
 

تغم هللا الشؼمن الشؼيم 

 

 (تؽس  )هشيقح كراتح مؾشوع الرخشض 

نخراس موموع للثؽس وهزي اهم نقطه وهي منطقح االنطالق : أوال 

وئخرياس الموموع هو مايؽذد نوع الذساعح وػينح الذساعح ومعال الذساعح  

 

مصالً نقول موموع الثؽس 
دساعح مؾاكل هالب ظامؼح الملك فيقل ذؼليم ػن تؼذ  االظرماػيح تقغم ػلم  )

 (االظرماع 

دققوا في موموع الثؽس الؼظروا كيف خليد معال الثؽس قاتل لذساعح 

وؽلون تغيطح و وامؽح أنا أػلمكم الؽين >> وئخرشخ ػينح تغيطح و وامؽح 

 .

أول ؽي لما كرثد الموموع ؼذدخ نوع الذساعح  والرؽذيذ أهم نقطه قلنا مؾاكل 

. هالب مو مؾاكل هالب وهالثاخ 

شاني ؽي قلنا في ظامؼح الملك فيقل تظ لو خلينا الومغ مفروغ سؼنا فيها قولوا 

. ليؼ 

قلروا لي ليؼ الن العامؼح كم فيها كليه والكليح كم قغم تظ أنا اخرقشذها 

وخليرها ػلى هالب قغم ػلم االظرماع وفاسخ دساعري مؽقوسه ػلى هزا 

القغم فقو لمؾاكلهم وقفلد ترؼة فيها ويمكن تؼل االقغام ماذرؼاون مؼي 

. وذفشق المؾاكل من قغم لقغم 

 



 

يعىي وضرب مثال ثاوي ع شان ذىصم فكرج وأهميح اخريار انمىضىع 

لو كرثنا ػن مؾاكل الطالب في المذاسط هل مؾاكل الصانوي مصل مؾاكل 

المروعو مصل مؾاكل االترذائي أكيذ ال وفشق الغماء ػن األسك من ناؼيح الؼمش 

.  والفكش والنمو العغمي والؼقلي 

 

وفلد الفكشج 
 

هثؼاً الكل يؼشف يكرة االهذاء والؾكش  

نعي لملخـ الذساعح ئلي هو ذلخـ فيه تؽصك تذون ركش الرفافيل ذزكش فقو 

. سؤوط أقالم 

:  نؼطيكم مصال 

: مهخص انذراسح 

ح ـح عامؼـلدى هلثاظرماػيح الل هدفخ الدساغح الؽاليح ئلى الرؼسف ػلى المؾاك

ػالعخ . وػالقرها ثثؼك المرغيساخ ملك فيقل ذؼليم ػن تؼذ قغم ػلم اظرماع ال

ولم رسكص ، يح كظاهسج مرؼددج األثؼادـالدساغل ؾاكـوع المـالدساغح الؽاليح مون

فقسج   (20)رنمنخ قام الثاؼس تؼمل اعرثيان ورؽقيقا لرلك . ػل يها من ثؼد واؽد 

، م ػن ثؼديو الرؼل، والؼالقح مغ المدسغينالمؾاكل المرؼلقح تاالمرؽاناخ، 

العامؼح الب همن غح ػلى ػينح اوقد رم رهثيق أداج الدساعيح ، سساخ الدسـوالمق

وثرلك يثلغ ، رم اخرياسها ثالهسيقح الهثقيح الؼؾوائيح، هالثا   (1822)خ ـثلغ

رم مؼالعرها ، وثؼد عمغ ثياناخ الدساغح. من معرمغ الدساغح (%5)ؽعم الؼينح 

المرؼلقح ل المؾاك: وكان أثسصها ،ئؽقائيا ثاغرخدام الرقنياخ اإلؽقائيح المناغثح



 

والمؾاكل المرؼلقح ، تاالمرؽاناخ ح ـالمرؼلقل المؾاك، وثالمقسساخ الدساغيح

. م ػن ثؼد في العامؼح يام الرؼلـح ثنظـالمرؼلقل المؾاكتالمذسعين و

ل ؾفخ نرائط الدساغح وعود فسوق دالح ئ ؽقائيا في دسعح المؾاكـ وك

ولقالػ هلثح الغنواخ ، لدى هلثح العامؼح لمرغيس المغروى الدساغياظرماػيح ال

ح في الغنواخ الصانيح والصالصح من ـؽيز يؼاني الهلث، الدساغيح الصانيح والصالصح

وأظهسخ النرائط أينا وعود فسوق ثين الهلثح الؼاملين . دساغيح أكصس ل مؾاك

. أكصس ل ئظرماػيح لؼا ملين من مؾاكاؽيز يؼاني الهلثح غيس ، وغيس الؼاملين

. الرساكمي ل كما وعدخ ػالقح غالثح ثين مرغيسي الؼمس والمؼد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

المقذمح ذؼرمذ غالثاً ػلى ذنغيق الكالم المغرشعل ألنها هي أعاط تؽصك تالطشيقح 

الؼلميح المقذمح القؽيؽح وذؼكظ االنطثاع العيذ الزي يؽرويه الثؽس للقاسب 

ويعة أن يكون فياغح الثؽس فياغح تذون أخطاء لغويح  وئمالئيح والمقذمح 

ذؼرثش وفف ػام لموموع الذساعح والظشوف الري أدخ ئلى اهرمام الثاؼس 

هثؼاً تذايح المقذمح ،  تمؾكلح الثؽس والذوافغ الري ؼفضذه ئلى ئظشاء الذساعح

 والقالج ػلى سعول هللا فلى هللا ػليه وعلم ، الصم ذكون تؽمذ هللا والصناء ػليه 

 

: المقذمح 

الؽمذ هلل سب الؼالمين والقالج والغالم ػلى نثينا مؽمذ وػلى آله  وفؽثه 

أظمؼين ؛؛               وتؼذ  

الرؼليميح الم خرلفح ل الدساغيح الري يؼاني منها الهلثح في المساؽل ظاهسج المؾاك

، ورؽقيلهم الدساغي، وما ررسكه من انؼكاغاخ غلثيح ػلى ؾخقيرهم

وهرا ما . الؼديد من الثاؽصين في مخرلف أنؽاء الؼالم ، وسهمـوره، ويرهمـوؽي

والري رناولخ مونوع ، دسخ ورقدس ػنهمـي قـػليه ؽعم الدساغاخ الرل يدل

 ح ـك نريعـورل، ح ـز والدساغـالدساغيح ثالثؽل المؾاك

 ثؼد يوم ًواألهداف المرواليح يوما، للرهوساخ الكص يسج الري رواكب هرا الؼقس

ؽيز ئننا في رغاسع مغ وريسج الصمن واسرفاع في مغروى ، ولؽظح ثؼد أخسى 

ئن مسؽلح الؾثاب العامؼي مسؽلح مهمح في ركوين .الهموغ والرغيس الصقافي

كثيس ػن ل فهي رخرلف ثؾك، منؼهفا ؽادا فيؽياج الهالبل ورمص، الؾخقيح

العامؼح كمؤغغح رسثويح مغرقلح خثسج غنيح رملي ػلى ل ورمص، ؽياره المدسغيح 

وػليه فان ما يرؼسك له الفسد في هره ، في الؽياجن مخرلفان الهالب نمها

ثؽيز ، ػلى ثنيره الؾخقيحي المسؽلح من نغوه وقدماخ ررسك أصس غلث

، وفقدان الصقح ثالنفط، الؾؼوس ثالنقؿل انهساثاخ نفغيح مصل رظهس في ؾك

ئنافح ئلى رؾويػ رفكيسه في ، والخوف ػلى رؽقيله الدساغي، واإلؽثاه



 

الؽياج الري ل غواء في الؽياج الدساغيح أو في معم، مخرلف القنايا الري رواعهه

. يؼيؾها 

اآلن نركلم ػن مؾكلح الذساعح للثؽس نفغه وأهميره الصم يزكش الثاؼس هنا مؾكلح 

الثؽس تؾكل وامػ وموظض ع ؽان ذركون لذى القاسب فكشج مؽذودج ودقيقح 

. ؼول الموموع الزي يشغة الثاؼس في مؼالعره 

 

 

: مشكهح انذراسح 

الهلثح أؽد المؽاوس السئيغيح في المعرمغ العامؼي الري ال ثد أن يرنمن ل يؾك

ويواعه الهالب . ن األؽداز والمواقف االعرماػيح والصقافيح والنفغيح ـالكصيس م

من المدسغح ئلى ل ئر ئنه ينرق، العامؼي مؾكالخ كصيسج وػلى كافح القؼد

والركيف ل ب ػلى هره المؾاكـده للرغلـويثقى في ؽاعح ماغح لمن يسؾ، العامؼح

ح ـدى هلثـلاظرماػيح الل ررمؽوس مؾكلح الدساغح في الرؼسف ػلى المؾاك. مؼها

ؽيز رنم ، وػالقرها ثثؼك المرغيساخ.الملك فيقل قغم ػلم االظرماع ح ـعامؼ

ح ثمخرلف الم غروياخ الدساغيح ـ ألف هالب وهالث40العامؼح ما يسثو ػلى 

ي ؾرى ـددج فـوهؤالء الهلثح لهم مؾكالخ مرؼ، وثمخرلف الرخققاخ

ن ـح مـاج الؼامـرفسنها هثيؼح الؽياج الدساغيح العامؼيح من عهح والؽي، المعاالخ

 من الرؼليم في ً عديداًمغ اإلؾاسج ئلى أن العامؼح رقدم نوػا، ح أخسىـعه

ثين المؼلم ل والري يرنمن ػمليح الفق، "م ػن الثؼديالرؼل"الغؼودي  المعرمغ 

اظرماػيح تؼذم الروافل الل األمس الري قد يصيد من دسعح المؾاك، والمرؼلم

ونخقـ تالذساعح الؽاليه هالب الري قد رواعه الداسغين في العامؼح المثاؽش 

. قغم ػلم االظرماع 

 

 

 



 

ذها ومن  ؼعم المؾكلح وظذي فيهامػنعي ألهميح الذساعح ئلي نركلم فيها ساغ نو

 . هزه الذساعح خالله ذرم

 

: أهميح انذراسح 

ي ـرنثغ أهميح الدساغح الؽاليح في رغليهها النوء ػلى المؾكالخ الدساغيح الر

ورؼد الدساغح الملك فيقل قغم ػلم االظرماع ، ح ـفي عامؼالطالب ه ـرواع

ومن ، للمؾكالخ الري رواعه هلثح العامؼحـؽذد ي ررـاخ الرـالدساغمن ح ـالؽالي

ما ركم ن أهميرها في رقديم . ا ـالمروقغ أن رنيف مؼسفح ػلميح عديدج في معاله

ي ئنعاغ ـالمغاهمح فل ثؼك الروقياخ والمقرسؽاخ إل داسج العامؼح من أع

ومغاػدج الهلثح ػلى الرمكن من مراثؼح ، الؼمليح الرؼليميح في العامؼح ورهويسها

دون مواقلح ل الري قد رؽواالظرماػيح دساغرهم العامؼيح والؽد من المؾكالخ 

. رؼليمهم العامؼي وفي ثؼك األؽيان رؽسمهم من هره الفسقح

مانعيثيها من كيفنا ذكون مشذثطح تموموع الثؽس ومشكضه >> : أهذاف الثؽس 

  . ػلى الذساعح فقو

 

: يعىي وقىل أهذاف انثحث 

الرؼليميح الري ذواظه هالب ظامؼح / الوقوف ػلى واقغ المؾكالخ األكاديميح  .1

 .الملك فيقل 

الرؼشف ػلى ذشذية المؾكالخ األكاديميح لطالب ظامؼح الملك فيقل  .2

  .(وػالقرها تثؼل المرغيشاخ  كالمغروى الذساعي، الكليح

الرؼشف ػلى مغروى األداء األكاديمي لمفشداخ ػينح الذساعح من هالب  .3

المؼذل الرشاكمي، ػذد اإلنزاساخ األكاديميح، ػذد مشاخ )ظامؼح الملك فيقل

 .(المقشساخ/الشعوب في المقشس

الوقوف ػلى هثيؼح الؼالقح تين المؾكالخ األكاديميح الري ذواظهه الطالب  .4

. ومغروى األداء لذيهم 



 

تشموا مانعيثها ػلى كيفنا ذكون مشذثطح تالثؽس وهنا ماذقذس : أعئلح الذساعح 

ذؼشف األظاتح ئال تؼذ ئظشاء الذساعح ػلى هزي الرغاؤالخ القؽيؽه الي ذصثد 

. مقذاقيح تؽصك 

: مصالً نقول 

ما مغروى المؾكالخ األكاديميح الري ذواظه هالب ظامؼح الملك فيقل ؟   .1

ما أهم المؾكالخ األكاديميح الري ذواظه هالب ظامؼح الملك فيقل  .2

 أشناء فرشج الذساعح؟

هل ذوظذ فشوق دالح ئؼقائياً تين هثيؼح المؾكالخ الري ذواظه الطالب  .3

– المؼذل الرشاكمي – الكليح  )تعامؼح الملك فيقل وفقاً لثؼل المرغيشاخ 

 ؟(الؽالح الذساعيح – اإلنزاساخ األكاديميح – المغروي الذساعي 

 . ما مغروى األداء األكاديمي لؼينح الذساعح .4

 

 

. نعي لؽذود الذساعح الصم يكون لها ؼذود وال تؽصكم هلغ كالم فامي 

والؽذود ، و الؽذود الموموػيح ، مكونه من الؽذود العغشافيح : ؼذود الذساعح 

. الضمانيح 

: الؽذود العغشافيه 

وكاند الذساعح في ظامؼح الملك فيقل للرؼليم ػن تؼذ في المملكح الؼشتيح 

الغؼوديح 

: الؽذود الموموػيح 

ذؽذدخ هزه الذساعح تموموع دساعح مؾاكل هالب ظامؼح الملك فيقل ذؼليم 

. ػن تؼذ االظرماػيح تقغم ػلم االظرماع 

 

: الؽذود الضمانيح 

 هـ  1437_ هـ 1436وكاند الذساعح في الفقل االول 



 

 

 

المفاهيم هي المقطلؽاخ األعاعيح << مؼنى مفاهيم الذاسعح : مفاهيم الذساعح 

المغرخذمح في الثؽس والري ذؽراض ئلى ذؼشيف وامػ ؼرى يرغنى للمطلؼين 

ػلى الثؽس فهمها تالقوسج الري يشدها الثاؼس  

وػ ذكلمنا ػنه في الثؽس ػن مؾاكل هالب في ظامؼح الملك فيقل >>  

.  االظرماػيح تقغم ػلم االظرماع  

دائماً كل ماميؼنا نشظغ لؼنوان تؽصنا ع ؽان كزا قلد لكم ئخرياس الؼنوان مهم 

دساعح مؾاكل هالب ظامؼح الملك فيقل ذؼليم ػن تؼذ  )وػ يقول الؼنوان 

نمغكها وؼذه وؼذه  >>  (االظرماػيح تقغم ػلم االظرماع 

نفقل كلمح مؾاكل ئلي مفشدها >> وػ أول ؽي في  الؼنوان مؾاكل فػ 

 okمؾكله نذوس ػن مؼناها في الكرة وال في مؼاظم وال الذساعاخ الغاتقح 

ونفقل كلمح هالب ئلي هي مفشدها هالة >> نعي الؽين لمفهوم كلمح هالب 

. ونؽوط لين نلقى مؼناها 

ونغوي فيها مصل ماعوينا قثل نذوس ػلى المؼنى  >> وتؼذها نمغك كلمح ظامؼح 

ػلى عثيل مصال ؽوفوا وػ كرثد في الرؼليم ػن تؼذ كيف ذم ذؼشيفه أهم ؽي 

تالنغثه لي مادسي وػ المقذس الني لقيره وكرثره لكم      ، يكون له مقذس 

. أهم ؽي ذاخزون الفكشج ،كــــــــــ ذوميػ 

وهو معموػح من هسائق الردسيط الري يكون فيها الغلوك : الرؼليم ػن تؼذ  

الري يرم فيها ل ويرنمن رلك الوغائ، مييقالػن الغلوم الرؼلـالرؼليمي منف

المرؼددج كاألعهصج ل االرقال م والمرؼلم ػثسوغائـثين المؼلل االرقا 

واألعهصج الميك انيكيح واإل ،وأؽيانا المؼلم الوغيه المسؾد، والمهثوػاخ

صج األخسى ـن األعهـلكرسونيح وغيسها م

وأهم ؽي مو ذلقون كلمرين ذنغخونها وذؽطونها الااااا الصم ذفقلون المؼنى ألنه 

هنا ساغ ذغرنذ ػلى الرفغيش من مؼعم أو من ػالم أنرثهوا مو ذعيثون الكالم من 



 

كيغكم كل واؼذ يقشف من ظيثه ذعيثون المؼنى الؽقيقي للكلمه ولكن ترؼذيل 

تغيو في القياغح أهم ؽي ذعيثون كم ذؼشيف للكلمه الوؼذه من 

ذذوسون الرؼاسيف مو ذنغثون >> الذساعاخ الغاتقح ، الكرة ، المؼاظم اللغويح 

. الذساعح كلها ألن وساكم ئهاس نظشي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نعي للفقل الصاني والي هو مهم ظذاً االهاس النظشي 

اإلهاس النظشي هزا ياظماػح الخيش مافيه أي فلغفه هنا النغخ تأم ػينه وال أؼذ 

يرفلغف في هزه المنطقه المؽظوسج ألنك ماذقذس ذغيش كالم الؼلماء والذساعاخ 

. ئلي ترغرنذ ػليها 

. الصم ذعية ؽي يخذم تؽصك ويذػمه ويخلي دساعرك فؽيؽه 

:  ػلى عثيل المصال 

دساعح مؾاكل هالب ظامؼح الملك فيقل ذؼليم ػن تؼذ االظرماػيح تقغم ػلم )

ػنوان الثؽس يركلم ػن مؾاكل الطالب االظرماػيح في العامؼح >>  (االظرماع 

. سكضوا هنا >> مو الصانويه أو المروعو 

: نعية االهاس النظشي المناعة  

 

الرشتيح والؽشاك »في كراته  Patrich Fitz ويؽلل تاذشيك فيرض

 Education and Social «االظرماػي في االذؽاد الغوفييري

Mobility in the Soviet Union دوس 1979القادس في لنذن ػام ،

المذسعح الغوفييريح في ذمكين أتناء الطثقاخ الفقيشج من المعرمغ الغوفييري 

 .من ذؽغين ظشوف ؼياذهم المؼيؾيح

وأعهمد الذساعاخ االظرماػيح في دول الؼالم الصالس في الكؾف ػن 

مخرلف أؽكال القهش االظرماػي والصقافي الزي ذؼشمد لـه معرمؼاخ ذلك 

الذول في ؼقثح الهيمنح االعرؼماسيح، مما أدى ئلى ذؼضيض ذخلفها الصقافي 

« مؼزتو األسك»والرشتوي، ويمكن اإلؽاسج هنا ئلى كراب فشانض فانون 

 Power and «الغلطح واإليذيولوظيح»  J.kabral كاتشال. ودساعح ض

Ideology. 

وقذ تيند تؼل الذساعاخ القادسج في ذلك المعرمؼاخ مغإوليح األنظمح 

المذسعيح في ػهود االعرؼماس ػن األميح الواعؼح الري خلفرها في ذلك 

المعرمؼاخ تؼذ اعرقاللها، وخافح اقرقاس ذؼليمها ػلى نخة مؼينح كي 

صيف  Paulo Freiri ذخذم في أظهضذها اإلداسيح، وكؾف تاولو فشايشي



 

ؼمالخ مؽو األميح الشعميح في معرمؼاخ أمشيكح العنوتيح والطاتغ 

القهشي لمنامين المقشساخ المؼرمذج في ذلك الؽمالخ لمؽو أميح الفقشاء 

قائم ػلى « ذؼليم للكثاس»من عكان األؼياء الفقيشج في الثشاصيل، ودػا ئلى 

لمعرمؼاذهم، والرخلـ من  ذوػيح الذاسعين في ففوف مؽو األميح

هامؾيرهم االظرماػيح 

 Pedagogy of the Oppressed «ذشتيح المقهوسين» ويرنمن كراته 

 

 Education for «الرشتيح من أظل الؽشيح»وكراب  

Freedom  ئؽاساخ وامؽح لرمكين األميين الكثاس من الرؽشس من

 .دونيرهم االظرماػيح والصقافيح

تؽقوقهم االظرماػيح واالقرقاديح، وذؼضيض شقرهم تأنفغهم، مما يريػ لهم 

اإلعهام في اإلنراض االقرقادي والصقافي لمعرمؼاذهم، والرخلـ من 

 Pedagogy «ذشتيح المقهوسين»ويرنمن كراته . هامؾيرهم االظرماػيح

of the Oppressed  الرشتيح من أظل الؽشيح»وكراب» Education 

for Freedom  ئؽاساخ وامؽح لرمكين األميين الكثاس من الرؽشس من

 .دونيرهم االظرماػيح والصقافيح

وانرؾشخ أفكاس فشايشي في أمشيكح الالذينيح وتقيح أسظاء الؼالم، ولزلك 

اخريش سئيغاً فخشياً لمإذمش ذؼليم الكثاس في الؼالم الزي ػقذ في ظومريان 

 .1990في ذايلنذ ػام 

:  انمشكالخ األكاديميح نطالب انجامعح

يرم ػشك رلك في موء الرغيشاخ الري ذواظه الؾثاب مغ مطلغ القشن 

الواؼذ والؼؾشين وانؼكاعها ػلى الرؼليم الؼالي ومشوسج االهرمام تمؾكالخ 

ؽثاب العامؼح ػامه ، وكزلك ػشك أهم المؾكالخ األكاديميح تقفح خافح الري 

ذواظه هالب وهالثاخ العامؼح الؼشتيح والغؼوديح والؼوامل المشذثطح تها في 

:  األدتياخ الرشتويح واالظرماػيح وفيما يلي ذومػ رلك 

: القشن الواؼذ والؼؾشين وانؼكاعه ػلى الرؼليم الؼالي : أوال

أؼذشد الرغيشاخ  الرى ظهشخ فى القشن الواؼذ والؼؾشين  هضاخ ػنيفح فى 

منظومح الرشتيح، وفي فلغفرها ومإعغاذها وأدواسها وتالرالي في منهعها 

، لزلك فان ذعذيذ الرشتيح وذؽذيذ عماذها  (385-381، 1994ػلي، )وأعاليثها 

ومقوماذها في ػقش مرغيش دوماً، يظل مطلة مرعذد يؽرل مشكض القذاسج في 



 

الثلذان المرقذمح نفغها، الزين أػلنوا أن الرشتيح من أظل القشن الؽادي والؼؾشين، 

ينثغي أن ذكون ذشتيح للعميغ، وأن ذكون مرؼذدج األؽكال، مشميح للرنوع الصقافي 

، ومؽققح لعميغ سغثاخ الفئاخ االظرماػيح والمهنيح والطائفيح، وكزا مرطلثاخ 

، فى ظميغ المعرمؼاخ المرقذمح منها  (425، 1997فالديميش،  )الفشد الشوؼيح

.  والناميح 

ومما الؽك فيه أن هزه الرغيشاخ قذ أششخ تؾكل كثيش ػلى تنيح المعرمغ 

االظرماػيح، والصقافيح، واالقرقاديح، وغيشها، وانؼكظ ذأشيش ذلك : الغؼودي

الرغيشاخ ػلى المنظومح الرؼليميح و القيميح للمعرمغ وػلى النغق القيمي 

ففي الوقد الزي أعرطاع فيه الؼالم المرقذم أن يطوس من نظمه الرؼليميح .ألفشاده

الري ذؼرثش سكائض -وذطثيقاذه الؼلميح تغشػح كثيشج وأن يرمصل معموػح من القيم

ئذقان الؼمل، وذقذيش الرؼليم، وممان ؼق االخرالف، :مصل -لهزا الرطوس

والرغامػ، واؼرشام الشأي اآلخش، وذؼظيم أدواس المإعغاخ الرؼليميح، فان 

الذساعاخ الغاتقح ذؾيش الى الرؼليم العامؼي الغؼودي يؼانى من تؼل المؾكالخ 

الري يواظها الطالب والطالثاخ عواء فيها األكاديميح أو الؾخقيح أو النفغيح أو 

.  االظرماػيح

:  انذراساخ انعرتيح

هذفد الذساعح ئلى الرؼشف ػلى اذعاهاخ  (1985)     دساعح ػثذ الؽميذ 

الطالثاخ نؽو مؾكالخ الؽياج العامؼيح، واػرمذخ الذساعح ػلى المنهط 

الوففي الرؽليلي وأعلوب المغػ االظرماػي ػلى هالثاخ  كليح الذساعاخ 

وقذ ذوفلد ئليه الذساعح فيما يرؼلق . اإلنغانيح  تعامؼح األصهش، فشع الطالثاخ 

مؼف كفايح الفرشج الذساعيح في الرشتيح  الميذانيح، وأن :تالمؾكالخ األكاديميح 

كما أن . هناك مؾكالخ مرؼلقح تأعلوب الرؼليم وقياط االعريؼاب واالمرؽاناخ 

هناك مؾكلح الكراب العامؼي من ؼيس ذأخش ئخشاظه للطالثاخ  واسذفاع 

أعؼاسه؛ فنالً ػما أؽاسخ ئليه النرائط  من مؼف ئمكانياخ المكرثح وػذم ذوفش 

. المشاظغ

هذفد الذساعح ئلى ذوميػ االسذثاه تين  (1988)دساعح الصثيري وآخشون

ذؽقيل الطالب في المشؼلح الصانويح تأقغامها وذخققاذها المخرلفح وتين 

مغروى أدائهم في ظامؼح أم القشى وكزلك ذؽذيذ ما ئرا كاند دسظح الطالة في 

المشؼلح الصانويح يمكن أن ذؼرثش مإؽشاً لنعاغ الطالة في العامؼح، وكزلك مذى 

االسذثاه تين الؼوامل األكاديميح وغيش األكاديميح من ظهح  وتين مغروى أداء 

واػرمذخ الذساعح ػلى المنهط .  الطالة من ظهح أخشى في ظامؼح أم القشى 

الوففي،كما ذوفلد  ئليه من  نرائط أن هناك ػالقح اسذثاه ايعاتي دال 

ئؼقائياً تين مغروى أداء الطالة في المشؼلح الصانويح ومؼذلح الرشاكمي في كل 



 

فقل دساعي ولمذج أستغ فقول مرراتؼح، كما ذوفلد ئلى وظود ػالقح ايعاتيح 

دالح ئؼقائيا تين مغروى أداء الطالب في العامؼح والؼةء الذساعي في الفقل 

األول والصاني والصالس والشاتغ 

 

 

        :ثاوياً انذراساخ األجىثيح
هذفد الذساعح (  Berg & McQuinn( )1989)      دساعح تشض و مكوين

ئلى الوقوف ػلى أشش مغاػذج هالب وهالثاخ العامؼح اظرماػيا من خالل 

أعشهم ػلى مواظهح مؾكالذهم واالسذفاع تمؼذل الرؽقيل األكاديمي، 

هالثاً وهالثح من ظامؼح ميضوسي  (150)وذوفلد الذساعح الري أظشيد ػلى 

تأمشيكا ئلى أهميح وظود المغانذج االظرماػيح من األعشج لمغاػذج الطالب 

والطالثاخ ػلى الرؽقيل األكاديمي، ومواظهح المؾكالخ، وذؽقيق الروافق مغ 

. الثيئح الخاسظيح

 ( D'zurilla & Others ( ) 1991 )        دساعح دوصيشال وآخشون 

هذفد ئلى الذساعح الرؼشف ػلى دوس األعشج في ؼل المؾكالخ الري ذواظه 

هالب العامؼح والري ذنرط ػن ذؼذد أؼذاز الؽياج الناغطح ، وأعفشخ نرائط 

الذساعح ػن وظود ػالقح اسذثاهيه تين انخفاك قذسج هالب العامؼح ػلى ؼل 

مؾكالذهم الناذعح ػن ذؼذد أؼذاز الؽياج الناغطح في ؼياذهم العامؼيح، وتين 

 مؼف دوس األعشج

 

 

الؼظروا كيف ظثد االهاس النظشي المناعة لذساعري من ناؼيح الؼلماء 

والذساعاخ الغاتقه أهم ؽي يكون االهاس النظشي مشكض ػلى مؽروى تؽصكم 

مصالً ػن الطالق ػن الرذخين ػن المخذساخ الصم ذعية ؽي يخـ هزي 

. الؼناوين والذنغون ملخـ الذساعاخ الغاتقح مغ دساعرك 

:  مثال عهى رنك 

اعرفادخ الذساعح الؽاليح كصيشاً من نرائط الثؽوز والذساعاخ الغاتقح في ئششاء 

ئهاسه النظشي وتناء أداذه وذفغيش نرائعه، ولؼل ما يميضه ػن الذساعاخ الغاتقح 

الرؼليميح لطالثاخ ظامؼح هيثح، تاػرثاسها /ذشكيضه فقو ػلى المؾكالخ األكاديميح

ومن خالل الؼشك . ظامؼح ؼذيصح لم يمل ػلى ئنؾائها أكصش من شالز عنواخ



 

الغاتق للذساعاخ الغاتقح يرنػ أن كل الذساعاخ أكذخ ػلى أن الطالب 

كما أكذخ الذساعاخ . تالعامؼاخ يؼانون من مؾكالخ ذؼليميح ونفغيح واظرماػيح

ػلى أهميح ذؼاون األعشج مغ العامؼح للرقذي لهزه المؾكالخ ،واذنػ أيناً أن 

هناك ػذد من الذساعاخ الري ذناولد مغروى األداء األكاديمي  أو الرؽقيل 

الذساعي للطالب في مإعغاخ الرؼليم الؼالي، والري ذرأشش تالمؾكالخ الري 

 .يواظهها الطالب تالعامؼاخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انفصم انخامس , انفصم انراتع , انفصم انثانث 

  .وهزي الفقول مروقفه ػلى االعرثيان ساغ ذلقون االظاتاخ تؼذ ذؽليل االعرثانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الفقل الصالس  
 

: نوع الذساعح

 :المنهط

: أداج جمع انثياواخ

: مجرمع انثحث

: عيىح انثحث

: مجاالخ انثحث

: األسانية اإلحصائيح

: إجراءاخ ذطثيق أداج انذراسح

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ذحهيم انمعهىماخ : انفصم انراتع

وذفسيرها 
 

النرائط المرؼلقح تخقائـ ػينح الذساعح : أوالً 

النرائط المرؼلقح تأعئلح الذساعح : شانياً 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورائج انثحث : انفصم انخامس

وذىصياذه 
 

 (النرائط  )

  (دساعاخ مقرشؼه  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هىا تحثد نكم عه طريقح عمم إسرثاوه ومراعاج تعض انىقاط انمهمه 

نمساعذذكم  

 

 نخطىاخ انىاجة أذثاعها نرصميم وإدارج االسرثيان
 

 

 :ذؼليماخ االعرثانح.1

 

يلضم أن ذخاهة االعرثانح الفئح المغرهذفح تلغح وديح مرفائلح فيها دػوج 

إلتذاء الشأي الموموػي والمؾاسكح الفاػلح، مغ منؽهم الصقح المطلقح تأن 

آساءهم عوف لن ذغرخذم ئال ألغشاك الثؽس الؼلمي ، وانه من المهم 

ئخثاس المؾاسكين في االعرثيان تان هناك ؼمايح لخقوفياذهم وإلظاتاذهم 

 .ولن يرم اهالع اؼذ غيش القائمين ػلى االعرثيان مهما كاند ئظاتاذهم

ئؽؼاس الفئح المغرهذفح تأن ملء االعرثانح عيكون ػلى ؼغاب وقرهم، 

وػملهم، ولكن مؾاسكرهم عرؼود تالفائذج ئن آظال أم ػاظال ػليهم، وػلى 

صمالئهم وػلى هالتهم ؼذد لهم ما المطلوب منهم فؼله، ئن كاند اعرثانه 

مفروؼح كم عطشا يكرثون مصال، وئن كاند اعرثانه مغلقح ؼذد لهم ما 

 .اإلؽاسج الري يروظة ػليهم ومؼها، أو الرؼليق المشاد ئمافره

 

 :ذؽذيذ أهذاف االعرثيان-.2

لن نؽقل ػلى ما نشيذ من نرائط ارا لم يكن هناك هذف وامػ ومؽذد 

من ػمل االعرثيان، فكلما كان الهذف او الغشك غيش وامػ كلما كان 

ولنأخز هزا المصال ان . رلك منيؼح لوقد المؾاسكين في رلك االعرثيان

مقمم االعرثيان يعة ػليح أن يكون دقيق ظذا في ذؽذيذ الهذف وال 

يرشكه ػائم او يشمى ئلى أؽياء ػامه قذ ذفهم تؼذج مقافذ وأهذاف 

وذلخيقا لما ركش فانه ئرا وظذخ انه من القؼوتح كراتح اعرثيان فرزكش 

 .انك لم ذأخز الوقد الكافي في ذؽذيذ أهذاف االعرثيان

 

 :تذايح ال تذ من الرمييض تين نوػين من االعرثياناخ



 

 

 : اعرثياناخ مفروؼح (1

 (ػثاسج ػن أعئلح مقاليح يعية ػنها المؼلم تالكم والكيف الزي يشيذ)

ولنأخز القيغح المفروؼح وهى تكل تغاهح ئػطاء المغرخذم ؼشيح كراتح 

سأيه وال يكون هناك ذؽذيذ لإلظاتاخ وهزا النوع مفيذ ػنذما ال يكون 

هناك ذؽذيذ مؼين لألؽخاؿ الزين عوف يقومون تالمؾاسكح فى االعرثيان 

. واينا لح ميضج انه يؼطى الؽشيح لألؽخاؿ لكى يؼثشوا تؽشيح ذامح

ذزكش أنه تاعرخذام هزه الطشيقه عرضيذ اؼرماليح اعرقثال أساء غيش مروقؼح 

وقذ ذكون غشيثح، ومن مغاوئه ان أعئلره يعة قشاءذها تذقح وتؾكل منفشد 

ومن القؼة ػمل دساعح ئؼقائيح لهزا النوع ومن الوامػ ان اعرخذام 

هزا النوع مكلف من ناؼيح العهذ والوقد والمال ؼيس يؽراض الى الوقد 

الطويل لقشاءج اإلظاتاخ ترمؼن ودقح واخيشا وهو االهم انح عيأخز وقد 

ذزكش انح كلما كاند األعئلح هويلح فان المؾاسك . هويل من المؾاسك

 .عيؽظ تالملل والنعش

 : اعرثياناخ مغلقـــح (2

 :وهي ػلى فوسذين

وهي ػثاسج ػن أعئلح من نوع اإلظاتاخ الققيشج، لكل  :فؽيفح سفذ. أ

  .غالثا نؼم أو آل، موافق أو غيش موافق: منه ئظاتران

هو ػثاساخ ذقشيشيح ذؽراض ئلى ئفذاس ؼكم تؾأنها، أو  :مقياط سذة.  ب

ذقذيش لها وهزا الؽكم أو الرقذيش يكون واؼذا من شالشح أؼكام، أو شالشح 

وتالنغثح لمقاييظ الشذة، يغرؽة أن يكون . ذقذيشاخ، أو أكصش من شالشح

وفي كل ... ػذد األؼكام أو الرقذيشاخ فشديا، شالشح أو خمغح أو عثؼح أو 

ؼالح يغمى المقياط تاعم ػذد األؼكام أو الرقذيشاخ في االعرثانح؛ فيغمى 

 .مقياط سذة شالشي أو مقياط سذة خماعي أو مقياط سذة عثاػي

والقيغح المغلقح وهى الري لها ػذج ئظاتاخ ويرم اخرياس واؼذ اوػذج 

فى الؽقيقح ليظ هناك ػذد مؽذد لإلظاتاخ ولكن يعة ان . اخرياساخ

ذكون اإلظاتاخ ذغطى ظميغ اؼرماالخ اإلظاتح ػلى الغإال ويعة األخز 

تؼين االػرثاس ػذم كصشذها الى دسظح انها ذغثة الغموك وتؾكل ػام 

ػلى عثيل . يكون ػذد اخرياساخ اإلظاتاخ تين خمغح الى ػؾشج اؼرماالخ



 

  :المصال

لوكان هناك عإال يثؽس فى مذى عهولح اعرخذام ؽيء ما فقذ ذكون 

تهزج الؽالح لم * او مشيػ وغيش مشيػ * اما عهل وفؼة * اإلظاتاخ 

ذذع معال للمؽايذج فمن األفنل ان ذكون اؼرماالخ اإلظاتح فشديح ؼرى 

 .يرغنى لمن له سأى مؽايذ او ليظ لذيح سأى ان يخراس

وهناك وظهح نظش أخشى ذقول ان اإلظاتاخ الضوظيح هى األفنل ؼيس 

وينقػ فى ؼالح االعرثياناخ الطويلح . انها ذذفغ المغرخذم لكى يثذي سأيه

. ان ذكون ئظاتاذها صوظيح ؼرى ال ذكون هناك ئظاتاخ مؽايذج كصيشج

وللقيغح المغلقح ػذج مؽاعن من ناؼيح الوقد والكلفح النح وػن هشيق 

ذؽذيذ اإلظاتاخ ذغهل ػمليح ؼغاتها واعرخشاض النغة المئويح وكزلك 

ؼغاب اإلؼقائياخ المؼقذج وػن هشيق الؽاعة اآللي ذكون الؼمليح 

  .عهلح وعشيؼح

 

  :هناك اػرثاساخ يعة األخز تها ػنذ ومغ االعرثانه وهي كاألذي

 

فى أؼيانا كصيشج ذؽذز األخطاء وػذم دقح اإلظاتاخ مما : الوموغ -1

. ينرط ػنها نرائط غيش دقيقح ويكون عثة رلك هو ػذم وموؼا الغإال

ػنذ ومغ الغإال . فالواظة ان يكون الغإال وامػ وال يوظذ ته غموك

يعة الرفكيش فى الؽذ من اؼرماليح ان يفهم الغإال تأكصش من مؼنى من قثل 

 .اكصش من مغرخذم هزه نقطح مهمح ظذا

أخشى من ناؼيح اللغح والرؼثيشاخ، فيعة ذعنة الؼثاساخ الغشيثح الري  -2

 ال ذغرخذم تكصشج

، وهناك ظملح من الخقائـ يعة أن ذرمرغ تها الفقشاخ : الفقشاخ -3

  :ؼرى ذإدي الغايح المشظوج منها تغهولح ويغش

 .أن ذكون مرقاستح في الطول 

 في المامي أو الؽامش أو المغرقثل)أن ذكون موؼذج في الذاللح الضمنيح  

( 

كأن ذثذأ تالمقذس أو الفؼل المناسع أوأداج )أن ذكون مرطاتقح في الثذايح  

 (االعرفهام 



 

 .أن ذكون الفقشاخ تقيغح واؼذج من ؼيس اإليعاتيح والغلثيح  

 أن ذكون مرغلغلح منطقيا 

  .أن ذكون منرميح للثؼذ الزي ذنذسض ذؽره 

  .أن ذؾرمل ػلى ؽشغ للمقطلؽاخ العذيذج 

 (ال ، ئال)مصل : أن يومغ خو ذؽد ؼشوف النفي واالعرصناء 

  :يلضم ذؽكيم االعرثانح من روي االخرقاؿ من ؼيس 

  عالمح اللغــــــح -1

  ذغلغل الفقشاخ -2

  انرمـاء الفقشاخ -3

يلضم ذعشية االعرثانح ػلى ػينح فغيشج مماشلح للفئح المغرهذفح كنوع  -4

 :من الرؽكيم لمؼشفح

 لقشائيـــــــــــــح االعرثانح 

  ذقذيـش صمن ملء االعرثانح . 

 وموغ ذؼليماخ االعرثانح 

ذؽليل نرائط االعرثانح قثل الرؽليل يغرثؼذ الثاؼس االعرثياناخ غيش  

  .المكرملح، شم يرأكذ من أن االعرثياناخ المكرملح ذمصل ػينح تؽصه أو دساعره

 

 -:من ػيوب االعرثانح

 .ذؽراض الى ظهذ وػنايح في اػذادها وفياغرها -1

يقؼة اعرخذامها ارا كان المغرعيثين غيش مصقفين اوال يعيذون  -2

 .القشاءج والكراتح

 .اؼرمال عوء فهم تؼل االعئلح -3

اؼرمال فقذ تؼل نغخ االعرثانح او ػذم االظاتح ػنها او ػن تؼل  -4

 .االعئلح فيها من قثل تؼل االؽخاؿ او ػذم اػادذها للثاؼس

ذؼطي للمغرعية فشفح مناقؾح االعئلح مغ غيشه فيكون ػشمح للرأشش 

 .تاساءه

في ؼالح ػذم اظثاس المغرعية ػلى ركش اعمه او الكؾف ػن  -6

 .ؽخقيره ال يمكن الشظوع اليه

 اؼرمال قيام افشاد آخشين غيش الفشد المغرهذف تاإلظاتح -7



 

تؼل االؼيان ذرطلة االعرثانح ػذداً كثيشاً من االعئلح االمشالزي  -8

 .يإدي الى ظؼلها هويلح وذصيش ملل المغرعية

 

هزا الؾشغ للمغاػذج وليظ تؽس كامل : مالؼظح 

مايطثغ في  ( 1 )وأسظوا منكم ػذم النغخ ع ؽان سقم 

 . (سعوب  )ظثهركم آخش الرشم يؼني 
 

 

أعأل هللا الؼلي الؼظيم لي ولكم تأن يوفقنا لما يؽة 

ويشمى وأن ينفغ تهزا الؾشغ الطالب والطالثاخ      

. تعامؼح الملك فيقل الرؼليم ػن تؼذ 

 

Salman 1 


