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سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهًجبحش انفهسفيخ سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهًجبحش انفهسفيخ 

  ورغجيمبرهب انزشثىيخورغجيمبرهب انزشثىيخ

  )دساسخ رحهيهيخ فهسفيخ ييذاَيخ()دساسخ رحهيهيخ فهسفيخ ييذاَيخ(

  إعـــدادإعـــداد
  ((11))/ ٖاغِ فتح اهلل عبد ايسمحٔ/ ٖاغِ فتح اهلل عبد ايسمحٔأ.ّ.دأ.ّ.د

  جاَعة املٓٝاجاَعة املٓٝا  ––نًٝة ايرتبٝة نًٝة ايرتبٝة   ––ٜة املطاعد ٜة املطاعد أضتاذ أؾٍٛ ايرتبأضتاذ أؾٍٛ ايرتب

  انًمذيخ:انًمذيخ:  --

َٚع ذيكو ٜٛجكد اعكاني بكئ ةاٌ كة      َٚع ذيكو ٜٛجكد اعكاني بكئ ةاٌ كة        ٖٓاى فهسة تكٍٛ بإٔ نٌ عؿس تازؽبى ٖٛ عؿس َٔ ايتغٝري،ٖٓاى فهسة تكٍٛ بإٔ نٌ عؿس تازؽبى ٖٛ عؿس َٔ ايتغٝري،

نبرية َٔ عًُاً عًِ اْجتُاني عًى إٔ ايثٓثئ ضكٓة أٚ ايسبكع أ كري َكٔ ايككسٕ ايعػكسٜٔ أٚ عبٖٛكا  ٝكص          نبرية َٔ عًُاً عًِ اْجتُاني عًى إٔ ايثٓثئ ضكٓة أٚ ايسبكع أ كري َكٔ ايككسٕ ايعػكسٜٔ أٚ عبٖٛكا  ٝكص          

)حٝككس ضككاد )حٝككس ضككاد   MMooddeerrnniissmmبتغككٝري ثكافى/اجتُككاعى جككرزي، ٚضككسٜع ٜػككاز ايٝكك٘ بككايت ٍٛ َككٔ اسبداثككة  بتغككٝري ثكافى/اجتُككاعى جككرزي، ٚضككسٜع ٜػككاز ايٝكك٘ بككايت ٍٛ َككٔ اسبداثككة  

افة اىل ةغٝككإ ازبٛاْككع ايعكًٝككة عًككى ازبٛاْككع   افة اىل ةغٝككإ ازبٛاْككع ايعكًٝككة عًككى ازبٛاْككع   ا٘ميككإ بككايعًِ ٚايتكككدّ ٚايعكْٓٝككة ٚاي سدٜككة، با٘قكك   ا٘ميككإ بككايعًِ ٚايتكككدّ ٚايعكْٓٝككة ٚاي سدٜككة، با٘قكك   

ايراتٝة( اىل زِي جدٜدة تعرب عٔ حسنة ثكافٝة ظٗس  َّغساتٗا فى تٝاز فهسي جدٜد )َا بعد اسبداثة( ايراتٝة( اىل زِي جدٜدة تعرب عٔ حسنة ثكافٝة ظٗس  َّغساتٗا فى تٝاز فهسي جدٜد )َا بعد اسبداثة( 

PPoosstt  MMooddeerrnniissmm     ٝص  بايتهاًَٝة، ٚايتأنٝد عًى ٚحدة ايرا  ٚاملٛقٛني، أي عٓقة ايتكٛاشٕ بكئ    ٝص  بايتهاًَٝة، ٚايتأنٝد عًى ٚحدة ايرا  ٚاملٛقٛني، أي عٓقة ايتكٛاشٕ بكئ 

كْٓٝة، "نُا  ٝكص  تًكو املسحًكة بكايٛعى ايٓككدي املتصاٜكد، أي       كْٓٝة، "نُا  ٝكص  تًكو املسحًكة بكايٛعى ايٓككدي املتصاٜكد، أي       اي سد خبؿاٌؿ٘ ايراتٝة، ٚ ؿاٌؿ٘ ايعاي سد خبؿاٌؿ٘ ايراتٝة، ٚ ؿاٌؿ٘ ايع

ّ باٖثاز املدَسة يًعًِ ايتطبٝكى، ٚايثكة فى ايرا  اْ٘طاْٝة، ٚنريو ايٛعى املتٓاَى باملخاةس،  ّ باٖثاز املدَسة يًعًِ ايتطبٝكى، ٚايثكة فى ايرا  اْ٘طاْٝة، ٚنريو ايٛعى املتٓاَى باملخاةس، اْٖتُا اْٖتُا

ٚاٖثاز ايعهطٝة غري املكؿٛدة ملطرية ايتكدّ، ٚايتػهٝو مما ٖٛ ٜكئ، َٚطًل، ٚزفض اسبتُٝة ايتازؽبٝة، ٚاٖثاز ايعهطٝة غري املكؿٛدة ملطرية ايتكدّ، ٚايتػهٝو مما ٖٛ ٜكئ، َٚطًل، ٚزفض اسبتُٝة ايتازؽبٝة، 

صاٜد اْٖتُاّ مبا ٖٛ ثكافى َٔ  ٍٓ تبادٍ املعًَٛكا ، حٝكس أةًكل عًكى ٖكرٙ اي كرتة ثكٛزة املعًَٛاتٝكة         صاٜد اْٖتُاّ مبا ٖٛ ثكافى َٔ  ٍٓ تبادٍ املعًَٛكا ، حٝكس أةًكل عًكى ٖكرٙ اي كرتة ثكٛزة املعًَٛاتٝكة         ٚتٚت

((123:7123:7ازبدٜدة". )ازبدٜدة". )
  ((22))

..  

ٚقد أد  ثٛزة املعًَٛاتٝة، ٚثٛزة ايتهٓٛيٛجٝكا اىل اٖتكصاش املسنصٜكة ايرتبٜٛكة، ٚضككٛم ايُٓكاذ        ٚقد أد  ثٛزة املعًَٛاتٝة، ٚثٛزة ايتهٓٛيٛجٝكا اىل اٖتكصاش املسنصٜكة ايرتبٜٛكة، ٚضككٛم ايُٓكاذ        

هكس َككٔ اسبداثككة اىل َككا بعككد اسبداثككة حٝككس  هكس َككٔ اسبداثككة اىل َككا بعككد اسبداثككة حٝككس  ايرتبٜٛكة ايتكًٝدٜككة بؿككٛزة َسٚعككة، أي ضككاعد  عًككى ْكككٌ اي  ايرتبٜٛكة ايتكًٝدٜككة بؿككٛزة َسٚعككة، أي ضككاعد  عًككى ْكككٌ اي  

اْْتككاٍ َكٔ حايككة ا٘غكباني املككادي اىل ا٘غكباني املعٓككٛي. أَكس ايكري دفككع بكبعض ايبككاحثئ اىل ايكصعِ بككإٔ         اْْتككاٍ َكٔ حايككة ا٘غكباني املككادي اىل ا٘غكباني املعٓككٛي. أَكس ايكري دفككع بكبعض ايبككاحثئ اىل ايكصعِ بككإٔ         

كا بعكد            َػسٚني اسبداثة قد َػسٚني اسبداثة قد   َٛ ك فهكس جدٜكدٖ  سحًكة جدٜكدة،ٚ  ٍ اىلَ  ْتككا ْ ْا ٓكا ا َكا عًٝ  ٚ، ٗاٜت٘ك ٌ اىلْ  ٚؾ تٗى،ٚ  كا بعكد            ْأ  َٛ ك فهكس جدٜكدٖ  سحًكة جدٜكدة،ٚ  ٍ اىلَ  ْتككا ْ ْا ٓكا ا َكا عًٝ  ٚ، ٗاٜت٘ك ٌ اىلْ  ٚؾ تٗى،ٚ  ْأ

  (.(.292:28292:28))  اسبداثةاسبداثة

أحككدت تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة َٛجككا  َتصاٜككدة َككٔ ايتغككٝري ٚاْٖتككصاش فككى ايككٓ ِ ايدٚيٝككة،  أحككدت تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة َٛجككا  َتصاٜككدة َككٔ ايتغككٝري ٚاْٖتككصاش فككى ايككٓ ِ ايدٚيٝككة،  نُككا نُككا 

ٚأٜهٛيٛجٝة، ٚايدميٛغسافٝة، ٚايهْٛٝكة، نُكا أحكدت تغكٝريا  فكى ْ كِ ايعُكٌ، ْٚبكد إٔ تكٓعهظ ٖكرٙ           ٚأٜهٛيٛجٝة، ٚايدميٛغسافٝة، ٚايهْٛٝكة، نُكا أحكدت تغكٝريا  فكى ْ كِ ايعُكٌ، ْٚبكد إٔ تكٓعهظ ٖكرٙ           

                                      
 جامعة املنيا –بكلية الرتبية  –أستاذ أصول الرتبني املساعد  (1)
 يشري الرقم األول اىل رقم املرجع يف قائمة املراجع، بينما يشري الرقم الثاىن اىل رقم الصفحة يف ذات املرجع. (2)
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       ٔ ٔ       ايتغريا  عًى َٓ َٛة اجملتُع، ٚفى َككدَتٗا َٓ َٛكة ايتعًكِٝ باعتبكازٙ َٓ َٛكة بٝٓٝكة بايدزجكة ا ٚىل ٚىل ايتغريا  عًى َٓ َٛة اجملتُع، ٚفى َككدَتٗا َٓ َٛكة ايتعًكِٝ باعتبكازٙ َٓ َٛكة بٝٓٝكة بايدزجكة ا

((151:63151:63))  

ٖٚرا ايت ٍٛ أٚ اْْتكاٍ ْٛعى َكٔ صبتُكع ٜتطكِ باْقتؿكاد ٚاْ٘تكا  نثٝكا ايعُايكة، ٚاْتكا          ٖٚرا ايت ٍٛ أٚ اْْتكاٍ ْٛعى َكٔ صبتُكع ٜتطكِ باْقتؿكاد ٚاْ٘تكا  نثٝكا ايعُايكة، ٚاْتكا          

  HHiigghh  IInntteennssiivvee  ايككٛفسة، ٚاْتككا  ايطككًع ٚأدٚا  اىل صبتُككع اْ٘تككا  فٝكك٘ نثٝككا املعسفككة        ايككٛفسة، ٚاْتككا  ايطككًع ٚأدٚا  اىل صبتُككع اْ٘تككا  فٝكك٘ نثٝككا املعسفككة        

KKnnoowwlleeddggee  PPrroodd..     حٝككس حٝككس ، ٚاْتكا  أفهككاز، ٖٚكرا اْ٘تككا  ٜتُٝككص بايطكسعة، ٜٚسنككص عًكى املعسفككة     ، ٚاْتكا  أفهككاز، ٖٚكرا اْ٘تككا  ٜتُٝككص بايطكسعة، ٜٚسنككص عًكى املعسفككة

ًْ َٔ أزض ٚأٜدي ايعاًَة ٚزأع املكاٍ.   ًْ َٔ أزض ٚأٜدي ايعاًَة ٚزأع املكاٍ.  أؾب ت َكَٛا  اْقتؿاد تعتُد عًى اي هس ٚايعًِ ٚا٘بداني، بد أؾب ت َكَٛا  اْقتؿاد تعتُد عًى اي هس ٚايعًِ ٚا٘بداني، بد

((62:2662:26.).)  

ٚبايتاىل ف ى ظٌ ٖرٙ ايت ْٛ  ايهربي ػبد ايٓ اّ ايرتبٛي/ايتعًُٝى ْ ط٘ فى َٛاجٗة  طرية ٚبايتاىل ف ى ظٌ ٖرٙ ايت ْٛ  ايهربي ػبد ايٓ اّ ايرتبٛي/ايتعًُٝى ْ ط٘ فى َٛاجٗة  طرية   

   ٜٛ ٜٛ   َع اٖثاز ايٓاعة عٔ ٖرٙ ايت ْٛ  ذا  ايطكابع ايهكْٛى، ممكا   كتِ عًكى ايرتبكٜٛئ إٔ ٜت ططكٛا أُٖٝكة       كتِ عًكى ايرتبكٜٛئ إٔ ٜت ططكٛا أُٖٝكة      َع اٖثاز ايٓاعة عٔ ٖرٙ ايت ْٛ  ذا  ايطكابع ايهكْٛى، ممكا 

  ٖرٙ ايتغريا  ايهْٛٝة املرًٖة ايتى تػٗدٖا اسبٝاة ايرتبٜٛة.ٖرٙ ايتغريا  ايهْٛٝة املرًٖة ايتى تػٗدٖا اسبٝاة ايرتبٜٛة.

ًَا عًكى ايرتبٝكة إٔ دبكدد زِٜتٗكا اي ًطك ٝة ملٛاجٗكة         ((135:104135:104ْبٌٝ عًى )ْبٌٝ عًى )ٚقد أند ٚقد أند    ًَا عًكى ايرتبٝكة إٔ دبكدد زِٜتٗكا اي ًطك ٝة ملٛاجٗكة       أْ٘ أؾبح يصا أْ٘ أؾبح يصا

زاى ازبٛاْع ايعدٜكدة  زاى ازبٛاْع ايعدٜكدة  املتغري املعًَٛاتى فى ظٌ غٝاب فًط ة اجتُاعٝة عسبٝة، ٚقؿٛز ايٛعى ايعاّ فى اداملتغري املعًَٛاتى فى ظٌ غٝاب فًط ة اجتُاعٝة عسبٝة، ٚقؿٛز ايٛعى ايعاّ فى اد

ًٜٛكح عًٝٓكا بػكدة َطايًبكا             ًٜٛكح عًٝٓكا بػكدة َطايًبكا            ي اٖسة املعًَٛا  ٚعٛملتٗا، ْٔٓا فكى ظكٌ ٖكرٙ ايت كْٛ  ْعكٝؼ عؿكًسا جدٜكًدا  ي اٖسة املعًَٛا  ٚعٛملتٗا، ْٔٓا فكى ظكٌ ٖكرٙ ايت كْٛ  ْعكٝؼ عؿكًسا جدٜكًدا 

حبك٘ فى تسبٝة جدٜدة اذ َٔ ايكسٚزي اْضكت ادة َكٔ تٛجٗكا  اي ًطك ة ايرتبٜٛكة ازبدٜكدة عًكى ايطكاحة         حبك٘ فى تسبٝة جدٜدة اذ َٔ ايكسٚزي اْضكت ادة َكٔ تٛجٗكا  اي ًطك ة ايرتبٜٛكة ازبدٜكدة عًكى ايطكاحة         

ًى ايٓ اّ ايتعًُٝى ن ًطك ة ايرتبٝكة املثايٝكة    ًى ايٓ اّ ايتعًُٝى ن ًطك ة ايرتبٝكة املثايٝكة    دٕٚ إٔ ٜ ٌ اْعتُاد عًى فًط ا  تسبٜٛة تكًٝدٜة ربِٝ عدٕٚ إٔ ٜ ٌ اْعتُاد عًى فًط ا  تسبٜٛة تكًٝدٜة ربِٝ ع

ًٓ، أي ػبع دبدٜد ايٓ ِ ايرتبٜٛة/ايتعًُٝٝة، ٚتطٜٛسٖا حتى ميهٔ َٛاجٗة ايت دٜا . ًٓ، أي ػبع دبدٜد ايٓ ِ ايرتبٜٛة/ايتعًُٝٝة، ٚتطٜٛسٖا حتى ميهٔ َٛاجٗة ايت دٜا .َث   َث

ٚهلرا ْبد يًٓ اّ ايرتبٛي/ايتعًُٝى إٔ ٜطتجٝع يتًو ايتغٝريا  ْٔ٘ َٔ أنرب ايكٓ ِ اجملتُعٝكة   ٚهلرا ْبد يًٓ اّ ايرتبٛي/ايتعًُٝى إٔ ٜطتجٝع يتًو ايتغٝريا  ْٔ٘ َٔ أنرب ايكٓ ِ اجملتُعٝكة     

خسم فى عٓقا  ت اعٌ ْػطة َع تًو املتغريا  احملٝطة خسم فى عٓقا  ت اعٌ ْػطة َع تًو املتغريا  احملٝطة اضتجابة يريو، فايٓ اّ ايرتبٛي َطايع بإٔ ٜٓاضتجابة يريو، فايٓ اّ ايرتبٛي َطايع بإٔ ٜٓ

ُ             ب٘، ب٘،  ٕ اجملتُكع أؾكبح تابًعكا يٓك ايتهٓٛيٛجٝكةٔ  ٛانبكة تًكو ايكتغريا  ايعًُٝكةٚ   َٔ تخًكا عك  ٜٕ ٘ أ ٓك  ٌَ كب  ْٜ ُ             نُا  ٕ اجملتُكع أؾكبح تابًعكا يٓك ايتهٓٛيٛجٝكةٔ  ٛانبكة تًكو ايكتغريا  ايعًُٝكةٚ   َٔ تخًكا عك  ٜٕ ٘ أ ٓك  ٌَ كب  ْٜ   نُا 

ٚ اجملتُع ايؿٓاعى حٝكس  سحًة اسبداثة أ ٕ ضاًٌدا فىَ  ٔ نٕٛ ايرتبٝة تابعة يُٓ  اجملتُع نُا نا  ًَْ ٚ اجملتُع ايؿٓاعى حٝكس تسبٝت٘ بد سحًة اسبداثة أ ٕ ضاًٌدا فىَ  ٔ نٕٛ ايرتبٝة تابعة يُٓ  اجملتُع نُا نا  ًَْ د د ضكا ضكا   تسبٝت٘ بد

٘ املؿكاْع.          ػكب كاٜ  ٘ املؿكاْع.         ايتعًِٝ املٌّٖ يطٛم ايعٌُ فى ظٌ فًط ة بساعاتٝكةْ  عٝكة عًُٝكة، حٝكس ذبٛيكت املكدازع اىلَ  ػكب كاٜ    ايتعًِٝ املٌّٖ يطٛم ايعٌُ فى ظٌ فًط ة بساعاتٝكةْ  عٝكة عًُٝكة، حٝكس ذبٛيكت املكدازع اىلَ 

((284:105284:105))  

َٚٔ أُٖٝة مبهإ، فإٕ ايٛاقع ايرتبٛي فى ظٌ ٖرٙ املتغريا  حباجة اىل فًط ة تسبٜٛة جدٜدة َٚٔ أُٖٝة مبهإ، فإٕ ايٛاقع ايرتبٛي فى ظٌ ٖرٙ املتغريا  حباجة اىل فًط ة تسبٜٛة جدٜدة   

 ؿ٘، ٚذبًًٝ٘، ْٚكدٙ، ثِ اْْطٓم بعد ذيكو   ؿ٘، ٚذبًًٝ٘، ْٚكدٙ، ثِ اْْطٓم بعد ذيكو  تكٛد ايتغٝري ايرتبٛي ايػاٌَ اْطًٓقا َٔ َعسفة ايٛاقع، ٚفتكٛد ايتغٝري ايرتبٛي ايػاٌَ اْطًٓقا َٔ َعسفة ايٛاقع، ٚف

اىل زضِ غاٜا ، ٚأٖداف ممهٓة ايت كل ْ تًكى َعازقة َٔ اجملتُع ْٔٗا َٓبثكة َٓ٘، َٚعكربة عُكا ٜؿكبٛ    اىل زضِ غاٜا ، ٚأٖداف ممهٓة ايت كل ْ تًكى َعازقة َٔ اجملتُع ْٔٗا َٓبثكة َٓ٘، َٚعكربة عُكا ٜؿكبٛ    

  ((39:8139:81ايٝ٘ َٔ تطًعا . )ايٝ٘ َٔ تطًعا . )
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  يشكهخ انجحش ورحذيبرهب:يشكهخ انجحش ورحذيبرهب:  --

ا َّٚضطككا  ٚأضككايٝع ا َّٚضطككا  ٚأضككايٝع فهككًسفهككًس  ––اىل إٔ ايرتبٝككة فككى َؿككس اىل إٔ ايرتبٝككة فككى َؿككس ( ( 7:657:65عبككد اي تككار ابككساِٖٝ تسنككى )عبككد اي تككار ابككساِٖٝ تسنككى )أغككاز أغككاز   --أْٚأْٚ

  َاشايت تٓتُى اىل عؿس اسبداثة ، ٚقد اتكح ذيو فى:َاشايت تٓتُى اىل عؿس اسبداثة ، ٚقد اتكح ذيو فى:  ––ٚتٓ ُٝا  ٚتٓ ُٝا  

اْٖتُاّ بازباْكع املٛقكٛعى )ايعككٌ( فكى اْ٘طكإ حٝكس اضكتطاعت اسبداثكة إٔ تككت ِ ايكسٚر           اْٖتُاّ بازباْكع املٛقكٛعى )ايعككٌ( فكى اْ٘طكإ حٝكس اضكتطاعت اسبداثكة إٔ تككت ِ ايكسٚر             --أأ  

اْ٘طاْٝة، ٚتكٛض حؿْٛٗا ايراتٝة، ٚذبطِ أع ِ املػكاعس ٚأحاضكٝظ، ٚايككِٝ أ ٓقٝكة،     اْ٘طاْٝة، ٚتكٛض حؿْٛٗا ايراتٝة، ٚذبطِ أع ِ املػكاعس ٚأحاضكٝظ، ٚايككِٝ أ ٓقٝكة،     

اْ٘طككإ، ٚذبٛيكك٘ اىل َٛقككٛني أداتككى يٓصعتٗككا ايعكْٓٝككة،  اْ٘طككإ، ٚذبٛيكك٘ اىل َٛقككٛني أداتككى يٓصعتٗككا ايعكْٓٝككة،    RReeiiffiiccaattiioonnممككا أدي اىل تػككًٝٛ ممككا أدي اىل تػككًٝٛ 

َرتًعا قٛت٘ فى ؾكٛزة تككدّ تهٓٛيكٛجى، ٚذبكٍٛ     َرتًعا قٛت٘ فى ؾكٛزة تككدّ تهٓٛيكٛجى، ٚذبكٍٛ       IInnssttrruummeennttaallفايعكٌ أ ر ؾٛزة أداتٝة فايعكٌ أ ر ؾٛزة أداتٝة 

اىل صبسد جٗاش يًطٝطسة عًى اْ٘طإ، َٚكدزات٘ ايسٚحٝة، ٚقد دَس  اسبداثة فى ٖرا اْ٘طإ اىل صبسد جٗاش يًطٝطسة عًى اْ٘طإ، َٚكدزات٘ ايسٚحٝة، ٚقد دَس  اسبداثة فى ٖرا اْ٘طإ 

ة تب س عٔ املعسفة َٔ أجٌ املعسفة، ْٚ تب س عٔ اْ٘طإ َٔ ة تب س عٔ املعسفة َٔ أجٌ املعسفة، ْٚ تب س عٔ اْ٘طإ َٔ نٌ ايطاقا  ايسٚحٝة، ٕٔ اسبداثنٌ ايطاقا  ايسٚحٝة، ٕٔ اسبداث

أجٌ اْ٘طإ، ْٔٗا دبعٌ َٓ٘ َٛقًٛعا ْ ٜتٛقا عٔ املعسفة نُا ٖٛ اسباٍ فى أغٝاً أ كسي،  أجٌ اْ٘طإ، ْٔٗا دبعٌ َٓ٘ َٛقًٛعا ْ ٜتٛقا عٔ املعسفة نُا ٖٛ اسباٍ فى أغٝاً أ كسي،  

  ((67:7167:71))ٖٚى بٗرا تطتًب٘ ٚتػّٝٙ ٚتكع٘ فى املطتٛي أ ٓقى عًى أزفا ايٓطٝإ. ٖٚى بٗرا تطتًب٘ ٚتػّٝٙ ٚتكع٘ فى املطتٛي أ ٓقى عًى أزفا ايٓطٝإ. 

ْػطاز بئ املٛقٛني ٚايرا ... بئ اْ٘طإ باعتبازات٘ ْػطاز بئ املٛقٛني ٚايرا ... بئ اْ٘طإ باعتبازات٘ أند  املّضطة ايتعًُٝٝة )املدزضة( اْأند  املّضطة ايتعًُٝٝة )املدزضة( اْ    --بب  

ايراتٝة، ٚبئ ايعككٌ باعتبازاتك٘ املٛقكٛعٝة، ْٚشايكت ٖكرٙ املدزضكة )نُّضطكة تعًُٝٝكة( تعًكِ          ايراتٝة، ٚبئ ايعككٌ باعتبازاتك٘ املٛقكٛعٝة، ْٚشايكت ٖكرٙ املدزضكة )نُّضطكة تعًُٝٝكة( تعًكِ          

ايكككت هري ايعكْٓكككى، ٚتػكككدد عًكككى أُٖٝتككك٘ ٚتعكككازض طبتًكككا َ كككاٖس )ايراتٝكككة( ايتكككى تتؿكككٌ ايكككت هري ايعكْٓكككى، ٚتػكككدد عًكككى أُٖٝتككك٘ ٚتعكككازض طبتًكككا َ كككاٖس )ايراتٝكككة( ايتكككى تتؿكككٌ 

يراتٝككة، ٚازبُايٝككة، ممككا أدي اىل إٔ ذيككو يراتٝككة، ٚازبُايٝككة، ممككا أدي اىل إٔ ذيككو باملػككاعس، ٚاملٝككٍٛ، ٚايعٛاةككا، ٚاشبٝككاٍ، ٚايكككِٝ ا باملػككاعس، ٚاملٝككٍٛ، ٚايعٛاةككا، ٚاشبٝككاٍ، ٚايكككِٝ ا 

ًٝا ضايًبا ْ ميتًو ايكدزة عًى َٛاجٗة ايت دٜا  اسبكازٜة، ٚقد أند ذيو  ًٝا ضايًبا ْ ميتًو ايكدزة عًى َٛاجٗة ايت دٜا  اسبكازٜة، ٚقد أند ذيو اْ٘طإ أؾبح اغرتاب اْ٘طإ أؾبح اغرتاب

بكإٔ ايكٓ ِ ايرتبٜٛكة ايعسبٝكة ذا      بكإٔ ايكٓ ِ ايرتبٜٛكة ايعسبٝكة ذا      ( ( 182:72182:72غامن عبد اهلل ايػاٖئ، ٚضبُد ةايع ايهٓكدزي ) غامن عبد اهلل ايػاٖئ، ٚضبُد ةايع ايهٓكدزي ) 

اَككتٓى ايكككِٝ )اي هككس ٚاملػككاعس ٚايطككًٛى(، اَككتٓى ايكككِٝ )اي هككس ٚاملػككاعس ٚايطككًٛى(، ايبٓٝكة املعسفٝككة ايتكًٝدٜككة ذبككٍٛ بككئ املككتعًِ ٚبككئ  ايبٓٝكة املعسفٝككة ايتكًٝدٜككة ذبككٍٛ بككئ املككتعًِ ٚبككئ  

  ٚاملٗازا ، ٚايكدزا  ايتى تًّٖ٘ يٓضت ادة َٔ فسف عؿس املعًَٛا  ٚاْتؿاْ  ٚاملٗازا ، ٚايكدزا  ايتى تًّٖ٘ يٓضت ادة َٔ فسف عؿس املعًَٛا  ٚاْتؿاْ  

نريو فإٕ تًو املّضطة ايتعًُٝٝكة تٓككٌ اىل املكتعًُئ ايُٓكاذ  اي هسٜكة ازبكاٖصة، ٚتتجاٖكٌ        نريو فإٕ تًو املّضطة ايتعًُٝٝكة تٓككٌ اىل املكتعًُئ ايُٓكاذ  اي هسٜكة ازبكاٖصة، ٚتتجاٖكٌ          --    

  داٌسة ايعٌُ ايرتبٛي.داٌسة ايعٌُ ايرتبٛي.  ايٛض  اْجتُاعى يً سد، ٚتًغى اٖتُاَات٘ ايٓ طٝة، ٚدبعًٗا  از ايٛض  اْجتُاعى يً سد، ٚتًغى اٖتُاَات٘ ايٓ طٝة، ٚدبعًٗا  از 

ْتكصاٍ ثكافككة ايكرانسة ضككاٌدة دٕٚ إٔ تتعكداٖا اىل ثكافككة ا٘بكداني ٚاْبتهككاز، ٚغٝكاب ايٛبعككد      ْتكصاٍ ثكافككة ايكرانسة ضككاٌدة دٕٚ إٔ تتعكداٖا اىل ثكافككة ا٘بكداني ٚاْبتهككاز، ٚغٝكاب ايٛبعككد        --دد  

املطتكبًى فى املكسزا  ايدزاضٝة، ٚٚاقع ايرتبٝة ٖرا ميثكٌ حكافًصا عًكى تكؿكى أفهكاز ازبدٜكدة       املطتكبًى فى املكسزا  ايدزاضٝة، ٚٚاقع ايرتبٝة ٖرا ميثكٌ حكافًصا عًكى تكؿكى أفهكاز ازبدٜكدة       

بٓكاً اْطكإ جدٜكد قكادز     بٓكاً اْطكإ جدٜكد قكادز     ايتى تطُح بٓكد أْ طٓا، ٚتكِٜٛ َا بئ أٜكدٜٓا يبًكٛت تسبٝكة تته كٌ ب    ايتى تطُح بٓكد أْ طٓا، ٚتكِٜٛ َا بئ أٜكدٜٓا يبًكٛت تسبٝكة تته كٌ ب    

عًككى ايتعاَككٌ َككع اسبكككازة ايهْٛٝككة دٕٚ إٔ ٜكككٝع أٚ ٜ كككد ذاتكك٘ ٖٜٚٛتكك٘ ٕٔ اي ًطكك ة ايرتبٜٛككة   عًككى ايتعاَككٌ َككع اسبكككازة ايهْٛٝككة دٕٚ إٔ ٜكككٝع أٚ ٜ كككد ذاتكك٘ ٖٜٚٛتكك٘ ٕٔ اي ًطكك ة ايرتبٜٛككة   

ًٝككا تٓ ككس اىل ايرتبٝككة نككأداة يًثبككا  ٚاْضككتكساز، ْٚسنككص عًككى اْتػككاز ايتعًككِٝ ْ       ًٝككا تٓ ككس اىل ايرتبٝككة نككأداة يًثبككا  ٚاْضككتكساز، ْٚسنككص عًككى اْتػككاز ايتعًككِٝ ْ      ايطككاٌدة عسب ايطككاٌدة عسب

ة، ٚيكٝظ نُخسجكا    ة، ٚيكٝظ نُخسجكا    ْٛعٝت٘، نُا إٔ ايغاٜا  ٚأٖداف ايتى ٜتِ ٚقعٗا تأ ر غهٌ َكْٛ  عاَْٛعٝت٘، نُا إٔ ايغاٜا  ٚأٖداف ايتى ٜتِ ٚقعٗا تأ ر غهٌ َكْٛ  عاَ
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ضًٛنٝة، نُا إٔ املد ٓ  ايتعًُٝٝة عادة ْ تتٛافكل َكع أٖكداف، ٚايغاٜكا  املسضكَٛة; يكرا فُكٔ        ضًٛنٝة، نُا إٔ املد ٓ  ايتعًُٝٝة عادة ْ تتٛافكل َكع أٖكداف، ٚايغاٜكا  املسضكَٛة; يكرا فُكٔ        

ايكككسٚزي اعككادة ايٓ ككس فككى اي ًطكك ة ايرتبٜٛككة ايكاٌُككة، ٚاضككتبداهلا بككأ سي تتكككُٔ تسضككٝ       ايكككسٚزي اعككادة ايٓ ككس فككى اي ًطكك ة ايرتبٜٛككة ايكاٌُككة، ٚاضككتبداهلا بككأ سي تتكككُٔ تسضككٝ       

  (.(.164،99:77164،99:77َسنصٜة املتعًِ فى ايعًُٝة ايرتبٜٛة جبٛاْب٘ ايراتٝة ٚاملٛقٛعٝة )َسنصٜة املتعًِ فى ايعًُٝة ايرتبٜٛة جبٛاْب٘ ايراتٝة ٚاملٛقٛعٝة )

أْ٘ زغكِ ٖكرا ايٛاقكع فكإٕ ٖكرا ْ ميٓعٓكا َكٔ        أْ٘ زغكِ ٖكرا ايٛاقكع فكإٕ ٖكرا ْ ميٓعٓكا َكٔ          عًىعًى( ( 7:657:65عبد اي تار ابساِٖٝ تسنى )عبد اي تار ابساِٖٝ تسنى )هلرا أند هلرا أند   

ْبٌٝ عًى ْٚادٜة ْبٌٝ عًى ْٚادٜة ايتجٛاٍ احملًل ايري ٜسٜد إٔ ؼبدد ََٓح تسبٝة عؿس َا بعد اسبداثة تًو ايتى حددٖا ايتجٛاٍ احملًل ايري ٜسٜد إٔ ؼبدد ََٓح تسبٝة عؿس َا بعد اسبداثة تًو ايتى حددٖا 

طكاٚاة، ٚايتُٓٝكة   طكاٚاة، ٚايتُٓٝكة   فى تأٌٖٝ اي سد ْعكرتاى اسبٝكاة، ٚاثكساً حٝكاة اي كسد ٚذبكٝكل امل      فى تأٌٖٝ اي سد ْعكرتاى اسبٝكاة، ٚاثكساً حٝكاة اي كسد ٚذبكٝكل امل        ((284:105284:105حجاشي، )حجاشي، )

اٖ س، ٚاْٖتُاّ بأبعاد ايٛجداْٝة، ٚاملعسفٝة، اٖ س، ٚاْٖتُاّ بأبعاد ايٛجداْٝة، ٚاملعسفٝة،   ععاْجتُاعٝة املطتداَة، ٚذبكٝل ايت اِٖ ٚايتعاٜؼ َاْجتُاعٝة املطتداَة، ٚذبكٝل ايت اِٖ ٚايتعاٜؼ َ

  ٚاْجتُاعٝة.ٚاْجتُاعٝة.

عًى أْ٘ عًى أْ٘ ( ( 1010--99: : 4848ضعٝد امساعٌٝ عًى )ضعٝد امساعٌٝ عًى )ٚملا نإ تٝاز َا بعد اسبداثة فهًسا جدًٜدا، فكد أند ٚملا نإ تٝاز َا بعد اسبداثة فهًسا جدًٜدا، فكد أند   --ثاْٝاثاْٝا

تٓاٍٚ ٖرا ايتٝاز، ٚإٔ ٜهكٕٛ فكى بكّزة اٖتُاَك٘ َكٔ  كٍٓ       تٓاٍٚ ٖرا ايتٝاز، ٚإٔ ٜهكٕٛ فكى بكّزة اٖتُاَك٘ َكٔ  كٍٓ       فى ازباَعا  فى ازباَعا    ايب س ايعًُىايب س ايعًُىٜتٛجع عًى ٜتٛجع عًى 

دزاضة املباحس اي ًط ٝة، ٚ ؿًٛؾا املطأية اْ٘طاْٝة اْطًٓقا َٔ إٔ صبتُع َا بعد اسبداثكة ضكٛف   دزاضة املباحس اي ًط ٝة، ٚ ؿًٛؾا املطأية اْ٘طاْٝة اْطًٓقا َٔ إٔ صبتُع َا بعد اسبداثكة ضكٛف   

ٜرتى آثاًزا بعٝدة املدي عًى اْ٘طإ فى عٓقت٘ ببٍٝت٘، ٚفى ذبدٜد َؿري اجملتُع ٚتهٜٛٓك٘، َٚكا   ٜرتى آثاًزا بعٝدة املدي عًى اْ٘طإ فى عٓقت٘ ببٍٝت٘، ٚفى ذبدٜد َؿري اجملتُع ٚتهٜٛٓك٘، َٚكا   

ًْ َٔ اضتُسازٜة ايٓ س ايٝٗا فى قًٛ شٜادة اْتاجٝة ايعُكٌ  ٜثريٙ َٔ ذبْٛ  ْ طٝة ٚاجٜثريٙ َٔ ذبْٛ  ْ طٝة ٚاج ًْ َٔ اضتُسازٜة ايٓ س ايٝٗا فى قًٛ شٜادة اْتاجٝة ايعُكٌ  تُاعٝة بد تُاعٝة بد

  فك ، بٌ فى قًٛ شٜادة اْطاْٝة اْ٘طإ.فك ، بٌ فى قًٛ شٜادة اْطاْٝة اْ٘طإ.

عًى قسٚزة اثساً ايرتبٝة ٚتطٜٛسٖا اذ ٜتعئ عًى ايرتبٜٛئ اشبسٚ  عًى قسٚزة اثساً ايرتبٝة ٚتطٜٛسٖا اذ ٜتعئ عًى ايرتبٜٛئ اشبسٚ    ((117:37117:37ضاَى ْؿاز )ضاَى ْؿاز )أند أند   --ثايثاثايثا

ى أحد َبادُ َابعكد اسبداثكة،   ى أحد َبادُ َابعكد اسبداثكة،   ايتى ٖايتى ٖ  PPlluurraalliittyyَٔ أضس ايكٛايع ازباَدة أىل ايتعددٜة ٚايتٓٛني َٔ أضس ايكٛايع ازباَدة أىل ايتعددٜة ٚايتٓٛني 

َٚٔ اشبكٛني يًٓـ ٖٚٛ ٖٓا )اشبطاب ايرتبٛي عاَة، فًط ًة، ٚفهًسا، ٚضٝاضة، ٚأٖداًفا، َٚٓاٖج، َٚٔ اشبكٛني يًٓـ ٖٚٛ ٖٓا )اشبطاب ايرتبٛي عاَة، فًط ًة، ٚفهًسا، ٚضٝاضة، ٚأٖداًفا، َٚٓاٖج، 

  ٚةسًقا( اىل اشبسٚ  عًٝ٘ تدبًسا، ْٚكًدا، ٚتغٝرًيا.ٚةسًقا( اىل اشبسٚ  عًٝ٘ تدبًسا، ْٚكًدا، ٚتغٝرًيا.

  KKaasshhaannَٔ  ٍٓ َساجعة بعض ْتاٌج ايدزاضا  أجٓبٝة ٚايعسبٝة، حٝس أند  ْتاٌج دزاضة َٔ  ٍٓ َساجعة بعض ْتاٌج ايدزاضا  أجٓبٝة ٚايعسبٝة، حٝس أند  ْتاٌج دزاضة   --زابعازابعا

IIsshhaaqq,,  22000022  ((11--88::112200 ) )  عًككى إٔ ا٘ملككاّ باي ًطكك ة ايرتبٜٛككة ملككا بعككد اسبداثككة َٚباحثٗككا  عًككى إٔ ا٘ملككاّ باي ًطكك ة ايرتبٜٛككة ملككا بعككد اسبداثككة َٚباحثٗككا

اي ًط ٝة ٚتٛجٗاتٗا تطاعد ايكاٌُئ عًى ايعًُٝة ايتعًُٝٝة عًى احدات ايتغٝريا  ا٘ػبابٝة فى اي ًط ٝة ٚتٛجٗاتٗا تطاعد ايكاٌُئ عًى ايعًُٝة ايتعًُٝٝة عًى احدات ايتغٝريا  ا٘ػبابٝة فى 

  DDeebbbbiieeاملّضطا  ايتعًُٝٝة، ٚنريو ايتغًكع عًكى املػكهٓ  ايتعًُٝٝكة فٝٗكا، ٚأٚقك ت دزاضكة        املّضطا  ايتعًُٝٝة، ٚنريو ايتغًكع عًكى املػكهٓ  ايتعًُٝٝكة فٝٗكا، ٚأٚقك ت دزاضكة        

WWaattkkiinnss  &&  WWiilllliiaamm  AAllllaann,,  22000088   ( (11--99::111155))        إٔ فٗكِ أضكظ اي ًطك ٝة ملكا بعكد      إٔ فٗكِ أضكظ اي ًطك ٝة ملكا بعكد

اسبداثة ميهٔ إٔ تطاعد عًى ذبطئ ٚدبٜٛد أضايٝع ايتعًِٝ، ٚذبطئ ايعٌُ أنادميى يًطٓب، اسبداثة ميهٔ إٔ تطاعد عًى ذبطئ ٚدبٜٛد أضايٝع ايتعًِٝ، ٚذبطئ ايعٌُ أنادميى يًطٓب، 

ٚنريو َطاعدة املعًُكئ عًكى ذبًٝكٌ أفهكاز ٚاجكساً اْ تبكازا  ايػخؿكٝة بطسٜككة أفككٌ، نُكا           ٚنريو َطاعدة املعًُكئ عًكى ذبًٝكٌ أفهكاز ٚاجكساً اْ تبكازا  ايػخؿكٝة بطسٜككة أفككٌ، نُكا           

ِ ايكراتى  عًُٝة عًُٝة تطاعدِٖ عًى اجساً تطاعدِٖ عًى اجساً  ِ ايكراتى  ايتكٝٝ زة غكاًَة       SSeellff  AAsssseessssmmeennttايتكٝٝ زة غكاًَة     يًُّضطكة ايتعًُٝٝكة بؿٛك يًُّضطكة ايتعًُٝٝكة بؿٛك

  أنادميى.أنادميى.  يت كٝل ا٘ظباشيت كٝل ا٘ظباش
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( تٛؾًت اىل إٔ اضرتاتٝجٝا  فهكس َكا   ( تٛؾًت اىل إٔ اضرتاتٝجٝا  فهكس َكا   11--2244::111177))  GGuuooffaann  WWaann,,  11999988نُا إٔ دزاضة نُا إٔ دزاضة   

بعد اسبداثة اذا مت تٛظٝ ٗا ميهٔ إٔ ّٜدي اىل احدات اؾٓحا  تعًُٝٝكة فكى ايٓ كاّ ايتعًُٝكى َكٔ  كٍٓ       بعد اسبداثة اذا مت تٛظٝ ٗا ميهٔ إٔ ّٜدي اىل احدات اؾٓحا  تعًُٝٝكة فكى ايٓ كاّ ايتعًُٝكى َكٔ  كٍٓ       

ككاً عًكى أٜدٜٛيٛجٝكة ايكُكع، ْٚككد املُازضكا  اْجتُاعٝكة اشباةٍكة، ٚذبسٜكس ايتعًكِٝ َكٔ اهلُٝٓكة            ككاً عًكى أٜدٜٛيٛجٝكة ايكُكع، ْٚككد املُازضكا  اْجتُاعٝكة اشباةٍكة، ٚذبسٜكس ايتعًكِٝ َكٔ اهلُٝٓكة            اياي

GGuuaarrddiiaannsshhiipp  .تطٜٛس املٓاٖج حتى ٜتُهٔ ايطٓب َٔ ايتخًـ َٔ ايتًكئ ٚا٘يكاً ايطايع.َٔ  ٍٓ تطٜٛس املٓاٖج حتى ٜتُهٔ ايطٓب َٔ ايتخًـ َٔ ايتًكئ ٚا٘يكاً ايطايع ٍٓ  َٔ  

( عًكى إٔ ايتعددٜكة ٚايتٓكٛني )نأحكد     ( عًكى إٔ ايتعددٜكة ٚايتٓكٛني )نأحكد     CClliivvee  BBeecckk,,  22000077( )( )11--1111::111144ٚأغكاز  دزاضكة )  ٚأغكاز  دزاضكة )    

ُ َابعد اسبداثة( باعتبازٖا ظاٖسة ثكافٝة فى صباٍ ايب س ٚايتدزٜظ فى املّضطا  ايتعًُٝٝة هلا ُ َابعد اسبداثة( باعتبازٖا ظاٖسة ثكافٝة فى صباٍ ايب س ٚايتدزٜظ فى املّضطا  ايتعًُٝٝة هلا َبادَباد

  آثاز اػبابٝة حٝس ايتعددٜة ٚايتٓٛني ميهٔ إٔ تثسي املٛقا ايتعًُٝى.آثاز اػبابٝة حٝس ايتعددٜة ٚايتٓٛني ميهٔ إٔ تثسي املٛقا ايتعًُٝى.

ةًعكت عبكد   ةًعكت عبكد   َٚٔ  ٍٓ َساجعة بعض ْتاٌج ايدزاضا  ايعسبٝة اتكح اٖتكى: حٝكس أٚؾكت دزاضكة )    َٚٔ  ٍٓ َساجعة بعض ْتاٌج ايدزاضا  ايعسبٝة اتكح اٖتكى: حٝكس أٚؾكت دزاضكة )      

بكسٚزة َساعاة َعًِ املعًِ ايتعدد ٚايتٓٛني ٚاْ تٓف، ٚتُٓٝة ايت هري بكسٚزة َساعاة َعًِ املعًِ ايتعدد ٚايتٓٛني ٚاْ تٓف، ٚتُٓٝة ايت هري   ((234234--233233: : 5656( )( )20002000اسبُٝد، اسبُٝد، 

ضكاَٝة ايطكعٝد بغكاغٛ،    ضكاَٝة ايطكعٝد بغكاغٛ،    ايتأًَى يدي ايطٓب ٚفًككا يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة، ٚنكريو أٚؾكت دزاضكة نكٌ َكٔ           ايتأًَى يدي ايطٓب ٚفًككا يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة، ٚنكريو أٚؾكت دزاضكة نكٌ َكٔ           

بكسٚزة ايعٓاٜة جباْع ايتهٜٛٔ اشبًكى يطكٓب نًٝكة ايرتبٝكة فكى     بكسٚزة ايعٓاٜة جباْع ايتهٜٛٔ اشبًكى يطكٓب نًٝكة ايرتبٝكة فكى     ( ( 6969--6868: : 3939))  20032003ٚفاةُة فٛشي، ٚفاةُة فٛشي، 

تٝاز َا بعد اسبداثة، ٚذيو ُٖ٘اٍ َا بعد اسبداثة ازباْع اشبًكى نُكّٛ زٌكٝظ يًرتبٝكة، ٚيًطكٓب    تٝاز َا بعد اسبداثة، ٚذيو ُٖ٘اٍ َا بعد اسبداثة ازباْع اشبًكى نُكّٛ زٌكٝظ يًرتبٝكة، ٚيًطكٓب    اةاز اةاز 

ضكاَى ضبُكد ْؿكاز،    ضكاَى ضبُكد ْؿكاز،    ، أَكا دزاضكة   ، أَكا دزاضكة   AAlllliieennaattiioonnأثٓاً اعدادِٖ حتى ْ ٜػعس ٖكًّْ ايطكٓب بكاْغرتاب    أثٓاً اعدادِٖ حتى ْ ٜػعس ٖكًّْ ايطكٓب بكاْغرتاب    

يتككدبسي يتككدبسي فكككد أنككد  عًككى قككسٚزة تكككُئ بككساَج اعككداد ٚتهككٜٛٔ املعًككِ املككد ٌ ا   فكككد أنككد  عًككى قككسٚزة تكككُئ بككساَج اعككداد ٚتهككٜٛٔ املعًككِ املككد ٌ ا   ( ( 136136--135135: : 3636))  20052005

حٓإ أمحد حٓإ أمحد نأحد آيٝا  َا بعد اسبداثة، ٚنريو أٚؾت دزاضة نأحد آيٝا  َا بعد اسبداثة، ٚنريو أٚؾت دزاضة   DDeeccoonnssttrruuccttiioonnٚاضتخداّ ايت هٝو ٚاضتخداّ ايت هٝو 

بكسٚزة تكُئ بساَج اعداد ٚتهٜٛٔ املعًِ صبُٛعكة أضكظ اي ًطك ٝة، ٚاد كاٍ     بكسٚزة تكُئ بساَج اعداد ٚتهٜٛٔ املعًِ صبُٛعكة أضكظ اي ًطك ٝة، ٚاد كاٍ     ( ( 50:2750:27، )، )20092009زقٛإ، زقٛإ، 

ٔ  نُكد ٌ يكرباَج تهكٜٛٔ ٚاعكداد املعًكِ، ٚأٚؾكت دزاضكة        نُكد ٌ يكرباَج تهكٜٛٔ ٚاعكداد املعًكِ، ٚأٚؾكت دزاضكة          RReefflleeccttiioonnايتدبس ايتدبس  ٔ  ْادٜكة حطك ، ، 20102010ايطكٝد،  ايطكٝد،    ْادٜكة حطك

بكسٚزة تأضٝظ َٓ َٛة تعًُٝٝة عسبٝة، ٚعدّ ايطُار يًخرباً أجاْع فكى ؾكٝاغة   بكسٚزة تأضٝظ َٓ َٛة تعًُٝٝة عسبٝة، ٚعدّ ايطُار يًخرباً أجاْع فكى ؾكٝاغة   ( ( 149149--148148: : 102102))

، ، 20102010ضبُكد أبكٛ زاقكى،    ضبُكد أبكٛ زاقكى،    تًو املٓ َٛة َع َساعاة َبادُ َا بعد اسبداثة فى تًو املٓ َٛة، ٚأند  دزاضكة  تًو املٓ َٛة َع َساعاة َبادُ َا بعد اسبداثة فى تًو املٓ َٛة، ٚأند  دزاضكة  

ِ ازباَعًى عًى   ( ( 243:42243:42)) ّضطا  ايتعًٝ ِ ازباَقسٚزة اعادة ايٓ س فى زضايةَ  ّضطا  ايتعًٝ ا بعدقسٚزة اعادة ايٓ س فى زضايةَ  تطًبا  تٝازَ   ًَ ا بعدعى فى قٛ تطًبا  تٝازَ   ًَ   اسبداثة.اسبداثة.  عى فى قٛ

ٚفى قًٛ َا ضكبل عسقك٘ َكٔ آزاً ايرتبكٜٛئ، ْٚتكاٌج بعكض ايدزاضكا  أجٓبٝكة ٚايعسبٝكة ميهكٔ           ٚفى قًٛ َا ضكبل عسقك٘ َكٔ آزاً ايرتبكٜٛئ، ْٚتكاٌج بعكض ايدزاضكا  أجٓبٝكة ٚايعسبٝكة ميهكٔ             

  ذبدٜد َػهًة ايب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ذبدٜد َػهًة ايب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

ًٝا ٚحسنكة فهسٜكة     ––َا زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة َا زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة    ًٝا ٚحسنكة فهسٜكة   ًَٓٗجا فًط  يًُباحكس اي ًطك ٝة )اسبككٍٛ    يًُباحكس اي ًطك ٝة )اسبككٍٛ      ––ًَٓٗجا فًط 

  عض عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا؟عض عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا؟اي ًط ٝة(، ٚباي ًط ٝة(، ٚب

  ٜٚٓبثل َٔ املػهًة ايسٌٝطٝة عدد َٔ أضًٍة اي سعٝة ايتايٝة:ٜٚٓبثل َٔ املػهًة ايسٌٝطٝة عدد َٔ أضًٍة اي سعٝة ايتايٝة:  

  ؟؟PPoossttَا َ ّٗٛ َا بعد اسبداثة؟ َٚا أِٖ ٚجٗا  ايٓ س حٍٛ املكطع َا بعد َا َ ّٗٛ َا بعد اسبداثة؟ َٚا أِٖ ٚجٗا  ايٓ س حٍٛ املكطع َا بعد   --11

  َا أِٖ أضظ ٚاملبادُ ايتى ٜستهص عًٝٗا تٝاز َا بعد اسبداثة؟َا أِٖ أضظ ٚاملبادُ ايتى ٜستهص عًٝٗا تٝاز َا بعد اسبداثة؟  --22
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  ا بعد اسبداثة؟ َٚا أِٖ  ؿاٌؿٗا، ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة؟ا بعد اسبداثة؟ َٚا أِٖ  ؿاٌؿٗا، ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة؟َا َ ّٗٛ تسبٝة ََا َ ّٗٛ تسبٝة َ  --33

َككا زِٜككة تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة يًُباحككس اي ًطكك ٝة )اسبكككٍٛ اي ًطكك ٝة(، اْ٘طككإ، ٚايكككِٝ،     َككا زِٜككة تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة يًُباحككس اي ًطكك ٝة )اسبكككٍٛ اي ًطكك ٝة(، اْ٘طككإ، ٚايكككِٝ،       --44

  ٚاملعسفة، ٚايٛجٛد ٚايعامل، اسبكٝكة؟ٚاملعسفة، ٚايٛجٛد ٚايعامل، اسبكٝكة؟

َكككا زِٜكككة تٝكككاز َكككا بعكككد اسبداثكككة يكككبعض عٓاؾكككس املٓ َٛكككة ايتعًُٝٝكككة فُٝكككا ٜتعًكككل بأٖكككداف     َكككا زِٜكككة تٝكككاز َكككا بعكككد اسبداثكككة يكككبعض عٓاؾكككس املٓ َٛكككة ايتعًُٝٝكككة فُٝكككا ٜتعًكككل بأٖكككداف       --55

  ة/ايتعًِٝ، ٚاملعًِ، ٚاملتعًِ، ٚاحملتٛي ٚةسٜكة ايتدزٜظ؟ة/ايتعًِٝ، ٚاملعًِ، ٚاملتعًِ، ٚاحملتٛي ٚةسٜكة ايتدزٜظ؟ايرتبٝايرتبٝ

ٌٖ ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بكئ زِٜكة نكٌ َكٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ بهًٝكة          ٌٖ ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بكئ زِٜكة نكٌ َكٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ بهًٝكة            --66

كا بعكد         ايرتبٝة ايرتبٝة  د....( يتٝكازَ  ٚايٛجٛك ٚاملعسفكة،   ،ِ ٚايكٝك ْطكإ،  تعًل باملباحكس اي ًطك ٝة )٘ا كا بعكد         باملٓٝا فُٝاٜ  د....( يتٝكازَ  ٚايٛجٛك ٚاملعسفكة،   ،ِ ٚايكٝك ْطكإ،  تعًل باملباحكس اي ًطك ٝة )٘ا   باملٓٝا فُٝاٜ 

  اسبداثة؟اسبداثة؟

ا  دْية احؿاٌٝة بكئ زِٜكة نكٌ َكٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ بهًٝكة          ا  دْية احؿاٌٝة بكئ زِٜكة نكٌ َكٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ بهًٝكة          ٌٖ ٖٓاى فسٚم ذٌٖ ٖٓاى فسٚم ذ  --77

ايرتبٝة باملٓٝا فُٝا ٜتعًل بعٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝكة َكٔ حٝكس: دزجكة أُٖٝكة، ٚاملُازضكة فكى        ايرتبٝة باملٓٝا فُٝا ٜتعًل بعٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝكة َكٔ حٝكس: دزجكة أُٖٝكة، ٚاملُازضكة فكى        

  ايٛاقع ايتعًُٝى، ٚفل يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة؟ايٛاقع ايتعًُٝى، ٚفل يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة؟

  قع ايتعًُٝى؟قع ايتعًُٝى؟َا أٚج٘ اْضت ادة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة فى ايٛاَا أٚج٘ اْضت ادة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة فى ايٛا  --88

  َا أٚج٘ ايٓكد ايتى ميهٔ إٔ تٛج٘ يتٝاز َا بعد اسبداثة؟َا أٚج٘ ايٓكد ايتى ميهٔ إٔ تٛج٘ يتٝاز َا بعد اسبداثة؟  --99

  أهذاف انجحش:أهذاف انجحش:  --

  ٖدف ٖرا ايب س اىل:ٖدف ٖرا ايب س اىل:  

تعككسف ٚذبًٝككٌ تٛجٗككا  اي ًطكك ة ايرتبٜٛككة يتٝككاز َككا بعككد اسبداثككة ٚاْعهاضككٗا عًككى املٓ َٛككة      تعككسف ٚذبًٝككٌ تٛجٗككا  اي ًطكك ة ايرتبٜٛككة يتٝككاز َككا بعككد اسبداثككة ٚاْعهاضككٗا عًككى املٓ َٛككة        --11

ٌ عًى )ايتعًُٝٝة ٕٔ اي ًط ة ايرتبٜٛة نُا ٜسي ايتعًُٝٝة ٕٔ اي ًط ة ايرتبٜٛة نُا ٜسي  ٌ عًى )ضعٝد امساعٝ ًكا  اي هسٜة ًكا  اي هسٜة ذبدد املٓطذبدد املٓط  ((43:4543:45ضعٝد امساعٝ

يًعٌُ ايرتبٛي، َٚا املٓ َٛة ايتعًُٝٝكة اْ عُكٌ تسبكٛي َتهاَكٌ، ٚجكصً َكٔ املٓ َٛكة اجملتُعٝكة         يًعٌُ ايرتبٛي، َٚا املٓ َٛة ايتعًُٝٝكة اْ عُكٌ تسبكٛي َتهاَكٌ، ٚجكصً َكٔ املٓ َٛكة اجملتُعٝكة         

ايهًٝة، ٚئ تطتطٝع ٖكرٙ املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة إٔ تعُكٌ فكى تٓكاغِ ٚاْطكجاّ ٚاتطكام َكع ضكاٌس           ايهًٝة، ٚئ تطتطٝع ٖكرٙ املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة إٔ تعُكٌ فكى تٓكاغِ ٚاْطكجاّ ٚاتطكام َكع ضكاٌس           

ذبدد َطاز ايعٌُ ذبدد َطاز ايعٌُ املٓ َٛا  اجملتُعٝة اْ َٔ  ٍٓ اْضتٓاد اىل املٓطًكا  اي هسٜة ايتى تٛج٘ ٚاملٓ َٛا  اجملتُعٝة اْ َٔ  ٍٓ اْضتٓاد اىل املٓطًكا  اي هسٜة ايتى تٛج٘ ٚ

ايرتبٛي، ٚقد اتكح ذيو َٔ  ٍٓ تٛقٝح املباحس اي ًط ٝة يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة َتُثًكة فكى       ايرتبٛي، ٚقد اتكح ذيو َٔ  ٍٓ تٛقٝح املباحس اي ًط ٝة يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة َتُثًكة فكى       

اْ٘طككإ، ٚايكككِٝ، ٚاملعسفككة، ٚايٛجككٛد ٚايعككامل، اسبكٝكككة... ٕٔ ٖككرٙ املباحككس اي ًطكك ٝة تعككد    اْ٘طككإ، ٚايكككِٝ، ٚاملعسفككة، ٚايٛجككٛد ٚايعككامل، اسبكٝكككة... ٕٔ ٖككرٙ املباحككس اي ًطكك ٝة تعككد    

اسبداثكة. َٚكٔ   اسبداثكة. َٚكٔ   َٓطًكا  فهسٜة ٜتػهٌ عًى أضاضٗا عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة ٚفل تٝاز َا بعد َٓطًكا  فهسٜة ٜتػهٌ عًى أضاضٗا عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة ٚفل تٝاز َا بعد 

ًٓ فى ٍٓ تٛقٝح  ٍٓ تٛقٝح  ٚايتى ضتأتى ت ؿٝ ا بعد اسبداثة،  ٗا تٝازَ  ستهص عًٝ ضظ ايتىٜ  ٚٔا  ُ ًٓ فىاملباد ٚايتى ضتأتى ت ؿٝ ا بعد اسبداثة،  ٗا تٝازَ  ستهص عًٝ ضظ ايتىٜ  ٚٔا  ُ   ايب س.ايب س.  املباد

تعسف اذا ناْت ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بئ زِٜة نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ   تعسف اذا ناْت ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بئ زِٜة نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ     --22

عامل، اسبكٝكة( باعتبازٖا عامل، اسبكٝكة( باعتبازٖا بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا حٍٛ )اْ٘طإ، ٚايكِٝ، ٚاملعسفة، ٚايٛجٛد، ايبهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا حٍٛ )اْ٘طإ، ٚايكِٝ، ٚاملعسفة، ٚايٛجٛد، اي

  املباحس اي ًط ٝة يتٝاز َا بعد اسبداثة.املباحس اي ًط ٝة يتٝاز َا بعد اسبداثة.
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نريو، تعسف اذا ناْت ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بئ زِٜة نٌ َٔ ايطكٓب، ٚأعككاً ٍٖٝكة    نريو، تعسف اذا ناْت ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بئ زِٜة نٌ َٔ ايطكٓب، ٚأعككاً ٍٖٝكة      --33

ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا فُٝا ٜتعًل بعٓاؾكس املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة َكٔ حٝكس دزجكة أُٖٝكة        ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا فُٝا ٜتعًل بعٓاؾكس املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة َكٔ حٝكس دزجكة أُٖٝكة        

  تعًُٝى.تعًُٝى.ٚاملُازضة فى ايٛاقع ايٚاملُازضة فى ايٛاقع اي

تٛظٝا ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة فى ايٛاقع ايتعًُٝى حملاٚية دبٜٛد ايعًُٝكة  تٛظٝا ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة فى ايٛاقع ايتعًُٝى حملاٚية دبٜٛد ايعًُٝكة    --44

  ايتعًُٝٝة، َٚٛانبة ايتطٛز اسبادت فى اجملتُع.ايتعًُٝٝة، َٚٛانبة ايتطٛز اسبادت فى اجملتُع.

  ذبًٌٝ أٚج٘ ايٓكد ايتى ميهٔ إٔ تٛج٘ يتٝاز َا بعد اسبداثة.ذبًٌٝ أٚج٘ ايٓكد ايتى ميهٔ إٔ تٛج٘ يتٝاز َا بعد اسبداثة.  --55

  أهًيخ انجحش:أهًيخ انجحش:  --

تغريا  ٚايت ْٛ  اسبادثة فى اجملتُع تّدي اىل تغريا  ٚايت ْٛ  اسبادثة فى اجملتُع تّدي اىل إ ٚجٛد فًط ة تسبٜٛة ٚاق ة املعامل تٛانع ايإ ٚجٛد فًط ة تسبٜٛة ٚاق ة املعامل تٛانع اي  

احككككدات ْككككٛني َككككٔ ايتهاَككككٌ ٚاي ٗككككِ ايٛاقككككح يعٓاؾككككس ايعًُٝككككة ايتعًُٝٝككككة، حتككككى تهككككٕٛ املُازضككككا      احككككدات ْككككٛني َككككٔ ايتهاَككككٌ ٚاي ٗككككِ ايٛاقككككح يعٓاؾككككس ايعًُٝككككة ايتعًُٝٝككككة، حتككككى تهككككٕٛ املُازضككككا      

ايرتبٜٛة/ايتعًُٝٝة َطتٓدة اىل فًط ة تسبٜٛة ٚاقك ة َٚرتعكة هلكا، ٚميهكٔ ذبًٝكٌ امل كاِٖٝ أضاضكٝة        ايرتبٜٛة/ايتعًُٝٝة َطتٓدة اىل فًط ة تسبٜٛة ٚاقك ة َٚرتعكة هلكا، ٚميهكٔ ذبًٝكٌ امل كاِٖٝ أضاضكٝة        

بئ اي هس ايرتبٛي ايتٓ ريي، ٚايٛاقع ايتعًُٝى ايعًُكى، ٚعًكى   بئ اي هس ايرتبٛي ايتٓ ريي، ٚايٛاقع ايتعًُٝى ايعًُكى، ٚعًكى   يًعٌُ ايرتبٛي، ٚاشاية ايؿساني، ٚايتٓاقض يًعٌُ ايرتبٛي، ٚاشاية ايؿساني، ٚايتٓاقض 

ًُكا فكى صبكاٍ فًطك ة ايرتبٝكة          ًُكا فكى صبكاٍ فًطك ة ايرتبٝكة         ٖرا أضاع ْبعت أُٖٝة ايب س َٔ أُٖٝة املٛقٛني ْ طك٘، يهْٛك٘ َٛقكًٛعا َٗ ٖرا أضاع ْبعت أُٖٝة ايب س َٔ أُٖٝة املٛقٛني ْ طك٘، يهْٛك٘ َٛقكًٛعا َٗ

  ذيو:ذيو:

ًٝا ي٘ آثازٙ املُٗة فى صباٍ ايرتبٝة عًكى ٚجك٘ اشبؿكٛف      --11 ًٗا فهسًٜا فًط  ًٝا ي٘ آثازٙ املُٗة فى صباٍ ايرتبٝة عًكى ٚجك٘ اشبؿكٛف    إٔ ٖرا املٛقٛني ميثٌ تٛج ًٗا فهسًٜا فًط  إٔ ٖرا املٛقٛني ميثٌ تٛج

نًٝة عٔ ايتٛجٗا  اي ًط ٝة ايطكابكة عًٝك٘، نُكا أْك٘ ٜتٓكاٍٚ ايكككاٜا اي ًطك ٝة        نًٝة عٔ ايتٛجٗا  اي ًط ٝة ايطكابكة عًٝك٘، نُكا أْك٘ ٜتٓكاٍٚ ايكككاٜا اي ًطك ٝة        حٝس ٜتبأٜ حٝس ٜتبأٜ 

ًٓ َكّثًسا فكى فًطك ة ايرتبٝكة      ًٓ َكّثًسا فكى فًطك ة ايرتبٝكة     ايتى ُةسحت قدمًيا ب هس جدٜد َغاٜس  اًَا ملا ضبك٘ مما جعً٘ عاَ ايتى ُةسحت قدمًيا ب هس جدٜد َغاٜس  اًَا ملا ضبك٘ مما جعً٘ عاَ

  بػهٌ عاّ.بػهٌ عاّ.

22--    ْ ْ  ميثٌ تٝاز "َا بعد اسبداثة" أُٖٝة بايغة فى قًع اي هس ايعاملى املعاؾس، ذيو أْك٘ َ ٗكّٛ   ٜعكرب   ٜعكرب  ميثٌ تٝاز "َا بعد اسبداثة" أُٖٝة بايغة فى قًع اي هس ايعاملى املعاؾس، ذيو أْك٘ َ ٗكّٛ 

عٔ حاية ةازٌة أٚ عابسة فى اي كاً اي هسي ٚايثكافى يًُجتُع اْ٘طاْى، ٚيهٓ٘ ميثٌ اَتداًدا عٔ حاية ةازٌة أٚ عابسة فى اي كاً اي هسي ٚايثكافى يًُجتُع اْ٘طاْى، ٚيهٓ٘ ميثٌ اَتداًدا 

ًٝككا يطبٝعككة املػككهٓ  ايٛاقعٝككة ايتككى ضككاد  ايتككازٜ  اْجتُككاعى ٚاْقتؿككادي ٚايطٝاضككى    ًٝككا يطبٝعككة املػككهٓ  ايٛاقعٝككة ايتككى ضككاد  ايتككازٜ  اْجتُككاعى ٚاْقتؿككادي ٚايطٝاضككى   حكٝك حكٝك

  ((137:80137:80ٚايثكافى أنثس َٔ ثٓثة قسٕٚ )ٚايثكافى أنثس َٔ ثٓثة قسٕٚ )

  CClloosseeddايطككسدٜا  ايهككربي املغًكككة ايطككسدٜا  ايهككربي املغًكككة   إٔ َككا بعككد اسبداثككة َسحًككة تازؽبٝككة عًُككت عًككى ْطككا إٔ َككا بعككد اسبداثككة َسحًككة تازؽبٝككة عًُككت عًككى ْطككا   --33

MMeettaannaarrrraattiinneess    املتُثًة فى ايتكدّ ٚايتٜٓٛس، ٚايثٛزة، ٚغريٖا يت طح اجملاٍ يًطسدٜا  املتُثًة فى ايتكدّ ٚايتٜٓٛس، ٚايثٛزة، ٚغريٖا يت طح اجملاٍ يًطسدٜا

ايؿغسي امل تٛحة ايتى تتُ ٛز حٍٛ اْٖتُاّ بايرا  اْ٘طاْٝة ٚايعٓاٜة بٗا بدْ َكٔ اْٖتُكاّ   ايؿغسي امل تٛحة ايتى تتُ ٛز حٍٛ اْٖتُاّ بايرا  اْ٘طاْٝة ٚايعٓاٜة بٗا بدْ َكٔ اْٖتُكاّ   

  ..((1818::2727باملٛقٛني )ايعكٌ( ايري نإ ضاًٌدا فى َسحًة اسبداثة )باملٛقٛني )ايعكٌ( ايري نإ ضاًٌدا فى َسحًة اسبداثة )

ًُا   --44 ًُا ٜػهٌ ايب س فى تٛجٗا  اي ًط ة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة َطًًبا َٗ ًٝا   ––ٜػهٌ ايب س فى تٛجٗا  اي ًط ة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة َطًًبا َٗ ًٝا تسبًٜٛا ٚفًط  تسبًٜٛا ٚفًط 

يًخطاب ايرتبٛي املعاؾس ايري ميٛ  باحتُاْ  تتجاٚش حدٚد ايٓ س، ٚأبعاد ايتٛقعا  حتى يًخطاب ايرتبٛي املعاؾس ايري ميٛ  باحتُاْ  تتجاٚش حدٚد ايٓ س، ٚأبعاد ايتٛقعا  حتى   ––
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سح      ميهٔ ميهٔ  دٖاَ  ٍ ايتكى تػٗك ؾكدَا  ايت ٛك َككا  ايكتغريٚ  عٚ  ايتجاٚبَ  سح      اضتػساف املطتكبٌٚ  دٖاَ  ٍ ايتكى تػٗك ؾكدَا  ايت ٛك َككا  ايكتغريٚ  عٚ  ايتجاٚبَ  كا بعكد   اضتػساف املطتكبٌٚ  كا بعكد   ًكةَ    ًكةَ 

  اسبداثةاسبداثة

نُككا إٔ اي ًطكك ة ايرتبٜٛككة يتٝككاز َككا بعككد اسبداثككة تػككهٌ املٓطًككل اي هككسي ايػككاٌَ ايككري ٜكككدّ     نُككا إٔ اي ًطكك ة ايرتبٜٛككة يتٝككاز َككا بعككد اسبداثككة تػككهٌ املٓطًككل اي هككسي ايػككاٌَ ايككري ٜكككدّ       --55

  اجابا  ٚاق ة عٔ ايغاٜا  ٚاْ٘طإ ٚآيٝا  ايرتبٝة.اجابا  ٚاق ة عٔ ايغاٜا  ٚاْ٘طإ ٚآيٝا  ايرتبٝة.

فكى زضكِ ايطٝاضكة ايرتبٜٛكة     فكى زضكِ ايطٝاضكة ايرتبٜٛكة       ددتصٜٚد املهتبة ايعسبٝة )ايرتبٜٛة( مبادة عًُٝة ميهكٔ إٔ تطكاع  تصٜٚد املهتبة ايعسبٝة )ايرتبٜٛة( مبادة عًُٝة ميهكٔ إٔ تطكاع    --66

 ٝ ٝ ايتعًُٝٝكككة ٚتٛجٝٗٗكككا ٚتٓطككك كٗا، حتكككى ميهكككٔ إٔ تطكككري ٚتتجككك٘ ايعًُٝكككة ايرتبٜٛكككة َطكككاٜسة    كٗا، حتكككى ميهكككٔ إٔ تطكككري ٚتتجككك٘ ايعًُٝكككة ايرتبٜٛكككة َطكككاٜسة    ايتعًُٝٝكككة ٚتٛجٝٗٗكككا ٚتٓطككك

( ( 83:6783:67عبكد اهلل عبكد ايكداِٜ، )   عبكد اهلل عبكد ايكداِٜ، )   يٓدباٖا  ايرتبٜٛة فى صباٍ فًط ة ايرتبٝة ةبكا ملكا ذنكسٙ   يٓدباٖا  ايرتبٜٛة فى صباٍ فًط ة ايرتبٝة ةبكا ملكا ذنكسٙ   

فًط ة ايرتبٝة ٜٓبغى إٔ تهٕٛ ضباٜثك٘ يًطٝاضكة ايرتبٜٛكة َٚدا ًكة هلكا، ٖٚكى بٗكرا املعٓكى         فًط ة ايرتبٝة ٜٓبغى إٔ تهٕٛ ضباٜثك٘ يًطٝاضكة ايرتبٜٛكة َٚدا ًكة هلكا، ٖٚكى بٗكرا املعٓكى           بإٔبإٔ

هٓٗكا فكى أعُكام أَكٛز ضكابكة عًكى تًكو ايطٝاضكة ٕٔ         هٓٗكا فكى أعُكام أَكٛز ضكابكة عًكى تًكو ايطٝاضكة ٕٔ         تكع فى َٛقع ٚاحد َٔ حٝس ايرتتٝكع، ٚي تكع فى َٛقع ٚاحد َٔ حٝس ايرتتٝكع، ٚي 

برٚز اي ًطك ة ايرتبٜٛكة َبثٛثكة فكى نكٌ َكا دبكدٙ يكدي امل هكسٜٔ ايرتبكٜٛئ َكٔ آزاً ٚأفهكاز حكٍٛ              برٚز اي ًطك ة ايرتبٜٛكة َبثٛثكة فكى نكٌ َكا دبكدٙ يكدي امل هكسٜٔ ايرتبكٜٛئ َكٔ آزاً ٚأفهكاز حكٍٛ              

  اْ٘طإ ٚغريٙاْ٘طإ ٚغريٙ

نُا إ اجساً َثٌ ٖرا ايب س ميهٔ إٔ ٜطِٗ بػهٌ فعاٍ فى اةٓم حٛاز تسبٛي ثكافى ملٓاقػة نُا إ اجساً َثٌ ٖرا ايب س ميهٔ إٔ ٜطِٗ بػهٌ فعاٍ فى اةٓم حٛاز تسبٛي ثكافى ملٓاقػة   --77

سِٜة تٝاز َا بعكد اسبداثكة، ٚاَهاْٝكة ايٓ كس اىل املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة       سِٜة تٝاز َا بعكد اسبداثكة، ٚاَهاْٝكة ايٓ كس اىل املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة       املٓ َٛة ايتعًُٝٝة ٚفًكا ياملٓ َٛة ايتعًُٝٝة ٚفًكا ي

ٖس املٓ َٛكة     فى فى  باغكسة فكى جٛك ا تّثس بطسٜككةَ  ٕ اي ًط ة ايرتبٜٛة جملتُعَ  ا بعد حداثىٔ  ٖس املٓ َٛكة     اةاز فًط ىَ  باغكسة فكى جٛك ا تّثس بطسٜككةَ  ٕ اي ًط ة ايرتبٜٛة جملتُعَ  ا بعد حداثىٔ    اةاز فًط ىَ 

  ايتعًُٝٝة.ايتعًُٝٝة.

  يجشساد انجحش ويُغهمبره:يجشساد انجحش ويُغهمبره:  --

  ُأجسي ٖرا ايب س يًُربزا  اٖتٝة:ُأجسي ٖرا ايب س يًُربزا  اٖتٝة:  

ايكدز ايهكافى َكٔ ايدزاضكة ٚايب كس فكى صبكاٍ املباحكس )اسبككٍٛ(         ايكدز ايهكافى َكٔ ايدزاضكة ٚايب كس فكى صبكاٍ املباحكس )اسبككٍٛ(           مل ٜأ ر تٝاز َا بعد اسبداثةمل ٜأ ر تٝاز َا بعد اسبداثة  --11

اي ًط ٝة )اْ٘طإ، ٚاملعسفة، ٚايكِٝ، ٚايٛجٛد ٚايعامل، اسبكٝكة(، حٝس ايرٜٔ تٓاٚيٛا َا بعد اي ًط ٝة )اْ٘طإ، ٚاملعسفة، ٚايكِٝ، ٚايٛجٛد ٚايعامل، اسبكٝكة(، حٝس ايرٜٔ تٓاٚيٛا َا بعد 

عًكى  عًكى    ––اسبداثة زنصٚا عًى املبادُ ٚأضظ ايتى قاَت عًٝٗا َا بعد اسبداثة يدزجة أْك٘ ٜتعكرز   اسبداثة زنصٚا عًى املبادُ ٚأضظ ايتى قاَت عًٝٗا َا بعد اسبداثة يدزجة أْك٘ ٜتعكرز   

عًككى دزاضككة تٓاٚيككت ٖككرٙ املباحككس اي ًطكك ٝة بػككَ َككٔ ايت ؿككٌٝ   عًككى دزاضككة تٓاٚيككت ٖككرٙ املباحككس اي ًطكك ٝة بػككَ َككٔ ايت ؿككٌٝ   اسبؿككٍٛ اسبؿككٍٛ   ––قككدز عًككِ ايباحككس قككدز عًككِ ايباحككس 

ٜٛعد جدًٜدا فى ٖرا اجملاٍ. ٜٛعد جدًٜدا فى ٖرا اجملاٍ.ٚتطبٝكاتٗا ايرتبٜٛة، َٚٔ ٖٓا فإٕ ٖرا ايب س    ٚتطبٝكاتٗا ايرتبٜٛة، َٚٔ ٖٓا فإٕ ٖرا ايب س 

إٔ تٝاز َا بعد اسبداثة عٓدَا ةسر اسبكٍٛ اي ًط ٝة فكد ا تًكا عكٔ تًكو املكراٖع اي ًطك ٝة      إٔ تٝاز َا بعد اسبداثة عٓدَا ةسر اسبكٍٛ اي ًط ٝة فكد ا تًكا عكٔ تًكو املكراٖع اي ًطك ٝة        --22

ًٓ َب كس ايطبٝعكة اْ٘طك    ًٓ َب كس ايطبٝعكة اْ٘طك   ايتكًٝدٜة ايتى تٓاٚيتٗا، فُث اْٝة، مل ٜكتِ تٓاٚيك٘ َكٔ حٝكس ايثٓاٌٝكة      اْٝة، مل ٜكتِ تٓاٚيك٘ َكٔ حٝكس ايثٓاٌٝكة      ايتكًٝدٜة ايتى تٓاٚيتٗا، فُث

 رًيا أّ غًسا، َادًٜا أّ زٚحًٝا، ٖٚهرا...، ٚامنكا مت ايٓ كس اىل ايطبٝعكة اْ٘طكاْٝة ْ كسٙ َسنبكة        رًيا أّ غًسا، َادًٜا أّ زٚحًٝا، ٖٚهرا...، ٚامنكا مت ايٓ كس اىل ايطبٝعكة اْ٘طكاْٝة ْ كسٙ َسنبكة       

ٚمشٛيٝة ٜتهاَكٌ فٝٗكا ايكرا  ٚاملٛقكٛني بطسٜككة تهاًَٝكة ممكا ٜ كسض عًكى املكسبئ نٝكا تؿكات             ٚمشٛيٝة ٜتهاَكٌ فٝٗكا ايكرا  ٚاملٛقكٛني بطسٜككة تهاًَٝكة ممكا ٜ كسض عًكى املكسبئ نٝكا تؿكات             
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 ٚ ٚ أٖككداف ايرتبٝككة/ ايتعًككِٝ )ملككاذا ْسبككى ٚملككاذا ْعًككِ(  نٝ ٝككة ا تٝككاز ضبتككٛي املكككسزا  ايدزاضككٝة  نٝ ٝككة ا تٝككاز ضبتككٛي املكككسزا  ايدزاضككٝة  أٖككداف ايرتبٝككة/ ايتعًككِٝ )ملككاذا ْسبككى ٚملككاذا ْعًككِ( 

  ٚغريٖا َٔ اٖيٝا  ايتى ذبكل أٖداف ايرتبٝة/ايتعًِٝ ٚفًكا يًبعد اي ًط ى هلرا ايتٝاز.ٚغريٖا َٔ اٖيٝا  ايتى ذبكل أٖداف ايرتبٝة/ايتعًِٝ ٚفًكا يًبعد اي ًط ى هلرا ايتٝاز.

إٔ دزاضة املٓ َٛة ايتعًُٝٝة ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة تعهكظ د كٍٛ ايعكامل أي ٝكة ايثايثكة،      إٔ دزاضة املٓ َٛة ايتعًُٝٝة ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة تعهكظ د كٍٛ ايعكامل أي ٝكة ايثايثكة،        --33

ًَكا      ٚإ نإ تٝاز َا بعد اسبداثكة بكدأ فكى ضكبعٝٓٝا  ايكك     ٚإ نإ تٝاز َا بعد اسبداثكة بكدأ فكى ضكبعٝٓٝا  ايكك      ًَكا      سٕ ايعػكسٜٔ، نُكا ّٜنكد إٔ ٖٓكاى ايتصا سٕ ايعػكسٜٔ، نُكا ّٜنكد إٔ ٖٓكاى ايتصا

ًٝا بإٔ ٜعٌُ اجملتُع ايدٚىل ٚاسبهَٛا  املختً ة يكٝظ فكك  عًكى ْػكس ايتعًكِٝ، بكٌ        ًٝا ٚأ ٓق ًٝا بإٔ ٜعٌُ اجملتُع ايدٚىل ٚاسبهَٛا  املختً ة يكٝظ فكك  عًكى ْػكس ايتعًكِٝ، بكٌ       أدب ًٝا ٚأ ٓق أدب

أًٜكا عًى املثابسة املطتُسة عًى دبدٜد املٓ َٛة ايتعًُٝٝكة ٚايكٓ ِ ايتعًُٝٝكة ٚتطٜٛسٖكا حتكى      أًٜكا عًى املثابسة املطتُسة عًى دبدٜد املٓ َٛة ايتعًُٝٝكة ٚايكٓ ِ ايتعًُٝٝكة ٚتطٜٛسٖكا حتكى      

ٛاجٗكة ايت كدٜا  املطكتك    ميهٔ يٕجٝاٍ ميهٔ يٕجٝاٍ  ٛاجٗكة ايت كدٜا  املطكتك    ايٓحككةَ  زا        ايٓحككةَ  ٚايتطٛك ِ ايكتغريا   ٗ ا عًٝك ف ت سقٗك ة ايتكى ضٛك زا        بًٝ ٚايتطٛك ِ ايكتغريا   ٗ ا عًٝك ف ت سقٗك ة ايتكى ضٛك بًٝ

  املتطازعة.املتطازعة.  ايتهٓٛيٛجٝةايتهٓٛيٛجٝة

إٔ اي ًطك ا  ايرتبٜٛكة ايتكًٝدٜكة تعتُكد فككى     إٔ اي ًطك ا  ايرتبٜٛكة ايتكًٝدٜكة تعتُكد فككى       ((4545، ، 3535: : 6666عبكد اي تكار ابكساِٖٝ تسنكى )    عبكد اي تكار ابكساِٖٝ تسنكى )    أنكد  أنكد    --44

تؿٛزٖا عٔ أضظ ٚاملبادُ اي ًط ٝة عًى زِٜة اي ًٝطٛف، أَا اي ًط ة ايرتبٜٛة ٚفًكا يتٝاز َكا  تؿٛزٖا عٔ أضظ ٚاملبادُ اي ًط ٝة عًى زِٜة اي ًٝطٛف، أَا اي ًط ة ايرتبٜٛة ٚفًكا يتٝاز َكا  

ْ تعتُد عًى زِٜة اي ًٝطٛف فك ، ٚامنا تعتُد عًى َا تٛفسٙ ْتاٌج ايعًكّٛ  ْ تعتُد عًى زِٜة اي ًٝطٛف فك ، ٚامنا تعتُد عًى َا تٛفسٙ ْتاٌج ايعًكّٛ    بعد اسبداثة فإْٗابعد اسبداثة فإْٗا

ذا  ايعٓقة بٗرا املٛقٛني، ٚ ؿًٛؾا ٚأْٓا ْعٝؼ فى صبتُع َكا بعكد اسبداثكة )املعًَٛاتٝكة(، أٚ     ذا  ايعٓقة بٗرا املٛقٛني، ٚ ؿًٛؾا ٚأْٓا ْعٝؼ فى صبتُع َكا بعكد اسبداثكة )املعًَٛاتٝكة(، أٚ     

اقتؿاد املعسفة، أٚ َا بعد ايؿٓاعة مبطُٝاتٗا املختً ة، ٖٚكرٙ اي ًطك ة ايرتبٜٛكة ايتكى تٛجك٘      اقتؿاد املعسفة، أٚ َا بعد ايؿٓاعة مبطُٝاتٗا املختً ة، ٖٚكرٙ اي ًطك ة ايرتبٜٛكة ايتكى تٛجك٘      

ًُا تعد قسٚزة سبسنة تسبٜٛة زغكٝدة، ٚحٝثُكا ْ ٜهكٕٛ ٖٓكاى فًطك ة      ايعٌُ ايرتبٛايعٌُ ايرتبٛ ًٗا ضًٝ ًُا تعد قسٚزة سبسنة تسبٜٛة زغكٝدة، ٚحٝثُكا ْ ٜهكٕٛ ٖٓكاى فًطك ة      ي تٛجٝ ًٗا ضًٝ ي تٛجٝ

تسبٜٛة َٛجٗة ايعٌُ ايرتبٛي ٜهٕٛ ا٘ؾٓر ٚايتجدٜكد قكسًبا َكٔ ايتخكب  ٚاْزدبكاٍ، ٚايٛقكٛني       تسبٜٛة َٛجٗة ايعٌُ ايرتبٛي ٜهٕٛ ا٘ؾٓر ٚايتجدٜكد قكسًبا َكٔ ايتخكب  ٚاْزدبكاٍ، ٚايٛقكٛني       

ٌ      فى اشبطأ، "يريو أؾبح فى اشبطأ، "يريو أؾبح  َكاتى فكى ظك ٛاجٗكة املكتغري املعًٛ ٕ ذبدد زِٜتٗا اي ًط ٝة مل ٌ      يصاًَا عًى ايرتبٝة أ َكاتى فكى ظك ٛاجٗكة املكتغري املعًٛ ٕ ذبدد زِٜتٗا اي ًط ٝة مل يصاًَا عًى ايرتبٝة أ

فًطكك ة اجتُاعٝككة عسبٝككة ٚقؿككٛز ايككٛعى ايعككاّ ٚادزاى ازبٛاْككع ايرتبٜٛككة يتٝككاز َككا بعككد   فًطكك ة اجتُاعٝككة عسبٝككة ٚقؿككٛز ايككٛعى ايعككاّ ٚادزاى ازبٛاْككع ايرتبٜٛككة يتٝككاز َككا بعككد     ابابغٝككغٝكك

  ..((307:103307:103))اسبداثة" اسبداثة" 

  يُهظ انجحش:يُهظ انجحش:  --

ْ ًسا يطبٝعة ٖرا ايب س حٝس أجسي فى َٝدإ فًط ة ايرتبٝة، ٚٚفًكا ٖٔدافك٘ ٚتطكاِْت٘ ايتكى    ْ ًسا يطبٝعة ٖرا ايب س حٝس أجسي فى َٝدإ فًط ة ايرتبٝة، ٚٚفًكا ٖٔدافك٘ ٚتطكاِْت٘ ايتكى      

تكى ذيو اضتخداّ َٓٗج ايت ًٝكٌ اي ًطك ى   تكى ذيو اضتخداّ َٓٗج ايت ًٝكٌ اي ًطك ى   ٜب س بعكٗا فى املباحس اي ًط ٝة يتٝاز َا بعد اسبداثة، فاقٜب س بعكٗا فى املباحس اي ًط ٝة يتٝاز َا بعد اسبداثة، فاق

ايري ػبعٌ ايباحس ٜكا أَاّ اي هسة أٚ ايً ظ أٚ املؿطًح يٝ اٍٚ بٝإ َعاْٝ٘ َٚديٛي٘ ايرتبٛي، ْٔك٘ َكٔ   ايري ػبعٌ ايباحس ٜكا أَاّ اي هسة أٚ ايً ظ أٚ املؿطًح يٝ اٍٚ بٝإ َعاْٝ٘ َٚديٛي٘ ايرتبٛي، ْٔك٘ َكٔ   

املٗاّ أضاضٝة يًت ًٌٝ اي ًط ى ايتدقٝل فى تٛقٝح امل َٗٛا  ٚٚقعٗا فى ضكٝاقٗا احملكدٚدة ْضكتخسا     املٗاّ أضاضٝة يًت ًٌٝ اي ًط ى ايتدقٝل فى تٛقٝح امل َٗٛا  ٚٚقعٗا فى ضكٝاقٗا احملكدٚدة ْضكتخسا     

 ٚ ٚ ٚاضتخٓف املكَٛا  ٚأفهكاز  ايكسِي ٚايتؿكٛزا  فكى ايٛؾكٍٛ اىل ْتكاٌج ضبكددة، ٖٚكرا املكٓٗج ٜككّٛ عًكى           ايكسِي ٚايتؿكٛزا  فكى ايٛؾكٍٛ اىل ْتكاٌج ضبكددة، ٖٚكرا املكٓٗج ٜككّٛ عًكى           ٚاضتخٓف املكَٛا  ٚأفهكاز 

ذبًٌٝ ايككاٜا اي ًط ٝة، ٚتعسف ٚجٗة ْ س تٝاز َكا بعكد اسبداثكة حكٍٛ تًكو ايكككاٜا اي ًطك ٝة، ٚأٖكِ         ذبًٌٝ ايككاٜا اي ًط ٝة، ٚتعسف ٚجٗة ْ س تٝاز َكا بعكد اسبداثكة حكٍٛ تًكو ايكككاٜا اي ًطك ٝة، ٚأٖكِ         

تطبٝكاتٗا ايرتبٜٛة، مبعٓى أْ٘ ٜتِ َٔ  ٍٓ ٖرا املٓٗج ايت ًٝكٌ، ٚاعكادة ايرتنٝكع، ْضكتجًٓ امل كاِٖٝ،      تطبٝكاتٗا ايرتبٜٛة، مبعٓى أْ٘ ٜتِ َٔ  ٍٓ ٖرا املٓٗج ايت ًٝكٌ، ٚاعكادة ايرتنٝكع، ْضكتجًٓ امل كاِٖٝ،      

  ..((147147--141141: : 4646(، )(، )5050--3737: : 4747))اً املختً ة حٍٛ تًو ايككاٜا اي ًط ٝة اً املختً ة حٍٛ تًو ايككاٜا اي ًط ٝة ٚاٖزٚاٖز
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نُا إٔ ايت ًٌٝ اي ًطك ى عٓكدَا ٜطبكل عًكى )املباحكس( اي ًطك ٝة فٝطكاعد عًكى اقكافة عٓاؾكس           نُا إٔ ايت ًٌٝ اي ًطك ى عٓكدَا ٜطبكل عًكى )املباحكس( اي ًطك ٝة فٝطكاعد عًكى اقكافة عٓاؾكس             

جدٜدة عًى تًو املباحس اي ًط ٝة فى أقٛاً جدٜدة ٖى أقٛاً ايتطٛزا  املعاؾسة ايتى َٓٗا َٓطكل ايًغكة   جدٜدة عًى تًو املباحس اي ًط ٝة فى أقٛاً جدٜدة ٖى أقٛاً ايتطٛزا  املعاؾسة ايتى َٓٗا َٓطكل ايًغكة   

ٌ فى دْ تُث ٌ فى دْايريٜ  تُث ٘ )ايريٜ  ٛاقع ايري تعرب عٓ منام ايعبازا  ايًغٜٛة عًى اي ٘ )ية ايرتنٝع ايؿٛزئ  ٛاقع ايري تعرب عٓ منام ايعبازا  ايًغٜٛة عًى اي   ((124124--117117: : 9595ية ايرتنٝع ايؿٛزئ 

ٚقد اضتخدّ ايباحس َٓٗج ايت ًٌٝ اي ًط ى عٓد ا٘جابة عًكى بعكض تطكاِْ  ايب كس َكٔ  كٍٓ       ٚقد اضتخدّ ايباحس َٓٗج ايت ًٌٝ اي ًط ى عٓد ا٘جابة عًكى بعكض تطكاِْ  ايب كس َكٔ  كٍٓ         

ًى،  ٚ اةاز ذبًٝ ِ فى اةازَ  اُٖٝى أ ً امل اٖٝ نريو اضتجٓ ٚاعادة ايرتنٝع،ٚ   ٌ جة بئ ايت ًٝ ًى، املصٚا ٚ اةاز ذبًٝ ِ فى اةازَ  اُٖٝى أ ً امل اٖٝ نريو اضتجٓ ٚاعادة ايرتنٝع،ٚ   ٌ جة بئ ايت ًٝ   َٝداْى.َٝداْى.  ٚجاْعٚجاْعاملصٚا

نُا اضتخدّ املٓٗج ايٛؾ ى ايكاٌِ عًى عع املعًَٛا  ٚذبًًٝٗا ٚٚؾا اي كاٖسة َٛقكٛني ايب كس    نُا اضتخدّ املٓٗج ايٛؾ ى ايكاٌِ عًى عع املعًَٛا  ٚذبًًٝٗا ٚٚؾا اي كاٖسة َٛقكٛني ايب كس      

ًٓا باْضتباْة نإحدي أدٚا  ٖرا املٓٗج. ًٓا باْضتباْة نإحدي أدٚا  ٖرا املٓٗج.َطتعٝ   َطتعٝ

  حذود انجحش:حذود انجحش:  --

  ذبدد ايب س فى اسبدٚد اٖتٝة:ذبدد ايب س فى اسبدٚد اٖتٝة:  

  د الموضوعى:د الموضوعى:ححالال  --أأ
ًٗكا      --11 ًٗكا    تٓاٍٚ ٖرا ايب س تٝاز َا بعكد اسبداثكة باعتبكازٙ تٛج ًٝا، ٚحسنكة فهسٜكة تطكسر زِي،       تٓاٍٚ ٖرا ايب س تٝاز َا بعكد اسبداثكة باعتبكازٙ تٛج ًٝا، ٚحسنكة فهسٜكة تطكسر زِي،     فًطك  فًطك 

ٚأفهكاًزا جدٜككدة ميهككٔ إٔ ٜ ٗكِ فككى قككٌٛٗا ةبٝعكة ايعؿككس ايككري ْعكٝؼ فٝكك٘، ٚنٝ ٝككة اضتػككساف     ٚأفهكاًزا جدٜككدة ميهككٔ إٔ ٜ ٗكِ فككى قككٌٛٗا ةبٝعكة ايعؿككس ايككري ْعكٝؼ فٝكك٘، ٚنٝ ٝككة اضتػككساف     

  املطتكبٌ.املطتكبٌ.

اقتؿس ٖرا ايب س عًى تٓاٍٚ املباحس )اسبكٍٛ( اي ًط ٝة ذا  ايؿًة بطبٝعة ايعًُٝة ايتعًُٝٝة اقتؿس ٖرا ايب س عًى تٓاٍٚ املباحس )اسبكٍٛ( اي ًط ٝة ذا  ايؿًة بطبٝعة ايعًُٝة ايتعًُٝٝة   --22

اسبكٝكة( اْطًٓقا َكٔ أْك٘ ْ ميهكٔ ايب كس     اسبكٝكة( اْطًٓقا َكٔ أْك٘ ْ ميهكٔ ايب كس       ٖٚى )اْ٘طإ، ٚاملعسفة، ٚايكِٝ، ٚايٛجٛد، ايعامل،ٖٚى )اْ٘طإ، ٚاملعسفة، ٚايكِٝ، ٚايٛجٛد، ايعامل،

فى قكاٜا ايتعًِٝ أٚ ْكدٙ، ٚذبًٌٝ ايطٝاضا  ايرتبٜٛة/ايتعًُٝٝة ايكاٌُة دٕٚ ايٓ كس فكى تًكو    فى قكاٜا ايتعًِٝ أٚ ْكدٙ، ٚذبًٌٝ ايطٝاضا  ايرتبٜٛة/ايتعًُٝٝة ايكاٌُة دٕٚ ايٓ كس فكى تًكو    

ايككككاٜا أٚ املػككهٓ  اي ًطكك ٝة َككٔ  ككٍٓ زِٜككة تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة يتًككو ايككككاٜا، ٚاٖككِ        ايككككاٜا أٚ املػككهٓ  اي ًطكك ٝة َككٔ  ككٍٓ زِٜككة تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة يتًككو ايككككاٜا، ٚاٖككِ        

  تطبٝكاتٗا ايرتبٜٛة فى املٝدإ ايتعًُٝى.تطبٝكاتٗا ايرتبٜٛة فى املٝدإ ايتعًُٝى.

ايب س عًى تٓاٍٚ بعكض عٓاؾكس املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة املتُثًكة فكى )أٖكداف ايرتبٝكة،         ايب س عًى تٓاٍٚ بعكض عٓاؾكس املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة املتُثًكة فكى )أٖكداف ايرتبٝكة،           اقتؿس ٖرااقتؿس ٖرا  --33

ٚاملعًككِ، ٚاملكككتعًِ، ٚاحملتكككٛي، ٚةساٌكككل ايتكككدزٜظ(، ٖٚككرٙ ايعٓاؾكككس  ثكككٌ عٓاؾكككس املٓ َٛكككة   ٚاملعًككِ، ٚاملكككتعًِ، ٚاحملتكككٛي، ٚةساٌكككل ايتكككدزٜظ(، ٖٚككرٙ ايعٓاؾكككس  ثكككٌ عٓاؾكككس املٓ َٛكككة   

، اْطًٓقا َٔ إٔ اي ًطك ة ايرتبٜٛكة يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة تػكهٌ        ، اْطًٓقا َٔ إٔ اي ًطك ة ايرتبٜٛكة يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة تػكهٌ        ((337:103337:103))ايدا ًٝة يًرتبٝة ايدا ًٝة يًرتبٝة 

ًٓ يٙجابة عًى تطاِْ  )ملاذا، َٚٔ، ٚنٝا، َٚاذا( ْعًِ.َٓطًًكا فهسًٜا غآَطًًكا فهسًٜا غا ًٓ يٙجابة عًى تطاِْ  )ملاذا، َٚٔ، ٚنٝا، َٚاذا( ْعًِ.َ َ  

  اسبدٚد ايبػسٜة:اسبدٚد ايبػسٜة:  --بب

اقتؿس  عًى بعض أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا، ٚبعكض ةكٓب نًٝكة ايرتبٝكة َكٔ      اقتؿس  عًى بعض أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا، ٚبعكض ةكٓب نًٝكة ايرتبٝكة َكٔ        

ايطٓٛا  ايٓٗاٌٝة، ٚبعض ةٓب ايدبًَٛا  املٗٓٝة جبُٝع ايتخؿؿا ، ٚنريو بعض ةٓب ايكدبًّٛ ايعكاّ   ايطٓٛا  ايٓٗاٌٝة، ٚبعض ةٓب ايدبًَٛا  املٗٓٝة جبُٝع ايتخؿؿا ، ٚنريو بعض ةٓب ايكدبًّٛ ايعكاّ   

  ––د )ايًغة ا٘ظبًٝصٜة، ٚايًغة اي سْطٝة، ٚايسٜاقٝا ( ًّْٖٚ ايطٓب دزضكٛا َككسز أؾكٍٛ ايرتبٝكة     د )ايًغة ا٘ظبًٝصٜة، ٚايًغة اي سْطٝة، ٚايسٜاقٝا ( ًّْٖٚ ايطٓب دزضكٛا َككسز أؾكٍٛ ايرتبٝكة     ايٛاحايٛاح
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ازبصً املتعًل بأؾٍٛ اي ًط ٝة يًرتبٝكة ممكا ٜطكٌٗ عًكِٝٗ فٗكِ عبكازا  اْضكتباْة، ٚقًكة اضت طكازاتِٗ          ازبصً املتعًل بأؾٍٛ اي ًط ٝة يًرتبٝكة ممكا ٜطكٌٗ عًكِٝٗ فٗكِ عبكازا  اْضكتباْة، ٚقًكة اضت طكازاتِٗ          

  ّ.ّ.20152015//20142014  ، ٚذيو فى ايعاّ ازباَعى، ٚذيو فى ايعاّ ازباَعى(())حٍٛ بعض املؿطً ا  اي ًط ٝة ايٛازدة فى اْضتباْةحٍٛ بعض املؿطً ا  اي ًط ٝة ايٛازدة فى اْضتباْة

  اسبدٚد اي ًط ٝة:اسبدٚد اي ًط ٝة:  --  

اضتٓد ايب س اىل تبٓى اي ًطك ة ايرتبٜٛكة ايكاٌُكة عًكى فًطك ة ايٛجكٛد، ٚيكٝظ فًطك ة املاٖٝكة،          اضتٓد ايب س اىل تبٓى اي ًطك ة ايرتبٜٛكة ايكاٌُكة عًكى فًطك ة ايٛجكٛد، ٚيكٝظ فًطك ة املاٖٝكة،            

َكٔ ٚجكٛد   َكٔ ٚجكٛد     ((68:4568:45ضعٝد امساعٌٝ عًى )ضعٝد امساعٌٝ عًى )نُا ٚقح نُا ٚقح   ––حٝس ٜٓطًل اي ًٝطٛف أٚ املسبى ٚفًكا ي ًط ة ايٛجٛد حٝس ٜٓطًل اي ًٝطٛف أٚ املسبى ٚفًكا ي ًط ة ايٛجٛد 

ذبًٌٝ ايٛاقع ايرتبكٛي اْجتُكاعى ٚاْ٘طكاْى، ٕٔ ٖكرا     ذبًٌٝ ايٛاقع ايرتبكٛي اْجتُكاعى ٚاْ٘طكاْى، ٕٔ ٖكرا       عٓقة حٝة َعٝػة بئ املعًِ ٚاملتعًِ، ٜٚعٌُ عًىعٓقة حٝة َعٝػة بئ املعًِ ٚاملتعًِ، ٜٚعٌُ عًى

  ايت ًٌٝ ٜٛيد غاٜا  بتٛجع عًى ايرتبٝة إٔ ت ى بٗا.ايت ًٌٝ ٜٛيد غاٜا  بتٛجع عًى ايرتبٝة إٔ ت ى بٗا.

  اسبدٚد ايصَٓٝة:اسبدٚد ايصَٓٝة:  --دد

مت تطبٝل أدٚا  ايب س عًى نٌ َٔ أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ ٚايطٓب فكى اي ؿكٌ ايدزاضكى ايثكاْى     مت تطبٝل أدٚا  ايب س عًى نٌ َٔ أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ ٚايطٓب فكى اي ؿكٌ ايدزاضكى ايثكاْى       

  ّ. ّ. 20152015//20142014َٔ ايعاّ ازباَعى َٔ ايعاّ ازباَعى 

  اىل:اىل:  ٚعًى قًٛ ذيو اْكطِ ايب سٚعًى قًٛ ذيو اْكطِ ايب س

ٚفٝ٘ عسض ايباحس ايت ًٌٝ اي ًط ى ملا بعد اسبداثة َٔ حٝس امل ّٗٛ ٚايبادٌة )َا ٚفٝ٘ عسض ايباحس ايت ًٌٝ اي ًط ى ملا بعد اسبداثة َٔ حٝس امل ّٗٛ ٚايبادٌة )َا ايكطِ اي ًط ى: ايكطِ اي ًط ى:   --11

(، ٚتبأٜ ٚجٗا  ايٓ س حٍٛ تًو ايبادٌة، نُا ٜتٓاٍٚ فًط ة ٚفهس َا بعد اسبداثة، ٚأٖكِ  (، ٚتبأٜ ٚجٗا  ايٓ س حٍٛ تًو ايبادٌة، نُا ٜتٓاٍٚ فًط ة ٚفهس َا بعد اسبداثة، ٚأٖكِ  PPoossttبعد بعد 

س( اي ًطكك ٝة يتٝكاز َككا بعككد  س( اي ًطكك ٝة يتٝكاز َككا بعككد  املبكادُ ايتككى ٜككّٛ عًٝٗككا تٝككاز َكا بعككد اسبداثكة، ٚذبًٝككٌ اسبكككٍٛ )املباحك     املبكادُ ايتككى ٜككّٛ عًٝٗككا تٝككاز َكا بعككد اسبداثكة، ٚذبًٝككٌ اسبكككٍٛ )املباحك     

اسبداثة، ٚأِٖ ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يهٌ حكٌ )َب س(، ٚاْعهاضٗا عًى ايعًُٝة ايتعًُٝٝة، حتى ميهكٔ  اسبداثة، ٚأِٖ ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يهٌ حكٌ )َب س(، ٚاْعهاضٗا عًى ايعًُٝة ايتعًُٝٝة، حتى ميهكٔ  

ايٛؾٍٛ اىل ظٗري فًط ى، ٚصباٍ ضبكدد ميهكٔ إٔ ْٓطًكل َٓك٘ ملٓاقػكة ٚذبًٝكٌ جٛاْكع اي هكس اي ًطك ى          ايٛؾٍٛ اىل ظٗري فًط ى، ٚصباٍ ضبكدد ميهكٔ إٔ ْٓطًكل َٓك٘ ملٓاقػكة ٚذبًٝكٌ جٛاْكع اي هكس اي ًطك ى          

  يتٝاز َا بعد اسبداثة.يتٝاز َا بعد اسبداثة.

حس بعض عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة ٚفًككا يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة،      حس بعض عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة ٚفًككا يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة،      ٚفٝ٘ عسض ايباٚفٝ٘ عسض ايباايكطِ ايرتبٛي: ايكطِ ايرتبٛي:   --22

ةساٌكل           َٚا َٚا  ي،ٚ  ّ احملتٛك ، "أّ املكتعًِ"، أ اً فكى صبكاٍ أٖكداف ايرتبٝكة، أّ املعًِك ي ضٛك ٔ دبدٜكد تسبٛك ةساٌكل           ةسأ عًٝٗاَ  ي،ٚ  ّ احملتٛك ، "أّ املكتعًِ"، أ اً فكى صبكاٍ أٖكداف ايرتبٝكة، أّ املعًِك ي ضٛك ٔ دبدٜكد تسبٛك   ةسأ عًٝٗاَ 

  ايتدزٜظ.ايتدزٜظ.

سٚم ذا  سٚم ذا  تٓاٍٚ ايباحس اجساًا  ايدزاضة املٝداْٝة يتعسف ٚذبًٌٝ اذا ناْت ٖٓاى فتٓاٍٚ ايباحس اجساًا  ايدزاضة املٝداْٝة يتعسف ٚذبًٌٝ اذا ناْت ٖٓاى فايكطِ املٝداْى: ايكطِ املٝداْى:   --33

دْيككة احؿككاٌٝة بككئ عٝٓتككى )أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ ٚايطككٓب( حككٍٛ املباحككس اي ًطكك ٝة، ٚعٓاؾككس        دْيككة احؿككاٌٝة بككئ عٝٓتككى )أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ ٚايطككٓب( حككٍٛ املباحككس اي ًطكك ٝة، ٚعٓاؾككس        

  املٓ َٛة ايتعًُٝٝة َٔ حٝس أُٖٝة، ٚاملُازضة فى ايٛاقع ايتعًُٝى.املٓ َٛة ايتعًُٝٝة َٔ حٝس أُٖٝة، ٚاملُازضة فى ايٛاقع ايتعًُٝى.

  يصغهحبد انجحش:يصغهحبد انجحش:  --

اسبداثكة يغكة، َكٔ اي عكٌ: حكدت ايػكَ حكدًٚثا، ٚحداثكة ْككٝض ُقكدّ... أحكدت ايػكَ: ابتدعكك٘             اسبداثكة يغكة، َكٔ اي عكٌ: حكدت ايػكَ حكدًٚثا، ٚحداثكة ْككٝض ُقكدّ... أحكدت ايػكَ: ابتدعكك٘               

  ((160160--159159: : 8282اضت دث٘ .. عدٙ حدًٜثا، ٜٚكاٍ أ ر أَس حبداثت٘ بأٚي٘ ٚبابتداٌ٘ )اضت دث٘ .. عدٙ حدًٜثا، ٜٚكاٍ أ ر أَس حبداثت٘ بأٚي٘ ٚبابتداٌ٘ )  ––ٙ ٙ ٚأٚجدٚأٚجد

                                      
) احث بتدريس مقرر أصول الرتبية هلم سواء يف مرحلة الليسانس والبكالوريوس أو الدبلوم العام الواحدقام الب 
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أْٗككا تٝككاز فهككسي )فًطكك ى، ٚثكككافى،  أْٗككا تٝككاز فهككسي )فًطكك ى، ٚثكككافى،    PPoossttmmooddeerrnniissmmٜٚعككسف ايباحككس َككا بعككد اسبداثككة  ٜٚعككسف ايباحككس َككا بعككد اسبداثككة    

  PPoosstt  MMooddeerrnniizzaattiioonnاْبثل َٔ ايٛقع ايثكافى ايري أةًكل عًٝك٘ َكا بعكد ايت كدٜس      اْبثل َٔ ايٛقع ايثكافى ايري أةًكل عًٝك٘ َكا بعكد ايت كدٜس        ––ٚاجتُاعى( ٚاجتُاعى( 

ئ َٔ ايت هري َتػهًها فى أفهاز ٚايتؿٛزا  ايتى قاَت عًٝٗا اسبداثة َٔ اعًٓ يػإٔ ئ َٔ ايت هري َتػهًها فى أفهاز ٚايتؿٛزا  ايتى قاَت عًٝٗا اسبداثة َٔ اعًٓ يػإٔ ٜكّٛ عًى أضًٛب َعٜكّٛ عًى أضًٛب َع

ًْ ايب س عكٔ أٚيٜٛكا  ذا  ايكُٝكة ٚاملعٓكى فكى حٝكاة أفكساد َثكٌ حسٜكة           ًْ ايب س عكٔ أٚيٜٛكا  ذا  ايكُٝكة ٚاملعٓكى فكى حٝكاة أفكساد َثكٌ حسٜكة          ايعكٌ ٚايعًِ ٚاملٛقٛعٝة، ضباٚ ايعكٌ ٚايعًِ ٚاملٛقٛعٝة، ضباٚ

بازبٛاْكع ايبٍٝٝكة   بازبٛاْكع ايبٍٝٝكة   ايتعبري عٔ ايرا  ٚايسعاٜة اْجتُاعٝة ٚايرتنٝص عًى املطكٍٛيٝة اي سدٜكة، ٚاْٖتُكاّ    ايتعبري عٔ ايرا  ٚايسعاٜة اْجتُاعٝة ٚايرتنٝص عًى املطكٍٛيٝة اي سدٜكة، ٚاْٖتُكاّ    

ٚمحاٜتٗا َٔ ايدَاز ايري سبكٗا، فٗى اذٕ َسحًة تازؽبٝة جدٜدة د ًتٗا ايبػسٜة آ رٙ فى اْعتباز ْٛني ٚمحاٜتٗا َٔ ايدَاز ايري سبكٗا، فٗى اذٕ َسحًة تازؽبٝة جدٜدة د ًتٗا ايبػسٜة آ رٙ فى اْعتباز ْٛني 

  ايثكافة املعاؾسة يًعٌُ عًى ت هٝو ايُٓٛذ  ايعكْٓى أداتى يً داثة.ايثكافة املعاؾسة يًعٌُ عًى ت هٝو ايُٓٛذ  ايعكْٓى أداتى يً داثة.

  املٓ َٛة:املٓ َٛة:  --

: أقاَ٘ ٚزتب٘... اْت ِ : أقاَ٘ ٚزتب٘... اْت ِ ْ ِ أغٝاً ْ ُا: أي ٗا ٚقِ بعكٗا اىل بعض... ٜٚكاٍ ْ ِ أَسْٙ ِ أغٝاً ْ ُا: أي ٗا ٚقِ بعكٗا اىل بعض... ٜٚكاٍ ْ ِ أَسٙيغة: يغة:   

ايػَ: تأيا ٚاتطل... ٜٚككاٍ: ْ كاّ: قٛاَك٘ ٚعُكادٙ، ٚايطسٜككة.. ايتٓ كِٝ: املٓ كّٛ ٚاملٓ كّٛ َكٔ نكٌ           ايػَ: تأيا ٚاتطل... ٜٚككاٍ: ْ كاّ: قٛاَك٘ ٚعُكادٙ، ٚايطسٜككة.. ايتٓ كِٝ: املٓ كّٛ ٚاملٓ كّٛ َكٔ نكٌ           

  ((933:82933:82غَ: َا تٓاضكت أجصاِٙ عًى ْطل ٚاحد )غَ: َا تٓاضكت أجصاِٙ عًى ْطل ٚاحد )

تعسف عًى أْٗا صبُٛعة َٔ أجصاً )اي سعٝة( ايتى هلكا فُٝكا بٝٓٗكا زٚابك  بٝٓٝكة،      تعسف عًى أْٗا صبُٛعة َٔ أجصاً )اي سعٝة( ايتى هلكا فُٝكا بٝٓٗكا زٚابك  بٝٓٝكة،      اؾطًٓحا: اؾطًٓحا:   

جصاً اي سعٝة تبدٚ َع بعكٗا ايبعض نٛحدة ٚاحدة، ٚعًٝك٘، تهكٕٛ املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة،     جصاً اي سعٝة تبدٚ َع بعكٗا ايبعض نٛحدة ٚاحدة، ٚعًٝك٘، تهكٕٛ املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة،     حبٝس إٔ ٖرٙ أحبٝس إٔ ٖرٙ أ

ًًا َٔ أٖداف اىل ايتككِٜٛ، ٚتػكٌُ املكد ٓ      ًًا َٔ أٖداف اىل ايتككِٜٛ، ٚتػكٌُ املكد ٓ     صبُٛعة َٔ ايعٓاؾس ايتى تتهٕٛ َٓٗا ايعًُٝة ايتعًُٝٝة بد صبُٛعة َٔ ايعٓاؾس ايتى تتهٕٛ َٓٗا ايعًُٝة ايتعًُٝٝة بد

عًِ، ٚاحملتكٛي،  عًِ، ٚاحملتكٛي،  ايعٓاؾس ايدا ًٝكة )املعًكِ، ٚاملكت   ايعٓاؾس ايدا ًٝكة )املعًكِ، ٚاملكت   ( ( 337:103337:103ْبٌٝ عًى )ْبٌٝ عًى )ٚاملخسجا  ٚايعًُٝا ، ٚقد أدز  ٚاملخسجا  ٚايعًُٝا ، ٚقد أدز  

ٚايطسٜكة( فى اةاز املٓ َٛة ايرتبٜٛة جباْع ايعٓقكا  ايتكى تكسب  َٓ َٛكة ايرتبٝكة خبازجٗكا ٚعٓاؾكس        ٚايطسٜكة( فى اةاز املٓ َٛة ايرتبٜٛة جباْع ايعٓقكا  ايتكى تكسب  َٓ َٛكة ايرتبٝكة خبازجٗكا ٚعٓاؾكس        

ايبٓى ايت تٝكة ملٓ َٛكة ايرتبٝكة، يهكٔ ايب كس اقتؿكس فكك  عًكى ايعٓاؾكس ايدا ًٝكة يًُٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة             ايبٓى ايت تٝكة ملٓ َٛكة ايرتبٝكة، يهكٔ ايب كس اقتؿكس فكك  عًكى ايعٓاؾكس ايدا ًٝكة يًُٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة             

  جباْع أٖداف ايرتبٝة.جباْع أٖداف ايرتبٝة.

  خغىاد انجحش:خغىاد انجحش:  --

كة زِٜتٗا، َٚا ٜطتخدّ َٔ أضكايٝع حبثٝكة، ٚعًٝك٘، فككد مت َعازبكة      كة زِٜتٗا، َٚا ٜطتخدّ َٔ أضكايٝع حبثٝكة، ٚعًٝك٘، فككد مت َعازبكة      ذبدد ةبٝعة املػهًة ةسٜذبدد ةبٝعة املػهًة ةسٜ  

َػهًة ايب س باضتخداّ املٓٗج ايٛؾ ى بأضًٛبى ايت ًٝكٌ، ٚايت ًٝكٌ اي ًطك ى َكٔ  كٍٓ اشبطكٛا  اٖتٝكة        َػهًة ايب س باضتخداّ املٓٗج ايٛؾ ى بأضًٛبى ايت ًٝكٌ، ٚايت ًٝكٌ اي ًطك ى َكٔ  كٍٓ اشبطكٛا  اٖتٝكة        

  ايتى اْت ُت ٚاتطكت عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ايتى اْت ُت ٚاتطكت عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

11--    ٚ ٚ  ذبدٜد َػهًة ايب س ٚأٖداف٘ ٚأُٖٝت٘ َٚربزا  حبثٗا )أي َػكهًة ايب كس(،  املكٓٗج املطكتخدّ،   املكٓٗج املطكتخدّ،   ذبدٜد َػهًة ايب س ٚأٖداف٘ ٚأُٖٝت٘ َٚربزا  حبثٗا )أي َػكهًة ايب كس(، 

  ٚحدٚد ايب س، ٚغريٖا.ٚحدٚد ايب س، ٚغريٖا.

  عسض ايدزاضا  ايطابكة بػكٝٗا )ايعسبٝة ٚأجٓبٝة( ذا  ايؿًة باملٛقٛني.عسض ايدزاضا  ايطابكة بػكٝٗا )ايعسبٝة ٚأجٓبٝة( ذا  ايؿًة باملٛقٛني.  --22

يٙجابة عًى أضًٍة )أٍٚ، ٚايثاْى، ٚايثايس(، فكد تٓكاٍٚ ايباحكس َ ٗكّٛ َكا بعكد اسبداثكة       يٙجابة عًى أضًٍة )أٍٚ، ٚايثاْى، ٚايثايس(، فكد تٓكاٍٚ ايباحكس َ ٗكّٛ َكا بعكد اسبداثكة         --33

ًٓ اٜا   ، ، PPoossttَٛ ؿٓ ايكٍٛ فى ايبادٌكة َكا بعكد    َٛ ؿٓ ايكٍٛ فى ايبادٌكة َكا بعكد     ًٓ اٜا   ٚعكسض طبتًكا اٖزاً ضبًك ٖكا، ٚمت ايتٛؾكٌ فكى    ٖكا، ٚمت ايتٛؾكٌ فكى    ٚعكسض طبتًكا اٖزاً ضبًك
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ًٝكا ايٓٗاٜة اىل تبٓكى ٚجٗكة ْ كس اضكتكاٖا ايباحكس َكٔ  كٍٓ تٓكاٍٚ تًكو اٖزاً، نُكا عكسض            ايٓٗاٜة اىل تبٓكى ٚجٗكة ْ كس اضكتكاٖا ايباحكس َكٔ  كٍٓ تٓكاٍٚ تًكو اٖزاً، نُكا عكسض             ًٝكا ثاْ   ثاْ

املبادُ ايتى ْستهص عًٝٗا َا بعد اسبداثة، ٚمت تٓاٚهلا بايػسر ٚايت ًٌٝ، نُا عسض ايباحكس  املبادُ ايتى ْستهص عًٝٗا َا بعد اسبداثة، ٚمت تٓاٚهلا بايػسر ٚايت ًٌٝ، نُا عسض ايباحكس  

ُكا مت تٓكاٍٚ   ُكا مت تٓكاٍٚ   فى ذا  ازبصً تسبٝة َا بعد اسبداثة، ٚنٝا أْٗا ا تً ت عكٔ تسبٝكة اسبداثكة، ن   فى ذا  ازبصً تسبٝة َا بعد اسبداثة، ٚنٝا أْٗا ا تً ت عكٔ تسبٝكة اسبداثكة، ن   

ٜهكٕٛ  ٜهكٕٛ    ––َكا بعكد اسبداثكة    َكا بعكد اسبداثكة      ––أِٖ اشبؿاٌـ ايتى  ٝص تسبٝة َابعد اسبداثة، ٚنٝا إٔ اجملتُكع  أِٖ اشبؿاٌـ ايتى  ٝص تسبٝة َابعد اسبداثة، ٚنٝا إٔ اجملتُكع  

  تابًعا يُٓ  تسبٝت٘ خبٓف َا نإ ضاًٌدا فى اسبداثة َٔ إٔ ايرتبٝة تابعة يُٓ  صبتُعٗا.تابًعا يُٓ  تسبٝت٘ خبٓف َا نإ ضاًٌدا فى اسبداثة َٔ إٔ ايرتبٝة تابعة يُٓ  صبتُعٗا.

املتعًكل  املتعًكل    ايسابكع ايسابكع ٚيٙجابة عًى ايطّايئ )ايسابع ٚاشبكاَظ(، فككد قكاّ ايباحكس بايٓطكبة يًطكّاٍ       ٚيٙجابة عًى ايطّايئ )ايسابع ٚاشبكاَظ(، فككد قكاّ ايباحكس بايٓطكبة يًطكّاٍ       

بب س املباحس اي ًط ٝة يتٝاز َا بعد اسبداثة، اذ مت ذبًٌٝ نٌ َب س عًى حدة، َكازًْا فى َكٛاةٔ قًًٝكة   بب س املباحس اي ًط ٝة يتٝاز َا بعد اسبداثة، اذ مت ذبًٌٝ نٌ َب س عًى حدة، َكازًْا فى َكٛاةٔ قًًٝكة   

  بٝٓٗا ٚبئ اسبداثة، ثِ عسض فى ايٓٗاٜة عكع نٌ َب س بعض ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة املتعًكة ب٘.بٝٓٗا ٚبئ اسبداثة، ثِ عسض فى ايٓٗاٜة عكع نٌ َب س بعض ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة املتعًكة ب٘.

فكى  فكى    ةةة املتُثًك ة املتُثًك ، فككد عكسض ايباحكس بعكض عٓاؾكس املٓ َٛكة ايتعًُٝٝك       ، فككد عكسض ايباحكس بعكض عٓاؾكس املٓ َٛكة ايتعًُٝٝك       اشبكاَظ اشبكاَظ ٚبايٓطبة يًطكّاٍ  ٚبايٓطبة يًطكّاٍ  

أٖداف ايرتبٝة ٚاملعًِ ٚاملكتعًِ ٚاحملتكٛي ٚةساٌكل ايتكدزٜظ، ٚنٝكا أْٗكا ا تً كت عُكا ضكبكٗا َكٔ تٝكازا             أٖداف ايرتبٝة ٚاملعًِ ٚاملكتعًِ ٚاحملتكٛي ٚةساٌكل ايتكدزٜظ، ٚنٝكا أْٗكا ا تً كت عُكا ضكبكٗا َكٔ تٝكازا             

فًط ٝة، ٚنريو بعض ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة فى ايٛاقع اي عًى ايتى ميهٔ أ ر بٗكا ٚت عًٝكٗا فكى املّضطكة     فًط ٝة، ٚنريو بعض ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة فى ايٛاقع اي عًى ايتى ميهٔ أ ر بٗكا ٚت عًٝكٗا فكى املّضطكة     

  ايتعًُٝٝة.ايتعًُٝٝة.

ا ناْت ٖٓكاى فكسٚم ذا  دْيكة احؿكاٌٝة بكئ      ا ناْت ٖٓكاى فكسٚم ذا  دْيكة احؿكاٌٝة بكئ      حٍٛ اذحٍٛ اذ  ايطابعايطابعٚايطّاٍ ٚايطّاٍ   ايطادعايطادعٚبايٓطبة يًطّاٍ ٚبايٓطبة يًطّاٍ 

ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا بايٓطبة يسِٜتُٗا حٍٛ املباحس اي ًط ٝة، ٚعٓاؾكس  ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا بايٓطبة يسِٜتُٗا حٍٛ املباحس اي ًط ٝة، ٚعٓاؾكس  

املٓ َٛككة ايتعًُٝٝككة َككٔ حٝككس أُٖٝتٗككا، ٚدزجككة ممازضككتٗا فككى ايٛاقككع ايتعًُٝككى َطككتخدًَا فككى ذيككو ْطككبة  املٓ َٛككة ايتعًُٝٝككة َككٔ حٝككس أُٖٝتٗككا، ٚدزجككة ممازضككتٗا فككى ايٛاقككع ايتعًُٝككى َطككتخدًَا فككى ذيككو ْطككبة  

  زْة بئ اضتجابا  نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ.زْة بئ اضتجابا  نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ.َتٛض  اْضتجابة، ٚقُٝة )ش( يًُكاَتٛض  اْضتجابة، ٚقُٝة )ش( يًُكا

املتعًل بأٚج٘ اْضت ادة ايرتبٜٛة يتٝاز َكا بعكد اسبداثكة، فككد عسقك٘      املتعًل بأٚج٘ اْضت ادة ايرتبٜٛة يتٝاز َكا بعكد اسبداثكة، فككد عسقك٘        ايثأَايثأَٚبايٓطبة يًطّاٍ ٚبايٓطبة يًطّاٍ 

ًٓ َٔ  ٍٓ ا٘ةاز ايٓ سي يًب س، نُا عكسض فكى ْٗاٜكة ايب كس اَهاْٝكة اْضكت ادة ايرتبٜٛكة         ًٓ َٔ  ٍٓ ا٘ةاز ايٓ سي يًب س، نُا عكسض فكى ْٗاٜكة ايب كس اَهاْٝكة اْضكت ادة ايرتبٜٛكة        ايباحس َ ؿ ايباحس َ ؿ

  طٜٛس ايعًُٝة ايتعًُٝٝة.طٜٛس ايعًُٝة ايتعًُٝٝة.يتٝاز َا بعد اسبداثة فى تيتٝاز َا بعد اسبداثة فى ت

ٚا تتِ ايب س بتٓاٍٚ أٚج٘ ايٓكد ايتى ٚجٗت، أٚ ميهٔ إٔ تٛج٘ يتٝاز َا بعكد اسبداثكة، ٚبٗكرا    ٚا تتِ ايب س بتٓاٍٚ أٚج٘ ايٓكد ايتى ٚجٗت، أٚ ميهٔ إٔ تٛج٘ يتٝاز َا بعكد اسبداثكة، ٚبٗكرا    

ْهٕٛ اجابة )ايطّاٍ ايتاضع(، نُا عسض ايباحس صبُٛعة َٔ ايتؿكٛزا  ٚاملكرتحكا  َ٘هاْٝكة اْضكت ادة     ْهٕٛ اجابة )ايطّاٍ ايتاضع(، نُا عسض ايباحس صبُٛعة َٔ ايتؿكٛزا  ٚاملكرتحكا  َ٘هاْٝكة اْضكت ادة     

، ٚعككسض ايباحككس قاٌُككة املساجككع ايعسبٝككة ، ٚعككسض ايباحككس قاٌُككة املساجككع ايعسبٝككة َككٔ فهككس تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة فككى دبٜٛككد املٓ َٛككة ايتعًُٝٝككة َككٔ فهككس تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة فككى دبٜٛككد املٓ َٛككة ايتعًُٝٝككة 

  ٚأجٓبٝة ايتى زجع ايٝٗا فى دزاضت٘.ٚأجٓبٝة ايتى زجع ايٝٗا فى دزاضت٘.

  انذساســبد انسـبثمخ:انذساســبد انسـبثمخ:  --

  مت تٓاٍٚ ايدزاضا  ايطابكة عًى ايٓ ٛ ايتاىل:مت تٓاٍٚ ايدزاضا  ايطابكة عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

  انذساسبد انؼشثيخ:انذساسبد انؼشثيخ:  --أوالأوال

  ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 
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  ، ، ٝة ايرٖٓٝة ملعًِ املعًِ ٚاغهايٝا  َا بعد اسبداثةٝة ايرٖٓٝة ملعًِ املعًِ ٚاغهايٝا  َا بعد اسبداثةايتُٓايتُٓ

ٖدفت ٖرٙ ايدزاضكة اىل ايتٛؾكٌ اىل ايكتغريا  املٓطكٝكة ايٛاجكع حكدٚثٗا فكى ذٖٓٝكة املعًكِ حتكى           ٖدفت ٖرٙ ايدزاضكة اىل ايتٛؾكٌ اىل ايكتغريا  املٓطكٝكة ايٛاجكع حكدٚثٗا فكى ذٖٓٝكة املعًكِ حتكى             

ًٝا ٖٛ ٚةٓب٘ َع َعطٝكا  َكع َكا بعكد اسبداثكة، ٚنكريو ذبدٜكد اشبؿكاٌـ ايرٖٓٝكة           ًٓ اػباب ًٝا ٖٛ ٚةٓب٘ َع َعطٝكا  َكع َكا بعكد اسبداثكة، ٚنكريو ذبدٜكد اشبؿكاٌـ ايرٖٓٝكة          ٜتعاٌَ تعاَ ًٓ اػباب ٜتعاٌَ تعاَ

ًككِ حتككى ٜككتِ تكككُٝٓٗا فككى بككساَج اعككدادٙ فككى قككًٛ ايت ككٍٛ اىل َككا بعككد    ًككِ حتككى ٜككتِ تكككُٝٓٗا فككى بككساَج اعككدادٙ فككى قككًٛ ايت ككٍٛ اىل َككا بعككد    ايتككى ػبككع إٔ ٜهتطككبٗا َعًككِ املع ايتككى ػبككع إٔ ٜهتطككبٗا َعًككِ املع 

اسبداثة، ٚاضتخدَت ايدزاضة املٓٗج ازبدىل ايري ٜعٌُ عًى احدات ْكً٘ ْٛعٝة فى من  ايت هري ايب ثكى،  اسبداثة، ٚاضتخدَت ايدزاضة املٓٗج ازبدىل ايري ٜعٌُ عًى احدات ْكً٘ ْٛعٝة فى من  ايت هري ايب ثكى،  

ٚتٛؾًت ايدزاضة اىل صبُٛعة أةس يًتُٓٝكة املٗٓٝكة ملعًكِ املعًكِ فكى عؿكس َكا بعكد اسبداثكة َٓٗكا: ا٘منكاً            ٚتٛؾًت ايدزاضة اىل صبُٛعة أةس يًتُٓٝكة املٗٓٝكة ملعًكِ املعًكِ فكى عؿكس َكا بعكد اسبداثكة َٓٗكا: ا٘منكاً            

، ٚا٘مناً ايرتبٛي، ٚا٘مناً ايثكافى، ٚتهٜٛٔ اْ٘طإ ايهٛنبى، نُا تٛؾًت اىل قسٚزة اعتُاد ، ٚا٘مناً ايرتبٛي، ٚا٘مناً ايثكافى، ٚتهٜٛٔ اْ٘طإ ايهٛنبى، نُا تٛؾًت اىل قسٚزة اعتُاد اسبكازياسبكازي

ا٘بداني ٖدًفا يًتعًِٝ فى ظٌ َا بعد اسبداثة، ٚتُٓٝة ثكافة ايتطاٍِ، ٚاضرتاتٝجٝا  تدعِٝ عًُٝا  َا ا٘بداني ٖدًفا يًتعًِٝ فى ظٌ َا بعد اسبداثة، ٚتُٓٝة ثكافة ايتطاٍِ، ٚاضرتاتٝجٝا  تدعِٝ عًُٝا  َا 

     ٓ ٓ     ٚزاً املعسفة، ٚقد أٚؾت ٖرٙ ايدزاضة بككسٚزة َساعكاة ايتعكدد ٚايتٓكٛني ٚاْ كت ف ٚايٜٓككئ، ٚاْعتُكاد   ف ٚايٜٓككئ، ٚاْعتُكاد   ٚزاً املعسفة، ٚقد أٚؾت ٖرٙ ايدزاضة بككسٚزة َساعكاة ايتعكدد ٚايتٓكٛني ٚاْ كت

  املتبادٍ يً ٛاٖس َٔ قبٌ َعًِ املعًِ.املتبادٍ يً ٛاٖس َٔ قبٌ َعًِ املعًِ.

جذ   --00 فىصي ػ ًخ  غبغى، وفبع سؼيذ ث سبييخ ان سخ  جذ دسا فىصي ػ ًخ  غبغى، وفبع سؼيذ ث سبييخ ان سخ  دسا

ًٝا سبكازة َا بعد اسبداثة   ( بعٓٛإ:( بعٓٛإ:7878--11: : 3939))  (:(:02220222انؼبعً )انؼبعً ) ًٝا سبكازة َا بعد اسبداثة تهٜٛٔ املعًِ  ًك تهٜٛٔ املعًِ  ًك

  ... تؿٛز َكرتر.... تؿٛز َكرتر.

      ً ً      حٝس ادبٗت ٖرٙ ايدزاضكة عبكٛ اْٖتُكاّ بكايتهٜٛٔ اشبًككى يطكٓب ن ٝكة ايرتبٝكة ضكٛاً َكٔ حٝكس      ٝكة ايرتبٝكة ضكٛاً َكٔ حٝكس      حٝس ادبٗت ٖرٙ ايدزاضكة عبكٛ اْٖتُكاّ بكايتهٜٛٔ اشبًككى يطكٓب ن

ذبدٜككد ايكككِٝ ايككٓشّ تُٓٝتٗككا، ٚتأنٝككدٖا هلككِ، ٚنٝ ٝككة انطككابٗا هلككِ ملٛاجٗككة ايككتغريا  ايتهٓٛيٛجٝككة     ذبدٜككد ايكككِٝ ايككٓشّ تُٓٝتٗككا، ٚتأنٝككدٖا هلككِ، ٚنٝ ٝككة انطككابٗا هلككِ ملٛاجٗككة ايككتغريا  ايتهٓٛيٛجٝككة     

املتطازعة، ٚ ؿاٌـ َا بعد اسبداثة، ٖكرا، ٚقكد اضكتخدَت ايدزاضكة املكٓٗج ايٛؾك ى، ٚاضكتخداّ أضكًٛب         املتطازعة، ٚ ؿاٌـ َا بعد اسبداثة، ٖكرا، ٚقكد اضكتخدَت ايدزاضكة املكٓٗج ايٛؾك ى، ٚاضكتخداّ أضكًٛب         

ايٓؿكٛف ايدضكتٛزٜة ايتكى تٓاٚيكت ازباْكع      ايٓؿكٛف ايدضكتٛزٜة ايتكى تٓاٚيكت ازباْكع      ايت ًٌٝ ملا نتع عٔ حكازة َا بعد اسبداثكة، ٚذبًٝكٌ ضبتكٛي    ايت ًٌٝ ملا نتع عٔ حكازة َا بعد اسبداثكة، ٚذبًٝكٌ ضبتكٛي    

اشبًكى، ٚذبًٌٝ ٌْ ة نًٝة ايرتبٝة بطٓطا، ٚتٛؾًت ايدزاضة اىل قسٚزة انطاب ايطٓب ازباْع ايٓ كسي  اشبًكى، ٚذبًٌٝ ٌْ ة نًٝة ايرتبٝة بطٓطا، ٚتٛؾًت ايدزاضة اىل قسٚزة انطاب ايطٓب ازباْع ايٓ كسي  

يًكككِٝ َككٔ  ككٍٓ املكككسزا  ايٓ سٜككة، ٚازباْككع ايٛجككداْى َككٔ  ككٍٓ املٓككار ازبككاَعى، ٚجاْككع املُازضككا         يًكككِٝ َككٔ  ككٍٓ املكككسزا  ايٓ سٜككة، ٚازباْككع ايٛجككداْى َككٔ  ككٍٓ املٓككار ازبككاَعى، ٚجاْككع املُازضككا         

ًٝة، ٚأٚؾت ايدزاضة بككسٚزة ايعٓاٜكة جباْكع ايتهكٜٛٔ اشبًككى      ًٝة، ٚأٚؾت ايدزاضة بككسٚزة ايعٓاٜكة جباْكع ايتهكٜٛٔ اشبًككى      ايطًٛنٝة َٔ  ٍٓ ايتدزٜظ ٚايرتبٝة ايعُايطًٛنٝة َٔ  ٍٓ ايتدزٜظ ٚايرتبٝة ايعُ

  يًطٓب عًى إٔ ٜتِ تكُٝٓ٘ بًٛاٌح نًٝا  ايرتبٝة، ٚذبدٜد احملتٛي املٓاضع يت عًٝ٘.يًطٓب عًى إٔ ٜتِ تكُٝٓ٘ بًٛاٌح نًٝا  ايرتبٝة، ٚذبدٜد احملتٛي املٓاضع يت عًٝ٘.

ؾٛزة ؾٛزة   ( بعٓٛإ:( بعٓٛإ:133133--9999: : 3636))  (:(:02220222دساسخ سبيً يحًذ َصبس )دساسخ سبيً يحًذ َصبس )  --22

  املعًِ بئ قٝٛد اسبداثة، ٚغسٚم َا بعد اسبداثة:املعًِ بئ قٝٛد اسبداثة، ٚغسٚم َا بعد اسبداثة:

ضة اىل ابساش ؾٛزة املعًِ فى عؿس اسبداثة َٚا بعد اسبداثكة، ٚابكساش َكدا ٌ    ضة اىل ابساش ؾٛزة املعًِ فى عؿس اسبداثة َٚا بعد اسبداثكة، ٚابكساش َكدا ٌ    ٚقد ضعت ٖرٙ ايدزاٚقد ضعت ٖرٙ ايدزا

باعتبكازٙ املكد ٌ أنثكس    باعتبكازٙ املكد ٌ أنثكس      RReefflleeccttiivvee  AApppprrooaacchhاعكدادٙ َكٔ  كٍٓ تٛقكح َعكامل املكد ٌ ايتكدبسي        اعكدادٙ َكٔ  كٍٓ تٛقكح َعكامل املكد ٌ ايتكدبسي        

َٓاضبة يعؿس َا بعد اسبداثة ايري ميكٛ  بكتغريا  َعسفٝكة ٚتهٓٛيٛجٝكة، ٖكرا، ٚقكد اضكتخدَت ايدزاضكة         َٓاضبة يعؿس َا بعد اسبداثة ايري ميكٛ  بكتغريا  َعسفٝكة ٚتهٓٛيٛجٝكة، ٖكرا، ٚقكد اضكتخدَت ايدزاضكة         
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 ٌ ٌ أضككًٛب ايت ًٝكك نآيٝككة يًت ًٝككٌ باعتبككازٙ عٓؿككًسا   نآيٝككة يًت ًٝككٌ باعتبككازٙ عٓؿككًسا       DDeeccoonnssttrruuccttiioonnاي ًطكك ى، ٚٚظ ككت ايت هٝككو  اي ًطكك ى، ٚٚظ ككت ايت هٝككو    أضككًٛب ايت ًٝكك

ضبٛزًٜا ي هس َا بعد اسبداثة، ٚقد تٛؾًت ايدزاضة اىل إ املعًِ ْ تتار يك٘ اي سؾكة فكى تكدبس َكا ٜ عكٌ،       ضبٛزًٜا ي هس َا بعد اسبداثة، ٚقد تٛؾًت ايدزاضة اىل إ املعًِ ْ تتار يك٘ اي سؾكة فكى تكدبس َكا ٜ عكٌ،       

  ٕ ًْ َٓ٘ ناملٛج٘، ٚايٓاظس، ْٚ تتار ي٘ اي سؾة ٘عٕٓ زأٜ٘ فُٝا ٜكدزع، نُكا أ ٕ  فٗٓاى َٔ ٜكّٛ بد ًْ َٓ٘ ناملٛج٘، ٚايٓاظس، ْٚ تتار ي٘ اي سؾة ٘عٕٓ زأٜ٘ فُٝا ٜكدزع، نُكا أ اي هكس  اي هكس    فٗٓاى َٔ ٜكّٛ بد

ايرتبٛي ٜعاْى َٔ فكدإ املعاٜري مما جعكٌ املعًكِ غكري قكادز عًكى تكدبس املػكهٓ  ايتعًُٝٝكة، ٚهلكرا أٚؾكت           ايرتبٛي ٜعاْى َٔ فكدإ املعاٜري مما جعكٌ املعًكِ غكري قكادز عًكى تكدبس املػكهٓ  ايتعًُٝٝكة، ٚهلكرا أٚؾكت           

ايدزاضككة بككإٔ اؾككٓر ايتعًككِٝ ٜبككدأ َككٔ ت عٝككٌ دٚز املعًككِ املتككدبس ايكككادز عًككى نػككا ايتٓككاقض فككى ايٛاقككع  ايدزاضككة بككإٔ اؾككٓر ايتعًككِٝ ٜبككدأ َككٔ ت عٝككٌ دٚز املعًككِ املتككدبس ايكككادز عًككى نػككا ايتٓككاقض فككى ايٛاقككع  

ِ ايتدبسي فى بساَج اايتعًُٝى، ٚذيو َٔ  ٍٓ اد اٍ عٓاؾس ايتعًُٝى، ٚذيو َٔ  ٍٓ اد اٍ عٓاؾس  ِ ايتدبسي فى بساَج اايتعًٝ ٌ ايتعًٝ ّ بب ٛت اي ع اْٖتُا  ِٚ ٔ املعً تهٜٛ ٌ عدادٚ  ّ بب ٛت اي ع اْٖتُا  ِٚ ٔ املعً تهٜٛ عدادٚ 

AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  املٝداْٝة.املٝداْٝة.  ٚاشبربةٚاشبربة  

إ:  5555--99: : 2727))  (:(:02290229دساسخ حُبٌ أحًذ سضىاٌ )دساسخ حُبٌ أحًذ سضىاٌ )  --44 إ:  ( بعٓٛك أدٚاز أدٚاز   ( بعٓٛك

  املتغرية يًُعًِ فى صبتُع َا بعد اسبداثة:املتغرية يًُعًِ فى صبتُع َا بعد اسبداثة:

ا بعد اسب ِ فى اةاز حسنةَ  ٙ ايدزاضة اىل تعسف أبسش ايتغريا  فى أدٚاز املعً ر ا بعد اسبٖدفتٖ  ِ فى اةاز حسنةَ  ٙ ايدزاضة اىل تعسف أبسش ايتغريا  فى أدٚاز املعً ر ٍ اٖثاز ٖدفتٖ  ٓ  ٔ ٍ اٖثاز داثةَ  ٓ  ٔ داثةَ 

اْقتؿكادٜة عًكى اجملتُعكا             ةٚ  ايطٝاضٝك ايتهٓٛيٛجٝكةٚ  ا بعكد اسبداثكة فكى ازبٛاْكع اْجتُاعٝكةٚ  اْقتؿكادٜة عًكى اجملتُعكا            ايتى تسنتٗاَ  ةٚ  ايطٝاضٝك ايتهٓٛيٛجٝكةٚ  ا بعكد اسبداثكة فكى ازبٛاْكع اْجتُاعٝكةٚ  ايتى تسنتٗاَ 

      ٔ ك ٗج ايب كس املطكتكبًىَ  ٓك ٘ يًُٛقٛني، نُا اضكتخدَتَ  قد اضتخدَت ايدزاضة املٓٗج ايٛؾ ى ملًَٓت را،ٚ  ٔ      ايٓاَٝة،ٖ  ك ٗج ايب كس املطكتكبًىَ  ٓك ٘ يًُٛقٛني، نُا اضكتخدَتَ  قد اضتخدَت ايدزاضة املٓٗج ايٛؾ ى ملًَٓت را،ٚ  ايٓاَٝة،ٖ 

ٍ أضًٛب ايعؿا ايرٖٓى  ٍ أضًٛب ايعؿا ايرٖٓى  ٓ ٓ BBrraaiinnssttrroommiinngg   ٔ ا بعد اسبداثة مما تط س ع ٔ ْضتػساف ايتغريا  ايتى أفسشتٗاَ  ا بعد اسبداثة مما تط س ع ْضتػساف ايتغريا  ايتى أفسشتٗاَ 

       ّ ب اي سقكة ايثايثكة عكا ٔ ةٓك ك قد ا تري  ايعٝٓكةَ  را،ٚ  ايعػسٜٔ،ٖ  ٕ اسباديٚ  ِ فى ايكس ٛعى فى أدٚاز املعً ّ       ذبٍْٛ  ب اي سقكة ايثايثكة عكا ٔ ةٓك ك قد ا تري  ايعٝٓكةَ  را،ٚ  ايعػسٜٔ،ٖ  ٕ اسباديٚ  ِ فى ايكس ٛعى فى أدٚاز املعً ذبٍْٛ 

قك        6060ٚأضاضى )ٚأضاضى ) كراٚ  ِ ايككدزة عًكى ايكت هري املطكتكبًى،ٖ  يدٜٗ ٔ ذٚي ايسِي ا٘بداعٝة،ٚ  ةايبة(َ  قك      ةايًباٚ  كراٚ  ِ ايككدزة عًكى ايكت هري املطكتكبًى،ٖ  يدٜٗ ٔ ذٚي ايسِي ا٘بداعٝة،ٚ  ةايبة(َ  د  ًؿكت  د  ًؿكت  ةايًباٚ 

    ِ ّ يٓتكاٌج ايتعًٝك َكٛك َطتهػا يًخربة،ٚ  ٓٗا: أْ٘ باحسٚ  ا بعد اسبداثةَ  ِ    ايدزاضة اىل بعض أدٚاز يًُعًِ فى ظٌَ  ّ يٓتكاٌج ايتعًٝك َكٛك َطتهػا يًخربة،ٚ  ٓٗا: أْ٘ باحسٚ  ا بعد اسبداثةَ  ايدزاضة اىل بعض أدٚاز يًُعًِ فى ظٌَ 

تُٝصة. تُٝصة.ٚطبط  يرباَج ت سٜد تدزٜظَ    ٚطبط  يرباَج ت سٜد تدزٜظَ 

ٚأٚؾككت ايدزاضككة بإد ككاٍ املككد ٌ ايتككدبسي قككُٔ عٓاؾككس تهككٜٛٔ ٚاعككداد املعًككِ ٚايت ككٍٛ اىل         ٚأٚؾككت ايدزاضككة بإد ككاٍ املككد ٌ ايتككدبسي قككُٔ عٓاؾككس تهككٜٛٔ ٚاعككداد املعًككِ ٚايت ككٍٛ اىل         

  اهلٜٛة ايثكافٝة ٚغريٖا.اهلٜٛة ايثكافٝة ٚغريٖا.  ايَٓسنصٜة ايت اعًٝة ٚاحملاف ة عًىايَٓسنصٜة ايت اعًٝة ٚاحملاف ة عًى

( بعٓكٛإ:  ( بعٓكٛإ:  162162--115115: : 102102))  (:(:02120212دساسخ َبديخ حسٍ انسيذ )دساسخ َبديخ حسٍ انسيذ )  --22

  اغهايٝة ايرتبٝة ايعسبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثة: أشَة ٚاملخس :اغهايٝة ايرتبٝة ايعسبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثة: أشَة ٚاملخس :

ٖككدفت ٖككرٙ ايدزاضككة اىل تعككسف ايت ككدٜا  ٚا٘غككهايٝا  املعاؾككسة ايتككى أفسشٖككا صبتُككع َككا بعككد  ٖككدفت ٖككرٙ ايدزاضككة اىل تعككسف ايت ككدٜا  ٚا٘غككهايٝا  املعاؾككسة ايتككى أفسشٖككا صبتُككع َككا بعككد  

ايعسبٝة ٚنٝ ٝكة اضكتجابة ايرتبٝكة ايعسبٝكة هلكا مبكا ٜكككى عًكى ايطكًبٝة          ايعسبٝة ٚنٝ ٝكة اضكتجابة ايرتبٝكة ايعسبٝكة هلكا مبكا ٜكككى عًكى ايطكًبٝة          اسبداثة ٚتأثريٖا عًى ايرتبٝة اسبداثة ٚتأثريٖا عًى ايرتبٝة 

ٚؼبكل جٛدة ٚن كاًة ايرتبٝكة ايعسبٝكة، ٖكرا ٚقكد اضكتخدَت ايدزاضكة املكٓٗج ايٛؾك ى ٚاعتُكاد اْضكتباْة            ٚؼبكل جٛدة ٚن كاًة ايرتبٝكة ايعسبٝكة، ٖكرا ٚقكد اضكتخدَت ايدزاضكة املكٓٗج ايٛؾك ى ٚاعتُكاد اْضكتباْة            

نإحدي أدٚا  ٖرا املٓٗج يبٓاً َعامل ايتؿٛز املكرتر، ٚقد ةبكت ٖرٙ أداة عًى عٝٓة عػٛاٌٝة َٔ أعكاً نإحدي أدٚا  ٖرا املٓٗج يبٓاً َعامل ايتؿٛز املكرتر، ٚقد ةبكت ٖرٙ أداة عًى عٝٓة عػٛاٌٝة َٔ أعكاً 

ايتدزٜظ، ٚتٛؾًت ايدزاضكة اىل إٔ تُٓٝكة ايعككٌ ايٓككدي، ٚايكٛاشني ايكدٜٓى، ٚأ ٓقكى، ٚايكُٝكى،         ايتدزٜظ، ٚتٛؾًت ايدزاضكة اىل إٔ تُٓٝكة ايعككٌ ايٓككدي، ٚايكٛاشني ايكدٜٓى، ٚأ ٓقكى، ٚايكُٝكى،           ٍٖٝةٍٖٝة

ٚتٛعٝة أفساد خبطٛزة ايتُطو بايكِٝ املادٜة َٔ أِٖ اٖيٝا  ملٛاجٗة أشَة، ٚأٚؾكت ايدزاضكة بككسٚزة    ٚتٛعٝة أفساد خبطٛزة ايتُطو بايكِٝ املادٜة َٔ أِٖ اٖيٝا  ملٛاجٗة أشَة، ٚأٚؾكت ايدزاضكة بككسٚزة    
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ًْ َككٔ ايتعًككِٝ أجٓبككى، ٚعككدّ ايطككُار ي      ًْ َككٔ ايتعًككِٝ أجٓبككى، ٚعككدّ ايطككُار ي     تأضككٝظ َٓ َٛككة تعًُٝٝككة عسبٝككة َٛحككدة بككد ًخككرباً أجاْككع  ًخككرباً أجاْككع  تأضككٝظ َٓ َٛككة تعًُٝٝككة عسبٝككة َٛحككدة بككد

  بايتد ٌ فى ؾٓع ايطٝاضة ايرتبٜٛة يًُجتُع ايعسبى.بايتد ٌ فى ؾٓع ايطٝاضة ايرتبٜٛة يًُجتُع ايعسبى.

( بعٓٛإ: ( بعٓٛإ: 255255--209209: : 4242))(: (: 02120212دساسخ سحش يحًذ أثى ساضً )دساسخ سحش يحًذ أثى ساضً )  --66

  ايت دي، ٚاْضتجابة:ايت دي، ٚاْضتجابة:  ––ايتعًِٝ ازباَعى فى صبتُع َا بعد اسبداثة ايتعًِٝ ازباَعى فى صبتُع َا بعد اسبداثة 

َككا بعككد َككا بعككد ٖككدفت ٖككرٙ ايدزاضككة اىل ذبًٝككٌ قككدزة ايتعًككِٝ ازبككاَعى فككى ا٘ضككٗاّ فككى بٓككاً صبتُككع      ٖككدفت ٖككرٙ ايدزاضككة اىل ذبًٝككٌ قككدزة ايتعًككِٝ ازبككاَعى فككى ا٘ضككٗاّ فككى بٓككاً صبتُككع        

اسبداثة، ٚاضتخٓف أدٚاز ٚاملتطًبا  ايٓشَة ٘ضٗاّ ايتعًِٝ ازباَعى فى بٓاً صبتُع َا بعد اسبداثكة،  اسبداثة، ٚاضتخٓف أدٚاز ٚاملتطًبا  ايٓشَة ٘ضٗاّ ايتعًِٝ ازباَعى فى بٓاً صبتُع َا بعد اسبداثكة،  

ٚاضتخدَت ايدزاضة املٓٗج ايٛؾ ى ملًَٓت٘ هلكرٙ ايدزاضكة، ٚتٛؾكًت ايدزاضكةاىل صبُٛعكة َكٔ املتطًبكا         ٚاضتخدَت ايدزاضة املٓٗج ايٛؾ ى ملًَٓت٘ هلكرٙ ايدزاضكة، ٚتٛؾكًت ايدزاضكةاىل صبُٛعكة َكٔ املتطًبكا         

س ايعًُككى، ٚت عٝككٌ دٚزٙ فككى اجملتُككع س ايعًُككى، ٚت عٝككٌ دٚزٙ فككى اجملتُككع أُٖٗككا اعككادة ايٓ ككس فككى زضككاية ايتعًككِٝ ازبككاَعى، ٚاْٖتُككاّ بايب ككأُٖٗككا اعككادة ايٓ ككس فككى زضككاية ايتعًككِٝ ازبككاَعى، ٚاْٖتُككاّ بايب كك

ٚغريٖككا، نُككا أٚؾككت ايدزاضككة بكككسٚزة اضككتغٍٓ ايطاقككا  ٚاملككٛازد املتاحككة اْضككتغٍٓ أَثككٌ، ٚايعٓاٜككة     ٚغريٖككا، نُككا أٚؾككت ايدزاضككة بكككسٚزة اضككتغٍٓ ايطاقككا  ٚاملككٛازد املتاحككة اْضككتغٍٓ أَثككٌ، ٚايعٓاٜككة     

  بتخسٜج ايه اًا  اي ٓٝة املدزبة املطًٛبة ملٛاقع ايعٌُ املختً ة.بتخسٜج ايه اًا  اي ٓٝة املدزبة املطًٛبة ملٛاقع ايعٌُ املختً ة.

  انذساسبد األعُجيخ:انذساسبد األعُجيخ:  --صبَيبصبَيب

  ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  

بعنـوان: بعنـوان:   ((GGuuooffaann  WWaann,,  11999988()()111177::2244--11ىفبٌ واٌ )ىفبٌ واٌ )دساسخ عدساسخ ع  --11
TThhee  EEdduuccaattiioonnaall  RReeffoorrmmss  iinn  TThhee  CCuullttuurraall  RReevvoolluuttiioonn  iinn  CChhiinnaa::  AA  PPoosstt  

MMooddeerrnn  CCrriittiiqquuee  
ٖدفت ايدزاضة اىل قسٚزة اجساً ذبًٌٝ ْكدي يٙؾٓحا  ايتعًُٝٝكة ايتكى  كت فكى ايؿكئ  كٍٓ       ٖدفت ايدزاضة اىل قسٚزة اجساً ذبًٌٝ ْكدي يٙؾٓحا  ايتعًُٝٝكة ايتكى  كت فكى ايؿكئ  كٍٓ       

ايعٛاٌَ ايتى أد  اىل فػٌ ٖكرٙ ا٘ؾكٓحا  َكٔ َٓ كٛز     ايعٛاٌَ ايتى أد  اىل فػٌ ٖكرٙ ا٘ؾكٓحا  َكٔ َٓ كٛز     ٚايكاً ايكًٛ عًى ٚايكاً ايكًٛ عًى   19761976--19661966ايثٛزة ايثكافٝة ايثٛزة ايثكافٝة 

ٙ    َا بعد َا بعد  كر  ٌٖ ٌ ايتكى أد  اىل فػك ك َٛا ِ ايع ٕ ٖأ تٛؾًت ايدزاضة اىل أ كدي،ٚ  قد اضتخدَت ايدزاضة املٓٗج آي ٙ    اسبداثة،ٚ  كر  ٌٖ ٌ ايتكى أد  اىل فػك ك َٛا ِ ايع ٕ ٖأ تٛؾًت ايدزاضة اىل أ كدي،ٚ  قد اضتخدَت ايدزاضة املٓٗج آي   اسبداثة،ٚ 

  ا٘ؾٓحا :ا٘ؾٓحا :

ايتُٝٝككص ايعٓؿككسي فككى ايٓ ككاّ ايتعًُٝككى قككد ايطبكككا  اي كككرية َككٔ ايعُككاٍ ٚاي ٓحككئ َككٔ قبككٌ  ايتُٝٝككص ايعٓؿككسي فككى ايٓ ككاّ ايتعًُٝككى قككد ايطبكككا  اي كككرية َككٔ ايعُككاٍ ٚاي ٓحككئ َككٔ قبككٌ    --11

  مما أعطى أٚيٜٛة يًطٓب َٔ ذٚي ايطبكا  ايعًٝا.مما أعطى أٚيٜٛة يًطٓب َٔ ذٚي ايطبكا  ايعًٝا.  ايربجٛاشٜةايربجٛاشٜة

  ايت ٝص اي هسي قد اي كساً َٔ ايطٓبايت ٝص اي هسي قد اي كساً َٔ ايطٓب  --22

تٛضٝع اي جٛة بئ ايطبكا  اْجتُاعٝة َٔ قبٌ اسبصب ايػٝٛعى مما أثكس عًكى أداً ايتعًُٝكى    تٛضٝع اي جٛة بئ ايطبكا  اْجتُاعٝة َٔ قبٌ اسبصب ايػٝٛعى مما أثكس عًكى أداً ايتعًُٝكى      --33

يًطٓب حتى ضاد اعتكاد بئ ايطٓب اي كساً بإٔ املدزضة غري صبدٜة هلِ ٚيٝظ هلا تأثري عًكى  يًطٓب حتى ضاد اعتكاد بئ ايطٓب اي كساً بإٔ املدزضة غري صبدٜة هلِ ٚيٝظ هلا تأثري عًكى  

طتكبًِٗ ايدزاضى، ٚقد أٚؾت ايدزاضة بكسٚزة تطٜٛس املٓاٖج ايدزاضٝة، ٚاضتٝعاب ايت ْٛ  طتكبًِٗ ايدزاضى، ٚقد أٚؾت ايدزاضة بكسٚزة تطٜٛس املٓاٖج ايدزاضٝة، ٚاضتٝعاب ايت ْٛ  ََ

ايٓٛعٝة فكى اجملتُكع ايؿكٝٓى َكٔ اْقتؿكاد ايككاٌِ عًكى اْضكتٗٓى اىل اْقتؿكاد ايككاٌِ عًكى            ايٓٛعٝة فكى اجملتُكع ايؿكٝٓى َكٔ اْقتؿكاد ايككاٌِ عًكى اْضكتٗٓى اىل اْقتؿكاد ايككاٌِ عًكى            

  ايتهٓٛيٛجٝا ٚاملعًَٛا .ايتهٓٛيٛجٝا ٚاملعًَٛا .
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 َ َ نُككا أٚؾككت بككإجساً ذبًٝككٌ ثكككافى ٜكككّٛ عًككى ايػككُٛيٝة ٚايتعددٜككة ايثكافٝككة  تجككاًٚشا فككى ذيككو تجككاًٚشا فككى ذيككو نُككا أٚؾككت بككإجساً ذبًٝككٌ ثكككافى ٜكككّٛ عًككى ايػككُٛيٝة ٚايتعددٜككة ايثكافٝككة 

ايرتنٝص عًى اهلاَػى ٚايطط ى ٚتعًِٝ أقًٝكا ، ٚنكريو ايتغًكع عًكى املػكهٓ  ايتكى  ً تٗكا اسبداثكة         ايرتنٝص عًى اهلاَػى ٚايطط ى ٚتعًِٝ أقًٝكا ، ٚنكريو ايتغًكع عًكى املػكهٓ  ايتكى  ً تٗكا اسبداثكة         

املتُثًة فى ايدَاز ايري سبل ايبػسٜة ٚاْغكرتاب َطكتخدَة فكى ذيكو ايت ًٝكٌ ايطٝاضكى ايكري ٖكٛ جكصً ْ          املتُثًة فى ايدَاز ايري سبل ايبػسٜة ٚاْغكرتاب َطكتخدَة فكى ذيكو ايت ًٝكٌ ايطٝاضكى ايكري ٖكٛ جكصً ْ          

ٔ اهلُٝٓكة     ٝا  ايكُكع  ٝا  ايكُكع  ٜتجصأ َٔ ايت ًٌٝ اْجتُاعى ٚايتازؽبى، ٚايككاً عًكى اٜكدٜٛيٛج  ٜتجصأ َٔ ايت ًٌٝ اْجتُاعى ٚايتازؽبى، ٚايككاً عًكى اٜكدٜٛيٛج   ك  َِ ٔ اهلُٝٓكة     ٚذبسٜكس ايتعًٝك ك  َِ ٚذبسٜكس ايتعًٝك

ٛاةٓة ِ امل تعصٜص قٝ ٔ ايتكًئٚ  ـَ  ٔ ايتخً ٔ ايطٓبَ  تُه ٛاةٓةحتىٜ  ِ امل تعصٜص قٝ ٔ ايتكًئٚ  ـَ  ٔ ايتخً ٔ ايطٓبَ  تُه   اي عاية.اي عاية.  حتىٜ 

  ::SStteepphheenn  JJ..  DDeenniigg,,  11999999))((22--2200دساسـخ سـزيفٍ طد ديـُظ دساسـخ سـزيفٍ طد ديـُظ   --00

  PPoosstt  MMooddeerrnniissmm  aanndd  iittss  EEffffeeccttss  oonn  TThhee  TTeeaacchhiinngg  ooff  VVaalluueessبعنوان: بعنوان:   ((((112299

iinn  PPuubblliicc  SScchhoooollss..  
  SStteepphheenn  JJ..  DDeenniiggملٛاجٗكة ذبكدٜا  َكا بعكد اسبداثكة، فككد حاٚيكت دزاضكة         ملٛاجٗكة ذبكدٜا  َكا بعكد اسبداثكة، فككد حاٚيكت دزاضكة           ٚفكى ضباٚيكة  ٚفكى ضباٚيكة  

اضتخداّ املٓٗج اشب ى فى تعًِٝ ايكِٝ فى املدازع ايعاَة ٚايكاً ايكًٛ عًى أُٖٝة تدزٜظ ايككِٝ ٚتككدِٜ   اضتخداّ املٓٗج اشب ى فى تعًِٝ ايكِٝ فى املدازع ايعاَة ٚايكاً ايكًٛ عًى أُٖٝة تدزٜظ ايككِٝ ٚتككدِٜ   

َكرتحا  بٓاًة يًعٌُ عًى تطٜٛس املٓاٖج حتى ميهٔ َٛاجٗة ذبدٜا  َا بعد اسبداثة، ٖرا ٚقكد اضكتخدّ   َكرتحا  بٓاًة يًعٌُ عًى تطٜٛس املٓاٖج حتى ميهٔ َٛاجٗة ذبدٜا  َا بعد اسبداثة، ٖرا ٚقكد اضكتخدّ   

احس َٓٗج ايت ًٌٝ ايٓكدي ايري ٜتٝح اي سؾة يًُعًُئ يت ًٌٝ املعًَٛا  ٚف ؿٗا ْٚككدٖا حتكى ميهكٔ    احس َٓٗج ايت ًٌٝ ايٓكدي ايري ٜتٝح اي سؾة يًُعًُئ يت ًٌٝ املعًَٛا  ٚف ؿٗا ْٚككدٖا حتكى ميهكٔ    ايبايب

تكككدميٗا يًطككٓب بعككد فؿككٌ ايػككٛاٌع ايتككى قككد تهككٕٛ عايكككة بٗككا، ٖككرا، ٚتٛؾككًت ايدزاضككة اىل إٔ ٖٓككاى  تكككدميٗا يًطككٓب بعككد فؿككٌ ايػككٛاٌع ايتككى قككد تهككٕٛ عايكككة بٗككا، ٖككرا، ٚتٛؾككًت ايدزاضككة اىل إٔ ٖٓككاى  

  ايهكربي ٚحتُٝكة     ايهكربي ٚحتُٝكة   باملٓار ايثكافى ملا بعد اسبداثة، ٚايري ٜكّٛ عًى زفض ايطسدٜاباملٓار ايثكافى ملا بعد اسبداثة، ٚايري ٜكّٛ عًى زفض ايطسدٜا  أحدُٖاأحدُٖاصبايئ ٜتعًل صبايئ ٜتعًل 

باْعتبكازا  ايعًُٝكة   باْعتبكازا  ايعًُٝكة     اٖ كس اٖ كس ايتازٜ  ٚاْت اً املٛقٛعٝة ٚاعادة ايثكة فى ايكرا  ٚاضككام املسنكص، ٜٚتعًكل     ايتازٜ  ٚاْت اً املٛقٛعٝة ٚاعادة ايثكة فى ايكرا  ٚاضككام املسنكص، ٜٚتعًكل     

يتدزٜظ قِٝ َا بعد اسبداثة، ٚذيو َكٔ  كٍٓ دَكج ايككِٝ فكى عٝكع املٛقكٛعا  ايدزاضكٝة دا كٌ احملتكٛي           يتدزٜظ قِٝ َا بعد اسبداثة، ٚذيو َكٔ  كٍٓ دَكج ايككِٝ فكى عٝكع املٛقكٛعا  ايدزاضكٝة دا كٌ احملتكٛي           

٘ ايكسازا  ايتى ربدّ ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة،   ٘ ايكسازا  ايتى ربدّ ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة،   ايتعًُٝى، ٚاَهاْٝة ٚقع اةاز أ ٓقى )قُٝى( ٜت دد فى قٌٛايتعًُٝى، ٚاَهاْٝة ٚقع اةاز أ ٓقى )قُٝى( ٜت دد فى قٌٛ

  ٚقسٚزة ذبًٌٝ تأثري تعًِٝ ايكِٝ عًى املٓاٖج ايدزاضٝة.ٚقسٚزة ذبًٌٝ تأثري تعًِٝ ايكِٝ عًى املٓاٖج ايدزاضٝة.

ــبو  الٌ   --22 ــبرىة، وويهي ــش ع ــخ رــبسيٍ ديج ــبو  الٌ دساس ــبرىة، وويهي ــش ع ــخ رــبسيٍ ديج دساس

  KKaarreenn  DDuupprree  JJaaccoobbss  &&  WWiilllliiaamm  AAllllaann  KKrriittssoonniissرشثزسـىَي::رشثزسـىَي::

  NNaattiioonnaall  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  IImmpplleemmeennttiinnggبعنــوان: بعنــوان:     ((111199::1100--11))((22000066))

PPoossttmmooddeerrnn  TThhiinnkkiinngg  ffoorr  IImmpprroovviinngg  SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn  iinn  

PPuubblliicc  EEdduuccaattiioonn  iinn  TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaann..  

ًٓ، فكككد ْاقػككت ٖككرٙ ايدزاضككة بعككض             ًٝككا َٚطككتكب ًٓ، فكككد ْاقػككت ٖككرٙ ايدزاضككة بعككض            ٚفككى ضبايككة يت طككئ ايٓ ككاّ ايتعًُٝككى حاي ًٝككا َٚطككتكب ٚفككى ضبايككة يت طككئ ايٓ ككاّ ايتعًُٝككى حاي

ة أَسٜهٝكة َطكتخدَة   ة أَسٜهٝكة َطكتخدَة   اضرتاتٝجٝا  فهس َا بعد اسبداثة مبدازع ايتعًِٝ ايثاْٛي ايعاّ بايْٜٛا  املت داضرتاتٝجٝا  فهس َا بعد اسبداثة مبدازع ايتعًِٝ ايثاْٛي ايعاّ بايْٜٛا  املت د

فكككى ذيكككو املكككٓٗج ايٛؾككك ى ٚأحكككد أضكككايٝب٘ ايت ًٝكككٌ، ٚاْتٗكككت ايدزاضكككة اىل تككككدِٜ صبُٛعكككة َكككٔ تًكككو      فكككى ذيكككو املكككٓٗج ايٛؾككك ى ٚأحكككد أضكككايٝب٘ ايت ًٝكككٌ، ٚاْتٗكككت ايدزاضكككة اىل تككككدِٜ صبُٛعكككة َكككٔ تًكككو      

  اْضرتاتٝجٝا  يت كٝل ٖدفٗا، َٚٔ أُٖٗا:اْضرتاتٝجٝا  يت كٝل ٖدفٗا، َٚٔ أُٖٗا:

قسٚزة تدزٜع ايكادة ٚاملعًُئ ٚعٝع ايعاًَئ فكى املّضطكة ايتعًُٝٝكة عًكى نٝ ٝكة اجكساً حبكٛت        قسٚزة تدزٜع ايكادة ٚاملعًُئ ٚعٝع ايعاًَئ فكى املّضطكة ايتعًُٝٝكة عًكى نٝ ٝكة اجكساً حبكٛت          --

ملكٛق ى حتكى ميهكٔ ايكٝكاّ بايكدٚز ايتكأًَى )ايتكدبسي(        ملكٛق ى حتكى ميهكٔ ايكٝكاّ بايكدٚز ايتكأًَى )ايتكدبسي(        ٚايب كس ا ٚايب كس ا AAccttiioonn  RReesseeaarrcchhاي عٌ اي عٌ 
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يًُعًِ أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى، ٚت عٌٝ املُازضا  ايرتبٜٛة، ٚتُٓٝة ازباْع اي هسي يدي املعًُئ يًُعًِ أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى، ٚت عٌٝ املُازضا  ايرتبٜٛة، ٚتُٓٝة ازباْع اي هسي يدي املعًُئ 

ٌ فكى             حتى ٜهْٛٛا حتى ٜهْٛٛا  نكريو املتعًككة باشبًك  ٚ،ٍ ٌ اي ؿٛك ُٝكة دا ك ػكهٓ  ايتعًٝ ٍ يًُ ٔ عًكى اػبكاد حًٛك ٌ فكى             قكادزٜ نكريو املتعًككة باشبًك  ٚ،ٍ ٌ اي ؿٛك ُٝكة دا ك ػكهٓ  ايتعًٝ ٍ يًُ ٔ عًكى اػبكاد حًٛك قكادزٜ

  املدزضى.املدزضى.  آي اّآي اّ

  KKnnoowwlleeddggeeًُككئ فككى ٚزؽ عُككٌ حككٍٛ تككدزٜبِٗ عًككى نٝ ٝككة ت هٝككو املعسفككة    ًُككئ فككى ٚزؽ عُككٌ حككٍٛ تككدزٜبِٗ عًككى نٝ ٝككة ت هٝككو املعسفككة    َػككازنة املعَػككازنة املع  --

DDeeccoonnssttrruuccttiioonn       ٌنآيٝة َٔ آيٝا  َا بعد اسبداثة حتى ميهكٔ تٛظٝ ٗكا )ايت هٝكو( دا كٌ     نآيٝة َٔ آيٝا  َا بعد اسبداثة حتى ميهكٔ تٛظٝ ٗكا )ايت هٝكو( دا ك

اي ؿٍٛ ايدزاضٝة َٔ  ٍٓ َكا ٜكتِ عسقك٘ عًكى ايتَٓٝكر َكٔ َعًَٛكا  حتكى ميهكٔ ذبًٝكٌ ايكٓـ            اي ؿٍٛ ايدزاضٝة َٔ  ٍٓ َكا ٜكتِ عسقك٘ عًكى ايتَٓٝكر َكٔ َعًَٛكا  حتكى ميهكٔ ذبًٝكٌ ايكٓـ            

دة     عٔ املعاْى املطهٛ  عٓٗا فى ايٓعٔ املعاْى املطهٛ  عٓٗا فى ايٓٚايهػا ٚايهػا  ٙ ؼبككل جٛك ِ يدي ايطٓب ايكري بكدٚز ذيو يتعُٝل اي ٗ دة     ـ،ٚ  ٙ ؼبككل جٛك ِ يدي ايطٓب ايكري بكدٚز ذيو يتعُٝل اي ٗ ـ،ٚ 

  أنادميى أنادميى   ايعٌُايعٌُ

ٚميهكٔ تغٝريٖكا   ٚميهكٔ تغٝريٖكا     RReellaattiivviittyyتدزٜع املعًُئ عًى ْككٌ املعًَٛكا  اىل ايطكٓب عًكى أْٗكا ْطكبٝة       تدزٜع املعًُئ عًى ْككٌ املعًَٛكا  اىل ايطكٓب عًكى أْٗكا ْطكبٝة         --

ٚاضتبداهلا جبدٜد مما ٜدعِ اتاحة اي سؾة يًُعًُئ يبٓاً اسبكاٌل فى أذٖكإ ايطكٓب ٚتعًكِٝ    ٚاضتبداهلا جبدٜد مما ٜدعِ اتاحة اي سؾة يًُعًُئ يبٓاً اسبكاٌل فى أذٖكإ ايطكٓب ٚتعًكِٝ    

  ، ٚميهٔ اضتبداهلا مبعازف أ سي.، ٚميهٔ اضتبداهلا مبعازف أ سي.UUnncceerrttaaiinnttyyعازف يٝطت ٜكٝٓٝة عازف يٝطت ٜكٝٓٝة ايطٓب إٔ تًو املايطٓب إٔ تًو امل

ٚيت كٝل َبدأ ايتعددٜة ايثكافٝة ٚايتٛاؾٌ اي هسي َع ايطٓب فُٔ ايكسٚزي اتكإ املعًُئ يغكة  ٚيت كٝل َبدأ ايتعددٜة ايثكافٝة ٚايتٛاؾٌ اي هسي َع ايطٓب فُٔ ايكسٚزي اتكإ املعًُئ يغكة    --

  ثاْٝة يت عٌٝ ايتٛاؾٌ اي هسي َع ايطٓب أَس ايري ؼبكل جٛدة ايتعًِٝثاْٝة يت عٌٝ ايتٛاؾٌ اي هسي َع ايطٓب أَس ايري ؼبكل جٛدة ايتعًِٝ

--     َ َ   ػبكع إٔ ٛتككداز املدزضكة ايثاْٜٛككة بكايُٓ  ايٓ سنككصي حتكى ميهككٔ ت عٝكٌ َساقبككة أداً ٚتؿكك ٝح   سنككصي حتكى ميهككٔ ت عٝكٌ َساقبككة أداً ٚتؿكك ٝح   ػبكع إٔ ٛتككداز املدزضكة ايثاْٜٛككة بكايُٓ  ايٓ

ككا بعككد اسبداثككة فهككسة املسنصٜككة     أ طككاً أ طككاً  ٔ زفككضَ  كك ضككرتاتٝجٝة تٓطًككلَ  ٙ ٘ا ٖككر َٓٗككا،ٚ  ضككت ادة  ككا بعككد اسبداثككة فهككسة املسنصٜككة     ٚنٝ ٝككة ْا ٔ زفككضَ  كك ضككرتاتٝجٝة تٓطًككلَ  ٙ ٘ا ٖككر َٓٗككا،ٚ  ضككت ادة    ٚنٝ ٝككة ْا

  ٚايبريٚقساةٝة.ٚايبريٚقساةٝة.

  DDeebbbbiiee  WWaattkkiinnss,,22000088  ((11--99::111155))دساسخ ديجـً واركيـُ:: دساسخ ديجـً واركيـُ::   --44
  AArriissttoottllee  PPhhiilloossoopphhyy,,  aanndd  TThhee  WWaayyss  ooff  KKnnoowwiinngg  TThhrroouugghhعنـوان: عنـوان: 

TThhee  RReeaallmmss  ooff  MMeeaanniinngg::  AA  NNaattiioonnaall  SSttuuddyy  oonn  IInntteeggrraattiinngg  aa  PPoosstt  

MMooddeerrnniisstt  AApppprrooaacchh  ttoo  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SSttuuddeenntt  AAccaaddeemmiicc  

AAcchhiieevveemmeenntt    

ٖدفت ٖرٙ ايدزاضة اىل ف كـ نٝ ٝكة دَكج اٜدٜٛيٛجٝكة َكا بعكد اسبداثكة فكى ايتعًكِٝ يًكسب  بكئ            ٖدفت ٖرٙ ايدزاضة اىل ف كـ نٝ ٝكة دَكج اٜدٜٛيٛجٝكة َكا بعكد اسبداثكة فكى ايتعًكِٝ يًكسب  بكئ            

ايؿٝغ ايٓشَة يٓجار ايطٓب ٚذبكٝل ا٘ظباش أنادميى هلِ، ايؿٝغ ايٓشَة يٓجار ايطٓب ٚذبكٝل ا٘ظباش أنادميى هلِ، ايتعًِٝ فى املاقى َٚٓاٖج ايتعًِٝ ايّٝٛ، ٚايتعًِٝ فى املاقى َٚٓاٖج ايتعًِٝ ايّٝٛ، ٚ

يريو اْطًكت ٖرٙ ايدزاضة َٔ َطًُة َ ادٖا إٔ املّضطة ايتعًُٝٝة ذبكسف عًكى ذبكٝكل املطكتٜٛا  ايعًٝكا      يريو اْطًكت ٖرٙ ايدزاضة َٔ َطًُة َ ادٖا إٔ املّضطة ايتعًُٝٝة ذبكسف عًكى ذبكٝكل املطكتٜٛا  ايعًٝكا      

ِ  نٗكدف تسبكٛي ذبكسف عًٝك٘ َكا بعكد اسبداثكة فكى         نٗكدف تسبكٛي ذبكسف عًٝك٘ َكا بعكد اسبداثكة فكى           --َٔ ايت هري ٚاي ِٗ َٔ ايت هري ٚاي ِٗ  ِ  ايتعًٝك ىل       ––ايتعًٝك ب فكى اةكاز مشٛك ىل     يًطٓك ب فكى اةكاز مشٛك يًطٓك

ٍ ا  ٔ  ٓك  ٌَ ٍ ا َتهاَ ٔ  ٓك  ٌَ ِ     َتهاَ ِ     ضكرتاتٝجٝة تسبٜٛكة تسنكص عًكى ايكٝك املعسفٝكة ايعؿكسٜة، ٖكرا، ٚقكد ٚظ كت ايدزاضكة املكٓٗج        املعسفٝكة ايعؿكسٜة، ٖكرا، ٚقكد ٚظ كت ايدزاضكة املكٓٗج          ضكرتاتٝجٝة تسبٜٛكة تسنكص عًكى ايكٝك

  اي ًط ى يتُٓٝة َٗازا  ايت هري ايعًٝا يًطٓب.اي ًط ى يتُٓٝة َٗازا  ايت هري ايعًٝا يًطٓب.



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

19 

، ،   EEdduuccaattiioonnaall  AAccccoouunnttaabbiilliittyyاقرتحكت ايدزاضكة ت عٝكٌ َبكدأ املطكاًية ايتعًُٝٝكة       اقرتحكت ايدزاضكة ت عٝكٌ َبكدأ املطكاًية ايتعًُٝٝكة       

ًُا َٚعاْى جدٜدة ًُا َٚعاْى جدٜدةٚتكدِٜ اضرتاتٝجٝا  َعسفٝة ٚتعًُٝٝة تكٝا قٝ يًُجتُعا  ايتعًُٝٝكة، نُكا اقرتحكت    يًُجتُعا  ايتعًُٝٝكة، نُكا اقرتحكت      ٚتكدِٜ اضرتاتٝجٝا  َعسفٝة ٚتعًُٝٝة تكٝا قٝ

ٛاجٗكة   أًٜكا تُٓٝكة املطكٍٛيٝة ايتعًُٝٝكة يكدي املكتعًُئ، ٚاتاحكة اي كسف هلكِ يًتعكبري عكٔ آزاٌٗكِ،            أًٜكا تُٓٝكة املطكٍٛيٝة ايتعًُٝٝكة يكدي املكتعًُئ، ٚاتاحكة اي كسف هلكِ يًتعكبري عكٔ آزاٌٗكِ،             ٛاجٗكة   ٚذيكو مل ٚذيكو مل

ٚ املٓاٖج تعًل بايكٝادة ايرتبٜٛة أ اٜ   ًَ ٛا ُى ض ّ ايتعًٝ ٘ آي ا ٛاج ٚ املٓاٖجايت دٜا  ايتى ت تعًل بايكٝادة ايرتبٜٛة أ اٜ   ًَ ٛا ُى ض ّ ايتعًٝ ٘ آي ا ٛاج   ايتعًُٝٝة.ايتعًُٝٝة.  ايت دٜا  ايتى ت

بعنـوان: بعنـوان:   KKaasshhaann  IIsshhaaqq,,  22000099  ((11--88::112200))دساسخ ربشبٌ اسـحك: دساسخ ربشبٌ اسـحك:   --22
AAppppllyyiinngg  PPoossttmmooddeerrnniissmm::  SSoolluuttiioonnss  ttoo  AAllll  OOuurr  EEdduuccaattiioonnaall  

PPrroobblleemmss  

ٚفكككى ضباٚيكككة يتٛظٝكككا بعكككض ازبٛاْكككع املُٗكككة ي هكككس َكككا بعكككد اسبداثكككة املكككستب  بكككايتخطٝ     ٚفكككى ضباٚيكككة يتٛظٝكككا بعكككض ازبٛاْكككع املُٗكككة ي هكككس َكككا بعكككد اسبداثكككة املكككستب  بكككايتخطٝ     

  ٓ ٓ  اْضرتاتٝجى فى صباٍ ايكٝادة ايرتبٜٛة، ٚدٚزٙ فى اؾٓر ايٓ اّ ايتعًُٝى َٔ  ٍٓ ايتغًع عًكى املػكه     اْضرتاتٝجى فى صباٍ ايكٝادة ايرتبٜٛة، ٚدٚزٙ فى اؾٓر ايٓ اّ ايتعًُٝى َٔ  ٍٓ ايتغًع عًكى املػكه

ًْ حٍٛ اَهاْٝة تكدِٜ َا بعد اسبداثكة بعكض اسبًكٍٛ يهكٌ املػكهٓ        ًْ حٍٛ اَهاْٝة تكدِٜ َا بعد اسبداثكة بعكض اسبًكٍٛ يهكٌ املػكهٓ       ايتعًُٝٝة، ةسحت ٖرٙ ايدزاضة تطاِ ايتعًُٝٝة، ةسحت ٖرٙ ايدزاضة تطاِ

ايرتبٜٛة َٔ  كٍٓ اضكتخداّ املكٓٗج ايٛؾك ى ٚاملكٓٗج ايٓككدي يت ًٝكٌ، ْٚككد أٚقكاني ايكاٌُكة فكى ايٓ كاّ             ايرتبٜٛة َٔ  كٍٓ اضكتخداّ املكٓٗج ايٛؾك ى ٚاملكٓٗج ايٓككدي يت ًٝكٌ، ْٚككد أٚقكاني ايكاٌُكة فكى ايٓ كاّ             

ة اىل إٔ َع كِ ايكٝكادا    ة اىل إٔ َع كِ ايكٝكادا    ايتعًُٝى، ٚعًٝك٘ قكد أزجعكت ايدزاضكة إٔ ضكًٛ ايتخطكٝ  اْضكرتاتٝجى، با٘قكاف        ايتعًُٝى، ٚعًٝك٘ قكد أزجعكت ايدزاضكة إٔ ضكًٛ ايتخطكٝ  اْضكرتاتٝجى، با٘قكاف        

ايتعًُٝٝة يٝطت عًى دزاٜة مببادُ ٚأضكظ اي ًطك ة ايرتبٜٛكة ملكا بعكد اسبداثكة.. ٚزاً املػكهٓ  ايتعًُٝٝكة         ايتعًُٝٝة يٝطت عًى دزاٜة مببادُ ٚأضكظ اي ًطك ة ايرتبٜٛكة ملكا بعكد اسبداثكة.. ٚزاً املػكهٓ  ايتعًُٝٝكة         

ٚبعض أ طاً ايٛازدة فى ايٓ اّ ايتعًُٝى، ٚأٚؾت ايدزاضة بكسٚزة املاّ ايكٝكادا  ايرتبٜٛكة/ ايتعًُٝٝكة    ٚبعض أ طاً ايٛازدة فى ايٓ اّ ايتعًُٝى، ٚأٚؾت ايدزاضة بكسٚزة املاّ ايكٝكادا  ايرتبٜٛكة/ ايتعًُٝٝكة    

د اسبداثة حتى ميهٔ بٓاً َا ٜطُى مبجتُعا  ايتعًِ َٔ أجٌ د اسبداثة حتى ميهٔ بٓاً َا ٜطُى مبجتُعا  ايتعًِ َٔ أجٌ بأضظ َٚبادُ اي ًط ة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعبأضظ َٚبادُ اي ًط ة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بع

ًٝككا، ٚاحككدات ايتغككٝري اْجتُككاعى ا٘ػبككابى،     ًٝككا، ٚاحككدات ايتغككٝري اْجتُككاعى ا٘ػبككابى،    ذبطككئ أحككٛاٍ املّضطككة ايتعًُٝٝككة، ٚتٛجٝكك٘ ايتعًككِٝ اػباب ذبطككئ أحككٛاٍ املّضطككة ايتعًُٝٝككة، ٚتٛجٝكك٘ ايتعًككِٝ اػباب

  ٚذبطئ أداً أنادميى املطًٛب ذبطٝٓ٘ يًطٓب.ٚذبطئ أداً أنادميى املطًٛب ذبطٝٓ٘ يًطٓب.

  رؼميت ػبو ػهً انذساسبد انسبثمخ:رؼميت ػبو ػهً انذساسبد انسبثمخ:  --

ا  ايطابكة ايعسبٝة ٚأجٓبٝة حكٍٛ ازتباةٗكا مبٛقكٛني ايب كس     ا  ايطابكة ايعسبٝة ٚأجٓبٝة حكٍٛ ازتباةٗكا مبٛقكٛني ايب كس     َٔ  ٍٓ َساجعة أدبٝا  ايدزاضَٔ  ٍٓ َساجعة أدبٝا  ايدزاض  

  اسباىل، فكد اتكح اٖتى:اسباىل، فكد اتكح اٖتى:

  ثبنُسجخ نهذساسبد انؼشثيخ:ثبنُسجخ نهذساسبد انؼشثيخ:  --أوالأوال

ٕ أمحد زقٛإ )20052005ضاَى ضبُد ْؿاز )ضاَى ضبُد ْؿاز )ات كت دزاضتا نٌ َٔ ات كت دزاضتا نٌ َٔ   -- ٕ أمحد زقٛإ )(، ٚحٓا عًى قسٚزة تكُئ عًى قسٚزة تكُئ   ((20092009(، ٚحٓا

 ايتعًكِٝ ٚفًككا يتٛجٗكا      ايتعًكِٝ ٚفًككا يتٛجٗكا     املد ٌ ايتدبسي فى بساَج تهٜٛٔ، ٚاعداد املعًِ نآيٝة ٘ؾٓر ٚذبطكئ املد ٌ ايتدبسي فى بساَج تهٜٛٔ، ٚاعداد املعًِ نآيٝة ٘ؾٓر ٚذبطكئ 

  تٝاز َا بعد اسبداثة.تٝاز َا بعد اسبداثة.

ٔ ايطٝد )نُا ات كت دزاضتا نٌ َٔ نُا ات كت دزاضتا نٌ َٔ   -- ٔ ايطٝد )ْادٜة حط (، ٚضاَٝة ايطعٝد بغاغٛ، ٚفاةُة فٛشي عبد (، ٚضاَٝة ايطعٝد بغاغٛ، ٚفاةُة فٛشي عبد 20102010ْادٜة حط

ٛاجٗككة عًككى قككسٚزة اْٖتُككاّ بتهككٜٛٔ ايطككٓب ٚتُٓٝككة عًككى قككسٚزة اْٖتُككاّ بتهككٜٛٔ ايطككٓب ٚتُٓٝككة (، (، 20002000ايعككاةى )ايعككاةى ) ٚايكُٝككى مل ٛاشني ايككدٜٓى  ٛاجٗككة ايكك ٚايكُٝككى مل ٛاشني ايككدٜٓى  ايكك

ا أغ ًت ٖراَ  ا أغ ًتايتغريا  اسبادثة فى اجملتُع،ٚ  ٖراَ  ا بعدايتغريا  اسبادثة فى اجملتُع،ٚ  ا بعدَ٘    اسبداثة.اسبداثة.  َ٘ 
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ةًعكت  ةًعكت  أند  بعض ايدزاضا  عًى ايتعددٜة ٚايتٓٛني ٚاْ تٓف ٚتُٓٝة ايكت هري ايتكأًَى ندزاضكة    أند  بعض ايدزاضا  عًى ايتعددٜة ٚايتٓٛني ٚاْ تٓف ٚتُٓٝة ايكت هري ايتكأًَى ندزاضكة      --

ايًتئ أندتا عًى قسٚزة تُٓٝكة ايعككٌ   ايًتئ أندتا عًى قسٚزة تُٓٝكة ايعككٌ   ( ( 20102010ْادٜة حطٔ ايطٝد )ْادٜة حطٔ ايطٝد )ٚدزاضة ٚدزاضة (، (، 20002000عبد اسبُٝد )عبد اسبُٝد )

ايتى اعتُد  ايتى اعتُد    ((20020000ةًعت عبد اسبُٝد )ةًعت عبد اسبُٝد )ايٓكدي ايري ٜعد َٔ َتطًبا  َا بعد اسبداثة، ٚدزاضة ايٓكدي ايري ٜعد َٔ َتطًبا  َا بعد اسبداثة، ٚدزاضة 

بإضكككام بإضكككام ( ( 20092009حٓككإ أمحككد زقككٛإ )حٓككإ أمحككد زقككٛإ )ا٘بككداني ٖككدًفا يرتبٝككة َككا بعككد اسبداثككة، ٚاٖتُككت دزاضككة   ا٘بككداني ٖككدًفا يرتبٝككة َككا بعككد اسبداثككة، ٚاٖتُككت دزاضككة   

  املسنصٜة ٚايت ٍٛ عبٛ ايَٓسنصٜة ٚفًكا ملبدأ َا بعد اسبداثة.املسنصٜة ٚايت ٍٛ عبٛ ايَٓسنصٜة ٚفًكا ملبدأ َا بعد اسبداثة.

ةًعكت  ةًعكت  تٓٛعت املٓاٖج ايب ثٝة املطتخدَة فى تًو ايدزاضا  بئ اضتخداّ املٓٗج ازبدىل ندزاضة تٓٛعت املٓاٖج ايب ثٝة املطتخدَة فى تًو ايدزاضا  بئ اضتخداّ املٓٗج ازبدىل ندزاضة   --

(، (، 20052005ضاَى ضبُد ْؿاز )ضاَى ضبُد ْؿاز )ٚاضتخداّ ايت ًٌٝ اي ًط ى ٚايت هٝو ندزاضة ٚاضتخداّ ايت ًٌٝ اي ًط ى ٚايت هٝو ندزاضة (، (، 20020000عبد اسبُٝد )عبد اسبُٝد )

حٓإ حٓإ ٚدزاضة ٚدزاضة (، (، 20032003ضاَٝة ايطعٝد بغاغٛ، ٚفاةُة فٛشي عبد ايعاةى )ضاَٝة ايطعٝد بغاغٛ، ٚفاةُة فٛشي عبد ايعاةى )ٚات كت دزاضة نٌ َٔ ٚات كت دزاضة نٌ َٔ 

( ٕ ٕ )أمحد زقٛا ( ( 20102010ض س ضبُد أبٛ زاقى )ض س ضبُد أبٛ زاقى )ٚدزاضة ٚدزاضة (، (، 20102010ْادٜة حطٔ ايطٝد )ْادٜة حطٔ ايطٝد )ٚدزاضة ٚدزاضة (، (، 20092009أمحد زقٛا

ٕ أمحد زقٛإ )ٚأضًٛب ايت ًٌٝ، ٚإ ناْت دزاضة ٚأضًٛب ايت ًٌٝ، ٚإ ناْت دزاضة   فى اضتخداّ املٓٗج ايٛؾ ىفى اضتخداّ املٓٗج ايٛؾ ى ٕ أمحد زقٛإ )حٓا  ٝص   ٝص  ( ( 20092009حٓا

  باضتخداّ َٓٗج ايب س املطتكبًى َٔ  ٍٓ ايعؿا ايرٖٓى.باضتخداّ َٓٗج ايب س املطتكبًى َٔ  ٍٓ ايعؿا ايرٖٓى.

مل تتٓاٍٚ تًو ايدزاضكا  املباحكس ٚاسبككٍٛ اي ًطك ٝة املتعًككة )باْ٘طكإ، ٚاملعسفكة، ٚايككِٝ،         مل تتٓاٍٚ تًو ايدزاضكا  املباحكس ٚاسبككٍٛ اي ًطك ٝة املتعًككة )باْ٘طكإ، ٚاملعسفكة، ٚايككِٝ،           --

 كس، ٚقكد اضكت اد ايباحكس َكٔ       كس، ٚقكد اضكت اد ايباحكس َكٔ      ٚايٛجٛد ٚايعامل، اسبكٝكة( ٚذيكو ازبكصً مت تٓاٚيك٘ فكى ٖكرا ايب     ٚايٛجٛد ٚايعامل، اسبكٝكة( ٚذيكو ازبكصً مت تٓاٚيك٘ فكى ٖكرا ايب     

  بعض تًو ايدزاضا  فى بعض جٛاْع ا٘ةاز ايٓ سي هلرا ايب س.بعض تًو ايدزاضا  فى بعض جٛاْع ا٘ةاز ايٓ سي هلرا ايب س.

  ثبنُسجخ نهذساسبد األعُجيخ:ثبنُسجخ نهذساسبد األعُجيخ:  --صبَيبصبَيب

--           ٔ ٔ         تٓٛعت املٓاٖج ايب ثٝة املطتخدَة فكى ايدزاضكا  أجٓبٝكة بكئ املكٓٗج ايٛؾك ى ندزاضكة نكٌ َك   تٓٛعت املٓاٖج ايب ثٝة املطتخدَة فكى ايدزاضكا  أجٓبٝكة بكئ املكٓٗج ايٛؾك ى ندزاضكة نكٌ َك
KKaarreenn  DDuupprree  JJaaccoobbss  ((22000066)) ، ،ٚدزاضةٚدزاضة  KKeesshhaann  IIsshhaaqq  ((22000099)) ، ،ملكٓٗج  ملكٓٗج  ٚاٚا

  ٔ ٔ  ايٓكدي ندزاضة نكٌ َك   SStteepphheenn  JJ..  DDeenniigg  ٚدزاضكة ٚدزاضكة ، ، GGuuooffaanngg  WWaann  ((11999988))  ايٓكدي ندزاضة نكٌ َك

((11999999)) ، ،  ٔ ٔ  ٚاملككٓٗج اي ًطكك ى ندزاضككة نككٌ َكك   ، ٚدزاضككة، ٚدزاضككةDDeebbbbiiee  WWaattkkiinnss  ((22000088))  ٚاملككٓٗج اي ًطكك ى ندزاضككة نككٌ َكك
KKaasshhaann  IIsshhaaqq  ((22000099))..  

بتٛظٝكا ايتخطكٝ  اْضكرتاتٝجى نأحكد     بتٛظٝكا ايتخطكٝ  اْضكرتاتٝجى نأحكد       KKaasshhaann  IIsshhaaqq  ((22000099))   ٝص  دزاضة نٌ َٔ ٝص  دزاضة نٌ َٔ  --

  DDeebblliiee  WWaattkkiinnss  ((22000088))  عًككى َػككهٓت٘، ٚدزاضككة عًككى َػككهٓت٘، ٚدزاضككة آيٝككا  اؾككٓر ايتعًككِٝ ٚايتغًككع   آيٝككا  اؾككٓر ايتعًككِٝ ٚايتغًككع   
ا بكسٚزة ت عٌٝ بكسٚزة ت عٌٝ  نريو تُٓٝة املطٍٛيٝة ايتعًُٝٝة يدي ايطٓب نأحد آيٝا َ  ا َبدأ املطاًية ايتعًُٝٝة،ٚ  نريو تُٓٝة املطٍٛيٝة ايتعًُٝٝة يدي ايطٓب نأحد آيٝا َ  َبدأ املطاًية ايتعًُٝٝة،ٚ 

  اسبداثة.اسبداثة.  بعدبعد

عًكى قكسٚزة اْٖتُكاّ بت عٝكٌ حبكٛت      عًكى قكسٚزة اْٖتُكاّ بت عٝكٌ حبكٛت        KKaarreenn  DDuupprree  JJaaccoobbss  ((22000066))  أنكد  دزاضكة  أنكد  دزاضكة    --

     ِ ِ     اي عكٌ )ا٘جساٌكى( نٛضكًٝة ٘ؾكٓر ايتعًكٝ ًٓ دا كٌ          اي عكٌ )ا٘جساٌكى( نٛضكًٝة ٘ؾكٓر ايتعًكٝ ًٓ دا كٌ        َكٔ  كٍٓ دٚز املعًكِ باعتبكازٙ ممازًضكا َتكأَ َكٔ  كٍٓ دٚز املعًكِ باعتبكازٙ ممازًضكا َتكأَ

  اي ؿٌ يب س ٚف ـ املػهٓ  ايتعًُٝٝةاي ؿٌ يب س ٚف ـ املػهٓ  ايتعًُٝٝة
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أند  بعكض ايدزاضكا  عًكى عكدّ املكاّ ايكٝكادا  ايتعًُٝٝكة بأضكظ ٚاملباحكس اي ًطك ٝة ملكا بعكد             أند  بعكض ايدزاضكا  عًكى عكدّ املكاّ ايكٝكادا  ايتعًُٝٝكة بأضكظ ٚاملباحكس اي ًطك ٝة ملكا بعكد               --

  ..KKaasshhaann  IIsshhaaqq  ((22000099))  اسبداثة ندزاضةاسبداثة ندزاضة
--      ٔ ٔ    ْٖٛكت دزاضكة نكٌ َك   DDeebbbbiiee  WWaattkkiinnss  ٚدزاضكة ٚدزاضكة   SStteepphheenn  JJ..  DDeenniigg  ((11999999))  ْٖٛكت دزاضكة نكٌ َك

عًى قسٚزة دَج ايكِٝ فى املككسزا  ايدزاضكٝة ٚتعًكِٝ ايطكٓب ايككِٝ َكٔ  كٍٓ املكٓٗج         عًى قسٚزة دَج ايكِٝ فى املككسزا  ايدزاضكٝة ٚتعًكِٝ ايطكٓب ايككِٝ َكٔ  كٍٓ املكٓٗج           ((22000088))

  اشب ى، ٚذيو ملٛاجٗة ذبدٜا  َا بعد اسبداثة.اشب ى، ٚذيو ملٛاجٗة ذبدٜا  َا بعد اسبداثة.

اىل اضكككام املسنصٜككة ٚتككدعِٝ   اىل اضكككام املسنصٜككة ٚتككدعِٝ       KKaarreenn  DDuupprree  JJaaccoobbss  ((22000066))  أغككاز  دزاضككة أغككاز  دزاضككة   --

  طًل.طًل.ايَٓسنصٜة اْطًٓقا َٔ زفض َا بعد اسبداثة املسنصي ٚاملايَٓسنصٜة اْطًٓقا َٔ زفض َا بعد اسبداثة املسنصي ٚامل

  اضتخدَت أغًع ايدزاضا  املٓٗج ايٓكدي، نُا مت تٛقٝ ٘.اضتخدَت أغًع ايدزاضا  املٓٗج ايٓكدي، نُا مت تٛقٝ ٘.  --

َٚٔ ايعسض ايطابل يهٌ َٔ ايدزاضا  ايعسبٝة ٚأجٓبٝة اتككح إٔ ٖٓكاى ات اًقكا بكئ دزاضكة نكٌ       َٚٔ ايعسض ايطابل يهٌ َٔ ايدزاضا  ايعسبٝة ٚأجٓبٝة اتككح إٔ ٖٓكاى ات اًقكا بكئ دزاضكة نكٌ       

ََٔٔ  KKaarreenn  DDuupprree  JJaaccoobbss  ((22000000))     عًى قسٚزة اْٖتُاّ عًى قسٚزة اْٖتُاّ (، (، 20052005ضاَى ضبُد ْؿاز )ضاَى ضبُد ْؿاز )ٚدزاضة ٚدزاضة

ًٓ، ٚنكريو اضكتخداّ أضكًٛب ايت هٝكو نآيٝكة َكٔ        بإجساً حبٛت اي عٌ َٔ قبٌ املعًِ بابإجساً حبٛت اي عٌ َٔ قبٌ املعًِ با ًٓ، ٚنكريو اضكتخداّ أضكًٛب ايت هٝكو نآيٝكة َكٔ        عتبازٙ ممازًضا َتكأَ عتبازٙ ممازًضا َتكأَ

   ٔ ٔ   آيٝككا  َككا بعككد اسبداثككة، ٚذبًٝككٌ اشبطككاب ايرتبككٛي، نُككا ات كككت دزاضككة نككٌ َكك   KKaarreenn  DDuupprree  آيٝككا  َككا بعككد اسبداثككة، ٚذبًٝككٌ اشبطككاب ايرتبككٛي، نُككا ات كككت دزاضككة نككٌ َكك

JJaaccoobbss  ((22000000))     ٚدزاضة ٚدزاضة( ٕ ٕ أمحد زقٛا ٕ )حٓا ٕ أمحد زقٛا   عًى اضكام املسنصٜة ٚايتٛج٘ عبٛ ايَٓسنصٜة.عًى اضكام املسنصٜة ٚايتٛج٘ عبٛ ايَٓسنصٜة.( ( 20102010حٓا

اضا  ايعسبٝة ٚأجٓبٝة املباحس ٚاسبككٍٛ اي ًطك ٝة يتٝكاز َكا بعكد      اضا  ايعسبٝة ٚأجٓبٝة املباحس ٚاسبككٍٛ اي ًطك ٝة يتٝكاز َكا بعكد      ٚأ رًيا مل تتٓاٍٚ نٌ َٔ ايدزٚأ رًيا مل تتٓاٍٚ نٌ َٔ ايدز

ًًا َٔ ايري مت تٓاٚي٘ فى ايب س اسباىل. ًًا َٔ ايري مت تٓاٚي٘ فى ايب س اسباىل.اسبداثة، ٖرا ٜعد جص   اسبداثة، ٖرا ٜعد جص

  اإلعــبس انُظــشي:اإلعــبس انُظــشي:  --

  مت تٓاٍٚ ا٘ةاز ايٓ سي فُٝا ؽبـ ازباْع اي ًط ى عًى ايٓ ٛ ايتاىل:مت تٓاٍٚ ا٘ةاز ايٓ سي فُٝا ؽبـ ازباْع اي ًط ى عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  

  TThhee  CCoonncceepptt  ooff  PPoossttmmooddeerrnniissmm  يفهىو يب ثؼذ انحذاصخ:يفهىو يب ثؼذ انحذاصخ:  --أوالأوال
إ َ ّٗٛ َا بعد اسبداثة َعكد ٚغاَض َٚتدا ٌ َع َ اِٖٝ أ سي، يرا بداٜة ميهٔ ايت سقة بئ إ َ ّٗٛ َا بعد اسبداثة َعكد ٚغاَض َٚتدا ٌ َع َ اِٖٝ أ سي، يرا بداٜة ميهٔ ايت سقة بئ   

، ٚعًٝك٘ فككد أغكاز    ، ٚعًٝك٘ فككد أغكاز    PPoossttmmooddeerrnniizzaattiioonnَٚا بعد ايت كدٜس  َٚا بعد ايت كدٜس    PPoossttmmooddeerrnniissmmَا بعد اسبداثة َا بعد اسبداثة 

ٛ       ((68:8468:84ضبُد ضبٝٓ )ضبُد ضبٝٓ ) ًٓا بكايت ْٛ  ايطٛضكٝ ٛ     اىل إٔ تطُٝة َا بعد اسبداثة تكستب  ؾكساحة ٚقكُ ًٓا بكايت ْٛ  ايطٛضكٝ يٛجٝة يٛجٝة اىل إٔ تطُٝة َا بعد اسبداثة تكستب  ؾكساحة ٚقكُ

ايتازؽبٝة ايتى داُٖت اجملتُعا  ايغسبٝة املتكدَة َٓر َٓتؿا ايكسٕ ايعػسٜٔ ايتى  ثًت فكى ظٗكٛز َكا    ايتازؽبٝة ايتى داُٖت اجملتُعا  ايغسبٝة املتكدَة َٓر َٓتؿا ايكسٕ ايعػسٜٔ ايتى  ثًت فكى ظٗكٛز َكا    

  أمساٙ ايطٛضٝٛيٛجٕٝٛ باجملتُع اْضتٗٓنى أٚ صبتُع ايٛفسة.أمساٙ ايطٛضٝٛيٛجٕٝٛ باجملتُع اْضتٗٓنى أٚ صبتُع ايٛفسة.

نُا حدد بعض ايباحثئ َسحًة َكا بعكد اسبداثكة مبعكاٜري ايتطكٛز ايؿكٓاعى ٚايتهٓٛيكٛجى ايكري         نُا حدد بعض ايباحثئ َسحًة َكا بعكد اسبداثكة مبعكاٜري ايتطكٛز ايؿكٓاعى ٚايتهٓٛيكٛجى ايكري           

سبٝة حُٝٓكا أةًكل عًكى اجملتُعكا  َكا بعكد ايؿكٓاعة صبتُعكا  َكا بعكد اسبداثكة بطكبع             سبٝة حُٝٓكا أةًكل عًكى اجملتُعكا  َكا بعكد ايؿكٓاعة صبتُعكا  َكا بعكد اسبداثكة بطكبع             غٗدت٘ أٚزٚبا ايغغٗدت٘ أٚزٚبا ايغ

اْْتكككاٍ َككٔ ايؿككٓاعا  ايثكًٝككة اىل ايؿككٓاعا  اْيهرتْٚٝككة ٚتهٓٛيٛجٝككا املعًَٛككا ، نُككا أغككاز اىل ذيككو  اْْتكككاٍ َككٔ ايؿككٓاعا  ايثكًٝككة اىل ايؿككٓاعا  اْيهرتْٚٝككة ٚتهٓٛيٛجٝككا املعًَٛككا ، نُككا أغككاز اىل ذيككو  

BBeerrrryy  BBuurrkkee  ((22000000))((55::111122))     ٌجكإ فساْطكٛا يٝٛتكاز   جكإ فساْطكٛا يٝٛتكاز   ٖٚٛ ايكري جعكٌ   ٖٚٛ ايكري جعك  JJeeaann  FFrraannccoouuss  
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LLooyyttaarrdd  حًة َا بعد اسبداثة تسَص اىل ٚقع املعسفة فى اجملتُعا  بايغة ايتكدّ عًكى أْٗكا   حًة َا بعد اسبداثة تسَص اىل ٚقع املعسفة فى اجملتُعا  بايغة ايتكدّ عًكى أْٗكا   ٜٛقح إٔ َسٜٛقح إٔ َس

  ((47:2347:23))حاية َٔ اي هس ٚايثكافة فى ايعامل، مما ٜػري اىل إٔ َا بعد اسبداثة ذبٛيت اىل حسنة فهسٜة. حاية َٔ اي هس ٚايثكافة فى ايعامل، مما ٜػري اىل إٔ َا بعد اسبداثة ذبٛيت اىل حسنة فهسٜة. 

َككا بعككد اسبداثككة، بأْٗككا ْككٛني َككٔ َككا بعككد اسبداثككة، بأْٗككا ْككٛني َككٔ   TTeerrrryy  EEaagglleettoonn  ((1616 : :77--88))تككريي اػبًتككٕٛ تككريي اػبًتككٕٛ ٚعكسف  ٚعكسف    

بعض ايتغكٝريا  ايبعٝكدة املكدي بأضكًٛب فٓكى ٚضكط ى غكري مشكٛىل ٚبكٓ زنٝكصة، فٗكٛ أضكًٛب             بعض ايتغكٝريا  ايبعٝكدة املكدي بأضكًٛب فٓكى ٚضكط ى غكري مشكٛىل ٚبكٓ زنٝكصة، فٗكٛ أضكًٛب             ايثكافة ٜعهظ ايثكافة ٜعهظ 

َػتل َٚتعدد، ٚاْتكاٌى ٜطُظ اسبدٚد ايتى ت ؿٌ بئ ايثكافكة ايعاملٝكة ٚايثكافكة ايػكعبٝة، ٚعًكى ذيكو       َػتل َٚتعدد، ٚاْتكاٌى ٜطُظ اسبدٚد ايتى ت ؿٌ بئ ايثكافكة ايعاملٝكة ٚايثكافكة ايػكعبٝة، ٚعًكى ذيكو       

كافة كافة َؿطًح َا بعد اسبداثة، يٝػري اىل ايثَؿطًح َا بعد اسبداثة، يٝػري اىل ايث( ( 44:7944:79))  َاٜو فٝصزضتَٕٛاٜو فٝصزضتٕٛنُا ذنس نُا ذنس   فسدٜسٜو جُٝطٕٛفسدٜسٜو جُٝطٕٛاضتخدّ اضتخدّ 

ًٝا ٚايري ٜكّدي اىل اْتككاٍ أٚ ذبكٍٛ     ًٝا ٚايري ٜكّدي اىل اْتككاٍ أٚ ذبكٍٛ    باملعٓى ايٛاضع، ٜٚت دت عٓٗا بٛؾ ٗا املٓطل ايثكافى ٚاملطٝطس ثكاف باملعٓى ايٛاضع، ٜٚت دت عٓٗا بٛؾ ٗا املٓطل ايثكافى ٚاملطٝطس ثكاف

اجملاٍ ايثكافى فى اجملتُع املعاؾس، فٗى أي َا بعد اسبداثة ؾٛزة ثكافٝة تكِ ؾكٛزة ثكافٝكة تككِ ؾكٛز     اجملاٍ ايثكافى فى اجملتُع املعاؾس، فٗى أي َا بعد اسبداثة ؾٛزة ثكافٝة تكِ ؾكٛزة ثكافٝكة تككِ ؾكٛز     

  َسحًة تسضاْة َا بعد اسبداثة.َسحًة تسضاْة َا بعد اسبداثة.اي ٛقى ٚايت هو ٚايتجصًٚ ٚايٓطبٝة ٚاْ تار اي كاً اىل َا ػباٚش اي ٛقى ٚايت هو ٚايتجصًٚ ٚايٓطبٝة ٚاْ تار اي كاً اىل َا ػباٚش 

ٚبٓاً عًى َا ضبل فإٕ َا بعد اسبداثة ظاٖسة ثكافٝة تسنص عًى ايتعكدد ٚايتٓكٛني، ٚتتجكاٚش نكٌ     ٚبٓاً عًى َا ضبل فإٕ َا بعد اسبداثة ظاٖسة ثكافٝة تسنص عًى ايتعكدد ٚايتٓكٛني، ٚتتجكاٚش نكٌ       

  أغهاٍ ايتغٝري ايثكايف.أغهاٍ ايتغٝري ايثكايف.

بأْٗا ْطل َٔ ايتؿٛزا  ايٓكدٜة قكد اسبداثكة مبكا تٓطكٛي     بأْٗا ْطل َٔ ايتؿٛزا  ايٓكدٜة قكد اسبداثكة مبكا تٓطكٛي     ( ( 77:7177:71عًى اضعد ٚة ة )عًى اضعد ٚة ة )ٚعسفٗا ٚعسفٗا   

فككى طبتًككا َٝككادٜٔ اسبٝككاة اْ٘طككاْٝة، مبعٓككى إٔ َككا بعككد فككى طبتًككا َٝككادٜٔ اسبٝككاة اْ٘طككاْٝة، مبعٓككى إٔ َككا بعككد   عًٝكك٘ َككٔ َكككاَئ فهسٜككة ٚممازضككا  صبتُعٝككةعًٝكك٘ َككٔ َكككاَئ فهسٜككة ٚممازضككا  صبتُعٝككة

اسبداثكة تبٓككت َبكادُ تكككّٛ عًكى ٖككدّ ايككِٝ ايتككى أٚزثتٗكا اسبداثككة َثكٌ ايٛاحدٜككة )اْتؿكاًزا يًتعددٜككة        اسبداثكة تبٓككت َبكادُ تكككّٛ عًكى ٖككدّ ايككِٝ ايتككى أٚزثتٗكا اسبداثككة َثكٌ ايٛاحدٜككة )اْتؿكاًزا يًتعددٜككة        

ٚايتٓٛني( ٚايػعٛز باَتٓى ايٝكئ املعسفى املطًل ٚاملٓطل ايري ٜكّٛ عًى تطابل ايداٍ ٚاملديٍٛ، ٚأغكٝاً  ٚايتٓٛني( ٚايػعٛز باَتٓى ايٝكئ املعسفى املطًل ٚاملٓطل ايري ٜكّٛ عًى تطابل ايداٍ ٚاملديٍٛ، ٚأغكٝاً  

ٚضكطٛت٘ املكدَسة حٝكس ٚظكا ٖكرا ايعككٌ قكد        ٚضكطٛت٘ املكدَسة حٝكس ٚظكا ٖكرا ايعككٌ قكد          IInnssttrruummeennttaall  RReeaassoonnككٌ أداتكى   ككٌ أداتكى   ٚايهًُا ، ٚايعٚايهًُا ، ٚايع

  اْ٘طاْٝة ٚاْ٘طإ، ٚدَس ايبٍٝة بايتًٛت.اْ٘طاْٝة ٚاْ٘طإ، ٚدَس ايبٍٝة بايتًٛت.

فإْٗا حكبة شَٓٝة َس بٗا ايغسب ْتٝجة بعض املتغريا  فإْٗا حكبة شَٓٝة َس بٗا ايغسب ْتٝجة بعض املتغريا    PPoossttmmooddeerrnniittyyأَا َا بعد ايت دٜس أَا َا بعد ايت دٜس   

 ُكا  ايسأمسايٝكة ايعاملٝكة، فُكا      ُكا  ايسأمسايٝكة ايعاملٝكة، فُكا     ايتى سبكت بعًُٝة ايتؿٓٝع ٚاْ٘تا ، ٚازتبام ذيو بتٓاَى ٚتكخِ املٓايتى سبكت بعًُٝة ايتؿٓٝع ٚاْ٘تا ، ٚازتبام ذيو بتٓاَى ٚتكخِ املٓ

  بعد ايت دٜس تػري اىل اي رتة ايتازؽبٝة أٚ املدة ايصَٓٝة.بعد ايت دٜس تػري اىل اي رتة ايتازؽبٝة أٚ املدة ايصَٓٝة.

ٚعًٝكك٘، فككإٕ َككا بعككد اسبداثككة تػككري اىل ْككٛني ايثكافككة املعاؾككسة، أي أضككًٛب ايككت هري أٚ ةسٜكككة      ٚعًٝكك٘، فككإٕ َككا بعككد اسبداثككة تػككري اىل ْككٛني ايثكافككة املعاؾككسة، أي أضككًٛب ايككت هري أٚ ةسٜكككة        

بعككد بعككد   ايككت هري أٚ اسبسنككة اي هسٜككة ايثكافٝككة ايتككى اْبثكككت َككٔ ٖككرا ايٛقككع ايتككازؽبى ايككري أةًككل عًٝكك٘ َككا ايككت هري أٚ اسبسنككة اي هسٜككة ايثكافٝككة ايتككى اْبثكككت َككٔ ٖككرا ايٛقككع ايتككازؽبى ايككري أةًككل عًٝكك٘ َككا 

ٍَ  ًَٗٛكا    ايت دٜس، ٚايتى ايت دٜس، ٚايتى  ْ تكصا عًٝ٘، فُا بعد اسبداثكة  ع اسبداثة.ٚ  ٔ ايكطٝعة اي هسٜة ايهاًَةَ  ًٛعاَ  ٍَ  ًَٗٛكا    ذبكلْ  ْ تكصا عًٝ٘، فُا بعد اسبداثكة  ع اسبداثة.ٚ  ٔ ايكطٝعة اي هسٜة ايهاًَةَ  ًٛعاَ  ذبكلْ 

  باضتُساز.باضتُساز.  اغهايًٝا حاقًسااغهايًٝا حاقًسا
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فكككى َكككا بعكككد اسبداثكككة فكككى َكككا بعكككد اسبداثكككة   PPoossttتعكككدد  ايكككسِي ٚتبآٜكككت حكككٍٛ اقكككافة املكطكككع ايبادٌكككة َكككا بعكككد تعكككدد  ايكككسِي ٚتبآٜكككت حكككٍٛ اقكككافة املكطكككع ايبادٌكككة َكككا بعكككد   

PPoossttmmooddeerrnniissmm ، ، جٗككةْ  ككس ٛ ايتككاىل حطككعٚ  ا عًككى ايٓ كك ذبًًٝكٗك ٙ ايككسِيٚ  ككر ٝاٖ  ٔ يًباحككس تؿكٓك جٗككةْ  ككس ٚقككد أَهكك ٛ ايتككاىل حطككعٚ  ا عًككى ايٓ كك ذبًًٝكٗك ٙ ايككسِيٚ  ككر ٝاٖ  ٔ يًباحككس تؿكٓك   ٚقككد أَهكك

  َٓ سٜٗا:َٓ سٜٗا:

ٕ ايبادٌة َا بعد   --11 ٕ ايبادٌة َا بعد ٖٓاى َٔ ٜسي أ ْ تتٛقا عٓد ايعٓقة ايصَٓٝة، بٌ تتجاٚشٖا يًعٓقة ْ تتٛقا عٓد ايعٓقة ايصَٓٝة، بٌ تتجاٚشٖا يًعٓقة   PPoossttٖٓاى َٔ ٜسي أ

ْ تػري اىل إٔ َا ٜكأتى  ْ تػري اىل إٔ َا ٜكأتى    PPoossttإٔ ايبادٌة َا بعد إٔ ايبادٌة َا بعد   ((33:1533:15))  بدز ايدٜٔ َؿط ىبدز ايدٜٔ َؿط ى، اذ ٜسي ، اذ ٜسي اي هسٜةاي هسٜة

ٓشَة تعرب عٔ ايصَإ َثٌ َا بعد ايبٜٓٝٛة، َٚا بعد ايهٓضٝهٝة، أي أْٗكا ْ تتٛقكا عٓكد    ٓشَة تعرب عٔ ايصَإ َثٌ َا بعد ايبٜٓٝٛة، َٚا بعد ايهٓضٝهٝة، أي أْٗكا ْ تتٛقكا عٓكد    بعد نبعد ن

ايعٓقة ايصَٓٝة، ٚيهٔ تتجاٚشٖا يًعٓقة اي هسٜة، اذ تػري اىل تسى ايُٓكٛذ  اي هكسي ايطكابل    ايعٓقة ايصَٓٝة، ٚيهٔ تتجاٚشٖا يًعٓقة اي هسٜة، اذ تػري اىل تسى ايُٓكٛذ  اي هكسي ايطكابل    

  CClloosseedd  SSyysstteemmss  ooffعًٝٗا مبعٓى، إٔ َا بعد اسبداثة أضكطت أْطام اي هسٜة ازباَدة عًٝٗا مبعٓى، إٔ َا بعد اسبداثة أضكطت أْطام اي هسٜة ازباَدة 

TThhoouugghhtt      ٚأٜدٜٛيٛجٝا  املغًكة، ٚعًُت عًى تكٜٛكٗا نُا أضكطت اْضكتبداد اي هكسي فكى    ٚأٜدٜٛيٛجٝا  املغًكة، ٚعًُت عًى تكٜٛكٗا نُا أضكطت اْضكتبداد اي هكسي فكى

اذ ٜسي إٔ املكطكع "َكا بعكد" ٜعكد     اذ ٜسي إٔ املكطكع "َكا بعكد" ٜعكد     ( ( 19:9319:93ضبُد ٚجٝ٘ ايؿاٚي )ضبُد ٚجٝ٘ ايؿاٚي )اجملتُع آْراى، ّٜٚند ٖرا ايسأي اجملتُع آْراى، ّٜٚند ٖرا ايسأي 

تأنًٝدا عًى  اٜص َا بعد اسبداثة، باعتبازٖا َسحًكة فهسٜكة ٚثكافكة جدٜكدة َٓاٖككة ملسحًكة       تأنًٝدا عًى  اٜص َا بعد اسبداثة، باعتبازٖا َسحًكة فهسٜكة ٚثكافكة جدٜكدة َٓاٖككة ملسحًكة       

فاملكطع "َا بعد" أفاد املؿطًح "َا بعكد اسبداثكة" فكى ذبدٜكد ٖٜٛتك٘ ٚادباٖك٘       فاملكطع "َا بعد" أفاد املؿطًح "َا بعكد اسبداثكة" فكى ذبدٜكد ٖٜٛتك٘ ٚادباٖك٘         اسبداثة، ٚعًٝ٘،اسبداثة، ٚعًٝ٘،

  دباٙ تٝاز اسبداثة. ٚعًٝ٘، فُا بعد اسبداثة عٓقة ذبٍٛ ثكافى.دباٙ تٝاز اسبداثة. ٚعًٝ٘، فُا بعد اسبداثة عٓقة ذبٍٛ ثكافى.

إٔ "َا بعد اسبداثة" تتُثٌ فى اي جٛة ايتى ت ؿٌ بئ ايثكافة إٔ "َا بعد اسبداثة" تتُثٌ فى اي جٛة ايتى ت ؿٌ بئ ايثكافة ( ( 151:2151:2أمحد أبٛ شٜد )أمحد أبٛ شٜد )ٚيهٔ ٜسي ٚيهٔ ٜسي 

يككسٕ ايتاضكع عػكس ٚحتكى َٓتؿكا ايككسٕ ايعػكسٜٔ، ٚايثكافكة         يككسٕ ايتاضكع عػكس ٚحتكى َٓتؿكا ايككسٕ ايعػكسٜٔ، ٚايثكافكة         ايساقٝة ايتى ناْت ضاٌدة فى ايغكسب فكى ا  ايساقٝة ايتى ناْت ضاٌدة فى ايغكسب فكى ا  

ًٝا إٔ "َا بعد اسبداثة"  ثٌ حايكة َكٔ ايتكدٖٛز ٚاْعبطكام اْجتُكاعى       ًٝا إٔ "َا بعد اسبداثة"  ثٌ حايكة َكٔ ايتكدٖٛز ٚاْعبطكام اْجتُكاعى      ايػعبٝة فى ايغسب مما ٜعٓى قُٓ ايػعبٝة فى ايغسب مما ٜعٓى قُٓ

كى             ٚايثكافى، أي ٚايثكافى، أي  امنكا املطكأيةٖ  َكا بعكد اسبداثكة،ٚ  تكازؽبى بكئ اسبداثكةٚ  كى             إٔ املطأية يٝطت صبكسد تتكابع شَٓكىٚ  امنكا املطكأيةٖ  َكا بعكد اسبداثكة،ٚ  تكازؽبى بكئ اسبداثكةٚ  إٔ املطأية يٝطت صبكسد تتكابع شَٓكىٚ 

املُٝكصة فٗٓكاى  كاٜص بُٝٓٗكا       ا تٓف جٖٛسيا تٓف جٖٛسي ٘ املتُٝصةٚ  َكَٛات  ٚ٘ ٓٗا  ؿاٌؿ  ٌَ قعئ يًثكافة يه  ٚٚ املُٝكصة فٗٓكاى  كاٜص بُٝٓٗكا     بئ حايتئ أ ٘ املتُٝصةٚ  َكَٛات  ٚ٘ ٓٗا  ؿاٌؿ  ٌَ قعئ يًثكافة يه  ٚٚ بئ حايتئ أ

ٓاى يٝظٖ  ٓاىٚا تٓف،ٚ  يٝظٖ    بٝٓٗا.بٝٓٗا.  تكازبتكازب  ٚا تٓف،ٚ 

اىل عٓقة ايتجاٚز ٚايتجاٚش، حٝس أغاز اىل إٔ ايبادٌة "َا اىل عٓقة ايتجاٚز ٚايتجاٚش، حٝس أغاز اىل إٔ ايبادٌة "َا   ((8:598:59))  ةًعت عبد اسبُٝدةًعت عبد اسبُٝدٚقد أغاز ٚقد أغاز 

، أي إٔ اسبداثة تكستب  بكك)َابعد اسبداثكة( بعٓقكا      ، أي إٔ اسبداثة تكستب  بكك)َابعد اسبداثكة( بعٓقكا      " تػري اىل ٚجٛد عٓقا  دباٚز ٚدباٚز" تػري اىل ٚجٛد عٓقا  دباٚز ٚدباٚزPPoossttبعد" "بعد" "

تتطِ )بايتجاٚز( ٕٔ َا بعد اسبداثة جاً  يتتجاٚش َع اسبداثة حٝس تعٝد ايعكٌ ملهاْت٘ مبؿاسبت٘ َكع  تتطِ )بايتجاٚز( ٕٔ َا بعد اسبداثة جاً  يتتجاٚش َع اسبداثة حٝس تعٝد ايعكٌ ملهاْت٘ مبؿاسبت٘ َكع  

ايرا ، ٚتعٝد ي هس ايتٜٓٛس أؾايت٘ بعد إٔ اْكككت عًٝك٘ اي سدٜكة، ٚعٓقكا  )دبكاٚش( ْٔٗكا عًُكت عًكى         ايرا ، ٚتعٝد ي هس ايتٜٓٛس أؾايت٘ بعد إٔ اْكككت عًٝك٘ اي سدٜكة، ٚعٓقكا  )دبكاٚش( ْٔٗكا عًُكت عًكى         

ايتى قاَت عًٝٗا اسبداثة زغِ زفكٗا ؾساَة ايعكٌ اْ أْٗا أعادت٘ ملهاْتك٘  ايتى قاَت عًٝٗا اسبداثة زغِ زفكٗا ؾساَة ايعكٌ اْ أْٗا أعادت٘ ملهاْتك٘    ت ٓٝد ٖٚدّ ٚتكٜٛض أضظت ٓٝد ٖٚدّ ٚتكٜٛض أضظ

عٓقا  ايتجاٚش ٜتٛق ٘ بإٔ "َكا بعكد" تػكري اىل    عٓقا  ايتجاٚش ٜتٛق ٘ بإٔ "َكا بعكد" تػكري اىل      ((9999: : 3434بغٛزٙ )بغٛزٙ )  ايصٚاٚيايصٚاٚيمبؿاسبت٘ َع ايرا ، ٚقد أند مبؿاسبت٘ َع ايرا ، ٚقد أند 

دباٚشٖكا اىل ذب      ٚقعٝة َ ازقة ٚقعٝة َ ازقة   ّٚ ٚايتككد  ِ ٚايعًك ٚاي سدٜكة،  ِ اسبداثة املتعًككة بايعكْٓٝكة  دباٚشٖكا اىل ذب      تتجاٚش قٝ  ّٚ ٚايتككد  ِ ٚايعًك ٚاي سدٜكة،  ِ اسبداثة املتعًككة بايعكْٓٝكة    كٝكل ايت كسز  كٝكل ايت كسز  تتجاٚش قٝ
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إٔ َا بعد اسبداثة ذبككل قطٝعكة فهسٜكة ناًَكة َكع      إٔ َا بعد اسبداثة ذبككل قطٝعكة فهسٜكة ناًَكة َكع        ((62:8462:84))  ضبُد ضبٝٓضبُد ضبٝٓٚاْ٘تا ، ٚميٌٝ اىل ٖرا ايسأي ٚاْ٘تا ، ٚميٌٝ اىل ٖرا ايسأي 

ا بعد" ٔ املؿطًح َ"  ٍَ ٚ ٛ ضس قٛة ايػل ٔا ٖراٖ  ا بعد"اسبداثة، داعًٝا اىل دباٚشٖا باملسة،ٚ  ٔ املؿطًح َ"  ٍَ ٚ ٛ ضس قٛة ايػل ٔا ٖراٖ    اسبداثة.اسبداثة.  اسبداثة، داعًٝا اىل دباٚشٖا باملسة،ٚ 

اسبداثكة فهسًٜكا حٝكس ٜطكعى     اسبداثكة فهسًٜكا حٝكس ٜطكعى       ٜٚتكح مما ضبل إ ٖرا ايسأي ميٌٝ اىل إٔ َا بعكد اسبداثكة تتجكاٚش   ٜٚتكح مما ضبل إ ٖرا ايسأي ميٌٝ اىل إٔ َا بعكد اسبداثكة تتجكاٚش   

اىل احدات قطٝعة فهسٜة تاَكة َكع أضكظ ٚاملبكادُ ايتكى قاَكت عًٝٗكا اسبداثكة املتُثًكة فكى املٛقكٛعٝة،            اىل احدات قطٝعة فهسٜة تاَكة َكع أضكظ ٚاملبكادُ ايتكى قاَكت عًٝٗكا اسبداثكة املتُثًكة فكى املٛقكٛعٝة،            

ٚاملٓٗج ايعًُى ٚايػُٛيٝة ٚاي سدٜة ٚاملسنكص، ْٔٗكا مل تكّد اْ اىل اغكرتاب اْ٘طكإ. ٚبٗكرا فتػكري ايبادٌكة         ٚاملٓٗج ايعًُى ٚايػُٛيٝة ٚاي سدٜة ٚاملسنكص، ْٔٗكا مل تكّد اْ اىل اغكرتاب اْ٘طكإ. ٚبٗكرا فتػكري ايبادٌكة         

((PPoossttٖٓا اىل ْٛني َٔ ايتتابع ايصَٓى; ف )ٖٓا اىل ْٛني َٔ ايتتابع ايصَٓى; ف ) ُٔا بعد اسبداثة َسحًة تأتى بعد )اسبداثة(، ٖٚى ربتًا عٔ ُا بعد اسبداثة َسحًة تأتى بعد )اسبداثة(، ٖٚى ربتًا ع

ًٝا يهْٛٗا قاَت  ًٝا ٚفًط  ًٝا يهْٛٗا قاَت فرتة اسبداثة فهسًٜا ٚثكاف ًٝا ٚفًط  ٗكا اسبداثكة;        فرتة اسبداثة فهسًٜا ٚثكاف طكا ايطكسدٜا  ايهكربي ايتكى قاَكت عًٝ ٗكا اسبداثكة;        عًىْ  طكا ايطكسدٜا  ايهكربي ايتكى قاَكت عًٝ عًىْ 

طت ٝي ٓا عٓقة دباٚشٚ  طتفايعٓقةٖ  ٝي ٓا عٓقة دباٚشٚ    دباٚز.دباٚز.  فايعٓقةٖ 

22--   ُ ُ ٖٓاى َٔ ٜسي إٔ "َا بعد اسبداثة" اضتُسازٜة َع اسبداثة، ٚيهٓٗا اضكت سازٜة يٝطكت َكٔ أجكٌ    سازٜة يٝطكت َكٔ أجكٌ    ٖٓاى َٔ ٜسي إٔ "َا بعد اسبداثة" اضتُسازٜة َع اسبداثة، ٚيهٓٗا اضكت

اىل َؿطًح اسبداثة قد ٜػري اىل اىل َؿطًح اسبداثة قد ٜػري اىل   PPoosstt، فإقافة املكطع "َا بعد" ، فإقافة املكطع "َا بعد" ايتٛاؾٌ بٌ َٔ أجٌ ايكطٝعةايتٛاؾٌ بٌ َٔ أجٌ ايكطٝعة

اْضتُسازٜة َع اسبداثة، ٚيهٓٗا يٝطكت اضكتُسازٜة تٛاؾكًٝة، بككدز نْٛٗكا اضكتُسازٜة َكٔ أجكٌ         اْضتُسازٜة َع اسبداثة، ٚيهٓٗا يٝطكت اضكتُسازٜة تٛاؾكًٝة، بككدز نْٛٗكا اضكتُسازٜة َكٔ أجكٌ         

ٜطكتٛجع َعكك٘  ٜطكتٛجع َعكك٘  ايكطٝعكة، فاْضكتُسازٜة َكع اسبداثكة ٖٓكا قكسٚزة ْابعكة َكٔ إٔ فٗكِ "بعكد" ايػكَ            ايكطٝعكة، فاْضكتُسازٜة َكع اسبداثكة ٖٓكا قكسٚزة ْابعكة َكٔ إٔ فٗكِ "بعكد" ايػكَ            

ًٝا فِٗ ايػَ ْ ط٘ يت دٜد َٛقا َعئ دباٖ٘، ٚفى ظٌ ٖرٙ اْضتُسازٜة تتٛيد ايكطٝعة  ًٝا فِٗ ايػَ ْ ط٘ يت دٜد َٛقا َعئ دباٖ٘، ٚفى ظٌ ٖرٙ اْضتُسازٜة تتٛيد ايكطٝعة َٓطك َٓطك

إٔ املكطع "َكا  إٔ املكطع "َكا    ((142:80142:80صبدي عبد اسبافظ )صبدي عبد اسبافظ )َع اسبداثة ٚاْْ ؿاٍ عٓٗا، ٚاىل ٖرا ايسأي ٚقح َع اسبداثة ٚاْْ ؿاٍ عٓٗا، ٚاىل ٖرا ايسأي ٚقح 

ًٝكا بعكد   ٜعرب عٔ ايصَإ نُا ٜعرب عٔ املهإ فى ايٛقت ْ ط٘، مبعٓى ٚقعٝة غَ َهاٜعرب عٔ ايصَإ نُا ٜعرب عٔ املهإ فى ايٛقت ْ ط٘، مبعٓى ٚقعٝة غَ َها  PPoossttبعد" بعد"  ًٝكا بعكد   ْ ْ

غَ آ س، ٖٚٛ بٗرا املعٓى ٜعرب عٔ ٚقع "شَهاْى"، ٚاذا ازتأي ايبعض أْ٘ ٜعكرب عكٔ قطٝعكة َكع َكا      غَ آ س، ٖٚٛ بٗرا املعٓى ٜعرب عٔ ٚقع "شَهاْى"، ٚاذا ازتأي ايبعض أْ٘ ٜعكرب عكٔ قطٝعكة َكع َكا      

قبً٘ أي َع اسبداثة، فإٕ "َا بعد" تدٍ دْية قاةعة عًى اضكتُسازٜة َكا يً داثكة َكٔ ايٛقكعٝة      قبً٘ أي َع اسبداثة، فإٕ "َا بعد" تدٍ دْية قاةعة عًى اضكتُسازٜة َكا يً داثكة َكٔ ايٛقكعٝة      

  ازبدٜدة ايتى تبػس بٗا َا بعد اسبداثة.ازبدٜدة ايتى تبػس بٗا َا بعد اسبداثة.

" تػري اىل ايكطعٝة ٚايتٓاقض " تػري اىل ايكطعٝة ٚايتٓاقض PPoossttيبادٌة "َا بعد" "يبادٌة "َا بعد" "إٔ اإٔ ا  ((9:799:79))  َاٜو فٝصزضتَٕٛاٜو فٝصزضتٕٛٚقد أند ٖرا ٚقد أند ٖرا 

طكبًٝا غكري ضبكدد،     َع اسبدٜس، يهٔ اسبسنة املتؿًة فى اْبتعاد عٔ ازبدٜد دبعٌ َا بعد اسبداثكة  َع اسبدٜس، يهٔ اسبسنة املتؿًة فى اْبتعاد عٔ ازبدٜد دبعٌ َا بعد اسبداثكة   طكبًٝا غكري ضبكدد،     َؿكطً اْ  َؿكطً اْ 

غاٜس  اًَا ي رتة اسبدٜس ٌ اجتُاعى جدٜدَ  ػري اىل ن  ٜ٘ غاٜس  اًَا ي رتة اسبدٜسيهٓ ٌ اجتُاعى جدٜدَ  ػري اىل ن  ٜ٘   ٜٚٓاقكٗا.ٜٚٓاقكٗا.  يهٓ

فككى َككا بعككد اسبداثكة تّنككد عًككى ايتٛاؾككٌ َككع  فككى َككا بعككد اسبداثكة تّنككد عًككى ايتٛاؾككٌ َككع  " " PPoossttٚعًكى ازباْككع اٖ ككس إٔ ايبادٌككة "َكا بعككد" "  ٚعًكى ازباْككع اٖ ككس إٔ ايبادٌككة "َكا بعككد" "  

اسبداثة ٚعدّ اْْ ؿاٍ عٓٗا، ٚبٝإ ذيو إٔ َ ّٗٛ َا بعد اسبداثة ٜستب  عكًٜٛا مب ٗكّٛ اسبداثكة، اذ   اسبداثة ٚعدّ اْْ ؿاٍ عٓٗا، ٚبٝإ ذيو إٔ َ ّٗٛ َا بعد اسبداثة ٜستب  عكًٜٛا مب ٗكّٛ اسبداثكة، اذ   

يْٛ أ ري "اسبداثة" ملا نإ ٜتداٍٚ أٍٚ "َا بعد اسبداثة" يٝؿبح َ ًَٗٛا غاًٌعا تكدٚز حٛيك٘ َٓاقػكا ،    يْٛ أ ري "اسبداثة" ملا نإ ٜتداٍٚ أٍٚ "َا بعد اسبداثة" يٝؿبح َ ًَٗٛا غاًٌعا تكدٚز حٛيك٘ َٓاقػكا ،    

َا بعكد اسبداثكة" دْيكة عًكى اضكتُسازٜة أَكس َكا ْ ٜعٓكى ْٗاٜكة اسبداثكة، بكٌ ٖكى             َا بعكد اسبداثكة" دْيكة عًكى اضكتُسازٜة أَكس َكا ْ ٜعٓكى ْٗاٜكة اسبداثكة، بكٌ ٖكى             َٚٔ ْاحٝة ايًغة فإٕ ايك"َٚٔ ْاحٝة ايًغة فإٕ ايك"

  ((322:108322:108))اضتُساز هلا مبٓاٖج ٚٚضاٌٌ أ سي. اضتُساز هلا مبٓاٖج ٚٚضاٌٌ أ سي. 
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" تّند عًى إٔ َا بعكد اسبداثكة   " تّند عًى إٔ َا بعكد اسبداثكة   PPoossttإٔ ايبادٌة "َا بعد" "إٔ ايبادٌة "َا بعد" "  ((37:3737:37))  ضاَى ضبُد ْؿازضاَى ضبُد ْؿازٚقد ذنس ٚقد ذنس 

بٗرا ٜت ل َع يٝٛتاز ايري ٜكسي إٔ َكا بعكد    بٗرا ٜت ل َع يٝٛتاز ايري ٜكسي إٔ َكا بعكد    جصً َٔ اسبداثة، ٚفى ٖرا تأنٝد اْضتُسازٜة َع املاقى، ٖٚٛ جصً َٔ اسبداثة، ٚفى ٖرا تأنٝد اْضتُسازٜة َع املاقى، ٖٚٛ 

اسبداثة ضباٜس يً داثة، فُا بعد اسبداثة نآَة فى قًع املػكسٚني اسبكداثى، فُكا بعكد اسبداثكة ْ تعٓكى       اسبداثة ضباٜس يً داثة، فُا بعد اسبداثة نآَة فى قًع املػكسٚني اسبكداثى، فُكا بعكد اسبداثكة ْ تعٓكى       

  اْتٗاً اسبداثة، ٚيهٓٗا ْٛني َٔ اعادة ايت هري فٝ٘اْتٗاً اسبداثة، ٚيهٓٗا ْٛني َٔ اعادة ايت هري فٝ٘

بعككد بعككد " فككى َككا " فككى َككا PPoossttٜككسي إٔ "َككا بعككد" "ٜككسي إٔ "َككا بعككد" "  ((14:7814:78))  َازجسٜككت زٚشَازجسٜككت زٚش( نُككا ذنككس  ( نُككا ذنككس  )ٖابسَككاع)ٖابسَككاعٚإ نككإ ٚإ نككإ 

اسبداثة ْ تعٓى بايكسٚزة قطٝعة َع املاقى نُا أدعت اسبداثة، بٌ إ َا بعد اسبداثة قد تعٓكى زجًٛعكا   اسبداثة ْ تعٓى بايكسٚزة قطٝعة َع املاقى نُا أدعت اسبداثة، بٌ إ َا بعد اسبداثة قد تعٓكى زجًٛعكا   

اىل املاقى، أٚ بأحسي تػري اىل زغبة دعاة َا بعد اسبداثة باْبتعاد عٔ َاض بعٝٓ٘، ٚفى ايٛقت ْ طك٘  اىل املاقى، أٚ بأحسي تػري اىل زغبة دعاة َا بعد اسبداثة باْبتعاد عٔ َاض بعٝٓ٘، ٚفى ايٛقت ْ طك٘  

ٌ عًككى ) عجككصِٖ عككٔ تطككُٝة عجككصِٖ عككٔ تطككُٝة  بٝكك ككرا أغككازْ  ٚاىلٖ  ٌ عًككى ) حاقككسِٖ،  بٝكك ككرا أغككازْ  ٚاىلٖ  ككا بعككد" "( اىل( اىل1616--1212: : 103103حاقككسِٖ،  ٕ ايبادٌككة َ" ككا بعككد" " أ ٕ ايبادٌككة َ" ٔ PPoosstt أ ٔ " تعًكك " تعًكك

ا اايكطٝعة عًىَ  ٘ فكى        ايكطٝعة عًىَ  ي يك كرتًا  ٜٚ كسي أ عسٚف" نُكاٜ  ٘ ضايا َ" ٘ اٝي بعس ب  ٜ٘ كًً ٛزٜ  ٍ" عًىْ  ة "آ  صبٗٛ ًٓ ظًُ ٘ فكى      قبٌ،َ  ك ي يك كرتًا  ٜٚ كسي أ عسٚف" نُكاٜ  ٘ ضايا َ" ٘ اٝي بعس ب  ٜ٘ كًً ٛزٜ  ٍ" عًىْ  ة "آ  صبٗٛ ًٓ ظًُ قبٌ،َ  ك

ج٘ ٔ ٚأ جٖ٘را ايطاياَ  ٔ ٚأ   ايكؿٛز.ايكؿٛز.  ٖرا ايطاياَ 

ًٝا أي يٝطت صبكسد تعكبري عكٔ تتكابع     PPoossttٖٚٓاى َٔ ٜسي إٔ ايبادٌة "َا بعد" "ٖٚٓاى َٔ ٜسي إٔ ايبادٌة "َا بعد" " ًٝا أي يٝطت صبكسد تعكبري عكٔ تتكابع     " يٝطت تتابًعا شَٓ " يٝطت تتابًعا شَٓ

ملسحًة اسبداثة بكدز َا تػهٌ ْطًكا َٔ ايتؿٛزا  ايٓكدٜة ايتى تػهًت قد اسبداثة ملا تٓطكٛي عًٝك٘ َكٔ    ملسحًة اسبداثة بكدز َا تػهٌ ْطًكا َٔ ايتؿٛزا  ايٓكدٜة ايتى تػهًت قد اسبداثة ملا تٓطكٛي عًٝك٘ َكٔ    

  ((77:7177:71))َكاَئ فهسٜة ٚممازضا  صبتُعٝة فى طبتًا َٝادٜٔ اسبٝاة.َكاَئ فهسٜة ٚممازضا  صبتُعٝة فى طبتًا َٝادٜٔ اسبٝاة.

ٜتكح مما ضبل إٔ ٖرا ايسأي ٜٛقح إٔ َا بعد اسبداثة هلا َهاْة َغاٜسة  اًَا يً داثة َٔ حٝكس  ٜتكح مما ضبل إٔ ٖرا ايسأي ٜٛقح إٔ َا بعد اسبداثة هلا َهاْة َغاٜسة  اًَا يً داثة َٔ حٝكس  

عى ٚايثكافى، يرا تعد ًْٛعا َٔ اعادة ايت هري فى املػسٚني اسبداثى، ٚعًٝك٘ فإْٗكا تٓ ؿكٌ    عى ٚايثكافى، يرا تعد ًْٛعا َٔ اعادة ايت هري فى املػسٚني اسبداثى، ٚعًٝك٘ فإْٗكا تٓ ؿكٌ    ايٛقع اْجتُاايٛقع اْجتُا

عٔ اسبداثة ْٚ تتٛاؾكٌ َعٗكا، ْٔٗكا ْطكل َكٔ ايبٓكاً ايٓككدي ايكري ٜككّٛ عًكى تٓكاٍٚ اسبداثكة ٚاحكدات              عٔ اسبداثة ْٚ تتٛاؾكٌ َعٗكا، ْٔٗكا ْطكل َكٔ ايبٓكاً ايٓككدي ايكري ٜككّٛ عًكى تٓكاٍٚ اسبداثكة ٚاحكدات              

  قطٝعة فهسٜة َع عكْٓٝة اسبداثة.قطٝعة فهسٜة َع عكْٓٝة اسبداثة.

تكريي  تكريي  ، فّٝنكد  ، فّٝنكد  سٜة ٚعَٓة تازؽبٝكة سٜة ٚعَٓة تازؽبٝكة " تعد عَٓة ْ " تعد عَٓة ْ PPoossttٖٚٓاى َٔ ٜسي إٔ ايبادٌة "َا بعد" "ٖٚٓاى َٔ ٜسي إٔ ايبادٌة "َا بعد" "  --33

" "عَٓكة ْ سٜكة" ٕٔ َكا    " "عَٓكة ْ سٜكة" ٕٔ َكا    PPoossttإٔ ايبادٌكة "َكا بعكد" "   إٔ ايبادٌكة "َكا بعكد" "     TTeerrrryy  EEaagglleettoonn  ((79:1679:16))اػبًتٕٛ اػبًتٕٛ 

ًٝا، فايطسدٜا  ايهربي َثٌ َ ّٗٛ املطاٚاة بئ  ًٝا، فايطسدٜا  ايهربي َثٌ َ ّٗٛ املطاٚاة بئ جاً  ب٘ اسبداثة قد ضك  ْ سًٜا ٚيهٔ يٝظ عًُ جاً  ب٘ اسبداثة قد ضك  ْ سًٜا ٚيهٔ يٝظ عًُ

ايعاًَككة، ٚاْعتكككاد فككى  ايعاًَككة، ٚاْعتكككاد فككى  ايٓككاع، ٚفهككسة ايتكككدّ ايتككازؽبى، ٚذبسٜككس املككسأة، ٚذبسٜككس ايطبكككة   ايٓككاع، ٚفهككسة ايتكككدّ ايتككازؽبى، ٚذبسٜككس املككسأة، ٚذبسٜككس ايطبكككة   

اسبسٜة ايػخؿٝة اىل جاْع ضٝادة ايعكٌ ٚاي هس، قد قٛقتٗا َا بعد اسبداثة، ٚيهٔ )ْ سًٜا(; اسبسٜة ايػخؿٝة اىل جاْع ضٝادة ايعكٌ ٚاي هس، قد قٛقتٗا َا بعد اسبداثة، ٚيهٔ )ْ سًٜا(; 

ًٝا، أَا نْٛٗا "عَٓة تازؽبٝكة"، ممكا ٜ ٝكد     ًٝا، أَا نْٛٗا "عَٓة تازؽبٝكة"، ممكا ٜ ٝكد    فبعض أجصاً اسبداثة قد ضك  ْ سًٜا ٚيهٔ يٝظ عًُ فبعض أجصاً اسبداثة قد ضك  ْ سًٜا ٚيهٔ يٝظ عًُ

فٗكى عٓقكة تازؽبٝكة    فٗكى عٓقكة تازؽبٝكة      " فى َكا بعكد اسبداثكة، تكأتى بعكد اسبداثكة تازؽبًٝكا،       " فى َكا بعكد اسبداثكة، تكأتى بعكد اسبداثكة تازؽبًٝكا،       PPoossttإٔ ايبادٌة "إٔ ايبادٌة "

بٗرٙ ايعٓقة ايتازؽبٝة بٗرٙ ايعٓقة ايتازؽبٝة ( ( 68:8468:84ضبُد ضبٝٓ )ضبُد ضبٝٓ )فازقة بئ اسبداثة َٚا بعد اسبداثة، ٚقد أ ر فازقة بئ اسبداثة َٚا بعد اسبداثة، ٚقد أ ر 

حٝس ٚقح إٔ ايتطُٝة )َا بعكد اسبداثكة( تكستب  بكايت ْٛ  ايطٛضكٝٛيٛجٝة ايتازؽبٝكة ايتكى        حٝس ٚقح إٔ ايتطُٝة )َا بعكد اسبداثكة( تكستب  بكايت ْٛ  ايطٛضكٝٛيٛجٝة ايتازؽبٝكة ايتكى        

ا أمسككاٙ ا أمسككاٙ داُٖككت اجملتُعككا  ايغسبٝككة املتكدَككة َٓككر َٓتؿككا ايكككسٕ ايعػككسٜٔ ٚايتككى  ثًككت فُٝكك   داُٖككت اجملتُعككا  ايغسبٝككة املتكدَككة َٓككر َٓتؿككا ايكككسٕ ايعػككسٜٔ ٚايتككى  ثًككت فُٝكك   
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فسٜدة فسٜدة ايطٛضٝٛيٛجٕٝٛ باجملتُع اْضتٗٓنى أٚ صبتُع ايٛفسة، ٚيهْٛٗا َسحًة تازؽبٝة أغاز  ايطٛضٝٛيٛجٕٝٛ باجملتُع اْضتٗٓنى أٚ صبتُع ايٛفسة، ٚيهْٛٗا َسحًة تازؽبٝة أغاز  

ًٝكا َكع ْػكًٛ ايٓ كاّ ايعكاملى ازبدٜكد             ((19:7319:73))  ايٓكاؽايٓكاؽ ًٝكا َكع ْػكًٛ ايٓ كاّ ايعكاملى ازبدٜكد           اىل إ َا بعكد اسبداثكة َسحًكة تبكدأ فعً اىل إ َا بعكد اسبداثكة َسحًكة تبكدأ فعً

  ايري ُٜٗٝٔ عًٝ٘ قطع ٚاحد ٖٛ أَسٜها.ايري ُٜٗٝٔ عًٝ٘ قطع ٚاحد ٖٛ أَسٜها.

اثة أتكح إٔ أضظ ٚاملبكادُ ايتكى قاَكت عًٝٗكا     اثة أتكح إٔ أضظ ٚاملبكادُ ايتكى قاَكت عًٝٗكا     ( فُٝا بعد اسبد( فُٝا بعد اسبدPPoossttَٔ  ٍٓ ذبًٌٝ ايبادٌة )َٔ  ٍٓ ذبًٌٝ ايبادٌة )

اسبداثة ْ تصاٍ َٛجٛدة َٔ ايٓاحٝة ايعًُٝكة أي ْ تكصاٍ  كازع فكى ايٛاقكع َثكٌ ضكٝادة ايعككٌ ٚاضكتخداّ          اسبداثة ْ تصاٍ َٛجٛدة َٔ ايٓاحٝة ايعًُٝكة أي ْ تكصاٍ  كازع فكى ايٛاقكع َثكٌ ضكٝادة ايعككٌ ٚاضكتخداّ          

املٓٗج ايعًُى ٚاسبسٜة ايػخؿٝة، ٚنكريو َ ٗكّٛ املطكاٚاة، ٚإ نكإ دعكاة َكا بعكد اسبداثكة اعتككدٚا أْٗكا           املٓٗج ايعًُى ٚاسبسٜة ايػخؿٝة، ٚنكريو َ ٗكّٛ املطكاٚاة، ٚإ نكإ دعكاة َكا بعكد اسبداثكة اعتككدٚا أْٗكا           

ًٝا، ٚيهٔ ٖرا ايت ًٝا، ٚيهٔ ٖرا ايتضكطت عًُ   ٓغى ضك  ْ سًٜا َٔ نتابا  َ هسي َا بعد اسبداثة.ٓغى ضك  ْ سًٜا َٔ نتابا  َ هسي َا بعد اسبداثة.ضكطت عًُ

  يفهىو رشثيخ يب ثؼذ انحذاصخ وأهى سًبرهب:يفهىو رشثيخ يب ثؼذ انحذاصخ وأهى سًبرهب:  --صبنضبصبنضب

مما ٖٛ جدٜس بايرنس ايتأنٝد عًى إٔ اجملتُع أؾبح تابًعا يُٓ  تسبٝت٘  ًٓفا ملكا نكإ عًٝك٘ فكى     مما ٖٛ جدٜس بايرنس ايتأنٝد عًى إٔ اجملتُع أؾبح تابًعا يُٓ  تسبٝت٘  ًٓفا ملكا نكإ عًٝك٘ فكى       

)اسبداثة( ضاد ايتعًِٝ )اسبداثة( ضاد ايتعًِٝ عؿس ايؿٓاعة )اسبداثة( َٔ إٔ ايرتبٝة تابعة جملتُعٗا، حٝس فى عؿس ايؿٓاعة عؿس ايؿٓاعة )اسبداثة( َٔ إٔ ايرتبٝة تابعة جملتُعٗا، حٝس فى عؿس ايؿٓاعة 

املٌّٖ يطٛم ايعٌُ فى ظكٌ فًطك ة بساعاتٝكة )ْ عٝكة عًُٝكة(، ٚذبٛيكت املكدازع اىل َكا ٜػكب٘ املؿكاْع،           املٌّٖ يطٛم ايعٌُ فى ظكٌ فًطك ة بساعاتٝكة )ْ عٝكة عًُٝكة(، ٚذبٛيكت املكدازع اىل َكا ٜػكب٘ املؿكاْع،           

ٚجعًت ايسأمسايٝكة عُايتٗكا تًكٗس يتكٛفري َطايكع ايعكٝؼ ايتكى أؾكب ت ٖكدًفا َت سًنكا يتُٓٝكة ايٓصعكا              ٚجعًت ايسأمسايٝكة عُايتٗكا تًكٗس يتكٛفري َطايكع ايعكٝؼ ايتكى أؾكب ت ٖكدًفا َت سًنكا يتُٓٝكة ايٓصعكا              

ٕ بكئ َطايكع ايعُكٌ ٚاملطايكع أ كسي يً ٝكاة       ٕ بكئ َطايكع ايعُكٌ ٚاملطايكع أ كسي يً ٝكاة       اْضتٗٓنٝة يدي ةبكة ايعُاٍ، مما أدي اىل ا كتٍٓ ايتكٛاش  اْضتٗٓنٝة يدي ةبكة ايعُاٍ، مما أدي اىل ا كتٍٓ ايتكٛاش  

يٝتككٛازي اْٖتُككاّ أضككسي ٜٚكككُس ايتٛاؾككٌ اْجتُككاعى، ُٜٚٓككٛ ايػككعٛز بككاْغرتاب، ٚعككدّ اْْتُككاً           يٝتككٛازي اْٖتُككاّ أضككسي ٜٚكككُس ايتٛاؾككٌ اْجتُككاعى، ُٜٚٓككٛ ايػككعٛز بككاْغرتاب، ٚعككدّ اْْتُككاً           

، ٖٚرٙ ٖى ازبٛاْع ايطايبة ايتى ، ٖٚرٙ ٖى ازبٛاْع ايطايبة ايتى ((285285--284284: : 105105))ٚايؿعٛبة ملٛاؾًة ايتعًِٝ ٚتُٓٝة ايكدزا  ايراتٝة ٚايؿعٛبة ملٛاؾًة ايتعًِٝ ٚتُٓٝة ايكدزا  ايراتٝة 

ا ضاعٝة )تسبٝة َا بعد اسبداثة( يتكٛفري تعًكِٝ َّٖكٌ يً ٝكاة َكٔ      ا ضاعٝة )تسبٝة َا بعد اسبداثة( يتكٛفري تعًكِٝ َّٖكٌ يً ٝكاة َكٔ      تطعى تسبٝة َا بعد اسبداثة اىل دبٓبٗتطعى تسبٝة َا بعد اسبداثة اىل دبٓبٗ

  جاْع، ٚجعٌ اسبٝاة قابًة يًعٝؼ ٚايتعاٜؼ َٔ جاْع آ س.جاْع، ٚجعٌ اسبٝاة قابًة يًعٝؼ ٚايتعاٜؼ َٔ جاْع آ س.

عًكى حطكاب   عًكى حطكاب     RRaattiioonnaalliittyyَٚٔ ْاحٝة أ سي، اذا ناْت اسبداثة عًُكت عًكى تأنٝكد ايعكْٓٝكة     َٚٔ ْاحٝة أ سي، اذا ناْت اسبداثة عًُكت عًكى تأنٝكد ايعكْٓٝكة       

ايراتٝكة، فجكاً منك  تسبٝكة     ايراتٝكة، فجكاً منك  تسبٝكة     ازبٛاْع ايراتٝة فى اْ٘طإ، فاقت ُت ايسٚر اْ٘طكاْٝة ٚقٛقكت حؿكْٛٗا    ازبٛاْع ايراتٝة فى اْ٘طإ، فاقت ُت ايسٚر اْ٘طكاْٝة ٚقٛقكت حؿكْٛٗا    

ًٓ ازبٛاْع ايراتٝة فى اْ٘طإ املتُثًة فى ايعٛاةا ٚاْْ عاْ  ٚاْْعهاضا  ايٓ طكٝة،   ًٓ ازبٛاْع ايراتٝة فى اْ٘طإ املتُثًة فى ايعٛاةا ٚاْْ عاْ  ٚاْْعهاضا  ايٓ طكٝة،  اسبداثة َتجاٖ اسبداثة َتجاٖ

ٚدباًٖككت أبعككاد أ ٓقٝككة يْٙطككإ، ٚدَككس  نككٌ ايطاقككا  ايسٚحٝككة فٝكك٘ ٚأ ككر ايعكككٌ ؾككٛزة أداتٝككة       ٚدباًٖككت أبعككاد أ ٓقٝككة يْٙطككإ، ٚدَككس  نككٌ ايطاقككا  ايسٚحٝككة فٝكك٘ ٚأ ككر ايعكككٌ ؾككٛزة أداتٝككة       

IInnssttrruummeennttaall   هٓٛيكٛجى، ٚبايتكاىل تػكٝأ اْ٘طكإ، ٚذبكٍٛ      هٓٛيكٛجى، ٚبايتكاىل تػكٝأ اْ٘طكإ، ٚذبكٍٛ      بُٗٝٓت٘ َرتًعا قٛت٘ فى ؾٛزة تككدّ ت بُٗٝٓت٘ َرتًعا قٛت٘ فى ؾٛزة تككدّ ت

اىل َٛقٛني أداتى، ٚتستع عًى ذيو إٔ  كع ملكتكٝا  ايٓصعكة ايعكْٓٝكة، ٚاْعهكظ ذيكو عًكى املكتعًِ فكى        اىل َٛقٛني أداتى، ٚتستع عًى ذيو إٔ  كع ملكتكٝا  ايٓصعكة ايعكْٓٝكة، ٚاْعهكظ ذيكو عًكى املكتعًِ فكى        

املدزضة حٝس عًُت املدزضة عًى تأنٝد )اْْكطاّ( بئ ايرا  ٚاملٛقٛني أي بئ اْ٘طإ جبٛاْبك٘ ايراتٝكة،   املدزضة حٝس عًُت املدزضة عًى تأنٝد )اْْكطاّ( بئ ايرا  ٚاملٛقٛني أي بئ اْ٘طإ جبٛاْبك٘ ايراتٝكة،   

باعتبازاتك٘ املٛقكٛعٝة، فأًُٖكت املدزضكة اْٖتُكاّ بازبٛاْكع ايراتٝكة        باعتبازاتك٘ املٛقكٛعٝة، فأًُٖكت املدزضكة اْٖتُكاّ بازبٛاْكع ايراتٝكة          ٚايعكٌٚايعكٌ  ––ٖٚٛ َا أًُٖت٘ اسبداثة ٖٚٛ َا أًُٖت٘ اسبداثة 

، ٚهلرا جاً  تسبٝة َا بعد اسبداثة يتعٝد يًرا  اْ٘طكاْٝة اعتبازاتٗكا َعازقكة َكٔ     ، ٚهلرا جاً  تسبٝة َا بعد اسبداثة يتعٝد يًرا  اْ٘طكاْٝة اعتبازاتٗكا َعازقكة َكٔ     ((88:7188:71))يْٙطإ يْٙطإ 

حٝس املبدأ أي ؾٛزة يًٛجٛد اْ٘طاْى ٜتعاىل فٝٗا أحد ازباْبئ عًى اٖ س. ٖٚرا ٜعهظ َبدأ ايتهاٌَ بكئ  حٝس املبدأ أي ؾٛزة يًٛجٛد اْ٘طاْى ٜتعاىل فٝٗا أحد ازباْبئ عًى اٖ س. ٖٚرا ٜعهظ َبدأ ايتهاٌَ بكئ  

َكٔ ْاحٝكة قكسٚزة َساعكاة ايٛحكدة املسنبكة       َكٔ ْاحٝكة قكسٚزة َساعكاة ايٛحكدة املسنبكة         ((48:948:9ادغكاز َكٛزإ )  ادغكاز َكٛزإ )  اْع اْ٘طإ املختً ة ايري أند عًٝك٘  اْع اْ٘طإ املختً ة ايري أند عًٝك٘  جٛجٛ
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ًٝككا           ًٝككا ٚاجتُاع ًٝا ٚثكاف ًٝككا ْٚ طكك ًٝككا ٚبٝٛيٛج ًٓككا فٝصٜاٌ ًٝككا          يًطبٝعككة اْ٘طككاْٝة َككٔ حٝككس نككٕٛ اْ٘طككإ ناٌ ًٝككا ٚاجتُاع ًٝا ٚثكاف ًٝككا ْٚ طكك ًٝككا ٚبٝٛيٛج ًٓككا فٝصٜاٌ يًطبٝعككة اْ٘طككاْٝة َككٔ حٝككس نككٕٛ اْ٘طككإ ناٌ

ر فككى اعتبككازٙ أبعككاد ر فككى اعتبككازٙ أبعككاد ٚتازؽبًٝككا، ٚبٗككرا ٜهككٕٛ ايُٓككٛذ  ايرتبككٛي يرتبٝككة َككا بعككد اسبداثككة أْكك٘ ْ ككاّ ٜأ كك ٚتازؽبًٝككا، ٚبٗككرا ٜهككٕٛ ايُٓككٛذ  ايرتبككٛي يرتبٝككة َككا بعككد اسبداثككة أْكك٘ ْ ككاّ ٜأ كك 

ايعاة ٝة ٚاملعسفٝة ٚاْجتُاعٝة ٚأ ٓقٝة يً سد، ٖرٙ ايٛحدة املسنبة غتتٗا ايتعًِٝ عًى طبتًا املٛاد ايعاة ٝة ٚاملعسفٝة ٚاْجتُاعٝة ٚأ ٓقٝة يً سد، ٖرٙ ايٛحدة املسنبة غتتٗا ايتعًِٝ عًى طبتًا املٛاد 

ايدزاضٝة، هلرا فإٕ اْٖتُاّ بازباْع ايراتى ميهٔ َٔ  ٓي٘ ايككاً عًى ايتػتت ايري  ً ت٘ اسبداثكة  ايدزاضٝة، هلرا فإٕ اْٖتُاّ بازباْع ايراتى ميهٔ َٔ  ٓي٘ ايككاً عًى ايتػتت ايري  ً ت٘ اسبداثكة  

  عًى ايتعًِٝ.عًى ايتعًِٝ.

َا بعد اسبداثة َ ًَٗٛكا ًَٚٓٗجكا ٚفهكًسا عكرب ايعؿكٛز املختً كة،       َا بعد اسبداثة َ ًَٗٛكا ًَٚٓٗجكا ٚفهكًسا عكرب ايعؿكٛز املختً كة،       َٚٔ ْاحٝة أ سي، ربتًا تسبٝة َٚٔ ْاحٝة أ سي، ربتًا تسبٝة   

فٓجد فى املثايٝة عًى ضبٌٝ املثاٍ إٔ َ ّٗٛ ايرتبٝكة عبكازة عكٔ عًُٝكة أبدٜكة يًتٛافكل اي كاٌل بكئ ايهكأٌ          فٓجد فى املثايٝة عًى ضبٌٝ املثاٍ إٔ َ ّٗٛ ايرتبٝكة عبكازة عكٔ عًُٝكة أبدٜكة يًتٛافكل اي كاٌل بكئ ايهكأٌ          

ًٝا، ٚبكئ اهلل نُكا دبًكى فكى ايبٍٝكة       ًٝا ٚعكً ًٝا، ٚبكئ اهلل نُكا دبًكى فكى ايبٍٝكة      ايبػسي اسبس ايٛاعى ايٓاَى بدْ ًٝا ٚعكً ايعاة ٝكة    ايبػسي اسبس ايٛاعى ايٓاَى بدْ اي هسٜكةٚ  ايعاة ٝكة    ايثكافٝكةٚ  اي هسٜكةٚ  ايثكافٝكةٚ 

عٓد ايرباعاتٝئ إٔ ايرتبٝة عًُٝة تهٝا بئٚٚ عٓد ايرباعاتٝئ إٔ ايرتبٝة عًُٝة تهٝا بئا٘زادة اْ٘طاْٝة،ٚ  اي سد ٚايبٍٝة ايتى ٜعٝؼ فٝٗا، مما ٜكّدي  اي سد ٚايبٍٝة ايتى ٜعٝؼ فٝٗا، مما ٜكّدي    ا٘زادة اْ٘طاْٝة،ٚ 

  ((1818--1414: : 2020))اىل ايت اعٌ بئ ايهأٌ ايبػسي ٚايبٍٝة.اىل ايت اعٌ بئ ايهأٌ ايبػسي ٚايبٍٝة.

ٜٓحظ ٖٓا ا تٓف امل ّٗٛ حطع ةبٝعة ايعؿس ايري تٛيد فٝ٘ َ ّٗٛ ايرتبٝة، ٚاْعهاع اي سٚف ٜٓحظ ٖٓا ا تٓف امل ّٗٛ حطع ةبٝعة ايعؿس ايري تٛيد فٝ٘ َ ّٗٛ ايرتبٝة، ٚاْعهاع اي سٚف   

  ٖرا ايعؿس، ٚنريو ايٓٛاحى ايسٚحٝة فٝ٘.ٖرا ايعؿس، ٚنريو ايٓٛاحى ايسٚحٝة فٝ٘.  اي هسٜة ايطاٌدة فىاي هسٜة ايطاٌدة فى

قكاٌِ عًكى اضكتخداّ    قكاٌِ عًكى اضكتخداّ      CCeerrttaaiinnttyyٚبٗرا تٓتكٌ تسبٝة َا بعد اسبداثة َكٔ ْطكل ٜتطكِ بكايٝكئ     ٚبٗرا تٓتكٌ تسبٝة َا بعد اسبداثة َكٔ ْطكل ٜتطكِ بكايٝكئ       

أدٚا  دٜدنتٝهٝة تعًُٝٝة َربصبة َعاٚدة اْتا  َعسفة منطٝكة اْتاًجكا َطابًككا يٕؾكٌ، نُكا فكى اي ًطك ة        أدٚا  دٜدنتٝهٝة تعًُٝٝة َربصبة َعاٚدة اْتا  َعسفة منطٝكة اْتاًجكا َطابًككا يٕؾكٌ، نُكا فكى اي ًطك ة        

ثككٌ، ٖٚككى بٗككرا  ٝككت ا٘بككداني ٚتكتككٌ اْبتهككاز ٚتػككجع      ثككٌ، ٖٚككى بٗككرا  ٝككت ا٘بككداني ٚتكتككٌ اْبتهككاز ٚتػككجع      املثايٝككة، أي َطابكككة عككامل احملطككٛع يعككامل امل   املثايٝككة، أي َطابكككة عككامل احملطككٛع يعككامل امل   

  UUnncceerrttaaiinnttyyايُٓطٝة، ٚنكريو تٓكاثس املعسفكة فكى ٚحكدا  تبطكٝطٝة.. اىل ْطكل ٜتطكِ بعكدّ ايكٝكئ           ايُٓطٝة، ٚنكريو تٓكاثس املعسفكة فكى ٚحكدا  تبطكٝطٝة.. اىل ْطكل ٜتطكِ بعكدّ ايكٝكئ           

ًًا َككٔ َٛاقككا غككري َربصبككة، ٜٚٝطككس ممازضككة ايكككدزا       ًًا َككٔ َػككسٚني ٚجككٛدي، ٜٚهككٕٛ جككص ًًا َككٔ َٛاقككا غككري َربصبككة، ٜٚٝطككس ممازضككة ايكككدزا      ايككري ٜهككٕٛ جككص ًًا َككٔ َػككسٚني ٚجككٛدي، ٜٚهككٕٛ جككص ايككري ٜهككٕٛ جككص

ٖٚكرا ٜعهكظ َبكدأ ايٜٓككئ ايكري تسنكص عًٝك٘ َكا بعكد          ٖٚكرا ٜعهكظ َبكدأ ايٜٓككئ ايكري تسنكص عًٝك٘ َكا بعكد          (، (، 43:143:177))ازبدٜكدة ٚنكريو حككٛز غخؿكٝة املكتعًِ      ازبدٜكدة ٚنكريو حككٛز غخؿكٝة املكتعًِ      

  اسبداثة.اسبداثة.

ٚعًى ٖرا فٝهٕٛ َ ّٗٛ تسبٝة َا بعد اسبداثة أْ٘: ذيو ايٓٛني َٔ ايرتبٝة ايري ٜعٌُ عًى تًبٝكة  ٚعًى ٖرا فٝهٕٛ َ ّٗٛ تسبٝة َا بعد اسبداثة أْ٘: ذيو ايٓٛني َٔ ايرتبٝة ايري ٜعٌُ عًى تًبٝكة    

احتٝاجككا  املككتعًِ َككٔ حٝككس اْحتٝاجككا  ايراتٝككة املتعًكككة بازبٛاْككع ايعاة ٝككة ٚايسٚحٝككة ٚازبطككُٝة       احتٝاجككا  املككتعًِ َككٔ حٝككس اْحتٝاجككا  ايراتٝككة املتعًكككة بازبٛاْككع ايعاة ٝككة ٚايسٚحٝككة ٚازبطككُٝة       

ة بؿٛزة َتهاًَة َكع ازبٛاْكع ايعكًٝكة يًكرا  اْ٘طكاْٝة َتُثًكة فكى تُٓٝكة ايكت هري          ة بؿٛزة َتهاًَة َكع ازبٛاْكع ايعكًٝكة يًكرا  اْ٘طكاْٝة َتُثًكة فكى تُٓٝكة ايكت هري          ٚاْجتُاعٝة ٚاملعسفٝٚاْجتُاعٝة ٚاملعسفٝ

ايعكْٓككى ٚايٓكككدي ٚتهككٜٛٔ ايعكككٌ املسنككع ا٘بككداعى اجملككدد ايككري ٜتؿككا بدزجككة عايٝككة َككٔ ايكككدزة عًككى  ايعكْٓككى ٚايٓكككدي ٚتهككٜٛٔ ايعكككٌ املسنككع ا٘بككداعى اجملككدد ايككري ٜتؿككا بدزجككة عايٝككة َككٔ ايكككدزة عًككى  

ٔ ت هٝككو املٛقككٛني ت هٝككو املٛقككٛني  ساعًًٝككا ا ٚاحككدةَ  ٚ اي ككاٖسة بطسٜكككة  ني أ ٌ آي ككس اىل املٛقكٛك ٘ زافًكككا ذيككو ايعككك ًكك ٔ ٚذبًٝ ساعًًٝككا ا ٚاحككدةَ  ٚ اي ككاٖسة بطسٜكككة  ني أ ٌ آي ككس اىل املٛقكٛك ٘ زافًكككا ذيككو ايعككك ًكك  ككر مببككدأ  ككر مببككدأ ٚذبًٝ

  ٚايتٓٛني.ٚايتٓٛني.  ايتعددٜةايتعددٜة

  أيب ػٍ سـًبد رشثيخ يب ثؼذ انحذاصخ:أيب ػٍ سـًبد رشثيخ يب ثؼذ انحذاصخ:  --

ٖٓاى صبُٛعة َٔ ايطُا  أَهٔ يًباحس اغتكاقٗا َٔ  ٍٓ تٓكاٍٚ تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ميهكٔ       ٖٓاى صبُٛعة َٔ ايطُا  أَهٔ يًباحس اغتكاقٗا َٔ  ٍٓ تٓكاٍٚ تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ميهكٔ         

  تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:
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ى ى نُا أغاز باٚيٛ فسٜسي بكإٔ ٖكدف ايرتبٝكة تهكٜٛٔ يًكٛع     نُا أغاز باٚيٛ فسٜسي بكإٔ ٖكدف ايرتبٝكة تهكٜٛٔ يًكٛع       ––تسبٝة َا بعد اسبداثة تسبٝة يًٛعى تسبٝة َا بعد اسبداثة تسبٝة يًٛعى   --11

ٖٚكككى ٖٚكككى   ((105:92105:92(، )(، )1717--1616: : 1414))يكككدي املكككتعًِ ايكككري ؼبؿكككٔ قكككد ايػكككعٛز بايككككٝاني ٚايكًكككل   يكككدي املكككتعًِ ايكككري ؼبؿكككٔ قكككد ايػكككعٛز بايككككٝاني ٚايكًكككل   

 اؾٝتإ )مستإ( جملتُع اسبداثة، فاملتعًِ ٜٓطًل َٔ منٛذجك٘ ايرتبكٛي أضاضكى يٝب كس عكٔ       اؾٝتإ )مستإ( جملتُع اسبداثة، فاملتعًِ ٜٓطًل َٔ منٛذجك٘ ايرتبكٛي أضاضكى يٝب كس عكٔ      

عٓاؾس جدٜدة تثسٜ٘ ٚدبعً٘ أنثكس فاعًٝكة ٚقكٛة، ٚبٗكرا املعٓكى ٜهكٕٛ ٖكدف ايرتبٝكة حبًثكا عكٔ           عٓاؾس جدٜدة تثسٜ٘ ٚدبعً٘ أنثكس فاعًٝكة ٚقكٛة، ٚبٗكرا املعٓكى ٜهكٕٛ ٖكدف ايرتبٝكة حبًثكا عكٔ           

تبكأٜ،           ٚٚاَهاْٝا  جدٜكدة،  اَهاْٝا  جدٜكدة،   طكتكبٌ غكريَ   َ عبٛك تككدَا عبٛك اْبتهكاز،ٚ  تبكأٜ،           تعبٍكة يًُٗكازا  ايد ًٝكة،ٚ  طكتكبٌ غكريَ   َ عبٛك تككدَا عبٛك اْبتهكاز،ٚ  تعبٍكة يًُٗكازا  ايد ًٝكة،ٚ 

  ايتبعٝة.ايتبعٝة.  ٚاقساًزا باضت ايةٚاقساًزا باضت اية

ت تح تسبٝة )َا بعد اسبداثة( ايباب أَاّ تهٜٛٔ ايعكٌ ازبكدىل ايتٛاؾكًى ايككادز عًكى ا٘بكداني      ت تح تسبٝة )َا بعد اسبداثة( ايباب أَاّ تهٜٛٔ ايعكٌ ازبكدىل ايتٛاؾكًى ايككادز عًكى ا٘بكداني        --22

يككسِي يككسِي ٚايتجدٜككد، فاملطككأية ايٛاحككدة هلككا أنثككس َككٔ حككٌ ٚفٗككِ يٙحاةككة بٗككا، َٚككٔ ثككِ تتعككدد ا    ٚايتجدٜككد، فاملطككأية ايٛاحككدة هلككا أنثككس َككٔ حككٌ ٚفٗككِ يٙحاةككة بٗككا، َٚككٔ ثككِ تتعككدد ا    

ٚتت اعٌ عهظ ايرتبٝة ايتكًٝدٜة ايتى تًصّ املتعًِ بٛجٗة ْ س ٚاحدة تكدّ ي٘ عًى أضاع أْٗا ٚتت اعٌ عهظ ايرتبٝة ايتكًٝدٜة ايتى تًصّ املتعًِ بٛجٗة ْ س ٚاحدة تكدّ ي٘ عًى أضاع أْٗا 

، ٜٚستب  بٗرٙ اشباؾٝة إٔ تسبٝة َا بعكد اسبداثكة تٗكتِ بازبٛاْكع     ، ٜٚستب  بٗرٙ اشباؾٝة إٔ تسبٝة َا بعكد اسبداثكة تٗكتِ بازبٛاْكع     ((64:6564:65))اسبكٝكة املطًكة اسبكٝكة املطًكة 

ٝكاة  ٝكاة  ايراتٝة َتهاًَة َع ازبٛاْع ايعكًٝة، ٚذيو ملٛاجٗة ةغٝإ ازبٛاْع ايعكًٝة عًى َٓطكل اسب ايراتٝة َتهاًَة َع ازبٛاْع ايعكًٝة، ٚذيو ملٛاجٗة ةغٝإ ازبٛاْع ايعكًٝة عًى َٓطكل اسب 

ايراتٝة ٚايػخؿٝة عكٔ املكتعًُئ، ٕٔ اْٖتُكاّ بازبٛاْكع ايراتٝكة ٜعكرب عكٔ أُٖٝكة اذنكاً زٚر          ايراتٝة ٚايػخؿٝة عكٔ املكتعًُئ، ٕٔ اْٖتُكاّ بازبٛاْكع ايراتٝكة ٜعكرب عكٔ أُٖٝكة اذنكاً زٚر          

ا٘بداني ٚاْبتهاز عٓد املتعًُئ، مما ٜعهظ املًُكح ايكسٌٝظ يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ ايتٛجك٘         ا٘بداني ٚاْبتهاز عٓد املتعًُئ، مما ٜعهظ املًُكح ايكسٌٝظ يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ ايتٛجك٘         

  ا٘بداعى ايٓاتج عٔ تهٜٛٔ ايعكٌ ازبدىل.ا٘بداعى ايٓاتج عٔ تهٜٛٔ ايعكٌ ازبدىل.

ٖٚكٛ ايعككٌ   ٖٚكٛ ايعككٌ     CCoommmmuunniiccaattiivvee  RReeaassoonnؾكًى  ؾكًى  اٖتُت تسبٝة َا بعد اسبداثة بايعكٌ ايتٛااٖتُت تسبٝة َا بعد اسبداثة بايعكٌ ايتٛا  --33

ايري ٜكّٛ عًى ايتٛافل املػرتى، ٚاملعاٜري ايتٛافكٝة عًكى عبكٛ َتبكادٍ َٚػكرتى، يًتٛاؾكٌ دٕٚ      ايري ٜكّٛ عًى ايتٛافل املػرتى، ٚاملعاٜري ايتٛافكٝة عًكى عبكٛ َتبكادٍ َٚػكرتى، يًتٛاؾكٌ دٕٚ      

ايكري ذبهُك٘ ايكٛاعكد ايٝكٝٓٝكة ٚفًككا      ايكري ذبهُك٘ ايكٛاعكد ايٝكٝٓٝكة ٚفًككا        IInnssttrruummeennttaall  RReeaassoonnاْٖتُاّ بايعكٌ أداتى اْٖتُاّ بايعكٌ أداتى 

ككٌ َكٔ املعسفكة ٚضكًٝة يًُٗٝٓكة      ككٌ َكٔ املعسفكة ٚضكًٝة يًُٗٝٓكة      ملعسفة اسبداثة ايتى تٛؾا بأْٗا َعسفة ٜكٝٓٝة ٚػبعٌ ٖكرا ايع ملعسفة اسبداثة ايتى تٛؾا بأْٗا َعسفة ٜكٝٓٝة ٚػبعٌ ٖكرا ايع 

GGuuaarrddiiaannsshhiipp       ٌنُا أْ٘ ٜ تت ٚػبصُ ايٛاقع ٚؼبٍٛ نٌ غَ اىل َٛقكٛني جصٌكى حتكى ايعككٌ     نُا أْ٘ ٜ تت ٚػبصُ ايٛاقع ٚؼبٍٛ نٌ غَ اىل َٛقكٛني جصٌكى حتكى ايعكك

ْ ط٘، أَا ايتٛاؾًى عكٌ ٜتٛاؾٌ َع غريٙ، ْٚ ٜككّٛ عًكى اهلُٝٓكة ٚايككغ  بكٌ عًكى اْت كام،        ْ ط٘، أَا ايتٛاؾًى عكٌ ٜتٛاؾٌ َع غريٙ، ْٚ ٜككّٛ عًكى اهلُٝٓكة ٚايككغ  بكٌ عًكى اْت كام،        

ًٓ يًخكسٚ       ((80:1580:15بدز ايكدٜٔ َؿكط ى )  بدز ايكدٜٔ َؿكط ى )  ٖٚرا ايعكٌ ايتٛاؾًى نُا ّٜند ٖٚرا ايعكٌ ايتٛاؾًى نُا ّٜند  ًٓ يًخكسٚ     ٜعكد حك َكٔ أشَكة ايعككٌ    َكٔ أشَكة ايعككٌ    ٜعكد حك

ايٓ سي أداتى اسبداثى ْ ٜٗدف اىل اْتا  َعسفة عًُٝة َٔ املٛقكٛني أٚ عكٔ ايكرا ، نُكا ناْكت      ايٓ سي أداتى اسبداثى ْ ٜٗدف اىل اْتا  َعسفة عًُٝة َٔ املٛقكٛني أٚ عكٔ ايكرا ، نُكا ناْكت      

تٗدف فًط ا  اسبداثة، بٌ ٖدف٘ أي ايعكٌ ايتٛاؾًى اقاَة أزقٝة ؾاسبة يًت اِٖ بئ ايرٚا  تٗدف فًط ا  اسبداثة، بٌ ٖدف٘ أي ايعكٌ ايتٛاؾًى اقاَة أزقٝة ؾاسبة يًت اِٖ بئ ايرٚا  

ة يت كٝكل ٖكرا   ة يت كٝكل ٖكرا   ٚا ساجٗا َٔ عصيتٗا يٝ كل ايسب  بئ أْا ٚاٖ س ٚايب كس عكٔ ايٛضكاٌٌ املُهٓك    ٚا ساجٗا َٔ عصيتٗا يٝ كل ايسب  بئ أْا ٚاٖ س ٚايب كس عكٔ ايٛضكاٌٌ املُهٓك    

  اهلدف.اهلدف.

تّند تسبٝة َا بعد اسبداثة عًى ايتًُٝر بايهٝ ٝة ايتى دبعٌ َٓ٘ ذاًتا َػازنة َٚطٍٛية قادزة تّند تسبٝة َا بعد اسبداثة عًى ايتًُٝر بايهٝ ٝة ايتى دبعٌ َٓ٘ ذاًتا َػازنة َٚطٍٛية قادزة   --44

فكسًدا عًٝٗكا إٔ   فكسًدا عًٝٗكا إٔ     ––املكتعًِ  املكتعًِ    ––عًى إٔ ٜهكٕٛ هلكا َػكسٚعا  ٚا تبكازا  بايهٝ ٝكة ايتكى دبعكٌ َٓك٘         عًى إٔ ٜهكٕٛ هلكا َػكسٚعا  ٚا تبكازا  بايهٝ ٝكة ايتكى دبعكٌ َٓك٘         
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ٜ ((42:1742:17))تعًُ٘، ٖٚرا ٜٛقكح نٝ ٝكة ايٛؾكٍٛ بكاملتعًِ اىل املسبكى      تعًُ٘، ٖٚرا ٜٛقكح نٝ ٝكة ايٛؾكٍٛ بكاملتعًِ اىل املسبكى       ٜ ، ممكا  ّنكد إٔ تسبٝكة َكا بعكد     ّنكد إٔ تسبٝكة َكا بعكد     ، ممكا 

  اسبداثة تعٝد يً سد َهاْت٘، أي اعادة اْعتباز يًرا .اسبداثة تعٝد يً سد َهاْت٘، أي اعادة اْعتباز يًرا .

تسبٝة َكا بعكد اسبداثكة تسبٝكة تطكُح باْبتهكازا  ٚا٘بكداعا  املطكتُسة ٜٚكأتى ذيكو َكٔ أْٗكا             تسبٝة َكا بعكد اسبداثكة تسبٝكة تطكُح باْبتهكازا  ٚا٘بكداعا  املطكتُسة ٜٚكأتى ذيكو َكٔ أْٗكا               --55

أي ايرتبٝككة ايٛاحككدة، اىل تسبٝككة ٛت طككح اجملككاٍ يًككت هري أي ايرتبٝككة ايٛاحككدة، اىل تسبٝككة ٛت طككح اجملككاٍ يًككت هري   TToottaalliissmmدبككاٚش ايرتبٝككة ايػككُٛيٝة دبككاٚش ايرتبٝككة ايػككُٛيٝة 

  دَج اٖ س َٔ  ٍٓ ازتهاشٖا عًى أضاضئ َُٗئ:دَج اٖ س َٔ  ٍٓ ازتهاشٖا عًى أضاضئ َُٗئ:املتعدد ايطاعى عبٛ املتعدد ايطاعى عبٛ 

  قبٍٛ املتٓاقكا  أضاًضا يً عٌ ايرتبٛي.قبٍٛ املتٓاقكا  أضاًضا يً عٌ ايرتبٛي.  --  أأ

  تؿٛز ايرتبٝة عًى أضاع أْٗا حكٝكة دٜٓاَٝهٝة َت سنة َتطٛزة.تؿٛز ايرتبٝة عًى أضاع أْٗا حكٝكة دٜٓاَٝهٝة َت سنة َتطٛزة.  --  بب

ٚبٗككرا تطككتبعد تسبٝككة َككا بعككد اسبداثككة إٔ ٜهككٕٛ ٖٓككاى َككا ٜطًككل عًٝكك٘ ثكافككة املسنككص ٘مياْٗككا   ٚبٗككرا تطككتبعد تسبٝككة َككا بعككد اسبداثككة إٔ ٜهككٕٛ ٖٓككاى َككا ٜطًككل عًٝكك٘ ثكافككة املسنككص ٘مياْٗككا   

ممككا ٜككك ى عًككى ممككا ٜككك ى عًككى   ––يككٝظ ٖٓككاى ضككٝادة يُٓككٛذ  تسبككٛي مشككٛىل ٚاحككد يككٝظ ٖٓككاى ضككٝادة يُٓككٛذ  تسبككٛي مشككٛىل ٚاحككد اذ اذ   ––بإػبابٝككة اْ ككتٓف بككئ ايبػككس بإػبابٝككة اْ ككتٓف بككئ ايبػككس 

اْ٘طإ )املتعًِ( إٔ ٜتٛافل َع اٖ س، َع اْحت اظ با تٓف٘ فى اةاز ايت اِٖ املػكرتى، فرتبٝكة َكا بعكد     اْ٘طإ )املتعًِ( إٔ ٜتٛافل َع اٖ س، َع اْحت اظ با تٓف٘ فى اةاز ايت اِٖ املػكرتى، فرتبٝكة َكا بعكد     

اسبداثة عًُٝة تعددٜة تكبٌ بٛجٛد املتٓاقكا  دا ٌ َٛقٛني ايتعًِ، ٚاملتعًِ ؽبتاز َٔ بكئ املتٓاقككا    اسبداثة عًُٝة تعددٜة تكبٌ بٛجٛد املتٓاقكا  دا ٌ َٛقٛني ايتعًِ، ٚاملتعًِ ؽبتاز َٔ بكئ املتٓاقككا    

مبا ٜطُح بتعدد ايسِي، ٖٚرٙ ايتعددٜة ٖى ايتى ربًل املعٓى حٝس ْ تٛجكد اي كٛازم ْ تٛجكد    مبا ٜطُح بتعدد ايسِي، ٖٚرٙ ايتعددٜة ٖى ايتى ربًل املعٓى حٝس ْ تٛجكد اي كٛازم ْ تٛجكد      ايتى تعسضايتى تعسض

، "نُا إٔ ايتعددٜة فى َا بعد اسبداثة تسفض اْعرتاف بٓ اّ فهسي ٚاحكد،  ، "نُا إٔ ايتعددٜة فى َا بعد اسبداثة تسفض اْعرتاف بٓ اّ فهسي ٚاحكد،  ((227227--226226: : 6464))املعًَٛا  املعًَٛا  

اسبداثة عًى اسبداثة عًى ٚعدّ أفكًٝة ْ اّ فهسي عًى آ س، ٚعدّ أفكًٝة ْ اّ ضًٛنى عًى آ س، هلرا عًُت َا بعد ٚعدّ أفكًٝة ْ اّ فهسي عًى آ س، ٚعدّ أفكًٝة ْ اّ ضًٛنى عًى آ س، هلرا عًُت َا بعد 

  ْكض َ ّٗٛ املسنصٜة ٚايٛاحدٜة اْتؿاًزا يًتعددٜة ٚايتٓٛني".ْكض َ ّٗٛ املسنصٜة ٚايٛاحدٜة اْتؿاًزا يًتعددٜة ٚايتٓٛني".

إٔ ايت ًٌٝ ايعُٝل يًرتبٝة عٓد َع ِ ادباٙ َا بعكد اسبداثكة   إٔ ايت ًٌٝ ايعُٝل يًرتبٝة عٓد َع ِ ادباٙ َا بعكد اسبداثكة   ( ( 76:10976:109ٖٓسي برينطٕٛ )ٖٓسي برينطٕٛ )ٜٚٛقح ٜٚٛقح   

ٜهػا عٔ إٔ ايٛؾا ؼبكٌ ضبكٌ ايػكسر عٓكدِٖ )أقبكٌ أٚ أزفكض(، ٖٚكرا ٜعٓكى إٔ ايتعًكِٝ أؾكبح ْػكاًةا            ٜهػا عٔ إٔ ايٛؾا ؼبكٌ ضبكٌ ايػكسر عٓكدِٖ )أقبكٌ أٚ أزفكض(، ٖٚكرا ٜعٓكى إٔ ايتعًكِٝ أؾكبح ْػكاًةا            

ٕ أ ٕ أضٝاضًٝا، أي أ ْ ميًهٕٛضٝاضًٝا، أي أ  ٔ ٕ أيعاب ايًغة عًى أٚيٍو ايرٜ ٕٜ  سقٛ ايطًطا ٕ ايٓ ٛذٚ  ٔ ميًهٛ ْ ميًهٕٛٚيٍو ايرٜ  ٔ ٕ أيعاب ايًغة عًى أٚيٍو ايرٜ ٕٜ  سقٛ ايطًطا ٕ ايٓ ٛذٚ  ٔ ميًهٛ ًٍا.  ٚيٍو ايرٜ ًٍا.غٝ   غٝ

ٚبٗرا، فإٕ تسبٝة َا بعد اسبداثة مبا تٓادي بك٘ َكٔ ايتعددٜكة ٚايتٓكٛني ٚايتبكأٜ، فإْٗكا تبػكس        ٚبٗرا، فإٕ تسبٝة َا بعد اسبداثة مبا تٓادي بك٘ َكٔ ايتعددٜكة ٚايتٓكٛني ٚايتبكأٜ، فإْٗكا تبػكس        

اَهاْكا   اَهاْكا   حباية َٔ اْْ تار ايٛاضعة مبكا ّٜضكظ ٖكرا اْْ تكار بكدٚزٙ ملٓكار ؼب كص عًكى ا٘بكداني، ُٜٚٓكى           حباية َٔ اْْ تار ايٛاضعة مبكا ّٜضكظ ٖكرا اْْ تكار بكدٚزٙ ملٓكار ؼب كص عًكى ا٘بكداني، ُٜٚٓكى           

اْبتهاز ٚايتجدٜد فى املّضطة ايتعًُٝٝة، ٖٚٛ َا تطعى تسبٝة َا بعد اسبداثة اىل ذبكٝك٘ فكى املّضطكا    اْبتهاز ٚايتجدٜد فى املّضطة ايتعًُٝٝة، ٖٚٛ َا تطعى تسبٝة َا بعد اسبداثة اىل ذبكٝك٘ فكى املّضطكا    

ًْ َٔ ثكافة ايرانسة ايطاٌدة. ًْ َٔ ثكافة ايرانسة ايطاٌدة.ايتعًُٝٝة بد   ايتعًُٝٝة بد
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أهى انًجبدئ انزً يشركض ػهيهب ريبس يب ثؼذ أهى انًجبدئ انزً يشركض ػهيهب ريبس يب ثؼذ   --ساثًؼبساثًؼب

  انحذاصخ:انحذاصخ:

ُ ايت ٔ املباد ا بعد اسبداثة عًى صبُٛعةَ  ُ ايتازتهص تٝازَ  ٔ املباد ا بعد اسبداثة عًى صبُٛعةَ  ٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛازتهص تٝازَ  ٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛى ميه   ايتاىل:ايتاىل:  ى ميه

  CClloosseeddضعى تٝاز َا بعد اسبداثة اىل ذبطِٝ ايطًطة اي هسٜة ايكاٖسة يْٕطام اي هسٜكة املغًككة   ضعى تٝاز َا بعد اسبداثة اىل ذبطِٝ ايطًطة اي هسٜة ايكاٖسة يْٕطام اي هسٜكة املغًككة   --11

SSyysstteemmss  ooff  TThhoouugghhttss        ايتى أ ر  غهٌ أٜدٜٛيٛجٝا  مما ٜٛقكح إٔ ٖكرا ايتٝكاز اْطًكل فكى      ايتى أ ر  غهٌ أٜدٜٛيٛجٝا  مما ٜٛقكح إٔ ٖكرا ايتٝكاز اْطًكل فكى

  TThhee  DDeeaatthh  ooff  َٛ  املّياَٛ  املّيأ ٖٚٛ: ٔ ٖٚٛ: َطت ًصا يًهثريَٜطت ًصا يًهثريٜ  ((50:5150:51ايطٝد ٜظ )ايطٝد ٜظ )اعٕٓ ٜبدٚ أْ٘ نُا ٜسي اعٕٓ ٜبدٚ أْ٘ نُا ٜسي 

AAuutthhoorr   ٚنُا تسي َا بعد اسبداثة إٔ دٚزٙ ٜٓتٗى مبجسد نتابة ايٓـ، ٚايععً أنرب ٜكع بعد ذيو ٚنُا تسي َا بعد اسبداثة إٔ دٚزٙ ٜٓتٗى مبجسد نتابة ايٓـ، ٚايععً أنرب ٜكع بعد ذيو

عًككى ايكككازُ اذ ْ ُٖٝٓككة َككٔ املّيككا عًككى ايككٓـ، ْٚ ٜ ككسض املّيككا ادباٖاتكك٘ ايطٝاضككٝة أٚ َٝٛيكك٘    عًككى ايكككازُ اذ ْ ُٖٝٓككة َككٔ املّيككا عًككى ايككٓـ، ْٚ ٜ ككسض املّيككا ادباٖاتكك٘ ايطٝاضككٝة أٚ َٝٛيكك٘    

ٖٚرا ٜعٓى إٔ َا بعكد اسبداثكة ذبكسز ايككازُ     ٖٚرا ٜعٓى إٔ َا بعكد اسبداثكة ذبكسز ايككازُ       اي هسٜة أٚ حٝات٘ أٚ ايعؿس ايري ْػأ فٝ٘ عًى ايكازُ،اي هسٜة أٚ حٝات٘ أٚ ايعؿس ايري ْػأ فٝ٘ عًى ايكازُ،

َٔ ُٖٝٓة املّيا، ٚتُٓى فٝ٘ جاْع ا٘بداني ْٚ دبعً٘ ذبت ضكٝطسة ناتكع ايكٓـ، ْٔك٘ يكٝظ َكٔ حكل        َٔ ُٖٝٓة املّيا، ٚتُٓى فٝ٘ جاْع ا٘بداني ْٚ دبعً٘ ذبت ضكٝطسة ناتكع ايكٓـ، ْٔك٘ يكٝظ َكٔ حكل        

ًٍا عًى ايكازُ، فايٓـ ٜؿبح ًًَها يًكازُ ٕٔ ٖرا ايكٓـ ْ ٜهتبك٘ َّيكا ٚاحكد،      ًٍا عًى ايكازُ، فايٓـ ٜؿبح ًًَها يًكازُ ٕٔ ٖرا ايكٓـ ْ ٜهتبك٘ َّيكا ٚاحكد،     املّيا إٔ ٜ سض غٝ املّيا إٔ ٜ سض غٝ

، ، IInntteerr--tteexxttuuaalliittyy، ٖٚٛ َا ٜطًكل عًٝك٘ ايتٓكاف    ، ٖٚٛ َا ٜطًكل عًٝك٘ ايتٓكاف    بٌ أي ْـ ٖٛ عًُٝة ت اعٌ بئ ْؿٛف َتعددةبٌ أي ْـ ٖٛ عًُٝة ت اعٌ بئ ْؿٛف َتعددة

ًُا عًى ِٖٚ إٔ املّيا ميتًو ايٝكئ ٜٚعسف اسبكٝكة املطًكة، ٖٚرا ْ ٜت ل َع َا تٓادي  ًُا عًى ِٖٚ إٔ املّيا ميتًو ايٝكئ ٜٚعسف اسبكٝكة املطًكة، ٖٚرا ْ ٜت ل َع َا تٓادي ٖٚرا نإ قاٌ ٖٚرا نإ قاٌ

، ٚعككدّ ٚجككٛد حكٝكككة َٛقككٛعٝة  ككاز  ذٖككٔ    ، ٚعككدّ ٚجككٛد حكٝكككة َٛقككٛعٝة  ككاز  ذٖككٔ    UUnncceerrttaaiinnttyyبكك٘ َككا بعككد اسبداثككة، َككٔ ايٜٓكككئ    بكك٘ َككا بعككد اسبداثككة، َككٔ ايٜٓكككئ    

نة ب اعًٝة َٔ  ٍٓ عًُٝة ايتأٌٜٚ فى نتابة ايٓـ، ٚيعٌ نة ب اعًٝة َٔ  ٍٓ عًُٝة ايتأٌٜٚ فى نتابة ايٓـ، ٚيعٌ اْ٘طإ، ٚيهٔ عًٝ٘ إٔ ٜتٝح يًكازُ املػازاْ٘طإ، ٚيهٔ عًٝ٘ إٔ ٜتٝح يًكازُ املػاز

  TThhee" " َٛ  املعًَِٛ  املعًَِٛ  املّيا ٖٓا ٜبػس بإبداني ايكازُ، ٚعًى غساز َٛ  املّيا ْادي ايتٝاز مبكٛي٘ "َٛ  املّيا ٖٓا ٜبػس بإبداني ايكازُ، ٚعًى غساز َٛ  املّيا ْادي ايتٝاز مبكٛي٘ "

DDeeaatthh  ooff  TThhee  TTeeaacchheerr  مبعٓى ْٗاٜة ضًطة املعًِ، فًِ ٜعد املعًِ ضبتهًسا يًُعًَٛا  ٚفًككا  ، مبعٓى ْٗاٜة ضًطة املعًِ، فًِ ٜعد املعًِ ضبتهًسا يًُعًَٛا  ٚفًككا ،

بٗملا أعًٓ٘ ملا أعًٓ٘  بٗزْٕٚ باز ،ٚ  ِ املٛقكا ايتعًُٝكى   زْٕٚ باز ،ٚ  تطك  ٜٕ ٘ املعسفٝة، حٝس ػبع أ ِ املٛقكا ايتعًُٝكى   را فكد تساجعت ضًطت تطك  ٜٕ ٘ املعسفٝة، حٝس ػبع أ باملػكازنة  باملػكازنة    را فكد تساجعت ضًطت

ِ بعٓقكة   بئ املعًِ ٚايطٓب حتى ٜت كل اْْطجاّ ٚايتُاضو اْجتُاعى دا ٌ اي ؿٌ، بئ املعًِ ٚايطٓب حتى ٜت كل اْْطجاّ ٚايتُاضو اْجتُاعى دا ٌ اي ؿٌ،  تطك ِ بعٓقكة   .أنثس مماٜ  تطك .أنثس مماٜ 

عصش عدّ ٘ زَص يًطًطة، مماٜ  ِ عًى أْ ادزاى املعً عصش عدّايكٛةٚ  ٘ زَص يًطًطة، مماٜ  ِ عًى أْ ادزاى املعً   اْضٓجاّ.اْضٓجاّ.  ايكٛةٚ 

ٚفكى ٖكرا   ٚفكى ٖكرا   ، ، TThhee  DDeeaatthh  ((EEnndd))  ooff  TThhee  SSoocciiaall  َكٛ  )ْٗاٜكة( اْجتُكاعى   َكٛ  )ْٗاٜكة( اْجتُكاعى   ٚنكريو  ٚنكريو  

بٓٗاٜكة اْجتُكاعى أي ايت كٍٛ اهلاٌكٌ     بٓٗاٜكة اْجتُكاعى أي ايت كٍٛ اهلاٌكٌ       BBaauuddrriillllaarrddاغازة اىل َا أعًٓ٘ ايعامل اْجتُاعى بكٛدزٜٓزد  اغازة اىل َا أعًٓ٘ ايعامل اْجتُاعى بكٛدزٜٓزد  

ايري حدت فى ايعٓقا  اْجتُاعٝة عًى املطتٛي ايهْٛى حٝس ت ههت ايعٓقا  اْجتُاعٝة ٚذبٛيكت َكٔ   ايري حدت فى ايعٓقا  اْجتُاعٝة عًى املطتٛي ايهْٛى حٝس ت ههت ايعٓقا  اْجتُاعٝة ٚذبٛيكت َكٔ   

اىل ايكسٚاب  ايٛاضكعة ايٓطكام عًكى املطكتٛي      اىل ايكسٚاب  ايٛاضكعة ايٓطكام عًكى املطكتٛي        ––ايككٝكة  ايككٝكة    ––احملًٝكة  احملًٝكة  حاية ايرتنٝص عًى ايسٚاب  اْجتُاعٝكة  حاية ايرتنٝص عًى ايسٚاب  اْجتُاعٝكة  

اْقتؿككادي ٚاْجتُككاعى، ٚتغًبككت ايعٓقككا  اسبكككسٜة املعكككدة عًككى ايعٓقككا  ايسٜ ٝككة ٚأْ ككتح ايعككامل      اْقتؿككادي ٚاْجتُككاعى، ٚتغًبككت ايعٓقككا  اسبكككسٜة املعكككدة عًككى ايعٓقككا  ايسٜ ٝككة ٚأْ ككتح ايعككامل      

ٚت ههككت ايعٓقككا  اْجتُاعٝككة بككئ اي ككسد ٚاجملتُككع اذ يككٝظ ٖٓككاى غككَ أمسكك٘ اجتُككاعى فككى ايٛاقككع             ٚت ههككت ايعٓقككا  اْجتُاعٝككة بككئ اي ككسد ٚاجملتُككع اذ يككٝظ ٖٓككاى غككَ أمسكك٘ اجتُككاعى فككى ايٛاقككع             

ازبُعٝككة ٚايككسٚاب  ايعاَككة ٚايٓككصٚني عبككٛ تأنٝككد ايثكافككا  املتعككددة        ازبُعٝككة ٚايككسٚاب  ايعاَككة ٚايٓككصٚني عبككٛ تأنٝككد ايثكافككا  املتعككددة          ، نككريو ذبًًككت ايككرا   ، نككريو ذبًًككت ايككرا   ((268:8268:8))

ٚاْٜدٜٛيٛجٝا  املتعددة، ٚيعٌ َسد ذيو إٔ َكا بعكد اسبداثكة تٓهكس اَهاْٝكة ايب كس اْجتُكاعى فكى عُكل          ٚاْٜدٜٛيٛجٝا  املتعددة، ٚيعٌ َسد ذيو إٔ َكا بعكد اسبداثكة تٓهكس اَهاْٝكة ايب كس اْجتُكاعى فكى عُكل          
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اي ٛاٖس، ْٔٗا تسي ايعامل اْجتُاعى ضط ًٝا حبٝس ْ ميهكٔ ايطُكٛر اىل دزاضكة غكَ أعُكل َكا ميكٛ  بك٘         اي ٛاٖس، ْٔٗا تسي ايعامل اْجتُاعى ضط ًٝا حبٝس ْ ميهكٔ ايطُكٛر اىل دزاضكة غكَ أعُكل َكا ميكٛ  بك٘         

َككٛ  َككٛ  ٚنككريو ٚنككريو   FFrraaggmmeennttaattiioonnنُككا إٔ ٖككرا اشبككٓف ٚاْ ككتٓف ٜعهككظ حايككة ايتػكك ى  نُككا إٔ ٖككرا اشبككٓف ٚاْ ككتٓف ٜعهككظ حايككة ايتػكك ى  ذيككو ايطككطح، ذيككو ايطككطح، 

ٕ      فُٛ  ايٓاقد باملعٓى اجملكاشي  فُٛ  ايٓاقد باملعٓى اجملكاشي    TThhee  DDeeaatthh  ooff  CCrriittiicc  ايٓاقدايٓاقد طكتطٝع أ ُ ايكريٜ  هاْكة يًككاز  َ٘ ٌٓك ٕ      ٚأ  طكتطٝع أ ُ ايكريٜ  هاْكة يًككاز  َ٘ ٌٓك ٚأ 

اقد ٕ حاجة اىلْ  كسِٖا دٚ بداعٝة ايتىٜ  ٍ ٘ا عُا اقدٜك ى قُٝة عًى ٔا ٕ حاجة اىلْ  كسِٖا دٚ بداعٝة ايتىٜ  ٍ ٘ا عُا   ((144:32144:32))َتخؿـ. َتخؿـ.   ٜك ى قُٝة عًى ٔا

  TThhee  EEnndd  ooff  IInnssttrruummeennttaallاز َا بعد اسبداثة ْٗاٜة ايعكٌ اْداتى از َا بعد اسبداثة ْٗاٜة ايعكٌ اْداتى ٚمما ازتهص عًٝ٘ تٝٚمما ازتهص عًٝ٘ تٝ

RReeaassoonn  ((165:32165:32 ) )     ٕفكد أعًٔ تٝاز َا بعد اسبداثة ْٗاٜة ايعكٌ أداتى ايكري أتطكِ بأداتٝكة بعكد إٔ     فكد أعًٔ تٝاز َا بعد اسبداثة ْٗاٜة ايعكٌ أداتى ايكري أتطكِ بأداتٝكة بعكد أ

تغطسع عًى ايرا  اْ٘طاْٝة ٚأؾبح غغً٘ ايػاغٌ ٖٛ املسدٚدٜة ٚاْ٘تاجٝة، ٖٚرا ايعكٌ أٚؾٌ اسبداثكة  تغطسع عًى ايرا  اْ٘طاْٝة ٚأؾبح غغً٘ ايػاغٌ ٖٛ املسدٚدٜة ٚاْ٘تاجٝة، ٖٚرا ايعكٌ أٚؾٌ اسبداثكة  

ا عٓكدَا ذبٛيكت ايعًكّٛ ٚاملعكازف فٝك٘ اىل  دَكة ايتهٓٛيٛجٝكا ايتكى  سجكت عكٔ حكدٚدٖا يتػكٝع             ا عٓكدَا ذبٛيكت ايعًكّٛ ٚاملعكازف فٝك٘ اىل  دَكة ايتهٓٛيٛجٝكا ايتكى  سجكت عكٔ حكدٚدٖا يتػكٝع             اىل أشَتٗاىل أشَتٗ

ايتدَري ٚايكتٌ ٚايتًٛت فى ايعامل، يرا فككد أعًٓكت َكا بعكد اسبداثكة ْٗاٜكة عككٌ ٜ كسض أحهاَك٘ املطكبكة           ايتدَري ٚايكتٌ ٚايتًٛت فى ايعامل، يرا فككد أعًٓكت َكا بعكد اسبداثكة ْٗاٜكة عككٌ ٜ كسض أحهاَك٘ املطكبكة           

تككى ٚايعًككِ تككى ٚايعًككِ بككإٔ اْعتُككاد عًككى ٖككرا ايعكككٌ أدابككإٔ اْعتُككاد عًككى ٖككرا ايعكككٌ أدا  ((32:432:4أمحككد أبككٛ شٜككد )أمحككد أبككٛ شٜككد )ٚاملُٗٝٓككة ٚاملطككٝطسة ٚقككد ٚؾكك ٗا ٚاملُٗٝٓككة ٚاملطككٝطسة ٚقككد ٚؾكك ٗا 

ٚضكٝطسة قككِٝ  ٚضكٝطسة قككِٝ    AAlllliieennaattiioonnٚاملٛقكٛعٝة ٚاي سدٜكة ٚايعَُٛٝككة ايهًٝكة ايػكاًَة مل ٜككّد اْ اىل اْغكرتاب      ٚاملٛقكٛعٝة ٚاي سدٜكة ٚايعَُٛٝككة ايهًٝكة ايػكاًَة مل ٜككّد اْ اىل اْغكرتاب      

"، أي ْٗاٜة املّيا ْٚٗاٜة املعًِ ْٚٗاٜة ايتكازٜ   "، أي ْٗاٜة املّيا ْٚٗاٜة املعًِ ْٚٗاٜة ايتكازٜ   ايٓٗاٜا ايٓٗاٜا ايبريٚقساةٝة، ٚميهٔ إٔ ٜطًل عًى ٖرا املبدأ "ايبريٚقساةٝة، ٚميهٔ إٔ ٜطًل عًى ٖرا املبدأ "

ناْت ٖرٙ ايٓٗاٜا  هلا دْية جٖٛسٜة، ٚتعكد  ناْت ٖرٙ ايٓٗاٜا  هلا دْية جٖٛسٜة، ٚتعكد  ْٚٗاٜة اْٜدٚيٛجٝا ْٚٗاٜة اسبداثة ْٚٗاٜة اي ًط ة، ٚإ ْٚٗاٜة اْٜدٚيٛجٝا ْٚٗاٜة اسبداثة ْٚٗاٜة اي ًط ة، ٚإ 

زًَصا عًى آ  )َا بعد اسبداثة( ْ َ س َٓ٘، نُا أْٗا بٗرا املعٓى قد تتأثس بٗكا ازبٛاْكع املادٜكة ٚاي هسٜكة     زًَصا عًى آ  )َا بعد اسبداثة( ْ َ س َٓ٘، نُا أْٗا بٗرا املعٓى قد تتأثس بٗكا ازبٛاْكع املادٜكة ٚاي هسٜكة     

ٚايسٚحٝة، نُا حدت فى ازبٛاْع ايكُٝٝة ٚايسٚحٝة فى َا بعد اسبداثة َٔ اُٖكاٍ يٕ ٓقٝكا  ٚازبٛاْكع    ٚايسٚحٝة، نُا حدت فى ازبٛاْع ايكُٝٝة ٚايسٚحٝة فى َا بعد اسبداثة َٔ اُٖكاٍ يٕ ٓقٝكا  ٚازبٛاْكع    

ٖكرٙ اسبكبكة بكاهلًع أ ٓقكى أٚ ايتكدٖٛز أٔ ٓقكى ايكري        ٖكرٙ اسبكبكة بكاهلًع أ ٓقكى أٚ ايتكدٖٛز أٔ ٓقكى ايكري        ( ( 280:8280:8أبٛ شٜكد ) أبٛ شٜكد )   أعدأعدايسٚحٝة. ٚقد ٚؾا ايسٚحٝة. ٚقد ٚؾا 

ٜعهظ اسباية املتأشَة جملتُع َا بعد اسبداثة بطبع ايتكدّ ايػكدٜد فكى ٚضكاٌٌ اْتؿكاٍ اسبكدٜس ٚشٜكادة       ٜعهظ اسباية املتأشَة جملتُع َا بعد اسبداثة بطبع ايتكدّ ايػكدٜد فكى ٚضكاٌٌ اْتؿكاٍ اسبكدٜس ٚشٜكادة       

  اْعتُاد عًٝٗا نُؿدز يًُعًَٛا .اْعتُاد عًٝٗا نُؿدز يًُعًَٛا .

ُكى اىل أفهكاز ايػكُٛيٝة    ُكى اىل أفهكاز ايػكُٛيٝة    ٜسفض تٝاز َا بعد اسبداثة فهكسة املطكاٚاة ٚحككٛم اْ٘طكإ ْٔٗكا تٓت     ٜسفض تٝاز َا بعد اسبداثة فهكسة املطكاٚاة ٚحككٛم اْ٘طكإ ْٔٗكا تٓت       --22

، نُا أْٗا تٓطًل َٔ فسقٝة َ ادٖا ٚجٛد قاضِ َػرتى بئ ايبػكس )املطكاٚاة(   ، نُا أْٗا تٓطًل َٔ فسقٝة َ ادٖا ٚجٛد قاضِ َػرتى بئ ايبػكس )املطكاٚاة(   )ايٛاحدٜة( اسبداثٝة)ايٛاحدٜة( اسبداثٝة

، ٕٔ َ ّٗٛ حككٛم اْ٘طكإ ٚنكريو    ، ٕٔ َ ّٗٛ حككٛم اْ٘طكإ ٚنكريو    ((93:1593:15))ٚيهٔ ايٛاقع ٚدبازب ايػعٛب ٜثبت تٗافت ٖرا ا٘دعاً ٚيهٔ ايٛاقع ٚدبازب ايػعٛب ٜثبت تٗافت ٖرا ا٘دعاً 

ٝككة ايككري ذبهُكك٘ قككٛاْئ ايككسبح   ٝككة ايككري ذبهُكك٘ قككٛاْئ ايككسبح   املطككاٚاة َ ككاِٖٝ ةٛباٜٚككة غككري قابًككة يًت كككل فككى عؿككس ايسأمساي   املطككاٚاة َ ككاِٖٝ ةٛباٜٚككة غككري قابًككة يًت كككل فككى عؿككس ايسأمساي   

ٚاشبطككازة ٚايكككِٝ اْضككتٗٓنٝة، نُككا إٔ ايككدعٛة سبكككٛم اْ٘طككإ عاملٝككة تٗككدف اىل تٛحٝككد ايبػككس       ٚاشبطككازة ٚايكككِٝ اْضككتٗٓنٝة، نُككا إٔ ايككدعٛة سبكككٛم اْ٘طككإ عاملٝككة تٗككدف اىل تٛحٝككد ايبػككس       

ٚتُٓٝطِٗ، ٚبايتاىل املٛاًي ة بِٝٓٗ بدْ َٔ املخاي ة، ٖٚكرا ٜتٓكافى َكع َبكدأ ايتعددٜكة ٚاْ كتٓف       ٚتُٓٝطِٗ، ٚبايتاىل املٛاًي ة بِٝٓٗ بدْ َٔ املخاي ة، ٖٚكرا ٜتٓكافى َكع َبكدأ ايتعددٜكة ٚاْ كتٓف       

  بعد اسبداثة.بعد اسبداثة.ٚايتُاٜص بئ ايػعٛب ذيو املبدأ ايري ٜأ ر ب٘ تٝاز َا ٚايتُاٜص بئ ايػعٛب ذيو املبدأ ايري ٜأ ر ب٘ تٝاز َا 
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ٚيعٌ زفض تٝاز َا بعد اسبداثة َثٌ ٖرٙ أفهاز ايػُٛيٝة ْٔٗا غري قادزة عًكى  ثٝكٌ اْ٘طكإ    ٚيعٌ زفض تٝاز َا بعد اسبداثة َثٌ ٖرٙ أفهاز ايػُٛيٝة ْٔٗا غري قادزة عًكى  ثٝكٌ اْ٘طكإ    

أٚ ايثكافا  املختً كة ٚتتجكاٚش ايثكافكا  احملًٝكة ٚاْحتٝاجكا  اي سدٜكة       أٚ ايثكافا  املختً كة ٚتتجكاٚش ايثكافكا  احملًٝكة ٚاْحتٝاجكا  اي سدٜكة         UUnnrreepprreesseennttaabblleeاي سد اي سد 

  IIddeennttiillyy . .((118:37118:37))يْٙطإ بدٕٚ داني اىل حد أْٗا دبعً٘ بٓ ٖٜٛة يْٙطإ بدٕٚ داني اىل حد أْٗا دبعً٘ بٓ ٖٜٛة 

إٔ تطك ى يبكَ أنكد عًكى إٔ أفهكاز ايػكُٛيٝة املطًككة        إٔ تطك ى يبكَ أنكد عًكى إٔ أفهكاز ايػكُٛيٝة املطًككة          ذنكس ذنكس ( ( 204:85204:85ضبُكد ضكعٝد زٜكإ )   ضبُكد ضكعٝد زٜكإ )   إٔ إٔ نُا نُا 

تتؿا بايطًبٝة، نُا إٔ فى َبدأ ايتعددٜة ٚاْ تٓف ٜت كل فى ايٓٗاٜكة َٓطًككا  قبكٍٛ اٖ كس ٚقبكٍٛ      تتؿا بايطًبٝة، نُا إٔ فى َبدأ ايتعددٜة ٚاْ تٓف ٜت كل فى ايٓٗاٜكة َٓطًككا  قبكٍٛ اٖ كس ٚقبكٍٛ      

ى املٛاقكا  ى املٛاقكا  أفهاز املكادة دٕٚ تعؿع أٚ اْه اً ْْٓا فى حاجة َاضكة اىل اي كسد املطكتكٌ ايكٛاعى براتك٘ فك      أفهاز املكادة دٕٚ تعؿع أٚ اْه اً ْْٓا فى حاجة َاضكة اىل اي كسد املطكتكٌ ايكٛاعى براتك٘ فك      

  ايتى ت رتض حكٛز ذا  ٚاعٝة َطتكًة حكٝكٝة.ايتى ت رتض حكٛز ذا  ٚاعٝة َطتكًة حكٝكٝة.

ٚاذا حاٚيٓا اْضت ادة َٔ ذيو فى املّضطا  ايتعًُٝٝة فإْ٘ ػبع عدّ ايٓ كس اىل ايتَٓٝكر دا كٌ    ٚاذا حاٚيٓا اْضت ادة َٔ ذيو فى املّضطا  ايتعًُٝٝة فإْ٘ ػبع عدّ ايٓ كس اىل ايتَٓٝكر دا كٌ    

اي ؿٌ عًى أِْٗ َتطإٚٚ بٌ ٖٓاى فسٚم فسدٜة بِٝٓٗ مما ّٜدي اىل عدّ تُٓٝطِٗ ٚايٓ كس ايكِٝٗ قٛايكع    اي ؿٌ عًى أِْٗ َتطإٚٚ بٌ ٖٓاى فسٚم فسدٜة بِٝٓٗ مما ّٜدي اىل عدّ تُٓٝطِٗ ٚايٓ كس ايكِٝٗ قٛايكع    

ٓٛني َٔ ايكٗس ٚا٘جباز ٚايكطس، ٚنريو فإٕ فهسة املطاٚاة تًغى ايتٓافطٝة ايتى ٓٛني َٔ ايكٗس ٚا٘جباز ٚايكطس، ٚنريو فإٕ فهسة املطاٚاة تًغى ايتٓافطٝة ايتى ٚاحدة، نُا فعًت ايعٛملة بٚاحدة، نُا فعًت ايعٛملة ب

تطعى ازبٛدة اىل ذبكٝكٗا بئ أفساد ٚاملّضطا  ايتعًُٝٝكة، نكريو تعكدد ٚضكاٌٌ ٚأضكايٝع ايتعًكِٝ حتكى        تطعى ازبٛدة اىل ذبكٝكٗا بئ أفساد ٚاملّضطا  ايتعًُٝٝكة، نكريو تعكدد ٚضكاٌٌ ٚأضكايٝع ايتعًكِٝ حتكى        

  ميهٔ ت عٌٝ اسبٛاز ايرتبٛي دا ٌ املّضطا  ايتعًُٝٝة.ميهٔ ت عٌٝ اسبٛاز ايرتبٛي دا ٌ املّضطا  ايتعًُٝٝة.

يري ٜستهكص عًٝك٘ تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ ايتعددٜكة         يري ٜستهكص عًٝك٘ تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ ايتعددٜكة         َٚٔ أُٖٝة مبهإ إٔ ٖرا ٜدعِ املبدأ اَٚٔ أُٖٝة مبهإ إٔ ٖرا ٜدعِ املبدأ ا

PPlluurraalliittyy               ٔايري ميهكٔ ت عًٝك٘ َكٔ  كٍٓ ايعككٌ ايتٛاؾكًى ايكري ْ ٜٗكدف اىل اْتكا  َعسفكة عًُٝكة عكٔ             ايري ميهكٔ ت عًٝك٘ َكٔ  كٍٓ ايعككٌ ايتٛاؾكًى ايكري ْ ٜٗكدف اىل اْتكا  َعسفكة عًُٝكة عك

املٛقٛني أٚ عٔ ايرا ، بٌ ٖدف٘ اقاَة أزقٝة ؾاسبة يًت اِٖ بئ ايرٚا  ٚا ساجٗا َكٔ عصيتٗكا، ٚنكريو    املٛقٛني أٚ عٔ ايرا ، بٌ ٖدف٘ اقاَة أزقٝة ؾاسبة يًت اِٖ بئ ايرٚا  ٚا ساجٗا َكٔ عصيتٗكا، ٚنكريو    

ب  بكئ أْكا ٚاٖ كس ٚايب كس عكٔ ايٛضكاٌٌ املُهٓكة يت كٝكل ٖكرا اهلكدف.           ب  بكئ أْكا ٚاٖ كس ٚايب كس عكٔ ايٛضكاٌٌ املُهٓكة يت كٝكل ٖكرا اهلكدف.           اقاَة ازبطٛز ايككادزة عًكى ايكس   اقاَة ازبطٛز ايككادزة عًكى ايكس   

((80:1580:15))  

ٕٔ فى ذيو ازٖاًبا فهسًٜا، فريفض تٝاز َا ٕٔ فى ذيو ازٖاًبا فهسًٜا، فريفض تٝاز َا   ٜسفض تٝاز َا بعد اسبداثة َا ٜطُى باسبكٝكة املطًكةٜسفض تٝاز َا بعد اسبداثة َا ٜطُى باسبكٝكة املطًكة  --33

بعد اسبداثة إٔ تطٝطس ْ سٜة ٚاحدة عًى صبٌُ عًِ أٚ ربؿـ بأضسٙ هلرا تكًكـ َكا بعكد اسبداثكة     بعد اسبداثة إٔ تطٝطس ْ سٜة ٚاحدة عًى صبٌُ عًِ أٚ ربؿـ بأضسٙ هلرا تكًكـ َكا بعكد اسبداثكة     

سٜة ٚاضتبداهلا حبسنة اسبٝكاة ايَٝٛٝكة، ٚايرتنٝكص عًكى دٜٓاَٝكا  ايت اعكٌ فكى اجملتُعكا          سٜة ٚاضتبداهلا حبسنة اسبٝكاة ايَٝٛٝكة، ٚايرتنٝكص عًكى دٜٓاَٝكا  ايت اعكٌ فكى اجملتُعكا          دٚز ايٓ دٚز ايٓ 

ًٝا يًتعُُٝا  ازبازفة ايتى تًجأ ايٝٗا ايٓ سٜا ، مما ّٜدي اىل تغٝٝع اي سٚم ايٓٛعٝة،  ًٝا يًتعُُٝا  ازبازفة ايتى تًجأ ايٝٗا ايٓ سٜا ، مما ّٜدي اىل تغٝٝع اي سٚم ايٓٛعٝة، احملًٝة تٓف احملًٝة تٓف

ًً عًكى ذيكو فكإٕ اْ٘تكا  ايثككافى )            ًً عًكى ذيكو فكإٕ اْ٘تكا  ايثككافى )           ٚايغاً نكٌ ؾكٛز ايتعددٜكة ايثكافٝكة ٚاْجتُاعٝكة، ٚبٓكا َكا بعكد   َكا بعكد   ٚايغاً نكٌ ؾكٛز ايتعددٜكة ايثكافٝكة ٚاْجتُاعٝكة، ٚبٓكا

اسبداثى( ٜغٝع عٓ٘ دزاضة املباحس اي ًط ٝة ايتكًٝدٜة ٖٚرا َسدٙ اىل زفض فٓض ة َا بعكد اسبداثكة   اسبداثى( ٜغٝع عٓ٘ دزاضة املباحس اي ًط ٝة ايتكًٝدٜة ٖٚرا َسدٙ اىل زفض فٓض ة َا بعكد اسبداثكة   

مل ّٗٛ ايٓ سٜة، ٚعًٝ٘، فٓ تٛجد ْ سٜة فى ايٛجٛد أٚ املعسفة أٚ ايعكامل، ٚيهكٔ ٖٓكاى فكك  تكأَٓ       مل ّٗٛ ايٓ سٜة، ٚعًٝ٘، فٓ تٛجد ْ سٜة فى ايٛجٛد أٚ املعسفة أٚ ايعكامل، ٚيهكٔ ٖٓكاى فكك  تكأَٓ       

  ((44:1544:15))ٚ ٛاةس َٚ اِٖٝ دٕٚ ٚعاً ْ سي غاٌَ ػبُعٗا. ٚ ٛاةس َٚ اِٖٝ دٕٚ ٚعاً ْ سي غاٌَ ػبُعٗا. 

حتكى ايٝكٝٓٝكة/ ٜكؿكد بك٘ اثكازة أضكًٍة       حتكى ايٝكٝٓٝكة/ ٜكؿكد بك٘ اثكازة أضكًٍة         ––بعد اسبداثة اسبكٝكة ٖٓا ْٚككدٖا  بعد اسبداثة اسبكٝكة ٖٓا ْٚككدٖا  ٚيعٌ زفض تٝاز َا ٚيعٌ زفض تٝاز َا 

تػههٝة ٚاضتهػاف َعاْى جدٜدة فى بٍٝا  ٚضٝاقا  قدمية َأيٛفة ٚابساش امل اِٖٝ ايهآَة غري املعًٓكة  تػههٝة ٚاضتهػاف َعاْى جدٜدة فى بٍٝا  ٚضٝاقا  قدمية َأيٛفة ٚابساش امل اِٖٝ ايهآَة غري املعًٓكة  
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، ٚبايتكاىل  ، ٚبايتكاىل  ((7:767:76))ٚعسقٗا يًهافة ملٓع تسانِ أ طاً، ٚت ػكى اي طكاد ايكري ٜكّدي اىل َػكهٓ  حكادة       ٚعسقٗا يًهافة ملٓع تسانِ أ طاً، ٚت ػكى اي طكاد ايكري ٜكّدي اىل َػكهٓ  حكادة       

ٖٓاى حكٝكة َطًِ بٗا فى فهس َا بعد اسبداثكة، بكٌ ٖكى حككاٌل َتعكددة ٜؿكٛغٗا اْ٘طكإ بٓ طك٘         ٖٓاى حكٝكة َطًِ بٗا فى فهس َا بعد اسبداثكة، بكٌ ٖكى حككاٌل َتعكددة ٜؿكٛغٗا اْ٘طكإ بٓ طك٘           فًٝطتفًٝطت

ٚؽبتاز َٓٗا َا ٜسٜدٙ َٔ قٓاعا ، هلرا ْ تٛجد حكٝكة َطًكة  از  ذٖٔ املتعًِ ْزتباةٗا باملٛقٛعٝة ٚؽبتاز َٓٗا َا ٜسٜدٙ َٔ قٓاعا ، هلرا ْ تٛجد حكٝكة َطًكة  از  ذٖٔ املتعًِ ْزتباةٗا باملٛقٛعٝة 

          ٌ ٌ          ٚايٝكئ، ٖٚرا َكا تسفكك٘ َكا بعكد اسبداثكة، فاسبكٝككة ٜبٓٝٗكا املكتعًِ )اْ٘طكإ( دا ك ذٖٓك٘ مبطكاعدة   ذٖٓك٘ مبطكاعدة     ٚايٝكئ، ٖٚرا َكا تسفكك٘ َكا بعكد اسبداثكة، فاسبكٝككة ٜبٓٝٗكا املكتعًِ )اْ٘طكإ( دا ك

  املعًِ، يهْٛٗا ْطبٝة َٚتعددة ٚتبٓى فى ٚض  اجتُاعى ثكافى  اف باي سد مما ٜك ى عًٝٗا ايتعددٜة.املعًِ، يهْٛٗا ْطبٝة َٚتعددة ٚتبٓى فى ٚض  اجتُاعى ثكافى  اف باي سد مما ٜك ى عًٝٗا ايتعددٜة.

)ْطككبٝة املعسفككة( ٚايكككِٝ  )ْطككبٝة املعسفككة( ٚايكككِٝ    RReellaattiivviissmmٜٓككادي تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة بإزضككاً َبككدأ ايٓطككبٝة   ٜٓككادي تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة بإزضككاً َبككدأ ايٓطككبٝة     --44

يت ؿكٝٓ  ايتكى   يت ؿكٝٓ  ايتكى   ٚاسبكٝكة ٚعدّ قبٍٛ تعُُٝكا  تٓطبكل عًكى نكٌ ايثكافكا ، َكع تأنٝكد اْٖتُكاّ با        ٚاسبكٝكة ٚعدّ قبٍٛ تعُُٝكا  تٓطبكل عًكى نكٌ ايثكافكا ، َكع تأنٝكد اْٖتُكاّ با        

أًُٖٗا ايعًِ اسبدٜس، فى اةاز ايرتنٝص عًى اْدباٖا  ايعاَة، ْٚ تكتؿس ايٓطبٝة عًى املعسفة، بٌ أًُٖٗا ايعًِ اسبدٜس، فى اةاز ايرتنٝص عًى اْدباٖا  ايعاَة، ْٚ تكتؿس ايٓطبٝة عًى املعسفة، بٌ 

فى ايكِٝ ايدٜٓٝكة ٚأ ٓقٝكة، ٚفكى اْ تٝكازا  اجملتُعٝكة ٚازبُاعٝكة، ٚفكى اْ تٝكازا  اي سدٜكة          فى ايكِٝ ايدٜٓٝكة ٚأ ٓقٝكة، ٚفكى اْ تٝكازا  اجملتُعٝكة ٚازبُاعٝكة، ٚفكى اْ تٝكازا  اي سدٜكة          

ٔ املعكاْى اشباؾكة ٚايككِٝ    ٔ املعكاْى اشباؾكة ٚايككِٝ    ، ٚذيو حتى تتار يهٌ فسد اسبسٜة ٜٚتار يهٌ عاعة ايب س عك ، ٚذيو حتى تتار يهٌ فسد اسبسٜة ٜٚتار يهٌ عاعة ايب س عك ((263:8263:8))

اشباؾة، نُا ٜٓادي تٝاز َا بعد اسبداثة، بإعادة اْعتباز يً ظ ٚيٕدٚا  اي سدٜة ٚبإٔ ٖدف ايعًِ اشباؾة، نُا ٜٓادي تٝاز َا بعد اسبداثة، بإعادة اْعتباز يً ظ ٚيٕدٚا  اي سدٜة ٚبإٔ ٖدف ايعًِ 

  ((111166::5599))ْ ْٗاٌى ْٚ ميهٔ ٚقع٘ فى اةاز ضبدٚد ْٚ ٜٛجد ْٛني َٔ املعسفة أفكٌ َٔ ْٛني. ْ ْٗاٌى ْٚ ميهٔ ٚقع٘ فى اةاز ضبدٚد ْٚ ٜٛجد ْٛني َٔ املعسفة أفكٌ َٔ ْٛني. 

٘ ٜتج٘ صبتُع َا بعد اسبداثة عبٛ اْٖتُاّ مبا ٖٛ َطتكبًى َٚتٜتج٘ صبتُع َا بعد اسبداثة عبٛ اْٖتُاّ مبا ٖٛ َطتكبًى َٚت  --55 ٘ خٌٝ ٜتِ اضتػكساف ، ٚضباناتك٘  ، ٚضباناتك٘  خٌٝ ٜتِ اضتػكساف

ًْ َكٔ قكِٝ ا٘عكاني، ٚاي ٗكِ املػكرتى ايكري ٜٓ كى ايت كسد،              ًْ َكٔ قكِٝ ا٘عكاني، ٚاي ٗكِ املػكرتى ايكري ٜٓ كى ايت كسد،             نُبٝٛتسٜا، ٚاعتُكاد قُٝكة اْ كتٓف بكد نُبٝٛتسٜا، ٚاعتُكاد قُٝكة اْ كتٓف بكد

ًْ َٔ اْْه اً عًى َا ٖٛ آْى ٚٚاقعى ٜٓطًل اىل َا ٖٛ َطتكبًى، َٚا ٖكٛ َتخٝكٌ أٚ َسغكٛب فٝك٘،      ًْ َٔ اْْه اً عًى َا ٖٛ آْى ٚٚاقعى ٜٓطًل اىل َا ٖٛ َطتكبًى، َٚا ٖكٛ َتخٝكٌ أٚ َسغكٛب فٝك٘،     ٚبد ٚبد

ة ايتطكاِْ  ٚايتػكهو ٚايت هٝكو ملكا ٖكٛ      ة ايتطكاِْ  ٚايتػكهو ٚايت هٝكو ملكا ٖكٛ      ٚاىل اُْ٘ٗاى فى دحكض ايٓ سٜكا  ٚاثبكا  عهطكٗا، ٚاثكاز     ٚاىل اُْ٘ٗاى فى دحكض ايٓ سٜكا  ٚاثبكا  عهطكٗا، ٚاثكاز     

  ((173:57173:57))قاٌِ َٔ َعازف. قاٌِ َٔ َعازف. 

)املػازنة ا٘ػبابٝة ٚايعًُٝة ٚحسٜة ايثكافة( ٛتعٝد هلرا )املػازنة ا٘ػبابٝة ٚايعًُٝة ٚحسٜة ايثكافة( ٛتعٝد هلرا   ازتهص تٝاز َا بعد اسبداثة عًى ثٓثٝةازتهص تٝاز َا بعد اسبداثة عًى ثٓثٝة  --66

ًْ َٔ ثٓثٝة عؿكس اسبداثكة    ًْ َٔ ثٓثٝة عؿكس اسبداثكة   اجملتُع تٛاشْ٘ ْٚطرتد يْٙطإ اْطاْٝت٘ ٚٚفاق٘ َع صبتُع٘ ٚبٍٝت٘ بد اجملتُع تٛاشْ٘ ْٚطرتد يْٙطإ اْطاْٝت٘ ٚٚفاق٘ َع صبتُع٘ ٚبٍٝت٘ بد

  ((134134--133133: : 104104))ٚايعًُاْٝة ٚحسٜة اي سد(. ٚايعًُاْٝة ٚحسٜة اي سد(. )ايدميكساةٝة )ايدميكساةٝة 

  َٔ أفهاز ٚاْدباٖا  ٚايكِٝ ايتى ضاد  عؿس ايتٜٓٛسَٔ أفهاز ٚاْدباٖا  ٚايكِٝ ايتى ضاد  عؿس ايتٜٓٛس  EEmmaanncciippaattiioonnايت سز اْ٘طاْى ايت سز اْ٘طاْى   --77

باعتبازٖككا اْطككاًقا جاَككدة ْ تككتًّٓ َككع املككتغريا  املتطككازعة ايتككى ميككس بٗككا عككامل ايٝككّٛ، ٚنككريو     باعتبازٖككا اْطككاًقا جاَككدة ْ تككتًّٓ َككع املككتغريا  املتطككازعة ايتككى ميككس بٗككا عككامل ايٝككّٛ، ٚنككريو     

ناْت ضاٌدة فى ايكسٕ ايثأَ عػس ايتى تكصعِ  ناْت ضاٌدة فى ايكسٕ ايثأَ عػس ايتى تكصعِ  ذبسٜسٙ َٔ ايعكْٓٝة ٚايتُسنص حٍٛ ايرا  تًو ايتى ذبسٜسٙ َٔ ايعكْٓٝة ٚايتُسنص حٍٛ ايرا  تًو ايتى 

َا بعد اسبداثة فى ةسٜكٗا اىل ايصٚاٍ ٚاْْدثاز، ٖٚرا ّٜند "إٔ َا بعد اسبداثة تبدأ َٔ ايتػهو أٚ َا بعد اسبداثة فى ةسٜكٗا اىل ايصٚاٍ ٚاْْدثاز، ٖٚرا ّٜند "إٔ َا بعد اسبداثة تبدأ َٔ ايتػهو أٚ 

  عدّ ايٛثٛم فى تًو املبادُ ايعاَة ايتى ضاد  َا قبٌ اسبداثة )عؿس ايتٜٓٛس(".عدّ ايٛثٛم فى تًو املبادُ ايعاَة ايتى ضاد  َا قبٌ اسبداثة )عؿس ايتٜٓٛس(".

ب س عٔ املعازف ٚاملعاْى ايراتٝة ب س عٔ املعازف ٚاملعاْى ايراتٝة ٚايٚاي  KKnnoowwlleeddggee  OObbjjeeccttiivviissmm  زفض املعسفة املٛقٛعٝةزفض املعسفة املٛقٛعٝة  --88

، ٖٚككرٙ ، ٖٚككرٙ ((263:8263:8))ٚذيككو ٘ثككساً ايٓصعككة ايتعددٜككة اي هسٜككة بٛجٗككا  ْ ككس طبتً ككة ٚزِي َتبآٜككة       ٚذيككو ٘ثككساً ايٓصعككة ايتعددٜككة اي هسٜككة بٛجٗككا  ْ ككس طبتً ككة ٚزِي َتبآٜككة       
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ايتعددٜة ٚذيو اْ تٓف ٜػهٕٓ أزقٝة املػرتنة يً ٛاز ٚايت اعٌ َع اٖ س، ٚيعكٌ ادبكاٙ تٝكاز َكا     ايتعددٜة ٚذيو اْ تٓف ٜػهٕٓ أزقٝة املػرتنة يً ٛاز ٚايت اعٌ َع اٖ س، ٚيعكٌ ادبكاٙ تٝكاز َكا     

أٚ ضكًٛنى عًكى ْ كاّ آ كس، ٚيعكٌ ايتكصاّ       أٚ ضكًٛنى عًكى ْ كاّ آ كس، ٚيعكٌ ايتكصاّ         قبٌ اسبداثة عبٛ ايتعددٜة ّٜند بعدّ أفكًٝة ْ كاّ فهكسي  قبٌ اسبداثة عبٛ ايتعددٜة ّٜند بعدّ أفكًٝة ْ كاّ فهكسي  

تٝاز َا بعد اسبداثة بايتعددٜة ٜعد أًٜكا ْتٝجة َٓطكٝة يت ًٝٓ  َ هسي ٚفٓض ة َا بعكد اسبداثكة   تٝاز َا بعد اسبداثة بايتعددٜة ٜعد أًٜكا ْتٝجة َٓطكٝة يت ًٝٓ  َ هسي ٚفٓض ة َا بعكد اسبداثكة   

ايتى  ًؿت اىل إٔ أضاةري ايهربي ايػُٛيٝة قكد ْككبت ٚأفًطكت ٚأؾكب ت ايتعددٜكة حكٝككة ايعكامل        ايتى  ًؿت اىل إٔ أضاةري ايهربي ايػُٛيٝة قكد ْككبت ٚأفًطكت ٚأؾكب ت ايتعددٜكة حكٝككة ايعكامل        

  املعاؾس.املعاؾس.

ٕٔ أٚىل )ايتهٓٛيٛجٝككا( تككّدي اىل ايتُٓٝككة ٕٔ أٚىل )ايتهٓٛيٛجٝككا( تككّدي اىل ايتُٓٝككة   ٜككدٜٛيٛجٝاٜككدٜٛيٛجٝااعطككاً أٚيٜٛككة يًتهٓٛيٛجٝككا قبككٌ أاعطككاً أٚيٜٛككة يًتهٓٛيٛجٝككا قبككٌ أ  --99

ايكصٚاٚي  ايكصٚاٚي  ٚايس اً ٚايطّٓ، أَا أٜدٜٛيٛجٝا تّدي اىل ايتٓاحس ٚايؿساعا  بئ ايدٍٚ، ّٜٚنكد ذيكو   ٚايس اً ٚايطّٓ، أَا أٜدٜٛيٛجٝا تّدي اىل ايتٓاحس ٚايؿساعا  بئ ايدٍٚ، ّٜٚنكد ذيكو   

: إٔ َا ِٜٗ أٜدٜٛيٛجٝة ٖٛ املؿاحل ٚاْْتؿاز هلا، ٖٚٛ َا ٜعٓى أْٗا ت سض ْ طٗا : إٔ َا ِٜٗ أٜدٜٛيٛجٝة ٖٛ املؿاحل ٚاْْتؿاز هلا، ٖٚٛ َا ٜعٓى أْٗا ت سض ْ طٗا ((54:3554:35))  بغٛزةبغٛزة

ٕ، ٚامنكا بكا٘نساٙ بأغككهاي٘ املختً كة ٚايكري قككد ٜبكدأ بايغٛاٜكة ٜٚٓتٗككى       ٕ، ٚامنكا بكا٘نساٙ بأغككهاي٘ املختً كة ٚايكري قككد ٜبكدأ بايغٛاٜكة ٜٚٓتٗككى       يكٝظ فكك  باسبجكة ٚايربٖككا   يكٝظ فكك  باسبجكة ٚايربٖككا   

باضكككتعُاٍ ايعٓكككا بػكككهًٝ٘ ايسَكككصي ٚاملكككادي، ٚيكككريو عُكككٌ تٝكككاز َكككا بعكككد اسبداثكككة عًكككى ْٗاٜكككة     باضكككتعُاٍ ايعٓكككا بػكككهًٝ٘ ايسَكككصي ٚاملكككادي، ٚيكككريو عُكككٌ تٝكككاز َكككا بعكككد اسبداثكككة عًكككى ْٗاٜكككة     

أٜكدٜٛيٛجٝا، ٚأعًٓكت َكا بعكد اسبداثكة ضكككٛم أٜكدٜٛيٛجٝا  باعتبازٖكا اْطكاًقا فهسٜكة َغًكككة،          أٜكدٜٛيٛجٝا، ٚأعًٓكت َكا بعكد اسبداثكة ضكككٛم أٜكدٜٛيٛجٝا  باعتبازٖكا اْطكاًقا فهسٜكة َغًكككة،          

  ٛحة.ٛحة.ٚؾعٛد اْْطام اي هسٜة امل تٚؾعٛد اْْطام اي هسٜة امل ت

ضتؿبح أٚيٜٛكة يًطكسدٜا  ايؿكغسي نُبكدأ َكٔ َبكادُ تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة، ٚذيكو بعكد إٔ فككد               ضتؿبح أٚيٜٛكة يًطكسدٜا  ايؿكغسي نُبكدأ َكٔ َبكادُ تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة، ٚذيكو بعكد إٔ فككد                 --1010

ايطسدٜا  ايهربي َؿداقٝتٗا بؿسف ايٓ س عٔ ةسٜكة ايتٛحٝد ايتى ْطتخدَٗا، ٚبؿسف ايٓ س عٔ ايطسدٜا  ايهربي َؿداقٝتٗا بؿسف ايٓ س عٔ ةسٜكة ايتٛحٝد ايتى ْطتخدَٗا، ٚبؿسف ايٓ س عٔ 

ٚتتُثككٌ ٖككرٙ ايطككسدٜا  ايؿككغسي ايتككى  ٚتتُثككٌ ٖككرٙ ايطككسدٜا  ايؿككغسي ايتككى  (، (، 58:2358:23))نْٛٗككا ضككسدٜا  تأًَٝككة أٚ ضككسدٜا  عككٔ ايت ككسز   نْٛٗككا ضككسدٜا  تأًَٝككة أٚ ضككسدٜا  عككٔ ايت ككسز   

فككى اْٖتُككاّ بايككرا  ٚزعاٜتٗككا،  فككى اْٖتُككاّ بايككرا  ٚزعاٜتٗككا،    JJeeaann--FFrraannccooiiss  LLooyyttaarrddدٖا جككإ فساْطككٛ يٝٛتككاز دٖا جككإ فساْطككٛ يٝٛتككاز حككدحككد

ٚتأَئ جٛدة اسبٝاة ٚضعى ايبػس يًتُتع اي سدي بايطًع، ٜٚعتربٖا يٝٛتاز ايػهٌ ازبكٖٛسي يٓبتهكاز   ٚتأَئ جٛدة اسبٝاة ٚضعى ايبػس يًتُتع اي سدي بايطًع، ٜٚعتربٖا يٝٛتاز ايػهٌ ازبكٖٛسي يٓبتهكاز   

ا٘بداعى، ٚبأ ـ فى ايعٌُ، ٚبايتاىل ضٝ ٌ ايتٓافظ بئ ٖرٙ ايطسدٜا  ايؿغسي امل تٛحكة ضبكٌ   ا٘بداعى، ٚبأ ـ فى ايعٌُ، ٚبايتاىل ضٝ ٌ ايتٓافظ بئ ٖرٙ ايطسدٜا  ايؿغسي امل تٛحكة ضبكٌ   

ايتى ناْت  ثٌ حكٝكة ايطسدٜا  ايهربي اٖ رة فى ايتٓغى، نُا دعكا يْٝٛكاز   ايتى ناْت  ثٌ حكٝكة ايطسدٜا  ايهربي اٖ رة فى ايتٓغى، نُا دعكا يْٝٛكاز     TToottaalliittyyيٝة يٝة املػٛاملػٛ

، ، ((74:10174:101()()111122::22))اىل اضتخداّ ضكسدٜا  ؾكغسي َٛقكٛعٝة تتٓكاٍٚ قككاٜا املُٗػكئ ٚاملٓبكٛذٜٔ        اىل اضتخداّ ضكسدٜا  ؾكغسي َٛقكٛعٝة تتٓكاٍٚ قككاٜا املُٗػكئ ٚاملٓبكٛذٜٔ        

ى ى ٚقد أٚيت َا بعد اسبداثة ازبٛاْع ايراتٝة أُٖٝة فى ؾٝغة تهاًَٗا َع ازبٛاْع ايعكْٓٝة، ٚقد أتٚقد أٚيت َا بعد اسبداثة ازبٛاْع ايراتٝة أُٖٝة فى ؾٝغة تهاًَٗا َع ازبٛاْع ايعكْٓٝة، ٚقد أت

ٖرا اْٖتُاّ اضتجابة ملا أحدثت٘ اسبداثة َٔ اْْ ؿاٍ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني أي بئ ازبٛاْع ايراتٝة ٖرا اْٖتُاّ اضتجابة ملا أحدثت٘ اسبداثة َٔ اْْ ؿاٍ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني أي بئ ازبٛاْع ايراتٝة 

ٓطكل اسبٝكاة     ٚازبٛاْكع ايعكًٝكة فكى حٝكاة اْ٘طكإ اي كسد، َٚكٔ َٓطًكل ةغٝكإ ازبٛاْكع           ٚازبٛاْكع ايعكًٝكة فكى حٝكاة اْ٘طكإ اي كسد، َٚكٔ َٓطًكل ةغٝكإ ازبٛاْكع            ٓطكل اسبٝكاة     ايعكًٝكة عًكىَ  ايعكًٝكة عًكىَ 

ّ بازبٛاْع ايراتٝة فى ايػخؿٝة ايػخؿٝة أتى اْٖتُا ّ بازبٛاْع ايراتٝة فى ايػخؿٝةايراتٝةٚ  ايػخؿٝة أتى اْٖتُا   اْ٘طاْٝة.اْ٘طاْٝة.  ايراتٝةٚ 

ٍ ايًغةايتايت  --1111 ٌ َع طبتًا ايككاٜا َٔ  ٓ ٍ ايًغةعاَ ٌ َع طبتًا ايككاٜا َٔ  ٓ ، حٝس ترتنص ذبًٝٓ  َا بعد اسبداثة عًى اشبطاب، ٖٚرا ، حٝس ترتنص ذبًٝٓ  َا بعد اسبداثة عًى اشبطاب، ٖٚرا عاَ

ٜعٓى إٔ ذبًٌٝ ايٓؿٛف ٚت هٝهٗا قد أؾبح ؼب ى باملهاْة أٚىل فى ازبٗد ايٓ سي مل هسي َكا بعكد   ٜعٓى إٔ ذبًٌٝ ايٓؿٛف ٚت هٝهٗا قد أؾبح ؼب ى باملهاْة أٚىل فى ازبٗد ايٓ سي مل هسي َكا بعكد   

              ْ ْ              اسبداثة، َٚكٔ ثكِ ميهكٔ ايككٍٛ بكإٔ اربكاذ اشبطكاب نٛحكدة يًت ًٝكٌ قكد ٜ ٗكس َعك٘ اْؿكساف ٖكّ ً ً اسبداثة، َٚكٔ ثكِ ميهكٔ ايككٍٛ بكإٔ اربكاذ اشبطكاب نٛحكدة يًت ًٝكٌ قكد ٜ ٗكس َعك٘ اْؿكساف ٖكّ
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امل هسٜٔ عٔ ذبًٌٝ ايٛاقع أٚ املكاَئ املًُٛضة يً كاٌل ٕٔ اشبطاب قد ْ ٜعطكى ؾكٛزة حكٝكٝكة عكٔ     امل هسٜٔ عٔ ذبًٌٝ ايٛاقع أٚ املكاَئ املًُٛضة يً كاٌل ٕٔ اشبطاب قد ْ ٜعطكى ؾكٛزة حكٝكٝكة عكٔ     

اىل إٔ تكاٍِ اْعتكاد فى ٚجٛد عامل َٛقٛعى  اًَا، ْٚكـ اىل إٔ تكاٍِ اْعتكاد فى ٚجٛد عامل َٛقٛعى  اًَا، ْٚكـ   ((9:749:74فّاد أبٛ حطع )فّاد أبٛ حطع )ايٛاقع، ٜٚػري ايٛاقع، ٜٚػري 

             ْ ْ             اْعتككاد فكى ٚجكٛد حككاٌل عاَكة َٛقكٛعٝة، فككد حكٌ ضبكٌ ذيكو ايتأنٝكد عًكى ايطكٝام ا جتُكاعى  جتُكاعى  اْعتككاد فكى ٚجكٛد حككاٌل عاَكة َٛقكٛعٝة، فككد حكٌ ضبكٌ ذيكو ايتأنٝكد عًكى ايطكٝام ا

ٚايًغٛي يً كٝكة، ٚاعتباز ايًغة املٝهاْٝصّ ٚأضكاع فكى تهكٜٛٔ ايبٓكى ايتكى تتكأيا َٓٗكا اسبكٝككة         ٚايًغٛي يً كٝكة، ٚاعتباز ايًغة املٝهاْٝصّ ٚأضكاع فكى تهكٜٛٔ ايبٓكى ايتكى تتكأيا َٓٗكا اسبكٝككة         

  مبعٓاٖا اْجتُاعى، فايًغة ٖى ايتى  ًهٓا ْ عبٔ ايرٜٔ منًهٗا.مبعٓاٖا اْجتُاعى، فايًغة ٖى ايتى  ًهٓا ْ عبٔ ايرٜٔ منًهٗا.

: تعٓى ايعدَٝة اْعداّ قُٝة ايكِٝ فى ظٌ َا بعد اسبداثة، َٚٓجصاتٗا ْٚككد ايكرا  ٚاْهكاز    : تعٓى ايعدَٝة اْعداّ قُٝة ايكِٝ فى ظٌ َا بعد اسبداثة، َٚٓجصاتٗا ْٚككد ايكرا  ٚاْهكاز    ايعدَٝةايعدَٝة  --1212

بككإٔ ايعدَٝككة اْعتكككاد بٓغككَ بككإٔ ايعدَٝككة اْعتكككاد بٓغككَ ( ( 465:96465:96َككساد ٖٚبكك٘ )َككساد ٖٚبكك٘ )املٛقككٛعٝة ٚايتككازٜ ، ٚقككد عسفٗككا املٛقككٛعٝة ٚايتككازٜ ، ٚقككد عسفٗككا   اسبكٝكككةاسبكٝكككة

فا٘ميإ ٚايكِٝ ا٘ػبابٝة تٓعدّ ٚتتٓغى فى ايعدَٝة، ْٚ ٜٛجد فسم بئ ايٛجكٛد أهلكى ٚعدَك٘،    فا٘ميإ ٚايكِٝ ا٘ػبابٝة تٓعدّ ٚتتٓغى فى ايعدَٝة، ْٚ ٜٛجد فسم بئ ايٛجكٛد أهلكى ٚعدَك٘،    

ْٚ ٜٛجد ٖٓاى َطًل أٚ أي أزقٝة َٛقٛعٝة يً كٝكة ٚ ؿًٛؾا أ ٓم اسبكٝكٝة اي اقًة، ٚنٌ غَ ْٚ ٜٛجد ٖٓاى َطًل أٚ أي أزقٝة َٛقٛعٝة يً كٝكة ٚ ؿًٛؾا أ ٓم اسبكٝكٝة اي اقًة، ٚنٌ غَ 

بار ْٚ اعتباز يٕ ٓم َطًًكا، فايٓ اّ أ ٓقى فى َا بعد اسبداثكة ْ ؽبككع ْعتبكازا  قُٝٝكة     بار ْٚ اعتباز يٕ ٓم َطًًكا، فايٓ اّ أ ٓقى فى َا بعد اسبداثكة ْ ؽبككع ْعتبكازا  قُٝٝكة     ََ

َطًكة أٚ أٜة َعاٜري ثابتة أ ر  اعتبازٖا َٔ تٛافكا  ايػعٛب بثكافاتٗا ٚدٜاْاتٗا عًى احرتاَٗكا  َطًكة أٚ أٜة َعاٜري ثابتة أ ر  اعتبازٖا َٔ تٛافكا  ايػعٛب بثكافاتٗا ٚدٜاْاتٗا عًى احرتاَٗكا  

 ككسد أٚ  ككسد أٚ ٚٚثٛقٝككة َبادٌٗككا، بككٌ أ ككٓم تٓطًككل َككٔ ات اقٝككا  ضبككدٚدة ايطككسعة  ًٝٗككا َؿككاحل اي       ٚٚثٛقٝككة َبادٌٗككا، بككٌ أ ككٓم تٓطًككل َككٔ ات اقٝككا  ضبككدٚدة ايطككسعة  ًٝٗككا َؿككاحل اي       

املّضطا  املُٗٝٓة عًى اجملتُع ضٛاً ناْكت أَٓٝكة أّ اقتؿكادٜة أّ اعَٓٝكة، "نُكا إٔ فًطك ا  َكا بعكد         املّضطا  املُٗٝٓة عًى اجملتُع ضٛاً ناْكت أَٓٝكة أّ اقتؿكادٜة أّ اعَٓٝكة، "نُكا إٔ فًطك ا  َكا بعكد         

اسبداثة تكّٛ عًى تغٝٝع املعٓى ٚتكٜٛض ايعكٌ ٚاملٓطل ٚايٓ اّ ٚاْ٘طجاّ، مبعٓى أْٗا فًطك ا  ْ  اسبداثة تكّٛ عًى تغٝٝع املعٓى ٚتكٜٛض ايعكٌ ٚاملٓطل ٚايٓ اّ ٚاْ٘طجاّ، مبعٓى أْٗا فًطك ا  ْ  

  ((202:62202:62))تكدّ بداٌٌ عًُٝة ٚاقعٝة، بٌ ٖى فًط ا  عبثٝة". تكدّ بداٌٌ عًُٝة ٚاقعٝة، بٌ ٖى فًط ا  عبثٝة". 

ْٔك٘ فكى صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة ٜٓحكظ        ْٔك٘ فكى صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة ٜٓحكظ          ٚعبثٝكة ٚعبثٝكة   CChhaaoossاسبداثة بأْٗا فٛقكٜٛة  اسبداثة بأْٗا فٛقكٜٛة    ْٛؾا َا بعدْٛؾا َا بعد  --1313

ُٖٝٓة ؾٓاعة املعًَٛا  عًى ايبٓاً اْقتؿادي يًُجتُع، اْ إٔ ايهِ اهلاٌٌ َكٔ املعًَٛكا  فكى صبكاٍ     ُٖٝٓة ؾٓاعة املعًَٛا  عًى ايبٓاً اْقتؿادي يًُجتُع، اْ إٔ ايهِ اهلاٌٌ َكٔ املعًَٛكا  فكى صبكاٍ     

اْقتؿاد ميٓع َٔ اَهاْٝة ٚجٛد آيٝة يًُساقبة ٚايتخطٝ  يدزجة إٔ َ هسي َا بعد اسبداثة ٜؿك ٕٛ  اْقتؿاد ميٓع َٔ اَهاْٝة ٚجٛد آيٝة يًُساقبة ٚايتخطٝ  يدزجة إٔ َ هسي َا بعد اسبداثة ٜؿك ٕٛ  

يعؿس باي ٛقٜٛة، ٚقد ٜٓعهظ ٖرا عًى املعاْى املختً ة، فكد ٜ ٌ املعٓى فٛقًٜٛا ٚغري َطتكس يعؿس باي ٛقٜٛة، ٚقد ٜٓعهظ ٖرا عًى املعاْى املختً ة، فكد ٜ ٌ املعٓى فٛقًٜٛا ٚغري َطتكس ٖرا اٖرا ا

َا مل ٜتبًٛز فى  طاب، أي َا مل ٜعرب عٔ عٓقة ضبددة َٔ عٓقا  ايككٛة بتعكبري فٛنكٛ ٖٚكٛ َكا ٜعٓكى       َا مل ٜتبًٛز فى  طاب، أي َا مل ٜعرب عٔ عٓقة ضبددة َٔ عٓقا  ايككٛة بتعكبري فٛنكٛ ٖٚكٛ َكا ٜعٓكى       

عًٗا قادزة عًٗا قادزة ممازضة ايكٛة َٔ قبٌ احدي ايرٚا  عًى غريٖا َٔ  ٍٓ َا  تًه٘ َٔ َعسفة ٖٚى ايتى دبممازضة ايكٛة َٔ قبٌ احدي ايرٚا  عًى غريٖا َٔ  ٍٓ َا  تًه٘ َٔ َعسفة ٖٚى ايتى دب

  ((69:8869:88))  عًى ذبكٝل َؿاسبٗا ٚذبدٜد ْطام قٛتٗا ٚتأثريٖا بايٓطبة يٗ سٜٔ.عًى ذبكٝل َؿاسبٗا ٚذبدٜد ْطام قٛتٗا ٚتأثريٖا بايٓطبة يٗ سٜٔ.

  رؼميت:رؼميت:  --

َٔ  ٍٓ عسض تًو املبادُ ٚذبًًٝٗا، اتكح يًباحكس أْٗكا تّضكظ جملُٛعكة َكٔ ا٘ؾكٓحا  اي هسٜكة        َٔ  ٍٓ عسض تًو املبادُ ٚذبًًٝٗا، اتكح يًباحكس أْٗكا تّضكظ جملُٛعكة َكٔ ا٘ؾكٓحا  اي هسٜكة          

و اْؾكٓحا   و اْؾكٓحا   يت طئ ايٓ اّ ايتعًُٝى عًى ٚج٘ ايعُّٛ، ٚايعًُٝة ايتعًُٝٝكة بؿك ة  اؾكة، َٚكٔ أٖكِ تًك      يت طئ ايٓ اّ ايتعًُٝى عًى ٚج٘ ايعُّٛ، ٚايعًُٝة ايتعًُٝٝكة بؿك ة  اؾكة، َٚكٔ أٖكِ تًك      

  اي هسٜة:اي هسٜة:
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عدّ اْقتؿاز عًى اْٖتُاّ بايعكٌ )املٛقٛني(، بٌ قسٚزة اْٖتُاّ بازبٛاْع ايراتٝة، حتى ؼبدت عدّ اْقتؿاز عًى اْٖتُاّ بايعكٌ )املٛقٛني(، بٌ قسٚزة اْٖتُاّ بازبٛاْع ايراتٝة، حتى ؼبدت   --أأ  

تهاَككٌ فككى ايبٍٝككة املدزضككٝة بككئ ازبٛاْككع ايعكًٝككة ٚازبٛاْككع ايراتٝككة، أَككس ايككري ٜككّدي اىل اػبككاد   تهاَككٌ فككى ايبٍٝككة املدزضككٝة بككئ ازبٛاْككع ايعكًٝككة ٚازبٛاْككع ايراتٝككة، أَككس ايككري ٜككّدي اىل اػبككاد   

  غخؿٝة َتهاًَة َٚتٛاشْة فى عٝع ازبٛاْع.غخؿٝة َتهاًَة َٚتٛاشْة فى عٝع ازبٛاْع.

ايري ٜ تح آفاًقا َعسفٝة ايري ٜ تح آفاًقا َعسفٝة   CCrreeaattiinngg  MMiinnddًى ايت هري املٓ تح ٚايعكٌ اشبٓم ًى ايت هري املٓ تح ٚايعكٌ اشبٓم تسبٝة املتعًُئ عتسبٝة املتعًُئ ع  --بب  

  جدٜدة يهى ٜك ى أفهاًزا جدٜدة ٜٚطسر تطاِْ  تثسي اي هس.جدٜدة يهى ٜك ى أفهاًزا جدٜدة ٜٚطسر تطاِْ  تثسي اي هس.

ايتأنٝد عًى إٔ َا ٜكدّ يًطٓب فى املّضطا  ايتعًُٝٝة َٔ َٛقٛعا  يٝظ  ٓؾة فهس ٚاحكد، بكٌ   ايتأنٝد عًى إٔ َا ٜكدّ يًطٓب فى املّضطا  ايتعًُٝٝة َٔ َٛقٛعا  يٝظ  ٓؾة فهس ٚاحكد، بكٌ     --    

دة، ٖٚرا ٜعهظ ايتعددٜة حتكى ٜهكٕٛ ٖٓكاى اثكساً     دة، ٖٚرا ٜعهظ ايتعددٜة حتكى ٜهكٕٛ ٖٓكاى اثكساً     ْتٝجة تدا ٌ صبُٛعة َٔ أمنام اي هسٜة املتعدْتٝجة تدا ٌ صبُٛعة َٔ أمنام اي هسٜة املتعد

  IInntteerr--TTeexxttuuaalliittyyيًُٛقٛني، ٚذيو ايري ٜطُى ايتٓاف يًُٛقٛني، ٚذيو ايري ٜطُى ايتٓاف 

تُٓٝة ايكدزة ا٘بداعٝة يدي ايطٓب َٔ  ٍٓ افطار اجملاٍ يًطايع حتى ٜبكدي زأٜك٘ فُٝكا ٜعكسض     تُٓٝة ايكدزة ا٘بداعٝة يدي ايطٓب َٔ  ٍٓ افطار اجملاٍ يًطايع حتى ٜبكدي زأٜك٘ فُٝكا ٜعكسض       --دد  

  عًٝ٘ َٔ َعًَٛا ، أَس ايري ػبعً٘ ْ ٜٛطًِ بٗا، بٌ عًٝ٘ اعُاٍ ايعكٌ.عًٝ٘ َٔ َعًَٛا ، أَس ايري ػبعً٘ ْ ٜٛطًِ بٗا، بٌ عًٝ٘ اعُاٍ ايعكٌ.

ايتعًُٝٝكة،  ايتعًُٝٝكة،  تُاّ بايطسدٜا  ايؿغسي فى املّضطة ايتعًُٝٝة َٔ  ٍٓ ذبكٝكل جكٛدة اسبٝكاة    تُاّ بايطسدٜا  ايؿغسي فى املّضطة ايتعًُٝٝة َٔ  ٍٓ ذبكٝكل جكٛدة اسبٝكاة    ت عٌٝ اْٖت عٌٝ اْٖ  --ٙٙ  

تكدِٜ أٚج٘ ايسعاٜة املختً ة يًطايع أثٓاً تكدِٜ أٚج٘ ايسعاٜة املختً ة يًطايع أثٓاًٚاعادة ايثكة فى ايرا  اْ٘طاْٝة،ٚ    ايتعًِٝ ايتعًِٝ   ٚاعادة ايثكة فى ايرا  اْ٘طاْٝة،ٚ 

عدّ تكدِٜ فهسة مشٛيٝة ٚاحدة أثٓاً املٛقا ايتعًُٝكى، بكٌ قكسٚزة اْٖتُكاّ بتعددٜكة أفهكاز،       عدّ تكدِٜ فهسة مشٛيٝة ٚاحدة أثٓاً املٛقا ايتعًُٝكى، بكٌ قكسٚزة اْٖتُكاّ بتعددٜكة أفهكاز،         --ٚٚ  

تًكو ايتكى   تًكو ايتكى     RReessppeeccttffuull  MMiinnddً حتى ٜتهٕٛ يكدي ايطكٓب َكا ٜطًكل عًٝك٘ عكًٝكة اْحكرتاّ        ً حتى ٜتهٕٛ يكدي ايطكٓب َكا ٜطًكل عًٝك٘ عكًٝكة اْحكرتاّ        ٚاٖزاٚاٖزا

  ((136:24136:24حاَد عُاز )حاَد عُاز )ْادي بٗا جازدْس، نُا ذنس ْادي بٗا جازدْس، نُا ذنس 

ذبسٜس املتعًُئ َٔ قٝٛد ايت هري ازباَدة ٚايغُٛض حتى ْ ؼبدت اغرتاب يدي ايطٓب فكى املّضطكا    ذبسٜس املتعًُئ َٔ قٝٛد ايت هري ازباَدة ٚايغُٛض حتى ْ ؼبدت اغرتاب يدي ايطٓب فكى املّضطكا      --شش  

  ايتعًُٝٝة.ايتعًُٝٝة.

حش   -- صخ نهًجب ؼذ انحذا يب ث يبس  يخ ر حش سؤ صخ نهًجب ؼذ انحذا يب ث يبس  يخ ر سفيخ سؤ سفيخ انفه انفه

  وانًضبييٍ انزشثىيخ نهب:وانًضبييٍ انزشثىيخ نهب:

ٜتٓاٍٚ ايباحس فى ٖرا ازبصً ايسِٜة اي ًطك ٝة يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة حكٍٛ املباحكس اي ًطك ٝة         ٜتٓاٍٚ ايباحس فى ٖرا ازبصً ايسِٜة اي ًطك ٝة يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة حكٍٛ املباحكس اي ًطك ٝة           

ًٓ نكٌ َب كس َكٔ جٛاْبك٘           ًٓ نكٌ َب كس َكٔ جٛاْبك٘          )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة )اْ٘طكإ( ٚايككِٝ ٚاملعسفكة ٚايٛجٛد/اسبكٝككة/ايعامل( ضبًك )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة )اْ٘طكإ( ٚايككِٝ ٚاملعسفكة ٚايٛجٛد/اسبكٝككة/ايعامل( ضبًك

ٙ املب ر  ٖٔ ب س فًط ىَ   ٌَ تبع ن  ِٜ ٙ املباملختً ة، ث ر  ٖٔ ب س فًط ىَ   ٌَ تبع ن  ِٜ ٔ ت عًٝٗا فى اجملاٍاملختً ة، ث نٝا ميه ٔ ت عًٝٗا فى اجملاٍاحس باملكاَئ ايرتبٜٛةٚ  نٝا ميه   ايرتبٛي.ايرتبٛي.  احس باملكاَئ ايرتبٜٛةٚ 

سبَيخ   --أوالأوال ؼخ اإلَ صخ نهغجي ؼذ انحذا يب ث يبس  يخ ر سبَيخ سؤ ؼخ اإلَ صخ نهغجي ؼذ انحذا يب ث يبس  يخ ر سؤ

  )اإلَسبٌ(:)اإلَسبٌ(:

ٜٛعد ٖرا املب س َٔ أِٖ املباحس اي ًط ٝة َٓر قدِٜ ايصَإ، ٚٛغكغٌ بك٘ املسبكٕٛ ٚفٓضك ة ايرتبٝكة      ٜٛعد ٖرا املب س َٔ أِٖ املباحس اي ًط ٝة َٓر قدِٜ ايصَإ، ٚٛغكغٌ بك٘ املسبكٕٛ ٚفٓضك ة ايرتبٝكة      

عًى إٔ فًط ة ايرتبٝة، َٚٔ ثِ ضٝاضتٓا عًى إٔ فًط ة ايرتبٝة، َٚٔ ثِ ضٝاضتٓا ( ( 55:9855:98جع )جع )َؿط ى زَؿط ى زٕٔ اْ٘طإ ٖٛ ْتا  ايرتبٝة، هلرا ّٜند ٕٔ اْ٘طإ ٖٛ ْتا  ايرتبٝة، هلرا ّٜند 

ايتعًُٝٝة ٜتٛقا ظباحٗا عًى َدي امياْٗا باْ٘طإ ايري تطتٗدف بٓاًٙ، ٖٚٛ فى َسحًة ازباَعة، َٚا ايتعًُٝٝة ٜتٛقا ظباحٗا عًى َدي امياْٗا باْ٘طإ ايري تطتٗدف بٓاًٙ، ٖٚٛ فى َسحًة ازباَعة، َٚا 

  قبٌ ازباَعة ايري ٜػغً٘ ايتطًع اىل أَاَ٘، ٜٚكسب٘ اىل إٔ ٜطعى اىل غاٜا  ٜطِٗ فى ذبكٝكٗا.قبٌ ازباَعة ايري ٜػغً٘ ايتطًع اىل أَاَ٘، ٜٚكسب٘ اىل إٔ ٜطعى اىل غاٜا  ٜطِٗ فى ذبكٝكٗا.
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ٌ أحد أِٖ ايتٝازا  اي هسٜة أٚ اي ًط ٝة ايتى ميهٔ إٔ ْ ٗكِ فكى   ٌ أحد أِٖ ايتٝازا  اي هسٜة أٚ اي ًط ٝة ايتى ميهٔ إٔ ْ ٗكِ فكى   ٚاذا ناْت َا بعد اسبداثة تػهٚاذا ناْت َا بعد اسبداثة تػه

قٌٛٗا ةبٝعة ايعؿس ايري ْعٝؼ فٝ٘، فإٕ ايت هري فى اسبدت اي هسي أٚ اي ًط ى أٚ ايثككافى املٓعكصٍ عكٔ    قٌٛٗا ةبٝعة ايعؿس ايري ْعٝؼ فٝ٘، فإٕ ايت هري فى اسبدت اي هسي أٚ اي ًط ى أٚ ايثككافى املٓعكصٍ عكٔ    

ٚاْ٘طكإ تٓكدز    ٚاْ٘طكإ تٓكدز      RRaattiioonnaalliizziinngg  CCuullttuurreeايت هري فى اْ٘طإ باةٌ ٚعككِٝ ٕٔ عكًٓكة ايثكافكة    ايت هري فى اْ٘طإ باةٌ ٚعككِٝ ٕٔ عكًٓكة ايثكافكة    

احكدة حب فى فى  احكدة حب داٌسةٚ  ٓتًجكا ثكافًٝكا اىل حكد بعٝكد.             داٌسةٚ   ٌَ ٕ فكى املكابك ٌ اْ٘طكا ٜػكه ٍ اْ٘طكإ،ٚ  ٓتًجكا ثكافًٝكا اىل حكد بعٝكد.             ٝكس تعهكظ ايثكافكة حكا  ٌَ ٕ فكى املكابك ٌ اْ٘طكا ٜػكه ٍ اْ٘طكإ،ٚ    ٝكس تعهكظ ايثكافكة حكا

((29:3129:31))  

ٚنُا إٔ "َعسفة" َا بعكد اسبداثكة اْتكًكت َكٔ املعسفكة )ايتأًَٝكة( اىل املعسفكة )ايتكٓٝكة( ايكاٌُكة          ٚنُا إٔ "َعسفة" َا بعكد اسبداثكة اْتكًكت َكٔ املعسفكة )ايتأًَٝكة( اىل املعسفكة )ايتكٓٝكة( ايكاٌُكة          

ٝدٜة ايهكربي اْٗٝكاًزا   ٝدٜة ايهكربي اْٗٝكاًزا   عًى املٓح ة ٚايتجسٜع اىل املعسفة )ايتدبسٜة(، ٚنريو غٗد  ايبٓى اي هسٜة ايتكًعًى املٓح ة ٚايتجسٜع اىل املعسفة )ايتدبسٜة(، ٚنريو غٗد  ايبٓى اي هسٜة ايتكً

َ اجًٍا َع اْبثكام ايعؿكس ايعًُكى ايتكٓكى ابكإ ايككسٕ اشبكاَظ عػكس ٚايطكادع عػكس، ٚنكريو َكع اْٗٝكاز              َ اجًٍا َع اْبثكام ايعؿكس ايعًُكى ايتكٓكى ابكإ ايككسٕ اشبكاَظ عػكس ٚايطكادع عػكس، ٚنكريو َكع اْٗٝكاز              

ًً عًكى ذيكو "فككد اْتكًكت اْ٘طكاْٝة        ًً عًكى ذيكو "فككد اْتكًكت اْ٘طكاْٝة       اسبداثة ٚد ٍٛ ايعامل صبتُع َا بعد اسبداثة نُسحًة جدٜدة، فبٓكا اسبداثة ٚد ٍٛ ايعامل صبتُع َا بعد اسبداثة نُسحًة جدٜدة، فبٓكا

يتدبسي، مما تستكع عًكى ذيكو أْك٘ مل ٜعكد يْٙطكإ       يتدبسي، مما تستكع عًكى ذيكو أْك٘ مل ٜعكد يْٙطكإ       أًٜكا َٔ ايسِٜة ايتأًَٝة اىل اي هس ايتكٓى اىل اي هس اأًٜكا َٔ ايسِٜة ايتأًَٝة اىل اي هس ايتكٓى اىل اي هس ا

ًٍا ثابًتا".  ًٍا ثابًتا". َٛقع َسنصي ٚثابت فى ٖرا ايعامل ٕٔ ايعامل ْ ط٘ مل ٜعد غٝ   ((282:83282:83))َٛقع َسنصي ٚثابت فى ٖرا ايعامل ٕٔ ايعامل ْ ط٘ مل ٜعد غٝ

  ٚميهٔ تٓاٍٚ ٖرا املب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ٚميهٔ تٓاٍٚ ٖرا املب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

  زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة ٚتؿٛزات٘ حٍٛ ايطبٝعة اْ٘طاْٝة )اْ٘طإ(.زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة ٚتؿٛزات٘ حٍٛ ايطبٝعة اْ٘طاْٝة )اْ٘طإ(.  --  أأ

  از َا بعد اسبداثة يًطبٝعة اْ٘طاْٝة )اْ٘طإ(.از َا بعد اسبداثة يًطبٝعة اْ٘طاْٝة )اْ٘طإ(.املكاَئ ايرتبٜٛة يسِٜة تٝاملكاَئ ايرتبٜٛة يسِٜة تٝ  --  بب

) أ ( وفيًــب يزؼهــك ثشؤيــخ ريــبس يــب ثؼــذ انحذاصــخ ) أ ( وفيًــب يزؼهــك ثشؤيــخ ريــبس يــب ثؼــذ انحذاصــخ 

  ورصىساره حىل انغجيؼخ اإلَسبَيخ )اإلَسبٌ(:ورصىساره حىل انغجيؼخ اإلَسبَيخ )اإلَسبٌ(:

  فُٝهٔ تٓاٚي٘ فى ازبٛاْع ايتايٝة:فُٝهٔ تٓاٚي٘ فى ازبٛاْع ايتايٝة:

جبس   --11 ػبدح االػز ضىع )إ نزاد وانًى ثيٍ ا صبنحخ  جبس انً ػبدح االػز ضىع )إ نزاد وانًى ثيٍ ا صبنحخ  انً

  نهزاد(:نهزاد(:

حاٚيكت َكٔ  ٓيك٘ ذبكٝكل ايتكٛاشٕ ٚاملؿكاسبة       حاٚيكت َكٔ  ٓيك٘ ذبكٝكل ايتكٛاشٕ ٚاملؿكاسبة         ––ا يْٙطكإ  ا يْٙطكإ  أٚجد  َا بعد اسبداثة َ ًَٗٛا جدًٜدأٚجد  َا بعد اسبداثة َ ًَٗٛا جدًٜد  

، أي بئ اْ٘طكإ جبٛاْبك٘ ايراتٝكة املتُثًكة فكى      ، أي بئ اْ٘طكإ جبٛاْبك٘ ايراتٝكة املتُثًكة فكى      SSuubbjjeeccttiivvee  aanndd  OObbjjeeccttiivveeبئ ايرا  ٚاملٛقٛني بئ ايرا  ٚاملٛقٛني 

اْٖتُاّ بايعٛاةا ٚاملٍٝٛ ٚايكِٝ ٚاشبٝاٍ ٚاملُازضكا  أ ٓقٝكة، ٚ ؿًٛؾكا بعكد إٔ اقت ُكت اسبداثكة       اْٖتُاّ بايعٛاةا ٚاملٍٝٛ ٚايكِٝ ٚاشبٝاٍ ٚاملُازضكا  أ ٓقٝكة، ٚ ؿًٛؾكا بعكد إٔ اقت ُكت اسبداثكة       

ؾكٝاتٗا ايراتٝكة ٚحطُكت أع كِ املػكاعس ٚأحاضكٝظ ٚذبكٍٛ اْ٘طكإ اىل         ؾكٝاتٗا ايراتٝكة ٚحطُكت أع كِ املػكاعس ٚأحاضكٝظ ٚذبكٍٛ اْ٘طكإ اىل         زٚر اْ٘طاْٝة، ٚقٛقت  ؿٛزٚر اْ٘طاْٝة، ٚقٛقت  ؿٛ

َٛقٛني أداتى ٚفًكا يسغبتٗا ايعكْٓٝة، ٚاعترب  اْ٘طإ جًٖٛسا فهسًٜا ي٘ ٚعٝك٘ ايٓاقكج، ٚ ؿًٛؾكا بعكد     َٛقٛني أداتى ٚفًكا يسغبتٗا ايعكْٓٝة، ٚاعترب  اْ٘طإ جًٖٛسا فهسًٜا ي٘ ٚعٝك٘ ايٓاقكج، ٚ ؿًٛؾكا بعكد     

ًْ َٓٗا َسجعٝكة ايعككٌ بٛؾك ٘ َسجًعكا أحادًٜكا يً كٝككة...        ًْ َٓٗا َسجعٝكة ايعككٌ بٛؾك ٘ َسجًعكا أحادًٜكا يً كٝككة...       إٔ أةاحت باملسجعٝة املٝتافٝصٜكٝة ٚأقاَت بد إٔ أةاحت باملسجعٝة املٝتافٝصٜكٝة ٚأقاَت بد

ً  َا بعد اسبداثة يتعٝد يًرا  اْ٘طاْٝة اعتبازٖا، فاٖتُت بٗكرٙ ازبٛاْكع ايراتٝكة يت كدت ًْٛعكا      ً  َا بعد اسبداثة يتعٝد يًرا  اْ٘طاْٝة اعتبازٖا، فاٖتُت بٗكرٙ ازبٛاْكع ايراتٝكة يت كدت ًْٛعكا      فجافجا

ْؿس ضبُكد عكازف   ْؿس ضبُكد عكازف   َٔ ايتهاٌَ ٚاملؿاسبة ٚايتٛاشٕ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني ٚاعادة اْعتباز يًرا . ٚهلرا أند َٔ ايتهاٌَ ٚاملؿاسبة ٚايتٛاشٕ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني ٚاعادة اْعتباز يًرا . ٚهلرا أند 

عكد اسبداثكة غكٗد  ايت كٍٛ     عكد اسبداثكة غكٗد  ايت كٍٛ     أْ٘ اذا ناْت اسبداثة غٗد  ذبْٛ َٔ ايدٜٔ اىل ايدٚية، فإٕ َا بأْ٘ اذا ناْت اسبداثة غٗد  ذبْٛ َٔ ايدٜٔ اىل ايدٚية، فإٕ َا ب  ((87:10687:106))
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َٔ ايكدٜٔ ٚايدٚيكة ًَعكا اىل اي كسد )فأعكاد  ايثككة اىل ايكرا (، ٚذيكو َكٔ  كٍٓ أةسٚحكا  زفكض َ كاِٖٝ              َٔ ايكدٜٔ ٚايدٚيكة ًَعكا اىل اي كسد )فأعكاد  ايثككة اىل ايكرا (، ٚذيكو َكٔ  كٍٓ أةسٚحكا  زفكض َ كاِٖٝ              

  ايطًطة بهافة أغهاهلاايطًطة بهافة أغهاهلا

ٚبٗرا فإٕ َا بعد اسبداثة حككت ْكً٘ ْٛعٝة ٚاعٝة يْٙطإ َٔ َبدأ اي ؿٌ ٚاْضتبعاد اىل َبدأ ٚبٗرا فإٕ َا بعد اسبداثة حككت ْكً٘ ْٛعٝة ٚاعٝة يْٙطإ َٔ َبدأ اي ؿٌ ٚاْضتبعاد اىل َبدأ   

ثت٘ اسبداثة َٔ اْكطاّ ٚدبكصًٚ ٚتػك ى بكئ ايكرا  ٚاملٛقكٛني، أي َكٔ       ثت٘ اسبداثة َٔ اْكطاّ ٚدبكصًٚ ٚتػك ى بكئ ايكرا  ٚاملٛقكٛني، أي َكٔ       ايٛحدة ٚايتهاٌَ اْطًٓقأ مما أحدايٛحدة ٚايتهاٌَ اْطًٓقأ مما أحد

  ((89:7189:71))ةغٝإ ازبٛاْع املٛقٛعٝة )ايعكٌ( عًى ازبكٛاْع ايراتٝكة فى اْ٘طكإ. ةغٝإ ازبٛاْع املٛقٛعٝة )ايعكٌ( عًى ازبكٛاْع ايراتٝكة فى اْ٘طكإ. 

ٚهلرا، فإٕ َا بعد اسبداثة تسفض إٔ ٜتعاىل أحد ازباْبئ عًى اٖ س أٚ ّٜدي اىل اشاحت٘، ٖٚرا ٚهلرا، فإٕ َا بعد اسبداثة تسفض إٔ ٜتعاىل أحد ازباْبئ عًى اٖ س أٚ ّٜدي اىل اشاحت٘، ٖٚرا   

از عٓد أفساد، ٕٔ ٖرا ايتٛج٘ ا٘بداعى ميثٌ املًُح ايسٌٝظ ٚأضاضى ملا از عٓد أفساد، ٕٔ ٖرا ايتٛج٘ ا٘بداعى ميثٌ املًُح ايسٌٝظ ٚأضاضى ملا َسدٙ اذناً زٚر ا٘بداني ٚاْبتهَسدٙ اذناً زٚر ا٘بداني ٚاْبته

  بعد اسبداثة اذ إٔ تُٓٝة ٖرا ازباْع ْ ٜتِ فى قًٛ اْْكطاّ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني.بعد اسبداثة اذ إٔ تُٓٝة ٖرا ازباْع ْ ٜتِ فى قًٛ اْْكطاّ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني.

ٚمما ٖٛ جدٜس بايرنس، إٔ َا بعد اسبداثة اْتكًت باْ٘طإ َكٔ ٚجكٛد يْٙطكإ باعتبكازٙ )ٖككٛ(      ٚمما ٖٛ جدٜس بايرنس، إٔ َا بعد اسبداثة اْتكًت باْ٘طإ َكٔ ٚجكٛد يْٙطكإ باعتبكازٙ )ٖككٛ(        

ًٝا َٚػ ًٝا َٚػَٓدَج اجتُاع   ((10:6510:65))كازى فى ايعٌُ ايهًى اىل اْطكإ )أْكا( ذا  فعٌ  اف َٓ سد. كازى فى ايعٌُ ايهًى اىل اْطكإ )أْكا( ذا  فعٌ  اف َٓ سد. َٓدَج اجتُاع

ًْ َككٔ ايعكْٓٝككة        ًَككا  اًؾككا بايعكْٓٝككة )اي سدٜككة( بككد ًْ َككٔ ايعكْٓٝككة     ٚعًٝكك٘ فكككد أٚيككت َككا بعككد اسبداثككة اٖتُا ًَككا  اًؾككا بايعكْٓٝككة )اي سدٜككة( بككد ٚعًٝكك٘ فكككد أٚيككت َككا بعككد اسبداثككة اٖتُا

املٛقٛعٝة، عًى اعتباز إٔ اي سد ٖٛ َؿدز اي عٌ، فاْ٘طإ ٖٛ املطٍٍٛ ايٛحٝد عكٔ أفعايك٘، ٚأْك٘ عٓؿكس     املٛقٛعٝة، عًى اعتباز إٔ اي سد ٖٛ َؿدز اي عٌ، فاْ٘طإ ٖٛ املطٍٍٛ ايٛحٝد عكٔ أفعايك٘، ٚأْك٘ عٓؿكس     

ٔ        ٌٝ ٌٝ فعاٍ فى تػهفعاٍ فى تػه ك  َٙ ٕ غكري ٙ دٚ حكد  ٚ٘ ِ  كاف بك طكل يًكٝك ٔ        املطتكبٌ، "فإعًٓ غإٔ اي سد ػبعً٘ قادًزا عًى تػٝٝدْ  ك  َٙ ٕ غكري ٙ دٚ حكد  ٚ٘ ِ  كاف بك طكل يًكٝك املطتكبٌ، "فإعًٓ غإٔ اي سد ػبعً٘ قادًزا عًى تػٝٝدْ 

ً اجملتُع". ً اجملتُع".أعكا   ((356:7356:7))  أعكا

ٚبٗرا، فإٕ ٖرا ايتهاٌَ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني قد أ ر َداٙ فكى داٌكسة حٝكاة أفكساد اْجتُاعٝكة،      ٚبٗرا، فإٕ ٖرا ايتهاٌَ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني قد أ ر َداٙ فكى داٌكسة حٝكاة أفكساد اْجتُاعٝكة،        

ا بهْٝٓٛت٘ اْجتُاعٝة، ٖٚٛ ٜتجاٚش ٖرٙ ا بهْٝٓٛت٘ اْجتُاعٝة، ٖٚٛ ٜتجاٚش ٖرٙ فاْ٘طإ ميتًو ذاًتا ٖٜٚٛة فسدٜة، ٖٚٛ فى ايٛقت ْ ط٘ ٜتؿفاْ٘طإ ميتًو ذاًتا ٖٜٚٛة فسدٜة، ٖٚٛ فى ايٛقت ْ ط٘ ٜتؿ

ايثٓاٌٝة يٝػهٌ سب ة ٚاحدة ْ  اٜص فٝٗا حٝس ٜت كل اْْدَا  ايهًى بئ َهْٛٝك٘ اْجتُكاعى ٚايكراتى    ايثٓاٌٝة يٝػهٌ سب ة ٚاحدة ْ  اٜص فٝٗا حٝس ٜت كل اْْدَا  ايهًى بئ َهْٛٝك٘ اْجتُكاعى ٚايكراتى    

فى ْبكة اْطاْٝة ٚاحدة ٚزٚر ٚاحدة ْ اْ ؿكاّ فٝٗكا، أي بكئ َهْٛاتٗكا ايػخؿكٝة ٚاْجتُاعٝكة، ٖٚكرٙ        فى ْبكة اْطاْٝة ٚاحدة ٚزٚر ٚاحدة ْ اْ ؿكاّ فٝٗكا، أي بكئ َهْٛاتٗكا ايػخؿكٝة ٚاْجتُاعٝكة، ٖٚكرٙ        

ًٛعا يًُعسفكككة ايعًُٝكككة دٕٚ املطكككاع َكككٔ  ؿٛؾكككٝت٘ ايراتٝكككة   ًٛعا يًُعسفكككة ايعًُٝكككة دٕٚ املطكككاع َكككٔ  ؿٛؾكككٝت٘ ايراتٝكككة   ايؿكككٛزة ايتهاًَٝكككة دبعكككٌ اْ٘طكككإ َٛقككك  ايؿكككٛزة ايتهاًَٝكككة دبعكككٌ اْ٘طكككإ َٛقككك  

  ٚاْ٘طاْٝة.ٚاْ٘طاْٝة.

هً   --00 سبَيخ ػ ؼخ اإلَ صخ نهغجي ؼذ انحذا يب ث ظش  هً رُ سبَيخ ػ ؼخ اإلَ صخ نهغجي ؼذ انحذا يب ث ظش  رُ

  أَهب يشرجخ:أَهب يشرجخ:

ربتًا زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة ٚتؿٛزات٘ عكٔ ايطبٝعكة اْ٘طكاْٝة عكٔ ضكابك٘ َكٔ اي ًطك ا         ربتًا زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة ٚتؿٛزات٘ عكٔ ايطبٝعكة اْ٘طكاْٝة عكٔ ضكابك٘ َكٔ اي ًطك ا           

ٍٚ ايطبٝعككة اْ٘طككاْٝة َككٔ حٝككس ايثٓاٌٝككا   ٍٚ ايطبٝعككة اْ٘طككاْٝة َككٔ حٝككس ايثٓاٌٝككا   ايتكًٝدٜككة ٚاملعاؾككسة ٚاسبدٜثككة، فُككا بعككد اسبداثككة مل تتٓككا ايتكًٝدٜككة ٚاملعاؾككسة ٚاسبدٜثككة، فُككا بعككد اسبداثككة مل تتٓككا 

ايتكًٝدٜككة ) ري/غككس( )طبككري أّ َطككري( )ابككٔ ايبٍٝككة أّ ابككٔ ايٛزاثككة(، نُككا أْٗككا مل تتٓاٚهلككا ٚفككل زِٜككة     ايتكًٝدٜككة ) ري/غككس( )طبككري أّ َطككري( )ابككٔ ايبٍٝككة أّ ابككٔ ايٛزاثككة(، نُككا أْٗككا مل تتٓاٚهلككا ٚفككل زِٜككة     

اسبداثة اذ ظٌ اْ٘طإ ٜعٝؼ بئ ثٓاٌٝا  ايٛاجع ٚاملؿً ة بئ غساٌصٙ ٚقُريٙ، بئ اهلٛ ٚأْا أعًى، اسبداثة اذ ظٌ اْ٘طإ ٜعٝؼ بئ ثٓاٌٝا  ايٛاجع ٚاملؿً ة بئ غساٌصٙ ٚقُريٙ، بئ اهلٛ ٚأْا أعًى، 

  ((334:58334:58اعة، بئ حكٛق٘ ٚزغبات٘ َٚطايع املّضطا . )اعة، بئ حكٛق٘ ٚزغبات٘ َٚطايع املّضطا . )بئ َؿً ة اي سد َٚؿً ة ازبُبئ َؿً ة اي سد َٚؿً ة ازبُ
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ٖٚرا أثس عًكى اْ٘طكإ، فتػكٝأ اْ٘طكإ ٚفككد ٚجكٛدٙ اْ٘طكاْى ٚمسكٛٙ أ ٓقكى بٛؾك ٘ ذاًتكا            ٖٚرا أثس عًكى اْ٘طكإ، فتػكٝأ اْ٘طكإ ٚفككد ٚجكٛدٙ اْ٘طكاْى ٚمسكٛٙ أ ٓقكى بٛؾك ٘ ذاًتكا              

اْطاْٝة، فاسبداثة ضًبت٘ ٚأقع ت٘ حتى عًى املطتٛي أ ٓقى، ْٔٗا فههت َهْٛا  ٚجكٛدٙ أَكس ايكري    اْطاْٝة، فاسبداثة ضًبت٘ ٚأقع ت٘ حتى عًى املطتٛي أ ٓقى، ْٔٗا فههت َهْٛا  ٚجكٛدٙ أَكس ايكري    

 اْ٘طإ فى اةاز ٚحدت٘ ٚتهاًَ٘ ٚمشٛيك٘، ٚبٗكرا فككد فككد  ايككدزة       اْ٘طإ فى اةاز ٚحدت٘ ٚتهاًَ٘ ٚمشٛيك٘، ٚبٗكرا فككد فككد  ايككدزة      جعًٗا ت كد ايكدزة عًى ايٓ س اىلجعًٗا ت كد ايكدزة عًى ايٓ س اىل

عًى بٓاً ايٓ سة ايػُٛيٝة اىل اْ٘طإ بٛؾ ٘ ٚحدة أ ٓقٝة ٚاْطاْٝة تت سى فكى صبكاٍ حٝكٛي ٜتؿكا     عًى بٓاً ايٓ سة ايػُٛيٝة اىل اْ٘طإ بٛؾ ٘ ٚحدة أ ٓقٝة ٚاْطاْٝة تت سى فكى صبكاٍ حٝكٛي ٜتؿكا     

بايٛحدة ٚايتهاٌَ، نُا أْٗا فكد  ايكدزة عًى ايٓ سة اىل اْ٘طإ فى داٌسة ٚحدت٘ ايهْٛٝة َكع ايطبٝعكة   بايٛحدة ٚايتهاٌَ، نُا أْٗا فكد  ايكدزة عًى ايٓ سة اىل اْ٘طإ فى داٌسة ٚحدت٘ ايهْٛٝة َكع ايطبٝعكة   

  يٛجٛد.يٛجٛد.ٚاسبٝاة اٚاسبٝاة ا

ٚعًٝكك٘، فجككاً  زِٜككة َككا بعككد اسبداثككة يًطبٝعككة اْ٘طككاْٝة عًككى أْٗككا َسنبككة ٚيٝطككت ثٓاٌٝككة،     ٚعًٝكك٘، فجككاً  زِٜككة َككا بعككد اسبداثككة يًطبٝعككة اْ٘طككاْٝة عًككى أْٗككا َسنبككة ٚيٝطككت ثٓاٌٝككة،       

فاْ٘طإ نأٌ بٝٛيٛجى، ٚنأٌ فٝصٜاٌى، ٚنريو ثكافى ْٚ طى ٚاجتُاعى ٚتكازؽبى ٚؼبُكٌ فكى دا ًك٘     فاْ٘طإ نأٌ بٝٛيٛجى، ٚنأٌ فٝصٜاٌى، ٚنريو ثكافى ْٚ طى ٚاجتُاعى ٚتكازؽبى ٚؼبُكٌ فكى دا ًك٘     

عًكِٝ فكى طبتًكا    عًكِٝ فكى طبتًكا    ٚحدة ايثٓاٌٝا  أؾًٝة، ٖٚرٙ ايٛحدة املسنبة يًطبٝعة اْ٘طاْٝة ٖى َكا ٜعبكس بٗكا ايت   ٚحدة ايثٓاٌٝا  أؾًٝة، ٖٚرٙ ايٛحدة املسنبة يًطبٝعة اْ٘طاْٝة ٖى َكا ٜعبكس بٗكا ايت   

املٛاد ايدزاضٝة، ٚب عٌ ٖرا ايتػتت أؾبح َٔ املطت ٌٝ ايّٝٛ تعًِٝ َا ٜعٓٝك٘ ايهكأٌ اْ٘طكاْى فكى ايٛقكت      املٛاد ايدزاضٝة، ٚب عٌ ٖرا ايتػتت أؾبح َٔ املطت ٌٝ ايّٝٛ تعًِٝ َا ٜعٓٝك٘ ايهكأٌ اْ٘طكاْى فكى ايٛقكت      

ع ٖا سٜٔ. ايري ؾاز فٝ٘ َٔ امُلًح جًدا ايري ؾاز فٝ٘ َٔ امُلًح جًدا  ٘ املػرتنةَ  هلٜٛت  ٚ٘ عى ايطابع املسنع هلٜٛت  ٜٕ ٕ أ ُٓا نا ٌ فسد ٜأ طبة يه ع ٖا سٜٔ. بآي ٘ املػرتنةَ  هلٜٛت  ٚ٘ عى ايطابع املسنع هلٜٛت  ٜٕ ٕ أ ُٓا نا ٌ فسد ٜأ طبة يه بآي

((16:916:9َٔ  ٚ،)َٔ ٙ ايٛح  (،ٚ  ر  ٌٖ ٌ  ث ٙ ايٛحاملطت ٝ ر  ٌٖ ٌ  ث ى         املطت ٝ ٔ املكادة اي ٝصٜكاٌٝ عك ٕ ايكري ؼبٝك  بٗكا،ٚ  ٔ ايهٛك ٕ بعٝدًا عك ى         دة املسنبة يْٙطا ٔ املكادة اي ٝصٜكاٌٝ عك ٕ ايكري ؼبٝك  بٗكا،ٚ  ٔ ايهٛك ٕ بعٝدًا عك دة املسنبة يْٙطا

  َٓٗآَٗا  تتػهٌتتػهٌ  ٚاسبٝة ايتىٚاسبٝة ايتى

اىل إٔ فككسد )اْطككإ( َككا بعككد اسبداثككة ٜتهاَككٌ جطككدٙ َككع   اىل إٔ فككسد )اْطككإ( َككا بعككد اسبداثككة ٜتهاَككٌ جطككدٙ َككع   ( ( 119:16119:16تككريي اػبًتككٕٛ )تككريي اػبًتككٕٛ )ٚقككد أغككاز ٚقككد أغككاز   

ميثٌ ازبٛاْع ميثٌ ازبٛاْع ٖٜٛت٘، فازبطد )ايرا ( أؾبح أحد أغٝاً ايتى تػغٌ باٍ َا بعد اسبداثة، فازبطد ٖٓا ٖٜٛت٘، فازبطد )ايرا ( أؾبح أحد أغٝاً ايتى تػغٌ باٍ َا بعد اسبداثة، فازبطد ٖٓا 

ًَكا ٚأُٖٝكة  اؾكة يًجٛاْكع ايراتٝكة فكى            ًَكا ٚأُٖٝكة  اؾكة يًجٛاْكع ايراتٝكة فكى           ايراتٝة فى اْ٘طإ عًى اعتباز إٔ َكا بعكد اسبداثكة تكٛىل اٖتُا ايراتٝة فى اْ٘طإ عًى اعتباز إٔ َكا بعكد اسبداثكة تكٛىل اٖتُا

ةًعككت عبككد ةًعككت عبككد اْ٘طككإ )عٛاةككا/ قككِٝ/ َٝككٍٛ.....( ٘عككادة اْعتبككاز ٚايثكككة اىل ايككرا ، نُككا أغككاز أًٜكككا  اْ٘طككإ )عٛاةككا/ قككِٝ/ َٝككٍٛ.....( ٘عككادة اْعتبككاز ٚايثكككة اىل ايككرا ، نُككا أغككاز أًٜكككا  

ة َتعكككددة ايككككدزا  ٚاملٗكككازا   ة َتعكككددة ايككككدزا  ٚاملٗكككازا   اىل إٔ اْطكككإ َكككا بعكككد اسبداثكككة ٚحكككدة اْتاجٝكككة َتهاًَككك  اىل إٔ اْطكككإ َكككا بعكككد اسبداثكككة ٚحكككدة اْتاجٝكككة َتهاًَككك  ( ( 5:95:9اسبُٝكككد )اسبُٝكككد )

ٚايككرناًا ، حٝككس أْكك٘ ؼبتككا  اىل َٗككازا  ذٖٓٝككة أزقككى ٚأعكككد يًتعاَككٌ َككع أمنككام ايعٓقككا  ايػككبهٝة        ٚايككرناًا ، حٝككس أْكك٘ ؼبتككا  اىل َٗككازا  ذٖٓٝككة أزقككى ٚأعكككد يًتعاَككٌ َككع أمنككام ايعٓقككا  ايػككبهٝة        

ٚاي ٛاٖس غري اشبطٝة ٚايثغسا  اي جاٌٝة ٚاقت اً َطازا  ايتٓكاف ٚايتػكعع ايٓؿكى ٕٔ أٚىل َطكٍٛيٝا      ٚاي ٛاٖس غري اشبطٝة ٚايثغسا  اي جاٌٝة ٚاقت اً َطازا  ايتٓكاف ٚايتػكعع ايٓؿكى ٕٔ أٚىل َطكٍٛيٝا      

  ((137:104137:104))ٝاْة َٛازدٙ ايرٖٓٝة. ٝاْة َٛازدٙ ايرٖٓٝة. اْ٘طإ َطٍٛيٝت٘ دباٙ عكًة َٚداَٚة تُٓٝة قدزات٘ ٚؾاْ٘طإ َطٍٛيٝت٘ دباٙ عكًة َٚداَٚة تُٓٝة قدزات٘ ٚؾ

َٚٔ جاْع آ س، فإٕ اْطإ َا بعد اسبداثة ٜعٝؼ بئ اشدٚاجٝة أ سي غري تًو ايتى أغاز  ايٝٗا َٚٔ جاْع آ س، فإٕ اْطإ َا بعد اسبداثة ٜعٝؼ بئ اشدٚاجٝة أ سي غري تًو ايتى أغاز  ايٝٗا   

بعض اي ًط ا  ايكدمية ترتاٚر بئ ايعٝؼ فى دْٝا ايٛاقع احملدد ٚاملكٝد، ٚاسبٝاة فى اي كاً املعًَٛكاتى  بعض اي ًط ا  ايكدمية ترتاٚر بئ ايعٝؼ فى دْٝا ايٛاقع احملدد ٚاملكٝد، ٚاسبٝاة فى اي كاً املعًَٛكاتى  

جككٛة املتٓاٖٝككة ايتككى تبعككدٙ عككٔ غككريٙ َككٔ ايبػككس َككٔ  ككٍٓ  جككٛة املتٓاٖٝككة ايتككى تبعككدٙ عككٔ غككريٙ َككٔ ايبػككس َككٔ  ككٍٓ  ْٔكك٘ ٜعككٝؼ فككى عككامل افرتاقككى ٜٚسٜككد َككًٌ اي ْٔكك٘ ٜعككٝؼ فككى عككامل افرتاقككى ٜٚسٜككد َككًٌ اي 

ايتٛاؾٌ ٚايعامل اْفرتاقى، "ٖٚرا أدي اىل إٔ ايٓ سة اىل اْ٘طإ قد تغري  فكى صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة      ايتٛاؾٌ ٚايعامل اْفرتاقى، "ٖٚرا أدي اىل إٔ ايٓ سة اىل اْ٘طإ قد تغري  فكى صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة      

ٚعًٝ٘، فاْ٘طإ ايري تسٜكدٙ َكا بعكد    ٚعًٝ٘، فاْ٘طإ ايري تسٜكدٙ َكا بعكد    (، (، 35:735:7))َٔ ذا  اجتُاعٝة اىل صبسد ذا  افرتاقٝة َربصبة آيٝا". َٔ ذا  اجتُاعٝة اىل صبسد ذا  افرتاقٝة َربصبة آيٝا". 
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ًٓ ٚجطًدا ٚ ًًككا ْٚ ًطكا، َٚكٔ ثكِ     اسبداثة أٚ ايري اسبداثة أٚ ايري  ًٓ ٚجطًدا ٚ ًًككا ْٚ ًطكا، َٚكٔ ثكِ     ٜتطًب٘ صبتُع َا بعد اسبداثة ٖٛ اْ٘طإ املتهاٌَ عك ٜتطًب٘ صبتُع َا بعد اسبداثة ٖٛ اْ٘طإ املتهاٌَ عك

  ((60:6560:65))تهٕٛ ايرتبٝة ايعؿسٜة، تسبٝة تعطى اٖتُاًَا َتٛاشًْا ملختًا حاجات٘. تهٕٛ ايرتبٝة ايعؿسٜة، تسبٝة تعطى اٖتُاًَا َتٛاشًْا ملختًا حاجات٘. 

ٚبٗرا فإٕ َ هسي تٝاز َا بعد اسبداثة ْ ٜعرتفٕٛ بايعككٌ ٚحكدٙ نكأداة أضاضكٝة يت كٝكل ايتككدّ       ٚبٗرا فإٕ َ هسي تٝاز َا بعد اسبداثة ْ ٜعرتفٕٛ بايعككٌ ٚحكدٙ نكأداة أضاضكٝة يت كٝكل ايتككدّ         

سد، فاْ٘طإ نٌ َتهاٌَ ازبٛاْع، ْٚ ميهٔ اْٖتُاّ جباْع عًى حطكاب ازبٛاْكع أ كسي،    سد، فاْ٘طإ نٌ َتهاٌَ ازبٛاْع، ْٚ ميهٔ اْٖتُاّ جباْع عًى حطكاب ازبٛاْكع أ كسي،    ٚايطعادة يً ٚايطعادة يً 

فتهٜٛٔ ايػخؿٝة املتهاًَة ٚاملتٛاشْة ايكادزة عًى املطاُٖة فكى تُٓٝكة اجملتُكع ب اعًٝكة ذبككل َتطًبكا        فتهٜٛٔ ايػخؿٝة املتهاًَة ٚاملتٛاشْة ايكادزة عًى املطاُٖة فكى تُٓٝكة اجملتُكع ب اعًٝكة ذبككل َتطًبكا        

  تسبٝة َا بعد اسبداثة ايتى تتٛانع ٚزٚر ايعؿس.تسبٝة َا بعد اسبداثة ايتى تتٛانع ٚزٚر ايعؿس.

ْطاْى ػبعًٓا أَاّ َد ٌ َصدٚ  مل ّٗٛ اْ٘طإ احكدُٖا  ْطاْى ػبعًٓا أَاّ َد ٌ َصدٚ  مل ّٗٛ اْ٘طإ احكدُٖا  ٚفى ْٗاٜة املطاف فإٕ ذبكل ايػسم ا٘ٚفى ْٗاٜة املطاف فإٕ ذبكل ايػسم ا٘  

ٖكرا با٘قكافة   ٖكرا با٘قكافة     ––حٝٛي فٝصٜاٌى ٚاٖ س ْ طى ٚاجتُاعى ٚثكافى، ٚنٓ املد ًئ ؼبٌٝ بعككُٗا اىل بعكض   حٝٛي فٝصٜاٌى ٚاٖ س ْ طى ٚاجتُاعى ٚثكافى، ٚنٓ املد ًئ ؼبٌٝ بعككُٗا اىل بعكض   

اىل ازباْع ايعكًى )املٛقٛني(، ٚبٗكرا ٜتككح ممكا ضكبل إٔ زِٜكة َكا بعكد اسبداثكة يًطبٝعكة اْ٘طكاْٝة أْٗكا            اىل ازباْع ايعكًى )املٛقٛني(، ٚبٗكرا ٜتككح ممكا ضكبل إٔ زِٜكة َكا بعكد اسبداثكة يًطبٝعكة اْ٘طكاْٝة أْٗكا            

تًا ازبٛاْع ايراتٝة ٚاملٛقكٛعٝة ممكا ٜعهكظ ايسِٜكة ايػكاًَة يْٙطكإ فكى تًبٝكة         تًا ازبٛاْع ايراتٝة ٚاملٛقكٛعٝة ممكا ٜعهكظ ايسِٜكة ايػكاًَة يْٙطكإ فكى تًبٝكة         َسنبة َٚتٛاشْة َٔ طبَسنبة َٚتٛاشْة َٔ طب

  اسباجا  ٚاْحتٝاجا  املتٓٛعة يْٙطإ، ٚذيو ٘حدات ْٛني َٔ ايتهاٌَ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني.اسباجا  ٚاْحتٝاجا  املتٓٛعة يْٙطإ، ٚذيو ٘حدات ْٛني َٔ ايتهاٌَ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني.

حش   --22 ربئٍ  صخ  ؼذ انحذا يب ث يبس  فك ر سبٌ و حش اإلَ ربئٍ  صخ  ؼذ انحذا يب ث يبس  فك ر سبٌ و اإلَ

  ويحذد:ويحذد:

ة، ٚفى اَتٓى ذات٘ ٚانتطكاب حسٜتك٘، يهكٔ    ة، ٚفى اَتٓى ذات٘ ٚانتطكاب حسٜتك٘، يهكٔ    اذا ناْت اسبداثة أزاد  َٓح اْ٘طإ حك٘ فى اسبسٜاذا ناْت اسبداثة أزاد  َٓح اْ٘طإ حك٘ فى اسبسٜ  

مل تطتطع إٔ دبعٌ َٔ حسٜة اْ٘طإ حكٝككة ٚاقعٝكة، ٚمل ٜطكتطع اْ٘طكإ فكى غُكسة حسنكة اسبداثكة إٔ         مل تطتطع إٔ دبعٌ َٔ حسٜة اْ٘طإ حكٝككة ٚاقعٝكة، ٚمل ٜطكتطع اْ٘طكإ فكى غُكسة حسنكة اسبداثكة إٔ         

ْ طككٗا مل ذبكككل ايػككسٚم ايتازؽبٝككة ٚاملٛقككٛعٝة   ْ طككٗا مل ذبكككل ايػككسٚم ايتازؽبٝككة ٚاملٛقككٛعٝة     ––أي اسبداثككة أي اسبداثككة   ––ؼبكككل ٖككرٙ اسبسٜككة املٓػككٛدة ْٚٔٗككا  ؼبكككل ٖككرٙ اسبسٜككة املٓػككٛدة ْٚٔٗككا  

  إٔ تهٕٛ عًٝٗا.إٔ تهٕٛ عًٝٗا.يت كٝل اْطاْٝة اْ٘طإ بايؿٛزة ايتى ػبع يت كٝل اْطاْٝة اْ٘طإ بايؿٛزة ايتى ػبع 

ًُا ي عٌ ايبايغئ ايرتبٛي ٜطكتد ٌ َكا      ًٓا َطتطً ًُا ي عٌ ايبايغئ ايرتبٛي ٜطكتد ٌ َكا   أَا فى تٝاز َا بعد اسبداثة، فاْ٘طإ يٝظ ناٌ ًٓا َطتطً أَا فى تٝاز َا بعد اسبداثة، فاْ٘طإ يٝظ ناٌ

ٜتًكاٙ َٔ َعازف ٚ ربا  ٚقِٝ تطكتُس َعك٘ ةكٛاٍ حٝاتك٘، ٚامنكا ٖكٛ نكأٌ حكس َطكٍٍٛ ٜتؿكسف عكٔ ٚعكى             ٜتًكاٙ َٔ َعازف ٚ ربا  ٚقِٝ تطكتُس َعك٘ ةكٛاٍ حٝاتك٘، ٚامنكا ٖكٛ نكأٌ حكس َطكٍٍٛ ٜتؿكسف عكٔ ٚعكى             

تكع ايثكة فى قدزة اْ٘طإ عًى تكع ايثكة فى قدزة اْ٘طإ عًى ، فُا بعد اسبداثة ، فُا بعد اسبداثة ((64:6564:65))ٚبؿريٙ، ذٚ ازادة حسة ٚقدزة عًى اْ تٝاز ٚبؿريٙ، ذٚ ازادة حسة ٚقدزة عًى اْ تٝاز 

ٜٛبكككى عًٝكك٘ أٚ ٜتخًككى عٓكك٘، فاْ٘طككإ ْ ٜهككٕٛ   ٜٛبكككى عًٝكك٘ أٚ ٜتخًككى عٓكك٘، فاْ٘طككإ ْ ٜهككٕٛ  إٔ ؽبتككاز بٓ طكك٘، ٚإٔ ٜتككبئ ْتٝجككة ٖككرا اْ تٝككاز اَككا إٔ  إٔ ؽبتككاز بٓ طكك٘، ٚإٔ ٜتككبئ ْتٝجككة ٖككرا اْ تٝككاز اَككا إٔ 

  اْطاًْا اْ باسبسٜة، ٖٚدف نٌ تسبٝة تسغٝد ٚتطٜٛس ٖرٙ اسبسٜة.اْطاًْا اْ باسبسٜة، ٖٚدف نٌ تسبٝة تسغٝد ٚتطٜٛس ٖرٙ اسبسٜة.

فكى  فكى    DDeetteerrmmiinneeddإٔ اْطكإ َكا بعكد اسبداثكة حكس ٚضبكدد       إٔ اْطكإ َكا بعكد اسبداثكة حكس ٚضبكدد       ( ( 152:16152:16تريي اػبًتٕٛ )تريي اػبًتٕٛ )ٚقد أند ٚقد أند   

ْ ظ ايٛقت بطسٜكة طبرية، فٗٛ حس ْٔ٘ َهٕٛ حتى ايٓخاني َٔ صبُٛعكة َكٔ ايككٛي املػكتتة، ٖٚكٛ َكٔ ٖكرا        ْ ظ ايٛقت بطسٜكة طبرية، فٗٛ حس ْٔ٘ َهٕٛ حتى ايٓخاني َٔ صبُٛعكة َكٔ ايككٛي املػكتتة، ٖٚكٛ َكٔ ٖكرا        

املٓطًل أنثس حسٜة، ٚاقٌ حسٜة َٔ اي سد ذي اْضكتكٍٓ ايكراتى ايكري ضكبك٘ )اسبداثكة(، ٚنكٕٛ اْطكإ َكا         املٓطًل أنثس حسٜة، ٚاقٌ حسٜة َٔ اي سد ذي اْضكتكٍٓ ايكراتى ايكري ضكبك٘ )اسبداثكة(، ٚنكٕٛ اْطكإ َكا         

       ٛ ٛ       بعد اسبداثة ضبدًدا أٚ ًٜتصّ مبا ٖٛ ضبكدد فإْك٘ ضكٛف ٜكرتدد فكى قبكٍٛ ٚجك د َكرتحكا  تؿكح فكى أي شَكإ     د َكرتحكا  تؿكح فكى أي شَكإ     بعد اسبداثة ضبدًدا أٚ ًٜتصّ مبا ٖٛ ضبكدد فإْك٘ ضكٛف ٜكرتدد فكى قبكٍٛ ٚجك

َٚهإ، ٚنْٛ٘ ضبدًدا أًٜكا َٔ  ٍٓ ايتصاَ٘ بإةكاز عكاّ َكٔ ا تٝكازٙ ٚبككِٝ ٚؾكٛز يًٛاقكع َكٔ ؾكٓع٘، ٕٔ          َٚهإ، ٚنْٛ٘ ضبدًدا أًٜكا َٔ  ٍٓ ايتصاَ٘ بإةكاز عكاّ َكٔ ا تٝكازٙ ٚبككِٝ ٚؾكٛز يًٛاقكع َكٔ ؾكٓع٘، ٕٔ          
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ئ ٜسي صبُٛعة ايككِٝ باعتبازٖكا أَكًسأ َسغًٛبكا     ئ ٜسي صبُٛعة ايككِٝ باعتبازٖكا أَكًسأ َسغًٛبكا       ((300:41300:41ضتٛاز  بازنس )ضتٛاز  بازنس )اْطإ َا بعد اسبداثة نُا ٜسي اْطإ َا بعد اسبداثة نُا ٜسي 

  ٝدٙ بػهٌ َػسٚم.ٝدٙ بػهٌ َػسٚم.بػهٌ جٖٛسي، ٚيهٔ باعتباز إٔ بعكٗا ميهٔ تأنبػهٌ جٖٛسي، ٚيهٔ باعتباز إٔ بعكٗا ميهٔ تأن

ًً يػكأْ٘، ٚيكٝظ      ًً يػكأْ٘، ٚيكٝظ   ٚعًٝ٘، فإْطإ َا بعد اسبداثة ٖٛ املطٍٍٛ عٔ أفعاي٘ فى تػهٌٝ املطتكبٌ اعٓ ٚعًٝ٘، فإْطإ َا بعد اسبداثة ٖٛ املطٍٍٛ عٔ أفعاي٘ فى تػهٌٝ املطتكبٌ اعٓ

ٜٔة قٛة أ سي  ازجٝة إٔ تتد ٌ فى ذيو ٚخباؾة ايكٛي ايغٝبٝة ايتكى تكَّٔ بٗكا أجٝكاٍ ايطكابكة فكى       ٜٔة قٛة أ سي  ازجٝة إٔ تتد ٌ فى ذيو ٚخباؾة ايكٛي ايغٝبٝة ايتكى تكَّٔ بٗكا أجٝكاٍ ايطكابكة فكى       

ٜٛبعض ايثكافا  ايتى تطًع اي سد ازادت٘، فباضتطاعة نٌ اْطإ إٔ ٜٛ ػٝد ْطًكا يًكِٝ  اًؾا بك٘ ٚحكدٙ دٕٚ   ػٝد ْطًكا يًكِٝ  اًؾا بك٘ ٚحكدٙ دٕٚ   بعض ايثكافا  ايتى تطًع اي سد ازادت٘، فباضتطاعة نٌ اْطإ إٔ 

ًُكا تٛجك٘ حٝاتك٘         ًُكا تٛجك٘ حٝاتك٘        غريٙ، ٚإٔ ؽبتاز يٓ ط٘ ايطسٜل ايري ٜطري فٝ٘ ٚؼبدد بٓ طك٘ املبكادُ ايتكى ٜعتربٖكا قٝ غريٙ، ٚإٔ ؽبتاز يٓ ط٘ ايطسٜل ايري ٜطري فٝ٘ ٚؼبدد بٓ طك٘ املبكادُ ايتكى ٜعتربٖكا قٝ

  ٜٚطتطٝع إٔ ٜتعاٜؼ َعٗا.ٜٚطتطٝع إٔ ٜتعاٜؼ َعٗا.

َٚكٔ جاْككع آ كس، فككإذا نككإ اْطكإ َككا بعكد اسبداثككة ٜعككٝؼ فكى عككامل ذبهُك٘ ثككٛزة ايتهٓٛيٛجٝككا       َٚكٔ جاْككع آ كس، فككإذا نككإ اْطكإ َككا بعكد اسبداثككة ٜعككٝؼ فكى عككامل ذبهُك٘ ثككٛزة ايتهٓٛيٛجٝككا         

دًَٚا، ٜٚعٝؼ فى عامل افرتاقى ملًٌ اي جٛة املتٓاَٝة ايتى تبعد اْ٘طكإ عكٔ   دًَٚا، ٜٚعٝؼ فى عامل افرتاقى ملًٌ اي جٛة املتٓاَٝة ايتى تبعد اْ٘طكإ عكٔ   ٚاْتؿاْ  ايتى ْتتٛقا ٚاْتؿاْ  ايتى ْتتٛقا 

فإٕ ٖكرٙ ايتهٓٛيٛجٝكا أتاحكت يك٘ َطكاحة      فإٕ ٖكرٙ ايتهٓٛيٛجٝكا أتاحكت يك٘ َطكاحة        MMaarriiuuss  BBoobboocc  ((114444::112233))غريٙ َٔ ايبػس، نُا ٜسي غريٙ َٔ ايبػس، نُا ٜسي 

َٔ اسبسٜة، ٚيهٔ جعًت٘ ٜت كسز َكٔ ايككِٝ أبٜٛكة ٜٚطكتطٝع إٔ ٜؿكٛت آزاًٙ ٚتؿكٛزات٘ بٓ طك٘ ٚخبرباتك٘          َٔ اسبسٜة، ٚيهٔ جعًت٘ ٜت كسز َكٔ ايككِٝ أبٜٛكة ٜٚطكتطٝع إٔ ٜؿكٛت آزاًٙ ٚتؿكٛزات٘ بٓ طك٘ ٚخبرباتك٘          

، ٚيهكٔ ٖكرٙ اسبسٜكة    ، ٚيهكٔ ٖكرٙ اسبسٜكة    ((276:8276:8))ٔ ي٘ َٓاقػة ايككاٜا املختً ة بٓٛني َكٔ اسبسٜكة ٚاملعازقكة    ٔ ي٘ َٓاقػة ايككاٜا املختً ة بٓٛني َكٔ اسبسٜكة ٚاملعازقكة    اشباؾة، ٚميهاشباؾة، ٚميه

أَاّ ضطٛة ايتهٓٛيٛجٝا جعًت٘ ْ ٜهاد ٜطتبئ يٓ ط٘ ةسًٜكا ٜطًه٘، ٚمل ٜعد ٜدزى ةبٝعة نٝاْ٘ أٚ عامل٘ أَاّ ضطٛة ايتهٓٛيٛجٝا جعًت٘ ْ ٜهاد ٜطتبئ يٓ ط٘ ةسًٜكا ٜطًه٘، ٚمل ٜعد ٜدزى ةبٝعة نٝاْ٘ أٚ عامل٘ 

ٝا عًكى صبتُكع َكا    ٝا عًكى صبتُكع َكا    ايدا ًى، فإْطإ َا بعد اسبداثة ٚإ نإ حًسا ٚضبدًدا، ٚيهٔ ْ ًسا يطٝطسة ايتهٓٛيٛجايدا ًى، فإْطإ َا بعد اسبداثة ٚإ نإ حًسا ٚضبدًدا، ٚيهٔ ْ ًسا يطٝطسة ايتهٓٛيٛج

بعد اسبداثة جعًت املػهًة ايتى تٛاجٗ٘ نٝا ٜتعاٌَ َع ايتغري ايتهٓٛيٛجى أٚ ٜعدٍ زِٜت٘ يًعامل ازبدٜد بعد اسبداثة جعًت املػهًة ايتى تٛاجٗ٘ نٝا ٜتعاٌَ َع ايتغري ايتهٓٛيٛجى أٚ ٜعدٍ زِٜت٘ يًعامل ازبدٜد 

ايطسٜع ايتغري، فٗرٙ ايطٝطسة ايتهٓٛيٛجٝة تبدٚ يْٙطإ نُا يٛ نإ عبًدا  اقكًعا هلكا  اًَكا، َٚطكًٛب     ايطسٜع ايتغري، فٗرٙ ايطٝطسة ايتهٓٛيٛجٝة تبدٚ يْٙطإ نُا يٛ نإ عبًدا  اقكًعا هلكا  اًَكا، َٚطكًٛب     

تبازٖكككا أضكككًًٛبا يًكككت هري ٚايطكككًٛى ٚايعٓقكككا   تبازٖكككا أضكككًًٛبا يًكككت هري ٚايطكككًٛى ٚايعٓقكككا   ا٘زادة أَكككاّ ضكككطٛتٗا، ٜٚكؿكككد بايتهٓٛيٛجٝكككا ٖٓكككا باع ا٘زادة أَكككاّ ضكككطٛتٗا، ٜٚكؿكككد بايتهٓٛيٛجٝكككا ٖٓكككا باع 

اجملتُع. اي سدٚ  ػهٓ  اسبٝاةٚ   ًَ ٘ ايرٖٓى اشا ٔ ايتٛج ًٛعاَ  اجملتُع.اْجتُاعٝة، نُا أْٗا  ثٌْ  اي سدٚ  ػهٓ  اسبٝاةٚ   ًَ ٘ ايرٖٓى اشا ٔ ايتٛج ًٛعاَ  كا بعكد      اْجتُاعٝة، نُا أْٗا  ثٌْ   َٕ كا بعكد    ٚعًٝ٘، فإْطكا  َٕ ٚعًٝ٘، فإْطكا

ًتصّ ّ ايريٜ  نريو ضبدد با٘ةاز ايعا ٔ أفعاي٘،ٚ  ٍ ع َطٍٛ ًتصّاسبداثة حسٚ  ّ ايريٜ  نريو ضبدد با٘ةاز ايعا ٔ أفعاي٘،ٚ  ٍ ع َطٍٛ   ب٘ اجملتُع.ب٘ اجملتُع.  اسبداثة حسٚ 

عخ   --44 فً حب صخ  ؼذ انحذا يب ث سبٌ  عخ إَ فً حب صخ  ؼذ انحذا يب ث سبٌ  ره إَ نً رارش ره إ نً رارش إ

  انجششيخ:انجششيخ:

مما ٖٛ جدٜس بايرنس، إ اْطإ َا بعد اسبداثة ؼبتا  اىل َٗازا  ذٖٓٝة أزقى ٚأعككد يًتعاَكٌ   مما ٖٛ جدٜس بايرنس، إ اْطإ َا بعد اسبداثة ؼبتا  اىل َٗازا  ذٖٓٝة أزقى ٚأعككد يًتعاَكٌ     

--IInntteerrَع أمنام ايعٓقا  ايػبهٝة ٚاي ٛاٖس غري اسب ٝة ٚايتٓكٓ  اي جاٌٝكة ٚاقت كاً َطكاز ايتٓكاف     َع أمنام ايعٓقا  ايػبهٝة ٚاي ٛاٖس غري اسب ٝة ٚايتٓكٓ  اي جاٌٝكة ٚاقت كاً َطكاز ايتٓكاف     

TTeexxttuuaallllyy     دبككاٙ عكًكك٘، َٚداَٚككة تُٓٝككة   ٘ دبككاٙ عكًكك٘، َٚداَٚككة تُٓٝككة   ٚايتػككعع ايٓؿككى، ٕٔ أٚىل َطككٍٛيٝا  اْ٘طككإ َطككٍٛيٝت   ٚايتػككعع ايٓؿككى، ٕٔ أٚىل َطككٍٛيٝا  اْ٘طككإ َطككٍٛيٝت ٘

، ْٔ٘ ْ ٜعٓى اْتػاز ايٛضاٌٌ ا٘يهرتْٚٝة سب ظ املعًَٛا  إٔ ، ْٔ٘ ْ ٜعٓى اْتػاز ايٛضاٌٌ ا٘يهرتْٚٝة سب ظ املعًَٛا  إٔ ((137:104137:104))قدزات٘ ٚؾٝاْة َٛازدٙ ايرٖٓٝة قدزات٘ ٚؾٝاْة َٛازدٙ ايرٖٓٝة 

اْطإ َا بعكد اسبداثكة مل ٜعكد حباجكة اىل ذانساتك٘ ايبػكسٜة، ٚيهكٔ عًكى ايعهكظ، فكإٕ تككخِ املعًَٛكا              اْطإ َا بعكد اسبداثكة مل ٜعكد حباجكة اىل ذانساتك٘ ايبػكسٜة، ٚيهكٔ عًكى ايعهكظ، فكإٕ تككخِ املعًَٛكا              

ٔ اضتغٍٓ اْ٘طإ ملٛازد ذانست٘ ايطبٝعٝة. فإْطإ َكا  ٔ اضتغٍٓ اْ٘طإ ملٛازد ذانست٘ ايطبٝعٝة. فإْطإ َكا  ٚضسعة تدفكٗا ٚتطاٜسٖا ٜتطًع ٚؼبتا  اىل حطٚضسعة تدفكٗا ٚتطاٜسٖا ٜتطًع ٚؼبتا  اىل حط
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ٚايتٓاف ٚايتٓاف   DDeeccoonnssttrruuccttiioonnبعد اسبداثة فى حاجة َاضة اىل تُٓٝة ذٖٓٝة َطتداَة يت عٌٝ ايت هٝو بعد اسبداثة فى حاجة َاضة اىل تُٓٝة ذٖٓٝة َطتداَة يت عٌٝ ايت هٝو 

  ٚايتعاٌَ َع املعسفة املتػ ٝة فى ٖرا اجملتُع.ٚايتعاٌَ َع املعسفة املتػ ٝة فى ٖرا اجملتُع.

إَسبٌ يب ثؼذ انحذاصخ يحزىو ػهيه أٌ يؼيش فً إَسبٌ يب ثؼذ انحذاصخ يحزىو ػهيه أٌ يؼيش فً   --22

  لهك وػذو يميٍ:لهك وػذو يميٍ:

، ، UUnncceerrttaaiinniittyyبعد اسبداثة قًل ٚعدَى ٜٚعٝؼ فى ِٖٚ ٜٚطٝطس عًٝ٘ ايٜٓككئ  بعد اسبداثة قًل ٚعدَى ٜٚعٝؼ فى ِٖٚ ٜٚطٝطس عًٝ٘ ايٜٓككئ  فإْطإ َا فإْطإ َا   

ٚداٌِ ايب س بٓ ط٘ ٚيٓ ط٘ عٔ املعٓى َٔ ٚجٛدٙ، ْٔ٘ ؼبٝا فى صبتُع داٌِ ايت ٍٛ َٓ تح بٓ حدٚد ٚغكري  ٚداٌِ ايب س بٓ ط٘ ٚيٓ ط٘ عٔ املعٓى َٔ ٚجٛدٙ، ْٔ٘ ؼبٝا فى صبتُع داٌِ ايت ٍٛ َٓ تح بٓ حدٚد ٚغكري  

  ..CCoommpplleexxiittyyضبدد ْٔ٘ غاٜة فى ايتعكٝد ضبدد ْٔ٘ غاٜة فى ايتعكٝد 

ؽبِٝ عًٝ٘ ايتػكاِّ ٚ ٝبكة   ؽبِٝ عًٝ٘ ايتػكاِّ ٚ ٝبكة   إٔ اْطإ َا بعد اسبداثة إٔ اْطإ َا بعد اسبداثة   BBaarrrryy  BBuurrkkee  ((1100::111122))  ٚتّندٚتّند  

أٌَ، ٜٚعٝؼ فى ؾساني َٚكاَٚة، ٚغري قكادز عًكى )ؾكٓاعة( ٚاربكاذ ايككسازا  اْجتُاعٝكة ايتكى دبعًك٘         أٌَ، ٜٚعٝؼ فى ؾساني َٚكاَٚة، ٚغري قكادز عًكى )ؾكٓاعة( ٚاربكاذ ايككسازا  اْجتُاعٝكة ايتكى دبعًك٘         

  قادًزا عًى َٛاجٗة ايتغٝري اْجتُاعى.قادًزا عًى َٛاجٗة ايتغٝري اْجتُاعى.
إ اْطإ َا بعد اسبداثة ْ ٜعٝؼ قطٝعة َع املعًَٛا  ايغثة ٚايطُٝٓة ْٚ َع املعسفة ايتى تكٛدٙ إ اْطإ َا بعد اسبداثة ْ ٜعٝؼ قطٝعة َع املعًَٛا  ايغثة ٚايطُٝٓة ْٚ َع املعسفة ايتى تكٛدٙ   

ي ٗككِ ٚايتعاَككٌ َككع َككا ٖككٛ قككاٌِ، بككٌ ٜعككٝؼ فككى قطٝعكك٘ َككع ايككسٚر ْٚ تعٓٝكك٘ اسبسنككة اْ          ي ٗككِ ٚايتعاَككٌ َككع َككا ٖككٛ قككاٌِ، بككٌ ٜعككٝؼ فككى قطٝعكك٘ َككع ايككسٚر ْٚ تعٓٝكك٘ اسبسنككة اْ          اىل ايككٛعى ٚااىل ايككٛعى ٚا

يْٓككاض عًى اٖ س، ٚبٗرا اْكطع ايتٛاؾٌ ايسٚحى، ٚأدي تدزػبًٝا اىل قكُٛز حطك٘ أ ٓقكى ٚذبٛيك٘     يْٓككاض عًى اٖ س، ٚبٗرا اْكطع ايتٛاؾٌ ايسٚحى، ٚأدي تدزػبًٝا اىل قكُٛز حطك٘ أ ٓقكى ٚذبٛيك٘     

ت ب ككٌ  ت ب ككٌ  اىل اْطإ ٚظٝ ى ْ ٜتطاًٍ نثرًيا عٔ ايغاٜا  ايٓٗاٌٝة يٕغٝاً، ٚضاد ايتٛاؾٌ اْ٘طاْى ايباٖك اىل اْطإ ٚظٝ ى ْ ٜتطاًٍ نثرًيا عٔ ايغاٜا  ايٓٗاٌٝة يٕغٝاً، ٚضاد ايتٛاؾٌ اْ٘طاْى ايباٖك 

  (،(،9:689:68))ايتطٛزا  اهلاًٌة فى عٛامل اْقتؿاد، ٚأؾبح ايتٛاؾكٌ اْ٘طكاْى عكرب ايػكبها  غكأًْا سب ًٝكا       ايتطٛزا  اهلاًٌة فى عٛامل اْقتؿاد، ٚأؾبح ايتٛاؾكٌ اْ٘طكاْى عكرب ايػكبها  غكأًْا سب ًٝكا       

  ٚذيو ملًٌ اي سات ايٛجداْى ايري  ٝص ب٘ اجملتُع ايهٓضٝهى بعٓقات٘ اْ٘طاْٝة اسبُُٝة.ٚذيو ملًٌ اي سات ايٛجداْى ايري  ٝص ب٘ اجملتُع ايهٓضٝهى بعٓقات٘ اْ٘طاْٝة اسبُُٝة.

           ٘ ٘         ٚتستع عًى ذيو، إٔ اْطإ َكا بعكد اسبداثكة ٜعكٝؼ فكى عكامل تهٓٛيكٛجى ٜطكٝطس عًٝك ايػكعٛز  ايػكعٛز    ٚتستع عًى ذيو، إٔ اْطإ َكا بعكد اسبداثكة ٜعكٝؼ فكى عكامل تهٓٛيكٛجى ٜطكٝطس عًٝك

اذ ػبد ْ ط٘ َٛشًعا بئ ادباٖا  طبتً ة ٚتٝازا  َتؿازعة فٗكٛ ٜتؿكٛز أْك٘    اذ ػبد ْ ط٘ َٛشًعا بئ ادباٖا  طبتً ة ٚتٝازا  َتؿازعة فٗكٛ ٜتؿكٛز أْك٘      AAlllliieennaattiioonnباْغرتاب باْغرتاب 

ٜدزى نٌ َا ٜدٚز حٛي٘، بُٝٓا ٖٛ فى حكٝكة أَس غاٌع عٔ ادزاى َاٖٝ٘ ٚنٓ٘ أغٝاً مبا فٝٗا نٓ٘ ذات٘ ٜدزى نٌ َا ٜدٚز حٛي٘، بُٝٓا ٖٛ فى حكٝكة أَس غاٌع عٔ ادزاى َاٖٝ٘ ٚنٓ٘ أغٝاً مبا فٝٗا نٓ٘ ذات٘ 

ى أعُاق٘ ايدا ًٝكة ملعسفكة حكٝككة    ى أعُاق٘ ايدا ًٝكة ملعسفكة حكٝككة    ْتٝجة ذيو اْْبٗاز بايتكدّ ايتهٓٛيٛجى ايري ٜؿسف٘ عٔ ايت تٝؼ فْتٝجة ذيو اْْبٗاز بايتكدّ ايتهٓٛيٛجى ايري ٜؿسف٘ عٔ ايت تٝؼ ف

ٚأبعاد ٚقع٘ اْ٘طاْى فى ٖرا ايعامل، ٚبايتاىل فإْطإ َا بعد اسبداثة مل تعد يدٜ٘ ايككدزة عًكى دبكاٚش    ٚأبعاد ٚقع٘ اْ٘طاْى فى ٖرا ايعامل، ٚبايتاىل فإْطإ َا بعد اسبداثة مل تعد يدٜ٘ ايككدزة عًكى دبكاٚش    

، ْٚ ، ْٚ ((118:54118:54))ذات٘ ايكٝكة، بٌ ؾاز أنثس فاعًٝة يًخكٛني يًبٍٝة احملٝطة ب٘ ٚاي سٚف ايتكى ؼبٝكا فٝٗكا    ذات٘ ايكٝكة، بٌ ؾاز أنثس فاعًٝة يًخكٛني يًبٍٝة احملٝطة ب٘ ٚاي سٚف ايتكى ؼبٝكا فٝٗكا    

دتكك٘ اسبككسة ايطًٝكككة، بككٌ مل ٜعككد ٜككدزى ةبٝعككة نٝاْكك٘ أٚ عاملكك٘   دتكك٘ اسبككسة ايطًٝكككة، بككٌ مل ٜعككد ٜككدزى ةبٝعككة نٝاْكك٘ أٚ عاملكك٘   ٜهككاد ٜطككتبئ يٓ طكك٘ ةسًٜكككا ٜطككًه٘ بإزا ٜهككاد ٜطككتبئ يٓ طكك٘ ةسًٜكككا ٜطككًه٘ بإزا 

ايكدا ًى، ٚعًٝك٘، فكككد ضكاُٖت َكا بعككد اسبداثكة فككى تغٝٝكع ْٚ كى اْ٘طككإ َكٔ  كٍٓ ترٜٚبكك٘ فكى بٓٝككا            ايكدا ًى، ٚعًٝك٘، فكككد ضكاُٖت َكا بعككد اسبداثكة فككى تغٝٝكع ْٚ كى اْ٘طككإ َكٔ  كٍٓ ترٜٚبكك٘ فكى بٓٝككا            

  ((10:4810:48ضعٝد امساعٌٝ عًى )ضعٝد امساعٌٝ عًى )غازةة، َت هُة فٝ٘ ضٛاً ناْت ْ طٝة أّ اقتؿادٜة أّ اجتُاعٝة مما جعٌ غازةة، َت هُة فٝ٘ ضٛاً ناْت ْ طٝة أّ اقتؿادٜة أّ اجتُاعٝة مما جعٌ 

غرتاب ٚاتطكاني ْطكام اضكتخداّ ايعٓكا ٚتعكدد َ كاٖس ايت ًكٌ ايكُٝكى، أؾكب ت          غرتاب ٚاتطكاني ْطكام اضكتخداّ ايعٓكا ٚتعكدد َ كاٖس ايت ًكٌ ايكُٝكى، أؾكب ت          ّٜند إٔ تصاٜد َػاعس اّْٜند إٔ تصاٜد َػاعس اْ

َػهٓ  تً ل بإْطإ َا بعد اسبداثة َسجعٗكا ازتباةٗكا بايطكٝام اْجتُكاعى ايكري دبكسي فٝك٘، ٚهلكرا         َػهٓ  تً ل بإْطإ َا بعد اسبداثة َسجعٗكا ازتباةٗكا بايطكٝام اْجتُكاعى ايكري دبكسي فٝك٘، ٚهلكرا         
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فتعُٝل حاْ  اْغرتاب اْ٘طاْى دا ٌ اجملتُعكا  ٚ ؿًٛؾكا دا كٌ اي ٍكا  أنثكس اْكدَاًجا فكى اقتؿكاد         فتعُٝل حاْ  اْغرتاب اْ٘طاْى دا ٌ اجملتُعكا  ٚ ؿًٛؾكا دا كٌ اي ٍكا  أنثكس اْكدَاًجا فكى اقتؿكاد         

ًْ ٚاضتًٗٓنا، مما جعٌ اْ٘طإ  اقًعا يًٛض  ايبٍٝى ايثكافى ايري ٜعٝؼ فٝ٘.  ––املعسفة املعسفة  ًْ ٚاضتًٗٓنا، مما جعٌ اْ٘طإ  اقًعا يًٛض  ايبٍٝى ايثكافى ايري ٜعٝؼ فٝ٘.اْتاًجا ٚتباد   اْتاًجا ٚتباد

ْٚ ًسا ٕٔ اْعتُاد عًى ايعًِ ٚايتهٓٛيٛجٝا قد ضك  ْتٝجة قؿٛزة فى ايٛفام بئ اْحتٝاجا  ْٚ ًسا ٕٔ اْعتُاد عًى ايعًِ ٚايتهٓٛيٛجٝا قد ضك  ْتٝجة قؿٛزة فى ايٛفام بئ اْحتٝاجا    

)ايراتٝكة( ممكا   )ايراتٝكة( ممكا     اْ٘طاْٝة، ٚفػً٘ فى َٝادٜٔ َتعددة يطًٛ اضتخداّ ايعكْٓٝة، ٚايرتنٝكص عًكى اي سداْٝكة   اْ٘طاْٝة، ٚفػً٘ فى َٝادٜٔ َتعددة يطًٛ اضتخداّ ايعكْٓٝة، ٚايرتنٝكص عًكى اي سداْٝكة   

أثس عًى تٓحِ ايٓطٝج اْجتُاعى، ٚأدي اىل ت هو اجملتُعا  ٚضٝادة اْعبسافكا  ٚاملبايغكة فكى ايتػكبس     أثس عًى تٓحِ ايٓطٝج اْجتُاعى، ٚأدي اىل ت هو اجملتُعا  ٚضٝادة اْعبسافكا  ٚاملبايغكة فكى ايتػكبس     

مب اِٖٝ ايٛقعٝة ايتى تطتبعد نٌ َا ْ ؽبكع يًت هري ايعًُى، مما أدي اىل اضتبعاد ايكِٝ ايسٚحٝة، َٚٔ مب اِٖٝ ايٛقعٝة ايتى تطتبعد نٌ َا ْ ؽبكع يًت هري ايعًُى، مما أدي اىل اضتبعاد ايكِٝ ايسٚحٝة، َٚٔ 

سٜطككة ايتعككازض ٚايتٓككاقض بككئ َككا ت سقكك٘   سٜطككة ايتعككازض ٚايتٓككاقض بككئ َككا ت سقكك٘   ، ٖٚككرا جعككٌ اْ٘طككإ ٜكككع ف ، ٖٚككرا جعككٌ اْ٘طككإ ٜكككع ف ((214:42214:42))ثككِ اغككرتاب اْ٘طككإ  ثككِ اغككرتاب اْ٘طككإ  

ايتهٓٛيٛجٝا اسبدٜثة ٚاملبادُ أ ٓقٝكة ايتكى َّٜٓكٕٛ بٗكا، ٚايتعكازض بكئ َ كاٖس ايتككدّ املكادي ايكري           ايتهٓٛيٛجٝا اسبدٜثة ٚاملبادُ أ ٓقٝكة ايتكى َّٜٓكٕٛ بٗكا، ٚايتعكازض بكئ َ كاٖس ايتككدّ املكادي ايكري           

ذبكك٘ ايتهٓٛيٛجٝا اسبدٜثة ايداٌُة ايتطٛز ٚبئ ٖرٙ املبادُ، ٚتستع عًى ذيو إٔ حدت ا تٍٓ يًُبادُ ذبكك٘ ايتهٓٛيٛجٝا اسبدٜثة ايداٌُة ايتطٛز ٚبئ ٖرٙ املبادُ، ٚتستع عًى ذيو إٔ حدت ا تٍٓ يًُبادُ 

، ٚأؾبح اْ٘طإ تابًعا بعد إٔ نإ َتبًٛعا، ٚنكريو أدي ٖكرا اْْبٗكاز    ، ٚأؾبح اْ٘طإ تابًعا بعد إٔ نإ َتبًٛعا، ٚنكريو أدي ٖكرا اْْبٗكاز    ٚايكِٝ ب عٌ ايتغريا  ايتهٓٛيٛجٝةٚايكِٝ ب عٌ ايتغريا  ايتهٓٛيٛجٝة

ايتهٓٛيككٛجى اىل عجككص اْ٘طككإ ٚضككًبٝت٘ ٚفػككً٘ فككى اْحت ككاظ بايسٜككادة ٚحسٜككة ا تٝككاز ايطسٜككل ٚازادة     ايتهٓٛيككٛجى اىل عجككص اْ٘طككإ ٚضككًبٝت٘ ٚفػككً٘ فككى اْحت ككاظ بايسٜككادة ٚحسٜككة ا تٝككاز ايطسٜككل ٚازادة     

ًٝا، ْ ميتًو ايكدزة  ًٝا ضًب ًٝا، ْ ميتًو ايكدزة ايت هِ فى املؿري ْٚتٝجة يريو جاً اْ٘طإ ايري تعدٙ ايرتبٝة اسبايٝة اغرتاب ًٝا ضًب ايت هِ فى املؿري ْٚتٝجة يريو جاً اْ٘طإ ايري تعدٙ ايرتبٝة اسبايٝة اغرتاب

ةسة      عًى َٛاجٗة ايت دٜا  ايتى عًى َٛاجٗة ايت دٜا  ايتى  ّك  َٕ ٕ تهٛك ةسة      ت سقٗا زٚر ايعؿس، بطبع غٝاب املسجعٝة اي هسٜكة ايتكىٜ  كرتض أ ّك  َٕ ٕ تهٛك ت سقٗا زٚر ايعؿس، بطبع غٝاب املسجعٝة اي هسٜكة ايتكىٜ  كرتض أ

ّ ايرتبٛي. ّ ايرتبٛي.َٚٛجٗة يًٓ ا   ((33:8133:81))  َٚٛجٗة يًٓ ا

ًٝكا      ًٓكا عبث ًٝكا   ٚمبا إٔ َا بعد اسبداثة عبثٝة ٚفٛقٜٛة ٚعدَٝة ٚتكٜٛكٝة، فإْٗا جعًت اْ٘طإ ناٌ ًٓكا عبث ٚمبا إٔ َا بعد اسبداثة عبثٝة ٚفٛقٜٛة ٚعدَٝة ٚتكٜٛكٝة، فإْٗا جعًت اْ٘طإ ناٌ

عٝؼ حٝاة ايغسابة ٚايطخسٜة ٚاملكاَٚة فى ٖرا ايعامل ايكاٌع عٝؼ حٝاة ايغسابة ٚايطخسٜة ٚاملكاَٚة فى ٖرا ايعامل ايكاٌع ٚفٛقًٜٛا ْ قُٝة ي٘ فى ٖرا ايهٕٛ املغٝع، ٜٚفٛقًٜٛا ْ قُٝة ي٘ فى ٖرا ايهٕٛ املغٝع، ٜ

، ٚبٗرا فإٕ َا بعد اسبداثة حٛيكت اْ٘طكإ اىل اْطكإ َغكرتب َطكتهئ قٛقكت بٓٝتك٘ اي هسٜكة         ، ٚبٗرا فإٕ َا بعد اسبداثة حٛيكت اْ٘طكإ اىل اْطكإ َغكرتب َطكتهئ قٛقكت بٓٝتك٘ اي هسٜكة         ((213:62213:62))

قتٝكة            ّ فسدٜكة ربككع ملّغكسا ٚ  أ ٓقٝكة ايعاَكة عسقكة يؿكدٚز أحهكا أؾب ت املبكادُ اْجتُاعٝكةٚ  قتٝكة           ٚايكُٝٝة،ٚ  ّ فسدٜكة ربككع ملّغكسا ٚ  أ ٓقٝكة ايعاَكة عسقكة يؿكدٚز أحهكا أؾب ت املبكادُ اْجتُاعٝكةٚ    ٚايكُٝٝة،ٚ 

  َٚتغرية.َٚتغرية.

ٌ ٖرا ايٛقع ْ٘طإ َا بعد اسبداثة ي٘ أضباب٘ ٚدٚافع٘، َٓٗكا إٔ غٝكاب ا٘ميكإ بٛجكٛد اهلل     ٌ ٖرا ايٛقع ْ٘طإ َا بعد اسبداثة ي٘ أضباب٘ ٚدٚافع٘، َٓٗكا إٔ غٝكاب ا٘ميكإ بٛجكٛد اهلل     ٚيعٚيع  

نكٛة عًٝا ٜدفع ايبػس اىل داٌسة احطاع عُٝل ْ حدٚد ي٘ بايكًل ٚاشبٛف ٚايتٛتس، ٚإٔ غٝاب َا ٖٛ اهلى نكٛة عًٝا ٜدفع ايبػس اىل داٌسة احطاع عُٝل ْ حدٚد ي٘ بايكًل ٚاشبٛف ٚايتٛتس، ٚإٔ غٝاب َا ٖٛ اهلى 

اْ٘طكإ فكى حايكة َكٔ     اْ٘طكإ فكى حايكة َكٔ     ّٜدي اىل غٝاب َا ٖٛ اْطاْى ٜٚٛيد حاية َٔ ايكًل ايري ٜكٗس نكٌ ا٘زادا ، ٜٚككع   ّٜدي اىل غٝاب َا ٖٛ اْطاْى ٜٚٛيد حاية َٔ ايكًل ايري ٜكٗس نكٌ ا٘زادا ، ٜٚككع   

اْغرتاب، نُا إٔ ايتعكد ايتهٓٛيٛجى ٚضسعة اْتؿاٍ أدي اىل ا تصاٍ املهإ ٚايصَإ مبعٓكى إٔ اْتؿكاٍ   اْغرتاب، نُا إٔ ايتعكد ايتهٓٛيٛجى ٚضسعة اْتؿاٍ أدي اىل ا تصاٍ املهإ ٚايصَإ مبعٓكى إٔ اْتؿكاٍ   

ايً  ى املتار اٖٕ بٛاضطة ٚضاٌٌ اْتؿاٍ اسبدٜثة املتطٛزة َٔ غأْ٘ إٔ ٜطكبع يْٙطكإ ًْٛعكا َكٔ ايكًكل      ايً  ى املتار اٖٕ بٛاضطة ٚضاٌٌ اْتؿاٍ اسبدٜثة املتطٛزة َٔ غأْ٘ إٔ ٜطكبع يْٙطكإ ًْٛعكا َكٔ ايكًكل      

ًٓكا بػكأْٗا. َٚكٔ        بطبع ايطسعة ايتى ٜتبكى عًٝ٘ إٔ ٜٓجص بٗكا املٗكا  بطبع ايطسعة ايتى ٜتبكى عًٝ٘ إٔ ٜٓجص بٗكا املٗكا   ًٓكا بػكأْٗا. َٚكٔ        ّ املطًٛبكة َٓك٘، أٚ إٔ ٜتخكر قكساًزا َعٝ ّ املطًٛبكة َٓك٘، أٚ إٔ ٜتخكر قكساًزا َعٝ

ًٓا آ س. ًٓا ٚايعكْٓٝة ايتكٓٝة حٝ ًٓا آ س.أضباب اْغرتاب أًٜكا أضًٛب ٚمن  ايت هري املتعًل بايعكٌ أداتى حٝ ًٓا ٚايعكْٓٝة ايتكٓٝة حٝ   أضباب اْغرتاب أًٜكا أضًٛب ٚمن  ايت هري املتعًل بايعكٌ أداتى حٝ
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صخ  ؼذ انحذا يب ث يبس  يخ ر يخ نشؤ ضبييٍ انزشثى صخ )ة( انً ؼذ انحذا يب ث يبس  يخ ر يخ نشؤ ضبييٍ انزشثى )ة( انً

  نإلَسبٌ:نإلَسبٌ:

  تتُثٌ تًو املكاَئ فُٝا ًٜى:تتُثٌ تًو املكاَئ فُٝا ًٜى:  

ة اْعتباز يًكرا ، ٚذبكٝكل املؿكاسبة بكئ املٛقكٛني ٚايكرا  أي بكئ ازبٛاْكع ايعكًٝكة          ة اْعتباز يًكرا ، ٚذبكٝكل املؿكاسبة بكئ املٛقكٛني ٚايكرا  أي بكئ ازبٛاْكع ايعكًٝكة          اْطًٓقا َٔ اعاداْطًٓقا َٔ اعاد--11

ٚازبٛاْع ايراتٝة يْٙطإ يت كٝل ايتهاٌَ بٝٓٗا، َٚٔ َٓ كٛز ايطبٝعكة اْ٘طكاْٝة املسنبكة، فكإٕ َكا       ٚازبٛاْع ايراتٝة يْٙطإ يت كٝل ايتهاٌَ بٝٓٗا، َٚٔ َٓ كٛز ايطبٝعكة اْ٘طكاْٝة املسنبكة، فكإٕ َكا       

بعككد اسبداثككة تككسي قككسٚزة إٔ ٜهككٕٛ ٖٓككاى تهاَككٌ بككئ أٖككداف ايرتبٝككة َككٔ حٝككس ت عٝككٌ أٖككداف          بعككد اسبداثككة تككسي قككسٚزة إٔ ٜهككٕٛ ٖٓككاى تهاَككٌ بككئ أٖككداف ايرتبٝككة َككٔ حٝككس ت عٝككٌ أٖككداف          

فى املٛقا ايتعًُٝى نُٗازا  ايتٓ كِٝ ايكرٖٓى َٚٗكازا     فى املٛقا ايتعًُٝى نُٗازا  ايتٓ كِٝ ايكرٖٓى َٚٗكازا       AAiimmss  MMeettaaccooggnniittiivveeفٝة فٝة املٝتاَعساملٝتاَعس

ًٝا، ٚت عٌٝ املٗازا  اْجتُاعٝة َٔ  ٍٓ قبكٍٛ   ًٝا ٚاحؿاٌ ًٝا، ٚت عٌٝ املٗازا  اْجتُاعٝة َٔ  ٍٓ قبكٍٛ  حٌ املػهٓ ، َٚٗازا  اْضتدٍْ َعًَٛات ًٝا ٚاحؿاٌ حٌ املػهٓ ، َٚٗازا  اْضتدٍْ َعًَٛات

اٖ ككس مبككا ٜعهككظ ايتعددٜككة بأغككهاهلا املختً ككة، ٚذبكٝككل املطككاٚاة اْجتُاعٝككة َٚساعككاة ايككرناً        اٖ ككس مبككا ٜعهككظ ايتعددٜككة بأغككهاهلا املختً ككة، ٚذبكٝككل املطككاٚاة اْجتُاعٝككة َٚساعككاة ايككرناً        

   ى )ايٛجداْى( ٚايتطاَح، ٚذبكٝل ايتُٓٝة اجملتُعٝة املطتداَة. ى )ايٛجداْى( ٚايتطاَح، ٚذبكٝل ايتُٓٝة اجملتُعٝة املطتداَة.ايعاةايعاة

إٔ ٜسنككص ايتعًككِٝ عًككى بٓككاً ايػخؿككٝة أنثككس َككٔ اضككتٝعاب املعًَٛككا  ايعكًٝككة ْٚضككُٝا إٔ ايتصاٜككد    إٔ ٜسنككص ايتعًككِٝ عًككى بٓككاً ايػخؿككٝة أنثككس َككٔ اضككتٝعاب املعًَٛككا  ايعكًٝككة ْٚضككُٝا إٔ ايتصاٜككد      --22

املطتُس فى حجِ املعًَٛا  ٚربصٜٓٗا َٚعازبتٗا َٔ  ٍٓ ايهُبٝٛتس جعٌ إٔ َا ٜترنسٙ اي سد أقٌ مما املطتُس فى حجِ املعًَٛا  ٚربصٜٓٗا َٚعازبتٗا َٔ  ٍٓ ايهُبٝٛتس جعٌ إٔ َا ٜترنسٙ اي سد أقٌ مما 

خؿٝة فى َا بعد اسبداثة ْ ٜعٓى اتكإ ايكدزة عًى ت طري ايبٝاْا  ؾ ًٝ ا، بكٌ  خؿٝة فى َا بعد اسبداثة ْ ٜعٓى اتكإ ايكدزة عًى ت طري ايبٝاْا  ؾ ًٝ ا، بكٌ  ٜ ُٗ٘، "فبٓاً ايػٜ ُٗ٘، "فبٓاً ايػ

  ((9:229:22))ٜعٓى ايكدزة عًى ايتعاٌَ َع املػهٓ  أ ٓقٝة املعكدة فى ايعامل املعاؾس. ٜعٓى ايكدزة عًى ايتعاٌَ َع املػهٓ  أ ٓقٝة املعكدة فى ايعامل املعاؾس. 

  تؿُِٝ ايرباَج حبٝس تطتٛعع َا ٖٛ عكًى َٚا ٖٛ ٚجداْى فى ذا  ايٛقت.تؿُِٝ ايرباَج حبٝس تطتٛعع َا ٖٛ عكًى َٚا ٖٛ ٚجداْى فى ذا  ايٛقت.  --33

بكاهلل،  بكاهلل،  ملٛاجٗة ايكًل ٚايتٛتس ايٓاتج عكٔ غٝكاب ا٘ميكإ    ملٛاجٗة ايكًل ٚايتٛتس ايٓاتج عكٔ غٝكاب ا٘ميكإ      تعُٝل اْٖتُاّ بازباْع ايٓ طى يًُتعًِتعُٝل اْٖتُاّ بازباْع ايٓ طى يًُتعًِ  --44

ع  َِ رتتع عًى ذيو اْدَا  املتعً ٍ تٍٗٝة ايبٍٝة املدزضٝةْ  طًٝا مماٜ  ٓ  ٔ عٚذيوَ   َِ رتتع عًى ذيو اْدَا  املتعً ٍ تٍٗٝة ايبٍٝة املدزضٝةْ  طًٝا مماٜ  ٓ  ٔ   اٖ س.اٖ س.  ٚذيوَ 

ًْ عكٔ ايطكًٛى ايكري ٜؿكدز         --55 ًْ عكٔ ايطكًٛى ايكري ٜؿكدز       ت عٌٝ جاْبى اسبسٜة ٚاملطٍٛيٝة يدي املتعًُئ مما ػبعٌ املكتعًِ َطكٍٛ ت عٌٝ جاْبى اسبسٜة ٚاملطٍٛيٝة يدي املتعًُئ مما ػبعٌ املكتعًِ َطكٍٛ

يدي املتعًُئ نُتطًع يًجاْع يدي املتعًُئ نُتطًع يًجاْع   EEtthhiiccaall  AAwwaarreenneessssٔ ٓقى ٔ ٓقى َٓ٘، ٜٚتطًع ذيو تُٓٝة ايٛعى آَ٘، ٜٚتطًع ذيو تُٓٝة ايٛعى ا

ًٝا َٚدزًنا ٔفعاي٘ فى املٛقا ايتعًُٝى، ٜٚهٕٛ قادًزا عًكى تػكٝٝد    ًٝا َٚدزًنا ٔفعاي٘ فى املٛقا ايتعًُٝى، ٜٚهٕٛ قادًزا عًكى تػكٝٝد   ايراتى عٓد املتعًِ حتى ٜهٕٛ ٚاع ايراتى عٓد املتعًِ حتى ٜهٕٛ ٚاع

  ْطل قُٝى  اف ب٘ فى اجملتُع املدزضى.ْطل قُٝى  اف ب٘ فى اجملتُع املدزضى.

ٜٛعسف ٜٚٛ دد بٛاضطة ثكافت٘ دا ٌ اجملتُع ايري ٜ  --66 ٜٛعسف ٜٚٛ دد بٛاضطة ثكافت٘ دا ٌ اجملتُع ايري ٜٚمبا إٔ املتعًِ )اْ٘طإ(  ٛجد فٝ٘، ٚأْ٘ ٜرٚب ٛجد فٝ٘، ٚأْ٘ ٜرٚب ٚمبا إٔ املتعًِ )اْ٘طإ( 

فى ايبٓى اْجتُاعٝة، هلرا فُٔ ايككسٚزي َساعكاة ايٛضك  ايثككافى ايكري ؼبٝكا ٜٚعكٝؼ فٝك٘ املكتعًِ          فى ايبٓى اْجتُاعٝة، هلرا فُٔ ايككسٚزي َساعكاة ايٛضك  ايثككافى ايكري ؼبٝكا ٜٚعكٝؼ فٝك٘ املكتعًِ          

ًٝا. ًٝا.)اْ٘طإ( ٕٔ ٖرا ايٛض  ٜعهظ حاٍ اْ٘طإ، ٜٚػهً٘ َٓتًجا ثكاف   )اْ٘طإ( ٕٔ ٖرا ايٛض  ٜعهظ حاٍ اْ٘طإ، ٜٚػهً٘ َٓتًجا ثكاف

ملدزضكة"  ملدزضكة"  اذا ناْت َا بعد اسبداثة أ ر  مببدأ اعٕٓ ايٓٗاٜا  َٚثاٍ ذيو "ْٗاٜة املعًكِ"، ٚ"ْٗاٜكة ا  اذا ناْت َا بعد اسبداثة أ ر  مببدأ اعٕٓ ايٓٗاٜا  َٚثاٍ ذيو "ْٗاٜة املعًكِ"، ٚ"ْٗاٜكة ا    --77

ًٓا يًتكٓٝا  ٚانطاًبا يًُٗازا  عًى  ًٓا يًتكٓٝا  ٚانطاًبا يًُٗازا  عًى عًى غساز ْٗاٜة املّيا، ٚايٓصٚني اىل جعٌ ايعًُٝة ايتعًُٝٝة تًكٝ عًى غساز ْٗاٜة املّيا، ٚايٓصٚني اىل جعٌ ايعًُٝة ايتعًُٝٝة تًكٝ

حطاب ايعٓاٜكة بايبعكد ايرتبكٛي يْٙطكإ فكإٕ ذيكو ٜكتككى تٓػكٍت٘ )اْ٘طكإ( عًكى ايككِٝ ايه ًٝكة             حطاب ايعٓاٜكة بايبعكد ايرتبكٛي يْٙطكإ فكإٕ ذيكو ٜكتككى تٓػكٍت٘ )اْ٘طكإ( عًكى ايككِٝ ايه ًٝكة             

  حبُاٜة نْٝٓٛت٘ اْ٘طاْٝة.حبُاٜة نْٝٓٛت٘ اْ٘طاْٝة.
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  ٌ َع اسبكٝكة َٔ  ٍٓ ايًغة.ٌ َع اسبكٝكة َٔ  ٍٓ ايًغة.قسٚزة اْٖتُاّ بايًغة، يهٕٛ اْ٘طإ ٜت اعقسٚزة اْٖتُاّ بايًغة، يهٕٛ اْ٘طإ ٜت اع  --88

ٚمبكا إٔ ايكككٛي اْجتُاعٝكة ٚايثكافٝككة ٜؿكٓعإ أفككساد نُكا ٜؿككٓعإ افهكازِٖ ٚادباٖككاتِٗ، ٚإٔ      ٚمبكا إٔ ايكككٛي اْجتُاعٝكة ٚايثكافٝككة ٜؿكٓعإ أفككساد نُكا ٜؿككٓعإ افهكازِٖ ٚادباٖككاتِٗ، ٚإٔ        --99

ايًغة ذبدد بػهٌ  اف َا ايري ٜ هس فٝ٘ اْ٘طإ، نُا إٔ اهلٜٛكة يٝطكت فسدٜكة، ٚيهٓٗكا عاعٝكة،      ايًغة ذبدد بػهٌ  اف َا ايري ٜ هس فٝ٘ اْ٘طإ، نُا إٔ اهلٜٛكة يٝطكت فسدٜكة، ٚيهٓٗكا عاعٝكة،      

ًٝا.هلرا ْبد ْ٘طإ َا بعد اسبداثة إٔ ٜتهٝا َع اٖ س املختًهلرا ْبد ْ٘طإ َا بعد اسبداثة إٔ ٜتهٝا َع اٖ س املختً ًٝا.ا َع٘ ثكاف   ا َع٘ ثكاف

  سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهميى:سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهميى:  --صبًَيبصبًَيب

ٜٛعد َب س ايكِٝ َٔ أِٖ ايكككاٜا ايتكى ْايكت اٖتُكاّ اي ٓضك ة ٚامل هكسٜٔ ٚغكهًت َٝكادٜٔ اي هكس          ٜٛعد َب س ايكِٝ َٔ أِٖ ايكككاٜا ايتكى ْايكت اٖتُكاّ اي ٓضك ة ٚامل هكسٜٔ ٚغكهًت َٝكادٜٔ اي هكس            

أي ْ سٜكة ايككِٝ أٚ   أي ْ سٜكة ايككِٝ أٚ     AAxxiioollooggyyاْ٘طاْى َٓر قدِٜ ايصَإ، فايكِٝ َب س فًط ى ٜطُى باْنطٝٛيٛجٞ اْ٘طاْى َٓر قدِٜ ايصَإ، فايكِٝ َب س فًط ى ٜطُى باْنطٝٛيٛجٞ 

اِٖٝ اسبككل ٚاشبككري ٚازبُككاٍ، ٚتٓ ؿككس َُٗتٗكا فككى ايكٝككاّ بعًُٝككة ذبًٝككٌ  اِٖٝ اسبككل ٚاشبككري ٚازبُككاٍ، ٚتٓ ؿككس َُٗتٗكا فككى ايكٝككاّ بعًُٝككة ذبًٝككٌ  عًكِ ايكككِٝ، ٖٚككى تب ككس فككى َ ك  عًكِ ايكككِٝ، ٖٚككى تب ككس فككى َ ك  

امل اِٖٝ ٚتٓ ُٝٗا ٚذيو بايب س فى ةبٝعة تًكو ايككِٝ ٚأْٛاعٗكا َٚعاٜريٖكا، ٚٛتعكد ٚثٝككة ايؿكًة بعًكّٛ         امل اِٖٝ ٚتٓ ُٝٗا ٚذيو بايب س فى ةبٝعة تًكو ايككِٝ ٚأْٛاعٗكا َٚعاٜريٖكا، ٚٛتعكد ٚثٝككة ايؿكًة بعًكّٛ         

  املٓطل ٚأ ٓم ٚازبُاٍ ٚا٘هلٝا ...ٚعًِ اْجتُاني.املٓطل ٚأ ٓم ٚازبُاٍ ٚا٘هلٝا ...ٚعًِ اْجتُاني.

ٝة فكى ظككٌ املطكاٌٌ املتعًككة باْ تٝككاز    ٝة فكى ظككٌ املطكاٌٌ املتعًككة باْ تٝككاز    ٖٚكرا املب كس ٜكد ٌ فككى نكٌ صبكاْ  ايرتبٝككة ْٔٗكا أضاضك       ٖٚكرا املب كس ٜكد ٌ فككى نكٌ صبكاْ  ايرتبٝككة ْٔٗكا أضاضك         

ٚارباذ ايكساز، فاملعًُٕٛ ٜطتخدَٕٛ ايكِٝ فى تكِٝٝ ةٓبِٗ، نُا ٜطتخدَٗا ايطٓب فى تكِٝٝ َعًُِٝٗ، ٚارباذ ايكساز، فاملعًُٕٛ ٜطتخدَٕٛ ايكِٝ فى تكِٝٝ ةٓبِٗ، نُا ٜطتخدَٗا ايطٓب فى تكِٝٝ َعًُِٝٗ، 

ٚاجملتُككع ٜكككِٝ املكككسزا  ايدزاضككٝة، ٚبككساَج املككدازع ٚن ككاًة ايتككدزٜظ، نُككا إٔ املككسبئ أْ طككِٗ ٜكُٝككٕٛ    ٚاجملتُككع ٜكككِٝ املكككسزا  ايدزاضككٝة، ٚبككساَج املككدازع ٚن ككاًة ايتككدزٜظ، نُككا إٔ املككسبئ أْ طككِٗ ٜكُٝككٕٛ    

فككى تكككدٜس قُٝككة ايطٝاضككة ايرتبٜٛككة، ٚنككريو اؾككداز حهككِ عًككى  فككى تكككدٜس قُٝككة ايطٝاضككة ايرتبٜٛككة، ٚنككريو اؾككداز حهككِ عًككى    ، ٚت ٝككد نككريو، ٚت ٝككد نككريو((33:2033:20))اجملتُككع ْ طكك٘ اجملتُككع ْ طكك٘ 

  املُازضا  ايرتبٜٛة.املُازضا  ايرتبٜٛة.

ٚتعد ايككِٝ فكى أي صبتُكع َعكاٜري يًطكًٛى اْ٘طكاْى، ٚاجملتُكع املتكٛاشٕ ٖكٛ ذيكو اجملتُكع ايكري             ٚتعد ايككِٝ فكى أي صبتُكع َعكاٜري يًطكًٛى اْ٘طكاْى، ٚاجملتُكع املتكٛاشٕ ٖكٛ ذيكو اجملتُكع ايكري               

ٜٓتػس فٝ٘ ايٛعى بايكِٝ، َٚٔ ثِ اْيتصاّ بٗا، ٜٚستب  باشدٜكاد ايكٛعى بكايكِٝ ٚا٘حطكاع بٗكا َ كاِٖٝ       ٜٓتػس فٝ٘ ايٛعى بايكِٝ، َٚٔ ثِ اْيتصاّ بٗا، ٜٚستب  باشدٜكاد ايكٛعى بكايكِٝ ٚا٘حطكاع بٗكا َ كاِٖٝ       

دّ ٚايت اٍِ ٚايٓ اّ ٚايرتاب . هلرا غغٌ َٛقٛني ايكِٝ اٖتُاّ ايهكثري َكٔ فٓضك ة ايرتبٝكة َٚ هسٜٗكا      دّ ٚايت اٍِ ٚايٓ اّ ٚايرتاب . هلرا غغٌ َٛقٛني ايكِٝ اٖتُاّ ايهكثري َكٔ فٓضك ة ايرتبٝكة َٚ هسٜٗكا      ايتكايتك

باعتباز إٔ تُٓٝة ايكِٝ جٖٛس عًُٝة ايرتبٝة ٚغاٜتٗا، فايرتبٝة فى ذبًًٝٗا ايٓٗاٌى صبٗٛد قُٝى طبط  باعتباز إٔ تُٓٝة ايكِٝ جٖٛس عًُٝة ايرتبٝة ٚغاٜتٗا، فايرتبٝة فى ذبًًٝٗا ايٓٗاٌى صبٗٛد قُٝى طبط  

اً اجملتُع، ٖٚكرا َكسدٙ نُكا    اً اجملتُع، ٖٚكرا َكسدٙ نُكا    ٜطتٗدف ذبًٌٝ ٚتكِٜٛ ايكِٝ اي سدٜة ٚاجملتُعٝة ٚاْ٘طاْٝة ٚغسضٗا فى أبٜٓطتٗدف ذبًٌٝ ٚتكِٜٛ ايكِٝ اي سدٜة ٚاجملتُعٝة ٚاْ٘طاْٝة ٚغسضٗا فى أبٓ

إٔ ايكِٝ َٛجٗا  ايطًٛى ايطًِٝ بايٓطبة يًُطٍٛيئ عٔ إٔ ايكِٝ َٛجٗا  ايطًٛى ايطًِٝ بايٓطبة يًُطٍٛيئ عٔ   KKaarreenn  DDuupprree  JJaaccoobbss  ((66::111199))ٜسي ٜسي 

ايعًُٝة ايتعًُٝٝكة أٚ املكتعًُئ أْ طكِٗ ٚقككٝة ايككِٝ ٖكرٙ تطكسر بػكهٌ قكَٛى فكى نكٌ اجملكاْ  ٚفكى نكٌ               ايعًُٝة ايتعًُٝٝكة أٚ املكتعًُئ أْ طكِٗ ٚقككٝة ايككِٝ ٖكرٙ تطكسر بػكهٌ قكَٛى فكى نكٌ اجملكاْ  ٚفكى نكٌ               

 ٚ ٚ اجملتُعا ، ٜٚعد صبتُع َا بعد اسبداثة أحد ٖرٙ اجملتُعكا ،  قكد ظٗكس  قكِٝ صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة        قكد ظٗكس  قكِٝ صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة        اجملتُعا ، ٜٚعد صبتُع َا بعد اسبداثة أحد ٖرٙ اجملتُعكا ، 

PPoosstt  MMooddeerrnniissmm  VVaalluueess       ٜٔأٍٚ َسة نعاٌَ ضٝاضى َِٗ ٚع ِٝ فى ايطكتٝٓا  َكٔ ايككسٕ ايعػكسٜٔ     أٍٚ َسة نعاٌَ ضٝاضى َِٗ ٚع ِٝ فى ايطكتٝٓا  َكٔ ايككسٕ ايعػكس

عٔ ةسٜل حسنا  ايطٓب ايرٜٔ ناْٛا أنثكس فٍكا  اجملتُكع تكأثًسا بايؿك ٛة ايدٜٓٝكة ٚأ ٓقٝكة ٚايثكٛزة         عٔ ةسٜل حسنا  ايطٓب ايرٜٔ ناْٛا أنثكس فٍكا  اجملتُكع تكأثًسا بايؿك ٛة ايدٜٓٝكة ٚأ ٓقٝكة ٚايثكٛزة         

ادة ٚضكككٛم ايدٚيككة اْضككتبدادٜة ٚاْغككرتانٝة   ادة ٚضكككٛم ايدٚيككة اْضككتبدادٜة ٚاْغككرتانٝة   ايدميكساةٝككة ٚثككٛزة اي ككسد ٚتؿككاعد دٚز املككسأة فككى ايكٝكك    ايدميكساةٝككة ٚثككٛزة اي ككسد ٚتؿككاعد دٚز املككسأة فككى ايكٝكك    

ٚايت ككٍٛ اىل ْ ككاّ ايطككٛم، فكككد أحككدثت ٖككرٙ ايثككٛزا  ذبككْٛ  فككى ايبٓككى اجملتُعٝككة ٚأد  اىل تغككٝريا      ٚايت ككٍٛ اىل ْ ككاّ ايطككٛم، فكككد أحككدثت ٖككرٙ ايثككٛزا  ذبككْٛ  فككى ايبٓككى اجملتُعٝككة ٚأد  اىل تغككٝريا      
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اجتُاعٝة ٚثكافٝة ٚتهٓٛيٛجٝة، نُا أدي ذيو اىل حدٚت أشَة فى قِٝ َا بعد اسبداثة َٔ جاْكع، ٚتبٓكى   اجتُاعٝة ٚثكافٝة ٚتهٓٛيٛجٝة، نُا أدي ذيو اىل حدٚت أشَة فى قِٝ َا بعد اسبداثة َٔ جاْكع، ٚتبٓكى   

  ْع آ س.ْع آ س.ايعدٜد َٔ قِٝ َا بعد اسبداثة َٔ جاايعدٜد َٔ قِٝ َا بعد اسبداثة َٔ جا

ٚعًٝكك٘، فكككاّ ايطككٓب باْحتجككار عًككى ٚقككعِٗ ٚ ككسدٚا عًككى قككِٝ صبتُعككاتِٗ ٚأضككظ ايٓ ككاّ   ٚعًٝكك٘، فكككاّ ايطككٓب باْحتجككار عًككى ٚقككعِٗ ٚ ككسدٚا عًككى قككِٝ صبتُعككاتِٗ ٚأضككظ ايٓ ككاّ     

ٚايعكْٓٝة ٚبػسٚا ِٖ ٚفٓض تِٗ حبًٍٛ صبتُع جدٜد ٜككّٛ عًكى أضكظ ٚقكِٝ َغكاٜسة ٚٛعكسف ٖكرا اجملتُكع         ٚايعكْٓٝة ٚبػسٚا ِٖ ٚفٓض تِٗ حبًٍٛ صبتُع جدٜد ٜككّٛ عًكى أضكظ ٚقكِٝ َغكاٜسة ٚٛعكسف ٖكرا اجملتُكع         

      ٚ ٚ      )مبا بعد اسبداثة(، ٚأعًٔ ايػباب زفككِٗ ايتكاّ ٕٔ تهكٕٛ املكادة ٚأَكإ اْقتؿكادي  املكادي ٖكى ايككِٝ    املكادي ٖكى ايككِٝ    )مبا بعد اسبداثة(، ٚأعًٔ ايػباب زفككِٗ ايتكاّ ٕٔ تهكٕٛ املكادة ٚأَكإ اْقتؿكادي 

ايعًٝكا هلككِ ٚجملتُعككاتِٗ، ٚأعًٓككٛا قطٝعككتِٗ َككع قكِٝ اسبداثككة َٚٓٗككا ايعكْٓٝككة ٚايتكككدّ ٚبًككٛزٚا ثكافككة   ايعًٝكا هلككِ ٚجملتُعككاتِٗ، ٚأعًٓككٛا قطٝعككتِٗ َككع قكِٝ اسبداثككة َٚٓٗككا ايعكْٓٝككة ٚايتكككدّ ٚبًككٛزٚا ثكافككة   

اْطاْٝة تكّٛ عًى ايتأنٝد عًكى قكِٝ اسبٝكاة ٚا٘بكداني ٚاشبٝكاٍ ٚاسبسٜكة       اْطاْٝة تكّٛ عًى ايتأنٝد عًكى قكِٝ اسبٝكاة ٚا٘بكداني ٚاشبٝكاٍ ٚاسبسٜكة         CCoouunntteerr  CCuullttuurreeَكادة َكادة 

ِ فككى اي اْ٘طككاْٝة فككى ايعُككٌ اْ٘طككاْٝة فككى ايعُككٌ  زغبككتٗ ةٚ  ايػخؿكٝك ِ فككى اي ٚاسبٝككاة اْجتُاعٝككةٚ  زغبككتٗ ةٚ  ايػخؿكٝك ككع  ٚاسبٝككاة اْجتُاعٝككةٚ  ِ قككادزة عًككى ايتهٝككاَ  ٔ قكٝك ككع  تعككبري عكك ِ قككادزة عًككى ايتهٝككاَ  ٔ قكٝك تعككبري عكك

  ((1414--99: : 5555))  املطتجدا  ايتهٓٛيٛجٝة.املطتجدا  ايتهٓٛيٛجٝة.

  ٚميهٔ تٓاٍٚ ٖرا املب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ٚميهٔ تٓاٍٚ ٖرا املب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  

  ةبٝعة قِٝ َا بعد اسبداثة.ةبٝعة قِٝ َا بعد اسبداثة.  --أأ  

  مسا  ٚ ؿاٌـ قِٝ َا بعد اسبداثة.مسا  ٚ ؿاٌـ قِٝ َا بعد اسبداثة.  --بب  

  أمنام ايكِٝ ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.أمنام ايكِٝ ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.  --    

  َؿادز قِٝ َا بعد اسبداثة.َؿادز قِٝ َا بعد اسبداثة.  --دد  

  تٝاز َا بعد اسبداثة.تٝاز َا بعد اسبداثة.  أِٖ املكاَئ ايرتبٜٛة يكِٝأِٖ املكاَئ ايرتبٜٛة يكِٝ  --ٙٙ  

  عجيؼخ ليى يب ثؼذ انحذاصخ:عجيؼخ ليى يب ثؼذ انحذاصخ:  --أأ

أق ى صبتُع َا بعد اسبداثة ةبٝعة  اؾة عًى قُٝ٘ ْتٝجة يًت ْٛ  َكٔ صبتُكع اسبداثكة اىل    أق ى صبتُع َا بعد اسبداثة ةبٝعة  اؾة عًى قُٝ٘ ْتٝجة يًت ْٛ  َكٔ صبتُكع اسبداثكة اىل      

صبتُع َا بعد اسبداثة ٚاضتجابة ملتطًبا  ٖرا اجملتُكع ازبدٜكد، ٚعًٝك٘ فككِٝ َكا بعكد اسبداثكة َستبطكة         صبتُع َا بعد اسبداثة ٚاضتجابة ملتطًبا  ٖرا اجملتُكع ازبدٜكد، ٚعًٝك٘ فككِٝ َكا بعكد اسبداثكة َستبطكة         

  سبداثى ايٓافس َٔ اجملتُع ايتكًٝدي مبٓ َٛا  قُٝ٘ املتٛازثة.سبداثى ايٓافس َٔ اجملتُع ايتكًٝدي مبٓ َٛا  قُٝ٘ املتٛازثة.بت ْٛ  عازَة ٜػٗدٖا اجملتُع ابت ْٛ  عازَة ٜػٗدٖا اجملتُع ا

  ٚقد أْعهظ ذيو عًى ةبٝعة تًو ايكِٝ املا بعد حداثٝة فى ازبٛاْع ايتايٝة:ٚقد أْعهظ ذيو عًى ةبٝعة تًو ايكِٝ املا بعد حداثٝة فى ازبٛاْع ايتايٝة:  

اذا ناْت ايكِٝ فكى عؿكس اسبداثكة ْ عٝكة، ٚتتطكِ بايٛاقعٝكة ٚتتعاَكٌ َكع َبكدأ ايٛاقكع َعُككة            اذا ناْت ايكِٝ فكى عؿكس اسبداثكة ْ عٝكة، ٚتتطكِ بايٛاقعٝكة ٚتتعاَكٌ َكع َبكدأ ايٛاقكع َعُككة              --11

تٗتِ مبا ٖٛ عاملى ٚعاّ َتجاٚشة َا تٗتِ مبا ٖٛ عاملى ٚعاّ َتجاٚشة َا   عاملٝةعاملٝةثة ثة يًخؿٛؾٝة ايثكافٝة، فإٕ ايكِٝ فى َا بعد اسبدايًخؿٛؾٝة ايثكافٝة، فإٕ ايكِٝ فى َا بعد اسبدا

( َتؿكادَة فكى   ( َتؿكادَة فكى   ٖٓجتٕٖٛٓجتٕٖٛٛ  اف دٕٚ إٔ تٓهسٙ، يهٕٛ ايعامل أؾبح َتعدد ايثكافا  نُا ٜساٖا )ٖٛ  اف دٕٚ إٔ تٓهسٙ، يهٕٛ ايعامل أؾبح َتعدد ايثكافا  نُا ٜساٖا )

ًٝا ٜتجًى فى شٜادة ايطًٛى غكري اْجتُكاعى َثكٌ ازبسميكة ٚتعكاةى       ًٝا ٜتجًى فى شٜادة ايطًٛى غكري اْجتُكاعى َثكٌ ازبسميكة ٚتعكاةى      ٚقت ٜسي فٝ٘ اْٗٝاًزا أ ٓق ٚقت ٜسي فٝ٘ اْٗٝاًزا أ ٓق

( إٔ ايدميكساةٝة ايًٝربايٝة ( إٔ ايدميكساةٝة ايًٝربايٝة فٛنٜٛاَافٛنٜٛاَاٜسي )ٜسي )  املخدزا ، ٚأعُاٍ ايعٓا ٚايت هو أضسي، بُٝٓااملخدزا ، ٚأعُاٍ ايعٓا ٚايت هو أضسي، بُٝٓا

  نٓ اّ يً هِ تػهٌ ْكطة ايٓٗاٜة فى ايتطٛز اْٜدٜٛيٛجى يْٙطاْٝة، ٚبايتاىل ْٗاٜة ايتازٜ نٓ اّ يً هِ تػهٌ ْكطة ايٓٗاٜة فى ايتطٛز اْٜدٜٛيٛجى يْٙطاْٝة، ٚبايتاىل ْٗاٜة ايتازٜ 
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، ٚيعٌ ايغٝاب ايكُٝى فى َا بعد اسبداثة زاجع اىل قٝاني ايبٛؾًة أ ٓقٝة احملددة ، ٚيعٌ ايغٝاب ايكُٝى فى َا بعد اسبداثة زاجع اىل قٝاني ايبٛؾًة أ ٓقٝة احملددة ((173:57173:57))

  يتًو ايكِٝ.يتًو ايكِٝ.

فكى ٖكرا اجملتُكع ايكري ّٜضكظ يكُٝك٘ ايتكى        فكى ٖكرا اجملتُكع ايكري ّٜضكظ يكُٝك٘ ايتكى          اعتبازٜكة اعتبازٜكة أٚ حتكى  أٚ حتكى    َعٝازٜكة َعٝازٜكة ئ ٜهٕٛ يًكِٝ أٜة ؾ ة ئ ٜهٕٛ يًكِٝ أٜة ؾ ة   --22

ٜٓتجٗا ٜٚت اعٌ َعٗا ٚفًكا ي سٚف٘ ايكابًة يًت كٍٛ باضكتُساز، ٚقكد ٚؾكا ٖكرا اجملتُكع بأْك٘        ٜٓتجٗا ٜٚت اعٌ َعٗا ٚفًكا ي سٚف٘ ايكابًة يًت كٍٛ باضكتُساز، ٚقكد ٚؾكا ٖكرا اجملتُكع بأْك٘        

أقٌ اْطاْٝة، ٚايكِٝ فٝ٘ ت تكد ؾ ة املعٝازٜة ٚتهٝا نٌ قُٝة ٚفًككا يً كسٚف املكتغرية داٌُكا،     أقٌ اْطاْٝة، ٚايكِٝ فٝ٘ ت تكد ؾ ة املعٝازٜة ٚتهٝا نٌ قُٝة ٚفًككا يً كسٚف املكتغرية داٌُكا،     

ري ٚايتبدٌٜ ايكداٌِ املطكتُس مبكا ٜكّدي اىل ؾكساني املعكاٜري،       ري ٚايتبدٌٜ ايكداٌِ املطكتُس مبكا ٜكّدي اىل ؾكساني املعكاٜري،       ٚبايتاىل فإٕ ٖرٙ ايكِٝ عسق٘ يًتغٝٚبايتاىل فإٕ ٖرٙ ايكِٝ عسق٘ يًتغٝ

ٚبٗرا فإٕ افتكاد ايكِٝ ؾ ة املعٝازٜة أدي اىل حدٚت تغٝري فى ايٓ اّ ايكُٝى أي ايطكًِ ايكُٝكى   ٚبٗرا فإٕ افتكاد ايكِٝ ؾ ة املعٝازٜة أدي اىل حدٚت تغٝري فى ايٓ اّ ايكُٝى أي ايطكًِ ايكُٝكى   

أٚ ايٓطل ايكُٝى فى صبتُعٓا، فأؾب ت املادة عًى زأع ايكِٝ، ٚأؾبح ايب س عٔ ايسبح ايطكسٜع  أٚ ايٓطل ايكُٝى فى صبتُعٓا، فأؾب ت املادة عًى زأع ايكِٝ، ٚأؾبح ايب س عٔ ايسبح ايطكسٜع  

عٔ أضًٛب ايسبح، ٚبا  اشبسٚ  عًى أعساف ٚايكِٝ ايطًٛنٝة عٔ أضًٛب ايسبح، ٚبا  اشبسٚ  عًى أعساف ٚايكِٝ ايطًٛنٝة   فى قُة اْٖتُاَا  بغض ايٓ سفى قُة اْٖتُاَا  بغض ايٓ س

، ٖٚككرا زاجككع اىل إٔ َككا بعككد ، ٖٚككرا زاجككع اىل إٔ َككا بعككد ((36:11036:110))ٖككٛ ايطككبٌٝ أضككسني ٚأقككُٔ يًٛؾككٍٛ اىل ٖككدف ايٓجككار  ٖككٛ ايطككبٌٝ أضككسني ٚأقككُٔ يًٛؾككٍٛ اىل ٖككدف ايٓجككار  

اسبداثة حاية َٔ اي صني ازبُاعى ايٓاجِ عٔ فككدإ احملكددا  اْجتُاعٝكة، ٚغكٝٛني ا٘حطكاع      اسبداثة حاية َٔ اي صني ازبُاعى ايٓاجِ عٔ فككدإ احملكددا  اْجتُاعٝكة، ٚغكٝٛني ا٘حطكاع      

، ٚايعدَٝككة تعٓككى اْت ككاً  ، ٚايعدَٝككة تعٓككى اْت ككاً  ((280:83280:83))دَٝككة ٚايعبككس دَٝككة ٚايعبككس بايكككٝاني ٚتككدَري ايكككِٝ ممككا ٜ كككى اىل ايع بايكككٝاني ٚتككدَري ايكككِٝ ممككا ٜ كككى اىل ايع 

املعٝازٜة عٔ ايكِٝ، ٚيعٌ افتكاد ايكِٝ ؾ ة املعٝازٜة فى صبتُع َا بعد اسبداثة، زاجع اىل نٕٛ املعٝازٜة عٔ ايكِٝ، ٚيعٌ افتكاد ايكِٝ ؾ ة املعٝازٜة فى صبتُع َا بعد اسبداثة، زاجع اىل نٕٛ 

ايعامل صبسد غ اٜا فى حاية تدفل َطتُس، ٚبايتاىل فاسبدٜس عُا ٖٛ َعٝازي قسب َٔ ايِٖٛ، ايعامل صبسد غ اٜا فى حاية تدفل َطتُس، ٚبايتاىل فاسبدٜس عُا ٖٛ َعٝازي قسب َٔ ايِٖٛ، 

ايٓ كاّ ايكُٝكى، ٚقكاني َ ٗكّٛ أ كٓم بكاملعٓى       ايٓ كاّ ايكُٝكى، ٚقكاني َ ٗكّٛ أ كٓم بكاملعٓى       ٚقد اْعهظ ذيو عًكى صبتُعٓكا ايعسبكى، فكتغري     ٚقد اْعهظ ذيو عًكى صبتُعٓكا ايعسبكى، فكتغري     

ايتكًٝككدي، ٚمت اضككتبداي٘ مب ٗككّٛ ايكككإْٛ، ٚايكككإْٛ ٚقتككى ٚٚقككعى ٚقابككٌ يًتغككٝري َٚككستب    ايتكًٝككدي، ٚمت اضككتبداي٘ مب ٗككّٛ ايكككإْٛ، ٚايكككإْٛ ٚقتككى ٚٚقككعى ٚقابككٌ يًتغككٝري َٚككستب    

  ..((9292--9191: : 1515))ب سٚف ايصَإ ٚاملهإ ايري ٜٛجد فُٝٗا ب سٚف ايصَإ ٚاملهإ ايري ٜٛجد فُٝٗا 

ٚدبدز ا٘غازة ٖٓا اىل أْ٘ ْتٝجة ايت كٍٛ اىل صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة تبعك٘ ذبكٍٛ فكى َٓ َٛكة          ٚدبدز ا٘غازة ٖٓا اىل أْ٘ ْتٝجة ايت كٍٛ اىل صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة تبعك٘ ذبكٍٛ فكى َٓ َٛكة          

فكى  فكى    ((RRoollaanndd  IInngglleehheerrtt  ((6677--7711::112266))( ٚ)( ٚ)274274--273273: : 88أمحكد شاٜكد )  أمحكد شاٜكد )  ايكِٝ حددٖا نٌ َكٔ  ايكِٝ حددٖا نٌ َكٔ  

  عدد َٔ امل اٖس َٔ أُٖٗا:عدد َٔ امل اٖس َٔ أُٖٗا:

ٍ ايطًطة  --أأ   ٌ أغها ع زفض ن ٚاشبربا  ايعاة ٝةَ  ٛ ايرتنٝص عًى اسبسٜة اي سدٜة،  ٌ عب ٍ ايطًطةاملٝ ٌ أغها ع زفض ن ٚاشبربا  ايعاة ٝةَ  ٛ ايرتنٝص عًى اسبسٜة اي سدٜة،  ٌ عب   ٚايكٝٛد.ٚايكٝٛد.  املٝ

ٌ عبك     --بب   تٓكاَى املٝك ٚايعكْٓٝة، حٝسٜ  ٚايتهٓٛيٛجٝا   ِ هاْة ايعً  َٔ  ٌَ ٌ عبك   ايتكًٝ تٓكاَى املٝك ٚايعكْٓٝة، حٝسٜ  ٚايتهٓٛيٛجٝا   ِ هاْة ايعً  َٔ  ٌَ كع املعٜٓٛكة فكى      ايتكًٝ ْٛا كع املعٜٓٛكة فكى      ٛ ايرتنٝكص عًكى ازب ْٛا ٛ ايرتنٝكص عًكى ازب

عٜٓٛككة تتعًككل      َِ ٌ  بككٝك ٓػككغ ككع املادٜككة، حٝككس بككدأ ايعككاملٜ  ْٛا ٌ ازب كابكك ِ فككىَ  عٜٓٛككة تتعًككل    َٓ َٛككة ايككٝك  َِ ٌ  بككٝك ٓػككغ ككع املادٜككة، حٝككس بككدأ ايعككاملٜ  ْٛا ٌ ازب كابكك ِ فككىَ  ٚاملُازضككة   َٓ َٛككة ايككٝك ٚاملُازضككة بايبٝٓككة  بايبٝٓككة 

ة ِ ازبُاٝي ٌ ايكٝ ت كٝ ذبكٝل ايرا ،ٚ   ٕٚ ْطا حكٛم ٘ا ةايدميكساةٝةٚ  ِ ازبُاٝي ٌ ايكٝ ت كٝ ذبكٝل ايرا ،ٚ   ٕٚ ْطا حكٛم ٘ا   ٚاي هسٜة.ٚاي هسٜة.  ايدميكساةٝةٚ 

بايتٓ ُٝكا  ايبريٚقساةٝكة ممكا    بايتٓ ُٝكا  ايبريٚقساةٝكة ممكا      ايتػهو فى تدز  ايطكًٛى ٚاملسنصٜكة َٚطكتٛي ايه كاًة اشباؾكة     ايتػهو فى تدز  ايطكًٛى ٚاملسنصٜكة َٚطكتٛي ايه كاًة اشباؾكة       --    

  ٜعٓى ايطعى عبٛ ايَٓسنصٜة فى تٛشٜع ايطًطة ٚزفض ايكٝٛد ايبريٚقساةٝة.ٜعٓى ايطعى عبٛ ايَٓسنصٜة فى تٛشٜع ايطًطة ٚزفض ايكٝٛد ايبريٚقساةٝة.
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أُٖٝة ايٓطبٝة يكِٝ أَٔ فى َكابٌ قِٝ ايٓدزة فأؾبح اْٖتُاّ بككٝة أَٔ ايبػكسي أنثكس َكٔ    أُٖٝة ايٓطبٝة يكِٝ أَٔ فى َكابٌ قِٝ ايٓدزة فأؾبح اْٖتُاّ بككٝة أَٔ ايبػكسي أنثكس َكٔ      --دد  

د اسبداثة ٜعهظ حاية د اسبداثة ٜعهظ حاية اْٖتُاّ بككاٜا ايعٝؼ ٚايبكاً، ٚيعٌ ٖرا ايت ٍٛ فى ةبٝعة ايكِٝ فى َا بعاْٖتُاّ بككاٜا ايعٝؼ ٚايبكاً، ٚيعٌ ٖرا ايت ٍٛ فى ةبٝعة ايكِٝ فى َا بع

ٚا٘حطاع باشبطس، نُا إٔ ٖرا ايت ٍٛ فى َٓ َٛة ايكِٝ أدي اىل ظٗٛز قِٝ اجتُاعٝكة  ٚا٘حطاع باشبطس، نُا إٔ ٖرا ايت ٍٛ فى َٓ َٛة ايكِٝ أدي اىل ظٗٛز قِٝ اجتُاعٝكة    عدّ ايٝكئعدّ ايٝكئ

جدٜدة ْصد اىل فهكس َكا بعكد اسبداثكة َثكٌ اْْتككاٍ َكٔ ايرتنٝكص عًكى ايككِٝ املادٜكة اىل ايرتنٝكص عًكى              جدٜدة ْصد اىل فهكس َكا بعكد اسبداثكة َثكٌ اْْتككاٍ َكٔ ايرتنٝكص عًكى ايككِٝ املادٜكة اىل ايرتنٝكص عًكى              

اثككة ذبكٝككل ايتُٓٝككة اجملتُعٝككة    اثككة ذبكٝككل ايتُٓٝككة اجملتُعٝككة    ايتُٓٝككة ايبٍٝٝككة املطككتداَة )ٕٔ َككٔ أٖككداف تسبٝككة َككا بعككد اسبد      ايتُٓٝككة ايبٍٝٝككة املطككتداَة )ٕٔ َككٔ أٖككداف تسبٝككة َككا بعككد اسبد      

املطتداَة(، ٚايت ٍٛ َٔ ايطًطة املّضطٝة اىل ايطًطة ايػخؿٝة، ٚنريو اْٖتُاّ بايكِٝ ايسٚحٝكة  املطتداَة(، ٚايت ٍٛ َٔ ايطًطة املّضطٝة اىل ايطًطة ايػخؿٝة، ٚنريو اْٖتُاّ بايكِٝ ايسٚحٝكة  

ًْ يٝطككت بايكككسٚزة تطبًٝكككا يكٛاعككد أدٜككإ ٖٚٓككاى ذبككْٛ  فككى صبككاٍ ايعُككٌ          ًْ يٝطككت بايكككسٚزة تطبًٝكككا يكٛاعككد أدٜككإ ٖٚٓككاى ذبككْٛ  فككى صبككاٍ ايعُككٌ         ايتككى تأ ككر أغككها ايتككى تأ ككر أغككها

ِ َككا بعككد اسبداثككة ضككتتغري  ِ َككا بعككد اسبداثككة ضككتتغري  إٔ قككٝإٔ قككٝ  ((221221--210210: : 5151ايطككٝد ٜككظ )ايطككٝد ٜككظ )ٚايعٓقككا  اْ٘طككاْٝة. ٚقككد حككدد  ٚايعٓقككا  اْ٘طككاْٝة. ٚقككد حككدد  

ٚتت ٍٛ َٔ ايرتنٝص عًى اْضتٗٓى املادي اىل اغباني ا٘ظباش املتعًل بت كٝل أٖكداف، با٘قكافة اىل   ٚتت ٍٛ َٔ ايرتنٝص عًى اْضتٗٓى املادي اىل اغباني ا٘ظباش املتعًل بت كٝل أٖكداف، با٘قكافة اىل   

إٔ تٝاز َا بعد اسبداثة ٜدعٛ اىل ايتخًـ َكٔ ازبُكٛد اي هكسي ٚاْْغكٓم اي هكسي ٚايت كسز َكٔ ايكٝكد         إٔ تٝاز َا بعد اسبداثة ٜدعٛ اىل ايتخًـ َكٔ ازبُكٛد اي هكسي ٚاْْغكٓم اي هكسي ٚايت كسز َكٔ ايكٝكد         

  أٜدٜٛيٛجى ٚأحادٜة اي هسٜة.أٜدٜٛيٛجى ٚأحادٜة اي هسٜة.

ايتكى  ايتكى    TTrraannssaaddeennttaallثة ٚجٛد َعاٜري عًٜٛكة َ ازقكة يًٛاقكع اْ٘طكاْى     ثة ٚجٛد َعاٜري عًٜٛكة َ ازقكة يًٛاقكع اْ٘طكاْى     تسفض َا بعد اسبداتسفض َا بعد اسبدا  --33

تدعى يٓ طٗا ايكدزة عًى اسبهكِ ٚاْ تٝكاز َكٔ بكئ ايككِٝ املطًككة، ٚعًٝك٘ فًٝطكت ٖٓكاى قكِٝ           تدعى يٓ طٗا ايكدزة عًى اسبهكِ ٚاْ تٝكاز َكٔ بكئ ايككِٝ املطًككة، ٚعًٝك٘ فًٝطكت ٖٓكاى قكِٝ           

  َطًكة، ٚحتى يٛ ٚجد  فإْٓا ئ ْطتطٝع ايٛؾٍٛ ايٝٗا َطًكة، ٚحتى يٛ ٚجد  فإْٓا ئ ْطتطٝع ايٛؾٍٛ ايٝٗا 

يكككِٝ عًككى أْٗككا َككٔ  يكككِٝ عًككى أْٗككا َككٔ  ( إٔ َ هككسي َككا بعككد اسبداثككة ٜٓ ككسٕٚ اىل ا  ( إٔ َ هككسي َككا بعككد اسبداثككة ٜٓ ككسٕٚ اىل ا  161:16161:16))  تككريي اجبًتككٕٛتككريي اجبًتككٕٜٛككسي ٜككسي   --44

ا تؿاف ايؿ ٛة، ٕٔ ايكِٝ تٓتُى اىل اهلٜٛة اْجتُاعٝكة، ٚإٔ ٖكرٙ اسبٝكاة اْجتُاعٝكة قكد      ا تؿاف ايؿ ٛة، ٕٔ ايكِٝ تٓتُى اىل اهلٜٛة اْجتُاعٝكة، ٚإٔ ٖكرٙ اسبٝكاة اْجتُاعٝكة قكد      

تتٛقا، ٚاي سد غري ايكادز عًى ايتُٝٝص ْ ٜهٕٛ اْطاًْا باملسة فكإٕ عًٝك٘ قكِٝ َكا بعكد اسبداثكة       تتٛقا، ٚاي سد غري ايكادز عًى ايتُٝٝص ْ ٜهٕٛ اْطاًْا باملسة فكإٕ عًٝك٘ قكِٝ َكا بعكد اسبداثكة       

  تٛؾا باٖتى: تٛؾا باٖتى: 

  ٚاضتدْيٝة، ٚميهٔ َساجعتٗا.ٚاضتدْيٝة، ٚميهٔ َساجعتٗا.  CCoonnssttrruucctteeddأْٗا قِٝ َسنبة أْٗا قِٝ َسنبة   --

ٚيهٓٗكا أؾكب ت َػكسٚةة ٚعسقك٘ يًؿكدفة      ٚيهٓٗكا أؾكب ت َػكسٚةة ٚعسقك٘ يًؿكدفة        OObbssoolluutteeمل تعد قِٝ َابعد اسبداثكة َتٓاٖٝكة   مل تعد قِٝ َابعد اسبداثكة َتٓاٖٝكة     --

CCoonnttiinnggeenntt..  

  قِٝ نًٝة َٚتهاًَة ْٚ تتجصأقِٝ نًٝة َٚتهاًَة ْٚ تتجصأ  --

نُا إٔ قِٝ َا بعد اسبداثكة تككّٛ عًكى ايتعددٜكة ٚايتٓكٛني ٚايكابًٝكة يًكتغري ٕٔ صبتُكع َكا بعكد           نُا إٔ قِٝ َا بعد اسبداثكة تككّٛ عًكى ايتعددٜكة ٚايتٓكٛني ٚايكابًٝكة يًكتغري ٕٔ صبتُكع َكا بعكد             --55

   ٘ ٘   اسبداثة ٜتعًل باملطتكبٌ أنثس مما ٖكٛ َٓػكد اىل املاقكى،  ْك٘ صبتُكع ٜعًكى َكٔ قكِٝ املسدٚدٜكة       ْك٘ صبتُكع ٜعًكى َكٔ قكِٝ املسدٚدٜكة       اسبداثة ٜتعًل باملطتكبٌ أنثس مما ٖكٛ َٓػكد اىل املاقكى، 

ٚاي اعًٝة عًى حطاب قِٝ ايؿدم ٚايثكة َٚٔ قِٝ ايعٌُ ٚاملطكٍٛيٝة عًكى حطكاب قكِٝ ايتٛانكٌ      ٚاي اعًٝة عًى حطاب قِٝ ايؿدم ٚايثكة َٚٔ قِٝ ايعٌُ ٚاملطكٍٛيٝة عًكى حطكاب قكِٝ ايتٛانكٌ      

  ٚايعدَٝة.ٚايعدَٝة.
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  سـًبد وخصبئص ليى يب ثؼذ انحذاصخ:سـًبد وخصبئص ليى يب ثؼذ انحذاصخ:  --ةة

  تكطِ ايكِٝ فى َا بعد اسبداثة جبًُة َٔ ايطُا  ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:تكطِ ايكِٝ فى َا بعد اسبداثة جبًُة َٔ ايطُا  ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

  RReellaattiivviittyy  حذاصخ َسجيخ:حذاصخ َسجيخ:( ليى يب ثؼذ ان( ليى يب ثؼذ ان  11) ) 
إ قِٝ َا بعد اسبداثة هلا ٚجٛد فى ذاتٗا، فًٝطت َطًكة أٚ ثابتة أٚ َٛقٛعٝة، ٖٚرا ٜت ل َكع  إ قِٝ َا بعد اسبداثة هلا ٚجٛد فى ذاتٗا، فًٝطت َطًكة أٚ ثابتة أٚ َٛقٛعٝة، ٖٚرا ٜت ل َكع  

َبادُ َكا بعكد اسبداثكة أٚ َكع َكا تٓكادي بك٘ َكا بعكد اسبداثكة )ايتعددٜكة ٚاْ كتٓف( َٚٓاداتٗكا بت طكِٝ               َبادُ َكا بعكد اسبداثكة أٚ َكع َكا تٓكادي بك٘ َكا بعكد اسبداثكة )ايتعددٜكة ٚاْ كتٓف( َٚٓاداتٗكا بت طكِٝ               

     ٚ ٚ     ايطسدٜا  ايهربي املتُثًكة فكى أْطكام اي هسٜكة املغًككة  أ كر بايطكسدٜا  ايؿكغسي ٚأْطكام اي هسٜكة      أ كر بايطكسدٜا  ايؿكغسي ٚأْطكام اي هسٜكة      ايطسدٜا  ايهربي املتُثًكة فكى أْطكام اي هسٜكة املغًككة 

ضبُككد ضبُككد ضككهسإ  ضبُككد ضبُككد ضككهسإ  امل تٛحككة، ٚنككريو عككدّ اعتٓاٌٗككا باْعتبككازا  ايدٜٓٝككة ٚأ ٓقٝككة، ٚقككد ٚقككح     امل تٛحككة، ٚنككريو عككدّ اعتٓاٌٗككا باْعتبككازا  ايدٜٓٝككة ٚأ ٓقٝككة، ٚقككد ٚقككح     

إٔ ايكِٝ ٚأ ٓم ٜتِ ت طريٖا ٚفًكا يسِٜة  اؾكة تكدٚز دا كٌ اةكاز ايككإْٛ ايطبٝعكى املكادي        إٔ ايكِٝ ٚأ ٓم ٜتِ ت طريٖا ٚفًكا يسِٜة  اؾكة تكدٚز دا كٌ اةكاز ايككإْٛ ايطبٝعكى املكادي          ((121:90121:90))

ٓم َطأية ات ام غاٌع ٚعسف ضاٌد، َٚٔ ثِ، فكإٕ ايككِٝ ْطكبٝة    ٓم َطأية ات ام غاٌع ٚعسف ضاٌد، َٚٔ ثِ، فكإٕ ايككِٝ ْطكبٝة    ايري ٜٛحد بئ اْ٘طإ ٚايطبٝعة، فأ ايري ٜٛحد بئ اْ٘طإ ٚايطبٝعة، فأ 

. ٖٚهرا، ْ ٜؿبح ٖٓاى َعٓى جكٖٛسي ْٗكاٌى يً ككًٝة،    . ٖٚهرا، ْ ٜؿبح ٖٓاى َعٓى جكٖٛسي ْٗكاٌى يً ككًٝة،    RReepprreesseennttaabblleeٚغري قابًة  اًَا يًت اٚض ٚغري قابًة  اًَا يًت اٚض 

  بٌ تؿبح ايكِٝ ْطبٝة تتؿاحل عادة َع ايتغري، ٚتٓ ًت أبًدا َٔ ايثبا ، ٚتتُسد دًَٚا عًى ايتطاَى.بٌ تؿبح ايكِٝ ْطبٝة تتؿاحل عادة َع ايتغري، ٚتٓ ًت أبًدا َٔ ايثبا ، ٚتتُسد دًَٚا عًى ايتطاَى.

اىل ا كاني املٓ َٛكة ايكُٝٝكة ٚنكٌ املعكاٜري يًتػكهٝو أ ٓقكى ٚايرتٜٚكج        اىل ا كاني املٓ َٛكة ايكُٝٝكة ٚنكٌ املعكاٜري يًتػكهٝو أ ٓقكى ٚايرتٜٚكج          ٚيعٌ ٖرٙ ايٓطبٝة أد ٚيعٌ ٖرٙ ايٓطبٝة أد 

يًٓطككبٝة أ ٓقٝككة، نُككا إٔ ايتطككازني ٚاْْكككٓب عًككى ايكككِٝ َككسدٙ ايت ككْٛ  ايتككى تسنٗككا ايتطككٛز ايعًُككى يًٓطككبٝة أ ٓقٝككة، نُككا إٔ ايتطككازني ٚاْْكككٓب عًككى ايكككِٝ َككسدٙ ايت ككْٛ  ايتككى تسنٗككا ايتطككٛز ايعًُككى 

  ٚايتهٓٛيٛجى، ٚهلرا فإٕ ايعكٌ فى َا بعد اسبداثة ؽبكع نٌ ايبٓى املعسفٝة ٚامل اِٖٝ ايكُٝٝة يًٓطكبٝة، ٚايتهٓٛيٛجى، ٚهلرا فإٕ ايعكٌ فى َا بعد اسبداثة ؽبكع نٌ ايبٓى املعسفٝة ٚامل اِٖٝ ايكُٝٝة يًٓطكبٝة، 

  ٚعًٝ٘ فًٝطت ٖٓاى قِٝ َطًكة فى َا بعد اسبداثة أٚ أٜة َعاٜري ثابتة.ٚعًٝ٘ فًٝطت ٖٓاى قِٝ َطًكة فى َا بعد اسبداثة أٚ أٜة َعاٜري ثابتة.

  SSuubbjjeeccttiivviittyy  ( ليى يب ثؼذ انحذاصخ راريخ:( ليى يب ثؼذ انحذاصخ راريخ:00))

إٔ قِٝ َا بعكد  إٔ قِٝ َا بعكد    LLaarrrryy  JJ..  SSoolloommaann  ((33::112211)) ، ،JJoohhnn  RRaayy  ((66::111188))  أند نٌ َٔأند نٌ َٔ  

بعكد  بعكد    إٔ قِٝ َكا إٔ قِٝ َكا   AAnnddyy  HHiinneess  ((33::111111))  اسبداثة ذاتٝة َٚتغرية، ٚيٝطت َٛقٛعٝة. ٚأغاز  نريواسبداثة ذاتٝة َٚتغرية، ٚيٝطت َٛقٛعٝة. ٚأغاز  نريو

ًُكا يػكخـ آ كس، ٚنكريو فكإٕ َكا بعكد                 ًُكا يػكخـ قكد ْ ٜهكٕٛ ٌَٓ ًُكا يػكخـ آ كس، ٚنكريو فكإٕ َكا بعكد                اسبداثة ذاتٝكة َٚكتغرية، َٚكا ٜهكٕٛ ٌَٓ ًُكا يػكخـ قكد ْ ٜهكٕٛ ٌَٓ اسبداثة ذاتٝكة َٚكتغرية، َٚكا ٜهكٕٛ ٌَٓ

حٝكس ْ تٛجكد املعكاْى أٚ أ ٓقٝكا  أٚ     حٝكس ْ تٛجكد املعكاْى أٚ أ ٓقٝكا  أٚ       SSoocciiaall  RReellaattiivviittyyاسبداثكة تكَّٔ بايٓطكبٝة اْجتُاعٝكة     اسبداثكة تكَّٔ بايٓطكبٝة اْجتُاعٝكة     

سبكٝكة املطًكة أٚ جٖٛس سبكٝكة املطًكة أٚ جٖٛس اسبكٝكة بػهٌ َٛقٛعى فى ايعامل، ٚيهٔ ٜهْٛٗا اجملتُع، ٚيريو ْ ميتًو أحد ااسبكٝكة بػهٌ َٛقٛعى فى ايعامل، ٚيهٔ ٜهْٛٗا اجملتُع، ٚيريو ْ ميتًو أحد ا

ًً عًى ذيو ْطبٝة، ّٜٚند أمحد أبٛ شٜد ) ًً عًى ذيو ْطبٝة، ّٜٚند أمحد أبٛ شٜد )َعسفة أغٝاً، ٚنريو تهٕٛ ايكِٝ بٓا ( بإٔ عدّ اْعرتاف ( بإٔ عدّ اْعرتاف 32:432:4َعسفة أغٝاً، ٚنريو تهٕٛ ايكِٝ بٓا

ًْ َككٔ         ًْ َككٔ        بٛجككٛد قككِٝ َٛقككٛعٝة َطًكككة َككٔ غككأْ٘ ا كككاني نككٌ أفهككاز ٚاٖزاً يًتطككاٍِ ٚايػككو، هلككرا فبككد بٛجككٛد قككِٝ َٛقككٛعٝة َطًكككة َككٔ غككأْ٘ ا كككاني نككٌ أفهككاز ٚاٖزاً يًتطككاٍِ ٚايػككو، هلككرا فبككد

 ًْ ًْ املٛقٛعٝة تدعٛ َا بعد اسبداثة اىل ايراتٝة، ٚبد َٔ ايب س عٔ أفهكاز ٚايككِٝ املطًككة، ْكرٖع اىل إٔ     َٔ ايب س عٔ أفهكاز ٚايككِٝ املطًككة، ْكرٖع اىل إٔ     املٛقٛعٝة تدعٛ َا بعد اسبداثة اىل ايراتٝة، ٚبد

ًْ َٔ ا٘ميإ بأ ٓم تكسي إٔ نكٌ غكَ ؽبككع يًكرٚم ٚامل اقكًة ٚاْ تٝكاز ايػخؿكى،          ًْ َٔ ا٘ميإ بأ ٓم تكسي إٔ نكٌ غكَ ؽبككع يًكرٚم ٚامل اقكًة ٚاْ تٝكاز ايػخؿكى،         نٌ غَ ْطبى، ٚبد نٌ غَ ْطبى، ٚبد

ٚعًٝككك٘، فإميكككإ َكككا بعكككد اسبداثكككة بايٓطكككبٝة جعًكككٗا تكككسفض ازبكككٖٛس ٚاسبكٝككككة ٚايٛحكككدة ٚاملػكككرتنا   ٚعًٝككك٘، فإميكككإ َكككا بعكككد اسبداثكككة بايٓطكككبٝة جعًكككٗا تكككسفض ازبكككٖٛس ٚاسبكٝككككة ٚايٛحكككدة ٚاملػكككرتنا   

  ٌ ٚاملٛقٛعٝة ٚأحهاّ ايكُٝة.ٌ ٚاملٛقٛعٝة ٚأحهاّ ايكُٝة.اْ٘طاْٝة، ٚتعتُد ايتػهٝو فى ايعكاْ٘طاْٝة، ٚتعتُد ايتػهٝو فى ايعك

  ( رشيىء ليى يب ثؼذ انحذاصخ:( رشيىء ليى يب ثؼذ انحذاصخ:22))
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ذبٌٜٛ ايؿ ا  ٚأفعاٍ اْ٘طاْٝة، ٚنرا أٚقكاني  ذبٌٜٛ ايؿ ا  ٚأفعاٍ اْ٘طاْٝة، ٚنرا أٚقكاني  RReeiiffiiccaattiioonn  ((72:8872:88 ) )ٜكؿد بايتػًٝٛ ٜكؿد بايتػًٝٛ   

نأْٗا اْجتُاعٝة ايٓاعة عٔ تًو ايؿ ا  ٚأفعاٍ اىل أغٝاً َطًِ بٗا، ٚغري قابًة يًٓكاؽ أٚ اْجتُاعٝة ايٓاعة عٔ تًو ايؿ ا  ٚأفعاٍ اىل أغٝاً َطًِ بٗا، ٚغري قابًة يًٓكاؽ أٚ  نأْٗا ايتغٝري،ٚ  ايتغٝري،ٚ 

َٛز، أ ٔ ةباٌع ٔا َٛز، أَ ٔ ةباٌع ٔا ئَ ْٛا ٕ ايك ْطاْى غأْٗا غأ ٌ ٘ا ٔ ايعك طتكًة ع ئٚ نأْٗاَ  ْٛا ٕ ايك ْطاْى غأْٗا غأ ٌ ٘ا ٔ ايعك طتكًة ع ايطبٝعٝة، ٚبٗرا فكِٝ َا بعد اسبداثة ايطبٝعٝة، ٚبٗرا فكِٝ َا بعد اسبداثة   ٚ نأْٗاَ 

 ًً ًً َتػٍٝة َٚادٜة، ٚقابًة يًتداٍٚ بًٝعا ٚغسا   َتػٍٝة َٚادٜة، ٚقابًة يًتداٍٚ بًٝعا ٚغسا

  ( انميى فً يب ثؼذ انحذاصخ راد عبثغ سهؼً:( انميى فً يب ثؼذ انحذاصخ راد عبثغ سهؼً:44))

ًَكا  ًَكا  إ ايكِٝ فى َا بعد اسبداثة ذا  ةكابع ضكًعى ٚدبكازي َٚتػكَٝ ٕٔ ايسأمسايٝكة بٛؾك ٗا ْ ا      إ ايكِٝ فى َا بعد اسبداثة ذا  ةكابع ضكًعى ٚدبكازي َٚتػكَٝ ٕٔ ايسأمسايٝكة بٛؾك ٗا ْ ا        

ًٝا تؿٓع اْ تٓف ٚتعتُكد عًكى آيٝكة ايطكٛم فكى اسبؿكٍٛ عًكى املت كسد َكٔ أجكٌ ذبكٝكل َكا ٜطكُى               ًٝا تؿٓع اْ تٓف ٚتعتُكد عًكى آيٝكة ايطكٛم فكى اسبؿكٍٛ عًكى املت كسد َكٔ أجكٌ ذبكٝكل َكا ٜطكُى              دٜٓاَٝه دٜٓاَٝه

، ٚيعٌ ذيو َسدٙ اىل إٔ َكا  ، ٚيعٌ ذيو َسدٙ اىل إٔ َكا  ((97:3497:34))بايتٓػٝ  ايهًى ملختًا ايطاقا  َع اْعتُاد عًى قاعدة املسدٚدٜة بايتٓػٝ  ايهًى ملختًا ايطاقا  َع اْعتُاد عًى قاعدة املسدٚدٜة 

ملعٓى ٚاملَٓح، هلرا ٜهكٕٛ نكٌ   ملعٓى ٚاملَٓح، هلرا ٜهكٕٛ نكٌ   بعد اسبداثة َتبٛعة بأشَة فى ايكِٝ ٚايعكٌ ٚأحاضٝظ ٚايٛعى، ٚفكدإ ابعد اسبداثة َتبٛعة بأشَة فى ايكِٝ ٚايعكٌ ٚأحاضٝظ ٚايٛعى، ٚفكدإ ا

ًٓ يًبٝع ٚايػساً، ٚفى ظٌ املٛقٛعٝة املعاؾسة َع زٚاب  ايطٛم املادٜة ٜؿبح نٌ غَ ٜباني ٜٚػكرتي   ًٓ يًبٝع ٚايػساً، ٚفى ظٌ املٛقٛعٝة املعاؾسة َع زٚاب  ايطٛم املادٜة ٜؿبح نٌ غَ ٜباني ٜٚػكرتي  غَ قاب غَ قاب

، ٚقككد مت ايككدَج بككئ ايتكككدّ ايتهٓٛيككٛجى املككرٌٖ ٚايثككٛزة       ، ٚقككد مت ايككدَج بككئ ايتكككدّ ايتهٓٛيككٛجى املككرٌٖ ٚايثككٛزة       RReeiiffiiccaattiioonnنُككا أةًككل عًٝكك٘ ايتػككًٝٛ    نُككا أةًككل عًٝكك٘ ايتػككًٝٛ    

ى غهٌ اسبٝاة حٝس  خض عٔ تًو ايثٛزة ايتهٓٛيٛجٝة َكا  ى غهٌ اسبٝاة حٝس  خض عٔ تًو ايثٛزة ايتهٓٛيٛجٝة َكا  املعًَٛاتٝة ايكاٌُة، مما أدي اىل تغٝري جرزي فاملعًَٛاتٝة ايكاٌُة، مما أدي اىل تغٝري جرزي ف

أي ضكٝطسة ايتهٓٛيٛجٝكا عًكى ايثكافكة ٚاسبككازة، ممكا أدي اىل َػكانٌ        أي ضكٝطسة ايتهٓٛيٛجٝكا عًكى ايثكافكة ٚاسبككازة، ممكا أدي اىل َػكانٌ          ،،TTeecchhnnooppoollyyٜطكُى ب كاٖسة   ٜطكُى ب كاٖسة   

  اجتُاعٝة ٚأضسٜة ٚأ ٓقٝة، ف ًت اي ًٗٛة ٚاملطاٜسة ٚايَٓباْة نٌ اي كًٝة ٚأَاْة ٚذبٌُ املطٍٛيٝة.اجتُاعٝة ٚأضسٜة ٚأ ٓقٝة، ف ًت اي ًٗٛة ٚاملطاٜسة ٚايَٓباْة نٌ اي كًٝة ٚأَاْة ٚذبٌُ املطٍٛيٝة.

  حذاصخ راد عبثغ ػذيً:حذاصخ راد عبثغ ػذيً:( انميى فً يب ثؼذ ان( انميى فً يب ثؼذ ان22))

ٜكؿد بايعدَٝة ٖٓا أْٗا تكّٛ عًى تغٝٝع املعٓى، ٚتكٜٛض ايعكٌ، ٚاملٓطل ٚايٓ اّ ٚاْْطجاّ، ٜكؿد بايعدَٝة ٖٓا أْٗا تكّٛ عًى تغٝٝع املعٓى، ٚتكٜٛض ايعكٌ، ٚاملٓطل ٚايٓ اّ ٚاْْطجاّ،   

مبعٓى أْٗا ْ تككّٛ عًكى بكداٌٌ عًُٝكة ٚٚاقعٝكة، بكٌ ٖكى أي فًطك ا  َكا بعكد اسبداثكة فًطك ا  عبثٝكة ْ              مبعٓى أْٗا ْ تككّٛ عًكى بكداٌٌ عًُٝكة ٚٚاقعٝكة، بكٌ ٖكى أي فًطك ا  َكا بعكد اسبداثكة فًطك ا  عبثٝكة ْ              

  ت تكد ايكِٝ ؾ ة املعٝازٜة.ت تكد ايكِٝ ؾ ة املعٝازٜة.  َعكٛية ٚاسبدٜس عُا ٖٛ َعٝازي ضٝؿبح قسًبا َٔ ايِٖٛ، ٚبٗراَعكٛية ٚاسبدٜس عُا ٖٛ َعٝازي ضٝؿبح قسًبا َٔ ايِٖٛ، ٚبٗرا

َٚٔ أُٖٝة مبهإ، فإٕ ََٓح ايكِٝ فى َا بعد اسبداثة أْٗا ذا  ةابع عدَى ٜكّٛ عًكى َ ٗكّٛ   َٚٔ أُٖٝة مبهإ، فإٕ ََٓح ايكِٝ فى َا بعد اسبداثة أْٗا ذا  ةابع عدَى ٜكّٛ عًكى َ ٗكّٛ     

اْ تٓف ايكاٌِ عًى ايتٓاشني ايري ْ ّٜدي اىل حطِ عادٍ حبهِ غٝاب املعٝازٜة، نُا أْٗا ْطبٝة َٚكتغرية  اْ تٓف ايكاٌِ عًى ايتٓاشني ايري ْ ّٜدي اىل حطِ عادٍ حبهِ غٝاب املعٝازٜة، نُا أْٗا ْطبٝة َٚكتغرية  

  ٚذاتٝة َٚتػٍٝة ٚذا  ةابع ضًعى.ٚذاتٝة َٚتػٍٝة ٚذا  ةابع ضًعى.

  ميى وفك ريبس يب ثؼذ انحذاصخ:ميى وفك ريبس يب ثؼذ انحذاصخ:أًَبط انأًَبط ان  --طط

ًٓ َٔ املتغري املعًَٛاتى ٚاملتغري ايتهٓٛيٛجى ٚاْْ تار ايثكافى ٚاْجتُاعى فى    ًٓ َٔ املتغري املعًَٛاتى ٚاملتغري ايتهٓٛيٛجى ٚاْْ تار ايثكافى ٚاْجتُاعى فى ميهٔ ايكٍٛ إ ن ميهٔ ايكٍٛ إ ن

َا بعد اسبداثة أحدت تغٝرًيا فى َٓ َٛة قِٝ َا بعد اسبداثة مما ْتج عٓ٘ َا ٜطُى بكايتغٝري اْغكتكاقى   َا بعد اسبداثة أحدت تغٝرًيا فى َٓ َٛة قِٝ َا بعد اسبداثة مما ْتج عٓ٘ َا ٜطُى بكايتغٝري اْغكتكاقى   

DDeerriivvaattiivvaallyy  :ايكُٝى عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ايكُٝى عًى ايٓ ٛ ايتاىل  

فسض املتغري املعًَٛاتى َساجعة غكاًَة يًككِٝ ايطكاٌدة فُٝكا ؽبكـ احكرتاّ أَاْكة ايعًُٝكة، ٚاحكرتاّ          فسض املتغري املعًَٛاتى َساجعة غكاًَة يًككِٝ ايطكاٌدة فُٝكا ؽبكـ احكرتاّ أَاْكة ايعًُٝكة، ٚاحكرتاّ            --

املًهٝة اي هسٜة، حٝس ْبعس ٖاتإ ايكُٝتكإ ْتٝجكة ت ػكى ظكاٖسة ايطكسقا  ايعًُٝكة عًكى املطكتٛي         املًهٝة اي هسٜة، حٝس ْبعس ٖاتإ ايكُٝتكإ ْتٝجكة ت ػكى ظكاٖسة ايطكسقا  ايعًُٝكة عًكى املطكتٛي         

ٔ ((472:103472:103))اي هككسي، ٚايتؿككدي ي ككاٖسة ايعككداً ايعًُككى  اي هككسي، ٚايتؿككدي ي ككاٖسة ايعككداً ايعًُككى   ٔ ، ٖٚككرا أٚجككع قككسٚزة تُٓٝككة قُٝككة ا َاْككة َاْككة ، ٖٚككرا أٚجككع قككسٚزة تُٓٝككة قُٝككة ا
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ذبسٜكس        ايعًُٝة يدي ايعًُٝة يدي  ِ يٓػكس املعسفكةٚ  ٌٓك ٓكارَ  فريَ  احرتاّ حكٛم املًهٝة اي هسٜة حتى ميهٔك تٛك ذبسٜكس        ايباحثئ،ٚ  ِ يٓػكس املعسفكةٚ  ٌٓك ٓكارَ  فريَ  احرتاّ حكٛم املًهٝة اي هسٜة حتى ميهٔك تٛك ايباحثئ،ٚ 

  ا٘بداعٝة.ا٘بداعٝة.  ايطاقا ايطاقا 

ًُا جدٜدة َكٔ غكأْٗا إٔ     -- ًُا جدٜدة َكٔ غكأْٗا إٔ   نُا إٔ تهٓٛيٛجٝا َا بعد اسبداثة فت ت أبٛاًبا جدٜدة حٝس أق ت تتبٓى قٝ نُا إٔ تهٓٛيٛجٝا َا بعد اسبداثة فت ت أبٛاًبا جدٜدة حٝس أق ت تتبٓى قٝ

ٚقكد  ٚقكد  IInntteerraaccttiivvee  VVaalluuee ، ،((52:5252:52 ) )ًٝكة  ًٝكة  ذبدت ثٛزة فكى صبكاٍ ايتعًكِٝ ٚابسشٖكا قُٝكة ايت اع     ذبدت ثٛزة فكى صبكاٍ ايتعًكِٝ ٚابسشٖكا قُٝكة ايت اع     

اغتكت ٖرٙ ايكُٝة َٔ ٖرا ايتطٛز ايتهٓٛيٛجى املتُثٌ فى غبهة اْْرتْت ْٔ٘ ٜٓبغى إٔ ٜكّٛ ايتعًِٝ اغتكت ٖرٙ ايكُٝة َٔ ٖرا ايتطٛز ايتهٓٛيٛجى املتُثٌ فى غبهة اْْرتْت ْٔ٘ ٜٓبغى إٔ ٜكّٛ ايتعًِٝ 

عًى اي هس ايت ًًٝى ٚايسِٜة ايٓكدٜة فى اةاز َٔ ايت اعٌ بئ املعًِ )املسضٌ( ٚايطايع )املطتكبٌ(، عًى اي هس ايت ًًٝى ٚايسِٜة ايٓكدٜة فى اةاز َٔ ايت اعٌ بئ املعًِ )املسضٌ( ٚايطايع )املطتكبٌ(، 

ًً حٝس ضرتقى بكاملعًِ َكٔ صبكسد نْٛك٘     نُا إٔ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛا  ضتجعٌ نُا إٔ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛا  ضتجعٌ  ًً حٝس ضرتقى بكاملعًِ َكٔ صبكسد نْٛك٘     َُٗة املعًِ أنثس اثازة ٚثسا َُٗة املعًِ أنثس اثازة ٚثسا

ًٓ يًُعًَٛا  اىل َػازٍى ةًبت٘ تًو املغاَسا  ايت اعًٝة فكى اسبؿكٍٛ عًكى املعًَٛكا  ٚتسعتٗكا       ًٓ يًُعًَٛا  اىل َػازٍى ةًبت٘ تًو املغاَسا  ايت اعًٝة فكى اسبؿكٍٛ عًكى املعًَٛكا  ٚتسعتٗكا      ْاق ْاق

اىل َعازف ٚظٝ ٝة، نُا ّٜدي ذيو اىل ت عٌٝ ازتبام املدزضة بايبٍٝة احملًٝكة ايكسٜبكة َكٔ املدزضكة،     اىل َعازف ٚظٝ ٝة، نُا ّٜدي ذيو اىل ت عٌٝ ازتبام املدزضة بايبٍٝة احملًٝكة ايكسٜبكة َكٔ املدزضكة،     

 ٜ ٜ أَس ايكري  ًُا ملبكادُ َكا بعكد              أَس ايكري  ًُا ملبكادُ َكا بعكد              ُٓكى ازتبكام املكتعًِ بايٛضك  ايثككافى ايكري ٜعكٝؼ فٝك٘، ٚذيكو تكدعٝ ُٓكى ازتبكام املكتعًِ بايٛضك  ايثككافى ايكري ٜعكٝؼ فٝك٘، ٚذيكو تكدعٝ

اسبداثة، ٚايتأنٝد عًى تُٓٝة اي هس اْبتهازي، ٚذبكٝل ا٘بداني، با٘قكافة اىل قُٝكة ايت اعًٝكة،    اسبداثة، ٚايتأنٝد عًى تُٓٝة اي هس اْبتهازي، ٚذبكٝل ا٘بداني، با٘قكافة اىل قُٝكة ايت اعًٝكة،    

أٚ ايتهٜٛٔ ايثكافى ايٓاتج عٔ ايكساًة اْيهرتْٚٝة ٚإ أٚ ايتهٜٛٔ ايثكافى ايٓاتج عٔ ايكساًة اْيهرتْٚٝة ٚإ   CCuullttuurree  ايتثكٝاايتثكٝاتػتل قُٝة أ سي ٖٚى تػتل قُٝة أ سي ٖٚى 

ْككت ٖككرٙ ايكُٝككة مل تأ ككر اسبككظ أٚفككس فككى ايٛقككت اسبككاىل ْ ككًسا ْْؿككساف ايػككباب عككٔ ايكككساًة     ْككت ٖككرٙ ايكُٝككة مل تأ ككر اسبككظ أٚفككس فككى ايٛقككت اسبككاىل ْ ككًسا ْْؿككساف ايػككباب عككٔ ايكككساًة     نانا

ايتكًٝدٜة اىل ايتٛاؾٌ عًى غبها  اْْرتْت، مما أثس ضًًبا عًكى ايتهكٜٛٔ ايكراتى هلكِ، ّٜٚنكد ذيكو       ايتكًٝدٜة اىل ايتٛاؾٌ عًى غبها  اْْرتْت، مما أثس ضًًبا عًكى ايتهكٜٛٔ ايكراتى هلكِ، ّٜٚنكد ذيكو       

عتُككد عًككىعًككى أْكك٘ بعككد بككسٚش ثككٛزة عًككى أْكك٘ بعككد بككسٚش ثككٛزة   ((53:5253:52))  ايطككٝد ٜككظايطككٝد ٜككظ عككدٜ  ٔ ايثكككافى ملٜ  ٜ ٕ ايتهكٛك َككا  أ عتُككد عًككىاملعًٛ عككدٜ  ٔ ايثكككافى ملٜ  ٜ ٕ ايتهكٛك َككا  أ ة   املعًٛ ة ايكككسًا ايكككسًا

َا  املتدفكة ٙ عًى املعًٛ َا  املتدفكةاملطتٛعبة قدز اعتُاد ٙ عًى املعًٛ عسفة فى حد ذاتٗا،   املطتٛعبة قدز اعتُاد  ٌَ ْ  ث َا   ٙ املعًٛ ٖر ْرتْت،ٚ  ٔ غبها  ْا عسفة فى حد ذاتٗا، َ  ٌَ ْ  ث َا   ٙ املعًٛ ٖر ْرتْت،ٚ  ٔ غبها  ْا َ

ًى تا  املٓٗج ايت ًٝ ىْ  ٕ املعسفةٖ  ًىٔ تا  املٓٗج ايت ًٝ ىْ  ٕ املعسفةٖ    ٚايعكٌ ايتكًٝدي.ٚايعكٌ ايتكًٝدي.  ٔ

أَكا بايٓطككبة ملكتغري اْْ تككار ايثكككافى ٚاْجتُكاعى ايككري ٜػككٌُ ايطٝاضكة ٚاْقتؿككاد ٚأضككايٝع     أَكا بايٓطككبة ملكتغري اْْ تككار ايثكككافى ٚاْجتُكاعى ايككري ٜػككٌُ ايطٝاضكة ٚاْقتؿككاد ٚأضككايٝع     

قكد    ، حبٝس أؾب ت نٌ صبتُعا  ايعامل تتؿكٌ بعككٗا بكبعض مبكا ؼبككل ايتبكادٍ       ، حبٝس أؾب ت نٌ صبتُعا  ايعامل تتؿكٌ بعككٗا بكبعض مبكا ؼبككل ايتبكادٍ       اي هساي هس كى،ٚ  ٕ ايعًُ قكد    ٚايتعكاٚ كى،ٚ  ٕ ايعًُ ٚايتعكاٚ

ٌ ايثكافى بئ اجملتُعا  ٛاؾ ِ ايت ْ تار عًى غٝٛني قٝ را ْا ٌ ايثكافى بئ اجملتُعا ضاعدٖ  ٛاؾ ِ ايت ْ تار عًى غٝٛني قٝ را ْا   املختً ة.املختً ة.  ضاعدٖ 

َٚككٔ أٖككِ ايكككِٝ ايتككى أَهككٔ اغككتكاقٗا ْتٝجككة ايتطككٛزا  ٚايككتغريا  املختً ككة فككى صبتُككع َككا بعككد  َٚككٔ أٖككِ ايكككِٝ ايتككى أَهككٔ اغككتكاقٗا ْتٝجككة ايتطككٛزا  ٚايككتغريا  املختً ككة فككى صبتُككع َككا بعككد    

  اسبداثة:اسبداثة:

: حٝس تسي َا بعد اسبداثة أْ٘ اضكت اية تككِٜٛ صبُٛعكا  ايككِٝ املختً كة،      : حٝس تسي َا بعد اسبداثة أْ٘ اضكت اية تككِٜٛ صبُٛعكا  ايككِٝ املختً كة،      ة اي هسٜةة اي هسٜةايتعددٜايتعددٜ  --11

، َٚككٔ ٖٓككا فككإٕ َككا بعككد  ، َٚككٔ ٖٓككا فككإٕ َككا بعككد  ((341341--339339: : 2525))ٚبككريو فُككٔ غككري املُهككٔ ت كككٌٝ بعكككٗا عًككى بعككض   ٚبككريو فُككٔ غككري املُهككٔ ت كككٌٝ بعكككٗا عًككى بعككض   

  اسبداثة ّٜند ايتٓٛني ايثكافى ٚاْجتُاعى ٚايػخؿى ايري ٜعهظ ايتعددٜة اي هسٜة.اسبداثة ّٜند ايتٓٛني ايثكافى ٚاْجتُاعى ٚايػخؿى ايري ٜعهظ ايتعددٜة اي هسٜة.

عهظ تطابل اسبسٜة َع املطٍٛيٝة، يهٕٛ اْطإ َا بعد اسبداثكة  عهظ تطابل اسبسٜة َع املطٍٛيٝة، يهٕٛ اْطإ َا بعد اسبداثكة  : ٖٚرا ٜ: ٖٚرا ٜاملساقبة اي عًٝة يًرا املساقبة اي عًٝة يًرا   --22

حًسا ٚأْ٘ ضبكدد فكى ْ كظ ايٛقكت، ٚنكريو َطكٍٍٛ عُكا ٜؿكدز عٓك٘ َكٔ ضكًٛى ممكا ػبعكٌ ايكرا                حًسا ٚأْ٘ ضبكدد فكى ْ كظ ايٛقكت، ٚنكريو َطكٍٍٛ عُكا ٜؿكدز عٓك٘ َكٔ ضكًٛى ممكا ػبعكٌ ايكرا                
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ى مبثابة املسغد ٔا ٓقى اْ٘طاْٝة فى اْ٘طاْٝة فى  ة اي سٜدة ايتىٖ  ضتكٓٝي عهظ ْا ٖراٜ  ُة،ٚ  ة دٌا ٍ زقابة فعًٝ ى مبثابة املسغد ٔا ٓقى حا ة اي سٜدة ايتىٖ  ضتكٓٝي عهظ ْا ٖراٜ  ُة،ٚ  ة دٌا ٍ زقابة فعًٝ حا

  ((290:83290:83))  يًرا .يًرا .

  ليى يب ثؼذ انحذاصخ:ليى يب ثؼذ انحذاصخ:يصبدس يصبدس   --دد

تسفض َكا بعكد اسبداثكة إٔ تهكٕٛ املعتككدا  أٚ ايٓؿكٛف ايدٜٓٝكة َسجعٝكة ٔي عُكٌ اْطكاْى َكٔ            تسفض َكا بعكد اسبداثكة إٔ تهكٕٛ املعتككدا  أٚ ايٓؿكٛف ايدٜٓٝكة َسجعٝكة ٔي عُكٌ اْطكاْى َكٔ              

َٓطًككل زفكككٗا يهككٌ املسجعٝككا  أٚ ايطككسدٜا  ايهككربي ٚفككى َكككدَتٗا ايككدٜٔ، يهْٛٗككا تعُككٌ عًككى تُٗككٝؼ       َٓطًككل زفكككٗا يهككٌ املسجعٝككا  أٚ ايطككسدٜا  ايهككربي ٚفككى َكككدَتٗا ايككدٜٔ، يهْٛٗككا تعُككٌ عًككى تُٗككٝؼ       

  ايدٜاْا  ٚاملعتكدا  ايدٜٓٝة.ايدٜاْا  ٚاملعتكدا  ايدٜٓٝة.

دة اْعتباز يًرا  ٚايثكة فٝٗكا، فإْٗكا مل تعكد تطكتُد     دة اْعتباز يًرا  ٚايثكة فٝٗكا، فإْٗكا مل تعكد تطكتُد     ْٚ ًسا ٕٔ َا بعد اسبداثة عًُت عًى اعاْٚ ًسا ٕٔ َا بعد اسبداثة عًُت عًى اعا  

تٛجٗاتٗا ايكُٝٝة َٔ ايدٜٔ َّٚضطات٘، ٚذيو يرتاجع دٚز ايدٜٔ ٚتأثريٙ فى صبتُعا  َا بعكد اسبداثكة،   تٛجٗاتٗا ايكُٝٝة َٔ ايدٜٔ َّٚضطات٘، ٚذيو يرتاجع دٚز ايدٜٔ ٚتأثريٙ فى صبتُعا  َا بعكد اسبداثكة،   

"ٚامنا تطكتُد َكا بعكد اسبداثكة ٖكرٙ ايتٛجٗكا  ايكُٝٝكة َكٔ اْضكتكٓيٝة اي سدٜكة، حبٝكس أؾكبح نكٌ فكسد               "ٚامنا تطكتُد َكا بعكد اسبداثكة ٖكرٙ ايتٛجٗكا  ايكُٝٝكة َكٔ اْضكتكٓيٝة اي سدٜكة، حبٝكس أؾكبح نكٌ فكسد               

  ((290:83290:83))يرات٘". يرات٘". مبثابة املسغد أ ٓقى مبثابة املسغد أ ٓقى 

ٖٚرا ٜٛقح إٔ َؿدز قِٝ َا بعد اسبداثة ٖٛ اي سد )ايرا ( ٚذيو ٜعهظ ْطبٝة ايكِٝ ٚتغٝريٖكا  ٖٚرا ٜٛقح إٔ َؿدز قِٝ َا بعد اسبداثة ٖٛ اي سد )ايرا ( ٚذيو ٜعهظ ْطبٝة ايكِٝ ٚتغٝريٖكا    

ٚذاتٝتٗا، نُا ٜعهظ اٖتُاّ َا بعد اسبداثة بإعادة اْعتباز يًرا  ايتكى أًُٖتٗكا اسبداثكة، ٖٚكرا ٜكّدي      ٚذاتٝتٗا، نُا ٜعهظ اٖتُاّ َا بعد اسبداثة بإعادة اْعتباز يًرا  ايتكى أًُٖتٗكا اسبداثكة، ٖٚكرا ٜكّدي      

املسجعى ايري تٓطًل َٓ٘ ايرا  )اْ٘طإ( املسجعى ايري تٓطًل َٓ٘ ايرا  )اْ٘طإ(   اىل اٖتُاّ َا بعد اسبداثة بايٓطل ايكُٝى ايري تعتربٙ ا٘ةازاىل اٖتُاّ َا بعد اسبداثة بايٓطل ايكُٝى ايري تعتربٙ ا٘ةاز

ًْ ٚعٓقاتك٘    ًُا تّثس بدٚزٖا عًى ناٌَ َطريت٘ ٚعٓقت٘ َع ْ طك٘ أٚ ًْ ٚعٓقاتك٘   فى تؿسفات٘ )اْ٘طإ( يُٝٓ ٗا قٝ ًُا تّثس بدٚزٖا عًى ناٌَ َطريت٘ ٚعٓقت٘ َع ْ طك٘ أٚ فى تؿسفات٘ )اْ٘طإ( يُٝٓ ٗا قٝ

َع اٖ سٜٔ ايكرٜٔ ٜػكازنْٛ٘ حٝاتك٘ ثاْٝكا، ْٚتٝجكة يكريو فكإٕ ا٘ميكإ بتًكو أةكس املسجعٝكة احملسنكة             َع اٖ سٜٔ ايكرٜٔ ٜػكازنْٛ٘ حٝاتك٘ ثاْٝكا، ْٚتٝجكة يكريو فكإٕ ا٘ميكإ بتًكو أةكس املسجعٝكة احملسنكة             

دملٓ َٛة ملٓ َٛة  دايكِٝ ي٘ أثس حاضِ فىَ  ٚ تساجكع     ايكِٝ ي٘ أثس حاضِ فىَ  ِ أ ٕ تًكو ايكٝك ٘ بػكأ ٚ تساجكع     ي ذبكسٚ  اضو أٚ تكدّ أي صبتُع حبطع اعٌٓك ِ أ ٕ تًكو ايكٝك ٘ بػكأ   ي ذبكسٚ  اضو أٚ تكدّ أي صبتُع حبطع اعٌٓك

  اٖتُاَ٘ بٗا.اٖتُاَ٘ بٗا.

  ايٓطل ايكُٝى:ايٓطل ايكُٝى:  --

مما ٖٛ جدٜس بايرنس ٖٓا، أْ٘ اْطًٓقا َٔ إٔ ايكِٝ فى َا بعد اسبداثة ت تككد حكٝككة املعٝازٜكة    مما ٖٛ جدٜس بايرنس ٖٓا، أْ٘ اْطًٓقا َٔ إٔ ايكِٝ فى َا بعد اسبداثة ت تككد حكٝككة املعٝازٜكة      

، ٚأؾبح ايب كس عكٔ ايكسبح    ، ٚأؾبح ايب كس عكٔ ايكسبح    فكد اْعهظ ذيو عًى اجملتُع إٔ أؾب ت املادة عًى زأع ضًِ ايكِٝ اْجتُاعٝةفكد اْعهظ ذيو عًى اجملتُع إٔ أؾب ت املادة عًى زأع ضًِ ايكِٝ اْجتُاعٝة

  ايطسٜع فى قُة اْٖتُاَا  بغض ايٓ س عٔ أضًٛب ايسبح ايطسٜع فى قُة اْٖتُاَا  بغض ايٓ س عٔ أضًٛب ايسبح 
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يخ نه  --هـهـ ضبييٍ انزشثى هى انً يخ نهأ ضبييٍ انزشثى هى انً ؼذ ممأ يب ث يبس  فك ر ؼذ يى و يب ث يبس  فك ر يى و

  انحذاصخ:انحذاصخ:

ػبع أ ر مببدأ ايعٝؼ املػرتى ٚقبٍٛ اٖ س عًى َبدأ اْ كتٓف، اْطًٓقكا َكٔ إٔ ايككِٝ ايتكى      ػبع أ ر مببدأ ايعٝؼ املػرتى ٚقبٍٛ اٖ س عًى َبدأ اْ كتٓف، اْطًٓقكا َكٔ إٔ ايككِٝ ايتكى        --11

ٜة ٚاْ تٓف، ٕٔ اْ تٓف َبدأ ايٛجكٛد، ٚايتطكابل   ٜة ٚاْ تٓف، ٕٔ اْ تٓف َبدأ ايٛجكٛد، ٚايتطكابل   تٓادي بٗا َا بعد اسبداثة تأ ر بايتعددتٓادي بٗا َا بعد اسبداثة تأ ر بايتعدد

ًٓ اىل ا٘بكداني.       ًٓ اىل ا٘بكداني.      اضتثٓاً َطت ٌٝ، ٖٚرا اْ تٓف ػبعٌ ايعكٌ أنثس قدزة عًكى اسبسنكة ٚأنثكس َكٝ اضتثٓاً َطت ٌٝ، ٖٚرا اْ تٓف ػبعٌ ايعكٌ أنثس قدزة عًكى اسبسنكة ٚأنثكس َكٝ

((222:70222:70))  

ٚعًٝ٘، فُٝهٔ تكُئ قِٝ اْ تٓف ٚا٘بداني َٔ  كٍٓ ايكرباَج ايدزاضكٝة ٚاملككسزا  ايتكى تككدّ       ٚعًٝ٘، فُٝهٔ تكُئ قِٝ اْ تٓف ٚا٘بداني َٔ  كٍٓ ايكرباَج ايدزاضكٝة ٚاملككسزا  ايتكى تككدّ       

   ى ٚتعًُٝٗا يًطٓب بطسٜل غري َباغس. ى ٚتعًُٝٗا يًطٓب بطسٜل غري َباغس.يًطٓب باضتخداّ املٓٗج اشبيًطٓب باضتخداّ املٓٗج اشب

اذا ناْت َا بعد اسبداثة عًُت عًى عٛدة اْعتباز يًرا  ٚبإٔ اْ٘طإ ٖٛ اي اعٌ اْجتُاعى، اذا ناْت َا بعد اسبداثة عًُت عًى عٛدة اْعتباز يًرا  ٚبإٔ اْ٘طإ ٖٛ اي اعٌ اْجتُاعى،   --22

ّ بازباْع ايراتى يدي املتعًِ، ٚخباؾة ازباْع أ ٓقى فى  ّ بازباْع ايراتى يدي املتعًِ، ٚخباؾة ازباْع أ ٓقى فى أَس ايري ٜكتكى قسٚزة اْٖتُا أَس ايري ٜكتكى قسٚزة اْٖتُا

بكككِٝ ايككت هري ايٓكككدي، ممككا ٜعهككظ قُٝككة بكككِٝ ايككت هري ايٓكككدي، ممككا ٜعهككظ قُٝككة ايعًُٝككة ايتعًُٝٝككة حتككى ْ ٜهككٕٛ ٖٓككاى اٖتُككاّ فككك  ايعًُٝككة ايتعًُٝٝككة حتككى ْ ٜهككٕٛ ٖٓككاى اٖتُككاّ فككك  

  ايتٛاشٕ بئ ازبٛاْع ايراتٝة ٚازبٛاْع املٛقٛعٝة.ايتٛاشٕ بئ ازبٛاْع ايراتٝة ٚازبٛاْع املٛقٛعٝة.

قسٚزة غكسع قكِٝ أَاْكة ايعًُٝكة يكدي ايطكٓب عاَكة، ٚيكدي ايبكاحثئ عًكى ٚجك٘ اشبؿكٛف،             قسٚزة غكسع قكِٝ أَاْكة ايعًُٝكة يكدي ايطكٓب عاَكة، ٚيكدي ايبكاحثئ عًكى ٚجك٘ اشبؿكٛف،               --33

ٚايب ثٝكة ايتكى    ٚنريو احرتاّ قِٝ املًهٝة اي هسٜة حتى ميهٔ ايتؿدي ي اٖسة ايطسقا  ٚنريو احرتاّ قِٝ املًهٝة اي هسٜة حتى ميهٔ ايتؿدي ي اٖسة ايطسقا   ٝكة  ٚايب ثٝكة ايتكى    ايعًُ ٝكة  ايعًُ

ػست ػت فى ٖات ػت فى ٖا ٓار تسبٛي ؾ ى ٓي تٍٗٝةَ  ػسْٚة ٔا رية،ٚ  ٓار تسبٛي ؾ ى ٓي تٍٗٝةَ    املعسفة.املعسفة.  ْٚة ٔا رية،ٚ 

ايككتخًـ َككٔ ازبُككٛد اي هككسي ٚايت ككسز َككٔ ايكٝككد اْٜككدٜٛيٛجى ٚأحادٜككة اي هسٜككة، ٚتككدعِٝ     ايككتخًـ َككٔ ازبُككٛد اي هككسي ٚايت ككسز َككٔ ايكٝككد اْٜككدٜٛيٛجى ٚأحادٜككة اي هسٜككة، ٚتككدعِٝ       --44

ٕ ايهٛنبى املتُتع باٖفام ايعاملٝة ايٛاضعاْْ تار اْْ تار  ٔ اْ٘طا ٔ تهٜٛ ٕ ايهٛنبى املتُتع باٖفام ايعاملٝة ايٛاضعاي هسي عًى ايعامل )اٖ س( حتى ميه ٔ اْ٘طا ٔ تهٜٛ   اي هسي عًى ايعامل )اٖ س( حتى ميه

  املعسفة.املعسفة.

َٔ  ٍٓ ْػس ثكافة ازبٛاز اي هسي ايبٓاً أثٓاً املٛقكا ايتعًُٝكى، َكع    َٔ  ٍٓ ْػس ثكافة ازبٛاز اي هسي ايبٓاً أثٓاً املٛقكا ايتعًُٝكى، َكع      تدعِٝ قُٝة ايت اعًٝةتدعِٝ قُٝة ايت اعًٝة  --55

ايتأنٝككد عًككى غككسع أ ٓقٝككا  ايتعاَككٌ َككع اْْرتْككت أثٓككاً ايت اعككٌ َككع غككبها  ايتٛاؾككٌ            ايتأنٝككد عًككى غككسع أ ٓقٝككا  ايتعاَككٌ َككع اْْرتْككت أثٓككاً ايت اعككٌ َككع غككبها  ايتٛاؾككٌ            

  اْجتُاعى.اْجتُاعى.

تدعٛ َا بعد اسبداثة اىل قسٚزة ذبكٝل اْت ام بئ أفساد ٚايعٝؼ املػرتى اْطًٓقا َٔ عدّ تدعٛ َا بعد اسبداثة اىل قسٚزة ذبكٝل اْت ام بئ أفساد ٚايعٝؼ املػرتى اْطًٓقا َٔ عدّ   --66

ٔ ٓقٝا  ٚاسبكٝكة بػهٌ َٛقٛعى فى ايعامل، ٚيهٔ بهْٛٗكا اجملتُكع، ْٔك٘ ْ    ٔ ٓقٝا  ٚاسبكٝكة بػهٌ َٛقٛعى فى ايعامل، ٚيهٔ بهْٛٗكا اجملتُكع، ْٔك٘ ْ    ٚجٛد املعاٜري ٚاٚجٛد املعاٜري ٚا

  ميتًو أحد اسبكٝكة املطًكة أٚ جٖٛس أغٝاً.ميتًو أحد اسبكٝكة املطًكة أٚ جٖٛس أغٝاً.

ًْ عُا ٜؿكدز    --77 ًْ عُا ٜؿكدز  قسٚزة تُٓٝة قُٝة اسبسٜة َع املطٍٛيٝة فإذا نإ ايطايع حًسا فٝجع إٔ ٜهٕٛ َطٍٛ قسٚزة تُٓٝة قُٝة اسبسٜة َع املطٍٛيٝة فإذا نإ ايطايع حًسا فٝجع إٔ ٜهٕٛ َطٍٛ

  عٓ٘ َٔ أفعاٍ حتى ميهٔ ت عٌٝ املساقبة اي عًٝة يًرا .عٓ٘ َٔ أفعاٍ حتى ميهٔ ت عٌٝ املساقبة اي عًٝة يًرا .
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  سؤيخ يب ثؼذ انحذاصخ نهًؼشفخ: سؤيخ يب ثؼذ انحذاصخ نهًؼشفخ:   --بنضببنضبصص

ٜٛعد َب س املعسفة أحد أزنإ ايسٌٝطة فى دزاضة اي ًط ة، هلرا غغٌ ٖرا املب س فهكس اي ٓضك ة   ٜٛعد َب س املعسفة أحد أزنإ ايسٌٝطة فى دزاضة اي ًط ة، هلرا غغٌ ٖرا املب س فهكس اي ٓضك ة     

  َٓر قدِٜ ايصَإ يً ؿٌ بئ أَسٜٔ َُٗئ:َٓر قدِٜ ايصَإ يً ؿٌ بئ أَسٜٔ َُٗئ:

سفة، سفة، : فٝتعًل مبؿادز ٚٚضاٌٌ ٚأدٚا  املع: فٝتعًل مبؿادز ٚٚضاٌٌ ٚأدٚا  املعايثاْىايثاْى: ٜتعًل بطبٝعة املعسفة ٚحدٚدٖا، ٚأؾٛهلا، أَا : ٜتعًل بطبٝعة املعسفة ٚحدٚدٖا، ٚأؾٛهلا، أَا احدُٖااحدُٖا

ٚنٝ ٝة اسبؿٍٛ عًٝٗا، اْطًٓقا َٔ إٔ املعسفكة ٖكى عكدة املكسبئ أضاضكٝة، فكاملعًِ َػكغٍٛ أضاًضكا بكايُٓٛ          ٚنٝ ٝة اسبؿٍٛ عًٝٗا، اْطًٓقا َٔ إٔ املعسفكة ٖكى عكدة املكسبئ أضاضكٝة، فكاملعًِ َػكغٍٛ أضاًضكا بكايُٓٛ          

ًٝكا بؿك تِٗ ايبدْٝكة ٚزفكاٖٝتِٗ اْْ عايٝكة، ْبكد يك٘ إٔ ّٜضكظ            ًٝكا بؿك تِٗ ايبدْٝكة ٚزفكاٖٝتِٗ اْْ عايٝكة، ْبكد يك٘ إٔ ّٜضكظ           اي هسي يطٓب٘، ٚحتى عٓكدَا ٜهكٕٛ َعٓ اي هسي يطٓب٘، ٚحتى عٓكدَا ٜهكٕٛ َعٓ

ًٝا أقؿى َا تؿٌ ايٝك٘  أحهاَ٘ عًى َعسفة جدٜسة بايسنٕٛ ايٝٗا، فُٔ املِٗ يًُعًِ إٔ ٜطتٓبأحهاَ٘ عًى َعسفة جدٜسة بايسنٕٛ ايٝٗا، فُٔ املِٗ يًُعًِ إٔ ٜطتٓب ًٝا أقؿى َا تؿٌ ايٝك٘    يٓ ط٘ فًط    يٓ ط٘ فًط 

  ((23:2023:20))املعسفة فى ْٗاٜة أَس. املعسفة فى ْٗاٜة أَس. 

ٚٚفًكا يتٝاز َكا بعكد اسبداثكة فتعكد املعسفكة أحكد ايسنكاٌص ايسٌٝطكة ايتكى ٜككّٛ عًٝٗكا اْقتؿكاد             ٚٚفًكا يتٝاز َكا بعكد اسبداثكة فتعكد املعسفكة أحكد ايسنكاٌص ايسٌٝطكة ايتكى ٜككّٛ عًٝٗكا اْقتؿكاد               

ازبدٜد )اْقتؿاد ايكاٌِ عًى املعسفة( ايري ذبٌ فٝ٘ املعسفة )أي تهٓٛيٛجٝا املعًَٛا  ٚاْتؿاٍ ٚغريٖا ازبدٜد )اْقتؿاد ايكاٌِ عًى املعسفة( ايري ذبٌ فٝ٘ املعسفة )أي تهٓٛيٛجٝا املعًَٛا  ٚاْتؿاٍ ٚغريٖا 

يٝع ْٚ ِ ايتكٓٝة املتكدَة( ضبٌ ايعٌُ ٚزأع املاٍ، ٚنكريو ذبكٌ املعسفكة ضبكٌ ايتٓ كِٝ ٚاْ٘تكا        يٝع ْٚ ِ ايتكٓٝة املتكدَة( ضبٌ ايعٌُ ٚزأع املاٍ، ٚنكريو ذبكٌ املعسفكة ضبكٌ ايتٓ كِٝ ٚاْ٘تكا        َٔ أضأَ أضا

إٔ غسم َا بعكد  إٔ غسم َا بعكد  جإ فساْطٛ يٝٛتاز جإ فساْطٛ يٝٛتاز ايؿٓاعٝة نُؿدز أضاضى يْٙتا ، ٚقد أند ذيو اي ًٝطٛف اي سْطى ايؿٓاعٝة نُؿدز أضاضى يْٙتا ، ٚقد أند ذيو اي ًٝطٛف اي سْطى 

زا  َكٔ  كٍٓ   زا  َكٔ  كٍٓ   اسبداثة َسٖكٕٛ حبكاٍ َٚطكتٛي املعسفكة بكاجملتُع َكا بعكد ايؿكٓاعى ايكري تتخكر فٝك٘ ايككسا            اسبداثة َسٖكٕٛ حبكاٍ َٚطكتٛي املعسفكة بكاجملتُع َكا بعكد ايؿكٓاعى ايكري تتخكر فٝك٘ ايككسا            

تهٓٛيٛجٝككا ثكافٝككة حكٝكٝككة حٝككس املعسفككة ايكاٌُككة عًككى ايتبعثككس ٚايٓدبككاْظ ْ ذبتككا  اىل َّي ككا .        تهٓٛيٛجٝككا ثكافٝككة حكٝكٝككة حٝككس املعسفككة ايكاٌُككة عًككى ايتبعثككس ٚايٓدبككاْظ ْ ذبتككا  اىل َّي ككا .        

((226:64226:64))  

  ٚعًٝ٘، فُٝهٔ تٓاٍٚ ٖرا املب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ٚعًٝ٘، فُٝهٔ تٓاٍٚ ٖرا املب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  

  ةبٝعة املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثةةبٝعة املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة  --أأ  

  مسا  املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثةمسا  املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة  --بب  

  فة فى تٝاز َا بعد اسبداثةفة فى تٝاز َا بعد اسبداثةَؿادز ٚٚضاٌٌ ٚأدٚا  املعسَؿادز ٚٚضاٌٌ ٚأدٚا  املعس  --    

  أغهاٍ املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثةأغهاٍ املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة  --دد  

  أِٖ املكاَئ ايرتبٜٛة )ايتطبٝكا ( يًُعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثةأِٖ املكاَئ ايرتبٜٛة )ايتطبٝكا ( يًُعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة  --ٙٙ  

ربتًككا عككٔ املعسفككة ربتًككا عككٔ املعسفككة   TThheeoorryy  ooff  KKnnoowwlleeddggeeبداٜكة ػبككع ايتٜٓٛكك٘ اىل ْ سٜككة املعسفككة  بداٜكة ػبككع ايتٜٓٛكك٘ اىل ْ سٜككة املعسفككة  

EEppiisstteemmoollooggyy   سٜة املعسفة ْٚ سٜة املعسفة ْٚTThheeoorryy  ooff  KKnnoowwlleeddggee  َٝكادُ املعسفكة اْ٘طكاْٝة    َٝكادُ املعسفكة اْ٘طكاْٝة      تب س فىتب س فى

ٚةبٝعتٗا َٚؿدزٖا ٚقُٝتٗا ٚحدٚدٖا، ٚفى ايؿًة بئ ايرا  ٚاملٛقٛني أي بئ املدزى ٚاملدزى، فٗى تطًل ٚةبٝعتٗا َٚؿدزٖا ٚقُٝتٗا ٚحدٚدٖا، ٚفى ايؿًة بئ ايرا  ٚاملٛقٛني أي بئ املدزى ٚاملدزى، فٗى تطًل 

عًككككى صبُككككٛني ايتككككأَٓ  ايتككككى تٗككككدف ذبدٜككككد قُٝككككة َعازفٓككككا ٚحككككدٚدٖا، أَككككا اْبٝطككككتُٛيٛجٝا           عًككككى صبُككككٛني ايتككككأَٓ  ايتككككى تٗككككدف ذبدٜككككد قُٝككككة َعازفٓككككا ٚحككككدٚدٖا، أَككككا اْبٝطككككتُٛيٛجٝا           

EEppiisstteemmoollooggyy     ٔفٗككى َػككتكة َككٔ   فٗككى َػككتكة َككEEppiisstteemmee     ٚ ،ِٖٚككى املعسفككة أٚ ايعًككِ، ٚ   ٖٚككى املعسفككة أٚ ايعًككLLooggyy    ٚتعٓككى ايٓ سٜككة أٚ  تعٓككى ايٓ سٜككة أ

ايدزاضة، ٖٚى تعٓى دزاضة ْكدٜة يًُعسفة ايعًُٝة َكٔ حٝكس املبكادُ ايتكى تستهكص عًٝٗكا، ٚاي كسٚض ايتكى         ايدزاضة، ٖٚى تعٓى دزاضة ْكدٜة يًُعسفة ايعًُٝة َكٔ حٝكس املبكادُ ايتكى تستهكص عًٝٗكا، ٚاي كسٚض ايتكى         

  ((3232--2727: : 6060))تٓطًل َٓٗا، ٚايٓتاٌج ايتى تٓتٗى ايٝٗا بغسض ابساش أؾًٗا املٓطكى. تٓطًل َٓٗا، ٚايٓتاٌج ايتى تٓتٗى ايٝٗا بغسض ابساش أؾًٗا املٓطكى. 
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ايعًِ ٜٓبثل َٔ املعسفة، ايعًِ ٜٓبثل َٔ املعسفة،   نُا ميٝصٕٚ بئ املعسفة ٚايعًِ، َٔ حٝس نٕٛ املعسفة أمشٌ َٔ ايعًِ، ٚإٔنُا ميٝصٕٚ بئ املعسفة ٚايعًِ، َٔ حٝس نٕٛ املعسفة أمشٌ َٔ ايعًِ، ٚإٔ

ف ككى اةككاز املعسفككة تت ككدد غككسٚم ظٗككٛز عًككِ َككٔ ايعًككّٛ أٚ عًككة َككٔ اشبطابككا  ايتككى تتُٝككص بايعًُٝككة،    ف ككى اةككاز املعسفككة تت ككدد غككسٚم ظٗككٛز عًككِ َككٔ ايعًككّٛ أٚ عًككة َككٔ اشبطابككا  ايتككى تتُٝككص بايعًُٝككة،    

فاملعسفة أمشٌ َٔ ْ سٜة املعسفة ٚايعًِ ًَعا، ٚإٔ املعسفة تستب  َباغسة باملُازضة اشبطابٝة ٚايتػهٝٓ  فاملعسفة أمشٌ َٔ ْ سٜة املعسفة ٚايعًِ ًَعا، ٚإٔ املعسفة تستب  َباغسة باملُازضة اشبطابٝة ٚايتػهٝٓ  

، فكى حكئ ٜٛقكح    ، فكى حكئ ٜٛقكح    ((2:382:38))منا اسبكٌ اشبطابى بػكهٌ عكاّ   منا اسبكٌ اشبطابى بػكهٌ عكاّ   اشبطابٝة ايتى ْ تعٓى اي سٚني ايعًُٝة فك ، ٚااشبطابٝة ايتى ْ تعٓى اي سٚني ايعًُٝة فك ، ٚا

( إٔ ْ سٜة املعسفة تدزع املعسفة اْ٘طاْٝة بؿ ة عاَة ٚحدٚدٖا، ٚايعًكِ  ( إٔ ْ سٜة املعسفة تدزع املعسفة اْ٘طاْٝة بؿ ة عاَة ٚحدٚدٖا، ٚايعًكِ  137:89137:89))ضبُد عًى أبٛ زٜإ ضبُد عًى أبٛ زٜإ 

  اْ٘طاْى بؿ ة عاَة َٔ حٝس غسٚم ايؿٛاب ٚاشبطأ فٝ٘، أٚ ايطسم املّدٜة اىل انتطاب املعسفة.اْ٘طاْى بؿ ة عاَة َٔ حٝس غسٚم ايؿٛاب ٚاشبطأ فٝ٘، أٚ ايطسم املّدٜة اىل انتطاب املعسفة.

  ٓ ٛ ايتاىل:ٓ ٛ ايتاىل:ٚميهٔ ت ؿٌٝ ٖرا املب س عًى ايٚميهٔ ت ؿٌٝ ٖرا املب س عًى اي

  ) أ ( عجيؼخ انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ:) أ ( عجيؼخ انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ:

تتُٝص املعسفة فى َا بعد اسبداثة بتطٜٛس ةسم ٚأضايٝع جدٜدة قٛاَٗا اْْتكاٍ ايتكدزػبى َكٔ   تتُٝص املعسفة فى َا بعد اسبداثة بتطٜٛس ةسم ٚأضايٝع جدٜدة قٛاَٗا اْْتكاٍ ايتكدزػبى َكٔ     

)ايتى )ايتى   املعسفة ايتكٓٝةاملعسفة ايتكٓٝة)ايتى تتطِ بهْٛٗا َعسفة نٝ ٝة، ذاتٝة ٚاْطباعٝة ٚقُٝٝة( اىل )ايتى تتطِ بهْٛٗا َعسفة نٝ ٝة، ذاتٝة ٚاْطباعٝة ٚقُٝٝة( اىل   املعسفة ايتأًَٝةاملعسفة ايتأًَٝة

مبعٓاٙ ايسٜاقى ايهُى أي َعسفة قٛاَٗا املٓح ة ٚايتجسٜع ٚايؿٝاغة ايسٜاقٝة مبعٓاٙ ايسٜاقى ايهُى أي َعسفة قٛاَٗا املٓح ة ٚايتجسٜع ٚايؿٝاغة ايسٜاقٝة تكّٛ عًى اعُاٍ ايعكٌ تكّٛ عًى اعُاٍ ايعكٌ 

ٜٚتطِ ايعككٌ ٖٓكا فكى ٖكرٙ املعسفكة اسبداثٝكة بأداتٝكة أي أْك٘ ٚضكًٝة يتككٓئ ايعكامل ايطبٝعكى، َٚكٔ ثكِ               ٜٚتطِ ايعككٌ ٖٓكا فكى ٖكرٙ املعسفكة اسبداثٝكة بأداتٝكة أي أْك٘ ٚضكًٝة يتككٓئ ايعكامل ايطبٝعكى، َٚكٔ ثكِ               

كٌ كٌ ٖٚرا ايُٓ  َٔ املعسفة قاٌِ عًى ايعٖٚرا ايُٓ  َٔ املعسفة قاٌِ عًى ايع، ، RReeffeelleeccttiioonn  ((8:848:84))ايطٝطسة عًٝ٘(، اىل املعسفة ايتدبسٜة ايطٝطسة عًٝ٘(، اىل املعسفة ايتدبسٜة 

ضكاَى ضبُكد ْؿكاز    ضكاَى ضبُكد ْؿكاز    مبعٓاٙ ايتدبسي أي ايٓكدي، ٚفى ٖرا اغازة اىل اعُكاٍ اْ٘طكإ عكًك٘ ٚفهكسٙ، ٜٚكرنس      مبعٓاٙ ايتدبسي أي ايٓكدي، ٚفى ٖرا اغازة اىل اعُكاٍ اْ٘طكإ عكًك٘ ٚفهكسٙ، ٜٚكرنس      

إٔ املعسفة ايتدبسٜة فى َكا بعكد اسبداثكة اضكتخدَت مبعٓكى أفعكاٍ ايعكًٝكة ٚايٛجداْٝكة ايتكى          إٔ املعسفة ايتدبسٜة فى َكا بعكد اسبداثكة اضكتخدَت مبعٓكى أفعكاٍ ايعكًٝكة ٚايٛجداْٝكة ايتكى            ((87:3787:37))

ا تأنٝد يكسٚزة اْٖتُكاّ  ا تأنٝد يكسٚزة اْٖتُكاّ  ٜٓػغٌ بٗا أفساد فى انتػاف  رباتِٗ َٔ أجٌ ايتٛؾٌ اىل فِٗ جدٜد، ٚفى ٖرٜٓػغٌ بٗا أفساد فى انتػاف  رباتِٗ َٔ أجٌ ايتٛؾٌ اىل فِٗ جدٜد، ٚفى ٖر

  بازبٛاْع ايراتٝة ٚايعكًٝة يْٙطإ، أي اق اً ايطابع ايػخؿى عًى املعسفة.بازبٛاْع ايراتٝة ٚايعكًٝة يْٙطإ، أي اق اً ايطابع ايػخؿى عًى املعسفة.

ٚمما ٖٛ جدٜس بايرنس، إٔ ايعكٌ فى َعسفكة َكا بعكد اسبداثكة ٜتطكِ بايتٛاؾكًٝة يٝتجكاٚش ايعككٌ         ٚمما ٖٛ جدٜس بايرنس، إٔ ايعكٌ فى َعسفكة َكا بعكد اسبداثكة ٜتطكِ بايتٛاؾكًٝة يٝتجكاٚش ايعككٌ           

صُ ايٛاقع ٚؼبكٍٛ نكٌ   صُ ايٛاقع ٚؼبكٍٛ نكٌ   املتُسنص حٍٛ ايرا  ٚايعكٌ ايػُٛىل املٓغًل ٚايعكٌ أداتى ايٛؾ ى ايري ٜ تت ٚػباملتُسنص حٍٛ ايرا  ٚايعكٌ ايػُٛىل املٓغًل ٚايعكٌ أداتى ايٛؾ ى ايري ٜ تت ٚػب

غَ اىل َٛقٛني جصٌى فٗرا ايعكٌ ايتٛاؾًى َتٛاؾٌ َكع غكريٙ ٚبٗكرا فٗكٛ املخكس  َكٔ ُٖٝٓكة ايعككٌ أداتكى          غَ اىل َٛقٛني جصٌى فٗرا ايعكٌ ايتٛاؾًى َتٛاؾٌ َكع غكريٙ ٚبٗكرا فٗكٛ املخكس  َكٔ ُٖٝٓكة ايعككٌ أداتكى          

، ٚبٗرا فإٕ ٖرا ايعكٌ ايتٛاؾًى ْ ٜٗدف اىل اْتا  َعسفة عًُٝة عٔ املٛقٛني أٚ عٔ ايكرا ، نُكا   ، ٚبٗرا فإٕ ٖرا ايعكٌ ايتٛاؾًى ْ ٜٗدف اىل اْتا  َعسفة عًُٝة عٔ املٛقٛني أٚ عٔ ايكرا ، نُكا   ((2:1072:107))

اسبة يًت اِٖ بئ ايرٚا  ٚا ساجٗا َٔ عصيتٗكا،  اسبة يًت اِٖ بئ ايرٚا  ٚا ساجٗا َٔ عصيتٗكا،  ناْت تٗدف فًط ا  اسبداثة، بٌ ٖدف٘ اقاَة أزقٝة ؾناْت تٗدف فًط ا  اسبداثة، بٌ ٖدف٘ اقاَة أزقٝة ؾ

أي ايككسب  بككئ أْككا ٚاٖ ككس، ٚايب ككس عككٔ ايٛضككاٌٌ املُهٓككة يت كٝككل ٖككرا اهلككدف، ٚقككد أفطككح ٖككرا ايعكككٌ   أي ايككسب  بككئ أْككا ٚاٖ ككس، ٚايب ككس عككٔ ايٛضككاٌٌ املُهٓككة يت كٝككل ٖككرا اهلككدف، ٚقككد أفطككح ٖككرا ايعكككٌ   

  ايتٛاؾًى اجملاٍ يػٝٛني َ ّٗٛ ايتعددٜة ٚاْ تٓف نُبدأ زٌٝظ َٔ َبادُ تٝاز َا بعد اسبداثة. ايتٛاؾًى اجملاٍ يػٝٛني َ ّٗٛ ايتعددٜة ٚاْ تٓف نُبدأ زٌٝظ َٔ َبادُ تٝاز َا بعد اسبداثة. 
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    صخ:صخ:سـًبد انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاسـًبد انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذا  --ةة

  تتطِ املعسفة فى َا بعد اسبداثة جبًُة َٔ ايطُا  ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:تتطِ املعسفة فى َا بعد اسبداثة جبًُة َٔ ايطُا  ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  

يه:   --11 فخ ال يميُ صخ يؼش ؼذ انحذا يب ث فً  فخ  يه: انًؼش فخ ال يميُ صخ يؼش ؼذ انحذا يب ث فً  فخ  انًؼش

UUnncceerrttaaiinniittyy  

اْطًٓقا َٔ أحد املبادُ ايتى ازتهص  عًٝٗا َا بعد اسبداثة ٖٚى زفكٗا ايطسدٜا  ايهكربي ايتكى   اْطًٓقا َٔ أحد املبادُ ايتى ازتهص  عًٝٗا َا بعد اسبداثة ٖٚى زفكٗا ايطسدٜا  ايهكربي ايتكى     

 طريا  فى عامل جدٜد ٜتطِ بايطسعة ٚايت ٍٛ ايتهٓٛيٛجى املتُثٌ فكى ثكٛزة    طريا  فى عامل جدٜد ٜتطِ بايطسعة ٚايت ٍٛ ايتهٓٛيٛجى املتُثٌ فكى ثكٛزة   مل تعد قادزة عًى تكدِٜ تمل تعد قادزة عًى تكدِٜ ت

اْتؿككاْ  ٚاملعًَٛككا  ٚتكككخِ اْ٘تككا  ايسَككصي ٚايثكككافى فأؾككبح ٖككرا ايعككامل ٜ ككتح اٖفككام عبككٛ عككدّ      اْتؿككاْ  ٚاملعًَٛككا  ٚتكككخِ اْ٘تككا  ايسَككصي ٚايثكككافى فأؾككبح ٖككرا ايعككامل ٜ ككتح اٖفككام عبككٛ عككدّ      

ايت دٜد ٚعدّ ايٝكئ، هلرا فإٕ َا بعد اسبداثة تسفض ايٝكئ املعسفى املطًكل، ٚتكسفض املٓطكل ايتكًٝكدي     ايت دٜد ٚعدّ ايٝكئ، هلرا فإٕ َا بعد اسبداثة تسفض ايٝكئ املعسفى املطًكل، ٚتكسفض املٓطكل ايتكًٝكدي     

ٜكّٛ عًكى تطكابل ايكداٍ ٚاملكديٍٛ أي تطكابل أغكٝاً ٚايهًُكا ، فكايٛعى ايٜٓكٝٓكى يًعككٌ املعسفكى            ٜكّٛ عًكى تطكابل ايكداٍ ٚاملكديٍٛ أي تطكابل أغكٝاً ٚايهًُكا ، فكايٛعى ايٜٓكٝٓكى يًعككٌ املعسفكى            ايري ايري 

، ٚيعٌ ادباٙ َا ، ٚيعٌ ادباٙ َا ((78:978:9))ٜػهٌ فسؾة يبًٛت َعسفة ٌَُٓة ذبتا  اىل ف ٛؾا  ٚذبككا  ٚدبُٝع املّغسا  ٜػهٌ فسؾة يبًٛت َعسفة ٌَُٓة ذبتا  اىل ف ٛؾا  ٚذبككا  ٚدبُٝع املّغسا  

داثكة املتعًككة مبكا ٜطكُى     داثكة املتعًككة مبكا ٜطكُى     بعد اسبداثة اىل ايكٍٛ بك)ْ ٜكٝٓٝة املعسفة( ٜعٛد اىل إٔ احدي مسا  َا بعد اسببعد اسبداثة اىل ايكٍٛ بك)ْ ٜكٝٓٝة املعسفة( ٜعٛد اىل إٔ احدي مسا  َا بعد اسب

بك)اعادة ايٓ س(، حٝس إٔ َع ِ أٚج٘ ايٓػام اْجتُاعى ٚايعٓقكا  املادٜكة عسقكة اىل َساجعكة َطكتُسة      بك)اعادة ايٓ س(، حٝس إٔ َع ِ أٚج٘ ايٓػام اْجتُاعى ٚايعٓقكا  املادٜكة عسقكة اىل َساجعكة َطكتُسة      

فى قًٛ املعًَٛا  ٚاملعازف ازبدٜدة مما اْعهظ ذيو عًى املعسفة فٛؾ ت بأْٗا ْ ٜكٝٓٝ٘، َكازْة مبعسفة فى قًٛ املعًَٛا  ٚاملعازف ازبدٜدة مما اْعهظ ذيو عًى املعسفة فٛؾ ت بأْٗا ْ ٜكٝٓٝ٘، َكازْة مبعسفة 

( أْك٘ ػبكع   ( أْك٘ ػبكع   161:10161:10))أيكٔ ٖكاٚ   أيكٔ ٖكاٚ   ْ ًسا هلكرا ايكتغري نُكا ٜكسي     ْ ًسا هلكرا ايكتغري نُكا ٜكسي     اسبداثة اىل اتؿ ت بايٝكٝٓٝ٘ اىل أبد، ٚيهٔ اسبداثة اىل اتؿ ت بايٝكٝٓٝ٘ اىل أبد، ٚيهٔ 

عًٝٓككا إٔ ْتكبككٌ غٝككاب ايككٝكئ فُٝككا ٜتعًككل باملعسفككة، ٚأْٗككا ضككريٚزة ذا  ْٗاٜككة َ تٛحككة، ٚيٝطككت ضككريٚزة   عًٝٓككا إٔ ْتكبككٌ غٝككاب ايككٝكئ فُٝككا ٜتعًككل باملعسفككة، ٚأْٗككا ضككريٚزة ذا  ْٗاٜككة َ تٛحككة، ٚيٝطككت ضككريٚزة   

انتػككاف ْٗككاٌى ٚاحككد. ٜٚكككاف اىل ذيككو، إٔ ايككٝكئ املعسفككى ٜطككتخدّ أدٚا  دٜدنتٝهٝككة جٝككدة ايربصبككة،   انتػككاف ْٗككاٌى ٚاحككد. ٜٚكككاف اىل ذيككو، إٔ ايككٝكئ املعسفككى ٜطككتخدّ أدٚا  دٜدنتٝهٝككة جٝككدة ايربصبككة،   

ٝككة، ٚدبصٌكة املعسفكة اىل ٚحكدا  َبطكطة، أَكا منكٛذ  ايٜٓككئ املتكدز  فكى           ٝككة، ٚدبصٌكة املعسفكة اىل ٚحكدا  َبطكطة، أَكا منكٛذ  ايٜٓككئ املتكدز  فكى           ٚاضتٓطار َٗازا  منطٝة دقٚاضتٓطار َٗازا  منطٝة دق

  ((43:1743:17))ضريٚزة املعسفة أٚ تستٝبا  غري َربصبة ٚممازضة قدزا  جدٜدة ٚفى ترٜٚع املتعًِ. ضريٚزة املعسفة أٚ تستٝبا  غري َربصبة ٚممازضة قدزا  جدٜدة ٚفى ترٜٚع املتعًِ. 

ٚمبا إٔ املعسفة فى َا بعد اسبداثة يٝطت ٜكٝٓٝة ٚعسق٘ يًػو ٚايت ٓٝد، نُا أغاز اىل ذيكو نكٌ   ٚمبا إٔ املعسفة فى َا بعد اسبداثة يٝطت ٜكٝٓٝة ٚعسق٘ يًػو ٚايت ٓٝد، نُا أغاز اىل ذيكو نكٌ     

فٝرتتع عًكى ذيكو أْك٘ َكٔ ايؿكعع قٝكاّ أي َعٝازٜكة        فٝرتتع عًكى ذيكو أْك٘ َكٔ ايؿكعع قٝكاّ أي َعٝازٜكة          ((KKaarreenn  ((11::111199))( ٚ)( ٚ)773:293:29دٜ ٝد ٖازفى )دٜ ٝد ٖازفى )َٔ َٔ 

عكربة يكدي      أ ٓقٝة فى ٖرٙ املٓ َٛة املعسفٝة املادٜة، نُا أْ٘ ميهٔ أ ٓقٝة فى ٖرٙ املٓ َٛة املعسفٝة املادٜة، نُا أْ٘ ميهٔ   َٕ عكربة يكدي      اضتبداهلا )املعسفة( مبعكازف أ كسي تهٛك  َٕ اضتبداهلا )املعسفة( مبعكازف أ كسي تهٛك

ٌ أذٖإ ٔ بٓاِٖا دا  ميه ٌ أذٖإايطٓبٚ  ٔ بٓاِٖا دا  ميه   ايطٓب.ايطٓب.  ايطٓبٚ 

  انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ يؼشفخ يزغيشح:انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ يؼشفخ يزغيشح:  --00

ًً عًى اٖفام املعسفٝة املتجددة   ْسفضْسفض   ًً عًى اٖفام املعسفٝة املتجددة َا بعد اسبداثة ايكٍٛ بثبا  املعسفة أٚ عَُٛٝتٗا ٚذيو بٓا َا بعد اسبداثة ايكٍٛ بثبا  املعسفة أٚ عَُٛٝتٗا ٚذيو بٓا

ايتى ٜػٗدٖا عامل ايّٝٛ، ٚايكٍٛ بعدّ ثبا  املعسفة ٜثسي ايرتبٝة ٜٚطٛزٖا، ٕٔ ذيو ٜكع ايرتبكٜٛئ فكى   ايتى ٜػٗدٖا عامل ايّٝٛ، ٚايكٍٛ بعدّ ثبا  املعسفة ٜثسي ايرتبٝة ٜٚطٛزٖا، ٕٔ ذيو ٜكع ايرتبكٜٛئ فكى   

َٚكٔ اشبككٛني يًكٓـ ٖٚكٛ     َٚكٔ اشبككٛني يًكٓـ ٖٚكٛ     َٛقا ا تٝاز حٝس ٜتعئ عًِٝٗ اشبسٚ  َٔ أضس ايكٛايع ازباَدة اىل ايتعددٜكة،  َٛقا ا تٝاز حٝس ٜتعئ عًِٝٗ اشبسٚ  َٔ أضس ايكٛايع ازباَدة اىل ايتعددٜكة،  

ٚ قؿكًدا             ٖٓا ٖٓا  ٘ تكدبًسا أ ةسًقكا اىل اشبكسٚ  عًٝك َٓكاٖجٚ  أٖكداًفا،ٚ  فهكًسا، ضٝاضكةٚ  ي عاَكة فًطك ةٚ  ٚ قؿكًدا             اشبطكاب ايرتبٛك ٘ تكدبًسا أ ةسًقكا اىل اشبكسٚ  عًٝك َٓكاٖجٚ  أٖكداًفا،ٚ  فهكًسا، ضٝاضكةٚ  ي عاَكة فًطك ةٚ    اشبطكاب ايرتبٛك

  ٚتغٝرًيا.ٚتغٝرًيا.
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ٚبٗرا، فاملعسفة ٖٓا فى ؾريٚزة داٌُة َٚتهاثسة، ٚتتعكد ٚتتػابو ٚتتٓؿٌ ناشبٜٓا اسبطٝة، ٚبٗرا، فاملعسفة ٖٓا فى ؾريٚزة داٌُة َٚتهاثسة، ٚتتعكد ٚتتػابو ٚتتٓؿٌ ناشبٜٓا اسبطٝة،   

بكٌ تػكجٝع ايطايكع عًكى ت طكريٖا ٚذبًًٝكٗا ْٚككدٖا، ٚاقاَكة         بكٌ تػكجٝع ايطايكع عًكى ت طكريٖا ٚذبًًٝكٗا ْٚككدٖا، ٚاقاَكة         ٚعًٝ٘ فٝهٕٛ دٚز املعًِ يٝظ ْكٌ املعسفكة،  ٚعًٝ٘ فٝهٕٛ دٚز املعًِ يٝظ ْكٌ املعسفكة،  

ْطكاْٝة )      حٛاز َٔ حٛاز َٔ  ككام ات كام ت ٝكد ٘ا ٌ اىلْ  ٌ ايتٛؾك ْطكاْٝة )      أجك ككام ات كام ت ٝكد ٘ا ٌ اىلْ  ٌ ايتٛؾك ػكام      124124--117117: : 3737أجك يهٓٗكاْ  طكت ثابتكة،ٚ  ػكام      (. فاملعسفكة ٝي يهٓٗكاْ  طكت ثابتكة،ٚ  (. فاملعسفكة ٝي

ِ         َٚد ٌَٚد ٌ قكع احتٝاجكاتٗ  ٚٚ عكئ أ ٛا بطسٜكلَ  ه ٜطًك ٛاٚ  ك تهًُ ٔ نىٜ  ٌ اقتٓاني ٖا سٜ ٔ أج ِ       اضرتاتٝجى فى ضٝام اشبطابَ  قكع احتٝاجكاتٗ  ٚٚ عكئ أ ٛا بطسٜكلَ  ه ٜطًك ٛاٚ  ك تهًُ ٔ نىٜ  ٌ اقتٓاني ٖا سٜ ٔ أج اضرتاتٝجى فى ضٝام اشبطابَ 

  جدٜد.جدٜد.  ٝة فى ضٝامٝة فى ضٝاماملعسفاملعسف

  RReellaattiivviissmm  انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ َسجيخ:انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ َسجيخ:  --22

إٔ ايٓطبٝة ٖى يع ٚجكٖٛس تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة حبٝكس يكٛ ْبكر         إٔ ايٓطبٝة ٖى يع ٚجكٖٛس تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة حبٝكس يكٛ ْبكر           ((75:10975:109ٖٓسي برينطٕٛ )ٖٓسي برينطٕٛ )ٜسي ٜسي   

اَسِ ايب س عٔ املعسفة اسبكة ٚاضتبدٍ ب٘ ايب كس عكٔ َعٓكى ناَكٌ يًُعسفكة فإْك٘ ضكٝجد إٔ املعسفكة ْطكبٝة          اَسِ ايب س عٔ املعسفة اسبكة ٚاضتبدٍ ب٘ ايب كس عكٔ َعٓكى ناَكٌ يًُعسفكة فإْك٘ ضكٝجد إٔ املعسفكة ْطكبٝة          

تًا ا تًٓفا نكبرًيا ْ كًسا ْ كتٓف يغكة اشبطكاب َكٔ صبتُكع ٖ كس، ٚيهكٕٛ املعسفكة نًكٗا            تًا ا تًٓفا نكبرًيا ْ كًسا ْ كتٓف يغكة اشبطكاب َكٔ صبتُكع ٖ كس، ٚيهكٕٛ املعسفكة نًكٗا            ذيو إٔ املعاْى ربذيو إٔ املعاْى رب

ْطبٝة فُٝهٔ إٔ ّٜدي اىل منٛ املعسفة، ٖٚرٙ ٖى ايٓتٝجة ايتى ت كى ايٝٗا َا بعكد اسبداثكة، ٚغكري ذيكو،     ْطبٝة فُٝهٔ إٔ ّٜدي اىل منٛ املعسفة، ٖٚرٙ ٖى ايٓتٝجة ايتى ت كى ايٝٗا َا بعكد اسبداثكة، ٚغكري ذيكو،     

   ٌ ٌ   فإٕ َا بعد اسبداثة تٓادي بإزضاً َبدأ ْطبٝة املعسفة، ٚعدّ قبٍٛ تعُُٝا  تٓطبكل عًكى نك ايثكافكا ،  ايثكافكا ،    فإٕ َا بعد اسبداثة تٓادي بإزضاً َبدأ ْطبٝة املعسفة، ٚعدّ قبٍٛ تعُُٝا  تٓطبكل عًكى نك

  َع تأنٝدٖا اْٖتُاّ بايت كٝٓ  ايتى أًُٖٗا ايعًِ اسبدٜس فى اةاز ايرتنٝص عًى اْدباٖا  ايعاَة.َع تأنٝدٖا اْٖتُاّ بايت كٝٓ  ايتى أًُٖٗا ايعًِ اسبدٜس فى اةاز ايرتنٝص عًى اْدباٖا  ايعاَة.

ًً عًى َا ضبل، فإٕ َا بعد اسبداثة فى امياْٗا مببدأ ايٓطبٝة فإْٗا تسفض ازبٖٛس ٚأضظ    ًً عًى َا ضبل، فإٕ َا بعد اسبداثة فى امياْٗا مببدأ ايٓطبٝة فإْٗا تسفض ازبٖٛس ٚأضظ ٚبٓا ٚبٓا

  SStteepphheennة اهلُٝٓة، ٚقد ٚقح ة اهلُٝٓة، ٚقد ٚقح ٚاسبكٝكة ٚايٛحدة ٚاملػرتنا  اْ٘طاْٝة باعتباز نٌ ذيو ٜك ى غسعٝٚاسبكٝكة ٚايٛحدة ٚاملػرتنا  اْ٘طاْٝة باعتباز نٌ ذيو ٜك ى غسعٝ

JJ..  DDeenniigg,,  11999999  ((1177::112299))            ًأْ٘ اذا ناْكت املعسفكة ْطكبٝة ٚيٝطكت َطًككة فإْك٘ َكٔ ايككسٚزي بٓكاً          أْ٘ اذا ناْكت املعسفكة ْطكبٝة ٚيٝطكت َطًككة فإْك٘ َكٔ ايككسٚزي بٓكا

ًْ َٔ اْضتعاْة مبعسفة  ًْ َٔ اْضتعاْة مبعسفة مناذ  ايتعًِ ٚفًكا ملعتكدا  نٌ فسد َٔ  ٍٓ املؿادز املتعددة املتاحة يهٌ فسد، بد مناذ  ايتعًِ ٚفًكا ملعتكدا  نٌ فسد َٔ  ٍٓ املؿادز املتعددة املتاحة يهٌ فسد، بد

ًْ َٔ إٔ تٓكٌ ايِٝٗ.اشبرباً حٝس ّٜدي ذيو اىل تطٜٛس َعازف أفساشبرباً حٝس ّٜدي ذيو اىل تطٜٛس َعازف أفس ًْ َٔ إٔ تٓكٌ ايِٝٗ.اد اشباؾة بِٗ بد   اد اشباؾة بِٗ بد

عًكى إٔ  عًكى إٔ    MMaarriillyy  SSttrruucchheennss  ((11::112222))( ٚ( 271:71271:71ٚ))  عًكى أضكعد ٚة كة   عًكى أضكعد ٚة كة   ٚقكد أنكد نكٌ َكٔ     ٚقكد أنكد نكٌ َكٔ       

ْطبة املعسفة فى َا بعد اسبداثة ٜتٝح بٓكاً ايعككٌ املت كتح ايكري ٜسضكِ يً كاٖسة ايٛاحكدة َكدي ٚاضكًعا َكٔ           ْطبة املعسفة فى َا بعد اسبداثة ٜتٝح بٓكاً ايعككٌ املت كتح ايكري ٜسضكِ يً كاٖسة ايٛاحكدة َكدي ٚاضكًعا َكٔ           

ٔ إٔ تًكو املعسفكة َ ٝكدة ْٚبكد إٔ تتٛافكل َكع       ٔ إٔ تًكو املعسفكة َ ٝكدة ْٚبكد إٔ تتٛافكل َكع       اْحتُاْ ، ٚػبعٌ ايعككٌ أنثكس ْككازة ٚحٜٝٛكة اْطًٓقكا َك      اْحتُاْ ، ٚػبعٌ ايعككٌ أنثكس ْككازة ٚحٜٝٛكة اْطًٓقكا َك      

  ايٛاقع حتى تبٓى فى أذٖإ املتعًُئ َٔ  ٍٓ ايًغة.ايٛاقع حتى تبٓى فى أذٖإ املتعًُئ َٔ  ٍٓ ايًغة.

ٚأ رًيا فإٕ َكا بعكد اسبداثكة تكسفض ايككٍٛ بٛجكٛد َعسفكة َطًككة ْ تتبكدٍ ْٚ تكتغري، فاملعسفكة            ٚأ رًيا فإٕ َكا بعكد اسبداثكة تكسفض ايككٍٛ بٛجكٛد َعسفكة َطًككة ْ تتبكدٍ ْٚ تكتغري، فاملعسفكة              

ًٝكا    ْطبٝة، ٚإٔ تازٜ  املعسفة ٚفًكا ملا بعد اسبداثة ٜتؿا باْكطاعا  َعسفٝة فُا ٖٛ جدْطبٝة، ٚإٔ تازٜ  املعسفة ٚفًكا ملا بعد اسبداثة ٜتؿا باْكطاعا  َعسفٝة فُا ٖٛ جد ًٝكا    ٜكد ؽبتًكا ْٛع ٜكد ؽبتًكا ْٛع

  ((127:100127:100))عُا ٖٛ قدِٜ.عُا ٖٛ قدِٜ.

  PPoowweerr  انًؼشفخ لىح:انًؼشفخ لىح:  --44

، ٚأْٗككا َؿككدز ، ٚأْٗككا َؿككدز ((73:2973:29))ّٜنككد تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة عًككى إٔ املعسفككة قككٛة زٌٝطككٝة فككى اْ٘تككا   ّٜنككد تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة عًككى إٔ املعسفككة قككٛة زٌٝطككٝة فككى اْ٘تككا     

عًى عهظ َؿدزي ايطكًطة ايطكابكئ   عًى عهظ َؿدزي ايطكًطة ايطكابكئ     أي ئ ْٛفًسأي ئ ْٛفًسايطًطة ايري ٜتُٝص بأْ٘ ٜتصاٜد نًُا اضتخدّ، نُا أند ايطًطة ايري ٜتُٝص بأْ٘ ٜتصاٜد نًُا اضتخدّ، نُا أند 
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سٚة ٚايكٛة( ايًرٜٔ ٜٓكؿإ بكدز اضتخداَُٗا، فاضتخداّ ايبٝاْا  ٚاملعًَٛا  ٜ تح سٚة ٚايكٛة( ايًرٜٔ ٜٓكؿإ بكدز اضتخداَُٗا، فاضتخداّ ايبٝاْا  ٚاملعًَٛا  ٜ تح عًٝٗا فى اي ٗٛز )ايثعًٝٗا فى اي ٗٛز )ايث

  ((148:86148:86))اجملاٍ أَاّ ايٛؾٍٛ اىل َعًَٛا  جدٜدة. اجملاٍ أَاّ ايٛؾٍٛ اىل َعًَٛا  جدٜدة. 

ٛ ٚقد جعٌ ٚقد جعٌ    ٛ َٝػاٍ فٛنك املعسفكة ٖكى ايككٛة، ٚيٝطكت املعسفكة      املعسفكة ٖكى ايككٛة، ٚيٝطكت املعسفكة        MMiicchheell  FFoouuccaauulltt  ((69:10069:100))  َٝػاٍ فٛنك

ٜ كٌ فٛقكًٜٛا ٚغكري َطكتكس َكا مل ٜتبًكٛز فكى        ٜ كٌ فٛقكًٜٛا ٚغكري َطكتكس َكا مل ٜتبًكٛز فكى        ضبًبا يًكٛة، ٚبٗرا ٜهكٕٛ املعٓكى عٓكد نتكاب َكا بعكد اسبداثكة        ضبًبا يًكٛة، ٚبٗرا ٜهكٕٛ املعٓكى عٓكد نتكاب َكا بعكد اسبداثكة        

ٖٚٛ َا ٜعٓى ممازضة ايككٛة َكٔ قبكٌ    ٖٚٛ َا ٜعٓى ممازضة ايككٛة َكٔ قبكٌ      فٛنٛفٛنٛ طاب، أي َا مل ٜعرب عٔ عٓقة ضبددة َٔ عٓقا  ايكٛة بتعبري  طاب، أي َا مل ٜعرب عٔ عٓقة ضبددة َٔ عٓقا  ايكٛة بتعبري 

احدي ايرٚا  عًى غريٖا َٔ  ٍٓ َا ميتًه٘ َٔ َعسفكة، ٖٚكى ايتكى دبعًكٗا قكادزة عًكى ذبكٝكل َؿكاسبٗا         احدي ايرٚا  عًى غريٖا َٔ  ٍٓ َا ميتًه٘ َٔ َعسفكة، ٖٚكى ايتكى دبعًكٗا قكادزة عًكى ذبكٝكل َؿكاسبٗا         

  بة يٗ سٜٔ.بة يٗ سٜٔ.ٚذبدٜد ْطام قٛتٗا ٚتأثريٖا بايٓطٚذبدٜد ْطام قٛتٗا ٚتأثريٖا بايٓط

املعسفككة بككايكٛة )ايطككًطة( ٕٔ املعسفككة بٛؾكك ٗا غككهٌ َككٔ أغككهاٍ   املعسفككة بككايكٛة )ايطككًطة( ٕٔ املعسفككة بٛؾكك ٗا غككهٌ َككٔ أغككهاٍ     FFoouuccaauulltt  فٛنككٛفٛنككٛٚقككد زبكك  ٚقككد زبكك    

ايتٛاؾٌ ٚا٘قٓاني تتكُٔ  طابا  يًكٛة، فهٌ َا ميهٔ إٔ ٜعسف ٖٛ فك  َا ميهٔ إٔ ٜككاٍ، َٚكا ميهكٔ إٔ    ايتٛاؾٌ ٚا٘قٓاني تتكُٔ  طابا  يًكٛة، فهٌ َا ميهٔ إٔ ٜعسف ٖٛ فك  َا ميهٔ إٔ ٜككاٍ، َٚكا ميهكٔ إٔ    

هلُٝٓة ضٛاً نإ َكؿًٛدا أٚ هلُٝٓة ضٛاً نإ َكؿًٛدا أٚ ٜكاٍ ٜعرب عٓ٘ أٚ ٜؿسر ب٘ ٜٓبغى إٔ ٜٓ س ايٝ٘ عًى أْ٘ اضرتاتٝجٝا  يًكٛة ٚاٜكاٍ ٜعرب عٓ٘ أٚ ٜؿسر ب٘ ٜٓبغى إٔ ٜٓ س ايٝ٘ عًى أْ٘ اضرتاتٝجٝا  يًكٛة ٚا

  CClliivvee  BBeecckk  ((22::111144))( ٚ( 95:395:3ٚأمحد ابٛ شٜد )أمحد ابٛ شٜد )نُا ذنس نٌ َٔ نُا ذنس نٌ َٔ   َٝػاٍ فٛنَٛٝػاٍ فٛنٛغري َكؿًٛدا، ٚقد اْتٗى غري َكؿًٛدا، ٚقد اْتٗى 

ًٓ َُٓٗكا ٜتطًكع أ كسي ٜٚكّدي ايٝٗككا،            ًٓ َُٓٗكا ٜتطًكع أ كسي ٜٚكّدي ايٝٗككا،           اىل إٔ ايككٛة ٚاملعسفكة تتككُٔ احكداُٖا أ كسي بايكككسٚزة، ٚإٔ نك اىل إٔ ايككٛة ٚاملعسفكة تتككُٔ احكداُٖا أ كسي بايكككسٚزة، ٚإٔ نك

أْٛاني ايب س ٚايدزاضة ٚايتُٓٝ  ٚايتؿٓٝا ٚاسبهِ أْٛاني ايب س ٚايدزاضة ٚايتُٓٝ  ٚايتؿٓٝا ٚاسبهِ   ٚعًٝ٘، فهٌ تسانِ يًُعسفة اْجتُاعٝة، ٚنٌ ْٛني َٔٚعًٝ٘، فهٌ تسانِ يًُعسفة اْجتُاعٝة، ٚنٌ ْٛني َٔ

ٖٛ فى حكٝكة أَس ؾٛزة َٔ ؾٛز ايكٛة، "ٖٚرا ْابع َٔ إٔ املعسفة َد ٌ اضرتاتٝجى فى ضٝام اشبطاب َكٔ  ٖٛ فى حكٝكة أَس ؾٛزة َٔ ؾٛز ايكٛة، "ٖٚرا ْابع َٔ إٔ املعسفة َد ٌ اضرتاتٝجى فى ضٝام اشبطاب َكٔ  

أجٌ اقٓاني اٖ سٜٔ نى ٜتهًُٛا أٚ ٚقع احتٝاجاتِٗ املعسفٝة فى ضٝام جدٜكد، ٕٔ املعسفكة ْ ت ٗكِ اْ فكى     أجٌ اقٓاني اٖ سٜٔ نى ٜتهًُٛا أٚ ٚقع احتٝاجاتِٗ املعسفٝة فى ضٝام جدٜكد، ٕٔ املعسفكة ْ ت ٗكِ اْ فكى     

  ((28:4128:41))". ". اةاز عٓقا  ايكٛةاةاز عٓقا  ايكٛة

ٚاْطًٓقا َٔ نٕٛ املعسفة قٛة فٝٓ س ايٝٗا اْطإ َا بعد اسبداثة باعتبازٖا ٚضكًٝة يًٛؾكٍٛ اىل   ٚاْطًٓقا َٔ نٕٛ املعسفة قٛة فٝٓ س ايٝٗا اْطإ َا بعد اسبداثة باعتبازٖا ٚضكًٝة يًٛؾكٍٛ اىل     

ايطًطة ٚاسب اظ عًٝٗا فى ظكٌ تٓكاَى ثكٛزة املعًَٛاتٝكة يهْٛٗكا ٚضكًٝة يت كٝكل املهاْكة اْجتُاعٝكة فكى           ايطًطة ٚاسب اظ عًٝٗا فى ظكٌ تٓكاَى ثكٛزة املعًَٛاتٝكة يهْٛٗكا ٚضكًٝة يت كٝكل املهاْكة اْجتُاعٝكة فكى           

ى اجملاْ  املختً ة اىل جاْع اْ٘تكا   ى اجملاْ  املختً ة اىل جاْع اْ٘تكا   عؿس اقتؿاد املعسفة. ٚنٕٛ املعسفة قٛة ٜهُٔ فى املعسفة املتجددة فعؿس اقتؿاد املعسفة. ٚنٕٛ املعسفة قٛة ٜهُٔ فى املعسفة املتجددة ف

  ((149:103149:103))نثٝا املعسفة، َٚٔ ثِ ٜتٛيد ْٛني جدٜد َٔ ايؿساني بئ ايدٍٚ ٖٚٛ ايؿساني ايكاٌِ عًى املعسفة. نثٝا املعسفة، َٚٔ ثِ ٜتٛيد ْٛني جدٜد َٔ ايؿساني بئ ايدٍٚ ٖٚٛ ايؿساني ايكاٌِ عًى املعسفة. 

إٔ املعسفة ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة يٝطت فك  أداة يًكٛة، بكٌ أًٜككا   إٔ املعسفة ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة يٝطت فك  أداة يًكٛة، بكٌ أًٜككا     ((172:12172:12ٖٚٓاى َٔ ٜسي )ٖٚٓاى َٔ ٜسي )  

ة ٚذيو زاجع اىل غصازة املعسفة ٚتبعثسٖا ٚذيو زاجع اىل غصازة املعسفة ٚتبعثسٖا أداة يٓضتغٍٓ ايصاٌا يًًُ كئ أداة يٓضتغٍٓ ايصاٌا يًًُ كئ  ئ ايطٛم ايسأمساٝي ْٛا ة ٚ كٛعٗا يك ئ ايطٛم ايسأمساٝي ْٛا ٚ كٛعٗا يك

ٕ ضًطة املعسفة ٚاملهطع ايطسٜع،ٔ  عاٜري ايسبح  ٕ ضًطة املعسفةحٝسَ  ٚاملهطع ايطسٜع،ٔ  عاٜري ايسبح  ٌ غكبهة      حٝسَ  ثك ٚايتهٓٛيٛجٝا اسبدٜثكةَ   ٍ تؿا ٌ ْا ضاٌ  ٌٚ ٌ غكبهة    تدعُت به ثك ٚايتهٓٛيٛجٝا اسبدٜثكةَ   ٍ تؿا ٌ ْا ضاٌ  ٌٚ تدعُت به

ٚايبس ة ايطسٜعة  َا  ايدٚٝي ٚايبساملعًٛ ة ايطسٜعة  َا  ايدٚٝي   ايتًٝ صْٜٛى.ايتًٝ صْٜٛى.  املعًٛ

ونيسذ ونيسذ   SSuubbjjeeccttiivviissmmانًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ راريخ انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ راريخ   --22

  يىضىػيخ:يىضىػيخ:

ٜسفض تٝاز َا بعد اسبداثة َٛقٛعٝة املعسفة ايتى ذٖبت ايٝٗا اسبداثة، ٚ ثٌ ٖرا ايكسفض فكى   ٜسفض تٝاز َا بعد اسبداثة َٛقٛعٝة املعسفة ايتى ذٖبت ايٝٗا اسبداثة، ٚ ثٌ ٖرا ايكسفض فكى     

ايت هٝهى ايكري جكٓح بك٘ اىل ايكتخًـ َكٔ َسنصٜكة ايعككٌ فكى         ايت هٝهى ايكري جكٓح بك٘ اىل ايكتخًـ َكٔ َسنصٜكة ايعككٌ فكى           JJaaccqquueess  DDeerrrriiddee  جاى دزٜداجاى دزٜداَػسٚني َػسٚني 
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ري ْ ٜسي املعتكدا  َستهصة عًى أضظ ري ْ ٜسي املعتكدا  َستهصة عًى أضظ ٚظٝ ة ايًغة، ٚبايتاىل جٓ ت َا بعد اسبداثة عبٛ املرٖع ايهًى ايٚظٝ ة ايًغة، ٚبايتاىل جٓ ت َا بعد اسبداثة عبٛ املرٖع ايهًى اي

د )َثبتة َثبتة  قد أغاز أمحد شٜا ٌ عٓقتٗا مبعتكدا  أ سي.ٚ  دعُة ب ك د )ٚيهٓٗاَ  قد أغاز أمحد شٜا ٌ عٓقتٗا مبعتكدا  أ سي.ٚ  دعُة ب ك ا بعكد اسبداثكة تكسفض   262:8262:8ٚيهٓٗاَ   َٕ ا بعكد اسبداثكة تكسفض   ( اىل أ  َٕ   ( اىل أ

صعة ايتعددٜكة اي هسٜكة بٛجٗكا ْ  كس طبتً كة       ً آي ثسا ذيو٘  ٚاملعاْى ايراتٝةٚ  ٔ املعازف  تب س ع صعة ايتعددٜكة اي هسٜكة بٛجٗكا ْ  كس طبتً كة      املعسفة املٛقٛعٝةٚ  ً آي ثسا ذيو٘  ٚاملعاْى ايراتٝةٚ  ٔ املعازف  تب س ع املعسفة املٛقٛعٝةٚ 

  َتبآٜة.َتبآٜة.  ٚزِيٚزِي

  ::IInntteeggrraatteeddانًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ وحذح يزكبيهخ انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ وحذح يزكبيهخ   --66

عًى إٔ تٝاز َكا  عًى إٔ تٝاز َكا  ( ( 10:6510:65، ٚعبد اي تار ابساِٖٝ تسنى )، ٚعبد اي تار ابساِٖٝ تسنى )CClliivvee  BBeecckk  ((44::111144))أند نٌ َٔ أند نٌ َٔ   

بعد اسبداثة ٜطعى اىل ذبكٝل ٚحكدة املعسفكة ٚتهاًَكٗا ايتكى جصأٖكا صبتُكع اسبداثكة ٚ ً ٗكا يٓكا َبعثكسة           بعد اسبداثة ٜطعى اىل ذبكٝل ٚحكدة املعسفكة ٚتهاًَكٗا ايتكى جصأٖكا صبتُكع اسبداثكة ٚ ً ٗكا يٓكا َبعثكسة           

٘ ٚت سدٙ، ٚبايتاىل مل تعد املعسفة فى َكا بعكد اسبداثكة صبكصأة اىل عًكّٛ      ٘ ٚت سدٙ، ٚبايتاىل مل تعد املعسفة فى َكا بعكد اسبداثكة صبكصأة اىل عًكّٛ      ٚتسى َعٗا اْطاًْا فاقًدا يراتٝتٚتسى َعٗا اْطاًْا فاقًدا يراتٝت

َٓ ؿًة، بٌ ٜطعى اْطإ َا بعد اسبداثكة اىل احكدات ايتهاَكٌ بكئ أْطكام املعسفٝكة املختً كة، ٚبايتكاىل         َٓ ؿًة، بٌ ٜطعى اْطإ َا بعد اسبداثكة اىل احكدات ايتهاَكٌ بكئ أْطكام املعسفٝكة املختً كة، ٚبايتكاىل         

من  ايكت هري ايتكأيٝ ى املعككد، ٚذيكو زاجكع اىل إٔ صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة ٜتُٝكص بكايتٓٛني املعسفكى ايكري              من  ايكت هري ايتكأيٝ ى املعككد، ٚذيكو زاجكع اىل إٔ صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة ٜتُٝكص بكايتٓٛني املعسفكى ايكري              

تٓتج٘ غبهة املعًَٛا  مما جعٌ ايباحثئ قادزٜٔ عًى ايدٚزإ فى َدازا  َعسفٝة أٚضع بهثري َٔ دٚاٌكسِٖ  تٓتج٘ غبهة املعًَٛا  مما جعٌ ايباحثئ قادزٜٔ عًى ايدٚزإ فى َدازا  َعسفٝة أٚضع بهثري َٔ دٚاٌكسِٖ  

، مما ّٜدي اىل تػهٌٝ ثكافة اْطاْٝة َٔ ْٛني جدٜكد ْ تتطكِ بكايتجصًٚ املً كٛظ فكى      ، مما ّٜدي اىل تػهٌٝ ثكافة اْطاْٝة َٔ ْٛني جدٜكد ْ تتطكِ بكايتجصًٚ املً كٛظ فكى      ((76:4976:49))املتخؿؿة املتخؿؿة 

  ثكافة صبتُع َا بعد اسبداثة.ثكافة صبتُع َا بعد اسبداثة.

بإٔ َعسفة َا بعد اسبداثة تكّٛ عًكى ايتهاَكٌ،   بإٔ َعسفة َا بعد اسبداثة تكّٛ عًكى ايتهاَكٌ،     ((202:105202:105ْبٌٝ عًى ْٚادٜة حجاشي )ْبٌٝ عًى ْٚادٜة حجاشي )ٚقد حدد ٚقد حدد   

فرتي اي ًط ة ٚايعًِ ٚاي ٔ ٚايتهٓٛيٛجٝا فى ْطل َعسفى َتهاٌَ، ٚنريو إٔ َعسفة َا بعد اسبداثة تكبٌ فرتي اي ًط ة ٚايعًِ ٚاي ٔ ٚايتهٓٛيٛجٝا فى ْطل َعسفى َتهاٌَ، ٚنريو إٔ َعسفة َا بعد اسبداثة تكبٌ 

اشبٓف ٚاْ تٓف، فًٝظ فى ايتٓاقض ديٌٝ عًى اشبطأ، ٚيٝظ فكى ايٓتٓكاقض ديٝكٌ عًكى ايؿكٛاب فٗكرٙ       اشبٓف ٚاْ تٓف، فًٝظ فى ايتٓاقض ديٌٝ عًى اشبطأ، ٚيٝظ فكى ايٓتٓكاقض ديٝكٌ عًكى ايؿكٛاب فٗكرٙ       

ة غككدٜدة اْْككدَا  )اْ٘طككاْٝا  َككع ايطبٝعككا ( ٚاي ٓككٕٛ َككع ايعًككّٛ   ة غككدٜدة اْْككدَا  )اْ٘طككاْٝا  َككع ايطبٝعككا ( ٚاي ٓككٕٛ َككع ايعًككّٛ   املعسفككة تتطككع ٚتتهاَككٌ فككى َٓ َٛكك املعسفككة تتطككع ٚتتهاَككٌ فككى َٓ َٛكك 

ٚ تص  املعازف َع اشبربا ، ٜٚطتتبع ذيو اْدَاجا  تهٓٛيٛجٝة ٚثكافٝة عًى َطتٛي ايتٓ ِٝ ٚاْ٘تا  ٚ تص  املعازف َع اشبربا ، ٜٚطتتبع ذيو اْدَاجا  تهٓٛيٛجٝة ٚثكافٝة عًى َطتٛي ايتٓ ِٝ ٚاْ٘تا  

. . ((315:103315:103))اي هسي، مما ٜطتًصّ قسٚزة ايتخًـ َٔ ْصعة ايتخؿكـ ايككٝل ايتكى ضكاد  عؿكس اسبداثكة       اي هسي، مما ٜطتًصّ قسٚزة ايتخًـ َٔ ْصعة ايتخؿكـ ايككٝل ايتكى ضكاد  عؿكس اسبداثكة       

   تعد صباْ  َٓ ؿًة، ْٚ دٚاٌس َغًكة، ٚامنا ٖٓاى ٚحدة املعسفة ٚتهاًَٗا. تعد صباْ  َٓ ؿًة، ْٚ دٚاٌس َغًكة، ٚامنا ٖٓاى ٚحدة املعسفة ٚتهاًَٗا.ٚعًٝ٘، فاملعسفة ملٚعًٝ٘، فاملعسفة مل

َٚٔ أُٖٝة مبهإ، إٔ ٖرا ايبعد ايتهاًَى ايػاٌَ فى َعسفة َا بعد اسبداثة ٜأ ر بٝكد ايكٓؼً   َٚٔ أُٖٝة مبهإ، إٔ ٖرا ايبعد ايتهاًَى ايػاٌَ فى َعسفة َا بعد اسبداثة ٜأ ر بٝكد ايكٓؼً     

بعًٝدا عٔ ايسِي ايكٝكة ٚاجملصأة، ٚتطاعد عًكى تهكٜٛٔ زٚر فًطك ٝة ْكدٜكة تتُٝكص بطكابع ايػكُٛيٝة ٕٔ        بعًٝدا عٔ ايسِي ايكٝكة ٚاجملصأة، ٚتطاعد عًكى تهكٜٛٔ زٚر فًطك ٝة ْكدٜكة تتُٝكص بطكابع ايػكُٛيٝة ٕٔ        

صًٚ ّٜدي اىل حاية َٔ اْغرتاب ٚايتػٛٙ املعسفى، َٚٔ ٖرا املٓطًل ػبع تكدِٜ املعًَٛكا  يًطكٓب فكى    صًٚ ّٜدي اىل حاية َٔ اْغرتاب ٚايتػٛٙ املعسفى، َٚٔ ٖرا املٓطًل ػبع تكدِٜ املعًَٛكا  يًطكٓب فكى    ايتجايتج

ٕ ايككدزة عًكى ا٘دزاى              املّضطا  املّضطا   ً ميتًهٛك كؼ  ًْ ٔك أجٌك بٓكا ٛىلَ  فكى اةازٖكا ايػُك اقٗا ايعكاّ،ٚ  ٕ ايككدزة عًكى ا٘دزاى              ايتعًُٝٝة فكى ضٝك ً ميتًهٛك كؼ  ًْ ٔك أجٌك بٓكا ٛىلَ  فكى اةازٖكا ايػُك اقٗا ايعكاّ،ٚ  ايتعًُٝٝة فكى ضٝك

  املتهاٌَ.املتهاٌَ.  اي ًط ىاي ًط ى
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يخ  --77 يخ انزشث سذ غب صخ ني ؼذ انحذا يب ث فً  فخ  يخانًؼش يخ انزشث سذ غب صخ ني ؼذ انحذا يب ث فً  فخ    انًؼش

  وهذفهب:وهذفهب:

أؾب ت غاٜة املعسفة  هئ اي سد )املتعًِ( َٔ ذبدٜد َؿكادزٖا ٚايٛؾكٍٛ ايٝٗكا ٚتٛظٝ ٗكا فكى      أؾب ت غاٜة املعسفة  هئ اي سد )املتعًِ( َٔ ذبدٜد َؿكادزٖا ٚايٛؾكٍٛ ايٝٗكا ٚتٛظٝ ٗكا فكى        

حٌ املػهٓ  َٚٛاجٗة ايت دٜا ، فأٚيٜٛة أؾب ت يًهٝ ٝة ايتى ؼبؿٌ بٗا املتعًِ عًى املعسفة، ٚنٝ ٝة حٌ املػهٓ  َٚٛاجٗة ايت دٜا ، فأٚيٜٛة أؾب ت يًهٝ ٝة ايتى ؼبؿٌ بٗا املتعًِ عًى املعسفة، ٚنٝ ٝة 

ٗككازا  ٚ ككربا ; هلككرا أؾككب ت ٗككازا  ٚ ككربا ; هلككرا أؾككب ت اتكككإ أدٚا  ايتعاَككٌ َعٗككا، ْ َككاذا تتكككُٓ٘ ٖككرٙ املعسفككة َككٔ َعًَٛككا  َٚاتكككإ أدٚا  ايتعاَككٌ َعٗككا، ْ َككاذا تتكككُٓ٘ ٖككرٙ املعسفككة َككٔ َعًَٛككا  َٚ

املعسفة فى فهس َا بعد اسبداثة فى حاجة اىل ْ سة ٚزِٜة طبتً ة عُا ٖٛ ضاٌد فى أْ ُكة ايتعًُٝٝكة َكٔ    املعسفة فى فهس َا بعد اسبداثة فى حاجة اىل ْ سة ٚزِٜة طبتً ة عُا ٖٛ ضاٌد فى أْ ُكة ايتعًُٝٝكة َكٔ    

اْٖتُاّ باسبهِ عًى حطاب ايهٝا املكدّ اىل املتعًِ َٔ  ٍٓ َؿادز َتٓٛعكة، فتككدٜظ املعسفكة ٚايٓ كس     اْٖتُاّ باسبهِ عًى حطاب ايهٝا املكدّ اىل املتعًِ َٔ  ٍٓ َؿادز َتٓٛعكة، فتككدٜظ املعسفكة ٚايٓ كس     

ٛبا  ٚاملػهٓ  ايتى تّثس فى ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة، مبعٓكى    ٛبا  ٚاملػهٓ  ايتى تّثس فى ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة، مبعٓكى    ايٝٗا نػهٌ  ازجى صبسد ؽبًل عدًٜدا َٔ ايؿعايٝٗا نػهٌ  ازجى صبسد ؽبًل عدًٜدا َٔ ايؿع

إٔ املعسفة ْبد إٔ  ظ ذا  املتعًِ ٜٚػعس بأُٖٝتٗا يك٘، ٚفكى ا٘ضكٗاّ فكى بٓاٌك٘ نإْطكإ حتكى ٜهكٕٛ هلكا          إٔ املعسفة ْبد إٔ  ظ ذا  املتعًِ ٜٚػعس بأُٖٝتٗا يك٘، ٚفكى ا٘ضكٗاّ فكى بٓاٌك٘ نإْطكإ حتكى ٜهكٕٛ هلكا          

ٚظٝ ة عُٝكة َٛجٗ٘ اىل َعٓى ٚاحطاع ٜطتُس َعك٘ ةكٛاٍ حٝاتك٘، "ٚهلكرا فكاملعًِ فكى َكا بعكد اسبداثكة"          ٚظٝ ة عُٝكة َٛجٗ٘ اىل َعٓى ٚاحطاع ٜطتُس َعك٘ ةكٛاٍ حٝاتك٘، "ٚهلكرا فكاملعًِ فكى َكا بعكد اسبداثكة"          

  ((82:10982:109تَٓٝر ميهٔ فٝٗا إٔ تُٓٛ َعسفتِٗ )تَٓٝر ميهٔ فٝٗا إٔ تُٓٛ َعسفتِٗ )ٜٛفس بٍٝة َسبٝة يًٜٛفس بٍٝة َسبٝة يً

  انًؼشفخ سهؼخ يؼهىيبريخ فً يب ثؼذ انحذاصخ:انًؼشفخ سهؼخ يؼهىيبريخ فً يب ثؼذ انحذاصخ:  --88

ترتاٚر َعازبة أؾ اب فهس َكا بعكد اسبداثكة يكككٝة املعسفكة َكا بكئ ايتبكانى عًكى تكدْى قُٝكة            ترتاٚر َعازبة أؾ اب فهس َكا بعكد اسبداثكة يكككٝة املعسفكة َكا بكئ ايتبكانى عًكى تكدْى قُٝكة              

ًٝكا اىل اعتبازٖكا ضككًعة ٜكتِ تعبٍتٗككا فكى زشّ جكاٖصة ملككٔ ٜكدف          ًٝكا اىل اعتبازٖكا ضككًعة ٜكتِ تعبٍتٗككا فكى زشّ جكاٖصة ملككٔ ٜكدف         املعسفكة َكٔ نْٛٗككا قُٝكة اْطككاْٝة عً ع مثٓٗككا ع مثٓٗككا املعسفكة َكٔ نْٛٗككا قُٝكة اْطككاْٝة عً

ْٔ٘ فى ظٌ املطتجدا  ايتهٓٛيٛجٝة ٚايرتانِ املعًَٛاتى اهلاٌٌ أعطى ذيو نًك٘ مل ٗكّٛ املعسفكة    ْٔ٘ فى ظٌ املطتجدا  ايتهٓٛيٛجٝة ٚايرتانِ املعًَٛاتى اهلاٌٌ أعطى ذيو نًك٘ مل ٗكّٛ املعسفكة      ((48:8748:87))

بعًدا جدًٜدا، اذ أؾب ت ضًعة عاملٝة، ٚايري ؼبدد قُٝة ايطًعة املعسفٝة فكى املككاّ أٍٚ اْبتهكاز ٚاي هكس     بعًدا جدًٜدا، اذ أؾب ت ضًعة عاملٝة، ٚايري ؼبدد قُٝة ايطًعة املعسفٝة فكى املككاّ أٍٚ اْبتهكاز ٚاي هكس     

عًَٛاتٝة ْ غٓى عٓٗا يًكٛة اْ٘تاجٝكة حٝكس تعكد    عًَٛاتٝة ْ غٓى عٓٗا يًكٛة اْ٘تاجٝكة حٝكس تعكد    ايهأَ ٚزاً ابداني تًو ايطًعة، ٚاملعسفة بؿ تٗا ضًعة َايهأَ ٚزاً ابداني تًو ايطًعة، ٚاملعسفة بؿ تٗا ضًعة َ

  َٔ أِٖ صباْ  ايتٓافظ ايعاملى َٔ أجٌ احساش ايكٛة.َٔ أِٖ صباْ  ايتٓافظ ايعاملى َٔ أجٌ احساش ايكٛة.

ٚبٗرا، فإٕ املعسفة فى َا بعد اسبداثة مل تتُٝص ب اٌدتٗا نُعسفة عًُٝة، ٚامنا  ٝص  مبطاٌٌ ٚبٗرا، فإٕ املعسفة فى َا بعد اسبداثة مل تتُٝص ب اٌدتٗا نُعسفة عًُٝة، ٚامنا  ٝص  مبطاٌٌ   

ٜثككة، فٛجككٛد  ٜثككة، فٛجككٛد  تٛشٜعٗككا ٚربصٜٓٗككا ٚتٛشٜعٗككا ٚتٓ ُٝٗككا بػككهٌ طبتًككا عٓككا ناْككت فككى اجملتُعككا  اسبد         تٛشٜعٗككا ٚربصٜٓٗككا ٚتٛشٜعٗككا ٚتٓ ُٝٗككا بػككهٌ طبتًككا عٓككا ناْككت فككى اجملتُعككا  اسبد         

ايتهٓٛيٛجٝا اْيهرتْٚٝكا  ٚايهُبٝكٛتس فكى صبتُعكا  َكا بعكد اسبداثكة قكد أٚجكد ثكٛزة فكى منكاذ  اْتكا               ايتهٓٛيٛجٝا اْيهرتْٚٝكا  ٚايهُبٝكٛتس فكى صبتُعكا  َكا بعكد اسبداثكة قكد أٚجكد ثكٛزة فكى منكاذ  اْتكا               

إٔ املعسفككة أؾككب ت ضككًعة إٔ املعسفككة أؾككب ت ضككًعة   ((51:1351:13اَٝككٌ فُٗككى غككٓٛدة )اَٝككٌ فُٗككى غككٓٛدة ). ٚقككد أنككد . ٚقككد أنككد ((65:1965:19))املعسفككة ٚتٛشٜعٗككا ٚاضككتٗٓنٗا املعسفككة ٚتٛشٜعٗككا ٚاضككتٗٓنٗا 

     ْ ْ     اقتؿادٜة تباني ٚتػرتي فى أضكٛام ايتهٓٛيٛجٝكا اسبدٜثكة، ٜٚعتُكد ٖكرا ا قتؿكاد ٚعًكى تطبٝكل املعسفكة     قتؿكاد ٚعًكى تطبٝكل املعسفكة     اقتؿادٜة تباني ٚتػرتي فى أضكٛام ايتهٓٛيٛجٝكا اسبدٜثكة، ٜٚعتُكد ٖكرا ا

اْ٘طاْٝة عًى نٌ َٓتج ٚضًعة، ٚعًى نٝ ٝة اْتاجٗا، ٚأؾب ت ٖى ايعاٌَ ايسٌٝظ فى دفع عًُٝة ايت كٍٛ  اْ٘طاْٝة عًى نٌ َٓتج ٚضًعة، ٚعًى نٝ ٝة اْتاجٗا، ٚأؾب ت ٖى ايعاٌَ ايسٌٝظ فى دفع عًُٝة ايت كٍٛ  

  فى اْقتؿاد املعاؾس.فى اْقتؿاد املعاؾس.

  انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ رجًُ فً سيبق صمبفً:انًؼشفخ فً يب ثؼذ انحذاصخ رجًُ فً سيبق صمبفً:  --99

ة حكٝكككة قاٌُككة ة حكٝكككة قاٌُككة املعسفككة بٓٝككة ثكافٝككة فككى َككا بعككد اسبداثككة، ٚيٝطككت نُككا فككى ايسِٜككة اسبداثٝكك    املعسفككة بٓٝككة ثكافٝككة فككى َككا بعككد اسبداثككة، ٚيٝطككت نُككا فككى ايسِٜككة اسبداثٝكك      

براتٗا، اذ يٝظ ٖٓاى حكاٌل  از  ايرٖٔ، فاسبكاٌل تبٓى عٔ ةسٜل ايًغة دا ٌ ايثكافكة، فأٜكة َعسفكة    براتٗا، اذ يٝظ ٖٓاى حكاٌل  از  ايرٖٔ، فاسبكاٌل تبٓى عٔ ةسٜل ايًغة دا ٌ ايثكافكة، فأٜكة َعسفكة    

اذ ػبككع َٛقككع٘ املعككازف اذ ػبككع َٛقككع٘ املعككازف ( ( 36:936:9اذعككاز َككٛزإ )اذعككاز َككٛزإ )تعتُكد عًككى َعطٝككا  أٚ َعًَٛككا  ت ككٌ ْاقؿككة. نُككا ٜككسي  تعتُكد عًككى َعطٝككا  أٚ َعًَٛككا  ت ككٌ ْاقؿككة. نُككا ٜككسي  
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اىل ايٓـ ايري ٖٛ اىل ايٓـ ايري ٖٛ   ––ٕٛ هلا َعٓى ٕٛ هلا َعٓى يهى ٜهيهى ٜه  ––ٚاملعطٝا  دا ٌ ضٝاقٗا يهى ٜهٕٛ هلا َعٓى، فهٌ نًُة ذبتا  ٚاملعطٝا  دا ٌ ضٝاقٗا يهى ٜهٕٛ هلا َعٓى، فهٌ نًُة ذبتا  

ضٝاقٗا اشباف ٚؼبتا  ايٓـ اىل ضٝام حتى ٜهٕٛ باَ٘هإ اْتاج٘، َٚٔ ٖٓا فإٕ َُٗة ايتدزٜظ ايٓككدي  ضٝاقٗا اشباف ٚؼبتا  ايٓـ اىل ضٝام حتى ٜهٕٛ باَ٘هإ اْتاج٘، َٚٔ ٖٓا فإٕ َُٗة ايتدزٜظ ايٓككدي  

اي عاٍ إٔ ػبعٌ ايطٓب ٜت  ؿٕٛ ايكِٝ ٚاي سقٝا  ٚأٜدٜٛيٛجٝا  فى املعسفة يٝكَٛٛا بإْتكا  املعسفكة   اي عاٍ إٔ ػبعٌ ايطٓب ٜت  ؿٕٛ ايكِٝ ٚاي سقٝا  ٚأٜدٜٛيٛجٝا  فى املعسفة يٝكَٛٛا بإْتكا  املعسفكة   

ًْ َٔ بكاٌِٗ َطتكبًئ هلا غري ْاقدٜ ًْ َٔ بكاٌِٗ َطتكبًئ هلا غري ْاقدٜبد ٔ ٖٚرا امساٙ باٚيٛ فسٜسي بطسر أضًٍة َكابٌ تسبٝة ا٘بكداني،  ٔ ٖٚرا امساٙ باٚيٛ فسٜسي بطسر أضًٍة َكابٌ تسبٝة ا٘بكداني،  بد

  ((112222::55فاملعسفة تبٓى فى أذٖإ املتعًُئ َٔ قبٌ املعًِ يهْٛٗا َ ٝدة قبٌ إٔ تهٕٛ ؾ ٝ ة )فاملعسفة تبٓى فى أذٖإ املتعًُئ َٔ قبٌ املعًِ يهْٛٗا َ ٝدة قبٌ إٔ تهٕٛ ؾ ٝ ة )

  انًؼشفــخ فــً يــب ثؼــذ انحذاصــخ رزســى ثبنزشــظً:انًؼشفــخ فــً يــب ثؼــذ انحذاصــخ رزســى ثبنزشــظً:  --1212
FFrraaggmmeennttaattiioonn  

ًٍكا عًكى أفكساد      ٖٚرا ايتػ ى ٜكؿد ب٘ غٝاب ايعٓقا  ٚأٚجك٘ ايتكابكٌ ايطكا   ٖٚرا ايتػ ى ٜكؿد ب٘ غٝاب ايعٓقا  ٚأٚجك٘ ايتكابكٌ ايطكا      ًٍكا عًكى أفكساد      فسة، ممكا ًٜككى عب فسة، ممكا ًٜككى عب

ًٝكا     ًٝكا َٚتُاضكو َٓطك ًٝكا    بتجُٝع غ اٜا املعًَٛا  فى نٝإ َتطل َرتاب  أفك ًٝكا َٚتُاضكو َٓطك . ٚتػك ى َعسفكة َكا    . ٚتػك ى َعسفكة َكا    ((233:103233:103))بتجُٝع غ اٜا املعًَٛا  فى نٝإ َتطل َرتاب  أفك

  بعد اسبداثة ْاتج َٔ َؿادز املعًَٛا  ٚتعددٖا ٚتٓٛعٗا.بعد اسبداثة ْاتج َٔ َؿادز املعًَٛا  ٚتعددٖا ٚتٓٛعٗا.

  رؼميت:رؼميت:

        ٛ ٛ      ٜتكح مما ضبل إٔ َعسفة َا بعد اسبداثكة تعتُكد عًكى ايعككٌ ايتٛاؾكًى أداة يً ك از ٚازبكدٍ مبكا   از ٚازبكدٍ مبكا   ٜتكح مما ضبل إٔ َعسفة َا بعد اسبداثكة تعتُكد عًكى ايعككٌ ايتٛاؾكًى أداة يً ك

ة فكى     ٜٓ ى عٓٗا ايربصبٝة ازبٝكدة، ٚأْٗكا َعسفكة َتهاًَكة ٚيٝطكت صبكصأة نُكا أْٗكا  تكاش          ٜٓ ى عٓٗا ايربصبٝة ازبٝكدة، ٚأْٗكا َعسفكة َتهاًَكة ٚيٝطكت صبكصأة نُكا أْٗكا  تكاش           ة زٌٝطٝك ة فكى     بأْٗكا قٛك ة زٌٝطٝك بأْٗكا قٛك

يٝطت ثابتة مما ػبعًٗا تػ ٝةٚ  يٝطت ثابتة مما ػبعًٗااْ٘تا  املعًَٛاتى، با٘قافة اىل نْٛٗاَ  تػ ٝةٚ  ْطبٝة ٚذاتٝة يهْٛٗا تبٓى فى ضٝام ْطبٝة ٚذاتٝة يهْٛٗا تبٓى فى ضٝام   اْ٘تا  املعًَٛاتى، با٘قافة اىل نْٛٗاَ 

  َعسفة تدبسٜةَعسفة تدبسٜة  ثكافى دا ٌ أذٖإ املتعًُئ، با٘قافة اىل نْٛٗاثكافى دا ٌ أذٖإ املتعًُئ، با٘قافة اىل نْٛٗا

فً  فخ  هً انًؼش صىل ػ سبئم انح صبدس وأدواد وو فً )ط( ي فخ  هً انًؼش صىل ػ سبئم انح صبدس وأدواد وو )ط( ي

  ريبس يب ثؼذ انحذاصخ:ريبس يب ثؼذ انحذاصخ:

ٛ  َٔ أِٖ َؿادز َعسفة َكا بعكد اسبداثكة اجملتُكع أٚ ايطكًطة، ٚقكد زبك         َٔ أِٖ َؿادز َعسفة َكا بعكد اسبداثكة اجملتُكع أٚ ايطكًطة، ٚقكد زبك            ٛ  َٝػكاٍ فٛنك   MMiicchheell  َٝػكاٍ فٛنك

FFoouuccaauulltt            ُٔاملعسفة بايكٛة )ايطكًطة( ٕٔ املعسفكة بٛؾك ٗا غكهٌ َكٔ أغكهاٍ ايتٛاؾكٌ ٚا٘قٓكاني تتككُٔ          املعسفة بايكٛة )ايطكًطة( ٕٔ املعسفكة بٛؾك ٗا غكهٌ َكٔ أغكهاٍ ايتٛاؾكٌ ٚا٘قٓكاني تتكك

٘  طابا  طابا  اْتا   اْتا    عكرب عٓك اٜ   َٛ  ٍٖ كا  ٜٕ ٔ أ َا ميه كاٍ،ٚ   ٜٕ ٔ أ ا ميه ٛ فك َ  عسفٖ   ٜٕ ٔ أ ا ميه  ٌَ ٘  ايكٛة، فه عكرب عٓك اٜ   َٛ  ٍٖ كا  ٜٕ ٔ أ َا ميه كاٍ،ٚ   ٜٕ ٔ أ ا ميه ٛ فك َ  عسفٖ   ٜٕ ٔ أ ا ميه  ٌَ بٛقكٛر،  بٛقكٛر،    ايكٛة، فه

نُا إٔ ايعامل اشبازجى مبا فٝ٘ َٔ ٚضاٌٌ ايتكدّ ايعًُى ٚايتهٓٛيٛجى ٜعد َٔ َؿادز اسبؿٍٛ عًى املعسفة نُا إٔ ايعامل اشبازجى مبا فٝ٘ َٔ ٚضاٌٌ ايتكدّ ايعًُى ٚايتهٓٛيٛجى ٜعد َٔ َؿادز اسبؿٍٛ عًى املعسفة 

طٛضكا ، نُكا ٖكٛ اسبكاٍ فكى      طٛضكا ، نُكا ٖكٛ اسبكاٍ فكى      . َٚٔ أُٖٝة مبهإ، إٔ املعسفكة مل تعكد تب كس َكٔ  كٍٓ احمل     . َٚٔ أُٖٝة مبهإ، إٔ املعسفكة مل تعكد تب كس َكٔ  كٍٓ احمل     ((112233::114444))

ًْ َٔ اْقتؿاز عًى َعسفة اشبرباً  ًْ َٔ اْقتؿاز عًى َعسفة اشبرباً اسبداثة، بٌ ٖٓاى اْٖتُاّ بايتجسٜد عٓد اسبؿٍٛ عًى املعسفة، ٚبد اسبداثة، بٌ ٖٓاى اْٖتُاّ بايتجسٜد عٓد اسبؿٍٛ عًى املعسفة، ٚبد

ٚاملتخؿؿككئ، ٜككتِ افطككار اجملككاٍ شبككربا  َٚعككازف ازبُككاٖري َككع اْٖتُككاّ بككاشبربا  ايراتٝككة ٚاْٖتُككاّ   ٚاملتخؿؿككئ، ٜككتِ افطككار اجملككاٍ شبككربا  َٚعككازف ازبُككاٖري َككع اْٖتُككاّ بككاشبربا  ايراتٝككة ٚاْٖتُككاّ   

ايؿٝغة ايٛحٝدة املعتُدة َّضطًٝا، ٚاْٖتُاّ مبكا ٖكٛ   ايؿٝغة ايٛحٝدة املعتُدة َّضطًٝا، ٚاْٖتُاّ مبكا ٖكٛ     بايػ افٝة يتكًٝـ ُٖٝٓت٘ ايهتابٝة ايتى ظًت ٖىبايػ افٝة يتكًٝـ ُٖٝٓت٘ ايهتابٝة ايتى ظًت ٖى

، هلكرا ٜكسفض ايرتبٜٛكٕٛ فكى َكا بعكد       ، هلكرا ٜكسفض ايرتبٜٛكٕٛ فكى َكا بعكد       ((173:57173:57))َطتكبًى َٚتخٝكٌ ٜكتِ اضتػكساف٘ ٚضباناتك٘ نُبٝٛتسًٜكا      َطتكبًى َٚتخٝكٌ ٜكتِ اضتػكساف٘ ٚضباناتك٘ نُبٝٛتسًٜكا      

اسبداثة ايؿٛزة ايتجسٜبٝة عٓد تكدميِٗ املعسفة فًٝطت مثة َٓ كٛز دبسٜبكى، ٚمبكا إٔ اسبكٛاع ربتًكا      اسبداثة ايؿٛزة ايتجسٜبٝة عٓد تكدميِٗ املعسفة فًٝطت مثة َٓ كٛز دبسٜبكى، ٚمبكا إٔ اسبكٛاع ربتًكا      

بٝظ حٛاض٘، يرا أؾب ت املعسفة املطتكًة عكٔ حٛاضكٓا َطكت ًٝة، ٚهلكرا     بٝظ حٛاض٘، يرا أؾب ت املعسفة املطتكًة عكٔ حٛاضكٓا َطكت ًٝة، ٚهلكرا     با تٓف أغخاف ٚنٌ اْطإ حبا تٓف أغخاف ٚنٌ اْطإ ح

ٜسفض أْؿاز َا بعد اسبداثكة إٔ ايعًكِ ٖكٛ ايطكبٌٝ ايٛحٝكد يًُعسفكة، "ٕٔ َػكسٚعٝت٘ املعسفكة فكى َكا بعكد            ٜسفض أْؿاز َا بعد اسبداثكة إٔ ايعًكِ ٖكٛ ايطكبٌٝ ايٛحٝكد يًُعسفكة، "ٕٔ َػكسٚعٝت٘ املعسفكة فكى َكا بعكد            
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اسبداثة ْ تتِ عٔ ةسٜل ايعًِ ايٛؾ ى، ٖٚريَٓٝٛةٝكا املعٓى )فكٔ ايككساًة( ٚايؿكساني ايطبككى ٕٔ ٖكرٙ      اسبداثة ْ تتِ عٔ ةسٜل ايعًِ ايٛؾ ى، ٖٚريَٓٝٛةٝكا املعٓى )فكٔ ايككساًة( ٚايؿكساني ايطبككى ٕٔ ٖكرٙ      

َٔ ايطسدٜا  ايهربي ايتى فكد  َؿداقٝتٗا ٚعًُت َكا بعكد اسبداثكة    َٔ ايطسدٜا  ايهربي ايتى فكد  َؿداقٝتٗا ٚعًُت َكا بعكد اسبداثكة      LLyyoottaarrdd  يٝٛتازيٝٛتازاعتربٖا اعتربٖا ايثٓت ايثٓت 

  ((157:2157:2))عًى تكٜٛكٗا. عًى تكٜٛكٗا. 

  أَا عٔ ةسم انتطاب املعسفة:أَا عٔ ةسم انتطاب املعسفة:

ًً   IInndduuccttiivveeٜٛعد اْضتكساً ٜٛعد اْضتكساً  ًً أحد ةسم انتطاب أٚ اسبؿٍٛ عًى املعسفة فى َا بعد اسبداثة بٓا أحد ةسم انتطاب أٚ اسبؿٍٛ عًى املعسفة فى َا بعد اسبداثة بٓا

ايكاٌِ عًكى تككدِٜ املعكازف فكى ؾكٛزتٗا ايٓٗاٌٝكة اىل ايطكابع        ايكاٌِ عًكى تككدِٜ املعكازف فكى ؾكٛزتٗا ايٓٗاٌٝكة اىل ايطكابع        عًى ايت ٍٛ َٔ ايطابع ايتٛجٝٗى ايتًكٝٓى عًى ايت ٍٛ َٔ ايطابع ايتٛجٝٗى ايتًكٝٓى 

ًً    ايكاٌِ عًى نٝ ٝة اْتا  املعسفكة ٚاعكادة اْتاجٗكا َكٔ     ايكاٌِ عًى نٝ ٝة اْتا  املعسفكة ٚاعكادة اْتاجٗكا َكٔ       CCoonnssttrruuccttiivveeايبٓاٌى ايبٓاٌى  ػكا ًً    عٓاؾكسٖا بٛؾك ٗا ْا ػكا عٓاؾكسٖا بٛؾك ٗا ْا

بئ املكَٛا  سٚ  ٖٛا ًُا يًعٓقا  ايتى تسب  بئ اي  بئ املكَٛا عكًًٝا، أي تٓ ٝ سٚ  ٖٛا ًُا يًعٓقا  ايتى تسب  بئ اي  ٌ عًكى   عكًًٝا، أي تٓ ٝ ٌ ذبدًٜا حٝس تعٛد ايعك ٖرا ميث تاٌج،ٚ  ٌ عًكى ٚآي ٌ ذبدًٜا حٝس تعٛد ايعك ٖرا ميث تاٌج،ٚ    ٚآي

ْ إٔ  ٌ طتكب  ٜٕ ٚ أ طتٓتج أ  ٜٕ ْ أ طرتجع   ٜٕ ْ إٔأ  ٌ طتكب  ٜٕ ٚ أ طتٓتج أ  ٜٕ ْ أ طرتجع   ٜٕ ٚبٗرا فاملعسفة فى َكا بعكد اسبداثكة ْتكا      ٚبٗرا فاملعسفة فى َكا بعكد اسبداثكة ْتكا      (، (، 286:105286:105))ٜطتخس . ٜطتخس .   أ

  EExxppeerrttايت اعٌ بئ أفهازْا حٍٛ ايعامل ٚدبسبتٓا فى ايعامل، مما ّٜند عدّ ايًجًٛ اىل َعسفة اشبرباً ايت اعٌ بئ أفهازْا حٍٛ ايعامل ٚدبسبتٓا فى ايعامل، مما ّٜند عدّ ايًجًٛ اىل َعسفة اشبرباً 

KKnnoowwlleeddggee       طبٝكٗكا ْفتكادٖكا ايت اعكٌ فكى     طبٝكٗكا ْفتكادٖكا ايت اعكٌ فكى     ْٔٗا ْ تأ ر ايٛاقكع ايعًُكى عٓكد بٓاٌٗكا، ْٚ ميهكٔ ت     ْٔٗا ْ تأ ر ايٛاقكع ايعًُكى عٓكد بٓاٌٗكا، ْٚ ميهكٔ ت

ا غري قابًة يًتبطٝل ايعًُى ً  ًى عًى ايطٓب مما ػبعًٗ عسفة اشبربا  َٕ ٛاقع ايعًُى، نُا أ ا غري قابًة يًتبطٝل ايعًُىاي ً  ًى عًى ايطٓب مما ػبعًٗ عسفة اشبربا  َٕ ٛاقع ايعًُى، نُا أ   ((111133::1166))  اي

  أَا عٔ أدٚا  املعسفة:أَا عٔ أدٚا  املعسفة:

فريي أْؿاز تٝاز َا بعد اسبداثة إٔ ايًغة يٝطكت أداة املعسفكة اسبكٝكٝكة، ٚامنكا ايًغكة أداة اْتكا        فريي أْؿاز تٝاز َا بعد اسبداثة إٔ ايًغة يٝطكت أداة املعسفكة اسبكٝكٝكة، ٚامنكا ايًغكة أداة اْتكا          

كٝة يًغة عًكى ايٛاقكع، ٚيكريو، فكإٕ ايُٓكٛذ  املٗكُٝٔ ٖٓكا ٖكٛ ايُٓكٛذ  ايًغكٛي، ٚايًغكة            كٝة يًغة عًكى ايٛاقكع، ٚيكريو، فكإٕ ايُٓكٛذ  املٗكُٝٔ ٖٓكا ٖكٛ ايُٓكٛذ  ايًغكٛي، ٚايًغكة            املعسفة، فثُة أضباملعسفة، فثُة أضب

تهٕٛ صباشٜة ْ ْهػا ايٛاقع بٌ ذبجب٘. َٚٔ ٖٓا فإٕ أِٖ أدٚا  املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة، َٓاٖج تهٕٛ صباشٜة ْ ْهػا ايٛاقع بٌ ذبجب٘. َٚٔ ٖٓا فإٕ أِٖ أدٚا  املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة، َٓاٖج 

ع ايٓ ِ املعكدة، ع ايٓ ِ املعكدة، اي هس، َٚٗازا  اضتخداّ ْ ِ ايهُبٝٛتس ٚاملعًَٛا  َٔ أجٌ تُٓٝة ايكدزة عًى ايتعاٌَ َاي هس، َٚٗازا  اضتخداّ ْ ِ ايهُبٝٛتس ٚاملعًَٛا  َٔ أجٌ تُٓٝة ايكدزة عًى ايتعاٌَ َ

ٚعًٝ٘، فإٕ اعتُاد تٝاز َا بعد اسبداثة عًى ايتهٓٛيٛجٝكا اسبدٜثكة ٚارباذٖكا زنٝكصة أضاضكٝة هلكا أٚجكد        ٚعًٝ٘، فإٕ اعتُاد تٝاز َا بعد اسبداثة عًى ايتهٓٛيٛجٝكا اسبدٜثكة ٚارباذٖكا زنٝكصة أضاضكٝة هلكا أٚجكد        

  ثٛزة فى عًُٝة اْتا  املعسفة.ثٛزة فى عًُٝة اْتا  املعسفة.

  أَا عٔ أغهاٍ املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة:أَا عٔ أغهاٍ املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة:  

ايًغٜٛككة ايًغٜٛككة اب اب مل ٜعككد ٖٓككاى غككهٌ ٚاحككد يًُعسفككة، ٚامنككا ٖٓككاى أْككٛاني ٚؾككٝغ َتعككددة تطككُى بأيعكك مل ٜعككد ٖٓككاى غككهٌ ٚاحككد يًُعسفككة، ٚامنككا ٖٓككاى أْككٛاني ٚؾككٝغ َتعككددة تطككُى بأيعكك   

LLaanngguuaaggeess  GGaammeess      نتابكا  فتجػٓطكتئ ٔ ك طكتُدةَ  ٙ أيعكابَ  ٖكر ٔ نتابكا  فتجػٓطكتئ      ،ٚ  ك طكتُدةَ  ٙ أيعكابَ  ٖكر  ٚ،  WWiitttteeggeennsstteeiinn    ،املتكأ سة،  املتكأ سة

ٚتكّٛ فهستٗا عٓد جإ فساْطٛ يٝٛتاز عًى أضكاع أْك٘ يهكى ْعكسف َعٓكى نًُكة أٚ عبكازة، فٓبكد إٔ ْعكسف          ٚتكّٛ فهستٗا عٓد جإ فساْطٛ يٝٛتاز عًى أضكاع أْك٘ يهكى ْعكسف َعٓكى نًُكة أٚ عبكازة، فٓبكد إٔ ْعكسف          

  ةسٜكة اضتخداَٗا ٚنٝا تّدي دٚزٖا فى ايت اعٌ بئ ايٓاع.ةسٜكة اضتخداَٗا ٚنٝا تّدي دٚزٖا فى ايت اعٌ بئ ايٓاع.

  رتبٜٛة ملب س املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة:رتبٜٛة ملب س املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة:أَا عٔ املكاَئ ايأَا عٔ املكاَئ اي  
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يككدي ايطككٓب املعًُككئ حتككى ٜهْٛككٛا قككادزٜٔ عًككى تككدزٜع ةٓبٗككِ فككى   يككدي ايطككٓب املعًُككئ حتككى ٜهْٛككٛا قككادزٜٔ عًككى تككدزٜع ةٓبٗككِ فككى     RReefflleeccttiioonnتُٓٝككة ايتككدبس تُٓٝككة ايتككدبس --11

املّضطا  ايتعًُٝٝة عًى ايكساًة ايتأًٜٚٝة ايكاٌُة عًى فِٗ املعٓى َٔ  ٍٓ ت هٝو ايٓـ ٚاضكتٓبام  املّضطا  ايتعًُٝٝة عًى ايكساًة ايتأًٜٚٝة ايكاٌُة عًى فِٗ املعٓى َٔ  ٍٓ ت هٝو ايٓـ ٚاضكتٓبام  

  املعاْى ايهآَة فى اشبطاب ايرتبٛي.املعاْى ايهآَة فى اشبطاب ايرتبٛي.

ُٝة ٚت عٌٝ ايعكٌ ايتٛاؾًى ايري ٖٛ أحد أدٚا  املعسفة فى َا بعد اسبداثة ٚايكاٌِ عًكى اقاَكة   ُٝة ٚت عٌٝ ايعكٌ ايتٛاؾًى ايري ٖٛ أحد أدٚا  املعسفة فى َا بعد اسبداثة ٚايكاٌِ عًكى اقاَكة   تٓتٓ  --22

  جطس َٔ اسبٛاز ايبٓاً ٚايتٛاؾٌ اي عاٍ بئ املعًِ ٚةٓب٘ فى املٛقا ايتعًُٝى.جطس َٔ اسبٛاز ايبٓاً ٚايتٛاؾٌ اي عاٍ بئ املعًِ ٚةٓب٘ فى املٛقا ايتعًُٝى.

تُٓٝة ايبعد ايػُٛىل املتهاٌَ عٓد عسض ازباْع املعسفى )املٛقٛني( يكدي ايطكٓب حتكى ٜككدّ ٖكرا      تُٓٝة ايبعد ايػُٛىل املتهاٌَ عٓد عسض ازباْع املعسفى )املٛقٛني( يكدي ايطكٓب حتكى ٜككدّ ٖكرا        --33

  بؿٛزة تهاًَٝة تٓأي بايطٓب عٔ ايٓ سة ايٛاحدٜة ايكٝكة.بؿٛزة تهاًَٝة تٓأي بايطٓب عٔ ايٓ سة ايٛاحدٜة ايكٝكة.  املٛقٛنياملٛقٛني

قسٚزة افطار اجملاٍ يًخربا  ايراتٝة ٚاْٖتُاّ بايػ افٝة ٚتكًٝـ ُٖٝٓكة ايهتابٝكة ايتكى ظًكت     قسٚزة افطار اجملاٍ يًخربا  ايراتٝة ٚاْٖتُاّ بايػ افٝة ٚتكًٝـ ُٖٝٓكة ايهتابٝكة ايتكى ظًكت       --44

  ايؿٝغة ايٛحٝدة املعتُدة َّضطًٝا.ايؿٝغة ايٛحٝدة املعتُدة َّضطًٝا.

جباْع جباْع   تعٜٛد ايطٓب عًى تكِٜٛ املعًَٛا  ايتى تكدّ هلِ ٕٔ تكِٜٛ املعًَٛا  ٚنٝ ٝة تٛظٝ ٗا،تعٜٛد ايطٓب عًى تكِٜٛ املعًَٛا  ايتى تكدّ هلِ ٕٔ تكِٜٛ املعًَٛا  ٚنٝ ٝة تٛظٝ ٗا،  --55

  نٝ ٝة اسبؿٍٛ عًٝٗا أفكٌ َٔ صبسد حػٛ أذٖإ ايطٓب بٗا.نٝ ٝة اسبؿٍٛ عًٝٗا أفكٌ َٔ صبسد حػٛ أذٖإ ايطٓب بٗا.

مبا إٔ املعسفة ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة تبٓكى فكى ضكٝام ثككافى ٚيٝطكت حكٝككة قاٌُكة بكراتٗا،         مبا إٔ املعسفة ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة تبٓكى فكى ضكٝام ثككافى ٚيٝطكت حكٝككة قاٌُكة بكراتٗا،           --66

أَس ايري ًٜكى َطٍٛيٝة َٗٓٝة عًى ايكاٌُئ بايتدزٜظ إٔ ٜغسضٛا فى ةٓبِٗ قسٚزة ت  ـ ايككِٝ  أَس ايري ًٜكى َطٍٛيٝة َٗٓٝة عًى ايكاٌُئ بايتدزٜظ إٔ ٜغسضٛا فى ةٓبِٗ قسٚزة ت  ـ ايككِٝ  

ًْ َكٔ بككاٌِٗ َطكتكبًئ هلكا غكري           ٚاي سقٝا  ٚأٜكدٜٛي ٚاي سقٝا  ٚأٜكدٜٛي  ًْ َكٔ بككاٌِٗ َطكتكبًئ هلكا غكري           ٛجٝا  املعسفٝكة يٝكَٛكٛا بإْتكا  املعسفكة بكد ٛجٝا  املعسفٝكة يٝكَٛكٛا بإْتكا  املعسفكة بكد

ٌ      ْاقدٜٔ، مما ػبعًكِٗ قكادزٜٔ عًكى ةكسر أضكًٍة، ممكا ػبعًكِٗ        ْاقدٜٔ، مما ػبعًكِٗ قكادزٜٔ عًكى ةكسر أضكًٍة، ممكا ػبعًكِٗ         ئ( عًكى غكساز اي اعك ُٝك ٌ      )فكاعًئ تعًٝ ئ( عًكى غكساز اي اعك ُٝك )فكاعًئ تعًٝ

ا بعد اد  بٗاَ  جتُاعى فى اجملتُعا  ايتىْ  ا بعدْا اد  بٗاَ  جتُاعى فى اجملتُعا  ايتىْ    اسبداثة اسبداثة   ْا

عًككى احككرتاّ اْ تٓفككا  بككئ أفككساد   عًككى احككرتاّ اْ تٓفككا  بككئ أفككساد     ايكاٌُككةايكاٌُككة  RReessppeeccttffuull  MMiinnddتُٓٝككة عكًٝككة اْحككرتاّ  تُٓٝككة عكًٝككة اْحككرتاّ    --77

ٖكرا ازباْكع   ٖكرا ازباْكع   ٕٔ ٕٔ   ((136:24136:24))ٚازبُاعا  أ سي ضاعٝة اىل ت ِٗ ًّْٖ اٖ سٜٔ ٚايعٌُ َعِٗ به كاًة  ٚازبُاعا  أ سي ضاعٝة اىل ت ِٗ ًّْٖ اٖ سٜٔ ٚايعٌُ َعِٗ به كاًة  

قبٍٛ ٛ ايتعددٜةٚ  ٖ ا بعد اسبداثةٚ  ّ عًٝٗا تٝازَ  كٛ ُ ايتىٜ  قبٍٜٛعهظ أحد املباد ٛ ايتعددٜةٚ  ٖ ا بعد اسبداثةٚ  ّ عًٝٗا تٝازَ  كٛ ُ ايتىٜ    اٖ س.اٖ س.  ٜعهظ أحد املباد

ر عًككى املٗككازا  ايًغٜٛككة ايسٌٝطككة   ر عًككى املٗككازا  ايًغٜٛككة ايسٌٝطككة   ت عٝككٌ أيعككاب ايًغٜٛككة دا ككٌ بٍٝككة اي ؿككٌ، ٚتككدزٜع ايتَٓٝكك    ت عٝككٌ أيعككاب ايًغٜٛككة دا ككٌ بٍٝككة اي ؿككٌ، ٚتككدزٜع ايتَٓٝكك      --88

  ناْضتُاني ٚايت دت ٚايكساًة ٚايهتابةناْضتُاني ٚايت دت ٚايكساًة ٚايهتابة

سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهىعىد / انؼبنى سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهىعىد / انؼبنى   --ساثؼبساثؼب

  انكىٌ/ انحميمخ:انكىٌ/ انحميمخ:

ٜٛعككد ٖككرا املب ككس َككٔ أٖككِ املباحككس اي ًطكك ٝة ايتككى تٓاٚيتٗككا اي ًطكك ا  املختً ككة )ايتكًٝدٜككة         ٜٛعككد ٖككرا املب ككس َككٔ أٖككِ املباحككس اي ًطكك ٝة ايتككى تٓاٚيتٗككا اي ًطكك ا  املختً ككة )ايتكًٝدٜككة           

را املب س ايٓ س فى ةبٝعة ايٛجٛد عًى ا٘ةٓم صبسًدا َكٔ  را املب س ايٓ س فى ةبٝعة ايٛجٛد عًى ا٘ةٓم صبسًدا َكٔ  ٚاسبدٜثة ٚاملعاؾسة(، بؿ ة عاَة، ٜٚتٓاٍٚ ٖٚاسبدٜثة ٚاملعاؾسة(، بؿ ة عاَة، ٜٚتٓاٍٚ ٖ

نٌ تعٝئ أٚ ذبدٜد، ٚاذا دقكٓا ايٓ س فى تٝاز َا بعد اسبداثة فإٕ يدٜ٘ زِٜة ربتًا َٔ حٝكس ايٓ كس اىل   نٌ تعٝئ أٚ ذبدٜد، ٚاذا دقكٓا ايٓ س فى تٝاز َا بعد اسبداثة فإٕ يدٜ٘ زِٜة ربتًا َٔ حٝكس ايٓ كس اىل   

  ايهٕٛ( ٚاسبكٝكة.ايهٕٛ( ٚاسبكٝكة.  ––ايعامل ايعامل   ––ةبٝعة )ايٛجٛد ةبٝعة )ايٛجٛد 
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  ايؿككًة بطبٝعككة   ايؿككًة بطبٝعككة ٚيهكٔ قبككٌ تٓكاٍٚ ٖككرٙ ايككسِي ٚتًكو ايتؿككٛزا  ميهكٔ عككسض بعككض امل كاِٖٝ ذا     ٚيهكٔ قبككٌ تٓكاٍٚ ٖككرٙ ايككسِي ٚتًكو ايتؿككٛزا  ميهكٔ عككسض بعككض امل كاِٖٝ ذا       

  ايٛجٛد ٖٚى عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ايٛجٛد ٖٚى عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

، ٚجككٛد ، ٚجككٛد BBeeiinnggإ نًُككة "ايٛجككٛد" ٜكابًككٗا فككى ايًغككة ا٘ظبًٝصٜككة عككدة نًُككا  َثككٌ: نْٝٓٛككة          إ نًُككة "ايٛجككٛد" ٜكابًككٗا فككى ايًغككة ا٘ظبًٝصٜككة عككدة نًُككا  َثككٌ: نْٝٓٛككة            

EExxiisstteennccee ، ، حكٝكككة حكٝكككةRReeaalliittyy ٚنًُتككا ، ٚنًُتككا ،EExxiisstteennccee  &&  BBeeiinngg     َرتادفتككإ ٜٚٓحككظ إٔ نًُككة   َرتادفتككإ ٜٚٓحككظ إٔ نًُككة

BBeeiinngg  ايٛجٛد.ايٛجٛد.تػري اىل فهسة صبسدة عٔ ايٛجٛد أٚ تعبري عٔ ايػعٛز بتػري اىل فهسة صبسدة عٔ ايٛجٛد أٚ تعبري عٔ ايػعٛز ب  

تػري اىل ْاحٝة جصٌٝة أٚ غخؿكٝة أٚ جاْكع َعكئ َكٔ ايٛجكٛد اْ٘طكاْى،       تػري اىل ْاحٝة جصٌٝة أٚ غخؿكٝة أٚ جاْكع َعكئ َكٔ ايٛجكٛد اْ٘طكاْى،         EExxiisstteenncceeأَا نًُة أَا نًُة   

فٗككى تعككبري عككٔ ايٛجككٛد أٚ ايٛاقككع أٚ اسبكٝكككة ايٛاقعككة، ٖٚككى تّ ككر مبعٓككى ايٛجككٛد   فٗككى تعككبري عككٔ ايٛجككٛد أٚ ايٛاقككع أٚ اسبكٝكككة ايٛاقعككة، ٖٚككى تّ ككر مبعٓككى ايٛجككٛد     RReeaalliittyyأَككا نًُككة أَككا نًُككة 

  ..  BBeeiinngg  &&  EExxiisstteenncceeايػاٌَ ايري ٜػٌُ َا تػري ايٝ٘ نًُتا ايػاٌَ ايري ٜػٌُ َا تػري ايٝ٘ نًُتا 

مبعٓى ايٛجكٛد فكى ذاتك٘ )ذبكٝكل     مبعٓى ايٛجكٛد فكى ذاتك٘ )ذبكٝكل       BBeeiinnggؼبٌُ َعٓٝئ، ؼبٌُ َعٓٝئ، ، ، BBeeiinnggإٔ ي ظ إٔ ي ظ ٚقد أغاز ضازتس اىل ٚقد أغاز ضازتس اىل   

٘ )َؿري ايٛجٛد(   BBeeiinngg  iinn  IIttsseeff ، ،BBeeiinnggايٛجٛد( ايٛجٛد(  ٘ )َؿري ايٛجٛد( مبعٓى ايٛجٛد يرات   BBeeiinngg  ffoorr  IIttsseellff  ..  ((139:89139:89))مبعٓى ايٛجٛد يرات

ً عًى َا ضبل ميهٔ تٛقٝح زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة حٍٛ ٖرا املب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:   ً عًى َا ضبل ميهٔ تٛقٝح زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة حٍٛ ٖرا املب س عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ٚبٓا   ٚبٓا

  )ايعامل/ ايهٕٛ ٚاسبكٝكة( فى تٝاز َا بعد اسبداثة.)ايعامل/ ايهٕٛ ٚاسبكٝكة( فى تٝاز َا بعد اسبداثة.ةبٝعة ايٛجٛد ةبٝعة ايٛجٛد   --أ أ 

  مسا  اسبكٝكة ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.مسا  اسبكٝكة ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.  --بب

  أِٖ املكاَئ ايرتبٜٛة املتعًكة باسبكٝكة ٚايٛجٛد ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.أِٖ املكاَئ ايرتبٜٛة املتعًكة باسبكٝكة ٚايٛجٛد ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.  --    

  انحميمخ(انحميمخ(  ––انؼبنى انؼبنى   ––عجيؼخ انىعىد )انكىٌ عجيؼخ انىعىد )انكىٌ   --أأ

  د اسبداثة تتكح فى اجملاْ  اٖتٝة:د اسبداثة تتكح فى اجملاْ  اٖتٝة:ٚفُٝا ٜتعًل بايعامل ايهٕٛ ٜٓحظ إٔ زِٜة َا بعٚفُٝا ٜتعًل بايعامل ايهٕٛ ٜٓحظ إٔ زِٜة َا بع  

إٔ ايعامل إٔ ايعامل   DDeennnniiss  ((5588::111166))ٚ ٚ ( ( 67:1767:17تريي اػبًتٕٛ )تريي اػبًتٕٛ )حٝس ٚقح نٌ َٔ حٝس ٚقح نٌ َٔ ايعامل عسقى، ايعامل عسقى،   --11

ٚغري حتُى ٚغري حتُى   NNoo  SSttaabbiilliittyyَٚتٓٛني، غري َطتكس َٚتٓٛني، غري َطتكس   NNoo  FFiixxiittyyعسقى ٚبٓ أضاع ثابت َٚتئ عسقى ٚبٓ أضاع ثابت َٚتئ 

IInnddeetteerrmmiinnaattee ٚضسٜع ايتبدد ٚايصٚاٍ ٚبعٝد عٔ ايتُسنص ٚغري َطًل ، ٚضسٜع ايتبدد ٚايصٚاٍ ٚبعٝد عٔ ايتُسنص ٚغري َطًل ،NNoo  AAbbssoolluuttee ، ،

صبُٛعة َٔ ايثكافكا  املتعكددة غكري املٛحكدة، أٚ ايت طكريا  ايتكى تتٛيكد عٓٗكا         صبُٛعة َٔ ايثكافكا  املتعكددة غكري املٛحكدة، أٚ ايت طكريا  ايتكى تتٛيكد عٓٗكا           ––ايعامل ايعامل   ––ٚأْ٘ ٚأْ٘ 

دزجا  َٔ اْزتٝكاب ٚايتػكهو فكى َٛقكٛعٝة اسبكٝككة ٚايتكازٜ  ٚامل كاِٖٝ َٚعطٝكا  ايطبٝعكة          دزجا  َٔ اْزتٝكاب ٚايتػكهو فكى َٛقكٛعٝة اسبكٝككة ٚايتكازٜ  ٚامل كاِٖٝ َٚعطٝكا  ايطبٝعكة          

  ٚثبككا  اهلٜٛككة ٚ اضككهٗا، ٚيعككٌ ٖككرٙ ايسِٜككة ملككا بعككد اسبداثٝككة يًعككامل هلككا أضككبابٗا املادٜككة      ٚثبككا  اهلٜٛككة ٚ اضككهٗا، ٚيعككٌ ٖككرٙ ايسِٜككة ملككا بعككد اسبداثٝككة يًعككامل هلككا أضككبابٗا املادٜككة      

  اسبكٝكٝة فكد ْتجت عٔ:اسبكٝكٝة فكد ْتجت عٔ:

  ايت ٍٛ ايتازؽبى فى ايغسب عبٛ غهٌ جدٜد َٔ ايسأمسايٝة ايت ٍٛ ايتازؽبى فى ايغسب عبٛ غهٌ جدٜد َٔ ايسأمسايٝة   --

  ايت ٍٛ عبٛ عامل َٔ ايتهٓٛيٛجٝا ايعسقى ايري بٓ ضًطة مشٛيٝة ايت ٍٛ عبٛ عامل َٔ ايتهٓٛيٛجٝا ايعسقى ايري بٓ ضًطة مشٛيٝة   --

اْدبككاٙ اْضككتٗٓنى ٚاسبكككازة ايؿككٓاعٝة ايتككى اشدٖككس  فككى ؾككٓاعة اشبككدَا  ٚاملككاٍ اْدبككاٙ اْضككتٗٓنى ٚاسبكككازة ايؿككٓاعٝة ايتككى اشدٖككس  فككى ؾككٓاعة اشبككدَا  ٚاملككاٍ   --

  ٚاملعًَٛا  أنثس َٔ ايؿٓاعا  ايتكًٝدٜة.ٚاملعًَٛا  أنثس َٔ ايؿٓاعا  ايتكًٝدٜة.
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ًُا برات٘ تٝجة بٓاًا  عكًٝة، تٝجة بٓاًا  عكًٝة، ايعامل ْايعامل ْ  --22 ًُا برات٘ بُٝٓا تسي ٚتدزع اسبداثة ايعامل ايٛاقعى ٚتعتربٙ قاٌ بُٝٓا تسي ٚتدزع اسبداثة ايعامل ايٛاقعى ٚتعتربٙ قاٌ

ًٓ عٔ ايعكٌ ٚإٔ ٖرا ايعامل َٛقٛعى، فإٕ َا بعد اسبداثة تسي إٔ ايعامل غري َطتكٌ عكٔ   ًٓ عٔ ايعكٌ ٚإٔ ٖرا ايعامل َٛقٛعى، فإٕ َا بعد اسبداثة تسي إٔ ايعامل غري َطتكٌ عكٔ  َٚطتك َٚطتك

ايعكٌ، بٌ اْ٘ ْتٝجة بٓاًا  عكًٝة، نُا تسي أْ٘ غري َٛقٛعى ٚعًى ضكبٌٝ املثكاٍ قكٍٛ َكا بعكد      ايعكٌ، بٌ اْ٘ ْتٝجة بٓاًا  عكًٝة، نُا تسي أْ٘ غري َٛقٛعى ٚعًى ضكبٌٝ املثكاٍ قكٍٛ َكا بعكد      

  ((335:25335:25))ثة "إ ايعًّٛ ْ تدزع ايهٕٛ نُا ٖٛ بٌ ربًك٘ َٔ  ٍٓ دزاضت٘. ثة "إ ايعًّٛ ْ تدزع ايهٕٛ نُا ٖٛ بٌ ربًك٘ َٔ  ٍٓ دزاضت٘. اسبدااسبدا

ًٝا َكٔ زٚر َكا بعكد اسبداثكة     ايعامل يٝظ ٚحدة نًٝة َتُاضهة، ايعامل يٝظ ٚحدة نًٝة َتُاضهة،   --33 ًٝا َكٔ زٚر َكا بعكد اسبداثكة     ٚمبا إٔ ايػو ٜعترب عٓؿًسا أضاض ٚمبا إٔ ايػو ٜعترب عٓؿًسا أضاض

فإْٗا تسفض ايٓ س اىل ايعامل بؿ ت٘ ٚحدة نًٝة، نُكا تكسفض أجٛبكة ايهاًَكة اذ أْٗكا أ ككعت       فإْٗا تسفض ايٓ س اىل ايعامل بؿ ت٘ ٚحدة نًٝة، نُكا تكسفض أجٛبكة ايهاًَكة اذ أْٗكا أ ككعت       

ايتى حاٚيكت  ايتى حاٚيكت    MMeettaannaarrrraattiivveessٓ سٜا  أٚ َا ٜطُى بايطسدٜا  ايهربي ٓ سٜا  أٚ َا ٜطُى بايطسدٜا  ايهربي أٜدٜٛيٛجٝا  ٚايأٜدٜٛيٛجٝا  ٚاي

. ٚيهٕٛ ايعامل ةازًٌا عسقًٝا . ٚيهٕٛ ايعامل ةازًٌا عسقًٝا ((325:108325:108))إٔ تػسر ايػسم اْ٘طاْى ٜهًٝت٘، اىل ايتطاٍِ َساًزا إٔ تػسر ايػسم اْ٘طاْى ٜهًٝت٘، اىل ايتطاٍِ َساًزا 

بكٓ اضككاع، فُككا بعككد اسبداثككة تٓهككس إٔ ٜهكٕٛ ايٛجككٛد ٚحككدة َتُاضككهة تطككتٓد اىل زنككاٌص تعٝٓكك٘   بكٓ اضككاع، فُككا بعككد اسبداثككة تٓهككس إٔ ٜهكٕٛ ايٛجككٛد ٚحككدة َتُاضككهة تطككتٓد اىل زنككاٌص تعٝٓكك٘   

ٓٝة أٚ عكًٝة تؿٛزٜة، ْٔ٘ صبسد غ اٜا فى حاية تدفل َطكتُس  ٓٝة أٚ عكًٝة تؿٛزٜة، ْٔ٘ صبسد غ اٜا فى حاية تدفل َطكتُس  ٚتكُٝ٘ ٚذب  ٘ ضٛاً ناْت عٝٚتكُٝ٘ ٚذب  ٘ ضٛاً ناْت عٝ

ٚيٝظ ٖٓاى  ثٌٝ َّند يًعامل أٚ ميهٔ تؿٜٛسٙ عًى أْ٘ َػتٌُ عًى زٚابك  ٚؾكٓ ، ٚبايتكاىل    ٚيٝظ ٖٓاى  ثٌٝ َّند يًعامل أٚ ميهٔ تؿٜٛسٙ عًى أْ٘ َػتٌُ عًى زٚابك  ٚؾكٓ ، ٚبايتكاىل    

َؿري ايٛجٛد أعع، ٚنٌ غَ فى ايعامل نكٕٛ  كاف بك٘ ْ ؾكًة مبكا قبًك٘ ْٚ       َؿري ايٛجٛد أعع، ٚنٌ غَ فى ايعامل نكٕٛ  كاف بك٘ ْ ؾكًة مبكا قبًك٘ ْٚ         CChhaaoossفاي ٛقى فاي ٛقى 

ا بعد اسبداثة ا بعد اسبداثةمبا بعدٙ، مما دفع دعاةَ  ٌ ايسِي  مبا بعدٙ، مما دفع دعاةَ  ٌ ايسِياىل اهلجّٛ ايٓ سي عًى ن ّنكد   املٝتافٝصٜكٝة، املٝتافٝصٜكٝة،   اىل اهلجّٛ ايٓ سي عًى ن ّنكد   ٖٚكراٜ  ٖٚكراٜ 

املٓكطكع         املتػك ىٚ  كا بعكد اسبداثكة قبٛهلكا ايهاٌَك يًعسقكىٚ  املٓكطكع        إٔ حكٝكةَ  املتػك ىٚ  كا بعكد اسبداثكة قبٛهلكا ايهاٌَك يًعسقكىٚ  ٚاي ٛقكٛي، نُكا أْٗكا ٚاقكع     ٚاي ٛقكٛي، نُكا أْٗكا ٚاقكع       إٔ حكٝكةَ 

٘    ، فايٛجٛد ، فايٛجٛد ((67:2967:29))ٜطبح فى َٛج٘ َٔ ايتػ ى ٚايتغري ٜطبح فى َٛج٘ َٔ ايتػ ى ٚايتغري  ، تست كع عٓك ٘ قداض٘ك ٘    َادي حبت يٝظ فٝ ، تست كع عٓك ٘ قداض٘ك َادي حبت يٝظ فٝ

  اْضتُساز.اْضتُساز.  ي٘ي٘  أٜة أضساز أٚ جٛاٖس باةٓٝة  ٓحأٜة أضساز أٚ جٛاٖس باةٓٝة  ٓح

ًُا فى بٓاً ايهٕٛ/ايعامل،   --44 ًُا فى بٓاً ايهٕٛ/ايعامل، املؿادفة... عٓؿًسا َٗ ْ ًسا ٕٔ ايعامل َادة فى حايكة حسنكة داٌُكة،    ْ ًسا ٕٔ ايعامل َادة فى حايكة حسنكة داٌُكة،    املؿادفة... عٓؿًسا َٗ

ْٚ قؿكككد هلكككا ْٚ أؾكككٌ، ٚصبكككسد اضكككتخداّ نًُكككا  َثكككٌ حكككل، ذا ، ٚٚاقكككع، ٖكككى ضككككٛم فكككى     ْٚ قؿكككد هلكككا ْٚ أؾكككٌ، ٚصبكككسد اضكككتخداّ نًُكككا  َثكككٌ حكككل، ذا ، ٚٚاقكككع، ٖكككى ضككككٛم فكككى     

ٗا حٍٛ ٗا حٍٛ املٝتافٝصٜكٝا املاٚزاٌٝة، فًٝظ ٖٓاى ْ اّ َسنصي، بٌ ٖى ْ ِ ؾغرية َغًكة ٜدٚز نٌ َٓاملٝتافٝصٜكٝا املاٚزاٌٝة، فًٝظ ٖٓاى ْ اّ َسنصي، بٌ ٖى ْ ِ ؾغرية َغًكة ٜدٚز نٌ َٓ

ْ ط٘، ٚهلا َعٓاٖا اشباف ايري ْ ٜستب  بأٜة َديْٛ  أ سي، فٓ تٛجد زٚابك  بكئ َهْٛاتك٘    ْ ط٘، ٚهلا َعٓاٖا اشباف ايري ْ ٜستب  بأٜة َديْٛ  أ سي، فٓ تٛجد زٚابك  بكئ َهْٛاتك٘    

، ٚعًٝك٘ فاملؿكادفة عٓؿكس    ، ٚعًٝك٘ فاملؿكادفة عٓؿكس    ((90:1590:15))ضٛي ايؿدفة اشبايٝة َٔ أٜة اؼباًا  اْطكاْٝة أٚ امياْٝكة   ضٛي ايؿدفة اشبايٝة َٔ أٜة اؼباًا  اْطكاْٝة أٚ امياْٝكة   

     ٛ ٛ     َِٗ فى بٓاً ايهٕٛ/ ايعامل ْ ًسا ٕٔ َا بعد اسبداثكة تكسفض ايككٍٛ بثبكا  املعسفكة أٚ عُ َٝتٗكا  َٝتٗكا  َِٗ فى بٓاً ايهٕٛ/ ايعامل ْ ًسا ٕٔ َا بعد اسبداثكة تكسفض ايككٍٛ بثبكا  املعسفكة أٚ عُ

ْٚضُٝا بعد فػٌ ايعًكِ ٚٚضكاًٌ٘ املٓطكٝكة ٚايعًُٝكة فكى ت طكري نكٌ ظكٛاٖس ايٛجكٛد ممكا أدي اىل           ْٚضُٝا بعد فػٌ ايعًكِ ٚٚضكاًٌ٘ املٓطكٝكة ٚايعًُٝكة فكى ت طكري نكٌ ظكٛاٖس ايٛجكٛد ممكا أدي اىل           

اْٗٝككاز َبككدأ ايعًٝككة أٚ اسبتُٝككة، َٚككا تستككع عًككى ذيككو َككٔ ْتككاٌج فككى تؿككٛز ايهككٕٛ حٝككس د ًككت   اْٗٝككاز َبككدأ ايعًٝككة أٚ اسبتُٝككة، َٚككا تستككع عًككى ذيككو َككٔ ْتككاٌج فككى تؿككٛز ايهككٕٛ حٝككس د ًككت   

ًُا ٚحًٜٝٛا فى بٓاٌ٘. ًُا ٚحًٜٝٛا فى بٓاٌ٘.املؿادفة عٓؿًسا َٗ   املؿادفة عٓؿًسا َٗ

ٕٔ حكٝكة َا بعد اسبداثة قبٛهلا ايعسقى ٕٔ حكٝكة َا بعد اسبداثة قبٛهلا ايعسقى ْٚ ًسا ْٚ ًسا ايعامل ٜتكُٔ حكاٌل تٓاقض بعكٗا بعًكا، ايعامل ٜتكُٔ حكاٌل تٓاقض بعكٗا بعًكا،   --55

ٚاملتػ ى ٚاي ٛقٛي ٚايػو، ٚةاملا إٔ َعٓى ايعامل ٜت دد فكى قكًٛ أحهكاّ ايؿكادقة حٛيك٘،      ٚاملتػ ى ٚاي ٛقٛي ٚايػو، ٚةاملا إٔ َعٓى ايعامل ٜت دد فكى قكًٛ أحهكاّ ايؿكادقة حٛيك٘،      
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، ٚيهٓكك٘ نثككسة َتهككاثسة،   ، ٚيهٓكك٘ نثككسة َتهككاثسة،   UUnnccoonnssiisstteennccyyٚإٔ ايعككامل يككٝظ ٚاقًعككا َتطككًكا اتطككاًقا ذاتٝككا    ٚإٔ ايعككامل يككٝظ ٚاقًعككا َتطككًكا اتطككاًقا ذاتٝككا    

حكاٌل تٓاقض بعكٗا بعككا،  حكاٌل تٓاقض بعكٗا بعككا،  تطتعؿى عًى ايكب ، فإٕ ايٓتٝجة املرتتبة عًى ذيو أْ٘ ٜتكُٔ تطتعؿى عًى ايكب ، فإٕ ايٓتٝجة املرتتبة عًى ذيو أْ٘ ٜتكُٔ 

بكدأ  ٖٚرا ٜت ل َع َ ّٗٛ ايرتبٝة فى قبٛهلا ٖٚرا ٜت ل َع َ ّٗٛ ايرتبٝة فى قبٛهلا   َٔ عى ايطٓب بكبٛهلا، اْطًٓقاَ  دعِٚ  بكدأ  باملتٓاقكا ٚ   َٔ عى ايطٓب بكبٛهلا، اْطًٓقاَ  دعِٚ  باملتٓاقكا ٚ 

اْ تٓف اْ تٓفايتعددٜةٚ  ، َٚٔ ٖٓا فٓ تٛجد صبُٛعة حكاٌل َ كًة عًى حكاٌل ، َٚٔ ٖٓا فٓ تٛجد صبُٛعة حكاٌل َ كًة عًى حكاٌل ((112244::33( )( )243:41243:41))  ايتعددٜةٚ 

  أ سي.أ سي.

ًُكا فكى بٓكاً ايعكامل       ةاملكا إٔ املؿكادقة د   ةاملكا إٔ املؿكادقة د   يٝظ ٖٓاى أَإ فى ايعامل/ ايهكٕٛ،  يٝظ ٖٓاى أَإ فى ايعامل/ ايهكٕٛ،    --66 ًُكا فكى بٓكاً ايعكامل       ًكت عٓؿكًسا َٗ ًكت عٓؿكًسا َٗ

)ايهكككٕٛ(، ٚإٔ ٖكككرا ايهكككٕٛ َتػكككظ ٚعسقكككى َٚتكطكككع ٚفٛقكككٛي َٚتعكككدد ٚعبثكككى ٚغكككري ثابكككت،  )ايهكككٕٛ(، ٚإٔ ٖكككرا ايهكككٕٛ َتػكككظ ٚعسقكككى َٚتكطكككع ٚفٛقكككٛي َٚتعكككدد ٚعبثكككى ٚغكككري ثابكككت،  

ٚدٜٓاَٝهى اسبسنة ٚبٓ أضاع َتئ، فًٝظ ٖٓاى أَإ، ٕٔ ايتغري ٜعٓى املخاةسة ْٚكدزة ايككدزة   ٚدٜٓاَٝهى اسبسنة ٚبٓ أضاع َتئ، فًٝظ ٖٓاى أَإ، ٕٔ ايتغري ٜعٓى املخاةسة ْٚكدزة ايككدزة   

َكا بعكد اسبداثككة.   َكا بعكد اسبداثككة.   عًكى ايتٛقكع، َٚككٔ ٖٓكا فكإٕ ايػككو ٚايٜٓككئ ٜعكدإ أَككسٜٔ حتُكٝئ فكى تٝككاز         عًكى ايتٛقكع، َٚككٔ ٖٓكا فكإٕ ايػككو ٚايٜٓككئ ٜعكدإ أَككسٜٔ حتُكٝئ فكى تٝككاز         

((106:61106:61))  

إٔ تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة ّٜنككد عًككى إٔ ايؿككٛزة ايٛاقعٝككة  إٔ تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة ّٜنككد عًككى إٔ ايؿككٛزة ايٛاقعٝككة    ((240:41240:41ضككتٛاز  بككازنس )ضككتٛاز  بككازنس )ٚقككد ٚقككح ٚقككد ٚقككح 

  يًٛجٛد تتُٝص باملَٓح اٖتٝة:يًٛجٛد تتُٝص باملَٓح اٖتٝة:

ًٓ عٔ ادزاناتٓا ٚأحهآَا.  -- ًٓ عٔ ادزاناتٓا ٚأحهآَا.ايعامل ٜٛجد َطتك   ايعامل ٜٛجد َطتك

  دة.دة.ايعامل اشبازجى ٜٓت سإ ْهتػ ٘، فايعامل فى ؾٛزة فسد ي٘ غخؿٝت٘ املطتكًة ٚاملت سايعامل اشبازجى ٜٓت سإ ْهتػ ٘، فايعامل فى ؾٛزة فسد ي٘ غخؿٝت٘ املطتكًة ٚاملت س  --

ٚفى ايٓٗاٜة فإٕ املبدأ ايري تأ ر ب٘ َا بعد اسبداثة ايكاٌٌ بايت هٝهٝة ايكري ٜٗكدف اىل ْطكا    ٚفى ايٓٗاٜة فإٕ املبدأ ايري تأ ر ب٘ َا بعد اسبداثة ايكاٌٌ بايت هٝهٝة ايكري ٜٗكدف اىل ْطكا    

ٚذبطِٝ نٌ أضظ ٚاملطًكا  ٚاملثايٝا  ٚذبٌٜٛ اْ٘طإ اىل صبسد غكَ قكُٔ أغكٝاً أ كسي، أي ايعُكٌ      ٚذبطِٝ نٌ أضظ ٚاملطًكا  ٚاملثايٝا  ٚذبٌٜٛ اْ٘طإ اىل صبسد غكَ قكُٔ أغكٝاً أ كسي، أي ايعُكٌ      

ٝهٝككة فككى َككا بعككد  ٝهٝككة فككى َككا بعككد  عًككى اضككتٝعاب٘ ٚتطككًٝع٘ يٝؿككبح صبككسد ضككًع٘، ٚفككل أٜدٜٛيٛجٝككة ايطككٛم، نُككا إٔ ايت ه   عًككى اضككتٝعاب٘ ٚتطككًٝع٘ يٝؿككبح صبككسد ضككًع٘، ٚفككل أٜدٜٛيٛجٝككة ايطككٛم، نُككا إٔ ايت ه   

اسبداثة تطتخدّ مبعٓى ْصني ايكداضة عٔ ايعكامل يٝؿكبح نكٌ غكَ فٝك٘ َكادة اضكتعُايٝة، ٚميهكٔ تٛظٝ ك٘          اسبداثة تطتخدّ مبعٓى ْصني ايكداضة عٔ ايعكامل يٝؿكبح نكٌ غكَ فٝك٘ َكادة اضكتعُايٝة، ٚميهكٔ تٛظٝ ك٘          

ٚتسغٝدٙ ٚايت هِ فٝ٘، ٚاعتباز اْ٘طإ َادة اضتعُايٝة، َٚٔ ثِ اشاحت٘ عٔ َسنص ايهٕٛ يت ٌ ضبًك٘ نكٌ   ٚتسغٝدٙ ٚايت هِ فٝ٘، ٚاعتباز اْ٘طإ َادة اضتعُايٝة، َٚٔ ثِ اشاحت٘ عٔ َسنص ايهٕٛ يت ٌ ضبًك٘ نكٌ   

. َٚكٔ ثكِ ٜتػك ى ايهكٕٛ     . َٚكٔ ثكِ ٜتػك ى ايهكٕٛ     ((60:9060:90))ٝكة  ٝكة  ايهآٌا  مما ٜكّدي فكى ايٓٗاٜكة اىل ٚجكٛد عكامل بكٓ أضكاع أٚ َسجع       ايهآٌا  مما ٜكّدي فكى ايٓٗاٜكة اىل ٚجكٛد عكامل بكٓ أضكاع أٚ َسجع       

ٜٚت ٍٛ اىل صبُٛعة َٔ ايٛقاٌع ٚايت اؾٌٝ ٚأحدات ٚاسبكاٌل غري املرتابطة، ؽبًٛ َٔ تعدد املسجعٝكا   ٜٚت ٍٛ اىل صبُٛعة َٔ ايٛقاٌع ٚايت اؾٌٝ ٚأحدات ٚاسبكاٌل غري املرتابطة، ؽبًٛ َٔ تعدد املسجعٝكا   

ٚاملطًكا ، ٚبايتاىل ٜؿبح عامًلا يٝطت فٝ٘ ذا  َتُاضكهة ْٚ َٛقكٛني َتهاَكٌ ْٚ َسنكص يك٘، ٜتطكاٚي فٝك٘        ٚاملطًكا ، ٚبايتاىل ٜؿبح عامًلا يٝطت فٝ٘ ذا  َتُاضكهة ْٚ َٛقكٛني َتهاَكٌ ْٚ َسنكص يك٘، ٜتطكاٚي فٝك٘        

ٝس ٜأ ر ايعامل غهٓ َططً ا ٜكا فٝ٘ عٝع ايهآٌا  اْ٘طاْٝة ٝس ٜأ ر ايعامل غهٓ َططً ا ٜكا فٝ٘ عٝع ايهآٌا  اْ٘طاْٝة املطًل ٚايٓطبى، ٚأةساف َع املسنص حباملطًل ٚايٓطبى، ٚأةساف َع املسنص حب

ٚايطبٝعٝة عًى ايططح ْ ط٘، ٜتِ ايككاً عًى ايثٓاٌٝا ، تٓ ؿكٌ ايكدٚاٍ عكٔ املكديْٛ ، فتؿكبح نًُكة       ٚايطبٝعٝة عًى ايططح ْ ط٘، ٜتِ ايككاً عًى ايثٓاٌٝا ، تٓ ؿكٌ ايكدٚاٍ عكٔ املكديْٛ ، فتؿكبح نًُكة       

ًْ بٓ َديٍٛ، ٜٚتِ ايرٜٚإ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني. ًْ بٓ َديٍٛ، ٜٚتِ ايرٜٚإ بئ ايرا  ٚاملٛقٛني.اْطإ دا   اْطإ دا
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  د اسبداثة يً كٝكة فى ايطُا  ايتايٝة:د اسبداثة يً كٝكة فى ايطُا  ايتايٝة:أَا عٔ اسبكٝكة: فتتُثٌ تؿٛزا  أٚ زِٜة تٝاز َا بعأَا عٔ اسبكٝكة: فتتُثٌ تؿٛزا  أٚ زِٜة تٝاز َا بع--

  اعتباز اسبكٝكة ْطبٝة ٚيٝطت َطًكة:اعتباز اسبكٝكة ْطبٝة ٚيٝطت َطًكة:  --11

إ ايٛاقع املتػ ى ايري ٜسْٚ٘ فٓض ة تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ايكري ذبهُك٘ قكٛاْئ ايؿكريٚزة ْ         إ ايٛاقع املتػ ى ايري ٜسْٚ٘ فٓض ة تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ايكري ذبهُك٘ قكٛاْئ ايؿكريٚزة ْ           

َهإ فٝ٘ مل ٗكّٛ اسبكٝككة يهكٕٛ اسبكٝككة َكٔ امل كاِٖٝ ايطكًطٜٛة ايتكى تٛظكا شبدَكة فٍكة َعٝٓكة ٚت كٌ              َهإ فٝ٘ مل ٗكّٛ اسبكٝككة يهكٕٛ اسبكٝككة َكٔ امل كاِٖٝ ايطكًطٜٛة ايتكى تٛظكا شبدَكة فٍكة َعٝٓكة ٚت كٌ              

  ((4:154:15))بأْ ُة ايطًطة ايتى تٛيدٖا ٚتدعُٗا. بأْ ُة ايطًطة ايتى تٛيدٖا ٚتدعُٗا.   َستبطةَستبطة

، فكإٕ َ هكسي   ، فكإٕ َ هكسي   UUnncceerrtteeiinniillyyْٚ ًسا ْْعداّ ايثكة فكى املعكازف ايهًٝكة ٚأ كًرا مببكدأ ايٜٓككئ       ْٚ ًسا ْْعداّ ايثكة فكى املعكازف ايهًٝكة ٚأ كًرا مببكدأ ايٜٓككئ         

تٝاز َا بعد اسبداثة ٜسفكٕٛ فهسة اسبكٝكة املطًكة ْٚضُٝا أْ٘ َع تكًٝـ تهٓٛيٛجٝا ايٛاقع اْفرتاقكى  تٝاز َا بعد اسبداثة ٜسفكٕٛ فهسة اسبكٝكة املطًكة ْٚضُٝا أْ٘ َع تكًٝـ تهٓٛيٛجٝا ايٛاقع اْفرتاقكى  

     ٓ ٓ     يًصَكإ ٚاملهكإ أؾكب ت اسبكٝككة بك   JJoohhnn  RRaayy أضكاع َكادي ٚقاٌُكة عًكى اشبٝكاٍ. ّٜٚنكد نكٌ َكٔ          أضكاع َكادي ٚقاٌُكة عًكى اشبٝكاٍ. ّٜٚنكد نكٌ َكٔ         يًصَكإ ٚاملهكإ أؾكب ت اسبكٝككة بك

طكبٝة     ( ( 74:10974:109))  برينطٕٛبرينطٕٖٛٚٓسي ٖٚٓسي   ((111188::33)) أْٗكاْ  طًككةٚ  ٕ اسبكٝكة يٝطكتَ  ّند عًى أ ا بعد اسبداثةٜ   َٕ طكبٝة     عًى أ أْٗكاْ  طًككةٚ  ٕ اسبكٝكة يٝطكتَ  ّند عًى أ ا بعد اسبداثةٜ   َٕ عًى أ

  أفساد.أفساد.  ٚتبٓٓى فى أذٖإٚتبٓٓى فى أذٖإ

  ٚعًٝ٘، فًٝطت ٖٓاى حكٝكة َطًكة أي حكٝكة ؾادقة فى ذاتٗا ٜكس بٗا ازبُٝع ٚاقعة فى  كاز  ٚعًٝ٘، فًٝطت ٖٓاى حكٝكة َطًكة أي حكٝكة ؾادقة فى ذاتٗا ٜكس بٗا ازبُٝع ٚاقعة فى  كاز    

، ، ((112288::55--11))ذٖٔ اْ٘طإ تٛجد براتٗا، فاسبكاٌل ٜؿٓعٗا اجملتُع جبٛاْب٘ ايثكافٝة املتعددة ٔفسادٙ ذٖٔ اْ٘طإ تٛجد براتٗا، فاسبكاٌل ٜؿٓعٗا اجملتُع جبٛاْب٘ ايثكافٝة املتعددة ٔفسادٙ 

أي إٔ اْ٘طإ ٖٛ ايري ؽبًل حكاٌك٘ فى ذٖٓ٘ ب عٌ ثكافت٘ ٚيغت٘، يريو تسفض َا بعد اسبداثكة ايكبكٍٛ   أي إٔ اْ٘طإ ٖٛ ايري ؽبًل حكاٌك٘ فى ذٖٓ٘ ب عٌ ثكافت٘ ٚيغت٘، يريو تسفض َا بعد اسبداثكة ايكبكٍٛ   

س ٜؿكريٕٚ بكٓ امسكاً، أٚ نٝاْكا      س ٜؿكريٕٚ بكٓ امسكاً، أٚ نٝاْكا      باسبكٝكة املطًكة فى ايصَإ ٚاملهإ، أٚ برٚبإ أفساد فى اجملتُع حبٝباسبكٝكة املطًكة فى ايصَإ ٚاملهإ، أٚ برٚبإ أفساد فى اجملتُع حبٝ

ٖٜٚٛككا  فًهككٌ فككسد اسبككل فككى تهككٜٛٔ حكٝكككة  اؾككة بكك٘ ٖككٛ ٚحككدٙ فككى قككًٛ عٓقاتكك٘ ٚدبسبتكك٘ ايراتٝككة.   ٖٜٚٛككا  فًهككٌ فككسد اسبككل فككى تهككٜٛٔ حكٝكككة  اؾككة بكك٘ ٖككٛ ٚحككدٙ فككى قككًٛ عٓقاتكك٘ ٚدبسبتكك٘ ايراتٝككة.   

((117:37117:37))  

ٚبريو تعتُد اسبكٝكة عًى تؿٛزْا أٚ ادزانٓكا هلكا فكى ضكٝام ذاتكى ٚاجتُكاعى ٚثككافى ضبكدد،         ٚبريو تعتُد اسبكٝكة عًى تؿٛزْا أٚ ادزانٓكا هلكا فكى ضكٝام ذاتكى ٚاجتُكاعى ٚثككافى ضبكدد،           

اضتخداَٗا ًْٛعا َٔ ايكٗس، ٜٚتٝح بٓاً ايعككٌ  اضتخداَٗا ًْٛعا َٔ ايكٗس، ٜٚتٝح بٓاً ايعككٌ    ٚتستع عًى ذيو إٔ اسبكٝكة يٝطت أحادٜة حتى ْ ػبعٌ َٔٚتستع عًى ذيو إٔ اسبكٝكة يٝطت أحادٜة حتى ْ ػبعٌ َٔ

            ،ًٓ ًٓ،            املت تح ايري ٜسضِ يً اٖسة ايٛاحكدة َكدي ٚاضكًعا َكٔ اْ تٓفكا  ممكا ػبعكٌ ايعككٌ أنثكس اْطًٓقكا ٚفعك املت تح ايري ٜسضِ يً اٖسة ايٛاحكدة َكدي ٚاضكًعا َكٔ اْ تٓفكا  ممكا ػبعكٌ ايعككٌ أنثكس اْطًٓقكا ٚفعك

ًٝا      MMuullttiipplliicciittyyٚبٗكككرا فككككد تستكككع عًكككى ذيكككو َبكككدأ ايتعددٜكككة      ٚبٗكككرا فككككد تستكككع عًكككى ذيكككو َبكككدأ ايتعددٜكككة       ًٝا    ممكككا أعطكككى يً كٝككككة بعكككًدا ْطكككب ممكككا أعطكككى يً كٝككككة بعكككًدا ْطكككب

RReellaattiivviissmm  ((24:2724:27))ا  املغاٜسة املتٓاقكة أحٝاًْا يً كٝكة. ا  املغاٜسة املتٓاقكة أحٝاًْا يً كٝكة. ٚيريو ْبد َٔ قبٍٛ ايت طريٚيريو ْبد َٔ قبٍٛ ايت طري  

ًًا َكٔ املبكادُ ايتكى تككّٛ عًٝٗكا             ًًا َكٔ املبكادُ ايتكى تككّٛ عًٝٗكا          ٜٚعد اميإ تٝاز َا بعد اسبداثة مببكدأ ايٓطكبٝة ٚاعتُكادٙ َبكد ٜٚعد اميإ تٝاز َا بعد اسبداثة مببكدأ ايٓطكبٝة ٚاعتُكادٙ َبكد

يتكككٜٛض أضككظ اسبداثككة جككاً  زِٜتٗككا بككإٔ اسبكٝكككة ْطككبٝة ٚإٔ املطًككل ايٛحٝككد ٜككتعئ فككى ذا  اهلل ٚحككدٙ  يتكككٜٛض أضككظ اسبداثككة جككاً  زِٜتٗككا بككإٔ اسبكٝكككة ْطككبٝة ٚإٔ املطًككل ايٛحٝككد ٜككتعئ فككى ذا  اهلل ٚحككدٙ  

طًككا  فكى ايعككٌ ٜكّدي اىل ٚقكع ايعككٌ فكى شْصاْكا  ابدٜكة ممكا ٜكدفع اىل            طًككا  فكى ايعككٌ ٜكّدي اىل ٚقكع ايعككٌ فكى شْصاْكا  ابدٜكة ممكا ٜكدفع اىل            ٚقدزت٘ اْطًٓقا َٔ إٔ بٓكاً امل ٚقدزت٘ اْطًٓقا َٔ إٔ بٓكاً امل 

  ((271:71271:71))ايتعكٝد، ي هس َا ٚبت ٝص هلا. ايتعكٝد، ي هس َا ٚبت ٝص هلا. 
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  يٝطت ٖٓاى حكٝكة َٛقٛعٝة:يٝطت ٖٓاى حكٝكة َٛقٛعٝة:  --22

فككٛم أغككخاف  فككٛم أغككخاف    OObbjjeeccttiivviissmmاذا ناْككت اسبداثككة تككَّٔ بٛجككٛد حكٝكككة َٛقككٛعٝة تتطككاَى    اذا ناْككت اسبداثككة تككَّٔ بٛجككٛد حكٝكككة َٛقككٛعٝة تتطككاَى      

عًكى املكٓٗج ايعًُكى ايتجسٜبكى ٖكٛ ايٛضكًٝة ايٛحٝكدة        عًكى املكٓٗج ايعًُكى ايتجسٜبكى ٖكٛ ايٛضكًٝة ايٛحٝكدة        ٚآزاٌِٗ، ٚأٖٛاٌِٗ، ٚإٔ ايت هري احملاٜكد ايكري ٜعتُكد    ٚآزاٌِٗ، ٚأٖٛاٌِٗ، ٚإٔ ايت هري احملاٜكد ايكري ٜعتُكد    

يًٛؾٍٛ اىل اسبكٝكة املٛقٛعٝة نُا أْ٘ ايطسٜل اىل ايتكدّ، ٚإٔ ايتُطو باملٛقٛعٝة ٚايب س عٔ املعسفكة  يًٛؾٍٛ اىل اسبكٝكة املٛقٛعٝة نُا أْ٘ ايطسٜل اىل ايتكدّ، ٚإٔ ايتُطو باملٛقٛعٝة ٚايب س عٔ املعسفكة  

املٛقٛعٝة ّٜدٜإ فى آ س أَس اىل اي ٔ إٔ اسبكٝكة تٛجد  از  اي سد بهٌ َا ٜرتتع عًى ذيو َٔ اْعداّ املٛقٛعٝة ّٜدٜإ فى آ س أَس اىل اي ٔ إٔ اسبكٝكة تٛجد  از  اي سد بهٌ َا ٜرتتع عًى ذيو َٔ اْعداّ 

  ط٘ ٚايػو فى قٛاٙ ٚقدزات٘ ٚاَهاْات٘ ايراتٝة.ط٘ ٚايػو فى قٛاٙ ٚقدزات٘ ٚاَهاْات٘ ايراتٝة.ثكة اْ٘طإ فى ْ ثكة اْ٘طإ فى ْ 

ٚعًٝ٘، فكد جاً َ هسٚا تٝاز َا بعد اسبداثة يّٝندٚا عًى أْ٘ يٝطت ٖٓاى حكٝكة َٛقٛعٝة فى ٚعًٝ٘، فكد جاً َ هسٚا تٝاز َا بعد اسبداثة يّٝندٚا عًى أْ٘ يٝطت ٖٓاى حكٝكة َٛقٛعٝة فى   

اشباز  تطتدعى عٓاً ايب س عٓٗا ٚايتُطو بٗا، فُكٔ غكإٔ ٖكرٙ أفهكاز اشدٖكاز ايراتٝكة ٚاْعتكصاش بٗكا         اشباز  تطتدعى عٓاً ايب س عٓٗا ٚايتُطو بٗا، فُكٔ غكإٔ ٖكرٙ أفهكاز اشدٖكاز ايراتٝكة ٚاْعتكصاش بٗكا         

ثكت٘ فى ْ طك٘ ٚفكى قدزاتك٘، نُكا إٔ عكدّ اْعكرتاف بٛجكٛد َثكٌ         ثكت٘ فى ْ طك٘ ٚفكى قدزاتك٘، نُكا إٔ عكدّ اْعكرتاف بٛجكٛد َثكٌ           عًى حطاب املٛقٛعٝة، مما ٜعٝد يً سدعًى حطاب املٛقٛعٝة، مما ٜعٝد يً سد

عٝة ايكابًكة      ٖرٙ اسبكٝكة املٛقٛعٝة َٔ غأْ٘ ا كاني نٌ أفهكاز ٚاٖزاً  ٖرٙ اسبكٝكة املٛقٛعٝة َٔ غأْ٘ ا كاني نٌ أفهكاز ٚاٖزاً   ٕ اسبكٝككة املٛقٛك ٚايػكؤ   ٍ عٝة ايكابًكة      يًتطكاِ ٕ اسبكٝككة املٛقٛك ٚايػكؤ   ٍ يًتطكاِ

ٕ املكا بعكد            يًت كل قد فكد  يًت كل قد فكد    ٌٔ ٍ اىل اسبكٝككة بٛاضكطة ايعكك ٓكاى ثككة فكى اَهاْٝكة ايٛؾٛك عكدٖ  ملٜ  ٕ املكا بعكد            َؿداقٝتٗا،ٚ   ٌٔ ٍ اىل اسبكٝككة بٛاضكطة ايعكك ٓكاى ثككة فكى اَهاْٝكة ايٛؾٛك عكدٖ  ملٜ  َؿداقٝتٗا،ٚ 

ٓ سٕٚ اىلحدحد ٓ سٕٚ اىلاثٜٝ٘  ٚ   اثٜٝ٘  ٕ باسبكٝكة أ عبٍٛ  ْٜ  ِ عسفة اسبكٝكة، يريو فٗ غري قادز عًىَ  ٛقٛعىٚ  ٚ ايعكٌ بٛؾ ٘ غريَ  ٕ باسبكٝكة أ عبٍٛ  ْٜ  ِ عسفة اسبكٝكة، يريو فٗ غري قادز عًىَ  ٛقٛعىٚ  ايعكٌ بٛؾ ٘ غريَ 

  ((56:8456:84))  أْطام اي هسٜة.أْطام اي هسٜة.

إٔ َكا بعكد اسبداثكة تكسي إٔ اسبكٝككة غكري       إٔ َكا بعكد اسبداثكة تكسي إٔ اسبكٝككة غكري           MMaarriillyynn  SSttrruuttcchheennee  ((44::112222))ٚقكد أنكد   ٚقكد أنكد     

  املتعددة.املتعددة.  َٛقٛعٝة ٚأْٗا ذاتٝة ٚتتهٕٛ َٔ قبٌ اجملتُع جبٛاْب٘ ايثكافٝةَٛقٛعٝة ٚأْٗا ذاتٝة ٚتتهٕٛ َٔ قبٌ اجملتُع جبٛاْب٘ ايثكافٝة

ْٔكك٘ ْ ْٔكك٘ ْ   SSuubbjjeeccttiivviissiimmٚعًٝكك٘، فككإٕ اسبكٝكككة َككٔ ٚجٗككة ْ ككس تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة ذاتٝككة ٚعًٝكك٘، فككإٕ اسبكٝكككة َككٔ ٚجٗككة ْ ككس تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة ذاتٝككة   

تٛجد حكٝكة يٝطت َٔ ؾٓع اْ٘طإ، فازبُاعا  ٚاجملتُعا  ٖكى ايتكى تبٓكى أٚ تهكٕٛ اسبكٝككة، نُكا إٔ       تٛجد حكٝكة يٝطت َٔ ؾٓع اْ٘طإ، فازبُاعا  ٚاجملتُعا  ٖكى ايتكى تبٓكى أٚ تهكٕٛ اسبكٝككة، نُكا إٔ       

ميهٔ ي٘ إٔ ٜتخًـ ميهٔ ي٘ إٔ ٜتخًـ   ّٜٚضظ يًراتٝة ٕٔ اْ٘طإ ّْٜٚضظ يًراتٝة ٕٔ اْ٘طإ ْ  RRaattiioonnaalliittyyتٝاز َا بعد اسبداثة ٜسفض ايعكْٓٝة تٝاز َا بعد اسبداثة ٜسفض ايعكْٓٝة 

َٔ ذاتٝتك٘، ٚيكٝظ يدٜك٘ ايككدزة عًكى اسبهكِ املٛقكٛعى بطكبع ازتبكام فهكسٙ بًغتك٘، نُكا إٔ زِٜكة َكا بعكد                َٔ ذاتٝتك٘، ٚيكٝظ يدٜك٘ ايككدزة عًكى اسبهكِ املٛقكٛعى بطكبع ازتبكام فهكسٙ بًغتك٘، نُكا إٔ زِٜكة َكا بعكد                

اسبداثكككة يً كٝككككة عًكككى أْٗكككا ذاتٝكككة ْكككابع َكككٔ زِٜتٗكككا يًعكككامل عًكككى أْككك٘ َكككتغري ْٚطكككبى ٚغكككري حتُكككى       اسبداثكككة يً كٝككككة عًكككى أْٗكككا ذاتٝكككة ْكككابع َكككٔ زِٜتٗكككا يًعكككامل عًكككى أْككك٘ َكككتغري ْٚطكككبى ٚغكككري حتُكككى       

IInnddeetteerrmmiinnaattee    املعٝازٜكة ايتكى تكدفع اىل    املعٝازٜكة ايتكى تكدفع اىل    ، ٚنريو إٔ ٖرا ايعامل صبُٛعة َٔ ايثكافكا  ٚايت طكريا    ، ٚنريو إٔ ٖرا ايعامل صبُٛعة َٔ ايثكافكا  ٚايت طكريا

ايػككو فككى َٛقككٛعٝة اسبكٝكككة أٚ  اضككو اهلٜٛككة، ٖٚككرا ايعككامل داٌككِ ايت ككٍٛ ٚايككتغري ٜٚتهككٕٛ َككٔ أْ ُككة  ايػككو فككى َٛقككٛعٝة اسبكٝكككة أٚ  اضككو اهلٜٛككة، ٖٚككرا ايعككامل داٌككِ ايت ككٍٛ ٚايككتغري ٜٚتهككٕٛ َككٔ أْ ُككة  

  ((67:1667:16))فسعٝة فسعٝة 

ٕ ايعكامل   ٜٚرتتع عًى نٕٛ اسبكٝكة ْطبٝة ٚذاتٝة، أْٗا َٔ ٚجٗة ْ س َا بعد اسبداثة َكتغرية  ٜٚرتتع عًى نٕٛ اسبكٝكة ْطبٝة ٚذاتٝة، أْٗا َٔ ٚجٗة ْ س َا بعد اسبداثة َكتغرية     ٕ ايعكامل   يهٛك يهٛك

ٚا سة ايتغري  ت سى فى دٌا  ٜٕ ٚايهٛ ٚاَتػ ًٝا،  سة ايتغري  ت سى فى دٌا  ٜٕ ٚايهٛ ثبا  فىَتػ ًٝا،  ٍ أي٘  ٍ اىل حا ٔ حا  ٍَ ثبا  فىيتبد ٍ أي٘  ٍ اىل حا ٔ حا  ٍَ   ايهٕٛ.ايهٕٛ.  يتبد
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  اسبكٝكة تسنٝع اجتُاعى تعددي:اسبكٝكة تسنٝع اجتُاعى تعددي:  --33

فريي تٝاز َا بعد اسبداثة أْ٘ يٝظ ٖٓاى حكٝكة أحادٜة ٚاحدة َطًِ بٗا، بٌ ٖى حكاٌل َتعددة فريي تٝاز َا بعد اسبداثة أْ٘ يٝظ ٖٓاى حكٝكة أحادٜة ٚاحدة َطًِ بٗا، بٌ ٖى حكاٌل َتعددة   

ايكري  ايكري    DDeeccoonnssttrruuccttiioonnٜؿٛغٗا اْ٘طإ ب عٌ ثكافت٘ ٚيغت٘، ٚيعٌ تعددٜة اسبكٝكة َسدٙ ايت هٝو ٜؿٛغٗا اْ٘طإ ب عٌ ثكافت٘ ٚيغت٘، ٚيعٌ تعددٜة اسبكٝكة َسدٙ ايت هٝو 

ًًًا قد أثس تكأثرًيا تكدَريًٜا عًكى َعٓكى ٚقُٝكة نكٌ َكصاعِ اسبكٝككة ٚايٛاقكع،          أ ر  ب٘ أ ر  ب٘  ًًًا قد أثس تكأثرًيا تكدَريًٜا عًكى َعٓكى ٚقُٝكة نكٌ َكصاعِ اسبكٝككة ٚايٛاقكع،          َا بعد اسبداثة َبد َا بعد اسبداثة َبد

ٚنكريو ْكابع َكٔ زفككٗا ايطكسدٜا  ايهكربي ٚاشدزاٌٗكا أفهكاز اسبداثٝكة عكٔ ايعكْٓٝكة ٚايتككدّ اشبطكى،              ٚنكريو ْكابع َكٔ زفككٗا ايطكسدٜا  ايهكربي ٚاشدزاٌٗكا أفهكاز اسبداثٝكة عكٔ ايعكْٓٝكة ٚايتككدّ اشبطكى،              

إ َكٔ احادٜكة   إ َكٔ احادٜكة   ٚايطسٜكة ايٛاحكدة اسبكٝككة فكى تٓ ٝكر أفعكاٍ حتكى ْ تهكٕٛ ٖٓكاى ْكٛني َكٔ ايكٗكس يْٙطك            ٚايطسٜكة ايٛاحكدة اسبكٝككة فكى تٓ ٝكر أفعكاٍ حتكى ْ تهكٕٛ ٖٓكاى ْكٛني َكٔ ايكٗكس يْٙطك            

  اسبكٝكة.اسبكٝكة.

  اسبكٝكة تؿٓع ٚربًل ْٚ تهتػا:اسبكٝكة تؿٓع ٚربًل ْٚ تهتػا:  --44

ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة فإٕ اْ٘طإ ٖٛ ايري ؽبًل حكاٌك٘ فى ذٖٓ٘ ٜٚؿٓعٗا ب عكٌ ثكافتك٘   ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة فإٕ اْ٘طإ ٖٛ ايري ؽبًل حكاٌك٘ فى ذٖٓ٘ ٜٚؿٓعٗا ب عكٌ ثكافتك٘     

، بكإٔ اسبكٝككة تؿكٓع عكٔ ةسٜكل ايًغكة       ، بكإٔ اسبكٝككة تؿكٓع عكٔ ةسٜكل ايًغكة       MMaarriiuuss  BBoooobbcc  ((114477::112233)))ٚيغت٘( نُا اغكاز اىل ذيكو   )ٚيغت٘( نُا اغكاز اىل ذيكو   

، ٖٚرا ّٜند قٍٛ تط ى ، ٖٚرا ّٜند قٍٛ تط ى CCoonnssttrruucctteedd  iinn  TThhee  MMiinnddss  ooff  PPeeoopplleeٚتبٓى دا ٌ أذٖإ أفساد ٚتبٓى دا ٌ أذٖإ أفساد 

إٔ ايًغة ْ  ثٌ ايٛجٛد بٌ ربًك٘، "فٝهٕٛ بريو اسبكٝككة بٝٝكة   إٔ ايًغة ْ  ثٌ ايٛجٛد بٌ ربًك٘، "فٝهٕٛ بريو اسبكٝككة بٝٝكة     ((201:85201:85ضبُد ضعٝد زٜإ )ضبُد ضعٝد زٜإ )يبَ نُا ذنس يبَ نُا ذنس 

ًٓ، أٚ ْ ميهككٔ ايٛؾككٍٛ ايٝٗككا،      ًٓ، أٚ ْ ميهككٔ ايٛؾككٍٛ ايٝٗككا،     اجتُاعٝككة ٜبٓٝٗككا اْ٘طككإ ْٚ ٜهتطككبٗا اَككا أْكك٘ يككٝظ ٖٓككاى حكٝكككة أؾكك اجتُاعٝككة ٜبٓٝٗككا اْ٘طككإ ْٚ ٜهتطككبٗا اَككا أْكك٘ يككٝظ ٖٓككاى حكٝكككة أؾكك

يككٝظ اْ  سافككة، يككٝظ اْ  سافككة،   MMoonnddeerriissmmتكككدّ أٚ ايتطككٛز ايككري جككاً  بكك٘ اسبداثككة  تكككدّ أٚ ايتطككٛز ايككري جككاً  بكك٘ اسبداثككة  ٚبايتككاىل فُككا ٜكككاٍ عككٔ اي ٚبايتككاىل فُككا ٜكككاٍ عككٔ اي 

ٚبايتاىل فأفهازْا يٝطت اْعهاًضا يًٛاقع بٌ قساًة ي٘، ٚبريو تعتُد اسبكٝكة عًى تؿٛزْا ٚادزانٓكا هلكا   ٚبايتاىل فأفهازْا يٝطت اْعهاًضا يًٛاقع بٌ قساًة ي٘، ٚبريو تعتُد اسبكٝكة عًى تؿٛزْا ٚادزانٓكا هلكا   

، ٚنٌ فسد ي٘ اسبل فى تهكٜٛٔ حكٝككة  اؾكة بك٘     ، ٚنٌ فسد ي٘ اسبل فى تهكٜٛٔ حكٝككة  اؾكة بك٘     DDeetteerrmmiinneeddفى ضٝام ذاتى ثكافى ٚاجتُاعى ضبدد فى ضٝام ذاتى ثكافى ٚاجتُاعى ضبدد 

  ((356:7356:7))عٓقات٘ ٚدبسبت٘ ايراتٝة، ٖٚرا ٜدعِ أًٜكا ايبعد ايٓطبى يً كٝكة. عٓقات٘ ٚدبسبت٘ ايراتٝة، ٖٚرا ٜدعِ أًٜكا ايبعد ايٓطبى يً كٝكة. ٖٛ ٚحدٙ فى قًٛ ٖٛ ٚحدٙ فى قًٛ 

ٚعًٝكك٘، فككإٕ ايٛؾككٍٛ اىل حكٝكككة عاملٝككة قككسًبا َككٔ املطككت ٌٝ ْٚ تٛجككد أفهككاز أٚ حكككاٌل ضككاَٝة   ٚعًٝكك٘، فككإٕ ايٛؾككٍٛ اىل حكٝكككة عاملٝككة قككسًبا َككٔ املطككت ٌٝ ْٚ تٛجككد أفهككاز أٚ حكككاٌل ضككاَٝة     

َٚتعايٝ٘، ٚإٔ عٝع اسبكاٌل ٖى بٓى تسنٝبٝة ثكافٝة ٚاجتُاعٝة، نُا إٔ اسبكاٌل ايتازؽبٝة غري َُٗة. َٚتعايٝ٘، ٚإٔ عٝع اسبكاٌل ٖى بٓى تسنٝبٝة ثكافٝة ٚاجتُاعٝة، نُا إٔ اسبكاٌل ايتازؽبٝة غري َُٗة. 

فٝت ل َا بعد اسبداثٕٝٛ عًى زفض اسبكاٌل ايعاملٝكة، ٚيكريو فكإِْٗ ٜبكايغٕٛ فكى َؿكادزٙ ايكٛاضكِ        فٝت ل َا بعد اسبداثٕٝٛ عًى زفض اسبكاٌل ايعاملٝكة، ٚيكريو فكإِْٗ ٜبكايغٕٛ فكى َؿكادزٙ ايكٛاضكِ        ٚهلرا ٚهلرا 

  املػرتنة يؿاحل اْْكُاّ اىل ايتػ ٝا  املختً ة.املػرتنة يؿاحل اْْكُاّ اىل ايتػ ٝا  املختً ة.

ؼبنى/  ثبنىعىد/ ان مخ ) يخ انًزؼه ضبييٍ انزشثى هى انً ؼبنى/ أ ثبنىعىد/ ان مخ ) يخ انًزؼه ضبييٍ انزشثى هى انً أ

  انكىٌ انحميمخ(:انكىٌ انحميمخ(:

اد ايطكٓب يعؿكس َكتغري ٚبعككٌ     اد ايطكٓب يعؿكس َكتغري ٚبعككٌ     ةاملا إٔ ايٛجٛد َتغري ٚغري ثابت، فٝرتتع عًى ذيو قكسٚزة اعكد  ةاملا إٔ ايٛجٛد َتغري ٚغري ثابت، فٝرتتع عًى ذيو قكسٚزة اعكد    --11

َككتغري َٚككسٕ، ٚذيككو بتصٜٚككدِٖ مبختًككا املعًَٛككا  ٚاملعككازف ٚانطككابِٗ املٗككازا  ٚاَْهاْككا         َككتغري َٚككسٕ، ٚذيككو بتصٜٚككدِٖ مبختًككا املعًَٛككا  ٚاملعككازف ٚانطككابِٗ املٗككازا  ٚاَْهاْككا         

  ايرٖٓٝة ايتى دبعًِٗ أنثس قدزة عًى َٛاجٗة احتُاْ  ايتغٝري.ايرٖٓٝة ايتى دبعًِٗ أنثس قدزة عًى َٛاجٗة احتُاْ  ايتغٝري.

َٗازا  ايتعاَكٌ عكٔ بعكد، َٚٗكازا  ايتهٓٛيٛجٝكا اْفرتاقكٝة، َٚٗكازا         َٗازا  ايتعاَكٌ عكٔ بعكد، َٚٗكازا  ايتهٓٛيٛجٝكا اْفرتاقكٝة، َٚٗكازا         َٚٔ أِٖ تًو املٗازا : َٚٔ أِٖ تًو املٗازا : 

اَككٌ َككع املهتػكك ا  ايعًُٝككة اسبدٜثككة، نُككا ػبككع تعًككُِٝٗ ايهٝ ٝككة ايتككى ميهككٔ َككٔ  ٓهلككا   اَككٌ َككع املهتػكك ا  ايعًُٝككة اسبدٜثككة، نُككا ػبككع تعًككُِٝٗ ايهٝ ٝككة ايتككى ميهككٔ َككٔ  ٓهلككا   ايتعايتع
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َٛاجٗة ايتغريا  احملتًُة مبا ػبعًِٗ قادزٜٔ عًى بٓاً ايطٝٓازٜٖٛا  املطتكبًٝة املتجددة ايتى َٛاجٗة ايتغريا  احملتًُة مبا ػبعًِٗ قادزٜٔ عًى بٓاً ايطٝٓازٜٖٛا  املطتكبًٝة املتجددة ايتى 

 هككِٓٗ َككٔ ايتهٝككا فككى عككامل ْ ٜتٛقككا عككٔ ايتغككٝري ٖٚككرا ٜككتِ َككٔ  ككٍٓ اجككساًا  أنادميٝككة      هككِٓٗ َككٔ ايتهٝككا فككى عككامل ْ ٜتٛقككا عككٔ ايتغككٝري ٖٚككرا ٜككتِ َككٔ  ككٍٓ اجككساًا  أنادميٝككة     

عٌُ َٔ  ٓهلا املّضطا  ايرتبٜٛة جاٖدة َٔ أجٌ تهٜٛٔ ٚاعداد تًو أجٝكاٍ يتكبكٌ   عٌُ َٔ  ٓهلا املّضطا  ايرتبٜٛة جاٖدة َٔ أجٌ تهٜٛٔ ٚاعداد تًو أجٝكاٍ يتكبكٌ   ٚتسبٜٛة تٚتسبٜٛة ت

  املتغريا  ٚاملطت دثا  فى عامل ايّٝٛ.املتغريا  ٚاملطت دثا  فى عامل ايّٝٛ.

ٚمبا إٔ ايعامل صبُٛعة َٔ ايثكافا  غري املٛحدة، مما ٜرتتع عًى ذيو قكسٚزة تككُئ املككسزا     ٚمبا إٔ ايعامل صبُٛعة َٔ ايثكافا  غري املٛحدة، مما ٜرتتع عًى ذيو قكسٚزة تككُئ املككسزا       --22

عددٜة ايثكافٝة )ٚاي هسٜة( ايٓادبة عددٜة ايثكافٝة )ٚاي هسٜة( ايٓادبة ايدزاضٝة بعًكا َٔ أيٛإ ايثكافا  املختً ة أ ًرا مببدأ ايتايدزاضٝة بعًكا َٔ أيٛإ ايثكافا  املختً ة أ ًرا مببدأ ايت

عٔ تدفل املعًَٛا  َٔ ٚاىل اٖ س حتى ميهٔ بٓاً ايعكٌ املت كتح عًكى عٝكع ايثكافكا  املختً كة      عٔ تدفل املعًَٛا  َٔ ٚاىل اٖ س حتى ميهٔ بٓاً ايعكٌ املت كتح عًكى عٝكع ايثكافكا  املختً كة      

ً املٛقا ايتعًُٝى يتُٓٝة ا٘بداني ايري ؼبكل أٖداف تسبٝة َا بعد يتُٓٝة ا٘بداني ايري ؼبكل أٖداف تسبٝة َا بعد  ٌ ذيو أثٓا ٔ ت عٝ ميه ً املٛقا ايتعًُٝى اسبداثة،ٚ  ٌ ذيو أثٓا ٔ ت عٝ ميه اسبداثة،ٚ 

ٌ ايتككدزٜظ،     ٚضككاٌ ٍ تعككدد أضككايٝعٚ  ٔ  كٓك ٌ ايتككدزٜظ،    َكك ٚضككاٌ ٍ تعككدد أضككايٝعٚ  ٔ  كٓك ّ ايت  َكك ّ ايتٚعككد ة      ٚعككد ٛٝي ٚاحككدةْ  ًٝككا ملبككدأ ايػكُك ة      كٝككد بٛجٗككةْ  ككس  ٛٝي ٚاحككدةْ  ًٝككا ملبككدأ ايػكُك كٝككد بٛجٗككةْ  ككس 

TToottaalliissmm  ًُا يكُٝة ايتعددٜة ًُا يكُٝة ايتعددٜةٚتدعٝ   اي هسٜة.اي هسٜة.  ٚتدعٝ

ٚمبا إٔ اسبكٝككة يٝطكت  كاز  ذٖكٔ املكتعًِ، بكٌ تبٓكى مبطكاعدة املعًكِ دا كٌ ذٖكٔ املكتعًِ، ممكا              ٚمبا إٔ اسبكٝككة يٝطكت  كاز  ذٖكٔ املكتعًِ، بكٌ تبٓكى مبطكاعدة املعًكِ دا كٌ ذٖكٔ املكتعًِ، ممكا                --33

ٜتٛجع عًى املعًِ قسٚزة تكدِٜ َعًَٛا  ٚظٝ ٝكة ٚؾكاٌبة تعهكظ بٍٝتك٘ ايثكافٝكة، ٚذيكو عكٔ        ٜتٛجع عًى املعًِ قسٚزة تكدِٜ َعًَٛا  ٚظٝ ٝكة ٚؾكاٌبة تعهكظ بٍٝتك٘ ايثكافٝكة، ٚذيكو عكٔ        

ة ايتى ٖى أداة اْتا  أفهاز، ٖٚرا ّٜند َبدأ ذبكٝل اْٖتُاَكا  اي سدٜكة، ٜٚعهكظ    ة ايتى ٖى أداة اْتا  أفهاز، ٖٚرا ّٜند َبدأ ذبكٝل اْٖتُاَكا  اي سدٜكة، ٜٚعهكظ    ةسٜل ايًغةسٜل ايًغ

اْٖتُاّ بإعادة ايثكة فى ايرا . َٚٔ جاْع آ س ػبع أْ ٜتكُٔ أي َكسز دزاضى َعًَٛا  تٓككٌ  اْٖتُاّ بإعادة ايثكة فى ايرا . َٚٔ جاْع آ س ػبع أْ ٜتكُٔ أي َكسز دزاضى َعًَٛا  تٓككٌ  

  اىل ايطٓب بطسٜكة آيٝة، بٌ ٜطاعد املعًِ عًى بٓاٌٗا اىل ايطٓب بطسٜكة آيٝة، بٌ ٜطاعد املعًِ عًى بٓاٌٗا 

ٓٗا قٗس املتعًُئ ٚايت هِ فِٝٗ ٚايطكٝطسة عًكِٝٗ   ٓٗا قٗس املتعًُئ ٚايت هِ فِٝٗ ٚايطكٝطسة عًكِٝٗ   ٚمبا إٔ اسبكٝكة يٝطت أحادٜة حتى ْ ٜٓتج عٚمبا إٔ اسبكٝكة يٝطت أحادٜة حتى ْ ٜٓتج ع  --44

ايرتبٝة ايرتبٝة قطسًٜا، فإْ٘ َٔ ايكسٚزي أ ر مببدأ تعددٜة اسبكاٌل ات اًقا َع زفض َا بعد اسبداثة قطسًٜا، فإْ٘ َٔ ايكسٚزي أ ر مببدأ تعددٜة اسبكاٌل ات اًقا َع زفض َا بعد اسبداثة 

ٔ ايطًطة ايكاٖسة يْٕطام اي هسٜة  َِ ذبسٜس املتعً ٛاحدٜة،ٚ  ة اي ٔ ايطًطة ايكاٖسة يْٕطام اي هسٜةايػُٛٝي  َِ ذبسٜس املتعً ٛاحدٜة،ٚ  ة اي   املغًكة.املغًكة.  ايػُٛٝي

سنص احملتٛي ايتعًُٝكى فكى َٛقكٛعات٘ عًكى     سنص احملتٛي ايتعًُٝكى فكى َٛقكٛعات٘ عًكى     ٚمبا إٔ اسبكٝكة نريو يٝطت َٛقٛعٝة، فٝجع إٔ ٜٚمبا إٔ اسبكٝكة نريو يٝطت َٛقٛعٝة، فٝجع إٔ ٜ  --55

  ايكًٌٝ َٔ ايتجسٜد ٚايتٓ ري، ٚايرتنٝص عًى اْٖتُاَا  اي سدٜة يًطٓب ٚايتطبٝكا  ايعًُٝة.ايكًٌٝ َٔ ايتجسٜد ٚايتٓ ري، ٚايرتنٝص عًى اْٖتُاَا  اي سدٜة يًطٓب ٚايتطبٝكا  ايعًُٝة.

  ٚبٗرا فكد أمت ايب س تٓاٍٚ ايكطِ اي ًط ى.ٚبٗرا فكد أمت ايب س تٓاٍٚ ايكطِ اي ًط ى.

  انزغجيمبد انزشثىيخ نزيبس يب ثؼذ انحذاصخ:انزغجيمبد انزشثىيخ نزيبس يب ثؼذ انحذاصخ:

هٔ اضتخٓؾٗا َٔ أفهاز تٝكاز َكا بعكد    هٔ اضتخٓؾٗا َٔ أفهاز تٝكاز َكا بعكد    ٜعسض ايباحس فى ٖرا ايكطِ ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة ايتى ميٜعسض ايباحس فى ٖرا ايكطِ ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة ايتى مي

اسبداثة عبٛ ايعدٜد َٔ ايككاٜا ايتى تػهٌ أٖكِ ايعٓاؾكس فكى ايُٓكٛذ  ايرتبكٛي ملكا بعكد اسبداثكة، ٖٚكرا          اسبداثة عبٛ ايعدٜد َٔ ايككاٜا ايتى تػهٌ أٖكِ ايعٓاؾكس فكى ايُٓكٛذ  ايرتبكٛي ملكا بعكد اسبداثكة، ٖٚكرا          

ْطككل جدٜككد َسنككع آ ككرًا فككى اْعتبككاز أبعككاد اي ككسد   ْطككل جدٜككد َسنككع آ ككرًا فككى اْعتبككاز أبعككاد اي ككسد     EEdduuccaattiioonnaall  PPaarraaddiiggmmايُٓككٛذ  ايرتبككٛي ايُٓككٛذ  ايرتبككٛي 

  ٘ ٘  ايٛجداْٝككة ٚاملعسفٝككة ٚاْجتُاعٝككة ٚأ ٓقٝككة، با قككافة اىل ايٛضكك  ايثكككافى يً ككسد َككٔ أجككٌ تٜٓٛككع    قككافة اىل ايٛضكك  ايثكككافى يً ككسد َككٔ أجككٌ تٜٓٛككع    ايٛجداْٝككة ٚاملعسفٝككة ٚاْجتُاعٝككة ٚأ ٓقٝككة، با

ًْ بككاملتعًِ تككدزػبٝا اىل ايهككأٌ املسبككى )املرتبككى( أي حتككى تؿككبح املدزضككة َهاًْككا      ًْ بككاملتعًِ تككدزػبٝا اىل ايهككأٌ املسبككى )املرتبككى( أي حتككى تؿككبح املدزضككة َهاًْككا     ايغاٜككا  ايرتبٜٛككة ٚؾككٛ ايغاٜككا  ايرتبٜٛككة ٚؾككٛ
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يًرتبٝة ٚايتعًِٝ، أي تؿكبح بٍٝكة املدزضكة َهاًْكا تتهاَكٌ فٝك٘ ازبٛاْكع ايراتٝكة )ايٓ طكٝة ٚاْجتُاعٝكة           يًرتبٝة ٚايتعًِٝ، أي تؿكبح بٍٝكة املدزضكة َهاًْكا تتهاَكٌ فٝك٘ ازبٛاْكع ايراتٝكة )ايٓ طكٝة ٚاْجتُاعٝكة           

زبٛاْع املٛقٛعٝة )ايت هري ايٓكدي َٔ  ٍٓ اعُاٍ ايعكٌ(، ٖٚرٙ جٛاْكع ْشَكة   زبٛاْع املٛقٛعٝة )ايت هري ايٓكدي َٔ  ٍٓ اعُاٍ ايعكٌ(، ٖٚرٙ جٛاْكع ْشَكة   ٚايٓ طٝة ٚأ ٓقٝة( ٚاٚايٓ طٝة ٚأ ٓقٝة( ٚا

يًعًُٝة ايرتبٜٛة/ ايتعًُٝٝة مبا ٜعهظ ذبكٝل ايتهاٌَ فى غخؿكٝة املكتعًِ، ٖٚكرا ٜتككح َكٔ  كٍٓ تٓكاٍٚ        يًعًُٝة ايرتبٜٛة/ ايتعًُٝٝة مبا ٜعهظ ذبكٝل ايتهاٌَ فى غخؿكٝة املكتعًِ، ٖٚكرا ٜتككح َكٔ  كٍٓ تٓكاٍٚ        

  عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة عًى ايٓ ٛ ايتاىل:عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

  هى؟هى؟ؼؼأهذاف رشثيخ يب ثؼذ انحذاصخ: نًبرا َأهذاف رشثيخ يب ثؼذ انحذاصخ: نًبرا َ  --أوالً أوالً 

تػهٌ أٖداف ايرتبٝة أحد عٓاؾس املٓ َٛة ايرتبٜٛكة/ ايتعًُٝٝكة ايدا ًٝكة حٝكس تتخاؾكع فٝٗكا       تػهٌ أٖداف ايرتبٝة أحد عٓاؾس املٓ َٛة ايرتبٜٛكة/ ايتعًُٝٝكة ايدا ًٝكة حٝكس تتخاؾكع فٝٗكا         

َعطٝككا  اي هككس مبعطٝككا  ايٛاقككع، ٚتتهاَككٌ فٝٗككا ةُٛحككا  اي ككسد َككع ةُٛحككا  اجملتُككع، ٚتعهككظ ٖككرٙ   َعطٝككا  اي هككس مبعطٝككا  ايٛاقككع، ٚتتهاَككٌ فٝٗككا ةُٛحككا  اي ككسد َككع ةُٛحككا  اجملتُككع، ٚتعهككظ ٖككرٙ   

ًكة  ًكة  أٖداف قِٝ اجملتُكع ٚتطًعاتك٘ َٚػكهٓت٘، نُكا تػكهٌ َعٝكاًزا ْربكاذ قكسازا  تعًُٝٝكة عكْٓٝكة قاب          أٖداف قِٝ اجملتُكع ٚتطًعاتك٘ َٚػكهٓت٘، نُكا تػكهٌ َعٝكاًزا ْربكاذ قكسازا  تعًُٝٝكة عكْٓٝكة قاب          

  يً  ـ ٚايتجسٜع، نُا أْٗا تػهٌ َٓطًل ايطٝاضة ايتعًُٝٝة.يً  ـ ٚايتجسٜع، نُا أْٗا تػهٌ َٓطًل ايطٝاضة ايتعًُٝٝة.

  ٚعًٝ٘ فإٕ َٔ أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة ميهٔ تٛقٝ ٗا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ٚعًٝ٘ فإٕ َٔ أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة ميهٔ تٛقٝ ٗا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  

، ٚذيو َٔ  كٍٓ  ، ٚذيو َٔ  كٍٓ  بٓاً اْ٘طإ املطتٛعع ملختًا ايثكافا  ٚاملعازف ٚايكادز عًى ايتعاٜؼ َع اٖ سبٓاً اْ٘طإ املطتٛعع ملختًا ايثكافا  ٚاملعازف ٚايكادز عًى ايتعاٜؼ َع اٖ س--11

اْ٘طاْى، ٚاسبكازي ٚمشٛيٝة املعسفة ٚتهاًَكٗا َكٔ  كٍٓ    اْ٘طاْى، ٚاسبكازي ٚمشٛيٝة املعسفة ٚتهاًَكٗا َكٔ  كٍٓ      تسبٝة َتهاًَة تساعى نافة جٛاْع ايُٓٛتسبٝة َتهاًَة تساعى نافة جٛاْع ايُٓٛ

، ٖرا اهلدف ٜعهظ أحد َبادُ َا بعد اسبداثة ٖٚٛ ايتعددٜة ، ٖرا اهلدف ٜعهظ أحد َبادُ َا بعد اسبداثة ٖٚٛ ايتعددٜة ((181:57181:57))ايتعًِٝ ٚايتعًِ َدي اسبٝاة ايتعًِٝ ٚايتعًِ َدي اسبٝاة 

ٚايتٓٛني ٚاْْ تار عًى ثكافا  ايعامل اٖ س، ٚعدّ اْقتؿاز عًى زِٜة ٚاحكدة، ممكا قكد ٜكّدي ٖكرا      ٚايتٓٛني ٚاْْ تار عًى ثكافا  ايعامل اٖ س، ٚعدّ اْقتؿاز عًى زِٜة ٚاحكدة، ممكا قكد ٜكّدي ٖكرا      

ا٘بككداني ٚاْبتهككاز يككدي ايطككٓب، ٚميهككٔ إٔ ٜككتِ ذيككو َككٔ  ككٍٓ تسبٝككة    ا٘بككداني ٚاْبتهككاز يككدي ايطككٓب، ٚميهككٔ إٔ ٜككتِ ذيككو َككٔ  ككٍٓ تسبٝككة      ايتعككدد ٚايتٓككٛني اىل ذبكٝككل ايتعككدد ٚايتٓككٛني اىل ذبكٝككل 

َتهاًَككة ٚيٝطككت )تسبٝككة ٚاحككدة( مشٛيٝككة، ٕٔ َككا بعككد اسبداثككة أضكككطت ايطككسدٜا  ايهككربي َٚٓٗككا    َتهاًَككة ٚيٝطككت )تسبٝككة ٚاحككدة( مشٛيٝككة، ٕٔ َككا بعككد اسبداثككة أضكككطت ايطككسدٜا  ايهككربي َٚٓٗككا    

إٔ ايرتبككٜٛئ فكى عؿككس َككا بعككد اسبداثككة، ٜسفكككٕٛ  إٔ ايرتبككٜٛئ فكى عؿككس َككا بعككد اسبداثككة، ٜسفكككٕٛ    ((311:41311:41ضككتٝٛاز  بككازنس )ضككتٝٛاز  بككازنس )ايػكُٛيٝة، ٚقككد أنككد  ايػكُٛيٝة، ٚقككد أنككد  

  ِ املعسفة، ٚيهٔ ٜتِ تكدميٗا بؿٛزة تهاًَٝة.ِ املعسفة، ٚيهٔ ٜتِ تكدميٗا بؿٛزة تهاًَٝة.ايؿٛزة ايتجصٍٜٝة عٓد تكدميٗايؿٛزة ايتجصٍٜٝة عٓد تكدميٗ

ٌ اي هسي ٚايت اٚض ايثكافى ٚايكدزة عًى اْقٓاني ٖٚٓدضة اسبٛاز  --22 ٌ اي هسي ٚايت اٚض ايثكافى ٚايكدزة عًى اْقٓاني ٖٚٓدضة اسبٛازتُٓٝة َٗازا  ايتٛاؾ ٚتُٓٝة ٚتُٓٝة ، ، تُٓٝة َٗازا  ايتٛاؾ

ّند  را ايؿددٜ  ع ٖا س.ٚفىٖ  ٛازَ  ّند َٗازا  اسب را ايؿددٜ  ع ٖا س.ٚفىٖ  ٛازَ  قسٚزة قسٚزة   عًىعًى  DDeennnniiss  KKiiiiHHookk--CChhuunn  ((5588--5599::111166))َٗازا  اسب

ٍ     ٌ املعسفكى ٚفًككا يتٛجٗكا     ٌ املعسفكى ٚفًككا يتٛجٗكا     انطاب ايطٓب املٗكازا  ايعاَكة فكى بٓكاً ايتٛاؾك     انطاب ايطٓب املٗكازا  ايعاَكة فكى بٓكاً ايتٛاؾك      ٔ  ٓك ك ٍ     اي ًطك ة ايرتبٜٛكةَ  ٔ  ٓك ك اي ًطك ة ايرتبٜٛكةَ 

ِ يتػازى ِ يتهٕٛ/ تعً ِ يتعٌُ/ يتعً ِ يتعسف/ تعً ِ يتػازىزناٌصٖا )تعً ِ يتهٕٛ/ تعً ِ يتعٌُ/ يتعً ِ يتعسف/ تعً اٖ س( ٖٚكى املبكادُ ايتكى ْكادي بٗكا جكاى       اٖ س( ٖٚكى املبكادُ ايتكى ْكادي بٗكا جكاى         زناٌصٖا )تعً

  دًٜٛز.دًٜٛز.

، ٚاسبهُكة  ، ٚاسبهُكة  تػجٝع ايطٓب عًى اْتا  أفهاز ازبدٜدة ٚعًى ايت كدي ايٓككدي يًُعسفكة ايطكاٌدة    تػجٝع ايطٓب عًى اْتا  أفهاز ازبدٜدة ٚعًى ايت كدي ايٓككدي يًُعسفكة ايطكاٌدة      --33

، ٚيعٌ اةٓم ةاقا  ا٘بداني دبعٌ أفساد قادزٜٔ عًكى َٛاجٗكة ايكتغريا     ، ٚيعٌ اةٓم ةاقا  ا٘بداني دبعٌ أفساد قادزٜٔ عًكى َٛاجٗكة ايكتغريا     ايتى تٛاقع ايٓاع عًٝٗاايتى تٛاقع ايٓاع عًٝٗا

املتطازعة، ٕٔ ايت هري ايٓكدي ٚاسبٛاز املتبادٍ ّٜدي اىل ايٛؾكٍٛ اىل ايت كاِٖ املتبكادٍ حتكى ميهكٔ      املتطازعة، ٕٔ ايت هري ايٓكدي ٚاسبٛاز املتبادٍ ّٜدي اىل ايٛؾكٍٛ اىل ايت كاِٖ املتبكادٍ حتكى ميهكٔ      

  ((112255::8822اْتا  َعسفة جدٜدة )اْتا  َعسفة جدٜدة )

  انطاب املتعًِ ْٛعٝة َٔ املٗازا :انطاب املتعًِ ْٛعٝة َٔ املٗازا :  --44
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  MMeettaaccooggnnaattiivvee  SSkkiillllssاملٗازا  املٝتاَعسفٝة: املٗازا  املٝتاَعسفٝة:   --أأ

ٜٚكؿد بٗا ٚعى اي سد مبٗازاتك٘ اشباؾكة )نُٗكازا  ايتٓ كِٝ ايكرٖٓى ٚتسغكٝد اضكتخداّ َكٛازد         ٜٚكؿد بٗا ٚعى اي سد مبٗازاتك٘ اشباؾكة )نُٗكازا  ايتٓ كِٝ ايكرٖٓى ٚتسغكٝد اضكتخداّ َكٛازد         

ايرانسة، َٚٗازا  حكٌ املطكاٌٌ، ٚضكسعة املكازْكة بكئ بكداٌٌ ايككسازا  ٚاسبًكٍٛ َٚؿكادز املعسفكة           ايرانسة، َٚٗازا  حكٌ املطكاٌٌ، ٚضكسعة املكازْكة بكئ بكداٌٌ ايككسازا  ٚاسبًكٍٛ َٚؿكادز املعسفكة           

  ((285:105285:105))  َٚدي قدزت٘ عًى اضتخداّ عًُٝة ايتٓ ِٝ(.َٚدي قدزت٘ عًى اضتخداّ عًُٝة ايتٓ ِٝ(.

  SSoocciiaall  SSkkiillllssاملٗازا  اْجتُاعٝة: املٗازا  اْجتُاعٝة:   --بب

ًٝا مبا ٜطُى بايرناً ايعاة ى أٚ ايٛجداْى ايري ٜعسف بأْ٘ ايكدزة عًى فِٗ اٖ س  ًٝا مبا ٜطُى بايرناً ايعاة ى أٚ ايٛجداْى ايري ٜعسف بأْ٘ ايكدزة عًى فِٗ اٖ س ٚتٓدز  حاي ٚتٓدز  حاي

ٚايتؿسف ٚاسبهِ فى ايعٓقا  اْ٘طكاْٝة، ٚايككدزة عًكى ايكت هِ فكى أْ طكٓا ٚادازة اْ عاْتٓكا        ٚايتؿسف ٚاسبهِ فى ايعٓقا  اْ٘طكاْٝة، ٚايككدزة عًكى ايكت هِ فكى أْ طكٓا ٚادازة اْ عاْتٓكا        

  ٚنٝ ٝة اقاَة عٓقا  ْاج ة َع اٖ سٜٔ.ٚنٝ ٝة اقاَة عٓقا  ْاج ة َع اٖ سٜٔ.

ٌ اي سد ْعرتاى اسبٝاة ٚا٘غبسام   --55 ٌ اي سد ْعرتاى اسبٝاة ٚا٘غبسام تأٖٝ حٝس مل تعد ايغاٜة تًبٝة حٝس مل تعد ايغاٜة تًبٝة   فى عُل ايتجسبة اْجتُاعٝةفى عُل ايتجسبة اْجتُاعٝةتأٖٝ

َطايع ضٛم ايعٌُ يريتب  قدزٙ بتكًبا  ضٛم ايعُكٌ ٚاؾك اب٘، ٚيهكٔ ْبكد َكٔ اػبكاد فكسف جدٜكدة         َطايع ضٛم ايعٌُ يريتب  قدزٙ بتكًبا  ضٛم ايعُكٌ ٚاؾك اب٘، ٚيهكٔ ْبكد َكٔ اػبكاد فكسف جدٜكدة         

ْضتغٍٓ قدزات٘ َٔ  ٍٓ  ٝكصٙ ٚت كسدٙ، ٖٚكرا ٜعهكظ اسباجكة اىل اةكاز غكاٌَ يًتعًكِٝ ٜسنكص عًكى           ْضتغٍٓ قدزات٘ َٔ  ٍٓ  ٝكصٙ ٚت كسدٙ، ٖٚكرا ٜعهكظ اسباجكة اىل اةكاز غكاٌَ يًتعًكِٝ ٜسنكص عًكى           

  ((111155::77ى ايتٛاؾٌ َع ضٛم ايعٌُ )ى ايتٛاؾٌ َع ضٛم ايعٌُ )احتٝاجا  ايطٓب حتى ٜهْٛٛا قادزٜٔ عًاحتٝاجا  ايطٓب حتى ٜهْٛٛا قادزٜٔ عً

، ٚذيكو َكٔ  كٍٓ ذبسٜكس املكتعًِ َكٔ       ، ٚذيكو َكٔ  كٍٓ ذبسٜكس املكتعًِ َكٔ       تُٓٝة املطٍٛيٝة اي سدٜة يدي ايطكٓب فكى ايت ؿكٌٝ ايعًُكى    تُٓٝة املطٍٛيٝة اي سدٜة يدي ايطكٓب فكى ايت ؿكٌٝ ايعًُكى      --66

ايػسٚم ايتى تًصّ املكتعًُئ باْْت كاّ فكى اسبككٛز يتًككى ايكدزٚع فكى اٚقكا  ضبكددة ٚفكى َٓكاةل            ايػسٚم ايتى تًصّ املكتعًُئ باْْت كاّ فكى اسبككٛز يتًككى ايكدزٚع فكى اٚقكا  ضبكددة ٚفكى َٓكاةل            

         َ ًْ َكٔ ذيكو اىل بكسا َ         َعٝٓكة، حٝكس تت كٍٛ ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة بكد ًْ َكٔ ذيكو اىل بكسا ج َٚككسزا  تككِ َٛقكٛعا  َعٝٓكة،     ج َٚككسزا  تككِ َٛقكٛعا  َعٝٓكة،     َعٝٓكة، حٝكس تت كٍٛ ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة بكد

ٚترتى حسٜة اْ تٝاز ٚايب س يًطايع مبا ٜت ل َٚٝٛي٘ ٚقدزات٘ ٚظسٚفك٘ اشباؾكة، ٖٚكرا َعٓكاٙ إٔ     ٚترتى حسٜة اْ تٝاز ٚايب س يًطايع مبا ٜت ل َٚٝٛي٘ ٚقدزات٘ ٚظسٚفك٘ اشباؾكة، ٖٚكرا َعٓكاٙ إٔ     

  ((186:5186:5))املطٍٛيٝة فى ايت ؿٌٝ َطٍٛيٝة فسدٜة. املطٍٛيٝة فى ايت ؿٌٝ َطٍٛيٝة فسدٜة. 

ِ )اْ٘طإ(  --77 ِ )اْ٘طإ(ذبكٝل اْطاْٝة املتعً اذ أؾبح ايُٓٛذ  ايرتبٛي فى ظٌ َا بعد اسبداثة ْ اّ ٜأ ر فى اذ أؾبح ايُٓٛذ  ايرتبٛي فى ظٌ َا بعد اسبداثة ْ اّ ٜأ ر فى   ذبكٝل اْطاْٝة املتعً

از أبعككاد ايعاة ٝككة ٚاْجتُاعٝككة ٚاملعسفٝككة ٚأ ٓقٝككة يً كسد، "ٚبٗككرا فككإٕ تسبٝككة َككا بعككد  از أبعككاد ايعاة ٝككة ٚاْجتُاعٝككة ٚاملعسفٝككة ٚأ ٓقٝككة يً كسد، "ٚبٗككرا فككإٕ تسبٝككة َككا بعككد  اْعتبك اْعتبك 

اسبداثة تَّٔ باحتٝا  اْ٘طإ اىل ايسعاٜة ايعاة ٝة ٚغريٖا مما ًٜكى ايعكعً عًكى ايككاٌُئ عًكى     اسبداثة تَّٔ باحتٝا  اْ٘طإ اىل ايسعاٜة ايعاة ٝة ٚغريٖا مما ًٜكى ايعكعً عًكى ايككاٌُئ عًكى     

    ٝ ٝ    ايعًُٝككة ايتعًُٝٝككة َككٔ قككسٚزة تككٛفري اَْهاْككا  ٘غككباني ٖككرٙ اْحتٝاجككا  ٚاربككاذ ايطككبٌ ايه  ًككة ًككة ايعًُٝككة ايتعًُٝٝككة َككٔ قككسٚزة تككٛفري اَْهاْككا  ٘غككباني ٖككرٙ اْحتٝاجككا  ٚاربككاذ ايطككبٌ ايه 

  ((4444--4343: : 4141))ٚاحملككة يريو". ٚاحملككة يريو". 

88--       ٘ ٘     تٛفري َٓار َٔ اسبسٜة حتى ميهٔ ذبسٜس ايعككٌ َكٔ ايطكًطة ايتكى تهبًك ٚميهكٔ إٔ ٜطكِٗ َٓكار    ٚميهكٔ إٔ ٜطكِٗ َٓكار      تٛفري َٓار َٔ اسبسٜة حتى ميهٔ ذبسٜس ايعككٌ َكٔ ايطكًطة ايتكى تهبًك

اشبسٜة ٖرا فى ذبسٜس ايرٖٓٝة ايتى تّدي بدٚزٖا اىل َٝٓد ايرا  أٚ اي سد أٚ َا ميهٔ إٔ ٜطًل عًٝ٘ اشبسٜة ٖرا فى ذبسٜس ايرٖٓٝة ايتى تّدي بدٚزٖا اىل َٝٓد ايرا  أٚ اي سد أٚ َا ميهٔ إٔ ٜطًل عًٝ٘ 

فة ايتطاٍِ فى ظٌ َٓار ٜتٝح ايكت هري فكى   فة ايتطاٍِ فى ظٌ َٓار ٜتٝح ايكت هري فكى   اي اعٌ اْجتُاعى، ٚاضرتاتٝجٝة ذبكٝل ذيو اعُاٍ ثكااي اعٌ اْجتُاعى، ٚاضرتاتٝجٝة ذبكٝل ذيو اعُاٍ ثكا

ايعًُٝكا  ايتكى تككا فُٝكا ٚزاً املعسفكة، ٖٚكى تتٛقكا عًكى َٗكازة املعًكِ ٚاملكتعًِ قبكٌ ٚأثٓكاً ٚبعكد               ايعًُٝكا  ايتكى تككا فُٝكا ٚزاً املعسفكة، ٖٚكى تتٛقكا عًكى َٗكازة املعًكِ ٚاملكتعًِ قبكٌ ٚأثٓكاً ٚبعكد               

  ((189:57189:57))عًُٝا  ايتدزٜظ. عًُٝا  ايتدزٜظ. 
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ٚيهٕٛ ايعامل ايري ْعٝؼ فٝ٘ أؾكب ت اسبككاٌل عٝعٗكا فكى َتٓكاٍٚ أٜكدٜٓا باضكتُساز، فكإٕ ٖكدف          ٚيهٕٛ ايعامل ايري ْعٝؼ فٝ٘ أؾكب ت اسبككاٌل عٝعٗكا فكى َتٓكاٍٚ أٜكدٜٓا باضكتُساز، فكإٕ ٖكدف            --99

ٍ يتدزٜظ املٗازا  ايٓشَة، يٝظ ملعسفة اسبكاٌل ف طع ٚامنا ملعسفة افطاافطاايرتبٝة ٜت دد فى ايرتبٝة ٜت دد فى  ٍ يتدزٜظ املٗازا  ايٓشَة، يٝظ ملعسفة اسبكاٌل ف طع ٚامنا ملعسفة ر اجملا ر اجملا

ايسٚاب  فُٝكا بٝٓٗكا، ٚتككٓئ جكٛدة املعًَٛكا ، ٚايرتنٝكص عًكى املعكاْى ايعُٝككة فكى تًكو أمنكام             ايسٚاب  فُٝكا بٝٓٗكا، ٚتككٓئ جكٛدة املعًَٛكا ، ٚايرتنٝكص عًكى املعكاْى ايعُٝككة فكى تًكو أمنكام             

ٚميهٔ إٔ ٜتِ ذيو َٔ  ٍٓ اعُاٍ ايعكٌ باضتخداّ أضًٛب ايت هٝو ايري ٖٛ أحكد املبكادُ   ٚميهٔ إٔ ٜتِ ذيو َٔ  ٍٓ اعُاٍ ايعكٌ باضتخداّ أضًٛب ايت هٝو ايري ٖٛ أحكد املبكادُ     (،(،423:1423:1))

عًى قسٚزة عًى قسٚزة ( ( 105105--104104: : 3737ضاَى ْؿاز )ضاَى ْؿاز )ي بٗا تٝاز َا بعد اسبداثة. ٚفى ٖرا ايؿدد أند ي بٗا تٝاز َا بعد اسبداثة. ٚفى ٖرا ايؿدد أند ايتى ٜٓادايتى ٜٓاد

ايتدزٜع عًكى اضكرتاتٝجٝة ت هٝكو ايٓؿكٛف ٚذبًٝكٌ افرتاقكاتٗا فكى ايهتكع املدزضكٝة حتكى ْ ٜهكٕٛ            ايتدزٜع عًكى اضكرتاتٝجٝة ت هٝكو ايٓؿكٛف ٚذبًٝكٌ افرتاقكاتٗا فكى ايهتكع املدزضكٝة حتكى ْ ٜهكٕٛ            

ايتعًِٝ َكتؿًسا عًى ْكٌ املعًَٛا  فك ، بٌ ٜتجاٚشٖا اىل ايت اعٌ َع املعسفكة، ٕٔ ايت هٝكو عًُٝكة    ايتعًِٝ َكتؿًسا عًى ْكٌ املعًَٛا  فك ، بٌ ٜتجاٚشٖا اىل ايت اعٌ َع املعسفكة، ٕٔ ايت هٝكو عًُٝكة    

ت اعًٝة َكع ايكٓـ، ٖٚكٛ ْكٛني َكٔ ايككساًة اي احؿكة املتعُككة يت ًٝكٌ ايكٓـ، حٝكس ْ ٜهت كى بككساًة              ت اعًٝة َكع ايكٓـ، ٖٚكٛ ْكٛني َكٔ ايككساًة اي احؿكة املتعُككة يت ًٝكٌ ايكٓـ، حٝكس ْ ٜهت كى بككساًة              

  قٛاعد ايٓـ بإَعإ، بٌ تطبٝل ٖرٙ ايكٛاعد بػهٌ ٜتجاٚش حدٚد ايكساًة ايكٝكة قٛاعد ايٓـ بإَعإ، بٌ تطبٝل ٖرٙ ايكٛاعد بػهٌ ٜتجاٚش حدٚد ايكساًة ايكٝكة 

ًْ فى ايتعًِٝ ّٜنكد عًٝك٘ تٝكاز َكا       إٔ ٖٓاىإٔ ٖٓاى  MMaarriillyynn  SSttrruuttcchheennss  ((33--44::112222))ٚتّند ٚتّند   --1010 ًْ فى ايتعًِٝ ّٜنكد عًٝك٘ تٝكاز َكا     ذبٛ ذبٛ

ًْ ًْبعد اسبداثة، فبد َٔ تدزٜظ املعازف أنادميٝكة بطسٜككة تكًٝدٜكة، فإْك٘ ػبكع اْٖتُكاّ بتكٛفري        َٔ تدزٜظ املعازف أنادميٝكة بطسٜككة تكًٝدٜكة، فإْك٘ ػبكع اْٖتُكاّ بتكٛفري          بعد اسبداثة، فبد

بٍٝة تعًُٝٝة ٜطتطٝع ايطٓب َٔ  ٓهلا بٓاً املعازف اشباؾة بِٗ، ٚبٗرا ٜهٕٛ دٚز املعًِ ٖٓا َسغًدا بٍٝة تعًُٝٝة ٜطتطٝع ايطٓب َٔ  ٓهلا بٓاً املعازف اشباؾة بِٗ، ٚبٗرا ٜهٕٛ دٚز املعًِ ٖٓا َسغًدا 

ًٓا املعًَٛا ، ٕٔ املعازف ْ ٜتِ انتػافٗا، بٌ تبٓى فى أذٖإ املتعًُئ أْٚ َٔ  ٓ ًٓا املعًَٛا ، ٕٔ املعازف ْ ٜتِ انتػافٗا، بٌ تبٓى فى أذٖإ املتعًُئ أْٚ َٔ  ٓٚيٝظ ًَك ٍ ايًغة، ٍ ايًغة، ٚيٝظ ًَك

  ْٚبد إٔ تتٛافل املعسفة َع ايٛاقع املعٝؼ.ْٚبد إٔ تتٛافل املعسفة َع ايٛاقع املعٝؼ.

َع ذبًٌٝ اْفرتاقا ، ٚتأنٝد ازباْع ا٘بكداعى  َع ذبًٌٝ اْفرتاقا ، ٚتأنٝد ازباْع ا٘بكداعى    انطاب ايطٓب املٗازا  ايبٓغٝة ٚايتدزٜع عًٝٗاانطاب ايطٓب املٗازا  ايبٓغٝة ٚايتدزٜع عًٝٗا  --1111

امل عِ بايٓػكام املًكَ بايثككة، ٚميهكٔ إٔ ٜكتِ ذيكو َكٔ  كٍٓ تػكجٝع ايطكٓب عًكى ايب كس عكٔ ةكسم               امل عِ بايٓػكام املًكَ بايثككة، ٚميهكٔ إٔ ٜكتِ ذيكو َكٔ  كٍٓ تػكجٝع ايطكٓب عًكى ايب كس عكٔ ةكسم               

تا  عٓاؾس املٛقٛجدٜدة ٘عادة جدٜدة ٘عادة  تا  عٓاؾس املٛقْٛا ام     ْا ٘ فكى ايطٝك قكع ِ اعكادةٚ  ت ة جٝدة يهىٜ  ـ قسًا ة آي تطًع قسًا ٖراٜ  ام     ني،ٚ  ٘ فكى ايطٝك قكع ِ اعكادةٚ  ت ة جٝدة يهىٜ  ـ قسًا ة آي تطًع قسًا ٖراٜ  ني،ٚ 

ٔ  ًَ ٔنجص  ًَ   ْـ آ س.ْـ آ س.  نجص

ٚاذا نإ ايتعًِٝ ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة يٝظ صبسد انتػاف ضًبى يًٛقكاٌع املتعًككة باسبٝكاة دا كٌ     ٚاذا نإ ايتعًِٝ ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة يٝظ صبسد انتػاف ضًبى يًٛقكاٌع املتعًككة باسبٝكاة دا كٌ       --1212

ٓب ٓب ايؿا املدزضى، ٚيهٓ٘ عًُٝة ذبًٌٝ هلرٙ ايٛقاٌع ٚاعادة بٓاٌٗا بطسٜكة ْػطة ممكا ٜػكجع ايطك   ايؿا املدزضى، ٚيهٓ٘ عًُٝة ذبًٌٝ هلرٙ ايٛقاٌع ٚاعادة بٓاٌٗا بطسٜكة ْػطة ممكا ٜػكجع ايطك   

(، (، 1010--99: : 4141عًى ايب س باضتخداّ ةسم جدٜدة تكّٛ عًى ذبًٌٝ ايٓـ فى ايطٝام ايًغٛي ازبدٜد )عًى ايب س باضتخداّ ةسم جدٜدة تكّٛ عًى ذبًٌٝ ايٓـ فى ايطٝام ايًغٛي ازبدٜد )

ٖٚرا ٜتطًع تطٜٛس قدزا  ايطٓب عًى نٝ ٝة انتطاب املعسفة ٚبهٝ ٝة تٛظٝا تًو املعكازف بػكهٌ   ٖٚرا ٜتطًع تطٜٛس قدزا  ايطٓب عًى نٝ ٝة انتطاب املعسفة ٚبهٝ ٝة تٛظٝا تًو املعكازف بػكهٌ   

  َطتكٌ مبا ٜطِٗ فى تؿُِٝ بٍٝة ايتعًِ ايكاٌُة عًى ا٘بداني ٚتبٓى نٌ َا ٖٛ جدٜد. َطتكٌ مبا ٜطِٗ فى تؿُِٝ بٍٝة ايتعًِ ايكاٌُة عًى ا٘بداني ٚتبٓى نٌ َا ٖٛ جدٜد. 

ح مما ضبل إٔ أٖداف تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة تٛانكع ايتغكٝريا  اسبادثكة فكى اجملتُكع حتكى           ح مما ضبل إٔ أٖداف تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة تٛانكع ايتغكٝريا  اسبادثكة فكى اجملتُكع حتكى           ٜتكٜتك

ميهٔ ذبكٝكٗا فى املّضطا  ايتعًُٝٝة َٔ أجكٌ بٓكاً اْ٘طكإ ايٓاقكد املطكتٛعع يثكافكا  اٖ كس َكٔ أجكٌ          ميهٔ ذبكٝكٗا فى املّضطا  ايتعًُٝٝة َٔ أجكٌ بٓكاً اْ٘طكإ ايٓاقكد املطكتٛعع يثكافكا  اٖ كس َكٔ أجكٌ          

       ٌ ٌ       اْتا  َعسفة جدٜدة تطكِٗ فكى ذبسٜكسٙ مبكا ٜكّدي اىل َكٝٓد اي اعك كا أغكاز اي      اْتا  َعسفة جدٜدة تطكِٗ فكى ذبسٜكسٙ مبكا ٜكّدي اىل َكٝٓد اي اعك ٖكراَ  جتُكاعى،ٚ  كا أغكاز اي    ْا ٖكراَ  جتُكاعى،ٚ  ٔ    ْا ك  ٌَ ٘ نك ٔ    ٝك ك  ٌَ ٘ نك ٝك

VVeehhbbiicceelliikk  &&  MMeehhaammeett  ((113333::113311))  NNuurrii  GGoonnlleekkssiizz..  

  انًؼــهى:انًؼــهى:  --صبَيبصبَيب
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ٚنُا أد  ايت ْٛ  املتطازعة ايتى ٜػكٗدٖا عكامل ايٝكّٛ املتُثًكة فكى تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة اىل          ٚنُا أد  ايت ْٛ  املتطازعة ايتى ٜػكٗدٖا عكامل ايٝكّٛ املتُثًكة فكى تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة اىل          

احكككدات تغكككريا  غكككتى فكككى غاٜكككا  ايرتبٝكككة ٚفكككى أٖكككدافٗا، فككككد أَتكككد  ٖكككرٙ ايكككتغريا  اىل أدٚاز املعًكككِ  احكككدات تغكككريا  غكككتى فكككى غاٜكككا  ايرتبٝكككة ٚفكككى أٖكككدافٗا، فككككد أَتكككد  ٖكككرٙ ايكككتغريا  اىل أدٚاز املعًكككِ  

ًْ  َٚطككٍٛيٝاتَٚطككٍٛيٝات ًْ  ٘، ٚعًٝكك٘، فكككد ةككسر تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة زِي جدٜككدة فككى أدٚاز املعًككِ َٚطككٍٛيٝإ ضبككاٚ ٘، ٚعًٝكك٘، فكككد ةككسر تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة زِي جدٜككدة فككى أدٚاز املعًككِ َٚطككٍٛيٝإ ضبككاٚ

ايتخًـ مما أحدثت٘ اسبداثة َٔ تكأثريا  ضكايبة عًكى املعًكِ، حٝكس عًُكت َكا بعكد اسبداثكة عًكى ربًكٝـ            ايتخًـ مما أحدثت٘ اسبداثة َٔ تكأثريا  ضكايبة عًكى املعًكِ، حٝكس عًُكت َكا بعكد اسبداثكة عًكى ربًكٝـ            

ًٓ     TTeecchhnniiccaall  RRaattiioonnaalliittyyاملعًِ َٔ بساثٔ ايعكْٓٝة اي ٓٝة املعًِ َٔ بساثٔ ايعكْٓٝة اي ٓٝة  ًٓ   املتُثًة فى نٕٛ املعًكِ ْكاق يًُعًَٛكا   يًُعًَٛكا   املتُثًة فى نٕٛ املعًكِ ْكاق

ًٓ هلا، ٚبٗرا نإ دٚزٙ َكتؿًسا عًى أداًا  ضبددة ي٘ ضًً ا َٔ قبٌ ايبريٚقساةٝة، َٚداُٖة  ًٓ هلا، ٚبٗرا نإ دٚزٙ َكتؿًسا عًى أداًا  ضبددة ي٘ ضًً ا َٔ قبٌ ايبريٚقساةٝة، َٚداُٖة َٚٛشًعا َٚٛؾ َٚٛشًعا َٚٛؾ

آية اسبداثة ايتجسٜبٝة ايتى حٛيكت املعًكِ َكٔ َكسب اىل  كبري َُٗتك٘ اؾكٓر ضكًٛى ايتَٓٝكر ٚتعدًٜك٘ ٚفكل            آية اسبداثة ايتجسٜبٝة ايتى حٛيكت املعًكِ َكٔ َكسب اىل  كبري َُٗتك٘ اؾكٓر ضكًٛى ايتَٓٝكر ٚتعدًٜك٘ ٚفكل            

  ((114:37114:37))قٛاعد َعدة ي٘ ضًً ا. قٛاعد َعدة ي٘ ضًً ا. 

ٖٓاى صبُٛعة َٔ املطٍٛيٝا  املٗٓٝة ةسحتٗا َا بعد اسبداثة يًُعًِ ٖٓاى صبُٛعة َٔ املطٍٛيٝا  املٗٓٝة ةسحتٗا َا بعد اسبداثة يًُعًِ ٚمما ٖٛ جدٜس بايرنس، إٔ ٚمما ٖٛ جدٜس بايرنس، إٔ 

  ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

  DDeeccoonnssrruuccttoorr) أ ( املعًِ َ هًها: ) أ ( املعًِ َ هًها: 

ٖٓا ْ ٜعٓى ايت ًٝكٌ، بكٌ ْككٝض ايت ًٝكٌ، ٚإ نكإ ايكبعض أ كرٚا        ٖٓا ْ ٜعٓى ايت ًٝكٌ، بكٌ ْككٝض ايت ًٝكٌ، ٚإ نكإ ايكبعض أ كرٚا          CCoonnssttrruuccttiioonnايت هٝو ايت هٝو 

٘ ايت ًٝكٌ ٚايٓككد املٓطككى يً كاٖسة، فت هٝكو      ٘ ايت ًٝكٌ ٚايٓككد املٓطككى يً كاٖسة، فت هٝكو      باملعٓى اي كاٖسي يهًُكة ت هٝكو ف ُٗكٛا ايت هٝكو عًكى أْك       باملعٓى اي كاٖسي يهًُكة ت هٝكو ف ُٗكٛا ايت هٝكو عًكى أْك       

اي اٖسة ْ ٜعٓى ذبًًٝٗا ٚزدٖا اىل عٛاًَٗا أٚيٝة، ْٚ ٜعٓى اعادة ايبٓاً، ٚيهٔ ايت هٝو نُكا قؿكد بك٘    اي اٖسة ْ ٜعٓى ذبًًٝٗا ٚزدٖا اىل عٛاًَٗا أٚيٝة، ْٚ ٜعٓى اعادة ايبٓاً، ٚيهٔ ايت هٝو نُكا قؿكد بك٘    

ٜطكعى اىل فكو ازتبكام    ٜطكعى اىل فكو ازتبكام      ––أي دزٜكدا  أي دزٜكدا    ––ت هٝو َسنصٜة ايعكٌ ْٔ٘ نإ ت هٝو َسنصٜة ايعكٌ ْٔ٘ نإ   JJaaccqquueess  DDeerrrriiddaaجاى دزٜدا جاى دزٜدا 

 ٖ ٖ اسبكٝكككة بايعكككٌ، ٚعًككى ازباْككع ا  ككس، فككإٕ بعككض ايت هٝهككٝئ ٜؿككٓ ٕٛ قككساًتِٗ يًككٓـ بأْٗككا قككساًة      ككس، فككإٕ بعككض ايت هٝهككٝئ ٜؿككٓ ٕٛ قككساًتِٗ يًككٓـ بأْٗككا قككساًة     اسبكٝكككة بايعكككٌ، ٚعًككى ازباْككع ا

َصدٚجة، أي أْٗا قساًة تكًٝدٜة ذا   سنص عكًى، ثكِ قكساًة ت هٝهٝكة حٝكس ٜبكدأ ايٓاقكد ايت هٝهكى فكى         َصدٚجة، أي أْٗا قساًة تكًٝدٜة ذا   سنص عكًى، ثكِ قكساًة ت هٝهٝكة حٝكس ٜبكدأ ايٓاقكد ايت هٝهكى فكى         

قساًة ايٓـ قساًة تكًٝدٜة اىل إٔ ٜ ٗكس يك٘ ٚجكٛد تٓكاقض َٓطككى غكري قابكٌ يً طكِ عكٔ ةسٜكل ايكت هري            قساًة ايٓـ قساًة تكًٝدٜة اىل إٔ ٜ ٗكس يك٘ ٚجكٛد تٓكاقض َٓطككى غكري قابكٌ يً طكِ عكٔ ةسٜكل ايكت هري            

  ((2323--1919: : 6969))اىل تكٜٛض اسبجة ايتى ٜطتٓد ايٝٗا ايٓـ. اىل تكٜٛض اسبجة ايتى ٜطتٓد ايٝٗا ايٓـ. املٓطكى ايتكًٝدي ّٜدي املٓطكى ايتكًٝدي ّٜدي 

ٚعًٝكك٘، فككريي تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة، إٔ نككٕٛ املعًككِ َ هًهككا امنككا ٖككٛ تسبككٛي فككى عؿككس َككا بعككد      ٚعًٝكك٘، فككريي تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة، إٔ نككٕٛ املعًككِ َ هًهككا امنككا ٖككٛ تسبككٛي فككى عؿككس َككا بعككد      

اسبداثككة، فكٝاَكك٘ مبُازضككة َٗككازا  ايت هٝككو يًُٛقككٛني أثٓككاً املٛقككا ايتعًُٝككى امنككا ػبعًكك٘ ٜهػككا عككٔ  اسبداثككة، فكٝاَكك٘ مبُازضككة َٗككازا  ايت هٝككو يًُٛقككٛني أثٓككاً املٛقككا ايتعًُٝككى امنككا ػبعًكك٘ ٜهػككا عككٔ  

ٚتطكًٝ  ايككًٛ عًكى ٖكرٙ اْفرتاقكا  اهلاَػكٝة دٕٚ إٔ ٜتعُكد        ٚتطكًٝ  ايككًٛ عًكى ٖكرٙ اْفرتاقكا  اهلاَػكٝة دٕٚ إٔ ٜتعُكد        ايتٓاقكا  ٚايتعازقا  دا ٌ املٛقكٛني،  ايتٓاقكا  ٚايتعازقا  دا ٌ املٛقكٛني،  

اضاًة قساًة ايٓـ، "ٕٔ املعًكِ َطكٍٍٛ عكٔ قسازاتك٘ ايتكى ٜتخكرٖا اىل ابعكد َكدي ْٔك٘ ميتًكو اشبٝكاز فكى             اضاًة قساًة ايٓـ، "ٕٔ املعًكِ َطكٍٍٛ عكٔ قسازاتك٘ ايتكى ٜتخكرٖا اىل ابعكد َكدي ْٔك٘ ميتًكو اشبٝكاز فكى             

ًْ أثٓاً عسق٘ املٛقٛعا  اْ ٜطتٓد اىل ايطًطٜٛة فى املُازضة".  ًْ أثٓاً عسق٘ املٛقٛعا  اْ ٜطتٓد اىل ايطًطٜٛة فى املُازضة". ايتعًِٝ ضباٚ   ((289:41289:41))ايتعًِٝ ضباٚ

تٝجٝا  ايت هٝكو ٜطكاعدٙ فكى انتػكاف ْككام ايككعا أثٓكاً عكسض         تٝجٝا  ايت هٝكو ٜطكاعدٙ فكى انتػكاف ْككام ايككعا أثٓكاً عكسض         نُا إٔ ممازضكة املعًكِ اضكرتا   نُا إٔ ممازضكة املعًكِ اضكرتا   

تّنكد أْك٘ ػبكع ت هٝكو     تّنكد أْك٘ ػبكع ت هٝكو       MMaarriillyynn  SSttrruuttcchheennss  ((44::112222))املٛقٛني فى املٛقكا ايتعًُٝكى، نُكا إٔ    املٛقٛني فى املٛقكا ايتعًُٝكى، نُكا إٔ    
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عٝع املعازف حتى ميهٔ ايككاً عًى ضًطة املّيا ايري ٜبٓى املعازف ٜٚؿ ٗا بٓٛني َٔ اهلُٝٓة ٚاضتبداٍ عٝع املعازف حتى ميهٔ ايككاً عًى ضًطة املّيا ايري ٜبٓى املعازف ٜٚؿ ٗا بٓٛني َٔ اهلُٝٓة ٚاضتبداٍ 

  ة بأفهاز جدٜدة.ة بأفهاز جدٜدة.نٌ َا مت ٚؾ ٘ َٔ أفهاز قدمينٌ َا مت ٚؾ ٘ َٔ أفهاز قدمي

ًٝكا:  ًٓ ٚباحًثا اجساٌ ًٝكا: )ب( املعًِ ممازًضا َتأَ ًٓ ٚباحًثا اجساٌ   TTeeaacchheerr  aass  RReefflleeccttiivvee  PPrraaccttiittiioonneerr  aanndd  )ب( املعًِ ممازًضا َتأَ

AAccttiioonn  RReesseeaarrcchheerr  

ٜسي أْؿاز تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة إٔ تُٓٝكة ازباْكع ايب ثكى يكدي املعًكِ َكٔ  كٍٓ نْٛك٘ ممازًضكا              ٜسي أْؿاز تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة إٔ تُٓٝكة ازباْكع ايب ثكى يكدي املعًكِ َكٔ  كٍٓ نْٛك٘ ممازًضكا                

ًٓ أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى ؼبكدت ْكًكة ْٛعٝكة فكى حٝا     ًٓ أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى ؼبكدت ْكًكة ْٛعٝكة فكى حٝا    َتأَ تك٘ املٗٓٝكة حٝكس ػبعًك٘ ٜتٓكاٍٚ ايكككاٜا ايتكى        تك٘ املٗٓٝكة حٝكس ػبعًك٘ ٜتٓكاٍٚ ايكككاٜا ايتكى        َتأَ

تُٗ٘ ٚاد اٍ ْتاٌج ايب ٛت فى  طط٘ ٚتدزٜط٘ املطتكبًى، نُا ػبعً٘ ٜٓ س فكى قسازاتك٘ املٗٓٝكة بؿكٛزة     تُٗ٘ ٚاد اٍ ْتاٌج ايب ٛت فى  طط٘ ٚتدزٜط٘ املطتكبًى، نُا ػبعً٘ ٜٓ س فكى قسازاتك٘ املٗٓٝكة بؿكٛزة     

َٓت ُة َٚتٛاؾًة، مما ّٜدي اىل ذبطئ أداٌ٘ ايتدزٜطى ٚممازضت٘ ايعًُٝة يتطكٜٛس ٚذبطكئ َٗكازا  حكٌ     َٓت ُة َٚتٛاؾًة، مما ّٜدي اىل ذبطئ أداٌ٘ ايتدزٜطى ٚممازضت٘ ايعًُٝة يتطكٜٛس ٚذبطكئ َٗكازا  حكٌ     

، ، ((88--55: : 3333))ات٘ َٚٛاق ٘ عبٛ ايتطٜٛس املٗٓى ٚعبٛ عًُٝة ايتغٝري ات٘ َٚٛاق ٘ عبٛ ايتطٜٛس املٗٓى ٚعبٛ عًُٝة ايتغٝري املػهٓ  ٚفى تطٜٛس ٚذبطئ ادباٖاملػهٓ  ٚفى تطٜٛس ٚذبطئ ادباٖ

ًٝا ضابل ا٘عداد، بٌ ٜػازى فى اقسازٙ َٔ  ٍٓ اْضكتُاني اىل آزاٌك٘    ًٝا ضابل ا٘عداد، بٌ ٜػازى فى اقسازٙ َٔ  ٍٓ اْضكتُاني اىل آزاٌك٘   أَس ايري ػبعً٘ أْ ٜكدّ ضبتٛي عًُ أَس ايري ػبعً٘ أْ ٜكدّ ضبتٛي عًُ

ايٓادبككة عككٔ ايب ككس ايتككأًَى ممككا ٜككّدي اىل َػككازنت٘ فككى تٛجٝكك٘ َطككاز ايعًُٝككة ايتعًُٝٝككة ٚاتاحككة فككسف  ايٓادبككة عككٔ ايب ككس ايتككأًَى ممككا ٜككّدي اىل َػككازنت٘ فككى تٛجٝكك٘ َطككاز ايعًُٝككة ايتعًُٝٝككة ٚاتاحككة فككسف  

  املٗٓى يرات٘، ٚذبكٝل ْتاٌج أفكٌ يًعًُٝة ايتعًُٝٝة.املٗٓى يرات٘، ٚذبكٝل ْتاٌج أفكٌ يًعًُٝة ايتعًُٝٝة.  ايتطٜٛسايتطٜٛس

نُا إٔ نٕٛ املعًِ باحًثا ٜتٝح ي٘ اي سؾة يتجسٜع أفهاز )ايرتبٜٛة( َكٔ  كٍٓ املُازضكة نٛضكًٝة     نُا إٔ نٕٛ املعًِ باحًثا ٜتٝح ي٘ اي سؾة يتجسٜع أفهاز )ايرتبٜٛة( َكٔ  كٍٓ املُازضكة نٛضكًٝة       

يتطٜٛس املعسفة، ٚنريو َطاعدة املعًِ عًى ضباناة ايتطٛزا  ايدٜٓاَٝهٝة املعكدة، ٚذبكٝل أقؿى فاٌدة يتطٜٛس املعسفة، ٚنريو َطاعدة املعًِ عًى ضباناة ايتطٛزا  ايدٜٓاَٝهٝة املعكدة، ٚذبكٝل أقؿى فاٌدة 

ة مما ػبعً٘ فى ايٓٗاٜة ٜهٕٛ قادًزا عًى اقرتار َٛقٛعا  حبثٝة تٛاج٘ اْحتٝاجا  ة مما ػبعً٘ فى ايٓٗاٜة ٜهٕٛ قادًزا عًى اقرتار َٛقٛعا  حبثٝة تٛاج٘ اْحتٝاجا  عٔ َطٍٛيٝت٘ املٗٓٝعٔ َطٍٛيٝت٘ املٗٓٝ

  ((119:87119:87))املعسفٝة يًُعًُئ. املعسفٝة يًُعًُئ. 

  ––ايتكى ٜككّٛ بٗكا املعًكِ دا كٌ اي ؿكٌ       ايتكى ٜككّٛ بٗكا املعًكِ دا كٌ اي ؿكٌ         AAccttiioonn  RReesseeaarrcchhٚتت كل حبكٛت اي عكٌ ا٘جساٌٝكة     ٚتت كل حبكٛت اي عكٌ ا٘جساٌٝكة       

 ًٓ ًٓ باحًثا ٚممازًضا َتأَ ٚاملٛقكٛني أي بكئ اْ٘طكإ    ٚاملٛقكٛني أي بكئ اْ٘طكإ    َٚكا أحدثتك٘ َكا بعكد اسبداثكة َكٔ ايتهاَكٌ بكئ ايكرا           َٚكا أحدثتك٘ َكا بعكد اسبداثكة َكٔ ايتهاَكٌ بكئ ايكرا             ––باحًثا ٚممازًضا َتأَ

ٌ   ––جبٛاْبك٘ ايراتٝكة ٚايعككٌ باعتبازاتكك٘ املٛقكٛعٝة فٗكى      جبٛاْبك٘ ايراتٝكة ٚايعككٌ باعتبازاتكك٘ املٛقكٛعٝة فٗكى       ٌ أي حبككٛت اي عك بٗكرا دبعككٌ َكٔ املعًكِ ذاًتككا    بٗكرا دبعككٌ َكٔ املعًكِ ذاًتككا      --أي حبككٛت اي عك

ًٓ َٔ أجٌ ايكٝاّ باْضتكؿاً ٚايكت هري يت طكئ أداٌك٘ املٗٓكى، ٖٚكرا ْكابع ممكا أنكدٙ          ًٓ َٔ أجٌ ايكٝاّ باْضتكؿاً ٚايكت هري يت طكئ أداٌك٘ املٗٓكى، ٖٚكرا ْكابع ممكا أنكدٙ         اْطاْٝة ٚباحًثا َتأَ اْطاْٝة ٚباحًثا َتأَ

َٔ إٔ فهسة حبٛت اي عٌ ايتى ٜكّٛ بٗا املعًِ أضاضٗا َٔ إٔ فهسة حبٛت اي عٌ ايتى ٜكّٛ بٗا املعًِ أضاضٗا   ((1111::9911ايٝٓٛز ٖازجسٜ ص )ايٝٓٛز ٖازجسٜ ص )بساٜدٕٚ َبًًس، نُا ذنس بساٜدٕٚ َبًًس، نُا ذنس 

ٚجٖٛسٖكا زفكض فهكسة املككٓٗج املٛقكٛعى اشبكاىل َككٔ ايكُٝكة يتٛيٝكد املعكازف يت ككٌ ضبًكٗا ممازضكا  تٗككدف           ٚجٖٛسٖكا زفكض فهكسة املككٓٗج املٛقكٛعى اشبكاىل َككٔ ايكُٝكة يتٛيٝكد املعكازف يت ككٌ ضبًكٗا ممازضكا  تٗككدف           

  بايدزجة أٚىل اىل اغساى اجملتُع ٚذبكٝل املُازضا  ايدميكساةٝة.بايدزجة أٚىل اىل اغساى اجملتُع ٚذبكٝل املُازضا  ايدميكساةٝة.

ٝكس تطكاعد عًكى ذبطكئ أداٌٗكِ ٚاؾكٓر       ٝكس تطكاعد عًكى ذبطكئ أداٌٗكِ ٚاؾكٓر       َٚٔ أُٖٝة مبهإ، إٔ ٖرٙ ايب ٛت َُٗكة يًُعًُكئ، ح  َٚٔ أُٖٝة مبهإ، إٔ ٖرٙ ايب ٛت َُٗكة يًُعًُكئ، ح    

  ايتعًِٝ َٔ  ٍٓ ايت طئ املّضطى أٚ ا٘ؾٓر املّضطى.ايتعًِٝ َٔ  ٍٓ ايت طئ املّضطى أٚ ا٘ؾٓر املّضطى.

ًٝا املعسفة فى أذٖإ املتعًُئ: ًٝا املعسفة فى أذٖإ املتعًُئ:) ( املعًِ باْ   ) ( املعًِ باْ
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ٜسي أْؿاز تٝاز َا بعد اسبداثة إٔ َُٗة املعًِ يٝطت ايكٝاّ بٓكٌ اسبكاٌل نُا ٜساٖا ٖٛ اىل ذٖٔ ٜسي أْؿاز تٝاز َا بعد اسبداثة إٔ َُٗة املعًِ يٝطت ايكٝاّ بٓكٌ اسبكاٌل نُا ٜساٖا ٖٛ اىل ذٖٔ   

كاٌل ايتى ٜػهًٗا اجملتُع بثكافت٘، ٕٔ َُٗة املعًِ تهُٔ فكى تُٓٝكة   كاٌل ايتى ٜػهًٗا اجملتُع بثكافت٘، ٕٔ َُٗة املعًِ تهُٔ فكى تُٓٝكة   املتعًِ، بٌ ٜطاعدٙ فى بٓاً تًو اسباملتعًِ، بٌ ٜطاعدٙ فى بٓاً تًو اسب

ًٓكا         CCoommmmoonn  IInntteerraaccttiivveeَبدأ أٚ عٓؿكس ايت اعًٝكة املػكرتنة    َبدأ أٚ عٓؿكس ايت اعًٝكة املػكرتنة     ًٓكا       بٝٓك٘ ٚبكئ املكتعًِ اذ يكٝظ املعًكِ ًَك بٝٓك٘ ٚبكئ املكتعًِ اذ يكٝظ املعًكِ ًَك

ًٝككا ضككايًبا، بككٌ ٖٓككاى ت اعككٌ َػككرتى بٝٓٗككا حتككى ميهككٔ تطككٜٛس املٗككازا  اي هسٜككة   ًٝككا ضككايًبا، بككٌ ٖٓككاى ت اعككٌ َػككرتى بٝٓٗككا حتككى ميهككٔ تطككٜٛس املٗككازا  اي هسٜككة  ضككايًبا، ْٚ املككتعًِ َتًك ضككايًبا، ْٚ املككتعًِ َتًك

اعٝة َٔ  ٍٓ اسبٛاز ٚاملٓاقػة ٚاْْتكادا  ايبٓاًة أثٓاً املٛقكا ايتعًُٝكى، "هلكرا فكإٕ َػكازنة      اعٝة َٔ  ٍٓ اسبٛاز ٚاملٓاقػة ٚاْْتكادا  ايبٓاًة أثٓاً املٛقكا ايتعًُٝكى، "هلكرا فكإٕ َػكازنة      ٚاْجتُٚاْجتُ

ًْ َٔ تكدميٗا جاٖصة يًطٓب ٜعٌُ عًى ؾكٌ ايكِٝ مبا ّٜدي فكى ايٓٗاٜكة    ًْ َٔ تكدميٗا جاٖصة يًطٓب ٜعٌُ عًى ؾكٌ ايكِٝ مبا ّٜدي فكى ايٓٗاٜكة   املعًِ ةٓب٘ فى بٓاً املعسفة بد املعًِ ةٓب٘ فى بٓاً املعسفة بد

  ((112233::114466))اىل تعسف اسبكٝكة َٔ  ٍٓ ايتجسبة ايػخؿٝة". اىل تعسف اسبكٝكة َٔ  ٍٓ ايتجسبة ايػخؿٝة". 

  PPhhiilloossoopphheerrًٛفا: ًٛفا: )د( املعًِ فًٝط)د( املعًِ فًٝط

نُا ةسحت َا بعد اسبداثة زِٜة جدٜدة يًُعًِ اذ حسزت٘ أًٜكا َٔ بساثٔ ايعكْٓٝة اي ٓٝكة ايتكى   نُا ةسحت َا بعد اسبداثة زِٜة جدٜدة يًُعًِ اذ حسزت٘ أًٜكا َٔ بساثٔ ايعكْٓٝة اي ٓٝكة ايتكى     

جاً  بٗا اسبداثة، ٚحٛيت٘ َٔ صبسد ٚضٝ  أٚ ْاقٌ يًُعًَٛا  اىل َػسٚني فًٝطٛف َُٗت٘ دفكع تَٓٝكرٙ أٚ   جاً  بٗا اسبداثة، ٚحٛيت٘ َٔ صبسد ٚضٝ  أٚ ْاقٌ يًُعًَٛا  اىل َػسٚني فًٝطٛف َُٗت٘ دفكع تَٓٝكرٙ أٚ   

صبكسد انتػكافٗا، ٚتػكجٝعِٗ عًكى تهكٜٛٔ      صبكسد انتػكافٗا، ٚتػكجٝعِٗ عًكى تهكٜٛٔ        ، ٚيكٝظ ، ٚيكٝظ ((103:37103:37))ايتَٓٝر اىل اثازة ايتطكاِْ  حكٍٛ املعسفكة    ايتَٓٝر اىل اثازة ايتطكاِْ  حكٍٛ املعسفكة    

زِٜة جدٜكدة يًعكامل َكٔ حكٛهلِ فكى ؾكريٚزت٘ ٚتغكريٙ. فكاملعًِ ٜػكجع تَٓٝكرٙ عًكى اسبكٛاز، ٚعًكى تٛيٝكد               زِٜة جدٜكدة يًعكامل َكٔ حكٛهلِ فكى ؾكريٚزت٘ ٚتغكريٙ. فكاملعًِ ٜػكجع تَٓٝكرٙ عًكى اسبكٛاز، ٚعًكى تٛيٝكد               

أفهاز ٚاملعاْى ٚا٘ثازة اي هسٜكة، ٚاثكازة  ٝكاهلِ ٚابكداعاتِٗ، اْطًٓقكا َكٔ إٔ املعًكِ ٖٓكا ٚفكًٛكا يهْٛك٘           أفهاز ٚاملعاْى ٚا٘ثازة اي هسٜكة، ٚاثكازة  ٝكاهلِ ٚابكداعاتِٗ، اْطًٓقكا َكٔ إٔ املعًكِ ٖٓكا ٚفكًٛكا يهْٛك٘           

ملعسفة، ٚيٝظ ْكٌ اسبكاٌل اىل ايطٓب، بٌ ٜعٌُ عًى بٓاٌٗا فى أذٖاِْٗ ملعسفة، ٚيٝظ ْكٌ اسبكاٌل اىل ايطٓب، بٌ ٜعٌُ عًى بٓاٌٗا فى أذٖاِْٗ فًٝطًٛفا إٔ دٚزٙ ٜٓ ؿس فى ْكد افًٝطًٛفا إٔ دٚزٙ ٜٓ ؿس فى ْكد ا

تكدزٜع ايتَٓٝكر    ٛازٚ  ِ عًى اسبك تػجٝعٗ  ٌٚ ِ فهسًٜا ب ٚاثازتٗ  ٌ ٚايتأَ ِ يًدٖػة  اَٗ ٍ َأ تٝح اجملا تكدزٜع ايتَٓٝكر   حتىٜ  ٛازٚ  ِ عًى اسبك تػجٝعٗ  ٌٚ ِ فهسًٜا ب ٚاثازتٗ  ٌ ٚايتأَ ِ يًدٖػة  اَٗ ٍ َأ تٝح اجملا عًكى ايتكدبس   عًكى ايتكدبس     حتىٜ 

 ٌ ٌ ٚايتأَ ـ ؾٝاغة  RReefflleeccttiioonnٚايتأَ ايكدزة عًى اعادة ؾٝاغة ايٓ ـ قساًة فعاية،ٚ  ـ ؾٝاغةعٓد قساًة ايٓ ايكدزة عًى اعادة ؾٝاغة ايٓ ـ قساًة فعاية،ٚ    ُة.ُة.ضًٝضًٝ  عٓد قساًة ايٓ

ٚيعككٌ نككٕٛ املعًككِ ٖٓككا فًٝطككًٛفا ُٜٓككى ثكافككة ايتطككاٍِ يككدي ايطككٓب ايتككى تٗككدف اىل بٓككاً ايعكككٌ  ٚيعككٌ نككٕٛ املعًككِ ٖٓككا فًٝطككًٛفا ُٜٓككى ثكافككة ايتطككاٍِ يككدي ايطككٓب ايتككى تٗككدف اىل بٓككاً ايعكككٌ    

فى املٛقكا ايتعًُٝكى أَكس ايكري ؼبكسز املكتعًُئ َكٔ ُٖٝٓكة         فى املٛقكا ايتعًُٝكى أَكس ايكري ؼبكسز املكتعًُئ َكٔ ُٖٝٓكة         CCoommmmuunniiccaattiivvee  RReeaassoonnايتٛاؾًى ايتٛاؾًى 

تكًٝدٜة تكًٝدٜة ايري تبٓت٘ اسبداثة ٚأٚقع املعًِ ٚاملتعًِ فى ادٚاز ايري تبٓت٘ اسبداثة ٚأٚقع املعًِ ٚاملتعًِ فى ادٚاز     IInnssttrruummeennttaall  RReeaassoonnايعكٌ اْداتىايعكٌ اْداتى

  فى املٛقا ايتعًُٝى َا بئ ضًبٝة ا٘يكاً ٚضًبٝة ايتًكئ.فى املٛقا ايتعًُٝى َا بئ ضًبٝة ا٘يكاً ٚضًبٝة ايتًكئ.

  )ٖك( املعًِ َٛانًبا ايتكدّ ايعًُى ٚايتهٓٛيٛجى:)ٖك( املعًِ َٛانًبا ايتكدّ ايعًُى ٚايتهٓٛيٛجى:

ًٝكا باملطكت دثا  قكادًزا عًكى         ًُكا ٚاع ًٝكا باملطكت دثا  قكادًزا عًكى      ٜتطًع ايعؿس املعًَٛاتى ايتهٓٛيٛجى )َا بعد اسبداثة( َعً ًُكا ٚاع ٜتطًع ايعؿس املعًَٛاتى ايتهٓٛيٛجى )َا بعد اسبداثة( َعً

، َطتٛعًبا ةٓب٘ ٚضباًٚزا هلِ، ٚبكريو  ، َطتٛعًبا ةٓب٘ ٚضباًٚزا هلِ، ٚبكريو  مبا ؽبدّ ايعًُٝة ايتعًُٝٝةمبا ؽبدّ ايعًُٝة ايتعًُٝٝة  EEffffeeccttiivveeاضتخداَٗا بػهٌ فعاٍ اضتخداَٗا بػهٌ فعاٍ 

ْبتعد عٔ من  املعًِ املربَج أٚ اٖىل ايكري ٜكّدي ادٚازٙ ايتعًُٝٝكة دٕٚ ايٓ كس فكى ايتطكٛزا  ٚاملطكت دثا         ْبتعد عٔ من  املعًِ املربَج أٚ اٖىل ايكري ٜكّدي ادٚازٙ ايتعًُٝٝكة دٕٚ ايٓ كس فكى ايتطكٛزا  ٚاملطكت دثا         

ايتهٓٛيٛجٝة ٚاجملتُعٝة ٚايتعًُٝٝة، املعًكِ املٛظكا ايكري ٜكّدي ٚظٝ تك٘ دٕٚ إٔ ٜكستب  مبٝكٍٛ ٚقكدزا          ايتهٓٛيٛجٝة ٚاجملتُعٝة ٚايتعًُٝٝة، املعًكِ املٛظكا ايكري ٜكّدي ٚظٝ تك٘ دٕٚ إٔ ٜكستب  مبٝكٍٛ ٚقكدزا          

  ايطٓب.ايطٓب.
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داثة فى غإٔ تغًٝبٗا ايتهٓٛيٛجٝا عًى أٜدٜٛيٛجٝا، فكد ْكاد  بايتٛضكع   داثة فى غإٔ تغًٝبٗا ايتهٓٛيٛجٝا عًى أٜدٜٛيٛجٝا، فكد ْكاد  بايتٛضكع   ٚاذا ناْت َا بعد اسبٚاذا ناْت َا بعد اسب  

فككى اضككتخداّ تهٓٛيٛجٝككا ايتعًككِٝ َككٔ بككساَج تعًُٝٝككة ْٚ ككِ آيٝككة يتككأيٝا املٓككاٖج ٚتكٝككِٝ أداً ايطًبككة      فككى اضككتخداّ تهٓٛيٛجٝككا ايتعًككِٝ َككٔ بككساَج تعًُٝٝككة ْٚ ككِ آيٝككة يتككأيٝا املٓككاٖج ٚتكٝككِٝ أداً ايطًبككة      

أمحد أمحد ٚاْتػاز َٛاقع ايتعًِ ايراتى فهٌ ٖرا ضّٝدي فى ْٗاٜة أَس اىل اْضتغٓاً عٔ املعًِ، ٚقد أند ذيو ٚاْتػاز َٛاقع ايتعًِ ايراتى فهٌ ٖرا ضّٝدي فى ْٗاٜة أَس اىل اْضتغٓاً عٔ املعًِ، ٚقد أند ذيو 

بكٛي٘ أْ٘ قد ٜهٕٛ َٔ ايطابل ٔٚاْ٘ فكى املسحًكة اسبايٝكة تؿكٛز اَهكإ احكٍٓ       بكٛي٘ أْ٘ قد ٜهٕٛ َٔ ايطابل ٔٚاْ٘ فكى املسحًكة اسبايٝكة تؿكٛز اَهكإ احكٍٓ         ((186186--185185: : 55أبٛ شٜد )أبٛ شٜد )

ايهُبٝٛتس ضبٌ املعًِ اْ٘طإ، ٚإ نإ ٖٓكاى ْكٛني َكٔ اْعكرتاف ايككٛي بكٌ ٚايتطكًِٝ بايكدٚز ايكري ميهكٔ           ايهُبٝٛتس ضبٌ املعًِ اْ٘طإ، ٚإ نإ ٖٓكاى ْكٛني َكٔ اْعكرتاف ايككٛي بكٌ ٚايتطكًِٝ بايكدٚز ايكري ميهكٔ           

تتكٛافس فكى املعًكِ ايبػكسي،     تتكٛافس فكى املعًكِ ايبػكسي،     يًهُبٝٛتس إٔ ٜكّٛ ب٘ فى صباٍ ايتعًِٝ ٚبدزجكة َكٔ ايه كاًة ٚاْتككإ قكد ْ      يًهُبٝٛتس إٔ ٜكّٛ ب٘ فى صباٍ ايتعًِٝ ٚبدزجكة َكٔ ايه كاًة ٚاْتككإ قكد ْ      

ٚاحتُاٍ حدٚت ٖرا ٚازد ٖٚٛ َا ٜثري غٍٝا َٔ ايكًل حٍٛ َؿري املعًُئ، مما جعٌ زْٕٚ بازت ٜٓادي "مبٛ  ٚاحتُاٍ حدٚت ٖرا ٚازد ٖٚٛ َا ٜثري غٍٝا َٔ ايكًل حٍٛ َؿري املعًُئ، مما جعٌ زْٕٚ بازت ٜٓادي "مبٛ  

يرتاجع دٚزٙ َع يرتاجع دٚزٙ َع   DDeeaatthh  ooff  TThhee  AAuutthhoorrعًى غساز "َٛ  املّيا" عًى غساز "َٛ  املّيا"   DDeeaatthh  ooff  PPrrooffeessssoorrاملعًِ" املعًِ" 

عًِٝ ايسقُى ٚاْفرتاقى، ٚفٛم نكٌ ذيكو ضككٛم    عًِٝ ايسقُى ٚاْفرتاقى، ٚفٛم نكٌ ذيكو ضككٛم    ظٗٛز ايٓؿٛف اْيهرتْٚٝة ٚايٓؿٛف فاٌكة ايطسعة ٚايتظٗٛز ايٓؿٛف اْيهرتْٚٝة ٚايٓؿٛف فاٌكة ايطسعة ٚايت

  ((102:36102:36))غسعٝة ايٓ سٜا  ايهربي ٜتكاًٍ دٚز املعًِ أٚ أضتاذ نٓاقٌ يًُعسفة. غسعٝة ايٓ سٜا  ايهربي ٜتكاًٍ دٚز املعًِ أٚ أضتاذ نٓاقٌ يًُعسفة. 

إٔ أغًبٝة تكسي إٔ تهٓٛيٛجٝكا املعًَٛكا     إٔ أغًبٝة تكسي إٔ تهٓٛيٛجٝكا املعًَٛكا       ((84:4484:44ضعٝد ةعُٝة )ضعٝد ةعُٝة )ٚيهٔ، عًى ازباْع اٖ س ٜسي ٚيهٔ، عًى ازباْع اٖ س ٜسي   

ْاقكٌ يًُعًَٛكا  اىل َػكسف َٚٛجك٘ ٜػكازى      ْاقكٌ يًُعًَٛكا  اىل َػكسف َٚٛجك٘ ٜػكازى      ضتجعٌ َُٗة املعًكِ أنثكس اثكازة ٚثكساً، ٚضكرتقى بك٘ َكٔ صبكسد         ضتجعٌ َُٗة املعًكِ أنثكس اثكازة ٚثكساً، ٚضكرتقى بك٘ َكٔ صبكسد         

ايطكٓب ًَعككا قكساًتِٗ املككثرية فككى انتطكاب املعسفككة ٚتٛظٝ ٗكا، با٘قككافة اىل ذيككو ضكٝصداد ازتبككام املعًككِ      ايطكٓب ًَعككا قكساًتِٗ املككثرية فككى انتطكاب املعسفككة ٚتٛظٝ ٗكا، با٘قككافة اىل ذيككو ضكٝصداد ازتبككام املعًككِ      

بٛاقع٘ ب كٌ غبهة اْتؿاْ  ايتكى ضكرتب  املدزضكة بكايٛاقع اشبكازجى، ٚب ككٌ ْ كِ احملانكاة ايسقُٝكة          بٛاقع٘ ب كٌ غبهة اْتؿاْ  ايتكى ضكرتب  املدزضكة بكايٛاقع اشبكازجى، ٚب ككٌ ْ كِ احملانكاة ايسقُٝكة          

DDiiggiittaall  SSiimmuullaattiioooonn  ا ٌ قاعا  ايدزع ايُٓاذ  ايدٜٓاَٝة اسبٝة يت انى ٖرا ا ٌ قاعا  ايدزع ايُٓاذ  ايدٜٓاَٝة اسبٝة يت انى ٖرا ايتى ضتٓكٌ اىل دايتى ضتٓكٌ اىل د

ايٛاقع، ٖٚرا ٜتطًع رب ٝا ؾساَة ا٘غساف عًى املعًِ َٔ قبٌ املدٜسٜٔ ٚاملكٛجٗئ َكابكٌ َطايبكة املعًكِ     ايٛاقع، ٖٚرا ٜتطًع رب ٝا ؾساَة ا٘غساف عًى املعًِ َٔ قبٌ املدٜسٜٔ ٚاملكٛجٗئ َكابكٌ َطايبكة املعًكِ     

بتخ ٝا ضًطت٘ عًى ةًبت٘، نُا ٜتطًع إٔ ٜتؿا املعًِ مبٛاؾ ا  جدٜدة تتعًل بإملاَ٘ مبٓاٖج ايت هري بتخ ٝا ضًطت٘ عًى ةًبت٘، نُا ٜتطًع إٔ ٜتؿا املعًِ مبٛاؾ ا  جدٜدة تتعًل بإملاَ٘ مبٓاٖج ايت هري 

فة ٚنٝ ٝة ادازة املٛقا ايتعًُٝى فى ايبٍٝكة ذا  ايٛضكاٌ  املتعكددة أي ايبٍٝكة امل تٛحكة      فة ٚنٝ ٝة ادازة املٛقا ايتعًُٝى فى ايبٍٝكة ذا  ايٛضكاٌ  املتعكددة أي ايبٍٝكة امل تٛحكة      ٚأضظ ْ سٜة املعسٚأضظ ْ سٜة املعس

ًْ َٔ ايبٍٝة املغًكة. ًْ َٔ ايبٍٝة املغًكة.بد   بد

ٜٛ عكٌ           ٜٛ عكٌ        ٚمما ٖٛ جدٜس بايرنس، إٔ اضتخداّ تهٓٛيٛجٝكا ايتعًكِٝ ٚتٛظٝ ٗكا فكى املٛقكا ايتعًُٝكى  ٚمما ٖٛ جدٜس بايرنس، إٔ اضتخداّ تهٓٛيٛجٝكا ايتعًكِٝ ٚتٛظٝ ٗكا فكى املٛقكا ايتعًُٝكى 

ٔ  ٓقُٝة قُٝة  ٚ ايطسٜكة اسبدٜثةَ  دٜة أ ً بايطسٜكة ايتكًٝ ٛا ة ض ٔ  ٓايت اعًٝ ٚ ايطسٜكة اسبدٜثةَ  دٜة أ ً بايطسٜكة ايتكًٝ ٛا ة ض ثكسي املٛقكا  ايت اعًٝ ُى مباٜ  ْرتْت ايتعًٝ ثكسي املٛقكا  ٍ غبها  ْا ُى مباٜ  ْرتْت ايتعًٝ   ٍ غبها  ْا

  ايتعًُٝى.ايتعًُٝى.

  FFaacciilliittaattoorr)ٚ( املعًِ َٝطًسا: )ٚ( املعًِ َٝطًسا: 

ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة فإٕ املعًِ املٝطس ٖٛ ذيو املعًِ ايكري ٜكت ِٗ َػكاعس ايطايكع ٜٚتكبًك٘      ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة فإٕ املعًِ املٝطس ٖٛ ذيو املعًِ ايكري ٜكت ِٗ َػكاعس ايطايكع ٜٚتكبًك٘      

ا نكإ ٚقكع٘   ا نكإ ٚقكع٘   نُا ٖٛ َتٛ ًٝا اْعتباز ا٘ػبابى ايَٓػسٚم، أي أْك٘ ٜعكرتف بكاملتعًِ نػكخـ يك٘ قُٝكة َُٗك       نُا ٖٛ َتٛ ًٝا اْعتباز ا٘ػبابى ايَٓػسٚم، أي أْك٘ ٜعكرتف بكاملتعًِ نػكخـ يك٘ قُٝكة َُٗك       

، ٖٚككرا ٜعهككظ اٖتُككاّ َككا بعككد اسبداثككة  ، ٖٚككرا ٜعهككظ اٖتُككاّ َككا بعككد اسبداثككة  ((222:17222:17))ٚضككًٛن٘ َٚػككاعسٙ ٜٚبتعككد عككٔ نككٌ حهككِ قُٝككى َطككبل  ٚضككًٛن٘ َٚػككاعسٙ ٜٚبتعككد عككٔ نككٌ حهككِ قُٝككى َطككبل  
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بازباْككع ايككراتى املتعًككل فككى جككصً َٓكك٘ أبعككاد ايعاة ٝككة، نُككا ٜعهككظ اعككادة اْعتبككاز يًككرا  فككى ؾككٛزة   بازباْككع ايككراتى املتعًككل فككى جككصً َٓكك٘ أبعككاد ايعاة ٝككة، نُككا ٜعهككظ اعككادة اْعتبككاز يًككرا  فككى ؾككٛزة   

  تهاًَٝة َع املٛقٛني )ايعكٌ(.تهاًَٝة َع املٛقٛني )ايعكٌ(.

ًٝككا قٛاَك٘ ايثككة فككى      ّٜٚنكد تٝكاز َككا بعكد اسبداثكة إٔ املعًككِ املٝطكس      ّٜٚنكد تٝكاز َككا بعكد اسبداثكة إٔ املعًككِ املٝطكس       ًٛا اػباب ًٝككا قٛاَك٘ ايثككة فككى      ٜكك ى عًككى فؿكً٘ جك ًٛا اػباب ٜكك ى عًككى فؿكً٘ جك

ازبُاعة ٚفى أغخاف ْٔ٘ ٜكع ثكت٘ أضاع فكى ْصعكة ةٓبك٘ اىل اثبكا  ٚجكٛدِٖ ٚذٚاتٗكِ، ٚفكى جكٛ         ازبُاعة ٚفى أغخاف ْٔ٘ ٜكع ثكت٘ أضاع فكى ْصعكة ةٓبك٘ اىل اثبكا  ٚجكٛدِٖ ٚذٚاتٗكِ، ٚفكى جكٛ         

  ٜطاعد عًى امناً اضتعداداتِٗ.ٜطاعد عًى امناً اضتعداداتِٗ.

ًٓ نػكسم أٍٚ يهكٌ         ًٓ نػكسم أٍٚ يهكٌ        ٚيهى ٜهٕٛ املعًِ َٝطًسا عًٝ٘ إٔ ٜتكبٌ ذاتك٘ ٚإٔ ٜعكسف حكدٚدٙ، ٚإٔ ٜهكٕٛ أؾك ٚيهى ٜهٕٛ املعًِ َٝطًسا عًٝ٘ إٔ ٜتكبٌ ذاتك٘ ٚإٔ ٜعكسف حكدٚدٙ، ٚإٔ ٜهكٕٛ أؾك

ًُا َكع ذاتك٘ أي ْ ٜٛجكد يدٜك٘ تبكأٜ بكئ أْكا املثكاىل ٚأْكا اسبكٝككى،              عٓقة حكٝعٓقة حكٝ ًُا َكع ذاتك٘ أي ْ ٜٛجكد يدٜك٘ تبكأٜ بكئ أْكا املثكاىل ٚأْكا اسبكٝككى،              كٝة حتكى ٜهكٕٛ َٓطكج كٝة حتكى ٜهكٕٛ َٓطكج

با٘قافة اىل ذيو ايكت ِٗ اْضكتغساقى، أي ػبعكٌ املعًكِ فكى تطكابل َكع َكا يٗ كس َكٔ ت كسد فٝجعكٌ املعًكِ              با٘قافة اىل ذيو ايكت ِٗ اْضكتغساقى، أي ػبعكٌ املعًكِ فكى تطكابل َكع َكا يٗ كس َكٔ ت كسد فٝجعكٌ املعًكِ              

  ((222:41222:41))ٜت ُٗ٘ َٔ ايدا ٌ، ٜٚت ِٗ نٝ ٝة احطاض٘ يٕحدات. ٜت ُٗ٘ َٔ ايدا ٌ، ٜٚت ِٗ نٝ ٝة احطاض٘ يٕحدات. 

ا، فككإٕ اي ؿككٌ/ بٍٝككة اي ؿككٌ ضككتهٕٛ َهاًْككا سبُُٝٝككة َتصاٜككدة ٚفكككاً  ا، فككإٕ اي ؿككٌ/ بٍٝككة اي ؿككٌ ضككتهٕٛ َهاًْككا سبُُٝٝككة َتصاٜككدة ٚفكككاً  ٚبطككبع نككٕٛ املعًككِ َٝطككًسٚبطككبع نككٕٛ املعًككِ َٝطككًس

يْٓدَا  ايٓ طى ٚاْجتُاعى ٚايثكافى ٚاْقتؿادي مما ػبعٌ املعًِ ٜك ِ ْ ط٘ فى ايكتعًِ دٕٚ ايسجكٛني   يْٓدَا  ايٓ طى ٚاْجتُاعى ٚايثكافى ٚاْقتؿادي مما ػبعٌ املعًِ ٜك ِ ْ ط٘ فى ايكتعًِ دٕٚ ايسجكٛني   

  ((44:1744:17))اىل َعاٜري َعٝٓة. اىل َعاٜري َعٝٓة. 

عد ْكً٘ ْٛعٝة عد ْكً٘ ْٛعٝة اتكح مما ضبل، إٔ أِٖ املطٍٛيٝا  املٗٓٝة ايتى ْادي بٗا تٝاز َا بعد اسبداثة، تاتكح مما ضبل، إٔ أِٖ املطٍٛيٝا  املٗٓٝة ايتى ْادي بٗا تٝاز َا بعد اسبداثة، ت

ٚتتٛانع َع ايثٛزة املعًَٛاتٝة ٚترتاب  َع أٖداف ٚمسا  تسبٝة َا بعد اسبداثكة حتكى ميهكٔ ذبكٝكل تًكو      ٚتتٛانع َع ايثٛزة املعًَٛاتٝة ٚترتاب  َع أٖداف ٚمسا  تسبٝة َا بعد اسبداثكة حتكى ميهكٔ ذبكٝكل تًكو      

ًٝا املعسفة فى أذٖإ املتعًُئ  ًٝا املعسفة فى أذٖإ املتعًُئ أٖداف َٔ  ٍٓ نٕٛ املعًِ َ هًها ٚباْ ً أٖداف َٔ  ٍٓ نٕٛ املعًِ َ هًها ٚباْ ٌ ايتٛاؾًى أثٓا ً ٜٚعٌُ عًى ت عٌٝ ايعك ٌ ايتٛاؾًى أثٓا ٜٚعٌُ عًى ت عٌٝ ايعك

ٍ ةككسر تطكاِْ  عًككى    ٔ  كٓك ك ٍ ةككسر تطكاِْ  عًككى   املٛقكا ايتعًُٝككى،َ  ٔ  كٓك ك ًْ جعككٌ قاعكة ايككدزع تػكازنٝة بٝٓكك٘ ٚبككئ   املك املك   املٛقكا ايتعًُٝككى،َ  ًْ جعككٌ قاعكة ايككدزع تػكازنٝة بٝٓكك٘ ٚبككئ   تعًُئ ضبككاٚ تعًُئ ضبككاٚ

املتعًُئ حتى ْ تتطِ ايعٓقكة بٝٓك٘ ٚبكئ املكتعًُئ بعٓقكا  ايككٛة، ٚايطكٝطسة ايتكى تكّثس عًكى ايعٓقكة            املتعًُئ حتى ْ تتطِ ايعٓقكة بٝٓك٘ ٚبكئ املكتعًُئ بعٓقكا  ايككٛة، ٚايطكٝطسة ايتكى تكّثس عًكى ايعٓقكة            

  اْ٘طاْٝة اسبُُٝة بٝٓ٘ ٚبئ ايتَٓٝراْ٘طاْٝة اسبُُٝة بٝٓ٘ ٚبئ ايتَٓٝر

  انًزؼــهى:انًزؼــهى:  --صبنضبصبنضب

ً ايطكابع ايػخؿكى عًكى عًُٝكة     ً ايطكابع ايػخؿكى عًكى عًُٝكة     اْطًٓقا َٔ إٔ تسبٝة َكا بعكد اسبداثكة تّنكد عًكى قكسٚزة اقك ا       اْطًٓقا َٔ إٔ تسبٝة َكا بعكد اسبداثكة تّنكد عًكى قكسٚزة اقك ا         

ايتعًِٝ ٚذيو تطبًٝكا ٔحد َبادُ َا بعد اسبداثة َٔ قسٚزة اعادة اْعتباز يًرا  ٚذبكًٝكا ملبدأ ايتهاٌَ ايتعًِٝ ٚذيو تطبًٝكا ٔحد َبادُ َا بعد اسبداثة َٔ قسٚزة اعادة اْعتباز يًرا  ٚذبكًٝكا ملبدأ ايتهاٌَ 

بئ ايرا  ٚاملٛقٛني أي بئ املتعًِ )اْ٘طإ( باعتبازات٘ ايراتٝة، ٚبئ )ايعكٌ( باعتبازات٘ املٛقكٛعٝة،  بئ ايرا  ٚاملٛقٛني أي بئ املتعًِ )اْ٘طإ( باعتبازات٘ ايراتٝة، ٚبئ )ايعكٌ( باعتبازات٘ املٛقكٛعٝة،  

    ٛ ٛ    ٚهلرا اٖتُكت بكاملتعًِ ٚجعًتك٘ ضبك ز ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة ٖٚكرا َكٔ غكأْ٘ ٜعكد ْكًكة ْٛعٝكة َكٔ ايتعًكِٝ اىل           ز ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة ٖٚكرا َكٔ غكأْ٘ ٜعكد ْكًكة ْٛعٝكة َكٔ ايتعًكِٝ اىل           ٚهلرا اٖتُكت بكاملتعًِ ٚجعًتك٘ ضبك

ًٝكا، َٚٛاؾككًة تعًُٝكة ةًٝكة حٝاتكك٘            ًٝكا، َٚٛاؾككًة تعًُٝكة ةًٝكة حٝاتكك٘           ايكتعًِ، ٕٔ ٖكرا ايتُ كٛز ٜعككد انطكاب املكتعًِ ايكككدزة عًكى ايكتعًِ ذات ايكتعًِ، ٕٔ ٖكرا ايتُ كٛز ٜعككد انطكاب املكتعًِ ايكككدزة عًكى ايكتعًِ ذات

ذبكًٝكا ملبدأ ايتُٓٝة املطتداَة ايتى ٖى أحد أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة، "ٖٚرا ْابع نريو َكٔ قكسٚزة   ذبكًٝكا ملبدأ ايتُٓٝة املطتداَة ايتى ٖى أحد أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة، "ٖٚرا ْابع نريو َكٔ قكسٚزة   

تبككاز املككتعًُئ ذٚا  ػبككع اْعككرتاف بٗككِ ٚاْضككتُاني ايككِٝٗ دٕٚ تٓككاشٍ أٚ ضككٗٛية، ٖٚككرا َككٔ غككأْ٘ ٜعٝككد   تبككاز املككتعًُئ ذٚا  ػبككع اْعككرتاف بٗككِ ٚاْضككتُاني ايككِٝٗ دٕٚ تٓككاشٍ أٚ ضككٗٛية، ٖٚككرا َككٔ غككأْ٘ ٜعٝككد   اعاع

، ٚهلرا تسنص تسبٝة َا بعد اسبداثة عًى املكتعًِ بايهٝ ٝكة ايتكى دبعكٌ َٓك٘ ْ      ، ٚهلرا تسنص تسبٝة َا بعد اسبداثة عًى املكتعًِ بايهٝ ٝكة ايتكى دبعكٌ َٓك٘ ْ      ((243:41243:41))يًُتعًِ َهاْت٘" يًُتعًِ َهاْت٘" 

هلا َػسٚعا  ٚا تٝازا ، ٖٚرا هلا َػسٚعا  ٚا تٝازا ، ٖٚرا   فك  "فسًدا" عًٝٗا إٔ تعًُ٘، بٌ ذاًتا َػازنة َٚطٍٛية قادزة عًى إٔ ٜهٕٛفك  "فسًدا" عًٝٗا إٔ تعًُ٘، بٌ ذاًتا َػازنة َٚطٍٛية قادزة عًى إٔ ٜهٕٛ



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

79 

أًٜكا ْابع َٔ أحد أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة املتُثًة فى تُٓٝة املطٍٛيٝة اي سدٜكة، ْٔك٘ فكى اةكاز َكا      أًٜكا ْابع َٔ أحد أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة املتُثًة فى تُٓٝة املطٍٛيٝة اي سدٜكة، ْٔك٘ فكى اةكاز َكا      

بعد اسبداثكة ٜهكٕٛ ايعُكٌ عًكى تأضكٝظ بٓٝكة َعسفٝكة تسبٜٛكة تُٓكى فكى املكتعًِ ايككدزة عًكى تعًكِٝ ذاتك٘                بعد اسبداثكة ٜهكٕٛ ايعُكٌ عًكى تأضكٝظ بٓٝكة َعسفٝكة تسبٜٛكة تُٓكى فكى املكتعًِ ايككدزة عًكى تعًكِٝ ذاتك٘                

ايرتبٜٛة تٓطًل َٔ نٝا تعٌُ َا بعكد اسبداثكة عًكى إٔ دبعكٌ     ايرتبٜٛة تٓطًل َٔ نٝا تعٌُ َا بعكد اسبداثكة عًكى إٔ دبعكٌ     ْٚكدٖا ٚتكٛميٗا، "َٚٔ ٖٓا تؿبح املطأية ْٚكدٖا ٚتكٛميٗا، "َٚٔ ٖٓا تؿبح املطأية 

املتعًِ قادًزا عًى تعًِٝ ْ ط٘، ٚذبسٜسٖا َٔ قٝٛد ٚبساثٔ ايعكْٓٝة اي ٓٝة ٚايكٝٛد ايثكافٝة ايتى تعكٛم  املتعًِ قادًزا عًى تعًِٝ ْ ط٘، ٚذبسٜسٖا َٔ قٝٛد ٚبساثٔ ايعكْٓٝة اي ٓٝة ٚايكٝٛد ايثكافٝة ايتى تعكٛم  

تُٓٝة ةاقت٘، ٚاسبسٜة َٔ أجٌ انطاب ايثكة بٓ طك٘، ٚقدزتك٘ عًكى املػكازنة فكى ؾكٓع ايككساز ايرتبكٛي،         تُٓٝة ةاقت٘، ٚاسبسٜة َٔ أجٌ انطاب ايثكة بٓ طك٘، ٚقدزتك٘ عًكى املػكازنة فكى ؾكٓع ايككساز ايرتبكٛي،         

  ((186:72186:72))٘ػبابى َع َا ٜتعسض ي٘ فى ثكافة املّضطة ايرتبٜٛة". ٘ػبابى َع َا ٜتعسض ي٘ فى ثكافة املّضطة ايرتبٜٛة". ٚفى ايتعاٌَ اٚفى ايتعاٌَ ا

نريو تُٓى َا بعد اسبداثة يدي املتعًِ ايكدزة عًكى اْْكدَا  اْجتُكاعى ٚتهكٜٛٔ عٓقكا  َكع       نريو تُٓى َا بعد اسبداثة يدي املتعًِ ايكدزة عًكى اْْكدَا  اْجتُكاعى ٚتهكٜٛٔ عٓقكا  َكع         

أٖ سٜٔ َٔ حٛي٘ ْٔٗا ْ ت ؿٌ املتعًِ عٔ عامل٘ اْجتُاعى، بٌ تدعٛ اىل املػازنة ا٘ػبابٝكة اي عايكة،   أٖ سٜٔ َٔ حٛي٘ ْٔٗا ْ ت ؿٌ املتعًِ عٔ عامل٘ اْجتُاعى، بٌ تدعٛ اىل املػازنة ا٘ػبابٝكة اي عايكة،   

ايبعكككد اْجتُكككاعى فتأ كككر فكككى اْعتبكككاز أبعكككاد ايعاة ٝكككة ٚاْْ عايٝكككة، ٚاملعسفٝكككة،   ايبعكككد اْجتُكككاعى فتأ كككر فكككى اْعتبكككاز أبعكككاد ايعاة ٝكككة ٚاْْ عايٝكككة، ٚاملعسفٝكككة،     ٚبا٘قكككافة اىلٚبا٘قكككافة اىل

  ٚاْجتُاعٝة، ٚأٜدٜٛيٛزبٝة يًُتعًِ.ٚاْجتُاعٝة، ٚأٜدٜٛيٛزبٝة يًُتعًِ.

انًحزــىي وعشائــك انزــذسي: فــً يــب ثؼــذ انًحزــىي وعشائــك انزــذسي: فــً يــب ثؼــذ   --ساثؼــبساثؼــب

  انحذاصخ:انحذاصخ:

فى ظٌ ايتٛجٗا  اي ًط ٝة ٚاي هسٜة يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة أقكس َ هكسٚٙ صبُٛعكة َكٔ املعكاٜري          فى ظٌ ايتٛجٗا  اي ًط ٝة ٚاي هسٜة يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة أقكس َ هكسٚٙ صبُٛعكة َكٔ املعكاٜري            

  ٛ ٛ  يت كٝكل جك   ,,RR''ss  ooff  RRiicchhnneessss,,  RReeccuurrssiioonn  44  دة املككسزا  ايدزاضكٝة أةًكل عًٝٗكا ..........    دة املككسزا  ايدزاضكٝة أةًكل عًٝٗكا ..........    يت كٝكل جك

RReellaattiioonn  aanndd  RRiiggggoorr  

  ٚميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ٚميهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  

ٚتػري اىل عُل ضبتٛي املكسزا  ايدزاضٝة ايهٝ ى ٚثساٌ٘ َكٔ  كٍٓ   ٚتػري اىل عُل ضبتٛي املكسزا  ايدزاضٝة ايهٝ ى ٚثساٌ٘ َكٔ  كٍٓ     RRiicchhnneessssايثساً ٚايغٓى ايثساً ٚايغٓى   --11

ٚميهكٔ إٔ ٜطكت ٝد ايطكٓب َكٔ ذيكو َكٔ       ٚميهكٔ إٔ ٜطكت ٝد ايطكٓب َكٔ ذيكو َكٔ         تكُئ ٖرا احملتٛي َعاْى َتعددة ٚت طكريا  َتعُككة،  تكُئ ٖرا احملتٛي َعاْى َتعددة ٚت طكريا  َتعُككة،  

 ككٍٓ اسبككٛاز ايبٓككاً اهلككادف ٚايت طككريا  املختً ككة ٚنٝ ٝككة تٛيٝككد أفهككاز املتكككُٓة فككى ٖككرا       ككٍٓ اسبككٛاز ايبٓككاً اهلككادف ٚايت طككريا  املختً ككة ٚنٝ ٝككة تٛيٝككد أفهككاز املتكككُٓة فككى ٖككرا      

  احملتٛي.احملتٛي.

مبعٓككى إٔ ٜهككٕٛ ضبتككٛي ٖككرٙ املكككسزا  َتجككدًدا      مبعٓككى إٔ ٜهككٕٛ ضبتككٛي ٖككرٙ املكككسزا  َتجككدًدا        RReeccuurrssiioonnايتجككدد ٚايتطككٛز )ايٓككٛعى(   ايتجككدد ٚايتطككٛز )ايٓككٛعى(     --22

ميهكٔ إٔ ٜطكٛز َكٔ فهكس ايطكٓب،      ميهكٔ إٔ ٜطكٛز َكٔ فهكس ايطكٓب،        َٚتطًٛزا َٚٛانًبا ايتككدّ ايعًُكى ٚايتطكٛز ايتهٓٛيكٛجى، حتكى     َٚتطًٛزا َٚٛانًبا ايتككدّ ايعًُكى ٚايتطكٛز ايتهٓٛيكٛجى، حتكى     

  ٚميهِٓٗ تٛظٝا املعًَٛا  ٚدبسٜبٗا فى اسبٝاة ايعاَة ٚاسبٝاة املٗٓٝة.ٚميهِٓٗ تٛظٝا املعًَٛا  ٚدبسٜبٗا فى اسبٝاة ايعاَة ٚاسبٝاة املٗٓٝة.

ٜٚستب  ٖرا املعٝاز بطابك٘، حٝس ايتجدد ٜكتكى إٔ تهٕٛ ٜٚستب  ٖرا املعٝاز بطابك٘، حٝس ايتجدد ٜكتكى إٔ تهٕٛ   RReellaattiioonnاْزتباةٝة )ايعٓقة( اْزتباةٝة )ايعٓقة(   --33

ت ككل   املكسزا  ايدزاضٝة َستبطة بايبٍٝا  ايثكافٝة املختً ة، ْٚابعة َكٔ ايبٍٝكة احملًٝكة    املكسزا  ايدزاضٝة َستبطة بايبٍٝا  ايثكافٝة املختً ة، ْٚابعة َكٔ ايبٍٝكة احملًٝكة     ت ككل   حتكىٜ  حتكىٜ 

ٙ املككسزا      كر  ٖٕ ٕ تهٛك كتكى ذيكو أ ٌ ايثكافى، نُاٜ  ٛاؾ ٚايت  ً ٛاز ايبٓا ٙ املككسزا     اسب كر  ٖٕ ٕ تهٛك كتكى ذيكو أ ٌ ايثكافى، نُاٜ  ٛاؾ ٚايت  ً ٛاز ايبٓا َتطكُة باملسْٚكة حتكى تهكٕٛ     َتطكُة باملسْٚكة حتكى تهكٕٛ       اسب

  َٓ ت ة عًى ضاٌس ايثكافا  املختً ة أ ًرا مببدأ ايتعددٜة ايثكافٝةَٓ ت ة عًى ضاٌس ايثكافا  املختً ة أ ًرا مببدأ ايتعددٜة ايثكافٝة
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ًُا بايعُل   RRiiggoorrايكٛة ايكٛة   ––ايعُل ايعُل   --44 ًُا بايعُل أي إٔ ٜهٕٛ ضبتٛي املكسزا  ايدزاضٝة َتط ًُا أي إٔ ٜهٕٛ ضبتٛي املكسزا  ايدزاضٝة َتط ًُا ٚداع َٚعكصًشا قكِٝ   َٚعكصًشا قكِٝ   ٚداع

  ت هري ايعًٝا ايتى ٖى أحد املبادُ ايتى ّٜند عًٝٗا تٝاز َا بعد اسبداثة.ت هري ايعًٝا ايتى ٖى أحد املبادُ ايتى ّٜند عًٝٗا تٝاز َا بعد اسبداثة.اياي

قككسٚزة تكككُئ ضبتككٛي ٖككرٙ املكككسزا  أيعككاب  قككسٚزة تكككُئ ضبتككٛي ٖككرٙ املكككسزا  أيعككاب    MMaarriiuuss  BBoobboocc  ((114477::112233))ٚأقككاف ٚأقككاف 

اذ أْٗا تعٌُ عًى تُٓٝة ايت هري ٚاْضتكٓيٝة يدي ايطٓب ٚتطكاِٖ  اذ أْٗا تعٌُ عًى تُٓٝة ايت هري ٚاْضتكٓيٝة يدي ايطٓب ٚتطكاِٖ    LLiinngguuiissttiiccaall  GGaammeessايًغٜٛة ايًغٜٛة 

  ٍٓ اْبتعاد عٔ ازبٛاْع ايتكًٝدٜة يًُعسفة.ٍٓ اْبتعاد عٔ ازبٛاْع ايتكًٝدٜة يًُعسفة.فى ذبكٝل ا٘بداني ٚتُٓٝت٘ َٔ  فى ذبكٝل ا٘بداني ٚتُٓٝت٘ َٔ  

إٔ َ هسي تٝاز َكا بعكد اسبداثكة أنكدٚا     إٔ َ هسي تٝاز َكا بعكد اسبداثكة أنكدٚا     ( ( 162:90162:90ضبُد ضبُد ضهسإ )ضبُد ضبُد ضهسإ )ٚعًى ازباْع اٖ س، ذنس ٚعًى ازباْع اٖ س، ذنس 

ًٝا:   عًى قسٚزة نٕٛ ضبتٛي املكسزا  ايدزاضٝة َساعًٝا:عًى قسٚزة نٕٛ ضبتٛي املكسزا  ايدزاضٝة َساع

  تُٓٝة ايسٚر اْبتهازٜة.تُٓٝة ايسٚر اْبتهازٜة.  --11

  ايعٌُ ازبُاعىايعٌُ ازبُاعى  --22

  ايت دٜد ٚايت هري ايٓاقدايت دٜد ٚايت هري ايٓاقد  --33

  ةةذبٌُ املطٍٛيٝة اي سدٜذبٌُ املطٍٛيٝة اي سدٜ  --44

  َٗازا  حٌ املػهٓ َٗازا  حٌ املػهٓ   --55

  اْيتصاّ اْجتُاعىاْيتصاّ اْجتُاعى  --66

إٔ َٔ أِٖ َٛاؾ ا  ضبتكٛي املككسزا  ايدزاضكٝة ٚفكل     إٔ َٔ أِٖ َٛاؾ ا  ضبتكٛي املككسزا  ايدزاضكٝة ٚفكل       DDeennnniiss,,  22000022  ((6688::111166))نُا ذنس نُا ذنس 

  تٝاز َا بعد اسبداثة:تٝاز َا بعد اسبداثة:

ٔ تسنٝصٖكا عًكى املٓكتج                --11 ك ني ايدزاضكة أنثكسَ  ٛك  ْٛ ب عبك ٘ ايطٓك كا  تٛجٝك ًُٝ ة عًكى ع ٔ تسنٝصٖكا عًكى املٓكتج              تسنٝص املككسزا  ايدزاضٝك ك ني ايدزاضكة أنثكسَ  ٛك  ْٛ ب عبك ٘ ايطٓك كا  تٛجٝك ًُٝ ة عًكى ع   تسنٝص املككسزا  ايدزاضٝك

  ايٓٗاٌىايٓٗاٌى

  ايعًٝا ٚتعصٜص ا٘بداني ايعًٝا ٚتعصٜص ا٘بداني   تُٓٝة َٗازا  ايت هريتُٓٝة َٗازا  ايت هري  --22

ًٓكا              --33 ًٓكا            إٔ تتٝح يًُعًِ ايكدزة عًكى بٓكاً املعكازف دا كٌ أذٖكإ املكتعًُئ َكٔ  كٍٓ نْٛك٘ َٝطكًسا ْ ًَك إٔ تتٝح يًُعًِ ايكدزة عًكى بٓكاً املعكازف دا كٌ أذٖكإ املكتعًُئ َكٔ  كٍٓ نْٛك٘ َٝطكًسا ْ ًَك

  املعًَٛا  املعًَٛا  

  تكُٝٓٗا اضرتاٜتٝجٝا  ٚبداٌٌ طبتً ة ملعازبة املٛقٛعا  اشبٓفٝة تكُٝٓٗا اضرتاٜتٝجٝا  ٚبداٌٌ طبتً ة ملعازبة املٛقٛعا  اشبٓفٝة   --44

  تًبٝة احتٝاجا  املتعًُئ ذٚي ايكدزا  املختً ة.تًبٝة احتٝاجا  املتعًُئ ذٚي ايكدزا  املختً ة.  --55

  OOtthheerrnneessssأ سي ذبكًٝكا ملبدأ ايتعددٜة ايثكافٝة ٚقبٍٛ اٖ س أ سي ذبكًٝكا ملبدأ ايتعددٜة ايثكافٝة ٚقبٍٛ اٖ س   اْْ تار عًى ايثكافا اْْ تار عًى ايثكافا   --66

ايتعاٜؼ َع٘ َٔ  ٍٓ تكُئ ٖرا احملتٛي ايتجازب ايعاملٝة املختً ة فى غتى اجملاْ  يتكدعِٝ  ايتعاٜؼ َع٘ َٔ  ٍٓ تكُئ ٖرا احملتٛي ايتجازب ايعاملٝة املختً ة فى غتى اجملاْ  يتكدعِٝ  

  ايتٛاؾٌ املعسفى ايتٛاؾٌ املعسفى 

تُٓٝككة املٗككازا  اْجتُاعٝككة ٚازبُايٝككة، ٚتُٓٝككة قُٝككة املطككٍٛيٝة اي سدٜككة يككدي ايطككٓب حتككى  تُٓٝككة املٗككازا  اْجتُاعٝككة ٚازبُايٝككة، ٚتُٓٝككة قُٝككة املطككٍٛيٝة اي سدٜككة يككدي ايطككٓب حتككى    --77

  ٓاؾس فعاية َٚطاُٖة فى اجملتُع، ٓاؾس فعاية َٚطاُٖة فى اجملتُع، ٜهْٛٛا عٜهْٛٛا ع
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مخطكة َبكادُ يتطكٜٛس املككسزا  ايدزاضكٝة      مخطكة َبكادُ يتطكٜٛس املككسزا  ايدزاضكٝة        SSttaatttteerryy  PP..  ((225522--225544::112288))  ٚقكد حكدد   ٚقكد حكدد   

  يتتًّٓ َع َتطًبا  تٝاز َا بعد اسبداثة:يتتًّٓ َع َتطًبا  تٝاز َا بعد اسبداثة:

َرتابطكة دبُكع   َرتابطكة دبُكع   اْبتعاد عٓايطًطٜٛة عٓد ٚقع املكسزا  ايدزاضٝة، بٌ ػبع ٚقعٗا بطسٜكة غكري  اْبتعاد عٓايطًطٜٛة عٓد ٚقع املكسزا  ايدزاضٝة، بٌ ػبع ٚقعٗا بطسٜكة غكري    --11

ٚايعامل ة  ٚايعاملَا بئ اشبربا  احملًٝ ة  ٔ اشبربا َا بئ اشبربا  احملًٝ ضت ادةَ  ٔ ْا ٔ اشبربا ٝة حتى ميه ضت ادةَ  ٔ ْا   ايعاملٝة.ايعاملٝة.  ٝة حتى ميه

ايرتنٝص عًى ازبٛاْع ايتجسٜبٝة، ٚايبعد عكٔ ايكتًكئ، ٚاْضكت ٗاز عًكى إٔ تهكٕٛ املككسزا  ذا        ايرتنٝص عًى ازبٛاْع ايتجسٜبٝة، ٚايبعد عكٔ ايكتًكئ، ٚاْضكت ٗاز عًكى إٔ تهكٕٛ املككسزا  ذا          --22

  قُٝة حٝادٜة مما ٜٓأي بٗا عٔ ايبريٚقساةٝة.قُٝة حٝادٜة مما ٜٓأي بٗا عٔ ايبريٚقساةٝة.

ّ مب اٖس ايت   --33 ٖتُا ْٚا ى  ً احملتٛي ايعًُ ٚاي هسٜة عٓد بٓا ّ مب اٖس ايت َساعاة جاْع ايتعددٜة ايثكافٝة  ٖتُا ْٚا ى  ً احملتٛي ايعًُ ٚاي هسٜة عٓد بٓا ٌَساعاة جاْع ايتعددٜة ايثكافٝة  ًٌٝ   ايًغٛي.ايًغٛي.  ًٝ

ٓٗا  --44 عاْىَ  غرتاب ايتىٜ  ػهٓ  ْا كرتحا  يًتغًع عًىَ  ٓٗاتكُئ احملتٛيَ  عاْىَ  غرتاب ايتىٜ  ػهٓ  ْا كرتحا  يًتغًع عًىَ    املتعًُٕٛ.املتعًُٕٛ.  تكُئ احملتٛيَ 

ًٝا َٔ أجكٌ ذبكٝكل    ًٝا َٔ أجكٌ ذبكٝكل   ٖٚرٙ املٛاؾ ا  تت ل ٚأٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة، ٚأْٗا َستبطة بٗا ْٛع ٖٚرٙ املٛاؾ ا  تت ل ٚأٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة، ٚأْٗا َستبطة بٗا ْٛع

  ايُٓٛذ  ايرتبٛي ايري ٜطعى اىل ذبكٝك٘ تٝاز َا بعد اسبداثة ايُٓٛذ  ايرتبٛي ايري ٜطعى اىل ذبكٝك٘ تٝاز َا بعد اسبداثة 

ا  بأٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة ْٔ٘ فكى ظكٌ ايتٛجٗكا  اي ًطك ٝة     ا  بأٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة ْٔ٘ فكى ظكٌ ايتٛجٗكا  اي ًطك ٝة     ٚأًٜكا تستب  ٖرٙ املٛاؾ ٚأًٜكا تستب  ٖرٙ املٛاؾ 

اسبدٜثة يتٝاز َا بعد اسبداثة، مل ٜعد ٜه كى اسبكدٜس عُكا ػبكع إٔ تهكٕٛ عًٝك٘ املككسزا  ايدزاضكٝة ايتكى          اسبدٜثة يتٝاز َا بعد اسبداثة، مل ٜعد ٜه كى اسبكدٜس عُكا ػبكع إٔ تهكٕٛ عًٝك٘ املككسزا  ايدزاضكٝة ايتكى          

تكدّ يًطٓب عٔ ةسٜل ايطسد ايبطٝ  املباغس ايري ٜأ ر غهٌ ايتًكئ، ٚيهكٔ َكٔ املٗكِ ايهػكا َكٔ  كٍٓ       تكدّ يًطٓب عٔ ةسٜل ايطسد ايبطٝ  املباغس ايري ٜأ ر غهٌ ايتًكئ، ٚيهكٔ َكٔ املٗكِ ايهػكا َكٔ  كٍٓ       

ايكدزا  اي هسٜة ٚا٘بداعٝة ايهآَة فى تهٜٛٔ املتعًِ ايؿغري، ٚبإَهاْا  ٚةكسم تُٓٝتٗكا   ايكدزا  اي هسٜة ٚا٘بداعٝة ايهآَة فى تهٜٛٔ املتعًِ ايؿغري، ٚبإَهاْا  ٚةكسم تُٓٝتٗكا   ايتدزٜظ عٔ ايتدزٜظ عٔ 

ا تٓف تٛقعا  ٚتػهًٝٗا ٚتطٜٛعٗا فى قًٛ أٚقاني اْجتُاعٝة ٚتػهًٝٗا ٚتطٜٛعٗا فى قًٛ أٚقاني اْجتُاعٝة  احٝة،ٚ   ْٔ ا تٓف تٛقعا  ٚايثكافٝة ايطاٌدة فى اجملتُعَ  احٝة،ٚ   ْٔ ٚايثكافٝة ايطاٌدة فى اجملتُعَ 

احٝة أ سي.  ْٔ  ٌَ احٝة أ سي.املطتكب  ْٔ  ٌَ   ((184:5184:5))  املطتكب

اتى ٜتعئ عًى املسبئ إٔ ٜأ رٚا بعئ اْعتباز إٔ اتى ٜتعئ عًى املسبئ إٔ ٜأ رٚا بعئ اْعتباز إٔ َٚٔ أُٖٝة مبهإ، أْ٘ فى ظٌ ايتدفل املعًََٛٚٔ أُٖٝة مبهإ، أْ٘ فى ظٌ ايتدفل املعًَٛ

املكسزا  ايتى تدزع ايٝكّٛ قكد ت ككد َكربزا  ٚغكسعٝة ٚجٛدٖكا فكى غككٕٛ فكرتة شَٓٝكة قؿكرية، َٚكٔ ٖكرا              املكسزا  ايتى تدزع ايٝكّٛ قكد ت ككد َكربزا  ٚغكسعٝة ٚجٛدٖكا فكى غككٕٛ فكرتة شَٓٝكة قؿكرية، َٚكٔ ٖكرا              

.           املٓطًل، املٓطًل،  م ايعٌُك ٘ عٓكدَا ؽبكس  اىل ضٛك ّ فكى املدزضكة قكدٜ  ككد دْيتك ٛك ٘ ايطايكع اٝي تعًُ اٜ   َٕ ٍ بأ ٔ ايكٛ ٘ ميه .           فإْ م ايعٌُك ٘ عٓكدَا ؽبكس  اىل ضٛك ّ فكى املدزضكة قكدٜ  ككد دْيتك ٛك ٘ ايطايكع اٝي تعًُ اٜ   َٕ ٍ بأ ٔ ايكٛ ٘ ميه   فإْ

((220:70220:70))  

ا عًككى ٖككرٙ اسبكٝكككة ػبككع اعككداد ايطككٓب يعؿككس َككتغري بعكككٌ َككتغري ٚاميككإ بككايتغٝري      ا عًككى ٖككرٙ اسبكٝكككة ػبككع اعككداد ايطككٓب يعؿككس َككتغري بعكككٌ َككتغري ٚاميككإ بككايتغٝري      ٚتأضًٝطككٚتأضًٝطكك

  ٚتصٜٚدِٖ مبختًا أدٚا  ٚايكدزا  ايرٖٓٝة ايتى دبعًِٗ أنثس قدزة عًى َٛاجٗة ايتغريا  احملتًُة.ٚتصٜٚدِٖ مبختًا أدٚا  ٚايكدزا  ايرٖٓٝة ايتى دبعًِٗ أنثس قدزة عًى َٛاجٗة ايتغريا  احملتًُة.

ٚعًٝ٘، فكاحملتٛي ايتعًُٝكى ايكري ػبكع إٔ ٜككدّ يًُكتعًُئ ٚفًككا يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ٜساعكى             ٚعًٝ٘، فكاحملتٛي ايتعًُٝكى ايكري ػبكع إٔ ٜككدّ يًُكتعًُئ ٚفًككا يتٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ٜساعكى             

ة َٗككازا  ايككت هري ٚايتعًككِٝ ايككٛظٝ ى ٚنٝ ٝككة ايتعاَككٌ َككع اٖ ككس، ٚتٛظٝككا ايتهٓٛيٛجٝككا ملعازبككة   ة َٗككازا  ايككت هري ٚايتعًككِٝ ايككٛظٝ ى ٚنٝ ٝككة ايتعاَككٌ َككع اٖ ككس، ٚتٛظٝككا ايتهٓٛيٛجٝككا ملعازبككة   تُٓٝككتُٓٝكك

  فعاية.فعاية.  املعًَٛا  بطسٜكةاملعًَٛا  بطسٜكة

  أَا عٔ ةساٌل ايتدزٜظ:أَا عٔ ةساٌل ايتدزٜظ:  



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

82 

مل ٜعد ٜه ى اسبدٜس عُا ػبع إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ ضبتٛي املكسزا  ايدزاضكٝة ايتكى تًككى عًكى املكتعًِ      مل ٜعد ٜه ى اسبدٜس عُا ػبع إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ ضبتٛي املكسزا  ايدزاضكٝة ايتكى تًككى عًكى املكتعًِ      

ر غهٌ ايتكًئ، بٌ أؾكبح َكٔ املٗكِ ايهػكا َكٔ  كٍٓ ايتكدزٜظ        ر غهٌ ايتكًئ، بٌ أؾكبح َكٔ املٗكِ ايهػكا َكٔ  كٍٓ ايتكدزٜظ        عٔ ةسٜل ايطسد ايبطٝ  املباغس ايري ٜأ عٔ ةسٜل ايطسد ايبطٝ  املباغس ايري ٜأ 

عككٔ ايكككدزا  اي هسٜككة ٚا٘بداعٝككة ايهآَككة فككى املككتعًِ ٚاَهاْككا  ٚةككسم تُٓٝتٗككا فككى قككًٛ أٚقككاني            عككٔ ايكككدزا  اي هسٜككة ٚا٘بداعٝككة ايهآَككة فككى املككتعًِ ٚاَهاْككا  ٚةككسم تُٓٝتٗككا فككى قككًٛ أٚقككاني            

اْجتُاعٝة ٚايثكافٝة ايطاٌدة فى اجملتُع َكٔ ْاحٝكة ٚاحتُكاْ  ٚتٛقعكا  املطكتكبٌ َكٔ ْاحٝكة أ كسي.         اْجتُاعٝة ٚايثكافٝة ايطاٌدة فى اجملتُع َكٔ ْاحٝكة ٚاحتُكاْ  ٚتٛقعكا  املطكتكبٌ َكٔ ْاحٝكة أ كسي.         

((184:6184:6))  

دا ككٌ حجككسة اي ؿككٌ/ ايدزاضككة تتككٝح   دا ككٌ حجككسة اي ؿككٌ/ ايدزاضككة تتككٝح     PPllaanneerryy  SSeessssiioonnssسبٛازٜككة سبٛازٜككة ٚعًٝكك٘، فازبًطككا  ا ٚعًٝكك٘، فازبًطككا  ا 

يًُككتعًُئ، ٚنككريو املعًُككئ إٔ ٜعككربٚا تعككبرًيا ؾكك ًٝ ا، ٕٔ تسبٝككة َككا بعككد اسبداثككة تسنككص عًككى اسبككٛاز        يًُككتعًُئ، ٚنككريو املعًُككئ إٔ ٜعككربٚا تعككبرًيا ؾكك ًٝ ا، ٕٔ تسبٝككة َككا بعككد اسبداثككة تسنككص عًككى اسبككٛاز        

ايدميكساةى ٚاَهاْٝة تعًِٝ املعًُئ ٚاملتعًُئ بعكِٗ ايبعض اٖ س، فاملتعًِ تعًِ يٝعًِ غريٙ حتى ْؿكٌ  ايدميكساةى ٚاَهاْٝة تعًِٝ املعًُئ ٚاملتعًُئ بعكِٗ ايبعض اٖ س، فاملتعًِ تعًِ يٝعًِ غريٙ حتى ْؿكٌ  

ًْ َككٔ تًكككئ أحككدُٖا يٗ ككس بطسٜكككة   اىل َككا ٜطككُاىل َككا ٜطككُ ًْ َككٔ تًكككئ أحككدُٖا يٗ ككس بطسٜكككة   ى مبجتُعككا  ايككتعًِ بككد   TToopp  DDoowwnn  MMaannnneerrى مبجتُعككا  ايككتعًِ بككد

((111:14111:14))  

ايكري  ايكري    BBrraaiinnssttoorrmmiinnggٜٚرتتع عًى ٖرٙ ازبًطا  اسبٛازٜة تُٓٝكة أضكًٛب ايعؿكا ايكرٖٓى     ٜٚرتتع عًى ٖرٙ ازبًطا  اسبٛازٜة تُٓٝكة أضكًٛب ايعؿكا ايكرٖٓى     

ٜكّٛ عًى اثازة ذٖٔ املػازنئ َٚ اجأتِٗ فكى حكٌ املػكهًة حتكى ميهكٔ تككدِٜ حًكٍٛ بدًٜكة، ثكِ َٓاقػكة           ٜكّٛ عًى اثازة ذٖٔ املػازنئ َٚ اجأتِٗ فكى حكٌ املػكهًة حتكى ميهكٔ تككدِٜ حًكٍٛ بدًٜكة، ثكِ َٓاقػكة           

  سبًٍٛ ايبدًٜة حتى ميهٔ ايتٛؾٌ اىل حٌ أفكٌ َٓاضع.سبًٍٛ ايبدًٜة حتى ميهٔ ايتٛؾٌ اىل حٌ أفكٌ َٓاضع.ضسٜعة هلرٙ اضسٜعة هلرٙ ا

يًٛؾكٍٛ اىل املعسفكة   يًٛؾكٍٛ اىل املعسفكة     IInndduuccttiivveeٚبا٘قافة اىل ازبًطا  اسبٛازٜة ميهكٔ اضكتخداّ اْضكتكساً    ٚبا٘قافة اىل ازبًطا  اسبٛازٜة ميهكٔ اضكتخداّ اْضكتكساً    

ًٝا حٝس ٜعكٛد ايعككٌ إٔ ٜطكتكبٌ أْٚ، ْ إٔ ٜطكتخس  ٚإٔ      ًٝا حٝس ٜعكٛد ايعككٌ إٔ ٜطكتكبٌ أْٚ، ْ إٔ ٜطكتخس  ٚإٔ     اضتٓتاًجا، ٖٚرا ميثٌ ذبدًٜا ابطتُٛيٛجٝا حكٝك اضتٓتاًجا، ٖٚرا ميثٌ ذبدًٜا ابطتُٛيٛجٝا حكٝك

  ((289:10289:1055))ٜطرتجع ْ إٔ ٜطتٓتج. ٜطرتجع ْ إٔ ٜطتٓتج. 

  ٚبٗرا فإٕ ايب س أمت تٓاٍٚ ايكطِ ايرتبٛي.ٚبٗرا فإٕ ايب س أمت تٓاٍٚ ايكطِ ايرتبٛي.

  انذساسخ انًيذاَيخ: )إعشاءارهب(:انذساسخ انًيذاَيخ: )إعشاءارهب(:

ًٓ مل ّٗٛ َا بعد اسبداثة َٔ حٝس َهْٛاتك٘ )ايبادٌكة    ًٓ مل ّٗٛ َا بعد اسبداثة َٔ حٝس َهْٛاتك٘ )ايبادٌكة   تٓاٍٚ ايب س فى اةازٙ ايٓ سي عسًقا َ ؿ تٓاٍٚ ايب س فى اةازٙ ايٓ سي عسًقا َ ؿ

PPoosstt            َا بعد(، ٚا تٓف اٖزاً حٛهلا ٚذبًًٝٗا، ٚنريو تٛقكٝح امل ٗكّٛ ْ طك٘، ثكِ املبكادُ ايتكى قاَكت        َا بعد(، ٚا تٓف اٖزاً حٛهلا ٚذبًًٝٗا، ٚنريو تٛقكٝح امل ٗكّٛ ْ طك٘، ثكِ املبكادُ ايتكى قاَكت

عًٝٗا َا بعد اسبداثة، ٚذبًٌٝ تسبٝة َا بعد اسبداثة ٚأِٖ  ؿاٌؿٗا، نُا تٓاٍٚ ا٘ةاز ايٓ سي عسًقا عًٝٗا َا بعد اسبداثة، ٚذبًٌٝ تسبٝة َا بعد اسبداثة ٚأِٖ  ؿاٌؿٗا، نُا تٓاٍٚ ا٘ةاز ايٓ سي عسًقا 

يًُباحس اي ًط ٝة، ٚأِٖ املكاَئ ايرتبٜٛة يهٌ َب س عًكى حكدٙ، ٚأعككع ذيكو جكصً ْ كسي حكٍٛ عٓاؾكس         يًُباحس اي ًط ٝة، ٚأِٖ املكاَئ ايرتبٜٛة يهٌ َب س عًكى حكدٙ، ٚأعككع ذيكو جكصً ْ كسي حكٍٛ عٓاؾكس         

  اسبداثة.اسبداثة.  املٓ َٛة ايتعًُٝٝة )ايدا ًٝة(، أٚ َا ٜطُى بايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعداملٓ َٛة ايتعًُٝٝة )ايدا ًٝة(، أٚ َا ٜطُى بايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد

ٚيتعسف ايٛاقع اي عًى يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثكة حكٍٛ تًكو املباحكس اي ًطك ٝة َكٔ ٚجٗكة ْ كس         ٚيتعسف ايٛاقع اي عًى يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثكة حكٍٛ تًكو املباحكس اي ًطك ٝة َكٔ ٚجٗكة ْ كس         

ايطككٓب ٚأعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ، ٚنككريو أٖككِ ايتطبٝكككا  ايرتبٜٛككة يتٝككاز َككا بعككد اسبداثككة )املُازضككا   ايطككٓب ٚأعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ، ٚنككريو أٖككِ ايتطبٝكككا  ايرتبٜٛككة يتٝككاز َككا بعككد اسبداثككة )املُازضككا   

كد تطًكع ذيكو اجكساً تًكو     كد تطًكع ذيكو اجكساً تًكو     ايعًُٝة( َٔ حٝس دزجة أُٖٝة ٚدزجة املُازضة ايعًُٝة فى ايٛاقع ايتعًُٝى، فايعًُٝة( َٔ حٝس دزجة أُٖٝة ٚدزجة املُازضة ايعًُٝة فى ايٛاقع ايتعًُٝى، ف

ايدزاضة املٝداْٝة َٔ  ٍٓ اعداد اضتباْة تهْٛت َٔ جكصأٜٔ احكدُٖا ٜتعًكل باملباحكس اي ًطك ٝة َكٔ  كٍٓ        ايدزاضة املٝداْٝة َٔ  ٍٓ اعداد اضتباْة تهْٛت َٔ جكصأٜٔ احكدُٖا ٜتعًكل باملباحكس اي ًطك ٝة َكٔ  كٍٓ        
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أزبعكككة ضبكككاٚز زٌٝطكككة، ٚاٖ كككس ٜتعًكككل بايتطبٝككككا  ايرتبٜٛكككة َكككٔ  كككٍٓ عٓاؾكككس املٓ َٛكككة ايتعًُٝٝكككة     أزبعكككة ضبكككاٚز زٌٝطكككة، ٚاٖ كككس ٜتعًكككل بايتطبٝككككا  ايرتبٜٛكككة َكككٔ  كككٍٓ عٓاؾكككس املٓ َٛكككة ايتعًُٝٝكككة     

ربة عكٔ َٛقكٛني ايدزاضكة املٝداْٝكة يت كٝكل      ربة عكٔ َٛقكٛني ايدزاضكة املٝداْٝكة يت كٝكل      )ايدا ًٝة(، ٚقد تكُٓت اْضتباْة صبُٛعة َٔ امل كسدا  املعك  )ايدا ًٝة(، ٚقد تكُٓت اْضتباْة صبُٛعة َٔ امل كسدا  املعك  

  أٖدافٗا.أٖدافٗا.

  ٚقد مت تٓاٍٚ ايدزاضة املٝداْٝة َٔ  ٍٓ غكئ زٌٝطٝئ ُٖا:ٚقد مت تٓاٍٚ ايدزاضة املٝداْٝة َٔ  ٍٓ غكئ زٌٝطٝئ ُٖا:

  أٖداف ايدزاضة املٝداْٝة.أٖداف ايدزاضة املٝداْٝة.  أٍٚ:أٍٚ:

  ذبًٌٝ ٚت طري ْتاٌج ايدزاضة املٝداْٝةذبًٌٝ ٚت طري ْتاٌج ايدزاضة املٝداْٝة  ايثاْى:ايثاْى:

ايؿكك  ة ايؿكك  ة   أٖكداف ايدزاضككة املٝداْٝكة، فككد ْككٛٙ ايباحكس عًٝكك٘ فكى ذا      أٖكداف ايدزاضككة املٝداْٝكة، فككد ْككٛٙ ايباحكس عًٝكك٘ فكى ذا        بايػككل أٍٚبايػككل أٍٚٚفُٝكا ٜتعًكل   ٚفُٝكا ٜتعًكل   

  أعٖٓا أعٖٓا 

ٖٚكٛ اجكساًا  ايدزاضكة املٝداْٝكة، فككد مت تٓاٚيك٘ عًكى ايٓ كٛ         ٖٚكٛ اجكساًا  ايدزاضكة املٝداْٝكة، فككد مت تٓاٚيك٘ عًكى ايٓ كٛ           بايػكل ايثكاْى  بايػكل ايثكاْى  ٚيهٔ فُٝا ٜتعًكل  ٚيهٔ فُٝا ٜتعًكل  

  ايتاىل:ايتاىل:

  بٓاً أداة ايب س )اْضتباْة( يت كٝل أٖدفا ايدزاضة املٝداْٝة.بٓاً أداة ايب س )اْضتباْة( يت كٝل أٖدفا ايدزاضة املٝداْٝة.  --11

  ايعٝٓة ايعٝٓة   --22

  اجساًا  تطبٝل أداة ايدزاضة املٝداْٝة.اجساًا  تطبٝل أداة ايدزاضة املٝداْٝة.  --33

  املعازبة ا٘حؿاٌٝة ٚت طري ٚذبًٌٝ ايٓتاٌجاملعازبة ا٘حؿاٌٝة ٚت طري ٚذبًٌٝ ايٓتاٌج  --44

ًٓ يريو:ٚٚ ًى عسًقاَ  ؿ ًٓ يريو:فُٝاٜ  ًى عسًقاَ  ؿ   فُٝاٜ 

كرا    ، فكد اضتخدَت اْضتباْة نإحدي أدٚا  املكٓٗج ايٛؾك ى   ، فكد اضتخدَت اْضتباْة نإحدي أدٚا  املكٓٗج ايٛؾك ى   أداة ايدزاضة املٝداْٝةأداة ايدزاضة املٝداْٝة  --أْٚأْٚ كرا    املطكتخدّ، فكىٖ  املطكتخدّ، فكىٖ 

ٌ اي ًطك ى     ––ايب س ايب س  ك ٓٗج ايت ًٝ ٌ اي ًطك ى   جباْعَ  ك ٓٗج ايت ًٝ ٌ املعكازف املتعًككة           ––جباْعَ  ك ذبًٝ َكا ٚ  داة زبُكع املعًٛ ٙ ٔا كر  ًٖ ٌ املعكازف املتعًككة         ٚقكد مت بٓكا ك ذبًٝ َكا ٚ  داة زبُكع املعًٛ ٙ ٔا كر  ًٖ ٚقكد مت بٓكا

  مبٛقٛني ايب س.مبٛقٛني ايب س.

  أداة )اضتباْة( َٔ  ٍٓ اشبطٛا  ايتايٝة:أداة )اضتباْة( َٔ  ٍٓ اشبطٛا  ايتايٝة:  ٖرا، ٚقد َس بٓاً ٖرٖٙرا، ٚقد َس بٓاً ٖرٙ

  ا٘ةٓني عًى َا أتٝح يًباحس عٔ َا بعد اسبداثة َٔ نتابا  فًط ٝة ْٚكدٜة ٚتسبٜٛة.ا٘ةٓني عًى َا أتٝح يًباحس عٔ َا بعد اسبداثة َٔ نتابا  فًط ٝة ْٚكدٜة ٚتسبٜٛة.  --

  ا٘ةٓني عًى املباحس اي ًط ٝة فى اي ًط ا  املختً ة ايطابكة عًى َا بعد اسبداثة.ا٘ةٓني عًى املباحس اي ًط ٝة فى اي ًط ا  املختً ة ايطابكة عًى َا بعد اسبداثة.  --

  تهٜٛٔ ٚجٗة ْ س  اؾة بتٝاز َا بعد اسبداثة تهٜٛٔ ٚجٗة ْ س  اؾة بتٝاز َا بعد اسبداثة   --

  زاضا  ايطابكة ٚايب ٛت املتعًكة بٗرا ايتٝاز اي ًط ىزاضا  ايطابكة ٚايب ٛت املتعًكة بٗرا ايتٝاز اي ًط ىا٘ةٓني عًى ايدا٘ةٓني عًى ايد  --

َٔ  ٍٓ َا ضبل أَهٔ يًباحس ؾٝاغة صبُٛعة َٔ امل كسدا  )ايعبكازا (، عكٔ املباحكس اي ًطك ٝة      َٔ  ٍٓ َا ضبل أَهٔ يًباحس ؾٝاغة صبُٛعة َٔ امل كسدا  )ايعبكازا (، عكٔ املباحكس اي ًطك ٝة      

ٚبعض عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة، ٚمت تؿٓٝ ٗا ٚفل املب س ايري زأي ايباحس أْٗكا تٓتُكى ايٝك٘، ٚنكريو     ٚبعض عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة، ٚمت تؿٓٝ ٗا ٚفل املب س ايري زأي ايباحس أْٗكا تٓتُكى ايٝك٘، ٚنكريو     

ِ   ––عًُٝٝة )أٖداف ايرتبٝكة  عًُٝٝة )أٖداف ايرتبٝكة  َا ٜتعًل بعٓاؾس املٓ َٛة ايتَا ٜتعًل بعٓاؾس املٓ َٛة ايت ِ املعًك احملتكٛي ٚةساٌكل ايتكدزٜظ(،    احملتكٛي ٚةساٌكل ايتكدزٜظ(،      ––املكتعًِ  املكتعًِ    --املعًك

  ٖرا نً٘ ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.ٖرا نً٘ ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.
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  مت تكطِٝ اْضتباْة جصأٜٔ:مت تكطِٝ اْضتباْة جصأٜٔ:

  ٜتعًل باملباحس اي ًط ٝة أزبعة )اْ٘طإ، ايكِٝ، املعسفة، ايٛجٛد(ٜتعًل باملباحس اي ًط ٝة أزبعة )اْ٘طإ، ايكِٝ، املعسفة، ايٛجٛد(  ازبصً أٍٚ:ازبصً أٍٚ:

ؾكس املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة. )أٖكداف ايرتبٝكة،      ؾكس املٓ َٛكة ايتعًُٝٝكة. )أٖكداف ايرتبٝكة،      ٜتعًل بايتطبٝكا  ايرتبٜٛة َكٔ  كٍٓ عٓا  ٜتعًل بايتطبٝكا  ايرتبٜٛة َكٔ  كٍٓ عٓا    ازبصً ايثاْى:ازبصً ايثاْى:

  املعًِ، املتعًِ، احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ(املعًِ، املتعًِ، احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ(

َككٔ اْضككتباْة، فكككد تكككُٔ أزبعككة صبككاْ  زٌٝطككة، ٚبًككغ عككدد ايعبككازا      َككٔ اْضككتباْة، فكككد تكككُٔ أزبعككة صبككاْ  زٌٝطككة، ٚبًككغ عككدد ايعبككازا      ازبككصً أٍٚ ازبككصً أٍٚ أَككا عككٔ أَككا عككٔ   

  )امل سدا ( هلرا ازبصً عًى ايٓ ٛ ايتاىل:)امل سدا ( هلرا ازبصً عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

  ( عبازة( عبازة1616...............)...............)اْ٘طإ )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة( فى تٝاز َا بعد اسبداثة..اْ٘طإ )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة( فى تٝاز َا بعد اسبداثة..  --11

  ( عبازة( عبازة1515............................)............................)........ايكِٝ فى تٝاز َا بعد اسبداثة..........ايكِٝ فى تٝاز َا بعد اسبداثة..........  --22

  ( عبازة( عبازة2424.......................).......................)............املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة............املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة............  --33

  ( عبازة( عبازة3333...........)...........)........................ايٛجٛد )ايعامل/ ايهٕٛ/ اسبكٝكة(...............ايٛجٛد )ايعامل/ ايهٕٛ/ اسبكٝكة(...............  --44

  فكد تكُٔ أزبعة صباْ  عًى ايٓ ٛ ايتاىل:فكد تكُٔ أزبعة صباْ  عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ازبصً ايثاْى ازبصً ايثاْى أَا عٔ أَا عٔ 

  ( عبازة( عبازة1818..................)..................)......أٖداف ايرتبٝة/ ايتعًِٝ فى َا بعد اسبداثة.........أٖداف ايرتبٝة/ ايتعًِٝ فى َا بعد اسبداثة.........  --11

  ( عبازة( عبازة1717.............).............)..........املعًِ فى تٝاز َا بعد اسبداثة.........................املعًِ فى تٝاز َا بعد اسبداثة.........................  --22

  ( عبازة( عبازة1212.........).........)..........ملتعًِ فى تٝاز َا بعد اسبداثة............................ملتعًِ فى تٝاز َا بعد اسبداثة............................اا  --33

  ( عبازة( عبازة1414.....).....)........احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ فى تٝاز َا بعد اسبداثة.............احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ فى تٝاز َا بعد اسبداثة.............  --44

(عبازة، ٚبًكغ عكدد   (عبازة، ٚبًكغ عكدد   8888ٖٚرٙ ٖى ايؿٛزة املبدٌٝة يٓضتباْة، حٝس بًغ عدد عبازا  ازبصً أٍٚ )ٖٚرٙ ٖى ايؿٛزة املبدٌٝة يٓضتباْة، حٝس بًغ عدد عبازا  ازبصً أٍٚ )

  ( عبازة، ٖرا قبٌ عسض اْضتباْة عًى امُل هُئ( عبازة، ٖرا قبٌ عسض اْضتباْة عًى امُل هُئ6161ازبصً ايثاْى )ازبصً ايثاْى )عبازا  عبازا  

  ::(())ؾدم امُل هُئ ؾدم امُل هُئ   --

ٛعسقت اْضتباْة بٗكرٙ ايؿكٛزة أٚيٝكة عًكى صبُٛعكة َكٔ احملهُكئ ٘بكداً آزاٌٗكِ حكٍٛ َككُٕٛ            ٛعسقت اْضتباْة بٗكرٙ ايؿكٛزة أٚيٝكة عًكى صبُٛعكة َكٔ احملهُكئ ٘بكداً آزاٌٗكِ حكٍٛ َككُٕٛ            

  ايعبكازة َٚككدي اْتُاٌٗكا يًُ ككٛز ٚؾك تٗا ايًغٜٛككة، ٚنكريو ايتأنككد َكٔ إٔ ايعبككازا  )امل كسدا ( تكككٝظ َككا      ايعبكازة َٚككدي اْتُاٌٗكا يًُ ككٛز ٚؾك تٗا ايًغٜٛككة، ٚنكريو ايتأنككد َكٔ إٔ ايعبككازا  )امل كسدا ( تكككٝظ َككا      

  ٚقعت يكٝاض٘.ٚقعت يكٝاض٘.

ٚبعد اجساً ايتعدٜٓ  ايتى أقسٖا احملهُٕٛ ضٛاً َٔ ْاحٝة ايًغة، أٚ ازباْع ايعًُى املٛقٛعى، ٚبعد اجساً ايتعدٜٓ  ايتى أقسٖا احملهُٕٛ ضٛاً َٔ ْاحٝة ايًغة، أٚ ازباْع ايعًُى املٛقٛعى، 

  أؾب ت ضباٚز اْضتباْة عًى ايٓ ٛ ايتاىل بؿٛزتٗا ايٓٗاٌٝة فى ازبدٍٚ ايتاىل:أؾب ت ضباٚز اْضتباْة عًى ايٓ ٛ ايتاىل بؿٛزتٗا ايٓٗاٌٝة فى ازبدٍٚ ايتاىل:

                                      
(( أنظر ملحق رقم )1)  
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( يىضح ػذد انؼجبساد )انًفشداد( انزً رى حزفهب ( يىضح ػذد انؼجبساد )انًفشداد( انزً رى حزفهب 11عذول سلى )عذول سلى )

  يٍ االسزجبَخ ورؼذيههبيٍ االسزجبَخ ورؼذيههب

  انًحىسانًحىس  انًجحشانًجحش  انغضءانغضء

ػذد ػذد 

انًفشداد انًفشداد 

  يجذئًيبيجذئًيب

انؼجبساد انؼجبساد 

  انًحزوفخانًحزوفخ

انُهبئً انُهبئً 

انًزفك انًزفك 

  ػهيهػهيه

  ) أ () أ (

  1010  66  1616  اْ٘طإ )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة(اْ٘طإ )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة(  أٍٚأٍٚ

  1010  55  1515  ايكِٝايكِٝ  ايثاْىايثاْى

  1212  1212  2424  املعسفةاملعسفة  ايثايسايثايس

  1010  2323  3333  ايٛجٛدايٛجٛد  ايسابعايسابع

  4242  4646  8888  اجملُٛنياجملُٛني

  )ب()ب(

  1010  88  1818  أٖداف ايرتبٝةأٖداف ايرتبٝة  أْٚأْٚ

  1010  77  1717  املعًِاملعًِ  ْٝاْٝاثاثا

  1010  22  1212  املتعًِاملتعًِ  ثايثاثايثا

  1010  44  1414  احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظاحملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ  زابعازابعا

  4040  2121  6161  اجملُٛنياجملُٛني

( َ كسدة، ٚبًكغ عكدد َ كسدا      ( َ كسدة، ٚبًكغ عكدد َ كسدا      4242ٖرا، فكد بًغ عكدد امل كسدا  يًجكصً أٍٚ اثكٓئ ٚأزبعكئ َ كسدة )      ٖرا، فكد بًغ عكدد امل كسدا  يًجكصً أٍٚ اثكٓئ ٚأزبعكئ َ كسدة )      

  ( َ سدة( َ سدة4040ازبصً ايثاْى أزبعئ َ سدة )ازبصً ايثاْى أزبعئ َ سدة )

  ثبا  اْضتباْة:ثبا  اْضتباْة:  --

اشباف بأعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ، فككد مت تطبٝكٗكا عًكى عٝٓكة       اشباف بأعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ، فككد مت تطبٝكٗكا عًكى عٝٓكة         ––با  اْضتباْة با  اْضتباْة ٚفُٝا ٜتعًل بثٚفُٝا ٜتعًل بث

  ( عكٛ ٍٖٝة تدزٜظ. ٚجاً  ايٓتاٌج عًى ايٓ ٛ ايتاىل:( عكٛ ٍٖٝة تدزٜظ. ٚجاً  ايٓتاٌج عًى ايٓ ٛ ايتاىل:4040بًغت )بًغت )
( يىضح يؼبيالد انضجبد ثبسزخذاو يؼبيم )أنفبرشوَجبخ( نالسزجبَخ ( يىضح يؼبيالد انضجبد ثبسزخذاو يؼبيم )أنفبرشوَجبخ( نالسزجبَخ 00عذول )عذول )

  يٍ أػضبء هيئخ انزذسي:يٍ أػضبء هيئخ انزذسي:  4242ٌ= ٌ= 

  يؼبيم أنفبيؼبيم أنفب  انًحبوسانًحبوس  انغضءانغضء

  أٍٚأٍٚ

  0.650.65  اْ٘طإ )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة(اْ٘طإ )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة(  --أأ

  0.740.74  ايكِٝايكِٝ  --بب

  0.710.71  املعسفةاملعسفة  --  

  0.710.71  ايٛجٛد، ايعامل، ايهٕٛ، اسبكٝكةايٛجٛد، ايعامل، ايهٕٛ، اسبكٝكة  --دد

  ايثاْىايثاْى

    أٖداف ايرتبٝة:أٖداف ايرتبٝة:  --أأ

  0.920.92  دزجة أُٖٝةدزجة أُٖٝة  --

  0.890.89  املُازضة أٚ ايت كلاملُازضة أٚ ايت كل  --

    املعًِ:املعًِ:  --بب

  0.930.93  دزجة أُٖٝةدزجة أُٖٝة  --

  0.860.86  املُازضة أٚ ايت كلاملُازضة أٚ ايت كل  --

    تعًِ:تعًِ:املامل  --  

  0.940.94  دزجة أُٖٝةدزجة أُٖٝة  --

  0.870.87  املُازضة أٚ ايت كلاملُازضة أٚ ايت كل  --

    احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ:احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ:  --دد

  0.950.95  دزجة أُٖٝةدزجة أُٖٝة  --

  0.920.92  املُازضة أٚ ايت كلاملُازضة أٚ ايت كل  --

  ..0.95:0.650.95:0.65ٜتكح َٔ ازبدٍٚ ايطابل إٔ قِٝ َعاٌَ ايثبا  ٔعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ ترتاٚر بئ ٜتكح َٔ ازبدٍٚ ايطابل إٔ قِٝ َعاٌَ ايثبا  ٔعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ ترتاٚر بئ 
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( ةايًبكا  ( ةايًبكا  5050بكايطٓب فككد مت تطبٝكٗكا عًكى عٝٓكة بًغكت )      بكايطٓب فككد مت تطبٝكٗكا عًكى عٝٓكة بًغكت )      ٚفُٝا ٜتعًل ثبكا  اْضكتباْة اشبكاف    ٚفُٝا ٜتعًل ثبكا  اْضكتباْة اشبكاف    

  ٚةايبة، ٚجاً  ايٓتاٌج َٛق ٘ فى ازبدٍٚ ايتاىل:ٚةايبة، ٚجاً  ايٓتاٌج َٛق ٘ فى ازبدٍٚ ايتاىل:

  ((22عذول سلى )عذول سلى )

  يىضح يؼبيالد انضجبد ثبسزخذاو يؼبيم أنفب رشوَجبخ نالسزجبَخيىضح يؼبيالد انضجبد ثبسزخذاو يؼبيم أنفب رشوَجبخ نالسزجبَخ

  ( ػيُخ انغالة( ػيُخ انغالة2222ٌ= )ٌ= )

  يؼبيم أنفبيؼبيم أنفب  انًحبوسانًحبوس  انغضءانغضء

  أٍٚأٍٚ

  0.730.73  اْ٘طإ )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة(اْ٘طإ )ايطبٝعة اْ٘طاْٝة(  --أأ

  0.650.65  ايكِٝايكِٝ  --بب

  0.670.67  املعسفةاملعسفة  --  

  0.690.69  ايٛجٛد )ايعامل، ايهٕٛ، اسبكٝكة(ايٛجٛد )ايعامل، ايهٕٛ، اسبكٝكة(  --دد

  ايثاْىايثاْى

    أٖداف ايرتبٝة:أٖداف ايرتبٝة:  --أأ

  0.870.87  دزجة أُٖٝةدزجة أُٖٝة  --

  0.800.80  املُازضة أٚ ايت كلاملُازضة أٚ ايت كل  --

    املعًِ:املعًِ:  --بب

  0.900.90  دزجة أُٖٝةدزجة أُٖٝة  --

  0.790.79  املُازضة أٚ ايت كلاملُازضة أٚ ايت كل  --

    املتعًِ:املتعًِ:  --  

  0.920.92  دزجة أُٖٝةدزجة أُٖٝة  --

  0.810.81  املُازضة أٚ ايت كلاملُازضة أٚ ايت كل  --

    احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ:احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ:  --دد

  0.840.84  دزجة أُٖٝةدزجة أُٖٝة  --

  0.800.80  املُازضة أٚ ايت كلاملُازضة أٚ ايت كل  --

  0.92:0.650.92:0.65ٜتكح َٔ ازبدٍٚ ايطابل إٔ قِٝ َعاٌَ ايثبا  يًطٓب ترتاٚر بئ ٜتكح َٔ ازبدٍٚ ايطابل إٔ قِٝ َعاٌَ ايثبا  يًطٓب ترتاٚر بئ 

  تطبٝل اْضتباْة:تطبٝل اْضتباْة:  --

          ٔ ٔ          قككاّ ايباحككس بٓ طكك٘ بتطبٝككل اْضككتباْة عًككى عٝٓككة ايب ككس ٚذيككو حتككى ٜكككُ ازبدٜككة فككى  ازبدٜككة فككى    قككاّ ايباحككس بٓ طكك٘ بتطبٝككل اْضككتباْة عًككى عٝٓككة ايب ككس ٚذيككو حتككى ٜكككُ

اْضتجابة، ايسد عًى اضت طازا  ايطٓب، ٚذيو ٕٔ ايباحس نإ ٜكّٛ بايتكدزٜظ هلكرٙ ايعٝٓكة ٚخباؾكة     اْضتجابة، ايسد عًى اضت طازا  ايطٓب، ٚذيو ٕٔ ايباحس نإ ٜكّٛ بايتكدزٜظ هلكرٙ ايعٝٓكة ٚخباؾكة     

(، ٚصبُٛعكة  (، ٚصبُٛعكة  44ةٓب اي سقة ايسابعة )يغة عسبٝة ٚيغة اظبًٝصٜكة، ٚايهُٝٝكاً، ٚايكدبًّٛ ايعكاّ صبُٛعكة )     ةٓب اي سقة ايسابعة )يغة عسبٝة ٚيغة اظبًٝصٜكة، ٚايهُٝٝكاً، ٚايكدبًّٛ ايعكاّ صبُٛعكة )     

  ايتخؿؿا  املختً ة.ايتخؿؿا  املختً ة.  ( "ربؿـ يغة اظبًٝصٜة ٚيغة فسْطٝة، ٚةٓب ايدبًّٛ املٗٓٝة عٝع( "ربؿـ يغة اظبًٝصٜة ٚيغة فسْطٝة، ٚةٓب ايدبًّٛ املٗٓٝة عٝع55))
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  صبتُع ايب س )أؾٌ(:صبتُع ايب س )أؾٌ(:  --

تهككٕٛ صبتُككع ايب ككس َككٔ صبُٛعككة َككٔ ةككٓب اي سقككة ايسابعككة يغككة عسبٝككة، ٚيغككة اظبًٝصٜككة،        تهككٕٛ صبتُككع ايب ككس َككٔ صبُٛعككة َككٔ ةككٓب اي سقككة ايسابعككة يغككة عسبٝككة، ٚيغككة اظبًٝصٜككة،        

( )يغة ( )يغة 44ٚنُٝٝاً، ٚةٓب ايدبًّٛ املٗٓٝة عٝع ايتخؿؿا ، ٚبعض ةٓب ايدبًّٛ ايعاّ ايٛاحد صبُٛعة )ٚنُٝٝاً، ٚةٓب ايدبًّٛ املٗٓٝة عٝع ايتخؿؿا ، ٚبعض ةٓب ايدبًّٛ ايعاّ ايٛاحد صبُٛعة )

( )زٜاقٝا  ٚعًّٛ(، ٚبًكغ  ( )زٜاقٝا  ٚعًّٛ(، ٚبًكغ  55بهًٝة ايرتبٝة، ٚصبُٛعة )بهًٝة ايرتبٝة، ٚصبُٛعة )اظبًٝصٜة، ٚيغة فسْطٝة( ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ اظبًٝصٜة، ٚيغة فسْطٝة( ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ 

  ( ةايًبا ٚةايبة.( ةايًبا ٚةايبة.15951595ايعدد )ايعدد )

  ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ(ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ())عٝٓة ايب س: عٝٓة ايب س:   --

مت ا تٝاز ايعٝٓة بطسٜكة عُدٜة عػٛاٌٝة ٕٔ ايباحس قاّ بايتدزٜظ هلِ َككسز أؾكٍٛ ايرتبٝكة    مت ا تٝاز ايعٝٓة بطسٜكة عُدٜة عػٛاٌٝة ٕٔ ايباحس قاّ بايتدزٜظ هلِ َككسز أؾكٍٛ ايرتبٝكة    

ٕٛ امل اِٖٝ ٚاملؿطً ا  ايٛازدة فى اْضتباْة ٕٛ امل اِٖٝ ٚاملؿطً ا  ايٛازدة فى اْضتباْة ٚخباؾة ازبصً ايثاْى )أؾٍٛ اي ًط ٝة يًرتبٝة( حتى تهٚخباؾة ازبصً ايثاْى )أؾٍٛ اي ًط ٝة يًرتبٝة( حتى ته

ٚ ؿًٛؾا ازبصً أٍٚ )َا ٜتعًل باملباحس اي ًطك ٝة( ٚاقك ة َٚ َٗٛك٘ هلكِ، ٚتهكٕٛ اضكتجاباتِٗ عًٝٗكا        ٚ ؿًٛؾا ازبصً أٍٚ )َا ٜتعًل باملباحس اي ًطك ٝة( ٚاقك ة َٚ َٗٛك٘ هلكِ، ٚتهكٕٛ اضكتجاباتِٗ عًٝٗكا        

( ةايًبككا ٚةايبككة، ٚميهككٔ تٛقككٝ ٗا  ( ةايًبككا ٚةايبككة، ٚميهككٔ تٛقككٝ ٗا  960960ٚاقكك ة ٚدقٝكككة ٖٚككرا َككا حككدت باي عككٌ، ٚقككد بًغككت ايعٝٓككة )   ٚاقكك ة ٚدقٝكككة ٖٚككرا َككا حككدت باي عككٌ، ٚقككد بًغككت ايعٝٓككة )   

  بازبدٍٚ ايتاىل:بازبدٍٚ ايتاىل:

  ((44عذول سلى )عذول سلى )

يغ أفشاد ػيُخ انجحش )انغالة( ثكهيخ انزشثيخ يغ أفشاد ػيُخ انجحش )انغالة( ثكهيخ انزشثيخ يىضح رىصيىضح رىص

  02120212//02140214ثبنًُيب ثبنًُيب 

يغزًغ انجحش يغزًغ انجحش 

  األصماألصم

  َسجخ انزًضيمَسجخ انزًضيم  ػيُخ انجحشػيُخ انجحش

15951595  961961  6161%%  
  ( ٚميهٔ تٛقٝ ٗا بازبدٍٚ ايتاىل:( ٚميهٔ تٛقٝ ٗا بازبدٍٚ ايتاىل:103103أَا عٝٓة أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بًغت )أَا عٝٓة أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بًغت )  

  ((22عذول سلى )عذول سلى )

يىضح رىصيغ ػيُخ أفشاد انجحش )أػضبء هيئخ انزذسي:( ثكهيخ يىضح رىصيغ ػيُخ أفشاد انجحش )أػضبء هيئخ انزذسي:( ثكهيخ 

  02120212//02140214انزشثيخ ثبنًُيب انزشثيخ ثبنًُيب 

يغزًغ انجحش يغزًغ انجحش 

  األصماألصم

  َسجخ انزًضيمَسجخ انزًضيم  ػيُخ انجحشػيُخ انجحش

178178  113113  5858%%  
  أَا عٔ املعازبة ا٘حؿاٌٝة:أَا عٔ املعازبة ا٘حؿاٌٝة:  

  حطاب ْطبة َتٛض  اْضتجابة يهٌ عبازة َٔ عبازا  اْضتباْة عًى ايٓ ٛ ايتاىل:حطاب ْطبة َتٛض  اْضتجابة يهٌ عبازة َٔ عبازا  اْضتباْة عًى ايٓ ٛ ايتاىل:  --11

تى جاً  ذبكت  تى جاً  ذبكت  مت حطاب تهسازا  اضتجابة أفساد ايعٝٓة عٔ نٌ عبازة َٔ عبازا  اْضتباْة ٚايمت حطاب تهسازا  اضتجابة أفساد ايعٝٓة عٔ نٌ عبازة َٔ عبازا  اْضتباْة ٚاي  --  أأ

ٛافككة بدزجكة   نٌ بدٌٜ َٔ بداٌٌ اْضتجابة فى نٓ ازبصأٜٔ يٓضتباْة، فهاْت فى ازبكصً  نٌ بدٌٜ َٔ بداٌٌ اْضتجابة فى نٓ ازبصأٜٔ يٓضتباْة، فهاْت فى ازبكصً   ٍ )امل ٚ ٛافككة بدزجكة   ٔا ٍ )امل ٚ ٔا

ً ايثاْى ناْت ازبص ٛافل(،ٚ  تٛضطة، غريَ  ً ايثاْىنبرية، بدزجةَ  ناْت ازبص ٛافل(،ٚ  تٛضطة، غريَ  )ٖاّ جًدا، َتٛض  أُٖٝة، قًٌٝ أُٖٝة( )ٖاّ جًدا، َتٛض  أُٖٝة، قًٌٝ أُٖٝة(   نبرية، بدزجةَ 

  )ٚايت كل بدزجة نبرية، بدزجة َتٛضطة، ْ تت كل(.)ٚايت كل بدزجة نبرية، بدزجة َتٛضطة، ْ تت كل(.

ٜسَص هلا بايسَص )د( أعطى ايباحس ايدأعطى ايباحس ايد  --  بب عتبازٜةٚ  ٜسَص هلا بايسَص )د( زجا  ْا عتبازٜةٚ  ٌ  11، ، 22، ، 33زجا  ْا ٔ بدٌا  ٌَ ٌ بدٜ ٌعًى ن ٔ بدٌا  ٌَ ٌ بدٜ   اْضتجابة، اْضتجابة،   عًى ن
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ايدزجة ايٛشْٝة )د( املعطاة يهكٌ عبكازة َكٔ    ايدزجة ايٛشْٝة )د( املعطاة يهكٌ عبكازة َكٔ    × × قسب عدد تهسازا  اْضتجابة )ى( ذبت نٌ بدٌٜ قسب عدد تهسازا  اْضتجابة )ى( ذبت نٌ بدٌٜ 

  عبازا  اْضتباْة عبازا  اْضتباْة 

عككع حاؾككٌ قككسب عككدد ايتهككسازا  )ى( َكككسٚبا فككى ايدزجككة ايٛشْٝككة يهككٌ عبككازة َككٔ عبككازا    عككع حاؾككٌ قككسب عككدد ايتهككسازا  )ى( َكككسٚبا فككى ايدزجككة ايٛشْٝككة يهككٌ عبككازة َككٔ عبككازا    

  د(د(××اْضتباْة يً ؿٍٛ عًى َج )ىاْضتباْة يً ؿٍٛ عًى َج )ى

اسبؿٍٛ عًى َتٛض  ايٛشٕ ايٓطبى يهٌ عبازة َٔ عبازا  اْضتباْة ٚذيو بكطُة حاؾكٌ ازبُكع   اسبؿٍٛ عًى َتٛض  ايٛشٕ ايٓطبى يهٌ عبازة َٔ عبازا  اْضتباْة ٚذيو بكطُة حاؾكٌ ازبُكع     --22

  د( عًى أفساد ايعٝٓة ةٓب/أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظد( عًى أفساد ايعٝٓة ةٓب/أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ××ايطابل َج)ىايطابل َج)ى

اسبؿٍٛ عًى ْطبة َتٛض  اْضتجابة يهٌ عبازة ٚيهٌ ضبٛز َٔ ضباٚز اْضتباْة، ٚذيو بكطكُة  اسبؿٍٛ عًى ْطبة َتٛض  اْضتجابة يهٌ عبازة ٚيهٌ ضبٛز َٔ ضباٚز اْضتباْة، ٚذيو بكطكُة    --33

  ((556:75556:75))ٕ نُا فى املعادية اٖتٝة: ٕ نُا فى املعادية اٖتٝة: ( × ( × 33ض  ايٛشْى عًى عدد احتُاْ  اْضتجابة ٖٚى )ض  ايٛشْى عًى عدد احتُاْ  اْضتجابة ٖٚى )املتٛاملتٛ

  11××33+ مجـ ك+ مجـ ك22××22+مجـ ك+مجـ ك33××11مجـ كمجـ ك
  نسبة متوسط االستجابة= ــــــــــــــــــــــــنسبة متوسط االستجابة= ــــــــــــــــــــــــ

  نن× ×   33          
  ( عدد ايتهسازا ( عدد ايتهسازا 22)ى)ى      ( عدد تهسازا ( عدد تهسازا 11)ى)ى  حٝسحٝس  

  )ٕ( أفساد ايعٝٓة)ٕ( أفساد ايعٝٓة      ( عدد ايتهسازا ( عدد ايتهسازا 33)ى)ى    

  ْطبة َتٛض  غدة اْضتجابة يهٌ عبازة َٔ عبازا  اْضتباْة نُا ًٜى:ْطبة َتٛض  غدة اْضتجابة يهٌ عبازة َٔ عبازا  اْضتباْة نُا ًٜى:  تكدٜستكدٜس  --44

  الدرجة الوزنية ألقل درجة موافقالدرجة الوزنية ألقل درجة موافق  ––الدرجة الوزنية ألعلى درجة موافقة الدرجة الوزنية ألعلى درجة موافقة           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة متوسط شدة االستجابة = ــــــــــــنسبة متوسط شدة االستجابة = ــــــــــــ

  عدد احتماالت االستجابةعدد احتماالت االستجابة                  
        33--11  
  1.671.67ــــ = ــــ = = ـــــــ= ـــــــ      
            33  

  حطاب اشبطا املعٝازي ملتٛض  غدة اْضتجابة ةبًكا يًكإْٛحطاب اشبطا املعٝازي ملتٛض  غدة اْضتجابة ةبًكا يًكإْٛ  --55

  بب× × أ أ     
  خ. م = ـــــــخ. م = ـــــــ

  نن                
  0.670.67= =   ْطبة َتٛض  غدة اْضتجابة يًعبازة ْطبة َتٛض  غدة اْضتجابة يًعبازة   )أ()أ(  حٝسحٝس  

  0.330.33= =     باقى ايٓطبة َٔ ايٛاحد ايؿ ٝحباقى ايٓطبة َٔ ايٛاحد ايؿ ٝح  )ب()ب(    

  عدد أفساد ايعٝٓةعدد أفساد ايعٝٓة  )ٕ()ٕ(    

  اْضتجابة = اْضتجابة = تعٝئ حدي ايثكة يٓطبة َتٛض  غدة تعٝئ حدي ايثكة يٓطبة َتٛض  غدة   --66
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  اشبطا املعٝازياشبطا املعٝازي××  1.961.96±±ْطبة َتٛض  غدة اْضتجابة ْطبة َتٛض  غدة اْضتجابة 

  103103ٕ= ٕ=     بايٓطبة ٔعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظبايٓطبة ٔعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظٚٚ  

  1.331.33××1.671.67          بب××أأ    
  1.1461.146خ.م=   ــــ =   ــــــــــ = خ.م=   ــــ =   ــــــــــ =   

  113113    نن      
  0.0460.046× ×   1.961.96±±  0.670.67حدا ايثكة يٓطبة َتٛض  اْضتجابة = حدا ايثكة يٓطبة َتٛض  اْضتجابة = 

  0.760.76= =   0.0460.046× ×   1.961.96+ +   0.670.67اسبد أعًى يًثكة : اسبد أعًى يًثكة : 

  0.580.58= =   0.0460.046× ×   1.961.96  ––  0.670.67اسبد أدْى يًثكة: اسبد أدْى يًثكة: 

( تهٕٛ داية يؿكاحل اْضكتجابة   ( تهٕٛ داية يؿكاحل اْضكتجابة   0.760.76ٚعًٝ٘، فايعبازة ايتى ذبؿٌ عًى ْطبة َتٛض  اضتجابة )ٚعًٝ٘، فايعبازة ايتى ذبؿٌ عًى ْطبة َتٛض  اضتجابة )

( ٜهكٕٛ غكري دايكة، أَكا ايعبكازة ايتكى تككع        ( ٜهكٕٛ غكري دايكة، أَكا ايعبكازة ايتكى تككع        0.580.58أعًى، ٚايعبازة ايتى ذبؿٌ عًى ْطبة َتطٛم اضتجابة )أعًى، ٚايعبازة ايتى ذبؿٌ عًى ْطبة َتطٛم اضتجابة )

عًى )بئ بئ  عًى )اسبد ٔا ٚاسبك 0.760.76اسبد ٔا ٚاسبك (  دْكى ) (  دْكى ) د ٔا ٍٝكة         0.580.58د ٔا  ًٖ ضكتجابة أعككا طكبةْ  كرا بآي تٛضكطة،ٖ  ٕ دايكة بدزجكةَ  ٍٝكة         ( تهٛك  ًٖ ضكتجابة أعككا طكبةْ  كرا بآي تٛضكطة،ٖ  ٕ دايكة بدزجكةَ    ( تهٛك

  ايتدزٜظ.ايتدزٜظ.

  960960ٚبايٓطبة يًطٓب ٕ= ٚبايٓطبة يًطٓب ٕ= 

  1.331.33××1.671.67          بب××أأ    
  1.1151.115خ.م=   ــــ =   ــــــــــ = خ.م=   ــــ =   ــــــــــ =   

  961961    نن      
  0.0150.015× ×   1.961.96±±  0.670.67حدا ايثكة يٓطبة َتٛض  اْضتجابة = حدا ايثكة يٓطبة َتٛض  اْضتجابة = 

  0.700.70= =   0.0150.015  ××  1.961.96+ +   0.670.67اسبد أعًى يًثكة : اسبد أعًى يًثكة : 

  0.640.64= =   0.0150.015× ×   1.961.96  ––  0.670.67اسبد أدْى يًثكة: اسبد أدْى يًثكة: 

ض  اضتجابة ) َٛت طبة  ٌ عًىْ  ، فايعبازة ايتى ذبؿ ًٝ٘ ض  اضتجابة )ٚع َٛت طبة  ٌ عًىْ  ، فايعبازة ايتى ذبؿ ًٝ٘ كا   0.700.70ٚع عًكى، َأ ضتجابة ٔا ٕ داية يؿاحل ْا كا   ( فأنثس تٛه عًكى، َأ ضتجابة ٔا ٕ داية يؿاحل ْا ( فأنثس تٛه

ض  اضتجابة ) َٛت طبة  ٌ عًىْ  ض  اضتجابة )ايعبازة ايتى ذبؿ َٛت طبة  ٌ عًىْ  ا ايعبكازة ايتكى تككع بكئ اسبك     0.640.64ايعبازة ايتى ذبؿ ٕ غري داية، َأ ٌ تٛه ا ايعبكازة ايتكى تككع بكئ اسبك     ( فأق ٕ غري داية، َأ ٌ تٛه عًكى ) ( فأق عًكى ) د ٔا ( ( 0.700.70د ٔا

ى ) ْٔد ى )ٚاسبد ا ْٔد ٝٓة ايطٓب.0.640.64ٚاسبد ا طبة يع را بآي ضطة،ٖ  َٛت ٕ داية بدزجة  ٝٓة ايطٓب.( تٛه طبة يع را بآي ضطة،ٖ  َٛت ٕ داية بدزجة    ( تٛه

أَككا يتعككسف ايدْيككة ا٘حؿككاٌٝة يً ككسٚم بككئ اضككتجابا  عٝٓتككى ايب ككس )ايطككٓب ٚأعكككاً ٍٜٗككة  أَككا يتعككسف ايدْيككة ا٘حؿككاٌٝة يً ككسٚم بككئ اضككتجابا  عٝٓتككى ايب ككس )ايطككٓب ٚأعكككاً ٍٜٗككة  

     ً ً     ايتدزٜظ( ضٛاً َا ٜتعًل بسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثكة يًُباحكس اي ًطك ٝة، أٚ عٓاؾكس املٓ َٛكة ايتع ُٝٝكة  ُٝٝكة  ايتدزٜظ( ضٛاً َا ٜتعًل بسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثكة يًُباحكس اي ًطك ٝة، أٚ عٓاؾكس املٓ َٛكة ايتع

َككٔ حٝككس أُٖٝككة أٚ َككٔ حٝككس دزجككة املُازضككة أٚ ايت كككل، فكككد مت اضككتخداّ ا تبككاز )ش( باملعاديككة اٖتٝككة  َككٔ حٝككس أُٖٝككة أٚ َككٔ حٝككس دزجككة املُازضككة أٚ ايت كككل، فكككد مت اضككتخداّ ا تبككاز )ش( باملعاديككة اٖتٝككة  

((299:99299:99))  
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  22أ أ   ––  11أ أ       
  ز = ــــــــــــــــز = ــــــــــــــــ  
          11 + +11  
  ق( ) ـــــــ(ق( ) ـــــــ(--11× )× )ق ق     
  22+ن+ن11نن        

  = ْطبة َتٛض  اْضتجابة يًعٝٓة أٚىل= ْطبة َتٛض  اْضتجابة يًعٝٓة أٚىل  11حٝس أحٝس أ

  اٜة يًعٝٓة ايثاْٝةاٜة يًعٝٓة ايثاْٝة= ْطبة َتٛض  اْضتج= ْطبة َتٛض  اْضتج22أأ          

  22نن  22أأ  ––  11نن  11أأ    
  ق = ـــــــــــق = ـــــــــــ  
  22+ ن+ ن  11نن        

  رحهيم ورفسيش َزبئظ انذساسخ انًيذاَيخ:رحهيم ورفسيش َزبئظ انذساسخ انًيذاَيخ:  --صبَيبصبَيب

ٚفُٝككا ٜتعًككل بت ًٝككٌ ٚت طككري ْتككاٌج ايدزاضككة املٝداْٝككة، ف ككى ٖككرا ازبككصً  ككت ا٘جابككة عًككى       ٚفُٝككا ٜتعًككل بت ًٝككٌ ٚت طككري ْتككاٌج ايدزاضككة املٝداْٝككة، ف ككى ٖككرا ازبككصً  ككت ا٘جابككة عًككى       

ٕ بت دٜد زِٜة نٌ َٔ ايطٓب ٚأ ٕ بت دٜد زِٜة نٌ َٔ ايطٓب ٚأايطّايئ ايطادع ٚايطابع ايًرٜٔ ٜتعًكا عكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ فُٝا ٜتعًل عكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ فُٝا ٜتعًل ايطّايئ ايطادع ٚايطابع ايًرٜٔ ٜتعًكا

باملباحس أٚ أضظ اي ًط ٝة يتٝاز َا بعكد اسبداثكة املتُثًكة فكى )اْ٘طكإ )ايطبٝعكة اْ٘طكاْٝة( ايككِٝ،         باملباحس أٚ أضظ اي ًط ٝة يتٝاز َا بعكد اسبداثكة املتُثًكة فكى )اْ٘طكإ )ايطبٝعكة اْ٘طكاْٝة( ايككِٝ،         

ٚنريو ٚنريو   بايٓطبة يًطّاٍ ايطادع،بايٓطبة يًطّاٍ ايطادع،املعسفة، ايٛجٛد/ ايهٕٛ/ ايعامل/ اسبكٝكة(، ٚأِٖ اي سٚم بُٝٓٗا، ٖرا املعسفة، ايٛجٛد/ ايهٕٛ/ ايعامل/ اسبكٝكة(، ٚأِٖ اي سٚم بُٝٓٗا، ٖرا 

 ٔ ٔ بايٓطبة يًطّاٍ ايطابع حٍٛ زِٜة نٌ َك ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ فُٝكا ٜتعًكل بعٓاؾكس املٓ َٛكة         ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ فُٝكا ٜتعًكل بعٓاؾكس املٓ َٛكة           بايٓطبة يًطّاٍ ايطابع حٍٛ زِٜة نٌ َك

  ايتعًُٝٝة َٔ حٝس دزجة أُٖٝة ٚاملُازضة فى ايٛاقع ايتعًُٝى اي عًى. ايتعًُٝٝة َٔ حٝس دزجة أُٖٝة ٚاملُازضة فى ايٛاقع ايتعًُٝى اي عًى. 

ًٓ ٚت طرًيا عًى ايٓ ٛ ايتاىل: ًٓ ٚت طرًيا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ٚميهٔ عسض ْتاٌج ايدزاضة املٝداْٝة ذبًٝ   ٚميهٔ عسض ْتاٌج ايدزاضة املٝداْٝة ذبًٝ

ٖ    بايٓطبة يًطّاٍ ايطادعبايٓطبة يًطّاٍ ايطادع ٖ  ايري ٜتعًل باضتجابا  نٌ َٔ ايطكٓب ٚأعككاً  ٍٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ    ٍٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ    ايري ٜتعًل باضتجابا  نٌ َٔ ايطكٓب ٚأعككاً 

ايٛجككٛد(، ٚتعككسف اذا ناْككت ٖٓككاى فككسٚم ذا  دْيككة    ايٛجككٛد(، ٚتعككسف اذا ناْككت ٖٓككاى فككسٚم ذا  دْيككة      ––املعسفككة املعسفككة   ––ايكككِٝ ايكككِٝ   ––املباحككس اي ًطكك ٝة )اْ٘طككإ  املباحككس اي ًطكك ٝة )اْ٘طككإ  

ّ )احؿاٌٝة بئ نًتا احؿاٌٝة بئ نًتا  ٍ أزقا تاٌج اتك ت فى ازبداٚ ٌ ا٘حؿاٌى اىلْ  عًٝ٘، فكد أض س ايت ًٝ ّ )ايعٝٓتئ،ٚ  ٍ أزقا تاٌج اتك ت فى ازبداٚ ٌ ا٘حؿاٌى اىلْ  عًٝ٘، فكد أض س ايت ًٝ ، ، 88، ، 77، ، 66ايعٝٓتئ،ٚ 

  ايتاىل:ايتاىل:  ( عًى ايٓ ٛ( عًى ايٓ 99ٛ

ٍ زِٜة تٝاز  --أْٚأْٚ ٔ تٓاٚ ٍ زِٜة تٝازميه ٔ تٓاٚ َا بعد اسبداثة )يْٙطإ( َٔ ٚجٗةْ س عٝٓتى ايب س )ايطٓب ٚأعكاً َا بعد اسبداثة )يْٙطإ( َٔ ٚجٗةْ س عٝٓتى ايب س )ايطٓب ٚأعكاً   ميه

  ٍٖٝة ايتدزٜظ( َٔ  ٍٓ َا أض س عٓ٘ ايت ًٌٝ اْحؿاٌى فى ازبدٍٚ ايتاىل:ٍٖٝة ايتدزٜظ( َٔ  ٍٓ َا أض س عٓ٘ ايت ًٌٝ اْحؿاٌى فى ازبدٍٚ ايتاىل:
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  ZZ( يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ ( يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ 66عذول سلى )عذول سلى )

  السزغبثبد ػيُزً انغالةالسزغبثبد ػيُزً انغالة

  ذ انحذاصخ نإلَسبٌذ انحذاصخ نإلَسبٌوأػضبء هيئخ انزذسي: حىل سؤيخ ريبس يب ثؼوأػضبء هيئخ انزذسي: حىل سؤيخ ريبس يب ثؼ

  انؼجبسادانؼجبساد  وو

  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة

انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

إنســــان مابعــــد الحدافــــة يعــــيج فــــى عــــالم ت نولــــوجى إنســــان مابعــــد الحدافــــة يعــــيج فــــى عــــالم ت نولــــوجى   11
  1.181.18  55  1.811.81  2.412.41  44  1.811.81  2.412.41  يسيطر عليه الشعو باالغترابيسيطر عليه الشعو باالغتراب

ولى مسوئليات إنسان ما بعـد الحدافـة مسـئوليته تجـا  ولى مسوئليات إنسان ما بعـد الحدافـة مسـئوليته تجـا  أأ  22
  عقله وتنمية موارد  الذهنيةعقله وتنمية موارد  الذهنية

2.592.59  1.861.86  22  2.642.64  1.881.88  11  --1.331.33  

33  
إنســان مــا بعــد الحدافــة يبــدو أنــه مســلوب ا رادة أمــام إنســان مــا بعــد الحدافــة يبــدو أنــه مســلوب ا رادة أمــام 

  1.921.92  77  1.711.71  2.112.11  77  1.751.75  2.242.24  سطوة الت نولوجيا وسيطرتها.سطوة الت نولوجيا وسيطرتها.

نســانى نســانى الصــراا النىســى والقلــق أحــد معمــ  الوضــ  ا  الصــراا النىســى والقلــق أحــد معمــ  الوضــ  ا    44
  1.391.39--  33  1.871.87  2.612.61  33  1.851.85  2.562.56  فى ما بعد الحدافةفى ما بعد الحدافة

ا نسان  ائن حـر مسـئول يتصـرن عـن بصـيرة ووعـى ا نسان  ائن حـر مسـئول يتصـرن عـن بصـيرة ووعـى   55
  1.131.13  مم11  1.881.88  2.632.63  11  1.881.88  2.642.64  وذو قدرة على االختياروذو قدرة على االختيار

الرفض والتعبير العلنى عن الرأى من سمات إنسان مـا الرفض والتعبير العلنى عن الرأى من سمات إنسان مـا   66
  بعد الحدافة رغم عوامل القهر وال بت التى يعيشهابعد الحدافة رغم عوامل القهر وال بت التى يعيشها

  1.121.12--  44  1.811.81  2.422.42  مم44  8181..11  2.412.41

77  
ــى مــا يــرا  أو يقــر    ــى مــا يــرا  أو يقــر   إنســان مــا بعــد الحدافــة يح ــم عل إنســان مــا بعــد الحدافــة يح ــم عل
بطريقة تى ي ية )تحليلية( حيث ال ي ـون لـرأى الم لـن بطريقة تى ي ية )تحليلية( حيث ال ي ـون لـرأى الم لـن 

  أفر على المعنىأفر على المعنى
1.861.86  1.621.62  99  2.152.15  1.681.68  88  --1.241.24  

إنســان مــا بعــد الحدافــة فــى غنــى عــن حاجتــه لذا رتــه إنســان مــا بعــد الحدافــة فــى غنــى عــن حاجتــه لذا رتــه   88
  البشرية التقليديةالبشرية التقليدية

1.311.31  1.431.43  1111  1.461.46  1.491.49  1111  1.151.15  

99  
يت امـــل لـــدى إنســـان مـــا بعـــد الحدافـــة مشـــاعر الشـــك يت امـــل لـــدى إنســـان مـــا بعـــد الحدافـــة مشـــاعر الشـــك 

  1.541.54  99  1.661.66  1.981.98  88  1.691.69  2.162.16  واالرتياب المشوب )المختلط( بالتشا مواالرتياب المشوب )المختلط( بالتشا م

ععقة إنسان مـا بعـد الحدافـة با لـة )ال مبيـوتر( أقـوى ععقة إنسان مـا بعـد الحدافـة با لـة )ال مبيـوتر( أقـوى   1111
  1.941.94  1111  1.721.72  2.172.17  66  1.771.77  2.322.32  من ععقة البشر بعضهم ببعضمن ععقة البشر بعضهم ببعض

  متوسط الوزن النسبىمتوسط الوزن النسبى
  1.161.16--    1.751.75  2.252.25    1.751.75  2.242.24  ط نسبة االستجابة وقيمة )ز(ط نسبة االستجابة وقيمة )ز(ومتوسومتوس

  
انحذ األػهً نهضمخ انحذ األػهً نهضمخ 

    72د722د2

  64د642د2األدًَ نهضمخ األدًَ نهضمخ 

    

انحذ األػهً نهضمخ انحذ األػهً نهضمخ 

  76د762د2

  28د282د2األدًَ نهضمخ األدًَ نهضمخ 

  

اتكح إٔ َتٛضك  ْطكبة َتٛضك  اْضكتجابة عًكى احملكٛز نهكٌ        اتكح إٔ َتٛضك  ْطكبة َتٛضك  اْضكتجابة عًكى احملكٛز نهكٌ          ((66َٔ  ٍٓ اضتكساً ازبدٍٚ زقِ )َٔ  ٍٓ اضتكساً ازبدٍٚ زقِ )  

( ( 0.750.75طبٝعكة اْ٘طكاْٝة( ٚفًككا يسِٜكة تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة، جكاً  )         طبٝعكة اْ٘طكاْٝة( ٚفًككا يسِٜكة تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة، جكاً  )         بايٓطبة يًطٓب حٍٛ اْ٘طإ )ايبايٓطبة يًطٓب حٍٛ اْ٘طإ )اي

( ترتاٚر ْطبة ( ترتاٚر ْطبة 55، ، 22، ، 44، ، 66، ، 11، ، 1010، ، 33(، ٚقد جاً  ايعبازا  أزقاّ )(، ٚقد جاً  ايعبازا  أزقاّ )0.700.70ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )

( ممكا ٜٛقكح إٔ اْطكإ    ( ممكا ٜٛقكح إٔ اْطكإ    0.700.70( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )0.800.80، ، 0.750.75َتٛض  اْضتجابة عًٝٗا بئ )َتٛض  اْضتجابة عًٝٗا بئ )

بعد اسبداثة زغِ أْ٘ حس، ٚيهٓ٘ ضبدد َٚطًٛب ا٘زادة أَاّ ضطٛة ايتهٓٛيٛجٝا مما ػبعً٘ ٜعٝؼ حايكة  بعد اسبداثة زغِ أْ٘ حس، ٚيهٓ٘ ضبدد َٚطًٛب ا٘زادة أَاّ ضطٛة ايتهٓٛيٛجٝا مما ػبعً٘ ٜعٝؼ حايكة  َا َا 

َٔ ايؿساني ايٓ طى ٚايكًل، ٚؽبِٝ عًٝ٘ ايػعٛز باْغرتاب، نُا أْ٘ ٜعٝؼ حاية َٔ عدّ ايكٝكئ تصٜكد َكٔ    َٔ ايؿساني ايٓ طى ٚايكًل، ٚؽبِٝ عًٝ٘ ايػعٛز باْغرتاب، نُا أْ٘ ٜعٝؼ حاية َٔ عدّ ايكٝكئ تصٜكد َكٔ    
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ا َكسدٙ تكأثري ايتككدّ    ا َكسدٙ تكأثري ايتككدّ    حاية اشبكٛف يدٜك٘، ٖٚكرا ٜعهكظ حايكة ايٜٓككئ ايتكى تُٝكص َكا بعكد اسبداثكة، ٖٚكر            حاية اشبكٛف يدٜك٘، ٖٚكرا ٜعهكظ حايكة ايٜٓككئ ايتكى تُٝكص َكا بعكد اسبداثكة، ٖٚكر            

ايتهٓٛيٛجى ٚفكدإ ايتٛاؾٌ ايسٚحى ايري أدي اىل غٝاب ايكِٝ ايسٚحٝكة، ٚنكريو غٝكاب ا٘ميكإ بكاهلل،      ايتهٓٛيٛجى ٚفكدإ ايتٛاؾٌ ايسٚحى ايري أدي اىل غٝاب ايكِٝ ايسٚحٝكة، ٚنكريو غٝكاب ا٘ميكإ بكاهلل،      

ٚايكطٝعة املعٜٓٛة ايسٚحٝة، ٚيهٓ٘ عًى ازباْع اٖ س ٜكسفض اْ٘طكإ َكا ْ ٜت كل َعك٘، ٜٚعكرب عًٓٝكا عكٔ         ٚايكطٝعة املعٜٓٛة ايسٚحٝة، ٚيهٓ٘ عًى ازباْع اٖ س ٜكسفض اْ٘طكإ َكا ْ ٜت كل َعك٘، ٜٚعكرب عًٓٝكا عكٔ         

ايككِٝ ايسٚحٝككة، ٚعٓقتك٘ بككاْٖ  ٚأجٗككصة   ايككِٝ ايسٚحٝككة، ٚعٓقتك٘ بككاْٖ  ٚأجٗككصة   آزاٌك٘ زغككِ عٛاَكٌ ايهبككت ٚايكٗكس ايتككى ٜعٝػككٗا ذبكت غٝككاب     آزاٌك٘ زغككِ عٛاَكٌ ايهبككت ٚايكٗكس ايتككى ٜعٝػككٗا ذبكت غٝككاب     

أفكدت٘ عَٓات٘ اْ٘طاْٝة املباغسة َع ذٜٚ٘ اذ أثس  ايتهٓٛيٛجٝا عًى تٓحكِ ايٓطكٝج اْجتُكاعى، ٚأد     أفكدت٘ عَٓات٘ اْ٘طاْٝة املباغسة َع ذٜٚ٘ اذ أثس  ايتهٓٛيٛجٝا عًى تٓحكِ ايٓطكٝج اْجتُكاعى، ٚأد     

اىل ت هٝو اجملتُعا  ٚضٝادة اْعبسافا ، مما أدي اىل اضتبعاد ايكِٝ ايسٚحٝة َٚٔ ثِ اغكرتاب اْ٘طكإ،   اىل ت هٝو اجملتُعا  ٚضٝادة اْعبسافا ، مما أدي اىل اضتبعاد ايكِٝ ايسٚحٝة َٚٔ ثِ اغكرتاب اْ٘طكإ،   

نُكا إٔ د كٍٛ اْ٘طكإ املعاؾكس عكامل ؽبتًكا عكٔ        نُكا إٔ د كٍٛ اْ٘طكإ املعاؾكس عكامل ؽبتًكا عكٔ        (، (، 214:8214:8ُكد أبكٛ زاقكى )   ُكد أبكٛ زاقكى )   ضك س ضب ضك س ضب ٖٚرا ٜت ل َع دزاضة ٖٚرا ٜت ل َع دزاضة 

ايٛاقع املعٝؼ تسى آثاًزا قخُة عًى حٝاة اْ٘طإ ايٛاقعٝة ٚت اعٓت٘ اْجتُاعٝة، حٝس أتاحت ي٘ ٖرٙ ايٛاقع املعٝؼ تسى آثاًزا قخُة عًى حٝاة اْ٘طإ ايٛاقعٝة ٚت اعٓت٘ اْجتُاعٝة، حٝس أتاحت ي٘ ٖرٙ 

  ((276:8276:8))  ايػبها  َطاحة َٔ اسبسٜة جعًت٘ ٜت سز َٔ ايكِٝ أبٜٛة.ايػبها  َطاحة َٔ اسبسٜة جعًت٘ ٜت سز َٔ ايكِٝ أبٜٛة.

( ُٖٚا ( ُٖٚا 0.620.62، ، 0.430.43( ترتاٚر بئ )( ترتاٚر بئ )77، ، 88ايعبازتئ زقُى )ايعبازتئ زقُى )  عًىعًى  (())ٚفى ذا  ازبدٍٚ، جاً  "ٕ.ّ.أ"ٚفى ذا  ازبدٍٚ، جاً  "ٕ.ّ.أ"  

(، حٝكس إ اْطكإ َكا بعكد اسبداثكة ٜ هكس بطسٜككة آيٝكة أفكدتك٘ اعُكاٍ           (، حٝكس إ اْطكإ َكا بعكد اسبداثكة ٜ هكس بطسٜككة آيٝكة أفكدتك٘ اعُكاٍ           0.640.64أقٌ َٔ اسبد أدْكى يًثككة )  أقٌ َٔ اسبد أدْكى يًثككة )  

ايعكٌ ٚذبًٝكٌ املعًَٛكا  مبعٓكى أْك٘ أؾكبح غكري قكادز عًكى اعُكاٍ عكًك٘ ْٔك٘ أؾكبح فكى غٓكى عكٔ ذانستك٘                 ايعكٌ ٚذبًٝكٌ املعًَٛكا  مبعٓكى أْك٘ أؾكبح غكري قكادز عًكى اعُكاٍ عكًك٘ ْٔك٘ أؾكبح فكى غٓكى عكٔ ذانستك٘                 

تخكب     اضع اٖىل، اضع اٖىل، ايبػسٜة ْعتُادٙ عًى اسبايبػسٜة ْعتُادٙ عًى اسب ٘ بٗكراٜ  يهٓك ت هٝو اشبطاب ايرتبٛي،ٚ   ٌٚ ٘ ذبًٝ ٓ ميهٓ تخكب     ٚبايتاىل ف ٘ بٗكراٜ  يهٓك ت هٝو اشبطاب ايرتبٛي،ٚ   ٌٚ ٘ ذبًٝ ٓ ميهٓ ٚبايتاىل ف

ٔ  َ٘ ّ اٝي كد ٔفُٝاٜ   َ٘ ّ اٝي كد   َعًَٛا .َعًَٛا .  فُٝاٜ 

( فٗكى  ( فٗكى  0.640.64( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أدْكى يًثككة )  ( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أدْكى يًثككة )  0.690.69( فجاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )( فجاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )99أَا ايعبازة زقِ )أَا ايعبازة زقِ )

     ٝ ٝ     َتٛضطة حٝس ٜتهاٌَ يدي ٖرا اْ٘طإ ايػو ٚايتػهٝو فكى نكٌ غكَ ٚفكى ايكك ًٝكا     َتٛضطة حٝس ٜتهاٌَ يدي ٖرا اْ٘طإ ايػو ٚايتػهٝو فكى نكٌ غكَ ٚفكى ايكك َٛغًٝبكا ٚعبث ًٝكا     ِ ممكا جعًك٘  َٛغًٝبكا ٚعبث ِ ممكا جعًك٘ 

أحكد  أحكد      SSkkeeppttiicciissmmاسبداثكة ايتػكهٝو  اسبداثكة ايتػكهٝو  ٚفٛقًٜٛا ممصًٚجا بٓكٛني َكٔ ايتػكاِّ، ٖٚكرا ْكابع َكٔ اربكاذ َكا بعكد          ٚفٛقًٜٛا ممصًٚجا بٓكٛني َكٔ ايتػكاِّ، ٖٚكرا ْكابع َكٔ اربكاذ َكا بعكد          

صعة ايػهٝة يدي ِ آي دع ٗا مماٜ  ُ ايتى تستهص عًٝ صعة ايػهٝة يدياملباد ِ آي دع ٗا مماٜ  ُ ايتى تستهص عًٝ   اْ٘طإ.اْ٘طإ.  املباد

          ٛ ٛ          أَا بايٓطكبة ْضكتجابا  أعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ذا  احملكٛز )اْ٘طكإ( فككد جكاً َت ضك   ضك   أَا بايٓطكبة ْضكتجابا  أعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ذا  احملكٛز )اْ٘طكإ( فككد جكاً َت

( ٚقكد جكاً    ( ٚقكد جكاً    0.760.76( ٖٚكى اقكٌ َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      ( ٖٚكى اقكٌ َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      0.750.75ْطبة َتٛضك  اْضكتجابة عًكى احملكٛز نهكٌ )     ْطبة َتٛضك  اْضكتجابة عًكى احملكٛز نهكٌ )     

( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثككة  ( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثككة  0.880.88، ، 0.800.80( ترتاٚر "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا بئ )( ترتاٚر "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا بئ )22، ، 55، ، 44، ، 66، ، 11ايعبازا  أزقاّ )ايعبازا  أزقاّ )

 اٖتُاَكا  اْ٘طكإ ػبكع إٔ     اٖتُاَكا  اْ٘طكإ ػبكع إٔ    ( ٚمما ٜٛقح زِٜتِٗ أْ٘ فى ظٌ ايتطكٛز ٚايتككدّ ايتهٓٛيكٛجى إٔ أٚىل   ( ٚمما ٜٛقح زِٜتِٗ أْ٘ فى ظٌ ايتطكٛز ٚايتككدّ ايتهٓٛيكٛجى إٔ أٚىل   0.760.76))

ةًعت ةًعت تهٕٛ َٛجٗة عبٛ ايتُٓٝة ايرٖٓٝة ٚايعكًٝة ايتى ٖى أحد أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة، ٚقد أغاز تهٕٛ َٛجٗة عبٛ ايتُٓٝة ايرٖٓٝة ٚايعكًٝة ايتى ٖى أحد أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة، ٚقد أغاز 

اىل إٔ تُٓٝة املٛازد ايرٖٓٝة ٚايعكًٝة َُٗة حتى ٔضتاذ ازباَعة فى ظٌ تٝكاز َكا   اىل إٔ تُٓٝة املٛازد ايرٖٓٝة ٚايعكًٝة َُٗة حتى ٔضتاذ ازباَعة فى ظٌ تٝكاز َكا   ( ( 196:57196:57عبد اسبُٝد )عبد اسبُٝد )

  بعد اسبداثة.بعد اسبداثة.

                                      
() .ن.م.أ = تشري اىل نسبة متوسط االستجابة 
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عًى إٔ ٖرا اْ٘طإ ٜعٝؼ حاية َٔ اْغرتاب ايثكافى ٚاي هكسي،  عًى إٔ ٖرا اْ٘طإ ٜعٝؼ حاية َٔ اْغرتاب ايثكافى ٚاي هكسي،  نُا أند أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ نُا أند أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ 

ٚيهٔ زغِ عٛاٌَ ايكٗس ٚايهبت فإْ٘ قادز عًى إٔ ٜسفض َا ْ ٜت ل َع آزاٌ٘ ٖٚكٛ قكادز عًكى ايتعكبري عًٝٓكا      ٚيهٔ زغِ عٛاٌَ ايكٗس ٚايهبت فإْ٘ قادز عًى إٔ ٜسفض َا ْ ٜت ل َع آزاٌ٘ ٖٚكٛ قكادز عًكى ايتعكبري عًٝٓكا      

عٔ آزاٌ٘ مما قد ػبعً٘ ٜعٝؼ فى حاية َٔ اْغرتاب ٚايؿساني ايٓ طى ٚايكًل، ْٔ٘ اْطإ حس َٚطٍٍٛ عكٔ  عٔ آزاٌ٘ مما قد ػبعً٘ ٜعٝؼ فى حاية َٔ اْغرتاب ٚايؿساني ايٓ طى ٚايكًل، ْٔ٘ اْطإ حس َٚطٍٍٛ عكٔ  

تككريي اػبًتككٕٛ  تككريي اػبًتككٕٛ  ٚذٚ َكككدزة عًككى اْ تٝككاز زغككِ إٔ ٖككرٙ اسبسٜككة ضبككددة، نُككا أغككاز اىل ذيككو        ٚذٚ َكككدزة عًككى اْ تٝككاز زغككِ إٔ ٖككرٙ اسبسٜككة ضبككددة، نُككا أغككاز اىل ذيككو          تؿككسفات٘تؿككسفات٘

((152:16152:16.).)  

( ٖٚكى أقكٌ َكٔ    ( ٖٚكى أقكٌ َكٔ    0.720.72، ، 0.660.66( تكرتاٚر بكئ )  ( تكرتاٚر بكئ )  1010، ، 33، ، 77، ، 99ٚقد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازا  أزقاّ )ٚقد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازا  أزقاّ )

ا، ٚتتهاَكٌ  ا، ٚتتهاَكٌ  ( يًثكة َكا ٜٛقكح إٔ ٖكرا اْ٘طكإ َطكًٛب ا٘زادة أَكاّ ضكطٛة ايتهٓٛيٛجٝك        ( يًثكة َكا ٜٛقكح إٔ ٖكرا اْ٘طكإ َطكًٛب ا٘زادة أَكاّ ضكطٛة ايتهٓٛيٛجٝك        0.760.76اسبد أعًى )اسبد أعًى )

  يدٜ٘ َػاعس ايػو ٚاْزتٝاب املختًطة بايتػاِّ.يدٜ٘ َػاعس ايػو ٚاْزتٝاب املختًطة بايتػاِّ.

( ٖككى ْطككبة قككعٝ ة ٚاقككٌ َككٔ اسبككد أدْككى يًثكككة   ( ٖككى ْطككبة قككعٝ ة ٚاقككٌ َككٔ اسبككد أدْككى يًثكككة   0.490.49( )( )88ٚجككاً  "ٕ.ّ.أ" عًككى ايعبككازة زقككِ ) ٚجككاً  "ٕ.ّ.أ" عًككى ايعبككازة زقككِ ) 

( مما ٜٛقح أْ٘ زغِ ايتكدّ ايتهٓٛيٛجى اْ إٔ اْ٘طإ ْ ميهٔ ي٘ اْضتغٓاً عٔ ذانست٘ ايبػسٜة، ( مما ٜٛقح أْ٘ زغِ ايتكدّ ايتهٓٛيٛجى اْ إٔ اْ٘طإ ْ ميهٔ ي٘ اْضتغٓاً عٔ ذانست٘ ايبػسٜة، 0.580.58))

  ٜٛقح ضٝطسة ايتكدّ ايتهٓٛيٛجى َع اْ٘طإ ٚأْ٘ ْ ميهٔ اْضغٓاً عٓ٘.ٜٛقح ضٝطسة ايتكدّ ايتهٓٛيٛجى َع اْ٘طإ ٚأْ٘ ْ ميهٔ اْضغٓاً عٓ٘.ٚيهٔ بٓطبة قًٍٝة، مما ٚيهٔ بٓطبة قًٍٝة، مما 

ٚحبطاب قُٝة )ش( ٘ػباد اي سٚم بئ اضتجابا  عٝٓتى نٌ َٔ ايطٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ    ٚحبطاب قُٝة )ش( ٘ػباد اي سٚم بئ اضتجابا  عٝٓتى نٌ َٔ ايطٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ    

ًٝا عٓكد     1.961.96±±( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة ( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة 0.060.06--حٍٛ ٖرا احملٛز، ٚجد أْٗا )حٍٛ ٖرا احملٛز، ٚجد أْٗا ) ًٝا عٓكد   ٖٚى غري داية احؿكاٌ ٖٚى غري داية احؿكاٌ

ا ّٜنكد ات كام عٝٓتكى ايدزاضكة عًكى زِٜكة تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة يْٙطكإ أٚ )ايطبٝعكة             ا ّٜنكد ات كام عٝٓتكى ايدزاضكة عًكى زِٜكة تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة يْٙطكإ أٚ )ايطبٝعكة             ( ممك ( ممك 0.050.05َطتٛي )َطتٛي )

  اْ٘طاْٝة(.اْ٘طاْٝة(.

( حٝس جكاً  "ٕ.ّ.أ"  ( حٝس جكاً  "ٕ.ّ.أ"  88نُا ات كت ايعٝٓتإ )ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ( عًى ايعبازة زقِ )نُا ات كت ايعٝٓتإ )ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ( عًى ايعبازة زقِ )

ٍ فك   ( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة ممكا ٜٛقكح إٔ         ( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة ممكا ٜٛقكح إٔ         0.430.43، ، 0.490.49عًٝٗا قكعٝ ة ) عًٝٗا قكعٝ ة )  كصا  ْٜ  ٕ ْطكا ٍ فك   ٘ا كصا  ْٜ  ٕ ْطكا ى حاجكة اىل  ى حاجكة اىل  ٘ا

٘ عًى اسبٝاة ضٝطست ّ ايتهٓٛيٛجىٚ  ِ ايتكد ٘ ايبػسٜة زغ ٘ عًى اسبٝاةذانست ضٝطست ّ ايتهٓٛيٛجىٚ  ِ ايتكد ٘ ايبػسٜة زغ   اْ٘طاْٝة.اْ٘طاْٝة.  ذانست

ًٝا ًٝاثاْ ٔ ٚجٗة ْ س عٝٓتى ايب س )ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة   --ثاْ َ ِ ٔ ٚجٗة ْ س عٝٓتى ايب س )ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ٚبايٓطبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة يًكٝ َ ِ ٚبايٓطبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة يًكٝ

( ِ ٍ زقك ٔ عسقٗا فى جكدٚ تاٌج أَه  ْٔ ٌ ا٘حؿاٌى ع ِ )ايتدزٜظ(، فكد أض س ايت ًٝ ٍ زقك ٔ عسقٗا فى جكدٚ تاٌج أَه  ْٔ ٌ ا٘حؿاٌى ع   يتاىل:يتاىل:اا  ( عًى ايٓ ٛ( عًى ايٓ 77ٛايتدزٜظ(، فكد أض س ايت ًٝ
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  ((77عذول سلى )عذول سلى )

السزغبثبد السزغبثبد   ZZيىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ 

  ػيُزً انغالةػيُزً انغالة

  وأػضبء هيئخ انزذسي: حىل سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهميىوأػضبء هيئخ انزذسي: حىل سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهميى

  انؼجبسادانؼجبساد  وو

  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة

انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  زغبثخزغبثخاالساالس

  انزشريتانزشريت
ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

  0.050.05  88  0.710.71  2.122.12  99  0.710.71  2.122.12  ايكِٝ فى تٝاز َا بعد اسبداثة ْطبٝةايكِٝ فى تٝاز َا بعد اسبداثة ْطبٝة  11

22  
ٜأ كر تٝككاز َككا بعكد اسبداثككة مببككدا ايتعددٜكة فككى أْطككام    ٜأ كر تٝككاز َككا بعكد اسبداثككة مببككدا ايتعددٜكة فككى أْطككام    

  ايكِٝايكِٝ
2.562.56  0.850.85  22  2.532.53  0.840.84  22  0.170.17  

33  
ٜ تكد صبتُع َا بعد اسبداثكة ٚجكٛد َعكاٜري ثابتكة ميهكٔ      ٜ تكد صبتُع َا بعد اسبداثكة ٚجكٛد َعكاٜري ثابتكة ميهكٔ      

  ًٛى اي سديًٛى اي سديايسجٛني ايٝٗا يً هِ عًى ايطايسجٛني ايٝٗا يً هِ عًى ايط
2.122.12  0.710.71  99ّّ  2.092.09  0.700.70  99  0.180.18  

44  
تٗككتِ قككِٝ َككا بعككد اسبداثككة مبككا ٖككٛ عككاملى ٚعككاّ َػككرتى  تٗككتِ قككِٝ َككا بعككد اسبداثككة مبككا ٖككٛ عككاملى ٚعككاّ َػككرتى  

  َتجاٚشٙ َا ٖٛ  اف دٕٚ إٔ تٓهسَٙتجاٚشٙ َا ٖٛ  اف دٕٚ إٔ تٓهسٙ
2.442.44  0.810.81  55  2.272.27  0.760.76  55ّّ  1.181.18  

  0.650.65--  77  0.750.75  2.262.26  77  0.720.72  2.162.16  ا ت ى َ ّٗٛ ايكِٝ املطًكة فى تٝاز َا بعد اسبداثةا ت ى َ ّٗٛ ايكِٝ املطًكة فى تٝاز َا بعد اسبداثة  55

66  
ٚفككل َككا بعككد اسبداثككة عسقكك٘ يؿككدٚز  ٚفككل َككا بعككد اسبداثككة عسقكك٘ يؿككدٚز  املبككادُ أ ٓقٝككة املبككادُ أ ٓقٝككة 

  أحهاّ فسٜدة عًٝٗاأحهاّ فسٜدة عًٝٗا
2.702.70  0.900.90  11  2.662.66  0.890.89  11  0.320.32  

77  
ربككككع َكككا بعكككد اسبداثكككة املٓ َٛكككة ايكُٝٝكككة يًتػكككهٝو    ربككككع َكككا بعكككد اسبداثكككة املٓ َٛكككة ايكُٝٝكككة يًتػكككهٝو    

  أ ٓقى ٚايرتٜٚج يًٓطبٝة أ ٓقٝة.أ ٓقى ٚايرتٜٚج يًٓطبٝة أ ٓقٝة.
2.352.35  0.780.78  66  2.482.48  0.830.83  44  --0.840.84  

88  
ايكككِٝ فككى تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة َككتغرية بككتغري اي ككسٚف    ايكككِٝ فككى تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة َككتغرية بككتغري اي ككسٚف    

  ٚأحٛاٍٚأحٛاٍ
2.52.522  0.840.84  33  2.282.28  0.760.76  55  1.671.67  

99  
أدي ايتطٛز ايعًُى ٚايتهٓٛيكٛجى اىل حكدٚت تكأثري ضكايع     أدي ايتطٛز ايعًُى ٚايتهٓٛيكٛجى اىل حكدٚت تكأثري ضكايع     

  عًى ايكِٝعًى ايكِٝ
2.522.52  0.840.84  33ّّ  2.512.51  0.840.84  22ّّ  0.060.06  

  1.221.22  1010  0.650.65  1.961.96  77ّّ  0.720.72  2.152.15  ايكِٝ فى تٝاز َا بعد اسبداثة ذاتٝة ٚيٝطت َٛقٛعٝةايكِٝ فى تٝاز َا بعد اسبداثة ذاتٝة ٚيٝطت َٛقٛعٝة  1010

  َتٛض  ايٛشٕ ايٓطبىَتٛض  ايٛشٕ ايٓطبى

  َٚتٛض  ْطبة اْضتجابة ٚقُٝة )ش(َٚتٛض  ْطبة اْضتجابة ٚقُٝة )ش(
2.372.37  0.790.79    2.322.32  0.770.77    0.330.33  

  

انحذ األػهً نهضمخ انحذ األػهً نهضمخ 

    72د722د2

  64د642د2األدًَ نهضمخ األدًَ نهضمخ 

    

انحذ األػهً نهضمخ انحذ األػهً نهضمخ 

  76د762د2

  28د282د2األدًَ نهضمخ األدًَ نهضمخ 

  

( اتكح إٔ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة حٍٛ زِٜة ايطٓب يًكِٝ ٚفكل  ( اتكح إٔ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة حٍٛ زِٜة ايطٓب يًكِٝ ٚفكل  77ٜٚكساًة ازبدٍٚ زقِ )ٜٚكساًة ازبدٍٚ زقِ )  

( ٚقد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى عٝكع  ( ٚقد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى عٝكع  0.700.70يًثكة )يًثكة )  ( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى0.790.79تٝاز َا بعد اسبداثة، جاً )تٝاز َا بعد اسبداثة، جاً )

( ممكا ٜٛقكح إٔ تٝكاز َكا بعكد      ( ممكا ٜٛقكح إٔ تٝكاز َكا بعكد      0.700.70( ٖٚى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )     ( ٖٚى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )     0.900.90، ، 0.710.71ايعبازا  ترتاٚر بئ )ايعبازا  ترتاٚر بئ )

اسبداثة ٜأ ر مببدأ ايتعددٜة فكى أْطكام ايككِٝ، ٚأْك٘ يٝطكت ٖٓكاى َعكاٜري ثابتكة عًٜٛكة ميهكٔ ايسجكٛني            اسبداثة ٜأ ر مببدأ ايتعددٜة فكى أْطكام ايككِٝ، ٚأْك٘ يٝطكت ٖٓكاى َعكاٜري ثابتكة عًٜٛكة ميهكٔ ايسجكٛني            

را ّٜند إٔ ايكِٝ ت تكد املعاٜري ايعًٜٛة املطًكة أي يٝطت ٖٓاى َعاٜري را ّٜند إٔ ايكِٝ ت تكد املعاٜري ايعًٜٛة املطًكة أي يٝطت ٖٓاى َعاٜري ايٝٗا يً هِ عًى ايطًٛى ايكُٝى ٖٚايٝٗا يً هِ عًى ايطًٛى ايكُٝى ٖٚ
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عًٜٛة ميهٔ اسبهِ بٗكا عًكى َعٝازٜكة ايككِٝ، ٚإٔ املبكادُ أ ٓقٝكة عسقك٘ يؿكدٚز أحهكاّ فسدٜكة، ٖٚكرا            عًٜٛة ميهٔ اسبهِ بٗكا عًكى َعٝازٜكة ايككِٝ، ٚإٔ املبكادُ أ ٓقٝكة عسقك٘ يؿكدٚز أحهكاّ فسدٜكة، ٖٚكرا            

  ٜعهظ ذاتٝة ايكِٝ مما ّٜند اعادة َبدا ايثكة فى ايرا  ٚاعادة اْعتباز هلا بعد إٔ اضكطتٗا اسبداثة.ٜعهظ ذاتٝة ايكِٝ مما ّٜند اعادة َبدا ايثكة فى ايرا  ٚاعادة اْعتباز هلا بعد إٔ اضكطتٗا اسبداثة.

( ٖٚرا أحد َبادُ َكا بعكد اسبداثكة، ٚمساتٗكا،     ( ٖٚرا أحد َبادُ َكا بعكد اسبداثكة، ٚمساتٗكا،     0.780.78نُا إٔ املٓ َٛة ايكُٝٝة ربكع يًتػهٝو )نُا إٔ املٓ َٛة ايكُٝٝة ربكع يًتػهٝو )  

ٕٔ اْتؿاٍ ازبُاٖريي ؼبدت حاية َٔ عدّ ايثكة ٚعدّ ايٝكئ، نُا إٔ ايتطٛز ايتهٓٛيٛجى ّٜثس تأثرًيا ٕٔ اْتؿاٍ ازبُاٖريي ؼبدت حاية َٔ عدّ ايثكة ٚعدّ ايٝكئ، نُا إٔ ايتطٛز ايتهٓٛيٛجى ّٜثس تأثرًيا 

ى )ٖٚكٛ حايكة َكٔ    ى )ٖٚكٛ حايكة َكٔ    ( حٝس إٔ تد ٌ ٚضاٌٌ اْتؿاٍ ازبُاٖريي تٛيكد حايكة َكٔ اهلًكع أ ٓقك     ( حٝس إٔ تد ٌ ٚضاٌٌ اْتؿاٍ ازبُاٖريي تٛيكد حايكة َكٔ اهلًكع أ ٓقك     0.840.84ضايًبا )ضايًبا )

ايػعٛز بايكًل دباٙ ايتٗدٜدا  ايتكى  كظ ايككِٝ( ايٓكاتج عكٔ حايكة عكدّ ايثككة ايتكى ازتبطكت بايػكعٛز            ايػعٛز بايكًل دباٙ ايتٗدٜدا  ايتكى  كظ ايككِٝ( ايٓكاتج عكٔ حايكة عكدّ ايثككة ايتكى ازتبطكت بايػكعٛز            

باشبٛف أي بتصاٜد حدة ايكًل أ ٓقى، فايعامل ْ ٜطري عًى أمنٛذ  ايتكدّ بٌ أْ٘ ٜتدٖٛز ٜٚػٗد عًُٝة باشبٛف أي بتصاٜد حدة ايكًل أ ٓقى، فايعامل ْ ٜطري عًى أمنٛذ  ايتكدّ بٌ أْ٘ ٜتدٖٛز ٜٚػٗد عًُٝة 

هككٔ ٜعهككظ اسبايككة املتأشَككة جملتُككع )َككا بعككد هككٔ ٜعهككظ اسبايككة املتأشَككة جملتُككع )َككا بعككد ذبًكٌ داٌككِ يًكككِٝ، ٚإ نككإ ٖككرا ْ ٜعٓككى تككدٖٛز أ كٓم، ٚي  ذبًكٌ داٌككِ يًكككِٝ، ٚإ نككإ ٖككرا ْ ٜعٓككى تككدٖٛز أ كٓم، ٚي  

  ((281281--279279: : 88))اسبداثة( يهْٛ٘ ٜعٝؼ حاية َٔ ايتغري اْجتُاعى ايطسٜع. اسبداثة( يهْٛ٘ ٜعٝؼ حاية َٔ ايتغري اْجتُاعى ايطسٜع. 

أغاز اىل إٔ ايتطٛز ايتهٓٛيٛجى ْبد إٔ ٜٛاشٜ٘ تكدّ فى اجملاٍ ايكُٝى أغاز اىل إٔ ايتطٛز ايتهٓٛيٛجى ْبد إٔ ٜٛاشٜ٘ تكدّ فى اجملاٍ ايكُٝى   ضبُد َٓري َسضىضبُد َٓري َسضىٚإ نإ ٚإ نإ   

  ّ ّ  ٚأ ٓقى، ٚإ حدت ايعهظ أي تطٛز تهٓٛيٛجى دٕٚ إٔ ٜٛاشٜك٘ تككد فكى اجملكاٍ ايكُٝكى، فٝكّدي اىل َكا      فكى اجملكاٍ ايكُٝكى، فٝكّدي اىل َكا        ٚأ ٓقى، ٚإ حدت ايعهظ أي تطٛز تهٓٛيٛجى دٕٚ إٔ ٜٛاشٜك٘ تككد

، با٘قافة اىل ذيو غٝٛني َبدأ ايٓطبٝة ايكُٝٝة، ٚإٔ ايطًٛى ايكُٝكى  ، با٘قافة اىل ذيو غٝٛني َبدأ ايٓطبٝة ايكُٝٝة، ٚإٔ ايطًٛى ايكُٝكى  ((198:91198:91))ٜطُى بايتخًا ايثكافى ٜطُى بايتخًا ايثكافى 

  ٜتغري بتغري اي سٚف ٚأحٛاٍ.ٜتغري بتغري اي سٚف ٚأحٛاٍ.

( جاً َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة ٔعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ   ( جاً َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة ٔعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ   77ٚبايٓ س اىل ذا  ازبدٍٚ زقِ )ٚبايٓ س اىل ذا  ازبدٍٚ زقِ )  

(، ٚجكاً   (، ٚجكاً   0.760.76( ٖٚكى اعًكى َكٔ اسبكد أٔعًكى يًثككة )      ( ٖٚكى اعًكى َكٔ اسبكد أٔعًكى يًثككة )      0.770.77ل تٝاز َا بعد اسبداثة )ل تٝاز َا بعد اسبداثة )حٍٛ زِٜتِٗ يًكِٝ ٚفحٍٛ زِٜتِٗ يًكِٝ ٚف

( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى      ( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى      0.840.84، ، 0.760.76( تكرتاٚر بكئ )  ( تكرتاٚر بكئ )  66، ، 99، ، 22، ، 77، ، 88، ، 44"ٕ.ّ.أ" عًى ايعبكازا  أزقكاّ )  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبكازا  أزقكاّ )  

ٖٓكاى  ٖٓكاى    ( مما ٜٛقح أِْٗ ٜسٕٚ إٔ قِٝ َا بعد اسبداثة تتجاٚش َا ٖٛ  اف يهْٛٗا عاملٝة، ٚإٔ( مما ٜٛقح أِْٗ ٜسٕٚ إٔ قِٝ َا بعد اسبداثة تتجاٚش َا ٖٛ  اف يهْٛٗا عاملٝة، ٚأ0.760.76ٕيًثكة )يًثكة )

تعددٜة فى أْطام قِٝ َا بعد اسبداثة، ٚإٔ ٖرٙ ايككِٝ َكتغرية بكتغري اي كسٚف ٚأحكٛاٍ ممكا ٜعهكظ َبكدأ         تعددٜة فى أْطام قِٝ َا بعد اسبداثة، ٚإٔ ٖرٙ ايككِٝ َكتغرية بكتغري اي كسٚف ٚأحكٛاٍ ممكا ٜعهكظ َبكدأ         

ايراتٝة ٚايٓطبٝة، نُا إٔ املبادُ أ ٓقٝة عسقك٘ يؿكدٚز أحهكاّ فسدٜكة، ٚإٔ املٓ َٛكة ايكُٝٝكة تتكأثس        ايراتٝة ٚايٓطبٝة، نُا إٔ املبادُ أ ٓقٝة عسقك٘ يؿكدٚز أحهكاّ فسدٜكة، ٚإٔ املٓ َٛكة ايكُٝٝكة تتكأثس        

ٚاهلًع أ ٓقى ايري ميٝص تٝكاز َكا   ٚاهلًع أ ٓقى ايري ميٝص تٝكاز َكا   ضًًبا بايتطٛز ايتهٓٛيٛجى ايري ٜٓتج عٓ٘ َا ٜطُى بايكًل أ ٓقى ضًًبا بايتطٛز ايتهٓٛيٛجى ايري ٜٓتج عٓ٘ َا ٜطُى بايكًل أ ٓقى 

بعد اسبداثة بطبع ضطٛة اْتؿاٍ ازبُاٖريي ٚتٛيد حاْ  ايػعٛز باشبٛف ٚعدّ ايٝكئ مما ٜعُل حايكة  بعد اسبداثة بطبع ضطٛة اْتؿاٍ ازبُاٖريي ٚتٛيد حاْ  ايػعٛز باشبٛف ٚعدّ ايٝكئ مما ٜعُل حايكة  

  ايكًل، ٚتساجع فى بعض ايكِٝ، ٚايػو ٚاْزتٝاب فى َٓ َٛة ايكِٝ.ايكًل، ٚتساجع فى بعض ايكِٝ، ٚايػو ٚاْزتٝاب فى َٓ َٛة ايكِٝ.

( ٖٚكى اقكٌ َكٔ اسبكد     ( ٖٚكى اقكٌ َكٔ اسبكد     0.70.755، ، 0.700.70( ترتاٚر بكئ ) ( ترتاٚر بكئ ) 1010، ، 55، ، 11، ، 33ٚجاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازا  أزقاّ )ٚجاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازا  أزقاّ )  

( فٗككى َتٛضككطة، ممككا ٜٛقككح إٔ قككِٝ َككا بعككد  ( فٗككى َتٛضككطة، ممككا ٜٛقككح إٔ قككِٝ َككا بعككد  0.580.58( ٚأعًككى َككٔ اسبككد أدْككى يًثكككة ) ( ٚأعًككى َككٔ اسبككد أدْككى يًثكككة ) 0.760.76أعًككى يًثكككة )أعًككى يًثكككة )

ّ         اسبداثة اسبداثة  ًَ  ٗٛك ا ت كا ٛى ايكُٝكىٚ  ِ عًكى ايطًك عاٜري عًٜٛكة ثابتكة يً هك جٛدَ  ٜ تكد اجملتُعٚ  َتغرية،ٚ  ّ         ْطبٝةٚ  ًَ  ٗٛك ا ت كا ٛى ايكُٝكىٚ  ِ عًكى ايطًك عاٜري عًٜٛكة ثابتكة يً هك جٛدَ  ٜ تكد اجملتُعٚ  َتغرية،ٚ  ْطبٝةٚ 

  املطًكة.املطًكة.  ايكُٝةايكُٝة
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ايطٓب ٚاضتجابا  عٝٓة أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ ضبٛز ايطٓب ٚاضتجابا  عٝٓة أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ ضبٛز   ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  عٝٓةٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  عٝٓة  

ككة ( ٖٚككى أقككٌ َكٔ  ( ٖٚككى أقككٌ َكٔ  0.330.33ايككِٝ فككى َككا بعكد اسبداثككة، فكككد مت حطكاب قُٝككة )ش( فٛجككد أْٗكا )    ايككِٝ فككى َككا بعكد اسبداثككة، فكككد مت حطكاب قُٝككة )ش( فٛجككد أْٗكا )     ككة ايكُٝككة ازبدٚٝي ايكُٝككة ازبدٚٝي

ٓاى فسٚم بئ±±1.961.96)) طتٖ  ٘ فًٝ عًٝ بايتاىل فٗى غري داية احؿاًٌٝا،ٚ  ٓاى فسٚم بئ( ،ٚ  طتٖ  ٘ فًٝ عًٝ بايتاىل فٗى غري داية احؿاًٌٝا،ٚ    ايعٝٓتئ.ايعٝٓتئ.  ( ،ٚ 

اثة يًُعسفة َٔ ٚجٗة ْ س عٝٓتى ايب كس )ايطكٓب ٚأعككاً    اثة يًُعسفة َٔ ٚجٗة ْ س عٝٓتى ايب كس )ايطكٓب ٚأعككاً    بايٓطبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبدبايٓطبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبد  --ثايثاثايثا

( عًكى  ( عًكى  88ٍٖٝة ايتدزٜظ(، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عٔ ْتاٌج أَهٔ عسقٗا فى جكدٍٚ زقكِ) ٍٖٝة ايتدزٜظ(، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عٔ ْتاٌج أَهٔ عسقٗا فى جكدٍٚ زقكِ) 

  ايٓ ٛ ايتاىل:ايٓ ٛ ايتاىل:

  ZZ( يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ ( يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ 88عذول سلى )عذول سلى )

  السزغبثبد ػيُزً انغالةالسزغبثبد ػيُزً انغالة

  خ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهًؼشفخخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ نهًؼشفخوأػضبء هيئخ انزذسي: حىل سؤيوأػضبء هيئخ انزذسي: حىل سؤي

  انؼجبسادانؼجبساد  وو

  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة

انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

11  
املعسفككة فككى تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة ْتككا  ايت اعككٌ بككئ أفهككاز   املعسفككة فككى تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة ْتككا  ايت اعككٌ بككئ أفهككاز   

  ايعكًٝة ٚاشبربا  اسبطٝةايعكًٝة ٚاشبربا  اسبطٝة
2.652.65  0.880.88  55  2.642.64  0.880.88  77ّّ  0.090.09  

22  
املعسفة قٛة َتجددة ذب ظ يًعكٌ حٜٝٛتك٘، َٚؿكدز ضكًطة املعًكِ     املعسفة قٛة َتجددة ذب ظ يًعكٌ حٜٝٛتك٘، َٚؿكدز ضكًطة املعًكِ     

  فى تٝاز َا بعد اسبداثةفى تٝاز َا بعد اسبداثة
2.512.51  0.840.84  99  2.582.58  0.860.86  1111  --0.510.51  

33  
تُٓٛ املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة فكى َٓكار ٜتطكِ باسبسٜكة     تُٓٛ املعسفة فى تٝاز َا بعد اسبداثة فكى َٓكار ٜتطكِ باسبسٜكة     

  ٚايدميكساةٝة ٚاسبٛازٚايدميكساةٝة ٚاسبٛاز
2.632.63  0.880.88  55ّّ  2.612.61  0.870.87  1010  0.090.09  

44  
تكّٛ زٌٝظ يٓقتؿاد جباْع اي هس ٚا٘بداني فى تٝاز َا تكّٛ زٌٝظ يٓقتؿاد جباْع اي هس ٚا٘بداني فى تٝاز َا املعسفة املعسفة 

  بعد اسبداثةبعد اسبداثة
2.722.72  0.910.91  22  2.82.8  0.930.93  44  --0.540.54  

55  
ًُكا َٚتعكددة ٚتكبكٌ         ًُكا َٚتعكددة ٚتكبكٌ        املعسفة فى تٝاز َكا بعكد اسبداثكة َكتغرية داٌ املعسفة فى تٝاز َكا بعكد اسبداثكة َكتغرية داٌ

  بأيٛإ اشبٓف ٚاْ تٓفبأيٛإ اشبٓف ٚاْ تٓف
2.452.45  0.820.82  1010  2.652.65  0.880.88  77  --1.331.33  

ا  66 ازَ  ٍ املعسفة فى ٝت ٜٛة أحد أغها ًغ ٔيعاب اي اا ازَ  ٍ املعسفة فى ٝت ٜٛة أحد أغها ًغ ٔيعاب اي   0.550.55--  1212  0.840.84  2.532.53  1010ّّ  0.820.82  2.452.45  بعد اسبداثة بعد اسبداثة   ا

77  
ايبكاً ٚايؿُٛد ٚايتكدّ ٚايتٓافطٝة أٖكِ َكا ميٝكص َعسفكة تٝكاز      ايبكاً ٚايؿُٛد ٚايتكدّ ٚايتٓافطٝة أٖكِ َكا ميٝكص َعسفكة تٝكاز      

  َا بعد اسبداثةَا بعد اسبداثة
2.692.69  0.900.90  33  2.762.76  0.920.92  55  --0.450.45  

ا بعد اسبداثة  88 ازَ  ِ فى ٝت ا اسباض َٚسجٗع از املعسفة  َٝع كدي  ٌ آي ا بعد اسبداثةايعك ازَ  ِ فى ٝت ا اسباض َٚسجٗع از املعسفة  َٝع كدي  ٌ آي   2.212.21--  77ّّ  0.880.88  2.632.63  1212  0.770.77  2.302.30  ايعك

ةاا  99 َٛاٝت ّ صبتُع املعً ٌ قٝا َٛا ٚأحد ع ة  ًعة عامٝل ةملعسفة ض َٛاٝت ّ صبتُع املعً ٌ قٝا َٛا ٚأحد ع ة  ًعة عامٝل   0.760.76--  22  0.950.95  2.862.86  11  0.920.92  2.762.76  ملعسفة ض

1010  
املعسفكة ايؿككادقة تًككو ايتكى تكككّٛ عًككى اْزتبكام بككئ ايغاٜككا     املعسفكة ايؿككادقة تًككو ايتكى تكككّٛ عًككى اْزتبكام بككئ ايغاٜككا     

  ٚايٛضاٌٌ فى تٝاز َا بعد اسبداثةٚايٛضاٌٌ فى تٝاز َا بعد اسبداثة
2.552.55  0.850.85  88  2.742.74  0.910.91  66  --1.271.27  

ضتهػاف فى ٝت  1111 ْٚا ٚتعتُد عًى ايب س  هتطبة  ضتهػاف فى ٝتاملعسفةَ  ْٚا ٚتعتُد عًى ايب س  هتطبة  ا بعد اسبداثةاملعسفةَ  ا بعد اسبداثةازَ    1.231.23--  11  0.960.96  2.872.87  33ّّ  0.900.90  2.702.70  ازَ 

1212  
نٝ ٝة اسبؿٍٛ عًى املعسفة ٚاتكإ أدٚا  اْتاجٗكا َكٔ أٚيٜٛكا     نٝ ٝة اسبؿٍٛ عًى املعسفة ٚاتكإ أدٚا  اْتاجٗكا َكٔ أٚيٜٛكا     

  تٝاز َا بعد اسبداثةتٝاز َا بعد اسبداثة
2.602.60  0.870.87  77  2.832.83  0.940.94  33  --1.591.59  

  َتٛض  ايٛشٕ ايٓطبىَتٛض  ايٛشٕ ايٓطبى

  َٚتٛض  ْطبة اْضتجابة ٚقُٝة )ش(َٚتٛض  ْطبة اْضتجابة ٚقُٝة )ش(
2.582.58  0.860.86    2.712.71  0.90.9    --0.860.86  

  
مخ مخ انحذ األػهً نهضانحذ األػهً نهض

    72د722د2

  64د642د2األدًَ نهضمخ األدًَ نهضمخ 

    

انحذ األػهً نهضمخ انحذ األػهً نهضمخ 

  76د762د2

  28د282د2األدًَ نهضمخ األدًَ نهضمخ 
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( اتكح إٔ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًكى احملكٛز نهكٌ املتعًكل بسِٜكة      ( اتكح إٔ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًكى احملكٛز نهكٌ املتعًكل بسِٜكة      88بكساًة جدٍٚ زقِ )بكساًة جدٍٚ زقِ )  

( ٚجكاً   ( ٚجكاً   0.700.70( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      ( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      0.860.86ايطٓب حٍٛ َعسفة تٝاز َا بعد اسبداثة جكاً ) ايطٓب حٍٛ َعسفة تٝاز َا بعد اسبداثة جكاً ) 

عًى عٝع ايعبازا  أعًى َٔ اسبد أعًى يً ٍة، مما ّٜند إٔ املعسفة ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة قٛة عًى عٝع ايعبازا  أعًى َٔ اسبد أعًى يً ٍة، مما ّٜند إٔ املعسفة ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة قٛة "ٕ.ّ.أ" "ٕ.ّ.أ" 

ٚنُٖٓا )املعسفة ٚايكٛة( ٜتكُٔ بعكُٗا ايكبعض اٖ كس، ٜٚعهكظ نكٕٛ صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة ذبكٍٛ اىل          ٚنُٖٓا )املعسفة ٚايكٛة( ٜتكُٔ بعكُٗا ايكبعض اٖ كس، ٜٚعهكظ نكٕٛ صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة ذبكٍٛ اىل          

ْٚتا  ايت اعٌ بئ أفهاز ْٚتا  ايت اعٌ بئ أفهاز   حسنة فهسٜة َٓر إٔ أغاز اىل ذيو جإ فساْطٛ يٝٛتاز، نُا إٔ املعسفة عاملٝة،حسنة فهسٜة َٓر إٔ أغاز اىل ذيو جإ فساْطٛ يٝٛتاز، نُا إٔ املعسفة عاملٝة،

ايعكًٝة ٚاشبربا  اسبطٝة، ٚاْٗا تعتُد عًى ايعكٌ ازبدىل ٚيٝظ ايعكٌ أداتى ايري ٜتطِ بايكٗس ٚفسف ايعكًٝة ٚاشبربا  اسبطٝة، ٚاْٗا تعتُد عًى ايعكٌ ازبدىل ٚيٝظ ايعكٌ أداتى ايري ٜتطِ بايكٗس ٚفسف 

أحادٜة املعسفة، أَا ايعكٌ ازبدىل ٜتٝح اسبٛاز ٚاملٓاقػة ٕٔ املعسفة ْ تُٓٛ فكى ظكٌ ايكٗكس ٚايهبكت ٚيهكٔ      أحادٜة املعسفة، أَا ايعكٌ ازبدىل ٜتٝح اسبٛاز ٚاملٓاقػة ٕٔ املعسفة ْ تُٓٛ فكى ظكٌ ايكٗكس ٚايهبكت ٚيهكٔ      

ا فٗكى قكٛة ٚأحكد عٛاَكٌ قٝكاّ صبتُكع املعًَٛاتٝكة اذ أْٗكا َككّٛ          ا فٗكى قكٛة ٚأحكد عٛاَكٌ قٝكاّ صبتُكع املعًَٛاتٝكة اذ أْٗكا َككّٛ          تُٓٛ فى ظٌ ايدميكساةٝة ٚاسبكٛاز، هلكر  تُٓٛ فى ظٌ ايدميكساةٝة ٚاسبكٛاز، هلكر  

زٌٝظ جباْع اي هس ٚا٘بداني ٔقتؿكاد املعسفكة، نُكا أْٗكا تعتُكد عًكى ايب كس ٚاْضتهػكاف يهْٛٗكا يٝطكت           زٌٝظ جباْع اي هس ٚا٘بداني ٔقتؿكاد املعسفكة، نُكا أْٗكا تعتُكد عًكى ايب كس ٚاْضتهػكاف يهْٛٗكا يٝطكت           

( تٛقح إٔ َعسفة ( تٛقح إٔ َعسفة 99َعسفة فطسٜة، بٌ َهتطبة، مما ػبعًٗا فى حاية تٓافطٝة عاملٝة، ٚيهٔ ايعبازة زقِ )َعسفة فطسٜة، بٌ َهتطبة، مما ػبعًٗا فى حاية تٓافطٝة عاملٝة، ٚيهٔ ايعبازة زقِ )

ضًعة عاملٝة، ٚنْٛٗا ضكًعة أي ذبٛيكت اىل غكَ فأؾكب ت َتػكٍٝة، ٚميهكٔ إٔ تعبكأ فكى زشّ         ضًعة عاملٝة، ٚنْٛٗا ضكًعة أي ذبٛيكت اىل غكَ فأؾكب ت َتػكٍٝة، ٚميهكٔ إٔ تعبكأ فكى زشّ           َا بعد اسبداثةَا بعد اسبداثة

. ٚقكد جكاً    . ٚقكد جكاً    RReeffiiccaattiioonnٚحصّ ٚتباني ٚتػرتي، ٖٚرا ٜعهظ أحد َبكادُ َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ ايتػكّٝ       ٚحصّ ٚتباني ٚتػرتي، ٖٚرا ٜعهظ أحد َبكادُ َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ ايتػكّٝ       

(، نُكا جكاً    (، نُكا جكاً    0.860.86( ٖٚى أعًكى اضكتجابة ٚأعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )       ( ٖٚى أعًكى اضكتجابة ٚأعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )       0.920.92"ٕ.ّ.أ" عًى ٖرٙ ايعبازة )"ٕ.ّ.أ" عًى ٖرٙ ايعبازة )

( ٖٚى اقٌ ْطبة اضتجابة زغِ دْيتٗا، ٚأْٗا أعًى َٔ اسبكد أعًكى   ( ٖٚى اقٌ ْطبة اضتجابة زغِ دْيتٗا، ٚأْٗا أعًى َٔ اسبكد أعًكى   0.770.77( "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )( "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )88ايعبازة زقِ )ايعبازة زقِ )

يًثكة، ٚجاً  فى أض ٌ احملٛز مما ّٜند إٔ ايطاٌد فى تعًُٝٓا املعسفة ايتًكٝٓٝة ايتكًٝدٜكة ايكاٌُكة عًكى    يًثكة، ٚجاً  فى أض ٌ احملٛز مما ّٜند إٔ ايطاٌد فى تعًُٝٓا املعسفة ايتًكٝٓٝة ايتكًٝدٜكة ايكاٌُكة عًكى    

َؿككادز املعسفككة فككى تٝككاز َككا بعككد  َؿككادز املعسفككة فككى تٝككاز َككا بعككد    اسب ككظ ٚايككتًكئ دٕٚ اعُككاٍ ايعكككٌ ٚاي هككس زغككِ إٔ ايعكككٌ ايٓكككدي أحككد  اسب ككظ ٚايككتًكئ دٕٚ اعُككاٍ ايعكككٌ ٚاي هككس زغككِ إٔ ايعكككٌ ايٓكككدي أحككد  

ا بعد اسبداثة تُٓٝة املٗازا  املٝتاَعسفٝة ايكاٌُة عًى ايت هري فى داف تسبٝةَ  ٜعهظ أحد ٖأ ا بعد اسبداثة تُٓٝة املٗازا  املٝتاَعسفٝة ايكاٌُة عًى ايت هري فىاسبداثة،ٚ  داف تسبٝةَ  ٜعهظ أحد ٖأ   ايت هري.ايت هري.  اسبداثة،ٚ 

( ( 0.700.70( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      ( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      0.820.82( جاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا ) ( جاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا ) 66نُا إٔ ايعبازة زقِ )نُا إٔ ايعبازة زقِ )

ند إٔ فهسة أيعاب ايًغٜٛة مل ت عٌ فى املٛقكا ايتعًُٝكى يًطكٓب    ند إٔ فهسة أيعاب ايًغٜٛة مل ت عٌ فى املٛقكا ايتعًُٝكى يًطكٓب    ٚجاً  فى ايرتتٝع اسبادي عػس مما ّٜٚجاً  فى ايرتتٝع اسبادي عػس مما ّٜ

  َٔ  ٍٓ ايكاٌُئ بايتدزٜظ.َٔ  ٍٓ ايكاٌُئ بايتدزٜظ.

( ٚجكد إٔ َتٛضك  ْطكبة َتٛضك  اْضكتجابة عًكى ْ كظ احملكٛز         ( ٚجكد إٔ َتٛضك  ْطكبة َتٛضك  اْضكتجابة عًكى ْ كظ احملكٛز         88ٚبايٓ س فكى ذا  ازبكدٍٚ زقكِ )   ٚبايٓ س فكى ذا  ازبكدٍٚ زقكِ )   

( ( 0.760.76( ٖٚككى أعًككى َككٔ اسبككد أعًككى يًثكككة )( ٖٚككى أعًككى َككٔ اسبككد أعًككى يًثكككة )0.90.9)املعسفككة( َككٔ ٚجٗككة ْ ككس أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ جككاً ))املعسفككة( َككٔ ٚجٗككة ْ ككس أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ جككاً )

( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة ( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة 0.960.96، ، 0.840.84جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى عٝع ايعبازا  هلرا احملٛز ترتاٚر بئ )جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى عٝع ايعبازا  هلرا احملٛز ترتاٚر بئ )ٚٚ

( تّند عًى إٔ املعسفة فى َا بعد اسبداثة تعتُد عًكى ايب كس ٚاْضتهػكاف ممكا ٜٛقكح      ( تّند عًى إٔ املعسفة فى َا بعد اسبداثة تعتُد عًكى ايب كس ٚاْضتهػكاف ممكا ٜٛقكح      1111ٚجاً  ايعبازة )ٚجاً  ايعبازة )

ٚيٝظ ايعكٌ أداتى عًى اعتبكاز  ٚيٝظ ايعكٌ أداتى عًى اعتبكاز  اعُاٍ ايعكٌ ٚاي هس فى اسبؿٍٛ عًى املعسفة ايكاٌُة عًى ايعكٌ ازبدىل اعُاٍ ايعكٌ ٚاي هس فى اسبؿٍٛ عًى املعسفة ايكاٌُة عًى ايعكٌ ازبدىل 

ايعكٌ ايٓكدي َعٝاز املعسفة ايؿادقة، نُكا إٔ املعسفكة ٚفًككا يًُبكدأ ايكري أ كر  بك٘ َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ            ايعكٌ ايٓكدي َعٝاز املعسفة ايؿادقة، نُكا إٔ املعسفكة ٚفًككا يًُبكدأ ايكري أ كر  بك٘ َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ            

ايتػًٝٛ أؾب ت ضًعة عاملٝة ٚأحد عٛاٌَ قٝاّ صبتُع املعًَٛاتٝة بطبع اتككإ أدٚا  اْتكا  ٖكرٙ املعسفكة     ايتػًٝٛ أؾب ت ضًعة عاملٝة ٚأحد عٛاٌَ قٝاّ صبتُع املعًَٛاتٝة بطبع اتككإ أدٚا  اْتكا  ٖكرٙ املعسفكة     
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طًٓقا َٔ إٔ ايبكاً ٚايؿُٛد ٚايتٓافطٝة أِٖ َا ميٝكص تًكو املعسفكة    طًٓقا َٔ إٔ ايبكاً ٚايؿُٛد ٚايتٓافطٝة أِٖ َا ميٝكص تًكو املعسفكة    حتى ميهٔ ايرتٜٚج هلا فى ايعامل، ٚاْحتى ميهٔ ايرتٜٚج هلا فى ايعامل، ٚاْ

ٔ        ٚػبعًٗا َكًَٛا زٌٝطًٝا جباْع اي هس ٚػبعًٗا َكًَٛا زٌٝطًٝا جباْع اي هس  ك  َٛ ٛ فكى جك ٙ املعسفكة تُٓك كر  ٖٕ ِ عًى املعسفة، نُكا أ بداني يٓقتؿاد ايكاٌ ٔ        ٚ٘ا ك  َٛ ٛ فكى جك ٙ املعسفكة تُٓك كر  ٖٕ ِ عًى املعسفة، نُكا أ بداني يٓقتؿاد ايكاٌ ٚ٘ا

ا ٚايدميكساةٝة مما ػبعًٗ ااسبسٜة  ٚايدميكساةٝة مما ػبعًٗ دي اىل ا   اسبسٜة  ْٚا تٓف املّك ٕ اشبٓف  ٛا ٌ بأي تكب ًُاٚ  دي اىل ا َتغرية دٌا ْٚا تٓف املّك ٕ اشبٓف  ٛا ٌ بأي تكب ًُاٚ  ٚايكري    َتغرية دٌا ٚايكري    يتعددٜكة اي هسٜكة  يتعددٜكة اي هسٜكة 

ٌ ازبدىل فى ٍ ايعك ٌ ازبدىل فىٜعهظ حا ٍ ايعك   انتطاب املعسفة.انتطاب املعسفة.  ٜعهظ حا

( ٖٚككى اقككٌ َككٔ ( ٖٚككى اقككٌ َككٔ 0.860.86--ٚيتعككسف اي ككسٚم بككئ عٝٓتككى ايب ككس مت حطككاب قُٝككة )ش( فٛجككد أْٗككا ) ٚيتعككسف اي ككسٚم بككئ عٝٓتككى ايب ككس مت حطككاب قُٝككة )ش( فٛجككد أْٗككا ) 

ًٝا مما ّٜند ات كام ايعٝٓكتئ ٚعكدّ ٚجكٛد فكسٚم بُٝٓٗكا فكى        1.961.96±±ايكُٝة ازبديٝة ايكُٝة ازبديٝة  ًٝا مما ّٜند ات كام ايعٝٓكتئ ٚعكدّ ٚجكٛد فكسٚم بُٝٓٗكا فكى        ، فٗى غري داية احؿاٌ ، فٗى غري داية احؿاٌ

  يًُعسفة.يًُعسفة.  ْ سة نًتُٝٗاْ سة نًتُٝٗا

( ٚيكدي أعككاً ٍٖٝكة    ( ٚيكدي أعككاً ٍٖٝكة    0.770.77( جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا يكدي ايطكٓب )    ( جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا يكدي ايطكٓب )    88 أْ٘ اتكح إٔ ايعبازة زقِ ) أْ٘ اتكح إٔ ايعبازة زقِ )اْاْ

( اْ أْ٘ عٓد حطاب قُٝة )ش( ٚجد ( اْ أْ٘ عٓد حطاب قُٝة )ش( ٚجد 0.760.76، ، 0.700.70(، ٚنًتاُٖا أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )(، ٚنًتاُٖا أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )0.880.88ايتدزٜظ )ايتدزٜظ )

ٖكى أعًكى َكٔ    ٖكى أعًكى َكٔ    ( ٚ( 2.212.21ٚإٔ ٖٓاى فسًٚقا بئ ايعٝٓتئ يؿاحل أعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ حٝكس جكاً  قُٝكة )ش( )    إٔ ٖٓاى فسًٚقا بئ ايعٝٓتئ يؿاحل أعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ حٝكس جكاً  قُٝكة )ش( )    

ايكُٝة ازبدٚيٝة مما ّٜند اميإ أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بإٔ ايعكٌ ايٓكدي َعٝاز املعسفة َٚسجعٗا اسباضِ ايكُٝة ازبدٚيٝة مما ّٜند اميإ أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بإٔ ايعكٌ ايٓكدي َعٝاز املعسفة َٚسجعٗا اسباضِ 

َٔ  ٍٓ ايت ًٌٝ ٚاْضتدَا  ٚايت طري ٚايتٛقٝح، اذ ْبد َٔ اعُكاٍ ايعككٌ فكى نكٌ َكا ٜككدّ يًطايكع َكٔ         َٔ  ٍٓ ايت ًٌٝ ٚاْضتدَا  ٚايت طري ٚايتٛقٝح، اذ ْبد َٔ اعُكاٍ ايعككٌ فكى نكٌ َكا ٜككدّ يًطايكع َكٔ         

  َعًَٛا ، ٖٚرٙ ٖى ايعكْٓٝة ايٓكدٜة ٚاي ٓٝة.َعًَٛا ، ٖٚرٙ ٖى ايعكْٓٝة ايٓكدٜة ٚاي ٓٝة.

طبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة )يًٛجٛد/ اسبكٝكة/ ايعامل، ايهكٕٛ( َكٔ ٚجٗكة ْ كس عٝٓتكى      طبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة )يًٛجٛد/ اسبكٝكة/ ايعامل، ايهكٕٛ( َكٔ ٚجٗكة ْ كس عٝٓتكى      بايٓبايٓ  --زابًعازابًعا

ايب س )ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ( فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عكٔ ْتكاٌج أَهكٔ عسقكٗا     ايب س )ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ( فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عكٔ ْتكاٌج أَهكٔ عسقكٗا     

  ( عًى ايٓ ٛ ايتاىل:( عًى ايٓ ٛ ايتاىل:99فى جدٍٚ زقِ )فى جدٍٚ زقِ )
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  ((99عذول سلى )عذول سلى )

السزغبثبد السزغبثبد   ZZيىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ 

  ػيُزً انغالةػيُزً انغالة

وأػضبء هيئخ انزذسي: حىل سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ وأػضبء هيئخ انزذسي: حىل سؤيخ ريبس يب ثؼذ انحذاصخ 

  انحميمخ/انؼبنى/انكىٌ(انحميمخ/انؼبنى/انكىٌ(  ––)نهىعىد )نهىعىد 

  انؼجبسادانؼجبساد  وو

  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة

انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

11  
َٚتعككددة ٚهلككا ت طككريا  َتٓاقكككة  َٚتعككددة ٚهلككا ت طككريا  َتٓاقكككة  اسبكٝكككة ْطككبٝة اسبكٝكككة ْطككبٝة 

  فى تٝاز َا بعد اسبداثةفى تٝاز َا بعد اسبداثة
2.182.18  0.730.73  55  2.082.08  0.690.69  66  0.680.68  

22  
ايٛجككٛد َككادي حبككس ٚقككاٌِ براتكك٘ فككى تٝككاز َككا بعككد     ايٛجككٛد َككادي حبككس ٚقككاٌِ براتكك٘ فككى تٝككاز َككا بعككد     

  اسبداثةاسبداثة
1.871.87  0.620.62  99  1.771.77  0.590.59  1010  0.670.67  

33  
ايٛؾكٍٛ اىل اسبكٝكككة بايعككٌ أَككس َػكهٛى فٝكك٘ ٚفًكككا    ايٛؾكٍٛ اىل اسبكٝكككة بايعككٌ أَككس َػكهٛى فٝكك٘ ٚفًكككا    

  يتٝاز َا بعد اسبداثةيتٝاز َا بعد اسبداثة
1.951.95  0.650.65  88  2.022.02  0.670.67  88  --0.430.43  

44  
ايعامل ةازُ عسقى بٓ اضاع َتئ بعٝد عكٔ ايثبكا    ايعامل ةازُ عسقى بٓ اضاع َتئ بعٝد عكٔ ايثبكا    

  ٚاسبتُٝة ٚايكطعٝة فى تٝاز َا بعد اسبداثةٚاسبتُٝة ٚايكطعٝة فى تٝاز َا بعد اسبداثة
1.741.74  0.580.58  1010  1.821.82  0.610.61  99  --0.50.5  

55  

ايٛجككٛد َتعككدد َٚتٓككاقض ٚنثككسة فتهككاثسة فككى حايككة  ايٛجككٛد َتعككدد َٚتٓككاقض ٚنثككسة فتهككاثسة فككى حايككة  

حسنة داٌُة َٚتجددة َٚتغريٙ تطتعؿكى عًكى ايككب     حسنة داٌُة َٚتجددة َٚتغريٙ تطتعؿكى عًكى ايككب     

  فى تٝاز َا بعد اسبداثةفى تٝاز َا بعد اسبداثة

2.212.21  0.740.74  44  22..3535  0.780.78  22  --0.910.91  

66  
اسبكٝكة فى تٝاز َا بعد اسبداثةتعتُد عًى تؿٛزْا اسبكٝكة فى تٝاز َا بعد اسبداثةتعتُد عًى تؿٛزْا 

  ٚادزانٓا هلا فى ضٝام اجتُاعى ذاتىٚادزانٓا هلا فى ضٝام اجتُاعى ذاتى
2.42.4  0.800.80  22  2.332.33  0.780.78  22ّّ  0.460.46  

77  
اْ٘طإ ؽبًل اسبكٝكة فى ذٖٓ٘ ب عٌ ثكافت٘ ٚيغتك٘  اْ٘طإ ؽبًل اسبكٝكة فى ذٖٓ٘ ب عٌ ثكافت٘ ٚيغتك٘  

  ٚمبطاعدة املعًِ ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثةٚمبطاعدة املعًِ ٚفًكا يتٝاز َا بعد اسبداثة
2.532.53  0.840.84  11  2.322.32  0.770.77  44  1.471.47  

88  
كٝكة فى تٝاز َكا بعكد اسبداثكة تسنٝكع اجتُكاعى      كٝكة فى تٝاز َكا بعكد اسبداثكة تسنٝكع اجتُكاعى      اسباسب

  تعددي ٚقساًة يًٛاقع ٚيٝطت اْعهاًضا ي٘تعددي ٚقساًة يًٛاقع ٚيٝطت اْعهاًضا ي٘
2.302.30  0.770.77  33  2.442.44  0.810.81  11  --0.880.88  

99  

ايعككامل ٚفًكككا يتٝككاز َككا بعككد اسبداثككة يٛحككة شٜتٝككة        ايعككامل ٚفًكككا يتٝككاز َككا بعككد اسبداثككة يٛحككة شٜتٝككة        

تتدا ٌ َػاٖدٖا يدزجكة ْ ْطكتبئ ٚجكٛٙ ََٓكح َكا      تتدا ٌ َػاٖدٖا يدزجكة ْ ْطكتبئ ٚجكٛٙ ََٓكح َكا      

  زضِ عًٝٗا )اي ٛقى ٚايعبثٝة(زضِ عًٝٗا )اي ٛقى ٚايعبثٝة(

2.142.14  0.710.71  66  2.112.11  0.700.70  55  0.210.21  

1010  
اسبكٝككككككة املٛقكككككٛعٝة ايكابًكككككة يًكٝكككككاع فككككككد     اسبكٝككككككة املٛقكككككٛعٝة ايكابًكككككة يًكٝكككككاع فككككككد     

  َؿداقٝتٗا فى تٝاز َا بعد اسبداثةَؿداقٝتٗا فى تٝاز َا بعد اسبداثة
2.022.02  0.670.67  77  2.052.05  0.680.68  77  --0.160.16  

  َتٛض  ايٛشٕ ايٓطبىَتٛض  ايٛشٕ ايٓطبى

  َٚتٛض  ْطبة اْضتجابة ٚقُٝة )ش(َٚتٛض  ْطبة اْضتجابة ٚقُٝة )ش(
2.142.14  0.710.71    2.132.13  0.710.71    0.630.63  

  

انحذ األػهً نهضمخ انحذ األػهً نهضمخ 

    72د722د2

  64د642د2األدًَ نهضمخ األدًَ نهضمخ 

    

انحذ األػهً نهضمخ انحذ األػهً نهضمخ 

  766د72د2

  28د282د2األدًَ نهضمخ األدًَ نهضمخ 
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( اتكح إٔ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة حكٍٛ احملكٛز نهكٌ املتعًكل     ( اتكح إٔ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة حكٍٛ احملكٛز نهكٌ املتعًكل     99ٚبايٓ س فى ازبدٍٚ زقِ )ٚبايٓ س فى ازبدٍٚ زقِ )  

( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أٔعًكى يًثككة       ( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أٔعًكى يًثككة       0.710.71بايٛجٛد ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة، َٔ ٚجٗة ْ س ايطٓب جاً )بايٛجٛد ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة، َٔ ٚجٗة ْ س ايطٓب جاً )

، ، 0.710.71( تكرتاٚر بكئ )  ( تكرتاٚر بكئ )  77، ، 66، ، 88، ، 55، ، 11، ، 99أزقكاّ ) أزقكاّ )   ( ٚجاً  "ٕ.ّ.أ" حٍٛ ايعبازا  املتعًكة بٗكرا احملكٛز  ( ٚجاً  "ٕ.ّ.أ" حٍٛ ايعبازا  املتعًكة بٗكرا احملكٛز  0.700.70))

( ممككا ٜٛقككح ََٓككح اي ٛقككى ٚايعبثٝككة فككى عككامل َككا بعككد  ( ممككا ٜٛقككح ََٓككح اي ٛقككى ٚايعبثٝككة فككى عككامل َككا بعككد  0.700.70( ٖٚككى أعًككى َككٔ اسبككد أعًككى يًثكككة ) ( ٖٚككى أعًككى َككٔ اسبككد أعًككى يًثكككة ) 0.840.84

اسبداثة، نُا إٔ ٖرا ايعكامل ٜ كتح اٖفكام عبكٛ عكدّ ايت دٜكد ٚعكدّ ايكٝكئ نُكا ٜ كتح اٖفكام عبكٛ تعكدد              اسبداثة، نُا إٔ ٖرا ايعكامل ٜ كتح اٖفكام عبكٛ عكدّ ايت دٜكد ٚعكدّ ايكٝكئ نُكا ٜ كتح اٖفكام عبكٛ تعكدد              

ايعامل اىل َا ٜػب٘ يٛحكة ايػكطسْج ايتكى تت كسى فٝٗكا ايكطكع ٚفًككا        ايعامل اىل َا ٜػب٘ يٛحكة ايػكطسْج ايتكى تت كسى فٝٗكا ايكطكع ٚفًككا          اْضتخداَا  ايًغٜٛة، حبٝس ٜت ٍٛاْضتخداَا  ايًغٜٛة، حبٝس ٜت ٍٛ

  RRuunnيكٛاعد تهُٔ فى حسنة ايككاٌُئ فكى عًُٝكة ايًعبكة، نُكا إٔ ٖكرا ايعكامل ٚؾكا بأْك٘ عكامل َٓ ًكت            يكٛاعد تهُٔ فى حسنة ايككاٌُئ فكى عًُٝكة ايًعبكة، نُكا إٔ ٖكرا ايعكامل ٚؾكا بأْك٘ عكامل َٓ ًكت            

aawwaayy  wwoorrlldd      ٚذيو بطبع ضسعة ايتغري فى ايعامل ٚفتح اٖفام أَاّ املخاةس هلرا ٚؾكا بأْك٘ صبتُكع    ٚذيو بطبع ضسعة ايتغري فى ايعامل ٚفتح اٖفام أَاّ املخاةس هلرا ٚؾكا بأْك٘ صبتُكع

ذبككٍٛ ايعكامل اىل غك اٜا َتعكددة فأؾككبح    ذبككٍٛ ايعكامل اىل غك اٜا َتعكددة فأؾككبح      ْٚتٝجكة هلكرا  ْٚتٝجكة هلكرا    UUnncceerrttaaiinniittyy  ((88 : :262262--266266،)،)ايٜٓككئ  ايٜٓككئ  

  َتػ ًٝا فى نٌ غَ فى املعسفة، ٚايكِٝ...َتػ ًٝا فى نٌ غَ فى املعسفة، ٚايكِٝ...

ًْ َٔ ايب س عكٔ أفهكاز املطًككة ٚايككِٝ املطًككة فأؾكبح نكٌ غكَ            ًْ َٔ ايب س عكٔ أفهكاز املطًككة ٚايككِٝ املطًككة فأؾكبح نكٌ غكَ         نُا إٔ اسبكٝكة فٝ٘ ْطبٝة فبد نُا إٔ اسبكٝكة فٝ٘ ْطبٝة فبد

ًٝا، ٖرا با٘قافة اىل ايتػهو فى ايؿكدم ٚايكٝكئ، ٚؽبككع نكٌ غكَ فكى        ًٝا، ٖرا با٘قافة اىل ايتػهو فى ايؿكدم ٚايكٝكئ، ٚؽبككع نكٌ غكَ فكى       ْطب ايعكامل يًُ اقكًة ٚاْ تٝكاز    ايعكامل يًُ اقكًة ٚاْ تٝكاز    ْطب

ايػخؿى، ٚبٗرا فاسبكٝكة ْطبٝة َٚتعددة ٚهلا ت طكريا  َتٓاقككة بعككٗا َكع ايكبعض اٖ كس يهكٕٛ ٖكرا         ايػخؿى، ٚبٗرا فاسبكٝكة ْطبٝة َٚتعددة ٚهلا ت طكريا  َتٓاقككة بعككٗا َكع ايكبعض اٖ كس يهكٕٛ ٖكرا         

  ايٛجٛد َتعدًدا ٚأْ٘ نثسة َتهاثسة، فى حاية حسنة داٌُة َٚتجددة َٚتغرية تطتعؿى عًى ايكب .ايٛجٛد َتعدًدا ٚأْ٘ نثسة َتهاثسة، فى حاية حسنة داٌُة َٚتجددة َٚتغرية تطتعؿى عًى ايكب .

ًٝا تعددًٜأ ٚقكساًة     ًٝا تعددًٜأ ٚقكساًة  ٚعًٝ٘، فجاً  اسبكٝكة تسنًٝبا اجتُاع يًٛاقكع ٚيٝطكت اْعهاًضكا يك٘، ٚتٛجكد      يًٛاقكع ٚيٝطكت اْعهاًضكا يك٘، ٚتٛجكد      ٚعًٝ٘، فجاً  اسبكٝكة تسنًٝبا اجتُاع

عٝؼ فٝ٘ ٛاضطة اجملتُع ايريٜ  عسف ب  ٜٕ ْطا ٕ ٘ا يغت٘،ٔ   ٚ٘ ٌ ثكافت ٕ ب ع ْطا ٔ ٘ا عٝؼ فٝ٘اسبكٝكة فى ذٖ ٛاضطة اجملتُع ايريٜ  عسف ب  ٜٕ ْطا ٕ ٘ا يغت٘،ٔ   ٚ٘ ٌ ثكافت ٕ ب ع ْطا ٔ ٘ا   ٚثكافت٘.ٚثكافت٘.  اسبكٝكة فى ذٖ

( ُٖٚا أقٌ َٔ اسبد أدْكى يًثككة   ( ُٖٚا أقٌ َٔ اسبد أدْكى يًثككة   0.620.62، ، 0.580.58( فجاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )( فجاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )22، ، 44أَا ايعبازتإ زقُا )أَا ايعبازتإ زقُا )  

((0.640.64 ٓ ٓ ( يٝٛقكك ا إٔ ايعككامل ةككازُ عسقككى بكك أضككاع َككتئ ٚإٔ ايٛجككٛد َككادي حبككت ٚقككاٌِ براتكك٘، ٚيعككٌ   أضككاع َككتئ ٚإٔ ايٛجككٛد َككادي حبككت ٚقككاٌِ براتكك٘، ٚيعككٌ     ( يٝٛقكك ا إٔ ايعككامل ةككازُ عسقككى بكك

اغب اض "ٕ.ّ.أ" قد ٜهٕٛ زاجًعا اىل إٔ ايطٓب عٓد اضتجابتِٗ عًُٝٗا ٚقعٛا فكى ذٖكِٓٗ إٔ ٖٓكاى  ايًككا     اغب اض "ٕ.ّ.أ" قد ٜهٕٛ زاجًعا اىل إٔ ايطٓب عٓد اضتجابتِٗ عًُٝٗا ٚقعٛا فكى ذٖكِٓٗ إٔ ٖٓكاى  ايًككا     

هلرا ايهٕٛ ٚإٔ ايٛجٛد ثابت ٚيٝظ َتغرًيا )ٜٚرتتع عًٝ٘ اسبكٝكة َٛقٛعٝة َٚطًكة( ٚإٔ ايٛجكٛد َكؿكٛد   هلرا ايهٕٛ ٚإٔ ايٛجٛد ثابت ٚيٝظ َتغرًيا )ٜٚرتتع عًٝ٘ اسبكٝكة َٛقٛعٝة َٚطًكة( ٚإٔ ايٛجكٛد َكؿكٛد   

سجككع ذيككو اىل قككعا اشبً ٝككة اي ًطكك ٝة يًطككٓب، ٚإٔ ايطككٓب ٜ تكككدٕٚ ايهككثري َككٔ  سجككع ذيككو اىل قككعا اشبً ٝككة اي ًطكك ٝة يًطككٓب، ٚإٔ ايطككٓب ٜ تكككدٕٚ ايهككثري َككٔ  ٚقككاٌِ براتكك٘، ٚقككد ٜٚقككاٌِ براتكك٘، ٚقككد ٜ

َكَٛا  ايسٚر اي ًط ٝة فُٔ بئ َعًَٛا  َػٛغة عٔ نثري َٔ ايٓ سٜا  ٚاٖزاً اي ًط ٝة اىل عدّ ايكدزة َكَٛا  ايسٚر اي ًط ٝة فُٔ بئ َعًَٛا  َػٛغة عٔ نثري َٔ ايٓ سٜا  ٚاٖزاً اي ًط ٝة اىل عدّ ايكدزة 

  ((35:4335:43))عًى اجساً حٛاز أٚ تٛجٝ٘ أضًٍة ْاقدة. عًى اجساً حٛاز أٚ تٛجٝ٘ أضًٍة ْاقدة. 

( فٗكى  ( فٗكى  0.640.64ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة )      ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة )      ( ( 0.670.67( جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا )  ( جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا )  1010ٚأَا ايعبكازة ) ٚأَا ايعبكازة )   

َتٛضطة يّٝند ايطكٓب إٔ اسبكٝككة فكى َكا بعكد اسبداثكة فككد  َؿكداقٝتٗا، ٚنكريو جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى            َتٛضطة يّٝند ايطكٓب إٔ اسبكٝككة فكى َكا بعكد اسبداثكة فككد  َؿكداقٝتٗا، ٚنكريو جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى            

( مما ٜكبئ إٔ زِٜكة ايطكٓب َربربكة حكٍٛ      ( مما ٜكبئ إٔ زِٜكة ايطكٓب َربربكة حكٍٛ      0.640.64( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة )( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة )0.650.65( )( )33ايعبازة زقِ )ايعبازة زقِ )

  عكٌ.عكٌ.ايتػهو فى ايٛؾٍٛ اىل اسبكٝكة بايايتػهو فى ايٛؾٍٛ اىل اسبكٝكة باي
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فكد جاً َتٛض  ْطكبة َتٛضك    فكد جاً َتٛض  ْطكبة َتٛضك      ٚفُٝا ٜتعًل باضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ ذا  احملٛزٚفُٝا ٜتعًل باضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ ذا  احملٛز  

(، ٚجكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى   (، ٚجكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى   0.760.76( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      ( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      0.710.71اْضتجابة عًكى ٖكرا احملكٛز نهكٌ )    اْضتجابة عًكى ٖكرا احملكٛز نهكٌ )    

ً   0.810.81، ، 0.770.77( ترتاٚر بئ )( ترتاٚر بئ )88، ، 66، ، 55، ، 77ايعبازا  أزقاّ )ايعبازا  أزقاّ ) ً   ( ٖٚى أعًى َكٔ اسبكد أعًكى ي ( ٖٚكرا  ( ٖٚكرا  0.760.76ثككة ) ثككة ) ( ٖٚى أعًى َكٔ اسبكد أعًكى ي

ٜدٍ عًى إٔ اْ٘طإ )املتعًِ( ٜبٓى اسبكٝكة فى ذٖٓ٘ ب عٌ ثكافت٘ ٚبٍٝت٘ )املدزضة(، ٚمبطاعدة املعًكِ،  ٜدٍ عًى إٔ اْ٘طإ )املتعًِ( ٜبٓى اسبكٝكة فى ذٖٓ٘ ب عٌ ثكافت٘ ٚبٍٝت٘ )املدزضة(، ٚمبطاعدة املعًكِ،  

فاسبكٝكة ٖٓا َهتطبة ٚيٝطت فطسٜة أٚ َٛجٛدة فكى ذٖٓك٘، بكٌ ٖكٛ ايكري ٜؿكٓعٗا، نُكا إٔ ايٛجكٛد َتعكدد          فاسبكٝكة ٖٓا َهتطبة ٚيٝطت فطسٜة أٚ َٛجٛدة فكى ذٖٓك٘، بكٌ ٖكٛ ايكري ٜؿكٓعٗا، نُكا إٔ ايٛجكٛد َتعكدد          

بعثسة ٜطتعؿى عًى ايكب ، ٖٚرا ٜدٍ عًى بعثسة ٜطتعؿى عًى ايكب ، ٖٚرا ٜدٍ عًى َٚتٓاقض ٚنثسة َتهاثسة، ٚفى حاية حسنة داٌُة َٚتجددة ََٚٚتٓاقض ٚنثسة َتهاثسة، ٚفى حاية حسنة داٌُة َٚتجددة َٚ

ايتعددٜة ٚايعبثٝة ٚايتػ ى ٚاي ٛقى ٚعدّ ايٝكئ ٚغري ذيو مما ميٝص َا بعد اسبداثة، ٚقد اْعهظ ٖرا ايتعددٜة ٚايعبثٝة ٚايتػ ى ٚاي ٛقى ٚعدّ ايٝكئ ٚغري ذيو مما ميٝص َا بعد اسبداثة، ٚقد اْعهظ ٖرا 

ايٛقع عًى ايكِٝ فؿاز  َتػٍٝة، ٚنريو اسبكٝكة أؾب ت تعتُكد عًكى تؿكٛزْا ٚادزانٓكا هلكا فكى ضكٝام        ايٛقع عًى ايكِٝ فؿاز  َتػٍٝة، ٚنريو اسبكٝكة أؾب ت تعتُكد عًكى تؿكٛزْا ٚادزانٓكا هلكا فكى ضكٝام        

ٗا ٚعكدّ َٛقكٛعٝتٗا، فايٓطكبٝة ٚايراتٝكة ٚعكدّ ايثبكا        ٗا ٚعكدّ َٛقكٛعٝتٗا، فايٓطكبٝة ٚايراتٝكة ٚعكدّ ايثبكا        اجتُاعى ثكافى مما ٜكٛحى بتعكددٖا ٚتٓاقكك   اجتُاعى ثكافى مما ٜكٛحى بتعكددٖا ٚتٓاقكك   

أؾب ت مما ميٝص اسبكٝكة فى َا بعد اسبداثة، فًٝطت ٖٓاى حكٝكة َٛقٛعٝة َٚطًكة ٚثابتة فى فهس َكا  أؾب ت مما ميٝص اسبكٝكة فى َا بعد اسبداثة، فًٝطت ٖٓاى حكٝكة َٛقٛعٝة َٚطًكة ٚثابتة فى فهس َكا  

  بعد اسبداثة.بعد اسبداثة.

( ٖٚكى  ( ٖٚكى  0.700.70، ، 0.590.59( فكد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا ترتاٚر بئ )( فكد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا ترتاٚر بئ )99، ، 11، ، 1010، ، 33، ، 44، ، 22أَا ايعبازا  أزقاّ )أَا ايعبازا  أزقاّ )  

( فايٛجٛد َادي حبت ٚايعامل ةازُ عسقى بٓ أضاع َتئ ٚايٛؾٍٛ اىل ( فايٛجٛد َادي حبت ٚايعامل ةازُ عسقى بٓ أضاع َتئ ٚايٛؾٍٛ اىل 0.580.58أدْى يًثكة )أدْى يًثكة )  أعًى َٔ اسبدأعًى َٔ اسبد

  اسبكٝكة أؾبح أًَسا َػهًٛنا فٝ٘، ٕٔ اسبكٝكة املٛقٛعٝة فكد  َؿداقٝتٗا.اسبكٝكة أؾبح أًَسا َػهًٛنا فٝ٘، ٕٔ اسبكٝكة املٛقٛعٝة فكد  َؿداقٝتٗا.

( جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا يكدي    ( جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا يكدي    22، ، 44ٚاذا مت ايتدقٝل فى ازبدٍٚ ذات٘، ٜٓحظ إٔ ايعبكازتئ زقُكى )  ٚاذا مت ايتدقٝل فى ازبدٍٚ ذات٘، ٜٓحظ إٔ ايعبكازتئ زقُكى )    

اً ٍٖٝة ايتدزٜظ َتكازبة ٖٚرا ٜدٍ عًى ادزاى نكٌ َكٔ ايعٝٓكتئ يسِٜكة تٝكاز َكا بعكد        اً ٍٖٝة ايتدزٜظ َتكازبة ٖٚرا ٜدٍ عًى ادزاى نكٌ َكٔ ايعٝٓكتئ يسِٜكة تٝكاز َكا بعكد        نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكنٌ َٔ ايطٓب ٚأعك

  اسبداثة حٍٛ ايٛجٛد أْ٘ َادي حبت ٚعسقى بٓ أضاع َتئ.اسبداثة حٍٛ ايٛجٛد أْ٘ َادي حبت ٚعسقى بٓ أضاع َتئ.

ٚيتعسف اي سٚم بئ عٝٓتى ايدزاضة )ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ( حكٍٛ اضكتجاباتِٗ عًكى        ٚيتعسف اي سٚم بئ عٝٓتى ايدزاضة )ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ( حكٍٛ اضكتجاباتِٗ عًكى          

( ٖٚى غكري  ( ٖٚى غكري  1.961.96(، ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة )(، ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة )6363..00ٖرا احملٛز، فكد مت حطاب قُٝة )ش( فٛجد أْٗا )ٖرا احملٛز، فكد مت حطاب قُٝة )ش( فٛجد أْٗا )

ًٝا، مما ٜٛقح أْ٘ يٝظ ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بُٝٓٗا. ًٝا، مما ٜٛقح أْ٘ يٝظ ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بُٝٓٗا.داية احؿاٌ   داية احؿاٌ

حٍٛ زِٜة نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ فُٝا حٍٛ زِٜة نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ فُٝا   بايٓطبة يٙجابة عًى ايطّاٍ ايطابعبايٓطبة يٙجابة عًى ايطّاٍ ايطابعأَا أَا   

ة ٚاملُازضكة اي عًٝكة فكى ايٛاقكع ايتعًُٝكى،      ة ٚاملُازضكة اي عًٝكة فكى ايٛاقكع ايتعًُٝكى،      ٜتعًل بٛاقع عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة َٔ حٝكس دزجكة أُٖٝك   ٜتعًل بٛاقع عٓاؾس املٓ َٛة ايتعًُٝٝة َٔ حٝكس دزجكة أُٖٝك   

، ، 1212، ، 1111، ، 1010ٚفل زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى اىل ْتاٌج اتك ت فى ازبداٍٚ )ٚفل زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى اىل ْتاٌج اتك ت فى ازبداٍٚ )

1313:):)  

ٚعًٝ٘، فبايٓطبة يسِٜة نٌ َٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ أٖكداف تسبٝكة َكا بعكد          ٚعًٝ٘، فبايٓطبة يسِٜة نٌ َٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ أٖكداف تسبٝكة َكا بعكد            

ُازضككة اي عًٝككة فككى ايٛاقككع ايتعًُٝككى، فكككد أضكك س ايت ًٝككٌ  ُازضككة اي عًٝككة فككى ايٛاقككع ايتعًُٝككى، فكككد أضكك س ايت ًٝككٌ  اسبداثككة َككٔ حٝككس دزجككة أُٖٝككة ٚدزجككة املاسبداثككة َككٔ حٝككس دزجككة أُٖٝككة ٚدزجككة امل

  ا٘حؿاٌى عٔ ْتاٌج فى ازبدٍٚ ايتاىل:ا٘حؿاٌى عٔ ْتاٌج فى ازبدٍٚ ايتاىل:
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  ((1212عذول )عذول )

السزغبثبد السزغبثبد   ZZيىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ 

  ػيُزً انغالة وأػضبء هيئخػيُزً انغالة وأػضبء هيئخ

انزذسي: حىل أهذاف رشثيخ يب ثؼذ انحذاصخ يٍ حيش األهًيخ ووالغ انزذسي: حىل أهذاف رشثيخ يب ثؼذ انحذاصخ يٍ حيش األهًيخ ووالغ 

  يًبسسزهب ػًهًيبيًبسسزهب ػًهًيب

  انؼجبسادانؼجبساد  وو

  األهًيخاألهًيخ

ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

  انًًبسسخ وانزحمكانًًبسسخ وانزحمك

ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة

انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

سجخ سجخ ََ

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت

11  

تحقيقققققققققق  الم ققققققققققاوا  تحقيقققققققققق  الم ققققققققققاوا  

االجتماعيقققة مققق   ققق   االجتماعيقققة مققق   ققق   

الحقققققققد مققققققق  م قققققققاهر الحقققققققد مققققققق  م قققققققاهر 

  اال تبعاد االجتماعىاال تبعاد االجتماعى

  00  27642764  17.117.1  مم44  27602760  17211721  27102710  1212  .272.272  07620762  مم66  27.227.2  07.207.2
--

27422742  

00  

تحقيقققققققق  ديمقرا يققققققققة تحقيقققققققق  ديمقرا يققققققققة 

المعلومقققققققاة كمعرفقققققققة المعلومقققققققاة كمعرفقققققققة 

القققققققققواني  واللققققققققوا   القققققققققواني  واللققققققققوا   

الدا ليقققققة للم   قققققاة الدا ليقققققة للم   قققققاة 

  التعليميةالتعليمية

  مم44  27.427.4  07200720  مم44  27.127.1  07.007.0
--

27662766  
  27122712  مم00  27642764  17.117.1  11  27662766  ..17..17

00  
تحرير العق  م  التلققي  تحرير العق  م  التلققي  

واإللقاء والتلقى ال قال  واإللقاء والتلقى ال قال  

  وال ل ويةوال ل وية
  66  27.027.0  07220722  مم11  27.027.0  07.107.1

--

27042704  
17201720  27612761  66  17.117.1  27122712  22  27102710  

44  

تلبيقققققققققة احتياجقققققققققاة تلبيقققققققققة احتياجقققققققققاة 

المققققققققتعلم الم تلفققققققققة المققققققققتعلم الم تلفققققققققة 

)الوجدانيقة والمعرفيققة )الوجدانيقة والمعرفيققة 

واالجتماعيققققققققققققققققققققققققة واالجتماعيققققققققققققققققققققققققة 

  واأليديولوجية777(واأليديولوجية777(

07..07..  27.027.0  11  07220722  27.627.6  11  
--

27202720  
  مم00  27642764  17.117.1  00  27602760  17221722

--

271.271.  

11  

تهي قققققة الفقققققرد إليجقققققاد تهي قققققة الفقققققرد إليجقققققاد 

فقققققر  عمققققق  جديقققققد  فقققققر  عمققققق  جديقققققد  

وا قققت    ادراتققق  مققق  وا قققت    ادراتققق  مققق  

      تميزه وتفرده    تميزه وتفرده

  مم00  27.127.1  07240724  مم11  27.027.0  ..07..07
--

27122712  
176.176.  27162716  ..  17..17..  271.271.  ..  

--

27112711  

66  

تحقيقق  الصققحة النف ققية تحقيقق  الصققحة النف ققية 

للفرد والمجتمع إلحقداث للفرد والمجتمع إلحقداث 

لعمقق  لعمقق  نقلقق  نوعيققة فققى انقلقق  نوعيققة فققى ا

  التربوىالتربوى

07.107.1  27.227.2  66  07210721  27.127.1  00  17201720  17.017.0  271.271.  22  172172  27622762  66  
--

27122712  

..  

تكققققوي  العققققق  الجققققدلى تكققققوي  العققققق  الجققققدلى 

المت قققا   الققققادر علقققى المت قققا   الققققادر علقققى 

اإلبقققداا والتجديقققد بقققدال  اإلبقققداا والتجديقققد بقققدال  

م  إلزامق  بوجهقة ن قر م  إلزامق  بوجهقة ن قر 

  واحد واحد 

  مم66  27.027.0  07.207.2  22  .272.272  07620762
--

276.276.  
172.172.  27602760  44  17261726  27602760  11  27242724  

22  
إك ا  المتعلم المهاراة إك ا  المتعلم المهاراة 

يقققققة والمهنيقققققة يقققققة والمهنيقققققة االجتماعاالجتماع

  الم تلفةالم تلفة
07.007.0  27.127.1  44  07200720  27.427.4  44  

--

27.227.2  
17.417.4  27612761  00  17.217.2  27662766  11  

--

270.270.  

..  
تحقيققققق  مبقققققد  كيققققق  تحقيققققق  مبقققققد  كيققققق  

يعر  المتعلم، ال مقااا يعر  المتعلم، ال مقااا 

  يعر يعر 
071.071.  27262726  1212  076.076.  27.227.2  ..  

--

27242724  
17661766  27112711  1212  171.171.  27102710  1212  27412741  

1212  

تكققوي  إن ققا  عققالمى تكققوي  إن ققا  عققالمى 

)كقققوكبى( اقققادر علقققى )كقققوكبى( اقققادر علقققى 

التعايش وابو  اآل قر التعايش وابو  اآل قر 

د  التعدديققة د  التعدديققة ويأ ققا بمبققويأ ققا بمبقق

  واال ت  واال ت  

  مم66  27.027.0  07.207.2  ..  .272.272  07610761
--

171.171.  
17.117.1  27122712  ..  17621762  27162716  ..  27402740  
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  07.07.  27.27.    072072  27.027.0    
--

27622762  
17201720  27612761    17201720  27612761    27212721  

      27.627.6    27.227.2 على  على       27.627.6    27.227.2 على  على   

      27122712    27642764 دنى  دنى       27122712    27642764 دنى  دنى   
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ض  اْضتجابة عًى احملٛز نهٌ فُٝا ٜتعًل بسِٜكة  ض  اْضتجابة عًى احملٛز نهٌ فُٝا ٜتعًل بسِٜكة  ( اتكح إٔ َتٛض  ْطبة َتٛ( اتكح إٔ َتٛض  ْطبة َت1010ٛبكساًة ازبدٍٚ )بكساًة ازبدٍٚ )

ً      ( ٚفُٝا ٜتعًل ( ٚفُٝا ٜتعًل 0.90.9ايطٓب حٍٛ أُٖٝة أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة جاً )ايطٓب حٍٛ أُٖٝة أٖداف تسبٝة َا بعد اسبداثة جاً ) ٍٝكة ايتكدزٜظ جكا  ًٖ ً      بسِٜكة أعككا ٍٝكة ايتكدزٜظ جكا  ًٖ بسِٜكة أعككا

عًى يًثكة )0.930.93)) ٔ اسبد ٔا نًتاُٖا أعًىَ  عًى يًثكة )(ٚ  ٔ اسبد ٔا نًتاُٖا أعًىَ   ٚ)0.700.70،،  0.760.76.).)  

املتعًكة بٗرا احملٛز فككد جكاً    املتعًكة بٗرا احملٛز فككد جكاً      أَا بايٓطبة يك"ٕ.ّ.أ" بايٓطبة ْضتجابا  ايطٓب عًى ايعبازا أَا بايٓطبة يك"ٕ.ّ.أ" بايٓطبة ْضتجابا  ايطٓب عًى ايعبازا   

( حٝكس زأي ايطكٓب أْٗكا عًكى دزجكة نكبرية َكٔ أُٖٝكة ٚػبكع          ( حٝكس زأي ايطكٓب أْٗكا عًكى دزجكة نكبرية َكٔ أُٖٝكة ٚػبكع          0.700.70عٝعٗا أعًى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )    عٝعٗا أعًى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )    

ذبكٝكٗا فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى )ايتعًُٝى( اْطًٓقا َٔ إٔ اجملتُع أؾبح تابًعا يُٓ  تسبٝت٘ ازبدٜدة ذبكٝكٗا فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى )ايتعًُٝى( اْطًٓقا َٔ إٔ اجملتُع أؾبح تابًعا يُٓ  تسبٝت٘ ازبدٜدة 

ِ ذبسٜكس ايعككٌ اْ٘طكاْى َكٔ آفكة ايتًككى ايطكايع ٚقكسٚزة َساعكاة          ِ ذبسٜكس ايعككٌ اْ٘طكاْى َكٔ آفكة ايتًككى ايطكايع ٚقكسٚزة َساعكاة          )تسبٝة َا بعد اسبداثة( ْٔك٘ َكٔ املٗك   )تسبٝة َا بعد اسبداثة( ْٔك٘ َكٔ املٗك   

أبعككاد ايٛجداْٝككة ٚاملعسفٝككة ٚاْجتُاعٝككة ٚأٜدٜٛيٛجٝككة ايتككى تٓككادي بٗككا تسبٝككة َككا بعككد اسبداثككة أي  أبعككاد ايٛجداْٝككة ٚاملعسفٝككة ٚاْجتُاعٝككة ٚأٜدٜٛيٛجٝككة ايتككى تٓككادي بٗككا تسبٝككة َككا بعككد اسبداثككة أي  

قسٚزة اعادة اْعتباز يًرا ، ٚاحدات ْٛني َٔ املؿكاسبة ٚايتهاَكٌ بكئ ايكرا  ٚاملٛقكٛني )ايعككٌ( ٚتٍٗٝكة        قسٚزة اعادة اْعتباز يًرا ، ٚاحدات ْٛني َٔ املؿكاسبة ٚايتهاَكٌ بكئ ايكرا  ٚاملٛقكٛني )ايعككٌ( ٚتٍٗٝكة        

ٍ قدزات٘، نُا أند ذيو اي سد ٘ػبااي سد ٘ػبا ٍ قدزات٘، نُا أند ذيو د فسف عٌُ ٚاضتغٓ ٕ بٝريبٛزتٜٛظ، ٖٚٝجٝس دٜطُت )د فسف عٌُ ٚاضتغٓ ٕ بٝريبٛزتٜٛظ، ٖٚٝجٝس دٜطُت )جا (، (، 289:17289:17جا

ًٜٚكى ذيكو انطككاب املكتعًِ املٗكازا  املٗٓٝككة ٚاْجتُاعٝكة ايتكى ٜتطًبٗككا صبُكع َكا بعككد اسبداثكة، ٚذبكٝككل          ًٜٚكى ذيكو انطككاب املكتعًِ املٗكازا  املٗٓٝككة ٚاْجتُاعٝكة ايتكى ٜتطًبٗككا صبُكع َكا بعككد اسبداثكة، ٚذبكٝككل          

ٛ    ((263:50263:50))  ايطككٝد ٜككظايطككٝد ٜككظدميكساةٝككة املعًَٛككا  ايتككى أنككد عًٝٗككا  دميكساةٝككة املعًَٛككا  ايتككى أنككد عًٝٗككا   ٛ  ْٔٗككا حككل يهككٌ َككٛاةٔ فككى َعسفككة أْكك اني اني ْٔٗككا حككل يهككٌ َككٛاةٔ فككى َعسفككة أْكك

املعًَٛا  ٚحك٘ فى اضتخداّ غبهة املعًَٛا  ٚادازة ايبٓٝة ايت تٝة، ٖٚرا َٔ غكأْ٘ ٜكّدي اىل احكدات ْكًكة     املعًَٛا  ٚحك٘ فى اضتخداّ غبهة املعًَٛا  ٚادازة ايبٓٝة ايت تٝة، ٖٚرا َٔ غكأْ٘ ٜكّدي اىل احكدات ْكًكة     

ْٛعٝة فى ايعٌُ ايرتبٛي، ٚذبكٝل ْٛني َٔ املطاٚاة اْجتُاعٝكة بكئ ايطكٓب، نُكا أنكد ايطكٓب أًٜككا عًكى         ْٛعٝة فى ايعٌُ ايرتبٛي، ٚذبكٝل ْٛني َٔ املطاٚاة اْجتُاعٝكة بكئ ايطكٓب، نُكا أنكد ايطكٓب أًٜككا عًكى         

ًْ َٔ ايعكٌ ايدٜدنتٝهى ايككاٌِ ع   ––قسٚزة تهٜٛٔ ايعكٌ ازبدىل قسٚزة تهٜٛٔ ايعكٌ ازبدىل  ًْ َٔ ايعكٌ ايدٜدنتٝهى ايككاٌِ ع بد ًكى قبكٍٛ أغكٝاً دٕٚ ْككاؽ أٚ حكٛاز      ًكى قبكٍٛ أغكٝاً دٕٚ ْككاؽ أٚ حكٛاز      بد

ٖٚرا ايعكٌ ازبدىل ٜتٓاضع َع ايتعددٜكة اي هسٜكة ايتكى ٜٓكادي بٗكا تٝكاز َكا        ٖٚرا ايعكٌ ازبدىل ٜتٓاضع َع ايتعددٜكة اي هسٜكة ايتكى ٜٓكادي بٗكا تٝكاز َكا          ––ٚاملًتصّ بٛجٗة ْ س ٚاحدة ٚاملًتصّ بٛجٗة ْ س ٚاحدة 

بعد اسبداثة مما ّٜدي فى ايٓٗاٜة اىل تهٜٛٔ َٛاةٔ/اْطإ نٛنبى قادز عًى ذبكٝكل َبكدأ نٝكا تعكسف ْ     بعد اسبداثة مما ّٜدي فى ايٓٗاٜة اىل تهٜٛٔ َٛاةٔ/اْطإ نٛنبى قادز عًى ذبكٝكل َبكدأ نٝكا تعكسف ْ     

  ٖ س.ٖ س.َاذا تعسف، ٚقادز عًى ايتعاٜؼ ٚقبٍٛ اَاذا تعسف، ٚقادز عًى ايتعاٜؼ ٚقبٍٛ ا

ٚبايٓطبة ْضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ فجاً  "ٕ.ّ.أ" عًى عٝع ايعبكازا  فكى ذا  احملكٛز    ٚبايٓطبة ْضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ فجاً  "ٕ.ّ.أ" عًى عٝع ايعبكازا  فكى ذا  احملكٛز      

( فٗى َٔ حٝس أُٖٝتٗكا قسٜبكة َكٔ اضكتجابا  ايطكٓب ٚإ حكاش  بعكض        ( فٗى َٔ حٝس أُٖٝتٗكا قسٜبكة َكٔ اضكتجابا  ايطكٓب ٚإ حكاش  بعكض        0.760.76أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )

ملتعًككة مبساعكاة أبعكاد    ملتعًككة مبساعكاة أبعكاد    ( ا( ا44( َثكٌ ايعبكازة زقكِ )   ( َثكٌ ايعبكازة زقكِ )   0.930.93ايعبازا  عًى "ٕ.ّ.أ" أعًى َٔ اسبد أعًى يًثككة ) ايعبازا  عًى "ٕ.ّ.أ" أعًى َٔ اسبد أعًى يًثككة ) 

ايٛجداْٝة ٚاملعسفٝة ٚاْجتُاعٝة ٚأٜدٜٛيٛجٝة حٝكس جكاً  )"ٕ.ّ.أ" ْطكبة َتٛضك  اْضكتجابة( عًٝٗكا       ايٛجداْٝة ٚاملعسفٝة ٚاْجتُاعٝة ٚأٜدٜٛيٛجٝة حٝكس جكاً  )"ٕ.ّ.أ" ْطكبة َتٛضك  اْضكتجابة( عًٝٗكا       

( ممككا ٜٛقككح حككسف أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ عًككى ذبكٝككل ايتهاَككٌ ٚاملؿككاسبة َككٔ املككتعًِ جبٛاْبكك٘    ( ممككا ٜٛقككح حككسف أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ عًككى ذبكٝككل ايتهاَككٌ ٚاملؿككاسبة َككٔ املككتعًِ جبٛاْبكك٘    0.960.96))

ًْ َٔ اْٖتُاّ با ًْ َٔ اْٖتُاّ باايراتٝة، ٚايعكٌ جبٛاْب٘ املٛقٛعٝة بد يعكٌ ايري أنكد  عًٝك٘ اسبداثكة ٚاعتربتك٘ أحكد      يعكٌ ايري أنكد  عًٝك٘ اسبداثكة ٚاعتربتك٘ أحكد      ايراتٝة، ٚايعكٌ جبٛاْب٘ املٛقٛعٝة بد

( ممكا  ( ممكا  0.950.95( املتعًكة بايؿ ة ايٓ طٝة يًُتعًِ، حٝس جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا )  ( املتعًكة بايؿ ة ايٓ طٝة يًُتعًِ، حٝس جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا )  66َكَٛاتٗا، ٚنريو ايعبازة )َكَٛاتٗا، ٚنريو ايعبازة )

ّٜند إٔ ذبكٝل ايؿ ة ايٓ طٝة يًُتعًِ ٜعد ْكً٘ ْٛعٝة أغكاز  ايٝٗكا تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة ممكا ّٜنكد         ّٜند إٔ ذبكٝل ايؿ ة ايٓ طٝة يًُتعًِ ٜعد ْكً٘ ْٛعٝة أغكاز  ايٝٗكا تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة ممكا ّٜنكد         

  ٝ ٝ  اٖتُاَاتٗكا باسباجككا  أضاضك جككإ بككٝري جككإ بككٝري ة يًُككتعًِ ٖٚكى اسباجككا  اْْثكى عػككس ايتكى أنككد عًكى نككٌ َكٔ      ة يًُككتعًِ ٖٚكى اسباجككا  اْْثكى عػككس ايتكى أنككد عًكى نككٌ َكٔ      اٖتُاَاتٗكا باسباجككا  أضاضك



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

115 

با٘قافة اىل تهكٜٛٔ  با٘قافة اىل تهكٜٛٔ    (،(،9:659:65(، ٚعبد اي تار ابساِٖٝ تسنى )(، ٚعبد اي تار ابساِٖٝ تسنى )4949--4848: : 1717بٛزتٜٛظ ٖٚٝجس دميطت )بٛزتٜٛظ ٖٚٝجس دميطت )

ًْ َٔ ايعكٌ أداٌى ايري ٜككّٛ عًكى اهلُٝٓكة ٚايطكٝطسة، اذ      ًْ َٔ ايعكٌ أداٌى ايري ٜككّٛ عًكى اهلُٝٓكة ٚايطكٝطسة، اذ     ايعكٌ ازبدىل ايكاٌِ عًى ايتٛاؾٌ ٚاسبٛاز بد ايعكٌ ازبدىل ايكاٌِ عًى ايتٛاؾٌ ٚاسبٛاز بد

د اسبداثكة عككٌ جكدىل تٛاؾكًى ٜعُكٌ عًكى ذبسٜكس املكتعًِ َكٔ آفكة ايتًككى ايطكايع ٚايكتًكئ              د اسبداثكة عككٌ جكدىل تٛاؾكًى ٜعُكٌ عًكى ذبسٜكس املكتعًِ َكٔ آفكة ايتًككى ايطكايع ٚايكتًكئ              إٔ عكٌ َا بعك إٔ عكٌ َا بعك 

( يت كٝكل َبكدأ نٝكا ٜعكسف ْ َكاذا      ( يت كٝكل َبكدأ نٝكا ٜعكسف ْ َكاذا      1919با٘قافة اىل اعداد اي سد يطٛم ايعٌُ، ٚيهٔ جكاً  ايعبكازة زقكِ )   با٘قافة اىل اعداد اي سد يطٛم ايعٌُ، ٚيهٔ جكاً  ايعبكازة زقكِ )   

بأضكًٛبٗا  بأضكًٛبٗا  ٜعسف؟ فى ايرتتٝع أ ري، مما ّٜند إٔ غايبٝة أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ ٜعتُدٕٚ عًكى احملاقكسة   ٜعسف؟ فى ايرتتٝع أ ري، مما ّٜند إٔ غايبٝة أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ ٜعتُدٕٚ عًكى احملاقكسة   

  ايتكًٝدي ايتًكٝٓى ايتكًٝدي ايتًكٝٓى 

ٚيتعسف اي سٚم بئ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة بئ نٌ َٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ     ٚيتعسف اي سٚم بئ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة بئ نٌ َٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ       

( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة 0.680.68--حٍٛ دزجة أُٖٝة فى ٖرا احملٛز، فكد جاً حطاب قُٝة )ش( فاتكح أْٗككا )حٍٛ دزجة أُٖٝة فى ٖرا احملٛز، فكد جاً حطاب قُٝة )ش( فاتكح أْٗككا )

ٜٛقح إٔ ٖرٙ أٖكداف عًكى دزجكة عايٝكة َكٔ      ٜٛقح إٔ ٖرٙ أٖكداف عًكى دزجكة عايٝكة َكٔ      ، ٚبايتاىل فًٝظ ٖٓاى فسٚم بُٝٓٗا، مما ، ٚبايتاىل فًٝظ ٖٓاى فسٚم بُٝٓٗا، مما 1.961.96±±ازبدٚيٝة ازبدٚيٝة 

  أُٖٝة، ٚػبع ذبكٝكٗا فى ايٛاقع ايعًُى.أُٖٝة، ٚػبع ذبكٝكٗا فى ايٛاقع ايعًُى.

، فبايٓ س فى ذا  ازبكدٍٚ ٚجكد إٔ َتٛضك  ْطكبة َتٛضك       ، فبايٓ س فى ذا  ازبكدٍٚ ٚجكد إٔ َتٛضك  ْطكبة َتٛضك       مبجاٍ املُازضة ٚايت كلمبجاٍ املُازضة ٚايت كلٚفُٝا ٜتعًل ٚفُٝا ٜتعًل   

(، (، 0.640.64( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة )      ( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة )      0.610.61اْضتجابة عًى احملٛز نهكٌ بايٓطكبة يًطكٓب قكد جكاً )     اْضتجابة عًى احملٛز نهكٌ بايٓطكبة يًطكٓب قكد جكاً )     

(، ممكا ّٜنكد إٔ   (، ممكا ّٜنكد إٔ   0.580.58( ٖٚى أقٌ َٔ اسبد أدْى يًثككة ) ( ٖٚى أقٌ َٔ اسبد أدْى يًثككة ) 0.610.61ٓطبة ٔعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ فكد جاً )ٓطبة ٔعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ فكد جاً )ٚبايٚباي

ت عٌٝ ٖرٙ أٖداف ٚممازضتٗا فى ايٛاقع ايعًُى قعٝا، ٚعًٝ٘ فكد جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى ايعبكازا  أزقكاّ     ت عٌٝ ٖرٙ أٖداف ٚممازضتٗا فى ايٛاقع ايعًُى قعٝا، ٚعًٝ٘ فكد جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى ايعبكازا  أزقكاّ     

( مما ّٜند إٔ ( مما ّٜند إٔ 0.640.64ًثكة )ًثكة )( ٖٚى أقٌ َٔ اسبد أٔدْى ي( ٖٚى أقٌ َٔ اسبد أٔدْى ي0.630.63، ، 0.550.55( ترتاٚر بئ )( ترتاٚر بئ )1010، ، 66، ، 55، ، 99، ، 33، ، 77، ، 11، ، 44))

  ًٓ ًٓ  ٖرٙ أٖداف زغِ )أُٖٝتٗا( اْ أْٗا تت كل بدزجة قعٝ ة حٝس ْتصاٍ ظٍٓ اي ًط ا  ايتكًٝدٜة َكاث ٖرٙ أٖداف زغِ )أُٖٝتٗا( اْ أْٗا تت كل بدزجة قعٝ ة حٝس ْتصاٍ ظٍٓ اي ًط ا  ايتكًٝدٜة َكاث

فككى املُازضككا  ايتعًُٝٝككة َككٔ عككدّ َساعككاة احتٝاجككا  املككتعًِ، ٚايتأنٝككد عًككى ايعكككٌ أداتككى دٕٚ ايعكككٌ    فككى املُازضككا  ايتعًُٝٝككة َككٔ عككدّ َساعككاة احتٝاجككا  املككتعًِ، ٚايتأنٝككد عًككى ايعكككٌ أداتككى دٕٚ ايعكككٌ    

 ٍٓ مببدأ تهافّ اي سف ايتعًُٝٝة َٔ حٝس املطاٚاة  ٍٓ مببدأ تهافّ اي سف ايتعًُٝٝة َٔ حٝس املطاٚاة ايتٛاؾًى ٚعدّ ذبكٝل ايؿ ة ايٓ طٝة يًطٓب، ٚا٘ايتٛاؾًى ٚعدّ ذبكٝل ايؿ ة ايٓ طٝة يًطٓب، ٚا٘

غكبٌ  غكبٌ  اْجتُاعٝة بئ ايطٓب، نُا أْ٘ ْٜصاٍ ايطايع ٜٗتِ مباذا ٜعسف؟ ْ بهٝا ٜعسف؟ تأنًٝدا ملكا قايك٘   اْجتُاعٝة بئ ايطٓب، نُا أْ٘ ْٜصاٍ ايطايع ٜٗتِ مباذا ٜعسف؟ ْ بهٝا ٜعسف؟ تأنًٝدا ملكا قايك٘   

( نٝا ْعًِ فى قًٛ اْْ جاز ايطهاْى َٚاذا ْعًِ فى قًٛ اْْ جاز املعسفى، أَا ايعبازتإ ( نٝا ْعًِ فى قًٛ اْْ جاز ايطهاْى َٚاذا ْعًِ فى قًٛ اْْ جاز املعسفى، أَا ايعبازتإ 110:53110:53))  بدزإبدزإ

(، إٔ اي سؾة َتاحة أَاّ ايطٓب يً ؿٍٛ (، إٔ اي سؾة َتاحة أَاّ ايطٓب يً ؿٍٛ 0.640.64  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا أعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة )  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا أعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة )( فجاً( فجا88ً، ، 22))

(، ٚنكريو تطكعى ايهًٝكة اىل    (، ٚنكريو تطكعى ايهًٝكة اىل    0.660.66عًى املعًَٛا  ضٛاً ناْت تًو املتعًككة مبكا ؽبكـ ايًكٛاٌح أٚ ايككٛاْئ )     عًى املعًَٛا  ضٛاً ناْت تًو املتعًككة مبكا ؽبكـ ايًكٛاٌح أٚ ايككٛاْئ )     

ٛ أَٝكة أٚ أٜكة   ٛ أَٝكة أٚ أٜكة   ضباٚية انطاب ايطٓب بعض املٗكازا  اْجتُاعٝكة ضكٛاً َكٔ حٝكس املػكازنة فكى َػكسٚني ضبك         ضباٚية انطاب ايطٓب بعض املٗكازا  اْجتُاعٝكة ضكٛاً َكٔ حٝكس املػكازنة فكى َػكسٚني ضبك         

َػازٜع تتعًل خبدَة اجملتُع، أٚ املٗكازا  املٗٓٝكة َكٔ  كٍٓ ممازضكة ايرتبٝكة ايعًُٝكة املٝداْٝكة باملكدازع          َػازٜع تتعًل خبدَة اجملتُع، أٚ املٗكازا  املٗٓٝكة َكٔ  كٍٓ ممازضكة ايرتبٝكة ايعًُٝكة املٝداْٝكة باملكدازع          

  املختً ة.املختً ة.

ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ حٍٛ اضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ ذا  احملٛز املتعًل مبُازضة ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ حٍٛ اضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ ذا  احملٛز املتعًل مبُازضة   

   ٛ ٛ   أٖداف ايرتبٝة أٚ ذبككٗا اتككح إٔ َتٛضك  ْطكبة َت ( ٖٚكى  ( ٖٚكى  0.610.61ضك  اْضكتجابة عًكى احملكٍٛ نهكٌ جكاً )      ضك  اْضكتجابة عًكى احملكٍٛ نهكٌ جكاً )      أٖداف ايرتبٝة أٚ ذبككٗا اتككح إٔ َتٛضك  ْطكبة َت
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( فٗى  ازع بدزجة َتٛضطة، ٚجاً  "ٕ.ّ.أ" عًى بعض ايعبازا  أزقاّ ( فٗى  ازع بدزجة َتٛضطة، ٚجاً  "ٕ.ّ.أ" عًى بعض ايعبازا  أزقاّ 0.580.58أعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة )أعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة )

(، ٚأعًكى َكٔ   (، ٚأعًكى َكٔ   0.760.76( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      ( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      0.660.66، ، 0.590.59( ترتاٚر بكئ ) ( ترتاٚر بكئ ) 88، ، 44، ، 22، ، 11، ، 77، ، 66، ، 55))

س إ ذبكككل ٖككرٙ أٖككداف بدزجككة َتٛضككطة حٝككس ْٜككصاٍ ايتًكككى ايطككايع   س إ ذبكككل ٖككرٙ أٖككداف بدزجككة َتٛضككطة حٝككس ْٜككصاٍ ايتًكككى ايطككايع   ( حٝكك( حٝكك0.580.58اسبككد أدْككى يًثكككة )اسبككد أدْككى يًثكككة )

ٚايتكًٝدٜة ٚايتًكئ، َٔ أٖداف املطٝطسة عًى املّضطا  ايتعًُٝٝة، أَس ايري ْ ؼبكل ايؿ ة ايٓ طٝة ٚايتكًٝدٜة ٚايتًكئ، َٔ أٖداف املطٝطسة عًى املّضطا  ايتعًُٝٝة، أَس ايري ْ ؼبكل ايؿ ة ايٓ طٝة 

٘ ٘ يًُتعًُئ، ْٚ ّٜدي اىل تطٜٛل اشبسٜج يطٛم ايعٌُ اذ ْ ٜهتطع املٗازا  املٗٓٝة ٚاْجتُاعٝة ايتى تًّٖيًُتعًُئ، ْٚ ّٜدي اىل تطٜٛل اشبسٜج يطٛم ايعٌُ اذ ْ ٜهتطع املٗازا  املٗٓٝة ٚاْجتُاعٝة ايتى تًّٖ

  يطٛم ايعٌُ.يطٛم ايعٌُ.

( ُٖٚا أقٌ َٔ اسبد أدْى ( ُٖٚا أقٌ َٔ اسبد أدْى 5656شش00، ، 0.530.53( تٛقح إٔ "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )( تٛقح إٔ "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )1010، ، 99ٚجاً  ايعبازتإ زقُا )ٚجاً  ايعبازتإ زقُا )  

( مما ٜٛقح أْ٘ ْ ٜصاٍ ٜطٝطس عًى أٖداف ايرتبٝكة/ ايتعًكِٝ َبكدأ َكاذا ٜعكسف املكتعًِ أٚ َكاذا        ( مما ٜٛقح أْ٘ ْ ٜصاٍ ٜطٝطس عًى أٖداف ايرتبٝكة/ ايتعًكِٝ َبكدأ َكاذا ٜعكسف املكتعًِ أٚ َكاذا        0.580.58يًثكة )يًثكة )

  ٝ ٝ  ٜسٜد إٔ ٜعسف ْ نٝا ٜعسف أي ٜكدّ ي٘ احملتكٛي بطسٜككة تكً ني      دٜكة  دٜكة  ٜسٜد إٔ ٜعسف ْ نٝا ٜعسف أي ٜكدّ ي٘ احملتكٛي بطسٜككة تكً ٔ ايسجٛك عكسف املؿكادز ايتكى ميهك  ٜٕ ٕ أ ني      دٚ ٔ ايسجٛك عكسف املؿكادز ايتكى ميهك  ٜٕ ٕ أ دٚ

      ّ كٛك ُكى ايكريٜ  ي ايتعًٝ عكسف احملتٛك ٗا يهكىٜ  ّ      اٝي كٛك ُكى ايكريٜ  ي ايتعًٝ عكسف احملتٛك ٗا يهكىٜ  بدزاضكت٘، فٓتكصاٍ ايتكًٝدٜكة طبُٝكة عًكى ايٓ كاّ ايتعًُٝكى،        بدزاضكت٘، فٓتكصاٍ ايتكًٝدٜكة طبُٝكة عًكى ايٓ كاّ ايتعًُٝكى،          اٝي

أ ككر مببككدأ  ٚبايتككاىل فاْ٘طككإ ايككري ٚبايتككاىل فاْ٘طككإ ايككري  نككريو ملٜ  ٍ ٖا ككسٚ  قبكٛك ُككى غككري قككادز عًككى ايتعككاٜؼٚ  ّ ايتعًٝ ٙ آي ككا أ ككر مببككدأ  ٜعككد نككريو ملٜ  ٍ ٖا ككسٚ  قبكٛك ُككى غككري قككادز عًككى ايتعككاٜؼٚ  ّ ايتعًٝ ٙ آي ككا ٜعككد

ٜدٜٛيٛجٝة ٜدٜٛيٛجٝةايتعددٜة ٔا   ٚايثكافٝة.ٚايثكافٝة.  ايتعددٜة ٔا

ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ حكٍٛ ٖكرا احملكٛز فككد مت حطكاب       ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ حكٍٛ ٖكرا احملكٛز فككد مت حطكاب         

( ٖٚككى أقككٌ َككٔ ايكُٝككة ازبدٚيٝككة ممككا ّٜنككد عككدّ ٚجككٛد فككسٚم ذا  دْيككة      ( ٖٚككى أقككٌ َككٔ ايكُٝككة ازبدٚيٝككة ممككا ّٜنككد عككدّ ٚجككٛد فككسٚم ذا  دْيككة      0.010.01قُٝككة )ش( فٛجككد  أْٗككا ) قُٝككة )ش( فٛجككد  أْٗككا ) 

  احؿاٌٝة بُٝٓٗا.احؿاٌٝة بُٝٓٗا.

ٌ اضتجابا  نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة   --ثاْٝاثاْٝا ٌ اضتجابا  نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ٚفُٝا ٜتعًل بت ًٝ ايتدزٜظ فُٝا ؽبـ احملٛز ايثاْى ايتدزٜظ فُٝا ؽبـ احملٛز ايثاْى ٚفُٝا ٜتعًل بت ًٝ

املتعًل بسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة يًُعًِ َٚطٍٛيٝات٘ َٔ حٝس دزجة أُٖٝة ٚدزجة املُازضة فى املتعًل بسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة يًُعًِ َٚطٍٛيٝات٘ َٔ حٝس دزجة أُٖٝة ٚدزجة املُازضة فى 

  (:(:1111ايٛاقع ايتعًُٝى املّضطى، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى اىل ْتاٌج َٛقج٘ بازبدٍٚ )ايٛاقع ايتعًُٝى املّضطى، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى اىل ْتاٌج َٛقج٘ بازبدٍٚ )
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  ((1111عذول )عذول )

السزغبثبد السزغبثبد   ZZخ خ يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًيىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولً

  ػيُزً انغالة وأػضبء هيئخػيُزً انغالة وأػضبء هيئخ

  انزذسي: حىل يسئىنيبد انًؼهى يٍ حيش األهًيخ ويًبسسزهب ػًهًيبانزذسي: حىل يسئىنيبد انًؼهى يٍ حيش األهًيخ ويًبسسزهب ػًهًيب

  انؼجبسادانؼجبساد  وو

  األهًيخاألهًيخ

ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

  انًًبسسخ وانزحمكانًًبسسخ وانزحمك

ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة

انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
نىصٌ نىصٌ اا

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت

11  

تراجقققع  قققل ة المعلقققم تراجقققع  قققل ة المعلقققم 

المعرفيقققققة فلقققققم يعقققققد المعرفيقققققة فلقققققم يعقققققد 

المصقققققققققدر الوحيقققققققققد المصقققققققققدر الوحيقققققققققد 

لمعلومققققققاة ال قققققق   لمعلومققققققاة ال قققققق   

  )موة المعلم()موة المعلم(

  مم66  27.127.1  07.007.0  1212  27202720  07120712
--

17421742  
070.070.  27.627.6  11  072.072.  27.227.2  11  17011701  

00  

تحويقققق  المعلققققم القققققى تحويقققق  المعلققققم القققققى 

فيل و  يدفع ت ميقاه فيل و  يدفع ت ميقاه 

الققى إرققار  الت ققا الة الققى إرققار  الت ققا الة 

حققو  المعرفققة ولققيس حققو  المعرفققة ولققيس 

  مجرد اكت ابهامجرد اكت ابها

07620762  272.272.  22  07640764  27222722  1212  
--

27012701  
  27102710  مم66  27122712  17.017.0  66  27622762  17211721

00  

ا قققققققققت دام المعلقققققققققم ا قققققققققت دام المعلقققققققققم 

  ققققققققققلو  الحققققققققققوار   ققققققققققلو  الحققققققققققوار 

العق نققققى  رنققققاء إدار  العق نققققى  رنققققاء إدار  

  الموا  التعليمىالموا  التعليمى

076.076.  272.272.  66  07.407.4  27.127.1  66  
--

27422742  
  27002700  00  27612761  17241724  مم00  27602760  17211721

44  

اك ققا  المعلققم   بقق  اك ققا  المعلققم   بقق  

مهققاراة البحققث حققو  مهققاراة البحققث حققو  

موضقققققققوعاة تتفققققققق  موضقققققققوعاة تتفققققققق  

  وميولهموميولهم

07600760  27222722  ..  07.107.1  27.227.2  ..  
--

27102710  
17..17..  271.271.  22  17.117.1  27122712  66  27162716  

11  

تمتع المعلقم بممار قة تمتع المعلقم بممار قة 

الحريققققققققة التربويققققققققة الحريققققققققة التربويققققققققة 

)األكاديميقققققققققة( فقققققققققى )األكاديميقققققققققة( فقققققققققى 

  المجتمع المدر ىالمجتمع المدر ى

  مم00  27.027.0  07.107.1  ..  27242724  07100710
--

17117166  
17.017.0  271.271.  1212  17111711  27102710  1212  172.172.  

66  

ا  ا جعققققق  المعلقققققم رمقققققز  جعققققق  المعلقققققم رمقققققز 

قققا، ولقققيس مجقققرد  قققا، ولقققيس مجقققرد فكري  فكري 

 ل ة معرفية الحتكار  ل ة معرفية الحتكار 

  المعلوماةالمعلوماة

  مم66  27.127.1  07.407.4  44  27.227.2  .076.076
--

27042704  
172.172.  27602760  00  17.617.6  271.271.  11  27212721  

..  
تشققجيع المعلققم   بقق  تشققجيع المعلققم   بقق  

لتكقققققوي  ر ى  قققققا  لتكقققققوي  ر ى  قققققا  

  بهم بهم 
07.107.1  27.027.0  11  07.207.2  27.027.0  00  

--

27012701  
17211721  27602760  11  17221722  27622762  44  27042704  

22  
إتاحققققة المجققققا   مققققام إتاحققققة المجققققا   مققققام 

  ب  لإلرقار  الفكريقة   ب  لإلرقار  الفكريقة 

  والتأم  العقلىوالتأم  العقلى
  00  27.027.0  ..07..07  مم44  27.227.2  .076.076

--

27102710  
  ..27..27  ..  27112711  17661766  مم66  27622762  17211721

..  
تنميققققققققققققة الققققققققققققوعى تنميققققققققققققة الققققققققققققوعى 

  المعلوماتى لدى   ب المعلوماتى لدى   ب 
  27122712  مم00  27612761  17201720  00  27642764  17.017.0  271271--  11  27.427.4  07210721  00  27.127.1  07.407.4

1212  

تشققجيع المعلققم   بقق  تشققجيع المعلققم   بقق  

ليققق  ليققق  علقققى تف قققير وتحعلقققى تف قققير وتح

ونققققققد المعلومقققققاة ال ونققققققد المعلومقققققاة ال 

  مجرد الت ليم بهامجرد الت ليم بها

  مم00  27.027.0  07.107.1  مم00  27.127.1  07.407.4
--

27242724  
  .271.271  22  27162716  17621762  مم22  .271.271  ..17..17

  07610761  27222722    07.407.4  27.127.1    
--

27612761  
172.172.  27602760    17..17..  271.271.    27612761  

      27.627.6    27.227.2      27.627.6    27.227.2 على  على   

      27122712    27642764      27122712    27642764 دنى  دنى   
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  ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًى ٖرا احملٛز نً٘ َٔ ٚجٗة ْ كس    ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًى ٖرا احملٛز نً٘ َٔ ٚجٗة ْ كس  ( جاً َتٛض( جاً َتٛض1111بايٓ س فى ازبدٍٚ )بايٓ س فى ازبدٍٚ )

( ٖٚرا فُٝا ٜتعًل بدزجة أُٖٝة، ٚجاً  "ٕ.ّ.أ" ( ٖٚرا فُٝا ٜتعًل بدزجة أُٖٝة، ٚجاً  "ٕ.ّ.أ" 0.700.70( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )0.880.88ايطٓب )ايطٓب )

( مما ٜعهظ أُٖٝة ٖرٙ املطٍٛيٝا  املًككاة  ( مما ٜعهظ أُٖٝة ٖرٙ املطٍٛيٝا  املًككاة  0.700.70عًى عٝع عبازا  ٖرا احملٛز أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )عًى عٝع عبازا  ٖرا احملٛز أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )

املعًِ َٔ ٚجٗة ْ س تٝاز َا بعد اسبداثة حٝس ٜسي ايطٓب إٔ ٖرٙ املطٍٛيٝا  ػبكع إٔ تتٛافكل   املعًِ َٔ ٚجٗة ْ س تٝاز َا بعد اسبداثة حٝس ٜسي ايطٓب إٔ ٖرٙ املطٍٛيٝا  ػبكع إٔ تتٛافكل     عًى عاتلعًى عاتل

ٚتتًّٓ ٚاملتغريا  اسبادثة فى اجملتُع حتى تهٕٛ املٓ َٛة ايتعًُٝٝة عؿكسٜة ٚتٛانكع املكتغريا  َكٔ أجكٌ      ٚتتًّٓ ٚاملتغريا  اسبادثة فى اجملتُع حتى تهٕٛ املٓ َٛة ايتعًُٝٝة عؿكسٜة ٚتٛانكع املكتغريا  َكٔ أجكٌ      

        ِ ِ        بٓاً اْ٘طإ )املسبى(، ٚهلرا فكريي ايطكٓب أْك٘ َكٔ املٗكِ جكًدا إٔ ٜطكُح املعًك بتهكٜٛٔ زأي  كاف يطٓبك٘    بتهكٜٛٔ زأي  كاف يطٓبك٘      بٓاً اْ٘طإ )املسبى(، ٚهلرا فكريي ايطكٓب أْك٘ َكٔ املٗكِ جكًدا إٔ ٜطكُح املعًك

( حتى ْ ٜهْٛٛا تابعئ ي٘ مما ٜعهظ اسبسٜة ايرتبٜٛة ٚاسبسٜة اسبهُٝة عًكى أغكٝاً، ٖٚكرا ٜهكٕٛ     ( حتى ْ ٜهْٛٛا تابعئ ي٘ مما ٜعهظ اسبسٜة ايرتبٜٛة ٚاسبسٜة اسبهُٝة عًكى أغكٝاً، ٖٚكرا ٜهكٕٛ     0.920.92))

ْابًعا َٔ اتاحة اي سف ٚازبدٍ ايبٓاً ٚاسبكٛاز اهلكادف ٚاملٓافػكة ايتكى تثكسي املٛقكا ايتعًُٝكى بكدْ َكٔ          ْابًعا َٔ اتاحة اي سف ٚازبدٍ ايبٓاً ٚاسبكٛاز اهلكادف ٚاملٓافػكة ايتكى تثكسي املٛقكا ايتعًُٝكى بكدْ َكٔ          

تُٓكٝ  ايطكٓب ٚايٓ كس ايكِٝٗ َككٛيبئ فكى قٛايكع ٚاحكدة،         تُٓكٝ  ايطكٓب ٚايٓ كس ايكِٝٗ َككٛيبئ فكى قٛايكع ٚاحكدة،           ايتًكئ ٚا٘يكاً ايطًبٝئ ايًرٜٔ ٜعُكٕٓ عًكى  ايتًكئ ٚا٘يكاً ايطًبٝئ ايًرٜٔ ٜعُكٕٓ عًكى  

(، مبكا ضٝػكًُ٘ َكٔ َعسفكة ٚادزاى     (، مبكا ضٝػكًُ٘ َكٔ َعسفكة ٚادزاى     0.910.91ٜٚعهظ ٖرا أُٖٝة عًُٝة تُٓٝكة ايكٛعى املعًَٛكاتى يكدي ايطكٓب )     ٜٚعهظ ٖرا أُٖٝة عًُٝة تُٓٝكة ايكٛعى املعًَٛكاتى يكدي ايطكٓب )     

ًُا فى تُٓٝة ازباْع املعسفى يدي ايطٓب باعتباز إٔ املعًَٛا  ٖى  ًُا فى تُٓٝة ازباْع املعسفى يدي ايطٓب باعتباز إٔ املعًَٛا  ٖى ٚفِٗ يكُٝة املعًَٛا  ايتى تّدي دًٚزا َٗ ٚفِٗ يكُٝة املعًَٛا  ايتى تّدي دًٚزا َٗ

يًرٖٔ، ٜٚرتتع عًى ذيو تػجٝع املعًِ ةٓب٘ عًى ت طري ٚذبًٌٝ ْٚكد املعًَٛكا  ايتكى تككدّ    يًرٖٔ، ٜٚرتتع عًى ذيو تػجٝع املعًِ ةٓب٘ عًى ت طري ٚذبًٌٝ ْٚكد املعًَٛكا  ايتكى تككدّ      املادة اشباّاملادة اشباّ

( ( 0.910.91هلِ ٚايعٌُ عًى ت هٝهٗا ٚاظٗاز ازبٛاْع اشب ٝكة فٝٗكا، ٚاعُكاٍ ايعككٌ فكى نكٌ َكا ٜككدّ يًطكٓب )         هلِ ٚايعٌُ عًى ت هٝهٗا ٚاظٗاز ازبٛاْع اشب ٝكة فٝٗكا، ٚاعُكاٍ ايعككٌ فكى نكٌ َكا ٜككدّ يًطكٓب )         

اسبداثكة )َعسفكة   اسبداثكة )َعسفكة   أَس ايري ٜتٝح يًطٓب اثازتِٗ فهسًٜا ٖٚرا ّٜنكد حكٝككة َُٗكة إٔ املعسفكة فكى َكا بعكد        أَس ايري ٜتٝح يًطٓب اثازتِٗ فهسًٜا ٖٚرا ّٜنكد حكٝككة َُٗكة إٔ املعسفكة فكى َكا بعكد        

، ٚهلكرا فكاملعًِ فكى َكا بعكد اسبداثكة زَكص فهكسي ٚيكٝظ ضبتهكًسا           ، ٚهلكرا فكاملعًِ فكى َكا بعكد اسبداثكة زَكص فهكسي ٚيكٝظ ضبتهكًسا           ((65:8465:84))تدبسٜة( ٚيٝطت َعسفكة تكٓٝكة   تدبسٜة( ٚيٝطت َعسفكة تكٓٝكة   

(، ٖٚرا ْابع َٔ ت عٌٝ َعًِ َا بعد اسبداثة اسبٛاز ايعكْٓى أثٓاً ادازة املٛقا ايتعًُٝى (، ٖٚرا ْابع َٔ ت عٌٝ َعًِ َا بعد اسبداثة اسبٛاز ايعكْٓى أثٓاً ادازة املٛقا ايتعًُٝى 0.900.90يًُعًَٛا  )يًُعًَٛا  )

ًَٛا  ايتى ٜتطًبٗا عًُِٗ، ٚفى ايٓٗاٜة ميهٔ ًَٛا  ايتى ٜتطًبٗا عًُِٗ، ٚفى ايٓٗاٜة ميهٔ حتى ٜطتطٝع انطاب ةٓب٘ َٗازا  ايب س ايعًُى حٍٛ املعحتى ٜطتطٝع انطاب ةٓب٘ َٗازا  ايب س ايعًُى حٍٛ املع

ًْ َكٔ ايتطكًِٝ بٗكا            ًْ َكٔ ايتطكًِٝ بٗكا           إٔ ْؿٌ اىل املعًِ اي ًٝطٛف ايري ٜكدفع تَٓٝكرٙ اىل اثكازة ايتطكاِْ  حكٍٛ املعسفكة بكد إٔ ْؿٌ اىل املعًِ اي ًٝطٛف ايري ٜكدفع تَٓٝكرٙ اىل اثكازة ايتطكاِْ  حكٍٛ املعسفكة بكد

  (.(.0.870.87بٓ ط٘ )بٓ ط٘ )

ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ يت ًٌٝ اضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ حكٍٛ تٛقكٝح دزجكة أُٖٝكة      ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ يت ًٌٝ اضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ حكٍٛ تٛقكٝح دزجكة أُٖٝكة        

داثة فُٝا ٜتعًل مبطٍٛيٝا  املعًكِ، فككد أضك س ايت ًٝكٌ ا٘حؿكاٌى مبتٛضك  ْطكبة        داثة فُٝا ٜتعًل مبطٍٛيٝا  املعًكِ، فككد أضك س ايت ًٝكٌ ا٘حؿكاٌى مبتٛضك  ْطكبة        يسِٜة تٝاز َا بعد اسبيسِٜة تٝاز َا بعد اسب

( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة       ( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة       0.910.91َتٛض  اضتجابة ٔعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ حكٍٛ احملكٛز نهكٌ بًكغ )     َتٛض  اضتجابة ٔعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ حكٍٛ احملكٛز نهكٌ بًكغ )     

( مما ٜٛقح إٔ ٖرٙ املطٍٛيٝا  عًى دزجكة نكبرية َكٔ أُٖٝكة، ٚهلكرا جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى ايعبكازا          ( مما ٜٛقح إٔ ٖرٙ املطٍٛيٝا  عًى دزجكة نكبرية َكٔ أُٖٝكة، ٚهلكرا جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى ايعبكازا          0.760.76))

( مما ّٜند إٔ زِٜة أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ تتكازب َع زِٜكة ايطكٓب إٔ مل   ( مما ّٜند إٔ زِٜة أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ تتكازب َع زِٜكة ايطكٓب إٔ مل   0.940.94، ، 0.880.88عٝعٗا ترتاٚر بئ )عٝعٗا ترتاٚر بئ )

ت كٗا فى "ٕ.ّ.أ" فأندٚا أُٖٝة تُٓٝة ايٛعى املعًَٛاتى يدي ايطٓب َٔ قبٌ املعًِ، ٚتػجٝع املعًِ ةٓبك٘  ت كٗا فى "ٕ.ّ.أ" فأندٚا أُٖٝة تُٓٝة ايٛعى املعًَٛاتى يدي ايطٓب َٔ قبٌ املعًِ، ٚتػجٝع املعًِ ةٓبك٘  

ػككجٝع ايطككٓب عًككى ايت ًٝككٌ   ػككجٝع ايطككٓب عًككى ايت ًٝككٌ   عًككى تهككٜٛٔ زأي  ككاف هلككِ، ٚاتاحككة اجملككاٍ يطٓبكك٘ يٙثككازة اي هسٜككة ٚت    عًككى تهككٜٛٔ زأي  ككاف هلككِ، ٚاتاحككة اجملككاٍ يطٓبكك٘ يٙثككازة اي هسٜككة ٚت    

ٚايت طري ٚايٓكد مما ّٜنكد قكسٚزة اعُكاٍ ايعككٌ ٚايكت هري ٚايتكدبس فكى املٛقكا ايتعًُٝكى، ٕٔ املعًكِ مبكا            ٚايت طري ٚايٓكد مما ّٜنكد قكسٚزة اعُكاٍ ايعككٌ ٚايكت هري ٚايتكدبس فكى املٛقكا ايتعًُٝكى، ٕٔ املعًكِ مبكا            
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ٜتُتع ب٘ َٔ حسٜة تسبٜٛكة نُكا تكسي َكا بعكد اسبداثكة، ػبعًك٘ قكادًزا عًكى إٔ ٜهكٕٛ زَكًصا فهسًٜكا بايٓطكبة              ٜتُتع ب٘ َٔ حسٜة تسبٜٛكة نُكا تكسي َكا بعكد اسبداثكة، ػبعًك٘ قكادًزا عًكى إٔ ٜهكٕٛ زَكًصا فهسًٜكا بايٓطكبة              

  أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ نككريو عًككى نككٕٛ املعًككِ     أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ نككريو عًككى نككٕٛ املعًككِ   يطٓبكك٘ ٚيككٝظ صبككسد ضككًطة َعسفٝككة، ٚتّنككد اضككتجابا  يطٓبكك٘ ٚيككٝظ صبككسد ضككًطة َعسفٝككة، ٚتّنككد اضككتجابا  

ًٓ يًعكككٌ ازبككدىل  ًٓ يًعكككٌ ازبككدىل فًٝطككًٛفا ٜككدفع تَٓٝككرٙ اىل اْضككتثازة اي هسٜككة ٚاثككازة ايتطككاِْ  ت عككٝ ً فًٝطككًٛفا ٜككدفع تَٓٝككرٙ اىل اْضككتثازة اي هسٜككة ٚاثككازة ايتطككاِْ  ت عككٝ ٔ ا٘يكككا كك  ًَْ ً بككد ٔ ا٘يكككا كك  ًَْ بككد

ٗازا  ٌ عًى تُٓٝةَ  عُ ٔ غأْ٘ إٜٔ  راَ  ٗازا ٚايتًكئ ايطايع يًُعًَٛا ، نُا إٖٔ  ٌ عًى تُٓٝةَ  عُ ٔ غأْ٘ إٜٔ  راَ  ايب س ايكاٌِ عًى ايتأَكٌ ٚايتكدبس   ايب س ايكاٌِ عًى ايتأَكٌ ٚايتكدبس     ٚايتًكئ ايطايع يًُعًَٛا ، نُا إٖٔ 

  ظًٝ ا يًُعسفة ايتدبسٜة ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.ظًٝ ا يًُعسفة ايتدبسٜة ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.يدي ايطٓب تٛيدي ايطٓب تٛ

ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  عٝٓتى ايب س )ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ( فككد مت حطكاب     ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  عٝٓتى ايب س )ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ( فككد مت حطكاب       

، مما ّٜنكد أْك٘ يٝطكت ٖٓكاى فكسٚم ذا       ، مما ّٜنكد أْك٘ يٝطكت ٖٓكاى فكسٚم ذا       1.961.96±±( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة ( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة 0.60.6--قُٝة )ش( فجاً  )قُٝة )ش( فجاً  )

  أُٖٝة َطٍٛيٝا  املعًِ ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.أُٖٝة َطٍٛيٝا  املعًِ ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.  دْية احؿاٌٝة بئ اضتجابا  ايعٝٓتئ حٍٛدْية احؿاٌٝة بئ اضتجابا  ايعٝٓتئ حٍٛ

بايٓطكبة يسِٜكة تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة حكٍٛ َطكٍٛيٝا          بايٓطكبة يسِٜكة تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة حكٍٛ َطكٍٛيٝا            مبجاٍ املُازضة أٚ ايت كلمبجاٍ املُازضة أٚ ايت كلٚفُٝا ٜتعًل ٚفُٝا ٜتعًل   

(، ٖٚكٛ  (، ٖٚكٛ  0.620.62املعًِ َٔ ٚجٗة ْ س ايطٓب، فكد جاً َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة حٍٛ ٖرا احملٛز نهكٌ ) املعًِ َٔ ٚجٗة ْ س ايطٓب، فكد جاً َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة حٍٛ ٖرا احملٛز نهكٌ ) 

(، ٚعًٝك٘، فككد جكاً  عٝكع ايعبكازا  املستبطكة بٗكرا احملكٛز دٕٚ اسبكد          (، ٚعًٝك٘، فككد جكاً  عٝكع ايعبكازا  املستبطكة بٗكرا احملكٛز دٕٚ اسبكد          0.640.64أقٌ َٔ اسبد أدْى يًثككة ) أقٌ َٔ اسبد أدْى يًثككة ) 

( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثككة  ( ٖٚى أعًى َٔ اسبد أعًى يًثككة  0.760.76( حٝس جاً "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )( حٝس جاً "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا )11( َا عدا ايعبازة )( َا عدا ايعبازة )0.640.64أٔدْى يًثكة )أٔدْى يًثكة )

اذ قد اذ قد   (، ٖٚرٙ َتعًكة برتاجع ضًطة املعًِ املعسفٝة حٝس مل ٜعد املعًِ املؿدز ايٛحٝد ملعًَٛا  ايطٓب(، ٖٚرٙ َتعًكة برتاجع ضًطة املعًِ املعسفٝة حٝس مل ٜعد املعًِ املؿدز ايٛحٝد ملعًَٛا  ايطٓب0.700.70))

تعككدد  َؿككادز اسبؿككٍٛ عًككى املعًَٛككا  َٓٗككا: غككبها  اْْرتْككت َككٔ  ككٍٓ َٛاقككع ايتٛاؾككٌ اْجتُككاعى       تعككدد  َؿككادز اسبؿككٍٛ عًككى املعًَٛككا  َٓٗككا: غككبها  اْْرتْككت َككٔ  ككٍٓ َٛاقككع ايتٛاؾككٌ اْجتُككاعى       

ٚايدزٚع اشبؿٛؾٝة )ايطٓاتس(، ٚبٗرا فاملعًِ دا كٌ املّضطكة ايتعًُٝٝكة تساجعكت ضكًطت٘ املعسفٝكة حتكى        ٚايدزٚع اشبؿٛؾٝة )ايطٓاتس(، ٚبٗرا فاملعًِ دا كٌ املّضطكة ايتعًُٝٝكة تساجعكت ضكًطت٘ املعسفٝكة حتكى        

ٛ  ؾاز َؿطًح َٛ  املعًِ عًى غساز )َٛ  ؾاز َؿطًح َٛ  املعًِ عًى غساز )َٛ   َك َٛ  ايهتكاب،ٚ  َٛ  ايكازُ،ٚ  ٛ  املّيا،ٚ  َك َٛ  ايهتكاب،ٚ  َٛ  ايكازُ،ٚ  كرتدد يكديَ  هكسي     املّيا،ٚ  اقكد(ٜ  كرتدد يكديَ  هكسي       آي اقكد(ٜ    آي

 ِ َٗٓ ا بعد اسبداثة،ٚ  ِ تٝازَ  َٗٓ ا بعد اسبداثة،ٚ    باز .باز .  زْٕٚزْٕٚتٝازَ 

( ٖٚككى عٓككد اسبككد أدْككى يًثكككة ممككا ٜٛقككح إٔ ( ٖٚككى عٓككد اسبككد أدْككى يًثكككة ممككا ٜٛقككح إٔ 0.640.64( فكككد جككاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗككا )( فكككد جككاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗككا )99أَككا ايعبككازة )أَككا ايعبككازة )  

ٚايتهٓٛيٛجٝكة  َطٍٛيٝة َطٍٛيٝة  ً ايتغريا  اجملتُعٝكة  َرتاجعة فى قٛ َاتى يدي ايطٓب قعٝ ةٚ  ِ فى تُٓٝة ايٛعى املعًٛ ٚايتهٓٛيٛجٝكة  املعً ً ايتغريا  اجملتُعٝكة  َرتاجعة فى قٛ َاتى يدي ايطٓب قعٝ ةٚ  ِ فى تُٓٝة ايٛعى املعًٛ   املعً

  اسبدٜثة.اسبدٜثة.

( ( 0.630.63، ، 0.570.57( فككد تساٚحكت "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا بكئ )    ( فككد تساٚحكت "ٕ.ّ.أ" عًٝٗكا بكئ )    66، ، 33، ، 77، ، 88، ، 22، ، 1010، ، 44، ، 55أَا ايعبكازا  أزقكاّ )  أَا ايعبكازا  أزقكاّ )    

( مما ٜٛقح إٔ َطٍٛيٝا  املعًكِ ٚفكل تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة تت ككل        ( مما ٜٛقح إٔ َطٍٛيٝا  املعًكِ ٚفكل تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة تت ككل        0.640.64ٖٚى اقٌ َٔ اسبد أدْى يًثكة )ٖٚى اقٌ َٔ اسبد أدْى يًثكة )

ة اثٓككاً أداٌكك٘ عًُكك٘ ٚمل ٜػككجع ة اثٓككاً أداٌكك٘ عًُكك٘ ٚمل ٜػككجع بدزجككة قككعٝ ة جككًدا زغككِ أُٖٝتٗككا ٕٔ املعًككِ مل ٜتُتككع باسبسٜككة ايهادميٝككبدزجككة قككعٝ ة جككًدا زغككِ أُٖٝتٗككا ٕٔ املعًككِ مل ٜتُتككع باسبسٜككة ايهادميٝكك

ايطكٓب عًككى اجككساً ايب ككٛت ٚانتطكاب َٗككازا  ايب ككس ايعًُككى ْٚككدزة قٝاَك٘ بتػككجٝع ايطككٓب عًككى ايٓكككد    ايطكٓب عًككى اجككساً ايب ككٛت ٚانتطكاب َٗككازا  ايب ككس ايعًُككى ْٚككدزة قٝاَك٘ بتػككجٝع ايطككٓب عًككى ايٓكككد    

  ٚايت ًٌٝ ٚايت طري يًُعًَٛا  َٔ  ٍٓ اعُاٍ ايعكٌ مما ٜكدّ هلِ َٔ َعًَٛا .ٚايت ًٌٝ ٚايت طري يًُعًَٛا  َٔ  ٍٓ اعُاٍ ايعكٌ مما ٜكدّ هلِ َٔ َعًَٛا .

ل برا  احملٛز حٝس ل برا  احملٛز حٝس فُٝا ٜتًعفُٝا ٜتًع  اضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظاضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ يت ًٌٝ ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ يت ًٌٝ   

( ٖٚى أعًى َٔ ( ٖٚى أعًى َٔ 0.590.59أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عٔ إٔ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًى احملٍٛ نهٌ جاً )أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عٔ إٔ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًى احملٍٛ نهٌ جاً )
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( ( 11( أي أْٗا تت كل بدزجة تهاد تهٕٛ َتٛضطة، ٚقد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازة )( أي أْٗا تت كل بدزجة تهاد تهٕٛ َتٛضطة، ٚقد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازة )0.580.58اسبد أدْى يًثكة )اسبد أدْى يًثكة )

ٍ عًكى   تٛقح تساتٛقح تسا( ٖٚى أقٌ َٔ اسبد أعًى يًثكة ايتى ( ٖٚى أقٌ َٔ اسبد أعًى يًثكة ايتى 0.700.70)) ؿادز اسبؿٛك ِ املعسفٝةْ  سًا يتعددَ  ٍ عًكى   جع ضًطة املعً ؿادز اسبؿٛك ِ املعسفٝةْ  سًا يتعددَ  جع ضًطة املعً

عككد ملٜ  َككا ،ٚ  عككداملعًٛ ملٜ  َككا ،ٚ  ٍ   املعًٛ ٔ  كٓك كك َككا َ  ٍ عًككى املعًٛ تعككددة يً ؿكٛك ؿككادزَ  ٓككاىَ   ٖٕ َككا  نُككا أ عًٛ ِ ضبتهككسًا يًُ ٍ املعًكك ٔ  كٓك كك َككا َ  ٍ عًككى املعًٛ تعككددة يً ؿكٛك ؿككادزَ  ٓككاىَ   ٖٕ َككا  نُككا أ عًٛ ِ ضبتهككسًا يًُ غككبهة غككبهة   املعًكك

  اْْرتْت.اْْرتْت.

( ٖٚى اقٌ َٔ اسبد ( ٖٚى اقٌ َٔ اسبد 0.560.56، ، 0.520.52( ترتاٚر "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا بئ )( ترتاٚر "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا بئ )1010، ، 88، ، 55ٚقد جاً  ايعبازا  ازقاّ )ٚقد جاً  ايعبازا  ازقاّ )  

ًٝكا قكعٝ ة ٚأقكٌ َكٔ اسبكد أدْكى اذ مل ميتًكو املعًكِ            0.580.58أدْى يًثككة ) أدْى يًثككة )  ًٝكا قكعٝ ة ٚأقكٌ َكٔ اسبكد أدْكى اذ مل ميتًكو املعًكِ            ( مبعٓكى إٔ دزجكة ممازضكتٗا عًُ ( مبعٓكى إٔ دزجكة ممازضكتٗا عًُ

اسبسٜة أنادميٝة تٛظًٝ ا فى اجملتُع املدزضى، ٚمل ٜطتطع إٔ ٜتٝح يطٓبك٘ ا٘ثكازة ايرٖٓٝكة ٚاي هسٜكة     اسبسٜة أنادميٝة تٛظًٝ ا فى اجملتُع املدزضى، ٚمل ٜطتطع إٔ ٜتٝح يطٓبك٘ ا٘ثكازة ايرٖٓٝكة ٚاي هسٜكة     

   ٝ ٝ   يغًب٘ ازبٛاْع ايتكًٝدٜة عًى املٛقا ايتعًُٝى َٔ تًككئ ٚايككاً ٚضكًب ة َكٔ قبكٌ املكتعًُئ، ٚتستكع عًكى      ة َكٔ قبكٌ املكتعًُئ، ٚتستكع عًكى      يغًب٘ ازبٛاْع ايتكًٝدٜة عًى املٛقا ايتعًُٝى َٔ تًككئ ٚايككاً ٚضكًب

ٚ ذيو عدّ تػجٝع ذيو عدّ تػجٝع  ـ أ ِ عًى ت هٝو آي ّ قدزتٗ بايتاىل عد كد،ٚ  ٚآي ٚايت طري   ٌ ٗازا  ايت ًٝ ٚ ايطٓب عًى ممازضةَ  ـ أ ِ عًى ت هٝو آي ّ قدزتٗ بايتاىل عد كد،ٚ  ٚآي ٚايت طري   ٌ ٗازا  ايت ًٝ ايطٓب عًى ممازضةَ 

  ايرتبٛي.ايرتبٛي.  اشبطاباشبطاب

( فٗككى ( فٗككى 0.610.61، ، 0.580.58( فجككاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗككا تككرتاٚر بككئ )( فجككاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗككا تككرتاٚر بككئ )99، ، 33، ، 77، ، 66، ، 44، ، 22أَككا ايعبككازا  أزقككاّ )أَككا ايعبككازا  أزقككاّ )  

دْكى يًثككة  عٓد عٓد  دْكى يًثككة  اسبد ٔا ثكازة           0.580.58))  اسبد ٔا  ٘ٙ ف يكدفع تَٓٝكر ًٝطٛك ِ بكدٚز اي  كك ملٜ  كدًٜاٚ  ٍ تكًٝ ٜكصا  ِْ ٕ املعًك ٛقكح أ ثكازة           ( ممكاٜ   ٘ٙ ف يكدفع تَٓٝكر ًٝطٛك ِ بكدٚز اي  كك ملٜ  كدًٜاٚ  ٍ تكًٝ ٜكصا  ِْ ٕ املعًك ٛقكح أ   ( ممكاٜ 

  ايتطاِْ .ايتطاِْ .

( ٖٚى أقٌ ( ٖٚى أقٌ 0.650.65ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  عٝٓتى ايب س، فكد مت حطاب قُة )ش(، فجاً  )ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  عٝٓتى ايب س، فكد مت حطاب قُة )ش(، فجاً  )

ٚايت كل فى ايٛاقع ٚايت كل فى ايٛاقع َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة، مما ٜٛقح أْ٘ يٝظ ٖٓاى فسٚم بئ ايعٝٓتئ حٍٛ دزجة املُازضة َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة، مما ٜٛقح أْ٘ يٝظ ٖٓاى فسٚم بئ ايعٝٓتئ حٍٛ دزجة املُازضة 

  املّضطى، مما ٜٛقح إٔ ايدٚز ايتكًٝدي يًُعًِ ْٜصاٍ ميازع فى املّضطا  ايتعًُٝٝة.املّضطى، مما ٜٛقح إٔ ايدٚز ايتكًٝدي يًُعًِ ْٜصاٍ ميازع فى املّضطا  ايتعًُٝٝة.

ٍ زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة فُٝا   --ثايثاثايثا ً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٛ ٍ زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة فُٝا بايٓطبة ْضتجابا  نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكا ً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٛ بايٓطبة ْضتجابا  نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكا

ٔ حٝس أُٖٝة ٚدزجة  ِ َٚطٍٛيٝات٘( َ ٔ حٝس أُٖٝة ٚدزجة ٜتعًل باحملٛز ايثايس )املتعً ِ َٚطٍٛيٝات٘( َ ازضة فى ايٛاقع ايتعًُٝى، قد ازضة فى ايٛاقع ايتعًُٝى، قد املُاملُٜتعًل باحملٛز ايثايس )املتعً

تاٌج َٛق ة بازبدٍٚ تاٌج َٛق ة بازبدٍٚأض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عْٔ    ايتاىل:ايتاىل:  أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عْٔ 
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  ((1010عذول )عذول )

السزغبثبد السزغبثبد   ZZيىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ وانىصٌ انُسجً ولًخ 

  ػيُزً انغالة وأػضبء هيئخػيُزً انغالة وأػضبء هيئخ

  انزذسي: حىل يسئىنيبد انًزؼهى يٍ حيش األهًيخ ويًبسسزهب ػًهًيبانزذسي: حىل يسئىنيبد انًزؼهى يٍ حيش األهًيخ ويًبسسزهب ػًهًيب

  انؼجبسادانؼجبساد  وو

  األهًيخاألهًيخ

ًخ ًخ ليلي

  )ص()ص(

  انًًبسسخ وانزحمكانًًبسسخ وانزحمك

ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة

انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ
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تقققوفير منقققاى تربقققوى تقققوفير منقققاى تربقققوى 

حققققر ي ققققم  للمققققتعلم حققققر ي ققققم  للمققققتعلم 

بممار قققققققاة فكريقققققققة بممار قققققققاة فكريقققققققة 

إيجابيقققققة فقققققى البي قققققة إيجابيقققققة فقققققى البي قققققة 

  التعليميةالتعليمية

  66  27.027.0  ..07..07  مم11  27.227.2  .076.076
--

27122712  
17.117.1  271.271.  ..  17161716  27102710  1212  27.027.0  

00  
مبققادر  المققتعلم ب ققر  مبققادر  المققتعلم ب ققر  

 فكققققار جديققققد   رنققققاء  فكققققار جديققققد   رنققققاء 

  الموا  التعليمىالموا  التعليمى
  00  27.027.0  07220722  مم00  .272.272  .076.076

--

27222722  
17.217.2  27602760  00  17.217.2  271.271.  00  27.227.2  

00  

تحويقققق  المققققتعلم مقققق  تحويقققق  المققققتعلم مقققق  

حقققا  التعلقققيم ال قققال  حقققا  التعلقققيم ال قققال  

الققققققققققققققى التحققققققققققققققدى الققققققققققققققى التحققققققققققققققدى 

  والم اءلةوالم اءلة

07120712  27262726  22  07.207.2  27.227.2  ..  
--

27222722  
17201720  27612761  44  17.017.0  271.271.  11  27602760  

44  
مراعققققققا  احتياجققققققاة مراعققققققا  احتياجققققققاة 

المقققققتعلم عنقققققد بنقققققاء المقققققتعلم عنقققققد بنقققققاء 

  المحتوى المعرفىالمحتوى المعرفى
  مم00  27.027.0  07.207.2  00  .272.272  07620762

--

27.027.0  
  27402740  مم66  27162716  17621762  ..  27122712  17.417.4

11  
تمتقققققققققققققع المقققققققققققققتعلم تمتقققققققققققققع المقققققققققققققتعلم 

بالم ققققق ولية الااتيقققققة بالم ققققق ولية الااتيقققققة 

ا ا مباشر  اوالعلمية تمنع  ا مباشر    والعلمية تمنع 
07140714  27212721  ..  076.076.  272.272.  1212  

--

27.027.0  
  .276.276  22  27142714  17601760  مم..  27122712  17.417.4

66  
تنميققققة اققققدر  المققققتعلم تنميققققة اققققدر  المققققتعلم 

علققققى  ققققر  األ قققق لة علققققى  ققققر  األ قققق لة 

  دا   الفص دا   الفص 
  مم00  27.027.0  07220722  11  27.227.2  07.107.1

--

27602760  
07160716  27.027.0  11  07100710  27.127.1  11  27022702  

..  

ا  ا جعقققق  المققققتعلم اققققادر  جعقققق  المققققتعلم اققققادر 

علققققى الوصققققو  الققققى علققققى الوصققققو  الققققى 

مقققققققة ب قققققققرعة مقققققققة ب قققققققرعة المعلوالمعلو

  وي ر وداةوي ر وداة

07610761  27222722  11  07210721  27.427.4  11  
--

172.172.  
07100710  27.127.1  00  07110711  27.227.2  00  27122712  

22  
تمتققع المققتعلم بالقققدر  تمتققع المققتعلم بالقققدر  

علققققى تفكيقققق  الققققن  علققققى تفكيقققق  الققققن  

  وتحليل  دو  حف  وتحليل  دو  حف  
  مم66  27.027.0  07.607.6  66  .272.272  07610761

--

17261726  
17221722  27622762  11  17.017.0  27122712  44  27462746  

..  

تو يققققققققق  المقققققققققتعلم تو يققققققققق  المقققققققققتعلم 

المصققادر المتاحققة لقق  المصققادر المتاحققة لقق  

للحصقققققققققققو  علقققققققققققى للحصقققققققققققو  علقققققققققققى 

المعلومقققققققققققققققققاة دو  المعلومقققققققققققققققققاة دو  

   تقبالها جاهز  تقبالها جاهز اا

  مم66  27.027.0  ..07..07  مم66  .272.272  07610761
--

17111711  
  27.027.0  66  27162716  .176.176  مم11  27622762  17221722

1212  

تقققدري  المقققتعلم علقققى تقققدري  المقققتعلم علقققى 

مهقققققققققاراة الحقققققققققوار مهقققققققققاراة الحقققققققققوار 

والتفققققاول والتعبيققققر والتفققققاول والتعبيققققر 

  الواعى ع  الااةالواعى ع  الااة

  مم00  27.027.0  07.207.2  مم..  27212721  07140714
--

17611761  
  مم22  27142714  17611761  1212  27102710  17111711

--

27022702  

  17601760  27222722    07.607.6  27.027.0    
--

27.427.4  
17201720  27612761    17.617.6  271.271.    27462746  

      27.627.6    27.227.2      27.627.6    27.227.2 على  على   

      27122712    27642764      27122712    27642764 دنى  دنى   
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( اشبكاف باضكتجابا  ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ فُٝكا ٜتًعكل بسِٜكة          ( اشبكاف باضكتجابا  ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ فُٝكا ٜتًعكل بسِٜكة          1212ٚبكساًة ازبدٍٚ )ٚبكساًة ازبدٍٚ )  

تٝاز َا بعد اسبداثة يًُتعًِ َٚطٍٛيٝات٘، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى بايٓطبة ْضتجابا  ايطٓب عٔ تٝاز َا بعد اسبداثة يًُتعًِ َٚطٍٛيٝات٘، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى بايٓطبة ْضتجابا  ايطٓب عٔ 

(، ٚقكد  (، ٚقكد  0.700.70( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      ( ٖٚكى أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      0.880.88ٕ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة يًُ ٍٛ نهٌ )ٕ َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة يًُ ٍٛ نهٌ )أأ

جاً  "ٕ.ّ.أ" زبُٝع ايعبازا  أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة نريو، مما ٜٛقح إٔ ايطٓب ٜسٕٚ أْك٘ َكٔ املٗكِ    جاً  "ٕ.ّ.أ" زبُٝع ايعبازا  أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة نريو، مما ٜٛقح إٔ ايطٓب ٜسٕٚ أْك٘ َكٔ املٗكِ    

ًْ َككٔ ايؿككُت ٚاهلكك  ًْ َككٔ ايؿككُت ٚاهلكك جككًدا قككسٚزة تُٓٝككة ايكككدزة عًككى ةككسر أضككًٍة دا ككٌ اي ؿككٌ بككد دًٚ ايطككانٔ ٚايتًكككى دًٚ ايطككانٔ ٚايتًكككى جككًدا قككسٚزة تُٓٝككة ايكككدزة عًككى ةككسر أضككًٍة دا ككٌ اي ؿككٌ بككد

(، ٚنريو تكٛفري َٓكار تسبكٛي حكس ٜكٓعهظ عًكى املُازضكا  اي هسٜكة         (، ٚنريو تكٛفري َٓكار تسبكٛي حكس ٜكٓعهظ عًكى املُازضكا  اي هسٜكة         0.900.90ايطايع أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى )ايطايع أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى )

ًْ    0.900.90ا٘ػبابٝة يًُتعًِ فى ايبٍٝة ايتعًُٝٝة )ا٘ػبابٝة يًُتعًِ فى ايبٍٝة ايتعًُٝٝة ) ًْ    (، فٓ ٜهٕٛ املتعًِ َكًٗٛزا، بٌ َت سًزا ذا عككٌ تٛاؾكًى بكد (، فٓ ٜهٕٛ املتعًِ َكًٗٛزا، بٌ َت سًزا ذا عككٌ تٛاؾكًى بكد

ًٓا ؾاًَتا ٖٚرا َٔ ايعكٌ أداتى ايري فسقت٘ اسبداثة ٚجعًت أَ ايعكٌ أداتى ايري فسقت٘ اسبداثة ٚجعًت ا ًٓا ؾاًَتا ٖٚرا ملتعًِ فى املدزضة َطًٝعا ةاعة عُٝاً ضان ملتعًِ فى املدزضة َطًٝعا ةاعة عُٝاً ضان

َٔ غأْ٘ ػبعٌ املتعًِ عٓؿًسا بازًشا ملساعاة احتٝاجات٘ ٚحاجات٘ ٚايتٛاشٕ بكئ ايراتٝكة ٚاملٛقكٛعٝة عٓكد     َٔ غأْ٘ ػبعٌ املتعًِ عٓؿًسا بازًشا ملساعاة احتٝاجات٘ ٚحاجات٘ ٚايتٛاشٕ بكئ ايراتٝكة ٚاملٛقكٛعٝة عٓكد     

بٓاً احملتٛي، فٗرا َٔ غأْ٘ إٔ ٜككع املكتعًِ فكى ضبكٛز اٖتُكاّ ايرتبٝكة ٚػبعًك٘ قكادًزا عًكى ةكسر أضكًٍة            بٓاً احملتٛي، فٗرا َٔ غأْ٘ إٔ ٜككع املكتعًِ فكى ضبكٛز اٖتُكاّ ايرتبٝكة ٚػبعًك٘ قكادًزا عًكى ةكسر أضكًٍة            

( ايتى ميهٔ إٔ ّٜ ر بٗا عٓد بٓاً احملتٛي ايعًُى مبا ؼبكل َػكازنة املكتعًِ فكى    ( ايتى ميهٔ إٔ ّٜ ر بٗا عٓد بٓاً احملتٛي ايعًُى مبا ؼبكل َػكازنة املكتعًِ فكى    0.890.89ازبدٜدة )ازبدٜدة )ٚأفهاز ٚأفهاز 

بٓاٌ٘ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ َ سًٚقا عًِٝٗ، اذ تسفض َا بعد اسبداثة اْضتعاْة باشبرباً فى بٓاً احملتٛي ايعًُى، بٓاٌ٘ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ َ سًٚقا عًِٝٗ، اذ تسفض َا بعد اسبداثة اْضتعاْة باشبرباً فى بٓاً احملتٛي ايعًُى، 

ادًزا عًكى ايٛؾكٍٛ اىل املعًَٛكة    ادًزا عًكى ايٛؾكٍٛ اىل املعًَٛكة    حتى ْ ٜهٕٛ َ سًٚقا عًِٝٗ، بٌ ْابًعا َٔ اٖتُاَاتِٗ مبا ػبعكٌ املكتعًِ قك   حتى ْ ٜهٕٛ َ سًٚقا عًِٝٗ، بٌ ْابًعا َٔ اٖتُاَاتِٗ مبا ػبعكٌ املكتعًِ قك   

بطسعة ٜٚطس ٚدقكة مبكا ٜعهكظ أٖكِ املٗكازا  املعسفٝكة ٚاملٗكازا  املٝتاَعسفٝكة، ٚبايتكاىل تت ككل يًُكتعًِ            بطسعة ٜٚطس ٚدقكة مبكا ٜعهكظ أٖكِ املٗكازا  املعسفٝكة ٚاملٗكازا  املٝتاَعسفٝكة، ٚبايتكاىل تت ككل يًُكتعًِ            

(، َكٔ  كٍٓ ذبًًٝك٘ ٚف ؿك٘ ٚاضكتٓبام َكا ضكهت عٓك٘ ايكٓـ حتكى تُٓكى            (، َكٔ  كٍٓ ذبًًٝك٘ ٚف ؿك٘ ٚاضكتٓبام َكا ضكهت عٓك٘ ايكٓـ حتكى تُٓكى            0.870.87ايكدزة عًى ت هٝو ايكٓـ ) ايكدزة عًى ت هٝو ايكٓـ ) 

ًْ َٔ ايتطًِٝ با ًْ َٔ ايتطًِٝ باايكدزة ايٓكدٜة يدي املتعًِ، بد حملتٛي املعسفى يًطايع مبكا ػبعًك٘ قكادًزا عًكى اْضكت ادة      حملتٛي املعسفى يًطايع مبكا ػبعًك٘ قكادًزا عًكى اْضكت ادة      ايكدزة ايٓكدٜة يدي املتعًِ، بد

(، ٚفى حاٍ َساعاة ذيو َٔ (، ٚفى حاٍ َساعاة ذيو َٔ 0.870.87املتاحة يً ؿٍٛ عًى املعًَٛا  ٚضباٚية تٛظٝ ٗا فى املٛقا ايتعًُٝى )املتاحة يً ؿٍٛ عًى املعًَٛا  ٚضباٚية تٛظٝ ٗا فى املٛقا ايتعًُٝى )

ًْ َطكٍٛيٝة    ًٝا ٚيدٜ٘ ايكدزة عًى اسبٛاز ٚايٓكاؽ َٚطكٍٛ ًٝا ٜهٕٛ املتعًِ ت اعً ًْ َطكٍٛيٝة   حٝس أُٖٝة ٚتٛظٝ ٘ عًُ ًٝا ٚيدٜ٘ ايكدزة عًى اسبٛاز ٚايٓكاؽ َٚطكٍٛ ًٝا ٜهٕٛ املتعًِ ت اعً حٝس أُٖٝة ٚتٛظٝ ٘ عًُ

  ة.ة.ذاتٝة ٚعًُٝذاتٝة ٚعًُٝ

ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ جاً َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة بايٓطبة ٔعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ   ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ جاً َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة بايٓطبة ٔعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ     

.ّ.أ" عًى عٝع ايعبازا  (، (، 0.760.76( ٖٚٛ أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )( ٖٚٛ أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )0.920.92عًى ذا  احملٛز )املتعًِ( )عًى ذا  احملٛز )املتعًِ( ) .ّ.أ" عًى عٝع ايعبازا  ٚجاً  ٕ" ٚجاً  ٕ"

رٙ  ٖٕ ّند أ عًى يًثكة، مماٜ  ٔ اسبد ٔا رٙأعًىَ   ٖٕ ّند أ عًى يًثكة، مماٜ  ٔ اسبد ٔا ً ٍٖٝة ايتدزٜظ عًى دزجة نكبرية  ً ٍٖٝة ايتدزٜظ عًى دزجة نكبرية  املٛاؾ ا  َٔ ٚجٗة ْ س أعكااملٛاؾ ا  َٔ ٚجٗة ْ س أعكا  أعًىَ 

  َٔ أُٖٝة نُا ٖى َبٝٓة فى ازبدٍٚ.َٔ أُٖٝة نُا ٖى َبٝٓة فى ازبدٍٚ.

ٚيتعككسف اي ككسٚم بككئ اضككتجابا  ايطككٓب ٚاضككتجابا  أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ َككٔ حٝككس دزجككة       ٚيتعككسف اي ككسٚم بككئ اضككتجابا  ايطككٓب ٚاضككتجابا  أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ َككٔ حٝككس دزجككة         

( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة، مما ٜٛقح أْ٘ يٝطت ( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة، مما ٜٛقح أْ٘ يٝطت 0.940.94--أُٖٝة، فكد مت حطاب قُٝة )ش(، ٚبًغت )أُٖٝة، فكد مت حطاب قُٝة )ش(، ٚبًغت )

ٌٝة بُٗكا، ٚإٔ ٖكرٙ املٛاؾك ا  بايٓطكبة يًُكتعًِ َُٗكة، ٚػبكع ت عًٝكٗا فكى          ٌٝة بُٗكا، ٚإٔ ٖكرٙ املٛاؾك ا  بايٓطكبة يًُكتعًِ َُٗكة، ٚػبكع ت عًٝكٗا فكى          ٖٓاى فكسٚم ذا  دْيكة احؿكا   ٖٓاى فكسٚم ذا  دْيكة احؿكا   

  املٛقا ايتعًُٝى.املٛقا ايتعًُٝى.
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َٔ ذا  ازبدٍٚ حٍٛ ممازضة املتعًِ ٚفل َا تساٙ َا بعد اسبداثكة فكى   َٔ ذا  ازبدٍٚ حٍٛ ممازضة املتعًِ ٚفل َا تساٙ َا بعد اسبداثكة فكى     بايػل ايثاْىبايػل ايثاْىٚفُٝا ٜتعًل ٚفُٝا ٜتعًل 

ٛز، ٛز، ايٛاقع اي عًى، فكد مت ذبًٌٝ اضكتجابا  ايطكٓب ٚاضكتجابا  أعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ذيكو احملك         ايٛاقع اي عًى، فكد مت ذبًٌٝ اضكتجابا  ايطكٓب ٚاضكتجابا  أعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ذيكو احملك         

ٚيهٔ بسغِ إٔ ٖرٙ املٛاؾ ا  ايتكى أقستٗكا َكا بعكد اسبداثكة ٚٚافكل عًٝٗكا نكٌ َكٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة             ٚيهٔ بسغِ إٔ ٖرٙ املٛاؾ ا  ايتكى أقستٗكا َكا بعكد اسبداثكة ٚٚافكل عًٝٗكا نكٌ َكٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة             

ٕ دزجكة املُازضكة ايتكى أضك س عٓٗكا            ايتدزٜظ عًى ايتدزٜظ عًى  ْ أ عًكى يًثككة، ا ٔ اسبكد ٔا ك .ّ.أ" أعًكىَ  حاش  عًكى ٕ" ُٗةٚ  ٕ دزجكة املُازضكة ايتكى أضك س عٓٗكا            نْٛٗاَ  ْ أ عًكى يًثككة، ا ٔ اسبكد ٔا ك .ّ.أ" أعًكىَ  حاش  عًكى ٕ" ُٗةٚ  نْٛٗاَ 

ٌ ٌايت ًٝ ض  ايت ًٝ تٛض  ْا طبةَ  تٛض ْ   ًَ طبة يًطٓب جا حؿاٌى بآي ض٘ا تٛض  ْا طبةَ  تٛض ْ   ًَ طبة يًطٓب جا حؿاٌى بآي ٌ )   ٘ا ز نهك ٌ )   تجابة عًكى احملٛك ز نهك ٔ اسبكد     0.610.61تجابة عًكى احملٛك ك  ٌَ ٛ أقك ٖك ٔ اسبكد     (ٚ  ك  ٌَ ٛ أقك ٖك  ٚ)

دْى يًثكة دْى يًثكةٔا   (.(.0.640.64))  ٔا

( ٖٚى أعًى َٔ اسبكد أعًكى يًثككة    ( ٖٚى أعًى َٔ اسبكد أعًكى يًثككة    0.710.71، ، 0.720.72( )( )77، ، 66نُا جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازتئ زقُى )نُا جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازتئ زقُى )

( مما ٜٛقح إٔ املتعًِ قادز عًى ةسر أضًٍة أثٓاً املٛقكا ايتعًُٝكى، ٚميهٓك٘ إٔ ٜؿكٌ اىل َؿكادز      ( مما ٜٛقح إٔ املتعًِ قادز عًى ةسر أضًٍة أثٓاً املٛقكا ايتعًُٝكى، ٚميهٓك٘ إٔ ٜؿكٌ اىل َؿكادز      0.700.70))

بطسعة َٔ  ٍٓ تٛفري اْْرتْت ٚغبها  ايتٛاؾٌ اْجتُاعى مبا ٜتٛفس يدي ايطٓب َٔ َٗازا  بطسعة َٔ  ٍٓ تٛفري اْْرتْت ٚغبها  ايتٛاؾٌ اْجتُاعى مبا ٜتٛفس يدي ايطٓب َٔ َٗازا  املعًَٛا  املعًَٛا  

، ، 22، ، 99، ، 88، ، 55، ، 44، ، 11، ، 1010ايب س ايتهٓٛيٛجى، ٚيهٔ عًى ازباْع اٖ س جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى ايعبكازا  أزقكاّ )    ايب س ايتهٓٛيٛجى، ٚيهٔ عًى ازباْع اٖ س جكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى ايعبكازا  أزقكاّ )    

ْٜصاٍ املتعًِ ٜعكٝؼ  ْٜصاٍ املتعًِ ٜعكٝؼ    (، مما ٜٛقح أْ٘(، مما ٜٛقح أ0.640.64ْ٘( ٖٚى أقٌ َٔ اسبد أدْى يًثكة )( ٖٚى أقٌ َٔ اسبد أدْى يًثكة )0.630.63، ، 0.520.52( ترتاٚر بئ )( ترتاٚر بئ )33

، ٜٚتجًكى ذيكو   ، ٜٚتجًكى ذيكو   ((19:8419:84))ذبت تأثري عكٌ اسبداثة مبا ٜتطِ ب٘ َٔ أداٌٝة ُٖٚٝٓكة ٚضكٝطسة ٚغٝكاب املعٓكى     ذبت تأثري عكٌ اسبداثة مبا ٜتطِ ب٘ َٔ أداٌٝة ُٖٚٝٓكة ٚضكٝطسة ٚغٝكاب املعٓكى     

فى عدّ تٛفس َٓار تسبٛي حس ٜطُح يًُتعًِ مبُازضا  فهسٜة اػبابٝة، ٚعدّ قدزت٘ عًى ت عٌٝ َٗازا  فى عدّ تٛفس َٓار تسبٛي حس ٜطُح يًُتعًِ مبُازضا  فهسٜة اػبابٝة، ٚعدّ قدزت٘ عًى ت عٌٝ َٗازا  

باملطٍٛيٝة ايراتٝة ٚايعًُٝة ٕٔ املكتعًِ ٜعكٝؼ   باملطٍٛيٝة ايراتٝة ٚايعًُٝة ٕٔ املكتعًِ ٜعكٝؼ   اسبٛاز ٚايت اٚض مبا ٜعهظ ايطًبٝة ايكاٌُة ٚعدّ ايتُتع اسبٛاز ٚايت اٚض مبا ٜعهظ ايطًبٝة ايكاٌُة ٚعدّ ايتُتع 

ذبت ظٍٓ أشَة ايتًكى ايطايع، ٚاهلُٝٓكة ٚايطكٝطسة، ٚبايتكاىل فإْك٘ ُٜٗكؼ ٚمل تكساني احتٝاجاتك٘ عٓكد         ذبت ظٍٓ أشَة ايتًكى ايطايع، ٚاهلُٝٓكة ٚايطكٝطسة، ٚبايتكاىل فإْك٘ ُٜٗكؼ ٚمل تكساني احتٝاجاتك٘ عٓكد         

بٓكاً احملتككٛي ايعًُككى، ٚمل ٜطككتطع إٔ ميككازع عكًكك٘ ايتٛاؾكًى بايكككدزة عًككى ايت ًٝككٌ ٚاي  ككـ ٚممازضككة   بٓكاً احملتككٛي ايعًُككى، ٚمل ٜطككتطع إٔ ميككازع عكًكك٘ ايتٛاؾكًى بايكككدزة عًككى ايت ًٝككٌ ٚاي  ككـ ٚممازضككة   

عًى اجساً عًُٝكا  ت هٝكو ايكٓـ ايكري ٜككسِٙ، نُكا أْك٘ ْتكصاٍ ربكِٝ          عًى اجساً عًُٝكا  ت هٝكو ايكٓـ ايكري ٜككسِٙ، نُكا أْك٘ ْتكصاٍ ربكِٝ          املٗازا  ايٓكدٜة ٜٚؿبح غري قادز املٗازا  ايٓكدٜة ٜٚؿبح غري قادز 

  عًٝ٘ ايطًبٝة فٗٛ غري قادز عًى ةسر أفهاز جدٜدة أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى.عًٝ٘ ايطًبٝة فٗٛ غري قادز عًى ةسر أفهاز جدٜدة أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى.

ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ، اتككح إٔ اضكتجابا  أعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ذا  احملكٛز املتعًكل         ٚبايٓ س فى ذا  ازبدٍٚ، اتككح إٔ اضكتجابا  أعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ذا  احملكٛز املتعًكل         

ة يًُتعًِ، حٝس أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عٔ إٔ َتٛضك   ة يًُتعًِ، حٝس أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عٔ إٔ َتٛضك   بدزجة املُازضة اشباف بسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثبدزجة املُازضة اشباف بسِٜة تٝاز َا بعد اسبداث

( ٖٚكى تعكد   ( ٖٚكى تعكد   0.580.58( ٖٚى أعًى َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة )    ( ٖٚى أعًى َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة )    0.590.59ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًى احملٛز نهٌ جاً )ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًى احملٛز نهٌ جاً )

( ٖٚكى أقكٌ   ( ٖٚكى أقكٌ   0.560.56، ، 0.520.52( ترتاٚر بكئ ) ( ترتاٚر بكئ ) 99، ، 33، ، 44، ، 1010، ، 55، ، 11قعٝ ة، ٚقد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازا  أزقاّ )قعٝ ة، ٚقد جاً  "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازا  أزقاّ )

( مما ٜٛقح قعا ممازضة املتعًِ ملٗازا  اسبكٛاز ٚايٓككاؽ يعكدّ تكٛفري َٓكار      ( مما ٜٛقح قعا ممازضة املتعًِ ملٗازا  اسبكٛاز ٚايٓككاؽ يعكدّ تكٛفري َٓكار      0.580.58))  َٔ اسبد أدْى يًثكةَٔ اسبد أدْى يًثكة

تسبٛي حس ٜطُح ي٘ بريو، ٚاْ٘ غري َتُتع باملطٍٛيٝة ايراتٝة ٚايعًُٝة ٚمل تكساني احتٝاجاتك٘ عٓكد بٓكاً     تسبٛي حس ٜطُح ي٘ بريو، ٚاْ٘ غري َتُتع باملطٍٛيٝة ايراتٝة ٚايعًُٝة ٚمل تكساني احتٝاجاتك٘ عٓكد بٓكاً     

  احملتٛي ايعًُى، ْٚ ٜصاٍ املتعًِ ضايًبا دٕٚ ايكدزة عًى َٛاجٗة ايت دي ٚاملطاًية.احملتٛي ايعًُى، ْٚ ٜصاٍ املتعًِ ضايًبا دٕٚ ايكدزة عًى َٛاجٗة ايت دي ٚاملطاًية.

( ٖٚكى عٓكد   ( ٖٚكى عٓكد   0.580.58، ، 0.590.59( تكرتاٚر ْطكبة اْضكتجابة عًُٝٗكا بكئ )     ( تكرتاٚر ْطكبة اْضكتجابة عًُٝٗكا بكئ )     88، ، 22يعبازتكإ زقُكا )  يعبازتكإ زقُكا )  ٚجاً  اٚجاً  ا

( مما ٜٛقح إٔ املتعًِ ميهٓ٘ ةسر أفهاز جدٜدة ٚيهٔ بدزجة قكعٝ ة،  ( مما ٜٛقح إٔ املتعًِ ميهٓ٘ ةسر أفهاز جدٜدة ٚيهٔ بدزجة قكعٝ ة،  0.580.58ٚأعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة )ٚأعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة )
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ٖٚكرا  ٖٚكرا  ٚميهٓ٘ إٔ ميازع َٗازات٘ ايعكًٝة َٔ ايككدزة عًكى ايت ًٝكٌ ٚايت طكري ٚيهكٔ بدزجكة قكعٝ ة أًٜككا،         ٚميهٓ٘ إٔ ميازع َٗازات٘ ايعكًٝة َٔ ايككدزة عًكى ايت ًٝكٌ ٚايت طكري ٚيهكٔ بدزجكة قكعٝ ة أًٜككا،         

( ُٖٚكا  ( ُٖٚكا  0.700.70، ، 0.710.71( تكرتاٚر "ٕ.ّ.أ" عًُٝٗكا )  ( تكرتاٚر "ٕ.ّ.أ" عًُٝٗكا )  77، ، 66َسدٙ اٖثاز ايطايبة يًتعًِٝ، ٖٚٓكاى عبازتكإ زقُكا )   َسدٙ اٖثاز ايطايبة يًتعًِٝ، ٖٚٓكاى عبازتكإ زقُكا )   

( فاملتعًِ ميهٓ٘ ةسر أضًٍة أثٓاً املٛقا ايتعًُٝكى ٚنكريو ميهكٔ إٔ    ( فاملتعًِ ميهٓ٘ ةسر أضًٍة أثٓاً املٛقا ايتعًُٝكى ٚنكريو ميهكٔ إٔ    0.700.70أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )

  ٜؿٌ اىل املعًَٛا  َٔ َؿادز َتعددة بطسعة ٜٚطس.ٜؿٌ اىل املعًَٛا  َٔ َؿادز َتعددة بطسعة ٜٚطس.

بئ اضتجابا  نٌ َٔ عٝٓتى ايطٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ذا  احملكٛز،      بئ اضتجابا  نٌ َٔ عٝٓتى ايطٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ذا  احملكٛز،      ٚيتعسف اي سٚم ٚيتعسف اي سٚم 

مما ٜدٍ عًى أْ٘ يٝطكت  مما ٜدٍ عًى أْ٘ يٝطكت    1.961.96±±( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة ( ٖٚى أقٌ َٔ ايكُٝة ازبدٚيٝة 0.460.46فكد مت حطاب قُٝة )ش( فٛجد أْٗا )فكد مت حطاب قُٝة )ش( فٛجد أْٗا )

  ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة َٔ حٝس املُازضة ٚايت كل فى ايٛاقع اي عًى.ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة َٔ حٝس املُازضة ٚايت كل فى ايٛاقع اي عًى.

ٍ زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة فُٝا بايٓطبة ْضتجابا  نبايٓطبة ْضتجابا  ن  --زابعازابعا ً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٛ ٔ ايطٓب ٚأعكا ٍ زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة فُٝا ٌ َ ً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٛ ٔ ايطٓب ٚأعكا َ ٌ

ٜتعًل باحملٛز ايسابع )احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ( َٔ حٝس أُٖٝة ٚدزجة املُازضة فى ايٛاقع ٜتعًل باحملٛز ايسابع )احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ( َٔ حٝس أُٖٝة ٚدزجة املُازضة فى ايٛاقع 

  ايتعًُٝى، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عٔ ْتاٌج َٛق ة بازبدٍٚ ايتاىل:ايتعًُٝى، فكد أض س ايت ًٌٝ ا٘حؿاٌى عٔ ْتاٌج َٛق ة بازبدٍٚ ايتاىل:
  ((1212عذول )عذول )

السزغبثبد السزغبثبد   ZZوانىصٌ انُسجً ولًخ وانىصٌ انُسجً ولًخ يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ يىضح َسجخ يزىسظ االسزغبثخ 

  ػيُزً انغالة وأػضبء هيئخػيُزً انغالة وأػضبء هيئخ

انزذسي: حىل انًحزىي انؼهًً وعشائك انزذسي: يٍ حيش األهًيخ انزذسي: حىل انًحزىي انؼهًً وعشائك انزذسي: يٍ حيش األهًيخ 

  ويًبسسزهب ػًهًيبويًبسسزهب ػًهًيب

  انؼجبسادانؼجبساد  وو

  األهًيخاألهًيخ

ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

  انًًبسسخ وانزحمكانًًبسسخ وانزحمك

ليًخ ليًخ 

  )ص()ص(

  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة  أػضبء هيئخ انزذسي:أػضبء هيئخ انزذسي:  انغالةانغالة

انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت
انىصٌ انىصٌ 

  انُسجًانُسجً

َسجخ َسجخ 

يزىسظ يزىسظ 

  االسزغبثخاالسزغبثخ

  انزشريتانزشريت

11  

تركيقققققققققز المحتقققققققققوى تركيقققققققققز المحتقققققققققوى 

العلمقققققى علقققققى الاقققققيم العلمقققققى علقققققى الاقققققيم 

والمضققامي  اإلن ققانية والمضققامي  اإلن ققانية 

  العالميةالعالمية

  44  27.027.0  ..07..07  مم22  27222722  07600760
--

27.027.0  
  مم00  27602760  17221722  44  27612761  17201720

--

27402740  

00  

تضقققققققمي  المحتقققققققوى تضقققققققمي  المحتقققققققوى 

العلمققققققققى معلومققققققققاة العلمققققققققى معلومققققققققاة 

ت ققهم فققى بنققاء العققق  ت ققهم فققى بنققاء العققق  

  النقدىالنقدى

  ..  27.127.1  07.407.4  مم11  .272.272  07660766
--

271.271.  
17221722  27622762  11  17..17..  271.271.  66  27042704  

00  

تركيققققققققققز المواقققققققققق  تركيققققققققققز المواقققققققققق  

التعليمقى علقى الحققوار التعليمقى علقى الحققوار 

وا قققققالي  المنااشقققققة وا قققققالي  المنااشقققققة 

  الديمقرا يةالديمقرا ية

  مم44  27.027.0  ..07..07  مم00  27.227.2  .076.076
--

27142714  
  00  27602760  .1172.72  مم00  27602760  17211721

--

27022702  

44  

تنمية المحتوى العلمى تنمية المحتوى العلمى 

مهقققققققققاراة البحققققققققققث مهقققققققققاراة البحققققققققققث 

واال تكشققققققا  لققققققدى واال تكشققققققا  لققققققدى 

  ال   ال   

  مم44  27.027.0  07.107.1  مم00  27.227.2  07.207.2
--

27002700  
  27462746  مم..  27122712  17.017.0  مم11  27622762  17221722

11  

تضقققققققمي  المحتقققققققوى تضقققققققمي  المحتقققققققوى 

جوان  التنمية العقلية جوان  التنمية العقلية 

)الاهنيقققققققة( وتنميقققققققة )الاهنيقققققققة( وتنميقققققققة 

  المهاراة االجتماعيةالمهاراة االجتماعية

  مم44  27.027.0  07.607.6  11  .272.272  07620762
--

27162716  
  مم44  27622762  ..17..17  ..  .271.271  17.217.2

--

27262726  

66  
تحقيققق  التقققواز  بقققي  تحقيققق  التقققواز  بقققي  

الجوانققققققق  الن ريقققققققة الجوانققققققق  الن ريقققققققة 

والجوانقققققق  العمليققققققة والجوانقققققق  العمليققققققة 
  00  27.027.0  ..07..07  مم11  .272.272  .076.076

--

27202720  
  44  27622762  17221722  مم..  .271.271  17.217.2

--

27122712  



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

115 

  )الت بيقية()الت بيقية(

..  
األ قققققققققا باأل قققققققققاس األ قققققققققا باأل قققققققققاس 

ال يكولوكى عند بنقاء ال يكولوكى عند بنقاء 

  المحتوى العلمىالمحتوى العلمى
  مم44  27.027.0  07.607.6  22  27222722  07610761

--

27.627.6  
17.017.0  271.271.  1212  17.117.1  27122712  ..  

--

27112711  

22  
ت قققققققوير المققققققققرراة ت قققققققوير المققققققققرراة 

الدرا ققية بمقققا يقققت ءم الدرا ققية بمقققا يقققت ءم 

  و و  العم و و  العم 
07.107.1  27.227.2  00  07200720  27.427.4  1111  

--

27..27..  
07210721  276.276.  11  07200720  27622762  11  

--

27112711  

..  

إ ققققققققهام المحتققققققققوى إ ققققققققهام المحتققققققققوى 

العلمققققققى فققققققى إزالققققققة العلمققققققى فققققققى إزالققققققة 

الحقققواجز بقققي  القققتعلم الحقققواجز بقققي  القققتعلم 

  والتمدرسوالتمدرس

  مم..  27.127.1  07.407.4  1212  27212721  07140714
--

17061706  
17.117.1  27122712  ..  17.117.1  271.271.  ..  27042704  

1212  
ية ية القققت ل  مققق   قققلبالقققت ل  مققق   قققلب

اال تقبا  القى إيجابيقة اال تقبا  القى إيجابيقة 

  البحث واال تكشا البحث واال تكشا 
  مم00  27.027.0  ..07..07  11  27.027.0  07.207.2

--

27222722  
17261726  27602760  00  17661766  27112711  1212  170.170.  

  076.076.  272.272.    07..07..  27.027.0      17201720  27612761    172172  276276    27112711  

      27.627.6    27.227.2      27.627.6    27.227.2 على  على   

      27122712    27642764      27122712    27642764 دنى  دنى   
  

ايطٓب حٍٛ ٖرا احملٛز جاً  عًى ايٓ ٛ ايتكاىل: جكاً   ايطٓب حٍٛ ٖرا احملٛز جاً  عًى ايٓ ٛ ايتكاىل: جكاً     ( اتكح إٔ اضتجابا ( اتكح إٔ اضتجابا 1313بكساًة ازبدٍٚ )بكساًة ازبدٍٚ )

( ٚعًٝ٘ فكد جكاً  "ٕ.ّ.أ"  ( ٚعًٝ٘ فكد جكاً  "ٕ.ّ.أ"  0.700.70( ٖٚٛ أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )( ٖٚٛ أعًى َٔ اسبد أعًى يًثكة )0.890.89َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة )َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة )

( ممكا ٜٛقكح إٔ تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ّٜنكد عًكى         ( ممكا ٜٛقكح إٔ تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة ّٜنكد عًكى         0.700.70عًى عٝع ايعبازا  أعًى َٔ اسبكد أعًكى يًثككة )   عًى عٝع ايعبازا  أعًى َٔ اسبكد أعًكى يًثككة )   

ايعًُى عًى ايكِٝ ٚازبٛاْع اْ٘طاْٝة ايراتٝة ٚايعاملٝة َٚطاُٖت٘ فى بٓكاً ايعككٌ   ايعًُى عًى ايكِٝ ٚازبٛاْع اْ٘طاْٝة ايراتٝة ٚايعاملٝة َٚطاُٖت٘ فى بٓكاً ايعككٌ   قسٚزة تسنٝص احملتٛي قسٚزة تسنٝص احملتٛي 

ايٓكدي يدي ايطٓب حتى ٜهْٛٛا قادزٜٔ عًى ايت ًٌٝ ٚاي  ـ ٚعدّ ايتطًِٝ مبا ٜكدّ هلِ َٔ َعًَٛا ، ايٓكدي يدي ايطٓب حتى ٜهْٛٛا قادزٜٔ عًى ايت ًٌٝ ٚاي  ـ ٚعدّ ايتطًِٝ مبا ٜكدّ هلِ َٔ َعًَٛا ، 

ّدي اىل ّدي اىل ٚتكُٝٓ٘ جٛاْع ايتُٓٝة ايعكًٝة ٚاملٗازا  اْجتُاعٝكة حتكى تتهاَكٌ ايراتٝكة َكع املٛقكٛني ممكا ٜك        ٚتكُٝٓ٘ جٛاْع ايتُٓٝة ايعكًٝة ٚاملٗازا  اْجتُاعٝكة حتكى تتهاَكٌ ايراتٝكة َكع املٛقكٛني ممكا ٜك        

ذبكٝل املؿاسبة بُٝٓٗا ٚذبكٝل ايتٛاشٕ بئ ازبٛاْكع ايٓ سٜكة ٚازبٛاْكع ايتطبٝكٝكة حتكى ٜهكٕٛ ذبؿكٌٝ        ذبكٝل املؿاسبة بُٝٓٗا ٚذبكٝل ايتٛاشٕ بئ ازبٛاْكع ايٓ سٜكة ٚازبٛاْكع ايتطبٝكٝكة حتكى ٜهكٕٛ ذبؿكٌٝ        

ًُا يطٛم ايعٌُ، َٚا ٜتطًب٘ َٔ َٗازا  عًُٝة، ٚنريو ذبٌٜٛ املتعًِ اىل  ًُا يطٛم ايعٌُ، َٚا ٜتطًب٘ َٔ َٗازا  عًُٝة، ٚنريو ذبٌٜٛ املتعًِ اىل املٓتج ايٓٗاٌى هلرٙ املكسزا  ٌَٓ املٓتج ايٓٗاٌى هلرٙ املكسزا  ٌَٓ

ْضككتكباٍ ايطككايع اىل ايت اعككٌ   ْضككتكباٍ ايطككايع اىل ايت اعككٌ   فاعككٌ اجتُككاعى قككادز عًككى ايب ككس ٚاْضتهػككاف ٚربًؿكك٘ َككٔ ضككًبٝة ا      فاعككٌ اجتُككاعى قككادز عًككى ايب ككس ٚاْضتهػككاف ٚربًؿكك٘ َككٔ ضككًبٝة ا      

ا٘ػبكابى، ٖٚككرا ٜككتِ َككٔ  كٍٓ بٓككاً ايعكككٌ ايٓكككدي ايتٛاؾككًى، ٚدعكِ َٗككازا  اسبككٛاز ٚأضككايٝع املٓاقػككة    ا٘ػبكابى، ٖٚككرا ٜككتِ َككٔ  كٍٓ بٓككاً ايعكككٌ ايٓكككدي ايتٛاؾككًى، ٚدعكِ َٗككازا  اسبككٛاز ٚأضككايٝع املٓاقػككة    

ّند عًكى  با٘قافة اىل أ ر مببدأ با٘قافة اىل أ ر مببدأ  ٖراٜ  َا ،ٚ  ِ بتًو املعًٛ ٓاى تطًٝ  ٖٕ هٛ  ْٜ َا  حتى  ً عسض املعًٛ ّند عًكى  ايتدبس أثٓا ٖراٜ  َا ،ٚ  ِ بتًو املعًٛ ٓاى تطًٝ  ٖٕ هٛ  ْٜ َا  حتى  ً عسض املعًٛ ايتدبس أثٓا

  بعد اسبداثة عًى دزجة نبرية َٔ أُٖٝة فى ظٌ ٖرٙ املتغريا .بعد اسبداثة عًى دزجة نبرية َٔ أُٖٝة فى ظٌ ٖرٙ املتغريا .ٖرٙ املٛاؾ ا  ايتى تطسحٗا َا ٖرٙ املٛاؾ ا  ايتى تطسحٗا َا   إٔإٔ

حككٍٛ ذا  احملككٛز، ٚجككد إٔ َتٛضكك  ْطككبة َتٛضكك    حككٍٛ ذا  احملككٛز، ٚجككد إٔ َتٛضكك  ْطككبة َتٛضكك      اضككتجابا  أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ اضككتجابا  أعكككاً ٍٖٝككة ايتككدزٜظ ٚب  ككـ ٚب  ككـ 

(، ٚجكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى   (، ٚجكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى   0.760.76( ٖٚكٛ أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      ( ٖٚكٛ أعًكى َكٔ اسبكد أعًكى يًثككة )      0.920.92اْضتجابة عًى ٖكرا احملكٛز نهكٌ )   اْضتجابة عًى ٖكرا احملكٛز نهكٌ )   

( مما ّٜند حسف أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ عًى أُٖٝكة  ( مما ّٜند حسف أعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ عًى أُٖٝكة  0.760.76أعًى يًثكة )أعًى يًثكة )عبازا  ٖرا احملٛز أعًى َٔ اسبد عبازا  ٖرا احملٛز أعًى َٔ اسبد 

أ ر بت عٌٝ َٛاؾ ا  َا بعد اسبداثة يًُ تكٛي ايتعًُٝكى ٚةساٌكل ايتكدزٜظ َكٔ حٝكس َساعكاة ازبٛاْكع         أ ر بت عٌٝ َٛاؾ ا  َا بعد اسبداثة يًُ تكٛي ايتعًُٝكى ٚةساٌكل ايتكدزٜظ َكٔ حٝكس َساعكاة ازبٛاْكع         

اْ٘طاْٝة )ايرا ( ٚتأنٝكدٖا عًكى اْٖتُكاّ بازباْكع ايعكًكى )املٛقكٛني( حتكى ٜهكٕٛ ٖٓكاى َٓكتج ْٗكاٌى            اْ٘طاْٝة )ايرا ( ٚتأنٝكدٖا عًكى اْٖتُكاّ بازباْكع ايعكًكى )املٛقكٛني( حتكى ٜهكٕٛ ٖٓكاى َٓكتج ْٗكاٌى            
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ٛاْع ايعكًٝة َٔ قدزة عًى ايت ًٌٝ ٚاي  ـ ٚاْضتهػاف، أي اعُاٍ ايعكٌ جباْع ايتدبس ٛاْع ايعكًٝة َٔ قدزة عًى ايت ًٌٝ ٚاي  ـ ٚاْضتهػاف، أي اعُاٍ ايعكٌ جباْع ايتدبس تتهاٌَ فٝ٘ ازبتتهاٌَ فٝ٘ ازب

فُٝا ٜكدّ ي٘ َٔ َعًَٛا  َٚٔ  ٍٓ دعِ اسبٛاز اي عاٍ ٚاملٓاقػة ايبٓاًة، ٚايتخًـ َٔ ضًبٝة اْضكتكباٍ  فُٝا ٜكدّ ي٘ َٔ َعًَٛا  َٚٔ  ٍٓ دعِ اسبٛاز اي عاٍ ٚاملٓاقػة ايبٓاًة، ٚايتخًـ َٔ ضًبٝة اْضكتكباٍ  

ًُا ملبدا اي اعٌ اْجتُاعى ايري تٓادي ب٘ َا بعك  ًُا ملبدا اي اعٌ اْجتُاعى ايري تٓادي ب٘ َا بعك اىل قسٚزة اعُاٍ ايعكٌ ايٓكدي تدعٝ د اسبداثكة، ٚحتكى   د اسبداثكة، ٚحتكى   اىل قسٚزة اعُاٍ ايعكٌ ايٓكدي تدعٝ

ًُا يطٛم ايعٌُ. ًُا يطٛم ايعٌُ.ٜهٕٛ ٖرا اي اعٌ ٌَٓ   ٜهٕٛ ٖرا اي اعٌ ٌَٓ

ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  ايطٓب ٚاضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ فككد مت حطكاب قُٝكة     ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  ايطٓب ٚاضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتكدزٜظ فككد مت حطكاب قُٝكة     

( ممككا ٜٛقككح أْكك٘ يككٝظ ٖٓككاى فككسٚم   ( ممككا ٜٛقككح أْكك٘ يككٝظ ٖٓككاى فككسٚم   1.961.96±±))( ٖٚككى أقككٌ َككٔ ايكُٝككة ازبدٚيٝككة  ( ٖٚككى أقككٌ َككٔ ايكُٝككة ازبدٚيٝككة  0.680.68--)ش( ٚجككد أْٗككا ))ش( ٚجككد أْٗككا )

َا بعد اسبداثة فُٝا ٜتعًل بطبٝعة احملتٛي ايعًُى ٚةساٌل َا بعد اسبداثة فُٝا ٜتعًل بطبٝعة احملتٛي ايعًُى ٚةساٌل   بُٝٓٗا، ّٜٚند عًى ات اقُٗا حٍٛ أُٖٝة زِٜةبُٝٓٗا، ّٜٚند عًى ات اقُٗا حٍٛ أُٖٝة زِٜة

  ايتدزٜظ.ايتدزٜظ.

( يت ًٌٝ اضتجابا  ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حكٍٛ زِٜكة َكا بعكد     ( يت ًٌٝ اضتجابا  ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حكٍٛ زِٜكة َكا بعكد     1313ٚبكساًة ذا  ازبدٍٚ )ٚبكساًة ذا  ازبدٍٚ )

اسبداثة فُٝا ٜتعًل بايٛاقع ايتعًُٝكى ملٛاؾك ا  احملتكٛي ايعًُكى ٚةساٌكل ايتكدزٜظ َكٔ حٝكس املُازضكة أٚ          اسبداثة فُٝا ٜتعًل بايٛاقع ايتعًُٝكى ملٛاؾك ا  احملتكٛي ايعًُكى ٚةساٌكل ايتكدزٜظ َكٔ حٝكس املُازضكة أٚ          

( ( 0.610.61ً َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًى احملٛز نً٘ فُٝا ٜتعًل باضتجابا  ايطكٓب ) ً َتٛض  ْطبة َتٛض  اْضتجابة عًى احملٛز نً٘ فُٝا ٜتعًل باضتجابا  ايطكٓب ) ايت كل، فكد جاايت كل، فكد جا

( ٚجكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى عٝكع ايعبكازا  أقكٌ َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة          ( ٚجكاً  "ٕ.ّ.أ" عًكى عٝكع ايعبكازا  أقكٌ َكٔ اسبكد أدْكى يًثككة          0.640.64ٖٚٛ أقٌ َٔ اسبكد أدْكى يًثككة )   ٖٚٛ أقٌ َٔ اسبكد أدْكى يًثككة )   

(، (، 0.640.64( أعًككى َككٔ اسبككد أدْككى يًثكككة )  ( أعًككى َككٔ اسبككد أدْككى يًثكككة )  0.670.67( فجككاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗككا )( فجككاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗككا )88( َككا عككدا ايعبككازة زقككِ ) ( َككا عككدا ايعبككازة زقككِ ) 0.640.64))

( مما ٜٛقح إٔ ذبككٗا فى ( مما ٜٛقح إٔ ذبككٗا فى 0.620.62، ، 0.570.57( بئ )( بئ )1010، ، 33، ، 11، ، 44، ، 22، ، 66، ، 55، ، 99، ، 77ٚتساٚحت "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازا  )ٚتساٚحت "ٕ.ّ.أ" عًى ايعبازا  )

  ايٛاقع ايتعًُٝى قعٝا، ٚقد ٜعٛد ذيو اىل:ايٛاقع ايتعًُٝى قعٝا، ٚقد ٜعٛد ذيو اىل:

ايطًطٜٛة ايطاٌدة عٓد بٓاً احملتٛي زغِ إٔ َا بعد اسبداثة تسفض اْضكتعاْة بكاشبرباً فكى ٚقكع     ايطًطٜٛة ايطاٌدة عٓد بٓاً احملتٛي زغِ إٔ َا بعد اسبداثة تسفض اْضكتعاْة بكاشبرباً فكى ٚقكع       --

  هٕٛ بعًٝدا عٔ احتٝاجا  ايطٓب )املتعًُئ(.هٕٛ بعًٝدا عٔ احتٝاجا  ايطٓب )املتعًُئ(.احملتٛي ايتعًُٝى حتى ْ ٜاحملتٛي ايتعًُٝى حتى ْ ٜ

  ْدزة َٛانبة املكسزا  ايدزاضٝة يًُتغريا  اسبادثة فى اجملتُع ْدزة َٛانبة املكسزا  ايدزاضٝة يًُتغريا  اسبادثة فى اجملتُع   --

  تطبٝل َبدأ ايرتتٝع املٓطكى عٓد تدزٜظ احملتٛي ايتعًُٝى دٕٚ َساعاة ازباْع ايطٝهٛيٛجى.تطبٝل َبدأ ايرتتٝع املٓطكى عٓد تدزٜظ احملتٛي ايتعًُٝى دٕٚ َساعاة ازباْع ايطٝهٛيٛجى.  --

ٕٚ اعُككاٍ اي هككس ٕٚ اعُككاٍ اي هككس ايرتنٝككص عًككى ازبٛاْككع ايتكًٝدٜككة أثٓككاً ايتككدزٜظ نككايتًكئ ٚايتًكككى ايطككايع د   ايرتنٝككص عًككى ازبٛاْككع ايتكًٝدٜككة أثٓككاً ايتككدزٜظ نككايتًكئ ٚايتًكككى ايطككايع د     --

  ٚايعكٌ، ْٚدزة ت عٌٝ أضًٛبى اسبٛاز ٚاملٓاقػة.ٚايعكٌ، ْٚدزة ت عٌٝ أضًٛبى اسبٛاز ٚاملٓاقػة.

  ْدزة َطاُٖة املتعًِ فى بٓاً احملتٛي ايعًُى ايري ٜكدّ ي٘ ْدزة َطاُٖة املتعًِ فى بٓاً احملتٛي ايعًُى ايري ٜكدّ ي٘   --

  ٛب ً ا٘ؾٓر ٚايت طئ فُٝا ؽبـ احملتٛي ايعًُى ٚةساٌل ايتدزٜظ.ٛب ً ا٘ؾٓر ٚايت طئ فُٝا ؽبـ احملتٛي ايعًُى ٚةساٌل ايتدزٜظ.  --

بٓكاً  بٓكاً    ٚقد جاً  اضتجابا  ايطٓب َعربة عٔ ذيو َٚٓٗا عدّ أ ر بايرتتٝع ايطٝهٛيٛجى عٓكد ٚقد جاً  اضتجابا  ايطٓب َعربة عٔ ذيو َٚٓٗا عدّ أ ر بايرتتٝع ايطٝهٛيٛجى عٓكد 

احملتٛي ايعًُى، ٚعدّ تكُئ احملتٛي جٛاْع ا٘عداد ايعكًى ٚتُٓٝكة املٗكازا  اْجتُاعٝكة، ٚعكدّ اشايكة      احملتٛي ايعًُى، ٚعدّ تكُئ احملتٛي جٛاْع ا٘عداد ايعكًى ٚتُٓٝكة املٗكازا  اْجتُاعٝكة، ٚعكدّ اشايكة      

اسبٛاجص بئ ايتُدزع ٚايتعًِ عٓد بٓاً احملتٛي ايعًُكى، ٚعكدّ ا٘ضكٗاّ فكى بٓكاً ايعككٌ ايٓككدي ٚتُٓٝكة         اسبٛاجص بئ ايتُدزع ٚايتعًِ عٓد بٓاً احملتٛي ايعًُكى، ٚعكدّ ا٘ضكٗاّ فكى بٓكاً ايعككٌ ايٓككدي ٚتُٓٝكة         

  َٗازا  ايب س ٚاْضتهػاف.َٗازا  ايب س ٚاْضتهػاف.
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دزٜظ عًكى ذا  احملكٛز فُٝكا ٜتعًكل جباْكع املُازضكة أٚ       دزٜظ عًكى ذا  احملكٛز فُٝكا ٜتعًكل جباْكع املُازضكة أٚ       ٚفُٝا ٜتعًل باضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتك ٚفُٝا ٜتعًل باضتجابا  أعكاً ٍٖٝة ايتك 

ايت كل فُٝا ٜتعًل مبٛاؾك ا  احملتكٛي ايعًُكى ٚةساٌكل ايتكدزٜظ ٚفكل تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة، فككد جكاً             ايت كل فُٝا ٜتعًل مبٛاؾك ا  احملتكٛي ايعًُكى ٚةساٌكل ايتكدزٜظ ٚفكل تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة، فككد جكاً             

( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أعًكى      ( ٖٚكى أقكٌ َكٔ اسبكد أعًكى      0.60.6َتٛض  ْطبة َتٛض  اضكتجابة أعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ عًكى ذا  احملكٛز )      َتٛض  ْطبة َتٛض  اضكتجابة أعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ عًكى ذا  احملكٛز )      

، ، 99، ، 1010(، أَا "ٕ.ّ.أ" فككد جكاً  عًكى ايعبكازا  أزقكاّ )     (، أَا "ٕ.ّ.أ" فككد جكاً  عًكى ايعبكازا  أزقكاّ )     0.580.58دْى يًثكة )دْى يًثكة )( ٚأعًى َٔ اسبد أ( ٚأعًى َٔ اسبد ا0.760.76ٔيًثكة )يًثكة )

( أي ( أي 0.580.58( جاً  "ٕ.ّ.أ" اقٌ َكٔ اسبكد أٔدْكى يًثككة )    ( جاً  "ٕ.ّ.أ" اقٌ َكٔ اسبكد أٔدْكى يًثككة )    99، ، 1010( ٚايعبازتإ )( ٚايعبازتإ )0.580.58، ، 0.550.55( ترتاٚر بئ )( ترتاٚر بئ )44، ، 77

  ( مبا ٜٛقح إٔ ايطكًبٝة ٚعكدّ اشايكة اسبكٛاجص بكئ ايكتعًِ ٚايتُكدزع ْ ٜكصإْ َٛجكٛدٜٔ فكى          ( مبا ٜٛقح إٔ ايطكًبٝة ٚعكدّ اشايكة اسبكٛاجص بكئ ايكتعًِ ٚايتُكدزع ْ ٜكصإْ َٛجكٛدٜٔ فكى          0.570.57، ، 0.550.55))

  ايٓ اّ ايتعًُٝى.ايٓ اّ ايتعًُٝى.

( ٖٚكى أعًكى   ( ٖٚكى أعًكى   0.680.68، ، 0.590.59( فجاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا ترتاٚر بكئ ) ( فجاً  "ٕ.ّ.أ" عًٝٗا ترتاٚر بكئ ) 88، ، 11، ، 66، ، 55، ، 22أَا ايعبازا  أزقاّ )أَا ايعبازا  أزقاّ )

( مبا ٜٛقح إٔ احملتٛي ايعًُى ٜتكُٔ َعًَٛا  تطِٗ فى بٓكاً ايعُكٌ ايٓككدي    ( مبا ٜٛقح إٔ احملتٛي ايعًُى ٜتكُٔ َعًَٛا  تطِٗ فى بٓكاً ايعُكٌ ايٓككدي    0.580.58َٔ اسبد أدْى يًثكة )َٔ اسبد أدْى يًثكة )

د أدْكى يًثككة، ٚنكريو فكإٕ ايتكٛاشٕ بكئ       د أدْكى يًثككة، ٚنكريو فكإٕ ايتكٛاشٕ بكئ       ٚتُٓٝة املٗازا  اْجتُاعٝة ٚيهٔ بدزجة َتٛضطة أعًى َٔ اسبٚتُٓٝة املٗازا  اْجتُاعٝة ٚيهٔ بدزجة َتٛضطة أعًى َٔ اسب

ازباْككع ايٓ ككسي ٚازباْككع ايعًُككى َتٛضكك ، ٚنككريو تكككُٝٓ٘ ايكككِٝ ٚازبٛاْككع اْ٘طككاْٝة ايراتٝككة نككريو   ازباْككع ايٓ ككسي ٚازباْككع ايعًُككى َتٛضكك ، ٚنككريو تكككُٝٓ٘ ايكككِٝ ٚازبٛاْككع اْ٘طككاْٝة ايراتٝككة نككريو   

  َتٛض ، ٚتكُٝٓ٘ نريو َٗازا  ٜتطًبٗا ضٛم ايعٌُ بدزجة َتٛضطة، أي أعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة.َتٛض ، ٚتكُٝٓ٘ نريو َٗازا  ٜتطًبٗا ضٛم ايعٌُ بدزجة َتٛضطة، أي أعًى َٔ اسبد أدْى يًثكة.

طٓب ٚأعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ٖكرا احملكٛز،      طٓب ٚأعكاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ ٖكرا احملكٛز،      ٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  نٌ َٔ عٝٓتى ايٚيتعسف اي سٚم بئ اضتجابا  نٌ َٔ عٝٓتى اي

(، ممكا ٜكدٍ عًكى أْك٘     (، ممكا ٜكدٍ عًكى أْك٘     1.961.96±±))( ٖٚى أقكٌ َكٔ ايكُٝكة ازبدٚيٝكة     ( ٖٚى أقكٌ َكٔ ايكُٝكة ازبدٚيٝكة     0.110.11فكد مت حطاب قُٝة )ش( فٛجد أْٗا )فكد مت حطاب قُٝة )ش( فٛجد أْٗا )

  يٝطت ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بئ ٖاتئ اْضتجابتئ.يٝطت ٖٓاى فسٚم ذا  دْية احؿاٌٝة بئ ٖاتئ اْضتجابتئ.

  انزشثىيخ نزيبس يب ثؼذ انحذاصخ:انزشثىيخ نزيبس يب ثؼذ انحذاصخ:  أوعخ االسزفبدحأوعخ االسزفبدح  --

املتعًل بأٚج٘ اْضت ادة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثكة فكى ايٛاقكع    املتعًل بأٚج٘ اْضت ادة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثكة فكى ايٛاقكع      يثأَيثأَايطّاٍ اايطّاٍ ا  يٙجابة عًىيٙجابة عًى  

  ايتعًُٝى، فُٝهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:ايتعًُٝى، فُٝهٔ تٓاٚهلا عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

َساعككاة أبعككاد ايعاة ٝككة ٚاْجتُاعٝككة ٚأ ٓقٝككة ٚأٜدٜٛيٛجٝككة يًُتعًِ/ايطايككع عٓككد        َساعككاة أبعككاد ايعاة ٝككة ٚاْجتُاعٝككة ٚأ ٓقٝككة ٚأٜدٜٛيٛجٝككة يًُتعًِ/ايطايككع عٓككد          --11

َا  تسبٝة َكا بعكد اسبداثكة    َا  تسبٝة َكا بعكد اسبداثكة    ا تٝاز احملتٛي، ٚادازة املٛقا ايتعًُٝى اذ تعد ٖرٙ أبعاد َٔ َكٛا تٝاز احملتٛي، ٚادازة املٛقا ايتعًُٝى اذ تعد ٖرٙ أبعاد َٔ َكٛ

َٚٔ َكَٛا  ايرا  اْ٘طاْٝة ٕٔ املّضطة ايتعًُٝٝة فكى ظكٌ اسبداثكة أًُٖكت ازبٛاْكع ايراتٝكة       َٚٔ َكَٛا  ايرا  اْ٘طاْٝة ٕٔ املّضطة ايتعًُٝٝة فكى ظكٌ اسبداثكة أًُٖكت ازبٛاْكع ايراتٝكة       

ٚايػخؿٝة عٓد ايطٓب ٚأعًت َٔ جاْع ايعكٌ مما جعًٗا تٓكٌ اىل ايطٓب مناذ  فهسٜة جاٖصة ٚايػخؿٝة عٓد ايطٓب ٚأعًت َٔ جاْع ايعكٌ مما جعًٗا تٓكٌ اىل ايطٓب مناذ  فهسٜة جاٖصة 

اعكادة اْعتبكاز يًكرا     اعكادة اْعتبكاز يًكرا     تعٌُ عًى تدعِٝ ٖرا ازباْع ايعكًى ٚيهٔ َكا بعكد اسبداثكة عًُكت عًكى      تعٌُ عًى تدعِٝ ٖرا ازباْع ايعكًى ٚيهٔ َكا بعكد اسبداثكة عًُكت عًكى      

ٚذبكٝل املؿاسبة بئ ايرا  ٚاملٛقٛني )ايعكٌ( حتى ٜهٕٛ ٖٓكاى ْكٛني َكٔ ايتكٛاشٕ ٚايتهاَكٌ بكئ       ٚذبكٝل املؿاسبة بئ ايرا  ٚاملٛقٛني )ايعكٌ( حتى ٜهٕٛ ٖٓكاى ْكٛني َكٔ ايتكٛاشٕ ٚايتهاَكٌ بكئ       

ازباْع ايراتى ٚازباْع ايعكًى َٔ أجٌ ذبكٝل أحد أٖداف تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ تُٓٝكة       ازباْع ايراتى ٚازباْع ايعكًى َٔ أجٌ ذبكٝل أحد أٖداف تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة ٖٚكٛ تُٓٝكة       

ُكاعى ٚايثككافى ايكري    ُكاعى ٚايثككافى ايكري    ا٘بداني ٚاْبتهاز نُا إٔ اْٖتُاّ بايرا  ٜعهظ اْٖتُاّ بايٛضك  اْجت ا٘بداني ٚاْبتهاز نُا إٔ اْٖتُاّ بايرا  ٜعهظ اْٖتُاّ بايٛضك  اْجت 

ٜعٝؼ فٝ٘ اْْطإ، نُا ٜعهظ ٖرا إٔ ايبٍٝة املدزضكٝة ايؿك ٝة ػبكع إٔ تتهاَكٌ فٝٗكا ازبٛاْكع       ٜعٝؼ فٝ٘ اْْطإ، نُا ٜعهظ ٖرا إٔ ايبٍٝة املدزضكٝة ايؿك ٝة ػبكع إٔ تتهاَكٌ فٝٗكا ازبٛاْكع       

ايراتٝة )ايٓ طٝة ٚاْجتُاعٝة ٚايثكافٝة ٚايعاة ٝة( َع ازبٛاْع ايعكًٝة حتى ميهكٔ تػكهٌٝ   ايراتٝة )ايٓ طٝة ٚاْجتُاعٝة ٚايثكافٝة ٚايعاة ٝة( َع ازبٛاْع ايعكًٝة حتى ميهكٔ تػكهٌٝ   
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سفككة ايعكًٝككة سفككة ايعكًٝككة ايككٓؼً بؿككٛزة تهاًَٝككة، ٕٔ ٚظٝ ككة/ ٖككدف ايتعًككِٝ يككٝظ َكتؿككًسا عًككى بٓككاً املع  ايككٓؼً بؿككٛزة تهاًَٝككة، ٕٔ ٚظٝ ككة/ ٖككدف ايتعًككِٝ يككٝظ َكتؿككًسا عًككى بٓككاً املع  

ٚتًبٝة اْحتٝاجا  املعسفٝة )ايعكًٝكة( يْٙطكإ، بكٌ  تكد اىل اْٖتُكاّ بازبٛاْكع أ ٓقٝكة        ٚتًبٝة اْحتٝاجا  املعسفٝة )ايعكًٝكة( يْٙطكإ، بكٌ  تكد اىل اْٖتُكاّ بازبٛاْكع أ ٓقٝكة        

  ٚايعاة ٝة ٚاْجتُاعٝة ٚايسٚحٝة يْٙطإ يت كٝل ذاتٝة اي سد.ٚايعاة ٝة ٚاْجتُاعٝة ٚايسٚحٝة يْٙطإ يت كٝل ذاتٝة اي سد.

تدعِٝ َبدأ ايعدايكة اْجتُاعٝكة ٚايسعاٜكة اْجتُاعٝكة زبُٝكع ايطكٓب ٚتكأَئ جكٛدة اسبٝكاة          تدعِٝ َبدأ ايعدايكة اْجتُاعٝكة ٚايسعاٜكة اْجتُاعٝكة زبُٝكع ايطكٓب ٚتكأَئ جكٛدة اسبٝكاة            --22

ة هلِ نأحكد صبكاْ  ايطكسدٜا  ايؿكغسي ايتكى تٓكادي بٗكا َكا بعكد اسبداثكة،           ة هلِ نأحكد صبكاْ  ايطكسدٜا  ايؿكغسي ايتكى تٓكادي بٗكا َكا بعكد اسبداثكة،           ايتعًُٝٝة ٚايعًُٝايتعًُٝٝة ٚايعًُٝ

ٖٚرا ٜساعى َبدأ ايتبأٜ اْجتُاعى بئ ايطكٓب ٚايت كاٚ  فكى ايطبككا  اْجتُاعٝكة ٚأ كر       ٖٚرا ٜساعى َبدأ ايتبأٜ اْجتُاعى بئ ايطكٓب ٚايت كاٚ  فكى ايطبككا  اْجتُاعٝكة ٚأ كر       

  ..SSoocciiaall  CCoonntteesstt  MMoobbiilliittyyباسبساى اْجتُاعى ايتطابكى باسبساى اْجتُاعى ايتطابكى 

ٔ أجككٌ ْػككس ثكافككة اسبككٛاز،  ٔ أجككٌ ْػككس ثكافككة اسبككٛاز،  ت عٝككٌ ايعكككٌ ايتٛاؾككٌ ازبككدىل ايكككادز عًككى ا٘بككداني ٚايتجدٜككد َكك   ت عٝككٌ ايعكككٌ ايتٛاؾككٌ ازبككدىل ايكككادز عًككى ا٘بككداني ٚايتجدٜككد َكك     --33

فاملطكأية ايٛاحككدة هلككا أنثككس َكٔ َككد ٌ يٙحاةككة بٗككا، َٚككٔ ثكِ تهككٕٛ )تٛجككد( ايككسِي املتعككددة    فاملطكأية ايٛاحككدة هلككا أنثككس َكٔ َككد ٌ يٙحاةككة بٗككا، َٚككٔ ثكِ تهككٕٛ )تٛجككد( ايككسِي املتعككددة    

ايت اعًٝة ٖٚرا َٔ أحد َبادُ َا بعد اسبداثة،  ًٓفا ملا ناْت عًٝ٘ ايرتبٝة ايتكًٝدٜة فكى ظكٌ   ايت اعًٝة ٖٚرا َٔ أحد َبادُ َا بعد اسبداثة،  ًٓفا ملا ناْت عًٝ٘ ايرتبٝة ايتكًٝدٜة فكى ظكٌ   

أضكاع أْٗكا اسبكٝككة    أضكاع أْٗكا اسبكٝككة      اسبداثة حٝس نإ ٖٓاى ايصاّ يًُتعًِ ٜٛجٗكة ْ كس ٚاحكدة تككدّ يك٘ عًكى      اسبداثة حٝس نإ ٖٓاى ايصاّ يًُتعًِ ٜٛجٗكة ْ كس ٚاحكدة تككدّ يك٘ عًكى      

املطًكة. ٚميهٔ ت عٌٝ ايعكٌ ايتٛاؾًى َٔ  ٍٓ تٍٗٝة َٓار تسبكٛي ؼب كص عًكى ا٘بكداني ُٜٚٓكى      املطًكة. ٚميهٔ ت عٌٝ ايعكٌ ايتٛاؾًى َٔ  ٍٓ تٍٗٝة َٓار تسبكٛي ؼب كص عًكى ا٘بكداني ُٜٚٓكى      

ًٝكا         ًٗكا عكً ًٝكا        اَهاْا  اْبتهاز ٚايتجدٜد فى َٓاحى اسبٝاة املختً كة، ٖٚكرا َكٔ غكأْ٘ إٔ ٜهكٕٛ تٛج ًٗكا عكً اَهاْا  اْبتهاز ٚايتجدٜد فى َٓاحى اسبٝاة املختً كة، ٖٚكرا َكٔ غكأْ٘ إٔ ٜهكٕٛ تٛج

م   أةًل عًٝ٘ جازدْس، نُا ذنس حاَد أةًل عًٝ٘ جازدْس، نُا ذنس حاَد  ٌ اشبٓك م   عُاز ايعكك ٌ اشبٓك ٛ ايكري   CCrreeaattiinngg  MMiinndd  ((13136:246:24 ) )عُاز ايعكك ٛ ايكري   ٖٚك ٖٚك

عسفٝة عسفٝةٜكت ِ آفامَ  جدٜدة، فُٝدْا بأفهاز جدٜدة ٜٚطسر أضكًٍة غكري َأيٛفكة بغٝكة ايٛؾكٍٛ اىل      جدٜدة، فُٝدْا بأفهاز جدٜدة ٜٚطسر أضكًٍة غكري َأيٛفكة بغٝكة ايٛؾكٍٛ اىل        ٜكت ِ آفامَ 

  اجابا  غري َتٛقعة.اجابا  غري َتٛقعة.

َٚٔ أُٖٝة مبهإ فإْ٘ ميهٔ تُٓٝة ثكافة اسبٛاز يدي ايطٓب َٔ  ٍٓ أ ر بايت هري اشبٓم َٚٔ أُٖٝة مبهإ فإْ٘ ميهٔ تُٓٝة ثكافة اسبٛاز يدي ايطٓب َٔ  ٍٓ أ ر بايت هري اشبٓم   --44

ة حتكى ميهكٔ إٔ ذبكرتّ ذاتٝكة اْ٘طكإ،      ة حتكى ميهكٔ إٔ ذبكرتّ ذاتٝكة اْ٘طكإ،      املٓ تح عًى اٖ س، ٚقبٍٛ ايتعددٜة اي هسٜة ٚايثكافٝك املٓ تح عًى اٖ س، ٚقبٍٛ ايتعددٜة اي هسٜة ٚايثكافٝك 

َٚػكازنة اٖ كس ٚايتعكاٜؼ َعك٘ ذبكًٝكككا ملبكادُ جكاى دًٜكٛز: تعًككِ يتعكسف/ تعًكِ يتعُكٌ/ تعًككِ           َٚػكازنة اٖ كس ٚايتعكاٜؼ َعك٘ ذبكًٝكككا ملبكادُ جكاى دًٜكٛز: تعًككِ يتعكسف/ تعًكِ يتعُكٌ/ تعًككِ           

يتهٕٛ/ تعًِ يتػازى اٖ س، ٚميهٔ إٔ ٜتِ ٖرا َٔ  ٍٓ تكُئ احملتٛي قِٝ ايت كاِٖ ايثككافى   يتهٕٛ/ تعًِ يتػازى اٖ س، ٚميهٔ إٔ ٜتِ ٖرا َٔ  ٍٓ تكُئ احملتٛي قِٝ ايت كاِٖ ايثككافى   

 عاٍ ايري ٜعهظ تٛجٗا  فهس َا  عاٍ ايري ٜعهظ تٛجٗا  فهس َا ٚايتعددٜة حتى ميهٔ ذبكٝل ايتعاٜؼ َع اْ س، ٚايتٛاؾٌ ايٚايتعددٜة حتى ميهٔ ذبكٝل ايتعاٜؼ َع اْ س، ٚايتٛاؾٌ اي

  بعد اسبداثة.بعد اسبداثة.

أ ر مببدأ املسْٚة ايعكًٝة فى ايت هري ٚحس ايطٓب عًى عدّ ايت ٝص يكُٓ  َعكئ َكٔ ايكت هري،     أ ر مببدأ املسْٚة ايعكًٝة فى ايت هري ٚحس ايطٓب عًى عدّ ايت ٝص يكُٓ  َعكئ َكٔ ايكت هري،       --55

  ٚنٝ ٝة ايتهٝا َع عٝع املطت دثا  ايتهٓٛيٛجٝة.ٚنٝ ٝة ايتهٝا َع عٝع املطت دثا  ايتهٓٛيٛجٝة.

ىل ىل مبا إٔ فًط ة املّضطا  ايتعًُٝٝة فى صبتُع َكا بعكد اسبداثكة تعكازض احملكاْٚ  ايساَٝكة ا      مبا إٔ فًط ة املّضطا  ايتعًُٝٝة فى صبتُع َكا بعكد اسبداثكة تعكازض احملكاْٚ  ايساَٝكة ا        --66

جعٌ ايسقابة عًى ايتعًِٝ زقابة َسنصٜة، أٚ تػهٌٝ ؾٝغٗا ٚضبتٛاٖا ٚعًُٝاتٗا فى ظٌ َعاٜري جعٌ ايسقابة عًى ايتعًِٝ زقابة َسنصٜة، أٚ تػهٌٝ ؾٝغٗا ٚضبتٛاٖا ٚعًُٝاتٗا فى ظٌ َعاٜري 

عاَة، يتٛحٝد ايٓ اّ ايتعًُٝكى ايككَٛى، ٚٚجكٛد جٗكة ٚاحكدة يًت تكٝؼ، ٖٚكرٙ املعكاٜري ايعاَكة          عاَة، يتٛحٝد ايٓ اّ ايتعًُٝكى ايككَٛى، ٚٚجكٛد جٗكة ٚاحكدة يًت تكٝؼ، ٖٚكرٙ املعكاٜري ايعاَكة          
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دبًٝككا  يًطغٝككإ ايثكككافى، هلككرٙ أضككباب ٜكككا تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة باملسؾككاد يًتُاثككٌ         دبًٝككا  يًطغٝككإ ايثكككافى، هلككرٙ أضككباب ٜكككا تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة باملسؾككاد يًتُاثككٌ         

ٝة ٚدباٌٖ اي سٚم ٚايتٓاقكا  حتى ميهكٔ أ كر مببكدأ ايتعددٜكة ايثكافٝكة، ٚيكريو       ٝة ٚدباٌٖ اي سٚم ٚايتٓاقكا  حتى ميهكٔ أ كر مببكدأ ايتعددٜكة ايثكافٝكة، ٚيكريو       ٚايعَُٛٚايعَُٛ

، ٕٔ ايكُٓ  املسنكصي أٚ ايسقابكة املسنصٜكة تعكد      ، ٕٔ ايكُٓ  املسنكصي أٚ ايسقابكة املسنصٜكة تعكد      ايسقابكة عًكى ايتعًكِٝ ْ َسنصٜكة    ايسقابكة عًكى ايتعًكِٝ ْ َسنصٜكة    ػبع إٔ تهٕٛ ػبع إٔ تهٕٛ 

ًْٛعا َٔ اهلُٝٓة ايثكافٝة ٚفسض ايطٝطسة، نُا إٔ تٝاز َا بعد اسبداثة أضك  املسنصٜة ٚجعًٗا ًْٛعا َٔ اهلُٝٓة ايثكافٝة ٚفسض ايطٝطسة، نُا إٔ تٝاز َا بعد اسبداثة أضك  املسنصٜة ٚجعًٗا 

  ٘.٘.أحد َبادٌأحد َبادٌ

ذبسٜككس ايطككٓب َككٔ ايطككًطٜٛة فككى املٛقككا ايتعًُٝككى حتككى ْ ٜهككٕٛ ٖٓككاى اغككرتاب ٜطككٝطس عًككى   ذبسٜككس ايطككٓب َككٔ ايطككًطٜٛة فككى املٛقككا ايتعًُٝككى حتككى ْ ٜهككٕٛ ٖٓككاى اغككرتاب ٜطككٝطس عًككى     --77

  ايطٓب، ٚنريو ذبسٜسِٖ َٔ ايتطً  فى ايت هري.ايطٓب، ٚنريو ذبسٜسِٖ َٔ ايتطً  فى ايت هري.

تككدزٜع ايطككٓب عًككى ايككت هري ايتجسٜككدي ٚايكككدزة عًككى ايت اعككٌ ايككٛاقعى ٚاحملانككاة ٚايتُثٝككٌ    تككدزٜع ايطككٓب عًككى ايككت هري ايتجسٜككدي ٚايكككدزة عًككى ايت اعككٌ ايككٛاقعى ٚاحملانككاة ٚايتُثٝككٌ      --88

 هككٔ ايطككٓب َككٔ ضبانككاة ايٛاقككع  هككٔ ايطككٓب َككٔ ضبانككاة ايٛاقككع   ايسَككصي عككٔ ةسٜككل اضككتخداّ ايتهٓٛيٛجٝككا اْفرتاقككٝة ايتككىايسَككصي عككٔ ةسٜككل اضككتخداّ ايتهٓٛيٛجٝككا اْفرتاقككٝة ايتككى

  ْٚطخ٘ عٔ ةسٜل اضتخداّ تهٓٛيٛجٝا احملاناة ايسقُٝة.ْٚطخ٘ عٔ ةسٜل اضتخداّ تهٓٛيٛجٝا احملاناة ايسقُٝة.

اد اٍ َٓ َٛة ايدٜٔ ٚايكِٝ فى املٓاٖج ايرتبٜٛة يتتُاغى َكع املٓ َٛكة ايعاملٝكة ٚايتهٓٛيٛجٝكة     اد اٍ َٓ َٛة ايدٜٔ ٚايكِٝ فى املٓاٖج ايرتبٜٛة يتتُاغى َكع املٓ َٛكة ايعاملٝكة ٚايتهٓٛيٛجٝكة       --99

٘عًٓ قُٝة املعسفة ايدٜٓٝة ٚأ ٓقٝة فى حٌ َػكهٓ  اسبٝكاة دٕٚ املغكاْة فكى اْعتُكاد عًكى       ٘عًٓ قُٝة املعسفة ايدٜٓٝة ٚأ ٓقٝة فى حٌ َػكهٓ  اسبٝكاة دٕٚ املغكاْة فكى اْعتُكاد عًكى       

ايعًِ ٚايعكٌ فى حٝاة اْ٘طإ، ٚاْٖتُاّ بازباْع أ ٓقى فى املّضطا  ايتعًُٝٝكة ٚخباؾكة   ايعًِ ٚايعكٌ فى حٝاة اْ٘طإ، ٚاْٖتُاّ بازباْع أ ٓقى فى املّضطا  ايتعًُٝٝكة ٚخباؾكة   

  بعد ا٘عٕٓ عٔ ْٗاٜة أ ٓم ٚاهلًع أ ٓقى ٚاْْ ٓ  اشبًكى بعد ا٘عٕٓ عٔ ْٗاٜة أ ٓم ٚاهلًع أ ٓقى ٚاْْ ٓ  اشبًكى 

قسٚزة أ ر مببدأ ايتعددٜة ٚايتٓٛني فكى ادباٖكا  اي هكس ايرتبكٛي ٚذبكٝكل ايتهاَكٌ ٚايتكٛاشٕ        قسٚزة أ ر مببدأ ايتعددٜة ٚايتٓٛني فكى ادباٖكا  اي هكس ايرتبكٛي ٚذبكٝكل ايتهاَكٌ ٚايتكٛاشٕ          --1010

تثسي اي عٌ ايرتبكٛي ٚدبعًك٘ أنثكس ؾكٓبة ٚحٜٝٛكة، فايتعكدد اي هكسي        تثسي اي عٌ ايرتبكٛي ٚدبعًك٘ أنثكس ؾكٓبة ٚحٜٝٛكة، فايتعكدد اي هكسي        بئ ٖرٙ اْدباٖا  ايتى بئ ٖرٙ اْدباٖا  ايتى 

قسٚزي ٚجٖٛسي فى داٌسة ايتهاٌَ عًى أْ ٜأ كر غكهٌ ايتٓكاقض ٚايعكداً، بكٌ ػبكع تبٓكى ٖكرٙ         قسٚزي ٚجٖٛسي فى داٌسة ايتهاٌَ عًى أْ ٜأ كر غكهٌ ايتٓكاقض ٚايعكداً، بكٌ ػبكع تبٓكى ٖكرٙ         

اْدباٖا  فى دٚاٌكس ازبكدٍ َكٔ  كٍٓ ايعككٌ ايتٛاؾكًى ايكري ٜثكسي اسبٝكاة ايتعًُٝٝكة، ٚػبعكٌ            اْدباٖا  فى دٚاٌكس ازبكدٍ َكٔ  كٍٓ ايعككٌ ايتٛاؾكًى ايكري ٜثكسي اسبٝكاة ايتعًُٝٝكة، ٚػبعكٌ            

ًً، فاسبٝكاة ايرتبٜٛكة ذبتكا  اىل  ؿكٛبة ايتٓكٛني ٚعطكاً       ًً، فاسبٝكاة ايرتبٜٛكة ذبتكا  اىل  ؿكٛبة ايتٓكٛني ٚعطكاً       ايعًُٝة ايرتبٜٛكة أنثكس تػكًٜٛكا ٚعطكا    ايعًُٝة ايرتبٜٛكة أنثكس تػكًٜٛكا ٚعطكا    

، ، ((263:71263:71))ايتعددٜة ٚرباؾع اْ تٓف ٚعبكسٜة ايتهاَكٌ بكئ طبتًكا اْدباٖكا  ايرتبٜٛكة      ايتعددٜة ٚرباؾع اْ تٓف ٚعبكسٜة ايتهاَكٌ بكئ طبتًكا اْدباٖكا  ايرتبٜٛكة      

ٚعًٝ٘، فكإٕ ٖكرٙ ايتعددٜكة اي هسٜكة تػكهٌ َٓطًكل ا٘بكداني ٚايتجدٜكد فكى صبكاٍ ايرتبٝكة، ممكا             ٚعًٝ٘، فكإٕ ٖكرٙ ايتعددٜكة اي هسٜكة تػكهٌ َٓطًكل ا٘بكداني ٚايتجدٜكد فكى صبكاٍ ايرتبٝكة، ممكا             

     ٚ ٚ     ؼبكل فى ايٓٗاٜة أٖكداف تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة.  إٔ َثكٌ ٖكرٙ   إٔ َثكٌ ٖكرٙ   ( ( 117:37117:37ضكاَى ْؿكاز )  ضكاَى ْؿكاز )  ّٜنكد  ّٜنكد  ؼبكل فى ايٓٗاٜة أٖكداف تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة. 

ايتعددٜة اي هسٜة ميهٔ إٔ تثسي املٛقا ايتعًُٝى  اؾة، ٚايرتبٝة عاَة ٚتطٛزٖا، حٝس اْٗكا  ايتعددٜة اي هسٜة ميهٔ إٔ تثسي املٛقا ايتعًُٝى  اؾة، ٚايرتبٝة عاَة ٚتطٛزٖا، حٝس اْٗكا  

تكككع ايرتبككٜٛئ فككى َٛقككا ا تٝككاز حٝككس ٜككتعئ عًككِٝٗ اشبككسٚ  َككٔ أضككس ايكٛايككع ازباَككدة اىل     تكككع ايرتبككٜٛئ فككى َٛقككا ا تٝككاز حٝككس ٜككتعئ عًككِٝٗ اشبككسٚ  َككٔ أضككس ايكٛايككع ازباَككدة اىل     

د ٚثساً اْ كتٓف ٚايتهاَكٌ بكئ    د ٚثساً اْ كتٓف ٚايتهاَكٌ بكئ    ايتعددٜة، ٕٔ اسبٝاة ايرتبٜٛة ذبتا  اىل ايتٓٛني ٚعطاً ايتعدايتعددٜة، ٕٔ اسبٝاة ايرتبٜٛة ذبتا  اىل ايتٓٛني ٚعطاً ايتعد

عًى إٔ تٝكاز  عًى إٔ تٝكاز    BBaarrrryy  BBuurrkkee  ((22::111122))طبتًا اْدباٖا  ٚاْحتُاْ  املُهٓة. ٚقد أند طبتًا اْدباٖا  ٚاْحتُاْ  املُهٓة. ٚقد أند 

َككا بعككد اسبداثككة ٜككَّٔ بٛجككٛد صبتُككع َتعككدد ايثكافككا  ممككا ؼبككتِ عًككى املككسبئ قككسٚزة دعككِ        َككا بعككد اسبداثككة ٜككَّٔ بٛجككٛد صبتُككع َتعككدد ايثكافككا  ممككا ؼبككتِ عًككى املككسبئ قككسٚزة دعككِ        
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ة يتطككٜٛس ة يتطككٜٛس املتٓاقكككا ، ٚتُٓٝككة ايككٛعى بكبككٍٛ اٖ ككس، نُككا إٔ ايتأنٝككد عًككى ايتعددٜككة ضباٚيكك   املتٓاقكككا ، ٚتُٓٝككة ايككٛعى بكبككٍٛ اٖ ككس، نُككا إٔ ايتأنٝككد عًككى ايتعددٜككة ضباٚيكك   

  ايطٝاضة ايدميكساةٝة ايتى تّند اْ تٓف.ايطٝاضة ايدميكساةٝة ايتى تّند اْ تٓف.

صبُٛعة َٔ املٗازا  املا بعد اسبداثٝة ايتى تتٓاضكع ٚايٓكًكة   صبُٛعة َٔ املٗازا  املا بعد اسبداثٝة ايتى تتٓاضكع ٚايٓكًكة     ––املتعًِ املتعًِ   ––قسٚزة انطاب اشبسٜج قسٚزة انطاب اشبسٜج   --1111

ايٓٛعٝة جملتُع املعًَٛاتٝة )َا بعد اسبداثة( ٖٚى تتعًكل مبٗكازا  ايتٓ كِٝ ايكرٖٓى، ٚنٝ ٝكة      ايٓٛعٝة جملتُع املعًَٛاتٝة )َا بعد اسبداثة( ٖٚى تتعًكل مبٗكازا  ايتٓ كِٝ ايكرٖٓى، ٚنٝ ٝكة      

ٖٚككى َككا تطككُى باملٗككازا  املٝتاَعسفٝككة، با٘قككافة اىل   ٖٚككى َككا تطككُى باملٗككازا  املٝتاَعسفٝككة، با٘قككافة اىل   اضككتخداّ َككٛازد ايككرانسة، ٚاْضككتدٍْ  اضككتخداّ َككٛازد ايككرانسة، ٚاْضككتدٍْ  

املٗازا  املتعًكة بكبٍٛ اٖ س ٚايتعاٜؼ َع٘ ٖٚى املٗازا  اْجتُاعٝة، َٚٔ جاْع آ س املٗكازا   املٗازا  املتعًكة بكبٍٛ اٖ س ٚايتعاٜؼ َع٘ ٖٚى املٗازا  اْجتُاعٝة، َٚٔ جاْع آ س املٗكازا   

املتعًكة بايرناً ايٛجداْى ٖٚى تعهظ ايكبٍٛ يٗ س َٚساعاة ازبٛاْع ايٛجداْٝكة اْْ عايٝكة،   املتعًكة بايرناً ايٛجداْى ٖٚى تعهظ ايكبٍٛ يٗ س َٚساعاة ازبٛاْع ايٛجداْٝكة اْْ عايٝكة،   

ًكى املعسفكة َٚٗكازا  ايتٛاؾكٌ املعسفكى )ايككساًة ٚايهتابكة        ًكى املعسفكة َٚٗكازا  ايتٛاؾكٌ املعسفكى )ايككساًة ٚايهتابكة        نُٗازا  ايب س فى َؿادز اسبؿكٍٛ ع نُٗازا  ايب س فى َؿادز اسبؿكٍٛ ع 

  ٚايت دت ٚاْضتُاني( َٚٗازا  ذبًٌٝ ايبٝاْا  ايتى تعهظ اْٖتُاّ بايتهٓٛيٛجٝا.ٚايت دت ٚاْضتُاني( َٚٗازا  ذبًٌٝ ايبٝاْا  ايتى تعهظ اْٖتُاّ بايتهٓٛيٛجٝا.

قككسٚزة ت هٝككو أضككظ َٚبككادُ ايرتبٝككة ايتكًٝدٜككة حتككى ميهككٔ اعككادة بٓككاً ٖككرٙ ايرتبٝككة ٚفًكككا       قككسٚزة ت هٝككو أضككظ َٚبككادُ ايرتبٝككة ايتكًٝدٜككة حتككى ميهككٔ اعككادة بٓككاً ٖككرٙ ايرتبٝككة ٚفًكككا         --1212

بح تابًعا يُٓ  تسبٝت٘  ًٓفكا ملكا نكإ عًٝك٘     بح تابًعا يُٓ  تسبٝت٘  ًٓفكا ملكا نكإ عًٝك٘     ملتطًبا  َا بعد اسبداثة اْطًٓقا َٔ إٔ اجملتُع أؾملتطًبا  َا بعد اسبداثة اْطًٓقا َٔ إٔ اجملتُع أؾ

فى اسبداثة إٔ ايرتبٝة تابعة جملتُعٗا حتى ميهٔ اْضتجابة يًت دٜا  ايتكى ت سقكٗا َكا بعكد     فى اسبداثة إٔ ايرتبٝة تابعة جملتُعٗا حتى ميهٔ اْضتجابة يًت دٜا  ايتكى ت سقكٗا َكا بعكد     

  اسبداثة.اسبداثة.

  انُمذ انزي يًكٍ أٌ يىعه انً ريبس يب ثؼذ انحذاصخ:انُمذ انزي يًكٍ أٌ يىعه انً ريبس يب ثؼذ انحذاصخ:  --

ٍ ايتاضعٚيٙجابة ٚيٙجابة    ٍ ايتاضععًى ايطّا تٝاز َا بعد اسبداثة، تٝاز َا بعد اسبداثة، املتعًل بأٚج٘ ايٓكد ايتى ميهٔ إٔ تٛج٘ اىل املتعًل بأٚج٘ ايٓكد ايتى ميهٔ إٔ تٛج٘ اىل   عًى ايطّا

  فإْ٘ َٔ  ٍٓ عسض ا٘ةاز ايٓ سي ٚازباْع املٝداْى أَهٔ ايتٛؾٌ اىل أٚج٘ ايٓكد اٖتى ذنسٖا:فإْ٘ َٔ  ٍٓ عسض ا٘ةاز ايٓ سي ٚازباْع املٝداْى أَهٔ ايتٛؾٌ اىل أٚج٘ ايٓكد اٖتى ذنسٖا:

ْ ًسا يكٝاَ٘ )تٝاز َا بعد اسبداثة( عًى ايتػهٝو ٚايٓطبٝة فى ايككِٝ ٚاملعسفكة ٚاسبكٝككة ممكا     ْ ًسا يكٝاَ٘ )تٝاز َا بعد اسبداثة( عًى ايتػهٝو ٚايٓطبٝة فى ايككِٝ ٚاملعسفكة ٚاسبكٝككة ممكا       --11

    ٚ ٚ    أدي اىل حدٚت  ًٌ قُٝى، ٚذيو َٔ  كٍٓ ا ككاني املٓ َٛكة ايكُٝٝكة  نكٌ املعكاٜري اىل ايتػكهٝو    نكٌ املعكاٜري اىل ايتػكهٝو    أدي اىل حدٚت  ًٌ قُٝى، ٚذيو َٔ  كٍٓ ا ككاني املٓ َٛكة ايكُٝٝكة 

أ ٓقى ٚايرتٜٚج يًٓطبٝة أ ٓقٝة، ٖٚرا َسدٙ )اْ٘كٓب عًى ايكِٝ( اىل ايت كْٛ  ايهكبرية   أ ٓقى ٚايرتٜٚج يًٓطبٝة أ ٓقٝة، ٖٚرا َسدٙ )اْ٘كٓب عًى ايكِٝ( اىل ايت كْٛ  ايهكبرية   

ايتى  ً ٗا ايتطٛز ايعًُى ٚايتهٓٛيٛجى، ٚهلرا تٛؾكا قكِٝ ٖكرا اجملتُكع )نايطكُٛ ٚازبُكاٍ(       ايتى  ً ٗا ايتطٛز ايعًُى ٚايتهٓٛيٛجى، ٚهلرا تٛؾكا قكِٝ ٖكرا اجملتُكع )نايطكُٛ ٚازبُكاٍ(       

  ..بأْٗا َغػٛغة ٚناذبة َٔ أجٌ إٔ تهٕٛ ؾاسبة يًتداٍٚ بٛؾ ٗا ضًًعابأْٗا َغػٛغة ٚناذبة َٔ أجٌ إٔ تهٕٛ ؾاسبة يًتداٍٚ بٛؾ ٗا ضًًعا

ٜٓهس تٝاز َا بعد اسبداثة اَهاْٝة ايب س اْجتُاعى فى عُكل اي كٛاٖس اْجتُاعٝكة ْٔٗكا )أي     ٜٓهس تٝاز َا بعد اسبداثة اَهاْٝة ايب س اْجتُاعى فى عُكل اي كٛاٖس اْجتُاعٝكة ْٔٗكا )أي       --22

َا بعد اسبداثة( تسي ايعامل اْجتُاعى ضط ًٝا حبٝس ْ ميهٔ ايطُٛر اىل دزاضة غَ أعُل مما َا بعد اسبداثة( تسي ايعامل اْجتُاعى ضط ًٝا حبٝس ْ ميهٔ ايطُٛر اىل دزاضة غَ أعُل مما 

ميٛ  ب٘ ذيو ايططح َٔ آْف اشبطابا  ايؿادزة عٔ ايرٚا  اْجتُاعٝة، ٖٚرا بطكبع دفاعٗكا   ميٛ  ب٘ ذيو ايططح َٔ آْف اشبطابا  ايؿادزة عٔ ايرٚا  اْجتُاعٝة، ٖٚرا بطكبع دفاعٗكا   

ًٍا،       عع ًٍا،       ٔ اهلاَػى ٚايطط ى جعًٗا تتكُـ  ؿاٌؿ٘، فأؾكب ت ٖاَػكٝة ْ تعكرب عكٔ ايٛاقكع غكٝ ٔ اهلاَػى ٚايطط ى جعًٗا تتكُـ  ؿاٌؿ٘، فأؾكب ت ٖاَػكٝة ْ تعكرب عكٔ ايٛاقكع غكٝ

ٕ بٛدزبكاز         ٖٚرا زاجع اىل ايت ًٌٝ اْجتُاعى ملا بعد ٖٚرا زاجع اىل ايت ًٌٝ اْجتُاعى ملا بعد  ٘ ايت دٜكد جكا جك ؾكا عًكىٚ  ٕ بٛدزبكاز         اسبداثكة، حٝكسٚ  ٘ ايت دٜكد جكا جك ؾكا عًكىٚ  اسبداثكة، حٝكسٚ 

JJeeaann  BBaauuddrriillllaarrdd  اسبداثة باي سات اْجتُاعى ٚايطٝاضى ٚايٓ طى ايري ّٜدي اىل اسبداثة باي سات اْجتُاعى ٚايطٝاضى ٚايٓ طى ايري ّٜدي اىل   َا بعدَا بعد

  ..((9999--9898: : 3434))ايعدَٝة ايعدَٝة 
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ا بعد اسبداثة بأْ٘ صبتُع فؿاَى   --33 ؿا ايبعض تٝازَ  ا بعد اسبداثة بأْ٘ صبتُع فؿاَى نُاٜ  ؿا ايبعض تٝازَ  أْٗكاز  فٝك٘ املعكاْى    أْٗكاز  فٝك٘ املعكاْى      SScchhiizzoopphhrreenniiccنُاٜ 

  ٚاحملاناة مما أفكدٙ ايؿًة بايٛاقع.ٚاحملاناة مما أفكدٙ ايؿًة بايٛاقع.  CCooppyyaattiioonnْتٝجة ا٘فسام فى ايٓط  ْتٝجة ا٘فسام فى ايٓط  

حكٝكة َا بعكد اسبداثكة َتبٛعكة بأشَكة فكى ايككِٝ ٚايعككٌ ٚا٘حطكاع ٚايكٛعى، ٚفككدإ ايكٛعى            حكٝكة َا بعكد اسبداثكة َتبٛعكة بأشَكة فكى ايككِٝ ٚايعككٌ ٚا٘حطكاع ٚايكٛعى، ٚفككدإ ايكٛعى              --44

ًٓ يًبٝكع ٚايػكساً، ٚتستكع عًكى ذيكو تػكًٝٛ اْ٘طكإ ٚاغرتابك٘          ٚاملَٓح، هلرا ٜٚاملَٓح، هلرا ٜ ًٓ يًبٝكع ٚايػكساً، ٚتستكع عًكى ذيكو تػكًٝٛ اْ٘طكإ ٚاغرتابك٘          هٕٛ نٌ غَ قكاب هٕٛ نٌ غَ قكاب

َثًكك٘ نُثككٌ أغككٝاً ٚاملٛقككٛعا ، َٚككٔ ثككِ ايتعاَككٌ َعكك٘ نطككًعة فككى ايطككٛم اْقتؿككادي، ٖٚككرا  َثًكك٘ نُثككٌ أغككٝاً ٚاملٛقككٛعا ، َٚككٔ ثككِ ايتعاَككٌ َعكك٘ نطككًعة فككى ايطككٛم اْقتؿككادي، ٖٚككرا  

ٜكؿككد بكك٘ ذبٜٛككٌ ايؿكك ا  ٚأفعككاٍ اىل أغككٝاً َطككًِ بٗككا عُككًدا ٚغككري  ٜكؿككد بكك٘ ذبٜٛككٌ ايؿكك ا  ٚأفعككاٍ اىل أغككٝاً َطككًِ بٗككا عُككًدا ٚغككري    RReeffiiccaattiioonnايتػككًٝٛ ايتػككًٝٛ 

ْٗا َطكتكًة عكٔ ايعككٌ اْ٘طكاْى غكأْٗا غكإٔ ايككٛاْئ ايطبٝعٝكة         ْٗا َطكتكًة عكٔ ايعككٌ اْ٘طكاْى غكأْٗا غكإٔ ايككٛاْئ ايطبٝعٝكة         قابًة يًٓكاؽ أٚ ايتغٝري، ٚنأقابًة يًٓكاؽ أٚ ايتغٝري، ٚنأ

، نُككا إٔ ٖككرا ايتػككًٝٛ ٜتجاٖككٌ فهككسة تطككٛز اسبٝككاة ٚايعٓقككا  اْجتُاعٝككة         ، نُككا إٔ ٖككرا ايتػككًٝٛ ٜتجاٖككٌ فهككسة تطككٛز اسبٝككاة ٚايعٓقككا  اْجتُاعٝككة         ((7272، ، 4949: : 8888))

ٚتسانُٗككا بػككهٌ تككازؽبى نُككا ٜتجاٖككٌ ايٓ ككسة ايهًٝككة اىل اجملتُككع، ٜٚعُككٌ اىل ايتعاَككٌ َككع         ٚتسانُٗككا بػككهٌ تككازؽبى نُككا ٜتجاٖككٌ ايٓ ككسة ايهًٝككة اىل اجملتُككع، ٜٚعُككٌ اىل ايتعاَككٌ َككع         

عكٔ بعككض مبكا ٜكّدي فككى ايٓٗاٜكة اىل ا ت ككاً     عكٔ بعككض مبكا ٜكّدي فككى ايٓٗاٜكة اىل ا ت ككاً     ازبصٌٝكا  بؿكٛزة َٓ ؿككًة َٓكطعكة ايؿكًة بعكككٗا     ازبصٌٝكا  بؿكٛزة َٓ ؿككًة َٓكطعكة ايؿكًة بعكككٗا     

  أضباب ٚاملٓبطا  ايتى أد  ايٝٗا ٚاملؿاحل احملككة َٔ ٚزاٌٗا.أضباب ٚاملٓبطا  ايتى أد  ايٝٗا ٚاملؿاحل احملككة َٔ ٚزاٌٗا.

إٔ صبتُع َكا بعكد اسبداثكة أقكٌ اْطكاْٝة، فٗكٛ صبتُكع بكٓ قكِٝ، ٕٔ          إٔ صبتُع َكا بعكد اسبداثكة أقكٌ اْطكاْٝة، فٗكٛ صبتُكع بكٓ قكِٝ، ٕٔ          ( ( 36:11036:110))ٖٚٓاى َٔ ٜسي ٖٚٓاى َٔ ٜسي   --55

ًُككا ايكككِٝ ت تكككد اىل ؾكك ة املعٝازٜككة، ٚتهٝككا نككٌ قُٝككة ٚفًكككا يًُٛاقككا ٚاي ككسٚف املككتغري    ايكككِٝ ت تكككد اىل ؾكك ة املعٝازٜككة، ٚتهٝككا نككٌ قُٝككة ٚفًكككا يًُٛاقككا ٚاي ككسٚف املككتغري     ًُككا ة داٌ ة داٌ

ٚبايتاىل فإٕ ٖرٙ ايكِٝ عسقة يًتغٝري ٚايتبدٌٜ ايداٌِ املطتُس مبا ّٜدي اىل ؾساني املعاٜري ٚاذا ٚبايتاىل فإٕ ٖرٙ ايكِٝ عسقة يًتغٝري ٚايتبدٌٜ ايداٌِ املطتُس مبا ّٜدي اىل ؾساني املعاٜري ٚاذا 

ناْت ٖرٙ ايكِٝ ت تكد ؾ ة املعٝازٜة فكد اْعهظ ذيكو عًكى صبتُعٓكا ايعسبكى ٚايٓ كاّ ايكُٝكى       ناْت ٖرٙ ايكِٝ ت تكد ؾ ة املعٝازٜة فكد اْعهظ ذيكو عًكى صبتُعٓكا ايعسبكى ٚايٓ كاّ ايكُٝكى       

اْجتُاعٝة، اْجتُاعٝة، عًى ٚج٘ اشبؿٛف، فكد تغري ايٓ اّ ايكُٝى، ٚاؾب ت املادة عًى زأع ضًِ ايكِٝ عًى ٚج٘ اشبؿٛف، فكد تغري ايٓ اّ ايكُٝى، ٚاؾب ت املادة عًى زأع ضًِ ايكِٝ 

نُا أؾبح ايب س عٔ ايسبح ايطسٜع فكى قُكة اْٖتُاَكا  بغكض ايٓ كس عكٔ أضكًٛب ايكسبح، ٚبكا           نُا أؾبح ايب س عٔ ايسبح ايطسٜع فكى قُكة اْٖتُاَكا  بغكض ايٓ كس عكٔ أضكًٛب ايكسبح، ٚبكا           

  اشبسٚ  عٔ أعساف ٚايكِٝ ايطًٛنٝة ٖٛ ايطبٌٝ أضسني ٚأقُٔ يًٛؾٍٛ اىل ٖرا ايٓجار.اشبسٚ  عٔ أعساف ٚايكِٝ ايطًٛنٝة ٖٛ ايطبٌٝ أضسني ٚأقُٔ يًٛؾٍٛ اىل ٖرا ايٓجار.

  ٜعاْى ايٛاقع ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة أشَة حكٝكٝكة تتُثكٌ فكى اشبكٛاً اٜ٘كدٜٛيٛجى ْتٝجكة      ٜعاْى ايٛاقع ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة أشَة حكٝكٝكة تتُثكٌ فكى اشبكٛاً اٜ٘كدٜٛيٛجى ْتٝجكة        --66

ايدعٛة اىل ْٗاٜة أٜدٜٛيٛجٝا ايٓادبكة عكٔ ا  كام تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة فكى اػبكاد ايبكداٌٌ           ايدعٛة اىل ْٗاٜة أٜدٜٛيٛجٝا ايٓادبكة عكٔ ا  كام تٝكاز َكا بعكد اسبداثكة فكى اػبكاد ايبكداٌٌ           

  املٓاضبة يٕٜدٜٛيٛجٝا  ايػاًَة.املٓاضبة يٕٜدٜٛيٛجٝا  ايػاًَة.

تٛؾككا َككا بعككد اسبداثككة عًككى أْٗككا اْطكك اب أٚ تساجككع عككٔ ايطُٛحككا  اي هسٜككة ٚاملكككاَئ           تٛؾككا َككا بعككد اسبداثككة عًككى أْٗككا اْطكك اب أٚ تساجككع عككٔ ايطُٛحككا  اي هسٜككة ٚاملكككاَئ             --77

ًٝكٌ أٚ اْزتبكام بايتؿكٛز    ًٝكٌ أٚ اْزتبكام بايتؿكٛز    ايطٝاضٝة ٔغهاٍ ايت ًٌٝ املعدة َطبًكا، ٚاملعُُكة يٓدبكاٙ عبكٛ ايت    ايطٝاضٝة ٔغهاٍ ايت ًٌٝ املعدة َطبًكا، ٚاملعُُكة يٓدبكاٙ عبكٛ ايت    

  ((145:40145:40))اجملٌُ يًعٓقا  اسبٜٝٛة. اجملٌُ يًعٓقا  اسبٜٝٛة. 

اذا ناْت َا بعد اسبداثة تعاْى أشَة أٜدٜٛيٛجٝة ٚقُٝٝة، فكد أعًٓت ْٗاٜة أ ٓم عٔ ةسٜكل  اذا ناْت َا بعد اسبداثة تعاْى أشَة أٜدٜٛيٛجٝة ٚقُٝٝة، فكد أعًٓت ْٗاٜة أ ٓم عٔ ةسٜكل    --88

ْطبٝة ايكِٝ، مما ٜص  بٓا فى صبتُع عٓٛاْ٘ ايت هكو اْجتُكاعى ٚاْغكرتاب ايسٚحكى، فأؾكبح      ْطبٝة ايكِٝ، مما ٜص  بٓا فى صبتُع عٓٛاْ٘ ايت هكو اْجتُكاعى ٚاْغكرتاب ايسٚحكى، فأؾكبح      

  ((6:686:68))ْ ٜعٓٝ٘ اسبسنة اْ يٓتككاض عًى اٖ س. ْ ٜعٓٝ٘ اسبسنة اْ يٓتككاض عًى اٖ س. اْ٘طإ ٜعٝؼ قطٝعة َع ايسٚر، ٚاْ٘طإ ٜعٝؼ قطٝعة َع ايسٚر، ٚ
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99--   ًْ ًْ ا ت اً اسبٝاة اْجتُاعٝة ٚايٓػام ازبُاعى ٚت ػى اْدباٖا  اي سدٜة ايتى قد تؿبح َٝٛ ا ت اً اسبٝاة اْجتُاعٝة ٚايٓػام ازبُاعى ٚت ػى اْدباٖا  اي سدٜة ايتى قد تؿبح َٝٛ

اْعصايٝككة يككدي أجٝككاٍ ازبدٜككدة، نُككا إٔ ٖٓككاى بعككض ايتخككٛف َككٔ اْعتُككاد عًككى ايربصبٝككا      اْعصايٝككة يككدي أجٝككاٍ ازبدٜككدة، نُككا إٔ ٖٓككاى بعككض ايتخككٛف َككٔ اْعتُككاد عًككى ايربصبٝككا      

 ُ ٜٛ كككد ايع ُ ايتعًُٝٝككة َككٔ  ككٍٓ اْْرتْككت ْٔكك٘ قككد  ٜٛ كككد ايع ًٝككة ايتعًُٝٝككة أحككد عٓاؾككسٖا ٖٚككٛ ايت اعككٌ ًٝككة ايتعًُٝٝككة أحككد عٓاؾككسٖا ٖٚككٛ ايت اعككٌ ايتعًُٝٝككة َككٔ  ككٍٓ اْْرتْككت ْٔكك٘ قككد 

اْجتُاعى بئ املعًِ ٚايطٓب َٔ ْاحٝة، ٚبئ ايطٓب بعكِٗ ايبعض اٖ س، ٕٔ اْعتُاد عًكى  اْجتُاعى بئ املعًِ ٚايطٓب َٔ ْاحٝة، ٚبئ ايطٓب بعكِٗ ايبعض اٖ س، ٕٔ اْعتُاد عًكى  

ايهُبٝٛتس ٜرتتع عًٝ٘ تساجع فسف ايًكاً ايتكى ٜتٝ ٗكا حككٛز ايكدزع فكى اي ؿكٍٛ أٚ قاعكا         ايهُبٝٛتس ٜرتتع عًٝ٘ تساجع فسف ايًكاً ايتكى ٜتٝ ٗكا حككٛز ايكدزع فكى اي ؿكٍٛ أٚ قاعكا         

  احملاقسا .احملاقسا .

دَٝككة ٚتكٜٛكككٝة تطككاِٖ فككى تثبٝككت أْ ُككة   دَٝككة ٚتكٜٛكككٝة تطككاِٖ فككى تثبٝككت أْ ُككة   إٔ َككا بعككد اسبداثككة ْ سٜككة عبثٝككة ٚفٛقككٜٛة ٚع  إٔ َككا بعككد اسبداثككة ْ سٜككة عبثٝككة ٚفٛقككٜٛة ٚع    --1010

ًٝا فٛقًٜٛا ْ قُٝة ي٘ فكى ٖكرا ايهكٕٛ     ًٓا عبث ًٝا فٛقًٜٛا ْ قُٝة ي٘ فكى ٖكرا ايهكٕٛ    اْضتبداد ٚايكُع ٚايتٓهٌٝ، ٚدبعٌ َٔ اْ٘طإ ناٌ ًٓا عبث اْضتبداد ٚايكُع ٚايتٓهٌٝ، ٚدبعٌ َٔ اْ٘طإ ناٌ

  املغٝع، ٜٚعٝؼ حٝاة ايغسابة ٚامل ازقا  فى ٖرا ايعامل ايكاٌع.املغٝع، ٜٚعٝؼ حٝاة ايغسابة ٚامل ازقا  فى ٖرا ايعامل ايكاٌع.

ْ تكككدّ ْ تكككدّ بككايسغِ َككٔ اعتُككاد َككا بعككد اسبداثككة عًككى فهككسة ايتكككٜٛض ٚاهلككدّ ٚاي ٛقككى، فإْٗككا    بككايسغِ َككٔ اعتُككاد َككا بعككد اسبداثككة عًككى فهككسة ايتكككٜٛض ٚاهلككدّ ٚاي ٛقككى، فإْٗككا      --1111

يْٙطإ ايبدٌٜ ايٛاقعى ٚايثكافى ٚايعًُى، هلرا فُٔ ايؿعع تطبٝل تؿٛزا  َكا بعكد اسبداثكة    يْٙطإ ايبدٌٜ ايٛاقعى ٚايثكافى ٚايعًُى، هلرا فُٔ ايؿعع تطبٝل تؿٛزا  َكا بعكد اسبداثكة    

ًٝا ْ ًسا يغسابتٗا، ٚبريو اضتًٗهت َا بعد اسبداثة قدزتٗا اْضرتاتٝجٝة اي عاية فى ابساش  ًٝا ْ ًسا يغسابتٗا، ٚبريو اضتًٗهت َا بعد اسبداثة قدزتٗا اْضرتاتٝجٝة اي عاية فى ابساش ٚاقع ٚاقع

  ((211:62211:62))ايت ٝصا  اجمل  ة دٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلا َٛقا أ ٓقى أٚ ضٝاضى أٚ اجتُاعى. ايت ٝصا  اجمل  ة دٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلا َٛقا أ ٓقى أٚ ضٝاضى أٚ اجتُاعى. 

ٚمبككا إٔ َككا بعككد اسبداثككة عبثٝككة ٚفٛقككٜٛة، فإْٗككا ت تكككد ا٘ةككاز ايٓ ككسي ٚامل ككاُٖٝى يٛقككع    ٚمبككا إٔ َككا بعككد اسبداثككة عبثٝككة ٚفٛقككٜٛة، فإْٗككا ت تكككد ا٘ةككاز ايٓ ككسي ٚامل ككاُٖٝى يٛقككع      --1212

ْ سٜة فى ايٛجٛد ٚاملعسفة ٚايكِٝ اْ٘طإ.. فُا ٖٛ َٛجٛد صبسد  ٛاةس ٚتأَٓ  َٚ اِٖٝ دٕٚ ْ سٜة فى ايٛجٛد ٚاملعسفة ٚايكِٝ اْ٘طإ.. فُا ٖٛ َٛجٛد صبسد  ٛاةس ٚتأَٓ  َٚ اِٖٝ دٕٚ 

ٚعاً ْ سي غاٌَ ػبُعٗا فى ٚحدة ٚاحدة، ٚعًٝ٘ فاْ٘تا  ايثكافى ملا بعد اسبداثة ٜغٝع فٝك٘  ٚعاً ْ سي غاٌَ ػبُعٗا فى ٚحدة ٚاحدة، ٚعًٝ٘ فاْ٘تا  ايثكافى ملا بعد اسبداثة ٜغٝع فٝك٘  

احككس اي ًطكك ٝة ايتكًٝدٜككة فككى اي ًطكك ة، ٚزمبككا ٜهككٕٛ َسجككع ذيككو اىل زفككض فٓضكك ة َككا بعككد   احككس اي ًطكك ٝة ايتكًٝدٜككة فككى اي ًطكك ة، ٚزمبككا ٜهككٕٛ َسجككع ذيككو اىل زفككض فٓضكك ة َككا بعككد   املباملب

اسبداثة َ ّٗٛ ايٓ سٜة، ٚنإ ٖرا أِٖ أٚج٘ اْْتكادا  ايتى ٚجٗٗا ٖابسَاع ي ٓض ة َا بعد اسبداثة َ ّٗٛ ايٓ سٜة، ٚنإ ٖرا أِٖ أٚج٘ اْْتكادا  ايتى ٚجٗٗا ٖابسَاع ي ٓض ة َا بعد 

، با٘قافة اىل إٔ َؿطًح َا بعد اسبداثة ٜعاْى بعًكا َكٔ  ، با٘قافة اىل إٔ َؿطًح َا بعد اسبداثة ٜعاْى بعًكا َكٔ  ((44:1544:15))اسبداثة أَثاٍ َٝػٌٝ فٛنٛ اسبداثة أَثاٍ َٝػٌٝ فٛنٛ 

ًٝا.ايٓ اضايٓ اض ًٝا.تكساز ايدْىل، مبعٓى إٔ امل هسٜٔ مل ػبُعٛا عًى َعٓاٙ ْٔ٘ َؿطًح جدٜد ْطب   تكساز ايدْىل، مبعٓى إٔ امل هسٜٔ مل ػبُعٛا عًى َعٓاٙ ْٔ٘ َؿطًح جدٜد ْطب

إٔ اي هس َا بعد اسبداثى ْ ٜعدٚا إٔ ٜهٕٛ زِٜة َعتُة ٚفهكًسا َٓغًًككا   إٔ اي هس َا بعد اسبداثى ْ ٜعدٚا إٔ ٜهٕٛ زِٜة َعتُة ٚفهكًسا َٓغًًككا     ((222:41222:41))ٜسي أحد ايٓكاد ٜسي أحد ايٓكاد   --1313

ًٝا باملسة. ًٝا باملسة.َٚا ٜكدَ٘ يٝظ حداث   َٚا ٜكدَ٘ يٝظ حداث

أتً ككت عكككٍٛ ايطككٓب  أتً ككت عكككٍٛ ايطككٓب    إٔ ٖككرٙ ايرتبٝككة )تسبٝككة َككا بعككد اسبداثككة(   إٔ ٖككرٙ ايرتبٝككة )تسبٝككة َككا بعككد اسبداثككة(     ((166:90166:90))ٖٓككاى َككٔ ٜككسي  ٖٓككاى َككٔ ٜككسي    --1414

ٚافكدتِٗ ايؿًة مباقِٝٗ، ٚقدزتِٗ عًى زِٜة حاقسِٖ ٚاضتػساف َطتكبًِٗ، ٚذيكو ُٖ٘كاٍ   ٚافكدتِٗ ايؿًة مباقِٝٗ، ٚقدزتِٗ عًى زِٜة حاقسِٖ ٚاضتػساف َطتكبًِٗ، ٚذيكو ُٖ٘كاٍ   

ٖرٙ ايرتبٝة يً هس أؾٌٝ، ٚايرتنٝص عًكى ازبٛاْكع ايعًُٝكة ٚايعًُٝكة ٚعًكى اغكهايٝا  ايثكافكة        ٖرٙ ايرتبٝة يً هس أؾٌٝ، ٚايرتنٝص عًكى ازبٛاْكع ايعًُٝكة ٚايعًُٝكة ٚعًكى اغكهايٝا  ايثكافكة        

بعكد اسبداثكة   بعكد اسبداثكة     ٜكسي إٔ َكا  ٜكسي إٔ َكا    ((324:108324:108ٖاغكِ املْٝٓكى )  ٖاغكِ املْٝٓكى )  ايسآٖة ٚقكاٜا اسبٝاة ايَٝٛٝة. ٚإ نكإ  ايسآٖة ٚقكاٜا اسبٝاة ايَٝٛٝة. ٚإ نكإ  

تعككج باملتٓاقكككا ، فهُككا أْٗككا َػككغٛية بككايٓ س اىل ايتكايٝككد ٚأضككايٝع ايكدميككة، ٚنككريو       تعككج باملتٓاقكككا ، فهُككا أْٗككا َػككغٛية بككايٓ س اىل ايتكايٝككد ٚأضككايٝع ايكدميككة، ٚنككريو       
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ايثكافا  فإْٗا تبتهس أفهاًزا جدٜدة، ٚممازضا  جدٜدة، ٚ كص  ايككدِٜ بازبدٜكد، فاْ٘طكإ     ايثكافا  فإْٗا تبتهس أفهاًزا جدٜدة، ٚممازضا  جدٜدة، ٚ كص  ايككدِٜ بازبدٜكد، فاْ٘طكإ     

  ٜٗتِ باْنتػافا  ايتهٓٛيٛجٝة ازبدٜدة، ٜٚٗتِ مبكا ٖكٛ قكدِٜ نايب كس عكٔ أؾكاية ٚايعكٛدة       ٜٗتِ باْنتػافا  ايتهٓٛيٛجٝة ازبدٜدة، ٜٚٗتِ مبكا ٖكٛ قكدِٜ نايب كس عكٔ أؾكاية ٚايعكٛدة       

ًٓ ٚاقً ا يًُعتكدا  ٚأدٜإ ٚايكِٝ، ٚاْْطٓم َٔ إٔ  ًٓ ٚاقً ا يًُعتكدا  ٚأدٜإ ٚايكِٝ، ٚاْْطٓم َٔ إٔ اىل ازبرٚز، ٚيهٔ ْ ٜٓ ى إٔ ٖٓاى دباٖ اىل ازبرٚز، ٚيهٔ ْ ٜٓ ى إٔ ٖٓاى دباٖ

نٌ غَ ؼبٌُ قُٝت٘ فى ذات٘، فكٓ َسجعٝكة اْ َسجعٝتك٘ ٖكٛ َٚكا ٜٓطكٛي عًٝك٘ َكٔ َٓكافع َادٜكة           نٌ غَ ؼبٌُ قُٝت٘ فى ذات٘، فكٓ َسجعٝكة اْ َسجعٝتك٘ ٖكٛ َٚكا ٜٓطكٛي عًٝك٘ َكٔ َٓكافع َادٜكة           

  بؿسف ايٓ س عٔ أٜة قِٝ أٚ أ ٓقٝا  أٚ َٓطًكا  أضاضٝة.بؿسف ايٓ س عٔ أٜة قِٝ أٚ أ ٓقٝا  أٚ َٓطًكا  أضاضٝة.

تُثٌ فى اي جٛة ايتى ت ؿٌ بئ ايثكافة ايسفٝعة ايساقٝة ايتكى  تُثٌ فى اي جٛة ايتى ت ؿٌ بئ ايثكافة ايسفٝعة ايساقٝة ايتكى  ٜسي ايبعض إٔ َا بعد اسبداثة تٜسي ايبعض إٔ َا بعد اسبداثة ت  --1515

ناْت ضاٌدة فى ايغسب فى ايكسٕ ايتاضع عػكس، ٚحتكى َٓتؿكا ايككسٕ ايػكعسٜٔ، ٚبكئ ايثكافكة        ناْت ضاٌدة فى ايغسب فى ايكسٕ ايتاضع عػكس، ٚحتكى َٓتؿكا ايككسٕ ايػكعسٜٔ، ٚبكئ ايثكافكة        

ًٝا إٔ َكا بعكد اسبداثكة  ثكٌ حايكة َكٔ ايتكدٖٛز ٚاْعبطكام          ًٝا إٔ َكا بعكد اسبداثكة  ثكٌ حايكة َكٔ ايتكدٖٛز ٚاْعبطكام         ايػعبٝة فى ايغسب، مما ٜعٓى قُٓ ايػعبٝة فى ايغسب، مما ٜعٓى قُٓ

ٝطت صبسد تتابع شَٓكى أٚ تكازؽبى بكئ اسبداثكة َٚكا بعكد       ٝطت صبسد تتابع شَٓكى أٚ تكازؽبى بكئ اسبداثكة َٚكا بعكد       اْجتُاعى ٚايثكافى، أي إٔ املطأية ياْجتُاعى ٚايثكافى، أي إٔ املطأية ي

اسبداثة، ٚامنا املطأية ُٖا ا تٓف جٖٛسي بئ حايتئ يًثكافة يهٌ َُٓٗا  ؿاٌؿ٘ َٚكَٛات٘ اسبداثة، ٚامنا املطأية ُٖا ا تٓف جٖٛسي بئ حايتئ يًثكافة يهٌ َُٓٗا  ؿاٌؿ٘ َٚكَٛات٘ 

  ، ٖٚرا بطبع دفاعٗا عٔ اهلاَػى ٚايطط ى مما جعًٗا تتكُـ  ؿاٌؿ٘.، ٖٚرا بطبع دفاعٗا عٔ اهلاَػى ٚايطط ى مما جعًٗا تتكُـ  ؿاٌؿ٘.((151:2151:2))

فػكٌ اَٖكاٍ ايتكى ناْكت َعًككة عًكى       فػكٌ اَٖكاٍ ايتكى ناْكت َعًككة عًكى       تعرب َا بعد اسبداثة عٔ ْٛني َكٔ  ٝبكة أَكٌ ايٓاعكة عكٔ      تعرب َا بعد اسبداثة عٔ ْٛني َكٔ  ٝبكة أَكٌ ايٓاعكة عكٔ        --1616

اَهاْٝة ايتكدّ ايتهٓٛيٛجى فى ذبكٝل صبتُع ايسفاٖٝة ٚايس اً زبُٝع ايطبككا  اْجتُاعٝكة   اَهاْٝة ايتكدّ ايتهٓٛيٛجى فى ذبكٝل صبتُع ايسفاٖٝة ٚايس اً زبُٝع ايطبككا  اْجتُاعٝكة   

، فايدَج بئ ايتكدّ ايتهٓٛيٛجى املرٌٖ ٚايثٛزة املعًَٛاتٝة أدي اىل تغكري جكرزي فكى    ، فايدَج بئ ايتكدّ ايتهٓٛيٛجى املرٌٖ ٚايثٛزة املعًَٛاتٝة أدي اىل تغكري جكرزي فكى    ((174:57174:57))

أي أي   TTeecchhnnooppoollyyب كاٖسة  ب كاٖسة  غهٌ اسبٝاة، حٝس  خض عٔ تًو ايثكٛزة ايتهٓٛيٛجٝكة َكا ٜطكُى     غهٌ اسبٝاة، حٝس  خض عٔ تًو ايثكٛزة ايتهٓٛيٛجٝكة َكا ٜطكُى     

ضٝطسة ايتهٓٛيٛجٝا عًى ايثكافة ٚاسبكازة، مما أدي اىل َػانٌ اجتُاعٝة ٚاضسٜة ٚأ ٓقٝكة،  ضٝطسة ايتهٓٛيٛجٝا عًى ايثكافة ٚاسبكازة، مما أدي اىل َػانٌ اجتُاعٝة ٚاضسٜة ٚأ ٓقٝكة،  

  ف ًت اي ًٗٛة ٚايَٓباْة ضبٌ اي كًٝة ٚأَاْة ٚذبٌُ املطٍٛيٝة.ف ًت اي ًٗٛة ٚايَٓباْة ضبٌ اي كًٝة ٚأَاْة ٚذبٌُ املطٍٛيٝة.

  خالصخ انُزبئظ وانزىصيبد:خالصخ انُزبئظ وانزىصيبد:

  خالصخ انُزبئظ:خالصخ انُزبئظ:

  --اي ًطك ٝة )اْ٘طكإ/ايكِٝ/املعسفة/ايٛجٛد  اي ًطك ٝة )اْ٘طكإ/ايكِٝ/املعسفة/ايٛجٛد  بايٓطبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثكة يًُباحكس   بايٓطبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثكة يًُباحكس     --أْٚأْٚ

  اسبكٝكة( َٔ ٚجٗة ْ س عٝٓتى ايب س، فكد جاً  ايٓتاٌج عًى ايٓ ٛ ايتاىل:اسبكٝكة( َٔ ٚجٗة ْ س عٝٓتى ايب س، فكد جاً  ايٓتاٌج عًى ايٓ ٛ ايتاىل:

ٜعٝؼ حاية َٔ اْغرتاب ايثكافى ٚاي هسي، ٜٚتهاٌَ يدٜ٘ ٜعٝؼ حاية َٔ اْغرتاب ايثكافى ٚاي هسي، ٜٚتهاٌَ يدٜ٘   اْ٘طإاْ٘طإات كت عٝٓتا ايب س عًى إٔ ات كت عٝٓتا ايب س عًى إٔ   --11

٘زادة أَكاّ ضكطٛة   ٘زادة أَكاّ ضكطٛة   ايػو ٚايتػكهٝو فكى نكٌ غكَ، ٚأْك٘ ٜعكٝؼ حايكة َكٔ ايكِٖٛ، ٚأؾكبح َطكًٛب ا           ايػو ٚايتػكهٝو فكى نكٌ غكَ، ٚأْك٘ ٜعكٝؼ حايكة َكٔ ايكِٖٛ، ٚأؾكبح َطكًٛب ا           

ايتهٓٛيٛجٝا مما جعًك٘ ٜت كسز َكٔ ايككِٝ ايبٜٛكة، نُكا أْك٘ ٜعكٝؼ حايكة َكٔ ايكًكل ٚعكدّ ايكٝكئ              ايتهٓٛيٛجٝا مما جعًك٘ ٜت كسز َكٔ ايككِٝ ايبٜٛكة، نُكا أْك٘ ٜعكٝؼ حايكة َكٔ ايكًكل ٚعكدّ ايكٝكئ              

ًٝا ٚفٛقًٜٛا. ًٝا ٚفٛقًٜٛا.يهْٛ٘ َغًٝبا ٚعبث   يهْٛ٘ َغًٝبا ٚعبث

ايكُٝٝة ربكع يًتػهٝو، ٚت تكد ايكُٝٝة ربكع يًتػهٝو، ٚت تكد   ةة، فكد ات كت ايعٝٓتإ عًى إٔ املٓ َٛ، فكد ات كت ايعٝٓتإ عًى إٔ املٓ َٛملب س ايكِٝملب س ايكِٝٚبايٓطبة ٚبايٓطبة   --22

ى     أثس املٓ َٛة ايكُٝٝة بايتطٛز أثس املٓ َٛة ايكُٝٝة بايتطٛز ايكِٝ املعاٜري ايعًٜٛة املطًكة، ٚبطبع تايكِٝ املعاٜري ايعًٜٛة املطًكة، ٚبطبع ت طُك كاٜ  كتجَ  جىْ  ى     ايتهٓٛيٛك طُك كاٜ  كتجَ  جىْ  ايتهٓٛيٛك

ٔ ايػعٛز باشبٛف يدي يد حاْ َ  ٔ ايػعٛز باشبٛف يديباهلًع ٔا ٓقى ايريٚ  يد حاْ َ    اْ٘طإ.اْ٘طإ.  باهلًع ٔا ٓقى ايريٚ 
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فات كت ايعٝٓتإ عًى إٔ املعسفة قٛة ٚأْٗا تُٓٛ فى ظٌ ايدميكساةٝة، فات كت ايعٝٓتإ عًى إٔ املعسفة قٛة ٚأْٗا تُٓٛ فى ظٌ ايدميكساةٝة،   ملب س املعسفةملب س املعسفةٚبايٓطبة ٚبايٓطبة   --33

تبكاني ٚتػكرتي ممكا ٜعهكظ َبكدأ      تبكاني ٚتػكرتي ممكا ٜعهكظ َبكدأ        نُا أْٗا َكّٛ زٌٝظ فى عؿس اْقتؿاد املعسفى، ٚأؾب ت ضكًعة نُا أْٗا َكّٛ زٌٝظ فى عؿس اْقتؿاد املعسفى، ٚأؾب ت ضكًعة 

  ايتػّٝ ايري تستهص عًٝ٘ َا بعد اسبداثة.ايتػّٝ ايري تستهص عًٝ٘ َا بعد اسبداثة.

، فكككد ات كككت ايعٝٓتككإ عًككى إٔ ايٛجككٛد ؽبككِٝ عًٝكك٘ ََٓككح   ، فكككد ات كككت ايعٝٓتككإ عًككى إٔ ايٛجككٛد ؽبككِٝ عًٝكك٘ ََٓككح   ملب ككس ايٛجٛد/اسبكٝكككةملب ككس ايٛجٛد/اسبكٝكككةٚبايٓطككبة ٚبايٓطككبة   --44

اي ٛقى ٚايعبثٝة، ٜٚ تح اٖفكام عبكٛ عكدّ ايكٝكئ ٚعكدّ ايت دٜكد، ٚاؾكب ت اسبكٝككة ْطكبٝة          اي ٛقى ٚايعبثٝة، ٜٚ تح اٖفكام عبكٛ عكدّ ايكٝكئ ٚعكدّ ايت دٜكد، ٚاؾكب ت اسبكٝككة ْطكبٝة          

  ى، ٚبٗرا فكد فكد  َؿداقٝتٗا.ى، ٚبٗرا فكد فكد  َؿداقٝتٗا.ٚربكع يًُ اقًة ٚاْ تٝاز ايػخؿٚربكع يًُ اقًة ٚاْ تٝاز ايػخؿ

بايٓطبة ٔٚج٘ اْضت ادة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة فُٝا ٜتعًل بأٖداف ايرتبٝة/ املعًِ/ بايٓطبة ٔٚج٘ اْضت ادة ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة فُٝا ٜتعًل بأٖداف ايرتبٝة/ املعًِ/   --ثاْٝاثاْٝا

  املتعًِ/ احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ، ٚقد  ًـ ايب س اىل ايٓتاٌج ايتايٝة:املتعًِ/ احملتٛي ٚةساٌل ايتدزٜظ، ٚقد  ًـ ايب س اىل ايٓتاٌج ايتايٝة:

  بايٓطبة ٖٔداف تسبٝة َا بعد اسبداثة:بايٓطبة ٖٔداف تسبٝة َا بعد اسبداثة:  --11

    ٔ ٔ  تكازبت ٚجٗتا ْ س نكٌ َك ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ أُٖٝكة أٖكداف تسبٝكة َكا بعكد           ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ أُٖٝكة أٖكداف تسبٝكة َكا بعكد             تكازبت ٚجٗتا ْ س نكٌ َك

اسبداثة، فى ايٛقت ايسأٖ، ٚأْٗا اذا مت ت عًٝٗا ميهٔ إٔ ذبدت ْكًة ْٛعٝة فى ايتعًِٝ، ٚتّند ايتهاٌَ اسبداثة، فى ايٛقت ايسأٖ، ٚأْٗا اذا مت ت عًٝٗا ميهٔ إٔ ذبدت ْكًة ْٛعٝة فى ايتعًِٝ، ٚتّند ايتهاٌَ 

ٜدٜٛيٛجٝكة، با٘قكافة اىل          بئ ايرا  بئ ايرا   ٚٔا ٚاملعسفٝكة  جتُاعٝكة  ْٚا ٝكة  بعكاد ايٛجدْا ساعاتٗكا ٔا ٔ حٝكسَ  ك نيَ  ٜدٜٛيٛجٝكة، با٘قكافة اىل          ٚاملٛقٛك ٚٔا ٚاملعسفٝكة  جتُاعٝكة  ْٚا ٝكة  بعكاد ايٛجدْا ساعاتٗكا ٔا ٔ حٝكسَ  ك نيَ    ٚاملٛقٛك

ع ْٛا عازب ْٛا   ايعكًٝةايعكًٝة  ازب

ٚٛجد أْ٘ دٕٚ اسبد أدْكى يًثككة،    ٚٛجد أْ٘ دٕٚ اسبد أدْكى يًثككة،   ... ٚيهٔ َٔ حٝس املُازضة/ ايت كل فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى  ... ٚيهٔ َٔ حٝس املُازضة/ ايت كل فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى 

َٔ حٝس عدّ َساعكاة تًكو أٖكداف احتٝاجكا  املكتعًِ، ٚحاجاتك٘ ايراتٝكة، با٘قكافة اىل ُٖٝٓكة ايعككٌ           َٔ حٝس عدّ َساعكاة تًكو أٖكداف احتٝاجكا  املكتعًِ، ٚحاجاتك٘ ايراتٝكة، با٘قكافة اىل ُٖٝٓكة ايعككٌ           

  أداٌى املًتصّ بٛجٗة ْ س ٚاحدة.أداٌى املًتصّ بٛجٗة ْ س ٚاحدة.

  بعد اسبداثة يًُعًِ:بعد اسبداثة يًُعًِ:ٚبايٓطبة يسِٜة تٝاز َا ٚبايٓطبة يسِٜة تٝاز َا   --22

تكازبت ٚجٗتا ْ س نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة يًُعًِ تكازبت ٚجٗتا ْ س نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ زِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة يًُعًِ   

ًٓ، ٚفًٝطكًٛفا ٜكدفع تَٓٝكرٙ اىل اثكازة           ًٓ، ٚفًٝطكًٛفا ٜكدفع تَٓٝكرٙ اىل اثكازة          فى ايٛقت ايسأٖ َٔ حٝس نْٛ٘ زَكًصا فهسًٜكا يًطكٓب ٚممازًضكا َتكأَ فى ايٛقت ايسأٖ َٔ حٝس نْٛ٘ زَكًصا فهسًٜكا يًطكٓب ٚممازًضكا َتكأَ

  أَس ايري ّٜدي اىل تهٜٛٔ زأي  اف بِٗ.أَس ايري ّٜدي اىل تهٜٛٔ زأي  اف بِٗ.ايتطاِْ  حتى ميهٔ تُٓٝة ازباْع املعًَٛاتى يدِٜٗ، ايتطاِْ  حتى ميهٔ تُٓٝة ازباْع املعًَٛاتى يدِٜٗ، 

ٚيهٔ َٔ حٝس املُازضكة فكى ايٛاقكع ايعًُكى املّضطكى، ٚجكد إٔ ٖكرٙ املطكٍٛيٝا  دٕٚ اسبكد أٔدْكى           ٚيهٔ َٔ حٝس املُازضكة فكى ايٛاقكع ايعًُكى املّضطكى، ٚجكد إٔ ٖكرٙ املطكٍٛيٝا  دٕٚ اسبكد أٔدْكى             

يًثكة فٗى قعٝ ة َٔ ٚجٗة ْ كس ايعٝٓكة حٝكس ْٜكصاٍ دٚزٙ تكًٝكدٜا ممكا جعكٌ ايطكٓب ًٜجكإٔٚ اىل َؿكادز           يًثكة فٗى قعٝ ة َٔ ٚجٗة ْ كس ايعٝٓكة حٝكس ْٜكصاٍ دٚزٙ تكًٝكدٜا ممكا جعكٌ ايطكٓب ًٜجكإٔٚ اىل َؿكادز           

  ضًطت٘ املعسفٝةضًطت٘ املعسفٝة  أ سي يً ؿٍٛ عًى املعًَٛا  مما ٜعٓى تساجعأ سي يً ؿٍٛ عًى املعًَٛا  مما ٜعٓى تساجع

  بايٓطبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة يًُتعًِ:بايٓطبة يسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة يًُتعًِ:  --33

تكازبت ٚجٗتا ْ س نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ زِٜة تٝاز َا بعكد اسبداثكة فُٝكا    تكازبت ٚجٗتا ْ س نٌ َٔ ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ حٍٛ زِٜة تٝاز َا بعكد اسبداثكة فُٝكا      

ؽبـ املتعًِ َٔ قسٚزة َساعاة احتٝاجات٘ ٚحاجات٘، ٚتٛفري َٓار تسبٛي يًُُازضا  اي هسٜة ا٘ػبابٝة ؽبـ املتعًِ َٔ قسٚزة َساعاة احتٝاجات٘ ٚحاجات٘، ٚتٛفري َٓار تسبٛي يًُُازضا  اي هسٜة ا٘ػبابٝة 
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حتى ٜتُهٔ املتعًِ َٔ ايكدزة عًى ةسر أضًٍة ٚت هٝو ايٓـ ٚذبًًٝ٘ ٚتُٓٝكة ثكافكة   حتى ٜتُهٔ املتعًِ َٔ ايكدزة عًى ةسر أضًٍة ٚت هٝو ايٓـ ٚذبًًٝ٘ ٚتُٓٝكة ثكافكة     فى ايبٍٝة ايؿ ٝةفى ايبٍٝة ايؿ ٝة

  اسبٛاز.اسبٛاز.

ٚيهٔ َٔ حٝس املُازضة/ ايت كل فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى فٛجد إٔ ٖرٙ املطٍٛيٝا  املًككاة عًكى   ٚيهٔ َٔ حٝس املُازضة/ ايت كل فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى فٛجد إٔ ٖرٙ املطٍٛيٝا  املًككاة عًكى     

ٚةكأة اسبداثكة   ٚةكأة اسبداثكة     عاتل املتعًِ دزجة ذبككٗا قعٝا ٚدٕٚ اسبد أدْى يًثكة حٝس ْٜصاٍ ٜعٝؼ املتعًِ ذبتعاتل املتعًِ دزجة ذبككٗا قعٝا ٚدٕٚ اسبد أدْى يًثكة حٝس ْٜصاٍ ٜعٝؼ املتعًِ ذبت

َٔ  ٍٓ ت ػى ايعكٌ أداتى ٚعدّ َكدزة املتعًِ عًى ت هٝكو ايكٓـ ٚذبًًٝك٘، ٚيهكٔ عًكى ازباْكع اٖ كس        َٔ  ٍٓ ت ػى ايعكٌ أداتى ٚعدّ َكدزة املتعًِ عًى ت هٝكو ايكٓـ ٚذبًًٝك٘، ٚيهكٔ عًكى ازباْكع اٖ كس        

ٜتُتع ايطٓب مبٗازا  عًٝا فى اضتخداّ ايتهٓٛيٛجٝا ممكا ػبعًكِٗ قكادزٜٔ عًكى اسبؿكٍٛ عًكى املعًَٛكا         ٜتُتع ايطٓب مبٗازا  عًٝا فى اضتخداّ ايتهٓٛيٛجٝا ممكا ػبعًكِٗ قكادزٜٔ عًكى اسبؿكٍٛ عًكى املعًَٛكا         

  بطسعة ٚدقة ٜٚطس.بطسعة ٚدقة ٜٚطس.

  يًُ تٛي ايعًُى ٚةساٌل ايتدزٜظ:يًُ تٛي ايعًُى ٚةساٌل ايتدزٜظ:ٚفُٝا ٜتعًل بسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة ٚفُٝا ٜتعًل بسِٜة تٝاز َا بعد اسبداثة   --44

فكد تكازبت ٚجٗتا ْ س نٌ َكٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ احملتكٛي ايعًُكى ٚةساٌكل          فكد تكازبت ٚجٗتا ْ س نٌ َكٔ ايطكٓب ٚأعككاً ٍٖٝكة ايتكدزٜظ حكٍٛ احملتكٛي ايعًُكى ٚةساٌكل            

ايتدزٜظ بأْٗا عًى دزجة نبرية َٔ أُٖٔٝة َكٔ حٝكس ايرتنٝكص عًكى اػبابٝكة املكتعًِ ٚايرتنٝكص عًكى اسبكٛاز          ايتدزٜظ بأْٗا عًى دزجة نبرية َٔ أُٖٔٝة َكٔ حٝكس ايرتنٝكص عًكى اػبابٝكة املكتعًِ ٚايرتنٝكص عًكى اسبكٛاز          

  بٝكٝة ٚغري ذيوبٝكٝة ٚغري ذيوٚاملٓاقػة ٚذبكٝل ايتٛاشٕ َٔ ازبٛاْع ايٓ سٜة ٚايتطٚاملٓاقػة ٚذبكٝل ايتٛاشٕ َٔ ازبٛاْع ايٓ سٜة ٚايتط

ٚيهٔ َٔ حٝس املُازضة/ ايت كل فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى ٚجكد أْٗكا دٕٚ اسبكد أدْكى ٚقكعٝ ة      ٚيهٔ َٔ حٝس املُازضة/ ايت كل فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى ٚجكد أْٗكا دٕٚ اسبكد أدْكى ٚقكعٝ ة        

  بطبع ايطًطٜٛة عٓد بٓاً احملتٛي ايعًُى ٚعدّ َطاُٖة املتعًِ ٚأ ر زأٜ٘ ٚاْعتُاد عًى َعسفة اشبرباً.بطبع ايطًطٜٛة عٓد بٓاً احملتٛي ايعًُى ٚعدّ َطاُٖة املتعًِ ٚأ ر زأٜ٘ ٚاْعتُاد عًى َعسفة اشبرباً.

  انزىصيبد وانجحىس انًمزشحخ:انزىصيبد وانجحىس انًمزشحخ:

  فُٝا ٜتعًل بايتٛؾٝا :فُٝا ٜتعًل بايتٛؾٝا :  

 عٌٝ َبدأ املطاًية ايتعًُٝٝة )احملاضبٝة( فى املّضطا  ايتعًُٝٝة نأحد آيٝا  فهكس َكا    عٌٝ َبدأ املطاًية ايتعًُٝٝة )احملاضبٝة( فى املّضطا  ايتعًُٝٝة نأحد آيٝا  فهكس َكا   قسٚزة تقسٚزة ت  --11

  بعد اسبداثة ذبكًٝكا يتجٜٛد ايتعًِٝ بعد اسبداثة ذبكًٝكا يتجٜٛد ايتعًِٝ 

قسٚزة َساعاة ايٛضك  ايثككافى عٓكد ا تٝكاز احملتكٛي ايتعًُٝكى يًطكٓب َكع أ كر فكى اْعتبكاز            قسٚزة َساعاة ايٛضك  ايثككافى عٓكد ا تٝكاز احملتكٛي ايتعًُٝكى يًطكٓب َكع أ كر فكى اْعتبكاز              --22

  ٚاي هسٜة.ٚاي هسٜة.ايتٛجٗا  ايعاملٝة حتى ميهٔ تدعِٝ فهسة ايتعددٜة ايثكافٝة ايتٛجٗا  ايعاملٝة حتى ميهٔ تدعِٝ فهسة ايتعددٜة ايثكافٝة 

ايتٛج٘ عبٛ ت عٝكٌ أدٚاز َٚطكٍٛيٝا  املعًكِ ٚفكل فهكس َكا بعكد اسبداثكة َكٔ أجكٌ دبٜٛكد املٛقكا             ايتٛج٘ عبٛ ت عٝكٌ أدٚاز َٚطكٍٛيٝا  املعًكِ ٚفكل فهكس َكا بعكد اسبداثكة َكٔ أجكٌ دبٜٛكد املٛقكا               --33

ً املعسفكة فكى    ايتعًُٝى َٔ  ٍٓ ت عٌٝ ت هٝكو اشبطكاب )ايكٓـ( ايرتبكٛي أثٓكاً قٝكاّ املعًكِ        ايتعًُٝى َٔ  ٍٓ ت عٌٝ ت هٝكو اشبطكاب )ايكٓـ( ايرتبكٛي أثٓكاً قٝكاّ املعًكِ         ً املعسفكة فكى    ببٓكا ببٓكا

ِ عًى ةسر أضًٍة فى املٛقا تُٓٝة قدزتٗ ٕ ايطٓبٚ  ِ عًى ةسر أضًٍة فى املٛقاأذٖا تُٓٝة قدزتٗ ٕ ايطٓبٚ    ايتعًُٝىايتعًُٝى  أذٖا

بازبٛاْككع ايكُٝٝككة )أ ٓقٝككة( حتككى ميهككٔ تهككٜٛٔ ايطككٓب ٚفًكككا يًككتغريا     بازبٛاْككع ايكُٝٝككة )أ ٓقٝككة( حتككى ميهككٔ تهككٜٛٔ ايطككٓب ٚفًكككا يًككتغريا     قككسٚزة اْٖتُككاّ قككسٚزة اْٖتُككاّ   --44

  ايثكافٝة اسبادثة فى اجملتُعايثكافٝة اسبادثة فى اجملتُع

ايتأنٝككد عًككى إٔ تهككٕٛ ايبٍٝككة ايؿكك ٝة )اي ؿككٌ( املدزضككى َهاًْككا ٜعهككظ ايتهاَككٌ بككئ ازبٛاْككع    ايتأنٝككد عًككى إٔ تهككٕٛ ايبٍٝككة ايؿكك ٝة )اي ؿككٌ( املدزضككى َهاًْككا ٜعهككظ ايتهاَككٌ بككئ ازبٛاْككع      --55

  ايراتٝككة )ملتُثًككة فككى تًبٝككة احتٝاجككا  ٚحاجككا  املككتعًِ ايٓ طككٝة ٚاْجتُاعٝككة ٚأ ٓقٝككة     ايراتٝككة )ملتُثًككة فككى تًبٝككة احتٝاجككا  ٚحاجككا  املككتعًِ ايٓ طككٝة ٚاْجتُاعٝككة ٚأ ٓقٝككة     

ٚأٜدٜٛيٛجٝكة( ٚازبٛاْكع املٛقكٛعٝة )املتُثًكة فككى ايٓكٛاحى ايعكًٝكة َٚساعكاة بعكض ايعًُٝككا          ٚأٜدٜٛيٛجٝكة( ٚازبٛاْكع املٛقكٛعٝة )املتُثًكة فككى ايٓكٛاحى ايعكًٝكة َٚساعكاة بعكض ايعًُٝككا          

  ايعكًٝة نايت ًٌٝ ٚايٓكد ٚا٘بداني ذبكًٝكا ٖٔداف تسبٝة َا بعد اسبداثة.ايعكًٝة نايت ًٌٝ ٚايٓكد ٚا٘بداني ذبكًٝكا ٖٔداف تسبٝة َا بعد اسبداثة.



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

126 

تدعِٝ َبدأ ايَٓسنصٜة فكى ايسقابكة عًكى ايتعًكِٝ ٚادازتك٘، ٚايعكدٍٚ عكٔ ايسقابكة املسنصٜكة          تدعِٝ َبدأ ايَٓسنصٜة فكى ايسقابكة عًكى ايتعًكِٝ ٚادازتك٘، ٚايعكدٍٚ عكٔ ايسقابكة املسنصٜكة            --66

َا بعد اسبداثة عبٛ اضكام املسنصٜة جبٛاْبٗا املتعددة ناهلُٝٓة ٚايطٝطسة َا بعد اسبداثة عبٛ اضكام املسنصٜة جبٛاْبٗا املتعددة ناهلُٝٓة ٚايطٝطسة ذبكًٝكا ٖيٝا  فهس ذبكًٝكا ٖيٝا  فهس 

  َٔ قبٌ جاْع ٚاحد ٖٚٛ ايٛاحدٜة ٚايػُٛيٝة.َٔ قبٌ جاْع ٚاحد ٖٚٛ ايٛاحدٜة ٚايػُٛيٝة.

ػبع أْ تهٕٛ املدزضة صبسد َهإ أٚ تٓ ِٝ ؼبهُ٘ املٓطل املٗٓى أٚ املكاىل أٚ ا٘دازي فكك ، بكٌ    ػبع أْ تهٕٛ املدزضة صبسد َهإ أٚ تٓ ِٝ ؼبهُ٘ املٓطل املٗٓى أٚ املكاىل أٚ ا٘دازي فكك ، بكٌ      --77

  ايرتنٝص عًى ايتًُٝر باعتبازٙ ذا  هلا أبعادٖا املتبآٜة.ايرتنٝص عًى ايتًُٝر باعتبازٙ ذا  هلا أبعادٖا املتبآٜة.

قسٚزة ْػس ثكافة اسبٛاز يدي ايطٓب حتى تهٕٛ بٍٝة اي ؿٌ دميكساةٝة تػازنٝة تطكٛدٖا  قسٚزة ْػس ثكافة اسبٛاز يدي ايطٓب حتى تهٕٛ بٍٝة اي ؿٌ دميكساةٝة تػازنٝة تطكٛدٖا    --88

ايعٓقككا  اْ٘طككاْٝة بككئ املعًككِ ٚايطككٓب ذبكٝكًٚككا ملبككدأ اسبككٛاز ايتٛاؾككًى ايككري ٜرتجككِ ايعكككٌ       ايعٓقككا  اْ٘طككاْٝة بككئ املعًككِ ٚايطككٓب ذبكٝكًٚككا ملبككدأ اسبككٛاز ايتٛاؾككًى ايككري ٜرتجككِ ايعكككٌ       

ًْ َٔ ايعكٌ أداتى دا ٌ املّضطا  ايتعًُٝٝة. ًْ َٔ ايعكٌ أداتى دا ٌ املّضطا  ايتعًُٝٝة.ايتٛاؾًى بد   ايتٛاؾًى بد

  ثحىس يمزشحخ:ثحىس يمزشحخ:

  اجساً ايب ٛت ايتايٝة:اجساً ايب ٛت ايتايٝة:  ٜكرتر ايباحس اَهاْٝةٜكرتر ايباحس اَهاْٝة  

  ايعٓقة بئ املعسفة ٚايطًطة فى تٝاز َا بعد اسبداثة.ايعٓقة بئ املعسفة ٚايطًطة فى تٝاز َا بعد اسبداثة.  --11

  عٛاٌَ أشَة ايكُٝٝة أ ٓقٝة َٔ ٚجٗة ْ س تٝاز َا بعد اسبداثة.عٛاٌَ أشَة ايكُٝٝة أ ٓقٝة َٔ ٚجٗة ْ س تٝاز َا بعد اسبداثة.  --22

  ذبًٌٝ أبعاد املٓار ايرتبٛي ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.ذبًٌٝ أبعاد املٓار ايرتبٛي ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.  --33

  ايٓطل ايكُٝى يدي ةٓب ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.ايٓطل ايكُٝى يدي ةٓب ٚفل تٝاز َا بعد اسبداثة.  --44
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  يهخص انجحشيهخص انجحش

يبس يب ثؼذ انحذاصخ نهًجبحش انفهسفيخ يبس يب ثؼذ انحذاصخ نهًجبحش انفهسفيخ سؤيخ رسؤيخ ر

  ورغجيمبرهب انزشثىيخورغجيمبرهب انزشثىيخ

  )دساسخ رحهيهيخ فهسفيخ ييذاَيخ()دساسخ رحهيهيخ فهسفيخ ييذاَيخ(

ٖككدف ٖككرا ايب ككس اىل ذبًٝككٌ زِٜككة تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة يًُباحككس اي ًطكك ٝة )اْ٘طككإ ٚايكككِٝ  ٖككدف ٖككرا ايب ككس اىل ذبًٝككٌ زِٜككة تٝككاز َككا بعككد اسبداثككة يًُباحككس اي ًطكك ٝة )اْ٘طككإ ٚايكككِٝ    

هلكدف مت  هلكدف مت  ٚاملعسفة ٚايٛجٛد/اسبكٝكة(، ٚبعض ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة، ٚيت كٝل ٖرا اٚاملعسفة ٚايٛجٛد/اسبكٝكة(، ٚبعض ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد اسبداثة، ٚيت كٝل ٖرا ا

بٓاً اضتباْة يتعسف زِٜة ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا حٍٛ زِٜة َا بعد اسبداثكة  بٓاً اضتباْة يتعسف زِٜة ايطٓب ٚأعكاً ٍٖٝة ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا حٍٛ زِٜة َا بعد اسبداثكة  

يتًو املباحس اي ًط ٝة، ٚنريو زِٜتِٗ يبعض ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة َكٔ حٝكس أُٖٝتٗكا ٚدزجكة ذبككٗكا فكى       يتًو املباحس اي ًط ٝة، ٚنريو زِٜتِٗ يبعض ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة َكٔ حٝكس أُٖٝتٗكا ٚدزجكة ذبككٗكا فكى       

( عككٛ  ( عككٛ  103103( ةايًبكا ٚةايبكة، )  ( ةايًبكا ٚةايبكة، )  960960))  ايٛاقع اي عًى املّضطى، ٚقد ا تري  ايعٝٓة عػٛاٌٝة عُدٜكة بًغكت   ايٛاقع اي عًى املّضطى، ٚقد ا تري  ايعٝٓة عػٛاٌٝة عُدٜكة بًغكت   

  ٍٖٝة تدزٜظ، ُٚاضتخدّ املٓٗج ايٛؾ ى بأضًٛبٝ٘ ايت ًٌٝ، ٚايت ًٌٝ اي ًط ى.ٍٖٝة تدزٜظ، ُٚاضتخدّ املٓٗج ايٛؾ ى بأضًٛبٝ٘ ايت ًٌٝ، ٚايت ًٌٝ اي ًط ى.

  ٖرا ٚاْتٗى ايب س اىل ْتاٌج َٓٗا:ٖرا ٚاْتٗى ايب س اىل ْتاٌج َٓٗا:  

ات ام عٝٓتى ايب س حٍٛ زِٜة َا بعد اسبداثكة يًُباحكس اي ًطك ٝة ايتكى مت تٓاٚهلكا، فكى ظكٌ        ات ام عٝٓتى ايب س حٍٛ زِٜة َا بعد اسبداثكة يًُباحكس اي ًطك ٝة ايتكى مت تٓاٚهلكا، فكى ظكٌ          

 كت ايعٝٓتإ عًى تػًٝٛ اْ٘طإ ٚايكِٝ ٚاملعسفة ٚفل تٝاز َا بعد  كت ايعٝٓتإ عًى تػًٝٛ اْ٘طإ ٚايكِٝ ٚاملعسفة ٚفل تٝاز َا بعد ايتغٝريا  اسبادثة فى اجملتُع، نُا اتايتغٝريا  اسبادثة فى اجملتُع، نُا ات

اسبداثة، نُا إٔ املعسفة أؾب ت ضًعة تباني ٚتػرتي، با٘قكافة اىل حايكة اهلًكع أ ٓقكى ايتكى ميكس بٗكا        اسبداثة، نُا إٔ املعسفة أؾب ت ضًعة تباني ٚتػرتي، با٘قكافة اىل حايكة اهلًكع أ ٓقكى ايتكى ميكس بٗكا        

  اجملتُع ٚاْت اً املٛقٛعٝة ٚاملعٝازٜة ٚاملؿداقٝة عٔ اسبكٝكة.اجملتُع ٚاْت اً املٛقٛعٝة ٚاملعٝازٜة ٚاملؿداقٝة عٔ اسبكٝكة.

اسبداثة، فجاً  دزجكة ايت ككل ٚاملُازضكة اي عًٝكة     اسبداثة، فجاً  دزجكة ايت ككل ٚاملُازضكة اي عًٝكة       ٚخبؿٛف ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعدٚخبؿٛف ايتطبٝكا  ايرتبٜٛة يتٝاز َا بعد  

  فى ايٛاقع ايعًُى املّضطى قعٝ ة ٚدٕٚ اسبد أدْى يًثكةفى ايٛاقع ايعًُى املّضطى قعٝ ة ٚدٕٚ اسبد أدْى يًثكة

ٚعًى قكًٛ ٖكرٙ ايٓتكاٌج أٚؾكى ايب كس بككسٚزة ت عٝكٌ آيٝكا  فهكس َكا بعكد اسبداثكة فكى ايٛاقكع               ٚعًى قكًٛ ٖكرٙ ايٓتكاٌج أٚؾكى ايب كس بككسٚزة ت عٝكٌ آيٝكا  فهكس َكا بعكد اسبداثكة فكى ايٛاقكع                 

ًكِ، ٚاجكساً حبكٛت اي عكٌ     ًكِ، ٚاجكساً حبكٛت اي عكٌ     ايتعًُٝى َثٌ املطاًية ايتعًُٝٝة ٚأ ر باملد ٌ ايتدبسي فى تهٜٛٔ ٚاعداد املعايتعًُٝى َثٌ املطاًية ايتعًُٝٝة ٚأ ر باملد ٌ ايتدبسي فى تهٜٛٔ ٚاعداد املع

  ا٘جساٌى، ٚتطبٝل ايسقابة ايَٓسنصٜة عًى ايتعًِٝ َع قسٚزة ت عٌٝ ايت هٝو أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى.ا٘جساٌى، ٚتطبٝل ايسقابة ايَٓسنصٜة عًى ايتعًِٝ َع قسٚزة ت عٌٝ ايت هٝو أثٓاً املٛقا ايتعًُٝى.
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AAbbssttrraacctt  

PPoosstt  MMooddeerrnniissmm  TTrreenndd  ooff  PPhhiilloossoopphhiiccaall  PPrreemmiisseess  aanndd  TThheeiirr  

EEdduuccaattiioonnaall  AApppplliiccaattiioonn::  AA  PPhhiilloossoopphhiiccaall,,  AAnnaallyyttiiccaall,,  FFiieelldd  SSttuuddyy  

BByy  

DDrr..  HHaasshheemm  FFaatthhaallllaahh  

AAssssooiiccaattee  PPrrooffeessssoorr  FFoouunnddaattiioonnss  ooff  EEdduuccaattiioonn  

  TThhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  aaiimmeedd  aatt  aannaallyyzziinngg  tthhee  vviissiioonn  ooff  ppoosstt--

mmooddeerrnniissmm  ttrreenndd  ooff  pphhiilloossoopphhiiccaall  pprreemmiisseess  ((hhuummaann  bbeeiinngg--  vvaalluueess  ––  

kknnoowwlleeddggee  ––  eexxiisstteennccee//rreeaalliittyy))..  TThhee  ppaappeerr  aallssoo  ttaacckkeedd  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

aapppplliiccaattiioonnss  ooff  ppoosstt  mmooddeerrnniissmm  ttrreenndd..  AA  qquueessttiioonnaaiirree  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  

aasssseessss  ssttuuddeennttss  aanndd  ffaaccuullttyy  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss''  vviieewwss  ooff  pphhiilloossoopphhiiccaall  

pprreemmiisseess  ooff  ppoosstt  mmooddeerrnniissmm  aanndd  iittss  eedduuccaattiioonnaall  aapppplliiccaattiioonnss..  

  TThhee  ssttuuddyy  ccoonncclluuddeess  tthhaatt,,  tthhee  ttwwoo  ssaammpplleess  aaggrreeeedd  uuppoonn  tthhee  

vviissiioonn  ooff  ppoosstt  mmooddeerrnniissmm  ffoorr  pphhiilloossoopphhiiccaall  pprreemmiisseess  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  

ssoocciieettaall  cchhaannggeess..  TThheeyy  aallssoo  ccoommpprroommiisseedd  tthhaatt  hhuummaann  bbeeiinngg,,  vvaalluueess,,  

aanndd  kknnoowwlleeddggee,,  hhaavvee  bbeeccoommee  lliikkee  ccoommmmooddiittiieess  ttoo  bbee  bboouugghhtt  aanndd  ssoolldd..  

RReessuullttss  aallssoo  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  mmoorraall  aannaarrcchhyy  ssttaattee,,  llaacckk  ooff  oobbjjeeccttiivviittyy  

aanndd  iinnccrreeddiibbiilliittyy..  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  aapppplliiccaattiioonnss  wwaass  wweeaakk  aanndd  lleessss  tthhaann  

tthhee  mmiinniimmuumm  ccoonnffiiddeennccee  lleevveell..  IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  rreessuullttss,,  tthhee  

rreesseeaarrcchheerr  rreeccoommmmeeddeedd  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  ppoosstt  mmooddeerrnniissmm  tthhoouugghhtt  iinn  

eedduuccaattiioonn  ssuucchh  aass  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  uussee  ooff  pprrooppeerr  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tteeaacchheerr,,  

iinnccrreeaassee  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh,,  uussee  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  ooff  ccoonnssoorrsshhiipp  aanndd  

aaccttiivvaattee  tthhee  sseeggrreeggaattiioonn  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ssiittuuaattiioonn..    
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  انًشاعــــــغانًشاعــــــغ

  انًشاعغ انؼشثيخ:انًشاعغ انؼشثيخ:  --أوالأوال

ة: عدْإ حطٔ، عامل املعسفة ة: عدْإ حطٔ، عامل املعسفة ، تسع، تسعضتة ضبسنا  يًتعبري ايعاملىضتة ضبسنا  يًتعبري ايعاملى  --املطتكبٌ املطتكبٌ   (:(:20152015آٍ غٛزإ )آٍ غٛزإ )  --11

(، ابسٌٜ، ٜؿكدزٖا املًجكظ ايكٛةٓى يًثكافكة ٚاي ٓكٕٛ ٚاٖداب،      (، ابسٌٜ، ٜؿكدزٖا املًجكظ ايكٛةٓى يًثكافكة ٚاي ٓكٕٛ ٚاٖداب،      423423))

  ايهٜٛت: َطابع ايطٝاضة.ايهٜٛت: َطابع ايطٝاضة.

(، (، 4646، نتكاب ايعسبكى )  ، نتكاب ايعسبكى )  ايب س عكٔ َكا بعكد اسبداثكة فكى ايطسٜكل اىل املعسفكة       ايب س عكٔ َكا بعكد اسبداثكة فكى ايطسٜكل اىل املعسفكة       (: (: 20012001أمحد أبٛ شٜد )أمحد أبٛ شٜد )  --22

  ..158:149158:149أنتٛبس، ف ف أنتٛبس، ف ف 1515ايهٜٛت: َهتبة ايهٜٛت ايٛةٓٝة، ايهٜٛت: َهتبة ايهٜٛت ايٛةٓٝة، 

، ، فًط ة ايكٛة ٚايكٗس اْجتُاعى، فى ايطسٜكل اىل املعسفكة  فًط ة ايكٛة ٚايكٗس اْجتُاعى، فى ايطسٜكل اىل املعسفكة    ––َٝػٌٝ فٛنٛ َٝػٌٝ فٛنٛ (: (: 20012001كككك )كككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --33

(، أنتٛبس، ايهٜٛت: َهتبكة ايهٜٛكت ايٛةٓٝكة، ف    (، أنتٛبس، ايهٜٛت: َهتبكة ايهٜٛكت ايٛةٓٝكة، ف    4646نتاب ايعسبى، )نتاب ايعسبى، )

  ..98:8998:89ف ف 

، ٜٛيٝكٛ، تؿكدزٖا ٚشازة   ، ٜٛيٝكٛ، تؿكدزٖا ٚشازة   560560، ني، نييعسبكى يعسبكى صبًكة ا صبًكة ا (: "اضت اية ذبدٜد املطتكبٌ"، (: "اضت اية ذبدٜد املطتكبٌ"، 20052005ككككك )ككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --44

  ..3434--3030ا٘عّٓ، دٚية ايهٜٛت، ف فا٘عّٓ، دٚية ايهٜٛت، ف ف

ٌ    (: (: 20052005كككككككك )كككككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --55 ٌ    اْ٘طككاْٝا  فككى عؿككس ايعًككِ فككى: املعسفككة ٚؾككٓاعة املطككتكب ، نتككاب ، نتككاب اْ٘طككاْٝا  فككى عؿككس ايعًككِ فككى: املعسفككة ٚؾككٓاعة املطككتكب

  ..191191--170170ٜٛيٝٛ، ايهٜٛت: ٚشازة ا٘عّٓ، ف ف ٜٛيٝٛ، ايهٜٛت: ٚشازة ا٘عّٓ، ف ف   1515(، (، 6161ايعسبى، )ايعسبى، )

(، (، 6161))  نتاب ايعسبى،نتاب ايعسبى،، ، ايتعًِٝ يًُطتكبٌ فى: املعسفة ٚؾٓاعة املطتكبٌايتعًِٝ يًُطتكبٌ فى: املعسفة ٚؾٓاعة املطتكبٌ(: (: 20052005كككك )كككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --66

  ..191191--182182ٜٛيٝٛ، ٚشازة ا٘عّٓ: َطبعة حهَٛة ايهٜٛت، ف ف ٜٛيٝٛ، ٚشازة ا٘عّٓ: َطبعة حهَٛة ايهٜٛت، ف ف 1515

ِ جدٜدة يعؿس جدٜد فى: َطتكبًٝا (: (: 20102010ككككككك )ككككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك--77 ِ جدٜدة يعؿس جدٜد فى: َطتكبًٝا قٝ ، ، (، ابسٌٜ(، ابس8080ٌٜ))  نتاب ايعسبى،نتاب ايعسبى،، ، قٝ

  357:349357:349ايهٜٛت: ٚشازة ا٘عّٓ، ف ف ايهٜٛت: ٚشازة ا٘عّٓ، ف ف 

ِ  أشَة أ ٓقٝة فى صبتُع َكا بعكد اسبداثكة"،    أشَة أ ٓقٝة فى صبتُع َكا بعكد اسبداثكة"،    ""  (:(:20152015أمحد شاٜد )أمحد شاٜد )  --88 ِ  صبًكة ايت كاٖ ، ، 1313، ضكٓة ، ضكٓة 4848، ني، نيصبًكة ايت كاٖ

صبًككة فؿككًٝة فهسٜككة اضككَٓٝة، تؿككدز عككٔ ٚشازة أٚقككاف ٚايػككٍٕٛ       صبًككة فؿككًٝة فهسٜككة اضككَٓٝة، تؿككدز عككٔ ٚشازة أٚقككاف ٚايػككٍٕٛ       

  ..282:259282:259ايدٜٓٝة، ضًطٓة عُإ، َطك ، ف ف ايدٜٓٝة، ضًطٓة عُإ، َطك ، ف ف 

ٌ تسبٝة املتسبٝة امل(: (: 20022002ادغاز َٛزإ )ادغاز َٛزإ )  --99 ٌ طتكب تسعة: د/عصٜص تسعة: د/عصٜص   املعازف ايطبع ايكسٚزٜة يرتبٝة املطتكبٌ،املعازف ايطبع ايكسٚزٜة يرتبٝة املطتكبٌ،  ––طتكب

  يصزم َٚٓري اسبجٛجى، ايداز ايبٝكاً: داز تٛبكاٍ يًٓػس.يصزم َٚٓري اسبجٛجى، ايداز ايبٝكاً: داز تٛبكاٍ يًٓػس.

  تسعة: ثاٌس دٜع، ايكاٖسة: املسنص ايكَٛى يًرتعة.تسعة: ثاٌس دٜع، ايكاٖسة: املسنص ايكَٛى يًرتعة.  ايٓ سٜة ايٓكدٜة،ايٓ سٜة ايٓكدٜة،(: (: 20152015أئ ٖاٚ )أئ ٖاٚ )  --1010

ايككاٖسة:  ايككاٖسة:    ٚايتطبٝكل فكى اعكداد املعًكِ،    ٚايتطبٝكل فكى اعكداد املعًكِ،    ايتكسٜع بكئ ايٓ سٜكة   ايتكسٜع بكئ ايٓ سٜكة   (: (: 20152015ايٝٓٛز ٖازجسٜ ص ٚآ سٕٚ )ايٝٓٛز ٖازجسٜ ص ٚآ سٕٚ )  --1111

  َطبعة َرتٚبٍٛ/ َعٗد ايػسم أٚض  يًتعًِٝ ايعاىل.َطبعة َرتٚبٍٛ/ َعٗد ايػسم أٚض  يًتعًِٝ ايعاىل.
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املّ س ايعًُى أٍٚ املّ س ايعًُى أٍٚ (: ايرتبٝة ٚثكافة َا بعد اسبداثة "زِٜة ْكدٜة"، (: ايرتبٝة ٚثكافة َا بعد اسبداثة "زِٜة ْكدٜة"، 20102010أَرية عبد ايطّٓ شاٜد )أَرية عبد ايطّٓ شاٜد )  --1212

ا بعد اسبداثة، فكى يكطِ أؾٍٛ ايرتبٝةيكطِ أؾٍٛ ايرتبٝة ٛإ: ايرتبٝة فى صبتُعَ  ا بعد اسبداثة، فكى ، بعٓ ٛإ: ايرتبٝة فى صبتُعَ  اي كرتة  اي كرتة    ، بعٓ

 ٔ َ ٔ ة ايرتبٝة جاَعة بٓٗا، ف ف  2222--2121َ ٛ، املٓعكد بهًٝ ة ايرتبٝة جاَعة بٓٗا، ف فٜٛٝي ٛ، املٓعكد بهًٝ   ..179:163179:163  ٜٛٝي

  ايكاٖسة: املهتبة ايعؿسٜة.ايكاٖسة: املهتبة ايعؿسٜة.  تسبٝة املعسفة "تسبٝة عكٌ أَة يًُعسفة"،تسبٝة املعسفة "تسبٝة عكٌ أَة يًُعسفة"،(: (: 20092009اٌَٝ فُٗى غٓٛدة )اٌَٝ فُٗى غٓٛدة )  --1313

ٕ عًى ارباذ ايتدزٜظ َٗٓة(: (: 20052005باٚيٛ فسٜسي )باٚيٛ فسٜسي )  --1414 ٔ ٜتجاضسٚ ٌ اىل ايرٜ ٙ ثكافة، زضاٌ ٕ بٓا ٕ عًى ارباذ ايتدزٜظ َٗٓةاملعًُٛ ٔ ٜتجاضسٚ ٌ اىل ايرٜ ٙ ثكافة، زضاٌ ٕ بٓا ، ، املعًُٛ

  د/حاَد عُاز ٚآ سٕٚ، ايكاٖسة: ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة.د/حاَد عُاز ٚآ سٕٚ، ايكاٖسة: ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة.تسعة: تسعة: 

ٔ    ––حايكة َكا بعكد اسبداثكة     حايكة َكا بعكد اسبداثكة     (: (: 20132013بدز ايدٜٔ َؿط ى )بدز ايدٜٔ َؿط ى )  --1515 ٔ  اي ًطك ة ٚاي ك ، ايككاٖسة: اهلٍٝكة ايعاَكة    ، ايككاٖسة: اهلٍٝكة ايعاَكة    اي ًطك ة ٚاي ك

  يكؿٛز ايثكافة.يكؿٛز ايثكافة.

تسعة: د/َٓى ضّٓ، َساجعة: أ.د/مسري ضسحإ، تسعة: د/َٓى ضّٓ، َساجعة: أ.د/مسري ضسحإ،   أٖٚاّ َا بعد اسبداثة،أٖٚاّ َا بعد اسبداثة،(: (: 20002000تريي اػبًتٕٛ )تريي اػبًتٕٛ )  --1616

ك كدزاضا ْ  ٚايرتعة، أنادميٝة11دٜة )دٜة )دزاضا ْ  سنص ايًغا   ٚايرتعة، أنادميٝة(، ايكاٖسة:َ  سنص ايًغا     اي ٕٓٛ.اي ٕٓٛ.  (، ايكاٖسة:َ 

تسعكة: أ.د/ ْكٛز ايكدٜٔ    تسعكة: أ.د/ ْكٛز ايكدٜٔ      تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة،    تسبٝكة َكا بعكد اسبداثكة،    (: (: 20052005جإ بٝري بٛزتكٜٛظ ٖٚٝجٝكت دٜطكُت )   جإ بٝري بٛزتكٜٛظ ٖٚٝجٝكت دٜطكُت )     --1717

ضاضكككى، َٚساجعكككة أ.د/ عبكككد اهلل ؾكككٛي٘، تكككْٛظ: املٓ ُكككة ايعسبٝكككة  ضاضكككى، َٚساجعكككة أ.د/ عبكككد اهلل ؾكككٛي٘، تكككْٛظ: املٓ ُكككة ايعسبٝكككة  

  داٌسة بساَج ايرتبٝة.داٌسة بساَج ايرتبٝة.  ––يًرتبٝة ٚايثكافة ٚايعًّٛ يًرتبٝة ٚايثكافة ٚايعًّٛ 

تسعككة: أمحككد حطككإ، ايكككاٖسة: داز   تسعككة: أمحككد حطككإ، ايكككاٖسة: داز     ايٛقككع َككا بعككد اسبككداثى،  ايٛقككع َككا بعككد اسبككداثى،  (: (: 19941994ساْطككٛ يٝٛتككاز ) ساْطككٛ يٝٛتككاز ) جككإ فجككإ ف  --1818

  غٛقٝا  يًٓػس ٚايتٛشٜعغٛقٝا  يًٓػس ٚايتٛشٜع

َكدَكة يًُكّ س ايعًُكى أٍٚ    َكدَكة يًُكّ س ايعًُكى أٍٚ    (: "َا بعد اسبداثة ٚايرتبٝة"، ٚزقة عٌُ (: "َا بعد اسبداثة ٚايرتبٝة"، ٚزقة عٌُ 20102010عاٍ عًى ايدٖػإ )عاٍ عًى ايدٖػإ )  --1919

ٍ ايرتبٝة ِ أؾٛ ٍ ايرتبٝةيكط ِ أؾٛ ، بعٓٛإ: ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثة، فى ، بعٓٛإ: ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثة، فى يكط

ٔ اي رتاي رت ٔ ةَ  ٓٗا، ف ف  2222--2121ةَ  َعة ب ة جا ًٝة ايرتٝب ٓعكد به ٝٛ، امل ٛي ٓٗا، ف فٜ َعة ب ة جا ًٝة ايرتٝب ٓعكد به ٝٛ، امل ٛي ٜ  4747--7777..  

ٌ اىل فًط ة ايرتبٝة،(: (: 19711971جٛز  ف. ًًْٝس )جٛز  ف. ًًْٝس )  --2020 ٌ اىل فًط ة ايرتبٝة،َد  ظبًٛ  َد  ظبًٛتسعةْ  ُى يٛقا، ايكاٖسة: ٔا   املؿسٜة.املؿسٜة.  تسعةْ  ُى يٛقا، ايكاٖسة: ٔا

تسعة: تسعة:   اسبداثة ٚحكٛز ايعامل ايثايس،اسبداثة ٚحكٛز ايعامل ايثايس،  ––أٜدٜٛيٛجٝا ٚاهلٜٛة ايثكافٝة أٜدٜٛيٛجٝا ٚاهلٜٛة ايثكافٝة (: (: 20022002جٛز  ْزٜٔ )جٛز  ْزٜٔ )  --2121

  طٔ  ًٝ ة، ايكاٖسة: َهتبة َدبٛىل.طٔ  ًٝ ة، ايكاٖسة: َهتبة َدبٛىل.د/فسٜاٍ حد/فسٜاٍ ح

، أبكٛ  ، أبكٛ  1313، ، ضًطًة ضباقسا  اَ٘كازا  ضًطًة ضباقسا  اَ٘كازا  (: ايتعًِٝ فى ايكسٕ اسبادي ٚايعػسٜٔ، (: ايتعًِٝ فى ايكسٕ اسبادي ٚايعػسٜٔ، 19971997جريشي فٝاتس )جريشي فٝاتس )  --2222

  ظبى: َسنص اَ٘ازا  يًدزاضا  ٚايب ٛت ا٘ضرتاتٝجٝة.ظبى: َسنص اَ٘ازا  يًدزاضا  ٚايب ٛت ا٘ضرتاتٝجٝة.

، ، ، تسعككة: اميكإ عبكد ايعصٜككص  ، تسعككة: اميكإ عبكد ايعصٜككص  يٝٛتكاز .. عبككٛ فًطك ة َككا بعكد اسبداثكة    يٝٛتكاز .. عبككٛ فًطك ة َككا بعكد اسبداثكة    (: (: 20032003عكٝظ ٚيٝكاَص )  عكٝظ ٚيٝكاَص )    --2323

  َساجعة حطٔ ةًع، ايكاٖسة: املسنص ايثكافى ايعسبى.َساجعة حطٔ ةًع، ايكاٖسة: املسنص ايثكافى ايعسبى.

، َازع، تؿدزٖا ٚشازة ، َازع، تؿدزٖا ٚشازة 592592نيني  صبًة ايعسبى،صبًة ايعسبى،(: تٛجٗا  ايت هري يعامل املطتكبٌ، (: تٛجٗا  ايت هري يعامل املطتكبٌ، 20082008حاَد عُاز )حاَد عُاز )  --2424

  ..137:132137:132ا٘عّٓ، ايهٜٛت، ف ف ا٘عّٓ، ايهٜٛت، ف ف 
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  غساب،غساب،صبًة اْضتصبًة اْضتَٓٗج عًُى غاٜت٘ بًٛت املعسفة ايكؿٛي"، َٓٗج عًُى غاٜت٘ بًٛت املعسفة ايكؿٛي"،   ––(: "ايطٛبس حداثة (: "ايطٛبس حداثة 20152015حطٔ عجُى )حطٔ عجُى )  --2525

، ، 11تؿككدز عككٔ املسنككص ا٘ضككَٓى يًدزاضككا  ا٘ضككرتاتٝجٝة، بككريٚ ، ني     تؿككدز عككٔ املسنككص ا٘ضككَٓى يًدزاضككا  ا٘ضككرتاتٝجٝة، بككريٚ ، ني     

  ..350:327350:327، ف ف ، ف ف 20152015،  سٜا،  سٜا11ضٓةضٓة

املطتكبٌ،(: (: 19991999حطئ ناٌَ بٗاً ايدٜٔ )حطئ ناٌَ بٗاً ايدٜٔ )  --2626  ِٚ املطتكبٌ،ايتعًٝ  ِٚ طابع اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة  ايتعًٝ طابع اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَةايكاٖسة:َ    يًهتاب.يًهتاب.  ايكاٖسة:َ 

صبًة نًٝة ايرتبٝة صبًة نًٝة ايرتبٝة عد اسبداثة"، عد اسبداثة"، (: "أدٚاز املتغرية يًُعًِ فى صبتُع َا ب(: "أدٚاز املتغرية يًُعًِ فى صبتُع َا ب20092009حٓإ أمحد زقٛإ )حٓإ أمحد زقٛإ )  --2727

، تؿكدزٖا نًٝكة ايرتبٝكة، جاَعكة     ، تؿكدزٖا نًٝكة ايرتبٝكة، جاَعكة     11،  ،  3333، ني، نيايرتبٝكة ٚعًكِ ايكٓ ظ   ايرتبٝكة ٚعًكِ ايكٓ ظ     ––

  ..55:955:9عئ مشظ، ايكاٖسة: شٖساً ايػسم، ف ف عئ مشظ، ايكاٖسة: شٖساً ايػسم، ف ف 

(:" دٚز تهٓٛيٛجٝا اْتؿاٍ اسبدٜثة فى تُٓٝة حسٜكة ايتعكبري عكٔ ايكسأي     (:" دٚز تهٓٛيٛجٝا اْتؿاٍ اسبدٜثة فى تُٓٝة حسٜكة ايتعكبري عكٔ ايكسأي     20102010حٓإ أمحد زقٛإ )حٓإ أمحد زقٛإ )  --2828

املكّ س ايعًُكى   املكّ س ايعًُكى   اسبداثة"، اسبداثة"،   يدي ةٓب ازباَعة فى قًٛ صبتُع َا بعديدي ةٓب ازباَعة فى قًٛ صبتُع َا بعد

ٍ ايرتبٝة بعٓٛإ: ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثة  ِ أؾٛ ٍ يكط ٍ ايرتبٝة بعٓٛإ: ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثة أٚ ِ أؾٛ ٍ يكط أٚ

املٓعكد فى نًٝكة ايرتبٝكة جاَعكة بٓٗكا،     املٓعكد فى نًٝكة ايرتبٝكة جاَعكة بٓٗكا،     ، ، 20102010َاٜٛ َاٜٛ   2222--2121َٔ َٔ فى اي رتة فى اي رتة 

  323323  ::295295ف ف ف ف 

، تسعكة: ضبُكد   ، تسعكة: ضبُكد   حاية َا بعد اسبداثة، حبس فكى أؾكٍٛ ايتغكٝري ايثككافى    حاية َا بعد اسبداثة، حبس فكى أؾكٍٛ ايتغكٝري ايثككافى    (: (: 20052005دٜ ٝد ٖكازفى ) دٜ ٝد ٖكازفى )   --2929

ٝا، َساجعة د/ْاجى ْؿس، ٚ د/حٝدز حا  امساعٌٝ، بكريٚ : َسنكص   ٝا، َساجعة د/ْاجى ْؿس، ٚ د/حٝدز حا  امساعٌٝ، بكريٚ : َسنكص   غغ

  دزاضا  ايٛحدة ايعسبٝة.دزاضا  ايٛحدة ايعسبٝة.

تسعكة: عبكد احملطكٔ عكاةا ضكّٓ، ايككاٖسة: َهتبكة        تسعكة: عبكد احملطكٔ عكاةا ضكّٓ، ايككاٖسة: َهتبكة          آفكام ايكُٝكة،  آفكام ايكُٝكة،  (: (: 19681968زايا بازتٔ بريي )زايا بازتٔ بريي )  --3030

  ..املؿسٜةاملؿسٜة  ايٓٗكةايٓٗكة

ْ     20152015زْدي أبى عاد )زْدي أبى عاد )  --3131 ْ     (: "ايثكافة ٚاْ٘طإ فى شَكٔ َكا بعكد اسبداثكة: َكازبكة ا ثسٚبٛيٛجٝكة ْشَكة   ثسٚبٛيٛجٝكة ْشَكة   (: "ايثكافة ٚاْ٘طإ فى شَكٔ َكا بعكد اسبداثكة: َكازبكة ا

، ، 179179، ني، ني3131ايطككككٓة ايطككككٓة   صبًككككة ايثكافككككة ايعاملٝككككة، صبًككككة ايثكافككككة ايعاملٝككككة، املعٓككككى ٚاهلٜٛككككة"،  املعٓككككى ٚاهلٜٛككككة"،  

اٖداب،     أنتٛبس، أنتٛبس،   --ضبتُربضبتُرب  ٕٚ اي ٓٛك ةٓى يًثكافكةٚ  اٖداب،     ٜؿدزٖا اجملًكظ ايٛك  ٕٚ اي ٓٛك ةٓى يًثكافكةٚ  ٜؿدزٖا اجملًكظ ايٛك

  ..39:2839:28  ايهٜٛت، ف فايهٜٛت، ف ف

تسعة ٚتكدِٜ: فخسي ؾاحل، ايككاٖسة: املسنكص ايككَٛى    تسعة ٚتكدِٜ: فخسي ؾاحل، ايككاٖسة: املسنكص ايككَٛى      َٛ  ايٓاقد،َٛ  ايٓاقد،(: (: 20152015زْٚإ َاندْٚايد )زْٚإ َاندْٚايد )  --3232

  ة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.ة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.يًرتعة، اهلٍٝيًرتعة، اهلٍٝ

ٌ ٚباحس اجساٌى،(: (: 20052005زٜتػازد بسضٕٛ ٚنُربىل بسإٚ )زٜتػازد بسضٕٛ ٚنُربىل بسإٚ )  --3333 ِ ممازع َتأَ ٌ ٚباحس اجساٌى،املعً ِ ممازع َتأَ تسعة: د/عًى زغٝد تسعة: د/عًى زغٝد   املعً

  اسبٓاٚي، فًططئ: داز ايهتاب ازباَعى.اسبٓاٚي، فًططئ: داز ايهتاب ازباَعى.

عككامل عككامل اي ًطك ة اي سْطككٝة منٛذًجكا"،   اي ًطك ة اي سْطككٝة منٛذًجكا"،     ––(: "اي هككس أ ٓقكى ملككا بعكد اسبداثككة   (: "اي هككس أ ٓقكى ملككا بعكد اسبداثككة   20122012ايكصٚاٚي بغكٛزة )  ايكصٚاٚي بغكٛزة )    --3434

ة دٚزٜة ضبهُة زبع ضكٜٓٛة، تؿكدز عكٔ اجملًكظ ايكٛةٓى      ة دٚزٜة ضبهُة زبع ضكٜٓٛة، تؿكدز عكٔ اجملًكظ ايكٛةٓى      صبًصبً  ––  اي هساي هس



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

132 

دٜطكُرب، ف  دٜطكُرب، ف  --، أنتكٛبس ، أنتكٛبس 4141، ّ، 22ّيًثكافة ٚاي ٕٓٛ ٚاٖداب، ايهٜٛكت، ني يًثكافة ٚاي ٕٓٛ ٚاٖداب، ايهٜٛكت، ني 

  ..135:91135:91ف ف 

، دٜطكُرب، تؿكدزٖا   ، دٜطكُرب، تؿكدزٖا   374374، ني، نيصبًكة ايهٜٛكت  صبًكة ايهٜٛكت  (: "ْٗاٜكة أٜكدٜٛيٛجٝا.. اسبكٝككة ٚايكِٖٛ"،     (: "ْٗاٜكة أٜكدٜٛيٛجٝا.. اسبكٝككة ٚايكِٖٛ"،     20142014ككككككك )ككككككك )  --3535

  ..55:5255:52ٚشازة ا٘عّٓ بدٚية ايهٜٛت، ف ف ٚشازة ا٘عّٓ بدٚية ايهٜٛت، ف ف 

ؾٛزة املعًِ بئ قٝٛد اسبداثة ٚغسٚم َا بعكد اسبداثكة، فكى: قككاٜا     ؾٛزة املعًِ بئ قٝٛد اسبداثة ٚغسٚم َا بعكد اسبداثكة، فكى: قككاٜا     (: (: 20052005ضبُد ْؿاز )ضبُد ْؿاز )  ضاَىضاَى  --3636

  آفكام تسبٜٛكة َتجكددة،   آفكام تسبٜٛكة َتجكددة،   ، ، تسبٜٛة فى عؿس ايعٛملة َٚا بعد اسبداثكة تسبٜٛة فى عؿس ايعٛملة َٚا بعد اسبداثكة 

  ..137:99137:99ايكاٖسة: ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة، ف ف ايكاٖسة: ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة، ف ف 

ة فى عؿكس ايعٛملكة َٚكا بعكد اسبداثكة "آفكام تسبٜٛكة        ة فى عؿكس ايعٛملكة َٚكا بعكد اسبداثكة "آفكام تسبٜٛكة        قكاٜا تسبٜٛقكاٜا تسبٜٛ(: (: 20052005ككككك )ككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --3737

  املسجع ايطابل.املسجع ايطابل.  َتجددة"،َتجددة"،

َتككككار عًككككى:           َتككككار عًككككى:             املعسفككككة ٚايكككككٛة عٓككككد تٝككككاز َككككا بعككككد اسبداثككككة،املعسفككككة ٚايكككككٛة عٓككككد تٝككككاز َككككا بعككككد اسبداثككككة،(: (: 20162016كككككك )كككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --3838

eett//2200//22001166//0077hhttttpp::////wwwwww..hhaawwaammsshh..nn  

(: تهكٜٛٔ املعًكِ  ًكٝكا سبككازة َكا بعكد       (: تهكٜٛٔ املعًكِ  ًكٝكا سبككازة َكا بعكد       20032003ضاَٝة ايطكعٝد بغكاغٛ ٚفاةُكة فكٛشي عبكد ايعكاةى )      ضاَٝة ايطكعٝد بغكاغٛ ٚفاةُكة فكٛشي عبكد ايعكاةى )        --3939

، ، 11، ّ، 3232ّنيني  صبًكككة نًٝكككة ايرتبٝكككة بطٓطكككا،صبًكككة نًٝكككة ايرتبٝكككة بطٓطكككا،اسبداثكككة "تؿكككٛز َككككرتر"، اسبداثكككة "تؿكككٛز َككككرتر"، 

طبعة جاَعة ةٓطا، ف ف ة ايرتبٝة، جاَعة ةٓطا،َ  طبعة جاَعة ةٓطا، ف فتؿدزٖا نًٝ ة ايرتبٝة، جاَعة ةٓطا،َ    ..78:178:1  تؿدزٖا نًٝ

ٕ ايٛاحد ٚايعػسٜٔ، آفام فًط ة َا بعد اسبفًط ة َا بعد اسب(: (: 20042004ضإ ٖاْد )ضإ ٖاْد )  --4040 ٌ اي ًط ة فى ايكس ٕ ايٛاحد ٚايعػسٜٔ، آفام داثة فى: َطتكب ٌ اي ًط ة فى ايكس داثة فى: َطتكب

، ذبسٜكس: أٚيٝ كس يُٝكإ، تسعكة: َؿكط ى      ، ذبسٜكس: أٚيٝ كس يُٝكإ، تسعكة: َؿكط ى      جدٜدة يً هس اْ٘طاْىجدٜدة يً هس اْ٘طاْى

(، (، 301301ضبُٛد ضبُد، َساجعة: د/زَكإ بططاٜٚطى، عامل املعسفة، )ضبُٛد ضبُد، َساجعة: د/زَكإ بططاٜٚطى، عامل املعسفة، )

  ..158158--141141َازع، ايهٜٛت: َطابع ايطٝاضة، ف ف َازع، ايهٜٛت: َطابع ايطٝاضة، ف ف 

تسعة: د/ضاَى ضبُكد  تسعة: د/ضاَى ضبُكد    آفام تسبٜٛة َتجددة"،آفام تسبٜٛة َتجددة"،""  ––ري ري ايرتبٝة فى عامل َتغايرتبٝة فى عامل َتغ(: (: 20062006ضتٛاز  بازنس )ضتٛاز  بازنس )  --4141

  ْؿاز، تكدِٜ: د/ حاَد عُاز، ايكاٖسة: ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة.ْؿاز، تكدِٜ: د/ حاَد عُاز، ايكاٖسة: ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة.

  "ايتعًِٝ ازباَعى فى صبتُع َا بعد اسبداثة )ايت دي ٚاْضتجابة("،"ايتعًِٝ ازباَعى فى صبتُع َا بعد اسبداثة )ايت دي ٚاْضتجابة("،  (:(:20102010ض س ضبُد أبٛ زاقى )ض س ضبُد أبٛ زاقى )  --4242

ٍ ايرتبٝة ِ أؾٛ ٍ يكط ٍ ايرتبٝةاملّ س ايعًُى أٚ ِ أؾٛ ٍ يكط َعة بٓٗا، َعة بٓٗا، ، نًٝة ايرتبٝة، جا، نًٝة ايرتبٝة، جااملّ س ايعًُى أٚ

  2222--2121بعٓٛإ ايرتبٝة فى صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة، فكى اي كرتة َكٔ        بعٓٛإ ايرتبٝة فى صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة، فكى اي كرتة َكٔ        

  ..255:209255:209ٜٛيٝٛ، ف ف ٜٛيٝٛ، ف ف 

(: "َتطًبا  ايرتبٝة اي ًط ٝة َكٔ ايطايبكة املعًُكة يتهكٜٛٔ ايكسٚر      (: "َتطًبا  ايرتبٝة اي ًط ٝة َكٔ ايطايبكة املعًُكة يتهكٜٛٔ ايكسٚر      19961996ضعاد ضبُد فت ى ضبُٛد )ضعاد ضبُد فت ى ضبُٛد )  --4343

حٛيٝكة نًٝكة ايبٓكا  يكٗداب     حٛيٝكة نًٝكة ايبٓكا  يكٗداب     اي ًط ٝة يدي ةٓب املسحًة ايثاْٜٛة"، اي ًط ٝة يدي ةٓب املسحًة ايثاْٜٛة"، 

http://www.hawamsh.net/20/2016/07
http://www.hawamsh.net/20/2016/07
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، ضكككبتُرب، تؿكككدزٖا نًٝكككة ، ضكككبتُرب، تؿكككدزٖا نًٝكككة 33ايكطكككِ ايرتبكككٛي، نيايكطكككِ ايرتبكككٛي، ني  ٝكككة،ٝكككة،ٚايعًكككّٛ ٚايرتبٚايعًكككّٛ ٚايرتب

  ..58:3458:34ايبٓا ، جاَعة عئ مشظ، ف ف ايبٓا ، جاَعة عئ مشظ، ف ف 

فككى: أؾككٍٛ اي ًطكك ٝة فككى: أؾككٍٛ اي ًطكك ٝة   صبتُككع ايتعًككِٝ ٚاملعسفككة،صبتُككع ايتعًككِٝ ٚاملعسفككة،(: (: 20052005ضككعٝد ابككساِٖٝ عبككد اي تككار ةعُٝككة ) ضككعٝد ابككساِٖٝ عبككد اي تككار ةعُٝككة )   --4444

قككٝاً ايككدٜٔ شاٖككس ٚآ ككسٕٚ )أؾككٍٛ ايرتبٝككة(، ايكككاٖسة:      قككٝاً ايككدٜٔ شاٖككس ٚآ ككسٕٚ )أؾككٍٛ ايرتبٝككة(، ايكككاٖسة:      يًرتبٝككة، يًرتبٝككة، 

  َهتبة عئ مشظ.َهتبة عئ مشظ.

ضًطًة نتع ثكافٝة، ضًطًة نتع ثكافٝة، (، (، 198198، )، )عامل املعسفةعامل املعسفة"، "، (: "فًط ا  تسبٜٛة َعاؾسة(: "فًط ا  تسبٜٛة َعاؾسة19951995))ضعٝد امساعٌٝ عًى ضعٝد امساعٌٝ عًى   --4545

ٚاي ٕٓٛ ٚاي ٕٓٛايهٜٛت: اجملًظ ايٛنٓى يًثكافة    ٚاٖداب.ٚاٖداب.  ايهٜٛت: اجملًظ ايٛنٓى يًثكافة 

  ايكاٖسة: داز اي هس ايعسبىايكاٖسة: داز اي هس ايعسبى  أؾٍٛ اي ًط ٝة يًرتبٝة،أؾٍٛ اي ًط ٝة يًرتبٝة،(: (: 19971997ككككك )ككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --4646

  ايكاٖسة: عامل ايهتع.ايكاٖسة: عامل ايهتع.  ايرتبٝة ايت ًًٝٝة،ايرتبٝة ايت ًًٝٝة،(: (: 19971997ككككككك )ككككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --4747

ٛ اضرتاتٝجٝة يتطٜٛس ايتعًِٝ ازباَعى فى َؿس،(: (: 20072007كككككك )كككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --4848 ٛ اضرتاتٝجٝة يتطٜٛس ايتعًِٝ ازباَعى فى َؿس،عب نتاب أٖساّ نتاب أٖساّ   عب

  ، فرباٜس، قًٝٛب: َطابع أٖساّ ايتجازٜة.، فرباٜس، قًٝٛب: َطابع أٖساّ ايتجازٜة.233233اْقتؿادي، نياْقتؿادي، ني

  ايكاٖسة: َريٜت يًٓػس ٚايتٛشٜع.ايكاٖسة: َريٜت يًٓػس ٚايتٛشٜع.ايعٛملة ٚايطسٜل ايثايس، ايعٛملة ٚايطسٜل ايثايس،   (:(:19991999ايطٝد ٜاضئ )ايطٝد ٜاضئ )  --4949

، ايكككاٖسة: اهلٍٝككة املؿككسٜة ايعاَككة   ، ايكككاٖسة: اهلٍٝككة املؿككسٜة ايعاَككة   اسبككٛاز اسبكككازي فككى عؿككس ايعٛملككة   اسبككٛاز اسبكككازي فككى عؿككس ايعٛملككة   (: (: 20052005ككككك )ككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --5050

  يًهتاب، ضًطًة اي هسيًهتاب، ضًطًة اي هس

، ايكككاٖسة: اهلٍٝككة املؿككسٜة ايعاَككة ، ايكككاٖسة: اهلٍٝككة املؿككسٜة ايعاَككة املعسفٝككة يًُجتُككع ايعكاملى املعسفٝككة يًُجتُككع ايعكاملى   اشبسٜطككةاشبسٜطككة(: (: 20082008ككككك ) ككككك ) كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --5151

  يًهتاب، ضًطًة ايعًّٛ اْجتُاعٝة.يًهتاب، ضًطًة ايعًّٛ اْجتُاعٝة.

  ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.  آفام املعسفة فى عؿس ايعٛملة،آفام املعسفة فى عؿس ايعٛملة،(: (: 20112011ككك )ككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --5252

ِ ف(: (: 20072007غبٌ بدزإ ٚضعد أمحد ضًُٝإ )غبٌ بدزإ ٚضعد أمحد ضًُٝإ )  --5353 ِ فايتعًٝ ضهٓدزٜة: داز املعسفة  ى صبتُع املعسفة،ى صبتُع املعسفة،ايتعًٝ ضهٓدزٜة: داز املعسفة٘ا   ازباَعٝة.ازباَعٝة.  ٘ا

(: "جاذبٝة داعؼ..أؾٛيٝة ايدٜٓٝة ٚاْغرتاب ايتهٓٛيٛجى فى اجملتُع َا بعكد  (: "جاذبٝة داعؼ..أؾٛيٝة ايدٜٓٝة ٚاْغرتاب ايتهٓٛيٛجى فى اجملتُع َا بعكد  20152015ؾٓر ضامل )ؾٓر ضامل )  --5454

، صبًككة قَٛٝككة ، صبًككة قَٛٝككة 20152015،  سٜكا ،  سٜكا 163163نيني  صبًككة غكٍٕٛ عسبٝككة، صبًككة غكٍٕٛ عسبٝككة، ايؿكٓاعى"،  ايؿكٓاعى"،  

  فؿًٝة تؿدز عٔ أَاْكة ايعاَكة زباَعكة ايكدٍٚ ايعسبٝكة، ايككاٖسة،      فؿًٝة تؿدز عٔ أَاْكة ايعاَكة زباَعكة ايكدٍٚ ايعسبٝكة، ايككاٖسة،      

  ..124:112124:112ف ف ف ف 

، ، 22، ني، ني11، ّ، ّصبًككة َطككتكبٌ ايرتبٝككةصبًككة َطككتكبٌ ايرتبٝككةدعككٛة يًتأَككٌ"، دعككٛة يًتأَككٌ"،   ––(: "ايكككِٝ ٚاملطككتكبٌ (: "ايكككِٝ ٚاملطككتكبٌ 19951995قكٝاً ايككدٜٔ شاٖككس ) قكٝاً ايككدٜٔ شاٖككس )   --5555

ابسٌٜ، ٜؿدزٖا َسنص ابكٔ  ًكدٕٚ يًدزاضكا  ا٘مناٌٝكة بايتعكإٚ َكع       ابسٌٜ، ٜؿدزٖا َسنص ابكٔ  ًكدٕٚ يًدزاضكا  ا٘مناٌٝكة بايتعكإٚ َكع       

  ..32:932:9جاَعة حًٛإ، ف ف جاَعة حًٛإ، ف ف 

املكّ س  املكّ س  ا  َابعد اسبداثكة،  ا  َابعد اسبداثكة،  (: ايتُٓٝة ايرٖٓٝة ملعًِ املعًِ ٚاغهايٝ(: ايتُٓٝة ايرٖٓٝة ملعًِ املعًِ ٚاغهاي20002000ٝةًعت عبد اسبُٝد فاٜل )ةًعت عبد اسبُٝد فاٜل )  --5656

   ٌ ٌ   اشباَظ عػس يًسابطة، بعٓٛإ نًٝا  ايرتبٝكة اسباقكس ٚاملطكتكب ، ، اشباَظ عػس يًسابطة، بعٓٛإ نًٝا  ايرتبٝكة اسباقكس ٚاملطكتكب
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، ايكاٖسة: زابطة ايرتبٝة اسبدٜثة ، ايكاٖسة: زابطة ايرتبٝة اسبدٜثة 20002000ٜٛيٝٛ ٜٛيٝٛ   1818--1717فى اي رتة َٔ فى اي رتة َٔ 

  ..244:193244:193جاَعة ةٓطا، ف ف جاَعة ةٓطا، ف ف   ––باْغرتاى َع نًٝة ايرتبٝة باْغرتاى َع نًٝة ايرتبٝة 

دزاضكا  فكى أؾكٍٛ اي ًطك ٝة     دزاضكا  فكى أؾكٍٛ اي ًطك ٝة       ––  ثكة ثكة اسبداثة َٚكا بعكد اسبدا  اسبداثة َٚكا بعكد اسبدا  (: (: 20032003ةًعت عبد اسبُٝد ٚآ سٕٚ )ةًعت عبد اسبُٝد ٚآ سٕٚ )  --5757

  يًرتبٝة، ايكاٖسة: َهتبة أظبًٛ املؿسٜة.يًرتبٝة، ايكاٖسة: َهتبة أظبًٛ املؿسٜة.

املٓٝكا: داز  املٓٝكا: داز    دزاضة فكى أؾكٍٛ ايرتبٝكة،   دزاضة فكى أؾكٍٛ ايرتبٝكة،     ––ايرتبٝة فى عامل َتغري ايرتبٝة فى عامل َتغري (: (: 20062006ةًعت عبد اسبُٝد فاٜل )ةًعت عبد اسبُٝد فاٜل )  --5858

  فسحة يًٓػس ٚايتٛشٜع.فسحة يًٓػس ٚايتٛشٜع.

تطككككٜٛس ايتعًككككِٝ َككككا بعككككد أضاضككككى )ايثككككاْٛي( ملٛاجٗككككة     تطككككٜٛس ايتعًككككِٝ َككككا بعككككد أضاضككككى )ايثككككاْٛي( ملٛاجٗككككة     (: "(: "20102010ككككككك )ككككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --5959

املككّ س ايطككابع يككٛشزاً ايرتبٝككة ٚايتعًككِٝ  املككّ س ايطككابع يككٛشزاً ايرتبٝككة ٚايتعًككِٝ  اْحتٝاجككا  اجملتُعٝككة"، اْحتٝاجككا  اجملتُعٝككة"، 

ايعسب بعٓٛإ: ايتعًِٝ َا بعد أضاضى )ايثاْٛي، تطٜٛسٙ ٚتٜٓٛكع  ايعسب بعٓٛإ: ايتعًِٝ َا بعد أضاضى )ايثاْٛي، تطٜٛسٙ ٚتٜٓٛكع  

طك  َطازاتَ٘طازات٘ طك  ، املٓعكد فىَ  ٔ   ––، املٓعكد فىَ  ٕ فى اي رتةَ  ٔ ضًطٓة عُا ٕ فى اي رتةَ    َازع.َازع.88--77ضًطٓة عُا

تكككدِٜ: د/ حاَككد تكككدِٜ: د/ حاَككد   سٜككة املعسفككة َككٔ مسككاً اي ًطكك ة اىل أزض املدزضككة،سٜككة املعسفككة َككٔ مسككاً اي ًطكك ة اىل أزض املدزضككة،ْ ْ (: (: 19991999عكادٍ ايطككهسي ) عكادٍ ايطككهسي )   --6060

  عُاز، ايكاٖسة، ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة.عُاز، ايكاٖسة، ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة.

  ايعسبى.ايعسبى.  ايكاٖسة: داز اي هسايكاٖسة: داز اي هس  دزاضا  فى فًط ة ايرتبٝة املعاؾسة،دزاضا  فى فًط ة ايرتبٝة املعاؾسة،(: (: 20022002عبد ايساقى ابساِٖٝ ضبُد )عبد ايساقى ابساِٖٝ ضبُد )  --6161

  ، ايعئ: داز ايهتاب ازباَعى.، ايعئ: داز ايهتاب ازباَعى.َد ٌ اىل عًِ ايرتبٝةَد ٌ اىل عًِ ايرتبٝة(: (: 20142014عبد ايطّٓ ازبعافسة ٚآ سٕٚ )عبد ايطّٓ ازبعافسة ٚآ سٕٚ )  --6262

ايرتبٝكة ٚايتعًكِٝ فكى ايكٛةٔ ايعسبكى عًكى َػكازف ايككسٕ         ايرتبٝكة ٚايتعًكِٝ فكى ايكٛةٔ ايعسبكى عًكى َػكازف ايككسٕ         (: (: 20042004عبد ايعصٜص عبكد اهلل ايطكٓبٌ )  عبد ايعصٜص عبكد اهلل ايطكٓبٌ )    --6363

  ايسٜاض: داز املسٜ .ايسٜاض: داز املسٜ .  اسبادي ٚايعػسٜٔ،اسبادي ٚايعػسٜٔ،

امل ككاِٖٝ ٚا٘غككهايٝا  ... َككٔ اسبداثككة اىل امل ككاِٖٝ ٚا٘غككهايٝا  ... َككٔ اسبداثككة اىل   ––ضٛضككٝٛيٛجٝا ايثكافككة ضٛضككٝٛيٛجٝا ايثكافككة (: (: 20062006عبكد ايغٓككى عُككاد ) عبكد ايغٓككى عُككاد )   --6464

  : َسنص دزاضا  ايٛحدة ايعسبٝة.: َسنص دزاضا  ايٛحدة ايعسبٝة.، بريٚ ، بريٚ ايعٛملةايعٛملة

  احملسٚضةاحملسٚضة  ايكاٖسة: دازايكاٖسة: داز  تسبٝة َا بعد اسبداثة... َٔ أٜٔ؟ اىل أٜٔ؟،تسبٝة َا بعد اسبداثة... َٔ أٜٔ؟ اىل أٜٔ؟،(: (: 20002000عبد اي تار ابساِٖٝ تسنى )عبد اي تار ابساِٖٝ تسنى )  --6565

كدي،(: (: 20032003ككككك )ككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --6666 ّتًا عًُىْ  كدي،فًط ة ايرتبٝةَ  ّتًا عًُىْ  ظبًٛ  فًط ة ايرتبٝةَ  ظبًٛايكاٖسة: ٔا   ؿسٜة.ؿسٜة.املامل  ايكاٖسة: ٔا

اي ًطك ة ايرتبٜٛكة َٚطكتكبٌ ايكٛةٔ     اي ًطك ة ايرتبٜٛكة َٚطكتكبٌ ايكٛةٔ       ––عبٛ فًط ة تسبٜٛة عسبٝة عبٛ فًط ة تسبٜٛة عسبٝة   (:(:19911991عبد اهلل عبد ايداِٜ )عبد اهلل عبد ايداِٜ )  --6767

  ، بريٚ : َسنص دزاضا  ايٛحدة ايعسبٝة، بريٚ : َسنص دزاضا  ايٛحدة ايعسبٝةايعسبىايعسبى

، ، 103103نتكاب ايسافكد   نتكاب ايسافكد     عايٝا  ايسٚر فكى ايثكافكة ايعسبٝكة ا٘ضكَٓٝة،    عايٝا  ايسٚر فكى ايثكافكة ايعسبٝكة ا٘ضكَٓٝة،    (: (: 20152015عبد املعطى ضٜٛد )عبد املعطى ضٜٛد )  --6868

  ايػازقة: داز ايثكافة ٚا٘عّٓ.ايػازقة: داز ايثكافة ٚا٘عّٓ.

، َكاٜٛ، تؿكدزٖا   ، َكاٜٛ، تؿكدزٖا   690690نيني  صبًكة ايعسبكى،  صبًكة ايعسبكى،  (: "جكاى دزٜكدا ٚايت هٝكو"،    (: "جكاى دزٜكدا ٚايت هٝكو"،    20162016عبد املٓعِ عجع اي ٝكا ) عبد املٓعِ عجع اي ٝكا )   --6969

  ..23:1823:18ٚشازة ا٘عّٓ بدٚية ايهٜٛت، ف ف ٚشازة ا٘عّٓ بدٚية ايهٜٛت، ف ف 
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(: "ثكافة ايط ٌ فى شَٔ ايت دٜا : دٚز ايرتبٝكة ايعسبٝكة فكى بٓكاً ثكافكة      (: "ثكافة ايط ٌ فى شَٔ ايت دٜا : دٚز ايرتبٝكة ايعسبٝكة فكى بٓكاً ثكافكة      20062006عًى أضعد ٚة ة )عًى أضعد ٚة ة )  --7070

، ٜٓاٜس/َكازع، ٜؿكدزٖا   ، ٜٓاٜس/َكازع، ٜؿكدزٖا   3434، ّ، 33ّنيني  عامل اي هس،عامل اي هس،املٛاجٗة ٚاْْطٓم"، املٛاجٗة ٚاْْطٓم"، 

  ..239:187239:187اجملًظ ايٛةٓى يًثكافة ٚاي ٕٓٛ ٚاٖداب، ايهٜٛت، ف ف اجملًظ ايٛةٓى يًثكافة ٚاي ٕٓٛ ٚاٖداب، ايهٜٛت، ف ف 

ايرتبٝة ٚاسبداثة فى ايٛةٔ ايعسبى، زٖاْا  اسبداثة ايرتبٜٛة فى ايرتبٝة ٚاسبداثة فى ايٛةٔ ايعسبى، زٖاْا  اسبداثة ايرتبٜٛة فى (: (: 20132013كككككككك )كككككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --7171

  ، ايهٜٛت: جاَعة ايهٜٛت، صبًظ ايٓػس ايعًُى، ايهٜٛت: جاَعة ايهٜٛت، صبًظ ايٓػس ايعًُىعؿس َتغريعؿس َتغري

(: "اثكس ايعٛملكة عًكى ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة فكى       (: "اثكس ايعٛملكة عًكى ايعًُٝكة ايتعًُٝٝكة فكى       20112011امن عبد اهلل ايػاٖئ ٚصبكدي ةايكع ايهٓكدزي )   امن عبد اهلل ايػاٖئ ٚصبكدي ةايكع ايهٓكدزي )   غغ  --7272

، ٜٓكاٜس،  ، ٜٓكاٜس،  11،  ،  7070نيني  صبًكة دزاضكا  تسبٜٛكة ْٚ طكٝة،    صبًكة دزاضكا  تسبٜٛكة ْٚ طكٝة،    ايٛةٔ ايعسبى"، ايٛةٔ ايعسبى"، 

  ..237:163237:163تؿدزٖا نًٝة ايرتبٝة بايصقاشٜل، ف ف تؿدزٖا نًٝة ايرتبٝة بايصقاشٜل، ف ف 

داز اهلكٍٓ، ايككاٖسة:   داز اهلكٍٓ، ايككاٖسة:     ٜؿدز عٔ َّضطةٜؿدز عٔ َّضطة  نتاب اهلٍٓ،نتاب اهلٍٓ،(: "أةٍٓ اسبداثة"، (: "أةٍٓ اسبداثة"، 20062006فسٜدة ايٓكاؽ )فسٜدة ايٓكاؽ )  --7373

  املّضطة ايعسبٝة اسبدٜثة يًطبع ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، دٜطُرب.املّضطة ايعسبٝة اسبدٜثة يًطبع ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، دٜطُرب.

صبًكة ايرتبٝكة   صبًكة ايرتبٝكة   (: فًط ة ايعًِ فى عؿكس َكا بعكد ايٛقكعٝة َٚكا بعكد اسبداثكة،        (: فًط ة ايعًِ فى عؿكس َكا بعكد ايٛقكعٝة َٚكا بعكد اسبداثكة،        19991999فّاد ابٛ حطع )فّاد ابٛ حطع )  --7474

ٝة، ، دٜطُرب، تؿدزٖا ازبُعٝة املؿسٜة يًرتبٝة ، دٜطُرب، تؿدزٖا ازبُعٝة املؿسٜة يًرتبٝة 44، ني، ني22، ّ، ّايعًُٝةايعًُٝة ٝة، ايعًُ ايعًُ

 ،ّ ّ، َسنص تطٜٛس تدزٜظ ايعًٛ   ..11:111:1  جاَعة عئ مشظ، ف فجاَعة عئ مشظ، ف فَسنص تطٜٛس تدزٜظ ايعًٛ

ٌ ايبػسي(: (: 20062006فّاد ايبٗى ايطٝد )فّاد ايبٗى ايطٝد )  --7575 قٝاع ايعك ِ ايٓ ظ ا٘حؿاٌىٚ  ٌ ايبػسيعً قٝاع ايعك ِ ايٓ ظ ا٘حؿاٌىٚ    ايعسبى.ايعسبى.  ، ايكاٖسة: داز اي هس، ايكاٖسة: داز اي هسعً

ايكككاٖسة: املهتبككة ايكككاٖسة: املهتبككة   َككرٖع جدٜككد فككى ايطٝاضككة ايرتبٜٛككة،َككرٖع جدٜككد فككى ايطٝاضككة ايرتبٜٛككة،(: (: 20082008فًٝٝككع أضككهازٚع ٚعؿككاّ قُككس )فًٝٝككع أضككهازٚع ٚعؿككاّ قُككس )  --7676

  ايعؿسٜة يًٓػس ٚايتٛشٜع.ايعؿسٜة يًٓػس ٚايتٛشٜع.

  ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.  ة نسأع َاٍ،ة نسأع َاٍ،املعسفاملعسف(: (: 20142014قاٜد دٜاب )قاٜد دٜاب )  --7777

تسعة: أمحد ايػاَى، ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة تسعة: أمحد ايػاَى، ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة   َا بعد اسبداثة،َا بعد اسبداثة،(: (: 19941994َازجسٜت زٚش )َازجسٜت زٚش )  --7878

  يًهتاب.يًهتاب.

، تسعة: أ.د/ فسٜاٍ حطكٔ  ًٝ كة،   ، تسعة: أ.د/ فسٜاٍ حطكٔ  ًٝ كة،   ثكافة اْضتٗٓى َٚا بعد اسبداثةثكافة اْضتٗٓى َٚا بعد اسبداثة(: (: 20102010َاٜو فٝصزضتٕٛ )َاٜو فٝصزضتٕٛ )  --7979

  ؿسٜة ايعاَة يًهتاب.ؿسٜة ايعاَة يًهتاب.ايكاٖسة: اهلٍٝة املايكاٖسة: اهلٍٝة امل

صبًكة دٚزٜكة   صبًكة دٚزٜكة   ايعكٌ فى فًط ا  َا بعد اسبداثة، عامل اي هكس"،  ايعكٌ فى فًط ا  َا بعد اسبداثة، عامل اي هكس"،    َٛقعَٛقع""  (:(:20122012صبدي عبد اسبافظ )صبدي عبد اسبافظ )  --8080

، تؿككدز عككٔ اجملًككظ ايككٛةٓى يًثكافككة ٚاي ٓككٕٛ   ، تؿككدز عككٔ اجملًككظ ايككٛةٓى يًثكافككة ٚاي ٓككٕٛ   ضبهُككة زبككع ضككٜٓٛة ضبهُككة زبككع ضككٜٓٛة 

، ف ف ، ف ف 20122012دٜطككككككُرب، دٜطككككككُرب،   --، أنتككككككٛبس، أنتككككككٛبس441441، ّ، 22ّٚاٖداب، ايهٜٛككككككت، نيٚاٖداب، ايهٜٛككككككت، ني

191:137191:137..  

زِٜة ْكدٜة يٕٚقاني ايرتبٜٛة ايسآٖة مبؿس فى قكًٛ اي هكس ايرتبكٛي    زِٜة ْكدٜة يٕٚقاني ايرتبٜٛة ايسآٖة مبؿس فى قكًٛ اي هكس ايرتبكٛي    (: "(: "20152015صبدي ضبُد ْٜٛظ )صبدي ضبُد ْٜٛظ )  --8181

، َكازبا  ْكدٜكة فكى ايرتبٝكة ٚاجملتُكع،     ، َكازبا  ْكدٜكة فكى ايرتبٝكة ٚاجملتُكع،     صبًة ْكد ٚتٜٓٛسصبًة ْكد ٚتٜٓٛساملعاؾس"، املعاؾس"، 
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، تؿككدز عككٔ َسنككص ْكككد ٚتٓككٜٛس يًدزاضكككا       ، تؿككدز عككٔ َسنككص ْكككد ٚتٓككٜٛس يًدزاضكككا       20152015، َككاٜٛ، ؾككٝا   ، َككاٜٛ، ؾككٝا   11نيني

  ..49:2249:22اْ٘طاْٝة، ايهٜٛت، ف ف اْ٘طاْٝة، ايهٜٛت، ف ف 

  ايكاٖسة: داز احٝاً ايرتات ايعسبى.ايكاٖسة: داز احٝاً ايرتات ايعسبى.  ،،22،  ،  املعجِ ايٛضٝ املعجِ ايٛضٝ (: (: 19851985صبُع ايًغة ايعسبٝة )صبُع ايًغة ايعسبٝة )  --8282

ايكدٜٔ ٚايعًكِ ٚايككِٝ: ايؿكساني عًكى اجملكاٍ ايعكاّ فكى أشَٓكة          ايكدٜٔ ٚايعًكِ ٚايككِٝ: ايؿكساني عًكى اجملكاٍ ايعكاّ فكى أشَٓكة          (: (: 20152015ضبُد حًُكى عبكد ايٖٛكاب )   ضبُد حًُكى عبكد ايٖٛكاب )     --8383

، تؿكدزٖا ٚشازة ايثكافكة ٚايػكٍٕٛ    ، تؿكدزٖا ٚشازة ايثكافكة ٚايػكٍٕٛ    1313، ايطٓة، ايطٓة4949، ني، نيايتغٝري، ايت اِٖايتغٝري، ايت اِٖ

  ..294:277294:277ايدٜٓٝة، ضًطٓة عُإ، َطك ، ف ف ايدٜٓٝة، ضًطٓة عُإ، َطك ، ف ف 

  املغسب: داز تٛبكاٍ يًٓػس.املغسب: داز تٛبكاٍ يًٓػس.  ا بعد اسبداثة،ا بعد اسبداثة،اسبداثة َٚاسبداثة َٚ(: (: 20062006ضبُد ضبٝٓ )ضبُد ضبٝٓ )  --8484

ٌ (: (: 20122012ضبُد ضعٝد زٜإ )ضبُد ضعٝد زٜإ )  --8585 ّ ايعك ٛٗ َ ٌ ّ ايعك : ازبصً أٍٚ، ايكاٖسة: َسنص : ازبصً أٍٚ، ايكاٖسة: َسنص اسبداثة َٚا بعد اسبداثةاسبداثة َٚا بعد اسبداثة  ––َ ٗٛ

  اسبكازة ايعسبٝة.اسبكازة ايعسبٝة.

ًُككا قككٛة"،   ––(: "عبٛدٜككة املعًَٛككا  (: "عبٛدٜككة املعًَٛككا  20082008ضبُككد ةكك٘ )ضبُككد ةكك٘ )  --8686 ًُككا قككٛة"، ٖككٌ املعسفككة داٌ ، صبًككة ثكافٝككة ، صبًككة ثكافٝككة صبًككة ايعسبككىصبًككة ايعسبككىٖككٌ املعسفككة داٌ

ع، تؿدزٖا ٚشازة ا٘عكّٓ بدٚيكة ايهٜٛكت، ف ف    ع، تؿدزٖا ٚشازة ا٘عكّٓ بدٚيكة ايهٜٛكت، ف ف    ، َاز، َاز592592غٗسٜة، نيغٗسٜة، ني

153:148153:148..  

  ––املكككد ٌ املكككد ٌ   ––يتُٓٝكككة املٗٓٝكككة )اْدباٖكككا  املعاؾكككسة    يتُٓٝكككة املٗٓٝكككة )اْدباٖكككا  املعاؾكككسة    اا(: (: 20022002ضبُكككد عبكككد اشبكككايل َكككدبٛىل )   ضبُكككد عبكككد اشبكككايل َكككدبٛىل )     --8787

  ايعئ: داز ايهتاب ازباَعى.ايعئ: داز ايهتاب ازباَعى.  ا٘ضرتاتٝجٝة(،ا٘ضرتاتٝجٝة(،

، َساجعكة ٚتككدِٜ:   ، َساجعكة ٚتككدِٜ:   ت هٝكو ايبٓٝكة  ت هٝكو ايبٓٝكة    ––بٝة دبدد ْ طٗا بٝة دبدد ْ طٗا ايرتايرت(: (: 20082008كككككككككك )كككككككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --8888

  أ.د/حاَد عُاز، ايكاٖسة: ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة.أ.د/حاَد عُاز، ايكاٖسة: ايداز املؿسٜة ايًبٓاْٝة.

ا٘ضهٓدزٜة: ا٘ضهٓدزٜة:   اي ًط ة َٚباحثٗا َع تسعة املد ٌ اىل املٝتافٝصٜكٝا،اي ًط ة َٚباحثٗا َع تسعة املد ٌ اىل املٝتافٝصٜكٝا،(: (: 20002000ضبُد عًى أبٛ زٜإ )ضبُد عًى أبٛ زٜإ )  --8989

  داز املعسفة ازباَعٝة.داز املعسفة ازباَعٝة.

  ايكاٖسة: أظبًٛ املؿسٜة.ايكاٖسة: أظبًٛ املؿسٜة.  فى َا بعد اسبداثة،فى َا بعد اسبداثة،ايرتبٝة ٚايثكافة ايرتبٝة ٚايثكافة (: (: 20062006ضبُد ضبُد ضهسإ )ضبُد ضبُد ضهسإ )  --9090

  ةبعة َٓك ة، ايكاٖسة: عامل ايهتع.ةبعة َٓك ة، ايكاٖسة: عامل ايهتع.  أؾٍٛ ايرتبٝة،أؾٍٛ ايرتبٝة،(: (: 19841984ضبُد َٓري َسضى )ضبُد َٓري َسضى )  --9191

  ، ايكاٖسة: َهتبة أظبًٛ املؿسٜة.، ايكاٖسة: َهتبة أظبًٛ املؿسٜة.دزاضا  فى اي هس ايرتبٛيدزاضا  فى اي هس ايرتبٛي(: (: 19851985ضبُد ْبٌٝ ْٛفٌ )ضبُد ْبٌٝ ْٛفٌ )  --9292

ٗ  20102010ضبُد ٚجٝ٘ ايؿاٚي )ضبُد ٚجٝ٘ ايؿاٚي )  --9393 ٗ  (: َا بعد اسبداثكة ٚتكداعٝات املكّ س ايعًُكى   املكّ س ايعًُكى   ا عًكى ايتعًكِٝ ٚايكتعًِ،    ا عًكى ايتعًكِٝ ٚايكتعًِ،    (: َا بعد اسبداثكة ٚتكداعٝات

فى اي كرتة  فى اي كرتة    يكطِ أؾٍٛ ايرتبٝة )ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثة،يكطِ أؾٍٛ ايرتبٝة )ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثة،

  ٜٛيٝٛ، نًٝة ايرتبٝة، جاَعة بٓٗا.ٜٛيٝٛ، نًٝة ايرتبٝة، جاَعة بٓٗا.  2222--2121َٔ َٔ 

ايكِٝ(: (: 20152015ضبُٛد محدي شقصٚم )ضبُٛد محدي شقصٚم )  --9494  ٕٚ ايكِٝاْ٘طا  ٕٚ دٜة صبًةاْ٘طا ّ ايتجازٜة،ٖ  ٖسا طابع ٔا ٛب:َ  دٜة صبًة، قًٝ ّ ايتجازٜة،ٖ  ٖسا طابع ٔا ٛب:َ    أشٖس.أشٖس.  ، قًٝ

تؿدٜس د/ضبُد فت ى عبكد اهلل، ا٘ضكهٓدزٜة: داز   تؿدٜس د/ضبُد فت ى عبكد اهلل، ا٘ضكهٓدزٜة: داز     َٓاٖج ايب س اي ًط ى،َٓاٖج ايب س اي ًط ى،(: (: 20120166ضبُٛد شٜدإ )ضبُٛد شٜدإ )  --9595

  ايٛفاً يدْٝا ايطباعة ٚايٓػس.ايٛفاً يدْٝا ايطباعة ٚايٓػس.
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  ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.  املعجِ اي ًط ى،املعجِ اي ًط ى،(: (: 20162016َساد ٖٚبة )َساد ٖٚبة )  --9696

ِٜ: ِٜ: َساجعكة ٚتككد  َساجعكة ٚتككد    قساًا  َعاؾسة فى ْ سٜة عًِ اْجتُكاني، قساًا  َعاؾسة فى ْ سٜة عًِ اْجتُكاني، (: (: 20022002َؿط ى  ًا عبد ازبٛاد )َؿط ى  ًا عبد ازبٛاد )  --9797

  ضبُد ازبٖٛسي، ايكاٖسة: َسنص ايب ٛت ٚايدزاضا  اْجتُاعٝة.ضبُد ازبٖٛسي، ايكاٖسة: َسنص ايب ٛت ٚايدزاضا  اْجتُاعٝة.

، فؿًٝة تؿدزٖا ، فؿًٝة تؿدزٖا صبًة اي هس املعاؾسصبًة اي هس املعاؾسامل ّٗٛ ٚأُٖٝة"، امل ّٗٛ ٚأُٖٝة"،   ––فًط ة ايرتبٝة فًط ة ايرتبٝة ""  (:(:20162016َؿط ى زجع )َؿط ى زجع )  --9898

، ٜٛيٝكٛ، ف ف  ، ٜٛيٝكٛ، ف ف  44اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَكة يًهتكاب، ا٘ؾكداز ايثكاْى، ني    اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَكة يًهتكاب، ا٘ؾكداز ايثكاْى، ني    

56:4956:49..  

ا٘حؿكككاً ايٛؾككك ى ٚاْضكككتدْىل فكككى ايعًكككّٛ ايطكككًٛنٝة  ا٘حؿكككاً ايٛؾككك ى ٚاْضكككتدْىل فكككى ايعًكككّٛ ايطكككًٛنٝة    (:(:20072007ممكككدٚر عبكككد املكككٓعِ ايهٓكككاْى )ممكككدٚر عبكككد املكككٓعِ ايهٓكككاْى )  --9999

  ، ايكاٖسة: داز اي هس ايعسبى.، ايكاٖسة: داز اي هس ايعسبى.ٚاْجتُاعٝةٚاْجتُاعٝة

  ايعسبى.ايعسبى.  ، تسعة: ضاملٜ  ٛ ، بريٚ : املسنص ايثكافى، تسعة: ضاملٜ  ٛ ، بريٚ : املسنص ايثكافى22ممح سٜا  املعسفة، ح سٜا  املعسفة، : :   ((19781978َٝػاٍ فٛنٛ )َٝػاٍ فٛنٛ )  --100100

صبًكة تكبئ   صبًكة تكبئ   ة، ة، ْٗاٜة ايطسدٜا  ايؿغسي: فى دباٚش أةسٚحة َكا بعكد اسبداثك   ْٗاٜة ايطسدٜا  ايؿغسي: فى دباٚش أةسٚحة َكا بعكد اسبداثك   ""  (:(:20142014ْادز ناظِ )ْادز ناظِ )  --101101

، تؿككدز عككٔ املسنككص ايعسبككى يًدزاضككا  اي هسٜككة   ، تؿككدز عككٔ املسنككص ايعسبككى يًدزاضككا  اي هسٜككة   يًدزاضككا  اي هسٜككةيًدزاضككا  اي هسٜككة

  ..90:7390:73، ف ف ، ف ف 20142014، زٜبع، زٜبع1616، ّ، 22ّٚايثكافٝة، ايدٚحة، قطس، نيٚايثكافٝة، ايدٚحة، قطس، ني

  ––(: اغكهايٝا  ايرتبٝكة ايعسبٝكة فكى صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة، )أشَكة          (: اغكهايٝا  ايرتبٝكة ايعسبٝكة فكى صبتُكع َكا بعكد اسبداثكة، )أشَكة          20102010ْادٜة حطكٔ ايطكٝد )  ْادٜة حطكٔ ايطكٝد )    --102102

، نًٝكة ايرتبٝكة،   ، نًٝكة ايرتبٝكة،   رتبٝةرتبٝةاملّ س ايعًُى أٍٚ يكطِ أؾٍٛ اياملّ س ايعًُى أٍٚ يكطِ أؾٍٛ ايٚاملخكس (،  ٚاملخكس (،  

جاَعة بٓٗا، بعٓٛإ: ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثكة، فكى اي كرتة    جاَعة بٓٗا، بعٓٛإ: ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد اسبداثكة، فكى اي كرتة    

  ..162:115162:115، ف ف ، ف ف 20102010ٜٛيٝٛ ٜٛيٝٛ   2222--2121َٔ َٔ 

زِٜكة ملطكتكبٌ اشبطكاب ايثككافى ايعسبكى،      زِٜكة ملطكتكبٌ اشبطكاب ايثككافى ايعسبكى،        ––(: ايثكافة ايعسبٝة ٚعؿس املعًَٛكا   (: ايثكافة ايعسبٝة ٚعؿس املعًَٛكا   20012001ْبٌٝ عًى )ْبٌٝ عًى )  --103103

ايكككٛةٓى ايكككٛةٓى ، دٜطكككُرب، ضًطكككًة ٜؿكككدزٖا اجملًكككظ ، دٜطكككُرب، ضًطكككًة ٜؿكككدزٖا اجملًكككظ 276276  عكككامل املعسفكككة،عكككامل املعسفكككة،

  يًثكافة ٚاي ٕٓٛ ٚاٖداب، ايهٜٛت: َطابع ايطٝاضة.يًثكافة ٚاي ٕٓٛ ٚاٖداب، ايهٜٛت: َطابع ايطٝاضة.

  ايكاٖسة: َطابع اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.ايكاٖسة: َطابع اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.  ذبدٜا  عؿس املعًَٛا ،ذبدٜا  عؿس املعًَٛا ،(: (: 20032003ككككك )ككككك )كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  --104104

، عكامل املعسفكة   ، عكامل املعسفكة   اي جٛة ايسقُٝة: زِٜكة عسبٝكة جملتُكع املعسفكة    اي جٛة ايسقُٝة: زِٜكة عسبٝكة جملتُكع املعسفكة    (: (: 20052005ْبٌٝ عًى ْٚادٜة حجاشي )ْبٌٝ عًى ْٚادٜة حجاشي )  --105105

(، أغطككككطظ، ٜؿككككدزٖا اجملًككككظ ايككككٛةٓى يًثكافككككة ٚاي ٓككككٕٛ (، أغطككككطظ، ٜؿككككدزٖا اجملًككككظ ايككككٛةٓى يًثكافككككة ٚاي ٓككككٕٛ 331818))

  ٚاٖداب، ايهٜٛت: َطابع ايطٝاضة.ٚاٖداب، ايهٜٛت: َطابع ايطٝاضة.

، ، َكا بعكد اسبداثكة   َكا بعكد اسبداثكة     ––ايعٛملكة  ايعٛملكة    ––ايتُٓٝكة َكٔ َٓ كٛز َتجكدد: ايتُٝكص      ايتُٓٝكة َكٔ َٓ كٛز َتجكدد: ايتُٝكص      (: (: 20072007ْؿس ضبُكد عكازف )  ْؿس ضبُكد عكازف )    --106106

  ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.ايكاٖسة: اهلٍٝة املؿسٜة ايعاَة يًهتاب.
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: َتككار عًككى:      : َتككار عًككى:      تككى اىل ايعكككٌ ايتٛاؾككًى  تككى اىل ايعكككٌ ايتٛاؾككًى  ٖابسَككاع َككٔ ايعكككٌ أدا  ٖابسَككاع َككٔ ايعكككٌ أدا  (: (: 20102010ْككٛز ايككدٜٔ عًككٛؽ )  ْككٛز ايككدٜٔ عًككٛؽ )    --107107

oonnlliinnee..ccoomm//??iidd==9999662200--eesstt--hhttttpp::////wwwwww..mmiiddddllee  

  ..20162016//1111//1717تازٜ  ايد ٍٛ تازٜ  ايد ٍٛ 

ة ة صبًك صبًك فى ايًغكة ٚاملعٓكى ٚاْؾكطٓر،    فى ايًغكة ٚاملعٓكى ٚاْؾكطٓر،      ––(: اسبداثة َٚا بعد اسبداثة (: اسبداثة َٚا بعد اسبداثة 20152015ٖاغِ املْٝٓى ٚآ سٕٚ )ٖاغِ املْٝٓى ٚآ سٕٚ )  --108108

، تؿككدز عككٔ املسنككص ا٘ضككَٓى يًدزاضككا  ا٘ضككرتاتٝجٝة،    ، تؿككدز عككٔ املسنككص ا٘ضككَٓى يًدزاضككا  ا٘ضككرتاتٝجٝة،    اْضككتغساباْضككتغساب

  ..326:319326:319، ف ف ، ف ف 20152015،  سٜا،  سٜا11، ع، ع11بريٚ ، نيبريٚ ، ني

ٕ ْ تكٝدِٖ أٖداف ٚةٓب ْ ذبدِٖٚ غاٜا "(: (: 20012001ٖٓسي برينطٕٛ )ٖٓسي برينطٕٛ )  --109109 ِ بغري أٖداف "َعًُٛ ٕ ْ تكٝدِٖ أٖداف ٚةٓب ْ ذبدِٖٚ غاٜا "تعًٝ ِ بغري أٖداف "َعًُٛ ، ، تعًٝ

  ايكاٖسة: أظبًٛ املؿسٜة.ايكاٖسة: أظبًٛ املؿسٜة.

املكّ س  املكّ س  ٚصبتُع َا بعد اسبداثكة )ايت كدي ٚاْضكتجابة(،    ٚصبتُع َا بعد اسبداثكة )ايت كدي ٚاْضكتجابة(،    (: ايرتبٝة (: ايرتبٝة 20102010ٚقٍٝة ضبُد أبٛ ضعدة )ٚقٍٝة ضبُد أبٛ ضعدة )  --110110

ٍ ايرتبٝة، بعٓٛإ: ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد  ِ أؾٛ ٍ يكط ٍ ايرتبٝة، بعٓٛإ: ايرتبٝة فى صبتُع َا بعد ايعًُى أٚ ِ أؾٛ ٍ يكط ايعًُى أٚ

ٜٛيٝٛ، املٓعكد بهًٝة ايرتبٝة جاَعة ٜٛيٝٛ، املٓعكد بهًٝة ايرتبٝة جاَعة   2222--2121، فى اي رتة َٔ ، فى اي رتة َٔ اسبداثةاسبداثة

  ..47:3147:31بٓٗا، ف ف بٓٗا، ف ف 

  انًـشاعـغ األعُجيخ:انًـشاعـغ األعُجيخ:  --صبَيب صبَيب 

111111--  AAnnddyy  HHiinneess  ((22001122))::  TThhee  eemmeerrggeennccee  ooff  IInntteeggrraattee  VVaalluueess..  

AAvviillaabbllee  aatt::  wwwwww..aannddyyhhiinneess..ccoomm//vvaalluueess//,,  TThhee  

eemmeerrggeennccee--ooff--iinntteeggrraattee  vvaalluueess..  

111122--  BBaarrrryy  BBuurrkkee  ((22000000))::  PPoossttmmooddeerrnniissmm  PPoosstt  MMooddeerrnniittyy  aanndd  

EEdduuccaattiioonn  TThhee  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  ooff  IInnffoorrmmaall  

EEdduuccaattiioonn,,  PPPP..11::2299,,  AAvvaaiillaabbllee  aatt  

wwwwww..iinnffeedd..oorrgg//bbiibblliioo//bb--ppoossttmmdd..hhttmm..  

111133--  CCaaiinn,,  RR..  CC..  aanndd  CCaaiinn,,  GG..  ((11999977))::  EEdduuccaattiioonn  oonn  TThhee  EEddggee  ooff  

PPoossssiibbiilliittyy  AAlleexxaannddrriiaa  ((VVAA))::  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  

SSuuppeerrvviissiioonn  aanndd  CCuurrrriiccuulluumm  DDeevveellooppmmeenntt  

PP..1166..  

111144--  CClliivvee  BBeecckk  ((22000077))::  PPoossttmmooddeerrnniissmm,,  PPeeddaaggooggyy,,  aanndd  pphhiilloossoopphhyy  

ooff  EEdduuccaattiioonn..  AAvvaaiillaabbllee  aatt  

hhttttpp::////wwwwww..jjuulliittuuyyuuhhbbeellaass..  bbllooggssppoott..ccoomm  

//22000077//0000//ppoossttmmooddeerrnniissmm..  ppeeddaaggooggyy--aanndd--

pphhiilloossoopphhyy..  hhttmmll..  

111155--  DDeebbbbiiee  WWaattkkiinnss  &&  WWiilllliiaamm  AAllllaann  KKrriittssoonniiss  ((22000088))::  AArriissttoottllee  

PPhhiilloossoopphhyy  aanndd  tthhee  WWaayyss  ooff  mmeeaanniinngg::  AA  

NNaattiioonnaall  ssttuuddyy  oonn  iinntteeggrraattiinngg  aa  ppoosstt  

mmooddeerrnniisstt  aapppprrooaacchh  ttoo  EEdduuccaattiioonn  aanndd  

ssttuuddeenntt  AAccaaddeemmiicc  AAcchhiieevveemmeenntt,,  IInn  

http://www.middle-est-online.com/?id=99620
http://www.middle-est-online.com/?id=99620
http://www.andyhines.com/values/
http://www.infed.org/biblio/b-postmd.htm
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NNaattiioonnaall  FFoorruumm  ooff  AApppplliieedd  EEdduuccaattiioonnaall  

RReesseeaarrcchh  JJoouurrnnaall,,  VVooll..2211,,  NNoo..33,,  AAvvaaiillaabbllee  

aatt::  wwwwww..eerriicc..eedd..ggoovv..,,  PPPP..11::99..  

111166--  DDeennnniiss  KKoooo  HHookk--CChhuunn  ((22000022))::  QQuuaalliittyy  EEdduuccaattiioonn  TThhrroouugghh  AA  

ppoossttmmooddeerrnn  CCuurrrriiccuulluumm,,  IInn::  HHoonngg  KKoonngg  

TTeeaacchheerr''ss  CCeenntteerr  JJoouurrnnaall,,  VVooll..11,,  SSpprriinngg,,  

PPPP..5566::7733..  

111177--  GGuuooffaann  WWaann  ((11999988))::  TThhee  EEdduuccaattiioonnaall  RReeffoorrmm  iinn  tthhee  CCuullttuurraall  

RReevvoolluuttiioonn  iinn  CChhiinnaa..  AA  ppoossttmmooddeerrnn  CCrriittiiqquuee,,  

PPaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

AAmmeerriiccaann  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  

AAssssoocciiaattiioonn  ((SSaann  DDiieeggoo)),,  CCAA,,  AApprriill,,  1133--1177,,  

PPPP..11::2244..  

111188--  JJoohhnn  RRaayy  ((22001122))::  PPoossttmmooddeerrnniissmm  aanndd  MMoorraall  PPhhiilloossoopphhyy,,  

PPhh..DD..  AAvvaaiillaabbllee  aatt  
wwwwww..hhttttpp::////ppaannddoorraa,,nnllaa..ggoovv..aauu//ppaann//  

4422119977//2200006600552266//jjoonnjjaayyrraayy..ttrriippoodd..ccoomm..  PPPP..11::3300  

111199--  KKaarreenn  DDuupprree  JJaaccoobbss  aanndd  WWiilllliiaamm  AAllllaann  KKrriittssoonniiss  ((22000066))::  

NNaattiioonnaall  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  IImmpplleemmeennttiinngg  

PPoossttmmooddeerrnn  TThhiinnkkiinngg  ffoorr  IImmpprroovviinngg  

SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn  iinn  PPuubblliicc  EEdduuccaattiioonn  iinn  

TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa,,  IInn  NNaattiioonnaall  

FFoorruumm  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  

SSuussppeerrvviissoonn  JJoouurrnnaall..  VVoo..2233,,  NNoo..44..  AAvviillaabbllee  

aatt::  wwwwww..ffiilleesseerriicc..eedd..ggoovv//  ffuulltteexxtt//EEdd449922115577..PPDDFF,,  

PPPP..11::1100..  

112200--  KKaasshhaann  IIsshhaaqq  aanndd  WWiilllliiaamm  AAllllaann  KKrriittssoonniiss  ((22000022))::  AAppppllyyiinngg  

PPoossttmmooddeerrnniissmm::  SSoolluuttiioonnss  ttoo  aallll  oouurr  

EEdduuccaattiioonnaall  PPrroobblleemmss,,  PPhh..DD..  AAvviillaabbllee  

aatt..wwwwww..EERRIICC  DDiiggeesstt..eedd..ggoovv,,  PPPP..11::88  

112211--  LLaarrrryy  JJ..  SSoolloommoonn  ((11999988))::  WWhhaatt  iiss  ppoossttmmooddeerrnniissmm??  IInn  

ppoossttmmooddeerrnn  IInntteelllleeccttuuaallss,,  aabbuussee  ooff  sscciieennccee,,  

MMaayy..  

112222--  MMaarriillyynn  SSttrruuttcchheennss  ((22001144))::  PPoossttmmooddeerrnniissmm..  HHooww  TTeeaacchheerrss  CCaann  

RReeccooggnniizzee  PPoossttmmooddeerrnniissmm  iinn  SScchhooooll  

TTeexxttbbooookkss,,  EERRIICC  DDiiggeesstt,,  PPuubblliisshheedd  bbyy  TThhee  

UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  AAvviillaabbllee  aatt  

http://www.eric.ed.gov/
http://www.http/pandora,nla.gov.au/pan/%2042197/20060526/jonjayray.tripod.com.%20PP.1:30
http://www.http/pandora,nla.gov.au/pan/%2042197/20060526/jonjayray.tripod.com.%20PP.1:30
http://www.fileseric.ed.gov/%20fultext/Ed492157.PDF
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wwwwww..ccmmooddss..oorrgg//uunniittss//......//ccmmoodd22  

ppoossttmmooddeerrnniissmm  iinn  EEdduuccaattiioonn,,  PPPP..11--77..  

112233--  MMaarriiuuss  BBoobboocc  ((22001122))::  TThhee  PPoossttmmooddeerrnn  CCuurrrriiccuulluumm  iinn  aa  MMooddeerrnn  

CCllaassssrroooomm  IInn  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  

EEdduuccaattiioonn,,  VVooll..44,,  NNoo..11,,  MMaarrcchh,,  PPPP..114422--115522..  

AAvviillaabbllee  aatt  wwwwww..mmaaccrrootthhiinnkk..  oorrgg//iijjee  

112244--  PPaauull  VV..  HHaarrttmmaann  ((22001100))::  WWhhaatt  iiss  ppoossttmmooddeerrnniissmm??  AAvviillaabbllee  aatt::  

wwwwww..  EEssssoottmmeenntt..ccoomm//ddeeffiinniittiioonn--

ppoossttmmooddeerrnniissmm..  2200990033..hhttmmll  

112255--  PPiieettrryy  KKoowwsskkii,,  BB..  ((11999966))::  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  TThhee  PPoowweerr  iinn  AAdduulltt  

EEdduuccaattiioonn::  BBeeyyoonndd  FFrriieerree  aanndd  HHaabbeerrmmaass..  

AAdduulltt  EEdduuccaattiioonn  QQuuaarrtteerrllyy,,  4400,,  PPPP..8822--9977..  

112266--  RRoonnaalldd  IInngglleehhaarrtt  ((11999955))::  CChhaannggiinngg  VVaalluueess,,  EEccoonnoommiicc  

DDeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  PPoolliittiiccaall  CChhaannggee..  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciiaall  SScciieennccee  JJoouurrnnaall,,  

NNoo..114455  ((SSeepptteemmbbeerr)),,  PPPP..6677--7711..  

112277--  SSllaatttteerryy  PP..  ((11999955))::  CCuurrrriiccuulluumm  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  TThhee  

PPoossttmmooddeerrnn  EErraa::  NNeeww  YYoorrkk::  GGaarrllaanndd  

PPuubblliisshhiinngg  PPPP..225522::225555..  

112288--  SSttaannllyy  GGrreennzz  ((11999999))::  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  ppoossttmmooddeerrnn  pphhiilloossoopphhyy  

AAvviillaabbllee  aatt::  wwwwww..ppoossttmmooddeerrnnpprreeaacchhiinngg..nneett//  

ppoossttmmooddeerrnn--pphhiilloossoopphhyy..hhttmmll..,,  PPPP..11::55..  

112299--  SStteepphheenn  JJ..  DDeenniigg  ((11999999))::  PPoossttmmooddeerrnniissmm  aanndd  iittss  EEffffeeccttss  oonn  TThhee  

TTeeaacchhiinngg  ooff  VVaalluueess  iinn  PPuubblliicc  SScchhoooollss,,  PPaappeerr  

PPrreesseenntteedd  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  

AAmmeerriiccaann  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  

AAssssoocciiaattiioonn  MMoonnttrreeaall,,  QQuueebbeecc  CCaannaaddaa,,  AApprriill  

1122--2233,,  PPPP..22::2299..  AAvviillaabbllee  aatt  EERRIICC..eedd..ggoovv..  eedd..,,  

PPPP..443366::449977..  

113300--  TTeerrrryy  EEaagglleettoonn  ((11999977))::  TThhee  IIlllluussiioonn  ooff  PPoossttmmooddeerrnniissmm..  22eedd..  

NNuussss  aa  cchhuusseettttee::  BBllaacckkwweellll  PPuubblliisshheerrss..  

113311--  VVeehhbbii  CCeelliikk  aanndd  MMeehhmmeett  NNuurrii  GGoommlleekkssiizz  ((22000000))::  AA  CCrriittiiccaall  

EExxaammiinnaattiioonn  ooff  GGlloobbaalliizzaattiioonn  aanndd  iittss  

EEffffeeccttss  oonn  EEdduuccaattiioonn,,  AAvviillaabbllee  aatt::  

wwwwww..ffiirraatt..eedduu..ttrr//  ssoossyyaallbbiill//ddeerrggii//aarrssiivv//  

……//113333--114444..PPDDFF..  

http://www.cmods.org/units/.../cmod2
http://www.macrothink/
http://www.postmodernpreaching.net/%20postmodern-philosophy.html
http://www.postmodernpreaching.net/%20postmodern-philosophy.html
http://www.firat.edu.tr/%20sosyalbil/dergi/arsiv/


 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

141 

 (1يهحك سلى )

 انسبدح انًحكًيٍأسًبء 

 أضتاذ أؾٍٛ ايرتبٝة ٚعُٝد نًٝة ايرتبٝة باملٓٝا أ.د/ أمحد غ ات٘ ضبُد .1

 أضتاذ أؾٍٛ ايرتبٝة املت ست نًٝة ايرتبٝة باملٓٝا أ.د/ أمحد عبد ايعصٜص أمحد .2

أضتاذ ا٘دازة ايتعًُٝٝة ٚايرتبٝة ٚايرتبٝة املكازْة املت ست نًٝة  أ.د/ أمحد ضبُد غامن .3

 ضٜٛاايرتبٝة ببٓى 

 أضتاذ عًِ ايٓ ظ ايرتبٛي ٚايعُٝل أضبل يهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا أ.د/ أْٛز زٜاض عبد ايسحِٝ .4

 أضتاذ أؾٍٛ ايرتبٝة بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا أ.د/ ضاَح عٌٝ عبد ايسحِٝ .5

 أضتاذ اي ًط ة بهًٝة داز ايعًّٛ باملٓٝا أ.د/ ضٝد ضبُد عبد ايٖٛاب .6

 ذ أؾٍٛ ايرتبٝة املت ست نًٝة ايرتبٝة باملٓٝاأضتا أ.د/ عاشة ضبُد أمحد ضّٓ .7

 أضتاذ أؾٍٛ ايرتبٝة املت ست بهًٝة ايرتبٝة بأضٝٛم أ.د/ عبد ايتٛاب عبد ايٓٙ عبد ايتٛاب .8

 َدٜس أنادميٝة املٗٓٝة يًُعًُئ بايكاٖسة أ.د/ عٝد عبد ايٛاحد عًى .9

 ٝة باملٓٝاأضتاذ أؾٍٛ ايرتبٝة املت ست نًٝة ايرتب أ.د/ فت ى ناٌَ شٜادي .10

 أضتاذ ايؿ ة ايٓ طٝة املت ست بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا أ.د/ فكٌ ابساِٖٝ عبد ايؿُد .11

 أضتاذ أؾٍٛ ايرتبٝة املت ست بهًٝة ايرتبٝة باملٓٝا أ.د/ فُٗٝة يبٝع بطسع .12

 أضتاذ أؾٍٛ ايرتبٝة بهًٝة ايرتبٝة به س ايػٝ  أ.د/ ضبُد ابساِٖٝ املٓٛفى .13

 اي ًط ة ا٘ضَٓٝة املطاعد بهًٝة داز ايعًّٛ باملٓٝاأضتاذ  أ.ّ.د/ ضبُد ضَٓة .14

 نًٝة داز ايعًّٛ جاَعة املٓٝا –أضتاذ اي ًط ة ا٘ضَٓٝة  أ.د/ ضبُد ضبُد ؾاسبئ .15

 جاَعة أضٝٛم –أضتاذ ايعكٝدة ٚاي ًط ة بهًٝة اؾٍٛ ايدٜٔ  أ.د/ ضبُٛد ٜٛضا مش٘ .16

  
 


