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1.1 رادصإلا  

CDE FEمتلا زكرم ل?ق نم ة;رود ةعجارمل ةق2ثولا ەذ, عضختس
G ملعتلاو م2لعتلا  
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ت امدنع
ُ

ن مLظعلا عا0Hخالا اذE نأ ركذت ،كلوح نم رود> ام ر:9صتب موقتو ا01ما/لا كِسم
َ

 نع مُج

 "؟ىرن فLك" لاؤس ة_اجإ نع ثح\ي وEو ەرمع لُج مثيهلا نب نسحلا ءاضق

 

 بLتsلا اذE م/ل مدق> ؟ءاصقتسالاو ثح\لا وحن انبالط عفد سlردت ةئيE ءاضعأi انل نكم> فLك

 .xyلعلا ثح\لا لالخ نم مLلعتلا زئاiر
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لالهتسا  

 

 ة6ج6تاNOسا( "مهKع تاIلطتمو مداقلا ل6جلا تاجا6تحا <=>لت جمارب رفّوت ة6م6لعت ةسسؤم نوكت نأل رطق ةعماج حمطت"

 <O>لا ،تاءاف^لاو تا=Nخلاو تاراهملا ةIلطلا باس]ا Zإ ةعماجلا ةلاسر فدهتو .)20 ةحفص ،2022–2018 رطق ةعماج

bc اهيلإ نوجاتح`
bc اومهسeل ،<Zاحلا انKع <

 رطق ةعماج ة6ج6تاNOسا( ةمداقلا لا6جألا Nkخل اهرijطتو دغلا رطق ةدا6قو ءانب <

 لوح روحمتي <6uلعتلا Nkcمتلل tاراطإ قيبطتو رijطت Zإ ةعماجلا تعس ،دوشnملا فدهلا اذه Zإ لوصوللو  .)2022–2018

 ي~jNو ،ة`داj{لا تاردقلاو تاءاف^لا ززعjو ،<uلعلا ثحIلا xع دنwسyو ،<xمعلا قيبطتلا c>بjwو ،لوحتلا ققحjو ،ملعتملا

 ةروكذملا ةسمخلا <6uلعتلا Nkcمتلا رواحم يدؤت نأ لمؤملا نمو .)2022–2018 رطق ةعماج ة6ج6تاNOسا( ة6مقرلا تاراهملا

افنآ
t

كمت <O>لا ،ةدوشnملا ة6صصختلا م6قلاو تاراهملاو تا`اف^لا� نوعتمتي �kcجj{خ دادعإ نامض Zإ ،لومشلا� مسwت <O>لاو ،
�

 مهن

 اذه دعjُو  .)2022–2018 رطق ةعماج ة6ج6تاNOسا( ءاوس ٍدح xع ة6لودلاو ة6لحملا �kcتحاسلا xع مهنارقأ ةسفانم نم

6u> bcلعتلا Nkcمتلل ةسمخلا رواحملا فصت <O>لا تا�Iت^لا نم ةلسلس نم اًءزج ب6ت^لا
bc ةلثمتملاو ،رطق ةعماج <

 م6لعتلا :<

 .يداj{لا م6لعتلاو ،<=>j{جتلا م6لعتلاو ،ةنمقرلا� ززعملا م6لعتلاو ،<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلاو ،ملعتملا لوح زكرمتملا

�Oآلا قيقحت Zإ فدهــjو ،<Nلعلا ثح9لا [ع مئاقلا م,لعتلا روحم xع ءوضلا ب6ت^لا اذه طلسُ�
>:  

 

 مهتاسراممو ،ة6م6لعتلا مهتالهؤم� <uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا روحم ط�ر xع سyردتلا ةئيه ءاضعأ عيجش� .1

  .ة6نهملا مهصئاصخو ،ةNO�ijلا

 ة6نعملا ثاح�ألاو ،<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا اهيلإ دنwس� <O>لا ةj{ظنلا سسألا� سyردتلا ةئيه ءاضعأ فj{عت .2

  .ه�

 .<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا ف6ظوتل ةمزاللا ةNO�ijلا تاراهملا حيضوت .3

 .<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا قيبطت تا6ج6تاNOسا� سyردتلا ةئيه ءاضعأ فj{عت .4

 .<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا م6يقتلو مijقتل ةمئالملا قرطلا� سyردتلا ةئيه ءاضعأ فj{عت .5

 

u> bc`دا¦ألا ردا¥لا فj{عت Zإ ب6ت^لا اذه ¤سyو
 لالخ نم كلذو ،<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا زئا§رب رطق ةعماج <

 نم عiنلا اذه c>عم حضوت <O>لا ة6م6لعتلا دراوملاو ،ةلصلا تاذ ثوحIلاو ،ةصتخملا تا6بدألا نم ةعساو ةعومجم� ةناعتسالا

bc سyردتلا ةئيه ءاضعأ �kcكمت ة6غُ� اذه .ه� ةطIترملا رظنلا تاهجوو ،هتاسراممو م6لعتلا
 نم عiنلا اذه م6ظنت نم ةعماجلا <

 .هق6بطتل ةمزاللا تاءارجإلاو تاوطخلا Zإ مهداشرو ،ه6ن¬ت xع مهثحو ،م6لعتلا
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<Nلعلا ثح9لا [ع مئاقلا م,لعتلا موهفم نع ةذ9ن  

 

 همدقت ام ةدوج xع ²³ؤم �kcلاجملا رز±تو ،<Zاعلا م6لعتلا تاسسؤم دامع <° سyردتلاو ثحIلا �kcب ةقالعلا نأ ،ه6ف كش ال امم

bc امهم tارود <uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلل نإف ،ه6لعو .تاسسؤملا ەذه
 صصختلاو ل6هأتلا جمارب بالط عفد <

 ة6ئاصقتسالاو ة6ثحIلا تاراهملا باسw]او ،ةفرعملا جاتنو د6لوت وحن )ەاروتكدلاو Nkتسجاملا( ا6لعلا تاساردلاو )سوjرولا¸Iلا(

 )2007( نورخآو زدل`اش� فرعُ` .ةفلتخملا فراعملا ف6لوت قئارط لوح ركفتلا xع ةمئاق ة6ثح� ةفاقث ءان�و ،ة6ئارجإلاو

 Zوألا تاظحللا ذنم ،ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم لقص اهلالخ نم متي ة6ئانب ة6لمع هنأ xع <uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا

bc ه6لع ف³¼ملا سyردتلا ةئيه وضع عم وأ هنارقأ عم وأ tادرفنم لمعلا xع هثح لالخ نم ،هجرخت O>حو ةعماجلا� هقاحتلال
> 

c½6ظولا هلIقتسم� وأ <¤متجملا هط6حم� ةلصتملا تال¸شملا لحو ءاصقتسالاو ثحIلا
 ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا °امتjو .<

bc ٍطش¿ ¾Kنعك بلاطلا xع NkcكNOلا ث6ح نم ،ملعتملا لوح زكرمتملا م6لعتلا فادهأو زئا§ر عم <uلعلا
 امم ،ة6م6لعتلا ة6لمعلا <

 ف6ظوت قئارط فلتخت ،ىرخأ ةهج نمو .ه6لع ةمئاقو ثحIلا Zإ ةدنwسم جهانم رijطت سyردتلا ةئيه وضع xع بجوتي

u> bcلعلا ثحIلا
Ãcفُ` -ماع هجوب– <uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا نأ xع ،صصختلا فالتخا� سyردتلا <

 فj{عت Zإ <

 ة6م6لعتلا عفانملا )1( لودجلا حضوي .عفانملا نم اهNkغو ،هل ةفرعملا قافآ حتفو ،سyردتلا ةئيه وضع ثوحIب بلاطلا

�kc bcطرخنملا بالطلل ة6صخشلاو ة6نهملاو
  .<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا ةطش¿أو تاسرامم <

 

 
ة6صخشلا عفانملا  

 
ة6نهملا عفانملا  

 
  ة6م6لعتلا عفانملا

 
 Nkكفتلا ةIترم Zإ ءاقترالا -

 .دقانلا
 لمعلا xع ةردقلاو ةقثلا ءانب -

Åلقتسم ل¸ش. 
 ا`اضقلا� <Æولا ةداjز -

 .ة6قالخألا

 
 هلIقتسم تارا6خ فاشكتسا -

c½6ظولا
>. 

bc هتاراهم دijجت -
  .<c>هملا لصاوتلا <

 وأ ةد`دج تا6نقت xع فرعتلا -
 لالخ نم اهباسw]ا بعص` تاراهم
 .يد6لقتلا م6لعتلا

 لمعلا وأ ا6لعلا تاسرادلل Nkضحتلا -
�cاد6ملا

 سرادملا� قاحتلالا وأ <
  .ة6نهملا

 نم نj{خآ عم تاقالع ةكIش ءانب -
bcرعملا مامتهالا يوذ

 لثامملا <
  .بلاطلل

 
 سyردتلا ةئيه وضع عم لمعلا -

 .دشرم§
 لقحلا ا`اضق xع فرعتلا -

bcرعملا
 ه6لإ بسwني يذلا <

  .ەداورو هIيلاسأو
 ةj{ظن م6هافم بj{جتو قيبطت -

bc
  .شاعُملا عقاولا <

bcرعملا زاجنإلا <Éاون زÈjعت -
>.  

  .تال¸شملا لح تاراهم لقص -
 

 
ّ=>بت دنع بلاطلل ة1صخشلاو ة1نهملاو ة1م1لعتلا عفانملا :)1( لودج

 ?Gلعلا ثحDلا Cع مئاقلا م1لعتلا ?
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bc ثحIلا ف6ظوت دنع تا`دحتلا ضع� نوهجاوي دق بالطلاو سyردتلا ةئيه وضع نأ الإ ،عفانملا ەذه ل§ نم مغرلا�و
 م6لعتلا <

bcرعملا مهاوتسم ةمئالم نم د]أتلا يروKcلا نمف ،بالطلا� قلعتي ام6ف .ملعتلاو
 ةمزاللا تاراهملل مه]التما نم ققحتلاو ،<

 ىرخأ تا`دحت Zإ ةفاضإلا� اذه .ة6ثحIلا مهيعاسمل ةكÌرحُم فادهأ وأ عفاود دوجو نم تËIتلاو ،ثحIلا نم مهنكمُت <O>لا

 ،<~>حIلا فا²³إلا ةدوجو ،ثوحIلا ³¼¿ صرف ؤفا¸تو ،ة6ثحIلا ة6قالخألا تاسرامملا ط�اوضو ،ةj{كفلا ة6^لملا ا`اضق� قلعتت

 ،سyردتلا ةئيه وضع� قلعتت <O>لا تا`دحتلا امأ .مهيلإ ةل§وملا ة6ثحIلا ماهملا ةجw6ن بالطلا لها§ xع عقاولا لمعلا ءبعو

 دهجلا سy{كت مزلتس� امم ،<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا فادهأ مدخت ةد`دج ة�ij{ت تاسرامم رijطت ةروÎc اهمهأ نمف

bcا¥لا تقولاو
bc مهسُ� نأ نكمُ` <uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا نأ كش الو .<c>هملا رijطتلل <

 ة6م6لعتلا براجتلا لijحت <

Ãcفُت ةدعاو تا=Nخ Zإ سyردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا نم ل§ ىدل
 .<~>حIلا ك6¬شwلا ةفاقث ءانب Zإ <

 

<Nلعلا ثح9لا [ع مئاقلا م,لعتلل يرظنلا ساسألا  

 

 ةكراشملا نم ملعتملا �kcكمت بوجو اهدافم ةدعاق نم قلطنت <O>لا ،ة6ئانبلا ةj{ظنلا Zإ <uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا دنwس�

bc
احلسwم هفراعم ءانب <

t
 )1( :<° ةسeئر ئداIم ةع�رأ xع ة6ئانبلا ةj{ظنلا موقتو .(McLeod, 2019) ة6تاذلا ه�راجتو هتا=Nخ� 

 نمض ةفرعملا ءانب متي )3( ؛ة6بلس ال ةطش¿ ة6لمع ملعتلا )2( ،تامولعملل <=>لسلا كالهتسالا� بسwكت الو c>بُت ةفرعملا

ا6تاذ c>بت فراعملا ل§ )4( و ؛ىوصق ةروÎc ملعتلا xع <Æامتجا عباط ءافضإ نإف ه6لعو ،ة6عامتجا تاقا6س
t

 نإف <Zاتلا�و ،

اIلاغو .)McLeod, 2019( ةفرعملا نع صاخلا ەروظنم ملعتم ل¥ل
t

 بجوتس� ةفسلف اهنأ xع ة6ئانبلا ةj{ظنلا مهف ءاسُ� ام 

bc امن�ب ."ةلجعلا عاNOخا ةداعإ"
 ركفتلا وحن هعفدتو هط6حم لا6ح بلاطلا لوضف ةراثإ Zإ ة6ئانبلا ةj{ظنلا ¤س� ،رمألا عقاو <

bcو .رومألا تاj{جم�
 xع اهطاقساو ،شاعُملا عقاولا� ةلصتملا هتا=Nخو هفراعم ط6شnت xع بلاطلا عيجش� متي ،كلذ ل6¬س <

 <Zوُت ة6ئانبلا ةj{ظنلا نإف ،اذكهو .جئاتنلا صالختساو ،اهم6يقتو فراعملا ەذه نأشÅ تا6ضرفلا ءان�و ،ةثدَحَتسم فراعم

ة6مهأ ملعتملا
ً

ا6تاذ ًءانب هتفرعم ءانب ه6لع لهسُ� ة6ق6قح صرف هحنم ةرو�Kc ىدانتو ،ىوصق 
t. وbc

 م6لعتلا قئارط زكترت �kcح <

 هتفرعم ءانب وحن بلاطلا عفدت <O>لا لIسلا ةسرامم Zإ ة6ئانبلا ةj{ظنلا وعدت ،ٍملعتم Zإ ٍملعم نم فراعملا لقن xع ة`د6لقتلا

ا6تاذ ءانب
t

احلسwم 
t

bc يدقنلا جهنملا <c>بت Zإ بلاطلا ة6ئانبلا ةj{ظنلا وعدت ،زاج`Óب.ةق�اسلا هتا=Nخو هفراعم� 
 رمألا وهو ،ملعتلا <

bc ًةروÎc دعُ̀ يذلا
c½ف .<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا تاسرامم <

 ةj{هوج تاIلطتم Zا <uلعلا ثحIلا دنwس� ،لوألا ماقملا <

 ةل�اقو ة6متح Nkغو ةلوحتمو ةلدIتمو ةNkغتُم اهنأ xع ةفرعملا Zإ رظنلاو ،ةرظانملاو لالدتسالاو ةلدألاو ججحلا م`دقت لثم

bc بلاطلا اهزوح` <O>لا ةفرعملا امو .نعطلل
bc لدwIتو لوحتتو Nkغتت ةفرعملا ەذه نأ د6ب .ەاعو ام لضفأ الإ ة6عماجلا هتاونس <

> 

 ،ةمئالملا فورظلا هل تحنس ام اذإ ،بلاطلا دوق̀ اذه .ةد`دج ٍتاj{ظنو ٍةلدأو ٍتا6طعم xع عالطالا بلاطلل �Oأتي <O>لا ةظحللا

 ءارآلا <c>بت وحن بلاطلا� <uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا عفد` <Zاتلا�و .تا6ضرفلا حاNOقاو ،ةلئسألا ح{طو ثحIلا Zإ

ائكتم ،اهيلع ةنه=Nلاو اهق6بطت xع هعجشyو ،ةددجتملا
t

انيعتسمو ،هتاءارق xع 
t

Ãcفُ` اذه .<uلعلا ثحIلا جهانم� 
 لijحت Zإ <

    .ناه=Nلاو ةجحلا� اهشقانjو ،ه6لع ةضورعملا فراعملا أطخ وأ باوص Zإ رظني ،لقتسم ¾ركفم Zإ بلاطلا
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N> OMلعلا ثح9لا [ع مئاقلا م,لعتلا قيبطت تا,ج,تا=Kسا
 <lاعلا م,لعتلا <

 

 يراIُتو ،اهد6لوتو ةفرعملا ءانبل ¤س� ة6بالط تاعمتجم ءانب بجوتي ،<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا قيبطت لجأ نم

 مدق .عمتجملاو <Zاعلا م6لعتلا تاسسؤم ��kcو ،بلاطلاو سyردتلا ةئيه وضع ��kcو ،سyردتلاو ثحIلا �kcب لصاحلا لاصفنالا

u> bcلعلا ثحIلا xع ُبكنت ة6بالط تاعمتجم ءانبل tاراطإ (Fung, 2017) غنوف
 :<Öاسأ أدIم Zإ اًدانwسا <Zاعلا م6لعتلا <

bc( بالطلا ملعتي نأ بجوتي
اضوع ءاصقتسالاو ثحIلا لالخ نم )نا6حألا بلغأ <

t
O½لت نع 

 نمضتjو .<=>لس ل¸شÅ ةفرعملا <

 ا6لعلا تاساردلاو )سوjرولا¸Iلا( صصختلاو ل6هأتلا بالط ك6¬ش� وحن عفدلا بوجو )1( :<° ةسeئر ئداIم ةتس غنوف راطإ

 ة6صصخت فراعم �kcب ف6لوتلا xع بالطلا عيجش� ةروÎc )2( ،ثحIلا تاسسؤمو �kcثحاIلا عم )ەاروتكدلاو Nkتسجاملا(

 ط�ر xع بالطلا Nkcفحت ةروÎc )4( ،ة6جراخ تاهج xع <~>حIلا مهجاتن ضرع xع بالطلا ثح بوجو )3( ،ةفلتخم

 روهمج xع <~>حIلا مهدوهجم ضرع نم بالطلا �kcكمت بوجو )5( ،ةلمتحملا ة6لIقتسملا مهفئاظوب ة6م`دا¦ألا مهفراعم

 ءانب ،كلذكو .ىرخأ ةهج نم ا6لعلا تاسرادلا بالطو ةهج نم صصختلاو ل6هأتلا بالط �kcب روسجلا ءانب ةرو�kc، )6( Îcعم

  .ىرخأ ةهج نم �kcجj{خلاو ،ةهج نم ا6لعلا تاسرادلاو صصختلاو ل6هأتلا بالط �kcب روسجلا

 

 ة,ثحt ة,بالط تاعمتجم ءانب ئدا9م :)1( لnش

 

bc هل6عفتو غنوف راطإ <c>بت نكمُ` ف6ك ،لاؤسلا I½Oي
 ,Ncc Healey and Jenkinsيكنيجو <6xه ب6ج` ؟<Zاعلا م6لعتلا ةلحرم <

u> bcلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا قيبطتل ةفلتخم تا6جهنم عــ�رأل امهضرع لالخ نم لاؤسلا اذھ نع )(2009
 م6لعتلا <

Ãcفُ` .<Zاعلا
bc ا6لعلا تاساردلاو صصختلاو ل6هأتلا بالط طارخنا Zإ تا6جهنملا ەذه قيبطت <

 ام§ .ة6ملعلا ثوحIلا ةطش¿أ <
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 ام§ ،سyردتلا ةئيه وضعلو بلاطلل Úعملا رودلا اهيف فلتخjو ،ثحIلاو سyردتلا �kcب ةقالعلا Zإ تا6جهنملا ەذه دنwس�و

ا6لات حضوم وه
t. 

 

اداقنُم نوك! نأ سwردتلل نكم! -
1

 tلعلا ثح9لاN> )Teaching can be research-led(: ة6جهنملا ەذه لالخ نم، 

 xع نوك` انه NkcكNOلا نإ ث6ح .اهئارجإل ةجاحلا نود ،هصصخت قاطن نمض تj{جأ <O>لا ثوحIلا xع بلاطلا فرعتي

اضوع ،اهل6لحتو بلاطلا صصختب ةلصتملا ثوحIلا جئاتن ضرع
t

 سyردتلا ةئيه وضعل نكم` ،كلذ قيقحتل .اهئارجإ نع 

 سyردتلا ةئيه وضع ثوح� تاساردلا ەذه لمش� دقو ،ررقملا عيضاوم� لصتت ةروشnم تاسارد ةءارق ه�الط نم بلط̀ نأ

 ەذه قفو سyردتلا ذختjو .تاساردلا جئاتنو ة6جهنمو فده فصو بلاطلا نم بلطُ` ،ةءارقلا نم ءاهتنالا دنع .هتاذ

 تاودنلا وأ ،تاÎcاحملا ءانثأ ةدقعنُملا ة6ثحIلا نjرامتلا وأ ،ة`دا6تعالا تاÎcاحملا :اهنم لا¸شأ ةدع ة6جهنملا

  .كلذ Zإ امو ،رئاز Îcاحم ةفاضتسا وأ ،ةسرادملا وأ ،ررقملا نمض اهل ططخملا ة6صصختلا

ائيَهُم سwردتلا نوك! نأ نكم! -
1

 بلاطلا بسwك̀ :)N> )Teaching can be research orientedلعلا ثح9لا ءارجإل 

 ط6طختلاو ،دقانلا Nkكفتلاو ،تانا6بلا ل6لحتو عمج تاراهم لثم ،<uلعلا ثحIلل ةمزاللا تاراهملا ة6جهنملا ەذه لالخ نم

nI¤cي كلذ قيقحتلو .م6ظنتلاو
 ة6ملعلا ثوحIلا ضع� xع بلاطلا فj{عتب ًالوأ موق` نأ سyردتلا ةئيه وضع xع <

bc ركفتلا xع هع6جش�و ،هصصختب ةلصتملا
 بجوتjو .قيض قاطن xع اهي]احُ` ٍثح� ذ6فنتو اهل6لحتو ثوحIلا ەذه <

 :اهنم لا¸شأ ةدع ة6جهنملا ەذه قفو سyردتلا ذختjو .ةحاتملا ة6ملعلا رداصملا مادختسا ة6ف6ك xع بلاطلا بjردت

bc سyردتلا نوك` نأ نكم` ام§ .اًض`أ كلذ Zإ امو ،ي=Nخملاو <Ãصختلا بjردتلا جمار�و ،لمع شروو ،ة6ثحIلا نjرامتلا
> 

 .قاروألا ة�اتك يداون وأ ثحIلا يداون لثم ة6جهنماللا ةطش¿ألا لالخ نم ة6جهنملا ەذه

امِلَعُم نوك! نأ سwردتلل نكم! -
1

 بلاطلا طرخني :)N> )Teaching can be research- tutoredلعلا ثح9لا ةفاقثل 

bc ة6جهنملا ەذه قفو
 ءارجو ،ةمزاللا تاراهملا باسw]ا لالخ نم ،هلوح دئاسلا باطخلاو ،<uلعلا ثحIلا ةفاقث <

 ،ة6ثحIلا تاودنلاو تاشقانملا :اهنم لا¸شأ ةدع ة6جهنملا ەذه قفو سyردتلا ذختjو .نj{خآلا ثوح� ةشقانمو ،ثوحIلا

bc م¸حُملا بjردتلاو
�cاد6ملا ءاصقتسالاو ،ةحاتملا ثحIلا قفارم <

 .اهNkغو ،ة6فاشكتسالا تالحرلاو ،ة6ئارجإلا ثوحIلاو ،<

امئاق نوك! نأ سwردتلل نكم! -
1

 ەذه لالخ نم :)N> )Teaching can be research-basedلعلا ثح9لا [ع 

 ءال`إ عم ،ة6ئاصقتسالا ة6ثحIلا ةطش¿ألا� سوردملا هطارخنا لالخ نم <uلعلا ثحIلا تاراهم بلاطلا بسwك̀ ،ة6جهنملا

ة6مهأ
ً

 كاÓ²³ب سyردتلا ةئيه وضع موق` ث6ح .ة6سyردتلا عيضاوملا عم ة6ثحIلا ةطش¿ألا ەذه ءارجإ رز±ت ةروKcل ىوصق 

bc بلاطلا
 .ثحIلا عــــjراشمو ةا¦احملا ةطش¿أو ة6ناد6ملا تالحرلاو ةلاحلا تاساردو تال¸شملا لح لثم ة6ثح� ةطش¿أ <

bc بلاطلاو سyردتلا ةئيه وضع نم ٌل§ كNOش� نأ عقوتjُو
 ة�اثم� نوك̀ انه سyردتلا ةئيه وضع رود نأ د6ب .ةطش¿ألا ەذه <

�Oاذلا رijطتلا ةطش¿أو ،لمعلا شرو :اهنم لا¸شأ ةدع ة6جهنملا ەذه قفو سyردتلا ذختjو .ة=Nخ ~N]ألا <~>حIلا ك³j¼لا
> 

  .ة6ثحIلا عــــjراشملا ذ6فنتو تاحورطألا ة�اتك� ة6نعملا
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 )2009( ==Tيكنيجو ?Q1C نم ٌلM اهحضو امG? Mلعلا ثحDلا Cع مئاقلا م1لعتلا تا1جهنم :)2( لHشلا

 

 

OM سwردتلا ةئي& وضع راتخ! ف,ك
  ؟ةمئالملا <Nلعلا ثح9لا [ع مئاقلا م,لعتلا ة,جهنم رطق ةعماج <

 

 نازكترت ناتيجهنم ،"<uلعلا ثحIلا ءارجإل kِّÝ>هُملا سyردتلا " و "<uلعلا ثحIلا� داقنُملا سyردتلا" نم ًال§ نأ� ضعIلا لداج

Nkc bcكNOلا بصني ،c>عم� ؛)سyردتلا ةئيه وضع( ملعملا xع
 سyردتلا ةئيه وضع نم تامولعملا لقن xع �kcتيجهنملا �kcتاه <

 "<uلعلا ثحIلا ةفاقثل مِلَعُملا سyردتلا" و "<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا سyردتلا" اتيجهنم فصو نكم` ،ل�اقملا� .بلاطلا Zإ

 <O>لا تا6جهنملا نإف ،ه6لعو .ة6ملعلا ثوحIلا ءارجإ xع بلاطلا عيجش� امهلالخ نم متي ث6ح ،بلاطلا xع نازكترت امهنأ�

 ثحIلا ب6لاسأ لوح مهتفرعم وأ بالطلا مهف زÈjعت Zإ سyردتلا ةئيه وضع جاتح` امدنع ة6لعاف ~N]أ نوكت ملعملا xع زكرت

 عفدلا Zإ سyردتلا ةئيه وضع جاتح` امدنع ة6لعاف ~N]أ بلاطلا xع زكرت <O>لا تا6جهنملا نوكت امن�ب .هتاعوضومو <uلعلا

 ،كلذ قيقحتل .ةع�رألا تا6جهنملا نم جــــÈjم مادختسا� حصنُي ،كلذ عمو .مهسفنأ� اهق6بطتو ةفرعملا فاشكتسا وحن ه�الط�

 ةئيه وضع نم هIيلاسأو <uلعلا ثحIلا� ةلصتملا ةفرعملا لقنب ًالوأ أدIت ث6ح� ة6م`دا¦ألا جما=Nلاو تاررقملا ممصت نأ بج`

bc مه]ا²³إ مث نمو ،بالطلا Zإ سyردتلا
bc بلاطلا بسwك` ث6ح� ،<=jâردت ل¸شáو <uلعلا ثحIلا ةطش¿أ <

 فاطملا ة`اهن <

  .ةدوشnملا ة6ق6بطتلا ة6ثحIلا تا=Nخلاو تاراهملا ةراتخُملا ة6ملعلا ثوحIلل هئارجإ لالخ نمو
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=>لا ة,ثح9لا تا�Kخلا لاnشأ ام
 ؟ا,لعلا تاساردلاو صصختلاو ل,&أتلا بالطل اهباس�إ سwردتلا ةئي& وضعل نكم! <

 

 كNOش� ام نأ د6ب .<uلعلا ثحIلا� طارخنالا xع ا6لعلا تاساردلاو صصختلاو ل6هأتلا بالط ثحل ةددحم ةقj{ط دجوت ال

bc ة=Nخ بالطلا حنمت اهنأ وه قئارطلا ل§ ه6ف
 فادهأ رود Zإ انه ةراشإلا لوقلا ةلفان نمو .اهق6بطتو اهد6لوتو ةفرعملا ءانب <

bc ررقملا� ةصاخلا ملعتلا
الا¸شأ ذختت دق <O>لاو ،بلاطلل ةحونمملا ة6ثحIلا تا=Nخلا طمن را6تخا <

ً
 اضرع <x` ام6ف .ةد`دع 

  :ةلثمألا ضعIل

 عiضوم حاNOقا نكم` انهو .ةلقتسملا عــــjراشملاو تاساردلاو تاحورطألا ة`درفلا ثوحIلا نمضتت :ة!درفلا ثوح9لا -

 xع سyردتلا ةئيه وضع ف³¼ُ� .بلاطلا لIق نم ەرا6تخا وأ ثحIلا xع ف³¼ملا سyردتلا ةئيه وضع لIق نم ثحIلا

 .ەدشرjو بلاطلا هجوjو ،ثحIلا عو³¼م

OM ةدعاسملا -
�>حt عوDEم ءارجإ <

 سyردت ةئيه وضع عم لمعلل ثح� دعاسم§ بلاطلا ف6ظوت طمنلا اذه لالخ نم متي :<

 ءارجإ ة6ف6ك لوح ةد6ج ةj¬6ردت ةصرف بلاطلا ة�{جتلا ەذه حنمت .مئاق <~>ح� عو³¼م xع ا6لعلا تاساردلا بالط عم وأ

 ة6ثحIلا ةIتا¸ملا Zإ يدؤت <O>لا ةj{كفلا تامهاسملا Zإ تانا6بلا عمج �kcب انه بلاطلا تامهاسم حواNOتو .ثوحIلا

 .ةكNOشملا

bc بالطلا نواعتي :ة,ثح9لا ة,بالطلا عيماجملا -
 تا6لوؤسملا ةرطاشم متي ث6ح� ،<~>ح� عو³¼م ءارجإ xع طمنلا اذه <

الاؤس بالطلا ءاطعإ سyردتلا ةئيه وضع xع بجوتjو ،اذه .ه� ةقلعتملا تاIجاولاو
ً

bc ه6لع ة�اجإلا نكم̀ ا6ًثح� 
 عيماجم <

bcو ،ةNkغص ة6بالط
Ãcف6ُس يذلا رمألا وهو .ةNkصق ة6نمز تاNOف <

 نواعتلاو <Æامجلا لمعلاو ثحIلا تاراهم رijطت Zإ <

 .بالطلا ىدل

اصرف ا6لعلا تاساردلاو صصختلاو ل6هأتلا بالط ة6ثحIلا ج{ختلا عــــjراشم حنمت :ة,ثح9لا ج�ختلا عــــ�راشم -
t

 رijطتل 

 .مهتاصصخت نم ةقث¬نمو مهتامامتها� ةطIترم ة6ثح� ةلئسأ ص6حمتو

 

 ؟هtالط ىدل ة,ثح9لا تاراهملا د��جت سwردتلا ةئي& وضعل نكمُ! ف,ك

 

bc
 ل6هأتلا بالطل ة6ثحIلا تاراهملا دijجتل tارا¸فأ )Booth et al., 2003( ەؤالمزو ثوب حNOقا ،)ثحIلا ةعانص( مهباتك <

اصرف ةحاتإ xع سyردتلا ةئيه ءاضعأ لمع` نأ ةروZ Îcإ اوراشأ ث6ح .ا6لعلا تاساردلاو صصختلاو
t

 بالطلل ةعونتم 

 ام§ ة6ق6بطتلاو ة6ثحIلا تاسرامملا xع فرعتلا وحن مهعفدو ،ة6صصختو ة6م6ظنت رطأ نمض ،ة6ثحIلا تا6جهنملا ةسراممل

bc تقثُو
 ّ<=âهنم <cّ>بت xع بالطلا ثح ةروx Îcع ەؤالمزو ثوب د]أو .نوصصختملا اهنع =Nع ام§و ،ةصتخملا رداصملا <

 ةسرامم� بالطلل حامسلا سyردتلا ةئيه ءاضعأ xع بجوتيف ،ة`دقنلا ةءارقلا� قلعتي ام6ف امأ .ةنعمتملاو ة`دقنلا ةءارقلا

 تافالخلا ةشقانمو ،ةلئسألا ح{طو ،ة6سeئرلا را¸فألل مئالملا ساIتقالا عم ةغا6صلا ةداعإ :لثم ة6م6لعتلا ةطش¿ألا ضع�

 سyردتلا ةئيه ءاضعأ xع بجوتيف ،ةنعمتملا ةءارقلا� قلعتي ام6ف امأو .ررقملل <6uلعتلا ىوتحملا� ةلصتملا تاعوضوملاو
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bc ةمدختسملا ةغللا طامنأ xع فرعتلا وحن بالطلا عفد
O½طنملا Nkكفتلا طامنأو ،ة6ثحIلا ججحلا طامنأو ،ة6ملعلا ثوحIلا <

> 

 ةئيهت xع لمعلا سyردتلا ةئيه ءاضعأ xع بجوتي ،ة6مهألا نم هسفن ردقلا�و .هضحد ب6لاسأو ه6لإ ة`دؤملا طويخلاو

bcو .ة6ثحIلا تاحورطألا ةغا6صو ءانبل بالطلا
bc ة6لاتلا رظنلا تاهجو ىدحإ c>بwي نأ بلاطلل نكم` ،لاوحألا ل§ <

 ه6عاسم <

bc اولمع ام اذإ بالطلا هنقت�س يذلا رمألا وهو .ة6لدجلا وأ ،ةNkjسفتلا وأ ،ة6ل6لحتلا :ة6ثحIلا
 نم ةنوكم ةNkغص تاعومجم <

bc نوكراشwي بالط ةثالث
 ةحص م6يقت xع بالطلا بjردت بجوتي ،كلذ Zإ ةفاضإلا� .ة6ثحIلا تاحورطألا ةشقانمو ةغا6ص <

bc دري ام
 بوجو ،هل§ كلذ نم مهألا نوك` دقو .ة6نوNO^لإلا تاساIتقالل مهرا6تخا رN=jتب نوبلاطم مهنأ يأ ،تنNOنإلا رداصم <

 ة6ق6بطت ثوح� Zإ )Pure research or Basic research( ة6فKلا وأ ة6ساسألا ثوحIلا لijحت xع بالطلا ثح

)Applied research(. عم�<c، إ لوصولا درجم�Z سالاwلا تاجاتنIردتلا ةئيه وضع ثح` ،ة6ثحyع ه�الط سx طتijةطخ ر 

bc دهجلا اذه لّثمتي دقو .ثحIلا ه� ءاج ام قيبطتل ،)ة6ضاNOفا وأ ة6لعف( ة6ئارجإ ة6ثح�
 وحن لمعلا وأ ،ام ةسا6س ةعجارم <

اماتخ .كلذ Zإ امو ،ام ة6صاصتخا تاسرامم ل`دعت
t

 xع بالطلا بjردتو عيجش� سyردتلا ةئيه ءاضعأ xع بجوتي ،

  .ةرثؤملا ة6ثحIلا عــــjراشملا وأ تاحورطألل ط6طختلا

 

 
  <Nلعلا ثح9لا [ع مئاقلا م,لعتلا م,يقت ب,لاسأ

 
 

bc لصاحلا لئاهلا روطتلا Zإ )å> )Crowe and Brakke, 2019ار�و ورك راشأ
 ثاح�ألا ة=Nخ جمارب نم ٍل§ م6يقت ب6لاسأ <

 ل6هأتلا ةIلط تاررقم ثاح�أ ة=Nخ جمار�و ،)�kc )Undergraduate Research Experience UREيعماجلا ةIلطلل

 جما=Nلا ەذه لثم م6يقت ب6لاسأ ص6حمت مت ث6ح .)Course-Based Undergraduate Research CURE( صصختلاو

bc ءاج امم Nkث^لا زكر .ةم¸حملا ة6ملعلا تالجملاو ،ة6نقتلا رjراقتلاو ،ءاض6بلا قاروألاو ،ة6ثحIلا تاساردلا تائم لالخ نم
> 

 داشرإلا ة6مهأ xع ددش� ءارآ د6لوت هنع مجن امم ،بالطلا xع ة6ثحIلا تا=Nخلا جمارب Nkثأت xع تاساردلاو ثاح�ألا ەذه

 ىدل اهرفوت بجاولا ة6ثحIلا تامسلا د`دحت موزلو ،ثوحIلا ءارجإل ةمزاللا تاراهملا بالطلا باس]ا ةروÎcو ،<~>حIلا

 ة6ثحIلا تا=Nخلا جمارب Nkثأتب ة6نعملا ثاح�ألا ت6ق� ،)å> )Crowe and Brakke, 2019ار�و ورك لداج ام§و هنأ د6ب .بالطلا

 )1( :نم ٍل§ م6يقتب ة6نعملا م6يقتلا تاودأو ب6لاسأ نم ةعونتم ةعومجم ترهظ ،ه6لعو .ةح6حش سyردتلا ةئيه ءاضعأ xع

bc بلاطلاو سyردتلا ةئيه وضع براجت )2( ،ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم
 ثوحIلا Nkثأت ةجرد )3( ،ةكNOشملا ثوحIلا ءارجإ <

   .ةلثمألا ضعIل ضارعتسا <x` ام6فو .ة6بالطلا
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  ة1ثحDلا بالطلا تاراهم م1يقتل تاناXDسالا مادختسا .1
 

bc ة6مهألا غلا� اًرمأ ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم م6يقت دع`
 دقعم طاش¿ ثحIلا نإ ث6ح .<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا <

 م6يقت يأ( دقانلا Nkكفتلا تاراهمو ،)تانا6بلا دعاوق مادختسا يأ( ة6ئارجإلا تاراهملا لثم ةعونتم ة6عرف تاراهم بلطتي

 نوك` نأ بج` ،كلذ xع ةوالع .)�kcعم ثح� ءارجإل ةIسانملا تاءارجإلاو تاودألا ةفرعم يأ( ط6طختلا تاراهمو )جئاتنلا

bcو .لاعف ل¸شÅ تاراهملا ەذه ل§ �kcب قيفوتلا xع tارداق بلاطلا
 صصختلاو ل6هأتلا بالط مظعم كلتم` ال ،نا6حألا مظعم <

bc
bc مهل تل§وأ دق تنا§ <O>لا ثحIلا ماهم نم د`دعلا نإ ث6ح ،تاراهملا ەذه Zوألا ة6عماجلا مهتاونس <

 ،ةijناثلا ةسردملا <

 ءارجإلل �kcئيهم مهبالط نأ سyردتلا ةئيه ءاضعأ ضع� نظ` دق ،كلذ Zإ ةفاضإلا� .لجوج وأ ا`د6¬يكijلا xع اهؤارجإ دمتعا

bc ،ة6نقتلا مهتاراهم Zإ tادانwسا <uلعلا ثحIلا
ام6لعت مزلتس� ثوحIلا ءارجإ تاراهم نأ �kcح <

t
 ددح` نأ درجم� ،ه6لعو .ةسراممو 

 م6يقتل اهق6بطتو تاناwIسالا نم ةلسلس م6مصت ه6لع بجوتي ،بلاطلل اهباس]ا بجاولا ثحIلا تاراهم سyردتلا ةئيه وضع

bc عو³¼لا لIق ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم م6يقت ةناwIسا )1( :ةداع رمألا اذه لمشyو .ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم
 ،ثحIلا ءارجإ <

 نم ءاهتنالا دع� ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم م6يقت ةناwIسا )3( و ثحIلا ءارجإ ءانثأ ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم م6يقت ةناwIسا )2(

  .)2 لودجلا رظنا( ثحIلا ءارجإ
 

 
 ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم م6يقت ةناwIسا

ثحIلا ءارجإ نم ءاهتنالا دع�  
 

 
 ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم م6يقت ةناwIسا

ثحIلا ءارجإ ءانثأ  
 

 
 ة6ثحIلا بلاطلا تاراهم م6يقت ةناwIسا

bc عو³¼لا لIق
  ثحIلا ءارجإ <

 
 اهسفن ةناwIسالا نع بالطلا ب6جُ`

bc ةNkخألا ةرملل
 .ة6ثحIلا ة�{جتلا ة`اهن <

bc تاNkيغتلا نم لدتسyُو
 تاجردلا <

 بلاطلا تاراهم نسحت xع ةاطعملا

 .همدع وأ ة6ثحIلا

 
 Zإ اهتاذ ة6لوألا ةناwIسالا Úعُت

 ءانثأ ىرخأ ةرم اهئارجإل بالطلا

bc مهطارخنا
 .<uلعلا ثحIلا ذ6فنت <

 
bc بالطلل ةناwIسالا ەذه Úعُت

> 

 ة�اجإلل ة6ثحIلا مهت�{جت لهتسم

 Zإ ةناwIسالا ەذه فدهتو .اهيلع

 xع سyردتلا ةئيه وضع ةدعاسم

 مهتامامتهاو بالطلا تاعقوت ةفرعم

 .ة6ثحIلا مهتاراهمو
 

 ة,ثح9لا بلاطلا تاراهم م,يقتل اهمادختسا بجاولا تانا�9سالا عاونأ :)2( لودج

 

OM بلاطلاو سwردتلا ةئي& وضع براجت م,يقتل تاشقانملا مادختسا .2
  ةك=Kشملا ثوح9لا ءارجإ <

 

bc ةحاتملا م6يقتلا ب6لاسأ مظعم دمتعت
 ةئيه وضع �kcب عمجت ،ةمظنم ة6شاقن ةطش¿أ xع <uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا <

 ةوقلا طاقنو ،ةكNOشملا ثوحIلا ءارجإ نع ةمجانلا هتا=Nخ امهنم ٌل§ ضرع` ث6ح� ،ىرخأ ةهج نم بلاطلاو ةهج نم سyردتلا

bc سyردتلا ةئيه وضعو بلاطلا براجت م6يقت ة6شاقنلا ةطش¿ألا نم سeئرلا ضرغلا نوكjو .ه`دل فعضلاو
 ثوحIلا ءارجإ <
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bc سرمتم ٌصخش ة6شاقنلا ةطش¿ألا ەذه لثم ريد` نأ بجوتjو .ةكNOشملا
 اذه نوك` نأ نكم`( ¼eُملا uسُ� تاشاقنلا ةرادإ <

bc رخآ سyردت ةئيه وضع صخشلا
e¼ bcُملا رود لثمتي .)جمان=Nلا قسnم وأ ة6ل¥لا <

اقIَسم ةدعملاو ةسوردملا ةلئسألا ح{ط <
t

 

 نم ءاهتنالا دع� .امهن�ب ةكNOشملا ثوحIلا ءارجÓب ةقلعتملا مهئارآ Kح ة6غُ� بلاطلاو سyردتلا ةئيه وضع نم ٍل§ xع

 دادعو ،ة6جهنم ةقj{ط� سyردتلا ةئيه وضعو بلاطلا نم ٍل§ نم ةاقسwسملا تا�اجإلا ل6لحت ¼eُملا xع بجوتي ،ةشقانملا

 وأ ةعIتملا تاسرامملا ل`دعتو ركفتلا ة6غُ� �kcينعملا عم صخلملا اذه ةكراشم ¼eُملا xع بجوتي مث نمو .مظنم صخلم

 .رمألا مزل نإ اهرijطت

 ا&KLثأتو ة,ثح9لا ة,بالطلا ةطش�ألل ماعلا حاجنلا م,يقتل ةلاحلا تاسارد مادختسا .3

bc م6يقت بولسأ§ ةلاحلا ةسارد مادختسا نكمjو .ام ًةرهاظ ل6لحتو فصول ةددعتم تانا6ب رداصم ةلاحلا ةسارد مدختس�
> 

 xع اهNkثأت ةجردو ة6ثحIلا بالطلا عــــjراشمو ةطش¿أ قافخا وأ حاجن ىدم Nkسفت ة6غُ� ،<uلعلا ثحIلا xع مئاقلا م6لعتلا

bcو .�kcينعملا
افصو ة6ثحIلا ة�{جتلا فصو مث نمو ،ةدوشnملا ة6م6لعتلا تاجرخملا قيثوتو د`دحت ًالوأ بجوتي ،اذه ل6¬س <

t
 

اق6قد
t

bc ةمدختسملا تاودألا قيثوتو د`دحت مث نمو ،
 ،لاثملا ل6¬س xع ،ة6م6لعتلا تاجرخملل بلاطلا زاجنإ ىدم م6يقت <

 مهف xع لوصحلا Zإ ب6لاسألا ەذه نم جــــÈjم مادختسا يدؤjو .اهNkغ وأ ةظحالملا وأ تال�اقملا وأ تاناwIسالا مادختسا

اض`أ بجوتي .�kcينعملا xع ەNkثأت ةجردو <=�الطلا <~>حIلا طاشnلا قافخا وأ حاجن ىدمل لماش
t

bc ةمدختسملا ةادألا سeقت نأ 
> 

 دقانلا Nkكفتلاو تاIقعلا عم لماعتلا xع ةردقلاو ة6لالقتسالا :لثم تاراهم ة6م6لعتلا تاجرخملل بلاطلا قيقحت ىدم م6يقت

nI¤cي ،tاNkخأو .ة6عاد�إلاو لصاوتلاو ة6قالخألا تاسرامملاو تال¸شملا لحو
 لوادج :لثم <~>حIلا طاشnلا� لصتي ام ل§ قيثوت <

 & Singer( نامرمjزو رجن�س نم ٌل§ مدقو اذه .اهدقنو اهيلع ب6قعتلاو ،اهNkغ وأ ،تاموسرلا وأ روصلا وأ لمعلا

Zimmerman, 2012( ع ًالاثمx ةلاحلا تاسارد مادختسا bc
 .اهNkثأت ىدمو بالطلل ة6ثحIلا ةطش¿ألل ماعلا حاجنلا م6يقت <
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اقفو <Nلعلا ثح9لا [ع مئاقلا م,لعتلا حلطصم مادختسال ة,ئاصحإلا تانا,بلا
1

  لجوج تانا,ب ةدعاقل 
A Google Ngram Reader for the Term Research- Informed Education 
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اض`أ رفوتم ب6ت^لا اذه
t
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