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 قذير: تنً

ُٚعَددذ تنددصعهُى ترنكصشَٔددٙ مـددذ مْددى تنًغددصفذظثز 

تنصٙ شًُٕ خشكم يصغثسع، ـٛط شغدعٗ يعمدى 

ْزت تنُٕع يٍ تنصعهُى فدٙ  دٔل تنعثنى نُشش يعم

يؤعغثشٓث تنصعهًٛٛر تنًخصهفر، غٛش مٌ َؽدثؾ 

تنددصعهُى ترنكصشَٔددٙ فددٙ شفقٛدد  مْذتفددّ ٚعصًددذ 

خشدكم بدٛدش ىهدٗ  دذس تنصفثىهٛدر تنصدٙ ٕٚفشْدث 

 .فٙ خٛةصّ

ـٛدددددط ٚفصدددددثغ تنًدددددصعهى فدددددٙ خٛةدددددر تندددددصعهى 

ترنكصشَٔددٙ ىدددش ترَصشَددس تنددٗ تنصفثىددم يدد  

غدش  تنصعهدٛى  تنًعهى ٔتأل دشتٌ ٔتنًفصدٕٖ فدٙ

تنًخصهفدددددر مٔ غهدددددح تنًغدددددثىذذ ٔترس دددددثد 

ٔتنصٕؼّٛ، مٔ غدشؾ تألعدةهر تنصدٙ ٚفصدثغ تندٗ 

ترؼثخر ىُٓث، ٔرنك يٍ خالل مدٔتز نهصفثىم، 

ٔتالشصددثل، ٔتألَشددور، ٔتنصقددٕٚى، ـٛددط شعددذ 

ْدددددزِ تألدٔتز ظدددددشٔسٚر نُقدددددم خصدددددثب  

 Face toتالشصددثل ٔتنصفثىددم ٔؼٓددث  نٕؼددّ

Face  م تنذستعددٙ تنصددٙ شصددٕفش فددٙ تنفصدد

تنصقهٛدددذ٘ تندددٗ خٛةدددر تندددصعهى ترنكصشَٔدددٙ ىددددش 

ترَصشَدددس، ٔيدددٍ ظدددى شعدددذ ْدددزِ تألدٔتز يدددٍ 

تنًكَٕدددثز تنشبٛغدددر ندددُمى تندددصعهى ترنكصشَٔدددٙ 

ىددددش ترَصشَدددس تنعدددشٔسٚر نصفقٛددد  مْدددذت  

تنصفثىددم ٔتالشصددثل فددٙ ىًهٛددر تنددصعهى، بًددث مٌ 

ْدددددزِ تألدٔتز شُقدددددم تنًدددددصعهى تندددددٗ تنٕت ددددد  

ث ٚغدددًٗ خثنًؽصًعدددثز تالفصشتظدددٙ، ُٔٚشددد  يددد

تالفصشتظددددٛر تنصددددٙ شؽًدددد  خددددٍٛ مفددددشتد نٓددددى 

خصددثب ، ٔيٛددٕل، ٔمْددذت  ٔتـددذذ شقشٚدددث   

ٔيٍ ظى ٚعذ شدٕفٛش مدٔتز تالشصدثل ٔتنصفثىدم، 

ٔتألَشدددور تنصعهًٛٛدددر ترنكصشَٔٛدددر، ٔتنصقدددٕٚى 

ؼْٕش ىًهٛر تنصعهى ترنكصشَٔٙ ىدش ترَصشَدس 

 (.33: 2005)دمحم ىدذ تنفًٛذ، 

شقُٛدثز تنصعهدٛى ٔتنًعهٕيدثز  ـٛط مٌ تعصخذتو

ٚغددثىذ ىهددٗ شصددًٛى مَشددور شعهًٛٛددر شغددثىذ 

تنوالج ىهٗ خٕض خدشتز ؼذٚذذ  دذ شصصد  

فٙ تنٕت   خثنًخثغشذ، بًث مَٓث شغدثىذِ ىهدٗ 

تنصخٛددم، ٔتنًمددثيشتز تنصعهًٛٛددر تالفصشتظددٛر، 

ٔشؽعهدّ يدٍ خعدذ رندك يدصكدشت ٔيددذىث، ٔشعدذ ِ 

شدكم نًعثٚشر يصوهددثز تنًغدصقدم تنصقُٛدر، ٔخ

ىثو، فإٌ ديػ تنصقُٛثز فٙ تألَشور تنصعهًٛٛر 

 &Grable, Overbay) شعددفٙ ىهٛٓددث

Osborne; 2005: 858-862:) 

شفثىهٛددر خددٍٛ تنوثنددح ٔيفصددٕٖ شهددك  •

 .تألَشور

  .تٚؽثخٛر ٔـٕٛٚر •

بفدددددث ذ فدددددٙ تالعدددددصؽثخر نهفدددددشٔ   •

 .تنفشدٚر خٍٛ تنوالج

 تنصعهًٛٛر ترنكصشَٔٛر تألَشور نصصًٛى يقصشؾ ًَٕرغ

  تنصعهٌى تدتسذ َمى ىهٗ تنقثبًر 

 نهصعهى تنزتشٙ تنُغ  شًُٛر فٙ ٔدٔسْث

 :تىذتد

 خقالٔذ دمحم يفًٕد دتنٛث و.و

  تنصعهٛى شكُٕنٕؼٛث خقغى يذسط يغثىذ

 خٕسععٛذ ؼثيعر – تنُٕىٛر تنصشخٛر بهٛر

 ىضيٙ ؼثد َدٛم د.مت شت / 

 ـهٕتٌ ؼثيعر تنصشخٛر خكهٛر تنصعهٛى شكُٕنٕؼٛث معصثر

 عثنى مـًذ تنشـًٍ ىدذ. د   تخشتْٛى تنًصٕنٙ َٓهر. د

  تنصعهٛى شكُٕنٕؼٛث خقغى يذسط

 خٕسععٛذ ؼثيعر – تنُٕىٛر تنصشخٛر بهٛر
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 ددذسذ ىهددٗ شقددذٚى تنصمزٚددر تنشتؼعددر  •

 .تنفٕسٚر

 .ىث فٙ غش  تنصقذٚى ٔتنصعهىشُٕ •

ُْٔددثا تنعذٚددذ يددٍ تألَشددور تنصفثىهٛددر تنصددٙ 

ًٚكددددٍ مٌ ٚقددددٕو خٓددددث تنًددددصعهى فددددٙ تنصعهددددٛى 

ترنكصشَٔددٙ، يُٓددث يددث ربششددّ )عددعثد عددعٛذ، 

( يعدددم 2002(، ٔ)خذسٚدددر تنكُدددذس٘، 2002

ـم تألعدةهر ٔتنصًدثسٍٚ تنصدٙ شصعدًُٓث تنًدثدذ 

تنصعهًٛٛر، شكهٛ  تنًصعهًدٍٛ خًٓدثو يعدم ىًدم 

تنًشثسٚ ، دستعدر تنفثندر، ىًدم تنًهخصدثز، 

تنًُث شدددثز عدددٕت  فدددٙ يؽًٕىدددثز بدٛدددشذ مٔ 

صددددمٛش، ٔرنددددك يددددٍ خددددالل مدٔتز تالشصددددثل 

تنًصضتيُددر، ٔتنمٛددش يصضتيُددر، شُفٛددز ىًددم مٔ 

شؽشخددر شصعهدد  خثألْددذت  تنصعهًٛٛددر ٔشغدددؽٛم 

تنُصدددثبػ خصدددٕسذ فشدٚدددر مٔ ؼًثىٛدددر، ىًدددم 

شغؽٛالز صٕشٛر ٔيشبٛدر ـدٕل يٕتظدٛ  فدٙ 

ًُٓػ، تندفط ىدٍ يعهٕيدثز ـدٕل يٕتظدٛ  تن

يعُٛدددر فدددٙ يٕت ددد  ىهدددٗ  ددددكر ترَصشَدددس مٔ 

 .تنًكصدر، ٔبصثخر شقشٚش ىُٓث

ُْٔددثا ىال ددر ٔظٛقددر خددٍٛ تنذتفعٛددر ن َؽددثص، 

ٔتنُغدد  تنددزتشٙ نهددصعهى ـٛددط ٕٚصدد  تنوهدددر 

رٔٔ تندددصعهى تنًدددُمى رتشٛدددث  خددد َٓى رٔٔ دتفعٛدددر 

بر، ىثنٛددر، ألٌ نددذٚٓى تدعددصعذتدت  مبدددش نهًشددثس

ٔتنًعددددثخشذ نفصددددشذ صيُٛددددر مغددددٕل ىُددددذ مدت  

تألَشور تنصعهًٛٛر، ٔٚدزنٌٕ ؼٓذت  مبدش مٔنةدك 

تنهدددزٍٚ ندددٛظ ندددذٚٓى شُمدددٛى رتشدددٙ، بًدددث مَٓدددى 

ًٚثسعٌٕ خدشتشٓى تنصعهًٛٛر خكفث ذ، ٔخودش  

يخصهفددددددر، ٔنددددددذٚٓى يخددددددضٌٔ ٔتعدددددد  يددددددٍ 

تالعدددددددددصشتشٛؽٛثز تنًعشفٛدددددددددر، ٔيدددددددددث ٔست  

ٔشششٛددح تنًعشفٛددر، ٔ ددذسذ ىهددٗ تىددثدذ شُمددٛى 

مَفغددددددٓى، ٔٚفددددددذدٌٔ مْذتفددددددّ تنصعهًٛٛدددددددر 

ٔٚعثخشٌٔ نهٕصدٕل تنٛٓدث، بًدث مَٓدى خدثسىٌٕ 

فدٙ يشت ددر مْددذتفٓى، ٔندذٚٓى دتفعٛدر دتخهٛددر، 

ٔتعصقالنٛر، َٔشثغ يث ٔست  يعشفٙ فٙ مظُث  

شعهًٓدددى تنشخصدددٙ )ىددددذ تنُثصدددش تنؽدددشتؾ، 

2010 :334.) 

َٔغصخه  يًث عد  مٌ تألَشور ترنكصشَٔٛر 

تنصعهًٛٛدددر شغدددٓى فدددٙ خُدددث  خددددشتز تنودددالج، 

ٔشغددددٓى فددددٙ شًُٛددددر تنًٓددددثستز تنصعهًٛٛددددر، 

ٔتنفٛثشٛدددر تنالصيدددر نددددذٚٓى، بًدددث شضٚدددذ يددددٍ 

ـصددددٛهصٓى تنًعشفٛددددر فددددٙ تنًٕتظددددٛ  تنصددددٙ 

ٚعثنؽٓددددث تنًقددددشس تنذستعددددٙ، ٔٚعددددضص تنعًددددم 

 .تنؽًثىٙ، ٔتنصشثسبٙ

ٔس شكُٕنٕؼٛددث تنصعهددٛى بًددث ٚصعددؿ يًددث عددد  د

فٙ شدذىٛى دتفعٛدر ترَؽدثص، ٔىال صٓدث تنٕظٛقدر 

خصًُٛر تنُغ  تنزتشٙ نهصعهى، ٔرنك خشف  دسؼر 

دتفعٛدددر ترَؽددددثص ندددذ٘ تنًددددصعهى ٔرندددك نددددذٔس 

شكُٕنٕؼٛث تنصعهٛى تنٓثو فٙ تعدصعثسذ ٔششدٕٚ  

تنًصعهى ٔـعدّ ىهدٙ ترَؽدثص تندذتبى، ٔرندك نًدث 

ٛدددددر نٓدددددث يدددددٍ يًٛدددددضتز ٔمًْٛدددددر فدددددٙ تنعًه

تنصعهًٛٛدددددر، ندددددزت ٚؽدددددح تالْصًدددددثو خًؽدددددثالز 

شكُٕنٕؼٛددث تنصعهددٛى تنًخصهفددر نصفقٛدد  ترَؽددثص 

ٔشفقٛدددد  تألْددددذت  تنًُشددددٕدذ يددددٍ تنعًهٛددددر 

 .تنصعهًٛٛر

 :يفٕٓو تألَشور تنصعهًٛٛر تالنكصشَٔٛر

يصدوهؿ ىدثو ٚشدٛش تندٗ  Activity تنُشدثغ

م٘ ىًم ْثد  ٚقٕو خّ تنفشد، ٔتنُشثغ ٚعُدٙ 

نعًددم يددٍ تألىًددثل، ٔ ددذ تنًًثسعددر تنصددثد ر 

مٔسد تألدج تنصشخدددٕ٘ تنعذٚدددذ يدددٍ تنصعشٚفدددثز 

نًفٓدددٕو تنُشددددثغ، ٔتنُشدددثغ تنصعهًٛددددٙ، يددددٍ 

مًْٓددث شعشٚدد  تنُشددثغ خ َددّ )يددثْش صدددش٘، 

2006 :173-120(: 

يٕت دددد  شعهًٛٛددددر شعهًٛددددر  ددددثيهر  •

ٚشدددثسا فٛٓدددث تنًدددصعهى غٕتىٛدددر، ٔىدددٍ  صدددذ 

ر ددثع سغدثشدّ، ٔيٕٛندّ يدٍ ؼٓدر، ٔشفقٛد  

 .عهًٛٛر يشغٕخر يٍ ؼٓر مخشٖمْذت  ش

بددم يددث ٚعددش٘ شعهددٛى ٔشعهددى خدددشتز  •

تنًددُٓػ، ٔٚعددفٙ ىهٛٓددث تنًصعددر، ٔتنفٕٛٚددر، 

ٔٚصددٛؿ نهًددصعهى تنًشددثسبر تنفعثنددر يدد  تنًعهددى 

نصفقٛد  م صدٗ دسؼدثز تنصفثىدم ترٚؽدثخٙ يدد  

تندٛةر تنًفٛور، ٔيكَٕثشٓث، يًث ٚشخػ خدشتز 

 .تنصعهى خثنٕت  

تنًذسعدددٛر بدددم يدددث ٚصصدددم خثنفٛدددثذ  •

خؽٕتَدٓدددث تنًخصهفدددر: شعهًٛٛدددر، ٔتؼصًثىٛدددر، 

ٔشودٛقٛدددر، ٔششفٛٓٛدددر، ٔغٛشْدددث، يًدددث ٚدددشخػ 

يُدددثْػ تنصعهدددٛى تنًذسعدددٛر خثندٛةدددر، ٔٚعدددفٙ 

يصعدددر ندددذٖ تنًدددصعهى فدددٙ تبصغدددثخّ نهخددددشتز 

 .تنًعشفٛر، ٔتنًٓثسٚر، ٔتنٕؼذتَٛر

بدددم ؼٓددددذ خدددذَٙ، مٔ ىقهددددٙ ٚدزنددددّ  •

خشدددكم تنًعهدددى، مٔ تنًدددصعهى، مٔ بالًْدددث يعدددث  

َمدددددثيٙ، مٔ غٛدددددش َمدددددثيٙ، دتخدددددم معدددددٕتس 
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تنًؤعغددثز تنصعهًٛٛددر، مٔ خثسؼٓددث، نصفقٛدد  

 .مْذت  يفذدذ

( 2013فقددذ ىددش  )تنفغددٍٛ ىدددذ تنهوٛدد ، 

تألَشددور تنصعهًٛٛددر كْددٙ بددم فعددم مٔ تؼددشت  

ٚقددٕو خددّ تنًعهددى مٔ تنًددصعهى مٔ ًْددث يعددث ، مٔ 

ٚقددٕو خددّ يصخصدد  مٔ صتبددش نصفقٛدد  مْددذت  

ر تنًددصعهى شًُٛددر  ددثيهر ششخٕٚددر يعُٛددر، نصًُٛدد

يصكثيهدددّ عدددٕت  دتخدددم تنفصدددم تنذستعدددٙ مٔ 

خثسؼدددّ خشدددشغ مٌ ٚمدددم رندددك شفدددس ت دددش  

 .تنًعهى

( 2010بًددث ىشفددس )عددُث  فددثسٔ   ٓددٕؼٙ، 

تألَشدددددور ترنكصشَٔٛدددددر تنصعهًٛٛدددددر كخ َٓددددددث 

يؽًٕىدددددددر يدددددددٍ تنخددددددددشتز، ٔتنددددددددشتيػ، 

ٔتنفعثنٛدددثز، تنصدددٙ ًٚثسعدددٓث ؼًٛددد  تنودددالج 

الـصٛثؼدددثشٓى،  ـغددح يدددشتـهٓى تنغدددُٛر ٔفقدددث  

ٔيٛددٕنٓى، ٔسغدددثشٓى خخوددر يفددذدذ، ٔفثىهددر 

شفدددددس ت دددددشت  تنًذسعدددددر، ٔخصٕؼٛدددددّ يدددددٍ 

 .يعهًٛٓى نصفقٛ  تألْذت  تنصشخٕٚر تنصعهًٛٛر

فصددشٖ  (Salmon, 2002) ميددث عددثنًٌٕ

كخ َٓث مَشور ٚقٕو خٓث تنًصعهى ىدش تالَصشَدس 

شفعٓى ىهٗ تندصعهى تنصفدثىهٙ، ٔرندك يدٍ خدالل 

غدددثًْثز فًٛدددث خٛدددُٓى، يشدددثسبصٓى خإسعدددثل ي

ٔبزنك تنشد ىهٗ يشثسبثز تٜخشٍٚ يٍ خالل 

 "مدٔتز تشصثل يصضتيُر، ٔغٛش يصضتيُر

ٔشُعددش  تؼشتبٛددث  خ َٓددث كتألَشددور تنصددٙ ٚقددٕو 

خٓث بم يٍ تنًعهى، ٔتنًصعهًٍٛ نضٚثدذ تنصفثىم 

ٔتنشد ىهٗ يشثسبثز تٜخشٍٚ يدٍ خدالل َمدى 

دفددط تدتسذ تندصعهى يعددم تنصكهٛفدثز، تنصقددثسٚش، تن

فٙ تنًٕت  ، ٔتنًُث شر، دستعر تنفثنر، ىًدم 

تنًهخصثز، تنًُث شثز عٕت  فدٙ يؽًٕىدثز 

بدٛددددشذ مٔ صددددمٛش، ٔرنددددك يددددٍ خددددالل مدٔتز 

تالشصددثل تنًصضتيُددر، ٔتنمٛددش يصضتيُددر، شُفٛددز 

ىًدددم مٔ شؽشخدددر شصعهددد  خثألْدددذت  تنصعهًٛٛدددر 

ٔشغددؽٛم تنُصددثبػ خصددٕسذ فشدٚددر مٔ ؼًثىٛددر، 

ـٕل يٕتظٛ   ىًم شغؽٛالز صٕشٛر ٔيشبٛر

فدددٙ تنًدددُٓػ، تندفدددط ىدددٍ يعهٕيدددثز ـدددٕل 

يٕتظددددٛ  يعُٛددددر فددددٙ يٕت دددد  ىهددددٗ  دددددكر 

ترَصشَدددس مٔ تنًكصددددر، ٔبصثخدددر شقشٚدددش ىُٓدددث، 

ٔرنك نصًُٛدر دتفعٛدر ترَؽدثص، ٔتنُغد  تندزتشٙ 

 "نهصعهى

تألًْٛددددددر تنصشخٕٚددددددر نمَشددددددور تنصعهًٛٛددددددر 

 :ترنكصشَٔٛر

 ترت بثَس تالشؽثْثز تنعثنًٛر تنفذٚعر  دذ مبدذز

ىهددٗ مٌ تنوددش  تنصقهٛذٚددر نهددصعهى تنصددٙ شعصًددذ 

ىهددددٗ تنصهقددددٍٛ، ٔتنففددددد ال شفقدددد  تألْددددذت  

تنًُشددٕدذ نهعًهٛددر تنصعهًٛٛددر، ٔتنصشخٕٚددر فددإٌ 

ْددزت ٚفدددشض تألخددز خودددش ، ٔمعددثنٛح تندددصعهى 

تنفذٚعدددر تنصدددٙ ششبدددض ىهدددٗ تبصغدددثج تنصاليٛدددز 

يٓثستز تنصعهى تنزتشٙ، ٔتنصعهى تنًغصًش، ٔيٍ 

تألَشددور ترنكصشَٔٛددر ُْددث مبددذز ىهددٗ مًْٛددر 

تنصعهًٛٛر، ٔدٔسْث فٙ غش  تنصعهى تنصٙ ششبدض 

ىهددٗ فعثنٛدددر، ٔتٚؽثخٛدددر تنًدددصعهى ـٛدددط شهعدددح 

تألَشور ترنكصشَٔٛر تنصعهًٛٛر دٔست  بدٛشت  فدٙ 

شهدٛدددر تنًصوهددددثز تنصدددٙ شفشظدددٓث خصدددثب  

تنًُٕ فدٙ بدم يشـهدر يدٍ يشتـدم تنًُدٕ، بًدث 

ًٚكددددٍ ـصددددش مًْٛددددر تنُشددددثغ ترنكصشَٔددددٙ 

ًٛددٙ فًٛددث ٚفققددّ يددٍ فٕتبددذ، ٔرنددك ىهددٗ تنصعه

 (:12: 2007تنُفٕ تنصثنٙ )ميٛشذ ـغَٕر، 

شعصدش تألَشور ترنكصشَٔٛر تنصعهًٛٛر  •

يددٍ تنًؽددثالز تنمُٛددر خًصددثدس شعهددٛى تنفددشد، 

ٔشعقٛفددر، ٔشذسٚدددّ، ٔشغددثْى خشددكم بدٛددش فددٙ 

صٚددثدذ تنفصددٛهر تنًعشفٛددر نددّ، ٔتنكشدد  ىددٍ 

ٓددث خشددكم تخذتىصددّ، ٔشًُٛصٓددث، ٔتالعددصفثدذ يُ

 .يؤظش فعثل

ٔعٛهر شغثىذ تنًعهًٍٛ فٙ تنصعدش   •

ىهددددٗ تنوددددالج، ٔغدٛعددددصٓى، ٔخصثبصددددٓى، 

ٔعدددددددددًثشٓى، ٔعدددددددددهٕبٛثشٓى، ٔ دددددددددذستشٓى، 

ٔيٕتْدٓى، خعٛذت  ىٍ َٕتـٙ تنقٕذ، ٔتنعع  

 .ىُذ تنوالج

شغدددددثىذ ىهدددددٗ تنصقدددددذو تنذستعدددددٙ،  •

ٔشًُٛدددر تنًٛدددٕل، ٔتنًعدددثس ، ٔتالشؽثْدددثز، 

نفثؼدثز تنًخصهفددر ٔتنقدٛى، فعدال  ىدٍ ت ددثع ت

 .نهوالج، ٔشًُٛر تنًٓثستز

شغددثىذ تنًعهددى فددٙ يعشفددر تنفددشٔ   •

 .تنفشدٚر خٍٛ تنوالج

شكًددٍ مًْٛددر تألَشددور ترنكصشَٔٛددر  •

تنصعهًٛٛدددر فدددٙ شُٕىدددر، ٔشعدددذد يؽثالشدددّ خًدددث 

ٚغددثىذ تنوددالج يددٍ تخصٛددثس تنُشددثغ تنًُثعددح 

 .نٓى بم ـغح  ذستشّ، ٔيٕٛنّ
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ٕتصدم شخه  ؼدٕت  يدٍ تنصفثىدم، ٔتنص •

خددٍٛ تنوددالج خععددٓى خععددث ، ٔخددٍٛ تنوددالج، 

 .ٔتنًعهًٍٛ

ٔيددٍ مْددى يددث ؼددث  فددٙ يددؤشًش شوددٕٚش يُددثْػ 

تنصعهدٛى تألعثعددٙ مٌ تألَشدور تنصعهًٛٛددر شًعددم 

%( يددٍ يغددثـر تنٛددٕو تنذستعددٙ، ٔمَددّ 30)

ٚؽدددح شدددٕفٛش ٔعدددثبم تنُشدددثغ تنصعهًٛدددٙ فدددٙ 

يذتسعدددُث ىهدددٗ بثفدددر يغدددصٕٚثشٓث، ٔيشتـهٓدددث 

 (.43: 2003)ىثٚذذ مخٕ غشٚح، 

( 353: 2003بًث مظدث  )تنغدٛذ ىٕٚعدر، 

مٌ شفعٛددم تألَشددور ترنكصشَٔٛددر تنصعهًٛٛددر يددٍ 

خددالل تالَصشَدددس، ٔخثعدددصخذتو تنفثعدددح ٚعًدددم 

ىهددٗ شددٕفٛش تنًضٚددذ يددٍ تنٕ ددس، نكددٙ ًٚددثسط 

فٛدددّ تنًصعهًدددٍٛ مَشدددور يصعدددذدذ ـدددٕل َفدددظ 

تنًٕظددددٕع، ٔـددددم تنًضٚددددذ يددددٍ تنصددددذسٚدثز 

يًددث ٚعًددم تنًٕؼددٕدِ ىهددٗ  دددكر تالَصشَددس، 

ىهٗ صٚثدذ فٓى تنًصعهًٍٛ، ٔصٚثدذ شفصدٛهٓى، 

بًددث مٌ تألَشددور ترنكصشَٔٛددر تنصعهًٛٛددر شؽعددم 

تنًصعهًدددٍٛ مبعدددش َشثغث دددـ ٔمبعدددش  دددذسذ ىهدددٗ 

تنًشثسبر، ٔتنشغدر فٙ تنصعهى، بًث مَٓدث شقدذو 

مَشور يصُٕىدر ششتىدٙ تنفدشٔ  تنفشدٚدر خدٍٛ 

تنًصعهًدددٍٛ، ٔشدددٕفش ْدددزِ تألَشدددور ؼدددٕ يدددٍ 

 .ٔتنصعضٚض نهًصعهًٍٛتنًُثفغر، 

بًدددث مٌ تنصمزٚددددر تنشتؼعددددر تنصددددٙ شقددددذو ىدددددش 

تألَشدددور تالنكصشَٔٛدددر تنصعهًٛٛدددر شغدددثْى فدددٙ 

شٕظددددٛؿ مخوددددث  تنًصعهًددددٍٛ، ٔشعًددددم ىهددددٗ 

تنصقهٛم يٍ ْزِ تألخوث  خشكم بدٛش، بًث مَٓدث 

 دددذ عدددثًْس مٚعدددث  فدددٙ صٚدددثدذ تنشغددددر فدددٙ 

تنًشدددثسبر نهًصعهًدددٍٛ، ٔٚصفددد  ْدددزت يددد  يدددث 

 :Goodwin, 2008) عدرم دثسز تنٛدّ دست

يددٍ مٌ شهقددٙ شاليٛددز تنًؽًٕىددر  (103-117

تنصؽشٚدٛدددر نهصمزٚدددر تنشتؼعدددر تنهفمٛدددر مظُدددث  

تنعًم، مدٖ تندٗ شودٕٚش مدتبٓدى، بًدث مدز تندٗ 

عشىر شعهى شاليٛدز تنًؽًْٕدر تنصؽشٚدٛدر ىدٍ 

شاليٛز تنًؽًٕىر تنعثخور، ٔ ذ ـذض شفغدٍ 

يهفددٕ ، ٔدتل فددٙ مدت  تنًؽًٕىددر تنصؽشٚدٛددر 

َددددر خثنؽًٕىددددر تنعددددثخور، بًددددث مبددددذز يقثس

-Nguyen& Kulm, 2005: 1) دستعدر

ىهٗ مٌ تعصخذتو تنصذسٚدثز تنقثبًر ىهدٗ  (14

تعصخذتو تالَصشَس فٙ شعضٚدض شعهدٛى، ٔشفصدٛم 

تنشٚثظددٛثز،  ددذ مدز تنددٗ تسشفددثع يهفددٕ  فددٙ 

تنصفصددٛم فددٙ تنشٚثظددٛثز نصددثنؿ تنًؽًٕىددر 

تنصؽشٚدٛدددر، ٔتنصدددٙ دسعدددس خثعدددصخذتو  ددددكر 

َس، بًث ـدذض شفغدٍ بدٛدش ندذٖ تندُدثز تالَصش

يدد  َٓثٚددر تنذستعددر، ٔٚشؼدد  تنغدددح فددٙ رنددك 

تنٗ تنصمزٚر تنشتؼعر تنفٕسٚدر تنصدٙ بثَدس شقدذو 

 .نٓى مظُث  يًثسعر تنصذسٚدثز

تٌ تعصخذتو شقُٛدثز تنصعهدٛى، ٔتنًعهٕيدثز فدٙ 

تألَشور ترنكصشَٔٛر تنصعهًٛٛر شغثىذ تنودالج 

ٛفٓدددث، ىهدددٗ تىدددثدذ شُمدددٛى تنًعهٕيدددثز، ٔشكٛ

ددُٓى يددٍ ساٚدددر تنعال ددثز تنذتخهٛددر خدددٍٛ  ٔشًك 

يكَٕثز تنًفصدٕٖ تنعهًدٙ.تر ًٚكدٍ يدٍ خدالل 

ْددددزت تالعددددصخذتو شفعٛددددم معددددثنٛح تألَشددددور 

ترنكصشَٔٛددددددر تنصعهًٛٛددددددر تنصعثَٔٛددددددر خصددددددٛ  

تنكصشَٔٛدددر خفٛدددط ٚدددصى شقغدددٛى تنودددالج تندددٗ 

يؽًٕىثز َقث ٛر تنكصشَٔٛر صدمٛشذ نصفقٛد  

ديدػ مَشدور  مْذت  شعهًٛٛر يشصشبر، ًٔٚكٍ

تندددصعهى تنؽًدددثىٙ تنًفٕعدددح مٔ تالنكصشَٔدددٙ 

نضٚدددثدذ تنصفثىددددم تنًصدددددثدل خددددٍٛ غددددالج شهددددك 

تنًؽًٕىددددددثز، ٔخًددددددث مٌ شقُٛددددددثز تنصعهددددددٛى 

ٔتنًعهٕيثز  ثيس فٙ معثعدٓث تنصشخدٕ٘ ىهدٗ 

شعضٚض شفشٚذ تنصعهٛى، فإٌ يٍ تنًًكٍ شٕ ٛفٓث 

ربغثج تنوالج تنخدشتز خوشٚقر رتشٛر خفٛدط 

فغددددٓى، ٔٚقددددٕو تنًعهددددى ٚعهًددددٌٕ مَفغددددٓى خُ

خصصدددًٛى تندددذسٔط خوشٚقدددر يصًشبدددضذ ىهدددٗ 

خصثبصٓى تنفشدٚر يغصخذيث تنصعهى تنًدشيػ، 

ٔتندددصعهى خددددثنًٕدٕٚالز بًدددث ًٚكددددٍ مٌ ٚددددصعهى 

تنوثنح خثنًُزؼر ٔتنًفثبثذ ٔنعح تألدٔتس فدٙ 

تألَشور ترنكصشَٔٛر تنصعهًٛٛر تنالصدفٛر ىددش 

َقدددم مفكدددثسِ مٔ خدشتشدددّ يدددٍ صيالبدددّ ٔتندددٛٓى 

صخذتو خشيؽٛثز شعهًٛٛر يفٕعدر ربغثج خثع

 تنودددالج تًَددددثغ يددددٍ تنغدددهٕا تنًشغددددٕج

(Young et al,  2003). 

خثرظدددثفر تندددٗ مٌ تعدددصخذتو شقُٛدددثز تنصعهدددٛى 

ٔتنًعهٕيدددثز ٚغدددثىذ ىهدددٗ شصدددًٛى مَشدددور 

تنكصشَٔٛر شعهًٛٛر شغثىذ تنوالج ىهٗ خٕض 

خددددددشتز ؼذٚدددددذذ  دددددذ شصصددددد  فدددددٙ تنٕت ددددد  

ىهددٗ تنصخٛددم،  خثنًخددثغشذ، بًددث مَٓددث شغددثىذِ

ٔتنًمددثيشتز تنصعهًٛٛددر تالفصشتظددٛر، ٔشؽعهددّ 

يٍ خعذ رنك يدصكدشت ٔيددذىث، ٔشعدذ ِ نًعثٚشدر 

 ,Grable) يصوهددددثز تنًغدددصقدم تنصقُٛدددر

Overbay, & Osborne; 2005) ،
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

ٔخشدكم ىددثو فددإٌ ديددػ تنصقُٛددثز فددٙ تألَشددور 

 :تنصعهًٛٛر شعفٙ ىهٛٓث

  شفثىهٛر خٍٛ تنوثندح، ٔيفصدٕٖ شهدك

 .تألَشور

 تٚؽثخٛر، ٔـٕٛٚر. 

   ٔبفدددددث ذ فدددددٙ تالعدددددصؽثخر نهفدددددش

 .تنفشدٚر خٍٛ تنوالج

  ددذسذ ىهددٗ شقددذٚى تنصمزٚددر تنشتؼعددر 

 .تنفٕسٚر

 شُٕىث فٙ غش  تنصقذٚى، ٔتنصعهى. 

بًدددث ٚفقددد  شصدددًٛى تنًقدددشستز ترنكصشَٔٛدددر 

ىثيدددر ًَٔدددػ تألَشدددور ترنكصشَٔٛدددر خثصدددر، 

صٚثدذ تنفصدٛهر تنًعشفٛدر ندذٖ تنًودٕسٍٚ فدٙ 

تنصدددٙ ٚعثنؽٓدددث تنًقدددشس تنذستعدددٙ، تنًٕتظدددٛ  

ـٛددط ٚصؽددّ يوددٕس تنًقددشس تنددٗ تندفددط ىددٍ 

تنًصدددثدس تنصعهًٛٛدددر تنصدددٙ شغدددثىذ فدددٙ فٓدددى 

تنخددددشتز تنصدددٙ ٚصُثٔنٓدددث تنًفصدددٕٖ تنذستعدددٙ 

نهًقدددشس، تظدددثفر تندددٗ تألَشدددور تنصدددٙ ٚصوهدددح 

ترؼثخر ىهٛٓث تندفط ٔتنذستعدر نهٕصدٕل تندٗ 

ٌل ٚعددش٘ تنفصددٛهر  ترؼثخددر، فٓددزت يددٍ  دد َّ م

عشفٛددر نددذٖ تنًوددٕس يددٍ َثـٛددر، ٔمىعددث  تنً

تنٓٛةر تنصذسٚغٛر تندزٍٚ ٚذسعدٌٕ تنًقدشس يدٍ 

 .َثـٛر مخشٖ

بًدددددث شغدددددثىذ ىًهٛدددددر شصدددددًٛى تنًقدددددشستز 

ترنكصشَٔٛددر خددًُػ تألَشددور ترنكصشَٔٛددر ىهددٗ 

شُمٛى تنًفصٕٖ تنصعهًٛٙ ٔىشظدّ، ٔٚكغددٓى 

تنوشتب  تنًُثعدر نصُمٛى تنًفصٕٖ تنصعهًٛدٙ، 

ر، بًث ٚفٛذْى رنك فدٙ ٔىشظّ خ عثنٛح ـذٚع

شششٛح مفكثسْى ٔمَشوصٓى، ْٔزت تَعكظ ىهٗ 

مدت  مىعدددددث  ْٛةدددددر تنصدددددذسٚظ فدددددٙ شُفٛدددددز 

 .تنهقث تز ترنكصشَٔٛر

ٔشغدددٓى يقدددشستز تألَشدددور ترنكصشَٔٛدددر فدددٙ 

شعضٚض تنعًم تنؽًثىٙ تنصشثسبٙ، ـٛط ٚعصًدذ 

تنعًددددم ىهددددٗ يشتـددددم: تنصخوددددٛػ ٔتنصصددددًٛى 

ًدثىٙ )تنعًدم ٔتنصُفٛز ٔتنصقٕٚى تنٗ تنعًم تنؽ

بفشٚددد ( فعهدددٗ عددددٛم تنًعدددثل، ٚدددصى تنصُغدددٛ  

ٔتنصششٛح نصذسٚظ تنًقشس خدٍٛ ؼًٛد  مىعدث  

ْٛةر تنصذسٚظ نالشفث  ىهدٗ يٓدثو بدم يدذسط 

ٔشفذٚدددذ تنؽدددذٔل تنضيُدددٙ نه قدددث تز ٔغٛشْدددث، 

ْٔددزت خددال  ددك، ٚغددٓى فددٙ تبغددثخٓى يٓددثستز 

تنعًدددم تنؽًدددثىٙ تنصشدددثسبٙ )يؽدددذ٘ صتيدددم، 

2013.) 

فدإٌ تندصعهى ترنكصشَٔدٙ مدتذ َٔصٛؽر يدث عدد ، 

فثىهر فدٙ تنصعهدٛى تنؽدثيعٙ تنًفصدٕؾ، ٔٚمٓدش 

مظشْث فٙ تـذتض تنصٕتصم تنفثىم يد  تنوهددر، 

ٔخُددث  تنًعشفددر نددذٚٓى، ٔشددٕفٛش تنًشَٔددر فددٙ 

تنددددصعهى، ٔٚغددددثىذ مىعددددث  ْٛةددددر تنصددددذسٚظ 

ٔتنوهددددددر ىهدددددٗ يعثٚشدددددر ظقثفدددددر تنًؽصًددددد  

تنصكُٕنٕؼٛددددددر ٔتنًعهٕيثشٛددددددر. بًددددددث شغددددددٓى 

تألَشور ترنكصشَٔٛر فٙ خُث  خدشتز يقشستز 

تنوهدر، ٔشغٓى فٙ شًُٛر تنًٓدثستز تنصعهًٛٛدر 

ٔتنفٛثشٛددر تنالصيددر نددذٚٓى، بًددث ٚغددٓى شصددًٛى 

يقددشستز تألَشددور ترنكصشَٔٛددر ٔشودٛقٓددث تنددٗ 

تبغدددددثج مىعدددددث ْٛةر تنصدددددذسٚظ يٓدددددثستز 

تنصصدددًٛى تنصعهًٛدددٙ، ٔٚضٚددددذ يدددٍ ـصددددٛهصٓى 

تنًقدشس تنًعشفٛر فٙ تنًٕتظدٛ  تنصدٙ ٚعثنؽٓدث 

تنذستعددٙ، ًُٔٚددٙ يٓددثستز شُمددٛى تنًفصددٕٖ 

تنصعهًٛددٙ ٔىشظددّ، ٔٚعددضص تنعًددم تنؽًددثىٙ 

تنصشددثسبٙ، ٔٚغددثىذْى فددٙ تيددصالا يٓددثستز 

شصددددًٛى مدٔتز تنصقددددٕٚى تنُشددددور، ٔتخصٛددددثس 

تنوشتبددددد  ٔتألعدددددثنٛح تنصعهًٛٛدددددر تنصعهًٛدددددر 

تنفثىهددر، تظددثفر تنددٗ تنًٓددثستز تنصقُٛددر فدددٙ 

 .يؽثنٙ تنفثعٕج ٔترَصشَس

 :ًَثرغ شصًٛى تألَشور تنصعهًٛٛر ترنكصشَٔٛر

ندددى ٚعدددذ فدددٙ ٔعددد  تنًؽدددثل تنصشخدددٕ٘ تال مٌ 

ٚغددصؽٛح نصٛددثس تنصقددذو تنعهًددٙ ٔتنصكُٕنددٕؼٙ، 

ٔندددزنك  ٓدددش تشؽدددثِ ـدددذٚط م ددددر خُٓذعدددر 

ششخٕٚدددر مخدددزز شصؽهدددٗ يعثنًٓدددث بعهدددى ٚٓدددصى 

خإخصٛدددددددثس تنًدددددددثدذ تنصعهًٛٛدددددددر، ٔشفهٛهٓدددددددث، 

ًٕٚٓدث ٔشصًًٛٓث، ٔشُمًٛٓدث ٔشوٕٚشْدث، ٔشق

خًدددث ٚصفددد  ٔتنخصدددثب  تردستبٛدددر نهًدددصعهى، 

ْٔدددزت ْدددٕ يدددث ٚوهددد  ىهٛدددّ ىهدددى تنصصدددًٛى 

 .تنصعهًٛٙ

 :يثْٛر تنصصًٛى تنصعهًٛٙ

بهًددر كشصددًٛىك يشددصقر يددٍ تنفعددم كصددًىك 

م٘ ىضو ٔيعٙ ىهٗ ميشِ خعذ شًفد  د ٛد  

نميددٕس يددٍ ؼًٛدد  ؼٕتَدٓددث، ٔشٕ دد  تنُصددثبػ 

خ َٕتىٓددث تنًخصهفددر، ٔخددذسؼثز يصفثٔشددر يددٍ 

فقٛدد  نمْددذت  تنًُشددٕسذ، ٔسعددى خشٚوددر ش

رُْٛر يصكثيهر شش ذ تنفشد تنٗ بٛفٛدر تنصُفٛدز، 

ٔتنغٛش  ذيث  خخوٕتز ظثخصر فٛٓدث يشَٔدر َفدٕ 
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تنٓددذ ، ٔشددٕـٙ خصفًددم ىٕت ددح تأليددٕس، ميددث 

يفٓدٕو كتنصصددًٛىك تصدوالـٛث  ٚعُددٙ ُْذعددر 

نهشدددا خوشٚقدددر يدددث ٔفددد  يفكدددثز يعُٛدددر، مٔ 

عدددددى ىًهٛدددددر ُْذعدددددٛر نًٕ ددددد  يدددددث مٔ تنش

ٔتنًٕتصدددددفثز تنصدددددٙ ٚؽدددددش٘ تنعًدددددم ىهدددددٗ 

 .يقصعثْث

 Instructionalٔتنصصدددددًٛى تنصعهًٛدددددٙ

Design    ىهددى، ٔشقُٛددر ٚدفددط فددٙ ٔصدد

مفعم تنودش  تنصعهًٛٛدر تنصدٙ شفقد  تنُصثؼدثز 

تنصعهًٛٛددر تنًشغددٕج فٛٓددث، ٔشوٕٚشْددث، ىهددٗ 

ٔفددد   ددددشٔغ يعُٛدددر )دمحم يفًددددٕد تنفٛهددددر، 

ٔٚعشفددّ كيؽددذ٘ ىضٚددض ( ، 25-22: 2003

ك خ َدددددّ َمشٚدددددر يُٓؽٛدددددر 2004ْٛى، تخدددددشت

َمثيٛر شصكٛ  يد  تنًفصدٕٖ تنصعهًٛدٙ تنًدشتد 

شعهًّ، ٔشغعٗ تنٗ شفقٛ  شعهدٛى مبعدش بفدث ذ، 

ٔمبعددش فثىهٛددر نهًصعهًددٍٛ يددٍ خددالل ىددشض 

يعهٕيددددثز بثفٛددددر نٓددددى نٛصًكُددددٕت يددددٍ ـددددم 

يشددددكالشٓى تنًكصشدددددفر خودددددشٚقصٓى تنخثصدددددر 

 (.73: 2004)يؽذ٘ ىضٚض تخشتْٛى، 

دمحم  دددددٕ ٙ ـزٚفدددددر، ٔٚعدددددش  بدددددم يدددددٍ ك

ك، ٔكيصدددددددددوفٗ ىددددددددددذ تنغدددددددددًٛ  2010

ك تنصصددًٛى تنصعهًٛددٙ خ َددّ 2004ٔآخددشٌٔ، 

ىًهٛدددر يُوقٛدددر شصُدددثٔل ترؼدددشت تز تنالصيدددر 

نصُمٛى تنصعهدٛى، ٔشودٕٚشِ، ٔشُفٛدزِ، ٔشقًٕٚدّ 

خًدددث ٚصفددد  ٔتنخصدددثب  تردستبٛدددر نهًدددصعهى، 

ٔرنك خمشض شفقٛد  مْدذت  شعهًٛٛدر يفدذدذ، 

ْددددى تنًٓددددثو ٔشعددددذ ىًهٛددددر تنصصددددًٛى يددددٍ م

تألعثعددٛر تنصددٙ شقددٕو خٓددث شكُٕنٕؼٛددث تنصعهددٛى 

نصفعٛددددم تنًٕ دددد  تنصعهًٛددددٙ خكددددم ىُثصددددشِ 

)يصددددددوفٗ ىدددددددذ تنغددددددًٛ  دمحم ٔآخددددددشٌٔ، 

: 2010(، )دمحم  ددٕ ٙ ـزٚفددر، 32: 2004

23.) 

ك 2002ميددددث كٕٚعدددد   وددددثيٙ ٔآخددددشٌٔ، 

فٛعش  تنصصًٛى تنصعهًٛٙ خ َدّ دستعدر ىهًٛدر 

ى، ٔشفذٚددذ شكُٕنٕؼٛددر ألعددظ تنصعهددٛى، ٔتنددصعه

مفعم تنوش ، ٔتألعثنٛح تنصذسٚغٛر تنًُثعدر 

نصفقٛ  تألْذت  تنصذسٚغٛر تنًفدذدذ )ٕٚعد  

(، ٔٚعدددددش  5: 2002 ودددددثيٙ ٔآخدددددشٌٔ، 

ك تنصصدددًٛى 2004كتخدددشتْٛى ىددددذ تنفصدددثؾ، 

تنصعهًٛٙ خ َّ خُدث  ُْذعدٙ نهًٕ د  تنصعهًٛدٗ 

ٚشتىٗ بدم يصوهدثشدّ، ٔتـصٛثؼثشدّ فدٗ دستعدر 

نًدؤظشذ فٛدر ٔتنًصدةظشذ شفصٛهٛر نكم تنعٕتيدم ت

خّ، ٔتنصٙ شعصًذ ىهدٗ  ثىدذذ يعهٕيدثز ظشٚدر، 

ٔىهٗ َصثبػ تندفٕض فٗ تنصشخٛر ٔىهدى تندُفظ 

ٔتنًُثْػ ٔشكُٕنٕؼٛث تنصعهٛى نعدالغ يشدكالشّ 

ٔشوددددٕٚشِ ٔشؽٕٚددددذِ )تخددددشتْٛى ىدددددذ تنفصددددثؾ 

(، بًدددددددث مٌ تنصصدددددددًٛى 6: 2004ٚدددددددَٕظ، 

تنصعهًٛٙ ْٕ خًعثخر تنقهح تنُثخط أل٘ يٕ   

صػ مٔ خشَثيػ شعهًٛٙ، ٔيدثدئ تنصصًٛى مٔ يُ

تنصعهًٛٙ ششكم فٙ يؽًهٓدث َقودر تنصفدٕل فدٙ 

شصددًٛى تندددشتيػ تنصعهًٛٛددر يددٍ يؽددشد بَٕٓددث 

خددشتيػ تنددٗ بَٕٓددث خددشتيػ شعهًٛٛددر، ٔتنفددثس  

، 2001ُْددث بدٛددش نهمثٚددر )َدٛددم ؼددثد ىضيددٙ، 

17.) 

ك 2004ٔٚددشٖ كبًددثل ىدددذ تنفًٛددذ صٚصددٌٕ، 

ر تنًؽددثل تنددز٘ مٌ شصددًٛى تنصعهددٛى ٚعددذ خًعثخدد

ٚدددشخػ خدددٍٛ يخشؼدددثز تندفدددط تنٕصدددفٙ يددد  

تنًًثسعر تنصعهًٛٛدر، ٔرندك يدٍ خدالل: شفذٚدذ 

مخعثد تنصصًٛى، ظى سصذ شهك تألخعثد ٔ ٛثعدٓث، 

ٔيدددٍ ظدددى سعدددى تنعًهٛدددثز تنًصصدددهر خصودددٕٚش 

تنصعهددٛى ٔصددٕال  خددثنصعهى ٔتنصعهددٛى تنددٗ م صددٗ 

(، 2004يددذٖ )بًددثل ىدددذ تنفًٛددذ صٚصددٌٕ، 

ك 2003ظدثـٙ تنصدَٕٙ،  خًُٛث ٕٚظدؿ كدمحم

ىهدددٗ مٌ تنصصدددًٛى تنصعهًٛدددٙ ىًهٛدددر َمثيٛدددر 

ٔيشـهددر ششبٛدٛددر ٚددصى فٛٓددث شٕؼٛددّ يؽًٕىددر 

يٍ تألَشور َفٕ شفقٛ  تألْدذت  رٚؽدثد ـدم 

نًشكهر شعهًٛٛر خفٛدط شصعدًٍ يؽًٕىدر يدٍ 

تنعًهٛثز، ٔتنخوٕتز تنفشىٛر تنصٙ شؤد٘ فدٙ 

تنُٓثٚددر نًخشؼددثز ْددزِ تنعًهٛددر )دمحم ظددثـٙ 

 (.35: 2003تنصَٕٙ، 

ٔيٍ خالل تنصصٕس تنغدثخ  نًفٓدٕو تنصصدًٛى 

 :تنصعهًٛٙ، َالـد يثٚهٙ

مٌ يؽدددثل تنصصدددًٛى تنصعهًٛدددٙ ٚقدددٕو  •

 .ىهٗ معظ َمشٚر، ًَٔثرغ ىًم يفذدذ

ٚعدددذ ْدددزت تنًؽدددثل يؽدددثال  تؼشتبٛدددث ،  •

شوددد  فٛددّ  ٕتىددذ، ٔيشتـددم، ٔتؼددشت تز شددى 

تنصفق  يٍ صذ ٓث، ٔظدثشٓدث، ٔفثىهٛصٓدث خُدث  

ض، ٔدستعددثز عددثخقر يصخصصددر، ىهددٗ مخفددث

ـذدز، ٔخشكم ستعخ بم تنًعثٚٛش تنصٙ ُٚدمٙ 

مخددددزْث فددددٙ تالىصدددددثس ىُددددذ تنقٛددددثو خصصددددًٛى 

 .تنًٕت   تنصعهًٛٛر ىًٕيث  
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

ًٚكدددددددٍ شغدددددددهٛػ تنعدددددددٕ  ىهدددددددٗ  •

تنًخشؼددثز تنصعهًٛٛددر تنصددٙ شددى تنصٕصددم تنٛٓددث 

فددددددٙ ظددددددٕ  ًَددددددثرغ تنصصددددددًٛى تنصعهًٛددددددٙ 

تنًغدددصخذير، ٔخٛدددثٌ يدددذٖ شفقددد  تألْدددذت  

 .صعهًٛٛر تنًُشٕدذ يٍ ىذيّتن

ًٚكددٍ يالـمددر شفثىددم تنًددصعهى يدد   •

تنًٕت ددددد  ٔتندٛةدددددثز تنصعهًٛٛدددددر تنصدددددٙ شدددددى 

شصدددددًًٛٓث، ٔتَصثؼٓدددددث فدددددٙ ظدددددٕ  ًَدددددثرغ 

تنصصًٛى تنصعهًٛٙ، ٔبدزنك تنصمٛدش تنفدثدض فدٙ 

عددددهٕبّ خٕتعددددور تنًقددددثٚٛظ ٔتالخصدددددثستز 

ٔتنًفكددثز تنًقُُددر ٔتنًُثعدددر نٓددزت تنقٛددثط 

 .تنًٕظٕىٙ

ث عددد  َغددصخه  مٌ شصددًٛى ٔفددٙ ظددٕ  يدد

تنصعهٛى ىًهٛر شٓذ  تنٗ تنصفق  يٍ مٌ تنصعه ى 

نددى ٚددصى خثنصددذفر، ٔبٛفًددث مُشفدد ، خددم مَددّ خُددٙ 

ٔفدددد  ىًهٛددددر رتز يخشؼددددثز يفددددذدذ، ٔمٌ 

تنصصًٛى تنصعهًٛٙ يغةٕل يغةٕنٛر بثيهر ىٍ 

تٚؽثد خدشتز تنصعه ى تنصٙ شكفم شفقٛد  تنًدصعهى 

يغدددقث   ألْددذت  تنصعهددٛى تنًُشددٕدذ، ٔتنًفددذدذ

 .نهصعهى

 :مَٕتع تنصصًٛى تنصعهًٛٙ

نهصصددًٛى تنصعهًٛددٙ ظالظددر مَددٕتع سبٛغددر ْددٗ 

 (:2003)ىعًثٌ تنشفثز،

ًَثرغ شٕؼٛٓٛر: ٔشٓذ  تنٗ شفذٚدذ  •

يث ٚؽح ىًهّ يٍ تؼشت تز شٕؼٛٓٛر نهصٕصم 

تنٗ يُصٕؼثز شعهًٛٛدر يفدذدذ فدٗ  دم  دشٔغ 

 .شعهًٛٛر يعُٛر

ًَثرغ ٔصفٛر: ٔشٓذ  تندٗ ٔصد   •

يُصٕؼدددثز شعهًٛٛدددر ـقٛقٛدددر فدددٗ ـثندددر شدددٕفش 

 ددشٔغ شعهًٛٛددر يفددذدذ يعددم ًَددثرغ َمشٚددثز 

 .تنصعهى

ًَثرغ تؼشتبٛدر: ٔشٓدذ  تندٗ  دشؾ  •

مدت  يًٓددددر ىًهٛددددر يعُٛددددر، ٔششددددصًم ىهددددٗ 

عهغددهر يصفثىهددر يددٍ تنعًهٛددثز ٔترؼددشت تز، 

ٔنددزنك فكددم ًَددثرغ تنصوددٕٚش تنصعهًٛددٙ شُددذسغ 

 شفس ْزت تنُٕع.

 

 
ٔتنًالـد نعهى تنصصًٛى تنصعهًٛٙ ٚدشٖ مَدّ  دذ 

( يصغهغددهر  دددم مٌ 1يددش خعددذِ يشتـددم ) ددكم

ٚصدهٕس فٙ شعشٚفّ، ٔيعًَّٕ تنشدثيم، ْٔدزِ 

تنًشتـددم  ددذ ىكغددس مدت  تنصشخددٍٕٚٛ تنعددثيهٍٛ 
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

فدددٙ يؽدددثل تنصعهدددٛى ٔتندددصعهى، ْٔدددزِ تنًشتـدددم 

( ْددٙ بًددث 57: 2007عددشتٚث،  )ىددثدل تنغددٛذ

 :ٚهٙ

ٔ ددددذ م ددددثس بددددم يددددٍ )دمحم يفًددددٕد تنفٛهددددر، 

(، ٔ)دالل يهفدددددددددددظ ٔىًدددددددددددش 22: 2003

( تنددددٗ بددددٌٕ 142-140: 2007عددددشـثٌ، 

مًْٛدددر ىهدددى تنصصدددًٛى تنصعهًٛدددٙ شكًدددٍ فدددٙ 

يفثٔنصّ خُث  ؼغش ٚصم خدٍٛ تنعهدٕو تنُمشٚدر 

يٍ ؼٓر )َمشٚثز ىهى تنُفظ تنعدثو ٔخخثصدر 

ٔتنعهٕو تنصودٛقٛدر )تعدصعًثل َمشٚثز تنصعهى(، 

تنٕعددثبم تنصكُٕنٕؼٛددر فددٙ ىًهٛددر تنددصعهى( يددٍ 

ؼٓر مخدشٖ، فٛٓدذ  ْدزت تنعهدى تندٗ تعدصعًثل 

تنُمشٚددر تنصعهًٛٛددر خشددكم يددُمى فددٙ شفغددٍٛ 

تنًًثسعددثز تنصشخٕٚددر، ًٔٚكددٍ شهخددٛ  فثبددذذ 

تنصصًٛى تنصعهًٛٙ ٔمًْٛصّ فٙ تنُقثغ تنخًدظ 

 :تنصثنٛر

ٗ شٕؼٛدّ ٚؤد٘ تنصصًٛى تنصعهًٛٙ تند •

ترَصدثِ َفٕ تألْذت  تنصعهًٛٛر: ـٛط مَدّ يدٍ 

خٍٛ تنخوٕتز تألٔنٗ فٙ شصًٛى تنصعهٛى شفذٚذ 

تألْذت  تنصشخٕٚر تنعثير، ٔتألْذت  تنغهٕبٛر 

تنخثصر نهًدثدذ تنًدشتد شعهًٛٓدث، ْدزِ تنخودٕذ 

يدددٍ  ددد َٓث مٌ شغدددثىذ تنًصدددًى فدددٙ شًٛٛدددض 

تألْددددذت  تنًًٛددددضذ يددددٍ تألْددددذت  تنعثَٕٚددددر، 

ألْددددذت  تنصودٛقٛددددر يددددٍ تألْددددذت  ٔشًٛٛددددض ت

 .تنُمشٚر

ٚضٚددذ تنصصددًٛى يددٍ تـصًثنٛددر فددش   •

َؽثؾ تنًعهى فٙ شعهٛى تنًدثدذ تنصعهًٛٛدر: ـٛدط 

مٌ تنقٛثو خعًهٛر تنصصًٛى )تنصخوٛػ ٔتنذستعر 

تنًغددددقر( نهددددشتيػ تنصعهًٛٛدددر يدددٍ  ددد َٓث مٌ 

شصُددد  خثنًشددكالز تنصددٙ  ددذ شُشدد  ىُددذ شودٛدد  

ثنٙ يفثٔنددر تنعًددم تندددشتيػ تنصعهًٛٛددر، ٔخثنصدد

ىهددٗ شالفٛٓددث  دددم ٔ ٕىٓددث، فثنصصددًٛى ىًهٛددر 

دستعر َٔقذ ٔشفٕٚم ٔشودٕٚش نهددشتيػ، ٔيدٍ 

  َّ مٚعث  مٌ ٚؽُح تنًغصخذو نٓزِ تنصدٕسذ 

صدددش  تنُفقدددثز تندثْمدددر، ٔتنٕ دددس ٔتنؽٓدددذ 

تنهزتٌ  دذ ٚددزال فدٙ شودٛد  تنددشتيػ تنصعهًٛٛدر 

 .خشكم ىشٕتبٙ

ٚعًدددم شصدددًٛى تنصعهدددٛى ىهدددٗ شدددٕفٛش  •

تنٕ ددس ٔتنؽٓددذ: خًددث مٌ تنصصددًٛى ىدددثسذ ىددٍ 

ىًهٛر دستعدر َٔقدذ ٔشعدذٚم ٔشمٛٛدش  ندزت فدإٌ 

تألعثنٛح ٔتنًًثسعدثز تنصعهًٛٛدر تنعدعٛفر مٔ 

تنفث هر ًٚكٍ ـزفٓث فٙ مظُدث  تنصصدًٛى ٔ ددم 

تنشدددددشٔع تنًدث دددددش خصودٛقٓدددددث، فثنصصددددددًٛى 

ٔتنصخوٛػ تنًغد  ٚصًعدم فدٙ تشخدثر تنقدشتستز 

عًثل تنودش  تنصعهًٛٛدر تنًُثعدر تنًصعهقر خإعص

تنفعثندددر تنصدددٙ شدددؤد٘ تندددٗ شفقٛددد  تألْدددذت  

 .تنًشغٕج فٛٓث

ٚعًددم شصددًٛى تنصعهددٛى ىهددٗ شغددٓٛم  •

تالشصددثالز ٔتنصفثىدددم ٔتنصُثعدد : ٔرندددك خدددٍٛ 

تألىعدددث  تنًشدددصشبٍٛ فدددٙ شصدددًٛى تنددددشتيػ 

تنصعهًٛٛر ٔشودٛقٓث ي  تنصقهٛم يدٍ تنًُثفغدثز 

 .غٛش تنششٚفر مٔ غٛش تنًؽذٚر

ٛى تنصعهدددٛى يدددٍ تنصدددٕشش: ٚقهدددم شصدددً •

ٔتندددز٘  دددذ ُٚشددد  خدددٍٛ تنًعهًدددٍٛ يدددٍ ؼدددشت  

تنصخدػ فٙ تشددثع تنودش  تنصعهًٛٛدر تنعشدٕتبٛر 

نزت فصصًٛى تنصعهٛى يٍ   َّ مٌ ٚقهم يٍ ـدذذ 

ْزت تنصدٕشش خًدث ٚدضٔد خدّ تنًعهًدٍٛ يدٍ صدٕس 

ٔم كثل شش ذْى تنٗ بٛفٛدر عدٛش تنعًدم دتخدم 

 .غشفر تنص 

نودددثْش، ٚصفددد  يدددث عدددد  يددد  ساٚدددر )ميدددم ت

( ـٛط شصًعم مًْٛر تنصصًٛى تنصعهًٛدٙ 2006

فددٙ بَٕددّ تنعثيددم تنفثعددى فددٙ فثىهٛددر تٔ ىددذو 

فثىهٛددددر تنعًهٛددددر تنصعهًٛٛددددر خثعددددصخذتو َمددددى 

تنٕعثبم تنًصعذدذ فقذ مظدصدس تنذستعدثز فعثنٛدر 

تعدددصخذتو َمدددى تنٕعدددثبم تنًصعدددذدذ، ٔرندددك ترت 

مُـغدددٍ شصدددًًٛٓث، ٔتَصثؼٓدددث، ٔنكدددٍ ترت ندددى 

ذذ ششتىددددٙ تنًصمٛددددشتز، شصددددًى خوشٚقددددر ؼٛدددد

ٔتنعٕتيم تنصشخٕٚر، ٔتنفُٛر، فهدٍ شقدذو تنكعٛدش 

تنددٗ ىًهٛددر تنددصعهى، خددم  ددذ شقهددم يددٍ ؼٕدشددّ، 

ٔشؤد٘ تنٗ آظثس عهدٛر نذٖ تنًصعهًٍٛ، خدم  دذ 

ٚكٌٕ تنصعهٛى تنصقهٛدذ٘ معدشع، ٔمبعدش فثىهٛدر، 

ٔت صصددددثدت  يددددٍ تنٕعددددثبم تنصفثىهٛددددر سدٚةددددر 

تالْصًدثو تنصصًٛى ْٔدزت يدث مدٖ تندٗ رندك تندٗ 

خثنصصددًٛى تنؽٛددذ ندددشتيػ تنٕعددثبم تنًصعددذدذ، 

ٔشددٕتصٖ يدد  ْددزت تالْصًددثو تْصًددثو مبددثدًٚٙ 

خذستعددر مظددش تعددصخذتو شهددك تندددشتيػ خ عددثنٛدٓث 

تنًخصهفدددر ىهدددٗ ىًهٛدددر تنصعهدددٛى نًدددث نٓدددث يدددٍ 

 .مًْٛر خثنمر فٙ شفقٛ  تنصعهى ترٚؽثخٙ

( 2003بًث شؤبذ دستعر )دمحم ىوٛدر خًدٛظ،

ظدد  يعددثٚٛش نصصددًٛى َمددى تنصددٙ ْددذفس تنددٗ ٔ

تنٕعددثبم تنًصعددذدذ/ تنفثبقددر ٔتَصثؼٓددث، ظددًٍ 

َصثبؽٓددث فددٙ تندُددذ تنخددث  خصصددًٛى تنشث ددر، 
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ٔغدددش  ٔظددد  تنُصدددٕ ، ٔتنصدددٕس ىهٛٓدددث، 

ظدددددشٔسذ مٌ شغدددددصخذو تنٕعدددددثبم تنًصعدددددذدذ 

تنًُثعدددددددر، بعُثصددددددش معثعددددددٛر فددددددٙ َقددددددم 

تنًفصددددٕٖ، ٔخشددددكم ٔ ٛفددددٙ ٔيصكثيددددم يدددد  

تنٛٓددث. تنُصددٕ ، ٔـغددح تنفثؼددر تنصعهًٛٛددر 

َٔغددصوٛ  مٌ َقددٕل تٌ ؼًٛدد  تنذستعددثز تنصددٙ 

شُثٔنس تنصصًٛى تنصعهًٛٙ مبذز ىهٗ ظدشٔسذ 

تالْصًدددثو خصصدددًٛى ٔشُمدددٛى ٔـدددذتز تنصعهدددٛى 

خٕتعدددددور تنكًدٛدددددٕشش ٔتالْصًدددددثو خثنصصدددددًٛى 

تنددددٕ ٛفٙ نهٕـددددذذ تنًعددددذذ، ٔتنًٕظددددٕىثز 

 .تنفشىٛر تنصٙ عٕ  شموٛٓث تنٕـذذ

ىددذد  بًددث مٌ تنصصددًًٛثز غٛددش تنًصقُددر ؼعهددس

يدددٍ تالَصقدددثدتز شٕؼدددّ تندددٗ تندددصعهى، ٔتنصعهدددٛى 

خثنٕعدثبػ تنًصعدذدذ ، يدٍ خدٍٛ شهدك تالَصقدثدتز 

ْددددٕ تَعضتنٛصٓددددث تأليددددش تنددددز٘ ٚصُددددث ط يدددد  

تألْدذت  تالؼصًثىٛدر نهصعهددٛى تنًذسعدٙ ٔنٓددزت 

 ددذو )ْددٕخش( يؽًٕىددر يددٍ تألفكددثس نهًصددًى 

تنصعهًٛددٙ شصًعددم فددٙ ىددذدت  يددٍ تنُقددثغ، ْٔددٙ 

ٔتنًغدددؤٔنٛر، ٔتنصفثىدددم  تالىصًدددثد تنًصددددثدل،

تالٚؽثخٙ ،تنصذسٚح تنصشثسبٙ، ٔشودٕٚش تنعًدم 

تنؽًثىٙ، ٔتعصًشتسٚصّ . ْٔزت يث ٚؤبدذ ىهدٗ 

تًْٛر تنصصًٛى، ٔدٔسذ فٙ تنعًهٛدر تنصعهًٛٛدر 

 (.2004)ؼثس٘ تَؽهٍٛ ، 

 :ADDIE تنًُٕرغ تنعثو نصصًٛى تنصعهٛى

ٚعصددددش تنًُدددٕرغ تنعدددثو نصصدددًٛى تنصعهدددٛى ْدددٕ 

نصصددًٛى تنصعهًٛددٙ، ْٔددٕ معددثط بددم ًَددثرغ ت

معددهٕج َمددثيٙ نعًهٛددر شصددًٛى تنصعهددٛى ٚددضٔد 

تنًصددددًى خإغددددثس تؼشتبددددٙ ٚعددددًٍ مٌ شكددددٌٕ 

تنًُصؽددثز تنصعهًٛٛددر رتز فثىهٛددر ٔبفددث ذ فددٙ 

( 100شفقٛددد  تألْدددذت ، ُْٔدددثا مبعدددش يدددٍ )

ًَٕرغ يخصهد  نصصدًٛى تنصعهدٛى خععدٓث يعقدذ 

ٔتٜخش خغٛػ، ٔي  رنك فؽًٛعٓدث شصكدٌٕ يدٍ 

شقصعدددٛٓث غدٛعدددر تنعًهٛدددر ىُثصدددش يشدددصشبر 

تنصشخٕٚددر، ٔترخددصال  خُٛٓددث ُٚشدد  يددٍ تَصًددث  

ٔتظدددعٕت ْدددزِ تنًُدددثرغ تندددٗ خهفٛدددر َمشٚدددر 

عهٕبٛر مٔ يعشفٛر مٔ خُثبٛر، ٔرنك خصشبٛدضْى 

ىهدددٗ ىُثصدددش يعُٛدددر فدددٙ يشتـدددم تنصصدددًٛى 

 .ٔخصششٛح يفذد

ٔؼًٛددد  ًَدددثرغ شصدددًٛى تنصعهدددٛى شدددذٔس ـدددٕل 

خًغدددر يشتـدددم سبٛغدددر شمٓدددش ؼًٛعدددث  فًٛدددث 

ٚغدددددًٗ خدددددثنًُٕرغ تنعدددددثو نصصدددددًٛى تنصعهدددددٛى 

ك، ٔٚصكدددددٌٕ ْدددددزت ADDIE Modelك

تنًُددٕرغ يددٍ خًددظ خوددٕتز سبٛغددر ٚغددصًذ 

تنًُدددٕرغ تعدددًّ يُٓدددث ٔ دددذ ربشْدددث بدددم يدددٍ 

(، 104: 2003)يصدددددددددددددوفٙ ؼدددددددددددددٕدز، 

-73: 2004ٔ)عددددٕصتٌ ىوٛددددر يصددددوفٗ، 

( 2011(، ٔ)دىث  صددفٙ ىددذ تنخدثن ، 20

 ْٔٙ بثٜشٙ:
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 ADDIE تنصعهٛى نصصًٛى تنعثو نهًُٕرغ تألعثعٛر تنًشتـم( 2)  كم

 Analysis تنًشـهر تألٔنٗ: تنصفهٛم

يشـهدددر تنصفهٛدددم ْدددٙ ـؽدددش تألعدددثط نؽًٛددد  

تنًشـم تألخشٖ نصصًٛى تنصعهدٛى، ٔخدالل ْدزِ 

تنًشـهر الخذ يٍ شفذٚذ تنًشكهر، ٔيصدذسْث، 

تنًًكُددددر نٓددددث، ٔ ددددذ ششددددًم ْددددزِ  ٔتنفهددددٕل

تنًشـهر معثنٛح تندفط يعدم شفهٛدم تنفثؼدثز، 

شفهٛدددم تنًٓدددثو، ٔشفهٛدددم تنًفصدددٕٖ، ٔشفهٛدددم 

تنفةدددر تنًغدددصٓذفر، ٔششدددًم يخشؼدددثز ْدددزِ 

تنًشـهر فٙ تنعدثدذ مْدذت  تنصدذسٚظ، ٔ ثبًدر 

خثنًٓددددثو مٔ تنًفددددثْٛى تنصددددٙ عددددٛصى شعهًٛٓددددث، 

ٔشعشٚفددددث  خثنًشددددكهر ٔتنًصددددثدس ٔتنًعٕ ددددثز 

صددثب  تنًددصعهى ٔشفذٚددذ يددث ٚؽددح فعهددّ، ٔخ

ٔشكدددٌٕ ْدددزِ تنًخشؼدددثز يدددذخالز نًشـهدددر 

تنصصًٛى، ٔفٙ يشـهر تنصفهٛم ٚغعٙ تنًصًى 

تنصعهًٛددٙ تنددٗ ترؼثخددر ىهددٗ ىددذد يددٍ تألعددةهر 

 :يٍ خُٛٓث يث ٚ شٙ

 يث مْذت  تنًفصٕٖ؟ •

يددددث تنًخشؼددددثز مٔ تنكفثٚددددثز تنصددددٙ  •

 عٛمٓشْث تنوالج شفقٛقث  نمْذت ؟

 شقٕٚى تنًخشؼثز؟ بٛ  عٛصى •

 يٍ تنفةر تنًغصٓذفر؟ •

 يث تنفثؼثز تنخثصر نهًصعهًٍٛ؟ •

 بٛ  عٛصى شفذٚذ تنفثؼثز؟ •

 Design  تنًشـهر تنعثَٛر: تنصصًٛى

ٔشٓددددصى ْددددزِ تنًشـهددددر خٕظدددد  تنًخووددددثز 

ٔتنًغددٕدتز تألٔنٛددر نصوددٕٚش ىًهٛددر تنصعهددٛى، 

ٔفدددٙ ْدددزِ تنًشـهدددر ٚدددصى ٔصددد  تألعدددثنٛح 

خكٛفٛددددر شُفٛددددز  ٔترؼددددشت تز ٔتنصددددٙ شصعهدددد 

ىًهٛصددٙ تنصعهددٛى ٔتنددصعهى، ٔششددصًم يخشؼثشٓددث 

 :ىهٗ يث ٚهٙ

شفذٚدددددذ مْدددددذت  تألدت  )تألْدددددذت   •

ترؼشتبٛدددددر( خُدددددث  ىهدددددٗ مْدددددذت  تندددددذسط 

ٔيخشؼددددثز تنددددصعه ى خعدددددثستز  ثخهددددر نهقٛددددثط 

 .ٔيعثٚٛش نمدت  تنُثؼؿ نكم ْذ 

 .شفذٚذ تنصقٕٚى تنًُثعح نكم ْذ  •

خُددث   شفذٚددذ تعددصشتشٛؽٛثز تنصددذسٚظ •

ىهددٗ تألْددذت ، ٔفٛٓددث ٚددصى شفذٚددذ بٛفٛددر شعهددى 

تنوالج، ْم عٛكٌٕ رنك يٍ خدالل تنًُث شدر، 

مٔ دستعدر تنفثندر، مٔ تنًؽًٕىدثز تنصعثَٔٛدر، 

 مٔ غٛشْث؟

 Development  تنًشـهر تنعثنعر: تنصوٕٚش

ٔٚددصى فددٙ يشـهددر تنصوددٕٚش ششؼًددر يخشؼددثز 

ىًهٛر تنصصًٛى يدٍ يخوودثز ٔعدُٛثسْٕٚثز 

شعهًٛٛدددر ـقٛقٛدددر، فٛدددصى فدددٙ ْدددزِ تندددٗ يدددٕتد 

تنًشـهددر شدد نٛ  ٔتَصددثغ يكَٕددثز تنًٕ دد  مٔ 

تنًُددصػ تنصعهًٛددٙ، ٔخددالل ْددزِ تنًشـهددر ٚددصى 

شوددٕٚش تنصعهددٛى ٔبددم تنٕعددثبم تنصعهًٛٛددر تنصددٙ 

عصغصخذو فّٛ، ٔمٚر يٕتد مخشٖ دتىًدر، ٔ دذ 

 (Hardware) ٚشدددًم رندددك تألؼٓدددضذ

 .(Software) ٔتندشتيػ

( ٛدددددددز )تنصودٛددددددد تنًشـهدددددددر تنشتخعدددددددر: تنصُف

Implementation 

ٔٚصى فٙ ْزِ تنًشـهدر تنقٛدثو تنفعهدٙ خدثنصعهٛى، 

عٕت  بثٌ رنك فٙ تنص  تنذستعٙ تنصقهٛدذ٘، 

مٔ خثنصعهٛى ترنكصشَٔٙ، مٔ يٍ خالل خشيؽٛثز 

تنكًدٛدٕشش، مٔ تنفقثبددح تنصعهًٛٛددر، مٔ غٛشْددث. 

ٔشٓدددذ  ْدددزِ تنًشـهدددر تندددٗ شفقٛددد  تنكفدددث ذ 

ٚؽح فٙ ْزِ تنًشـهر ٔتنفثىهٛر فٙ تنصعهٛى، ٔ

مٌ ٚددصى شفغددٍٛ فٓددى تنوددالج، ٔدىددى تشقددثَٓى 

نمْذت . ٔششدصًم ْدزِ تنًشـهدر ىهدٗ تؼدشت  

تالخصدثس تنصؽشٚدٙ ٔتنصؽثسج تنًٛذتَٛر نهًدٕتد 

ٔتنصفعدددٛش نهصٕ ٛددد  ىهدددٗ تنًدددذٖ تندعٛدددذ، 

ٔٚؽددح مٌ ششددًم ْددزِ تنًشـهددر تنص بددذ يددٍ مٌ 

تنًٕتد ٔتنُشثغثز تنصذسٚغٛر شعًم خشكم ؼٛذ 

تنوددالج، ٔمٌ تنًعهددى يغددصعذ ٔ ددثدس ىهددٗ يدد  

تعصخذتو ْزِ تنًٕتد، ٔيٍ تنًٓدى مٚعدث تنص بدذ 

يٍ شٓٛةدر تنمدشٔ  تنًالبًدر يدٍ ـٛدط شدٕفش 

 .تألؼٓضذ ٔؼٕتَح تنذىى تألخشٖ تنًخصهفر

 Evaluation  تنًشـهر تنخثيغر: تنصقٕٚى

ٔفددٙ ْددزِ تنًشـهدددر ٚددصى  ٛدددثط يددذٖ بفدددث ذ 

ٔتنفقٛقر مٌ ٔفثىهٛر ىًهٛثز تنصعهٛى ٔتنصعهى، 

تنصقٕٚى ٚصى خالل ؼًٛ  يشتـم ىًهٛدر شصدًٛى 

تنصعهددٛى، م٘ خددالل تنًشتـددم تنًخصهفددر ٔخُٛٓددث 

ٔخعذ تنصُفٛز مٚعث ، ٔ ذ ٚكدٌٕ تنصقدٕٚى شكُٕٚٛدث  

 :مٔ خصثيٛث  

 Formative تنصقددٕٚى تنصكددُٕٚٙ •

Evaluation:  شقٕٚى يغصًش مظُدث  بدم ْٕٔ
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يشـهر ٔخٍٛ تنًشتـم تنًخصهفدر، ٔٚٓدذ  تندٗ 

شفغددٍٛ تنصعهددٛى ٔتنددصعهى  دددم ٔظددعّ خصددٛمصّ 

 .تنُٓثبٛر يٕظٕع تنصُفٛز

 Summative تنصقددٕٚى تنخصددثيٙ •

Evaluation:  ٔٚكٌٕ فدٙ تنعدثدذ خعدذ شُفٛدز

تنصددٛمر تنُٓثبٛددر يددٍ تنصعهددٛى ٔتنددصعهى، ٔٚقددٛى 

ْددزت تنُددٕع تنفثىهٛددر تنكهٛددر نهصعهددٛى، ٔٚغددصفثد 

يدددٍ تنصقدددٕٚى تنُٓدددثبٙ فدددٙ تشخدددثر  دددشتس ـدددٕل 

ندشَثيػ تنصعهًٛٙ ىهٗ عدٛم تنًعدثل مٔ  شت  ت

تالعدصًشتس فدٙ تنصعهدٛى خثعدصخذتيّ مٔ تنصٕ دد  

 .ىُّ

ٔفقددث   ADDIE ًَددٕرغ تنصصددًٛى تنصعهًٛددٙ

َدٛدم ؼدثد ىضيدٙ، ) PDCA نًُٕرغ تنؽدٕدذ

2012.) 

ك ميعهدّ نًٓدثو 2000ٕٚظؿ كيدثا ؼشٚد ، 

تنًشتـم تنشبٛغٛر فٙ تنًُدٕرغ تنعدثو نصصدًٛى 

 ,McGriff) ٚهدٗ تنصعهدٛى ٔيخشؼثشٓدث، بًدث

2000: 102): 

 نهصصًٛى تنعثو تنًُٕرغ ٔيٓثو تألعثعٛر تنًشتـم( 3)  كم

 ميعهر يٍ تنًخشؼثز ميعهر يٍ تنًٓثو تنًشتـم

 Analysisتنصفهٛم 

 ىًهٛر شفذٚذ يث ٚؽح شعهًّ.

 .شفذٚذ تنفثؼثز 

 .شعشٚ  تنًشكهر 

 .شفهٛم تنًٓثو 

 .خصثب  تنًصعهى 

   تنًعٕ ثز.ٔص 

  ،صٛثغر تنًشكهر

 ٔتنفثؼثز.

 .شفهٛم تنًٓثو 

 Designتنصصًٛى 

ىًهٛر شٕصٛ  بٛ  عٛصى 

 تنصعهى.

 . بصثخر تألْذت 

 .شوٕٚش فقشتز ترخصدثس 

 .شخوٛػ تنصذسٚظ 

 .شفذٚذ تنًصثدس 

 .مْذت   ثخهر نهقٛثط 

 .تعصشتشٛؽٛر تنصذسٚظ 

  يٕتصفثز تنًُٕرغ

 تألٔنٙ.

 Development تنصوٕٚش 

ش نٛ ، ٔتَصثغ تنًٕتد ىًهٛر 

 تنصذسٚغٛر.

 .ٍٛتنعًم ي  تنًُصؽ 

  شوٕٚش تنكصح، تنخشتبػ

 ترَغٛثخٛر، ٔتندشتيػ.

 

 .تنهٕـر تنقصصٛر 

 .ٕٚتنغُٛثس 

 .تنصذسٚدثز 

 .تندشتيػ تنفثعٕخٛر 

 Implementationتنصُفٛز 

ىًهٛر ٔظ  تنًششٔع 

 تنصذسٚغٙ فٙ عٛث  ٔت عٙ.

 .ًٍٛشذسٚح تنًعه 

 .تنصؽشٚح 

  تنًصعهًٍٛ، يالـمثز

 ٔخٛثَثز.

 Evaluationتنصقٕٚى 

ىًهٛر تنصفق  يٍ يُثعدر 

 تنصذسٚظ.

 .شغؽٛم تندٛثَثز 

 .شفغٛش تنُصثبػ 

 .يشتؼعر تنُشثغثز 

 .تنصٕصٛثز 

 .شقشٚش تنًششٔع 

  ٙتنًُٕرغ تألٔن

 تنًعذل.

 

 تنعثيدر تنًشتـدم شًعم تنًشتـم ْزِ بثَس ٔترت

 ،(ىدددثو خٕؼدددّ) شعهًٛدددٙ شصدددًٛى ًَدددٕرغ أل٘

 يشـهددددر، خكددددم تنًصعهقددددر نهًٓددددثو خثرظددددثفر

 مٌ ًٚكدٍ فٓدم يُٓدث  تنًغدصٓذفر ٔتنًخشؼثز

 ًَددٕرغ يدد  تنًُعدددور تنصصثخعٛددر ْددزِ شصفدد 

 ْددزت سخددػ ًٚكددٍ ْٔددم ،(PDCA) دًٚددٍٛ 

 نهصصدًٛى (ADDIE) تألو خثنًُٕرغ تنًُٕرغ

 سخوددددث   تنفثنٛددددر تنذستعددددر شقصددددشؾ تنصعهًٛددددٙ،

 مٌ(  دذٚذذ ٔخدغثغر) ٕٚظؿ خًُٛٓث ًَٕرؼٛث  

 ٔخشددددكم ٚصفدددد  تنصعهًٛددددٙ تنصصددددًٛى ًَددددٕرغ

 نهؽدٕدذ، دًٚٛدُػ ًَدٕرغ يد  يصدشتخػ يصُثع 

 :تنصشتخػ ْزت تنصثنٙ تنشكم ٕٚظؿ بًث
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

 تنًشتـدددم مٌ تنغدددثخ  تنصصدددٕس يدددٍ ٔٚالـدددد

 ىُدذ يعدث   شصدذتخم (P, D, C) تألٔندٗ تنعالظدر

 نًُددددٕرغ تألٔنددددٗ تألسخعددددر تنًشتـددددم شفغددددٛش

 خًُٛددث تنًشتـددم، تنخًثعددٙ تنصعهًٛددٙ تنصصددًٛى

 (A) تنؽٕدذ نًُٕرغ تألخٛشذ تنًشـهر شغصقم

 تنصعهًٛدٙ تنصصدًٛى نًُدٕرغ تألخٛدشذ خثنًشـهر

 .تنصقٕٚى يشـهر ْٔٙ

 تنصُددددث ش٘ تنعددددشض ْددددزت يددددٍ ٚالـددددد بًددددث

 تنصصدددًٛى ًَدددثرغ تسشددددثغ يدددذٖ نهًُدددٕرؼٍٛ،

 ٔخد ٌ تنؽدٕدذ، خًصوهددثز ىدثو خٕؼّ تنصعهًٛٙ

 ًَدددثرغ مـدددذ ٚصدددد  تندددز٘ تنصعهًٛدددٙ تنًصدددًى

 معددثنٛح ـصًددث   ٚصددد  فإَددّ تنصعهًٛددٙ تنصصددًٛى

 ٔخ ٌ تنؽٕدذ، ظدػ ًَثرغ ٔيشتـم ٔيٓثستز

 يددث ظددًٍ ششددصًم تنصعهًٛددٙ تنصصددًٛى يشتـددم

 تنًُددصػ ؼددٕدذ ظدددػ تؼددشت تز ىهددٗ ششددصًم

 خٕؼدّ تنصعهًٛٛدر تنًٕت د  ؼدٕدذ مٔ تنصعهًٛٙ،

 تنصصدددًٛى ًَدددثرغ تنصدددضتو ٚعُدددٙ ْٔدددزت ىدددثو،

 خصٕصددث   تنشددثيهر تنؽددٕدذ خًعددثٚٛش تنصعهًٛددٙ

 نهعًهٛدددددثز تنشدددددثيهر خدددددثنؽٕدذ ٚصعهددددد  فًٛدددددث

 .مٚعث   تنُٓثبٙ ٔتنًُصػ

 ٔتنًُدددصػ تنعًهٛدددثز ؼدددٕدذ يعدددثٚٛش فدددإٌ ندددزت

 تنصصدددًٛى ًَدددثرغ فدددٙ ـصًدددث   شصؽًددد  تنُٓدددثبٙ

 خغدددٕٓنر ٚعدددٙ نًشتـهٓدددث ٔتنًصصدددد  تنصعهًٛدددٙ

 ىًهٛددددثز ىهددددٗ تنعددددٕ  شغددددهػ مَٓددددث ٔٚغددددش

 ْٔددٙ ٔتنصُفٛددز، ٔتنصوددٕٚش ٔتنصصددًٛى تنصفهٛددم

 ٔتَصددددثغ شصددددًٛى فددددٙ تألعثعددددٛر تنعًهٛددددثز

 ىًهٛدر ش شٙ خًُٛث تنصعهًٛٙ، تنًُصػ ٔتعصخذتو

 تنُٓدددثبٙ خدددثنًُصػ يششدودددر تنُٓدددثبٙ تنصقدددٕٚى

 تالعدددددصخذتو َثـٛدددددر يدددددٍ شقًٕٚدددددّ ٔبٛفٛدددددر

 مٔ تنعٛدددٕج بدددم نًالفدددثذ ٔتنصودددٕٚش ٔتنًصثخعددر

 تنصؽشٚدددح مظُدددث  خدددّ  ٓدددشز تنصدددٙ تنُقدددثب 

 .ٔتالعصخذتو

 تنصعهًٛدددٙ تنصصدددًٛى ًَدددثرغ ىهدددٗ ٔخدددثرغالع

 شوددٕٚش ًَٔددثرغ تنًُصؽددثز، خصوددٕٚش تنخثصددر

 تنًُصؽددثز تخصكددثس ىهددٗ شششكددض ٔتنصددٙ تنددُمى،

 َصٛؽدددر تنصودددٕٚش ْدددزت ؼدددث  ٔ دددذ تنصعهًٛٛدددر،

 نهٕ دددٕ  ٔتنٕ دددس تنًدددثل شدددٕفٛش تندددٗ تنفثؼدددر

 مٔ تنًصدًًٍٛ شٕتؼّ تنصٙ تنًشثبم ىهٗ مٔنٛث  

 ٔتنصُفٛددز تنصصددًٛى، يشتـددم خددالل تنًصعهًددٍٛ

 يددٍ تنعذٚددذ  ٓددشز ٔنقددذ تنصعهًٛٛددر، نهعًهٛددر

 يصقثسخدر بهٓدث ْٔٙ تنصعهًٛٙ، تنصصًٛى ًَثرغ

 تنغددددثخقر، تنخًددددظ تنًشتـددددم تنددددٗ يغددددصُذذ

 يدث ًَدٕرغ تىصًدثد فدٙ ٚكٌٕ خُٛٓث ٔترخصال 

 يعدددم مخدددشٖ دٌٔ يشـهدددر فدددٙ تنصٕعددد  ىهدددٗ

 ،Dick & Carey ٔبددثس٘ دٚددك ًَددٕرغ

 شقدٕو تنصعهًٛدٙ تنصصًٛى يٍ تنفذٚعر ٔتنًُثرغ

 يشتـدم يد  يصشتخور َشور ستؼعر شمزٚر ىهٗ

 خُددث  ًَددثرغ تنددٗ خثرظددثفر ٔرنددك تنصصددًٛى،

 سٔفُٛددٙ ًَددٕرغ يعددم ترنكصشَٔٛددر تنًقددشستز

Ruffini ىدددددددش شعهًٛدددددٙ يٕ ددددد  نصصدددددًٛى 

 نصصدددًٛى Ryan سٚدددثٌ ًَٔدددٕرغ ترَصشَدددس،

 ترَصشَس ىدش يقشس
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

  ADDIE تنصعهًٛٙ تنصصًٛى ًَٕرغ( 4)  كم

 (2012 ىضيٙ، ؼثد َدٛم) PDCA تنؽٕدذ نًُٕرغ ٔفقث  
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

 تنًُدثرغ يٍ تنكعٛش ٔؼٕد َغصخه  عد  يًث

 ٔتنددددددشتيػ تنًدددددٕتد شصدددددًٛى شُثٔندددددس تنصدددددٙ

 نًغددصٕٚثشٓث شدعددث   تخصهفددس ٔنكُٓددث تنصعهًٛٛددر،

 نودٛعددددر مٔ ٔتنعًدددد ، تنشددددًٕل، ـٛددددط يددددٍ

 مٔ تنًغددددصٓذفر، تنددددصعهى َٔددددٕتشػ تألْددددذت ،

 ىهددٗ تندغددٛػ فًُٓددث شعهًٓددث، تشقددثٌ نًغددصٕٖ

 تنددددذسٔط، مٔ تنصعهًٛٛددددر تنٕـددددذتز يغددددصٕٖ

 تنًقددددشستز يغددددصٕٖ ىهددددٗ تنًشبددددح ٔيُٓددددث

 ٔتـدددذ ًَدددٕرغ تخصٛدددثس ٚصدددهؿ ٔال تنذستعدددٛر،

 ٔتنًٕت دددددد  تنصعهًٛٛددددددر، تنًشتـددددددم نؽًٛدددددد 

 فدٙ خُٛٓث فًٛث تنًفثظهر ٚصى ٔنكٍ تنصذسٚغٛر،

 ٚشؼدددٕ ٔيدددث تنُمدددثو، يدددذخالز غدٛعدددر ظدددٕ 

 .مْذت  يٍ شفقٛقّ

 نهصصددًٛى تنًخصهفددر تنًُددثرغ تعددصعشتض ٔخعددذ

ؼدذ تنصعهًٛٙ  ظدٕ  فدٙ شدصى تنعًهٛدر ْدزِ مٌ ُٔ

 خًعثخددر ْددٙ ٔتنصددٙ تنًشتـددم، يددٍ يؽًٕىددر

 خٓددث ٚقددٕو ٔيفددذدذ سبٛغددر، تؼشتبٛددر خوددٕتز

 يدٍ يؽًٕىدر شصعًٍ ٔ ذ تنصعهًٛٙ، تنًصًى

 ًَدددددثرغ تخصهفدددددس ٔتٌ تنفشىٛدددددر، تنعًهٛدددددثز

 شصفدد  مَٓددث تال  ددكهٓث، فددٗ تنصعهًٛددٙ تنصصددًٛى

 خوددددٕتز تشدثىٓدددث ـٛدددط يدددٍ ؼْٕشْدددث فدددٙ

 تنصفهٛددم، ىًهٛددثز فددٙ شصًعددم يفددذدذ تؼشتبٛددر

 فثالعدصخذتو، تنصودٛد  ظدى ٔترَصثغ، ٔتنصصًٛى

 .ٔتنصقٕٚى

 َقصدددشؾ تنغدددثخقر تنًُدددثرغ ىدددشض خدددالل يدددٍ

 ترنكصشَٔٛدر تألَشدور نصصدًٛى تنصثنٙ تنًُٕرغ

 :تنصعهًٛٛر

 تنصعهًٛٛر ترنكصشَٔٛر تألَشور نصصًٛى ًَٕرغ( 5) كم 
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

تنصفهٛددم نمَشددور تنصعهًٛٛددر يشـهددر  -1

 :تالنكصشَٔٛر

تىددذتد ساٚددر نهُشددثغ تنصعهًٛددٙ يددٍ  •

 .ـٛط مْذتفّ تنعثير، ٔتنصفصٛهٛر

شفهٛدددددددددم تـصٛثؼدددددددددثز تنودددددددددالج،  •

ٔخصثبصددددٓى يددددٍ ـٛددددط شفذٚددددذ مىًددددثسْى، 

ٔيغدددصٕٚثشٓى تنفكشٚدددر، ٔ دددذستشٓى تنًٓثسٚدددر، 

ٔخهفٛددددثشٓى تنعقثفٛددددر، ٔتيكثَددددثشٓى تنعًهٛددددر، 

 .ٔيٕٛنٓى، ٔسغدثشٓى

شفذٚددذ تألْددذت  تنغددهٕبٛر نهُشددثغ   •

 .ٔشؽضبصٓث، ٔششؼًصٓث تنٗ مْذت  صمٛشذ

شخودددٛػ يفصدددٕٖ تنُشدددثغ، ٔشفذٚدددذ  •

 .تنًٓثو تنًوهٕخر فّٛ

شفهٛدددم ىًهٛدددثز ترَصدددثغ تنًصٕ عدددر  •

فٛفدددذد تنًصوهددددثز تنصقُٛدددر، ٔتخصٛدددثس َٕىٛدددر 

 :تنصقُٛر يعم

تندشيؽٛددر تنًفٕعدددر مٔ تنًٕ دد  تالنكصشَٔددٙ، 

تالشصددثل تنصعهًٛٛددر تنًُثعدددر  ٔتخصٛددثس ٔعددثبػ

نٓزِ تنصقُٛر، ٔتنصٙ شغصخذو مٔ شُدصػ رٚعدثؾ 

تنًفددثْٛى ٔتألفكددثس، ٔ ددشؾ يفصددٕٖ تألَشددور 

 .تنصعهًٛٛر

شفذٚدددذ تنصكهفدددر ترؼًثنٛدددر نعًهٛدددثز  •

 .ترَصثغ

يشـهر تنصصدًٛى نمَشدور تنصعهًٛٛدر  -2

 :تالنكصشَٔٛر

 .شصًٛى يفصٕٖ تألَشور تنصعهًٛٛر •

ٕٖ تنعهًددٙ نمَشددور، تخددشتغ تنًفصدد •

خفٛددط ٕٚظدد  خصصددثخ  عددهظ، ٔعددٓم نمفكددثس، 

ٔتنًفددثْٛى، ٔتنُمشٚددثز، ٔتنقددٕتٍَٛ خ عددهٕج 

 .ٚشتىٙ  ذستز تنوالج

شصًٛى تنًفصٕٖ فُٛث ، ٔؼًثنٛث  ىهٗ  •

 (Learning Object) صٕسذ ىُثصش شعهى

شًكدددٍ تنودددالج يدددٍ تنصُمدددٛى تندددزتشٙ نهدددصعهى، 

 .ٔتنًٕؼّ

بػ شودٛدددد  يدددددثدئ شصددددًٛى تنٕعددددث •

تنفُٛدددر، ٔتنُفغدددٛر، ٔتنصشخٕٚدددر فدددٙ شصدددًٛى 

تنصقُٛددر تنًخصددثسذ خفٛدددط ٚددصى ؼددزج تالَصددددثِ، 

ٔشعضٚددددددض تنددددددزتبشذ، ٔشكددددددشتس تنًعهٕيددددددثز، 

 .ٔتعصعثسذ تنُشثغ ترٚؽثخٙ نهوالج

يشـهددر تنصوددٕٚش نمَشددور تنصعهًٛٛددر  -3

 :تالنكصشَٔٛر

ٔظدد  تنغددُٛثسْٕٚثز، ٔتنًخووددثز  •

ٕسٖ ، ٔتألعدددص(Flowcharts) ترَغدددٛثخٛر

خددٕسد نهخوددٕتز تنصودٛقٛددر ن َصددثغ، ٔتنصُفٛددز 

 .تنفعثل نًخصه  يصوهدثز تألَشور تنصعهًٛٛر

ٔظددد  تألؼُدددذذ تنصفصدددٛهٛر يقشَٔدددر  •

 .خثنؽذٔل تنضيُٙ رَصثغ تنصقُٛر تنًخصثسذ

شفٕٚددم تنخوددر تنددٗ  ددكم شخوٛوددٙ  •

يصدٕس كعدصٕس٘ خددٕسدك ٕٚظدؿ ترؼددشت تز 

 .تنالصير ـصٗ تبًثل تنعًم

َصددثغ نمَشددور تنصعهًٛٛددر يشـهددر تر -4

 :تالنكصشَٔٛر

تَصثغ يٕتد تندصعهى تنٕعدثبوٛر خفٛدط  •

شذيػ فٙ يفصٕتْث بثفر تنًكَٕدثز تنٕعدثبوٛر 

 .تنصفثىهٛر

شفٕٚم تنًفصٕٖ تنُصٙ تندٗ  ٕتندح  •

يصعددددذدذ تنٕعددددثبػ، ٔيصفشبددددر شقددددٕو ىهددددٗ 

تنصفثىهٛددددر، ٔتألدتبٛددددر، ٔشٕظددددؿ خثأل ددددكثل، 

تنًصدذسج، ٔتنؽثرخدر ٔتنشعٕو تنًعٛشذ نذتفعٛر 

الَصدثّْ، ٔشكدٌٕ بدم يدثدذ شعهًٛدر، ٔعدثبوٛر 

 .يكَٕث  نُشثغ شعهًٛٙ بثيم، ٔ ثبًث  خزتشّ

يشـهددر تنصقددٕٚى نمَشددور تنصعهًٛٛددر  -5

 :تالنكصشَٔٛر

 ٛددثط مدت  تنًصددذسخٍٛ، ٔتنًددذسخٍٛ،  •

ٔيذٖ ش ظٛش ْزِ تنصقُٛر فدٙ شفغدٍٛ يعدثس ، 

 .ٔيٓثستز، ٔبفثٚثز تنوالج

نصقٕٚى تندُدثبٙ، ٔتنخصدثيٙ تعصخذتو ت •

نقٛدددثط يغدددصٕٖ ترَؽدددثص، ٔتألدت  تنصعهًدددٙ، 

 .ٔيذٖ شفق  تألْذت  تنصعهًٛر

تعددددددصخذتو تعددددددصوالىثز تنددددددشم٘،  •

ٔتالعددددصدثَثز نصعددددٌش  تشؽثْددددثز، ٔيٕت دددد  

 .تنًصذسخٍٛ َفٕ تألَشور تنصعهًٛٛر

شغؽٛم بم يُؽضتز بم َشثغ خًهد   •

ع تنًصددددددددذسخٍٛ ىهٛددددددددّ.ترَؽددددددددثص، ٔتغددددددددال
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

 تنًشتؼ 

 مٔال : تنًشتؼ  تنعشخٛر

(. تنصُمٛى تنزتشٙ نهصعهى ٔتنذتفعٛر تنذتخهٛر فٙ ىال صًٓث خثنصفصٛم 2007تخشتْٛى تخشتْٛى مـًذ )

تألبثدًٚٙ نذٖ غالج بهٛر تنصشخٛر )دستعر شُدؤٚر(، يؽهر بهٛر تنصشخٛر، ؼثيعر ىٍٛ  ًظ، ىذد 

 .3غ ،31

(. تنصصًٛى تنصعهًٛٙ ندشتيػ تنكدثس: يذخم يقصشؾ، يؽهر تنعهٕو 2004تخشتْٛى ىدذ تنفصثؾ َٕٚظ )

 .تنصشخٕٚر، تنعذد تنعثَٙ، يعٓذ تنذستعثز تنصشخٕٚر، ؼثيعر تنقثْشذ

(. فثىهٛر يؽًٕىر يٍ تألَشور تنصشخٕٚر البصغثج شاليٛز تنفهقر تألٔنٗ 2007ميٛشذ دمحم ـغَٕر )

ٛى تألعثعٙ تنًفثْٛى تنصؽثسٚر تنالصير نٓى، سعثنر يثؼغصٛش غٛش يُشٕسذ، ؼثيعر خًشـهر تنصعه

 .ـهٕتٌ، بهٛر تنصشخٛر

(. تنعال ر خٍٛ مًَثغ شفثىم تنًصعهى فٙ خشتيػ تنصعهٛى ىدش 2010تُٚثط مـًذ تخشتْٛى تنعفُٙ )

صشخٛر، ؼثيعر تنشدكثز ًَٕٔ يصمٛشتز تنذتفعٛر نذٖ تنوالج، سعثنر دبصٕستِ غٛش يُشٕسذ،بهٛر تن

 .ـهٕتٌ

 (. ٔت   تألَشور تنصعهًٛٛر، تنًُٛث: يشبض تنصعهى تالنكصشَٔٙ،2013تنفغٍٛ مـًذ دمحم ىدذ تنهوٛ  )

(Available at) 

(http://www.youtube.com/watch?v=4ZK9GXQ0yaE&hd=1) 

(Date of Accessed: 19/2/2014). 

(. تنصعهٛى ترنكصشَٔٙ يٍ تنصودٛ  تنٗ تالـصشت  ٔ تنؽٕدذ، تنقثْشذ: 2003تنمشٚح صتْش تعًثىٛم )

 .ىثنى تنكصح

(. فثىهٛر تعصخذتو خعط تألَشور تالنكصشَٔٛر تنصفثىهٛر يٍ 2003تنغٛذ ىدذ تنعضٚض دمحم ىٕٚعر )

تخ  تالخصذتبٙ فٙ تنكغٕس تالىصٛثدٚر، ٔس ر ىًم خالل تالَصشَس فٙ شًُٛر شفصٛم شاليٛز تنص  تنش

يقذير نهًؤشًش تنعهًٙ تنصثع  خعُٕتٌ كتنًغصفذظثز تنصكُٕنٕؼٛر، ٔشوٕٚش شذسٚظ تنشٚثظٛثزك، 

 .بهٛر تنصشخٛر، ؼثيعر بفش تنشٛخ

(. تنعال ر خٍٛ تنصكٍٕٚ تنًكثَٙ نهصٕس تنعثخصر ٔتنًصفشبر فٙ خشتيػ 2006ميم تنغٛذ تنوثْش )

 .نًصعذدذ ٔتنصفصٛم تنذستعٙ، سعثنر يثؼغصٛش غٛش يُشٕسذ، ؼثيعر تنض ثصٚ تنٕعثبم ت

(. مظش تعصخذتو تألَشور ترنكصشَٔٛر فٙ تنصعهى تنًذيػ ىهٗ تنصفصٛم 2002خذسٚر تنكُذس٘ )

تنذستعٙ ٔسظث تنًصعهًٍٛ ىٍ يقشس تنصشخٛر تندٛةٛر فٙ ؼثيعر تنكٕٚس، سعثنر يثؼغصٛش غٛش 

 .عشخٙ، تنًُثير، يًهكر تندفشٍٚيُشٕسذ، ؼثيعر تنخهٛػ تن

(. شكُٕنٕؼٛث تنصعهٛى: تنًثظٙ ٔ تنفثظش ٔ تنًغصقدم، ششؼًر صثنؿ تنذخثعٙ، 2004ؼثس٘ تَؽهٍٛ )

 .تنشٚثض: ؼثيعر تنًهك ععٕد

(Available at:) 

(http://5.34.160.252:9587/pluginfile.php/1516/mod_resource/content/1/m

oodle 

(. ًَٕرغ يقصشؾ نصصًٛى تنًقشستز ىدش تالَصشَس، ٔس ر خفعٛر 2007) ـغٍ تندثش  ىدذ تنعثغٙ

يقذيّ تنٗ: تنًؤشًش تنذٔنٙ تألٔل العصخذتو شكُٕنٕؼٛث تنًعهٕيثز ٔتالشصثل فٙ شوٕٚش تنصعهٛى  دم 

 .. تخشٚم24-22تنؽثيعٙ، تنقثْشذ: 

صًٛى تنصعهًٛٙ (. كفثىهٛر تنصعهٛى تنًذيػ فٙ شًُٛر يٓثستز تنص2011دىث  صدفٙ ىدذ تنخثن  )

نذٖ غالج شكُٕنٕؼٛث تنصعهٛى خكهٛر تنصشخٛر تنُٕىٛرك، سعثنر يثؼغصٛش غٛش يُشٕسذ، بهٛر تنصشخٛر 

 .تنُٕىٛر، ؼثيعر خُٓث

(. شكُٕنٕؼٛث تنصعهٛى ٔتنصعهٛى ترنكصشَٔٙ، دتس 2007دالل يهفظ آعصٛصر، ىًش يٕعٗ عشـثٌ )

 .ٔتبم نهُشش ٔتنصٕصٚ ، ىًثٌ

http://www.youtube.com/watch?v=4ZK9GXQ0yaE&hd=1
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ر .. تنًؽهر تنعهً ًَ  2014نعثو  عثَٙٛر تنغُٕٚر نهؽًعٛر تنًؽهذ تنعهغهر دستعثز ٔخفٕض ُيفٌك

 .ى تنُفظ تنصشخٕ٘، تألسدٌ: ىثنى تنكصح تنفذٚط(. ىه2002ععثد ععٛذ )

(. مظش تألَشور تنعهًٛر تنالصفٛر فٙ يغصٕٖ تنصفصٛم تنذستعٙ فٙ 2010عُث  فثسٔ   ٕٓؼٙ )

يثدذ ىهى تألـٛث : دستعر يٛذتَٛر ىهٗ غهدر تنص  تنغثخ  يٍ يشـهر تنصعهٛى تألعثعٙ فٙ يذُٚر 

 ثيعر ديش ،ديش ، سعثنر يثؼغصٛش يُشٕسذ، بهٛر تنصشخٛر، ؼ

(Available at: 

http://websrv.damascusuniversity.edu.sy/faculties/edu/2011-09-26-11-04-

37/summeries/68-2010-06-16-09-21-32) 

(Date of Accessed: 19/2/2014). 

(. ًَٕرغ يقصشؾ ندشتيػ تنصعهى يٍ خعذ خثعصخذتو  دكثز 2004عٕصتٌ ىوّٛ يصوفٗ تنغٛذ )

 .تنفثعدثز فٗ تنصعهٛى تنؽثيعٗ، سعثنر دبصٕستذ غٛش يُشٕسذ، ؼثيعر تنقشآٌ ٔتنعهٕو ترعاليٛر

ٙ، دتس ٔتبم نهُشش ٔتنصٕصٚ : (. تنصصًٛى تنصعهًٛٙ ٔتنصعهى رٔ تنًع2007ُىثدل تنغٛذ عشتٚث )

 .ىًثٌ

(. يعثٚٛش شقٕٚى تنصاليٛز فٙ تألَشور تنصشخٕٚر فٙ يشـهر تنصعهٛى 2003ىثٚذذ ىدثط مخٕ غشٚح )

 .تألعثعٙ، تنًشبض تنقٕيٙ نهدفٕض تنصشخٕٚر ٔتنصًُٛر: تنقثْشذ

نذٖ ىُٛر يٍ  (. تنعال ر خٍٛ تنصعهى تنًُمى رتشٛث  ٔتنصفصٛم تألبثد2010ًٙٚىدذ تنُثصش تنؽشتؾ )

 ،4، ىذد6غهدر ؼثيعر تنٛشيٕا، تنًؽهر تألسدَٛر فٙ تنعهٕو تنصشخٕٚر، يؽهذ

(available at:) 

(http://%3A%2F%2Fjournals.yu.edu.jo%2Fjjes%2FIssues%2F2010%

2FVol6No4%2F05Ar.pdf) 

[Access on: 18/6/2013] 

 ًَٔثرؼّ،(. تنصصًٛى تنصعهًٛٙ  2003تنشفثز ىعًثٌ )

 (Available at: http://knol.google.com/k/-/-/2myktwzg2rfhl/17#) 

 (Date of Accessed: 10/2/2014). 

(. فثىهٛر خشَثيػ شذسٚدٙ  ثبى ىهٗ خعط 2012غثدذ ىدذ تنفًٛذ ىدذ تنعثغٙ يُصصش )

تنصُمٛى تنزتشٙ نهصعهى ٔمظشِ ىهٗ خعط يكَٕثز تنزبث  تنٕؼذتَٙ َٕٔتشػ تنصعهى، سعثنر تعصشتشٛؽٛثز 

 يثؼغصٛش يُشٕسذ، بهٛر تنصشخٛر، ؼثيعر خُٓث
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