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اخلزائط الذهيية يف تينية بعض املفاهيه العلنية ألطفال  أثز
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 ضحى عادل حممود / د

 املشتخلص: 
أخ مشككة غ نككمثط م ككفشؼ م اككلدضة متط بضككغ نفع ككس مت تككي  ككح سةككلؾم نككم ص   ط لتككغ ن ككشت   

مخلكككطمؾل متيدجضكككغغ سمةكككفامط أاتكككػ متعلاكككل  متط  ضكككغ ن اكككلط متطصكككل             كككػ مةكككف ممت  
سن ككفاضم دككيز متم مةككغ مككح متفككممنم وككا متفةجشتشمضككل ملمصلككغ سم ككلمف متككفط ة م  ككفبمع مككح     
ثظطصككل  متككفط ة لككم دككيز م شككة غغ سمةككف ممي اتككمؼ متفع ض ككل  م ف ممككغ ت تلةككش  سدككش          

يظ صطفبككم   ككػ م تككش م  متفط ضبضغغسدككم  مت تككي   وطثككلما مخلككطمؾل متيدجضككغ ميتةاسثضككغ متكك  
مخلطمؾل متيدجضغ يف نجبضغ وطض م الدضة متط بضكغ ن اكلط متطصل  سدكمم     أثط مللتط نطط :

مت تكككككي و  اكككككلط متطصكككككل  ملةشمضكككككغ يف ممصجكككككغ واكككككممم  كككككمصطصل  متاوضكككككغ مت كككككي  متةكككككط       
  ةككككجشم  ت تكككك  متطس ككككغ   5  س  4اثككككلع  وطبككككط    ككككككسمتطصككككل غ سمح جلككككم موج ككككا   جلككككش     

   ام س ا غ سمت مةف طمج 01  سو اي  ضجغ مت تي  4105 كك 4104سمتفبذضمظ ت  جغ متم مةضغ  
صكككمث سث كككل  م  ضكككلا سولةكككف ممت وطكككض متشةكككلؾم ميتتكككلؾضغ أاذكككط  متجفكككلؾا اخ مةكككف ممت    

 اككلط متطصككل  سدككيم مككل أجلككم مخلككطمؾل متيدجضككغ  س نكك ثيف جلكك يف يف نجبضككغ م اككلدضة متط بضككغ ن
يف ثظطصفر و خ مخلطمؾل متيدجضغ ن ذة يف متفط ة وشكةم أ لكم مكح منةكلتضس      0996  ضر وشزمخ 

 متف  ضمصغغ سيف  شؽ ديز متجفلؾا س طي مت لتلغ وطض متفشصضل  سم  اتل  م جلة غ 

  أ الط متطصل  غمخلطمؾل متيدجضغ غمتة بل  م افلتضغ: م الدضة متط بضغ

The Effect of Mental Maps in Developing some Scientific Concepts 
of the Kindergarten Children 

Dr. Dhuha Adil Mahmood 

Abstract: 
The problem of the decline of the level of the scientific concepts requires 

searching for effective teaching methods based on the use of mental maps, 
and use the maximum mental potentials of the kindergartens children. This 
study draws on the interaction between modern technology and learning 
principles derived from learning theories to solve this problem. The study 
used one of the advanced applications of the computer, it is the electronic 
mental maps program, which is based on educational images.  The objective 
of the research is to know:The effect of mental maps in developing some 
scientific concepts of the kindergarten children. The research was applied to 
the governmental kindergarten children in the city of Baghdad for the six 
directorates of education (Karkh and Rusafa) and from both genders (males 
- females) age (4) and (5) for the kindergarten class and introductory for the 
school year (2014-2015). The sample of the study reached (30) boys and 
girls. The validity and reliabity  of the scale  were extracted and by using 
some statistical methods. The results showed that the use of mental maps 
have a great effect in developing the scientific concepts for kindergarten 
children and that what Bozan 1996 confirmed  in his theory that the mental 
maps contribute in learning in a better way than traditional methods, and in 
light these results, the researcher put some appropriate recommendations 
and suggestions. 
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 مشهلة البحح  : 
مككح م متكك  أخ دجككلً  ككطال  سم ككتل  ن اككلط متطصككل  يف متطككطمث يف م اككلدضة   

   اككككط متالتككككس  كككك خ من اككككلط    ,Guthrie&Klauda)4104; 0994متط بضككككغ  متفككككمغ  
ميف ةشخ مالدضة   بضغ ل ص فعضطشخ أخ صاذبشم مطجكػ مكل صكمس  تكش ة     متيصح ل 

يف مت ضؿككغ مككح نعككش  نةجشتككشمط  ذككة عككيف اككلم صح   ككػ دمصكككم متاةككطع متطؾض ككغ          
 ت ا ككككطعغ أس نككككيجلط متفالصككككضم تفككككػ ص ككككفعضطشم  وعذككككل مكككك  من ةككككل  مللتضككككغ      

.(Siriphanich & Laohawiriyanon, 2010)خ ص ككفعضطش    ع ككس من اككلط  ل
 وكككككل م طط كككككغ مومصكككككمع متكككككل ةتككككك شخ   ضذكككككل مكككككح م ط بكككككغ مككككك  مطكككككط فذة       
مت لو غ سمشكككة غ نكككمثط م كككفشؼ م اكككلدضة متط بضكككغ نفع كككس مت تكككي  كككح سةكككلؾم     
نم ص   ط لتغ ن شت   كػ مةكف ممت مخلكطمؾل متيدجضكغغ سمةكفامط أاتكػ متعلاكل         

ةجشتشمضكل  متط  ضغ ن الط متطصكل   سن كفاضم دكيز متم مةكغ مكح متفكممنم وكا متف       
  ملمصلككككغ سم ككككلمف متككككفط ة م  ككككفبمع مككككح ثظطصككككل  متككككفط ة لككككم دككككيز م شككككة غ     
سمةف ممي اتمؼ متفع ض ل  م ف ممغ ت تلةش  سدش وطثلما مخلكطمؾل متيدجضكغ   
ميتةاسثضكككغ متكككيظ صطفبكككم   كككػ م تكككش م  متفط ضبضكككغ ساخ  كككش م اكككلدضة متط بضكككغ   

ل  نطوشصكككغ مكككح ا كككم مط بكككغ  ولتج ككك غ تعاكككم مكككل ا كككم م م ةكككغ ةفكككلج ا   ل ةككك 
متطس كككغ مكككح ثلتضكككغ افكككلم م شماككك  متفط ضبضكككغ متكككل مكككح  ككك ثذل نجبضكككغ م اكككلدضة    
متط بضكككغ تكككمؼ  اكككم مكككل ا كككم م م ةكككغ غ سصفلكككر أخ من اكككلط  يف مطت كككغ  صكككل        
من اككلط  صةشثككشخ عككيف اككلم صح   ككػ نةككشصح م اككلدضة متط بضككغ وشككةم نككلت س طككلط مل  

  متكككشزخ  غتكككغ سمشكككشاغ ملكككم ماذكككشت ث كككل   م كككلمع      ولةكككف ممت سةكككلؾم نط ضبضكككغ  طل  
سماذكشت   غسماذكشت متفتكجض    غ سماذكشت مت ضكلا    غسم ةكلخ   غملجة  سماذشت متزمح 

   سمخ 90: 4111سماذشت متطكم  متشكطوض غ    غسماذشت متفجلاط  غمتف   م أس متانضس 
  كػ  اجل ل  م الدضة متط بضغ تعام متطس غ ل صةشخ ال مكح نكمط وكطمما نطبكم     

 ول مط شمل  م لمع وطةشمل  سأتشمخ سأ ضلؽ ت ضغغ سديم صطبم   ػ نطجلضز م كلمع  
يف أ دلخ أ الط متطصل غ تضي اخ متمملغ صفط ة وشةم أ لكم تكا صكفة مةكف ممت     
مكلث  متكمملغ منميككح سمنص كطغ سدكيم مككل د  كر مخلكطمؾل متيدجضككغغ تضكي  بكك         

غ ا   تككف  كك خ مةككف ممت مخلككطمؾل  وككا م ط شمككل  سمتطةككشمل  سمتطمككشزغ ولي ككل  
متيدجضغ صج جة م  متجظطصغ مت جلؾضغ يف م طط غ متل نتكش  م طط كغ جلجشكلت صكفة     
وجككلقز سنةشصجككر وشمةككعغ م ككفط ة غ ساككم خلتككي مت لتلككغ مشككة غ مت تككي ولت كككمط         

ت  كككطمؾل متيدجضكككغ يف نجبضكككغ م اكككلدضة متط بضكككغ تعاكككم   أثكككطدكككم دجكككلً  مننكككط:
 .متطس غ؟

 حأهنية البح : 
نطبككم م اككلدضة متط بضككغ   ككػ نايصككغ مشمثككس متعاككم متة ضككغ وف ككمصة نكك م            
مفةلم ككغ ن ككذة جلككم نكك ع يف نطزصككز مشمثككس متجبككش  جككم متعاككم  بضكك  مشمث ككر      
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 غ سنطككم 5غ 0984متط  ككط م طككطيف سمتجا ككط سملمفبككل ط سم ذككل ظ ملطجلككط   صككلخغ    
م طن عككغ ولولثككس   نجبضككغ م اككلدضة متط بضككغ تككمؼ متعاككم مككح مندككمم  متطؾض ككغ       

متط  ط م ططيف متل ن ل م   ػ متفط ة متيمنط متكيظ صطفبكم ملةفةشكل  سمت تكي     
   سوذيم صةشخ م م  مح ثظلت متطس كغ سوطثلهذكل ن ك     015غ 4119سم شمزثغ  وم غ 

 ل   سن م  نط ضبضغ ن ل م من اكلط    كػ ميملوكغ  كح ن كلقلنذة س لكش ة       
 فط ضة سمط ذة م فطمصح ته بلط متط  ضغ   مخلعضكس سخل   ثشع مح متفششص  ت 

   70غ 0988

أوكككشم  متكككفط ة تكككمؼ متعاكككم  فكككزممم ن منكككر  كككح  طص ذكككل  كككللشما دكككط أس  
 سصشيف وضلمضغ ا  أخ متعام ميفص مخل م   ح  طص  تشمةر سص كشت وفتشص كذل   

  كط   كل ع   ا  صش  غسديز متتش  نت ر مزؽم مح متفةكشصح متط  كط غ سمتفةكشصح متط   
 ح هبش غ مح مخلعل نجفا  ح ن ثيفم  متتش  متيدجضكغ تةكم نك ع ت كضغ ثكة      
صفةضككك  متعاكككم مككك  مخلككك م  مل كككضغ  كككح  طصككك  ناكككضيف أ ةكككل ز تفكككػ صتكككم ا   
مطت غ متفشمزخ متفشمقت غ ستفكػ صتكم ا   ب ضكغ متفكشمزخ دكيز صةكشخ ناةكيف متعاكم         

م جلل  متككل جللثككي يف مت ممصككغ  اككم مككط وطب ضككغ متفبككلصز سدككط  م بضككز ته ككضلؽ سم كك   
خمف اككككغ سعلملككككغ سعككككيف مفبككككلصزع سمتطب ضككككل  متط  ضككككغ جللتفجمصككككم سمتفبضضككككز   
سمتفطبضة ص ف ممذل من الط  يف مطمتم متجبش مجضطذل وم مل  مف ل وغ   ججكم  
متعاككم يف ةككح ةككجفا ميضككز وككا أمككزمؽ مو ككة سيف ةككح ثككمع ةككجشم  ميضككز وككا        

ةجشم  ميةكح ميملوكغ   كػ     4وضللؽ   جل يفع سصايفع  سيف ةح  كككجلطنا  محطمؽ 
    78 ككك 77غ 4114ةكمط سدةيم  وعطاغ 

سصفت كك  دككيم م اذككشت ا م مةككفعلع م ككفط ة أخ ةككمم مت ككبل  م بضككزع  بككل سا م       
مةككفعلع اخ صطعككط أمل ككغ مجفبضككغ سعككيف مجفبضككغ سمةككفعلع مخ ميضككز وككا م اككلدضة        

سم فشكلوذغ  سا م مةكفعلع أخ ةكمم نططصاكل  تةكم مجذبكلغ سمتفج كك        سم  لمف م  ف اغ 
ولنمش  ستم م شةم  م طن عغ وذلغ سأنيفم ا م مةفعلع اخ صتشغ مش شع متفع ض  

   تيم نطم وطمما من الط  مل ا م م م ةغ م  عل  ل 400غ 4115 مط طغ مل ضغغ 
تطتكط ملل كط  سمخ صةكشخ    س  ل نةك ش    بكط ماضك  مكح مللمكل  متلكطس صغ يف م      

دم جل نجبضغ أ الط الم صح   كػ متكفاةيف متط بكط ل أ اكلط اكلم صح   كػ ملاك         
سمتفيجلط سملةاملع تفشمجلس وذيم مفع  ل  متفاضيف سمتفعكش  مت كطص  متكل دكط     

    سنطكم مخلطصعكغ متيدجضكغ مكح م جظبكل  متطةكشمضغ      015غ 4119مسغ متطتكط   وكم غ   
 1996ةكمع يف  ب ضكغ يكزصح م ط شمكل  يف متكمملغ        ذط  ةكة مطؾكط معكلو   كل     

(Buzan & Buzan ,     سدككط اةككامنضجضغ دلمككغ سماضككمع ت ككفط ةغ ا  اثذككل ن ككل م
 م ككفط با   ككػ متككفط ةغ تضككي ميةككح مةككف مممذل تف ككجضم م متظككل  سم ط شمككل   
سنجظضبذككل وشككةم أجللككط  ل  ضككغ وذككم  ن ككذضم تاظذككل سمتطمككشع اتضذككل سن ككف مت  

 & Farrand,Hussain). ضة م  ككفشصل  متط ضككل  ذككل م  متككفاةيف   وال  ضككغ تفككم  

Hennessey, 2002) 



 (ASEP) دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفص

 

 

 

   

 

300 
 

سمتشكككةم متف  ضكككمظ ت  كككطمؾل متيدجضكككغ دكككش  مسذكككل ولتضكككمغ ستةكككح مككك  اذكككش        
مت مما مللةشوضغ م ف تتغ اذط متفشمر ذمش مخلكطمؾل متيدجضكغ ميتةاسثضكغ     

ةطع سمنجللط متام كل  سا ممم مخلطمؾل متيدجضغ ولةف ممت مت مما مللةشوضغ من
ساكم أمطصكي م مةكل  ت ب ل ثكغ وكا مخلكطمؾل        (Dara, 2010)سمتفلز ول ظذط موضكم 

متيدجضغ ميتةاسثضغ سمخلطمؾل متيدجضغ متل صفة  ب ذل خبكل متضكمغ ساكم أمجطكي     
أخ مخلكطمؾل    (Dara, 2010;Nong, Pham& Tran, 2009)دكيز متم مةكل    كػ   

فط ذل أجللط  ل  ضغ مح مخلطمؾل متل صفة  ب كذل   ميتةاسثضغ  ضذل مح م زمصل مل
خبككل متضككمغ سمككح دككيز م زمصككل  جتككط مول وضككغغ  ككلخلطمؾل ميتةاسثضككغ نفلككبح          
متتككش  سمنتككشمخ سمتطةككشمل  متككل نشككم مت ككل فغ جلبككل أخ ا ككمممدل أةككطع سأجللككط          
متام ككلغ سمتفككلز وككل ظذط موضككمغ سل دفككلج ا  أصككغ مذككل م  يف متطةككة; تضككي اخ         

تكك مما دفككشظ   ككػ متطةككشمل  سمت تلصككل  متاجضككغ سمتطمككشز سمتتككش  موككلدزع      م
ا  اخ مخلككطمؾل متيدجضككغ سةككض غ ص ككف ممذل متككمملغ    .متككل ميةككح ام ممذككل و ككذشتغ 

تفجظضة من ةل  سصضلعفذل وشةم ص بر نم   من ةل غ سصافر متعطصك  سمةكطل  أمكلت    
 طجلز ا  جلم مل لدل غ سام متفاةيف مي طل طغ متيظ صط  مثفشل  من ةل  مح م

صببي نطمؾل متيدح يف  شؽ ت لؾ   ح متفط ة سمتط م مت شطظغ سدط أخ متط م 
 صفلكككبح مةكككفضطل  من اكككلت سمتة بكككل  سمنسممكككط سمخلعكككشت ولي كككل غ ا  منتكككشمخ 

   01: 4116منوطلمغ متف ضم غ متطمشزغ متتش    حمبشمغ 

 حذود البحح : 
 صفتمم مت تي مللتط:

  متطصكككل  ملةشمضككغ يف ممصجكككغ واككممم  كككمصطصل  متاوضككغ مت كككي  متةكككط      أ اككلط
 سمتطصل غ  

        ةككجشم  5  س  4اثككلع  وطبككط    كككككأ اككلط متطصككل  مككح جلككم موج ككا   جلككش  
   4105 ككك 4104ت ت  متطس غ سمتفبذضمظ ت  جغ متم مةضغ  

 أهذاف البحح : 
 دم  مت تي مللتط نطط :

 وطكككض م اكككلدضة متط بضكككغ ن اكككلط متطصكككل    مخلكككطمؾل متيدجضكككغ يف نجبضكككغ  أثكككط  
 ستفت ض  ديم م م  س طي مت لتلغ  مع  ط ضل  دط:

         ل نشمككككم  ككككطسث  م  ملتككككغ اتتككككلؾضغ وككككا مفشةككككل  م مككككل  م بش ككككغ
متفجطص ضككغ يف م اككلدضة متط بضككغ ن اككلط متطصككل  وككا ملنف ككل صح مت   ككط     

 سأت طمظ 
  م مل  م بش غ متللوعغ  ل نشمم  طسث  م  ملتغ اتتلؾضغ وا مفشةل

 يف م الدضة متط بضغ ن الط متطصل  وا ملنف ل صح مت   ط سأت طمظ 
         ل نشمكككم  كككطسث  م  ملتكككغ اتتكككلؾضغ وكككا مفشةكككل  م مكككل  م بكككش فا

متفجطص ضككغ سمتلككلوعغ يف م اككلدضة متط بضككغ ن اككلط متطصككل  وطككم نع ضكك       
 وطثلما مخلطمؾل متيدجضغ يف ملنف ل  أت طمظ 
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 نشمككككم  ككككطسث  م  ملتككككغ اتتككككلؾضغ وككككا مفشةككككل  م مككككل  م بش ككككغ         ل
متفجطص ضككغ يف م اككلدضة متط بضككغ ن اككلط متطصككل  وككا ملنف ككل صح أت طككمظ  

 منسط س أت طمظ متللثط  م طم   

      :حتذيذ املصطلحات 
 :أوال :املفاهيه العلنية 

 :  ط ذل جلم مح
  ع أ كككضلؽ أس مجلةككك ل   دكككش  طصكككم ت طجلصكككط م شكككاجلغ وكككا  كككم      :0960ثضةكككم

أسمشماككك  مطضجكككغ تضبكككجر دكككيم متفجطصكككم ممسكككل أس  مكككزم أس  جشمثكككل أس متكككع تل  
(Nagel, 1961, P. 95)  

  كل ع  كح  مكز تاظكط صكمط   كػ مط شمكل  سأ ةكل  حمكممع من كضلؽ            :0970وضفز  
  (Pittz, 1971, P. 110)أسن م   م  صال  أس نتلؾص مشاجلغ 

  سص تم ول الدضة متط بضغ مخل م  متل ن مت ت عام مح نمط  :0896وضلمضغ
مت ضؿغ متتاضغ ت طس غ سم ط بل  سناجلز   ػ مةفلل ع من الط  سداضكز اكشع   
م متظغ  ضذة سنجبضغ ناةيفدكةغ سنشمضكر أثظكل دة ذمكش مطط كغ م كشمم م فكشم طع        

نكككر وةكككم يف متع ضطكككغ سمتكككل ةكككلسط مت شكككط ن ككك يفدل للمكككل  ميث كككلخ س لؾم  
   010: 4117متشةلؾم م بةجغ  وعطاغ

 :التعزيف اليظزي للنفاهيه العلنية 
ت بالدضة متط بضغ نططصال ثظطصل    امل       0896سام ن جي مت لتلغ نططص  وضلمضغ 

متفططصككك  ميمطمؾكككط ت باكككلدضة متط بضكككغ:دط متم مكككغ متكككل ةتكككم   ضكككر  اكككم        
 متط بضغ متطس غ  جم مةفجلوفر تا طم  م ضلا م الدضة 

  :ثاىيا:اخلزائط الذهيية 

 :  ط ذل جلم مح
  Buzanو ثذكككككل سةكككككض غ ص كككككف ممذل متكككككمملغ تفجظكككككضة من ةكككككل          :88: 0996غ

سصككضلعفذل وشككةم ص ككبر وفككم   من ةككل غ سصاككفر متعطصكك  سمةككطل أمككلت متككفاةيف    
 مي طل طغ متيظ صط  مثفشل  من ةل  مح م طجلز ا  جلم مل لدل  

    مكح متجلتضكغ متاوشصكغ و ثذكل جمكجذا    كط  طكلط سأةكك ش          :  008: 4117دكمطغ
ةككطص  ص كككل م متعلتككس أس م كككفط ة مككح ملثكككس جلنككط يف متفجظكككضة موضككم ت  جكككلؽ      
م طكككطيف سم ذكككل ظ سا كككل غ مطكككل   ممصكككمع تكككمؼ جلكككم مجذبكككلغ سصطةكككة نل  كككغ    
تفشةككككض  متككككفاةيف يف مش ككككشع متم مةككككغ مككككح نككككمط  زؾفككككر سا ككككل غ وضلثككككل   

دكككش مشمكككشم يف متط كككمغ سصطبكككم   كككػ ن  ضكككم سمنفتكككل      سمط شمكككل  ممصكككمع  كككل 
متة بككككل  م  ككككف ممغ يف  ككككط  م ش ككككشع أس متككككم ا تضككككي ص ككككف مت م جعكككك   
سمتة بككككل  مت تككككيفع م طكككك ع سمخلعككككشت سمتطةككككشمل  متفش ككككضتضغ سمتتككككش        

 سمنتشمخغ سمتطول وا متطةشمل ج
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 :التعزيف اليظزي للخزائط الذهيية 
 نططصال ثظطصل ت  طمؾل متيدجضغ  0996غت م ن جي مت لتلغ نططص  وشزمخ 

  :ثالجا: أطفال الزياض 

 :دككة أ اككلط مطت ككغ مككل ا ككم م م ةككغ ملوفممؾضككغ   0989سزم ع متاوضككغ  :   ط فذككل
 متككيصح صةب ككشخ متطموطككغ أس مخللم ككغ مككح متطبككط سل صفجككلسزسخ مت لمةككغ مككح متطبككط 

متفبذضكمظغ سنذكم    سدة صج  بشخ ا : هبكش فا دكط مطت كغ متطس كغ سمطت كغ      
 صككل  من اككلط  ا  متةككا من اككلط  مككح متجبككش مت كك ضة سنعككش    تككضلنذة يف       
مشمث ذككل مو ككبضغ سمتط  ضككغ اككل  ضذككل متجككشمتط متشمممثضككغ سمخل  ضككغ   ككػ س كك         

   04: 0989تلمل  سنتلؾص هفبطذة  سزم ع متاوضغغ 

 :الفصل الجاىي:اإلطار اليظزي 
  العلنية:اليظزيات اليت فشزت املفاهيه 
  6981اليظزية البيائية: 

ا ة وضلمضر مطمتم متجبش متط  ط ا  أ و  مطمتكم أةلةكضغ سمتكيظ صذبجكل دجكل       
دككش مطت ككغ مككل ا ككم م م ةككغ  سمتككل ن لوككم : مطت ككغ مككل ا ككم متطب ضككل   متككيجللؽ          

:أمل يف ديز م طت غ متللثضغ  فةكشخ  جكم متعاكم يف ةكح     Preoperationalملمةط  
مت كلوطغ  س ضكر نفةكشخ وكممصل  م اكلدضة سمتعاكم ص  كػ يف نطجلضكزز          متللثضغ ستفكػ  

مطفبككمم   ككػ ملككشما تضككي أثككر صطككط  من ككضلؽ  ككح  طصكك  ملةككفطبلط ت ج ككشا    
سمت  ة ت ةفلوغغ سمتيجللؽ دجل صةشخ م طسثل  ولتفاةيف سمتفتش  متيد  تةجر صاف كط  

م يف دكيز م طت كغ   ا  متطماغ متطة ضغ أس م ف لمتكغ متكل حت دكمع وطكم  جكم متعاك      
(perkins, 1975: 322). 

سصفبطجلككز ناةككيف متعاككم جلككيتف تككشط  منككر سيف أسمنككط دككيز م طت ككغ صتكك ر       
متعاككم اككلم م    ككػ مت ضككلت وكك طض ملةككفجفلمل  متككل ن ككفجم ا  اتةككلت ام مجلضككغ     

   كككم ص كككفعض   45: 0991 ت كككضغ  ستكككض  ا  ثظكككلت متكككفاةيف متط مثكككط  مكككطممخغ    
م ً مطجػ متفالا متةبضغ خبتلؾتذل ا م تمع  ضذكل ناكيف   متعام  ضذل ملم مخ ص

يف متشكككةم أس يف متش ككك   كككل أس يف م مكككغ وطكككمدل أس اطوذكككل سمسضكككي دكككيز م طت كككغ         
اطت غ مل ا م م الدضة لخ نةشصح م اذشت صطفبم   ػ  ب ضل     ضغ أنطؼ ملكم  

م طت كغ     سنتك ر  مكشزز يف دكيز   449: 0980متفطبضة سمتفبضضكز سمتفجطصكم   متا كطغ    
أجللط نجش ل سنطفبم   ػ متكفاةيف سمخلضكلط مطكل  ذكش  جكممل صطك   كح من ك ل          
سمن ضلؽ م  فبمع مح وضؿغ دمم مثر ص فطبم ا ةلل اطص غ مح مي ةلط م جمةكضغ  
سمتممؾطصكككغ أس م طوطكككغ أس م  كككفعض غ سص كككمأ مدفبكككلت متعاكككم يف دكككيز م طت كككغ وطةكككة    

  ة مطت غ مل ا م م الدضة ا  ممنا:  سنج 05: 0989من ضلؽ  متط ضمظغ 
    ةككجشم  سدككط مطت ككغ متككفاةيف متطمككزظ س ككش متطمككشز مت اشصككغ        4 كككك 4مككح ةككح  

 سمتطممصغ أس مطت غ مت طس متطمزظ أس مت طس متف  ضمظ 
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   ةجشم  سدط مطت غ متفاةيف مخلضلتط أس مل ط أس متكفاةيف  7أس  6 ككك 4مح ةح  
 ع ثفلؾا مشدطصغ ت فعش  متط  ط: س مت طم متشمتم س يم منمط ثم

       متفبلط متف لمط مت اظط م    ش  جلنكطصح  كضط ح  كح م كفذم هفبطكر
 ولتجشلت 

       مةكككفج لت منتاكككلا صطككك  اذكككش  متاةكككط ثا كككر مكككم شمل ولت اكككغ متممن ضكككغ
 سوجظلت ا ل م  

        مةفج لت متاطم يف تم  منر متكيظ ةكضةشخ مكح ألخ  تكل مم تكض  ام مجلضكل
مت كلو  وكم اكلم    كػ ن كمصة تمةكضل وشةكض غ متتكش          ست ضل جلبل جلكلخ يف  

 متفجكككل   متط  ضكككغ  غسصطنةكككز ناةكككيف متعاكككم يف مطت كككغ ا كككم م م ةكككغ   كككػ  
متةجككر مككح مةككف ممت متطمككشز متككل متةجككر مككح ملةككفالمع أجللككط مككح ن منككر   
مت ككلو غ ا  مخ وضلمضككر صكككمح وكك خ متطمككشز ن ككفطبم يف  ب ضككغ ن  ضككم  دكك         

سجلكككككيتف أتلةكككككض  م كككككبضغ  مطةكككككط   ساثذكككككل نفلكككككبح صكككككش م وتكككككطصغ 
   414: 0980سجلشمفغ 

سص فعض  متعام مكل ا كم م م ةكغ مخ ص كف مت مجضك  ستكمم  متجشكلت م طكطيف         
مخلب  سدط متشةم متفتش ظ متطلت سمتتش  متيدجضغ سمتطمكشز سم اكلدضة سمت شم كم    
تمؼ من الط  يف ديز م طت غ ام ع دلؾ غ   ػ يزصح مي كةلط متطلمكغ  ممسل ضكم    

0986 :409   

 ىظزية جريوو بزوىزJerom Bruner :6896   : 
مككح نككمط دككيز مل ام ككل  متطلمككغ مثع كك  وطسثككز يف ثظطصفككر مككح م ام ككضا      

 أةلةضا نلصا صذبل:
  متجبل ج متاةطصغConstructed Models:     س تشمدل مخ متعاكم يف أظ هفبك

يف هفبطكرغ أظ   صفطط    ػ مت ضؿغ محملضعغ ور    متجبكل ج متاةطصكغ متشكلؾطغ   
مخ متعاككم ل صفطككط  وشككةم م ل ككط   ككػ مت ضؿككغ تفككػ سمخ متفككف وذككل ت ككضل        
وشةم م ل ط وم صفطكط    ضذكل مكح نكمط ن كف متجبكل ج م شمكشمع  ةكلو ل ا كم          
  سلمنككر  سمتككل صةف كك ذل ولتفككم صا مككح متة ككل  سم شككط ا   ككػ نطوضفككر  و  ككض     

0984 :64   
  متفبلضككمRepresentation:  ضككغ متفبلضككم مطجلككزم  أةلةككضل يف متجبككش  دفككم  ب

م طكككككطيف  جكككككم وطسثكككككط سص كككككص ولتفبلضكككككم   متعطص كككككغ متكككككل صامكككككة أس صكككككطؼ      
(View)    ضذككل متاككطم مككل دككش مشمككشم يف مت ضؿككغغ سميةككح  ذككة متفبلضككم مككح نككمط 

مطط ككغ متعطص ككغ م  ككف ممغ مجذككلغ سمةككفجلمم ا  ثظطصككغ وطسثككط دجلتككف ثككمع     
 يف نطمجغ ن منر  ح متطلحت دط: طمؾ  ص ف ممذل متاطم ميث لثط 

   متفبلضككم ملطجلككطAn active Representation:    سمتفككم مجككي م ككضمم
  ستفػ مت جغ متلجضكغ مكح متطبكطغ سدكيم متجكشع مكح متفبلضكم دكش مو كل منثكشمع          
سمجككر صفطككط  متعاككم يف وممصككغ تضلنككر   ككػ من ككضلؽ سملككشممع  ككح  طصكك         
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  ملكشممع سمن كضلؽ  ملتشةكط    من طلط سملطجلل  متل ص كشت وذكل ذمكشز دكيز    
0988 :497   

        متفبلضكم ملص كشثط  متفبلضكم ولتتكشIconic Representation:   سمتفكم
مككح مت ككجغ مت لمةككغ سصظذككط دككيم متجككشع مككح متفبلضككم  جككممل  كككككمككح مت ككجفا 

ص فعض  متعام مخ ميلم متطلحت  ح  طصك  مخلضكلل  سمتتكش  م ةلثضكغ متكل      
ن  كككككص متاطكككككم يف متشاكككككي متكككككيظ ن كككككف م  جكككككر ث ككككك ضل  أظ أخ من اكككككلط      
ص فعضطشخ اخ صاذبشم م ط شمل  مح مسخ أخ نجبش يف صش ع أ طكلط سثشكل ل    

فعضطشخ  ةة م  ط غ مسخ أخ ميل شم  ب ضكغ نجكلسط متعطكلت    أملمذة  ذة ل ص 
وذكككل لخ ن ضكككضة صكككش ع حت نطفبكككم   كككػ متاطكككم سدكككيز ث  كككغ مذبكككغ يف متجبكككش  
متط  كككط لخ مةكككف ممت متتكككش  سمتطةكككشت صجكككفا يف دكككيز م طت كككغ أخ صفط بكككشم   

   94: 0977وعطمؾ  مو ل  ملوطغ 
  متفبلضككككم متطمككككزظSymbolic Representation: ي مت ككككجغ سمتفككككم مجكككك

  مت ككلوطغغ سمخ دككيم متجككشع دككش أ اككػ أثككشمع متفبلضككم متككيظ صفبضككز وككر ميث ككلخ      
سصفعككش  دككيم متجشككلت مككح نككمط سمككشم متاككطم يف ث ل ككغ مككلغ س ضككر ص ككفعض    
متعام مخ صةشخ مكح ن منكر  كح متطكلحت متكيظ صطكضو  ضكر سمةكف ممت ن كف          

لنكر غسص كشت   مخل م  يفلم مل شط م جلة غ ت بشةم  متكل نشممذكر يف تض  
ديم متجشع مح متفبلضم ولتم مغ منةلا   ػ نطمجغ متتش ع ا  تاكغ ستةكح   
تض ي مت اغ دط متل متضز ديز م طت غ مكح مطمتكم متفبلضكم مت كلو غ ستةكح      
مةف ممت مت اغ جل ممع ت كفاةيف ا  دكم متة بكل  أ كضلؽ تض كي تل كطع ألخ       

متة بككل  وككمل تضككي ص ككفعض  متعاككم مخ صتكك ر م لمككغ متفككشمزخ ولةككف ممت   
  ت كككم وجكككػ وطسثكككط  449: 0984مكككح مةكككف ممت متتكككش   موكككش عزمتكككغ سمكككطمسم غ   

  سزممؾككر نككل نط ضبككل مةفةشككل ذل تككفط ة م جككلدا صج ككجة مكك  دككيز م طمتككم   
صتضر مخ متفط ة وللةفةشل  حت صةفشار وطسثكط لخ مكيس ز مشمكشمع  جكم     

 لكم صك نط  كح    ة طمت س سةش سموشفلتل ال مثكر  كش ز س أؼ مخ متكفط ة من   
الو ضككغ  أثككط طصكك  ملةف تككل  س تككف صةككشخ ت ككفط ة مجتجككػ مجلكك  سصةككشخ     

 تمةفضالؽ سملةفم لؽ سملثف لط سمام    ػ ن  ضغ تلمل  م فط ة  و  كض  
0984 :008   

 :دراسات سابكة تتعلل باملفاهيه العلنية 

  6881دراسة عبذ احلنيذ: 
غ  صككل  من اككلط  سم م ةككغ   وطثككلما تفجظككضة م اككلدضة متط بضككغ يف مطت كك    أثككط 

 ملوفممؾضغ  سمةفذم ي متم مةغ:
   اضككلا  طلتضكككغ متشتكككمع م  اتكككغ  متشكككب   يف دتكككضم من اكككلط  ت باكككلدضة

 م فلبجغ ولتشتمع  
     اضككلا  طلتضككغ متشتككمع م  اتككغ  متشككب   يف متككفاةيف متط بككط ته اككلط ا ككم

 سوطم م مةفذة  ش شع متشتمع 
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 ام  مح أ الط متطس غ سم م ةغ ملوفممؾضغ نامسح   66مش ي  ضجغ متم مةغ  
أ بككل دة وككا ةككجشم   امككل أممع مت تككي   ككم اككلت مت لتككي و جككلؽ منف ككل  متفتتككضم     
جلككيتف منف ككل  متككفاةيف متط بككط  نشصككم مت لتككي ا  مج ككغ مككح متجفككلؾا أدبذككل:   
سمشم  طث  ظ ملتكغ اتتكلؾضغ وكا مفشةكعل  م مكل  من اكلط    كػ ملنف كل صح         

فتتض طغ سمتفاةيف متط بط تتلحل منممؽ أت طكمظ  سأث فكي متشتكمع  طلتضفذكل يف     أت
    4ككك  0: 0994نجبضغ متفاةيف متط بط سمتفتتضم    م ملبضمغ 

 ,(6888دراسة )الفضل: 

  ل  ضغ من جللخ متفط ضبضغ يف نجبضكغ م اكلدضة متط بضكغ تكمؼ أ اكلط مكة كل        
 ط بكل   سمكح سماك  منف كل  دتكض ط       صل  من الط  ملةشمضكغ مكح سمذكغ ثظكط م    

ته الط امصجغ مةغ م ةطمغغسام مش ي متم مةغ مجض  مط بكل   صكل  من اكلط     
امصجككغ مةككغ م ةطمككغغ س ضجككغ مككح أ اككلط متطصككل  ملةشمضككغغ سجلككلخ م ككم  مككح        
متم مةككككغ متفطككككط    ككككػ متككككمس  ميفككككلوط ت  ضؿككككغ متتككككاضغ م فبل ككككغ يف من جلككككلخ  

 الدضة متط بضغغ سمتشاش    ػ سما  مجلف ل  من الط   يز متفط ضبضغ يف نجبضغ م
م الدضةغ تفػ ميةح م ة ميفلوضل  سنميف مت   ضل   يز من جللخ سم  لدبغ يف 
د ككا متجظككطع اتضذككل ستككم وطككض مشككةمنذلغ ستفت ضكك  دككيز مندككمم  سميملوككغ      

نس  دكككط   ككػ ن كككلقل  متم مةكككغغ   ككم مةكككفطلثي مت لتلكككغ وكك ممنا صكككببفذبلغ م   
ملةف لثغ غ س   ي   ػ مط بل   صل  من الط  يف ممصجغ مةغ م ةطمكغ سمننكطؼ   
سدط   ل ع  ح منف ل  دتض ط س   ي   ػ من الط   ساكم نشصك ي متم مةكغ ا     

 متجفلؾا متفلتضغ: مسل :  ضبل صفط   وشمذغ ثظط م ط بل :
    م اككلدضة متط بضككغ  أاذككط  متجفككلؾا أخ من جلككلخ يف كك  يف  ل  ضفذككل يف نجبضككغ 

 جلبل أخ م الدضة يف   وم مغ   شدل مح  جلح ونط 
          سأاذككط  متجفككلؾا أخ أجللككط من جلككلخ  ل  ضككغ يف نجبضككغ م اككلدضة متط بضككغغ دككش

   جلح ملجلفشل غ ص ضر  جلح  متفطلصو منةطظغ ثة  جلح من بكلط ميم مجلضكغ  
   كغ مكح متال  ضكغ   ثة ص نط  جلح مت جلؽ سم متغ س جلح متفط يف متا  وكجا  م طن 

 سأنيفم  جلح م علتطغ جل ام من جللخ  ل  ضغ يف نجبضغ م الدضة متط بضغ 
           جلبل أاذكط  متجفكلؾا أخ أجللكط م اكلدضة متط بضكغ  كشم تكمؼ من اكلط غ ماذكشت

متفعككلو غ ص ضككر ماذككشت متفتككجض  سوم مككغ جلكك يفعغ ثككة ماذككشت متفجككلاطغ سص ضككر    
ت متككزمح وم مكككغ مج الكككغ  ماذككشت مت كككط غ سوم مكككغ مفشةككعغغ سأنكككيفم ماذكككش  

   4ككك  0: 0999 متالم غ

 :اليظزية اليت فشزت اخلزائط الذهيية 
  ت كككم موفةكككط نكككشثط وكككشزمخ مخلكككطمؾل Buzan0996  :88) (ثظطصكككغ نكككشثط وكككشزمخ 

متيدجضكككغ لةكككف مممذل جلب ععكككل  تانضكككس سنتكككجض  من ةكككل  سم ذكككلتغ غ ستكككم      
 جم وشزمخ لوفةل  مخلطصعغ سام جللخ متمم    (Christodoulou, 2010)م شةم غ 

متيدجضككغ ام مجلكككر أخ منثظبكككغ متفط ضبضكككغ نطجلككز ولتم مكككغ متةككك ؼ   كككػ نشاضككك    
 ملثس سمتم مح متمملغ سدش مولثس منص ط سم  كسط  كح مةكف ممت م جعك  سمت اكغ    
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سمل ككل غ سمتف   ككمغ سم مةككغ متفالصككضم  سدجككلً ادبككلط ت جلثككس منميككح س ككمت      
م فبل كغ ولةكف ممت متتكش غ سمخلضكلطغ سمتطشم ك غ سمنتكشمخ       ملةفالمع مح امةلثلنكر  

سمتجظكككطع متة ضكككغ ت بش كككش ل  سمخلكككطمؾل متيدجضكككغ نطبكككم   كككػ نشاضككك  متكككمملغ     
  وش ضر منميح سمنص ط  ح  طص  مةكف ممت متة بكل  سمتتكش  سمنتكشمخ يف ا كمممدل     

 مجضك   تضي صش   متطجشمخ متطؾض  يف م طجلزغ سن مأ من ةل  متاط ضغ ولتفشطس يف
 مل لدككككككككل  وف   ككككككككم ا ككككككككطل ط  ككككككككح  طصكككككككك  متككككككككفاةيف م شكككككككك  أسم فككككككككشدا   

(RadiantThinking)      غ سصككطول وضجذككل وطماككل  ولةككف ممت منتككشمخ سمتتككش  متممتككغ
  ككػ من ةككل غ سصككفة متككطول وككا دككيز م اككلدضة ولةف كككممت  سموككل مجتجضككغ ن طكككم           

 منذل جل بل موفطمثل  كح  م فط ة  ح م  م سمتطنلوغ  سنفالس  يف  منذلغ تضي نك م 
  م طجلز ملتغ   ػ ملثف لط مح متاةطع متطلمغ ا  متاةطع موزؾضغ مخللصكغ  وكشزمخ  

4115   

سنشصككم ا  أخ متككمملغ صفةككشخ مككح ممصككا مخلمصككل متطتكك ضغغ متككل نطبككم   ككػ    
يكزصح م ط شمكل  سمت كككضلثل غ ساكم مت متةشك   ككح  كةم دكيز مخلمصككلغ  ذكط نفةككشخ        

  نفشطس مجر  سموكل  ط ضكغ   كػ  كةم مذمجكلؽم  مفم مكغ متشكمع        مح مطجلز  ؾض 
نفلككلؽط جل بككل موفطككم   ككح م طجلككز  سأث ككي متط ككة أثككر جل بككل أ مم متككمملغ يككزصح  
مط شمكغ ممصكمعغ  ك خ ن كف مخلمصكل نجككفا  موعكل  ممصكممغ سصكفة سصك ر مك  م ش ككشع           

ومصكمع  منةلةط متيظ نطن ل مطكر ن كف م ط شمكغغ أس صكفة  وكل ن كف م ط شمكل  م       
  ,Christodoulou).4101:00م  م طط غ مت لو غ م  زثغ م   ل يف متمملغ  

 :دراسات سابكة تتعلل باخلزائط الذهيية 

  ,(2962دراسة )الزبيذي : 
مةككفطبلط  طص ككغ مخلطصعككغ متيدجضككغ يف     أثككطدككم ي دككيز متم مةككغ ا  مطط ككغ    

  ساكم صكلعي   دتضم اشم كم مت اكغ متططوضكغ  جكم  لت كل  متتك  مخلكلم  منموكط        
 مت لتلغ متاط ضغ مونضغ:

وا مفشةل م مكل     15 1ل صشمم  طث  م ملتغ اتتلؾضغ  جم م فشؼ ملتغ  
دتككضم  لت ككل  متتكك  مخلككلم  منموككط متمؾككط صم ةككح اشم ككم مت اككغ متططوضككغ          
وعطص غ مخلطصعغ متيدجضغ سوا مفشةل م مل  دتضم متعلت ل  متمؾط صم ةح 

غ مل فضلمصغ  م ف طغ غ سمافتط مت تي مللتط   ػ  ضجغ مكح  م لمع ثا ذل ولتعطص 
 لت ل  متت  مخللم  منموط يف اتمؼ ا مممظ أس ثلثشصل  حمل ظغ واممم ت طلت 

غ سنم ص  ة طغ مش ش ل  مح جلفل  اشم كم مت اكغ متططوضكغ    4104ككك  4100متم مةط 
لكككك ل ت تككك  مخلككككلم  منموكككطغ مةككككفطب ي مت لتلكككغ متفتككككبضة متفجكككطص   م مت    

موزؾككككط تطضجككككفا م ككككف  فا تمنف ككككل  أتفتتككككض ط سمنفل   مت لتلككككغ اتككككمصل   
ا مممصغ متلش ع متططوضغ ت  جل  مح وا م مم ا مي مممصغ سمتللثشصغ متفلوطغ  مصطصكغ  
نطوضككغ متطصكككل غ منس  يف حمل ظككغ واكككمممغ سو كك   كككمم  لت ككل  متتككك  مخلكككلم      

منس    شككشمؾط   ككػ هبككش فا   لت ككغ مشز ككغ وشككةم 54منموككط تطضجككغ مت تككي  
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   لت غ م ةي ولةفطبلط مخلطصعكغ متيدجضكغغ سمننكطؼ  كلوعغ     46 طص ضغ نلة  
   لت كككغ م ةكككي ولتعطص كككغ مل فضلمصكككغ  م ف طكككغ  جلل    مت لتلكككغ وكككا     48نلكككة  

 لت ككل  م بككش فا يف مككفايفم  متطبككط متككزم  ت علت ككل غ سم مككل  مككلمع اشم ككم     
تطموككك  متطكككلتغ سمتفتتكككضم متم مةكككط تهوكككشصحغ سأ كككم      مت اكككغ متططوضكككغ يف متتككك  م  

    ككطع مككح ثككشع  ملنفضككل  مككح مفطككمم غ   ككس      41مت لتلككغ منفضككل م  مكتاككل  مككح     
م ككفشصل  نتككجض  و ككشت متلمثككغ  نككيجلطغ  ذككةغ نع ض   ساككم مةككفطب ي مت لتلككغ       
  متشةككلؾم ميتتككلؾضغ مونضككغ: ملنف ككل  متفككلؾط تطضجككفا م ككف  فاغ سمطوكك  جلككلظ     

مكككم م ن كككلت ويفةكككشخغ سمطلمتكككغ ةككك يفملخ وكككطمسخغ سمطكككلمل  صكككطشوغ متا كككطع    سمطل
سمت شع متفبضضزصغ س طلتضغ مت ممؾمغ سنشصك ي مت لتلكغ م  ناكشث  لت كل  م بش كغ      
متفجطص ضككغ متمؾككط م ةككح   كككػ س كك  مخلطصعككغ متيدجضكككغ   ككػ  لت ككل  م بش كككغ        

     ككك :  4104مظغ متللوعغ متمؾط م ةح   ػ س   متعطص غ مل فضلمصغ  متزوض

  وإجزاءاتهميهجية البحح: 
  :أوال: التصنيه التجزييب 

م فبككككم  مت لتلككككغ   ككككػ متفتككككبضة متفجككككطص   س  م بككككش فا متفجطص ضكككككغ       
 سمتللوعغ  م  ملنف ل  مت   ط أت طمظ أت طمظ متللثط سم طم   

 :ثاىيًا: دلتنع البحح 
متفلوطكغ ا  مكمصطصل  متطلمككغ   صفك ت  مت تكي مجضك   صكل  من اككلط ملةشمضكغ      

تاوضغ واممم  متطصل غ منس غ متللثضغغ متللتلغ غ  سمتةط  ملس  سمتللثضغ سمتللتلغ  
  ةكجشم   صك  متطس كغ سمتفبذضكمظ  سمكح      5 كككك  4يف ممصجغ واكمممغ  كح دكة وطبكط      

   اكككم 48700  سمت كككلت   كككممدة   4105 ككككك 4104جلكككم موج كككا ت طكككلت متم مةكككط    
 س ا غ 

 لجًا: عيية البحح:ثا 
ت م منفل   مت لتلغ  س غ  موبذش صغ  متفلوطغ  مصطصغ نطوضغ متطصكل غ منس   
 ششمؾضل  مح نمط مةف ممت  طص غ متةض  م للتط تفع ض  منفضل دل   كػ م اكلط   

  451  ةجشم  سمت لت   كممدة   5  س  4مطت غ متطس غ سمتفبذضمظ  ح دة وطبط  
  اثككلع سم  ككبا ا  شككلخ  ككطس سوطككم    051جلككش  س     011 اككم س ا ككغ وشماكك     

نع ض  م ضلا م الدضة متط بضغ المي مت لتلغ   ل  متم مغ متة ضكغ تةكم  اكم    
  ػ م  ضلا ثة مت منفضل  من اكلط   كح تتك شم   كػ م مكل  ماكم مكح م فشةكل         

    ام   ػ م ضلا م الدضة متط بضكغ م طكم مكح ا كم مت لتلكغ      001متاط ط مت لت   
يف  شؽ  تف و    مم من الط  متيصح جلش  م  ضلا  كح سمكشم  كط  تكمصذة     س

   ام س ا غغ ثكة المكي وف  كضة متطضجكغ ا  هبكش فا      01يف م الدضة متط بضغ  
  ككككلوعغ س طص ضككككغ  وعطص ككككغ م زمسمككككغ متطشككككشمؾضغ سوذككككيم أصكككك ر  ككككمم أ اككككلط  

  05لوعغ     اككم س ا ككغ س ككمم أ اككلط م بش ككغ متلكك    05م بش ككغ متفجطص ضككغ   
  ام س ا غ 
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 :رابعًا: تهافئ اجملنوعتني التجزيبية والضابطة 
ستاكط   كك ل م ككفايفم  متكل نكككثط   ككػ ثفككلؾا مت تكي مت امككطمؽ متفةككل ك وككا    

   0أ الط م بش فا  متفجطص ضغ سمتللوعغ  يف م فايفم  ملنضغ ست س ممسط  

 نةل ـ م بش فا متفجطص ضغ سمتللوعغ  0ممسط  

 متجفضجغ م فايفم   
مت ضبغ 
 محمل شوغ

مت ضبغ 
 مومستضغ

0- 
م مل  من الط    ػ م ضلا 

 م الدضة متط بضغ
 مت سمشم  طسث وا م بش فا 

 متللوعغ سمتفجطص ضغ
7995 64 

 متطبط -4
 مت سمشم  طسث وا م بش فا 

 متللوعغ سمتفجطص ضغ
019 64 

 متفتتضم متم مةط ته  -0
وا م بش فا  مت سمشم  طسث 

متللوعغ سمتفجطص ضغ
09195 0906 

 متفتتضم متم مةط تمت -4
 مت سمشم  طسث وا م بش فا 

متللوعغ سمتفجطص ضغ
19065 0906 

 متانضس متشلمظ ت عام -5
 مت سمشم  طسث وا م بش فا 

متللوعغ سمتفجطص ضغ
19080 0906 

 أثلع 05  جلش  05 متفشزص  ولتف لسظ موج  -6

 : خامشًا: بياء مكياض املفاهيه العلنية  
سوذككككم  متشصككككشط ا   تككككف المككككي مت لتلككككغ اطممطككككغ منموضككككل  سمتم مةككككل   

  55مت لو غ لنفضل  وطض متا طم غ ستيم أ م  مت لتلغ   كطم  م  ضكلا مت لتاكغ     
  طعغ ا  م فبم  مت لتلكغ يف دمصكمدل   كػ ثظطصكغ وضلمضكر متكل   كط  م اكلدضة         

 متط بضغ 

 :وصف املكياض 
  ماذكشت  كلت دكط    09سيف  شؽ مخلعشم  مت لو غ متةجي مت لتلغ مكح  دمصكم    

 موش م شب غ موش م بعطغ وضؿغ متطس غغ نعشم  ملتشط   ػ مت ضضغ مطمتم 
متطبكككط  جكككم ميث كككلخغ نعكككشم  ملتكككشط   كككػ مل ضكككسغ نعكككشم  ملتكككشط   كككػ  

 غأساكككل  متضكككشتغ   ضكككس مت ن كككلط غ نعكككشم  ملتكككشط   كككػ مخلشكككسغ أمكككزمؽ متج ل
منةجلخغ نعش  سةكلؾم ملنتكلط م كلناطغ مةشثكل  مت كشخ مت جا كجطغ نعكش  سةكلؾم         
متج ككمغ مةشثككل  مت ككشخ مت ن ككلتطغ مةشثككل  مت ككشخ متككش مظغ  لؾككمع متج  ككغغ  ككيفمخ        
متعلؾطع يف موكشغ أسمكر مت بكط  ثة  زؾكغ جلكم ماذكشت  كلت مكح دكيز م اكلدضة ا            

هبش كككغ صكككال  أس نتكككلؾص مشكككاجلغ نطككك   كككح ماكككلدضة  ط ضكككغ سدكككط متلكككم 
م اذكككشت متطلت ساكككم متكككي صكككضلعغ متا كككطم  مكككح نكككمط دمصكككم م اكككلدضة متطلمكككغ         
سم اككلدضة متاط ضككغ سدككط متلككم أدككمم  ةكك شجلضغ الوككم ت بمتظككغ سمت ضلا ساككم       
  م فبم  مت لتلغ يف ميملوغ   ػ   طم  م  ضلا ثمع وممؾم دكط  ص كفعض  ممؾبكل   

 ل ص فعض   ص فعض  أتضلثلغ 

 :التطبيل االستطالعي للنكياض 
المككي مت لتلككغ وككلتفع ض  ملةككفعم ط ت ب ضككلا   ككػ  ضجككغ مةككفعم ضغ مككح  

   اكم مشز كر   كػ مكلث  متةكط  سمتطصكل غ  ضكس  كح         41من الط  و    كممدة   
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  ككطم  م  ضككلا م ط بككغ وجا ككذل  ككح جلككم  اككم س تككف تفت ضكك  مككمؼ ممؾبككغ           
لغ ت بطت كغ متطبطصكغ سدكط مطت كغ متطس كغ سمتفبذضكمظ       م  ضلا متيظ أ منر مت لت

  ةجشم غسمطط غ ممؼ ام ع متعام   ػ متفطلمم سمتفال م م  م كشمم  5  س  4وطبط  
  ماض ككغ تةككم 46سمتجشككل ل غس طط غ متشاككي متككيظ ص ككفاطث جلككم  اككم تضككي و كك    

  ام غس طط غ متتطشول  متل نشممذذل م ط بغ  جم ميملوغ   ػ م  ضلا 

 صذم الظاهزي للنكياض:ال 
تاط  متفطط    ػ ممؼ صمتضغ   كطم  م  ضكلاغ  ط كي مت لتلكغ ملنف كل       
وتش نر منستضغ   ػ هبش غ مح م  فتا يف هكلط متط كشت متجا كضغ سمتاوشصكغ     

  س   كي  0  نك مؽ م تك     01سمت ضلا سمتف شصة س صل  من الط غ و ك   كممدة    
تا طم    ػ مخلك مؽغ مت مةكف طمج متتكمث    مجذة اوممؽ ممتظلنذة سوطم  ط  م

  مكك  مةككف طمج متج كك غ 4متظككلدطظ ت ا ككطم  ولةككف ممت مطلمتككغ مطوكك  جلككلظ  جلككل 
م ؿشصغ  لغ سام ماذط  متجفلؾا مشم  غ مخل مؽ   ػ   كطم  م  ضكلا مجضطذكل سحت    
دككي  أس نطككمط مظ   ككطع ا  جللثككي مجضكك  متا ككطم  ممتككغ اتتككلؾضل  جككم م ككفشؼ      

   84 0  دط  4  سمت ضبغ موم ستضغ  طو  جللظ جلل0م مغ تطصغ    س15 1ملتغ  

 التحليل اإلحصائي للفكزات : 
 :أوال: الكوة التنيزية للفكزات 

   اكم س ا كغ س ن كي متكم مل      411مت نع ض  م  ضلا   ػ  ضجكغ و ك   كممدل     
  متككل تتككم   ضذككل م ككطمم متطضجككغ نطنض ككل نجلزتضككل مككح أ  ككػ م مككغ ا  ممثككػ م مككغ           

%  مكككككح 47%  مكككككح ملةكككككفجلول  مللصككككك غ   كككككػ أ  كككككػ م مكككككغ س       47ستكككككمم   
ملةفجلول  مللص غ   ػ أمثػ م مغ   كػ م  ضكلا سوكيتف و ك   كمم ا كطمم جلكم        

   ام س ا غغ سوطم مةفطبلط ملنف ل  متفلؾط تطضجكفا م كف  فا   018هبش غ  
ؾا أخ مت ضبكغ  ل ل  مت شع متفبضزصكغ تةكم   كطع مكح   كطم  م  ضكلا أاذكط  متجفكل        

متفلؾضككغ محمل ككشوغ تةككم   ككطع مككح متا ككطم  أ  ككػ مككح متم مككغ موككم ستضككغ مت لتاككغ        
  ساككككم نكككك ا مخ مجضكككك   404  سوم مككككغ تطصككككغ  15 1   جككككم م ككككفشؼ ملتككككغ  96 0 

 متا طم  ممتغ س ضزع  جم ديم م  فشؼ 

 :ثاىيًا: عالقة درجة الفكزة بالذرجة الهلية 
خ سأاذط  متجفلؾا مخ مجض  متا كطم   ضكزع   مت مةفطبلط مطلمم م ن لت ويفةش

س م  مطلمككم م ن ككلت  ككلطغ تضككي جللثككي مجضكك  اككضة مطككلمم  مل ن ككلت محمل ككشوغ  
  أ  كككػ مكككح مت ضبكككغ موكككم ستضكككغ  098  سوم مكككغ تطصكككغ  15 1 جكككم م كككفشؼ ملتكككغ  

   سويتف  م م  ضلا  س مطلمم م ن لت  لط 198 1مت لتاغ  

 (خطزيكة الفانزوىبا) ثبات املكياض  : 
%  45   اكم سوج ك غ    011مت نع ض  ديز متعطص غ   كػ  ضجكغ متل كل  مت لتاكغ      

  أةكلوض  مكح متفع ضك  منستكط سجللثكي      0مح  ضجغ متفت ضم ميتتلؾط وطكم   كطع    
   96 1اضبغ متالجلطسث ل   
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 :التطبيل اليهائي 
    ككػ  ضجكغ م اككلط  4المكي مت لتلككغ وفع ضك  م  ضككلا وشكة ر متجذككلؾط  م تك      

   اكم  01 موبذش صغ  يف ممصطصغ نطوضكغ  متطصكل غ ملس   مت كلت   كممدة       س غ 
  سا كبي  001س ا غ  ح تت شم   ػ م مل  مام مح م فشةل متاط كط مت كلت     

   اكم س ا كغ   05   اكم س ا كغ هبش كغ  طص ضكغ س     05متطضجغ ا  هبش فا  
/ 47ضك  مكح صكشت       صشمكل ا  وكمأ متفع   04 لوعغغسمةفاطاي  اع نع ضك  م  ضكلا    

  مش ككككمم  أاتككككلز تفع ضكككك  م  ضككككلا وتككككضافر  4104/ 00/ 47  ا  صككككشت  4104/ 01
 متجذلؾضغ 

 :)بزىامج اخلزائط الذهيية للنفاهيه )العلنية 
 مةك ش  ممصكم سم فةكط تف  كضص م شم كض       0نطط  مخلطصعغ متيدجضكغ غم تك    

 موفةطز متطلحت مت صعلثط  نشثط وشزمخ  

س ظ   ككػ مت لتلككغ ملتفككزمت وذككل  جككم  ةككة مخلطصعككغ  سدجككلً نعككشم  مككح متلككط
 متيدجضغ سدط:

         صةفس م اذشت متطلت يف متشةكل ستشتكر صك كط ولنةكذة م اكلدضة متاط ضكغ  ضكي
 نةشخ   ػ  ةم  جطع مفشط غ 

  مةف ممت منتشمخ اثجلؽ  ةة مخلطصعغ متيدجضغ 
  م طجلز نشصضم متاطسع متللثشصغ ول اذشت منةلةط متيظ صةشخ مةلثر يف 
  47: 4118مةف ممت متتش  اثجلؽ متطةة  وشزمخغ   

 ,Hurd, etal)سمتكككط  ب ضكككغ ا كككممم مت ثكككلما خبعكككشم   مصكككمع ص  تكككذل      

1970:76) 
  منفضل  م ش شع متيظ صطمم نط ضبر ته الط 
  دمصم مندمم  متفط ضبضغ متل ةضت  ذل وطم م مةفر م اذشت متط بط 
 لؽ من الط  منف كل  ا  كط ص كض  م كفشؼ     دمصم ث عغ مت ممصغ  ح  طص  ا ع

 م الدضة متط بضغ تمصذة ا م ن مصة مت ثلما 
  ن شصة مت ثلما وطم ملثفذلؽ مح ن ممير 

 :إعذاد بزىامج اخلزائط الذهيية 
المي مت لتلغ وكلي مع   كػ منموضكل  سمتم مةكل  متكل  كل  ماكغ وكيتف مكح          

سنشصكككك ي ا  أخ منةكككك ش     4ممككككم ا ككككممم وطثككككلما مخلككككطمؾل متيدجضككككغ م تكككك      
ملةفةشليف يف م شمر متيظ صطفبم   ػ ثظطصغ  نشثط وشزمخ  دش منةك ش  م جلةكس   
تفط ضة م الدضة متط بضغ ن الط متطصل  ساكم من طكي مت لتلكغ يف ا كممم مت ثكلما      

 : مخلعشم  مونضغ
  دمصم م اذشت متطلت ثة دمصم م اذشت متاط ط تةم ماذشت  لت 
 مم  مت  شجلضغ تةم ماذشت  ط ط دمصم مند 
  دمصم ثشع منثشعغ م جلة غ تهدمم  متل س طي يف مت ثلما 
  دمصم متشةلؾم متفط ضبضغ 
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   نع ض  مت ثلما  ح  طص   أة ش  متفجاضي 
  ن شصة متجفلؾا 

 :تطبيل بزىامج اخلزائط الذهيية 
       املوككغ نع ضكك  منف ككل  ا  ككط   ككػ م بش ككغ متفجطص ضككغ سمتلككلوعغ مككح نككمط

 م ط بل    ػ   طم  م  ضلا 
       نع ضكك  وطثككلما مخلككطمؾل متيدجضككغ   ككػ م بش ككغ متفجطص ضككغ ساككم مةككفاطاي

سمثفذكػ وفكل ص     4104/ 00/ 01  أةكلوض  ا  وكمأ وفكل ص     6ممع نع ض  مت ثكلما   
05 /0 /4105  

    م  ككغ ا  ص ككمأ نجاضككي مت ثككلما مككح  09و اككي  ككمم م  ككل  مت ثككلما متة ضككغ  
   اذطم  04901  ص لتل  ستفػ مت ل غ  9901 مت ل غ 

   اككممي مت لتلككغ أثشم ككل مككح متفطزصككزم  م لمصككغ سم طجشصككغ اثجككلؽ نع ضكك  مت ثككلما
 ملم مل شؼ سمنتطل  سمتفتاض  

      ساكككم مةكككف ممي مت لتلكككغ متف كككشصة م  كككفبط سمتف كككشصة متجذكككلؾط اثجكككلؽ ن كككمصة
 مت ثلما 

 :الوسائل اإلحصائية 
ت ط ككشت متجا كضغ سملمفبل ضككغ   (spss) ض ككغ ميتتكلؾضغ  مةكفطب ي مت لتلكغ مل  

  طلوغ وضلثل  مت تي 

  :الفصل الزابع : عزض اليتائج ومياقشتها 
 : اهلذف األول 

مخلككطمؾل متيدجضككغ يف نجبضكغ وطككض م اككلدضة   أثكط د ض كل  ت ذككم  منسط  نطككط   
 متط بضغ ن الط متطصل   مت مح نمط متفت   مح مفع  ل  مت تي :

 ضية األوىل :الفز 
ل نشمم  طسث  م  ملتكغ اتتكلؾضغ وكا مفشةكل  م مكل  م بش كغ متفجطص ضكغ        
يف م اكككلدضة متط بضكككغ ن اكككلط متطصككككل  وكككا ملنف كككل صح مت   كككط س أت طككككمظ  مت       
مةكفطبلط منف كل   ستةشجل كح تكهزسمج م اموعككغ  م  متطنكس م ك كطع  ت فت ك  مككح        

مت ضبكككغ محمل كككشوغ  صكككاط  أاكككم مكككح  صكككتغ دكككيز متاط كككضغ غ سأاذكككط  متجفكككلؾا أخ  
   ل صمط   ػ سمشم  كطسث تكمؼ   1  15   جم م فشؼ ملتغ  45مت ضبغ موم ستضغ  

م بش كككغ متفجطص ضكككغ ا كككم نع ضككك  مت ثكككلما سوطكككمز غ تتكككلحل ملنف كككل  أت طكككمظ    
    4سويتف نط ض متاط ضغ متتاطصغ سن  م متاط ضغ مت مص غ غ ممسط  

لنف ل  ستةشجل ح ت اطسث وا ملنف ل صح مت   ط س أت طمظ تم مل  مت ضة ميتتلؾضغ   4ممسط  
 أ طمم م بش غ متفجطص ضغ يف م الدضة متط بضغ
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  : الفزضية الجاىية 
ل نشمم  طسث  م  ملتغ اتتلؾضغ وا مفشةل  م مل  م بش غ متلكلوعغ يف  

  مت مةفطبلط  م الدضة متط بضغ ن الط متطصل  وا ملنف ل صح مت   ط س أت طمظ
منف ل   ستةشجل ح تهزسمج م اموعغ م كثطع ولةف ممت متم مغ م طضل صغ  ت فت ك   

  أاكم مكح   614 0مح صتغ ديز متاط كضغ غ سأاذكط  متجفكلؾا أخ مت ضبكغ محمل كشوغ       
   ككل صككمط   ككػ  ككمت سمككشم   15 1   جككم م ككفشؼ ملتككغ   96 0مت ضبككغ موككم ستضككغ   

 ملنف كل صح مت   كط س أت طكمظ غ سوكيتف ن  كم       طسث تمؼ م بش كغ متلكلوعغ وكا   
    0متاط ضغ متتاطصغ غ ممسط  

  طضل صغ  ت اطسث وا ملنف ل صحمت ضة ميتتلؾضغ لنف ل  ستةشجل ح  ولةف ممت متم مغ م  0ممسط  
 مت   ط س أت طمظ ت م مل  أ طمم م بش غ متللوعغ يف م الدضة متط بضغ ن الط متطصل 

  : الفزضية الجالجة 
ل نشمكككككم  كككككطسث  م  ملتكككككغ اتتكككككلؾضغ وكككككا مفشةكككككل  م مكككككل  م بكككككش فا   
متفجطص ضككغ سمتلككلوعغ يف م اككلدضة متط بضككغ ن اككلط متطصككل  وطككم نع ضكك  وطثككلما  

سنكككك    كككككك مخلكككطمؾل متيدجضكككغ يف ملنف ككككل  أت طكككمظ   مت مةككككفطبلط منف كككل   مككككلخ     
فلؾا أخ مت ضبكغ متتكاطؼ محمل كشوغ    ت فت   مح صتغ ديز متاط ضغ غ سأاذط  متج

   ل صكمط   كػ سمكشم    1  15   جم م فشؼ ملتغ  64 صاط  أصاط مح موم ستضغ  
 ككطسث ممتككغ اتتككلؾضل  ستتككلحل م بش ككغ متفجطص ضككغ غ سوككيتف نككط ض متاط ككضغ         

    4متتاطصغ سن  م متاط ضغ مت مص غ   ممسط  

ت اطسث وا م مل  أ طمم م بش غ متفجطص ضغ  سن   كككمت ضة ميتتلؾضغ لنف ل   ملخ   4ممسط  
 سم مل  أ طمم م بش غ متللوعغ يف ملنف ل  مت طمظ يف م الدضة متط بضغ ن الط متطصل 

 متطمم م بش غ
ملذمطم  

 م طضل ظ
متشةل 
 مل لوط

مفشةل 
 متطنس

هبشع 
 متطنس

 سن  –اضبغ ملخ 
 

م فشؼ 
متملتغ 

 موم ستضغ محمل شوغ 1915 جم 

 041 8 11 56 504 0 05 متفجطص ضغ
 64 صاط

ممتغ 
تتلحل 

 متفجطص ضغ
 045 40 00 056 976 0 05 متللوعغ

 : الفزضية الزابعة 
ل نشمم  طسث  م  ملتكغ اتتكلؾضغ وكا مفشةكل  م مكل  م بش كغ متفجطص ضكغ        
يف م اكككلدضة متط بضكككغ ن اكككلط متطصكككل  وكككا ملنف كككل صح أت طكككمظ منسط سمت طكككمظ   
متلكككلثط  م طمككك   مت مةكككفطبلط منف كككل   ستةشجل كككح تكككهزسمج م طن عكككغ  م  متطنكككس    

دككيز متاط ككضغ غ أاذككط  م كككثطع ولةككف ممت متم مككغ م طضل صككغ  ت فت كك  مككح صككتغ  
   جككم 96 0  أجلكك  مككح مت ضبككغ موككم ستضككغ    161 4متجفككلؾا أخ مت ضبككغ محمل ككشوغ   

   ككل صككمط   ككػ سمككشم  ككطسث وككا ملنف ككل صح مت طككمظ منسط   1  15م ككفشؼ ملتككغ  
     5سأت طمظ متللثط  م طم   غ سويتف نط ض متاط ضغ متتاطصغ غ ممسط  
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ف ل  ستةشجل ح  ولةف ممت متم مغ م طضل صغ  ت اطسث وا ملنف ل صح مت ضة ميتتلؾضغ لن  5ممسط  
 أت طمظ منسط س أت طمظ متللثط تم مل  أ طمم م بش غ متفجطص ضغ يف م الدضة متط بضغ ن الط متطصل 

 : تفشري اليتائج 
    مخ مةكككف ممت مخلكككطمؾل متيدجضكككغ  س نككك ثيف جلككك يف يف نجبضكككغ م اكككلدضة متط بضكككغ

يف ثظطصفككر وكك خ مخلككطمؾل    0996سدككيم مككل أجلككم   ضككر وككشزمخ    ن اككلط متطصككل   
 متيدجضغ ن ذة يف متفط ة وشةم أ لم مح منةلتضس متف  ضمصغ 

        اخ نم ص  م الدضة متط بضغ ولةكفطبلط مخلطصعكغ متيدجضكغ مطكم مخلك ع م ضؿكغ
 ولومصغ سملضشصغ متل نطبم   ػ زصلمع ن م  من الط  متط بضغ 

    كككػ س ككك  مخلطصعكككغ متيدجضكككغ تكككشط متعاكككم  ةككك     نفبطجلكككز  ب ضكككغ متكككفط ة 
  تطصغ ممنم تجطع متت  متعطص غ متف  ضمصغغ  ل صش ط ته الط نط ة أجللط

  اخ مخلطصعغ متيدجضغ س ط  ته الط  طصل  لجلفشل  ام م  من الط  س تف
 ابل ةغ أةلتضس ومص غ ت فط ة متف  ضمظ  

 :االستيتاجات 

     بضك  وطكض مخلتكلؾص م شكاجلغ      م الدضة نط  نطبضبكل  نجشك  مكح نكمط 
 وا م اذشت متشمتم 

       نطفبككم م اككلدضة يف نةشصجذككل   ككػ مخلكك ع مت ككلو غ متككل صةف كك ذل متعاككم مككح
 نمط مت ضي سمتطس غ 

    نككفايف م اككلدضة مككح مت  ككضل ا  م ط ككم سمككح محمل ككشا ا  م ككطم سمخ متشاككي
 متفط ة م فلتغ  متيظ م  فاطث مح متفايفم  صطفبم   ػ  جللؽ متعام س ط 

    ل نشكككلوذي مخلككك م  نشكككلوذي  م اكككلدضة يف ككك  مكككح  ككك ص ا  أنكككط سجل بككك
   م طلثط

   م الدضة دبم مطجػ متطمزصغ تمؼ من طمم 
  مح ممم مخ صفط ة متعام ماذشمل  لمل لوم سأخ صفط ة وطض م الدضة مخللصغ

 متل صفةشخ مجذل م اذشت متطلت  
     و كم نذل مت كطصطغ يف نطنضكس من ةكل  سةكط غ      جلبل أخ مخلطصعكغ متيدجضكغ نفبضكز

متط كة سمةكاملع م ط شمل  جلبكل اخ مةكف ممت أ لكم ت بك  سافكلم  ماكغ وككا         
م كككفايفم  سمتكككطول وضجذبكككل سافكككلم مل كككشط ت بشكككةم  وتكككش ع أةكككطع سأةكككذم     
سن ل م   ػ متفاةيف ميومم ط سنطةض  متفاةيف ملفلوط مت جكلؽ سن كل م   كػ    

مطككغ ته ةككل  سم ش ككش ل  وتككش ع  ككلم غ س طلتككغ سمتةككح مككح      ملةككفم لؽ سم طم
مجلفشل  مش ش ل  سأ ةل  ممصمع نطن ل ولتاةطع متطؾض غ سنفبضكز ولتجذلصكل    
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م افشتككغ متككل ن ككبر ت ط ككم مخ صطبككم منتككلل  ممصككمع وككا من ةل  سنلككض       
  اخ مخلطصعككغ متيدجضككغ متككجر متل ككغ وككلتجا  اثجككلؽ  ككط   010غ 4117ملككل سخ  

 مل  يف ساي اتيف سن  ل سن ذم م ط شمل  م طجل غ م ط ش

 :التوصيات 

 مط بكككل  متطصكككل    كككػ م فبكككلم مخلطصعكككغ متيدجضكككغ يف نزسصكككم من اكككلط       يتككك
 ول الدضة متط بضغ 

          ػ سزم ع متاوضكغ نلكبا مكجذا  صكل  من اكلط    كػ اةكامنضجضغ مخلطصعكغ  
 متيدجضغ 

       كػ منةكلتضس متف  ضمصكغ    نشمضر مط بكل   صكل  من اكلط  ا   كمت ملافتكل    
س ككطس ع نجشصكك  مةككفطبلط منةككلتضس سمتعطمؾكك  ملمصلككغغ سمةككفطبلط مخلطصعككغ     
متيدجضكككغ وتكككافذل اةكككامنضجضغ تمصلكككغ أث فكككي م مةكككل   مصكككمع  ل  ضفذبكككل يف  

 اجل ل  أ الط متطصل  مخل م  متط بضغ 
        ا مع م شكط ا متاوكشصا سملنفتلصكضا   كػ  كطس ع م فبكلم اةكامنضجضل 

 مخلطصعغ متيدجضغ يف اجل ل  م الدضة متط بضغ ن الط متطصل   

   :املكرتحات 
 :ن اح مت لتلغ 

           أمطمؽ م مةكغ مشكلوذغ  كيز متم مةكغ نع ك    كػ نممكيع م كمم ا ملوفممؾضكغ يف
 ملمع متط شت  

       أمككطمؽ م مةككغ تككشط نكك ثيف مخلككطمؾل متيدجضككغ   ككػ متككفاةيف ميوككمم ط ن اككلط
 متطصل  

  م مةككغ تككشط  ماككغ م اككلدضة متط بضككغ و ةكك ش  تككم م شككةم  ن اككلط         أمككطمؽ
 متطصل  

 : املزاجع 

  متضككم  صككل  من اككلط : مل مخغ مجظبككغ ملدككلم    0984أوككش عزمتككغغ دضاككلؽ س ككز  مككطممم غ      -
 متطلت ت جبطضل  مخليفصغ 

   من اككلط  مككطجلع م فبكك غ متةشصككي: مع طككغ متطةككلتغ  0986امسل ضككمغ حمبككم  بككلخ متككمصح    -
 ت جشط 

  غ   ة متجا  متطلتغ وامممغ مع طغ سزم ع متفط ضة متطلتط 0988موتشةطغ مجلط ت ا   -

   بكلخ    غ مكمنم ا   صكل  من اكلط غ مم  م ض كطع ت جشكط سمتفشزصك       4119وم غ ةكذلت حمبكمغ     -
 مل مخ 

م ض طع  غ نجبضغ م الدضة سم ذل م  ن الط مل ا م م م ةغغ مم  4114وعطاغ وعطا تل  غ   -
 ت جشط سمتفشزص غ  بلخغ من مخ 

 نجبضكغ م اكلدضة متط بضكغ سمتطصل كضغ تعاكم متطس كغ   بكلخ:        4117وعطا غتكل   وعكطا      -
 مم  م  يفع 

   م ض ط يف   ة متجا  متاوشظغ  بلخغ مم  متاطالخ ت جشط 0984و  ض غ ممحم سنش ض    -
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 نطمجغ مةف غ مطصط  ت غ جلض  نطةة نطصعغ متط مغ متطصل :4118وشزمخغ نشثط   -

  غ   ة متجا  متاوشظغ مت لدطعغ مم  متجذلغ 0977ملوطغ ملوط   م ملبضم   -

ت غ اةامنضجضغ م اتغ يف نجبضكغ وطكض م اكلدضة متط بضكغ سم ذكل م        4117ملل سخغ  ضبلؽ   -
متشمممثضككغ سمذككل م  مككل س مؽ متككيمجلطع تككمؼ نممضككي م طت ككغ مي مممصككغ مككح م فاككشاا    ضككل    

سظ صككطشول  متككفط ةغ  ةككلتغ مجلفككش مز عككيف مجشككش عغ ا ككة م جككلدا س ككطث متفككم ص غ جل ضككغ     
 متاوضغغ ملمطغ  ا مش  

  غ  صل  من الط  سما  سمجذلجغ مم  ملجلخ 0988مخلعضسغ  ثل صشة غ   -

  غ متجشلت م م ةطغ  لحت متةفسغ مت لدطع 0984 صلخغ ت حغ   -

مخلطصعكككغ متيدجضكككغ يف دتكككضم اشم كككم مت اكككغ   أثكككط غ 4104متزوضكككمظغ أ كككطمح تعضككك  محضكككم    -
  متططوضغ  جم  لت كل  متتك  مخلكلم  منموكطغ  ةكلتغ ملم كفيف عكيف مجشكش عغ ملمطكغ واكممم          

 متططمث 

ت غ  ش م الدضة متط بضغ ته اكلط وطثكلما م كاح س كل       4111متشطوض غ زجلطصل سجلنطسخ   -
 تعام مل ا م م م ةغغ مم  متاةط متططوطغ مت لدطع 

وطثكككلما تفجظكككضة م اكككلدضة متط بضكككغ يف نجبضكككغ متكككفاةيف متط بكككط   أثكككط غ 0994ملبضكككمغ     كككم -
 سمتفتتضم تمؼ م الط متطس غ سم م ةغ ملوفممؾضغغ متط 

   ضزم   ةة متفممضي يف م طت غ ملوفممؾضغ يف ممصجغ وامممغ جل ضكغ  0989متط ضمظغ تجلخ   -
  جشخ موبض غغ ملمطغ وامممغ  ةلتغ ملم فيف 

 غ ل  ضككغ من جلككلخ متفط ضبضككغ يف نجبضككغ م اككلدضة متط بضككغ تككمؼ    0999الككمغ لنح   ككم م  مت -
م اككلط مكة ككل   صككل  من اككلط  ملةشمضككغ مككح سمذككغ ثظككط م ط بككل  سمككح سماكك  منف ككل           
دتض ط ته الطغ م ب ةغ متططوضغ مت طشمصغ غسزم ع متفط ضة متطلتط غملمطغ أت مت طؼغجل ضكغ  

 متاوضغ 

 غ متةشصيغ مم  مت  ة 4  م مةل  ةضةشتشمضغ متجبشغ ت0980  متا طغ تلمم -

  ت غ ناةككيف وككم تككمسم  قؼ نطوشصككغ مطلصككطع يف نط ككضة متككفاةيف سنط بككر    4116حمبككشمغ صككمح   -
 مت لدطع:  لحت متةفس 

  غ نل ص  نعش   صل  من الط غ وامممغ سزم ع متفط ضة متطلتط 0991مطممخغ دمة متمصح   ط   -

 غ نطوضغ متعام مل ا م م م ةغغ مت كلدطعغ  كلحت   0980 ا جلشمف  مطةطغ ةطم سجلشثط ت -
 متةفس 

 غ  ككطث متفككم ص  متطلمككغغ مم  م ض ككطع  4115مط ككطغ نش ضكك  أمحككم سحمبككم حمبككشم ملض ككغغ     -
 ت جشط سمتفشزص غ  بلخغ من مخ 

ت غ مذكككل م  متكككفط ة مت كككطص  مت كككطمؽع مت كككطصطغ سمخلطصعكككغ 4117دكككمطغ حمبكككم   كككم متاككك    -
 متيدجضغغ مت لدطع: مطجلز نعشصط منممؽ سمتفجبضغ 

   ممصطصككككغ  صككككل  0989 غ ت ككككجغ  00   ثظككككلت  صككككل  من اككككلط غ  اككككة   0989سزم ع متاوضككككغ   -
 من الط غ وامممغ مع طغ سزم ع متاوضغ 
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