
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. زاغد ستُد زاغد
 اضتاذ املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ املػازى 

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ داَع١ املًو خايد 

 سطٔ غسا١َ ايعُسٟ أ . 

 َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ  يف ختضط باسح دنتٛزاٙ

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ داَع١ املًو خايد

 

 

 

 
 
 
 

اجتاهات معّلنٌ العلىو حنى استدذاو بطاقة تكًًه التعلُّه اليصط 
يف ذلافعة َوْفَل سالمل التكذيش لتكىيه أداءاتهه التذسيسًة 

 اجملاسدة.
 

                          

 
 
 



 

 



 (ASEP)دساسات عشبًة يف الرتبًة وعله اليفس 

 

 

 

 

 
309 

اجتاهات معّلنٌ العلىو حنى استدذاو بطاقة تكًًه التعلُّه اليصط 
 يف ذلافعة اجملاسدة.َوْفَل سالمل التكذيش لتكىيه أداءاتهه التذسيسًة 

 زاغد ستُد زاغد د.
 اضتاذ املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ املػازى 

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ داَع١ املًو خايد 

 سطٔ غسا١َ ايعُسٟ أ . 

 َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ  يف ختضط باسح دنتٛزاٙ

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ داَع١ املًو خايد

  مستدلص: 
ـهذتددٔذبػ ٖدد  ذذذذذ َعًُّددٞذبيعًددّٛذظا ؾجملدد١ذبحندد ست٠ذمددٛذب دد  فبّذذذذذَٖددَففهذٖددلبذبي اددشفذبيه دد

َٚؾسددَلذ دديرذبي كددفٜدذي كددِٜٛذدتب٤بيٗددِذبي فسٜ دد١ٝذذذذذذذبط قدد١ذيكٝددِٝذذ ،ذٚبملك سْدد١ذبدد ذذبيدد عً ِذبيٓ ددفذ
يفذَٓجملَٛد١ذبدتب٤ذذَٚؾسدَلذ ديرذبي كدفٜدذذذذذبػ ٖ  ذَعًُّٞذبيعًّٛذمٛذبط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ ف

ذ-بددددد   يف:ذبمللٖدددددٌذبيفسب دددددٞذذذذي كدددددِٜٛذدتب٤بيٗدددددِذبي فسٜ ددددد١ٝذذبإلشددددددبيفذبي ددددد ت ;ذٚ يدددددوذذذ
ٓذذ-بي  صددد  تدددفتذبيدددفٚسب ذبي فسٜ ٝددد١ذيفذفددد ٍذبيددد عً ِذذذذذذ-ٛب ذبـدددا٠ذبي فسٜ ددد١ٝذتدددفتذ ددد

َّ،ذبملٓٗجذبيٛصؿٞت٢ًذذبيٓ ف.ذٚمتَّذبالت ُ ت ْتذتٝٓد١ذبي ادشذَدٔذَعًُّدٞذبيعًدّٛذب ملدب دٌذذذذذذذٚقفذيه
)بالب فب٥ٝددد١ذٚبمل ٛ دددط١ذٚبي  ْٜٛددد١لذظدددفبس ذبي عًدددِٝذبيعددد ّذظه ددد ذبي عًدددِٝذذذذذ:ذبيفسب ددد١ٝذبيددد ي ذ

ُ دذ72تِٖذ)ٚتدفذذبحن ست٠ذظا ؾجمل١ ملد ت٠ذبيعًدّٛ،ذمتذب  ٝد سِٖذبطدٜكد١ذقصدف١ٜ.ذٚأ ًدتذدتب٠ذذذذذذذذ لذَعً
َٚؾسدَلذ ديرذبي كدفٜدذذذذبي اشذيفذَكٝ  ذ بػ ٖ  ذَعًُّٞذبيعًّٛذمٛذبط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ فذ

ٚدظٗد ذْ  ٥جذبي اشذٚجٛتذتسج١ذَٛبؾك١ذَ ٛ ط١ذيف٣ذدؾدبتذتٝٓد١ذذذ.ي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ
،ذٚقدفذيدبٚ دتذذذكٝ  ذبالػ ٖد  ذمدٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عً ِذبيٓ دفذذذذذذيفسج١ذبيه١ًٝذملبيفسب ١ذػ ٙذب

،ذٚجد ٤ذيديٝد ذذذت يٝد١ذإىلذذَٓ ؿطد١ذتسج١ذَٛبؾك١ذدؾدبتذت١ٓٝذبيفسب ١ذت٢ًذقد ٚسذبملكٝد  ذَد ذبد ذذذذذ
ِّٝ ذذذذذذذذذذذذ َٚؾسدًك ذيفسجد١ذبملٛبؾكد١ذتًٝٗد ،ذنُد ذدظٗدد ذبيٓ د ٥جذدْد٘ذالذيٛجدفذؾددٚمذتبيد١ذإ َصد ٥ ٖلٙذبحمل ٚسذ

ذبػ ٖ  ذَعًُّٞذبيعًّٛذمٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عً ِذبيٓ دفذذذذب  ج ب  ذدؾدبتذبيع١ٓٝذيفذَكٝ  ذب ذ
بمللٖددددٌذذ-يفذضدددد٤ٛ:ذبملد ًدددد١ذبيفسب دددد١ٝذذذذَٚؾسددددَلذ دددديرذبي كددددفٜدذي كددددِٜٛذدتب٤بيٗددددِذبي فسٜ دددد١ٝذذذذذ

ٞذ تدفتذبيددفٚسب ذبي فسٜ ٝدد١ذيفذفدد ٍذذذ-تددفتذ دٓٛب ذبـددا٠ذبي فسٜ دد١ٝذذ-بي  صدد ذ-بيفسب د
ذبي عً ِذبيٓ ف.

ذبدتب٤ذبي فسٜ ٞ– يرذبي كفٜدذ–بط ق١ذيكِٝٝذبي عًِذبيٓ فذ–بيهًُ  ذبملؿ   ١ٝ:ذبالػ ٖ  ذ
Science Teachers' Attitudes towards Using Active Learning 

Evaluation Card according to Rating Scales for Evaluating their 

Teaching Performances in Al- Majardah Governorate 
Dr. Rashid Mohamad Rashid 
Hasan Gharamat Alomri 

Abstract  
The research aimed at uncovering the attitudes of science teachers in Al-

Majardah Governorate towards the use of Active Learning Evaluation Card 
according to rating scales for evaluating their teaching performances, and 
comparing between science teachers' attitudes towards Active Learning 
Evaluation Card according to rating scale within the system of sixth 
supervisory performance, in order to evaluate their teaching performances 
according to: academic qualification - specialization - number of teaching 
years' experience – number of training programs in the field of active 
learning. The descriptive approach was adopted. The sample of the research 



 (ASEP)دساسات عشبًة يف الرتبًة وعله اليفس 

 

 

 

 

 
310 

consisted of science teachers at the three academic stages (primary, 
preparatory, and secondary) at public education schools in Al-Majardah 
Governorate Educational Administration (n = 72) teachers of science subject 
who were purposefully selected. The tool of the research was represented in 
Science Teachers' Attitude Scale towards active learning evaluation card, 
according to rating scales for evaluating their teaching performances The 
results of the research revealed the existence of a moderate agreement degree 
among individuals of the study sample towards the total score of the attitude 
scale towards active learning evaluation card. The degree of study sample 
individuals' agreement on the scale axes ranged between low and high. The 
order of these axes was according to degree of agreement. The results also 
showed that there were not any statistically significant differences between 
responses of the sample individuals in the scale of science teachers' attitudes 
towards the active learning evaluation card, according to rating scales in 
their latest version, for evaluating their teaching performances in the light of: 
academic stage - academic qualification - specialization - number of teaching 
years' experience – number of training programs in the field of active 
learning. 
Keywords: Attitudes - Active Learning Evaluation Card- Rating Scales - 
Teaching Performances 

 حح:مكذمة الب 
َٔذدجٌذَي ك١ذبي طٛسب ذٚبي ػريب ذبييتذؼف ذيفذت ملٓد ذبملع صدد;ذؾكدفذ دعتذذذذذ
بيعفٜدددفذَدددٔذبيدددفٍٚذبيعدبٝددد١ذي طدددٜٛدذَٓ ٖجٗددد ذبيفسب ددد١ٝ،ذٚقدددفذ جملٝدددتذَٓددد ٖجذذذذذذذذذذ

ذإ بيدٜ ضٝ  ذٚبيعًّٛذيفذبملًُه١ذبيعدب١ٝذبي عٛت١ٜذبٓصٝ ذن ريذَٔذٖلبذبي طٜٛد;ذ
ذ،طٜٛدُٖدد ،ذٚٚضددعتذبـطددفذ ُدد ذذذدٚيددتذٚربس٠ذبييبٝدد١ذٚبي عًددِٝذدُٖٝدد١ذندد ري٠ذي ذذذذ

ٚ يوذب ط ٝلذَ دٚعذيطٜٛدذَٓ ٖجذبيدٜ ضٝ  ذٚبيعًّٛذبيط ٝع١ٝذؾُٝد ذَدب دٌذذذ
ذبي عًِٝذبيع ّ.ذ

َّ َّذيطددٜٛدذبملددٓٗجذٜ طًدد ذيطددٜٛدذىٝدد ذبيكدد٣ٛذبملددل  ذذذذغددريذد ذد٠ذؾٝدد٘،ذٖٚددلبذٜعدد ذد
ٌذيطددٜٛدذبملعًُّدد ذبي طددٜٛدذبيهدد يفذَددٔذدجددذ:ل  دد٘ذَٓددٛدذبعددفتذَددٔذبملكَٛدد  ذَٓٗدد 

َّذذ ١ذيعًُٝدد١ذبإللدد رذط ددٚٚضدد ذ هذ،سسؾدد ذنؿ ٜدد يِٗذيً ع َددٌذَدد ذبملددٓٗجذبملفس ددٞذبملطدد
ذ.ل534،ذص.2008َٚ  بع١ذبي ٓؿٝل.ذ) ع ت٠ذٚإبدبِٖٝ،ذ

ٜهذ،ٖلب بملعًِّذد فذبملف ي ذبد   ١ٝذيًع١ًُٝذبي عًُٝٝد١،ذٚبيدلٟذٜكدّٛذبدفٚسذذذذذذفَُّعٚ
ٛ ذذ ّذدنددداذيفذإلددد يذبييبٝددد١ذٚؼكٝدددلذتٚسٖددد ذيفذيطدددٜٛدذبؿٝددد ٠،ذٚبملعًّدددِذبؾٝدددفذَكددد

 ٟ  ذٚب   دددبفذبمل دد ك ٌذٚيٛق ددذذذ،ي طددٜٛدذبي عًددِٝذٚؼفٜ دد٘ذملٛبن دد١ذبيعصدددذذذذذضدددٚس
َّذذ جٛبْدد ذْجملدد ّذيهددٜٛٔذذذذؾُٝدد ذبدَدددذٜ طًدد ذبي ا دد ذبمل دد ُد ذذذؼفٜ يدد٘;ذيددلبذؾدد 

ذل14،ذص.2007ِ.ذ)إبدبِٖٝ،ذبملعًّ

َّنُدد ذ بملعًّددِذَددٔذدٖددِذتٓ صدددذبملٓجملَٛدد١ذبي عًُٝٝدد١;ذإ ذٜدددي فذلدد يذبيعًُٝدد١ذذذذذد
بي عًُٝٝددد١ذظكدددفبسذل  ددد٘ذيفذدتب٤ذتٚسٙذبي فسٜ دددٞ،ذؾُُٗددد ذن ْدددتذبملٓددد ٖجذ فٜ ددد١ذ

َّ  دفٚذغدريذ ب ذقُٝد١ذإ بذذذذس٠،ذَُٚٗ ذن ْتذبيٛ  ٥فذبي ع١ًُٝٝذَ ٛؾد٠،ذإالذدْٗ ذيَٚط
دذبملعًِّذبيهـ٤ذبيك تسذت٢ًذب   ُ سذنٌذٖلٙذبإلَه ْ  ذَدٔذدجدٌذبن  د فذذذذرذٜ ٛؾ 
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،ذَٚ د تفيِٗذتًد٢ذبيد عً ِذب دهٌذذذذذ ٗ بيكفسب ذبيعك١ًٝذبملٛجٛت٠ذيف٣ذبمل عًُ ذٚيُٓٝ
ذ ٍ.ذؾعَّ

َّدذذذٚبٓ ٤ ذت٢ًذَد ذ د لذذ دذتٚسذبملعًّدِذَدٔذَصدفسذٜ ُدندلذ دٍٛذبي عًدِٝذإىلذذذذذذذؾكدفذيػ
ُّذذِذبيطً ددددذيددد عً ٘ذَٚٝ  دددج دددَٛ ٍذجددد ٤ذَ ددددٚعذيطدددٜٛدذَٓددد ٖجذذذذ ب.ذَٚددد ذٖدددلبذبي اددد

ُّذذذ سب ذٖددلبذبيدٜ ضددٝ  ذٚبيعًددّٛذبيط ٝعٝدد١ذيفذبملًُهدد١ذبيعدبٝدد١ذبي ددعٛت١ٜذملٛبن دد١ذيطدد
ُّ٘بيعصدذَٚعطٝ ي سذبملعًِّذٚب يبيٝجٝ  ذبي فسٜسذبيديتذٜ د  فَٗ ذذذ;ذٚي اكٝلذيط

بيدديتذيدنددلذتًدد٢ذبيط يدد ذنُاددٛسذذبشدد ٌُذبي طددٜٛدذتًدد٢ذب دديبيٝجٝ  ذبي ددفسٜسذذ
َّذ ِذٚيدٝسذذبيد عً ِذٖدٛذْ د دذٜكدّٛذبد٘ذبملد عً ذذذذذذذس٥ٝسذيع١ًُٝذبي عً ِذٚبي عًِٝذب ت  د سذد

ذ.ّل2009ِ.ذ)َ دٚعذيطٜٛدذيعًِٝذبيدٜ ضٝ  ذٚبيعًّٛ،ذبملعً 

لذبٗد ،ذذ ذبملعًِّذطيب٘ذت٢ًذؼًٌٝذبملعًَٛ  ذٚيؿ ريٖ ذٚبي ٓ ُّدذنُ ذه ذدٕذٜ ج 
ٌ ١ٝذي دددج ِذصدددّؿ٦ٝددد١ذيعً دددَدددٔذ ددديٍذيدددٛؾريذب ذ ذتًددد٢ذبالن  ددد فذٚبال  كصددد ٤ذٚ ددد
َّذ دبفذتًُٝدد١ذبيدد عً ِذبدد ـاب ذذذيددبملعًّددِذبي ٓدد ٥ٞذهدد ذدٕذٜعُددٌذذذذبمل ددهي ،ذنُدد ذد

ذ.ل2010بؿٝ ي١ٝذيًطيب.ذ)بيدٜٚسذ

َدد ذ دد لذاهددٔذبيكددٍٛذبيْدد٘ذيهددٞذٜدد ِذؼكٝددلذدٖددفبفذَ دددٚعذيطددٜٛدذذذذ٢ٚبٓدد ٤ ذتًدد
ِذَٓدد ٖجذبيعًددّٛذٚبيدٜ ضددٝ  ذيفذبملًُهدد١،ذؾدديذبددفذدٕذٜهددٕٛذبدتب٤ذبي فسٜ ددٞذيًُعًّدددذذذذذذذذ

َد ذبملُ س د  ذبي فسٜ د١ٝذبيك ٥ُد١ذتًد٢ذبيد عً ِذبيٓ دف،ذَٚد ذبد دسذبيدديتذذذذذذذذذذذَ ٛبؾًكد ذ
ذبٓٝتذتًٝٗ ذٖلٙذبملٓ ٖج.

Minnesota, 2012ًَّ ِذظ َعد١ذَٝٓٝ دٛي ذ)ذذٚقدفذ نددذَدندلذبي عًدِٝذٚبيد عذذذذذ ذلذد
بي عً ِذبيٓ فذٖٛذَف ٌذيً عًِٝذٜٓ ددذؾٝ٘ذبيطيبذَ ذبمل ت٠ذبييتذٜفس ْٛٗ ذَٔذ
 ددديٍذبيكددددب٠٤ذٚبيه  بددد١ذٚبي ادددف ذٚبال ددد ُ عذٚبي يَدددٌ،ذٚدْددد٘ذتهدددسذبملٛقدددـذبيدددلٟذذ

 عً ِذب دديبيٝجٝ  ذبيددَددٔذؾٝدد٘ذبملعًّددِذٚبيطدديبذ ددً ٕٝٛ،ذٚيٛجددفذتددف٠ذدْددٛبعذذذ ٜ اددف
بيٓ ددددفذَٓٗدددد :ذبدْ ددددط١ذبيؿدتٜدددد١،ذٚبدْ ددددط١ذبي ٓ ٥ٝدددد١،ذٚبحنُٛتدددد  ذبيصددددػري٠،ذذذذذذ

 ,Waterlooتذَدنددلذبي ُٝددلذظ َعدد١ذٚبيرييددٛذ)ذذٚبمل دددٚت  ذبي ع ْٚٝدد١.ذنُدد ذ ددفَّذذ

ٞذلذتددفت بذَددٔذب دديبيٝجٝ  ذبيدد عً ِذبيٓ ددفذذذ2011 :ذبد دد١ً٦،ذشدد ه١ذتًدد٢ذبيٓاددٛذب يدد
شد سى،ذذذ-ربٚجذ-د  د سب ذبي ٓ ٥ٝد١،ذؾّهدذذذبملُٝلب ذٚبيعٝدٛب،ذٚبيعصدـذبيدلٖ ،ذٚبال ذذذ

ذٚسق١ذبيفقٝك١ذبيٛب ف٠،ذ ٌذبمل هي ،ذبملٓ ظدب ،ذيع ذبدتٚبس.

ؾ ي فسٜسذالذٜك صدذت٢ًذفدتذْكٌذبملع سفذٚبملعًَٛ  ذيًطديب،ذٚإاد ذٜٛصدـذذذذ
ٗففذؼكٝدلذْ د ٥جذيعًُٝٝد١ذَدغدٛبذؾٝٗد ذيدف٣ذبيطديب،ذذذذذذذذ د ذفذٜبيْ٘ذْ د دذكط دذذ

لبذبيٓ ددد دذٚيٓؿٝددلٙذَٚ  بع ددد٘ذٚيكٛادد٘ذٚإتبسيددد٘،ذذذعٝددشذٜكدددّٛذبملعًّددِذب  طدددٝفذٖددذذذ
َّب دبن١ذؾعَّ َّذذذ ي١ذَ ذبيطيب،ذؾهُ ذد ذبملعًِّذالذٜك صدذتٚسٙذت٢ًذإيك ٤ذبملعًَٛد  ذؾد 

.ذ)بـًٝؿد١ذذٗ بيطيبذدٜط  ذالذٜك صدذتسِٖٚذت٢ًذ ؿظذيًوذبملعًَٛد  ذٚب ديج تذذ
ذ.ل5،ذص.ذ2015َٚط ٚعذ

ُّذذذٚيجملٗددددذ ٦ٛي١ٝذبمل ددد سن١ذيفذتًُٝددد١ذبيدددد عً ِ،ذذذًيددد ذيفذَ دددذذبيددد ػريب ذبؿفٜ ددد١ذؼ
ٔذبي ددفسٜسذبملديهددلذتًد٢ذبملعًددِ،ذٚبي ددفسٜسذبملديهددلذتًدد٢ذبحمل دد٣ٛذذَددٚبالْ كد ٍذبعٝددف بذذ

ل.ذٚدصد  ذبي ادفٟذذذFuhrmann & Grasha, 1998إىلذبي فسٜسذبملديهلذت٢ًذبملعًّدِذ)ذ
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ُّ ٜ ذبيلٟذٜٛبجٗ٘ذن ِذً دذٔذيفذنٌذبحن ال ذٜهُٔذيفذ ًلذب٦ٝ  ذيعٜذبملع صد بييبٛ
 ,McKeachie & Svinickiتٜٓ َٝه١ٝ،ذْٚ ط١،ذَٚدندل٠ذتًد٢ذَ د سن١ذبيطديبذ)ذذذذ

2006; Bonwell & Eison, 1991; McKeachie, 1990.ذل

َّذذذبملذَٚددٔ تًُٝدد١ذبي ددفسٜسذيدددي فذبسي  ًطدد ذذذذذ عدد سفذتًٝدد٘ذيفذبدتبٝدد  ذبييبٜٛدد١ذد
َُٗد١ذالذذذٚ ًٝك ذبع١ًُٝذبي كِٜٛ،ذٖٚلبذبالسي د دذالذٜ ديي٢ذَدٔذندٕٛذبي كدِٜٛذ طد٠ٛذذذذذذ

َّذذ بي كددِٜٛذٜعددفذبيٛ دد١ًٝذبيعًُٝدد١ذذذيه ُددٌذَٓجملَٛدد١ذبي ددفسٜسذبددفْٚٗ ذؾا دد ،ذبددٌذد
يًاهددِذتًدد٢ذتًُٝدد١ذبي ددفسٜس;ذؾٗددٛذتًُٝدد١ذي  ٝصدد١ٝذٚق ٥ٝدد١ذتيجٝدد١ذيه ددـذتددٔذذذ
دتب٤ذبملعًِّذٚؾ ت١ًٝذيفسٜ ٘ذتٔذطدٜلذؼفٜدفذتٓ صددذبيطدعـذَٚع ؾ ٗد ،ذَٚعدؾد١ذذذذذذ

ٜذْك دذبيك٠ٛذٚيعلٜلٖ ;ذممد ذٜدلت ذذ َّذذدذتًُٝد١ذبي دفسٜسذٚؼ دٝٓٗ ;ذذذذٟذإىلذيطدٛ ذَٚدٔذ د
ذ.ل208،ذص.2003ِ.ذ)ٜٛ ـذٚبيدبؾعٞ،ذلذد فذبدٖفبفذبيد٥ٝ ١ذي كِٜٛذبملعًّإىلذؼك 

نُ ذدٕذؼ  ذبملٛقـذبي عًُٝٞذٜ طً ذبيٛقٛفذتًد٢ذؾع يٝد١ذبملعًُّد ذٚي د ٝ ذذذذذ
ْك دذبيك٠ٛذٚبيطعـذيدفِٜٗذَدٔذدجدٌذيطدٜٛدذتطد ٤بيِٗذَدٔذ ديٍذبت ُد تذطدب٥دلذذذذذذذذذذ

ذٛضٛت١ٝذيفذبي كِٜٛ.ت١ًُٝذَ

َ  ذذ ٚظٗد ذيفذب ١ْٚذبد ري٠ذتف٠ذيٛجٗ  ذ فٜ ١ذيفذيكِٜٛذبملعًِّذقفذي ِٗذإ دٗ 
ذ: ٞيين ري بذيفذؼ  ذجٛت٠ذيكدِٜٛذبملعًّدِذإ بذَد ذطت كدتذب دهٌذصداٝ ،ذَٓٗد ذَد ذٜدذذذذذذذذذ

ذل:67-59ّ،ذصذص.2009)بيفٚ دٟ،ذ

 ٚيٛ ٝكٗد ذٚتتدِذذذيد ٝخذبيٛظ ٥ـذبد   ١ٝذي كِٜٛذبملعًّدِذن ي ادشذتدٔذبملعدؾد١ذذذذذ
 ٍ،ذٜٚ طً ذ يدوذيدنٝدل بذيفذىد ذبي ٝ ْد  ذٚصدٛؽذذذذذذ ٍذٚبي عًِٝذبيؿعَّبملعًِّذبيؿعَّ

بد هددددد ّ،ذٚإبددددددبرذبملُ س ددددد  ذبيُٓٛ جٝددددد١ذيًُعًدددددِذٚبال ددددديبيٝجٝ  ذبيؿع يددددد١ذذذذذذ
ذِذيفذبي عًِٝذٚبي عً ِذبيصؿٞ.ٚبإلل رب ذبي  سر٠ذيًُعًّ

 َّ ج٘ذمٛذيكِٜٛذبملعًِّذ دٝلتٟذإىلذذيػٝريذبيٓجملد٠ذٚبي ٛذبي ينٝفذيص ْعٞذبيكدبسذد
َّيكددِٜٛذدن دددذؾ تًٝدد١،ذذ إىلذؼ دد ذدتب٤ذبملعًّددِذٚيطددٜٛدذبيٓجملدد ّذبييبددٟٛذذذَٚددٔذ دد

ذيػريٙ.ذذْٛعذَٔذبمل  ٤ي١ذأٝلذبملعًِّذبؾٝف،ذٚػعً٘ذقف٠ًٚذٜٛجفبفذدٕذذبدَ ٘،ذٚال
 ذ١ذيفَّدذٚض ذبملعًّدِذيفذَدندلذتًُٝد١ذبي كدِٜٛذْٚ د ط ي٘،ذهعدٌذبملعًّدِذٜٓجملددذظف ذذذذذذذذ

ٚو  د ذْؿ د٘ذٜٚصدفسذد ه َد٘،ذذذذذذ،ٚبتٝد١ًذذ٘ذْجملدد٠ًذ٥دذَ لٚيٝ ي٘ذبييبٜٛد١ذْٚدٛبيجذدتبذذ
ذنُ ذاهٔذدٕذآ ذؾدص١ذي كِٜٛذرَي٥٘.

 ذ ٝددشذب دد  فبّذَصدد تسذبٝ ْدد  ذَ ٓٛتدد١ذيددفتِذبد هدد ّذبمل عًكدد١ذب كددِٜٛذبملعًّددذذذذ;ِ
غدددريٙذيفذبي عًدددِٝذبيصدددؿٞ;ذإ ذذذتدددٔيٛجدددفذد ددد  بذنددد ري٠ذػعدددٌذبملعًّدددِذَ ُٝدددل بذذذ

ٜهادددف ذبيددد عً ِذبطددددمذَ عدددفت٠،ذٜٚطددد بلذبددد ذدتب٥ددد٘ذذذذذٜ ددد طٝ ذبمل عًّدددِذبؾٝدددفذدٕذ
ذُ .ذبي عًُٝٞذٚب ذ  ج  ذبي عً ِذيًُ عًّ

 ذبمل عًك١ذب كِٜٛذبملعًِّذٚبييتذيكفّذَعًَٛ  ذْ ؾعد١ذذٛبال   فبّذبيصاٝ ذيً ا 
ٌذنٝؿٝددد١ذبي اكدددلذَدددٔذصدددفمذدتٚب ذذذِ،ذٚيٛضددد ذب دددهٌذَؿصَّدددذتدددٔذيكدددِٜٛذبملعًّدددذ
ٝ  بيكٝددد  ،ذٚ  ددد  ذ  ;ذؾ يٓ ددد ٥جذبي جدٜ ٝددد١ذيً ادددٛ ذبيددديتذيٛصدددٞذْ  ٥جٗددد ذَٝدددفبْ

ب ط ٝددلذب دديبيٝجٝ  ذقددفت٠ذيفذيكددِٜٛذبملعًّددِذي ددِٗذيفذيطددٜٛدذيكددِٜٛذبملعًّددِذذذذذذذذ
  ٝ ذ .بصٛس٠ذق ب١ًذيإلقٓ عذتًُ
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 ب دد  فبّذْ دد ٥جذيكددِٜٛذبملعًّددِذيفذيٛ ٝددلذل  دد٘ذٚنؿ ٤يدد٘ذٚبالتدديبفذبدد٘،ذَٚددٔذذذذذذ
ِذيدقٝد١ذبملعًّدِذضدُٔذَعد ٜريذدتب٤ذٚ ديرذذذذذذبدَٛسذبؾفٜد٠ذب الٖ ُ ّذؼدفٜشذْجملدذذ

ذيكفٜدذقفت٠ذ ًًؿ .

٘ذ٥دذٜٚ ِذيكِٜٛذبملعًِّذَٔذ يٍذفُٛت١ذَٔذبد  يٝ ذَٔذدُٖٗ ذيكِٜٛذدتبذ،ٖلب
تب ددٌذبيصددـذدٚذبملي جملدد١ذبيصددؿ١ٝ،ذٚيعددفذبملي جملدد١ذبيصددؿ١ٝذدن دددذد دد يٝ ذيكددِٜٛذذذ

ِذذذدتب٤ذبملعًِّذشٝٛت  ;ذ ٝدشذي دريذْ د ٥جذبيفسب د  ذبيديتذدجدٜدتذيفذذذذذذ ًّد ذذفد ٍذإتدفبتذبملع
دٕذبملي جملددد١ذبملٓجملُددد١ذبيددديتذي ددد  فّذؾٝٗددد ذبط قددد١ذبملي جملددد١ذيعدددفذَدددٔذدن ددددذذذذذذذإىل

ًّدددذذذ ،ذ2009ِ.ذ)سبٝددد ذٚبيدددفيُٝٞ،ذذبد ددد يٝ ذَٛضدددٛت١ٝذي كدددِٜٛذبدتب٤ذبي فسٜ دددٞذيًُع
ذ.ل199ص.

ٚظ ذدٕذَٝفبٕذبي اشذبييبٟٛذَدٔذشديْ٘ذبيعُدٌذتًد٢ذي دًٝفذبيطد٤ٛذتًد٢ذندٌذذذذذذذذذ
 ذقددفذتًددتذٛدٕذبي اددذٜي ددظيعًُٝدد١ذبييبٜٛدد١;ذؾ ْدد٘ذَدد ذٖددٛذجفٜددفذَٚؿٝددفذيددفؾ ذب

بٛصددددؿٗ ذد دددفذبملهْٛدددد  ذبملُٗدددد١ذذذ-ؼفٜددددف بذيدددف٣ذبملعًُّدددد ذ-تسب ددد١ذبالػ ٖدددد  ذذ
يً  ص١ٝذمٛذبيه ريذَٔذَهْٛ  ذبيع١ًُٝذبييب١ٜٛذظ ذؾٝٗ ذبالػد ٙذمدٛذَكددسب ذذذذ

ّذتسب د١ٝذك ًؿد١،ذٚطدب٥ددلذتسب د١ٝذَ ٓٛتدد١،ذٚد د يٝ ذبإلشدددبفذبييبدٟٛ،ذٚب دد  فبذذذذذ
بي كٓٝ  ذبي ع١ًُٝٝذبؿفٜ ١ذٚغريٖ ;ذمم ذٜارذد١ُٖٝذبي عدفذت٢ًذبالػ ٖ  ذمدٛذذ
ٖلٙذبملٛضٛت  ذبٛصؿٗ ذ طد٠ٛذأٗٝفٜد١ذيعطدٞذيصدٛس بذتدٔذنٝؿٝد١ذبي ع َدٌذَعٗد ذذذذذذذذذ

ًً ذظدد ذٜطددُٔذيًٓجملدد ّذبي عًُٝددٞذؾدص دد ذدندداذيًٓجدد يذٚبي طددٛس،ذذ ََّٚ دد ك  ذ  صدد١ذد
 ٗ َُّ٘،ذيعً ٌذبالػ ٙذبإله بٞذمٛذَٛضٛعذَع ذٜ  مذٛبالػد ٙذبي دًحنذمدٛٙذٜعدذذذذذيه

َّذتي٠ًٚذت٢ًُ٘،ذيعً  بدؾدبتذبيلٜٔذيفِٜٗذبػ ٖد  ذإه بٝد١ذمدٛذَٛضدٛعذَد ذٜهدٕٛذذذذذذذذد
دتبؤِٖذؾٝ٘ذدؾطٌذَٔذدتب٤ذبدؾدبتذبيلٜٔذيفِٜٗذبػ ٖ  ذ ً ١ٝذمٛذ يوذبملٛضٛع.ذ

(Akubuiro, 2004ِٝذبيد عً ِذذٚيعدٌذبػ ٖد  ذبملعًُّد ذمدٛذب د  فبّذبط قد١ذيكٝدذذذذذذذذ.ل
بيٓ فذيفذَٓجمل١َٛذبدتب٤ذبإلشدبيفذبي  ت ذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ د١ٝذَدٔذبدَدٛسذذذذ

ٌذَ دذبييتذٜٓ ػٞذدٕذيل لذيفذبالت   سذإ بذَد ذدسٜدفذ دلٙذبي ط قد١ذدٕذؼدٛرذبيدضد ذَدٔذقفذذذذذذذ
ذبملعًُّ .ذ

ُّذذ سذدٚيددٞذتددٔذبػ ٖدد  ذَعًُّددٞذبيعًددّٛذذٚقددفذٜ ددِٗذبي اددشذبؿدد يٞذيفذيكددفِٜذيصدد
 ست٠ذمددٛذب دد  فبّذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عً ِذبيٓ ددفذي كددِٜٛذبدتب٤ب ذذذذذذظا ؾجملدد١ذبحنددذ

بي فسٜ ددد١ٝذأٗٝدددف بذيفسب ددد  ذي ٓددد ٍٚذٖدددلٙذبالػ ٖددد  ذب ي عدددفٌٜذدٚذبي طدددٜٛدذتًددد٢ذذ
ذطدٜلذبال  ؿ ت٠ذَٔذنٌذَ ذَٔذشيْ٘ذتتِذبيع١ًُٝذبييب١ٜٛذيفذف ُعٓ .

 :مصهلة البحح 
ذيينفذيً   شذَ ه١ًذبي اشذَٔذَص تسذتف٠،ذَٓٗ :ذ

 الذساسات السابكة: -1
ي دددظذبٖ ُددد ّذبيعفٜدددفذَدددٔذذذذؾ ٝدددشذقددد ّذبي   دددشذب   ددد ذبيفسب ددد  ذبي ددد بك١،ذذذذذذ

ّل،ذ2014ّل،ذٚبدددد  ٜٛد ذ)2012ّل،ذٚت دددفب ذ)ذ2011بي ددد    ذَ دددٌ:ذتًددددٞذَٚٓصدددٛسذ)ذذذ
ّلذبدد ي عدفذتًدد٢ذبػ ٖدد  ذبملعًُّدد ذمددٛذذذذذ2014ّل،ذٚ ددًّٛذٚق  ددِذ)ذ2014ٚبيعٝددفٟذ)

بيٓ ددفذدٚذيكددِٜٛذدتب٥ٗددِذبي فسٜ ددٞذيفذضدد٤ٛذذذب دد  فبّذبعددرتذب دديبيٝجٝ  ذبيدد عً ِ
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ب   فبَِٗذ لٙذبال يبيٝجٝ  .ذٚيهٔذال ظذبي   شذَٔذ ديٍذي  عد٘ذيًفسب د  ذذذذ
بي دد بك١ذْددفس٠ذبيفسب دد  ذبيدديتذبٖ ُددتذب يه ددـذتددٔذبػ ٖدد  ذَعًُّددٞذبيعًددّٛذمددٛذذذذذذذذ
ب دددد  فبّذبط قدددد١ذيكٝددددِٝذبيدددد عً ِذبيٓ ددددفذ) دددديرذبي كددددفٜدلذي كددددِٜٛذدتب٤بيٗددددِذذذذذذذذ

الذيٛجفذتسب د  ذدجدٜدتذيفذبملًُهد١ذذذذذ–يفذ فٚتذتًِذبي   شذذ–نُ ذدْ٘ذبي فسٜ ١ٝ،ذ
ٟذبذب ي   ددشذإىلذبي صددف ذفبيعدبٝدد١ذبي ددعٛت١ٜذبٖ ُددتذبفسب دد١ذٖددلبذبملٛضددٛع،ذممدد ذ ددذذذذ

ذملٛضٛعذبي اشذبؿ يٞ.

 املالحعة املًذاىًة: -2
ِّددذ َددٔذ دديٍذتُددٌذبي   ددشذَ دددؾًذ ،ذٚبطيتدد٘ذتًدد٢ذطدٜكدد١ذيكددِٜٛذبملعًُّدد ذذ يدبٛ

١ذَٚعًُّٞذبيعًدّٛذبصدؿ١ذ  صد١ذبصدؿ ٘ذفد ٍذؽصد ذبي   دش،ذٚتًد٢ذذذذذذذذذبصؿ١ذت َ
بط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عً ِذبيٓ ددفذي كددِٜٛذبدتب٤ب ذبي فسٜ دد١ٝذملعًُّددٞذبيعًددّٛ;ذيدد  ذدٕذذذذذ

يفذبالصدددفبسذبي كدددِٜٛذبعَُٛددد٘ذٚبط قددد١ذبي كٝدددِٝذ صٛص ددد ذقدددفذبتيبٖددد ذبي ادددفٜشذذذذذ
١ذيكٝددِٝذبيدد عً ِذذملٓجملَٛدد١ذبدتب٤ذبإلشدددبيف،ذٚيددٛ ظذصددعٛب١ذب دد  فبّذبط قددذذذذبد ددري

بيٓ فذي كِٜٛذبدتب٤ب ذبي فسٜ ١ٝذملعًُّدٞذبيعًدّٛ،ذنُد ذيدٛ ظذشده٣ٛذند ريذَدٔذذذذذذذذ
بملعًُّدد ذبيددلَي٤ذ ددٍٛذيط ٝددلذبي ط قدد١،ذٚن ددد٠ذب  ؿ دد سبيِٗذتددٔذبعددرتذبٓٛتٖدد ،ذذذذذ
ٚنٝؿٝدد١ذيكددفٜدذبيددفسج  ذبملُ ًدد١ذيهددٌذبٓددفذؾٝٗدد ;ذيددلبذسد٣ذبي   ددشذضدددٚس٠ذقٝدد  ذذذذذذذذذذ

فبّذبط قددد١ذيكٝدددِٝذبيددد عً ِذبيٓ دددفذ) ددديرذذذذبػ ٖددد  ذَعًُّدددٞذبيعًدددّٛذمدددٛذب ددد  ذذذ
بي كددفٜدلذي كددِٜٛذدتب٤بيٗدددِذبي فسٜ دد١ٝ;ذٚ يدددوذيطددُ ٕذَصدددفبق١ٝذٖددلٙذبي ط قددد١،ذذذذذذ

ذٚبيٛقٛفذت٢ًذبعرتذبالػ ٖ  ذبييتذقفذؼٍٛذتٕٚذب   فبَٗ ذب هٌذجٝف.ذ

ٚبٓ ٤ ذت٢ًذَد ذيكدفّذي ادفتذَ ده١ًذبي ادشذيفذبؿ جد١ذإىلذضددٚس٠ذإجددب٤ذتسب د١ذذذذذذذذذذ
ٔذ ٛذذذذبػ ٖد  ذذ:يًه ـذتد ّذذَعًُّدٞذبيعًدّٛذمد بط قد١ذيكٝدِٝذبيد عً ِذبيٓ دفذذذذذذب د  فب

ذَٚؾسَلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ.

 :أسئلة البحح 
 مٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عً ِذبيٓ دفذذذذذظا ؾجمل١ذبحن ست٠ذَعًُّٞذبيعًّٛذَ ذبػ ٖ  ذ

 ؟َٚؾسَلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ
 َٚؾسددَلذذَعًُّددٞذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عً ِذبيٓ ددفذذذذذبػ ٖدد  ذٖددٌذؽ ًددـذذذ

ذ-بددد   يف:ذبملد ًددد١ذبيفسب ددد١ٝذذ ددديرذبي كدددفٜدذي كدددِٜٛذدتب٤بيٗدددِذبي فسٜ ددد١ٝ
تدددفتذذ-تدددفتذ دددٓٛب ذبـدددا٠ذبي فسٜ ددد١ٝذذذ-بي  صددد ذذ-بمللٖدددٌذبيفسب دددٞذ

 بيفٚسب ذبي فسٜ ١ٝذيفذف ٍذبي عً ِذبيٓ ف؟

 البحح: أهذاف 
ذكٝلذبدٖفبفذب ي١ٝ: ع٢ذبي اشذبؿ يٞذإىلذؼ

 َعًُّددٞذبيعًددّٛذظا ؾجملدد١ذبحندد ست٠ذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذذذذذذذذبيٛقددٛفذتًدد٢ذبػ ٖدد  ذذذذ
َٚؾسَلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ  .بي عً ِذبيٓ فذ

 بػ ٖد  ذَعًُّدٞذبيعًدّٛذمدٛذبط قد١ذذذذذذبيه ـذتٔذبيفالي١ذبإل صد ١ٝ٥ذيًؿددٚمذيفذذذ
 .كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١َٝٚؾسَلذ يرذبي ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ ف
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 :أهنًة البحح 
ذؼفت ذد١ُٖٝذبي اشذبيٓجملد١ٜذٚبي ط ٝك١ٝذيفذبؾٛبْ ذب ي١ٝ:

 :األهنًة اليعشية 
 بيدلٟذود ٍٚذإيكد ٤ذبيطد٤ٛذتًد٢ذذذذذذذ-ذيفذ فٚتذتًدِذبي   دشذذ-ٜعفذبي اشذبدٍٚذ

َعًُّددٞذبيعًددّٛذظا ؾجملدد١ذبحندد ست٠ذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عً ِذبيٓ ددفذذذذبػ ٖدد  ذ
 .َلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١َٝٚؾس
 ددِٗذبي اددشذبؿدد يٞذيفذيً ٝدد١ذَ طً دد  ذيٓؿٝددلذَ دددٚعذيطددٜٛدذَٓدد ٖجذبيعًددّٛذذذذذ ٜ

ذٚبيدٜ ضٝ  ذيفذبملًُه١.
 ا ددددٌذبي اددددشذبؿدددد يٞذب دددد ج ب١ذي ٛصددددٝ  ذبيعفٜددددفذَددددٔذبيفسب دددد  ذٚبي اددددٛ ذ

بيعًدّٛذيفذضد٤ٛذذذٚبمللأدب ذبيع١ًُٝذبييتذبٖ ُتذب كدِٜٛذبدتب٤ذبي فسٜ دٞذملعًُّدٞذذذذ
 َ طً   ذيط ٝلذبي عً ِذبيٓ ف.

 ٞيتب٠ذاهٔذيطٜٛدٖ ذبمله  ١ذبيعدب١ٝذٚبييب ذبي ا ٞذبيعدبٞذبذٜلٚتذبي اشذبؿ ي
ٚيٛظٝؿٗدد ذيفذإجدددب٤ذبمللٜددفذَددٔذبيفسب دد  ذ ب ذبيصدد١ًذب كددِٜٛذبدتب٤ذبي فسٜ ددٞذذذذذذذذ

َٚؾسَلذ يرذملعًُّٞذبيعًّٛذب    فبّذب  .بي كفٜدط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ فذ

 :األهنًة التطبًكًة 
 ٛق ذدٕذٜؿٝفذَٔذْ  ٥جذبي اشذبيع ًَٕٛذيفذف ٍذإتفبتذٚيطٜٛدذبدبَجذيدفسٜ ذذ ٜ

ُّسذٚبض ذتٔذبػ ٖ  ذ َعًُّدٞذبيعًدّٛذمدٛذذذذبملعًُّ ;ذٚ يوذَٔذ يٍذيكفِٜذيص
َٚؾسَلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ  .بط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ فذ

 لٜٚددفِٖذب ػ ٖدد  ذذ دداب٤ذبملٓدد ٖجذَددٔذ دديٍذيذذ٥جذبي اددشذبؿدد يٞذذقددفذيؿٝددفذْ دد ذ
َٚؾسددَلذ دديرذبي كددفٜدذي كددِٜٛذذذ َعًُّددٞذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عً ِذبيٓ ددفذ

َدبت يٗددد ذيفذؼدددفٜشذٚيطدددٜٛدذق ددد٣ٛذَٓددد ٖجذذذ،ذَدددٔذدجدددٌذدتب٤بيٗدددِذبي فسٜ ددد١ٝ
 بيعًّٛ.

 ُّسذت ّذتدٔذبػ ذ َعًُّدٞذبيعًدّٛذذذٖد  ذذٜلٚتذبي اشذبؿ يٞذبمل دؾ ذبييبٜٛ ذب ص
َٚؾسددددَلذ دددديرذبي كددددفٜدذي كددددِٜٛذدتب٤بيٗددددِذذ مددددٛذبط قدددد١ذيكٝددددِٝذبيدددد عً ِذبيٓ ددددفذ

 .بي فسٜ ١ٝ
 ذي  ُ دٚذإبددبرذْكد دذذذذ ط ق١ذيكِٝٝذبيد عً ِذبيٓ دفذذٜ ٛق ذدٕذي ّهٌذْ  ٥جذبي اشذتت

 بيطعـذؾٝٗ ;ذنٞذٜ ِذيعفًٜٗ ذٚيطٜٛدٖ .

 :مصطلحات البحح 
  :االجتاهات 

ٝ   ذودفتذب د ج ب  ذبيؿددتذذذذيهَعدَّفذبالػ ٖ  ذ بيْٗ :ذْلت١ذدٚذب  عفبتذَه   ذْ  
يهَعددددددَّفذٚذل.22،ذص.2005 ٝددددد ٍذبدشددددد  صذدٚذبدؾهددددد سذدٚذبملٛضدددددٛت  .ذ)بي دددددفسٟ،ذذذذ

َٚؾسدَلذ ديرذبي كدفٜدذي كدِٜٛذدتب٤بيٗدِذذذذذذبالػ ٖ  ذ مٛذبط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ فذ
بيعًدددّٛذتًددد٢ذَكٝددد  ذذبيْٗددد :ذفُدددٛعذبيدددفسج  ذبيددديتذوّككٗددد ذَعًُّدددٛذذذذبي فسٜ ددد١ٝ

 بالػ ٖ  ذبملَعف ذيليو.

   :التعلُّه اليصط 
بيْددد٘ذظيٛظٝدددـذبيددد عً ِذبيٓ دددفذلذ135ّ،ذص.ذ2014فذبيعُددددب ذٚبيطٜٛ دددٞذ)دِّدددددَعٜه

بملعًِّذال يبيٝجٝ  ذبي فسٜسذبطدٜك١ذي ِٗذيفذؼ  ذدتب٥٘ذيفذيٛصدٌٝذبملعًَٛد  ذذذ
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١ذَددٔذجٗدد١ذذيًطدديبذَددٔذجٗدد١،ذٚؼ دد ذَ دد ٣ٛذؼصددًِٝٗذٚبن  دد بِٗذيًُعدؾددذذذذذذذ
ذد د٣ظ.

ِّد ذيفذبي ادشذبؿد يٞذبيْد٘:ذطدٜكد١ذيعً دِذٚيعًدِٝذيفذذذذذذذذ ٜهَعدَّفذبي عً ِذبيٓ فذإجدب٥ ٚ
إٓذٚب ف;ذ ٝشذٜ  سىذبيطيبذيفذيعً ُِٗذبؿ ت١ًٝذن ري٠ذَدٔذ ديٍذب٦ٝد١ذيعًُٝٝد١ذذذذذ

ذغ١ٝٓذَٚ ٓٛت١;ذبػ١ٝذؼكٝلذبدٖفبفذيفذبملٓ ٖجذبيفسب ١ٝذالذ ُٝ ذبيعًّٛ.

 املعله تكىيه أداء:   
تًُٝددد١ذكططددد١ذَٚ ددد ُد٠ذبيْددد٘:ذظيكدددِٜٛذدتب٤ذبملعًّدددِذّلذ2007)فذبيدٜٚ دددٞذدِّدددددَعٜه

ِ،ذَٚد ذٜ د طٝ ذؾعًد٘،ذبطدٜكد١ذتٛيٝد١ذذذذذذَٚكصٛت٠ذي ٛضدٝ ذصدٛس٠ذتُد ذٜعدؾد٘ذبملعًّدذذذذذ
كدد٘ذبٗدففذَعدؾدد١ذَد ذ ك ذذ;ذ،ذٚيفذضد٤ٛذَكدد ٜٝسذيكدفٜدذَ فسجدد١ذذٚيفذبمل د ٜٛ  ذن ؾدد١ًذ
ذظ.دتب٥٘ذبحملفت٠ذي طٜٛدذبدتب٤بملعًِّذَٔذَ  ٜٛ  ذ

ٝ  ددد ذيفذبي ادددشذبؿددد يٞذبيْددد٘:ذ ٜهَعدددددَّفذإجدب٥ ذتًُٝددد١ذَٓٗجٝددد١ذي ددد ٓفذإىلذَعددد ٜريٚ
َٚؾسَلذ يرذبي كفٜد،ذَٔذدجٌذإصدفبسذد هد ّذتقٝكد١ذَٚٛضدٛت١ٝذتًد٢ذذذذذذ بي عً ِذبيٓ فذ

 ذ.،ذٚؼفٜفذجٛبْ ذبيك٠ٛذٚبيطعـذؾٝٗ بيعًّٛيفسٜسذَكدسذ

 اخللفًة اليعشية للبحح 
 يصط:احملىس األول: التعلُّه ال 
 اجلزوس التاسخيًة واليعشية للتعلُّه اليصط: -1

أ فذدؾه سذبي عً ِذبيٓ فذتاذَف٣ذتدٜرتذَدٔذبي د سٜخ،ذؾكدفذبقدييذبيصدٕٝٓٝٛذذذذذذ
بيكفب٢َذَصطً ذبي عً ِذبي جددٜحن،ذٚبيد عرتذٜدجد ذٖدلبذبملصدطً ذإىلذبيؿًٝ دٛفذذذذذذذ

مل د ٖف٠ذذبيلٟذق ٍ:ذإ بذد اي ذؾ ٛفذد  ُ ،ذٚإ بذدؼدتذيدٞذبذذذLao-Tseظالٚذي ٞظذ
:ذَدددد ذدأعدددد٘ذدْ دددد ٙ،ذَٚدددد ذدسبٙذConfuciusؾدددد ْ ذ ددددييعًِ.ذٜٚكددددٍٛذنْٛؿٛشددددٝٛ ذ

ديدلندٙ،ذَٚدد ذدؤتٜدد٘ذدؾُٗدد٘،ذٚ دد١ذَ دد ٍذ  يدشذَددٔذبي دد سٜخذبيعدددٜرتذيًدد عًِذبيٓ ددفذذذ
بيدلٟذ نددذ:ذد اْدٞذؾ دٛفذذذذذذBenjamin Franklinٜ يي٢ذَٔذظٜٓجد َ ذؾددبْهً ظذذ

ذلذIn. Weltman, 2007, p.6.ذ)دْ ٢،ذتًُّ ذؾكفذديلند،ذدشدن ذؾ ٛفذديعً ِ

َٚددٔذبحمل ُددٌذدٕذٜ دد لذبيدد عً ِذبيٓ ددفذجددلٚسٙذَددٔذبيٓجملدٜدد١ذبياى يٝدد١.ذٚيعددٌذذ
ذدؾه سذجٕٛذتٜٟٛ،ذٚبك١ٝذبياى يٝ ،ذقفذد ُٗتذيفذبش ك مذبي عً ِذبيٓ ف.

َٚٔذ يٍذب  كدب٤ذْجملدٜ  ذبي عً ِذتداذبي د سٜخ;ذاهدٔذب د ٓ  جذدٕذبي دًٛن١ٝذذذذذذ
Behaviorismع١ٝذ،ذٚبيٛضددPositivismن ْ دد ذَددٔذبيٓجملدٜدد  ذبيدديتذ ددٝطد ذتًدد٢ذذذذذذ

ل;ذؾُدٔذٚجٗد١ذْجملددذبي دًٛن١ٝذؾ ْٗد ذذذذذذPrince & Felder, 2006بيد عً ِذيعدف٠ذقددٕٚذ)ذذذ
َهي جمًل ذيفذبي ًٛىذٜدج ذإىلذبـا٠ذ) َهك    ذٚ ُّددد بذ ذل.Davis, 2004يد٣ذبي عً ِذيػ

نُدد ذدٕذْجملدٜدد١ذبيدد عً ِذب ملي جملدد١ذدٚذْجملدٜدد١ذبيدد عً ِذبالج ُدد تٞذبيدديتذٚضددعٗ ذذذذذذذذ
;ذبت ا ذبؾ دذَد ذبد ذْجملدٜد١ذبيد عً ِذبي دًٛن١ٝذذذذذذAlbert Banduraديا ذب ْفٚسبذ

َّٕذذذ93،ذص2001ْٚجملدٜدددد١ذبيدددد عً ِذبملعدؾٝدددد١،ذ)َصددددطؿٞ،ذذذ ل.ذدَدددد ذبيٛضددددع١ٝذؾ لنددددفذد
ٛذذذذذ ٕذق ٥ُد١ذتًد٢ذبملعد سفذبيٛضدع١ٝ،ذدٚذذذذذبؿك ٥لذاهدٔذقٝ  دٗ ،ذٚدٕذبيعًدّٛذهد ذدٕذيهد

 ل.ذDavis, 2004بال   ص سب ذبييتذاهٔذب    سٖ ذ)
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َّٕذبي ددًٛن١ٝذٚبيٛضددع١ٝذقددفذ ددٝطدي ذتًدد٢ذْجملدٜدد  ذبيدد عً ِ;ذؾ ْدد٘ذٜٛجددفذ ٚ ٝددشذإ
ٍُّذاٛ جٞذقفذ ف ذيفذبي عً ِ،ذالذ ُٝ ذيفذبييبٝد١ذبيعًُٝد١;ذؾكدفذبدفدذبدادٛ جذذذذذذ ؼ

 ,Clough & Kauffmanبالْ   ٙذيفذبدتبٝد  ذبييبٜٛد١ذ)ذذبي ٓ ٥ٞذيفذبال  اٛب ذت٢ًذ

ذل.1999

ٚبٓ ٤ ذتًد٢ذبي ٓ ٥ٝد١ذؾد ٕذب٦ٝد١ذبيد عً ِذالذي طًد ذبال د ك  ٍذبي دًحنذيًُعًَٛد  ;ذذذذذذذذذذ
ذإا ذي طً ذدٕذٜ اٌُذبمل عًُّٕٛذَ ٦ٛي١ٝذيعً ُِٗ.

 مفهىو التعلُّه اليصط: -2
لذبيدد عً ِذFelder & Silverman, 1988, p.678ٜهعدددِّفذؾًٝددفسذٚ ددًٝؿدَ ٕذ)ذذ

بيٓ دفذبيْد٘:ذدٜد١ذب ديبيٝج١ٝذيفسٜ د١ٝذيعُدٌذتًد٢ذبْػُد  ذَٚ د سن١ذبيطديبذيفذذذذذذذذذذذ
بيدد عً ِ،ذٚي طًدد ذَددِٓٗذدٕذٜؿهدددٚبذؾُٝدد ذهدد ذدٕذٜددلتٚٙذدٚذٜؿعًددٛٙ.ذٖٚددلبذبي عدٜددـذذذذذذذ

ل;ذدَد ذذChickering & Gamson, 1987ٜ ؿدلذَد ذَد ذقفََّد٘ذشدٝهدٜٓجذٚج َ دٕٛذ)ذذذذذذ
د ددد  ذبيكدددٟٛذيًددد عً ِذبيٓ دددفذٖدددٛذبمل ددد سن١ذذلذؾدددري٣ذدٕذبStark, 2006 ددد  سىذ)

ذبيؿع ي١ذَٔذبيط ي ذيفذبمل ت٠ذبييتذٜ ِذيعً ُٗ .ذ

لذيعدًٜؿ ذيً عًِذبيٓ فذت٢ًذدْ٘:ذت د س٠ذتدٔذذذ33،ذص2006ٜٚطديذ ع ت٠ذٚآ دٕٚذ)
طدٜكدددد١ذيعً ددددِذٚطدٜكدددد١ذيعًددددِٝذيفذإٓذٚب ددددف;ذ ٝددددشذٜ دددد سىذبيطً دددد١ذيفذبدْ ددددط١ذذذذذ

ب٦ٝدد١ذيعًُٝٝدد١ذغٓٝدد١ذَ ٓٛتدد١،ذي ددُ ذ ددِذذذذذذٚبي ُدد سٜٔذبؿ تًٝدد١ذندد ري٠;ذَددٔذ دديٍذذذذذ
َّدد ٤،ذٚبملٓ ق دد١ذبي دٜدد١ذٚبيدد ؿهريذبيددٛبتٞذٚبي اًٝددٌذذذذذ ب إلصددػ ٤ذبإلهدد بٞ،ذٚبؿددٛبسذبي 
ٌُّذبيعُٝلذيهٌذَ ذي ِذقدب٤ي٘ذدٚذن  ب ٘ذدٚذطد ٘ذَٔذَ ت٠ذتسب د١ٝذدٚذذ بي ًِٝ،ذٚبي ي

ٌذذذذذذذ َ د٦ٛي١ٝذذذقط ٜ ذدٚذدَٛسذدٚذآسب٤ذب ذبيطديب،ذَد ذٚجدٛتذَعًّدِذٜ دجعِٗذتًد٢ذؼُد
يعًدددِٝذدْؿ دددِٗذبيْؿ دددِٗذؼدددتذإشددددبؾ٘ذبيدددفقٝل،ذٜٚدددفؾعِٗذإىلذؼكٝدددلذبدٖدددفبفذذذذ
بيطُٛ ١ذيًُٓٗجذبملفس ٞ،ذٚبييتذيدّندلذتًد٢ذبٓد ٤ذبي  صد١ٝذبمل ه ًَد١ذٚبإلبفبتٝد١ذذذذذذذ

ذيط ي ذبيّٝٛذٚسجٌذبيػف.

ٜهي دددظذدْٗددد ذأدندددل ذتًددد٢ذتًُٝددد  ذذذذ َ دددٌذيفذيعدٜؿددد  ذبيددد عً ِذبيٓ دددف;ذ ٚبمل ي
ذل.Sivan et al., 2003ي ؿهريذٚبدتب٤.ذ)د   ٝ  ،ذُٖ :ذب

 مبادئ التعلُّه اليصط: -3
لذَ دد تاذبيددد عً ِذتًدد٢ذضددد٤ٛذبي ٓ ٥ٝددد١;ذذذ141-140،ذصذص2007 ددفَّتذبحملٝ دددٔذ)ذ

ذٚبييتذيعفذد     ذيً عًِذبيٓ ف،ذَٚٓٗ :ذ

 .بي عً ِذت١ًُٝذْ ط١ 
 .ِ ًعً ِذبيؿدتذنٝؿ١ٝذبي ع ٜ 
 .طُٔذبي عً ِذبيًػ١ ٜ 
 بي عً ِذبي ٝ ق.ٞ 

 أهذاف التعلُّه اليصط: -4
ذل:ذ33،ذص2006ٚآ دٕٚ،ذذ ع ت٠)َ ذٜييٞذذبيٓ فذبي عً ِذدٖفبفذدِٖذَٔ

  ٝذبيعفٜف٠.ذبيٓ قفذبي ؿهريذَٗ سب ذبن   بذت٢ًذبيطً ١ذي ج
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  ٝذبيٓ قف٠.ذبيكدب٠٤ذت٢ًذبيطً ١ذي ج
 ِذبمل ٓٛت١.ذبملعدؾ١ذَٝ تٜٔذمٛذبمل عًُ ذيف٣ذب يٓؿسذبي ك١ذتت
 ذبمل١ُٗ.ذبيكط ٜ ذبن   فذت٢ًذبمل عًُ ذَ  تف٠
  ٝذبمل  ًؿ١.ذبد ١ً٦ذطديذت٢ًذبيطً ١ذي ج

 أهنًة التعلُّه اليصط: -5
ٌذ دُٖٝدددد١ذبيدددد عً ِذبيٓ ددددفذيفذتددددف٠ذْكدددد دذَٓٗدددد :ذ)يف.ذذذذذذذMichelـدددد ذَٝ  ددددٝ

ذل:23،ذص2007بي ٛبه ٞ،ذ

 .وصٌذبمل عًُّٕٛذت٢ًذيعلٜلب ذن ؾ١ٝذ ٍٛذؾُِٗٗذيًُع سفذبؾفٜف٠ 
 بي عً ِذبيٓ فذيًُ عًُ ذقفسيِٗذبفٕٚذَ  تف٠ذ ًط١;ذٖٚلبذٜعدلرذ كد ِٗذذذٜ  ذ

 يفذ بيِٗذٚبالت ُ تذت٢ًذبيلب .
 .ِ ًٜؿطٌذَعجملِذبمل عًُّ ذدٕذٜهْٛٛبذْ ط ذ يٍذبي ع 
 .ُ٘ ًتفذت٢ًذبٓ ٤ذا  جذتك١ًٝذ ١ًُٝذ دٜع١ذمل ذٜ ِذيع  ٜ 

 خصائص التعلُّه اليصط: -6
لذ23،ذ2009لذٚبؿدٜدددٟذ)469،ذ2004ٜ ددريذبيعفٜددفذَددٔذبي دد    ذَ ددٌ:ذقطدد َٞذ)ذذذذ

لذإىلذفُٛت١ذَٔذ ص ٥ ذبي عً ِذبيٓ ف،ذَٚدٔذذ12،ذ2009)ذKyriacouٚندٜ نٛذ
ذدُٖٗ :

 .٘ ٍٕذ كٝك١ٝذَٔذٚج١ٗذْجملدذبيط ي ذْؿ  دٕذٜهٕٛذيً عًِذدغدبضذَٚع 
 . ًٗإي  ١ذبيؿدص١ذدَ ّذبيط ي ذيً عًِذب يطدٜك١ذبييتذٜؿط 
 .ِ َدبت ٠ذبيؿدٚمذبيؿدت١ٜذب ذبيطيبذٚيٛؾريذؾدصذبي عً ِذبملٓ   ١ذ 
 .  دٕذٜ ِذبي عً ِذَٔذ يٍذإ  س٠ذبمل هي ذٚبي اشذتٔذ ًٍٛذ 
 .  بي ع ٕٚذبيؿع ٍذب ذبيطيبذبعطِٗذَ ذبعرت،ذٚبِٝٓٗذٚب ذبملعًِّذدٜط 

 (:دوس املتعله -تطبًل التعلُّه اليصط يف غشفة الصف )دوس املعّله  -7
ٜفتِذبملف ٌذبي ٓ ٥ٞذبي ٦ٝ  ذبيصؿ١ٝذبملديهل٠ذت٢ًذبمل عًِ،ذٚبيينٝلذت٢ًذ ًلذ
ب٦ٝددددد١ذيعًُٝددددد١ذَػلٜددددد١ذ ب ذف رؾددددد١ذ دددددد٠;ذؾؿدددددٞذن ددددد بذظشدددددٝهدْجذٚج َ دددددٕٛظذذ

(Chickering & Gamson, 1991لذٚبملعٓدٕٛذبدد:ذيط ٝدلذبمل د تاذبي د ع١ذيًُُ س د١ذذذذذذذ
ل;ذٖدلبذذApplying the seven principles for good practiceبؾٝدف٠ذيفذبي عًدِٝذ)ذذ

ذبيه  بذٜكفّذبمل  تاذبي  ع١ذي ط ٝلذبي عً ِذبيٓ فذيفذغدؾ١ذبيصـ،ذٖٚٞ:ذ

 بملُ س ١ذبؾٝف٠ذيً عًِذبيٓ فذٖٞذبييتذي ج  ذبي ؿ تٌذب ذبيط ي ذٚبملعًِ.ذ 
 ٖٚٞذبييتذي ج  ذبي ؿ تٌذب ذبيطيب.ذ 
 .ٖٚٞذبييتذي ج  ذت٢ًذبيٓ  د 
 َعلر٠.ذٖٚٞذبييتذيعطٞذيػل١ٜذسبجع١ذ 
 .ٚيلّنفذت٢ًذٚقتذبمل١ُٗ 
 .ٚي ٛبصٌذَ ذبي ٛقع  ذبملديؿع١ 
 .ذٚيكفسذبملٛبٖ ذٚطدمذبي عً ِذبمل عفت٠
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 :احملىس الجاىٌ: تكىيه األداء التذسيسٌ للنعله 
َّٕذبيػدددضذَددٔذيكددِٜٛذبدتب٤ذٖددٛذيكددفِٜذيػلٜدد١ذسبجعدد١ذيعددلرذبيُٓددٛذبملٗدد ،ذٜٚددلٚتذذذ إ
بي كدِٜٛذنًً دد ذَددٔذبملعًُّد ذبؾددفتذٚ ٟٚذبـددا٠ذتًدد٢ذ دفذ ددٛب٤ذب ي ٛجٝدد٘ذبيٛبضدد ذذذذ

ذ ٍٛذَ  ٣ٛذدتب٥ِٗذن ط٠ٛذدٚىلذي افٜفذبيؿدصذبمل   ١ذمللٜفذَٔذبي طٜٛد.ذ

 مفهىو تكىيه أداء املعله: -1
يكِٜٛذدتب٤ذبملعًِّذإىلذت١ًُٝذى ذبملعًَٛد  ذٚبدتيد١ذتدٔذدتب٤ذبملعًّدِذذذذذٜ ريذَؿّٗٛذ

يً عدددفذتًدد٢ذجٛبْدد ذبيكدد٠ٛذٚبيطددعـذيفذمم س دد ي٘ذبملٗٓٝدد١،ذَٚٓ ق دد١ذبملعًّددِذؾٝٗدد ذذذذذذذذذ
ٚيعلٜلذجٛبْ ذبيك٠ٛذٚبقيبيذطدمذبيعيجذبملٓ  د ١ذؾٛبْد ذبيطدعـذبٗدففذؼ د ذذذذذذ

ذل.368ّ،ذص.2009دتب٥٘.ذ)بيصػري،ذ

ِذذ ّ،ذ2009دتب٤ذبملعًّددِذؾ دد ً  ذؾُٝدد ذٜددييٞذ)سبٝدد ذٚبيددفيُٝٞ،ذذذذذذدَدد ذ طددٛب ذيكددٜٛ
ذل:197ص.

 . ٗؼفٜفذدٖفبفذَٚ  ٜٛ  ذبدتب٤ذبييتذٜٓ ػٞذيًُعًِّذؼكٝك 
 ى ذبملعًَٛ  ذبـ ص١ذيكٝ  ذبدتب٤ذبيؿعًٞذيًُعًِّ.ذ 
 ؼًٝدددٌذبيٓ ددد ٥جذبيددديتذد دددؿد ذتٓٗددد ذبملعًَٛددد  ذبي ددد بك١،ذَٚك سْ ٗددد ذظددد ذٜٓ ػدددٞذذ

 تسذبالمدبؾ  ذَٚعدؾ١ذد   بٗ .ؼكٝك٘،ذٚؼفٜفذَص 

َّذَددٔذدٖددِذد دد يٝ ذيكددِٜٛذبملعًّددِذٚبيدديتذيُٓددٞذَٗ سبيدد٘،ذٚي دد تفٙذذ ٜٚددد٣ذبي   ددشذد
ت٢ًذبي طٜٛدذٚيعطٞذَعًَٛ  ذٚبٝ ْد  ذصد تق١ذتٓد٘ذٖدٛذيكدِٜٛذبدتب٤ذتب دٌذبيصدـذذذذذذذذ
َٚي جملددد١ذبملعًّدددِذيفذب  ٝددد سٙذيال ددد يٝ ذٚبال ددديبيٝجٝ  ذبيددديتذٜددد ِذبٗددد ذيفسٜ ددد٘ذذذذذذ

ذبمل عًُ .ذٚيع َيي٘ذَ 

 احلاجة إىل تكىيه األداء: -2
ّ،ذصذص.ذ2009ظٗددد ذبؿ جدد١ذإىلذيكددِٜٛذبدتب٤ذيعددف٠ذد دد  بذَٓٗدد ذ)بيصددػري،ذذذذذذ

ذل:322-323

 .ظٗٛسذبؿ ج١ذإىلذَؿّٗٛذبي عً ِذبيٓ ف 
 ظٗٛسذَؿّٗٛذبيك١ُٝذبييب١ٜٛذيً كِٜٛ.ذذ 
 .ذسبفذبي كِٜٛذظٛبقـذبؿٝ ٠

 أهنًة تكىيه أداء املعله: -3
ذؾُٝ ذٜييٞ:د١ُٖٝذيكِٜٛذدتب٤ذبملعًِّذّلذ1993)ذٜعفتذج َ 

 بالسيكدد ٤ذظ دد ٟٛذبيعًُٝدد١ذبييبٜٛدد١ذتددٔذطدٜددلذؼفٜددفذْكدد دذبيكدد٠ٛذٚبيطددعـذذذذذذذذ
ذ.ٚيييفذْٛب ٞذبيطعـ

  ّ ٗ ذ.يفذيكِٜٛذَفٟذؼكٝلذبملٓٗجذدٖفبفذبييب١ٝذبإل
  ٘ٗٝذ .َ  تف٠ذبملعًِّذتًٞذؼكٝلذبمللٜفذَٔذبيٓج يذتٔذطدٜلذإسش تٙذٚيٛج
 ذ.   ذت تٍذٚ ًِذييق١ٝذبملعًِؼفٜفذد

ًّددددِذذإتددددفبتفذبحنًددددسذبيكددددَٛٞذبدَدٜهددددٞذالت ُدددد تذبدددددبَجذذذٖٚددددلبذٚقددددفذدّنددددذ بملع
(NCATE, 2000ٟذإىلذت لدٕذبي ددلبّذَل  دد  ذدتددفبتذبملعًّددِذظعدد ٜريذدتب٤ذبملعًّددِذٜددذذذل
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َّذ;ؽدٜجذَعًُّ ذدن دذجٛت٠ذٚؾ ت١ًٝ اهِٓٗذَدٔذؼ د ذٚيكٜٛد١ذؼصدٌٝذذذذذذَٚٔذ 
لذٚجٛتذتيقد١ذذDarling-Hammond, 2000د   تذتسب ١ذيٝٓفبذ)ٚنليوذذ.طيبِٗ

ٚؼ دٔذَ د ٟٛذدتب٤ذطديبذذذذذبدتب٤تدفبتذبملعًّدِذبيكد ٥ِذتًد٢ذَعد ٜريذذذذذذإتبي١ذبد ذجدٛت٠ذذذ
ذٖلال٤ذبملعًُّ .

 التكىيه ما بني السشية والعليًة: -4
ي جددد  بذبي كدددِٜٛذْلت ددد ٕذيٓطًكددد ٕذَدددٔذْؿدددسذبد دددسذٚبمل ددد تاذٚؽ ًؿددد ٕذيفذذذذ

يٓ ت٣ذبيٓلتد١ذبدٚىلذب دد١ٜذبي كدِٜٛذعٝدشذالذٜطًد ذتًٝد٘ذإالذَدٔذدجددبٙذذذذذذذذذٚذ،بي ؿ ري
َّذذذٟٚيٓدد تذذ;ٚبيد٥  دد١ذبدتًدد٢ذبيدديتذيكددفّذْ  ٥جدد٘ذإيٝٗدد ذذذذذ بي كددِٜٛذذذبيٓلتدد١ذبي  ْٝدد١ذبددي

ٗففذد     ذَع ١ْٚذبيؿدتذت٢ًذدٕذٜدفسىذإىلذدٟذَدف٣ذٜكديبذَ دًه٘ذٚدتبؤٙذَدٔذذذذذذ  ٜ
ُّددد ،ذَٚددد ذبيعٛبَدددٌذبيه َٓددد١ذٚسب٤ٖددد ذذذ٘ذَٚددد ذجٛبْددد ذبالَ ٝددد رذدٚذبيكصدددٛسذيفذ يدددوذذَٗ 

يٝددد ُهٔذيفذضددد٤ٛذٖدددلٙذبيٓ ددد ٥جذدٕذٜعُدددٌذبيؿددددتذتًددد٢ذيعدددفٌٜذ دددًٛن٘ذظددد ذوكدددلذذذ
بػدد ٙذ  يددشذٜددد٣ذدٕذيعًددٔذبملًاٛظدد  ذبيددٛبست٠ذيفذذذذذذٜٚٛجددفَ دد ٣ٛذدتًدد٢ذَددٔذبدتب٤،ذذذ

 َ َّبدٚذَ  ٣ٛذقدفت ذذ بي كدٜدذت٢ًذبدتب٤ذأٝل بذدٚذقصٛس بذتٕٚذدٕذٜعًٔذَعٗ ذدسق  ذ،ذد
لذؾهد٠ذبإلؾ ت٠ذَٔذْ  ٥جذبي كِٜٛذتٕٚذدٕذٜكٛتذإىلذبملٓ رتد١ذٚبؾدفٍذ دٍٛذذذذّك يوذو

ذّل.2012)بي ٓ يف،ذَ  ٣ٛذبي كفٜدذٖٚٛذدَدذٜلٜفذبـيفذ ٛي٘ذ

ٜ ٜٚذ،ٖلب بيٓلت١ذبي  ١ْٝذٖٚدٞذضددٚس٠ذبيعًٓٝد١ذيفذْ د ٥جذيكدٜددذنؿد ٠٤ذذذذذذذذبي   شفذل
،ذٖٚددلبذَدد ذبددٟٛنُ دددفذيدبملعًّددِذيددٝسذؾكددفذـايدد٘ذبييبٜٛدد١ذيفذفدد ٍذبي كٝددِٝذذذ

ذل.2010ّل،ذٚبي  يتذ)1993َّٔذب ٛيٞذ)ذنٌٍّذ  دنفي٘ذتسب 

 :ىر  تكًًه أداء املعلهمن -5
ًًددبملُٗدد١ٜع دداذؼفٜددفذاددٛ جذي كٝددِٝذدتب٤ذبملعًّددِذَددٔذبملٛبضددٝ ذذ  ذ،ذدْدد٘ذٜع دداذتيٝ

ٛ ذذذ ٙذبملٗد .ذيكدفذيلبٜدفذبالٖ ُد ّذبيعد ملٞذٚبيعدبدٞذذذذذذذَٚدشف بذيًُعًِذيفذدتب٥د٘ذيعًُد٘ذٚاد
 ٜدد  ذبي فسٜ دد١ٝذب ددهٌذرذٜ دد لذيدد٘ذْجملددريذيفذبيعكددفٜٔذبد ريٜددٔذَددٔذبيكدددٕذذذذذب يهؿ

  دد٢ذ دد تذَعجملددِذبملل  دد  ذبي عًُٝٝدد١ذيفذبيٛالٜدد  ذبمل اددف٠ذبدَدٜهٝدد١،ذذذذذذ;بيع دددٜٔ
نُ ذط ي تذب٘ذَعجملِذبملدلأدب ذٚبيٓدفٚب ذبيديتذتكدف ذيفذبيعد رذبيعدبدٞذممد ذٜدفٍذذذذذذذذذ

ذ:عًِّذتٔذطدٜكٗ ذَ ذًٜٞل،ذظ ذوكلذبمل1996ّت٢ًذدُٖٝ ٘ذٚجفٚبٙذ)بيٓج تٟ،ذ

 ذ.ْ  ط  ذيع١ًُٝٝذَٓجمل١ُذَٚي١ُ٥ذمل  ٜٛ  ذٚ  ج  ذبي يَٝل
 ذ.ْجملد٠ذؼ١ًًٝٝذْكف١ٜذيًُٓ ٖجذبيفسب ١ٝ
 ِٖٛذ.طدمذَٓ   ١ذي كِٜٛذيعًِذبي يَٝلذٚا

ِذذذذذذٚيٛجددف ًّدد ٖٚددٞذنُدد ذدشدد س ذإيٝٗدد ذذذذذ، ي دد١ذَعدد ٜريذس٥ٝ دد١ذي كٝددِٝذنؿدد ٠٤ذبملع
ذ:ت٢ًذبيٓاٛذب يٞبيفسب   ذ

 ذذ.ت٢ًذكدج  ذبي عً ِذبيهؿ ٠٤ذبٓ ٤ يكفٜدذ
  ذ.ِت٢ًذ ًٛىذبملعًّذيكفٜدذبيهؿ ٠٤ذبٓ ٤
 ذ.ِت٢ًذ ًٛىذبمل عًّذكفٜدذبيهؿ ٠٤ذبٓ ٤ ي
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 :الصعىبات اليت تىاجه عنلًة تكىيه نفاءة املعله -6
دٕذد فذتٓ صدذَٓجمل١َٛذيكِٜٛذبملعًِّذيعفذَدٔذذإىلذلذ2010ّتسب ١ذبي  يتذ)ذدش س 

ذذ:٠ذدتب٤ذبملعًِّذٚبييتذي ُ ٌذيفبملعٛق  ذيفذيكِٜٛذنؿ ٤
 ٔذبإلتبس٠ذبملفس ١َٝبملعٛق  ذبيٓ ػ١ذ. 
 ذٔذبيك ِذبيعًُٞذ)س٥ٝسذبيك ِل.َبملعٛق  ذبيٓ ػ١ذ

 :الذساسات السابكة: مً هزه الذساسات 
ّلذإىلذإتفبتذبط ق١ذيكِٜٛذَعفي١ذي ط ق١ذ2002ٖفؾتذتسب ١ذتلذبيفٜٔ،ذٚبٛقسذ)
يكدددِٜٛذيؿصددد١ًٝٝذيً ط قددد١ذبد   ددد١ٝذبملعفيددد١،ذذبي كدددِٜٛذبد   ددد١ٝ،ذٚإتدددفبتذبط قددد١ذذ

َٚعدؾ١ذد دذب   فبّذبملعًُد  ذبمل ع ْٚد  ذي ط قد١ذبي كدِٜٛذبي ؿصد١ًٝٝذتًد٢ذتسجد  ذذذذذذذذ
بيط ي دددد  ذبملعًُدددد  ذؽصدددد ذبيدٜ ضددددٝ  ،ذٚبيعًددددّٛذ)تًددددِذبؿٝددددٛبٕ،ذٚبيؿٝلٜدددد ٤،ذذذذذذ
ٚبيهُٝٝددد ٤،ذٚبيٓ ددد  لذيفذَكددددسذبييبٝددد١ذبيعًُٝددد١ذبهًٝددد١ذبييبٝددد١ذيً ٓددد  ذظدددف٠،ذ دددِذذذذ

فٜفذبػ ٖ  ذبملعًُ  ذبمل ع ْٚ  ذمدٛذب د  فبّذبي ط قد١ذبي ؿصد١ًٝٝ،ذٚي اكٝدلذذذذذذؼ
 يددوذمتذإتدددفبت:ذبط قدد١ذيكدددِٜٛذس٥ٝ دد١ذَعفيددد١،ذٚبط قدد١ذيكدددِٜٛذيؿصدد١ًٝٝذي ط قددد١ذذذذذذ
بي كِٜٛذبيد٥ٝ ١،ذٚب    ١ْذيكٝ  ذبػ ٖ  ذبملعًُ  ذمٛذب   فبّذبط ق١ذبي كِٜٛذ

دُٖٗد :ذٖٓد ىذبػد ٙذإهد بٞذمدٛذذذذذذبي ؿص١ًٝٝ.ذٚ ًصتذبيفسب ١ذإىلذتف٠ذْ د ٥جذَدٔذذذ
ب   فبّذبط ق١ذبي كِٜٛذبي ؿص١ًٝٝذيف٣ذبملعًُ  ذبمل ع ْٚ  ذتٓدفذيكدِٜٛذبيط ي د  ذذذذ

ذبمل فسب  ذيفذَكدسذبييب١ٝذبيع١ًُٝ.

إىلذبي عدددفذتًدد٢ذتسجدد١ذمم س دد١ذَعًُددٞذذذلTurner 2005ٖددفؾتذتسب دد١ذ)يريْدددذٚ
ُ دد50)ذبيعًددّٛذمل دد تاذبي ددفسٜسذبيؿعدد ٍ،ذٚيهْٛددتذتٝٓدد١ذبيفسب دد١ذَددٔ  ،ذٚب دد  فّذلذَعً

بي   دشذبملك بًدد١ذٚبط قدد١ذبملي جملدد١ذندديتٚب ذؾُد ذبملعًَٛدد  ،ذٚقددفذدظٗددد ذبيٓ دد ٥جذذذ
ذٚجٛتذتسج١ذت ي١ٝذملُ س ١ذبي فسٜسذبيؿع ٍذيف٣ذبملعًُ .

إىلذبي عدددفذتًددد٢ذتسجدد١ذمم س ددد١ذذذذلSisk 2007تسب ددد١ذ) ٝ ددوذذذٖددفؾتذنُدد ذذ
ُ ددد90ب ددد١ذَدددٔذ)ذبي دددفسٜسذبيؿعددد ٍذيدددف٣ذَعًُدددٞذبيعًدددّٛ،ذٚيهْٛدددتذتٝٓددد١ذبيفسذذذ ذ لذَعً

َٚعًُد١،ذٚقد ّذبي   دشذب تدفبتذب د   ١ْذؾُدد ذبي ٝ ْد  ،ذٚقدفذدظٗدد ذبيٓ د ٥جذٚجددٛتذذذذذذذذذذ
تسج١ذت ي١ٝذملُ س ١ذبملعًُ ذيً دفسٜسذبيؿعد ٍ،ذنُد ذدظٗدد ذبيٓ د ٥جذٚجدٛتذتيقد١ذذذذذذذذ

ٝ ذذ  ذبددد ذتسجددد١ذمم س ددد١ذبملعًُددد ذيً دددفسٜسذبيؿعددد ٍذذذذبسي  طٝددد١ذَٛج ددد١ذتبيددد١ذإ صددد ٥
ذٚؼصٌٝذبيطيب.

يكددِٜٛذدتب٤ذبيطً دد١ذبملعًُدد ذبهًٝدد١ذذذذذٖددفؾتذإىلّلذؾكددفذ2009 دد١ذبيٓ قدد١ذ)ذتسبدَدد ذ
لذ30،ذٚيهْٛدددتذتٝٓددد١ذبيفسب ددد١ذَدددٔذ)بإل دددي١َٝبييبٝددد١ذؽصددد ذتًدددّٛذيفذبؾ َعددد١ذ

،ذٚقفذب   فّذبملٓٗجذبيٛصؿٞذبإل ي١َٝ ذٚط ي ١ذَٔذن١ًٝذبييب١ٝذب ؾ َع١ذط ي  
ّذذبي اًًٝددٞذ ٝددشذب ددد  فّذبط قدد١ذَي جملدد١ذي كدددِٜٛذدتب٤ذبيط ذذذذ .ذيدد ذؽصدد ذتًدددٛ

صٛسذيفذدتب٤ذبيطً ١ذبملعًُد ذؽصد ذذذقٚيٛصًتذبيفسب ١ذيًٓ  ٥جذبي  ي١ٝ:ذدٕذٖٓ ىذ
ذبدتب٤تًددّٛذيفذبؾ ْدد ذبيعًُددٞ،ذ ٝددشذدظٗددد ذبيٓ دد ٥جذدٕذىٝدد ذبيع دد سب ذن ْددتذذذذذذذذ

يفذدتب٤ذبيطً د١ذذذإ صد ١ٝ٥ذيٛجفذؾدٚمذ ب ذتالي٘ذذ،ذٚرتًٝٗ ذَ ذب ذَ ٛ فذَٚك ٍٛ
بملل  دد١ذذدٚذَدد ػريذ،ذإْدد  لذددددذملدد ػريذبؾددٓسذ) نددٛسذبملعًُدد ذؽصدد ذتًددّٛذيعددلٟذذذ

ذٚن ي١ل.ذدد) ه١َٛذ
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ّلذإىلذَعدؾدد١ذتسجدد١ذبيدضدد ذبملٗدد ذيددف٣ذَعًُددٞذذذذذ2010ٖٚددفؾتذتسب دد١ذبيٓجددفٟذ)ذذ
بيفسب دد  ذبالج ُ تٝدد١ذب ملد ًدد١ذبالب فب٥ٝدد١ذيفذَصدددذيفذضدد٤ٛذيط ٝددلذب دديبيٝج١ٝذذذذذذذ
بيددد عًِذبيٓ دددفذبددد عرتذَدددفبس ذبملد ًددد١ذبالب فب٥ٝددد١ذٚيعُدددِٝذيط ٝدددلذب ددديبيٝج١ٝذذذذ

ُ دد ذ30سب دد١ذَددٔذ)بي كددِٜٛذبي دد ٌَذب ملد ًدد١ذبالب فب٥ٝدد١.ذٚيهْٛددتذفُٛتدد١ذبيفذذ لذَعً
َٚع١ًُذَٔذَعًُدٞذبيفسب د  ذبالج ُ تٝد١ذبد تبس٠ذد دٝٛدذبي عًُٝٝد١.ذٚقد ّذبي   دشذذذذذذذذذ
ب ٓددد ٤ذدتٚب ذبيفسب ددد١،ذٚتًدددت:ذب ددد   ١ْذصدددعٛب  ذيط ٝدددلذب ددديبيٝج١ٝذبي كدددِٜٛذذذذذذذذ
بي دد ٌَ،ذٚب دد   ١ْذصددعٛب  ذيط ٝددلذب دديبيٝج١ٝذبيدد عًِذبيٓ ددف،ذَٚكٝدد  ذبيدضدد ذذذذذ

ج ُ ت١ٝذب ملد ١ًذبالب فب١ٝ٥.ذٚيٛصًتذبيفسب ١ذإىلذبملٗ ذيف٣ذَعًُٞذبيفسب   ذبال
ٚجٛتذفُٛت١ذَٔذبيصعٛب  ذبييتذيٛبج٘ذَعًُٞذبيفسب   ذبالج ُ تٝد١ذيفذيط ٝدلذذذ
ب ددديبيٝجٝيتذبي كدددِٜٛذبي ددد ٌَذٚبيددد عًِذبيٓ دددف;ذممددد ذٜدددلتٟذإىلذبنؿددد ضذتسجددد١ذذ

ذبيدض ذبملٗ ذيف٣ذبملعًُ .ذ

بػ ٖد  ذَفس دٞذبي عًدِٝذذذذذّلذإىلذيعددفذ2011نُ ذٖفؾتذتسب ١ذتًدٞذَٚٓصدٛسذ)ذذ
بي دد ْٟٛذيفذَفٜٓدد١ذتَ ددلذمددٛذب دديبيٝج١ٝذبيدد عًِذبي عدد ْٚٞ،ذٚصددُُتذَددٔذدجددٌذذذذذذذذذ

لذؾكد٠ذيكٝ  ذبػ ٖ  ذَفس ٞذَد ١ًذبي عًِٝذبي  ْٟٛذمدٛذذ36 يوذب    ١ْذَٔذ)
َؿٗددّٛذبيدد عًِذبي عدد ْٚٞ،ذٚيؿطددًٝ٘ذتًدد٢ذب دديبيٝجٝ  ذيعًُٝٝدد١ذد ددد٣،ذٚإَه ْٝدد١ذذذذذذذذ

 ّذبدد٘،ذٚمتذيط ٝددلذبال دد   ١ْذتًدد٢ذتٝٓدد١ذَهْٛدد١ذَددٔذذذذيط ٝكدد٘ذيفذصددؿٛؾِٗ،ذٚبالٖ ُددذ
ٝ  ذٚ  صد١ذب يطدٜكدد١ذبيعدضد١ٝذَددٛرت ذتًدد٢ذذذذذ596) لذَفس  د ذَٚفس دد١ذ دا تذت ددٛب٥
لذَفس دددد١ذ  ْٜٛدددد١.ذٚ صددددًتذْ دددد ٥جذبيفسب دددد١ذإىلذدٕذَفس ددددٞذَد ًدددد١ذبي عًددددِٝذذذ28)

بي  ْٟٛذيفِٜٗذبػ ٖ  ذإه ب١ٝذمٛذبي عًِذبي ع ْٚٞ،ذنُ ذدظٗدد ذبيٓ د ٥جذٚجدٛتذذذذ
ٝ  ذيفذبػ ٖدد يِٗذمددٛذبيدد عًِذبي عدد ْٚٞذنهددٌذَٚؿٗددّٛذبيدد عًِذذذذذذذذذؾدددٚ مذتبيدد١ذإ صدد ٥

بي ع ْٚٞذيعل٣ذؾٓسذبملفس ذٚيصد  ذبملفس د  ،ذنُد ذدظٗدد ذبيٓ د ٥جذتدفّذٚجدٛتذذذذذذذذ
ٝ  ذيفذبػ ٖد يِٗذمدٛذبيد عًِذبي عد ْٚٞذنهدٌذيعدل٣ذملدف٠ذبـفَد١،ذذذذذذذذذ ؾدٚمذتبي١ذإ ص ٥

ٝ  ذيفذبػ ٖد يِٗذمدذذذذذ ٛذبالٖ ُد ّذبد ي عًِذبي عد ْٚٞذذذذيفذ  ذٚجف ذؾددٚمذتبيد١ذإ صد ٥
ٝ  ذيفذبػ ٖد يِٗذمدٛذبالٖ ُد ّذذذذ يعل٣ذملف٠ذبـف١َ،ذيفذ  ذٚجف ذؾدٚمذتبي١ذإ ص ٥
بدد ي عًِذبي عدد ْٚٞذيعددل٣ذملددف٠ذبـفَدد١ذٚيصدد  ذبملعًُدد ذ ٟٚذَددف٠ذبـفَدد١ذبدقددٌ.ذذذذذذذ
ٚدٚصدددتذبيفسب ددد١ذب ت ُددد تذَكددد ٜٝسذ  صددد١ذيه دددـذتدددٔذبػ ٖددد  ذبملعًُددد ذمدددٛذذذذذذ

ٝجٝ  ذبي فسٜ ١ٝذبملدبتذبي فسٜ ذتًٝٗ ذبٛصدؿٗ ذ طد٠ٛذأٗٝفٜد١ذذذذبيطدب٥لذٚبال يبي
ذد   ١ٝذيفذبٓ ٤ذبدبَجذيفسٜ ذٚييٌٖٝذبملعًُ .

بيطدديبذَعًُددٞذبيعًددّٛذبهًٝدد١ذذذذذدتب٤يكددِٜٛذذّلذإىل2012ت ددفب ذ)ٖددفؾتذتسب دد١ذذٚ
نُد ذٖدفؾتذذذذبيط ي ذَعًدِذبيعًدّٛ،ذذذدتب٤يفذض٤ٛذَع ٜريذذبإل هٓفس١ٜبييب١ٝذج َع١ذ

بيطديبذَعًُدٞذبيعًدّٛذبد   يفذذذذذذدتب٤يفذذبإل صد ١ٝ٥ذفذتاليد١ذبيؿددٚمذذذيعدذإىلذدٜط  
ذدتٚب تًدددّٛل،ذٚيهْٛدددتذذد   دددٞذ-بٝٛيدددٛجٞذ-ؾٝلٜددد ٤ذ-بي  صددد ذ)نُٝٝددد ٤ذ

ّذذذدتب٤ب    سذؼصًٝٞذيفذبحمل ٟٛذبيعًُٞذملع ٜريذذ:بيفسب ١ذَٔ ذ،بيط ي ذَعًدِذبيعًدٛ
ُذذذ،بي دفسٜسذذد ٓد ٤ذبيط يد ذبملعًدِذذذذدتب٤ٚبط ق١ذَي جملد١ذذ  س٠ذب د طيعذذٚندليوذب د 

ٚط ي ١ذذ لذط ي  48بيفسب ١ذتًٞذ)ذدتٚب بيطيبذبملعًُ ذمٛذبمل١ٓٗ،ذٚمتذيط ٝلذذسدٟ
بيطديبذذذدتب٤ٕذَ  ٟٛذدذ:دُٖٗ تف٠ذْ  ٥جذذإىلٚيٛصًتذبيفسب ١ذذ.َٔذَعًُٞذبيعًّٛ
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لذَددٔذبيفسجدد١ذ٪60قددٌذَدٔذبمل ٛ ددفذٖٚدٛذ)ذذدبملعًُد ذيفذتسجدد  ذبال   د سذبي اصددًٝٞذذذ
قدٌذَدٔذبمل ٛ دفذذذذدبيطديبذتًدٞذب د ُ س٠ذبملي جملد١ذذذذذذدتب٤يوذبيه١ًٝذيي   د س،ذٚندلذذ

ب ددد ج ب١ذبيطددديبذتًدددٞذب ددد ُ س٠ذذذذٚدٜط ددد َدددٔذتسجددد١ذبي ط قددد١ذبيهًٝددد١،ذذذذل٪75ٖٚدددٛذ)
تدفّذٚجدٛتذؾددٚمذذذذ،ذٚل٪60قدٌذَدٔذبمل ٛ دفذٖٚدٛذ)ذذذذدٟذمٛذبمل١ٓٗذن ْدتذذدب  طيعذبيد

ٝ  تبيددد١ذ ذ ٚدٜط دددبي دددفسٜسذذبدتب٤بددد ذسيددد ذبال   ددد سذبي اصدددًٝٞذٚندددليوذذذذإ صددد ٥
ذ.ٟذمٛذبمل١ٓٗذيدج ذال  يفذبي  ص دتسج  ذب  ُ س٠ذب  طيعذبيد

ّلذإىلذبي عدفذت٢ًذدتٚبسذبمل دفذبييبٟٛذبمل عًك١ذ2014ٖٚفؾتذتسب ١ذب  ٜٛد ذ)
ظ  ٣ٛذبيفتِذبملكفّذَٓ٘ذملعًِذبيدٜ ضٝ  ذال د  فبّذبعدرتذب ديبيٝجٝ  ذبيد عًِذذذذذ

ت١ًُٝذبيد عًِ،ذٚيكدِٜٛذدتب٤ذذذذبيٓ فذبمل عًك١ذب ١٦ٝٗذب١٦ٝذبيصـ،ذٚإشدبىذبيطيبذيف
ُ ددد ذملددد ت٠ذبيدٜ ضدددٝ  ذيًُد ًددد١ذذذذ265بيطددديب.ذٚيهدددٕٛذف ُددد ذبيفسب ددد١ذَدددٔذ)ذذذ لذَعً

بمل ٛ ددط١ذيفذَفٜٓدد١ذَهدد١ذبملهدَدد١،ذٚمتذيصددُِٝذب دد   ١ْذؾُدد ذبي ٝ ْدد  ذيددفٚسذ ددٍٛذذذذ
دتٚبسذبمل دددفذبييبددٟٛذملعًُددٞذبيدٜ ضددٝ  ذيفذب دد  فبّذبعددرتذب دديبيٝجٝ  ذبيدد عًِذذ

ْذذ  دد ٥جذبيفسب دد١ذدٕذَ دد ٣ٛذبيددفتِذبملكددفّذَددٔذبمل دددفذبييبددٟٛذذذذذذذبيٓ ددف.ذَٚددٔذدبدددرذ
ملعًُٞذبيدٜ ضٝ  ذيددبٚيذَد ذبد ذبمل ٛ دفذٚبيهد ري،ذٚدٚصدتذبطددٚس٠ذبي ينٝدفذتًد٢ذذذذذذذذذذ
ب   فبّذد د يٝ ذبي كدِٜٛذبؿفٜ د١ذبيديتذي ٓ  د ذَد ذن ؾد١ذب ديبيٝجٝ  ذبيد عًِذذذذذذذذذذ

ذبيٓ ف،ذٚدُٖٗ ذبي كِٜٛذبؿكٝكٞذبيتٚبي٘ذبمل ٓٛت١.

ّلذؾكدددددفذٖدددددفؾتذإىلذبيٛقدددددٛفذتًددددد٢ذَ ددددد ٣ٛذبدتب٤ذذ2014ٝدددددفٟذ)ٚيفذتسب ددددد١ذبيع
بي فسٜ دددٞذملعًُددد  ذبيدٜ ضدددٝ  ذيفذبملد ًددد١ذبمل ٛ دددفذظٓطكددد١ذبيكصدددِٝذيفذضددد٤ٛذذذذذذذذ
ٝ  ذبد ذذذذذذذذذذذذ ب ديبيٝجٝ  ذبيد عًِذبيٓ دف،ذَٚعدؾد١ذَد ذإ بذند ٕذٖٓد ىذؾددٚمذتبيد١ذإ صد ٥

ٔذذ :ذتسجددد  ذبملعًُددد  ذيعدددلٟذملددد ػريٟذبـفَددد١ذٚبي دددفسٜ .ذٚيهْٛدددتذدتٚب ذبيفسب ددد١ذَددد
ب ددد   ١ْ،ذٚ دددي ذبط قددد  ذَي جملددد١ذدتب٤ذبملعًُددد  ذال ددديبيٝجٝ  ذبيددد عًِذبيٓ دددفذذ

لذ36)بيدد عًِذبي عدد ْٚٞ،ذٚ ددٌذبمل ددهي ،ذٚبملٓ ق دد١ل،ذٚط كددتذتًدد٢ذتٝٓدد١ذَهْٛدد١ذَددٔذ)ذذ
َعًُدد١ذَددٔذَعًُدد  ذبيدٜ ضددٝ  ذيًُد ًدد١ذبمل ٛ ددط١ذيفذَٓطكدد١ذبيكصددِٝ.ذٚ ًصددتذذ

 دديبيٝجٝ  ذبيدد عًِذبيٓ ددفذيفذبيفسب دد١ذإىلذدٕذَ دد ٣ٛذدتب٤ذَعًُدد  ذبيدٜ ضددٝ  ذال
،ذٚدٚصددتذبطدددٚس٠ذيكددِٜٛذدتب٤ذذذ٪75بملد ًدد١ذبمل ٛ ددط١ذالذٜصددٌذإىلذَ دد ٣ٛذبيدد ُهٔذذذذذ

ذبملعًُ  ذبي فسٜ ٞذت٢ًذض٤ٛذجٖٛدذبي عًِذبيٓ فذٚيٝسذشهًٝ  .ذ

ًددد٢ذبػ ٖددد  ذَعًُدددٞذذتبي عددددفذّلذؾكدددفذٖدددفؾتذإىلذ2018دَددد ذتسب ددد١ذ دددٜٛفبٕذ)ذ
فسٜسذبدددد يؿدٜلذيفذضدددد٤ٛذبعددددرتذمددددٛذب دددد  فبّذبي ددددذْدددد بًسذبيعًددددّٛذيفذق ؾجملدددد١

ٞذذذذذ.ذبمل ػريب  بًػدتذتٝٓد١ذبيفسب د١ذذذذ،ذٚ ٝشذبت ُدف ذبيفسب د١ذبملدٓٗجذبيٛصدؿٞذبي اًًٝد
ُ ددد ذَٚعًُددد١،ذ172) بػ ٖددد  ذَعًُدددٞذبيعًدددّٛذمدددٛذيكٝددد  ذب ددد   ١ْذٚمتذإتدددفبتذلذَعً

قفذدظٗد ذْ  ٥جذبيفسب ١ذدٕذبػ ٖ  ذَعًُدٞذبيعًدّٛذذذٚب   فبّذبي فسٜسذب يؿدٜل.ذ
دظٗدددد ذنُددد ذسٜسذبددد يؿدٜلذيفذَكددددسذبيعًدددّٛذنددد ٕذق ٜدددف ب،ذمدددٛذب ددد  فبّذبي دددف

بيٓ دد ٥جذدٕذٖٓدد ىذؾدًٚقدد ذ ب ذتاليدد١ذإ صدد ١ٝ٥ذبدد ذبمل ٛ ددط  ذبؿ دد ب١ٝذالػ ٖدد  ذذذذذ
َعًُٞذبيعًّٛذيفذق ؾجمل١ذْ بًسذمٛذب   فبّذبي دفسٜسذبد يؿدٜلذيعدل٣ذملد ػريب ذذذذذ

،ذبيددلنٛسبيفسب دد١ذبيٓددٛعذبالج ُدد تٞ،ذ ٝددشذجدد ٤ ذيصدد  ذبملعًُدد  ذتًدد٢ذبملعًُدد ذذذذذ
يصد  ذبملد ًد١ذبي عًُٝٝد١ذبد   د١ٝذذذذذبيؿددٚمذذٚؾُٝ ذى ذبملد ١ًذبي ع١ًُٝٝذج ٤ ذ
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بيٓ د ٥جذذيظٗد ذدَد ذؾُٝد ذىد ذ دٓٛب ذبـفَد١ذؾدذذذذذذذ،ت٢ًذبملد ١ًذبي ع١ًُٝٝذبي  ١ْٜٛ
دْدد٘ذالذيٛجددفذؾدددٚمذيفذبمل ٛ ددط  ذبؿ دد ب١ٝذمددٛذبػ ٖدد  ذبملعًُدد ذمددٛذب دد  فبّذذ

ذ.بي فسٜسذب يؿدٜل

ٞذ١ذنُ ذٖفؾتذتسب دذ ط ٝعد١ذبػ ٖد  ذَعًُد٢ذذذذّلذإىلذبي عددفذتًد٢ذذذ2018)ذبي دط
َٚعًُددد  ذبملد ًددد١ذبمل ٛ دددط١ذمدددٛذيٛظٝدددـذادددٛ جذبيددد عًِذبي ٓددد ٢٥ذؾددد٢ذبي دددفسٜسذذذذذ

ٞذذذشب د  فّذبي   دذذ.ذٚقدفذذٚتيق ٘ذب عرتذبمل ػريب ذؾد٢ذتٚيد١ذبيهٜٛدتذذذ ،ذبملدٓٗجذبيٛصدؿ
ُ ددد ذَعلذ463)،ذٚيهْٛدددتذتٝٓددد١ذبيفسب ددد١ذَدددٔذذٚقددد ّذب تدددفبتذب ددد   ١ْذؾُددد ذبي ٝ ْددد  ذ ً

بػ ٖددد  ذإه بٝددد١ذملعًُدددٞذَٚعًُددد  ذٚجدددٛتذبيفسب ددد١ذْ ددد ٥جذدظٗدددد ذَٚعًُددد١.ذٚقدددفذ
دٕذتسجدد١ذمم س دد١ذبيٓ دد ٥جذدظٗددد ذ،ذنُدد ذبملد ًدد١ذبمل ٛ ددط١ذيُٓددٛ جذبيدد عًِذبي ٓدد ٥ٞ

د دؿد ذبيٓ د ٥جذذذٚذ،ذَعًُٞذَٚعًُ  ذيُٓٛ جذبي عًدِٝذبي ٓد ٥ٞذَديؿد ذٚب دهٌذٚبضد ذذذذذ
ك ٌذاٛ جذبي عًِذبي ٓ ٥ٞذٚمم س ١ذٚجٛتذتيق١ذبسي  ط١ٝذطدت١ٜذب ذيتٔذنليوذ

إىلذدْدد٘ذالذيٛجددفذؾدددٚمذتبيدد١ذإ صدد ٥ٝ ذذبيٓ دد ٥جذنُدد ذدشدد س ذ،ذاددٛ جذبيدد عًِذبي ٓدد ٥ٞ
ذ.مم س ١ذاٛ جذبي عًِذبي ٓ ٥ٞذيفتفتذ ٓٛب ذبـا٠ذٚبيٓٛعذذٟيعلٟذإىلذَ ػري

 :تعكًب على الذساسات السابكة 
َٔذ ديٍذَد ذ د لذتدضد٘ذَدٔذبيفسب د  ذبي د بك١ذ ب ذبيصد١ًذظٛضدٛعذبيفسب د١ذذذذذذذذذذذ
بؿ ي١ٝذاهٔذبي عًٝدلذتًد٢ذٖدلٙذبيفسب د  ذَدٔذ ٝدشذبدٖدفبف،ذٚبملدٓٗج،ذٚبحن ُد ،ذذذذذذذذذذ

،ذبدد ذبيفسب دد  ذبي دد بك١ذذ١بؿ يٝددذفسب دد١َٛقدد ذبيٚبيعٝٓدد١،ذٚبدتب٠،ذَٚددٔذ ددِذؼفٜددفذذذ
ذٚ يوذنُ ذًٜٞ:

 ددد  ذبي ددد بك١ذٚجدددٛتذْدددفس٠ذيفذبيفسب ددد  ذذذذْي دددظذَدددٔذبيفسبذب يٓ ددد ١ذيالٖدددفبفذذ 
بػ ٖ  ذَعًُٞذبيعًّٛذمٛذب   فبّذبي  بك١ذيفذبي ١٦ٝذبي عٛت١ٜذٚبييتذيٓ ٚيتذ

ذبط قددد١ذيكٝدددِٝذبيددد عًِذبيٓ دددفذ) ددديرذبي كدددفٜدلذي كدددِٜٛذدتب٤بيٗدددِذبي فسٜ ددد١ٝذذ
ٚقدددفذي  ٜٓدددتذبيفسب ددد  ذبي ددد بك١ذيفذذذذب يهٝؿٝددد١ذبيددديتذٜ ٓ ٚ ددد ذبي ادددشذبؿددد يٞ،ذذذذ

مدٛذب د  فبّذذذذعًُ بملبػ ٖ  ذإىلذبيه ـذتٔذذتسب   ذٖفؾتذدٖفبؾٗ ;ذؾٗٓ ى
ّل،ذ ددًّٛذٚق  ددِذذ2011،ذَ ددٌذتسب دد  ذنددٌذَددٔ:ذتًددٞذَٚٓصددٛسذ)ذذذذذبيدد عًِذبيٓ ددفذ

ّل،ذٖٚٓ ىذتسب   ذٖفؾتذإىلذيكِٜٛذ2018)ذبي طّٞل،ذ2018ّٚل،ذٚ ٜٛفبٕذ)2014)
ذ،ذَ دٌذتسب د  ذذبيد عًِذبيٓ دفذذبدتب٤ذبي فسٜ ٞذيًُعًُد ذيفذضد٤ٛذب ديبيٝجٝ  ذذذذ

 Sisk) ٝ ددو،ذلTurner 2005)يريْددذذّل،ذ2002ندٌذَدٔ:ذتددلذبيدفٜٔ،ذٚبددٛقسذ)ذذذ

ّل.ذٖٚٓدددد ىذتسب دددد  ذ2014ّل،ذبيعٝددددفٟذ)2012ّل،ذت ددددفب ذ)2009بيٓ قدددد١ذ)،ذل2007
ٖددددفؾتذإىلذبي عدددددفذتًدددد٢ذبيعيقدددد١ذبدددد ذب دددديبيٝج١ٝذبيدددد عًِذبيٓ ددددفذٚبعددددرتذذذ

ذّل.2014ّل،ذب  ٜٛد ذ)2010بمل ػريب ،ذَ ٌذتسب   ذنٌذَٔ:ذبيٓجفٟذ)
 ٚب يٓ  ١ذملٓ ٖجذبي ادشذبيديتذب د  فَتذيفذبيفسب د  ذبي د بك١ذؾكدفذب د  فَتذذذذذذذذ

ذىٝ ذبيفسب   ذبي  بك١ذبملٓٗجذبيٛصؿٞ.
 ٚذب يٓ دد ١ذيًعٝٓدد  ذبيدديتذدجدٜددتذتًٝٗدد ذبيفسب دد  ذبي دد بك١ذؾكددفذيٓٛتددتذَدد ذبدد ذذذذذذ

بملعًُّدد ،ذٚبمل دددؾ ذبييبددٜٛ ،ذٚقددفذب دد ري ذٖددلٙذبيعٝٓدد  ذيفذَعجملددِذبيفسب دد  ذذذذذ
دٜك١ذبيع ٛب١ٝ٥ذبي  ٝط١،ذنُ ذبشد ًُتذبيعٝٓد١ذتًد٢ذىٝد ذدؾددبتذذذذذذبي  بك١ذب يط

ذف ُ ذبي اشذيفذبعرتذبيفسب   ذبي  بك١.
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 ؾكفذيٓٛتتذَ ذبد ذذذ،ٚؾُٝ ذٜ عًلذب دتٚب ذبييتذب   فَتذيفذبيفسب   ذبي  بك١
َٚؾسدًك ذدٖفبفذنٌذتسب ١. ذبملك ٜٝسذٚبال    ْ  ذٚبط ق  ذبملي جمل١،ذٚ يوذ

ٚيفذضدد٤ٛذَدد ذ دد لذاهددٔذيٛضددٝ ذَٛقدد ذبي اددشذبؿدد يٞذبدد ذبيفسب دد  ذبي دد بك١ذذذ
ذت٢ًذبيٓاٛذب يٞ:ذ

بػ ٖ  ذَعًُّٞذبيعًّٛذمٛذب   فبّذذرذٜ ِذبيع ٛسذت٢ًذتسب   ذ  بك١ذيٓ ٚيت
 .بط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ فذ) يرذبي كفٜدلذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ

ٔذذذذنُ ذدٕذبي اشذبؿ يٞذب   فّذبملٓ بػ ٖد  ذذذٗجذبيٛصدؿٞذبمل داٞذيًه دـذتد
َعًُّٞذبيعًّٛذمٛذب   فبّذبط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ فذ) يرذبي كفٜدلذي كِٜٛذ

ٞذذبي ادشذبؿد يٞذذذ   فّذ،ذنُ ذبدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ بملكد سٕذيًه دـذذذذبملدٓٗجذبيٛصدؿ
بػ ٖددد  ذَعًُّدددٞذبيعًدددّٛذمدددٛذبط قددد١ذيكٝدددِٝذذتدددٔذبيفاليددد١ذبإل صددد ١ٝ٥ذيًؿددددٚمذيفذ

ٚبيديتذقدفذيعدل٣ذإىلذذذذذَٚؾسَلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝذبي عً ِذبيٓ ف
ذ-تددفتذ ددٓٛب ذبـددا٠ذبي فسٜ دد١ٝذذذ-بي  صدد ذذ-َدد ػريب :ذبمللٖددٌذبيفسب ددٞذذ

 تفتذبيفٚسب ذبي فسٜ ١ٝذيفذف ٍذبي عً ِذبيٓ ف.

ـذذذذذ ذٚب يٓ دد ١ذدٚجدد٘ذبال ددد ؿ ت٠ذَددٔذبيفسب ددد  ذبي دد بك١ذؾكدددفذأ ًددتذيف:ذبي عدٜددد
بإلجدب٥ٞذملصطًا  ذبي اش،ذٚإ دب٤ذٚيدفتِٝذبإلطد سذبيٓجملددٟ،ذٚإتدفبتذدتب٠ذبيفسب د١،ذذذذذذ
ٚب  ٝدد سذَددٓٗجذبيفسب دد١ذبمل  دد ،ذٚب  ٝدد سذتٝٓدد١ذبي اددش،ذٚؼفٜددفذإجدددب٤ب ذبي اددش،ذذذذذذذذذ
ٚؼفٜددفذد دد يٝ ذبملع ؾدد١ذبإل صدد ١ٝ٥ذبملٓ  دد ١،ذَٚٓ ق دد١ذٚيؿ ددريذبيٓ دد ٥جذبيدديتذمتذذذ

ك١ذٚجٗدتذبي   دشذإىلذبيعفٜدفذَدٔذبملدبجد ذذذذذذبي ٛصٌذإيٝٗ .ذنُد ذدٕذبيفسب د  ذبي د بذذذ
ذبمل عًك١ذظٛضٛعذبيفسب ١ذبؿ ي١ٝ.

 اخلطة اإلجشائًة 
 :البححميهج  -1

دْدددد٘ذٜ عًددددلذبط ٝعدددد١ذذبملددددٓٗجذبيٛصددددؿٞبؿدددد يٞذتًدددد٢ذذبي اددددشيفذذمتذبالت ُدددد ت
،ذٖٚددلبذبملددٓٗجذٜع ُددفذتًدد٢ذتسب دد١ذبيٛبقدد ذدٚذبيجملدد ٖد٠ذنُدد ذيٛجددفذبدد يٛبق ،ذذذبيجملدد ٖد٠

ذ.ذٚيؿ ريٖ ذٚيكفِٜذبيٓ  ٥جذت٢ًذض٥ٛٗ تقًٝك ذذٜٚٗ ِذبٛصؿٗ ذٚصًؿ 

 :البحح وعًيتهدلتنع  -2
يهدٕٛذف ُد ذبي اددشذَدٔذىٝدد ذَعًُّدٞذبيعًدّٛذيفذك ًددـذبملدب دٌذبي عًُٝٝدد١ذذذذذذذ

ٌذذ َّذُ ددَعًّذ447ٚتددفتِٖذذبد تبس٠ذبي عًددِٝذيفذق ؾجملدد١ذق ٜد ْددتذتٝٓدد١ذبي اددشذ ،ذٚقدفذيه
ب٥ٝددد١ذٚبمل ٛ دددط١ذٚبي  ْٜٛددد١لذ)بالب فذَدددٔذَعًُّدددٞذبيعًدددّٛذب ملدب دددٌذبيفسب ددد١ٝذبيددد ي 

ُ دذ72ٚتفتِٖذ)ذبحن ست٠ظفبس ذبي عًِٝذبيع ّذظه  ذبي عًِٝذظا ؾجمل١ذ ملد ت٠ذذذ لذَعً
ٜ  دددذذبيعًددّٛذمتذب  ٝددد سِٖذبطدٜكدد١ذقصدددف١ٜ;ذدٕذذذ  ذظه ددد ذبي   ددشذٜعُدددٌذَ دددؾ ذيدبٛ

ذدتب٠بيعٝٓدد١ذٚيط ٝددلذذدؾدددبتممدد ذ ددٌٗذيدد٘ذبي ٛبصددٌذَدد ذذذبحندد ست٠;ذبي عًددِٝذظا ؾجملدد١ذ
ذ:ل1بملٛض ذب ؾفٍٚذ)ٚبٝ ْ يِٗذت٢ًذبيٓاٛذذِتًٝٗذبي اش



 (ASEP)دساسات عشبًة يف الرتبًة وعله اليفس 

 

 

 

 

 
326 

 ( خضا٥ط ع١ٓٝ ايبشح1ددٍٚ )

 ايتدضط املؤٌٖ ايدزاضٞ املسس١ً ايدزاض١ٝ

 نُٝٝا٤ أسٝا٤ فٝصٜا٤ عًّٛ دنتٛزاٙ َادطتري بهايٛزٜٛع ايجا١ْٜٛ املتٛضط١ االبتدا١ٝ٥

82 82 81 82 2 1 11 2 11 1 

ًُا 28اجملُٛع =  ًُا 28اجملُٛع =  َعً ًُا 28اجملُٛع =  َعً  َعً

 عدد َسات ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يف زتاٍ ايتعُِّ ايٓػط عدد ضٓٛات ارترب٠

 11-11َٔ  ضٓٛات 11أقٌ َٔ 

 ض١ٓ

ض١ٓ  81َٔ 

 فأنجس

إىل  -دٚزات  1َٔ  دزٚات 1أقٌ َٔ 

 دٚزات 11

 دٚزات 11أنجس َٔ 

11 21 21 21 82 11 

ًُا 28اجملُٛع =  ًُا 28اجملُٛع =  َعً  َعً

 االطالع على عذد مً الذساسات السابكة 

بملعٓٝدد١ذبكٝدد  ذبالػ ٖدد  ذب ددهٌذتدد ّ،ذٚبػ ٖدد  ذبملعًُّدد ذب ددهٌذ دد صذَ ددٌذذذذذذذذذ
ّل;ذ2014ّل;ذٚبيعٝددفٟذ)2014ّل;ذٚ ددًّٛذٚق  ددِذ)ذ2014تسب دد  ذنددٌذَددٔ:ذبدد  ٜٛد ذ)ذذ

 ّل.2002ّل;ذٚتلذبيفٜٔ،ذٚبٛقسذ)2010ّل;ذٚبيٓجفٟذ)2011ٚتًٞذَٚٓصٛسذ)

 :حتذيذ أبعاد املكًاس 

بػ ٖ  ذَعًُّٞذبيعًّٛذمدٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عً ِذذذذذؼفت ذمخ ١ذدبع تذملكٝ  ذذ
َٚؾسدددَلذ ددديرذبي كدددفٜدذي كدددِٜٛذدتب٤بيٗدددِذبي فسٜ ددد١ٝ ذبيددد عً ِذ،ذٖٚدددٞ:ذَؿٗدددّٛبيٓ دددفذ

ٙذذبيددد عً ِذب ددديبيٝجٝ  ذيط ٝدددلذبيٓ دددف،ذٚإَه ْٝددد١ذ ذبيعُدددٌذمدددٛذبيٓ دددف،ذٚبالػددد 
َٚؾسددَلذذبيٓ ددفذبيدد عً ِذشدددٚدذمددٛذٚبالػدد ٙبيٓ ددف،ذذبيدد عً ِذب  دد  فبّذبي فسٜ ددٞ

 ف.ظٌذب   فبّذبط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ ذيفذبإلشدبؾ١ٝذبي كِٝٝ،ذٚبيعيق١ذبط ق١

   :االستجابة ملفشدات املكًاس 

ب   سذبي   شذطدٜك١ذيٝهد ذبـُ  ٞذيي  ج ب١ذملؿدتب ذبملكٝ  ذي فدذظٛبؾلذ
 ٗٞذبػريذَٛبؾلذب ف٠،ب ف٠ذ ِذَٛبؾلذ ِذق ٜف،ذ ِذغريذَٛبؾلذٚيٓ 

 ٜٚٛض ذبؾفٍٚذب يٞذجفٍٚذَٛبصؿ  ذبملكٝ  :

َْٚفَل ضالمل ( ددٍٚ َٛاصفات َكٝاع 8ددٍٚ ) اجتاٖات َعًُّٞ ايعًّٛ حنٛ بطاق١ تكِٝٝ ايتعُِّ ايٓػط 

 ايتكدٜس يتكِٜٛ أدا٤اتِٗ ايتدزٜط١ٝ

 احملٛز

ايعبازات 

 املٛدب١ 

أقٌ  ايعبازات ايطايب١

 دزد١

 أنرب دزد١

 ،81 ،18 ،11، 8، 1 ايٓػط ايتعُِّ َفّٗٛ

81 

- 8 21 

 اضرتاتٝذٝات تطبٝل إَها١ْٝ

 ايٓػط ايتعُِّ

8، 2، 18، 12 - 1 81

 ايتدزٜطٞ ايعٌُ حنٛ االجتاٙ

 ايٓػط ايتعُِّ باضتدداّ

12 ،88 ،81 2، 2، 12، 88 ،282 11 

 ايتعُِّ غسٚط حنٛ االجتاٙ

 ايتكِٝٝ َْٚفَل بطاق١ ايٓػط

82 ،21، 22 1، 1، 11، 11، 82 2 11 

 ظٌ يف اإلغساف١ٝ ايعالق١

١ تكِٝٝ ايتعُِّ بطاق اضتدداّ

 ايٓػط

81 

1 ،11 ،11 ،81 ،82، 21 ،21 ،

21 

1 11 

 زتُٛع ايعبازات

12 12 21 121 
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 :تصحًح املكًاس 

يصا ذبيع  سب ذبملٛج د١ذبٛضد ذمخدسذتسجد  ذيي د ج ب١ذَٛبؾدلذب دف٠،ذٚدسبد ذذذذذذذذذذ
تسج  ذيي  ج ب١ذَٛبؾل،ذٚ ي ذتسجد  ذيي د ج ب١ذق ٜدف،ذٚتسجد  ذيي د ج ب١ذذذذذذ
غددريذَٛبؾدددل،ذٚتسجدد١ذٚب دددف٠ذيي دد ج ب١ذغدددريذَٛبؾددلذب دددف٠،ذٜٚدد ِذتهدددسذبيدددفسج  ذذذذذذ

َِّذيهددٕٛذدقددٌذتسجدد١ذيًُكٝدد  ذٖددٞذ)ذذ ل،ذٚدتًدد٢ذتسجدد١ذٖددٞذ35يًع دد سب ذبي دد ي ١;ذَٚددٔذ دد
لذ175-35ل.ذٚقددفذقدد ّذبي   ددشذب اٜٛددٌذبيددفسج  ذبحملككدد١ذتًدد٢ذبملكٝدد  ذَددٔذ)ذذ175)

 لذنُعٝ سذيًاهِذت٢ًذبػ ٖ  ذبملعًُّ ذت٢ًذبيٓاٛذب يٞ:ذ5-1ي ص  ذَٔذ)

ذذذذذذبػ ٙذ ًحن
ذل1-2.25)

ذذذبػ ٙذق ٜف
ذل2.26-3.25)

بػ ٙذإه بٞذ
ذل3.26-5)

   :صذم املكًاس 

َكٝ  ذبػ ٖ  ذَعًُّٞذبيعًّٛذمٛذبط ق١ذيكِٝٝذبيد عً ِذذمتذبي اكلذَٔذصفمذ
َٚؾسَلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ  بطدٜك  ،ذُٖٚ :ذبيٓ فذ

   :ٌالصذم امليطك 

إلبدفب٤ذآسب٥ٗدِذذذذفُٛتد١ذَدٔذبحملهُد ذذذمتذتدضذبيصٛس٠ذبدٚيٝد١ذيًُكٝد  ذتًد٢ذذذذ
بي عًُٝد  ،ذٚبيصدٝ غ١ذبيعًُٝد١ذٚبيًػٜٛد١ذذذذذَٚي جمل يِٗذؾُٝ ذٜ عًدلذبهدٌذَدٔذٚضدٛيذذذذذ

يع  سبيددد٘،ذَٚدددف٣ذَٓ  ددد ١ذٖدددلٙذبيع ددد سب ذيًُادددٛسذبيدددلٟذيٓ ُدددٞذإيٝددد٘،ذَددد ذإجددددب٤ذذذذذذذذ
بي عدفٜي ذبيدديتذٜدْٚٗد ذَٓ  دد ١ذتًد٢ذت دد سب ذبملكٝدد  .ذٚقدفذْدد جذَدٔذ يددوذَٛبؾكدد١ذذذذذذ
بد د يل٠ذبحمله ُدد ذتًد٢ذَعجملددِذت د سب ذبملكٝدد  ;ذبيديتذ دد ر ذْ د ١ذَٛبؾكدد١ذَد ذبدد ذذذذذذذ

ٚقدفذبت داذ يدوذَلشدد بذذذذذل،ذَ ذٚجٛتذبعرتذبي عفٜي ذٚبملكي د  ;ذذ٪100ذ-ذ80٪)
  ٝ  . يصفمذبملكٝ  ذنهٌذَٓطك

 :ٌصذم االتسام الذاخل 

متذبي اكلذَٔذصفمذبالي  مذبيفب ًٞذيًُكٝ  ذَٔذ ديٍذيط ٝكد٘ذتًد٢ذتٝٓد١ذذذذذ
ُ دددد ،ذٚمتذ  دددد بذقددددِٝذَعدددد َي ذبالسي دددد دذبـطددددٞذذ30ب دددد طيت١ٝذقٛبَٗدددد ذ) لذَعً

تسجدد يِٗذتًدد٢ذنددٌذت دد س٠ذَددٔذت دد سب ذبملكٝدد  ذٚتسجدد١ذبحملددٛسذبيددلٟذذذذذذي ري ددٕٛذبدد ذذ
يٓ ُٞذإيٝ٘ذٖدلٙذبيع د س٠ذٚبيفسجد١ذبيهًٝد١ذيًُكٝد  ،ذنُد ذمتذ  د بذقدِٝذَعد َي ذذذذذذذذذذ
بالسي  دذبـطٞذي ري ٕٛذب ذتسج١ذنٌذقٛسذٚبيفسج١ذبيه١ًٝذيًُكٝ  ،ذٚن ْتذ

ذل:4لذٚ)3بيٓ  ٥جذنُ ذٖٛذَٛض ذيفذبؾفٚي ذ)

لذدٕذقددِٝذَعدد َي ذبالسي دد دذبدد ذت دد سب ذبملكٝدد  ذٚتسجدد١ذذ3ٜ طدد ذَددٔذبؾددفٍٚذ)
ل،ذٚىٝعٗد ذقدِٝذذذ0.84لذإىلذ)0.54بحملٛسذبيلٟذيٓ ُٞذإيٝد٘ذندٌذت د س٠ذيدبٚ دتذبد ذ)ذذذذذ

َك ٛيددد١،ذنُددد ذدٕذقدددِٝذَعددد َي ذبالسي ددد دذبددد ذت ددد سب ذبملكٝددد  ذٚبيفسجددد١ذبيهًٝددد١ذذذ
ٛذذذ0.81لذإىلذ)0.49يًُكٝد  ذيدبٚ دتذبد ذ)ذذذ يد١،ذممد ذٜ ددريذذذل،ذٚىٝعٗد ذدٜط د ذقدِٝذَك 

ذإىلذبيص فذبملكٝ  ذبفسج١ذَٓ   ١ذَٔذبالي  مذبيفب ًٞ.

تسجدد  ذنددٌذقددٛسذَددٔذذَعدد َي ذبالسي دد دذبدد لذدٕذقددِٝذ4ٜ طدد ذَددٔذبؾددفٍٚذ)
ل،ذٚىٝعٗ ذ0.85لذإىلذ)0.67ق ٚسذبملكٝ  ذٚبيفسج١ذبيه١ًٝذيًُكٝ  ذيدبٚ تذب ذ)

ذٔذبالي  مذبيفب ًٞ.قِٝذَك ٛي١،ذمم ذٜ ريذإىلذبيص فذبملكٝ  ذبفسج١ذَٓ   ١ذَ
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( َعاَالت االزتباط بني عبازات املكٝاع ٚدزد١ احملٛز ايرٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ايعباز٠ ٚايدزد١ ايه١ًٝ 2ددٍٚ )

 يًُكٝاع

 زقِ

 ايعباز٠

َعاٌَ االزتباط 

ايرٟ تٓتُٞ  احملٛزب

 إيٝ٘ ايعباز٠

َعاٌَ االزتباط 

بايدزد١ ايه١ًٝ 

 يًُكٝاع

 زقِ

 ايعباز٠

َعاٌَ االزتباط 

ايرٟ تٓتُٞ  احملٛزب

 إيٝ٘ ايعباز٠

َعاٌَ االزتباط 

بايدزد١ ايه١ًٝ 

 يًُكٝاع

1 1.82 ** 1.21 ** 11 1.82 ** 1.82 ** 

8 1.82 ** 1.82 ** 81 1.22 ** 1.21 ** 

2 1.11 ** 1.11 ** 81 1.28 ** 1.22 ** 

1 1.28 ** 1.18 ** 88 1.18 ** 1.22 ** 

1 1.21 ** 1.82 ** 82 1.28 ** 1.21 ** 

8 1.82 ** 1.21 ** 81 1.82 ** 1.82 ** 

2 1.21 ** 1.81 ** 81 1.22 ** 1.22 ** 

2 1,12 ** 1,88 ** 88 1,18 ** 1,88 ** 

1 1,82 ** 1,18 ** 82 1,81 ** 1,22 ** 

11 1,21 ** 1,82 ** 82 1,82 ** 1,18 ** 

11 1,22 ** 1,21 ** 81 1,21 ** 1,81 ** 

18 1,22 ** 1,81 ** 21 1,82 ** 1,28 ** 

12 1,82 ** 1,12 ** 21 1,22 ** 1,21 ** 

11 1,11 ** 1,81 ** 28 1.82 ** 1.21 ** 

11 1.28 ** 1.82 ** 22 1.11 ** 1.81 ** 

18 1.12 ** 1.82 ** 21 1.81 ** 1.28 ** 

12 1.28 ** 1.82 ** 21 1.21 ** 1.81 ** 

12 1.22 ** 1.28 **    

 (1.11** داي١ عٓد َطت٣ٛ )

 ( َعاَالت االزتباط بني دزدات نٌ ستٛز َٔ ستاٚز املكٝاع ٚايدزد١ ايه١ًٝ يًُكٝاع1ددٍٚ )

 َعاٌَ االزتباط بايدزد١ ايه١ًٝ يًُكٝاع احملٛز

 **1.82 ايٓػط ايتعُِّ َفّٗٛ

 **1.28 ايٓػط ايتعُِّ اضرتاتٝذٝات تطبٝل إَها١ْٝ

 **1.21 ايٓػط ايتعُِّ باضتدداّ ايتدزٜطٞ ايعٌُ حنٛ االجتاٙ

 **1.28 ايتكِٝٝ َْٚفَل بطاق١ ايٓػط ايتعُِّ غسٚط حنٛ االجتاٙ

١ تكِٝٝ ايتعُِّ بطاق اضتدداّ ظٌ يف اإلغساف١ٝ ايعالق١

 ايٓػط

1.21** 

1.11** داي١ عٓد َطت٣ٛ 

   :ثبات املكًاس 

َكٝ  ذبػ ٖ  ذَعًُّٞذبيعًّٛذمدٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عً ِذذذذذمتذبي اكلذَٔذ    ذ
 بطدٜك  ،ذُٖٚ :ذَٚؾسَلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝذبيٓ ف

 طشيكة ألفا نشوىباخ  : 

متذبي اكلذَٔذ    ذبملكٝ  ذَٔذ يٍذيط ٝك٘ذت٢ًذدؾدبتذبيع١ٓٝذبال د طيت١ٝذذ
ُ  ،ذٚمتذ   بذقِٝذَع َي ذبي    ذبطدٜك١ذديؿ ذندْٚ د  ذذ30بي  يؼذتفتِٖذ) لذَعً

ق ٚسذبملكٝ  ،ذٚن ْتذبيٓ د ٥جذدٕذقدِٝذَعد َي ذذذذيًُكٝ  ذنهٌ،ذٚيهٌذقٛسذَٔذ
ل،ذنُد ذذ0.77لذإىلذ)0.69بي    ذبطدٜك١ذديؿ ذندْٚ   ذحمل ٚسذبملكٝ  ذيدبٚ تذب ذ)

ل،ذٚىٝعٗ ذ0.79بًػتذق١ُٝذَع ٌَذبي    ذبطدٜك١ذديؿ ذندْٚ   ذيًُكٝ  ذنهٌذ)
ذقِٝذَك ٛي١،ذمم ذٜ ريذإىلذبيص فذبملكٝ  ذبفسج١ذَٓ   ١ذَٔذبي    .ذ
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 إعادة التطبًل:   شيكةط 

متذبي اكلذَٔذ    ذبملكٝ  ذَٔذ يٍذيط ٝك٘ذت٢ًذدؾدبتذبيع١ٓٝذبال د طيت١ٝذذ
ُ  ،ذ ِذإت ت٠ذيط ٝك٘ذتًِٝٗذَد٠ذد د٣ذبؿ صٌذرَ ذَكفبسٙذ30بي  يؼذتفتِٖذ) لذَعً

َ  ،ذٚ   بذقِٝذَع َي ذبالسي  دذبـطٞذي ري ٕٛذب ذتسجد يِٗذيفذَديدٞذذذ15) لذٜٛ
قٛسذَٔذق ٚسذبملكٝد  ،ذٚن ْدتذذذذبي ط ٝل،ذٚ يوذب يٓ  ١ذيًُكٝ  ذنهٌذٚيهٌ

حمل ٚسذبملكٝ  ذيدبٚ تذبد ذذذإت ت٠ذبي ط ٝلبيٓ  ٥جذدٕذقِٝذَع َي ذبي    ذبطدٜك١ذ
ل،ذنُدددد ذبًػددددتذقُٝدددد١ذَع َددددٌذبي  دددد  ذبطدٜكدددد١ذديؿدددد ذندْٚ دددد  ذذذذذ0.82لذإىلذ)0.74)

ل،ذٚىٝعٗددد ذقدددِٝذَك ٛيددد١،ذممددد ذٜ دددريذإىلذبيصددد فذبملكٝددد  ذذ0.81يًُكٝددد  ذنهدددٌذ)
ذبي    .ذبفسج١ذَٓ   ١ذَٔذ

 :تطبًل املكًاس -4
َٚؾسدَلذذمتذيٛرٜ ذَكٝ  ذ بػ ٖ  ذَعًُّٞذبيعًّٛذمٛذبط ق١ذيكِٝٝذبي عً ِذبيٓ فذ

َعًُّدٞذبيعًدّٛذب ملدب دٌذذذذتًد٢ذتٝٓد١ذَدٔذذذذذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ د١ٝذ
)بالب فب٥ٝدد١ذٚبمل ٛ ددط١ذٚبي  ْٜٛدد١لذظددفبس ذبي عًددِٝذبيعدد ّذظه دد ذذذبيفسب دد١ٝذبيدد ي 

ُ 79عًِٝذظا ؾجمل١ذبحن ست٠ذٚتفتِٖذ)بي  ملد ت٠ذبيعًدّٛ;ذٚقد ّذبي   دشذظع ٜٓد١ذذذذذذذ لذَعً
لذَٓٗ ;ذإ ذن ْتذغريذَه ١ًُ،ذٚدٕذبيد عرتذَٓٗد ذذذ7بملك ٜٝسذبملع ت٠ذؾكفذمتذب   ع تذ)

رذٜدد ِذبإلج بدد١ذتٓٗدد ;ذيٝصدد  ذبيعددفتذبيٓٗدد ٥ٞذبيدديتذ طددعتذيًُع ؾدد١ذبإل صدد ١ٝ٥ذذ
ذلذَكٝ    .72)

 :احلهه على دسجة املىافكة اس ومعًاسمفتاح تصحًح املكً -5
مخ  دٞذبي دفسٜج;ذ ٝدشذهٝد ذبملعًّدِذذذذذذذ(Likert)ب   فّذبي   شذطدٜك١ذيٝهدد ذذ

تًدد٢ذنددٌذت دد س٠ذَددٔذت دد سب ذبملكٝدد  ذَددٔذ دديٍذؼفٜددفذتسجدد١ذَٛبؾك دد٘ذتًدد٢ذنددٌذذذذ
ذغريذَٛبؾدلذذ-ذق ٜفذ–ذَٛبؾلذ–ذَٛبؾلذب ف٠د فذبي فب٥ٌذ)ذسَٓٗ ،ذٚ يوذب   ٝ 

ْ د ذَدفسج  ،ذ ٝدشذذذذذذذذذذذذل،غريذَٛبؾلذب دف٠ذذ- ُّذبدفٌٜذَدٔذٖدلٙذبي دفب٥ٌذٚر ٚقدفذدتطدٞذند
ل،ذٜٚد ِذٜد ِذب   د بذذذذَٛبؾلذب دف٠ذلذتسج  ذيفذ  ي١ذب  ٝ سذبي فٌٜذ)5ٜ ِذب    بذ)

لذتسجدد  ذيفذ  يدد١ذذ3ل،ذٜٚدد ِذب   دد بذ)ذَٛبؾددللذتسجدد  ذيفذ  يدد١ذب  ٝدد سذبي ددفٌٜذ)ذذذ4)
غدددريذ دددفٌٜذ)ل،ذٜٚددد ِذب   ددد بذتسجددد  ذيفذ  يددد١ذب  ٝددد سذبيذق ٜدددفب  ٝددد سذبي دددفٌٜذ)

لذغددريذَٛبؾددلذب ددف٠ذل،ذٜٚدد ِذب   دد بذتسجدد١ذٚب ددف٠ذيفذ  يدد١ذب  ٝدد سذبي ددفٌٜذ)ذذذَٛبؾددل
ٚ يددوذب يٓ دد ١ذيًع دد سب ذبإله بٝدد١.ذٚبٓدد ٤ ذتًدد٢ذ يددوذمتذب دد  فبّذبملعٝدد سذب يددٞذذذذذذذذ
يًاهددِذتًدد٢ذتسجدد١ذبملٛبؾكدد١ذتًدد٢ذنددٌذت دد س٠ذَددٔذت دد سب ذبملكٝدد  ،ذ ٝددشذمتذ  دد بذذذ

دقٌذتسجد١لذ/ذتدفتذذذذ–ج ب١ذ=ذ)دت٢ًذتسج١ذَف٣ذبيفسج  ذيهٌذؾكد٠،ذ ٝشذَف٣ذبال  
ذل،ذٖٚٞذطٍٛذبيؿ80.0.١٦=ذ)ذ5لذ/ذ1-ذ5بيؿ٦  ذ=ذ)

 أسالًب املعاجلة اإلحصائًة:  
ذيًعًدددددّٛذبإل صددددد ١ٝ٥ذبيداددددددهل١َذبدْددددد َجذب  ددددد  فبَّع ؾددددد١ذبي ٝ ْددددد  ذذأدددددتذ

ذ:ذي١ٝبد  يٝ ذبإل ص ١ٝ٥ذب ،ذٚمتذب   فبّذلSPSS)ذبالج ُ ت١ٝ

 ذببالمدبؾددد  ذبملعٝ سٜددد١:ذٚمتذب ددد  فٚبؿ ددد ب١ٝذبمل ٛ دددط  ذٚذبيٓ ددد ذبمل٦ٜٛددد١ َٗ
،ذٚي افٜفذتسجد١ذَدٛبؾك ِٗذتًد٢ذقد ٚسذٚت د سب ذبملكٝد  ،ذذذذذذذيٛصـذت١ٓٝذبيفسب ١

 .َف٣ذبمدبفذب  ج ب  ذدؾدبتذت١ٓٝذبيفسب ١ذتٔذَ ٛ طٗ ذبؿ  بٞذٚؼفٜف
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 ذبملكٝد  ذَع ٌَذبالسي  دذبـطدٞذي ري دٕٛ:ذٚمتذب د  فبَ٘ذيً اكدلذَدٔذصدفمذذذذذذذ
بطدٜكد١ذإتد ت٠ذذذذبملكٝد  ذبطدٜك١ذبالي  مذبيفب ًٞ،ذٚنليوذيً اكدلذَدٔذ  د  ذذذذ

 .بي ط ٝل
 بيفسب ١.ذب٠َع ٌَذديؿ ذندْٚ   :ذٚمتذب   فبَ٘ذيً اكلذَٔذ    ذدت 
 بػ ٖد  ذذه دـذتدٔذبيؿددٚمذيفذذذذٚمتذب د  فبَ٘ذيًذؼًٌٝذبي   ٜٔذد  تٟذبالػ ٙ:ذ

ؾدددلذ ددديرذبي كدددفٜدذٚذمددٛذبط قددد١ذيكٝدددِٝذبيددد عًِذبيٓ ددفذذدؾدددبتذتٝٓددد١ذبيفسب ددد١ذذ
ذ-ٚبيديتذقدفذيعدل٣ذإىلذَد ػريب :ذبملد ًد١ذبيفسب د١ٝذذذذذذذذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ د١ٝذ

تدددفتذذ-تدددفتذ دددٓٛب ذبـدددا٠ذبي فسٜ ددد١ٝذذذ-بي  صددد ذذ-بمللٖدددٌذبيفسب دددٞذ
 بيفٚسب ذبي فسٜ ١ٝذيفذف ٍذبي عًِذبيٓ ف.

 ىتائج البحح ومياقصتها 
 ( اليتائج املتعلكة بالسؤال األول:  1)

ذٛمددَعًُددٞذبيعًددّٛذظا ؾجملدد١ذبحندد ست٠ذذٍذبدٍٚذتًدد٢:ذَدد ذبػ ٖدد  ذذٜددٓ ذبي ددلب
بط قددد١ذيكٝدددِٝذبيددد عًِذبيٓ دددفذٚؾدددلذ ددديرذبي كدددفٜدذي كدددِٜٛذدتب٤بيٗدددِذذذذذذذب ددد  فبّ

؟ذٚيإلج بدد١ذتددٔذٖددلبذبي ددلبٍذ ه دد تذبمل ٛ ددط  ذبؿ دد ب١ٝذٚبالمدبؾدد  ذذبي فسٜ دد١ٝ
ؼٜٛدٌذتسجد يِٗذذذبملعٝ س١ٜذال  ج ب  ذدؾدبتذت١ٓٝذبي اشذت٢ًذَؿدتب ذبملكٝد  ذبعدفذذذ

بمل ٛ دددط  ذلذ5ل،ذٜٚٛضددد ذبؾدددفٍٚذ)5-1بـددد ّذبحملككددد١ذإىلذتسجددد١ذَعٝ سٜددد١ذَدددٔذ)ذ
َكٝدد  ذقدد ٚسذبؿ دد ب١ٝذٚبالمدبؾدد  ذبملعٝ سٜدد١ذال دد ج ب  ذَعًُددٞذبيعًددّٛذتًدد٢ذذذذذ

ذ:بالػ ٖ  ذمٛذبط ق١ذيكِٝٝذبي عًِذبيٓ ف
 َعًُٞ ايعًّٛ ع٢ًالضتذابات املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ :(1ددٍٚ )

 جتاٖات حنٛ بطاق١ تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػطستاٚز َكٝاع اال 

 احملٛز

عدد 

 ايفكسات

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

 دزد١ املٛافك١

    

 ايرتتٝب

 8 َتٛضط١ 1.22 2.28 8 ايٓػط ايتعًِ َفّٗٛ

 ايتعًِ اضرتاتٝذٝات تطبٝل إَها١ْٝ

 ايٓػط

1 

2.12 1.21 

عاي١ٝ

1 

 ايتدزٜطٞ ايعٌُ حنٛ االجتاٙ

 ايٓػط ايتعًِ باضتدداّ

2 

8.18 1.18 

 َتٛضط١

2 

 ايٓػط ايتعًِ غسٚط حنٛ االجتاٙ

 ايتكِٝٝ بطاق١ ٚفل

2 

8.11 1.21 

 َٓدفض١

1 

 اضتدداّ ظٌ يف اإلغساف١ٝ ايعالق١

 ١ تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػطبطاق

1 

8.82 1.12

 َٓدفض١

1 

 21 املكٝاع نهٌ

8.12 1.18

 َتٛضط١

كٝدد  ذبالػ ٖدد  ذمددٛذذذلذدْدد٘ذب يٓ دد ١ذيًفسجدد١ذبيهًٝدد١ذملذذذ5ٜ طدد ذَددٔذبؾددفٍٚذ)ذذ
بًػتذق١ُٝذبمل ٛ فذبؿ د بٞذال د ج ب  ذدؾددبتذتٝٓد١ذذذذذذبط ق١ذيكِٝٝذبي عًِذبيٓ ف

لذٚبفسجدد١ذَٛبؾكدد١ذَ ٛ ددط١.ذٚقددفذيدبٚ ددتذ0.16لذبدد مدبفذَعٝدد سٟذ)2.98بيفسب دد١ذ)
تًد٢ذقد ٚسذبملكٝد  ذَد ذبد ذذذذذذبمل ٛ ط  ذبؿ  ب١ٝذال د ج ب  ذدؾددبتذتٝٓد١ذبيفسب د١ذذذذذ

،ذٚجددد ٤ذت يٝددد١إىلذذَٓ ؿطددد١لذٚبفسجددد١ذَٛبؾكددد١ذيدبٚ دددتذَددد ذبددد ذذ3.93لذإىلذ)2.27)
ذيديٝ ذٖلٙذبحمل ٚسذٚؾًك ذيفسج١ذبملٛبؾك١ذتًٝٗ ذنُ ذًٜٞ:
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 لذيفذبيييٝددد ذبدٍٚذإَه ْٝددد١ذيط ٝدددلذب دديبيٝجٝ  ذبيددد عًِذبيٓ دددفذجدد ٤ذقدددٛسذ)ذ
 .ت ي١ٝلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.79لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)3.93ظ ٛ فذ   بٞذ)

 (لذ3.32لذيفذبيييٝ ذبي  ْٞذظ ٛ فذ   بٞذ)َؿّٗٛذبي عًِذبيٓ فٚج ٤ذقٛسذ
 .ت ي١ٝلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.37ٚب مدبفذَعٝ سٟذ)

 لذيفذبالػددد ٙذمدددٛذبيعُدددٌذبي فسٜ دددٞذب  ددد  فبّذبيددد عًِذبيٓ دددفذذذذٚجددد ٤ذقدددٛسذ)ذ
لذٚبفسجددد١ذ0.46لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)2.92بيييٝددد ذبي  يدددشذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)

 .َ ٛ ط١َٛبؾك١ذ
 ِذذذذٚجددد ٤ذقدددٛسذ)ذ لذيفذبالػددد ٙذمدددٛذشددددٚدذبيددد عًِذبيٓ دددفذٚؾدددلذبط قددد١ذبي كٝدددٝ

لذٚبفسجددد١ذ0.30لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)ذ2.51بيييٝددد ذبيدببددد ذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)ذ
 َٛبؾك١ذَٓ ؿط١.

 (لذبيعيق١ذبإلشدبؾ١ٝذيفذظدٌذب د  فبّذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذذذذٚج ٤ذقٛسذ
لذٚبفسج١ذ0.43لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.27 ٛ فذ   بٞذ)يفذبيييٝ ذبـ َسذظ

 َٛبؾك١ذَٓ ؿط١.

ٚؾُٝدد ذًٜددٞذبمل ٛ ددط  ذبؿ دد ب١ٝذٚبالمدبؾدد  ذبملعٝ سٜدد١ذال دد ج ب  ذدؾدددبتذتٝٓدد١ذ
ذبيفسب ١ذب يٓ  ١ذيهٌذؾكد٠ذيفذنٌذقٛسذَٔذق ٚسذبملكٝ  :

 ( مفهىو التعله اليصطاحملىس األول:) 
لذبمل ٛ ط  ذبؿ د ب١ٝذٚبالمدبؾد  ذبملعٝ سٜد١ذٚتسجد١ذبملُ س د١ذذذذذذ6ٜٛض ذبؾفٍٚذ)

ذبحملٛسذبدٍٚذ)َؿّٗٛذبي عًِذبيٓ فل:ٚبيييٝ ذيهٌذؾكد٠ذَٔذؾكدب ذ
 الضتذابات َعًُٞ ايعًّٛ ع٢ًاملتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ : (8ددٍٚ )

 احملٛز األٍٚ )َفّٗٛ ايتعًِ ايٓػط(فكسات 

ّ 

 فكس٠اي

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

 ايرتتٝب دزد١ املٛافك١

اعتكد إٔ ايتعًِ ايٓػط َٔ االضرتاتٝذٝات  1

 اذتدٜج١ يف تدزٜظ ايعًّٛ

8.12 1.22 

 8 َٓدفض١

تسدع درٚز ايتعًِ ايٓػط إىل ايٓعس١ٜ ايبٓا١ٝ٥  8

 االدتُاع١ٝ

1.81 1.21 

 1عاي١ٝ دًدا

ايٓػط يف تدزٜظ  اضتدداّ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ 2

ايعًّٛ ٜٛفس ايٛقت ٚادتٗد

2.81 1.11 

 1 َتٛضط١

تعد اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط َٔ األدٚات  1

 ٣ايفعاي١ يف تٝطري ع١ًُٝ بٓا٤ املعسف١ يد

 ايطايب عٓد تدزٜظ ايعًّٛ

2.11 1.81 

 2 عاي١ٝ

أتٛقع إٔ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط تجسٟ  1

 خٝاالت ايطايب يف تدزٜظ ايعًّٛ

8.21 1.12 

 َتٛضط١

1 

اعتكد إٔ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط تصٜد ايفِٗ  8

 يد٣ ايطايب يف تدزٜظ ايعًّٛ

2.12 1.12

 عاي١ٝ

8 

 1.22 2.28 ايدزد١ ايه١ًٝ يًُشٛز األٍٚ

 َتٛضط١

 

ؿكدددددب ذبحملدددٛسذبدٍٚذ)َؿٗددددّٛذبيدددد عًِذذلذدْددد٘ذب يٓ دددد ١ذيذ6ٜ طددد ذَددددٔذبؾددددفٍٚذ)ذ
لذ3.32بًػددتذقُٝدد١ذبمل ٛ ددفذبؿ دد بٞذال دد ج ب  ذدؾدددبتذتٝٓدد١ذبيفسب دد١ذ)ذذذذذذذذبيٓ ددفل

لذٚبفسجددد١ذَٛبؾكددد١ذَ ٛ دددط١.ذٚقدددفذيدبٚ دددتذبمل ٛ دددط  ذذذذذذ0.37بددد مدبفذَعٝددد سٟذ)ذ
)َؿٗدّٛذبيد عًِذذذبؿ  ب١ٝذال  ج ب  ذدؾدبتذت١ٓٝذبيفسب د١ذتًد٢ذؾكددب ذبحملدٛسذبدٍٚذذذذذ
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َدد ذبدد ذَ ٛ ددط١ذإىلذلذٚبفسجدد١ذَٛبؾكدد١ذيدبٚ ددتذ4.24لذإىلذ)2.57َدد ذبدد ذ)ذبيٓ ددفل
ذجف ب،ذٚج ٤ذيديٝ ذٖلٙذبيؿكدب ذٚؾًك ذيفسج١ذبملٛبؾك١ذتًٝٗ ذنُ ذًٜٞ:ذت ي١ٝ

 يدجددد ذجدددلٚسذبيددد عًِذبيٓ دددفذإىلذذذلذٚبيددديتذيدددٓ ذتًددد٢ذظذذذ2جددد ٤ ذبيؿكدددد٠ذسقدددِذ)ذذ
لذ4.24ظذيفذبيييٝدددد ذبدٍٚذظ ٛ ددددفذ  دددد بٞذ)ذذبيٓجملدٜدددد١ذبي ٓ ٥ٝدددد١ذبالج ُ تٝدددد١ذ

 جف ب.ذت ي١ٝلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.80ٚب مدبفذَعٝ سٟذ)
 (بت كفذدٕذب يبيٝجٝ  ذبي عًِذبيٓ فذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظ6ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ظذيفذبيييٝ ذبي  ْٞذظ ٛ فذ   بٞذذيلٜفذبيؿِٗذيف٣ذبيط ي ذيفذيفسٜسذبيعًّٛ
 .ت ي١ٝلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.98لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)3.53)
 (ذبيد عًِذبيٓ دفذَدٔذذذذيعفذب ديبيٝجٝ ذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظ4ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ 

ّذذذذذ٣بدتٚب ذبيؿع ي١ذيفذيٝ ريذت١ًُٝذبٓ ٤ذبملعدؾ١ذيدفذ ظذذبيط يد ذتٓدفذيدفسٜسذبيعًدٛ
لذٚبفسجد١ذذ0.60لذٚبد مدبفذَعٝد سٟذ)ذذ3.51يفذبيييٝ ذبي  يدشذظ ٛ دفذ  د بٞذ)ذذذ

 .ت ي١َٝٛبؾك١ذ
 (ب   فبّذب يبيٝجٝ  ذبي عًِذبيٓ فذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظ3ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ظذيفذبيييٝدد ذبيدببدد ذظ ٛ ددفذ  دد بٞذذذذذيفذيددفسٜسذبيعًددّٛذٜددٛؾدذبيٛقددتذٚبؾٗددفذذذذ
 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.09لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)3.21)
 (ديٛق ذدٕذب يبيٝجٝ  ذبيد عًِذبيٓ دفذذذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظ5ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ظذيفذبيييٝ ذبـ َسذظ ٛ فذ  د بٞذذذّٛي دٟذ ٝ ال ذبيط ي ذيفذيفسٜسذبيعً
 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.07لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.89)
 (بت كددددفذدٕذبيدددد عًِذبيٓ ددددفذَددددٔذذلذٚبيدددديتذيددددٓ ذتًدددد٢ذظ1ٚجدددد ٤ ذبيؿكددددد٠ذسقددددِذ

ّذذذ ظذيفذبيييٝددد ذبي ددد ت ذظ ٛ دددفذذذذبال ددديبيٝجٝ  ذبؿفٜ ددد١ذيفذيدددفسٜسذبيعًدددٛ
 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.33لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.57   بٞذ)

 ( ٌإمهاىًة تطبًل اسرتاتًجًات التعله اليصطاحملىس الجاى:) 
لذبمل ٛ ط  ذبؿ د ب١ٝذٚبالمدبؾد  ذبملعٝ سٜد١ذٚتسجد١ذبملُ س د١ذذذذذذ7ٜٛض ذبؾفٍٚذ)

بحملٛسذبي  ْٞذ)إَه ْٝد١ذيط ٝدلذب ديبيٝجٝ  ذبيد عًِذذذذذٚبيييٝ ذيهٌذؾكد٠ذَٔذؾكدب ذ
ذبيٓ فل:

 الضتذابات َعًُٞ ايعًّٛ ع٢ًاملتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ :(2ددٍٚ )

 )إَها١ْٝ تطبٝل اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط( ايجاْٞاحملٛز فكسات 

ّ 

 ايفكس٠

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزد١ 

 املٛافك١

 ايرتتٝب

أز٣ أْ٘ ميهٔ تطبٝل اضرتاتٝذٝات ايتعًِ  2

 ايدزاض١ٝايٓػط يف نٌ املكسزات 

عاي١ٝ  1.11 1.28

دًدا

1 

جيب إٔ ٜتػري تستٝب غسف١ ايضف يف أثٓا٤  2

تطبٝل اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط يف 

 تدزٜظ ايعًّٛ

1.18 1.11 

عاي١ٝ 

8 

أعتكد إٔ اضتدداّ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ  1

ايٓػط ٜتطًب ب١٦ٝ ثس١ٜ َٔ املضادز 

 ايتع١ًُٝٝ املتٓٛع١

2.28 1.28 

 عاي١ٝ

2 

اعتكد إٔ اضتدداّ املعًِ الضرتاتٝذٝات  11

ايتعًِ ايٓػط ٜتشتِ عًٝ٘ إملاّ خبضا٥ط 

 ايطالب املعسف١ٝ

2.12 1.21

 َتٛضط١

1 

 عاي١ٝ 1.21 2.12 ايدزد١ ايه١ًٝ يًُشٛز ايجاْٞ
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ٞذؿكدددب ذبحملددٛسذذذلذدْدد٘ذب يٓ دد ١ذيذذ7ٜ طدد ذَددٔذبؾددفٍٚذ)ذذذ )إَه ْٝدد١ذيط ٝدددلذذذبي دد ْ
بًػتذق١ُٝذبمل ٛ فذبؿ  بٞذال  ج ب  ذدؾدبتذت١ٓٝذذب يبيٝجٝ  ذبي عًِذبيٓ فل

.ذٚقدددفذيدبٚ دددتذت يٝددد١لذٚبفسجددد١ذَٛبؾكددد١ذ0.79لذبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)3.93بيفسب ددد١ذ)
بمل ٛ ددط  ذبؿ دد ب١ٝذال دد ج ب  ذدؾدددبتذتٝٓدد١ذبيفسب دد١ذتًدد٢ذؾكدددب ذبحملددٛسذبي دد ْٞذذذذذذ

بفسجدد١ذلذ4.82ٚلذإىلذ)3.08َدد ذبدد ذ)ذ)إَه ْٝدد١ذيط ٝددلذب دديبيٝجٝ  ذبيدد عًِذبيٓ ددفل
جدف ب،ذٚجد ٤ذيديٝد ذٖدلٙذبيؿكددب ذٚؾًكد ذذذذذذذذت يٝد١ذَٛبؾك١ذيدبٚ تذَد ذبد ذَ ٛ دط١ذإىلذذذذ

ذيفسج١ذبملٛبؾك١ذتًٝٗ ذنُ ذًٜٞ:

 دس٣ذدْدد٘ذاهددٔذيط ٝددلذب دديبيٝجٝ  ذذذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذ7جدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذ
ظذيفذبيييٝدد ذبدٍٚذظ ٛ ددفذ  دد بٞذذبيدد عًِذبيٓ ددفذيفذنددٌذبملكدددسب ذبيفسب دد١ٝ

 جف ب.ذت ي١ٝلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.51ٚب مدبفذَعٝ سٟذ)لذ4.82)
 (ه ذدٕذٜد ػريذيديٝد ذغدؾد١ذبيصدـذيفذذذذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ8ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ظذيفذبيييٝد ذبي د ْٞذذذذد ٓ ٤ذيط ٝلذب يبيٝجٝ  ذبي عًِذبيٓ فذيفذيفسٜسذبيعًّٛ
 .ت ي١ٝلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.41لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)4.06ظ ٛ فذ   بٞذ)

 دت كددفذدٕذب دد  فبّذب دديبيٝجٝ  ذذذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذذ9ٚجدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذذ
ظذيفذبيييٝدد ذذبيدد عًِذبيٓ ددفذٜ طًدد ذب٦ٝدد١ذ دٜدد١ذَددٔذبملصدد تسذبي عًُٝٝدد١ذبمل ٓٛتدد١ذذ

لذٚبفسجددد١ذَٛبؾكددد١ذذ1.32لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)ذ3.76بي  يدددشذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)ذ
 .ت ي١ٝ

 (ب ددددد  فبّذبملعًدددددِذبت كدددددفذدٕذلذٚبيددددديتذيدددددٓ ذتًددددد٢ذظذ10ٚجددددد ٤ ذبيؿكدددددد٠ذسقدددددِذ
ظذيفذذال يبيٝجٝ  ذبي عًِذبيٓ فذٜ ا ِذتًٝ٘ذإمل ّذغص ٥ ذبيطديبذبملعدؾٝد١ذذ

لذٚبفسجددد١ذ1.84لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)ذ3.08بيييٝددد ذبيدببددد ذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)ذ
ذ.َ ٛ ط١َٛبؾك١ذ

 ( االجتاه حنى العنل التذسيسٌ باستدذاو التعله اليصطاحملىس الجالح:) 
 ذبؿ د ب١ٝذٚبالمدبؾد  ذبملعٝ سٜد١ذٚتسجد١ذبملُ س د١ذذذذذذلذبمل ٛ ط 8ٜٛض ذبؾفٍٚذ)

)بالػددد ٙذمدددٛذبيعُدددٌذبي فسٜ دددٞذذذبي  يدددشبحملدددٛسذٚبيييٝددد ذيهدددٌذؾكدددد٠ذَدددٔذؾكددددب ذذ
ذب    فبّذبي عًِذبيٓ فل:

)بالػد ٙذمدٛذبيعُدٌذذذذذبي  يشؿكدب ذبحملٛسذلذدْ٘ذب يٓ  ١ذي8ٜ ط ذَٔذبؾفٍٚذ)ٚ
بًػددتذقُٝدد١ذبمل ٛ ددفذبؿ دد بٞذال دد ج ب  ذذذبي فسٜ ددٞذب  دد  فبّذبيدد عًِذبيٓ ددفلذ

لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذَ ٛ ط١.ذٚقدفذذ0.46لذب مدبفذَعٝ سٟذ)2.92دؾدبتذت١ٓٝذبيفسب ١ذ)
يدبٚ دتذبمل ٛ ددط  ذبؿ د ب١ٝذال دد ج ب  ذدؾدددبتذتٝٓد١ذبيفسب دد١ذتًد٢ذؾكدددب ذبحملددٛسذذذذذ

ىلذلذإ1.79َ ذب ذ)ذ)بالػ ٙذمٛذبيعٌُذبي فسٜ ٞذب    فبّذبي عًِذبيٓ فلبي  يشذ
،ذٚج ٤ذيديٝد ذٖدلٙذذذت ي١ٝإىلذذَٓ ؿط١ذجف بلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذيدبٚ تذَ ذب ذ3.46)

ذبيؿكدب ذٚؾًك ذيفسج١ذبملٛبؾك١ذتًٝٗ ذنُ ذًٜٞ:
 الذد دد ذ طددٛسذبيددفٚسب ذبي فسٜ ٝدد١ذذذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذ13جدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذ

ذظذيفذبيييٝدد ذبدٍٚذظ ٛ ددفذذي ددعٛسٟذدْٗدد ذالذؼكددلذيددٞذبيؿ ٥ددف٠ذبملدجدد٠ٛذَٓٗدد ذذذذ
 .ت ي١ٝلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.35لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)3.46   بٞذ)
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 الضتذابات َعًُٞ ايعًّٛ ع٢ًاملتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ : (2ددٍٚ )

 احملٛز ايجايح )االجتاٙ حنٛ ايعٌُ ايتدزٜطٞ باضتدداّ ايتعًِ ايٓػط( فكسات

ّ 

 ايفكس٠

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

 املٛافك١دزد١ 

 ايرتتٝب

أغعس إٔ ٚقت سض١ ايعًّٛ ميس ببط٤ عٓد  11

 اضتدداّ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط

2.82 1.11 

 َتٛضط١

2 

أعاْٞ َٔ عدّ اْضباط ايطالب أثٓا٤  18

اضتدداّ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط عٓد 

 تدزٜظ ايعًّٛ

2.11 1.82 

َتٛضط١

1 

ال أسب سضٛز ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يػعٛزٟ  12

 أْٗا ال حتكل يٞ ايفا٥د٠ املسد٠ٛ َٓٗا

2.18 1.21 

 عاي١ٝ

1 

ْضابٞ َٔ اذتضط األضبٛع١ٝ ٚاي١َٝٛٝ ال  11

 ٜطاعد ع٢ً حتكٝل أٖداف ايتعًِ ايٓػط

َٓدفض١  1.21 1.21

 دًدا

2 

أغعس إٔ ايتعًِ ايٓػط حيتاز َين إىل برٍ  11

ايهجري َٔ ادتٗد ايرٟ ال ميهٓين تأدٜت٘ 

 ايعًّٛبهفا٠٤ يف تدزٜظ 

8.18 1.81 

 َٓدفض١

2 

ايتدزٜظ ٚايتكِٜٛ بايطسم ايتكًٝد١ٜ أٜطس  18

َٔ اضتدداّ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط يف 

 تدزٜظ ايعًّٛ

2.81 1.11 

 َتٛضط١

1 

أغعس باملتع١ أثٓا٤ ايتدزٜظ باضتدداّ  12

 اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط يف تدزٜظ ايعًّٛ

2.22 1.82 

 َتٛضط١

8 

ع٢ً االضرتاتٝذٝات اذتدٜج١ ضعف ايتدزٜب  12

يف تدزٜظ ايعًّٛ ٜػعسْٞ بايضعٛب١ يف 

 تٓفٝرٖا.

8.28 1.11

 َتٛضط١

8 

  َتٛضط١ 1.18 8.18 ايدزد١ ايه١ًٝ يًُشٛز ايجايح

 دشدددعدذب مل عددد١ذد ٓددد ٤ذبي ددددفسٜسذذذذلذٚبيددديتذيددددٓ ذتًددد٢ذظذذذ17ٚجددد ٤ ذبيؿكدددد٠ذسقدددِذ)ذذذ
ّذ ظذيفذبيييٝدد ذبي دد ْٞذذب  دد  فبّذب دديبيٝجٝ  ذبيدد عًِذبيٓ ددفذيفذيددفسٜسذبيعًددٛ

 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.27لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)3.38ظ ٛ فذ   بٞذ)
 (دشعدذدٕذٚقتذ ص١ذبيعًّٛذادذب ف٤ذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ11ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ظذيفذبيييٝددد ذبي  يدددشذظ ٛ دددفذذذذتٓدددفذب ددد  فبّذب ددديبيٝجٝ  ذبيددد عًِذبيٓ دددفذذذ
 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.10لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)3.28   بٞذ)

 بي ددددفسٜسذٚبي كددددِٜٛذبدددد يطدمذذلذٚبيدددديتذيددددٓ ذتًدددد٢ذظذذ16ٚجدددد ٤ ذبيؿكددددد٠ذسقددددِذ)ذ
ّذذذذذذذذ ظذذبي كًٝف١ٜذدٜ ددذَدٔذب د  فبّذب ديبيٝجٝ  ذبيد عًِذبيٓ دفذيفذيدفسٜسذبيعًدٛ

لذٚبفسجدد١ذ1.11لذٚبدد مدبفذَعٝدد سٟذ)3.21يفذبيييٝدد ذبيدببدد ذظ ٛ ددفذ  دد بٞذ)
 .َ ٛ ط١َٛبؾك١ذ

 ِذ دتدد ْٞذَددٔذتددفّذبْطدد  دذبيطدديبذذذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذ12)ذٚجدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقدد
ّذذ ظذيفذبيييٝدد ذذد ٓدد ٤ذب دد  فبّذب دديبيٝجٝ  ذبيدد عًِذبيٓ ددفذتٓددفذيددفسٜسذبيعًددٛ

لذٚبفسجدد١ذَٛبؾكدد١ذذ1.23لذٚبدد مدبفذَعٝدد سٟذ)ذ3.04بـدد َسذظ ٛ ددفذ  دد بٞذ)ذ
 .َ ٛ ط١

 (بال ديبيٝجٝ  ذذضعـذبي دفسٜ ذتًد٢ذذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ18ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ
ظذيفذبيييٝد ذبي د ت ذذذذبؿفٜ ١ذيفذيفسٜسذبيعًّٛذٜ عدْٞذب يصعٛب١ذيفذيٓؿٝلٖ 

 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.19لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.72ظ ٛ فذ   بٞذ)
 (دشدعدذدٕذبيد عًِذبيٓ دفذو د جذَد ذذذذذذلذٚبييتذيٓ ذتًد٢ذظذذ15ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ّذذذذإىلذبلٍذبيه ريذَٔذبؾٗفذبيلٟذالذاهدٓ ذ ظذيفذذذييتٜ د٘ذبهؿد ٠٤ذيفذيدفسٜسذبيعًدٛ
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لذٚبفسجددد١ذ1.29لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)2.46بيييٝددد ذبي ددد ب ذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)
 َٛبؾك١ذَٓ ؿط١.

 ْصدد بٞذَددٔذبؿصدد ذبد دد ٛت١ٝذذذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذ14ٚجدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذ
ظذيفذبيييٝدد ذبي دد َٔذذذٚبيَٝٛٝدد١ذالذٜ دد تفذتًدد٢ذؼكٝددلذدٖددفبفذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذذذ

لذٚبفسجدد١ذَٛبؾكدد١ذَٓ ؿطدد١ذ0.71لذٚبدد مدبفذَعٝدد سٟذ)1.79 بٞذ)ظ ٛ ددفذ  دد
 جف ب.

 ( االجتاه حنى ششوط التعله اليصط يف بطاقة التكًًهاحملىس الشابع:) 
لذبمل ٛ ط  ذبؿ د ب١ٝذٚبالمدبؾد  ذبملعٝ سٜد١ذٚتسجد١ذبملُ س د١ذذذذذذ9ٜٛض ذبؾفٍٚذ)

بيد عًِذبيٓ دفذيفذذذ)بالػ ٙذمٛذشدٚدذذبيدبب بحملٛسذٚبيييٝ ذيهٌذؾكد٠ذَٔذؾكدب ذ
ذبط ق١ذبي كِٝٝل:
 الضتذابات َعًُٞ ايعًّٛ ع٢ًاملتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ :(1ددٍٚ )

 )االجتاٙ حنٛ غسٚط ايتعًِ ايٓػط يف بطاق١ ايتكِٝٝ( ايسابعاحملٛز  فكسات

ّ 

 ايفكس٠

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزد١ 

 املٛافك١

 ايرتتٝب

تفضٝالت ضالمل ايتكدٜس ايًفع١ٝ نجس٠  11

ببطاق١ ايتعًِ ايٓػط تسبو املعًِ ٚاملػسف 

 ايرتبٟٛ ًَعا

8.28 1.88 

 َٓدفض١

1 

أز٣ إٔ اإلصداز ايطابل يبطاق١ ايتعًِ  81

ايٓػط أنجس ضٗٛي١ يف تطبٝكٗا َٔ 

 اإلصداز اذتايٞ

1.81 1.11 

َٓدفض١ 

دًدا

2 

 أغعس باالزتباى ايػدٜد بػإٔ ضالمل ايتكدٜس 81

ايًفع١ٝ ببطاق١ ايتعًِ ايٓػط يف تدزٜظ 

 ايعًّٛ

8.82 1.21 

 َتٛضط١

2 

أظٔ إٔ ٖٓاى تداخالت غدٜد٠ بني ضالمل  88

 ايتكدٜس ايًفع١ٝ ببطاق١ ايتعًِ ايٓػط

8.28 1.11 

 َتٛضط١

1 

أفضٌ ايتفضٝالت ايهجري٠ يف بطاق١ ايتعًِ  82

ايٓػط بإصدازٖا اذتايٞ ست٢ أقف ع٢ً 

 تدزٜظ ايعًّٛأخطا٥ٞ ٚممٝصاتٞ عٓد 

8.21 1.21 

 َتٛضط١

8 

أز٣ إٔ نجس٠ ضالمل ايتكدٜس ايًفع١ٝ  81

باإلصداز اذتايٞ يبطاق١ ايتعًِ ايٓػط 

 حتًُين أعبا٤ ددٜد٠

8.81 1.21 

 َٓدفض١

8 

أز٣ إٔ غسٚط ايتعًِ ببطاق١ ايتعًِ ايٓػط  81

حتدد َٛاطٔ ارتًٌ يف األدا٤ بدق١ يف 

 تدزٜظ ايعًّٛ

8.88 1.88 

 َٓدفض١

2 

تتٝح يٞ غسٚط ايتعًِ ببطاق١ ايتعًِ  88

ايٓػط ايتكِٜٛ ايراتٞ ألدا٥ٞ ايتدزٜطٞ يف 

 ايعًّٛ

8.12 1.82 

 َٓدفض١

1 

  َٓدفض١ 1.21 8.11 ايدزد١ ايه١ًٝ يًُشٛز ايسابع

)بالػد ٙذمدٛذشددٚدذذذذذبيدببد ذؿكددب ذبحملدٛسذذذلذدْ٘ذب يٓ د ١ذيذ9ٜ ط ذَٔذبؾفٍٚذ)
بًػتذق١ُٝذبمل ٛ فذبؿ د بٞذال د ج ب  ذدؾددبتذذذذذبي عًِذبيٓ فذيفذبط ق١ذبي كِٝٝل

.ذٚقدددفذَٓ ؿطدد١ذلذٚبفسجدد١ذَٛبؾكدد١ذذذ0.30لذبدد مدبفذَعٝددد سٟذ)ذ2.51تٝٓدد١ذبيفسب دد١ذ)ذذ
يدبٚ دتذبمل ٛ ددط  ذبؿ د ب١ٝذال دد ج ب  ذدؾدددبتذتٝٓد١ذبيفسب دد١ذتًد٢ذؾكدددب ذبحملددٛسذذذذذ
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ذلذإىل1.64َد ذبد ذ)ذذذ)بالػد ٙذمدٛذشددٚدذبيد عًِذبيٓ دفذيفذبط قد١ذبي كٝدِٝلذذذذذذذبيدبب ذ
إىلذَ ٛ دط١،ذٚجد ٤ذيديٝد ذذذذذَٓ ؿطد١ذجدف بذذلذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذيدبٚ تذَد ذبد ذذذ2.86)

ذٖلٙذبيؿكدب ذٚؾًك ذيفسج١ذبملٛبؾك١ذتًٝٗ ذنُ ذًٜٞ:

 دظدٔذدٕذٖٓد ىذيدفب ي ذشدفٜف٠ذبد ذذذذذذلذٚبيديتذيدٓ ذتًد٢ذظذذذذ22ج ٤ ذبيؿكدد٠ذسقدِذ)ذذ
ظذيفذبيييٝدد ذبدٍٚذظ ٛ ددفذذ دديرذبي كددفٜدذبيًؿجملٝدد١ذب ط قدد١ذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذ

 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.99لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.86 بٞذ)  
 (دؾطٌذبي ؿصدٝي ذبيهد ري٠ذيفذبط قد١ذذذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ23ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

بي عًِذبيٓ فذب صفبسٖ ذبؿ يٞذ  ٢ذدقـذت٢ًذد ط ٥ٞذٚممٝلبيٞذتٓفذيفسٜسذ
لذ0.79)لذٚبد مدبفذَعٝد سٟذذذ2.74ظذيفذبيييٝد ذبي د ْٞذظ ٛ دفذ  د بٞذ)ذذذذبيعًدّٛذذ

 .َ ٛ ط١ٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ
 (دشعدذب السي  ىذبي فٜفذب يٕذ ديرذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ21ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ظذيفذبيييٝد ذبي  يدشذذذبي كفٜدذبيًؿجمل١ٝذب ط ق١ذبي عًِذبيٓ دفذيفذيدفسٜسذبيعًدّٛذذذذ
 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.71لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.67ظ ٛ فذ   بٞذ)

 ي ددٝ ذيددٞذشدددٚدذبيدد عًِذب ط قدد١ذذذذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذذ26ٚجدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذذ
ّذذذذذذ ظذيفذبيييٝد ذبيدببد ذذذذبي عًِذبيٓ دفذبي كدِٜٛذبيدلبيٞذدتب٥دٞذبي فسٜ دٞذيفذبيعًدٛ

 .َٓ ؿط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.67لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.58ظ ٛ فذ   بٞذ)
 يرذبي كددفٜدذن ددد٠ذيؿصددٝي ذ ددذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذ19ٚجدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذ

ظذيفذبيييٝد ذذذبيًؿجمل١ٝذب ط ق١ذبي عًِذبيٓ فذيدبوذبملعًِذٚبمل دفذبييبٟٛذَع  
لذٚبفسجدد١ذَٛبؾكدد١ذذ0.66لذٚبدد مدبفذَعٝدد سٟذ)ذ2.36بـدد َسذظ ٛ ددفذ  دد بٞذ)ذ

 .َٓ ؿط١
 دس٣ذدٕذن دددد٠ذ ددديرذبي كدددفٜدذذذلذٚبيددديتذيدددٓ ذتًددد٢ذظذذذ24ٚجددد ٤ ذبيؿكدددد٠ذسقدددِذ)ذذ

ظذيفذذ عًِذبيٓ ددفذؼًُدد ذدت دد ٤ذجفٜددف٠ذبيًؿجملٝدد١ذب إلصددفبسذبؿدد يٞذي ط قدد١ذبيددذ
لذٚبفسجدد١ذ0.70لذٚبدد مدبفذَعٝدد سٟذ)ذ2.29بيييٝدد ذبي دد ت ذظ ٛ ددفذ  دد بٞذ)ذذ

 .َٓ ؿط١َٛبؾك١ذ
 (دس٣ذدٕذشدٚدذبي عًِذب ط قد١ذبيد عًِذذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ25ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ّذذذذ ظذيفذبيييٝددد ذذبيٓ دددفذؼدددفتذَدددٛبطٔذبـًدددٌذيفذبدتب٤ذبفقددد١ذيفذيدددفسٜسذبيعًدددٛ
لذٚبفسجددد١ذَٛبؾكددد١ذ1.26لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)2.22 ب ذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)بي ددد

 .َٓ ؿط١
 (دس٣ذدٕذبإلصدددفبسذبي ددد بلذي ط قددد١ذلذٚبيددديتذيدددٓ ذتًددد٢ذظذ20ٚجددد ٤ ذبيؿكدددد٠ذسقدددِذ

ٞذ ظذيفذبيييٝددد ذذبيددد عًِذبيٓ دددفذدن ددددذ دددٗٛي١ذيفذيط ٝكٗددد ذَدددٔذبإلصدددفبسذبؿددد ي
جددد١ذَٛبؾكددد١ذذلذٚبفس0.99لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)ذ1.64بي ددد َٔذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)ذ

 جف ب.ذَٓ ؿط١

 ( العالقة اإلششافًة يف ظل استدذاو بطاقة تكًًه التعله اليصطاحملىس اخلامس:) 

لذبمل ٛ ط  ذبؿ  ب١ٝذٚبالمدبؾ  ذبملعٝ س١ٜذٚتسج١ذبملُ س د١ذذ10ٜٛض ذبؾفٍٚذ)
)بيعيق١ذبإلشدبؾ١ٝذيفذظٌذب د  فبّذذذبـ َسبحملٛسذٚبيييٝ ذيهٌذؾكد٠ذَٔذؾكدب ذ
ذبط ق١ذيكِٝٝذبي عًِذبيٓ فل:
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 الضتذابات َعًُٞ ايعًّٛ ع٢ًاملتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ : (11ددٍٚ )

 )ايعالق١ اإلغساف١ٝ يف ظٌ اضتدداّ بطاق١ تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػط( اَظرتااحملٛز  فكسات

ّ 

 ايفكس٠

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزد١ 

 املٛافك١

 ايرتتٝب

اْصعر َٔ َالسعات املػسف ايرتبٟٛ ع٢ً  82

طسٜك١ تٓفٝرٟ الضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط 

 يف تدزٜظ ايعًّٛ

1.21 1.21 

َٓدف

ض١ دًدا

2 

أز٣ إٔ بطاق١ تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػط فٝٗا ايهجري  82

َٔ ايبٓٛد اييت تؤدٟ إىل اْػػايٞ عٔ اهلدف 

 ايس٥ٝظ َٔ ايتدزٜظ

8.81 1.22 

َٓدف

ض١

1

عالقاتٞ َع َػسيف تٛتست بعد اضتدداّ  81

 بطاق١ تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػط يهجس٠ بٓٛدٖا

َٓدف 1.12 1.82

ض١ دًدا

1 

ٜؤدٟ تطبٝل اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط إىل  21

 اْػػايٞ عٔ ايٛادبات االدتُاع١ٝ باملدزض١

َٓدف 1.21 8.12

 ض١

8 

املدزض١ ٚاملعًُني ٜٛدد تعإٚ دٝد بني إداز٠  21

 يف ظٌ تطبٝل اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط.

2.88 1.81 

 1 َتٛضط١

أعاْٞ َٔ ايهجري َٔ ضػٛط ايعٌُ ْتٝذ١  28

إيصاَٞ باالْتٗا٤ َٔ ايتدزٜظ ٚايتكِٜٛ يف 

 َٛاعٝد ستدد٠.

8.18 1.12 

َٓدف

 ض١

1 

تكدٜس املعًِ َٔ قبٌ املػسف ايرتبٟٛ غري  22

ايتعًِ ايٓػط  ناف َٓر تطبٝل بطاق١ تكِٝٝ

 عٓد تدزٜظ ايعًّٛ.

1.82 1.28 

َٓدف

ض١ دًدا

2 

أز٣ إٔ نجس٠ بٓٛد بطاق١ تكِٝٝ ايتعًِ  21

ايٓػط تؤدٟ إىل تفضٝالت مم١ً تضػط ع٢ً 

 املعًِ عٓد تدزٜظ ايعًّٛ.

8.81 1.18 

 8 َتٛضط١

أز٣ إٔ َػسيف ايعًّٛ اٖتُٛا بتطبٝل بطاق١  21

بتطٜٛس ايتعًِ ايٓػط أنجس َٔ اٖتُاَِٗ 

 املعًِ.

8.11 1.18

َٓدف

 ض١

2 

َٓدف1.12 8.82 ايدزد١ ايه١ًٝ يًُشٛز ارتاَظ

 ض١

 

)بيعيقدددد١ذذبـدددد َسؿكدددددب ذبحملددددٛسذذلذدْدددد٘ذب يٓ دددد ١ذيذ10ٜ طدددد ذَددددٔذبؾددددفٍٚذ)ذ
بًػددتذقُٝدد١ذبمل ٛ ددفذذذذبإلشدددبؾ١ٝذيفذظددٌذب دد  فبّذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفلذذذذذ

لذٚبفسجد١ذذ0.43بد مدبفذَعٝد سٟذ)ذذلذ2.27بؿ  بٞذال  ج ب  ذدؾدبتذت١ٓٝذبيفسب د١ذ)ذ
.ذٚقدددفذيدبٚ دددتذبمل ٛ دددط  ذبؿ ددد ب١ٝذال ددد ج ب  ذدؾددددبتذتٝٓددد١ذذذَٓ ؿطددد١َٛبؾكددد١ذ

)بيعيقدد١ذبإلشدددبؾ١ٝذيفذظددٌذب دد  فبّذبط قدد١ذبيفسب دد١ذتًدد٢ذؾكدددب ذبحملددٛسذبـدد َسذ
لذٚبفسجد١ذَٛبؾكدد١ذيدبٚ دتذَدد ذبدد ذذذ3.22لذإىلذ)1.68َدد ذبدد ذ)ذيكٝدِٝذبيدد عًِذبيٓ دفلذذ

 ٛ ط١،ذٚج ٤ذيديٝ ذٖلٙذبيؿكدب ذٚؾًك ذيفسج١ذبملٛبؾكد١ذتًٝٗد ذذذإىلذَذَٓ ؿط١ذجف ب
ذنُ ذًٜٞ:

 ٜٛجددفذيعدد ٕٚذجٝددفذبدد ذإتبس٠ذبملفس دد١ذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذ31جد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذ
ظذيفذبيييٝدددد ذبدٍٚذٚبملعًُدددد ذيفذظددددٌذيط ٝددددلذب دددديبيٝجٝ  ذبيدددد عًِذبيٓ ددددفذذذذ

 .َ ٛ ط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ1.29لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)3.22ظ ٛ فذ   بٞذ)
 دس٣ذدٕذن ددد٠ذبٓددٛتذبط قدد١ذيكٝددِٝذذذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذذ34ٚجدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذذ

بي عًِذبيٓ فذيلتٟذإىلذيؿصٝي ذمم١ًذيطػفذت٢ًذبملعًِذتٓدفذيدفسٜسذبيعًدّٛذذذذ
لذٚبفسجد١ذذ1.16لذٚب مدبفذَعٝد سٟذ)ذ2.69ظذيفذبيييٝ ذبي  ْٞذظ ٛ فذ   بٞذ)

 .َ ٛ ط١َٛبؾك١ذ
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 دس٣ذدٕذَ ديفذبيعًّٛذبٖ ُٛبذب ط ٝلذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ35د٠ذسقِذ)ٚج ٤ ذبيؿك
ِذذذذذذذ ظذيفذبيييٝد ذبي  يدشذذذذبط ق١ذبيد عًِذبيٓ دفذدن ددذَدٔذبٖ ُد َِٗذب طدٜٛدذبملعًد

 .َٓ ؿط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.96لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.49ظ ٛ فذ   بٞذ)
 (ٛدذبيعُدٌذذدت ْٞذَدٔذبيهد ريذَدٔذضدػذذذذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ32ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ظذيفذبيييٝد ذذذْ ٝج١ذإيلبَٞذب الْ ٗ ٤ذَٔذبي فسٜسذٚبي كِٜٛذيفذَٛبتٝدفذقدفت٠ذذ
لذٚبفسجددد١ذَٛبؾكددد١ذذ0.98لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)ذ2.46بيدببددد ذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)ذذ

 .َٓ ؿط١
 (دس٣ذدٕذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذذذلذٚبييتذيدٓ ذتًد٢ذظذذذ28ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ

ذىلذبْ ػ يٞذتٔذب دففذبيدد٥ٝسذَدٔذبي دفسٜسذذذذؾٝٗ ذبيه ريذَٔذبي ٓٛتذبييتذيلتٟذإ
لذ0.78لذٚبدددد مدبفذَعٝدددد سٟذ)ذ2.29ظذيفذبيييٝدددد ذبـدددد َسذظ ٛ ددددفذ  دددد بٞذ)ذذ

 .َٓ ؿط١ٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ
 ٜدلتٟذيط ٝدلذب ديبيٝجٝ  ذبيد عًِذذذذذلذٚبيديتذيدٓ ذتًد٢ذظذذذذ30ٚج ٤ ذبيؿكدد٠ذسقدِذ)ذذ

 دد ت ذظذيفذبيييٝد ذبيذذبيٓ دفذإىلذبْ ددػ يٞذتدٔذبيٛبج دد  ذبالج ُ تٝد١ذب ملفس دد١ذذذ
 .َٓ ؿط١لذٚبفسج١ذَٛبؾك١ذ0.79لذٚب مدبفذَعٝ سٟذ)2.17ظ ٛ فذ   بٞذ)

 بْدددلتجذَدددٔذَي جملددد  ذبمل ددددفذذذلذٚبيددديتذيدددٓ ذتًددد٢ذظذذ27ٚجددد ٤ ذبيؿكدددد٠ذسقدددِذ)ذ
ّذذذذ ظذذبييبٟٛذت٢ًذطدٜك١ذيٓؿٝلٟذال يبيٝجٝ  ذبيد عًِذبيٓ دفذيفذيدفسٜسذبيعًدٛ

لذٚبفسجد١ذذ0.71لذٚبد مدبفذَعٝد سٟذ)ذذ1.74يفذبيييٝ ذبي  ب ذظ ٛ دفذ  د بٞذ)ذذ
 جف ب.ذَٓ ؿط١َٛبؾك١ذ

 (يكفٜدذبملعًِذَٔذق ٌذبمل دفذبييبٟٛذلذٚبييتذيٓ ذت٢ًذظذ33ٚج ٤ ذبيؿكد٠ذسقِذ
ّذذذذ ظذيفذذغددريذندد فذَٓددلذيط ٝددلذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفذتٓددفذيددفسٜسذبيعًددٛ

لذٚبفسجددد١ذ0.82لذٚبددد مدبفذَعٝددد سٟذ)1.68بيييٝددد ذبي ددد َٔذظ ٛ دددفذ  ددد بٞذ)
 جف ب.ذَٓ ؿط١َٛبؾك١ذ

 تيقدد يٞذَدد ذَ ددديفذيددٛيد ذبعددفذذذذذلذٚبيدديتذيددٓ ذتًدد٢ذظذذذ29ٚجدد ٤ ذبيؿكددد٠ذسقددِذ)ذذ
ظذيفذبيييٝددد ذبي   ددد ذذذب ددد  فبّذبط قددد١ذيكٝدددِٝذبيددد عًِذبيٓ دددفذيه دددد٠ذبٓٛتٖددد ذذذذذ

ذَٓ ؿطدد١لذٚبفسجدد١ذَٛبؾكدد١ذ0.93لذٚبدد مدبفذَعٝدد سٟذ)1.68ظ ٛ ددفذ  دد بٞذ)
 جف ب.

 ( اليتائج املتعلكة بالسؤال الجاىٌ:2) 
بػ ٖدد  ذَعًُددٞذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذذذذٜددٓ ذبي ددلبٍذبي دد ْٞذتًدد٢:ذٖددٌذؽ ًددـذذذذذ

بدد   يف:ذذٚؾدلذ ديرذبي كدفٜدذي كدِٜٛذدتب٤بيٗدِذبي فسٜ د١ٝذذذذذذذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذ
تفتذبيدفٚسب ذذذ-تفتذ ٓٛب ذبـا٠ذبي فسٜ ١ٝذذ-بي  ص ذذ-بمللٌٖذبيفسب ٞذ

ٍذذذذ متذ  د بذقدِٝذظفظذذذذبي فسٜ ١ٝذيفذف ٍذبي عًِذبيٓ ف؟ذٚيإلج بد١ذتدٔذٖدلبذبي دلب
ذيهٌذَ ػريذت٢ًذ ف٠ذنُ ذًٜٞ:ذANOVAب    فبّذؼًٌٝذبي   ٜٔذبد  تٟذ

 :سسًةاالذ متػري املشحلة -أ
لذقُٝدد١ذظفظذيفاليدد١ذؾدددٚمذتسجدد  ذدؾدددبتذبيعٝٓدد١ذيفذَكٝدد  ذذذذذذ11ٜٛضدد ذبؾددفٍٚذ)ذ

ٚؾددلذ دديرذبي كددفٜدذذذذبػ ٖدد  ذَعًُددٞذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذذ
ذ:بملد ١ًذبيفبس ١ٝيفذض٤ٛذذِذبي فسٜ ١ٝي كِٜٛذدتب٤بيٗ
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اجتاٖات َعًُٞ ايعًّٛ حنٛ بطاق١ ق١ُٝ "ف" يدالي١ فسٚم دزدات أفساد ايع١ٓٝ يف َكٝاع : ( 11ددٍٚ )

 املسس١ً ايدازض١ٝيف ض٤ٛ  تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػط

 احملٛز

َضدز 

 ايتبأٜ

زتُٛع 

 املسبعات

دزدات 

 اذتس١ٜ

َتٛضط 

 املسبعات

ق١ُٝ 

 "ف"

 ايدالي١

 ايتعًِ َفّٗٛ

 ايٓػط

بني 

 اجملُٛعات

1.81 

8

1.11 

1.21

1.12 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

1.18 

81

1.11 

 21 1.88 ايهًٞ

 تطبٝل إَها١ْٝ

 اضرتاتٝذٝات

 ايٓػط ايتعًِ

بني 

 اجملُٛعات

1.11 

8

1.88 

1.21

1.21 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

11.11 

81

1.81 

 21 11.12 ايهًٞ

 ايعٌُ حنٛ االجتاٙ

 ايتدزٜطٞ

 ايتعًِ باضتدداّ

 ايٓػط

بني 

 اجملُٛعات

1.11 

8

1.21 

1.21

1.88 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

11.81 

81

1.81 

 21 11.82 ايهًٞ

 غسٚط حنٛ االجتاٙ

 ايٓػط ايتعًِ

 بطاق١ ٚفل

 ايتكِٝٝ

بني 

 اجملُٛعات

1.82 

8

1.11 

1,12

1,88 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

8.18 

81

1.11 

 21 8.12 ايهًٞ

 اإلغساف١ٝ ايعالق١

 اضتدداّ ظٌ يف

١ تكِٝٝ بطاق

 ايتعًِ ايٓػط

بني 

 اجملُٛعات

1.11 

8

1.11 

1,12

1,12 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

18.12 

81

1.11 

 21 18.11 ايهًٞ

 املكٝاع نهٌ

بني 

 اجملُٛعات

1.12 

8

1.11 

1.82

1.11 

 داي١غري 

داخٌ 

 اجملُٛعات

1.81 

81

1.18 

1.2221 ايهًٞ

ٝ  ذبد ذب د ج ب  ذدؾددبتذذذذذذذذذ11ٜ ط ذَٔذبؾفٍٚذ) لذدْد٘ذالذيٛجدفذؾددٚمذتبيد١ذإ صد ٥
ٚؾددلذذبػ ٖد  ذَعًُدٞذبيعًدّٛذمدٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذذذذذذبيعٝٓد١ذيفذَكٝد  ذذذ

١ذ دددٛب٤ذيفذبيفبس دددٝبملد ًددد١ذيفذضددد٤ٛذذ دديرذبي كدددفٜدذي كدددِٜٛذدتب٤بيٗدددِذبي فسٜ دد١ٝذذ
بيفسجدد١ذبيهًٝدد١ذيًُكٝدد  ذدٚذيفذقدد ٚسٙذبمل  ًؿدد١;ذ ٝددشذيدبٚ ددتذقددِٝذظفظذَدد ذبدد ذذذذذ

ٝ  ;ذبدَددددذبيدددلٟذٜ دددريذإىلذدٕذذذذذذ1.68ذ-ذ0.03) لذٖٚدددٞذقدددِٝذنًدددٗ ذغدددريذتبيددد١ذإ صددد ٥
مٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذذذذذبػ ٖ  ذَعًُٞذبيعًّٛيٝسذي٘ذذتٚسذيفذذبملد ١ًذبيفبس ١ٝ

ذ.ي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝذٚؾلذ يرذبي كفٜدذبيٓ ف

 متػري املؤهل الذساسٌ: -ب
لذقُٝدد١ذظفظذيفاليدد١ذؾدددٚمذتسجدد  ذدؾدددبتذبيعٝٓدد١ذيفذَكٝدد  ذذذذذذ12ٜٛضدد ذبؾددفٍٚذ)ذ

ٚؾددلذ دديرذبي كددفٜدذذذذبػ ٖدد  ذَعًُددٞذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذذ
ذيفذض٤ٛذبمللٌٖذبيفسب ٞ:ذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ
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اجتاٖات َعًُٞ ايعًّٛ حنٛ بطاق١ ق١ُٝ "ف" يدالي١ فسٚم دزدات أفساد ايع١ٓٝ يف َكٝاع : ( 18ددٍٚ )

 يف ض٤ٛ املؤٌٖ ايدزاضٞ تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػط

 َضدز ايتبأٜ احملٛز

زتُٛع 

 املسبعات

دزدات 

 اذتس١ٜ

َتٛضط 

 املسبعات

ق١ُٝ 

 "ف"

 ايدالي١       

 ايتعًِ َفّٗٛ

 ايٓػط

 81.12 1.28 بني اجملُٛعات

1.11 

1.82 

 غري داي١

 811.11 1.21 داخٌ اجملُٛعات

 21 1.88 ايهًٞ

 تطبٝل إَها١ْٝ

 اضرتاتٝذٝات

 ايٓػط ايتعًِ

81,18 8.11 بني اجملُٛعات

1,88

1,81 

 غري داي١

811,88 18.12 داخٌ اجملُٛعات

 21 11.12 ايهًٞ

 حنٛ االجتاٙ

 ايتدزٜطٞ ايعٌُ

 باضتدداّ

 ايٓػط ايتعًِ

81,82 1.11 بني اجملُٛعات

1,21

1,82 

 غري داي١

811,81 11.22 داخٌ اجملُٛعات

 ايهًٞ

11.82 

21 

 حنٛ االجتاٙ

 ايتعًِ غسٚط

 ٚفل ايٓػط

 ايتكِٝٝ بطاق١

81.18 1.21 بني اجملُٛعات

1.28

1.12 

 غري داي١

811.11 8.18 داخٌ اجملُٛعات

 ايهًٞ

8.12 

21 

 ايعالق١

 يف اإلغساف١ٝ

 اضتدداّ ظٌ

١ تكِٝٝ بطاق

 ايتعًِ ايٓػط

81.81 1.11 بني اجملُٛعات

1.22

1.88 

 غري داي١

811.12 18.11 داخٌ اجملُٛعات

 ايهًٞ

12.11 

21 

 املكٝاع نهٌ

81.11 1.11 بني اجملُٛعات

1.11

1.11 

 غري داي١

811.18 1.28 داخٌ اجملُٛعات

 1.2221 ايهًٞ

ٝ  ذبد ذب د ج ب  ذدؾددبتذذذذذذذذذ12ٜ ط ذَٔذبؾفٍٚذ) لذدْد٘ذالذيٛجدفذؾددٚمذتبيد١ذإ صد ٥
ٚؾددلذذبػ ٖد  ذَعًُدٞذبيعًدّٛذمدٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذذذذذذبيعٝٓد١ذيفذَكٝد  ذذذ

يفذضددد٤ٛذبمللٖدددٌذبيفسب دددٞذ دددٛب٤ذيفذذذذ ددديرذبي كدددفٜدذي كدددِٜٛذدتب٤بيٗدددِذبي فسٜ ددد١ٝذذ
بيفسجدد١ذبيهًٝدد١ذيًُكٝدد  ذدٚذيفذقدد ٚسٙذبمل  ًؿدد١;ذ ٝددشذيدبٚ ددتذقددِٝذظفظذَدد ذبدد ذذذذذ

ٝ  ;ذبدَدذبيلٟذٜ دريذإىلذدٕذبمللٖدٌذذذ1.76ذ-ذ0.09) لذٖٚٞذقِٝذنًٗ ذغريذتبي١ذإ ص ٥
ذمٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذذذبػ ٖ  ذَعًُٞذبيعًّٛبيفسب ٞذيٝسذي٘ذذتٚسذيفذ

ذ.يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝٚؾلذ 

 متػري التدصص: - 
لذقُٝدد١ذظفظذيفاليدد١ذؾدددٚمذتسجدد  ذدؾدددبتذبيعٝٓدد١ذيفذَكٝدد  ذذذذذذ13ٜٛضدد ذبؾددفٍٚذ)ذ

ٚؾددلذ دديرذبي كددفٜدذذذذبػ ٖدد  ذَعًُددٞذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذذ
لذدْددد٘ذ13ٜٚ طددد ذَدددٔذبؾدددفٍٚذ)ذيفذضددد٤ٛذبي  صددد :ذي كدددِٜٛذدتب٤بيٗدددِذبي فسٜ ددد١ٝ

ٝ  ذب ذب  ج ب  ذدؾدبتذبيع١ٓٝذيفذَكٝ  ذال بػ ٖ  ذَعًُٞذيٛجفذؾدٚمذتبي١ذإ ص ٥
ٚؾددلذ دديرذبي كددفٜدذي كددِٜٛذدتب٤بيٗددِذذذذذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذ

يفذضددد٤ٛذبي  صددد ذ دددٛب٤ذيفذبيفسجددد١ذبيهًٝددد١ذيًُكٝددد  ذدٚذيفذقددد ٚسٙذذذذبي فسٜ ددد١ٝ
لذٖٚٞذقدِٝذنًدٗ ذغدريذتبيد١ذذذذذ2.26ذ-ذ0.04 تذقِٝذظفظذَ ذب ذ)بمل  ًؿ١;ذ ٝشذيدبٚ

ٝ  ;ذبدَدددذبيددلٟذٜ ددريذإىلذدٕذبي  صدد ذيددٝسذيدد٘ذذتٚسذيفذذذذذذ بػ ٖدد  ذَعًُددٞذذإ صدد ٥
ٚؾددلذ دديرذبي كددفٜدذي كددِٜٛذدتب٤بيٗددِذذذذذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذبيعًددّٛ

ذ.بي فسٜ ١ٝ
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اجتاٖات َعًُٞ ايعًّٛ حنٛ بطاق١ يف َكٝاع ق١ُٝ "ف" يدالي١ فسٚم دزدات أفساد ايع١ٓٝ  : (12ددٍٚ )

 يف ض٤ٛ ايتدضط تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػط

 َضدز ايتبأٜ احملٛز

زتُٛع 

 املسبعات

دزدات 

 اذتس١ٜ

َتٛضط 

 املسبعات

 ايدالي١ ق١ُٝ "ف"

 ايتعًِ َفّٗٛ

 ايٓػط

21.11 1.18 بني اجملُٛعات

1.11

1.12 

 غري داي١

 821.11 1.81 داخٌ اجملُٛعات

  21 1.88 ايهًٞ

 تطبٝل إَها١ْٝ

 ايتعًِ اضرتاتٝذٝات

 ايٓػط

21,11 1.28 بني اجملُٛعات

8,18

1,12 

 غري داي١

821,11 11.12 داخٌ اجملُٛعات

  21 11.12 ايهًٞ

 ايعٌُ حنٛ االجتاٙ

 ايتدزٜطٞ

 ايتعًِ باضتدداّ

 ايٓػط

21,18 1.82 بني اجملُٛعات

8,11

1,18 

 غري داي١

821,81 11.11 داخٌ اجملُٛعات

 ايهًٞ

11.82 

21  

 غسٚط حنٛ االجتاٙ

 ٚفل ايٓػط ايتعًِ

 ايتكِٝٝ بطاق١

21.11 1.21 بني اجملُٛعات

1.11

1.21 

 غري داي١

821.11 8.12 داخٌ اجملُٛعات

 21 8.12 ايهًٞ

 اإلغساف١ٝ ايعالق١

 اضتدداّ ظٌ يف

١ تكِٝٝ ايتعًِ بطاق

 ايٓػط

21.11 1.21 بني اجملُٛعات

1.12

1.88 

 غري داي١

821.11 18.21 داخٌ اجملُٛعات

 ايهًٞ

12.11 

21 

 املكٝاع نهٌ

21.11 1.18 بني اجملُٛعات

8.88

1.11 

 غري داي١

821.18 1.12 داخٌ اجملُٛعات

 1.2221 ايهًٞ

 :عذد سيىات اخلربة التذسيسًةمتػري  -د
لذقُٝدد١ذظفظذيفاليدد١ذؾدددٚمذتسجدد  ذدؾدددبتذبيعٝٓدد١ذيفذَكٝدد  ذذذذذذ14ٜٛضدد ذبؾددفٍٚذ)ذ

ٚؾددلذ دديرذبي كددفٜدذذذذبػ ٖدد  ذَعًُددٞذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذذ
ذيفذض٤ٛذتفتذ ٓٛب ذبـا٠ذبي فسٜ ١ٝ:ذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ

ٝ  ذبد ذب د ج بذذذذذذذ14ٜ ط ذَٔذبؾفٍٚذ)   ذدؾددبتذذلذدْد٘ذالذيٛجدفذؾددٚمذتبيد١ذإ صد ٥
ٚؾددلذذبػ ٖد  ذَعًُدٞذبيعًدّٛذمدٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذذذذذذبيعٝٓد١ذيفذَكٝد  ذذذ

يفذض٤ٛذتفتذ ٓٛب ذبـدا٠ذبي فسٜ د١ٝذذذذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ
 ٛب٤ذيفذبيفسج١ذبيه١ًٝذيًُكٝ  ذدٚذيفذق ٚسٙذبمل  ًؿ١;ذ ٝشذيدبٚ تذقِٝذظفظذَ ذ

ٝ  ;ذبدَدددذبيدلٟذٜ ددريذإىلذدٕذذذذلذٖٚددٞذقدِٝذنًددذ1.88ذ-ذ0.42بد ذ)ذ ٗ ذغدريذتبيدد١ذإ صد ٥
ّذذذتفتذ ٓٛب ذبـا٠ذبي فسٜ ١ٝذيدٝسذ د ذتٚسذيفذب د ج ب  ذذذذ ذبػ ٖد  ذَعًُدٞذبيعًدٛ

ذ.ٚؾلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝذمٛذبط ق١ذيكِٝٝذبي عًِذبيٓ ف

 الذوسات التذسيبًة: مشاتعذد متػري  -هـ
فاليدد١ذؾدددٚمذتسجدد  ذدؾدددبتذبيعٝٓدد١ذيفذَكٝدد  ذذذذذلذقُٝدد١ذظفظذي15ٜٛضدد ذبؾددفٍٚذ)ذ

ذٚؾددلذ دديرذبي كددفٜدذذذبػ ٖدد  ذَعًُددٞذبيعًددّٛذمددٛذبط قدد١ذيكٝددِٝذبيدد عًِذبيٓ ددفذذذذذ
ذ:َدب ذبيفٚسب ذبي فسٜ ١ٝيفذض٤ٛذتفتذذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ

ٝ  ذبد ذب د ج ب  ذدؾددبتذذذذذذذذذ15ٜ ط ذَٔذبؾفٍٚذ) لذدْد٘ذالذيٛجدفذؾددٚمذتبيد١ذإ صد ٥
ٚؾددلذذ ٖد  ذَعًُدٞذبيعًدّٛذمدٛذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذذذذذذبػبيعٝٓد١ذيفذَكٝد  ذذذ

ذَددب ذبيدفٚسب ذبي فسٜ ٝد١ذذذيفذضد٤ٛذتدفتذذذذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيٗدِذبي فسٜ د١ٝذذ
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 ٛب٤ذيفذبيفسج١ذبيه١ًٝذيًُكٝ  ذدٚذيفذق ٚسٙذبمل  ًؿ١;ذ ٝشذيدبٚ تذقِٝذظفظذَ ذ
ٝ  ;ذبدَدددذذذ2.26ذ-ذ0.20بد ذ)ذ بيدلٟذٜ ددريذإىلذدٕذذذلذٖٚددٞذقدِٝذنًددٗ ذغدريذتبيدد١ذإ صد ٥
مٛذبط ق١ذيكِٝٝذذبػ ٖ  ذَعًُٞذبيعًّٛيٝسذي٘ذتٚسذذَدب ذبيفٚسب ذبي فسٜ ١ٝتفتذ

ذ.ٚؾلذ يرذبي كفٜدذي كِٜٛذدتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝذبي عًِذبيٓ ف
اجتاٖات َعًُٞ ايعًّٛ حنٛ بطاق١ ق١ُٝ "ف" يدالي١ فسٚم دزدات أفساد ايع١ٓٝ يف َكٝاع : ( 11ددٍٚ )

 يف ض٤ٛ عدد ضٓٛات ارترب٠ ايتدزٜط١ٝ ايٓػطتكِٝٝ ايتعًِ 

 َضدز ايتبأٜ احملٛز

زتُٛع 

 املسبعات

دزدات 

 اذتس١ٜ

َتٛضط 

 املسبعات

 ايدالي١ ق١ُٝ "ف"

 ايتعًِ َفّٗٛ

 ايٓػط

81.12 1.12 بني اجملُٛعات

1.12

1.88 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

1.12 

811.11 

  21 1.88 ايهًٞ

 تطبٝل إَها١ْٝ

 اضرتاتٝذٝات

 ايٓػط ايتعًِ

81,82 1.12 بني اجملُٛعات

1,18

1,88 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

12.11 

811,81

  21 11.18 ايهًٞ

 حنٛ االجتاٙ

 ايعٌُ

 ايتدزٜطٞ

 باضتدداّ

 ايٓػط ايتعًِ

81,11 1.21 بني اجملُٛعات

1,22

1,18 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

11.11 

811,81

 ايهًٞ

11.82 

21  

 حنٛ االجتاٙ

 ايتعًِ غسٚط

 ٚفل ايٓػط

 ايتكِٝٝ بطاق١

81.11 1.11 بني اجملُٛعات

1.18

1.22 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

8.81 

811.11

 21 8.12 ايهًٞ

 ايعالق١

 يف اإلغساف١ٝ

 اضتدداّ ظٌ

١ تكِٝٝ بطاق

 ايتعًِ ايٓػط

81.21 1.88 بني اجملُٛعات

1.28

1.11 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

18.21 

811.12

 ايهًٞ

12.11 

21 

 املكٝاع نهٌ

81.18 1.11 بني اجملُٛعات

1.21

1.11 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

1.81 

811.18

 1.2221 ايهًٞ

ٖ  ذق ٜف بذيدف٣ذتٝٓد١ذبي ادشذَدٔذَعًُدٞذبيعًدّٛذذذذذذذ مم ذ  لذٜ ط ذدٕذٖٓ ىذبػ 
،ذيكِٝٝذبي عًِذبيٓ فذٚؾلذ يرذبي كدفٜدذي كدِٜٛذدتب٤بيٗدِذبي فسٜ د١ٝذذذذذمٛذبط ق١

بالػ ٙذمٛذبيعٌُذبي فسٜ ٞذب  د  فبّذبيد عًِذذذٚنليوذبدَدذب يٓ  ١ذيًُا ٚس:ذ
ِذذذذذذ،ذٚبيٓ دددف بيعيقددد١ذ،ذٚبالػددد ٙذمدددٛذشددددٚدذبيددد عًِذبيٓ دددفذٚؾدددلذبط قددد١ذبي كٝدددٝ

ُد ذند ٕذبالػد ٙذمدٛذذذذذ،ذبٝٓبإلشدبؾ١ٝذيفذظٌذب   فبّذبط ق١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دفذذذ
ِذذَؿّٗٛ ِذذب ديبيٝجٝ  ذذيط ٝدلذذبيٓ دف،ذٚإَه ْٝد١ذذذبيد عً ٝ د ;ذدٟذذذذبيد عً بيٓ دفذإه ب

دٕذبملعًُدد ذٜلَٓددٕٛذبؿهددد٠ذبيدد عًِذبيٓ ددف،ذٚدْٗددِذاهددِٓٗذيط ٝددلذب دديبيٝجٝ ي٘،ذذذذذذذ
ًًدد ذتٕٚذؼكٝددلذ يددو;ذؾٗددِذغددريذسبضدد ذتددٔذشدددٚدذذ ٚيهددٔذيكددـذبط قدد١ذبي كٝددِٝذ  ٥

بي كٝددِٝ،ذٚسظدد ذٜعددلٚذ يددوذإىلذن ددد٠ذيؿصددٝي ذ دديرذذذبيدد عًِذبيٓ ددفذيفذبط قدد١ذ
بي كفٜدذبيًؿجملٝد١ذب إلصدفبسذبؿد يٞذي ط قد١ذبيد عًِذبيٓ دفذيدبدوذبملعًدِذٚبمل ددفذذذذذذذذذذ

ذف٠ذب ذ يرذددددددددددددددبييبٟٛذَع  ،ذٚؼًُِٗذدت  ٤ذجفٜف٠،ذٚدٕذٖٓ ىذيفب ي ذشفٜ
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اجتاٖات َعًُٞ ايعًّٛ حنٛ بطاق١ َكٝاع  ق١ُٝ "ف" يدالي١ فسٚم دزدات أفساد ايع١ٓٝ يف: ( 11ددٍٚ )

 َسات ايدٚزات ايتدزٜب١ٝيف ض٤ٛ عدد  تكِٝٝ ايتعًِ ايٓػط

 احملٛز

َضدز 

 ايتبأٜ

زتُٛع 

 املسبعات

دزدات 

 اذتس١ٜ

 ايدالي١ ق١ُٝ "ف" َتٛضط املسبعات

 ايتعًِ َفّٗٛ

 ايٓػط

بني 

 اجملُٛعات

1.12 81.11 1.21

1.21 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

1.12 811.11 

 21 1.88 ايهًٞ

 تطبٝل إَها١ْٝ

 اضرتاتٝذٝات

 ايٓػط ايتعًِ

بني 

 اجملُٛعات

1.12 81.11 

1.81

1.81 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

18.11 811.88 

 21 11.12 ايهًٞ

 حنٛ االجتاٙ

 ايعٌُ

 ايتدزٜطٞ

 باضتدداّ

 ايٓػط ايتعًِ

بني 

 اجملُٛعات

1.18 81.12 

1.28

1.21 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

11.18 811.88 

 21 11.82 ايهًٞ

 حنٛ االجتاٙ

 ايتعًِ غسٚط

 ٚفل ايٓػط

 ايتكِٝٝ بطاق١

بني 

 اجملُٛعات

1.18 

21.11

8.88

1.11 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

1.12 

821.18

 1.2221 ايهًٞ

 ايعالق١

 يف اإلغساق١ٝ

 اضتدداّ ظٌ

١ تكِٝٝ بطاق

 ايتعًِ ايٓػط

بني 

 اجملُٛعات

1.12 81.11 

1.81

1.28 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

18.12 811.11 

 21 12.11 ايهًٞ

 املكٝاع نهٌ

بني 

 اجملُٛعات

1.11 81.12 

1.18

1.21 

 غري داي١

داخٌ 

 اجملُٛعات

1.82 811.18 

1.2221 ايهًٞ

بيٓ ددف;ذممدد ذٜصددع ذؼفٜددفذَددٛبطٔذبـًددٌذذيفذذذبي كددفٜدذبيًؿجملٝدد١ذب ط قدد١ذبيدد عًِذذ
يفذذبدتب٤ذبي فسٜ ددٞذملعًُددٞذبيعًددّٛ،ذٚقددفذيعددلٚذدٜط دد ذإىلذط ٝعدد١ذبيعيقدد١ذبإلشدددبؾ١ٝذذذ

بييتذي  ِذب ي ٛيد،ذؾكفذٜٓلتجذبملعًُدٕٛذذذظٌذب   فبّذبط ق١ذيكِٝٝذبي عًِذبيٓ ف
فذَٔذَي جمل  ذبمل دفذبييبٟٛذت٢ًذطدٜك١ذيٓؿٝلِٖذبط قد١ذيكٝدِٝذبيد عًِذبيٓ دذذذذ

بيددديتذؾٝٗددد ذبيهددد ريذَدددٔذبي ٓدددٛتذبيددديتذيدددلتٟذإىلذبْ دددػ  ِذتدددٔذب دددففذبيدددد٥ٝسذَدددٔذذ
بي ددفسٜس،ذٚبْ ددػ  ِذب يٛبج دد  ذبالج ُ تٝدد١ذب ملفس دد١،ذٜٚصدد  ذيكددفٜدذبملعًددِذَددٔذذذذذ
ق ٌذبمل دفذبييبٟٛذق فذ ِ،ذٜٚدٕٚذدٕذبإلصفبسذبي  بلذي ط ق١ذبي كِٝٝذن ْتذ

ذؿ دذبٓٛتٖ ذَٔذق ٌذبيٛربس٠.دؾطٌذبه ريذَٔذبي ط ق١ذبؿ ي١ٝذٚبييتذرذي

ٜٚع كدددفذبي   دددشذدٕذجدددٛت٠ذبدتب٤ذبي فسٜ دددٞذيكددد  ذظدددف٣ذبي ؿ تدددٌذبددد ذبملعًدددِذذذ
ٚبمل عًُ ،ذٚب ذبمل عًُ ذدْؿ ِٗذإ بذَد ذدت داذدٕذبدتب٤ذبي فسٜ دٞذٖدٛذيؿ تدٌذبد ذذذذذذذ
ٜ  ذإٕذرذٜهدددٔذبمل عًُدددٕٛذَدددُٓٗه ذذذذ بملعًدددِذٚبملددد عًُ ;ذإ ذنٝدددـذٜهدددٕٛذبدتب٤ذفدددف

 ذٜطد دد٘ذبملعًددِ،ذٖٚددٛذجددٖٛدذبيدد عًِذذذَٚ ؿدد تً ذَدد ذبملعًددِذَٚدد ذبعطددِٗذبعط دد ذظددذذذ
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بيٓ ددفذبدد   يفذب دديبيٝجٝ ي٘ذَٚ  ت٥دد٘،ذٚبيعددا٠ذيٝ ددتذبه ددد٠ذبٓددٛتٙذبددٌذب اكٝددلذذ
ذجٖٛدٙ.

ي   ذبسي  ند ذيدف٣ذَعًُدٞذبيعًدّٛذٚبيديتذذذذذذذيكِٝٝذبي عًِذبيٓ فيلبذؾ ٕذبط ق١ذذ
َٔذ ي  ذٜ ِذبؿهدِذتًد٢ذدتب٤بيٗدِذبي فسٜ د١ٝ;ذإ ذدصد اتذٖدلٙذبي ط قد١ذتٓصددبذذذذذذذذذ

يفذبملؿ ضدد١ًذٚبييشدداٝ  ذيدد عرتذبيددابَجذٚبملٓ صدد ذبيكٝ تٜدد١،ذَٚددٔذ ددِذؾ ْدد٘ذذذذذٖ َدد 
ذه ذدٕذيل لذٖلٙذبي ط ق١ذبع ذبالت   س،ذٜٚ ِذبيعٌُذت٢ًذيطٜٛدٖ .

تسب دد١ذٚي ؿددلذْ دد ٥جذبي اددشذبؿدد يٞذَدد ذْ دد ٥جذبعددرتذبيفسب دد  ذبي دد بك١،ذَ ددٌذذذذذ
صٛسذيفذدتب٤ذبيطً ١ذبملعًُد ذؽصد ذتًدّٛذذذذقدٕذٖٓ ىذّلذبييتذدظٗد ذ2009بيٓ ق١ذ)

يفذدتب٤ذبيطً د١ذبملعًُد ذذذذإ صد ١ٝ٥ذيٛجفذؾدٚمذ ب ذتالي٘ذٚدْ٘ذالذيفذبؾ ْ ذبيعًُٞ،ذ
بملل  دد١ذ) هَٛدد١ذذدٚذَدد ػريذ،ذإْدد  لذ-ؽصدد ذتًددّٛذيعددلٟذملدد ػريذبؾددٓسذ) نددٛس

ّلذبيددديتذ2010.ذنُددد ذي ؿدددلذٖدددلٙذبيٓ ددد ٥جذَددد ذْ ددد ٥جذتسب ددد١ذبيٓجدددفٟذ)ذٚن يددد١لذ-
ٚجٛتذفُٛتد١ذَدٔذبيصدعٛب  ذبيديتذيٛبجد٘ذَعًُدٞذبيفسب د  ذبالج ُ تٝد١ذذذذذذذذذدظٗد ذذ

يفذيط ٝلذب يبيٝجٝيتذبي كِٜٛذبي  ٌَذٚبي عًِذبيٓ دف;ذممد ذٜدلتٟذإىلذبنؿد ضذذذذذ
ّلذ2014تسج١ذبيدض ذبملٗ ذيف٣ذبملعًُ .ذٚي ؿلذنليوذَ ذْ  ٥جذتسب ١ذبيعٝدفٟذ)ذ

ٝ  ذبيد عًِذبيٓ دفذيفذذذبييتذدظٗد ذدٕذَ د ٣ٛذدتب٤ذَعًُد  ذبيدٜ ضدٝ  ذال ديبيٝجذذذذ
،ذٚدٚصددتذبطدددٚس٠ذيكددِٜٛذدتب٤ذذذ٪75بملد ًدد١ذبمل ٛ ددط١ذالذٜصددٌذإىلذَ دد ٣ٛذبيدد ُهٔذذذذذ

بملعًُ  ذبي فسٜ ٞذت٢ًذض٤ٛذجٖٛدذبي عًِذبيٓ فذٚيٝسذشهًٝ  .ذنُ ذي ؿدلذَد ذذذ
دظٗددددد ذدٕذبػ ٖدددد  ذَعًُددددٞذبيعًددددّٛذمددددٛذذذّلذبيدددديت2018ْ دددد ٥جذتسب دددد١ذ ددددٜٛفبٕذ)

ؾددٚمذيفذذ،ذٚدْد٘ذالذيٛجدفذذذبيعًدّٛذند ٕذق ٜدف بذذذذب   فبّذبي دفسٜسذبد يؿدٜلذيفذَكددسذذذ
يعددل٣ذذػ ٖدد  ذبملعًُدد ذمددٛذب دد  فبّذبي ددفسٜسذبدد يؿدٜلذذالبمل ٛ ددط  ذبؿ دد ب١ٝذ

ملدد ػريذتددفتذ ددٓٛب ذبـفَدد١.ذٚيهددٔذؽ ًددـذْ دد ٥جذبي اددشذبؿدد يٞذَدد ذْ دد ٥جذتسب دد١ذذ
ّلذبيددديتذدظٗدددد ذدٕذَفس دددٞذَد ًددد١ذبي عًدددِٝذبي ددد ْٟٛذيدددفِٜٗذ2011تًدددٞذَٚٓصدددٛسذ)

ٝ  ذيفذذذبػ ٖ   إه ب١ٝذمٛذبي عًِذبي ع ْٚٞ،ذٚدظٗد ذدٜط  ذٚجٛتذؾدٚمذتبي١ذإ صد ٥
بػ ٖ  ذبملعًُ ذمٛذبي عًِذبي ع ْٚٞذنهٌذيعل٣ذملف٠ذبـف١َ.ذنُ ذؽ ًدـذَد ذذذ

بػ ٖ  ذإه ب١ٝذملعًُٞذَٚعًُد  ذذّلذبييتذدظٗد ذٚجٛتذ2018)ذبي طْٞ  ٥جذتسب ١ذ
ذ.بملد ١ًذبمل ٛ ط١ذيُٓٛ جذبي عًِذبي ٓ ٥ٞ

 لتىصًات:ا 
ذيفذض٤ٛذَ ذد ؿد ذتٓ٘ذبيفسب ١ذبؿ ي١ٝذَٔذْ  ٥جذؾ ٕذبي   شذٜٛصٞذظ ذٜييٞ:

 بيد عًِذذيٓجملِٝذتٚسب ذيفسٜ ١ٝذملعًُٞذبيعًّٛذبؾفتذي دفسٜ ِٗذتًد٢ذب ديبيٝجٝ  ذذذذ
 ق ٌذبي ا قِٗذب يعٌُ.بيٓ فذ

 يطدددٜٛدذبيدددابَجذبي فسٜ ٝددد١ذملعًُدددٞذبيعًدددّٛ،ذعٝدددشذي طدددُٔذنًًددد ذَدددٔذبؾ ْددد ذذذذ
 .بي عًِذبيٓ ف ٝلذبيعًُٞذال يبيٝجٝ  ذبيٓجملدٟذٚبي ط

 تكفذيك ٤ب ذتٚس١ٜذب ذبملعًُ ذ ٟٚذبمل  ٜٛ  ذبمل  ًؿ١ذَٔذبـدا٠ذيدفتِذي د تٍذذذذ
 دديرذبي كددفٜدذي كددِٜٛذذبملعدد سفذٚبـدداب ذؾُٝدد ذبٝددِٓٗذؾُٝدد ذٜ عًددلذب  دد  فبّذذذ

 .دتب٤بيِٗذبي فسٜ ١ٝ
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 ّذب ؾ ْدد ذذتتدد٠ٛذَل  دد  ذإتددفبتذبملعًُدد ذإىلذيٛجٝدد٘ذقددفسذدندداذَددٔذبالٖ ُددذذذذذذذذذ 
بيعًُددددٞذٚبي ددددفسٜ ذبملٝددددفبْٞذَددددٔذدجددددٌذن دددد بذبملعًُدددد ذبملٗدددد س٠ذيفذب دددد  فبّذذذذ

 .بي عًِذبيٓ فب يبيٝجٝ  ذ
 بالٖ ُددد ّذيفذيكدددِٜٛذدتب٤ذبيط يددد ذبملعًدددِذبهدددٌذَدددٔذبؾٛبْددد ذبملعدؾٝددد١ذٚبؾٛبْددد ذذذذ

 .بي عًِذبيٓ فبملٗ س١ٜذبـ ص١ذب  يبيٝجٝ  ذ
 بيددد عًِذ عًكددد١ذب  ددديبيٝجٝ  ذذ دددشذبملعًُددد ذتًددد٢ذيط ٝدددلذبؾٛبْددد ذبملٗ سٜددد١ذبملذذذ

 بإلَه ْ  ذبيير١َذيليو. ٚيٛؾريذبيٓ ف
 يلٜٚددفذبملددفبس ذبدد ي جٗٝلب ذٚبإلَه ْدد  ذبمل تٜدد١ذبملطًٛبدد١ذي ٓؿٝددلذب دديبيٝجٝ  ذذذذذذذذ

 يفذيفسٜسذَكدسذبيعًّٛ.ذبي عًِذبيٓ ف
 يكًٝددٌذبيه  ؾدد١ذبيطيبٝددد١ذيفذبيؿصددٍٛذبيفسب ددد١ٝ،ذعٝددشذي ُ ددد٢ذَدد ذَ طً ددد  ذذذذذذ

 يفذيفسٜسذَكدسذبيعًّٛ.ذ عًِذبيٓ فبييط ٝلذب يبيٝجٝ  ذ
 دشذبملعًُدد ذتًدد٢ذي د تٍذبيلٜدد سب ذَددٔذدجددٌذي د تٍذبـدداب ذبي فسٜ دد١ٝذبمل عًكدد١ذذذذ 

 يفذيفسٜسذَكدسذبيعًّٛ.ذبي عًِذبيٓ فب  يبيٝجٝ  ذ

 :املكرتحات 
ذب  هُ ًي ذدٖفبفذبيفسب ١ذبؿ ي١ٝذؾ ٕذبي   شذٜٛصٞذب جدب٤ذبيفسب   ذب ي١ٝ:

 بيددد عًِذذبيعًدددّٛذب  ددد  فبّذب ددديبيٝجٝ  ذذذَكددددسذيدددفسٜسبيعيقددد١ذبددد ذَ ددد ٣ٛذذذ
 ٚب ذبي اصٌٝذبيفسب ٞذيف٣ذبيطيب.ذبيٓ ف

 ذيفذيكدددِٜٛذبدتب٤ذ ددديرذبي كدددفٜدٚؾدددلذيكٝدددِٝذبيددد عًِذبيٓ دددفذذذَعٛقددد  ذيط ٝدددل
 عًّٛذبؿدٚتٗ ذبمل  ًؿ١ذٚنٝؿ١ٝذبي ػً ذتًٝٗ .بيذب كدسملذٞ فسٜ بي
 يبيٝجٝ  ذبي عًِذبيٓ ف.ؾ ت١ًٝذبدْ َجذَكييذيفذإن  بذَعًُٞذبيعًّٛذال  

 قائنة املشاجع: 
 َٓعَٛررر١ تهرررٜٛٔ املعًرررِ يف ضررر٤ٛ َعررراٜري ادترررٛد٠ ايػرررا١ًَّ(. 8112إبررساِٖٝ، ستُرررد عبررردايساشم )  -

 (. عُإ: داز ايفهس.8)ط.

ّ(. أدٚاز املػرررررسف ايرتبرررررٟٛ يف اضرررررتدداّ بعررررر     8111بررررراسٜٛسخ، خايرررررد عبررررردايس ٔ ضرررررعٝد )    -

زضراي١ َادطرتري غرري    اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط يف حتطني األدا٤ ايتدزٜيب ملعًُرٞ ايسٜاضرٝات.   

 . داَع١ أّ ايكس٣، ن١ًٝ ايرتب١ٝ.َٓػٛز٠

 داز ايجكاف١ يًٓػس ٚايتٛشٜع. . األزدٕ:َضطًشات تسب١ٜٛ ْٚفط١ّٝ(. 8111ايبدزٟ، مسري٠ َٛض٢ ) -

ايبشرح اإلدسا٥رٞ: املرٓٗر ايعًُرٞ ايتطبٝكرٞ يتشطرني ممازضرات ايعراًَني         ّ(. 1121بًكرٝظ، أ رد )   -

 . عُإ: َعٗد ايرتب١ٝ.ايرتبٜٛني

(. َرد٣ كهرٔ َعًُرات اذتاضرب اليرٞ يًُسسًر١ ايجاْٜٛر١ َرٔ َٗرازات          8118ّايبًٟٛ، أٌَ ضال١َ ) -

 زضاي١ َادطرتري ايتدزٜظ ايالش١َ يت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقد يد٣ طايباتٗٔ يف ض٤ٛ أٖداف ستدد٠. 

 ، ن١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ.غري َٓػٛز٠

. املٓضررٛز٠: املهتبرر١ دا٤ ايتدزٜطررٞ ملعًررِ ايتعًررِٝ ايعررايٞتكررِٜٛ األّ(. 8111كرراّ، غرراد١ٜ عبررداذتًِٝ ) -

 ايعضس١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع.

، زت١ً ن١ًٝ ايرتبٝر١  .اجتاٖات َٚعاٜري يف تكِٜٛ املعًِ )دزاض١ حت١ًًٝٝ( .(1112ّسطٔ ) ،داَع -

 .األٍٚ، ايعدد  اإلضهٓدز١ٜداَع١ 
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 داز املٓاٖر :عُإ (.8)ط. ايهفا٤ات ايتع١ًُٝٝ(. 8118ّداٌَ، عبد ايس ٔ عبد ايطالّ ) -

. دضررٛم: داز َؤغررسات دررٛد٠ ايتعًررِٝ يف ضرر٤ٛ املعرراٜري ايتعًُٝٝرر١  ّ(. 8118سررافغ، ستُررٛد ستُررد )  -

 ايعًِ ٚاإلميإ يًٓػس ٚايتٛشٜع.

 . عُإ: داز ايفهس.طسم ايتدزٜظ بني ايتكًٝد ٚايتذدٜدّ(. 8111اذتسٜسٟ، زافد٠ عُس ) -

ٚيرر١ اإلَررازات ايعسبٝرر١ املتشررد٠ يف ضرر٤ٛ االجتاٖررات (. إعررداد املعًررِ يف د1121ّسطررٔ، عًررٞ سطررين ) -

21- 12، (1)، 1، داَع١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠، زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ. ايعامل١ٝ املعاصس٠

. دٍٚ ارتًرررٝر ايعسبٝررر١ تكرررِٜٛ نفاٜررر١ املعًرررِ يف َساسرررٌ ايتعًرررِٝ يف (. 1121ّ رررصاٟٚ، زٜرررا  ) -

 َهتب ايرتب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ ارتًٝر ايطعٛد١ٜ:

َٗررازات ايترردزٜظ ايفعرراٍ: دررٛد٠   ّ(. 8111ارتًٝفرر١، سطررٔ دعفررس َٚطرراٚع، ضررٝا٤ ايرردٜٔ ستُررد )    -

ًْا يًتعًِ  . ايسٜا : َهتب١ ايسغد.يًتعًِٝ ٚإتكا

 . دَػل: داز نٕٝٛ.تكِٜٛ املعًِ َكازبات ددٜد٠ ٚأضايٝب سدٜج١ّ(. 8111ايدٚضسٟ، زاغد  اد ) -

َعًرِ ايكرسٕ ايٛاسرد ٚايعػرسٜٔ أضرظ      ّ(. 8111زبٝع، ٖرادٟ َػرعإو ٚايرديُٝٞ، طرازم عبرد أ رد )       -

 . عُإ: َهتب١ اجملتُع ايعسبٞ.إعدادٙ ٚتأًٖٝ٘

َعًرِ ايكرسٕ ايٛاسرد ٚايعػرسٜٔ: أضرظ      ّ(. 8111زبٝع، ٖادٟ َػعإو ٚايديُٝٞ، طازم عبدٙ أ رد )  -

 . عُإ: َهتب١ اجملتُع ايعسبٞ.إعدادٙ ٚتأًٖٝ٘

يت ٜٛادٗٗا َردٜسٚ املردازع يف ستافعر١ سفرس     َػهالت املعًُني ايّ(. 8112)ايسسًٝٞ، عاٜفٞ ْافع  -

 زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠. ايسٜا ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو ضعٛد .ايباطٔ

 .تكررِٜٛ أدا٤ َعًُررٞ ايعًررّٛ )بطاقرر١ َالسعرر١ َكرتسرر١(     .(8112ّإميررإ ستُررد أ ررد )   ،ايسٜٚجررٞ -

، ايطعٛد١ٜضٝاتملسنص ايتُٝص ايبشجٞ يتطٜٛس تعًِٝ ايعًّٛ ٚايسٜاسًك١ ْكاش َكد١َ 

زضراي١  . منٛذز َكرتح يتعًرِٝ ايسٜاضرٝات يف ضر٤ٛ ايٓعسٜر١ ايبٓا٥ٝر١      .(8111ّايسٜٚظ، عبدايعصٜص ) -

 .122-112، 21، ادتُع١ٝ ايطعٛد١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ )دطنت(، ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

املتض١ُٓ يف املعاٜري ايك١َٝٛ (. حتًٌٝ ْكدٟ ملعاٜري إعداد املعًِ 8111ّشٜتٕٛ، نُاٍ عبد اذتُٝد ) -

، ادتُع١ٝ املضرس١ٜ يًُٓراٖر ٚطرسم    تهٜٛٔ املعًِ: املؤكس ايعًُٞ ايطادع عػس .يًتعًِٝ يف َضس

، ايكاٖس٠ايتدزٜظ

املرررؤكس ايرتبرررٟٛ ايتاضرررع  (. َعررراٜري ٚةيٝررر١ تكرررِٜٛ املعًرررِ، ضرررُٔ فعايٝرررات    8111ّطررربيت، عبررراع ) اي -

 (.1128صادز عٔ زت١ً املعًِ، ) دتُع١ٝ املعًُني ايهٜٛت١ٝ ًَشل ٚايجالثني

ايررتعًِ ّ(. 8118ضررعاد٠، دررٛدت أ رردو ٚعكررٌ، أ رردو ٚشاَررٌ، زترردٟو ٚأبررٛ عسقررٛب،  ٝررٌ اغررتٝ٘ )  -

 . عُإ، األزدٕ: داز ايػسٚم يًٓػس ٚايتٛشٜع.ايٓػط بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل

 : داز ايفهس.ّ(. املٓٗر املدزضٞ املعاصس. األزد8112ٕضعاد٠، دٛدتو ٚإبساِٖٝ، عبداهلل ستُد ) -

ّ(. فاعًٝرر١ ْعرراّ تكررِٜٛ نفررا٠٤ أدا٤ املعًررِ املعرردٍ َررٔ ٚدٗرر١ ْعررس    8118)ضررا١َٝ عبرراع  ،ايطررٓايف -

، زتًررر١ نًٝررر١ ايرتبٝررر١َعًُرررٞ َٚعًُرررات االدتُاعٝرررات يف املسسًررر١ املتٛضرررط١ بدٚيررر١ ايهٜٛرررت.  

 .281 - 212(، 11)داَع١ طٓطا، 

ضررتدداّ ايترردزٜظ  ا١ ْررابًظ حنررٛ  جتاٖررات َعًُررٞ ايعًررّٛ يف ستافعرر   ّ(. ا8112ضررٜٛدإ، زدررا٤ )  -

ِ    اضتدداَ٘بايفسٜل يف ض٤ٛ بع  املتػريات َٚعٛقات  زتًر١ ايبشرح ايعًُرٞ    . َرٔ ٚدٗر١ ْعرسٖ

 .121-111(، 1) 11، داَع١ عني مشظ، ن١ًٝ ايبٓات يآلداب ٚايعًّٛ ٚايرتب١ٝ، يف ايرتب١ٝ
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َٚعًُرررات املسسًررر١ املتٛضرررط١ حنرررٛ   ٞطبٝعررر١ اجتاٖرررات َعًُررر ّ(. 8112)ايػرررطٞ، ٜعكرررٛب ٜٛضرررف  -

زتًرر١  .دٚيرر١ ايهٜٛررت يفايترردزٜظ ٚعالقترر٘ برربع  املررتػريات   يف ايبٓررا٥ٞتٛظٝررف منررٛذز ايررتعًِ  

(، 1) 11، داَعرر١ عررني مشررظ، نًٝرر١ ايبٓررات يررآلداب ٚايعًررّٛ ٚايرتبٝرر١ ، ايبشررح ايعًُررٞ يف ايرتبٝرر١

181-111. 

إعرداد املعًرِ ٚتدزٜبر٘ يف    (. 1121ّفٝر١ ) ايػٝخ، عبداهلل ستُد، ٚعبد املٛدرٛد، ستُرد، زَضرإ، نا    -

 َطابع نٜٛت تاميص. ايهٜٛت: ايهٜٛت

٘ ّ(. 8112صربٟ، إمساعٌٝو ٚايسافعٞ، ستُٛد ) - (. ايسٜرا :  2)ط. ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ أضط٘ ٚإدسا٤اتر

 َهتب١ ايسغد.

. زتتُعررات ايررتعًِ منررٛذز يتشطررني املُازضررات املٗٓٝرر١ يف املرردازع ّ(. 8111ايضررػري، أ ررد سطررني ) -

 عُإ: إثسا٤ يًٓػس. 

تكِٜٛ أدا٤ ايطالب َعًُٞ ايعًّٛ بهًٝر١ ايرتبٝر١ يف ضر٤ٛ َعراٜري أدا٤     ّ(. 8118) عص٠ غدٜد،عبداهلل -

 .211-811، (18، )دزاضات عسب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ. زابط١ ايرتبٜٛني ايعسب، ايطايب املعًِ

ايبشرح ايعًُرٞ َفَٗٛر١ ٚأدٚاتر٘      .(8111ّعدع، عبردايس ٔ ) ٚ عبداذتل، ناٜدٚ عبٝدات، ذٚقإ -

 ، ايطبع١ ايطادض١ عػس.عُإ: داز ايفهس. ٚأضايٝب٘

ّ(. اجتاٖرررات املعًُرررات املتعاْٚرررات حنرررٛ  8118عرررص ايررردٜٔ، ضٛضرررٔ ستُررردو ٚبرررٛقظ،  رررا٠ عبرررداهلل )  -

اضتدداّ بطاق١ تفض١ًٝٝ يتكِٜٛ أدا٤ طايبات نًٝر١ ايرتبٝر١ يًبٓرات  رد٠ يف ايرتبٝر١ ايعًُٝر١.       

. ايسٜرا : ادتُعٝر١ ايطرعٛد١ٜ يًعًرّٛ     ايعاغس: ايكٝاع ٚايتكِٜٛ ايرتبٟٛ ٚايٓفطٞ ايًكا٤ ايطٟٓٛ

 ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ.

بهًٝات ايرتب١ٝ َرٔ   –(. َعاٜري ٚتكِٜٛ أدا٤ طايبات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ 1111ّعطاٟ، فتش١ٝ َعتٛم ) -

١ يردٍٚ ارتًرٝر،   ، ايسٜا  َهتب١ ايرتبٝر١ ايعسبٝر  زضاي١ ارتًٝر ايعسبٞ. قبٌ املػسفات أٚ املدٜسات

 .12-11، (11)ايط١ٓ ارتاَط١ عػس٠، 

(. اجتاٖرات َدزضرٞ ايتعًرِٝ ايجراْٟٛ حنرٛ ايرتعًِ ايتعراْٚٞ دزاضر١         8111عًٞ، يٝٓاو َٚٓضرٛز، عًرٞ )   -

 .111 -112، 82، زت١ً داَع١ دَػلَٝدا١ْٝ يف َدازع َد١ٜٓ دَػل ايسمس١ٝ. 

ممازضررر١ َعًُرررٞ َررردازع   (. َطرررت٣ٛ 8111ايعُرررسات، ستُرررد ضرررامل ٚايطٜٛطرررٞ، أ رررد عٝطررر٢ )     -

ستافع١ ايطف١ًٝ الضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ ايفعاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعس املػرسفني ايرتبرٜٛني َٚردٜسٟ    

 .112-122(، 2) 18، زت١ً احتاد ادتاَعات ايعسب١ٝ يًرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظاملدازع. 

ً 8111ّعٝررد، غرراد٠ ) - تكررِٜٛ (. تكررِٜٛ أدا٤ َعًُررٞ املسسًرر١ ايجاْٜٛرر١ بدٚيرر١ ايهٜٛررت "دزاضرر١ َكازْرر١ ي

 (.28) 11، اجمل١ً ايرتب١ٜٛ .ايراتٞ، ٚتكِٜٛ ايطالب، ٚتكِٜٛ ز٥ٝظ ايكطِ ايعًُٞ

ّ(. تكررِٜٛ األدا٤ ايتدزٜطررٞ ملعًُررات ايسٜاضررٝات يف املسسًرر١ املتٛضررط١      8111ايعٝرردٟ، ةَٓرر١  ررد )   -

. داَعرر١ زضرراي١ َادطررتري غررري َٓػررٛز٠مبٓطكرر١ ايكضررِٝ يف ضرر٤ٛ اضرررتاتٝذٝات ايررتعًِ ايٓػررط. 

 ١ٝ ايرتب١ٝ.ايكضِٝ: نً

هفاٜات ايتعًُٝٝر١ ملعًُرٞ ايعًرّٛ يف املسسًر١ االبتدا٥ٝر١ باملًُهر١       اي(. 1118ايعْٝٛٞ، صاحل ستُد. ) -

 ايسٜا : َسنص ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو ضعٛد. .ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

. عُإ: داز ايفهس.َٗازات ايتدزٜظ ايفعاٍّ(. 8111قطاَٞ، ْاٜف١ ) -

َهتبرر١  .(. ايسٜررا 8)ط ترردزٜظ ايعًررّٛ تأصررٌٝ ٚحترردٜح   ّ(. 8112احملٝطررٔ، إبررساِٖٝ عبررد اهلل )   -

 ايعبٝهإ يًٓػس.

. ايسٜرا :  املاد٠ اإلثسا١ٝ٥ يًسٜاضٝاتّ(. 8111َػسٚع تطٜٛس تعًِٝ ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ) -

 غسن١ ايعبٝهإ.



 (ASEP)دساسات عشبًة يف الرتبًة وعله اليفس 

 

 

 

 

 
348 

 . ايكاٖس٠: داز ايفهس ايعسبٞ.ايعًّٛ االجتاٖات اذتدٜج١ يف تدزٜظّ(. 8111َضطفٞ، عبد ايطالّ ) -

ّ(. تكرِٜٛ األدا٤ ايتدزٜطرٞ يًطًبر١ املعًُرني بهًٝر١ ايرتبٝر١ يف ادتاَعر١        8111ايٓاق١، صالح أ رد )  -

 .221-211(، 8)2، زت١ً ادتاَع١ اإلضال١َٝاإلضال١َٝ مبشافع١ دٓٛب غص٠. 

تُاعٝررر١ باملسسًررر١  ّ(. ايسضرررا املٗرررين يرررد٣ َعًُرررٞ ايدزاضرررات االد    8111ايٓذررردٟ، عرررادٍ زمسرررٞ )   -

زتًر١ ايعًرّٛ   االبتدا١ٝ٥ يف َضس يف ض٤ٛ تطبٝل اضرتاتٝذٝيت ايتكرِٜٛ ايػراٌَ ٚايرتعًِ ايٓػرط.     

 .888-821(، 2)11، ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ بايبشسٜٔ

املررؤكس (. األُٖٝرر١ ايٓطررب١ٝ يرربع  ايعٛاَررٌ املتعًكرر١ بعُررٌ املعًررِ.  1111ّ) إمساعٝررٌٖٚرريب، ايطررٝد  -

 ٜٛيٝٛ. 12 – 11 اإلضهٓدز١ٜ. عًِ: ايرتانُات ٚايتشدٜاتايعًُٞ ايجاْٞ إعداد امل

ِ  . (. ْعراّ تكرِٜٛ ايهفرا٠٤ برني اإلجيابٝرات ٚايطرًبٝات      1112ّاهلٛيٞ، أ رد )  - ، ايهٜٛرت،  زتًر١ املعًر
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