜبٝ ملؿــطف ايرتب

 َا ٜأتٞ: ٜٴ٬ذغايتسضٜب١ٝ يف صباٍ اٱْرتْت 

يــسٚضات يف صبــاٍ كــا١ٝ٥ بــني الُٛعــات املتعًكــ١ با٫ تٛجــس ؾــطٚم شات ز٫يــ١ سذ

غـٛا٤   اٱْرتْت يف املتٛغط ايعاّ ٫غتحابات أؾـطاز صبتُـع ايسضاغـ١ عًـ٢ مجٝـع ا ـاٚض      

ٛ  ايصٜٔ مل ؼبكًٛا ع٢ً زٚض٠ تس عًـ٢ زٚض٠ ٚاذـس٠ أٚ زٚضتـني أٚ عًـ٢      اضٜب١ٝ ٚايـصٜٔ ذكـً

ا٬ي زٚضات ٚأنثط، ٖٚصا ٜطجع سمل اتؿام مجٝع أؾطاز صبتُع ايسضاغ١ عًـ٢ إٔ َععـِ   

عبــاضات أزا٠ ايسضاغــ١ متثــٌ ذاجــ١ تسضٜبٝــ١ يًُؿــطف ايرتبــٟٛ يف صبتُــع املعطؾــ١ بػــر      

ــع املؿــطؾني َتُهــٓ      ــ١،  ٚإٔ مجٝ ــسٚضات ايتسضٜبٝ ــٛد سمل  ايٓعــط عــٔ عــسز اي ني َــٔ ايٛي

 ؾها٤ات اٱْرتْت ٚاغتدساَٗا ْعطا يػٓٛات تٛؾطٖا يف صبتُع املؿطؾني.
 طُىاخ اخلربج يف اإلشزاف انرتتىٌ: يرغري-ج

ٔ يٲجاب١  ٖـصٙ ايؿكـط٠ َـٔ  ايػـ٪اٍ  ٚايـصٟ ْكـ٘ "ٖـٌ تٛجـس ؾـطٚم شات ز٫يـ١             عـ

ا ـاٚض ايث٬اـ١     سذكا١ٝ٥ بني اغتحابات املؿطؾني ايرتبـٜٛني ذـٍٛ ذاجـاتِٗ ايتسضٜبٝـ١ يف    

ؾـإٕ ازبـسٍٚ    يف صبـاٍ اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ؟    اشبـرب٠ تعع٣ يعـسز غـٓٛات   يف صبتُع املعطؾ١ 

ٝٸٔ ْتــا٥خ اختبــاض ) ت ( يبٝــإ ايؿـــطٚم بــني الُــٛعتني ) أقــٌ َــٔ مخــؼ          20ضقــِ) ( ٜبــ

غٓٛات،  ٚأنثط َٔ مخؼ غٓٛات ( يف َتٛغطات ضباٚض أزا٠ ايسضاغ١ املعـرب٠ عـٔ آضا٤   

 ايسضاغ١ ايه١ًٝ يترسٜس زضج١ اسباج١ ايتسضٜب١ٝ.  أؾطاز صبتُع 
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 (21جسٍٚ )

ْتا٥خ اختباض )ت(  يًؿطٚم بني َتٛغطات  اغتحابات املؿطؾني ايرتبٜٛني ذٍٛ ضباٚض ايسضاغ١ ايث٬ا١. َٔ 

 غٓٛات ٚ مخؼ غٓٛات ؾأنثط( 5يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ) أقٌ َٔ  اشبرب٠ذٝث غٓٛات 

ا٫عبطاف  املتٛغط زايعس غٓٛات اشبس١َ ا ٛض

 املعٝاضٟ

َػت٣ٛ  ت

 ايس٫ي١

 زضج١ اسبط١ٜ

 103٢7 2.503 45 غٓٛات 5أقٌ َٔ  تٛيٝس املعطؾ١
 118 ؽ. ز 0.124 1.550-

 10313 2.597 75 غٓٛات ؾأنثط 5

 10٢٢9 ٤0519 45 غٓٛات 5أقٌ َٔ  ْؿط املعطؾ١
 118 ؽ. ز 0.119 1.570-

 103٢1 ٤06٤3 75 غٓٛات ؾأنثط 5

تٛظٝـ 

 ١عطؾامل

 10٢18 ٤05٤5 45 غٓٛات 5أقٌ َٔ 
-2.046 

0.043 

 زاي١
118 

 103٤1 ٤0663 75 غٓٛات ؾأنثط 5

 0.58 1.914- 10366 ٤051٤ 45 غٓٛات 5أقٌ َٔ  نٌ ا اٚض

 ؽ. ز

118 

 10٤86  75 غٓٛات ؾأنثط 5

 ؾأقٌ α  =0.05زاي١ سذكا٥ٝا عٓس  *

عــسّ ٚجــٛز ؾــطٚم شات ز٫يــ١ سذكــا١ٝ٥ بــني   َٚــٔ خــ٬ٍ  ازبــسٍٚ ايػــابل ٜتهــح  

َتٛغــط اغــتحابات املؿــطؾني ايرتبــٜٛني ذــٍٛ ضبــٛضٟ ايسضاغــ١ ا٭ٍٚ ٚايثــاْٞ ذٝــث بًــؼ  

(،  ممـا  α =0.05( ٖٚـٞ أنـرب َـٔ )   0.119( ٚ )0.124َػت٣ٛ ايس٫ي١ َطتب١ نايتايٞ: )

 ػبعًٗا غري زاي١ سذكا٥ٝا.  

١ٝ٥ بايٓػـب١ يًُرـٛض ايثايـث    ٜٚعٗط ازبسٍٚ ايػابل، ٚجٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ سذكا

( 0.05( أٟ أزْـٞ َـٔ )  0.043ٖٚٛ  تٛظٝـ املعطؾ١ يف صباٍ اٱؾطاف عًـ٢ املعًُـني بًـؼ )   

غـٓٛات ؾـأنثط ذٝـث بًـؼ      5  خـرب٠ ٖٚٞ زاي١ ع٢ً ٚجٛز تًو ايؿـطٚم يكـامل َـٔ يـسِٜٗ     

أقـٌ َـٔ     خرب٠( أٟ أع٢ً َٔ َتٛغط اغتحابات َٔ يسِٜٗ 2.663َتٛغط اغتحاباتِٗ ) 

( أٟ،  ٜٚعـــعٟ ايباذـــث شيـــو سمل   2.525ت ذٝـــث بًـــؼ َتٛغـــط اغـــتحاباتِٗ )   غـــٓٛا 5

مماضغــتِٗ يٲؾــطاف ايرتبــٟٛ ٚذــاجتِٗ املًرــ١ يًُعطؾــ١ ازبسٜــس٠ يف صبــاهلِ يتطبٝكٗــا    

َٚٛانبــ١ ايــتػريات املتػــاضع١، َــٔ خــ٬ٍ َــا ٜطْٚــ٘ َــٔ تػــريات خــ٬ٍ ؾــرت٠ مماضغــتِٗ  

 .ايط١ًٜٛ يٲؾطاف ايرتبٟٛ.

ًُراٚض ايث٬ا١ ؾتعٗط عسّ ٚجٛز ؾطٚم شات ز٫يـ١ سذكـا١ٝ٥   أَا ايٓتٝح١ ايه١ًٝ ي

 بني اغتحابات صبتُع ايسضاغ١.
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 يهخص انُرائح وانرىصُــاخ

 

 انفصم اخلايض
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 متهُذ:

ـات              ْٝا ٍ مجـع ايب ٔ خـ٬ ـ قـًت هلـا ايسضاغـ١َ  ـا٥خ ايـيت ٛت ٓت ٌ عطنـاً طبتكـطاً ًي صا ايؿكـ  ٍٖ ٓٚا ٜت

ٚاملكرتذات ا ٝات ايسضاغ١  ق ٖا، ِا ٛت ٚتؿػري ٗا  ًٝ رٛ اٚذبً ٖٞ ع٢ً آي ٖا،ٚ   :يتاٞيييت تطا

 أوالا : يهخص َرائح انذراطح : 

ٝٸـــٓت ْتـــا٥خ ايسضاغـــ١ إٔ مجٝـــع ضبـــاٚض ايسضاغـــ١ َثًٍـــت ذاجـــ١ تسضٜبٝـــ١  بسضجـــ١   ب

نبري٠ ٚ َثًٍت ؾكطات ا اٚض َٚ٪ؾطات٘ ذاج١ تسضٜبٝـ١ بسضجـ١ نـبري٠  بايٓػـب١ لتُـع      

ــِٝ        ــ٢  قـ ــ٢ أعًـ ــًت عًـ ــطم  ذكـ ــ١ طـ ــط  مخػـ ــ٢ ايباذـــث بعـ ــس انتؿـ ــ١ ، ٚيكـ ايسضاغـ

  نٌ ضبٛض .َتٛغطات  يف

َثٌ ضبٛض تٛيٝس املعطؾـ١ لتُـع ايسضاغـ١ ذاجـ١ تسضٜبٝـ١ بسضجـ١ نـبري٠، ٚ ناْـت         -1

( ، ٚنإ َٔ اسباجات  ايتسضٜب١ٝ يتٛيٝس 2.562اايث ٖصٙ ا اٚض مبتٛغط قسضٙ )

ــا ــ١ َـ ــ١  " : ٜـــأتٞ املعطؾـ ــ١ املعطؾٝـ ــ١ يتركٝـــل ايتُٓٝـ ــا٤ اشبسَـ ــتُط أآـ ،  ايتـــسضٜب املػـ

ــتؿهري   ٚ ــ٢ طــطم اي ــ١ايتعــطف عً ــ٢ اغــتدساّ أغــًٛل ذــٌ    ، ٚ اٱبساعٝ ايتــسضل عً

ٚتكٓٝــ١  ا٫تكــاٍاٱملــاّ بأغــايٝب ايٛقــٍٛ سمل املعطؾــ١ عــرب ٚغــا٥ٌ    ، ٚاملؿــه٬ت

ــات ٞ  ٚ ICTاملعًَٛـــــ ــ ــتؿهري ايعًُـــــ ــاضات ايـــــ ــاّ مبٗـــــ ــني  " اٱملـــــ ــطات بـــــ مبتٛغـــــ

(2.700ٚ2.608.) 

ٚ ذكــٌ ضبــٛض ْؿــط املعطؾــ١ عًــ٢ زضجــ١ نــبري٠ نراجــ١ تسضٜبٝــ١ بايٓػــب١ لتُــع   -2

( . ٚنــإ َــٔ أعًــ٢ اسباجــات  ايتسضٜبٝــ١ ذكــ٫ٛ   2.581ملعطؾــ١ مبتٛغــط قــسضٙ ) ا

ــٞ:"    ــ٢ قــِٝ َتٛغــطات َــا ًٜ ــاًَني يف      عً ــ١ يًع ــطاَخ تسضٜبٝ ــتُهٔ َــٔ  سعــساز ب اي

 ٟ ــٛ ــاضات  ، ٚتٛظٝـــ  ا٭غــايٝب اٱؾــطاؾ١ٝ يٓؿــط املعطؾــ١   ، ٚاملٝــسإ ايرتب ستكــإ َٗ

يـٞ  اغـتدساّ اسباغـب اٯ  ( ، ٚ)اسبـٛاض ، تكبـٌ اٯخـط، َٓاقؿـ١ ا٭ؾهـاض      ا٫تكاٍ

، يف ْؿـــــط املعطؾـــــ١ )ايبرـــــٛي ايعًُٝـــــ١، ٚاملٛغـــــٛعات، ٚايٓؿـــــطات ايرتبٜٛـــــ١،..(

يٓؿــط ضبتــ٣ٛ َعــطيف " ٚتطاٚذــت    (Multimedia)  اغــتدساّ ايٛغــا٥ط املتعــسز٠ ٚ

 .(2.550، ٚ 2.733َتٛغطاتٗا بني )

نُــا جــا٤ ضبــٛض تٛظٝـــ املعطؾــ١ نــأع٢ً ضبــٛض َــٔ ذٝــث َتٛغــطات ضبــاٚض           -3

(، َٚثًٍت اسباجات ايتسضٜب١ٝ يف ٖـصا ا ـٛض زضجـ١    2.611مبتٛغط قسضٙ )ايسضاغ١ 
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اٱملـاّ  ًٜـٞ: "  نبري٠ بايٓػب١ لتُع ايسضاغ١ ٚنإ َٔ أع٬ٖا قـِٝ َتٛغـطات َـا   

اغتدساّ املعطؾ١ ايعًُٝـ١ ٚ ايرتبٜٛـ١ ملٛاجٗـ١ املؿـه٬ت     ، ٚبططم تكُِٝ ايتسضٜؼ

٘     اٱملاّ بططم ايتسضٜؼ اسبسٜث١ املعت، ٚايرتب١ٜٛ ، ُـس٠ عًـ٢ تُٓٝـ١ ايـتؿهري ٚاغـايٝب

يتعـطف عًـ٢   ، ٚااٱملاّ بططم ضعا١ٜ ايكسضات اٱبساع١ٝ ٚا٫بتهاضٜـ١ يـس٣ املعًُـني   ٚ

ــسٌٜ(   ــاضنٞ، ايبـ ــصاتٞ ، ايتؿـ ــِٜٛ )ايـ ــاضات ايتكـ ــني  خٝـ ــت بـ ــطات تطاٚذـ "، مبتٛغـ

(2.750 ٚ2.685). 

زا٠ تعــع٣ ايؿـطٚم اٱذكــا١ٝ٥ بــني ْتـا٥خ اغــتحاب١ أؾــطاز صبتُـع ايسضاغــ١   ــاٚض ا٭   -4

 ملتػريات ايسضاغ١ املدتًؿ١:

٫ تٛجس ؾطٚم شات ز٫ي١ سذكا١ٝ٥ بني اغتحابات صبتُع ايسضاغ١ ذٍٛ ضبـاٚض  -أ

 ايسضاغ١ ايث٬ا١ تعع٣ ملتػري امل٪ٌٖ ايعًُٞ .

ــني اغــتحابات صبتُــع ايسضاغــ١ ذــٍٛ        -ل ــ١ سذكــا١ٝ٥ ب ٫ تٛجــس ؾــطٚم شات ز٫ي

   ت يف صباٍ اٱْرتْت .ضباٚض ايسضاغ١ ايث٬ا١ تعع٣ ملتػري ايسٚضا

( ، بني أؾـطاز صبتُـع   α =0.05تٛجس ؾطٚم شات ز٫ي١ سذكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ) -د

يعـسز  ايسضاغ١ ذٍٛ ضبٛض تٛظٝـ املعطؾ١ يف صباٍ اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ، تعـع٣    

 ٟ يكـامل املؿـطؾني ا٭نثـط غـٓٛات      غٓٛات اشبرب٠ يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبـٛ

 (.0.043خس١َ ٚمبػت٣ٛ ز٫ي١ )

 : انـرـىصـُـاخ : ثاَُاا 

ِٸ تكـسِٜ عــس٠ تٛقـٝات صبًُـ١ َـٔ ؾـأْٗا اٱغـٗاّ          يف ن٤ٛ ْتا٥خ ايسضاغ١ ؾكس تــ

تًب١ٝ اذتٝاجات املؿـطف ايرتبـٟٛ  ايتسضٜبٝـ١ يًٛيـٛد يف صبتُـع املعطؾـ١، ٖٚـصٙ ايتٛقـٝات         يف 

 ٖٞ َا ٜأتٞ :

تسضٜب املؿطف ايرتبٟٛ أآا٤ اشبس١َ، يف صبا٫ت تٛيٝـس ْٚؿـط ٚتٛظٝــ املعطؾـ١      -1

ٚؾل َا جا٤ يف ايسضاغ١ اسباي١ٝ ٚيف صباٍ عًُـ٘ ٚصبـا٫ت ايتُٓٝـ١ ايصاتٝـ١ ٚشيـو      

 َٔ خ٬ٍ :
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ؾاز٠ َٔ ايسضاغات اييت ذبًٌ اسباجـات ايتسضٜبٝـ١ ٚاملػـتكب١ًٝ يًعُـٌ ٚايؿـطز      اٱ-أ

 ٚسقا١َ زٚضات َهثؿ١ ؾٝٗا.

ــ١       -ل ايتعــإٚ َــع بٝــٛت اشبــرب٠  زاخــٌ املًُهــ١ ٚخاضجٗــا ٱقاَــ١ زٚضات تسضٜبٝ

 طؾني ايرتبٜٛني.يًُؿ

ٟ  َتابعـ١ أاـط ايتـسضٜب بعــس سمتاَـ٘ َـٔ خـ٬ٍ عُــٌ املؿـطف       -د ٚتكُٝٝــ٘ يف  ايرتبـٛ

 املٝسإ ايرتبٟٛ، ٚايتأنٝس ع٢ً تطبٝل َا تسضل عًٝ٘.

ــا َــٔ املــ٪٬ٖت    سعــساز َــسضبني َتدككــني يف ايتــسضٜب    -ز ــ٢ َػــتٜٛات عًٝ عً

ػــتُط ٚؾــل خطــ١  اغــتكطابِٗ بــٛظاض٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ، يًكٝــاّ بايتــسضٜب امل   أٚ

 ع١ًُٝ يصيو.

سعـساز املؿـطف ايرتبـٟٛ سعـسازا جٝـسا ٥٬َُٚـا يًُطذًـ١ املكبًـ١، قبـٌ زخٛيـ٘ ايعُـٌ            -2

 اٱؾطايف ٚشيو َٔ خ٬ٍ :

ــ١ًٝ أٚ أنثـــط قبـــٌ     -ا ــ١  ؾكـ سسبـــام املؿـــطف ايرتبـــٟٛ ازبسٜـــس بـــسٚضات َهثؿـ

 مماضغت٘ ايعٌُ اٱؾطايف.

ايػــًِٝ ٚايبٓــا٥ٞ يًُػــتؿٝس  ايتــسضل ايعًُــٞ خــ٬ٍ ٖــصٙ ايــسٚضات، ٚايتكــِٜٛ    -ل

 بٓٗا١ٜ ايسٚضات املهثؿ١.

ؾــا١ًَ يًترــٍٛ سمل صبتُــع املعطؾــ١ جبُٝــع َ٪غػــات ٚظاض٠   اغــرتاتٝح١ٝعُــٌ خطــ١ -3

٭ٖــــساف املطذًــــ١، ٚبــــطاَخ ًِٝ:،تؿــــٌُ اشبطــــ١ ايترسٜــــس ايــــسقٝل  ايرتبٝــــ١ ٚايتع

ٚأاــطٙ يف بعــس ايتــسضٜب  ٤ايتــسضٜب، ٚايؿــرت٠ ايعَٓٝــ١ ايسقٝكــ١ يًتٓؿٝــص، َٚتابعــ١ ا٭زا

 املٝسإ ايرتبٟٛ.

تطب١ٜٛ نا١ًَ يًتعًِٝ يف املًُه١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ يف نـ٤ٛ     اغرتاتٝح١ٝبٓا٤ ٚاٝك١ -4

املتػريات املعاقط٠ تطاعٞ قهاٜا: املعطؾ١ بٛقـؿٗا قـ٠ٛ ٚاـط٠ٚ، طـطم تٛيٝـس املعطؾـ١       

  ٚ ( ، ICTت)ا٫تكـــا٫ْٚؿـــطٖا ٚتٛظٝؿٗـــا يف الـــاٍ ايرتبـــٟٛ، ٚ تكٓٝـــ١ املعًَٛـــات 

اض٠ املعطؾــ١ ٚتطبٝكاتٗــا، ٚايتعًــِٝ ٚايــتعًِ ا٫يهرتْٚــٞ، ٚايــتعًِ املػــتُط َــس٣    ٚسز
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اسبٝــا٠، ٚتُٓٝــ١ َٗــاضات ايــتؿهري، ٚايتٛجــ٘ عبــٛ اٱبــساع ، ٚا٫بتهــاض، ٚايبرــث  

 ٚايتعًِ ٚ ايتعًِٝ ايٓٛعٞ، ٚتعًِ ايًػات . ايعًُٞ،

َتطًباتــ٘  ا٫يترــام بايعُــٌ يف اٱؾــطاف ايرتبــٟٛ، ٚسعــاز٠ قــٝاغ١    َعــاٜريذبــسٜث -5

 ٚنؿاٜات٘.

 ثانثاا : ادلمـرتحـاخ :

 َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥خ ايػابك١ يًسضاغ١ ؾإٕ ايسضاغ١ تكرتح َا ٜأتٞ :
 ايكٝاّ بسضاغ١ مماا١ً ذٍٛ ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يًُعًُني يف صبتُع املعطؾ١.-1

ــ١ ٚ زٚضٖــا يف ذبــٍٛ        -2 ــسضٜؼ اسبسٜث ــع اغــتدساّ طــطم ايت ــاّ بسضاغــ١ ذــٍٛ  ٚاق ايكٝ

 عبٛ صبتُع املعطؾ١.ايتعًِٝ 

 ايكٝاّ بسضاغ١ ذٍٛ خكا٥ل املسضغ١ اسبسٜث١ ٚزٚضٖا يف صبتُع املعطؾ١.-3

غـــٗاّ ايتعًـــِٝ اٱيهرتْٚـــٞ يف ايترـــٍٛ عبـــٛ صبتُـــع  ايكٝـــاّ بسضاغـــ١ ذـــٍٛ َـــس٣ س-4

 املعطؾ١.

ايكٝــاّ بسضاغــ١ ذــٍٛ َتطًبــات ايترــٍٛ يف ايُٓــٛشد ايرتبــٟٛ يًٛقــٍٛ سمل صبتُــع          -5

 املعطؾ١.

 اغ١ ذٍٛ زٚض َؿطٚع تطٜٛط املٓاٖخ يف ايترٍٛ عبٛ صبتُع املعطؾ١.ايكٝاّ بسض-6

ــ١ يف صبتُــع         -7 ــ١ يًكٝــازات ايرتبٜٛ ــاّ بسضاغــ١ ممااًــ١ ذــٍٛ ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ ايكٝ

 املعطؾ١.

قتكــاز املعــطيف عًــ٢ ايعًُٝــ١ ايرتبٜٛــ١  ط ايترــٍٛ عبــٍٛ صبتُــع املعطؾــ١ ٚا٫أاــ زضاغــ١-8

 باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.
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  أّاًل : املصادز . 

 . ٘ٔثاىًٔا : املساجع العسب 

  ٘ٔثالجًا : املساجع األجيب 

  

 خغفهزص ادلصادر وادلزا
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 :وادلزاخغ ادلصادر فهزص
 ادلصادر  
 ايكطإٓ ايهطِٜ . (1)

ٟ  )ز.ت(  ضبُـس بـٔ عٝػـ٢ بـٔ غـٛض٠     ايرتَصٟ،  (2) "ازبـاَع ايكـرٝح"،    غـٓٔ ايرتَـص

 زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،أمحس بٔ ضبُس ؾانط :ا كل

 ،يػـإ ايعـطل  (ٖــ 1414َٓعٛض، أبٞ ايؿهٌ مجاٍ ايسٜٔ ضبُس بـٔ َهـطّ )   ابٔ (3)

   .1اض قازض، طبريٚت ، ز،9د

 َ٪غػ١ ايطغاي١ 1ٖـ(، ايكاَٛؽ ا ٝط،د1426، صبس ايسٜٔ)ايؿريٚظ آبازٟ (4)

 ، زاض امل٬ٜني، بريٚتاملٛضز: قاَٛؽ سْهًٝعٟ عطبّٞ( 1981ايبعًبهٞ، َٓري) (5)

 :ادلزاخغ

 2،طَٓطًكات املٓٗخ ايرتبٟٛ يف صبتُـع املعطؾـ١  ّ(،2005سبطاِٖٝ، صبسٟ ععٜع) (6)

 ايكاٖط٠: عامل ايهتب.

، ايكـاٖط٠: الُٛعـ١   َٗـاضات املـسضل املتُٝـع   (، 2009كط، َسذت ضبُس)أبٛ ايٓ (7)

 ايعطب١ٝ يًتسضٜب ٚايٓؿط.

ــس )    (8) ــٌ ، ضبُــ ــامل ; ْٛؾــ ــازٚ، قــ ــٛ جــ ــ١   ّ ( :2007أبــ ــتؿهري ايٓعطٜــ ــِٝ ايــ تعًــ

 ، عُإ : زاض املػري٠ٚايتطبٝل

ــ١   2006أبــٛ خًٝــٌ ضبُــس سبــطاِٖٝ ضبُــس )   (9) ــ١ ايثاْٜٛ ّ( : اذتٝاجــات طــ٬ل املطذً

املـ٪متط ايػـٟٓٛ   ملهتبات َٚكازض املعًَٛات يتركٝل صبتُع املعطؾ١، ٫غتدساّ ا
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ٔ      –ايثايث عؿط  ،  2، َكـط ، د   ازباَعـات ايعطبٝـ١ يف ايكـطٕ اسبـازٟ ٚايعؿـطٜ

 . 673-622 م

ٞ  ّ(، املعطؾ١ : قـٓاع١ املػـتكبٌ،   2003أبٛ ظٜس، أمحس) (10) ، 540، عـسز صبًـ١ ايعطبـ

 .5-2 م، ايهٜٛت : ٚظاض٠ اٱع٬ّ، 2003ْٛؾُرب 

املطجـــع يف اٱؾـــطاف ايرتبـــٟٛ ٚايعًُٝـــ١ ّ (  2004أبـــٛ عابـــس ، ضبُـــٛز ضبُـــس )  (11)

 . 1سضبس، ط –، ا٭ضزٕ  اٱؾطاؾ١ٝ

صبًـ١ عًـّٛ   أذطؾاٚ، ايػـايٞ)ز.ت(، ايبرـث ايعًُـٞ ٚصبتُـع املعطؾـ١ يف املػطل،      (12)

 ،ن١ًٝ اٯزال ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ :ؾاؽ17-7 مايرتب١ٝ 

ــ١ ايتكــاضٜط 2001اغــهٓسض، ؾدــطٟ )  (13) ــ١، طا (، نتاب ــا: َطبٛعــات  3يعًُٝ ، يٝبٝ

 .  http://mostafamas.maktoobblog.com:جاَع١ ايؿاتح،  َتٛؾط ع٢ً املٛقع

، هجلييت تقٌييياث الوعلوهيياث والوت بيياث انلت روًيييت (،2010، عًــٞ شٜــب)األكلبيي  (14)

  http://uqu.edu.sa/page/ar/5446، ه ييوفر علييم الوو يي   1الوعلوهاتيييت العييدد

 هـ5/5/1٢3٤تاريخ الوصول  

ذبــٍٛ ايػــًط١ ". ازبــع٤ ا٭ٍٚ، املعطؾــ١ ٚايثــٛض٠ ٚايعٓـــ  ( : " 1995أيؿــٔ، تــٛؾًط ) (15)

  ٔ ، تطمجــ١ يبٓــ٢ ايطٜــسٟ، ايكــاٖط٠، اهل٦ٝــ١   عًــ٢ أعتــال ايكــطٕ اسبــازٟ ٚايعؿــطٜ

 ١ يًهتال.املكط١ٜ ايعاَ

٘   ّ(، 2006اٍ َباضى، عبس اهلل ْاجٞ) (16) َكـاٍ يف  ، قطا٠٤ يف َؿٗـّٛ اسبـٛاض ٚأزبٝاتـ

 -ّ 2006ٜٓـاٜط   12 -ٖــ  1426َـٔ شٟ اسبحـ١    12اشبُٝؼ ، قرٝؿ١ ايطٜا 

 l/22/article431499.htmhttp://www.alriyadh.com/2009/05.13716ايعسز 

ـٜـ  (17) ادباٖــات ذسٜثــ١ يف اٱؾــطاف  ٖـــ( 1425) لعبــس ايٖٛــا عايبــابطني ، عبــس ايعع

 .1، ايطٜا  ، طايرتبٟٛ 

سزاض٠ املعطؾــ١ :  ٖـــ(، ٬1426ٟٚ، ضبػــٔ، ٚذػــني، غــ١َ٬ عبــس ايععــِٝ)    ايبــب (18)

 ، ايطٜا : ايساض ايكٛيت١ٝ.َػتكبٌ ايتعًِٝ يف صبتُع املعطؾ١

( اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٚاٱْرتْـت ، ٚضقـ١ عُـٌ      1423)ُـس عـاطـ بـٔ ضب   ، ايبطاطٞ (19)

َكس١َ يًكا٤ ض٩غا٤ أقػاّ ايطٜانٝات بإزاضات ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ باملًُهـ١ ايعطبٝـ١     

http://mostafamas.maktoobblog.com/
http://uqu.edu.sa/page/ar/5446
http://www.alriyadh.com/2009/05/22/article431499.html


- 197 - 
 

ــعٛز١ٜ، ــع   ايػـــ ــٛؾط٠ عًـــــ٢ املٛقـــ ــاضٜذ   http://edutrapedia.illaf.net/arabicَتـــ تـــ

 ٖـ.5/5/1431ايٛقٍٛ 

بػسازٟ، ؾٝكٌ عبس ايكـازض)ز.ت(، تكـُِٝ ايتـسضٜؼ، َكـاٍ َٓؿـٛض عًـ٢ املٛقـع         (20)

http://uqu.edu.sa/page/ar  : ٍٖٛـ1/8/1431تاضٜذ ايٛق 

ــِ باملًُهــ١         (21) ــازض)ز.ت(، تطــٜٛط َ٪غػــات سعــساز املعً ــس ايك ــسازٟ، ؾٝكــٌ عب بػ

   ٍ تـاضٜذ    http://uqu.edu.sa/page/arَٓؿـٛض عًـ٢ املٛقـع     ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ، َكـا

 ٖـ1/8/1431ايٛقٍٛ :

، 1،طايترـــٍٛ سمل صبتُـــع املعطؾـــ١  ٖــــ( ، 1426) بهـــطٟ، غـــعس عًـــٞ اسبـــاد    (22)

 ايطٜا : َهتب١ املًو ؾٗس ايٛط١ٝٓ.

ــامل)    (23) ــٛظٟ قــ ــط، ؾــ ـــ (: 1424بٓحــ ـــ  ٖــ ــٟٛ  َؿاُٖٝـ ـــطاف ايرتبــ ــ٘ اٱؾــ ٘ ٚ أُٖٝتــ

ـــٛضٙ ،    ٚأٖساؾ٘،أْٛاعــــــ٘ ٚ خكا٥كــــــ٘،  ٚظا٥ؿــــــ٘ ٚ َٗاَــــــ٘ ، بساٜاتــــــ٘ ٚ تطــــ

    ٘ .   ا٫دبـاٖات اسبسٜث١ يف اٱؾطاف ايرتبٟٛ ، َعــٛقات اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٚ آيٝتـ

 حبث غري َٓؿٛض، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، جاَع١ أّ ايكط٣ ، َه١ املهط١َ .

،  : املعطؾ١ ططٜل سمل ايتُٓٝـ١ تكطٜط عٔ ايت١ُٝٓ ؾ٢ ايعامل: ّ(1999)ايبٓو ايسٚمل  (24)

 .َطنع ا٭ٖطاّ يًرتمج١ ٚايٓؿط مب٪غػ١ ا٭ٖطاّ، ايكاٖط٠

تٛاجـ٘   ت املعطؾـ١، ايترـسٜات ازبسٜـس٠ ايـيت    بٓا٤ صبتُعـا :  ّ(2003)ٞايبٓو ايسٚي (25)

 0، َطنع َعًَٛات قطا٤ ايؿطم ا٭ٚغط، ايكاٖط٠ٞايتعًِٝ ايعاي

ل صبتُــع املعطؾــ١ يهــٞ   (، ايطُــٛح ٚايترــسٜات شبًــ  2006ايرتنُــاْٞ، ض٥ٝؿــ١)  (26)

َاٜٛ  3-1يف  ٚضق١ عٌُ َكس١َ ملًتك٢ ايتسضٜب ٚايت١ُْٝٓػتطٝع ايتسضل يًعٌُ، 

 ٖـ5/5/1432، تاضٜذ ايٛقٍٛ www.google.com ، َتٛؾط ع٢ً ا٫ْرتْت:2006

"، خًـل ايؿـطم يٮجٝـاٍ ايكازَـ١    ّ(،2002)تكطٜط ايت١ُٝٓ اٱْػـا١ْٝ ايعطبٝـ١ يعـاّ     (27)

ــس٠ اٱمنــــ بطْــــاَخ ا٭َــــِ ا  ــٓسٚم ايعطبــــٞ يٲمنــــا٤ ا٫قتكــــازٟ    ملترــ ا٢٥، ٚايكــ

 ، عُإ.ٚا٫جتُاعٞ

"، بطْـاَخ  عبـٛ سقاَـ١ صبتُـع املعطؾـ١    " 2003تكطٜط ايت١ُٝٓ اٱْػا١ْٝ ايعطبٝـ١ يعـاّ    (28)

ٞ    ا٭َــِ ا ــٞ يٲمنــا٤ ا٫قتكــازٟ ٚا٫جتُــاع ، ملترــس٠ اٱمنــا٢٥، ٚايكــٓسٚم ايعطب

http://edutrapedia.illaf.net/arabic
http://uqu.edu.sa/page/ar
http://uqu.edu.sa/page/ar
http://uqu.edu.sa/page/ar
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 عُإ.

، َٛغــٛع١  بــاز٨ ايعًُٝــ١ ايتــسضٜب ا٭قــٍٛ ٚامل ّ( 1994تٛؾٝــل ، عبــس ايــطمحٔ )  (29)

 ايتسضٜب ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ، َطنع اشبربات امل١ٝٓٗ يٲزاض٠ ،َكط .

 ، ايكاٖط٠: َطنع اشبربات امل١ٝٓٗ.ايتسضٜب عٔ بعس(2001تٛؾٝل ، عبس ايطمحٔ) (30)

ّ(،زٚض ايــتعًِ اٱيهرتْٚــٞ يف بٓــا٤ 2007تٛؾٝــل، قــ٬ح ايــسٜٔ ٚ َٛغــ٢، ٖــاْٞ) (31)

، املٓٛؾٝـ١  صب١ً نًٝـ١ ايرتبٝـ١ جباَعـ١   طاؾ١ٝ، صبتُع املعطؾ١ ايعطبٞ; زضاغ١ اغتؿ

 .90-3 م، 3ع 

ــ١ عُــط )    (32) ــسضٜب َــٔ     1419اابــت ، ْازٜ ــ١ يًكا٥ُــات بايت ٖـــ ( ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ

 ١ضغـــاياملؿـــطؾات ايرتبٜٛـــات يف اٱزاض٠ ايعاَـــ١ يتعًـــِٝ ايبٓـــات مبراؾعـــ١ جـــس٠ ـــــ  

َـري٠  ْـٛض٠ بٓـت عبـس     ـ غري َٓؿٛضٙ ـــ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـــ ايطٜا :جاَعـ١ ا٭ َاجػتري ــ

 ايطمحٔ.

ــٔ)  (33) ــس ذػــــ ــطازات، ضبُــــ ــرتف   2007جــــ ــِ ا ــــ ــ٪ٚيٝات املعًــــ ــع َٚػــــ ّ(، ٚاقــــ

ٚاغرتاتٝحٝات ايتسضٜؼ ٚايتكـِٜٛ يف نـ٤ٛ ا٫قتكـاز املعـطيف يف ا٭ضزٕ َـٔ ٚجٗـ١       

، 2، ع 23ٝٛط: َكــط، َــخ ـــــــــغ، أصبًــ١ نًٝـ١ ايرتبٝــ١ ٜطٟ املــساضؽ ، ْعـط َــس 

 .459-430 م

ٞ  جـطٚإ،  (34) ِ  :ّ(2007)ٔايـطمح  عبـس  ؾترـ ِ  –ايـتؿهري  تعًـٝ  ،ٚتطبٝكـات  َؿـاٖٝ

 .ايؿهط زاض :،ا٭ضز3ٕط

ٖــــ(، ايـــتؿهري ايعًُـــٞ ٚزٚض امل٪غػـــات 1428ازبُـــاٍ، ضبُـــس َـــاٖط ضبُـــٛز) (35)

 .95-86 م، صب١ً ضغاي١ ايرتب١ٝايرتب١ٜٛ يف تُٓٝت٘، 

بــريٚت: زاض ،صبتُــع املعطؾــ١ املــٓٗخ يف (،2000ّ)صبــسٟ عبــس ايهــطِٜ  ،ذبٝــب  (36)

 ايؿهط ايعطبٞ

صبتُع املعطؾ١ ٚاٱبساع يف ايكطٕ اسبازٟ ّ(،2009)صبسٟ عبس ايهطِٜ ،بٝب ذ (37)

 بريٚت: زاض ايؿهط ايعطبٞ، ٚايعؿطٜٔ

ٖـ( اسباجـات ايتسضٜبٝـ١ ملؿـطيف َٚؿـطؾات املـٛاز      1427اسبسٜب، عبس اهلل ْاقط) (38)

ــ١ ايطٜــا ،    ــ١ مبٓطك ــ١،  ضغــاي١ َاجػــتري غــري َٓؿــٛض٠   ا٫جتُاعٝ ــ١ ايرتبٝ ، نًٝ

 ايطٜا .جاَع١ املًو غعٛز، 

ٖـــ(، اسباجــات ايتسضٜبٝــ١ ملعًُــٞ َٚعًُــات ايًػــ١    1426اسبطبــٞ، عبــس ايهــطِٜ)  (39)

، نًٝـــ١ ايرتبٝـــ١، ضغـــاي١ َاجػـــتري غـــري َٓؿـــٛض٠اٱظبًٝعٜـــ١ مبٓطكـــ١ ايككـــِٝ، 
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 جاَع١ املًو غعٛز: ايطٜا .

 ، عُإ: زاض ايؿهط.تطب١ٝ اٱبساعّ(، 2010اسبطٜطٟ، ضاؾس٠) (40)

ــ٘)    (41) ــس ضب ، ايكــاٖط٠، زاض ًُــني أآــا٤ اشبسَــ١  تــسضٜب املعّ(،1986ذػــٔ، عًــٞ عب

 ايثكاؾ١ يًطباع١ ٚايٓؿط.

، زاض صبـس٫ٟٚٚ  أزٚات ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜبٝـ١ ّ(، 1987ذػٓني، ذػني ) (42)

 يًٓؿط، عُإ، ا٭ضزٕ.

ّ(، نؿاٜـــات املؿـــطف ايرتبـــٟٛ يتًبٝـــ١ ذاجـــات  2000ضبُـــس عًـــٞ) اسبكـــٝين، (43)

ضغاي١ َاجػـتري  ب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ايت٬َٝص املتؿٛقني عكًًٝا ٚاملٖٛٛبني باملًُه١ ايعط

 ، جاَع١ اشبًٝخ ايعطبٞ، ممًه١ ايبرطٜٔ.غري َٓؿٛض٠

ــطس ،الحويياد (44) ــ١    هييـ1٢٤1ِٖٝ غــعس )اب ــٟٛ مبسٜٓ ــ١ اٱؾــطاف ايرتب ( َعٛقــات ؾاعًٝ

 نًٝـ١  ، ضغاي١ َاجػتري غـري َٓؿـٛض٠  ، ايطٜا  نُا ٜطاٖا املؿطؾٕٛ ايرتبٜٕٛٛ

 جاَع١ املًو غعٛز،ايرتب١ٝ

َكـاٍ  َٓؿـٛض   ّ(،ايتعًِٝ ا٫يهرتْٚٞ ؾٛا٥ـسٙ َٚتطًباتـ٘،   2006اسبُساْٞ،زاٚز غامل) (45)

 .53-46 م،13َػكط، غًط١ٓ عُإ، عسز يف صب١ً ضغاي١ ايرتب١ٝ،

ــ١ يًك  2007اسبــٛضاْٞ، غــٓا٤)  (46) ــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝ ــ١ يف  ّ(،ذبسٜ ــازات ايرتبٜٛ ٝ

اسبسٜثــ١ ٚتكٓٝاتٗــا ملٛاجٗــ١ ذبــسٜات ايكــطٕ اسبــازٟ    نــ٤ٛ َؿــاِٖٝ ا٫غــرتاتٝح١ٝ 

، ازباَعــ١ ا٭ضزْٝــ١، نًٝــ١  ضغــاي١ زنتــٛضاٙ غــري َٓؿــٛض٠ طٜٔ يف ا٭ضزٕ، ٚايعؿــ

 ايسضاغات ايعًٝا: عُإ

ّ( ا٭زٚاض ازبسٜس٠ مل٪غػات ايتعًِٝ يف ايـٛطٔ  2004ذٝسض، عبس ايًطٝـ ذػني) (47)

جاَعــ١ اٱَــاضات ايعطبٝــ١   ،صبًــ١ نًٝــ١ ايرتبٝــ١ ايعطبــٞ يف ظــٌ صبتُــع املعطؾــ١،  

  ، اٱَاضات ايعطب١ٝ املترس٠.، ايعني21، عسز19املترس٠، ايػ١ٓ 

 ٚاملٓاقؿ١ ا٫نتؿاف ططٜك١ َٔ نٌ أاط (،1998) ؾٗال َؿًح عٛ  اشبعاّ، (48)

 ضغـاي١  ا٭غاغـٞ،  ايعاؾط ايكـ طًب١ يس٣ ايٓاقس ايتؿهري ت١ُٝٓ يف ٚا انط٠

 .ا٭ضزٕ املؿطم، :ايبٝت آٍ جاَع١ َٓؿٛض٠، غري َاجػتري
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ــٌ   ، ايكــاٖط١:٠اقتكــاز املعطؾــ ّ( 2001اشبهــريٟ، ضبػــٔ أمحــس)   (49) صبُٛعــ١ ايٓٝ

 ايعطب١ٝ.

(50)  ٚ ــس  ــب، أمحـ ــب، ضزاح)اشبطٝـ ـــ، 1418اشبطٝـ ــ١ ّ(، 1997ٖـ ــب ايتسضٜبٝـ ، اسبكا٥ـ

 عُإ: زاض املػتكبٌ.

(ازبٝــٌ ايثــاْٞ َــٔ خــسَات اٱْرتْــت: َــسخٌ سمل زضاغــ١    1432خًٝؿــ١، ضبُــٛز.) (51)

َتــــاح يف :  -ٖـــــ . 1/4/1432تــــاضٜذ ايٛقــــٍٛ  -. 200ٚاملهتبــــات 200ايٜٛــــب

http://knol.google.co.kr/k  

ًظيين ادارة اليي علن انلت روًيي  الييم  ي يياث ( ٖـــ1428)اشبًٝؿــ١، ٖٓــس بٓــت غــًُٝإ (52)

-19يهرتْٚـــٞ ا٭ٍٚ. ايتعًــِٝ اٱ ، ًَتكــ٢  اليي علن الشيةيييت  عييري وتحليييل

ــ١ ايػـــــــــعٛز١ٜ 21/5/1429 ، َتـــــــــاح عًـــــــــ٢ . ايطٜـــــــــا ، املًُهـــــــــ١ ايعطبٝـــــــ

http://knol.google.com/k  ٍٖٛـ.30/5/1432تاضٜذ ايٛق 

، تطمجــ١ قــ٬ح املعٝــٛف،  صبتُــع َــا بعــس ايطأمسايٝــ١  ّ(، 1993زضانــط، بــٝرت)  (53)

 ٖـ١1421،ايطٜا : َعٗس اٱزاض٠ ايعاَ

ٟ   ٖـ( 1425ايسٚغطٟ، سبطاِٖٝ َباضى) (54) ، ايطٜـا :  اٱطاض املطجعـٞ يًتكـِٜٛ ايرتبـٛ

 َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اشبًٝخ.

ت ع٢ً ايؿطز ا٫تكا٫هٓٛيٛجٝا املعًَٛات ٚتأاري ت(، 1998زٜال، َؿتاح ضبُس) (55)

 .1عسز  9، صبًس  ال١ً ايعطب١ٝ يًُعًَٛاتٚالتُع ، 

ّ(ازباَعــ١ ٚصبتُــع املعطؾــ١;  2007ٜٔ، ظبــ٣ٛ ٜٛغـــ)زٜــال، َٗــطٟ ٚمجــاٍ ايــس  (56)

ٚضقــ١ عُــٌ َكسَــ١ ملــ٪متط َػــتكبٌ ايتعًــِٝ ازبــاَعٞ "ض٣٩ ايترــسٟ ٚا٫غــتحاب١، 

 ّ،ازبع٤ ا٭ٍٚ.2007نتٛبط ، جاَع١ عني مشؼ، ايعسز ايطابع، أت١ُٜٛٓ"

قٓع املػتكبٌ ايعطبـٞ: املػـري٠ ايتاضؽبٝـ١ َـٔ     ّ(، 2000ضبٝع، ضبُس عبس ايععٜع) (57)

 ، بريٚت: َ٪غػ١ حبػٕٛ.1،طسمل ايعٛمل١ ايكب١ًٝ

ايكٝـاز٠ ٚاٱؾـطاف ايرتبـٟٛ    ٖــ (  1429ايطزٜين ، ؾاط١ُ بٓت محس بـٔ عبـس اهلل )    (58)

ــتكب١ًٝ   ــ١ َػـ ــ٪ٚيٝات " ض٩ٜـ ــسٜات ٚاملػـ ــ١ ، ايترـ ــط املعًَٛاتٝـ ــ١  يف عكـ "  ، َهتبـ

 . 1ايطؾس ، ايطٜا  ،ط 

http://knol.google.co.kr/k
http://knol.google.co.kr/k
http://hend-alkhalifa.com/wp-content/uploads/2008/05/ple-2008.pdf
http://hend-alkhalifa.com/wp-content/uploads/2008/05/ple-2008.pdf
http://hend-alkhalifa.com/wp-content/uploads/2008/05/ple-2008.pdf
http://knol.google.com/k
http://knol.google.com/k
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، بـريٚت:  ٜـل قـ٬ح ايرتبـٟٛ ايعطبـٞ: خاضطـ١ طط    اٱّ(. 2006ضنا ، ضبُس جـٛاز)  (59)

 َطنع زضاغات ايٛذس٠ ايعطب١ٝ.

ٖــ(، ا٫ذتٝاجـات ايتسضٜبٝـ١ يًُؿـطؾني ايرتبـٜٛني يف      1427ايطٚقٞ، َطًـل َكعـس)   (60)

ــ١ ايطٜــا ،   ــ١، جاَعــ١ املبــو    ضغــاي١ َاجػــتري غــري َٓؿــٛض٠  َسٜٓ ــ١ ايرتبٝ ، نًٝ

 غعٛز: ايطٜا .

ّ(، ايٓؿـــط ايعًُـــٞ اٱيهرتْٚـــٞ، ططٜكـــ١ جسٜـــس٠  2011ْاقـــط قـــامل) ايعاٜـــس، (61)

ــ ــ٢ :      يتؿــــ ــٛؾط٠ عًــــ ــ١ حبثٝــــــ١ َتــــ ــط، ٚضقــــ ــث ايعًُــــــٞ ٚايٓؿــــ  حٝع ايبرــــ

http://faculty.ksu.edu.sa/m_salem98/Other . جباَع١ املًو غعٛز ، ايطٜا 

ّ(، ايــسٚض ازبسٜــس ملٗٓــ١ املعًَٛــات يف عكــط     2005ظضٚقــٞ، ْعُٝــ١ ذػــٔ جــرب)    (62)

 م، 2،ع1ٚسزاضتٗـــا، صبًـــ١ َهتبـــ١ املًـــو ؾٗـــس ايٛطٓٝـــ١، َـــخ ٖٓسغـــ١ املعطؾـــ١ 

105-123. 

، َتٛؾط تكُِٝ ايتسضٜؼ ٚزٚضٙ يف تطٜٛط ب٦ٝات ايتعًِّ( 2011ايعٖطاْٞ، غعٛز) (63)

 ّ(. 25/9/2011، تاضٜذ ايٛقٍٛ )saudalzahrani.com-http://drع٢ً املٛقع 

يهرتْٚــــٞ، املؿٗــــّٛ ، ايكهــــاٜا، ايتعًِ اٱ(،ٖـــــ1428ني)ظٜتــــٕٛ ، ذػــــٔ ذػــــ (64)

 ايطٜا : ايساض ايكٛيت١ٝ. ايتطبٝل، ايتكِٝٝ،

، ايكـاٖط٠، عـامل   ؼ ض١ٜ٩ َٓع١َٜٝٛيتسضتكُِٝ ا ،(2001ّ)ذػٔ ذػني ،ظٜتٕٛ (65)

 .ايهتب

ٔ  ظٜتـٕٛ،  (66)  يطـطم  َعاقـط٠  ض٩ٜـ١  ايتـسضٜؼ،  اغـرتاتٝحٝات  (،2003ّ)ذػـني  ذػـ

 .ايكاٖط٠ :ايهتب عامل ،ا٭ٚمل ايطبع١ ،ٚايتعًِٝ ايتعًِ

ٞ  (،ٖـــ1424غــامل، أمحــس)  (67) ــِٝ اٱيهرتْٚــ ــِٝ ٚايتعً ــا : تهٓٛيٛجٝا ايتعً ، ايطٜ

 َهتب١ ايطؾس.

(. 2000)ضبُس ٚاملَٛين، قبرٞ ٚععٜع، سبطاِٖٝ ٚايكاعٛز، ٖاؾِ ايػاَطا٥ٞ، (68)

 .ا٭ٌَ زاض :ا٭ضزٕ ايثا١ْٝ، ايطبع١ ،ايتؿهري ٚت١ُٝٓ ايعا١َ ايتسضٜؼططا٥ل 

ٔ  ٦َـات  ايـتؿهري،  َٗـاضات  تـسضٜؼ  ،ّ(2003)سامحـ  جـٛزت  غـعاز٠،  (69)  ا٭َثًـ١  َـ

 .ٚايتٛظٜع يًٓؿط ايؿطٚم زاض :عُإ ا٭ٚمل، ايطبع١ ايتطبٝك١ٝ،

http://faculty.ksu.edu.sa/m_salem98/Other
http://dr-saudalzahrani.com/
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، ا٭ضزٕ :  1، طاٱؾطاف ايرتبـٟٛ : ادباٖـات ذسٜثـ١   ّ( : 2002ايػعٛز ، ضاتب ) (70)

 َطنع طاضم يًدسَات ازباَع١ٝ.

ضٜبٝــ١ يًُؿــطؾات (، ذبسٜــس ا٫ذتٝاجــات ايتس1419غــؿط، قــاسب١ ضبُــس جعؿــط) (71)

، ضغـاي١ َاجػـتري غـري َٓؿـٛض٠    ايرتبٜٛات مبسٕ َه١ املهط١َ ٚجس٠ ٚايطـا٥ـ،  

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ أّ ايكط٣.

ــني   1428غــؿط، قــاسب١)  (72) ــس: ب ــٟٛ عــٔ بع ــ١ ٚاملُاضغــات  (، اٱؾــطاف ايرتب  ا٭ُٖٝ

، جاَعــ١ أّ ايكــط٣ َهــ١   ضغــاي١ َاجػــتري غــري َٓؿــٛض٠  غــتدساّ، َٚعٛقــات ا٫

 املهط١َ.

ّ( ض٣٩ َٚكرتذــات ذــٍٛ سعــساز املعًــِ يف  2004)عبــس ايععٜــع عبــس اهلل   ،ايػــٓبٌ (73)

نًٝــ١  ٚضقــ١ عُــٌ َكسَــ١ يًُــ٪متط ايــسٚيٞ ذــٍٛ سعــساز املعًُــني ايــٛطٔ ايعطبــٞ، 

 ، َػكط.ـ جاَع١ ايػًطإ قابٛؽ ايرتب١ٝ

ّ(، ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١ ملؿــطيف ايرتبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬ يف 2003ؾــسٜؿات، مجاْــ١) (74)

 ، جاَع١ آٍ ايبٝت، املؿطم، ا٭ضزٕػتري غري َٓؿٛض٠ضغاي١ َاجا٭ضزٕ، 

ــري ايهـــبٝعإ)    (75) ــامل بؿـ ــطاضٟ، غـ ــ١ ٚاٱزاضٜـــ١    1998ايؿـ ــات ايؿٓٝـ ــع اسباجـ (، ٚاقـ

ضغــــاي١ َاجػــــتري غــــري يًُؿــــطؾني ايرتبــــٜٛني يف املًُهــــ١ ايعطبٝــــ١ ايػــــعٛز١ٜ،  

 ، ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، ازباَع١ ا٭ضز١ْٝ، عُإ.َٓؿٛض٠

ـٝـ ـٖــ1425ايؿــطٜـ، ٚنــرا٤ غــعس)  (76) ملؿــطؾات ايكــؿٛف   ١(، ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜب

، ضغــاي١ َاجػــتري غــري َٓؿــٛض٠املبهـط٠ يف َٓطكــ١ ايطٜــا  َــٔ ٚجٗــ١ ْعــطٖٔ،  

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ املًو غعٛز، ايطٜا .

ّ(، ذبسٜس ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ يًُؿطؾني ايرتبٜٛني َـٔ  2006ايؿعؿعٞ، عًٞ) (77)

ضغــاي١ َاجػــتري غــري    إ،ٚجٗــ١ ْعــطِٖ ْٚعــط َــسٜطٟ املــساضؽ يف غــًط١ٓ عُــ     

 ، ا٭ضزٕ: جاَع١ أضبس.َٓؿٛض٠

ــسٟ)ز.ت(   (78) ــٞ ظٖــ ــكٛض، عًــ ــ١ٝ ؾــ ــات ا٫ؾرتانــ ــع :  ايب٦ٝــ ــ٢ املٛقــ ــٛؾط عًــ  ، َتــ

http://www.oocities.org/zuhdi4/resaerchs4.htm  ٍٖٛـ12/6/1431تاضٜذ ايٛق 

http://www.oocities.org/zuhdi4/resaerchs4.htm
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(، تٛجٝـ٘ َٓــاٖخ ايطٜانـٝات بـايعًِٝ ايعـاّ يف َكــط     2004س)ؾـٛم ، ضبُـس أمحـ    (79)

ــ١،     ٚضقــ١ عُــٌ َكسَــ١ يًُــ٪متط ايعًُــٞ    عبــٛ اٱغــٗاّ يف تهــٜٛٔ صبتُــع املعطؾ

 ّ 2004ٜٛيٝٛ  8-7،ايكاٖط٠ َٔ  ايطابع يًحُع١ٝ املكط١ٜ يرتبٜٛات ايطٜانٝات

عــ٘  تــسضٜب املؿــطؾني ايرتبــٜٛني يف قطــط: ٚاق   ّ(، 2000ايؿــٝذ، ْــٛاٍ عبــس اهلل )   (80)

 ، قطط.130، حبث َٓؿٛض يف صب١ً ايرتب١ٝ عسزَٚؿه٬ت٘،

ّ(: سزاض٠ املعطؾــ١ : ايطأمسعطؾٝــ١ بــس٬ٜ،  2009ايؿــُٝٞ ، ذػــين عبــس ايــطمحٔ )  (81)

ّ، ايهٜٛـت:  2007، ابطٌٜ 581عسز  ،صب١ً ايعطبٞايكاٖط٠: زاض ايؿحط يًٓؿط :. 

 ٚظاض٠ اٱع٬ّ.

 ، ايهٜٛــــت:عًَٛــــاتزاض٠ املعطؾــــ١ ٚتهٓٛيٛجٝــــا املسّ( 2007ايكــــاٟٚ، ٜاغــــط ) (82)

 ازباَع١ ايعطب١ٝ املؿتٛذ١.

ّ(، سزاض٠ املعطؾــ١ ٚزٚضٖــا يف سضغــا٤ أغــؼ     2000ايكــباؽ، عُــاز عبــس ايٖٛــال)     (83)

ــٞ،    ــ١ يًُعًَٛــات  صبتُــع املعًَٛــات ايعطب ــ١ ايعطبٝ ــ١   الً ــ١ يًرتبٝ / املٓعُــ١ ايعطبٝ

 .2، ع 23ٚايثكاؾ١ ٚايعًّٛ، صبًس

، 1769صبًـــ١ ايعطبـــٞ، ع ،ب١ايتُٓٝـــ١ ايصٖٓٝـــ١ ايػا٥(، 2007ايكـــعٝسٟ، غـــ٢ًُ) (84)

 ايهٜٛت

ٖـــ(، سزاض٠ املعطؾــ١: أُٖٝتٗــا َٚــس٣ تطبٝكٗــا 1428طاؾــهٓسٟ، ظنٝــ١ ممــسٚح) (85)

عًُٝاتٗــا َــٔ ٚجٗــ١ ْعــط َــسٜطات اٱزاضات ٚاملؿــطؾات اٱزاضٜــات بــإزاض٠ ايرتبٝــ١     

، ضغـاي١ َاجػـتري غـري َٓؿـٛض٠    ٚايتعًِٝ  مبس١ٜٓ َه١ املهط١َ ٚضباؾع١ جـس٠،  

 ايرتب١ٝ، َه١ املهط١َ جاَع١ أّ ايكط٣، ن١ًٝ

ؾعايٝاتـــ٘ ، بٓـــا٤ ايـــرباَخ  يتـــسضٜب : َؿَٗٛـــ٘،( ا2002ايطعـــاْٞ، ذػـــٔ أمحـــس ) (86)

 عُإ : زاض ايؿطٚم. ايتسضٜب١ٝ ٚتكٛميٗا،

ٔ  ايطعـاْٞ،  (87) ٘  ايتـسضٜب :ّ(2007)أمحـس  ذػـ ٘  َؿَٗٛـ  زاض :ا٭ضزٕ ، ٚؾعايٝاتـ

 .ايؿطٚم

عًُـني يف أآـا٤   ط٘، ضبُـس سبـطاِٖٝ)ز.ت( ض٩ٜـ١ َكرتذـ١ يتطـٜٛط بـطاَخ تـسضٜب امل        (88)

اشبس١َ يف ن٤ٛ َؿَٗٛٞ ازبٛز٠ يف ايتسضٜب ٚايتسضٜب عٔ بعس، حبث َٓؿـٛض يف   

َتــٛؾط عًــ٢ 197-121 م، 70، عــسز22، َكــط، عــاّ صبًــ١ ايرتبٝــ١ املعاقــط٠
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ــع:  bin/koha/opac-qura.opac.mandumah.com/cgihttp://u-املٛقـــــــــــــ

detail.pl?biblionumber=52301  

 ، عامل املعطؾ١ اسبسٜث١، ا٭ضزٕ. 1، طسزاض٠ املعطؾ١ّ( 2009ايعاٖط، ْعِٝ ) (89)

ّ( سزاض٠ املعًَٛــات ٚاملعطؾــ١ يف صبتُــع اشبًــٝخ ايعطبــٞ، 2007ايعــاظَٞ، َطــريإ) (90)

ات ٚاملعًَٛـات املتدككـ١ ؾـطع    حبث َكسّ يًُ٪متط ايثايث عؿط زبُعٝـ١ املهتبـ  

 ّ، ممًه١ ايبرطٜٔ: املٓا2007.١َابطٌٜ 5-3،اشبًٝخ ايعطبٞ

اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ ٚمتٗـني    ٖــ (   1429ازبباض ، عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل ) ايعبس  (91)

، َهتبــ١ املًــو  املعًُـني ،تــٛطني اٱؾــطاف ، َٗٓٝـ١ املعًُــني ، اٱؾــطاف املتٓـٛع   

 .   1ؾٗس ايٛط١ٝٓ ، ايطٜا ، ط 

، ايكـاٖط٠: ظٖـط٠   1، طعبٛ صبتُع سيهرتْٚٞ(، 2006عبس اسبٞ، ضَعٟ أمحس) (92)

 ايؿطم.

ْػـإ  ّ(، املٓـاٖخ ايسضاغـ١ٝ ٚسعـساز س   2008عبس ايػ٬ّ، عبـس ايػـ٬ّ َكـطؿ٢)    (93)

املـــ٪متط ايعطبـــٞ يتًبٝـــ١ َتطًبـــات صبتُـــع املعطؾـــ١ َٚٛاجٗـــ١ ذبـــسٜات عكـــط ايعٛملـــ١،    

يـٛطٔ ايعطبـٞ ملٛاجٗـ١ غـٛم ايعُـٌ      ايػٟٓٛ ايثايث، تطـٜٛط ايتعًـِٝ ايٓـٛعٞ يف َكـط ٚا    

 .68-37 مّ،2008ابطٌٜ  10-9 (،اغرتاتٝح١ٝيف عكط ايعٛمل١)ض٣٩ 

ــٛز )  (94) ــ١  2004عبـــس ايععٜـــع ، قـــؿا٤ ضبُـ ّ( : ايتٛجٝـــ٘ ايرتبـــٟٛ يف صبتُـــع املعطؾـ

: َكـط  ،   َػـتكبٌ ايرتبٝـ١ ايعطبٝـ١   ٚسزضانات املٛج٘ ايؿهط١ٜ يسٚضٙ ازبسٜـس ،  

 .100-9 م، 34، ع 10َخ 

ــا٤ ؾــطم ايعُــٌ،  1432 ،أمحــس عبــسٙ) عبــس ايػــين  (95) ٚضقــ١ عُــٌ َكسَــ١  (، سزاض٠ ٚبٓ

ــاّ بايطٜـــــا  يًًُتكـــــ٢ ا٭ٍٚ يًحـــــٛز٠ يف ايتعًـــــِٝ   ّ َتـــــٛؾط عًـــــ٢ 2010يف املكـــ

http://www.kenanaonline.com  ٍٛ1/2/2011ّتاضٜذ ايٛق 

اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ املتٓـٛع ، ض٩ٜـ١     ( ٖــ  1426ايعبس ايهـطِٜ ، ضاؾـس بـٔ ذػـني )      (96)

 .   1، ط جسٜس٠ يتطٜٛط أزا٤ املعًُني

ــس  (97) ــس بـــٔ ذػـــني ) ايعبـ ــطِٜ ، ضاؾـ ـــ( : 1430ايهـ ٘ ٖـ ــ ــ٘ َٚٗاضاتـ ،  ايتـــسضٜب أغػـ

 ايطٜا  :َطنع ايتطٜٛط ايسٚيٞ.

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52301
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52301
http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/
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ايعبس اهلل، َـٞ)ز.ت(، َهْٛـات ايبٓٝـ١ ا٫جتُاعٝـ١ ٚا٫قتكـاز١ٜ ٱقاَـ١ صبتُـع         (98)

 awww.uqu.gov.sَتٛؾط٠ عًٞ املٛقع: املعطؾ١ يف ايٛطٔ ايعطبٞ، 

اذتٝاجات ايُٓٛ املٗين يًعاًَني يف قطـاع  ّ(. 1997عبس املككٛز، ضبُس ايػعٝس) (99)

ايتعًِٝ، زضاغ١ جس٣ٚ ٚسَها١ْٝ تطـٜٛط بـطاَخ أغـايٝب تـسضٜب املعًُـني يف أآـا٤       

 ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايثكاؾ١. ١، ايكاٖط٠: املٓع١ُاشبس١َ بايب٬ز ايعطبٝ

اٱؾـطاف ايرتبـٟٛ، َؿاُٖٝـ٘ ٚأغـايٝب٘ زيٝـٌ      ّ(: 2002عبس اهلازٟ، جٛزت ععت) (100)

 ،ايساض ايع١ًُٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع . 1عُإ، ط  يترػني ايتسضٜؼ،

 ، عُإ: زاض ٚا٥ٌ.1، طاسباغٛل يف ايتعًِٝ( ، 2007عبٛز ، ذاضي) (101)

ــإ )  (102) ــسات ، شٚقـ ـــ( ، 1428عبٝـ ــث ايعٖـ ــٞايبرـ ــكطٟ ،   2، ط  ًُـ ــ١ ايؿـ ، َهتبـ

 ايطٜا  .

ــس اهلل)   (103) ــط عبــ ــٝا، ٜاغــ ــا يف    1428ايعتــ ــ١ تطبٝكٗــ ــ١ ٚسَهاْٝــ ـــ(، سزاض٠ املعطؾــ ٖــ

ضغـاي١ زنتـٛضاٙ غـري    ازباَعات ايػعٛز١ٜ: زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً جاَعـ١ أّ ايكـط٣.   

 جاَع١  أّ ايكط٣ ن١ًٝ ايرتب١ٝ، َه١ املهط١َ. َٓؿٛض٠،

تــسضٜب املعًُــات أآــا٤ اشبسَــ١ باملًُهــ١ (. َعــاٜري 1995عػــاؽ، ؾترٝــ١ َعتــٛم) (104)

ازبُع١ٝ املكط١ٜ يًُٓـاٖخ  زضاغات يف املٓاٖخ ٚططم ايتسضٜؼ،  ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.

 .185-152 م، 30، عسز ٚططم ايتسضٜؼ

،  املسخٌ سمل ايبرث يف ايعًـّٛ ايػـًٛن١ٝ  ٖـ(، 1424ايعػاف ، قامل بٔ محس) (105)

 َهتب١ ايعبٝهإ .

ايرتبٝــ١ ٚصبتُــع ّ( 2010اٖــط٠، أميــٔ غــًُٝإ)ايعػــاف، مجــاٍ عبــس ايؿتــاح، َع (106)

 ، عُإ.املعطؾ١

ٍ  ذبـسٜات  املعطؾـ١، /املعًَٛـات  ٚصبتُـع  ايعٛملـ١  (،2004) اغـني ٜ عػاف، (107)  ايترـٛ

 ٛ ٌ  يف اهلٜٛـ١  عًـ٢  ٚاسبؿـاظ  املعًَٛـات  صبتُـع  عبـ  تهٓٛيٛجٝـا  ْؿـط٠  ايعٛملـ١،  ظـ

 ٠املترــس ا٭َــِ :ا٫غــهٛا آغــٝا، غطبــٞ يف يًتُٓٝــ١ تا٫تكــا٫ٚ املعًَٛــات

 .ايثايث ايعسز ْٜٝٛٛضى،
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اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـــ١ ٚاٱؾـــطاف ايرتبـــٟٛ: أقـــٛهلا ّ(،2004عطـــٟٛ، جـــٛزت عـــعت) (108)

 عُإ، ا٭ضزٕ: ايساض ايع١ًُٝ ايسٚي١ٝ،.2ط،  ،ٚتطبٝكاتٗا

عًٟٛ، أمحس ْٚاقط، ؾاط١ُ)ز.ت( ايـتؿهري ٚتعًـِٝ َٗـاضات ايـتؿهري ، منـٛشد       (109)

طذًــ١ ا٭غاغــ١ٝ بازبُٗٛضٜــ١ ملكــؿٛؾ١ زَــخ َٗــاضات ايــتؿهري يف َكــطض ايعًــّٛ بامل

 ، قٓعا٤.زضاغ١ زباَع١ قٓعا٤اي١ُٝٓٝ، 

املهتبـــ١ املسضغـــ١ٝ ٚاملـــٓٗخ ايسضاغـــٞ: زضاغـــ١  (2001)امحـــس عبـــس اهلل ،  ٞايعًـــ (110)

 َكط: َطنع ايهتال يًٓؿط،. -.2ط -.ْعط١ٜ َٚٝسا١ْٝ

ٚ ظٖٛ، عؿاف ضبُس)ز.ت( تؿعٌٝ زٚض ايتعًِٝ ازباَعٞ ايعطبـٞ   عًٞ، ْاز١ٜ ذػٔ (111)

 www.uqu.gov.saصبتُع املعطؾ١ "ض١ٜ٩ َػتكب١ًٝ"، َتٛؾط ع٢ً: يف تأغؼ 

، َهتبــ١ ا٭غــط٠ ، ايكــاٖط٠ ،  ذبــسٜات عكــط املعًَٛــات:  ّ(2003عًــٞ، ْبٝــٌ) (112)

 .170-41 م

ــٌ)  (113) ــٞ، ْبٝ ــ١      ّ(، 2007عً ــِ َــٔ َٓعــٛض ايثكاؾ ــا املعًَٛــات ٚتطــٛض ايعً تهٓٛيٛجٝ

 .82-56 منتال ايعطبٞ، ايهٜٛت:  ايع١ًُٝ،

ــطؿ٢)  (114) ــٞ َكـ ــإ، ضحبـ ٞ  (، 2006عًٝـ ــ ــع ايعطبـ ــات: ٚايٛاقـ ــع املعًَٛـ ، 1، طصبتُـ

 عُإ: زاض جطٜط.

، ايكــاٖط٠ : اٜــرتاى يًٓؿــط َؿــاِٖٝ ٚأغــايٝب ايتــسضٜبّ ( 2001عًٝــٛٙ ، ايػــٝس )  (115)

 ٚايتٛظٜع ــ ايطبع١ ا٭ٚمل .

ٟ     2003عُاز ايـسٜٔ، َٓـ٢ َـ٪متٔ)    (116) يف صبتُـع   ّ( عبـٛ ض٩ٜـ١ جسٜـس٠ يًبرـث ايرتبـٛ

زضاغــ١ َكسَــ١ ٱزاض٠ ايبرــث ٚايتطــٜٛط يف املًُهــ١ ا٭ضزْٝــ١      ا٫قتكــاز املعطيف،

 ّ.2003، أًٍٜٛ اهلامش١ٝ

، َهتب ايرتب١ٝ ايعطبـٞ يـسٍٚ   يػ١ ايرتبٜٛنيٖـ(، 1428ايعُط، عبس ايععٜع غعٛز) (117)

 اشبًٝخ: ايطٜا 

ــعس)  (118) ــس اهلل غـ ــطٟ، عبـ ــٝري يف    1428ايعُـ ــِ يًتػـ ــًٛل َٗـ ــس: أغـ ــٔ بعـ ــِٝ عـ (، ايتعًـ

 .3عسز صب١ً آؾام ازباَع١ازباَعات، أبٗا : 
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ــعٝس :)   (119) ــٛاٍ غــ ــسٟ ، ْــ ــٜٛط اٱزاض٠   2008ايػاَــ ــسخٌ يتطــ ــ١ نُــ ّ( : سزاض٠ املعطؾــ

، نًٝـ١ ايرتبٝـ١ ،    ضغاي١ َاجػتري غري َٓؿٛض٠ايتع١ًُٝٝ يًبٓات مبراؾع١ جس٠ ، 

 جاَع١ أّ ايكط٣ ، َه١ املهط١َ.

تهــاض يف تٛيٝــس املعطؾــ١،  ٖـــ(، زٚض اٱبــساع ٚا٫ب1430ايػاَــسٟ، غــامل َػــاعس)  (120)

  ٟ -28/5، ايباذــ١:ٚضقــ١ عُــٌ َكسَــ١ سمل ايًكــا٤ ايطابــع عؿــط يٲؾــطاف ايرتبــٛ

 ٖـ.4/6/1430

ّ(،تكــِٜٛ بــطاَخ تــسضٜب َــسٜطٟ   2000ايػاَسٟ،محــسإ، ٚايػاَــسٟ، عبــس اهلل)  (121)

املساضؽ أآا٤ اشبس١َ َٚس٣ ذبكٝكٗا ٭ٖساؾٗا َٔ ٚجٗـ١ ْعـط املتـسضبني يف نـ٤ٛ     

 .57( ،م76، ايطٜا  ،ايعسز)١ ضغاي١ اشبًٝخ ايعطبٞصبًبعر املتػريات، 

ــس)     (122) ــاّ ضبُـ ــُسٟ، ٖؿـ ــس، ٚايكـ ــٔ ضبُـ ــات ، أميـ ــازٜات 2009ؾطؼبـ ّ( ، اقتكـ

ــط ايعٛملـــ  ــِٝ يف ا٭ضزٕ يف ظـــٌ عكـ ــ٢  ايتعًـ ــٛؾط عًـ ــا١ْٝ، َتـ ــّٛ سْػـ ــ١ عًـ  ،١، صبًـ

twww.habdbh_almuani.ne ،  متـت ايعٜـاض٠ بتـاضٜذ   ١40 ،ايعـسز  ايػ١ٓ ايػازغـ ، :

 ٖـ1/3/1431

ٞ (، 2001ٓتــٛر، عبـــس ايكـــازض) ايؿ (123) ، ايطٜا :َهتبـــ١ اٱْرتْــت يًُػـــتدسّ ايعطبـــ

 ايعبٝهإ.

ٍ  ّ(، 2010ايؿٓتــٛر، عبــس ايكـــازض)   (124) ، َكــاٍ عًــ٢ َٛقعـــ٘   اٱْرتْــت َٗــاضات ٚذًـــٛ

 م٢/٢/٤111تاريخ الوصول    www.fantookh.com:ايؿدكٞ 

َكرتذـــ١ يبٓـــا٤ صبتُـــع املعطؾـــ١ يف  غـــرتاتٝح١ٝا ّ(2010ايكـــازضٟ، ضبُـــٛز عًـــٞ) (125)

، ازباَعــ١ ضغــاي١ زنتــٛضاٙ غــري َٓؿــٛض٠ا٭ضزٕ يف نــ٤ٛ أغــؼ ايثكاؾــ١ ايعًُٝــ١، 

 ا٭ضز١ْٝ، ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، عُإ

،  ذبسٜـــس ٚذبًٝـــٌ ا٫ذتٝاجـــات ايتسضٜبٝـــ١ ّ ( 1992ايكـــب٬ٕ ، ٜٛغــــ ضبُـــس )  (126)

 .١ايطٜا  : صب١ً اٱزاض٠ ايعاَ

غعٝس ، ٚايعاَطٟ، أمحـس ، ٚ آٍ َـصٖب ، َعـسٟ ، ٚايعُـط،      ايكرطاْٞ، غامل (127)

ــسضإ ) ــّٛ ايػــًٛن١ٝ ) َــع تطبٝكــات     ّ(: 2004ب  ( ،SPSSَــٓٗخ ايبرــث يف ايعً

 : ايطٜا 2ط

http://www.fantookh.com/
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سزاض٠ املعًَٛـات يف ايب٦ٝـ١ ايطقُٝـ١: املعـاضف ٚايهؿـا٤ات      ّ(، 2003قسٚض٠، ٚذٝس) (128)

 عًّٛ.، تْٛؼ: املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايثكاؾ١ ٚاي1،طٚازبٛز٠

ٖـــ( َتطًبــات ايترــٍٛ ايرتبــٟٛ يف َــساضؽ املػــتكبٌ    1430ايكطْــٞ، عًــٞ ذػــٔ)  (129)

ضغاي١ زنتـٛضاٙ غـري   ايثا١ْٜٛ باملًُه١ ايعطب١ٝ يف ن٤ٛ ذبسٜات اقتكاز املعطؾ١، 

 جاَع١ أّ ايكط٣ َه١ املهط١َ. َٓؿٛض٠،

ــ٢     2007ايكطعــإ، عطــا اهلل ضبُــس)   (130) ــا٥ِ عً ــسضٜب املعًُــني ق ــاَخ َكــرتح يت ( بطْ

ضغـاي١ زنتـٛضاٙ   املعـطيف ٚقٝـاؽ أاـطٙ يف ازبـاْبني املعـطيف ٚايتطبٝكـٞ،        ا٫قتكاز

جاَعــ١ عُــإ ايعطبٝــ١ يًسضاغــات ايعًٝــا، نًٝــ١ عُــإ يًسضاغــات     غــري َٓؿــٛض٠،

 ايعًٝا، ا٭ضزٕ

املكــاٜٝؼ ايعًُٝــ١ يهؿـــ املٖٛــٛبني ٚاملبــسعني منــاشد  ّ(،2008ايًــٗٝا، ذــاظّ) (131)

ذبكٝــل ؾــطان١ ١ َكسَــ١ ملــ٪متط زضاغــ، جاَعــ١ بػــساز، ْعطٜــ١ ٚتطبٝكٝــ١ عًُٝــ١

يتٛغــٝع زا٥ــط٠ ايتــسضٜب زبُٝــع ؾ٦ــات ايهــٛازض   ذكٝكٝــ١ َــع امل٪غػــات ايتعًُٝٝــ١

   http://www.minshawi.com/vb/threads/5714، بػساز. َتاذ١ ع٢ً ايتع١ًُٝٝ ايعطاقٞ

ــس )   (132) ــاّ ضبُـ ــاظٕ ، ذػـ ــ١    ّ( : 2005َـ ــا ا٫يهرتْٚٝـ ــتكبٌ : َٓاٖحٗـ ــ١ املػـ َسضغـ

املـ٪متط اسبـازٟ ٚايعؿـطٕٚ )تطـٜٛط     ٚزٚضٖا يف بٓا٤ صبتُع املعطؾـ١ ٚاملعًَٛاتٝـ١  ،   

املــٓعِ : ازبُعٝــ١ املكــط١ٜ يًُٓــاٖخ ٚطــطم       املٓــاٖخ ايسضاغــ١ٝ بــني ا٭قــاي١ ( ،    

 (.35-2 مّ( ، 2009) 1ايتسضٜؼ: َكط ، َخ 

١ ايتعًــِٝ ازبــاَعٞ يف ايــٛطٔ ايعطبــٞ ّ(،ؾًػــؿ2005َبــاضى، عبــس ايكــازض ذػــٔ) (133)

، صبًـ١ جاَعـ١ ايعقـاظٜل   بني اْتاد املعطؾـ١ ٚاغـت٬ٗنٗا)ن١ًٝ ايرتبٝـ١ منٛشجـًا(،     

 ّ.2005، ٜٓاٜط 60، عسز15ن١ًٝ ايرتب١ٝ، َخ 

، ايكـــــاٖط٠: املهتبـــــ١  اقتكـــــازٜات املعًَٛـــــات ٖــــــ( 1416َتـــــٛيٞ، ْاضميـــــإ )  (134)

 ا٭نازمي١ٝ.

ــإ)  (135) ــٛيٞ، ْاضميـ ــازض  2007َتـ ــع َكـ ــ١   ّ( َطانـ ــات يف َسٜٓـ ــساضؽ ايبٓـ ــتعًِ مبـ ايـ

صبًـ١ َهتبـ١ املًـو ؾٗـس     ايطٜا ، زضاغ١ َٝسا١ْٝ يٛاقعٗا ٚايتدطٝط ملػتكبًٗا، 

 .208-135 مٖـ( 1428،)ضجب، شٚ اسبح١، 2، ع 13َخ  ايٛط١ٝٓ،
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املًُهـ١ يف ايترـٍٛ عبـٛ     ١ ا٭غط يًؿهـط ا٫غـرتاتٝحٞ)ز.ت( اغـرتاتٝح١ٝ   صبُٛع (136)

 www.alagr.comقع الُٛع١:صبتُع املعطؾ١، عط  َتٛؾط ع٢ً َٛ

ّ(، ، ادباٖــات 2009املطاٜــات، غــؿا١ْ أمحــس ، ٚذاَــس ايكهــا٠،"ضبُس أَــني" ) (137)

َــسضا٤ املــساضؽ ايثاْٜٛــ١ اسبهَٛٝــ١ ٚاملؿــطؾني ايرتبــٜٛني يف سقًــِٝ جٓــٛل ا٭ضزٕ  

ــطيف،         ــل ا٫قتكــاز املع صبًــ١ عًــّٛ  عبــٛ بــطاَخ ايتطــٜٛط املٗــين ٚايتــسضٜب يتركٝ

، 42،  ايػ١ٓ ايػابع١ ،ايعسز  tww.habdbh_almuani.newَتٛؾط ع٢ً ، سْػا١ْٝ،

 ٖـ1/3/1431متت ايعٜاض٠ بتاضٜذ : 

، املٗـــاضات اٱبساعٝـــ١ ٚطـــطم تطٜٛطٖـــا ّ(، 2006َطنـــع ايبرـــٛي ٚايسضاغـــات ) (138)

زضاغـــــــــ١ َكسَـــــــــ١ َـــــــــٔ ازباَعـــــــــ١ ايٛطٓٝـــــــــ١ ايعطاقٝـــــــــ١، َتاذـــــــــ١ عًـــــــــ٢  

://www.minshawi.com/vb/threads/5715http.  

( سزاض٠ املعطؾ١ ٚأاطٖا يف ذبكٝل اٱبـساع املٓعُـٞ ،   2008عباؽ َععٌ ) َؿطف، (139)

 .257-233م( 1ايعسز ) – صب١ً آزال ايهٛؾ١جاَـع١ ايهٛؾ١ :

، زاض ايؿهـط  َسضغ١ املػتكبٌ ٚصبـا٫ت ايـتعًِ عـٔ بعـس    ( 2005َكطؿ٢، ؾِٗٝ) (140)

 ايعطبٞ، ايكاٖط٠

ّ(، سزاض٠ املعطؾـ١ ، حبـث َٓؿـٛض عًـ٢ َٛقـع ا٫ْرتْـت،       2007َطـريإ) املطريإ،  (141)

http:// www. Arabhrm.com/Modules/News/article. 

ــس ا٫ذتٝاجــات ايتسضٜبٝــ١     1416َعــسٟ، امحــس ذػــني)   (142) (، زضاغــ١ ٚقــؿ١ٝ يترسٜ

آـا٤ اشبسَـ١ َـٔ ٚجٗـ١ ْعـطِٖ،      ٜٛني باملٓطكـ١ ايػطبٝـ١ يتـسضٜبِٗ أ   يًُؿطؾني ايرتب

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ أّ ايكط٣، َه١ املهط١َ.غري َٓؿٛض٠ ضغاي١ َاجػتري

، عُــإ: زاض زٜبْٛــٛ   عًــِ ايتــسضٜب: ا٭غــؼ ٚاملبــاز٨   ّ(، 2010َعُــاض، قــ٬ح)  (143)

 يًٓؿط.

ّ( ْؿـط اكاؾـ١ اسبـٛاض يـس٣ ايعـاًَني يف      2008َهتب اٯؾام املترس٠ ا٫غتؿـاضٟ)  (144)

ــ١،   ــ١ ايعطب    امل٪غػــات ايتعًُٝٝ ــب ايرتبٝ ـــ َــٔ َهت ــٌ بتهًٝ ــ١ عُ ــسٍٚ  ٚضق ــ١ ي ٝ

 .اشبًٝخ ايعطبٞ

http://www.minshawi.com/vb/threads/5715
http://www.minshawi.com/vb/threads/5715
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، َتـٛؾط عًـ٢    تكطٜط َ٪ؾط ايتٓاؾػ١ٝ ايعاملٝـ١ ّ(،2009)املٓتس٣ ا٫قتكازٟ ايعاملٞ (1٢5)

http://www.weforum.org/documents/GCR10/Full%20rankings.pdf  

ايٓؿط اٱيهرتْٚٞ يف املهتبـات  (، 2011ٜٛغـ) عكاّ ٚ ٜٛغـ، ٬َ َٓكٛض، (146)

 ، ايهٜٛت:َهتب١ ايؿ٬ح.َٚطانع املعًَٛات: َؿاِٖٝ ْعط١ٜ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ

ّ(، املٛقــع 2010َ٪غػــ١ املًــو عبــس ايععٜــع ٚضجايــ٘ يطعاٜــ١ املٖٛــٛبني )َٖٛبــ١()    (147)

 ( ba.orgwww.mawhiايطمسٞ، ا٫بتهاض، َتٛؾط ع٢ً )

، َهــ١ املهطَــ١،  ايتــسضٜب أآــا٤ اشبسَــ١  ٖـــ (1418َٛغــ٢ ، عبــساسبهِٝ )  (148)

 بسٕٚ ْاؾط أٚ طبع١ .

ايتعًـِٝ اٱيهرتْٚـٞ،   (، 1425املٛغ٢، عبس اهلل  عبس ايععٜـع ٚ املبـاضى، أمحـس)    (149)

 ايطٜا : َ٪غػ١ ؾبه١ املعطؾ١. ا٭غؼ ٚتطبٝكات،

اغــــــب اٯيــــــٞ يف اغــــــتدساّ اسب(، 1423املٛغــــــ٢، عبــــــس اهلل عبــــــس ايععٜــــــع)  (150)

 ، ايطٜا :ايعبٝهإ.2ِ،طايتعًٝ

ــال)   (151) ــٞ شٜ ــِٝ     2007َٛغــ٢، عً ( َــربضات ايترــٍٛ عبــٛ ا٫قتكــاز املعــطيف يف ايتعً

ضغـاي١ زنتـٛضاٙ   با٭ضزٕ ٚأٖساؾ٘ َٚؿه٬ت٘ َٔ ٚج١ٗ ْعـط اشبـربا٤ ايرتبـٜٛني،    

 ، ازباَع١ ا٭ضز١ْٝ، عُإغري َٓؿٛض٠

ٞ أقٍٛ ايرتب١ٝ ٚايٛعٞ ّ( 2004ْاقط، سبطاِٖٝ ) (152) ، عُـإ: َهتبـ١   1، طاٱْػـاْ

 ايطا٥س ايع١ًُٝ.

 اٱؾطاف ايرتبٟٛ بني )املؿـطف ، املـسٜط،املعًِ(  ٖـ( 1427ؼب٢ٝ ضبُس ) ايٓبٗإ، (153)

 زاض قؿا٤ . عُإ،

ّ(،أاـط ا٫قتكـاز املعـطيف يف عٓاقـط ايعًُٝـ١      2009َٛغـ٢ ايعًـٞ)   ايٓعُٝات، عبس (154)

ــ١ يف ا٭ضزٕ،  ــٛضاٙ غــري َٓؿــٛض٠  ايتعًُٝٝ ــ١   ، ازباَعــ١ضغــاي١ زنت ــ١، نًٝ ا٭ضزْٝ

 ايسضاغات ايعًٝا، عُإ.

) تكـــٛض َكـــرتح ٫غـــتدساّ اٱْرتْـــت يف تؿعٝـــٌ ٖــــ(1421)ْـــٛاٟٚ ، سهلـــاّ ذػـــٔ  (155)

يًكــا٤ ايػــابع ملــسٜطٟ سزاضات ايتعًــِٝ َكسَــ١ ٚضقــ١ عُــٌ ا٭غــايٝب اٱؾــطاؾ١ٝ ( ، 

 .، َه١ املهط١َ َٚطانع اٱؾطاف ايرتبٟٛ باملًُه١

http://www.weforum.org/documents/GCR10/Full%20rankings.pdf
http://www.weforum.org/documents/GCR10/Full%20rankings.pdf
http://www.mawhiba.org/
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ؿــه٬ت ايــيت تٛاجــ٘ املعًُــني املًــتركني  ٖـــ(، امل1425طٟ، ؾٝكــٌ ْاقــط)اهلــاج (156)

ضغاي١ َاجػـتري  برباَخ ايتسضٜب أآا٤ اشبس١َ مبطنع ايتسضٜب ايرتبٟٛ بايسَاّ، 

 جاَع١ املًو غعٛز، ايطٜا .غري َٓؿٛض٠ 

ٚ ٞاهلــامش (157) املــٓٗخ ٚا٫قتكــاز  (، 2010ّؾــا٥ع٠ ضبُــس،)  ٟ، عبــس ايــطمحٔ ٚ ايعــعا

 ١، عُإزاض املػري٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع ،املعطيف

 ، َتــــٛؾط عًـــــ٢ املٛقــــع :  ا٫ؾرتانــــ١ٝ (،ايب٦ٝـــــات 2006اهلــــامشٞ، ٖؿــــاّ )   (158)

eng.org/vb/t28476.html-http://www.arab  ٍٖٛـ12/6/1430تاضٜذ ايٛق 

َطنــع تطــٜٛط  غــؼ ٚاملبــاز٨،ايتــسضٜب: ا٭ّ( 2003ٖــ٬ٍ، ضبُــس عبــس ايػــين)  (159)

 ٤ ٚايت١ُٝٓ، ايكاٖط٠.ا٭زا

 :. ايهٜٛت 3ط َسخٌ سمل اٱزاض٠ ايرتب١ٜٛ(. 2001ّٖٛا١ْ، ٚيٝس ٚ تكٞ ، عًٞ .)  (160)

 .َهتب١ ايؿ٬ح

 ، ايطبع١ ا٭ٚمل.زيٌٝ املؿطف ايرتبٟٖٛـ( 1419ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ) (161)

ِ   ٚظاض٠ (162) ٌ )ـٖـ  1423) .ايرتبٝـ١ ٚايتعًـٝ ٟ  ايتـسضٜب  زيٝـ  ايطٜـا   .ٚا٫بتعـاي  ايرتبـٛ

 .ٚايٓؿط يًطباع١ املٓٛض٠ ملس١ٜٓا ؾطن١:

 ، ايطبع١ ا٭ٚمل زيٌٝ َؿاِٖٝ اٱؾطاف ايرتبٟٖٛـ( 1427ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ) (163)

، ٚنايــ١ ايــٛظاض٠  اٱؾــطاف يف عكــط املعطؾــ١  ٖـــ(، 1429ٚظاض٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ)  (164)

 يًتعًِٝ،:اٱزاض٠ ايعا١َ يٲؾطاف ايرتبٟٛ، ايطٜا .

سطــاض َطجعــٞ يتؿعٝــٌ املؿــاضٜع خاضط١ ايططٜــل :،ٖـــ(1429ٚظاض٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ) (165)

 ٚناي١ ايٛظاض٠ يًتعًِٝ،:اٱزاض٠ ايعا١َ يٲؾطاف ايرتبٟٛ، ايطٜا . ا٫غرتاتٝح١ٝ.

ايتعًـِٝ ايعـايٞ ٚبٓـا٤ صبتُـع املعطؾـ١ يف املًُهـ١       ٖــ(،  1431ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعـايٞ)  (166)

 ، ايطٜا 2تكِٜٛ زٚيٞ، طايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ: 

ّ( جـصٚض ا٫بتهـاض، صبًـ١ ايهرتْٚٝـ١ قـازض٠      2009نٝـ١) ا٭َري اشباضج١ٝ ٚظاض٠ (167)

، َتــٛؾط٠ 11، ع 14عــٔ اٱعــ٬ّ اشبــاضجٞ بــٛظاض٠ اشباضجٝــ١ ا٭َطٜهٝــ١، صبًــس 

  http://www.america.gov/ar/publications/ejournalusa.htmlع٢ً املٛقع: 

http://www.arab-eng.org/vb/t28476.html
http://www.america.gov/ar/publications/ejournalusa.html
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، عُـإ  سزاض٠ املعطؾ١ : املؿـاِٖٝ ، ايتٓعـِٝ، ايتكٓٝـات   (،2007ٜاغني،غعس غايب) (168)

 :زاض املػري٠.

، زاض ايتسضٜب اٱزاضٟ بني ايٓعطٜـ١ ٚايتطبٝـل  ٖـ(. 1417ٜاغٞ، ضبُس عبسايؿتاح ) (169)

 اشبطػبٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطٜا .

 ، عُـإ: َطنـع أمحـس   ايتـسضٜب بـني ايٓعطٜـ١ ٚايتطبٝـل    ّ(، 2003ٜاغٞ، ضبُـس)  (170)

 ٜاغني ايؿين.

ــط٠  (،2005ايٝـــاٚض، عؿـــاف،) (171) ، زاض ايتـــسضٜب ايرتبـــٟٛ يف نـــ٤ٛ ايترـــ٫ٛت املعاقـ

 ايؿهط ايعطبٞ

َؿطٚع سق٬ح ايتعًِٝ ٫قتكاز املعطؾ١، اشبط١ ايٛطٓٝـ١ :  ّ( ، 2003ايْٝٛػهٛ) (172)

 ، َٓع١ُ ا٭َِ املترس٠ ايرتب١ٝ ٚايثكاؾ١ ٚيًعًّٛ.ايتعًِٝ يًحُٝع

ــات سمل   ٞايتكطٜـــط ايعـــامل ّ(2005)ايْٝٛػـــهٛ (173) يًْٝٛػـــهٛ : َـــٔ صبتُـــع املعًَٛـ

 .، َطنع َطبٛعات ايْٝٛػهٛ، ايكاٖط٠صبتُعات املعطؾ١
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 ( 1ادلهحك رلى ) 

 االطرطالػُح االطرثاَح 

 ادلفرىحح
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 .........................حفظُ اهللبي..............املكسو  /  مدٓس عاو الغسارت ال بْٖ          

 اهلل.........حفظُ ...................................بي املكسو  /  مدٓس الغسارت ال بْٖ        

 ............................حفظُ اهللبي......... املكسو  /  مدٓس مكتب ال بٔ٘ ّالتعلٔه       

 .....حفظُ اهلل................................................املكسو  /  املػسرت ال بْٖ.       

 الطالو علٔكه ّزمح٘ اهلل ّبسكاتُ ّبعد :.

) االحتٌاجات التدرٌبٌة حْل الغسارت ال بْٖ  بعيْاٌ  دزاض٘ح بإجساٛ ٓقْو الباح           

ّبصفتكه أحد املتدصصني  يف ٍرا اجملال ،  للمشرف التربوي فً مجتمع المعرفة(

 الدزاضّ٘املعئني بالعنل الغسايف  ٓطس الباحح أٌ تكْىْا أحد املػازكني يف ٍرِ 

 ْضْ..ٍرا امل االضتطالعٔ٘ حْل 

ٓطس الباحح أٌ ٓطع بني ٓدٓكه تعسٓفا إجسأٜا جملتنع املعسف٘  االضتباى٘بدٛ ٍرِ  ّقبل       

مً املػسفني ّالرٖ ٓقْو علٙ تْلٔد املعسف٘ بالبحح العلنٕ ّالبدا. ذلك اجملتنع أال ٍّْ "

ّاالبتكاز ّتطْٓس املعسف٘ املْجْدٗ  بالتفكري  ّمَازاتُ ّىػسٍا بتعلنَا  ّتعلٔنَا باضتدداو 

( ّاالضتفادٗ ميَا ..…web2.0احلدٓج٘ ) كالى ىت.،  االتصالالتقئات  ّبٔٝات 

لتطْٓسٍه مَئا ّمعسفٔا ّمَازٓا يف ضبٔل  ّتْظٔفا يف العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ّالغسافٔ٘ 

 حتطني ّجتْٓد التعلٔه".

 أٌ ما، مع العله  االضتباى٘آمل التكسو بالجاب٘ علٙ األضٝل٘ السٜٔط٘ الْازدٗ يف ٍرِ          

تقدمْىُ مً بٔاىات ّمعلْمات ٍٕ مػازك٘ فاضل٘ ميكه خلدم٘ زضال٘ ال بٔ٘ ّالتعلٔه يف 

 لدٚ الباحح .يف ٍرا البحح ّ  بالدىا الغالٔ٘ ، ّضٔكٌْ هلا بالغ األثس ّاالٍتناو 

 غاكسا لكه تعاّىكه ّاهلل ٓسعاكه،،،،،،        

 الباحح/ مخٔظ بً عبد السمحً القفعٕ                                                                  

 06667775000جْال/                                                                            

 algefei@hotmail.comبسٓد الك ّىٕ/                                                         
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 الجزء األول

  االضه )اختٔازٖ

 بكالْزْٓع                  ماجطتري               دكتْزاِ       املؤٍل احلالٕ

ضيْات اخلدم٘ يف 

 الغسارت ال بْٖ

              1-6 

 ضيْات 6أكجس مً               

 الجزء الثانً:

 يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ تٛيٝس املعطؾ١؟ايتسضٜب١ٝ ا٫ذتٝاجات َا  .1
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 ) تعًُٗا ٚتعًُٝٗا(ايتسضٜب١ٝ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ ْؿط املعطؾ١؟ا٫ذتٝاجات َا  .2
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ــٟٛ يف صبــاٍ تٛظٝـــ املعطؾــ١ يف صبــاٍ     ا٫ذتٝاجــات َــا  .3 ــ١ يًُؿــطف ايرتب ايتسضٜبٝ

 اٱؾطاف ايرتبٟٛ َع املعًُني؟
...................................................................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ( 2ادلهحك رلى ) 

 األداج يف صىرذها األونُح
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 بسى هللا انشحًٍ انشحٛى









ـ     سؼبدة  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ .......ــ ............ ............ ............ ــ............................ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ .ـ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........ ............ ................... ............ ............ ............. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......     ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...................... ................. ...... ............ ............ ............ ............ .......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ......ص ... ............  حفظّ هللا .........

 انسالو ػهٛكى ٔسحًت هللا تؼبنٗ ٔبشكبتّ .................... ٔبؼذ :

َظشاً نًب ٚتًتغ بّ سؼبدتكى يٍ خبشة ػهًٛت ٔػًهٛت ٔتشبٕٚت فٙ انجٕاَب األكبدًٚٛت ٔانبحثٛت  

بتصًًٛٓب ْٔٙ ػببسة ػٍ  ، فئٌ انببحث ٚسشِ أٌ ٚضغ بٍٛ ٚذ٘ سؼبدتكى أداة انذساست انتٙ قبو

 استببَت ؛ ٔرنك إلجشاء دساست ػهًٛت بؼُٕاٌ : 

 االحتٛبجبث انتذسٚبٛت نهًششف انتشبٕ٘ فٙ يجتًغ انًؼشفت

 . يٕسٙ بٍ صبنح يحًذ انحبٛببئششاف سؼبدة انذكتٕس / 

 ػهًبً بأٌ أسئهت انذساست تتًثم فٙ انسؤال انشئٛس ٔاألسئهت انفشػٛت انتبنٛت :        

 ؟"االحتٛبجبث انتذسٚبٛت نهًششف انتشبٕ٘ فٙ يجتًغ انًؼشفتيب "      

 ٔٚتفشع ػٍ ْزا انسؤال األسئهت انفشػٛت انتبنٛت :

 ؟تٛيٝس املعطؾ١يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ  ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ َا ا٫ذتٝاجات .4

 ؟ْؿط املعطؾ١يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ  ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ َا ا٫ذتٝاجات .5

تٛظٝـ املعطؾ١ يف صباٍ اٱؾـطاف  يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ  ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ جاتَا ا٫ذتٝا .6

 ايرتبٟٛ َع املعًُني؟

ٌٖ تٛجس ؾطٚم شات ز٫ي١ سذكا١ٝ٥ بني اغتحابات املؿطؾني ايرتبـٜٛني ذـٍٛ ذاجـاتِٗ ايتسضٜبٝـ١      .7

ــسٚضات ايتسضٜب يف صبتُــع املعطؾــ١ تعــع٣ يًُــتػريات ايتايٝــ١ :     ٝــ١ يف صبــاٍ امل٪ٖــٌ ايعًُــٞ ،  اي

 اغتدساّ اٱْرتْت  ، غٓٛات اشبس١َ  يف صباٍ اٱؾطاف ايرتبٟٛ 
 أيب األْذاف انتٙ تسؼٗ انذساست نتحقٛقٓب فٓٙ :

 ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ  اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ تٛيٝس املعطؾ١؟ .1

 اٍ ْؿط املعطؾ١؟ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ  اي٬ظ١َ  يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صب .2

 ايتعطف ع٢ً ا٫ذتٝاجات ايتسضٜب١ٝ  اي٬ظ١َ يًُؿطف ايرتبٟٛ يف صباٍ تٛظٝـ املعطؾ١؟ .3

ــٜٛني         .4 ــني اغــتحابات املؿــطؾني ايرتب ــ١ سذكــا١ٝ٥ ب ــاى ؾــطٚم شات ز٫ي ايتعــطف عُــا سشا نــإ ٖٓ

، اشبـرب٠ يف   مبٓطك١ ايباذ١ تٴعع٣ يًُتػريات ايتاي١ٝ :  امل٪ٌٖ ،  ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يف اٱْرتْـت . 

 اٱؾطاف ايرتبٟٛ  

 انًًهكت انؼشبٛت انسؼٕدٚت

 ٔصاسة انتؼهٛى انؼبنٙ

 جبيؼت أو انقشٖ بًكت انًكشيت

 كهٛت انتشبٛت ـ قسى انًُبْج ٔطشق انتذسٚس

 اإلششاف انتشبٕ٘
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الورفقييت والووة ييت الييم الوشييرفيي ال ر ييوييي  يي دارة  االسيي باًتول حقيييا األهييداس الةييا قت صييون البا يي  

، علواً  أى اس جا ت أفراد هج و  الدراست س توى وفا تيدر  مواسي  كويا   وٌطقت البا تال ر يت وال علين 

 يل  

 :فت تٕنٛذ انًؼشانًحٕس األٔل : يثبل : 

 طشق تٕنٛذ انًؼشفت و

 األًْٛت دسجت 

 ضؼٛفت جذاً  ضؼٛفت يتٕسطت كبٛشة كبٛشة جذاً 

7 6 5 4 3 

3       

 

نزا آيم يٍ سؼبدتكى انتكشو يشككٕساً بئبكذاء سأٚككى انسكذٚذ ٔنسكؼبدتكى جضٚكم انشككش ٔػكبطش انثُكبء ػهكٗ 

                                                                                        تجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبٔبكى ... ٔهللا ٚحفظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى ٔٚشػكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبكى ...

 نببحثا

خًٛس بٍ ػبذ انشحًٍ خًٛس    

 انقفؼٙ

 0771118111جٕال : 

 انبشٚذ اإلنكتشَٔٙ

algefei@hotmail.com   
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 بسى هللا انشحًٍ انشحٛى













 تحكٛى أداة ) استببَت ( نذساست ػهًٛت بؼُٕاٌ :

 

 االحتٛبجبث انتذسٚبٛت نهًششف انتشبٕ٘ فٙ يجتًغ انًؼشفت

 

 

 إػذاد انطبنب :

 خًٛس بٍ ػبذ انشحًٍ خًٛس انقفؼٙ

64110440 
 

 

 

 إششاف

 يٕسٗ بٍ يحًذ صبنح انحبٛبد . 
 

 يتطهب تكًٛهٙ نُٛم دسجت انًبجستٛش يٍ قسى انًُبْج ٔطشق انتذسٚس 

 أو انقشٖ بًكت انًكشيت تخصص اإلششاف انتشبٕ٘ يٍ كهٛت انتشبٛت بجبيؼت
 

  األٔلانفصم انذساسٙ 

 ْـ3653/3654

 

  االستببَتاسى يحكى 

  انذسجت انؼهًٛــــــت

  انتـــخــــصــــص

  جٓت انؼًم

       

 ؼشبٛت انسؼٕدٚتانًًهكت ان

 ٔصاسة انتؼهٛى انؼبنٙ

 جبيؼت أو انقشٖ بًكت انًكشيت

 كهٛت انتشبٛت ـ قسى انًُبْج ٔطشق انتذسٚس

 اإلششاف انتشبٕ٘



- 226 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 227 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 228 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3ادلهحك رلى ) 

 أمساء حمكًٍ األداج
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 تُاٌ تأمساء احملكًني انذٍَ لايىا ترحكُى أداج انذراطح

 حوانكهُح أو اجلايؼ انمظى اطى احملكى و

 ) كهُح انرتتُح ( احملكًىٌ يٍ خايؼح أو انمزي

 قػِ املٓاٖخ ٚططم ايتسضٜؼ . غًُٝإ بٔ ضبُس ايٛابًٞ أ. ز / 1

 قػِ املٓاٖخ ٚططم ايتسضٜؼ . أ.ز/ ظنطٜا بٔ ؼب٢ٝ ٯٍ 2

 اٱزاض٠ ايرتب١ٜٛ ٚايتدطٝط أ.ز/ ضبُس ا٭قُعٞ ضبطٚؽ 3

 . ايٓؿؼ عًِقػِ  سهلاَٞ بٔ عبس ايععٜع سَاّأ. ز /  4

 قػِ املٓاٖخ ٚططم ايتسضٜؼ . أ.ز/ذؿٝغ بٔ ضبُس املعضٚعٞ 5

 قػِ املٓاٖخ ٚططم ايتسضٜؼ . ز/ ؾٛظٟ بٔ قامل بٓحط 6

 قػِ املٓاٖخ ٚططم ايتسضٜؼ . ز/ قامل بٔ ضبُس ايػٝـ 7
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 قػِ عًِ ايٓؿؼ ز/ ضبٝع غعٝس ط٘ 13
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 ( 4ادلهحك رلى ) 

 األداج يف صىرذها انُهائُح
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 العبازات

 انًحٕس األٔل: تٕنٛذ انًؼشفت
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 ( 5يهحك رلى ) 
 

خطاب طؼادج ػًُذ كهُح انرتتُح  إىل يذَز \
ػاو إدارج انرتتُح وانرؼهُى مبُطمح انثاحح 
وخطاب يذَز ػاو انرتتُح وانرؼهُى دلذَزٌ 

 اإلداراخ ويكاذة انرتتُح وانرؼهُى
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