
 

                              ضبِٟٔإرّش اٌـفٌٛخ اٌٛؿٕٟ اٌ

 ٚسلخ هًّ 

 

      خظبئظُٙ، ٚثشاِغُٙ..  األؿفبي اٌّٛ٘ٛثْٛ فٟ اٌش٠بػ١بد

  هجذ اٌغالَ خبٌذ اٌّخالفٟد. 

 ِمذِخ:
روذ اٌّٛ٘جخ ٘جخ ِٓ اهلل عجؾبٔٗ ٚروبٌٝ ٠ضٚد ثٙب ِٓ ٠شبء ِٓ اٌجشش ف١ّٕؾٗ لذساد خبطخ رفٛق فٟ 

الد. ِّب ٠غوٍٗ فٟ ٚػن ألشأٗ ٚثزٌه ٠ىْٛ ِزفٛلبََ ه١ٍُٙ فٟ ِغبي ِؾذد أٚ ثوغ اٌّغب ِٜغٍّٙب ِب ٌذ
ثؾبعخ ئٌٝ سهب٠خ خبطخ رزٕبعت  ٗخبص ثٗ ٠خزٍف هٓ ثم١خ األفشاد اٌز٠ٓ ٠ّشْٚ ثٕفظ اٌّشؽٍخ، ٚ٘زا ٠غوٍ

ِن لذسارٗ، ِٚغزٛاٖ اٌومٍٟ، ثؾ١ش رّٕٛ ٘زٖ اٌمذساد ئٌٝ ألظٝ ؽذ ِّىٓ، ِّب ٠وٛد ثبٌفبئذح ه١ٍٗ ٚهٍٝ 
 ِغزّوٗ.

ٛ٘ٛثْٛ ٚاٌّزفٛلْٛ، فمذ أٌٚذ اٌىض١ش ِٓ دٚي اٌوبٌُ ا٘زّبِبََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ خبطًب ٚٔلشًا ئٌٝ األ١ّ٘خ اٌزٟ ٠زّزن ثٙب اٌّ
ثٙزٖ اٌفئخ ٚهٍّذ هٍٝ رٛف١ش اٌشهب٠خ اٌىبٍِخ ٌٙب ألٔٙب رّضً صشٚح وج١شح ٌٙزٖ اٌّغزّوبد فٛس وً اوزشبف أٚ 

ذسارٗ، فىً ِب ٔشب٘ذٖ ِٓ ِخزشهبد ِٚجزىشاد فٟ اخزشام أٚ رمذَ ِٛ٘ٛة أٚ ِزفٛق رٛطً ئ١ٌٗ ثغٙذٖ ٚل
ِخزٍف ا١ٌّبد٠ٓ اٌو١ٍّخ، ٚااللزظبد٠خ، ..... اٌخ ئّٔب ٘ٛ ٔزبط ٌٙإالء اٌّٛ٘ٛث١ٓ، فُٙ ثّب ٠زّزوْٛ ثٗ ِٓ 
لذساد هب١ٌخ لبدسْٚ هٍٝ اإلثذام ٚاالثزىبس، فمذ لذِٛا ٌٍجشش٠خ خذِبد ال روذ ٚال رؾظٝ، ف١ٍظ ِب ٠جزىشٚٔٗ 

ه١ٍُٙ فمؾ، ثً روٛد ٌّغزّوبرُٙ، ٚلذ ٠وٛد ٔفوٙب ٌٍجشش٠خ عّوب، ِٚٓ ٕ٘ب رىّٓ أ١ّ٘خ سهب٠خ ٘زٖ روٛد فبئذرٗ 
 اٌفئخ ٚاال٘زّبَ ثٙب ٚروٙذ٘ب ِٕز اٌظغش ٚاعزضّبس٘ب ثّب ٠وٛد ثبٌٕفن هٍٝ اٌغ١ّن.

 ٚعٛف ٔزٕبٚي فٟ ٘زٖ اٌٛسلخ اٌزٟ ثوٕٛاْ )األؿفبي اٌّٛ٘ٛثْٛ فٟ اٌش٠بػ١بد( 
 ٘ٛةروش٠ف اٌـفً اٌّٛ –
 ٌزـٛس اٌزبس٠خٟ ٌال٘زّبَ ثبٌّٛ٘ٛث١ٓ ا –
 خظبئض اٌـفً اٌّٛ٘ٛة –

 اٌـفً اٌّٛ٘ٛة فٟ اٌش٠بػ١بد –

 ثشاِظ األؿفبي اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ اٌش٠بػ١بد –

 روش٠فبد:
لجً اٌجذء فٟ روش ثوغ اٌزوش٠فبد ٌّفَٙٛ اٌّٛ٘ٛة ال ثذ ِٓ اٌزأو١ذ هٍٝ أْ ٕ٘بن رذاخاًل وج١شًا ث١ٓ 

ثٙزا اٌّٛػٛم، فىض١شًا ِب رزشدد ٘زٖ اٌّفب١ُ٘ ٚرزذاخً ثؾ١ش ٠ظوت اٌزفش٠ك ث١ٕٙب  ثوغ اٌّفب١ُ٘ اٌّزظٍخ
 ِضً: اإلثذام، اٌّٛ٘جخ، اٌزفٛق، اٌزوبء، اٌوجمش٠خ، اٌز١١ّض، ٚعٕٛػؼ ٘زٖ اٌّفب١ُ٘ ثا٠غبص وّب ٠ٍٟ:

 Creativityاإلثذام  -1
ض هٍٝ اٌو١ٍّخ اإلثذاه١خ، كٙشد روش٠فبد وض١شح ٌٗ فجوؼٙب سوض هٍٝ اٌشخض اٌّجذم، ٚثوؼٙب سو   

ٚاٌجوغ ا٢خش هٍٝ اٌّٛلف ٚاإلٔزبط اإلثذاهٟ ٚفبئذرٗ ٌٍجشش٠خ، ِّٚٙب رىٓ ٘زٖ اٌزوش٠فبد فأٙب روجش هٓ 
اإلر١بْ ثبٌشٟء اٌغذ٠ذ إٌبدس اٌّخزٍف ٚاٌّف١ذ ٌٍجشش٠خ. ٌٚوً أشًّ اٌزوش٠فبد ٟ٘: أْ اإلثذام ئٔزبط اٌغذ٠ذ 

 أٚ هّالَََ، ٚ٘ٛ ثزٌه ٠وزّذ هٍٝ اإلٔغبص اٌٍّّٛط. إٌبدس اٌّخزٍف اٌّف١ذ فىشاَََََ 

    Talentاٌّٛ٘جخ  -2
عّبد ِومذح رإً٘ اٌفشد ٌإلٔغبص اٌّشرفن فٟ ثوغ اٌّٙبساد ٚاٌٛكبئف، ٚثزٌه فبٌّٛ٘ٛة ٘ٛ رٌه 
 اٌفشد اٌزٞ ٠ٍّه اعزوذادًا فـش٠ًب ٚرظمٍٗ اٌج١ئخ اٌّالئّخ، ٌزا رلٙش اٌّٛ٘جخ فٟ اٌغبٌت فٟ ِغبي ِؾذد ِضً

 اٌّٛع١مٝ أٚ اٌشوش أٚ اٌشعُ أٚ اٌش٠بػ١بد.... ٚغ١ش٘ب.

   High Achievementاٌزفٛق اٌزؾظ١ٍٟ  -3
٠ش١ش ئٌٝ اٌزؾظ١ً اٌوبٌٟ ٚاإلٔغبص اٌّذسعٟ اٌّشرفن، فبٌزؾظ١ً اٌغ١ذ لذ هذ ِإششاًَ هٍٝ اٌزوبء، 

فٛق  فعٟ ثّمذاس ٍِؾ٠ٚٛوشف اٌّزفٛق  رؾظ١ٍ١ًب ثأٔٗ : اٌـبٌت اٌزٞ ٠شرفن فٟ ئٔغبصٖ أٚ رؾظ١ٍٗ اٌذسا
%، ٚثزٌه فٙٛ أهٍٝ فئخ ِٓ 90األوضش٠خ أٚ اٌّزٛعـ١ٓ ِٓ ألشأٗ، أٞ ئرا صادد ٔغجخ رؾظ١ٍٗ األوبد٠ّٟ هٓ

                                                 
   عبِوخ روض .  –و١ٍخ اٌزشث١خ  –أعزبر ِغبهذ 



 

                              ضبِٟٔإرّش اٌـفٌٛخ اٌٛؿٕٟ اٌ

 ٚسلخ هًّ 

 
اٌـٍجخ فٟ اٌزؾظ١ً األوبد٠ّٟ، ٚثزٌه ٠ّىٓ ر١١ّض ٔٛه١ٓ ِٓ اٌزفٛق اٌزؾظ١ٍٟ : اٌزفٛق فٟ اٌزؾظ١ً اٌوبَ، 

اٌىض١ش ِٓ  ثٍذاْ اٌوبٌُ رغزخذَ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ وّؾه ٚاٌزفٛق فٟ اٌزؾظ١ً اٌخبص . ِٚٓ اٌّالؽق أْ 
 فٟ اٌىشف هٓ اٌّز١ّض٠ٓ ٚاعزخذاَ اٌغغالد اٌّذسع١خ.

 Intelligence اٌزوبء -4
اخزٍف هٍّبء إٌفظ فٟ روش٠ف اٌزوبء، فُّٕٙ ِٓ هشفٗ ِٓ ؽ١ش ثٕبؤٖ ٚرى٠ٕٛٗ، ُِٕٚٙ ِٓ هــشفٗ 

اٌمذسح اٌى١ٍــخ اٌوبِخ هٍٝ اٌم١بَ ثفوً ِمظٛد، ٚاٌزفى١ش ثشىً روش٠فــًب ئعشائ١ًب، ٠ٚشٜ ٚوغٍش: أْ اٌزوبء ٘ٛ 
همالٟٔ، ٚاٌزفبهً ِن اٌج١ئخ ثىفـــب٠خ. ِٚٓ اٌّزوبسف ه١ٍٗ لذ٠ًّب أْ اٌزوبء ٘ٛ ِـب  رم١غٗ اخزجبساد اٌزوبء وّب 

زٖ ٠وشفٗ اٌجوغ، وّب أْ اٌزوبء ثشىً هبَ ٠وٕٟ لذساد اٌفشد فٟ هذح ِغبالد، ٚلذ طٕف ثوغ اٌوٍّبء ٘
 اٌمذساد ئٌٝ هذح أشىبي أٚ أٔٛام ِٓ اٌزوبء.

  Geniusاٌوجمش٠خ  -5
٠غزخذَ ِظـٍؼ اٌوجمش٠خ فٟ اٌغبٌت ٌإلشبسح ئٌٝ اٌمٜٛ اٌوم١ٍخ اٌغب٠خ فٟ إٌذسح وذسعخ اٌزوبء اٌّشرفوخ 

جذم ِٚٛ٘ٛة عذًا، أٚ اإلثذام اٌوبٌٟ عذًا أٚ اٌّٛ٘جخ اٌوب١ٌخ عذًا، أٚ اٌزؾظ١ً اٌوبٌٟ عذًا، ٚه١ٍٗ فبٌوجمشٞ ِ
ٚرٚ رؾظ١ً هبي فٟ اٌّغبي اٌزٞ رلٙش ف١ٗ هجمش٠زٗ، وّب هشفذ اٌوجمش٠خ ثأٔٙب أهٍٝ ِب رم١غٗ اخزجبساد 

 اٌزوبء.
وّب ٌهشفذ اٌوجمش٠خ أ٠ؼًب ثأٔٙب لٛح فىش٠خ فـش٠خ ِٓ ّٔؾ سف١ن وزٍه اٌزٟ روضٜ ئٌٝ ِٓ ٠ُوزجشْٚ أهلُ 

ٟٚ٘ ؿبلخ فـش٠خ غ١ش هبد٠خ، ٚراد هاللخ ثبإلثذام  اٌّشزغ١ٍٓ فٟ أٞ فشم ِٓ فشٚم اٌوٍُ ٚاٌفٓ اٌّخزٍفخ
 اٌزخ١ٍٟ أٚ اٌزفى١ش األط١ً أٚ االثزىبس أٚ االوزشبف، ٟٚ٘ رخزٍف هٓ اٌّٛ٘جخ.

 Giftednessاٌز١ّض  -6
٠وشف األؿفبي اٌّز١ّضْٚ ثأُٔٙ األؿفبي اٌز٠ٓ ٠زُ اٌىشف هُٕٙ ِٓ لجً أشخبص ١١ِٕٙٓ ِٚزخظظ١ٓ، 

خ ِٚمذسح هٍٝ اإلٔغبص اٌّشرفن، ٠ٚؾزبط ٘إالء ئٌٝ ثشاِظ رشث٠ٛخ خبطخ ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ٌذ٠ُٙ لذساد ٚاػؾ
ٚخذاِبد أوضش ِٓ رٍه اٌّمذِخ ٌٍـٍجخ اٌوبد١٠ٓ فٟ اٌّذسعخ اٌوبد٠خ، ٚاألؿفبي اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ لذساد ئٔغبص هب١ٌخ 

، ٠2002شٍّْٛ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ئٔغبص ؽم١مٟ أٚ اؽزّب١ٌخ ٌإلٔغبص فٟ لذسح أٚ أوضش ِٓ هذح لذساد.)اٌغشٚس،
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ِّب عجك ٔالؽق أْ ِفَٙٛ اٌز١ّض ٠شًّ هٍٝ وً خظبئض اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ِٕفظٍخ أٚ ِغزّوخ، ٚثزٌه 
فبْ ِفَٙٛ اٌز١ّض ٠غٕٟ هٓ اعزخذاَ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٠ٚوفٟ ِٓ ٚلٛم اٌخٍؾ ث١ٕٙب فبٌّٛ٘ٛة ٘ٛ ِز١ّض ٌزٌه 

 وىظ.عٕغزخذَ فٟ ٘زٖ اٌٛسلخ ِفَٙٛ اٌز١ّض ١ٌوٕٟ اٌّٛ٘ٛة ٚاٌ

 اٌزـٛس اٌزبس٠خٟ ٌال٘زّبَ ثبٌّٛ٘ٛة:
ئْ اال٘زّبَ ثبٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ األؿفبي ١ٌظ ِفًِٙٛب عذ٠ذًا، فّٓ خالي اإلؿالم هٍٝ اٌضمبفبد اٌّخزٍفخ 
ٔغذ أْ ٕ٘بن ِؾبٚالد هذ٠ذح ٌزـ٠ٛش األشخبص رٚٞ اٌمذساد اٌوب١ٌخ، ففٟ اٌوظٛس اٌمذ٠ّخ وبْ اٌشخض 

ِب٘شًا، ٚفٟ ا١ٌٛٔبْ وبْ ٠زُ اخز١بس األؿفبي رٚٞ اٌمذساد اٌم١بد٠خ ٚاٌفظبؽخ  ٠وذ ِٛ٘ٛثًب ئرا وبْ ط١بدًا
اٌٍغ٠ٛخ فٟ عٓ ِجىشح، ١ٌمذَ ٌُٙ رذس٠ظ خبص فٟ اٌوٍَٛ ٚاٌفٍغفخ ٚاٌش٠بػ١بد ٚاٌف١ض٠بء، أِب فٟ سِٚب فمذ 

ُٙ اٌزو١ٍُ وبْ اال٘زّبَ ثبألؿفبي رٚٞ اٌمذساد اٌوب١ٌخ ألغشاع اٌغ١ش ٚاٌؾشة، ٚفٟ اٌظ١ٓ وبْ ٠ُمذَ ٌ
 (.3،ص 5999ٚاإللبِخ اٌّغب١ٔخ ثبهزجبسُ٘ وٕضًا ٠غت ؽّب٠زٗ.  ) اٌوضاٚٞ 

ٚفٟ اٌؾؼبسح اإلعال١ِخ ا٘زُ اٌّغٍّْٛ ثزشث١خ أؿفبٌُٙ ٚسهب٠زُٙ هٓ ؿش٠ك ئسعبٌُٙ ئٌٝ أفؼً 
ئْ  اٌّشث١ٓ، ٚلذ وبْ اٌخٍفبء ٚاألِشاء ٠وزْٕٛ ثشهب٠خ األؿفبي ٚاخز١بس أفؼً اٌّإدث١ٓ ٚاٌّو١ٍّٓ، وّب

اٌخٍفبء ٚاألِشاء اٌّغ١ٍّٓ ا٘زّٛا ثشهب٠خ اٌوٍّبء ٚاٌّجذه١ٓ ِٓ خالي اإلٔفبق ه١ٍُٙ ِٓ ث١ذ ِبي اٌّغ١ٍّٓ 
ٚرفشغ١ُٙ ٌٍوٍُ ٚاٌذساعخ ٚاٌجؾش، فٕجغ اٌىض١ش ِٓ اٌوٍّبء فٟ ِخزٍف اٌّغبالد، وبٌخٛاسصِٟ فٟ 

ٓ اثٓ ا١ٌٙضُ..... ٚغ١شُ٘ اٌىض١ش اٌز٠ٓ اٌش٠بػ١بد، ٚعبثش ثٓ ؽ١بْ، ٚاثٓ ع١ٕبء، ٚاٌىٕذٞ،  ٚاٌفبساثٟ، ٚاٌؾغ
 ال صاٌذ أعّبئُٙ رزشدد فٟ اٌّؾبفً اٌو١ٍّخ فٟ ِخزٍف أٔؾبء اٌوبٌُ.
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ٚفٟ اٌوظش اٌؾذ٠ش ثذأد اٌذساعبد ٚاٌزغبسة اٌو١ٍّخ ٚاٌو١ٍّخ فٟ ِغبي اوزشبف اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚسهب٠زُٙ 

ئٌٝ اٌوبٌُ األِش٠ىٟ )ر١شِبْ ( ئٌٝ أْ ٚطٍذ 5955-5822هٍٝ ٠ذ اٌوبٌُ اٌجش٠ـبٟٔ )فشأغ١ظ عبٌزْٛ 
 ئٌٝ صالس فزشاد وّب ٠ٍٟ : 5956-5822(. ٠ّٚىٓ رمغ١ُ ٘زٖ اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ 5877-5956

( ٚاٌٍز٠ٓ سوضا 5947-5860ٚرّضً اصش اٌزغبسة اٌجش٠ـب١ٔخ هٍٝ ٠ذ عبٌزْٛ ٚوبرً ) اٌفزشح األٌٚٝ :

ؽشو١خ، ٚوزٌه -اٌّمب١٠ظ اٌفشد٠خ ٌٍمذساد اٌؾظا٘زّبِّٙب هٍٝ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٚدساعخ روبء اٌوجبلشح، ٚثٕبء 
( اٌٍز٠ٓ رشوض عٙذّ٘ب هٍٝ دساعخ 5945-5836( ٚعج١شِبْ )5936-5857أهّبي وً ِٓ ث١شعْٛ )

ثبٌزوبء  فاخزجبساد اٌزوبء فٟ اٌغٛأت اإلؽظبئ١خ ٚاٌواللبد االسرجبؿ١خ ٚخبطخ اٌزؾ١ًٍ اٌوبٍِٟ ٚ٘ٛ ِب ٠وش
 اٌوبَ.

 

 -5857عٙبَ اٌفشٔغٟ فٟ دساعخ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ِٓ خالي أهّبي ث١ٕ١ٗ )ٚرّضً اإلاٌفزشح اٌضب١ٔخ: 

( ٚلذ رشوضد عٙٛدُ٘ ؽٛي دساعخ 5935 -5875( ٚعٛداسد )5938 -5875( ٚعز١شْٚ )5955
اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٚاؽزغبة دسعخ اٌزوبء ِٓ خالي ٚػن اخزجبساد ٌم١بط اٌو١ٍّبد اٌوم١ٍخ اٌّومذح ِضً : 

 (.48 -39، ص5998عز١وبة، ٚاٌفُٙ . )هذط االٔزجبٖ، ٚاٌزاوشح، ٚاال

( ٚهًّ 5924 -5844ٚرّضً اٌزأص١ش األِش٠ىٟ اٌزٞ ٠زؼؼ ِٓ خالي أهّبي عزبٍٟٔ ) اٌفزشح اٌضبٌضخ:

اٌؾغ١خ ثذاًل ِٓ  –عزبٔفٛسد فٟ ِغبي االخزجبساد اٌغغ١ّخ ٚاٌوم١ٍخ، ٚاٌزشو١ض هٍٝ اعزخذاَ اٌمذساد اٌؾشو١خ 
 اٌو١ٍّبد اٌوم١ٍخ اٌّومذح.

-5877لٙش اٌزأص١ش األِش٠ىٟ فٟ ِغبي رشث١خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌّز١ّض٠ٓ ع١ًٍب فٟ أهّبي ر١شِبْ )٠ٚ
( ؿبٌجًب 5528( ٚاٌزٟ رشوضد هٍٝ دساعخ ربس٠خ اإلٔغبْ فٟ اٌوجمش٠خ، ؽ١ش أعشٜ دساعخ ؿ١ٌٛخ ٌـ )5956

ٚرٌه ثٙذف  ( رؼّٕذ ه١ٍّبد وشف ٚل١بط اٌمذساد ٚاٌّزبثوخ ٌغٕٛاد5925ِٛ٘ٛثًب فٟ وب١ٌفٛس١ٔب عٕخ)
ل١بط أداء ٘إالء اٌـالة فٟ أهّبس ِخزٍفخ، ٚ٘ٛ أٚي ِٓ اعزخذَ ِفَٙٛ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ثذاًل هٓ 

 (.   26-20، 2002( ) ٚاٌغشٚس5-4، ص5999اٌوجمش٠خ.)اٌوضاٚٞ، 
 ِٚٓ خالي أهّبي ٘إالء اٌوٍّبء ٚغ١شُ٘ كٙشد اٌوذ٠ذ ِٓ إٌلش٠بد اٌزٟ رفغش ؿج١وخ اٌّٛا٘ت ِٕٙب:

فـش٠خ هبِخ ِٛعٛدح ٌذٜ ع١ّن  خٌفـشٞ : ٚاٌزٟ ِفبد٘ب أْ اٌزوبء أٚ اٌّٛ٘جخ لذسح هم١ٍٔلش٠خ اٌزوبء ا 
 األفشاد األع٠ٛبء ِٕز اٌٛالدح ثى١ّبد ِزفبٚرخ ٠زُ اٌىشف هٕٙب ثبعزخذاَ ِمب١٠ظ أٚ اخزجبساد اٌزوبء.

ٌوم١ٍخ رّش ٚوزٌه ٔلش٠خ ث١بع١ٗ اٌزٟ رٛطً ف١ٙب ئٌٝ أْ اٌمذساد ألش٠خ اٌمذساد اٌوم١ٍخ اٌخبطخ : 

ِشؽٍخ اٌزفى١ش  –ثّشاؽً أؿٍك ه١ٍٙب ِشاؽً إٌّٛ اٌومٍٟ، ؽ١ش ٠لٙش اٌزوبء أٚ اٌّٛ٘جخ فٟ اٌّشؽٍخ اٌشاثوخ 
اٌشىٍٟ )اٌّغشد(، ٚه١ٍٗ فبْ اٌـفً اٌزٞ ٠ظً ئٌٝ ِشؽٍخ اٌزفى١ش اٌّغشد لجً غ١شٖ ِٓ إٌبؽ١خ اٌض١ِٕخ ٘ٛ 

 بٌٟ ٠زّزن ثبٌّٛ٘جخ ٚاٌز١ّض.األوضش لذسح ٚاٌزغشم فٟ روبٍِٗ ِن اٌّغشداد ٚثبٌز

 ِؾىبد أٚ ِوب١٠ش اٌىشف هٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ: 
 ٌٍىشف هٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚر١ّضُ٘ هٓ غ١شُ٘ كٙشد اٌوذ٠ذ ِٓ اٌّوب١٠ش اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ٟٚ٘ :

 اختبارات الذكاء كمحك لمداللة عمى التفوق العقمي. -
 . اختبارات القدرات واالستعدادات-
 عمى التفوق العقمي.التحصيل كمحك لمداللة -

 التفكير االبتكاري كمحك لمداللة عمى التفوق العقمي.-

 اختبارات الشخصية. -
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 تقويم اإلنتاج الفعمي. -

 اخزجبساد اٌزوـبء: 

وتجرررع عمررى ورررد واحررد ورري واررت واحررد بواسرر ة  أٚالََ : اخزجاابساد اٌاازوبء اٌفشد٠ااخ :  
االختبررررارات  ورررراحح واحررررد متخصررررح كمررررا سن التعميمررررات المسررررتخدمة وررررري  ررررذ 

 معقدة وكثيرة . ومن سمثمها : 
 مقاييس ستانفورد بنييه لمذكاء . -1
 مقاييس وكسمر لذكاء األ فال . -2
 مقاييس وكسمر لذكاء المرا قين والراشدين . -3
 لروحة إشكال سريجران . -4
 متا ات برورثيوس . -5

 صـب١ًٔب: اخزجبساد اٌزوبء اٌغّو١خ : 
 ٚرمغُ ئٌٝ لغ١ّٓ ّ٘ب :

وتحتراج إلرى مسرتوع معرين مرن التعمريم واردرة ل ويرة  االخزجبساد اٌغّو١خ اٌٍفل١خ : -أ
 ووهم الكممات .ومن س مها :

 .اختبار الذكاء االبتدائي -1
  .اختبار الذكاء اإلعدادي -2
 .اختبار الذكاء الثانوي  -3
 الذكاء العالي. اختبار -4
 .مقدرات العقمية األوليةلاختبار الذكاء  -5
 لممرحمة الثانوية والجامعات. ختبار االستعداد العقميا -6

 االخزجبساد اٌغّو١خ غ١ش اٌٍفل١خ: -ة
 ٟٚ٘ ال روزّذ هٍٝ اٌٍغخ ئال فٟ ِغبي ئٌمبء اٌزو١ٍّبد ثأعٍٛة اٌزفبُ٘ ا١ٌِٟٛ اٌوبدٞ ِٚٓ أّ٘ٙب :

 اختبارات سبيرمان الحسية لمذكاء .-1
 اختبار الذكاء المصور لأل فال . -2
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 الذكاء المصور لأل فال و المرا قين . اختبار -3
 اختبار الذكاء المصور غير المفظي. -4
 .لراوناختبارات المصفووات  -5

عمرى  دعمميرة حسرية غيرر لفظيرة ال تعتمر تو ي اختبرارااٌزوبء اٌو١ٍّخ :  دصبٌضًب: اخزجبسا
نمررا تقرروم ورري جو ر ررا عمررى مررا يفصرر عنرره الفرررد ورري عمميررات عقميررة معقرردة  حالم ررة وام

 خالل سموكه الحركي. ووي ما يمي س م اختبارات الذكاء العممية :من نوعة مت
 المتا ات. اختبار -1
 اختبارات تكممة الصور ولوحات األشكال . -2
 اختبار المصفووات المتتابعة . -3
 اختبار اإلزاحة . -4
 اختبار بناء المكعبات . -5
 اختبار رسوم المكعبات . -6

 زوذاداد  : اخزجبساد اٌمذساد ٚاالع 

 رري الترري تهرردا إلررى التنبرري بمررا يسررت يم الفرررد سن يقرروم برره  : داخزجاابساد االعاازوذادا -أ
 الفرد وي المستقبل .

و ررري التررري تهررردا إلرررى ايررراس القررردرات العامرررة وال ائفيرررة سي  اخزجااابساد اٌماااذساد : -ة
ََ وكما يبدو وي النشا  الذي ييديه الفرد.  النشا  العقمي كما  و اائم وعاَل

عمررى القيررام  جررودة ورري المحظررة الرا نررة وعررالا نهررا مقرردرة الفرررد المو سعرررا القرردرة عمررى وت
 بنشا  معين وي المجال الحركي سو الذ ني سو غير ا .
 والقدرات الخاصة: تومن األسباب التي سدت إلى ظهور ب اريات االستعدادا

ت عررررردم تنررررراول اختبرررررارات الرررررذكاء بعرررررل جوانرررررب النشرررررا  والعقمررررري مثرررررل القررررردرا -1
 والكتابية. ةوالموسيقي ةالميكانيكي
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ي نررهالم كالتوجيرره واإلرشرراد ،زيررادة نشررا  عممرراء الررنفس ورري المجرراالت الت بيقيررة -2
 تواالنتقاء والتصنيا وي الميرادين الصرناعية والعسركرية بمرا يت مرب ترواور االختبرارا

 التي تقيس االستعدادات المتعددة .
 األ١ٌٚخ : ٚف١ّب ٠ٍٟ ّٔبرط ِٓ  اخزجبساد اٌمذساد

 وتقاس  ذ  القدرات بأنواع مختمفة منها:  اٌمذسح هٍٝ فُٙ ِوبٟٔ اٌىٍّبد:  -أ 
 .اختبار وهم معاني الكممات -1
 .اختبار األضداد   -2
 .اختبار التمثيل   -3
   .يلو اختبار المفردات والتع-4
وتقراس  ، رويوتتمثل وري اردرة الفررد عمرى التعبيرر الماٌمذسح هٍٝ اٌـاللخ اٌٍغ٠ٛخ :  -ة   

 باالختبارات التالية:
 اختبار إعادة ترتيب الحروا. -1
 اختبار إيجاد الكممات . -2
 اختبار ال الاة الم وية. -3
عرداد وري يسرر وسرهولة وتظهرر  رذ  و ري القردرة عمرى اسرتخدام األ اٌماذسح اٌوذد٠اخ:   -عـ

كرررالجمم وال ررررج والضررررب  ،القررردرة بوضررروج وررري إجرررراء العمميرررات الحسرررابية البسررري ة
 والقسمة، وتقاس باالختبارات التالية:

 اختبار الجمم البسي .-1
 اختبارات العالاات العددية. -2
 اختبارات التفكير الحسابي. -3
 األعداد. لاختبار تسمس -4
 اختبار التفكير. -5
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م ذات وتتمثرل وري اردرة الفررد عمرى إدراك وتفسرير وترتيرب المواضري اٌمذسح اٌّىب١ٔاخ:  -د
 العالاات المكانية، وتقاس  ذ  القدرة بنماذج االختبارات التالية:

 اختبارات تكممة األشكال. -1
 اختبارات األشكال المنحروة. -2
 اختبارات لوج األشكال. -3
 اختبار األشكال المقموبة.  -4
ل، وتتمثل وري السررعة والدارة وري ادراك تفاصريل الرسروم واألشركا اٌمذسح االدساو١خ: -٘ـ

 وتقاس بنماذج االختبارات التالية:
  . اختبار المصفووات -1
  .اختبار الذكاء المصور -2
 .اختبار سرعة التمييز -3
 .اختبار األعداد المتماثمة -4
إمرا عرن  ريرق  ،وتتمثل وي ادرة الفرد وري اسرتدعاء خبررة ماضرية اٌمذسح اٌززوش٠خ : -ٚ

 ،موضررروع خرررارجي سثنررراء الترررذكرسو برررال وجرررود  ،التعررررا سو عرررن  ريرررق االسرررتدعاء
 وتقاس بنماذج االختبارات التالية:

 اختبار االاتران. -1
 اختبار الكممات األسبانية. -2
 اختبار األسماء األولي. -3
وتمتثل وري اردرة الفرررد عمرى اسرتخالح عالارة مرن نروع معرين  :اٌمذسح االعزذالٌـــ١خ -ص

اعررردة وتسررمى اسررتقراء سو ت بيررق بررين سمرررين سو سكثررر وغالبرراا مررا تكررون اسررتخالح ار
 وتقاس  ذ  القدرة باالختبارات اآلتية: اا،ااعدة وتسمى استنبا 
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 اختبار سالسل الحروا . -1
 اختبار مصفووة الكممات . -2
 اختبار تكوين مجموعة الكممات . -3
 تتكون االختبارات التحصيمية من ثالثة سنواع رئيسية  ي:  اخزجبساد اٌزؾظ١ً: 

  . ختبارات الشفهيةاال: سوالا 
 :نية و ي نوعااالختبارات الكتاب: ثانياا 
   .االختبارات المقالية  -1
 االختبارات الموضوعية و ي عمى سربعة سشكال : -2
 .سسئمة الصواب والخ أ  -
 .متعدد من اراتبسسئمة االخت -
 .سسئمة المقابمة  -
  . سسئمة التكميل واألسئمة ذات اإلجابة القصيرة -

 ََ ََ    .االختبارات العممية: ثالثَا
ن زيررررادة حركررررة التفكيررررر االبتكرررراري يعررررود إلررررى العررررالم األمريكرررري إ اٌزفى١ااااش الثزىاااابسٞ: 

 :  مارتين  يالمعاصر جيمفورد والذي يقترج  تصنيا القدرات العقمية إلى وئتين كب
 لذساد اٌزفى١ش،ٚلذساد اٌزاوشح، ئٌٝ صالصخ أٔٛام ٟ٘ : 

 الوزشبف( .لذساد اٌزفى١ش اٌّوشفٟ )ا -1
 لذساد اٌزفى١ش اإلٔزبعٟ . -2
 لذساد اٌزفى١ش اٌزم٠ّٟٛ . -3

 صُ رٕمغُ لذساد اٌزفى١ش اإلٔزبعٟ ئٌٝ فئز١ٓ فشه١ز١ٓ ّ٘ب :
 لذساد اٌزفى١ش اإلٔزبعٟ اٌزمبسثٟ . -
 لذساد اٌزفى١ش اإلٔزبعٟ اٌزجبهذٞ .   -

 ١ت اٌزٟ اعزخذِٙب ع١ٍفٛد.ٚاخزجبساد رٛسٔظ ٌٍزفى١ش االثزىبسٞ ٟ٘ فٟ اٌٛالن روذ٠ً ٌألعبٌ
ٚرزااأٌف اخزجاابساد رااٛسٔظ  ٌٍزفى١ااش االثزىاابسٞ ِاآ هشااشح اخزجاابساد ِظاإفخ ئٌااٝ ثـاابس٠ز١ٓ ثـبس٠ااخ ٌفل١ااخ       

 )اٌزفى١ش االثزىبسٞ ثبٌىٍّبد( ٚثـبس٠خ ِظٛسح ) اٌزفى١ش االثزىبسٞ ثبٌظٛس(.
ٟ       اخزجابساد اٌشخظا١خ:   -ؽـ إٌفغاٟ هآ اٌّٛ٘اٛث١ٓ     ٚ٘اٟ ِآ األدٚاد اٌزشخ١ظا١خ اٌزاٟ ٠غازخذِٙب األخظابئ

:ٟ٘ٚ 
 ( .galtonِم١بط اٌشخظ١خ هٓ ؿش٠ك اٌزمش٠ش اٌزارٟ )عبٌزْٛ  -1
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 ل١بط اٌشخظ١خ هٓ ؿش٠ك االخزجبساد االعمبؿ١خ . -2
 ل١بط اٌشخظ١خ هٓ ؿش٠ك أؽىبَ ا٢خش٠ٓ اٌّالؽلبد إٌّلّخ. -3

أٚ اٌّذسعخ ئٔزبط هٍّٟ ) طٕن اٌغٙابص  فٟ  ثوغ اٌؾبالد ٠ض١ش أزجبٖ اٌوبئٍخ  رم٠ُٛ االٔزبط اٌفوٍٟ ٌٍّٛ٘ٛة:  
أٚ رمذ٠ُ فىشح اٌغٙبص ( أٚ ئٔزبط أدثٟ )لظخ، لظ١ذح( ٌٍـبٌت ٚفٟ ِضً ٘زٖ اٌؾبالد ٠ّىٓ أْ ٠غُٙ رما٠ُٛ ٘ازا   

 اإلٔزبط فٟ رؾذ٠ذ دسعخ ِٛ٘جخ أٚ رفٛق ؿبٌت ٚئِىب١ٔخ رـٛسٖ فـٟ اٌّغزمجً .
 ٌّٛ٘ٛث١ٓ:  ٠ٚٛػؼ اٌشىً ا٢رٟ ِخــًب ٌو١ٍّخ رشخ١ض اٌّزفٛل١ٓ ٚا

 
 اخزجبس اثزىبس    رم٠ُٛ اإلٔزبط      ِجزىش ِٛ٘ٛة  6
 اخزجبس روبء فشدٞ اخزجبس شخظٟ    ِزفـٛق                5
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ِٚٓ خالي اعزخذاَ أؽذ االخزجبساد اٌغبثمخ ٠ّىٓ أْ ٔىزشاف اٌّٛ٘اٛة أٚ اٌّز١ّاض، ٚثواذ رٌاه       -

-126، ص ٠2002ااازُ رماااذ٠ُ اٌشهب٠اااخ ٚاٌوٕب٠اااخ اٌّغااازّشح ثؾ١اااش رّٕاااٛ اٌّٛ٘جاااخ. .)اٌغاااشٚس    
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ٌـفً اٌّٛ٘ٛة لذ ٠ٛاعٗ اٌوذ٠ذ ِٓ اٌّشىالد أصٕبء  روبٍِٗ ِن ا٢خش٠ٓ، ٚوض١شَا ِٚٓ اٌغذ٠ش روشٖ أْ ا
ِب ٠شىٛ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ رظشفبد ثوغ أثٕبئُٙ، ؽ١ش ٠جذٚ اٌّٛ٘ٛة أوضش ٔشبؿبََ ٚئصهبعًب ٌٛاٌذ٠ٗ، فٙٛ 

ُٔٙ لذ ال ٠زظشف هٍٝ غ١ش رظشف ئخٛأٗ ٚثزاٌه ٠ٛاعٗ طوٛثبد وض١شح ِٓ اٌّؾ١ـ١ٓ ثٗ، ٚهٍٝ األغٍت فأ
٠وشفْٛ أٔٗ ِٛ٘ٛة ٠ٚوبٍِٛٔٗ هٍٝ أٔٗ ِضهظ ِٚشبغت ٚثزٌه ٠غّْٙٛ فٟ اٌمؼبء هٍٝ اٌّٛ٘جخ ِٓ خالي 

 اٌومبة ٚإٌٙش .
وّب أْ وض١شاََ ِٓ اٌوجبلشح ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ ٠جذْٚ أغج١بء ٌششٚد رُٕ٘ٙ ٌٚوذَ فُّٙٙ ِـب ٠غشٞ ؽٌُٛٙ ثغجت 

عٕٗ؟ فمذ ٠ىْٛ عغّٗ عغُ ؿفً هشش عٕٛاد، فارا ٌوت  ٘زا اٌششٚد. ً٘ ٠ٍوت ٘زا اٌـفً ِن أؿفبي فٟ ٔفظ
ِن صِالئٗ  فٟ ٔفظ اٌغٓ ٚعذُ٘ ربف١ٙٓ ف١جزوذ هُٕٙ أٚ ٠وزذٞ ه١ٍُٙ ثزغٍؾ اٌٍغبْ أٚ ا١ٌذ، ف١وزضي هُٕٙ 
ٌوذَ رٛافك لذسارُٙ ِن لذسارٗ، ٚئرا ٌوت ِن أؿفبي اوجش ِٕٗ فٟ اٌوّش فبٔٗ ال ٠زٛافك ِوُٙ ثذسعخ وج١شح ِٓ 

ِوٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌوم١ٍخ، ٚ٘زا ٠إدٞ ئٌٝ كٙٛس اٌوذ٠ذ ِٓ اٌّشىالد، فٕغذ  ْغغ١ّخ، ٌٚىُٕٙ ٠زغبٚٚإٌبؽ١خ اٌ
ِوٗ ِٓ  ِْوٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌغغ١ّخ، ٚأ٠ؼب ِٕوضاًل هّٓ ٠زغبٚٚ ْاٌـفً اٌّٛ٘ٛة ِٕوضاًل هّٓ ٠زغبٚٚ

 (. 54-53، ص 2000إٌبؽ١خ اٌوم١ٍخ .)ؽج١ت  
١ٓ غبٌجًب ال ٠زُ اوزشبفُٙ ِٓ لجً أعشُ٘، وّب أٗ ال ٠زُ ر١١ّضُ٘ فٟ ئْ اغٍت األؿفبي اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌخ١ب١ٌ

 اٌّذاسط ِٓ لجً ِو١ٍُّٙ، ٚاٌزبس٠خ ٍِئ ثبألِضٍخ هٍٝ ِضً ٘إالء األؿفبي فّضاًل :
أٔشاازب٠ٓ : ثٍااغ ِاآ اٌوّااش عاآ اٌشاثوااخ دْٚ أْ ٠غاازـ١ن اٌىااالَ، ٚثٍااغ اٌغاابثوخ دْٚ أْ ٠غاازـ١ن    -

 اٌمشاءح.
 برٗ اٌّذسع١خ فٟ اٌش٠بػ١بد ػو١فخ.اعؾك ١ٔٛرٓ : وبٔذ دسع -

 ثزٙٛفٓ : لبي هٕٗ ِوٍُ اٌّٛع١مٝ ئٔٗ ١ِئٛط ِٕٗ. -

 رِٛبط اد٠غْٛ: هٕذِب وبْ طج١ًب لبي هٕٗ ِوٍّٗ ئٔٗ غجٟ عذًا فٟ روٍُ أٞ شٟء. -

١ٌٛ رٌٛغزٛٞ : فشً فٟ دساعزٗ فٟ اٌى١ٍخ. ٚغ١شُ٘ اٌىض١ش اٌز٠ٓ وبٔٛا فبش١ٍٓ فٟ ٔلش ِو١ٍُّٙ،  -
اٌوجبلشح اٌاز٠ٓ ال صاٌاذ أعاّبؤُ٘ رزاشدد ئٌاٝ ٠ِٕٛاب ٘ازا، ٚاألِضٍاخ فاٟ ٘ازا            صُ طبسٚا ِٓ أهلُ

 (.54-53، ص 2002اٌّغبي وض١شح ٠ظوت ؽظش٘ب.)اٌغشٚس 

 خظبئض اٌـفً اٌّٛ٘ٛة : 
 ٕ٘بن اٌوذ٠ذ ِٓ اٌخظبئض اٌزٟ ر١ّض األؿفبي اٌّٛ٘ٛث١ٓ هٓ ألشأُٙ ٍٔخظٙب ف١ّب ٠ٍٟ :      



 

                              ضبِٟٔإرّش اٌـفٌٛخ اٌٛؿٕٟ اٌ

 ٚسلخ هًّ 

 
 ْ ٠وشفٛا ٌّبرا ؟ ٚو١ف؟٠غأٌْٛ أوضش ِٓ غ١شُ٘، ٠ش٠ذْٚ أ -
 ٠ؾجْٛ أْ ٠زىٍّٛا وض١شًا. -

 ٠ؾجْٛ اٌؾشوخ وض١شًا.  -

 ٠شوشْٚ ثبٌٛؽذح. -

ثوؼااُٙ ٠ىااشٖ ا٢خااش٠ٓ ٠ٚؾاات رااذ١ِش األشاا١بء ٚرخش٠جٙااب، فٙااُ ِزّااشدْٚ فااٟ وااً شااٟء ثغااجت     -
 ؽبٌزُٙ اٌخبطخ ٚهذَ فُٙ ا٢خش٠ٓ ٌُٙ.

 ٠ٕبِْٛ ألً ِٓ غ١شُ٘ ثغجت اٌـبلخ اٌوب١ٌخ ٌذ٠ُٙ.  -

 ، ٠غؼجْٛ ثغشهخ، ٠ٚجىْٛ ثغشهخ، ٠ٚشوشْٚ ثبٌغوبدح ثغشهخ.ؽغبعْٛ عذًا -

 ٠ؾجْٛ اٌوًّ اٌشبق ٠ٚزّزوْٛ ثٗ. -

 ٠شوشْٚ ثبٌخٛف ِٓ ػ١بم األش١بء اٌزٟ ٠ٍّىٛٔٙب. -

 ٠ؾجْٛ رغ١١ش األش١بء ثبعزّشاس. -

 دل١مْٛ عذًا فٟ ٔمذ أٔفغُٙ. -

 ٠شوشْٚ ثبٌخٛف ِٓ اٌفشً. -

 ٠ىشْ٘ٛ اٌشٚر١ٓ ٠ٚشوشْٚ ثبًٌٍّ. -

 ط١ً األش١بء.ال ٠ٙزّْٛ ثزفب -

 ثوؼُٙ ٠وبٟٔ ِٓ ِشبوً فٟ اٌىزبثخ. -

 ٠زّزوْٛ ثو١ْٛ ِشوخ.    -

 اٌجوغ ُِٕٙ ٠زّزن ثظفخ اٌوٕبد.  -
 ٠ٕلشْٚ ئٌٝ األِبَ أوضش ِٓ غ١شُ٘   -

 ٠زى١فْٛ فٟ اٌلشٚف اٌغذ٠ذح أعشم ِٓ غ١شُ٘.  -

 ٠غزـ١وْٛ سؤ٠خ اٌوبٌُ ِٓ ٚعٙخ ٔلش ِخزٍفخ هٓ ا٢خش٠ٓ .  -

 غ١شُ٘ .ٌذ٠ُٙ لذسح خ١ب١ٌخ أوضش ِٓ  -

 ٠غزـ١وْٛ اٌزوبًِ ٚاالرظبي ِن ِٓ ُ٘ أوجش ُِٕٙ عًٕب. -

 ٠وٍّْٛ ثوغ اٌشٟء اٌّخزٍف ٠ٚفىشْٚ ثـش٠مخ ِخزٍفخ.  -

 ٠غزـ١وْٛ روٍُ وً شٟء ُٚ٘ عش٠وٛ اٌفُٙ . -

 ٠غزـ١وْٛ ئٔزبط ؽبعبد ِخزٍفخ. -
 ٌذ٠ُٙ لٛح هب١ٌخ فٟ اٌزفى١ش إٌبلذ. -

 داد أوضش ِٓ غ١شُ٘.ٌذ٠ُٙ لذسح ٌغ٠ٛخ هب١ٌخ ِٚولُّٙ ٌذ٠ٗ ؽظ١ٍخ ِفش -

 فوبٌْٛ، ٔش١ـْٛ، ُٚ٘ األوضش ؽلًب فٟ اٌؾظٛي هٍٝ ِؾجخ إٌبط ٌُٙ.  -

 ُ٘ األطؾبء عغ١ّبََ ٚ هم١ٍبََ . -
، 2005(، ) ؽ١ااذس 56-54، ص2002خ١اابٌُٙ خظاات ٚلااذسارُٙ ِز١ّااضح فااٟ اٌزفى١ش.)اٌغااشٚس    -

 (.372-371ص

 اٌـفً اٌّٛ٘ٛة فٟ اٌش٠بػ١بد:
بد ثبإلػبفخ ئٌٝ خظبئض اٌّٛ٘ٛة عبثمخ اٌزوش ثخظبئض ئػبف١خ ٠ز١ّض اٌـفً اٌّٛ٘ٛة فٟ اٌش٠بػ١

 رزظً ثمذسارٗ اٌّزوٍمخ ثبٌش٠بػ١بد، فبٌـالة اٌّٛ٘ٛثْٛ فٟ اٌش٠بػ١بد ٠زظفْٛ ثبٌخظبئض اٌزب١ٌخ:
٠ىْٛٔٛ فٟ ِغزٜٛ ع١اذ فاٟ اٌو١ٍّابد اٌش٠بػا١خ اٌّوشف١اخ راد اٌّغازٜٛ األهٍاٝ ِضاً اٌزـج١اك           -

 خ اٌزفى١ش اٌّغشد فٟ عٓ ِجىشح.اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزشو١ت ٠ٚذخٍْٛ ِشؽٍ
٠زّزوااْٛ ثّغاازٜٛ هاابٍي فااٟ ؽااً اٌّشااىالد اٌش٠بػاا١خ، ٠ٚزواابٍِْٛ ِاان هااذد ِاآ اٌّزغ١ااشاد           -

 اٌش٠بػ١خ فٟ ٚلذ ٚاؽذ.

 ٠ذسوْٛ اٌواللبد اٌّشوجخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بػ١خ. -

لاابدسْٚ هٍاااٝ فٙاااُ اٌّفااب١ُ٘ ٚاألعبعااا١بد اٌش٠بػااا١خ ٚاعاازخذاَ اٌشِاااٛص اٌش٠بػااا١خ، ٚاٌزفى١اااش     -
 عزذالٌٟ اٌشِضٞ.اال



 

                              ضبِٟٔإرّش اٌـفٌٛخ اٌٛؿٕٟ اٌ

 ٚسلخ هًّ 

 
 ٌُٙ اٌمذسح هٍٝ ط١بغخ اٌؾذع١بد. -

 لبدسْٚ هٍٝ ئصجبد إٌلش٠بد اٌش٠بػ١خ ٚؽً اٌّغبئً ثٛعٙبد ٔلش ِزفشدح. -

 ٠ؼوْٛ رو١ّّبد س٠بػ١خ ٚاعوخ ِج١ٕخ هٍٝ ؽبالد خبطخ ل١ٍٍخ. -

٠غزخذِْٛ اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ اٌزمبسثٟ ٚاٌزجبهذٞ، ٠ٚزغاّْٛ ثبالثزىبس٠اخ ٚاألطابٌخ فاٟ أفىابسُ٘       -
 ٠بػ١خ. اٌش

 ٠لٙشْٚ دسعخ وج١شح فٟ ؽت االعزـالم فٟ اٌش٠بػ١بد . -

 وزت اٌش٠بػ١بد ثأٔفغُٙ ٠ٚزوٍّْٛ اٌش٠بػ١بد ثشغف وج١ش. ٠ْمشأ ٚ -

 ٠غذْٚ ِزوخ وج١شح أصٕبء دساعزُٙ ٌٍش٠بػ١بد. -

 ٠ش٠ذْٚ ِوشفخ أعجبة األش١بء اٌش٠بػ١خ. -

 األٌغبص اٌش٠بػ١خ.٠جؾضْٛ هٓ ِشىالد س٠بػ١خ رزؾذٜ لذسارُٙ، ٠ٚمجٍْٛ هٍٝ األٌوبة ٚ -

٠غأٌْٛ أعئٍخ طوجخ فٟ اٌش٠بػ١بد )٠وشفْٛ اإلعبثخ هٕٙب ِغجمًب( ١ٌلٙشٚا رفٛلُٙ هٍاٝ ثواغ    -
 ِوٍّٟ اٌش٠بػ١بد.

 رؾظ١ٍُٙ هبٍي فٟ اٌش٠بػ١بد ٚفٟ ثم١خ اٌّٛاد اٌذساع١خ. -

 لبدسْٚ هٍٝ اعزخذاَ ؿشق اٌش٘بْ اٌش٠بػٟ اٌّخزٍفخ. -

 االعزٕزبعٟ(. –عزذالٌٟ )االعزٕجبؿٟ لبدسْٚ هٍٝ اعزخذاَ اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ اال -
-245، ص ٠1986غاااازخذِْٛ اٌزفى١ااااش إٌّـمااااٟ ثشااااىً ع١ااااذ فااااٟ أفىاااابسُ٘ اٌش٠بػاااا١خ.)ثً   -
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 ثشاِظ األؿفبي اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ اٌش٠بػ١بد : 
 رٛعذ صالصخ ارغب٘بد هبِخ فٟ رشث١خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ:

اٌّؾبفلاخ هٍاٝ    ومبرراته  :  mainstreamدِظ اٌـٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ اٌّذاسط اٌوبد٠اخ ٠ٚغاّٝ    األول :
اٌزٛص٠ن اٌـج١وٟ ٌٍمذساد اٌوم١ٍخ فٟ اٌفظاً اٌذساعاٟ، ٚاٌّؾبفلاخ هٍاٝ اٌزفبهاً االعزّابهٟ ثا١ٓ        

 اٌـٍجخ فٟ اٌفظً اٌوبدٞ.
ب٠ابد ٚاٌىاٛادس اٌو١ٍّاخ، ٚراٛف١ش     ئهاذاد اٌىف ومبرراته  : ٚعٛد ِذاسط خبطخ ثبٌـٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ،  الثاني :

 فشص اإلثذام اٌوٍّٟ ٌٍـٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ .
اٌّؾبفلااخ هٍااٝ  ومبرراتهه ٚػاان اٌـٍجااخ اٌّٛ٘ااٛث١ٓ فااٟ فظااٛي خبطااخ فااٟ ِذاسعااُٙ اٌخبطااخ،   الثالهه :

، اٌم١اابداد اٌفىش٠ااخ ٚاألوبد١ّ٠ااخ ٚئهااذاداٌزفبهااً االعزّاابهٟ ثاا١ٓ ِغااز٠ٛبد اٌـااالة فااٟ اٌّذسعااخ، 
ٚرااٛف١ش فااشص اإلثااذام ٌٍـٍجااخ اٌّٛ٘ااٛث١ٓ، ٚئكٙاابس ر١١ّااضُ٘ ثاا١ٓ صِالئٙااُ وؾاابفض ٌٙااُ العاازّشاس 

 رفٛلُٙ.       
ٚأ٠ًب وبْ االرغبٖ اٌّغزخذَ فٟ رشث١خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فاْ ٕ٘بن هذح أعب١ٌت  ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ٌٍٛفبء 

 ثبؽز١بعبد اٌـالة اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ اٌش٠بػ١بد ِٕٙب: 
 هبد ٌش٠بػ١بد ِزمذِخ فٟ فظً اٌظ١ف.رمذ٠ُ ِمشساد ِٚششٚ -1
رمااذ٠ُ ِمااشساد س٠بػاا١خ رغااّؼ ثزغااى١ٓ اٌـااالة فااٟ ِٛالاان ِزمذِـااـخ هٕااذ اٌزؾاابلُٙ ثبٌى١ٍاابد             -2

 اٌغبِو١خ.
اٌغّبػ ٌٍـالة اٌّٛ٘ٛث١ٓ ثأخز ِمشساد ئػابف١خ فاٟ اٌش٠بػا١بد رؾزغات ٌٙاُ ٚرغواً ثزخاشعُٙ        -3
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