
عجارملا ةباتكو سابتقالاو قيثوتلا يف دعاوق
 ةسداسلا ةرضاحملا– ثحب جهانم



ةرضاحملا رواحم
 نتملا يف قيثوتلا•
"يفرح " رشابملا سابتقالا•
 رشابم ريغلا سابتقالا•
 ؟ ةيلفسلا يشاوحلا مدختست ىتم•
 عجارملا ةباتك دنع اهتاعارم يغبني ةماع دعاوق•
 عجارملا ةمئاق يف عجرملا قيثوت ةقيرط•
 ثحبلا ريرقت ةباتك يف ةماع تاداشرإ•



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا
: سابتقالا
 : نيعون ىلع وهو قيثوتلا عم نيرخآلا راكفا لقن وه
 . رشابم ريغ سابتقا .۲ . ) يفرح( رشابم سابتقا.۱

 يفرحلا رشابملا سابتقالا : ًالوا
 ءيشيأ هيف ريغننأ نود وه امك صن سبتقناننأيأ قيثوتلا عم ايفرح نيرخآلا راكفا لقن وه
 .) تسب يبوك (



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا
؟ مدختسي ىتم

 : ةيلاتلا تال احلا يف مدختسي

 صوصنلا وا ةيبرعلا لاثمالا ةلاح يف امك . هانعم وا هتيلامج صنلا دقفي نا ثحابلا فاخ اذا .1
 . اهلامج اهدقفيف اهيف ريغي نا ثحابلا ىشخي يتلا تالاقملا ضعب وا ةيرثنلا وا ةيرعشلا

 يتلاو ةفيرشلا ثيداحألاو تايآلاك . هيف لقعلا لامعا عيطتسا يذلا عونلا نم صنلا ناك اذا.٢
 مسرلاب لزنت نا ةينآرقلا تايآلا ةلاح يف لضفيو اهتغايص يف ريغن نا اعرش انيلع مرحي
 . اهيفأطخن ال ىتح رتويبمكلا نم ينامثعلا



 ؟ رشابملا سابتقالا مادختسا دنع اهتاعارم يغبني يتلا طباوضلا

 : نيعون ىلع يهو سبتقملا صنلا ةيمك بسح طباوضلا فلتخت

 ةيرثنلا صوصنلا ضعب وا ةريصقلا ثيداحألاوأ فيراعتلاك ."ةملك٤٠ نم لقأ " صنلا ناك ةلاح يف .1
صيصنت تامالع نيب سبتقملا صنلا عضن نا بجي انه ، ةملك٤۰ دودح يف اهنم سبتقن يتلا ةيداعلا
رشابم سابتقا اذهنأئراقلا فرعيل
 ( "... فيرعتلا بتكن .................... "هنأب يلقعلا فلختلا يناطحقلا فرعي : لاثم
 )۳۳ ص ،۱۳۳۱ ، يناطحقلا

ةلئاعلا ( ةيلاتلا ةقيرطلاب انقثو مث صيصنت تامالع نيب بتك دق فيرعتلا نا ظحالن قباسلا لاثملا يف
 ) ةحفصلا ، ماعلا ،



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا
 ؟ رشابملا سابتقالا مادختسا دنع اهتاعارم يغبني يتلا طباوضلا

 صنلا زيمن نا بجي انه ةملك٤٠ نم رثكا سبتقملا صنلا ناك اذا

نأئراقلل نيبتسيل ثحبلا ةباتك يف عبتملا قيسنتلل فلاخم قيسنتب

.ةملك٤۰ نم رثكا رشابم سابتقا اذه



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا
 ؟ رشابملا سابتقالا مادختسا دنع اهتاعارم يغبني يتلا طباوضلا

----------------------- ثحبلا ةحفص يه انماما يتلا ةحفصلا نا ضرتفنل : لاثم
-----------------------
-----------------------

---------------
---------------
---------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------

انكرت اننأ ظحالن سبتقملا صقنلا اذه
 ةدعب ةفاسمو رطسلا لبق يف ةفاسم
 يقاب نع سبتقملا صنلا قيسنت انريغ يأ

نأ ئراقلل نيبتسي اذهبو ثحبلا
  . رشابم سابتقا سبتقم صنلا اذه

 رطسا ثالث نم لقا وا رثكا صنلا ناك ءاوس رشابملا سابتقالا ةلاح يف هنا حضون نا بجي اريخا
 مقر، ماعلا ،ةلئاعلا ( لكشلا اذهب قيثوتلا نوكي نايأ ، قيثوتلا يف ةحفصلا مقر ركذ بجي

 ) ةحفصلا



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 ركذ بجي  ةملك٤۰ نم لقا وا رثكا صنلا ناك ءاوس رشابملا سابتقالا ةلاح يف هنا حضون نا بجي اريخا

 ةلاح يف هنأ املع ، ) ةحفصلا، ماعلا ،ةلئاعلا( لكشلا اذهب قيثوتلا نوكي نايأ ، قيثوتلا يف ةحفصلا مقر

 ،يزيلجنالاب )p ( وأ يبرعلاب )ص ( فرحلاب اقوبسم ةحفصلا مقر بتكي ةدحاو ةحفص نم سابتقالا ناك

 اذهب تاحفصلا بتكت مث نيترمp وا ص ـلا فرح  بتكي رثكا تاحفص نم سابتقالا تناك ةلاح يفو

 لكشلا

skinr,2003,p ( وأ  )۳٦-۳۳ ص ص ،۲۰۰۳ ، يناطحقلا ( p33-36(



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 رشابملا ريغلا سابتقالا : ايناث

 نايأ "فرصتب " ةملكب ينعنو ، اهبحاصل ةمولعملا قيثوت عم فرصتب نيرخآلا راكفا لقن يا

 .هسابتقا ءانثا صنلا هغايص يف لدعيوأ ريغي ثحابلا

وأ ةركف دقني هسابتقا لالخ وهف ةدوجوم نوكت ثحابلا ةيصخش نأل لضفألا ربتعي عونلا اذه

.اذكهوهبولسأب اهصخليو ةمولعملا مهفي وا راكفا ةدع نيب طبريوأاهديؤي



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 رشابملا ريغلا سابتقالا : ايناث

 :رشابم ريغلا سابتقالا مادختسا دنع اهتاعارم يغبني يتلا طباوضلا

 ةباتكل ةرورض دجن ال  انهاننأيأ ) خيراتلا ،ةلئاعلا ( ةباتكب هقثون مث ديرن امك صنلا بتكن انه•

. ةحفصلا مقر

 . خيرات نودبيأ ، )ت . ب ،ةلئاعلا ( بتكي خيراتلا بوتكم نكي مل ةلاح يف•



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 رشابملا ريغلا سابتقالاو ، ) يفرحلا ( رشابملا سابتقالا نيب قرفلا حيضوت انلواح ةقباسلا تارقفلا يف

 ةريحلا اهيف دجي يتلا تالاحلا ضعب ثحبلا ءانثا ههجاوت ثحابلا نكل ، ثحابلا هيف فرصتي يذلاو

. ايلخاد قثوي فيك

 مسا بتكيله ؟ مجرتملا باتكلا قثوي فيكو ، هتس وا ةثالث وانافلومل باتكلا ناك اذا قثوي فيكف

 ؟ يبرعلا مِجرَتُملا ما يبنجالا بتاكلا



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا
قيثوتلا قرط عيمجل حيضوت

( ركذب قيثوتلا نوكي اهيفو تالاحلا لهسا يهو دحاوفلؤمل باتكلا ناك اذا .۱
ناك نا ةحفصلا مقر فيضيو رشابم ريغ سابتقالا ناك اذا ) خيراتلاو ،ةلئاعلا
.) ةحفصلا ، خيراتلا ،ةلئاعلا ( لكشلا اذهب قيثوتلا نوكيف رشابم سابتقالا

.............................نأىلإ )۲۰۰۳ ( شيورد لصوت/ ةلثما

 (.....................................هنأب يملعلا ثحبلا فرعي /وا
)۲۰۰۳ ، شيورد



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 نم لقأ( رثكا وا ناصخش هفيلأت هيف كرتشا هنم بتكا يذلا باتكلا ناك اذا .٢

)نيفلؤم٦

 يف اهدورو تارم عيمج يف ) خيراتلا ، يناثلافلؤملاةلئاع و لوالافلؤملاةلئاع (  ركذي طقف نيفلؤم اوناك اذر

 ثحبلا

 .....................نأىلإ )۲۰۰۳ ، يرمشلا و يناطحقلا (اهارجأ يتلا ةساردلاجئاتن ترفسا دقو / لاثم

.)۲۰۰۳ ، يرمشلاو يناطحقلا (.....................هنأب يملعلا ثحبلا فرعي /وأ



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

/ ةظحالم

 ةقحاللا تارملا يف بتكي مث  ،٦ نم لقأ ،٥–۳ نم اوناك نأ ىلوألا ةرملا يف نيفلؤملا عيمج ءامسأ بتكت

 ) خيراتلا ، نورخاو لوالافلؤملاةلئاع (

)۲۰۰۳ ، نورخاو يناطحقلا (....................هنأب يملعلا ثحبلا فرعي / لاثم

. ةرم لوأ نم نورخاو لوألا فلؤملا بتكيف ،٦ نع اوداز نأ امأ



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 : يلاتلاب نيفلؤملا ددعل اعبت سابتقالا صيخلت نكميو

 رثكأف ةيناثلا ةرملل سابتقالا ىلوألا ةرملل سابتقالا نيفلؤملا ددع
 ناثحابلا ركذي ناثحابلا ركذي۱-۲
 وأ نورخآ و ب اعوبتم لوألا ثحابلا ركذي نوثحابلا عيمج ركذي٥-۳

et al
و ب اعوبتم لوألا ثحابلا ركذي رثكأف٦

et وأ نورخآ al
 وأ نورخآ و ب اعوبتم لوألا ثحابلا ركذي

et al



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

ةمظنم وا رشن راد وأ ةسسؤم وأ ةعماج فيلأت نم باتكلا ناك ةلاح يف

 مسالا راصتخا عم ةرم لوأ لماك مسالا ركذي راصتخا اهلو ةفورعم ةعماجلا وا ةسسؤملا تناك اذا

 طقف خيراتلا عم راصتخالا ركذي ةقحاللا تارملا يفو ، ساوقأ لخاد خيراتلاو

 ىلا )dsm4,2003 ( عبارلا يئاصحالاو يصيخشتلا ليلدلا راشأ : ةرم لوأ اهدورو دنع /لاثم
............ 

 ( ................. بائتكالا ضارعأ نم  : ةقحاللا تارملا يف اهدورو دنع لاثم

dsm4,2003(  



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 يف خيراتلا عم لماك مسالا بتكيف راصتخا اهل سيل وأ ةفورعم تسيل ةسسؤملا تناك لاح يف

 ثحبلا يف اهدورو تارم عيمج

 )۲۰۰۳ ، ةرهاقلا ةعماج ( ..................... : ةرم لوأةدورو دنع لاثم

)٢٠٠٣ ، ةرهاقلا ةعماج ( ............ ةقحاللا تارملا يف اهدورو دنع لاثم



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

مجرتم باتكلا ناك اذا .٣

 يبرعلا رشنلا خيرات عم يبنجالافلؤملا مسا بتكي

)۲۰۰۳ ،نوتسريث (..............................هنأب ءاكذلا فرعي / لاثم



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 لوهجم فلؤملا ناك اذا .٣

.)۱۹۸۷ ،فوعمريغ (  لكشلا اذهب بتكي

)۲۰۰۳ ، فورعم ريغ (..............................هنأب ءاكذلا فرعي / لاثم



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

  ةفلتخم عجارم ةدع نم ةركف تسبتقا ينا ةلاح يف

 لخادنيفلؤملا عيمج ركذ متي لقع يناثلاو ،يدفملا لوألا نيباتك نم رثكا نم ةركف تدخا الثم

 : يلاتلالكشلاب   ةلئاعلا بسح ايدجبا مهبيترت متيو ، ةطوقنم ةلصافب مهنيب الوصفم سوقلا

 ،  )۲۰۰٦ ، ىدفملا و ؛۲۰۰۳،لقع ( ........................ هنأب ومنلا فرعيو : لاثم

 . ايدجبا ميملا قبست نيعلا نأل ىدفملا لبق لقع انبتك اننا يظحال



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 ) يلصألا عجرملا رفوت مدع ةلاح يف (  يوناثلا عجرملا قيثوت

 لخاد نم ةركف سبتقا نا تدرا يعالطا ءانثاو ، ىدفملا رمع روتكدلل ومنلا باتكل تعجر انا الثم

 متي ةلاحلا هذه يف ، رخآ باتك نم اهسبتقا امناو ةسفنب روتكدلا اهبتكي مل ةركفلا كلت نكل باتكلا

 : يلاتلا لكشلا يف امك ، يف فرحب ًاقوبسم يلصألا فلؤملا مساب هقيثوت

 نم ةمولعملا تذخا ينا فرعي يثحب ىلع علطي ئراق يأ ةلاحلا هذه يف ، )۲۰۰٦ ، ىدفملا يف (

 . رخا ثحاب ةركف لب ةتركف تسيل اهنكل ىدفملا باتك



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

 ؟ ةيلفسلا شماوهلا وا ةيلفسلا يشاوحلا مدختسن ىتم

 : ةيلاتلا تالاحلا يف اهمادختسال ثحابلاأجليو ةثيدحلا ةيملعلا ثوحبلا يف قيض قاطن ىلع ةقيرطلا هذه مدختست

 ةثحب يف ثحابلا اهبذخأي يتلا ةقيرطلا حيضوتل .1

* )۲۱ ص ،۱۳۲۱ ( ......ىلإ ةمالس ةحودمم ريشتو تبتكو نتملا يف بتكا تنك الثم

 دعب مقرلا ريشي بتكا شماوهلا وا يشاوحلا يف ، ةمجن ةمالع تعضو مث اهل تقثوو ةحودمم مالك تسبتقا ينا ظحالن
. ةحفصلا مقرل خيراتلا

 . ةحفصلا مقر هب ينعا انا خيراتلا دعب بتكي مقريأ نا ملعيس ثحبلا هتءارق لالخئراقلا انه



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا
 حلطصملا .۲

 حلطصملا بناجب* ةمالع عضا يلقعلا فلختلا نع تثدحتو عوضوم نع ملكتا تنك الثم

 امدنعو ةيركفلا ةقاعالاو يلقعلا فعضلاك تاحلطصملا نم ددعىلإ يلقعلا فلختلا حلطصم ريشي يشاوحلا يف بتكاو
 يلقعلا فلختلل ريشي وهف ثحبلا لالخ تاحلطصملا كلت ثحابلا مدختسي

 فيرعت بتكا يشاوحلل لزناو* عضا عيمجلا هانعم مهفي ال نا عقوتا حلطصم يثيدح لالخ تركذو ملكتا تنك الثم وا
 حلطصملا اذه

 بتكايشاوحلل لزناو*عضأف هيف عسوتا نا عيطتسا ال يثيدح روحم سيل عوضوم نع ملكتا تنك اًلثمةدازتسألل .۳
 ............. باتكل عوجرلا كنكميةدازتسألل



 ) سابتقالا (  نتملا يف قيثوتلا

نتملا يف اهعضو ميقتسي ال و شماهلا يف اهتباتك ةرورض ثحابلا ىري يتلا ةلاحلا .٤

 نتملا يف كلذ هباتك عيطتسي ال و نيعم ءيش حيضوت ةرورض ثحابلا دجي دقف فلتخت تال احلاو

 نم اهريغ وا حلطصم ةمجرت وا باتك مسا وا ةحفص مقر ةباتكل ءاوس يشاوحلا مدختسي  انه

تالاحلا

. اننايحا نيثحابلا هجاوت يتلا



 عجارملا ةمئاق : ايناث

 / عجارملا ةمئاق ةباتك دنع اهتاعارم يغبني ةماع دعاوق

هنأىلإ ةيكيرمالاAPA ـلا دعاوق ريشت ـلا دعاوق ريشت

. ثحبلا ةياهن يف عجارملاةمئاق حضوتنأ بجي .۱

 اهنأل تاحفصلا نم ةحفصيأ اهب لمكن النأ ىنعمب ، ةديدج ةحفص يف عجارملاةمئاق ةباتكأدبننأ بجي .۲
ةلقتسم ةحفص يف نوكت نا بجي ثحبلا يفيسيئر نوكم يه لب ثحبلا طاقن نم ةطقن تسيل
 ول لاثملا ليبس ىلعف بيترتلاءانثأ )فيرعتلالأ( ـل رظنن الاننأ ةاعارم عم ، ايدجبا عجارملا عيمج بيترت متي .۳

 "أ" سيلو "ق" فرح عم فنصي "يناطحقلا" عجرم يدل ناك



 عجارملا ةمئاق : ايناث

 / عجارملا ةمئاق ةباتك دنع اهتاعارم يغبني ةماع دعاوق

 نا نود ةيبرعلا عجرملابأدبنو نيرطس هفاسم كرتن مث ، ةحفصلا فصتنم يف "عجارملا" ناونعلا بتكي.٤
.اضيأ اهل يبناج ناونع بتكن نا نود ةيبنجالا عجارملا اهيلي اهل يبناج ناونع بتكن

.ميقرتAPA ـلا ريياعم نمضتت ال ثيحةمئاقلا يف عجرميأ ميقرت متي ال .٥

.ةدحاوةمئاق يف اهضعب عم اهعيمج بتكت لبلئاسرلا نع تالجملا نع بتكلا لصفن ناأطخلا نم  .٦



 عجارملا ةمئاق : ايناث

/ عجارملا ةمئاق ةباتك دنع اهتاعارم يغبني ةماع دعاوق

 ،ثدحألاىلإ مدقألا نم خيراتلا بسح بترتفلؤملا سفنل عجرم نم رثكا دوجو ةلاح يف .۷
 لكشلا اذهب خيراتلا بسح اهبترا يناطحقلا دمحم اهبتك اهعيمج عجارم۳ يدل ناك ول ىنعمب
............................ . )۲۰۰۲ ( دمحم ، يناطحقلا

.............................. )۲۰۰۸ ( دمحم ، يناطحقلا

 ............................. )۱۰۱۳ ( دمحم ، يناطحقلا



 عجارملا ةمئاق : ايناث

 / عجارملا ةمئاق ةباتك دنع اهتاعارم يغبني ةماع دعاوق

. لئام طخب كلذىلإ امورمتؤملا وا ةلجملا وا باتكلاك عجرملا مسا ةباتك متت.۸

 ناونع سيلو ةلجملا عجرملا نوكي دق اممك ، هيف نمضتملا لصفلا سيلو باتكلاك انيديأب هسملن ام وهعجرملاو
اذهو لئاملاب ثحبلا ناونع وا ةلاقملا ناونع بتكي نيحئطخي نيثحابلا ضعبف ، اهيف روشنملا ثحبلا

 . ثحبلا كلذ وا لاقملا كلذ اهيف رشن يتلا ةلجملا وه عجرملا لب عجرم سيل اذه نألأطخ

.درفمعجارملانيبرطسالايفدعابتلا.۹



 عجارملا ةمئاق : ايناث

 : عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

 باتك عجرملا ناك اذا1.

  رشنلا راد : رشنلا دلب . باتكلا مسا . ) رشنلا ماع( يناثلاو لوالا مسالا ، ةلئاعلا :يتالاك قيثوتلا متي

 دشرلا راد : ضايرلا . يملعلا ثحبلا دعاوق . )۲۰۰۱ ( هللادبع دمحم ، يناطحقلا



 عجارملا ةمئاق : ايناث

 : عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

 : يلاتلا لكشلاب بتكت بتاك نم رثكا عجرملافيلأت يف كرتشا اذاو

 مسا . ) رشنلا ماع ( يناثلاو لوالا مسالا ،۳ةلئاعلا ، يناثلاو لوالا مسالا ،۲ةلئاعلا ؛ يناثلاو لوالا مسالا ،۱ةلئاع

 رشنلا راد : رشنلا دلب .باتكلا

ثحبلا دعاوق . )۲۰۰۱ (دمحا ملاس ، يرجيوتلا و ؛ ناميلس دمحا ، يرمشلاو ؛   دبع دمحم ، يناطحقلا

دشرلا راد : ضايرلا .يملعلا



 عجارملا ةمئاق : ايناث

 : عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

 ىلوالا هتسلا ءامسالا بتكت هتس نم رثكا اوناكنأ امالقأف۳ اوناك نانيفلؤملا عيمج ءامسا بتكت / ةظحالم

 يبنجا عجرملا ناكنإ "atal " وا يبرع عجرملا ناكنإ "نورخاو" بتكي مث

 ؛ دمحا ملاس ، يميمتلاو ؛دمحا ملاس ، يرجيوتلا و ؛ ناميلس دمحا ، يرمشلاو ؛ دبع دمحم ، يناطحقلا / لاثم

 دشرلا راد : ضايرلا . يملعلا ثحبلا دعاوق . )۲۰۰۱ (نورخآو دمحم دمحا ، يرمشلاو ؛ ناميلس ،يرقنعلاو



 عجارملا ةمئاق : ايناث
 : عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

 / يلاتلا لكشلاب قثوي ةيملع ةلجم عجرملا ناك نا .۲

 فيرعتلا. تاحفصلا ،)ددعلا( دلجملا . ةلجملا مسا . ثحبلا عوضوم . ) رشنلا ماع( يناثلاو لوالا مسالا ،ةلئاعلا

-------:doi عجرمل يمقرلا

۳۳ ، )۱(۳. سفنلا ملع ةلجم .ةئرلا ناطرسب هتقالعو تاردخملا . )۲۰۰۱ ( دبع دمحم ، يناطحقلا

-۱۰۲۰doi:10.1oso/14622200410001676305



 عجارملا ةمئاق : ايناث
 : عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

 / يلاتلا لكشلاب قثوي ةيملع ةلجم عجرملا ناك نا .۲

:ةيلاتلاطاقنلاapa6ـلادعاوقنمضتت/ةضحالم

طاقنالولصاوفبمهنيبلصفننانود)دجونإ(ةرشابمدلجملامقردعبنيسوقنيبةلجمللددعلاعضومتي

p،صص:راصتخالاعضومتيال pةرشابمماقرألابتكتلبتاحفصلاةباتكءانثأ.



 عجارملا ةمئاق : ايناث

 : عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

 / يلاتلا لكشلاب بتكت ةروشنم ريغةراوتكد وا ريتسجام ةلاسر عجرملا ناك اذ.۳

 دهعملا مسا . )ةروشنم ريغ هاروتكد وا ريتسجام ةلاسر(. ةلاسرلا ناونع . ) رشنلا ماع( يناثلاو لوالا مسالا ،ةلئاعلا

 .ناكملا ،ةعماجلا وا ةيلكلا وا

 )ةروشنم ريغةاروتكد ةلاسر( .ةئرلا ناطرسب هتقالعو تاردخملا . )۲۰۰۱ ( هللادبع دمحم ، يناطحقلا

 .ضايرلا ،دوعس كلملا هعماج .



 عجارملا ةمئاق : ايناث
 : عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

 :يلاتلا لكشلاب قثوت ةيعماج وا ةيملاع تانايب ةدعاق يف روشنم ةلاسرلا صخلم نع ةرابع تناك اذا

 عاجرتسالا مت . )ةروشنم ريغ هاروتكد وا ريتسجام ةلاسر( ةلاسرلا ناونع . )رشنلا ماع( يناثلاو لوالا مسالا ،ةلئاعلا

 ) ةلاسرلا قيثوت مقر ( . تانايبلا ةدعاق مسا نم

 مت .) ةروشنم ريغةاروتكد ةلاسر(ةئرلا ناطرسب هتقالعو تاردخملا.)۲۰۱۳( هللا دبع دمحم ، يناطحقلا

 . )۳٤٦۸۲۹۷ ( . دوعس كلملا ةعماجل ةيملعلا تانايبلا ةدعاق نم عاجرتسالا



 عجارملا ةمئاق : ايناث

 : عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

مجرتم باتك عجرملا ناك اذا .۳

 . )مجرتملا مسا ةمجرت( .باتكلا ناونع.) رشنلا ماع( يبنجالا يناثلاو لوالا مسالا ، ةيبنجالاةلئاعلا

. ) يلصا لمعلا خيرات (رشنلا راد : رشنلا دلب

 راد : نامع . )دمحم هللادبع لداع ةمجرت (. نييداع ريغلا لافطالا ةيجولوكيس . )۲۰۰۱ (ديول نوج ،نامفوك

 )۲۰۰۱ ماع يف رشن يلصالا لمعلا ( يبرعلا ركفلا



 : ىلإ عوجرلاب ةداملا هذه دادعإ مت
 ،)۱ط( .APA5 يف ةدراولا تاليدعتلا ءوض يف يملعلا ثحبلا سسأ .)۲۰۱۰( هللا دبع لداع ،دمحم.۱
.ءارهزلا راد : ضايرلا
. ةيكيرمألا سفنلا ملع ةيعمج ةقيرطل اعبت سابتقالاو قيثوتلا .)ت .ب( فيطللا دبع ،عفانلا .۲

 .يتسجام– سفنلا ملع يف ثحبلا جهانم ررقم نم سابتقالاو قيثوتلا ةرضاحم .۳
سفنلا ملع ةيعمج ليلد قفو ةيوبرتلا ثوحبلاو تاساردلل يملعلا قيثوتلا )ت .ب ( دمحأ ،رواجم .٤

 . سداسلا رادصإلاAPA ةيكيرمألا



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث

  ةباتك نيب قرف كانه له
 ةطخ ةباتكو ثحبلا ريرقت

 ؟ ثحبلا



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث

 : نينثالا نيب ةيساسأ قورف٤ كانهمعن : باوجلا
 ريرقت ربتعي امنيب ثحبلا نم ءزج ربتعت يهو ثحابلا اهيلع ريسي فوس يتلا ةيساسألا تاوطخلا ثحبلا ةطخ نمضتت1.

. ةطخلا نم لمشأ ثحبلا
.ةضيرعلا طوطخلا هذه ليصافتل ثحبلا ريرقت ضرعتي امنيب ، ثحابلا اهب دشرتسي ةضيرع طوطخ ثحبلا ةطخ لثمت2.
 ةساردلا نم ءاهتنالا دعب نوكيف ريرقتلا مأ ، ةلكشملا ددحيو أرقيو ثحابلا علطي نأ دعب يأ هئارجإ لبق ثحبلا ةطخ بتكت3.

 . ةلماك
 ةغلب ثدحتلا نم ةطخلا ةغايص ليوحت انه اهيعاري يتلا رومألا زربأ نمو ، ةطخلا ةباتك ثحابلا ديعي ثحبلا ريرقت ةباتك دنع4.
.يضاملا ةغلب ثدحتلا ىلإ لبقتسملا



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث
: ثحبلا ريرقت جارخإ يف اهتاعارم يغبني ةماع تاظحالم

.كلذ ريغ ىلع تاميلعتلا صنت ملام ، ضيبأA4 قرو ىلع عوبطم ريرقتلا نوكي1.
 ةيئالمالاو ةيوغللا ءاطخألا نمً ايلاخ ةنجلل ملسيو ةيزيلجنا وأ ةيبرع ةميلس ةغلب ريرقتلا بتكي2.

.ةيعبطملاو
 ماقرألابتكت ةلاحلا كلت يفف ، زمر وأ راصتخا وأ مقرب أدبت نأ زوجي الو ةملكب ةلمجلا أدبت نأ بجي3.

.ةباتك تاراصتخالاو زومرلاو
 عم ةلماك ةرم لوأ اهدورو دنع بتكتو ةرورضلل الإ اهمادختسا مدعو ناكمإلا ردق تاراصتخالا ليلقت4.

 ةرورض عم ،ساوقأ نودب ةقحاللا تارملا يف طقف راصتخالا مدختسي مث ،نيسوق نيب راصتخالا عضو

. ريرقتلا ةمدقم يف ثحبلا يف ةمدختسملا تارصتخملاب ةمئاق عضو



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث
: ثحبلا ريرقت جارخإ يف اهتاعارم يغبني ةماع تاظحالم

. اهرخأ وأ ةحفصلا ةطسو يف أدبت نأ زوجي الو ةديدج تاحفص يف ةيسيئرلا ريرقتلا نيوانع أدبت .٥

 مدختسي امنيب ، ةيبرعلا ةغللاب كلذو ةيسيئرلا نيوانعلل۱٦ و نيتملا ةباتك يف۱٤ مجح فرحلا مدختسي .٦
. لوادجلا لخاد طخلا ريغصت زوجيو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف نيوانعلل۱٤ و نتملل۱۲ مجحلا

Times ( طخلا عون مدختسي .۷ NewRomans( طخلا عون و ، ةيزيلجنإلا ةغلل Arabic

Transparentكلذ ريغ لع ةعماجلا تاميلعت صنت ملام ، ةيبرعلا ةغلل .



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث
: ثحبلا ريرقت جارخإ يف اهتاعارم يغبني ةماع تاظحالم

.ةيبرعلا ةغلل صنو ةفاسمو ، ةيزيلجنإلا ةغلل نيتفاسم روطسلا نيب ةفاسملا نوكت.۸
، ةدحاو ةفاسم عجارملاو تاموسرلاو لوادجلا نيوانعو ةيسيئرلا نيوانعلا ةباتك دنع ةفاسملا نوكت .۹
 .ةيلي يذلا عجرملاو عجرملا نيب نيتفاسمو
. مس۲.٥ نوكتف شماوهلا ةيقب امأ  ،۳.٥ ديلجتلا ةهج نم شماهلا ةفاسم نوكت.۱۰
يف ناونعلا نوكي نأ بجيو ،لفسألا يف مسرلاو لكشلا ناونعو ىلعألا يف لوادجلا ناونع بتكي .۱۱
. هاوتحم نع اربعم نيتلاحلا



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث
: ثحبلا ريرقت جارخإ يف اهتاعارم يغبني ةماع تاظحالم

 لوادجلا رهظت نأ بجيو ، ريرقتلا لخاد امهنم لكل لسلستم لكشب تاموسرلاو لوادجلا مقرت.۱۲
.)قحالملا عم (ريرقتلا ةياهن يف اهعضو زوجي الو ةشقانملاو جئاتنلاب اهركذ دعب ةرشابم موسرلاو

.)Boid ( متاق دخب لوصفلا نيوانعو ريرقتلا ناونع بتكي .۱۳



 تاحفصلا ميقرت

 ةغللا يف امأ ،)خلا......،i،ii لثم ( ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيديهمتلا تاحفصلا ميقرتل ةينامورلا ماقرألا مدختست
)خلا.....د،ج،ب،أ لثم ( ةيديهمتلا تاحفصلا ميقرتل ةيدجبألا ةيبرعلا فورحلا مدختسن ةيبرعلا

 ، ةحفصلا ىلعا طسو فرحلا وا زمرلا عضويو ديهمتلا وأ ةمدقملا ةحفص نم ةيديهمتلا تاحفصلا ميقرت أدبي
 .ناونعلا ةحفص ىلع ميقرتلا رهظي الو

 . لكشلا وا لودجلا ىلعا ميقرتلا عضوي ضرعتسم لكشب ةعوبطملا لاكشالاو لوادجلا ةلاح يف
. ميقرتلا مجح ريغصتلا لمشي نأ زوجي ال ةحفصلا ريغصت دنع



فالغلا ةحفص-  ةيديهمتلا تاحفصلا

 : ىلع يوتحت
 هرارقإ مت امك ريرقتلا ناونع1.
 الماك ثحابلا وأ بلاطلا مسا2.

 فرشملا مسا3.
 : ةيلاتلاهرابعلا مث4.

 ةجرد ىلع لوصحلل اًلامكتسا ةلاسرلا هذه تمدق
............ صصخت يف ...........



ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 ءادهإلا ةحفص .ب

 ةلقتسم ةحفص ىلع عضويو راصتخالاو ةطاسبلا ءادهالا صن يف ىعاريو

 ركشلا  ةحفص .ج

 . ثحابلا ةمهم اولهس نيذلا صاخشألا ضعبو فرشملا ىلع ركشلا رصتقي



 تايوتحملا سرهف-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 لوصفلاو ماسقألا نيوانع ىلع لمتشي
 تاحفصلا ماقرأ ركذ عم ثحبلاب ةصاخلا
 لضفيو ماسقألا كلت اهيف تدرو يتلا
 ثيحب ايليصفت سرهفلا نوكي نأ ضعبلا

  . ةيعرفلا ماسقألا ةفاك ىلع لمشي



لوادجللا سرهف-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 ةلقتسم ةمئاق يف لوادجلا بيترت متي
 اهتاحفص ماقرأو اهنيوانع حضوت



 لاكشألا سرهف-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

طئارخلاو ةينايبلا موسرلا بيترت متي
 ةلقتسم ةمئاق يف  ةيحيضوتلا لاكشالاو

 اهتاحفص ماقرأو اهنيوانع حضوت



 قحالملا ةمئاق-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 ثحابلا اهنمضي يتلا قحالملا بيترت متي
 حضوت ةلقتسم ةمئاق يف هتسارد يف

 اهتاحفص ماقرأو اهنيوانع



 ثحبلا صخلم-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات
 تانايبلا ليلحت ةيلمع ىتح هثحب ةلكشم ديدحت نم ءادتبا ثحابلا هب ماق ام مهأ نع ارصتخم اريرقت نمضتي

 . تاجاتنتسا ىلإ لصوتلاو

صخلم ةملك بتكت  مث دجو نإ كراشملا فرشملاو فرشملا مساةيلي ثحابلا مسا مث ثحبلا ناونعب صخلملا ةحفص أدبت

 نع هتاملك ديزت الو ديدج رطس ةيادب يف صخلملا  أدبي كلذ دعب ، ةحفصلا طسو يف نوكتو ، )Abstract ( وأ
. ةيوبرتلا ةسسؤملا هيلع صنت ام بسح ، ةملك٤۰۰

 ةيسيئرلا جئاتنلل صيخلتو تانايبلا ليلحت قرطو تاودألاو ةنيعلاو عمتجملاو ةساردلا فادهأ ىلع صخلملا لمتشي
. 

 . ةيحيضوت لاكشا وا موسر وا لوادج يأ لمشي الو

 . ةيزيلجنإلا و ةيبرعلانيتغللاب صخلملا بتكي نأ بجي



 ثحبلا صخلم-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات



 ثحبلا صخلم-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 قيفوتلاب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا ةياهن


