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 انرتبيةاخلطة انبحثية نقسى أصىل 
 )إطار فكري يقرتح(

فيييٙ ْيييٌِ حنصييينلخص ٚٔيييعيَٗ أٌ أليييَا نًـيييخ ص حنزليييغ حنعهًيييٙ فيييٗ 

طوصص أصٕل حنظَرٛش رقضخٚخِ حنًوظهنش, رخنصٍٕس حنظٙ طقيَد ْيٌِ حنًـيخ ص 

يٍ أًْخٌ حنزخكؼٍٛ حنظَرٍٕٚٛ، ْٔٙ حنصٍٕس حنظٙ طَطزط رًـيخ ص لًيم حنقٔيى 

عهيى أصيٕل حنظَرٛيش ٚ يَٛ انيٗ فش. حنعهًٙ حنقخثى لهٗ أييَ ْيٌِ حنزليٕع حنظَرٕٚي

حنَكييخثِ ٔحسٓييْ حنظييٙ طٔييظُي انٛٓييخ حنعًهٛييش حنظَرٕٚييش, ٔط ييظ  يُٓييخ يزخىثٓييخ 

ٔيقٕيخطٓييخ, ٔطليييى لهييٗ غييٕثٓخ وخٚخطٓييخ ٔأْيييحفٓخ, ٔطَٓييى لهييٗ َلييٕ يُٓييخ 

لًهٛخطٓخ ٔيُخْـٓخ, رخنصٍٕس حنظٙ طعكيْ فهٔينش حنًـظًيأ ٔأْيحفيّ, ٔطٕغيق 

عخصييَ ٔفييٙ يَكهييش حنظلييٕل حنيييًٚقَح ٙ ىحهييم أًْٛييش حنظَرٛييش فييٙ حنعييخنى حنً

حنًـظًييأ, ٔطلهٛييم يعُخْييخ, ٔارييَحُ حسٓييْ ح ؿظًخلٛييش ٔح قظصييخىٚش ٔحنؼقخفٛييش 

ٔحنٔٛخٓٛش حنظٙ طئٍ فٙ فهكٓخ حنعًهٛش حنظَرٕٚش, ٔطًكٍٛ حنزيخكؼٍٛ ييٍ يعَفيش 

ْيٌِ حسٓيْ حنظييٙ طٕؿيّ حنُ ييخ  حنظَريٕ٘ ٔحنظعهًٛييٙ حنيٌ٘ ٚقييٕو ريّ حنًَرييٌٕ, 

ٍ حنلكى لهٗ حسٓخنٛذ حنظَرٕٚش حنًوظهنش, ٔاريَحُ حنعققيش حنعضيٕٚش ٔطًكُٓى ي

رييٍٛ أْيييحت حنظَرٛييش ٔأٓييخنٛزٓخ ٔرييٍٛ وخٚييخص حنًـظًييأ ٔ ًٕكخطييّ فييٙ طكييٍٕٚ 

حنًٕح ٍ حنصخنق ٔفٙ طلقٛ  يظطهزخطّ فٙ حنعخنى حنًظغَٛ, ٔطزٛيخٌ أًْٛيش ٔغيأ 

خ ييٍ قضيخٚخ, ا خٍ لخو ننٓى يخ طقٕو رّ حنظَرٛش يٍ ٔظخثف ٔيخ ٚيئٍ فيٙ فهكٓي

ٔيييخ ًٚكييٍ لًهييّ نًعخنـييش ي ييكقطٓخ, ٔيييٍ ػييى اقييَحٍ حسٓييْ ٔحنًنييخْٛى حنظييٙ 

 طـعم يٍ حنظعهٛى يُٓش نٓخ أصٕنٓخ حنعهًٛش ٔىٓظٍْٕخ حسهققٙ. 

ٔٓييٛظى كصييَْخ فييٙ يـخ طٓييخ حنًوظهنييش، يلييخٔ ا طليٚييي قضييخٚخ حنزلييغ 

 حنوخصش ركم يـخل يٍ ٌِْ حنًـخ ص. ٌِْٔ حنًـخ ص ْٙ:



 ل فهسفة انرتبية( جما0)

يـيخل حنزليغ فيٙ فهٔينش ش يـخ ص حنزلغ فٗ أصٕل حنظَرٛش ٚؤطٙ فٙ يقيي

حنظَرٛش. ٔٚعظزَ ٌْح حنًـخل يٍ حنًـخ ص حنًًٓش فٙ لهى أصيٕل حنظَرٛيش, كٛيغ 

  طَرٛييش رييئٌ فهٔيينش طَٓييى نٓييخ حنطَٚيي , ٔطليييى نٓييخ حسْيييحت,ٔطعٍٛ نٓيييخ 

طًٔي  ؿِثٛيخص حنٔيهٕي فيٙ ٔكييس حنًُٓؾ, ٔط َٛ نٓخ انٗ حنزُيٙ حنقًٛٛيش حنظيٙ 

 طظٔى رخ طٔخق ٔحنًُطقٛش. 

ٔيييٍ حنقضييخٚخ حنزلؼٛييش فييٙ يـييخل فهٔيينش حنظَرٛييش يييخ ٚظعهيي  رخنزلييغ فييٙ 

ينَىحطٓييييخ حنًوظهنييييش حنًظعهقييييش رختَٔييييخٌ, ٔحنًـظًييييأ, ٔحنًعَفييييش, ٔحنكييييٌٕ, 

ٔحسهققٛخص, ٔحنقٛى, ٔوَْٛخ يٍ حسْٓ حننهٔنٛش حنظيٙ طقيٕو لهٛٓيخ حنُاَٚيخص 

ٚش  ٓظُزخ  ٔحٓيظوَحؽ حسصيٕل ٔحنًزيخىة ٔحس يَ حنُاَٚيش, ٔييخ ٚظصيم حنظَرٕ

     -رٓخ يٍ أْيحت ٔقٛى ٔحهظٛخٍحص ٔٓٛخٓخص طيلى حنظَرٛش فكَحا ٔيًخٍٓش فٙ:

ىٍحٓييش أٓييْ ٔيقٕيييخص حننهٔيينش حنظَرٕٚييش كُظييخؽ حؿظًييخلٙ ٔلققظٓييخ  -1

 رًظطهزخص حنظًُٛش فٙ حنًـظًأ. 

ققظٓيخ ريخنقٕ٘ ٔحنعٕحييم حنًيئػَس, ىٍحٓش فهٔنخص حنظَرٛش حنًوظهنش فٙ ل -2

 ٔطليٚي حَعكخٓخطٓخ لهٗ حنظَرٛش ىحهم حنًـظًأ. 

ىٍحٓييش حننهٔيينش حنظَرٕٚييش فييٙ حنًصييخىٍ حسصييٛهش فييٙ حنكظييذ حنٔييًخٔٚش  -3

 حنقَآٌ حنكَٚى( ٔفٙ حنُٔش حنًطَٓس.     -حتَـٛم  -حنًقيٓش )حنظٍٕحس

حنُاَٚيش, ىٍحٓش حنُاَٚيخص حنظَرٕٚيش حنًوظهنيش ييٍ كٛيغ ىٍْٔيخ, أٓٔيٓخ  -4

ؿٕحَزٓييخ حنظطزٛقٛييش, حنعٕحيييم ٔحنقييٕ٘ حنًييئػَس لهٛٓييخ, يييي٘ يق يظٓييخ 

 نهظطزٛ  حنظَرٕ٘ ىحهم حنًـظًأ



ىٍحٓش حٍٜح  ٔحسفكخٍ ٔحنًٕحقف حننهٔنٛش ًحص حنًغِ٘ حنظَرٕ٘ نهعهًيخ   -5

ٔحنًنكييٍَٚ ٔحنًييَرٍٛ حنييٌٍٚ أٓييًٕٓح فييٙ ططييَٕٚ حنعًييم حنظَرييٕ٘ ٔكٛنٛييش 

 ح ٓظنخىس يُٓخ. 

ًنخًْٛٛييش نهقضييخٚخ حنظَرٕٚييش ٔطؤصييٛهٓخ طَرٕٚييخا فييٙ غييٕ  يييٍ حنيٍحٓييش حن -6

 ػٕحرض حنًـظًأ ٔحَنظخكخطّ. 

ىٍحٓش حسْيحت حنظَرٕٚيش نهعًهٛيخص حنظَرٕٚيش, نظٕغيٛق حنعققيش حنعضيٕٚش  -7

رييٍٛ أْيييحت حنظَرٛييش ٔٔٓييخثهٓخ, ٔأْيييحت حنًـظًييأ فييٙ طكييٍٕٚ حنًييٕح ٍ 

 حتَٔخٌ, ٔفٙ طلقٛ  حنظقيو حنعخو فٙ لخنى يظغَٛ. 

ٔظييخثف حنظَرٛييش ٔقضييخٚخْخ ٔيعخنـييش ي ييكقطٓخ لهييٗ غييٕ  طليٚييي  فٓييى -8

يكخَييش حنظَرٛييش رييٍٛ حنعهييٕو حنًوظهنييش, ٔيٛييخىٍٚ حنُ ييخ  حتَٔييخَٙ, ٔكييٌن  

 يظطهزخص حنًـظًأ. 

  -حنظعَا نكخفش أنٕحٌ حننهٔنخص حنظَرٕٚش حنًوظهنش, يٍ يؼم: -9

  حننهٔنش حنظَرٕٚيش حنٕؿٕىٚيشExistentialism  ٌحنظيٙ طئكيي لهيٗ أ

َٔييخٌ ْييٕ حنكييخثٍ حنٕكٛييي حنييٌ٘ ٔؿييي فييٙ حنعييخنى أٔ ا, ػييى ْييٕ حنييٌ٘ حت

 ٚليى يخْٛظّ رٛيّٚ, أ٘ كقٛقظّ ْٕٔٚظّ ٔكَُٕٛظّ. 

  حننهٔنش حنظَرٕٚش حنٕحقعٛش حنظٙ طئكي يٍ ٔؿٓش َاَ يئٓٔيٓخ ْٛـيم

Hegel  ٍلهييٗ حنعقييم فييٙ فٓييى حسنييٛخ , ٔأٌ حننعييم ْييٕ حنٕحقييأ, ٔنكيي

  زٙ.  حنٕحقأ ُْخ نْٛ ْٕ حنٕحقأ حنظـَٚ

  حننهٔيينش حنظَرٕٚييش حنٕغييعٛشPositwism   حنظييٙ طئكييي لهييٗ حنعهييٕو

حنطزٛعٛيييش ٔحنطَٚقيييش حنعًهٛيييش كًصيييخىٍ نهًعَفيييش, ٔطظٔيييى رخنظنَقيييش 

حنلخىػييش رييٍٛ لييخنى حنٕحقييأ ٔلييخنى حنقييٛى, ٔرخنعيييح  حن يييٚي نهنهٔيينش 

 حنظقهٛيٚش.



  حننهٔييينش حنظَرٕٚيييش حنزَؿًخطٛيييشPragmatism   كؤكيييي حننهٔييينخص

حنظٙ ظَٓص فٙ أيَٚكخ ٔطئكي لهٗ أٌ صيٕحد حننكيَس اًَيخ حنًعخصَس 

َٚؿأ انٗ يي٘ فخثيطٓخ, ٔيخ طيئى٘ انٛيّ ييٍ َـيخف لًهيٙ فيٙ حنلٛيخس 

 حنٕحقعٛش.

 فهٔنش طَرٛش ٔطًكٍٛ حنًَأس فٗ حنًـظًأ رٍٛ حنًُإٍٍٚ حنغَرٗ ٔحنعقيٖ -11

 أهققٛخص حنطقد فٗ حنظعهٛى حنـخيعٗ حنًنظٕف ، ىٍحٓش طلهٛهٛش -11

فيييٗ « حنظـيٚيييي » ٔ « حنًلخفايييش » ظَرٛيييش ريييٍٛ ٔظٛنظيييٗ كٛيييف طيييٕحٌُ حن -12

 حنؼقخفش حنعَرٛش ؟

ػقخفيش » ٔ « ػقخفيش حنُوزيش » كٛف طٔظطٛأ حنظَرٛش أٌ طـَٔ حننـٕس رٍٛ  -13

 ؟« حنـًخَْٛ 

» حنكَٕٛيييييش ، ٔ « حنعًٕيٛيييييش حنؼقخفٛيييييش » كٛييييف طيييييٕحٌُ حنظَرٛيييييش رييييٍٛ  -14

 حنعَرٛش ؟« حنوصٕصٛش حنؼقخفٛش 

نلَييخٌ حنؼقيخفٗ ٔحنظًٓيٛل حنؼقيخفٗ حنُخنيت كٛف طٕحؿّ حنظَرٛيش ئيؤنش ح -15

 لٍ حنعٕنًش ؟

 كٛف طلق  حنظَرٛش حَنظخف حنؼقخفش حنعَرٛش لهٗ حنؼقخفخص حسهَٖ ؟ -16

كٛف طلق  حنظَرٛش حنظٕحٌُ رٍٛ ػٕحرض حنؼقخفش حنعَرٛش ، ٔريٍٛ حنًظغٛيَحص  -17

 حنؼقخفٛش .

نهظعزٛيييَ ليييٍ حنؼقخفيييش حنعَرٛيييش « حنهغيييش حنعَرٛيييش » كٛيييف طن عيييم حنظَرٛيييش  -18

 ٔانخلظٓخ ؟

كٛييف طييٕحٌُ حنظَرٛييش رييٍٛ طعهييٛى حنهغييش حنعَرٛييش ، ٔحنهغييخص حسؿُزٛييش فييٗ  -19

 يئٓٔخص حنظعهٛى ؟



كٛييف َلقيي  فهٔيينش حنظَرٛييش نهُاييخو حنظَرييٕٖ ئََظييّ ٔحَنظخكييّ ٔقخرهٛظييّ  -21

  ٓظٛعخد حنًظغَٛحص حنؼقخفٛش نهعٕنًش ؟

 فيٗ« لهًخَٗ » ٔيخ ْٕ « ىُٚٗ » كٛف طٕحٌُ فهٔنش حنظَرٛش رٍٛ يخ ْٕ  -21

 حنؼقخفش حنعَرٛش ؟

كٛيييف طيييٕحٌُ فهٔييينش حنظَرٛيييش ريييٍٛ حنظٕؿٓيييخص حنقطَٚيييش ، ٔحنظٕؿٓيييخص  -22

 حتقهًٛٛش ؟

كٛييف طلييخفع فهٔيينش حنظَرٛييش لهييٗ ح ٓييظققل حنييٕ ُٗ فييٗ ظييم ح لظًييخى  -23

 حنًظزخىل ؟

لهييٗ حنصييعٛي « حنـًخلٛييش » ٔ « حننَىٚييش » كٛييف طييٕحٌُ حنظَرٛييش رييٍٛ  -24

 حسٚيٕٚنٕؿٗ ؟

نًئٓٔييخص حنظعهًٛٛييش حنَٓييًٛش ، ٔيئٓٔييخص كٛييف طييٕحٌُ حنظَرٛييش رييٍٛ ح -25

 حنظعهٛى وَٛ حنُاخيٗ فٗ طلقٛ  حنظًُٛش حنظَرٕٚش ؟

فيييٗ حنٕحقيييأ « حنظكُٕٚٛيييش » ٔ « حنظهقُٛٛيييش » كٛيييف طيييٕحٌُ حنظَرٛيييش ريييٍٛ  -26

 حنظعهًٛٗ ؟

 ؟« حنَٔكٛش » ٔ « حنعققَٛش » كٛف طٕحٌُ حنظَرٛش رٍٛ  -27

 يخ يٕقأ حنيٍٚ فٗ حنًُإيش حنظَرٕٚش ؟ -28

فييٗ حنعًييم « لهًييخَٗ » ٔيييخ ْييٕ « ىُٚييٗ » رييٍٛ يييخ ْييٕ كٛييف طييٕحٌُ  -29

 حنظَرٕٖ ؟

 يخ كئى حنئٍ حسهققٗ نهًيٍٓش ؟ -31

 يٍ ٚليى حنضٕحرط حسهققٛش نهعًهٛش حنظَرٕٚش ؟ -31



 يخ يٕقأ حننٌُٕ فٗ حنًُإيش حنظَرٕٚش ؟ -32

 يخ حنٔزٛم انٗ غٕحرط أهققٛش نهظعخيم يأ حنظكُٕنٕؿٛخ ؟ -33

 حنظَرٛش حسهققٛش ؟ كٛف طَطذ حنظَرٛش أٔنٕٚخطٓخ ر ؤٌ -34

 يٍ ٚظٕنٗ صٛخوش حنوطخد حنيُٚٗ حنًٔظويو فٗ حنظَرٛش ؟ -35

ٔكييم ْييٌِ حنقضييخٚخ اًَييخ طييئٍ فييٙ فهيي  حننهٔيينش حنظَرٕٚييش فييٙ يزخكؼٓيييخ 

حنيٌ٘ ٚظعهي  رزليغ ييخ فيٙ  Ontologyَطٕنيٕؿٙ حنًوظهنش, ٔيُٓخ حنًزلغ حس

حنٕؿييٕى حنٕؿييٕى, يييٍ كٛييغ ْييٕ يٕؿييٕى, أ٘ رييخنٕؿٕى حنعييخو حنًـييَى فييٙ يقخرييم 

أٔ ييييخ ٚعيييَت رخنطزٛعيييش  Humanismحنـِثييٙ حنًعيييٍٛ. ٔحنًزليييغ حتَٔيييخَٙ 

حتَٔخَٛش, يٍ كٛغ يكَٕخطٓخ حنًوظهنيش, ْٔيم ْيٙ أكخىٚيش حنظكيٍٕٚ أو ػُخثٛيش أو 

ػقػٛييش, ْٔييم ْييٙ هٛييَس أو نييََٚس, ٔكييم ًنيي  فييٙ لققظٓييخ يييأ حنقييٛى ٔحنوزييَس 

ٌِْ حنـٕحَذ حنًوظهنيش  ٔحنًعَفش ٔحنظغَٛ ٔحنًـظًأ ٔحسهقق, ٔكٛنٛش حٓظؼًخٍ

 Societyفييٙ ٓييٛخىس ح طـخْييخص حنظَرٕٚييش حنٔييهًٛش. ٔيزلييغ ىٍحٓييش حنًـظًييأ 

ٔحنظٙ طَكِ لهٗ ىٍحٓش حنقٕ٘ ٔحنعٕحييم حنًيئػَس لهيٗ لًهٛيخص حنظَرٛيش ىحهيم 

حنٌ٘ ٚعكْ ىٍحٓيخص حنقيٛى حنظيٙ  Oxologyحنًـظًأ. ٔحنًزلغ ح كٕٔٛنٕؿٙ 

ٔيعخَْٚٛييخ ٔيصييخىٍْخ ٔطصييُٛنخطٓخ طقييٕو لهٛٓييخ حنظَرٛييش, يييٍ كٛييغ َاَٚخطٓييخ 

ٔ زٛعيييش ْيييٌِ حنقيييٛى ٔأًْٛظٓيييخ فيييٙ طٕؿٛيييّ حنًٔيييخٍحص حنظَرٕٚيييش ٔحنظعهًٛٛيييش. 

رًييخ فٛييّ يييٍ طليٚييي نًصييخىٍْخ ٔ زٛعظٓييخ  Moralisticٔحنًزلييغ حسهققييٙ 

َٔٔزٛظٓخ ٔىٍْٔيخ فيٙ حنزُيخ  حنظَريٕ٘ ٔحتَٔيخَٙ, ػيى حنًزليغ حنًعَفيٙ أٔ ييخ 

حنييٌ٘ ٚئكييي لهييٗ ىٍحٓييش كخفييش أنييٕحٌ  Ebstmologyٚعييَت رخ رٔييظًٕنٕؿٙ 

ٔ يَق حكظٔيخرٓخ  ،يصخىٍ حنلصٕل لهٛٓيخإَٔحلٓخ حنًوظهنش ، ٔحنًعَفش كٔذ 

ٔفيييٗ حنلضيييخٍس حتَٔيييخَٛش  ٔآيييٓخيخطٓخ فيييٙ حنزُيييخ  حتَٔيييخَٙ كهيييّ ،ٔطعهًٓيييخ

 .حنًعخصَس



 ( جمال تاريخ انرتبية6)

حٓيش حنًـخل حنؼخَٙ يٍ يـخ ص حنزلغ فٙ لهى أصٕل حنظَرٛش ْيٕ يـيخل ىٍ

  َ طخٍٚن حنظَرٛش ْٕٔ حنًـخل حنٌ٘ ٚٔظٓيت طٕغٛق حسرعخى ٔحنظطيٍٕحص حنظيٙ يي

رٓييخ حننكييَ حنظَرييٕ٘, ٔحنعٕحيييم حنًـظًعٛييش حنًوظهنييش )حنٔٛخٓييٛش ٔح ؿظًخلٛييش 

ٔحنؼقخفٛيييش ٔح قظصيييخىٚش....( حنظيييٙ نيييكهض ْيييٌح حننكيييَ حنظَريييٕ٘ فيييٙ حننظيييَحص 

حنًعخصييَس(, حسيييَ حنييٌ٘  –حنليٚؼييش  –حنٕٓييطٙ  -حنظخٍٚوٛييش حنًوظهنييش )حنقيًٚييش

ٚٔييٓى آييٓخيخا كزٛييَحا فييٙ فٓييى يَؿعٛييش ْييٌح حننكييَ, ٔفييٙ فٓييى ٔطنٓييى حسٔغييخ  

حنظَرٕٚش, ٔيخ قي ُٚـى لُٓخ يٍ ي كقص طَرٕٚش فيٙ حنًـظًيأ حنًعخصيَ, ْٔيٕ 

يخ ٚنَا يَحؿعش ْيٌِ حسٔغيخ  حنظَرٕٚيش ٔططيٍٕ يئٓٔيخطٓخ ٔيييهقطٓخ فيٙ 

 لظًخى فيٙ ىٍحٓيش ْيٌِ حسٔغيخ  لهيٗ يلخٍْٔخ حنؤًش حنًوظهنش, ٕٓح  طى ح

حنطَٚقييش حنطٕنٛييش, ْٔييٙ حنطَٚقييش حنظييٙ ٚييظى حنظَكٛييِ فٛٓييخ لهييٗ قضييٛش طَرٕٚييش 

يعُٛش ٔطٔهٛط أغٕح  حنظخٍٚن فٙ فظَحطّ حنًوظهنش لهٛٓخ. أٔ حنطَٚقش حنعَغٛش 

ْٔٙ حنظٙ ٚظى فٛٓخ طُخٔل كم حسييٍٕ حنظَرٕٚيش ٔييخ ٚظعهي  رٓيخ فيٙ فظيَس ُيُٛيش 

  -نًلخٍٔ حنؤًش ْٙ:يليىس. ٌِْٔ ح

يلٍٕ ىٍحٓيش حنِييخٌ حنيٌ٘ ًٚكيٍ فٛيّ طُيخٔل طيخٍٚن حنظَرٛيش هيقل كقزيش  -1

ُيُٛش يعُٛش, ٕٓح  أكخَض فٙ فظيَحص حنظيخٍٚن حنقييٚى ) حنظَرٛيش حنًصيَٚش 

حنلضيييخٍس حنصيييُٛٛش  -حنظَرٛيييش حنَٔيخَٛيييش  -حنظَرٛيييش حنَٕٛخَٛيييش –حنقيًٚيييش 

خٍٚن حنٕٓييٛط )حنعصييٍٕ حنلضييخٍس حنُٓيٚييش(, أو فييٙ فظييَحص حنظيي -حنقيًٚييش 

حنعصٍٕ حنٕٓطٗ حتٓقيٛش( أو فٙ فظيَحص حنظيخٍٚن  –حنٕٓطٗ حنًٔٛلٛش 

حنليييٚغ ٔحنييٌ٘ ٚزظييية رعصييَ حنُٓضييش ييئٍَحا رًَكهييش يييخ رعييي ٓييقٕ  

حنوقفييش حنعؼًخَٛييش ٔح كييظقل حننََٔييٙ, ٔلصييَ يلًييي لهييٗ ٔههنخثييّ, 

ٍٕس. ًٔني  ٔلصَ ح كظقل حتَـهِٛ٘, انٗ يَكهش يخ رعي ح ٓيظققل ٔحنؼي



رظليٚي حنقٕ٘ ٔحنعٕحييم حننكَٚيش حنظيٙ أػيَص لهيٗ كَكيش حنظَرٛيش كيم فيٙ 

 يَكهظّ.

يلٍٕ ىٍحٓش حنًكخٌ حنٌ٘ ٚيظى فٛيّ طُيخٔل أٔغيخ  حنظَرٛيش ركخفيش أيٍْٕيخ  -2

فٙ يُطقش أٔ رٛجش يعُٛش, نًعَفش ٌِْ حسٔغخ  فٙ غٕ  كم يخ طعَغيض 

ٍ طييؤػَٛحص نييّ ْييٌِ حنًُطقييش حنًزلٕػييش يييٍ ظيئَت ٔقييٕ٘, ٔيييخ طَكظييّ ييي

 يزخنَس أٔ وَٛ يزخنَس لهٗ أيٍٕ حنظَرٛش فٛٓخ. 

يلٍٕ ىٍحٓش حنًٕغٕلخص حنٌ٘ ٚظى فّٛ حنظَكِٛ لهٗ يٕغٕ  أٔ قضيٛش  -3

طكخفئ  –طَرٕٚش يعُٛش نيٍحٓظٓخ ُيخَٛخا أٔ يكخَٛخ, يٍ يؼم قضخٚخ )حنلَٚش 

 -حنظَرييٕٖ حنُ ييخ  – حنظَرييٕٖ حنًييُٓؾ – حنظَرٕٚييش حسْيييحت –حننييَ  

 حنًـخَٛش....(.  -حتنِحيٛش

يلٍٕ ىٍحٓش حنًئٓٔخص حنظَرٕٚش حنًوظهنش حنظٙ طٔخْى ر كم يزخنيَ أٔ  -4

وٛييَ يزخنييَ فييٙ اكيييحع حنظَرٛييش ىحهييم حنًـظًييأ, يييٍ يؼييم: حنًئٓٔييخص 

حنكُييخثْ(, قصييٍٕ حنؼقخفييش, حتلييقو  -حنيُٚٛييش أٔ ىٍٔ حنعزييخىس )حنًٔييخؿي 

ْيييخ ييييٍ حنًقييئَ (, حسَيٚيييش ح ؿظًخلٛيييش ٔوَٛ -حنًٔيييًٕ   –)حنًَثيييٙ 

 حنًئٓٔخص حنًـظًعٛش. 

يلٍٕ ىٍحٓيش حن وصيٛخص ييٍ حنئَحى ٔحننقٓينش ٔحنًيَرٍٛ حنيٌٍٚ أػئَح  -5

كَكييش حننكييَ حنظَرييٕ٘ ربٓييٓخيخطٓى ٔآٍحثٓييى أٔ كظييٙ َاَٚييخطٓى, ٔٓييٕح  

كييخَٕح يييٍ حنقيييحيٙ أٔ يييٍ حنًليييػٍٛ فييٙ حنًـييخ ص حنظَرٕٚييش حنًظعيييىس, 

طؤػَٛحطٓيخ لهيٛٓى, نهك ف لُٓخ فٙ غٕ  حنأَت حنظٙ لخٚ ْٕخ ٔطَكض 

ٔطليٚيييي ٓيييزم ح ٓيييظنخىس ييييٍ آيييٓخيخطٓى فيييٙ يعخنـيييش رعييي  حنقضيييخٚخ 

 ٔحنً كقص حنظَرٕٚش حنًهلش فٙ حنٕقض حنلخغَ. 



ٔكم ٌِْ حنًلخٍٔ ط َٛ انٗ أٌ يـخل طخٍٚن حنظَرٛش ييٍ حنًـيخ ص حنزلؼٛيش 

حنًًٓش فٙ ىٍحٓش أصٕل حنظَرٛش, رخلظزخٍْخ طعكْ حسصيٕل حنظخٍٚوٛيش نهظَرٛيش 

ظٙ طـعم حنزخكيغ حنظَريٕ٘ فيٙ ْيٌح حنًٛييحٌ لهيٗ انًيخو ٔحٓيأ رظطيَٕٚ كَكيش حن

حننكييَ حنظَرييٕ٘ ٔحنًئٓٔييخص حنظَرٕٚييش حنظييٙ أٓييًٓض رُصييٛذ ٔحفييَ فييٙ ْييٌح 

حنًٛيييحٌ يُييٌ أقيييو حنعصييٍٕ ٔكظييٗ حنٛييٕو, ٔرًعُييٙ حنيٍحٓييخص حنظخٍٚوٛييش نهنكييَ 

 ًن  يٍ هقل:حنظَرٕ٘ ٔأًْٛظٓخ رخنُٔزش نألفَحى ٔنهًـظًعخص, ٔ

ٕقييٕت لهيييٗ ًَيييخًؽ يييٍ حنظَرٛيييش فيييٙ حنعصييٍٕ حنقيًٚيييش )حنظَرٛيييش فيييٙ حن -1

حنظَرٛييش فييٙ  -حنظَرٛييش فييٙ يصييَ حنقيًٚييش  -يـظًعييخص يييخ قزييم حنظييخٍٚن 

ىٍحٓيش حطـخْيخص حنٕٔفٔيطخثٍٛ ٔأفق يٌٕ ٔأٍٓيطٕ  -حنًـظًأ حتوَٚقٙ

 حنظَرٛش فٙ حنًـظًعخص حنَٔيخَٛش(.  –حنظَرٕٚش 

صيٍٕ حنٕٓيطٙ )حنًَحكيِ حنؼقخفٛيش فيٙ حنعحنٕقٕت لهٗ ًَخًؽ يٍ حنظَرٛش  -2

حنظَرٛييش حتٓييقيٛش  –فييٙ حن ييَق ٔحنغييَد ٔطؤػَٛحطٓييخ فييٙ حنظقيييو حنظَرييٕ٘

حنًٌحْذ حنظَرٕٚيش لُيي رعي  حنًنكيٍَٚ حنًٔيهًٍٛ  -ٔيعخْي حنظعهٛى فٛٓخ 

حنظَرٛييش حسٍٔرٛييش ييٍ هييقل ارييَحُ ىٍٔ  -كيخنغِحنٙ ٔحرييٍ ههييئٌ ٔوٛيَْى

 حنكُٛٔش َٔ ؤس حنـخيعخص( 

فيٙ لصيَ حنُٓضيش فيٙ أٍٔريخ )حنلَكيش ًَيخًؽ ييٍ حنظَرٛيش  حنٕقٕت لهيٗ -3

ًَييٕ  -كَكييش حتصييقف حنيييُٚٙ ٔيييينٕنٓخ حنظَرييٕ٘ -حتَٔييخَٛش فييٙ حنظَرٛييش

 -ٔططييَٕٚ حنعقهٛييش حسٍٔرٛيييش يييٍ لصييَ حنُٓضيييش انييٗ حنؼييٍٕس حننََٔيييٛش

 حنظؤػَٛحص حنظَرٕٚش حتٓقيٛش فٙ حنلضخٍس حسٍٔرٛش(. 

نعصيَ حنلييٚغ ييٍ يؼيم )ح طـخْيخص فٙ ححنٕقٕت لهٗ ًَخًؽ يٍ حنظَرٛش  -4

 حنظـَٚزٛش ٔحنعًهٛش فٙ حنظَرٛش,....(  



 ( جمال تاريخ انتعهيى3)

يٍ حنًٛخىٍٚ حنزلؼٛش حنًًٓش يـخل حنزلغ فٙ طيخٍٚن حنظعهيٛى, ًٔني  نظليٚيي 

يييي٘ ئييخًْش حنظعهييٛى فييٙ كخفييش أنييكخل حنظًُٛييش ح قظصييخىٚش ٔح ؿظًخلٛييش ىفعييخا 

قيو, ٔارَحُ كٛنٛيش ئيخًْش حنظعهيٛى ركخفيش أنيكخنّ رخنًـظًأ انٗ طلقٛ  آفخق حنظ

ٔأنٕحَّ فٙ يعَكش حنُضخل حنيٕ ُٙ غيي حنغيِحس يٓيخ كخَيض صيٍْٕى ٔأنيكخنٓى, 

ٔفٙ ُٚخىس حنظًخٓ  ح ؿظًيخلٙ ريٍٛ أفيَحى حنًـظًيأ, ٔاقخييش حنظـيخَْ حننكيَ٘ 

ٔحنؼقخفٙ رُٛٓى, ٔطظزأ كخفيش أنيٕحٌ حنظطيٍٕ حنليخىع فيٙ حنظعهيٛى, ًني  أٌ ٔقيٕت 

كؼٍٛ لهٗ يخغٙ كخفش قضخٚخ حنظعهٛى ٚعُٛٓى لهٗ فٓى قضيخٚخِ فيٙ حنلخغيَ, حنزخ

حٓييظعيحىح يييٍ هقنٓييخ نًٔييظقزم طعهًٛييٙ أكؼييَ انييَحقخا ٔقيييٍس لهييٗ حنظنخلييم يييأ 

 ئظـيحطّ. 

ٔاَّ نٕ طى لَا قضخٚخ حنزليغ حنعهًيٙ حنظَريٕ٘ فيٙ يـيخل طيخٍٚن حنظعهيٛى 

  -فٙ حنعصَ حنليٚغ سيكٍ طليٚي رعضٓخ فٙ:

ػَ حنظطٍٕ ح قظصخى٘ ٔح ؿظًخلٙ فٙ ططيَٕٚ ٓٛخٓيش حنظعهيٛى فيٙ طليٚي أ -1

 يصَ. 

 ىٍٔ حنظعهٛى فٙ كَكش حنُضخل حنٕ ُٙ ىحهم حنًـظًأ حنًصَ٘.  -2

ئييئٔنٛش حنظعهييٛى فييٙ يٕحؿٓييش حنظزييخٍٚ حنؼقييخفٙ ٔطلقٛيي  حنٕكيييس حنؼقخفٛييش  -3

 ٔحننكَٚش ىحهم حنًـظًأ. 

 ططٍٕ حنلَكش حنظعهًٛٛش ىحهم حنًـظًأ حنًصَ٘.  -4

 كخنش حنٕغأ حنيًٚقَح ٙ فٙ حنعًهٛش حنظعهًٛٛش حنًصَٚش.  طظزأ -5

 ططٍٕ حنُاَٚش حنظَرٕٚش ني٘ حنًنكٍَٚ حنظَرٍٕٚٛ.  -6



 –حنظعهيٛى حنؼيخَٕ٘  –ططٍٕ كخنش حنظعهيٛى كيم لهيٗ كييس )حنظعهيٛى ح رظييحثٙ  -7

حنظعهيٛى  –حنظعهيٛى ليٍ رعيي  -حنظعهٛى رخنًَحٓيهش  –حنظعهٛى حنعخنٙ ٔحنـخيعٙ 

 حنًٕحُ٘(. 

 (. 2111ٔحنظعهٛى ) حسْٓ حنظ َٚعٛش نهظعهٛى رعي ُٚخَٚ  2114 ىٓظٍٕ -8

 يٕغٕلخص أهَٖ يَطزطش رخنًـخل. -9

 ( جمال اجتًاعيات انرتبية4)

ٚعي يـخل حنزلغ فٙ حؿظًخلٛخص حنظَرٛش يٍ أْى يـخ ص حنزلغ فيٙ أصيٕل 

حنظَرٛش, ْٕٔ حنًـخل حنٌ٘ ٚظُخٔل رخنيٍحٓش ٔحنظلهٛم طًليٛص حنٕحقيأ حنظَريٕ٘ 

ًٛييٙ حنًعخصييَ, نهك ييف لًييخ ٕٚؿييي فييٙ ْييٌح حنٕحقييأ يييٍ أٔغييخ  طَرٕٚييش ٔحنظعه

ٔطعهًٛٛييش فييٙ كييم حنقضييخٚخ حنظَرٕٚييش, كيٍحٓييش أٔغييخ  حنظعهييٛى ركخفييش يَحكهييّ 

ٔإَٔحلييّ حنقخثًييش ىحهييم حنًـظًييأ, ٔحنً ييكقص حنظييٙ ٚعييخَٙ يُٓييخ, ٔحناييٕحَْ 

 حنظَرٕٚش ٔحنظعهًٛٛش ًحص حسػَ حنٕحغق فٙ طلقٛ  حنظَرٛش سْيحفٓخ. 

ٔلهٙ حنَوى ييٍ أٌ ْيٌح حنًـيخل ٚعيي ييٍ حنًـيخ ص حنظيٙ   طيِحل غيعٛنش, 

ٔنى طزهٍٕ نُنٔٓخ قٕحلي هخصش رٓخ طًِْٛخ ليٍ وَْٛيخ ييٍ حنًـيخ ص, رخن يكم 

حنيٌ٘ ٚـعهٓيخ لَغييش نقهظيَحق, رييم ٔقيي ٚصيم حنلييي لهيٗ كٔييذ طعزٛيَ ٓييخيٙ 

. ْٔيٕ َصخٍ انٗ "ح هظطخت يٍ كم حنظٛخٍحص ٔح طـخْخص ٔحنًيٌحْذ حننكَٚيش"

َ  رٓيخ ْيٌح حنعهيى ييٍ ح ؿظًيخ ,  يخ ٚيلٕ انٗ حسهٌ فٙ ح لظزخٍ حنًَحكم حنظيٙ يي

انييٗ حؿظًخلٛييخص حنظَرٛييش, انييٗ لهييى حؿظًييخ  حنظَرٛييش حنـيٚييي, انييٗ لهييى حؿظًييخ  

حنًعَفش حنظَرٕٚش, كظٗ ٔصم انٗ يخ ٚعَت رعهى حؿظًيخ  حنًيٍٓيش. انيٗ أٌ ٚيظى 

حنظيٙ حٍطكيِ لهٛٓيخ, فٛيظى طليٚييْخ  حنٕقٕت كٍٛ ططيٍٕ ْيٌح حنعهيى لهيٗ حنقٕحليي

 ر كم َٚٛٔ لهٗ حنزخكؼٍٛ فًٓٓخ. 



ٔقييي كييخٌ حنزلييغ فييٙ ْييٌح حنًـييخل ٚييئٍ فييٙ فهيي  حنً ييكقص ح ؿظًخلٛييش 

ٔطؤػَٛحطٓخ لهٗ حنعًهٛش حنظَرٕٚش ٔحنظعهًٛٛش يٍ َخكٛش, ٔحنُاَ انٗ يخ ُٚزغٙ أٌ 

ٛيغ كخَيض طيئٍ طقٕو رّ حنظَرٛش فٙ حنظصي٘ نٌِٓ حنً كقص يٍ َخكٛش ػخَٛش, ك

  -كٕل:

قضخٚخ حنظَرٛش ٔحنظغَٛ حنؼقخفٙ يٍ كٛغ لُخصيَ حنؼقخفيش, ٔحنظغٛيَ حنؼقيخفٙ  -1

ٔح ؿظًيييييخلٙ, ٔحنظَرٛيييييش ٔحنظغٛيييييَ حنؼقيييييخفٙ, ٔأًَيييييخ  حنظغٛيييييَ حنؼقيييييخفٙ 

 ٔح ؿظًخلٙ, ٔأىٔحٍ حنظَرٛش طـخِ ظخَْس حنظغَٛ حنؼقخفٙ ٔح ؿظًخلٙ. 

ٛييغ َ ييؤس طعهييٛى حننظييخس, قضييخٚخ طعهييٛى حنًييَأس ٔهَٔؿٓييخ انييٗ حنعًييم, يييٍ ك -2

ٔحنظٛييخٍحص حننكَٚييش حنظييٙ صييخكزض ْييٌِ حنُ ييؤس, ٔلًييم حنًييَأس فييٙ يٛييِحٌ 

حن َ , ٔأْيحت طعهٛى حنًَأس ٔلًهٓخ, ٔٓيزم ح ٓيظنخىس ييٍ طعهيٛى حنًيَأس 

ٔهَٔؿٓخ انٗ حنعًم فٙ اكيحع حنظًُٛش ح قظصخىٚش ٔح ؿظًخلٛش, ٔطليٚيي 

ٔ هَٔؿٓييخ نهعًييم, ٔطييؤػَٛ حنضييٕحرط حنظييٙ ٚييظى فييٙ غييٕثٓخ طعهييٛى حنًييَأس أ

 ح هظق  فٙ حنظعهٛى. 

قضييخٚخ حننخقييي حنظعهًٛييٙ حنًظًؼهييش فييٙ ي ييكقص حنَٓييٕد ٔحنظٔييَد ٔقهييش  -3

 ح ٓظٛعخد حنكخيم نأل نخل حنًهِيٍٛ ٔوَْٛخ. 

قضييخٚخ حنظًٛٛييِ حنظعهًٛييٙ ٔيييخ ٚظَطييذ لهييٗ ْييٌح حنظًٛٛييِ يييٍ لُصييَٚش  -4

 حنظعهًٛٙ,.... طعهًٛٛش, ٔيٍ طنَقش رٍٛ حنزٍُٛ ٔحنزُخص فٙ حنًـخل 

حنإحَْ حنظَرٕٚش فٙ لققظٓخ رخنظكُٕنٕؿٛيخص حنًعخصيَس كخنزيغ حننضيخثٙ  -5

 حنًزخنَ ٔوَِٛ. 

 -حسَيٚييش  –ىٍٔ حنعزيخىس  -حتلييقو  –حنٕٓيخثط حنؼقخفٛيش حنًظعيييىس )حسٓيَس  -6

 ؿًخلخص حنَفخق....(. 



 حنظكخيم رٍٛ حنٕٓخثط حنظَرٕٚش حنًوظهنش.  -7

حن يييكهٛش ٔوٛيييَ  -ٛش ٔوٛيييَ حنَٓيييًٛش أًَيييخ  حنظَرٛيييش ٔأنيييكخنٓخ )حنَٓيييً -8

 -حنًُطٛيييش ٔوٛيييَ حنًُطٛيييش  –حنًئٓٔيييٛش ٔوٛيييَ حنًئٓٔيييٛش  -حن يييكهٛش 

حنًقصييٕىس ٔوٛييَ  -حنًيٍٓييٛش ٔوٛييَ حنًيٍٓييٛش  -حنُاخيٛييش ٔحنقَاخيٛييش 

 حنًقصٕىس(.

حنطهيييذ ح ؿظًيييخلٙ لهيييٙ حنظعهيييٛى ركهٛيييخص حنظَرٛيييش فيييٙ غيييٕ  حنظليييٕ ص  -9

 ح ؿظًخلٛش ٔح قظصخىٚش حنًعخصَس .

نعٕحييم حنًييئػَس لهييٙ طنعٛييم حسَ يطش حنطقرٛييش فييٙ حنـخيعييخص حنًصييَٚش ح -11

 حنًعخصَس .

ٔقي ىهم حنزليغ فيٙ يـيخل حؿظًخلٛيخص حنظَرٛيش طٕؿٓيخ ؿيٚييحا ليَت رخٓيى 

, ْٕٔ ٚٔعٗ انيٗ Sociology of Knowledgeلهى حؿظًخ  حنًعَفش حنـيٚي 

 حنك ييييف لييييٍ حنًُطهقييييخص ٔحسٓييييْ ح ؿظًخلٛييييش حنكخيُييييش ٍٔح  حنُاَٚييييخص

ٔح رٔظًٕنٕؿٛخ, ينظَغيخا ٔؿيٕى لققيش ىحههٛيش ريٍٛ َاَٚيخص حنًعَفيش ٔأًَيخ  

حنظعهٛى, ٔحنعققخص ح ؿظًخلٛش رٍٛ حنـًخلخص حنًٔٛطَس ٔحنـًخليخص حنوخغيعش, 

  -حنظٙ ًٚكٍ طليٚيْخ يٍ هقل:

قضخٚخ ح ػُٕيٛئنٕؿٛخ رخلظزخٍْخ أٓخنٛذ رلؼٛش طٔظويو فيٙ ىٍحٓيش لهيى  -1

حٓيظعخٍطّ ييٍ ح َؼَٔرٕنيٕؿٙ  ٓيظويحيّ فيٙ  طًيض ،حؿظًخلٛخص حنظَرٛيش

حنزلغ ح ؿظًخلٙ رخنطَٚقش حنكٛنٛش, ٔٚقٕو لهٗ حنًعخٚ يش ييأ حنـًخليخص 

حنصغَٛس نًيس  ٕٚهش, يٕظنخا أىٔحص يؼيم حنًقيخرقص رؤَٕحلٓيخ ٔحنًقكايش 

 رخنً خٍكش ٔوَْٛخ.



  قضييخٚخ حنعُصييَٚش ٔلققظٓييخ رييخنظعهٛى طييؤػَٛحا ٔطييؤػَحا, كقضييخٚخ طعهييٛى أرُييخ -2

حسقهٛييييخص حنؼقخفٛييييش, ٔحنعَقٛييييش, أٔ حنهييييٌٕ ٔوَْٛييييخ, أٔ قضييييخٚخ حنطزقٛييييش 

 ٔحنظعيىٚش حنؼقخفٛش. 

قضييخٚخ حنُاَٚييخص حنُٔييخثٛش فييٙ حنييظعهى ٔلققظٓييخ رخنظنَقييش رييٍٛ حنَؿييخل  -3

ٔحنُٔخ  فٙ حنظعهٛى, ٔطؤػَٛحطٓخ فٙ لًهٛخص حنظًُٛط حنظعهًٛٙ ٔح ؿظًخلٙ 

 ٔحنظَرٕ٘.

خص, يٍ كٛغ ػقخفيش حٜهيَ ٔلققظٓيخ ريخنظعهٛى, قضخٚخ حنظعهٛى حنًظعيى حنؼقخف -4

ٔطؤػَٛ حنظعهٛى فٙ حنؼقخفخص حنًظعيىس لهٗ قضخٚخ حنٕٓٚش ٔح َظًخ  ٔحنيٕ   

 ٔوَْٛخ. 

ح طـيييييييخِ حنايييييييخَْحطٙ حنظَريييييييٕ٘ أٔ ييييييييخ ٚعيييييييَت رخننُٕٛيُٕٛنٕؿٛيييييييخ  -5

Phenomenology  ٙٔطعُييٙ ىٍحٓييش حناييٕحَْ فييٙ يقخرييم حسنييٛخ  فيي

هيٗ ىٍحٓيش حنلٛيخس حنٕٛيٛيش ٔلققيخص حنظنخليم ًحطٓخ. ٔٚيظى حنظَكٛيِ فٛٓيخ ل

رٍٛ حسفَحى يٍ ٔؿٓش َاَ حسفيَحى أَنٔيٓى, ٔطقٛيًٛٓى نهًٕقيف حنيٌ٘ ٚيظى 

فّٛ حنظنخلم. رًعُٙ حَّ ح طـخِ حنٌ٘ ٚٓيظى رٕصيف ٔطلهٛيم حنًٕغيٕلخص 

 كًخ طزئ فٙ ٔلٙ حسفَحى ٔيخ ٚعزٌَٔ لُّ يٍ يعخٌ ٍٔيُٕ. 

أ٘ حنليحػيييش ٔييييخ رعيييي حنليحػيييش. أٔ قضيييخٚخ حنزُٕٛٚيييش ٔييييخ رعيييي حنزُٕٛٚيييش,  -6

حنًعخصَس ٔيخ رعيْخ. ٔيخ ٚظَطيذ لهٛٓيخ ييٍ انيكخنٛخص طَرٕٚيش ؿيٚييس أٔ 

قضييييخٚخ طَرٕٚييييش ئييييظليػش كقضييييخٚخ )حنًؼهٛييييش فييييٙ حنظعهييييٛى, حس نييييخل 

حنًلَٔيٌٕ, طعهيٛى حن يٕحً, طعهيٛى أرُيخ  حسٓيَ حنزيٚهيش, قضيخٚخ حنلٕكًٛيش 

 حنظعهًٛٛش....(

 .َعكخٓخطّ لهٗ قٛى ٔأهققٛخص حنطقدٔح ػقخفش حنلَو حنـخيعٙ -7



ُٚييخَٚ  25حنُييئحص ٔحنًييئطًَحص حنـخيعٛييش ٔقضييخٚخ حنظعهييٛى حنًصييَ٘ رعييي  -8

2111 . 

طنعٛيييم ىٍٔ حنٕكييييحص ًحص حنطيييخرأ حنويييخ  حنـخيعٛيييش فيييٙ هيييييش قضيييخٚخ  -9

 حنًـظًأ حنًلٛط .

، ٔيخ حَعكخٓخطٓخ لهٗ ينٕٓو طكخفئ حننَ   ح ؿظًخلٛشيخًح طعُٗ حنعيحنش  -11

 ش ؟حنظعهًٛٛ

كٛيييف َٔيييي حننـيييٕس حنًظعهقيييش رخننجيييخص حنًلَٔييييش حؿظًخلٛيييخا ٔحنًًٓ يييش  -11

 طعهًٛٛخا ؟

كٛف َظـّ َلٕ حنًٔظقزم فٗ ظم أيٛش أرـيٚش ٔػقخفٛش ٔيعهٕيخطٛش  خوٛش  -12

 ؟

كٛف َٕحٌُ رٍٛ حتيكخَخص حن وصٛش ، ٔحتيكخَخص ح قظصخىٚش فٗ ططزٛي   -13

 يزيأ ك  حنظعهٛى .

نظعهٛى ىٌٔ اهقل رًنٕٓو طكخفئ حننَ  كٛف َنعم حتفخىس يٍ طكُٕنٕؿٛخ ح -14

 حنظعهًٛٛش ؟ 

كٛف َعُِ حن َحكش رٍٛ حنًئٓٔخص حنظعهًٛٛش ٔيُاًخص حنًـظًيأ حنًييَٗ  -15

 فٗ يٛيحٌ حنظعهٛى ؟

 كٛف َنعم ىٍٔ حنظعهٛى فٗ حنلنخظ لهٗ يزيأ حنٔقو ح ؿظًخلٗ ؟ -16

 كٛف َنعم ىٍٔ حنظعهٛى فٗ طلقٛ  حنظًُٛش ح ؿظًخلٛش حن خيهش ؟ -17

م ىٍٔ حنظعهيييٛى فييييٗ حنقضيييخ  لهييييٗ يوظهيييف أنييييكخل حنظوهييييف كٛيييف َنعيييي -18

 ح ؿظًخلٗ؟

كٛييف َزُييٗ فهٔيينش طَرٕٚييش لَرٛييش فييٗ وٛييخد فهٔيينش حؿظًخلٛييش لَرٛييش  -19



 نخيهش؟!

ْٔكييٌح ٚظضييق أٌ ْييٌح حنًـييخل ) حؿظًخلٛييخص حنظَرٛييش ( يييٍ نييؤَّ أٌ ٚزييَُ 

كٛف أٌ حنظعهيٛى ٚعكيْ ي يكقص حنًـظًيأ حنٔيكخَٛش ٔح قظصيخىٚش ٔح ؿظًخلٛيش 

نؼقخفٛش؟ ٔكٛف طُعكْ فٙ قطخلخص حنًـظًأ حنًوظهنيش ي يكقص ييٍ حنظعهيٛى؟ ٔح

ػى كٛف ٚٔظطٛأ حنزلغ حنظَرٕ٘ فٙ ٌْح حنًـخل أٌ ٚـٛي ٍٓى حنصٍٕس حنًعزيَس 

 لٍ ٌِْ حنًظ خركخص, ٔ َق حتفخىس يٍ ٌِْ حنصٍٕ؟

 ( جمال إعذاد املعهى وتذريبه5)

 رٛش يـخل الييحى حنًعهيىيٍ حنًـخ ص حنزلؼٛش حنًًٓش فٙ ىٍحٓش أصٕل حنظَ

ًن  حنًـخل حنٌ٘ ًٚؼم كـَ حنِحٔٚش فٙ حنعًهٛيش حنظعهًٛٛيش كهٓيخ, ًني   ٔطيٍٚزّ،

أٌ يٍ ٚقٕو لهٗ أيَْخ ٚظلًم  ئئٔنٛخص نخقش, طظطهذ يًٍ ًٚخٍٓٓخ حنكؼٛيَ 

يٍ حتيكخَٛيخص ٔحنصيقكٛخص, ٚٔيظطٛأ رٕحٓيطظٓخ أٌ ٚلٔيٍ طعهيٛى ٔطَرٛيش ييٍ 

نهلٛيييخس رصيييٍٕس طًكيييُٓى ييييٍ طلًيييم ألزيييخ  ٚقيييٕو لهيييٗ طعهيييًٛٓى, ٔالييييحىْى 

يـظًعخطٓى فًٛخ رعي ركنخ س ٔفعخنٛش, فٛؤهٌٌٔ رّ انٗ حنظقييو ٔحنظًُٛيش فيٙ كخفيش 

 يـخ ص حنلٛخس. 

  -ٔطضى يلخٍٔ ٌْح حنًـخل حنزلؼٙ قضخٚخ ليٚيس ًٚكٍ كصَْخ فٙ حٜطٙ:

قضييخٚخ يُٓييش حنظعهييٛى ٔيييخ ٚييَطزط رٓييخ يييٍ أصييٕل, ٔيييخ طٔييظُي انٛييّ يييٍ  -1

ٔيييخ ٚظييٕحفَ نٓييخ يييٍ نيئَ  نظلقٛيي  أْيييحفٓخ, ٔيييخ طعخَٛييّ يييٍ يقٕيييخص, 

ي كقص كخنض رُٛٓخ ٔرٍٛ طلقٛي  وخٚخطٓيخ ٔأْييحفٓخ لهيٗ حنُليٕ حسكًيم, 

ٔيخ ٚنظَا نٓيخ فيٙ حنًٔيظقزم حنقَٚيذ رٕحٓيطش آنٛيخص طنعيم ييٍ أيَْيخ, 

ٔطَقٙ رٓخ انٗ يصخت حنًٍٓ حنًظقييش ٔٓط يعطٛخص حنلضخٍس حنليٚؼيش. 



ٍ ٍإٖ حننكييَ حنظَرييٕ٘ حسصييٛم ٔحنًعخصييَ كييٕل ٔكييم ْييٌح فييٙ غييٕ  ييي

  زٛعش ٌِْ حنًُٓش حن خقش.

ٍٓييخنش حنًعهييى ٔئييئٔنٛخطّ طـييخِ َنٔييّ, ٔطـييخِ  قرييّ, ٔطـييخِ يـظًعييّ,  -2

ٔطـييخِ لصييَ حنعٕنًييش رًييخ نٓييخ يييٍ طـهٛييخص ٔيييخ ٚلييٛط رٓييخ يييٍ وًييٕا 

ٔصَحلخص. رخن كم حنٌ٘ ٕٚغق رـق  يخ نهًعهى يٍ أًْٛش ٔيكخَش ىحهم 

ًٔن  اًح ييخ أههيص فيٙ آىحثٓيخ لهيٗ حنُليٕ حنيٌ٘ َٚطضيّٛ يُيّ حنًـظًأ, 

 حنًـظًأ ٔقزهّ غًَِٛ ٔىُّٚ. 

حنصنخص حنقُيش نُـيخف حنًعهيى فيٙ آىح  ٍٓيخنظّ, ٔحنظيٙ   ٚصيهق ريئَٓخ  -3

فيييٙ آىح  يٓيييخو حنٕظٛنيييش حنظيييٙ ٚئىٚٓيييخ, ٓيييٕح  طعهقيييض رٔيييًخطّ حنٌحطٛيييش 

يخ ٚظلهٗ ريّ ٔحن وصٛش يٍ كٛغ نكهّ ٔؿَِْٕ, أٔ رًٔخطّ حسهققٛش ٔ

يٍ يزخىة ٔفضخثم ٔقٛى, أٔ رٔيًخطّ حنٕؿيحَٛيش ٔييخ ٚظٔيى ريّ ييٍ حطيِحٌ 

َنٔيييٙ ٔحَنعيييخنٙ, أٔ رٔيييًخطّ ح ؿظًخلٛيييش ٔييييخ ٚظًظيييأ ريييّ ييييٍ لققيييخص 

 ٔطنخلقص.  

حنُاخو  –حنُاخو حنظظخرعٙ  –َاى اليحى حنًعهًٍٛ حنًوظهنش )حنُاخو حنظكخيهٙ  -4

خ ٚظٕقيف لهٛيّ كيم َايخو ييٍ حنظكخرعٙ( رًخ نكم ييٍ يًٛيِحص ٔيؼخنيذ, ٔيي

قيٕ٘ ٔيييئػَحص, ٔيييخ ٚظييٕحفَ نكيم َاييخو يييٍ ىلييى ٔطؤٚٛيي. ػييى طليٚييي يييي٘ 

طييؤػَٛ كييم يييٍ ْييٌِ حنييُاى لهييٗ حٜىح  حنظعهًٛييٙ فييٙ حنًئٓٔييخص أٔ فييٙ 

 حنًٛيحٌ حنظعهًٛٙ. 

حنـخَيذ  –ؿٕحَذ اليحى حنًعهى حسٓخٓيٛش )حنـخَيذ حنظوصصيٙ حسكيخىًٚٙ  -5

ؿخَذ حسىح ( ٔلققش ْيٌِ حنـٕحَيذ  –فٙ حنـخَذ حنؼقخ –حنًُٓٙ حنظَرٕ٘ 

رُاى حتليحى, ٔيخ ًٚؼهّ كم ؿخَذ يٍ ٌُٔ َٔزٙ ىحهيم كيم َايخو. ٓيٕح  



طى ًن  يٍ هقل حنُاَ انٗ ليى حنٔخلخص حنكهٛيش أٔ حنٔيخلخص حنًوصصيش 

نكييم ؿخَييذ, ٔيقخٍَييش ًنيي  فييٙ غييٕ  يييخ ٚليييع فييٙ ىٔل حنعييخنى حسهييَٖ, 

ْيييٕ يٕؿيييٕى فيييٙ ح طـخْيييخص نًعَفيييش ييييي٘ طضيييخٍرٓخ أٔ طزخلييييْخ لًيييخ 

 حنليٚؼش. 

يعييخَٚٛ اليييحى حنًعهييى, ٓييٕح  أكخَييض يعييخَٚٛ كهٛييش لخيييش أو يعييخَٚٛ كهٛييش  -6

هخصييش, طزعييخا نُييٕ  حنًَكهييش حنيٍحٓييٛش حنظييٙ ٚعييي نٓييخ حنًعهييى ) حنًَكهييش 

حنًَكهييش حنؼخَٕٚييش ( يييٍ َخكٛييش, ٔطزعييخا  -حنًَكهييش حتليحىٚييش –ح رظيحثٛييش 

ّٔ ٌْح حنًعهى ييٍ َخكٛيش ػخَٛيش, ٔطزعيخ نُٕ  حنظوصص حنٌ٘ ٓٛقٕو رظيٍٚ

ييٍٓييش  رُييخص( يييٍ  –نُييٕ  حنًيٍٓييش حنظييٙ ٓييٛعهى فٛٓييخ )ييٍٓييش رُييٍٛ 

 َخكٛش ػخنؼش. 

أنييكخل حتليييحى حسكييخىًٚٙ ٔحنًُٓييٙ حنظييٙ ٓييٛظى فييٙ غييٕثٓخ يييُق حنًعهييى  -7

حنَهصش حنظٙ ًٚكيٍ نيّ ييٍ هقنٓيخ يِحٔنيش يُٓيش حنظييٍْٚ, ٔييخ ٚظطهزيّ 

ٍ نيئَ ؟ ٔكٛييف ٓييٛظى طـيٚييي يؼييم ْييٌِ حنلصييٕل لهييٗ ْييٌِ حنَهصييش ييي

حنَهص اًح يخ حَظٓض؟ ػى ْيم حنًُيخم حنظعهًٛيٙ )حنًئٓٔيٙ( حنيٌ٘ ٚيئى٘ 

 فّٛ حنًعهى لًهّ ٚٔخلي لهٗ حتؿخىس ٔحنظـيٚي ٔحتريح ؟ 

أٔغخ  حنًعهى ح ؿظًخلٛش ٔحنؼقخفٛش ٔح قظصخىٚش ٔوَْٛخ ىحهيم حنًـظًيأ  -8

ظييَي أػخٍْييخ ٔحغييلش حنيٌ٘ ٚعييٛل فٛييّ, ٔييخ ٚظَطييذ لهٛٓييخ يييٍ ي يكقص ط

 لهٗ أىحثّ حنظعهًٛٙ ٔحنظيٍٚٔٙ ٔحنظَرٕ٘. 

يئٓٔخص الييحى حنًعهيى ٔييخ طـخرٓيّ ييٍ يعٕقيخص ٔي يكقص, ٔييخ ٚليخي  -9

غيْخ يٍ يئحيَحص, ٔيخ ُٚوَ فٙ ؿٔيْخ يٍ ْٔيٍ ٔغيعف,  ًَيذ نٓيخ 

ا  أَٓخ طقٕو رئٍْخ فٙ اليحى أفيَحى ْيى َظيخؽ َايخو يـظًعيٙ ٚعيخٌَٕ ييخ 



ركيم ييخ ٚلييع فٛيّ, فيبًح ييخ طوَؿيٕح قٕرهيٕح رٓـًيش    ٚعخَّٛ, ٔٚظؤػٌَٔ

ًَييذ نًئٓٔييخص اليييحىْى فٛٓييخ يييٍ هَٚـييٙ يئٓٔييخص أهييَ٘, أهيئٌح 

يكييخَٓى, ٔحكظهييٕح ٔظييخثنٓى حنظييٙ ألييئح نٓييخ, فؤٓييخإٔح لًهٓييى, ٔحطًٓييض 

يئٓٔخص اليحى حنًعهى حنلقٛقٛش )كهٛيخص حنظَرٛيش( فيٙ ًحطٓيخ ييٍ حسهيٍَٚ 

 َرٕ٘ ٚك ف ًن ؟!. رٔزذ آخ طٓى. فٓم حنزلغ حنظ

حنظيٍؽ حنًُٓٙ نهًعهى, ٔيخ ٚظَطذ لهٛيّ ييٍ أٔغيخ , ٔييخ ٚيَطزط ريّ ييٍ  -11

َاييى اىحٍٚييش ٔطيٍٚزٛييش, ْٔييم ٚييظى حسهييٌ فٛييّ ٔفيي  يُطيي  حنكنييخ س أو ٔفيي  

يُط  أْيم حنؼقيش؟ ْٔيم نٓيٌح حنظييٍؽ لققيش رايخَْس حنعئِت ليٍ يُٓيش 

 حنظعهٛى؟ 

طـَرييش ئييخرقخص  ي ييكقص حَظقييخ  ٔحهظٛييخٍ حنًعهييى حنًصييَ٘ فييٙ غييٕ  -11

 أنف يعهى . 31طٕظٛف 

َٔٚطزط رًـخل اليحى حنًعهى أيَ آهَ أكؼيَ أًْٛيش, ْٔيٕ ييخ ٚظعهي  رظييٍٚذ 

حنًعهى, أنكخنّ, َٔاًّ, ٔيئٓٔخطّ, ٔرَحيـّ ٕٓح  أكخَض فٙ أػُخ  حتليحى أو 

فٙ أػُخ  حنوييش, ٔيخ ٚظَطذ لهٗ كم ٌْح يٍ ي يكقص طظعهي  رخنقيخثًٍٛ لهٛيّ, 

ٚظهقيٌٕ ْيٌح حنظييٍٚذ, أٔ رخنًُيخم حنيٌ٘ ٚيظى فٛيّ, ٔييي٘ يُخٓيزش أٔ طظعه  رًٍ 

حسٔقخص حنظٙ ٚقيو فٛٓخ نأَت حنًظيٍرٍٛ أٔ حنًيٍرٍٛ أٔ حنعًم حنظعهًٛٙ ًحطّ, 

اغخفش انٗ يخ ٚظى ىحهم لًهٛيخص حنظييٍٚذ ًحطٓيخ. كٛيف طيى حهظٛيخٍ ييخ قييو فٛٓيخ؟ 

ح  ٌْح حنظيٍٚذ؟ ْم ْٔم ٚظُخٓذ يأ  زٛعش حنًظيٍرٍٛ؟ ٔيخ حنئحفأ حنكخيُش ٍٔ

نطزٛعش يليىس, أو نلخؿخص يظـيىس, أو نظطهعخص ٔ ًٕكخص ئظقزهٛش؟ انيٗ وٛيَ 

 ًن  يًخ طؼَِٛ لًهٛخص حنظيٍٚذ حنقخثًش. 

 ( جمال اقتصاديات انتعهيى6)



يـخل حقظصخىٚخص حنظعهٛى يٍ حنًـخ ص حنزلؼٛش فيٙ لهيى أصيٕل حنظَرٛيش, اٌ 

ش حنظييٙ طٔييظُي انٛٓييخ حنعًهٛييش حنظَرٕٚييش رخلظزخٍْييخ ط ييَٛ انييٗ حسصييٕل ح قظصييخىٚ

ٔحنظعهًٛٛش, ٔيخ ٚظَطذ لهٗ ٌْح ييٍ لققيخص حنظيؤػَٛ ٔحنظيؤػَ, َايَحا نًيخ ٚظطهزيّ 

حنًـظًأ ييٍ كخؿيخص ٔيظطهزيخص, ٚيؤطٙ فيٙ يقيييظٓخ طُيخٔل حنعققيش ريٍٛ حنظعهيٛى 

ٔحنعًخنييش حنًُظـييش, رخن ييكم حنييٌ٘ ٚلقيي   ًٕكييخص حنًـظًييأ يييٍ اٚـييخى أفييَحى 

نعهى ٔحنعًم رطَٚقش رُخثٛش يُظـش, ٔٚٔيًٌٕٓ فيٙ رُيخ  حنًـظًيأ ٚـًعٌٕ رٍٛ ح

ٔرُخ  ًحطٓى. فخنظعهٛى يطخنذ رؤٌ ٚقيو نهًـظًأ حنطخقش حنز َٚش حنقُييش نهٕفيخ  

رٌِٓ حنلخؿخص يأ حنٕغأ فٙ ح لظزخٍ أٌ كخؿخص حنًـظًأ يٍ ٌِْ حنطخقيش  ريي 

خٍ قًّٛ حنٌحطٛش أٌ طظصف رخنٕحقعٛش ٔرًٔخص لًهٛش ٔلهًٛش ٔطكُٕنٕؿٛش فٙ ا 

حسصهٛش. اغخفش انٗ طعييىْخ ٔطُٕلٓيخ رلٛيغ طغطيٙ كخؿيخص حنٔيٕق ٔيظطهزخطيّ 

 يٍ حنقٕ٘ حنعخيهش حنقخىٍس لهٗ طَٔٛٛ أيٍِٕ ٔنئَّٔ حنًوظهنش. 

ٔيييٍ حنقضييخٚخ حنزلؼٛييش حنًًٓييش فييٙ يـييخل حقظصييخىٚخص حنظعهييٛى حنيٍحٓييخص 

خ رطَٚقيش يزخنيَس أو حنوخصش رخنظكهنش حنظعهًٛٛش, ٕٓح  أكخَض طكهنيش ٚيظى كٔيخرٓ

رطَٚقش وَٛ يزخنَس, ًٔن  فٙ غيٕ  ييخ طٕنٛيّ حقظصيخىٚخص حنظعهيٛى ييٍ أًْٛيش 

فييٙ طليٚييي ٓييزم حنظنخلييم رييٍٛ كخؿييخص ٓييٕق حنعًييم ٔظيئَت حنظعهييٛى, ٔأًْٛييش 

حقظصخىٚخص حنقًٛش نألَٓس ٔنهًـظًأ لهٗ حنًٔظٍٕٚٛ حنًلهٙ ٔحنقٕيٙ, ٔحنقٛخو 

ليييحى حنطييقد نظغطٛييش يظطهزييخص ْييٌح رظلهٛييم نٔييٕق حنعًييم, ٔىٍٔ حنظعهييٛى فييٙ ا

حنٔييٕق. اغييخفش انييٗ ىٍٔ حنًعهييى َنٔييّ فييٙ ُٚييخىس اَظخؿٛييش لُصييَ حنعًييم ٔىفييأ 

 حنكنخٚش حتَظخؿٛش. 

 -ًٔٚظي حنًـخل حنزلؼٙ فٙ ٌْح حنًٛيحٌ انٗ حنقضخٚخ حٜطٛش:

كٔخد كخفش أنكخل حنٓيٍ فٙ حنظعهٛى ٔيخ ٚٔظظزأ ٌْح حنٓييٍ ييٍ طكهنيش طيى  -1

َخكٛييش يييخ ٚ ييكهّ كييم يييٍ حنَٓييٕد ٔحنظٔييَد, أٔ يييخ اَنخقٓييخ, ٓييٕح  يييٍ 



ٚ كهّ قهش ح ٓظٛعخد نهًهِيٍٛ يٍ قضخٚخ ٔي كقص يـظًعٛش طيئػَ لهيٗ 

 حتَظخؿٛش ىحهم حنًـظًأ.

ىٍحٓيييش لققيييش حنظعهيييٛى ككيييم رًطخنيييذ حنظًُٛيييش ح قظصيييخىٚش ٔح ؿظًخلٛيييش  -2

 ٔرنهٔنش حنًـظًأ ٔططهعخطّ فٙ حنًٔظقزم. 

 لهٗ حنظعهٛى. لًخنش حس نخل ٔطؤػَٛحطٓخ  -3

ىٍحٓييخص ح ٓييظؼًخٍ فييٙ حنًـييخل حنظَرييٕ٘ ٔلققظٓييخ ريًٚقَح ٛييش حنظعهييٛى  -4

ٔرظكييخفئ حننييَ  فٛييّ, ٔيييخ ٚظَطييذ لهييٗ ْييٌح حنظٕؿييّ يييٍ اٚـييخى  زقٛييش 

 طًِٛٛٚش ىحهم حنًـظًأ. 

طًٕٚيم حنظعهيٛى ٔكٛيف ٚيظى؟ ييٍ كٛيغ: يصيخىٍِ, َٔيزّ, طُٕٚعيّ, طيييرَِٛ,  -5

 هٛش ٔييحْخ ٔئظقزهٓخ. اىحٍطّ, ؿئٖ حنـٕٓى حنٌحطٛش أٔ حسْ

صييُئق  –لققييش حتَنييخق حنظعهًٛييٙ رخنًُاًييخص حنئنٛييش ) حنزُيي  حنييئنٙ  -6

 صُئق حنُقي حنئنٙ....(.  -حنظًُٛش

حنيييئٍّ حنوصٕصيييٛش كًـيييخل ييييٍ يـيييخ ص ح ٓيييظؼًخٍ لُيييي حنًعهًيييٍٛ.  -7

 ٔلققظٓخ رًخ طُنقّ حنئنش لهٗ حنظعهٛى ٔرًخ طوصصّ نّ يٍ يِٛحَٛخص. 

نًـخل حنظعهًٛٙ ٔيخ طَطذ لهٛٓخ يٍ حنظـيخٍس فيٙ حنظعهيٛى حنوصوصش فٙ ح -8

ٔرييخنظعهٛى, ٔأػييَ ًنيي  لهييٗ اَظخؿٛييش حنًيييحٍّ حنعخيييش ٔاَظخؿٛييش حنًيييحٍّ 

 حنوخصش. 

حنٓيٍ فٙ حنكظذ حنًيٍٓٛش حنًطزٕلش ٔٓط ْـٕو حنكظذ حنوخٍؿٛش, أٔ ييخ  -9

 ٚعَت رخنًهوصخص. 

 ٓخ, حنـئٖ يُٓخ. حنً خٍكش حنًـظًعٛش فٙ طًٕٚم حنظعهٛى, أٓخنٛزٓخ, كـً -11



ىٍحٓيييش حنٕقيييف حنظعهًٛيييٙ, ٓيييٕح  أكيييخٌ ٔقنيييخا آيييقيٛخا أو ٔقنيييخا ئيييٛلٛخا  -11

 ٔطؤػَِٛ لهٗ ح ٍطقخ  رخنٕغأ حنظعهًٛٙ ىحهم حنًـظًأ. 

حنًعَٕييخص حسؿُزٛييش ٔطؤػَٛحطٓييخ لهييٗ حنظعهييٛى كًييخ ٔكٛنييخا. ٓييٕح  يييٍ كٛييغ  -12

 كـًٓخ, أٔ يصيٍْخ, أٔ نَٔ ٓخ, أٔ حنـٓخص حنًٔظنٛيس يُٓخ. 

نوييييخص حنظعهًٛٛييش ٔطُٕٚعخطٓييخ حنـغَحفٛييش, ٔهصييخثص ْييٌح حنظُٕٚييأ فييٙ ح -13

لققظٓييخ رييخنقٕ٘ حنٔييكخَٛش ىحهييم حنًـظًييأ, ٔيييخ ٚلققييّ ْييٌح حنظُٕٚييأ يييٍ 

 طكخفئ رٍٛ حنًُخ   حنًوظهنش يٍ فَ  فٙ حنكى ٔحنكٛف. 

حنعخثي حنظعهًٛٙ ركخفش أنكخنّ )حنًزخنَ ٔوٛيَ حنًزخنيَ( ٔحٍطزخ يّ ريؤَٕح   -14

أكخٌ طعهًٛخا لخيخا أو طعهًٛخا فُٛخا. ٔلققيش ًني  كهيّ رقٛخٓيخص  حنظعهٛى, ٕٓح 

حنكنخ س فٙ حنظعهٛى, ٕٓح  أكخَض كنخ س ىحههٛش أو كنخ س هخٍؿٛيش أو كنيخ س 

 يُٓٛش. 

أٔؿّ حتَنخق حنظعهًٛٙ فيٙ يـيخ ص حسرُٛيش حنظعهًٛٛيش, ييٍ كٛيغ إَٔحلٓيخ  -15

حص حسٓخٓيٛش ٔكًٛخطٓخ ٔصقكٛظٓخ, ٔطُٕٚأ حٓيظويحيخطٓخ, ٔأْيى حنظـٓٛيِ

نٓييخ, فًٛييخ ٚظعهيي  رنصييٕنٓخ ٔيكظزخطٓييخ, ٔٔٓييخثهٓخ حنظعهًٛٛييش, ٔحنًقخلييي, 

 ٔوَْٛخ. 

حنعققش رٍٛ حنظعهٛى ٔحنعًخنش حنًُظـش, نظليٚيي: ْيم حنظعهيٛى رخنصيٍٕس حنظيٙ  -16

لهٛٓيخ )يزُييٙ ٔيعهًييخ ٔيُٓـيخا ٔأٓييهٕرخ ٔطقًٕٚييخا ٔطلييٚؼخا( ٚعييي حن ييوص 

رلٛيغ ٚ يغم َنٔيّ رطَٚقيش رُيخ س  حنقخىٍ لهٗ حنعًم حنًُظؾ ٔحنًظقٍ يعخ,

 يُظـش؟ 

يييخ ٚظعهيي  ريٍحٓييخص حنـييٕىس حنظعهًٛٛييش فييٙ كييم ييييهقص حنعًييم حنظَرييٕ٘  -17

 ٔحنظعهًٛٙ, ٔيخ ٚظَطذ لهٛٓخ فٙ ح ٍطقخ  رعهى حقظصخىٚخص حنظعهٛى. 



حقظصيييخىٚخص حنلـيييى ٔٓيييزم قٛخٓيييٓخ ٔكٔيييخد طؤػَٛحطٓيييخ لهيييٗ حسٔغيييخ   -18

 حنظعهًٛٛش حنًوظهنش.

نظعهًٛٛييش ٔكٔييخد طكخنٛنٓييخ يقخٍَييخ رعٕحثيييْخ لهييٗ حقظصييخىٚخص حنـييٕىس ح -19

 أٍا حنٕحقأ فٗ يئٓٔخص حنظَرٛش ٔحنظعهٛى.

 قٛخٓخص حنقًٛش حنًضخفش فٗ يـخ ص حنعًم حنظعهًٛٗ حنًوظهنش.  -21

 حقظصخىٚخص حنًعَفش حنظَرٕٚش ٔلًهٛخطٓخ ىحهم يئٓٔخص حنظعهٛى حنـخيعٗ -21

 حنظٕٔٚ  حنعهًٗ نهـخيعخص ٔألضخ  ْٛجش حنظيٍْٚ. -22

 ظعهٛى رٍٛ حن عخٍحص حنٔٛخٓٛش ٔحتيكخَٛخص ح قظصخىٚش .ك  حن -23

 طًٕٚم حنظعهٛى رٍٛ حنلكٕيٛش ٔحسْهٛش . -24

 ٔغغٕ  حنظعًٛى .« حنـٕىس » َٕ  حنظعهٛى رٍٛ يطخنذ  -25

 حنظعهٛى حنوخ  ٔلققظّ رخنظعهٛى حنلكٕيٗ . -26

 حنًعَٕخص حنئنٛش فٗ حنظعهٛى ٔحنٔٛخىس حنٕ ُٛش . -27

 حنظطزٛقٛش .حنعهٕو ح ؿظًخلٛش ، ٔحنعهٕو  -28

 حنظعهٛى حنًٔظًَ ٔحنظيٍٚذ حنظلٕٚهٗ . -29

 حنظعهٛى حنُاخيٗ ٔلققظّ رخنظعهٛى وَٛ حنُاخيٗ . -31

 حتَٔٛخرٛش فٗ حنظعهٛى ٔئََش حنُاى حنظعهًٛٛش . -31

 حنظعهٛى ٔلخنى حنعًم . -32

 حنـيحٍس فٗ حنظعهٛى رخنًعخَٚٛ حنعخنًٛش . -33

 . Virtualحنًئٓٔخص حنظعهًٛٛش حنظقهٛيٚش ، ٔحنًئٓٔخص ح فظَحغٛش  -34



 حنظوطٛط حنظَرٕٖ قصَٛ حسيي . -35

 ( جمال انتخطيط انرتبىي وانتعهي7ًً)

ٚيييَطزط رًـيييخل حقظصيييخىٚخص حنظعهيييٛى حنزليييغ فيييٙ أييييٍٕ حنظوطيييٛط حنظَريييٕ٘ 

ٔحنظعهًٛٙ, ٔيخ ٚقيٕو ريّ حنزخكيغ حنظَريٕ٘ فيٙ ْيٌح حنًضيًخٍ ييٍ طزٛيخٌ أًْٛيش 

صيَ حسٓخٓيٛش حنظيٙ ٔؿئٖ حسهٌ رخنظوطٛط فٙ حنًٛيحٌ حنظعهًٛٙ, ٔطزٛيخٌ حنعُخ

ٚقٕو لهٛٓخ حنظوطيٛط, ٔطليٚيي حنًزيخىة حنظيٙ ٚٔيظُي انٛٓيخ, ٔحسٓيخنٛذ حنظيٙ ٚيظى 

ح لظًخى لهٛٓخ لُي حسهيٌ ريخنظوطٛط حنظَريٕ٘ ٔحنظوطيٛط حنظعهًٛيٙ. ْٔيٌِ كهٓيخ 

  -ًٚكٍ كصَ رعضٓخ فٙ حنُقخ  حٜطٛش:

ريٕ٘ َاى حنًعهٕيخص حنظَرٕٚش ٔكٛنٛش رُخثٓيخ ٔطٕظٛنٓيخ فيٙ حنظوطيٛط حنظَ -1

 ٔحنظعهًٛٙ. 

حنوييَحثط حنظَرٕٚييش ٔحنظعهًٛٛييش, يييٍ كٛييغ أْيييحفٓخ ٔلًهٛخطٓييخ ٔحنًُٓـٛييش  -2

 حنًٔظوييش فٙ اليحىْخ. 

حنظوطٛط نهًُخْؾ ٔحنًُخًؽ حنًظزعش فٙ رُخ  حٓظَحطٛـٛخص حنظوطٛط أٔ فٙ  -3

 اليحى يوطط نهزََخيؾ.

 ح ٓظَحطٛـٛخص حنظَرٕٚش, طوطٛطٓخ, آفخقٓخ, رُخإْخ.  -4

 نظوطٛط حنظَرٕ٘ أٔ حنظعهًٛٙ. يعخَٚٛ ٔيلكخص ح -5

 حنظوطٛط كآنٛش يٍ آنٛخص حتصقف حنظَرٕ٘.  -6

 يَطكِحص حنظوطٛط حنظَرٕ٘ ٔيليىحص َـخكّ ٔحنعٕحيم حنلخكًش نّ.  -7

 حسٔنٕٚخص حنظعهًٛٛش ٔٓٛخقخطٓخ فٙ لًهٛخص حنظوطٛط.  -8



 ئظٕٚخص حنظوطٛط حنظَرٕ٘ ٔحنعققش رُٛٓخ.  -9

 آنٛخطّ. يُٓـٛخص حنظوطٛط حنظَرٕ٘ ٔحنظعهًٛٙ ٔ -11

حٓيييظويحو أٓيييخنٛذ حنيٍحٓيييخص حنًٔيييظقزهٛش فيييٗ حنظوطيييٛط سييييٍٕ حنظَرٛيييش  -11

 ٔحنظعهٛى.

 طلهٛم ح ٓظَحطٛـٛخص ٔحنوطط حنظعهًٛٛش ىحهم حنًـظًأ. -12

حنظوطٛط ح ٓظَحطٛـٙ نهظعهيٛى فيٙ حنًـظًعيخ ص حنعًَحَٛيش حنًٔيظقزهٛش فيٙ  -13

 يُطقش قُخس حنْٕٔٚ.

حنًوظهنش فٗ كقذ ُيُٛش  صٛخوش هطط طَرٕٚش ٔطعهًٛٛش نقطخلخص حنظعهٛى -14

 يليىس

 ( جمال حمى األيية وتعهيى انكبار8)

ـخ ص حنزلغ حنظَرٕ٘ فيٙ أصيٕل حنظَرٛيش يـيخل يليٕ حسيٛيش ٔطعهيٛى يٍ ي

حنكزخٍ, رًخ ٚظُخٔنّ ٌْح حنًـخل ييٍ َ يؤس كَكيش حنؼقخفيش حنـًخَْٛٚيش ٔططَْٕٚيخ 

ىحهم حنًـظًأ, ٔكَكش حنكزخٍ, ٔاَ خ  حنـخيعش حن عزٛش فيٙ يصيَ, ٔييخ ٚظعهي  

قٕو لهٛٓخ كَكش رًنخْٛى طعهٛى حنكزخٍ ٔيضخيُّٛ ٔٔظخثنّ, ٔأْى حسْٓ حنظٙ ط

طعهييٛى حنكزييخٍ, ٔٓٛخٓييخطّ لهييٗ حنًٔييظٍٕٚٛ حنًلهييٙ ٔحنييئنٙ, ٔاليييحى حنًعهًييٍٛ 

نهعًييم فييٙ يلييٕ حسيٛييش ٔطعهييٛى حنكزييخٍ, ٔحنظكخيييم رييٍٛ حنًئٓٔييخص حنظَرٕٚيييش 

ٔحنظعهًٛٛييش فييٙ حنظصييي٘ نٓييٌِ حنقضييٛش, ٔرييَحيؾ طعهييٛى حنكزييخٍ ٔأنييكخنّ, ٔيييخ 

ُيخٔل حنقضيخٚخ حنًٔيظليػش فٛيّ ييٍ ٚظطهزّ حنعًيم حنزلؼيٙ فيٙ ْيٌح حنًٛييحٌ ييٍ ط

  -يؼم:

 طقٛٛى حنـٕٓى حنًئٓٔٛش حنًزٌٔنش نًلٕ حسيٛش ٔطعهٛى حنكزخٍ.  -1



 َاى يلخٍرش حسيٛش فٙ حنيحهم, ٔيقخٍَظٓخ رًخ ٚليع فٙ حنوخٍؽ. -2

 طقٛٛى حنظـخٍد حنًوظهنش حنظٙ طًض فٙ يـخل يلٕ حسيٛش ٔطعهٛى حنكزخٍ.  -3

 نكزخٍ. حنظوطٛط نزَحيؾ يلٕ حسيٛش ٔطعهٛى ح -4

 اليحى يعهًٙ يلٕ حسيٛش ٔطعهٛى حنكزخٍ.  -5

َاى طؤْٛم حنًظلٍٍَٚ ييٍ حسيٛيش ٔطعهيًٛٓى, ٔحنظـيخٍد حنئنٛيش فيٙ ْيٌح  -6

 حنظؤْٛم.

حنيحٍٓييٌٕ فييٙ رييَحيؾ يلييٕ حسيٛييش ٔطعهييٛى حنكزييخٍ, أٔغييخلٓى, ٓييًخطٓى,  -7

 هصخثصٓى حنُنٔٛش ٔح ؿظًخلٛش ٔح قظصخىٚش, ٔىٔحفعٓى حنظعهًٛٛش. 

فٙ يلٕ حسيٛش ٔطعهٛى حنكزخٍ كؤكي آنٛخص طنعٛم ىٍْٔيخ فيٙ ىٍٔ حنـخيعش   -8

 هييش حنًـظًأ ٔطًُٛش حنزٛجش. 

 فعخنٛش حنًئٓٔخص حنظعهًٛٛش فٙ ٓي  يُخرأ حسيٛش.  -9

 -فعخنٛييش حنًئٓٔييخص حنظَرٕٚييش فييٙ يلخٍرييش حسيٛييش )حنًئٓٔييخص حنيُٚٛييش  -11

ييش حنًكظزيخص حنعخ –يَحكيِ ٔقصيٍٕ  حنؼقخفيش  –حتلقو رؤؿِٓطّ حنًوظهنيش 

 حسَيٚش ح ؿظًخلٛش ٔيَحكِ حن زخد....(.  –ٔحنًظوصصش 

 حنً خٍكش حنًـظًعٛش ٔىٍْٔخ فٙ حنلي يٍ يوخ َ حسيٛش ىحهم حنًـظًأ. -11

 قضٛش حسيٛش ٔطلهٛهٓخ فٙ غٕ  ينٕٓو حسيٍ حنقٕيٙ حنًصَ٘. -12

 ( جمال اإلعالو انرتبىي9)

يٍحٓييخص يـييخل حتلييقو حنظَرييٕ٘ يييٍ حنًـييخ ص حنزلؼٛييش حنًًٓييش فييٙ حنٚعييي 

حنظٙ طـَ٘ فٙ أصٕل حنظَرٛش, ْٕٔ يٍ حنًـخ ص حنظٙ طظُخٔل رخنزلغ ٔحنظلهٛم 



حنعققخص حنقخثًش ريٍٛ حنًئٓٔيخص حنظعهًٛٛيش ٔحنظَرٕٚيش ٔحنًئٓٔيخص حتلقيٛيش 

 –ٔحنظؼقٛنٛش ىحهم حنًـظًأ, أٚخ كخٌ َٕ  ٌِْ حنًئٓٔيخص )يئٓٔيخص يقئَ س 

طلقٛ  َٕ  يٍ حنظكخيم  يئٓٔخص  يَثٛش(, ًٔن  رقصي –يئٓٔخص ئًٕلش 

حنظَرييٕ٘ حنييٌ٘ يييٍ نييؤَّ أٌ ٚييئى٘ انييٗ حنظكخيييم ٔحنظٕكٛييي فييٙ حنـٓييٕى حنظييٙ 

طقييٓخ كيم ؿٓيش ييأ ؿٓيٕى حنًئٓٔيخص حسهيَٖ, ييٍ كٛيغ حسْييحت حنًَؿيٕس 

ٔحنغخٚخص حنًقصيٕىس, ٔرخنصيٍٕس حنظيٙ   طيئى٘ انيٗ حنظُيخق  أٔ حنظُيخفَ, ًٔني  

 –حنًـقص  –قو حنًقَٔ  )حنصلخفش رخنٕقٕت لهٗ حنيٍحٓخص حنظَرٕٚش فٙ حتل

 حنكظذ.....(, 

 –فٙ حتلقو حنًًٕٔ  )حنَحىٚيٕ,....( ٔفيٙ حتليقو حنًَثيٙ )حنظهٛنِٚيٌٕ ٔ

حنًٔييَف....(, ٔحنظييٙ ًٚكييٍ طُخٔنٓييخ يييٍ ُٔحٚييخ أْيييحفٓخ  –حنٔييًُٛخ  –حننٛيييٕٚ 

حنظَرٕٚيش ٔح ؿظًخلٛييش ٔحنظَٔٚلٛيش, ٔهصخثصييٓخ حنًًٛيِس نٓييخ, ٔأْيى رَحيـٓييخ 

َٚٛ حهظٛخٍْيخ ٔالييحىْخ, ٔطليٚيي أٔؿيّ طؤػَٛحطٓيخ حنًوظهنيش, اٚـخريخ كيخٌ أو ٔيعخ

ٓييهزخ, لهييٗ حنعًهٛييش حنظَرٕٚييش ٔحنظعهًٛٛييش, ٔحنعٕحيييم حنظييٙ طٔييخلي فييٙ طلقٛقٓييخ 

سْيحفٓخ حنظَرٕٚش ٔٓزم طعِِْٚخ, أٔ حنً كقص حنظيٙ قيي طقهيم ييٍ كنخ طٓيخ فيٙ 

حنظؼقٛنٛيش  –حنظعهًٛٛيش  –ٚيش ًن , ػى ٔغأ حنٔزم حنظٙ طنعم يٍ أىٔحٍْيخ )حنظَرٕ

  حنظٕؿٛٓٛش( ىحهم حنًـظًأ. –حتٍنخىٚش  -حنصلٛش  –

ٔيييٍ حنقضييخٚخ حنظَرٕٚييش حنظييٗ يخُحنييض فييٗ كخؿييش انييٗ يِٚييي يييٍ حسرلييخع 

 ٔحنيٍحٓخص حنعهًٛش حنًظوصصش يٍ ُحٔٚش أصٕل حنظَرٛش يخٚهٗ:

 قضخٚخ حنظكخيم رٍٛ حنًئٓٔخص حتلقيٛش ٔحنظَٕٚٚش ٔحنظعهًٛٛش. -1

حنًَثٗ( فٗ حنظًُٛش حنؼقخفٛش  –حنًًٕٔ   –ٔٓخثم حتلقو )حنًقَٔ  ىٍٔ  -2

 ٔحنظعهًٛٛش ىحهم حنًـظًأ.



 قضخٚخ حنظَرٛش ٔحنظعهٛى فٗ حنزَحيؾ حتلقيٛش.   -3

 آٓخو ٍؿخل حنظَرٛش فٗ يُخق ش أٔغخ  حنظعهٛى فٗ رَحيؾ حنظٕي نٕ. -4

 .نًـظًأحنقُٕحص حننضخثٛش ٔطؤػَٛحطٓخ لهٗ أٔغخ  حنظَرٛش ٔحنظعهٛى فٗ ح -5

 حنصلخفش ٔقضخٚخ حسيٛش فٗ حنًـظًأ حنًصَٖ حنًعخصَ. -6

 .حنقُٕحص حننضخثٛش حنًظوصصش ٔطؤػَٛحطٓخ حنظَرٕٚش رعي حنؼٍٕس حنًصَٚش -11

 رَحيؾ حس نخل ٔطؤػَٛحطٓخ لهٗ طًُٛش حسهققٛخص فٗ حسَٓس حنًصَٚش -12

 حنظ َٚعخص حنظَرٕٚش نقضخٚخ حنطنٕنش فٗ حنًـظًأ.  -13

 بىية املستقبهية( جمال انذراسات انرت01)

ٚعييي يـييخل ىٍحٓييخص حنًٔييظقزم يييٍ حنًـييخ ص حنًًٓييش فييٙ حنزلييغ حنعهًييٙ 

حنظَرٕ٘, حنٌ٘ ٚعظزَ انٗ كي يخ ييٍ حنًـيخ ص حنًٔيظليػش فيٙ حنزليغ حنظَريٕ٘ 

ىحهييم حنًـظًييأ, ٔحنييٌ٘ طعيييىص حنييَإٖ كييٕل ئييًٛخطّ. فقييي َ ييَص "حنـًعٛييش 

نًخغيٙ َظٛـيش حٓيظنظخ  يٍ حنقيٌَ ح1997حسيَٚكٛش نًٔظقزم حنعخنى" فٙ ُٓش 

أؿَطّ كٕل ح ٓيى حنًُخٓيذ حنيٌ٘ ُٚزغيٙ ا ققيّ لهيٗ ْيٌح حنًـيخل, حطضيق ييٍ 

   -هقنّ أَّ قي ٚطه  لهّٛ ٔلهٙ ىٍحٓخطّ:

ٔٚ ييَٛ انييٗ كَٕييّ  .Future Studiesينٓييٕو حنيٍحٓييخص حنًٔييظقزهٛش  -1

"يلخٔنش نظصٍٕ ًٓخص ٔريحثم حنًٔظقزم حنًظَطزش لهٗ حنوٛخٍحص حنزيٚهيش 

ص حنًوظهنش حنظٙ ٚلظًيم أٌ طظويٌْخ حسكييحع أٔ ٚلييىْخ صيخَعٕ ٔحنًٔخٍح

حنقَحٍحص". أٔ انٗ كَّٕ "َٕلخا يٍ حنزلٕع طٓيت انٗ حٓظك خت صٍٕس 

 حنًٔظقزم حنًظٕقأ أٔ حنًلظًم أٔ حنًًكٍ طلقٛقّ". 



, ُٔٚايَ انٛيّ لهيٗ أَيّ "رليغ Futuristicينٕٓو حنَٚخىحص حنًٔيظقزهٛش  -2

نًلظًهيش حنظيٙ طلييع فيٙ حنًٔيظقزم, لهًٗ ٚٓيت انٗ ٔصيف حنظطيٍٕحص ح

 فٛليى حسٍؿلٛخص فٙ يؼم ٌِْ حنظطٍٕحص, ٔٚقٕو َظخثـٓخ". 

, ٔٚعييَت لهييٗ أَّ"يلخٔنييش حنٕصييٕل Prognosticsينٓييٕو حنظكُٓييخص  -3

انييييٗ ههنٛييييش نهًعهٕيييييخص حنًٔييييظقزهٛش  ٕٚهييييش حنًيييييٖ حنقُيييييش نهُ ييييخ  

 حنظوطٛطييٙ, رخلظزييخٍِ يٛيييحٌ ىٍحٓييش َٚكييِ لهييٗ  ييَق حنظُزييئ يييٍ كٛييغ

 ططٍْٕخ ٔحٓظويحيٓخ ٔطقًٕٚٓخ". 

, ٔٚعيييي حنًنٓيييٕو حسكؼيييَ Futurologyينٓيييٕو لهيييى ىٍحٓيييش حنًٔيييظقزم  -4

نيٕٛلخا ٔحٓييظويحيخا فيٙ ْييٌح حنًـييخل, ٔحنيٌ٘ ظٓييَ نٛعُيٙ حنظز ييَٛ رييزع  

 ؿِٚجخص صٍٕس حنًٔظقزم ٔنًيس أ ٕل أٔ أكؼَ يٍ ل ٍَٚ لخيخا. 

, Prospective Analysisينٕٓو ح ٓظ يَحت أٔ حنظلهٛيم حنًٔيظقزهٙ  -5

 ٔٚ َٛ انٗ طليٚي حنًٔظقزم رٕغأ حكظًخ ص يوظهنش نًٔخٍحص ططٍِٕ. 

ٔٚظًِٛ ٌْح حنًـخل رؤَّ َٚطزط حٍطزخ خا كزَٛحا رطزٛعش حنزلغ ًحطّ, فيبٌ َايَ 

انييٗ ْييٌح حنًٛيييحٌ كنهٔيينش يظكخيهييش ٚقكييع أَييّ ٚظًٛييِ رُاييَس طقييٛييش ٔأَييخَٛش, 

ٔاٌ َاَ انٛيّ لهيٗ أَيّ حفظَحغيخص ٔرٕكيس حنكٌٕ, ٔرخنقٛى, ٔرخنظًُٛش حن خيهش. 

لهًٛش فبَّ ٚظًٛيِ ربيكخَٛيش حنظُزيئ رخنًٔيظقزم, ٔر يًٕنٛش حنُايَس انٛيّ, ٔرظعييى 

حنًٔظقزهٛخص حنزيٚهش, ٔرخٍطزخ ّ رخنلخغَ ٔحنًخغٙ يعخ, ٔرًََٔش حنظعخيم يعّ, 

ٔرظليٚييي يٕقييف حسفييَحى يييٍ ىٍحٓييخطّ. ٔاٌ َاييَ انٛييّ لهييٗ أَييّ لهييى يعَفييٙ 

رخنظَكِٛ لهٗ حسفكخٍ حنًظعهقيش رخنًٔيظقزم ييٍ كٛيغ حنًنيخْٛى  فٛقكع أَّ ٚظًِٛ

ٔحنُاَٚخص ٔرظَحرط حنُاى حنًعَفٛش فّٛ, ٔرخنقيٍس لهيٗ ططيَٕٚ حننكيَ حنز يَ٘. 

أيييخ اًح َاييَ انٛييّ لهييٗ أَييّ يييُٓؾ نهزلييغ فييبٌ هصخثصييّ طظٕقييف لهييٗ َٕلٛييش 

 حسٓخنٛذ حنًٔظوييش فّٛ.  



ًييي لهييٗ ليييس أٓييخنٛذ, يُٓييخ فيٍحٓييخص حنًٔييظقزم فييٙ حنعهييٕو حنظَرٕٚييش طعظ

 Technique، ٔأٓيهٕد ىننيخ٘  Operation Researchرلٕع حنعًهٛيخص 

Delphi  ٔأٓييييييهٕد حنٔييييييُٛخٍْٕٚخص ،Technique Senario ٔأٓييييييهٕد ,

ٔكهٓييخ أٓييخنٛذ طئكييي   Brain Storming Techniqueحنعصييف حنييٌُْٙ 

ٔيٍ كٛغ  لهٗ أًْٛش حنظوطٛط حنًٔظقزهٙ نهعًهٛش حنظعهًٛٛش, يٍ كٛغ طكُٕٚٓخ,

طصييًٛى ح ٓييظَحطٛـٛخص حنوخصييش رخنًٔييظـيحص حنظَرٕٚييش رًييخ ٚظنيي  ٔحنظطييٍٕحص 

حنًعَفٛييش ٔحنظكُٕنٕؿٛييش, رخن ييكم حنييٌ٘ ٚئكييي أٌ حنلخؿييش أصييزلض يخٓييش انييٗ 

رلٕع طَرٕٚش طٔظ َت أفخق حنًٔظقزم, غيًخَخ تقخييش َايخو طعهًٛيٙ ٔطَريٕ٘ 

هطيييخٍ حنًٔيييظقزم ُٚ يييي حنًٔيييظقزم ٕٔٚؿٓيييّ, ريييي ا ييييٍ َايييخو طعهًٛيييٙ ُٚظايييَ أ

 ٔي كقطّ نكٙ ٚـَ٘ ٍٔح ْخ رعي كئػٓخ فٙ يلخٔنش يُّ نهظكٛف يعٓخ. 

يييٍ حسيييٍٕ  Operation Researchٔٚعظزييَ حسهييٌ رزلييٕع حنعًهٛييخص 

حنًًٓييش فييٙ حنزلييغ حنعهًييٙ حنظَرييٕ٘, رعييي أٌ حٍطزطييض فييٙ ريييحٚخطٓخ رخنًـييخل 

ِ حنٕٓيخثم ٔكـِ  يٍ يـٕٓىحص رَٚطخَٛيخ نظـٓٛي 1935حنعٔكَ٘. اً فٙ لخو 

حنكخفٛش نهظصي٘ نهظٓيٚيي حنًُيخفْ ييٍ ٓيقف حنـيٕ حسنًيخَٙ. طيى ح لظًيخى لهيٗ 

حنظلهٛم حنعهًيٙ نهعًهٛيخص ييٍ هيقل رليغ لهًيٙ ٚقيٕو ريّ ريخكؼٌٕ ًٔٔ قييٍحص 

نٛصيزق ٔحٓيأ ح ٓيظويحو فيٙ  1941لهًٛش لخنٛيش, حٓيظقَص ريحٚخطيّ فيٙ ٓيُش 

, رغَا حنًٔخليس فيٙ اٚـيخى حنًـخ ص حنزلؼٛش حنًظعيىس ٔيُٓخ حنًـخل حنظَرٕ٘

 ٔٓخثم نظلٍٔٛ كنخ س حنعًهٛخص حنظَرٕٚش ٔحنظعهًٛٛش حنـخٍٚش ٔحنًٔظقزهٛش. 

فٌِٓ حنزلٕع كًخ لَفظٓخ ؿًعٛش رلٕع حنعًهٛخص حنزَٚطخَٛش طعُٙ 

"ططزٛ  حنٕٓخثم حنعهًٛش لهٗ حنً كقص حنًعقيس حنًظعهقش رظٕؿّٛ ٔاىحٍس حنُاى 

ٔحٜ ص ٔحنًٕحٍى ٔحسيٕحل فٙ ْٛجخص  حنكزَٖ حنظٙ طضى حنقٕ٘ حنز َٚش

حنصُخلش ٔحسلًخل, رختغخفش انٗ حنًئٓٔخص حنلكٕيٛش ٔحنعٔكَٚش". ٔكًخ 



لَفظٓخ ؿًعٛش رلٕع حنعًهٛخص حسيَٚكٛش رؤَٓخ "حنزلٕع حنظٙ طٓظى رخ هظٛخٍ 

حنعهًٙ سفضم طصًٛى ٔط غٛم سَاًش حتَٔخٌ ٔحٜنش, ٔفٙ ظَٔت طظطهذ 

لئىس". ٔقي طى حٓظويحيٓخ فٙ حنًـخل حنظعهًٛٙ حلظزخٍحا طوصٛصخا نهًٕحٍى حنً

, كٛغ نٓي طُاٛى ىٍٔحص طيٍٚزٛش قصَٛس فٙ حنعيٚي يٍ 1955يٍ ُٓش 

حنئل, طقْخ طُاٛى رَحيؾ طعهًٛٛش أكخىًٚٛش فٙ حنـخيعخص, ٔفقخا نهظقََٚ حنصخىٍ 

 لٍ ؿًعٛش رلٕع حنعًهٛخص حسيَٚكٛش فٙ حنًهوصخص حنئنٛش نزلٕع حنعًهٛخص
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فقيي ليَت فيٙ ح ٓييظويحيخص  Delphi Techniqueأييخ أٓيهٕد ىننيخ٘ 

حنعهًٛيييش ٔحنزلؼٛيييش لهيييٗ أَيييّ " َٚقيييش رلؼٛيييش طظضيييًٍ ٓهٔيييهش ييييٍ حنعًهٛيييخص 

حنًظظخرعش نـًأ حنًعهٕيخص أٔ حٍٜح  يٍ ليى يٍ حنوزَح  لٍ ي كهش أٔ قضيٛش 

ُاًييش لُٓييخ, أٔ ٚييئػَ فٛٓييخ يظغٛييَحص كؼٛييَس وٛييَ ٚصييعذ طـًٛييأ يعهٕيييخص ي

يهًٕٓييش, أٔ   ًٚكييٍ اىٍحكٓييخ ٔحنظُزييئ رٓييخ رٔييٕٓنش", رلٛييغ ٚييظى طـًٛييأ ليييس 

طصييٍٕحص ئييظقزهٛش نًـًٕلييش يييٍ حنوزييَح  كييٕل طهيي  حنقضييخٚخ أٔ حنً ييكقص, 

كظييٗ ٚظلقيي  أقصييٙ حطنييخق يًكييٍ رٛييُٓى, ٔىٌٔ أٌ ٚظييؤػَ أكيييْى رييآٍح  حٜهييَ. 

عُٛش ْٙ حسصم كٛغ طئهيٌ يُٓيخ حٍٜح  لزيَ يَحكيم يعُٛيش ْٕٔ يخ ٚعُٙ أٌ حن

 طليى يي٘ ح طنخق كٕل يخ ؿخ  فٛٓخ أٔ يخ أىنْٕح رّ فٙ حنقضٛش حنًطَٔكش. 

ٔٚظى ح لظًخى لهٗ ٌْح حسٓهٕد كٍٛ اٍحىس ىٍحٓش كخنش حنظُزيئ رخنًٔيظقزم 

كٛش حنزعٛي أٔ حنًٔظقزم حنًًكٍ أٔ حنًٔظقزم حنًَوٕد, ٔلُي كخ ص فقيحٌ صق

ططزٛ  أٓخنٛذ حنظلهٛم حنيقٛ  لهٗ حنًٕغٕ  يلم حنزلغ, كظيٗ طيظى ح ٓيظنخىس 

ييٍ حسككيخو حنٌحطٛيش حنًزُٛيش لهيٗ أٓيخّ ؿًعيٙ, ٔلُيي كخنيش حكظٛيخؽ يٕغييٕ  

حنزلييغ نعيييى كزٛييَ يييٍ حنوزييَح  ٚصييعذ ح طصييخل حنًزخنييَ رٛييُٓى ٔطزييخىل حٍٜح  

حفَ نٓخ قخليس لَٚضش ييٍ ٔؿٓخُ نٕؿّ, ٔلُي كخنش حنًٛخىٍٚ حنزلؼٛش حنظٙ   طظٕ



حنًعهٕيخص. ٔكم ْيٌح ٔفقيخا نًيخ ٚظًٛيِ ريّ ْيٌح حسٓيهٕد ليٍ وٛيَِ ييٍ أٓيخنٛذ 

 ىٍحٓش حنًٔظقزم. 

ٔحسٓهٕد حنؼخنغ يٍ أٓخنٛذ ىٍحٓش حنًٔيظقزم ْيٕ أٓيهٕد حنٔيُٛخٍْٕٚخص 

Senario Technique   حنييٌ٘ ٚعزييَ لييٍ ٓهٔييهش يييٍ حسكيييحع حنظييٙ طييظى

خ ٔٓيٛهش  ٓظك يخت حنظنيخلقص حنًًكُيش نكخفيش ٔطليع فٙ حنًٔيظقزم, رخلظزخٍْي

حسكيحع يٍ أؿم ٔصف نًٔظقزم يًكٍ أكؼَ ييٍ كَٕيّ طُزيئحا يليظًقا نًٔيظقزم 

. ْٔيٕ ٚظطهيذ كيٍٛ ح لظًيخى  Kruzicفعهٙ, ًٔن  ٔفقخا نهًنٕٓو حنٌ٘ صيخوّ 

ٔصييف حنٕغييأ حنييَحٍْ ٔح طـخْييخص " لهٛييّ حنًيئٍَ رعيييى يييٍ حنوطييٕحص ْييٙ

طليٚيي فضيخ  )هٛيخ ص( ٔ ٛش حنُايخو ٔحنقيٕ٘ حنًلَكيش نيّ.فٓى ىُٚخيٛكٔحنعخيش. 

ظخريش ٔكفيَُ حنٔيُٛخٍْٕٚخص ٔحهظٛيخٍ رعضيٓخ. ٔ حنزيحثم ٔحنُٔٛخٍْٕٚخص حنزيٚهش.

  (طلهٛم َظخثؾ حنُٔٛخٍْٕٚخصٔحنُٔٛخٍْٕٚخص حنًوظخٍس. 

ٔٚييظى حٓييظويحو ْييٌح حسٓييهٕد كييٍٛ ٚييَحى لييَا ح كظًييخ ص ٔحتيكخَٛييخص 

طُطٕ٘ لهٛٓيخ حنظطيٍٕحص حنًٔيظقزهٛش كًيخ طك يف لُٓيخ ٔحنوٛخٍحص حنزيٚهش حنظٙ 

حنٔييُٛخٍْٕٚخص حنًوظهنييش, ٔكييٍٛ لييَا حنُظييخثؾ حنًظَطزييش لهييٗ حنوٛييخٍحص أٔ 

حنزيييحثم حنًوظهنييش, ٔكييٍٛ اٍحىس طَكٛييِ حَظزييخِ حسفييَحى لهييٗ حننييخلهٍٛ حنَثٛٔييٍٛٛ 

ٔحٓيييظَحطٛـٛخطٓى ٔحنعًهٛيييخص أٔ حنعققيييخص حنٔيييززٛش ٔحنُقيييخ  حنلَؿيييش  طويييخً 

ٍحص ٔحنقضييخٚخ حنظييٙ طلاييٗ رخسٔنٕٚييش فييٙ حْظًخيييخطٓى, ػييى كييٍٛ حٓييظؼخٍس حنقييَح

حننكييَ ٔحنظؤيييم كييٕل قضييخٚخ ًْٔييٕو حنًٔييظقزم حنظَرييٕ٘ يييٍ هييقل حنًٔييخٍحص 

حنًلظًهيييش. ْٔيييٕ ييييخ ٚعُيييٙ أٌ أٓيييهٕد حنٔيييُٛخٍْٕٚخص ٚقيييٕو حنزخكيييغ رظقييييٚى 

 حنُٔٛخٍْٕٚخص أٔ حنزيحثم سهٌ حٍٜح  كٕنٓخ يٍ أفَحى حنعُٛش. 
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يييٍ حنًـييخ ص حنزلؼٛييش حنًًٓييش فييٙ حنزلييغ حنعهًييٙ يييخ ٚظعهيي  رخنيٍحٓييخص 

حنزلؼٛش حنًظعهقش رختىحٍس ركخفيش أنيكخنٓخ ٔئيظٕٚخطٓخ, ٔحنيٌ٘ طِحٚيي رعيي ظٓيٍٕ 

يعٛخٍ حتىحٍس حنَنٛيس أٔ حنًًِٛس كؤكي حنًعخَٚٛ حنقٕيٛش نهظعهٛى فٙ ريحٚش حنقٌَ 

 Effectiveيييأ طِحٚييي حنلخؿييش نييفىحٍس حننعخنييش حنلييخى٘ ٔحنع ييٍَٚ, هخصييش 

Management  ٍٕٛٚٔٓط يخ صخكذ ريحٚش حسننٛش يٍ ططيٍٕحص لهيٗ حنًٔيظ

حنًلهييٙ ٔحنعييخنًٙ, َظٛـييش أٌ حننكييَ حتىحٍ٘ حنظَرييٕ٘ ٚظطييٍٕ ٔٚظغٛييَ رصييٍٕس 

ئييظًَس, ْٔييٕ طغٛٛييَ ٚليييع رٔييَلش وٛييَ ئييزٕقش, سٌ حنييئٍ حنييٌ٘ طقييٕو رييّ 

حنئٍ حنٌ٘ كخَض طقٕو رّ رخسيْ. ْٕٔ يخ ٕٚٓأ ييٍ  حتىحٍس حنٕٛو ٚوظهف لٍ

 حنقضخٚخ حنزلؼٛش حنظٙ ٚعخنـٓخ ٌْح حنًـخل حنزلؼٙ حنًٓى. 

ٔيييٍ أْييى حنقضييخٚخ حنزلؼٛييش حنظييٙ ًٚكييٍ يعخنـظٓييخ فييٙ ْييٌح حنًـييخل حتىحٍ٘ 

رصنش لخيش يخ ٚظعه  رخنًنخْٛى حتىحٍٚش حنًوظهنش, ٔىٍْٔيخ فيٙ طلقٛي  أْييحت 

ٔ حنظعهًٛٛييش, ٔحنعققييخص حتىحٍٚييش رعضييٓخ حنييزع , ٔحنعٕحيييم حنعًهٛييش حنظَرٕٚييش أ

 -حنًئػَس لهٛٓخ, يًخ ًٚكٍ طنصٛهّ فٙ حنقضخٚخ حٜطٛش:

حنقضييخٚخ حنًظعهقييش رنهٔيينش حتىحٍس َٔاَٚخطٓييخ حنًوظهنييش, ٔحنظييٙ ٚييظى فييٙ  -1

غيييٕثٓخ طنٔيييَٛ حنطزٛعيييش حتىحٍٚيييش ييييٍ كٛيييغ لهًٛظٓيييخ, أٔ فُٛظٓيييخ, أٔ 

, ٔيييخ طنَغييّ ْييٌِ حنطزٛعييش لهييٗ لًهٛخطٓيييخ أهققٛخطٓييخ, أٔ حنؼقػييش يعييخا 

حنًوظهنش يٍ يزخىة ٔقيٛى ٔطٕؿٓيخص, طلييى لققظٓيخ ريُاى حتىحٍس حنعخييش 

 ٔيـخ ص حتىحٍس حسهَٖ. 

حنقضخٚخ حنًَطزطش رٕظخثف حتىحٍس, يٍ كٛغ حنظوطٛط ٔحنظُاٛى ٔحنظُٔٛ   -2

حٍٚيش, ٔحنظٕؿّٛ ٔح طصخل ٔحنَقخرش ٔحنًظخرعش, ٔحنعققش ريٍٛ حنٕظيخثف حتى

ٔئظٕٚخص حنكنخٚش حنقُيش نهقخثًٍٛ لهٛٓخ, ٔحنًـخنْ حنظَرٕٚش حنًوظهنيش 

 ٔىٍْٔخ فٙ حنعًم حتىحٍ٘ حنظعهًٛٙ أٔ حنًيٍٓٙ. 



حنقضييخٚخ حنًَطزطييش رييؤَٕح  حتىحٍس ٔئييظٕٚخطٓخ حنًوظهنييش, ٔلققييش ْييٌِ  -3

حنًٔظٕٚخص رعضٓخ رزع , ٔطؤػَٛحطٓخ لهٗ لًهٛش صُأ ٔحطوخً حنقيَحٍحص 

يٍ َخكٛش, ٔلهٗ حسىح  حنظعهًٛٙ فٙ حنًٛيحٌ حنظَرٕ٘ يٍ َخكٛش حنظَرٕٚش 

ػخَٛش. ٔيخ ٚظَطذ لهٗ كم ٌْح يٍ طنخلقص اىحٍٚش طليى نزكش ح طصيخ ص 

 حتؿَحثٛش(.  –حنقيَكِٚش  –رٍٛ حنًٔظٕٚخص حتىحٍٚش حنًوظهنش )حنًَكِٚش 

حنًُييخم حنًـظًعييٙ ٔيييخ ٕٚؿييي فٛييّ يييٍ ٓييٛخقخص يوظهنييش طظييَي طييؤػَٛحص  -4

غلش لهٗ حنعًهٛخص حتىحٍٚش فيٙ حنًٛييحٌ حنظَريٕ٘ ٔحنظعهًٛيٙ, ٔيقييحٍ ٔح

يخ ٚظًظأ رّ ٌْح حنًُخم ييٍ ىًٚقَح ٛيش كخكًيش طزُيٙ فيٙ غيٕثٓخ حسًَيخ  

حتىحٍٚييييش حنًوظهنييييش, ٔٚظليييييى فييييٙ غييييٕثٓخ أىٔحٍ حنقٛييييخىحص حنظَرٕٚييييش 

ٔحهظصخصييخطٓخ فييٙ حنًٔييظٕٚخص حنًظعيييىس, ٔٚييظى لهييٗ ٔكييٙ يُٓييخ طليٚييي 

   حهظٛخٍ حنقخىس حنظَرٍٕٚٛ ىحهم حنًـظًأ. أٓخنٛذ ٔنَٔ

حنقضخٚخ حنًَطزطش رخنً كقص حتىحٍٚيش حنظَرٕٚيش ٓيٕح  حنًظعهقيش رعًهٛيخص  -5

حنظُاَٛ نٓخ, أٔ حنًظعهقيش رًٛييحٌ ططزٛقٓيخ ٔيًخٍٓيخطٓخ, ٔييخ ٚظَطيذ لهيٗ 

 ٌِْ حنً كقص يٍ طؤػَٛحص لهٗ حنعًهٛش حنظَرٕٚش رَيظٓخ. 

ظُاًٛٛيييش حتىحٍٚيييش أٔ حنًئٓٔيييٛش, ٔكٛنٛيييش حنقضيييخٚخ حنًظعهقيييش رخنٓٛخكيييم حن -6

ططَْٕٚخ رًخ ٚظق و ٔحنلخؿخص حنؼخرظش ٔحنًظـيىس نهًـظًأ حنظَريٕ٘ حنيٌ٘ 

طييظى فٛييّ, رًييخ فييٙ ًنيي  حطـييخِ حسهييٌ رخنصييٛا حنًظـيييىس فييٙ الييخىس ُْيٓييش 

حتىحٍس كًيهم نهظطَٕٚ حنظُاًٛٙ فٙ حنًئٓٔيخص حنظعهًٛٛيش, ٔفيٙ طلقٛي  

 خيهش فٙ حتىحٍس حنظَرٕٚش. يظطهزخص حسهٌ رخنـٕىس حن 

حنقضخٚخ حنًَطزطش ربىحٍس حنٔهٕكٛخص حنظُاًٛٛش ىحهم حنًئٓٔخص حنظَرٕٚيش  -7

 ٔحنظعهًٛٛش. 



حنقضييخٚخ حنًَطزطييش رخنظٕؿٓييخص حنليٚؼييش فييٙ حتىحٍس حنظَرٕٚييش ٔحنظعهًٛٛييش,  -8

ٔهخصيييش فًٛيييخ ٚظعهييي  ريييبىحٍس حسُييييخص حنظعهًٛٛيييش, ٔاىحٍس حنصيييَح  فيييٙ 

 ىحٍس حنٕقض فٙ حنعًهٛش حنظعهًٛٛش, ٔوَْٛخ. حنًئٓٔخص حنظعهًٛٛش, ٔا

ٔنًييخ كييخٌ يٛيييحٌ حتىحٍس حنًيٍٓييٛش ْييٕ حنًٛيييحٌ حننعهييٙ حنييٌ٘ طييظى فٛييّ كييم 

حنعًهٛييخص حتىحٍٚييش ٔطآييَ رصييٍٕس ٔحغييلش فٛييّ, فييبٌ حنًييَرٍٛ قييي ألطْٕييخ 

حْظًخيخ ٔحغيلخا فيٙ يٛييحٌ حنزليغ حنظَريٕ٘, ٔكييى رعضيٓى ٔييُٓى كٔيٍ لزيي 

ٛٓخ فٙ ليى يٍ حسيٍٕ, يُٓخ يـخل حنعققيخص حتَٔيخَٛش, حنًخن  يـخ ص حنزلغ ف

ٔيخ َٚطزط رٌٓح حنًـخل يٍ طُخٔل ي خٍكش حنعخيهٍٛ فٙ صُأ حنقيَحٍ حنًيٍٓيٙ, 

ٔحنًُيييخم حنظُاًٛيييٙ حنٔيييخثي فيييٙ حنًيٍٓيييش, ٔىٔحفيييأ حنعًيييم ٔطلنٛيييِ حنعيييخيهٍٛ, 

ٔحسٓييهٕد حنقٛييخى٘ نًيييَٚ حنًيٍٓييش, ػييى حنيئَف حنًعُٕٚييش رييٍٛ حنعييخيهٍٛ ىحهييم 

 حنًيٍٓش. 

ٔيُٓييخ يـييخل اىحٍس ٔطٔييَٛٛ حنعًييم حنًيٍٓييٙ ٔيييخ ٚظطهزييّ حنزلييغ فييٙ ْييٌح 

حنًـخل يٍ لَا نهُاخو حنًيٍٓٙ ٔلققظّ رخ َضزخ  حنظعهًٛيٙ ٔح ؿظًيخلٙ, 

ٔحنعًم حتىحٍ٘ ٔطوهٛصّ يٍ حنَٔطٍٛ ٔؿًٕى حنقيٕحٍَٛ, ٔططيَٕٚ لًيم حتىحٍس 

ظًخلييييخص ٔحنًُخق ييييخص حنًيٍٓييييٛش, ٔحطوييييخً حنقييييَحٍحص حتىحٍٚييييش, ٔاىحٍس ح ؿ

حنًيٍٓييٛش, ٔحٓييظويحو حسٓييخنٛذ حنظكُٕنٕؿٛييش حنليٚؼييش فييٙ حتىحٍس, ٔحنظوطييٛط 

نهعًييم حنًيٍٓييٙ, ٔاىحٍس حنًزُييٙ حنًيٍٓييٙ ٔطـِٓٛحطييّ. ًٔٚظييي نٛطييخل يـييخل 

نئٌٔ حنعخيهٍٛ ىحهم حنًيٍٓش, رًخ ٚنَغّ يٍ قضخٚخ َايى حسؿيٍٕ ٔحنًكخفيآص 

حنعيخيهٍٛ ن يغم حنٕظيخثف حنظعهًٛٛيش  ٔأػَْخ لهٗ ئظٕ٘ حسىح , ٔأْٓ حهظٛخٍ

حنًوظهنييش, ٔحنظ ييَٚعخص ٔحنقييٕحٍَٛ حنًُاًييش نهعًييم, ٔطيييٍٚذ حنعييخيهٍٛ ًَٔييْٕى 

 حنًُٓٙ.  



ٔيُٓخ يـخل نيئٌٔ حنطيقد ٔييخ ٚظُخٔنيّ ييٍ ي يكقص ٓيهٕكٛش قيي ط يٛأ 

رٛييُٓى ٔٓييزم حتىحٍس فييٙ يٕحؿٓظٓييخ, ٔي ييكهش حٍطنييخ  كؼخفييش حننصييٕل ٔٓييزم 

تىحٍس حنًيٍٓٛش فيٙ كيم حنً يكقص ح ؿظًخلٛيش نهطيقد, حنظغهذ لهٛٓخ, ٔىٍٔ ح

ٔفٙ حنك ف ليٍ يٛيٕل ٔحْظًخييخص حنًظعهًيٍٛ ٔالييحى ريَحيؾ ططَْٕٚيخ, ٔىٍٔ 

 -حتىحٍس فٙ حنظٕؿّٛ ٔحتٍنخى حنُنٔٙ نهًظعهًٍٛ, ٔحننخقي فٙ حنظعهيٛى )حنَٓيٕد

ٙ حنظٔييَد( ٔطليٚييي أٓييزخرّ ٔكٛنٛييش حنظقهٛييم يُييّ, ػييى ىٍٔ حتىحٍس حنًيٍٓييٛش فيي

 ٍلخٚش ٔطؤْٛم ًٔ٘ ح كظٛخؿخص حنوخصش يٍ حنًظعهًٍٛ. 

ٔيُٓييخ يـييخل حنزلييغ فييٙ حنٔٛخٓييخص حنظعهًٛٛييش حنًيٍٓييٛش, يييٍ كٛييغ ىٍٔ 

حتىحٍس فٙ طلقٛ  حنٔٛخٓيش حنظعهًٛٛيش, ٔٓٛخٓيش حنقزيٕل فيٙ حنًَحكيم حنظعهًٛٛيش 

حنًوظهنييش, ٔي ييخٍكش ٍؿييخل حتىحٍس حنًيٍٓييٛش فييٙ صييُأ حنٔٛخٓييش حنظعهًٛٛييش, 

حننييَ  حنظعهًٛٛييش, ٔٔغييأ هييَحثط طَرٕٚييش ط ييظًم لهييٗ كييم ييييهقص ٔطكييخفئ 

حنعًهٛيييش حنظعهًٛٛيييش, ٔييييخ ٚيييَطزط رٓيييخ ييييٍ قضيييخٚخ طظعهييي  رخنًُيييخْؾ ٔحسَ يييطش 

حنًيٍٓيييٛش, ييييٍ كٛيييغ ىٍٔ حتىحٍس حنًيٍٓيييٛش فيييٙ ططيييَٕٚ حنًُيييخْؾ حنيٍحٓيييٛش 

حنًوظهنيييش, ٔفيييٙ ططيييَٕٚ حسىح  ٔطُنٛيييٌ حنًُيييخْؾ حنيٍحٓيييٛش, ٔفيييٙ حتنيييَحت 

ّ حننُيييٙ, ٔفيييٙ حسَ يييطش حنًيٍٓيييٛش حنقصييينٛش ٔحنظوطيييٛط نٓيييخ ىحهيييم ٔحنظٕؿٛييي

حنًيٍٓش, رخن كم حنٌ٘ ٚضيًٍ ييي٘ يق يظٓيخ نهًظعهًيٍٛ, ٔنهظُايٛى حنًيٍٓيٙ 

 حنٔخثي, ٔنفيكخَٛخص حنظٙ ٓظظى فٙ غٕثٓخ. 

َٔٚطزط ركم ٌِْ حنًـخ ص ليى يٍ حنقضخٚخ حنزلؼٛش حنظٙ ٚـذ ح ْظًخو رٓخ 

  -فٙ حتىحٍس حنًيٍٓٛش يٍ يؼم: فٙ يٛيحٌ حنزلغ حنظَرٕ٘

حنقضييخٚخ حنزلؼٛييش فييٙ يـييخل حنزُييخ  حنظُاًٛييٙ حنًيٍٓييٙ, رًييخ طضييًّ يييٍ  -1

حنٔهطخص حنٕظٛنٛش ن غم ٔظخثف حتىحٍس حنًيٍٓٛش, ٔئئٔنٛخص نيخوهٙ 

ٌِْ حنٕظخثف ٔييي٘ يُخٓيزظٓخ نهعًيم ٔطلٔيٍٛ حسىح , ٔطصيًٛى ٔظيخثف 



ٗ طلٍٔٛ حنعًم حنًيٍٓٙ, حتىحٍس حنًيٍٓٛش, ٔقُٕحص ح طصخل ٔأػَْخ له

حنٓٛكييم حنعييخو نهظعهييٛى ٔحنعققييخص رييٍٛ يَحكهييّ حنًوظهنييش, حنظُاييٛى حنَٓييًٙ 

ٔوَٛ حنًَٓٙ ٔأػَِ لهٗ لًم حتىحٍس حنًيٍٓٛش. َٔاخو حنيحٍٓش حنًظزيأ 

 فٙ ٌْح حنزُخ  حنظُاًٛٙ. 

قضييخٚخ حنزلييغ فييٙ لققييش حنًيٍٓييش رييخنًـظًأ حنًلهييٙ, ٓييٕح  يييٍ كٛييغ  -2

ٙ طًٕٚم حنظعهٛى, أٔ فيٙ طًُٛيش حنعققيش ريٍٛ حنًيٍٓيش حنً خٍكش حن عزٛش ف

ٔحنًـظًييأ حنًلهييٙ, ٔحنًـييخنْ حنًيٍٓييٛش حنًوظهنييش يييٍ كٛييغ طُاًٛٓييخ 

ٔأٓخنٛذ طنعٛهٓخ فٙ أىح  ىٍْٔيخ, ٔيـيخنْ حٜريخ  ٔحنًعهًيٍٛ, ٔحنظعيخٌٔ 

حنقخثى رٍٛ حنًيٍٓش ٔحنًُِل يٍ َخكٛش, ٔرُٛٓخ ٔرٍٛ حنًئٓٔخص حنظَرٕٚش 

 ػخَٛش. حسهَ٘ يٍ َخكٛش 

حنقضيييخٚخ حنًظعهقيييش رخنزليييغ فيييٙ الييييحى ٔحهظٛيييخٍ نيييخوهٙ ٔظيييخثف حتىحٍس  -3

حنًيٍٓٛش فٙ أػُخ  حنوييش, يٍ كٛغ َاى حهظٛخٍ نيخوهٙ ْيٌِ حنٕظيخثف, 

ٔحنكنخ س حتىحٍٚش حنقُيش نعًم ييَٚ حنًيٍٓش ٔريخقٙ حنٕظيخثف حتىحٍٚيش, 

لهيٗ أىح   اغخفش انٗ حنزَحيؾ حنًُخٓيزش تلييحىْى ٔطييٍٚزٓى حنظيٙ طعٛيُٓى

 يٓخو ٔظخثنٓى. 

قضخٚخ حنزلغ فٙ يـخل حنظقٕٚى ٔح يظلخَخص رًخ طظطهزّ يٍ طقٕٚى طلصٛم  -4

حنطقد, ٔطقٕٚى حنًُخْؾ ٔحنزَحيؾ حنًيٍٓٛش, َٔاى طقيٕٚى أىح  حنعيخيهٍٛ, 

ٔطقٕٚى كنخ س حتىحٍس حنًيٍٓٛش, ٔفعخنٛش حسَ يطش حنًيٍٓيٛش, ٔحنًـيخنْ 

 ٔحنظُاًٛخص حنًيٍٓٛش حنًوظهنش.

-فيٙ حنكهٛيخص  -ىحٍس حنًعَفش فٙ حنظعهٛى حنعخنٙ ٔحنـيخيعٙ ) فيٙ حسقٔيخو ا -5

فييٙ نييئٌٔ  -فييٙ حنزلييغ حنعهًييٙ  -فييٙ حنـخيعييخص   فييٙ حنيٍحٓييخص حنعهٛييخ 

 هييش حنًـظًأ ٔطًُٛش حنزٛجش ...انن (.



 حنًيٍٓٛش ...(. -حنظعهًٛٛش  -اىحٍس حنظكُٕنٕؿٛخ فٙ حتىحٍس ) حنظَرٕٚش  -6

 .ٔحنظعهًٛٗحنعًم حنظَرٕ٘  اىحٍس حنصَح  حنًُٓٙ فٙ -7

 .ٔحنـخيعٛشغغٕ  حنعًم فٙ حتىحٍس حنًيٍٓٛش  -8

 .ٔفٗ يئٓٔخص حنظعهٛى حنًوظهنشاىحٍس حسُيش فٙ حنزٛجش حنـخيعٛش  -9

 حتىحٍس ح ٓيييظَحطٛـٛش نقضيييٛش حسيٛيييش فيييٙ غيييٕ  ينٓيييٕو حسييييٍ حنقيييٕيٙ -11

 حنًصَ٘.

 ( جمال انرتبية املقارنة06)

يـخل حنزلغ فٙ حنظَرٛش صٕل حنظَرٛش يٍ حنًـخ ص حنًًٓش فٗ حنزلغ فٗ أ

حنًقخٍَش رخلظزخٍْخ يٍ حنًـخ ص حنًًٓش فٙ حنزلغ حنعهًٙ حنظَرٕ٘, نًخ ٚظَطذ 

لهٗ يعَفظٓخ يٍ فٕحثي فٙ اٚقخت حنيحٍٍٓٛ لهٗ حنظطٍٕ حنظيخٍٚوٙ حنيٌ٘ ييَص 

رّ, ٔأْى يـخ طٓخ ٔأْيحفٓخ, ٔيُخْؾ حنزلغ حنًٔظوييش فٛٓخ, ٔأْيى يصيخىٍْخ 

رخنًـخ ص حنزلؼٛش فٙ حنعهٕو حنظَرٕٚش حسهَٖ. ٔكم ْيٌح ييٍ هيقل فٙ لققظٓخ 

  -حنًٛخىٍٚ حنزلؼٛش حنظٙ ٚئٍ فٙ فهكٓخ ٌْح حنًـخل حنزلؼٙ:

حنظعهييٛى كُاييخو ٚيييهم غييًٍ َاييخو أكزييَ فييٙ لققظييّ رييخنقٕ٘ ح ؿظًخلٛييش  -1

ٔحنؼقخفٛش ٔحنظخٍٚوٛش ٔحنٔٛخٓٛش ٔح قظصخىٚش ٔوَْٛيخ, ٔييخ ٚظَطيذ لهيٗ 

يٍ طؤػَٛحص لهٗ َاى حنظَرٛش ٔحنظعهيٛى حنًوظهنيش, اغيخفش انيٗ ٌِْ حنعققش 

 حنعققخص حنقخثًش ىحهم حنُاخو حنظعهًٛٙ ًحطّ. 

حنظٕؿٓييخص حنعخنًٛييش حنًعخصييَس فييٙ حنظَرٛييش حنًقخٍَييش, ٔيييخ طعَغييّ يييٍ  -2

قضخٚخ طَرٕٚش ئظليػش طنَا َنٔٓخ لهٗ حنًٔظقزم حنظَرٕ٘ ٔحنظعهًٛٙ 

 فٙ حنًـظًأ. 



َاًش حنظعهًٛٛش حنٔخثيس فٙ حنزهيحٌ حنًوظهنش, يٍ كٛيغ لققخص حنظعهٛى رخس -3

أٔؿيّ حنظ يخرّ ٔح هيظقت ٔحنظًيخِٚ, ٔييخ ٚظَطيذ لهٛيّ ييٍ طليٚيي سٔؿيّ 

حتفخىس يٍ ٌِْ حسَاًيش, ٓيٕح  أكخَيض أَاًيش يظقيييش أو نيزّ يظقيييش أو 

 َخيٛش, ٔنٓخ َنْ ظَٔت حنًـظًأ حنٌ٘ طعٛ ّ. 

خ ٚظَطيييذ لهٛٓيييخ ييييٍ يوَؿيييخص يييييهقص حنُايييخو حنظعهًٛيييٙ حنًوظهنيييش ٔيييي -4

طعهًٛٛش, ٚيظى فيٙ غيٕثٓخ طليٚيي لُخصيَ ْيٌِ حنًييهقص, ػيى طليٚيي ييي٘ 

 كنخ س ٌِْ حنعُخصَ ٔفعخنٛظٓخ ىحهم حنًٛيحٌ حنٌ٘ طٕؿي فّٛ. 

ىٍحٓييش حنٔٛخٓييخص حنظعهًٛٛييش حنقخثًييش فييٙ لققظٓييخ رخنٔٛخٓييخص حنظعهًٛٛييش  -5

 حنقخثًش فٙ حنزهيحٌ حسهَٖ. 

َرٛش حنًوظهنش, ٔفيٙ حنعيخنى حتٓيقيٙ, ٔفيٙ حن يَق حنظعهٛى فٙ حنزهيحٌ حنع -6

أٔ  حنغييَد ٔوَْٛييخ نًعَفييش حنظٕؿٓييخص حنلخكًييش نٓييٌح حنظعهييٛى )حنظٕؿٓييخص 

 حتنظَحكٛش ٔوَْٛخ(.  –حنظٕؿٓخص حنَأًٓخنٛش  –حتٓقيٛش 

حنزلٕع حنًقخٍَش كٕل طؤػَٛ حنًيحٍّ حنًوظهنش ٔحنُٕلٛخص حنًوظهنيش ييٍ  -7

 نظعهًٛٛش فٙ طلقٛ  حنـٕىس حنظعهًٛٛش. حنًعهًٍٛ, ٔآػخٍ حنٔٛخٓخص ح

 حنٔٛخق حنظًُٕ٘ حنًعخصَ نهظعهٛى فٙ حنزهيحٌ حنًوظهنش.  -8

حسًَخ  حنعخيش نعققش حنئنش رخنُاى حنظعهًٛٛش فٙ حنعخنى حنًعخصَ, ٔلققيش  -9

ًن  رخسٔغخ  حتىحٍٚش حنًظزعش فٙ حنظعهٛى يٍ َخكٛش, ٔرخنظًٕٚم حنظعهًٛيٙ 

 يٍ َخكٛش ػخَٛش. 

حنظعهًٛٛيش حنًوظهنيش ٓيٕح  أكخَيض فيٙ يـيخل حنظعهيٛى حسٓخٓيٙ أو  حنظـخٍد -11

 فٙ حنظعهٛى حنؼخَٕ٘ أو فٙ حنظعهٛى حنعخنٙ ٔحنـخيعٙ.

 حنظَرٛش حنئنٛش ركخفش رَحيـٓخ حنًوظهنش -11



 رَحيؾ حنظعهٛى حنئنٗ ٔطؤػَٛحطٓخ لهٗ حنًـظًأ -12

ؿٓييٕى حنًُاًييخص حنئنٛييش فييٗ ٍٓييى حنٔٛخٓييخص حنظَرٕٚييش ٔحنظعهًٛٛييش فييٗ  -13

صيُئق حنُقيي حنيئنٗ  –حنزُي  حنيئنٗ  –ظًعخص حنًوظهنش )حنَٕٛٔكٕ حنًـ

 ٔوَْٛخ( -حنٕكخ ص حنئنٛش حنظًُٕٚش  –

 حنظَرٛش ٔقضخٚخ حنظٔخيق ٔحنظعخٚل حنئنٗ.    -14

15-   

 جمال انرتبية اإلساليية ( 03)

نًخ كخٌ ينٕٓو حنظَرٛش حتٓقيٛش يٍ حنًنخْٛى حنظٗ  قض حْظًخيخ يٕٓعخا 

ٍ فٙ حَٜٔش حسهَٛس, فبٌ حنقضخٚخ حنزلؼٛش حنًظعهقش رٌٓح حنًـخل يٍ قزم حنزخكؼٛ

  -قي كيى ليىحا يُٓخ ٓعٛي حًٓخلٛم لهٗ فٙ:

حنكظخرييخص حنًُٓـٛييش فييٙ حنظَرٛييش حتٓييقيٛش, ْٔييٙ حنكظخرييخص حنظييٗ كييخٔل  -1

أصلخرٓخ يٍ هقنٓخ أٌ ٚليىٔح حنًنخْٛى حسٓخٓٛش فٙ حنظعخيم يأ حنظَرٛش 

 ٓخ, ٔحسصٕل حنظٙ ٚـذ أٌ طعظًي لهٛٓخ. حتٓقيٛش, ٔيُٓؾ ىٍحٓظ

حنكظخرييخص حسصييٕنٛش فييٙ حنظَرٛييش حتٓييقيٛش, ْٔييٙ حنكظخرييخص حنظييٗ ٚعكييف  -2

حنزخكييغ حنظَرييٕ٘ فٛٓييخ لهييٗ ىٍحٓييش يييخ ؿييخ  فييٙ حنقييَآٌ حنكييَٚى ٔحنٔييُش 

حنًطٓيييَس, كيييٙ ٚٔيييظوَؽ يُٓيييخ أفكيييخٍحا َٔاَٚيييخص ٔآٍح  طظعهييي  ريييزع  

 حنظَرٛش ٔحنظعهٛى. حنقضخٚخ ٔحنًنخْٛى حنظٗ ٚلنم رٓخ لخنى 

حنكظخرخص حننهٔنٛش فٙ حنظَرٛيش حتٓيقيٛش, ْٔيٙ حنكظخريخص حنظيٗ ٚظـيّ فٛٓيخ  -3

حنزخكغ حنظَرٕ٘ انٗ حسلًخل حننكَٚش حنًوظهنش نٕحكي أٔ أكؼَ يٍ ينكيَ٘ 

حتٓييقو, يؼييم حرييٍ ههييئٌ, ٔحنغِحنييٙ, ٔحرييٍ ٓييُٛخ ٔوٛييَْى,  ٓييظطق  



ـيّ حنزخكيغ فٛٓيخ انيٗ ينكيَ آٍحثٓى فٙ اكيي٘ حنقضيخٚخ, ٔحنظيٗ وخنزيخ ييخ ٚظ

رعُٛيّ نٛيييٍّ آٍح ِ كهٓيخ, ٔقييي ٚكيٌٕ حنًلييٍٕ ينٕٓييخا أٔ حطـخْييخ ٚظظزعييّ 

 حنزخكغ لُي أكؼَ يٍ ينكَ. 

حنكظخرخص حنظخٍٚوٛش فٙ حنظَرٛش حتٓقيٛش, ْٔٙ حنيٍحٓخص حنظٗ ٚقيٕو فٛٓيخ  -4

حنزخكغ ريٍحٓش ططٍٕ حنظطزٛ  حنعًهٙ سفكخٍ َٔاَٚخص حنظَرٛش حتٓيقيٛش 

نظيخٍٚن, اييخ رطيٕل حنعصيٍٕ حتٓيقيٛش )حنطَٚقيش حنطٕنٛيش(, أٔ لُيي لزَ ح

 خثنش يعُٛش, أٔ يٍ هقل يئٓٔش طعهًٛٛش, أٔ ييٍ هيقل اقهيٛى يعيٍٛ, أٔ 

 يٍ هقل حنًئٓٔخص حنظعهًٛٛش  ٕحل حنعصٍٕ حتٓقيٛش. 

حنكظخرييخص حنًظُٕلييش فييٙ حنظَرٛييش حتٓييقيٛش, ْٔييٙ حنكظخرييخص حنظييٗ نييى طظقٛييي  -5

حننجيييخص حنٔيييخرقش, ٔاًَيييخ طليييخٔل أٌ طـًيييأ ريييٍٛ لييييى رُيييٕ  ٔحكيييي ييييٍ 

 يُٓخ,ًٔن  رٓيت ٍصي يُخْـٓخ َٔاَٚخطٓخ ٔينخًْٛٓخ حسٓخٓٛش. 

ٔقييخو لهييٗ ههٛييم أرييٕ حنعُٛييٍٛ رظقٔييٛى يـييخ ص حنزلييغ حنعهًييٙ فييٙ حنظَرٛييش 

حتٓييقيٛش انييٗ ىٍحٓييخص أصييٕنٛش ٚييظى حٓييظُزخ ٓخ يييٍ حنقييَآٌ حنكييَٚى ٔحنٔييُش 

 -ٔقٔيًٓخ انيٗ يليخٍٔ ٓيظش ْيٙ )يليٍٕ حنِييخٌ  حنًطَٓس, ٔىٍحٓخص طخٍٚوٛيش

يليٍٕ ىٍحٓيش  -يلٍٕ ىٍحٓش حنًئٓٔخص -يلٍٕ حنًٕغٕلخص -يلٍٕ حنًكخٌ 

يليٍٕ ىٍحٓيش حن وصيٛخص( ٔحنيٍحٓيخص حنًظصيهش  -حسفكخٍ ٔحنًٌحْذ حنظَرٕٚش 

رخنٕحقأ حنظَرٕ٘ حتٓقيٙ, ٕٓح  فًٛخ ٚظعه  ريٍحٓيش ي يكقص حننكيَ حنظَريٕ٘ 

أٔ ريحٚييش ي ييكقص حنُاييخو حنظَرييٕ٘ فييٙ ا ييخٍ حنًعطٛييخص  حتٓييقيٙ حنًعخصييَ,

حتٓقيٛش, أٔ ريحٚش صيهش حنظَرٛيش حتٓيقيٛش ريخنًـظًأ حتٓيقيٙ حنًعخصيَ, أٔ 

ريٍحٓييش كَكييش حننكييَ حنظَرييٕ٘ حتٓييقيٙ فييٙ حنًـظًعييخص حنًعخصييَس, أٔ ريحٚييش 

 حنُاى حنظَرٕٚش حتٓقيٛش حنًعخصَس. 



حنُقٛيذ ٍإٚيش كهٛيش يظكخيهيش َايَحا  ٔفيٙ حنُايَس حنظيٗ  َكٓيخ لزيي حنيَكًٍ

 ٍطزخ ٓخ رخنًـخ ص حنزلؼٛيش حنظَرٕٚيش حنٔيخرقش ا  أَٓيخ طقييو ييٍ ٔؿٓيش حنُايَ 

حتٓقيٛش, فقي طى طليٚيي أرعيخى ٔيـيخ ص حنزليغ حنعهًيٙ فيٙ حنظَرٛيش حتٓيقيٛش 

  -فٙ:

 حنزلٕع حنظَرٕٚش حنظٙ طٔظٓيت آقيٛش حنًُخْؾ حنيٍحٓٛش ٔحنظعهًٛٛش.  -1

 حنظَرٕٚش كٕل آقيٛش اليحى حنًعهى ٔيٕحصنخطّ ٔٔحؿزخطّ. حنزلٕع  -2

حنزليييٕع حنظَرٕٚيييش كيييٕل آيييقيٛش حنًُيييخم حنظَريييٕ٘ ٔحنظعهًٛيييٙ ىحهيييم  -3

 حنًئٓٔخص حنظعهًٛٛش.

 حنزلٕع حنظَرٕٚش كٕل حنظؤصٛم حتٓقيٙ نألْيحت حنظَرٕٚش ٔحنظعهًٛٛش.  -4

 . حنزلٕع حنظَرٕٚش حنًظعهقش ربٓقيٛش لًهٛخص حنظقٕٚى ٔيزخىثّ -5

حنزليييٕع حنظَرٕٚيييش حنًَطزطيييش رخنوطيييخد حنظَريييٕ٘ نهلَكيييخص حتٓيييقيٛش  -6

 حنًعخصَس. 

 حنزلٕع حنظَرٕٚش كٕل طعهٛى نغش حنقَآٌ حنكَٚى نغَٛ حنُخ قٍٛ رٓخ.  -7

حنزلييٕع حنظَرٕٚييش كييٕل ياييخَْ حنظغَٚييذ حنظَرييٕ٘ فييٙ حنعييخنى حتٓييقيٙ,  -8

ؿييّ ٓييٕح  يييٍ َخكٛييش ياييخَِْ, أٔ يييٍ َخكٛييش أٓييزخرّ, أٔ يييٍ َخكٛييش لق

 ٔ َق يٕحؿٓظّ. 

حنزليييٕع حنظَرٕٚيييش حنًَطزطيييش ريييخنٕ   ٔح َظًيييخ  فيييٙ حنعيييخنى حتٓيييقيٙ  -9

حنًعخصييَ. نًييٍ ٚكييٌٕ؟ ْييم ٚكييٌٕ نألفييَحى؟ أو نألكييِحد؟ أو نهييٕ ٍ؟ أو 

 نهيٍٚ؟ أو نهـًٛأ؟ 

 حنزلٕع حنظَرٕٚش حنًظعهقش رظعهٛى حسقهٛخص حنًٔهًش فٙ حنعخنى حنًعخصَ.  -11



 حقأ حنظعهٛى حتٓقيٙ فٙ حنعخنى حنًعخصَ. حنزلٕع حنظَرٕٚش حنًَطزطش رٕ -11

رُيييخ  حنًقيييخْٚٛ حنظيييٗ ًٚكيييٍ رٕحٓيييطظٓخ قٛيييخّ حنظٕؿٓيييخص حنيُٚٛيييش فيييٙ  -12

 يئٓٔخص حنظعهٛى كًقخْٚٛ ح نظِحو حنيُٚٙ نـًٛأ حننجخص ٔحسلًخٍ. 

ًَيييخًؽ حنًييييحٍّ حتٓيييقيٛش, ٔحنـخيعيييخص حتٓيييقيٛش ٔكهٛيييخص حنظَرٛيييش  -13

 ًش فٙ حنظَرٛش ٔحنظعهٛى.حتٓقيٛش ٔوَْٛخ يٍ حنًئٓٔخص حنًٔٓ

طؤصيييٛم حنًنيييخْٛى حنظَرٕٚيييش حنًعخصيييَس فيييٗ يـيييخ ص حنزليييغ حنظَريييٕٖ  -14

  حنًوظهنش.

 ( جمال دراسات تربية انطفم03)

، يـيخل ىٍحٓيخص حنطنٕنيشيٍ حنًـخ ص حنزلؼٛش حنًًٓش فيٗ أصيٕل حنظَرٛيش 

ُاَحا  فظظخف أقٔخو لهًٛش هخصش ريٍحٓخص حنطنٕنش فٙ رعي  كهٛيخص حنظَرٛيش, ف

غخفش انٗ ٔؿٕى ليى ييٍ كهٛيخص ٍٚيخا حس نيخل حنًظوصصيش, ٔٔؿيٕى يَحكيِ ا

رلؼٛش يظوصصش كًَكِ ىٍحٓيخص حنطنٕنيش, ٔيعخْيي حنيٍحٓيخص حنعهٛيخ نهطنٕنيش, 

فبٌ يـخل حنزلغ حنظَريٕ٘ قيي حيظيي انيٗ ْيٌح حنًٛييحٌ ييٍ َيٕحف ليٚييس, رعضيٓخ 

حنظَرٛييش  ٚظصييم حطصييخ ا يزخنييَحا أٔ وٛييَ يزخنييَ رخنًـييخ ص حنزلؼٛييش فييٙ أصييٕل

رقضخٚخْخ حنًوظهنش, ٔريختىحٍس ٔحنظَرٛيش حنًقخٍَيش, ٔرخنيٍحٓيخص حنًٔيظقزهٛش فيٙ 

حنظَرٛش, ٔرخنًُخْؾ ٔ َق حنظيٍْٚ ٔحنٕٓخثم حنظعهًٛٛش ٔرعهى حنُنْ ٔحنصيلش 

 –حنُنٔٛش, ٔنكٍ رخنصٍٕس حنظٗ ٚظى حنظَكِٛ فٛٓيخ لهيٗ يَحكيم حنطنٕنيش )حنًٓيي 

حنطنٕنيييش حنًظيييؤهَس(.  -نيييش حنًظٕٓيييطش حنطنٕ -حنطنٕنيييش حنًزكيييَس  -حنَغيييخلش 

 ٔرعضٓخ حٜهَ ٚظعه  رخنيٍحٓخص حنًظعهقش رخنطنٕنش ًحطٓخ. 

فًٍ أْى حنقضخٚخ حنزلؼٛيش فيٙ ىٍحٓيخص حنطنٕنيش ييخ ٚظعهي  رًئٓٔيخص ىٍٔ 

حنلضيييخَش ٍٔٚيييخا حس نيييخل, ييييٍ كٛيييغ أًْٛظٓيييخ ٔأْييييحفٓخ ٔطيييخٍٚن َ يييؤطٓخ, 



ُيخ  ٔطـِٓٛحطيّ ييٍ كـيَحص ٔطوطٛطٓخ, ٔحنًٕحصنخص حنقُيش نٓخ يٍ كٛيغ حنز

ٔأنعييخد ٔكيييحث  ٔيكظزييخص, ٔيييٍ كٛييغ حنـٓييخُ حنز ييَٖ حنقييخثى لهييٙ أيييَ ىٍٔ 

حنلضيييخَش ٍٔٚيييخا حس نيييخل, ٓيييٕح  لهيييٙ ئيييظٕ٘ حتىحٍس أٔ لهيييٗ ئيييظٕٖ 

حنًعهًخص أٔ حنـٓخُ حتنَحفٙ حنًعخٌٔ. ٔيٍ كٛغ ٓزم حنظطَٕٚ حنـخٍٚيش نيئٍ 

ظزعيش فيٙ حنيئل حنًظقيييش فيٙ حنلضيخَش ٍٔٚيخا حس نيخل. ٔييٍ كٛيغ حنيُاى حنً

طُايييٛى ىٍٔ حنلضيييخَش ٍٔٚيييخا حس نيييخل, ػيييى اريييَحُ أْيييى حنظٕؿٓيييخص حنعخنًٛيييش 

 حنًعخصَس فٙ ىٍٔ حنلضخَش ٍٔٚخا حس نخل. 

ٔطعظزَ حنقضخٚخ حنًَطزطيش رقصيص حس نيخل ييٍ حنًـيخ ص حنزلؼٛيش حنًًٓيش 

ٙ فييٙ يٛيييحٌ ىٍحٓييخص حنطنٕنييش ٔرلٕػٓييخ, َاييَحا نًييخ نهقصييش يييٍ ىٍٔ ٔحغييق فيي

طًُٛش حنقٛى ٔح طـخْيخص حتٚـخرٛيش نيي٘ أ نيخل ىٍٔ حنلضيخَش ٍٔٚيخا حس نيخل, 

يييٍ ط ييٕٚ  نأل نييخل  -اًح كظزييض رنُٛييخص ٔطقُٛييخص لخنٛييش -َظٛـييش يييخ طظًظييأ رييّ 

ٔؿٌد حَظزخْٓى. ٔطئٍ حسرلخع فٙ ٌْح حنًٛيحٌ كٕل حنئٍ حنظَريٕ٘ نهقصيص 

ظهنيش ييٍ كٛيغ أفكخٍْيخ فٙ كٛخس حس نخل, يي٘ طنعٛم حنًكَٕيخص حنقصصيٛش حنًو

ٔلُخصييَْخ ٔطَطٛييذ أكيييحػٓخ ٔنغظٓييخ ٔأٓييهٕرٓخ فييٙ اكيييحع طؤػَٛحطٓييخ حنظَرٕٚييش 

حنًَوٕرييش نييي٘ حنُخنييجش, ٔأْييى حنًعييخَٚٛ حنييقُو طٕحفَْييخ فييٙ حنقصييص حنًقيييو 

نأل نخل ٓيٕح  فًٛيخ ٚظعهي  رعًهٛيخص الييحىْخ قزيم طقييًٚٓخ نٓيى, أٔ فًٛيخ ٚظعهي  

هٛيخص حتنقيخ  حنوخصيش رٓيخ ييٍ قزيم حنً يَفخص رًكخٌ حنقصش, أٔ فًٛخ ٚظعه  رعً

ٔحنًعهًيييخص رًئٓٔيييخص حنلضيييخَش ٍٔٚيييخا حس نيييخل, اغيييخفش انيييٗ حنظٕؿٓيييخص 

 حنليٚؼش فٙ ٌْح حنًٛيحٌ.

َٔظٛـش نًخ طًؼهّ ٌِْ حنًَكهش حنعًَٚيش )حنطنٕنيش( ييٍ أًْٛيش فيٙ حنظَرٛيش 

نهٔينش فبٌ حنًَرٍٛ قي أكئح لهٗ افَحى حنزلغ حنعهًٙ حنظَريٕ٘ يكخَيش هخصيش نه

حنظَرٕٚييش حنًٕؿٓييش أٔ حنلخكًييش نهعًييم حنظَرييٕ٘ حنًقيييو نأل نييخل, ًٔنيي  رخنظؤكٛييي 



لهٙ لققش فهٔنش طَرٛش حنطنم رخننهٔينش حنظَرٕٚيش حنٔيخثيس ىحهيم حنًـظًيأ ييٍ 

َخكٛييش, ٔرخننهٔيينش حنعخيييش يييٍ َخكٛييش ػخَٛييش, ٔلهييٗ رعيي  حنًييٌحْذ حننهٔيينٛش 

ًؼخنٛيش ٔحنٕحقعٛيش ٔحنزَؿًخطٛيش َٔاَطٓيخ انيٗ طَرٛيش حنطنيم, ييٍ يؼيم حننهٔينش حن

ٔحنٕؿٕىٚيييش ٔحنًٔيييٛلٛش ٔحتٓيييقيٛش ٔوَْٛيييخ, ٔلهيييٗ ىٍٔ يئٓٔيييخص طَرٛيييش 

حس نخل فٙ اكٔخد حس نخل حنقٛى حنيُٚٛش ٔحسهققٛيش ٔح ؿظًخلٛيش ٔوَْٛيخ, رًيخ 

ٚظطهزييّ ًنيي  كهييّ يييٍ طٕغييٛق نًاييخَْ حنًُييٕ حنقًٛييٙ ٔحسهققييٙ ٔح ؿظًييخلٙ 

يظطهزييخص كييم َييٕ  يُٓييخ ٔهخصييش فًٛييخ ٚظعهيي  ٔحنٕؿيييحَٙ, ٔيييخ ٚهييِو نظلقٛيي  

رًقيييق حسىٔحٍ حنظييٗ ٚـييذ أٌ طئىٚٓييخ حنًَرٛييخص أٔ حنً ييَفخص فييٙ طًُٛييش ْييٌِ 

حنقييٛى نييي٘ حس نييخل, ٔيييخ طًخٍٓييّ يييأ حس نييخل يييٍ أنعييخد, ٔيييخ طقييييّ نٓييى يييٍ 

ئَكٛخص ٔأنعخد طًؼٛهٛش ٔوَْٛخ, رخنصٍٕس حنظٗ طلق  حننهٔنش حنكخيُش ٍٔح  

 ٕٚش حنًقييش نٓى. حسنعخد حنظَر

ٔاَّ نًخ كخَض لًهٛش طُ جش حس نيخل ٍٔليخٚظٓى فيٙ يَكهيش حنصيغَ لًهٛيش 

طظٕقيف لهٛٓييخ يًخٍٓيخطٓى حنلٛخطٛييش فًٛييخ رعيي, فييبٌ حنزلييغ حنعهًيٙ حنظَرييٕ٘ قييي 

أفييَى حْظًخيييخ يهلٕظييخ رقضييٛش حنظكخيييم حنظَرييٕ٘ رييٍٛ حنًئٓٔييخص حنًًٓييش فييٙ 

خ طهعزيّ ٔٓيخثم حتليقو حنًقئَ س  حنظُ جش ح ؿظًخلٛش ٔحنؼقخفٛش, هخصش ٔٓط ي

)كظييذ ٔيـييقص ٔقصييص حس نييخل(, ٔحنًٔييًٕلش )رييَحيؾ حس نييخل حتًحلٛييش(, 

ٔحنًَثٛيييش ٔييييخ ٚوصيييص فٛٓيييخ ييييٍ ريييَحيؾ ٔأفيييقو ٔئهٔيييقص نأل نيييخل فيييٙ 

)حنظهٛنٌِٕٚ حنًَثٙ ٔحننٛيٕٚ أٔ فيٙ حنًٔيَف ٔحنٔيًُٛخ( ٔٓيط حَنظيخف حس زيخق 

٘ ٔحَنظخف ػقيخفٙ. ٔكيم ْيٌح ييٍ هيقل ييخ حنطخثَس ٔيخ ُٚـى لُٓخ يٍ ؤِ فكَ

ٚقيو نأل نخل ييٍ ػقخفيش طٔيًٙ رؼقخفيش حس نيخل ٔيصيخىٍْخ ٔحت يخٍ حنيٌ٘ طقييو 

 فّٛ. 



ٔلهٙ حنَوى يٍ  طعيى أنٕحٌ ٔيٛخىٍٚ حنزلغ حنعهًٙ فٙ ىٍحٓيخص حنطنٕنيش 

ٔحنظٙ ًٚكٍ طعًًٛٓخ لهيٗ حنًـيخ ص حنظَرٕٚيش حنًظعييىس, ا  أَيّ ٓيٛزقٙ نهزليغ 

 :ظَرٕ٘ ىٍِٔ فٙحنعهًٙ حن

حت ييخٍ طَرٛييش حنطنييم ) حنظٕؿٓييخص حنزلؼٛييش حنًٔييظقزهٛش فييٙ يٛيييحٌٍصييي  -1

 حتٓقيٗ (ظَرٕ٘ حننكَ حن -حنَحىٚكخنٙ حنزُخ , حننكَ حنظَرٕ٘ حنعخنًٙ 

 حنًـظًعٛش حنًوظهنش, حس نخل فٗ حنٔٛخقخص طَرٛش قضخٚخ  -2

حنؼيٍٕس نًعهًخص ٍٚخا حس نخل لهٗ غيٕ  افيَحُحص حنظًُٛش حنٌحطٛش أرعخى  -3

 حنًعَفٛش. 

 يئٓٔخص طَرٛش حس نخل حنٛظخيٗ فٗ حنًـظًأ حنًصَٖ -4

أ نييخل حن ييٕحٍ , حنعُييف نييي٘ حس نييخل, قظييم حسيٓييخص, ح لظيييح  قضييخٚخ  -5

 حنـُٔٙ لهٙ حسرُخ 

 طَرٛش حس نخل. حنظَرٕٚش فٗ ٍٓى ٓٛخٓخص نظٕؿٓخص ح -6

 يظطهزيخص طنعٛييم حنظَرٛيش حنٕحنيٚييش نطنييم ييخ قزييم حنًيٍٓييش فيٙ غييٕ  يزيييأ -7

 حنظكخيم رٍٛ حسَٓس ٔحنَٔغش.

 حنَٔغش حنعٕحيم حنًئػَس لهٙ ؿٕىس حنظعهٛى فٙ -8

 قزم حنًيٍٓش . يظطهزخص طٕفَٛ حنزٛجش حنظَرٕٚش حٜيُش فٙ طَرٛش  نم يخ -9

فيييٙ غيييٕ  ح طـخْيييخص ش حنَٔغيييش نٛيييش حنظعهًٛٛيييش نًعهًيييخيعٕقيييخص حننع -11

 حنًعخصَس فٙ اىحٍس حنـٕىس حن خيهش .

فييٙ غييٕ  حنظلييٕ ص ص ٍٚييخا حس نييخل يئٓٔييخحنطهييذ ح ؿظًييخلٙ لهييٙ  -11

 ح ؿظًخلٛش ٔح قظصخىٚش حنًعخصَس .



يئٓٔيخص طَرٛيش  نيم حنعٕحيم حنًئػَس لهٙ طنعٛم حسَ طش حنطقرٛش فيٙ  -12

 يخ قزم حنًيٍٓش.

 حنقُٕحص حننضخثٛش حنًظوصصش ٔطؤػَٛحطٓخ حنظَرٕٚيش رعيي حنؼيٍٕس حنًصيَٚش -13

 أ نخل ىٍٔ حنلضخَش ٍٔٚخا حس نخللهٗ 

**** 

  ريي ييٍ حتنيخٍس انيٗ أٌ حنزخكيغ فيٗ أصيٕل حنظَرٛيش ييٍ كقيّ أٌ  ٔأهَٛح

ٚـًأ فٗ حنقضٛش حنزلؼٛش حنظٗ َٚٚيْخ رٍٛ أكؼَ ييٍ يـيخل أٔ طٕؿيّ، أٔ حنـًيأ 

رٍٛ قضٛظّ ٔطوصص طَرٕٖ آهَ ىحهم كهٛيش حنظَرٛيش، فًٛيخ ٚعيَت رخنيٍحٓيخص 

َرٕٚييش حنزُٛٛييش، فييٌن  ٚعطييٗ حنيٍحٓييش لًقييخ ٔفًٓييخ أكزييَ، طلظخؿييّ حنيٍحٓييخص حنظ

 حنليٚؼش. ٔهللا يٍ ٍٔح  حنقصي 

 

 أ.د: جمذي صالح طه املهذي

 أٓظخً ٍٔثْٛ قٔى أصٕل حنظَرٛش

 ؿخيعش حنًُصٍٕس –كهٛش حنظَرٛش 

 

 حن َحكش رٍٛ حنئنش ٔيُاًخص حنًـظًأ حنًيَٗ فٗ حنظعهٛى . -

 لققش حنظعهٛى رخنُاخو حنٔٛخٓٗ . -

 ينٕٓو حنظَرٛش نهًٕح ُش . -

 ظعهٛى .يزيأ طكخفئ حننَ  فٗ حن -



ٔؿًخلييخص حنضييغط  Interest Groupsلققييش ؿًخلييخص حنًصييخنق  -

Pressure Groups . ًٗٛرخنقَحٍ حنظعه 

 طعهٛى حسقهٛخص . -

 أًَخ  حتىحٍس حنظَرٕٚش . -

 حنلَٚخص حنًُٓٛش نهًعهًٍٛ . -

 ىًٚقَح ٛش حنظعهٛى . -

 صُأ حنٔٛخٓش حنظعهًٛٛش . -

 يـخَٛش حنظعهٛى . -

 حنٕ ُٗ .لققش حنًئٓٔخص حنئنٛش رخنظعهٛى  -

 ط َٚعخص حنظعهٛى . -

 


