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 انًقذيح: 

 ّالعالم علٔ خبرن اًٛج٘بء ّالوسظل٘ي ظ٘دًب دمحمالؾود هلل زة العبلو٘ي ّالصالح  

 :ّعلٔ الَ ّصؾجَ أعوع٘ي، ّثعد

فددٖ  فددبعال    ّزا  فددٖ هٌمْهددخ العول٘ددخ الزعل٘و٘ددخ فِددْ ٗددإ ٕ  أظبظدد٘ب   عٌصددسا  الزقددْٗن  ٗعددد

هدب لدن ئًدَ ٗوادي القدْ  ّ ثوب ٗؾدصَ هي ردْاشى ّرابهدب ثد٘ي هفزلدا عٌبصدسُب، اًغبؽِب

هغس  رغ٘س هؾزْٓ الوٌِظ ّغسائد  الزعلد٘ن ّالدزعلن ٗصدجؼ  فاىٗوزد الزطْٗس الٔ الزقْٗن 

، ؽ٘ش ٗعزودد ًغدبػ الٌمدبم الزعل٘ودٖ ّالزسثدْٕ غ٘س ذٕ عدّٓ  ّى زؤٗخ ّاظعخ للزقْٗن

 علٔ عْ ح ّ قخ هب رفعع لَ عول٘خ الزقْٗن.

هساؽددب العول٘ددخ الزعل٘و٘ددخ ّاكضسُددب ازرجبغددب  أُددنكوددب ٗعددد رقددْٗن رعلددن الطلجددخ هددي  

الزسثْٗددخ ثسلعددسبرِب الزعل٘و٘ددخ ّثددبلزطْٗس الزسثددْٕ الددرٕ رعددعٔ ال٘ددَ الاض٘ددس هددي ا ًموددخ 

 .ا عزساف ثأُو٘خ ّعدٗخ  ّز الزقْٗن فٖ العول٘خ الزعل٘و٘خ خبصخ هعالوفزلسخ، 

ؽ٘دش  الزعل٘ن الزقْٗن فٖ أُو٘خالزعسف علٔ ُرا الجؾش  ٗؾبّ ّاًطالقب  هوب ظج  

ُّددرا هددب ، ّالعول٘ددخ الزعل٘و٘ددخ الزقددْٗنزصددد العالقددخ ثدد٘ي  ُددرا الجؾددشٗواددي هددي خددال  

 ثاذى هللا رعبلٔ. هٌَثعد ا ًزِبء  ظ٘مِسٍ الجؾش

 :انثحثيشكهح 

رٌودْ  أىٗوادي   ثؾ٘دش  أخدسٓعول٘دخ  إٔشأًِب شأى  الزعل٘و٘خ ّالزسثْٗخالعول٘خ 

ّرزقدم هب لن ٗعد القبئوْى ثِب ّالوِزودْى ثؤدإًِب الدٔ رقدْٗن ًزبئغِدب للْقدْف علدٔ هددٓ 

 الوطلْثخ.الزغ٘ساد  اؽداسًغبؽِب فٖ 

كج٘دسح  ّقد أصجؼ الزقْٗن لدٓ الوفزص٘ي فٖ الؤأى الزعل٘وٖ ّالزسثدْٕ لدَ أُو٘دخ

ثدّى اعساء عول٘خ الزقدْٗن   ٗوادي هعسفدخ  العول٘خ الزعل٘و٘خ، ئذفٖ  أظبظٖ عصءثْصسَ 

للْصدْ  الوعدزفدهخ  الزسثْٗدخ ّهددٓ هالئودخ الجدساهظالزعل٘و٘دخ، هدٓ هب ؽققزدَ العول٘دخ 

 لُٜداف الزعل٘و٘خ العبه٘خ.
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هودب  ُٛو٘خ عول٘خ الزقْٗن فٖ الزعل٘ن ٖؽْ  رلوع الجؾشّهي ٌُب رزوؾْز هؤالخ 

 .للق٘بم ثِرا الجؾش ًٖ عب

 :انثحثأهذاف 

 هي خال : الزقْٗن فٖ الزعل٘ن أُو٘خالزعّسف علٔ ئلٔ  ُرا الجؾشفٖ  خالجبؽض رِدف

 الزعسف علٔ هسِْم ّرعسٗا الزقْٗن. -

 هعسفخ السسق ث٘ي الزقْٗن ّالزق٘٘ن. -

 هعسفخ أًْاع ّأ ّاد ّّظبئا ّهعبٗ٘س الزقْٗن. -

 الزعسف علٔ  ّز الزقْٗن فٖ العول٘خ الزسثْٗخ. -

 الوؤبكب ّالعْ٘ة الزٖ قد رعزسٕ الزقْٗن.  -

 :انثحثأهًٍح  

 فقدػ الزسثدْٕ الزطدْٗس ه٘دداى فدٖ رزْقدا   الوفزص٘ي فٖ الزعلد٘ن عِْ  أى ثوب 

 الزعلد٘ن رطْٗس فٖ علِ٘ب ٗعزودّى اُٛو٘خ القصْٓ الزٖ ٗوضبُرا الغبًت  فٖ الزقْٗن فاى

 أصدجؼ الزقدْٗن ُرٍ اُٛو٘دخ ئلدٔ أى ، ؽ٘ش رسععثؤاب عبم ّخبصخ فٖ العول٘خ الزسثْٗخ

 الودٌِظ ُدرا عدّٓ هعسفخ أعب هي رعل٘وٖ ثسًبهظ أّ رسثْٕ هٌِظ كب هي أظبظ٘ب   عصءا  

 أّ ثالغبئدَ ٗقعدٖ القساز ذلك كبى ظْاء ثؤأًَ قساز ارفبذ فٖ للوعبعدح الجسًبهظ ذلك أّ

 .رطْٗسٍ ّأ فَ٘ ا ظزوساز

الوعدبز  رغ٘٘دس ثْاظدطزَ ٗدزن خدهخ ُبهخ، فقدللعول٘خ الزعل٘و٘خ  كوب أى الزقْٗن ٗقدم

الع٘ددْة ئى ّعدددد،  الزسثددْٕ أّ اٝعددساءاد الوزفددرح فددٖ الزعلدد٘ن أّ الوددٌِظ أّ رصددؾ٘ؼ

 إٔ عضساد، كوب أى الزقْٗن ٗقدْ  ئلدٔ رقل٘دب ًسقدبد الزعلد٘ن العول٘خ الزعل٘و٘خ رزغٌت ّثرلك

 الْقذ ّالغِد. ّْٗفس

 ّلدد٘اي ،فددٖ الزعلدد٘ن الوقددْم الؤددف  علددٔ الزقددْٗن ًزددبئظأُو٘ددخ  ثبٝظددبفخ ئلددٔ أى

 ُدرا ٗدفعدَ ّقدد ،ثد٘ي شهالئدَ رقدهدَ هدي هْقعدَ ٗددز  ٗغعلَ ؽبفصا   لَ ٗوضب هضال   الطبلت

 فٖ الزعل٘ن. الغ٘د أ اءٍ ّٗعصش أ ائَ رؾع٘ي ًؾْ
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 : انثحثيصطهحاخ 

 :الزقْٗن

الؾادن علدٔ ق٘ودخ الؤددٖء ّرقددٗسٍ لزقْٗودَ، كودب ٗعددسف ثأًدَ عول٘دخ ئصدداز ؽاددن 

علددٔ ق٘وددخ اٛشدد٘بء أّ الوْظددْعبد أّ الوْاقددا أّ اٛشددفبع، اعزوددب ا  علددٔ هعددبٗ٘س 

هؾددد ح، ّٗعددزفدم الطددسق ّالوقددبٗ٘ط للؾاددن علددٔ رعلددن الوزعلوددبد أّ ّظددع الدددزعبد 

الزعلن ّهقْهبُ أظبظ٘ب  هدي هقْهزِدب، ُّدْ ّالزقبزٗس، ُّْ ٗوضب عصءا    ٗزغصأ هي عول٘خ 

 .  (ُٕٗـ، عٖ٘ٗٔ)عوب ح ظوبى الغْ ح، عصء هِن عدا  فٖ رصو٘ن الوقسز الدزاظٖ 

 :الزعل٘ن

ُْ عول٘خ هقصْ ح ّهفططدخ ٗدزن هدي خاللِدب ًقدب الوعدبزف ّالوعلْهدبد ثؾ٘دش 

رعبعد الودزعلن أّ الطبلدت علدٔ رؾق٘د  أُدداف ًّدْارظ الدزعلن الوعدزِدفخ )عودب ح ظدوبى 

 (.  ُٖٔـ، عٖ٘ٗٔالغْ ح، 

 انصعىتاخ انرً واجهد انثاحثح فً كراتح انثحث:

  صعْثخ الؾصْ  علٔ الوساعع ّالوصب ز 

  ّا ًؤغب  ثوزطلجبد العوبظ٘  الْقذ 

  قلخ الفجسح فٖ الجؾش 

 ينهجٍح انثحث:

 اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفً التحلٌلً

 : انثحثحذود 

  :أُو٘خ الزقْٗن فٖ الزعل٘ن. هعسفخ  ٗزٌبّ  ُرا الجؾشالؾدّ  الوْظْع٘خ 

 :م2ُٕٔٓـ / 1ٖٗٔ العبم الدزاظٖ خال  أعسٕ ُرا الجؾش الؾدّ  الصهٌ٘خ 
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 انثحث:خطح 

 انقسم البحث الى: مقدمة، وثالث فصول، خاتمة 

 الفهرس

 الوقدهخ ّرؤوب: 

 البحث مشكلة 

  البحثأهداف 

 أهمٌة البحث 

 مصطلحات البحث 

 الصعوبات التً واجهت الباحثة فً كتابة البحث 

 منهجٌة البحث 

  حدود البحث 

  خطة البحث 

 ّفَ٘ هجؾض٘ي: السصب اّٛ : هسِْم ّرعسٗا الزقْٗن

 األول: التقوٌم فً اللغةالمبحث 

 المبحث الثانً: التقوٌم فً التعلٌم

 الزق٘٘ن ّالزقْٗن ّفَ٘ خوعخ هجبؽش:السصب الضبًٖ: 

 لمبحث األول: الفرق بٌن التقوٌم والتقٌٌم ا

 المبحث الثانً: أنواع التقوٌم 

 المبحث الثالث: أدوات التقوٌم 

 المبحث الرابع: وضائف التقوٌم 

 المبحث الخامس: معاٌٌر التقوٌم 

 وفٌه مبحثٌن الفصل الثالث: التقوٌم فً العملٌة التربوٌة

 دور التقوٌم فً العملٌة التربوٌة المبحث األول:

 المشاكل والعٌوب التً قد تعتري التقوٌمالمبحث الثانً: 

 وأخٌرا الخاتمة
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 : يفهىو وذعزٌف انرقىٌىانفصم األول

 :انرقىٌى فً انهغح -1

 ٗواي رؾدٗد هعٌٔ الزقْٗن فٖ اللغخ كوب ٗلٖ:

فً قوامٌس اللغة: قوم السلعة تقوٌماً أي أعطاها قٌمة مادٌة )الرازي/مختار الصحاح(. 

م، 0691)رضا، ٌعرف التقوٌم لغة بأنه التعدٌل واإلصالح وإزالة االعوجاج كما 

 (. 986ص

   :انرقىٌى فً انرعهٍى -2

الوعددبعدح علددٔ رؾعدد٘ي ّرطددْٗس خطددخ  الؤددبهب ُددْ ثوسِْهددَ العددبمالزقددْٗن  أهددب

الزددزٗط ّالجسًدبهظ الزعل٘ودٖ الوزوضددب فدٖ هزبثعدخ الطلجدخ فددٖ رعلدن الوسدبُ٘ن ّالوعلْهددبد 

 .(ٕٖٔع، مٖٕٓٓ)اثْ شٌٗخ،  الغدٗدح كعول٘خ هزْاصلخ ّهالشهخ لعول٘خ الزدزٗط

الزقددْٗن الزسثددْٕ ُددْ عول٘ددخ ارفددبذ القددساز  ثددأى( مٕٔٔٓالعدد٘د ُّجددٖ ) ّأظددبف

، مٕٔٔٓ)ُّجدددٖ،  هدددي الق٘دددبض ّالوالؽمدددبد ثِددددف الزطدددْٗس أظدددبضالزسثدددْٕ علدددٔ 

 .(ٖٕٕع

 أّ( ثدأى الزقدْٗن ُدْ عول٘دخ ئصدداز ؽادن علدٔ الؤدٖء مٕٔٓٓعدالم ) أثدْٗسٓ ّ

الؤف  فٖ ظْء  زعخ الق٘دبض ّفدٖ ظدْء ا ُدداف الوؾدد ح ّفدٖ ظدْء الوعلْهدبد 

 .(1ٙع، مٕٔٓٓ)اثْ عالم،  ٗزن الؾصْ  علِ٘ب هي هصب ز هفزلسخا خسٓ الزٖ 

 رؾق٘د الزعلن ُْ العول٘خ الزٖ رسهٖ ئلٔ هعسفخ هدٓ الٌغبػ أّ السؤدب فدٖ  ّرقْٗن

 اُٛدداف رؾق٘د  ٗواديًقدبغ القدْح ّالعدعا ثدَى ؽزدٔ  العبهدخ للودٌِظ، ّكدرلك اُٛداف

هعزوددح  ثوؾادبد هعلْهدبد الزق٘د٘ن الزقدْٗنؽ٘دش ٗقدبزى ، ثأؽعي صْزح هواٌدخ الوٌؤْ ح

عدي رقددم الطلجدخ  ّالوعدزس٘دٗيثِدف الزْاصب هع الطلجخ، ُّ٘ئدخ الزددزٗط،  الٌْارظعلٔ 

)عوب ح ظوبى الغدْ ح،  عي عول٘بد الزعل٘ن ّالزعلن ثبلوعلْهبدهْعِخ  قسازاد ّ رفبذ

  .  (ُٕٗـ، عٖ٘ٗٔ
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 انفصم انثانً: انرقٍٍى وانرقىٌى 

 انرقىٌى وانرقٍٍىانفزق تٍن : أوال

ٗفلددػ أّ ٗدددهظ الاض٘ددس هددي الجددبؽض٘ي ثدد٘ي هصددطلؾٖ تالزقددْٗنت ّتالزق٘دد٘نت، لغْٗددب  

ّعلدددٔ الدددسغن هدددي أى  ّٗعزقدددد الدددجعط هدددٌِن ثدددأى الوسِدددْه٘ي ٗعط٘دددبى الوعٌدددٔ ذاردددَ،

، ُّددٖ الوصددطلؾ٘ي ٗس٘ددداى فددٖ ث٘ددبى ق٘وددخ الؤددٖء، فدداى كلوددخ تالزقددْٗنت صددؾ٘ؾخ لغْٗددب  

فٖ ا ظزعوب  ث٘ي الٌبض، كوب أًِب رعٌٖ ثبٝظبفخ ئلٔ ث٘بى ق٘ودخ الؤدٖء،  اٛكضس اًزؤبزا  

فزد  علدٔ ئعطدبء ق٘ودخ للؤدٖء فقدػ،  رعدٗب أّ رصؾ٘ؼ هب اْعْطَّ هٌَ، أهب كلوخ تالزق٘٘نت

ّهي ٌُب ًغد أى كلوخ تالزقْٗنت أعن ّأشوب هي كلوخ تالزق٘د٘نتى ؽ٘دش   ٗقدا تالزقدْٗنت 

 ب   ثد كرلك هي هؾبّلخ ئصالؽَ ّرعدٗلَ ثعدد الؾادن عل٘دَعٌد ؽد ث٘بى ق٘وخ شٖء هب، ث

 م(. ٖٕٔٓ)خعس، 

 ُـ(:1ٕٗٔ)الغصائسٕ،  )الزقْٗن ـ الزق٘٘ن( الزسثْٕ ث٘ي السسق

الزقْٗن الزسثْٕ: في رقدٗس ق٘وخ عول٘خ الزعل٘ن ّالزعلن فدٖ هعدزْٓ هعد٘ي، ثدأ ّاد 

هعددبز ُددرٍ العول٘ددخ علو٘ددخ، ّفددٖ هدددح شهٌ٘ددخ هؾددد ح ًعددج٘ب ى هددي أعددب رعدددٗب ّرعددْٗخ 

 الزسثْٗخ، ّئشالخ ّئثعب  ا عْعبط الرٕ ٗعزسِٗب هي فزسح ٛخسٓ.

الزق٘دد٘ن الزسثددْٕ: عددصء هددي الزقددْٗن ُّددْ رقدددٗس ق٘وددخ عول٘ددخ الزعلدد٘ن ّالددزعلن فددٖ 

 هعزْٓ هع٘ي، ثأ ّاد علو٘خ، ّفٖ هدح شهٌ٘خ هؾد ح، قصد ئصداز قساز عٌِب.

 انرقىٌى أنىاع : ثانٍا  

 :(1ُٔـ، عٖٔٗٔ)العز٘جٖ،  لٔ ًْع٘ي زئ٘ع٘٘يٌٗقعن الزقْٗن ئ

 أ: الزقْٗن الزؤف٘صٖ

أّ ثعدد ا ًزِدبء هٌدَ  ٗواي أى ٗؾدس قجب الزددزٗط أّ أصٌدبءٍُّْ ًْع هي الزقْٗن 

ّالِدف اٛظبظٖ هٌَ ُْ رؾدٗد ًقبغ القدْح ّالعدعا لددٓ الوزعلود٘ي، ّٗزعدوي الزقدْٗن 

الزؤف٘صٖ ًْع٘ي هي الزقْٗن ُّوب الزقدْٗن اّٛلدٖ أّ الزوِ٘ددٕ أّ القجلدٖ، ّصبًِ٘ودب ُدْ 

 الزقْٗن الجٌبئٖ أّ الزاٌْٖٗ: 
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 الرٕ ٗزن عب ح قجدب ثداٗدخ العول٘دخ  الزقْٗن اّٛلٖ أّ الزوِ٘دٕ أّ القجلٖ: ُْ الزقْٗن

 الزعل٘و٘خ، ّالقصد هٌَ رؾدٗد هعزْٓ الطالة قجب رعل٘وِن.

  الزقْٗن الجٌبئٖ أّ الزاٌْٖٗ: ُْ رقدْٗن هعدزوس هدالشم لعول٘دخ الزددزٗط ّهصدبؽت

لِب عٌجب  ئلٔ عٌت ُّْ ِٗدف لزصّٗد الوعلن ّالوزعلن ثٌزبئظ اٛ اء ّذلدك لزؾعد٘ي 

 العول٘خ الزعل٘و٘خ. 

 : الزقْٗن الٌِبئٖ أّ الفزبهٖ: ة

ٗدأرٖ ُددرا الٌدْع هددي الزقدْٗن فددٖ خزدبم أّ فددٖ ًِبٗدخ ثسًددبهظ رعل٘ودٖ هعدد٘ي ثِدددف 

 الزعسف علٔ هب رؾق  هي ًزبئظ ّٗطل  علَ٘ اظن الزقْٗن الٌِبئٖ. 

فددٖ  كسددبءرِنِّٗدددف الزقددْٗن الٌِددبئٖ ئلددٔ ئعطددبء رقدددٗساد للوزعلودد٘ي رجدد٘ي هدددٓ 

م، ٕٕٓٓرؾصدد٘ب هددب رزعددوٌَ اُٛددداف العبهددخ للوقددسز ّئعطددبئِن شددِب ح ثددرلك )عقددب، 

 (.  ٕٖع

 انرقىٌى أدواخ: ثانثا  

ٌُدب  أ ّاد هفزلسدخ ٗدزن عودب الزقدْٗن هدي خاللِدب، م( أى ٕٙٔٓٗركس )العز٘جدٖ، 

ّٗعزوددد اخز٘ددبز اٛ اح الوٌبظددجخ علددٔ أظددلْة الزقددْٗن الُوزجددع، ّٗعزوددد أٗعددب  علددٔ الوعلددن 

 ًسعَ، ّرؤوب أ ّاد الزقْٗن:

  قبئوخ السصد ّرعؤ أٗعب  قبئوخ الؤطت: ُّدٖ عجدبزح عدي قبئودخ ثأفعدب  أّ ظدلْكّ٘بد

ٗسصدُب الوعلن أصٌبء رٌس٘در هِودخ رعل٘وّ٘دخ هعٌ٘دخ، ؽ٘دش ٗعدزغبة علدٔ فقسارِدب ثبخز٘دبز 

ُّٖ أ اح رق٘ط ّعْ  الوِبزح هي عددهِب ، ئؽدٓ كلوز٘ي )صؼ أّ خطأ( أّ )ًعن أّ  (

 لدٓ الطبلت.

  ظدلن الزقددٗس: ُّدٖ أ اح رقد٘ط هددٓ هِدبزح الطبلدت فدٖ رٌس٘در هِودخ هعٌّ٘دخ أّ هقدداز هدب

اكزعجَ هي هِبزح هعٌّ٘خ، فِٖ رؤجَ قبئوخ اٛفعب  ّالعلْك٘بد الزدٖ فدٖ قبئودخ السصدد، 

ّلاٌِب ثد   هي ئعبثخ كب هدي فقسارِدب )ثدٌعن أّ  ( فاًِدب رغ٘دت ثدسقن أّ لسدع ُٗعجّدس عدي 

 ًٖ أّ ازرسبع رؾص٘ب ُرٍ الوِبزح.هدٓ رد
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  ظغب ّصا ظ٘س الدزعلن: ُّدْ عجدبزح عدي ظدغب أّ  فزدس ٗازدت ف٘دَ الطبلدت هْاظد٘ع

ئًؤددبئّ٘خ أّ عجددبزاد ؽددْ  ثعددط اٛشدد٘بء الزددٖ قسأُددب ّرعلوِددب أّ شددبُدُب أّ هددس ثِددب، 

ظددْاء فددٖ ؽ٘برددَ الفبصددخ أم فددٖ السصددب، ّٗواٌددَ الزعج٘ددس عددي  زائددَ ثؾسٗددخ فددٖ ُددرا 

ُٗعد ثرلك اظزسار٘غ٘خ لوساععخ الراد ؽ٘دش ٗؾدزسع الطبلدت ثبلعدغب هعدَ،  العغب، ُّْ

ّٕ ؽزدٔ ٗقسأُدب ُّٗعلّد  علِ٘دب  ّٗغوع الوعلدن العدغالد هدي الطلجدخ كدب فزدسح ثؤداب  ّز

ثؤاب ئٗغبثٖ ّثٌّبء، ُّٖ رعدبعدٍ ثزقددٗس هعدزْٓ الطلجدخ ّفِدن ّهعسفدخ هدب ٗغدْ  فدٖ 

 ق.ثب  كب ّاؽد هٌِن، ّثبلزبلٖ رقْٗوِن ثؤاب أ 

  العغب القصصٖ: ُّْ ٗؤجَ ئلٔ ؽد هب ظغب ّصا ظد٘س الدزعلن، ّلاٌدَ ظدغب ٗؾدزسع

ثَ الوعلن )ّٗاْى لدَٗ ظغب خبع هٌسدس  لادب غبلدت(، ّٗعدغب ف٘دَ هدب ٗسعلدَ الطبلدت 

ّالؾبلخ الزٖ روذ عٌدُب الوالؽمخ، ّٗؾزْٕ العغب علٔ هالؽمبد الوعلن عي ظدلْ  

ًوددبغ الوزاددّسزح لدٗددَ هجٌّ٘ددخ ثبلواددبى الطبلددت ّفسّظددَ الودزظدد٘خ ّهالؽمبرددَ عددي اٛ

 ّالزبزٗخ، ّٗزن رعغ٘ب اٛؽداس فَ٘ ثطسٗقخ ّصس٘خ.

 انرقىٌى وظائف: راتعا  

ن فٖ إٔ ًمبم رعل٘ودٖ ٗدإ ٕ هغوْعدخ هدي الْظدبئا، ّٗوادي رؾدٗددُب فدٖ الزقْٗ

 :(ُٗٔـ، عٖٔٗٔ)العز٘جٖ،  أزثعخ ًقبغ ُّٖ

هدددٓ اهددزالكِن للؾددد اٛ ًددٔ هددي الؾاددن علددٔ هدددٓ صقبفددخ أفددسا  الوغزوددع، ّرؾدٗددد  -ٔ

 أظبظ٘بد العلن ّالزاٌْلْع٘ب، ّارغبُبرِن العول٘خ.

روا٘ي الزسثْٗ٘ي هي زغ الجساهظ الزعل٘و٘دخ الوفزلسدخ للوساؽدب ّالوعدزْٗبد الزعل٘و٘دخ  -2

الوفزلسخ، زأظ٘ب  ّأفق٘ب ، ّرٌم٘ن الفجساد الزعل٘و٘دخ لِدرٍ الجدساهظ هٌطق٘دب  ثودب ٗزٌبظدت هدع 

 زعلو٘ي.خصبئ  ًوْ الو

ئعطددبء هإشددساد لٚثددبء رواددٌِن هددي رْع٘ددَ أثٌددبئِن لدزاظددخ هغددب د هعٌ٘ددخ رددسرجػ  -3

 هعزقجال  ثْظبئا أّ أعوب  ٗسٗدّى هوبزظزِب فٖ الؾ٘بح العول٘خ. 

صدن رؾدٗدد ًودُْن الؤفصدٖ )عقل٘دب ، ّ الاؤا عي هْ٘  الوزعلود٘ي ّزغجدبرِن، ّهدي  -ٗ

  هِبزٗب ، ّّعداً٘ب (.   
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 انرقىٌىيعاٌٍز : خايسا  

 ؽزدٔرسثدْٕ رعل٘وٖ ّثسًبهظ رقْٗوٖ إٔ  ثد أى رزْافس فٖ  للزقْٗنٌُب  هعبٗ٘س 

 ، ّأُن ُرٍ الوعبٗ٘س:ّٗإ ٕ ّظ٘سزَ ثٌغبػح، الوسعْٗؾق  اُٛداف 

 رؾدٗد اُٛداف:  -

ئلدٖ رغ٘٘دس  ًعدعٔ زعخ كج٘دسح هدي اُٛو٘دخ ًٌٛدب  علٔاخزجبز اُٛداف ّرؾدٗدُب 

ظلْ  الطالة خال  الزعلن، ّاُٛداف ُٖ ًقطخ الجداٗخ فدٖ العودب الزسثدْٕ، ُّدٖ الزدٖ 

 .رسظن هعبلن الطسٗ  للعول٘خ الزعل٘و٘خ ثغو٘ع أثعب ُب

 الؤوْ :  -

رغطٖ عول٘دخ الزقدْٗن الومدبُس ّالغْاًدت الوفزلسدخ للدزعلن،  أىالوقصْ  ثبلؤوْ   

ّعٖ الوقدْم أُدداف العول٘دخ الزعل٘و٘دخ، ّفدٖ  ئذا ّلي رزعؼ ُرٍ المْاُس ّالغْاًت، ا 

 أى أٗعددب  الؤددوْ  ٗعٌددٖ  أىكوددب ، كددب هسؽلددخ رعل٘و٘ددخ، ّكددرا أُددداف كددب هقددسز  زاظددٖ

 أىا  ّاد الوعزفدهخ فٖ الزقْٗن كب هْظْعبد الوٌِظ، ثؾ٘ش   ٗغْش للوعلدن  ٖرغط

 ٗعزجعد هي عول٘خ الزقْٗن. أى أّللطالة  أكضس أّ فصال  ٗؾرف 

   :ا ظزوسازٗخ -

ٗزو٘ددص الجسًددبهظ الزقددْٗوٖ الٌددبعؼ ثب ظددزوساز، فبلوالؽمددبد الْ٘ه٘ددخ ّالزقدددٗساد  

ّا خزجبزاد الوعزوسح ُٖ الزٖ رؤاب العول٘بد الزقْٗو٘دخ، ّعدي غسٗقِدب ٗؾدبّ  ععدْ 

 .ُ٘ئخ الزدزٗط أى ٗقْم ًوْ الطالة ّْٗعَِ

 الزٌم٘ن:  -

غودع ثؾ٘دش ٗصدجؼ رسعد٘سُب هواٌدب ردٌمن ًزدبئظ ا خزجدبزاد ّث٘بًبرِدب ّر أىٗغت 

فٌزبئظ الجسًدبهظ الزقدْٗوٖ ظدْاء كبًدذ كو٘دخ، أّ ك٘س٘دخ ٗغدت أى رلفد  فدٖ ٓ، ّذا هغص

ئغبز ّاظؼ هي الزقدٗساد ّأى رزؾْ  ئلٖ صْزح اؽصدبئ٘خ أّ زظدْم ث٘بً٘دخ أّ رقدبزٗس 

ل٘غطددٖ صددْزح عددي السدس  ٗواددي هقبزًزِددب ثصددْزح ظدبثقخ لددَ، ف٘عددبعد ُددرا علددٖ ، لغْٗدخ
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علددٖ ارغبُددبد ًوددٍْ فددٖ الوغددب د الوفزلسددخ، ّكددرا هقبزًزِددب ثصددْزح شهالئددَ  الزعددسف

 .اٙخسٗي

 الزٌْع:  -

فٖ الزقْٗن رعد  الْظبئب ّاٛظبل٘ت الوعزفدهخ ّقدزح ُدرٍ الْظدبئب علدٖ  ٗساعٔ 

 .الزو٘٘ص ث٘ي الوعزْٗبد الوفزلسخ للطالة

 رْافس اٛظط العلو٘خ فٖ الْظبئب ّا ظبل٘ت الوعزفدهخ: - 

ثؾ٘ددش  الوْظددْع٘خ، ّصجددبد أ اح الزقددْٗن، ّصدددق أ اح الزقددْٗن ّالزددٖ رزوضددب فددٖ

 .رصبغ أ ّاد الزقْٗن، ّروبزض ّف  اُٛداف الوسعْح هٌِب

 ا لزصام ثبلو٘ضبق ا خالقٖ ّالعدالخ فٖ عول٘خ الزقْٗن:  -

عول٘ددخ  علددٔٗغددت أى رؾددبغ كددب أًؤددطخ رق٘دد٘ن الطبلددت ثبلعدالددخ، ّٗأخددر القددبئن 

 .ْق الغو٘ع فٖ ا عزجبز، ّالعلْ  ا خالقٖ الوٌِٖالزدزٗط ؽق
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 انفصم انثانث: انرقىٌى فً انعًهٍح انرزتىٌح

 دور انرقىٌى فً انعًهٍح انرزتىٌح: أوال  

لوعسفخ  ّز الزقْٗن فٖ العول٘خ الزسثْٗخ ًغ٘ت عي ُرا العإا : لودبذا الزقدْٗن فدٖ 

العول٘خ الزسثْٗخ؟ ّفٖ ئغبز اٝعبثخ عي ُرا العإا  ٗرُت ثعدط الوفزصد٘ي فدٖ ه٘دداى 

الزسث٘ددخ ّالزعلدد٘ن ئلددٔ أى ًغددبػ إٔ ًمددبم رعل٘وددٖ هسُددْى ثقددْح ّ قددخ عول٘ددخ الزقددْٗن لِددرا 

ضس عٌبصدس إٔ ًمدبم رسثدْٕ خطدْزح، ؽ٘دش رزسكدص خطْزردَ الٌمبم، ّأى الزقْٗن ُْ أك

ف٘وب ٗزسردت عل٘دَ هدي قدسازاد ّئعدساءاد لزغ٘٘دس أّ رطدْٗس ُدرا الٌمدبم أّ ذا ، ّعلدٔ 

ذلك فداى عول٘دبد الزقدْٗن ئى لدن رادي علدٔ  زعدخ عبل٘دخ هدي الدقدخ ّا رقدبى فدٖ أظدبل٘جِب 

ارفدبذ قدسازاد عل٘دَ  ّّظبئلِب، رأرٖ ًزبئغِب هعللخ ّغ٘س صدؾ٘ؾخ اٛهدس الدرٕ ٗزسردت

 ّئعساءاد خبغئخ رعس ثبلٌمبم الزسثْٕ ّالزعل٘وٖ أكضس هوب رس٘دٍ. 

 انًشاكم وانعٍىب انرً قذ ذعرزي انرقىٌىا : نٍثا

ض فددٖ ئعدددا ٍ  عْاًددت الوِددبزادغلجددخ الغبًددت الوعسفددٖ علددٔ ثددبقٖ  - اٛخددسٓى فبلودددّزِ

الزدٖ  - الودٌِظ الدزاظدٖكودب ُدْ ّاز  فدٖ  -  ُٗؾددِّ  الاسبٗدبد قدد لالخزجبزاد الزقْٗو٘دخ 

ٗزْخٔ اهزالكِب هي غسف الوزعلِّنى ئذ ٌَٗطل  هي ُبعط هعسفٖ هؾط  ّى اظزؾعدبز 

عْاًت أخسٓ ذاد أُو٘خ ثبلغخ فٖ راْٗي شفص٘خ الودزعلن: هِبزٗدخ، هْاقس٘دخ، ا زرجدبغ 

 م(. ٕ٘ٔٓ)الجسعبّٕ،  ..(ثبلوؾ٘ػ الفبزعٖ )ا عزوبعٖ، ا قزصب ٕ، الضقبفٖ.

ظددعا رْظ٘ددا الزقددْٗن الزؤف٘صددٖ ّالزاددٌْٖٗى ئذ   رددصا  الووبزظددبد الزعل٘و٘ددخ    -

هٌِددب الزقددْٗن  رعاددط اُٛو٘ددخ الاجددسٓ الزددٖ َٗؾزلِددب الزقددْٗن ثوفزلددا أًْاعددَ، ّخصْصددب  

الزؤف٘صٖ ّالزاٌْٖٗ، فال ُٗواي رجسٗدس القسدص عل٘دَ ثددعْٓ غدْ  الوقدسزاد ّاٝظدساع 

ب ئ  ئذا اظددزٌد علددٔ هازعددجبد فددٖ  اظددزاوبلِبى ذلددك أى إٔ رعلددن   ُٗواددي أى ٗاددْى زاظددف 

 (.ٖٓم، ع2ٕٓٓ) عٌجس،  ٌٗجغٖ الزأكد هي رؾص٘لِب عي غسٗ  الزقْٗن
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 انخاذًح

عثاارج عان يقرزحااخ نرطاىٌز فً خراو هذا انثحث ٌجة انرنىٌه عهى عذج نقاا  

 :انرقىٌى فً انرعهٍى

زدزٗط ّالزقْٗن ثبظزعوب  ًزبئظ الزقْٗن فٖ رْعَ٘ الزعلُّن ّرطدْٗسٍ، رْص٘  العالقخ ث٘ي ال -

 ّكرلك رعصٗص  ّز الوزعلّن فٖ رقْٗن ًؤبغبد الزعل٘ن ّالزعلّن.

رْظ٘ع  ائسح الزقْٗن ل٘زعّوي ثبٝظبفخ ئلٔ الزؾص٘ب الوعسفٖ ق٘بض ّرٌو٘دخ الوِدبزاد  -

 ّالوْ٘  ّا رغبُبد العلوّ٘خ ثبظزفدام أ ّاد هٌبظجخ.

ّٖ ثبظدزفدام هلسدبد الزقدْٗن )الؾقبئدت الزسثّْٗدخ(ى  - ا عزوب  علٔ أظدلْة الزقدْٗن الزساكود

ّذلك ُٛوّ٘خ ُدرا اٛظدلْة فدٖ ئعطدبء صدْزح ُهزابهلدخ عدي هعدزْٓ الودزعلن هدي عو٘دع 

 الٌْاؽٖ الوعسف٘خ ّالوِبزّٗخ ّالْعداًّ٘خ. 

لْصدْ  ئلدٔ الَولَادخ الرارّ٘دخ ا عزوب  علٔ الزطج٘قبد السعبلخ ثأشابلِب الوزٌْعخى ثِدف ا -

 الزٖ   رزؾقَّ  ئ  ثبلزدزٗت الوعزوس، ّالرٕ ٗغت أى ٗؤوب هفزلَا الوْا  الزعل٘وّ٘خ.
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 انًزاجع

(. السدددسق ثددد٘ي الزقدددْٗن ّالزق٘ددد٘ن الزسثدددْٕ، ُدددـ1ٕٗٔالغصائدددسٕ، دمحم هجفدددْد )

م هددددددددددددددددددددددددددي هْقددددددددددددددددددددددددددع: 7ٕٔٓ/ٕٔ/7اظددددددددددددددددددددددددددزسععذ ثزددددددددددددددددددددددددددبزٗخ 

https://www.manhal.net/art/s/17884 

، هازجدخ ٕ(، هٌبُظ السٗبظد٘بد الودزظد٘خ ّردزٗعدِب، غمٖٕٓٓأثْ شٌٗخ، فسٗد )

 السالػ، عوبى.

ُدـ(. الزقدْٗن، قعدن الوٌدبُظ ّغدسق الزددزٗط، ٖٔٗٔالعز٘جٖ، عوبز ثدي هدسشق )

 عبهعخ الولك ظعْ ، السٗبض.

زسثددْٕ ّأ ّارددَ، اظددزسععذ م(. أظددبل٘ت الزقددْٗن الٕٙٔٓالعز٘جددٖ، ثعددوخ كوددب  )

   http://mawdoo3.comم هي هْقع: 7ٕٔٓ/ٕٔ/7ثزبزٗخ 

(، الٌمسٗبد الؾدٗضخ فٖ الق٘بض ّالزقْٗن ّرطْٗس ًمبم مٕٔٓٓأثْ عالم، زعبء )

ا هزؾبًددبد، ت ّزقددخ عوددبت ت الوددإروس العسثددٖ ا ّ  لالهزؾبًددبد ّالزقددْٗن الزسثددْٕت: 

/  ٕٗ – ٕٕلالهزؾبًبد ّالزقدْٗن الزسثدْٕ، القدبُسح فدٖ زؤٗخ هعزقجل٘خ، الوسكص القْهٖ 

 م.ٕٔٓٓ/ ٕٔ

م(. السدددسق ثددد٘ي هصدددطلؾٖ الزقدددْٗن ّالزق٘ددد٘ن، ٖٕٔٓخعدددس، أؽودددد ئثدددساُ٘ن )

م هددددددددددددددددددددددددددي هْقددددددددددددددددددددددددددع: 7ٕٔٓ/ٕٔ/7اظددددددددددددددددددددددددددزسععذ ثزددددددددددددددددددددددددددبزٗخ 

http://www.alukah.net/web/khedr/0/50989 

 .م(. هعغن هزي اللغخ، ث٘سّد: هازجخ  از الؾ٘بح1ٙٓٔزظب، دمحم )
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م(. رطددددْٗس رقددددْٗن أ اء الطددددالة،  از الٌِعددددخ العسث٘ددددخ، ٕٕٓٓعقددددب، أًددددْز )

 ث٘سّد، لجٌبى. 

ُددـ(. اظددزسار٘غ٘بد الزعلدد٘ن ٖ٘ٗٔعوددب ح ظددوبى الغددْ ح ّا عزوددب  ا كددب ٗوٖ، )

السٗدددبض: هؤدددسّع رأظددد٘ط الغدددْ ح ّالزأُدددب  عزودددب  الوإظعدددٖ ّالدددزعلن ّالزقدددْٗن، 

 السؽوي.ّالجساهغٖ، عبهعخ اٛه٘سح ًْزح ثٌذ عجد

(، رقددْٗن عددْ ح الزعلدد٘ن ّالددزعلن، الوددإروس العسثددٖ ا ّ ، مُّٕٔٔٓجددٖ، العدد٘د )

ا هزؾبًددبد ّالزقددْٗن الزسثددْٕ، زؤٗددخ هعددزقجل٘خ، الوسكددص القددْهٖ لالهزؾبًددبد ّالزقددْٗن 

 ، القبُسح.ٕٔٓٓ/ ٕٔ/  ٕٗ – ٕٕالزسثْٕ، للودح هي 

الْغٌ٘دخ ّالزعلد٘ن العدبلٖ ّشازح الزسث٘دخ ،  ل٘ب الؾ٘بح الودزظ٘خم(. 2ٕٓٓ عٌجس )

 .السثبغ، الوولاخ الوغسث٘خ، ّراْٗي اٛغس ّالجؾش العلوٖ

م(. هع٘قددبد الزقددْٗن الزسثددْٕ ّظددسّزح ٕ٘ٔٓالجسعددبّٕ، هددْ ٕ الوصددطسٔ )

م هدددددددددددددددددي هْقدددددددددددددددددع: 7ٕٔٓ/ٕٔ/7الزطدددددددددددددددددْٗس، اظدددددددددددددددددزسععذ ثزدددددددددددددددددبزٗخ 

http://www.alukah.net/social/0/86210/#_ftn3 
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